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 إقـرار المشرف

تشخيص حوكمة الموارد البشرية في أشيد أن إعداد ىذه األطروحة الموسومة: بـ "      
" جرى بإشرافي في جامعة الموصل /  تحميل واقع وأنموذج مقترحدائرة صحة كركوك : 

إدارة كمية اإلدارة واالقتصاد / قسم إدارة األعمال، وىي جزء من متطمبات نيل شيادة الدكتوراه في 
 األعمال.

 
 

 التوقيع:
 سرهد غانن صالحاالسـن: أ. م. د. 

 1027/    /التاريخ:  
 
 

 

 إقـرار المقـوم اللغوي

تشخخيص حوكمخة المخوارد البشخرية فخي "  بـالموسـومة:  األطروحةأشيد أن إعداد ىذه      
تمــت مراجعتيــا مــن الناحيــة الم ويــة "  دائخخرة صخخحة كركخخوك : تحميخخل واقخخع وأنمخخوذج مقتخخرح

مؤىمة لممناقشة بقدر األطروحة وتصحيح ما ورد فييا من أخطاء ل وية وتعبيرية، وبذلك أصبحت 
 تعمق األمر بسالمة األسموب وصحة التعبير.

 التوقيع: 
 م. د. صالح هحود عبدهللااالسـن: 
 قسن اللغة العربية / التربيةكلية             

 1027/ 4/  التاريخ:   
 
 

 

 إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا
األطروحــة بنــاًء عمــت التوصــيتين المتــين تقــدم بيمــا المشــرو والمقــوم الم ــوي، أرشــح ىــذه 

 لممناقشة.
 التوقيع: 

 االسـن: 
 1027/    /  التاريخ:  

 
 
 

 

 إقرار رئيس قسم إدارة األعمال
والمقوم الم وي ورئيس لجنة الدراسـات العميـا، بناًء عمت التوصيات التي تقدم بيا المشرو 

 لممناقشة. طروحةأرشح ىذه اال
 التوقيع: 

 االسـن: 
 1027/    / التاريخ:  

 

 



 إقرار لجنة المناقشة
نشــيد بنننــا أعلــاء لجنــة التقــويم والمناقشــة قــد اطمعنــا عمــت ىــذه األطروحــة وناقشــنا الطالــب فــي 

ونـرى أنيـا جـديرة لنيـل درجـة الـدكتوراه فمسـ ة   9/7/7107 محتوياتيا وفيما لو عالقة بيـا بتـاري 
 في اختصاص إدارة األعمال .

 
                                  د.                                                      د.               

 ذ أستا                                                       أستاذ      
 رئيس لجنة المناقشة                        علوًا                                     

 
 

 د.                                                د.                 
 أستاذ                                                                   أستاذ     

 علواً                           علوًا                                          
 
 
 د.                                                                د.

 أستاذ مساعد                           أستاذ مساعد                                 
 علوًا و مشرفاً                      علوًا                                          

 
 

 
 إقرار مجمس الكمية

 اجتمع مجمس كمية اإلدارة واالقتصاد بجمستو                 المنعقدة في                        
 وقرر     

 
                  

 عميد الكمية      مقرر مجمس الكمية                                               
 
 التوقيع :                  التوقيع :                                
 االسم :                                                   االسم : 
 التاري  :                      التاري  :                             



 عرفانشكر و 
، والصالة  والالالةم عمالى  يالر  ملالو المبعالو  جميعيا الحمد هلل بجميع المحامد عمى النعم

أكتال  وأنالا  ة يالالعن م. وبعالد،  الصحبو مفاتيح الحكالم ومصالابيح الل م ال، وعمى آلو و  إلى  ير األمم
عمال ا إذ أمالدن  بعونالو،  ئالوعمالى نعما مباركالا   طيبالا   كثيالرا   ن أقول الحمد هلل حمالدا  أ إلا  األطروحةىذه 

عمالالى علالاليم  الالالجد هلل  الالاكرا  أ ضالالل اهلل وحالالده ل  الالريو لالالو، و  كالالان مالالن كالالل  يالالر وجدتالالو  الال  عممالال  
 منو وكرمو.

ونصالحو والالدد  لالو يالد العالون و ومدومن أد  الطال  والواج  عميو  كر النعمة لمن عمما 
ل أأالال األطروحالةعمى ىالذه  أ رف ذيال الرمد غانم صالحبدأ بأالتاذي الفاضل الدكتور أ، و   طاه
ن يمالده بالصالحة واميمالان،  لالد وجدتالو صالاح  عمالم غزيالر أو  ، ن يفتح عميو بالمزيد من العمالمأاهلل 

عميالالد كميالالة ألالالالتاذ لوالحتالالرام  العر الالانكمالالا يطيالال  لالال  أن أتلالالدم بفالالائ   مالالع تواضالالع وحالالالن  مالال .
أعاقتنالالا مالالن جيالالد  ال  متابعالالة أحوالنالالا ومعالجالالة المعوقالالا  التالال   وو لالالو اهلل لمالالا بذلالالامدار  والقتصالاد 

 أثناء الدراالة.   
ألالالالالالاتذ  األ اضالالالالل رئالالالاليس وأعضالالالالاء لجنالالالالة المناق الالالالة المحتالالالالرمين لوأتلالالالالدم بال الالالالكر الجزيالالالالل 

غنائيالالالا. ويمزمنالالال  واجالالال   يالالالاوتلويم أطروحتالالال  لتفضالالالميم بلبالالالول مناق الالالة  أتلالالالدم أنالعمميالالالة  األمانالالالةوا 
العممالال  والميالالوي لمالالا بالالذلوه  الال  قالالراء   مالالين  ّمالال  االالالتمار  الالالالتبانة والملالالوّملالالومالالالاد  لبال الالكر والثنالالاء 

