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 استراتيجية إدارة املوارد البشرية 
 وأثرها في رفع مستوى اإلنتاجية في املنظمات الصناعية:

)LG( دراسة حالة شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإللكترونية

هند راجح مو�سى

كلية الدراسات العليا

أكثم الصرايرة

كلية عمان الجامعية للعلوم املالية واالدارية
 جامعة البلقاء التطبيقية 
اململكة األردنية الهاشمية

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية وأثرهــا فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة فــي املنظمــات 
الصناعيــة حيــث تناولــت الدراســة موضــوع اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية فــي شــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات 
– األردن، للتعــرف علــى أثــر اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية )التخطيــط، االختيــار والتعييــن، التدريــب والتطويــر، التحفيــز( 

علــى رفــع مســتوى اإلنتاجيــة.

هــذه الدراســة هــي دراســة وصفيــة تحليليــة، اســتخدمت منهــج »دراســة الحالــة«، واعتمــدت الباحثــة علــى االســتبانة 
كأداة لجمــع البيانــات الالزمــة لهــذه الدراســة، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليــن بشــركة مجمــع الشــرق األوســط 

للصناعــات الهندســية واإللكترونيــة )LG(، وشــملت عينــة الدراســة الحاليــة )94( مــن العامليــن.  

أهم نتائج الدراســة: أن شــركة مجمع الشــرق األوســط للصناعات تتمتع باســتراتيجية موارد بشــرية ناجحة فهمي تعمل 
فــي االختيــار والتعييــن، والتدريــب والتطويــر،  علــى تخطيــط املــوارد البشــرية، كمــا إنهــا تتبــع األســلوب االســتراتيجي املناســب 
األوســط  الشــرق  مجمــع  شــركة  فــي  اإلنتاجيــة  ومســتوى  البشــرية  املــوارد  إدارة  اســتراتيجية  بيــن  عالقــة  يوجــد  والتحفيــز. 

للصناعــات.

ومــن أهــم التوصيــات: ضــرورة العمــل واملحافظــة علــى اســتراتيجية املــوارد البشــرية املتبعــة فــي شــركة مجمــع الشــرق 
األوســط للصناعــات وتطويرهــا ملــا لهــا مــن أثــر كبيــر علــى اإلنتاجيــة، وعلــى اســتراتيجية تخطيــط املــوارد البشــرية، والتدريــب 

والتطويــر واالختيــار والتعييــن املتبعــة بالشــركة ملــا لهــا مــن أثــر كبيــر علــى اإلنتاجيــة.

الكلمات املفتاحية: تنفيذ االستراتيجية، تخطيط املوارد البشرية، مستوى اإلنتاجية، املنظمات الصناعية.

املقدمة

كان مــن نتائــج العوملــة أن وضعــت املنظمــات فــي أكثــر دول العالــم فــي بيئــات اقتصاديــة، وماليــة، وقانونيــة ذات تغيــر كبيــٍر 
بل من جانب 

َ
وســريِع اإليقاع، فجعلت العالم مترامي األطراف كقرية صغيرة، فلم تعد هناك القيود التي كانت مفروضة من ق

الــدول لحمايــة صناعاتهــا املحليــة، وأصبحــت حريــة حركــة وتــداول الســلع والخدمــات أكبــر بكثيــر ممــا كانــت عليــه فــي املا�ضــي، ممــا 
 املنافســة بين املنظمات والشــركات العاملية واملحلية واإلقليمية )الســالم، 2002(.

َ
أشــعل حدة

 
َ
وقد فرضت هذه النتائج والظروف والتغيرات البيئية املغايرة للواقع الذي ساد في املا�ضي، فرضت على املنظمات ضرورة
ســرعة التعامــل والتكيــف معهــا، وعــدم االصطــدام بهــا. فأخــذت هــذه املنظمــات تكيــف اســتراتيجيتها العامــة، واســتراتيجيات 
إداراتهــا، وممارســاتها فــي جميــع مجــاالت العمــل فيهــا؛ ســواء أكانــت مجــاالت إنتاجيــة، أو مــوارد بشــرية، أو تســويقية أو بيعيــه، أو 

فــي الفكــر اإلداري، أو فــي الهيــاكل التوظيفيــة مــع هــذه التغيــرات البيئيــة الداخليــة والخارجيــة )الســلمي،1997(.

 *  تم استالم البحث في  يونيو 2020، وقبل للنشر في  يوليو 2020، وتم نشره في مارس 2021.
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هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية وأثرهــا فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة فــي املنظمــات الصناعيــة 
حيــث تناولــت الدراســة موضــوع اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية فــي شــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات – األردن، للتعــرف 
على أثر استراتيجية إدارة املوارد البشرية )التخطيط، االختيار والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز( على رفع مستوى اإلنتاجية.

علــى  تعمــل  فهمــي  ناجحــة  بشــرية  مــوارد  باســتراتيجية  تتمتــع  للصناعــات  األوســط  الشــرق  مجمــع  شــركة  أن  الدراســة:  نتائــج  أهــم 
تخطيــط املــوارد البشــرية، كمــا إنهــا تتبــع األســلوب االســتراتيجي املناســب فــي االختيــار والتعييــن، والتدريــب والتطويــر، والتحفيــز. يوجــد 
عالقة بين اســتراتيجية إدارة املوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجية في شــركة مجمع الشــرق األوســط للصناعات. ومن أهم التوصيات: 
ضــرورة العمــل واملحافظــة علــى اســتراتيجية املــوارد البشــرية املتبعــة فــي شــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات وتطويرهــا ملــا لهــا 
مــن أثــر كبيــر علــى اإلنتاجيــة، وعلــى اســتراتيجية تخطيــط املــوارد البشــرية، والتدريــب والتطويــر واالختيــار والتعييــن املتبعــة بالشــركة 

ملــا لهــا مــن أثــر كبيــر علــى اإلنتاجيــة.
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املــوارد  إلــى تغييــر شــامل وتكييــف هــو مجــال عمــل إدارة  وكان أحــد مجــاالت العمــل داخــل املنظمــات، والــذي احتــاج 
 خاصة بها، تنصهر في االستراتيجية العامة للمنظمة، وتعد جزءا ال يتجزأ 

ٌ
البشرية، وأصبح إلدارة املوارد البشرية استراتيجية

 عــن تكاملهــا وتنســقيها معهــا، إذ تقــوم اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية بــدور مهــم فــي تحقيــق أهــداف االســتراتيجية 
ً
منهــا، فضــال

العامــة )العــارف، 2001(.

فاســتراتيجية إدارة املوارد البشــرية تعمل على فهم البيئة الداخلية للمنظمة، ومتطلباتها ومتغيراتها األساســية واملؤثرة؛ 
 عــن 

ً
مــن حيــث: رســالتها، وغاياتهــا، وأهدافهــا، وأســاليبها اإلداريــة، وثقافتهــا التنظيميــة، ومتطلبــات العمــل فيهــا. وغيرهــا، فضــال

فهمهــا للبيئــة الخارجيــة املحيطــة باملنظمــة، واإلحاطــة بجميــع متغيراتهــا، وقوانينهــا، واتجاهاتهــا املؤثــرة أو التــي قــد تؤثــر فــي أعمــال 
املنظمــة وأنشــطتها، وهــذا الفهــم للبيئــة الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة، يمكــن إدارة املــوارد البشــرية مــن وضــع اســتراتيجيتها 
بنجــاح وبشــكل يحتــوي علــى مواءمــة كبيــرة بيــن ممارســات وأنشــطة إدارة املــوارد البشــرية، واملتغيــرات والتحديــات التــي تحتويهــا 

البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة )أبــو شــيخة، 2000(.

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع استراتيجية إدارة املوارد البشرية وأثرها في رفع مستوى اإلنتاجية في املنظمات 
.)LG( الصناعية ممثلة بدراسة إحدى الشركات الصناعية وهي شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية والثقيلة

اإلطار النظري

مفهوم إدارة املوارد البشرية

   تعــد املــوارد البشــرية الركيــزة األساســية للمنظمــات وأحــد دعائــم التنميــة االقتصاديــة وأســاس تحريــك عجــالت النمــو، 
املهنيــة  فــي املجــاالت  البشــري يعمــل  أو اقتصــادي، فالعنصــر  إنتاجــي  فــي أي نشــاط  الــذي يعتبــر األســاس  الفــرد  فــي  متمثلــة 
والوظيفيــة املختلفــة ضمــن تخصصاتــه املختلفــة فــي منشــآت األعمــال مهًمــا كان نوعهــا وفــي أي قطــاع كان، واملــوارد البشــرية 
املدربــة ذات الكفــاءة هــي األســاس فــي تحقيــق التفــوق والتميــز ألي منظمــة فــي الخدمــات واألســواق واألربــاح، حيــث اهتمــت 
 منهــا أنــه مهمــا توفــرت إمكانــات 

ً
الحكومــات باملــورد البشــري، وانتقــل هــذا االهتمــام املتزايــد إلــى منظمــات األعمــال املختلفــة إدراكا

العمــل واإلنتــاج املاديــة فــإن األفــراد هــم القــادرون علــى إنجاحهــا وحســن اســتثمارها، فاإلنســان هــو أســاس مســيرة الحيــاة 
رها، وبدونــه تتحــول إلــى أدوات جامــدة ال حيــاة لهــا. وأســاس الحضــارات، فهــو الــذي يختــرع التكنولوجيــا ويســّيِ

   إن املــوارد البشــرية تحتــل املرتبــة األساســية فــي االهتمــام علــى مســتوى العالــم املعاصــر باعتبارهــا أهــم عنصــر مــن 
عناصــر ودعائــم التنميــة، وأســاس تحريــك عجــالت النمــو والتطــور. ودول العالــم املتقــدم والناميــة تركــز علــى إعــداد برامــج 
طموحــة للتنميــة البشــرية قائمــة علــى أســس علميــة، فاملــوارد البشــرية هــي الثــروة األساســية فــي أي منظمــة خدميــة أو إنتاجيــة، 

فهــي عنصــر اإلنتــاج الرئيــس بــل األهــم مــن عناصــر اإلنتــاج.

  وُيعــد تخطيــط وتنميــة املــوارد البشــرية أحــد الوســائل الهامــة التــي تلجــأ إليهــا املنظمــات مــن أجــل رفــع كفاءتهــا وفاعليتهــا، 
فــي البقــاء واالســتقرار  فــي تحقيــق أهدافهــا واملتمثلــة  ويتوقــف عليــه وبدرجــة أساســية مــدى نجــاح أو فشــل جهــود املنظمــات 
والتوسع والنمو واإلنتاجية والربحية وتحسين ا لخدمات وتحقيق امليزة الالزمة لهذا العصر املليء باملتغيرات البيئية املختلفة.

السياســات واملمارســات  البشــرية تشــمل  املــوارد  إدارة  بقولــه:  البشــرية  املــوارد  إدارة   Dissler   )2003: 2-12( عــرف
املتعلقة باختيار املوارد البشرية أو العاملين وتوظيفهم واملفاضلة باختيار املوارد البشرية، ولذلك فإن إدارة املوارد البشرية 
تشــمل العناصــر التاليــة: القيــام بتحليــل الوظائــف مبيًنــا طبيعــة عمــل كل موظــف، وتخطيــط االحتياجــات مــن العامليــن 
والقيــام بتوظيفهــم، واختيــار املرشــحين للوظائــف، والقيــام بتدريــب املوظفيــن وتعريفهــم بوظائفهــم الجديــدة، وإدارة األجــور 
والرواتــب للعامليــن وتعويضاتهــم، وتقديــم الحوافــز للعامليــن، وتقييــم أداء املوظفيــن، والقيــام بنصــح املوظفيــن وإرشــادهم 

وتطبيــق اإلجــراءات التأديبيــة بحقهــم، وتدريــب املدربيــن وتطويرهــم، وبنــاء االلتــزام عنــد املوظــف )اإلخــالص الوظيفــي(.

وقد ألقى Frensh )3-4: 2003( كذلك الضوء على إدارة املوارد البشرية حيث ذكر أنها تتكون مما يلي:

تخطيط املوارد البشرية املبني على مبدأ تكافؤ الفرص.1- 

تصميــم الوظائــف وتعبئتهــا: وتشــمل تصميــم الوظائــف وقواعــد العمــل واالختيــار والتعييــن باإلضافــة إلــى بنــاء حيــاة 2- 
املوظــف املهنيــة.
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تطوير أداء العاملين وتقييمه: املتضمن إكساب املهارات بالتدريب، وتطوير الحياة املهنية، وتقييم أداء املوظفين.3- 

مكافأة العاملين وتعويضهم: من تحديد أجورهم ورواتبهم وتحفيزهم وتحديد فوائد العاملين. - 

فــي 5-  العضويــة  وتنظيــم  العامليــن  ونقابــات  العامــة  والســالمة  الصحــة  إدارة  املوظفيــن وتمثيلهــم: ويشــمالن  حمايــة 
ومســئولياتهم. العامليــن  حقــوق  وتحديــد  العامليــن  مــع  واالتفاقيــات  املفاوضــات  وإدارة  العامليــن  نقابــات 

وأشار الهيتي أن أهداف إدارة املوارد البشرية تشمل:

األهداف الخاصة: وتشمل الجذب واالحتفاظ والدافعية والتدريب.1- 

األهداف التنظيمية: وتشمل اإلنتاجية وتحسين حياة العمل واإلذعان القانوني وامليزة التنافسية.2- 

األهداف العامة: وتشمل البقاء والتنافسية والنمو والربحية واملرونة.3- 

مفهوم االستراتيجية:
كلمــة اســتراتيجية إنجليزيــة األصــل واملنشــأ وتعنــي بالعربيــة الصــراط، أطلقــت ابتــداء علــى أســلوب التحــرك العســكري 
املخطــط بإحــكام فــي أثنــاء الحــرب، وقــد زاد االهتمــام فــي العقديــن اآلخريــن بمفهــوم االســتراتيجية وطــرق إداراتهــا بمــا فــي ذلــك 
اإلدارة  غــدت  األعمــال، حيــث  وإمكانــات منظمــات  يتناســب  بمــا  االســتراتيجية  لتطبيــق  املناســبة  والطرائــق  الخطــط  صياغــة 
 مــن أركان إدارة املنظمــة، وتســتحوذ اإلدارة االســتراتيجية علــى اهتمــام اإلدارة العليــا فــي منظمــات 

ً
 أساســيا

ً
االســتراتيجية ركنــا

األعمــال مــن حيــث األســاس التنظيمــي للمنظمــة ككل، بينمــا تهتــم اإلدارة الوســطى بــدور أقــل أهميــة وبدرجــات متفاوتــة، ويمكــن 
تطبيــق اإلدارة االســتراتيجية فــي املنظمــات كافــة مــع تفــاوت فــي شــدة التركيــز واالهتمــام وطبيعــة العمــل فــي هــذه املنظمــات، وتغطــي 

اإلدارة االســتراتيجية كل الفعاليــات التنظيميــة بمــا فــي ذلــك املســئوليات والقوانيــن والضوابــط املرعيــة )العدلونــي، 2002(.

