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بدادددود ددد ءدعةدرامددد رةددرايةدددل ود   م دددودعدرةددأدرءمقتدددلتداترددد  لدهددد الدرا ةرإدددودعادددرد  ددد د  ددد ةد
د كن ا جي درام ل م ت.

دراي حثدددورامدددنالدرا  دددعود ن ميدددودرامطدددحو د راترددد  ل  د   مدددلددراي حثدددو اتحقيدددلد ادددددرإدددت  ملد
اربي ددودرلإددل بددر ظددل د دةدرامدد رةددرايةددل وعدرةددو  ختيدد ةدنينددوداليحددرد  ارل قددودراق دد نود ك  ددلدمدد دمدد  ع

ا م درابي   تددأدرة ددنلردرالإتي  ودرامغلقود رتدمقي إي دراي حثواق درنتم تدد امطت  مداودرا ةرإودراح ايور
 ب دددد دجمدددد درابي  دددد تد ددددتدعجددددلرءدرام  ا دددد تد داليحددددردراطددددارردراددددل ي دندددد  رام ل مدددد تدرا لمددددودا ج  ددددود

( د  ددددتدرإددددت  رمدSPSSود)رإلح دددد  يودالبي  دددد تد  إددددت  رمد ل دددد ملدراحددددالمدرإلح دددد  يودال لدددد مدرالجتم ميدددد
 رانطددددحدرام،  ددددو د د تدمعي ة ددددو ب  حلرادددد:درامت إددددر تدراحطدددد  يو د هددددورلإدددد ايحدرإلح دددد  يودرامن إدددديود

رإدددت  رمد إدددد  جددأند:أهماددد د  أاع كل  يددد و د ادددود ددد ءد اددددد   دددجدرا ةرإدددودعادددردم م ندددودمددد درانتددد  ل
معيدد ة دد بدد  حلر  د(3.1937)د وحدد دمدد د مت إدد دحطدد عاددرددمتدد الة كن ا جيدد درام ل مدد تداددودج م ددودعبد

(د3.2597ةدرامددد رةددرايةدددل ود لددد)دمت إدددرود)عدرةد مك  ددد تد إددد  جد كن ا جيددد درام ل مددد تدادددود د(96579.)
را  د   درال يطدوددأدرء مت إ دراع ر  دالإت  رمد كن ا جيد درام ل مد تدادود د(96958.)د ب  حلر دمعي ة د

رامدد رةدددإلدرةةددرء مت إدد دمطددت  درل د(1.00257 ة د)معيددد بدد  حلر (د3.2062رامدد رةددرايةددل ود)د ددادرةة
ن ددعاردد   د   جدرايحردراح او د(1.06223معي ة د)د ب  حلر  د(3.1137 مت إ دحط  ود)درايةل و

د:م درانت  لدأهما 
ةدعدرةددأدرءهميدددودرإدددت  رمد إددد  جد كن ا جيددد درام ل مددد تدادددودأدبديددد ة  ندعج م دددودادددودم ظدددتدرا ددد ملي د -

  و.رايةلدرام رةدد

دأ ةروج م ودعبد ع ر  د إ  جد كن ا جي درام ل م تداودمم ةإوداودا  درا  ملي ددعدةركهن كدمطت  د -
اددودرا ةرإددود رامتمثلددوداددود  يعددودرالإددتقر بددعايادد ودرامةدد ةدةدرامدد رةددرايةددل ودرال يطددعدرةد   دد   د
 .درءرل  يعود قييتددأخيل ر ددرات ة ح    يعودد رات يي   رالختي ةد

درام ل مد ت اتر  لدرلدرءدرإلدرة دادود د ءد كن ا جيد د   د   ةدعارددجدرايحردراح او   د   
  لإددددي  داددددودأدر ادددد ددعب    م ددددوددرإددددت  رم بمدددد دنمكدددد دراقيدددد درتدرإلدرة ددددود ددددادرةةدرامدددد رةددرايةددددل ودعاددددردةد

د    م  ا د الدآاي تد ر حود مح دة.
درةددرايةل و.ةدرام دعدرةددرام ل م ت  كن ا جي دد:المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: 
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  ر ةدنلمود دراقلندراح  لدم در ع  ةدم لاوده  جدنةا هام ددر  ت  دد  تن عد ظل د د تالري درام لاو
 دج معيدودرإلح ةدود كدجدمد دنطدت  دوالدتدن د د مقد رةدأ دماإطد دكبيلد  ق مد كن اد جودادودىدتردرام د الت

را  م وداودم ظتدرا  ردداانندايا دعن ردردي ركحد ر ةدرا  لد اودرا  لدرالره د درا  ملدا اتدن  دأالرده 
د   تع  تددةج  ا دراكمي د ران ميودمد دد ادودعادردأخدل د د  تن عدأىك اا  د  رج دألمودحقيقود  تل دأ   ده 

كدد ةدحقيقددود جدد دد ددي دأ دراط إددودأ درال ت دد ديي دع درةدع دالدنطددتري دأ دمدد درإلد؛ مدد دملحلددودعاددردأخددل د
 مد د د ح ااد دعادردألمدودادودراتنميدودأن أند لركتدهذهدرللمدود   ر باد درام تلعدودنمكد د دألموداودرا  م  ت

ينيغدودعند دةدرانظدلدادودرا   دودراق  مدود دي دراطي إدوددهند  مد د د  ك د ت   ا دنلدردرا  م دودمد دج يد دثت
د(د.218 د2000 د بي دراتنميود رات ليتد)را ةحو د راتنميو

  تح دد  يعدودرا  م د تدنلدرد جد درا  د تد  نتيد ةهدح دلدراالر  دودادود ند ءد  رد  لدرام تم د تد
 رانادد بد ادد  دا ا  م دد تد ادد  دعاددردخ مددودرام تمدد دندد دةل ددلدعندد رددراكعدد ءرتدرايةددل ودرا لمددودالتنميددود

ة ود لادد دمطددت  دراةدد ملو د جن دد ددراحلدد ردرا لميددودالمةددك تدراتددود  رجادد  دااددود   ددعا دماإطدد تدرإددتثم 
 د2002 درإلادد دةدمدد د ددجد قدد مدنلمددود اكددل دمدد دىددة  د حقيددلدراتنميددودرامطددت رمودالم تمدد د)نبدد دراادد د 

د(.245
ماإط تدرا  م وداودم ظتدرا  ردرا لبيدودداانرا  م ود د ةدرا  م  تدددرء نلردرالغتدم دأثلدرل

( د را  م د تدادودراديم دجدالءد10 د2002 دغبدل د  رج دمةك تد تلدننا د د  ودمطدت  د عد ءةدأدر اد د)رل
راكميدودد م د حقيدلدأهد رااد يترلحد ر  لردحقيقي دنمكناد؛د ه دم ع د  رج د ح ن د بيلرد؛م دهذهدراماإط ت
د(.159 د2007 د ران ميود)أام ي  

   دعا د بم دأندرا  اتدنةا د ر ةردإل   داود كن ا جي درام ل م تد رال   التدراتودال لد عطدا د
خلدنلددردةبي ددودحيدد ةدآ ددأ ددهددذردراتردد ةديددن ك د ةددكج د دنمدد ر  اددودم دد التدراحيدد ةد رلداددودرمدداثل ددندد م  د

نمددددجدم تلعددددود رإددددت  رمدمدددد رةددج يدددد ةدنلددددردةأإددددا دمدددد رةدددآايدددد ت رامنظمدددد تد راتكددددت تدرا  ايددددود دداددددلردرل
 ,Lucas, 32رام ل مدد تد رام لاددودام ركيددودهددذردراتردد ةد ندد مدرات لدد دندد د اددددراطددي  دراتكن ادد جود)

د(.2010
 اددود ددجد دد الدراتقدد مدراتقنددو د ثدد ةةدرال  دد الت د  ردد ةد ظددتدرام ل مدد ت دآخددذتدرل ةددرودرإلدرة ددود

يدود طداتدادودل د دةد ع ندودنمدجدرإلدرةرتد را  م د ت دعاكتل  دوعادردأ ةدردو تح رد د ة  ي دمد دأ ةدر دن دند
د(.2د 2006د   ع يجدرإت  رمدراتقنيودا  مودرامطتعي ي د)را  مل د

 الريد دعادرددأد د؛د ه دمد  ن نود كن ا جي درام ل م تدح اي دم دأكبلدرا ن ن تداودرا  اتد   ردحي
ررام ل م تددأهميو  دالقد ةةدإ إدي دأرد يحلد كن ا جي درام ل مد تدم د ة دأالمنظمو د دد رإتلر ي ي دد   عا دم ةد 

 ر   اد دنلدرددأهميدو درام ل مد تد دةدرامنظمودراح يثود  ةكد  ةد دةثيلد كن ا جيدعدرةددعنراتن اطيودالمنظم ت د
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 ,Yiannis.et.al دد ءدراتغييدددلدرامطدددتملداددودرابي،دددودرا  ةجيدددود را رخليددودراتدددود  مدددجدايادد درامنظمددد ت د)

د(.67 ,2002
را  م ددد تد م م ندددودمددد دراطي إددد تد رامم ةإددد تدرامرل بدددوداتنعيدددذدادددودةدرامددد رةددرايةدددل ودعدرةد  ت لدددلد

 حت جاددد دامم ةإدددود    عاددد دادددود دددجدرابي،دددودرامتغيدددلةدال  م ددد تددرامت لقدددود ددد إلدرةةدراتدددود ةدددروم تلددد درل
دا .أنم ا د

 را مددجدنلددرد  ايلهدد ددرا  ملددو  درامت لددلد تح يدد درحتي جدد تدرامةددل عدمدد درامدد رةدددرةد هددودرانةدد  درإل
 را مجدنلردرإت  رمد لددرام رةددرإت  رم دا د الددرامةل ع  راكع ن تدراتود تن إحدم درحتي ج تدد  إلن رد

د(.58د 2008 د را ي غددةه )ديو  ت جرإلدراكع ءةدأه ر  حقيلدداو
 ح ن تده  لدودد ةكٍجدن مرا  تداودرا  اتدأ ددإ رءداودراقر عدرا  مدرايةل و ةدرام رةددعدرةد   رج دد

رادددذ دن دددلد ددد اتغيلرتدراطي إددديود رال ت ددد دنود رالجتم ميدددودد را ةدددل   هدددودنلدددردمةددد ة دراقدددلندراحددد د د
د(.91د 2008 د)ران  ةدة م ق  هود غيلرتدإل  وددحض ة و  را راتكن ا جيود

رد ددم دهدددذردراتغيددلدادددودرابي،ددودن مدددجدرد بيدددل دةدرامدد رةددرايةدددل ود ددةثيل دعدرةددادددو مدد درا  رمددجدراتدددود دداثلد
ندراتغيلرتدراتودإتنتلد طبحدهذردرا  مجدخ ردرا مطي دن م دراق دمود  د دردراتغيدلرتدعحيردد؛راتكن ا جي 

د(.Moudy&Noe, 2005, 9راط  قود)ا دن م دردرام  ردخ ردرلراتودح ثلداودهذ
يد دم درل دعاكتل  ةدرام رةددرايةل ودعدرةدأ ددةدرام رةددرايةل وعدرةد  رللدنلردرإت  رمدراتكن ا جي داود

e-HRM عادد د   نددود ربيددلدراتقنيدد تدرام تمدد ةدنلددردرا  ددحداددودراددنظتدرامل يرددود دد ام رةددرايةددل ودد     
د(.124د 2006د ا م م ة ده بكنال )

ادتدنحدبد  هتمد مددَأ َّد  درداتكن ا جيد درام ل مد تدادود  د   دعدرةةدرامد رةددرايةدل ودعالدهن كدد ة ددنعحيرد
 كن ا جيد درام ل مد تدادودد ادند رال ي درامرل تد ي درام ت ي دن درا  ةدرادذ د الديالرردراطارردراي حثي د

ر  كد  د ادددد مد دثدتد؛راملجد ةدمد دمم ةإدودرا  د   دنليدو راع راكعد ءةدعادرددةدرام رةددرايةل ودال  د رعدرةد
دح دتدمةكلودرايحر.درإلة ةنلردرامنظمود ةكجدن مد م دهذرد

 جدد دأاددودرادديم دمدد ددنمدد رعدرةةدرامدد رةددرايةددل وداددودمنظمدد تدرلد    يدد دمدد دِاددِانَّددخددل دأ مدد د  حيددود
( دعبج م دودد) قد ة لمد ديلدودحيدردنمكد دة د دأهماد د يد؛را لبيدودنمد ر   ةدهود عطا دادودمنظمد تدرل

د(.99 د2012 د)را ريح
 كن ا جيدد درام ل مدد تد طدد ردعاددردعجددلرءد حطددين تداتردد  لدرلدرءدرإلدرة داددودداددان اددود دد ءد ادددد

درامق مددو  حقيددلدثدد ادمالرندد دأإ إدديوداادد د تمثددجداددود حطددي درا دد م تددنليدد رلمددلدراددذ ديتل ددحدد؛را  م ددو
د(.14د 2007 دل ل  دةدرا    د)ن مدرا    ت   حطي د

 را ما ة ددددودرايمنيددددود غيلهدددد دمدددد دد ردرا دددد اتدأدة ددددلدأهميددددود  ظددددتدرام ل مدددد تداددددودماإطدددد تدرا  اددددود
  د دإد لدعادرد  طدي د ادددد   ل ةةدم ركبتاد داتكن ا جيد درام ل مد تد رال  د التد   ادودراتقنيد تدراح يثدو

ال   التد  قنيودرام ل م تد(دراتودة التدنلردد ةد ر عدر2025-2001درالإتلر ي يو)رالؤ وددم دخ ر



 2021 

 

      307 

 وفاء اليافعي /أ           ...تصور مقترح لتطوير أداء إدارة الموارد البشرية في جامعة إب في ضوء تكنولوجيا

 بد أتدادودرابل د ملدد اود لجمودأه راا د م دي ركحدرامطت  رتد رات جا تدرا  اميود ح دم تم درام ل مد ت
رادد ةنوداتقنيددودرام ل مدد تدراادد د دعاددرد نعيددذدرلنمدد رد رإلجددلرءرتدراحك ميددودراتددود ددن ظتدن  ددودراحك مددود

يددود نبددلدرإددت  رمدراةدديك تدرام ل م  يددود   رندد درابي  دد تدكتل  عاأ د دد لالردد راماإطدد تد رلر ددلد د ادرة ادد 
د(.46 د2005 د) لرةةدرال   التد  قنيودرام ل م تدرام ح ة

 أكدددد تدرا  يدددد دمدددد درا ةرإدددد تد راتقدددد ة لدرالإددددميود دددد  درلدرءدرإلدرة دراتقليدددد  داددددودم ظددددتد ظددددتد
ةأ درامددد ردد هددد ةدادددودم لج  ددد عادددرد ددد  دد أدد؛درلمدددلدرادددذ را ددد او مناددد درات لددديتدد  ماإطددد تدرات لددديت

ح ددأ    ملرحل درام تلعود  لجدم دن ر  هدعاردد ة  رن  لرددم د كلعودرات ليتدد بيلة د رايةل د  ةجورام د د
د(.145د 1986د )راح ج

را د م "دامل دالد رد  لددنةلد"را لبوكم دأى ةتدرا ةرإ تدراتودد ةلتداودراما ملدراطن  دراث ارد
د؛مدعاددردإدد ءدرا ر دد دراددذ دنعيةدد درات لدديتدرا دد م وداددودرادديم د2006نقدد داددودرا دد مدرات لدديتدرا دد م ودراددذ د

 مدددد دأهددددتدد (19د 2006د حيددددرد  لددددرد ادددددداددددود دددد  درإلدرةةداتقلي نددددودرا رخليددددودااددددذردرات لدددديتد)راابدددد ب
 د(2011)ن  ود كن ا جي درام ل م تد ةدرءدعدرةةدرام رةددرايةل و:ددةرإودعإكن ةعارددى ةتأرا ةرإ تدراتود

 Raymond, Louis دةرإو دAlok Mishra(2010)دةرإودعاردد  إل  اود (2011) دةرإودراة مطود

and Bergeron (2009)نضدد ددةرإددود د أQuresh (2008)مدد دخدد ردرالةدد عدنلددردرا  يدد دمدد د د 
ح ددد  ي تدرامنةددد ةةدحددد ردم  ددد عدرا ةرإدددودمددد دم ددد دةه درام تلعدددودراتدددودرا ةرإددد تدراطددد  قود راتقددد ة لد رإل

دع د؛ةدرامد رةددرايةدل وعدرةد دود إي إد تددرةدرا مليد تدرإلدأدرء للد تةثيلد كن ا جي درام ل م تدنلدرد حطدي د ت
دأدرء حطددي دداددوت لددلد تددةثيلد كن ا جيدد درام ل مدد تد داتددومدد درا ةرإدد تدراطدد  قودردأ دد ثبتددلدهددذهدرا ةرإدد تدأ

