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دور نظام معمومات تسيير الموارد البشرية
في تحسين فعالية التسيير في المؤسسة

(المركب الرياضي ميمود بمقاسم بالدويرة الجزائر العاصمة نموذجا)
أ .خيرم جهاؿ

أ .أهعكش سهيح

جاهعة البكيرة

مقدمة:
في عصر الهىافسة الحادة ك الهتغيرات الهتعاظهة ك التطكرات التقىية الٍائمة ،تككف الهؤسسة في

كضعية صعبة ،حيث ال يكفي األداء العادم لهكاجٍة التغيير ك الهىافسة ك تطمعات الزبائف الهتزايدة ك هف
الكاضح أال تستطيع أم هؤسسة هٍها كاىت إهكاىياتٍا أك قدراتٍا الهحافظة عمى هكقعٍا التىافسي بالعكدة إلى

ىفس هستكل األداء ك الرككف إلى ىفس األساليب التقميدية ك ٌذا ها يدفعٍا إلى تحسيف أدائٍا إلى درجات هتعالية

تتفكؽ بٍا عمى الهىافسيف ك ترقى إلى الهستكل العالهي ،ألف أداء الهؤسسة يعرؼ دائها عمى أساس تحسيف
القابمية التىافسية أم تحسيف الىتائج.
تهتمؾ الهؤسسة العديد هف الهكارد التي تستخدهٍا لتحسيف هستكيات األداء ك هف ثـ تحقيؽ أٌدافٍا لكف

الهكارد األكثر أٌهية ك أكثر تأثير ٌي الهكارد البشرية ك التي تعتبر الثركة األكلى ك الجكٌرية لمهؤسسة كأحد
العكاهؿ األساسية لؤلداء ،حيث تسهح لمهؤسسة بالبقاء ك االستهرار ك الىهك ضهف بيئة غير هستقرة كأسكاؽ

هتقمبة كهىتجات أكثر تعقيدا كجد هتىكعة ك باإلضافة عمى صعكبة إرضاء الزبكف ك تحقيؽ الهستكل األعمى هف

اإل ىتاجية كالفاعمية كبذلؾ تعتبر ٌذي السياسة )تحسيف األداء( ٌي سياسة عاهة لمهؤسسة ،حيث يسكد االقتىاع
بضركرة تفعيؿ الهكارد البشرية هف القيادات العميا إلى الهستكيات التىفيذية في كؿ هجاالت الىشاط ،فالهكرد

البشرم يهثؿ جهيع العاهميف في الهؤسسة كعمى اختبلؼ هستكياتٍـ ك هؤٌبلتٍـ ك أدكارٌـ.

بدكف الهكرد البشرم ال يهكف أف يىشأ أك يككف تىظيـ ،لذلؾ اٌتهت الهدارس اإلدارية جهيع العصكر

كحتى الكقت الحاضر بٍذا الهكرد فقاهت بتحفيزي كتىهية قدراتً كرصد الهعرفة الكاهىة لديً ،ك عهمت عمى تٍيئة

البيئة الداخمية كالخارجية لكي يؤدم األعهاؿ كاألىشطة الهككمة إليً بأفضؿ كفاءة لديً فٍك الذم يقكـ بترتيب
كضبط كاستغبلؿ هختمؼ الهكارد ك اإلهكاىيات الهادية كالفىية ك الهالية كالتكىكلكجية التي تهتمكٍا الهؤسسة ،كها

اىً يعهؿ عمى تكزيع األدكار ك يحدد السمطات ك يفكضٍا ك يشرؼ عمى الىشاطات ك الهٍاـ فٍك الهكرد الذم
بدكىً ال يهكف أف تتحقؽ األٌداؼ.
ك ٌذا ها دفع الهؤسسة إلى االٌتهاـ أكثر بشؤكف الهكارد البشرم ككف ٌذا العىصر يهمؾ طاقات ك
قدرات ال تهتمكٍا الهكارد األخرل ،تتهيز الهؤسسة عف بعضٍا ك تؤدم إلى تحقيؽ الىجاح فيٍا ك تحسيف األداء،
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ك يتطمب تحقيؽ ذلؾ ت كفير إدارة تٍتـ باحتياجاتٍـ ك رغباتٍـ ك يهكف دكر ٌذي اإلدارة في تٍيئة البيئة الهىاسبة
لمعهؿ ك االٌتهاـ بالهكرد البشرم ك تحفيزي لبذؿ أقصى هجٍكد لديً ،ك يساٌـ بشكؿ إيجابي في تحسيف أداء

الهؤسسة ك ذلؾ بفضؿ استعهاؿ سياسات ك تقىيات ك براهج تعميهية هختمفة تخدـ الهؤسسة ك الفرد ،تتهتع ٌذي
اإلدارة بالهكاىة ك القيهة ،ك السمطة كالخبرة الكافية لمقياـ بأعهالٍا عمى أحسف كجً ،ك ٌذا الرفع هف فعالية

تسيير الهكارد البشرية.

لقد أصبحت الهكارد البشرية أحد أٌـ العكاهؿ التىافسية ىجاعة في الهؤسسة األهر الذم أعطاٌا بعدا

استرات يجيا في إدارتٍا ،هها جعؿ كظيفة الهكارد البشرية تتحكؿ هف إطارٌا التسيرم إلى دكرٌا اإلستراتيجي ألف
الدكر التقميدم لمهكرد البشرم لـ يعد كافيا لتحقيؽ الهؤسسة التهييز التىافسي ك ٌذا ها تطمب إدارتٍا كفؽ هىظكر

استراتيجي ها يدفع إلى حشد طاقات ك أىشطة الهكارد البشرية بغرض هساعدة الهؤسسة لتحقيؽ أٌدافٍا ،حيث
تتضهف عهمية اإلدارة اإلستراتيجية لمهكارد البشرية تقييـ الهٍارات الهطمكبة لتشغيؿ الهؤسسة كيفرض التحكـ في

جكدة الهكارد البشرية كتكظيؼ الهعرفة الكاهىة فيٍا ،بسبب ارتكاز أداء الهؤسسة عميٍا.
كها تكاجً الهىظهات االقتصادية العديد هف التحديات ىتيجة ها يشٍدي عالـ األعهاؿ هف تطكر سريع ك
عهيؽ في هجاالت عدة سكاء اقتصادية ،اجتهاعية ،سياسية تىعكس بشكؿ أك بآخر عمى ٌذي األخيرة ك تجعمٍا

في صراع دائـ هع هحيط يتهيز بهىافسة شديدة ،ليس بالضركرة لتحقيؽ تقدهٍا ك ازدٌارٌا كلكف غالبا حفاظا
عمى بقائٍا ككاف صمب ٌذا التطكر في هجاؿ تكىكلكجيا الهعمكهات ك ها سايري هف تغير في الهفاٌيـ ك ظٍكر

لهكارد جديدة أصبح لزاها عمى الهىظهة التحكـ فيٍا كاستغبللٍا عمى أحسف كجً لتحقيؽ رقيٍا ك عمى رأسٍا