ومصطلــح اإلدارة االســتراتيجية يتضمــن القــدرة علــى التنبــؤ والتوافــق بيــن القــدرات الذاتيــة للمنظمــة والفــرص املتاحــة 
أو التهديــدات الناشــئة عــن البيئــة الخارجيــة، وبالتالــي يكــون االســتنتاج أن اإلدارة االســتراتيجية هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن 
املفاهيــم املرتبطــة باملركــز التنظيمــي لتحقيــق نتائــج إيجابيــة تجعــل مــن إدارة املنظمــة إدارة فعالــة وتعــرف االســتراتيجية علــى 
أنهــا خطــة موحــدة ومتكاملــة وشــاملة تربــط بيــن املزايــا التنافســية للمنظمــة والتحديــات البيئيــة التــي يتــم تصميمهــا، للتأكــد مــن 

تحقيــق األهــداف األساســية للمنظمــة مــن خــالل تنفيذهــا الجيــد بواســطة املنظمــة.

وعليه فإن اإلدارة االستراتيجية تتضمن الخطوات التالية:

: تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة.- 
ً
أوال

ثانًيــا: صياغــة االســتراتيجية، وتشــمل رســالة املنشــأة وأهدافهــا املنــوي تحقيقهــا، وخطــط تحقيــق األهــداف، ووضــع - 
الخطــوط العريضــة لعمليــة اتخــاذ القــرار.

ا: تنفيذ االستراتيجية من خالل وضع البرامج واملوازنات التقديرية وإجراءات تنفيذ الوظائف املطلوبة.- 
ً
ثالث

رابًعــا: التقييــم والرقابــة علــى تنفيــذ االســتراتيجية، مــن خــالل اإلشــراف علــى األداء واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة، - 
لالنحــراف عــن معاييــر األداء، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن تعريــف االســتراتيجية بأنهــا خطــة رئيســة شــاملة تبيــن كيفيــة 
قيــام املنشــأة بتحقيــق األهــداف املوضوعــة، وتحقيــق أكبــر ميــزة تنافســية، والتقليــل مــن الهــدر، والعوامــل التــي تعيــق 

تحقيــق امليــزة التنافســية للمنشــأة.

وقــد تختلــف مداخــل عمليــة اإلدارة االســتراتيجية مــن منظمــة ألخــرى، إال أن معظمهــا يشــترك فــي مكونــات هــذه العمليــة 
التــي تنقســم إلــى خمــس خطــوات:

تحليل املوقف الحالي: في ضوء هذا التحليل، يمكن اإلجابة عن عدة تساؤالت حول الخطوات الالحقة.1- 

النظرة الشاملة للمستقبل وتحديد التوقعات املستقبلية.2- 

وضع البدائل االستراتيجية املستقبلية في ضوء الرسالة واألهداف طويلة األجل ثم اختيار أفضل البدائل.3- 

تنفيــذ االســتراتيجية: وهــذا يتطلــب وجــود هيــكل تنظيمــي مالئــم، ومالءمــة االســتراتيجيات للسياســات التنظيميــة،  - 
 تتــالءم ومتطلبــات تنفيــذ االســتراتيجية املوضوعــة علــى مســتوى املنظمــة ككل.

ً
والتأكــد مــن أن النظــم املطبقــة حاليــا

التقييم والرقابة على االستراتيجية للتأكد من تحقيق التقدم املطلوب نحو األهداف.5- 
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ويمكــن القــول أن اســتراتيجية املــوارد البشــرية هــي عبــارة عــن خطــة تعطــي املنظمــة اتجاًهــا طويــل األجــل لتطويــر املــوارد  
البشــرية، التــي تتضمــن عمليــات تحليــل ممارســات املــوارد البشــرية ووضــع الخطــو العريضــة لسلســلة إجــراءات فــي املســتقبل، 
 إلــى 

ً
وتتضمــن اســتراتيجية املــوارد البشــرية عمليــات تتابعيــة تهــدف إلــى تكامــل املمارســات البديلــة للمــوارد البشــرية وصــوال

تحقيــق ميــزة تنافســية للمؤسســات، وتشــمل اســتراتيجية املــوارد البشــرية اتخــاذ القــرارات التــي تحــدد رؤيــة املــوارد البشــرية 
للمنظمــة وأهدافهــا، واالســتخدام الفعــال ملــوارد املنظمــة والســعي إلــى تأكيــد فاعليــة املنظمــة داخــل بيئتهــا التنظيميــة.

تعتبــر مخرجــات كل خطــوة مدخــالت  مــن خــالل ســت خطــوات متتابعــة  البشــرية  املــوارد  إدارة  اســتراتيجية  وتوضــع 
تليهــا، وهــذه الخطــوات هــي: التــي  أساســية للخطــوات 

الخطــوة األولــى - بنــاء رؤيــة املــوارد البشــرية: توفــر الرؤيــة توجههــا لألنشــطة فــي املنظمــات، ويجــب أن تتــم إجــازة الرؤيــة - 
مــن خــالل فريــق عمــل يطــرح مجموعــة مــن األســئلة حــول صياغــة الرؤيــة.

الخطــوة الثانيــة - مســح البيئــة التنظيميــة: تحليــل املؤشــرات واملتغيــرات فــي البيئــة وتقويمهــا، يســاعدانها علــى معرفــة - 
العوامــل التــي تهــدد تطبيــق االســتراتيجية ومعرفــة الفــرص املفيــدة للشــركة.

الضعــف -  نقــاط  عــن  للكشــف  الداخليــة  الجــدارة  حــاالت  مراجعــة  واملــوارد:  الجــدارة  مراجعــة   - الثالثــة  الخطــوة 
األخــرى. واملجــاالت  املاليــة  املــوارد  ترقيــة، ومراجعــة  إلــى  تحتــاج  التــي  املهــارات  علــى  والتعــرف 

الخطــوة الرابعــة - االطــالع علــى خطــط العمــل االســتراتيجية األخــرى: تكامــل اســتراتيجية املــوارد البشــرية مــع خطــط - 
العمــل االســتراتيجية األخــرى.

الخطــوة الخامســة - تحديــد األهــداف: بعــد أن تكــون املــوارد مناســبة والفجــوات معروفــة يصبــح مــن الســهل أن - 
نعــرف أيــن يقــف املــرء وإلــى أيــن يريــد أن يذهــب، ومعرفــة اإلطــار الزمنــي لــكل هــدف.

الخطــوة السادســة - تكامــل الخطــط التنفيذيــة: بعــد معرفــة كل مــا يجــب إنجــازه، يجــب صياغــة الخطــط التنفيذيــة - 
للمــوارد البشــرية.

ويمكن استعراض مكونات استراتيجية إدارة املوارد البشرية كما يلي:

- تخطيط املوارد البشرية.-  تحليل الوظائف.   

- تدريب وتطوير العاملين.-  االختيار والتعيين.   

- الرواتب واألجور واملكافآت.-  تقييم أداء العاملين.   

السالمة العامة والصحة املهنية.- 

أهمية مفهوم استراتيجيات إدارة املوارد البشرية:

يركــز مفهــوم اســتراتيجيات إدارة املــوارد البشــرية علــى ضــرورة الربــط بيــن اســتراتيجية املنظمــة وممارســات إدارة املــوارد 
البشــرية، مــن أجــل قــدرة املنظمــة علــى املنافســة وزيــادة فعاليتهــا، مــن خــالل التأثيــر اإليجابــي لهــا علــى التقليــل مــن تكلفــة 
فــي تحســين أداء املنظمــة  املــوارد البشــرية، تحســين إنتاجيــة املوظفيــن وتطويــر املــوارد البشــرية اإلداريــة، كل ذلــك يســاهم 
ككل)Huang, 2000 ( بنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن القــول بــأن تبنــي النظــرة االســتراتيجية إلدارة املــوارد البشــرية داخــل املنظمــة 

ذات أهميــة بالغــة تــؤدي بالنهايــة إلــى زيــادة فعاليــة املنظمــة وتحســين أدائهــا.

املداخل النظرية الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية

)Fisher et al.,1999( ويمكن التحدث بإيجاز عن هذه املداخل كاآلتي

املدخــل العالمــي: يبيــن املدخــل العالمــي وجــود عــدد مــن املمارســات الخاصــة بــإدارة املــوارد البشــرية الفعالــة، وهــذه 1- 
املمارســات يمكــن اعتبارهــا ممارســات عامليــة، أي يمكــن تطبيقهــا وممارســتها فــي مختلــف املنظمــات.

مدخــل املواءمــة االســتراتيجية: يقتــرح مدخــل املواءمــة االســتراتيجية، وهــو بخــالف املدخــل العالمــي أن أداء املنظمــة 2- 
يمكــن تحســينه مــن خــالل تبنــي مســارات إلدارة املــوارد البشــرية متكاملــة بعضهــا مــع بعــض، إضافــة إلــى تكاملهــا مــع 

الخطــة االســتراتيجية للمنظمــة.
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تنافســية 3-  ميــزة  تحقيــق  علــى  املنظمــة  قــدرة  تحســين  فــي  البشــرية  املــوارد  إدارة  فعاليــة  تعتمــد  التشــكيلي:  املدخــل 
وتحقيق النجاح املرغوب لها- ضمن هذا املدخل- على مجموعة متكاملة من املمارســات الخاصة باملوارد البشــرية 

وليــس علــى برامــج فــردي للمــوارد البشــرية.

مدخــل املــوارد/ اإلمكانــات: يقــوم هــذا املدخــل علــى فكــرة رئيســة مفادهــا أن املــوارد البشــرية النــادرة، والقيمــة، وغيــر  - 
القابلــة للتبديــل والتــي ال يمكــن تقليدهــا تشــكل أســاس امليــزة التنافســية املســتدامة للمنظمــة.

مكونات استراتيجية إدارة املوارد البشرية

العــرض  1- مــع  املســتقبلية  ربــط االحتياجــات  أنــه عمليــة  البشــرية  املــوارد  يعــرف تخطيــط  البشــرية:  املــوارد  تخطيــط 
ا بعيــن االعتبــار الوضــع الحالــي والتوجهــات االســتراتيجية للمنظمــة ويعتبــر تخطيــط 

ً
املحتمــل للمــوارد البشــرية، آخــذ

املــوارد البشــرية علــى  مــن أحــد مداخــل عمليــة التخطيــط االســتراتيجي كمرشــد لألنشــطة املتعلقــة  املــوارد البشــرية 
مســتوى اإلدارة العليــا، وأن تخطيــط املــوارد البشــرية قــد يجــذب اهتمــام املنظمــة إلــى الحاجــة للتغييــر.

وينطوي تخطيط املوارد البشرية على جزأين أساسيين هما:

تحليــل أهــداف املنظمــة: تشــتمل هــذه الخطــوة علــى دراســة أهــداف املنظمــة وتفهمهــا، حيــث إن تخطيــط املــوارد أ- 
البشــرية جــزء ال يتجــزأ مــن التخطيــط االســتراتيجي للمنظمــة، وال يمكــن إلدارة املــوارد البشــرية أن تضــع خطتهــا 
الخاصــة باملــوارد البشــرية بمعــزل عــن أهــداف املنظمــة االســتراتيجية، حيــث تفهــم تلــك األهــداف فــي ضــوء البيئــة 

للمنظمــة. والداخليــة  الخارجيــة 

تحليــل الطلــب: ويتــم تقديــر االحتياجــات مــن املــوارد البشــرية املســتقبلية بعــد عمليــة تحليــل الوظائــف ووصفهــا ب- 
حيــث تنحــدر أنــواع الوظائــف واألعمــال وأعدادهــا. ويوجــه تخطيــط املــوارد البشــرية لإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:

ما كم املوارد البشرية املطلوبة ونوعها؟- 

كيف يمكن الحصول على املوارد البشرية؟- 

متى يجب الحصول على هذه املوارد؟- 

أين تستخدم هذه املوارد؟- 

تحليــل العــرض:  ينصــب تحليــل العــرض الداخلــي علــى تحليــل مخــزون املهــارات املتاحــة وأنمــاط دوران العاملين وحركة  2-
عنصــر العمــل داخــل املنظمــة، أمــا تحليــل العــرض الخارجــي فينصــب علــى تحليــل خصائص ســوق العمل.

التنفيــذ: ويتضمــن تحديــد الفائــض أو العجــز النوعــي فــي العمالــة، وفــي هــذه الحالــة تكــون خبــرات العامليــن وتأهيلهــم  3-
أعلــى أو أقــل مــن املطلــوب، أمــا تحديــد الفائــض أو العجــز الكلــي فــي العمالــة وفــي هــذه الحالــة تكــون أعــداد العامليــن أكبــر 
أو أقــل مــن األعــداد املطلوبــة، حيــث يتــم هــذا بمقارنــة العمالــة املطلوبــة، والعمالــة املتاحــة داخــل املنظمــة ويتــم تحديــد 

مقــدار الخلــل ونوعــه ومكانــه واألســاليب الواجــب اتباعهــا لعالجــه.

الرقابــة والتقييــم: تســتهدف عمليــة الرقابــة والتقييــم تشــخيص نقــاط القــوة والضعــف فــي عمليــة تخطيــط املــوارد   -
فــي التقييــم واحــد أو أكثــر مــن املعاييــر  املــوارد والبشــرية، وقــد تســتخدم املنظمــة  البشــرية وتحديــد فاعليــة خطــط 
التاليــة: حجــم التوظيــف الحقيقــي، ومســتويات اإلنتاجيــة املتحققــة، واملعــدالت الحقيقيــة لتدفــق املــوارد البشــرية، 
وتحســين نســبة اإلحــالل، وكلفــة العمــل والبرامــج، حيــث يتــم اختيــار املعيــار فــي ضــوء األهــداف املوضوعــة لتخطيــط 

املــوارد البشــرية التــي تشــتق مــن األهــداف االســتراتيجية للمنظمــة.

مراحل عملية تخطيط املوارد البشرية

تعــددت واختلفــت آراء الكتــاب والباحثيــن فــي املراحــل التــي تمــر بهــا عمليــة تخطيــط املــوارد البشــرية وعددهــا حيــث ذكــر 
عبــد الباقــي )2007( أن عمليــة تخطيــط املــوارد البشــرية تمــر بأربــع خطــوات رئيســة هــي:

تحديد تأثير األهداف التنظيمية على وحدات تنظيمية معينة.1- 

تعريف املهارات والخبرات والعدد الكلي من األفراد املطلوب لتحقيق وإنجاز األهداف على مستوى املنظمة واإلدارات.2- 



استراتيجية إدارة املوارد البشرية وأثرها في رفع مستوى اإلنتاجية في املنظمات الصناعية...

23 

تحديد املتطلبات اإلضافية في ضوء املوارد البشرية الحالية للمنظمة.3- 

تنمية خطط تنفيذية ملقابلة الحاجات املتوقعة من املوارد البشرية. - 

ويعتبر نصر هللا )2002( أن املراحل التي تمر بها عملية تخطيط املوارد البشرية هي خمس مراحل:

املرحلة األولى - دراسة خطط املنشأة وأهدافها:
فــي هــذه املرحلــة ينبغــي القيــام بتحليــل ودراســة املنظمــة وأهدافهــا بعيــدة املــدى فــي التوســع أو االنكمــاش وذلــك وفــق 
أنشــطة وتطلعــات وسياســات اإلدارة العليــا ومــدى االتجــاه نحــو التطــور والتكنولوجيــا ورســالة املنظمــة وثقافتهــا وسياســتها.

