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 باللغة العربية لخصامل
 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى تطبيق نظام معلومات املوارد البرشية يف رشكات الكهرباء          
األردنية، وكذلك التعرف عىل املنافع املحققة من استخدام نظام معلومات املوارد البرشية، وكام 

نع استخدام نظام املعلومات يف رشكات الكهرباء  التي مت هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل العوائق
اتبعت هذه الدراسة املنهج العلمي الوصفي التحلييل، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير )استبانة( 

 غإذ بلكأداة للدراسة. تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملني يف قسم إدارة املوارد البرشية، 
ف املستويات اإلدارية يف قسم إدارة املوارد البرشية، وبعد ( موظف من مختل011الدراسة ) مجتمع

(، وتوصلت الدراسة إىل أن SPSSجمع البيانات تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل االحصايئ )
نافع املمستوى تطبيق نظام معلومات املوارد البرشية كان بدرجة كبرية، كذلك توصلت إىل أن 

( كانت بدرجة العوائقالبرشية كانت كبرية ايضاً، وان القيود)نظام معلومات املوارد  استخدام
لخلق اسلوب عمل متكامل بشكل كبري  ساعد االدارةيمتوسطه، وان استخدام نظام املعلومات 

وبالتايل تحقيق مستوى ناجح من العمل املقدم. وان استخدام نظام املعلومات يحد من العمل 
ل اىل املعلومات وساعد االدارة يف صناعة القرارات وادى اىل املكتبي وقد ساعد ذلك اىل رسعة الوصو 

تحسني الخدمات املقدمه للموظفني، وقلل من ارتكاب االخطاء وحسن من مراقبة املعلومات وخفض 
متطبات القوى البرشية. وقد اظهرت الدراسة ان العوائق جائت مبستوى متوسط وذلك بسبب 

ة  خوفاً من تغري الطرق املتبعه يف العمل، وعدم كفاية املعرفانخفاض مستوى التزام ومشاركة املوظفني
ونقص الخربة يف استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات. وأوصت الدراسة برضورة رفع التوعية 
بشكل اكرب لدى املوظفني بأهمية استخدام نظام املعلومات والعمل عىل توفري الدعم املايل الكايف 

 .املوارد البرشية معلوماتنظام  طوير وتحسنيواملناسب لت
 الكلامت الدالة: إدارة املوارد البرشية، نظام معلومات املوارد البرشية، رشكات الكهرباء األردنية.        
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ABSTRACT 
 
The present study aims to investigate the extent of implementation of human resources 
information systems (HRIS) at Jordanian electric power companies, as well as detecting 
the benefits obtained from using such systems. Moreover, this study attempts to identify 
the obstacles which could prevent using information systems in Jordan electric power 
companies. To do so, the researcher adopted an analytical descriptive methodology, 
besides developing a questionnaire. The sample of the study consists of a total of 100 
employees from various administrative levels in the Human Resources Management 
Department. The collected data were then analyzed using SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) program. The results show that the extent of implementation of 
HRIS is really high and the benefits obtained from using these systems are also high, 
whereas, the obstacles were within the average. Moreover, it is found that the use of 
HRIS helps management to create a highly integrated work method and thus achieve a 
successful level of work. Also, it is found that the use of HRIS limits office work, helps 
speeding up the access to information, helps the management in the decision-making 
process, improves the services provided to staff, reduces mistakes, enhances monitoring 
information process and reduces the demand for manpower. On top of that, the results 
show that the obstacles are caused by the low level of commitment and participation of 
employees as they are frightened of changing the old work methods and their lack of 
knowledge and experience in using information technology (IT) applications. Finally, the 
study recommends taking some measures to raise awareness regarding the importance 
of using the information system and provide an adequate financial support to develop 
and improve human resources information systems. 
Keywords: Human Resource Management, Human Resources Information System, 

Jordanian Electric Power Companies 
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 اإلطار العام للدراسة:  الفصل األول
 

 : املقدمة
يف السنوات القليلة املاضية شهدنا تطورات هائلة يف مجال التكنولوجيا والتي بدورها انعكست بشكل إيجايب 
عىل إدارة املوارد البرشية مام أدى إىل استخدام هذه التكنولوجيا وتوظيفها لتعمل عىل مساعدة 

ملوارد البرشية يف اتخاذ قرارات رسيعة والحصول عىل معلومات دقيقه برسعة اإلدارات العليا وإدارة ا
عالية، فإن مهمة نظام املعلومات تقترص عىل توفري معلومات سابقة وحالية وتنبؤية للجهات التي 

 ميكن أن تستفيد منها يف اتخاذ القرارات.
املنظمة من الحصول عىل املعلومات عن فنظام معلومات املورد البرشية مكن اإلدارة واألقسام األخرى يف 

األفراد العاملني والتعرف عىل حاجاتهم ورغباتهم يف املنظمة مام أدى إىل زيادة إنتاجيتهم. فوجهت 
بدورها املورد البرشي نحو االستخدام األمثل لتحقيق امليزة التنافسية، فقد وفر نظام معلومات املوارد 

 وحدد األجور املناسبة لهم وفقاً ألدائهم وبذلك قلل من معدل البرشية رقابة عىل األفراد العاملني
شكاوى العاملني ورفع من الروح املعنوية، فأصبحت زيادة إنتاجية العاملني مرتبطة مع رضاهم يف 

 املنظمة.
فقد أظهرت البحوث العلمية أن اإلدارة الجيدة للمورد البرشي هي مصدر متييز املنظامت عن بعضها البعض 

ب هو ما تواجهه هذه املنظامت يف العرص الحديث من تحديات نتيجة الثورة العلمية والسب
والتكنولوجية وتعقد مهام اإلدارة، وما يتطلبه مواكبة هذا التغيري لضامن االستمرار، وإن خلق ميزة 

 تنافسية من خالل املوارد البرشية يف املنظامت تعد متغرياً مهامً للبقاء يف صدارة املنافسة.
إن نجاح إدارة املوارد البرشية وتحقيق أهداف املنظمة يعتمد عىل الفهم الصحيح والتحليل واإلدراك 
للمتطلبات املتاحة داخل وخارج منظمة األعامل، باإلضافة إىل استقطاب واختيار وتعيني الكفاءات 

خم الكبري ب هذا الز املتميزة املؤهلة واملدربة للقيام بالعمليات واألنشطة بشكل متوازن وفعال. وبسب
من الوظائف وحجم املسؤولية الكبرية التي تتحملها إدارة املوارد البرشية كان من الواجب استخدام 

 .تكنولوجيا املعلومات الحديثة يف إمتام عملياتها اإلدارية
د البرشية، وار ومع هذا التكامل بني إدارة املوارد البرشية ونظم املعلومات والتكنولوجيا نشأ نظام معلومات امل

فهو نظام قائم عىل التكنولوجيا يستخدم للحصول عىل املعلومات ذات الصلة باملوارد البرشية للمنظمة 
والعمل عىل تخزين ومعالجة وتحليل واسرتجاع هذه املعلومات وإدارتها وتهيئتها أمام املستفيدين من 

تخطيط املوارد البرشية واستقطابها  املديرين وصناع القرار ملساعدتهم يف اتخاذ القرارات يف مجال
 وتعيينها وتدريبها وتطويرها بكفاءة وفعالية. 

ويف سياق آخر فإن هناك العديد من العوائق التي تشكل حاجزاً بني املنظمة وتطبيق هذه األنظمة ومن هذه 
تزام املدراء، ال العوائق عدم كفاية الدعم املايل، صعوبة يف تغيري الثقافة املعمول بها يف املنظمة، عدم

 عدم توفر برمجيات مناسبة وبرامج قابلة لالستخدام.
وان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف عىل املنافع املحققة من استخدام نظم معلومات املوارد البرشية 
والتعرف عىل العوامل التي تشكل عائق امام تطبيقها والتعرف عىل مستوى تطبيقها يف رشكات الكهرباء 

 نية.االرد
 

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها
تظهر مشكلة الدراسة يف قلة الدراسات التي اجريت يف املنظامت العربية وخاصة االردنية منها التي تتناول 
مدى تطبيق انظمة معلومات املوارد البرشية ومدى تحقيق املنافع ومستوى القيود التي تواجه 

 حدود يف املوارد البرشية يف رشكات الكهرباء االردنية االستخدام من وجهة نظر العاملني يف قسم ادارة
 .علم الباحث
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وتتمثل مشكلة الدراسة يف التحقق من مستوى تطبيق نظم معلومات املوارد البرشية التي تضمنتها فلسفة 
 ،االدارة العليا وفيام اذا كان لنظم املعلومات اثر عىل اداء الرشكة وعىل الفاعلية املحققة من استخدامه

ومدى املنفعه التي حصلت عليها رشكات الكهرباء، وهل هنالك عوائق من املحتمل ان تؤدي اىل 
 تقليل املنفعه من تبني نظم معلومات خاص باملوارد البرشية.

 وميكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل األسئلة التالية:
 ء األردنية؟أنظمة معلومات املوارد البرشية يف رشكات الكهربا استخدامما مستوى 

 ما هي أهم املشاكل التي تشكل عائقاً أمام تطبيقها يف رشكات الكهرباء األردنية؟
ما هي أهم املنافع التي قد تحصل عليها رشكات الكهرباء األردنية من خالل تفعيل تطبيق هذه األنظمة يف 

 العمل اإلداري؟ 
 

 :أهمية الدراسة 
 األهمية النظرية:

ى مستو  ظرية بدراستها لطبيعة أنظمة معلومات املوارد البرشية والتعرفتكمن أهمية الدارسة الن
االطالع الباحث ب قامالعوائق التي قد تحول دون تطبيقها، حيث و  املحققه منها واملنافع استخدامها

والبحث يف األدبيات السابقة التي بحثت يف سياق عنوان الدراسة وجمع املعلومات والنظريات وآراء 
الباحثني مام يشكل مخزوًن علمًي عن إدارة املوارد البرشية واألنظمة املتبعة يف إداراتها، املهتمني و 

والتعرف عىل دورها يف إمتام العمليات اإلدارية من وجهة نظر العاملني يف إدارة املوارد البرشية 
وم املوارد هلتعرف عىل مفلالخاصة برشكات الكهرباء األردنية، وكام تكمن أهمية الدراسة يف سعيها 

 البرشية وأهدافها وأهميتها ووظائفها.
 

 األهمية التطبيقية:
من معلومات عن طبيعة أنظمة معلومات املوارد البرشية  وفرتهتكمن أهمية الدراسة العملية من خالل ما 

استخدامها، االمر الذي يظهر الوعي بأهميتها واتساع مجاالت تأثريها يف تقويم انشطة ومستوى 
، والهمية االدوار التي تحققها يف نجاح املنظمة وتحقيق امليزة التنافسية عىل املستوى املحيل العاملني

املحققة من استخدام هذه االنظمة ومدى مساهمتها ايضاً يف  املنافعوالعاملي. وبحثت الدراسة ايضاً 
ني مختلف ب تحقيق اهداف الرشكة لتساعدها عىل تحقيق االداء االمثل وتحقيق التكامل والتنسيق

العوائق التي تحول  اقسام ووحدات ادارة املوارد البرشية واالدارات االخرى. وبحثت الدراسة ايضاً 
يف بيئة العمل اإلداري للمعنيني يف إدارة املوارد البرشية يف رشكات الكهرباء  دون تطبيق هذه النظم

اء رباء األردنية، رشكة توزيع الكهرباألردنية )رشكة كهرباء اربد، رشكة الكهرباء الوطنية، رشكة الكه
األردنية، رشكة توليد الكهرباء املركزية، رشكة السمرا لتوليد الكهرباء( لتكون مرشدة لهم وتعريفهم 
يف مواطن الخلل وإرشادهم عنه يف حال كان موجود يف األنظمة املتبعة لديهم وبالتايل مساعدتهم 

مية هذه الدراسة من اهمية القطاع الذي تم اجراء يف معالجة هذه املشاكل إن حدثت. وتأيت اه
الدراسة فيه وهي رشكات الكهرباء االردنية والتي تلعب دوراً كبرية يف توليد الطاقة الكهربائية بشكل 

 كفؤ وفعال.
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 :أهداف الدراسة 
 ادارة يفنظام معلومات املوارد البرشية واملنافع املحققه من استخدامه  عىللتعرف لتسعى هذه الدراسة 

براز دوره من اجل امتام ما تم ااملوارد البرشية يف املنظامت ككل ورشكات الكهرباء بشكل خاص و 
 التخطيط له من االهداف التي وضعتها االدراة العليا لرفع اداء وكفاءة موظفيها. 

 وجاءت هذه الدراسة لتحقيق ما ييل:
 .يف رشكات الكهرباء األردنية ية املعمول بهالبرش معلومات املوارد مستوى استخدام نظمالتعرف عىل 

التي قد نحصل عليها من خالل تطبيق أنظمة معلومات املوارد البرشية يف رشكات  املنافعالتعرف عىل أهم  
 الكهرباء األردنية.

التي قد تحول دون تطبيق أنظمة معلومات املوارد البرشية يف رشكات الكهرباء  القيودالتعرف عىل أهم  
 نية.األرد

 
 : حدود الدراسة

 3الفرتة الزمنية التي تتطلب عملية استكامل الدراسة، وهي الفرتة الواقعه من بداية شهر  حدود زمانية:
 من نفس العام. 08اىل شهر  8102من العام 

تم اجراء هذه الدراسة عىل رشكات الكهرباء االردنية )رشكة كهرباء اربد، رشكة الكهرباء  حدود مكانية:
ية، رشكة الكهرباء األردنية، رشكة توزيع الكهرباء األردنية، رشكة توليد الكهرباء املركزية، رشكة الوطن

 السمرا لتوليد الكهرباء(
 .ني يف قسم ادارة املوارد البرشيةجميع العامل حدود برشية:

 
 : التعريفات اإلجرائية

 
 املوارد البرشية:

دون استثناء سواء موظفني او رؤساء وال يقترص عىل افراد هم جميع االفراد العاملني يف جميع االدارات 
 .معينني او اصحاب شهادات محدده

 
 إدارة املوارد البرشية :

يف االكفاء ظوهي االدارة التي تقوم بتوجيه املوظفني للعمل بكفاءة ولتحقيق ميزة تنافسية من خالل تو 
 .وتدريبهم واالستثامر

 
 نظم معلومات املوارد البرشية:

نظام يستخدم الدارة املوارد البرشية بإستخدام التكنولوجيا واجهزة الحاسوب والذي يقوم بدوره بحفظ هو 
من  والهدف ،سجالت املوظفني ومسامهم الوظيفي وخرباتهم العملية والعلمية وبياناتهم .... الخ

موظف  استخدام نظام املعلومات الخاص باملوارد البرشية هو الحصول عىل اي معلومه تخص اي
  داخل املنظمة يف ارسع وقت واقل.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  الفصل الثاين
 

تعترب إدارة املوارد البرشية من أهم اإلدارات املوجودة يف املنظمة وكيف ال وهي املسؤولة عن إدارة وتنظيم 
لها يتم ظمة ككل، فمن خالاملورد البرشي الذي يعمل بها، حيث إنها تعترب املحرك الدينامييك يف املن

تزويد املنظمة باأليدي العاملة ذات الكفاءة العالية والتي من خاللها يتم إنجاز العمل وتحقيق 
األهداف املطلوبة، وهناك العديد من الوظائف التي تقوم بها إدارة املوارد البرشية، وهي استقطاب 

ظائف، ني، التدريب والتطوير، تصنيف وتحليل الو املوارد البرشية ذات الكفاءة العالية، االختيار والتعي
وتقييم األداء الخاص باملوارد البرشية، تصميم الهيكل التنظيمي الخاص باملنظمة، إعداد األنظمة 
الخاصة بتحديد سلم الرواتب واألجور، واملكافآت والرتقية، التخطيط والتنظيم للموارد البرشية، 

شكل مبارش عن املورد البرشي من بداية إشغال الوظيفة إىل مرحلة وبالتايل فإن هذه اإلدارة مسؤولة ب
 ما بعد االنتهاء من العمل.

 
 املبحث األول: إدارة املوارد البرشية

 
 : املقدمة

تم يف هذا الفصل التطرق ملفهوم إدارة املوارد البرشية وأهميتها ووظائفها ومامرساتها وأهدافها، ومن ثم 
تي تواجهها إدارة املوارد البرشية، وأيضاً تم التطرق إىل مفهوم نظام تم الحديث عن التحديات ال

معلومات املوارد البرشية من خالل تعريفه وأهميته ووظائفه ومجاالت استخدامه ومتطلبات نجاحه، 
التي تحول دون تطبيقه، واستعراض الدراسات السابقة باللغة العربية  العوائقفضال عن فوائده 

 ذات الصلة مبوضوع الدراسة.واللغة األجنبية 
 وهدفت الدراسة من خالل هذا الفصل إىل ما ييل:
 إعطاء نظرة عامة عن مفهوم إدارة املوارد البرشية.

 محاولة اإلحاطة باملفاهيم األساسية املتعلقة بإدارة املوارد البرشية.
 التعرف عىل مامرسات ووظائف إدارة املوارد البرشية.

 املوارد البرشية. التعرف عىل أهداف إدارة
 معرفة أهم التحديات التي تواجه إدارة املوارد البرشية.

 
 : مفهوم إدارة املوارد البرشية

اإلدارية املهمة التي تم دراستها والبحث بها بشكل دقيق  الوظائفإدارة املوارد البرشية من  وظيفةعترب ت
دارة والباحثني واملختصني يف مجال إ  وهناك العديد من املفاهيم التي تم صياغتها من قبل املهتمني

املوارد البرشية للوصول إىل مفهوم شامل ومتكامل للموارد البرشية، ومن خالل االطالع عىل بعض 
كام ورد يف عدد من الكتب  األدبيات السابقة يف هذه الخصوص نستعرض بعض هذه املفاهيم

  واملراجع مرتبة تبعاً لتسلسلها الزمني:
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 مفهوم ادارة املوارد البرشية( 0الجدول رقم )
 

(Gürbüz,2009 )  مجموعة من السياسات واملامرسات التي تعزز رأس املال البرشي للرشكة
 للمساهمة يف تحقيق أهداف العمل.

مجموعة من الوظائف واألعامل التي تستخدم إلدارة املوارد البرشية  (2016كنعان، ال)
من اجل خدمة  بشكل فعال وبطريقة بعيده عن التحيز وذلك

 الفرد واملنظمة للمجتمع.
هي تلك اإلدارة املعنية بالقوى البرشية، والتي تلعب دوراً محورياً يف  (2016)القادري، 

نجاح املنظمة، وهدفها األسايس هو إيجاد أفضل طريقة الستثامر 
هذه املوارد، بتخطيطها وتدريبها وتطويرها وإدارة عالقتها، 

ل جودة مرجوة، من أجل تحقيق التوازن لتحقيق اكرب عائد وأفض
 بني مصلحة العاملني ومصلحة املنظمة.

عبارة عن نشاط من أنشطة اإلدارة، وهي عبارة عن وحدة تنظيمية ذات  (2017)الرقاد، 
طبيعة استشارية تقدم خدماتها ومساعداتها للمديرين والعاملني، 

فظة واملحا حيث أنها تقوم بتوفري املوارد البرشية ذات الكفاءات
 عليها وتطوير قدراتها يف العمل.

وظيفه هامه يف املنظامت عىل اختالف أنواعها، وعملية إدارية تشتمل  (2017) أبو سنينه، 
عىل تخطيط وتوجيه ورقابة، واالحتفاظ باألفراد داخل املنظمة 

 لتحقيق أهدافهم وأهداف املنظمة وتحقيق ميزه تنافسية.
إلدارة املسؤولة عن كافة النشاطات املتعلقة باملوارد البرشية يف هي ا (2017) العالونة، 

املنظمة من استقطاب، اختيار، تعيني، تدريب، تقييم، تعويض، 
 واستخدام املوارد البرشية بكفاءة.