 مالدير مالاليدلوأتلدم بال الكر والعر الان . الصور  الت  ى  عمييا إلىوتلويميا حتى انتي   األطروحة
كالالالالل مالالالالن لو ومالالالالديري ال الالالالع  والوحالالالالدا   األقالالالالالام رؤالالالالالاءوالالالالالالاد    وومعاونالالالال كركالالالالوودائالالالالر  صالالالالحة 

 . وما  دا ل المنلمة مجتمع الدراالةالمعمالاعدن     عممية جمع 
         ب الالالالالت اعتالالالالزازي ودعالالالالوات  أتوجالالالالو أن أنالالالالالىل  واميثالالالالارالتالالالال  تر الالالالل بالمحبالالالالة  األالالالالالر ومالالالالن جالالالالو 

 وا  الالوان ( لمالالا تحمالالةه مالالن جيالالد ودعالالم وتضالالحية  الال  الالالبيل حصالالول  عمالالى ىالالذه المكانالالة )والالالديا  ل 
 أناهلل  وأالأل   ير الجزاء ، يجزييم عن   أناهلل  أدعوقدموا ل  يد العون والدعم ، الذين  وأ وات 
النادمما قدموه ل  من تضحية  ًءاز ج ّلوالدي أقدمن أيلدرن  ب  . وا 

 إنيالالالاءجالالالل أمالالالن  أزرياذكالالالر بكالالالل اعتالالالزاز وثنالالالاء عالالالائمت  التالالال  الالالالاندتن  و الالالد  مالالالن  أنول يفالالوتن  
راد ودراالالالالت  بكالالالل حالالالرت  أطروحتالالال  صالالالمبة ، ول الالالاليما زوجتالالال  التالالال  تحممالالال  م الالالا  الدراالالالالة  وا 

وبنالات  حفليمالا اهلل ورعاىمالا وو ليمالا لمالا يحال   أبنالائ ومصاعبيا مع  ، وقالر  عينال  ونالور قمبال  
 .ويرضى 

الالمو وأالالأل اهلل العلاليم اولالم أذكالر  ّ كالل مالن كالان لالو  ضالل عمالل تلدم بال كر والثنالاءأكما 
    ير الجزاء.أن يجزييم عن  



ن يجزي كل وأ ،  اهلل البحانو وتعالى ، أن يجعل ىذه األطروحة    صالح أعمال أالأل 
  ييا عمى ما بذلو  ير الجزاء ، وآ ر دعوانا أن الحمد هلل ر  العالمين . اليم  م  
 

 

 

 الباحث 



 أ

 املستخلص

 من التحقق نحو الحالية الدراسة تطبيقنعاإلجابةاتجيت يوجد ىل : مفاده تساؤل
وىلتتوافرالمتغيراتوالمتطمباتلتطبيقحوكمة؟المنظمةالمبحوثةلحوكمةالمواردالبشريةفي

المبحوثة؟ البشريةفيالمنظمة ذلكاتجيتالدراسةنحوالتعريفبحوكمةإطاروفيالموارد
 البشرية الموارد وأىميتيا إفي الراىنة الحالة من التحول عممية المستقبميةإلىنجاز الحالة

دارةمخاطرالمواردالبشرية،وضمانااللتزام. المرغوبفييا،وا 

البحثيةمنيا:األسئمةتمحورتمشكمةالدراسةفيالعديدمن

المتغيراتالتي (1 تتوافر اساسياتُعّدتىل مبادئمن البشرية الموارد بالمتمثمةحوكمة
 ،والعدالة،والكفاءة،والشفافية،االستراتيجيوالتوجووالرؤية،والمساءلة،المعمومات)

 فيالمنظمةالمبحوثة؟(والمشاركةوالصوت،واالستجابة
 ىلتتوافرمتطمباتتطبيقحوكمةالمواردالبشريةفيالمنظمةالمبحوثة؟ (2
ىليوجدتباينفياالىميةالنسبيةلمبادئحوكمةفيمايتعمقبمدىتوافرمتطمباتتطبيق (3

 حوكمةالمواردالبشريةفيالمنظمةالمبحوثة؟
يقحوكمةالمواردىلتوجدعالقةتأثيرذاتداللةمعنويةبينمدىتوافرمتطمباتتطب (4

 ؟فيالمنظمةالمبحوثةمناساسياتحوكمةالمواردالبشريةُعّدت البشريةوالمتغيراتالتي
ىليوجدتباينفياالثارالمتوقعةلحوكمةالمواردالبشريةفيحالةتطبيقيافيالمنظمة (5

المبحوثة؟
،وأىدافياومبادئياومعاييرىانظريةعنموضوعحوكمةالمواردالبشريةتضمنتالدراسةإحاطة

يع إذ ، وأدواتيا ، ونماذجيا د البشرية فيتطبيقحوكمةأتدقيقالموارد األدواتالفاعمة حد
ريةالتدقيقمثلميزانيةالمواردالبشإجراءميمةفيالذيبدورهيحويعمىتقاناتالمواردالبشرية
،ًمديرا(60)لمدراسةوتضمنتالدراسةًميداناكركوكختيرتدائرةصحةوأُ.ولوحةقيادتيا

المنيجالوصفيالتحميمي المبحوثة،لمواقعواعتمدتالدراسة عتمدتالمقابالتوأُفيالمنظمة
بوصفيمااألداتينالرئيستينلجمعالبياناتالمطموبة،إذجرىتحميلاستمارةواستمارةاالستبانة

العديدمنالو التيأسيمتفيالتحققمنصحةفرضياتاالستبانةباعتماد سائلاإلحصائية
الدراسة.