املرحلة الثانية - تحليل بيئة املنظمة
يتعيــن علــى املنظمــة عنــد تخطيــط القــوى العاملــة أن تحلــل بيئتهــا الداخليــة والخارجيــة ملعرفــة القيــود والصعوبــات 

واملتغيــرات مــن أجــل توفيــر األيــدي العاملــة لتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للمنظمــة.

املرحلة الثالثة - التنبؤ بالحاجات املستقبلية:

التنبــؤ هــو محاولــة لتحديــد العــرض والطلــب ملختلــف أنــواع املــوارد البشــرية، وذلــك بهــدف توقــع املناطــق التــي ســتتعرض 
إلــى عجــز أو فائــض فــي العمالــة، ويســتخدم التنبــؤ معلومــات املا�ضــي والحاضــر مــن أجــل توقــع املناطــق داخــل املنشــأة التــي 

ســوف يكــون عجــز أو فائــض فــي املســتقبل.

املرحلة الرابعة - مقارنة العرض والطلب على األيدي العاملة

إن مقارنــة العــرض والطلــب علــى األيــدي العاملــة ينبغــي أن يركــز علــى توافــر العمالــة داخــل وخــارج املنظمــة. ومــن خــالل 
التــي  إلــى تحديــد الكيفيــة  تهــدف  العاملــة والتــي  القــوى  يكــون بوســع املحلليــن إعــداد خطــة  البيانــات واملعلومــات املجتمعــة 

ســتعمل املنظمــة مــن خاللهــا علــى ســد احتياجاتهــا مــن القــوى العاملــة، وذلــك حســب تنبــؤات واســتراتيجية املنظمــة.

املرحلة الخامسة - اقتراح الخطة واعتمادها

نتيجة ملقارنة العرض والطلب تنتج إحدى الحالتين:

الحالــة األولــى: وجــود نقــص فــي األيــدي العاملــة، وفــي هــذه الحالــة يتعيــن علــى املنظمــة إمــا اللجــوء إلــى تدريــب األفــراد - 
الحاليــون مــن أجــل إكســابهم املهــارات الجديــدة أو اســتقطاب أيــدي عاملــة مــن خــارج املنظمــة.

الحالــة الثانيــة: وجــود فائــض فــي العمالــة، وهــذا الفائــض قــد ُيعــزى إلــى ســوء تخطيــط القــوى العاملــة أو التبذيــر - 
والعشــوائية فــي اســتخدام مــوارد املنظمــات أو اندمــاج الشــركات.

االختيار والتعيين:

إلــى مضمــون مفــاده أن عمليــة االختيــار هــي إجــراءات تتبعهــا املنظمــة يتــم مــن خاللهــا جمــع  تســتند عمليــة االختيــار 
معلومــات عــن املتقــدم لشــغل وظيفــة شــاغرة وتكــون هــذه املعلومــات دليــل املنظمــة فــي اتخــاذ قــرار قبــول أو رفــض املرشــح 

.)2006 )الطائــي، 

ويمكــن تعريــف عمليــة اختيــار املــوارد البشــرية علــى أنهــا عمليــة انتقــاء األفــراد الذيــن تتوفــر لديهــم املؤهــالت الضروريــة 
 ملعاييــر وأســس محــددة وموضوعيــة.

ً
والالزمــة لشــغل وظائــف فــي املنظمــة )الطائــي، 2006(. وتتــم هــذه العمليــة طبقــا

ويمكــن القــول إن االســتقطاب عمليــة ثنائيــة بيــن الفــرد واملنظمــة كل منهمــا يبحــث عــن اآلخــر، ممــا يعنــي أن االســتقطاب 
.)Miner & Cranc: 1995: 3 7( يمثــل حلقــة وصــل بيــن تخطيــط املــوارد البشــرية وعمليــة االختيــار

مراحل عملية االختيار

ونوعيــة  املنظمــة  لحجــم  تبًعــا  أخــرى  إلــى  منظمــة  مــن  البشــرية  املــوارد  اختيــار  بعمليــة  الخاصــة  املعلومــات  تختلــف 
الوظائــف ومســتواها فــي الهيــكل التنظيمــي والعــدد املطلــوب توظيفــه والضغــوط مــن داخــل وخــارج املنظمــة، وكذلــك تختلــف 
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الفتــرة التــي يســتغرق القيــام بهــا فــي عمليــة االختيــار حســب سياســات املنظمــة واإلجــراءات التــي تتبعهــا فــي توفيــر الكفــاءات 
.)2007 الباقــي،  و)عبــد  )نصــر هللا،2002( 

وتقــوم عمليــة االختيــار علــى عــدة خطــوات رئيســة كمــا يذكرهــا عبــد الباقــي )2007( ومر�ضــي )2006( ونصــر هللا )2002( 
وهــي كمــا يلــي:

- تلقي طلبات التوظيف.-  اإلعالن عن الوظيفة.   

- االختبارات وفحص املتقدمين.-  تعبئة طلبات التوظيف.   

- التأكد من صحة البيانات واالستعالم عن طالب الوظيفة.-  املقابالت.    

- قررا االختبار.-  الفحص الطبي.   

عوامل نجاح عملية االختيار والتعيين:
ســمعة املنظمــة وعالقتهــا العامــة: وتنتــج ســمعة املنظمــة مــن السياســات واإلجــراءات التــي تتبنهــا وتتبعهــا خــالل عمليــة - 

االختيــار وخــالل عملهــا املعتــاد مثــل إجــراءات خاصــة باالمتحانات وأســاليبه.

التشــريعات الحكوميــة: مثــل قوانيــن والتعليمــات الحكوميــة التــي تجبــر املنظمــة علــى إتبــاع سياســات معينــة عنــد - 
إجــراء عمليــة االختيــار. )نصــر هللا، 2002(.

تدريب وتطوير املوارد البشرية:
تدريب املوارد البشرية:

أهمية التدريب تتمثل في:

األهمية بالنسبة للمنظمة: 1-

معالجــة نقــاط ضعــف األداء، وتحســين املهــارات الخاصــة بالعمــل، ومعالجــة املشــكالت التــي تواجــه املنظمــة، ومســاعدة 
العامليــن فــي التعــرف علــى األهــداف التنظيميــة، واملســاهمة فــي انفتــاح املنظمــة علــى املجتمــع الخارجــي.

األهمية بالنسبة ألفراد املنظمة: 2-

زيادة ثقة الفرد في نفسه واعتماده على ذاته ورفع روحه املعنوية.- 

تزيــد مــن االحتــرام املتبــادل بيــن العامليــن وتنمــي روح العمــل الجماعــي، وتكســب الفــرد خبــرات ومهــارات جديــدة تؤهلــه - 
لتحمــل أعبــاء وشــغل مناصــب قياديــة.

تكسب الفرد املرونة في حياته العملية وعدم الخوف من تعلم ما أستجد من معارف.- 

زيادة وتطوير قدرات األفراد على حل املشكالت التي يوجهونها وكذلك مساعدتهم على اتخاذ القرارات األفضل.- 

مراحل عملية التدريب
يقســم نصــر هللا )2002( املراحــل التــي يمــر بهــا التدريــب كعمليــة إلــى ثــالث مراحــل أساســية هــي: التخطيــط، والتنفيــذ، 

والتقييــم، ويمكــن توضيحهــا كمــا يلــي:

 - تخطيط برامج التدريب
ً
أوال

نظــًرا لســرعة التغيــرات فــي البيئــة التــي تعيــش فيهــا، فــإن املنهجيــة التقليديــة للتخطيــط ســتكون أقــل فاعليــة، وهــذا 
يتطلــب إيجــاد ســبل ومنهجيــة جديــدة لتصميــم البرامــج التدريبيــة، وهــذه املنهجيــة الجديــدة للتخطيــط تتطلــب عــدة مطالــب:

توســيع مجــال تحديــد االحتياجــات التدريبيــة التــي تعتبــر الركيــزة األساســية لعمليــة تخطيــط وتصميــم التدريــب التــي 1- 
تهــدف إلــى إحــداث مجموعــة التغيــرات التــي تعبــر عــن االحتياجــات التدريبيــة.

 لالحتياجات املتجددة غير املستقرة.2- 
ً
مراعاة الطبيعة املؤقتة للخطط التدريبية باعتبارها تحديدا
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أن تتضمــن الخطــط التدريبيــة إقامــة قاعــدة عريضــة واســعة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة وتدريــب املهتميــن 3- 
العمليــة. لهــذه  واملمارســين 

معالجــة  -  يتطلــب  وهــذا  والتخطيــط  التدريبيــة  االحتياجــات  لقيــاس  ودقيــق  واضــح  تشــخيص  هنــاك  يكــون  أن 
باملنظمــة. الخاصــة  البيئــة  مــع  التفاعــالت 

تتطلب االهتمام بالقيم واألخالقيات التي من خاللها يتم التمييز بين ما هو كائن وما يجب أن يكون )ياغي، 2003(.5- 

ثانًيا - تنفيذ برنامج التدريب

فــي هــذه املرحلــة يتــم تحديــد اإلطــار العــام لإلجــراءات التنفيذيــة للبرامــج التدريبيــة، وأهــم الجوانــب التنفيذيــة التــي يجــب 
اإلعــداد لهــا.

ا - تقييم برنامج التدريب
ً
ثالث

يعتبــر تقييــم برنامــج التدريــب جــزًءا متمًمــا لعمليــة التدريــب وهــو املرحلــة األخيــرة فــي العمليــة التدريبيــة. ويقصــد بالتقييم 
تلــك اإلجــراءات املســتخدمة فــي قيــاس كفــاءة البرامــج التدريبيــة ومــدى نجاحهــا فــي تحقيــق أهدافهــا إلــى جانــب قيــاس كفــاءة 
املتدربيــن ومــدى التغيــر الــذي حققــه التدريــب وقيــاس كفــاءة املدربيــن، وتعتبــر عمليــة تقييــم التدريــب مــن أهــم وأصعــب مراحــل 

العمليــة التدريبيــة )نصــر هللا، 2000(.

تحفيز املوارد البشرية

التحفيــز هــو فكــر النجــاح وفــن إدارة البشــر وتحقيــق احتياجاتهــم وحفزهــم لبــذل كل طاقــة وجهــد أكبــر لتحقيــق التطــور 
الكامــل، والتحفيــز هــو مــن أهــم ميــزات اإلدارة الحديثــة التــي تعتبــر اإلنســان أهــم مــوارد املنظمــة التــي يجــب الحفــاظ عليهــا 
)مرعــي، 2000(. واملنظمــات الناجحــة هــي تلــك التــي يصعــب فيهــا التمييــز بيــن املديــر والعامــل، وتســعى إدارتهــا ملشــاركة املوظفيــن 
فــي صنــع القــرارات باإلضافــة إلــى أنهــا تشــعر املوظفيــن فيهــا علــى اختالفهــم مناصبهــم ومواقعهــم أن األعمــال التــي يقومــون بأدائهــا 

مــن أهــم األعمــال التــي تقــوم بهــا املنظمــة )الطائــي، 2006(.

وتقــوم املنظمــة باســتخدام الحوافــز مــن أجــل تحســين األداء كًمــا ونوًعــا وتحســين جــودة حيــاة العمــل، واملحافظــة علــى 
النواحــي الصحيــة واالجتماعيــة للموظفيــن وعائالتهــم )عبــد الباقــي،2007(.

ويهدف التحفيز:
جذب موارد بشرية بمهارات وقدرات عالية.- 

تحسين أداء العاملين وزيادة مستوى إنتاجهم.- 

تعزيز صور املنظمة بين العاملين فيها وفي مجتمع األعمال.- 

االحتفاظ باملوارد البشرية الجيدة املوجودة لدى املنظمة )الهيتي، 2005(.- 

افز: مكونات نظام الحو

يتكــون نظــام الحوافــز مــن ثالثــة عناصــر أساســية هــي الفــرد وموقــف العمــل والوظيفــة، والعالقــة بيــن هــذه العناصــر 
موضحــة كالتالــي:

األفــراد: يختلــف املوظفــون مــن حيــث خبراتهــم وإدراكهــم واتجاهاتهــم وقيمهــم وكذلــك يختلفــون بالحاجــات التــي - 
يرغبــون فــي إشــباعها.

طبيعة الوظيفة: تلعب طبيعة الوظيفة دور كبير في تحديد الحوافز.- 

موقــف العمــل: أو البيئــة التــي يتــم فيهــا العمــل تؤثــر علــى املســتويات التحفيزيــة املســتخدمة حيــث إن لــكل موقــف - 
األســلوب التحفيــزي الــذي يناســبه. )العائــدي، 2000(.
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اإلنتاجية
مفهوم اإلنتاجية: 1-

املرجعالتعرف
)Litter, 1883(اإلنتاجية= القدرة على اإلنتاج

)Japan Productivity Center, 1958(اإلنتاجية هي ماذا يستطيع الفرد أن ينجزه مع املواد أو التكنولوجيا.
)Bjorkman, 1991(اإلنتاجية= بشكل أسا�ضي هي قضية تحمل أسلوب شخ�ضي وهي توجهنا الدائم لتحسين أنفسنا واألشياء من حولنا.

)Chew, 1988(اإلنتاجية= عدد الوحدات من املخرجات وحدات املدخالت.
)Sink and Tuttle, 1989(اإلنتاجية= املخرجات الفعلية املوارد املتوقع استخدامها.

)Thurow, 1993(اإلنتاجية )املخرجات لكل ساعة عمل( العامل طويل األجل، الذي يحدد متوسط معيشة السكان.
)Kaplan and Cooper(اإلنتاجية هي مقارنة للمدخالت املادية ملصنع ما مع املخرجات املادية لذلك املصنع.

العوامل املؤثرة على اإلنتاجية: 2-

املجموعــة األولــى: وتشــمل عوامــل عامــة مثــل املنــاخ والتوزيــع الجغرافــي للمــواد الخــام، وتنظيــم ســوق العمــل، وحجــم - 
الســوق، والبحــث العلمــي والفنــي.

وحجــم -  املســتغلة،  الطاقــة  ونســبة  التكامــل  درجــة  مثــل  والفنيــة  التنظيميــة  العوامــل  وتضــم  الثانيــة:  املجموعــة 
اإلنتــاج، وجــودة املــواد الخــام والناتــج النهائــي، وخدمــات الصيانــة وكميــة املاكينــات املتوافــرة للعمــال، وطول ســاعات 

العمــل، واختيــار املوظفيــن.

 املجموعــة الثالثــة: وتشــمل العوامــل اإلنســانية مثــل عالقــات العمــل بــاإلدارة، وظــروف العمــل والحوافــز، التكيــف - 
وتركيــب القــوى العاملــة ومــع ذلــك يكثــر الحديــث عــن العوامــل الثالثــة املؤثــرة فــي اإلنتاجيــة، ممثلــة فــي رأس املــال 

واإلدارة والعمــل البحــوث والتنميــة والتعليــم.

