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 ز
 

 "الشـــــكر والتقديــــر"
 

يدنا سأرشف األنبياء واملرسلني؛  معلم البرشية والصالة والسالم عىل ،هلل رب العاملني والشكر الحمد

 . محمد وعىل اله وصحبه أجمعني

دامئا هي سطور الشكر تكون يف غاية الصعوبة عند الصياغة رمبا ألنها تشعرنا دوماً، بقصورها وعدم 

 إيفائها حق من نشكره يف هذه األسطر .
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 ن .هي عليه اآل 
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ة، إىل جميع أساتذة كلية االقتصاد والعلوم االدارياجستري، وتوفري كل مقومات التعليم العايل، و دراسة امل

 مثرة علمهم لنا بكل أخالص وثقة . وباالخص قسم الدارة العامة الذين قضوا وقتهم الكثري يف أعطاء

األخوية  يةالرعاو أتقدم بالشكر إىل كل من ساعد أو سأهم يف توجيهي التوجيه الصحيح كذلك و 

 الرسالة. املراجع العلمية يف سبيل انجاز هذهو الصادقة، وإىل كل من بادر يف تقديم املعلومات 
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ة املوارد البرشية يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي واملتمثل ةلتعرف عىل إسرتاتيجيلة هدفت الدراس

األداء رها يف أثو  (تخطيط املوارد البرشية، واالختيار والتعيني، والتدريب، والتعويضات، وتقييم االداء)

عمليات تفيدين، وبعد الاملتمثل بأبعاد بطاقة األداء املتوازن )البعد املايل، وبعد املس االسرتاتيجي

( 041) والبالغ عددهم املوظفنيمن عشوائية  عينةأختار الباحث . و  الداخلية، وبعد التعلم والنمو(

أهداف الدراسة واختبار فرضياتها قام الباحث باستخراج املتوسطات الحسابية  جل تحقيقوأل موظفاً، 

 .لدراسة وتطبيق معادلة االنحدار املتعدد واالنحرافات املعيارية لجابات أفراد العينة عىل أداة ا

 يف األداءوتوصلت الدراسة إىل النتائج من أهمها : وجود أثر لسرتاتيجيات املوارد البرشية       

 كان بدرجة عالية، وجود أثر يف املؤسسة أن مستوى األداء السرتاتيجيالسرتاتيجي بدرجة عالية. 

ية  والتعويضات وتقييم األداء عىل البُعد املايل، وجود أثر السرتاتيجالسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية 

تخطيط املوارد البرشية وتقييم األداء عىل بُعد املستفيدين، وجود أثر السرتاتيجية تخطيط املوارد 

البرشية والتعويضات وتقييم األداء عىل بعد العمليات الداخلية، وجود أثر السرتاتيجية تخطيط املوارد 

 رشية والتدريب وتقييم األداء عىل بُعد التعلم والنمو .الب
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توسيع الدراسة الحالية باختيار املؤسسة العامة قدم الباحث جملة من التوصيات، ومن أهمها:       

للضامن االجتامعي بجميع فروعها ومحاولة التعرف عىل االسرتاتيجيات بشكل أوسع، والخروج بجملة 

 لتي تخدم القطاع الخدمي .من النتائج والتوصيات ا

ؤسسة داء املتوازن، مالكلامت املفتاحية: إسرتاتيجية املوارد البرشية، األداء االسرتاتيجي، بطاقة األ 
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      the study aimed to identify the human resource strategy of the General 

Organization for Social Security (human resource planning, selection and 

placement, training, compensation and performance evaluation) and its 

effectivence  on  the strategic performance of Balanced Score card (Financial 

dimension, beneficiaries, internal processes, learning  and  growth). The 

researcher chose a random sample of (140) employe. In order to achieve the 

objectives of the study and test hypotheses, the researcher extracted the 

arithmetical averages and the standard deviations of  the  responses of  the 

sample members on the study instrument and applied the multiple regression 

equation. 

      The study reached the results of the most important: the impact of human 

resource strategies in the performance of strategic high degree. That the level 

of strategic performance  in the institution was high. Impact of  HR strategy, 

compensation and performance assessment on the financial dimension. Impact 

of human resources planning strategy and performance evaluation on 

beneficiaries' distance. Impact of  HR strategy, compensation and performance 

evaluation on internal operations. Impact of human resources planning, training 

and performance assessment on distance learning and growth. 

  



 ف
 

      The researcher he presented a number of  recommendations the important: 

the expansion of the current study by selecting the General Organization for 

Social Security in all its branches and trying to identify the strategies in a wider 

manner and come up with a number of conclusions and recommendations that  

service sector. 

Keywords: Human Resource Strategic, Strategic Performance, Balanced 

Scorecard, Social Security Institution 
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  الفصل األول
  الطار العام للدراسة

 

 : مقدمة 

أن  ذلك والخارجية؛ الداخلية العمل بيئة نفسها عىل فرضت كبرية تحديات املنظامت تواجه     

معرفة  وكذلك بيئتها الداخلية، يف والضعف القوة نواحي معرفة دون تعمل أن ال تستطيع املنظامت

بيئتها  مع تفاعال الدارات أكرث من البرشية املوارد إدارة عدوت .الخارجية لبيئتها والتهديدات الفرص

 وعليه يعتمد وتطويرها، املنظامت يف بناء األساس هو البرشي العنرص ان حيث والخارجية، الداخلية

ثم  املنظمة تحليل احتياجات عىل تنطوي البرشية املوارد إدارة فإن وعليه، .فشلها أو نجاحها

وقيادته  وتعويضه وتطويره وتدريبه وتعيينه باملنظمة واختياره الخاص البرشي املورد استقطاب

البرشية  املوارد بتخطيط تهتم هذه العملية فإن وبالتايل املنشودة، األهداف تحقيق لضامن ورقابته

اسرتاتيجيات  أدائها، وكل ذلك دفع املنظامت العتامد وتقييم وترقيتها وتعيينها منها املناسب واختيار

 ( . 3111األداء األسرتاتيجي املتميز )جواد،  بلوغ تساعدها يف ةمختلف

مجال  يف جديدة إدارية توجهات إىل ظهور اليوم عامل يف واملتسارعة العديدة التطورات أدت وقد     

مواجهة هذه املتغريات  يف وأساليبها املؤسسات عىل الفلسفة هذه البرشية، وانعكست املوارد إدارة

 يف التعامل رئيسياً  دوراً  تؤدي البرشية املوارد اسرتاتيجية كفاءة وفاعلية فإن ولذلك (، 3113)العدلوين، 

 أن أن نتخيل اليوم يصعب إذ لها؛ الحلول املناسبة وتطوير للمنظمة البرشية املوارد مشكالت مع

 بة ملواردهامناس اسرتاتيجيات عىل االعتامد دون وإدامتها والفاعلية الكفاءة منظامت األعامل تحقق

 ( .Ivancevich, 2001البرشية )

 خاصة يف  العوملة عرص ظل يف تحديات كبرية املؤسسات من كغريها الخدمية املؤسسات وتواجه     

 واضحة املعامل صياغة اسرتاتيجية إىل تحتاج املؤسسات هذه فإن ولذلك مواردها البرشية، إدارة مجال

خدمة  من اجل والفاعلية، الكفاءة إىل يحتاج الذي عملومستجدات ال تتناسب البرشية ملواردها

بتحسني األداء للموظفني وتقديم الخدمات للمستفيدين من  املتمثلة والخاصة العامة األهداف

 .( 3111)الزهري،  الجمهور املؤسسة، وتحقيق عائد مايل ومستوى عاٍل من إرضاء
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 : واسئلتها  الدراسة مشكلة

 لدى وتطبيقها تنفيذها ومدى املوارد البرشية اسرتاتيجية أثر بيان يف سةالدرا مشكلة تكمن     

 زيادة يف تطبيقها مساهمة ومدى األردنية من املؤسسات كواحدة املؤسسة العامة للضامان االجتامعي

 وميكن ،عام عىل أداء املؤسسة الكيل بشكل اليجايب وبالتايل االنعكاس وتحسني األداء االسرتاتيجي،

 :التالية عن التساؤالت االجابة خالل من ذلك أثر ابراز

البرشية يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن واملتمثلة  املوارد اسرتاتيجية ما مستوى تطبيق

 ؟األداء( تقييم االختيار والتعيني، التدريب، التعويضات، البرشية، املوارد تخطيط(

 االجتامعي للضامن العامة املؤسسة يف ثلة ببطاقة االداء املتوازنواملتم االسرتاتيجي األداء مستوى ما

  ؟ البرشية املوارد خالل تطبيق اسرتاتيجية من

 والتعيني، التدريب، االختيار البرشية، املوارد تخطيط(املتمثلة البرشية  املوارد اسرتاتيجية أثر ما

أبعاد بطاقة االداء املتوازن )البعد املتمثلة بو  االسرتاتيجي األداء مجتمعة يف )األداء تقييم التعويضات،

سة العامة يف املؤس املايل، بعد املستفيدين، بعد العمليات الداخلية، بعد التعلم والنمو( كالً عىل حدا 

 ؟ للضامن االجتامعي 

 : الدراسة  أهمية

تسعى إىل تحقيق  الحالية ةالدراس فأن االسرتاتيجي واألداء  البرشية املوارد اسرتاتيجية هميةأل  نظراً      

 : تلك األهمية، وهي ما ييل 

  النظرية  االهمية : أوالً

 األداء يف تحسني ومهم أسايس كتطبيق املوارد البرشية اسرتاتيجية أهمية من الدراسة أهمية تنبع

 .باملنظامت واملنفذة املتعددة االسرتاتيجيات أهم من االسرتاتيجي وواحدة
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املؤسسات  تواجه التي الداخلية والخارجية البيئة تحديات من أهميتها اسةالدر  هذه تستمد كام

 يعني رضورة مام خاص، عام واملؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن بشكل بشكل األردنية

 .وفاعلية  كفاءة لتصبح ذات البرشية مواردها اسرتاتيجية تطوير

  ية ملالع االهمية : ثانياً 

 يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن ميكن أن  البرشية املوارد اسرتاتيجية وفاعلية كفاءة إن

 .األداء االسرتاتيجي فيها يف تحسني رئييس بشكل تسهم

 يف يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن تسهم البرشية املوارد اسرتاتيجية وفاعلية كفاءة إن

توازن واملتمثلة يف تحسني العائد املايل وتطبيق العمليات الداخلية وزيادة تحسني أبعاد بطاقة االداء امل

 املعرفة لدى املوظفني وأرضاء املستفدين من الجمهور.

 الباحث . يف حدود علم األردن يف نوعها من األوىل هي الدراسة هذه إن

 أهداف الدراسة :

 : التعرف عىل  تهدف الدراسة الحالية إىل

البرشية يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن واملتمثلة  املوارد رتاتيجيةاس مستوى تطبيق

 األداء(؟ تقييم االختيار والتعيني، التدريب، التعويضات، البرشية، املوارد تخطيط(

 من االجتامعي للضامن العامة املؤسسة يف االسرتاتيجي واملتمثلة ببطاقة االداء املتوازن مستوى األداء

  ؟ البرشية املوارد ل تطبيق اسرتاتيجيةخال

 االختيار والتعيني، التدريب، البرشية، املوارد تخطيط(البرشية املتمثلة  املوارد أثر اسرتاتيجية

االسرتاتيجي واملتمثلة بأبعاد بطاقة االداء املتوازن )البعد  األداء مجتمعة يف )األداء تقييم التعويضات،

عد العمليات الداخلية، بعد التعلم والنمو( كالً عىل حدا  يف املؤسسة العامة املايل، بعد املستفيدين، ب

 ؟ للضامن االجتامعي 
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 : فرضيات الدراسة 

 الدراسة واهدافها مشكلة يف اليها املشار التساؤالت عن الجابة بهدف الدراسة ملتطلبات استكامالً       

 : التالية  صياغة الفرضيات تم

( α≤1.13: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية )  HOالرئيسة الفرضية

عويضات، تقييم الت ،التدريب، والتعيني االختيار، البرشية املوارد تخطيط) البرشية املوارد لسرتاتيجية

 األداء السرتاتيجي يف املؤسسة العامة للضامن األجتامعي . يفاألداء( 

 : التالية  الفرعية الفرضيات الرئيسة الفرضية من وانبثقت

( α≤1.13) : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية HO1-1االوىل الفرعية الفرضية

 تقييم، عويضاتالت، التدريب، والتعيني االختيار، البرشية املوارد تخطيط) البرشية املوارد لسرتاتيجية

 امة للضامن األجتامعي .الُبعد املايل يف املؤسسة الع يف( األداء

( α≤1.13) : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية HO1-2الثانية الفرعية الفرضية

يضات، تقييم التدريب، التعو ،والتعيني االختيار، البرشية املوارد تخطيط) البرشية املوارد لسرتاتيجية

 للضامن األجتامعي. بُعد املستفيدين يف املؤسسة العامة يفاألداء( 

( α≤1.13ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية )  HO1-3:الثالثة الفرعية الفرضية

 تقييم، عويضاتالت، التدريب، والتعيني االختيار، البرشية املوارد تخطيط) البرشية املوارد لسرتاتيجية

 امة للضامن األجتامعي .بُعد العمليات الداخلية يف املؤسسة الع يف( األداء

: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية HO1-4الرابعة  الفرعية الفرضية

(1.13≥α )ريبالتد، والتعيني االختيار، البرشية املوارد تخطيط) البرشية املوارد لسرتاتيجية ،

 امة للضامن األجتامعي .بُعد التعلم والنمو يف املؤسسة الع يف( األداء تقييم، التعويضات
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 مخطط الدراسة : 

عن أثر املتغري املستقل  بناء مخطط يعرب وفرضياتها الدراسة ملشكلة املنهجية املعالجة تتطلب      

 يوضح ذلك . التايل والشكل غري التابع،تيف امل مجتمعة بابعاده

 التابع  املتغري     املستقل                                املتغري               

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط الدراسة (0رقم ) الشكل

 : بدراسة باالستعانة الباحث اعداد من

 ,Ayanda & Saniودراسة  (3103؛ ملكاوي، 3102وصافية،  مسعودة ؛3104)األحصب، دراسة    

2010 ; Gong et al., 2009)   ) . 

 : للمتغريات  االصطالحية التعريفات

 تفاعلها وتكاملها خالل من املنظمة يف لهذه الدارة االسرتاتيجي الدور البرشية: هو إسرتاتيجية املوارد 

طريق  عن الخارجية وبيئتها ،املنظمة بني املوامئة تحقيق بهدف املنظمة اسرتاتيجية مع وارتباطها

 . وهي  ، وتفرعت منها االسرتاتيجيات التالية،(3113العاين، ( واملنظمة االفراد بني املوامئة تحقيق

  

 إستراتيجية الموارد البشرية 
  األداء االستراتيجي

  بأستخدام

 استراتيجية تخطيط الموارد البشرية

 استراتيجية االختيار والتعيين

 تيجية التدريباسترا

 استراتيجية التعويضات

 استراتيجية تقييم االداء

 البعد المالي
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املوظفني  البرشية:  وهي عملية تحديد حاجات األعامل املستقبلية من املوارد إسرتاتيجية تخطيط

 ( .3119وصالح،  العنزي (البيئة وعوامل األعامل اسرتاتيجية ضوء يف والنوع، بالكم

 مبدأ وفق اداختيار األفر  ضامن شأنها واجراءات من سياسات عن والتعيني: عبارة إسرتاتيجية االختيار

إذ ما تم تعينه ) الطايئ  النجاح سيحقق منهم وأي للعمل املتقدمني بأفضلية التنبؤ خالل من الجدارة

 ( . 3112والفضل، 

واكسابهم مهارات  املهارات الحديثة، تعلم نحو الفرد تدعم إسرتاتيجية التدريب: بأنها اسرتاتيجية

 من أداء لتطوير وتحسني وتسعى تهدف والتي ،املستمر التدريب برامج من مجموعة ضمن متنوعة،

 ( .3111الرب،  جاد( مستمر  بشكل جديد كل وتعليمه املنظمة يف يعمل

 انواع معينة بتصميم اسرتاتيجية رسم اطار يف البرشية، املوارد نشاط إسرتاتيجية التعويضات: بانها

االعامل  مع اسرتاتيجية يتالءم مبا اوتنفيذه البرشية املوارد وتحفيز وابقاء لجذب املادية، املغريات

 ( . 3112والساعدي،  العنزي(

أداء  يف تقييم دوري بشكل املنظمة تستخدمها التي واملعايري األنظمة داء: بأنهااأل  إسرتاتيجية تقييم

لتعزيزها وتطويرها  القوة نقاط وتحديد مستقبالً، لتالفيها الضعف نقاط اكتشاف بهدف املوظفني،

 .  (Decenzo and Robbins, 1999) للمنظمة والكمي الفردي األداء بهدف تحسني

 كالنتاجية، التنمية الفعال األداء تحدد أن ميكن التي العوامل من األداء السرتاتيجي: هو مجموعة

والتخطيط  العمليات، وتخطيط للعاملني، املعنوية والروح املالية، والنتائج املهنية للعاملني،

 ( . 3113عدلوين، ال (االسرتاتيجي

من تحقيق األهداف املرجوة منوذج يعرض طرقاً متنوعة لدارة املؤسسة ل بطاقة األداء املتوازن: بأنها

ملواردها البرشية تأخذ بالحسبان اآلثار املنعكسة عىل كل من البعد  اتإسرتاتيجي املؤسسة خالل تبني

هاشم  (لتعلم والنمو لألفراد يف املؤسسةوبعد املستفيدين وبعد العمليات الداخلية وبعد ا املايل

 .  (3101والعابدي، 
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  الفصل الثاين
 الطار النظري والدراسات السابقة

 

 املبحث األول : اسرتاتيجية املوارد البرشية

 : مقدمة

 وبصورة لقد تعرضت وظائف املوارد البرشية خالل العقدين األخريين إىل تغريات جوهرية       

رسات املوارد البرشية، والتي فرضتها البيئة وتغرياتها والتحوالت التي طرأت عىل جميع يف مام ةتدريجي

لتغيريات ا يأنواع املنظامت واسرتاتيجياتها، وسبب هذا التغيري يف اسرتاتيجيات املوارد البرشية ه

ات التي تتعرض وهذه التغيري  ,الكبرية يف البيئة العاملية والقليمية واملحلية التي تحيط بهذه املنظامت

لها وظائف إدارة املوارد البرشية، فرضت عملياً تحوالت اسرتاتيجية يف تصميمها وتنفيذها )عيىس، 

3112.) 

 ستتمكن يف يوم ما من تقليل الحاجة إىل األفراد واالالت املكائندخول  من يف املايض خوفالكان       

كس هذا حيث أصبح األفراد يتمتعون مبكانة العاملني يف املؤسسات، ويف الواقع أن الذي حدث هو ع

مهمة يف املؤسسات واملنظامت املعارصة أكرث من أي وقت مىض يف هذا الصدد، فأصبحت وظيفة 

ملوارد البرشية من أهم الوظائف املسؤولة عن تحقيق املراكز التنافسية عىل املستويات املحلية ا

 ).3111العمالء )الطايئ، والقطاعية، وضامن النمو والتوسع والبداع وخدمة 

تواجه منظامت األعامل مبا فيها املؤسسات الخدمية تحديات كبرية فرضت نفسها عىل بيئة العمل       

الداخلية والخارجية، حيث هذه املؤسسات ال ميكنها أن تعمل دون أن تعرف نواحي القوة والضعف يف 

ية بيئتها الخارجية، وتعد إدارة املوارد البرش بيئتها، وكذلك معرفة الفرص والتهديدات التي تتعرض لها

من أكرث الدارات تفاعالً مع البيئة الداخلية والخارجية للمنظامت، لذا إن العنرص البرشي يعترب هو 

 (.3112، من خالله تعتمد املنظامت عىل نجاحها أو فشلها )الحياصات، هاأساس بناء املنظامت وتطوير 
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سرتاتيجية إدارة املوارد البرشية املتزايدة لتصميم اسرتاتيجية ناجحة وبذلك تتضح أهمية ا      

وتطبيقها يف بيئة العمل كونها تلعب دوراً أساسياً يف التعامل مع مشكالت املوارد البرشية وتحسني 

األداء االسرتاتيجي، حيث أن املنظامت تهتم بشكل كبري مبوضوع اسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية كأهم 

سباب لتحسني أدائها االسرتاتيجي يف ضل املنافسات الشديدة بني املنظامت، فإنه من األهمية التي األ

يجب عىل املنظامت الوصول اليها مبكان صياغة وتطبيق اسرتاتيجية جيدة يف إدارة  مواردها البرشية 

 (.3112من أجل تحسني أدائها االسرتاتيجي الكيل للمنظمة )النجار، 

األداء االسرتاتيجي بكل معايريه ومؤرشاته يرتكز عىل التخطيط االسرتاتيجي يف بناء أساس  كام أن      

سليم لكل مكوناته املتمثلة باألداء املايل ورضاء الزبائن وتطور العمليات الداخلية وامكانية التعلم 

 قدرة عىل إجراءوالنمو مبا يطور المكانات البرشية واملادية، ويحقق أهداف املنظمة، ويتيح لها ال

تحليل تنظيمي وتحديثه بصورة منتظمة، بهدف تحقيق التنمية املؤسسية يف إطار مرن وأداء متكامل 

 (3101هادف اىل تطوير وتحسني مستمر)الدجني، 

وتعترب بطاقة األداء املتوازن نظاماً شامالً لقياس األداء من منظور إسرتاتيجي، يتم مبوجبه ترجمة        

املنظمة إىل أهداف اسرتاتيجية، وقيم مستهدفة ومقاييس وخطوات إجرائية ومبادرات )أبو إسرتاتيجية 

(، حيث تعد بطاقة قياس األداء املتوازن منهج تفكري متوازن وأداة عمل تنفيذية متكن 3119قمر، 

ا االسرتاتيجية ومن تقييم أدائها التشغييل واملايل هاملؤسسة يف حال تبنيها من تحقيق أهداف

السرتاتيجي وفق إطار متكامل من املقاييس املالية وغري املالية بشكل متوازن بحيث توفر معلومات وا

 (.3119شاملة عن أدائها )درغام وأبو فضة، 

 :  اسرتاتيجية املوارد البرشية

تعريف االسرتاتيجية: هي مجموعة من الوسائل واألساليب التي تعمل املؤسسة عىل استخدامها  

هي خطة موضوعة تحدد سياقات وسبل الترصف، والتعامل  ويعني ذلكألهداف املرجوة، للوصول إىل ا

من خالل امنوذج متناغم األجزاء للوصول إىل مركز أو وضع مستقر بالبيئة مبنظور  يعطي القدرة عىل 

 (.3119رؤية األشياء وإدراكها )النداوي، 
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اتيجيات والعمليات واألنشطة التي يتم عبارة عن مجموعة من االسرت  هيتعريف املوارد البرشية: 

تصميمها من أجل تحقيق األهداف املشرتكة من خالل ايجاد نوع من التكامل بني احتياجات املؤسسة 

 . (3112واحتياجات األفراد يف املؤسسة )كشواي، 

 : مفهوم إسرتاتيجية املوارد البرشية

التسعينات من القرن املايض، مام يدل عاى  أن مفهوم اسرتاتيجية املوارد البرشية قد ظهر يف      

التوجه الداري الذي يكفل استخدام املوارد البرشية بطريقة تساعد عىل تحقيق أهداف املؤسسة 

 .(Sani, 2012)ورسالتها 

( بانها جميع املامرسات الجديدة التي تتمثل بسياسة التعامل طويلة األجل مع 3119ويرى سامل )       

، وما يتعلق به من شؤون تخص حياته الوظيفية يف مكان عمله، وتتامىش هذه العنرص البرشي

املامرسات مع السرتاتيجية العامة للمؤسسة وظروفها ورسالتها املستقبلية التي تطمح إىل تحقيقها يف 

 . السنوات القادمة

رد البرشية ( أن خلف نجاح كل منظمة ناجحة تقف إدارة موا3111كام أوضح )السامل وصالح،       

ناجحة يف برامجها سواء كانت هذه الربامج اختيار األفراد أو تدريبهم أو تقويم أداءهم أو من خالل 

 . برامج جيدة للمكافآت والحوافز

تمثل بالفلسفة تاسرتاتيجية املوارد البرشية بأنها أن  Hall & Torrington (1998) ووصف     

نظيم األفراد وترجمة ذلك يف سياسات ومامرسات تحقق التعاون املركزية واألساسية يف كيفية إدارة وت

واالنسجام بني الجميع داخل املنظمة، وقد ذهب إىل أبعد ما وصفه اآلخرون بأنه ال توجد اسرتاتيجية 

 . تنظيمية بدون شمولها للموارد البرشية

بالوظائف الرئيسية  ( عىل أنها عملية وضع إسرتاتيجية خاصة3111وعرفها )العنزي والساعدي       

لدارة املوارد البرشية بالتوافق مع إسرتاتيجية املؤسسة والفرص والتهديدات الخارجية ونقاط القوة 

 والضعف الداخلية من أجل زيادة قدرة املنظمة عىل تحقيق النجاح والبقاء يف ميادين األعامل.
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 : كاآليت (Gold & Bratton, 2003)كام بينها اسرتاتيجية املوارد البرشية أن يتضح      

من خالل اسرتاتيجية موارد البرشية من زيادة حظوظها يف تحقيق األهداف التي  تسعى املنظمةأن  -0

 . تسعى إليها املنظامت

 . م اسرتاتيجية املوارد البرشية من تحقيق وإدامة امليزة التنافسيةهتس -3

رشية هو من أجل االستخدام األكرث فاعلية للموارد املوارد الببإن الغاية من وضع إسرتاتيجية خاصة  -2

 . البرشية يف املنظمة

يتم صياغة إسرتاتيجية املوارد البرشية بالتوافق مع الفرص والتهديدات الخارجية ونقاط القوة  -4 

 . والضعف الداخلية

رى يالباحثني  املفاهيم التي تطرق لهاما سبق من التعاريف و  ومن هذا املنطلق واستناداً اىل       

خطة طويلة األمد تتكون من مجموعة من األنشطة : بأنها املوارد البرشيةإسرتاتيجية أن الباحث 

والعمليات عىل هيئة إسرتاتيجية محددة بالبداية والنهاية، وسياسات تكٌون مهام املوارد البرشية داخل 

شؤون املوارد البرشية، والتي املنظمة، وتحتوى تلك الخطة عىل مجموعة من الجراءات املتعلقة ب

عىل تخطيط منتظم ملوردها البرشي وذلك باختيار العاملني وتوضيفهم حسب املنظمة  تلكيفرتض أن مت

  وصفهم الوظيفي، ومن ثم القيام بتطوير تلك املوارد وتقييمها.

  أهمية اسرتاتيجية املوارد البرشية

قدراتها يف خلق مزايا تنافسية صعبة التقليد من  إن استمرار تحسن أداء املنظامت تعتمد عىل       

قبل املنافسني. ومن هذه املصادر هي امتالكها املوارد املادية والتكنولوجية واملعدات والتي قد تكون 

من السهل تقليدها من األخرين، ولكن عندما متتلك املنظمة موارد برشية فعالة وناجحة، يكون من 

فاملنتجات والتكنولوجيا، كلها ميكن أن تحقق التنافس ولكن املوارد  ،الصعب عىل املنافسني تقليد

البرشية تعمل عىل تحقيق استدامتها، وبهذا سوف متثل املوارد البرشية مورداً اسرتاتيجياً مهامً من 

 (.3112موارد املنظمة يحدد فرص البقاء والنجاح والنمو لها )الطايئ واخرون، 
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ني عىل أنهم املقدرات ل( إىل رضورة أن ينظر اليوم إىل العام3112) Jackson & Mathis ويرى       

الجوهرية التي تعطي امليزة التنافسية للمنظامت. ال سيام إذا كانوا يتمتعون بإمكانيات ومهارات 

 خاصة ومميزة يف عمليات اتخاذ القرار والبداع بطريقة ال ميكن تقليدها من قبل املنافسني.

( إىل أن إدارة املوارد البرشية ميكن إن تساهم يف خلق ميزة تنافسية 3111) Caliskan  كام أشار      

مستدامة من خالل تطوير الكفاءات البرشية يف املنظامت، وإقامة الصلة بني األهداف العامة 

شكل تلسرتاتيجية األعامل واسرتاتيجية املوارد البرشية وتنفيذها، وكام أن إسرتاتيجية املوارد البرشية 

أحد املدخالت املهمة لإلسرتاتيجية الكمية للمنظمة، وأن أهم دور يتمثل يف هذه املدخالت هو أنها 

 . تشكل عنرصاً حاسامً يف خلق االرتباط بني مامرسات املوارد البرشية وأداء األعامل

نسبة ( بأن املوارد البرشية هي عامل أسايس لألداء االسرتاتيجي بال3112سامي ) وأضاف       

للمنظامت، األمر الذي أصبح يفرض عىل املنظامت األخذ بعني العتبار كم املهارات واملعارف املتوفرة 

 لديها، سواء يف مرحلة العداد لإلسرتاتيجية أو يف مرحلة التنفيذ.

