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ملخص -
تهد ددده اد ددة الورقد ددة البح يد ددة إىل التعد ددره علد ددج مد ددد توجد دده األفد ددراد يف
ممارسداتهم اإلداريددة حنددو اإلدارة اإلسدرتاتيجية للمددوارد البشددرية مدن خددالل دراسددة
العوامدل املوقفيددة (اليرفيددة طو الطارئددة) ،وطثرادا علددج نتددائج ممارسددات إدارة املددوارد
البشددرية علددج املددد القريددب والبعيددد ،حسددب منددوذج اارفددارد بتطبيقدده علددج إدارة
جامعددة غردايددة ،واحملددددة بعينددة منهددا مم لددة يف اإلطددارات السددامية واإلطدارات مددن
األمانددة العامددة ،والددت تشددمل عينددة املددديريات الفرعيددة باعامعددة م د اعتمدداد طداة
الدراس ددة املتم ل ددة يف االس ددتبيات ال ددةي توةيع دده عل ددج عين ددة بل د د  65اس ددتمارة،
اس د دتِرجن منهد ددا  60اسد ددتمارة د دداية للتحليد ددل ،وقد ددد معاعتهد ددا بالربند ددامج
اإلحص ددائي  ،SPSSحيدد تو ددلنا م ددن خال ددا إىل طن دده بشدد ل ع ددام يوج ددد توج دده
ض ددعيف ا دداا ب دديفراد العين ددة املدروس ددة حن ددو ممارس ددات اإلدارة اإلس ددرتاتيجية
للموارد البشرية.

املؤلف املرسل :بلقاسم بن عطاء اهللbenatallah.belkacem@univ-ghardaia.dz:
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- ال لمات املفتاحية
 ممارسات إدارة املوارد، عوامل موقفية،إدارة إسرتاتيجية للموارد البشرية
. منوذج جامعة اارفارد إلدارة املوارد البشرية،البشرية
AbstractThis Paper Aims To Identify The Individuals' Orientation In
Their Administrative Practices Towards Strategic Human Resources
Management By Studying Situational Factors (Circumstantial Or
Emergency), And Their Impact On The Results Of Human Resource
Management Practices In The Short And Long Term, According To
The Harvard Model Applied To The Administration Of Ghardaia's
University, The Sample Is Represented By The Senior Executives
And Executives From The General Secretariat, Which Includes The
Sample Of The Sub-Directorates Of The University With The
Adoption Of The Study Tool Represented In The Questionnaire,
Which Was Distributed On A Sample Of 65 Questionnaires, In Which
60 Valid Forms Were Retrieved For Analysis, And They Were
Processed By The SPSS Statistical Program. Through It, We Found
That, In General, There Is A Weak Tendency Of The Studied Sample
Members Towards The Practices Of Strategic HR Management.
Key Words Strategic HRM, Situational Factors, HRM Practices, Harvard
HRM Model.
 مقدمة- .1