سلسلة القرارات الخاصة واملرتبطة بالعالقات الوظيفية املؤثرة يف فعالية  (2017) الهاجري، 
فيها، وهي تشمل عمليات التخطيط والتوجيه  املنظامت والعاملني

واملراقبة املتعلقة بالباحث عن األفراد األكفاء واستقطابهم 
واختيارهم وتدريبهم وتقييمهم وتعويضهم واملحافظة عليهم 

 بغرض تحقيق أهداف املنظمة.
 احد الوظائف اإلدارية الرئيسية التي تعنى باالستخدام الفاعل ملوارد (2017)العنزي، 

املنظمة البرشية من حيث رسم الخطط ووضع السياسات والربامج 
الالزمة ألداء األنشطة التي تسهم يف توفري احتياجات املنظمة من 
القوى العاملة، من خالل عمليات االستقطاب واالختيار والتعيني 
والتدريب والتعويض والتحفيز وتقييم األداء مام يسهم يف أداء 

 وفاعلية أكرب.أعامل املنظمة بكفاءة 
 
وبناًء عىل ما تم ذكره من املفاهيم املتنوعة للباحثني واملختصني واملهتمني يف مجال إدارة املوارد   

ان إدارة املوارد البرشية هي اإلدارة املسؤولة عن تنظيم وتخطيط  املوارد  يرى الباحثالبرشية 
ظة لتطوير وتنمية القدرات واملحافالبرشية من حيث االستقطاب واالختيار والتعيني والتدريب وا

عليها ومتابعة جميع اإلجراءات اإلدارية الخاصة بها، وان اهمية هذه املوارد تكمن يف تحقيق امليزه 
التنافسية للمنظامت من خالل اكتشاف املشاكل ومعالجتها وزيادة فاعلية اداء املنظمه باالعتامد 

 االدارة لالفراد العاملني. عىل االدارة الناجحه والتوجيه الصحيح من قبل
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 :أهمية إدارة املوارد البرشية
لقد ظهرت أهمية إدارة املوارد البرشية بشكل بارز يف الهرم التنظيمي داخل املنظامت ملا تقوم به هذه 
االدارة من مهام فمنها: استقطاب العاملني وتوظيفهم وتدريبهم وتقييمهم واملحافظة عىل سالمتهم 

وتوفري لهم بئية عمل مناسبه وامنه، وخارج عملهم كتأمينهم الصحي مثال،  يف أماكن عملهم
 وإنصافهم أيضاً يف أجورهم وحقوقهم وغريها من الواجبات التي يسعى الفرد العامل لتأمينها.

"لقد أدت زيادة املنافسة والعوملة والتغريات الرسيعة يف التكنولوجيا إىل توفري قوة دفع للمنظامت إلعادة 
 ظر يف املناهج التي تستخدمها إلدارة مواردها وقدراتها املتنوعة، من اجل تحقيق ميزة تنافسية". الن

( 2011فأهمية إدارة املوارد البرشية تكمن يف تحقيق أهداف املنظمة بكفاءة وفعالية، حيث أشار عامر)
 إليها كام ييل:

 
  املتعددة واملتجددة:احتياجات العاملني

تعددت احتياجات األفراد الشخصية التي تتمثل يف رعاية الطفل، واإلجازات، والعناية باملسنني، واملشاركة 
الوظيفية، وغريها من الخدمات الصحية واالجتامعية والرتفيهية التي يسعى العاملون إليها، 

 وينتظرون تحقيقها من املنظامت التي يعملون بها.
جب عىل املنظامت العمل عىل إيجاد الحدود وإيقاف التعارض واإلرساف بني متطلبات املنظمة لذلك ي

ومتطلبات األفراد، آخذة بعني االعتبار تطبيق التوازن الذي ال يؤثر عىل والء وانتامء العاملني من 
 جهة، وال يؤثر عىل مصلحة املنظمة من جهة أخرى.

 
 تشابك املهام اإلدارية:

فسة األجنبية وثورة املعلومات واالبتكار والتطوير وعدم االستقرار البيئي الراهن، فان دور مدير نتيجة للمنا
إدارة املوارد البرشية قد تضخمت دائرته العملية، حيث انه يشارك يف تصميم الربامج الستقطاب 

رتاتيجية االس الكفاءات وجذب أصحاب املهارات املتميزة، عالوة عىل ذلك مشاركته يف صناعة القرارات
 التي تصب يف مصلحة العمل.

 
 تعقيد مفهوم الوظائف ومتطلبات األداء:

تقوم إدارة املوارد البرشية يف تقييم وتنفيذ الربامج والسياسات الفردية، لتحقيق التوافق بني املتطلبات 
ضم ت واملتغريات، نتيجة لزوال الفواصل بني الوظائف، فضال عن ظهور فرق وجامعات العمل التي

أفراداً مختلفني من أقسام مختلفة، علام بأن الوظيفة يف املنظامت الحديثة كانت أكرث تعقيدا، وأكرث 
 زيادة يف املهارات الالزمة ملامرستها. 

 
 شدة املنافسة:

تحسني نوعية املوارد البرشية نتيجة عدة عوامل منها تحرير التجارة والفلسفة التخصصية والتطور املستمر 
 تاجية، باإلضافة إىل نظم العمل.يف اإلن

 
 التدخل الحكومي:

وضع عقوبات رادعه للمنظامت التي تفشل يف تطبيق القوانني، وفرض الترشيعات التي تطالب املنظامت 
 باستخدام وجذب افضل املوارد البرشية.

 
 التطور يف نظم معلومات املوارد البرشية:

وارد البرشية مبعلومات شاملة ورسيعة عن إعداد الخطط البد من بناء قواعد معلومات، لتزويد مديري امل
 االسرتاتيجية للعاملة وأنشطتها األخرى. 
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 رضورة وضع سياسات إلدارة املوارد البرشية:
إدارة املوارد البرشية هي املحور األسايس يف تصميم السياسات والربامج من اجل والء وانتامء العاملني يف 

ق والعدالة واملوضوعية يف أنشطة املوارد البرشية من التعيني والحوافز املنظمة، وذلك لتحقيق التناس
 والرتقيات والتدريب وتقييم األداء والحالة.

 
 ارتفاع تكلفة تشغيل العنرص البرشي:

زيادة قيمة االستثامرات املوجهة للعنرص البرشي، باإلضافة إىل التكاليف املالية املرتتبة عىل التغلب عىل 
البرشي ومتطلباته، التي تؤدي إىل تحمل املنشأة عبئا كبريا للتعامل مع بعض  مشكالت العنرص

 الظواهر منها: الغياب، والتأمني الصحي، والعالج، واإلجازات، وانخفاض اإلنتاجية، وغريها.
 

 االتجاهات العاملية املعارصة: 
 ظهرت اتجاهات منها: زاد االعرتاف بأهمية إدارة املوارد البرشية بسبب التطورات الرسيعة، حيث 

 إدارة التغيري ومدى استيعاب األفراد لها
 القدرة التنافسية للسوق العاملية

 فلسفة الجودة الشاملة
 القيم الثقافية للمنظمة املعارصة

 
( انه كلام تحسنت مامرسات إدارة املوارد البرشية يف استقطاب واختيار وتدريب وتطوير 2013وذكر زعرتي )

فظة عىل املوارد البرشية أدى ذلك إىل مرونة اسرتاتيجية يف السوق، وبالتايل توسع يف العاملني واملحا
 املنتجات الجديدة مام يضمن متيز املنظامت.

 ( ان أهم العوامل التي أبرزت أهمية ودور إدارة املوارد البرشية هي:2014وترى الحياري )
 أوالً: ادراك املنظامت ألهمية ودور العنرص البرشي.

 ياً: التعقيد املستمر يف بيئة األعامل، وكرب حجم املنظامت ومنوها، وزيادة أعداد العاملني فيها.ثان
 ثالثاً: ظهور النقابات العاملية وتأثري ذلك عىل وضع العاملني وأنظمة العمل.

 
أن العنرص األسايس القادر عىل التأثري بشكر كبري يف املنظامت هو العنرص البرشي،  ويرى الباحث 

فتأثريه يكون أما إيجاباً كتطور ومنو املنظمة أو سلباً كتدهور املنظمة وخروجها من سوق العمل. 
فالعنرص البرشي يعترب أداة تساعد املنظامت عىل تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، ومن هنا تظهر 

حة يف سوق ية املتاأهمية إدارة املوارد البرشية باستقطابها ألصحاب الكفاءة العالية من املوارد البرش
 العمل.

 
 : أهداف إدارة املوارد البرشية

( "إن أهداف إدارة املوارد البرشية تعرب عن 2009إن من أهداف إدارة املوارد البرشية كام بينها السامل )
أهداف املنظمة، وعند تحليل أهداف املنظامت بصورة عامه نجدها تتمحور يف هدفني أساسيني هام 

دالة، وتتبلور الكفاءة اإلنتاجية من خالل العالقة بني املدخالت الخاصة بالعملية اإلنتاجية الكفاءة والع
 وبني مخرجاتها، وتتحقق كفاءة األداء عندما تكون قيمة املخرجات اكرب من قيمة املدخالت".
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 يل:( إىل وجود أهداف إلدارة املوارد البرشية تسعى إىل تحقيقها وهي كام ي2009وأشار العقييل )
 تحقيق الكفاية اإلنتاجية:

يتم تحقيق اإلنتاجية من خالل دمج املوارد البرشية مع املوارد املادية التي متتلكها املنظمة، لتحقيق 
االستخدام األمثل لهذه املوارد مجتمعة التي تسمى باملدخالت، عىل اعتبار أن املورد البرشي هو 

(، وعىل مستوى أدائه وكفاءته يتوقف حسن هذا الذي يستخدمها )مواد، آالت، تكنولوجيا...الخ
 االستخدام الذي ينتج عنه مخرجات )سلع، وخدمات( بالكميات واملواصفات املطلوبة وبأقل تكلفة.

 
 تحقيق الفاعلية يف األداء التنظيمي:

ة يالكفاية اإلنتاجية لوحدها ال تكفي لتحقيق النجاح واملنافسة والبقاء للمنظمة، فتحقيق مخرجات بكفا
عالية )كمية + مواصفات + اقل تكلفة( من خالل استخدام كفؤ للموارد )املدخالت(، يجب أن يكون 
مبستوى عايل من الجودة، لتحقيق الرضا لدى عمالء املنظمة، أي أن يلبي املنتج والخدمات املقدمة 

يدان ليسا الج للزبائن احتياجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم ومعاملتهم معاملة حسنة، فاملنتج والخدمة
 من وجهة نظر املنظمة بل من وجهة نظر الزبون.

( إىل أن الهدف األسايس يف إدارة املوارد البرشية هو تزويد املؤسسات مبوارد 2010وأشار الرصايرة والغريب )
 برشية مؤهلة ومدربة، وقادرة عىل العمل يف مختلف البيئات وتساهم يف تحقيق األهداف التالية:

أشخاص من ذوي الكفاءة العالية بحيث يتم تحديد مواصفات الوظيفة، ثم جذب أشخاص الحصول عىل 
 أو موظفني مؤهلني للعمل بهذه الوظيفة.

 تقييم أداء املوظفني وضمن فرتات دورية للتأكد من أن الشخص املناسب قد وضع يف املكان املناسب.
 تشجيع منافسة املؤسسة لباقي املؤسسات.

( أن الهدف العام إلدارة املوارد البرشية هو لضامن أن املنظمة قادرة عىل 2010) Armstrongويرى  
تحقيق النجاح من خالل األفراد، وزيادة الفاعلية والقدرة التنظيمية، وان املنظمة قادرة عىل تحقيق 

 أهدافها من خالل االستفادة املثىل من املوارد املتاحة لها.
 
 أهداف أخرى إلدارة املوارد البرشية وهي:( إىل 2013أشار الجزازي ) يف حني 

الحصول عىل املوارد الكفؤة للعمل يف مختلف الوظائف من اجل إنتاج السلع والخدمات بأحسن الطرق 
 واقل التكاليف.

 اإلفادة القصوى من جهود املوظفني يف إنتاج السلع والخدمات وفق املعايري الكمية والنوعية.
 للمنظمة واملحافظة عىل رغبتهم يف العمل فيها وزيادتها كل ما امكن ذلك.تحقيق انتامء ووالء األفراد 

 تنمية قدرات املوظفني من خالل تدريبهم ملواجهة التغريات التكنولوجية اإلدارية يف البيئة.
إيجاد ظروف عمل جيدة متكن املوظفني من أداء عملهم بصورة جيدة وتزيد من إنتاجيتهم ومكاسبهم 

 املادية.
سياسات موضوعيه متنع سوء استخدام املوظفني وتتفادى املهام التي تعرضهم إىل األخطاء غري إيجاد 

 الرضورية.
 
أن إدارة املوارد البرشية تهدف للحصول عىل الكفاءات من األيدي العاملة يف الوقت  ويرى الباحث  

لها  ص التي تتاحاملناسب واالستفادة من جهودهم لتحقيق أهداف املنظمة ومحاولة استغالل الفر 
من داخل املنظمة كموارد برشية أو من خارج املنظمة كأجهزة حديثة لتكون قادرة عىل التنبؤ مبا 

 حولها ومحاولة كسب ميزة تنافسية يف سوق العمل.
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 : وظائف ومامرسات إدارة املوارد البرشية
اس ملهمة، والتي تعنى يف إدارة وتنظيم ر يقع عىل عاتق إدارة املوارد البرشية العديد من الوظائف اإلدارية ا

املال البرشي املتواجد يف بيئة التنظيم اإلداري للمنظمة، والتي منها االستقطاب، تخطيط املوارد 
البرشية، االختيار والتعيني، إدارة املواهب، التعليم والتطوير، إدارة املكافآت وعالقات املوظفني، 

الوظائف، وغريها من الوظائف املتعلقة بإدارة املوارد  تصميم الهيكل التنظيمي، تحليل ووصف
 البرشية وتنظيمها، ويف هذا السياق تناول العديد من الباحثني بعض هذ الوظائف.

 
 أن هناك مجموعة من الوظائف التي تقوم بها إدارة املوارد البرشية وهي كام ييل:( 2016املغريب )وذكر 

 ة:تخطيط واختيار وتعيني املوارد البرشي
 تحليل الوظائف )لتحديد املتطلبات الرئيسية لوظيفة الفرد داخل املنظمة(.

 التنبؤ مبتطلبات املنظمة من املوارد البرشية إلنجاز أهدافها.
 إعداد وتنفيذ خطة لتلبية هذه االحتياجات.

 تعيني املوارد البرشية التي تحتاجها املنظمة إلنجاز أهدافها.
 زمة لشغل الوظائف يف املنظمة.اختيار وتعبئة املوارد الال 

 
 تنمية املوارد البرشية:

 تهيئة وتدريب العاملني.
 تصميم وتنفيذ برامج للتنمية اإلدارية والتنظيمية.

 بناء فرق فعالة داخل الهيكل التنظيمي.
 تصميم نظام لتقييم العاملني.

 
 األجور واملرتبات:

 وتطبيق نظام األجور والحوافز للعاملني.تصميم 
 التأكد من ان األجور والحوافز عادلة وتتناسب مع الجهد.

 
 مل:العاملون وعالقات الع

 القيام بدور الوساطة بني املنظامت والنقابات.
 تصميم نظام لصندوق الزمالة.

 
 بحوث املوارد البرشية:

 توفري قاعدة املعلومات الالزمة للموارد البرشية.
 تصميم وتطبيق نظام التصاالت العاملني.

" والتحفيز بني املوظفني"إن سياسات ومامرسات إدارة املوارد البرشية تهدف إىل زيادة الوالء وااللتزام 
(Garrow & Hirsh, 2008 يف حني وجد  .)Bloom and Van Reenen (2010 بأن مامرسات إدارة" )

املوارد البرشية مثل الحوافز واألجور والتوظيف والطرد واالستقالل الذايت جميعها عوامل تؤثر عىل 
وير عىل وظائف املوارد البرشية كلام ( بأنه ميكن ان يكون هناك تط2015) اإلنتاجية". وترى املقابلة

دعت الحاجة إىل ذلك، حيث ان تطور األعامل وتغيري مهام العاملني وتعديل الترشيعات القانونية 
وقانون العمل يحتاج إىل تعديل سياسات إدارة املوارد البرشية مبا يتناسب مع تعديالت القوانني 

( فإن مامرسات املوارد 2012) Tiwari & Saxenaل واألنظمة ذات العالقة باملوارد البرشية. وفقا 
البرشية تشري إىل "تلك األنشطة التنظيمية املوجهة إلدارة مجموعة املوارد البرشية، وطرق توظيفهم 

 لتحقيق األهداف التنظيمية". 
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"متارس إدارة املوارد البرشية يف املنظمة بجانب وظائفها اإلدارية )التخطيط والتنظيم والتوجيه  
والرقابة واملتابعة( العديد من الوظائف واألنشطة املتخصصة التي متيزها عن بقية اإلدارات األخرى 

 (.2009يف املنظمة" )السامل، 
وبناء عىل ما تم ذكره ترى هذه الدراسة أن مامرسات إدارة املوارد البرشية تعترب عىل انها نهج اسرتاتيجي 

ة والرفاهية للعاملني يف املنظمة، فيتوجب عىل مدير متكامل ومتامسك من أجل التوظيف والتنمي
 إدارة املوارد البرشية ان يكون مستجيباً للتغريات الداخلية والخارجية يف املنظمة.

 
 : أدوار إدارة املوارد البرشية

 هناك مجموعة من األدوار األساسية إلدارة املوارد البرشية  والتي تناول الباحثني بعضاً منها، حيث 
 ( أدوار إدارة املوارد البرشية وهي:2010حدد الدرة والصباغ )

أوالً: الدور اإلداري: ويشمل االحتفاظ والتعامل مع ملفات وسجالت العاملني  واالحتفاظ باملعلومات 
التفصيلية الخاصة بهم كالرواتب والخربات ...الخ، واالحتفاظ بكافة القرارات املتعلقة باملوارد البرشية 

 د من تطبيقها.والتأك
ثانياً: الدور اإلجرايئ: ويشمل األمور التكتيكية املتعلقة بتطبيق األنظمة الخاصة بإدارة املوارد البرشية 

 كاإلعالن عن الشواغر الوظيفية والقيام بعملية االختيار وتعديل الرواتب واألجور... الخ.
ذات  وارد البرشية لالستفادة منه باعتباره موردثالثاً: الدور االسرتاتيجي: ويشمل عىل االهتامم الفعال بامل

 أهمية وميثل استثامراً مستقبلياً للمنظمة. 
 

 (امللخص)
 هذا العرص، عرص الرسعة والتكنولوجيا والتغري، وانفتاح التجارة بني الدول والتصدير والتوريد، ازدادت يف

املية افسة الخارجية مع الرشكات العاملنافسة الداخلية داخل الدولة بني الرشكات مع بعضها وأيضاً املن
خارج حدود الدولة. وأصبحت املنافسة تحدد األقوى ومتنحه السيطرة، وتسحق األضعف وتخرجه 
من سوق املنافسة. فأصبحت هذه الرشكات ال تتنافس فقط للحصول عىل أحدث األجهزة 

ثمرها ت وخربات لتستوالتكنولوجيا فقط، بل تعدت ذلك وبدأت بالبحث عن أيدي عاملة ذات مهارا
كرشيك داخل املنظمة، يساعدها يف تحقيق أهدافها وبالتايل يحصل عىل مبتغاه. فعملية الحصول 
عىل الكفاءات تعتمد عىل األشخاص املسؤولني عن البحث عىل العنرص البرشي، فمن هنا نرى أهمية 

علمية الستفادة من خرباته الإدارة املوارد البرشية والطرق التي تتبعها يف جذب املوارد البرشية ل
والعملية بشكل يحقق اعىل كفاءة وافضل جوده للحصول عىل مركز يؤهل الرشكة بالتنافس داخل 

 سوق العمل، ومحاولة الحصول عىل املرتبة األعىل بني منافسيها وتحقيق امليزة التنافسية.
 البرشية واستخدامهم أيضاً للمعداتفهدف إدارة املوارد البرشية تحقيق أهداف املنظمة مبشاركة املوارد 

واآلالت والتكنولوجيا الحديثة للحصول عىل افضل أداء ممكن وافضل إنتاجية ممكنة تلبي رغبة 
 الزبائن وتحصل عىل رضاهم.

فباعتبار ان إدارة املوارد البرشية هي املسؤولة عن الوظائف اإلدارية كالتخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة 
صبحت باإلضافة إليها تعمل عىل التخطيط لحاجات املنظمة للموارد البرشية،  فعملت واملتابعة أ 

عىل اختياره وتعينه وتدريبه وتحديد أجره ومنحه حوافز إضافية تتناسب مع جهده املقدم، ووفرت 
 له الكثري من املزايا حتى خارج أوقات عمله.