أن هناك مجموعة من النقاط (.  3111؛ اسامعيل، 3119الباحثني  )ماهر،  كام يرى كل من     

 كن من خاللها أن تجنيها املؤسسة، وهي: التي مياسرتاتيجية املوارد البرشية  ول أهمية ح األساسية

ضامن التنسيق والتعاون بني إدارة املوارد البرشية والدارة العليا باملؤسسة، وتبادل التأثري لكل طرف  -0

 .عىل األخر

 والفرص والتهديدات الخارجية يف ضامن أخذ الدارة العليا نقاط القوة والضعف يف املوارد البرشية -3

  . الحسبان عند تحديد وتنفيذ اسرتاتيجيات املنظمة

لدارة املوارد البرشية الدور األسايس يف تحقيق الجودة والنجاح للمنظمة من خالل توفري الظروف  -2

 . املالمئة لألفراد العاملني ليكونوا مبدعني وأكفاء من أجل تلبية رغبات الزبون

تظهر أهميتها من خالل وظيفتها التي تنجزها والتي تحقق االستعامل األمثل واألكرث فاعلية  كذلك  -4

 .لألفراد من أجل انجاز األهداف التنظيمية والفردية 
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وهناك من يؤكد أن التغيري الكبري واألكرث إثارة للدهشة يف دور إدارة املوارد البرشية اليوم هو  -3

 .ر وتنفيذ السرتاتيجية عىل مستوى املنظمة الرشاكة املتزايدة يف تطوي

( من حيث Caliskan، 3101) كام أشار اليها لمؤسسةلاسرتاتيجية املوارد البرشية ذات أهمية تعد      

 :التايل 

 املشاركة يف التخطيط االسرتاتيجي وتحقيق هدف املنظمة ومساعدتها عىل البقاء. -0

 املؤسسة. الدعم والتطبيق الناجح السرتاتيجية -3

 تحسني االستجابة وإمكانية البداع يف املؤسسة. - 2

 زيادة عدد الخيارات االسرتاتيجية املالمئة املتاحة للمؤسسة. - 4

هو  أن العنرص البرشي املنظمة ويرى الباحث أن أهمية إسرتاتيجية املوارد البرشية تربز من واقع     

لتي ا د هذه األهمية خاصة يف املنظامت الكبرية واملتوسطةبعد عملية النتاج وإدراته، وتطويره، وتزدا

 . تتطلب إعداد وتهيئة املوارد البرشية ملختلف الوظائف الدارية داخل املنظمة

 أهداف اسرتاتيجية املوارد البرشية:

إن الهدف الرئيس الستخدام اسرتاتيجية املوارد البرشية هو بناء عمل ذات قوة قادر من خاللها       

داف هحقيق اهداف املؤسسة االسرتاتيجية وتحسني أدائهم االسرتاتيجي، وهناك من ينظر اىل األ ت

عبارة عن نتائج جوهرية ترغب بها الدارة من خالل استخدام  ؛االسرتاتيجية للموارد البرشية بأنها

ة لتلك األهداف يا واستثامرها يف التدريب والتنمية، بحيث تكون القيمة النهائهاملوارد البرشية وتشغيل

 (.3113بصورة أعىل من أي استثامر تم بناءه وتشغيله يف املوارد البرشية سابقاً )الدوري، 
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( بأنها تتجسد يف وضع 3114ل األهداف االسرتاتيجية للموارد البرشية كام وضحها الخفاجي )ثمتوت     

مية، اسرتاتيجية املؤسسة التنظياسرتاتيجية ادارة املوارد البرشية حسب احتياجات ومتطلبات إنجاز 

حيث ميكنها أن تكون قادرة عىل تحقيق أهداف املؤسسة بأعىل مستوى من األداء االسرتاتيجي 

 املؤسيس، وذلك من أجل ضامن النجاح واالستمرارية يف العمل الجيد.

اجية، و النتعادة يف منع وقوع األخطاء يف العمل أ ميثل  هدف االسرتاتيجي للموارد البرشيةأن ال    

وترشيد التكاليف وتطوير وتحسني الجودة، وغري ذلك من األهداف التي تسعى اليها االسرتاتيجية 

 املتعبة يف املوارد البرشية ذات األهمية )املنتدى العريب لدارة املوارد البرشية(.

 : مراحل تصميم وتكوين اسرتاتيجية املوارد البرشية

( عىل أنها عملية متتابعة تهدف إىل تكامل املامرسات البديلة 3112ابرا )وضحها كل من تشاندا وكأ       

 للموارد البرشية مع أهداف املؤسسة وصوالً لتحقيق أداء اسرتاتيجي أفضل للمؤسسة.

املوارد البرشية يتم تحديد االسرتاتيجية والوظائف واملامرسات داخل  يف ظل تطوير اسرتاتيجية      

بدائل إدارة املوارد البرشية، واملتعلقة بتحليل وتصميم العمل وتوظيفه املؤسسة التي تعرف ب

خصائص البيئية، وتقويم أداء املوظفني، لذلك يجب مراعاة التوافق لوالتدريب، وتعويضاتهم املالمئة ل

واالنسجام لتحقيق اسرتاتيجية املوارد البرشية التي تعمل بدورها يف تحقيق األداء االسرتاتيجي 

 .( 3119)أحمد،  للمؤسسة

 :وهيسرتاتيجية املوارد البرشية، وهنا ميكن تحديد املراحل التي متر بها عملية تكوين ا     

 : دراسة وتحديد متطلبات رسالة املؤسسة املرحلة األوىل

تتمثل لألهداف بعيدة األجل، التي يجب تحقيقها من قبل جميع العاملني يف املؤسسة، حيث أن       

سة هي التي تحدد الطار العام الذي تتم من خالله وضع اسرتاتيجيات جميع الدارات، رسالة املؤس

لذلك ميكن القول بأن قاعدة تكوين اسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية، هي دراسة متطلبات تحقيق 

 .(3112)القطامني،  رسالة املؤسسة
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 املرحلة الثانية: التحليل البيئي للمؤسسة داخلياً وخارجياً 

عرفة م تتكون هذه املرحلة من شقني: األول يتمثل بالبيئة الخارجية حيث يهدف هذا التحليل إىل    

اين يتمثل أما الث ،الفرص التي ميكن استثامرها، واملخاطر املحتملة التي يتوجب عىل املؤسسة تجنبها

رشية نات املوارد الببتحليل البيئة الداخلية والتي تهدف إىل تحديد جوانب القوة والضعف يف إمكا

 . ومعرفة مدى قدرتها عىل تلبية اسرتاتيجية املؤسسة

 املرحلة الثالثة: صياغة وتكوين اسرتاتيجية املوارد البرشية

تقوم جميع الدارات يف املؤسسة مبا فيها إدارة املوارد البرشية بوضع اسرتاتيجياتها بشكل يخدم         

املؤسسة التي ترغب العمل بها. إذا كانت اسرتاتيجية املؤسسة  املؤسسة، ويتم ذلك حسب اسرتاتيجية

هي اسرتاتيجية استقرار فستعمل إدارة املوارد البرشية عىل تعزيز حالة االستقرار يف أنشطتها املختلفة 

أيضاً، أو اسرتاتيجية تحقيق التميز يف الجودة فإن اسرتاتيجية املوارد البرشية سرتكز عىل استقطاب 

 ذوي الخرب واملهارة املتميزة، وهكذا يتم االمر مع باقي االسرتاتيجية كالً حسب أهميتهاالعاملني 

 (.3101)الزاميك، 

 املرحلة الرابعة: تطوير اسرتاتيجية وظائف املوارد البرشية

يتم يف هذه املرحلة الرتكز عىل رسم اسرتاتيجيات متكاملة لوظائف مستقبلية لدى املؤسسة من       

اختيار وتعيني وتدريب وتحفيز العاملني وتقييم األداء، حسب توجيهات اسرتاتيجيات استقطاب و 

الدارات األخرى، ومبا تتالءم مع اسرتاتيجية املؤسسة العامة، وتتحدد االسرتاتيجية التي تتبعها املوارد 

ك لالبرشية يف كل وظيفية حسب قوتها ملواجهة عنارص التغيري واملنفعة املتولدة من تطبيق ت

 ( .3101)عبدالنبي،   االسرتاتيجية
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 املرحلة الخامسة: تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية

يتم تطبيق إسرتاتيجية املوارد البرشية عىل شكل خطط وبرامج وسياسات تعرب كل منها عن نشاط       

إن ، و بولداء املقمعني يجب تنفيذه، واملوارد املخصصة لكل نشاط والتوقيت املحدد لألداء، ومعايري األ 

االفرتاض األسايس الذي يكمن وراء عملية التنفيذ هو أن املؤسسة متتلك العديد من النامذج أو 

األشكال للهياكل التنظيمية التي ميكنها من خاللها اختيار من بينها مبا ينسجم مع متطلبات نجاح تنفيذ 

 .( 3113)بلوط،   إسرتاتيجية ما

 الية نتائج تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشيةاملرحلة السادسة: تقييم فع

إن تقييم مدى فعالية نتائج تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية تعترب من املراحل األخرية من مراحل      

تكوين االسرتاتيجية، والتي تحدد مدى قدرة األنشطة املختلفة يف تلك الدارات عىل تحقيق أهداف 

ات الرضا لدى العاملني وتحقق أداء اسرتاتيجي أفضل للمؤسسة عىل املؤسسة من خالل ظهور عالم

 .  بشكل واضحو املدى البعيد 

 أبعاد إسرتاتيجية املوارد البرشية:

ؤسسة أن حيث ميكن ألي مدير يف امل ،تهتم اسرتاتيجيات املوارد البرشية بكل ما يتعلق باملوظفني      

لفرص والتهديدات الخارجية، ونقاط امن خالل تحديد يستعني بها يف صياغة خططه واتخاذ قراراته 

ألن اسرتاتيجية املوارد البرشية تعتمد عىل التحليل الخارجي )متابعة االنظمة  ؛القوة والضعف الداخلية

والقوانني املؤثرة عىل العمل( والتحليل الداخيل )البحث عن مشاكل النتاجية، ومعدل دوران العمل 

املؤسسة اسرتاتيجية خارجية تواجه الفرص والتهديدات فعليها ان تضع لها العايل(، وعندما تتبنى 

اسرتاتيجية داخلية تحاول من خاللها التعامل مع املوارد الداخلية والتي من أهمها املوارد البرشية، 

فهذه املوارد بحاجة اىل تطوير وتدريب وصيانة. لذا يتوجب عىل إدارة املوارد البرشية أن تضع 

 .( 3104، حصب) األ  يات خاصة بها تؤثر وتتأثر باالسرتاتيجية العامة للمؤسسةاسرتاتيج
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وهذا سيسهم يف تعزيز امليزات التنافسية من خالل االستخدام الفاعل للمورد البرشي، واستخدام       

وارد اسرتاتيجيات املوارد البرشية بوصفها أدوات يف إدارة املوظفني، حيث تعرف اسرتاتيجيات إدارة امل

ا تحديد األهداف األساسية طويلة األمد للمؤسسة يف إدارة املوارد البرشية التي تتجسد يف هالبرشية بأن

(، ولغرض تحديد تصنيفات اسرتاتيجيات إدارة املوارد 3111املجاالت واملامرسات التنفيذية )العريقي، 

والباحثني الذين تناولوا البرشية، قام الباحث بإعداد جدول يعرض فيه تقسيامت بعض الكُتاب 

  ( هذه التصنيفات0اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية عىل حسب وجهة نظرهم، ويعرض الجدول رقم )

 ( تصنيفات اسرتاتيجيات املوارد البرشية حسب آراء الُكتاب والباحثني0:جدول رقم )
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 √ √ √  √       

       √ √ √ √ √  العاين

الدور

 ي
 √ √ √  √       
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العنزي 

 والساعري
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

        √ √ √   بخوش

       √ √ √ √ √  عيل

       √ √ √ √  املرشقي
 

 

       √ √ √ √   القرص

       √ √ √ √   السنباين

Waiganjo 

2002 
  √  √ √  √   √ √ 

Ayanda 

& Sani 

2010 

 √  √ √ √       

Anastasia 

A. Katou 

2008 

√ √ √ √ √ √  √ √    

 من إعداد الباحث باالعتامد عىل الدراسات

االسرتاتيجيات التي اتفقوا عليها أغلب الكُتاب والباحثني يف  الباحث أختار( 0)ومن الجدول       

ىل ت الدارسة الحالية، وذلك عادراستهم السرتاتيجية املوارد البرشية، كذلك أنسجاماً مع أهداف ومتغري 

 : النحو التايل
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 : إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية أوالً

تنمية و  يجية تخطيط املوارد البرشية من النشاطات الرضورية واألساسية لتطويرتعد اسرتات       

العنرص البرشي يف إدارة املنظامت الخدمية الحديثة، وذلك لدورها الرئيس يف إنجاح املؤسسة وزيادة 

 االسرتاتيجيات املهمة التي تتعمق ىأحد يفعاليتها، وتذكر األدبيات أن تخطيط املوارد البرشية ه

يفية إمداد املؤسسة باملوظفني املالمئني للعمل الالزمة واملهارات املطلوبة يف الوقت املناسب للقيام بك

باألعباء التي تسند اليهم يف سبيل تحقيق األهداف التي تسعى اليها، ومبا يتامىش مع متطلبات تنفيذ 

 . (3101اسرتاتيجية املؤسسة )املرشقي، 

 البرشية: مفهوم اسرتاتيجية تخطيط املوارد

تعريف تخطيط املوارد البرشية تعددت مفاهيمه التي توضحه وميكن أن يرجع ذلك إىل الختالف       

( 3101فيعرفها العزاوي وجواد ) ؛يف وجهات النظر بني العمالء والباحثني الذين تطرف لهذا املوضوع

تقبلية مع العرض املحتمل عملية ربط الحاجات املس : ( بأنهاRobbins & Decenzoكام أشار اليها )

 للموارد البرشية، مع األخذ بعني العتبار الوضع الحايل والتوجيهات االسرتاتيجية للمؤسسة املعنية.

أحد االسرتاتيجيات التي تؤديها إدارة املوارد البرشية يف كافة  : ( بأنها3112ويرى عباس )      

ملستقبل من تحتاجه من مورد برشي بشكل ميكن املنظامت، وتقدر من خاللها احتياجات املؤسسة يف ا

 أن يخدم متطلبات تحقيق أداء اسرتاتيجي نحو االفضل.

تعد اسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية املكون األسايس الذي يربط اسرتاتيجية املوارد البرشية و        

لتضمني مواردها  باالسرتاتيجية العامة للمؤسسة، وهناك توجه ملحوظ لدى العديد من املنظامت

ية بط بني إرساتيجاالبرشية كمكون أسايس يف إرساتيجيات عامة أو خطط طويلة األمد، رضورة الرت 

املنظمة ومامرسات املوارد البرشية من أجل زيادة قدرة املنظمة عىل املنافسة، ويتطلب ذلك وجود 

بالتوازي مع  املوارد البرشيةب سابق لتبني النظرة السرتاتيجية لدارة لإسرتاتيجية للتخطيط كمتط

 (.3112عملية صياغة إرساتيجية املنظمة ككل )الربابعة، 
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عملية تم من خاللها تحديد االحتياجات املستقبلية للموظفني من  :( بأنها3102وعرفها مزياين )    

 مة.ظحيث العدد والنوع والتخصص، ويف ضوء اسرتاتيجية املنظمة والعوامل البيئية املحيطة باملن

هومها، يف مف تخطيط املوارد البرشية تقوم عىل ثالث أركان رئيسية( أن 3119يرى )العنزي وصالح، و    

  وهي :

 . مقارنة ما هو متاح يف املنظمة من موارد برشية وما تحتاجه من العمل مستقبالً -0

 . ة املتوفرةرد البرشيباته من املوالالتنبؤ مبدى قدرة املنظمة عىل تلبية العمل املستقبيل ومتط -3

 . التنبؤ مبا تحتاج املنظمة من موارد برشية حقيقية يف العمل يتم من خالله - 2

 أهمية اسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية

راءهم ة، وحسب آ تياآل  ة يف النقاطلاملتمثومن هذا االتفاق هناك اتفاق بني الباحثني والكُتاب      

 ( :3110، زويلف، 3111)القحطاين، 

 . النقلو  ية للموظفني، من خالل تحديد نشاط التدريب واجراءات الرتقيةلتخطيط الوظيفة املستقب -0

 . فةلتحقيق الرتابط والتكافؤ بني برامج إدارة املوارد البرشية املخت -3

قوى العاملة، ومعرفة النقص الحاصل لسد العجز من أجل ترشيد استخدام لالتخلص من الفائض ل -2

 . د البرشي والنفقاتاملور 

منع االرتباكات يف خطط املؤسسة، الن اسرتاتيجية التخطيط تحدد مواطن العجز والفائض للقوى  -4

 العاملة.

 وظائف، وبالتايل تحديد تكلفة األجوار للوظائف واملوظفني يف املنظمة.لإعداد املوازنات التقديرية ل -3

 البرشية: اسرتاتيجيات التعامل مع نتائج تخطيط املوارد
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هناك العديد من االسرتاتيجيات التي تتبعها املؤسسة يف معالجة نتائج تخطيط املوارد البرشية يتم      

من خاللها تحقيق التوازن بني حجم العمل وكمية املوارد البرشية من جهة اخرى وميكن استعراض تلك 

 وهي:( 3112؛ زايد،  3119االسرتاتيجيات عىل النحو التايل )عقييل، 

ن سد النقص يف املوارد البرشية تسعى اليه املؤسسة عن إ اسرتاتيجيات التخطيط ملعالجة النقص:  -0

طريق التخطيط والبحث يف مصادر العاملة الداخلية للمؤسسة قبل االعتامد عىل املصادر الخارجية، 

بب املؤسسة بس وهناك عدة حلول ميكن للمؤسسة اللجوء اليها ملعالجة تلك املشكلة التي تعيشها

 الظروف املحيطة بها.

اسرتاتيجيات التخطيط ملعالجة الفائض: يكون لدى املؤسسة العديد من االسرتاتيجيات التي  -3

واردها البرشية، ومن اهم تلك االسرتاتيجيات مثال: التيريح الدائم، ملتستخدمها يف معالجة الفائض 

لب التقاعد  طىلموارد مؤقتة، حث املوارد البرشية ع ةالتيريح املؤقت، استبدال املوارد البرشية الدامئ

 . املبكر، تخفيض السن القانوين للتقاعد، تجميد التوظيف، تخفيض التعويضات املالية واملزايا الوظيفية

جه ن املنظامت التي تستخدم اسرتاتيجية التخطيط ال تواإ :  اسرتاتيجية التخطيط ملعالجة االستقرار -2

، ويظهر فيها توازن يف حجم العمل مع امكانات موارد البرشية، وتستخدم تلك أي مشاكل مستقبالً

االسرتاتيجيات من أجل املحافظة عىل االستقرار والتوازن يف املؤسسة، ومنها تفعيل وتنوع الحوافز، 

وتدريب وتنمية مواردها، وتوفري فرص لرتقية جميع العاملني قدر االمكان ممن اجل تحفيزهم اىل 

 . انتاجية افضل مستوى
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 ثانياً: اسرتاتيجية االختيار والتعيني

الحديثة لعملية االختيار والتعيني اصبحت تبني عىل اساس اختيار العنرص  ةاالسرتاتيجين إ         

البرشي متعدد القدرات واملهارات واالمكانيات، والتي متكنه من العمل يف عدة وظائف متداخلة يف 

الحديث يقوم عىل اساس العمل الجامعي من خالل فرق العمل، وليس عىل  املنظمة، فأسلوب العمل

اساس العمل الفردي الذي كان يف املايض، وكانت طريقة استقطاب العنرص البرشي يف املايض مبني عىل 

مر يف قيام بعمل ثابت يستلاساس انتقاء الفرد املناسب بغض النظر عن مهاراته وقدراته وامكانياته ل

ما مطلوب ومحدد دون تغيري وتطوير، والتقدم مع التطورات التي تواكب العرص يف  أدائه حسب

 . (3112محيط البيئة الخارجي والداخيل سواء للعنرص البرشي أو املنظمة )عيىس، 

 مفهوم اسرتاتيجية االختيار والتعيني

د ا مساعدة إدارة املوار يعرف االختيار والتعيني عىل أنه عبارة عن سياسات واجراءات التي من شأنه     

وف من الذين س اً البرشية عىل ضامن أفضلية اختيار االفراد املتقدمني للعمل وفق مبدأ الجدارة، وأي

 (.3112يتم اختيارهم سيحقق النجاح للمؤسسة )الطايئ واخرون، 

ة بني ( مفهوم االختيار هو عبارة عن عملية يتم من خاللها املفاضل3111كام اوضح أبو شيخة )     

فضل من خيار اال لاالفراد املتقدمني للعمل يف منظمة ما لشغل وظيفة محددة يتم التقدم اليها ومن ثم ا

 بينهم.

اسرتاتيجية فرعية يف إدارة التوظيف هدفياً أمداد املؤسسة من املوارد البرشية  : وتُعرف كذلك بأنها      

اجية متكن املؤسسة من خاللها تحقيق وحسب حاجتها، والتي تساعدها يف الوصول اىل أفضل انت

 (.3111ا )درة والصباغ، هاهداف

سلسلة من الخطوات التي يجب عىل  :( اسرتاتيجية االختيار والتعيني بأنها3119ويرى سامل )     

املتقدمني القيام بها تبدأ بتقديم الطلب من قبل االفراد ومنتهية بصدور القرار النهايئ لقبوله من 

 عدمه.
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عملية اصدار القرار يف قبول املرشح للتعيني يف الوظيفة التي رغب  :بأنها( 3111القحطاين ) ذكرهو       

يف التقدم عليها من قبل الفرد وتاريخ اصداره، ويرتتب عىل هذا القرار اضافة فقرات تحدد فيها حقوق 

 املوظف من املزايا واألجور والواجبات املناطة به يف تلك الوظيفة.

 سرتاتيجية االختيار والتعينيأهمية ا

ن اسرتاتيجية االختيار والتعيني تعمل عىل توفري العنرص البرشي ذات مؤهالت عالية ومنتج مُتكن إ      

املؤسسة من أداء فعال للمنظمة ككل، وبالتايل يساعدها عىل إنجاز اسرتاتيجياتها وضامن استمرارها 

 (.3112رى )ربابعة، وبقاءها يف سوق العمل ومنافسة املؤسسات االخ

كام متثل أهميتها من حيث تأثريها عىل نشاط املنظمة، وعىل املوظف واتجاهاته نحو العمل وما     

يرتتب عىل ظروف العمل ومستقبل الوظيفة، وكذلك تتمثل األهمية يف النقاط التالية، حسب ما ذكرها 

 ( وهي: 3112كل من الباحثني )حمود والخرشة، 

ات املوظفني ومهاراتهم مام يسيل عىل املؤسسة عملية تدريبهم وتحديد مسارهم الكشف عن قدر  -0

 الوظيفي حسب تطلب األمر.

 ضامن توافق الوظيفة مع املوظف من حيث املؤهالت والقدرات الكامنة لديهم. -3

اتباع سياسات فعالة عند االختيار والتعيني ميكن أن يؤدي إىل تحقيق الرضا والوالء الوظيفي  -2

 عاملني.لل

 تساعد املؤسسة عىل االرتقاء يف اختيار الكفاءات واصحاب الخربات. -4

 تقلل من معدل التنقالت والدوران يف العمل، واالصابات التي تحدث يف العمل. -3

 االختيار والتعيني نتائج يف التعامل سرتاتيجياتإ

ه من االسرتاتيجيات التي تواج، و بصورة مستمرة تسعى املنظامت يف البحث عن املورد البرشية    

 (، وهام:3119؛ بخوش، 3110املنظامت لشغل الوظائف الشاغرة )الجريري، 
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مصادرها  جوء اىللاسرتاتيجية االختيار من داخل املنظمة: يف هذه االسرتاتيجية تقوم املنظامت بال -0

ملنظمة تلجأ او  املنظمة، الوظائف يفمن الداخلية يف املنظمة، فعندما يكون هناك شاغر يف أي وظيفة 

اىل االختيار من الداخل، وليس هناك حاجة يف التوجه اىل خارج املنظمة من اجل سد العجز، وتلجأ لهذا 

النوع عندما يكون هناك عدم توازن يف توزيع املوارد البرشية عىل قطاعات العمل، وبالتايل تسعى 

حيث يعتقدون أن املنظمة ستكافئ ذوي االداء  هذه االسرتاتيجية اىل رفع الروح املعنوية للموظفني

 العايل وتعمل عىل ترقيتهم اىل درجات أعىل.

رغب ت    اسرتاتيجية االختيار من خارج املنظمة: تلجأ املنظامت بالعمل بتلك االسرتاتيجية عندما  -3

يجية استجابة تتها، وتوضع تلك االسرتااا وتؤثر يف اسرتاتيجيهاملنظمة بالتكيف مع الظروف التي تحيط

ملتغيريات البيئة بعيدة األجل يف انشطة وهيكلة واألداء الكيل للمنظمة من جهة، ومدى حاجاتها 

للمورد البرشي عىل املدى البعيد من جهة اخرى، مام يدفع الدارة عند وضع اسرتاتيجيتها اىل املصادر 

 الخارجية يف االختيار لتوفر حاجات املنظمة.

 تدريب املوارد البرشية ثالثاً: اسرتاتيجية

مة مع وسيلة فعالة يتكيف فيها العنرص البرشي يف املنظ اليوم تعترب عملية تدريب املوارد البرشية      

التغيريات والتطورات التي تحصل داخل وخارج املنظمة، حيث تزايد االهتامم بتلك االسرتاتيجية يف 

من  اد االسرتاتيجيات الرئيسية التي تدعم املوظفنياملنظامت كافة، باعتبار التدريب والتنمية من أبع

أجل رفع مهاراتهم وخرباتهم يف العمل، واصبحت النظرة اليها عىل انها استثامر ميكن أن يعود منه عائد 

تقوية وأداء اسرتاتيجي افضل، و  ةللمنظمة، وبالتايل يجعل قوة العمل للموظفني قادرة عىل تحقيق جود

 سوق.تنافسية املنظمة يف ال

 : مفهوم اسرتاتيجية التدريب

وينظر إىل التدريب عىل أنه عملية اسرتاتيجية تعمل ضمن نظام واسرتاتيجية أكرب من اسرتاتيجية       

املنظمة، حيث تسعى تلك االسرتاتيجية يف بناء بنية تحتية من الخربات البرشية، من اجل رفع كفاءة 

 (.3119ستمرار )عقييل، األداء االسرتاتيجي للمنظمة وفاعليتها با
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التدريب ذو  وليك يكونالركيزة االساسية التي تقوم عليه اسرتاتيجية املنظمة، هو ويعترب التدريب      

كل يم املدربني وكيفية العمل بشلفعالية يجب أن تقوم املنظمة بالتدريب والتنمية عىل أساس تع

 (.3112ر، ليسصحيح، وما حاجتهم لألعامل التي يجب عليهم تعلمها )د

وتعرف اسرتاتيجية التدريب عىل أنها خطط منظمة ومستمرة تسعى لتنمية مجاالت عمل الفرد      

من اجل تحسني األداء، وايجاد فرصة مناسبة لتوسيع معرفتهم من خالل تغيري سلوكياتهم، وصقل 

 (.3111مهاراتهم وتشجيعهم بشكل مستمر عىل التعلم والتنمية )العزاوي، 

( بأنها اسرتاتيجية تقوم يف دعم االفراد عىل التعلم والتنمية من أجل 3111ب ) حني عرفها جاد الٌر يف     

اكتساب املهارات واملعرفة، والتأثري عىل اتجاهاتهم بحيث يكون كل فرد جزء فعال ضمن فريق العمل 

 يف املنظمة.

دريب، والتي تسعى وتهدف ( عىل أنها مجموعة من الخطط لربامج الت3113ويعرفها عقييل )     

لتحسني وتطوير االداء لألفراد العاملني يف املنظمة وتعليمهم كل ما هو جديد بشكل مستمر، حيث 

 ميكن من خاللها مساعدة الجميع عىل تحقيق مكاسب وظيفية جيدة.

