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 :خصلامل

مجموعة من الصيدليات العاملة في اشر الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية في أثر مبوجود  للتحري عنالدراسة  هدفت

طاب أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة }االستق فيتمكين العاملين املعدل لثر األقياس ، وكذلك محافظة العاصمة عمان

من مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة تمثل مجتمع الدراسة و  ،قييم األداء{ في املنظمات الذكية، توالتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز

 من هذه الدراسة ، وتألفت وحدة التحليل من 
ً
املستويات  العاملين فيجميع العاصمة عمان، العاملة في العاصمة عمان والتي وافقت أن تكون جزءا

( إستبانة، 44( استبانة على أفراد عينة الدراسة، وتم استرجاع )50وقد تم توزيع ) العينة امليسرة ،اعتمدت الدراسة ثة، و الصيدليات املبحو في  اإلدارية

( من إجمالي %84.0ما نسبته ) (، أي 42( إستبانة غير قابلة للتحليل، ليصبح عدد اإلستبانات املستردة والقابلة للتحليل اإلحصائي )2كان منها )

يوجد أثر ذو داللة  من النتائج من أهمها: عددالدراسة إلى توصلت و  ،لغايات التحليل اإلحصائي (SPSS)  برمجية استخدامحيث تم  ،املوزعةاإلستبانات 

 والتطوير، التدريب والتعيين، االستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة  الستراتيجيات( α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة معنوية )

حيث أظهرت نتائج التحليل الجزئي أن كل ، مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانالتحفيز، تقييم األداء{ في املنظمات الذكية في 

 حقق اسهام بالتأثير( لم تالتدريب والتطوير، وتقييم األداء)( قد حققت إسهام بالتأثير في املنظمات الذكية، بينما االستقطاب والتعيين، والتحفيزمن )

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى حداث التأثير في املنظمات الذكية، وكذلك الستراتيجيات املوارد البشرية إل وإنما تكون داعمة  بشكل مباشر

الستقطاب والتعيين، التدريب والتطوير، ا} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد ة ار إد استراتيجيات أثر تعديل في العاملين لتمكين( α≤0.05داللة معنوية )

 .مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانالتحفيز، تقييم األداء{ في املنظمات الذكية في 

 ة عمان، األردن.الصيدليات العاملة في العاصم ت الذكية،، املنظمااستراتيجيات إدارة املوارد البشريةإدارة املوارد البشرية،  الكلمات املفتاحية:

 

 اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة: لفصل األول ا

وكذلك أهدافها ومبرراتها باإلضافة إلى توضيح  ، يستعرض هذا الفصل مشكلة الدراسة وبيان أهميتها من خالل الجانب األكاديمي والجانب امليداني

الدراسة والذي تنبثق منه فرضيات الدراسة، كما يسلط الضوء على التعريفات اإلجرائية عليها  ل اللبنة األساسية التي ترتكزثاألنموذج الذي يم

 والدراسات السابقة بشقيها العربية واألجنبية.
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 :املقدمة

لخبرات فمع تميز هذا العصر با  األفراد، رة إلدا  وشاملة في املنظمات املعاصرة تتضمن طرق وأساليب إستراتيجية البشرية املوارد إن إدارة 

 عالقات وإدارة وبناء  الفعال املوظف خالل من إيجابية عمل بيئة كان ال بد من إنشاء والقدرات واملهارات اإلبداعية الخالقة والوعي الثقافي التنظيمي،

   التي تعزز هذا الجهد. واإلجراءات والسياسات البرامج

عليها واستقطابها وتنميتها وتدريبها وصيانتها ودفعها   املوارد البشرية. بالحصول  ستراتيجيات فعالة لتخطيط وتنميةا ل ولن يتأتى ذلك إال من خال

واملعرفة املتجددة  ستراتيجية والرقابة على تطبيقها للتعديل وإعادة التطوير في ضوء التغيير والتحسين املستمراال  وتحفيزها بشتى السبل ومراجعة تلك

 (.2011)عامر،  ل البشري ملالرأس ا 

 التنظيمية لألشكال تستجيب والتي ديناميكًيا واملتكيفة واملترابطة املعرفة املعتمدة على املنظمات لوصف  الذكية املنظمات مصطلح ُيستخدم

 على يعني ذكيا تكون  أن(. Chan, 2006, 102) الناشئة واملمارسات الجديدة 
ً
 لوتحلي جمع على التي تشتمل الجيدة  اتالقرار  وتنفيذ اتخاذ أن تكون قادرا

 إلىوحتى الوصول  البيئة من  األولية بيانات  من  املسار لكن. ذلك وغير ،واملنافسين ،والعمالء ،واملوردين ،  واملنتجات ،األسواق حول  املناسبة املعرفة

ا ليس املعرفة
ً
 املنظمات أن  الواضح من ،اراالعتب في ذلك  أخذ مع. (  Lazarevic & Lukic,2015) للغاية صعًبا  يكون  أن  يمكن  ،العكس على بل  ،بسيط

 من العديد في صرامة وأكثر وأذكى وأسرع أفضل لتصبح املتاحة املوارد جميع تستخدم التي املنظمات تلك ستكون  والعشرين الحادي  القرن  في الذكية

 (Wasterman, Bonnet,McAfee, 2014) نشطةألوا  عملياتهم  إلجراء بنجاح التقنيات يستخدمون  الذين وأولئك ،الرئيسية األنشطة

بإتجاه األفراد وتدفع  في بيئة املنظمة  دركت العديد من املنظمات أنه ال بد من السعي وراء األساليب واألدوات التي تعزز النواحي اإليجابية أ ،لذا 

ين ورفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم، ة في تحسين أداء العاملابيالوصول لإلداء العالي، حيث وجدت العديد من الدرسات أن التمكين كان له آثار إيج

   حفزهم للمشاركة في صناعة وإتخاذ القرارات، وبالتالي الشعور بامللكية النفسية للمنظمة.إضافة الى 

مجموعة  فياملنظمات الذكية،  يفة ثر استراتيجيات إدارة املوارد البشريأل دور املعدل لتمكين العامليناللتعرف إلى لومن هنا جاءت هذه الدراسة 

 .من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان

   :وأسئلتها مشكلة الدراسة 

ملوارد تعد املوارد البشرية املؤهلة أساس نجاح املنظمات املعاصرة على اختالف أنواعها أو قطاعاتها وأحجامها، إذ تعد املوارد البشرية أهم ا 

تعد  كما واملوارد البشرية، لوجيا واملال، إذ إن كل املوارد اإلنتاجّية بدون اإلنسان ستبقى معطلة وبال حراكبما في ذلك التكنو ق، اإلنتاجّية على اإلطال 

لعديد ت ا ت إدارا لذا فقد صبّ  ،املنافسة في ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعةاألداة االستراتيجية املرنة التي تستطيع من خاللها املنظمات 

تعزز من أدائها، وأحد  اهتمامها على مهارات املوارد البشرية وكيفية تطويرها وتحفيزها ودعمها واستخدام كافة اآلليات والعمليات التي  ُجل  ملنظمات من ا 

 .ليات هو التمكينأهم هذه اآل

 
ً
 معاصرا

ً
، إضافة الى اإلنتاجية زيادة  ، وكذلكتواملشكال  للقضايا ةيميالتنظ االستجابة زيادة  منها للموظفين يوفر ،ويعد التمكين اإلداري مفهوما

لحل املشكالت  وهذا يدفع املنظمات الى تنمية قدرات ومهارات األفراد  .دفاهاأل  تحقيقوبالتالي  التنظيمية باألهداف املوظف التزام من أكبر درجة

يات، وإعطائهم املسؤوليات التخاذ القرارات والتعاون  خالل تخويل الصالحمن اإلدارية، كما يتطلب منحهم الفرص للمبادأة والتحدي  ومواجهة املواقف

أصبح املديرون يتجهون إلى إيجاد حلول سريعة وذكيه للمشاكل التي تواجههم أو القرارات التي يجب أن حيث األهداف، واملشاركة باتجاه تحقيق 

أدت سرعة التغيرات العاملية إلى السعي ملشاركة املنظمة مع وقد  ،في املنظمة لينفلجؤوا إلى توظيف الذكاء الفردي والفطري لدى العام ،يتخذوها

 فأصبحت .لتحقيق التكيف اإليجابي مع هذه التغيرات وجعلها ذات خصائص مميزة ي املنظمة املجتمع اإلنساني في السعي لزيادة القدرة عند العاملين ف

وأكثرها  ،ض دعم عملية اتخاذ القرار، والوصول إلى أهدافها بأقصر الطرق فاعلية وذكاء لغر  كثراملنظمة وفق املنظور املنظمي بحاجة إلى عمليات أ 

ة ويكون ذلك بتوظيف ما لدى املنظمة من قدرات عقلّية وذهني ات التي قد تطرأ في بيئة املنظمة،فاعلية وللتعامل مع التحديات والصعوبات والتطور 

 وتسخيرها لتحقيق أهداف املنظمة.

 الدراسة في اإلجابة على تساؤل مهم هو: تتجسد مشكلةا سبق ء مفي ضو

مجموعة من الصيدليات العاملة في  في  العاملينتمكين ل الدور املعدلعندما يكون املنظمات الذكية،  في ما أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية 

 ؟ محافظة العاصمة عمان

 تية:اآل وينبثق من السؤال آنف الذكر األسئلة الفرعية

مجموعة من في  }االستقطاب والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ طبيق استراتيجيات إدارة املوارد البشريةما مستوى ت .1

 ؟الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان

في { ، الذكاء الجماعيت الذكيةاملستمر، العمليالم }فهم البيئة، إيجاد البدائل االستراتيجية، التع ذكيةالما مستوى تطبيق مفهوم املنظمة  .2

 ؟مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان
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 ؟مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانتمكين العاملين في  تطبيق ما هو واقع .3

مجموعة من  في لتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ عيين، التدريب وا التما أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة }االستقطاب و  .4

 ؟الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان

دريب ما هو الدور الذي يلعبه تمكين العاملين في تعديل أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة }االستقطاب والتعيين، الت .5

 ؟مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانفي ظمات الذكية األداء{ في املن ييم والتطوير، التحفيز، تق

   :أهمية الدراسة

 امليداني.والجانب الجانب األكاديمي،  وهما  نيجانبين رئيستتضح أهمية الدراسة من خالل 

 األهمية األكاديمية: 

(، سيما وجود  إدارة املوارد البشرية، املنظمات الذكية، وتمكين العاملين تتيجياا تر اسفي غاية األهمية وهم ) ثالثة متغيراتتناولت الدراسة 

 املنظمات في بيئات شديدة املنافسة في شتى املجاالت، حيث أصبح امتالك املعلومة لدى املنظمة هي الثروة الحقيقية.

االستقطاب والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز، بأبعاده }شرية الباستراتيجيات إدارة املوارد وتأتي أهمية هذه الدراسة من أنها تناولت متغير 

ذكية بأبعاده }فهم البيئة، إيجاد البدائل االستراتيجية، التعلم املستمر، العمليات الذكية، الذكاء الجماعي{ في ظل الاملنظمة { من منظور تقييم األداء

أثر  ؛ وحيث أن الدراسة تقيس راتيجيات إدارة املوارد البشرية واملنظمة الذكيةي استغير وجود متغير تمكين العاملين كمتغير معدل لألثر بين مت

يتوقع أن تقدم مادة علمية مفيدة تثري املكتبة الذكية، عندما يكون الدور املعدل لتمكين العاملين  املنظمات فياستراتيجيات إدارة املوارد البشرية 

 الدراسة.يرات متغاإلدارية وتفتح آفاق جديدة لها عالقة ب

 األهمية امليدانية: 

أثر استراتيجيات إدارة للتعرف إلى  بياناتها مها هذه الدراسة بعد تحليلتقدقد تتوصل إليها وبالتالي من خالل النتائج التي امليدانية  هميةاأل وتظهر 

إذ تساهم الدراسة   ات العاملة في محافظة العاصمة عمان،لييدصمجموعة من الفي املنظمات الذكية، الدور املعدل لتمكين العاملين  فياملوارد البشرية 

 بتزويد املعلومات الضرورية لإلدارة في جميع مستوياتها الدنيا، الوسطى، والعليا التخاذ القرارات اإلدارية بالوقت املناسب. 

  :أهداف الدراسة

في املنظمات الذكية، عندما يكون الدور املعدل لتمكين العاملين  فية شريالبأثر استراتيجيات إدارة املوارد تهدف الدراسة إلى محاولة الكشف عن 

 ، من خالل ما يلي:مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان

رية لنظات ا ومتغيراتها، وطبيعة العالقة بينها بحسب األدبي ملتغيرات الدراسة من أجل توضيح مفاهيمها وأبعادهاالفكري والفلسفي ر التأطي .1

 دراسات السابقة.وال

في الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها }االستقطاب والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ بيان مستوى ممارسة اإلدارة  .2

 .مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان

يئة، إيجاد البدائل االستراتيجية، التعلم املستمر، العمليات الذكية، الذكاء فهم البا }عادهاملنظمة الذكية بأباستكشاف مستوى ممارسة  .3

 .مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانفي الجماعي{ 

 صمة عمان.ظة العاحاففي ممجموعة من الصيدليات العاملة في املنظمات الذكية  فيالستراتيجيات إدارة املوارد البشرية تحديد األثر املباشر  .4

لتطوير،  قياس مدى تأثير تمكين العاملين على تعديل أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة }االستقطاب والتعيين، التدريب وا  .5

 مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان.في التحفيز، تقييم األداء{ في املنظمات الذكية 
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 :دراسةموذج النأ

 .يشير إلى العالقات املنطقية بين متغيرات الدراسةل( أنموذج الدراسة الذي تم استخالصه من واقع األدبيات اإلدارية 1يوضح الشكل )
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 أبعاد املتغير التابع : •

 .(Calin, Pargaru, Neacsu, 2015)؛  ((Lazarevic, Lukic, 2015(؛ 2016)ردايدة، (؛ 2017)غنيم، 

 املتغير املعدل:  •

 (.  (Raime et al., 2018؛(Jaiswal, Joge, 2018)(؛ 2015)الزيدانيين، (؛ 2016، )بو بكر

   :الدراسةفرضيات 

 :اآلتيةالرئيسة والفرعية الدراسة فرضيات  بناءمشكلة وأنموذج الدراسة تم بناًء على 

 : الفرضية الرئيسة األولى

1H0: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية (0,05  ≥α )ة }االستقطاب مجتمع بأبعادها البشرية املوارد إدارة  الستراتيجيات

 ."مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانفي ، تقييم األداء{ في املنظمات الذكية لتدريب والتطوير، التحفيزوالتعيين، ا 

 وينبثق من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

  1-1H0: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية (0,05  ≥α )االستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد ة إدار  الستراتيجيات  

 ."مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانفي  البيئة فهم  في{ األداء تقييم  التحفيز، والتطوير، التدريب والتعيين،

  2-1H0: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية (0,05  ≥α )االستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة  الستراتيجيات  

 ."مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانفي  االستراتيجية البدائل إيجاد في{ األداء تقييم  التحفيز، والتطوير، التدريب والتعيين،
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3-1H0 : " داللة معنويةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (0,05  ≥α )االستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة  جياتراتيالست  