  



11

 مات املوارد البرشيةاملبحث الثاين: نظم معلو 
 

 :املقدمة 
أدى التطور التكنولوجي إىل ظهور آليات وبرامج تساعد يف اتخاذ قرارات رسيعة مقارنة باالختيار الشخيص، 
فهذه الربامج تحتوي عىل ذاكرة كبرية تستطيع تخزين جميع البيانات عن املوظفني ووظائفهم، 

ارنة بإنتاجيتهم، واختيار افضل املوظفني، وحساب عدد ورواتبهم، واحتساب الحوافز الشهرية لهم مق
أيام الغياب والحضور،  واملسمى الوظيفي لكل موظف والكثري من االمور التي تستطيع معالجتها يف 
ثواين معدودات،  فهذه املعلومات اذا احتاج املدير لفحصها الختيار افضل موظف قد تستغرق منه 

كان البد من استخدام هذه التكنولوجيا لتساعد املديرين عىل  الكثري من الوقت والجهد،  فلذلك
 اتخاذ قرارات رسيعة.

 إىل ما ييل: املبحثوهدفت من خالل هذا  
 إعطاء نظرة عامة عن مفهوم نظام معلومات املوارد البرشية.

 محاولة اإلحاطة باملفاهيم األساسية املتعلقة بنظام املعلومات.
 مات املوارد البرشية.التعرف عىل مفهوم نظام معلو 

 معرفة مكونات نظام معلومات املوارد البرشية.
 التطرق ملتطلبات نجاح نظام معلومات املوارد البرشية.

 التعرف عىل العوامل التي تحد من فاعلية نظام معلومات املوارد البرشية.
 

 : نظام املعلومات
أصبحت تكنولوجيا املعلومات جزءاً ال يتجزأ من كل خطة عمل. من الرشكات متعددة الجنسيات التي متتلك 
اكرث من حاسوب وقواعد بيانات ضخمه خاصة مبوظفيها إىل الرشكات الصغرية التي متتلك حاسوباً 

ظامت ة مبوظفيها ايضاً، فحاجة املنواحداً وعدد قليل من املوظفني ومتتلك القليل من البيانات الخاص
لتبادل البيانات بني الوحدات اإلدارية الداخلية أو بني املنظامت األخرى ساعد يف انتشار نظام 
املعلومات لرسعته يف نقل البيانات وارسالها الشخاص او منظامت اخرى داخليه او خارجيه يف أي 

ع بأيدي احد منافسيها او احد املخرتقني، فال وقت وايضاً حامية وتشفري هذه املعلومات حتى ال تق
حدود الرسال البيانات مهام كان حجمها أو شكلها )تقارير، صور، فيديو، جداول...وغريها(. ويف 

 (:Saxena, 2017)  &Sharma معظم الحاالت تحتوي أنظمة املعلومات عىل معظم الوحدات التايل
 حفظ السجالت لجميع البيانات الشخصية.

 راقبة طلبات التوظيف عرب اإلنرتنت.جمع وم
وحدات الرواتب تقوم بأمتتة الكشوفات وعملية الدفع عن طريق جمع بيانات الحضور والغياب واستقطاع 

 الرضائب وغريها.
 خدمات املوظف باستخدام بياناتهم يف بيئة العمل مع املهنيني يف قسم املوارد البرشية.

 العمالء عىل اإلنرتنت وهي وسيله غري مكلفة للتواصل.االتصاالت بني املوظفني واملوردين و 
ويرتبط مفهوم كلمة معلومات بثالث مصطلحات هي: مصطلح البيانات واملعلومات واملعرفة وكثرياً  

ما يحدث الخلط بينهام، وباألخص بني مصطلحي البيانات واملعلومات، فالبيانات كام يعرفها حجازي 
ائق غري املرتابطة عن األحداث، وبالتايل فإنها ال تقدم تفسريات أو (: بأنها مجموعة من الحق2005)

قواعد للعمل، وال تخرب عام يجب فعله، يف مالحظات غري معالجة وحقائق غري مصقولة، تظهر يف 
أشكال مختلفة قد تكون أرقام أو حروف أو كلامت أو إشارات متناظرة أو صور ودون أي سياق أو 

يانات: تكون بتحويل األرقام والحروف التي تتعلق باألفراد إىل معلومات تنظيم لها. فمعالجة الب
  بغرض زيادة منفعة استخدامها.
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(: إن كلمة معلومات مشتقة من كلمة )علم( 2008بينام مصطلح املعلومات كام عرفها  الشمري ) 
تعني رشح   Informationونقلها، والكلمة يف اللغة الالتينية  Informationالتي تعني تعليم املعرفة 

أو توضيح يشء ما". فاملعلومات: هي بيانات تتعلق بالعاملني يتم تجميعها وإدخالها يف الحاسب 
بهدف معالجتها من خالل عمليات التحليل والتفسري والتصنيف والفهرسة والتخزين، بحيث يكون 

 لها فائدة حقيقية ومدركة ملتخذي القرار.
أن نظام املعلومات يستخدم ملعالجة البيانات الخام وتحويلها إىل  باحثيرى الوبناء عىل ما تم ذكره  

معلومات ذات قيمة للمستخدم، فعملية جمع البيانات ومن ثم تخزينها ومعالجتها وتحويلها 
وإدارتها وعرضها بشكلها النهايئ تتطلب استخدام التكنولوجيا والربمجيات واألجهزة، فعملية معالجة 

عد إدخالها للنظام تتم داخل النظام بطريقة برمجية ال تظهر للمستخدم ولكنه كل هذه البيانات ب
يستخدمها يف صيغتها النهائية بعد معالجة هذه البيانات، وتظهر بشكلها النهايئ عىل شكل تقارير أو 
صور أو فيديو أو رسم بياين أو بأشكال أخرى.  فالهدف الرئييس لنظام املعلومات أن يتمكن املديرين 

 ن استخدام هذه املعلومات بشكل دقيق ويف الوقت املالئم.م

 
 : مفهوم نظم معلومات املوارد البرشية

أهم التقنيات التي تستخدم يف إدارة املوارد البرشية، فان نظام  تعد أنظمة معلومات املوارد البرشية من
م بجميع الوظائف التي معلومات املوارد البرشية هو عبارة عن برمجيات ومعدات متكاملة تقو 

تحتاجها اإلدارة وتتميز بالدقة والرسعة واملرونة يف عمليات التعديل عليها وايضاً حاميتها لبيانات 
 املوظفني. 

رشية البوقد متت مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة التي اهتمت مبفهوم نظام معلومات املوارد 
 دد من الكتب واملراجع مرتبة تبعاً لتسلسلها الزمني:كام ورد يف ع وفيام ييل عرض للتعريفات

 
 ( مفهوم نظم معلومات املوارد البرشية8جدول رقم )

 
(Singh, Jindal and 

Samim,2011) 
 

يقصد بنظام معلومات املوارد البرشية "بأنه نظام قائم عىل 
تكنولوجيا املعلومات، تستخدمه اإلدارة الفعالة لوظائف 

 يتيح لدإدارة إجراء جمع وتخزين املوارد البرشية، مام
 واالحتفاظ واستعادة البيانات املطلوبة حول مواردها البرشية

ويقصد به مجموعة املكونات التي تعمل بصورة منظمة ومتفاعلة  (2011)الجرايدة، 
لجمع البيانات املتعلقة باملوارد البرشية وشؤون األفراد، 

ات ها إىل معلوموتخزينها وتحليلها وتفسريها، بهدف تحويل
عىل شكل تقارير عن األفراد والوظائف التي يحتاجها 

املديرون التخاذ القرارات بغية رفع كفاءة وفعالية األفراد 
 والوظائف واملنظمة ككل.

(Ankrah E, Sokro E 2012)  نظام معلومات املوارد البرشية مينح لوظائف املوارد البرشية
 ساعدة يف صناعة القرار.املعلومات لتصبح أكرث كفاءة وللم
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هو نظام كأي نظام يتكون من مدخالت ومعالجة ومخرجات،  (2017)املومني، 
وتكون مدخالته معلومات وموارد برشية ووسائل تكنولوجية 

مختصة بإدارة املوارد البرشية، ويتم من خالله معالجة 
املعلومات لتساعد يف الوصول إىل اتخاذ القرارات وحل 

 جال األعامل.املشكالت يف م
هو نظام محوسب )يعتمد يف عملياته عىل تكنولوجيا الحاسوب(  (2017)ولد عيل، 

يعمل عىل جمع، امتالك، تخزين، معالجة، تحليل، اسرتجاع 
وتوزيع البيانات الخاصة باملوارد البرشية يف املنظمة عىل 

 املستفيدين
(Sharma , Pandey 2017) تسمح بإدخال البيانات وتخزينها برنامج يحتوي عىل قاعدة بيانات 

ومعالجتها، فيام يتعلق مبوظفي الرشكة. ويتيح ذلك الوصول 
 إىل املعلومات الهامة للموظفني.

 
 أن نظام معلومات املوارد البرشية عبارة عن نظام قائم عىل التكنولوجيا  ويرى الباحث 

دام والذي بدورها تكون جاهزة لالستخ وظيفته االساسية حفظ بيانات املوظفني يف الرشكه بشكل محوسب،
من قبل املديرين وصناع القرار واالستفاده من هذه املعلومات عند اسرتجاعها واالطالع عليها وتحديثها 
وحفظها، مام تتيح للمديرين من اتخاذ قراراتهم بشكل ارسع وبشكل اكرث دقه وامكانية مشاركة هذه 

 لحاميتها من االستخدام الغري قانوين. املعلومات بني االقسام االخرى وتشفريها
 

 : مكونات نظم معلومات املوارد البرشية
إن من أهداف نظام معلومات املوارد البرشية هو تحديد املتطلبات من القوى العاملة وتحدد  

املهارات املطلوبة مبا يتفق مع خطة املنظمة ومن مكونات نظم معلومات املوارد البرشية كام أشار 
 .(2013ها النجار )إلي

 
 نظام تخطيط املوارد البرشية:

 تدعم هذه النظم تخطيط الوظائف وتحديد املتطلبات املستقبلية من العاملني والخربات واملهارات وغريها.
 نظام االستقطاب:

 تهتم بطرق االستقطاب املختلفة والتي قد تكون بسيطة أو معقدة حسب نظام املنظمة.
 

 نظام التطوير والتدريب:
تختلف هذه النظم من منظمة إىل أخرى حيث تضع بعض املنظامت خطا رسميا للمسار الوظيفي من 

 حيث املهارات والخربات ومتطلبات التدريب املختلفة لكل وظيفة.
 

 نظام التقييم:
وتهتم بوضع معايري العمل والوصف الوظيفي لدعم تقدير أداء العاملني، وكذلك زيادة قدرة تقييم املوظف 

 ة ولتكون قاعدة لزيادة التعويضات والرتقية.لنفس
 

 نظام التعويضات:
وتتضمن سجل الرواتب لكل موظفني املنظمة سواء بعقود داخلية أو من الخارج كمستشار، وكذلك العاملني 
مع املنظمة عىل أساس الساعات أو أي نظام متبع، وتتبع العطل واإلجازات، كام تدعم أيضاً خطط 

 العناية الصحية وأية فوائد أو حوافز أخرى للموظفني.التقاعد للموظفني و 
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 : أنواع نظم معلومات املوارد البرشية
 : ((Kumar  2011ينفذ نظام معلومات املوارد البرشية وظائفه يف عدة أشكال وهي كام ذكرها 
 

 النظام التشغييل:
تينية ارات املوارد البرشية الرو يوفر نظام معلومات املوارد البرشية التشغييل للمديرين بيانات تدعم قر 

 واملتكررة. مثل نظام معلومات املوظفني، نظام معلومات تقييم األداء.

 
 النظام التكتييك:

تستخدم أنظمة املعلومات التكتيكية لتزويد املدراء بالدعم للقرارات املتعلقة بتخصيص املوارد، وتشمل 
 ، التعويضات.قرارات التوظيف، تحليل الوظائف، التدريب، التطوير

 
 النظام االسرتاتيجي:

يساعد نظام معلومات املوارد البرشية االسرتاتيجي املنظمة يف تنفيذ إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية، 
 كتخطيط القوى العاملة، ومفاوضات العمل.

 
 :أهداف نظم معلومات املوارد البرشية

يلعبه فقد متت حوسبة وظيفة نظام معلومات املوارد البرشية  ألهمية العنرص البرشي يف املنظمة والدور الذي
واصبح الحاسوب هو املسؤول عن الحفظ واالسرتجاع واملعالجة وأيضاً من اجل اتخاذ القرارات برسعة 
يف مجال التطوير والتخطيط للموارد البرشية ألنه يسهل تخزين البيانات عليه وتحديثها وتحليلها يف 

 ان نظام معلومات املوارد البرشية مصمم لتحقيق األهداف التالية: Rao( 2000) كراملنظمة وبالتايل ذ 
 تقديم نظام معلومات شامل ومستمر حول األشخاص والوظيفة-
 توفري معلومات محدثه بتكلفة معقولة-
 توفري امن البيانات والخصوصية الشخصية-
 تحقيقها يف بيئة العمل اإلداري، هناك مجموعة من األهداف التي تسعى إدارة املوارد البرشية إىل 

  ( إىل مجموعة من هذه األهداف وهي:2015حيث أشار الطايئ وعبادي )
راكز مة من معلومات والعمل عىل توفريها، تصميم تحديد احتياجات مختلف إدارات وأقسام املوارد البرشي

ستفيدة طلبها الجهات املتحديد خصائص املعلومات التي تتات متكامل لتلبية تلك االحتياجات، معلوم
طوير تيات التشغيل وطرق تحديث البيانات، تحليل عملالواجب توفرها يف كل منها، وبيان املعايري 

أساليب اسرتجاع املعلومات وتصميم أشكال التقارير واملخرجات مبا ييرس استفادة األطراف املستخدمة 
 للمعلومات.

علومات املوارد البرشية متكن من دمج السياسات ( بأن " هدف أنظمة م2003) Hendricksonوذكر 
واإلجراءات املستخدمة إلدارة املوارد البرشية للرشكة، وكذلك اإلجراءات املطلوبة لتشغيل برامج 

( إىل أهم وظائف إدارة املوارد البرشية 2007) Boatengالكمبيوتر وتطبيقات األجهزة". حيث أشار 
زيادة الكفاءة، والفعالية، ومتكني استخدام تكنولوجيا املعلومات، هي" دمج تقنيات املوارد البرشية، ل

وبناء عىل ذلك، يوفر نظام معلومات املوارد البرشية دعامً هاماً لوظائف املوارد البرشية فيام يتعلق 
 بتأثري تكنولوجيا املعلومات عىل املوارد البرشية".

اف التي تسعى املنظمة لتحقيقها من خالل نظام ( مجموعة من األهد2010وذكر كل من صورية، وميلود )
 معلومات املوارد البرشية وهي:

خطيط تحليلها، البرشية و  التنبؤ باالحتياجات من املوارداالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسة، إعداد الخطط و 
د عداإ البرشية،  تقييم سياسات ومامرسات وبرامج املواردسارات الوظيفية ومسارات الرتقية، امل

 التقارير الخاصة بإدارة املوارد البرشية كتسجيل ساعات العمل والغياب.
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أن نظام معلومات املوارد البرشية له هدف أسايس يف مشاركة املعلومات بني  ويرى الباحث  
املوظفني وبني اإلدارات داخل املنظمة، فهذه املعلومات تساعد يف اتخاذ قرارات رسيعة يف اشد 

فنظام املعلومات هو عبارة عن برنامج يخص إدارة املوارد البرشية يعمل عىل األوقات الحرجة، 
معالجة البيانات املدخلة واسرتجاعها ومشاركتها داخل املنظمة، فهذا الربنامج يقوم بتقديم املعلومات 
عىل شكل قاعدة بيانات بشكل شامل وواضح ومفهوم اعتامداً عىل البيانات املدخلة، فهذه البيانات 

 صف بالدقة واملصداقية وسهولة الوصول إليها، وان االعتامد عليها يساعد اإلدارة يف صنع القرار.تت
 

 : أهمية نظم معلومات املوارد البرشية
( إىل أن استخدام إدارة املوارد البرشية لنظام املعلومات يساعدها عىل 2010أشار صورية، وميلود ) 

 ن أهمها:قيامها بوظائفها املختلفة، والتي م
وضع الخطط االسرتاتيجية لقوة العمل، من خالل مقارنة حاجات املؤسسة مع القوة العاملة مع املعروض 

 منها داخلها وخارجها، وعرض البدائل ملعالجة الفروقات.
بناء ملفات شخصية خاصة لكل عضو يف املؤسسة تحتوي عىل املعلومات الرضورية عنه، من حيث الحالة 

 ؤهل العلمي، نوع الوظيفة، املكافآت، العقوبات، التدريب... .االجتامعية، امل
وضع جداول ولوائح تفصيلية وإجاملية توضح فيها طبيعة املوارد البرشية يف املؤسسة من حيث متوسط 

 العمر، طبيعة املهارات... .
التي  اتوصف كامل لجميع الوظائف املتاحة يف املؤسسة من خالل تحديد متطلبات كل وظيفة، املهار 

 يجب ان تتوفر يف شاغلها، املهام املوكلة إليه.
 تنظيم شؤون العاملني اإلدارية واإلجرائية كاإلجازات، التعيني، الرتقية ... .

إجراء البحوث والدراسات كمقارنة مستوى األجور مع مستوى املعيشة، مراقبة العالقة بني الحوافز التي 
 ... .تقدمها املؤسسة ومعدالت أداء العاملني

بدأت الكثري من املنظامت بإدراك أهمية وجود هذا النظام لعدة أسباب أهمها حسب ما أشار  
 (:2011الجرايدة )

 البرشية للمسؤولني يف زيادة قدرة وإمكانات الحاسب اآليل بشكل يوفر املعلومات املالمئة عن املوارد  
الصحيحة  علوماتلبرشية لعدم اعتامدها عىل املتعدد سلبيات القرارات املتعلقة باملوارد ااملنظامت، و 

تشتت البيانات واملعلومات املرتبطة باألفراد يف إدارة املنظمة بشكل غري متكامل، يف الوقت املناسب، و 
تجميع البيانات الالزمة إلدارة النظام وصيانتها وحفظها وإدخالها مام يصعب جمعه يف الوقت املناسب، 

 بكافة القيام بإمداد املسؤولنيمعلومات تقدم للمستفيدين، بهدف تحويلها إىل وإجراء عمليات املعالجة 
اإلسهام ببناء خطه القوى العاملة عىل مستوى املنظمة، من خالل والوظائف،  املعلومات املتعلقة باألفراد

وكيفاً،  كامً  نظام معلومات املوارد البرشية الذي يعمل عىل تحديد دقيق الحتياجات املنظمة من األفراد
القيام بخدمة أهم مورد من موارد املنظامت وهو املورد البرشي من خالل تكامل عنارص النظام املعلومايت 

توفري جهد املوظفني وتقليل لجة واملخرجات والتغذية الراجعة(، واخرياً )املدخالت وعمليات املعا
 التكاليف املادية الالزمة إلنجاز األعامل اإلدارية.

 يد من املزايا للمنظامت يف استخدام نظام معلومات املوارد البرشية، وهي كام أشار إليها هناك العد 
توفر صورة شاملة عن املعلومات كقاعدة بيانات تستخدمها املنظمة لتوفري االتصال الهيكيل عرب الوحدات 

 واألنشطة وزيادة رسعة املعامالت.
فسية من خالل تحسني عمليات املوارد البرشية وعمليات جمع البيانات الخاص بهم زيادة القدرة التنا

 للمساعدة يف صناعة القرارات.
 معالجة املعامالت إىل إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية. تحول تركيز املوارد البرشية من

إعادة هندسة عمليات املوارد البرشية ووظائفها وتحسني رضا املوظفني من خالل تقديم الخدمات برسعة اكرب 
 وبشكل أكرث دقه لهم.
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" عىل   ( إىل استخدام أنظمة معلومات املوارد البرشية2011) Chauhan, Sharma, & Tyagiوأشار  
انها تستخدم بشكل شامل ودقيق وسهلة الوصول لتخفيف وظائف إدارة املوارد البرشية، مثل تسجيل 
البيانات املتعلقة باملوظفني العاملني، ويهدف إىل دعم اتخاذ القرارات التشغيلية، وتقييم الربامج 

ارد ة ان "يساعد إدارة املو والعمليات اليومية الروتينية". وانه ميكن لنظام معلومات املوارد البرشي
البرشية يف جوانب مختلفة، السيام من خالل تبسيط عمليات سري العمل من خالل عمليات التحكم 

 يف مهامهم اليومية".
تتمثل احدى طرق استخدام املوارد البرشية يف نجاح األعامل يف نقل إدارة املوظفني إىل ابعد من  

ن مهارات املوظفني وإمكاناتهم. وميكن تحقيق ذلك من خالل القواعد والبريوقراطية، باالستفادة م
(. Dessler, 2013دمج الوظائف الخمسة لدإدارة وهي التخطيط، التنظيم، التوظيف، القيادة، الرقابة )

( إىل ان أهمية نظم معلومات املوارد البرشية تكمن يف انها تعمل وبشكل 2017وأشار العجمي )
ملنظامت من املوارد البرشية بالكم والنوع وبأرسع وقت ممكن، وأيضاً رئييس يف تحديد احتياجات ا

يف إعداد تقديرات العاملة التي تلزم يف أي وقت أو فرتة، وذلك وفقا ملعايري ترتبط باألداء داخل هذه 
كام وتعد املنظمة نظاماً كليا للمعلومات يتكون من عدد من النظم الفرعية منها نظام  املنظامت.

