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شكر وتقدير
بعد أن وفقت إلتمام هذا المشروع فإنه من بالغ سروري أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى أستاذي
الدكتور إياد زوكار الذي تفضل مشكو اًر باإلشراف على هذا البحث وعلى متابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة
علي بوقته وجهده ،فكان
ومالحظاته القيمة التي ساهمت في إنجازه ،فقد وجهني وأرشدني وساعدني ولم يبخل ّ
له الفضل الكبير والبصمة الواضحة.
كما أتقدم بعميق الشكر والتقدير إلى جميع السادة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة االفتراضية السورية
على توجيهاتهم القيمة ونصائحهم المفيدة ،باإلضافة لكل من قدم لي العون ومد لي يد المساعدة من مديري
في عملي األستاذ مرعي اليوسف وزمالئي في العمل ،ولكل من زودني بالمعلومات الالزمة ،ولكافة أصدقائي
وزمالئي لما أحاطوني به من رعاية وتشجيع.
لكم جميعاً
أديت بواجب الشكر والوفاء
واهلل ولي التوفيق
الباحث
المهندس سومر الحجي

أ

ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى معرفة دور تقانة المعلومات في تسهيل عمل إدارة الموارد البشرية عبر معرفة دور تقانة
المعلومات في تسهيل عملية تخطيط وتوظيف وتكوين وتحقيق كفاءة أداء الموارد البشرية في شركات
االتصاالت المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتم
استخدام االستبانة كأداة للدراسة حيث تم توزيع  200استبانة على العاملين في شركات االتصاالت المدرجة
في سوق دمشق لألوراق المالية والمتمثلة بكل من شركة سيريتل موبايل تيليكوم ،وشركة  MTNسورية ،وقد
تم استرداد  190استبانة وجد الباحث ضرورة استبعاد  6منها لعدم اكتمال إجاباتها وبالتالي فإن عدد
االستبانات الصالحة للتحليل  184استبانة ،تم تحليلها عبر البرنامج اإلحصائي  SPSSاإلصدار ،24
باستخدام مجموعة من االختبار اإلحصائية أهمها االنحدار البسيط ،واختبار  Tلعينة واحدة ،وقد توصلت
الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لتقانة المعلومات في تسهيل عمل الموارد البشرية متمثلة (بتسهيل
تخطيط وتكوين وتوظيف وتحقيق كفاءة أداء الموارد البشرية في شركات االتصاالت السورية ،وقد أوصت
الدراسة بضرورة االهتمام بتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسهيل عمل إدارة الموارد البشرية،
واالهتمام باالستقطاب االلكتروني واعداد برامج تدريب الكتروني للنهوض بالموارد البشرية إلى مستوى متميز
مرموق.
الكلمات المفتاحية :إدارة الموارد البشرية ،تقانة المعلومات ،سياسات الموارد البشرية ،االستقطاب ،التدريب،
تقييم األداء.

ب

Abstract:
The study aimed to know the role of information technology in facilitating the
work of human resources management by knowing the role of information
technology in facilitating the planning, recruitment, and performance of human
resources performance in telecommunication companies listed on Damascus Stock
Exchange. The researcher used descriptive analytical method, A total of 200
questionnaires were distributed to the employees of the telecommunications
companies listed on the Damascus Securities Exchange represented by Syriatel
Mobile Telecom and MTN Syria. The number of questionnaires valid for the
analysis was 184, analyzed through the statistical program SPSS version 24, using
a set of statistical tests, the most important being the simple regression, and the T
test for one sample. The study found a statistically significant effect of information
technology in facilitating the work of human resources.
The study recommended the importance of the application of ICTs to facilitate the
work of human resources management, Hod human resources to a distinct level of
prestigious.
Keywords: human resource management, information technology, human resource
policies, Polarization, training, performance evaluation.
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اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
تواجه منظمات األعمال في عصرنا الراهن سواء كانت خاصة أو عامة تحديات كبيرة نتيجة للتغيرات
التكنولوجية والعلمية واالقتصادية والسياسية السريعة والمستمرة ،وأمام تلك التحديات أضحت اإلدارة التقليدية
بعملياتها ووسائلها عاجزة عن جعل المنظمة قادرة على المنافسة ،وألن العنصر البشري أثمن أصول تلك
المنظمات باعتباره نقطة االرتكاز في إدارة بقية األصول ووسيلة للوصول لألهداف والغايات الموضوعة كان
ال بد من التركيز على دور األفراد العاملين لديها لتوجيه طاقاتهم واستغاللها بالشكل األمثل.
وقد عكست التطورات في تقنية المعلومات آثارها على طبيعة ومفهوم اإلدارة حيث أصبحت تعتمد على
االستخدام الجيد لتقنية المعلومات ،وأن أهم التغيرات التي حدثت في طبيعة اإلدارة كالتغير في النمط القيادي
وأسلوب اإلشراف ،التغيير في الرقابة على العاملين ،والتغير في تحفيز العاملين ،وتمكين العاملين ،والتفكير
اإلبداعي ،واإلدارة المفتوحة ،ولعل أبرز تلك التغيرات هو التغير في مفهوم ووظائف وأدوار إدارة الموارد
البشرية ،حيث أن هذا التغيير في المفهوم ناجم عن أثر تقنية المعلومات على الخصائص الكمية والنوعية
للموارد البشرية بالمنظمة ،إضافة إلى تسهيل عملها.
مشكلة الدراسة:
ترافقاً مع التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية وتقانة المعلومات فقد تم تفادي أغلب المشكالت التي
تعاني منها إدارة الموارد البشرية ،حيث تعد إدارة الموارد البشرية من أهم اإلدارات الوظيفية في الشركة
وأكثرها حساسية كونها تتعامل مع أهم عنصر من عناصر اإلنتاج وأكثر موارد الشركة عرضة للتأثر
بتغيرات البيئة الداخلية والخارجية للشركة ،حيث أصبحت الموارد البشرية أحد أهم العوامل التنافسية
نجاعة في الشركة األمر الذي أعطاها بعداً استراتيجياً في إدارتها ،وهذا ما تطلب إدارتها وفق منظور
استراتيجي يدفع إلى حشد طاقات وأنشطة الموارد البشرية بغرض مساعدة الشركة لتحقيق أهدافها.
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تكمن مشكل الدراسة في اإلجابة على التساؤل اآلتي:
هل تساهم تكنولوجيا المعلومات في تسهيل عمل إدارة الموارد البشرية؟
وينبثق عن ذلك التساؤالت الفرعية اآلتية:
 -1هل يؤدي تطبيق تكنولوجيا المعلومات إلى تسهيل عملية تخطيط الموارد البشرية في الشركة؟
 -2هل يؤدي تطبيق تكنولوجيا المعلومات إلى تسهيل عملية توظيف الموارد البشرية في الشركة؟
 -3هل يؤدي تطبيق تكنولوجيا المعلومات إلى تسهيل عملية تكوين وتطوير الموارد البشرية في الشركة؟
 -4هل يؤدي تطبيق تكنولوجيا المعلومات إلى تحقيق كفاءة أداء الموارد البشرية في الشركة؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى معرفة دور تقانة المعلومات في تسهيل عمل إدارة الموارد البشرية في شركات االتصاالت
السورية ،والتحديات التي يمكن أن تواجهها جراء استخدامها للتكنولوجيا ،وبالتالي تهدف إلى ما يلي:
 -1تحديد دور تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تسهيل عملية تخطيط الموارد البشرية في شركات
االتصاالت السورية.
 -2تحديد دور تطبيق تكنولوجيا المعلومات إلى تسهيل عملية توظيف الموارد البشرية في شركات
االتصاالت السورية.
 -3تحديد دور تطبيق تكنولوجيا المعلومات إلى تسهيل عملية تكوين وتطوير الموارد البشرية في شركات
االتصاالت السورية.
 -4تحديد دور تطبيق تكنولوجيا المعلومات إلى تحقيق كفاءة أداء الموارد البشرية في شركات االتصاالت
السورية.
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الدراسات السابقة
نظ اًر ألهمية الدراسات السابقة المتمثلة في إثراء الجانب النظري بالمعلومات ،واالستفادة منها في المنهجية،
وفي تطوير وصياغة الدراسة الحالية ،فقد تم إدراج مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع
الدراسة ،وفقاً لتسلسلها التاريخي من األحدث إلى األقدم.
الدراسات العربية
 -1دراسة (الجميلي ،والثابت  )2017بعنوان :استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأثرها
على أداء الموارد البشرية في الجامعات الحكومية.1
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية
في الجامعات الحكومية وذلك من خالل البحث في حجم األداء ونوعية األداء ،وكفاءة األداء ،وسرعة
اإلنجاز وتبسيط اإلجراءات ،وقد تكون مجتمع الدراسة من المستويات اإلدارية واألكاديمية المختلفة في
الجامعة ،وقد تم توزيع  83استبانة على أفراد العينة ،وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وقد توصلت
الدراسة إلى وجود عالقة بين استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأداء الموارد البشرية ،حيث أن
استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في جامعة ديالى سيؤدي لتحسين ورفع مستويات أداء الموارد
البشرية من حيث سرعة ودقة اإلنجاز واألثر على أداء العاملين من زيادة في حجم الخدمات ومعدل األعمال
المنجزة ودقتها وجودتها وزيادة الكفاءة والغاء الكثير من اإلجراءات والتنسيق بين األعمال مما ينعكس على
تبسيط العمل.
 -2دراسة (طويهري )2015 ،أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء الموارد البشرية
في المؤسسة الجزائرية ،دراسة حالة شركة إنتاج الكهرباء بتيارت .2

1الجميلي ،أحمد محمد جاسم ،والثابت ،أحمد سمير ( )2017استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأثرها على أداء الموارد البشرية في
الجامعات الحكومية ،دراسة ميدانية في جامعة ديالى ،مجلة دراسات محاسبية ومالية ،المجلد الثاني عشر ،العدد .38
2طويهري ،فاطمة ( )2015أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء الموارد البشرية في المؤسسة الجزائرية ،دراسة حالة شركة إنتاج
الكهرباء بتيارت ،رسالة ماجستير ،جامعة وهران  ،2كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،الجزائر.
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هدفت الدراسة إ لى معرفة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أداء الموارد البشرية لدى شركة
إنتاج الكهرباء باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ،وقد ركزت الدراسة على  189عامالً من أصل من
 230عامل في الشركة وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلى أنه يعد استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصال في شركة الكهرباء العامل المحفز في تنمية قدرات المورد البشري وتحسين
أدائه ،وتوجد عالقة وطيدة بين التدريب على استخدام التكنولوجيا وأداء الموارد البشرية.
 -3دراسة (الرويلي )2014 ،بعنوان :دور نظم معلومات الموارد البشرية في زيادة فاعلية أداء إدارة
الموارد البشرية ،دراسة ميدانية في وزارة الداخلية بمملكة البحرين.3
هدفت الدراسة إلى معرفة دور نظم معلومات الموارد البشرية في زيادة فعالية أداء إدارة الموارد البشرية لو ازرة
الداخلية بمملكة البحرين ،وذلك في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية مثل (الجنس ،العمر ،المؤهل،
الوظيفة ،سنوات الخبرة) وقد تمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين بإدارة الموارد البشرية لو ازرة الداخلية وقد
استخدم الباحث استبيان تم توزيعه على  217فرد من العاملين البالغ عددهم  618فرد ،وقد توصلت الدراسة
إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم معلومات الموارد البشرية وفاعلية أداء إدارة الموارد البشرية
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين العاملين بإدارة الموارد البشرية تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية التالية
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،الوظيفة ،سنوات الخبرة).
الدراسات اإلنكليزية:
 -4دراسة ( )Al Shobaki et al, 2017بعنوان:
The Efficiency of Information Technology and its Role of eHRM in the
Palestinian Universities.
فاعلية تكنولوجيا المعلومات ودورها في إدارة الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية.4
هدفت الدراسة إلى التعرف على كفاءة تكنولوجيا المعلومات ودورها في إدارة الموارد البشرية إلكترونياً في
الجامعات في قطاع غزة ،وقد ضم مجتمع الدراسة مراكز لموظفي تكنولوجيا المعلومات ،حيث يبلغ عددهم
3الرويلي ،عماد ( )2014دور نظم معلومات الموارد البشرية في زيادة فاعلية أداء إدارة الموارد البشرية ،دراسة ميدانية في وزارة الداخلية بمملكة
البحرين ،رسالة ماجستير ،جامعة العلوم التطبيقية ،كلية العلوم اإلدارية ،البحرين.
4
Mazen J. Al Shobaki , Samy S. Abu Naser , Youssef M. Abu Amuna , Suliman A. El Talla (2017) The Efficiency of
Information Technology and its Role of eHRM in the Palestinian Universities, International Journal of Engineering
and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2000-000X Vol. 1 Issue 5, July– 2017, Pages: 36-55.
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 35موظفاً يعملون في الجامعات في قطاع غزة .وقد تم استخدام االستبيان كأداة للدراسة ،كما تم استخدام
المنهج الوصفي والتحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،وقد استخدم برنامج ) (SPSSلتحليل والبيانات.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك موافقة من عينة الدراسة على توافر البنية التحتية في تكنولوجيا
المعلومات ،وكان ذو داللة إحصائية عند ( ،)0.05حيث كانت جميع النتائج مقبولة إحصائياً وفوق المتوسط
الحسابي
أكدت النتائج توافر نظم المعلومات اإلدارية لجميع األنظمة اإلدارية وأن هذه األنظمة مناسبة بشكل معتدل
لبناء نظام إدارة إلكتروني.
 -5دراسة ( (Mamoudou et al,2014بعنوان
Impact of Information Technology in Human Resources Management
تأثير تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية

5

هدفت الدراسة إلى تحديد مساهمة أدوات تكنولوجيا المعلومات في مجال الموارد البشرية أي اإلنجاز وتعيين
مهام الموارد البشرية باستخدام مصدر قدرات تكنولوجيا المعلومات ،إضافة إلى إمكانية استخدام تكنولوجيا
المعلومات في مجال الموارد البشرية لقياس وتتبع رأس المال البشري واستخدام نظام معلومات الموارد البشرية
وكيف يمكن أن تسهم تكنولوجيا المعلومات في تحقيق استراتيجية العمل في إطار إدارة الموارد البشرية في
لتوجيه األعمال نحو التميز والوصول إلى القدرة التنافسية في سوق العمل ،وقد توصلت الدراسة إلى أن
تكنولوجيا المعلومات تدعم الوصول إلى أهداف الموارد البشرية باعتدال ،عن طريق وضع خطة دقيقة لتنفيذ
معلومات الموارد البشرية ،وكما يمكن للنظام أن يدعم بشكل كبير استراتيجية الموارد البشرية في الشركة
لتحقيق الهدف المحدد.
 -6دراسة ( )Kamal et al, 2013بعنوان
Impact of Technology Advancement on Human Resource Performance
تأثير التقدم التكنولوجي على أداء الموارد البشرية
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5

Dr SEYNI Mamoudou, G.P Joshi (2014) Impact of Information Technology in Human Resources Management,
Global Journal of Business Management and Information Technology. ISSN 2278-3679 Volume 4, Number 1 (2014),
pp. 33-41.