 ."مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانفي  املستمر التعلم  في{ األداء تقييم  التحفيز، والتطوير، التدريب والتعيين،

4-1H0 : " ى داللة معنويةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو (0,05  ≥α ) االستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة  راتيجياتستال  

 ."مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانفي  الذكية العمليات في{ األداء تقييم  التحفيز، والتطوير، التدريب والتعيين،

5-1H0 : "ستوى داللة معنويةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند م (0,05  ≥α) االستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة  الستراتيجيات  

 ."مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانفي  الجماعي الذكاء في{ األداء تقييم  التحفيز، والتطوير، التدريب والتعيين،

2H0: "ستوى دللة معنويةل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند م (0,05  ≥α) البشرية املوارد إدارة استراتيجيات أثر  تعديل  في العاملين لتمكين 

مجموعة من الصيدليات العاملة في في  الذكية املنظمات في{ األداء تقييم التحفيز، والتطوير، التدريب  والتعيين، الستقطاب} مجتمعة بأبعادها

 ."محافظة العاصمة عمان

 فات اإلجرائية: التعري

كما وتمكين العاملين  ستراتيجيات املوارد البشرية واملنظمات الذكيةال  تعريفالأنموذج الدراسة تم ن و و هة نظر الباحثسة ومن وجرات الدرا حسب متغي

 يلي:

استراتيجية االستقطاب والتعيين، وتتمثل في }التي تنعكس في أنشطة اإلدارة  الخطوات املستقبليةهي تلك  : استراتيجيات إدارة املوارد البشرية •

إلى  (1) رقم  من الفقرة  ، وتم قياسها من خالل فقرات االستبانة{يجية التحفيز، واستراتيجية تقييم األداءتراتيجية التدريب والتطوير، استراتاس

 (.20الفقرة رقم )

االستراتيجية، والعمليات لبيئة باإلضافة إلى إيجاد البدائل ا  مع مستمرة  وتكيف عمليات مسح تتضمن هي التي الذكية املنظمات املنظمات الذكية: •

 (.45( إلى الفقرة رقم )21الذكاء الجماعي، والتعلم املستمر، وتم قياس متغير املنظمات الذكية من خالل فقرات االستبانة من الفقرة رقم )الذكية، و 

من خالل امتالكه  مال واألنشطة املطلوبة منهالقدرة على العمل بنجاح وتنفيذ األعالعملية التى يشعر من خاللها الفرد بالثقة و  هي تمكين العاملين: •

 (.54( إلى الفقرة رقم )46وتم قياس متغير تمكين العاملين من خالل فقرات االستبانة من الفقرة رقم )للخبرة واملهارة، 

 الدراسات السابقة

 :
ً
   :الدراسات العربية أول

،  الليبية شركات التصالت في العاملين اداء على البشرية املوارد ةإدار  استراتيجيات أثر معرفة ( إلى2018، أبو جليدةهدفت دراسة )

تواصل  شركات هذه ال أنو  .الليبية االتصاالت شركات في العاملين أداء على البشرية املوارد إدارة  الستراتيجيات أثر أن هناكوخلصت الدراسة إلى 

  .املرتبطة بأهدافها اإلستراتيجيةوالتعيين  قطاباالست استراتيجية خالل من بشرية كوادر لعلى أفض للحصول  يسعال

 لدى  الذكية  املنظمة  وخصائص التمكين أبعاد  بين  أثر عالقة  الى مدى وجود عرف الت هدفت إلى  فقد( 2018أما دراسة )أحمد، إسماعيل، 

الذكية،  املنظمة وخصائص التمكين أبعاد بين معنوية أثر عالقة وجود إلى الدراسة توصلوت .دهوك، العراق محافظة في األعمال في منظمات املدراء

دراسة هدفت كما . واملستقبلية الحالية البيئة مواجهة ضمن للمنظمةت موضوعيةو  دقيقة معلومات توافر ضرورة  وكانت أهم توصيات الدراسة

 العمل، كفاءة  العمل، ى)معن بـتمكين ال أبعاد  تمثلتو  األردنية، لالتصاالت زين شركةل الوظيفي األداء في العاملين أثر تمكين ( إلى تحديد2018)الدوري، 

 بعدي  من لكل أثر هناك أن للدراسة النتائج وكانت أهم السياقي(،  األداء املهمة، أداء ) فكانت األداء الوظيفي أبعاد أماالعمل(، تطوير العمل، استقاللية

  .األردنية لالتصاالت ن زي شركة لدى  الوظيفي على األداء )العمل واستقاللية العمل، )معني

الذكية من وجهة نظر العاملين في   املنظمات تعزيز بناء  على اإلدارية املعلومات نظمأثر  الى التعرف  ( هدفت 2017دراسة )غنيم،  بينما

ية بين موارد نظم قوية ذات داللة إحصائ وجود عالقة ارتباط ، وقد خلصت الدراسة إلىالوظائف اإلشرافية لدى الكليات التقنية في قطاع غزة

الذكية وأبعادها )فهم لومات اإلدارية )املوارد البشرية، املوارد املادية، املوارد البرمجية، املوارد املعلوماتية، وموارد الشبكات( وتعزيز بناء املنظمة املع

 لتقنية بقطاع غزة.ات الذكية، والذكاء الجماع( في الكليات ا البيئة، الرؤية االستراتيجة، التعلم املستمر، العملي

 ، وقدعمان بمدينة الخاصة في املستشفيات األزمات إدارة في الذكية املنظمة خصائص أثر إلى بيانفقد هدفت ( 2016دراسة )ردايدة،  أما

 البيئة( في مراحل وفهم  االستراتيجية البدائل توليد املستمر، علم الت(بأبعادها  الذكية املنظمة  لخصائص أثر وجود  نتيجة مفادها  إلى الدراسة توصلت

 .التعلم(مرحلة والتوازن، و  استعادة النشاط مرحلة، حتواءال ا  مرحلة، االستعدادمرحلة  ،مرحلة االكتشاف) األزمات إدارة 
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 يقيالتسو  األداء في القدرة( الذاتي، التوجيه التدريب، )فرق العمل، بأبعاده  العاملين تمكين أثر بيانل( 2016وجاءت دراسة )الزيادات، 

 األداء فياملختلفة له أثر  بأبعاده  إلى أن تمكين العاملين . وتوصلت الدراسةاألردنية اإلسالمية البنوك السوقية، الربح، املبيعات( في )الحصة بأبعاده 

 ظل بيئة شديدة املنافسة. زهم للمض ي لتحقيق األداء املتميز في ي وتحف العاملين تعمل على صقل مهاراتالتسويقي وإن تمكين العاملين كإستراتيجية 

( إلى معرفة مدى حجم العالقة بين تمكين، وجودة حياة الوظيفة في ضوء متغير الثقة التنظيمية، واستخدم  2016دراسة )بو بكر، هدفت 

ته، وأظهرت نتائج الدراسة  . ووظف اإلستبانة كأداة لدراسعلى تساؤلتهاالباحث املنهج الوصفي، واملنهج الستاللي لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة 

، وذلك من خالل األبعاد األربعة للمقياس )أهمية العمل، حرية التأن 
ً
صرف، مستوى تمكين أفراد الحماية املدنية لوالية وهران كان منخفضا نسبيا

، وذلك من خالل األبعاد األر الجزا  -أفرد الحماية املدنية لوالية وهران الفاعلية الذاتية، التأثير(، وإن مستوى الثقة التنظيمية لدى 
ً
بعة ئر كان متوسطا

ة الحياة الوظيفية للمقياس )الثقة باملشرفين، الثقة بزمالء العمل، الثقة بإدارة املديرية لكفاءتها، الثقة بإدارة املديرية لفعاليتها(، وإن مستوى جود

ن والتعليم، التصميم الوظيفي، الستة للمقياس )االلتزام التنظيمي، التكوي ية وهران كان متوسطا، وذلك من خالل األبعادألفراد الحماية املدنية لوال 

ن، والثقة فرق العمل، التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية، التقليل من ضغوط العمل(. كما أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة بين تمكين العاملي

تختلف باختالف متغير الثقة  تمكين العاملين و جودة الحياة الوظيفيةبين ة، وأن العالقة وبين تمكين العاملين وجودة الحياة الوظيفي التنظيمية،

 التنظيمية كمتغير وسيطي.

واضحة،   دراسة أثر خصائص التنظيم الذكي: رؤية استراتيجية بهدف( Al-Kasasbeh, Al-Kasasbeh, AL-Faouri, 2016وجاءت دراسة )

وافز الدا د  و وج عدم، وكان أهم  نتائج الدراسة: في شركة مناجم الفوسفات األردنية عمة، على األداء الجتماعي والبيئيوثقافة الجدارة، ونظام الح

وافز الداعمة على األداء االجتماعي لنظام الح أثر هناك باملقابل كان ، األداء البيئيلرؤية االستراتيجية وثقافة الجدارة على األداء االجتماعي و وضوح ا أثر ل

 لشركة مناجم الفوسفات األردنية.والبيئي 

:ثا
ً
 الدراسات األجنبية نيا

تمكين املوظف كعامل رئيس في تحديد األداء التنظيمي في األسواق الناشئة"  ثر بهدف بيان أ( Mohapatra, Mishra, 2019جاءت دراسة ) 

وأيضا   تمارسه املنظمات الرائدة املختلفة اليوم، مناقشة كيف تطورت فكرة تمكين املوظف على عدة عقود وكيف وحاولت والتي تمت في الهند و 

تمكين املوظف بنجاح في السوق الناشئة، ونتج عن الدراسة مجموعة من النتائج  تناقش فوائد تمكين املوظف وتختتم مع بعض الطرق لتنفيذ عملية 

. ومع ذلك، فإن الشعور بالتمكين يتأثر أكثر بالعوامل الجوهرية. كان أهمها: إن توفير بعض املزايا امللموسة يجعل املوظفين يشعرون بالتمكين إلى حد ما

بعملهم؛ حيث يتم تقييم آرائهم، ويشعرون بأن صعوباتهم مفهومة وبالتالي توفير نطاق كاف لهم للتعبير فعندما يتم منح املوظفين الحكم الذاتي للقيام 

اآلخر هناك عوامل أخرى تؤدي إلى إنشاء موظفين غير ممكنيين وهذه العوامل قد تكون  عن إمكاناتهم الكاملة ومن هنا يشعرون بالتمكين. وعلى الصعيد

( التعرض 2( وجود سمة شخصية كتدني احترام الذات، والصفات غير القادرة على التكيف، 1ية وتنظيمية مثل: )عوامل شخصية أو عوامل اجتماع

 مثل زمالء العمل غير املشجعين واملشرفين ونقص الوظائف الصعبة وما إلى ذلك.   ( العوامل التنظيمية3ملواقف مرهقة وتمييزات اجتماعية، )

 Astudy on Impact of Psychological Empowerment on Employee Retention inبعنوان "  (Jaiswal, Joge, 2018أما دراسة )

Techical Institutes of durg and Bhila "    حيث أجريت  لفنية في دورغ وبيالي"على استبقاء املوظف في املعاهد ادراسة عن تأثير التمكين النفس ي

لتمكين النفس ي على استبقاء املوظف ونتج عن الدراسة: إذا كان املوظف يتمتع بصالحيات نفسية، فهذا يعني الدراسة في الهند وهدفت إلى معرفة آثار ا 

 املكون الرئيس ي  أنه يشعر بالحرية في التعبير عن أفكاره وبالتالي سيكون أداء
ً
ن نفسيا

ّ
املوظفين أفضل في الوظيفة؛ حيث أصبح رأس املال البشري املمك

من السمات املهمة للفرق الناجحة، خاصة في املؤسسات القائمة على املعرفة، أنها تستثمر بدرجة كبيرة من التمكين النفس ي أو  للنجاح املنظمي. وإن

نفسيا هم دائما مصدر قوة ألي مؤسسة ألنهم سيكون لديهم الدوافع الذاتية ألداء أعمالهم بشكل جيد. سلطة اتخاذ القرار، املوظفون املعتمدون 

 وج
ً
 د أن التمكين النفس ي يسهم في استبقاء املوظف. وأخيرا

أجريت على  "أثر تمكين املوظف والعمل الجماعي والحافز على الرضا الوظيفي للموظففهدفت الى دراسة ( Raime et al.,2018دراسة )أما 

رات الثالثة: الحافز، العمل الجماعي، وتمكين إحدى وكاالت الخدمة العامة الواقعة في شمال ماليزيا. وكانت نتائج الدراسة تكشف أن جميع املتغي

إن درجة الشدة صغيرة جًدا كبير تجاه الرضا الوظيفي وعلى الرغم من أن تمكين املوظف يظهر تأثيًرا على الرضا الوظيفي. ومع ذلك، ف أثراملوظف لها 

دمات الحكومية هذه هو الطبيعة االستبدادية التي يتم تطويرها  ة الخمقارنة ببعدي الحافز والعمل الجماعي. قد يكون سبب حدوث هذا االتجاه في وكال

ين ليكونوا مطيعين قدر اإلمكان في اتباع بين املوظفين، فإن هذه الوكالة تتنبأ بأن السلطة املسيطرة في صنع القرار، حيث يتم تدريب جميع املوظف

كانت مطلقة وليس لديهم سلطات لتفاديها. ثم بعد ذلك تم إطالة التسلسل الهرمي  التعليمات واملهام املقدمة، وأوضحوا لهم أن التعليمات التي تلقوها

وظف في عملهم اليومي. وبالتالي، اليوجد تأثير لتمكين  لسير العمل في عملهم اليومي حيث أصبح يتعذر على بعض املوظفين معرفة كيفية تمكين امل

 املوظف على الرضا الوظيفي. 
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تواجه  حيث ، األداء املنظمي" والتي جرت في الهند في إدارة املوارد البشرية الستراتيجية  بهدف دراسة أثر ( Chopra, 2017جاءت دراسة )كما 

 تلعبالتي األصول للمنظمة و إحدى املوارد البشرية هي وتشير الدراسة الى أن ل ميزة تنافسية. تحديات ناشئة في شكتضعها أمام بيئة مضطربة املنظمات 

تركز إدارة املوارد البشرية االستراتيجية على إقامة صلة سببية بين األهداف االستراتيجية الشاملة للمنظمة فتحسين أداء املنظمة.  وًرا رئيسا فيد

ن فهم نفيذها. وتخلص هذه الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين ممارسات املوارد البشرية الجيدة وأداء األعمال. وإ واستراتيجيتها للموارد البشرية وت

واألداء التنظيمي لألعمال تمكن مديري املوارد البشرية لتصميم البرامج التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج   SHRMالعالقة اإليجابية بين ممارسات 

وتحافظ على مواردها ما أنه يساعد املنظمة على أداء أفضل وتحقيق أهداف أعلى، وبعبارة أخرى إن الطريقة التي تدير بها املنظمة، تشغيلية أفضل. ك

 البشرية، لها عالقة رائعة مع أدائها وإنجازاتها.