تحسين اإلنتاجية 3-

)Tangent, 2005: 37( :تحسينات اإلنتاجية تكون بشكل أسا�ضي نتيجة لخمس عالقات مختلفة

زيادة املخرجات أسرع من املدخالت )نمو مدار(.- 

مخرجات أكثر من نفس املدخالت )عمال أذكى(.- 

مخرجات أكثر مع تقليل املدخالت )املثالي(.- 

نفس املخرجات مع مدخالت أقل )كفاءة أكبر(.- 

انخفــاض املخرجــات املدخــالت بشــكل أكبــر )انخفــاض مــدار( انخفــاض املدخــالت نســبًيا أكبــر مــع االنخفــاض فــي - 
املخرجــات.

أسباب فشل تحسين اإلنتاجية  -

تأثيــًرا علــى اإلنتاجيــة والتــي  درس )Hoffman & Mehre )1999 مجموعــة مــن العوامــل والتــي تمثــل العوامــل األكثــر 
يمكــن تســبب فشــل برامــج تحســينها. وقــد صنــف الباحثــان هــذه العوامــل إلــى مجموعتيــن كالتالــي:

املجموعة األولى - وتتكون من سبعة عوامل، هي األكثر أهمية والتي تسبب فشل برامج تحسين اإلنتاجية:
التزام اإلدارة العليا.- 

عدم التخطيط لتحسين اإلنتاجية.- 

ضعف تدريب املشرفين فيما يتعلق بمشكالت تحسين اإلنتاجية.- 

عدم كفاية / فاعلية التنسيق بين األقسام.- 

عدم كفاية االستثمارات في تدريب القوى العاملة.- 
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ضعف التنسيق على مستوى املنظمة.- 

ضعف العالقات بين املوظفين.- 

املجموعة الثانية - وتتكون من خمسة عوامل، وهي ثانوية في تأثيرها على فشل برامج تحسين اإلنتاجية:
شعف املدراء في اإلدارات الوسطى/ مشرف الخط األول.- 

ضعف الحوافز واملكافآت.- 

ضعف الهندسة الصناعية.- 

عدم كفاية االستثمارات في تدريب املشرفين واملدراء.- 

ضعف نظام املعلومات.- 

العالقة بين استراتيجيات إدارة املوارد البشرية وتحسين اإلنتاجية:
العالقة بين تخطيط املوارد البشرية وتحسين اإلنتاجية 1-

يؤثر تخطيط املوارد البشرية في تحسين اإلنتاجية من خالل:- 

املساعدة في معرفة مراكز القوة والضعف في املوارد البشرية املتاحة.- 

املساهمة في تحسين االستخدام األمثل في التعامل مع القوى البشرية لتقليص التكاليف.- 

توفير قاعدة واسعة للبيانات املتاحة للمنظمة وبالتالي يساهم في وضع القرارات الرائدة.- 

التخطيط لبرامج تدريبية عامة وأخرى خاصة بعضها قصير األمد والبعض اآلخر طويل األمد.- 

العالقة بين اختيار املوارد البشرية وتحسين اإلنتاجية: 2-

يؤثر اختيار املوارد البشرية في تحسين اإلنتاجية من خالل:- 

 من حيث املهارات والقدرات واملعارف.- 
ً
اختيار املوظفين األكثر تأهيال

تحقيق درجة عالية من االتساق بين املرشح املختار وطبيعة املسار الوظيفي.- 

تحديد مسارات األنشطة الالحقة للموارد البشرية كالتدريب وغيرها.- 

عدم إهدار موارد املنظمة والعمل على االستفادة بالقدر املمكن منها.- 

إيجاد سمعة جيدة للمنظمة )الطائي، 2006(.- 

العالقة بين تحفيز املوارد البشرية وتحسين اإلنتاجية: 3-

ويؤثر تحفيز املوارد البشرية في تحسين اإلنتاجية من خالل:- 

تنمية ورفع روح الوالء واالنتماء لدى املوظفين.- 

تنمية روح التعاون بين العاملين وتنمية روح الفريق والتضامن.- 

إشعار العاملين بروح العدالة داخل املنظمة.- 

إشباع احتياجات العاملين بشتى أنواعها.- 

فصل الراتب األسا�ضي عن نظام الحوافز املتبع داخل املنظمة.- 

إجراء مراجعة دورية ملعايير األداء من أجل رفعها أو خفضها )العاني، 2007(  و)عبد الباقي، 2007(  و)نصر هللا، 2002(- 

نبذة عن شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإللكترونية:

شــركة صناعيــة تأسســت عــام )1994( وتعمــل الشــركة علــى مواكبــة التطــور الصناعــي والتكنولوجــي فــي العالــم، وذلــك 
للــدور   

ً
إدراكا الشــركة  فــي  والعامليــن  الكــوادر  كافــة  مــن  املبذولــة  والجهــود  اإلدارة  مجلــس  مــن  املســتمرة  التوجهــات  بفضــل 

الحيــوي الفاعــل الــذي تقــوم بــه لخدمــة املســتهلكين واملســاهمين واالقتصــاد األردنــي بشــكل عــام وبمــا يكفــل لهــا االســتمرار 
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واالرتقــاء وقــد اســتطاعت الشــركة ظــان تكســب ثقــة املســتهلك األردنــي بحيــث 1أصبحــت منتجاتهــا فــي كل منــزل أردنــي وذلــك ملــا 
تقدمــة الشــركة مــن جــودة املنتــج وخدمــة مــا بعــد البيــع.

نشاط الشركة الرئيس

يقــوم نشــاط الشــركة علــى تصنيــع وبيــع أجهــزة LG وغيرهــا مــن املنتجــات التــي تحمــل العالمــة التجاريــة الخاصــة 
ملجمــع الشــرق األوســط بحيــث تشــمل هــذه األجهــزة األصنــاف التاليــة:

مصانــع  خــالل  مــن  تصنيعهــا  يتــم  والتــي  واملكيفــات(  والصوبــات  فــات  وامليكــرو  الثالجــات  الغســاالت،  )التلفزيونــات، 
الصناعيــة. بأحــدث األجهــزة واملعــدات  املــزودة  النقيــرة  الصناعيــة ومنطقــة  الثانــي  امللــك عبــد هللا  فــي مدينــة  الشــركة 

الــذراع  هــي  الشــركة  بــأن  علًمــا  الخليلــي وأوالده،  لشــركة درويــش  يتبــع  معــرض   )13( مــن خــالل  املنتجــات  توزيــع  يتــم 
التســويقي والوكيــل الحصــري ملنتجــات LG الصناعيــة الســوق املحلــي كاملــة بحيــث تتبــع الشــركة املوزعــة خطــة توزيــع محليــة 
عــن طريــق معارضهــا الرئيســة املوجــودة فــي العاصمــة وجميــع محافظــات اململكــة األردنيــة الهاشــمية عــن طريــق اســتخدام نظــام 
التقســيط املريــح للدوائــر الحكوميــة واملؤسســات العامــة والخاصــة والبنــوك فــي اململكــة، وتعتبــر شــركة الجنــوب لإللكترونيــات 
املباشــر  البيــع  فــي  معارضهــا  علــى  وتعتمــد  األخــرى  األوســط  الشــرق  مجمــع  ملنتجــات  الحصــري  والوكيــل  التســويقي  الــذراع 
واســتخدام نظــام التقســيط املريــح للدوائــر الحكوميــة واملؤسســات العامــة والخاصــة فــي اململكــة يتــم تصديــر منتجــات الشــركة 

إلــى العديــد مــن الــدول العربيــة عــن طريــق وكالء رئيســين وضمــن عقــود وصفقــات.

الدراسات السابقة

دراســة ) الفار�ســي 2006(: بعنــوان »أثــر وظائــف إدارة املــوارد البشــرية فــي تحقيــق التغييــر التنظيمــي فــي الــوزارات فــي 
ســلطنة عمــان: دراســة ميدانيــة« وهدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر وظائــف إدارة املــوارد البشــرية )تحليــل وتصميــم 
وعالقــات  األداء،  وإدارة  والتحفيــز،  والتطويــر،  والتدريــب  واالختيــار،  واالســتقطاب  البشــرية،  املــوارد  وتخطيــط  العمــل، 
املوظفيــن( والعوامــل الشــخصية )العمــر، والجنــس، واملســتوى التعليمــي ( والعوامــل الوظيفيــة )املســتوى الوظيفــي، والخبــرة 
العمليــة( علــى التغييــر التنظيمــي فــي الــوزارات املركزيــة فــي ســلطنة عمــان، والكشــف عــن املعوقــات التــي تواجــه إدارة املــوارد 
البشــرية نحــو التغييــر التنظيمــي فــي تلــك الــوزارات. ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن وظائــف إدارة املــوارد 
البشــرية لهــا أثــر فــي تحقيــق التغييــر التنظيمــي فــي الــوزارات محــل الدراســة فــي ســلطنة عمــان إضافــة إلــى وجــود معوقــات تحــد مــن 
فعاليــة هــذه الوظائــف نحــو تحقيــق التغييــر التنظيمــي، وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل علــى تطويــر خطــة للتنبــؤ باألماكــن 
التــي ســيكون فيهــا فائــض أو عجــز فــي املــوارد البشــرية داخــل الــوزارات وكذلــك تطويــر اســتراتيجية املــوارد البشــرية علــى هيئــة 
خطــة منفصلــة ومجهــزة تأخــذ بعيــن االعتبــار األهميــة واألســبقية للبرامــج والسياســات والعمليــات التــي يجــب أن تطــور أو تنفــذ.

دراســة )الدوســري 2006(: »أثــر نظــام الحوافــز فــي زيــادة وتحســين اإلنتاجيــة لــدى العامليــن« تناولــت هــذه الدراســة 
نظــام  أثــر  معرفــة  إلــى  هدفــت  وقــد  الســعودية  العربيــة  اململكــة  فــي  الباحــة  منطقــة  إمــارة  فــي  واإلنتاجيــة  الحوافــز  موضــوع 
فــي اإلمــارة وقــد اعتمــد الباحــث علــى تحليــل  الحوافــز بشــقيها املعنويــة واملاديــة علــى إنتاجيــة العامليــن وتحســين اإلنتاجيــة 
املصــادر واختبــار الفــروق وبعــد عمليــة التحليــل األزمــة توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج كانــت أهمهــا: يؤثــر نظــام 
لحوافــز علــى مســتوى إنتاجيــة العامليــن فــي  إمــارة منطقــة الباحــة وتســاعد فــي تحســين إنتاجيتهــم بشــكل عــام. تمثــل الحوافــز 
 علــى تحســين اإلنتاجيــة ومســتوى إنتاجيــة العامليــن فــي إمــارة منطقــة الباحــة وتســاهم فــي تحســين نوعيــة 

ً
 مؤثــرا

ً
املاديــة عامــال

األداء لديهــم. تطبــق إمــارة منطقــة الباحــة نظــام حوافــز عــادل ومناســب ويراعــي الفــروق الفرديــة للعامليــن واختــالف املراكــز 
الوظيفيــة. وتمثــل الترقيــة ونظــام الرواتــب واألجــور واملكافــآت أدوات فعالــة فــي تحفيــز العامليــن وتحســين إنتاجيتهــم فــي إمــارة 
منطقــة الباحــة. أوصــت الدراســة بضــرورة االســتمرار بنظــام الحوافــز فــي إمــارة منطقــة الباحــة بوضعــه الحالــي مــع ضــرورة 

مراعــاة عنصــر التطويــر والتحســين املســتمر لــه.

دراســة )الحــالق 2008(: بعنــوان »أثــر وظائــف إدارة املــوارد البشــرية فــي تحســين أداء املوظفيــن فــي الــوزارات األردنيــة«. 
أثــر وظائــف إدارة املــوارد البشــرية )التخطيــط، واالختيــار، والتدريــب والتطويــر،  إلــى التعــرف علــى  وهدفــت هــذه الدراســة 
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والتحفيــز( فــي تحســين أداء املوظفيــن فــي الــوزارات األردنيــة وتكــون مجتمــع الدراســة مــن املوظفيــن فــي املســتويات اإلداريــة العليــا 
والوســطى والدنيــا فــي الــوزارات األردنيــة، وكانــت نتائــج الدراســة:

يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لوظائــف إدارة املــوارد البشــرية )التخطيــط واالختيــار، والتدريــب والتطويــر والتحفيــز( - 
فــي تحســين أداء املوظفيــن فــي الــوزارات األردنيــة.

تعــزي -  املوظفيــن،  أداء  تحســين  فــي  البشــرية  املــوارد  إدارة  وظائــف  ألثــرب  إحصائيــة  دالالت  ذات  فــروق  يوجــد  ال 
الوظيفيــة(. والخبــرة  الوظيفــي،  واملســتوى  العلمــي،  واملؤهــل  )العمــر،  الوظيفيــة  واملختبــرات  الديموغرافيــة  الخصائــص 

يوحد فروق ذات دالئل إحصائية ألثر وظائف إدارة املوارد البشرية في تحسين أداء املوظفين تعزى للجنس.- 

وأوصــت الدراســة أن تعمــل الــوزارات األردنيــة علــى تطويــر خطــة تنبــؤ باألقســام والدوائــر التــي ســيكون بهــا عجــز أو - 
فائض من الكوادر البشرية في املستقبل، ضرورة القيام بدراسات مسحية للتعرف على قدرات ومهارات املوظفين 
وأن يتــم تدويــر املوظــف لقدراتــه ومؤهالتــه فــي العمــل املناســب. وضــرورة اعتمــاد أســاليب التحفيــز املناســبة التــي تلبــي 

رغبــات واحتياجــات املوظفيــن وأن تقــوم سياســة التحفيــز علــى العدالــة والشــفافية.

دراســة األصبحــي )2008(: بعنــوان »العوامــل الداخليــة املؤثــرة علــى اإلنتاجيــة فــي الشــركات الصناعيــة اليمنيــة« هدفــت 
هــذه الدراســة تحديــد طبيعــة العوامــل الداخليــة وأثرهــا علــى اإلنتاجيــة، كمــا اســتهدفت الدراســة تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك 
فــروق فــي )اإلنتاجيــة الكليــة وإنتاجيــة العمــل وإنتاجيــة رأس املــال( تعــزى لتأثيــر العوامــل الداخليــة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى 
مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا: عــدم وجــود تأثيــر للكفــاءة اإلداريــة وحجــم املنظمــة علــى اإلنتاجيــة، كمــا توصلــت الدراســة 
إلــى وجــود تأثيــر ملتغيــرات ثقافــة رقابــة الجــودة ومقاومــة التغييــر وضعــف العالقــات بيــن العامليــن ومعــدل األجــور والحوافــز 
التكنولوجــي  والتطــور  املنتجــات  وتصميــم  والصيانــة  املســتغلة  اإلنتاجيــة  والطاقــة  العمــل  وتصميــم  والتطويــر  والبحــث 

للمعــدات والتدريــب علــى اإلنتاجيــة.