البرشية، النظام املايل، النظام اإلنتاجي، النظام التسويقي، نظام املشرتيات والتخزين ... الخ، املوارد 
وتعمل هذه األنظمة مع بعضها البعض بصورة مرتابطة ومتبادلة من اجل تحقيق أهداف املنظمة 

 ( .2015ككل )الطايئ والعبادي، 
دره عىل الحصول عىل املعلومات الدقيقه يف بأن االداره القا يرى الباحثبناًء عىل ما تقدم ذكره  

الوقت املناسب يساعدها بأداء وظائفها بكفاءة وفعالية والفضل يعود اىل تحويل العمل الورقي اىل 
الكرتوين مام ساعد عىل تحليل البيانات برسعه ليستفيد منها املديرين التخاذ القرارات الالزمه، فنجاح 

 والتطوير والتحديث يف عملها وطريقة حصولها عىل املعلومات املنظمه يعتمد عىل طريقة التغيري
 وطريقة عملها بشفافية باستخدام نظام معلومات املوارد البرشية.

 
 : املنافع املحققة من نظام معلومات املوارد البرشية

اخل نظام ( أنه "عندما يتم تحميل وظائف املوارد البرشية يف أجهزة الكمبيوتر د2010)  Sergioيرى
معلومات املوارد البرشية، يتم اتخاذ قرارات أكرث رسعة يف تطوير وتخطيط وإدارة املوارد البرشية، 

 بفضل سهولة تخزين البيانات وتحديثها وتصنيفها وتحليلها".
( بأن "واحدة من املزايا الرئيسية التي يقدمها نظام معلومات املوارد 2009) Karcioglu and Ozturkويرى 

رشية هي مساهمته يف التحكم يف الوظائف بفعالية، من خالل تشارك املعلومات، وإنشاء ذاكرة الب
 تنظيمية، وزيادة رسعة اتخاذ القرار، وإنشاء ثقافة مشرتكة".

( خمسة أسباب تربر استخدام املنظامت لنظم معلومات املوارد البرشية، تتعلق 2012) Teotiaولقد اقرتح 
 ظمة املوارد البرشية يف املنظامت يف األمور التالية:هذه األسباب بإسهام أن

 تعزيز القدرة التنافسية من خالل تطوير وزيادة عمليات املوارد البرشية.
 إنتاج املزيد من تقارير إدارة املوارد البرشية الشاملة.

 تحويل دور إدارة املوارد البرشية إىل إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية.
مناسبة الستخدام نظام معلومات املوارد البرشية يف دعم عملية صنع القرار االسرتاتيجي، وتقييم السياسات 

 أو املسائل التشغيلية اليومية.
 ( إىل ما ييل: 2015وأشار الطايئ والعبادي ) 

 برشية للمنظمة.التخطيط لدإيفاء بالحاجات من املوارد ال
 تطوير العاملني مبا يسمح باستخدام كامل إمكاناتهم.

السيطرة عىل كل الربامج والسياسات الشخصية ويدعم أيضاً )االستقطاب، االختيار، االستئجار، التعيني، 
 تخصيص األعامل، تقييم األداء، التدريب والتطوير، صحة وسالمة العاملني(.
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 ( املزايا التالية لنظام معلومات املوارد البرشية:2017) Saxena & Sharma يف حني ذكر  
 تبسيط العمليات الخاصة بالتوظيف واالختيار.

 يحلل البيانات والتقارير لالستخدام الداخيل والخارجي.
 سهولة االستخدام ملتخصيص تكنولوجيا الحاسوب.

 دقة املعلومات.
 القدرة عىل إجراء تدقيق للموارد البرشية.

ظفني واملديرين تحديد اإلجابات واملعلومات برسعة دون الحاجة إىل استشارة ممثل املوارد ميكن للمو 
 البرشية يف كل مرة.

 التقليل من األعامل الورقية وحفظ السجالت اليدوية.
 اسرتداد املعلومات برسعة وبدقة.

 يسمح بالتحليل الرسيع لقضايا املوارد البرشية.
 Saxena  &Sharmaمعلومات املوارد البرشية كام ذكرها كل من ومن املنافع املحققة من نظام  

(2017:) 
ظمة حفظ الوثائق الخاصة باملنرسال التقارير، تحليل معلومات املوظف وإجميع معلومات املوظفني،  إدارة

السالمة، تحديث املعلومات الشخصية،  وباملوظفني، وإجراءات اإلخالء يف حاالت الطوارئ، وإرشادات
بع وإدارة تتاملحاسبة، واخرياً  التام مع كشوفات الرواتب وغريها من الربامج املالية وأنظمة التكامل

 السرية الذاتية للموظفني.
( الفوائد الرئيسية لنظام معلومات املوارد البرشية يف العديد من 2012)  Batoolولقد لخصت 

 العبارات مثل:
والتحكم بها، الرد الرسيع، سهولة الوصول إىل املعلومات،  الحد من العمل الورقي، سهولة استخدام البيانات

تحسني الخدمات، الحد من القوى العاملة، تقليل األخطاء، تبسيط املهام، تعزيز القدرة التنافسية، 
 توفري الوقت.

أن العوملة والتطور التكنولوجي املستمر واالقتصاد القائم عىل التكنولوجيا وظهور  ويرى الباحث  
سات املنافسة وظهور الكفاءات من األيدي العاملة فانه من الرضوري تبني نظام معلومات املؤس

 املوارد البرشية لتحقيق أهداف املنظمة ولكسب ميزة تنافسية أيضاً.
 

 : التحديات التي تواجه نظم معلومات املوارد البرشية
ه وامل واملعوقات التي تحد من فاعليتيقف أمام تطبيق نظام معلومات املوارد البرشية ونجاحه بعض الع

منها ما يرجع لعوامل إدارية ومنها ما يتعلق بالعوامل املادية واملالية، باإلضافة إىل قصور النواحي 
الفنية والتكنولوجية، هذا إىل جانب ما يتعلق بالنواحي االجتامعية والبرشية. ومن أهم هذه 

 كام ييل:( 2011التحديات  كام أشار اليها الجرايدة )
إن املعلومات عادة ما تحتاج إىل سياق ميكن تفسريها من خالله وغالبا ما تهتم نظم املعلومات يف املنظامت 
بالبيانات الكمية السهلة اإلدخال، وهذه البيانات قد ال تكون عىل درجة عالية من األهمية عند اتخاذ 

فان  غريات أخرى أو معلومات أخرى. وبالتايلالقرارات االسرتاتيجية يف املنظمة، مامل يتم ربطها مع مت
قيمة املعلومات تتوقف إىل حد كبري عىل وجود سياق يتم تفسريها من خالله، ويتوقف هذا السياق 

 عىل ما يتوفر لدى مستخدم املعلومات من معرفة أساسية.
املستقبل.  تكون كذلك يف إن قيمة املعلومات تتناقص مبرور الزمن. فاملعلومة ذات القيمة العالية اآلن قد ال

لذلك فإن قيمة املعلومات تتوقف عىل اللحظة الزمنية التي ظهرت فيها، فتوقيت ظهور املعلومة 
يحدد إمكانية االعتامد عليها يف اتخاذ القرارات، وهذا يؤكد عىل رضورة التحديث املستمر للبيانات 

 )عمليات إدخال البيانات وتعديلها وإلغاء بعضها(.
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ريات البيئية تؤدي إىل تغريات يف االحتياجات من املعلومات. يوجد نظام املعلومات يف بيئة متحركة إن التغ
ومتغرية، ونتيجة لوجود مثل هذا التغيري سواء أكان داخل املؤسسات أم من املجتمع املحيل يتطلب 

الصة )الدن الدن( خ وجود إمكانية تعديل هذه النظم أو تغري النظام بالكامل يف بعض الحاالت. وقد قدم
 مفادها "إن املعلومات ال يكتمل بناؤها أبداً ألنها يف حالة بناء مستمر".

إن تكنولوجيا الحاسب اآليل يف تغري مستمر، فهي تتغري وتتطور بشكل رسيع ونظم املعلومات املبنية عىل 
 الحاسب األيل عادة ما تصبح متقادمة بعد فرتة زمنية قصرية جدا من اقتنائها.

إن العاملة الفنية املاهرة تعاين من نقص ملحوظ، فقد ادى نقص املربمجني ومحليل النظم ذوي املهارات العالية 
خالل العقد املايض إىل زيادة نسبة تكاليف عنرص العاملة، وارتفاع معدل الدوران بني العاملني يف أقسام 

 نظم املعلومات باملنظمة.
 
 Saxena  &Sharma (2017:)وارد البرشية كام ذكرها كل من ومن التحديات املرتبطة بتقنية امل 
 

 التكلفة:
وهي تكلفة استخدام التكنولوجيا يف بداية األمر، فهي تتطلب استثامراً أولياً ضخامً، ومبجرد تنفيذها لنظام 
املوارد البرشية فإنها تقلل من تكاليف التشغيل. قد تقوم املنظامت الكبرية باستخدام تكنولوجيا 

 طورة ذات كلفة عالية بينام يصعب عىل املنظامت الصغرية أو املتوسطة تحمل تكاليفها.مت
 

 القبول:
قبل البدء باستخدام االبتكارات والتكنولوجيا يف املنظمة، تكون املوارد البرشية نفسها هي اكرب عقبة. فتطبيق 

 املوارد البرشية.تكنولوجيا املعلومات يحتاج إىل املهارات واملعرفة الستخدامها من قبل 
وجيا يف عرص املعلومات، تنترش تكنول هناك حاجة إىل القبول من القوى العاملة لالستفادة منها عىل أكمل وجه:

املعلومات واالتصاالت عىل نطاق واسع، وأصبحت جزءاً ال يتجزأ من جميع الوظائف التي يشغلها 
ظفني عن طريق قضاء املزيد من الوقت العاملون يف مجال املعرفة. فيمكن ان تزيد عبء عىل املو 

 للتعلم.
 

 النسخ االحتياطي واملخاوف األمنية:
وهو يتطلب الحفاظ عىل نظام احتياطي كامل لنظام املوارد البرشية اإللكرتوين، وهذا ما يزيد من تكاليف 

ت ميكن اناالصيانة. ومن أحد العيوب األساسية الستخدام نظام املوارد البرشية اإللكرتوين هو أن البي
الوصول إليها مجاناً للجميع، وميكن ألي شخص الوصول إىل املعلومات االسرتاتيجية واستخدامها بأي 

 شكل من األشكال دون أي إذن. فهذه البيانات تكون عرضه للفساد، القرصنة، فقدان البيانات.
 

 زيادة العزلة:
ظفني ية، فقد تضاءل التفاعل الشخيص بني املو نظراً الستخدام شبكات اإلنرتنت من خالل بوابات املوارد البرش

يف األنظمة التقليدية، يتفاعلون مع اإلدارة فيام يتعلق بقضايا التوظيف التي كانوا يتصلون بها شخصيا، 
ولكن بسبب تطبيق التكنولوجيا، اصبح االتصال عن طريق اإلنرتنت وهم معزولون عن بعضهم البعض، 

 بوابات النظام.واصبح االرتباط بينهم عن طريق 
 

 املوظفون أكرث وعياً:
بسبب سهولة الوصول والشفافية، فإن املوظفني عىل دراية جيدة بهياكل األجور يف السوق. وهذا يزيد من 
إمكانية الوصول إىل معلومات األجور والتعويضات الداخلية والخارجية، وقد تجرب هذه املعرفة املنظمة 

ت من وقت آلخر كام يف الرشكات األخرى، وهذا قد يخلق مشاكل عىل تعديل هياكل األجور والتعويضا
  للمنظمة يف بعض األحيان.
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( مجموعة من التحديات التي تواجه العاملني يف املوارد 2017) Aryan &Sharmaولقد ذكر كل من  
 البرشية وهي:

 ميكن استخدام املعلومات الخاصة أو الرسية للرشكات بشكل خاطئ من قبل املنافسني.
ان التحديات املتزايدة يف التكنولوجيا تخلق يف الواقع مشاكل للمديرين للحصول عىل العمل من املوظفني 

 بطريقة فعالة بسبب نقص املعرفة لدى املوظفني يف التيار التقني.
 تكلفة االستثامر يف نظام املوارد البرشية عالية جداً.

 اج.دريب املوظفني للحصول عىل اكرب قدر ممكن من اإلنتكام أدى التقدم يف التكنولوجيا إىل زيادة تكلفة ت
هناك نقص يف توافر املوظفني املهرة للتعامل مع املجاالت املختلفة مثل االتصاالت السلكية والالسلكية، 

 وغريها  والتي تتطلب معرفة فنية عالية.

 
 : التي تحول دون تنفيذ نظام معلومات املوارد البرشية العوائق

التي تحول دون استخدام نظام معلومات املوارد البرشية، حيث أشار  العوائقهناك مجموعة من  
 ( إىل بعض من هذه املعوقات وهي كام ييل:2009الصرييف )

 عدم كفاية املوازنات املالية املتخصصة.
 تأخر مصممي النظام يف فهم طبيعة وأنشطة املوارد البرشية.

 النظام وعدم تدريبهم.عدم كفاية وكفاءة مستخدمي 
 قصور اسرتاتيجية ورؤية نظام معلومات املوارد البرشية.

 قصور أو عدم قدرة النظام عىل االستجابة للمتطلبات املتنوعة.
 عدم كفاءة وجودة املعلومات.

 قصور دعم اإلدارة العليا للنظام.
 التي يتقاضونها. مقاومة األفراد لتطبيق النظام خوفا عىل وظائفهم وبدالت الوقت اإلضايف

عدم وجود دراسات جدوى حقيقية تبني اقتصاديات نجاح أو عدم نجاح النظام مستقبال، وعدم وجود 
 قواعد بيانات دقيقة وكافية لتغذية النظام.

( إىل احد العوائق التي تحول دون تعزيز القيمة االسرتاتيجية لنظام 2011) Parry and Tysonوأشار  
رشية وهي "املهارات املحدودة لفرق املوارد البرشية، فال ميكن نرش فرق املوارد معلومات املوارد الب

البرشية بشكل اسرتاتيجي بسبب نقص خرباتها يف املهارات الفنية واالستشارية وإدارة املشاريع". 
وبغض النظر عن املسائل املتعلقة باملوظفني، ميكن ان يكون النظام نفسه محدودا يف اختصاصاته 

 اتيجية.االسرت 
( ان من سلبيات نظام معلومات املوارد البرشية " ال تستطيع الرشكات 2006) Ngai & F.K.Tوذكر  

 الصغرية تحمل تكاليف ومخاطر تنفيذ برامج جديدة. 
الرئيسية لنظام معلومات املوارد البرشية مثل: االفتقار إىل  العوائقBatool (2012 )ولقد لخصت  

 لكافية، نقص الخربات، عدم وجود تعاون، مشاكل فنية، نقص املوظفني.األموال، املعرفة غري ا
( إىل ان املعوقات التي تقف عائقا يف وجه بناء نظم معلومات املوارد البرشية ما هي 2017وأشار العجمي )

إال أخطاء متكررة وليست جديده، تتكرر باستمرار منذ فرتات طويلة، األمر الذي يتطلب من جميع 
اإلدارية يف املنظمة العمل بطريقة منهجية وبتكاملية من اجل حل هذه املعوقات التي  املستويات

 تحد من فاعلية ونجاح نظم معلومات املوارد البرشية باملنظمة.
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 : األبعاد اإلدارية لنظم معلومات املوارد البرشية
يث ص بإدارة املوارد البرشية، حيوجد مجموعة من األبعاد اإلدارية التي تتعلق بنظام املعلومات الخا 

 ( إىل هذه األبعاد وهي:2017جبريات )ت أشار 
البعد التقني: تعد تكنولوجيا املعلومات مورداً أساسياً من موارد نظام معلومات املوارد البرشية، ومكونا 

 تمهام يف مكوناته التقنية، وتضم مجموعة من املكونات املادية  )األجهزة وأجزاءها( والربمجيا
ومختلف تطبيقاتها وكل وسائل نقل وتخزين املعلومات، إضافة إىل تكنولوجيا االتصاالت والشبكات 
والتي تساعد يف معالجة وتجهيز املستفيدين باملعلومات املتعلقة باملورد البرشي، وهذه األخرية 

 تختلف عن بقية املعلومات األخرى فهي تتميز بأنها:
فراد وهذا ما يصعب عملية الوصف الشامل لكل فرد يف العمل، كام يجعل متنوعة ومختلفة  بسبب تباين األ 

 األمر مكلفاً.
معلومات متغرية الرتباط جزء كبري منها باملتغريات الخارجية للمحيط )سوق العمل، القوانني...(، مام 

ع نيستدعي متابعه مستمرة لتطور هذه املتغريات من اجل تحديث املعلومات والرجوع إليها عند ص
 القرارات.

معلومات نوعية أكرث منها كمية، وهذا ما يجعلها تفتقد لصفة املوثوقية التي تتعلق بخلو املعلومة من 
 األخطاء والتميز يف العرض والتصور الصادق لألحداث والعمليات.

 معلومات فردية تختص مبتابعة وضعية فردية باعتبار ان كل مورد برشي حالة خاصة أو معلومات جامعية
 تخص مجموعة أفراد )صنف مهني، نوع املنصب...(.

البعد التنظيمي: يقع نظام املعلومات ضمن البنية التنظيمية للمنظمة ويعمل يف إطارها مبا يعطي زيادة 
اكرب لقيمة املنظمة. وهذا يعني انه مدمج يف كل العنارص الفاعلة حتى يتسنى له التجاوب مع 

ميكن تصور أي وظيفة مبعزل عن بقية الوظائف األخرى، وحتى  متطلبات البيئة الخارجية، حيث ال
 وان وجدت فإن أهميتها تكون ضعيفة.

البعد البرشي: يعترب العنرص البرشي األهم يف توليفة نظام معلومات املوارد البرشية، حيث يتوقف نجاحه 
املقدم  من خالل الدعمعىل كافة األفراد يف انتشار موارد النظام واستخدامه يف عملية تكوين القيمة 

 لألنشطة والعملية التسيريية.
 

 كيف يعمل نظام إدارة املوارد البرشية عىل تغيري عمليات املوارد البرشية:
، والطريقة التي يعمل بها الناس ياً يف حل املشاكللقد حقق نظام إدارة املوارد البرشية أثراً إيجاب 

ت. يف السابق كان عىل املوظفني عقد اجتامعات منتظمة من أجل وتغري الخدمات متاما يف املنظام
حل مشاكل العمل، والحصول عىل أفكار ومقرتحات إلنجاز املهام، أما اآلن تم استبدالها برسائل الربيد 
اإللكرتوين، الذي يوفر وقت قصري ويؤدي إىل مزيد من اإلنتاجية يف املنظمة. لقد غري التقدم 

قسم املوارد البرشية، وفيام ييل الجوانب اإليجابية املستخدمة من خالل التكنولوجي منط عمل 
 (: Aryan, 2017 &Sharmaملوارد البرشية )ا نظم معلوماتاستخدام 

استخدام العديد من املنظامت التوظيف اإللكرتوين من أجل اختيار املرشحني وتوظيفهم وتعينهم وتتبع 
 عملهم.

ظامت يف تتبع تفاصيل املوظف الحايل مثل املهارات والقدرات واملرتبات ساعدت التجارة اإللكرتونية املن
 مبساعدة نظام معلومات املوارد البرشية الذي تم إجراءه يدويا يف وقت سابق.