 حتتم عليها التفاعل،لضمات بقاء املنيمة يف السوق ضمن املنيمات الرائدة
، االجتماعية، االقتصادية،م مت ريات بيئية خارجية (اليروه السياسية
،)..)؛ طو داخلية (منط القيادة طو ال قافة التنييمية طو غرياا..الت نولوجية
 لتحقيق الريادة،وذلك بتوفري كل املوارد البشرية واملادية واملالية والتنييمية
 للو ول لرحبية طعلج عرب توفري،يف السوق من خالل تعزيز ميزاتها التنافسية
 األمر الةي ال يتحقق إال،منتجات طو خدمات ذات جودة طعلج وبت اليف طقل
بامتالك مورد بشري متميز كمصدر للميزة التنافسية وجب استقطابه
 باعتبار طام وطمثن ط ول املنيمة؛ وحتفيز الستيعاب، وايفاظ عليه وتطوير
 من خالل الو ول إىل،وتبين اسرتاتيجيات املنيمة والسعي لتحقيق طادافها
.طعلج مستو من ال فاءة والوالء وااللتزام يف األداء
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وبن دداء علد ددج مد ددا س ددبق ونيد ددرا ل د ددوت اعامعد ددة طح ددد طاد ددم املؤسسد ددات املنتجد ددة
للخدددمات ،حتددتم عليهددا تطددوير موارداددا؛ السدديما املددورد البشددري للو ددول مل انددة
تنافسدية تضددمن دا الريددادة؛ وعلدج اددةا األسدا ارتيينددا طدرإل اإلشد الية الرئيسددة
اآلتية:
 - 1.1اإلش الية الرئيسية:
يف إطددار التوجدده حنددو اإلدارة اإلسددرتاتيجية للمددوارد البشددرية وحسددب منددوذج
( ،)Harvard HRMكيف تؤثر العوامل املوقفية يف حتسدني نتدائج ممارسدات إ.
م .ب جبامعة غرداية؟
وبناء عليه يتم طرإل األسئلة الفرعية التالية:
 كيف تؤثر القوانني والقيم اجملتمعية يف حتسني نتائج ممارسات إ .م.
ب؟
 كيف يؤثر العمل النقابي يف حتسني نتائج ممارسات إ .م .ب؟
 كيف تؤثر ظروه سوق العمل وخصائص قوة العمل يف حتسني نتائج
ممارسات إ .م .ب؟
 كيف تؤثر إسرتاتيجية العمل وشروطه يف حتسني نتائج ممارسات إ .م.
ب؟
 كيف تؤثر فلسفة اإلدارة ومالئمة الت نولوجيا للمهام يف حتسني نتائج
ممارسات إ .م .ب؟
 - 2.1الفرضية الرئيسية:
اناك طثر ذو داللة إحصائية للعوامل املوقفية يف حتسدني نتدائج ممارسدات إ.
م .ب حسب منوذج (.)Harvard HRM
 - 3.1الفرضيات الفرعية:
 اناك طثر ذو داللة إحصائية للقوانني والقيم اجملتمعية يف حتسدني نتدائج
ممارسات إ .م .ب.
 اناك طثر ذو داللة إحصائية للعمل النقدابي يف حتسدني نتدائج ممارسدات إ.
م .ب.
 اناك طثر ذو داللة إحصدائية ليدروه سدوق العمدل وخصدائص قدوة العمدل
يف حتسني نتائج ممارسات إ .م .ب.
بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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 اندداك طثددر ذو داللددة إحصددائية لرتسددرتاتيجية العمددل وشددروطه يف حتسددني
نتائج ممارسات إ .م .ب.
 اناك طثر ذو داللة إحصائية لفلسفة اإلدارة ومالئمة الت نولوجيا للمهدام
يف حتسني نتائج ممارسات إ .م .ب.
 - 4.1طامية الدراسة:
تستمد الدراسة طاميتها من كونها حماولة لتقديم حماكاة لنموذج
طعرق جامعة عاملية (جامعة اارفرد) يف توجهها حنو اإلدارة اإلسرتاتيجية ملوارداا
البشرية ،وتطبيقه علج جامعة غرداية ،للمساعدة يف رسم خطتها اإلسرتاتيجية
ملوارداا البشرية ،خا ة وطت اعامعة تع ف علج إنشاء مشروع املؤسسة ،وعليه
فإتّ نتائج الدراسة قد تساعد علج الرتكيز علج بعض العوامل ،للحصول علج
نتائج طفضل ما يسمح للجامعة بالرتقي يف التصنيفات احمللية والعاملية.
 - 5.1طاداه الدراسة:
تهده الدراسة للو ول إىل جمموعة من األاداه نةكر منها:
 التعددره علددج التوجهددات اإلسددرتاتيجية إلدارة املددوارد البشددرية يف جامعددة
اارفرد
 التعره علج منوذج اارفرد يف إدارة املوارد البشرية وإم انية حماكاتده يف
جامعة جزائرية،
 معرفددة مددد فهددم وتصددور إطددارات جامعددة غردايددة ليبعدداد اإلسددرتاتيجية
إلدارة املوارد البشرية،
 تقديم مدخالت ملشروع املؤسسة املزم إعداد عامعة غرداية.
 - 6.1تقسيمات الدراسة:
التط ددرق يف
تقس دديم الدراس ددة إىل ج ددانبني ني ددري وتطبيق ددي ،حيد د
اعاند ددب النيد ددري إىل تعريفد ددات سد ددص اإلدارة اإلسد ددرتاتيجية واملد ددوارد البشد ددرية،
واإلدارة اإلس ددرتاتيجية للم ددوارد البش ددرية ،وعنا ددراا ،ومتطلباته ددا ،ع ددالوة عل ددج
التع ددره عل ددج من ددوذج ا ددارفرد إلدارة امل ددوارد البش ددرية ( ،)Harvard HRMب ددل
م وناته ،طما يف اعانب التطبيقي فقد قمنا ببناء استبيات علج ضوء النمدوذج
توةيعه علج عينة من اإلطارات السامية وإطارات جامعة غرداية للوقف علدج مدد
فه ددم وتص ددور ط ددحاب الق ددرار ومنفةي دده باعامع ددة للبع ددد االس ددرتاتيجي للم ددوارد
بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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البشرية باعامعة ،ويف ا تام خلصنا إىل مجلة من النتائج واملقرتحات الت من
شينها تقديم املساعدة ملشروع املؤسسة عامعة غرداية.
 - .2اإلطار النيري والدراسات السابقة
 - 1.2تعريف اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية (:)Strategic HRM
تع ددره اإلدارة اإلسد ددرتاتيجية للم ددوارد البشد ددرية علد ددج طنه ددا« :عمليد ددة اسد دداذ
القرارات الت تعمل علج حتقيق ت يف نيام املدوارد البشدرية مد اليدروه البيئيدة
احمليط ددة وعل ددج ت دددعيم إس ددرتاتيجية املنيم ددة وحتقي ددق طا دددافها اإلس ددرتاتيجية»
(خطاب ،2003 ،الصفحة ،)08ونالحظ من التعريف طنها جمموعدة القدرارات الدت
تنجم عن تفاعل نيام املوارد البشرية م مت ريات البيئتني الداخليدة وا ارجيدة،
والت تعمل علج دعم إسرتاتيجية املنيمة باجتا األاداه اإلسرتاتيجية.
كمددا تعددره إدارة املددوارد البشددرية اإلسددرتاتيجية علددج طنهددا« :عمليددة اسدداذ
القددرارات بشدديت نوايددا وخطددط املنيمددة يف ش د ل السياسددات والددربامج واملمارسددات
املتعلقددة بعالقددة العمددل ،وتددوفري املددوارد ،والددتعلم والتطددوير ،وإدارة األداء ،وامل افددية،
وعالقات املوظفني» ( ،2006 ،Armstrongالصدفحة  ،)116ونسدتخلص مدن ادةا
التعري ددف طت اإلدارة اإلسد ددرتاتيجية للمد ددوارد البش ددرية تتم د ددل يف مجلد ددة القد ددرارات
والسياسددات الددت تشددمل جددل اجملدداالت والوظددائف يف املنيمددة عددن طريددق جتسدديد
الربامج وا طط قصد حتقيق األاداه.
وجنددد يف تعريددف أخددر طنهددا« :الوظيفددة الددت تتم ددل يف اختيددار العدداملني ذوي
ال فدداءات املناسددبة وتسدديري جهددودام وتوجيدده طاقدداتهم وتنميدده مهدداراتهم ،وحتفيددز
اددؤالء العدداملني وتقيدديم طعمددا م والبح د يف مشدداكلهم وتقويدده عالقددات تعدداوت
بينهم وبني ةمالئهم ورؤسائهم ،وبةلك تساام يف حتقيق ا ده ال لي للمنيمدة
من حي ةيادة اإلنتاجية وبلوغ النمو املطلوب ليعمدال واألفدراد» (عدري،2016 ،،
الصفحة ،)105ويركز اةا التعريدف علدج طنهدا العمليدة الدت يدتم بوجبهدا وضد
كددل فددرد يف م اندده املناسددب وفددق مهاراتدده وقدراتدده ،م د السددعي للتحفيددز وتقويددة
العالقات ،م بعضهم البعض وم رؤسائهم ،ويف جو يسود االنسدجام يزيدد الفدرد
من طدائه مردوديته ،وتتحقق بةلك األاداه اإلسرتاتيجية.
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 - 2.2األبعاد اإلسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية (األاداه):
مت ددل األبع دداد االس ددرتاتيجية إلدارة امل ددوارد البش ددرية خل ددق ق ددوة عم ددل فعال ددة
لددديها والء وانتمدداء للمنيمددة؛ ومعرفددة علميددة وخددربة يف جمددال املددوارد البشددرية و
رط مال ف دري واسدرتاتيجي لده عائدد كدبري؛ وتعمدل وفدق معدايري كميدة ونوعيدة
حمددددة سددلفاً؛ والعمددل علددج تنميددة قدددرات قددوة العمددل بصددورة مسددتمرة مددن خددالل
تدريبهم ملواجهدة الت ديريات الت نولوجيدة واإلداريدة يف البيئدة؛ عدرب الرتكيدز علدج
ج ددودة األداء واإلنت دداج الش دداملني لتحقي ددق الرض ددا ل ددد الزب ددوت؛ وتهيئ ددة ض ددمات
اجتمد دداعي و د ددحي جيد ددد؛ وفد ددرا التقد دددم والرتقد ددي؛ وابت د ددار وجتديد ددد مسد ددتمر
ملمارساتها م البيئة وإسرتاتيجية املنيمة؛ وتقديم رؤية جديدة معا رة تتماشج
م اجتااات الت يري املعا رة؛ عدرب التحددي للدربامج والسياسدات يف إدارة املدوارد
البش ددرية مس ددتمر؛ والتع دداوت والتنس دديق ب ددني م دددير إدارة امل ددوارد البش ددرية وكاف ددة
املديرين يف اإلدارات األخر ؛ باعتبار طت إسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية جدزء مدن
إسرتاتيجية املنيمة( .العزاوي وجواد ،الصفحة )143
يددرتبط جن دداإل املنيم ددة عل ددج امل ددد الطوي ددل بشدد ل ك ددبري وطساس ددي بوردا ددا
البشري الةي يعترب ميزتها التنافسية ايقيقية واملستدامة ،ف ل مدا كدات انداك
موظفوت َمهَرَ ٌة وملتزموت و م والء كبري للمنيمة ،ويتمتعوت بتحفيدزات ومندا
وظيف ددي جي ددد -وال ددةي ي ددنع ه ب دددور عل ددج االنس ددجام مد د ب دداقي األف ددراد ومد د
رؤسددائهم  -دفعهددم ذلددك إىل ةيددادة يف املردوديددة ،والرتكيددز علددج جددودة اإلنتدداج،
وحتقيق األاداه اإلسرتاتيجية للمنيمة.
 - 3.2عنا ر اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية:
وتتم ل يف دراسدة العوامدل البيئيدة احمليطدة باملنيمدة وبنيدام املدوارد البشدرية؛
ووض د طاداف ده بددا يعمددل علددج حتقيددق األاددداه العامددة باملنيمددة؛ وكددةا وض د
إسددرتاتيجية مددوارد بشددرية تدددعم وض د اإلسددرتاتيجية العامددة للمنيمددة؛ ووض د
ا ط ددط الوظيفي ددة والسياس ددات ا ا ددة ب دداملوارد البش ددرية وال فيل ددة بتنفي ددةاا؛
وتقييمه ددا ملعرف ددة مس ددتو ا دم ددة ودرج ددة رض ددا املس ددتفيدين منه ددا ،وعلي دده ددار
ضددروريا علددج األفددراد القددائمني علددج وظيفددة املددوارد البشددرية طت يتوجهددوا توجهددا
اسرتاتيجيا مدن خدالل املسداامة يف دياغة القدرارات اإلسدرتاتيجية وادةا يتحقدق
ب د ددداملشاركة يف االجتماعات واعلسات الت تنعقد قصدد دياغة االسدرتاتيجيات
بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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العامددة للمنيمددة؛ وتطددوير األفددراد القددائمني علددج اإلدارة اإلسددرتاتيجية للمددوارد
البشددرية مدد ت ددوينهم املس ددتمر ملواكبددة اعدي ددد يف جمددال اس ددرتاتيجيات امل ددوارد
البشرية للبقاء يف الصدارة وايفداظ علدج امليدزة التنافسدية دائمدة؛ وجتسديداا يف
كددل جمدداالت امل ددوارد البشددرية؛ ومشدداركة اإلدارة مدد مجي د ا يئددات والنقاب ددات
املم نّلددة للعمددال والتوا ددل معهددا فيمددا مددص قضددايا ومسددتقبل املددوارد البشددرية.
(بوةورين ،2017 ،الصفحة .)148
 - 4.2متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية
مددن املتطلبددات الواجددب توفراددا مددا يلددي( :فاطمددة وعائشددة ،2019 ،الصددفحة
)114