دعن   يد إداتد ادددأ تبن هد درامنظمدود د ا  دةد لم در طملد ظدتدرام ل مد تدراتدوددَأ َّ  دثبتلد داة ودرةدرا مليودرإل
راع د ردادود حقيدلدرالىد دادودراقدلرةرتدراتدوددعإدا ما  ا د ةدكجدغيدلدمي ىدلدادود  د تدرامنظمدودمد دخد رد

د.راتةك م ددن ايو  ةدم درام  ةلةد اود جددةجودد ة ج ت ذه درإلدرةةدرا لي د
 رمد ظددتدرام ل مدد تداددود ي،ددودرلنمدد ردهددتدم دد التدرإددت أددأن  ا دد د لددددرايحدد اد را ةرإدد تدراطدد  قود

رامطدددتن رتد ةي ندددوددةىدددعود حعدددب رلرا لبيدددود رلجنبيدددودرام ددد التدراتقلي ندددودرامتمثلدددودادددود  رنددد درابي  ددد تد
ج  ددددحدمحدددد  ددمدددد دراددددنظتدرا  يعيددددود  ادددددد يمدددد ديت لددددلد  ا  ر ددددحدعاددددردد  إل دددد اود راملرإدددد تد راتقدددد ة ل

د رإلدرة و.رامح إبيود
اقد ددرام ل مد ت ةدرامد رةددرايةدل ودادود د ءد كن ا جيد دعدرةددأدرءلتداترد  لد بغلبد   د   ةدمقت

امد د مثلد دماإطد تدرات لديتدرا د اودمد د مد  جدمثد اوددب عرخت ةتدراي حثود ر عدرات ليتدرا  اودادودج م دود
 د دودادودخ مدودرام تمد د رالة قد ءدأإ إدرداك  اد د طداتد ةدكجد ظدل دد؛رابي،وا ةرإودراتغيلرتدراتود ح جداود

  قدد مدرا لدد مدنلددردد  دد رعد رال تكدد ة لرنددودرإلدرايةددل و رامدد رةدددأدرءوداتنميددودأإ إدد هددودم دد ةددحضدد ة   
د.مطت  درام   لةعارددبد ا دال   رإ دم دران نود راتك ااد رانا دأ
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جلر يدودرامت لقدودةدرام رةددرايةدل ودادودراديم دهد دراتل يدالدنلدردرا  ر دحدرال  ينيدود رإلعدرةدد    ي دم دِعنَّد
 ندددد مدرالهتمدددد مد دهمدددد ردرا  ر ددددحدرالإددددتلر ي يوجد  ات ييندددد تد رالإددددتحق  د را ددددالرءرتد راتلتيدددد تد راتددددنق تد د

حيدرد طدد ددد؛رامد رةددرايةددل ودأ ةدرو  د  دراتك مدجد ددي د د  يعدودحي  ددو   دعا د ت ردي دراقد  درا  ملددود
إددا مدراددذ د)رإلد يدد ةدامدد د طدداتدعدرةد يددجد ددجدراعلدنددود ايدد بدمعادد مدرالنتمدد ددرامتيدد دردمدد دراتل يددالدنلددرد ع

 جد دأادودراديم دمد ددنمد رةدرامد رةددرايةدل ودادودمنظمد تدرلعدرةدد     يددمد ادانددخدل دأ مد د  حيدود د ق م (
د 2012 درا ريدح)دندة و:هماد د يمد دأدحيدردنمكد دة د د درا لبيدودنمد ر   ةدهود عطا داودمنظمد تدرل

د(2009 د ةىودنمج
  جد ددةرإدود مت   دودام لجد تددرا ن ندودراك  يدود الدالد لقدورالختيد ةد رات يدي دندنمليودرالإدتقر بد دأ
د  دند ندادودرا دح داقد ج ةدراط   ةد  نح لدأإ ايحدرالإدتقر بدنلدردرإلمطت   تدرلأ ددرات ليت دأنض 

م رجادودرامطتقبليودا حتي ج تدم درام رةددرايةل ود هيكدجدرا بدلرتد راماد ةرتدرا لمدودادرالؤ و ج ددراتق ةد
  جد دد د  دادودراتنطديلد دمترلي تدراتح يرد راترد  لدراتقندودادودم د التدرا مدجدرالإدتلر ي ودال  م دو

د رتدرامددد رةددرايةدددل ودادددودرا  م ددد تدرام تلعدددود رام  هددد درا ليددد دالتع ندددجدم اددد د قددد ةد ددد  ٍدعدرةد راتك مدددجد دددي د
صد راماد ةرتدرا لمدود رامن إديودم درامد رةددرايةدل ود رتدرا  د  درا  م و   مجدنلرد   ي درحتي ج تد

دةدرام رةددرايةل ودادودرا  م د تدرام تلعدودإد رءدادودراقرد عدرا د مادرةدنن نود دالد  ج د أ   دامترلي تدرا مج
  اي،ودراعلدد راكة دند د  ةر د دراحقيقدود رحتمد التد   حدودادوددإلن ردرا  تد  إتثم ةداتلةدرالختي ةدأ د

دمم ةإودرا مج.
راق د ةددنمثلد امد ددوإدبلداداندهدذردرايحدردادودهدذردرام د ردنمثدجد دل ةةدملحدد  اود  ءدمدد م دثت

 مدد درة ددي د دد دمدد ددرام ل مدد ت بداددودمم ةإددود  دد   د كن ا جيدد دعج م ددوداددودند دراددذ دنبددلدنندد درا دد مل
د جدرة و.مترلي تدم دنود بةل ود انيود

رامدد رةددرايةددل ود  مكددي دةدعدرةددأدرءا ةرإددود  قيدديتد  ردد  لددوهندد كدح جددودملحدددأنمددلدراددذ ديبددلةدرل
درام ل م ت.اود كن ا جي ددنلي ةدم درات  مجد ع درةدراق  مي دنلردهذهدرإل

د:راطارردرال ي درآل وعاردد اود  ءدم دإبلدنمك د لجمودمةكلودرا ةرإو
داود  ءد كن ا جي درام ل م ت؟ج م ودعبداودةدرام رةددرايةل ودعدرةددأدرءم درات  ةدرامقتلتداتر  لد

ند رددهدذردرايحدردعديدتتددع د؛همد درا مليدود راتربيقيدودهميدوهذردرايحردنلدرد د ني دمد درلدأهميو نر  د
 دود ندد مددرةدراتقلي نددودادودرام دد م تدرإلد  لإد ايحراديم د  اتمطدددداددودادود  دلديتطددتد د دراقردد عدراحكد مود

ضد اوداادذهدرا ةرإدودنلدردمطدت  دإدا م تدراماداندرإلد مد دثدتد مق  مودراتغييلدم دنطمرأ ددراقب رد  اتغييل
دخ ر: ةكجدخ تدإتك ندم ددرا  م وةدرام رةددرايةل وداودعدرةد نلردمطت  ددن م  ةكجدج م ودعبد
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مثدددجدا إددد  جد كن ا جيددد دمنا دددودادددودرالإدددت  رمدرلدأإددد  اادددذردرايحدددردادددود ددد ايلددرإلإدددا مدرلإ إدددو -
 رايةل و.ةدرام رةددعدرةدرام ل م تداود     د

ادودةدرامد رةددرايةدل ودعدرةد مم ةإود     ددأدرء كن ا جي درام ل م تد بي ددأإ ايح  رمدرإتدأهميو لرلدع -
ةدعدرةد  ددد   ددأدرءمددد دخددد رد كن ا جيددد درام ل مددد تدادددود حطدددي ددأند طددداتراتدددودنمكددد دج م دددودعبد

 .ه  ر  لددرايةل ورام رةدد

 حتيدودمد دد نيدوود ند ءدادج م دودعبدادودةدرامد رةددرايةدل ودعدرةد  د   ددأدرءاود حطدي دمطدت  ددرإلإا م -
عادرددةدرام رةددرايةل ود  ر  له درةدراع لود رامم ةإ تدإلددرء حطي درلعاردد قني تدرام ل م تد ا  

 ددن ك دنلددردد مدد دثددتد مم ةإدد تدرإددتلر ي يودالمدد رةددرايةددل ود  تمدد دنلددردرام ل مدد تد  ةددلدرام لاددو
 را ملو.راتربيلددعاردهذهدرات  ي تدةل قا دم د ج تدع ررام  عي ددأدرءكع ءةد د

ةدرامدد رةددرايةددل ودعدرةدعاددرددوداددودةادد دمطدت  درات ميددودراثق  يددود رات ليميددود ةهميدودراتحدد رإ إددرلدرإلإدا م -
ديو.اكتل  رإلةددرةد ظمودرإلأدأهتدأح د راتود  دe-HRMديواكتل  رإل

ادودج م دودعبدادوديةدل ودةدرام رةددراعدرةددأدرء)   د   ةدمقتلتداتر  لدعاردديا  درايحردراح او
درآل يو:راعلميوددإ،لوم دخ ردرلدإ،لوج  ودن دهذهدرل إ  ديتتدرإل د  ءد كن ا جي درام ل م ت(

 رام ل م ت؟اود  ءد كن ا جي دج م ودعبداودعدرةةدرام رةددرايةل ودأدرءددم د ر   -

ادددوددرامددد رةددرايةدددل ودرةةإلدد ددرةدرإلددرءا ر ددد درإدددت  رمد إددد  جد كن ا جيددد درام ل مددد تدادددود رددد  لدرلمددد د -
 رام ل م ت؟اود  ءد كن ا جي دج م ودعبد

 عب؟ج م وداودةدرام رةددرايةل ودعدرةدم دمك   تد كن ا جي درام ل م تدرامطت  موداود -

 عب؟ج م وداودرام رةددرايةل وددإلدرةةدل يطوراد ةروراكلوداودرلددرءم دمطت  درل -

ادددود ددد ءد كن ا جيددد دج م دددودعبدادددودةدرامددد رةددرايةدددل ودعدرةددأدرءترددد  لدامددد دمك  ددد تدرات ددد ةدرامقتدددلتد -
درام ل م ت؟

ةدرامد رةددعدرةددأدرءإ  دنقت دلدرايحدردراحد اودنلدرد قد نتد  د ةدمقتدلتداترد  لدد:الموضوعيةالحدود  -
 رام ل م ت.اود  ءد كن ا جي دج م ودعبداودرايةل ود

 دعب.ج م وداودرةددرايةل ودةدرام دعدرةدر ت لدرايحردراح اودنلردد:المكانيةالحدود  -

 دج م ودعب. ي د ادرةةدرام رةددرايةل وداوددرةدر ت لدرايحردراح اودنلردرإلد:البشريةالحدود  -

 مد2017/دد2016 ردال  مدرا  م ود تد ربيلدرايحردراح اوداودراع جدرا ةرإودرلد:الزمنيةالحدود  -
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امتلر رددودراتددود  مدد د  طددتلج د   دد الد   ددالندرام ل مدد تداتطدد ن داددودم م ندد دمدد درا ن  ددلدرد هددو
ر  دد  دراقددلرةرتد رال   ددوداددودرامنظمددود  ددذادد طدد ن درامدد ةرءد را دد ملي داددود حليددجدرامةدد كجد رنردد ءد  دد ةد

 .(O, brien, 95, 2007)د ر ي درام ق ةد خللدمنت  تدج ي ةالم

يدددلدرا ملدددودالنظل ددد تدرام ل يدددودادددودرام ددد التدراحي  يدددودراتربِ َة ََّاددد :د"(د124 د1999 د   لااددد د)راعدددلر
 ".  ادد ق  درالإتع دةدمنا د رإتثم ةه 

دات مي   ة ا دم م نودم درامك   تدرامت رخلودم د  ضا دراي ضدراتود  مجدإ   ددراي حثو:   لاا د
د راتحليددج د رات ر ددج د راطدديرلة درات رددي     ل دد درام ل مدد تداغددلبد طددايجدد خددالن د م  ا ددو د  ب  ددح 

 رايةل و. ر    دراقلرةد ادرةةدرام رةدد

 

 دوددرةدم م ند دىد ملودمد دراماد مد رانةد ة تدرإلد:ِ َة ََّاد د Denisis& Griffin, (2009, 10)اد ن لا
اتدراتود اتتد  ات  يفد راتر  لد راتحعيالد رامح اظودنلرد   درا مجد)رام رةددرايةدل و(دراماهلدود ردل د طد

 راتنظيميو.د راع نليواود حقيلدراكع ءةد

:دنمليدودرختيد ةد رإدت  رمد ة اد دPatricia, et.al (2008, 12خدل ند)آادودحدي د  لااد د   ل ةدي د د
 راماإطو.  نميود     ضدرام رةددرايةل ودرا  ملوداود

 حيدردد رايةل و  وددرةدةدراتود  الدرا  ي دم درلىي ءدرام دنود راتقنيود رإلدرةدرإل:د ة ا    لاا دراي حثود
يتحقددلد  دد د  الهدد داددودرا مليددودرإلدرة ددود ربيددلد كن ا جيدد درام ل مدد تد  نعيددذدرلنمدد رد ةإدد ايحد كن ا جيددود

 عب. داودج م وددرةدرإلددرءمنود ط ن دنلردرلآح يثود

 

د اددودمح اظددودعبد  دد م دج م ددودنمنيددود1996را  م دد تدرايمنيددود ةإطددلدندد مددأحدد د: ة ادد   ددل د
را  م دد تدرا  اميددود  ضددتدرا  يدد دمدد ددةؤإدد ء ر حدد دددرا لبيددو نضدد در حدد ددرا  م دد تدد   دد درا  م ددودح اي دد د

 .عب(ج م ودد)دايجد راملركال راكلي تد

هند كدرا  يد دمد درا ةرإد تد رايحد ادرا لبيدود رلجنبيددود رتدرا دلود م  د عدرايحدرد ادودهدذردرا ددالءد
را  ر دحدراتدودة ددالتدنلياد د لددددرا ةرإد تدمدد دحيدردأهدد راا ددأهددتراضدد ءدنلدردراحد اودردإد  ديلقدودراي حدد

دراط  قو:يتميالد  دهذردرايحردن درا ةرإ تددنم  م دة التدنلي دم د ت  لداض د
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دأدرء رد  لددادو ح يد دأثدلدرإدت  رمد كن ا جيد درام ل مد تدعادردد ه ال د(2011)دعإكن ةدةرإودد-1
ليدددودننلدددردرامةدددك تد را  ر دددلدراتدددود حددد دمددد دا دراددديم د رات دددل رامل دددال دالل   دددود رامح إددديودادددوددرا اددد ل

 د رالددن مد دهورا ةرإوهتد ت  لدهذهدأد ددرا   ح  ط ن داود ر  لدهذرددورإت  رما د    درامقتلح تدرات
 ت د ةدرإدت  رمد ظدتد كن ا جيد د  ذردردرام ل م ت  ةهميود كن ا جي ددراقي درتد را  ملي را نودراك مجدا  د
  داي دهن ادد ظ مدد يلداقي  د  قييتد ظتد كن ا جي درام ل م تدادودأرال  ينيود ددنم ررام ل م تدنلردرل

درا ةرإو(.را ا لد)محجد
  ذادد ل ةةد  ة حد  ةهيجدرا د ملي دالت  مدجدمد د ظدتدرام ل مد تد ل د دةدثق ادودنلدتدراح إد بد دي د

جدرامطتةدعرد   د درابدلرملدرامكثعدود رام ة إدود جند ادددأ دي د دل ةةدعاالرميدودالدرام  عي درا  ملي ددرخد
 ددي دمطتةددعي تدراقردد عدرا دد تد بددي دراقردد عدرا دد مدراحكدد موددونمكدد دنمددجددةرإددودمق ة ددد؛د أ دد رختي ة ددو

دراتن اطيو.رلدرءد راق ةرتدداوالت ل دنلردن ر  د ربيلدهذهدرانظتد أثله د
م لاود جا تد ظلد   جا تدرام  عي د حد درإدت  رمدعاردده الد   د د(2011)دراة مطودةرإود-2

را مددجد  ح يدد دةبي ددودرا   ددود ددي د ظددلةدرامدد  عي د  دد هدرإددت  رمددأدرءاكتل  يددوداددود كن ا جيدد دراحك مددودرإل
يود بي دخ    اتدرا  يعيود راة  ديود  ح يد درالحتي جد تدرات ة بيدودالمطد ن ةداكتل  أد رتدراحك مودرإل

  ددتدد حيددردرإددت  ملدهددذهدرا ةرإددودرامددنالدرا  ددعودراتحليلددويددو؛داكتل  رإلمد  ربيددلدراحك مددوداددودرإددت  ر
د:رآل يورانت  لدعارددمعلدةد خل لدهذهدرا ةرإود190  ل  د   مودرإتق  ءدا  دد

دا  درا  ملي .ددرءيود بي د حطي درلاكتل  د رتدراحك مودرإلأ ي د ربيلد دةلدن ددرعندهن كد ةثيل د -
د.%83.5 حطي درلدرءد نطيود ال  دداوتدراة  يودالم  عي درا لمود ةثيلدج هل دلما ةرادأن -
دمطت  د حطي درلدرء.داودعن   ي در ةثيل دد نددةجود  ة حدرام  عي درا لمود اثلدأنض دأ -

 ربيقدد تد كن ا جيدد درام ل مددد تداددودم ددد ردعدرةةد  ن  ادددلدد Alok Mishra (2010)ددةرإددود-3
تكن ا جيدد درام ل مدد تد م م نددود رإدد ودمدد دادأ دد د دد ن ددحلدهددذهدرا ةرإددودحقيقددودحيددردأ دد؛رامد رةددرايةددل و

 رددد  لدعدرةةدرامددد رةددرايةدددل ود  ادددددمددد دخددد رددةرإدددودم م ندددودمددد دمنظمددد تدادددود ربيق  اددد درلثدددلدراكبيدددلد
د ةثيلد كن ا جي درام ل م تدنلردعدرةةدرام رةددنأ ه الدرا ةرإودعارد ل ي  دراقر عدرا ن نود رات  ة داود

اتد  لدأ د حد اد  ل بيدودأ د ربيقيدودادودهدذرددأ  رايةل ود  دجلحدرهتم مدرلك دنميي دمنذداتلةدة  لودعالد
درام  رداود ل ي .