  "Strategic Human Resource management Across- Cultral Managerial Approach"( بعنوانAnyangwe, 2017هدفت دراسة ) 

لندا، إلى دراسة تأثير مفاهيم الثقافة وإدارة املوارد البشرية والتي أجريت في فن "اإلدارة الستراتيجية للموارد البشرية عبر النهج اإلداري للثقافة"

لين من أجل وحدة فعالة في التنوع. تظهر نتائج وإدارة املوارد البشرية االستراتيجية. رجل بال ثقافة يشبه رجل بال هوية؛ لذلك يجب تحديد هوية العام

لبلدان في العالم تقريًبا. إن ثراء هذه الثقافات فيما يتعلق بالقيم الثقافية واللغات الدراسة أن التنوع الثقافي هو جانب شامل لجميع املجتمعات وا 

باإلمكانيات املتاحة للتميز والتقدم عندما ُينظر إلى التنوع الثقافي على  واألفعال التفاعلية والعادات االجتماعية والتجارية تجعل مجتمعاتنا غنية جًدا 

أو نقاط ضعف. استناًدا إلى نتائج الدراسة، ُيظهر أن النهج اإلداري بين الثقافات للتعامل مع االختالفات الثقافية  أنه نقاط قوة وفرص وليس تهديدات

 د النظام القائم على عبور اإلدارة الثقافية طريقة جيدة لتجنب بعض تحديات الوحدة في التنوع.يبرز أعلى نتيجة لثقافة متنوعة ولكنها موحدة. يع

  "Strategic Human Resource Management in International Organizations"( بعنوان Nuangjamnong, Maj, 2017دراسة )أما 

في املنظمات الدولية. وأظهرت  SHRMوالتي أجريت بتايلند هدفت إلى فحص ممارسات  املوارد البشرية الستراتيجية في املنظمات الدولية" "إدارة

لها تأثير إيجابي كبير على املنظمات الدولية. كما أظهرت النتائج العديد  SHRMالحصول عليها في هذه الدراسة أن ممارسات النتائج اإلحصائية التي تم 

، يمكن للم
ً
ديرين أن يكافحوا من أجل توسيع وظيفة املنتج من خالل توفير برنامج تدريبي مناسب يتعلق باملعرفة من اآلثار اإلدارية الهامة. أوال

، ية. يجب على املديرين دمج مصادر وأنواع املعرفة املختلفة من الشركاء التجاريين، باإلضافة إلى برامج التدريب الداخلية والخارجية. ثالتكنولوج
ً
انيا

 لألداء ملوظفيهم. وكذلك عزز تقييم األداء العادل تحفيز املوظفين مما أدى إلبالنسبة لقطاع التصنيع م
ً
 جيدا

ً
ى زيادة في الوظيفة  ن شأنه أن يقدم تقييما

ومات  وتدفق املعلاإلدارية. وتقدم نتائج هذه الدراسة أيًضا عدة اقتراحات لشركات التصنيع في تايالند للتركيز على البرنامج التدريبي. واملزيد من نقل 

 لعملية والوظيفة اإلدارية. واملعرفة التي ستزيد من التعلم التنظيمي وتغرس األفكار الجديدة، مما يؤدي إلى وظيفة املنتج، وظيفة ا 

Influence of Leadership Approach on Employee Empowerment: A Study of" ( بعنوانOkunbanjo et al., 2016أما دراسة )  

Selected Small-Scale Businesses in Nigeria " هدفت إلى  ""تأثير نهج القيادة على تمكين املوظف: دراسة لشركات صغيرة مختارة في نيجيريا

النتائج أن  دراسة العالقة بين نهج القيادة وتمكين املوظفين في الشركات الصغيرة في والية الغوس. واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وكشفت

نهج القيادة التشاركية بشكل  يادة التوجيهية يظهر بشكل كبير العالقة اإليجابية مع تدريب املوظفين وتفويض السلطة للموظفين، وكذلك يرتبطنهج الق

ريع شاكبير بتدريب املوظفين ولكنه ال يرتبط بشكل كبير بتفويض السلطة ملوظفي الشركات الصغيرة في نيجيريا، وأوصت الدراسة أن على أصحاب امل

على أصحاب العمل في الشركات الصغيرة  الصغيرة أن يعتمدوا نهج القيادة التوجيهية بسبب ارتباطه بشكل كبير بتفويض السلطة والتدريب، أيًضا يجب

يرة تقديم اقتراحات في نيجيريا إخبار موظفيهم بأهمية اتباع اإلرشادات املعطاة لهم إلكمال املهمة املسندة إليهم، كما يجب على مالكي الشركات الصغ

 املراد اتباعها بشكل جيد.املوظفين من أجل أن يكونوا قادرين على تحديد سياسة )سياسات( العمل واإلرشادات وأفكار 

Building Smart Organization Through Learning and Development of"  ( بعنوانLazarevic, Lukic, 2015وهدفت دراسة )  

Employees " فة وتوليدها صربيا إلى تحليل أهمية اكتساب املعر  -والتي أجريت في بلغراد من خالل التعلم وتطوير املوظفين" نظمة الذكية " بناء امل

يقة أن املنظمات ونقلها ومشاركتها بين املوظفين، والتي تمثل للغاية أساس مهم للتطوير الفعال ملنظمة التعلم، فالدافع وراء هذه الورقة البحثية هو حق

الل عمليات مستمرة وديناميكية ذكية تتطلب ميزات جديدة للتصميم التنظيمي والتي ستضمن االستجابة للتغيير واملرونة والتكيف مع البيئة من خال

بيئة و للتعلم والتدريب وتطوير املوظفين، ويدرك القادة الناجحون أن بناء منظمة ذكية قد يكون الضمان الوحيد للبقاء في ظل ظروف غير متوقعة 

فين واملكافآت التي تحتاج املنظمة إلى متابعتها ديناميكية. ونتج عن الدراسة تحديد جميع التغييرات الالزمة في االستراتيجية والهيكل والعمليات واملوظ

د من البدائل واختيار أفضلها، حتى تصبح ذكية. وأن املبادئ األساسية التي تجعل من املنظمة ذكية هي: الثقافة التحفيزية لخلق القيمة، وتقييم العدي

مكين املوظفين، وصنع القرار في الوقت املناسب واالستباقي مع املنظور والتعلم املستمر، والتفكير في النظام، وتدفق املعلومات املفتوح، ومواءمة وت

 مع سلطة ال مركزي
ً
ة التخاذ القرارات لهؤالء األفراد الذين لديهم خبرة  االستراتيجي الخارجي. وفيما يتعلق بهيكل التنظيم الذكي، يجب أن يكون أفقيا

 ومعرفة ذات صلة. 
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" دور   " The Role of Smart Organizations in Socio-Economic Environment" بعنوان  (Calin, Pargaru, Neacsu, 2015)جاءت دراسة 

ور الذي تلعبه املنظمات الذكية في البيئة يا هدفت إلى تحديد الدوالتي أجريت في رومان املنظمات الذكية في البيئة الجتماعية والقتصادية"

االقتصادي الذي تعمل  -أن املنظمة الذكية تتمتع كميزة أساسية بقدرة تكيف فورية مع الواقع االجتماعياالجتماعية واالقتصادية، ونتج عن الدراسة 

وأن العناصر التي تضمن القدرة على التكيف وتلك التي تحدد بالفعل املنظمة   فيه وبغض النظر عن الظروف واألسباب الجذرية لألزمة االقتصادية.

ملعلومات واالتصاالت كمحّسن للعمليات الداخلية، التحول املستمر لبيانات السوق والبيانات من مجاالت النشاط  الذكية هي: استخدام تكنولوجيا ا 

ت من حيث فائدتها، وتسارع وتيرة االبتكار على السلع والخدمات املقدمة، والعنصر املحدد ذات الصلة في املعرفة املتكاملة مع درجة عالية من الثبا

فيه التنظيم الذكي يؤكد باستمرار على الحاجة إلى تطوير املعرفة داخل املنظمة وليس فقط األدوات لنقل البيانات واملعلومات ذات للبيئة الذي يتطور 

 من األجهزة الذكية واملوارد البشرية. أما األدوار املحددة للتنظيم الذاالهتمام؛ حيث تجمع املنظمة الذكية د
ً
كي اخل مجال املعلومات الخاص بها كال

ي في البيئة يمكن أن تقوم بها املنظمة الذكية نفسها أو يتم تعيينها بشكل غير مباشر من قبل الجهات الفاعلة من البيئة. تعتمد أدوار التنظيم الذك 

 قتصادية إلى حد كبير على سمعة املنظمة، وعلى االستعداد الحس ي للجهات الفاعلة البيئية وعلى التوقيت.االجتماعية واال

 The Impact of Strategic Human Resource Management on Organizational Performance "( بعنوان Cania, 2014دراسة )جاءت 

التركيز على تأثير اإلدارة االستراتيجية إلى  في ألبانياحيث هدفت الدراسة التي أجريت  "األداء املنظميالستراتيجية في "تأثير إدارة املوارد البشرية "

دارة املوارد البشرية االستراتيجية هي عملية تفصيلية وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج كان أهمها أن إ  وارد البشرية في تحقيق األداء التنظيميللم

ن املؤسسة من امتالك املوظفذ ترية في جميع أنحاء املؤسسة تم دمجها مع االستراتيجية الشاملة للمنظمة. إ إلدارة املوارد البش
ّ
ين باملهارات املناسبة  مك

داء  تحقيق األ يق األهداف التي تتطلبها املنظمة، وأن بشكل عام ، يرتبط األداء التنظيمي بتحق. و ووضعهم في وظائف وفًقا ملستوى مؤهالتهم ومهاراتهم 

 مور بعض هذه األ و األداء التنظيمي.  تحفز سياسات وممارسات املؤسسات املوظفين وتؤثر علىحيث  يمي هو نتيجة لسلوك املوظفين في املنظمة.التنظ

ت إلى اعتبار تحتاج املنظماحيث  هي: تخطيط املوارد البشرية، التوظيف، االختيار، التدريب والتطوير، التعويض، إدارة األداء وعالقات املوظفين.

يجب إشراك السلطة واملسؤولية في املنظمة بأكملها  املوارد البشرية كأداة الكتساب ميزة تنافسية ضرورية إلنشاء سياسات وممارسات مناسبة. أيًضا، 

 مستمر ومرن.  ل التطور بشكالتي تعمل كفريق واحد وليس التركيز على املديرين فقط. يجب أن تركز استراتيجية إدارة األداء على عملية 

 دراسة ) 
ً
بناء الذكاء   M5"نموذج  " The M5 Model Building Positive Intelligence in Organizations "بعنوان ( Noble, 2014وأخيرا

ناء { لبMeaning, Motivation, Mentoring, Mindfulness, Movement }  والذي يتكون من M5تقديم نموذج  هدفت إلى اليجابي في املنظمات"

من تسخير  يمكنها ذكاء اإليجابي على مستوى املنظمة زيادة الوكانت أهم النتائج أن  وقد أجريت الدراسة في ميالنو/ إيطاليا، الذكاء اإليجابي في املنظمات،

بالحاجة إلى بناء ثقافة العميل فقد أقر ن األفراد من القيام بما هو أفضل، في حين ظل الغرض موجًها نحو التميز في الخدمة، إمكاناتها من خالل تمكي

 " ير املنظمتطوي ال" ODيلعب حيث  ؛ االتصال واالبتكار والتمكين وزيادة الذكاء اإليجابي
ً
ا  . تتطور املنظمات لتصبح أكثر تعاونً في عملية التغييرمهًما  دورا

يعكس التطوير التنظيمي نفسه هذا  وطريقة موثوقة لقياسها.توفر األدوات عدسة جديدة في الثقافة املستدامة ة، بتكر امل وانفتاًحا وتحركها األهداف

ثقافة الاملعنى إن تعزيز  ( Meaning)وهذه األدوات هي: لتالي من األدوات واملوارد والتفكير. الجيل ا  املنظميالتحول، ويستكشف ممارسو التطوير 

 (Motivation) ي إلى منظمات أكثر قدرة على اجتذاب املواهب القيمة،تنظيمية لألشخاص الذين يشعرون بالتقدير والذين يكون لوظائفهم معنى يؤدال

اء األولوية للذكاء اإليجابي في مكان العمل والتأثير على املديرين ومجاالت التدريب والتطوير واملوارد البشرية التحفيز لدى التطوير املنظمي فرصة إلعط

 (Mindfulness) معرفة كيف ومتى يتم التدريب ومساعدة اآلخرين لتطوير إمكاناتهم. يه وهوالتوج (Mentoring) ،لبناء الكفاءات التنظيمية الهامة

تعمل حيث الحركة  ((Movementا  ، وأخير هن أظهر علم األعصاب التأثير اإليجابي للعقل على قدرة الدماغ على اتخاذ القراراتالتركيز الكامل للذ

 .املنظميمن خالل توفير مسارات واضحة للحركة / التقدم  املنظمة اإليجابية للغاية على تحسين مواهبها

 : التعقيب على الدراسات السابقة

ليط الضوء على الدراسات السابقة تبين وجود ندرة في الدراسات التي تناولت موضوع استراتيجيات إدارة املوارد البشرية وأثرها في من خالل تس

وفيما يتعلق بمجتمع الدراسة فقد   .ه العاملين؛ حيث أن معظم الدراسات تناولت كل متغير على حداملنظمات الذكية في ظل املتغير املعدل تمكين 

جابات إ إلختبار الفرضيات من خالل الحصول على  .مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانهذه الدراسة باختيار تفردت 

 . على وجه التحديد اتلسابقة لدراسة هذه الشرك ات ا دراساملبحوثين فيها؛ حيث لم تتطرق أية دراسة من ال

تختلف في الحدود املكانية والزمانية، وأنها سيكون ُجل تركيزها على املنظمات الذكية، وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها 

دارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية في ضوء وجود املتغير واستراتيجيات إدارة املوارد البشرية، وتمكين العاملين، والتعرف إلى أثر استراتيجيات إ 

 املعدل تمكين العاملين.
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 اإلطار النظري : الفصل الثاني

 استراتيجيات إدارة املوارد البشريةاملبحث األول: 

 :مقدمة

املنظمة،  يمكن إستغاللة لتحقيق أهدافبشري  ى موردلينضوي على تحويل األفراد في املنظمات ا إن التوجه اإلستراتيجي الحديث للموارد البشرية 

تهتم ( SHRMإدارة املوارد البشرية االستراتيجية ) ذلك ألن  ،إستراتيجية ممارساتبتغيير طبيعة وظائف املوارد البشرية الى يتطلب قيام املنظمات  هذا و 

 ارةبإد بمقارنتها االستراتيجية البشرية املوارد إدارة  لفهم  طريقة ن أفضلإ لذا،  .ميةنظعلية املاباملساهمات التي تقدمها استراتيجيات املوارد البشرية للف

 الذي والتطوير والتدريب واملزايا بالتعويضات وتزويدهم  املوظفين  أفضل توظيف على( HRM) البشرية املوارد إدارة  تركزحيث . البشرية املوارد

  خالل من ألماما  إلى خطوة  املسؤوليات هذه  تأخذ البشرية للموارد االستراتيجية دارة إل ا  فإن ، باملقابل؛املؤسسة داخل النجاح لتحقيق إليه يحتاجون 

 التي املنظمة وأهداف وقيم  ورؤية رسالة مع تتماش ى أهدافها جميع أنوبما يضمن . الشاملة التنظيمية واألهداف األخرى  اإلدارات أهداف مع مواءمتها

 .ومشاركة عالية ،التزام عالي،  مميز أداء وهي:  عوامل أساسيةتحقيق ثالثة   من خاللالتنظيمي  نجاحلل أكبر ؛ وهذا بدوره  يعطي فرصةمنها جزء هم 

   : مفهوم استراتيجيات املوارد البشرية

(  Armstrong & Tylor, 2020,4)  املنظمة في وتطويرهم  وإدارتهم  األشخاص بأنها توظيفحيث تعرف إدارة املوارد البشرية بداية ال بد من تعريف 

نهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وتهيئة الظروف التنظيمية املالئمة من حيث الكم فن اجتذاب العاملين واختيارهم وتعيي"بأنها  ون ، ويعرفها آخر 

 (1994) النمر وآخرون،  والكيف الستخراج أفضل ما فيهم من طاقات وتشجيعهم على بذل أكبر قدر ممكن من الجهد والعطاء

ياغة استراتيجيات املوارد البشرية. غالًبا ما يتم استخدام مصطلحي "إدارة ي العملية التي تؤدي إلى صفهارة املوارد البشرية االستراتيجية دإ أما 

لبشرية االستراتيجية ا يمكن اعتبار إدارة املوارد فاملوارد البشرية االستراتيجية" و "استراتيجية املوارد البشرية" بالتبادل، ولكن يمكن التمييز بينهما. 