 ساعد املؤسسة عىل حساب إجاميل الوقت للموظفني من حضور وغياب وتأخري.
ارة م الخاصة املتعلقة باإلجازات، وتساعدهم يف إدكام ساعدت التجارة اإللكرتونية املوظفني يف إدارة شؤونه

 كشوفات الرواتب وفقا للمعايري التي حددها النظام.
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 : استخدامات نظم معلومات املوارد البرشية
يستخدم نظام معلومات املوارد البرشية بشكل كبري يف املنظامت الكبرية والصغرية واصبح ال غنى عنه بسبب 

انات املوظفني وحفظها وتحليلها واسرتجاعها وقت الحاجة كام انه اصبح يساعد رسعته يف معالجة بي
اإلدارات العليا يف دعم اتخاذ القرارات االسرتاتيجية واستبدال العمل الورقي مام أدى إىل تقليل 
التكاليف واملجهود املبذول يف حفظ امللفات الورقية والبحث فيها عند الحاجة ملعلومات تخص احد 

ان مع تزايد تأثري  Karikari ،Boateng & Ocansey (2015)فني أو جميعهم، فكام ذكر كل من املوظ
العوملة والتكنولوجيا، بدأت املنظامت يف استخدام نظام املعلومات يف مختلف الوظائف واإلدارات 

أنظمة  لبيف العقود األخرية، وان إدارة املوارد البرشية يف واحدة من األجزاء التي تستخدم يف الغا
املعلومات اإلدارية، وان وحدات املوارد البرشية يف املنظامت تضع الكثري من الرتكيز عىل تبادل 
املعلومات وخاصة التي تؤثر عىل القوى العاملة. ونتيجة لذلك ترى بعض املنظامت ان من املهم 

خدم ظام حاسويب يستاستخدام نظام معلومات املوارد البرشية يف معامالتها، فنظام املعلومات هو ن
إلدارة عمليات املوارد البرشية وإجراءاتها والغرض منه هو ان يصبح أكرث كفاءة يف توفري معلومات 

 افضل لصنع القرار.
أن وظائف نظام معلومات املوارد البرشية  Mayfield, Mayfield and Lunce (2003)وأضاف كل من  

رأس املال البرشي وإدارته وهذا يساهم يف اتخاذ يتوافق مع املصالح التنظيمية يف الحفاظ عىل 
أيضاً أن ملواجهة املنافسة يف السوق العاملية  Kumar (2011)القرارات الفعالة يف املنظمة. ولقد ذكر 

فان الرشكات تحتاج إىل موازنة مواردها املتاحة البرشية ورأس املال لتحقيق الربح املرغوب والبقاء، 
د البرشية هي أهم وظيفة لكل منظمة ترغب يف الحصول عىل ميزة تنافسية ويعتقد أن إدارة املوار 

 الن األنظمة يف املنظامت يتم تشكيلها وإدارتها من قبل البرش.
  



22

 :املبحث الثالث: الدراسات السابقة
 

 :الدراسات العربية -أوالً
ول ى العاملة يف رشكة البرت ( دور نظام معلومات املوارد البرشية يف فاعلية التخطيط للقو 2017العجمي )

 الوطنية الكويتية.
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور نظم معلومات املوارد البرشية يف فاعلية التخطيط للقوى  

 العاملة يف رشكة البرتول الوطنية الكويتية.
مدراء  لتحقيق اهداف الدراسة تم تطوير استبانة، بحيث تم توزيعها عىل عينة الدراسة والتي متثلت يف

يث حالدوائر ومساعديهم، ورؤساء االقسام واملرشفني واملوظفني العاملني يف رشكة البرتول الكويتية، 
تعترب هذه الدراسة من الدراسات امليدانية التي اتبع فيها االسلوب الوصفي التحلييل، وتم االعتامد 

 وتم استخدام تحليل االرتباط يفعىل نوعني من مصادر املعلومات هام البيانات الثانوية واالولية، 
 اختبار فرضيات الدراسة.

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها: وجود عالقات ارتباط معنوية بني نظم معلومات املوارد  
البرشية )نظم معلومات التوظيف، نظم معلومات التدريب، نظم معلومات التعويضات، نظم 

 التخطيط للقوى العاملة يف رشكة البرتول الوطنية الكويتية.معلومات تقييم األداء( يف فاعلية 
( أثر نظم معلومات إدارة املوارد البرشية عىل دورة حياة الجدارة، الدور املعدل للمنظمة 2017ولد عيل )

 املتعلمة: دراسة تطبيقية يف الجامعات الفلسطينية.
اثرها يف دورة حياة الجدارة يف الجامعات هدفت الدراسة التعرف إىل نظم معلومات املوارد البرشية و  

يم ولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث بتصم الفلسطينية يف ظل املنظمة املتعلمة كمتغري معدل،
عضو هيئة ( 346( فقرة، لجمع البيانات االولية من عينة الدراسة واملكونة من )80استبانة شملت )

تم جمع البيانات، وتحليلها، واختبار الفرضيات  تدريس يف الجامعات الفلسطينية. ويف ضوء ذلك
( وتم استخدام العديد من االساليب االحصائية SPSSباستخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتامعية )

والتوصل اىل نتائجها، ومنها تحليل االنحدار املتعدد القيايس، تحليل االنحدار  لتحقيق اهداف الدراسة
 املتسلسل.البسيط واالنحدار الهرمي 

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ابرزها ما ييل: كانت األهمية النسبية للنظم الفرعية لنظم معلومات  
املوارد البرشية )نظام التخطيط، التوظيف، نظام التدريب، نظام التقييم، ونظام التعويضات( 

 متوسطة.
الدور الوسيط لنظم معلومات املوارد  -ظمي( أثر إدارة املواهب يف تحقيق التميز املن2017املومني )

 البرشية: دراسة حالة رشكة البوتاس العربية يف األردن.
إدارة املواهب يف تحقيق التميز املنظمي من خالل نظم  اثر هدفت هذه الدراسة التعرف إىل 

ىل معرفة إ معلومات إدارة املوارد البرشية كمتغري وسيط يف رشكة البوتاس العربية يف األردن، إضافة
مستوى تطبيق إدارة املواهب ومستوى تحقيق التميز املنظمي ومستوى نظم معلومات املوارد 

ذج ولتحقيق اهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير امنو  البرشية يف رشكة البوتاس العربية يف األردن،
وبني، ختيار املوهللدراسة بني املتغريات املستقلة "ادارة املواهب" متمثلة بجذب املوهوبني، وا

تمثلة بالتميز م واستبقاء املوهوبني، واالعرتاف باملوهوبني، واثرها يف املتغري التابع "التميز املنظمي"
القيادي، والتميز يف تقديم الخدمة، والتميز يف ادارة العمليات، بوجود نظم معلومات املوارد البرشية 

ثة بجمع البيانات من عينة الدراسة من خالل كمتغري وسيط، ولتحقيق اهداف الدراسة قامت الباح
( موظفاً يف 246( فقرة تقيس متغريات الدراسة، حيث جرى توزيعها عىل )98استبانة تكونت من )

 ( استبانة.217رشكة البوتاس العربية يف االردن، وتم اسرتجاع )
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 نتائج منها:وتوصلت الدراسة إىل  
يوجد اثر فع، مرت د البرشية يف رشكة البوتاس العربية يف األردنمستوى االعتامد عىل نظم معلومات املوار ) 

 .(لنظم معلومات املوارد البرشية يف تحقيق التميز املنظمي
ليم العايل التع مؤسسات( أثر تطبيق نظام معلومات املوارد البرشية عىل أداء املوظفني يف 2015املرشدي )

 السعودية
تطبيق نظام معلومات املوارد البرشية عىل أداء املوظفني يف مؤسسات هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر 

( موظفاٌ يعملون يف إدارة املوارد البرشية بثالث 53التعليم العايل السعودية. وطبقت الدراسة عىل )
جامعات. ولتحقيق الغرض من الدراسة طورت استبانة لقياس متغريات الدراسة باستخدام مقياس 

( فقرة، وتوصلت الدراسة إىل ان درجة تطبيق نظام املوارد البرشية 38ونة من )ليكرت الخاميس ومك
يف مؤسسات التعليم العايل السعودية مرتفعة، وأن تطبيق نظام تحفيز املوارد البرشية احتلت املرتبة 

 األوىل، يف حني جاء تطبيق نظم تدريب املوارد البرشية باملرتبة األخرية.
يل العوامل املؤثرة يف استخدام نظم معلومات املوارد البرشية يف الجامعات الرسمية ( تحل2015عبيد مسلم )

 االردنية
هدفت هذه الدراسة اىل تحليل العوامل املؤثرة يف استخدام نظم معلومات املوارد البرشية يف الجامعات 

، وذلك ية(قافة التنظيمالرسمية االردنية ) سهولة االستخدام، الفائدة املدركة، املوثوقية املدركة، الث
، حيث تم توزيعها عىل عينة الدراسة ( سؤال43و )فقرات ( 5)من خلخ تصميم استبانة تكونت من 

( فرداً يشكلون فئة املديرين ورؤساء االقسام واملوظفني يف عرش جامعات 115التي تكونت من )
 رسمية اردنية.

 ومن اهم ما توصلت اليه الدراسة ما ييل:
ستخدام نظم املبحوثني نحو العوامل املؤثرة يف د فروقات ذات داللة احصائية يف تصورات امل يتبني وجو 

معلومات املوارد البرشية يف الجامعات الرسمية االردنية تعزى للمتغريات الدميوغرافية )الجنس، 
 الخربة املهنية، املستوى الوظيفي، العمر، املؤهل العلمي، اسم الجامعه(.

اثر فاعلية وظائف ادارة املوارد البرشية يف ذكاء املنظمة: الدور الوسيط لنظم معلومات  (2015ابو بقر )
 املوارد البرشية "دراسة تطبيقية يف املصارف االسالمية العاملة يف االردن"

التعرف اىل اثر فاعلية وظائف ادارة املوارد البرشية يف ذكاء املنظمة يف املصارف االسالمية  هدفت الدراسة
املة يف االردن يف ظل وجود نظم معلومات املوارد البرشية كمتغري وسيط، حيث تكون مجتمع الع

الدراسة من املصارف االسالمية العاملة يف االردن، ولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث بتطوير اداة 
الدراسة، فقرة، لغايات جمع البيانات االولية من مجتمع  (53الدراسة )االستبانة(، واشتملت عىل )

حيث تم توزيعها عىل عينة الدراسة يف االدارة العليا والوسطى يف املصارف االسالمية العاملة يف 
( استبانات غري 10( استبانة، وقد تم استبعاد )211( استبانة اسرتد منها )230االردن، وقد تم توزيع )

( %96استبانة اي ما يقارب )( 201وبذلك اصبح عدد االستبانات الخاضعه للتحليل ) قابلة للتحليل،
ويف ضوء ذلك تم جمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات باستخدام   من االستبانات املسرتدة،

املدعوم بربنامج الحزمة االحصائية للعلوم ( AMOS( وبرنامج )Path Analysisتحليل املسار)
 رزها ما ييل:(، وتوصلت الدراسة اىل عدد من التنائج كان ابspssاالجتامعية )

( لوظائف ادارة املوارد البرشية يف P<=0.05وجود اثر غري مبارش ذي داللة احصائية عند مستوى معنوية )
 .ذكاء املنظمة من خالل نظم معلومات املوارد البرشية يف املصارف االسالمية العاملة يف االردن
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عىل  يجيات املوارد البرشية دراسة تطبيقيةنظم معلومات املوارد البرشية وأثرها يف اسرتات (2014سمهدانة )
 رشكات االسمنت يف اململكة االردنية الهاشمية.

البرشية دراسة ميدانية  املوارد رةإدا أداء فاعلية زيادة يف البرشية املوارد معلومات نظم دور( 2014) الروييل
 يف وزارة الداخلية مبملكة البحرين

هدف البحث إىل دراسة دور نظام معلومات املوارد البرشية يف زيادة فعالية أداء إدارة املوارد البرشية 
لوزارة الداخلية مبملكة البحرين، وذلك يف ضوء الدميوغرافية مثل )الجنس، العمر، املؤهل العلمي، 

ات الخربة( ويتمثل مجتمع الدراسة من جميع العاملني بإدارة املوارد البرشية لوزارة الداخلية سنو 
( من العاملني 217( فرد، وقد تكونت عينة البحث األساسية النهائية من )618والبالغ عددهم نحو )

ة، لبرشيوالعامالت بإدارة املوارد البرشية، واستخدم الباحث استبيان لنظم معلومات املوارد ا
وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات املوارد البرشية 
وفاعلية أداء إدارة املوارد البرشية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني العاملني بإدارة املوارد 

ية البرشية وأداء إدارة املوارد الرش البرشية يف الدرجة الكلية واملحاور لكالً من نظام معلومات املوارد
 تعزى إىل املتغريات الدميغرافية)الجنس، والعمر، املؤهل العلمي، الوظيفة، سنوات الخربة(.

 
 البرشية.  املوارد من االحتياجات تحديد يف البرشية املوارد معلومات ( أثر نظام2014) أبو ليفة

ومات املوارد البرشية يف تحديد االحتياجات من املوارد هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر نظام معل
الرشية يف الرشكات الليبية للحديد والصلب، وتم جمع البيانات املتعلقة بالدراسة بواسطة تطوير 

( منها وتوصلت الدراسة 53( مفردة، تم اسرتجاع وتحليل )60استامرة استبيان عىل عينة مكونة من )
ئية لنظام املعلومات املوارد البرشية يف تحديد االحتياجات من املوارد إىل وجود أثر ذو داللة إحصا

  .البرشية
 

( واقع تطبيق نظم معلومات املوارد البرشية يف قطاع االتصاالت السعودية " دراسة حالة 2013الروييل )
 رشكة االتصاالت السعودية يف اململكة العربية السعودية".

 واقع تطبيق نظم معلومات املوارد البرشية يف قطاع االتصاالت هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل
السعودية، ومدى تأثري نظم معلومات املوارد البرشية يف فاعلية وظائف إدارة املوارد البرشية، 
املتمثلة بالتخطيط والتدريب والتطوير، واالستقطاب، واالختيار، والتعيني، وتقييم األداء، والتعويض 

عت الدراسة إىل الكشف عن أهمية إدارة املوارد البرشية يف قطاع االتصاالت والحوافز، كام س
 السعودية.

( استبانة عىل أفراد عينة طبقية تم توزيعها لكافة 140ولتحقيق أهداف الدراسة وزعت الباحثة ) 
ارد و ( من مجتمع الدراسة األصيل املكون من املوظفني يف دائرة امل%85املستويات الوظيفية، وبنسبة )

( 240البرشية يف رشكة االتصاالت السعودية يف منطقة الجوف مبراكزها املختلفة، والبالغ عددهم )
( استبانة، وقد تم 97وقد بلغ عدد االستبيانات املسرتدة والخاضعه للتحليل االحصايئ ) موظفاً،

خدام املنهج ء استمعالجتها باالساليب  االحصائية املناسبة الختبار اسئلة وفرضيات الدراسة يف ضو 
 املسحي الوصفي التحلييل، وقد اظهرت الدراسة عدد من النتائج اهمها:

هناك مستوى متوسط لتطبيق نظم معلومات املوارد البرشية يف قطاع االتصاالت السعودية عىل فاعلية 
دريب توظائف إدارة املوارد البرشية ككل، وجاءت درجة التأثري باملرتبة األوىل عىل محور وظيفة ال

والتطوير، تاله يف املرتبة الثانية محور وظيفة التخطيط، ثم محور وظيفة تقييم األداء يف املرتبة 
الثالثة، وجاء محور وظيفة التوظيف يف املرتبة الرابعة، ويف املرتبة الخامسة واألخرية جاء محور وظيفة 

 التعويض والحوافز.
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ارة املوارد البرشية عىل أداء املوظفني "دراسة ميدانية عىل ( أثر استخدام نظم معلومات إد2012النعيامت )
 مجموعة االتصاالت األردنية".

تهدف هذه الدراسة إىل معرفة واقع استخدام نظم معلومات إدارة املوارد البرشية يف مجموعة  
م ظوقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي لبيان اهم االدبيات ذات العالقة باستخدام ن االتصاالت.

معلومات املوارد البرشية واثرها عىل اداء املوظفني، ومنهج البحث امليداين لتغطية الجانب التطبيقي 
من هذه الدراسة وذلك من اجل اختبار صحة فرضياتها، واالجابة عن تساؤالتها، واستخالص نتائجها 

 ليها.ة املتعارف عباالعتامد عىل االستبانة التي صممت الغراض هذه الدراسة وفق الخطوات العلمي
( يف اململكة االردنية Orangeوتكون مجتع الدراسة من جميع العاملني يف مجموعة االتصاالت االردنية )

موزعة  ( من مجتمع الدراسة%10الهاشمية اما عينة الدراسة فقد تم صياغة عينة عشوائية بنسبة )
(، وقد تم 200ة الدراسة من )عىل دوائر واقسام مجموعة االتصاالت اورانج، وبذلك تكونت عين

( استبانة 5( استبانة من عينة الدراسة، وقد تم استبعاد )185( استبانة حيث تم اسرتجاع )200توزيع )
( من %90( استبانة شكلت ما نسبته )180لعدم صالحيتها للتحليل، وبذلك فقد خضعت للتحليل )

 عينة الدراسة.
خدام نظم معلومات املوارد البرشية بأبعاده )جودة النظام، وقد توصلت الدراسة إىل ان هناك أثر الست 

 جودة خدمات، وجودة املعلومات( يف أداء العاملني يف مجموعة االتصاالت األردنية. 
 

( نظم معلومات املوارد البرشية ودورها يف تحسني نوعية حياة العمل "دراسة تطبيقية يف 2012الرحاحله )
 قطاع االتصاالت األردنية".

دفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل نظم معلومات املوارد البرشية املستخدمة يف رشكات االتصاالت ه 
األردنية، والتعرف عىل طرق جمع املعلومات عن كل الوظائف يف الرشكات ومتطلبات كل وظيفة، 

اسات يوالتعرف عىل طرق تقديم البيانات واملعلومات أمام اإلدارة ملساعدتها يف إعداد الخطط والس
 والربامج الخاصة باالختيار والتعيني والتقويم والتدريب والتطوير والرواتب واألجور والحوافز.

وقد تم اعتامد االستبانة للتعرف عىل نتائج الدراسة وقد تم توزيع االستبانة عىل مديري ورؤساء االقسام 
( استبانة، ولذلك تم 100اع )( استبانة وتم اسرتج110يف رشكات االتصاالت االردنية وقد تم توزيع )

 ( استبانة.100االعتامد عىل )
واختبار فرضياتها  ( لتحليل بيانات الدراسةspssواستخدمت الباحثة الحزمة االحصائية للعلوم االجتامعية )

حيث استخدم التحليل الوصفي ويشمل )التوزيع التكراري والنسب املئوية ومقاييس النزعة 
( T-Testمعامالت االرتباط وتحليل التباين االحادي، وتم استخدام اختبار )املركزية(، كام استخدمت 

 لعينة واحدة.
وتوصلت الدراسة إىل نتائج نعرض منها التايل: يؤثر استخدام نظم معلومات املوارد البرشية عىل نوعية  

اة حيحياة العمل يف قطاع االتصاالت يف األردن حيث ان هذه النظم تحقق اعىل مكونات نوعية 
العمل يف هذه الرشكات، ويعود السبب يف ذلك لكون الرشكات مدار البحث حيث تستخدم احدث 
التكنولوجيا يف مجال االتصاالت وبذلك البد وان متتلك احدث التكنولوجيا والنظم التي توفر إلداراتها 

جد عىل ما ييل: يو املعلومات بكافة أنواعها ومن أهمها نظم املعلومات اإلدارية، حيث أكدت النتائج 
أثر للمعلومات املقدمة من نظم معلومات املوارد البرشية يف املستويات اإلدارية املختلفة عىل فعالية 
إدارة املوارد البرشية يف رشكات االتصاالت األردنية، حيث ان املعلومات التي يقدمها نظم املعلومات 

 وارد البرشية فيها.يف هذه الرشكات تتالءم وتتناسب مع متطلبات إدارة امل
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 :ثانياً: الدراسات األجنبية 
 

Mahasneh (2017)  
 "Impact of Human Resources Information System on the Organizational Loyalty of Health 

Organizations Employees in Makkah Region, Saudi Arabia" 
والء التنظيمي ملوظفي املنظامت الصحية يف منطقة مكة، تأثري أنظمة معلومات املوارد البرشية عىل ال

 اململكة العربية السعودية.
هذه الورقة تستقيص عالقة وتأثري أنظمة معلومات املوارد البرشية من مصطلح تخطيط املوارد  

البرشية، التوظيف، التطوير وتدريب املوظفني، تقييم األداء والتعويضات عن الوالء التنظيمي 
ملنظامت الصحية يف منطقة مكة وكذلك استكشاف مستوى أهمية هذه املتغريات يف ملوظفي ا

 املنظامت الصحية تحت الدراسة.
( مدير )وزارة 2320( من )134تم فحص النموذج باستخدام بيانات املسح التي تم جمعها من ) 

 ( نائب مدير، رؤساء أقسام، نواب رؤساء األقسام وموظفني.55هـ، ص1436الصحة، 
التحليل الوصفي واالختبار يظهر أهمية أنظمة معلومات املوارد البرشية عىل الوالء التنظيمي  

ملوظفني املنظامت الصحية. وأظهرت النتائج ان هناك عالقة قوية وتأثري أنظمة معلومات املوارد 
 البرشية عىل الوالء التنظيمي عىل موظفي املنظامت الصحية.