مجموعةمناالستنتاجاتإلىاإلحصائيةمجموعةمنالتحميالتإجراءتوصمتالدراسةبعد
كانمنأىميا:



 ب

1)  التي المتغيرات ُعّدتتتوافر اساسيات من مبادئ البشرية الموارد بالمتمثمةحوكمة
،والعدالة،والكفاءة،والشفافية،االستراتيجيوالتوجووالرؤية،والمساءلة،المعمومات)

 فيالمنظمةالمبحوثة؟(والمشاركةوالصوت،واالستجابة
 تتوافرمتطمباتتطبيقحوكمةالمواردالبشريةفيالمنظمةالمبحوثة؟ (2
لمبادئحوكمة (3 النسبية فياالىمية تباين متطمباتتطبيقيوجد يتعمقبمدىتوافر فيما

 حوكمةالمواردالبشريةفيالمنظمةالمبحوثة؟
الموارد (4 حوكمة تطبيق متطمبات توافر مدى بين معنوية داللة ذات تأثير عالقة توجد

 مناساسياتحوكمةالمواردالبشرية؟ُعّدت البشريةوالمتغيراتالتي
ل (5 تباينفياالثارالمتوقعة فيالمنظمةاليوجد البشريةفيحالةتطبيقيا الموارد حوكمة

المبحوثة؟
الباحثمجموعةمنالمقترحاتأىميامَّقدالدراسة،إليياعمىاالستنتاجاتالتيتوصمتًواعتمادا

 الصعوبات: االعتبار بنظر األخذ مع البشرية الموارد حوكمة لتطبيق المقترح المشروع تطبيق
صداروفادةمنإدامةالزخموالمكاسبالمؤشرةفيمتنالبحث،مواجيتياواإلملوالمشكالتالمحت ا 

البشرية الموارد حوكمة تطبيق من اإلدارة لتمكين المناسبة البشريةالتشريعات الموارد وتدقيق
أعماليال ممارسة و، في ثقافاتجديدة نشر صحة موضوعاتحوكمةكركوكدائرة المواردعن

منالعاممينواإلدارات ،البشريةوالتدقيقاالجتماعيلتقريبيا اناتتطويراألساليبوالتقوضرورة
والموجود قالمواردالبشريةمنتدقيجزءاًىادّع ةفيالمنظماتالتييمكناإلداريةالمعتمدةحاليا

منالوضعالحالي)حوكمةالمواردالتحولضرورةالتصديلمقاومةو،فادةمنياالحقاوحوكمتيالإل
عنً.فضالالمستقبمي)تطبيقحوكمةالمواردالبشرية(أوالوضعالجديدإلىالبشريةغيرمطبقة(

اقتراحمجموعةمنالدراساتالمستقبميةالمكممةلموضوعالدراسةالحالية.
 الكممات المفتاحية 

البشرية،تدقيقالمواردالبشرية،التدقيقاالجتماعيحوكمةالمواردالبشرية،نماذجحوكمةالموارد
.،مشروعتطبيق،ميزانيةالمواردالبشرية،لوحةقيادةالمواردالبشرية،مخاطرالمواردالبشرية
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 ثبت المحتويات

 الصفحة المـوضـوع
ب-أالمستخمص

ث–تالمحتوياتثبت
ح-ثالجداولثبت
د-خاألشكالثبت
دالمالحقثبت
ر-ذالمختصراتالمستعممةثبت

3-1المقدمة
44-4 ومنهجية الدراسة السابقة دراساتال : األولالفصل 

41-4سابقةالدراساتالالمبحثاألول:
33-44المبحثالثاني:منهجيةالدراسة

44-34المبحثالثالث:وصفمجتمعالدراسةوعينتها
117-43  الموارد البشريةحوكمة : الثانيالفصل 

79-44المواردالبشريةحوكمةمضامينالمبحثاألول:
117-88نماذجحوكمةالمواردالبشريةالمبحثالثاني:

155-118 : تدقيق الموارد البشرية الفصل الثالث
138-148المبحثاالول:المفهوموالمبادئواالهداف

141-131:مجاالتتدقيقالمواردالبشريةالمبحثالثاني
148-144تدقيقالمواردالبشريةتقانات)ادوات(المبحثالثالث:

155-149قهابينحوكمةالمواردالبشريةوتدقيلمبحثالرابع:العالقةالفمسفيةا
443-156 : وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها واختبار فرضياتهاالفصل الرابع 

168-156هميتهاأمستوىوتشخيصهاوتحميلمتغيراتالدراسةوصفالمبحثاألول:
173-169المؤشراتالتمهيدية:المبحثالثاني
484-174الدراسةاختبارفرضياتتحميلالنتائجو:المبحثالثالث
443-485:مشروعتطبيقحوكمةالمواردالبشريةالمبحثالرابع

434-444 والمقترحات: االستنتاجات الفصل الخامس
449-445االستنتاجات:ولالمبحثاأل



 

 ث
 

 الصفحة المـوضـوع
434-438المقترحاتالمبحثالثاني:

458-435المصادر
المالحق

 A-Bالمستخمصبالمغةاالنكميزية

 ثبت الجداول

 الصفحة العنوان الرقم
38تركيباستمارةاالستبانة 1
35 (كركوكعينةالدراسة)دائرةصحةتعريفمبسطلممنظمة 4

3 
األفعععععرادعينعععععةالدراسعععععةفعععععيالمنظمعععععةتوزيععععععاسعععععتماراتاالسعععععتبيانعمععععع 

المعنيةبالدراسة
36

37وصفخصائصعينةالدراسة 4
45مداخلمفهومالحوكمة 5
  األعماال أخالقياث خالل من انحوكمت في  تانرئيس اننظرياث  بين  انربط 6

55ستراتيجيتانموارد انبشريت اال  إلدارة  ستراتيجيتاال واإلدارة
63حولتسميةموحدةلمضامينالحوكمةاآلراءاختالف 7
75حوكمةالخطر 8
83ثهيكم انمجهس ، وانسهوك ، وانبروتوكوال 9

86 األفريقيةالقضاياالمهمةالمواجهةلممواردالبشرية 18
183( Kaplan et al , 2013)أنموذج 11
186 البشريةالمواردلحوكمةةالعممياتيالمجاالت 14
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 الـمـقـدمـة

االستثمار في العنصر البشري من أحد أىم عناصر النجاح في المنظمات ، وفي  ديع         
عصرنا الحاضر باتت إدارة الموارد البشرية تحظى بالمزيد من االىتمام لدى اإلدارة العميا 

ىذه اإلدارة  ؤديوتلممنظمة ويتجمى ذلك في تعاظم القناعة لدى صانعي القرار بأىمية الدور الذي 
 والذي يؤدي في نياية المطاف إلى تعزيز موقع المنظمة التنافسي.