ماد مدعدرةةدرامد رةدددأدرءيتتدرإت  رمد ظتد كن ا جي درام ل م تداوددَأ َّ  د   دأ التد ت  لدهذهدرا ةرإود
ددورايةل وداودم تل دراقر ن تدنلردأإ د قلي ن دراتكن ا جيد درام ل مد تد دةثيل ددأند  أ  دحلدرا ةرإدودأنض 

 ا د طت  مد ةكجد رإ داودرا  ي دم د     دأم تل دراقر ن تدرات  ة ود را ن ميوداود ل ي د دداودركبيل د
درام رةددرايةل ودمثجد   يفدرام رةددرايةل ود  ةهيلا د  ر  له .
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دالد ربدددلرامنظمددد تددأنهددذهدرا ةرإدددودأ  دددحلددح ددد  يودال ةرإدددودراتربيقيدددودادددوعالدعندراماىددلرتدرإل
درام رةددرايةل ود ةكجدمنتظت.دعدرةة قني تد  ظتد كن ا جي درام ل م تداود

عاددرد ددةثيلد ظددتدرام ل مدد تددRaymond, Louis and Bergeronد(2009)ددةرإددود أىدد ةت-4
نظمدود كتطدحدند دةد ظدتدرا ةرإدودعندرامد ر ا د  دل د د ةهتداود   تدرامنظموددرامنظموم يل دداو وددرةدرإل

د رال   ددو  ددود ادد  د لىددي د ددلرةرتدرامدد يل  د  ادددد يمدد ديت لددلد   دد   درات رددي د راتنظدديتددرةدرام ل مدد تدرإل
دادو قييتد  ل بودا  دةد ظدتدرام ل مد تدرامطدت  مودادودرا  دلدرادلره د احدصد ةثيلهد دعاردد إ لدرا ةرإو

درامنظمو.درامنظم تد أدرءم يل د
رات ردي د د دوددرةد ود  انطيودال  ر دحدرإلدرةدراما مدرإلدنلي هذهدرا ةرإود ع ءةد ا د ت  لدرإتق  ءدأك ت

د. ةكجدن مرامنظموددأدرء را   اود رإلىلر د رال   ود اتد قت لدراكع ءةدنلردرا   حدراعلد د جد
 دوديدتتدراح د رددرةداودح ردرة ع عدمطدت  دجد دةد ظدتدرام ل مد تدرإلدأ   م دأهتد ت  لدهذهدرا ةرإود

داودح اود ظتدرام ل م تد رتدرا  دةدرامت  يو.د   انطيودان  تدرامةل ن تد نلردرا ك د م م ددأاضجلرد ت  لدن
عند كن ا جيددد درام ل مددد تدأدتدعادددردل ددد دةدراح جدددودالماددد ةرتددQuresh (2008دةرإدددود)د  ا ددد -5

ةدأكبددلدمدد درامادد ةرتدراعكل ددود رإلدةركيددودأكثددلدمدد دراح جددودالمادد ةرتدرامانيددو د ددذاددل دد دةدراح جددودعاددرد دد 
رالجتم ميددودال دد ملي داددودن  ددد  ات د  ضدداتدمدد د  ددضد مددد دع ادد د دداد دعاددردل ددد دةددةجددود ندد عدراماددد ةرتد

درامرل بودال  يعو.
 كن ا جي درام ل م تدأدرةدامط ن ةدرامنظموددأننلردرالغتدم ددَأ َّ  د(دQuresh, 2008 م ديل د)د-6

دادداندExplicit Knowledge دأ درا ددل حودTacit Knowledgeنلددردم  ا ددودرام دد ة دراضددمنيود
درا  مجدراماتدهن ديتمثجداودرايةلد   درا ق ردراذ يودراذي دنق د ندرا مليودرات ليميو.

هددذردرانمدد  جدإدد  دنمكدد د د دادداندرا ةرإددود ندد د د   دد د مدد  جدج يدد دإلدرةةدرامدد رةددرايةددل ود مدد دثددت
د ةكجدن م.ودعدرةةدرامنظمود داردمح ة  دد ة دداد  دم دأنعدرةةدرام رةددرايةل ود

دة يطي : هذردرانم  جدينقطتدعارد طمي د
د.را الءدرل رده درامم ةإ تدرامبتكلةدإلدرةةدرام رةددرايةل و

د.رايحرد راتر  لداود كن ا جي درام ل م تده را الءدراث  ود

حيددردرإدتع دتدراي حثدودمدد د لدددرا ةرإدد تدد؛وجنبيد رلرإت ل دلدراي حثدودندد ددمد درا ةرإد تدرا لبيددود
درايحر.راي حثوداوددعايا   ذرداود عطيلدرانت  لدراتود   للددراح او رانظل داليحرددرإلة ةاودعثلرءد
را مليدوددأدرءة التد  ضدرا ةرإ تدراط  قودراتود ت للد تةثيلد كن ا جي درام ل م تدنلرد حطي دد   

ثبتددلدهددذهدرا ةرإدد تدأ دد د لمدد در طددملد ظددتدرام ل مدد تدراتددودأ د؛دعايةددل وةدرامدد رةددرعدرةد ددود إي إدد تددرةدرإل
دعإدا ما  اد د ةدكجدغيدلدمي ىدلدادود  د تدرامنظمدودمد دخد رددعن   يد  تبن ه درامنظمود  ا  دةدأإداتد اددد
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ةدرا ليدد د ة ددجد دد ةدمدد درام دد ةلةد اددود ددجددةجددوددرةدراع دد رداددود حقيددلدرالىدد داددودراقددلرةرتدراتددود ت ددذه درإل
دراتةك .م دن ايود

دةرإدودمد درا ةرإد تددأ تمثدجدادودأ د دادتد تند  ردينميالدهذهدرا ةرإدودند درا ةرإد تدراطد  قوددم دَأنَّدِعاَلد
ةدرامدد رةددرايةدل وداددودعدرةددأدرء  د د  دد ةدمقتدلتداترد  لددعايادد راطد  قودراتدودرإددتر نلدراي حثدودرا  د رد

د:درالإدتقر ب رآل يدوةدرامد رةددرايةدل ودعدرةد  ءد كن ا جي درام ل م تد)م دخ ردراتل يالدنلردأهتد  د   د
د.رلدرء( قييتددرات ة ح د رات يي  رالختي ةد

 لدددراثد ةرتدديو  طد  رإل عيشدراي مدث ةةدج ي هدم دث ةرتددأ ن راكثيلدم درا بلرءد رامت   ي دد ن 
 هددودثدد ةةدرال  دد التددأالد ثق  يدد   ر ت دد دن د رجتم ميدد د ددجددراحيدد ةدإي إددي دأ مدد  راتددودغيددلتدمدد دىددكجد د

درام ل م ت.  كن ا جي د
 رد عددهمد : تدراقلندرا ةل  د  ندهن كد ر ن ندمنع  ند م دال الندي تد حترد ط يني منذدراطتين

  دود  ر عد كن ا جي درام ل م تد   نداكجدمنام دمع هيم د ثق ات د ر ت  دن   درا د رال   الت راا ر  د
دد ثددتدرإددتقجد ردد عد كن ا جيدد درام ل مدد تد رال  دد التدد دد     طددميوددرلخيددلة درآل  ددواددوددر رحدد  دد   ددع د ر ن 

د(.56د 2009د   ضدرا  رد ر عد كن ا جي درام ل م تد رال   التد)ه او

راتكن ا جيد دراتددوددأىدك ر ةددمجدجميد دد:َة ََّاد   كن ا جيد درام ل مد تددد (Plavia, 2007, 67)ندل 
درام ل م ت.م دخللد م  ا وددالرد مك درل

راح إد بدد دةجاالةيادتتد  ا ن ندوددالندو   د ظ مد ة كن ا جي درام ل م تدد((Lucas, 2010, 7د نل 
ديو.اكتل  رإلمك  يودرال   رد  ا  اتدرا  ةجود  رإرودرا إ  جدأ  تي دالمنظمودد  تل ل رإلةدرال   التدأجاالد د

 نمليددد تدرامنظمدددوددأهددد ر اتحقيدددلددو كن ا جيددد درام ل مددد تدادددود   اددد دمنظمدددود م جاددددأهميدددو كمددد د
  مثجدتيمودمض اود حد د ر اد دادودرامنظمد تدراتدودد راع   ة رالإتلر ي يود  إت  رمدرام ل م تد رتدرام نرد

ي كددجدراتنظيميددودراتددود طدد ن داددودراتردد  لدراادعن دد درداددع ظاددلدايادد درام لجدد تد را دد م تدرامق مددود  طدد رد
د(.43د 2011د )را اي ليودنراتودن  حدتي إا د    يعا د ع دراملم إو راتل يالدنلردرام ج درتدغيلد

منظمدد تددنليدد  دديحلد مثددجدمدد ةدردرإددتلر ي ي د  تمدد دأدأ ادد  كن ا جيدد درام ل مدد تداددوددأهميددو  ددة ود
 مدد دهندد د بددللددرامتغيددلة  رابي،دد تددراةدد ي ة امن اطددود م تلدد درخت   دد  ا دالت  مددجدمدد د ددل  دردنمدد ررل
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منظمدددوداال ددد دةد ع ء اددد ددل ةدرامددد رةددرايةدددل ودعدرةدليدددودنرادددلب د دددي د كن ا جيددد درام ل مددد تد ل ددد دةدا دأهميدددو
د(.Buford, 41, 2009ليتا د)ن ا 

د يودراتددود حددلكد  دد  لد ددجدمدد دندد ره دمدد د   طددرايةددلدرايدد مد مث  ددودةأ درامدد ردراعكددل د رار  ددودرإلن َ دد  
 ادذاددد  ال قجد النع دراتودخصد اد د د  د اردخلقدودمد درايةدلدالحي ةم ررد م  رتد مي ند م ردد عتقلدأ

دأنةبدادددة ي دراتدددودنل دددلدنلدددردراطدددم رتد رلدرلم  دددو ايودادمددد مد د  ددد اردمطدددأ حددد هدد طددد نيتحمدددجدرإل
د ةهدهذردن ي داالرم دنلدردرامنظمد تد رام تم د تدراتدود طداتدادوددأدرءم دد ط ن اكوديتمك درإل دنحملنا 
درالإددد اودلدرء ت  مددجدم ددد د  ن ندد د دةرنددوداتطددم د دد د  اهلدد ددأن بن  دد دأ د   يددفدة    دد د   ةر دد ددعندد رده

ابندودرايةدلدد رالإدتق مودراا رندو  حقدلددةباود ربيلدىل  ودراطم ءد مد دن مدلدرلدرامتمثلودرلم  و  غدج د
د(د.21د 2010د  د)راكبيطوجم يأ
1

 ةدتمجدنلدرددرامد   م   لةدة  لوددوخرد ة ا :ةدرام رةددرايةل ودعدرةدد(Dissler, 2012, 4)ن ل د
  تعدلد  تك مدجددرا مدج مم ةإ تد إي إ تد ت  مجدم دخ اا درامنظمودم درامد ةدد)را ن دل(درايةدل دادود

   مدددجدنلدددرد حقيدددلددالمنظمدددو درا  مدددو ةإددد تد راطي إددد تدمددد درالإدددتلر ي يود  تن إدددلدهدددذهدرا رددد د رامم
درامنظمددو ا داددود ددجدمتغيددلرتدرابي،ددودرا رخليددود را  ةجيددودراتددود  مددجدمدد دخ اادد دأهدد را غ يتادد د ددةإدد اتا  

د رامحليو. ليميود ي درامنظم تدرا  اميود رإلدراح دةهما درامن اطودأد راتودم د
  ري د  نظيتد   جي د ملرتيودران رحودد ة ا :ةدرام رةددرايةل ودعدرةدد (Frensh, 2006,76   ل د)

درامنةةة.دأه ر   نميتاتد     ضاتد رامح اظودنلياتد غلبد حقيلددالردرامت لقود  اح  ردنلردرل
2

قيدلدران د تدأ د لد غدةدرام رةددرايةل وداودراتةك دم د  ةةدرامنظمدودنلدرد حدرةديتبل ةدراا  درال ي دإل
درا  ملي .ا دم دخ ردأه را

 ةكجدةدرام رةددرايةل ودنلردمطت  درام تم ددرةدإلد أه را دهن ادددَأنَّدعاردد(78د 2010)دل  ل   ةيلد
راتدودنمكناد دراتقد مدالح د ردنلدرددرايةدل و رار   تددرامت حو هودرامح اظودنلردرات رلند ي دراعلتددن م

  مكي درا  ملي دم د ذردة    اتد ةكجدجيد ددرامن إيو ن إحداودرا  يعودهذهدراعلتد    دراة صدرام
 دي  ودرامد رةددرايةدل ود دداد  مطدت  د  لبيدودرحتي جد  اتدرام تلعدودن  لادتدمتحمطدي ددأاضج راح  ردنلرد

درا مج.  امح اظودنلردإ متاتد  حتاتدم د
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3

ةدلهددتد أغلددردعدرةداك  ادد دد؛ بيددلةدأهميددوعحدد  د  دد   درامنظمددود   ددا دةدرامدد رةددرايةددل ودعدرةد كتطددحد
نطدداتدحطدد درإددتغ اا داددودد ةمعكددلددأ دد ردَأ ََّادد د دد رنميالهدد دندد د دد  ودهددذهدرلدمدد دِعنَّدع دد؛رامنظمددودأ دد ر

 جد ددرة يد  د ر د د دي د  د تدعادردداكثيدلدمد درا ةرإد تد رايحد اد ةديلدالمنظمو درا  موده ر  حقيلدرل
 طاتداود حقيلدرا  يد دمد درامالرند درال ت د دنود دد ة ماثلددا  او بي د ج دد لرملدالم رةددرايةل وددرامنظم ت

د(.David, 2010  اودرا  ر  درام ايود)عأ ددإ رءد  ند اددم دخ رد  ايلدراتك ايف
4

ديلو:ود تن  رد  ض دمنا د يم دةدرام رةددرايةل عدرةدهن اددن ددم درات ل ع تدانظ مدم ل م تد
ةدراتدددوديدددتتدمددد دخ ااددد د  ميددد د دددجدرابي  ددد تددرةد لدددددرإلدِ َة َّددد  :د(55د 2009)درا ددديلاود حيدددردن لاددد

اددودم دد ردنمددجدم ددي دثدتد نطدديلدهددذهدرابي  دد تد   ددنيعا دداد درةةد  انطدديودهميددورا رخليدود را  ةجيددود رتدرل
م ل مدد تد  ددل دعاددردد  تحدد ردرابي  دد تدنليادد  إدد دمتعددلدأمنظمددود اقدد داق رندد د ددو  حليلادد د  ب  بادد د  ددع
أ د  إددددت  رمدراح إددددي تددي   ددددوةدرام نيددددود  ددددتتد  ددددال  دهددددذهدرام ل مدددد تد رل قددددوددرةدا إددددت  رمد  رإددددرودرإل