 
Kamaludin & Kamaludin  (2017)  

 User Acceptance of the Human Resource Information System: A Study of a Private Hospital 
in Malaysia 

 قبول املستخدم ألنظمة معلومات املوارد البرشية: دراسة ملستشفى خاص يف ماليزيا
م تنفيذها يت قبول التكنولوجيا واستخدامها هو مصدر قلق كبري حيث يتم إجراء استثامرات كبرية 

( إلدارة وظائف املوارد HRISبأنظمة معلومات جديدة. مستشفيات خاصة تبنت املوارد البرشية )
البرشية بشكل افضل، ومع ذلك فإن مستويات االستخدام املخصصة قد نبهت اإلدارة العليا إىل ان 

عوامل األساسية النظام قد يكون قد افشل األهداف املقصودة. ولذلك هذه الدراسة تهدف لفهم ال
التي تؤثر عىل قبول املستخدم ألنظمة معلومات املوارد البرشية يف املستشفى. باستخدام منوذج قبول 

 عالقة بني نظم منوذج قبول التكنولوجيا التالية: وجد، (TAMالتكنولوجيا )
تخدام تخدم عند اسرضا املس، التأثري االجتامعي، جودة املعلومات، فائدة ملموسة، فهم وسهولة االستخدام)

  (النظام
مستخدم لنظم معلومات املوارد البرشية يف مستشفى خاص تظهر ان االستخدام  (267بيانات من ) 

 يتأثر بسهولة االستخدام، نوعية املعلومات والتأثري االجتامعي بالنسبة للنظام.
ام د وجد ان استخدام النظوأخرياً لق. وبشكل مفاجئ وجد ان الفائدة املدركة مرتبطة عكسيا باالستخدام

 . يؤثر عىل رىض املستخدم أكرث من الطرق األخرى
النتائج التي توصلت إليها الدراسة تدعم ادراك اإلدارة حول عدم قبول أنظمة معلومات املوارد  

البرشية يف املستشفى الخاص، دراستنا توصل الفجوة يف إدارة املوارد البرشية وتساهم يف تطبيق 
 .ضمن سياق بيئة الرعاية الصحية املاليزية، والتي كانت نادرة حتى االنمنوذج قبول 
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Mangaraj & Aparajita (2017) 
Measuring Effectiveness Of Human Resource Information System in the state bank of India 

 قياس فاعلية أنظمة معلومات املوارد البرشية يف البنك املركزي الهندي
الباحثون واملشاركون بشكل اكرب عىل رضا املستخدم يف نجاح أنظمة املعلومات يف هذا السياق  يعتمد 

تعتمد بشكل كبري عىل رضا املوظفني عند مامرسات  (HRIS) فاعلية أنظمة معلومات املوارد البرشية
 .يف املنظمة (HRM) نظام إدارة املوارد البرشية

  (HRIS) ريجي فاعلية تكنولوجيا املعلومات اعتامداً عىليف هذه الورقة حاولت ان نقيم بشكل تد 
باستخدام العمليات التحليلية. ولهذا  (SBI) أنظمة معلومات املوارد البرشية يف البنك املركزي الهندي

الهدف حددنا أربعة وظائف رئيسية إلدارة املوارد البرشية، التوظيف، تقيم األداء، التعويض والتقاعد 
ة لتقيم فاعلية أنظمة معلومات املوارد البرشية. من البيانات التي تم الحصول عليها والعطلة الطوعي

عوامل تلعب دوراً  2بندا يستخدم تحليل عامل استكشايف للحصول عىل  83من استبيان مكون من 
أساسياً يف رضا املوظفني عند تقديم أنظمة معلومات املوارد البرشية ويستخدم أيضاً عملية هرمية 

 يلية للحصول عىل أوزان نسبية ملا يقال انه وظائف إدارة املوارد البرشية يف البنك املركزي الهنديتحل

(SBI) من إجابة زوجية تحايك مجموعة من املوظفني.  
( وهي منهجية TOPSISوأخرياً يستخدم تقنية تفضيل النظام عن طريق التشابه مع الحل املثايل ) 

حديد املساهمة النسبية لهذه العوامل فيام يتعلق بوظائف املوارد لصنع قرارات متعددة السامت لت
 البرشية يف كفاءة أنظمة معلومات املوارد البرشية.

 
Kaygusuz, Akgemic, Yilmaz (2016) 
The impact of HRIS Usage on Organizational Efficiency and employee performance: A 
research in industrial and banking sector in Ankara and Istanbul Cities 

تأثري أنظمة معلومات املوارد البرشية عىل الكفاءة التنظيمية وأداء املوظفني: بحث يف القطاع الصناعي 
 واملصارف يف مدن انقرة واسطنبول

 نيجب عىل املنظامت ان تراقب بشكل مستمر التغريات حولها، بيئتها الداخلية والخارجية من اجل ا 
تنافس وتحافظ عىل املصالح بسبب الضغط والظروف التنافسية الرشسة للعرص التكنيرتوين الذي 
تطرحه العوملة والثورة الرقمية. العامل األكرث أهمية الذي ميكن ان يدير هذا التغري بطريقة أكرث 

ية رئيسية سرتاتيجفاعلية هي اسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية التي هي واحدة من املوارد البرشية وا
إلدارة عمليات املنظامت. املعلومات واملوارد البرشية املؤهلة واملعلومات ذات الصلة والتي تدرك 
كعوامل إنتاج أساسية واسرتاتيجية للرشكات واملؤسسات يف عرص البيانات الكبرية تم الحصول عليها 

 .لوماتة من خالل تكنولوجيا املعوأنتجت ورتبت وشاركت واستخدمت يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجي
الدراسة الحالية تناقش عوامل مثل زيادة أهمية املعلومات وإدارة أنظمة املعلومات املستخدمة 
ملعالجة مثل هذه املعلومات. واستخدامها يف إدارة املوارد البرشية وزيادة كفاءه معلومات إدارة 

رد ركز عىل تاثرياتها فهم اإلدارة وعملية إدارة املوااملوارد البرشية يف عملية اإلدارة االسرتاتيجية وت
يتم االستقصاء بشكل خاص يف اثار الظروف الناشئة الجديدة عىل  .البرشية يف عرص البيانات الكبري

 .الكفاءة التنظيمية وأداء املوظفني من حيث استخدام أنظمة معلومات املوارد البرشية
من  021أسلوب لجمع البيانات والعينات تتكون من استخدمت طريقة املسح يف سياق البحث ك 

كبار املديرين ومديرين من املستوى املتوسط وموظفني من القطاع الصناعي واملرصيف. وأظهرت 
مناذج اختبار االرتباط واالنحدار ان عمليات إدارة املوارد البرشية يف الرشكات التي تنفذ من خالل 

 .يف الكفاءة التنظيمية وبالتايل يف أداء املوظفأنظمة املعلومات تساهم بشكل إيجايب 
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Patel (2015) 
Understanding Human Resource information system & ITS importance in organizations 

 فهم أنظمة معلومات املوارد البرشية وأهميتها يف املنظامت
 لعودة لتغريات بيئة العمل يوماأنظمة معلومات املوارد البرشية ليست مفهوم جديد لكنه يجعل ا 

أنظمة معلومات املوارد  .بعد يوم وانه يلعب دور مهم يف قسم إدارة املوارد البرشية يف أي منظمة
لها العديد من اإليجابيات انها ميكن ان تعمل بسهولة كقاعدة بيانات لوظائف املوارد  (HRIS) البرشية

تقييم ، تخطيط تكلفة املوظفني، التدريب، التطوير و البرشية املختلفة مثل تخطيط املوارد البرشية
املساهمة الشاملة ألنظمة معلومات املوارد البرشية تساعد يف إدارة مختلف األنشطة  .األداء ....الخ

 .االسرتاتيجية لقسم املوارد البرشية بكفاءة وفعالية
الستغالله كأـسلحة  املوارد البرشية وتكنولوجيا املعلومات هم عامالن تسعى معظم الرشكات 

 .اسرتاتيجية للمنافسة
تشري أنظمة معلومات املوارد البرشية املطورة خصيصاً إلدارة املوارد البرشية. هو نظام متكامل  

ورضوري لجمع، تسجيل، إدارة، توزيع وتقديم البيانات للموارد البرشية وبالتايل تعزيز نظام املوارد 
برشية تشكل تفاعل بني إدارة املوارد البرشية وتكنولوجيا البرشية. أنظمة معلومات املوارد ال

املعلومات. أنظمة معلومات املوارد البرشية أصبحت عامل حاسم يف األعامل التنافسية والفاعلية. 
الورقة الحالية تسلط الضوء عىل الحاجة، مكونات، فوائد ووظائف أنظمة معلومات املوارد البرشية. 

لحاجات الطارئة ألنظمة معلومات املوارد البرشية يف املنظامت وما هو وهذا سوف يساعد يف فهم ا
 .املجال املستقبيل ألنظمة معلومات املوارد البرشية

 
Husein (2015) 
The employee perception of the Human Resources information systems success 

 تصور املوظف لنجاح أنظمة معلومات املوارد البرشية
الدراسة تهدف لتحديد مستويات نجاح أنظمة املوارد البرشية من خالل تقييم دورها يف تنفيذ  هذه 

وبات الكشف عن الصع نية وظائف إدارة املوارد البرشية يف السلطة العامة لدإذاعة والتلفزيون يف
بة. والتي تواجهها كهذه األنظمة وتحديد كفاءة وفاعلية الستخدامها يف تقييم املعلومات املطل

والعمل عىل تقديم بعض املقرتحات التي ميكن ان تساهم يف تطوير كفاءة أنظمة معلومات إدارة 
املوارد البرشية لذلك هذه الدراسة قدمت وأوردت منوذج شامل متعدد األبعاد لنجاح أنظمة 

ت امعلومات املوارد البرشية والتي تتكون من ست مقاييس للنجاح : فهم نوعية نظام أنظمة معلوم
املوارد البرشية، فهم نوعية معلومات أنظمة معلومات املوارد البرشية، فهم سهولة استخدام أنظمة 
معلومات املوارد البرشية، فهم فائدة أنظمة معلومات املوارد البرشية، الرضا عن أنظمة معلومات 

هرت التأثري اإليجايب جميع النتائج هناك أظ  .املوارد البرشية ونجاح أنظمة معلومات املوارد البرشية
فيام بينها، لذلك أكرث لكل من )نوعية النظام، نوعية املعلومات، الفائدة وسهولة االستخدام( تزيد 
من رضا عن النظام. وأظهرت الدراسة أيضاً تأثري إيجايب من حيث الرضا عن نظم املعلومات لتحقيق 

 .النجاح املنشود
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(2014 )Bamel  

 Usage, benefits and barriers of human resource information system in universities 
 الفوائد والعوائق من استخدام نظام املعلومات املتعلق باملوارد البرشية يف الجامعات.

الهدف من هذا البحث هو دراسة تصور أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات عن وظائف، فوائد، عوائق 
، وتهدف أيضاً الكتشاف أهمية التنوع الدميغرايف يف املواقف (HRIS) نظام معلومات املوارد البرشية

 مع أبعاد أنظمة معلومات املوارد البرشية.
بنداً عىل أساس دراسات بحثية مامثلة. تم جمع الردود من خالل الربيد  26تم تصميم استبيان مكون من 

إلحصاء الوصفي بجانب اختبار عضو كلية لسبع جامعات يف الهند وتم استخدام ا 90اإللكرتوين ل 
 وتحليل التباين لدإجابة عن أسئلة البحث.

وأظهرت نتائج الدراسة ان نظام معلومات املوارد البرشية يستخدم يف الغالب ألهداف إدارية وال يؤخذ  
كمتطلبات اسرتاتيجية. وكشفت الدراسة أيضاً ان الوظيفة املتصورة والفوائد واملعيقات لتبني أنظمة 

 مات املوارد البرشية ال تختلف باختالف املجموعة.معلو 
وقد تساعد نتائج الدراسة املحتملة يف تطوير وتنفيذ أنظمة معلومات املوارد البرشية يف أنواع مشابهه من 

 املنظامت.
األدب املايض ألنظمة معلومات املوارد البرشية يأيت بشكل رئييس من الدول املتطورة ويقترص عىل املنظامت 

بحية. الدراسة الحالية هي من ضمن الدراسات القليلة التي تويل القضايا ملنظامت ربحية بشكل الر 
 متناسق. عىل سبيل املثال جامعات الدول النامية.

 
Ababneh & Shrafat (2014) 
Human Capital Information Systems: An Introduction 

 أنظمة معلومات رأس املال البرشي: مقدمة
  (HRISاملقالة لتسليط الضوء عىل احتياجات مستخدمي نظم معلومات املوارد البرشية ) تهدف هذه 

يف األردن. وهدفها األسايس تحليل الوظائف الحالية واملستقبلية التي تساعد نظم معلومات املوارد 
 البرشية عىل تطوير وظيفة املوارد البرشية وقيمة راس املال البرشي.

صة لتطوير فهم مستقبل أنظمة معلومات املوارد البرشية وتقديم مناهج هذه الورقة تنتهز الفر  
يحتمل ان يكون منوذج جديد لتطوير أنظمة  (HRISجديده. أنظمة معلومات راس املال البرشي )

 معلومات املوارد البرشية والتي تشري إىل التحول يف التفكري حول إمكاناتها يف املستقبل.
شخصية لجمع البيانات من مختصني ومدراء املوارد البرشية يف رشكات وقد استخدمت املقابالت ال 

االتصاالت يف األردن. من خالل مراعات تأثري الثقافة، الدين، العوامل البرشية والسياسية عىل مواقف 
املستخدمني من استخدام أنظمة املعلومات البرشية ومن املتوقع ان تسهل الوظائف الجديدة تطوير 

 ظام الجديد الذي يركز عىل املوظفني.أكرث عىل الن
واظهرت النتائج ان املستجيبني لديهم نظرة محدودة نحو مستقبل نظام معلومات املوارد البرشية واكتفوا 

وميكن تفسري االستجابات التي تم جمعها بالحاجة اىل استخدام  بالقول ان هذا النظام غري كاف.
وى، او منوذج اخر من نظام معلومات املوارد البرشية انظمة اكرث تطوراً ذات وظائف عالية املست

 لتلبية متطلبات املستوى العايل وتلبية احتياجات كل من املنظامت واملستخدمني عىل حد سواء.
واظهرت االستجابات املختلفة درجة عالية من الثقة يف مستقبل نظام معلومات املوارد البرشية النها 

 خرباء املوارد البرشية ومختلف املستخدمني من خالل املنظمة. تدرك مدى فائدته يف تحسني اداء
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 : ثالثاً: ما متيزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ي بحثت الت الدراسةقام الباحث باستعراض الكثري من الدراسات العربية واالجنبية ذات الصلة مبوضوع  

وع نظم معلومات املوارد البرشية وذلك يعود لعدم مبوضوع ادارة املوارد البرشية وبحثت ايضاً مبوض
متكن الباحث من العثور عىل دراسات تجمع املنافع والقيود ومستوى االستخدام لنظم معلومات 

 املوارد البرشية، فالدراسات السابقة تناولت ابعاد مختلفة عن هذه الدراسة.
تخدام قياس االثر املبارش للمنافع املحققه من استتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يف محاولتها ف

نظام معلومات املوارد البرشية والقيود التي تحول دون تطبيقها ومستوى استخدامها يف رشكات 
الكهرباء االردنية، فجميع الدراسات السابقة اما قامت بدراسة دور نظام معلومات املوارد البرشية 

االثر عىل دورة حياة الجدارة او اثره عىل اداء املوظفني او من  يف فاعلية التخطيط للقوى العامله او
 خالل تحديد االحتياجات من املوارد البرشية.

وقد تشابهت دراسة واحده من الدراسات السابقة حسب علم الباحث يف ربطها املنافع والقيود من استخدام 
وقد تم ذكرها يف الدراسات  (Bamel 2014وهي دراسة ) نظام معلومات املوارد البرشية يف الجامعات

 .السابقة
ومتيزت الدراسة عن الدراسات السابقة ايضا بكونها الدراسة االوىل التي تبحث يف املنافع والقيود ومستوى 

 االستخدام النظمة معلومات املوارد البرشية يف رشكات الكهرباء االردنية يف حدود علم الباحث.
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 الطريقة واإلجراءات:  الفصل الثالث
 

 :املقدمة 
تناول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي تم من خاللها تحديد مجتمع وعينة الدراسة من العاملني يف 

 تناول املنهجية التي أتبعها الباحث يفوكذلك قسم املوارد البرشية يف رشكات الكهرباء األردنية، 
ناول هذا تكام  املنافع والقيود ومستوى االستخدام ألنظمة معلومات املوارد البرشية، التعرف عىل

تناول خطوات وكام الفصل كيفية إعداد وتصميم أداة الدراسة وطرق الحصول وجمع البيانات، 
تناول وصف وتصميم الدراسة والطرق اإلحصائية املتبعة وكام التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها، 

 تحليل البيانات. يف
 

 :منهجية الدراسة 
وهو ما يدل عىل قياس ظاهرة معينة ووصفها بشكل  اعتمدت هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل

السلوب فيها الباحث ا اتبع، حيث تعترب هذه من الدراسات امليدانية والتي مناسب ودقيق مع الواقع
باسلوب الحرص لرشكات الكهرباء )رشكة كهرباء اربد، رشكة  الوصفي وتحليل الظاهرة يف مكانها املحدد

الكهرباء الوطنية، رشكة الكهرباء األردنية، رشكة توزيع الكهرباء األردنية، رشكة توليد الكهرباء 
املركزية، رشكة السمرا لتوليد الكهرباء( األردنية، بهدف التعرف عىل املنافع والقيود ومستوى 

 ات املوارد البرشية.االستخدام النظمة معلوم
 

 : مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملني يف قسم املوارد البرشية يف رشكات الكهرباء األردنية والبالغ عددها 
ستة رشكات )رشكة كهرباء اربد، رشكة الكهرباء الوطنية، رشكة الكهرباء األردنية، رشكة توزيع الكهرباء 

 الكهرباء املركزية ، رشكة السمرا لتوليد الكهرباء(. األردنية، رشكة توليد
 (3الجدول )

 الدراسة مجتمعأفراد 
 النسب املئوية العدد فئات املتغري املتغري

 النوع االجتامعي
 %60.0 45 ذكور
 %40.0 30 إناث

 100% 75 املجموع

 
 املؤهل العلمي

 %64.0 48 بكالوريوس 
 %9.4 7 دبلوم

 26.6% 20 ادراسات علي

 100% 75 املجموع

عدد سنوات 
 الخربة

 %33.4 25 فأقل 5
 %49.3 37 10وأقل من  5أكرث من 

 17.3% 13 فأكرث 10

 100% 75 املجموع
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( موظف عىل مختلف املستويات اإلداري يف قسم إدارة املوارد 011الدراسة ) مجتمعبلغ حجم  
( استبانة 011املخصصة، حيث عمل الباحث عىل توزيع ) البرشية حيث تم اختيارهم بطريقة العينة

وقد بلغت عدد االستبانات الصالحة  ( لعدم صالحيتها للتحليل،2(، تم استثناء )20تم اسرتداد )
( من موظفي رشكات الكهرباء االردنية 100استبانة، وكان السبب الرئييس يف اختيار ) (75)للتحليل 

الدراسة كان محدد يف قسم املوارد البرشية ويف الغالب عدد املوظفني  يف قسم املوارد البرشية ان عينة
  يكون اقل من االقسام االخرى، فيعترب عدد العينة املوجودة يف الدراسة مناسب.