دارة الم وفي السنوات األخيرة وارد البشرية عمى ، تزايد اىتمام الباحثين في العموم اإلدارية عامة وا 
القوى العاممة في  فياىيم حديثة سوف تؤثر بالتأكيد يجري التركيز عمى مف إذوجو الخصوص، 

(، العولمة Governanceمات في العقود القادمة ، وىي ما يعرف : الحوكمة )المنظ
(Globalization)  وترسخت لدى المعنيين بالموارد البشرية ثقافة جديدة تؤمن بيذه المفاىيم ،

 وتعمل عمى تطبيقيا عمى النحو األفضل.

إدارة عدت التي تتخذ أىمية أكبر يومًا بعد يوم، فقد  ميمةجيات الولمتعامل مع ىذه التو 
 المنظمات أن الموارد البشرية يجب أن تكون عاماًل محفزًا ومساعدًا يسعى إلى توفير الموىوبين

 ، وقادرًا عمى تحويل الكممات والشعارات الرنانة إلى أعمال تتسم بالفعالية والكفاءة.ودعميم 

ترجمة ىذه المفاىيم إلى أرض الواقع   لبشرية حريصون عمىولين عن الموارد اؤ وبما أن المس
دور "ضمير أو محرك  تأديةمن شخصية 'حارس البوابة' إلى  واغتنام الفرص لمخروج

  المنظمات"، فيي تحتاج إلى التحضير ليذه المرحمة وتمييد الطريق أمام ىذه التوجيات
البشرية في المنظمات ، مما يضاعف من الموارد  فيوالمفاىيم الجديدة التي من شأنيا أن تؤثر 

مسؤولية الموارد البشرية في مواجية التحديات الجديدة. وفي ىذا اإلطار، عمى الموارد البشرية 
في المنظمات أن تركز عمى استعمال محركات تحول ريادية لعل أىميا التركيز عمى حوكمة 

يتم من خالليا  تيالالمداخل القوية م أى ىحدإإذ تعد حوكمة الموارد البشرية . الموارد البشرية 
تغييرات شاممة لمحركات األداء ، ودراسة كيميائية الموارد البشرية وارتباطاتيا بالحوكمة ، إذ تعد 

من   القدرات الميمة في سد الفجوة بين الموارد البشرية والحوكمة ىحدإحوكمة الموارد البشرية 
يم إدارة المنظمة وكفاءتيا ،  مما يؤدي إلى انتياج خالل تقديم عدد من الخطوط اإلرشادية لتدع

)المعمومات ِب   والتي تتمثلفي المنظمة مبادئ حوكمة الموارد البشرية بمفيوميا الواجب التطبيق  
، والمساءلة ، والرؤية والتوجو االستراتيجي ، والشفافية ، والكفاءة ، والعدالة ، واالستجابة ، 

 والصوت والمشاركة( .
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واالستراتيجيات الجديدة التي يتم من خالليا تحديد إحدى األنظمة  حوكمة الموارد البشريةوتعد 
دارتياالموارد البشرية  وأخطاءالمجاالت التي تتسرب منيا مخاطر  وظيفة إلى مستندة في ذلك  وا 

من ألصحاب المصمحة والتي تقدم معمومات نافعة وقيمة  اناتوالموارد البشرية بمجاالتو وتق تدقيق
الكثير من المقومات لرفع درجة كفاءتيا  إلىالمنظمة تحتاج  إن إذوعاممين .  يرينمساىمين ومد

المصمحة في الوقت المناسب ،  أصحابلجميع  كافة ، وذلك من خالل توافر المعمومات الالزمة
التي تمثل يسيم في توفير المعمومات المطموبة  اناتووتقتدقيق الموارد البشرية بمجاالتو  إنإذ 

 الحد األدنى من متطمبات اإلفصاح والشفافية في بيئة األعمال الحديثة . 

من الدراسات ً عددا األولن الفصل فصول ، تضم  خمسة لذلك انتظمت الدراسة في ً وتحقيقا
يتضمن وذلك في ثالثة مباحث ،   وصف مجتمع الدراسة وعينتوو  ومنيجية الدراسة السابقة

الدراسات السابقة ، واحتوى المبحث الثاني عمى منيجية الدراسة ،  منعدد  األولالمبحث 
تضمن ، مبحثين وتضمن المبحث الثالث وصف مجتمع الدراسة وعينتو . وَشِمَل الفصل الثاني 

الموارد حوكمة  األولى، ثمان فقرات وذلك في حوكمة الموارد البشرية مضامين  األولالمبحث 
حوكمة الموارد البشرية  أىدافة مفيوم حوكمة الموارد البشرية ، والثالثة ، والثاني البشرية وانواعيا

 سادسةحوكمة الموارد البشرية ، والمبادئ  خامسةحوكمة الموارد البشرية ، والأىمية  رابعة، وال
 ، والثامنة حوكمةموارد البشرية عناصر حوكمة ال سابعةية ، والأركان حوكمة الموارد البشر 

في  ويوضح المبحث الثاني نماذج حوكمة الموارد البشرية .الموارد البشرية وادارة مخاطرىا 
،  ( Mercer , 2003 )والمتضمنة أنموذج  نماذج حوكمة الموارد البشرية األولى، فقرتين 