د ة ر.د ال دأدراح جويود ةكجدنطم د طا اودرإتلج نا دنن داكتل  رإل
5

 دة د ظد مدم ل مد  وددرانظد م نمدجددآايدوةدرامد رةددرايةدل ودمد د جادود ظدلدعدرةدمد تديتك ند ظ مدم ل د
د. راتغذنودرالرج ود راتحكت د رام لج ت د را ملي ت درام خ ت دهو:يودأإ إم دخمطودنن  لددآخل

د(62د 2015د )را ي غ    يح د  آل و:دهذهدرا ن  لد ى دد  مك 

  دذردد ود  ام  عي د را     د رابي   تدرامت لقود ط  درا مج هودمي ةهدن درابي   تدرامت لقد:المخالت -
درامت لقددو ددودراتددود ت لددلد طي إدد تدرات  يددفد  تضددم دراقدد ر ي د رات ليمدد تد راقددلرةرتددرةدرابي  دد تدرإل

 رايةل و.رام رةددد ادرةة

ود راحطد  يودراتةغيليودراتود تتدنلردرام خ تد رامتمثلدودادودرا مليد تدراتحليليدد ةرو هودرلد:العمليات -
ةدرامد رةددرايةدل ودعدرةد إالودنمك درالإتع دةدمنا داودد ر حو  ةةدعارددح   يود ا  د ح  لا  رإل

 جي . ةكجد

  ةخدددذدىدددكجدد را مليددد تدراتح  ليدددودعجدددلرء هدددود لدددددرام ل مددد تدراتدددود ح دددجدنلياددد د  ددد دد:المخرجاااات -
 أخل .عاردراتق ة لد هذهدراتق ة لد  تل دم دمنظمود

ةىدد درتدندد د يعيددودإدديلدرا مليدد تد هددوداددودغ نددودج هددودم ل مدد تد حمددجدةإدد  جد دد:ساايةالعكالتغذيااة  -
رتدىدا ندرا د ملي د مد دنمكد دججلرءاودمت   ودرامتغيلرتداودإي إ تد ددمام د ةرد؛دع د اد دهميورل

 رانظ م.ليودرإت  رمدنم دم  ا ودرامةك تدراتود  د  يلدا 
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نلددردرا  ددحداددوددرام تمدد ة ربيددلدمتميددالدالتقنيدد تدِ َة ََّادد :دد(41د 2012)د م  ة امدد دهدد بكنال د  لاادد د
مك  يددودعدع  حددواددوددخددل دراددذ دإيطدداتدمدد د  ددضدراتغيددلرتدراتنظيميددودرلدرايةددل ورانظدد مدرامل يرددود دد ام رةدد

 لددددإلدرةةدة يد   ذادد  ايلدالتدند رإ  رام ل م تدرا   ود  ام رةددرايةل ودنلرد ر  دعارددرا   ر
درام ل م ت.

درآلايددودراح إددي تةدأجاددالدراتقدد مدراا  ددجداددوددِعنَّدحيددردد ر ادد  ةدرامدد رةددرايةددل ودعدرةدداددو دداثلدراتكن ا جيدد د
رال   ود رادتحكتدادودرانتد  لدنلرددرام يل  راة  يود رابلرملدرام ق ةدرا   ود ق رن درابي   تديال  دم د  ةةد

ةدرام  ددد ن تدرامت لقدددود ددد ام رةددرايةدددل ودمثدددجدرامك ادددآتدعدرةد  دددذادددرايةدددل و را   دددود طي إددد تدرامددد رةدد
دليو.نا دأكثل راح راالد رل قود

راتددودنمكدد درإددت  رما داددوددإدد ايحراتكن ا جيدد د ضددتدرارددل د رلدَأنَّدد( 31د 2009)د    دد دردة دد 
دأإددد ايح دد رام ددد رت دة جادددالدرل ددد دمددد ددإددد ايح  ةدددمجدهدددذهدراردددل د رلدامميدددال  رداضدددجرلددرء حقيدددلدرل

د غيله .رايح اد راتر  لدراح يثوددأإ ايح دديو اكتل  رإل راح إي تددرا مج 
ح دلدراالر  دودادود ند ءدد   دع  اودهذردراطي  د تح دد  يعودرات ليتدرا د م ودنلدرد جد درا  د تد

  م دد تد ادد  دعاددردخ مددودرام تمدد دندد دةل ددلدعندد رددراكعدد ءرتدا اد ادد   رانادد بددهدد   ر  لدرام تم دد تد
ااددود   ددعا دماإطدد تدد  رجادد   جن دد ددراحلدد ردرا لميددودالمةددك تدراتددوددراةدد ملو رايةددل ودرا لمددودالتنميددود

رإتثم ة ود لا دمطت  درإلا دةدم د جد ق مدنلمود اكل دم دىة  د حقيلدراتنميودرامطت رمودالم تم د)نب د
د(.245د 2002 دراا د 

ماإطددد تدرات لدديتدرا دد م وداددودم ظدددتددِاددِانَّدرات لددديتدرا دد م ود د ةدرا  م دد تددأثددل نلددردراددلغتدمدد د
 رات لددديتدد( 10د 2002د رلغبدددل د)أدر اددد دراددد  ردرا لبيدددود  رجددد دمةدددك تد دددتلدنناددد د ددد  ودمطدددت  د عددد ءةد

حقيقيدد دترلددحد ردد  لردي؛درلمددلدراددذ د بيددلرع دي رجدد د حدد ن دد؛را دد م وداددودرادديم دجددالءدمدد دهددذهدراماإطدد ت
د(.159د 2007د ام ي  رم د حقيلدأه را دراكميود ران ميود)دنمكن 

  دد دحظددودم  دد عد ربيددلد كن ا جيدد درام ل مدد تد  هتمدد مدمتالريدد داددودرآل  ددودرلخيددلةدمدد د الريدد درانظددلةد
اددودد لىددي درإل عدد  دنلددردرات لدديتدرا دد اود حطدد د   يددفدم دد دةهد  عدد د دراع  دد دأجددجمدد ددرا دد م و الت لدديتد
د(.90د 2000د رلدرءدرإلدرة دراتقلي  داودرإلدرةةدرا  معيود)إ  دع ي عران جتدن ددرات ليميو را مليود

يوده دث ةهدحقيقيود  نودرال تق ردم داكتل  عدخ رد قني تدرام ل م تد رال   التداودرإلدرةةدرإلد    
ح إدحدرآلادودادلب درا حد رتدراتنظيميدودرا مجدراتقلي  دعارد ربيق تدم ل م  يود مد داياد درإدت  رمدىديك تدرا

دج  دددد ل د داتطددددايجدراح دددد ردنلددددردرابي  دددد تد رام ل مدددد تدال  دددد  دراقددددلرةرتدرامن إدددديود؛مدددد د  ضددددا دراددددي ض
د بم نددردأد دد  أإددلعد  ددلدممكدد د  بة ددجد كلعددود   قدد نتدرا دد م تدالمطددتعي ي د كعدد ءة درلنمدد ر رإلدرةةدِاددِانَّ
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 ادد  دعاددرد ح  ددجدرا مددجدرإلدرة درا دد د دمدد دراددنم درايدد   دعاددرديددودهددودمنظ مددودة ميددودمتك ملددوداكتل  رإل
د(.14د 2010د )خل  دواكتل  رانم درإل

رإلدرة ددودرل ةددروددأخددذتدرام ل مدد ت   ردد ةد ظددتددرال  دد الت  ثدد ةةددراتقنددو  اددود ددجد دد الدراتقدد مد
د را  م د ت ةرتديدود طداتدادودل د دةد ع ندودنمدجدرإلدرعاكتل  دوعادردأ ةدردن دندو د ة  ي دمد دأ ةدر دد تح ر

د(.2د 2006د   ع يجدرإت  رمدراتقنيودا  مودرامطتعي ي د)را  مل د
ةدعدرةد كن ا جي درام ل م تد ط ردعاردعجلرءد حطين تداتر  لدرلدرءدرإلدرة داوددِاِانَّد اود  ءد ادد

 حطددي د حقيددلدثدد ادمالرندد دأإ إدديوداادد د تمثددجداددوددنليدد رلمددلدراددذ ديتل ددحدد؛را  م ددواددودرامدد رةددرايةددل ود
د(.14د 2007 د ل  دةدرا    د)ن ملدرا    ت   حطي ددرامق مو را  م تد

1

د؛رامنالدرا  دعود ن ميدودرامطدحود راتحطدينودراي حثودلاود  ءدأه ر درا ةرإود ةبي تا  درإت  م
درإددت  ملد  دد تدراتع دديليودندد درا  دد دراحدد او؛د غددلبد عطدديلدرامطددحودا مدد درابي درامددنالدرا  ددعوحيددر 

هددذهدرابي  ددد ت د دةرإدددودخ ددد  صدراظددد رهل د   ددد دةبي تاددد  د را مدددجدنلدددردحدددجدرامةددد كجدادددودرا ر ددد دأ د
 ددادرةةدرلدرءدردد  لد  دد درات دد ةدرامقتددلتدراددذ ديادد  دعاددرد  ددتد مدد ددرامةدد كج رات ددل دنلددردحقيقددود لدددد

 د ءدرا ةرإد تدراطد  قود دةرإدودرا ر د ددادودرام ل مد ت ا جيد د كن ددادود د ءدرام رةددرايةل وداودج م ودعب
دراح او.

2

"جميدد درامعددلدرتدراتددودعاددردَأ َّدد  :دد(2012 ددة دد ع) ديوعح دد  نةدديلدم تمدد درا ةرإددودمدد د جاددود ظددلد
در ظددل د د  ةددتلكداددود ددع دم ينددودأ دأكثددلد مرلدد بدجمدد درابي  دد تدح اادد د" د مثددجدراظدد هلةدم  دد عدرايحددر

ا دددغلدح دددتدرام تمددد درل دددلو ددر  ظدددل دد )ح دددلدىددد مج(د كددد ندم تمددد درايحدددراربي دددودرا ةرإدددودراح ايدددود
 احدددلتدراي حثدددودنلدددردع  حدددودراعل دددودا ميددد دأادددلرددرام تمددد داتةددد يصدرا ر ددد  داقددد د دددتدأخدددذدجميددد دأادددلردد

  مددلدراي حثددود ت ل دد دحيددردد؛نينددو درايحددردراحدد اود دد م  د(دم  عدد دعدرةةدرامدد رةددرايةددل و)درام تمدد درل ددلو
د.دأالرد(د108مناتدعالد)دحاتدنطت يدَأ َّ  د دعالدر(دالد د116أدرةدرايحردنلردجمي دأالرددرام تم دراي ا)دن دهت)

 

نلدددردرالإدددتي  وددراي حثدددودترنتمددد د  ددد  تحددد ددأدرةدرايحدددردنددد دة د حطدددحدةبي دددودرايحدددرد مطدددتلالم    د
داليحر.راطارردرال ي ددن  م درابي   تد رام ل م تدرا لمودا ج  ودأدرةدا   عا دد مقي إي  رامغلقود
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رلدرةد ةددكجدندد مدحيددرد لدد)دثيدد تد؛درا ةرإددوكل  يدد وداقيدد  دثيدد تدأدرةدةل قددودأاع دراي حثددودلرإددت  م
د:رآل و هود طيودثي تدن ايود م ده دم   د  ا   ردد( 98)

 (1)جدول 

 حاور أداة الدراسة باستخدام ألفاكرونباخقيم معامالت الثبات لم

 معامل الثبات المجاالت

 0.97 ولالمجال األ

 0.98 المجال الثاني

 0.99 المجال الثالث

 0.98 بشكل عاممتوسط األداة 

 

 د تدرام جد دةداياد دعادردراح إدحد   درال تا ءدم دجم درالإتي   تد  د تيقا  د دتد عل غاد د جدخد ردرابي 
د(.SPSS م  ا تاددددد د  رإدددددرود ل ددددد ملدراحدددددالمدرإلح ددددد  يودال لددددد مدرالجتم ميدددددو)د رآلادددددوداتحليلاددددد دعح ددددد  ي د

رامت إددر تدد الح د ردنلددردعج  دد تدلإد،لودرايحددرد  مددلدراي حثدود  إددت  رمدرلإدد ايحدرإلح د  يودرآل يددو:
ةدعدرةد  د   ددأدرء إد  جد كن ا جيد درام ل مد تدادود  رمداتح يد د ر د درإدتراحط  يود رال حلراد تدرامعي ة دو د

 رال يطو.رام رةددرايةل ود

1 

نلددردرانحدد دد يندد  شدهددذردرا ددالءد تدد  لد حليددجدرابي  دد تدراتددود ددتدجم ادد د ملرج تادد د م  ا تادد دعح دد  ي د
رإدت  رمد إد  جددمد د ر د  تمثدجدادودراتحقدلد د دةرإدود  حقيدلدأهد راا را دن دأإ،لورإلج  ودداوراذ دنط ن د

رالختيد ة/درات يدي /دد/درةةدرامد رةددرايةدل ود)رالإدتقر بإلدل يطدو كن ا جي درام ل م تداودأ ةرودرا  د   درا
دأدرءاددوددرامطددت  مود كن ا جيدد درام ل مدد تد دد رالدمك  دد تد خ دد  ص حدد دمدد  د د( دراتدد ة ح/د قيدديتدرلدرء

دعدرةةدرامد رةددرايةدل ود  دعودن مدودأدرءادوددا  راع ر  درامت   ودالإدت  رم درام رةددرايةل ود  عودن موعدرةةد
د.ل يطول ةرود    عا درادراع ليو اودرامم ةإ تد

  ددلبدرامحددددراددذ دإددتتتدنلددردأإ إدد دنمليددودرا ددلبددهددذردراطددارردإددتق مدراي حثددودندد  بددجدرإلج  ددود
د:رآل وراذ دي  ح درا   ردد ةودرامت لقود اج  ودهذردراطارر رامن 

 (2رقم)جدول 

 يوضح المعيار أو المحك الذي سيتم على أساسه عرض ومناقشة نتيجة السؤال األول

 درجة االستخدام درجة التوفر مدى المتوسط الحسابي

 يستخدم بكثافة مامامتوافر ت 4.21 – 5

 يستخدم متوافر 3.41 – 4.20
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 حد ماإلى  يستخدم حد ماإلى  متوافر 2.61 – 3.40

 ال يستخدم غير متوافر 1.81 – 2.60

 اال يستخدم اطالق   غير متوافر على االطالق 1  -1.80

رايحددرد حدد ددنينددودأاددلرد مدد درإددت    تددرامعي ة ددو  ددتدرإددت  رمدرامت إددر تدراحطدد  يو د رال حلرادد تد
دعجمددد اودرام ددد الت حطدددحددرام ل مددد ت( رامددد رةددرايةدددل ودادددود ددد ءد كن ا جيددد ددإلدرةةراكلدددوددرلدرءد) ر ددد 

د:رآل و    لدرانت  لدنلردرانح دد ل يطورا
 (3)جدول رقم 

 شرية في ضوء تكنولوجيا المعلوماتالموارد الب إلدارةالكلي  األداءواقع 

 اللفظية الداللة رياالنحراف المعيا المتوسط المجاالت

 حد ماإلى  متوافر 1.00257 3.2062 ولالمجال األ

 حد ماإلى  متوافر 96958. 3.2597 المجال الثاني

 حد ماإلى  يستخدم 1.06223 3.1137 المجال الثالث

 حد ماإلى  متوافر 96579. 3.1937 إجمالي

ادودج م دودعبدجد ءتد  جد دند مدل ودةدرامد رةددرايةدعدرةددأدرء ر د دأندد(3يتض داند دمد درا د  ردة دتد)
ع د دلر تدرامت إد دراحطد  ودد؛ل يطدورام د التدراادودجميد ددةدرام رةددرايةدل ود  ةجدودمت إدروعدرةدد  ر  دأدرء

(دمد دعجمد اودرالإدت    تد96958.-1.06223(د ب  حلر دمعيد ة د دل تد دي د)3.2597-3.1137 ي د)
الإدددت  رمددرإلدرةرت درا لمدددوادددود  دددضدا رددد د ادددددعادددردايددد بدردر دددالد  ددرام ددد الت عجمددد اودجميددد دنلدددرد

 إيرلةدرلإ ايحدرإلدرة ودراتقلي نوداودد رلك دنمو درة درإلراا داودعارد ر  لدأدر ا دد كن ا جي درام ل م ت
 عدرةةدرا  م و.