 - 1.4.2متطلبات تنييمية ونعين بها تلك القواعد واملبادئ الت حت م
وتوجه سياسة توةي املهام واملسؤوليات داخل النيام ،وضبط تدفق املعلومات بني
خمتلف األقسام واإلدارات الفرعية إلدارة املوارد البشرية ،حي يقتضي حرا
إدارة املوارد البشرية يف ظل التوجه اإلسرتاتيجي علج حتقيق الفعالية املطلوبة
واالنسجام املرغوب م خمتلف اإلسرتاتيجيات الوظيفية ،إعداد اي لة تنييمية
تستجيب للمتطلبات البيئية الداخلية وا ارجية ،وذلك حتج تتم ن املؤسسة
من حتقيق املزايا التنافسية عن طريق ما حتققه موارداا البشرية من طعمال
وطنشطة ،وتقتضي الفلسفة التنييمية ايدي ة توجيه ردود طفعال األفراد
بالش ل الةي ينسجم م ال قافة التنييمية السائدة يف املؤسسة ،يسعج اعانب
التنييمي من متطلبات اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية إىل حتقيق
التوافق الرطسي يف املنيمة من جهة ،واعاازية واالستعداد للتجاوب بردود طفعال
مناسبة وسريعة اجتا الت ريات يف البيئتني الداخلية وا ارجية من جهة طخر .
 - 2.4.2متطلبات سلوكية :تقتضي اإلدارة اإلسدرتاتيجية للمدوارد البشدرية
العمددل علددج ت دديري قدديم واجتااددات األفددراد املتعلقددة بالعمددل ،حي د يزيددد والئهددم
وانتماءام للمؤسسة ودافعيتهم للعمل ،ومي ن طت يتم اةا من خالل تنميدة طسده
ملعاملة األفراد وحتسني طخالقيات وسدلوكيات واجتاادات العمدل لدديهم وحماولدة
مقابلة توقعاتهم املختلفة وحتسني الطاقات واإلم انيات ا ا ة بتنمية وتدريب
األفراد لزيادة شعورام باألمات الوظيفي ،وتنمية روإل االلتزام واالبت ار لديهم مدن
خ ددالل اس ددتحداث طس دداليب ووس ددائل لتحفي ددزام تتماش ددج مد د ال ددت ري يف ق دديمهم
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وحاجاتهم ،وتنميدة معدايري طداء تِمدنح علدج طساسدها األجدور واملدنح واملزايدا ،ويسدعج
اددةا اعانددب مددن املتطلبددات إىل الرتكيددز علددج الفددرد مددن حي د إشددباع حاجاتدده،
ومنحدده طمانددا وظيفيددا يزكددي لديدده روإل االلتددزام والددوالء م د التمسددك بينيمددة
عادلة يف ما مص التحفيزات واملدنح والرواتدب ،للتقليدل مدن دورات العمدل واجدرة
ال فاءات.
 - 3.4.2متطلبددات إداريددة :تتطلددب اإلدارة اإلسددرتاتيجية للمددوارد البشددرية يف
إطار البعد اإلداري ،إحداث بعض الت يريات يف مضموت طدائها بختلف طنشدطتها،
ومن ذلك ت يري دور ومسؤولية وظيفدة إدارة املدوارد البشدرية ،حبيد تزيدد مسدتو
إشددراكها يف العمليددة؛ وت دديري طبيعددة املهددارات املطلددوب توفرياددا يف مددديري إدارة
املددوارد البشددرية ،حبي د تزيددد مهدداراتهم التخصصددية لتشددمل املهددارات التسددويقية،
اإلنتاجيد ددة ،التمويليد ددة ،واد ددةا لزيد ددادة قد دددرة اد ددؤالء املد ددديرين علد ددج التعامد ددل م دد
االختالفات الفردية واإلسدرتاتيجيات املطلدوب حتقيقهدا ،ولضدمات حتقيدق املروندة
يف عملية التخطيط؛ وت يري وتطوير طساليب ووسائل إدارة املوارد البشدرية لتشدمل
مفاايم جديدة ،والت من بينها مفهوم دورة حيداة املندتج ،ومفهدوم حمفيدة املدوارد
البشرية
 - 5.2منوذج جامعة اارفارد إلدارة املوارد البشرية (:)Harvard HRM
قددام  Beer Michaelوجمموعددة مددن املددؤلفني مددن جامعددة اارفددارد سددنة
 1984بتط ددوير من ددوذج ططلق ددوا علي دده اس ددم اخريط ددة إقل دديم إدارة امل ددوارد البش ددريةا
( Beardwellو ،2007 ،Claydonالصد ددفحة ،)14والد ددةي اشد ددتهر بعد ددداا باسد ددم
من ددوذج جامع ددة اارف ددارد ،ويع ددد ا ددةا النم ددوذج األول ةمني ددا واألك ددر ت دديثريا عل ددج
التطددورات الالحقددة يف جمددال اإلدارة اإلسددرتاتيجية ،وايقيقددة طت كافددة النمدداذج
األخددر لددرتدارة اإلسددرتاتيجية مشددتقة مددن منددوذج اارفددارد ومتدديثرة بطروحاتدده.
ويعره اةا النموذج اإلدارة اإلسرتاتيجية« :بينها منوذج مدن القدرارات والسياسدات
الددت حتدددد طبيعددة املنيمددة ،وطبيعددة املنتجددات طو ا دددمات الددت تقدددمها خدمددة
جملتمعها( ».طمحد ،2002 ،الصفحة.)24
يعتقد ط حاب اةا النموذج طت مشاكل إدارة املوظفني يف إطارادا العدام ال
مي ددن حلددها إال عن دددما يطددور امل ددديروت العدداموت وجه ددة نيددر ح ددول كيفيددة رؤي ددة
املددوظفني املشدداركني يف املؤسسددة وتطددويرام ،ومددا اددي السياسددات وممارسددات إدارة
بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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املوارد البشرية الت قد حتقق اة األاداه ،وام يروت طنه بددوت فلسدفة مركزيدة
طو رؤيددة إسددرتاتيجية -والددت ال مي ددن تقدددميها إال مددن قبددل املددديرين العددامني -
مددن املددرجح طت تيددل إدارة املددوارد البشددرية جمموعددة مددن األنشددطة املسددتقلة ،والددت
ليه ا عالقة ب رياا من الوظائف.
ويددر ا Beerوةمددالؤ ا طت الض د وطات خلق د اياجددة إىل منيددور طوس د
وطك ر مشوالً ،وطت إدارة املوارد البشدرية تتضدمن مجيد قدرارات اإلدارة واإلجدراءات
الت تؤثر علج طبيعة العالقة بني املنيمة وموظفيها وموارداا البشرية.
وقددد اقرتح د مدرسددة اارفددارد طت إدارة املددوارد البشددرية ددا ميزتددات امددا طت
املددديرين املباشددرين يتحملددوت املزيددد مددن املسددؤولية لضددمات مواءمددة اإلسددرتاتيجية
التنافس د ددية وسياس د ددات امل د ددوظفني؛ وطت ل د ددد األف د ددراد مهم د ددة املس د دداامة يف وضد دد
السياسات الدت حت دم كيفيدة تطدوير طنشدطة املدوظفني وتنفيدةاا بطدرق جتعلدها
 ،2006 ،الصفحة )09
طك ر تعزيزًا لبعضها البعض( .
الش ل :1منوذج جامعة اارفارد إلدارة املوارد البشرية (:)Harvard HRM
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املصدرMichael Armstrong )2006(، Strategic Human:
Resource Management A Guide To Action 3rd Edition، British
Library، London.p 06.