5

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور التي قامت به أجهزة الكمبيوتر ودورها في تبسيط مهمة تحليل كميات هائلة
من البيانات ،وتقديمها مساعدات ال تقدر بثمن في إدارة الموارد البشرية ،من معالجة كشوف المرتبات إلى
االحتفاظ بالسجالت والمعلومات بشكل أفضل ،وكذلك استرجاعها بسهولة أكبر.
وقد توصلت الدراسة إلى أن تكنولوجيا المعلومات لها تأثيرات على الموارد البشرية ،حيث تعمل تقنية
المعلومات على تحسين أداء إدارة الموارد البشرية من خالل تحويل تركيزها من اإلدارة أو إدارة شؤون
الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية االستراتيجية ،وأن الشركة التي لديها نظام محوسب لديها إدارة الموارد
البشرية متطورة
وأن ممارسة الموارد البشرية أصبحت أكثر تحدياً يوماً بعد يوم ،وعليها مواجهة الكثير مشاكل مثل االستبقاء
وجذب الموظف والتعامل مع مختلف الثقافات وادارة القوى العاملة ،والتغيرات التكنولوجية واإلعالمية للتغلب
على هذه التحديات ال بد من توظيف التكنولوجيا لتطوير عمل إدارة الموارد البشرية.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات وتسهيل عمل إدارة الموارد البشرية في شركات
االتصاالت المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
الفرضية الفرعية األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتسهيل عملية تخطيط الموارد البشرية
في شركات االتصاالت السورية.
الفرضية الفرعية الثانية:

6

Kamal* and Ashish Kumar (2013) Impact of Technology Advancement on Human Resource Performance,
International Journal on Arts, Management and Humanities 2(2): 43-47(2013).
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتسهيل عملية توظيف الموارد البشرية
في شركات االتصاالت السورية.

الفرضية الفرعية الثالثة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتسهيل عملية تكوين وتطوير الموارد
البشرية في شركات االتصاالت السورية.
الفرضية الفرعية الرابعة
توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة أداء الموارد البشرية في
شركات االتصاالت السورية.
منهجية الدراسة:
يعبر منهج البحث عن الخطوات التي يتبعها البحث لتحقيق أهدافه لذا فقد تم اعتماد المنهج الوصفي
التحليلي ولتحقيق ذلك فقد تم اتباع الخطوات المنهجية التالية:
 .1فيما يتعلق بالدراسة النظرية فقد اعتمد البحث على الخطوات اآلتية:
أ .تحديد مشكلة البحث من خالل االطالع على ما قدمته الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث وواقع
بيئة األعمال في مجتمع البحث.
ب .تحديد اإلطار النظري للبحث اتساقاً مع مشكلة البحث وأهدافه وفروضه بعد االطالع على ما ُكتب في
هذا المجال في األدبيات العالمية واستعراض الواقع العملي لبيئة األعمال في سورية.
 .2تضمنت الدراسة العملية القيام بما يلي:
أ .تحديد فروض البحث التي تعتبر حلول مقدمة للمشكلة والتي تحدد العالقة بين متغيرات البحث.
ب .تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.
7

ج .االعتماد على االستبيان لجمع بيانات المجيبين حيث تم تصميم االستبيان باالعتماد على المراجع
واالستعانة بالدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث.
د .التحقق من الفروض من خالل القيام باالختبارات والتحليالت الالزمة وصوالً للنتائج وتحليلها.

8

طرق الدراسة:
تم جمع البيانات عبر تصميم استبانة وتوزيعها على شركات االتصاالت السورية المدرجة في سوق دمشق
لألوراق المالية المتمثل بشركتين (سيريتل موبايل تيليكوم MTN ،سورية).
حيث تم توزيع  200استبانة على العاملين لدى الشركتين من موظفين ومدراء ورؤساء أقسام ،حيث تم
تصميم االستبانة في قسمين تضمن القسم األول المعلومات الديموغرافية ألفراد العينة ،وتضمن القسم الثاني
خمسة محاور تتضمن محور للمتغير المستقل وأربعة محاور للمتغير التابع ،وكانت اإلجابة عن األسئلة وفقاً
لمقياس ليكرت الخماسي (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة).

9

الفصل الثاني:
تقانة المعلومات وأثرها على إدارة الموارد البشرية
أصبح الحاسوب حجر أساس في ثقافة المجتمعات وفي شتى مجاالت الحياة ،وألن العصر الحالي هو عصر
المعلومات وأنظمتها والبحث عن أفضل استخداماتها بأقل تكلفة ووقت ،زادت أهمية المعلومات في العصر
الحديث نتيجة التطور التكنولوجي والذي واكبت تطور الحواسيب ،مما أدى إلى توفير الوقت والجهد وسرعة
نقل البيانات والمعلومات إلى مستخدميها وان استخدامات الحواسيب متعددة ،منها تخزين ومعالجة المعلومات
والتي تعتبر عنصر هام من عناصر اتخاذ الق اررات ،وخاصة في مجال المعلومات وادارة الموارد البشرية.
ولذلك كان ال بد للمؤسسات بمختلف مجاالتها سواء أكانت صناعية ،أو خدمية ،أو إنتاجية وغيرها من
استخدام األنظمة المحوسبة لتوفير المعلومات المالئمة والمناسبة وتوصيلها في وقتها المناسب لمستخدميها
في جميع المستويات اإلدارية ،وتسهيل عمل مختلف اإلدارات في الشركة.
وبالتالي سنتطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالية:
المبحث األول :تقانة المعلومات وأهميتها
المبحث الثاني :إدارة الموارد البشرية من حيث المفهوم واألهمية.
المبحث الثالث :وظائف وسياسات إدارة الموارد البشرية ومدى تأثير التكنولوجيا فيها
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المبحث األول:
تقانة المعلومات وأهميتها
مفهوم تقانة المعلومات:
ألغراض التعريف بتقانة المعلومات يجب التعرف على مجموعة من التعريفات والمصطلحات التي لها ارتباط
وثيق بها وهي ،النظام ،المعلومات ،نظم المعلومات.
النظام :مجموعة من الموارد والعناصر المترابطة والتي تسعى لتحقيق اهداف محددة.7
كما يمكن تعريف النظام بأنه :مجموعة من العناصر المرتبطة التي تعمل معاً لتحقيق هدف محدد ،عن
طريق تحويل المدخالت إلى مخرجات ،كما تعرف المعلومات بأنها البيانات التي تمت معالجتها بحيث
أصبحت ذات معنى وباتت مرتبطة بسياق معين.8
تعد نظم المعلومات المصدر األساسي لتزويد اإلدارة بالمعلومات المناسبة لعمليات اتخاذ القرار الرشيد ،حيث
تعكس المعلومات التفاعل الذي يحدث في بيئة المنظمة الداخلية وبين المنظمة والبيئة الخارجية بجميع ما
فيها من مؤثرات ،وتساهم المعلومات بذلك في زيادة قدرة اإلدارة على رسم الخطط والسياسات الصحيحة
وايجاد التنسيق المتكامل بين العوامل البيئية الداخلية والخارجية ،واحتياجات المنظمة ومواردها.9
وتعرف نظم المعلومات بأنها :مجموعة من المكونات التي تم ربطها مع بعضها البعض بشكل منتظم من
أجل إنتاج المعلومات المفيدة وايصال هذه المعلومات إلى المستخدمين بشكل آني ومساعدتهم في أداء
الوظائف الموكلة إليهم.10

7نصير ،احمد أرشيد ( )2018دور نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تعزيز كفاءة القرارات اإلدارية في المستشفيات الجامعية األردنية –
دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير ،جامعة جدارا ،كلية االقتصاد واألعمال ،األردن ،ص48
 8كروب ،أبو بكر ( )2016إشكاليات اتخاذ القرارات التسويقية ونظام المعلومات التسويقي ،حالة المؤسسة الجزائرية (رام سكر مستغانم) ،رسالة
ماجستير ،جامعة وهران ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،الجزائر ،.ص .40
9أبو حصيرة ،محمد أحمد عبد الرزاق ( )2015أث ر استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة التدقيق الداخلي -دراسة حالة
شركات االتصاالت العاملة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية -غزة ،كلية التجارة ،فلسطين ،ص .20
 10التتر ،عبد الهادي ( )2017أثر التجارة اال لكترونية المصرفية على تطوير نظم المعلومات المحاسبية في المصارف العاملة في قطاع غزة ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التجارة ،غزة.
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كما يعرف نظام المعلومات بأنه مجموعة من األفراد والبيانات واإلجراءات المتفاعلة فيما بينها لتوفر
المعلومات الالزمة والمطلوبة من قبل متخذي القرار.11
يمكن النظر للمعلومات من خالل بعدين أساسيين هما :نطاقها ،وامكانية الوصول إليها ،وكذلك يمكن التمييز
بين نوعين من تطبيقات استخدام نظام اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية وهما :التطبيقات اإلدارية وهي تلك
التي تساعد في إتمام الكثير من مهام العمل الروتينية ،وفي كثير من األحيان تساعد على تطويرها ،فقد
يساعد الربط بين نظم تسجيل الوقت والحضور والنظم المالية والبريد االلكتروني في إتمام عملية جمع
البيانات الخاصة بتحرير فواتير العمالء واإلسراع من إيقاعها ،أما التطبيقات االستراتيجية :فهي تلك التي
تمكن المنظمة من أداء العديد من المهام التي كان يصعب أداؤها قبل ذلك ،فعلى سبيل المثال :تساعد
تطبيقات المشاركة االلكترونية العاملين بقارات مختلفة في رؤية بعضهم البعض والتحدث معاً عبر أجهزة
الحاسوب المكتبية الخاصة بهم خالل عملهم معاً للقيام بأعمال مشتركة.12
تقدم تكنولوجيا المعلومات واالنترنت العديد من الوسائل التي يمكن من خاللها إدارة الخدمات الخاصة
بال موارد البشرية وتطويرها ،إذ يمكن إعطاء دور أكثر الستراتيجية الموارد البشرية ودعم أفضل إلدارة عبر
أقسام المنظمة ،وتوفير فرص أكبر للمشاركة والتدريب ،وتحسين صورة المنظمة.13
أسباب الحاجة لنظام المعلومات
نظ اًر لما يوفره الحاسب اآللي من تسهيالت ال يمكن تجاوزها في نظم المعلومات المعاصرة لذا فإن التفكير
الجدي في بناء نظام معلومات محوسب أصبح أم اًر أساسياً لعدة أسباب منها:14
 -1السرعة :حيث أن اإلجراءات التوثيقية المطلوبة للمعلومات وأوعيتها المختلفة تكون أسرع بكثير عند
استخدام الحاسب اآللي وخاصة بالنسبة السترجاع المعلومات.

11الحياري ،هديل سعد ،والنسور ،أسامة جمال ( )2018مبادئ موثوقية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة وأثرها في إدارة األزمات -دراسة
ميدانية في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،مجلة المحاسبة والتدقيق والحوكمة ،المجلد الثالث ،العدد األول ،األردن ،ص.104
12عز الدين ،مدثر ،ومحمد ،عاطف ( )2016التطبيقات الحاسوبية لتكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية وأثر تكنولوجيا المعلومات على
الموارد البشرية  ،المؤتمر والمعرض الدولي لفنون الحاسوب والوسائط الرقمية ،شبكة المؤتمرات العربية ،كوااللمبور ،ماليزيا ،ص21
13عز الدين ،مدثر ،ومحمد ،عاطف ( )2016مرجع سبق ذكره ،ص21
14أبو حصيرة ،محمد أحمد عبد الرزاق ( )2015مرجع سبق ذكره ،ص .20
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 -2الدقة :حيث أن احتماالت الوقوع في الخطأ أكبر بكثير في النظم التقليدية اليدوية من النظم المحوسبة
وذلك نتيجة التعب واإلجهاد الذي يصيب اإلنسان في مجال العمل اليدوي أما الحاسب اآللي فإن أداءه
يكون بنفس القابلية والدقة ،سواء كان ذلك في الدقائق األولى من عمله أو في الدقائق األخيرة منها بغض
النظر عن وقت ومدة العمل وظروفه.
 -3توفير الجهود :فالجهد البشري في النظم التقليدية هو أكبر من الجهد المبذول في النظم المحوسبة سواء
كان ذلك على مستوى إجراءات التعامل مع المعلومات ومصادرها المختلفة ومعالجتها وخزنها والسيطرة
عليها من ق بل اختصاصي التوثيق أو على مستوى استرجاع المعلومات والمصادر واالستفادة منها من
قبل الباحثين والمستفيدين اآلخرين.
 -4كمية المعلومات :حيث أن حجم المعلومات والوثائق المخزنة بالطرق التقليدية محدودة مهما كان حجم
اإلمكانات البشرية والمكانية قياساً باإلمكانات الكبيرة والمتنامية لذاكرة الحاسبات اآللية ووسائط الحفظ
والتخزين االلكترونية والليزرية المساعدة األخرى.
 -5الخيارات المتاحة في االسترجاع :إن خيارات استرجاع المعلومات أوسع وأفضل في النظم المحوسبة عما
هو الحال في النظم التقليدية باإلضافة إلى المرونة العالية في االسترجاع.
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المبحث الثاني:
إدارة الموارد البشرية من حيث المفهوم واألهمية
يعد العنصر البشري في مشروعات األعمال الصغيرة والمتوسطة أحد أهم عناصر العمل واإلنتاج ،فعلى
الرغم من أهمية عناصر اإلنتاج األخرى (رأس المال ،التجهيزات ،المواد األولية) إال أن الموارد البشرية تعد
العنصر األهم ألنها تقوم بالتخطيط ووضع األهداف ثم تنظم العمل وتوجه وتراقب طرق التنفيذ ،وكذلك هي
التي تصمم المنتج وتراقب جودته وتسوقه فال يمكن تحقيق أهداف مشروعات األعمال مهما كان نوعها
صناعية كانت أم خدمية بكفاية من دون موارد بشرية فاعلة ولن تتمكن من الوصول إلى رسالتها وغاياتها،
ومما زاد من أهمية الموارد البشرية في مشروعات األعمال في الوقت الحاضر هو ظهور منهجية إدارة
الجودة الشاملة التي تؤكد أن بقاء المنظمة واستمرارها يعتمدان على رضا المستهلك الذي ال يمكن الوصول
إليه إال من خالل موارد بشرية مدربة ومؤهلة ومحفزة جيداً.
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مفهوم إدارة الموارد البشرية:
إن الموارد البشرية هي الثروة الرئيسية لألمم ،فرأس المال المادي والموارد الطبيعية رغم أهميتهما وضرورتهما
إال أنهما بدون العنصر البشري الكفء والمدرب والمعد إعداداً جيداً لن يكون لها قيمة ،وذلك ألن البشر هم
القادرون على استخدام هذه الموارد وتسخيرها في العمليات اإلنتاجية للحصول على أقصى إشباع ممكن
الوصول إليه لتحقيق الرفاهية ،فالعنصر البشري بما لديه من قدرة على االختراع واالبتكار والتطوير يمكن أن
يقهر ندرة الموارد الطبيعية ويوسع من إمكانيات المجتمع اإلنتاجية.15
ونظ اًر ألهمية العنصر البشري في العمل لم يعد ُيستخدم مصطلح العاملين أو القوى العاملة أو األفراد ،بل
مصطلح المورد البشري للداللة على هذه األهمية ،كونه أحد عناصر مدخالت العمل وهذا أحد األسباب التي

أدت إلى تغيير مسمى إدارة األفراد ليصبح إدارة الموارد البشرية.
لقد أ ورد الباحثين والمهتمين في حقل إدارة الموارد البشرية مجموعة من التعاريف حول مفهوم إدارة الموارد
البشرية والذي تطور عبر مراحل وفترات زمنية متعاقبة حيث انتقل من المفهوم التقليدي كإدارة أفراد إلى
المفهوم الذي وصلت إليه حالياً والذي يعكس الشمولية في التعامل مع مجموعة من الوظائف المنافسة في
ابتداء من التخطيط وتحليل الوظائف وسياسات االختيار
عملية تكاملية التي تعتمد كل منها على اآلخر
ً
والتعيين وتحديد األجور والتدريب والتنمية والتطوير والتقييم.16

تعرف بأنها اإلدارة التي تختص بشؤون االستخدام األمثل والفعال للموارد البشرية بجميع المستويات التنظيمية
للمنظمة حتى تحقق أهدافها كما أنها نشاط إداري يمثل أحد فروع إدارة األعمال أما في معناها الضيق فهي
تهتم بتوفير احتياجات المنظمة من القوى العاملة والمحافظة عليها وتنمية قدراتها ورغبتها على العمل بما
يساعد على تدريب قوة عمل راضية ومنتجة.17