رد البشرية وفًقا لنوايا املنظمة في االتجاه املستقبلي الذي تريده. إن ما ينبثق من هذه العملية هو مجموعة من نهج عام لإلدارة االستراتيجية للموا بمثابة 

يد املجاالت التي تحتاج إلى تطوير استراتيجيات محددة دالقرارات مع مرور الوقت، والتي تشكل النموذج الذي تتبناه املنظمة إلدارة مواردها البشرية وتح

 . (Armstrong, 2006)    غييره بشرية. ستركز استراتيجيات املوارد البشرية على النوايا املحددة للمنظمة حول ما يجب القيام به وما يجب تللموارد ال

وتشمل  ،ريةالتي التتبع أفضل ممارسات املوارد البشتلك الشركات  نالشركات التي تتبع أفضل ممارسات املوارد البشرية لها قيمة سوقية أعلى م

الترويج من   مشاركة املعلومات، التدريب/ التدريب املتبادل، : أمن التوظيف، التوظيف االنتقائي، األجور/ الحوافز العالية،ممارسات املوارد البشرية

  الداخل، القياس.
ً
 ,Mathis) أصحاب العمل واملوظفين ثمارها لكل من  تساعد على تعزيز هذه املمارسات تؤتي  يأن استراتيجيات املوارد البشرية التعلما

Jackson, 2008) . 

 أبعاد استراتيجيات إدارة املوارد البشرية 

 الستقطاب والتعيين  •

 اهذويعتير . مةلتعيين في املنظا وتشجيعهم لطلب  ،ستقطاب هو جذب االفراد بالعدد والوقت واملؤهالت املناسبةاال عملية ل إن الغاية األساسية

أسباب أهميتها هي  واحدة منباملقابل فإن  ة. اريستمر اإل تتصف بمن األنشطة أنها ، كما للعمل في املنظمة العاملين /املوظفين توفير لأساس ي  النشاط

 على األ سيؤ  ، فان ذلك املؤهلينشخاص ألاستقطاب ا من فاذا لم تتمكن إدارة املوارد البشرية  ،في املنظمة العمليات األخرى ب ترتبطإنها 
ً
داء  ثر سلبيا

 (.2004)برنوطي، 

املقابلة   (4) اإلختيارات الوظيفية، ( 3) التوظيف، استكمال طلب ( 2)التصفية املبدئية، ( 1)وهي:  مراحلسبع على مل عملية اإلختيار تتش

  الخطواتوتمثل كل خطوة من هذه ، أو قرار التعيينوظيفة لعرض ا  (7)الفحص الطبي و( 6)مراجعة بعض املصادر األخرى، ( 5)الشاملة، 
ً
مصدرا

تستهدف توسيع معرفة التنظيم عن خلفية، ومهارات واهتمامات املتقدم لشغل ) القرار لإلستمرار واإلنتقال الى املرحلة التي يليها للبيانات إلتخاذ

 .(2011)عامر،  وبالتالي االوصول لقرار التعيين (الوظيفة

 والتطوير التدريب  •

للمنظمة، وقد يكون  حسين أداء الفرد في الوظيفة التي يشغلها، وهو واحدا من وسائل تطوير العامليناملنظمة بهدف ت نشاط متعمد تمارسههو 

لتدريب ليشمل ا برامج للتطوير في هذه الحالة، غالبا ما توسع نشاط  الوسيلة الوحيدة التي تعتمدها املنظمة لتطوير العاملين، اذا لم يكن لديها

دارة املوارد متفرغة لهذا النشاط، كأقسام في إ  ثر املنظمات الكبيرة اليوم تقوم بنشاطات تدريب، وقد تكون لها دوائركألذلك، ف. نشاطات تطويرية معينة

 . (2004حسب طبيعة نشاط التدريب التي تقوم به املنظمة )برنوطي،  همية،ية، وبدرجات مختلفة من السعة واأل البشر 
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مساعدة  و ،وقدراتهم  عميق معارفهم ومهاراتهم وت للعاملين إلثراء وتعزيز واملتنوعة ختلفةمعظم املنظمات بتوفير الفرص والوسائل امل وتسعى

هارات مالتطوير فيتضمن اكتساب معارف وقدرات و  أما يقوم به العامل، التي عمالالقة باال واكتساب معارف ومهارات وسلوكيات ذات ع العاملين لتعلم 

 .(2013)حريم،  املين على مواجهة تحديات ومتطلبات أعمال جديدة أو موجودة وزيادة مقدرة الع وسلوكيات جديدة لتحسين

 التحفيز •

وقد يكون التحفيز هو أحد األساليب التي لها أثر إيجابي للحصول  ، من قبل مواردها البشرية بداعاإل املتقن و  األداءللحصول على  املنظماتتسعى 

 وأن الحوافز لها أثر إيجابي على ذلك ىعل
ً
 عندما تكون عادلة، فالفرد صاحب األداء املتقن والذي يسعى الى اإلبداع  ، خصوصا

ً
معنويات األفراد خصوصا

زيادة في )مثل مادية فز ا حو وهنا ال بد الى اإلشارة الى أن هناك  .غير املبع الى اإلبداعفي إنجاز واجباته سوف يشعر أنه مميز، وهذا بدوره قد يدفع الفرد 

ذات إدماجهم في األعمال األفراد من أهم طرق تحفيز بعض الدراسات وجدت أن إن فوعليه  ،(شكرال ئلرساترقية أو )مثل العنوية م( و األجر أو املكافأة 

ومن الجدير ، ، (والخدمات شاريعالبرامج وامل ، أو تصميم ةخطط االستراتيجيبناء ال، أو للمنظمةالتقييم السنوي  )مثل اإلشتراك في، املسؤولية العالية

 .(2011تطوير أدائهم )حسونة،  الىاألفراد  ، فيدفعوالتقييم  التميزالحوافز واملكافآت بمعايير التفوق و على املنظمات ربط  ره أنذك

أن ترتبط الحوافز  اإلنتاجية وهي: زيادة  إن أرادت االستفادة من الحوافز في ماإلدارات ا  من قبل أخذها بعين االعتبار وهنالك شروط أساسية 

 هادفبشكل لتصرف ا  للفرد نحوتحرك الدوافع بد أن لحوافز ال فائدة ل فحتى يكون ، (صلة بين الحافز والهدف )إيجاد ف العاملين واإلدارة معا،بأهدا 

 من:  البد للمنظمة وعليه ،ق رغباتهحقي

  زالذي تستخدم به الحواف ةاملالئم االوقاتد يتحدن ا  .1

بتوقع استمرارية قيام املنظمة  العاملينالشعور والطمأنينة لدى  يولدوذلك  ،يد محددة ومتفاوتةأن تكون في مواعالحوافز و  فيستمرارية اإل  .2

 بإشباع تلك الحاجات وضمان ذلك في املستقبل

 .التي تقررهاالحوافز بالوفاء بالتزامها  ضمان  .3

دورها  من اجل ان تؤدي التي تنظم الحوافز ات السياس العاملينأن يدرك  واملساواة ،والكفاءة الة دالسياسة التي تنظم الحوافز بالع تتصفأن   .4

 .مزيد من اإلنتاج نحو العاملينفي تحفيز 

 .أن تتناسب الحوافزمع الجهود التي يبذلها العاملون وتقديم املزيد من الجهود وتشجيع العاملين على اإلبداع واالبتكار  .5

 و هكذا تلعب الح 
ً
 هاما

ً
يؤسس نظام حوافز استراتيجي وفعال سينعكس بال  الء واالنتماء للمكان. فمدير املنظمة الذي  في االقبال على العمل والو افز دورا

 (.2011)عامر،  وأدائهم  شك على اآلخرين وزيادة جهودهم وانتاجياتهم 

 تقييم األداء  •

امل ومخرجاته تتفق مع أهداف نشاطات الع ، وأنمقبولةداء العاملين يات أ و مست جميع تقييم يتم من خاللها التأكد من أنمن خالل عملية

مقاييس متنوعة ملقارنة أداء   ومن ثم استخدام ،نجاح املنظمةا في  ساهمتالتي  االعمالواجبات ومخرجات كل  املنظمة. وتتضمن هذه العملية تحديد

تطبيقه وفق أسس  م وأن يتم األداء املتميز  لتحفيز تعويضات ومزايا شامل نظام  يتم وضع  يوبالتال .املطلوبمع األداء محددة زمنية ات خالل فتر  االفراد

 .(2013)حريم،  سليمة وعادلة

قياس وتقييم أداء العاملين في الوقت الحاضر أو خالل فترة ماضية ومقارنته مع معايير األداء القياسية التي ويطلق تقييم األداء على عملية 

التقييم في تصحيح األخطاء وتطوير املوظف وتحديد مساره الوظيفي وتحديد يستخدم هذا  .عه عليها في الوصف الوظيفيال وضعت للموظف وتم اط

تقييم ثم  وضع معايير قياسية للعمل واألداء وتوضيح املطلوب من املوظف خطوات تقييم أداء العاملينإن  امتيازات املوظف املالية والترقية وغيرها.

  وعادة تستخدم نماذج خاصة للتقييم،ية عايير األداء القياسللموظف ومقارنته مع م األداء الفعلي
ً
إعطاء املوظف تغذية راجعة ومعلومات عن وأخيرا

 (.Dessler, 2017) و االستمرار وتحسين أداءه املتفوق يمه ملساعدته في تالفي السلبيات أ نتائج تقي

 

 :املنظمات الذكيةملبحث الثاني: ا

 :مقدمة

 لفرص العصر الرقمي، فإن العمل عن بعد هو بدوره ميسر لخلق سة الذكية قادرة على استكشاف واساملؤس تكون 
ً
تغالل املعرفة استجابة

العمل عبر املعرفة، ويمثل العمل على شبكة اإلنترنت بيئة طبيعية لتعزيز إيجاد املعرفة واالبتكار، وهو أمر أساس ي للمؤسسات لكي تنجح. وال يشير 

واد وبين املوارد فحسب، ولكن أيضا العالقات املتبادلة بين الناس وبين املنظمات. تحديد مجموعة ت فقط إلى العالقات املتبادلة بين املناإلنتر 

حيث يتطلب إنشاء املعرفة وتطويرها في سياق عمل شبكي   نترنت،االتصاالت الصحيحة بين األشخاص واملؤسسات يحدد مفهوم االقتصاد عبر اإل 

فإن التعاون والبيئة االفتراضية هما عامالن تمكينيان للمؤسسات الذكية.  ويمكن   وبالتالي ب األحيان،ي بيئة افتراضية في أغلعلى التعاون ف ة القدر 
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 ,Caporarello, Martinoللمنظمة الذكية متابعة العديد من املزايا، مثل تحسين املوارد واستغالل أوجه التآزر وزيادة كتلة استثمار رأس املال )

Martinez, 2014 ). 

 :املنظمات الذكية مفهوم

 يقصد 
ً
 نحو  القدرة على العلم والتكيف واملرونة  بالذكاء اصطالحا

ً
 موجها

ً
 بنائيا

ً
والتصرف تجاد املواقف واملشكالت، والتفكير بالعالقات تفكيرا

والتوصل إليها بهدف مواجهة العقلي، واألملعية وخزن املعلومات  القدرة على التفكير، واالستنتاج املنطقي، والتوهجهو "هدف ما، وبعبارة أخرى 

 (.2010)صالح، العزاوي، إبراهيم،  "الصعاب والتكيف مع الظروف الطارئة وحل املشكالت

 على بأنها املنظمات الذكية  املنظمات (2019عرف )النواصرة، 
ً
وهنا . ملسح البيئيا القادرة على التعلم ومن ثم التكيف مع بيئتها الخارجية إعتمادا

كما   لتعلم هو من العوامل األساسية للمنظمات الذكية وهذا يتطلب إدارة سليمة للمعرفة والذي يتأتى من خالل اإلدارة املعلوماتية .يمكن القول أن ا 

 التنازل عنذلك إلى  دفعهابعيد وإن لاملنظمات الناجحة التي تستخدم استراتيجيات بعيدة األمد لتحقق مكاسب مستدامة على األمد ا  يمكن القول أنها

بنائها وسرعة  ة حركنهاتكون منظمة رشيقة بسبب خفوفي سياق آخر هي تلك املنظمات التي لديها القدرة على أن  ،املكاسب على األمد القريببعض 

 . جهة أخرى  في مواجهة التحديات البيئية من ريعسالسليم وال، واإلستفادة من تلك املعرفة في إغتنام الفرص املتاحة من جهة والتكيف للهيكل املعرفي

ملنظمة الذكية فأشار إلى أنها تلك املنظمة املتميزة، ذات القدرات الواضحة، فهوم ا من التعريفات ملمجموعة ( إلى 2009وقد تطرق )أبو النصر، 

 الى التنفيذ الواعي لهعوتمارس التخطيط وتلتزم بالخطط الناتجة  ،القادرة على النجاح في الوصول الى أهدافها
ً
ا، وتراعي الحفاظ على عناصر نه، وصوال

 باإلعتبار الحفاظ على البيئة الحيوية، وتسعى وراء اإلبداع واإلبتكار محفزة العاملين على ذلك بدوره قد يحقق رضا العمالء ، الجودة الشاملة
ً
آخذة

التميز هو متطلب أساس ي لتطوير املنظمات الذكية،  في موارد املنظمة وتسخيرها لتعزيز فالعقول املتميزة بالذكاء والقدرة على اإلستثمار وكسب والئهم.