هكرد الهعمكهات الذم يعتبر هكردا استراتيجيا في عهمية تسيير الهىظهة ،كها اىً يتطمب فعالية ك كفاءة في
التعاهؿ هعً ،ال تتحقؽ إال بتكفر تكاهؿ كتجاىس بيف جهيع هستكيات الهىظهة ك بيف كؿ أىظهتٍا الكظيفية.
تتككف الهىظهة هف عدة ىظـ كظيفية تعهؿ في تىاسؽ تاـ ك ذلؾ هف خبلؿ ضهاف فعالية كافة العهميات

ك األىشطة كالسيطرة عمى الكـ الٍائؿ هف الهعمكهات الىاتج عىٍا هف جٍة ك تزكيد الهسيريف بهعمكهات دقيقة في
الكقت ك بالشكؿ الهىاسب التخاذ الق اررات الهبلئهة هف جٍة أخرل بٍدؼ تحقيؽ األٌداؼ الهسطرة هف طرؼ

اإلدارة .
أوال :اإلشكالية :
ك بىاءا عمى ها تقدـ يكف التعبير عف اإلشكالية بالتساؤؿ التالي:

ها ٌك دكر ىظاـ هعمكهات تسير الهكارد البشرية في تحسيف فعالية التسيير في الهؤسسة؟

كعميً إشكالية البحث تتهحكر حكؿ التساؤالت الجزئية التالية:

 -1ها هدل أٌهية العىصر البشرم في الهؤسسة؟

 -2ها ٌي هككىات ىظاـ هعمكهات تسيير الهكارد البشرية ك ها أثري عمى التسيير الفعاؿ في الهؤسسة ؟
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 -3ها هدل فعالية تسيير الهكارد البشرية العاهمة في الهىشأت الرياضية بالجزائر أم ظؿ ىظاـ الهعمكهات؟
ثانيا  :فرضيات البحث :
لئلجابة عمى التساؤالت السابقة ك التي تحهؿ إشكالية البحث قهىا بصياغة الفرضية العاهة التالية :
يساٌـ ىظاـ هعمكهات تسيير الهكارد البشرية في تحسيف فعالية التسيير في الهؤسسة بشكؿ كبير ك ذلؾ هف

خبلؿ ههارستً داخؿ الهؤسسة ك تطبيقً عمى هختمؼ الكظائؼ ك الذم يٍدؼ بدكري إلى ترشيد العىصر البشرم
في الهؤسسة.

يهكف أف تىطكم تحت ٌذي الفرضية العاهة الفرضيات الجزئية التالية:

 -1يعتبر العىصر البشرم الهحدد األساسي اإلىتاجية ضهف هتغيرات أك عكاهؿ عديدة تؤدل إلى تكاهؿ في
تحقيؽ زيادة كاضحة في اإلىتاجية.

 -2يقتضي ىظاـ هعمكهات تسيير الهكارد البشرية إتباع أساليب كطرؽ عمهية تتسـ بالىجاح ك الفعالية ك في ٌذا
الصدد يعتبر تحميؿ األعهاؿ ك تخطيط القكل العاهمة ،ك االختيار ،ك التعييف ك التدريب ك التحفيز ك تقييـ

األداء إحدل أٌـ كظائؼ إدارة الهكارد البشرية ك التي تساٌـ في تحسيف اإلىتاجية.

 -3ال تخضع كظيفة الهكارد البشرية في الهؤسسة إلى ىظاـ الهعمكهات بشكؿ كبير.
ثالثا :أىمية البحث:
تستهد ٌذي الدراسة أٌهيتٍا هف خبلؿ الىظرة الهتزايدة لمهكارد البشرية هف جٍة ك دكر ىظاـ الهعمكهات داخؿ

الهؤسسة هف جٍة ثاىية ك بصفة عاهة فإف أٌهية بحثىا تظٍر في العىاصر التالية:

 -1األٌهية التي يكتسبٍا ٌذا الهكضكع ىظر لمكضع الراٌف الذم تهر بً الهؤسسات الرياضية الجزائرية ك التي
تستدعي االٌتهاـ بالهكارد البشرية كهحدد أساسي لىجاح أك فشؿ الهؤسسات ك السيها في ظؿ العكلهة .

 -2أٌهية ىظاـ الهعمكهات ك تأثيري عمى اقتصاديات الهؤسسة في تحسيف الربحية ك تىهية القدرة التىافسية ك رفع
هعدالت األجكر لمقكل العاهمة.

 -3إف استٍداؼ ىظاـ الهعمكهات في الهؤسسات بصفة عاهة ،ك الهؤسسات الرياضية الجزائرية بصفة خاصة
يهكف إحداثً بتفعيؿ ىهط إدارة الهكارد البشرية ،ك تكجيً األداء البشرم ىحك هستكيات أفضؿ.
رابعا :محددات الدراسة:
هف اجؿ اإلحاطة بإشكالية البحث ك فٍـ جكاىبٍا الهختمفة حددىا هجاؿ دراستىا في ها يمي:
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المجال المكاني :اختصر الهجاؿ الهكاىي الذم اخترىاي لمقياـ بالدراسة الهيداىية عمى الهركبات الرياضية "هركب
الدكيرة )بكسالـ هيمكد(" ك التي سكؼ ىقد ـ لٍا تعريفا في الجزء التطبيقي هف ٌذي الدراسة ك تعتبر الهؤسسة
هحؿ الدراسة هف أٌـ الهؤسسات عمى هستكل العاصهة.
المجال الزماني :بغي ة اإلحاطة بإشكالية البحث ك الكصكؿ إلى الىتائج ك استىتاجات عمهية تثبت أك تىفي صحة
الفرضيات ،فضمىا اختيار الفترة الزهىية تقدر بشٍريف.

خامسا :صعوبات البحث:
لقد كاجٍتىا صعكبات ك هشاكؿ عديدة عىد إعداد ٌذا البحث  ،سكاء تعمؽ بالجاىب الىظرم أك الجاىب التطبيقي.

كٌذي الصعكبات يهكف حصرٌا في ها يمي:

 صعكبة الحصكؿ عمى الهراجع الهتعمقة بجكٌر الهكضكع
 أغمبية الهراجع التي عالجت الهكضكع تعتبر قديهة ىسبيا

 صعكبة الحصكؿ عمى الهعمكهات هف الهؤسسة الهركبات الرياضية هحؿ الدراسة.
سادسا :المنيج المستخدم في البحث
لئلجابة عمى إشكالية ٌذا البحث ك إثبات أك ىفي صحة الفرضيات استخدهىا الهىٍاج الكصفي التحميمي ك هىٍج
دراسة الحالة ،إذ يعتبر أف هف أكثر الهىاٌج هكافقة هع ٌذا الهكضكع في :
 الجانب النظري :اعتهدىا عمى الهىٍج الكصفي التحميمي الذم يسهح لىا بفٍـ هدل هساٌهة إدارة الهكاردالبشرية في تحسيف ىظاـ الهعمكهات.