تــم صياغــة مجموعــة مــن التوصيــات املبنيــة علــى النتائــج املســتخلصة مــن الدراســة وكان مــن أهمهــا االهتمــام  كمــا 
بموضــوع الجــودة وضــرورة تطويــر أنظمــة إدارة الجــودة والعمــل علــى تحســين العالقــات بيــن العامليــن ودعــم البحــث والتطويــر 
 
ً
وتحســين هيكلــة األجــور والحوافــز وتصميــم العمــل وتفعيــل برامــج الصيانــة والتدريــب. وأخيــًرا فــإن الدراســة فتحــت مجــاال

كبيــًرا للعديــد مــن الدراســات املســتقبلية فــي موضــوع اإلنتاجيــة فــي القطــاع الصناعــي فــي اليمــن.

دراســة )Hasson, 2007(: بعنــوان: محــددات التدريــب علــى أســاس الشــركة وأثــر التدريــب علــى أداء الشــركة، قــام 
الباحــث بفحــص محــددات تدريــب املوظفيــن مــن وجهــة نظــر الشــركة، وإلــى أي مــدى يمكــن لالســتثمار فــي التدريــب تعزيــز 
أداء الشــركة وتوصــل إلــى أن: مقــدار اإلنفــاق علــى التدريــب هــو العامــل األكثــر أهميــة فــي شــرح ربحيــة الشــركات التــي تنتمــي إلــى 
)10%( مــن ربحيــة الصناعــة ويشــير البحــث إلــى دراســتي: )Barrettand O`Connell, 2001( و)Deaden, 2000( اللتــان هدفتــا 

إلــى فحــص أثــر التدريــب علــى إنتاجيــة الشــركة وتوصلتــا إلــى أن الشــركة تحقــق إنتاجيــة عاليــة مــن عمليــات التدريــب.

دراســة )Buckley and Monks, 2004(: بعنــوان: »The Implications of Meta-Qualities for HR Role« هدفــت 
الدراســة إلــى اختبــار تصــورات مديــري املــوارد البشــرية مــن خــالل الطرائــق التــي تــم التغييــر املنافســة بينهــم عبــر املــدى الزمنــي 
لعمليــة اإلدارة التعليميــة، والطرائــق التــي اســتعملوا فيهــا هــذه املنافســة ضمــن حــاالت عملهــم. وأشــارت نتائــج الدراســة أن 
أعلــى الدرجــات كانــت )للمهــارات والقــدرات االجتماعيــة( و)املرونــة العاطفيــة( وقــد كان هنــاك زيــادة فــي تصــورات املشــاركين 
فــي هذيــن النوعيــن خــالل فتــرة الســنتين، وقــد تــم االســتفادة مــن هــذه األدبيــة فــي بنــاء النمــوذج وصياغــة الفرضيــات املتعلقــة 

بتنميــة املهــارات لألفــراد ولكنهــا لــم تتطــرق لبقيــة املتغيــرات األخــرى.

 Applying and Expanded Contingency Perspective to Assess the« بعنــوان   :)Dutch, 2004( دراســة 
Appropriateness of SHRM« وهدفــت إلــى بيــان العيــوب فــي حقــل إدارة املــوارد البشــرية عــن طريــق تجســير أفضــل منظــور 
وأفضل ممارســة، وأجريت الدراســة على )112( شــركة صناعية أمريكية، وتخدم نتائج الدراســة مســتويات متعددة وتســاعد 
التنظيميــة،  والثقافــة  املنظمــة  باســتراتيجية  املتمثلــة  املتنافســة  االســتراتيجية  البشــرية  املــوارد  إدارة  منظــور  توضيــح  فــي 

واألعــراف الصناعيــة التــي تــؤدي إلــى تحســين األداء فــي نظــام املــوارد البشــرية وتحســين املخرجــات التنظيميــة.
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التعقيب على الدراسات السابقة
 - أوجه الشبه بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

ً
أوال

مــن حيــث األهــداف اتفقــت هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة فــي تناولهــا ملوضــوع اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية 
وأثرهــا فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة فــي املنظمــات وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى العالقــة بيــن اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية 
وأثرهــا فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات، وتقديــم مقترحــات وتوصيــات ذات فائــدة فــي إطــار 
املوضــوع قيــد البحــث، لشــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات وللمنظمــات الصناعيــة األخــرى، ألن القليــل مــن الباحثيــن 
تناولوا في أبحاثهم الربط بين استراتيجية إدارة املوارد البشرية واإلنتاجية، حيث إن موضوع هذه الدراسة يعد من املوضوعات 
الحديثــة التــي تتميــز بهــا هــذه الدراســة، وتقديــم اســتنتاجات علميــة، مــن شــأنها تعزيــز الجوانــب اإليجابيــة فــي اســتخدام مفهــوم 

اســتراتيجية املــوارد البشــرية فــي شــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات والتعــرف علــى الجوانــب الســلبية لغايــات تالفيهــا.

لذلــك فــإن التطــرق للعالقــة بيــن اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية وأثرهــا فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة يكتســب أهميــة 
كبرى لدى الباحثين األمر الذي أدى إلى تناوله عبر الكثير من الدراســات، منها جاءت دراســة )الفار�ضــي، 2006( للتعرف على 
أثــر وظائــف إدارة املــوارد البشــرية )تحليــل وتصميــم العمــل، وتخطيــط املــوارد البشــرية، واالســتقطاب واالختيــار، والتدريــب 
التعليمــي(  واملســتوى  والجنــس،  )العمــر،  الشــخصية  والعوامــل  املوظفيــن(  وعالقــات  األداء،  وإدارة  والتحفيــز،  والتطويــر، 
والعوامــل الوظيفيــة )املســتوى الوظيفــي، والخبــرة العمليــة( علــى التغييــر التنظيمــي فــي الــوزارات املركزيــة فــي ســلطنة عمــان، 
والكشــف عــن املعوقــات التــي تواجــه إدارة املــوارد البشــرية نحــو التغييــر التنظيمــي فــي تلــك الــوزارات.  بينمــا جــاءت دراســة 
أمــا  اإلنتاجيــة.  وتحســين  العامليــن  إنتاجيــة  علــى  واملاديــة  املعنويــة  بشــقيها  الحوافــز  نظــام  أثــر  ملعرفــة   )2006 )الدوســري، 
دراســة )الحــالق، 2008( فتناولــت أثــر وظائــف إدارة املــوارد البشــرية )التخطيــط، واالختيــار، والتدريــب والتطويــر، والتحفيــز( 
ثــم جــاءت دراســة األصبحــي )2008( لتتطــرق إلــى تحديــد طبيعــة العوامــل  فــي الــوزارات األردنيــة.  فــي تحســين أداء املوظفيــن 
الداخليــة وأثرهــا علــى اإلنتاجيــة وتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك فــروق فــي )اإلنتاجيــة الكليــة وإنتاجيــة العمــل وإنتاجيــة رأس املــال( 

تعــزى لتأثيــر العوامــل الداخليــة.

 )Hasson, 2007( مــن جانــب آخــر نــرى أن مــن الدراســات األجنبيــة التــي لهــا عالقــة بمتغيــرات الدراســة جــاءت دراســة
للتعــرف علــى محــددات التدريــب وأثرهــا علــى أداء الشــركة، مــن خــالل فحــص محــددات تدريــب املوظفيــن، وإلــى أي مــدى يمكــن 
لالســتثمار فــي التدريــب تعزيــز أداء الشــركة. أمــا دراســة ) Buckley and Monks, 200( فهدفــت إلــى اختبــار تصــورات مديــري 
املــوارد البشــرية مــن خــالل الطرائــق التــي تــم التغييــر املنافســة بينهــم عبــر املــدى الزمنــي لعمليــة اإلدارة التعليميــة، والطرائــق 
 دراســة ) Dutch, 200( أوضحــت العيــوب فــي حقــل إدارة 

ً
التــي اســتعملوا فيهــا هــذه املنافســة ضمــن حــاالت عملهــم. وأخيــرا

املــوارد البشــرية عــن طريــق تجســير أفضــل منظــور وأفضــل ممارســة.

مــن حيــث املنهجيــة املتبعــة فــي الدراســات الســابقة فجميعهــا اســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي وهــو املنهــج التــي 
اســتخدمته الدراســة الحاليــة وهــو الــذي يهتــم بتحديــد الواقــع وجمــع الحقائــق عنــه وتحليــل بعــض جوانبــه، بمــا يســاهم فــي 
العمــل علــى تطويــره، ومــا زيــد هنــا اســتخدام الباحثــة أســلوبي الوصــف الكيفــي والكمــي مًعــا، ألن هــذا األســلوب يجمــع بيــن 

مميــزات الدراســات الكيفيــة والكميــة، ويتجنــب عيوبهمــا.

 ،)Hasson, 2007( من حيث األداة املستخدمة في الدراسات السابقة، فجميعها استخدم أداة للدراسة، ماعدا دراسة
.)Buckley and Monks , 200 ( دراسة

مــن حيــث مجتمــع الدراســة، نجــد أن جميــع الدراســات اهتمــت بتحديــد الواقــع وجمــع الحقائــق عنــه وتحليــل بعــض 
 )Buckley and Monks , 200 ( أمــا دراســة ،)Hasson ،2007( جوانبــه وتحديــد مجتمــع لتطبيــق الدراســة، ماعــدا دراســة

فــكان مجتمعهــا غيــر محــدد.

مــن حيــث املــكان الــذي طبقــت فيــه الدراســة، فجميعهــا طبقــت داخــل بيئــات عربيــة كمــا فــي دراســة )الفار�ضــي، 2006(، 
فــي مجتمعــات  والبعــض اآلخــر طبــق  )األصبحــي، 2008(.  )الحــالق، 2008(، ودراســة  )الدوســري، 2006(، ودراســة  دراســة 

.)Dutch, 200 ( ودراســة ،)Buckley and Monks, 200 ( ودراســة ،)Hasson, 2007( أجنبيــة غربيــة مثــل دراســة
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ثانًيا - أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

البشــرية  املــوارد  إدارة  بيــن اســتراتيجيات  العالقــة  التعــرف علــى  فــي  الســابقة  الدراســات  تناولتهــا  التــي  تباينــت املحــاور 
)تخطيــط املــواد البشــرية، واالختيــار والتعييــن، والتدريــب والتطويــر، والتحفيــز( واإلنتاجيــة، وآليــات املعالجــة لتلــك املحــاور، 
فبعــض الدراســات اعتمــدت وجهــات نظــر مجتمــع الدراســة، وبعضهــا اعتمــد علــى وجهــة نظــر ُمعــد املهمــة البحثيــة، وبعضهــا 

اعتمــد التحليــل لألدبيــات املرتبطــة باملوضــوع واســتخالص النتائــج.

كذلــك تختلــف هــذه الدراســة عــن غيرهــا فــي أنهــا تتنــاول الكشــف عــن العالقــة بيــن اســتراتيجيات إدارة املــوارد البشــرية 
)تخطيــط املــواد البشــرية، واالختيــار والتعييــن، والتدريــب والتطويــر، والتحفيــز، واإلنتاجيــة( متخــذة مــن شــركة مجمــع الشــرق 
األوســط للصناعــات الهندســية واإللكترونيــة )LG( نموذًجــا إلجــراء املســح امليدانــي ملعرفــة هــذه العالقــة، فهــي دراســة ميدانيــة 
استخدمت من أدوات الدراسة املتاحة االستبانة للكشف عن إجابات املبحوثين حول تساؤالت الدراسة للوصول إلى النتائج.

كما أيًضا من أوجه االختالف الجوهرية لهذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تتسم بالتعددية لعينة الدراسة.

يضاف لذلك أنها لها صفة الشمولية ألدبيات اإلطار النظري الذي تناولته صفحات تلك األدبيات عبر عدة محاور هي:

مفهوم إدارة املوارد البشرية.- 

مفهوم االستراتيجية.- 

خطوات اإلدارة االستراتيجية.- 

مكونات استراتيجية إدارة املوارد البشرية.- 

املداخل النظرية الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية.- 

االختيار والتعيين ومراحله وعوامل نجاحه.- 

تدريب وتطوير املوارد البشرية.- 

مراحل عملية التدريب، وتحفيز املوارد البشرية.- 

اإلنتاجية، والعوامل املؤثرة على اإلنتاجية، وتحسينها وأسباب فشلها.- 

العالقة بين استراتيجيات إدارة املوارد البشرية وتحسين اإلنتاجية.- 

ا - أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
ً
ثالث

تتمثل فيما يلي:

االســتفادة مــن الدراســات الســابقة فــي تحديــد مشــكلة الدراســة، وإثــراء اإلطــار النظــري للدراســة الحاليــة، مــن خــالل - 
االســتفادة مــن األطــر النظريــة، وأدبيــات هــذه الدراســات.

االستفادة من بعض املراجع التي استندت إليها هذه الدراسات.- 

االطالع على دراسات أجنبية وعربية في موضوع الدراسة الحالية.- 

االستفادة من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة.- 

تحديد منهج الدراسة واألساليب اإلحصائية املناسبة.- 

تحليل وتفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة.- 

مشكلة الدراسة

إن اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية الفعالــة يتوقــف عليهــا اآلن اســتراتيجية املنظمــة املســتقبلية، حيــث توفــر وتلبــي 
حاجــة اإلدارات األخــرى املكونــة للمنظمــة مــن املــوارد البشــرية املناســبة، واملدربــة واملؤهلــة، واملحفــزة بشــكل جيــد، مــن خــالل 
برامج تدريبية، وسياســات تعليمية، تضعها إدارة املوارد البشــرية لرفع وتنمية قدرات هذه املوارد البشــرية والتي عن طريقها 

ســتحقق كل إدارة أو وظيفــة داخــل املنظمــة أهدافهــا االســتراتيجية.
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وتســعى شــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات بإدارتهــا جاهــدة إلــى تحقيــق هــذه األهــداف، إذ كان البــد مــن القيــام 
بهــذه الدراســة للتأكــد مــن فعاليــة إدارة املــوارد البشــرية، املتبعــة ومــن أثرهــا اإليجابــي فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة فــي املنظمــات 

الصناعيــة، لــذا فــإن مشــكلة الدراســة تتمثــل فــي اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة:

ما مدى تأثير استراتيجية إدارة املوارد البشرية في رفع مستوى اإلنتاجية في شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات؟- 

ما درجة تقدم اإلنتاجية نتيجة لتطبيق هذه االستراتيجيات؟- 

ما مدى التزام األفراد العاملين في الشركة بالقوانين والتعليمات التي تفرضها االستراتيجيات املطبقة في الشركة؟- 

ما مدى تحقيق ارتفاع مستوى اإلنتاجية على مستوى املؤسسات الصناعية األخرى؟- 

هل استراتيجية إدارة املوارد البشرية املنفذة تساعد على تقدم الشركة بكافة مستوياتها؟- 

أهمية الدراسة
تتبع أهمية الدراسة من كونها:

 وذو أهميــة بالغــة فــي املنظمــات ككل وفــي املنظمــات الصناعيــة بشــكل خــاص، 1- 
ً
 فعــاال

ً
تتنــاول هــذه الدراســة موضوعــا

حيــث إن تبنــي مفهــوم اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية مــن املوضوعــات الفاعلــة فــي الوقــت الحاضــر والــذي تســعى 
العديــد مــن املنظمــات إلــى تحقيقــه.