 أهمية اسرتاتيجية التدريب للموارد البرشية:

التدريب أهمية للموارد البرشية يتم من خاللها تزويد ( أن السرتاتيجية 3112يوضح صالح والسامل )     

املوظفني باملهارات واملعارف والقدرات املحددة والتي يحتاجونها مستقبالً من أجل تحسني أدائهم يف 

العمل، وتساعدهم عىل تصحيح االخطاء التي تواجههم يف وظائفهم واعاملهم، وبالتايل تحسني مستوى 

 صادي مام يزيد من درجة االستقرار الوظيفي لهم.األفراد االجتامعي واالقت

وتفيد اسرتاتيجية التدريب للموارد البرشية التأكد من العاملني الذين ميتلكون مهارات وقدرات        

للتعامل مع التغيريات املستحدثة يف العمل من اجل زيادة الثقافة لدى العاملني يف املنظامت، وتدعيم 

من خالل الفرق املساعدة التي وذلك يفية أدائهم بصورة فعالة يف العمل، ادراكات العاملني حول ك

التدريب يكسب العاملني املرونة يف العمل نحو أداء  فإن تعزز من جودة املنتج والخدمة، وبالتايل

 (.3111افضل )العنزي والساعدي، 
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 االساليب االسرتاتيجية يف تدريب املوارد البرشية:

لتدريب للموارد البرشية من حيث املضمون اىل نوعني، وهام التدريب داخل تتنوع اساليب ا     

بني الكُتاب والباحثني عىل أن االساليب  آراءيوجد هناك  إذاملنظمة والتدريب خارج مكان العمل، 

 ( ومنها :3100؛ الكاللدة،  3101ىل عدة انواع )الهيتي، إالتدريبية تنقسم 

لطرق التقليدية التي يتم فيها عرض املعلومات حول موضوع معني اسلوب املحارضات : وهي من ا -0

ومحدد عىل مجموعة من املتدربني يف نفس الوقت من خالل القائم عىل التدريب من قبل الخرباء 

 األقل خربة يف التدريب.

ة ماسلوب دراسة الحالة: ويقصد بهذا االسلوب هو دراسة الحالة يف واقع املشكلة التي تواجه املنظ -3

من خالل مجموعة املعلومات التي متتلكها، ويتطلب املوقف اتخاذ القرار املناسب بشأن الحالة، 

 ويطلب من املتدربني مناقشة املعلومات وتحديد التوصيات حول املشكلة املقرتحة من قبل املدربني.

 هارات أو اسلوباسلوب املباريات االدارية: يعني أن املتدرب يعيش هذا النشاط سواء يف جانب امل -2

 التفكري واملعرفة، أي ميارس نشاط مامثل نشاطه الطبيعي يف املنظمة.

اسلوب متثيل الدور: يقوم املتدرب يف هذا االسلوب بدور السلوك االنساين اتجاه املشكلة املقرتح  -4

 البحث فيها حيث يعتمد فيها املتدرب عىل طريقة تفكريه يف املوقف أثناء تأديته.

املناقشات: ويقصد بها قيام املتدرب يف املناقشة بدراسة املوضوع واعداد التقرير املناسب  اسلوب -3

 له، حيث يشرتك كافة املتدربني يف بحث موضوع محدد له عدة جوانب.

ومام سبق يرى الباحث وبوجه عام بأن اسرتاتيجية التدريب تسعى إىل جعل املنظمة مكاناً للتعلم       

. وال شك أن هذه الربامج تتطلب أن يصاحبها اسرتاتيجية موضوعية لتقييم أداء والتدريب املستمر

املوظفني يف املنظمة، ملعرفة االحتياجات التدريبية الالزمة لهم، كام يصاحبها اسرتايجية لرسم مسارات 

الشارة  مالرتقية الوظيفية لكل املوظفني يف املنظمة مبا ترتبط وتتوافق مع اسرتاتيجية االختيار التي ت

 اليها سابقا، وذلك لتحسني أداء املوظفني مبا يطور من األداء الكمي للمنظمة.
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 بعاً : اسرتاتيجية التعويضاتار 

إن اسرتاتيجية التعويضات تأخذ يف إدارة املوارد البرشية موقعاً مهامً، حيث متثل البعد الرئيس      

ة تحسني األداء ورفع كفاءة العاملني، وتعترب الوسيلللموظفني يف العمل، والتي من شأنها أن تؤدي اىل 

التي من خالل يتم اشباع حاجات املوظفني الرضورية، وبالتايل يجب عىل املنظمة دراسة التصميم 

املناسبة السرتاتيجية التعويضات مبا يتناسب مع نسبة العائد والتكلفة للمؤسسة من هذه االسرتاتيجية 

 (.3112املحددة )كشواي، 

فلقد تغريت النظرة للتعويضات من كونها نفقة أو تكلفة إىل استثامر يجلب عائد للمؤسسة عىل      

اساس أن التعويض ميثل من اهم الحوافز املالية، التي تؤدي اىل زيادة الدافعية يف كفاءة االداء الجيد، 

 (.3119وخفض التكاليف مبا تتناسب طردياً مع االنتاجية )بخوش، 

 جية التعويضات:مفهوم اسرتاتي

تُعرف اسرتاتيجية التعويضات عىل أنها تلك االسرتاتيجية التي تخطط لها إدارة املوارد البرشية      

افآت م املكابشكل جيد حيث ميكن أن تساعد املنظمة عىل منوها بصورة مثلة خصوصاً إذا تم استخد

 (.3111الزهري، بشكل صحيحة، من خالل ربط أداء وسلوك املوظفني بتلك التعويضات )

( اسرتاتيجية التعويضات عىل أنها أنشطة املوارد البرشية، تتم يف Ivancevich, 2001) ولقد عرف     

إطار رسم اسرتاتيجية محددة بنوع معني من املغريات املالية، من أجل جذب واستمرار العاملني 

 ة املنظمة.بالبقاء يف املؤسسة، وتنفيذ األعامل مبا يتناسب مع خطط اسرتاتيجي

( بأنها عبارة عن خطط اسرتاتيجية تقوم عىل دعم االسرتاتيجيات التنافسية 3111ويرى جاد الرُب )     

سواء كانت طويلة أو قصرية االمد التي تؤدي إىل نجاح األداء االسرتاتيجي للمؤسسة، مام تؤدي إىل 

 لموظفني واملؤسسة.زيادة العائد، وتحفيز املوظفني، وبالتايل تحقق الرضا الوظيفي ل
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 أهمية اسرتاتيجية التعويضات

سواء كانت عىل مستوى االفراد أو املنظمة، وتعترب وسيلة اشباع  ؛متثل التعويضات أهمية بالغة     

لحاجات املوظفني الرضورية، وكذلك تؤدي إىل زيادة األمان الوظيفي والشعور باالستقرار لدى العاملني 

ملدى االستمرار والبقاء يف املنظمة عىل ا مام تشجعه عىل حرتام من قبل املنظمةأو الشعور بالتقدير واال 

املوظفني من ناحية اسرتاتيجيتها العادلة يف التعويضات  الطويل، وميثل ذلك سبب إشاعة العدالة بني

 (.3101)عبدالرحمن، 

 يس توظيف املوظفني( أن السرتاتيجية التعويضات أهمية ميكن أن تق3111ويضيف درة والصباغ )     

يف كافة إمكانياتهم ، ومن ثم تحفيزهم وتشجيعهم ملزيد من االداء الجيد، وتؤدي يف النهاية إىل ظهور 

 سلوك وقيم جديدة بني املوظفني.

 تصميم اسرتاتيجية التعويضات:

تقوم املنظمة بإجراء مسح ميداين للمنظامت االخرى عندما تعمل عىل تصميم اسرتاتيجية      

تعويضات، من اجل التعرف عىل مستوى التعويضات السائدة فيها، فتقوم بتحديد تعويضاتها عىل ال

اساس مقارب لتلك االسرتاتيجيات املوضوعة يف تلك املنظامت، بحيث تتناسب مع اسرتاتيجية املنظمة 

 (، وهي كالتايل:3113العامة من اجل تحقيق األهداف املرجوة منها )عقييل، 

التعويضات يف املنظامت االخرى: يجب عىل املنظمة التي ترغب بأجراء التعويضات  تحديد معدل -0

يف هذه املرحلة تحديد املنطقة الجغرافية واملنظمة التي سوف يتم فيها االستكشاف واملقارنة، وتحديد 

 كمجال املقارنة سواء كانت مالية أو غري مالية، وأخرياً تحديد الوظائف املشابهة للوظائف يف تل

 املنظامت ونسبة التعويضات التي يتقاضونها مع رشط االستقرار والتنوع يف مواصفات الوظائف.

اختيار اسرتاتيجية التعويضات املناسبة: تقوم املنظمة بإجراء املسح واملقارنة، وتكون أمام املنظمة  -3

ة املحيطة بها، وف البيئيعدة خيارات اسرتاتيجية ليك تختار االسرتاتيجية االنسب والتي تتالءم مع الظر 

 ( ، وهي:3113ومن هذه االسرتاتيجيات )العاين، 
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اسرتاتيجية التعويضات أعىل من املنظامت: ويعمل يف تلك االسرتاتيجية املنظامت التي ترى  -

التعويضات استثامر يجلب للموظفني مستوى أداء ورضا عايل، مام يجعل املوظفني أكرث استقرار يف 

رب أداة مساعدة عىل استقطاب املهارات من السوق مع الحفاظ عىل الكفاءات املتواجدة املنظمة، وتعت

 يف املنظمة من التيرب.

اسرتاتيجية التعويضات أقل من املنظامت: إن هذه االسرتاتيجية تتناسب مع املنظامت التي تعترب  -

ني عدد محدد من التي تريد تعيالتعويضات تكلفة تؤثر يف ربحيتها، وتقوم بهذه االسرتاتيجية املنظامت 

املوظفني للحفاظ عىل استمرارية العمل، ويعود السبب يف ذلك أن املنظمة ترغب يف تحقيق وزيادة 

 ا القصرية االمد بأعىل ما ميكن.هارباح

اسرتاتيجية التعويضات املكافئة ملمنظامت: متثل تلك االسرتاتيجية حال توافقيا بني االسرتاتيجيتني  -

، وتساعد تلك االسرتاتيجية عىل عدم تيرب مواردها البرشية، وتحقيق العدالة بني املوظفني السابقتني

من ناحية التعويضات، وبالتايل ميكن القول ان هذه االسرتاتيجية ال متثل اتجاها معتدالً يف مجال 

 التعويضات.

يث يقدم  موقع السيادة حاسرتاتيجية االجور االعتيادية: يتم يف هذه االسرتاتيجية وضع التعويض يف -

بوصفه اساساً تنافسياً فيام يخص معدل االجور املعتاد يف السوق، ويعترب من أكرث أنواع االسرتاتيجيات 

 استخداماً من قبل املنظامت يف السوق.

اسرتاتيجية التعويضات املركبة: تسعى املنظمة يف التمييز عن املنظامت االخرى من خالل تبنيها 

غايرة عن اسرتاتيجية التعويضات يف املنظامت االخرى حيث تكون تلك االسرتاتيجية مركبة اسرتاتيجية م

من مختلف البنود التعويضية سواء مالية أو غري مالية، وتتميز تلك االسرتاتيجية بأنها حالً وسطياً بني 

 االسرتاتيجيات االربع السابقة.
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 خامساً : اسرتاتيجية تقييم األداء

إدارة املوارد البرشية يف املنظامت مهمة تقييم األداء للموظفني بعد االنتهاء أو خالل تواجه        

ادائهم ملهامهم املوكلة بهم، مام يجب عىل املنظامت األخذ بالخيارات االسرتاتيجية التي تواجه املوارد 

اذج تقييم االداء من البرشية، وتتمثل تلك االسرتاتيجيات بتطوير نظام املوارد البرشية املتمثلة بتصميم

عاملني، أو تصميم مناذج تقييم أداء معياري للوظائف، حيث تستخدم بيانات تقييم االداء كأداة لل

لتخلص بها ل نو تطويرية تساعد العاملني يف رفع كفاءة أدائهم، أو ميكن استخدامها أداة يعاقب العامل

 (.3111)الزهري،  ممن يكون أداءه أدىن

 : قييم األداءمفهوم اسرتاتيجية ت

أن تغيري أسلوب العمل يف املنظامت من العمل الفردي اىل العمل باألسلوب الجامعي )فرق         

داء للعاملني داخل منظامتهم، العمل( أصبحت املنظامت يجب عليها العمل باسرتاتيجية تقييم األ 

عىل اساس العمل  بواسطة برامج تقييمية حديثة تعمل عىل اساس معياري معتمد لدى املنظامت

 . (3112الجامعي، بدالً من االنظمة القدمية لتقييم العمل الفردي )عيىس، 

( إىل اسرتاتيجية تقييم األداء بأنها نظام، برامج ومعايري تقوم عىل تقييم 3101وينظر القرص )      

ة، وقياس ة املقدماالعامل الحديثة بتوفري معايري تقييم أداء جديدة كالتكلفة والوقت والجودة والخدم

 رضا العميل من قبل العاملني، وربطها بنظام الحوافز لعامليها.

( اسرتاتيجية تقييم األداء بأنها عملية قياس جودة العاملني يف فرتة 3112وعرفها العامري والغالبي )      

ات باملعلومزمنية محددة، والتي من شأنها أن تكشف طاقات وامكانيات العاملني الكامنة، وتزويدهم  

 االساسية والرضورية واملتعلقة باملنظمة، ومساعدتهم عىل تطوير هذه الجودة مستقبالً .

وتُعرف اسرتاتيجية تقيم االداء عىل انها نظام تقوم إدارة املوارد البرشية بتصميمه، ويحتوي عىل       

 املني يف املنظمة، سواء كانواعدة قواعد واجراءات تتم من خاللها تقييم أداء املوارد البرشية لدى الع

مدراء أو مساعدين أو مرؤوسني أو فريق عمل، ويقيم كل مستوى من املستويات االدارية املستوى 

 (.3119، حسب حاجة املنظمة للتقييم )املغريب االداري األدىن منه أو العكس
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 أهمية اسرتاتيجية تقييم األداء:

ة واسعة حيث تعمل عىل تقوية وتشجيع العالقات بني فريق تحظى اسرتاتيجية تقييم األداء أهمي     

العمل، ورفع الروح املعنوية للعاملني يف املنظمة، وكذلك يعمل عىل ضبط العاملني يف عملهم وطرد 

 (.3112عند الرضورة من يكون أدائه ضعيف )الطايئ واخرون، 

أهمية يف الفعالية الدارية، والتي أن السرتاتيجية تقييم األداء ( 3112) ويضيف حمود والخرشة      

من شأنها خلق أطر إدارية قادرة عىل متابعة نشاط املنظمة، والتحقق من التزام األفراد وما تم انجازه 

وفق معطيات خطة العمل، وتساعد املنظمة عىل تخطيط املوارد البرشية بشكل جيد من تحديد 

ل والرتقية لدى العاملني، وبالتايل يؤدي ذلك اىل االحتياجات ووضع نظام تعويضات عادل وعمليات النق

 معالجتها.من ثم تحسني وتطوير األداء من خالل معرفة مواطن القوة والضعف و 

 : خطوات تصميم اسرتاتيجية تقييم االداء

هناك اختالف يف تسلسل وعدد خطوات تقييم األداء لدى العاملني، ولكن ميكن وضع الخطوات       

تقييم األداء حسب الوجهة االسرتاتيجية للمنظمة، وتكون عىل النحو التايل )عباس العامة لتصميم 

 (3103؛ عقالن،  3112، يلوع

تحديد متطلبات التقييم: تقوم إدارة املوارد البرشية مع الدارات االخرى املختلفة بوضع مناذج  -0

باطها  املراد قياسها ومدى ارتالتقييم مبا يتناسب مع الوظائف املتشابية، وتعمل عىل تحديد العنارص

 باألهداف بشكل دقيق منذ البداية، ويوضح ذلك للمدراء واملرؤوسني.

تحديد معايري التقييم: قبل أن تتم عملية التقييم داخل املنظامت يجب وضع املعايري التي سوف  -3

 كمياً أو نوعياً أويتم من خالل قياس االداء، ويعني بتلك املعايري أدوات قياس العمل الفعيل سواء 

 كالهام، ويتم مبوجبها قياس أداء املوظفني يف املنظمة وابداء الرأي عليهم من خالل ذلك التقييم.
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تحديد الطريقة املناسبة لتقييم األداء: عىل الرغم من تنوع طرق تقييم األداء املستخدمة، إال أن  -2

 ه، والعالقة بني الرئيس ومرؤوسه.الطريقة املختارة تحدد من خالل البعد الذي يرتكز علي

التقييم له، وتقوم هذه الخطوة و  قياس األداء: تختلف وسائل القياس باختالف املطلوب قياسه -4

بجمع املعلومات لألداء الفعيل املطلوب تقييمه، وتتم جمع املعلومات من عدة مصادر فاالستعانة بها 

 تؤدي إىل زيادة املوضوعية يف قياس األداء.

قارنة االداء الفعيل مع معيار تقييم األداء: ويقصد بها معرفة واكتشاف االنحراف بني األداء الفعيل م -3

واملعياري، وما سبب ذلك االنحراف حتى ميكن معالجة تلك املشكلة املتعلقة بنتائج االداء، وتعترب 

 خطوة رضورية جداً.

ي يتم اتخاذها من قبل الدارة مثل النقل ت التاأتخاذ القرار: وتعد هذه الخطوة مرتبطة بالقرار  -2

 والتكييف الوظيفي والرتقية والتيريح والطرد.

وضع خطط تطوير األداء: تعترب هذه الخطوة ذات أهمية بالنسبة للمنظمة، وعندما تظهر النتائج   -2

ي ذغري متطابقة مع الخطط املوضوعة مسبقاً، ويربز هنا دور املدراء يف تحديد جانب التطوير ال

 . يتطلب التنظيم
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 : األداء االسرتاتيجي املبحث الثاين

 متهيد: 

امل مؤثر ع لقد شهدت بيئة عمل املنظامت خالل اآلونة االخرية تغيريات جعلت املنافسة والعوملة      

ىل تجميع البيانات عن نتائج االداء، واألمر ليس مرتبطاً فقط بالبيانات إ السعيدفع تلك املنظامت 

ة ولكن يتطلب االمر تجميع البيانات املرتبطة مبقاييس االداء غري املايل، فأدوات التحميل التقليدية املالي

اتيجية يف كل من الخطط االسرت  اصبحت غري كافية مبفردها يف عملية التقييم يف االداء االسرتاتيجي

ياس م لألداء ومحاولة قطويلة االجل وقصرية االجل للمنظمة، مام أدى ذلك التطوير يف اساليب التقيي

البعد االسرتاتيجي يف عملية قياس االداء للمنظامت، ملعرفة إذا كان هذا االداء يتفق مع الهدف 

 (.3111االسرتاتيجي لدارة املوارد البرشية يف املنظمة )الزرير، 

ية التقليدية  داروهذه التغيريات جعلت إدارة املنظامت تسعى اىل تغيري اسرتاتيجياتيا واساليبها ال       

مبا يتناسب مع هذه املنظامت من تحديات، والحد منها من اجل تحسني االداء االسرتاتيجي واملرتبط 

ملني ذلك يعكس حالة تكييف العا باملوارد البرشية باعتباره ضامن الستمرارية ونجاح أداء املنظمة، الن

رتاتيجية ثابة اختبار لدرجة موامئة الخطط االسيف املنظمة مع بيئتها الداخلية والخارجية، والتي تعترب مب

لدارة املوارد البرشية مع ما يقوم به العاملني يف املنظمة يف ضل عنارص بيئتها الداخلية والخارجية )أبو 

 (.3100زيادة، 

 مفهوم األداء االسرتاتيجي

عنها كلمة  داء لغة: ينحدر أصل كلمة أداء إىل اللغة الالتينية التي عربتتعريف األ      

(Performance التي تعني إعطاء وبعد اشتقاقها تعني األداء تنفيذ أو تأدية عمل كام ورد يف قاموس )

 (.3103اكسفورد  )عبدالرحمن، 
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ويعرف اصطالحاً: اختلف الباحثني يف تباينهم يف مفهوم األداء بني الرتكيز الضيق من خالل تأكيده      

ره الواسع الذي يحاول استيعاب مفهوم املنظمة بوصفها مجموعة من عىل االهداف مختلفة، إىل إطا

 (.3113االهداف التقليدية بدعم فكرتها ذات الهدف االقتصادي يسعى اىل تعظيم االنتاجية )سعيد، 

( عىل أنه ما تحصل عليه املؤسسة من فعالية التي تبلغ بها أهدافها 3101الدجني ) هوعرف    

عالية يف أي مستوى ميكنها تحقيق أهدافها، من خالل مقارنتها مع النتائج املستقبلية، وتحديد الف

 املتحصلة عليها.

األداء عىل أنه إنعكاس لقدرة املنظمة وقابليتها ذات االجل البعيد واملتعلق باألهداف  ويعرف    

 .( 3111)عباس،  املتمثلة بالبقاء والتكييف والنمو

داء االسرتاتيجي هو القاسم املشرتك بجميع الجهود املبذولة من قبل ( بأن اال 3111ويرى دروزة )        

الدارة واملوظفني يف إطار املنظامت، ويعد األداء مفهوماً مهامً بالنسبة للمنظامت بشكل عام ويعترب 

 . الظاهرة الشمولية لجميع حقول املعرفة االدارية

شطة واألفعال التي متارس يف املنظمة وضمن هو نتيجة لداللة مختلفة من األن بأنهوينظر اليه      

عوامل مختلفة، حيث درجة مستواه تتحدد نتيجة العوامل املؤثرة فيه، ومقدرة املنظمة عىل تحقيق 

 .( 3112)املرجوش،  االهداف املرجوة

 األداء االسرتاتيجي عىل أنه النتيجة بأن (Gorindaragan) هار ( كام ذك3114محمد وسامل ) ُعرفهوي     

النهائية بني االسرتاتيجية وعوامل البيئة الداخلية للمؤسسة كإسرتاتيجية املوارد البرشية داخل املنظمة 

 . ككل

 أهمية األداء االسرتاتيجي:

تم تحقيقه من أهداف ورغبات حسب ما  ما عىلقدرة املؤسسة بهمية األداء االسرتاتيجي أ تربز       

وتُعد يف العملية االدارية حلقة اساسية، ترتبط بنجاح  توصلت اليه من نتائج ومخرجات مرغوبة،

 . ( 3112)السعد،  املنظامت ومتيزها يف املنافسة
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( بأنه ال ميكن أن يكون هناك تطوير وابداع دون أن يكون هناك 3103واوضح محمد وسعيد )     

ال ميكن  واقع عملياتها قياس وتقييم لالسرتاتيجيات، فإذا كانت املنظمة ال تعلم أين هي اآلن من حيث

أن تعرف ما هو املطلوب منها لالستمرار والبقاء ومنافسة السوق، وبالتايل ال ميكن الوصول إىل 

 . األهداف االسرتاتيجية املرجوة

داء االسرتاتيجي يف عدة نقاط، والتي ميكن ايجازها يف النقاط التالية، ( أهمية األ 3119ويذكر أبو قمر )

 : ومن أهمها

األداء االسرتاتيجي ميكن أن يحسن من واقع العالقات الداخلية بني املوظفني، والعالقات  تطوير

 . الخارجية املتمثلة باملراجعني

رات دارة من أجل اتخاذ القراىل األ إداء أن قياس األداء يوفر الية رفع التقارير بالصورة املطلوبة حول األ 

 بشأنها.

 يه.لحميل اآلثار املرتتبة عتحميل مسببات أي ضعف يف العمليات وت

  : االسرتاتيجي األداء مظاهر

 يسري باالتجاه األداء عىل التعرف يف تساعد جوانب أو مظاهر عدة االسرتاتيجي األداء يتضمن         

كل الُكتاب والباحثني،  اليها تطرق ما حسب املظاهر ذهه ومن املظاهر، تلك خالل من الصحيح

  :  وأهمها

: باعتباره أحد مظاهر األداء االسرتاتيجي والذي تناوله املتخصصون بالجوانب السلوكية  االلتزام -0

للتنظهم، والتي نالت االهتامم باعتبار االلتزام حالة نفسية للفرد ورغبة فيه يف بذل الجهود لتحقيق 

 ,Torrington & Hallأهداف املنظمة، وهو ناتج عن شعور باالرتباط الوظيفي للفرد تجاه منظمته 

1998).) 
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 التزام العاملني أن الحقيقة من فيكون االسرتاتيجي لألداء بالنسبة االلتزام يلعبه الذي الدور عن أما

يؤدي بدوره إىل  وهذا  للمسؤولية، وتحملهم العاملني قبل من املناسب القرار باتخاذ الضامنة يوفر

النظر إىل االلتزام من خالل املشاركة والقوة إلغاء الحاجة إىل الرقابة العالية لألداء بالضافة إىل 

(Becerra & Gupta, 2003.) 

: يعترب التمكني محور عملية اتخاذ القرار، وهي كفلسفة تعني السامح لفرق الدارة واألفراد  التمكني -3

أن يكونوا مسؤولني عن قرارات عملهم وتجاوز األهداف الشخصية وأهدف املنظمة إىل حالة الرؤيا 

رتكة للمنظمة والسامح للقوة العاملة أن تتطور وتستخدم مهاراتها إىل أقىص حد ممكن لصالح املش

( أي أن املسؤولية الخاصة باتخاذ القرار يتم Turban and welhrbe, 1999املنظمة وألنفسيم  )

هام تخويلها إىل املستويات األدىن من الهيكل التنظيمي حيث ميكن لألشخاص الذين يقومون بأداء امل

من اتخاذ القرارات الخاصة مبهامهم ويف هذه الحالة سيمتلك العامل قدرة كبرية عىل تحديد ما الذي 

 وذلك الن العاملني سيديرون أنفسهم بأنفسهم. ؛يريد القيام به وتكون الرقابة غري رضورية

 قبل الدارة من سألةم هناك األعامل، بل إنجاز يف للعاملني الكاملة الحرية إعطاء يعني ال وهذا       

 إعطاء القدرة والسامح التمكني هو ، أن2009)ة، لوعق املعاين(يذكر حيث نتائج من يحققوه ما عن

 . النتائج نع ومحاسبتهم األعامل لنجاز الكافية بالحرية للموظفني

 رتاكنتيجة اش األخرى املنظامت عن متيزها تنظيمية لثقافة بامتالكها املنظمة تتصف : الثقافة -2

 ما كل االجتامعية، والثقافة هي واملعايري واملعامالت واملعتقدات العادات من مبجموعة فيها العاملني

 من يكتسبه أن ميكن ما وكل واعراف وعقائد واخالق وتقاليد عادات من املوظفني هو متشبع

 (.0991جي،  )النوره مجتمعه 

 واملعتقدات والرموز املعاين من منظومة بإنها ميةالتنظي الثقافة عىل (3111)القريويت،  ويطلق       

خاصة للمنظمة بحيث  سمة وأصبحت الزمن مرور مع واستقرت تطورت التي واملامرسات والطقوس

 تخلق فهامً عاماً بني أعضاءها حول ماهية املنظمة والسلوك املتوقع من األعضاء فيها.
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ظومة القيم واالتجاهات واملعاين التي يأيت بها بهذا االتجاه أن من( Narayanan (1993 ويرى      

األفراد إىل املنظمة قد تتأثر بقوى اجتامعية كنظم التعليم والسياسة واالقتصاد بالضافة إىل الهيكل 

االجتامعي للمجتمع. فإن الثقافة تلعب دوراً مهامً يف متكني العاملني وزيادة التزاميم ووالءهم من 

ا من خالل مواردها هاضحة ومقبولة من الجميع وقادرة عىل تحقيق أهدافخالل وجود ثقافة قوية وو 

البرشية، بالضافة إىل تأكيد الثقافة وقوتها يكون من خالل عمليات االختيار للعاملني وجهود التطبيع 

 ومامرسات الدارة العليا.

ام كان قيادة املرؤوسني، وكلالقيادة: أن للقيادة تأثري واضح عىل األداء وهذا التأثري يعتمد عىل منط  -2

 كلام كان العاملني أكرث رضا وانتاجية وتحقيق ملستويات عالية (الكاريزمية) القائد مييل إىل منط القيادة

  (.3119من األداء )الحسيني، 

وهناك من ينظر إىل القيادة بأنها أحد مفاتيح األداء العايل للمنظمة حيث يرى بأن القيادة هي        

و القدرة عىل السهام والتحفيز والقدرة عىل إرشاك العاملني يف تغيري املنظمة نحو  األفضل القوة أ 

(. أي هناك عالقة وثيقة بني محيط القيادة واألداء حيث إن إصدار التعليامت واألوامر 0993)النجفي، 

اعل بينه دة والتفإىل املرؤوسني ال يضمن تحقيق األداء املطلوب وإمنا يعتمد ذلك عىل قوة تأثري القا

  وبني مرؤوسيه وخلق الدافع لديهم عىل املشاركة والتعاون لتحقيق أهداف املنظمة.