15

Laudon, Kenneth, And Jaune Laudon.(2004) Management Information Systems, Pearson Prentice Hall, P22.
16لرويلي ،عماد ( )2014دور نظم معلومات الموارد البشرية في زيادة فاعلية أداء إدارة الموارد البشرية دراسة ميدانية في وزارة الداخلية بمملكة
البحرين ،رسالة ماجستير ،جامعة العلوم التطبيقية ،كلية العلوم اإلدارية ،البحرين ،ص 45
17العتيبي ،عزيزة ( )2010أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية دراسة ميدانية على األكاديمية الدولية االسترالية .ص42
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وتعرف إدارة الموارد البشرية بأنها :الجهة المعنية بإدارة العاملين أفراداً كانوا أم مجموعات ،والتي تشترك مع
بقية اإلدارات األخرى في التحقيق الفاعل ألهدافها من خالل ممارستها مجموعة من الوظائف الرئيسة
ثم تخطيط
والفرعية ،والتي تبدأ بوظيفة تكوين الموارد البشرية التي تشمل (تصميم أعمال المشروع وتحليلهّ ،
واستقطاب ،واختيار وتعيين األفراد المناسبين) ثم وظيفة إدارة األجور والتعويضات ،والتي تشمل( :تقويم
الوظائف ،وأنظمة دفع األجور والتعويضات ،وتحفيز العاملين ثم تقويم أدائهم)ثم صيانتهم والمحافظة عليهم
من خالل( :تنميهم وتدريبهم وادارة مسارهم الوظيفي وتوفير سبل الصحة والسالمة المهنية ،وجودة حياة بيئة
عمل الئقة) ،وغير ذلك من األنشطة التي تسهم في بناء قدرتهم على العمل وتعزيزها بما ينعكس إيجاباً على
تحقيق أهداف المشروع.18
كما تم تعريفها بأنها تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة النواحي المتعلقة بالحصول على األفراد وتنميتهم
وتعويضهم والمحافظة عليهم بغرض تحقيق أهداف المنشأة.19
وتعرف بأنها تلك اإلدارة المعنية باالهتمام بالعنصر البشري على أساس أنه محور العملية اإلدارية في
المنظمة والمحرك الرئيسي للعملية اإلنتاجية ،وهي مجموعة من النشاطات والمهام التي ترافق الموظف منذ
التحاقه بالمنظمة.20
وهناك من عرفها بأنها مجموعة من النظم الفرعية المترابطة التي تشمل العمليات واألنشطة الخاصة بتوفير
وتنمية وتشغيل الموارد البشرية في منظمات األعمال.21
عرفها أخرون بأنها اإلدارة المسئولة عن القيام بعدد من النشاطات تتضمن توظيف الموارد البشرية والمحافظة
عليها وتطويرها بحيث تتمكن من التعامل مع استراتيجيات المنظمة وسياساتها وادارة التغيير.22

18التزة ،بسام ،ملدعون ،عيسى ( )2014إدارة الموارد البشرية ،منشورات جامعة دمشق ،كلية االقتصاد ،سورية .ص15
Madapusi, Arun.(2008) “ Aligning International Busness Human Resources & Information System Strategies “,
USA: Notheast Decision Sciences Institute Proceeding. P47
20لرويلي ،عماد ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص14
21
McLeod, Raymond, and George Schell (2004). Management Information Systems, Pearson Prentice Hall (2004).
P41
22
Handbook On Service Excellence -A Guide to Service Excellence in Public Management, 2007, P13
19
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كما عرف آخرون إدارة الموارد البشرية على أنها :العملية اإلدارية المتعلقة بتخطيط وتوظيف وتنظيم ،وتطوير
وتعويض ورقابة األداء واإلنتاجية والمحافظة على جميع العناصر البشرية من موظفين ومدراء الذين يؤدون
عمال للمنظمة.23
وقد تم تعريفها بأنها ":العملية التي يتم من خاللها توفير احتياجات المنظمة من اليد العاملة والمحافظة عليها
وتدريبها وتطويرها والعمل على استقرارها ورفع روحها المعنوية"

24

وكذلك تعرف بأنها مجموعات األفراد المشاركة في رسم أهداف وسياسات ونشاطات وانجاز األعمال التي
تقوم بها هذه المؤسسات.
كما تعرف بأنها اإلدارة المختصة بكل ما يتعلق بالعنصر البشري في المؤسسات من البحث عن مصادر
القوى العاملة البشرية واختيارها وتعيينها وتدريبها إلى غاية تحقيق ما يسمى بالتنمية البشرية وتهيئة المناخ
المالئم الذي يدفع الفرد إلى بذل جهود مستمرة في المؤسسة.25
كما تعرف بأنها مجموعة القواعد واإلجراءات التي تطبقها المؤسسة فهي التي تشرف على مجموعة األنشطة
المتعلقة بالعنصر البشري في المنظمة حيث تقوم بتخطيط القوى العاملة وتشرف على عمليات التوظيف
واالختبار ،االستقطاب والتدريب ،تحديد الكمية والنوعية الالزمة من العمال كما تقوم بالبحث عن اإلطارات
المؤهلة من اليد العاملة من أجل وضع الفرد المناسب في المكان المناسب والوصول إلى النجاح واإلنتاج
المطلوب من جهة األفراد والمؤسسة.26
ثانياً :أهمية إدارة الموارد البشرية:
تكتسب إدارة الموارد البشرية أهميتها من الدور المطلوب منها تحقيقه ومن طبيعة الوظائف التي تشملها والتي
تبدو كنظام متكامل مدخالته الموارد البشرية وسياسة المنظمة واستراتيجيته تمثل العمليات واألنشطة
ومخرجاته كفاءات ومصادر قوة قادرة على االستم اررية والتنافس ومواجهة الظروف والمتغيرات.
23الصحاف ،حبيب ( )2000إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين ،مكتبة لبنان ،بيروت ص . 01

24محمد فالح صالح  " )2004(،إدارة الموارد البشرية ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،األردن ،عمان ،ص20
25

Wilson, Everd, Elisabeth, Wilson, “ Measuring Attitudes to HRIS Implementation A pilot Field study to inform
implementation methodology” (2009),P58
26
Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright,. Human Resources Management: Gaining a competitive advantage, McGraw
Hill, Sixth edition (2008).
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إن أهمية الموارد البشرية في المنظمات تعتبر المحرك األساسي للعملية اإلدارية للوصول إلى النتائج
المرغوب تحقيقها بما ينسجم مع التطورات السريعة والمتالحقة في ظل التغييرات البيئية التي تحيط بالموارد
البشرية والتنافس الذي يفرض نفسه في سوق العمل.27
تظهر أهمية إدارة الموارد البشرية في المشروع من كون العنصر البشري هو أداة المشروع الرئيسية التي تسهم
في تحقيق الفاعلية التنظيمية التي تعرف بأنها :الدرجة التي يستطيع فيها المشروع تحقيق أهدافه التي تتمثل
في النتائج التي يصل إليها ويتم ذلك من خالل مساهمتها في إيجاد القيمة المضافة ألعمال المشروع ،ويظهر
ذلك من خالل ممارستها لمجموعة من الوظائف الفنية واإلدارية على الوجه المطلوب منها والتي تهدف إلى
بناء قوة عمل مؤهلة ومدربة وقادرة على الوصول إلى تلك الفاعلية ،وال يتم ذلك إال من خالل تفاعلها
وتكاملها مع بقية اإلدارات األخرى في المشروع ،كما تظهر أهميتها من أن قيمتها وانتاجيتها تزدادان من
خالل الخبرات المتراكمة بينما تنقص قيمة الموارد المادية االخرى باالهتالك والتقادم.28
تعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم الوظائف اإلدارية في المنشأة وهي ال تقل أهمية عن باقي الوظائف
األخرى كالتسويق واإلنتاج والمالية وكذلك ألهمية العنصر البشري وتأثيره على الكفاءة اإلنتاجية للمنشأة.
تعزى أهمية إدارة الموارد البشرية لعدة عوامل يمكن إيجازها باآلتي:29
 -1إن العنصر البشري في المنظمات يعتبر من أهم عناصر اإلنتاج والتي لها دور فاعل داخل المنظمات
فهي الجهة المعنية برعاية وتنمية وتطوير األداء لهذا العنصر البشري بما يعود بالنفع ويحقق الرضا لدى
العاملين ويعزز الدافعية لدى الموارد البشرية في الوصول إلى األهداف النهائية من خالل األهداف
الفرعية بصورة تكاملية داخل المنظمة.
 -2نمو واتساع حجم المنظمات تبعاً للتطور التكنولوجي واتساع حجم األعمال أدى إلى زيادة كبيرة في
الطلب على األيدي العاملة مما تطلب وجود وحدة إدارية متخصصة كإدارة الموارد البشرية تعنى في
مواجهة هذا االتساع واستيعابه في ظل التنافسية في سوق العمل والحصول على أفضل هذه الموارد بما
يحقق لها االستم اررية والقدرة على البقاء.
27لرويلي ،عماد ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص28
28التزة ،بسام ،ملدعون ،عيسى ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص18
29لرويلي ،عماد ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص48
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 -3زيادة التطور الثقافي والعلمي وزيادة وعي العاملين وسعيهم نحو تحقيق طموحاتهم وآمالهم داخل
المنظمات التي يعملون بها وهو ما أبرز ضرورة وجود إدارة معينة في استيعاب هذا التطور وخلق جو
جديد عن طريق مشاركة العاملين والتنسيق للوصول إلى حفز ممارسات العنصر البشري إلى حد كبير
من أجل تحقيق القيمة التنافسية للمنظمات وتفهم رغبات األفراد بما يضمن استم اررية العطاء المتميز
وخلق الوالء التنظيمي.
 -4ظهور النقابات واالتحادات العمالية والمطالبة بحقوق العاملين زاد من أهمية إدارة الموارد البشرية
وضرورة التنسيق وخلق جواً من الود والتعاون لصالح الطرفين وأوجب عملية التواصل واالنسجام للعملية
ضمن إطار مؤسسي.
تعاظم دور وأهمية إدارة الموارد البشرية على الصعيدين المؤسساتي والدولي لألسباب التالية:30
أوال :على مستوى المنظمة
 .1الموارد البشرية تتزايد قيمتها وانتاجيتها بالخبرات المتراكمة وبالتالي فهي تمثل أصالً تتزايد قيمته
وأهمية اإلفادة منه بمرور الوقت.
 .2هناك عالقة تكاملية هامة بين إدارة الموارد البشرية وغيرها من اإلدارات والوظائف األخرى للمنظمة.
 .3يؤدي أي تقصير في تقدير االحتياجات من الموارد البشرية لتعويض أعمال اإلدارات األخرى.
ثانيا :على المستوى القومي
ُ
 .1الموارد البشرية أساس لالستقالل والنفوذ االقتصادي ،الموارد البشرية أداة تنافس عالمية ،الموارد
البشرية الفاعلة أداة لزيادة الصادرات ،كما أنها تكمل الثروة القومية ،وأن اإلدارة الفاعلة للموارد
البشرية تعزز األمن القومي.
 .2العقول المبتكرة تخفض فاتورة التكنولوجيا المستوردة ،استقطاب العقول أصبح ساحة للصراع العالمي.

30الصباغ ،درة ( )2008إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن .ص22
19

مما زاد من أهمية إدارة الموارد البشرية أنها تزود الوحدات اإلدارية داخل المنظمة بركيزة أساسية من ركائز
اإلنتاج وعناصره أال وهو العنصر البشري من خالل الجوانب اآلتية:31
 -1إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتشخيص الفاعلية والكفاية التنظيمية من خالل المؤشرات القياسية لقياس
كفاءة األداء ومعدل الغياب ومعدل دوران العمل واصابات العمل وغيرها والذي يساهم في استم اررية
التعامل مع التغذية العكسية وتصحيح المسارات أوالً بأول.
 -2تقديم النصح واالستشارات للمدراء التنفيذيين ومساعدتهم في صياغة السياسات وتنفيذها وحل
اإلشكاليات المتعلقة بالموارد البشرية بحيث يمكن مواجهة التحديات التي قد تقف عن طريق المنظمة
بما تفرضه المتغيرات المحيطة وايجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان استمرار أداء المنظمة.
 -3تحقيق أهداف المنظمة من خالل تدريب األفراد وزيادة مهارتهم بما يتناسب مع متطلبات العمل
واألهداف المرسومة وذلك من خالل شحذ همم العاملين لتحقيق األهداف الفرعية والوصول إلى الخطط
المرسومة وتمكن العاملين من تحقيق طموحاتهم وما يسعون إليه من امتيازات في إطار تكاملي شامل
للمنظمة.
تهدف إدارة الموارد البشرية إلى تنمية قدرات األفراد وتطويرها باستمرار بحيث تلبي احتياجاتهم ورغباتهم
وكذلك احتياجات المنظمة ويمكن تقسيم أهداف إدارة الموارد البشرية إلى ثالثة أهداف هي :األهداف
االجتماعية ،أهداف العاملين ،أهداف المنظمة.32
األهداف االجتماعية :تتمثل في مساعدة األفراد بأن تجد لهم أحسن األعمال وأكثرها إنتاجية وربحيةمما
يجعلهم سعداء يشعرون بالحماس نحو العمل إلى جانب رفع معنوياتهم واقبالهم على العمل برضا وشغف
وكل هذا من أجل تحقيق الرفاهية العامة لألفراد في المجتمع.
أهداف العاملين :تتمثل في العمل على تقديم وترقية األفراد في إطار ظروف عمل منشطة تحفزهم على
أداء العمل بإتقان وفعالية وهذا يرفع من دخلهم ،وانتهاج سياسات موضوعية تحد من استنزاف الطاقات
البشرية وتحاشي الالإنسانية في التعامل مع األفراد العاملين.

31لرويلي ،عماد ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص46
32العتيبي ،عزيزة ( )2010أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية دراسة ميدانية على األكاديمية الدولية االسترالية .ص.44
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أهداف المنظم ة :تتمثل في جلب أفراد أكفاء تتوفر فيهم جميع المؤهالت الالزمة وذلك عن طريق االختيار
والتعيين حسب المعايير الموضوعة ،واالستفادة القصوى من الجهود البشرية عن طريق تدريبها وتطويرها
بإجراء فترات تدريبية وذلك لتجديد الخبرة والمعرفة التي تتماشى مع تطور نظام المؤسسة ،وزيادة رغبة
العاملين على بذل الجهد والتفاني وادماج أهدافها مع أهدافهم لخلق تعاون مشترك وذلك يتأتى بالتوزيع
العادل لألجور والمكافآت والعمل على إعطاء كافة الضمانات عند التقاعد أو المرض.
ثالثاً :العوامل التي ساعدت على االهتمام بإدارة الموارد البشرية وتطورها:
نشأت إدارة الموارد البشرية في مطلع هذا القرن وظهرت بعد ذلك عوامل عديدة حتمت االهتمام بإدارة
الموارد البشرية وابراز دورها في أي منظمة سواء أكانت تعمل في مجال اإلنتاج أم في مجال الخدمات ،وأهم
هذه العوامل:33
 )1تغير نظرة اإلدارة للفرد فبعد أن كانت اإلدارة تعتبر الفرد سلعة يبيع قوة عمله في سوق العمل وأنه يمكن
استخدامه وتشغيله وفق قوانين ثابتة كاآلالت والمعدات تغيرت هذه النظرية نتيجة لألبحاث والدراسات
وأصبح ينظر إليه كأهم العوامل في زيادة اإلنتاجية وخلق القيمة وتعظيم الثروة ،لذا فقد بدأت اإلدارة
تعامل الفرد العامل كإنسان له كيانه وشعوره يتمتع بخصائص شخصية مميزة ويملك قيماً وعواطف
وميول ،ويبذل جهده إذا ما وضع في موقع المسئولية والمشاركة في اتخاذ القرار.
 )2التطور العالمي والتطور التكنولوجي في مجال اختراع اآلالت و استخراج الوسائل و األساليب الحديثة
في تكنولوجيا اإلنتاج الذي حتم استخدام قوى عاملة ذات مهارة وكفاءة عالية تستطيع استخدام تلك
اآلالت واألساليب بفعالية كبيرة  ،فاإلنجازات الهائلة التي حققها التقدم العلمي مثل غزو الفضاء وتشغيل
الحاسبات االلكترونية وجني خيرات األرض والبحار لم يكن باإلمكان أن يعم خيرها البشرية لوال مهارة
وموهبة اإلنسان في كيفية

واتقان استخدامها ،وأن هناك العديد من الدول التي حققت تقدما فنياً

واقتصادياً عالياً بسبب حسن إدارتها لمواردها البشرية.