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن تحديــات البيئــة الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه املنظمــات الصناعيــة، ممــا 2- 
يتطلــب تطويــر اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية الفاعلــة فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة، وتحســين امليــزة التنافســية 

وزيــادة الحصــة الســوقية.

تعبر هذه الدراســة عن حاجة ماســة تتطلبها شــركة مجمع الشــرق األوســط للصناعات في وقتها الحالي وهي التأكيد 3- 
علــى فعاليــة دور اســتراتيجية املــوارد البشــرية املتبعــة فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة والتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك أي 
حاجــة للتغييــر والتعديــل فــي زمــن التغييــرات البيئيــة الســريعة. وبنــاء عليــه ســتكون نتائــج هــذه الدراســة مهمــه ملجتمــع 

الدراســة قــي إلقــاء الضــوء علــى هــذا املفهــوم وتطبيقاتــه.

إن هذه الدراسة من الدراسات األولى القليلة املطبقة على املنظمات الصناعية بشكل خاص. - 

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي:

التعــرف علــى العالقــة بيــن اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية وأثرهــا فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع 1- 
للصناعــات. األوســط  الشــرق 

تقديــم مقترحــات وتوصيــات ذات فائــدة فــي إطــار املوضــوع قيــد البحــث، لشــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات 2- 
وللمنظمــات الصناعيــة األخــرى، ألن القليــل مــن الباحثيــن تناولــوا فــي أبحاثهــم الربــط بيــن اســتراتيجية إدارة املــوارد 
البشــرية واإلنتاجيــة، حيــث إن موضــوع هــذه الدراســة يعــد مــن املوضوعــات الحديثــة التــي تتميــز بهــا هــذه الدراســة.

تقديــم اســتنتاجات علميــة، مــن شــأنها تعزيــز الجوانــب اإليجابيــة فــي اســتخدام مفهــوم اســتراتيجية املــوارد البشــرية 3- 
فــي شــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات والتعــرف علــى الجوانــب الســلبية لغايــات تالفيهــا.

فرضيات الدراسة
تمحورت الدراسة حول الفرضية الرئيسة اآلتية:

الفرضية الرئيسة:
ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع - 

الشــرق األوســط للصناعــات.

ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
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ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تخطيــط املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع الشــرق - 
للصناعــات. األوســط 

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اختيــار وتعييــن املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع - 
للصناعــات. األوســط  الشــرق 

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تدريــب وتطويــر املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع - 
للصناعــات. األوســط  الشــرق 

فــي شــركة مجمــع الشــرق -  بيــن تحفيــز املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة  ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
للصناعــات. األوســط 

تصميم الدراسة

 للمصــادر واملراجــع واألدبيــات 
ً
تــم االعتمــاد فــي هــذه الدراســة علــى املنهــج التحليلــي امليدانــي الــذي تضمــن مســًحا شــامال

الســابقة لبنــاء اإلطــار النظــري للدراســة، واالســتطالع امليدانــي لجمــع البيانــات بواســطة أداة الدراســة وتحليلهــا إحصائًيــا.

مجتمع الدراسة 1-

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن العامليــن فــي شــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات الهندســية واإللكترونيــة )LG( فــي عمــان 
– األردن مــن الوظائــف اإلداريــة والفنيــة. حيــث تــم توزيــع )100( اســتبانة علــى أفــراد عينــة الدراســة وتــم اســترداد )95( اســتبيان 

وبعــد التدقيــق تــم إهمــال )1( اســتبانة. لعــدم اســتكمال اإلجابــات وبالتالــي بلــغ عــدد االســتبانات التــي تــم تطبيقهــا )94( اســتبانة.

أداة الدراسة 2-

تمثلت أداة الدراسة باالستبانة، حيث تم تطويرها باالسترشاد بدراسة )الحالق، 2008( وتتكون االستبانة من أربعة أقسام:

القسم األول: ويعطي مقدمة عن الدراسة وفكرة عامة عن محاورها الرئيسة، ويوضح أهدافها للعينة محور البحث.- 

القســم الثانــي: ويتكــون مــن البيانــات الشــخصية األوليــة الالزمــة ألغــراض البحــث أي املتغيــرات املســتقلة املتعلقــة - 
باملســتجيب وهــي: الجنــس، املجــال الــذي تعمــل فيــه، املؤهــل العلمــي، قائــد الفريــق، العمــر، مــدة الخدمــة.

املحــاور -  لدراســة  املســتقلة، وتشــمل  الدراســة  تغطــي متغيــرات  فقــرة   )30( الجــزء  هــذا  يتضمــن  الثالــث:  القســم 
تــم تصنيــف الدراســة ضمــن أربعــة محــاور وهــي: الرئيســة للدراســة، وقــد 

املحــور األول: لدراســة أثــر تخطيــط املــوارد البشــرية علــى اإلنتاجيــة وتمثــل هــذا املحــور ب )7( فقــرات، ولقــد تــم 	 
اعتمــاد مقيــاس ليكــرت الخما�ضــي لإلجابــة )موافــق بشــدة، موافــق، محايــد، غيــر موافــق، غيــر موافــق بشــدة(.

املحور الثاني: لدراسة أثر اختيار وتعيين املوارد البشرية على اإلنتاجية واشتمل على الفقرات من )14-8(.	 

املحور الثالث: لدراسة أثر التدريب والتطوير للموارد البشرية على اإلنتاجية وتمثل هذا املحور بالفقرات )30-23(.	 

املحور الرابع: لدراسة أثر التحفيز للموارد البشرية على اإلنتاجية وتمثل هذا املحور بالفقرات )22-15(.	 

صدق أداة الدراسة 3-

لقــد تــم عــرض االســتبانة علــى محكميــن مــن أعضــاء تدريــس فــي الجامعــات والعامليــن فــي شــركة مجمــع الشــرق األوســط 
للصناعــات مــن أصحــاب الخبــرة واالختصــاص، للتحقــق مــن مــدى صــدق فقــرات االســتبانة، ولقــد تــم األخــذ بمالحظاتهــم، 
وإعــادة صياغــة بعــض الفقــرات وإلغــاء بعــض الفقــرات، وإجــراء التعديــالت املطلوبــة بشــكل دقيــق، ممــا يحقــق التــوازن بيــن 

مضاميــن االســتبانة فــي فقراتهــا.

إجراءات الدراسة
مرت عملية إعداد الدراسة بالخطوات اآلتية:

االطالع على األدبيات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة واملتخصصة بتوظيف املعلومات لقاس أثر استراتيجية 1- 
إدارة املوارد البشرية على اإلنتاجية في شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات.
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بناء محاور وفقرات االستبانة بحيث تتما�ضى وفرضيات الدراسة.2- 

توزيع استبانة الدراسة على املوظفين.3- 

جمع االستبانات والتي بلغ عددها )100( استبانة حيث تم فرزها ألغراض التحليل اإلحصائي. - 

إلــى الحاســوب وإجــراء املعالجــة اإلحصائيــة لهــا باســتخدام البرامــج املالءمــة وإجــراء التحليــالت 5-  إدخــال البيانــات 
النتائــج. اإلحصائيــة املناســبة لإلجابــة عــن فرضيــات الدراســة واســتخراج 

مناقشة النتائج.6- 

عرض التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة.7- 

األساليب اإلحصائية
حساب تكرارات ونسب مئوية للتعرف على طبيعة وتوزيع البيانات املرتبطة باملعلومات الديموغرافية لعينة الدراسة.- 

املتوســط الحســابي ملعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد الدراســة عــن كل عبــارة مــن عبــارات متغيــرات - 
الدراســة األساسية.

لــكل عبــارة مــن عبــارات -  اســتخدام االنحــراف املعيــاري للتعــرف علــى مــدى انحرافــات اســتجابات أفــراد الدراســة 
الدراســة. متغيــرات 

اختبار ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.- 

معامل ارتباط سبيرمان لتحديد معامالت االرتباط بين املتغيرات.- 

الدراسة امليدانية )تحليل البيانات وتفسيرها(
عرض نتائج الدراسة

 تتضمــن تلــك الجزئيــة وصًفــا لنتائــج الدراســة، وذلــك مــن خــالل اختبــار الفرضيــات وإيجــاد املتوســطات الحســابية 
واالنحرافــات املعياريــة لفقــرات محــاور “أداة الدراســة”. هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية 
وأثرها في رفع مســتوى اإلنتاجية في املنظمات الصناعية، حيث وزعت )100( اســتبانة على أفراد عينة الدراســة وتم اســترداد 

)95(، وإهمــال )1( اســتبانة لعــدم اســتكمال اإلجابــات، وبالتالــي بلــغ عــدد االســتبانات التــي طبقــت )94( اســتبانة.

 بعــد تطبيــق أداة الدراســة، جمعــت اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، وحولــت اســتجاباتهم إلــى درجــات خــام، ثــم وجــدت 
التكــرارات والنســب املئويــة، كمــا اســتخدم اختبــار االتســاق الداخلــي كرونبــاخ ألفــا واملتوســطات الحســابية واالنحرافــات 
املعياريــة واختبــار االنحــدار إليجــاد اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة وذلــك علــى مســتوى الداللــة 

.)α≥0.05( اإلحصائيــة

اختبار ثبات أداة الدراسة:
تــم اســتخدام اختبــار )كروبنــاخ ألفــا( لقيــاس مــدى ثبــات أداة القيــاس حيــث بلغــت قيمــة ألفــا لــألداة ككل -  لقــد 

إلــى اتســاق وصــدق عالــي كونهــا أعلــى مــن النســبة املقبولــة %60. 97.3% وهــي نســبة ممتــازة وتشــير 

كمــا بلغــت قيمــة )كرونبــاخ ألفــا( ملحــور الدراســة األول تخطيــط املــوارد البشــرية )93.1%( وهــي نســبة ممتــازة كونهــا - 
أعلــى مــن النســبة املقبولــة %60.

وبلغــت )94.1%( ملحــور الدراســة الثانــي )االختيــار والتعييــن( وهــي نســبة ممتــازة وتشــير إلــى اتســاق وصــدق عالــي كونهــا - 
أعلــى مــن النســبة املقبولــة %60.

كمــا بلغــت )94.2( ملحــور الدراســة الثالــث )التدريــب والتطويــر( وهــي نســبة ممتــازة وتشــير إلــى اتســاق وصــدق عالــي - 
كونهــا أعلــى مــن النســبة املقبولــة %60.

وبلغــت )96.2%( ملحــور الدراســة الرابع)التحفيــز( وهــي نســبة ممتــازة وتشــير إلــى اتســاق وصــدق عالــي كونهــا أعلــى مــن - 
النســبة املقبولــة %60.
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مخرجات الدراسة

   تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة وذلك على النحو التالي:

جدول رقم )1(
افات املعيارية لفقرات االستبيان املتعلقة   املتوسطات الحسابية واالنحر
 حسب األهمية

ً
باملحور األول تخطيط املوارد البشرية وقد تم ترتيبها تنازليا

الدرجة األهمية االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسابي الفقرة الرقم

تخطيط املوارد البشرية
ً
عالية جدا 1 0.82 652  .28723  هناك خطة سنوية إلدارة املوارد البشرية. 1
ً
عالية جدا 2 0.959 86  .06383 أساليب تخطيط املوارد البشرية في الشركة قائمة على أساس علمي. .2

عالية 3 0.955 8  3.968085 يتم مراعاة التخطيط في أنظمة وأساليب تخطيط املوارد البشرية 5
عالية 4 0.976796 3.9 6809 تلتــزم إدارة املــوارد البشــرية فــي الشــركة بالتخطيــط للمــوارد البشــرية والتنبــؤ باالحتياجــات 

الكميــة والنوعيــة
3

عالية 5 1.00928 3.9 6809 تستمد إدارة املوارد البشرية في الشركة خططها وأهدافها من خطط وأهداف املنظمة ككل 6
عالية 6 0.962 02 3.90 255 أهداف وخطط املوارد البشرية في الشركة واضحة. 4
عالية 7 1.035627 3.78723  يتم تكييف عملية تخطيط املوارد البشرية على أساس طويل األمد. .7

عالية 0.960532 3.986322 متوسط املجال

يشير الجدول السابق أن املحور األول تخطيط املوارد البشرية كان على مستوى عالي من األهمية حيث بلغ متوسطه 
 على ذلك املجال.

ً
الحســابي بشــكل عام )3.986322( مما يشــير إلى موافقة عينة الدراســة بشــكل كبير جدا

وحصلــت الفقرتيــن )1،2( علــى أعلــى نســبة أهميــة أمــام باقــي فقــرات املجــال وبلــغ متوســطهما ) 28723. ، 06383. ( 
 علــى تلــك الفقرتيــن، أمــا باقــي فقــرات املجــال فكانــت 

ً
علــى التوالــي ممــا يشــير إلــى موافقــة عينــة الدراســة بنســبة عاليــة جــدا

علــى مســتوى عالــي مــن األهميــة حيــث بلــغ متوســطاتها الحســابية أعلــى مــن )3.5( ممــا يشــير إلــى تمتعهــا بدرجــة أهميــة عاليــة 
وموافقــة عينــة الدراســة علــى تلــك الفقــرات.

جدول رقم )2(
افات املعيارية لفقرات االستبيان املتعلقة   املتوسطات الحسابية واالنحر

باملحور الثاني الختيار والتعيين وقد تم ترتيبها تنازلًيا حسب األهمية

الدرجة األهمية االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسابي الفقرة الرقم

االختيار والتعيين
ً
عالية جدا 6 0.9668 9  .106383 الوظائــف  لشــغل  املطلــوب  العــدد  توفيــر  بهــدف  والتعييــن  االختيــار  الشــركة  تســتخدم 

ممكنــة. تكلفــة  وبأقــل  الشــاغرة 
13

ً
عالية جدا 1 0.992537  .06383 تتبني الشركة طرق االختيار وتعيين املوارد لبشرية املناسبة. 8
ً
عالية جدا 4 0.9501 1 4.021277 يتم تحديد املعايير املوضوعية عند املفاضلة بين املتقدمين للوظيفة الشاغرة. 11

عالية 7 0.915561 3.978723 الوظيفة التي أعمل بها تتالءم مع مؤهالتي وخبراتي. 14
عالية 3 1.02 522 3.93617 تستند عملية االختيار لديكم على أسس واضحة ومحددة عند ملء الشواغر. 10
عالية 2 0.939791 3.90 255 تعهد الشركة يتعيين العاملين إلدارة املوارد البشرية. 9
عالية 5 0.9888 2 3.893617 يتم إعطاء الفرد املؤهل للوظيفة الشاغرة صورة واقعية عن العمل في الشركة. 12

عالية 0.96832 3.986322 متوسط املجال

يشــير الجــدول الســابق إلــى أن املحــور الثانــي االختيــار والتعييــن كان علــى مســتوى عــال مــن األهميــة حيــث بلــغ متوســطه 
الحســابي بشــكل عــام )3.986322( ممــا يشــير إلــى موافقــة عينــة الدراســة بشــكل كبيــر علــى وجــود ذلــك املجــال.