يتيلف مندوذج اارفدارد للمدوارد البشدرية مدن م وندات ادي كالتدالي (عمدر،
 ،2005الصفحة :)125
 - 1.5.2حتديد ددد ااتمامد ددات ط د ددحاب العالقد ددة والعوامد ددل املوقفيد ددة :توض د د
اسددرتاتيجية إدارة املددوارد البشددرية ،وسياسددتها يف ضددوء ااتمامددات وتدديثري ط ددحاب
العالقة م املنيمة ،وكةلك بت ريات البيئة الداخلية وا ارجية الت طمسااا
النموذج بالعوامل اليرفية طو املوقفية ،نيرا لعدم ثباتها واستقراراا
 - 2.5.2نتائج ممارسات إدارة املوارد البشرية علج املد القريب :تتم ل يف
والء عالي من املوارد البشرية
انسجام وتوافق اجتماعي بني املوارد البشرية داخل املنيمة
ت اليف إنتاج منخفضة تساعد يف حتديد سعر تنافسي للمنتجات يف السوق
طداء املوارد البشرية عالي املستو .
 - 3.5.2نتائج ممارسات إدارة املوارد البشدرية علدج املدد الطويدل إذا مدا تدتم
حتقيق نتائج إسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية علج املد القصري ،فسدوه تدنع ه
نتائجها علج املنيمة علج املد الطويل با يلي
رضا العمالء من خالل إنتاج سل وخدمات جبودة عالية وسعر مناسب
رضا املوارد البشرية من خالل إشباع مادي ومعنوي ياجاتهم
رضا احمليط اجملتمعي
حتقيق طاداه املنيمة وضمات البقاء واالستمرار ا.
 - 4.5.2الت ةيد ددة الع سد ددية املسد ددتمرة :مد ددن خد ددالل النتد ددائج الد ددت حققتهد ددا
إسددرتاتيجية إدارة املددوارد البشددرية حتتدداج الت ةيددة الع سددية املسددتمرة إىل إحددداث
ت ريات يف اة اإلسرتاتيجية با يتماشج م ت ريات اليروه احمليطة بهدا ،سدواء
علج الصعيد الدداخلي طو ا دارجي ،ادة الدت ريات ت دوت ب ابدة مددخالت جديددة
علددج إسددرتاتيجية إدارة املددوارد البشددرية ،لتددتالءم اددة اإلسددرتاتيجية وتتماشددج مد
ااتمامات ط حاب العالقة واملواقف واليروه احمليطة.
تتم ل مزايا اةا النموذج يف طنه ( ،2006 ،Armstrongالصفحة )09
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 يتضمن االعرتاه بجموعة من مصاحل ط حاب املصلحة.
 يدددرك طاميددة ااملقايضدداتا ،سددواء بش د ل ددريح طو ضددمين ،بددني مص دداحل
املال ني ومصاحل املوظفني وكةلك بني جمموعات املصاحل املختلفة.
 يوسد سدياق إدارة املدوارد البشدرية ليشددمل اتديثري املوظدفا وتنيديم العمددل
واملسيلة املرتبطة بيسلوب اإلشراه.
 يعرته بجموعة واسعة من التيثريات علج اختيدار اإلدارة اإلسدرتاتيجية،
مما يشري إىل وجود ترابط بني سوق املنتجات واملنطق االجتماعي وال قايف.
 يؤك ددد عل ددج االختي ددار االس ددرتاتيجي وال حترك دده ايتمي ددة اليرفي ددة طو
البيئية.
- 6.2الدراسات السابقة:
 - 1.6.2دراسة (نا ر )2020 ،بعنوات واق تطبيق متطلبات اإلدارة
اإلسرتاتيجية للموارد البشرية بنيمات األعمال اعزائرية دراسة حالة مؤسسة
االمسن ومشتقاته بالشلف ،اده الباح ملعرفة مد تطبيق متطلبات اإلدارة
اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف منيمات األعمال اعزائرية من خالل الدراسة
باعتماد
الت طجري علج مؤسسة االمسن ومشتقاته بالشلف وقد طو
التوجه االسرتاتيجي يف إدارة املوارد البشرية من خالل إتاحة الفر ة إلدارة املوارد
البشرية يف املساامة يف ياغة ،تنفية ،الرقابة والتوجيه لرتسرتاتيجية العامة
للمؤسسة.
 - 2.6.2دراسة ( Ezeو  )2020 ،Danielبعنوات Strategic Human
Resource Management and Performance of Manufacturing Firms
 ،in Nigeriaحي ادف الدراسة ملعرفة تيثري إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية

علج طداء شركات التصني يف نيجرييا ابتداء من سنة  2015إىل غاية سنة 2019

والت خلص لوجود تيثري إجيابي واام علج طداء شركات التصني يف نيجرييا
لةلك تو ي الدراسة بضرورة تطبيق إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية وطت
تعمل كمحفز لتحقيق طفضل طداء.
 - 3.6.2دراسد ددة (فد ددالق و طهد ددار )2018 ،بعند ددوات املمارسد ددات اإلسد ددرتاتيجية
للموارد البشرية ملنيمات األعمال اعزائريدة مؤسسدة اتصداالت اعزائدر طمنوذجدا،
اد ددده الباح د ددات يف دراس ددتهم لتحديد ددد مد ددد تد ددبين مؤسسد ددة اتصد دداالت اعزائد ددر
للممارسددات اإلسددرتاتيجية يف إدارة موارداددا البشددرية ،وكددةلك حتديددد مسددتو
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االرتباط بني اإلسرتاتيجية ال لية للمؤسسة وإسرتاتيجية مواردادا البشدرية ،وقدد
طو د د الدراس ددة بإدم دداج إدارة مواردا ددا البش ددرية يف إس ددرتاتيجية املنيم ددة وذل ددك
باعتبددار طت املددوارد البشددرية طحددد املصددادر اييويددة احملققددة للميددزة التنافسددية ،م د
حتقي ددق ت ام ددل اس ددرتاتيجي ب ددني طنش ددطة إدارة املد دوارد البش ددرية وب دداقي األنش ددطة
اإلسرتاتيجية األخر .
 - .3اعانب التطبيقي للدراسة
 - 1.3جمتم وعينة الدراسة:
يضددم جمتم د الدراسددة جمموعددة مددن املددوظفني مددن األمانددة العامددة عامعددة
غرداية ،والةين ينتموت للمديريات الفرعية األربعة ،واقتصرت عينة الدراسة علدج
فئة اإلطارات السامية واإلطارات ،والةين ام علدج دلة مباشدرة بمارسدات املدوارد
البشرية ،و توةي االستبيات علج عينة بلغ عدداا  65إداريا سلم دم اسدتمارة
االستبيات ،واسرتجع منها  60استبانة ،وطاملندا  05اسدتبيانات لعددم دالحيتها
للتحليل.
اعدول رقم  :01توةي العينة حسب طبيعة العمل:
النسبة
طبيعة
العدد
املئوية
العمل
إطار سامي
٪30
18
إطار
٪70
42
املصدر :إعداد الباح ني بناء علج خمرجات برنامج

مددن خددالل مددا يالحددظ مددن اعدددول طعددال طت نسددبة اإلطددارات السددامية والددت
تش د ل منا ددب املددديرين الفددرعيني ورؤسدداء املصدداحل وغرياددا مددن املنا ددب العليددا
قدرت ب  ٪30واي نسبة مقبولة بدالنير إىل نسدبة اإلطدارات األخدر الدت مشلدها
االستبيات.
اعدول رقم  :02توةي العينة حسب املؤال العلمي
النسبة املئوية
العدد
الشهادة
٪ 743
ليسانه
31
٪ 636
ماسرت
26
٪ 24
مهند
03
المصدر :إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج spss
بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي

1121

جملَّة الواحات للبحوث و الدراسات اجمللد 14العدد 1133- 1110 : )2021(3
يالحظ من اعدول طت نسبة املهندسني الةين ميارسوت مهاما إدارية او2 4

 ٪واي نسبة ضعيفة باملقارنة م ط حاب شهادات املاسرت والليسانه ،واةا راج
ل ددوت طك ددر ال ددةين يرق ددوت للمنا ددب اإلداري ددة ،وخا ددة منه ددا العلي ددا ا ددم محل ددة
الليسدانه واملاسددرت ،ثددم التقندديني ومددنهم املهندسددني واددةا حسددب قددوانني الوظيددف
العمومي.
 - 2.3قيا النزعة املركزية وتشت العينة
ملعرفددة االجتددا العددام للدراسددة قمنددا بقيددا االحنرافددات واملتوسددطات ا ا ددة
ف ان النتائج التالية:
بت ريات الدراسة بواسطة برنامج 25
اعدول رقم  :03جدول االجتا العام النزعة املركزية وتشت العينة
االحنرافات
0 23528
274390
440280
302590
172480
0 16630
0 26522

املت ريات
املتوسطات
4 0936
القوانني والقيم اجملتمعية
85832
العمل النقابي
68873
ظروه سوق العمل وخصائص قوة العمل
85323
إسرتاتيجية العمل وشروطه
فلسفة اإلدارة ومالئمة الت نولوجيا
66593
للمهام
نتائج ممارسات إدارة املوارد البشرية علج
3 3988
املد القريب وعلج املد البعيد
3 5931
االجتا العام
المصدر :اعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج spss

املت ريات
املستقلة

املت ري
التاب

الحينا من اعدول السابق وحسب اإلجابات علج مقيا لي ارت ا ماسدي،
طت النزعة املركزية وتشت العيندة مدن خدالل دراسدة املتوسدط حسدابي واالحندراه
املعياري يف اجتااها العام تؤول اىل املوافق (إىل القيمة  ) 4وذلك حسب متوسط
املتوس ددطات ال ددةي بل ددغ ح ددالي 3.6بتوس ددط احن ددراه  ،% 26فاإلجاب ددات ا ا ددة
باملت ري التاب واملت ريات املستقلة كان تؤول للموافق واحنصرت بني القيمدتني:
 39883و ، 09364ماعدا إجابات البعد ا اا بالعمل النقابي الةي كات يدؤول
للمحايد بقيمة ، 85832 :واةا نيرا لقلة النشاط النقابي باعامعدة ،وكدةلك
لعدم احت اك طفراد العينة بالنقابات ،واةا لطبيعة عملهم اإلداريدة والدت ترتكدز
يف اعامع ددة املركزي ددة بعي دددا ع ددن ال لي ددات م ددات تواج ددد طغل ددب طف ددراد النقاب ددات،
وكاند طعلددج قيمددة لالحنرافددات سددص بعددد ظددروه سددوق العمددل وخصددائص قددوة
بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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العمل ب 440280وادةا نداتج عدن اخدتاله وجهدات نيدر األفدراد حدول مدد تديثري
ظددروه سددوق العمددل مددن حي د الددوفرة والندددرة بحدديط اعامعددة علددج التوجهددات
وا يارات اإلسرتاتيجية .
 - 3.3اختبار دق وثبات العينة:
دق وثبات العينة استخدمنا معامل طلفا كرونبا وكان النتائج
لقيا
كالتالي:
اعدول رقم  :04معامل ال بات أللفا كرونبا
اعةر الرتبيعي أللفا كرونبا
عدد الفقرات طلفا كرونبا
0.938
0.881
الفقرات
29
املصدر :إعداد الباح ني بناء علج خمرجات برنامج

مددن اعدددول السددابق نالحددظ طت معامددل طلفددا كرونبددا للصدددق يتع ددّ 0.88

بالنسبة ل امل االسدتبيات مد كدوت معامدل طلفدا كرونبدا لل بدات  ،0.938وعليده
مي ننددا اعتبددار االسددتبيات ذا مسددتو عددال مددن ال بددات ،وإذا إعددادة توةيعدده م درّة
طخر علدج عيندة حتمدل نفده خصدائص ادة العيندة فإنندا ستتحصدل علدج نفده
النتائج.
- 4.3اختبار التوةي الطبيعي ملت ريات الدراسة:
لقيد ددا م د ددد اعت د دددال توةي د د م د ددت ريات الدراس د ددة ،اعتمد دددنا عل د ددج اختب د ددار
 Kolmogorov-Smirnovو  Shapiro-Wilkلتحدي ددد األدوات اإلحص ددائية
الت جيب استخدامها.

بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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اعدول رقم  :05اختبار Kolmogorov-SmirnovوShapiro-Wilk
Shapiro-Wilk
Sig.

ddl

0 504

60

0 860

60

0 867

60

0 891

60

0 848

60

0 443

60

KolmogorovSmirnova
Statistiques ddl Sig.

Statistiques
نتائج ممارسات إدارة
املوارد البشرية علج
0 096
0 982
60 200
املد القريب وعلج
املد البعيد
القوانني والقيم
0 091
0 989
60 200
اجملتمعية
0 072
0 989
العمل النقابي
60 200
ظروه سوق العمل
0 059
0 990
60 200
وخصائص قوة العمل
اسرتاتيجية العمل
200
0 064
0 989
60
وشروطه
فلسفة اإلدارة ومالئمة
200
0 073
0 980
60
الت نولوجيا للمهام
املصدر :إعداد الباح ني بناء علج خمرجات برنامج

لتحديد األدوات اإلحصائية الت جيب استخدامها يف اختبار الفرضيات قمنا
باختب د ددار التوةيد د د الطبيع د ددي مل د ددت ريات الدراس د ددة ومن د دده اس د ددتخدمنا اختب د ددارين
،
 Kolmogorov-Smirnovو Wilk Shapiroبواس ددطة برن ددامج 25
وبد ددالرتكيز علد ددج االختبد ددار األول Kolmogorov-Smirnovسد ددجلنا الداللد ددة
اإلحصددائية الددت بل د  0.200ل ددل املددت ريات واددي إشددارة إىل طت مجي د املددت ريات
تتبد د التوةيد د الطبيع ددي ،وعلي دده الختب ددار الفرض دديات نتج دده الس ددتخدام معام ددل
االرتباط .Spearman
- 5.3اختبار الفرضيات:
الختبار الفرضيات ،استخدام معامل سبريمات يف قيا االرتباط البسيط
بني املت ريات ،ذلك ألت نوع بيانات الدراسة رتيب ،وقد جاءت النتائج علج النحو
التالي:

بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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- 1.5.3اختبار الفرضية األوىل:
اعدول رقم  :06معامل ارتباط بعد القوانني والقيم اجملتمعية م املت ري
التاب
القوانني والقيم
اجملتمعية
0 513
0 000

معامل
االرتباط
Sig.
)(bilatéral

60

نتائج ممارسات
إدارة املوارد البشرية علج
املد القريب وعلج املد
البعيد

معامل سبريمات
Spearman

املصدر :إعداد الباح ني بناء علج خمرجات برنامج

 H0ليسدد ان دداك عالق ددة ارتب دداط ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددني امل ددت ري املس ددتقل:
القددوانني والقدديم اجملتمعيدة واملددت ري التدداب  :نتددائج ممارسددات إدارة املددوارد البشددرية
عند املستو املعنوية 0.05
 H1اندداك عالقددة ارتبدداط ذات داللددة إحصددائية بددني املددت ري املسددتقل :القددوانني
والق دديم اجملتمعي ددة وامل ددت ري الت دداب  :نت ددائج ممارس ددات إدارة امل ددوارد البش ددرية عن ددد
املستو املعنوية 0.05
حسب خمرجات برنامج  ،SPSSمعامدل االرتبداط املسدجل  0.513وادي قيمدة
اجيابية مقبولة ،وذو داللة إحصائية ملا بلدغ مسدتو املعنويدة  0.000طي طقدل .0.05
وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة طي اناك عالقدة ارتبداط
ذات داللة إحصائية بني املت ري املستقل :القوانني والقيم اجملتمعية واملت ري التاب
:نتائج ممارسات إدارة املوارد البشرية ما يشري إىل وجود عالقة تيثري بني املت ريين،
ويتضددح اددةا مددن كددوت القددوانني والتعليمددات الوةاريددة العامددة وكددةا السياسددات
وااتمامات االدارة العليا للجامعة تنع ه بش ل مباشر علج نتائج ممارسات إدارة
املوارد البشرية ،من خالل القرارات واللوائح والتنييمات الت تسعج بهدا اعامعدة
والوةارة الو ية ملواكبة تطور اعامعات العاملية،إضافة إىل تعزيز دور اعامعة يف
بيئتهددا احملليددة مددن خددالل التفاعددل املسددتمر والدددائم م د اإلدارات احملليددة وطفددراد
اجملتم .

بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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- 2.5.3اختبار الفرضية ال انية:
اعدول رقم  :07معامل ارتباط بعد العمل النقابي م املت ري التاب
العمل النقابي
0,688
*0.051
60

معام د د د د د د د د د د د د د ددل
االرتباط

نتد د ددائج ممارسد د ددات إدارة
معامل
امل ددوارد البش ددرية عل ددج امل ددد سبريمات
القريب وعلج املد البعيد
Spearman

Sig.
)(bilatéral
N
املصدر :إعداد الباح ني بناء علج خمرجات برنامج

 H0ليسدد ان دداك عالق ددة ارتب دداط ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددني امل ددت ري املس ددتقل:
العمل النقابي واملت ري التداب  :نتدائج ممارسدات إدارة املدوارد البشدرية عندد املسدتو
املعنوية 0.05
 H1ان دداك عالق ددة ارتب دداط ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددني امل ددت ري املس ددتقل :العم ددل
النقابي واملت ري التاب  :نتائج ممارسات إدارة املوارد البشرية عندد املسدتو املعنويدة
0.05
حسددب خمرجددات برنددامج ،SPSSفددإت معامددل االرتبدداط املسددجل  6880واددي
قيمة إجيابية جيددة ،وذو داللدة إحصدائية ملدا بلدغ مسدتو املعنويدة  0.051طي طعلدج
بقليددل مددن  .0.05وعليدده تددرفض الفرضددية الصددفرية وتقبددل الفرضددية البديلددة طي
اندداك عالقددة ارتبدداط ذات دالل ددة إحصددائية بددني امل ددت ري املسددتقل :العمددل النق ددابي
واملددت ري التدداب  :نتددائج ممارسددات إدارة املددوارد البشددرية مددا يشددري إىل وجددود عالقددة
ت دديثري ب ددني امل ددت ريين ،وي ددربة ا ددةا فيم ددا يشد د له الش ددريك االجتم دداعي (نقاب ددات
األسداتةة ونقابدات اإلداريددني وغريادا )..مددن طاميدة بال ددة يف دياغة اإلسددرتاتيجية
اإلدارية والبيداغوجية للجامعة سواء علج املستو احمللي جبامعة غرداية طو علدج
املستو املركزي بالوةارة الو ية.

بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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- 3.5.3اختبار الفرضية ال ال ة:
اعدول رقم  :08معامل ارتباط بعد ظروه سوق العمل وخصائص قوة العمل
م املت ري التاب
ظروه سوق
العمل وخصائص
قوة العمل
0 130

معامل
االرتباط

0 023

Sig.
)(bilatéral

نتائج ممارسات إدارة
املوارد البشرية علج املد
القريب وعلج املد البعيد

معامل
سبريمات
Spearman

60
املصدر :اعداد الباح ني بناء علج خمرجات برنامج

 H0ليسدد ان دداك عالق ددة ارتب دداط ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددني امل ددت ري املس ددتقل:
ظدروه سددوق العمدل وخصددائص قددوة العمدل ،واملددت ري التداب  :نتددائج ممارسددات إدارة
املوارد البشرية ،عند املستو املعنوية .0.05
 H1اناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني املت ري املستقل :ظروه سوق
العمل وخصائص قوة العمل ،واملت ري التاب  :نتائج ممارسات إدارة املوارد البشدرية،
عند املستو املعنوية .0.05
حسب خمرجات برندامج  ،SPSSفدإت معامدل االرتبداط املسدجل 0 130وادي
قيم ددة إجيابي ددة ض ددعيفة ومقبول ددة ،ذو دالل ددة إحص ددائية مل ددا بل ددغ مس ددتو املعنوي ددة
 *0.023طي طقد ددل  . 0.05وعلي د دده ت د ددرفض الفرضد ددية الص د ددفرية وتقب د ددل الفرض د ددية
البديل ددة،طي طت ان دداك عالق ددة ارتب دداط ض ددعيفة ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددني امل ددت ري
املس ددتقل :ظ ددروه س ددوق العم ددل وخص ددائص ق ددوة العم ددل ،وامل ددت ري الت دداب :نت ددائج
ممارس ددات إدارة امل ددوارد البش ددرية ،م ددا يش ددري إىل وج ددود عالق ددة ت دديثري ض ددعيفة ب ددني
املت ريين ،ونالحظ اةا من حي وفرة املورد البشري دوت مراعاة ال فاءة ،ورغدم طت
اعامعة اي مصدر لت وين ال فاءات وتطويرام وتزويد سوق العمل با حيتاجه،
إال طت العنصر البشري ال مي ل ميزة تنافسية تسعج به اعامعة للريادة من خدالل
إعطائه م انته املناسبة خالل وض التوجهات وا يارات اإلسرتاتيجية.

بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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 - 4.5.3اختبار الفرضية الرابعة:
اعدول رقم  :09معامل ارتباط بعد اسرتاتيجية العمل وشروطه م املت ري
التاب
إسرتاتيجية
العمل وشروطه
0 030
0 822
60

نتائج ممارسات
معامل االرتباط
إدارة املوارد البشرية علج
Sig.
)(bilatéral
املد القريب وعلج
املد البعيد
املصدر :إعداد الباح ني بناء علج خمرجات برنامج

معامل
سبريمات
Spearman

 H0ليسدد ان دداك عالق ددة ارتب دداط ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددني امل ددت ري املس ددتقل:
إسد ددرتاتيجية العم د ددل وشد ددروطه ،وامل د ددت ري التد دداب  :نت د ددائج ممارسد ددات إدارة امل د ددوارد
البشرية،عند املستو املعنوية 0.05
 H1اناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني املت ري املستقل :إسدرتاتيجية
العمل وشروطه ،واملت ري التاب  :نتائج ممارسات إدارة املوارد البشدرية،عند املسدتو
املعنوية 0.05
حسددب خمرجددات برنددامج  ،SPSSفددإت معامددل االرتبدداط املسددجل 0 030واددي
قيمة اجيابية ضعيفة جدا  ،ذو داللة إحصدائية ملدا بلدغ مسدتو املعنويدة  0 821طي
طعلج من  ،0.05وعليه نقبل الفرضية الصفرية طي طنه ليس اناك عالقدة ارتبداط
ذات داللددة إحصددائية بددني املددت ري املسددتقل :إسددرتاتيجية العمددل وشددروطه ،واملددت ري
التاب :نتددائج ممارسددات إدارة املددوارد البشددرية،عند املسددتو املعنويددة  0.05وتددرفض
الفرضية البديلة ،ويفسر عدم االرتباط بني بعد إسدرتاتيجية العمدل وشدروطه مد
ممارسات إدارة املوارد البشرية مدن خدالل عددم االسدتخدام األم دل للمدوارد املتاحدة،
السد دديما منهد ددا املتعلقد ددة بد دداملوارد البشد ددرية ،وعد دددم وضد ددوإل الرؤيد ددة لد ددد اإلطد ددارات
واإلطارات السامية لالسرتاتيجيات املدراد اتباعهدا ،مد وجدود قيدود علدج األفدراد يف
م ددا م ددص اإلب ددداع وتط ددوير األس دداليب اإلداري ددة ،وال ددةي يرجد د س ددببه إىل مجل ددة
القوانني والنصوا املعمول بهدا سدواء مدا مدص الوظيدف العمدومي ،طو مدا مدص
اعامعة ،إضافة إىل عدم االستقرار والت ري املت رر لسياسات إدارة التعلديم العدالي
الناجم عدن ت دري الدوةراء واملدديرين وط دحاب القدرار ،والدةي تدرك طثدرا سدلبيا علدج
بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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نتائج ممارسات إدارة املوارد البشرية ،طدّ بدور إىل تقليل فدرا حتقيدق األادداه
التنييمية القريبة والبعيدة املد .
 - 5.5.3اختبار الفرضية ا امسة:
اعدول رقم  :10معامل ارتباط بعد فلسفة اإلدارة ومالئمة الت نولوجيا
للمهام م املت ري التاب
فلسفة اإلدارة
ومالئمة
الت نولوجيا
للمهام
0 384
0 043

معامل
االرتباط
Sig.
)(bilateral

نتائج ممارسات إدارة
املوارد البشرية علج املد
القريب وعلج املد البعيد

معامل
سبريمات
Spearman

60
املصدر :اعداد الباح ني بناء علج خمرجات برنامج SPSS

 H0ليسدد ان دداك عالق ددة ارتب دداط ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددني امل ددت ري املس ددتقل:
فلسفة اإلدارة ومالئمة الت نولوجيا للمهام ،واملدت ري التداب  :نتدائج ممارسدات إدارة
املوارد البشرية ،عند املستو املعنوية 0.05
 H1اندداك عالقددة ارتبدداط ذات داللددة إحصددائية بددني املددت ري املسددتقل :فلسددفة
اإلدارة ومالئم د ددة الت نولوجي د ددا  ،وامل د ددت ري الت د دداب  :نت د ددائج ممارس د ددات إدارة امل د ددوارد
البشرية ،عند مستو املعنوية 0.05
حسدب خمرجدات برندامج  ،SPSSفدإت معامدل االرتبداط املسدجل  0 384وادي
قيمدة اجيابيددة حتد املتوسدطة ،ذو داللددة إحصددائية ملدا بلددغ مسددتو املعنويددة 0.043
طي طقل  .0.05وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلدة طي انداك
عالقددة ارتبدداط متوسددط طو حتد املتوسددط ذو داللددة إحصددائية بددني املددت ري املسددتقل
:فلسفة اإلدارة ومالئمة الت نولوجيا للمهام ،واملدت ري التاب :نتدائج ممارسدات إدارة
املوارد البشدرية،ما يشدري إىل وجدود عالقدة تديثري بدني املدت ريين ،مدا يشدري إىل وجدود
عالقة تيثري ضعيفة بدني املدت ريين ،ويرجد ادةا الضدعف يف االرتبداط إىل احتمدال
عدددم فهددم بعددض طفددراد العينددة ليسددئلة الددت جدداءت ضددمن اددةا البعددد ،وكددةلك
نقص الوعي لد األفراد بياميدة العنصدر البشدري وم انتده يف ا ي دل التنييمدي
بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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للجامعة ،إضافة إىل عدم االاتمام برتقية األفراد من خالل ثقدافتهم التنييميدة،
والددت سددتنع ه علددج ثقافددة املنيمددة ك ددل ،م د كددوت اعامعددة فتيددة مددن حي د
طساليب توةي واستخدام ا ياكل والوسائل الت نولوجية.
 - 6.3مناقشة النتائج
اعدول رقم  :11ترتيب ومعامل ارتباط العوامل املوقفية م املت ري التاب
نتائج ممارسات إدارة املوارد البشرية
علج املد القريب وعلج املد البعيد
معامل
قيمة
ا
لرتبة
االرتباط
املعنوية
0 513
0 000
2
0 688
0 051
1
0 130
0 023
4
0 030
0 822
5
3