33زيارة ،فريد ( )2004المبادئ واألصول لإلدارة واألعمال ،الطبعة الرابعة ،عمان ،األردن ،ص507
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 )3صدور التشريعات والقوانين الحكومية المنظمة للعمل وحماية العاملين وخاصة تلك التشريعات المتعلقة
باألجور واالستخدام وساعات العمل والخدمات وظروف العمل وغيرها.
 )4إعالن مبادئ حقوق اإلنسان وانتشار األفكار والمعتقدات التي نادت بضرورة إنقاذ اإلنسان من البؤس
والشقاء التي يتعرض لها نتيجة استغالله في المجتمعات الصناعية.
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المبحث الثالث:
وظائف وسياسات إدارة الموارد البشرية:
اتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية من أهمها تحليل وتوصيف الوظائف ،تخطيط الموارد
البشرية ،جذب واستقطاب الموارد البشرية ،تحفيز الموارد البشرية ،تنمية وتدريب الموارد البشرية ،باإلضافة
إلى النشاط التقليدي المتعلق بشؤون الموارد البشرية في المنشأة.
وظائف إدارة الموارد البشرية
تتمثل وظائف إدارة الموارد البشرية فيما يلي:34
 .1تحليل العمل :تعني هذه الوظيفة التعرف على األنشطة والمهام المكونة للوظيفة وتحديد المسؤوليات
الملقاة على عاتقها وتصمم الوظيفة بشكل مناسب وتحديد مواصفات من يشغلها ،ويعد تحليل
المعلومات والوظائف امتداداً طبيعياً لتصميمها حيث يبدأ التحليل من النقطة التي انتهى إليها
التصميم وبالتالي فهو إحدى وظائف إدارة الموارد البشرية األساسية التي تكمل ما قام به التصميم
الذي تعتبر نتائجه بمثابة األساس الذي يقوم عليه تحليل العمل ،وتعرف بأنها عملية يتم من خاللها
جمع المعلومات والحقائق الواقعية الفعلية عن طبيعة وظائف المنظمة وتحليلها وتلخيصها وتقديمها
على شكل قواعد مكتوبة تبين مهامها ومسؤوليتها وصالحياتها والمناخ المادي والنفسي واالجتماعي
ومعرفة وتحديد المهارات والقدرات البشرية الالزمة ألدائها.
 .2تخطيط القوى العاملة :تعني تحديد احتياجات المنظمة من أنواع وأعداد العاملين ويتطلب هذا تحديد
طلب المؤسسة من العاملين وتحديد ما هو متاح منها والمقارنة بينها لتحديد صافي العجز والزيادة
في القوى العاملة للمؤسسة .تهتم هذه الوظيفة بالبحث عن العاملين في سوق العمل وتصفيتهم من
خالل طلبات التوظيف واالختيار والمقابالت الشخصية وذلك لوضع الفرد المناسب في المكان
المناسب ،وتم تعريفها بأنها عملية اتخاذ الق اررات الخاصة بالحصول على الموارد البشرية وتطويرها،
34سلطان ،إبراهيم ( )2000نظم المعلومات اإلدارية ،مدخل النظم ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر .ص 41
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وعرفها آخرون بأنها استخدام األساليب العلمية لدراسة وتحليل القوى البشرية وتحليل كل األهداف
القصيرة والطويلة األمد مع تقديم التغيرات المحتملة في الظروف البيئية خالل فترة زمنية مستقبلية.
 .3تصميم هيكل األجور :تهتم هذه الوظيفة بتحديد القيمة واألهمية لكل وظيفة وتحديد أجرها.
 -4تخطيط المسار الوظيفي :تهتم هذه الوظيفة بالتخطيط للحركات الوظيفية المختلفة للعاملين في المؤسسة
وعلى األخص فيما يخص النقل والترقية والتدريب ويحتاج هذا إلى التعرف على نقاط القوة لدى الفرد
ونقاط الضعف لديه.
يوجد العديد من الوظائف والسياسات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية منها:35
 -1وظيفة تكوين الموارد البشرية :وهي الوظيفة الرئيسية األولى إلدارة الموارد البشرية مكونة من
مجموعة من الوظائف الفرعية المتكاملة تقوم من خاللها بتوفير احتياجات المشروع من الموارد
البشرية لشغل أعمالها ووظائفها وتهدف إلى وضع الفرد المناسب في المكان الوظيفي المناسب
وتضم األنشطة الفرعية اآلتية :وظيفة تصميم العمل وتحليله ،وظيفة تخطيط الموارد البشرية ،وظيفة
استقطاب واختيار الموارد البشرية وتعيينها وتأهيلها.
 -2وظيفة إدارة أجور وتعويضات الموارد البشرية :هي عبارة عن مجموعة من األنشطة والممارسات
التي يتم من خاللها وضع سياسات األجور والتعويضات والمحفزات وكذلك المنافع والفوائد األخرى
لقاء العمل في المشروع ،والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق العدالة في منحها وتشمل تلك الوظيفة
على األنظمة الفرعية اآلتية :وظيفة تقويم الوظائف ،نظام األجور المباشرة ،نظام تقويم األداء ،نظام
الحوافز والمكافآت المالية ،نظام التعويضات والمزايا اإلضافية.
 -3وظيفة صيانة الموارد البشرية والمحافظة عليها :تشمل هذه الوظيفة عدداً من الوظائف الفرعية والتي
تهدف إلى بناء موارد بشرية مؤهلة وقادرة على العمل بدنياً وفكرياً والمحافظة عليها والعمل على
استقرارها منعاً من استقطابها من قبل مشروعات أخرى وأهم هذه الوظائف :وظيفة تنمية وتدريب
الموارد البشرية ،إدارة المسار الوظيفي ،توفير متطلبات الصحة والسالمة المهنية ،جودة حياة بيئة
العمل ،والحركة الوظيفية)
35التزة ،بسام ،ملدعون ،عيسى ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص20
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 -4تقييم األداء :تهتم كل مؤسسة بتقييم أداء موظفيها ويتم ذلك من خالل أساليب معينة وغالباً ما تقوم
بتقسيم الرؤساء المباشرين بهدف التعرف على الكفاءة العامة للعاملين وبغرض التعرف على أوجه
التطور في األداء.
 -5التدريب :تمارس المؤسسة أنشطة التدريب بغرض رفع كفاءة األفراد ومعارفهم ومهاراتهم وتوجيه
اتجاهاتهم نحو أنشطة معينة على الشركة أن تحدد احتياجات المرؤوسين للتدريب وأن تستخدم
األساليب والطرق المناسبة مع تقييم فعالية هذا التدريب.
ومن أهم تلك الوظائف ما يلي:
أوالً :سياسة استقطاب الموارد البشرية واختيارها:
يعتبر االستقطاب أحد أهم وظائف إدارة الموارد البشرية فعن طريقه يتم جذب الكمية والنوعية المطلوبة
من الموارد البشرية في الوقت والمتطلبات المحددة حيث تستند عملية االستقطاب إلى استراتيجية مدروسة
تتضمن برامج تهدف إلى البحث عن الموارد البشرية المستقبلية ضمن الكفاءات المطلوبة والعمل على
جذب أكبر عدد بأفضل الكفاءات من خالل البحث عن أسواق تواجد الموارد البشرية ونشر برامج
استقطابية تخلق الرغبة والدافعية لدى الموارد البشرية وتحفزهم للتقدم للعمل في المنظمة عن رغبة
واقتناع ،36وعرفها آخرون بأنها عملية البحث عن مرشحين محتملين للوظائف وذلك بالعدد المطلوب
والنوعية المرغوبة ،وفي الوقت المناسب ،حتى يمكن أن تختار اإلدارة من بينهم األكثر مالءمة لشغل
الوظائف الشاغرة على ضوء متطلبات وشروط شغلها.37
تعريف أخر :االستقطاب يعني البحث عن األفراد الصالحين لملء الوظائف الشاغرة في العمل
واستمالتهم وجذبهم ،واختيار األفضل منهم ،واالستقطاب ال يعني جذب واستمالة اآلخرين للعمل في
المشروع بل يعني أيضاً جذب أولئك الذين يعملون فيه حالياً من خالل المحافظة عليهم ومنع تسربهم أو
استقطابهم من قبل المنظمات األخرى المنافسة.38

36لرويلي ،عماد ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص52
37التزة ،بسام ،ملدعون ،عيسى ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص73
38ربابعة ،علي ( )2003إدارة الموارد البشرية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص 48
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كما يمكن تعريفه بأنه وظيفة من وظائف إدارة الموارد البشرية يتم من خاللها القيام بمجموعة عمليات أو
أنشطة تبدأ بمعرفة مخرجات عملية التخطيط ،وتهدف إلى جذب أفضل األفراد المؤهلين سواء من سوق
العمل ،أم من داخلها من أجل انتقاء أفضلهم لشغل وظائف المشروع الشاغرة حالياً أم مستقبالً.39
وتعرف بأنها :عملية إدارية تقوم بها إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع بقية اإلدارات األخرى في المشروع،
تهدف إلى تأمين احتياجاته من الموارد البشرية من حيث الكم والنوع للوظائف الشاغرة من خالل انتقاء
أفضل المرشحين الذين تتوافر فيهم مجموعة مواصفات ومتطلبات تنسجم وتتوافق مع مواصفات
ومتطلبات الوظيفة الشاغرة.40
يهدف االستقطاب إلى دراسة سوق العمل واتجاهاته بغية توفير العدد الكافي من األفراد ذوي
التخصصات العالية والمؤهلة للتقدم للعمل في وظائف المشروع ،وذلك كخطوة لتوسيع قاعدة االختيار من
بين المرشحين المؤهلين النتقاء أفضلهم وأصلحهم للعمل فيه ،كما تهدف إلى العمل على المحافظة
واستقرار الموارد البشرية ومنع تسربها.41
تهدف وظيفة االستقطاب إلى ما يلي:42
 -1كونها وظي فة فنية فرعية تهدف إلى وضع الفرد المناسب في المكان الوظيفي المناسب ،فاالستقطاب
يتيح المجال واسعاً في توفير عدد كبير من المتقدمين من ذوي التأهيل واالختصاص والكفاية في
التقدم لشغل الوظائف الشاغرة.
 -2تسهل عملية االختيار والتعيين من خالل غربلة المستقطبين من المتقدمين باختيار األكثر كفاية منهم
وبالتالي يعد االستقطاب مرحلة مهمة من مراحل تكوين الموارد البشرية وستنعكس نتائجه على تقليل
تكاليف عملية التدريب وبالتالي على فاعلية أداء المشروع ككل.
 -3إنها توفر المطلوب من الموارد البشرية في حال وجود ندرة في بعض التخصصات في سوق العمل
وكذلك عند إحالل مهارات عمل جديدة محل القديمة.
39الصباح ،عبد الرحمن ،الصباغ ،عماد ( )2008مبادئ نظم المعلومات اإلدارية الحاسوبية ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص78
40التزة ،بسام ،ملدعون ،عيسى ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص 90

41التزة ،بسام ،ملدعون ،عيسى ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص75

42التزة ،بسام ،ملدعون ،عيسى ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص.124
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ال يمكن القيام بعملية االستقطاب واالختيار إال بعد معرفة خصائص األفراد المراد استقطابهم سواء كانت
بدنية أم سلوكية ،التي نستمدها من نتائج عملية تحليل العمل ،وهو ما يسهل عملية االختيار بعد القيام
بالمطابقة بين مواصفات العمل ومواصفات الشخص المرشح للقيام به.
وقد بين آخرون بأن عملية االستقطاب تكتسب أهميتها من كونها تسهم في األمور التالية:43
توفير عدد كبير من األشخاص المالئمين لشغل الوظائف ،المساهمة في تقليل عدد المتقدمين من غير
المؤهلين لشغل الوظائف ،اإلسهام في تحقيق درجة عالية من استقرار الموارد البشرية ،إضافة إلى تحقيق
المسؤولية االجتماعية والقانونية واألخالقية.
فإن أهمية استقطاب واختيار العاملين ترجع إلى:44
أ -ا الستقطاب الجيد يفتح جميع أبواب ومصادر العمل المتاحة أمام المنظمة ،وكلما زاد عدد المتقدمين
للعمل أصبحت الخيارات واسعة في اختيار األفضل واألكفأ من بين المتقدمين.
ب -من خالل االستقطاب تستطيع المنظمة توصيل رسالتها للمرشحين بأنها المكان المناسب لهم للعمل
ولبناء وتطوير حياتهم الوظيفية.
ت -إن نجاح عملية االستقطاب هو الخطوة األولى في بناء قوة العمل الفاعلة والمنتجة.
ث -اإلس هام في زيادة عملية االختيار من خالل التركيز على استقطاب واجتذاب األفراد المناسبين الذين
يتم االختيار من بينهم وبالتالي تقليل عدد المتقدمين من غير المؤهلين لشغل الوظائف.
ج -اإلسهام في زيادة فاعلية المنظمة عن طريق زيادة معدالت استقرار العمالة وتكوين قوى عاملة ذات
تأهيل وكفاءة عالية.
ح -إن الفرز الفعال لألشخاص الذين يتقدمون للعمل في المنشأة مهم بسبب التكاليف العالية التي يمكن
أن تتحملها المنشأة في اجتذاب وتعيين األشخاص الذين يتقدمون للعمل فيها ،مما يعني ضرورة

43لرويلي ،عماد ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص48

44شاويش ،مصطفى نجيب ( " )2000إدارة الموارد البشرية إدارة األفراد" ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة ،عمان ،األردن.
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االهتمام باختيار العاملين حتى ال تضيع تلك النفقات دون تحقيق الهدف من إنفاقها ،والذي يتمثل
في اختيار األشخاص المناسبين.
ثانياً :سياسة التعويضات واألجور:
من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية بعد استقطاب وتعيين الموارد البشرية هي بقاء الكفاءات من الموارد
البشرية داخل المنظمة لفترة طويلة ويتم ذلك من خالل االهتمام بخمس قضايا أساسية هي :نظام عادل
لألجور ،سلم رواتب مناسب ،نظام المكافآت والحوافز ،تقييم الوظائف ،وتقييم األداء لذلك تحتاج إدارة
الموارد البشرية إلى تقييم الجهد المبذول عن كل وظيفة وتحديد البدل المناسب أو األجر المالئم لكل
جهد.45
يعرف األجر بأنه المبلغ النقدي الذي تدفعه إدارة المشروع للموارد البشرية العاملة لديها لقاء المساهمات
والجهود التي يقدمونها لها ويأخذ شكل التعويضات المباشرة والعموالت ويشمل التعويض المباشر كالً من
األجر ،أو الراتب األساسي ،والزيادات أو العالوات الدورية ،والتعويضات اإلضافية المباشرة وغير
المباشرة.46
يحصل الموظف على مجموعة من الفوائد المادية والمعنوية خالل فترة وجوده في المنظمة وهي:47
أ -الراتب األساسي والعالوات المرتبطة باألداء ،والمكافآت المادية المرتبطة بإنجاز وحدات إضافية.
ب -األجر اإلضافي المرتبط بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي ،والمشاركة باألرباح وهي تخصيص
نسبة معينة من األرباح جراء بذل جهد محدد ،وتوزيع وتمليك الموظفين أسهم في المنظمة التي
يعملون بها جراء بذل جهد معين.
ت -التأمين الصحي والرعاية الطبية ،والضمان االجتماعي ونظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.
ث -اإلجازات المدفوعة واإلجازات المرضية ،والساعات التعليمية والبعثات والمنح وتسهيالت الدراسة.
ج -بدالت المواصالت والتنقالت والسفر واالتصاالت.