 
 : مصادر جمع املعلومات

خالل  ن: ملعالجة الجوانب التحليلية ملوضوع الدراسة قام الباحث بجمع البيانات األولية ماملصادر األولية
والتي تم اعدادها حسب ما ورد يف الدراسات السابقة الخاصة مبوضوع  استبانة كأدلة رئيسية للبحث،

 الدراسة.
 مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل ىل: اعتمد الباحث يف اإلطار النظري للبحث عاملصادر الثانوية

تري ورسائل املاجس  مجالت علميةيف باألدبيات السابقة من األبحاث العلمية املنشورة واملحكمة
 وأطروحات الدكتوراه والكتب واملقاالت.

 
 :أداة الدراسة 

تكون ل عىل اعتامد االستبانه وتم التعديل عليها وتم تحكيمهاالباحث ل تحقيق أهداف الدراسة عمل 
 Bamelـ لدراسة لأداة لجمع البيانات وذلك من خالل االطالع عىل األدبيات السابقة واالستعانة بأداة ا

ن م مجتمع الدراسةحيث تم كتابة مجموعة من الفقرات بشكل استبيان لعرضها عىل  (2014)
العاملني يف قسم إدارة املوارد البرشية يف رشكات الكهرباء األردنية  لتعرف عىل وجهات نظرهم 

التي  ي للمؤسساتالدراسة، وال متثل الرأي الرسم مجتمعالخاصة والتي متثل الرأي الشخيص ألفراد 
سبق ذكرها بشكل رسمي مبا يخص املنافع والقيود ومستوى االستخدام ألنظمة معلومات املوارد 

 ( فقرة تم توزيعها كام يأيت:29البرشية، ولقد تكونت االستبانة من )
 

 املعلومات الدميوغرافية والوظيفية تكون من املتغريات التالية: القسم األول
 ه ثالث مستوياتالتحصيل العلمي ول -0
 سنوات الخربة ولها ثالث مستويات  -8
 النوع االجتامعي ولها مستويني -3

 محاور االستبيان وتكون من ثالثة محاور: القسم الثاين
 املحور األول )تصنيف استخدامات نظام معلومات املوارد البرشية(: وتتكون من تسعة فقرات.

قوة لنظام معلومات املوارد البرشية(: وتتكون من مثانية املحور الثاين )تصنيف املنافع حسب درجة ال
 فقرات.

املحور الثالث )تصنيف القيود )املعيقات( حسب درجة القوة لنظام معلومات املوارد البرشية(: وتتكون 
  من تسعة فقرات.
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 : ثبات أداة الدراسة
ساق الداخيل كرونباخ الفا معامل الثبات بطريقة االتتم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل 

(Cronbach Alpha). 
 ( ثبات أداة الدراسة/ معامل كرونباخ ألفا4جدول )

 كرونباخ ألفا املتغريات
نظام معلومات املوارد مستوى استخدام 

 البرشية
0.890 

املنافع التي تحققها أثناء استخدام نظام 
 معلومات املوارد البرشية

0.853 

يف استخدام نظم الصعوبات التي تواجهها 
 معلومات املوارد البرشية

0.880 

 0.874 املجموع الكيل

 
 :إجراءات الدراسة 

  تم الرجوع للدراسات السابقة الخاصة مبوضوع الدراسة. .0
  .(Bamel 2014اعتمد الباحث عىل اداة يف دراسة سابقة )دراسة  .8
  املرشف. عمل الباحث عىل اعداد االستبانة االولية وعرضها عىل .3
  تم الحصول عىل املوافقات الالزمة إلجراء الدراسة يف رشكات الكهرباء األردنية. .4
تم حرص أفراد عينة الدراسة من العاملني يف قسم إدارة املوارد البرشية من خالل املعلومات التي تم  .5

  الحصول عليها من قبل دائرة املوارد البرشية يف هذه الرشكات.
 ( فرد.100)االستبانة عىل افراد مجتمع الدراسة والذي بلغ عددهم . تم توزيع 2
 تم تفريغ البيانات عىل قوائم خاصة، ثم إدخال البيانات إىل الحاسب اآليل ومعالجتها إحصائياً باستخدام. 7

 .( IBM SPSS Statistics 23بنسخته ) (SPSS"الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية" ) برنامج
 ول عىل االساليب االحصائية التي تخدم الرسالة بشكل صحيح.. تم الحص2
 

 : املعالجة اإلحصائية
(، وتم استخدام املتوسطات الحسابية SPSSمن أجل معالجة البيانات والوصول للنتائج تم استخدام برنامج )

اليجاد مدى  (T-Testواالنحرافات املعيارية لالجابة عن السؤال األول، كام تم استخدام اختبار )ت( )
وجود فروق يف اجابات أفراد العينة تبعاً ملتغريات الدراسة. ولتحديد درجة االحتياج تم استخدام 

 املعيار األيت:
عىل خمسة = أربعة عىل خمسة  0-5الحد األدىن عىل عدد االستجابات  يساوي  –مدى الفئة = الحد األعىل 

 =0.80. 
 وبذلك يصبح املعيار:

 درجة منخفضة جداً. 1.80إىل أقل من  1من 
 درجة منخفضة. 2.60إىل أقل من  1.80من 
 درجة متوسطة. 3.40إىل أقل من  2.60من 
 درجة عالية 4.20إىل أقل من  3.40من 
 فأكرث درجة عالية جداً. 4.20من 
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  عرض النتائج:  الفصل الرابع
 

 : املقدمة
ليل كافة البيانات الخاصة بالدراسة، وقد تم اإلجابة عن كافة األسئلة من خالل العديد تضمن هذا الفصل تح

من األساليب اإلحصائية مثل اإلحصاء الوصفي وتحليل التباين األحادي. وفيام ييل عرض لنتائج 
 الدراسة حسب ترتيب أسئلتها:

 
  نتائج السؤال األول:

 البرشية يف رشكات الكهرباء األردنية؟ما مستوى تطبيق أنظمة معلومات املوارد 
 

 (5الجدول )
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمنافع والقيود ومستوى االستخدام ألنظمة معلومات املوارد 

 البرشية يف رشكات الكهرباء األردنية: من وجهة نظرهم مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات الحسابية
 

 الدرجة نحراف املعيارياال  الوسط الحسايب املحاور
مستوى تطبيق انظمة معلومات 

 املوارد البرشية
 عالية 0.647 4.19

املنافع من خالل تفعيل تطبيق 
نظام معلومات املوارد 

 البرشية
 عالية 0.692 4.14

امام  التي تشكل عائق القيود
تطبيق نظام معلومات 

 املوارد البرشية
 متوسطة 0.876 3.24

 عالية 3.85 املجموع الكيل
 

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكافة املحاور الخاصة مبوضوع الدراسة 5يوضح الجدول رقم )
وذلك من وجهة نظر العاملني يف رشكات الكهرباء األردنية، فقد بلغ املتوسط الحسايب لكافة املنافع 

ظمة مستوى تطبيق ان"ايب للمجال (، ويعترب درجة كبرية، فقد كان أعىل متوسط حس3.85والقيود )
، بينام أقل متوسط وتعترب بدرجة كبرية(، 4.19وقد بلغ الوسط الحسايب له )" معلومات املوارد البرشية

(، ومن 3.24)" القيود التي تشكل عائق امام تطبيق نظام معلومات املوارد البرشية"حسايب للمجال 
 (.4.14) "الل تفعيل تطبيق نظام معلومات املوارد البرشية املنافع من خ "ثم يف املرتبة الثانية املجال 

وفيام ييل توضيح وعرض ملتوسطات كافة فقرات أداة الدراسة، وكل محور من محاورها بشكل منفصل، 
 ( يوضح ذلك.6والجدول )
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 : مستوى تطبيق انظمة معلومات املوارد البرشيةأوالً: 
 (2) الجدول

تطبيق  مستوىملعيارية لفقرات االحتياجات التدريبية يف محور "املتوسطات الحسابية واالنحرافات ا
 " مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات الحسابيةانظمة معلومات املوارد البرشية

 

 الفقرات الرقم الرتبة
الوسط 

 الحسايب
االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

 عالية 6921. 4.09 ملراقبة األداء )التأديب والعقاب( 4 1
 عالية 6851. 4.11 كافآت للموظفنيإدارة امل 7 2
 عالية 6781. 4.18 لتقييم أداء املوظفني  2 3
 عالية 6411. 4.21 إدارة ترقيات املوظفني 6 4
 عالية 6101. 4.28 إدارة التعويضات للموظفني 3 5
 عالية 6401. 4.19 مراقبة غياب املوظفني 1 6
 عالية 6261. 4.23 التدريب والتطوير 9 7
 عالية 6011. 4.20 حليل املهام وتصميم العمللت 8 8
توفري كافة البيانات واملعلومات الخاصة  5 9

 باملوظفني الحاليني
 عالية 6521. 4.22

 4.19 الدرجة الكلية

 
ات مستوى تطبيق انظمة معلوم"( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجال 6يوضح الجدول رقم )

( 4.19ن وجهة نظر املوظفني يف الرشكة، وقد بلغ الوسط الحسايب للمجال ككل )م" املوارد البرشية
(، عايل، وقد كانت معظم فقرات هذا املجال ذو متوسط حسايب )عاليةويعد هذا املجال ذو درجة 

 والتي تبلغ" ادارة التعويضات للموظفني"( والتي نصت 3حيث بلغ أعىل وسط حسايب للفقرة رقم )
يدل عىل أن اإلدارة يف رشكات الكهرباء األردنية تستخدم سياسة املراقبة املتعلقة  ( وذلك ما4.28)

فانه يتم تقسيم التعويضات لدى املوظفني بشكل عادل ومناسب من نايحة ما  ،بتعويضات املوظفني
يقدم كل موظف لدى الرشكة وما يتم تعويضه به، يدل عىل ان الرشكة تعمل عىل تطبيق واستخدام 

بحيث انه يوجد تسلسل واولويات يف تقديم لتعويضات لدى املوظفني بشكل عام، سياسة ا
وذلك يدل عىل وجود  (1.201التعويضات لدى املوظفني، وقد بلغ االنحراف املعياري لهذه الفقرة )

 ( والتي كانت تنص5بلغ الوسط الحسايب للفقرة رقم ) اختالف ما بني اجابات افراد مجتمع الدراسة.
(، وذلك يدل عىل أن الرشكة 4.88)افة البيانات واملعلومات الخاصة باملوظفني الحاليني" "توفري ك

تستخدم سياسة توفري لجميع البيانات واملعلومات الخاصة بجميع املوظفني لديها، فمن سياسة 
أثري تاملؤسسة أو الرشكة الناجحة الحصول عىل املعلومات املناسبة للموظفني العاملني لديها ملا له من 

( وذلك يدل عىل وجود 0.652إيجايب وسلبي عىل العمل، وقد بلغ االنحراف املعياري لهذه الفقرة )
( والتي نصت عىل 7اختالف ما بني إجابات أفراد العينة ككل. وبلغ الوسط الحسايب للفقرة رقم )

ىل استخدام نظام وهي ما يدل عىل ان االدارة يف الرشكة تعمل ع (4.00)" ادارة املكافأت للموظفني"
املعلومات الخاص واملعد من قبل قسم املوارد البرشية يف تسوية وادارة املكافأت لدى املوظفني، وقد 

وهي ما تدل عىل وجود اختالف ما بني اجابات افراد  (0.685بلغ االنحراف املعياري لهذه الفقرة )
 العينة ككل. 
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 :ومات املوارد البرشيةاملنافع من خالل تفعيل تطبيق نظام معلثانياً: 
 (7الجدول )

ن خالل املنافع ماملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات االحتياجات التدريبية يف مجال 
 نظام معلومات املوارد البرشية مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات الحسابية تفعيل تطبيق

 
ل املنافع من خال( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكافة فقرات مجال 7يوضح الجدول رقم )

حققه من املنافع امل، حيث بلغ املجموع الكيل ملجال تفعيل تطبيق نظام معلومات املوارد البرشية
(، وتعد نسبة عالية نوعاً ما. فقد بلغ أعىل وسط حسايب للفقرة رقم 4.14) علوماتتطبيق نظام امل

( وهي ما تدل عىل أنه 4.31) "يساعد يف خلق أسلوب عمل موحد ومتكامل"( والتي تنص عىل 5)
اإلدارة تستخدم نظم املعلومات الخاصة باملوارد البرشية مام يؤدي ذلك لخلق أسلوب عمل موحد 

كبري وبالتايل تحقيق مستوى ناجح من العمل املقدم، وقد بلغ االنحراف املعياري  ومتكامل بشكل
( وذلك يدل عىل وجود اختالف ما بني إجابات أفراد عينة الدراسة، بينام بلغ أقل وسط حسايب 0.638)

( والتي تدل عىل 4.02)"يساعد يف خفض متطلبات القوى البرشية"  ( والتي تنص عىل6للفقرة رقم )
إدارة الرشكة تعمل عىل استخدام نظم املعلومات الخاص واملعد من قبل قسم املوارد البرشية مام أن 

يساعد عىل تقليل مستوى متطلبات القوى البرشية املوجودة، وقد بلغ االنحراف املعياري لهذه 
 ( وذلك يدل عىل وجود اختالف ما بني إجابات أفراد العينة ككل. 0.749الفقرة )

"يعمل عىل املساعدة يف صناعة القرارات غري  ( والتي تنص عىل7الحسايب للفقرة رقم ) وبلغ الوسط
رشكات الكهرباء األردنية عندما تستخدم املعلومات املدرجة من  ( وذلك يدل عىل أن4.18)الرسمية" 

 غقبل املوارد البرشية فإنها تعمل عىل مساعدة اإلدارة يف اتخاذ القرارات غري الرسمية، وقد بل
الدراسة. وبلغ  مجتمع( وذلك يدل عىل وجود اختالف ما بني إجابات أفراد 0.675االنحراف املعياري )

 "يؤدي إىل تحسني الخدمات املقدمة للموظفني" ( والتي تنص عىل2الوسط الحسايب للفقرة رقم )
عمل لبرشية ينظام املعلومات الذي متلكه الرشكة من قبل قسم املوارد ا ( وهي ما تدل عىل أن4.81)

عىل تحسني من مستوى الخدمات واألعامل املقدمة من قبل املوظفني داخل الرشكة نحو األفضل، 
( وذلك يدل عىل وجود اختالف ما بني إجابات أفراد 1.232وقد بلغ االنحراف املعياري لهذه الفقرة )

 عينة الدراسة. 
  

الوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسايب

االنحراف 
 ياملعيار 

 الدرجة

 عالية 0.638 4.31 يساعد يف خلق أسلوب عمل موحد ومتكامل 5 1
استخدام نظام معلومات املوارد البرشية يحد من العمل  3 2

 املكتبي
 عالية 0.728 4.10

يساعد يف رسعة االستجابات والوصول إىل املعلومات  1 3
 بشكل رسيع

 عالية 0.692 4.12

 عالية 0.675 4.18 ة القرارات غري الرسميةيعمل عىل املساعدة يف صناع 7 4
 عالية 0.639 4.20 يؤدي إىل تحسني الخدمات املقدمة للموظفني 2 5
 عالية 0.683 4.14 يخفض من مستوى ارتكاب األخطاء 8 6
يساعد نظام معلومات املوارد البرشية يف تحسني مراقبة  4 7

 املعلومات
 عالية 0.739 4.07

 عالية 0.749 4.02 طلبات القوى البرشيةيساعد يف خفض مت 6 8
  4.14 الدرجة الكلية
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 : املوارد البرشية القيود التي تشكل عائق امام تطبيق نظام معلوماتثالثاً: 
 (2الجدول )

تي تشكل القيود الاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات االحتياجات التدريبية يف مجال 
 معلومات املوارد البرشية مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات الحسابية عائق امام تطبيق نظام

 الفقرات الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب
االنحراف 

 ارياملعي
 الدرجة

عدم ادراك فوائد استخدام نظام معلومات  2 1
 املوارد البرشية

 ةمتوسط 0.962 3.85

 ةمتوسط 0.975 3.00 ضعف الدعم من قبل اإلدارة العليا 1 2
 ةمتوسط 0.969 3.22 الخوف من تغيري الطرق املتبعة يف العمل 5 3
عدم توفر برمجيات مناسبة لنظم معلومات  4 4

 رشيةاملوارد الب
 ةمتوسط 0.888 73.2

 ةمتوسط 0.903 3.24 عدم توفر الدعم املايل الكايف 8 5
 ةمتوسط 0.834 23.3 صعوبة تغيري الثقافة التنظيمية 6 6
 ةمتوسط 1.283 3.34 الكثري من العمل املكتبي 7 7
عدم كفاية املعرفة ونقص الخربة يف استخدام  3 8

 تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
 ةمتوسط 0.833 03.3

انخفاض مستوى االلتزام واملشاركة من قبل  9 9
 املوظفني

 ةمتوسط 0.901 03.2

 3.84 الدرجة الكلية
 

تشكل  القيود التي( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكافة فقرات مجال "8يوضح الجدول رقم )
( والتي 6للفقرة رقم ) وسط حسايب عىلا "، فقد بلغعائق امام تطبيق نظام معلومات املوارد البرشية

( وذلك ما يدل عىل انه يوجد صعوبة يف داخل 3.36) تنص عىل "صعوبة تغيري الثقافة التنظيمية"،
الرشكة من القدرة عىل تغيري الثقافة التنظيمية التي تتبعها الرشكة يف كافة االعامل املوكلة لها، وبلغ 

 ل عىل وجود فروق ما بني اجابات افراد مجتمع الدراسة.( وذلك ما يد0.834االنحراف املعياري )
" ضعف الدعم من قبل االدارة العليا"( والتي تنص عىل 0وسط حسايب للفقرة رقم ) اقلحيث بلغ 

التي تقلل من املنافع الخاصة مبعلومات النظم  العوائق( وذلك ما يدل عىل أنه األمور أو 3.11)
جود الوعي الكامل لفوائد استخدام نظام معلومات املوارد البرشية الدارجة من املوارد البرشية عدم و 

االنحراف  ، وقد بلغوضعف الدعم الكايف من قبل االدارة العليا املوجودة يف الرشكة من قبل املوظفني
عينة، وبلغ أقل ال( وذلك يدل عىل وجود اختالف ما بني إجابات أفراد 1.275املعياري لهذه الفقرة )

 "انخفاض مستوى االلتزام واملشاركة من قبل املوظفني"( والتي تنص عىل 9لفقرة رقم )وسط حسايب ل
 لديهم ضعف يف رشكات الكهرباء األردنية( وهي ما تدل عىل أنه املوظفني املوجودين يف 3.80)

مستوى االلتزام واملشاركة يف األعامل املوكلة لديهم مام يؤدي ذلك لعدم استخدام نظم املعلومات 
( وذلك يدل عىل وجود اختالف ما بني 0.901اصة باملوارد البرشية، وقد بلغ االنحراف املعياري )الخ

  إجابات أفراد عينة الدراسة.
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 اختبار العينة الواحدة (2)الجدول 

 
يتضح من خالل الجدول السابق بأنه يوجد اثر الستخدامات املوارد البرشية عىل موظفني رشكات الكهرباء 
االردنية، كام تبني بأنه يوجد اثر لكل من املنافع والقيود عىل كيفية تطبيق واستخدام املوارد البرشية 

 الكهرباء االردنية.يف رشكات 
 

  السؤال الثاين: نتائج
( الستجابات أفراد العينة حول القيود α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 واملنافع تعزى إىل متغريات: )النوع االجتامعي، املؤهل العلمي، وعدد سنوات الخربة(؟
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات من أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم حساب  

أفراد العينة باختالف متغريات الدراسة )النوع االجتامعي، املؤهل العلمي، وعدد سنوات الخربة(. 
 ( يوضح ذلك.10والجدول رقم )

 
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة حسب متغريات  (01)الجدول 

 الجنس، املؤهل العلمي وسنوات الخربة

 الدرجة الفئة املتغري
مستوى 

  التطبيق
 األداة ككل  القيود املنافع

 النوع االجتامعي

 ذكر

املتوسط 
 الحسايب

44.697 47.6316 29.0263 37.4966 

االنحراف 
 املعياري

7.7528 8.0677 5.7734 7.0009 

 أنثى

املتوسط 
 الحسايب

43.351 46.3830 29.2340 36.8563 

االنحراف 
 املعياري

9.6226 9.5951 5.9086 7.9682 

  

 

Test Value = 0 

     T       Df          Sig. (2-tailed) 
         Mean 

Difference 

     95% Confidence Interval of the 
      Difference 

     Lower      Upper 

 38.0963      37.4356       37.76596      000.      74      225.542       استخدامات 

 33.4748      32.7911      33.13298      000.      74      191.203       املنافع

 36.4365      35.6699      36.05319      000.      74      185.537       القيود
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 املؤهل العلمي

بكالوريوس 
 أقلاو 

املتوسط 
 الحسايب

43.7190 47.4628 29.6198 37.6095 

االنحراف 
 املعياري

8.51002 8.6881 5.4837 7.1138 

 دراسات عليا

املتوسط 
 الحسايب

44.5306 45.6581 27.9592 35.9910 

االنحراف 
 املعياري

9.6632 9.5055 6.5254 8.3354 

 عدد
 سنوات الخربة

سنوات   5
 فأقل

املتوسط 
 الحسايب

45.0617 48.8765 30.3951 38.5895 

االنحراف 
 املعياري

6.9648 7.08411 4.2652 5.7014 

وأقل من   5
10 

املتوسط 
 الحسايب

42.9438 45.1798 28.000 35.8258 

االنحراف 
 يارياملع

10.1828 10.0652 6.7840 8.7089 

سنوات   10
 فأكرث

املتوسط 
 الحسايب

40.4456 38.9654 25.346 33.5456 

االنحراف 
 املعياري

9.5674 11.3456 5.6636 7.4567 

 
( وجود فروق ظاهرية ما بني املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 10يالحظ من الجدول رقم )

 د العينة عىل مجاالت املنافع والقيود تبعاً ملتغريات الدراسة وهي النوع االجتامعي.الستجابات أفرا
يبني ذلك، كام تم استخدام  (11وتم استخدام تحليل التباين الثنايئ املتعدد عىل مجاالت األداة وجدول )

ميم العاميل ، وذلك حسب التص(12تحليل التباين الثنايئ عىل األداة ككل كام تم توضيحه يف الجدول )
الختبار أثر كل من )النوع االجتامعي، املؤهل العلمي، وعدد سنوات الخربة( يف استجابات أفراد 
العينة عىل مجاالت القيود واملنافع )تستخدم نظام معلومات املوارد البرشية، من املنافع التي تحققها 

 درجة القوة(.أثناء استخدام نظام معلومات املوارد البرشية، تصنيف القيود حسب 
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( ملتغري 0.05لجدول السابق عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )يتبني من خالل ا
 النوع االجتامعي يف كافة املجاالت.