د هذردن نود دم .ح دعارددمت الةاودج م ودعبددرإت  رمد إ  جد كن ا جي درام ل م تَأنَّ

مدد  درا ةرإددودرا دد تدندد دإدداررددرإلح د  ودا ج  ددويتندد  ردهددذردرا ددالءدمن  ةددود تدد  لدراتحليددجدحيدرد
دن مو.عدرةةدرام رةددرايةل ود  عوددأدرء كن ا جي درام ل م تداود  رالدمك   تد

 (4)جدول رقم 

 بجامعة ابولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية مكونات تكن

 الداللة اللفظية االنحراف المعياري الوسط الحسابي مكونات تكنولوجيا المعلومات

 اآلليأجهزة الحاسب 

 المطلوبة.العدد الكافي للحاسبات بالنسبة لالستخدامات 
3.4815 1.15590 

 متوافر

حد ماإلى  متوافر 1.15200 3.3333 أجهزة الحاسب اآللي الحديثة  

حد ماإلى  متوافر 1.20228 3.2222 ملحقات الحاسب )طابعة / اسكان / وسائط تخزين ...الخ(  

حد ماإلى  متوافر 1.17708 3.2500 الحاسب.ألجهزة وملحقات  الصيانة الدورية  

حد ماإلى  متوافر 1.171815 3.32175 اآلليالوسط العام ألجهزة الحاسب   
 ج الجاهزةلبراما

مثال ذلك: النظم الخبيرة / برمجيات استخداماتها )تنوع البرامج الجاهزة لتنوع 

 الخ(.…األجوري/ الموازنات / لكترونالعمل الجماعي / التقويم اإل
3.2500 1.19285 

حد ماإلى  متوافر  

لحاجة اإلدارة )مثال ذلك: النظم الخبيرة /  الجاهزة وفقاكفاءة البرامج 

 ي/ الموازنات/ األجور الخ(.لكترونعمل الجماعي / التقويم اإلبرمجيات ال
3.4352 1.19401 

 متوافر 

حد ماإلى  متوافر 1.19343 3.3426 الوسط العام للبرامج  
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 إدارة قواعد البيانات

 كافية.قواعد بيانات 
3.3148 1.14914 

حد ماإلى  متوافر  

حد ماإلى  متوافر 1.15061 3.1759 قواعد بيانات مشتركة )تبادل بيانات بين اإلدارات المختلفة(  

حد ماإلى  متوافر 1.32979 3.2315 قواعد البيانات محدثة باستمرار  

حد ماإلى  متوافر 110115 3.2407 الخ…الموظفين/ القيادات  متكاملة عنية إدارقواعد بيانات   

حد ماإلى  متوافر 1.19546 3.1944 البيانات لتصنيف وتخزين واسترجاع البيانات.ة قواعد إدارنظم   
حد ماإلى  متوافر 1.18523 3.23146 الوسط العام إلدارة قواعد البيانات  

 العاملون:

 1.13230 3.3704 نظم معلومات إدارة الموارد البشرية. المختلفة فيالعدد الكافي من التخصصات 
حد ماإلى  متوافر  

حد ماإلى  متوافر 1.16407 3.0093 .الصيانة(الخبرة الكافية في التخصص )البرمجة / جمع البيانات وادخالها وتحليلها /   

حد ماإلى  متوافر 1.16796 3.0185 والتحليل. التصميم والبرمجةمهارات   

ما حدإلى  متوافر 1.16811 3.0000 التدريب المستمر لتنمية مهارات وقدرات العاملين.  

 متوافر  1.13092 3.4630 حوافز مادية مناسبة للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات باإلدارة

حد ماإلى  متوافر 1.15267 3.1722 الوسط العام للعاملين  

حد ماإلى  متوافر 1.11950 3.2130 / إضاءة/ أثاث...الخ( )تهويةظروف عمل مادية مالئمة  المكان:  

ئمة )عالقات صداقة وتعاون بين الزمالء، ظروف عمل اجتماعية مال

 .خ.... البين الرئيس والمرؤوسين وثقة متبادلة
3.3889 1.08372 

حد ماإلى  متوافر  

حد ماإلى  متوافر 1.20871 3.3426 ارشادات للوصول إلى مكان نظم المعلومات في موقع الجامعة  

حد ماإلى  متوافر 1.13731 3.3148 الوسط العام للمكان  

حد ماإلى  متوافر 96958. 3.2597 لجميع المكونات والخصائص وسط العامال  

( 5( غير متوفر على االطالق بينما يشير الرقم )1المقياس المستخدم متدرج من خمس نقاط حيث يشير الرقم)  وعلى وجود  امتوفر تمام  إلى

 ( في المنتصف.3نقطة حيادية )

الدمك   تد خ   صد كن ا جي درام ل م تدرامريقوداودام  د  دد (د  ع د4ة تد)كم دي   درا   رد
  دعودن مدود   دلدجميد دمك  د تد خ د  صد كن ا جيد ددَأ َّ  د   حبددعب ج م وداودعدرةةدرام رةددرايةل ود

د( 3.2597=دراحطدددد  ودرا دددد مددرا إدددد )دِعنَّدحيددددردد؛رإلدرةةمتدددد الةدعاددددردحدددد دمدددد داددددودهددددذهدد رام ل مدددد تد  دددد
د.(96958.معي ة د)د ب  حلر 

أحدد دمك  دد تد خ دد  صد   ددعا دأجاددالةدراح إددحدرآلاددود تدد الدعاددردحدد دمدد داددودعدرةةدرامدد رةددرايةددل ود
 د  يمددد د(1.171815معيددد ة د)د بددد  حلر  د(3.3217)حيدددرد ددد ند  إددد دحطددد  ودد؛ كن ا جيددد درام ل مددد ت

وديت لددلد تدد الد ددجدمكدد ندنلددردحدد ةد را  دد  صدرامميددالةدادد داقدد دأادد ددرامطتق ددردمددناتد ددةندرا دد ددراكدد ا
د بد  حلر د  نلدرد إدر د هد درلد(3.4815) ت رالد  إد دحطد  ودالح إي تد  انطيودا إت  رم تدرامرل بو

راخ(داقد د… إد   د  دال   دلرإدك   د أم دم ديت لدلدملحقد تدراح إدحدرآلادود)ة   دود (1.15590معي ة د)
يمددد ديت لدددلد د  دددذرد (1.20228معيددد ة د)د بددد  حلر د   دددجد إدددر د هددد درلد(3.2222كددد ند  إددد دحطددد  ود)

معيددددد ة دد بددددد  حلر  د(3.2500  اددددددد  إددددد دحطددددد  ود)د  ملحق  ددددد  ا دددددي  ودرا  ة دددددودلجادددددالةدراح إددددد بد
  نطدديوراث اثدودراح يثدود دد ندرا إدد دراحطد  وداددودرامل يددوددرآلاددومد ديت لددلد دةجاالةدراح إددحد دد (1.17708)

 (د1.15200معي ة د)د ب  حلر  د(3.3333)

ادد ددرامطتق ددردمددناتد ددةندهددذردرامكدد نديتدد الدعاددردحدد دمدد دمدد ديلددود اددددمكدد ندرابددلرملدرا دد هالةداقدد دأ
درا إددد دراحطددد  ودرا ددد مد=)دحيدددرد ددد ند؛رإلدرةةد  ع ء اددد د  حتي جددد تحيدددردأ  رناددد درام تلعدددودراتدددود  ندددرد

مث رد اد:د د كع ءةدرابلرملدرا  هالةد اق داح جودرإلدرةةدمتمث  دد (1.19343معي ة د)د ب  حلر ( د3.3426
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رلجدددد ة(د  إدددد دحطدددد  ودد رام رل دددد تد واكتل  ددددراتقدددد  تدرإل دلم يدددد تدرا مددددجدرا مدددد نو  د)راددددنظتدرا بيددددلة
ادددودهدددذردرامقيددد  دمددد ديت لدددلد تنددد عدرابدددلرملدد  رل دددجد إدددر دد (1.19401معيددد ة د)د بددد  حلر ( د3.4352)

و/داكتل  دددرا ددد هالةد تنددد عدرإدددت  رم  ا د)مثددد رد ادددد:درادددنظتدرا بيدددلة/د لم يددد تدرا مدددجدرا مددد نو/دراتقددد  تدرإل
د.(4)نظلدرا   ردة تي د(1.19285معي ة د)د ب  حلر ( د3.2500  إ دحط  ود) دراخ(…ج ةام رل  ت/درلر

عادرددكم ديلود اددمك ندعدرةةد  رن درابي   تداق دأا ددرامطتق ردمناتد ةندعدرةةد  رن درابي   تد ت ال
ند)را إد دراحطد  ودعحيرد؛دا رإلدرةةد  ع ء د  حتي ج تح دم د  اددم دحيردأ  رنا درام تلعودراتود  نرد

نلدردد  يمد ديت لدلد مكد ندعدرةةد  رند درابي  د تد دج ٍدد (1.18523معيد ة د)د ب  حلر ( د3.23146درا  مد
درةةدعح ةد را    صدرامميالةداا داق دأا ددرامطتق ردمناتد ةندعدرةةد  رن درابي   تد ت رالدعادردحد دمد دادود

د بددد  حلر ( د3.3148  رنددد د ي  ددد تد   يدددود  إددد دحطددد  ود)درامددد رةددرايةدددل ودمددد دخددد ردمددد ديت لدددلد  جددد د
ادددودرامكددد ند  لدددود اددددد  رنددد د ي  ددد تدمةدددتل ود) يددد درد ي  ددد تد دددي دد  دددةنلرد إدددر د د(1.14914معيددد ة د)

 د  لدود ادددمد د (كة دجد إدر د1.15061معيد ة د)د بد  حلر ( د3.1759رإلدرةرتدرام تلعو(د  إ دحط  ود)
 د ند( د1.32979معيد ة د)د بد  حلر ( د3.2315إدتملرةد  إد دحطد  ود)يت للد ق رن درابي  د تدمح ثدود  

( د3.2407عاخد  إدددد دحطدددد  ود)…ودمتك ملدددودندددد درامدددد  عي /دراقيددد درت يمددد ديت لددددلد ق رنددد د ي  دددد تدعدرة دددد
 م دأند ظتدعدرةةد  رن درابي   تدات نيفد   ال  د رإتلج عدرابي   تد  ند د(110115معي ة د)د ب  حلر 

د(.4را   ردة تد)دينظلد(1.19546معي ة د)د ب  حلر ( د3.1944)د رل جد إر د
  ادددمد دد؛ ديت الدعاردح دمد ي داق دأا ددرامطتق ردمناتد ةندمك ندرا  ملي  لود اددمك ندرا  مل

دد)را إدد دراحطدد  ودرا دد مددعنحيددردد؛رإلدرةةد  ع ء ادد د  حتي جدد تحيددردخ    دداتدرامتن نددودراتددود  نددرد
جمدددد د د دددد ا بلةدراك  يددددوداددددودرات  ددددصد)رابلم ددددودمتمددددث  د( د1.15267)د  حلر دمعيدددد ة دبدددد د د(3.1722

  ددذردد (1.16407معيدد ة د)د بدد  حلر ( د3.0093را ددي  و(د  إدد دحطدد  ود) درابي  دد تد جدخ اادد د  حليلادد 
جدرةةدرامددددد رةددرايةدددددل ود  إددددد دحطددددد  ود دادددددود ظدددددتدم ل مددددد تدد ددددد ددراكددددد اودمددددد درات   ددددد تدرام تلعدددددورا
 رابلم دود راتحليدجد  إد د  ندم ديت للد ماد ةرتدرات دميتد دد (1.13230ة د)معي د ب  حلر ( د3.3704)
 د راتدد ة حدرامطددتملداتنميددودمادد ةرتد  دد ةرتدرا دد ملي د  إدد د(1.16796معيدد ة د)د بدد  حلر ( د3.0185)

ح راالده دد نلرد إر د  د  ندرل دد (1.16811معي ة د)د ب  حلر  د  جد إر د ه درل(د3.0000حط  ود)
د بدددد  حلر ( د3.4630ودالمت   ددددي داددددود كن ا جيدددد درام ل مدددد تد دددد إلدرةةد  إدددد دحطدددد  ود)م دنددددودمن إددددي

د(.4نظلدرا   ردة تد)يد نلرد إ دحط  وأدد حيرد  ؛د(1.13092معي ة د)
  ادددد أم د يم ديت للد مك ندرامك نداق دأا ددرامطتق دردمدناتد دةندمكد ندرامكد نديتد الدعادردحد دمد 

دند)را إد دراحطد  ودرا د مدعحيدردد؛رإلدرةةد  ع ء اد د  حتي ج تنردم دحيردخ     درامتن نودراتود  
 ددد تد ددد ر ودم  مددود)ن درجتم ميدددو ظددل  دنمدددجددمتمدددث  دد (1.13731  حلر دمعيددد ة د)بدد د( د3.3148

( د3.3889)درا إدد دراحطدد  و دد ند د دثقددودمتي داددود ددي دراددل ي د راملؤ إددي ....راخ   دد  ند ددي دراددالم ء د د
 دأمددد د يمددد د ت لدددلد ظدددل  دنمدددجدم دندددودم  مدددود) ا  دددو د(1.08372لر دمعيددد ة د)  حبددد د د  إدددر ددرلنلدددر
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معيدد ة دد بدد  حلر ( د3.2130اددودهددذردرامكدد ند  إدد دحطدد  ود)د  إددر دد ددجرلكدد نداأثدد ا...عاخ(د دع دد ءة
  إددد دحطددد  ودد  م دددوة ودعةىددد درتدرا  ددد ردعادددردمكددد ند ظدددتدرام ل مددد تدادددودم  ددد درا ددد د د(1.11950)
د.(1.20871معي ة د)د ب  حلر ( د3.3426)

مك  دد تد كن ا جيدد درام ل مدد تدد-حدد دمدد عاددرد-دحدد رد دد ال  ددعودن مددودكمدد دنةدديلدراتحليددجدراطدد  لد
  لنمددد ردراتقلي ندددودادددودهدددذهددرالإدددتملرةعادددردأندراي حثدددود ادددددد    دددالددرايةدددل و رامريقدددودادددودعدرةةدرامددد رةدد

ةم د إددددل ود دددديددددود ندددد مدراثقددددودكتل  اهميددددودرام ل مدددد تد راملرإدددد تدرإللرام دددد التد ندددد مدرإلدةركدراكبيددددلد
دن مو .درا  م وةد ددرةدجمي درلنم رداودرإلدأ متلعارددرام ل م تدح ردد ندراتح ردراك مج

 

 ع ر د ددرا ةرإدودرا د تدند دإدارردرإلح د  ودا ج  دوديتن  ردهدذردرا دالءدمن  ةدود تد  لدراتحليدجحيرد
دعب.ج م وداودرام رةددرايةل وددإلدرةة ددرةدرإلددرءرإت  رمد إ  جد كن ا جي درام ل م تداود ر  لدرل
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 (5)جدول رقم 

 الموارد البشرية ي إلدارةداراإل ألداءتطوير ااستخدام تكنولوجيا المعلومات في  فوائد

 الداللة اللفظية االنحراف المعياري الوسط الحسابي جيا المعلوماتفوائد استخدام تكنولو

 االستقطاب واالختيار والتعيين:

 زيادة مستوى كفاءة أنشطة االستقطاب.
3.2130 1.16049 

حد ماإلى  متوافر  

حد ماإلى  متوافر 1.18353 3.3981 خفض تكلفة عملية االستقطاب  

حد ماإلى  متوافر 1.18605 3.2963 لب الوظيفة.القدرة على معرفة السلوك الحقيقي لطا  

حد ماإلى  متوافر 1.07695 3.2130 الموظفين.الحد من االعتبارات الشخصية في اختيار   

حد ماإلى  متوافر 1.24999 3.3704 .اإلكتروني  تقديم طلبات التوظيف   

احد مإلى  متوافر 1.04850 3.1481 استيفاء طلبات التوظيف عبر األنترنت.  
 حد ماإلى  متوافر 1.15091 3.2731 الوسط العام لالستقطاب واالختيار والتعيين

حد ماإلى  متوافر 1.03971 3.2778 .اي  إلكترونسرعة إجراء االختبارات  التدريب:  

 متوافر  1.22379 3.4167 الموظف.التعلم اإللكتروني لدى 
حد ماإلى  متوافر 1.12186 3.2222 للموظف.ل التعلم عن بعد االستفادة من الخدمات التعليمية اإللكترونية في مجا  

حد ماإلى  متوافر 1.25786 3.3148 الجامعة.ية للموظفين منشورة على موقع إلكترونتوافر برامج تدريبية   

خفض تكلفة التدريب من خالل توفر خدمة المؤتمرات والدورات 

 .التفاعليةالمرئية 
3.0370 1.19911 

ما حدإلى  متوافر  

 حد ماإلى  متوافر 1.14818 3.2537 الوسط العام للتدريب

حد ماإلى  متوافر 1.26332 3.0463 التقييم.من االعتبارات الشخصية في  الحد :داءاألتقييم   
حد ماإلى  متوافر 1.33489 3.1111 الجامعة.اإلعالن عن معايير التقييم الخاصة بالتعيين والترقية في موقع   