45لرويلي ،عماد ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص49
46التزة ،بسام ،ملدعون ،عيسى ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص74
47لرويلي ،عماد ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص24
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ثالثاً :سياسة تقويم األداء:
يحتل تقويم أداء الموارد البشرية أهمية كبيرة في النشاط االقتصادي حيث أصبح الخبراء والمختصون
يبحثون عن الطرق المناسبة للتقييم ولقد أكدت مختلف الدراسات واألبحاث أهمية تقويم أداء الموارد البشرية،
وذلك للتأكد من كفاءة استخدام الموارد المتاحة والتحقق من تنفيذ األهداف المسطرة .و يتناول تقويم األداء
مختلف أنواع النشاط في المؤسسة و التأكد من سيرها ،فهو يرتكز على تقويم أداء وظائفها المتمثلة في
الوظي فة المالية ،وظيفة الموارد البشرية ،وظيفة اإلنتاج و وظيفة التسويق ،لكن في دراستنا هذه سوف نقتصر
على تقويم أداء وظيفة الموارد البشرية و معرفة معايير وأسس التقييم المتعلقة بها.48
حيث تواجه اإلدارة مسألة تقويم أداء العاملين فيها الناجمة عن اختالف بين األداء الفعلي واألداء المعياري أو
األداء المرغوب فيه ،ولذلك يتطلب األمر أن تقوم اإلدارة بتحليل مستوى األداء بهدف التعرف إلى مدى توافق
مؤشرات األداء المعياري أو المرغوب مع األداء الفعلي.49
يعبر مفهوم تقييم أداء العاملين عن الوسيلة التي تستخدمها اإلدارة لقياس ورصد األداء الفردي والجماع
للعاملين والحكم على مدى إنجازهم لألهداف المتوخى بلوغها وذلك من شأنه أن يرتبط بقدرات ومهارات
وقابليات األرفاد العاملين من ناحية وطبيعة األداء ومعايير قياسه من ناحية أخرى لذلك فإن المعايير
التقويمية لألفراد تركز بشكل أساسي على كفاءة وفاعلية اإلنجاز المراد تحقيقه.
وتعد وظيفة تقييم أداء الموظفين من أهم الوظائف التي تمارسها إدارة الموارد البشرية فعن طريقه تتمكن
المنظ مة من الحكم على دقة السياسات والبرامج التي تعتمدها سواء كانت سياسات استقطاب أو اختيار
وتعيين أو برامج وسياسات تدريب وتطوير ومتابعة لمواردها البشرية.50
ويقصد باألداء أنه المسؤوليات والواجبات واألنشطة والمهام التي يتكون منها عمل الفرد والتي يجب عليه
القيام بها على الوجه المطلوب في ضوء معدالت استطاعة العامل الكفء المدرب القيام بها.51

48زينة ،قمري ")2011(.واقع استخدام األساليب الكمية في تقييم أداء الوظيفة المالية للمؤسسة المينائية بسكيكدة" (رسالة ماجستير) كلية العلوم
االقتصادية و علوم التسيير ،الجزائر .ص 22
49شاويش ،مصطفى نجيب  )2000("،مرجع سبق ذكره ،ص45
50لرويلي ،عماد ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص60
51
Lee Freidman Wesley O Hegood, “ Using Balanced Scorecard to Measure the Performance of your Human
)Resources IS”, Public Personel Management, Vol.31 No. 4 Winter (2002
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يعد األداء الفردي أو الجماعي في غاية األهمية بالنسبة للمنظمات بشكل عام ،ولألفراد والعاملين فيها بشكل
خاص ،كونه يرتبط بأهداف المنظمة ،ويعتبر أداة لتحقيق أهدافها.52
إن تقييم األداء يحقق فوائد عديدة للمؤسسة والعاملين فيها ويمكن تلخيصها بما يلي:53
 .1يعد تقييم األداء أساساً جوهرياً لعمليات التطوير اإلداري فهو يتناول جوانب عديدة متشابكة منها ما
يتصل بالمؤسسة واجراءات العمل ومنها ما يتصل بالعاملين أنفسهم حيث تسهم عملية تقييم األداء في
توفير معلومات مهمة عن مستوى أداء العاملين وتساعد في تحديد األساس الذي يجب أن تبدأ منه
جهود التطوير.
 .2تسهم عملية تقييم األداء في الكشف عن القدرات والطاقات الكامنة لدى العاملين ويمكن أن يكون
مدخالً إلعادة تقسيم العمل وتوزيع المسؤوليات واألدوار.
كما تتلخص أهمية تقييم األداء بما يلي:54
 .1يعتبر تقييم األداء أهم الركائز التي تبنى عليها عملية المراقبة.
 .2يفيد تقييم األداء بصورة مباشرة في تشخيص المشكالت وحلها ومعرفة مواطن القوة والضعف في
العاملين.
 .3يعتبر من أهم دعائم رسم السياسات العامة سواء على مستوى المنشأة أو على مستوى الصناعة أو على
مستوى الدولة.
وتأتي أهمية تقييم األداء من الحكم على مدى كفاءة األداء في المنشأة ومدى قدرة اإلدارة بمختلف مستوياتها
في القيام بمهامها على أكمل وجه وذلك باكتشاف أي انحرافات أو فروق بين ما هو مخطط مسبقاً وما هو
منفذ فعالً ،سواء كانت انحرافات موجبة أو سالبة ،أي التعرف على نقاط القوة والعمل على تشجيعها وتنميتها،
ونواحي القصور والضعف والعمل على معالجتها أو تقليلها،
تستهدف عملية تقي يم األداء غايات ثالثة تقع على ثالثة مستويات ( مستوى المنظمة والفرد والمدير) وتتمثل
بما يلي:55
52ابراهيم ،قدري عثمان.)2015(،أثر المسؤولية االجتماعية في األداء دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة السورية(.أطروحة دكتوراه غير
منشورة) ،جامعة دمشق ،سوريا .ص35
53أبو حطب ،موسى( )2009فاعلية نظام تقييم األداء وأثره على مستوى أداء العاملين ،رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية ،كلية التجارة ،غزة .ص
17
54زينة ،قمري ")2011(.مرجع سبق ذكره ص .30
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أوالً :أهمية تقييم األداء على مستوى المديرين:
 .1دفع المديرين والمشرفين إلى تنمية مهاراتهم وامكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم اإلبداعية للوصول إلى
تقويم سليم وموضوعي ألداء تابعيهم.
 .2دفع المديرين إلى تطوير العالقات الجيدة مع المرؤوسين والتقرب إليهم للتعرف على المشاكل
والصعوبات.
ثانياً :أهمية األداء بالنسبة للفرد العامل :تكمن هذه األهمية في:
 .1إن إنجاز المهام المطلوبة وفقاً لما هو مخطط يكون مصد اًر للشعور بالرضا والسعادة.
 .2إن األداء الضعيف وعدم تحقيق األهداف يؤدي إلى اإلحباط والفشل الفردي.
 .3األداء الجيد غالباً ما يزيد فرص التقدم الوظيفي والترقية بصورة أكبر من األشخاص ذوي األداء
المنخفض.
رابعاً :سياسة التطوير والتدريب:
يعد التدريب وظيفة أساسية من وظائف إدارة الموارد البشرية ألنه من خاللها يتم تأهيل ورفع قدرات
العمال بطريقة مستمرة حتى يكونا قادرين على مجاراة التحوالت الحاصلة في مجال العمل يهدف التدريب
إلى زيادة كفاءة وفاعلية القوى العاملة من خالل تهيئة كافة المستلزمات واعداد برامج تدريب ليتمكن
األفراد من إنجاز مهامهم ومتطلبات عملهم بنجاح ،وتعد برامج التدريب من المستلزمات األساسية
لتقليص الفجوة بين مؤهالت األفراد ومتطلبات العمل ،حيث أن مفهوم التدريب ينصرف إلى المهرات
الضرورية لمزاولة العمل والقدرة على استخدام وسائل جديدة بأسلوب فعال أو استخدام نفس الوسائل
بطرق أكثر كفاءة مما يؤدي إلى تغيير السلوك واتجاهات العاملين.56
ويعرف التدريب على أنه نشاط مخطط يهدف إلى تزويد األفراد بمجموعة من المعلومات والمهارات التي
تؤدي إلى زيادة معدالت أداء األفراد في عملهم ،وحتى يؤتي برنامج التدريب ثماره ينبغي أن يبنى على

55غزال ،يمان( )2011مرجع سبق ذكره ،ص  .20مأخوذة عن صالح ،فالح ( )2004إدارة الموارد البشرية عرض وتحليل ،دار الحامد للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
56الرويلي ،عماد ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص24
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أسس علمية ومنهجية وهذا يتطلب وضع خطط محكمة لبرنامج العملية التدريبية يحتوي على األفراد
المراد تدريبهم ونوعية برامج التدريب وعملية متابعة العملية التدريبية.57
تبين نتائج تحليل العمل المتطلبات األساسية للعمل وبالتالي تحدد ما يجب أداؤه ،وهو ما يساعد إدارة
الموارد البشرية على تحديد احتياجات التنمية ووضع برامج التدريب.58
يعرف التدريب بأنه :الجهود اإلدارية والخبرات المنظمة الهادفة إلى نقل أو تعديل أو صقل كل أو بعض
المعلومات والمهارات والمعارف واالتجاهات للفرد لتحسين قدراته على أداء عمل معين أو القيام بدور
محدد لتحقيق أهداف مقصودة ،فالتدريب عملية مخططة ومنظمة تحتاج إلى تحديد مسبق لألهداف
التدريبية واحتياجات التدريب وتصميم البرامج واختيار األساليب التي تضمن تحقيق أهدافه كما أنه جهد
تنظيمي يتطلب تحديد الجهة المسؤولة عنه وتوفير الموارد البشرية والمادية الالزمة لتنفيذه .59
تتمثل أهمية التدريب فيما يلي:60
 -1تزويد األفراد الذين يلتحقون بالعمل للمرة األولى بمعلومات ومعارف ومهارات متخصصة في نوع
الوظائف التي سيشغلونها.
 -2إعادة تأهيل األفراد الذين تتغير أعمالهم مما يتطلب توفير معلومات ومهارات ومعارف مختلفة أو
محدثة ومتطورة عما يعرفونه.
 -3التفاعل مع الوظائف واألعمال المحدثة نتيجة التطورات التكنولوجية والصناعية واإلبداعية.
يهدف التدريب إلى ما يلي:
 .1رفع مستوى األداء كماً ونوعاً لألفراد في المجاالت الفنية والسلوكية واإلدارية.
 .2تخفيض التكلفة وتقليص الهدر عن طريق تكريس المعرفة بتفاصيل األعمال وتحقيق الرضا عن
العمل.

57

M.Peretti, Human Resource Management, Paris, France,1987. 11- Gara, Steven J. (2001), "How an HRIS can
Impact HR: a Complete Paradigm Shift for the 21st Century", SHRM Website: publications, white pages handout.
58التزة ،بسام ،ملدعون ،عيسى ( )2014مرجع سبق ذكره ،ص.124
59الخير ،طارق ( )2012مبادئ إدارة  ،2منشورات جامعة دمشق ،كلية االقتصاد ،سورية .ص 75
60الخير ،طارق ( )2012مرجع سبق ذكره ،ص 80
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 .3خلق الدافعية الذاتية لدى األفراد وتحفيزهم للعمل بكفاءة نتيجة إشباع حاجة نفسية لهم هي الشعور
بالكفاءة وتأكيد الذات واألمان التي تساعدهم على القيام بمسؤوليات األعمال الموكلة لهم.
 .4استقرار في دوران العمالة يؤدي إلى انخفاض تكاليف التدريب والتأهيل لقيم واتجاهات المؤسسة.
 .5تمكين األفراد من ممارسة األساليب الحديثة والطرق المعدلة عملياً.
كما أن التطور السريع في األنظمة الصناعية واإلدارية والخدمية ،بسبب دخول المعلوماتية في عمليات
األتمتة والتوسع الكبير في اعتماد اتفاقية التجارة العالمية أدى إلى خفض الطلب على اليد العاملة،
فالصناعات الحديثة تحتاج إلى أعداد صغيرة جدًا من العاملين ،ولعل هذا أبرز أثر كمي على الموارد
البشرية ،حيث أن التطور في تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى تغييرات في الخصائص الكمية للموارد البشرية،
يتطلب اتخاذ الت رتيبات الالزمة لتحقيق الفعالية من االستخدام لكل من التكنولوجيا والعمالة ،ويمكن إبراز أهم
مظاهر هذا التغيير في الجوانب التالية:61
 -1تأثير تكنولوجيا المعلومات على حجم وهيكل الموارد البشرية :نتيجة للتوسع في استخدام تقنية
المعلومات حدث تخفيض في حجم العمالة وتصغير للهياكل وزاد الطلب على استبدال العمال غير
المهرة بآخرين مهرة ،وأصبح هناك طلب على العمالة ذات العالقة بتقنية المعلومات ،على حساب
المجاالت األخرى ،وبالتالي ارتفعت أجورهم على حساب أجور العاملين في المجاالت األخرى.
 -2ظهور أشكال جديدة من العمالة :إن ظهور األشكال الجديدة للمنظمات وما ترتب عليها من تغيير
في الوظائف وترتيبات العمل وقد أدى إلى ظهور أشكال جديدة من العمالة كظاهرة العمالة المؤقتة
وعمالة التعاقدات ،وذلك من أجل تخفيض التكاليف الكلية وايجاد مرونة في التوظيف ،األمر الذي
يستوجب على إدارة الموارد البشرية إعداد االستراتيجيات المناسبة للتعامل مع الوضع الجديد.
 -3التغيير في نوعية المعارف والمهارات والقدرات للموارد البشرية.
 -4التغيير في أساليب القيادة واإلشراف والرقابة والتحفيز وتقييم األداء.