وحصلــت الفقــرات ) ،6،1( علــى أعلــى نســبة أهميــة أمــام باقــي فقــرات املجــال فقــد بلــغ متوســطها الحســابي أعلــى مــن 
 علــى تلــك الفقــرات، أمــا باقــي فقــرات املجــال فكانــت علــى 

ً
)4.000( ممــا يشــير إلــى موافقــة عينــة الدراســة بنســبة عاليــة جــدا
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مســتوى عالي من األهمية حيث بلغ متوســطاتها الحســابية أعلى من )3.5( مما يشــير إلى تمتعها بدرجة أهمية عالية وموافقة 
عينــة الدراســة علــى تلــك الفقــرات.

جدول رقم )3(
افات املعيارية لفقرات االستبيان املتعلقة   املتوسطات الحسابية واالنحر

 حسب األهمية
ً
باملحور الثالث التدريب والتطوير وقد تم ترتيبها تنازليا

الدرجة األهمية االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسابي الفقرة الرقم

التدريب والتطوير
ً
عالية جدا 1 0.96 302  .07  68 اختيار املتدربين يقوم على أشاش حاجة العمل. 20
ً
عالية جدا 2 1.0 9725  .07  68 يعمل التدريب على تنمية مهارات وقدرات املوظفين. 21

 
ً
عالية جدا 3 0.91356  .06383 تعمل البرامج التدريبية على تنمية مهاراتي وزيادة قدرتي. 19
عالية جًدا 4 0.921104  .031915 بيئة العمل تشجع املتدربين على تطبيق ما تعلموه في الدورات التدريبية. 18

عالية 6 0.90399  4 يتــم تحديــد وتوجيــه برامــج التدريــب علــى أســاس فــردي أو جماعــي اعتمــاًدا علــى الهــدف 
الــذ تســعى الشــركة لتحقيقــه ضمــن هــذا البرنامــج. األسا�ضــي  17

عالية  6 09499. 3.85106  تقوم الشركة بتقييم فاعلية البرامج التدريبية من وقت آلخر. 22
عالية 7 1.105507 3.702128 يتوفر في الشركة برامج تدريبية دورية. 15
عالية 8 1.10571  3.638298 إن أنشطة وبرامج التدريب في الشركة تعتمد على أهداف استراتيجية طويلة األمد. 16

عالية متوسط املجال 

يشــير الجــدول الســابق إلــى أن املحــور الثالــث التدريــب والتطويــر كان علــى مســتوى عالــي مــن األهميــة حيــث بلــغ متوســطه 
الحســابي بشــكل عــام )3.929521( ممــا يشــير إلــى موافقــة عينــة الدراســة يشــكل كبيــر علــى وجــود ذلــك املجــال.

وحصلــت الفقــرات )3، ،6،7،5( علــى أعلــى نســبة أهميــة أمــام باقــي فقــرات املجــال فقــد يلــغ متوســطها الحســابي أعلــى 
مــن )4.000( ممــا يشــير إلــى موافقــة عينــة الدراســة بنســبة عاليــة جــًدا علــى تلــك الفقــرات، أمــا باقــي فقــرات املجــال فكانــت 
علــى مســتوى عــال مــن األهميــة حيــث بلغــت متوســطاتها الحســابية أعلــى مــن )3.5( ممــا يشــير إلــى تمتعهــا بدرجــة أهميــة عاليــة 

وموافقــة عينــة الدراســة علــى تلــك الفقــرات.
جدول رقم )4(

افات املعيارية لفقرات االستبيان املتعلقة   املتوسطات الحسابية واالنحر
باملحور الرابع التحفيز وقد تم ترتيبها تنازلًيا حسب األهمية 

الدرجة األهمية االنحراف املعياري املتوسط الحسابي الفقرة الرقم
التحفيز

عالية 1 0.98  9  3.90 255  ملوظفيه.
ً
 ومحددا

ً
نظام التعويضات والحوافز واضحا 23

عالية 2 0.98327  3.85106  الحوافز املقدمة للعاملين تسعم في تلبية احتياجاتهم. 26
عالية 3 0.997882 3.8 0 26 تتوفر في الشركة بيئة محفزة للعمل. 28

ً
عالية جدا 4 1.039816 3.808511 تتسم استراتيجية تحفيز العاملين بالعدالة والشفافية. 27

عالية 5 1.07917 3.776596 تستخدم الشركة مختلف أساليب التحفيز املعنوي 25
عالية 6 1.07917 3.776596 ترتبط الحوافز بحاجات العاملين وأدائهم 29
عالية 7 1.06937  3.73 0 3 تعتمد الشركة أساليب التحفيز املادي 24
عالية 8 1.0995 1 3.606383 نظام الحوافز املتبع في الشركة معلن لجميع العاملين 30

عالية جدا 1.0 159 3.78723  متوسط املجال

يشــير الجــدول الســابق إلــى أن الرابــع التحفيــز كان علــى مســتوى عــال مــن األهميــة حيــث بلــغ متوســطه الحســابي بشــكل 
 علــى وجــود ذلــك املحــور.

ً
عــام ) 3.78723( ممــا يشــير إلــى موافقــة عينــة الدراســة بشــكل كبيــر جــدا

حيث كانت جميع فقرات املجال أعلى من )3.500( وأقل من )4.00( مما يشير إلى موافقة عينة الدراسة لتلك الفقرات.
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الجدول رقم )6(
مستوى 
نتيجة الفرضية R2RFالداللة

العدمية
رفض9.386 0.0000.7310.8552

الجدول رقم )7(
مستوى 
نتيجة الفرضية R2RFالداللة

العدمية
رفض0.0000.7960.892358.571

اختبار الفرضيات
الفرضية الرئيسة:

H0: ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة - 
الشــرق األوســط للصناعــات. مجمــع 

Ha: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع - 
الشــرق األوســط للصناعــات.

والختبــار الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار االنحــدار ملتوســطات آراء 
عينــة الدراســة ملــدى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتراتيجية 
إدارة املوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجية في شــركة مجمع الشــرق األوســط 
للصناعــات علــى مســتوى داللــة إحصائيــة )α≥0.05( والجــدول )5( يبيــن 

نتائــج االختبــار.

بلغــت قيمــة االختبــارF مســاوي لـــ 7.830 1 علــى مســتوى داللــة إحصائيــة بلغــت )0.00( وهــي أقــل مــن القيمــة املحــددة 
0.05، وبالتالــي فإننــا نرفــض الفرضيــة العدميــة)H0( ونقبــل الفرضيــة البديلــة )Ha(، وهــذا معــزز بارتفــاع قيمــة R2 التفســيرية 
املــوارد  إدارة  اســتراتيجية  بيــن  الدراســة، وبالتالــي يوجــد عالقــة  نمــوذج  مــن  أنهــا تفســر )%96.2(  أي  بلغــت )0.926(  والتــي 

البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات.

الفرضية الفرعية األولى:
H0: ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تخطيــط إدارة املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع - 

الشــرق األوســط للصناعــات.

Ha: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تخطيــط إدارة املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع - 
الشــرق األوســط للصناعــات.

والختبــار الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار االنحــدار ملتوســطات آراء 
عينــة الدراســة ملــدى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتراتيجية 
إدارة املوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجية في شــركة مجمع الشــرق األوســط 
للصناعــات علــى مســتوى داللــة إحصائيــة )α≥0.05( والجــدول )6( يبيــن 

نتائــج االختبــار.

بلغــت قيمــة االختبــارF مســاوي لـــ 9.386 2 علــى مســتوى داللــة إحصائيــة بلغــت )0.00( وهــي أقــل مــن القيمــة املحــددة 
0.05، وبالتالــي فإننــا نرفــض الفرضيــة العدميــة)H0( ونقبــل الفرضيــة البديلــة )Ha(، وهــذا معــزز بارتفــاع قيمــة R2 التفســيرية 
والتــي بلغــت )0.731(، وبالتالــي يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تخطيــط املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة 

مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات.

الفرضية الفرعية الثانية:
H0: ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اختيــار وتعييــن املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع - 

الشــرق األوســط للصناعــات.

Ha: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اختيــار وتعييــن املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع - 
الشــرق األوســط للصناعــات.

تــم اســتخدم اختبــار االنحــدار ملتوســطات آراء  والختبــار الفرضيــة 
اختيــار  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  وجــود  ملــدى  الدراســة  عينــة 
الشــرق  مجمــع  شــركة  فــي  اإلنتاجيــة  ومســتوى  البشــرية  املــوارد  وتعييــن 
األوســط للصناعــات علــى مســتوى داللــة إحصائيــة )α≥0.05( والجــدول 

االختبــار. نتائــج  يبيــن   )7(

الجدول رقم )5(
مستوى 
نتيجة الفرضية R2RFالداللة 

العدمية
رفض 7.830 0.0000.9260.9621
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بلغــت قيمــة االختبــارF مســاوي لـــ 358.571 علــى مســتوى داللــة إحصائيــة بلغــت )0.00( وهــي أقــل مــن القيمــة املحــددة 
0.05، وبالتالــي فإننــا نرفــض الفرضيــة العدميــة )H0( ونقبــل الفرضيــة البديلــة )Ha(، وهــذا معــزز بارتفــاع قيمــة R2 التفســيرية 
والتــي بلغــت )0.796(، وبالتالــي يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اختيــار وتعييــن املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي 

شــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات.

الفرضية الفرعية الثالثة
H0: ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تدريــب وتطويــر املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع - 

الشــرق األوســط للصناعات.

Ha: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تدريــب وتطويــر املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع - 
الشــرق األوســط للصناعــات.

ملتوســطات  االنحــدار  اختبــار  اســتخدام  تــم  الفرضيــة  والختبــار 
آراء عينــة الدراســة ملــدى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تدريــب 
الشــرق  مجمــع  شــركة  فــي  اإلنتاجيــة  ومســتوى  البشــرية  املــوارد  وتطويــر 
األوســط للصناعــات علــى مســتوى داللــة إحصائيــة )α≥0.05( والجــدول 

االختبــار. نتائــج  يبيــن   )8(

بلغــت قيمــة االختبــارF مســاوي لـــ 288.350 علــى مســتوى داللــة إحصائيــة بلغــت )0.00( وهــي أقــل مــن القيمــة املحــددة 
0.05، وبالتالــي فإننــا نرفــض الفرضيــة العدميــة )H0( ونقبــل الفرضيــة البديلــة )Ha(، وهــذا معــزز بارتفــاع قيمــة R2 التفســيرية 
والتــي بلغــت )0.755(، وبالتالــي يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تدريــب وتطويــر املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي 

شــركة مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات.

الفرضية الفرعية الرابعة:
H0: ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تحفيــز املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع الشــرق - 

األوســط للصناعــات.

Ha: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تحفيــز املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع الشــرق - 
للصناعــات. األوســط 

ملتوســطات  االنحــدار  اختبــار  اســتخدام  تــم  الفرضيــة  والختبــار 
آراء عينــة الدراســة ملــدى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تحفيــز 
األوســط  الشــرق  مجمــع  شــركة  فــي  اإلنتاجيــة  ومســتوى  البشــرية  املــوارد 
للصناعــات علــى مســتوى داللــة إحصائيــة )α≥0.05( والجــدول )9( يبيــن 

االختبــار. نتائــج 

بلغــت قيمــة االختبــارF مســاوي لـــ 315.830 علــى مســتوى داللــة إحصائيــة بلغــت )0.00( وهــي أقــل مــن القيمــة املحــددة 
0.05، وبالتالــي فإننــا نرفــض الفرضيــة العدميــة)H0( ونقبــل الفرضيــة البديلــة )Ha(، وهــذا معــزز بارتفــاع قيمــة R2 التفســيرية 
والتــي بلغــت )0.774(، وبالتالــي يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تحفيــز املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة 

مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات.

االستنتاجات والتوصيات:

توصلت الباحثة إلى االستنتاجات التالية:

أن  إلــى  النتائــج  أشــارت  فقــد  ناجحــة،  بشــرية  مــوارد  باســتراتيجية  للصناعــات  األوســط  الشــرق  شــركة مجمــع  تتمتــع 
الشــركة تعمــل علــى تخطيــط املــوارد البشــرية، كمــا إنهــا تتبــع األســلوب االســتراتيجي املناســب فــي االختيــار والتعييــن، والتدريــب 

والتحفيــز. والتطويــر 

كما توصلت الدراسة إلى ما يلي:

الجدول رقم )8(
مستوى 
نتيجة الفرضية R2RFالداللة

العدمية
رفض0.0000.7550.785288.350

الجدول رقم )9(
مستوى 
نتيجة الفرضية R2RFالداللة

العدمية
رفض0.0000.7740.880315.830
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يوجد عالقة بين استراتيجية إدارة املوارد البشرية ومستوى اإلنتاجية في شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات. - 
وهــذا االســتنتاج يتوافــق مــع مــا توصلــت إليــه األدبيــات والدراســات الســابقة مــن وجــود عالقــة بيــن اســتراتيجية إدارة 
املوارد البشرية املتبعة في الشركة ورفع مستوى اإلنتاجية، وهناك عديد من الباحثين الذين اكدوا دور استراتيجية 
املــوارد البشــرية املتبعــة فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة منهــم ) األصبحــي،2008( فــي دراســة بعنــوان )العوامــل الداخليــة 
املؤثــرة علــى اإلنتاجيــة فــي الشــركات الصناعيــة اليمنيــة ( حيــث كانــت اســتراتيجية املــوارد البشــرية املتبعــة مــن أهــم 
العوامــل التــي تؤثــر فــي اإلنتاجيــة وبيــن دور اســتراتيجية املــوارد البشــرية التــي تتــالءم مــع الظــروف الداخليــة والخارجيــة 
للمنظمــة فــي رفــع مســتوى إنتاجيتهــا. ودراســة )Stevenhe( التــي تحدثــت عــن األهميــة ملختلــف أســاليب اســتراتيجية 
املــوارد البشــرية املتبعــة فــي إدارة شــئون املوظفيــن وأنشــطتها وقيمهــا، وتقييــم توقعاتهــم املتعلقــة بالتغيــرات اإليجابيــة 
التــي ســتطرأ علــى اإلدارة وعلــى نســبة اإلنتاجيــة فــي املنظمــة ككل. وتجــدر اإلشــارة هنــا، إلــى دراســة )Fey , 2000( التــي 
أشــارت بطريقــة مفصلــة إلــى دور اســتراتيجية املــوارد البشــرية فــي تحســين مســتوى اإلنتاجيــة، حيــث ركــزت الدراســة 
علــى صناعــة واحــدة ذات مــوارد مهمــه يمكــن قياســها وتعريفهــا، باعتبــار أن العنصــر البشــري هــو أهــم عناصرهــا، 
وتــم اختيــار العينــة مــن مئــة شــركة، وتوصلــت الدراســة فــي نتائجهــا إلــى أن هنــاك عالقــة طرديــة بيــن اســتراتيجية إدارة 
املــوارد البشــرية وأداء الشــركة الكلــي ورفــع مســتوى إنتاجيتهــا، وهــذا يدعــم مــا توصلــت إليــه الباحثــة. وبالرجــوع إلــى 
مــاورد فــي كتــاب )Dissler, 2000( مــن أن أهميــة وضــع اســتراتيجيات إدارة املــوارد البشــرية الفاعلــة وتأثيرهــا الكبيــر فــي 
رفــع مســتوى اإلنتاجيــة وشــرح االنعــكاس اإليجابــي لهــا علــى األفــراد العامليــن وعلــى املنظمــة ككل، وبيــن أن املنظمــة 
الناجحــة هــي التــي تســتطيع املوائمــة الكاملــة بيــن اســتراتيجيات إدارة املــوارد البشــرية املتبعــة وحاجــات األفــراد فــي 
البشــرية وتحليلهــا  املــوارد  أنشــطة  البشــرية تشــمل دراســة  املــوارد  اســتراتيجية  املر�ضــي )2003( أن  ويــرى  املنظمــة. 
وربطهــا بغايــات واســتراتيجيات املنظمــة، حيــث يصبــح العنصــر البشــري أحــد األســلحة لرفــع مســتوى اإلنتاجيــة فــي 
املنظمــة وبالتالــي تحقيــق امليــزة التنافســية وتحســين أوضــاع املنظمــة الســوقية. فــي حيــن تــرى خطــاب فــي كتابهــا اإلدارة 
والخطــط  االســتراتيجيات  مجموعــة  هــي  البشــرية  املــوارد  اســتراتيجية  أن   )2003( البشــرية  للمــوارد  االســتراتيجية 
املوجهــة إلدارة التغييــر فــي نظــام املــوارد البشــرية، وهــي التــي تعمــل علــى تدعيــم اســتراتيجية املنظمــة وتحقيــق أهدافهــا 
ورفــع مســتوى إنتاجيتهــا لتصبــح قــادرة علــى مواجهــة التغييــرات التــي تواجــه املنظمــة فــي ظــل الظــروف البيئيــة املحيطــة. 
 مــا توصــل إليــه الحــالق )2008( فــي دراســته إلــى أنــه يوجــد أثــر ذو 

ً
وممــا يعــزز النتيجــة التــي توصلــت لهــا الباحثــة أيضــا

داللــة إحصائيــة لوظائــف إدارة املــوارد البشــرية )التخطيــط، االختيــار، التدريــب والتطويــر والتحفيــز( فــي تحســين أداء 
املوظفيــن فــي الــوزارات األردنيــة وبالتالــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة لألفــراد واملنظمــة.

الشــرق -  فــي شــركة مجمــع  البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة  املــوارد  بيــن تخطيــط  يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
األوســط للصناعــات. وهــذا مــا يتفــق مــع املنطــق العلمــي ألدبيــات الدراســة ومــع النتائــج التــي توصلــت لهــا دراســات 
البشــرية ودراســة  للمــوارد  2000( حيــث قامــت الدراســة باســتعراض التخطيــط  )الزهــزي،  مختلفــة مثــل دراســة 
الخيــارات املتاحــة لهــا بغيــت اختيــار االســتراتيجية األنســب التــي تتناســب مــع املنظمــة وأكــد علــى أهميــة التخطيــط 
الســليم للمــوارد البشــرية وأنهــا الطريــق األول لتحســين مســتويات األداء ورفــع مســتوى اإلنتاجيــة. ومــا جــاءت بــه 
دراســة )الفار�ضــي،2006( حيــث بينــت الدراســة ضــرورة التخطيــط الجيــد للمــوارد البشــرية للتنبــؤ باألماكــن التــي 
ســيكون فيهــا فائــض أو عجــز فــي املــوارد البشــرة داخــل الــوزارات وكذلــك تطويــر أســاليب التخطيــط للمــوارد البشــرية 
علــى هيئــة خطــة منفصلــة ومجهــزة تأخــذ بعيــن االعتبــار األهميــة واألســبقية للبرامــج والسياســات والعمليــات التــي 
يجــب أن تطــور وتنفــذ مــن أجــل أن تصــل فــي النهايــة إلــى تحســين جــذري ومالحــظ ملســتوى إنتاجيــة األفــراد بشــكل 
خــاص واملنظمــة ككل. وأوضــح نصــر هللا )2002( فــي كتابــة خطــوات ومراحــل التخطيــط للمــوارد البشــرية أهميــة 
 ،)2007 الباقــي،  )عبــد  مــن  كل  ذكــره  مــا  وأيًضــا  اإلنتاجيــة.  مســتوى  تحســين  فــي  لتأثيرهــا  الخطــوات  هــذه  تطبيــق 
والســالم وصالــح )2002( والصيرفــي )2003( عــن أهميــة الــدور الفعــال الــذي يلعبــه تخطيــط املــوارد البشــرية الناجــح 
فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة. وجميــع مــا ذكــر يعــزز مــا توصلــت لــه الباحثــة مــن نتائــج فعليــة تنطبــق علــى شــركة مجمــع 

الشــرق األوســط للصناعــات.

يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اختيــار وتعييــن املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع الشــرق - 
األوســط للصناعــات. وهــذا يتوافــق مــع مــا توصــل إليــه العديــد مــن الباحثيــن مــن التأكيــد علــى وجــود عالقــة بيــن 
 بالرجــوع إلــى دراســة )Li, 2003( نجــد أنهــا أكــدت علــى 

ً
االختيــار والتعييــن باملــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة، فمثــال

أهميــة االختيــار والتعييــن الجيــد، باتبــاع األســاليب الصحيحــة واملنهجيــة الختيــار الشــخص املت=ناســب فــي املــكان 
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املناســب، ملــا لــه مــن انعكاســات إيجابيــة علــى مســتوى اإلنتاجيــة وهــذا مــا وجدنــاه فــي ركــة مجمــع الشــرق األوســط 
للصناعــات. وعــرف )الطائــي، 2006( عمليــة اختيــار املــوارد البشــرية علــى أنهــا عمليــة انتقــاء األفــراد الذيــن تتوفــر 
 ملعاييــر وأســس محــددة 

ً
لديهــم املؤهــالت الضروريــة واألزمــة لشــغل وظائــف فــي املنظمــة وتتــم هــذه العمليــة طبقــا

وموضوعيــة ملــا يترتــب علــى االختيــار مــن انعــكاس علــى مســتوى اإلنتاجيــة وهــذا يتوافــق مــع مــا توصلــت إليــه الباحثــة.

يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تدريــب وتطويــر املــوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجيــة فــي شــركة مجمــع الشــرق - 
األوســط للصناعــات. وهــذا مــا تشــير إليــه العديــد مــن األدبيــات الســابقة التــي تحــدد العالقــة اإليجابيــة بيــن تدريــب 
 فــي تحســين مســتوى اإلنتاجيــة فــي ضــوء البيئــة متســارعة التغييــر 

ً
وتطويــر املــوارد البشــرية وتركــز علــى دورهــا املالحــظ

التــي تتواجــد فيهــا منظمــات اليــوم، وهــذا مــا نــراه فــي النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة )Hasson, 2007(، ودراســة 
)األصبحــي، 2008( ودراســة ) Li, 2003( ،)Dutch, 200( والتــي تشــييد بالــدور الــذي يقــوم بــه تصميــم التدريــب 

الفعــال والتطويــر املســتمر للمــوارد البشــرية لتواكــب التطــورات الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة.

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحفيز املوارد البشــرية ومســتوى اإلنتاجية في شــركة مجمع الشــرق األوســط - 
األوســط  الشــرق  فــي شــركة مجمــع  اإلنتاجيــة  رفــع مســتوى  فــي  كبيــرة  أهميــة  لــه  التحفيــز  أن  للصناعــات. ال شــك 
وغيرهــا مــن املنظمــات الصناعيــة األخــرى ومــا توصلــت لــه الباحثــة هنــا أشــار إليــه العديــد مــن الكتــاب والباحثيــن 
فــي كتاباتهــم الســابقة والحاليــة حيــث إن التحفيــز املــادي واملعنــوي هــو إحــدى اللغــات املســتخدمة إلرضــاء العامليــن 
ورفــع إنتاجيتهــم وبالتالــي إنتاجيــة املنظمــة ككل. وخيــر معــزز لهــذه النتيجــة مــا توصلــت إليــه دراســة )الدوســري، 
2006( بعنــوان )أثــر نظــام الحوافــز فــي زيــادة وتحســين اإلنتاجيــة لــدى العامليــن(. مــن التأكيــد علــى أهميــة اتبــاع نظــام 
 مــا جــاء فــي 

ً
الحوافــز الــذي يتناســب مــع أفــراد املنظمــة مــع مراعــاة عنصــر التطويــر والتحســين املســتمر لــه، وأيضــا

.)Liu, 2002( ودراســة )الدراســات األخــرى مثــل دراســة )الفار�ضــي، 2006

التوصيات
توصلت الباحثة من خالل النتائج إلى التوصيات التالية:

ضرورة العمل على املحافظة على اســتراتيجية املوارد البشــرية املتبعة في شــركة مجمع الشــرق األوســط للصناعات - 
وتطويرهــا ملــا لهــا مــن أثــر كبيــر علــى اإلنتاجيــة.

ضــرورة العمــل علــى املحافظــة علــى اســتراتيجية تخطيــط املــوارد البشــرية املتبعــة فــي شــركة مجمــع الشــرق األوســط - 
للصناعــات وتطويرهــا ملــا لهــا مــن أثــر كبيــر علــى اإلنتاجيــة.

األوســط -  الشــرق  مجمــع  شــركة  فــي  املتبعــة  والتعييــن  االختيــار  اســتراتيجية  علــى  املحافظــة  علــى  العمــل  ضــرورة 
اإلنتاجيــة. علــى  كبيــر  أثــر  مــن  لهــا  ملــا  وتطويرهــا  للصناعــات 

األوســط -  الشــرق  مجمــع  شــركة  فــي  املتبعــة  والتطويــر  التدريــب  اســتراتيجية  علــى  املحافظــة  علــى  العمــل  ضــرورة 
اإلنتاجيــة. علــى  كبيــر  أثــر  مــن  لهــا  ملــا  وتطويرهــا  للصناعــات 

للصناعــات -  األوســط  الشــرق  فــي شــركة مجمــع  املتبعــة  التحفيــز  اســتراتيجية  علــى  املحافظــة  علــى  العمــل  ضــرورة 
وتطويرهــا ملــا لهــا مــن أثــر كبيــر علــى اإلنتاجيــة.

ضــرورة العمــل علــى تعميــم نتائــج الدراســة لألخــذ بهــا فــي عمــوم الشــركات اإلنتاجيــة، كمــا إنــه مــن املمكــن اتخــاذ شــركة - 
مجمــع الشــرق األوســط للصناعــات كنمــوذج ممكــن أن يحتــذى بــه فــي اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية، ملــا بينتــه 

الدراســة مــن جــودة االســتراتيجية املتبعــة.

حدود الدراسة
والتعييــن، -  واالختيــار  )التخطيــط،  وهــي  البشــرية  املــوارد  إدارة  اســتراتيجيات  مــن  أربعــة  علــى  الدراســة  اقتصــرت 

البشــرية. املــوارد  إدارة  اســتراتيجيات  كل  علــى  وليــس  والتحفيــز(  والتطويــر  والتدريــب 

والقيــم -  والسياســية،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الظــروف  منهــا:  عوامــل  بعــدة  يتأثــر  اإلنتاجيــة  مســتوى  رفــع  إن 
اإلداريــة الســائدة فــي املنظمــة والهيــكل التنظيمــي وغيرهــا مــن العوامــل. إال أن هــذه الدراســة اقتصــرت فقــط علــى 

دراســة أثــر اســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة.
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نموذج الدراسة

سعت الباحثة لوضع تصميم لنموذج 
املســتقلة  التغيــرات  يعكــس  الــذي  الدراســة 
املعتمــدة،  الفرضيــات  مــع  تناغًمــا  والتابعــة 
األساســية  االســتراتيجيات  يعكــس  كمــا 
علًمــا  البشــرية،  املــوارد  بــإدارة  الخاصــة 
البشــرية،  املــوارد  تخطيــط  اختيــار  تــم  بأنــه 
والتطويــر  التدريــب  والتعييــن،  االختيــار 
والتحفيــز، كمتغيــرات مســتقلة لغايــات هــذه 
تابــع. كمتغيــر  باإلنتاجيــة  وعالقتهــا  الدراســة 

ــيـــة والــــعــــمــــلــــيــــة الـــتـــي  ــمـ ــلـ ــعـ الــــقــــيــــود الـ
واجهها الباحث في الدراسة:

ضيق الوقت.- 

صعوبة التطبيق نظًرا لكون مجتمع الدراسة صناعي.- 

قلة الدراسات التي ترتبط بمتغيرات الدراسة داخل املجتمع األردني- 

الحصول على مراجع حديثة تتناول متغيرات البحث )استراتيجيات إدارة املوارد البشرية - اإلنتاجية(.- 

ا بالظروف التي تزامنت مع التطبيق.- 
ً
التنوع في العينة وذلك ارتباط

التباين في مدى استيعاب الجهة معنى استراتيجيات إدارة املوارد البشرية- 

بعض العقبات أثناء استخالص النتائج.- 

 المتغير التابع                                            المتغير المستقل                           

 استراتيجيات إدارة الموارد البشرية             

 
 

اإلنتاجية

ةتخطيط املواد البشري

اإلختيار والتعيين

التدريب والتطوير

التحفيز

الشكل )1( نموذج الدراسة – املصدر من إعداد الباحثة
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ABSTRACT

  This Study Aimed to define the human resources management strategy and its impact on raising the 
productivity level in industrial organizations, the study addressed the topics of human resources manage-
ment strategy in The Middle East Complex for Eng., Electronica & Heavy Industries – Jordan, to identifying 
the impact of human resource strategy )Planning, Recruitment and Selection, Training and Development, 
Motivation( on raising the productivity level.

This study is an analytical descriptive study, which used the )case study( approach, and the researcher 
relied on the questionnaire as a tool to collect the necessary data for this study. The study community com-
posed of all the Development, Middle East Complex for Eng., Electronica & Heavy Industries )LG(, staff and 
the current study sample included )9 ( employees.

The Most Important Results for this Study:

The Middle East Complex for Eng., Electronica & Heavy Industries applied a successful human re-
sources study, its planning the human resources, follows the appropriate strategic method in selections and 
recruitment, training and developments and motivation. there is a relationship between human resources 
strategy and the productivity level The Middle East Complex for Eng., Electronica & Heavy Industries.

The most Important Recommendations:

The necessity of working and maintaining the human resources strategy followed in the middle east 
complex and continue developing due to its significant impact on productivity and on human resources 
strategy )planning, training and development, recruitment and selection and motivation due to its signifi-
cant impact on productivity.

Key Words: Implementing the Strategy, Human Resources Planning, Productivity level, Industrial Or-
ganizations.