 .وهذا بدوره يرفع من قدرة املنظمات على التكيف مع الظروف املتغيرة 

ن  أ ى املنظمات بغي علنلذا ي التي فشلت في عملها،املنظمات التي استمرت بالعمل والبقاء على قيد الحياة واملنظمات  ونظرا للفروق الكبيرة بين 

ها حيث وصفت املنظمات التي تسعى  الدائم مع استدامة إدراكها لغاياتها واتجاه لى تطوير نفسها باستمرار وقادرة أيضا على إحداث التغيرتكون قادرة ع

تقييم من املنظمة ذاتية ال لبقاء ابتدءا لوالتكيف مع التغيرات البيئية بأوصاف عبرت عن هذه الحالة من التجديد والتكيف والسعي  لى عملية التجديدإ 

 (2015)فرعون، العنزي، والخالدي،  وصوال إلى املنظمة الذكية

 أبعاد املنظمات الذكية 

 فهم البيئة   •

 من ذلك الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية يتسع مفهوم البيئة ليشمل البيئة العامة وهي كل ما هو خارج إطار التنظيم 

البيئة األكثر تحديدا وتأثيرا على التنظيم فهي ما يؤثر على  . أماالدولية التي يعمل فيها التنظيم عية والنفسية املحلية و واالجتماعية والطبي والثقافية

 من املناخ التنظيمي السائد داخل املؤسسة، واألطراف ذات العالقة مع التنظيم  التنظيم بشكل مباشر
ً
، ات حكومية رقابيةهمن مستفيدين، وج بدءا

 . (2015)القريوتي،  تجارة وصناعة ضغط، ونقابات العمال وغرفوجماعات ال

م العام للبيئة يشمل إن املفاهيم األولى كانت كانت تشير الى البيئة بأنها كل ما يحيط باملنظمة، وبالتالي يعتبر خارجها، وال يعتبر جزء منها، أما املفهو 

فإن البيئة تمثل مجموعة العوامل واألبعاد واملكونات التي تؤثر في املمارسات اإلدارية والتنظيمية ، وعليه للمنظمة ةالعناصر الداخلية والخارجي

)مساعدة،  إيجاد أفضل صيغ التعامل معها، وبشكل متوازن وحركي  و وتفاعالتهاوهذا يتطلب من إدارة املنظمة فهم طبيعة العالقة بينها  واالستراتيجية،

2013.) 

 راتيجيةد البدائل الستجايإ  •

بين األداء   الفجوة تقليص تمنحها القدرة على  لإلنجازلمنظمة بتطوير طرق جديدة الفريق اإلستراتيجي لستراتيجية تعني قيام إ إن توليد بدائل 

دة يمكن االختيار  على طرق عمل جدي ةيايجاد خيارات ذات قيمة مبن اإلستراتيجية هو الذكية للبدائل اتاملنظم طويرت وعلية يعتبر، املخططو  الفعلي

 (.2019)النواصرة،  من بينها 

ويعقب  ت التي تواجهها في ميدان أعمالها،بتحديد الفرص والتهديدا  فبعد أن تقوم املنظمة بتحليل بيئتها الخارجية )العامة والخاصة( فإنها تقوم

النشاط اإلداري، وذلك للوقوف على جوانب القوة  من خالل تقييم الوظيفية بها، و  ةبتحليل بيئتها الداخلية من خالل تقييم األنشط ذلك قيام املنظمة

وطاملا أنه يوجد أمام اإلدارة ، املنظمة التحليل قضية الوصول إلى عدد من اإلستراتيجيات البديلة والتي تتناسب مع ظروف والضعف فيها، ويخدم ذلك

 (.2013ئل التي تتالءم مع ظروفها )مساعدة، ك البدا تختار تل نالعليا عدد من البدائل اإلستراتيجية فإن عليها أ 
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 التعلم املستمر   •

بما   املعارفتلك  واستخدام التي تقود إلى تغير مستمر في السلوك،  هو استمراية اكتساب املعارف من خالل التجاربإذ يقصد بالتعلم املستمر 

  (.2019اصره، )الزعبي، النو  بركقيمة أ  بما يضمنتها و اوبيئ ات بين املنظم التكيفُيحّسن 

ت والتعلم املستمر يعني اكتساب األفراد للمعارف واملهارات الجديدة باستمرار وبطرق مختلفة، مثل: التدريب والتطوير واملحاضرات والندوا 

ستمر وتهيئة الفرص لذلك، شجيع التعلم املت يواملؤتمرات والقراءة ومتابعة أخبار املنظمات املنافسة واالستفادة من خبراتها، وهنا يبرز دور القيادة ف

تصاالت للوصول بسهولة للمعلومة وتبادل املعرفة، ويرتبط بهذه الخاصية نشاطان هامان هما: التعلم من التجارب  واالوتوفير تكنولوجيا املعلومات 

 (.2014اآلخرين )الهالالت،  املاضية والتعلم من

 املستمرة في البيئة التغيرات التعامل معفي   قدرة د يتولعلى بشكل مستمر درة على التعلم و التي لديها القي ه أن املنظمة الذكية وعليه يمكن القول 

 الخارجية.

  

 العمليات الذكية  •

 توفير التغذية العكسية، وكإ يقصد بالعمليات الذكية املشاركة في املعلومات مع 
ً
لك  ذ لتاحة املعلومات ملن يحتاجها في الوقت املناسب، وأيضا

 (.2017 ع كفاءة وفاعلية القدرة على التعامل مع األزمات واملواقف الطارئة )غنيم،يهدف إلى رف

 بعد األولية علومات امل تحويل خالل  من  متسلسلة طريقةب  املنظمة في تتمحور أنها ( إلى العمليات الذكية 2013الطائي، الصائغ، وهادي وأشار )

 . ذكية منظمة لبناء واالجتماعيواالقتصادي  البيئي وازن الت تحقيق مع باسنيت بما فعلية معلومات إلى معالجتها

 الذكاء الجماعي •

 القائد الناجح البد أن يكون عليه فإن و قائد بال أتباع،  ال
ً
ُيعد بناء  حيث ؛ العمل أن يكون ذكيا في تكوين فريقو ة وتوجيه األتباع، إدار  في محترفا

 (.2009)الفقي،  ، تعد أحد أهم الكيانات في الحياة اإلداري والتدرج  اإلدارة األبويةالتي تعتمد  نظميةاملالبيئة و  ،فريق عمل ناجح أحد أهم مهام القائد

الذاكرة عند الحديث عن الذكاء الجماعي في الفرق واملنظمات يركز العديد من الباحثين على اآلثار املعدلة لعمليات املجموعة، مثل تطوير أنظمة 

والخصائص املهمة األخرى التي يجب مراعاتها عند تكوين املجموعة مرتبطة  راسة العالقة بين التنوع واألداء،راتيجية، عند دقية االستافو واملعامالت الت

راك إد ة علىبالذكاء االجتماعي أو العاطفي. ُيعّرف الذكاء العاطفي بأنه القدرة على التفكير في العواطف واستخدامها لتعزيز التفكير، يتضمن القدر 

عر في اآلخرين بدقة، والوصول إلى العواطف وتوليدها من أجل مساعدة الفكر، واملعرفة العاطفية، وتنظيم العواطف بشكل عكس ي من أجل املشا

 (. Malone, Bernstein, 2015) تعزيز النمو العاطفي وهناك إجماع عام على أن الذكاء العاطفي يعزز أداء املجموعة، على األقل في املدى القصير

 تمكين العاملين: ملبحث الثالثا

 :مقدمة

  ، واملوارد ،  واملسؤولية ،  تدرك منظمات األعمال عند تبني مبدأ التمكين أنها تقوم بمنح الثقة للموظفين، وبالتالي  تقوم بتحويل جزء من السلطة 

  ،"ذاتًيا متحكًما" و " ذاتًيا موجًها" يصبح يعني أن املوظف املفوضا ممم، بالعمل له املتعلقةوالقيام باملبادرات   املشكالت  وحل القرارات اتخاذ وحرية

 .الكاملة املوظفين إمكانات من الستفادة وبالتالي يمكن املنظمة ا 

  النتائج وتحقيق األهداف وتحديد القرارات باتخاذ موظف لكل والسماح املوظفين  في التحكم  عن التخلي التمكين يعني ، أخرى  ناحية من

  القرار التخاذ  املناسبة املستويات على املناسب الشخص ملساعدة  عملية إنها. نفسه إدارة  على قادًرا  الشخص جعل يعني هذا . املكافآت لىع صول والح

  في لثبامل الشعور  و بااللتزام الشعور  ويطور  الحافز على يحصل الوقت نفس وفي متقن بعمل كما يقوم  .واألوقات املناسبة الصحيحة لألسباب املناسبة

 وأن. املنقولة له السلطة مقابل
ً
 يبذلون  يتحقق ذلك، وعندما واملسؤولية والسلطة واملكانة والقوة  بالشعور باالعتراف يرغبون  األفراد معظم  خصوصا

 Smart)نظمة الذكية ملا كرة وما سبق قد يحقق ف .األداء في وبالتالي الوصول للتفوق  الكاملة وكفاءاتهم  وقدراتهم  طاقتهم  من  مميزة لالستفادة  جهوًدا 

Organization)    من خالل اإلستفادة من الطاقات العقلية والذهنية التي يتمتع بها األفراد في املنظمة. 

 تمكين العاملينمفهوم 

  رارات من خالل  لقا إتخاذ  ووالهدف من التمكين ه عملية إعطاء املوظفين القوة والحرية واملعرفة واملهارات لصناعة القرارات بفاعليةهو  التمكين

فاملوظفون   وهذا بدوره يدفع املوظف الى إستخدام مهاراته لتحقيق القيمة إلنه بالنهاية سيتحمل مسؤولية القرار. ،تهاصناعالصالحية في  إعطاء املوظف

 (.2019زعبي، النواصره، ال)إلى ذلك في املنظمات الذكية يحتاجون إلى تمكينهم من اتخاذ القرارات وحل املشاكل وتوليد أفكار جديدة وما 
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ناسبة دون اإلعتماد على  وإتخاذ القرارات امل بأنه إتاحة الفرص الكافية للعاملين للممارسة والسيطرة الكاملة على أعمالهم،التمكين يعرف و 

ية التي يمكن استخدامها اسسارية األ والتمكين يعد من الوسائل اإلد ،ولين عن النتائجم، وإعتبارهم مسؤ لرؤسائه ، أو بدون الرجوعشخص أعلى

 .(2009مزايا تنافسية من املوارد البشرية في القرن الجديد )الحبش ي،  للحصول على

الفرد ذو قوة أو متمكن". كما تعني كلمة التمكين التقوية أو التعزيز،  يعرف قاموس أكسفورد عملية تمكين العاملين بأنها "العملية التي يكون فيها 

وهذا بتطلب تقديم الدعم القرار. بأنها تبادل املعرفة وتحسين القدرة الفكرية واالستقاللية أثناء اتخاذ   ( Kareem & Rehman, 2013) اهكما يعرف

 نقل طوعي وعليه فإن التمكين هو. للموظف املفوض سواًء كانت مادية أم فنية، وكذلك تقديم الحوافز املختلفة لتمكينهم زبما يخدم أهداف املنظمة

واملهارة والقدرة والفهم  ويمتلكون السلطة واملسؤولية ،أفراد لديهم القدرة على التعامل مع الحالة املناسبة عمال أو الحاالت والظروف إلىأل ا مللكية 

 .(2015)الخشالي،  ملتطلبات العمل

 أهمية تمكين العاملين

 وأن املوظف يتلقى  ع تأثير مباشر ، فالتمكين لهاملعاصرة  لمنظماتل هامة قضيةيشكل  التمكين أصبح
ً
لى سلوك العاملين في املنظمات خصزصا

 والسلطة العمل إلنجاز الحرية وبالتالي الحقيقي والتشجيع الدعم 

ي وراء  أمر واضح، ال بل أن املنظمات تعلم أنه يعمل على تحفيز األفراد للسه  التمكين فائدة  أصبحت األخيرة، اآلونة في. التنظيمية األهداف تحقيق

والتقدير، في أداء أعمالهم، وهذا يدفعهم الى تطوير مهاراتهم ومعارفهم، وكذلك رفع قدراتهم على بناء فرق العمل، والشعور أكثر بأهمية املكافأة ز التمي

أهداف لرؤية و إدراك و  قدرة على فهم والقدرة على التواصل الفعال، إضافة الى املرونة في التعامل مع مشاكل العمل اليومية، واألمر األخير واألهم هو ال

   .املنظمة اإلستراتيجية

زيادة الثقة و  زيادة السيطرة على املهام اليومية،و ، زيادة الوالء الفرد للمنظمة تكمن في همية التمكين بالنسبة للعاملينأ ( 2016واعتبر )بو بكر، 

وتنمي  ، زيادة الدافعية للعاملينو  ،لشعور بالرضا الوظيفيا  زيادة و  جديدة،الحصول على معارف ومهارات ، و خلق فرص العملو ، بالنفس لدى العمال

 .ولية لدى العاملينالشعور باملسؤ 

 الفصل الثالث:  منهجية الدراسة

 :منهج الدراسة

 لدراسة واملتمثلةالدراسة املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة موضوع ا  اعتمدت، فقد على تساؤالتهالتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة 

مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة في استراتيجيات املوارد البشرية وأثرها في املنظمات الذكية، بوجود تمكين العاملين كمتغير معدل ب

 .العاصمة عمان

 : مجتمع وعينة الدراسة

  ة عمانصمالعاملة في العا ،عمان من مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمةتمثل مجتمع الدراسة و 
ً
والتي وافقت أن تكون جزءا

وقد تم   ،العينة امليسرة اعتمدت الدراسة املبحوثة، و  الصيدلياتفي  العاملين في املستويات اإلداريةجميع  وحدة التحليل من تألفت ، و  من هذه الدراسة

تبانة غير قابلة للتحليل، ليصبح عدد اإلستبانات املستردة  إس( 2إستبانة، كان منها )( 44( استبانة على أفراد عينة الدراسة، وتم استرجاع )50توزيع )

 ، ( من إجمالي اإلستبانات املوزعة%84.0(، أي ما نسبته )42والقابلة للتحليل اإلحصائي )
ً
 .  (Sekaran & Bougie, 2010)وهي نسبة مقبولة إحصائيا

 :طرق جمع البيانات

    ا: عين من مصادر البيانات، وهماعتمدت الدراسة على نو 

شبكة   والتي تمثلت بالكتب العلمية وأطاريح الدكتوراه ورسائل املاجستير واملقاالت والدوريات العلمية املحكمة العربية واألجنبية، إلى جانب املصادر الثانوية: .1

 ا.املعلومات العنكبوتية والنشرات واإلحصائيات املتعلقة بمواضيع الدراسة ومتغيراته 

ثلت بأداة الدراسة )االستبانة(، والتي تم تصميمها لتحقيق هدف الدراسة، ولقياس اتجاهات أفراد العينة نحو املوافقة على فقرات تموالتي  :األولية املصادر  .2

( 3) ( وتعني موافق،4افق بشدة، )( وتعني مو 5( درجات، حيث تم وضع األوزان اآلتية: )5-1اإلستبانة تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي، والذي يتكون من )

( وتعني غير موافق بشدة. وقد تم الحكم على األهمية النسبية ملحاور اإلستبانة وفقراتها، على النحو  1( وتعني غير موافق، )2وتعني موافق بدرجة متوسطة، )

 التالي: 
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 (: تحديد األهمية النسبية إلجابات أفراد العينة 1جدول )

 5.00 - 3.66 3.66 - 2.33من  فأقل   2.33 املتوسط الحسابي 

 مرتفعة  متوسطة  منخفضة األهمية النسبية

 :ثبات أداة الدراسة

( الختبار ثبات أداة الدراسة، وتعتبر نتائج هذا االختبار مقبولة Cronbach Alpha Coefficientاعتمدت الدراسة على اختبار كرونباخ ألفا )

 إذا تجاوزت قيمة معامل
ً
إلى درجات ثبات   % 100، ويشير اقتراب معامل كرونباخ ألفا من )(Sekaran & Bougie, 2010)( 0.70كرونباخ ألفا ) احصائيا

 أعلى ألداة الدراسة. والجدول اآلتي يبين معامل كرونباخ ألفا، ملتغيرات الدراسة وألبعادها وألداة الدراسة ككل، وذلك كما يأتي:
 

 ألفا لفقرات أداة الدراسة ومحاورها  (: قيم معامل كرونباخ2جدول )

 قيمة ألفا  البعد  رقم ال

 0.949 الستقطاب والتعيين  1

 0.945 التدريب والتطوير   2

 0.952 التحفيز   3

 0.956 تقييم األداء  4

 0.972 استراتيجيات إدارة املوارد البشرية  

 0.956 فهم البيئة  5

 0.961 إيجاد البدائل الستراتيجية   6

 0.945 التعليم املستمر  7

 0.949 لذكية ا العمليات 8

 0.928 الذكاء الجماعي   

 0.975 املنظمات الذكية  

 0.967 تمكين العاملين  9

 0.987 جميع الفقرات 

(، باالضافة إلى أن  0.975 - 0.928)بين  ( أن قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت2)أعاله الحظ من الجدول ي

( وهذا مؤشر على االتساق بين فقرات أداة الدراسة، وموثوقية 0.70(، وبالتالي تكون جميع القيم أكبر من )0.987لفقرات قد بلغت )ا  قيمة ألفا لجميع

 أداة الدراسة وإمكانية االعتماد عليها إلجراء التحليل اإلحصائي.