61عز الدين ،مدثر ،ومحمد ،عاطف ( )2016مرجع سبق ذكره ،ص 23
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خصائص التكنولوجيا المتعلقة بإدارة الموارد البشرية:
إن المنافع الناتجة عن تط بيق النظم الحديثة إلدارة الموارد البشرية تنتج من تطبيق التكنولوجيا في هذه
النظم ،وهذه التكنولوجيا تتصف بالخصائص اآلتية:62
 -1التكامل :يعني التكامل إلى أي مدى ترتبط الوظائف المختلفة بالنظام الكلي للمنظمة ،ويقصد
بالتكامل تكامل نظم معلومات إدارة الموارد البشرية مع نظم المعلومات األخرى المتعلقة بالموازنات،
إدارة المنافع ،التنبؤ باألجور.
 -2قواعد بيانات عامة ومرتبطة معاً :تعمل هذه القواعد على تكامل نظام المعلومات من خالل توفير
المعلومات عن النواحي الكلية المرتبطة بالمنظمة.
 -3التكنولوجيا المرنة :تقوم شركات إنتاج الحاسب اآللي بتصميم نظم معلومات إدارة الموارد البشرية
وهذه التطبيقات تتسم بالمرونة الكبيرة مثل نظم دعم القرار ونظم التشغيل المتعلقة بالموارد البشرية.
 -4المعلومات اآلمنة :نظم إدارة الموارد البشرية يجب أن تمدنا بمعلومات آمنة وذلك لحماية البيانات
والمعلومات الموجودة في المنظمات العامة من الحصول عليها بطرق غير مرخصة وغير رسمية من
قبل اآلخرين.
 -5تدفق العمل :وهي تعنى بخطوات الحصول على الخدمة من المنظمات العامة وتدفق العمل يتم من
خالل إعداد المستندات والملفات إلكترونياً داخل المنظمة ،والهدف الرئيسي لتحسين اإلجراءات
إلكترونياً هو تقليل وازالة فاقد العمليات وتبسيط العمل وتوفير تغذية مرتدة من العملية ،خفض فترة
النشاط ،خفض األخطاء في أداء الخدمة.
 -6من مزايا استخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد البشرية :تقليل واختصار الوقت ،تقليل األخطاء التي
تحدث من تكرار واستخدام المعلومات ،القضاء على األحجام المتراكمة من المعلومات والمحفوظة في
سجالت طوال سنوات عمل الشركة ،تفادي المخاطر التشغيلية الناجمة عن األخطاء في تحويل ونقل

62بن قانة ،سهام ( )2015اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في ظل التغيرات التكنولوجية دراسة حالة :مؤسسة اتصاالت الجزائر بمستغانم ،رسالة
ماجستير ،جامعة عبد الحميد ابن باديس ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،الجزائر ،ص 25
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المبالغ من حساب إلى آخر أو من مصرف إلى آخر ،الحد من مخاطر سرقة أو تلف األموال جراء
االستخدام اليدوي.
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الفصل الثالث:
الدراسة العملية
مجتمع وعينة الدراسة:
تم إجراء الدراسة العملية ،باستخدام البرنامج االحصائي spssاإلصدار  ،24حيث تم تصميم استبانة
وتوزيعهاا علاى العاااملين فاي شاركات االتصاااالت الساورية ،المتمثلاة بشااركتين (سايريتل موبايال تيليكااومMTN ،
سااورية) وقااد بلااغ عاادد االسااتبانات الموزعااة  200اسااتبيان ،تاام اسااترداد  190اسااتبانة وتاام اسااتبعاد  6اسااتبانات
لعدم مالئمتها للتحليل االحصائي وبالتالي بلاغ عادد االساتبانات الصاالحة للتحليال  184اساتبانة بنسابة %92
وقد تم تحليل النتاائج علاى ثاالث م ارحال :بادأت المرحلاة األولاى باختباار ثباات االساتبانة باساتخدام معامال ألفاا
كرونباخ  Cronbach’s Alphaوذلك لقياس االتساق الداخلي بين عباراتها ،وتناولت المرحلاة الثانياة عارض
اإلحصاااءات الوصاافية

لمتغي ارات

الد ارسااة ( (Descriptive Statisticsماان خااالل :الوسااط الحسااابي،

واالنحراف المعياري ،وتناولت المرحلة الثالثة اختبار الفرضيات ،باستخدام االنحدار الخطي البسيط.
متغيرات الدراسة:
تضمنت الدراسة نوعين من المتغيرات:
المتغير المستقل:
تطبيق تقانة المعلومات.
المتغير التابع :تسهيل عمل إدارة الموارد البشرية :وتمثلت بما يلي:
تسهيل عملية تخطيط الموارد البشريةتسهيل عملية توظيف الموارد البشريةتسهيل عملية تكوين وتطوير الموارد البشرية-رفع كفاءة أداء الموارد البشرية
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أنموذج الدراسة:
تم تصميم شكل بياني يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة كما يلي:
الشكل رقم ( )1أنموذج الدراسة

المتغير المستقل

المتغير التابع

تطبيق تقانة
المعلومات

تسهيل عملية تخطيط
الموارد البشرية
تسهيل عملية توظيف
الموارد البشرية
تسهيل عملية تكوين
وتطوير الموارد البشرية
رفع كفاءة أداء الموارد
البشرية
المصدر :من إعداد الباحث

المرحلة األولى :ثبات األداة :Instrument Reliability
تم إجراء اختبار الثبات باستخدام معامل  Cronbach’s Alphaلمعرفة مدى االتساق الداخلي بين العبارات
"حياث تتاراوح قيماة معامال  Cronbach’s Alphaباين ( )1-0وحتاى يتمتاع المقيااس بالثباات يجاب أال يقال
الحد األدنى لقيمة المعامل عن ()0.70
قيمة معامل ألفا كرونباخ

الترتيب

المحور
تطبيق تقانة المعلومات

0.705

4

تخطيط الموارد البشرية

0.702

5

توظيف الموارد البشرية

0.824

3

تكوين وتطوير الموارد البشرية

0.866

2
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كفاءة أداء الموارد البشرية

1

0.877

يبين الجدول رقم ( )1نتائج اختبار Cronbach's Alpha
ويوضاح الجاادول رقاام ( )1نتااائج التحليال لمعاماال  Cronbach’s Alphaألسائلة كاال بعااد ماان أبعاااد
االستبيان المتعلقة بالمتغير المستقل إضافة إلى المتغيرات التابعة ،حياث ظهارت بقايم أكبار مان  0.7وهاي ماا
يمكن اعتبارها قيمة جيدة لثبات االتسااق الاداخلي ومقبولاة ألغاراض التحليال ويمكان االعتمااد علاى اساتجابات
أفراد العينة في اشتقاق النتائج المتعلقة بمجتمع الدراسة.
عدد اإلجابات ألسئلة كل بعد من أبعاد االستبيان:
الجدول رقم ( )2عدد اإلجابات ألسئلة البعد األول :تطبيق تقانة المعلومات
الرقم

الفقرة

العدد

غير
موافق موافق محايد غير
موافق موافق
جدا
بشدة

1

تقوم الشركة باعتماد وتركيب برمجيات
خاصة لمواجهة التغيرات

184

65

83

19

14

3

2

البرامج المستخدمة في الشركة
تتناسب وطبيعة العمل

184

41

83

34

23

3

3

البرامج المستخدمة في الشركة
تساعد في أداء المهام
تساعد البرامج المستخدمة في فصل
المهام وتحديد الصالحيات
تعمل الشركة على تحديث برامجها
باستمرار

184

56

66

35

19

8

184

39

90

30

17

8

184

50

67

41

20

6

6

يتم متابعة وتقييم وصول البيانات في
الشركة

184

49

87

23

21

4

7

نظم المعلومات اإلدارية المتوفرة تعتبر
مناسبة لتطبيق إدارة الموارد البشرية
الكترونيا
أجهزة الحواسيب المتوفرة في
الشركة مناسبة إلدارة الموارد
البشرية
تتناسب الشبكة المتوفرة مع
احتياجات العمل في الشركة
يحتوي نظام معلومات الشركة على
كل المعلومات والبيانات التفصيلية
الضرورية
األجهزة والوسائل المتوافرة تساعد
في العمل
يتوفر في الشركة مختصين في صيانة
األجهزة والبرامج

184

48

75

38

17

6

184

47

71

35

25

6

184

46

85

31

16

6

184

44

91

34

9

6

184

53

73

34

21

3

184

50

80

34

15

5

4
5

8
9
10
11
12

38

13

تستغل األجهزة والوسائل المتوافرة
بالشكل األمثل

64

184

74

25

15

4

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي spss

الجدول رقم ( )3عدد اإلجابات ألسئلة البعد الثاني :تخطيط الموارد البشرية
الرقم

الفقرة

غير
العدد موافق موافق محايد غير
موافق موافق
جدا
بشدة

1

تتعرف الشركة على احتياجاتها من
الموظفين من خالل نظام معلومات

184

46

68

35

26

9

2

تواكب عملية التخطيط للموارد
البشرية للمتغيرات التكنولوجية

184

32

89

32

26

5

3

تستخدم الشركة الحاسب اآللي في
مختلف مراحل التخطيط للموارد
البشرية
تعتمد الشركة في عملية التخطيط
للموارد البشرية على استخدام
معلومات الكترونية
يتوفر لدى الشركة أشخاص مختصين
في التخطيط للموارد البشرية

184

36

36

34

38

11

184

48

74

31

25

6

184

51

63

43

24

3

4
5

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي spss

الجدول رقم ( )4عدد اإلجابات ألسئلة البعد الثالث :توظيف الموارد البشرية
الرقم

الفقرة

العدد

غير
موافق موافق محايد غير
موافق موافق
جدا
بشدة

1

يشترط المهارة ومعرفة استخدام
الحاسوب في التوظيف

184

66

76

22

11

9

2

استخدام تكنولوجيا المعلومات
خفض من تكاليف التوظيف

184

56

74

27

16

11

3

تتم عملية االستقطاب والتوظيف
عبر شبكة االنترنت

184

42

74

41

21

6

4

يساعد نظام المعلومات المطبق في
عملية التوظيف بشكل أفضل من
السابق
تعتمد الشركة على قاعدة بيانات
وملفات المتقدمين للعمل بغرض
توظيف ذوي المعرفة العالية

184

51

72

37

16

8

184

54

62

40

24

4

5

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي spss
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الجدول رقم ( )5عدد اإلجابات ألسئلة البعد الرابع :تكوين وتطوير الموارد البشرية
الرقم

الفقرة

العدد

موافق
جدا

غير
موافق محايد غير
موافق موافق
بشدة

1

تقوم الشركة بتنظيم دورات تدريبية
خاصة باستخدام الوسائل االلكترونية

184

52

79

29

18

6

2

ضعف الوعي بأهمية التكوين لتطبيق
وسائل تكنولوجيا المعلومات

184

32

80

39

24

9

3

توفر الشركة الموارد المالية الكافية
للتكوين

184

37

67

47

29

2

4

تقوم الشركة بتحديد االحتياجات
للتكوين الكترونيا

184

41

83

36

19

5

5

يساعد نظام المعلومات المطبق في
عملية التكوين والتطوير بشكل أفضل
من السابق

184

55

74

32

15

8

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي spss

المرحلة الثانية :االحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة:
تتضمن اإلحصاءات الوصفية قيم كل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات االستبانة وإلجمالي
كل بعد من أبعاد االستبانة للوصول إلى األهمية النسبية لكل منها ،حيث يعد الحد الفاصل بين األهمية
المرتفعة والمتوسطة هي قيمة المتوسط البالغة .3.4
يبين الجدول رقم ( )6األهمية النسبية للموافقات
فئات قيم المتوسط الحسابي

التقدير

من  1الى 1.79

درجة موافقة منخفضة جدا

من  1.8الى 2.59

درجة الموافقة منخفضة

من  2.6الى 3.39

درجة الموافقة متوسطة

من  3.4الى 4.19

درجة الموافقة مرتفعة

من  4.2الى 5

درجة الموافقة مرتفعة جدا
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يبين الجدول رقم ( )7اإلحصاءات الوصفية إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات البعد األول.
الرقم

الفقرة

االنحراف
الوسط
عدد
االستبانات الحسابي المعياري

.1

تقوم الشركة باعتماد وتركيب برمجيات
خاصة لمواجهة التغيرات

184

4.0489

.95402

.2

البرامج المستخدمة في الشركة
تتناسب وطبيعة العمل

184

3.7391

.99583

.3

البرامج المستخدمة في الشركة
تساعد في أداء المهام
تساعد البرامج المستخدمة في فصل
المهام وتحديد الصالحيات
تعمل الشركة على تحديث برامجها
باستمرار

184

3.7554

1.11619

184

3.7337

1.03478

184

3.7337

1.07620

.6

يتم متابعة وتقييم وصول البيانات في
الشركة

184

3.8478

1.01287

.7

نظم المعلومات اإلدارية المتوفرة تعتبر
مناسبة لتطبيق إدارة الموارد البشرية
الكترونيا
أجهزة الحواسيب المتوفرة في
الشركة مناسبة إلدارة الموارد البشرية
تتناسب الشبكة المتوفرة مع
احتياجات العمل في الشركة
يحتوي نظام معلومات الشركة على
كل المعلومات والبيانات التفصيلية
الضرورية
األجهزة والوسائل المتوافرة تساعد
في العمل
يتوفر في الشركة مختصين في صيانة
األجهزة والبرامج
تستغل األجهزة والوسائل المتوافرة
بالشكل األمثل
كامل البعد األول

184

3.7717

1.04126

184

3.6957

1.09384

184

3.8098

1.01449

184

3.8587

.94761

184

3.8261

1.02545

184

3.8424

1.00390

184

3.9946

1.01086

184

3.8198

.99787

.4
.5

8
9
10
11
12
13

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي spss

حظيت عبارات المحور األول بموافقة كافة أفراد العينة حيث جاءت عبارات المحور بمتوسط حسابي أكبر
من  3.4وهو ما يشير إلى درجة موافقة مرتفعة.
حيث جاء المتوسط الحسابي لكامل المحور  3.819بانحراف معياري  ،0.99وبالتالي األفراد يميلون للموافقة
على مضمون هذه العبارات.
41

يبين الجدول رقم ( )8اإلحصاءات الوصفية إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات البعد الثاني.
الرقم

الفقرة

االنحراف
الوسط
عدد
االستبانات الحسابي المعياري

.1

تتعرف الشركة على احتياجاتها من الموظفين
من خالل نظام معلومات

184

3.6304

1.14727

.2

تواكب عملية التخطيط للموارد البشرية
للمتغيرات التكنولوجية

184

3.6359

1.01519

184

3.5761

1.31601

184

3.7174

1.08970

184

3.7337

1.05569

3.6587

1.09426

تستخدم الشركة الحاسب اآللي في مختلف
مراحل التخطيط للموارد البشرية
تعتمد الشركة في عملية التخطيط للموارد
البشرية على استخدام معلومات الكترونية
يتوفر لدى الشركة أشخاص مختصين في
التخطيط للموارد البشرية.

.3
.4
.5

كامل البعد الثاني

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي spss

كذلك حظيت عبا ارت المحور الثاني بموافقة كافة أفراد العينة حيث جاءت عبارات المحور بمتوسط حسابي
أكبر من  3.4وهو ما يشير إلى درجة موافقة مرتفعة.
حيث جاء المتوسط الحسابي لكامل المحور  3.658بانحراف معياري  ،1.09وبالتالي األفراد يميلون للموافقة
على مضمون هذه العبارات.
يبين الجدول رقم ( )9اإلحصاءات الوصفية إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات البعد الثالث.
الرقم

الفقرة

االنحراف
الوسط
عدد
االستبانات الحسابي المعياري

.1

يشترط المهارة ومعرفة استخدام
الحاسوب في التوظيف

184

3.9728

1.07851

.2

استخدام تكنولوجيا المعلومات خفض
من تكاليف التوظيف

184

3.8043

1.14270

.3

تتم عملية االستقطاب والتوظيف عبر
شبكة االنترنت
يساعد نظام المعلومات المطبق في
عملية التوظيف بشكل أفضل من
السابق
تعتمد الشركة على قاعدة بيانات
وملفات المتقدمين للعمل بغرض توظيف

184

3.6957

1.04791

184

3.7717

1.08243

184

3.7500

1.08265

.4
.5
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ذوي المعرفة العالية
3.7989

كامل البعد الثالث

1.06047

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي spss

كذلك حظيت عبارات المحور الثالث بموافقة كافة أفراد العينة حيث جاءت عبارات المحور بمتوسط حسابي
أكبر من  3.4وهو ما يشير إلى درجة موافقة مرتفعة.
حيث جاء المتوسط الحسابي لكامل المحور  3.798بانحراف معياري  ،1.06وبالتالي األفراد يميلون للموافقة
على مضمون هذه العبارات.
يبين الجدول رقم ( )10اإلحصاءات الوصفية إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات البعد الرابع
الرقم

الفقرة

االنحراف
الوسط
عدد
االستبانات الحسابي المعياري

.1

تقوم الشركة بتنظيم دورات تدريبية
خاصة باستخدام الوسائل االلكترونية

184

3.7772

1.01320

.2

ضعف الوعي بأهمية التكوين لتطبيق
وسائل تكنولوجيا المعلومات

184

3.5543

1.07494

.3

توفر الشركة الموارد المالية الكافية
للتكوين
تقوم الشركة بتحديد االحتياجات
للتكوين الكترونيا
يساعد نظام المعلومات المطبق في
عملية التكوين والتطوير بشكل أفضل
من السابق.