( تعزى ألثر تغري عدد سنوات الخربة يف جميع 0.05فروق ذات داللة إحصائية )ال يوجد بينام هنالك 
 .10أقل من سنوات و  5 املجاالت، وجاءت الفروق لصالح

 (.12نسبة لألداة ككل فقد تم استخدام تحليل التباين، وكانت النتائج كام يف الجدول )أما بال

 
 (08) الجدول

 تحليل التباين الثنايئ ألثر النوع االجتامعي واملؤهل العلمي وعدد سنوات الخربة عىل األداة ككل
 

 مصدر التباين
مجموع 

 املربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

لة الدال
 اإلحصائية

 0.380 0.77 60.03 1 60.03 النوع االجتامعي

 0.143 2.16 167.35 2 167.53 املؤهل العلمي

 0.034 4.55 352.24 2 352.24 عدد سنوات الخربة

  0.75 77.327 164 12604.33 الخطأ
    169 343376.00 الكيل

  
( تعزى ألثر متغري 0.05) د مستوى الداللةعن وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم (01يتبني من الجدول )

فروق ذات  وجود وعدم (.0.380( وبداللة إحصائية )0.77النوع االجتامعي، حيث بلغت قيمة ف )
( 2.16، حيث قيمة ف )( تعزى الثر متغري املؤهل العلمي0.05داللة احصائية عند مستوى الداللة )

( تعزى الثر متغري 0.05فروق ذات داللة احصائية) بينام تبني بأنه يوجد (.0.143وبداللة إحصائية )
 5. وجاءت الفروق لصالح أكرث من (0.034( وبداللة احصائية )4.55سنوات الخربة، حيث قيمة ف )

 سنوات. 10وأقل من 
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 مناقشة النتائج والتوصيات: الخامس الفصل
 
املنافع والقيود ومستوى االستخدام ألنظمة معلومات املوارد اسة التعرف عىل هدفت هذه الدر  

 .البرشية يف رشكات الكهرباء األردنية
ألغراض اإلجابة عن أسئلة الدراسة حسب املتوسطات واالنحرافات املعيارية للمنافع والقيود للموظفني يف 

 ة تبعاً لتسلسل األسئلة:، وفيام يأيت عرض لنتائج الدراسرشكات الكهرباء األردنية
 مناقشة نتائج السؤال األول: 

 ة؟رشكات الكهرباء األردنيما هي املنافع والقيود ومستوى االستخدام ألنظمة معلومات املوارد البرشية يف 
( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكافة املحاور الخاصة مبوضوع الدراسة 5يوضح الجدول رقم )

من وجهة نظر العاملني يف رشكات الكهرباء االردنية، فقد بلغ املتوسط الحسايب لكافة املنافع وذلك 
(، ويعترب درجة كبرية، فقد كان اعىل متوسط حسايب للمجال " مستوى تطبيق انظمة 3.85والقيود )

ام اقل متوسط (، وتعترب بدرجة كبرية، بين4.02معلومات املوارد البرشية " وقد بلغ الوسط الحسايب له )
(، ومن 3.84حسايب للمجال " القيود التي تشكل عائق امام تطبيق نظام معلومات املوارد البرشية " )

 (.4.04ثم يف املرتبة الثانية " املنافع من خالل تفعيل تطبيق نظام معلومات املوارد البرشية " )
في حال املراقبة املتعلقة بأداء املوظفني، فوقد تبني بأن اإلدارة يف رشكات الكهرباء األردنية تستخدم سياسة 

تقصري موظف بيشء يتم معاقبته بشكل يتناسب مع مستوى الرضر الذي سببه بحق الرشكة، وأن الرشكة 
تستخدم سياسة توفري لجميع البيانات واملعلومات الخاصة بجميع املوظفني لديها، فمن سياسة املؤسسة 

ومات املناسبة للموظفني العاملني لديها ملا له من تأثري إيجايب أو الرشكة الناجحة الحصول عىل املعل
وسلبي عىل العمل، كام أنه الرشكة تعمل عىل تطبيق واستخدام سياسة التعويضات لدى املوظفني بشكل 

 . تقديم التعويضات لدى املوظفنيعام، بحيث أنه يوجد تسلسل وأولويات يف
( وقد اظهرت نتائجها بأن مستوى االعتامد عىل نظم 2017وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة املومني )

مات مرتفع، ويوجد اثر لنظم معلو  الردنالبوتاس العربية يف ا معلومات املوارد البرشية يف الرشكة
 املوارد البرشية يف تحقيق التميز املنظمي.

( والتي توصلت دراسته اىل ان درجة تطبيق نظام معلومات 2015كام اتفقت ايضاً مع دراسة املرشدي )
برشية ارد الوأن تطبيق نظام تحفيز املو  ،املوارد البرشية يف مؤسسات التعليم العايل السعودية مرتفعه

 .احتلت املرتبة األوىل، يف حني جاء تطبيق نظم تدريب املوارد البرشية باملرتبة األخرية
( والتي توصلت دراسته اىل ان هناك اثر الستخدام نظم معلومات 2012واتفقت ايضاً مع دراسة النعيامت )

ء العاملني يف )جودة النظام، جودة خدمات، وجودة املعلومات( يف أدااملوارد البرشية بأبعاده 
 مجموعة االتصاالت األردنية.

، Husein (2015)ومن حيث استخدام نظم معلومات املوارد البرشية فقد اتفقت هذه الدراسة مع رسالة 
لكل من )نوعية النظام، نوعية املعلومات، الفائدة وسهولة فقد اظهرت النتائج تأثرياً ايجابياُ 

ظهرت الدراسة أيضاً تأثري إيجايب من حيث الرضا عن نظم االستخدام( تزيد من رضا عن النظام. وأ 
 .املعلومات لتحقيق النجاح املنشود

نظام معلومات وقد أظهرت نتائجها بأنه  Bamel & Nisha (2014اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )قد و 
 املوارد البرشية يستخدم يف الغالب ألغراض إدارية وال يتخذ كمتطلبات اسرتاتيجية.

نه األمور أو أ  "، فقد تبنيالقيود التي تشكل عائق امام تطبيق نظام معلومات املوارد البرشيةمجال " بينام
التي تقلل من املنافع الخاصة مبعلومات النظم الدارجة من املوارد البرشية عدم وجود الوعي  العوائق

جودين أنه املوظفني املو الكامل لفوائد استخدام نظام معلومات املوارد البرشية من قبل املوظفني، و 
لديهم ضعف يف مستوى االلتزام واملشاركة يف األعامل املوكلة لديهم مام  رشكات الكهرباء األردنيةيف 

 يؤدي ذلك لعدم استخدام نظم املعلومات الخاصة باملوارد البرشية.
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  مناقشة نتائج السؤال الثاين:
( الستجابات أفراد العينة حول القيود α=0.05لة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال

 واملنافع تعزى إىل متغريات: )النوع االجتامعي، املؤهل العلمي، وعدد سنوات الخربة(؟
يوجد فروق ظاهرية ما بني املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة ال  بأنهتبني 

 .واملؤهل العلمي عاً ملتغريات الدراسة وهي النوع االجتامعيعىل مجاالت املنافع والقيود تب
( ملتغري النوع االجتامعي يف كافة 0.05كام تبني عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( تعزى ألثر تغري عدد سنوات الخربة يف 0.05املجاالت، إال أنه هنالك فروق ذات داللة إحصائية )
 سنوات. 10أقل من و  5 وجاءت الفروق لصالح جميع املجاالت،

( تعزى ألثر متغري النوع 0.05) عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية يتبني عدم وجود 
وعدم وجود فروق ذات داللة  (.0.380( وبداللة إحصائية )0.77االجتامعي، حيث بلغت قيمة ف )

( وبداللة 2.16ري املؤهل العلمي، حيث قيمة ف )تعزى ألثر متغ (0.05احصائية عند مستوى الداللة )
تعزى ألثر متغري سنوات  (0.05بينام تبني بأنه يوجد فروق ذات داللة احصائية ) (.0.143إحصائية )

وأقل  5(. وجاءت الفروق لصالح أكرث من 0.034( وبداللة إحصائية )4.55الخربة، حيث قيمة ف )
 سنوات. 10من 

 
 :التوصيات

 
 مبا ييل: ثيويص الباح

لعمل عىل وا عرفة فوائد استخدام نظام معلومات املوارد البرشيةملبشكل اكرب  للموظفني التوعية رفع
 .وتدعيم ذلك من قبل االدارة العليا التدريب املستمر للموظفني عىل هذه النظم لتنمية مهاراتهم

 لومات املوارد البرشية.ان تقوم االدارة مبتابعة احدث التكنولوجيا والربامج الخاصة بنظم مع
 وانشطة تدعم نظام معلومات املوظفني والرتكيز عىل العوائقتركيز جهود املوظفني عىل عمليات عىل العمل 

، وتوفري الربمجيات املناسبة لنظم معلومات املوارد البرشية والتطوير والتحسني والعمل عىل حلها 
 .كلام دعت الرضورة لذلك عليها

 عىل اداء وظفنيادخال برامج ومعدات تساعد املو  للتطوير لدعم املايل الكايف واملناسبالعمل عىل توفري ا
 .الثقافة التنظيمية  يف تغريمع ال املرونه يف التكيف مع ،اعاملهم بفعالية اعىل 

 العمل عىل توفر املعرفة والخربة الكافية من قبل املوظفني من خالل استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واجراء دراسات مستقبلية لنظم املعلومات املعمول بها يف الرشكات االخرى ومعرفة العوائق التي 

 .تؤثر عليها ووضع الحلول املناسبة ملواجهتها
عىل  املوظفني مام ينعكس ذلك من قبلعمل االدارة العليا عىل رفع مستوى االلتزام واملشاركة بشكل عايل 

 .فة التنظيمية السائدة يف الرشكةوالحث عىل تعزيز الثقا املؤسسة
 نظام ومتابعة العوائق لتحسني ض لها املوارد البرشية يف الرشكات بشكل عامر حل كافة القيود التي تتع

 .املعلومات
 وضع قواعد تحافظ عىل تطبيق اسرتاتيجيات وخطط املوارد البرشية.
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 قامئة املراجع
 

 املراجع العربية: -أوالً
نظم املعلومات اإلدارية يف تطوير وظائف إدارة املوارد البرشية يف   البنك  أثر(. 8102اس )الكنعان، فر 

 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عامن العربية، عامن، األردن. )دراسة حالة(، األردين الكويتي
، يرهاية وطرق تطوتقييم مامرسات إدارة املوارد البرشية يف الجامعات الفلسطين(. 8107أبو سنينه، محمد )

 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الخليل، الخليل، فلسطني.
 (، عامن، األردن: دار أسامة للنرش والتوزيع.0، )طنظام معلومات املوارد البرشية(. 8107جبريات، سناء )

سلطنة   (، مسقط،0، )طنظم معلومات املوارد البرشية مفاهيم وتطبيقات تربوية(. 8100الجرايدة، محمد )
 ُعامن: دار الكتاب اإلسالمي.

رسالة  ،إدارة املوارد البرشية عىل أداء املوظفني يف رشكات التأمني يف األردن أثر(. 8103الجزازي، دياال )
 ماجستري غري منشورة، جامعة عامن العربية، عامن، األردن.

  والتوزيع.، عامن: األهلية للنرشمدخل نظري –إدارة املعرفة (. 8115حجازي، هيثم )
العالقة ما بني تكامل إدارة املوارد البرشية ومامرسات إدارة سلسلة التوريد وأثرها (. 8104الحياري، رشوق )

اجستري غري رسالة معىل األداء املؤسيس: دراسة تطبيقية عىل الرشكات الصناعية الكيميائية األردنية، 
 منشورة، جامعة البلقاء التطبيقية، السلط، األردن.

(، عامن: 8، )طإدارة املوارد البرشية يف القرن الحادي والعرشين(. 8101لدرة، عبد الباري والصباغ، زهري )ا
 دار وائل للنرش.

مدخل دور إدارة املوارد البرشية وأثره يف إدارة التغيري التنظيمي: دراسة حالة سلطة (. 8107الرقاد، قيص )
 ستري غري منشورة، جامعة آل البيت، املفرق، األردن.، رسالة ماجمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة

مامرسات اسرتاتيجيات املوارد البرشية ودورها يف املرونة االسرتاتيجية يف (. 8103زعرتي، عبد العزيز )
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الرشق األوسط، عامن، األردن.املصارف اإلسالمية الفلسطينية

 عامن: أثراء للنرش والتوزيع.إدارة املوارد البرشية مدخل اسرتاتيجي تكاميل، (. 8112السامل، مؤيد )
تطوير نظم املعلومات اإلداري يف إدارات الرتبية والتعليم للبنني باململكة العربية ( 8112الشمري، مشعان )

، أطروحة السعودية من وجهة نظر مديري التعليم ومساعديهم ورؤساء األقسام: تصور مقرتح
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 (0ملحق )
 أداة الدراسة )االستبانة(

 
 "رحمن الرحيمبسم هللا ال"

 
 السادة الكرام العاملني يف رشكات الكهرباء األردنية، تحية طيبة وبعد 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعاىل وبركاته :
ع والقيود "املنافأضع بني أيديكم هذه االستبانة والتي قام الباحث بأعدادها إلجراء دراسة بحثية بعنوان 

تكامال " "وذلك اسالبرشية يف رشكات الكهرباء األردنية ومستوى االستخدام ألنظمة معلومات املوارد
 ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف اإلدارة العامة".

أرجو من حرضتكم التكرم باالطالع عليها وبشكل دقيق، والتفضل باإلجابة عىل الفقرات املرفقة بكل وضوح 
تي تتناسب مع اختياركم، ووضع إشارة ودقة وموضوعية ومسئولية، وذلك من خالل اختيار اإلجابة ال

أمام العبارة املناسبة، مع العلم أن هذه اإلجابات سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ) √( 
. 

 شاكراً لكم حسن تعاونكم، ومتمنيا لكم التوفيق والسداد، واقبلوا مع فائق االحرتام وطيب التقدير.
 

 ارشاف أ.د هايل عبابنه
 د محمد نصريالباحث : ثائر رشي

 1722288202رقم الهاتف : 
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 : الجزء األول: البيانات الشخصية والوظيفية
 

 املعلومات الشخصية والوظيفية:
 ( داخل مربع اإلجابة الذي يتوافق معك: Xيرجى وضع إشارة )

 أنثى   ذكر  :   النوع االجتامعي
 

 دراسات عليا  بكالوريوس أو اقل   :  املؤهل العلمي
 

 :  الرجاء كتابة املسمى الوظيفي الخاص بك ..................... الوظيفياملسمى 
 

 10اقل من  -  5         سنوات 5اقل من   : عدد سنوات الخربة
 سنوات فأكرث 10               
 
 

  الجزء الثاين: فقرات االستبانة
 ب األهمية:املحور األول : تصنيف استخدامات نظام معلومات املوارد البرشية حس

 ( إزاء الجواب الذي تراه مناسب.Xيرجى قراءة العبارات التالية وبيان رأيكم فيها وذلك بوضع إشارة )

 نادراً جداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دامئاً  الفقرة الرقم

 تستخدم نظام معلومات املوارد البرشية فيام ييل :
      ملراقبة غياب املوظفني 0
      ظفني لتقييم أداء املو  8
      إلدارة التعويضات للموظفني 3
      ملراقبة األداء )التأديب والعقاب(  4
لتوفري كافة البيانات واملعلومات الخاصة  5

 باملوظفني الحاليني
     

      للتعامل مع إدارة ترقيات املوظفني 2
      يف إدارة املكافآت للموظفني 7
      مل لتحليل املهام وتصميم الع 2
      لغايات التدريب والتطوير 2
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 املحور الثاين: تصنيف املنافع حسب درجة القوة لنظام معلومات املوارد البرشية:
 ميثل الجدول التايل فوائد نظام معلومات املوارد البرشية يف رشكات الكهرباء األردنية.

 ( إزاء الجواب الذي تراه مناسب.Xشارة )يرجى قراءة العبارات التالية وبيان رأيكم فيها وذلك بوضع إ

 الفقرة الرقم
موافق 

بدرجة 
 عالية

 موافق
موافق بدرجه 
 متوسطه

 غري موافق
غري موافق 
 بشدة

 من املنافع التي تحققها أثناء استخدام نظام معلومات املوارد البرشية ما ييل: 
رسعة االستجابات  0

والوصول إىل 
املعلومات 

 بشكل رسيع

     

سني الخدمات تح 8
املقدمة 

 للموظفني

     

يحد من العمل  3
 املكتبي

     

تحسني مراقبة  4
 املعلومات

     

خلق أسلوب عمل  5
موحد 

 ومتكامل

     

خفض متطلبات  2
القوى 

 البرشية

     

يعمل عىل املساعدة  7
يف صناعة 

القرارات غري 
 الرسمية

     

يخفض من مستوى  2
ارتكاب 
 األخطاء

     

   



53

 املحور الثالث: تصنيف القيود )املعيقات( حسب درجة القوة لنظام معلومات املوارد البرشية
 تتأثر استخدامات نظام معلومات املوارد البرشية يف رشكات الكهرباء األردنية بعوامل مختلفة.

 ي تراه مناسب.( إزاء الجواب الذXيرجى قراءة العبارات التالية وبيان رأيكم فيها وذلك بوضع إشارة )

 الفقرة الرقم
موافق 

بدرجة 
 عالية

 موافق
موافق بدرجة 
 متوسطه

 غري موافق
غري موافق 
 بشدة

 من الصعوبات التي تواجهها يف استخدام نظم معلومات املوارد البرشية ما ييل:
ضعف الدعم من  0

قبل اإلدارة 
 العليا

     

عدم ادراك فوائد  8
استخدام 

نظام 
معلومات 

املوارد 
 البرشية

     

عدم كفاية املعرفة  3
ونقص الخربة 

يف استخدام 
تطبيقات 

تكنولوجيا 
 املعلومات

     

عدم توفر برمجيات  4
مناسبة لنظم 

معلومات 
املوارد 

 البرشية

     

الخوف من تغيري  5
الطرق املتبعة 

 يف العمل

     

صعوبة تغيري الثقافة  2
 التنظيمية

     

الكثري من العمل  7
 كتبيامل

     

عدم توفر الدعم  2
 املايل الكايف

     

انخفاض مستوى  2
االلتزام 

واملشاركة من 
 قبل املوظفني

     

 