بعد توفر ال أوجبوذهب املتخصصون يف االسرتاتيجية إىل أبعد من ذلك يف دور القيادة حيث        

بكونه مفكر  يجي يتصفاالسرتاتيجي يف القيادة لضامن تحقيق األداء االسرتاتيجي، وأن القائد االسرتات

 . (0999ومتأمل ومنظم يصنع األهداف وقائد يوجه  )الركايب، 

: إن املنظمة تسعى إىل بناء هياكلها واسرتاتيجيتها لغرض تدعيم وتوسيع التعلم التنظيمي  ملالتع -4

يفاً كتسمى باملنظمة املتعلمة، وهو مفهوم أصبح شائعاً بني املنظامت التي تسعى إىل أن تصبح أكرث ت

فراد أن يكون األ  مع التغيري املستمر وتركز عىل التعلم الذي يتعدى ذلك إىل التعلم التنظيمي أي

     . (3110األساس يف الصيغ واألساليب والعلميات التي متكنهم يف أداء التعلم التنظيمي )حسن، 
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ة، مبعنى تأثري الخربة املكتسب ( أن التعلم هو التغيري يف امليل لالستجابة تحت3112ويرى السلمي )      

كتسب مزيداً من الخربة والتجربة نجده مييل إىل الترصف والسلوك بأشكال تختلف عن أإن الفرد إذ 

  .أشكال السلوك التي كان يأتيها قبل مروره بتلك الخربات والتجارب

إنها تعني بالنسبة لإلنسان ف تعني مرونة األشياء بشكل عام القابلية لالنحناء أو االنثناء، أما املرونة: -3

التغيري أو التكيف. وتعترب املرونة أحد املظاهر التنظيمية، حيث أن هناك أيضاً ترابط وثيق بني املرونة 

واألداء، حيث أن املرونة الوظيفية مهمة خاصة عندما تكون األعامل واسعة جداً واملهارات املطلوبة 

  (.Lorsch, 1996واسعة أيضاً )

وضمن موضوع املرونة باعتباره مؤثراً عىل األداء هناك ما يسمى بربنامج الفوائد )املساعدات          

املرنة( هو الربنامج الذي يسمح للعاملني مبوجبه أن يحصلوا عىل الفوائد التي تفي بحاجاتهم قدر 

منهم  والطلب المكان حيث يقوم املدير الذي يتبنى هذا الربنامج بإعداد قامئة من الفوائد للعاملني

 (.Delenzo & Robbins, 1999االختيار للفوائد التي يرغبون الحصول عليها )
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 املتوازن األداء بطاقةاملبحث الثالث: 

 املتوازن: األداء بطاقة مفهوم

أطلقت العديد من املصطلحات عىل بطاقة األداء املتوازن، حيت سميت ببطاقة النجازات،        

تلك  : توازنة، وبطاقة الدرجات املتوازنة، وأخرياً بطاقة األداء املتوازن ويقصد بهاوبطاقة العالمات امل

البطاقة التي تعنى بقياس األداء عىل مستوى املنظمة ككل من جميع جوانبها )سعيفان والطيط، 

3119.) 

املالية عىل أنها مجموعة من مقاييس األداء املالية وغري Kaplan & Norton ( (1996ويعرفها        

 . إلدارة العليا صورة واضحة وشاملة عن أداء منظامتهمل التي تقدم 

بأنها نظام قياس اسرتاتيجي يتضمن كل من املقاييس املالية وغري  املتوازن: كام عرف بطاقة األداء       

 . (3100 ،)الرفايتداخل املنظمة  املالية اختريت من قبل علامء أكادمييني والخرباء لقياس أداء األعامل

( عىل أنها منوذج يعرض طرقاً متنوعة لدارة املنظمة لكسب 3101يف حني عرفها هاشم والعابدي )     

عوائد مرضية من خالل صناعة قرارات اسرتاتيجية تأخذ يف الحسبان اآلثار املنعكسة عىل كل من البعد 

 املايل والزبائن والعمليات وتعلم االفراد.

( عىل بطاقة األداء بأنها أداة تستخدم لنقل وتوصيل 3119م وأبو فضة )وأشار كل من درغا     

اسرتاتيجية املنظمة إىل الوحدات واملستويات الدارية املختلفة، وأيضا لقياس مناذج التنفيذ يف تلك 

الوحدات، فاستخدامها بشكل يضمن تحقيق النتائج املستهدفة مبا يدعم من قوة املنظمة وموقفها 

 لك عن طريق توفري أداة لتتفيد االسرتاتيجية واملحاسبة عن نتائجها املستهدفة.التنافيس وذ

 :عىل أنها (0992) (  يف عام(Kaplan & Nortonوقد طور تعريف بطاقة األداء املتوازن كل من       

م دبطاقة تسجيل ذات أربعة أبعاد هي البعد املايل، الزبائن، العمليات الداخلية، والتعلم والنمو، تق

 (.3111املنظمة للمستقبل )الزرير، وقيادة أداء  تحسنيصورة متوازنة عن األداء فضالً عن 
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 مراحل تطور التقييم ببطاقة األداء املتوازن:

بالرغم من أن التقييم ببطاقة األداء املتوازن نشأ يف األصل كبطاقة لتقييم األداء املؤسيس من      

رسة الفعلية لها فرضت مرحلتني من التطور الجذري يصل اىل درجة منظور متكامل، إال أن واقع املام

 : ( وتتمثل يف اآليت3101االنقالب )الكفراوي، 

م األداء بأبعاده األربعة إىل وسيلة لدارة ه: التحول بالبطاقة من مجرد أداة لوصف وف التطور األول

 جيل النتائج فحسب بل لها اهميتها يفهذه األبعاد ذاتها، أي أن فكرة البطاقة كذلك مل تعد وسيمة لتس

 . تقديم املؤرشات لنتائج متوقعة يف املستقبل من شأنها أن تساعد املنظمة يف البناء االسرتاتيجي

: والتحول الذي تصبح فيها البطاقة أداة لرسم االسرتاتيجيات يف املنظمة بجميع  التطور الثاين

ة البطاقة يف وضع مستويات مستهدفة األداء مستوياتها التي تتضمنها، بحيث مل تقترص أهمي

االسرتاتيجي، بل صياغة اسرتاتيجية عامة تضم كافة تلك األبعاد، وتتفرع منها الخطط والربامج يف جميع 

 املجاالت واألنشطة التي تتضمنها.

 زنوأشاره مام سبق ذكره من مراحل التطور ميكن القول بأنه من الواضح أن بطاقة األداء املتوا     

تقدم عملية مهمة يف تطبيق االسرتاتيجية من اجل الحصول عىل تغذية راجعة منها، وذلك يساعد 

املنظمة يف الرتكيز مستقبال عىل ما يجب تحقيقه، مام يؤدي ذلك يف تحويل عمل البطاقة من نظام 

 تقييم اىل نظام إدارة اسرتاتيجية يواكب عرص التكنولوجيا.

 : زنخصائص بطاقة االداء املتوا

 ،(3101؛ مقدم، 3101زغلول،  ) تتمثل يف اآليتالتي خصائص أساسية، و بطاقة األداء املتوازن متتلك 

 : وهي
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 . بعادداء املتوازن مقياس رباعي األ أل يعترب مقياس ا

داء املتوازن عىل قياس املكونات الرأسية الخمسة من خالل املنظورات االربعة للبطاقة، تعمل بطاقة األ 

 لهدف االسرتاتيجي الرئيس، الهدف االسرتاتيجي الفرعي، املقاييس، املهام، واملبادرات .وهي : ا

 تتسم بطاقة األداء املتوازن مبحدودية املؤرشات يف األداء املايل وغري املايل.

ن متقوم بطاقة االداء املتوازن بربط األداء املايل وغري املايل مع األهداف االسرتاتيجية الفرعية املستمدة 

 اسرتاتيجية املنظمة الرئيسة.

 متطورة، تتيح استخدام وتكنولوجيا متطور معلومايت نظام توفر ضمن يعمل املتوازن األداء بطاقة أن

  املحدد يف الوقت وأفقي رأيس بشكل املعلومات تدفق أجل الربمجية، من التقارير نظام

 االسرتاتيجية الفرعية االهداف بني ببيةالس الرأسية الروابط اساس عىل تعمل املتوازن االداء بطاقة

 . األساسية األداء مؤرشات البعض، وبني وبعضها

التنظيمي للمنظمة،  الهيكل يف مستقيمة إدارية وحدة وجود املتوازن األداء مقاييس تطبيق تطلب

 واملؤسسة. للعاملني االسرتاتيجي األداء عىل االرشاف تتوىل

 زن:املتوا األداء بطاقة تصميم خطوات

 وهي: ،(3119، إدريس والغالبيبطاقة االداء املتوازن متر بعدة خطوات مهمة ) صميمأن عملية ت

بتطبيق البطاقة لألداء املتوازن ضمن معايري محددة، وهي أن يكون الفريق من أختيار فريق يكلف 

قق التطبيق مبا يح دارية، وميتلكون املهارات والقدرة عىل التفكري التحلييل والتغيريكافة األقسام ال 

 . الصحيح لها
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تحديد توجهات املوارد البرشية، هذه التوجهات تعتمد عىل طبيعة خيار املؤسسة وتكون تلك 

 التوجهات من قبيل استقرار الكوادر املوهوبة يف وظائف إدارة املوارد البرشية .

 توجهات لنتاج املطلوبة العنارص تأشري عىل يساعد هذا البرشية، املوارد نظام حدود وتحديد توضيح

 محددة قياسات ومعايري وضع تم ما هو إدارته يتم الذي أن حقيقة يف تتجسد الفكرة حيث أن األداء،

 له .

 أو التكاليف األجر أو إىل مستندة القياسات تكون أن ميكن فمثال البرشية، ملواردا قياسات تحديد

  . واالمتيازات والتكاليف الفوائد بني والعالقات الربط كذلك طبيعة غريها،

يقوم أعضاء الفريق املكلف بالتطبيق عىل معرفة مستوى األداء الحايل للمنظمة، وما هي نقاط القوة 

 . ؟وهل توجد فرص وتهديدات تحيط باملنظمة ،والضعف داخل املنظمة

ا ينسجم مع هداف، أي تحقيق االهداف االسرتاتيجية مبتحديد االسرتاتيجيات التي تؤدي اىل تحقيق األ 

 . األهداف بشكل متكامل  تلك يف تحديد املتوازن داءرؤية املنظمة، حيث تساهم بطاقة األ 

ق يتم فيها التعرف عىل مدى تحقيتم اختيار مقياس لكل هدف من األهداف االسرتاتيجية يف املنظمة 

 األهداف والعوامل املؤثرة عىل األاداء االسرتاتيجي .

ن معلومات تطبيق النظام مبا تحتويه منه يف يداء املتوازن بناًء عىل ما تم تضمبطاقة األ القيام بتصميم 

 . أساسية، ومن الرضوري أن يكون لكل بطاقة مقياس خاصة بها

ل إنجاز الوظيفة كونها أداة ديناميكية لإلدارة االسرتاتيجية بشكتطبيق بطاقة األداء املتوازن يف  تابعةم

افة العمليات يف املنظمة بكبطاقة األداء املتوازن من خالل متابعة  مستمر للتأكد من سالمة تطبيق

 .املستويات الدارية ومستوى األداء لها 
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 أبعاد بطاقة األداء املتوازن:

إىل  سةاملؤس تحويل رؤية واسرتاتيجية ىلة تقوم علية متكامملبطاقة قياس األداء املتوازن ع أن      

 من نواتج من خالل سلسلة من تحققه تلك املقاييس عن ما يس، فضالًأربعة أبعاد أساسية من املقاي

الل رسم خوالعمليات الداخلية والتعلم والنمو من  وباملستفيدينمتمثلة بالتقييم املايل  الخطوات،

ني مؤرشات تجمع ببطاقة األداء  ، حيث أنات تضع االهداف املطلوب تحقيقها لتلك املقاييساسرتاتيجي

، وكام موضح يف (Niven, 2003) واملستقبل واملؤرشات التي تقود إىل األداء االسرتاتيجي ونتائج الحارض

 .( 3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

      

      

 

 

باحث ال قامأبعاد، والذي يتكون من أربعة  ،داء املتوازنبطاقة األ  أبعاد النموذج منبني يف هذا وكام م

 وهي كاآليت : سسة، داء االسرتاتيجي للمؤباستعاملها يف قياس األ 

  

 بعد مستفيدين

من هم عمالؤنا؟ 

كيف نضيف قيمة لعمالؤنا؟ 

 

 العمليات الداخليةبعد 

ما هي العمليات الداخلية التي 

أجل  يجب التميز بها من

إرضاء العمالء وبالرغم من 

 محدودية الميزانية

 يالمالالبعد 

ما هي سبل تقديم قيمة 

مضافة لعمالئنا مع االحتفاظ 

 بالسيطرة على تكاليفنا

 بعد التعلم والنمو

ما هي آليات التطور والتغيير 

لمواكبة متطلبات القوانين 

 والتشريعات

 االستراتيجية
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  املايل الُبعدالُبعد االول:  -0

لقياس األداء يف اآلجل القصرية األمد واظهار نتائج األفعال  أحد أهم مقاييس عد البعد املايليُ         

التي تحدث بالفعل وليس عىل مسببات هذه النتائج بإعتبار أن املقاييس املالية يف هذا املجال يعتمد 

مع  ،وى عائد االيرادات املالية املحصلة بالعمل عىل تعظيم العائد من االيرادات املاليةمستعىل قياس 

 اي أن مقاييس املالية تعمل عىل قياستخفيض تكلفة االستخدامات باملقارنة مع السنوات السابقة، 

 ( .3112الجوانب املالية يف األجال القصرية )البدران، 

( هي تلك العوائد واألرباح وقيمة 3119) دودينكام أوضحها  الجوانب املاليةومتثل تلك        

املوجودات، وتبدو أهمية هذا املقاييس بالنظر إىل الهدف األسايس للمنظامت الذي تعمل عليه من 

وهو تحقيق أرباح مادية أو توفري املوارد لالستمرار والبقاء، فاملقاييس يف هذا الُبد ستعكس  أهداف

هائية وبالتايل تعرب املقاييس املالية عن محصلة نالخرى عىل األداء املايل للمؤسسة، مدى تأثري املقاييس ا

لكافة التغريات والتحسني الذي يطرأ عىل األبعاد االخرى . إذ إن التحسني لجميع املقاييس ينصب يف 

 النهاية عىل تحسن الوضع املايل وتحقيق إسرتاتيجية املؤسسة .

  ستفيدينامل بُعدالُبعد الثاين:  -3

تركز فيها عىل املستفيدين من خالل كسب رضاهم أن الكثري من املنظامت اليوم رسالة واضحة       

لتحتل درجة التميز بني املنظامت وتحقيق القيمة الحقيقة ملستفيديها، وأن أداء املنظامت من وجهة 

ء املتوازن لتلبي رغبة نظر املستفيدين أصبح ذا اولوية لإلدارة العليا . حيث جاءت بطاقة األدا

املستفيدين وتحقيق أهداف املنظمة، ويتطلب االمر صياغة الرسالة للمنظمة بصورة صحيحة تجاه 

 ( . 3119خدمة املستفيدين يف مقاييس تعكس املهمة باالتجاه املناسب )أبو قمر، 

تي تلبي املستفيدين يشمل جميع االنشطة والجراءات ال ( بأن بُعد3111أوضح جودة )       

احتياجات ورغبات املستفيدين، وتربز هنا أهمية رسعة االستجابة لطلبات املستفيدين والوصول إىل 

 من أهم املقاييس املستخدمة يف بُعدو  توقعاتهم مبا ينعكس ذلك عىل عالقة جيدة مع املستفيدين، 

املؤسسة  تبقى يجب أنومعدل الشكاوى التي  الوقت والنوعية واألداء والخدمة هواملستفيدين 

 بها للوصول إىل مستوى رضا املستفيدين وتلبية توقعاتهم . االهتامم
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  الداخلية العمليات بُعدالُبعد الثالث:  -2

تجهز املنتجات والخدمات التي تخص  جميع األنشطة والعمليات الداخلية التيميثل هذا الُبعد       

فيدين، الُبعد املايل واملست عمليات الداخلية التي تعززاملنظمة واملستفيدين، ويركز هذا الُبعد عىل ال

وتحدد األهداف التي تحسن من املنتجات واملساعدة عىل تصحيح االنحرافات وتطوير األداء من أجل 

 ( .3100تحقيق رضا املستفيدين )الرفايت، 

 التي تتمثل يف( أن بُعد العمليات الداخلية يتضمن جميع أنشطة املنظمة 3101ويضيف عوجة )       

سلسلة القيمة الحقيقة بها اعتباراً من التطوير والتحديث والدراسات وحتى خدمة املستفيدين بصورة 

املقاييس غري املالية التي توضح الية عمل املنظمة يف تحويل مستمرة، ويركز هذا الُبعد عىل مسببات 

 املدخالت إىل مخرجات ذات قيمة بالنسبة للمستفيدين .

  بُعد التعلم والنموعد الرابع: البُ   -4

عىل قدرة املوظفني ومستوى املهارات املكتسبة لديهم يف  يف بطاقة األداء املتوازنهذا الُبعد  يُعد     

أي مجال وظيفي والذي يحاول فيها التميز من خالل الوصول فيها إىل أفضل العمليات الداخلية يف 

  (.3119)الغبان وحسني، ن سبيل خلق قيمة لكل من املنظمة واملستفيدي

( إىل أن هذا الُبعد يعمل عىل تبيان ما تبدو عليه األصول غري امللموسة من رأس 3113ويشري سعيد )   

مال برشي ورأس مال معلومايت وتنظيمي ومعرفة مدى قصورها من أجل إجراء التحسينات عليها 

 متكنها من زيادة القيمة لألجل الطويل .بحيث 
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 : ربعاملتوازن األ داءاأل  ةبطاقأبعاد  بني العالقة

مجموعة مختلفة من مقاييس النواتج ومحركات أداء تلك  ن القياس املتوازن لألداء يقوم عىلإ      

سم هذه العملية وتت ،النتائج املاليةونهايتها  ضع السرتاتيجيةبدايتها و  ميثل عملية متكاملةو النواتج، 

يعكس سلسلة من عالقات السبب والنتيجة تتخلل االبعاد األربعة لهذا  بالرتابط والتتابع . األمر الذي

هي مسببات لحدوث املقاييس الخاصة بالعمليات الداخلية  والنمو القياس، كام إن مقاييس التعلم

التي بدورها تؤدي إىل حدوث املقاييس املتعلقة باملستفيدين والتي تؤدي يف النهاية إىل املقاييس 

العالقات السببية بني مجاالت األداء تعطي تصور حول التنبؤ باألداء االسرتاتيجي يف املالية، وهذه 

  (Kaplan & Norton, 2007اآلجل الطويل )

أن البطاقات األربع لقياس األداء تدعم بعضها بعضاً، فالتعليم والنمو  Maisel (3112) الحظ      

وكل هذا  ،ستفيدينالتي بدورها تؤثر يف رضا امليدعم العمليات الداخلية ويؤثر عىل رضا العاملني، و 

ربية، و الدراسات األجنبية يف عديد من دول العامل األ بعضيؤثر يف املؤرشات املالية، وهذا ما أيدته 

 . يم للقطاع العام أو القطاع الخاص او الوحدات الحكومية يسواء عىل مستوى التق

من العمليات متثل عالقات سبب ونتيجة، وأن تلك بأن هناك العديد ( 3111واشار الزرير )       

املقاييس تحقق العالقة بينهم من أجل إدارة تلك العمليات الداخلية بحيث تتضمن تلك العالقة بطاقة 

األداء االربعة، ويتم وصف تلك العالقة من خالل رسم اسرتاتيجيات خاصة متثل العالقات السبب 

 سرتاتيجيات الفرعية مع بعضها البعض وبني مؤرشات األداء .والنتيجة لبيان كيفية الربط بني اال
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 السابقة  الدراساتاملبحث الرابع: 

 الدراسات باللغة العربية  : أوالً

 األداء االسرتاتيجي لدارة املتوازن األداء بطاقة فاعلية مدى ( بعنوان: قياس3103دراسة ملكاوي ) -0

 اربد . يف االجتامعي الضامن مؤسسة عىل انيةميد دراسة :األردنية العامة املؤسسات يف

 مدى فاعلية قياس ميكن أساسها عىل التي املعايري من مجموعة هدفت هذه الدراسة إىل تحديد        

 املقومات األساسية عىل للتعرف وذلك األردنية العامة املؤسسات يف املتوازن األداء تطبيق بطاقة

 ملضامن املؤسسة العامة موظفي من الدارسة مجتمع تكونو  ن،املتواز  األداء تطبيق مقاييس لضامن

 عينة وتم استخدام االداريني، واملوظفني األقسام ورؤساء الدوائر مديري من يف اربد االجتامعي

 لخضاع ونتيجة لجمع البيانات، أداة االستبانة واستخدمت وموظفة، ( موظفاً 30من ) مكونة عشوائية

 الحصايئ . يللالتح أدوات ين واستخدامامليدا لالختبار املعايري

 املؤسسات يف توفرت إن والتي املعايري من مجموعة إن هناك : أهم النتائج اىل الدراسة وخلصت      

 متطلبا العليا الدارة دعم رياملعاي ومن املتوازن، األداء مقاييس تطبيق نجاح ضامن ىلع ستعمل العامة

 لبطاقة األربعة املحاور تعد العامة املؤسسات يف املتوازن األداء مقاييس تطبيق لنجاح الزما أساسيا

 كافية املتوازن األداء لبطاقة األربعة املحاور تعد ،العامة املؤسسات يف للتطبيق مالمئة املتوازن األداء

 يف اليةامل املنظورات من أهمية أكرث املالية غري تعد املحاور ،العامة املؤسسات يف املتوازن األداء لدارة

  .العامة املؤسسات يف التقييم عملية

 داء املؤسيسعىل األ  البرشية املوارد إدارة اسرتاتيجية أثر : بعنوان (،3104دراسة األحصب ) -3

 اليمني . التجاري البنك عىل حالة دراسة :املتوازن األداء بطاقة باستخدام
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البنك  يف البرشية املوارد إدارة اسرتاتيجيات مامرسة التعرف عىل مستوى هدفت هذه الدراسة إىل      

االثر  عالقة اختبار عن فضال له، املؤسيس االداء مستوى عىل التعرف وكذلك اليمني، التجاري

 مجتمع الدراسة وتكون، اليمني التجاري للبنك املؤسيس األداء عى البرشية املوارد إدارة السرتاتيجيات

 البنك مدراء فروع وجميع التشغيلية، االدارة من والقياديني الوسطىو  العليا االدارة العاملني جميع من

 الشامل، ألسلوب الحرص وفقاً  العينة اختيار وتم ( فرداً،003عددهم ) والبالغ املحافظات، جميع يف

 . التحلييل الوصفي منهج عىل الدراسة واعتمدت

 بشكل ظهرت البرشية املوارد ةإدار  اسرتاتيجيات نإ   :همهاأ  من للنتائج الدراسةتوصلت و       

 العينة، افراد استجابات حسب وذلك اهمية االقل اىل االكرث من اهميتها حيث درجة من متسلسل

 بدرجة كانت مجتمعة البرشية املوارد ادارة السرتاتيجيات التجاري البنك مستوى مامرسة كان حيث

 حصلت فقد منفردة البرشية واردامل ادارة اسرتاتيجيات مامرسة ملستوى اما بالنسبة متوسطة،

 السرتاتيجية كان الثاين والرتتيب مرتفعة، وبدرجة االول الرتتيب عىل االختيار والتعيني اسرتاتيجية

 وبدرجة البرشية والتنمية التدريب السرتاتيجية فكان الثالث والرتتيب وبدرجة متوسطة، التخطيط

 الخامس واخريا الرتتيب متوسطة، وبدرجة داءاال  تقييم السرتاتيجية والرتتيب الرابع متوسطة،

 االداء بطاقة باستخدام املؤسيس االداء مستوى ن، إ منخفضة وبدرجة السرتاتيجيات التعويضات

 واسرتاتيجية والتعيني االختيار السرتاتيجية احصائية داللة ذو ايجابياً  اثراً  هناك  .كان مرتفعاً  املتوازن

   .املؤسيس االداء عىل التدريب فقط

 امليزة يف تحقيق البرشية املوارد إدارة اسرتاتيجية أثر :بعنوان (،3102وصافية ) دراسة مسعودة -2

 . التنافسية

امليزة  تحقيق يف البرشية املوارد إدارة اسرتاتيجية أثر عىل التعرف اىل هدفت هذه الدراسة       

 كان الذي ،ورقلة الجزائريةمدينة يف  ومشتقاته الخشب تموينلل الوطنية املؤسسة يف التنافسية

 وتطوير تنمية يف هاماً  جزءً  كونها البرشية املوارد إدارة أهمية اسرتاتيجية مدى ملعرفة كمبادرة

 األجور نظام ،)والتعيني االختيار(التوظيف  سياسات توضع طريقها عن، و البرشية املوارد كفاءات

 . التحلييل  الوصفي جاملنه الباحث واستخدم. األداء وتقييم والحوافز
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 عىل عاملها تقييم يف املؤسسة تعتمد ال: همهاأ  كانت النتائج من مجموعة اىل الدراسة وتوصلت      

 من سياسات لكل مبارشة تأثري عالقة هناك . الفردي التقييم عىل االعتامدكان و  الحديثة الطريقة

 تنافسية ميزة تحقيق يف األداء تقييم وكذلك ،والحوافز العالوات والتعويضات، األجور، نظام التوظيف،

 . البرشي املورد وأخريا ملمؤسسة الوطني والطار الجودة أبعاد خالل من

 تحقيق النجاح يف البرشية املوارد إدارة اسرتاتيجيات أثر: بعنوان (،3100الفياض ) دراسة -4

 . االسرتاتيجي

 كانت لو وفيام البرشية، املوارد إدارة جياتاسرتاتي منط عن الكشف يف هدفت هذه الدراسة       

 الدراسة استخدمت الفرضيات اختبارات ولتحقيق االسرتاتيجي، النجاح نحو الوزارة ة لقيادةمئاو م

ومعاونيهم  واملدراء النقل، وزارة يف األقسام ورؤساء ومعاونيهم املدراء من عينة عىل امليدانية وطبقت

 للطريان املدين، الرشكة العامة الرشكة العراقية، الجوية الخطوط كةكرش  ( وزارة النقل رشكات بعض يف

 إفراد وبلغ عدد ، البحري( للنقل العامة الرشكة الربي، للنقل العامة الرشكة الحديد، للسكك العامة

 إفراد وبلغ عدد الحديد وسكك الجوي القطاع من عينة اخذ تم الزبون رضا (، ولقياس43العينة )

 واملقابالت والزيارات امليدانية، االستبانة، طريق عن البيانات جمع (، وتم42لزبون )ا لرضا العينة

  . الدراسة بيانات الستكامل الرسمية الوثائق وبعض الشخصية

 املوارد إدارة السرتاتيجيات التأثري عالقات جميع أهمها: إن النتائج من إىل وتوصلت الدراسة      

 داللة معنوية جميعها ذو كانت وكذلك معنوية داللة وذات قوية كانت االسرتاتيجي والنجاح البرشية

 النجاح االسرتاتيجي تحقيق عىل التأثري يف البرشية املوارد إدارة اسرتاتيجيات دور إىل يشري مام .

 . للمنظامت
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 يف فنياداء املوظ عىل واثرها البرشية املوارد ادارة اسرتاتيجية: (، بعنوان3101املرشقي ) دراسة -3

 ميدانية . دراسة: الخدمية املنظامت

واداء  البرشية املوارد ادارة اسرتاتيجية بني واالرتباط ثراأل  عالقة تحليل هدفت هذه الدراسة إىل      

 جميع املصارف من الدراسة مجتمع وتكون . اليمنية الجمهورية يف االسالمية املصارف املوظفني يف

 موظف . (392قوامها ) بسيطة عشوائية عينة اختيار وتم ( مصارف،4) وعددها االسالمية العاملة،

املوارد  ادارة اسرتاتيجية لتطبيق الكيل املستوى كان : همهاأ  من النتائج اىل الدراسة وتوصلت      

 املوارد البرشية، تخطيط االستقطاب، والتعيني، االختيار  :كالتايل االهمية تدرجت وقد .مرتفع البرشية

 بني داللة احصائية ذات ايجابية عالقة وجود . واملعنوية املادية الحوافز والرواتب، االجور ،الرتقية

 . الخدمية  الدراسة املنظامت مجتمع لدى املوظفني واداء البرشية املوارد ادارة اسرتاتيجية متغريات
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 ثانياً : الدراسات باللغة االجنبية 

  : انبعنو   Rebecca et al., 2013)دراسة ) -0

"The Effect of Strategic Human Resource Management on Organizational 

Performance :The Mediating Role of High-Performance Human Resource 

Practices. " 

 حيث تم املايل األداء البرشية عىل املوارد إدارة اسرتاتيجية أثر بيان إىل الدراسة هدفت هذه      

 .  صناعية ومالية منظمة (118) دراسة

 عىل املوارد البرشية إدارة السرتايجيات عالياً  أثراً وتوصلت الدراسة للنتائج من أهمها: هناك      

 عملية وتسهل املايل األداء تعزز االسرتاتيجيات ان النتائج كذلك وبينت .البرشية املوارد مامرسات

        . افضل بشكل تنفيد االسرتاتيجيات

  : بعنوان (،Jery, 2013دراسة ) -3

" Strategic Human Resource Management and Performance; The Universalistic 

Approach – Case of Tunisia " 

 يف حالة دراسة  واألداء البرشية املوارد إدارة تيجياتااسرت  بني العالقة بيانل سةراالدت هذه هدف      

 . التحليل يف نوعية منهجية اختيار وتم شمويل لمدخ استخدام تم حيث . تونس

 يف تسهم البرشية املوارد إدارة تيجياتااسرت  ان : أهمها النتائجالدراسة مجموعة من  أظهرت حيث     

 التأثري وبينت املنظمة أصولمن  كأصل البرشي املال سأ ر  اعتبار وكذلك البرشية املوارد وظيفة تطوير

 . الوظيفي األداء دةزيا عىل البرشية تيجيات املوارداالسرت  وااليجايب املبارش
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  : بعنوان (،Ayanda & Sani, 2010دراسة ) -2

" Strategic Human Resource Management and Organizational Effectiveness in the 

Public Sector: Some Evidence from Niger State " 

تالف ي  .االداء املؤسيس يف البرشية املوارد ادارة اسرتاتيجية راث عىل لتعرفلهدفت هذه الدراسة       

( 333من ) عينة الدراسة اختيار وتم النيجري، العام القطاع الوزارات يف جميع من الدراسة مجتمع

 . للدراسة  الوزارات كعينة يف رئيس قسم

 البرشية كان املوارد ادارة ياتاسرتاتيج مامرسات مستوى ان : التالية النتائج اىل الدراسة وتوصلت      

 . الفعالية التنظيمية البرشية املوارد ادارة اسرتاتيجيات بني قوية ايجابية ارتباط عالقة وجود متوسط . 