0 043

0 384
0 349

العوامل املوقفية
القوانني والقيم اجملتمعية
العمل النقابي
ظروه سوق العمل وخصائص قوة العمل
إسرتاتيجية العمل وشروطه
فلسفة اإلدارة ومالئمة الت نولوجيا
للمهام
معامل االرتباط العام

املصدر :إعداد الباح ني بناء علج خمرجات برنامج

ك ددات اجت ددا طف ددراد العين ددة إجيابيددا بدرج ددة متوس ددطة يف م ددا م ددص ت دديثري
الق ددوانني والق دديم اجملتمعي ددة بعام ددل ارتب دداط  5130يق ددارب النص ددف يف املرتب ددة
ال اني ددة  ،يتض ددح م ددن خالل دده تص ددور طف ددراد العين ددة ألامي ددة الق ددوانني والتعليم ددات
وتيثرياا يف ياغة التوجه اإلسرتاتيجي للمؤسسة  ،عالوة علج وعي طفراد العينة
بياميددة التدديثري اجملتمعددي بالواليددة ب ددل ططيافدده مم د ال يف القدديم اجملتمعيددة علددج
ممارس ددات إدارة امل ددوارد البش ددرية ول ددن بص ددفة متوس ددطة  ،يف ح ددني س ددجلنا اجتاا ددا
إجيابيا جيدا يف ما مص تيثري العمل النقابي بعامدل ارتبداط  6880يف املرتبدة
األوىل ،واددو مددا يدددل علددج إدراك طفددراد العينددة ألاميددة العمددل النقددابي يف حتقيددق
تطلع دداتهم يف حتس ددني املن ددا التنييم ددي وا دددمات االجتماعي ددة ،كص ددلة و ددل
بينهم وبني اإلدارة العليا للجامعة والوةارة الو ية.
طمددا مددا يتعلددق باحملدداور ال الثددة املتبقيددة فسددجل اجتااددات تراوح د بددني
الضعيف وشبه املعدوم ،ففي ما مص حمور ظروه سد د دوق العمل وخصدائص قدوة
العمل فقد كات اجتا طفراد العينة إجيابيا بدرجة ضعيفة بعامل ارتباط 0,130
بلقاسم بن عطاء اهلل ،مهدي شرقي
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يف املرتبة الرابعة ،يتضح من خالله طت طفراد العينة ال يروت تيثريا معتدربا ليدروه
سوق العمدل وخصدائص قدوة العمدل علدج نتدائج ممارسدات إدارة املدوارد البشدرية ،مدا
مي ددن تربيددر إمددا بعدددم إملددام املسددتجوبني بفهددوم خصددائص قددوة العمددل طو لقناعددة
املستجوبني بعدم طامية خصائص اليد العاملة يف نتائج املمارسات حسب رطيهم.
ا ددةا م ددا تؤك ددد اجتاا ددات طف ددراد العين ددة حن ددو حم ددور اس ددرتاتيجية العم ددل
وشروطه ،حي كات معامل االرتبداط  0,030وبعنويدة  0.822طعلدج مدن  0,05يف
املرتبدة األخددرية  ،مددا يعددين حسددب املسددتجوبني ،عدددم وجددود عالقددة بددني اسددرتاتيجية
العمل وشروطه ونتائج ممارسات إدارة املوارد البشرية ،وادةا مدا يعدزة القدول ب يداب
طو غمددوا الرؤيددة والتوجدده اإلسددرتاتيجي للمددوارد البشددرية للجامعددة لددد طفددراد
العينة ،ذلك طت النموذج وتطبيقاته ت بد طاميدة اسدرتاتيجية العمدل وشدروطه يف
النتدائج  ،وادةا مدا مي ددن تفسدري ب يداب رؤيدة اسددرتاتيجية للمدوارد البشدرية تعددز
لعدة عوامل لعل من بينهما عدم االستقرار اإلداري علج مسدتو إدارتهدا العليدا يف
السنوات األخرية  ،إضافة إىل الت ري املت رر لسياسات إدارة التعليم العدالي النداجم
عن ت ري الوةراء وط حاب القرار.
طخددريا ،وكنتيجددة ملددا سددبق ،ال يددر طفددراد العينددة املسددتجوبة تدديثريا كددبريا
لفلسددفة اإلدارة ومالئمددة الت نولوجيددا للمه ددام علددج نتددائج ممارسددات إدارة امل ددوارد
البشددرية باعامعددة ،حي د سددجل معامددل ارتبدداط حتد املتوسددط  0,384يف املرتبددة
ال ال ة بني احملاور ،واو ما يوحي بوجود تيثري حت املتوسط حسب طفراد العيندة ،
واددو م ددا جيعلن ددا نقددول طت طف ددراد العين ددة ال يددروت طت ان دداك فلس ددفة يف اإلدارة تع ددزة
العنصددر البشددري وال ثقافددة مؤسسددية طو رسددالة واضددحة  ،وال طاميددة إلدارة اعددودة
علددج نتددائج إدارة املددوارد البشددرية ،واددةا مددا ينددايف مددا يقدمدده النمددوذج مددن تصددور ،
ويقدم ورة علج ضرورة توضيح رسالة وإسرتاتيجية اعامعة إلطاراتها.
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- .4خامتة:
خلصدد الدراس ددة إىل وج ددود بع ددض ال م ددوا يف تص ددور ت دديثري طبع دداد العوام ددل
املوقفية يف نتائج ممارسات إدارة املدوارد البشدرية حسدب مندوذج (،)Harvard HRM
وطت ا ددةا ال م ددوا يتب دداين ب ددني ا ددة األبع دداد ،فنج ددد (ال م ددوا) قوي ددا يف طبع دداد
اسرتاتيجية العمدل وشدروطه ،ظدروه العمدل وخصدائص قدوة العمدل ،ومتوسدطا يف
طبعاد فلسفة اإلدارة ومالئمة الت نولوجيدا للمهدام والقدوانني والقيدام االجتماعيدة،
وقل دديال يف بع ددد العم ددل النق ددابي ،وا ددو م ددا يق دددم م دددخالت مهم ددة ل ددرتدارة العلي ددا
للجامعة ،إلعادة النير يف توجهاتهدا االسدرتاتيجية بواردادا البشدرية ،السديما يف
إعداداا ملشروع املؤسسة ا اا بها .
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