   :مالءمة نموذج الدراسة

ءمة نموذج الدراسة لتحليل االنحدار الخطي واالختبارات املعلمية، حيث تشير هذه مالاختبار مدى لغاية بار االرتباط الخطي املتعدد تم اخت

ويجعله أكبر من قيمته الفعلية، ولهذا تم  2Rالظاهرة إلى وجود ارتباط خطي شبه تام بين متغيرين أو أكثر، يعمل على تضخيم قيمة معامل التحديد 

  موذج الدراسة، وقد كانت النتائج كما يلي:ن حتساب قيمة معامل بين املتغيرات املستقلة، حسبا 

 
 للمتغيرات املستقلة الخطي (: مصفوفة الرتباط 3جدول )

 تمكين العاملين  تقييم األداء  التحفيز   التدريب والتطوير   ب والتعيين الستقطا ملتغيرا

    1.000 الستقطاب والتعيين 

 1.000 ** 0.783 التدريب والتطوير  

  1.000 ** 0.747 ** 0.694 التحفيز  

 1.000 ** 0.540 ** 0.708 ** 0.784 تقييم األداء 

 1.000 ** 0.509 ** 0.742 ** 0.628 ** 0.594 تمكين العاملين 

 0.01)**( دال عند مستوى دللة  
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(، وهذا  0.80(، وهي أقل من )0.784) لغيرين )االستقطاب والتعيين( و)تقييم األداء(، والذي ب( أن أعلى معامل ارتباط كان بين املتغ3يبين الجدول )

 على وجود مشكلة   (0.80)يدل على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات. حيث تعتبر قيمة معامل االرتباط التي تتجاوز 
ً
مؤشرا

 .(Guajarati, 2004)االرتباط الخطي العالي املتعدد 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة 

 :(، حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتيةSPSS) برمجية ، وذلك باستخدام ختبار فرضياتها ال  أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليليم تم استخدا  

   .(Descriptive Statistic Measuresمقاييس اإلحصاء الوصفي ) .1

 . Cronbach Alfa)لي )كرونباخ ألفا معامل االتساق الداخ .2

 تعدد باستخدام معامل االرتباط بيرسون.املاختبار االرتباط الخطي  .3

 .  (Hierarchical Regression)، وتحليل االنحدار الهرمي(Multiple Linear Regression Analysis)تحليل اإلنحدار املتعدد  .4

 

 الفصل الرابع: مناقشة النتائج واختبار الفرضيات

   :تحليل أداة الدراسة

األهمية النسبية، في وصف إجابات أفراد العينة عن فقرات اإلستبانة،  و النحرافات املعيارية، والرتب ا و تم االعتماد على املتوسطات الحسابية 

 :ومحاورها، وكانت النتائج كما يلي

: املتغير املستقل، استراتيجيات إدارة املوارد البشرية
ً
     : أول

 لنسبية ألبعاد التوجهات الستراتيجيةا  : املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية والرتب واألهمية(4جدول )

وسط ال املتغير الرقم 

 الحسابي 

النحراف  

 املعياري 

الهمية   ة الرتب 

 النسبية 

 مرتفعة  2 0.851 3.914 االستقطاب والتعيين   1

 مرتفعة  3 0.880 3.800 التدريب والتطوير   2

 متوسطة  4 0.899 3.629 تحفيز  ال 3

 مرتفعة  1 0.891 4.124 تقييم األداء   4

 مرتفعة    3.867 استراتيجيات إدارة املوارد البشرية  

 مرتفع، حيث بلغ املتوسط العام (من حيث األهمية النسبية)الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية  بالنظر للجدول أعاله نجد أن الوسط الحسابي 

( وبأهمية 0.891( وبانحراف معياري )4.124ملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )ا  (. وقد حل بعد )تقييم األداء( في0.778وبانحراف معياري بلغ ) (3.867)

  ( وبأهمية نسبية متوسطة.0.899( وبانحراف معياري )3.629وسط حسابي ) )التحفيز( في املرتبة االخيرة بنسبية مرتفعه، في حين حل بعد 

 :
ً
  :(ابعاملتغير الت) املنظمات الذكية  ثانيا

 الحسابية والنحرافات املعيارية والرتب واألهمية النسبية ألبعاد املنظمات الذكية   طوسا(: األ 5جدول )

وسط ال املتغير الرقم 

 الحسابي 

النحراف  

 املعياري 

 األهمية النسبية  الرتبه 

 مرتفعة  4 0.792 3.757 فهم البيئة  1

 مرتفعة  5 0.929 3.676 د البدائل االستراتيجية إيجا 2

 مرتفعة  2 0.867 3.924   التعليم املستمر 3

 مرتفعة  3 0.882 3.800 العمليات الذكية  4

 مرتفعة  1 0.805 4.195 الذكاء الجماعي  5

 مرتفعة    3.870 املنظمات الذكية  
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 ( وبانحراف معياري بلغ3.870الذكية مرتفع، حيث بلغ املتوسط العام )العام للمنظمات الحسابي وسط الحظ من الجدول السابق أن الي

( وبأهمية نسبية مرتفعه، في حين حل 0.805( وبانحراف معياري )4.195(. وقد حل بعد )الذكاء الجماعي( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )0.743)

 . ( وبأهمية نسبية مرتفعه0.929( وبانحراف معياري )3.676سط حسابي )بعد )إيجاد البدائل االستراتيجية( في املرتبة األخيرة بمتو 

: تمكين العاملينث
ً
      : (املتغير املعدل) الثا

، حيث بلغ ا وسط الحسابي العام لفقرات تمكين العاملين تبين أن ال
ً
وقد تبين أن  ،(0.829( وبانحراف معياري )3.725وسط الحسابي )لمرتفعا

ية مرتفعة، في حين تبين أن أفراد العينة موافقون على بسعلى ممارسة املوظفين أثناء عملهم نشاطات ذات قيمة عالية وبأهمية ن أفراد العينة موافقون 

للرقابة الذاتية أكثر من خضوعه للرقابة اإلدارية، وشعور املوظفون بأن لديهم إسهامات أو إضافات في مجال  ات املبحوثةخضوع العمل في الصيدلي

 أهمية نسبية متوسطة.عملهم ب

 فرضيات الاختبار 

 Multipleلتحليل االنحدار الخطي املتعدد  فرضياتها الفرعية، حيث تم اخضاع الفرضية الرئيسة األولى و ةسا الدر  فرضياتاختبار  فيما يلي

Linear Regressionتدرج()امل ، أما الفرضية الرئيسة الثانية فقد تم إخضاعها لتحليل االنحدار الهرمي Hierarchical Regression . 

 : الفرضية الرئيسة األولى

  1H0 :  جد"ل يو ( 0.05أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية≥α ) الستقطاب} مجتمعة  بأبعادها البشرية املوارد إدارة لستراتيجيات 

 ".مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانفي   الذكية  املنظمات في{ األداء تقييم التحفيز، والتطوير،  التدريب  والتعيين،

 ئج اختبار أثر استراتيجيات إدارة املواد البشرية في املنظمات الذكية  انت(: * 6جدول )

 ملخص النموذج  املتغير التابع

Model 
Summery 

 تحليل التباين

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coefficients 

R 
معامل 

 الرتباط

2R 
مل معا

 التحديد 

F 
 املحسوبة 

 درجة الحرية 

Df 

Sig F* 
 مستوى 

 الدللة 

أ  الخط B البيان

 ملعياري ا

T 
 املحسوبة 

Sig t* 
 مستوى 

 الدللة 

املنظمات 

 الذكية  

الستقطاب   0.000 4 40.536 0.814 0.902

 والتعيين 

0.287 0.122 2.354 0.024 

 0.101 1.682 0.112 0.189 التدريب والتطوير  

 0.001 3.751 0.092 0.346 التحفيز  

 0.829 0.218 0.099 0.022 تقييم األداء 

 (α≤0.05)يكون التأثير ذا دللة إحصائية عند مستوى  *

)استراتيجيات  غيرملتأثر تبين وجود ، كما  (R=0.902)بين املتغير املستقل والتابع بلغ أن معامل االرتباط نجد ( 6نتائج الجدول رقم ) بالنظر الى

أن  تبين  كما، 0.05وهو أقل من  (Sig=0.000)أثر ذو داللة إحصائية، وبمستوى داللة  وه إدارة املوارد البشرية( في املتغير التابع )املنظمات الذكية(

ة( يمكن تفسيره من خالل التباين في ( من التباين في )املنظمات الذكي%81.4وهي تشير إلى أن ) )0.8142R=( القوة التفسيرية( قيمة معامل التحديد

 ة.)استراتيجيات إدارة املوارد البشرية( مجتمع

، أما بالنسبة لألبعاد )التدريب  Bجاءت ذات أثر معنوي ويظهر ذلك من قيم ( ،والتحفيز)االستقطاب والتعيينالجدول أن أبعاد أظهر  كما

 وعليه يمكن القول أنه:، نرفض الفرضية الرئيسة األولى النتائج السابقةوبناء على ، غير معنوي  هاأن أثر والتطوير، وتقييم األداء( فتبين 

 والتعيين، الستقطاب} مجتمعة  بأبعادها البشرية املوارد إدارة لستراتيجيات( α≤0.05د أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية )وج"ي

 ".مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانفي ظمات الذكية املن في { األداء تقييم التحفيز، والتطوير، التدريب 

 ية األولى رعلفالفرضية ا •

1-1H0: ( 0.05"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية≥α )االستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة  الستراتيجيات 

 ".مانع مةمجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصفي يز، تقييم األداء{ في فهم البيئة التحف والتطوير، التدريب والتعيين،
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 (: * نتائج اختبار أثر استراتيجيات إدارة املواد البشرية في فهم البيئة  7جدول )

 ملخص النموذج  املتغير التابع

Model 
Summery 

 تحليل التباين

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coefficients 

R 
معامل 

 الرتباط

2R 
معامل 

 التحديد 

F 
 املحسوبة 

درجة 

 الحرية 

Df 

Sig F* 
 مستوى 

 ة ل الدل

الخطأ   B البيان

 املعياري 

T 
 املحسوبة 

Sig t* 
 مستوى 

 الدللة 

الستقطاب   0.000 4 18.750 0.670 0.818 فهم البيئة 

 والتعيين 

0.071 0.174 0.410 0.684 

التدريب 

 والتطوير 

0.593 0.160 3.714 0.001 

 0.226 1.230 0.131 0.161 التحفيز  

 0.660 0.443 0.141 0.062 تقييم األداء 

 (α≤0.05)يكون التأثير ذا دللة إحصائية عند مستوى  *

ستراتيجيات إدارة املوارد البشرية في ال  ذو داللة إحصائيةأثر  تبين وجود ، كما %81.8بين املتغيرات بلغ أن االرتباط نجد ( 7الجدول )بالرجوع الى 

من التباين في )فهم البيئة( يمكن تفسيره من خالل التباين في   (%67.0وهي تشير إلى أن ) )2R=0.670(أن قيمة معامل التحديد ، كما أظهر فهم البيئة

 ( مجتمعة.استراتيجيات إدارة املوارد البشرية)

عنوي م الذي كان له أثر معنوي هو  التدريب والتطوير، في حين لم يتبين أثرُبعد ال  أن Bقيم عراض من خالل إستمن الجدول أعاله أظهر  كما

 لباقي األبعاد .

 : أنه وعليه يمكن القول األولى  فرعيةوبناء على ما سبق، نرفض الفرضية ال

ملوارد البشرية بأبعادها مجتمعة }الستقطاب  ا إدارة  لستراتيجيات( α≤0.05يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية )"

 ."مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانداء{ في فهم البيئة في أل والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم ا

 الفرضية الفرعية الثانية  •

2-01H : ( 0.05"ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية≥α )الستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة لستراتيجيات 

مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة في ر، التحفيز، تقييم األداء{ في إيجاد البدائل الستراتيجية تطويوال التدريب  والتعيين،

 ".عمان

 املواد البشرية في إيجاد البدائل الستراتيجية     (: * نتائج اختبار أثر استراتيجيات إدارة8جدول )

 ملخص النموذج  املتغير التابع

Model 
Summery 

 تباينتحليل ال

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coefficients 

R 
معامل 

 الرتباط

2R 
معامل 

 التحديد 

F 
 املحسوبة 

درجة 

 الحرية 

Df 

Sig F* 
 مستوى 

 الدللة 

الخطأ   B البيان

 املعياري 

T 
 املحسوبة 

Sig t* 
 مستوى 

 الدللة 

إيجاد البدائل  

 الستراتيجية  

  الستقطاب 0.000 4 14.954 0.618 0.786

 والتعيين 

0.370 0.219 1.692 0.099 

التدريب 

 والتطوير 

0.171 0.201 0.850 0.401 

 0.004 3.052 0.165 0.504 التحفيز  

 0.304 1.042 0.178 0.185 تقييم األداء 

 (α≤0.05)يكون التأثير ذا دللة إحصائية عند مستوى  *

ستراتيجيات إدارة املوارد البشرية في ال  أثر ذو داللة إحصائية  تبين وجود ، كما %78.6تغيرات بلغ بين املاالرتباط أن أعاله ( 8نتائج الجدول ) تظهر 

 (إيجاد البدائل االستراتيجية)من التباين في  (%61.8وهي تشير إلى أن ) )0.62R=18(أن قيمة معامل التحديد ، كما أظهر إيجاد البدائل االستراتيجية

 ( مجتمعة.استراتيجيات إدارة املوارد البشريةفي )من خالل التباين  يمكن تفسيره 

، في حين لم يتبين أثر   أثر معنوي  ا كان له التحفيز( ، و)االستقطاب والتعيين ي ُبعد أن  Bقيم من خالل إستعراض الجدول أعاله من أظهر  كما
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 معنوي لباقي األبعاد .