184

3.5000

.97510

184

3.7391

1.00675

184

3.8315

1.08082

3.6804

.99773

.4
.5

كامل البعد الرابع

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي spss

كذلك حظيت عبارات المحور الرابع بموافقة كافة أفراد العينة حيث جاءت عبارات المحور بمتوسط حسابي
أكبر من  3.4وهو ما يشير إلى درجة موافقة مرتفعة.
حيث جاء المتوسط الحسابي لكامل المحور  3.680بانحراف معياري  ،0.99وبالتالي األف ارد يميلون للموافقة
على مضمون هذه العبارات.
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يبين الجدول رقم ( )11اإلحصاءات الوصفية إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات البعد الخامس
الرقم

الفقرة

.1

تساهم التكنولوجيا المستخدمة في
الشركة في تحسين أداء الموارد
البشرية
تساهم التكنولوجيا المستخدمة في
الشركة في تعزيز سرعة األداء في
العمل
تساهم التكنولوجيا المستخدمة في
الشركة في توفير مرونة أكبر في
العمل
تساهم التكنولوجيا المستخدمة في
الشركة في تعزيز جودة األداء في
العمل
ينتج عن استخدام تكنولوجيا
المعلومات في الشركة الدقة في
اإلنجاز
ينتج عن استخدام تكنولوجيا
المعلومات في الشركة اختصار للوقت

7

ينتج عن استخدام تكنولوجيا
المعلومات في الشركة توفير للجهد
ينتج عن استخدام تكنولوجيا
المعلومات في الشركة التخفيف من
ضغوط العمل

.2
.3
.4
.5
6

8

االنحراف
الوسط
عدد
االستبانات الحسابي المعياري

كامل القسم الثاني

184

3.9728

.99415

184

3.8315

1.00756

184

3.8370

1.08419

184

3.7554

1.10140

184

3.7826

1.02244

184

3.9402

1.10721

184

3.7989

1.08532

184

3.8315

1.08587

3.8438

1.03814

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي spss

كذلك حظيت عبارات المحور الرابع بموافقة كافة أفراد العينة حيث جاءت عبارات المحور بمتوسط حسابي
أكبر من  3.4وهو ما يشير إلى درجة موافقة مرتفعة.
حيث جاء المتوسط الحسابي لكامل المحور  3.843بانحراف معياري  ،1.03وبالتالي األفراد يميلون للموافقة
على مضمون هذه العبارات.
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تحليل خصائص عينة الدراسة.
تم توصيف مفردات عينة الدراسة وفقاً للفئات المكونة منها (المؤهل العلمي ،مدة العمل في الشركة ،الموقع

الوظيفي) ،كما هو موضح فيما يلي:
أوالً :المؤهل العلمي

يبين الجدول رقم ( )12تحليل خصائص عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
العمر
التكرار

ثانوي
32

إجازة جامعية
79

دبلوم
27

ماجستير
46

النسبة المئوية %

17.4

42.9

14.7

25.0

المجموع
184
%100

بلغت نسبة حملة اإلجازة الجامعية  %42.9تليها حملة شهادة الماجستير بنسبة  %25لتأتي ثالثاً حملة
الشهادة الثانوية.
ثانياً :مدة العمل في الشركة
يبين الجدول رقم ( )13تحليل خصائص عينة الدراسة حسب مدة العمل في الشركة
مدة العمل في الشركة

أقل من  3سنوات

التكرار

63

النسبة المئوية

%34.2

من  3وأقل من
 6سنوات
56
%30.4

سنوات
35

 9سنوات فأكثر

المجموع

من  6إلى 9

30

184

%19.0

%16.3

%100

بلغت سنوات العمل بالشركة  %34.2ألقل من ثالث سنوات ،و %30.4ما بين ثالث وست سنوات ،لتأتي
أخي ار ما بين ست إلى تسع سنوات ،وتسع سنوات فأكثر بنسب متقاربة بلغت .%25
ثالثاً :الموقع الوظيفي:
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يبين الجدول رقم ( )14تحليل خصائص عينة الدراسة حسب الموقع الوظيفي
الموقع الوظيفي

موظف
98

رئيس قسم
53

مدير
33

النسبة المئوية

%53.3

%28.8

%17.9

التكرار

المجموع
184
%100

 %53.3من أفراد العينة هم من الموظفين في الشركات ،و  %28.8من رؤساء األقسام ،تليها  %17.9من
المدراء.
المرحلة الثالثة :اختبار الفرضيات اإلحصائية:
اختبار الفرضية األولى
توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتسهيل عملية تخطيط الموارد البشرية
في الشركات السورية.
بغرض اختبار الفرضية تم إجراء اختبار االنحدار الخطي البسيط الختبار أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات
كمتغير مستقل في المتغير التابع تسهيل عملية تخطيط الموارد البشرية ،وتكون معادلة االنحدار من الشكل
التالي:

y  a0  a1 x
حيث:
المتغير المستقل
X

المتغير التابع

تطبيق تكنولوجيا المعلومات

تسهيل عملية تخطيط الموارد البشرية

Y

جدول ( )15الداللة اإلحصائية الختبار العالقة بين المتغيرين
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1

0.983

0.966

0.966

0.20112
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يتضح من الجادول أعااله أن قيماة معامال االرتبااط  Rتسااوي ( ،)0.983وهاو ماا يباين وجاود ارتبااط
قااوي جااداً مااا بااين المتغي ارين ،وأن معاماال التحديااد هااو ( ،)0.966أي إن تطبيااق تكنولوجيااا المعلومااات تفساار
( ،)%96.6من التغيرات الحاصلة في عملية تخطيط الموارد البشرية.
جدول ( )16الداللة اإلحصائية الختبار القوة التفسيرية لتباين نموذج الدراسة
Model
1

ANOVAa
Mean Square
Df
Sum of Squares

Regression
Residual

211.764
7.362

1
182

Total

219.126

183

211.764
0.040

F

Sig.

52.293

0.000

يبااين الجاادول أعاااله تحلياال التباااين الااذي يمكاان ماان خاللااه معرفااة الداللااة اإلحصااائية للقااوة التفساايرية
للنموذج عن طريق إحصائية  ،Fوهي ( ،)52.293ومعنوية الداللة الحسابية ( ،)0.000 =sigوهاي أصاغر
من معنوية الداللة القياسية ) ،(sig=0.05مما يؤكد الداللة اإلحصائية لنماوذج االنحادار الخطاي مان الناحياة
اإلحصائية ،أي النموذج بشكل عام معنوي ،ويصلح للتحليل اإلحصائي.
جدول ( )17الداللة االحصائية لنموذج الدراسة أل ثر المتغير المستقل في المتغير التابع
Model

1

)(Constant
تطبيق تكنولوجيا المعلومات

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
-0.459
1.078

0.059
0.015

Standardized
Coefficients
Beta

0.983

T

Sig.

-7.807
72.355

0.000
0.000

يشير الجدول أعاله إلى أن (تطبيق تكنولوجيا المعلومات) هي دالة إحصائياً حسب قيمة  tالمحسوبة
وهاي تسااوي ( )72.35والداللاة اإلحصاائية ( )0.000أصاغر مان ( ،)%5وبالتاالي ياتم قباول الفرضاية حياث
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لتطبيق تكنولوجياا المعلوماات فاي تساهيل عملياة تخطايط الماوارد البشارية فاي
شركات االتصاالت السورية.
وبالتالي تظهر معادلة االنحدار على الشكل التالي:
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أي أن اه بزيااادة تطبيااق تكنولوجيااا المعلومااات بمقاادار وحاادة واحاادة سيساااهم فااي تسااهيل عمليااة تخطاايط
الموارد البشرية بمقدار  1.078أي يوجد أثر إيجابي لتطبيق تكنولوجياا المعلوماات فاي تساهيل عملياة تخطايط
الموارد البشرية في شركات االتصاالت السورية.
اختبار الفرضية الثانية
توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتسهيل عملية توظيف الموارد البشرية
في الشركات السورية.
بغرض اختباار الفرضاية تام إجاراء اختباار االنحادار الخطاي البسايط الختباار أثار تطبياق تكنولوجياا المعلوماات
كمتغير مستقل في المتغير التابع تساهيل عملياة توظياف الماوارد البشارية ،وتكاون معادلاة االنحادار مان الشاكل
التالي:

y  a0  a1 x
حيث:
المتغير المستقل
X

المتغير التابع

تطبيق تكنولوجيا المعلومات

تسهيل عملية توظيف الموارد البشرية

Y

جدول ( )18الداللة اإلحصائية الختبار العالقة بين المتغيرين
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1

0.994

0.989

0.989

0.11257

يتضح من الجادول أعااله أن قيماة معامال االرتبااط  Rتسااوي ( ،)0.994وهاو ماا يباين وجاود ارتبااط
قااوي جااداً مااا بااين المتغي ارين ،وأن معاماال التحديااد هااو ( ،)0.989أي إن تطبيااق تكنولوجيااا المعلومااات تفساار
( ،)%98.9من التغيرات الحاصلة في عملية توظيف الموارد البشرية.
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جدول ( )19الداللة اإلحصائية الختبار القوة التفسيرية لتباين نموذج الدراسة
Model
1

ANOVAa
Mean Square
Df
Sum of Squares

Regression
Residual

203.493
2.306

1
182

Total

205.800

183

203.493
0.013

F

Sig.

16.436

0.000

يبااين الجاادول أعاااله تحلياال التباااين الااذي يمكاان ماان خاللااه معرفااة الداللااة اإلحصااائية للقااوة التفساايرية
للنموذج عن طريق إحصائية  ،Fوهي ( ،)16.436ومعنوية الداللة الحسابية ( ،)0.000 =sigوهاي أصاغر
من معنوية الداللة القياسية ) ،(sig=0.05مما يؤكد الداللة اإلحصائية لنماوذج االنحادار الخطاي مان الناحياة
اإلحصائية ،أي النموذج بشكل عام معنوي ،ويصلح للتحليل اإلحصائي.
جدول ( )20الداللة االحصائية لنموذج الدراسة أل ثر المتغير المستقل في المتغير التابع
Model

1

)(Constant
تطبيق تكنولوجيا المعلومات

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
-0.238
1.057

0.033
0.008

Standardized
Coefficients
Beta
0.994

T

Sig.

-7.221
126.722

0.000
0.000

يشير الجدول أعاله إلى أن (تطبيق تكنولوجيا المعلومات) هي دالة إحصائياً حسب قيمة  tالمحسوبة
وهي تساوي ( )126.72والداللة اإلحصائية ( )0.000أصغر من ( ،)%5وبالتالي ياتم قباول الفرضاية حياث
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين تطبيق تكنولوجياا المعلوماات وتساهيل عملياة توظياف الماوارد البشارية
في شركات االتصاالت السورية.
وبالتالي تظهر معادلة االنحدار على الشكل التالي:

49

أي أن اه بزيااادة تطبيااق تكنولوجيااا المعلومااات بمقاادار وحاادة واحاادة سيساااهم فااي تسااهيل عمليااة توظي اف
الموارد البشرية بمقدار  1.057أي يوجد أثر إيجابي لتطبيق تكنولوجياا المعلوماات فاي تساهيل عملياة توظياف
الموارد البشرية في شركات االتصاالت السورية.
اختبار الفرضية الثالثة
توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتسهيل عملية تكوين وتطوير الموارد
البشرية في الشركات السورية.
بغرض اختباار الفرضاية تام إجاراء اختباار االنحادار الخطاي البسايط الختباار أثار تطبياق تكنولوجياا المعلوماات
كمتغير مستقل في المتغير التابع تساهيل عملياة تكاوين وتطاوير الماوارد البشارية ،وتكاون معادلاة االنحادار مان
الشكل التالي:

y  a0  a1 x
حيث:
المتغير المستقل
X

المتغير التابع

تطبيق تكنولوجيا المعلومات

Y

تسهيل عملية تكوين وتطوير الموارد البشرية

جدول ( )21الداللة اإلحصائية الختبار العالقة بين المتغيرين
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1

0.988

0.976

0.976

0.15412

يتضح من الجادول أعااله أن قيماة معامال االرتبااط  Rتسااوي ( ،)0.988وهاو ماا يباين وجاود ارتبااط
قااوي جااداً مااا بااين المتغي ارين ،وأن معاماال التحديااد هااو ( ،)0.976أي إن تطبيااق تكنولوجيااا المعلومااات تفساار
( ،)%97.6من التغيرات الحاصلة في عملية تكوين وتطوير الموارد البشرية.
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جدول ( )22الداللة اإلحصائية الختبار القوة التفسيرية لتباين نموذج الدراسة
Model
1

ANOVAa
Mean Square
Df
Sum of Squares

Regression
Residual

177.846
4.323

1
182

Total

182.170

183

177.846
0.024

F

Sig.

74.842

0.000

يبااين الجاادول أعاااله تحلياال التباااين الااذي يمكاان ماان خاللااه معرفااة الداللااة اإلحصااائية للقااوة التفساايرية
للنموذج عن طريق إحصائية  ،Fوهي ( ،)74.842ومعنوية الداللة الحسابية ( ،)0.000 =sigوهاي أصاغر
من معنوية الداللة القياسية ) ،(sig=0.05مما يؤكد الداللة اإلحصائية لنماوذج االنحادار الخطاي مان الناحياة
اإلحصائية ،أي النموذج بشكل عام معنوي ،ويصلح للتحليل اإلحصائي.
جدول ( )23الداللة االحصائية لنموذج الدراسة أل ثر المتغير المستقل في المتغير التابع
Model

1

)(Constant
تطبيق تكنولوجيا المعلومات

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
-0.093
0.988

0.045
0.011

Standardized
Coefficients
Beta

0.988

T

Sig.

-2.069
86.527

0.040
0.000

يشاااير الجااادول أعا اااله إلا ااى أن (تطبيا ااق تكنولوجيا ااا المعلوما ااات) هاااي دالا ااة إحصا ااائياً حسا ااب قيما ااة t
المحسااوبة وهااي تساااوي ( )86.527والداللااة اإلحصااائية ( )0.000أصااغر ماان ( ،)%5وبالتااالي يااتم قبااول
الفرض ااية حيا اث يوج ااد عالق ااة ذات دالل ااة احص ااائية لتطبي ااق تكنولوجي ااا المعلوم ااات ف ااي تس ااهيل عملي ااة تك ااوين
وتطوير الموارد البشرية في شركات االتصاالت السورية.
وبالتالي تظهر معادلة االنحدار على الشكل التالي:
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أي أن اه بزيااادة تطبيااق تكنولوجيااا المعلومااات بمقاادار وحاادة واحاادة سيساااهم فااي تسااهيل عمليااة تكااوين
وتطوير الموارد البشرية بمقدار  0.988أي يوجد أثر إيجابي لتطبيق تكنولوجياا المعلوماات فاي تساهيل عملياة
تكوين وتطوير الموارد البشرية في شركات االتصاالت السورية.
اختبار الفرضية الرابعة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة أداء الموارد البشرية في
الشركات السورية.
بغرض اختباار الفرضاية تام إجاراء اختباار االنحادار الخطاي البسايط الختباار أثار تطبياق تكنولوجياا المعلوماات
كمتغير مستقل في المتغير التابع رفع كفاءة أداء الموارد البشرية ،وتكون معادلة االنحدار من الشكل التالي:

y  a0  a1 x
حيث:
المتغير المستقل
X

المتغير التابع

تطبيق تكنولوجيا المعلومات

رفع كفاءة أداء الموارد البشرية

Y

جدول ( )24الداللة اإلحصائية الختبار العالقة بين المتغيرين
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1

0.995

0.990

0.990

0.10346

يتضح من الجادول أعااله أن قيماة معامال االرتبااط  Rتسااوي ( ،)0.995وهاو ماا يباين وجاود ارتبااط
قااوي جااداً مااا بااين المتغي ارين ،وأن معاماال التحديااد هااو ( ،)0.990أي إن تطبيااق تكنولوجيااا المعلومااات تفساار
( ،)%99من التغيرات الحاصلة في عملية رفع كفاءة أداء الموارد البشرية.
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جدول ( )25الداللة اإلحصائية الختبار القوة التفسيرية لتباين نموذج الدراسة
Model
1

ANOVAa
Mean Square
Df
Sum of Squares

Regression
Residual

195.278
1.948

1
182

Total

197.227

183

195.278
0.011

F

Sig.