 , Paauwe )وأنموذج،  ( Meyer , 2008 )، وأنموذج  ( Hofton , 2004 )وأنموذج 
،  ( Oertig , 2009 )وأنموذج،  ( Martin & McGoldrick , 2009 )وأنموذج،  ( 2009
(  2002رئيس الوزراء في الخدمة العامة لكندا ،  إلى) التقرير السنوي السادس عشر  وأنموذج

 Grobler )وأنموذج،  ( Kaplan et al , 2013)وأنموذج،  ( Saliba , 2010 )وأنموذج، 
et al , 2014 )  ، في حين تضمن .ج مقترح لحوكمة الموارد البشرية أنموذتصميم والثانية 

،  واالىداف والمجاالت  مفيومال تدقيق الموارد البشرية األول، اربعة مباحث الثالث  الفصل
والرابع العالقة  تدقيق الموارد البشرية. اناتتق تدقيق الموارد البشرية ، والثالثمبادئ  والثاني

 الموارد البشرية وتدقيقيا. الفمسفية بين حوكمة

يرات وصف متغ األولمباحث ،  لمدراسة وذلك في اربعةبالجانب العممي  ىتم الفصل الرابعاو 
تحليل نتائج الدراسة  ثالث عمىواحتوى ال ،المؤشرات التمييدية  الدراسة وتشخيصيا ، والثاني

لتطبيق حوكمة الموارد  ًامقترح ًافقد تضمن مشروع ، أما المبحث الرابع واختبار الفرضيات
 البشرية .
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 إلييافي مبحثين ، األول أىم االستنتاجات التي توصمت  واختتمت الدراسة بفصميا الخامس
عن عرض  ًفضال، المقترحات الضرورية لممنظمة المبحوثة  عدد منالدراسة ، والثاني تقديم 

 عدد من الدراسات المستقبمية بشأن موضوع الدراسة .
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 الفصل األول

 الدراسات السابقة ومنهجية الدراسة
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 المبحث األول

  الدراسات السابقة

جؿ تطوير إطار مفاىيمي تستند إليو الدراسة الحالية في توضيح الجوانب األساسية أمف       
 تمييداً و .  لموضوعيا . فقد تـ مسح ما توفر لدينا مف مصادر البحث عف الدراسات السابقة

التي أسيمت  ضرورة استعراض ما تيسر لو مف الدراسات السابقة النظري يرى الباحث لإلطار
البحثية المناسبة  ، أنموذج الدراسة وتأطير المنيجية  سـ التصور السميـ المترجـ في تصميـفي ر 

الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة عمى  عدد مفلعرض  لذلؾ خصصت الدراسات السابقة
باشر في إطار ما تحتمو الدراسات النظرية والتجريبية مف مكانة ميمة في البحث العممي م نحو  

 كونيا تمثؿ تسمسالً  عف  ًفضالكونيا تعبر عف التراكـ العممي والمعرفي المتاح لمباحثيف ، 
الذي يتأتى مف المعرفة المطمورة يرية والمسار نحو النضوج النسبي لممراحؿ التطو  منطقياً 

لموصوؿ إلى أنموذج متكامؿ في حالة استخدامو يمكف الوصوؿ إلى تطبيؽ حوكمة الموارد 
 صحيحة .الالبشرية 

 : الدراسات العربية اولً 

 الدراسة الولى

مىهج القادة والمذراء لتحقيق التىميت المستذامت في حىكمت الشركاث:  عنوان الدراسة

 العربيالىطه 
 (8002كىرتل ، ) الباحث والسنة
الهدف من 

 الدراسة
 ٌسٌٌٍسبعد انقبدة ٔانًد ًبيُٓجَٕٓب ك ٔصفٓببحث يٕضٕع حٕكًت انًؤسسبث ٔ

انًؤسسبث  حببع انًببدئ انسهًٍت نحٕكًتاٌ إ إذعهى ححقٍق انخًٍُت انًسخدايت، 

سٍؤدي إنى خهق االحخٍبطبث انالشيت ضد انفسبد ٔسٕء اإلدازة، يع حشجٍع 

انشفبفٍت فً انحٍبة االقخصبدٌت ٔيكبفحت يقبٔيت انًؤسسبث نإلصالح. ٔآخرة بعٍٍ 

االعخببز كرنك اسخدايت عًهٍت انخًٍُت االقخصبدٌت يع يساعبة انبٍئت ٔانعدانت 

 بديت.االجخًبعٍت ٔخهق انفسص نألجٍبل انق
 

 
أهم 

 الستنتاجات
 

 :اَحً عهى انُحٕ  ْرِ اندزاست حٕصهج إنى يجًٕعت يٍ انُخبئج ٔذنك

 يبٍ طبسم يلخهب   -ٔشببّ ٔحٍبدة -إٌ انحٕكًت أصببحج انٍبٕو ٔسبٍهت يخفقبب عهٍٓبب

انٕسٍهت األكثس ضًبَبً نهٕصبٕل إنبى يسبخٌٕبث  ٕصفٓبانًٓخًٍٍ بًٕضٕع اإلدازة ب

ق ائبببيعخببببسة يبببٍ انخًٍُبببت االقخصببببدٌت ٔانخُشبببئت االجخًبعٍبببت، يًٓبببب اخخهفبببج ان س

 ٔاألسبنٍب ٔانًفبٍْى انًسخلديت انًعبسة عٍ ْرِ انٕسٍهت .
 االجخًبعٍت ٔانبٍئٍبت جببء َخٍجبت نالْخًببو انعببنًً ببنبٍئبت  إٌ ظٕٓز يفٕٓو انحٕكًت

 ٔانًجخًع ٔاالحجبِ َحٕ انخًٍُت انًسخدايت . 