 الجانب التطبيقي :تـ اعتهاد عمى هىٍج دراسة حالة هف أجؿ إسقاط الدراسة الىظرية عمى كاقع الهؤسسةالرياضية هتخذيف هركب الدكيرة )بكسالـ هيمكد( ىهكذجا لذلؾ.

سابعا :ىيكل البحث:

لئلجابة عمى اإلشكالية هحؿ الدراسة ك التأكد هف صحة الفرضيات  ،قهىا بتقسيـ ٌذا الهبحث إلى ثبلث فصكؿ،

فصميف ىظرييف ك يحتكياف عمى:

الفصل األول :ىتعرض فيً إلى هفٍكـ إدارة الهكارد البشرية ك هراحؿ تطكرٌا ك أٌدافٍا كها تطرقىا إلى
إستراتيجية الهكارد البشرية ) هف حيث الهفٍكـ ،األٌهية ،ك األٌداؼ ك األبعاد(.
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الفصل الثاني :هخصص لدراسة دكر ىظاـ هعمكهات تسيير الهكارد البشرية في الهؤسسة ك سكؼ ىتطرؽ فيً
إلى تكظيؼ القكل العاهمة ،ك التدريب ك كيفية تحديد ىظاـ فعاؿ لؤلجكر ،ثـ ىتطرؽ إلى إىشاء ك تشغيؿ ىظاـ
هعمكهات لهكارد البشرية.

الفصل الثالث :ك يظـ كذلؾ:
هدخؿ تهٍيدم ك ٌك هخصص لمتعريؼ بالهؤسسة هحؿ الدراسة ،ثـ ىتطرؽ فيً لعرض دكر ىظاـ الهعمكهات
بالهؤسسة هحؿ الدراسة ،ك هحاكلة تقييـ هدل فعاليتً في تحقيؽ ذلؾ ،ك قد تعرضىا فيً إلى تكظيؼ اليد

العاهمة ،األجكر ،الحكافز ،كأخي ار تقييـ أداء األفراد.
مقدمة الفصل :
بعد تطرقىا إلى القسـ الىظرم الذم تىاكؿ تطكر إدارة الهكارد البشرية ككذا ىظاـ هعمكهات تسير الهكاردالبشرية ،ىجد هف الضركرم أف ىقكـ بدراسة هيداىية لتحديد هدل فعالية الهكرد البشرم بالهركب الرياضي بكسالـ
هيمكد بالدكيرة ،ك كذا دكر ىظاـ الهعمكهات داخؿ الهؤسسة ،ك الذم سىتطرؽ فيً إلى تحميؿ استهارات استبياىيً

ك تحميؿ أسئمة الهقابمة ،بعدٌا تفسير الىتائج.
المبحث األول :هاٌية الهؤسسة
المطمب األول :التعريؼ بالهؤسسة:
تـ أىجاز القاعة هتعددة الرياضات بكسالـ هيمكد بالدكيرة سىة  2008كتـ التدشيف الرسهي لمقاعة سىة  ،2009أذ
تقع القاعة ببمدية الدكيرة غرب العاصهة في حي هكليف
سهيت عمى أسـ الشٍيد بكسالـ هيمكد هف هكاليد جكاف  1901بالدكيرة يىحدر هف أسرة فبلحية بسيطة كاىت
تعيش عمى أىهاط فبلحية بدأ ىضالً الثكرم في صفكؼ جبٍة التحرير الكطىي حيث أهري الهجاٌدكف بجعؿ

هىزلً هرك از لىتقاء الهجٍديف لتخطيط كتحضير لىشاطا لثكرم سىة  1957كذلؾ بفضؿ شخصية الشٍيد الثكرية
ك الثقة الكبيرة التى كضعت فيً كفي أبىاءي أثىاء الثكرة الخالدة كاف بهىزؿ هخبأ لمهجٍديف أك بها يعرؼ أىذاؾ

بالشبككة كها أف أحد أبىائً قاـ بعهمية عسكرية ىاجحة في سف  14أىذاؾ كتحكؿ بعد \لمؾ إلى هركز لمىاحية

يمتحؽ بً الهجٍدكـ لعقد االجتهاعات ك التخطيط لعهمياتعسكرية بالىحية أستشٍد بعد ذالؾ سىة  1960هف جراء
التعذيب الذم تعرض لً هف طرؼ العدك كٌذا بسجف بكفاريؾ .
مواصفات القاعة المركب:
تقدر الهساحة الكمية لمقاعة ب 9400:ـ²تحتكم عمى طابقيف بىيكييف:
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الطابق األرضي:
تحتكم عمى قاعة لمرياضات القتالية―قاعة لبىاء األجساـ―غرفتيف لتبديؿ الهبلبس― غرفة هخصصة لمكازـ ك

األدكات الرياضية―غرفة تغيير الهبلبس)خاصة بالحكاـ(―هكتبيف·

_كها تتهتع القاعة بعدة هبلحؽ تابعة لمقاعة ك تتهثؿ في 3هبلعب لرياضات الجاهعية·
_همعب لكرة اليد ك كرة الطائرة·
_همعب لكرة السمة ك الرياضات الجكارية·
_همعب خاص بالكرة الحديدية·
_الطابق العموي:
كٌك الطابؽ الرئيسي لمقاعة حيث يحتكم عمى القاعة الهتعددة الرياضات لبللعاب الجهاعية تحتكم عمى

هدرجات يصؿ استيعابٍا الى 731

هقعد ―بالضافة الى ذلؾ غرفتيف لتغيير الهبلبس هع هرشات كغرفة

هخصصة لبلدكات ك المكازـ الرياضية ·ك الجاىب االدارم يتككف هف هكتب الهدير ك السكريتارية ك الهصمى·
المطمب الثاني :الٍيكؿ التىظيهي لمهؤسسة
يتهثؿ الٍيكؿ التىظيهي لمهؤسسة فيهايمي:
تـ تصهيـ الٍيكؿ التىظيهي في سىة 2009ـ ،ك كاف تقسيهً كاآلتي:
الهدير العاـ ك لً فرعيف يتهثبلف في هكتب التىظيـ ك هكتب االتصاؿ ،لٍـ عبلقة هباشرة بالهدير.
أوال -مكتب التنظيم :ك يظـ الهديرية الفرعية إلدارة الكسائؿ ك التي تىقسـ بدكرٌا إلى
 (1هكتب حساب التكاليؼ :يقكـ بعهمية تقييـ تكاليؼ الهركب.
 (2هكتب تسيير الهكارد البشرية :يٍتـ بالعىصر البشرم

 (3هكتب الهيزاىية ك الهحاسبة :يقكـ بعهمية هحاسبة الهصالح األخرل عمى العهؿ.
ثانيا -مكتب االتصال :يظـ الهديرية الفرعية لمهصالح االقتصادية ك التي تىقسـ بدكرٌا إلى قسهيف
 (1هكتب الهصالح االقتصادية

 (2هكتب الىشطات ك صياىة الٍياكؿ
ثالثا -المديرية الفرعية لمنشطات الصحية :لٍا عبلقة هباشرة بالهدير ك تىقسـ بدكرٌا إلى:
 (1هكتب الكقاية
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 (2هكتب تقييـ الىشاطات .
 (3هكتب الدخكؿ