  : بعنوان (Wan et. al, 2002دراسة ) -4

" Strategic Human Resource Management and Performance; The Universalistic 

Approuch – Case of Tunisia " 

لتعرف عىل أثر إسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية يف أداء الرشكات . وتكون لهدفت هذه الدراسة     

(، 090مجتمع الدراسة من الرشكات متعددة الجنسيات والرشكات املحلية يف سنغافورة والبالغ عدد )

 .  حرصاً  وتم اختيار الدراسة من مدراء الرشكات

: يتم مامرسة إسرتاتيجيات املوارد البرشية بدرجة مرتفعة، حيث  ما ييل راسة إىلوتوصلت الد     

حصلت إسرتاتيجية تقييم االداء عىل درجة مامرسة مرتفعة جداً بينام حصلت إسرتاتيجية التدريب عىل 

 درجة مامرسة مرتفعة، وكان مستوى أداء الرشكات مرتفع جداً .
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 : بعنوان  (،Gong, et. al, 2009دراسة ) -3

" Human Resources Management and Firm Performance: The Differential Role of 

Managerial Affective and Continuance Commitment " 

وتكون  الرشكة داءأ و  البرشية املوارد ادارة مامرسات بني العالقة هدفت هذه الدراسة إىل معرفة     

 العينة القصدية اسلوب عىل بناءاً  الدراسة عينة اختيار وتم صينية، رشكة (422من ) مجتمع الدراسة

 . ( موظف 334عددها ) والبالغ

املوارد  ادارة اسرتاتيجيات مستوى ان : اهمها من النتائج من مجموعة اىل الدراسة وتوصلت      

 ايجابية بني ةعالق هناك . متوسط الرشكة اداء مستوى كان بينام .مرتفعة بدرجة كانت قد البرشية

 اتخاذ القرارات، يف املشاركة املوظفني، اختيار املوظفني، امان(البرشية  املوارد لدارة الفرعية النظم

 . الرشكة واداء  )الوظيفي املسار تخطيط التدريب، التعويضات،
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  الفصل الثالث
 الطريقة والجراءات

 

 مقدمة :

، التي استخدمت يف الدراسة، كام يتضمن يتضمن هذا الفصل وصفاً للطريقة والجراءات  

تعريفاً مبنهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتها، واألدوات املستخدمة فيها، وكيفية بنائها، وإجراءات 

تطبيقها، والتأكد من صدقها وثباتها، إضافة إىل وصف الطريقة الحصائية، التي استخدمت يف تحليل 

 لنتائج .للوصول إىل االبيانات، 

 جية الدراسة:منه

أن الهدف هو قياس مدى بطاقة األداء  تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، حيث

احث الب املتوازن لألداء االسرتاتيجي يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن، واستخدم

حكم ن خاللها يتم الالبيانات الرضورية يف املؤسسة موضع الدراسة والتي ماألسلوب الوصفي لوصف 

داين االعتامد فيها بشكل كامل عىل املسح املي من خاللدراسة تحليلية  وتعد عىل نجاح تطبيق املقياس،

، أما من حيث أداة الدراسة استخدم الباحث االيتبانة كأداة للحصول ملجتمع الدراسة من خالل عينتها

 . لدراسةعىل البيانات الرضورية والالزمة الختبار صحة فرضيات ا

 مجتمع الدراسة وعينتها:

الغ والب يف الردنمجتمع الدراسة من كافة العاملني يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي متثل 

وظفاً يف مؤسسة الضامن االجتامعي، تم أختيارهم ( م031)، وتكونت عينة الدراسة من (201عددهم )

( 3وتبني أن هناك ) ،استبانة (043منهم )اسرتد  (،Krejcie & Morgan, 1970) بطريقة عشوائية

، ( استبانة041بلغت عدد االستبانات القابلة للتحليل االحصايئ )وبالتايل استبانات غري صالحة للتحليل، 

 .  (4كام مبني يف الجدول رقم )
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 مصادر جمع البيانات:

 املعلومات، وهام :مصادر  من لغرض تحقيق أهداف الدراسة الحالية فقد اعتمد الباحث عىل نوعني

 اعتامد عىل الدراسة، ملوضوع التحليلية الجوانب معالجة بغية الباحث  أوالً : املصادر األولية : قام

ها الباحث اعترب  حيث الغرض، لهذا خصيصا صممت والتي عليها االستبيان يطلق ما أو األسئلة استامرة

ع االستبانة عىل عينة الدراسة من خالل حيث تم توزي الدراسة؛ مبجتمع مقارنة جيدة للدراسة أداة

 الباحث شخصًيا .

 للدراسة النظري الجانب معالجة بغية للمعلومات جمعه يف الباحث ثانياً : املصادر الثانوية : اعتمد

  : منها متنوعة مصادر عىل

 جي .ياملراجع والكتب ذات العالقة مبوضوع الدراسة اسرتاتيجية املوارد البرشية واألداء االسرتات

 األبحاث املنشورة يف مجالت علمية متخصصة واملواقع االلكرتونية .

 رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه التي تبحث يف موضوع الدراسة الحالية .

 أداة الدراسة :

هذا  .متت صياغة أداة الدراسة بالشكل الذي ميكن الباحث من دراسة املتغريات بالشكل الصحيح        

ملحور، الخاصة با أمام كل فقرة من الفقرات)√( االستبانة بحيث يقوم املجيب بوضع إشارة  وقد أعدت

إذ يوجد مقابل كل فقرة أعمدة تعكس خمسة مستويات لإلجابة أو للموافقة من عدمه، وميثل كل 

( وفقاً ملقياس ليكرت الخاميس، مع العلم أن جميع 3إىل  0مستوى وزنا معينا تصاعديا يتدرج من )

 ( اآليت مجاالت الجابة وأوزانها :0الفقرات كانت إيجابية يف االستبانة، ويبني الجدول رقم )
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 ( مجاالت الجابة وأوزانها3جدول رقم )

 الجابات بدرجة املوافقة القيمة املعطاة للبند أو األوزان

 موافق بشدة  3

 موافق  4

 موافق بدرجة متوسطة 2

 ال أوافق 3

 دةال أوافق بش 0

 

داة التي تم استخدامها لديها القدرة أن األ  وتم أجراء االختبارات الخاصة بأداة الدراسة للتأكد من      

 هذه منو  ،العينة أفراد عىل قياس ما ينبغي قياسه، كام تهدف إىل التعرف عىل درجة مصداقية إجابات

 اآليت :هي كاالختبارات التي تم استخدامها 

 اختبار صدق األداة :

تستخدم للتأكد من أن العبارات التي تحتويها أداة الدراسة ميكن أن تؤدي إىل جمع البيانات بدقه       

ولتحقيق ذلك قام الباحث بعرضها عىل مجموعة من املختصني بهدف التأكد من وضوح العبارات 

اآلراء الحظات و املستخدمة وسهولتها، وشمولها وقدرتها عىل تحقيق أهداف الدراسة، وقد تم األخذ بامل

 التي أبداها املحكمون وخصوصاً املالحظات التي اجتمعت اآلراء عليها .
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 اختبار ثبات األداة :

تستخدم ملعرفة ثبات األداة وإمكانية الحصول عىل نفس البيانات عند إعادة الدراسة باستخدام أداة 

 ت االستبانة وإمكانية االعتامدوالختبار ثبا ،الدراسة نفسها عىل األفراد أنفسهم يف ظل ظرف واحد

عليها يف اختبار الفرضيات وتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم استخدام مقياس االتساق الداخيل 

 لقياس درجة الثبات لجابات أفراد عينة مجتمع الدراسة عىل أسئلة االستبانة .  (كروبناخ ألفا)

ني خيل بني الجابات، ولذا فان قيمتها ترتاوح بوميكن تفسري قيمة ألفا عىل أنها معامل الثبات الدا     

، وقد أظهرت (Sekaran, 2003)( فأكرث %21( وأن القيمة املقبولة إحصائياً لهذا املقياس هي )1-0)

نتائج احتساب هذا املعامل أن ثبات الفقرات كان مقبوالً، مام يؤكد إمكانية االعتامد عىل االستبانة يف 

 :  (2)ح يف الجدول اختبار الفرضيات، كام موض

 (3جدول رقم )

 ثبات البيانات الواردة يف االستبانة نتائج اختبار معامل ألفا كرونباخ للتحقق من درجة

 املحور عدد الفقرات قيمة معامل ألفا

 تخطيط املوارد البرشية  3 1.942

 االختيار والتعيني 4 1.949

 التدريب 3 1.930

 التعويضات 3 1.942

 تقييم االداء 3 1.942

 مجال اسرتاتيجية  املوارد البرشية ككل 34 1.940
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 البعد املايل  3 1.941

 بعد املستفيدين 3 1.942

 بعد العلميات الداخلية 3 1.941

 بعد التعلم والنمو 3 1.943

 مجال االداء االسرتاتيجي ككل  31 1.943

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج      

( أعاله أن قيمة معامل كرونباخ )ألفا( لجابات مجتمع الدراسة عىل 3يتبني من الجدول رقم )      

(، كان 1.930فقرات االستبانة عن كل مجاالتها كانت مقبولة، وكام أن قيمة املعامل ألفا لالداة ككل )

ة، وهناك اتساق داخيل ، ويدل ذلك عىل وجود درجة مقبولة من الثبات واملصداقي)( (%21أكرب من )

أيضا بني فقرات االستبانة، ولذا فقد أعتمد الباحث هذه االستبانة كمصدر أويل لجمع بيانات الدراسة، 

 وبالتايل فإنه ميكن تعميم االسئلة عىل مجتمع الدراسة . 

 املعالجات الحصائية املستخدمة يف تحليل البيانات :

حليل يعتمد بشكل رئيس عىل نوع البيانات املراد تحليلها، فقد تم نظراً ألن األسلوب املالئم يف الت     

االعتامد عىل عدد من األساليب الحصائية وباستخدام برنامج الرزمة الحصائية للعلوم االجتامعية 

، وذلك من أجل توظيف البيانات ,SPSS (Statistical Package for Social Sciencesواالقتصادية )

ات وأساليب تغري املليها لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، ويف ضوء طبيعة التي تم الحصول ع

 القياس وأغراض التحليل فقد تم استخدام األساليب الحصائية التالية:

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري : تم استخدام املتوسط الحسايب لجابات أفراد عينة الدراسة عىل 

ضيات الدراسة، واالنحراف املعياري يعرب عن مقدار تشتت القيم عن وسطها االستبانة الختبار فر 

 الحسايب مقاسا بوحدات املتغري نفسه .
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التكرارات والنسب املئوية: يستخدم هذا املقياس لوصف البيانات املتعلقة بالخصائص الدميوغرافية 

 ة عينالللمستجيبني وإعطائها ترتيب حسب أهميتها من وجهة نظر أفراد 

 معامل استخدام تم حيث ،االرتباط بني املتغريات قياسو  تحديد يف ستخدمت االرتباط  تمعامال 

 .التباين والتباين املسموح به معامل تضخم   االرتباط

 الختبار مدى أتباع البيانات للتوزيع الطبيعي  (Kolmogoroov_Smirnov _ test)اختبار 

 بأن نفسه؛ مع تناقضه وعدم املقياس استقرار يعكس ي: الذ  (Cronbach’s Alpha)الثبات معامل

 معامل باستخدام الباحث قام حيث العينة، نفس عىل تطبيقه  إعادة حالة يف النتائج نفس يعطي

 . ألفا( ونباخ كر) طريقة معتمد الثبات

عىل  هاختبار معادلة االنحدار الخطي املتعدد: ألختبار صحة الفرضيات ألثر املتغري املستقل بأبعاد

 املتغري التابع  .

 عرض خصائص أفراد عينة مجتمع الدراسة 

يتناول الباحث يف هذه الفقرة استعراض الخصائص الدميوغرافية ألافراد العينة من خالل وصفها        

وصفاً تفصيلياً استناداً إىل إجاباتهم عن األسئلة الواردة يف االستبانة ضمن فقرة البيانات الشخصية 

 :  يتفراد العينة، وكانت النتائج عىل النحو اآل أل ة، حيث تم استخراج التكرارات والنسب املئوية والوظيفي
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 (4الجدول رقم )

 توزيع مجتمع الدراسة تبعاً للخصائص الدميوغرافية 

 املتغري املستوى التكرار النسبة املئوية

 ذكر 92 22.4%

 أنثى 42 %22.2 النوع االجتامعي

 وعاملجم 140 100%

 سنوات 3اقل من  49 23.1%

 عدد سنوات الخربة

 سنة01اقل من – 3 01 03.9%

 سنة 03اقل من  – 01 21 32.0%

 سنة فأكرث 03 23 33.1%

 املجموع 140 100%

 ثانوية عامة 4 3.9%

 املؤهل العلمي

 دبلوم  31 31.1%

 بكالوريوس 24 33.9%

 دراسات عليا  34.2%

 عاملجمو  140 100%
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 سنة 21اقل من  32 09.2%

 العمر

 سنة 41اقل من -21 32 41.2%

 سنة 31اقل من -41 43 21.1%

 سنة فاكرث 31 04 01.1%

 املجموع 140 100%

 مدير 02 00.4%

 املسمى الوظيفي

 مديرية مديرية  02 9.2%

 رئيس قسم 22 42.0%

 موظف 43 23.0%

 املجموع 140 100%

 SPSSعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج املصدر: إ   

 ( إىل ما ييل :4تشري نتائج الجدول رقم )   

(، بينام بلغ عدد %66.4( وبنسبة )93أن أغلبية أفراد املجتمع هم من الذكور حيث بلغ عددهم ) -

يات و(، وتشري تلك النتيجة إىل أن أغلب شاغيل الوظائف الدارية يف املست%(33.6( وبنسبة 42االناث )

 العليا والوسطى من جنس الذكور .
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سنوات( وبنسبة  3من أفراد املجتمع كان لديهم خربة )أقل من  (49)أظهرت نتائج وحدة التحليل أن  -

، 18)سنة( فقد بلغ عددهم ) 01أقل من  –5( من أجاميل أفراد املجتمع، أما ذوي الخربة )35.0%)

( يف % 27.1( فرد، وبنسبة )38سنة( ) 03أقل من  –10)(، حيث بلغ عدد ذوي الخربة % 12.9وبنسبة )

( من أفراد %25.0( وبنسبة )23سنة( بلغ عددهم ) 03حني بلغ عدد األفراد الذين تزيد خربتهم عن ) 

املجتمع، وتدل هذه النتائج أن املؤسسة متبعة اسرتاتيجية التوازن يف الهيكل التنظيمي بحيث ظهرت 

بينها وال تستغني عن الخربات بسهولة بحيث يشكل فراغ لدى إدارة النسب متقاربة نسبياً فيام 

 املؤسسة . 

(، يف حني %33.9( وبنسبة )24حيث يظهر أغلب مجتمع من حملة شهادة بكالوريوس بلغ عددهم ) -

(، بينام من يحملون شهادات دبلوم %34.2(، وبنسبة )24بلغ عدد من يحملون مؤهل دراسات عليا )

( أقل %3.9( وبنسبة )4(، حني حصلوا حملة شهادة ثانوية العامة )%31.1وبنسبة )( 31بلغ عددهم )

ختيار عدد من أجاميل أفراد املجتمع، مام تدل هذه النتيجة أن املؤسسة تتبع إسرتاتيجية التعيني واال 

 مية .يللمؤهل العلمي بدرجة بكالويوس أكرث من باقي املؤهالت التعل

( 41اقل من  -21غلبية أفراد املجتمع هم ممن ينتمون إىل الفئة العمرية )أظهرت نتائج التوزيع أن أ  -

( وبنسة 43سنة(، حيث يبلغ عددهم ) 31اقل من  -41(، وتايت بعدها الفئة العمرية )%41.2وبنسبة )

(، وبنسبة 04سنة فأكرث( بلغ عددهم ) 31(، والفئة )32سنة( عددهم ) 21(، والفئة )اقل من 21.1%)

أجاميل أفراد املجتمع . وهذا يدل عىل أن معظم عينة الدراسة من متوسط العمر، مام  ( من01.1%)

 حاجتها . بيدل عىل أن املؤسسة مكتفية باملورد البرشي لديهم وتطلب حس

(، بينام املسمى %42.0( وبنسبة )22وتظهر النتائج أن املسمى الوظيفي رئيس قسم بلغ عددهم ) -

(، حيث بلغ عدد أفراد مجتمع من املسمى %23.0( وبنسبة )43)الوظيفي )موظف( بلغ عددهم 

( عىل التوايل،  مام يعزو الباحث %9.2، %00.4(، وبنسبة )02، 02الوظيفي )مدير، ومدير مديرية( )

 املستجيبني عىل االستبانة من خالل اختيارهم . هذا املسمى أكرث أن النتيجة
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  الفصل الرابع
 عرض وتحليل البيانات

 

اء االسرتاتيجي األد يفة استجالء آراء أفراد عينة الدراسة بصدد قياس أثر اسرتاتيجية املوارد البرشية بغي

يف املؤسسة العامة للضامن األجتامعي يف األردن، فقد اعتمد الباحث ملعالجة بيانات املتوسط الحسايب 

يف إجابات أفراد العينة، كمقياس لجابات أفراد العينة، واألنحراف املعياري لقياس مدى التشتت 

حصائية االخرى التي من خاللها يتم التوصل إىل النتائج، وكام ييل عرض نتائج تحليل واالساليب ال 

 البيانات التي تم الحصول عليها من خالل االستبانة . 

 املبحث األول: تحليل البيانات

ألوساط الحسابية ملجتمع بهدف تحليل نتائج إجابات أفراد مجتمع الدراسة فقد تم تصيف ا    

 الدراسة باحتساب املتوسط املرجح )درجة التقييم( من خالل املعادلة التالية :

 طول الفرتة = )الحد االعىل للبديل/ الحد االدين للبديل(/ عدد املستويات

   0.22=  2(/ 4/5طول الفرتة =) 

 : (3)وبالتايل يصبح التوزيع كام هو موضح يف الجدول 
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 (  5) جدول رقم

 األوساط املرجحة لجابات مجتمع الدراسة 

 املتوسط املرجح درجة التقييم

 3.24اقل من  منخفضة

 2.21اقل من  -3.24 متوسطة

 3 -2.21 عالية

     

وكانت نتائج إجابات أفراد مجتمع الدراسة عن مجاالت الدراسة وفقراتها التي تناولتها االستبانة،       

 ك الجابات، كام ييل : بناًء عىل تحليل تل

 املطلب األول : تحليل آراء أفراد عينة الدراسة حول اسرتاتيجية املوارد البرشية ككل :

( أبعاد تم 3تضمن املتغري املستقل للدراسة اسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية يف األستبانة عىل )      

ت الدراسة وواقع مجتمع الدراسة، وتم قياسها من خالل الدراسات السابقة بحيث تتناسب مع متطلبا

تحليل البيانات التي تم الحصول عليها لألبعاد من اجل معرفة أي من االبعاد التي حصلت عىل أكرب 

 املتوسطات الحسابية، وكانت نتائج التحليل لجابات أفراد عينة الدراسة حول املتغري املستقل كام ييل :
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 ( 6جدول رقم )

 املوارد البرشية  اتلعينة حول مجال اسرتاتيجينتائج آراء أفراد ا

درجة 

 التقييم

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب
 الرقم الرتبة الُبعد

 3.96 0.62 عالية
اسرتاتيجية تخطيط املوارد 

 البرشية 

0 0 

 3 3 اسرتاتيجية االختيار والتعني 3.73 0.78 عالية

 2 2 اسرتاتيجية التدريب 3.82 0.76 عالية

 4 4 اسرتاتيجية التعويضات 3.74 0.72 عالية

 3 3 اسرتاتيجية تقييم األداء 3.92 0.66 عالية

 اسرتاتيجية املوارد البرشية ككل   3.84 عالية

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج  

عاد مجال ( أن املتوسطات الحسابية لجابات أفراد العينة عن أب2يظهر من الجدول رقم )      

(، جاء يف املرتبة األوىل بُعد )اسرتاتيجية  3.73- 3.96اسرتاتيجية املوارد البرشية، قد تراوحت ما بني )

( ودرجة تقييم عالية، ويف املرتبة الثانية جاء بُعد 3.96تخطيط املوارد البرشية( مبتوسط حسايب )

عالية، واحتل يف املرتبة الثالثة بُعد  ( ودرجة تقييم3.92)اسرتاتيجية تقييم األداء( مبتوسط حسايب )

 ( 3.82)اسرتاتيجية التدريب( مبتوسط حسايب )
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( ودرجة 3.74بدرجة تقييم عالية، ويف املرتبة الرابعة بُعد )اسرتاتيجية التعويضات( مبتوسط حسايب )

( 2.22سايب )حتقييم عالية، ويف املرتبة الخامسة واألخرية بُعد )اسرتاتيجية االختيار والتعني( مبتوسط 

( 3.84ودرجة تقييم عالية، حيث بلغ املتوسط الحسايب ملجال اسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية ككل )

 بدرجة تقييم عالية  .

إىل أن االنحراف املعياري يشري إىل التشتت املنخفض يف إستجابات أفراد عينة ( 2) كام يشري الجدول    

وهو ما يعكس التقارب يف وجهات نظر أفراد لبرشية يف املؤسسة إسرتاتيجيات املوارد ا الدراسة حول

 العامة للضامن االجتامعي يف ؤسسةامليف إسرتاتيجيات املوارد البرشية  عينة الدراسة حول مستوى

 . االردن

قام الباحث بعدها باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجابات أفراد عينة       

 وكاآليت :ن فقرات كل بُعد من أبعاد اسرتاتيجية املوارد البرشية عىل حدا، الدراسة ع

 الُبعد األول : تحليل نتائج اسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية    – 0

( فقرات تم صياغتها بشكل يتناسب مع ما يجب أن يكون 3تضمن الُبعد األول يف االستبانة عىل )      

 (2) ل البيانات التي تم الحصول عليها من خالل االستبانة، ويوضح الجدوليف الواقع العميل، وتم تحلي

نتائج التحليل التي تم التوصل أليها حول بُعد اسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية،  وبتحليل آراء عينة 

 الدراسة عىل مستوى كل فقرة تبني ما ييل :
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 ( 7جدول رقم )

 جية تخطيط املوارد البرشيةنتائج آراء أفراد العينة حول اسرتاتي

درجة 

 التقييم

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب
 الرقم الفقرة

 3.94 0.95 عالية
كمي  توازن احداث عىل البرشية املوارد إدارة تعمل

 . املؤسسة البرشية يف املوارد بني

0 

 عالية

0.70 3.83 

 البيئات املؤثرة بدراسة البرشية املوارد إدارة تقوم

 مستقبالً  البرشية املوارد من تحديد االحتياجات عىل

. 

3 

 عالية
0.85 3.82 

ملعالجة  مالمئة سياسات البرشية املوارد إدارة تتخذ

 . املؤسسة يف البرشية املوارد من الفائض

2 

 عالية
0.75 4.04 

مبراجعة  املؤسسة يف البرشية املوارد إدارة تقوم

 . مستمر بشكل خططها ومعالجة

4 

 عالية
0.67 4.17 

وبرامج  خطط بوضع البرشية املوارد إدارة تقوم

 من املوارد .  املؤسسة احتياجات لتلبية مسبقة
3 

 اسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية ككل  3.96 عالية

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج   

  



67 
 

سة حول بُعد تخطيط املوارد ( أن هناك اتفاق بني أفراد مجتمع الدرا2يالحظ من الجدول رقم )

(، 4.02( عىل أعىل متوسط حسايب )3البرشية عىل مستوى الفقرات الفرعية، وقد نالت الفقرة رقم )

، أي ةعينة الدراس أفرادتقارب وجهات نظر املنخفض، ويدل ذلك عىل  االنحراف املعياريوتظهر النتائج 

 املؤسسة العامة يف تخطيط املوارد البرشية تيجيةحول مستوى إسرتاأنهم يقرتبون بآرائهم وبنسبة كبرية 

(، وهذا يعني أن 2.13( عىل أقل متوسط حسايب بلغ )2، بينام حصلت الفقرة رقم )للضامن االجتامعي

 ؛املؤسسة تحرص عىل أن تربط إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية بالسرتاتيجية العامة للمؤسسة

بار عند إعداد الخطة السرتاتيجية للمؤسسة بحيث تتوافق مع باعتبارها رشيك يجب اخذها يف االعت

( بدرجة تقييم عالية، ويعزو الباحث 2.92السرتاتيجية العامة، وبلغ املتوسط الحسايب للبًعد ككل )

النتيجة إىل أن هناك درجة موافقة عالية من قبل آراء أفراد العينة عىل أن إدارة املؤسسة متارس 

 ملوارد البرشية مبستوى عايل .إسرتاتيجية تخطيط ا

 الُبعد الثاين: نتائج تحليل اسرتاتيجية االختيار والتعيني   -3 

( فقرات تم صياغتها بشكل يتناسب مع ما يجب أن يكون 4تضمن الُبعد الثاين يف األستبانة عىل )     

نتائج التحليل ( 1) ليف الواقع العميل، وتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، كام يوضح الجدو 

التي تم التوصل أليها حول اسرتاتيجية االختيار والتعيني، وبتحليل آراء عينة الدراسة عىل مستوى كل 

 فقرة تبني ما ييل :   
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 ( 8جدول رقم )

 نتائج آراء أفراد العينة حول اسرتاتيجية االختيار والتعيني

درجة 

 التقييم 

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب
 الرقم لفقرةا

 3.92 0.87 عالية
 عىل أساس املؤسسة يف والتعيني االختيار عملية تعترب

 .  املهارات والقدرات متعدد البرشي العنرص اختيار

0 

 3.71 0.96 عالية
 يف االختيار املختلفة املصادر عىل املؤسسة تعتمد

 . املوارد البرشية احتياجاتها من لتوفري والتعيني

3 

 3.62 0.98 متوسطة

أنواعاً  املؤسسة يف البرشية املوارد إدارة تستخدم

الوظائف  لشغل للمتقدمني االختبارات من مختلفة

 . العمل  طبيعة مع تتناسب

2 

 3.69 0.90 عالية
 باملفاضلة بني املؤسسة يف البرشية املوارد إدارة تقوم

 . معايري موضوعية وفق الوظائف لشغل املتقدمني

4 

 اتيجية االختيار والتعيني ككل اسرت   3.73 عالية

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج   

( أن هناك اتفاق بني أفراد مجتمع الدراسة عىل أن نتائج فقرات الفرعية 1نالحظ من الجدول رقم )

سط حسايب ( باملرتبة األوىل مبتو0متقاربة لبُعد اسرتاتيجية االختيار والتعني ، حيت جاءت الفقرة رقم )

( 2.23( عىل أقل متوسط حسايب، حيث بلغ )2( بدرجة تقييم عالية، بينام نالت الفقرة رقم )2.93)

 وتظهر النتائج االنحراف املعياري املنخفض، وبدرجة تقييم متوسطة، 
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ويدل ذلك عىل تقارب وجهات نظر أفراد عينة الدراسة، أي أنهم يقرتبون بآرائهم وبنسبة كبرية حول 

سرتاتيجية االختيار والتعيني وأهمية العنرص البرشي الذي يتم أختياره يف املؤسسة العامة مستوى إ

، وهذا يدل عىل أن املؤسسة تحرص عىل أختيار املوظفني متعددي املهارات والذين للضامن االجتامعي

دمني لمتقميكنهم العمل يف أكرث من مجال، وأهمية استخدام املؤسسة أنواعاً مختلف من االختبارات ل

( بدرجة تقييم عالية، ويعزو الباحث 2.22لشغل الوظائف، وبلغ املتوسط الحسايب للُبعد ككل )

النتيجة إىل أن هناك درجة موافقة عالية من قبل آراء أفراد العينة عىل أن إدارة املؤسسة متارس 

 إسرتاتيجية االختيار والتعيني مبستوى عايل .  