 فً يجبل ٌسٌٍ ٔانًد عبيهٍٍضسٔزة انعًم عهى حكٌٍٕ انباندزاست  أٔصج التوصيات

  ٔيدٌس ٔاالبخعبد ٌحخد بّ كم يٕظ  ًح بٍقٍب ًانحٕكًت ٔإعبدة انُٓدست ٔجعهٓب يُٓجب 
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 األكبدًٌٍت انجٕفبء. اندزاسبثعٍ 

 الدراسة الثانية

 عنوان الدراسة
 

دور الميزانية الجتماعية في تسيير الموارد البشرية : دراسة حالة مؤسسة 
 الخروب –نفطال الوكالة التجارية 

 (2102)فريدة ،  الباحث والسنة
الهدف من 

 الدراسة
لمميزانية االجتماعية ، كيفية إعدادىا تيدؼ الدراسة إلى معرفة الجوانب األساسية 

وتطويرىا وتحويؿ استخداماتيا مف أداة توفير معمومات وتدعـ الحوار االجتماعي 
إلى أداة إلدارة الموارد البشرية . أما مف الناحية التطبيقية فييدؼ إلى إظيار 
أىمية الميزانية االجتماعية لمديري الموارد البشرية في المنظمات ، وكيفية 

 استخداميا في تحسيف إدارة الموارد البشرية .
 

 
أهم 

 الستنتاجات
 

 لقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ، أىميا
تحدد الميزانية االجتماعية أدوار وظيفة الموارد البشرية عمى وفؽ المياـ  - أ

عف تحديد إمكانيات ومؤىالت العامميف فييا ،  ًوالمسؤوليات األساسية ، فضال
سمطتيا ، والوضعية التنظيمية لمدير الموارد البشرية والذي يفرض نمط معيف في 
إدارة الموارد البشرية مف خالؿ متابعة حركية العمالة ، والتدريب ، وتقييـ األداء ، 

 والترقية ، واألجور ، والعالقات المينية .
ية االجتماعية عمى فعالية نظاـ المعمومات االجتماعي في يتوقؼ إعداد الميزان - ب

تقديمو لممعمومات بصفة آنية ومستمرة بما يضمف تحديث المؤشرات االجتماعية ، 
إذ تعد الميزانية االجتماعية الجزء الظاىر منو في المنظمة ألنو يعطي مجاالت 

ييـ األداء ، والتدريب ، إدارة الموارد البشرية والمناخ التنظيمي ، ودعـ الحوار ، وتق
 والتحكـ في التكاليؼ االجتماعية .

تعد الميزانية االجتماعية أداة تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة لمموارد البشرية  - ت
 فيي تحقؽ الوظائؼ اإلدارية والتنفيذية لإلدارة .

تعد أداة فعالة إلدارة الموارد البشرية مف خالؿ ما يوفره تحميؿ المؤشرات  - ث
 االجتماعية مف معمومات الخاصة عف السياسات االجتماعية داخؿ المنظمة .

 
 
 

 التوصيات

ضماف النشر لمميزانية االجتماعية داخؿ المنظمة وذلؾ مف أجؿ وصوليا لكؿ  - أ
 مف يحتاج إلييا .

ربط كؿ مصالح وظيفة الموارد البشرية ببرنامج إدارة الموارد البشرية وذلؾ  - ب
 النظاـ مما يسيؿ تحضير الميزانية االجتماعية .باإلفادة مف مخرجات 

 لجعؿ الميزانية أداة غير ساكنة وتيتـ بالمستقبؿ يجب أف تكوف : - ت
أداة إدارة تسيـ في اتخاذ القرارات مف خالؿ اعتمادىا عمى المؤشرات والنسب  (1
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المالئمة لمشاكؿ المنظمة ، وعدىا لوحة قيادة تسمح بإجراء المقارنات 
 المرجعية والتي يمكنيا عندئذ  أف تكوف أداة إستراتيجية .

 أداة تسويؽ بإنشاء ميزانية اجتماعية لالتصاؿ . (2
 أداة قيادة لمحوار االجتماعي تسيـ في وضع السياسات االجتماعية . (3

 الدراسة الثالثة

 ةعنوان الدراس
 

 مساهمت التذقيق الذاخلي في تطبيق الحىكمت في المصارف 

 السىريت العامت والخاصت )دراست مقاروت(

 (3102، كيرزان) الباحث والسنة
الهدف من 

 الدراسة
 تيدؼ الدراسة إلى ما يأتي :

فػػػي المصػػػارؼ  الحوكمػػػة تطبيػػػؽفػػػي التػػػدقيؽ الػػداخمي   عمػػػى مػػػدى مسػػػاىمةالتعػػر ؼ  - أ
 .العام ة ةالسوري  

 فػػي المصػػػارؼ الحوكمػػةتطبيق فػػيالػػداخمي  عمػػى مػػدى مسػػاىمة التػػػدقيؽ التعػػر ؼ  - ب
ةالسوري    .ة الخاص 

لمسػػػػاىمة التعػػػػر ؼ عمػػػػى مػػػػا إذا كانػػػػت ىنػػػػاؾ فروقػػػػات ذات داللػػػػة إحصػػػػائي ة   - ت
القطػػػاع مصػػػارؼ القطػػػاع الخػػػا  و بيف مصػػػارؼ الحوكمػػػةالػػػداخمي  فػػػي تطبيقالتػػػدقيؽ 

 العاـ.
 