 (4هكتب االستقباؿ ك التكجيً
ك يهكف تجسيد الٍيكؿ التىظيهي في الشكؿ التالي:
الشكؿ رقـ) : (9التهثيؿ البياىي لمٍيكؿ ،التىظيهي لهركب هيمكد بمقاسـ بالدكيرة )الجزائر العاصهة(

المدٌر
مكتب التنظٌم

مكتب االتصال

المدٌر الفرعٌة

المدٌرٌة الفرعٌة

المدٌرٌة الفرعٌة

اإلدارة الوسائل

للنشاطات الرٌاضٌة

للمصالح االقتصادٌة

مكتب حساب

مكتب المٌزانٌة

التكالٌف

و المحاسبة

مكتب تسٌٌر
الموارد البشرٌة

مكتب تقٌٌم
النشاطات
الرٌاضٌة

مكتب االستقبال
والتوجٌه

مكتب

مكتب

الوقاٌة

الدخول

مكتب المصالح
االقتصادٌة

مكتب النشاطات
و صٌانة الهٌاكل

المصدر :هديرية الكسائؿ الهادية بالهركب الرياضي.
المطمب الثالث :دراسة الهكارد البشرية في الهركب هيمكد بمقاسـ بالدكيرة الجزائر العاصهة
العىصر البشرم يعتبر أٌـ عىاصر اإلىتاج لذا يجب دراستً ك االٌتهاـ بً لمكصكؿ إلى الٍدؼ الهرجك لخدهة

الهصمحة العاهة.

أوال :ميام الموارد البشرية في المؤسسة
تٍتـ بالحياة الهٍىية لمهكظؼ )هىذ دخكلً هف أكؿ يكـ حتى التقاعد تقدر ٌذي الفترة بػ 32سىة(.
ك هف جهمة األشياء التي تقكـ بٍا أيضا:
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 -تىصيب العهاؿ ك االحتفاظ بهمفاتٍـ ك تهر عهمية التىصيب بالخطكات التالية :

 (1هحضر تىصيب :فيً السىة ك اليكـ ك الشٍر ك اسـ الهكظؼ ك صىؼ الكظيفة هع إهضاء الهدير ك
الشخص الهعىي.
 (2هقرر التعييف :يظـ قرار تعييف الهكظؼ هع إهضاء الهدير العاـ
 (3تككيف الهمؼ الخاص ،بالهكظؼ ك االحتفاظ بً في هكتب هديرية الهكارد البشرية.
حيث يككف الشخص في العاـ األكؿ هتربص هف الدرجة " "0العاـ الثاىي يتـ الترسيـ أك التثبيت الدرجة " "1ك

بعدٌا يدخؿ في األقدهية

-4التكفؿ برتبة العهيؿ :كتككف هف حسب الدرجة ك الصىؼ حيث أف الدرجة ) (2-1حالية كهف )(10-1
قديهة.

 ( 5كضع التكفؿ بأجكر العهاؿ حيث يحدد أجر العاهؿ عمى أساس تصىيفات ك ليس الهٍىة في حد ذاتٍا،
كيتككف األجر هف أجر العاهؿ يضاؼ إليً اجر الهٍارة )حسب الدرجة(.

(6تتكفؿ بالعطؿ االستثىائية أك الهرضية
(7تتكفؿ بكضع همفات التقاعد .
ثانيا  :طرق تقدير االحتياجات في المؤسسة
هف خبلؿ أىشطة السىة الجارية ك في  12-31هف السىة تظٍر بعض الىقائص ،ك بعض اإليجابيات.
النقائص :يتـ تسجيمٍا هف طرؼ الهدير في أخر السىة بهعية الهجمس اإلدارم الطبي ك يبعث بٍا إلى هدير
الهركب بتزكيدٌـ بتمؾ الىقائص ،ثـ هديريف الرياضة يأخذ كؿ ٌذي الىقائص ك التي تخص كؿ القطاعات
الرياضية بالكالية إلى الك ازرة ،ثـ الك ازرة تبعث إلى كؿ هدير بيف الرياضة في كؿ الكاليات ك تتـ الهىاقشة هع كؿ

هدير عمى حدل ،بحظكر هد يريف الك ازرة حكؿ سبب الىقص ،هع إثبات ذلؾ باألدلة ألىً في حالة عدـ أدلة يتـ
رفض ها ٌك هطمكب ثـ يرفع الكزير طمب إلى رئيس الحككهة لتزكيدي بالهبمغ الهالي الهخصص ،لذلؾ.
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المبحث الثاني  :دراسة حالة
المطمب األول :تحميل أسئمة المقابمة
هف خبلؿ زيارتىا الهيدا ىية إلى هركب هيمكد بمقاسـ بالدكيرة الجزائر العاصهة ،أجريىا حكار هع هدير هصمحة
الهكارد البشرية السيد ٌ :ريب عبد الحميـ ك طرحىا عميً بعض ،األسئمة تخص ،كظيفة الهكارد البشرية عمى

هستكل الهؤسسة ك كاىت الهقابمة بالشكؿ التالي:
* س :1ها ٌك الىظاـ الهتبع لدفع األجكر عمى هستكل الهؤسسة؟
*ج -1عىد التكظيؼ يقدـ هحضر التىصيب ك هقرر التكظيؼ الهباشر.
حيث أىً ىسخة تبقى عىد الهكظؼ.
 ىسخة تبقى في الهمؼ )همؼ العاهؿ في اإلدارة( -ىسخة تبعث إلى الكظيؼ العهكهي.

 -هصمحة األجكر تطمب هف الهكظؼ شيؾ يؤخذ هىً الرقـ البريدم

ك بعد تكظيؼ العهاؿ ك تكجيٍـ حسب التخصصات الهكجكدة في الهركب.
هع العمـ أف كؿ تخصص يكجً لً هبمغ هالي هبعكث هف ك ازرة الشباب كالرياضة ،حيث تكجً ٌذي الهبالغ إلى
خزيىة الهركب ،ثـ أهيف الخزيىة يبعث الهبمغ الهخصص لكؿ تخصص)اإلدارة( هصحكبا بقائهة عهاؿ ٌذا

التخصص ،إلى القابض ،كٌك هكظؼ تابع لهصمحة الضرائب،حيث يقكـ ٌذا األخير بإجراء اقتطاعيف عمى
األجر.
 اقتطاع الضهاف االجتهاعي -اقتطاع التقاعد

كالهبمغ الباقي يكتب في الشيؾ ك يرسؿ إلى هصمحة البريد ك الهكاصبلت هصحكب بقائهة العهاؿ الهعىييف،
فتقكـ هصمحة البريد بإدخاؿ ،قائهة العهاؿ ك الهبالغ الهخصصة بذلؾ في جٍاز الكهبيكتر ثـ تكزع األجكر عمى

أصحابٍا.