 حليل اسرتاتيجية التدريب الُبعد الثالث : نتائج ت -2 

( فقرات تم صياغتها بشكل يتناسب مع ما يجب أن يكون 3تضمن الُبعد الثالث يف االستبانة عىل )      

نتائج التحليل التي  (9) يف الواقع العميل، وتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، ويظهريف الجدول

 تحليل آراء عينة الدراسة عىل مستوى كل فقرةعند يب، و تم التوصل أليها حول بُعد اسرتاتيجية التدر

 تبني ما ييل : 
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 ( 9جدول رقم )

 نتائج آراء أفراد العينة حول اسرتاتيجية التدريب

درجة 

 التقييم

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب
 الرقم الفقرة

 4.06 0.97 عالية
لربامج  مناسبة موازنة بتخصيص املؤسسة تقوم

 . تنمية  املوظفني و  التدريب

0 

 3.72 0.96 عالية
 معالجة جوانب عىل املؤسسة يف التدريب تركز برامج

 . املوظفني  أداء يف الضعف

3 

 3.86 0.95 عالية
بتصميم  املؤسسة يف البرشية املوارد إدارة تقوم

  املؤسسة ضوء احتياجات عىل التدريب اسرتاتيجية

2 

 3.95 0.87 عالية
والربامج  الخطط لتنفيذ محدد زمني جدول وضع يتم

 .  املؤسسة  قبل من التدريبية

4 

 3.54 1.08 متوسطة
يف  الحاصل التقدم مدى البرشية املوارد إدارة تتابع

 املؤسسة . يف التدريب بعد املوظفني أداء

3 

 اسرتاتيجية التدريب ككل  3.82 عالية

 SPSSاملصدر : إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج       

( أن هناك اتفاق بني أفراد مجتمع الدراسة عن فقرات اسرتاتيجية التدريب، وقد 9يظهر الجدول رقم )

( 3( بدرجة تقييم عالية، بينام الفقرة رقم )4.12( عىل أعىل متوسط حسايب )0نالت الفقرة رقم )

 ( 2.34حصلت عىل أقل متوسط حسايب بلغ )
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 لتقارباويدل ذلك عىل  خفض نسبياً،راف املعياري املناالنح وبدرجة تقييم متوسطة، وتظهر النتائج

ة ، أي أنهم يقرتبون بآرائهم عىل أهميحول فقرات إسرتاتيجية التدريب نسبي يف آراء أفراد الدراسةال

التدريب لذلك تهتم املؤسسة يف تخصيص املوازنات الخاصة بتدريب املوظفني، وهذا ينطلق  إسرتاتيجية

م رات والقدرات التي متكنهااب املوظفني املهتسالتدريب وحرصها عىل اك من شعور املؤسسة بأهمية

من اداء االعامل بكفاءة ومتكنهم من مواكبة التغريات والتطورات التي تشهدها البيئة املحيطة 

( وبدرجة تقييم عالية، ويعزو الباحث النتيجة إىل 2.13باملؤسسة، وبلغ املتوسط الحسايب للبُعد ككل )

رجة موافقة عالية من قبل آراء أفراد العينة عىل أن إدارة املؤسسة متارس إسرتاتيجية أن هناك د

 التدريب مبستوى عايل .  

 البُعد الرابع : اسرتاتيجية التعويضات -4

( فقرات تم صياغتها بشكل يتناسب مع ما يجب أن يكون 3تضمن البعد الرابع يف االستبانة عىل )       

نتائج التحليل  (01) تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها،  ويوضح الجدوليف الواقع العميل، و 

التي تم التوصل أليها حول بُعد اسرتاتيجية التعويضات، وبتحليل آراء عينة الدراسة عىل مستوى كل 

 فقرة تبني ما ييل : 
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 ( 10جدول رقم )

 نتائج آراء أفراد العينة حول اسرتاتيجية التعويضات

درجة 

 لتقييما

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب
 الرقم الفقرة

 4.08 0.76 عالية
 واملكافآت عىل الحوافز تعتمد سياسة املؤسسة يف منح

 عملية . وأسس قواعد

0 

 متوسطة
0.98 3.60 

 تتناسب مع املؤسسة تعتمدها التي التعويضات

 . املوظفني توقعات

3 

 عالية
0.90 3.95 

 أداء املوظفني تقييم تائجن عىل املؤسسة تعتمد

 . املوظفني  ملكافأة كأساس

2 

 متوسطة
0.92 3.61 

اسرتاتيجية  وتعديل مبراجعة املؤسسة تقوم

 . مستمرة بصورة التعويضات

4 

 متوسطة
1.12 3.44 

 اىل جذب يهدف اجور نظام املؤسسة تستخدم

 . خارج املؤسسة  من الكفاءات واستقطاب

3 

 التعويضات ككل اسرتاتيجية   3.74 عالية

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج    

الحسابية لُبعد اسرتاتيجية التعويضات ككل، فقد  ت( أن املتوسطا01نالحظ من الجدول رقم )       

( بدرجة تقييم 4.11( عىل أعىل متوسط حسايب )0(، ونالت الفقرة رقم )2.44 -4.11تراوحت ما بني )

 ( 2.44( عىل أقل متوسط حسايب بلغ )3جاءت الفقرة رقم ) عالية، بينام
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ت، ويدل ذلك قيمة التشت االنحراف املعياري املنخفض نسبياً يف وبدرجة تقييم متوسطة، وتظهر النتائج

أي  ،العينة حول فقرات إسرتاتيجية التعويضات يف املؤسسة أفرادالتقارب النسبي يف وجهة نظر عىل 

واملكافات حسب قواعد واسس موضوعية، وأن نظام  حول منح املؤسسة الحوافزأنهم يقرتبون بآرائهم 

التعويضات املتبعة يف املؤسسة ضمن سياسات وتعليامت ثابتة، وبلغ املتوسط الحسايب للبُعد ككل 

(، وبدرجة تقييم عالية، ويعزو الباحث النتيجة إىل أن هناك درجة موافقة عالية من قبل آراء 2.24)

 نة عىل أن إدارة املؤسسة متارس إسرتاتيجية االختيار والتعيني مبستوى عايل .  أفراد العي

 البُعد الخامس : نتائج تحليل اسرتاتيجية تقييم األداء -3

( فقرات تم صياغتها بشكل يتناسب مع ما يجب أن 3تضمن البُعد الخامس يف االستبانة عىل )     

التايل  (00) ات التي تم الحصول عليها، وتظهر يف الجدوليكون يف الواقع العميل، وتم تحليل البيان

نتائج التحليل التي تم التوصل أليها حول بُعد اسرتاتيجية تقييم األداء، وبتحليل آراء عينة الدراسة عىل 

 مستوى كل فقرة تبني ما ييل : 
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 ( 11جدول رقم )

 نتائج آراء أفراد العينة حول اسرتاتيجية تقييم األداء

درجة 

 مقييالت

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب
 الرقم الفقرة

 4.09 0.79 عالية
 املؤسسة بصورة يف املوظفني أداء تقييم عملية تتم

 . دورية 

0 

 3.91 0.88 عالية
 لجميع لتقييم األداء موضوعية معايري استخدام يتم

 .  املؤسسة  يف املوظفني

3 

 4.02 0.90 عالية
قبل  املؤسسة من يف ملوظفنيا أداء تقييم تنفيذ يتم

 . املبارشين  واملدراء الرؤساء

2 

 3.70 0.85 عالية
 املوظفني للتعرف أداء تقييم نتائج عىل املؤسسة تعتمد

 . مستقبالً  وتالفيها الضعف نقاط عىل

4 

 3.89 0.79 عالية
 أداة للتأكد املؤسسة يف املوظفني أداء تقييم عملية تُعد

 . املوضوعة  االهداف تحقيق مدى من

3 

 اسرتاتيجية  تقييم األداء ككل  3.92 عالية

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج       

( أن املتوسطات الحسابية لفقرات بُعد اسرتاتيجية تقييم األداء ترواحت 01يظهر الجدول رقم )      

( بدرجة تقييم 4.19أعىل متوسط حسايب ) ( عىل0(، وقد نالت الفقرة رقم )2.21 -4.19قيمتها ما بني )

 ( 2.21( عىل أقل متوسط حسايب بلغ )4عالية، بينام حصلت الفقرة رقم )
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يف ب تقار  وجود ض، ويدل ذلك عىلفاملنخاالنحراف املعياري  وبدرجة تقييم عالية، وأظهرت النتائج

يف قييم األداءت إسرتاتيجيةهمية الدراسة، أي أنهم يقرتبون بآرائهم بنسبة كبرية عىل أ  عينةآراء أفراد 

وتهتم فيه املؤسسة من اجل تقييم أداء موظفيها بشكل دوري، ويعني أن الطريقة املتعبة يف  املؤسسة،

تقييم األداء هي السائدة بحيث يتم تقييم اداء املوظفني من خالل رؤسائهم املبارشين، وبلغ املتوسط 

عالية، ويعزو الباحث النتيجة إىل أن هناك درجة موافقة (، وبدرجة تقييم 2.93الحسايب للُبعد ككل )

 عالية من قبل آراء أفراد العينة عىل أن إدارة املؤسسة متارس إسرتاتيجية التعويضات مبستوى عايل .

 املطلب الثاين: نتائج آراء أفراد العينة حول األداء االسرتاتيجي باستخدام بطاقة األداء املتوازن .

( أبعاد تم قياسها من خالل الدراسات السابقة 4داء االسرتاتيجي يف االستبانة عىل )تضمن األ         

باستخدام بطاقة األداء املتوازن، بحيث تتناسب مع متطلبات الدراسة وواقع مجتمع الدراسة، وتم 

تحليل البيانات التي تم الحصول عليها لألبعاد من اجل معرفة أي من االبعاد التي حصلت عىل 

 سط الحسايب االكرب، وكانت نتائج التحليل لجابات أفراد عينة الدراسة كام ييل :املتو
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 ( 12جدول رقم )

  األداء االسرتاتيجي بإستخدام بطاقة االداء املتوازننتائج آراء أفراد العينة حول مجال 

درجة 

 التقييم

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب
 الرقم الرتبة الُبعد

 0 3 البعد املايل 3.91 0.77 عالية

 3 2 بعد  املستفيدين 3.87 0.68 عالية

 2 0 بعد العمليات الداخلية 4.02 0.55 عالية

 4 4 بعد التعلم والنمو 3.85 0.64 عالية

 األداء االسرتاتيجي ككل 3.91 عالية

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج     

ن املتوسطات الحسابية لجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال األداء ( أ 03يظهر من الجدول رقم )      

(، جاء يف املرتبة األوىل بُعد )العمليات الداخلية(  3.85- 4.02االسرتاتيجي، قد تراوحت ما بني )

( 3.91( ودرجة تقييم عالية، ويف املرتبة الثانية جاء بُعد )املايل( مبتوسط حسايب )4.02مبتوسط حسايب )

( بدرجة تقييم 3.87ة تقييم عالية، واحتل يف املرتبة الثالثة بُعد )املستفيدين( مبتوسط حسايب )ودرج

( ودرجة تقييم عالية، حيث بلغ 3.85عالية، ويف املرتبة الرابعة بُعد )التعلم والنمو( مبتوسط حسايب )

مام تدل النتائج إىل أن  ( وبدرجة تقييم عالية،3.91املتوسط الحسايب ملجال األداء االسرتاتيجي ككل )

مستوى األداء االسرتاتيجي يف املؤسسة يرتفع كلام قامت املؤسسة مبراجعة اسرتاتيجياتها يف املوارد 

 البرشية بصورة مستمرة  
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( إىل أن االنحراف املعياري بالنسبة لألداء االسرتاتيجي يشري إىل التشتت 03كام يشري الجدول )     

ب يف وهو ما يعكس التقار  أبعاد بطاقة االداء املتوازن، أفراد عينة الدراسة حولاملنخفض يف إستجابات 

يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي  األداء االسرتاتيجيوجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول مستوى 

 يف االردن .

نة جابات أفراد عيقام الباحث بعدها باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ل        

  وكاآليت :عىل حدا،  بإستخدام أبعاد بطاقة االداء املتوازن كالً الدراسة عن األداء االسرتاتيجي

 البعد األول : نتائج تحليل الُبعد املايل  

( فقرات تم صياغتها بشكل يتناسب مع ما يجب أن يكون يف 3تضمن الُبعد االول يف االستبانة عىل )

نتائج التحليل التي  (02) تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، ويظهر الجدولالواقع العميل، و 

 . تم التوصل أليها حول مستوى الُبعد املايل
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 ( 13جدول رقم )

 نتائج آراء أفراد العينة حول فقرات البعد املايل ككل

درجة 

 التقييم

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب
 الرقم الفقرة

 0 تحقق املؤسسة تزايد يف العائد عىل املوجودات  4.08 0.86 عالية

 3 يوجد تزايد يف حجم استثامرات املؤسسة . 4.03 0.87 عالية

 2 النقدي . التدفق تحقق املؤسسة تزايد يف 3.89 0.89 عالية

 4 للمؤسسة  املالية العوائد يف ملحوظ يوجد ارتفاع 3.85 0.93 عالية

 3 ؤسسة تزايد يف العائد عىل امللكية .تحقق امل 3.76 0.96 عالية

 البعد املايل ككل   3.91 عالية

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج    

( إىل أن املتوسطات الحسابية لجميع الفقرات املكونة للبعد 02نالحظ من النتائج يف الجدول رقم )

( عىل 0ن درجة تقييم عالية، وقد نالت الفقرة رقم )املايل واملتعلقة مبجال األداء االسرتاتيجي تقع ضم

( عىل أقل 3( ودرجة تقييم عالية، بينام حصلت الفقرة رقم )4.11أعىل متوسط حسايب مقدراه )

( بدرجة تقييم عالية، وهذا يدل عىل التقة املتزايدة االتي يوليها املستفيدين 2.22متوسط حسايب )

د من املوجدات للمؤسسة، وبلغ املتوسط الحسايب للُبعد املايل للمؤسسة، مام يؤدي إىل زيادة العائ

( بدرجة تقييم عالية، ويعزو الباحث هذه النتيجة أن هناك درجة موافقة من قبل أفراد 2.90ككل )

  . العينة حول مستوى األداء املايل للمؤسسة
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ابات يف إستج نسبياً  نخفض( إىل أن االنحراف املعياري يشري إىل التشتت امل02كام يشري الجدول )    

، وهو ما يعكس التقارب يف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول البعد املايلأفراد عينة الدراسة حول 

 يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن  البعد املايل االسرتاتيجي من خالل داءاأل  مستوى

 البعد الثاين : نتائج تحليل بُعد املستفيدين

( فقرات تم صياغتها بشكل يتناسب مع ما يجب أن يكون يف 3ن الُبعد الثاين يف االستبانة عىل )تضم

نتائج التحليل التي  (04) الواقع العميل، وتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، ويوضح الجدول

 . تم التوصل أليها حول مستوى املستفيدين
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 ( 14جدول رقم )

 فقرات بعد املستفيدين ككلنتائج آراء العينة حول 

درجة 

 التقييم

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب
 الرقم الفقرة

 3.74 0.97 عالية
من  املستفيدين الرضا عند من عايل مستوى يوجد

 املؤسسة . قبل من املقدمة الخدمات

0 

 3.67 0.96 متوسطة
املستفيدين  قبل من املقدمة الشكاوى عدد انخفض

 . مستمرة بصورة املؤسسة اتجاه

3 

 3.97 0.73 عالية
 وتلبي عايل مبستوى الخدمات املؤسسة تقدم

 . املختلفة املستفيدين احتياجات

2 

 4.07 0.72 عالية
من  رضا املستفيدين قياس عىل املؤسسة تعمل

  املقدمة  الخدمات

4 

 3.88 0.85 عالية
طموحات  املؤسسة يف املقدمة الخدمات تلبي

 ن  املستفيدي وتوقعات

3 

 بعد املستفيدين ككل  3.87 عالية

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج   
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( إىل أن املتوسطات الحسابية أغلب الفقرات املكونة لبعد 04نالحظ من النتائج الجدول رقم )

فقرة رقم لاملستفيدين واملتعلقة مبجال األداء االسرتاتيجي تقع ضمن درجة التقييم عالية، وقد نالت ا

( عىل أقل 3( بدرجة تقييم عالية، بينام حصلت الفقرة رقم )4.12( عىل أعىل متوسط حسايب )4)

( ودرجة تقييم متوسطة، وهذا يدل عىل أن املؤسسة تويل األهتامم الكبري 2.22متوسط حسايب بلغ )

ُبعد الحسايب لبرضا املستفيدين من الخدمات املقدمة حفاظاً عىل سمعة املؤسسة، وبلغ املتوسط 

( بدرجة تقييم عالية، ويعزو الباحث هذه النتيجة أن هناك درجة موافقة من 2.12املستفيدين ككل )

 قبل أفراد العينة حول مستوى األداء يف تقديم الخدمات واالهتامم باملستفيدين بالنسبة للمؤسسة . 

املنخفض يف إستجابات أفراد عينة  ( إىل أن االنحراف املعياري يشري إىل التشتت04كام يشري الجدول )

الدراسة حول بعد املستفيدين، وهو ما يعكس التقارب يف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول 

 مستوى األداء االسرتاتيجي من خالل بعد املستفيدين يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن

 ية البعد الثالث : نتائج تحليل بُعد العمليات الداخل

( فقرات تم صياغتها بشكل يتناسب مع ما يجب أن يكون يف 3تضمن الُبعد الثالث يف االستبانة عىل )

نتائج التحليل التي  (03) ويظهر الجدول الواقع العميل، وتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها،

 . تم التوصل أليها حول مستوى العمليات الداخلية
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 ( 15جدول رقم )

 اء العينة حول فقرات العمليات الداخلية ككلنتائج آر 

درجة 

 التقييم

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب
 الرقم الفقرة

 3.91 0.89 عالية
 احتياجات  نتائج عىل بناءً  الخدمات املؤسسة تقدم

 . املستفيدين 

0 

 4.06 0.61 عالية
 متاشياً  الخدمات أمناط تقديم يف تغيريات املؤسسة تُحدث

 . التكنولوجية  لتطوراتا مع

3 

 4.14 0.72 عالية
 الحاجة اليها يف عند الالزمة املعلومات نظم املؤسسة توفر

 . املناسب  الوقت

2 

 4.03 0.65 عالية
 يف تقليص املستمرة والتطوير تعمل املؤسسة عىل التحسني

 . الضائع للخدمات  الوقت

4 

 3.99 0.70 عالية
 العمل الداخلية تإجراءا يف تبسيط املؤسسة تقوم

 للخدمات .

3 

 بعد العمليات الداخلية ككل   4.02 عالية

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج    

( إىل أن املتوسط الحسايب لجميع الفقرات املكونة لُبعد 03نالحظ من النتائج يف الجدول رقم )

رة جي تقع ضمن درجة تقييم عالية، حيث نالت الفقالعمليات الداخلية واملتعلقة مبجال األداء االسرتاتي

( عىل أقل 0( وبدرجة تقييم عالية، بينام حصلت الفقرة رقم )4.04( عىل أعىل متوسط حسايب )2رقم )

 متوسط حسايب، 
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( ودرجة تقييم عالية، وهذا يعني أن املؤسسة لديها نظم معلومات مناسب لسد 2.90حيث بلغ )

وقت الضائع يف عملياتها الداخلية والحد من الوقوع يف األخطاء نظراً ألهمية حاجة العاملني من توفري ال

( ودرجة تقييم عالية، ويعزو 4.13العمل، وبلغ املتوسط الحسايب لُبعد العمليات الداخلية ككل )

الباحث هذه النتيجة أن هناك درجة موافقة من قبل أفراد العينة حول مستوى األداء يف العمليات 

 يف املؤسسة كان عالياً . الداخلية

( إىل أن االنحراف املعياري يشري إىل التشتت املنخفض يف إستجابات أفراد عينة 04كام يشري الجدول )

الدراسة حول بعد العمليات الداخلية، وهو ما يعكس التقارب يف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول 

لداخلية يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف مستوى األداء االسرتاتيجي من خالل بعد العمليات ا

 االردن .

 البعد الثالث: نتائج التحليل لُبعد التعلم والنمو 

( فقرات تم صياغتها بشكل يتناسب مع ما يجب أن يكون 3تضمن الُبعد الرابع يف االستبانة عىل )     

التحليل  (02) يوضح الجدول نتائجيف الواقع العميل، وتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، و

 . التي تم التوصل أليها حول مستوى التعلم والنمو
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 ( 16جدول رقم )

 نتائج آراء العينة حول فقرات التعلم والنمو ككل

درجة 

 التقييم

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب
 الرقم الفقرة

 3.80 0.83 عالية
 اجل من للموظفني كافية تدريبية برامج املؤسسة تقدم

 قدراتهم  تطوير

0 

 3.83 0.93 عالية
رفع الدافعية للموظفني يف االلتزام  عىل املؤسسة تعمل

 بالعمل 

3 

 3.99 0.82 عالية
من املوظفني يف تطوير  ذات كفاءة خربات متتلك املؤسسة

 متميزة . بصورة الخدمات تقديم

2 

 3.80 0.83 عالية
حات قديم املقرت للموظفني يف املشاركة بت املؤسسة تسمح

 .الخدمات   تطوير اجل من واآلراء

4 

 3.85 0.78 عالية
افكار  الذين لديهم تعزز املؤسسة من ابتكار املوظفني

 .االقسام   مختلف يف جديدة 

3 

 بُعد التعلم والنمو  ككل 3.85 عالية

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج    
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أن املتوسطات الحسابية لجميع الفقرات املكونة لُبعد التعلم والنمو ( 02نالحظ من الجدول رقم )

( عىل أعىل 3واملتعلقة مبجال األداء االسرتاتيجي تقع ضمن درجة تقييم عالية، وقد نالت الفقرة رقم )

( مكرر عىل أقل متوسط 4، 0( وبدرجة تقييم عالية، بينام حصلت الفقرة رقم )2.13متوسط حسايب )

( ودرجة تقييم عالية، وهذا يدل عىل أن املؤسسة ميكنها االستفادة من فرصة التعلم 2.11حسايب بلغ )

والنمو من نجاحات الفروع االخرى التابعة للمؤسسة لتمكنها من التميز يف األداء الكيل بصورة 

جة ( بدرجة تقييم عالية، ويعزو الباحث هذه النتي2.90مستمرة، وبلغ املتوسط الحسايب للُبعد ككل )

 أن هناك درجة موافقة من قبل أفراد العينة حول مستوى التعلم والنمو يف املؤسسة كان عالياً .

( إىل أن االنحراف املعياري يشري إىل التشتت املنخفض نسبياً يف إستجابات أفراد 03كام يشري الجدول )

فراد عينة الدراسة عينة الدراسة حول بعد التعلم والنمو، وهو ما يعكس التقارب يف وجهات نظر أ 

حول مستوى األداء االسرتاتيجي من خالل بعد التعلم والنمو يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف 

 االردن

 املبحث الثاين: اختبار فرضيات الدراسة

بغية استجالء آراء أفراد العينة بصدد التعرف إىل مسستوى أثر اسرتاتيجية املوارد البرشية يف األداء 

اتيجي يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف األردن من خالل اختبار فرضيات الدراسة، االسرت 

والختبار الفرضيات تم استخدام معادلة االنحدار الخطي املتعدد، ولكن قبل إجراء هذا االختبار ال بد 

 ييل :  من إجراء االختبارات القبلية من أجل الحصول عىل نتائج حقيقة، ومن هذه االختبارات ما

 اختبار التوزيع الطبيعي : 

الختبار مدى أتباع البيانات للتوزيع  (Kolmogoroov _ Smirnov _ test)استخدام الباحث اختبار 

الطبيعي حيث تتبع البيانات التوزيع الطبيعي عندما تكون القيمة مستوى الداللة أكرب من مستوى 

 بار : ( نتائج االخت17(، ويوضح الجدول )1.13املعنوية )
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 ( 17جدول رقم )

 (Kolmogoroov _ Smirnov _Sample  testنتيجة اختبار )

 

 املجال (K-Sقيمة ) مستوى الداللة النتيجة

يتبع التوزيع 

 الطبيعي
 اسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية 0.103 1.339

يتبع التوزيع 

 الطبيعي
 اسرتاتيجية االختيار والتعيني 0.230 1.139

 يتبع التوزيع

 الطبيعي
 اسرتاتيجية التدريب 0.024 1.033

يتبع التوزيع 

 الطبيعي
 اسرتاتيجية التعويضات 0.042 1.040

يتبع التوزيع 

 الطبيعي
 اسرتاتيجية تقييم األداء 0.130 1.323

يتبع التوزيع 

 الطبيعي
 اسرتاتيجية املوارد البرشية ككل  1.913 1.294
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يتبع التوزيع 

 الطبيعي
 داء االسرتاتيجي ككلاال  1.932 1.231

يتبع التوزيع 

 الطبيعي
 االداة ككل  1.211 1.322

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج        

( إىل أن قيمة مستوى الداللة لكل املتغريات أكرب من مستوى الداللة 02نالحظ من الجدول رقم ) 

يث ال توجد فروق دالة إحصائياً يف توزيع قيم (، ح%93(، أي أنه عند مستوى الثقة )1.13املعنوية )

 كل املتغريات، وبالتايل أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي .

 أختبار االرتباط بني أبعاد املتغري املستقل

  



88 
 

 ( 18جدول رقم )

 نتيجة اختبار االرتباط بني أبعاد املتغري املستقل

معامل التباين املسموح به 

(Tolerance) 

معامل التضخم 

 (vifالتباين )
 االبعاد

 اسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية 2.349 1.432

 اسرتاتيجية االختيار والتعيني 2.407 1.403

 اسرتاتيجية التدريب 1.692 1.390

 اسرتاتيجية التعويضات 2.377 1.430

 اسرتاتيجية تقييم األداء 2.058 1.412

 SPSSج املصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائ   

املستقل  ( لجميع أبعاد املتغريVIF( أن قيم اختبار معامل تضخم التباين )18نالحظ من الجدول )      

(، بينام كانت قيمة اختبار معامل التباين املسموح  1.692- 2.377(، حيث تراوحت بني )10أقل من )

- 0.591وحت قيمتها بني )( حيث ترا0.05( لجميع أبعاد املتغري املستقل أكرب من )Toleranceبه )

(، وبالتايل فان ذلك مؤرش عىل عدم وجود ارتباط متعدد عايل بني األبعاد، وهذا يعزز إمكانية  0.415

استخدامها جميعها يف التحليل، وبعد إدخال املتغريات يف تحليل االنحدار الخطي املتعدد، التي 

بة ىل أبعاد املتغري التابع، وكذلك معرفة النسإحصائياً ع عرفة املتغري املستقل له أثر داًل تستخدم مل

 املئوية لذلك األثر إن وجد  .
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 نتائج أختبار االنحدار الخطي املتعدد :

وللتأكد من صحة هذه الفرضية وفرضياتها الفرعية تم استخدام اختبار تحليل االنحدار املتعدد      

 . (SPSSوذلك باستخدام برنامج التحليل الحصايئ )

( α≤0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )HO1الرئيسة االوىل  الفرضية

لسرتاتيجية املوارد البرشية املتمثلة بـ )تخطيط املوارد البرشية، االختيار والتعني، التدريب، 

 األداء االسرتاتيجي .  يفالتعويضات، تقييم األداء( 

ئيسة االوىل تم أوالً التأكد من صالحية النموذج من خالل وقبل القيام باختبار صحة الفرضية الر    

 ( يوضح ذلك .09اختبار تحليل التباين لالنحدار، والجدول رقم )

 (09جدول رقم )

 نتائج تحليل التباين لالنحدار الختبار صحة الفرضية الرئيسة

مجموع  مصدر التباين

 املربعات

متوسط  درجة الحرية

 املربعات

مستوى  Fقيمة 

 لةالدال

 1.111 20.929 3.224 3 31.123 االنحدار 

 1.192 002 01.910 البواقي

  033 29.222 الكيل

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج     
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( F( ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية، وذلك الن قيمة )09نالحظ من الجدول رقم )      

( وهي أقل من 1.11انت دالة إحصائية مبستوى الداللة االحصائية )( ك20.92املحسوبة والبالغة )

(، وبالتايل فإننا نستدل من ذلك عىل صالحية النموذج الختبار α≤0.05مستوى الداللة املعنوية )

 الفرضية . 

والختبار الفرضية الرئيسة االوىل تم استخدام اختبار تحليل االنحدار املتعدد، باستخدام برنامج     

املوارد البرشية املتمثلة بـ )تخطيط املوارد البرشية،  (، لتحديد أثر إسرتاتيجيةSPSSحليل الحصايئ )الت

ام هي األداء االسرتاتيجي " وكانت النتائج ك يفاالختيار والتعيني، التدريب، التعويضات، تقييم األداء( 

 (  .31موضحة يف الجدول رقم )

 (20جدول رقم )

 ار املتعدد الختبار أثر املتغري املستقل عىل املتغري التابعنتائج تحليل االنحد  
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 الُبعد

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients  املحسوبة

(t) 
Sig 

Adjusted 

R 

Square 

R2 R 

B 
Std. 