أهم 
 الستنتاجات

 

 لمنتائج اآلتية:خم  البحث 
ة في المصارؼ السوري   الحوكمةتطبيؽ  في بشكؿ عاـ يسيـ التدقيؽ الداخمي   - أ

إذ تبيف أف مساىمة  المساىمة  في درجة فروقات  والخاصة. إال انو ىناؾ  العام ة
 القطاع العاـ.مصارؼ القطاع الخا  متوافػرة بصورة أكثر مف المصارؼ في 

إشراؼ كامؿ إلدارة التػدقيؽ الػداخمي عمػى فعاليػة ممارسػة الحوكمػة فػي ال يوجد  - ب
نما إشراؼ بدرجة متوسطة    .ة العام ةفي المصارؼ السوري   المصارؼ العامة وا 

ػة  التوصيات ضرورة تفعيؿ الحوكمة كوظيفة جديدة لمتدقيؽ الداخمي  في المصػارؼ السػورية العام 
ة.  والخاص 
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 : الدراسات الجنبية ثانياً 

 الدراسة األولى :

 عنوان الدراسة
 

Why HR Governance Matters 
Managing the HR Function for Superior Performance 

 حوكمة الموارد البشرية لماذا قضايا
 تدار وظيفة الموارد البشرية لألداء المتفوق

 Mercer , 2003 الباحث والسنة
 
 
 
 

 الدراسة هدف 

بالغ األنموذج بشكؿ نشيط لذوي  (1 تطوير أنموذج صريح لحوكمة الموارد البشرية وا 
 العالقة مف المستفيديف .

الموارد البشرية أف تساعد كيؼ ترسـ حوكمة الموارد البشرية ؟ وكيؼ يمكف لحوكمة  (2
لتحسيف األداء والمساىمة  وارد البشرية اكتشاؼ الفر  الميمةلمم المديريف التنفيذييف

 الوظيفية . 
 نجاز األعماؿ .الوقت الالـز إل تقميؿ (3
في ممارسات  وحصرىا تحقيؽ التوازف الصحيح مف خالؿ تحديد الجيود المبذولة (4

دارة األداء  الموارد البشرية كمصدر ميزة تنافسية عالمية مثؿ تخطيط التعاقب وا 
 وتطوير القيادة وغيرىا .

نى تحمؿ مخاطر التي تصؼ كحد أدومبادئيا  ة الموارد البشريةتوضيح فمسفة حوكم (5
توقع مستوى الحكـ الذاتي في الموارد البشرية، االقتراب مف تفويض السمطة ، 

 مستوى األعماؿ .
 

أهم 
 الستنتاجات

 

 صريح ورسمي لحوكمة الموارد البشرية إطاروجود  عدـ إلىتشير النتائج 
ؿ تطبيؽ وتحسيف المساىمات في األعماؿ مف خال لزيادة مستويات األداء الوظيفي

 : إلىالتي ستؤدي حوكمة الموارد البشرية 
 . افتخطيط وتصميـ مقصود (1
تحقيؽ التوازف في التركيز بيف حاجات رأس الماؿ البشري في المنظمة ،  (2

 .  مسؤوليات والعممياتية وال
 
 

 أهم التوصيات

الموارد البشرية ، وتحديد مجاالت تركيز الموارد  ضرورة تحديد أنموذج حوكمة (1
 البشرية وطريقة إدارتيا .

عمى قدرة المجمس في تطبيؽ ضرورة وجود أنظمة مساعدة لمتاثير ايجابيا  (2
 اإلدارةحوكمة الموارد البشرية والتي تتضمف )قابمية قيادة الموارد البشرية وفريؽ 

كؿ لرفع  ، واتخاذ القرارات ، والتقانة أولويات أعماؿ المجمس التنفيذي في وضع رؤية
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 جوانب قابميات وطبيعة الموارد البشرية ، واالتصاؿ وجمع المعمومات .
 الدراسة الثانية :

 عنوان الدراسة
 

Human Resources Leading Practices Study 
 دراسة ممارسات قيادة الموارد البشرية

 ( Hofton , 2004) الباحث والسنة
الهدف من 

 الدراسة
 
 
 
 

اعتمدت الدراسة عمى مجموعة األىداؼ الموضوعة لتوجيو عممية البحث وتقديـ 
 وصيات :تالنتائج وال

حوكمة الموارد البشرية الحالية ويبرمج تقديـ تحميؿ معمؽ وتفصيمي لمستوى  (1
 . BC Hydroعمميات      

النجاحات والدروس  عف  ًفضالفيـ قيادة الممارسات في الموارد البشرية ،  (2
 المتعممة مف تطبيؽ ىذه البرامج اإلبداعية لمموارد البشرية .

 
 استنتاجاتأهم 

 

دارة األداء ، وتطوير القيادة ، عمى المنظمة لـ تطبؽ قيادة ممارسات في إ إف  (1
 جيود التصميـ األولية قد اتخذت في بعض المجاالت . أفالرغـ مف 

 ستراتيجية أعماؿ المنظمة ،اذات أىمية عالية في  أعاله ىذه المجاالت إف  (2
 وعممية االنتقاؿ إلى أنموذج عمميات أكثر كفاءة .

افتقار المنظمة إلى الوضوح حوؿ األدوار ، والروابط ، والمساءالت لخدمات   (3
 الموارد البشرية .

 
 
 
 
 

 أهم التوصيات

 الحوكمة األساسية :مف عناصر  ًاتحتفظ و / أو تطبؽ المنظمة عدد أفضرورة 
أىمية االصطفاؼ مع الحاجات المستقبمية لممنظمة والمعرفة بالممارسات  (1

 اإلبداعية أو القيادية .
فعؿ النشاطات الرسمية في قائمة أولويات لمموارد البشرية التي ست   ضرورة اعداد  (2

 لموارد البشرية ( الجديد في المدى القصير .)مدير ا CHROإطار 
 ضرورة التزاـ المدير التنفيذي بمناقشة قضايا الموارد البشرية في المنظمة  (3
 .تكوف األدوار والمساءالت واالتصاالت واضحة  أفأىمية  (4
 ستراتيجية الموارد البشرية والرؤية والقيـ .ضرورة امتالؾ المنظمة ال (5
 عمميات تحوؿ الموارد البشرية بشكؿ كفوء وبدقة . إجراءالتركيز عمى  (6
 . إدارة أنشطتيا رة تحديد مجاالت تركيز الموارد البشرية ، وكيفيةضرو  (7
الفر   استغالؿتطبيؽ حوكمة الموارد البشرية التي يمكف مف خالليا ضرورة  (8