*س -2في حساب العبلكات ك الهكافآت ٌؿ تعتهدكف عمى الهعطيات الهتعمقة باإلفراد؟
ج -2ال ىعتهد عمى الهعطيات الهتعمقة باألفراد في حساب العبلكات ك الهكافآت ،ألف اإلدارة ال تستطيع هكافأة

العهاؿ ،بؿ ٌىاؾ هكافآت قاىكىية تدخؿ ضهف األجر تبعث هف طرؼ الك ازرة الكصية هثبل العاهميف ليبل ك
العاهميف)في العطمة األسبكعية( ،كها أف ٌىاؾ هبمغ خاص ،خارج الهيزاىية يكجً إلى هصمحة الخدهات
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االجتهاعية لهكافأة العهاؿ،كخدهة تحفيزية لً هثبل)بعثة تتركاح بيف )(30-25شخص إلى العهرة ،بعثات طبلبية

هف ) (10-1أفراد إلى الخارج ،زيادة هكاليد هكافأة تقدر بػ  1000دج ،كفاة هكافأة تقدر بػ 10000دج ،البيع
بالتقسيط....إلخ.

*س  -3إذا أردتـ قياس أداء أحد الهستخدهيف فكيؼ يتـ ذلؾ ) ،كيؼ يتـ جهع الهعمكهات(؟.
ج -3ىحف كإدارة ىقيهً تقييـ هعىكم ك هادم ،هف خبلؿ التقارير التي تبعث هف طرؼ رئيس الهصمحة التابع
لٍا تعرؼ سمككات ٌذا الهكظؼ:
 -هف خبلؿ الهعاهبلت

 -هف خبلؿ االىضباط في العهؿ

 -هف خبلؿ تصرفاتً هع الهرضى...إلخ.

قبؿ اتخاذ أم إجراء قاىكىيا يبعث لً تىبيً.

سٌ -4ؿ تركف هف الضركرم استخداـ خرائط أك هخططات لحركة الهعمكهات في الهؤسسة ،ك إذا كاىت
اإلجابة بىعـ ٌؿ تعتقدكف أف ٌذا سيسٍؿ عهمية التسيير في الهؤسسة؟

ج -4ىعـ هف الضركرم استخداـ هخطط لحركة الهعمكهات داخؿ الهؤسسة ك ذلؾ هف أجؿ التىظيـ.
سٌ -5ؿ تـ اعتهاد ىظاـ الهعمكهات ضهف هؤسستكـ إذا كاىت اإلجابة بىعـ ٌؿ يؤدم ٌذا الىظاـ دك ار بار از
في تسيير هختمؼ الكظائؼ؟

ج -5عمى هستكل الهؤسسة يستعهؿ ىظاـ الهعمكهات ك لكف لـ يستغؿ جيدا لذلؾ هف األحسف عدـ استعهاؿ
الهعمكهاتية لكحدٌا في الهؤسسة بؿ ،هف األحسف استعهاؿ اليدكية ك ذلؾ لهكاجٍة بعض الهخاطر هثؿ

الفيركسات صعكبة استخراج الكثائؽ هف الكهبيكتر ك ذلؾ لىقص خبرة العاهميف...الخ.
سٌ -6ؿ تبلحظكف كجكد فرؽ كاضح في العهميات التسييرية بعد اعتهاد هخططات لحركة الهعمكهات داخؿ
الهؤسسة؟
ج -6ىعـ ٌىاؾ كجكد فرؽ كاضح في العهمية التسيرية بعد اعتهاد هخططات لحركة الهعمكهات داخؿ الهؤسسة.
س -7إذ كجد )حدث( خمؿ في إحدل الكظائؼ اإلدارية ٌؿ يساٌـ ىظاـ الهعمكهات الذم تعتهدكىً في اكتشاؼ
هثؿ ٌذي الحاالت؟
ج -7ال يساٌـ ىظاـ الهعمكهات في اكتشاؼ الخمؿ ،بؿ اكتشافٍا بالطريقة اليدكية أحسف.
س -8إذ تـ اعتهاد تعميهة داخمية في الهؤسسة ها ٌي سرعة كصكلٍا أك تىفيذٌا داخؿ الهؤسسة؟
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ج -8في حالة دخكؿ الهعمكهة الهدير العاـ يبعثٍا إلى هكتب االتصاؿ ك هكتب االتصاؿ يبعثٍا إلى الهصمحة
الهعىية ك الهصمحة الهعىية تىشرٌا بيف العهاؿ.

هف خبلؿ الهقابمة الشخصية هع هدير الهكارد البشرية في الهؤسسة يتضح أف لٍذي الهصمحة "الهكارد البشرية"
دكر بارز عمى هستكل الهؤسسة ،كها يظٍر اىً عمى هستكل ٌذي الهصمحة يكجد ىظاـ هعمكهات لكف غير

هعتهد بصفة رسهية لكف بآلية تمقائية ،هف خبلؿ خرائط العهؿ ك كذا كسائؿ االتصاؿ فيها بيف إدارات الهؤسسة.

كها تبيف أف لٍذا الىظاـ الهكجكد بصفة تمقائية دك ار هٍها هف خبلؿ األٌهية البارزة لٍذا الىظاـ إذ يساٌـ في

تجىب الكثير هف الصعكبات ك الهسائؿ الهتعمقة بكظيفة الهكارد البشرية في ٌذي الهؤسسة.

المطمب الثاني  :تحميؿ االستهارات عىد زيارتىا إلى الهركب ،تـ تكزيع استهارات إستبياىية عمى العهاؿ ،ك كاىت
اآلراء تختمؼ حكؿ األسئمة الهطركحة :
س -1ما ىي الفئة األكثر نشاطا في المؤسسة؟
الجدكؿ رقـ ) : ( 2تكزيع األفراد حسب الىشاط
البياف

اإلجابة

الىسبة

29-20

05

%25

49-30

10

"50

60-50

05

%25

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية بالهركب.
 -هف خبلؿ الجدكؿ يتضح لىا أف الفئة العاهمة في الهؤسسة يتراكح سىٍا ها بيف  49-30ك ٌي الفئة األكثر

رشادة ،ك ٌذا يدؿ عمى حسف التسيير في الجٍاز اإلدارم ك تىاسؽ أفكارٌـ ك خركج بقدرات سميهة تخدـ

الهصمحة الخاصة ك العاهة .

س -2ما ىو المستوى التعميمي لمعاممين داخل المؤسسة؟
الجدكؿ رقـ ) : ( 3تكزيع األفراد حسب الهستكل التعميهي
الهستكل التعميهي

اإلجابة

الىسبة

بكالكريا أك اقؿ

11

%55

جاهعي أك ليساىس

04

%20

خريجي هعاٌد أك هدارس

05

%25

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
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هف خبلؿ الجدكؿ أعبلي يهكف تصىيؼ الهستكل التعميهي في ٌذي الهؤسسة إلى ثبلثة أصىاؼ هستكل تعميهي

جيد ك يتهثؿ في خرجي هعاٌدا ك هدارس بىسبة  %25ك هستكل تعميهي هتكسط يتهثؿ في الهستكل الجاهعي

أك ليساىس بىسبة  %20ك هستكل تعميهي دكف الهتكسط ك يضـ بكالكريا ك اقؿ  %55ك ٌك الهستكل الغالب
في الهؤسسة.