 :أنه لقول وعليه يمكن ا  ثانيةال فرعيةوبناء على ما سبق، نرفض الفرضية ال

 والتعيين، الستقطاب} مجتمعة  بأبعادها البشرية املوارد إدارة لستراتيجيات( α≤0.05يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية )"

 ."اصمة عمانلعاملة في محافظة العمجموعة من الصيدليات افي التطوير، التحفيز، تقييم األداء{ في إيجاد البدائل الستراتيجية و  التدريب 

 الفرضية الفرعية الثالثة    •

3-01H: ( 0.05"ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية≥α ) مجتمعة }الستقطاب  بأبعادها  البشرية  املوارد إدارة لستراتيجيات

 ".ليات العاملة في محافظة العاصمة عمانمجموعة من الصيدفي  ر م املستمالتحفيز، تقييم األداء{ في التعل والتعيين، التدريب والتطوير، 

 م املستمر  ت إدارة املواد البشرية في التعل(: * نتائج اختبار أثر استراتيجيا9جدول )

 ملخص النموذج  املتغير التابع

Model 
Summery 

 تحليل التباين

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coefficients 

R 
معامل 

 الرتباط

2R 
امل مع

 التحديد 

F 
 املحسوبة 

درجة 

 الحرية 

Df 

Sig F* 
 مستوى 

 الدللة 

الخطأ   B البيان

 املعياري 

T 
 املحسوبة 

Sig t* 
 مستوى 

 الدللة 

الستقطاب   0.000 4 25.416 0.733 0.856 م املستمر التعل

 التعيين و 

0.475 0.171 2.781 0.008 

التدريب 

 والتطوير 

0.043 0.157 0.276 0.784 

 0.005 2.954 0.129 0.381 التحفيز  

 0.363 0.921 0.138 0.128 تقييم األداء 

 (α≤0.05)يكون التأثير ذا دللة إحصائية عند مستوى  *

 

املوارد البشرية في  ستراتيجيات إدارة ال  أثر ذو داللة إحصائية  تبين وجود ، كما %85.6بين املتغيرات بلغ الرتباط أن ا أعاله ( 9نتائج الجدول ) تظهر 

من التباين في )التعلم املستمر( يمكن تفسيره من خالل  (%73.3وهي تشير إلى أن ) )0.7332R=(أن قيمة معامل التحديد ، كما أظهر املستمر التعلم 

 ( مجتمعة.اتيجيات إدارة املوارد البشريةاستر التباين في )

كان لها أثر معنوي ، في حين لم يتبين أثر   التحفيز( ، ون)االستقطاب والتعييُبعدي  أن Bقيم من خالل إستعراض الجدول أعاله من أظهر  كما

 . (تقييم األداء ، والتدريب والتطويرلبعدي )معنوي 

 :أنه وعليه يمكن القول  ثانيةال ةفرعيوبناء على ما سبق، نرفض الفرضية ال

 والتعيين، الستقطاب} مجتمعة  بأبعادها البشرية داملوار  إدارة لستراتيجيات( α≤0.05يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية )"

 . "محافظة العاصمة عمانمجموعة من الصيدليات العاملة في في م املستمر التحفيز، تقييم األداء{ في التعل  والتطوير، التدريب 

 الفرضية الفرعية الرابعة •

  4-01H: ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية ع"( 0.05ند مستوى دللة معنوية≥α )الستقطاب } مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة لستراتيجيات 

 ".عة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانمجمو في   العمليات الذكية في{ األداء تقييم التحفيز، والتطوير،  التدريب  والتعيين،
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 عمليات الذكية  في ال تيجيات إدارة املواد البشرية (: * نتائج اختبار أثر استرا10جدول )

 ملخص النموذج  املتغير التابع

Model 
Summery 

 تحليل التباين

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coefficients 

R 
معامل 

 الرتباط

2R 
معامل 

 ديد التح

F 
 املحسوبة 

درجة 

 الحرية 

Df 

Sig F* 
 مستوى 

 الدللة 

الخطأ   B البيان

 املعياري 

T 
 املحسوبة 

Sig t* 
 مستوى 

 الدللة 

الستقطاب   0.000 4 15.338 0.624 0.790 ذكية ات الالعملي 

 والتعيين 

0.107 0.206 0.518 0.607 

التدريب 

 والتطوير 

0.319 0.190 1.680 0.101 

 0.003 3.133 0.156 0.488 فيز  التح

 0.600 0.529 0.167 0.088 تقييم األداء 

 (α≤0.05)وى أثير ذا دللة إحصائية عند مست يكون الت  *

لبشرية في ستراتيجيات إدارة املوارد ا ال  أثر ذو داللة إحصائية تبين وجود ، كما %79بين املتغيرات بلغ أن االرتباط أعاله ( 10نتائج الجدول ) تظهر

( يمكن تفسيره من خالل ةالذكيالعمليات من التباين في ) (%62.4وهي تشير إلى أن )  (R2=0.624)أن قيمة معامل التحديد ، كما أظهر العمليات الذكية

 .( مجتمعةاستراتيجيات إدارة املوارد البشريةالتباين في )

 . لباقي األبعادكان لها أثر معنوي ، في حين لم يتبين أثر معنوي  تحفيز()الُبعد  أن Bالجدول أعاله من خالل إستعراض قيم أظهر  كما

 أنه: يمكن القول عليه و  ثانيةال فرعيةق، نرفض الفرضية الوبناء على ما سب 

قطاب والتعيين، الست} مجتمعة  بأبعادها البشرية املوارد إدارة لستراتيجيات( α≤0.05"يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية )

 ".عماناصمة ن الصيدليات العاملة في محافظة العمجموعة مفي التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ في العمليات الذكية  

 

 الفرضية الفرعية الخامسة  •

  5-01H: ( 0.05"ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية≥α )شرية بأبعادها مجتمعة }الستقطاب الب املوارد إدارة لستراتيجيات

 ".لعاملة في محافظة العاصمة عمانليات امجموعة من الصيدفي الذكاء الجماعي والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ في 

 (: * نتائج اختبار أثر استراتيجيات إدارة املواد البشرية في الذكاء الجماعي  11جدول )  
 ملخص النموذج  املتغير التابع

Model 
Summery 

 تحليل التباين

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coefficients 

R 
معامل 

 الرتباط

2R 
معامل 

 التحديد 

F 
 بة املحسو 

ة درج

 الحرية 

Df 

Sig F* 
 مستوى 

 الدللة 

الخطأ   B البيان

 املعياري 

T 
 املحسوبة 

Sig t* 
 مستوى 

 الدللة 

الستقطاب   0.000 4 18.681 0.669 0.818 الذكاء الجماعي  

 والتعيين 

0.414 0.177 2.342 0.025 

التدريب 

 والتطوير 

0.095 0.163 0.585 0.562 

 0.154 1.457 0.133 0.194 التحفيز  

 0.034 2.207 0.143 0.316 تقييم األداء 

 (α≤0.05)يكون التأثير ذا دللة إحصائية عند مستوى  *

اتيجيات إدارة املوارد البشرية في ستر ال  أثر ذو داللة إحصائية تبين وجود ، كما %81.8بين املتغيرات بلغ أن االرتباط أعاله ( 11نتائج الجدول ) تظهر 

( يمكن تفسيره من خالل العمليات الذكيةمن التباين في ) (%66.9وهي تشير إلى أن ) )0.6692R=(أن قيمة معامل التحديد ، كما أظهر ماعياء الجالذك 

 ( مجتمعة.استراتيجيات إدارة املوارد البشريةباين في )الت

 . لباقي األبعادأثر معنوي ، في حين لم يتبين أثر معنوي  ان لهاك  (العمليات الذكية)ُبعد  أن Bعراض قيم الجدول أعاله من خالل إستأظهر  كما

 :أنه وعليه يمكن القول  ثانيةال فرعيةوبناء على ما سبق، نرفض الفرضية ال 
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عيين، البشرية بأبعادها مجتمعة }الستقطاب والت  املوارد إدارة لستراتيجيات( α≤0.05"يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية )

 ". مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانالتدريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ في الذكاء الجماعي في 

 : لرئيسة الثانية الفرضية ا

2H0 : "( 0.05ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية≥α )ملوارد البشرية  دارة امكين العاملين في تعديل أثر استراتيجيات إلت

الصيدليات العاملة في   مجموعة منفي بأبعادها مجتمعة }الستقطاب والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ في املنظمات الذكية 

 ."محافظة العاصمة عمان

 تيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية  استرا لبيان أثر تمكين العاملين في تعديل أثر  درج()املت (: * نتائج النحدار الهرمي12جدول )

  (α≤0.05)يكون التأثير ذا دللة إحصائية عند مستوى   *

وذجين، إذ عكست نتائج النموذج األول املبنية على الخطوة األولى وجود أثر ذي  نتائج االنحدار الهرمي القائم على نم( 12)يعرض الجدول أعاله 

،  (Sig ΔF=0.000)وبمستوى داللة  (ΔF=40.536)ملنظمات الذكية(، حيث كانت قيمة في )ا ألبعاد )استراتيجيات إدارة املوارد البشرية(  داللة إحصائية

في ( من التباين الحاصل %81.4ر إلى أن )استراتيجيات إدارة املوارد البشرية( فّسرت ما نسبته )، وهذا يشي)0.8142R=(كما كانت قيمة معامل التحديد 

 )املنظمات الذكية(. 

(، وهذه النسبة %6.4بنسبة ) 2Rال متغير )تمكين العاملين( لنموذج االنحدار، حيث ازدادت قيمة معامل التحديد م ادخوفي الخطوة الثانية، ت

 حيث 
ً
عند )تمكين  (B=0.345)، كما كانت قيمة 0.05وهي أقل من   (Sig Δ F=0.000)وبمستوى داللة  (Δ F=18.772)كانت قيمة دالة إحصائيا

 الختالف (Sig t=0.000)العاملين(، وبمستوى داللة 
ً
، وهذا يؤكد االختالف في األثر املعنوي الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية تبعا

 العاملين. وعليه نستنتج أنه: تمكين 

ملوارد البشرية  ارة التمكين العاملين في تعديل أثر استراتيجيات إد( α≤0.05"يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة معنوية )

ة من الصيدليات العاملة في  مجموعفي بأبعادها مجتمعة }الستقطاب والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ في املنظمات الذكية 

 ".محافظة العاصمة عمان

 والتوصيات النتائج: الفصل الخامس

 النتائج 

 أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

 والتعيين، االستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة  الستراتيجيات( α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة معنوية ) لة أثر ذو دال وجود .1

حيث أظهرت ، في محافظة العاصمة عمان مجموعة من الصيدليات العاملةفي ريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ في املنظمات الذكية التد

التدريب والتطوير، ، بينما )املنظمات الذكية( قد حققت إسهام بالتأثير في والتحفيزاالستقطاب والتعيين، ئي أن كل من )جز نتائج التحليل ال

 ية إلحداث التأثير في املنظمات الذكية.الستراتيجيات املوارد البشر وإنما تكون داعمة  بشكل مباشر ( لم تحقق اسهام بالتأثيراألداء وتقييم 

 والتعيين، االستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة  الستراتيجيات( α≤0.05لة إحصائية عند مستوى داللة معنوية )اليوجد أثر ذو د .2

حيث أظهرت نتائج  ، محافظة العاصمة عمان مجموعة من الصيدليات العاملة فيفي تدريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ في فهم البيئة ال

 الخطوة الثانية الخطوة األولى  املتغيرات املستقلة  املتغير التابع

B  قيمةt 

 املحسوبة 

Sig t B  قيمةt 

 املحسوبة 

Sig t 

 0.009 2.744 0.275 0.024 2.354 0.287 الستقطاب والتعيين  املنظمات الذكية  

 0.085 1.770 0.164 0.101 1.682 0.189 تطوير  التدريب وال

 0.089 1.747 0.153 0.001 3.751 0.346 التحفيز  

 0.900 0.126 0.010 0.829 0.218 0.02 تقييم األداء 

 0.000 4.333 0.345  تمكين العاملين 

2R  0.878 0.814 معامل التحديد 

2R Δ 0.814 0.064 

Δ F 40.536 18.772 

Sig Δ F 0.000 0.000 



 أمينة خدام وآخرون                                                           الدور املعدل: تمكين العاملين استراتيجيات إدارة املوارد البشرية وأثرها في املنظمات الذكية 

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 117-148 
 137 

 

لم ( ، وتقييم األداءاالستقطاب والتعيين، والتحفيز)كل من ، بينما فهم البيئةإسهام بالتأثير في  ( قد حققالتدريب والتطويرأن )ي التحليل الجزئ

 .فهم البيئةالتأثير في  الستراتيجيات املوارد البشرية إلحداثوإنما تكون داعمة  بشكل مباشر تحقق اسهام بالتأثير

 والتعيين، االستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة  الستراتيجيات( α≤0.05مستوى داللة معنوية ) نديوجد أثر ذو داللة إحصائية ع .3

حيث ، في محافظة العاصمة عمانمجموعة من الصيدليات العاملة في ، التحفيز، تقييم األداء{ في إيجاد البدائل االستراتيجية والتطوير التدريب

التدريب االستقطاب والتعيين، ، بينما )إيجاد البدائل االستراتيجيةإسهام بالتأثير في  ( قد حققالتحفيزي أن )زئأظهرت نتائج التحليل الج

إيجاد البدائل شرية إلحداث التأثير في الستراتيجيات املوارد البوإنما تكون داعمة  بشكل مباشر ( لم تحقق اسهام بالتأثيريم األداءوالتطوير، وتقي

 .االستراتيجية

والتعيين،  البشرية بأبعادها مجتمعة }االستقطاب املوارد إدارة  الستراتيجيات( α≤0.05جد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية )يو  .4

ج  ائحيث أظهرت نت ،يدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانمجموعة من الصفي م املستمر التحفيز، تقييم األداء{ في التعلالتدريب والتطوير، 

تطوير، وتقييم التدريب وال، بينما )م املستمرالتعل( قد حققت إسهام بالتأثير في االستقطاب والتعيين، والتحفيزالتحليل الجزئي أن كل من )

 .التعلم املستمراملوارد البشرية إلحداث التأثير في الستراتيجيات وإنما تكون داعمة  بشكل مباشر ( لم تحقق اسهام بالتأثيراألداء

والتعيين، االستقطاب } مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة  الستراتيجيات( α≤0.05د أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية )وجي .5

حيث أظهرت ، يدليات العاملة في محافظة العاصمة عمانمجموعة من الصفي  العمليات الذكيةالتدريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ في 

طوير، وتقييم التدريب والتاالستقطاب والتعيين، )كل من ، بينما العمليات الذكيةإسهام بالتأثير في  ( قد حققالتحفيزج التحليل الجزئي أن )ائنت

 .العمليات الذكيةملوارد البشرية إلحداث التأثير في الستراتيجيات ا وإنما تكون داعمة  بشكل مباشر ( لم تحقق اسهام بالتأثيراألداء

والتعيين،  االستقطاب} مجتمعة بأبعادها البشرية املوارد إدارة  الستراتيجيات( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية )د أثر ذو وجي .6

 ئجحيث أظهرت نتا، دليات العاملة في محافظة العاصمة عمانمجموعة من الصيفي التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ في الذكاء الجماعي 

 والتطوير، التدريب، بينما )الذكاء الجماعي( قد حققت إسهام بالتأثير في وتقييم األداء االستقطاب والتعيين،التحليل الجزئي أن كل من )

 .الذكاء الجماعيملوارد البشرية إلحداث التأثير في الستراتيجيات ا وإنما تكون داعمة  بشكل مباشر ( لم تحقق اسهام بالتأثيروالتحفيز

بأبعادها  البشرية املوارد إدارة  استراتيجيات أثر تعديل في العاملين لتمكين( α≤0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ) جديو  .7

 مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظةفي مات الذكية مجتمعة }االستقطاب والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم األداء{ في املنظ

 .لعاصمة عمانا 

رجة أقل على تحليل )توصيف(  على الرغم من اعتماد اإلدارة على دراسة املصادر املتعددة من سوق العمل الستقطاب العاملين، إال أنها تستند بد .8

 الوظائف عند القيام بعملية االستقطاب.