حد ماإلى  متوافر 1.31329 3.0648 التقييم.ية شفافية عمل   

حد ماإلى  متوافر 1.12678 2.9630 حدوثها.حال  عمالتصحيح األخطاء الناتجة عن إنجاز األ   

 حد ماإلى  متوافر 1.2595 3.0463 داءالوسط العام لتقييم األ 

حد ماإلى  متوافر 1.00257 3.2062 الوسط الحسابي العام لجميع الفوائد  

وعلى  اتمام   توافرمإلى  (5بينما يشير الرقم ) اتمام   توافر على االطالق( غير م1* المقياس المستخدم متدرج من خمس نقاط حيث يشير الرقم )

 ( في المنتصف.3وجود نقطة حيادية )

رإددددت  رمد إدددد  جددهميددددولدج م ددددودعباددددودي حددددبدعدةركدرا دددد ملي دد(5) بدددد انظلدعاددددردرا دددد  ردة ددددتد
حيدرد د ند)را إد دراحطد  ودرا د مدد؛إلدرةةدرامد رةددرايةدل ودل يطدورا  د   درادأدرءم ل مد تدادود كن ا جي درا

رإددددت  رمد إدددد  جددأهميددددو د أ دددد داددددودمق مددددود(1.00257معيدددد ة د)د بدددد  حلر ( د3.2062دااددددذهدراع ر دددد د=
يت للد   يعوددم د  م ورااودإلدرةةدرام رةددرايةل وددل يطوأ ةرودرا     درادأدرء كن ا جي درام ل م تداود

 د(3.2731)د نلددرد إدددر د هدد درلحيدددرد دد ندرا إدد درا دد مداادددذهدرا  يعددودد؛رالإددتقر بد رالختيدد ةد رات يددي 
 راتدددود   دددلدمتمثلدددود ال ددد دةدمطدددت  د عددد ءةدأ ةدددرودرالإدددتقر بد  إددد د( د1.15091  حلر دمعيددد ة د)بددد د

نمليددودرالإدددتقر بدد د  دددذردمدد ديت لددلد  عدددضد كلعددو(1.16049معيدد ة د)د بدد  حلر ( د3.2130حطدد  ود)
 د يمدد ديت لددلد  احدد دمدد درالنتيدد ةرتد(1.18353معيدد ة د)د بدد  حلر ( د3.3981راح يثددود  إدد دحطدد  ود)

 راقد ةةدنلدرد د(1.07695  حلر دمعيد ة د)ب د( د3.2130راة  يوداودرختي ةدرام  عي د  إ دحط  ود)
د(1.18605معيد ة د)دحلر  بد  ( د3.2963م لاودراطل كدراحقيقودار احدرا  يعود  اددد  إد دحطد  ود)

رإدددتيع ءددر أخيدددل دد (1.24999معيددد ة د)د بددد  حلر ( د3.3704)د  إددد د  قددد نتدةليددد تدرات  يدددفدعاكتل  ي ددد د
معيدددددد ة دد بدددددد  حلر  د   دددددد د   ددددددلدرل ددددددجد إددددددر د(د3.1481 تل ددددددلد  إدددددد د)ليدددددد تدرات  يددددددفدنبددددددلدرإلة
د.(1.04850)
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د بدد  حلر ( د3.2537اددذهدرا  يعددود) لدد)درا إدد دراحطدد  ودرا دد مداد؛دع   يعددودراتدد ة حاددوديلددود ادددد
   ددلدمتمثلددو د  عددضد كلعددودراتدد ة حدمدد دخدد رد دد الدخ مددودرامددا ملرتد رادد  ةرتد دد(1.14818معيدد ة د)
  ذردد (1.19911  حلر دمعي ة د)ب د( د3.0370)  إ دحط  ودد    د   لدرل جد إر ددراتع نليورامل يود

تل  يدودادودم د ردرادت لتدند د  د دالم  د د  إد دحطد  ودم ديت للد  الإتع دةدمد درا د م تدرات ليميدودرإلاك
يددددودالمدددد  عي دعاكتل   يمدددد ديت لددددلد تدددد رالد ددددلرملد  ة بيددددود د د(1.12186معيدددد ة د)د بدددد  حلر ( د3.2222)

م ديت للد طلنود دد (1.25786  حلر دمعي ة د)ب د( د3.3148  إ دحط  ود)درا  م ومنة ةةدنلردم   د
 يم ديت لدلددأخيل ر د د(1.03971  حلر دمعي ة د)ب د( د3.2778حط  ود)د  إ د ي دعاكتل  عجلرءدرالختي ةرتد

معيدددد ة دد بدددد  حلر ( د3.4167  إدددد دحطدددد  و)د  إددددر ددرلنلددددر هدددد د ات لتدرإلاكتل  ددددودادددد  درام  دددد د دددد
د(.1.22379)

( د3.0463حيدددرد ددد ندرا إددد دراحطددد  ودرا ددد مداادددذهدرا  يعدددود)د؛درءرامت لقدددود   يعدددود قيددديتدرلدر أخيدددل د
    ددلدمتمثلددو د  احدد دمدد درالنتيدد ةرتدراة  دديوداددودراتقيدديتد  إدد دحطدد  ود(د1.2595عيدد ة د)  حلر دمبدد د
  ددددذردمدددد ديت لددددلد دددد إلن ندندددد دم دددد ييلدراتقيدددديتدرا   ددددودد (1.26332معيدددد ة د)د بدددد  حلر ( د3.0463)

حدد ردحدد  ثا د  إدد ددنمدد ر  ددحي درلخردد ءدران   ددودندد دع  دد لدرل ددرا  م ددو دد ات يي د راتلتيددوداددودم  دد د
 يمددد ديت لدددلد ةدددع  يودنمليدددود دد (1.33489معيددد ة د)د بددد  حلر  د  إدددر ددرلنلدددر هددد دد(3.1111  ود)حطددد

د يمدد ديت لددلد   دد د   ددلدرل ددجد إددر د د(1.31329معيدد ة د)د بدد  حلر  د(3.0648راتقيدديتد  إدد دحطدد  ود)
ة دمعيد د بد  حلر ( د2.9630  إد دحطد  ود)دح ردحد  ثا دنم ر  حي درلخر ءدران   ودن دع   لدرل

د.(1.12678)
ددددعادددردأ دد درإلىددد ةةكمدد د  ددد ةد ج م دددودعبدادددود بدددي دأندعدةركدرا ددد ملي د(د5)دانتددد  لدرا ددد  ردة ددتد   اق 

 إددد  جد كن ا جيددد درام ل مددد تدراتدددوداددد  دعدرةةدرامددد رةددرايةدددل ودادددودأهدددتدرا  ددد   درامةددد ةدعاياددد ددالإدددت  رم
د رالختيدد ةدد رالإددتقر ب)دمد د ددج ٍد تداددودراع ر دد درامت   دودمدد درإددت  رمد إد  جد كن ا جيدد درام ل مدد  خ    
رانظيدلةداددودرا د اتدمدد ددرا  م دد ت م لادودمدد هودنليد ددرالةدد ع قيديتدرإلدرء(دن دد ددعادرد دراتدد ة ح د رات يدي 

مدد ددرا  م ددواددودخدد رد  دد ملاتدم ادد دنندد درا مددجداددودراي ثدد تدرا  ةجيددود  ددذردرا  ر ددحدراملم إددودال دد ملي د
د.رامق ة ود م د  ندنلي داودراط  لي درام ل م تد درالإت  رمدرا ال ودا إ  جد كن ا ج

 

 مطدت  ددرا ةرإودرا  تدن دإارردرإلح   ودا ج  ويتن  ردهذردرا الءدمن  ةود ت  لدراتحليجدحيرد
دج م ودعب.اودةددرايةل ودرام ردإلدرةةدل يطوراد ةروراكلوداودرلددرءرل
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 (6) جدول رقم

 الموارد البشرية بجامعة إب إلدارة رئيسةال نشطةالكلي في األ داءمستوى األ

 الداللة اللفظية المعيارياالنحراف  الوسط الحسابي أنشطة إدارة الموارد البشرية

 االستقطاب واالختيار والتعيين:

 الشاغرة.االعالن عن الوظائف 
حد ماإلى  يستخدم 1.24625 3.1296  

 حد ماإلى  يستخدم 1.19129 3.0370 .اي  إلكترونتقديم طلبات التوظيف 

 حد ماإلى  يستخدم 1.32875 3.1389 الجامعية.جميع شروط االلتحاق بالوظيفة  حتوضي

 حد ماإلى  يستخدم 1.34969 3.3611 .االرد على طلبات التوظيف إلكتروني  

 حد ماإلى  يستخدم 1.32588 3.2130 والخارج.للوظائف للداخل  الفعليةتحديد االحتياجات 

 حد ماإلى  يستخدم 1.23140 3.0833 ات االختيار والتعيين.إجراء والخارجية فيتحديد المصادر الداخلية 

 حد ماإلى  يستخدم 1.18824 3.0926 ية في عمليات التوظيف.لكترونإجراء االختبارات اإل

 حد ماإلى  يستخدم 1.2659 3.1507 واالختيار والتعيين الوسط العام لالستقطاب

 حد ماإلى  يستخدم 1.23158 3.1852 تحديد االحتياجات التدريبية :التدريب

 حد ماإلى  يستخدم 1.22227 3.0370 المديرين.تنفيذ برامج / دورات تدريب 

 حد ماإلى  يستخدم 1.23677 2.9444 الموظفين.تنفيذ برامج/ دورات تدريب 

 حد ماإلى  يستخدم 1.12690 2.8981 بعد.تنفيذ برامج / دورات تدريب عن 

 حد ماإلى  يستخدم 1.15571 2.9722 العمل.تنفيذ برامج/ دورات التدريب أثناء 

 حد ماإلى  يستخدم 1.14699 3.0463 مساعدة العاملين على التعليم الذاتي.

 حد ماإلى  تخدميس 1.14371 2.9815 تقييم برامج التدريب المقدمة

 حد ماإلى  يستخدم 1.18056 3.0092 الوسط العام للتدريب

 :داءتقييم األ

 المباشرين.العاملين من جانب الرؤساء  أداءتقييم 
3.0926 1.21160 

 حد ماإلى  يستخدم

 حد ماإلى  يستخدم 1.23140 2.9167 تقييم كفاءة استخدام العاملين لبرامج تكنولوجيا العمليات.

 حد ماإلى  يستخدم 1.32904 3.5000 ة حاالت التهرب وعدم االنضباط في العمل.معرف

 حد ماإلى  يستخدم 1.20842 3.4167 التحقق من مدى إنجاز األهداف في العمل.

 حد ماإلى  يستخدم 1.24511 3.2315 داءالوسط العام لتقييم األ

 حد ماإلى  يستخدم 1.06223 3.1137 الوسط العام لألنشطة

 بكثافة.يستخدم إلى  (5ال يستخدم إطالقا والرقم )إلى  (1الرقم)حيث يشير  5 – 1المقياس المستخدم يمتد من 

رإدددت  رمد إددد  جددمددد   حددد ددج م دددودعبرا ددد ملي دادددوددأدرء  ددد د د(6)كمددد دي  ددد درا ددد  ردة دددتد
ةدمدد دخدد ردأندهندد كدرادد لرةداددودل ةددرودعدرةةدرامدد رةددرايةددل وددراع ليددو كن ا جيدد درام ل مدد تداددودرامم ةإدد تد

د؛ل ةددرودعدرةةدرامدد رةددرايةددل ودراع ليددوعاددردحدد دمدد دا إدد  جد كن ا جيدد درام ل مدد تداددودرامم ةإدد تدد رإددت  رم د
 مد  درالإدت  رمددمتمدث  د(د1.06223معيد ة د)د بد  حلر  د(3.1137دحيرد لد)د)را إد دراحطد  ودرا د مد=

 د(1.2659معيددد ة د)د بددد  حلر ( د3.1507 رات يدددي د  إددد دحطددد  ود)د رالختيددد ةدرالإدددتقر بادددود  يعدددود
معيدددد ة دد بدددد  حلر  د(3.0370  إدددد دحطدددد  ود)د ي ددددعاكتل   خ  ددددودمدددد ديت لددددلد تقدددد نتدةليدددد تدرات  يددددفد

  دددذردمددد ديت لدددلد ددد إلن ندنددد درا  ددد   دراةددد غلةد  إددد دحطددد  ود د   ددد د   دددلدرل دددجد إدددر د(د1.19129)
رإلاكتل  يددددوداددددودنمليدددد تددرالختيدددد ةرتدمدددد ديت لددددلد دددداجلرء د د(1.24625معيدددد ة د)د بدددد  حلر  د(3.1296)

د.(1.18824معي ة د)د ب  حلر  د(3.0926رات  يفد  إ دحط  ود)
معيدددد ة دد بدددد  حلر د( 3.0092اددددود  يعددددودراتدددد ة حد  إدددد دحطدددد  ود)درالإددددت  رميلددددود اددددددمدددد  د

د بد  حلر د( 2.9444م ديت للد نعيذد لرملدد ةرتد  ة حدرام  عي د  إ دحط  ود)د(د خ  و1.18056)
د( 3.0370  إددد دحطددد  ود)د  لديتنعيدددذد دددلرملدد ةرتد ددد ة حدرامددد    دددذردمددد ديت لدددلدد( 1.23677يددد ة د)مع
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أثندد ءدرا مددجد  إدد دحطدد  وداددودمدد ديت لددلد تنعيددذد ددلرملدد ةرتدراتدد ة حد دد( 1.22227معيدد ة د)د بدد  حلر 
حطدددددد  ودد  دددددد د  إدددددد  دددددد ة حدندددددد دد  نعيددددددذد ددددددلرملدد ةرت(د1.15571معيدددددد ة د)د بدددددد  حلر د( 2.9722)
د.    د   لدرل جد إر د(د1.12690معي ة د)د ب  حلر د( 2.8981)

معيدددد ة دد بدددد  حلر  د(3.2315 إدددد دحطدددد  ود) اددددود  يعددددود قيدددديتدرلدرءددرالإددددت  رممدددد  ددر أخيددددل د
مددد دخددد ردمددد ديت لدددلد م لادددودحددد التدراتادددلبد نددد مدرال ضدددي  دادددودرا مدددجد  إددد دحطددد  ود د(1.24511)
را دد ملي دمدد دج  ددحدرالؤإدد ءددأدرء  ددذاددمدد ديت لددلد تقيدديتد د(1.32904معيدد ة د)د بدد  حلر  د(3.5000)

  دذردمد ديت لدلد د اتحقلدمد دمد  د د(1.21160معيد ة د)د ب  حلر ( د3.0926رامي ىل  د  إ دحط  ود)
  د د   دلد د(1.20842معيد ة د)د بد  حلر ( د3.4167ع   لدرلهد ر دادودرا مدجد   دلد  إد دحطد  ود)

 ءةدرإددددت  رمدرا دددد ملي دابددددلرملد كن ا جيدددد درا مليدددد تد  إدددد دحطدددد  ود يمدددد ديت لددددلد تقيدددديتد عددددد رل ددددجد إددددر د
دد.(1.23140معي ة د)د ب  حلر  د(2.9167)

 حدد ددج م ددودعباددودرا دد ملي ددأدرء دد  دعاددرد دهندد د) اقدد دانتدد  لدرا دد  ردراطدد  ل(درإلىدد ةة   دد ةد
إلدرةةددل يطدددو ددد   دراال ددراع ليدددوإدددت  رمد إددد  جد كن ا جيددد درام ل مددد تدادددودرامم ةإددد تدالدرامم ةإدددودراكليدددو
 ند لعدرالخت   د تدراطد   ةدعادردد د دن د دد ادددع د؛هدود  يعدودراتد ة ح دراتود   دلدرل دجدرام رةددرايةل ود

  ادددد ددي دعدرةةدرامدد رةددرايةددل ود رإلدرةةدرا  مددودالت رددي د رايحدد اد رات ليمدد تدرامتن  ضددودمدد ددرا  م ددواددود
ااددذردرا   ددحد تبل ددلدأنددرا  م ددو  ددذادد دد  ددنددتدتيدد دةد دحيدد ردهددذردراةددةندرا  م ددودراقيدد درتدرا ليدد داددو

د.رإلدرة د ددك دنموالم  ردرلم ظتدرا  ةرتدرات ة بيود راتةهيليود

نلددردرانتدد  لدرامي ر يددودراتددود   ددجدعايادد ددرإددتن د د رد  حقيقاددعاددرد ندد ء دنلددردأهدد ر درايحددردراتددودإدد رد
ج م دودعبدادودةدرامد رةددرايةدل ودعدرةددأدرء دتد ند ءد  د ةدمقتدلتداترد  لددراطد  قو دراح اود را ةرإ ترايحرد

د:رآل يو الدال ر رتددرام ل م ت اود  ءد كن ا جي د

 منرلق تدرات  ةدرامقتلت. -1

 رامقتلت.رات  ةددمبلةرت -2

 لت.أه ر درات  ةدرامقت -3

 م  دةد ن ءدرات  ةدرامقتلت. -4

 مترلي تد ربيلدرات  ةدرامقتلت. -5

 خر رتد ربيلدرات  ةدرامقتلت. -6

 رامةك تدراتود  د  رج د نعيذدرات  ة د أإ ايحدم  ا تا . -7

درات  ة.مالرن د -8
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 ود  آل و: تد ن ءدرات  ةداود  ءدرا  ي دم درامنرلق ت د ه

عندرا  ددلدراددله دراددذ دنعيةدد درا دد اتدرايدد مدهدد دن ددلدراتكن ا جيدد د ن ددلدراتحدد التد رلخددذد مترليدد تد -1
را  م ددد تدهدددودمددد ة درام لادددود هدددودأهدددتدمحل ددد تدع ت جاددد د  ةدددله د    يعاددد دادددود درا  دددلدراحددد يرد

 م تل درام  تدراتنم  و.