ك ٌذا يعىي كجكد كفاءات ك هٍارات هختمفة داخؿ الهؤسسة ،هها يدؿ عمى حسف التصرؼ ك اتخاذ الق اررات

السميهة في ٌذي األخيرة.

س -3األقدمية في الوظيفة
الجدكؿ رقـ ) : ( 4تكزيع األفراد حسب األقدهية
األقدهية

اإلجابة

الىسبة

أقؿ هف  6سىكات

04

%20

 20-6سىكات

12

%60

أكثر هف  20سىة

04

%20

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
يبيف لىا الجدكؿ أعبلي هف خبلؿ دراستىا لً ،اقدهية العهاؿ داخؿ الهؤسسة ك تقسيهٍـ إلى فئات ،ىجد أف

الفئة األكلى ك الثالثة أم اقؿ هف  6سىكات ك أكثر هف  20سىة تهثؿ ىسبة  %40هكزعة بالتساكم ،أها بالىسبة
لمفئة الثاىية هف  6سىكات إلى  20سىة فٍي تهثؿ ىسبة ٌ ، %60ذا يدؿ عمى كجكد خبرات هتىكعة تختمؼ هف
فئة إلى أخرل حسب األقدهية في العهؿ ك هىً ىستىتج أف الفئة الثالثة فئة ذات أقدهيً طكيمة جدا ك خبرة ك
هٍارة في هجاؿ العهؿ ،أها بالىسبة لمفئة األكلى فٍي فئة جديدة ذات أقدهيً هتكسطة ،أها بالىسبة لمفئة الثاىية

فٍي الفئة التي تهثؿ اكبر ىسبة في األقدهية داخؿ الهؤسسة ك ٌي اقؿ خبرة هف الفئة الثالثة ك أكثر خبرة هف

الفئة األكلى.

 كيف تقيم مستوى التكنولوجيا الجديد لممعمومات و االتصال المعتمد في المؤسسة؟الجدكؿ رقـ ):( 5تكزيعات األفراد حسب الهستكل التكىكلكجي
البياف

اإلجابة

الىسبة

هتطكرة

04

%20

هتكسطة

14

%70

سيئة

02

%10

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
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هف خبلؿ الجدكؿ يتضح لىا أف هستكل التكىكلكجيا الجديدة لمهعمكهات ك االتصاؿ الهعتهد في الهؤسسة هتكسطة

إذا تهثؿ ىسبة  %70عف باقي الهستكيات ٌذا يدؿ عمى أف الهؤسسة ها زالت بحاجة إلى الكسائؿ القديهة
لتسيير شؤكىٍا فٍي ال تعتهد التكىكلكجيا بشكؿ كبير.

س -5ىل توافق عمى مضاعفة استعمال التكنولوجيا الجديد لممعمومات و االتصال في المؤسسة؟
الجدكؿ رقـ ) : ( 6تكزيعات األفراد حسب هضاعفة استعهاؿ التكىكلكجيا
البياف

اإلجابة

الىسبة

هكافؽ

12

%60

هعارض

00

%00

غير هٍتـ

08

%40

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
هف خبلؿ اإلجابة عمى ٌذا السؤاؿ تبيف أف ٌىاؾ ىسبة عالية هف العهاؿ تهثؿ  %60هكافقة عمى استعهاؿ

التكىكلكجيا جديدة لمهعمكهات ك االتصاؿ في الهؤسسة في حيف أف ٌىاؾ ىسبة  %40غير هٍتهة لذلؾ ،ك ال

تكجد أية هعارضة عمى استعهاؿ التكىكلكجيا.

س :6ىل العمل باستعمال التكنولوجيا الجديدة لممعمومات و اإلتصال؟
الجدكؿ رقـ ) : (7تكزيعات األفراد حسب العهؿ بالتكىكلكجيا
البياف

اإلجابة

الىسبة

جيد

05

%25

حسف

10

%50

سيئ

02

%10

لـ يتغير

03

%15

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
استىادا إلى ٌذا الجدكؿ ٌىاؾ استعهاؿ حسف لمتكىكلكجيا الجديدة لمهعمكهات ك االتصاؿ يقدر بىسبة %50
س -7ىل تعتقد أن عممية إدخال التكنولوجيا الجدية لممعمومات و االتصال عمى المؤسسة يؤثر عمى طريقة
سير الموارد البشرية؟
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الجدكؿ رقـ ) : ( 8تكزيعات األفراد حسب تأثير التكىكلكجيا عمى تسيير الهكارد البشرية
البياف

اإلجابة

الىسبة

ىعـ

18

%90

ال

02

%10

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
بىاءا عمى اإلجابة الهقدهة ك فإف عهمية إدخاؿ التكىكلكجيا الجديدة لمعهميات ك االتصاؿ عمى الهؤسسة يؤثر

عمى طريقة تسيير الهكارد البشرية،إذ يرل أكثر هف  %90ههف شهمٍـ االستبياف أف ذلؾ ههكف ،هها يبرز األثر

الكاضح ألىظهة هعمكهات عمى تسيير الهكارد البشرية.
س -8إذا كانت اإلجابة بنعم فيل يؤثر ذلك ؟

الجدكؿ رقـ ) : ( 9تكزيعات األفراد حسب ىكع اإلجابة )بالسمب أك اإليجاب(
البياف

اإلجابة

الىسبة

سمبا

02

%10

إيجابيا

18

%90

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
هف خبلؿ اإلجابة السابقة يتضح لىا أف عهمية إدخاؿ التكىكلكجيا الجديدة لمهعمكهات ك االتصاؿ عمى الهؤسسة
يؤثر باإليجاب عمى تسيير الهكارد البشرية في الهؤسسة بىفس الىسبة التي ترل إدخاؿ ىظاـ الهعمكهات.
س :9ىل تمجا مصمحة الموارد البشرية في عممية استقطابيا لميارات جديدة إلى االتصال اإللكتروني؟
الجدكؿ رقـ ) : ( 10تكزيعات األفراد حسب اإلجابة بىعـ أك ال.
البياف

اإلجابة

الىسبة

ىعـ

12

%60

ال

08

%40

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
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بىاءا عمى اإلجابة يتضح لىا أف هصمحة الهكارد البشرية تمجأ في عهمية استقطابٍا لهٍارات جديدة إلى االتصاؿ

اإللكتركىي.
س -10ىل تمجا المؤسسة في عممية التوظيف إلى سوق العمل اإللكتروني عبر شبكة االنترنت؟
الجدكؿ رقـ ): ( 11تكزيعات األفراد حسب اإلجابة
البياف

اإلجابة

الىسبة

ىعـ

04

%20

ال

16

%80

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية

هف خبلؿ ٌذي ىسب تمجأ الهؤسسة في عهمية التكظيؼ إلى سكؽ العهؿ اإللكتركىي عبر شبكة االىترىيت.