Error 
etaß 

(Constant) 

 الحد الثابت
1.323 1.094  3.923 1.11 

.714 .726 .852 

 يةاسرتاتيج

تخطيط 

املوارد 

 البرشية

1.233 1.122 1.233 4.213 1.11 

اسرتاتيجية 

االختيار 

 والتعيني

1.131 1.133 1.129 1.304 1.21 

اسرتاتيجية 

 التدريب
1.014 1.142 1.029 3.310 1.12 

اسرتاتيجية 

 التعويضات
1.042 1.131 1.012 3.491 1.10 

اسرتاتيجية 

 تقييم األداء
1.339 1.139 1.212 4.220 1.11 

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج 
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( وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى t( )4.014( أن قيمة الحد الثابت )20نالحظ من الجدول رقم )

د ( لسرتاتيجية املوار 1.13( وتشري عىل وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )1.111داللة )

 يفالبرشية املتمثلة بـ )تخطيط املوارد البرشية، االختيار والتعني، التدريب، التعويضات، تقييم األداء( 

والذي يعني دخول جميع أبعاد ، األداء السرتاتيجي يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف األردن

تيجية يط املوارد البرشية، وإسرتااملتغري املستقل يف معادلة االنحدار، فأن االبعاد )إسرتاتيجية تخط

التدريب، وإسرتاتيجية التعويضات، وإسرتاتيجية تقييم األداء( كان له أثر إيجايب ذو داللة إحصائية عىل 

( عىل 4.22، 3.49، 3.31، 4.21( والتي بلغت )tاألداء السرتاتيجي، وذلك استناداً إىل ارتفاع قيمة )

( وكذلك القيمة العالية ملعامل االنحدار 1.13توى داللة معنوية )التوايل، وهي دالة إحصائياً عند مس

(B( والذي بلغ )( عىل التوايل، والقيمة العالية ملعامل )1.339، 1.049، 1.014، 1.233etaß والذي )

يث ح( عىل التوايل والتي تدل عىل وجود عالقة قوية بني املتغريات، 1.212، 1.012، 1.029، 1.233بلغ )

( Adjusted R Square( )1.204(، وبلغت قيمة معامل التحديد املعدل )R2( )1.232) بلغت قيمة

وهي قيمة تفير قدرة إسرتاتيجيات املوارد البرشية بالتأثري يف األداء االسرتاتيجي، أي مبعنى أن 

 جي يف( من التغيري الذي يحصل يف األداء االسرتاتي%20.4إسرتاتيجيات املوارد البرشية تفير ما نسبته )

وقد خرج من معادلة االنحدار بُعد )إسرتاتيجية االختبار والتعيني(، عىل اعتبار أنه متغري غري املؤسسة، 

املتغري مل يكن له أثراً ذو داللة إحصائية يف األداء  اإحصائياً، حيث اشارت النتائج إىل أن هذ دال

(، ومام سبق 1.13داللة معنوية ) ( غري دالة إحصائياً عند مستوىtاالسرتاتيجي، حيث كانت قيمة )

ترفض الفرضية الرئيسة االوىل بصيغتها الصفرية والتي نصها " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند 

( لسرتاتيجية املوارد البرشية املتمثلة بـ )تخطيط املوارد البرشية، االختيار α≤0.05مستوى الداللة )

 االسرتاتيجي.األداء  يفاء( والتعني، التدريب، التعويضات، تقييم األد
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 نتائج أختبار الفرضيات الفرعية : 

: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  HO1-1أختبار الفرضية الفرعية األوىل 

(α≤0.05 السرتاتيجية ) ،املوارد البرشية املتمثلة بـ )تخطيط املوارد البرشية، االختيار والتعني، التدريب

 البعد املايل  . عىلتقييم األداء( التعويضات، 

 

 (30جدول رقم )

 نتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثر إسرتاتيجيات املوارد البرشية عىل البعد املايل
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 الُبعد

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients  املحسوبة

(t) 
Sig 

Adjusted 

R 

Square 

R2 R 

B 
Std. 

Error 
etaß 

اسرتاتيجية 

تخطيط املوارد 

 البرشية

1.201 1.030 1.333 3.219 1.10 

.504 .525 .724 

اسرتاتيجية 

 االختيار والتعيني
1.133- 1.191 1.133 1.332 1.13 

اسرتاتيجية 

 التدريب
1.191 1.114 1.119 0.122 1.31 

اسرتاتيجية 

 التعويضات
1.392 1.013 1.329 3.142 1.11 

يم اتيجية تقياسرت 

 األداء
1.392 1.012 1.332 3.294 1.11 

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج 

( والذي يبني دخول أبعاد املتغري املستقل يف معادلة االنحدار، فإن 30نالحظ من الجدول رقم )      

حصائية ، لها أثر ايجايب ذو داللة إ أبعاد إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية والتعويضات وتقييم األداء

 (tعىل البعد املايل، وذلك استناداً إىل ارتفاع قيمة )
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( 1.13( عىل التوايل، وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة معنوية )3.29، 3.14، 3.21والتي بلغت ) 

والتي تدل عىل ( عىل التوايل 1.332، 1.329، 1.333( والذي بلغ )etaßوكذلك القيمة العالية ملعامل )

بلغت قيمة معامل التحديد و (، R2( )1.333حيث بلغت قيمة )وجود عالقة قوية بني املتغريات، 

( وهي قيمة تفير قدرة إسرتاتيجيات املوارد البرشية بالتأثري Adjusted R Square( )1.314املعدل )

( من التغيري الذي %31.4بته )يف البعد املايل، أي مبعنى أن إسرتاتيجيات املوارد البرشية تفير ما نس

وقد خرج من معادلة االنحدار بُعد )إسرتاتيجية االختبار والتعيني يحصل يف البعد املايل يف املؤسسة، 

ائج يف تفسري التباين يف املتغري التابع، حيث اشارت النت ليس مهامً ن يوالتدريب(، عىل اعتبار أن البعد

( غري دالة tذو داللة إحصائية يف البعد املايل، حيث كانت قيمة ) إىل أن هذا البعدين مل يكن لهام أثراً 

(، ومام سبق ترفض الفرضية الرئيسة االوىل بصيغتها الصفرية 1.13إحصائياً عند مستوى داللة معنوية )

( لسرتاتيجية α≤0.05بشكل جزيئ والتي نصها " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 برشية املتمثلة بـ )تخطيط املوارد البرشية، التعويضات، تقييم األداء( عىل  البعد املايل .املوارد ال

: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة HO1-2 اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

(α≤0.05 لتعني، التدريب، ا( السرتاتيجية املوارد البرشية املتمثلة بـ )تخطيط املوارد البرشية، االختيار و

 التعويضات، تقييم األداء( عىل بعد املستفيدين  .
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 (33جدول رقم )

 يدينبعد املستفملوارد البرشية عىل انتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثر إسرتاتيجيات 

 الُبعد

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients  املحسوبة

(t) 
Sig 

Ajusted 

R 

Square 

R2 R 

B 
Std. 

Error 
etaß 

اسرتاتيجية تخطيط 

 املوارد البرشية
1.499 1.191 1.439 3.121 1.11 

.576 .593 .770 

اسرتاتيجية االختيار 

 والتعيني
1.131 1.111 1.123 1.249 1.23 

 1.24 1.422 1.122 1.129 1.123 اسرتاتيجية التدريب

اسرتاتيجية 

 التعويضات
1.194 1.113 1.011 0.013 1.32 

اسرتاتيجية تقييم 

 األداء
1.234 1.112 1.202 2.249 1.11 

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج 

( والذي يبني دخول أبعاد املتغري املستقل يف معادلة االنحدار، فإن 33نالحظ من الجدول رقم )      

رشية وتقييم األداء، لهم أثر ايجايب ذو داللة إحصائية عىل بعد بعدين إسرتاتيجية تخطيط املوارد الب

( عىل التوايل، وهي دالة 2.24، 3.12( والتي بلغت )tاملستفيدين، وذلك استناداً إىل ارتفاع قيمة )

 ( 1.13إحصائياً عند مستوى داللة معنوية )
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لتوايل والتي تدل عىل وجود ( عىل ا1.202، 1.439( والذي بلغ )etaßوكذلك القيمة العالية ملعامل )

(، وبلغت قيمة معامل التحديد املعدل R2( )1.392حيث بلغت قيمة )عالقة قوية بني املتغريات، 

(Adjusted R Square( )1.322 وهي قيمة تفير قدرة إسرتاتيجيات املوارد البرشية بالتأثري يف بعد )

( من التغيري الذي %32.2فير ما نسبته )املستفيدين، أي مبعنى أن إسرتاتيجيات املوارد البرشية ت

وقد خرج من معادلة االنحدار بُعد )إسرتاتيجية االختبار يحصل يف بعد املستفيدين يف املؤسسة، 

إحصائياً يف  النيدوالتعيني، واسرتاتيجية التدريب، واسرتاتيجية التعويضات(، عىل اعتبار أن األبعاد غري 

حيث اشارت النتائج إىل أن هذه االبعاد مل يكن لها أثراً ذو داللة  تفسري التباين يف املتغري التابع،

(، 1.13( غري دالة إحصائياً عند مستوى داللة معنوية )tإحصائية يف البعد املايل، حيث كانت قيمة )

ومام سبق ترفض الفرضية الرئيسة الثانية بصيغتها الصفرية بشكل جزيئ والتي نصها " ال يوجد أثر ذو 

( لسرتاتيجية املوارد البرشية املتمثلة بـ )تخطيط املوارد α≤0.05صائية عند مستوى الداللة )داللة إح

 البرشية، تقييم األداء( عىل بعد املستفيدين .

: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة HO1-3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

(α≤0.05السرتاتيجية ) ب، تمثلة بـ )تخطيط املوارد البرشية، االختيار والتعني، التدرياملوارد البرشية امل

 التعويضات، تقييم األداء( عىل بعد العمليات الداخلية .
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 (32جدول رقم )

 الداخلية بعد العملياتنتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثر إسرتاتيجيات املوارد البرشية عىل 

 SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج 

  

 الُبعد

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients  املحسوبة

(t) 
Sig 

Ajusted 

R 

Square 

R2 R 

B 
Std. 

Error 
etaß 

اسرتاتيجية تخطيط 

 املوارد البرشية
1.099 1.193 1.334 3.033 1.12 

.436 .459 .677 

اسرتاتيجية االختيار 

 والتعيني
1.122 1.123 1.133 1.491 1.23 

 1.23 0.11 1.111 1.123 1.123 اسرتاتيجية التدريب

اسرتاتيجية 

 التعويضات
1.022 1.111 1.302 3.121 1.14 

اسرتاتيجية تقييم 

 األداء
1.093 1.110 1.320 3.221 1.13 
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معادلة االنحدار، فإن  ( والذي يبني دخول أبعاد املتغري املستقل يف32نالحظ من الجدول رقم )      

أبعاد إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية والتعويضات وتقييم األداء، لهم أثر ايجايب ذو داللة إحصائية 

( عىل 3.22، 3.12، 3.03( والتي بلغت )tعىل بعد العمليات الداخلية، وذلك استناداً إىل ارتفاع قيمة )

( etaß( وكذلك القيمة العالية ملعامل )1.13معنوية ) التوايل، وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة

يث ح( عىل التوايل والتي تدل عىل وجود عالقة قوية بني املتغريات، 1.320، 1.302، 1.334والذي بلغ )

( Adjusted R Square( )1.422(، وبلغت قيمة معامل التحديد املعدل )R2( )1.439بلغت قيمة )

ت املوارد البرشية بالتأثري يف بعد العمليات الداخلية، أي مبعنى أن وهي قيمة تفير قدرة إسرتاتيجيا

( من التغيري الذي يحصل يف بعد العمليات %42.2إسرتاتيجيات املوارد البرشية تفير ما نسبته )

وقد خرج من معادلة االنحدار بُعد )إسرتاتيجية االختبار والتعيني، واسرتاتيجية  الداخلية يف املؤسسة،

ارت إحصائياً يف تفسري التباين يف املتغري التابع، حيث اشدالني ، عىل اعتبار أن البعدين غري التدريب(

( غري tالنتائج إىل أن هذا البعدين مل يكن لهم أثراً ذو داللة إحصائية يف البعد املايل، حيث كانت قيمة )

الرئيسة الثانية بصيغتها (، ومام سبق ترفض الفرضية 1.13دالة إحصائياً عند مستوى داللة معنوية )

( α≤0.05الصفرية بشكل جزيئ والتي نصها " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

املوارد البرشية املتمثلة بـ )تخطيط املوارد البرشية، التعويضات، تقييم األداء( عىل بعد  لسرتاتيجية

 العمليات الداخلية .

: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  HO1-4عة اختبار الفرضية الفرعية الراب

(α≤0.05 ،( السرتاتيجية املوارد البرشية املتمثلة بـ )تخطيط املوارد البرشية، االختيار والتعني، التدريب

 التعويضات، تقييم األداء( عىل بعد التعلم والنمو .
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 (34جدول رقم )

 النموبعد التعلم و ر أثر إسرتاتيجيات املوارد البرشية عىل نتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبا

 SPSSامد عىل نتائج املصدر: إعداد الباحث باالعت

  

 الُبعد

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients  املحسوبة

(t) 
Sig 

Ajusted 

R 

Square 

R2 R 

B 
Std. 

Error 
etaß 

اسرتاتيجية تخطيط 

 املوارد البرشية
1.322 1.112 1.323 2.012 1.11 

.623 .639 .799 

اسرتاتيجية االختيار 

 والتعيني
1.121 1.120 1.112 1.994 1.23 

 1.11 4.119 1.241 1.120 1.393 اسرتاتيجية التدريب

اسرتاتيجية 

 التعويضات
1.132 1.123 1.120 1.223 1.20 

اسرتاتيجية تقييم 

 األداء
1.333 1.122 1.302 3.910 1.11 
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( والذي يبني دخول أبعاد املتغري املستقل يف معادلة االنحدار، فإن أبعاد 34نالحظ من الجدول رقم )    

إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية والتدريب وتقييم األداء، لهم أثر ايجايب ذو داللة إحصائية عىل بعد 

( عىل التوايل، 3.91، 4.11، 2.01( والتي بلغت )tقيمة ) العمليات الداخلية، وذلك استناداً إىل ارتفاع

( والذي بلغ etaß( وكذلك القيمة العالية ملعامل )1.13وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة معنوية )

ت قيمة حيث بلغ( عىل التوايل والتي تدل عىل وجود عالقة قوية بني املتغريات، 1.333، 1.393، 1.322)

(R2( )1.229وبل ،)( غت قيمة معامل التحديد املعدلAdjusted R Square( )1.232 وهي قيمة )

تفير قدرة إسرتاتيجيات املوارد البرشية بالتأثري يف بعد التعلم والنمو، أي مبعنى أن إسرتاتيجيات املوارد 

رج خ وقد ( من التغيري الذي يحصل يف بعد التعلم والنمو يف املؤسسة،%23.2البرشية تفير ما نسبته )

من معادلة االنحدار بُعد )إسرتاتيجية االختبار والتعيني، واسرتاتيجية التعويضات(، عىل اعتبار أن 

إحصائياً يف تفسري التباين يف املتغري التابع، حيث اشارت النتائج إىل أن هذا البعدين  دالنيالبعدين غري 

( غري دالة إحصائياً عند مستوى tقيمة )مل يكن لهم أثراً ذو داللة إحصائية يف البعد املايل، حيث كانت 

(، ومام سبق ترفض الفرضية الرئيسة الثانية بصيغتها الصفرية بشكل جزيئ والتي 1.13داللة معنوية )

( لسرتاتيجية املوارد البرشية α≤0.05نصها " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 لتعويضات، والتدريب، تقييم األداء( عىل بعد التعلم والنمو  .املتمثلة بـ )تخطيط املوارد البرشية، ا
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  الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 

يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي تهدف إىل التعرف عىل أثر      

ردن، مة للضامن االجتامعي يف األاألداء االسرتاتيجي يف املؤسسة العا يفاسرتاتيجية املوارد البرشية 

توصل وفيام ييل عرضاً للنتائج التي تم الوتفسري هذه النتائج، بالضافة إىل تقديم بعض التوصيات، 

 اليها يف الدراسة الحالية : 

 أوالً : النتائج ملتغريات الدراسة 

وجهة  امن االجتامعي منيف املؤسسة العامة للضاملوارد البرشية  اتإسرتاتيجي ظهرت النتائج أن واقعأ 

(، حيث تراوحت املتوسطات الحسابية 2.14نظر عينة الدراسة كانت عالية مبتوسط حسايب عام بلغ )

وقد احتل بُعد إسرتاتيجية تخطيط املوارد ، (2.22 -2.92لبعاد إسرتاتيجية املوارد البرشية ما بني )

 .ة املرتبة االخري  يفوالتعيني  رختياالبرشية املرتبة االوىل، يف حني جاء بُعد اسرتاتيجية اال 

تخطيط املوارد البرشية يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي من إسرتاتيجية النتائج أن واقع  وتشري

حيث تراوحت املتوسطات ، (2.92مبتوسط حسايب ) بدرجة عاليةأتت وجهة نظر عينة الدراسة 

 (.2.13 -4.02ية ما بني )الحسابية لفقرات إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرش

وأظهرت النتائج أن واقع إسرتاتيجية االختيار والتعيني يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي من وجهة 

(، حيث تراوحت املتوسطات الحسابية 2.22نظر عينة الدراسة أتت بدرجة عالية مبتوسط حسايب )

 (.2.23 -2.92لفقرات إسرتاتيجية االختيار والتعيني ما بني )
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يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي من وجهة نظر عينة  التدريبالنتائج أن واقع إسرتاتيجية  بينت

(، حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لفقرات 2.13الدراسة أتت بدرجة عالية مبتوسط حسايب )

 (.2.34-4.12ما بني ) التدريبإسرتاتيجية 

ضات يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي من وجهة نظر وتبني النتائج أن واقع إسرتاتيجية التعوي

(، حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لفقرات 2.24عينة الدراسة أتت بدرجة عالية مبتوسط حسايب )

 (.2.44 -4.11إسرتاتيجية التعويضات ما بني )

جهة نظر تامعي من و وأظهرت النتائج أن واقع إسرتاتيجية تقييم األداء يف املؤسسة العامة للضامن االج

(، حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لفقرات 2.93عينة الدراسة أتت بدرجة عالية مبتوسط حسايب )

 (.2.21 -4.19إسرتاتيجية تقييم األداء ما بني )

املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن بأداء اسرتاتيجي عالياً من وجهة نظر  النتائج أن متتعت

(، حيث تراوحت املتوسطات الحسابية البعاد األداء 2.90مبتوسط حسايب عام بلغ ) عينة الدراسة

 (.2.13 -4.13االسرتاتيجي بأستخدام بطاقة االداء املتوازن ما بني )

بينت النتائج أن واقع البعد املايل يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن من وجهة نظر عينة 

(، حيث تراوحت املتوسطات لفقرات البعد املايل ما 2.90وسط حسايب عام بلغ )الدراسة كان عالياً مبت

 (.2.22 -4.11بني )

أظهرت النتائج أن واقع بعد املستفيدين يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن من وجهة 

لفقرات بعد (، حيث تراوحت املتوسطات 2.12نظر عينة الدراسة كان عالياً مبتوسط حسايب عام بلغ )

 (.2.22 -4.12املستفيدين ما بني )
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أشارت النتائج أن واقع بعد العمليات الداخلية يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن من  

(، حيث تراوحت املتوسطات لفقرات 4.13وجهة نظر عينة الدراسة كان عالياً مبتوسط حسايب عام بلغ )

 (.2.90 -4.04بعد العمليات الداخلية ما بني )

أظهرت النتائج أن واقع بعد التعلم والنمو يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن من وجهة  

(، حيث تراوحت املتوسطات لفقرات بعد 2.13نظر عينة الدراسة كان عالياً مبتوسط حسايب عام بلغ )

 (.2.11 -2.99التعلم والنمو ما بني )

 يات الدراسةنتائج اختبار فرضثانياً : 

تخطيط ( لسرتاتيجية املوارد البرشية )α≤0.05وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ن ( يف األداء االسرتاتيجي يف املؤسسة العامة للضاماملوارد البرشية، التدريب، التعويضات، تقييم االداء

 االجتامعي يف االردن .

)تخطيط  ( لسرتاتيجية املوارد البرشيةα≤0.05الداللة )وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 

 يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف البعد املايليف  املوارد البرشية، التعويضات، تقييم االداء(

 االردن .
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)تخطيط  ( لسرتاتيجية املوارد البرشيةα≤0.05وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 . يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن بعد املستفيدينيف  رشية، تقييم االداء(املوارد الب

)تخطيط  ( لسرتاتيجية املوارد البرشيةα≤0.05وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لضامن ة ليف املؤسسة العام بعد العمليات الداخليةيف  املوارد البرشية، التعويضات، تقييم االداء(

 االجتامعي يف االردن .

)تخطيط  ( لسرتاتيجية املوارد البرشيةα≤0.05وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 يف األداء االسرتاتيجي يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف املوارد البرشية، التدريب، تقييم االداء(

 االردن .

( ودراسة )املرشقي، 3100الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )الفياض،  وقد انسجمت نتائج ففرضات     

( التي توصلت إىل مستوى إسرتاتيجيات املوارد البرشية كانت Gong, et. al, 2009( ودراسة )3101

مرتفعة، وكذلك وجود أثر ذو  داللة إحصائية، وأختلفت نتائج فرضيات الدراسة الحالية جزئياً مع نتائج 

( فيام يتعلق مبستوى تطبيق إسرتاتيجيات Ayanda & Sani, 2010( ودراسة )3104حصب، دراسة )األ 

 املوارد البرشية جاءت بدرجة متوسطة .
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 التوصيات  ثالثاً : 
 

عىل النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل بيانات الدراسة ميكن تقديم جملة من  بناءً 

 سني األداء االسرتاتيجي للمؤسسة : التوصيات التي نأمل أن تساهم يف تح

من الرضوري تبني املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف االردن لفلسفة خاصة يف مجال إسرتاتيجيات 

 املوارد البرشية تنسجم مع التغيريات يف البيئة الداخلية والخارجية للتنظيم. 

ت وتغيريها مبا يتالئم مع توقعاإعادة النظر يف إسرتاتيجية التعويضات رضورة قيام املؤسسة يف 

 املوظفني ويحقق لهم العدالة .

 االختيار والتعيني تساعد عىل استقطاب املبدعني الذينخاصة ب إسرتاتيجيةالتأكيد عىل رضورة بناء 

يسهمون يف تحسني إداء املؤسسة بإعتبارهم محور أسايس يف تدفق املعرفة واملهارة من بيئة خارجية 

 لية للمؤسسة .إىل البيئة الداخ

 به يحفز الذي األسايس العامل هو ألنهمتمثل بالعدالة  ألجورل نظامرضورة قيام املؤسسة بتصميم 

  لسد حاجاتهم االساسية . وكذلك عدم  ترك العمل أجل من العاملني

اتباع معايري عادلة وواضحة يف تقييم األداء بحيث تساعد عىل تشجيع املوظفني تكثيف الجهود نحو 

مبعلومات عن مستوى أدائهم هم ين يسهمون يف تحسني األداء االسرتاتيجي للمؤسسة وتزويدالذ

 للتعرف عىل نقاط القوة والضعف لديهم من أجل تالفيها .
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، ودراسة املقدمة رضا املستفيدين عن الخدمات التعرف عىلصورة مستمرة عىل رضورة قيام املؤسسة ب

 دمات جديدة ومتطورة وفقاً لذلك .تصميم خمن خالل احتياجاتهم ورغباتهم 

العمل عىل االستفادة من التجارب الناجحة لألفراد وفروع املؤسسة بحيث يتم دراستها ونرشها ليتم 

 االستفادة منها .

دراسة واقع إسرتاتيجية االختيار والتعيني وتاثريها يف بطاقة االداء املتوازن يف اللمؤسسة العامة للضامن 

 دن .االجتامعي يف االر 

االجتامعي بجميع فروعها ومحاولة التعرف ن باختيار املؤسسة العامة للضام توسيع الدراسة الحالية

 بشكل أوسع، والخروج بجملة من النتائج والتوصيات التي تخدم القطاع الخدمي .عىل االسرتاتيجيات 
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 واملصادر : قامئة املراجع
 

 املراجع باللغة العربية  : أوالً

(، أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة عىل االداء التنظيمي : دراسة تطبيقية 3100زيك ) أبو زيادة،

 . 4، العدد 4يف عينة من املصارف التجارية الفلسطينية، مجلة جامعة النجاح لالبحاث، املجلد 

ن، االردن : ، عام0وحاالت عملية، ط نظري اطار  :البرشية املوارد (، إدارة3119نادر احمد ) شيخة، ابو

 والتوزيع . للنرش صفاء دار

(، تقييم اداء بنك فلسطني املحدود باستخدام بطاقة االداء املتوازن، رسالة 3119أبو قمر، محمد احمد )

 .ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، الجامعة االسالامية، غزة ، فلسطني  

 األداء املؤسيس عىل البرشية واردامل ادارة اسرتاتيجية أثر (،3104فضل راشد محمد ) األحصب،

 منشورة، غري رسالة ماجستري اليمني، التجاري البنك عىل حالة دراسة املتوازن األداء بطاقة باستخدام

 . اليمنية  الجمهورية عدن، جامعة االدارية، العلوم كلية

ن، االردن : دار ، عام0(، االدارة االسرتاتيجية وتنمية املوارد البرشية، ط3119أحمد، محمد سمري )

 املسرية للنرشة والتوزيع والطباعة .

 إسرتاتيجية العمليات، يف البرشية املوارد إدارة اسرتاتيجيات (، تأثري3112الكاظم ) عبد ماهر األحمر،

 إدارة الكهربائية، رسالة ماجستري للصناعات العامة الرشكة يف املدراء من عينة ألراء استطالعية دراسة

 بغداد . جامعة واالقتصاد، الدارة كلية إىل مقدمة نشورة،صناعية غري م

  :االسرتاتيجي األداء توجيه (،3119منصور ) محسن صبحي والغالبي، طاهر محمد إدريس، وائل

 للنرش . وائل ، عامن: دار0االسرتاتيجي ، ط األداء إدارة سلسلة – واملحاذاة الرصف
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 يف وصناعة راس املال الفكري االسرتاتيجي النجاح عوامل بني املوامئة (،3101محمد ) فراس إسامعيل،

بغداد، رسالة  يف جامعة الدارية القيادات من عينة ألراء تحليلية وصفية العامة :دراسة املنظامت

 بغداد . واالقتصاد، جامعة الدارة كلية إىل عامة غري منشورة، مقدمة إدارة ماجستري

ادارة املوارد البرشية يف تحقيق امليزة التنافسية : دراسة  (، اثر اسرتاتيجية3119بخوش، مديحة )

ميدانية يف املصاؤف التجارية الجزائرية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االدارية، جامعة 

 عدن .

املرصيف : دراسة  األداء يف وأثرُها املرصفية املميزة القدرة إسرتاتيجية (،3112رشيد ) عروبة البدران،

والرشيد، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية الدارة واالقتصاد، جامعة  الرافدين مرصيف يف يقيةتطب

 البرصة.

، بريوت، لبنان : دار 0(، إدارة املوارد البرشية من منظور اسرتاتيجي، ط3113بلوط، حسن ابراهيم )

 النهضة العربية .

الخزامي،  عبدالحكم أحمد  :ترجمتة البرشية، ارداملو  إسرتاتيجية (،3113أشوكك وكابرا، شلبا ) ، تشاندا

 والنرش . للتوزيع القاهرة : دار الفجر

القدرات التنافسية،  لتعظيم اسرتاتيجي مدخل - البرشية املوارد إدارة (،3111محمد ) سيد الرٌب، جاد

 . والتوزيع  للنرش العربية النهضة دار  :القاهرة

أختيار املوارد  واسرتاتيجية التنظيمية السرتاتيجية بني وافقالت إثر (،3110الجريري، صالح عمرو )

العراقية، رسالة ماجستري غري  املصارف من عينة يف تطبيقية دراسة  :التنافسية املزايا تحقيق يف البرشية

 واألقتصاد، جامعة املستنرصية، العراق . الدارة منشورة، كلية
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 ، عامن: دار الحامد للنرش والتوزيع.0ط (، الدارة االسرتاتيجية،3111جواد، شوقي )

 يف للعاملني املؤساي اللتزام يف وأثرة املتوازن األداء قياس نظام تطبيق (،3111جودة، محفوظ أحمد )

 . 3، العدد00ميدانية، املجلة االردنية للعلوم التطبيقية، املجلد دراسة :األردنية األملنيوم رشكات

 دراسة  :إسرتتيجية البرشية املوارد إدارة يف وأثرها الدارية قيادة(، ال3119الحسيني، صالح هادي )

العراق، رسالة ماجستري غري منشورة، االكادميية  النارصية محافظة يف الحكومية املنظامت ميدانية يف

 العربية يف الدمنارك .