 راتح ن تددراملحو رجاودراقض ن درام تمعيودأندرا  م ود   دأهتدراماإط تدرام تمعيودراتود طاتداودم د -2
رإلدرة دمدد دد تنظدديتدرا مددجع  مددودم تمدد درام لاددود خ  ددودمدد ديت لددلدد رلبادد را لميددود راحضدد ة ودراتددود

 رام ل م ت.خ رد كن ا جي د

د كن ا جيدد  ددل ةةدرالإددتع دةدمدد درات دد ةبد را بددلرتدرا  اميددود را لبيددودران جحددودراتددودة دد تداتع يددجدد ةد -3
 رايةل و.ةدرام رةددجدرةد دداودرا  م  ت تدرام ل م

 يمدد ديت لددلد نةددلددم 2025يغددودنليادد د نعيددذدةؤ ددودرادديم ديندراتددوأندج م ددودعبدمدد درا  م دد تدرايمنيددود -4
د؛رالؤ دوم دأهتدرا إ  جداتحقيدلد لدددد    درام ل م ت رام لاود ج ت جا د    يعا داودم  رد كن ا جي د

ات دددي د ددد دةةدنلدددردم ركيدددوددرإلدرةة  حددد ردجدددذة دادددودأ ظمدددوددررالإدددتلر ي يودعدخددد  طدددتا  درالؤ دددوددع 
 ميود راتقنيود رحتي ج تدراتنميودراتر ةرتدرا ل

 جددددد دد  جددددد دةإدددددموداتحطدددددي درا مدددددجدرإلدرة د رلكددددد دنموددرخدددددجدرا  م ددددد تدرايمنيدددددو د مناددددد دع ددددد رةد -5
يودالت لددديتدرا ددد اودرا ما ة دددودرايمنيدددود خردددودرا مدددجدرامطدددتقبلادددودرالإدددتلر ي يودرا ةنيدددودالت لددديتدرا ددد اود

 را  م  تدرايمنيود ةكجدن م.اود( د ج  رةدراق ر ي د رال ر  درامنظمودال مجد2006-2010)

رامدد رةددرايةددل ودمدد درمددت كدمادد ةرتد ربيددلد كن ا جيدد درام ل مدد تدراتددودد ددادرةة مكددي دراقيدد درتدرإلدرة ددود -6
د ط ن هتداود ر  لدرلدرءدرإلدرة .

دم ديلو:م درامبلةرتدمنا دودم م نعارددرات  ةدنطتن 

راتغيددلرتدراطددل  ودراتددودنةددا ه درا  ددلداددودم تلدد دم دد التدراحيدد ةدخ  ددود  حدد د عدديشداددودن ددلدالد -1
  راتكن ا جيودد ودرةدرإلالتد يا أد الدنطتقلدنلردح رداا دن لدمتغيلداودجمي درام  التد خ   درام 

يود غيلد ادداكتل  درةةدرإلإل يتد م  ة دح يثود ت جد م دمع هرات الدراطل  دالم ل م تد م د تلدننا د -2
 راح يثو.م درامع هيتدرإلدرة ود

 اددد ةد  دددضدراتحددد ن تدرا  اميدددود رإل ليميدددود رامحليدددودراتدددود ترلدددحد ربيدددلد كن ا جيددد درام ل مددد تد راتدددود -3
 رإلدرة و.ي تد را ةل  د أ لله درامترلدراح د  ح اد غيلرتدن ي ةد ج ي ةد ت ركحدم د ر ةرتدراقلند

ت ركدحدمد د ن دحد حد يردرإلدرةةدراتقلي ندود حيدردد مد دثدتد  حت جد كن ا جي درام ل م تدعاردعن رددخ ت -4
 را  م و.رال   ه تدراعكل ودرام   لد بم ديلبودمترلي تدراتنميوداود
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يدد د ربيددلد كن ا جد ةددةنرامددا ملرتدراتددودنقدد تدنلددردرامطددت   تدرامحليددود رإل ليميددودرإددت   ودات  ددي تد -5
 را  م  ت.رام ل م تداود

درا  م و.راحلتدنلردمط يلةدرات جا تد رات  ةبدرا  اميوداود ربيلد كن ا جي درام ل م تدنلردمطت  دد -6

ج م دودعبدادود د ءدادودعدرةةدرامد رةددرايةدل وددأدرءيا  درات د ةدعادرد قد نتد  د ةدمقتدلتداترد  لد
   حددد دادددود ثيدددلدمددد دراماإطددد ت د مددد دخددد ردرانتددد  لدرامي ر يدددودراتدددوددرادددذ دأثبدددلدرام ل مددد ت كن ا جيددد د

رامد رةددرايةدل ود  إدت  رمد كن ا جيد ددأدرء رد  لددأهميوراتود مثجددراط  قو را ةرإ تدح للدنليا دراي حثود
دااندرات  ةدرامقتلتدراح اودنلردرانح درآل و:درام ل م ت د بذاد

 رام ل م ت.ايةل وداود  ءد كن ا جي دةدرام رةددرعدرةددلدرءرا ر  درامطت  مد -1

ج م ددوداددوددرامدد رةددرايةددل ودإلدرةةد ددرةدرإلددرءا ر دد درإددت  رمد إدد  جد كن ا جيدد درام ل مدد تداددود ردد  لدرل -2
 رام ل م ت.اود  ءد كن ا جي دعبد

 عب.ج م وداودةدرام رةددرايةل ودعدرةدمك   تد كن ا جي درام ل م تدرامطت  موداود -3

 عب.ج م وداودرام رةددرايةل وددإلدرةةدل يطوراد ةرواودرلراكلودددرءمطت  درل -4

ةدرام رةددرايةل وداود  ءد ربيقا د كن ا جي دعدرةددأدرء ت  لدرايحردا ر  دد عاردم دخل لدعايدررإتن د د
 إيودامك   تدرلإرامقتلتدنةتمجدنلردردااندرات  ةدل يطواأله ر دراد   حقيق ددعب اودج م وددرام ل م ت

د:رآل يو
درام ل م ت.درل ر:د كن ا جي رام  رد
د.ةدرام رةددرايةل وعدرةددراث  و:رام  رد
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 التصور المقترح

 المسؤول عن التنفيذ متطلبات التنفيذ المتطلبات المجال

تكنولوجيا 

 المعلومات

/  )طابعية اآللييتوفير ملحقات الحاسب 

ة إدارفيي  الخ…تخيزيناسكان / وسائط 

 ية.البشرالموارد 

تجديد التعاقدات في مجال 
شراء ملحقات الحاسب مع 

 شركات تكنولوجيا المعلومات

ة التوثيق وتكنولوجيا إدار

 المعلومات.

 .ة العامة للشؤون الماليةداراإل

 ة المشترياتإدار–

 )تبيادلانشاء قواعد بيانيات مشيتركة 

 المختلفة(ات داربيانات بين اإل

نظيييم قواعيييد  أحيييدثشيييراء 

لنماذج فيي ضيوء البيانات وا

 المهام المطلوبة

 ة التوثيق وتكنولوجيا المعلومات إدار

ة العامة للشؤون الماليية داراإل

 ة المشترياتإدار –

تنوييييييييع البيييييييرامج الجييييييياهزة لتنيييييييوع 

 الخبييرة،الينظم  ذلك:استخداماتها )مثال 

التقييييويم  الجميييياعي،برمجيييييات العمييييل 

 .الخ…، األجورالموازنات ،يلكتروناإل

 فنيين.متخصصين 

التعاقييد مييع شييركات خاصيية 

 في هذا المجال.

ة التوثيييييييق وتكنولوجيييييييا إدار

 المعلومات.

 البشرية.ة الموارد إدار

اسيتراتيجية وفلسيفة جامعة إب تتبنى 

ة إدارييية تطبيييق انظميية ووسييائل إدار

 e-HRMالموارد البشرية 

رد ة المييييواإداردورات فييييي 

 .يةلكترونالبشرية اإل

اليييية تيييوفير االعتميييادات الم

 لهذا المجال.

 العليا.ة داراإل

 ة الموارد البشرية إدار

ة التوثيق وتكنولوجيا إدار

 المعلومات.

تقدير ميزانية لتطبيق انظمة ووسائل 

يييية لكترونة الميييوارد البشيييرية اإلإدار

e-HRM 

 ة الشؤون المالية إدار وفنيين.متخصصين ماليين 

 ة الموارد البشريةإدار

 لوماتة تكنولوجيا المعإدار

الموارد 

 البشرية

تييوفير العيياملين ذوخ الخبييرة الكافييية 

جمييع بيانييات  برمجيي ،بالتخصييص )

 وصيانة( وتحليلها،وادخالها 

 للعاملين.دورات تدريبية 

 فنيين.متخصصين 

 العليا.ة داراإل

 ة الموارد البشرية إدار

 المالية.ة الشؤون إدار

تقييييديم واسييييتيفاء طلبييييات التوظيييييف 

 ياإلكترون

 ية.لكترونث البوابة اإلتحدي

 فنيين.متخصصين 

 ة الموارد البشرية إدار
 المعلومات.ة التوثيق وتكنولوجيا إدار

خفض تكلفة التدريب من خالل توفر 

خدمة المؤتمرات والدورات المرئيية 

 .التفاعلية

 للعاملين.دورات تدريبية 

 فنيين.متخصصين 

 ة الموارد البشرية إدار

 

 أضياء،، تهويية،اماكن عمل مالئمة )

  اثاث. الخ

 ة الموارد البشرية إدار مناسبة.توفير اماكن 

ة التوثيييييييق وتكنولوجيييييييا إدار

 المعلومات.

تنفييييذ بيييرامج / دورات تيييدريب عييين 

 بعد.

 

 ة العليادارتأكيد دعم اإل

 توفير مدربين في الجانب

 عقد دورات

 تخصيص اعتمادات مالية

 ة الموارد البشرية إدار

 الماليةة الشؤون إدار

تصحيح األخطاء الناتجية عين إنجياز 

 حدوثها.حال  عمالاأل

دورات تدريبيييييييييييية لجمييييييييييييع 

العاملين بالجامعة فيي اسيتخدام 

 المعلومات.وسائل تكنولوجيا 

 ة الموارد البشريةإدار

 

تقييم كفاءة استخدام العياملين لبيرامج 

 تكنولوجيا العمليات.

 ة الموارد البشرية إدار فنيين.متخصصين 

ة التوثيييييييق وتكنولوجيييييييا دارإ

 المعلومات

د:وابن ءدرات  ةدرامقتلتد تدرالنتم ددنلردرام  دةدرآل ي
دبدراطد  لداتكن ا جيد درام ل مد تد ت د  مثدجد د ة عدراي حثدودنلدردرلرلدبدرانظل داتكن ا جي درام ل مد -1

  د مترلي    د مترلي تد ربيق . أد ر  دم هيت  م دحيرد

 رايةل و.رام رةددد ادرةةرا  ملي ددنلردراي حثو لدرا ةرإودرامي ر يودراتودةيقتا د ت  -2

دراتةل   تد راق ر ي د رال ر  د رل ظمود رالإتلر ي ي تدرا   ود  ات ليتدرا  او. -3



 2021 

 

      330 

 وفاء اليافعي /أ           ...تصور مقترح لتطوير أداء إدارة الموارد البشرية في جامعة إب في ضوء تكنولوجيا

يدرد دتدر تدلرتدرا  يد دحد؛ د دمد د  رالهد داتربيدلدرات د ةدرامقتدلتدهن كدرا  ي دمد درامترليد تدراتدودال
دمنا  د هودنلردرانح درآل و:

 م م ندددودمددد ددعب ج م دددودادددود  ق ددد د اددد د ال  ددد دراقيددد درتدرإلدرة دددود را ددد ملي دالجوانااال المعر:ياااة: -1
 رام  ة درانظل ود راتربيقيوداتكن ا جي درام ل م تد  اددم دخ ر:

حتدرديتلإدخد ندوددرام ل مد ت جيد د  ال الدرا نو:د  ق د د د د كد   در  د هدعن د  ود حد درإدت  رمد كن ا د -
رامد رةددد دادرةةرلدرءدرإلدرة دد د ةهداود رد  لد  ربيق  جمي دراقي درتدرإلدرة و د را  ملي  د ةهميت د

 رايةل و.

اددود إل  دد تد ربيددلدرات دد ةدرامقتددلتداتردد  لدرلدرءدرإلدرة دإلدرةةدرامدد رةددرايةددل وددالجواناال التينيااة:-2
   دم د  رالدرآل و:دالدرام ل م ت را  م وداود  ءد كن ا جي د

 د  ظتدم ل م ت د   رن د ي   تد ىيك تدع تل لأجاالةدر   الت ددراح يثودم دراتقني تد رل ظمو  رالد -
عاكتل  يدددود  ةتيدددو د  ظدددتدالملرتيدددود رادددتحكت د  دددجدمددد دمددد دىدددة  د طدددايجد يددد دردرام ل مددد ت د  حقيدددلد

 رلدرءدرإلدرة .دأدرءراتلر  د ي درإلدرةرتدرام تلعو د ملرتيود

دان  تدرات  ةدرامقتلتدينيغود  رالدم م نودم درامترلي تدرإلدرة و دمنا درآل و:الجوانل اإلدارية: -3

م دراضل ة دأند ت رالدرإلدرةةدراتود ك ند  دةةدنلرد ربيلدهذردرات  ة د؛دع دراتالرمد دنتدرإلدرةةدرا لي  -
  داتطدد ردعاددردرختيدد ةدمةددل عدراتردد  لدرامن إددحد راتددود متلددددرالؤ ددودرالإددتلر ي يودالتنميددود راتحطددي

 بحطددحدراح جددودعايدد  د رختيدد ةدال ددلدرا مددج د جندد رددميثدد  درا مددج د  اي،ددودرابي،ددودرام  مددودال مددج د
  ر تن نا د ةهميود ربيلدرات  ةدرامقتلتداتر  لدرلدرءدرإلدرة د ةكجدى مجد مطتمل.

 رامطا اي دن د نعيذدرات  ةدرامقتلت.رايةل ودةدرام رةددعدرةدعن ردد  نعيذدرابلرملدرات ة بيودرامت   ودلالردد -

ج م ددو دإل  دد تداددودرإلدرة ددود را دد ملي ددرابي  دد تدالقيدد درت نميددودرامادد ةرتد  إددت  رمدراح إدد بد   رندد د -
 رامقتلت. ربيلدرات  ةد

إ  جد كن ا جي د  رالدرام رةددرام ايو:دإلن  دد ك مجد ي دراتك ايفدرام ايوداتربيلدرات  ةدرامقتلتد الد د -
 ال  م و. را  ر حدرام ايوددرام ل م ت 

 د ايلد ظد مدر  د ردعدرة دا د رد دي دم تلد درامطدت   تدرإلدرة دو دالح د ردنلدردرام ل مد تد رابي  دد تد -
 رام ل م ت.رللمودالتر  لدرامطتملداألدرءدرإلدرة د الد إ  جد كن ا جي د

 رت.درةدرإلرإلدرة داتطايجد ر  لدد ل ةةد  رالد  ن ةد ي   تدمتك ملودن دإيلدرلدرء -

ةددرةدإل  ايلدم  ييلد ر دحودالتقيديتد رامت   دودرامطدتملةداتربيدلدرات د ةدرامقتدلتداترد  لدرلدرءدرإلدرة د -
 رام ل م ت. الدرإت  رمدرا  ملي دا إ  جد كن ا جي درا  م وداودرام رةددرايةل ود
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   درا بددلرتد را لعيدد تدرا مليددود را لميددوددعندد رددم دد ييلدالختيدد ةد   يددي دمنعددذ درات دد ةدرامقتددلتدمدد  -
 ا ياتدراق ةةدنلردرإت  رمدراتقني تدراح يثو.درا  م واودرامتن نو د م دمطت   تد  يعيودمت  دةد

 عن رددرا ر د راتق ة لدرا  ة ود رانا  يودام تل دملرحجد نعيذدرات  ةدرامقتلت. -

 د ةهدادود رد  لدرلدرءدرإلدرة ددرايةدل و   ربيقد د دادرةةدرامد رةدد   درا نود ةهميودرات  ةدرامقتلتد -
درايةل و.رام رةددد ادرةةدم د بجدراقي درتدرإلدرة ود را  ملي درام ل م ت اود  ءد كن ا جي د

دن مد  رالدرام رل  تدرا   ود تنعيذدرات  ة. -
دن مد  رالدرا إ  جد راتقني تدراح يثوداتنعيذدرات  ةدرامقتلت. -
دلت  ةدرامقتلت دخ اٌ دم دراتغييلد م ديتل حدنلي .ا  م وداراودراقي درتدرإلدرة ود را  ملي د  ضددمق  مو -

 نق درا  ةرتد ران  رت د حلق تدرانق شدالت ميود ةهميودرات  ة. -

 ةدادددود حطددي دجددد دةد  ميددودراقيدد درتدرإلدرة دددود را دد ملي دندد دةل دددلدرانةددلرتد رامر  ددد تد دد  ةدرات دد -
درام ل م ت. كن ا جي داود  ءدا  م ودراوددلدرءدرإلدرة در

م دخ رد نعيذدرا  ةرتد ران  رت درام رةددرايةل ودد ادرةة نميودرا نودراك اودالقي درتدرإلدرة ود را  ملي د -
دات  ي دعجلرءرتد نعيذدرات  ةدرامقتلت.