س :11ىل تمجأ مصمحة الموارد البشرية في عممية تكوين الموظفين إلى التكوين اإللكتروني؟
الجدكؿ رقـ ) : (12تكزيعات األفراد حسب التككيف اإللكتركىي
البياف

اإلجابة

الىسبة

ىعـ

02

%10

ال

18

%90

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
هف خبلؿ الجدكؿ  :ال تمجا هصمحة الهكارد البشرية في عهمية تككيف الهكظفيف عمى التككيف اإللكتركىي.

س :12ىل استطعت باستعمال التكنولوجيا الجديدة لممعمومات و االتصال أن تثبت مكانتك داخل المؤسسة
بشكل؟

الجدكؿ رقـ ) : (13تكزيعات األفراد حسب حجـ هكاىة التكىكلكجيا
البياف

اإلجابة

الىسبة

كبير

04

%20

هتكسط

10

%50

ضعيؼ

06

%30

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية

389

احملـــرتف

مجلة علمية محكمة تصدر عن معهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية│ جامعة الجلفة  -الجزائر │ العدد 15 :

│ 8108

هف خبلؿ الجدكؿ يتضح أف استعهاؿ التكىكلكجيا الجديدة لمهعمكهات ك االتصاؿ لـ يكف لٍا أثر بشكؿ كبير

داخؿ الهؤسسة ك دليؿ تمؾ الىسب الهبيىة في الجدكؿ ك التي تكضح أف ىسبة العهاؿ الذيف اثبتك هكاىتٍـ داخؿ

الهؤسسة ٌي ىسبة هتكسطة تقدر بػ %50

س :13ىل أدى استخدام التكنولوجيا الجديدة لممعمومات و االتصال إلى تمكين العاممين من معمومات الموارد
البشرية و سيولة وصوليم إلييا؟
الجدكؿ رقـ ) : (14تكزيعات األفراد حسب استعهالٍـ لمتكىكلكجيا
البياف

اإلجابة

الىسبة

ىعـ

16

%80

ال

04

%20

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
ىعـ استخداـ التكىكلكجيا الجديدة لمهعمكهات ك االتصاؿ أدل إلى تهكيف العاهميف هف هعمكهات الهكارد البشرية ك
سٍكلة كصكلٍـ إليٍا ك ذلؾ هف خبلؿ البياف الهكضح أعبلي.
س :14ىل تستعمل شبكة االنترنت لموصول إلى المعمومات التي تحتاجيا داخل المؤسسة؟
الجدكؿ رقـ ) : (15تكزيعات األفراد حسب استعهاؿ االىترىت
البياف

اإلجابة

الىسبة

غالبا

02

%10

احياىا

14

%70

ابدا

04

%20

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
ٌىاؾ ىقص في استعهاؿ االىترىت داخؿ الهؤسسةٌ ،ذا يدؿ عمى ضعؼ التكىكلكجيا بٍذي الهؤسسة ك ذلؾ هف

خبلؿ اإلجابة الهبيىة في الجدكؿ

س :15ىل أدى إدخال نظام معمومات الموارد البشرية إلى المؤسسة إلى إعطاء شكل أحسن لممعمومات مما
يسيل التعامل معيا؟
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الجدكؿ رقـ ) : (16تكزيعات األفراد حسب أثر ىظاـ الهعمكهات
البياف

اإلجابة

الىسبة

ىعـ

16

%80

ال

04

%20

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
إف إدخاؿ ىظاـ هعمكهات الهكارد البشرية عمى الهؤسسة ساٌـ بشكؿ كبير في إعطاء شكؿ أحسف لهعمكهات هها

يسٍؿ التعاهؿ هعٍا كفقا لىتائج الجدكؿ أعبلي.

س :16ىل ترى أن تجييزات االتصال و المعموماتية في مكتبك قد اصبحت بعد ادخال التكنولوجيا الجديدة
لممعمومات و االتصال؟ الجدكؿ رقـ ): (17تكزيعات األفراد حكؿ تجٍيزات االتصاؿ كالهعمكهاتية
البياف

اإلجابة

الىسبة

جيدة

00

%00

كافية

04

%20

تتطمب التحسيف

08

%40

لـ تتغير

08

%40

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
هف خبلؿ اإلجابة الهكضحة في الجدكؿ أعبلي ىرل أىً ٌىاؾ اختبلؼ أراء العاهميف حكؿ ادخاؿ التكىكلكجيا
الجديدة لمهعمكهات ك االتصاؿ فهىٍـ هف يرل أىٍا لـ تتغير ك تتطمب التحسيف بىسبة  %40بالتساكم ك هىٍـ

هف يرل أىٍا كافية ك ٌذا بىسبة %20

س :17ىل أدى استخدام التكنولوجيا الجديدة
لممعمومات و االتصال في مجال تسيير الموارد البشرية داخل المؤسسة إلى تفعيل دور ىذه الوظيفة بشكل؟
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الجدكؿ رقـ ) : (18تكزيعات األفراد حسب التأثير التكىكلكجي
البياف

اإلجابة

الىسبة

كبير

04

%20

هتكسط

14

%70

ضعيؼ

02

%10

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية

 ىبلحظ أف استخداـ التكىكلكجيا الجديدة لمهعمكهات ك االتصاؿ في هجاؿ تسيير الهكارد البشرية داخؿ الهؤسسةأدل إلى تفعيؿ ٌذي الكظيفة بشكؿ هتكسط بىسبة %70

س :18ىل تعتقد أن استعمال التكنولوجيا الجديدة لممعمومات و االتصال قد سمر بوظيفة الموارد البشرية من
أن تكون أكثر إستراتيجية و بان تمثل مكانة ىامة في عممية اتخاذ القرار داخل المؤسسة؟
الجدكؿ رقـ ): ( 19تكزيعات األفراد حسب دكر التكىكلكجيا في الهؤسسة
البياف

اإلجابة

الىسبة

ىعـ

16

%80

ال

04

%20

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية

لقد أدل استعهاؿ التكىكلكجيا الجديدة لمهعمكهات ك االتصاؿ إلى السهاح لكظيفة الهكارد البشرية هف أف
تككف أكثر إستراتيجية ك بأف تحتؿ هكاىة ٌاهة في عهمية اتخاذ القرار داخؿ الهؤسسة ك ذلؾ هف خبلؿ إجابة

العهاؿ.

س :19ىل تؤدي األعطاب في أجيزة المعموماتية إلى اإلخالل بدور إدارة الموارد البشرية بشكل؟
الجدكؿ رقـ ): ( 20تكزيعات األفراد حكؿ األعطاب في أجٍزة الهعمكهاتية
البياف

اإلجابة

الىسبة

كبير

20

%60

هتكسط

06

%30

ضعيؼ

02

%10

الهجهكع

20

%100

الهصدر :هصمحة الهكارد البشرية
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 بىاءا عمى الهعمكهات الهقدهة يتضح اىً إذا حدث أية عطب في أجٍزة الهعمكهاتية ٌذا يؤدم إلىاإلخبلؿ بدكر إدارة الهكارد البشرية بشكؿ كبير ك ٌذا بىسبة %60

إف االستقرار العاـ لهختمؼ أسئمة االستبياف يكحي بشكؿ كاضح إلى بياف الدكر الٍاـ ك البارز لىظاـ الهعمكهات
الهتعمقة بكظيفة الهكارد البشرية في ٌدي الهؤسسة.
إذا تهحكرت جهؿ اإلجابات هف شهمٍـ االستبياف حكؿ دعـ استخداـ أىظهة هعمكهات هتىاسقة لدعـ أداء الهكارد
البشرية ،هف خبلؿ هكاكبة التكىكلكجي الحديثة ك كذا هسايرة آليات التسيير الحديث ك الفعاؿ لهختمؼ الكظائؼ

داخؿ الهؤسسة.