 االردن : دار ، عامن،0ط البرشية، املوارد (، إدارة3112كاظم والخرشة، ياسني كاسب ) حمود، خضري

 والطباعة . والتوزيع للنرش املسرية

(، معايري قياس كفاءة وفاعلية اسرتاتيجية ادارة املوارد البرشية وعالقتها 3112الحياصات، خالد محمد )

باالداء املؤسيس يف املؤسسات الصحفية االردنية من وجهة نظر املوظفني، جامعة عامن العربية 

 توراه غري منشورة .للدراسات العليا، اطروحه دك

عامن، االردن :  والعمليات، واملفاهيم املدخل – السرتاتيجية (، الدارة3114عباس خضري ) الخفاجي،

 للنرش والتوزيع . الثقافة دار

(، دور التخطيط االاسرتاتيجي  يف جودة االداء املؤسيس : دراسة وصفية 3101الدجني، اياد عيل )

ة الفلسطينية، اطروحة دكتوراه من مناهج وطرق التدريس غري منشورة، تحليلية يف الجامعات النظامي

 جامعة دمشق، كلية الرتبية، سوريا .

 نظمي، والعرشين، منحى الحادي القرن يف البرشية املوارد إدارة (،3111إبراهيم ) الباري درة، عبد

 للنرش . وائل عامن، االردن : دار
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ادارة املوارد البرشية يف القرن الحادي والعرشين، عامن : دار  (،3111درة، عبدالباري والصباغ، زهري )

 .وائل للنرش والتوزيع 

(، أثر تطبيق أمنوذج الداء املتوازن يف تعزيز الداء 3119درغام، ماهر موىس وابو فضة، مروان محمد )

المية معة االساملايل االسرتاتيجي للمصارف الوطنية العاملة يف قطاع غزة : دراسة ميدانية، مجلة الجا

 .  3، العدد022)سلسلة الدراسات االنسانية(، املجلد 

(، العالقة بني متطلبات ادارة املعرفة وعملياتها واثرها عىل متيز االداء 3111دروزة، سوزان صالح )

املؤسيس : دراسة تطبيقية يف وزارة التعليم العايل االردنية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم 

 دارية واملالية، جامعة الرشق االوسط، االردن .اال 

(، معوقات استخدام بطاقة االداء املتوازن يف البنوك التجارية : دراسة 3119دودين، احمد يوسف )

 .  3، العدد9ميداين، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية، املجلد

 عامن، االردن : دار دراسية، وحاالت ممفاهي السرتاتيجية، الدارة (،3113الدوري، زكريا مطلك )

 اليازوري للنرش والتوزيع .

 املريخ الرياض: دار املتعال، عبد أحمد سيد أحمد ترجمة البرشية، املوارد إدارة (،3112ديسلر، جاري )

 للنرش .

 ، عامن، االردن : دار صفاء للنرش والتوزيع .0(، ادارة املوارد البرشية، ط3112ربابعة، عيل )

األداء  بطاقة تطبيق عىل غزة بقطاع الصحية االهلية املنظامت قدرة مدى (،3100فايت، عادل جواد )الر 

التموييل، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، الجامعة االسالمية،  األداء لتقويم كأداة املتوازن

 غزة.

 للنرش عامن، االردن : دار وائل فسة،واملنا السرتاتيجية، العوملة (، الدارة3114نزار ) كاظم الركايب،

 والتوزيع .
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(، اثر التوافق بني االسرتاتيجية االئتامنية واسرتاتيجية ادارة املوارد البرشية يف 3101الزاميك، عيل نارص )

تحقيق املزايا التنافسية : دراسة تطبيقية يف بنك لبتسليف التعاوين الزراعي يف اليمن، اطروحة دكتوراه 

 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، الجزائر .منشورهغري 

 إلكرتونية عن نسخة القاهرة، اسرتاتيجية، رؤية البرشية املوارد إدارة (،3112محمد ) زايد، عادل

 . )www.Kotobarabia.com(  :املوقع

استخدام بطاقة االداء املتوازن لقياس كفاءة املصارف (، امكانية 3111الزرير، رانيا محمد نزيه )

 يف سورية، اطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق. الحكومية 

(، استخدام مقياس األداء املتوازن يف بناء منوذج قياس رباعي 3101زغلول، جودة عبدالرؤوف )

صول الفكرية، بحث مقدم اىل برنامج الندوة الثانية املسارات لدارة االداء االسرتاتيجي والتشغييل لأل 

عرش لسبل تطوير املحاسبة يف اململكة العربية السعودية، مهنة املحاسبة يف اململكة العربية السعودية 

 وتحديات القرن الحادي والعرشية، السعودية .

جامعة دمشق، املجلد  (، التخطيط السرتاتيجيات املوارد البرشية، مجلة3111الزهري، رندة اليايف )

 . 323،العدد االول، ص02

(، ادارة املنظمة :نظرييات وسلوك، عامن، االردن : دار مجدالوي للنرش 3110زويلف، مهدي حسن )

 والتوزيع .

العاملية، القاهرة : املجموعة  املتغريات ظل يف البرشية املوارد تنمية (،3119محمود يحيى ) ، سامل

 .  العربية للتوزيع والنرش

  

http://www.kotobarabia.com/
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 السرتاتيجية مدخل البرشية املوارد إدارة (،3112حرحوش ) عادل سعيد وصالح، السامل، مؤيد

 والتوزيع . الحديث للنرش الكتب عامل اسرتاتيجي،عامن، االردن :

 االسرتاتيجي: دراسة حالة التخطيط ظل يف البرشية املوارد تخطيط فعالية (،3112عمري ) سامي،

 العلوم االقتصادية، كلية إىل مقدمة العامل، إدارة يف ماجستري رسالة بسة،ت الفوسفات مناجم رشكة:

 باملسيلة . بوضياف جامعة

(، السياسات االدارية املفهوم الصياغة والحاالت الدراسية، البرصة، العراق 3112السعد، مسلم عالوي )

 : دار الكتب للطباعة والنرش . 

 تقنية باعتامد للجامعات السرتاتيجي األداء تقويم ظامن تصاميم (،3113سعيد، سناء عبدالرحيم )

بغداد، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية الدارة  جامعة يف تطبيقية دراسة  :املتوازنة بطاقة الدرجات

 واالقتصاد، جامعة بغداد .

 زماتملواجهة األ التغيري إسرتاتيجيات (، مامرسة3119سعيفان، تغريد صالح والطيط، احمد عدنان )

 العلمي األردين، بحث مقدم للمؤمتر املرصيف القطاع عىل ميدانية دراسة : املؤسيس األداء وأثرها عىل

 األزمة تداعيات  "جامعة الزرقاء الخاصة بعنوان الدارية والعلوم االقتصاد كلية الدويل السابع

 العاملية عىل منظامت االعامل " . االقتصادية

 والنرش غريب للطباعة القاهرة، مرص : دار االسرتاتيجية، البرشية املوارد ارةإد (،3112السلمي، عيل ) 

 والتوزيع .

، إربد، 3(، إدارة املوارد البرشية مدخل اسرتاتيجي، ط3112صالح، عادل حرحوش والسامل، مؤيد سعيد )

 االردن : عامل الكتب الحديث .
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 عامن، االردن : دار الوراق الجامعي، لتعليما يف الشاملة الجودة (، إدارة3112حجيم ) الطايئ، يوسف

 والتوزيع . للنرش

(، إدارة املوارد 3112فوزي ) هاشم والعبادي، الحسني عبد مؤيد حجيم والفضل، يوسف الطايئ،

 .والتوزيع للنرش ، عامن، الوراق0ط متكامل، اسرتاتيجي البرشية، مدخل

والعامل، عامن، االردن  (، الدارة3112ر )منصو  محسن طاهر والغالبي، محسن مهدي صالح العامري،

 والتوزيع . وائل للنرش : دار

 إدارة دعم برامج يف البرشية املوارد إدارة اسرتاتيجيات أثر (،3103عبدالجبار ) املوجود عبد االء العاين،

 رسالة نينوى، يف محافظة الصناعية العامة املنظامت من عينة يف املدراء آلراء دراسة الشاممة الجودة

 .الدارة واالقتصاد، العراق  كلية املوصل، جامعة منشورة، غري ماجستري

 وائل ، عامن، االردن: دار0ط اسرتاتيجي، مدخل -البرشية املوارد (، إدارة3112محمد ) عباس، سهيلة

 والتوزيع . للنرش

السرتاتيجية، عامن، األبعاد ا واألسس البرشية املفاهيم املوارد إدارة (،3101عنرت ) عبدالرحمن، بن

 للنرش . العلمية اليازوري االردن : دار

(، اثر مراقبة التسيري عىل الرفع من مستوى االداء املايل : دراسة حالة 3103عبدالرحمن، هباج )

املؤسسة الوظنية للسيارات الصناعية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 مرباح، الجزائر . التسيري، جامعة قاصدي

 ، عامن، االردن : زمزم نارشون وموزعون .0(، إدارة املوارد البرشية، ط3101عبدالنبي، محمد احمد )

 . للنرش والتوزيع  حزم ابن دار : عامن األوىل، الطبعة املؤسيس، (، العمل3113محمد أكرم ) العدلوين،

  



115 
 

 للنرش والتوزيع . األمني ، صنعاء :2طالبرشية،  املوارد إدارة (،3111العريقي، منصور محمد )

 املوارد البرشية، إدارة يف االسرتاتيجية الوظائف (،3101حسني ) هللا وجواد، عباس عبد العزاوي، نجم

 والتوزيع . للنرش العلمية اليازوري عامن، االردن : دار

 عمليات الخدمة يف توقرارا السرتاتيجي الذكاء بني العالقة أثر (،3111محمد ) هاشم برشى العزاوي،

كليات  من عدد وأعضاء مجالس رؤساء من عينة ألراء تحليلية اختبارية دراسة السرتاتيجي، النجاح

 بغداد . جامعة واالقتصاد، كلية الدارة مقدمة عامة غري منشورة، إدارة دكتوراه بغداد، أطروحة جامعة

، صنعاء : االمني للنرش 2ل اقليمي، ط(، ادارة املوارد البرشية مدخ3103عقالن، حمود عبدهللا )

 والتوزيع .

 (، تكنولوجيا ادارة املوارد البرشية، عامن، االردن  : دار زهران للنرش والتوزيع .3119عقييل، عمر )

 وائل دار  :عامن ،0اسرتاتيجي، ط بعد املعارصة البرشية املوارد إدارة (،3113عمر وصفي ) عقييل،

 للنرش والتوزيع .

عامن،  منظامت األعامل، يف الفكري املال رأس إدارة (،3119عيل وصالح، احمد عيل ) سعدالعنزي، 

 والتوزيع . للنرش العلمية اليازوري االردن : دار

 العلوم االقتصادية مجلة البرشية، املوارد اسرتاتيجية (، فلسفة3112والساعدي، مؤيد ) سعد العنزي،

 . 43، العدد00املجلد والدارية،

 املوارد البرشية إدارة لسرتاتيجية املعارصة الفكرية املرتكزات (،3111مؤيد ) والساعدي، سعد ،العنزي

 . 24-9، ص ص 0، العدد01الدارية، املجلد للعلوم القادسية املعريف، مجلة املدخل إطار يف

القيمة  يف اثرهاو  الشاملة الجودة وإدارة املتوازن األداء بطاقة بني (، العالقة3101عوجة، ازهار مراد )

رسالة  الكوفة، -الغازية املرشوبات لتتاج الوطنية الرشكة يف تطبيقية للمنظمة : دراسة املستدامة

 الكوفة. جامعة واالقتصاد، الدارة كلية منشورة، ماجستري غري
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 : التعليمية باملؤسسات املعرفة إدارة من االستفادة أساليب (،3111الحميد ) عبد عيىس، ثروت

 والدراسات والتخطيط الدارة قسم الرتبية، معتمدة، كلية بحوث النواتج،  العمليات  هوماملف

 األزهر، مرص .  جامعة واملقارنة،

عامن، االردن :  تحلييل، مدخل التنظيمي التطوير (،3101عىل ) أحمد محسن وصالح، الغالبي، طاهر

 والتوزيع . للنرش وائل دار

واملقارنة  املتوازنة العالمات بطاقة تقنيتي بني التكامل (،3119ية شاكر )الغبان، ثائر صربي وحسني، ناد

االقتصادية : دراسة تطبيقية يف رشكتي  الوحدات يف السرتاتيجي األداء تقويم ألغراض املرجعية

 33العدد بغداد، االقتصادية، جامعة للعلوم بغداد كلية الصناعات الكهربائية يف الوزيرية ودياىل، مجلة

. 

النجاح  تحقيق يف البرشية املوارد إدارة اسرتاتيجيات أثر (،3100طاهر ) حميد مجيد الفياض،

 . العراق  عامة، إدارة واالقتصاد، االدارة كلية منشورة، ماجستري االسرتاتيجي، رسالة

متكامل، الرياض،  إسرتاتيجي منهج نحو  :البرشية املوارد إدارة (،3111القحطاين، محمد بن دليم )

 للنرش . السعودية : العبيكان

 : إدارة املوارد البرشية واسرتاتيجيات األعامل إسرتاتيجية بني العالقة (،3100القرص، عبدالفتاح عيل )

اليمنية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االدارية،  الصناعية املنظامت يف ميدانية دراسة

 .جامعة عدن

 نظرية املنظمة والتنظيم، عامن،  االردن : دار  وائل للنرش والتوزيع .(، 3111القريويت، محمد قاسم )

 القاهرة : دار الفاروق بيدج، كوجان  :األجنبي النارش البرشية، املوارد (، إدارة3112كشواي، باري )

 والتوزيع . للنرش
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ة مبرص: دراسس(، تطبيق مدخل التقييم املتوازن لالداء بقطاع الفنادق 3101الكفراوي، نرمني محمد )

 ميدانية، رسالة ماجستري غري منشورة،، جامعة الزقازيق، كلية التجارة، قسم ادارة االعامل .

(، االتجاهات الحديثة يف ادارة املوارد البرشية، عامن، االردن : دار 3100الكاللدة، طاهر محمود )

 اليازوري العلمية للنرش .

 للنرش والتوزيع . الجامعية ، االسكندرية، مرص : الدارالبرشية املوارد (، إدارة3119ماهر، احمد )

الجامعات العربية  يف قياسه وأبعاد التنظيمي (، األداء3114محمد، فيصل محمد وسامل، عبدالرحمن )

عمل مقدمة مللتقى موازنة الربامج واالداء يف الجامعات  ورقة  :لألداء املتوازنة الدرجة مقياس بطاقة

 سوريا . العربية، املنظمة العربية للتنمية االدارية، دمشق، الدول وليو، جامعةي 32-33العربية، من 

(، أثر رأس املال الفكري يف تحسني األداء املنظمي : 3103محمد، نوال يوسف وسعيد، منى يوسف )

 . 21، العدد1دراسة آلراء عينة من تدرييس املعهد التقني باملوصل، مجلة العلوم االقتصادية، املجلد

 مع دراسة الدولية العامة املنظامات يف املؤسيس األداء تقييم (،3112سامح ) ملرجوش، أينت محمودا

غري  العامة أطروحة دكتوراه يف الدارة العاملية، الصحة ملنظمة التابع املتوسط يمالقلي حالة املكتب

 .القاهرة  جامعة السياسية، والعلوم األقتصاد كلية منشورة،

 التنافسية للمؤسسة، امليزة لتحقيق البرشية للموارد الفعال التخطيط دور (،3102ين )الد نور مزياين

الحفاظ  ومخطط للموارد البرشية التقديري التسيري :البرشية املوارد التسيري حول الثاين ملتقى الوطني

 فرباير . 28 و 27 يومي خيرض بسكرة، محمد جامعة الجزائرية، باملؤسسات العمل مناصب عىل

 تحقيق امليزة يف البرشية املوارد ادارة اسرتاتيجية أثر (،3102صالحي ) وصافية، رشون مسعودة،

 العلوم االقتصادية والتجارية، كلية منشورة، غري ماجستري (، رسالةENABمؤسسة ) حالة التنافسية

 . الجزائر  مرباح، قاصدي جامعة
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يف  أداء املوظفني عىل وأثرها البرشية املوارد إدارة (، إسرتاتيجية3101املرشقي، مجاهد يحيى صالح )

الجمهورية اليمنية، اطروحة دكتوراه غري  يف السالمية املصارف عىل ميدانية دراسة  :الخدمية املنظامت

 دمشق . األقتصاد، جامعة منشورة، كلية

ظفني يف الجاامعة (، التمكني االداري وأثره يف ابداع املو 3119املعاين، أمين عودة وعقلة، عبدالحكيم )

 . 3، العدد3االردنية: دراسة ميدانية تحليلية، املجلة االردنية يف ادارة  االعامل، املجلد

 يف املنظامت البرشية املوارد لتنمية الذكية الدارة دليل (،3119الفتاح ) عبد الحميد املغريب، عبد

 للنرش والتوزيع . العرصية املعارصة، القاهرة، مرص: املكتبة

(، استخدام بطاقة االداء املتوازن يف صياغة وتنفيذ وتقييم اسرتاتيجية املؤسسة، 3101قدم، وهيبة )م 

 .http://kt-b.com/?p= 1903.متوفر يف املوقع االلكرتوين : 

 يف األداء االسرتاتيجي لدارة املتوازن األداء بطاقة فاعلية مدى قياس (،3103فواز ) احمد ملكاوي،

 منشور، غري بحث اربد، الضامن االجتامعي يف مؤسسة عىل ميدانية األردنية : دراسة العامة املؤسسات

 . االردن  ، اربد جرش، جامعة

 الدار الجامعية ، االسكندرية، مرص : 0ط البرشية، للموارد السرتاتيجية (، الدارة3112فريد ) النجار،

 التوزيع . و للنرش

(، أثر الثقة التنظيمية غىل األداء االسرتاتيجي 3101)هاشم، صبيحة قاسم والعابدي، عيل رزاق 

باستخدام بطاقة العالمات املتوازن : دراسة تطبيقية يف الرشكة العامة لالسمنت الجنويب يف الكوفة، 

 . 0، العدد03مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية، جامعة القادسية، املجلد

 دار ،عامن، االردن : 0ط اسرتاتيجي، مدخل-البرشية املوارد ارة(، إد3112الرحيم ) عبد خالد الهيتي،

 التوزيع . و وائل للنرش

 الثالثة، عامن، اسرتاتيجي، الطبعة مدخل : البرشية املوارد إدارة (،3100الهيتي، خالد عبدالرحيم )

 . والتوزيع  للنرش وائل دار : االردن
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 قامئة املالحق
 (0ملحق رقم )

 استبانة الدراسة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته : 

 أخي الكريم / أختي الكرمية 

 يف البرشية املوارد اسرتاتيجية يقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستري يف الدارة العامة بعنوان "أثر       

، "االردن يف االجتامعي العامة للضامن يف املؤسسة املتوازن بطاقة األداء  االسرتاتيجي باستخدام األداء

 املؤسسة العامة للضامن ويطبق الباحث هذه االستبانة لجمع البيانات الالزمة من املوظفني يف

 االجتامعي .

الرجاء التكرم بالجابة عىل الفقرات الواردة يف االستبانة بكل دقة وموضوعية ملا لذلك من أهمية       

يف وصول الباحث إىل نتائج دقيقة عن خصائص إدارة املوارد البرشية الذي متارسه املؤسسة ومستوى 

( أمام كل عبارة والتي متثل درجة موافقتك، علام بان  عالمة ) األداء االسرتاتيجي لها، وذلك بوضع 

 هذه البيانات ستعامل بيرية مطلقة، وتستخدم ألغراض الدراسة والبحث العلمي فقط . 

 الباحث                                                                                       

 مصطفى عبدالرزاق حردان                                                                            
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 ( امام رمز االجابة املناسب:  القسم االول: املتغريات الدميوغرافية : الرجاء وضع اشارة )

 النوع االجتامعي      :                   ذكر                       أنثى 

 سنة 41اقل من  -21سنة                  21اقل من              الفئة العمرية   :  

 سنة فأكرث  31سنة               31اقل من  -41                                        

 عدد سنوات الخربة يف االدارة : 

 سنة 01اقل من  -3   سنة 3اقل من                                       

 سنة فأكرث  03سنة               03اقل من  -01                                      

 املسمى الوظيفي :

 مدير           مساعد مدير           رئيس قسم          رئيس شعبة         موظف               

 املستوى التعليمي : 

 دبلوم               بكالوريوس              دراسات عليا ثانوية عامة                           

القسم الثاين :  أسرتاتيجية املوارد البرشية : يهدف هذا القسم إىل معرفة مستوى االسرتاتيجيات التي 

متارسها املوارد البرشية يف العمل، الرجاء تحديد مستوى موافقتك عىل الفقرات التالية من خالل وضع 

 بجانب درجة موافقتك .(  اشارة ) 
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موافق  الفقرة  الرقم

 بشدة

موافق  موافق

بدرجة 

 متوسطة

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

 تخطيط املوارد البرشيةإسرتاتيجية 

 توازن احداث عىل البرشية املوارد إدارة تعمل .0

 . املؤسسة البرشية يف املوارد كمي بني

     

البيئات  بدراسة البرشية املوارد إدارة تقوم .3

 املوارد من تحديد االحتياجات عىل املؤثرة

 . مستقبالً البرشية

     

 مالمئة سياسات البرشية املوارد إدارة تتخذ .2

 يف البرشية املوارد من ملعالجة الفائض

 . املؤسسة

     

مبراجعة  املؤسسة يف البرشية املوارد إدارة تقوم . 4

 . مستمر بشكل خططها ومعالجة

     

 خطط بوضع البرشية املوارد إدارة تقوم .3

من   املؤسسة احتياجات لتلبية وبرامج مسبقة

 املوارد .
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 االختيار والتعينيإسرتاتيجية 

عىل  املؤسسة يف والتعيني االختيار عملية تعترب .0

املهارات  متعدد البرشي العنرص اختيار أساس

 .  والقدرات

     

يف  املختلفة ادراملص عىل املؤسسة تعتمد .3

املوارد  احتياجاتها من لتوفري والتعيني االختيار

 . البرشية

     

 املؤسسة يف البرشية املوارد إدارة تستخدم .2

 للمتقدمني االختبارات من أنواعاً مختلفة

 . العمل  طبيعة مع الوظائف تتناسب لشغل

     

 املؤسسة يف البرشية املوارد إدارة تقوم .4

 وفق الوظائف لشغل املتقدمني بنيباملفاضلة 

 . معايري موضوعية
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 التدريبإسرتاتيجية 

 لربامج مناسبة موازنة بتخصيص املؤسسة تقوم .0

 . وتنمية  املوظفني  التدريب

     

معالجة  عىل املؤسسة يف التدريب تركز برامج .3

 . املوظفني  أداء يف الضعف جوانب

     

 املؤسسة يف البرشية املوارد إدارة تقوم .2

ضوء  عىل التدريب بتصميم اسرتاتيجية

  املؤسسة احتياجات

     

 الخطط لتنفيذ محدد زمني جدول وضع يتم .4

 .  املؤسسة  قبل من والربامج التدريبية

     

 التقدم مدى البرشية املوارد إدارة تتابع .3

 يف التدريب بعد املوظفني يف أداء الحاصل

 املؤسسة .

 

 

     

موافق  الفقرة  الرقم

 بشدة

موافق  موافق

بدرجة 

 متوسطة

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة
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 التعويضاتإسرتاتيجية 

 الحوافز تعتمد سياسة املؤسسة يف منح .0

 عملية . وأسس قواعد واملكافآت عىل

     

تتناسب  املؤسسة تعتمدها التي التعويضات .3

 . املوظفني توقعات مع

     

أداء  تقييم نتائج عىل ملؤسسةا تعتمد .2

 . املوظفني  ملكافأة كأساس املوظفني

     

اسرتاتيجية  وتعديل مبراجعة املؤسسة تقوم .4

 . مستمرة بصورة التعويضات

     

اىل  يهدف اجور نظام املؤسسة تستخدم .3

خارج  من الكفاءات واستقطاب جذب

 . املؤسسة 

     

  



128 
 

 تقييم األداءإسرتاتيجية 

املؤسسة  يف املوظفني أداء تقييم عملية متت .0

 . دورية  بصورة

     

 لتقييم األداء موضوعية معايري استخدام يتم .3

 .  املؤسسة  يف املوظفني لجميع

     

املؤسسة  يف املوظفني أداء تقييم تنفيذ يتم .2

 . املبارشين  واملدراء قبل الرؤساء من

     

املوظفني  أداء ييمتق نتائج عىل املؤسسة تعتمد .4

 . مستقبالً  وتالفيها الضعف نقاط عىل للتعرف

     

 املؤسسة يف املوظفني أداء تقييم عملية تُعد .3

 االهداف تحقيق مدى من أداة للتأكد

 . املوضوعة 

     

 

 نالقسم الثالث :  األداء االسرتاتيجي : يهدف هذا القسم إىل معرفة مستوى األداء يف  املؤسسة للضام

(  االجتامعي يف االردن، الرجاء تحديد درجة موافقتك عىل الفقرات التالية من خالل وضع اشارة ) 

 امام كل فقرة  .
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مواف الفقرة  الرقم

ق 

 بشدة

مواف

 ق

موافق 

بدرجة 

متوسط

 ة

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

 البعد املايل

      تحقق املؤسسة تزايد يف العائد عىل املوجودات  .0

      وجد تزايد يف حجم استثامرات املؤسسة .ي .3

      النقدي . التدفق تحقق املؤسسة تزايد يف .2

      للمؤسسة  املالية العوائد يف ملحوظ يوجد ارتفاع . 4

      تحقق املؤسسة تزايد يف العائد عىل امللكية . .3

 بعد املستفيدين

 املستفيدين الرضا عند من عايل مستوى يوجد .2

 املؤسسة . قبل من املقدمة من الخدمات

     

 قبل من املقدمة الشكاوى عدد انخفض .2

 . مستمرة بصورة املؤسسة املستفيدين اتجاه

     

 وتلبي عايل مبستوى الخدمات املؤسسة تقدم .1

 . املختلفة املستفيدين احتياجات
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من  رضا املستفيدين قياس عىل املؤسسة تعمل .9

 . ملقدمة ا الخدمات

     

طموحات  املؤسسة يف املقدمة الخدمات تلبي .01

 . املستفيدين   وتوقعات

     

 بعد العمليات الداخلية

  نتائج عىل بناءً  الخدمات املؤسسة تقدم .00

 . املستفيدين  احتياجات

     

 أمناط تقديم يف تغيريات املؤسسة تُحدث .03

 . ولوجية التكن التطورات مع متاشياً  الخدمات

     

 عند الالزمة املعلومات نظم املؤسسة توفر .02

 . املناسب  الوقت الحاجة اليها يف

     

 والتطوير تعمل املؤسسة عىل التحسني .04

 . الضائع للخدمات  الوقت يف تقليص املستمرة

     

العمل  إجراءات يف تبسيط املؤسسة تقوم .03

 للخدمات . الداخلية
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 علم والنموبعد الت

 للموظفني كافية تدريبية برامج املؤسسة تقدم .02

 قدراتهم . تطوير اجل من

     

رفع الدافعية للموظفني يف  عىل املؤسسة تعمل .02

 .االلتزام بالعمل 

     

من املوظفني  ذات كفاءة خربات متتلك املؤسسة .01

 متميزة . بصورة الخدمات يف تطوير تقديم

     

للموظفني يف املشاركة بتقديم  املؤسسة تسمح .09

 .الخدمات   تطوير اجل من املقرتحات واآلراء

     

الذين  تعزز املؤسسة من ابتكار املوظفني .31

 .االقسام   مختلف يف افكار جديدة  لديهم
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 (2ملحق رقم )

 قامئه بأسامء  املحكمني

 الجامعة درجة العلميةال االسم ت

 جامعة ال البيت أستاذ دكتور الحوريأ.د سليامن  .0

 جامعة ال البيت استاذ مشارك د. وليد مجيل العواودة .3

 جامعة ال البيت استاذ مشارك د. زياد محمد الصامدي .2

 جامعة ال البيت استاذ مشارك د. رياض احمد ابا زيد .4

 جامعة بيان/ العراق استاذ مشارك د. غسان عيل  .3

 جامعة آل البيت استاذ مشارك  الدد. مرعي بني خ .2

 جامعة ال البيت استاذ مساعد د. هايل عبابنة  .2

 جامعة ال البيت استاذ مساعد د. عيل القرعان .1

 جامعة بيان/العراق استاذ مساعد د. خديجة قادر اساميل .9

 جامعة ال البيت استاذ مساعد د. هايل اليرحان .01

 جامعة ال البيت ذ مساعداستا د. عبدهللا العظامت .00

 