دأ ايوداتنعيذدرات  ةدرامقتلت.د  حطينا د  ر ةدرا  م واودرالإتع دةدم دراتقني تد را إ  جدراح ايود -

اتع يجدد ةدرا  م وداود ربيلد كن ا جيد درام ل مد تددو نمليدونلميدونق مدرات  ةدةؤ ودمطتقبليود  يغ -1
دد ةهددد د منظ مدددونضدددم د ميدددالددرا  م دددود بمددد   اددد دددرا  م ددد تاياددد د مددد دن ددداللدراةدددلركودراع نلدددود دددي د

 ايا . جي درام ل م تداودرإت  رمد كن ادرا  م  ت

رات جاددد تددأ دددللاترددد  لدرإدددت  رمد كن ا جيددد درام ل مددد تدادددود ددد ءددل يطدددويددد الدرات ددد ةدرامترليددد تدرا -2
  د دداكدجدرا  اميودرام   لةدرامتمثلود ت ج دم تمد درايحدرد مد دنعتل د دمد دمنظ مدودم ل يدودث ثيدودرل

 الم لاو.د   يف( دع ت ج دركتط ب)د:د دماإطوديتمثج

داتربيقادد داددوراتربيددلد هندد كد ددل ةةدملحددوددو ةدرامقتددلتدمترليدد تدأ د   ددي تد ر عيددود ممكنددنقد مدرات دد -3
ددرءرلا ات دد ةدنمثددجدرإددت ةركدإلنقدد  دراتدد ه ةدراح  ددجداددوددال  م ددو دد ءدم ريدد تدرا ر دد دراميدد ر ود

   د  جدعارد    درا مجدرإلدرة دايا ددرا  م ودراتودرايةل وددرخجرام رةدددإلدرةة ددرةدرإل

درإتلر ي يورات  ةدرامقتلتدنة وداودرا  لدراتود ةا د ي درا  م ودع  ح تدج هل ود تمثجد ت ىي دعند -4
 رلك دنمو.رلنلرداضم ندرا  دةد رالنتم ددد   جا تدرام ل  ر  لدرا  م ود

مغيدحدند درا اد ددرالإدميود رلك دنميدوددأ د عندرات  ةدرامقتلتدنطل دراض ءدنلدردم  د عدحيد  دغيدلد -5
  أ ط ما .رمد كن ا جي درام ل م تداودرا  م ود اودم تل د لي  ا د ه درإت  
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ع رددرا  م ددو د خ  ددوعندرات دد ةدراحدد اوديلعددلدرال تيدد هدعاددرد ددل ةةدرإددت  رمد كن ا جيدد درام ل مدد تداددود -6
 ربيلدهذردراند عدمد درإلدرةةدراح يثدود كد دد كد ندم   مدودادودرا  م د تدرايمنيدودراحك ميدودأ ددأننلان د

ا ات ددد ةدنقددد مدمةدددل ن دمقتلحددد دالإدددت  رمددرام تمددد  ادددددابيددد بدد ةدرا  م دددودادددودخ مدددودرلهليدددود  
 عب. كن ا جي درام ل م تداودج م ود

 دد ة حدرا دد ملي داددودرإلدرةةدداددوعندرات دد ةدرامقتددلتدنقدد مدمةدد ة  دالإددت  رمد كن ا جيدد درام ل مدد تد تمثددجد -7
  ذادد ق مدراد نتدرامد د داتربيدلدهدذهدد را  م ونلردرإت  رمد كن ا جي درام ل م تددرخجدعدرة اتداود

  ددذادد قدد مدأجاددالةدراح إددحدرآلاددود  دد الدااددتدأاضددجدراتقنيدد تدراح يثددودراتددود  دد مد ربيددلدهددذرددرإلدرةة 
  ادددددمددد دخددد ردرإدددت  رمد كن ا جيددد دد رانددد عدمددد درإلدرةةدادددودجميددد دأ طددد مدراكليدددود  ددد الدرادددلب د ينامددد 

 رام ل م ت.

اددودج م ددودعبداددوددإلدرةةدرامدد رةددرايةددل و ددرةدرإلددرءنردد ةدرل ة دد د أخيددلردنمتدد لدرات دد ةدرامقتددلتد
ااد ديتند  ردرإدت  رمددراحد او  اود د ءدةؤ دودنلميدود ك مليدودامحد  ةدرايحدرددرام ل م ت  كن ا جي د  ءد

ندرات د ةدراحد اوديتند  ردأ مد ددرإدت  رما   م دايا دم دمك   تد نن  لد مطت  ددرام ل م ت  كن ا جي د
الدم درإت  رمد كن ا جي درام ل مد تد دادرةةدرامد رةددرايةدل ود دحرد معا م درامنرقودراذ دينرللدأيم تم درا

 اودج م ودعب.

2 

ةدعدرةددأدرءرإدددت  رمد إددد  جد كن ا جيددد درام ل مددد تدادددوددأهميدددويددد ة  ندج م دددودعبدادددودم ظدددتدرا ددد ملي د -
 رايةل و.رام رةدد

دأ ةروج م ودعبد ع ر  د إ  جد كن ا جي درام ل م تداودمم ةإوداودا  درا  ملي ددعدةركهن كدمطت  د -
اددودرا ةرإددود رامتمثلددوداددود  يعددودرالإددتقر بددعايادد رامةدد ةددل يطددوةدرامدد رةددرايةددل ودراعدرةد   دد   د
 .درءرل  يعود قييتددأخيل ر ددرات ة ح    يعودد رات يي   رالختي ةد

راتدود تمثدجددرإلدرةةح دم داودهذهدعارددمت الةد رام ل م تد  د كن ا جي ااندجمي دمك   تد  عودن مود -
 د رامك ن.د را  ملي  درابي   ت ةد  رن دجدرةد ددرا  هالة  رابلرملدد رآلاوةدراح إحدأجاالداود

  لجد دد (ةدرام رةددرايةل ود  ند)مقب رعدرةددلدرءراكلودددرءن تق درا  مل نداودج م ودعبدأندمطت  درل -
رامةد ةددل يطدويدودادودرا  د   دراعاكتل  ةدرامد رةددرايةدل ود ةنمد ردعدرةد  د راردح دمد د قد مدأعاردد اد
 حد يردعادرددامث د جد إ  جدراتكن ا جي دم ج دةد اكد د حتد جدرامرل ب  اك داي د  امطت  ددعايا 

د  ي  و.

درآل و:دراي حثودطتنتل دو ةرإودراح ايراعايا ددلبن ء دنلردرانت  لدراتود   ل دد
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ا  دعارد ق نتدةؤ ود ر حوداترد  لدرلدرءدرإلدرة دادود د ءد ندرات  ةدرامقتلتدن  دمح  اودنلميودأ -
ج م دودادوددرإدت  رم  بم دنمك دراقي درتدرإلدرة دود دادرةةدرامد رةددرايةدل ودعادرددرام ل م ت  كن ا جي د

د  لإي  داودأدر ا د    م  ا د الدآاي تد ر حود مح دة.دعب 

 

ةدرام رةددرايةل ود تبنودادرةدم دخ رد ت  لددةرإودراح اودنمك دالي حثودأند   ودراقي درتدرإلدرة ود 
درات  ةدرامقتلتد  ربيق  د  اددم دخ ردرآل و:

 رايةل و.ةدرام رةددعدرةدراخداود…/درإك ند/د إ   د  ال  دد)ة   ودرآلاو  ايلدملحق تدراح إحد -1

راتقد  تددرا مد نو  لم يد تدرا مدجددرا بيدلة رادنظتدد ادد:هالةداتند عدرإدت  رم  ا د)مثد رد ن   درابدلرملدرا د  -2
 ج ة.دراخ.رام رل  ت درلدو اكتل  رإل

 رام تلعو(.رتددرةد ي   تد ي درإلد) ي در ة ءد  رن د ي   تدمةتل ودع -3

   ي  و(.د    حليلادخ اا دججم د ي   تد دد و لم   ايلدرا  ملي د   درا بلةدراك  يود  ات  صد) -4

 راخ.د…رث ادع  ءة د ا  و   ايلدرم ك دنمجدم  مود) -5

 . تل لرإلرا مجدنلردرإتيع ءدةلي تدرات  يفدنبلد -6

 .راتع نليوخعضد كلعودرات ة حدم دخ رد  الدخ مودراما ملرتد را  ةرتدرامل يود -7

 ح  ثا .ح رددنم ر  حي درلخر ءدران   ودن دع   لدرل -8

 . ي دل  عاكت ق نتدةلي تدرات  يفد -9

    .د ةرتد  ة حدن دد/ نعيذد لرمل -10

د قييتد ع ءةدرإت  رمدرا  ملي دابلرملد كن ا جي درا ملي ت. -11
 

د منا :درام ل م ت  قتلتدراي حثودعجلرءدرامال  دم درايح ادرامت للد تكن ا جي د
درايةل و.ةدرام رةددعدرةددأدرءدونليا داو ود أثله ددرةد ظتدرام ل م تدرإل -1
 رام ل م ت.اود  ءد كن ا جي درا  م  تدرايمنيوداود م  جدمقتلتداتحطي درلدرءدرإلدرة دأ -2

 را  م  ت.د ةد ظتدم ل م تدرام رةددرايةل وداودرات ري درالإتلر ي ودنلردمطت  د -3
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1

 را  معيو.را رةددرإلإكن ة و درام   لة رامنظم تد ظتدرام ل م تدرإلدرة وداودد( 2009ث  لدنب درالحم د)دعدة    -

 رايم .دالري نو د ن  ء ران ةدد   ة    دىل و ظ مدرات ليتدد( 2002)إ ي  ددرلغبل  د  ة -

-14را د د)درا د م و م لدودراي حدرددراديم  را د م ودادودد( د رد  لدرات لديت2007نب دراعتد تدنلدودنبد د د)درام ي    -
 عب درايم .(دج م ود15

رات ليتدرا  م وداودرابل رندرا لبيود"دةرإود حليل د ق نودله ر درات ليتدرا  م ودد( دالطعو2006)غ اح ددأحم داب ب را -
 رددد  لدرات لددديتدرا ددد م ودد دمل دددال2006د د ددد امبل27-26رامدددا ملدرا ددد م دالعتدددلةدد"  راددديم ددةدنادددودرل

 ىم .ج م ودني د

دراضدددعويددودادددودرامدد رة دراحك ميدددودراث    ددودادددوداكتل  درةةدرإل ر دد د ربيدددلدرإلد( 2010عنمددد ندحطدد دم دددرعرد)دخلدد    -
 الطري .د   ل  درا ةنيو غيلدمنة ةةدج م ودران  تدد ةإ اودم جطتيل جاود ظلدرام يل  د رام يلرتدراغلبيودم د

 د اودرلهلدودمدا ملدرات لديتدرادراتنميدو را  م وداودراديم د د ةهدادودخ مدودد(د رات ليت2000)  درا ي ةدنب ددإ   دنب  -
 .رة   د ن  ء درايم راملكودد دج م و2000ي  ي د1-م ي 30العتلةد

 راق هلةدانةل درةدراطح بددم   لة يود م  جداكتل  رإلدرةةدرإلد( 2007)رالؤ   دة ة دنب ددن مل  -

 ىددلدالعتددلةدرامددا ملدراطددن  درا د ددن  ء راكع نددودرا رخليددوداكليدد تدج م ددودد( د قدد  ت2002)ع ددلرهيت ددراادد د  دىددل نبدد د -
 راق هل دم ل.درا لبو راعكلددرام ل م ت ددرة  ض ن درام تم درا لبوداودن لدد( درا  م و26-27)

  ددرةدراع ة  دالنةل دراق هلة.1( درإلدرةةدرإلاكتل  يودالم رةددرايةل و دع2007 لجمودخ ا درا  مل ) دم ركا مد هو ك ز -

 ىم  دراق هلة.ني ددو دج م واكتل  رإلد رال ت  د امودرايةلداودن لدرا د( دعدرةة2011)درا ريح دمحم د  -

د رامح إدديوداددورا ادد لدرامل ددال دالل   ددوددأدرء ردد  لدد د ةهدد داددو كن ا جيدد درام ل مدد تدد( 2011)دنلددو درإددكن ة د  يددح -
 راق هلة.دراط    ج م ودان ةددد ت ةره ةإ اوددرايمنيو را ما ة ود

دةرإددود ربيقيددودنلددرددر ددلةددرا دد ملي  دأدرءيددودنلددرد حطددي داكتل  رإلد ربيددلدراحك مددود( دأثددل2011راة مطددو دمحمدد  د) -
 ىم  دراق هلة.ج م ودني ددد ت ةره ةإ اوددرامتح ة رابل نوداودرالم ةرتدرا لبيود

 نم ن.دالنةل دران  ةدرةددرايةل و ةدراق  دعدرةدد( 2015دةه د)درا ي غ  -

 راق هلة.درإلدرة و رامنظمودرا لبيودالتنميودد  يو رامرام رةددرايةل وداودرا  مودد( 2010)دن مل دراكبيطو  -

 نم ن.د ةدنرلد رات ل   درةدرالرنودالنةلددرإلدرة و  ظتدرام ل م تدد( 2011)د ة ة درا اي   -

 نم ن.د رات ل   درةدم  ال  دالنةلدديو  ط  رإل را    تددالردةدرلعدرةدد( 2009)دحط  ما  ددل  ل   -

 راق هلة.دراع ة   درةددرا  مل   لجمودخ ا ددرايةل و يودالم رةدداكتل  ةدرإلدرةدرإلد( 2012)ده م م ةكدد لري  ده بكنال  -

 ة دود حثيدودمق مدوددرام ل مد ت يود  إت  رمد كن ا جيد داكتل  راتح رد ح درات  ةةدرإلد( 2009)دم رعر حطي دده او  -
دي ايددد  د28-20 دراتكن ا جيددد رإدددت  رمدعادددرددراتقلي ندددودإددد ايحمددد دملتقدددرد حددد ردرامنظمددد تدمددد درإدددت  رمدرل

 راق هلة.درإلدرة و رامنظمودرا لبيودالتنميود

درةد ر ددجدالنةددلدد را ةددل   ةدرامدد رةددرايةددل وداددودراقددلندراحدد د دعدرةدد( 2008)د عدديت لهيددلدد را ددي غ دنبدد راي ة  ددةة  -
 .ةدنرلدنم ن در  ارلراري ودد رات ل   

 م ل.درالإكن ة و درا  معيو را رةدد راتربيل  ي درانظل ودديواكتل  راحك مودرإلد( 2008)دال   دران  ة  -

 رانعرو.مل الدرات ة حددرايم  ةدرام رةددرايةل وداودراقر عدرا ن نوداودعدرةدد( 2009)درانع   ةىودنمجد لرةةد -



 2021 

 

      335 

 وفاء اليافعي /أ           ...تصور مقترح لتطوير أداء إدارة الموارد البشرية في جامعة إب في ضوء تكنولوجيا

ةل دددلدم ةإدددوددنلدددر  ددد تد   يددد هدأ ا ر ددد درات لددديتدادددودرا ما ة دددودرايمنيدددود دد( 2000)نلددد   د ددد ا ددأحمددد دراددد ةحي   -
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