خطة ممنهجة بدرجة مرتفعة إال أنها ال تعتمد  ،ملتحقق واملطلوبا  حتياجات التدريبية للموظفين بناء على فجوة األداء بينفي حين تحدد اإلدارة اال  .9

 املحددة لكل وحدة.لتدريب العاملين على اختالف مستوياتهم الوظيفية ضمن أهدافها 

الحوافز املقدمة  يةتربط بين األداء الفعلي ونوع حقها املوظفون، إال أنهاد الحوافز التي يستتعتمد اإلدارة على تقارير تقييم األداء لتحديبينما   .10

 بدرجة أقل.

للموظفين فيها باإلطالع على نتائج    تسمح الشركةأن وبدرجة عالية، إال   تتبنى اإلدارة معايير واضحة تتسم باملوضوعية لتقييم أداء موظفيها في حين   .11

 .بدرجة أقل جة لتطوير أدائهم تقييم األداء السنوي الخاص بهم عند الحا

 بدقة لفهم البيئة املحيطة البيئي التأكد عدم حاالت تشخيص أكد البيئي بطريقة عقالنية بدرجة عالية، إال أنه يتم تتشخص اإلدارة حاالت الال  .12

 .بدرجة أقل

لبيئة العمل  بدرجة أقل عمل مراجعة منتظمة على الرغم أنه يتم عمل مراجعة منتظمة لبيئة العمل لتحديد الفرص بدرجة عالية، إال أنه يتم   .13

 يدات.هدلتحديد الت

هناك اجراءات عملية  بدرجة عالية، إال أنه ال يوجد تعزز اإلدارة عملية التعلم املستمر املتعلقة بكيفية توليد قيمة أعلى للشركة وزبائنها  .14

 )واضحة( تهدف للتعلم املستمر ملواجهة التغيرات البيئية.
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ه ال يتوفر في األنظمة املستخدمة إنذار مبكر لألزمات التخاذ القرارات  إال أنمة املستخدمة العاملين من أداء أعمالهم بفاعلية، مكن األنظتُ   .15

 االستراتيجية في الوقت املناسب.

ال تراعي أن يكون فريق العمل إال أن إدارة الشركة  ،بدرجة عالية ناخ التنظيمي السائد في الشركة يعزز اإلبداعي الجماعيعلى الرغم من أن امل  .16

 ومن تخصصات مختلفة بدرجة عالية.ميزين االستراتيجي من املت

 .بدرجة عالية يه إسهام أو إضافة في مجال عملهأن لدإال أنه ال يشعر  ،أثناء عمله نشاطات ذات قيمة عاليةيمارس ملوظف أظهرت النتائج أن ا   .17

 : التوصيات

اءة العالية باالستناد الى تحليل )توصيف( الوظائف  ي الكفمن خالل تعيين ذو  الصيدلياتإلدارة املوارد البشرية في تحقيق األهداف االستراتيجية  .1

 عند القيام بعملية االستقطاب.

ة وربطها  تبار اختالف املستويات الوظيفية واملهاريعآخذين باإل  نهجة للتدريب والتطوير إعتماد خطة مم من خالل  الصيدليةتطوير املوظفين لدى  .2

 باألهداف املحددة لكل وحدة.

بدقة لفهم البيئة املحيطة وبشكل مستمر وعمل مراجعة منتظمة لذلك بإستخدام تحليل   البيئي التأكد عدم االت ركة لحالش تشخيص ة ضرور  .3

درجة عالية من الوضوح   لتكوين قاعدة صلبة من املعلومات البيئية ليتسنى لها رسم وتعديل خططها االستراتيجية في ضوء، (SWOTسوات )

 البيئي.

الجديدة باستمرار وبطرق مختلفة،  مثل اكساب األفراد للمعارف واملهارات تعلم املستمرإلى الاضحة( تهدف لية )و إجراءات عم ضرورة إعداد .4

 ملواجهة التغيرات البيئية.ا، ير واملحاضرات والندوات واملؤتمرات ومتابعة أخبار املنظمات املنافسة واالستفادة من خبراتهكالتدريب والتطو 

ن خالل  توفير أنظمة إنذار مبكر لألزمات التخاذ القرارات االستراتيجية في الوقت املناسب والتخفيف من آثار اجئة متفادي وقوع األزمات املف .5
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Abstract: The study aimed to investigate the direct impact of human resource management strategies in smart 
organizations in a group of pharmacies operating in the capital city of Amman. In addition, it aimed to measure the 
extent of the impact of empowering workers on adjusting the impact of human resource management strategies in 
their combined dimensions (attracting staff, recruitment, training and development, motivation, performance 
evaluation) in smart organizations in a group of pharmacies operating in the capital: Amman. The importance of 
the study lies through the results it can provide to identify the impact of human resource management strategies 
in smart organizations. Moreover, it sheds light on the modified role of empowering workers in a group of 
pharmacies operating in the capital city of Amman. The study contributes to providing the necessary information 
for the administration at all levels, lower, middle, and high, to take administrative decisions in a timely manner. 
The study community was represented by all workers at the administrative levels in the researched pharmacies, 
who numbered (50) employees. The study adopted the facilitated sample, as the study sample consisted of a 
group of pharmacies operating in the Capital Governorate of Amman, which agreed to be part of this stud. (50) 
questionnaires were distributed to the members of the study sample, and (44) questionnaires were retrieved, of 
which (2) of them are non-analysisable questionnaires so that the number of retrieved questionnaires that can be 
analyzed statistically is (42) or 84.0% of the total distributed questionnaires. Thus, The Social Sciences Statistical 
Package (SPSS) was used. The study concluded a set of results, the most important of which are: There is a 
statistically significant effect at the level of significant significance (0.05≥α) of human resource management 
strategies with their combined dimensions (attracting staff, recruitment, training, development, motivation, and 
performance evaluation) in smart organizations in a group of pharmacies operating In the Capital Governorate of 
Amman. As the results of the partial analysis showed that each of (attracting staff, recruitment, and motivation) 
has made a contribution to influence smart organizations, while (training, development, and performance 
evaluation) did not achieve a contribution directly, but rather supports human resource strategies to cause impact 
in smart organizations. There is also a statistically significant effect at the level of meaningful significance 
(0.05≥α) to enable workers to adjust the impact of human resource management strategies in their combined 
dimensions (attracting staff, recruitment, training, development, motivation, and performance evaluation) in 
smart organizations in a group of pharmacies operating in the capital Amman. 

Keywords: human resourse; smart organizations; employees. 
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 ( 1ملحق رقم )

 الستبانة 

 
 هللا الرحمن الرحيم بسم

 أخي الكريم / أختي الكريمة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... وبعد،،،

 -ى املعلومات الضرورية للوصول إلى النتائج الحقيقية لبحث بعنوان : ستبانة إلى الحصول علتهدف هذه اال 

وأثرها في املنظمات الذكية  دل: تمكين العاملينالدور املع استراتيجيات إدارة املوارد البشرية 

 دراسة ميدانية: صيدلية فارمس ي ون 

 إلكمال هذه كم املوقرة، فإن اإلجوحيث أن الدراسة تهدف ملعرفة آراء العاملين في صيدليت
ً
ابة على هذا االستبيان تعتبر أساسا

بخبراتكم العملية وآرائكم النيرة حتى الدراسة لذا يرجى التكرم باإلجابة عليه بعناية ودقة، آملين أن تسهموا في إثراء هذه الدراسة 

 ُينجح موضوع الدراسة.

ي تعبئة االستبانة ملا في ذلك من أهمية كبيرة في ان على حسن تعاونكم فويسرنا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر، وعظيم االمتن

 بأن املعلومات التي تقدمونها ستعامل بسرية ولن تستخدم إال لغا قياس متغيرات الدراسة،
ً
 يات البحث العلمي. علما

 الباحثون 

وافق  الفقرة  الرقم أ

 بشدة

وافق وافق  أ أ

بدرجة 

 متوسطة

 ل

وافق  أ

 ل

وافق بشدة  أ

 يات إدارة املوارد البشريةاستراتيج حور األول:  امل

 الستقطاب والتعيين 

      تعتمد اإلدارة على دراسة املصادر املتعددة من سوق العمل الستقطاب العاملين.  .1

      على تحليل )توصيف( الوظائف عند القيام بعملية االستقطاب. اإلدارة تند تس  .2

ائص )املواصفات( الفردية للمتقدمين  ار متنوعة لقياس الخصوسائل اختياإلدارة تستخدم  .3

 للوظائف الشاغرة. 

     

      الشاغرة.  الوظيفي للوظائف الوصف وفقالشركة  في العاملين األفراد اختيار يتم .4

      بالشفافية.  تتسم أسس وفقالشركة  في اإلختيار عملية تسير .5

 التدريب والتطوير

      للموظفين بناء على فجوة األداء بين املتحقق واملطلوب. االحتياجات التدريبيةاإلدارة تحدد  .6

من  خطة ممنهجة لتدريب العاملين على اختالف مستوياتهم الوظيفية ض اإلدارة تعتمد   .7

 أهدافها املحددة لكل وحدة. 

     

      هات السلوك لديهم. يعزز التدريب في الشركة ثقة العاملين بأنفسهم بما يسهم بتغيير اتجا .8

      أداء العاملين بعد إكمالهم التدريب للتأكد من فاعلية نتائجه. اإلدارة تتابع  .9

      موظفي الشركة.  ر مهاراتلتطوي كافية مالية موازنة بتخصيصاإلدارة  تقوم .10

 التحفيز 

 للحوافز يمكن العاملين من تحقيقاإلدارة تمتلك  .11
ً
 متكامال

ً
      حاجاتهم املختلفة.  نظاما

      بتحديث نظام الحوافز مما يتناسب مع البيئة التنافسية. اإلدارة تقوم  .12

      دمة. بين األداء الفعلي ونوعية الحوافز املقاإلدارة تربط  .13
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      على تقارير تقييم األداء لتحديد الحوافز التي يستحقها املوظفون. اإلدارة تعتمد   .14

      ن األساليب لتحفيز موظفيها بما يحقق العدالة واملساواة. العديد ماإلدارة تبع ت .15

 تقييم األداء  

      موظفيها. معايير واضحة تتسم باملوضوعية لتقييم أداء اإلدارة تتبنى  .16

ددة أداء العاملين في ضوء أدائهم الفعلي مقارنة مع الواجبات واملسؤوليات املحاإلدارة تقيم  .17

 لهم. 

     

      جميع موظفيها لعملية تقييم األداء على اختالف مستوياتهم الوظيفية. اإلدارة خضع ت .18

يم األداء السنوي الخاص بهم عند  للموظفين فيها باإلطالع على نتائج تقيالشركة تسمح  .19

 الحاجة لتطوير أدائهم. 

     

      لوا عليها. داء املختلفة التي حصيناقش املدير املوظفين في نقاط تقييم األ  .20

 املحور الثاني: املنظمات الذكية 

 فهم البيئة  

      لفهم البيئة املحيطة.  بدقة البيئي التأكد عدم حاالت تشخيص يتم .21

      يؤخذ بعين االعتبار حاالت عدم التأكد البيئي عند اتخاذ أي قرار.  .22

      . ت عدم التأكد البيئي يتوفر مختصين لتقييم آثار حاال  .23

      يتم تحديد مصادر عدم التأكد البيئي لالستفادة منها في اتخاذ القرارات.  .24

      النية. حاالت الالتأكد البيئي بطريقة عقاإلدارة تشخص  .25

 إيجاد البدائل الستراتيجية 

      يتم عمل مراجعة منتظمة لبيئة العمل لتحديد الفرص.  .26

      مة لبيئة العمل لتحديد التهديدات. يتم عمل مراجعة منتظ .27

يتم عمل مناقشة مستمرة لبيئة العمل والطرق املستخدمة ملواجهة التحديات )الحالية  .28

 واملستقبلية(.

     

      تولد اإلدارة عدة بدائل وتقيمها كي تصل إلى القرارات الرشيدة.  .29

      املحددة من قبلها.  حليلي لتقييم البدائلتوفر اإلدارة الدعم الت .30

 التعلم املستمر 

      هناك اجراءات عملية )واضحة( تهدف للتعلم املستمر ملواجهة التغيرات البيئية.  .31

      ديد الفرص بناًء على تميزها بشكل مستمر. يتم تح .32

      ة التغييرات البيئية. تتخذ اإلدارة إجراءات عملية تهدف للتعلم املستمر ملواجه  .33

      تعزز اإلدارة عملية التعلم املستمر املتعلقة بكيفية توليد قيمة أعلى للشركة وزبائنها.  .34

      وظفيها ليتعلموا. توفر اإلدارة املوارد والفرص مل .35

 العمليات الذكية 

ث الشركة .36 حّدِّ
      املستخدمة في العمل باستمرار.  التقنيات تُ

      لومات املستخدمة التدفق الواسع )والحر( للمعلومات. تدعم أنظمة املع .37

      تمكن األنظمة املستخدمة العاملين من أداء أعمالهم بفاعلية.  .38

األنظمة املستخدمة إنذار مبكر لألزمات التخاذ القرارات االستراتيجية في الوقت  يتوفر في .39

 املناسب.

     

      ت البيئية املتسارعة. يف مستمر مع املتغيراهناك تك .40

 الذكاء الجماعي 

      تدعم الشركة العمل الجماعي وروح الفريق.  .41

على التعامل مع الظروف املتغيرة التي ينتج عنها فريق العمل االستراتيجي في الشركة قادر  .42

 أزمات.

     

      زين ومن تخصصات مختلفة. الستراتيجي من املتمي تراعي إدارة الشركة أن يكون فريق العمل ا  .43

      املناخ التنظيمي السائد في الشركة يعزز اإلبداعي الجماعي.  .44

      ية خاصة. تربط فرق العمل الجماعي روابط اجتماع .45
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      يمارس املوظف أثناء عمله نشاطات ذات قيمة عالية.  .46

      خالل عمله باملسؤولية نحو مديريته. يشعر املوظف من  .47

      يتوفر لدى املوظف الصالحيات للتصرف في مهام العمل املوكل إليه.  .48

      ة للرقابة الذاتية أكثر من خضوعه للرقابة اإلدارية. يخضع العمل في الشرك  .49
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