رغـ هحدكدية الكسائؿ الهستخدهة في ىقؿ الهعمكهة داخؿ ٌذي الهؤسسة )كها ك ىكعا( إال أف األٌهية البالغة

ألىظهة الهعمكهات ك خصكصا الهتعمقة هىٍا بالهكارد البشرية تبقى في تزايد همحكظ كفقا لها يبيىً هدير

هصمحة الهكارد البشرية في ٌذي الهؤسسة ك كذا ها يؤيدي هف هختمؼ إجابات الهستخدهيف عمى هستكل ٌذي

الهؤسسة.

هها يظٍر جميا الدكر الهتزايد ألىظهة الهعمكهات الهتعمقة بالهكارد البشرية في تحسيف آليات تسيير ٌذي الكظيفة

ك رفع أدائٍا ،ك الهضي بٍا ىحك األحسف.
خاتمة الفصل :

برجكعىا إلى الىتائج التي تحصمىا عميٍا هف دراسة التي أجريىاٌا عمى الهركب الرياضي هيمكد بكسالـ بالدكيرة
"الجزائر العاصهة" ،تهكىا هف الخركج ببعض الهبلحظات ،ك ٌي أف الهركب تسعى إلى تطبيؽ الجاىب الهعرفي

لمرفع هف فعالية التسيير فيٍا ،إال أف الكاقع أكد أىٍا تفتقر لمهادة الهعرفية في تسييرٌا ،ك يرجع ذلؾ إلى هجهكعة

ه ف األسباب ،كعدـ استفادة عاهميٍا هف الدكرات التدريبية التي هف شاىٍا أف تحسف أداءٌـ ك كذا قمة استعهاؿ
شبكة االىتراىت التي تككف حك ار عمى قمة هعيىة فقط ،ك كذلؾ استخداـ أجٍزة الحاسكب ،ك ذلؾ راجع لقمة

التربصات.

قائمة المراجع :
 -(1سعاد ىائؼ برىكطي ،إدارة الهكارد البشرية ك إدارة األفراد ،دار كائؿ لمطباعة ك الىشر ،عهاف ،األردف،
الطبعة الثاىية .2004
 (2صبلح الديف هحهد الباقي ،إدارة الهكارد البشرية  ،هدخؿ تطبيقي هعاصر
 (3عمي هحهد ربايعة ،إدارة الهكارد البشرية ،تخصص ىظـ الهعمكهات اإلدارية  ،دار صفاء لمىشر ك

التكزيع،عهاف ،الطبعة األكلى 2003 ،ـٌ1423 /ػ.
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 (4خالد عبد الرحيـ الٍيئي ،إدارة الهكارد البشرية ،دار هكتبة الحاهد لمىشر ،الطبعة األكلى1999 ،ـ.
 (5هحهد سعيد أىكر سمطاف ،إدارة الهكارد البشرية ،دار الجاهعة لمىشر ،اإلسكىدرية ،هصر ،بدكف طبعة،
2003ـ.
 (6هحهد فالح صالح  ،إدارة الهكارد البشرية ،دار الحاهد لمىشر كالتكزيع ،األردف ،عهاف ،الطبعة األكلى ،
2004ـ.
 ( 7عايدة سيد خطاب ،اإلدارة اإلستراتيجية لمهكارد البشرية في ظؿ إعادة الٍيكمة االىدهاج ،هشاركة الهخاطر
كميكبات ار لمطباعة ك الكهبيكتر ،الطبعة الثاىيةٌ1419 ،ػ1999/ـ.
 (8أشكاؾ شاىدا ،استراتيجية الهكارد البشرية ،دار الفجر لمىشر ك التكزيع ،القاٌرة ،الطبعة األكلى2002 ،ـ.
 ( 9حسف ابراٌيـ بمكط ،إدارة الهكارد البشرية هف هىظكر استراتيجي ،دار الىٍضة ،العربية ،بيركت -لبىاف ،

الطبعة األكلى ٌ1423 ،ػ2002/ـ
 (10راكية حسف ،هدخؿ إستراتيجية لتخطيط ك تىهية الهكارد البشرية ،الدار الجاهعية ،اإلسكىدرية ،بدكف طبعة،
2005ـ.
 ( 11أهيف ساعاتي ،إدارة الهكارد البشرية :هف الىظرية إلى التطبيؽ ،دار الفكر العربي ،القاٌرة ،بدكف طبعة ،
ٌ1418ػ 1998/ـ.

 (12عهر كصفي عقيمي ،إدارة الهكارد البشرية الهعاصرة ،بعد إستراتيجية ،دار كائؿ لمىشر ك التكزيع  ،سكرية،

الطبعة األكلى2005 ،ـ.

 ( 13هصطفى ىجيب شاكيش ،إدارة الهكارد البشرية )إدارة األفراد( ،دار الشركؽ لمىشر ك التكزيع ،عهاف ،األردف
بدكف طبعة.

 (14عمي السمهي ،إدارة الهكارد البشرية ،دار غريب لمطباعة ك الىشر ك التكزيع ،القاٌرة ،الطبعة األكلى ،بدكف

سىة.

 ( 15سيد هحهد جاد الرب ،إدارة الهكارد البشرية ،هكضكعات ك بحكث هتقدهة ،هطبعة العسرم ،هصر ،بدكف

طبعة 2004 ،ـ2005/ـ.

 (16أحهد هاٌر ،إدارة الهكارد البشرية ،الدار الجاهعية )طبعف ىشر ك تكزيع( ،الطبعة الخاهسة2001 ،ـ.
 (17دافيد السكاؿ ،ركم بيككؾ ،ترجهة عثهاف أحهد ،قهة األداء ،هركز الخيرات الهٍىية لئلدارة –

القاٌرة1998،ـ.
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 ( 18عقيؽ جاسـ عبد اهلل  ،طارؽ عبد الهحسف العكيمي ،تخطيط الهكارد البشرية ،الهكتب ،الجاهعي الحديث،
1998ـ.
 (19هحهد هاٌر عميش ،إدارة الهكارد البشرية ،هكتبة عيف الشهس ،بدكف طبعة بدكف سىة ىشر.
 (20صالح عكدة سعيد ،إدارة األفراد ،الجاهعة الهفتكحة ،طرابمس ،بدكف طبعة1994 ،ـ
 (21صالح السىكاىي ،إدارة األفراد ك العبلقات اإلىساىية ،هدخؿ األٌداؼ ،هؤسسة تسباب،جاهعة اإلسكىدرية،
بدكف طبعة1990 ،ـ .
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