182.531

0.000

يبااين الجاادول أعاااله تحلياال التباااين الااذي يمكاان ماان خاللااه معرفااة الداللااة اإلحصااائية للقااوة التفساايرية
للنم ااوذج ع اان طري ااق إحص ااائية  ،Fوه ااي ( ،)182.531ومعنوي ااة الدالل ااة الحس ااابية ( ،)0.000 =sigوه ااي
أصغر من معنوية الداللة القياسية ) ،(sig=0.05مما يؤكد الداللاة اإلحصاائية لنماوذج االنحادار الخطاي مان
الناحية اإلحصائية ،أي النموذج بشكل عام معنوي ،ويصلح للتحليل اإلحصائي.
جدول ( )26الداللة االحصائية لنموذج الدراسة أل ثر المتغير المستقل في المتغير التابع
Model

1

)(Constant
تطبيق تكنولوجيا المعلومات

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
-0.111
1.035

0.030
0.008

Standardized
Coefficients
Beta

0.995

T

Sig.

-3.654
135.069

0.000
0.000

يشاااير الجااادول أعا اااله إلا ااى أن (تطبيا ااق تكنولوجيا ااا المعلوما ااات) هاااي دالا ااة إحصا ااائياً حسا ااب قيما ااة t
المحسااوبة وهااي تساااوي ( )135.069والداللااة اإلحصااائية ( )0.000أصااغر ماان ( ،)%5وبالتااالي يااتم قبااول
الفرض اية حي اث يوجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية لتطبيااق تكنولوجيااا المعلومااات فااي تسااهيل رفااع كفاااءة أداء
الموارد البشرية في شركات االتصاالت السورية.
وبالتالي تظهر معادلة االنحدار على الشكل التالي:
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أي أناه بزيااادة تطبيااق تكنولوجيااا المعلومااات بمقاادار وحاادة واحاادة سيساااهم فااي رفااع كفااءة أداء الم اوارد
البشرية بمقدار  1.035أي يوجد أثر إيجابي لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة أداء الموارد البشارية
في شركات االتصاالت السورية.
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النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج:
نتيجة اختبار الفرضيات تم التوصل إلى النتائج التالية:
 -1يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في تسهيل عملية تخطيط الموارد
البشرية.
 -2يوجد أثر إيجابي لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في تسهيل عملية تخطيط الموارد البشرية.
 -3يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في تسهيل عملية توظيف الموارد
البشرية.
 -4يوجد أثر إيجابي لتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تسهيل عملية توظيف الموارد
البشرية.
 -5يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في تسهيل عملية تكوين وتطوير
الموارد البشرية.
 -6يوجد أثر إيجابي لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في تسهيل عملية تكوين وتطوير الموارد البشرية.
 -7يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة أداء الموارد
البشرية.
 -8يوجد أثر إيجابي لتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في رفع كفاءة أداء الموارد البشرية.
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ثانياً :التوصيات:
في ضوء النتائج السابقة فإن الباحث يوصي بما يلي:
بناء على اإلحصاءات الوصفية واختبار الفرضيات:
 توصيات ً .1ضرورة االهتمام بتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسهيل عمل إدارة الموارد البشرية،
واالهتمام باالستقطاب االلكتروني واعداد برامج تدريب الكتروني للنهوض بالموارد البشرية إلى
مستوى متميز مرموق.
 .2ضرورة قيام شركات االتصاالت السورية باتباع أساليب استقطاب الكترونية وأساليب تدريبية حديثة
ومتنوعة وفقاً للتطورات التي تحصل في بيئة العمل.
 .3ضرورة تناسب أجهزة الحواسيب المتوفرة في شركات االتصاالت إلدارة الموارد البشرية ،وضرورة
استخدام الحاسب اآللي في مختلفة مراحل عملية التخطيط للموارد البشرية.
 .4ضرورة مواكبة عملية تخطيط الموارد البشرية للمتغيرات التكنولوجية الحديثة.
 .5ضرورة زيادة الوعي بأهمية التكوين لتطبيق وسائل تكنولوجيا المعلومات.
توصيات إلى الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية والجهات المستفيدة:
ضرورة قيام الشركات المدرجة باالهتمام بتطبيق تكنولوجيا المعلومات في عملية إدارة الموارد البشرية نظ اًر
ألهمية التكنولوجيا في تسهيل عملها وتسهيل ممارستها لوظائفها المختلفة ،خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا
المتطورة التي تم مالحظتها في قطاع االتصاالت نظ اًر لقيامها بتطبيق نظام متطور ( )ERPنظم تخطيط
موارد المنشآت ،وهو عبارة عن نظام برمجي متكامل يضم مجموعة من التطبيقات والبرامج االلكترونية تعمل
على ربط أنظمة الشركة مع بعضها ،بحيث يسهل تدفق المعلومات فيما بين األقسام المختلفة ،ويعمل على
رفع كفاءة أنظمة المعلومات ،وكفاءة كافة األقسام بشكل عام بما فيها إدارة الموارد البشرية.
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المراجع:
المراجع العربية:
أوالً :الكتب:
 -1التزة ،بسام ،ملدعون ،عيسى ( )2014إدارة الموارد البشرية ،منشورات جامعة دمشق ،كلية االقتصاد،
سورية.
 -2الخير ،طارق ( )2012مبادئ إدارة  ،2منشورات جامعة دمشق ،كلية االقتصاد ،سورية.
 -3ربابعة ،علي ( )2003إدارة الموارد البشرية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 -4زيارة ،فريد ( )2004المبادئ واألصول لإلدارة واألعمال ،الطبعة الرابعة ،عمان ،األردن.
 -5سلطان ،إبراهيم ( )2000نظم المعلومات اإلدارية ،مدخل النظم ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
 -6شاويش ،مصطفى نجيب ( " )2000إدارة الموارد البشرية إدارة األفراد" ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
الطبعة الثالثة ،عمان ،األردن.
 -7الصباح ،عبد الرحمن ،الصباغ ،عماد ( )2008مبادئ نظم المعلومات اإلدارية الحاسوبية ،دار زهران
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 -8الصباغ ،درة ( )2008إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين ،دار وائل للنشر ،عمان،
األردن.
 -9الصحاف ،حبيب ( )2000إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين ،مكتبة لبنان ،بيروت.
 -10العتيبي ،عزيزة ( )2010أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية دراسة
ميدانية على األكاديمية الدولية االسترالية.
 -11محمد فالح صالح  " )2004(،إدارة الموارد البشرية ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى،
األردن ،عمان.
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ثانياً :الرسائل الجامعية
 .1ابراهيم ،قدري عثمان ( )2015أثر المسؤولية االجتماعية في األداء دراسة تطبيقية على الشركات
المساهمة السورية(.أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة دمشق ،سوريا.
 .2أبو حصيرة ،محمد أحمد عبد الرزاق ( )2015أثر استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة
على كفاءة التدقيق الداخلي -دراسة حالة شركات االتصاالت العاملة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير،
الجامعة اإلسالمية -غزة ،كلية التجارة ،فلسطين.
 .3أبو حطب ،موسى ( )2009فاعلية نظام تقييم األداء وأثره على مستوى أداء العاملين ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التجارة ،غزة.
 .4التتر ،عبد الهادي ( )2017أثر التجارة االلكترونية المصرفية على تطوير نظم المعلومات المحاسبية
في المصارف العاملة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التجارة ،غزة.
 .5زينة ،قمري ( ")2011واقع استخدام األساليب الكمية في تقييم أداء الوظيفة المالية للمؤسسة المينائية
بسكيكدة" (رسالة ماجستير) كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،الجزائر.
 .6طويهري ،فاطمة ( )2015أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء الموارد البشرية في
المؤسسة الجزائرية ،دراسة حالة شركة إنتاج الكهرباء بتيارت ،رسالة ماجستير ،جامعة وهران  ،2كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،الجزائر.
 .7كروب ،أبو بكر ( )2016إشكاليات اتخاذ الق اررات التسويقية ونظام المعلومات التسويقي ،حالة
المؤسسة الجزائرية (رام سكر مستغانم) ،رسالة ماجستير ،جامعة وهران ،كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير ،الجزائر.
 .8لرويلي ،عماد ( )2014دور نظم معلومات الموارد البشرية في زيادة فاعلية أداء إدارة الموارد البشرية
دراسة ميدانية في وزارة الداخلية بمملكة البحرين ،رسالة ماجستير ،جامعة العلوم التطبيقية ،كلية العلوم
اإلدارية ،البحرين.
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 .9نصير ،احمد أرشيد ( )2018دور نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تعزيز كفاءة الق اررات
اإلدارية في المستشفيات الجامعية األردنية – دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير ،جامعة جدارا ،كلية
االقتصاد واألعمال ،األردن.
ثالثاً :بحث أو ورقة عمل:
 .1الحياري ،هديل سعد ،والنسور ،أسامة جمال ( )2018مبادئ موثوقية نظم المعلومات المحاسبية
المحوسبة وأثرها في إدارة األزمات -دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المساهمة العامة
األردنية ،مجلة المحاسبة والتدقيق والحوكمة ،المجلد الثالث ،العدد األول ،األردن.
 .2عز الدين ،مدثر ،ومحمد ،عاطف ( )2016التطبيقات الحاسوبية لتكنولوجيا المعلومات في إدارة
الموارد البشرية وأثر تكنولوجيا المعلومات على الموارد البشرية ،المؤتمر والمعرض الدولي لفنون
الحاسوب والوسائط الرقمية ،شبكة المؤتمرات العربية ،كوااللمبور ،ماليزيا.
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الملحقات
بسم اهلل الرحمن الرحيم
االخوة المستجيبين الكارم
تحية طيبة وبعد.............
يقوم الباحث بإج ارء دراسة حول دور تقانة المعلومات في تسهيل عمل إدارة الموارد البشرية وذلك استكماالً
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال في الجامعة االفتراضية السورية ،وألغارض
البحث العلمي يرجى التكرم باإلجابة على فقرات االستبيان المرفقة علماً بأن المعلومات سوف تحاط بالسرية
التامة ،ولن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي فقط.
شاكرين لكم حسن تعاونكم في مشاركتنا إلنجاز هذا العمل والذي نتطلع أن يكون مفيداً.
وتفضلوا بقبول فائق االحتارم والتقدير

الباحث

إشارف

سومر ماجد الحجي

د .إياد زوكار
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القسم األول :األسئلة الديمغرافية:
يرجى التكرم باإلجابة عن األسئلة أدناه بوضع إشارة (√).
 -1المؤهل العلمي:
□ثانوي

□ إجازة جامعية

□ دبلوم

□ ماجستير

 -2مدة عملك في الشركة:
□أقل من  3سنوات
□من  6الى أقل من  9سنة

□ من  3الى أقل من  6سنوات
□من  9سنوات فأكثر

 -3الموقع الوظيفي:
□ موظف

□ رئيس قسم

□ مدير
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القسم الثاني:
يرجى بيان درجة موافقتك على أن كل من العبارات الواردة أدناه وذلك من خالل وضع إشارة (√) في المكان
المناسب:
التسلسل

موافق
بشدة

العبارة

غير

غير

موافق محايد موافق موافق
بشدة

تطبيق تقانة المعلومات
1

تقوم الشركة باعتماد وتركيب برمجيات خاصة لمواجهة التغيرات

2

البرامج المستخدمة في الشركة تتناسب وطبيعة العمل

3

البرامج المستخدمة في الشركة تساعد في أداء المهام

4

تساعد البرامج المستخدمة في فصل المهام وتحديد الصالحيات

5

تعمل الشركة على تحديث برامجها باستمرار

6

يتم متابعة وتقييم وصول البيانات في الشركة

7

نظم المعلومات اإلدارية المتوفرة تعتبر مناسبة لتطبيق إدارة

8

أجهزة الحواسيب المتوفرة في الشركة مناسبة إلدارة الموارد البشرية

9

تتناسب الشبكة المتوفرة مع احتياجات العمل في الشركة

10

يحتوي نظام معلومات الشركة على كل المعلومات والبيانات

11

األجهزة والوسائل المتوافرة تساعد في العمل

12

يتوفر في الشركة مختصين في صيانة األجهزة والبرامج

13

تستغل األجهزة والوسائل المتوافرة بالشكل األمثل

الموارد البشرية الكترونياً

التفصيلية الضرورية
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التسلسل

موافق
بشدة

العبارة

غير

غير

موافق محايد موافق

موافق
بشدة

تخطيط الموارد البشرية
تتعرف الشركة على احتياجاتها من الموظفين من خالل نظام

1

معلومات

تواكب عملية التخطيط للموارد البشرية للمتغيرات التكنولوجية

2

تستخدم الشركة الحاسب اآللي في مختلف مراحل التخطيط

3

للموارد البشرية
تعتمد الشركة في عملية التخطيط للموارد البشرية على استخدام

4

معلومات الكترونية
يتوفر لدى الشركة أشخاص مختصين في التخطيط للموارد

5

البشرية.

التسلسل

العبارة
توظيف الموارد البشرية

1

يشترط المهارة ومعرفة استخدام الحاسوب في التوظيف

2

استخدام تكنولوجيا المعلومات خفض من تكاليف التوظيف

3

تتم عملية االستقطاب والتوظيف عبر شبكة االنترنت

4
5

يساعد نظام المعلومات المطبق في عملية التوظيف بشكل
أفضل من السابق
تعتمد الشركة على قاعدة بيانات وملفات المتقدمين للعمل
بغرض توظيف ذوي المعرفة العالية
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موافق

غير

بشدة

موافق محايد موافق

غير

موافق
بشدة

موافق
التسلسل

بشدة

العبارة

غير

غير

موافق محايد موافق موافق
بشدة

تكوين وتطوير الموارد البشرية
1

تقوم الشركة بتنظيم دورات تدريبية خاصة باستخدام الوسائل
االلكترونية

2

ضعف الوعي بأهمية التكوين لتطبيق وسائل تكنولوجيا
المعلومات

3

توفر الشركة الموارد المالية الكافية للتكوين

4

تقوم الشركة بتحديد االحتياجات للتكوين الكترونياً

5

يساعد نظام المعلومات المطبق في عملية التكوين والتطوير

بشكل أفضل من السابق.

التسلسل

موافق
بشدة

العبارة

غير

غير

موافق محايد موافق موافق
بشدة

كفاءة أداء الموارد البشرية
1

تساهم التكنولوجيا المستخدمة في الشركة في تحسين أداء الموارد
البشرية

2

تساهم التكنولوجيا المستخدمة في الشركة في تعزيز سرعة األداء
في العمل

3

تساهم التكنولوجيا المستخدمة في الشركة في توفير مرونة أكبر
في العمل

4

تساهم التكنولوجيا المستخدمة في الشركة في تعزيز جودة األداء
في العمل

5

ينتج عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركة الدقة في
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اإلنجاز
6

ينتج عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركة اختصار

7

ينتج عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركة توفير للجهد

8

ينتج عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركة التخفيف من

للوقت

ضغوط العمل
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