 رسمي . إطارف يكوف ىذا التطبيؽ ضمف أالداخمية الخارجية ، و 
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 الدراسة الثالثة :

 عنوان الدراسة
 

Human resource challenges from doing business in 
Africa : Lessons from twenty South African 

companies 
لعشرين شركة في  تحديات الموارد البشرية من األعمال في أفريقيا : دراسة 

 فريقياأ جنوب
 Meyer , 2008 الباحث والسنة

 
 
 
 

الهدف من 
 الدراسة

أنموذج حوكمة الموارد توضيح الكيفية التي تدار بيا الموارد البشرية مف خالؿ  (1
الذي يمثؿ العمميات والييكؿ واألفعاؿ التي تحتاجيا المنظمة لقيادة البشرية ، 

 نجاز األىداؼ في المنظمة .إل وتوجيييا ورقابة ممارساتيا الموارد البشرية
دارتيا تحميؿ مخاطر الموارد البشرية العالمية (2  أف، والتي تدور حوؿ ضماف  وا 

 األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة في البمد الصحيح . الموارد البشرية تعمؿ
دارة المخاطر( لمساعدة  (3 تطوير أنموذج جديد ) أنموذج حوكمة الموارد البشرية وا 

 الموارد البشرية إلدارة التغيير والتعقيد .
عاـ   االنتقاؿ نحو االستدامة التي ىي إحدى نتائج حوكمة الشركات بشكؿ   (4

 خا  . بشكؿ   وحوكمة الموارد البشرية
 

 
 
 
 

أهم 
 الستنتاجات

 

جؿ مواجية تحديات الموارد البشرية مف أالحاجة إلى تطوير أنموذج حوكمة  (1
 الموارد البشرية ومخاطرىا .

المنظمات التي تعاني مف ضعؼ وضوح السياسات والعمميات واإلجراءات  (2
 ستكوف الحوكمة فييا ضعيفة أيضا .

أكثر الفر  الميمة لقادة الموارد البشرية  ىحدإإدارة مخاطر الموارد البشرية  (3
 إلضافة القيمة في عممية تطبيؽ حوكمة الموارد البشرية .

حوكمة الموارد البشرية تعتمد عمى عناصر ميمة مثؿ ) القيادة ، والتوجيو ،  إف (4
 والرقابة ( .

 
 أهم التوصيات

 ضرورة صياغة قواعد واضحة ومحسوسة . (1
الموارد البشرية ، إذ بدونيا العمؿ العالمي إدارة صحيحة لمخاطر ضرورة   (2

 سيفشؿ .
جراءات وممارسات الموارد البشرية بشكؿ واضح. (3  ضرورة وجود سياسات وا 
 لتحسيف نظاـ معمومات الموارد البشرية . استعماؿ التقانةالتركيز عمى  (5
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 الدراسة الرابعة :

 عنوان الدراسة
 

HRM and performance:  
Achievements, methodological issues and prospects 

نجازات ومنهجيات قضايا ورؤى مستقبميةإإدارة الموارد البشرية واألداء :   
 Paauwe , 2009 الباحث والسنة
الهدف من 

 الدراسة
 مبدع. بناء مخطط يرسـ العالقة بيف الموارد البشرية والحوكمة عمى نحو   (1
 الداخمييف والخارجييف ( .تحقيؽ التوازف بيف أصحاب المصمحة )  (2
تحقيؽ القيمة مف خالؿ تطبيؽ حوكمة الموارد البشرية كونيا قادرة و زيادة األداء  (3

 عمى الحكـ والسيطرة في ترتيب المسؤوليات بطريقة كفوءة وفعالة وشفافة .
 

أهم 
 الستنتاجات

 

         يمكف الوصوؿ إلى حوكمة الشركات مف خالؿ أنواع عدة مف الحوكمة (1
 حوكمة اإلبداع(.و ناخ التنظيمي ، حوكمة المو حوكمة وظيفة الموارد البشرية ، ) 

 عمى التكيؼ مع الظروؼ الخارجية. المنظمات المبدعة تكوف أفضؿ وأسرع قدرة (2

 
 

 أهم التوصيات

 إعطاء المزيد مف االىتماـ لمبادئ حوكمة الموارد البشرية وجعمو قراراً   (1
 . استراتيجياً 

ببناء والحفاظ عمى عالقات جيدة  (CHRO)لموارد البشرية ضرورة قياـ مدير ا (2
 مع النقابات التي تعد ذات أىمية لممفاوضة الجماعية والتغييرات التنظيمية .

 الدراسة الخامسة :

 عنوان الدراسة
 

Theorising the links between HR and Governance: 
issues and challenges for HRD 

الروابط النظرية بين الموارد البشرية والحوكمة: قضايا وتحديات لتطوير 
 الموارد البشرية

 Martin & McGoldrick , 2009 الباحث والسنة
الهدف من 

 الدراسة
دارة المخاطر إيجاد نيج حوكمة واحد متكامؿ في نظاـ الرعاية الصحية  (1 وا 

الذي يتـ مف خالؿ الركائز الثالث لخريطة حوكمة المتعمقة بتحسيف الصحة 
الحوكمة و رية ، الحوكمة السريو الموارد البشرية ،  الرعاية الصحية ) حوكمة

 المالية ( .
 اختبار نظاـ الرعاية الصحية في اسكتمندا واستكشاؼ دور الموارد البشرية (2

 . وظيفتياو ومساىمتيا 
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 ديثة عالقاتيا مع أصحاب المصمحة.حنظـ بيا الشركات الدراسة الكيفية التي ت   (3
 –سيا آبياف إمكانية التقارب بيف نماذج الحوكمة الموجودة في قارة أوربا و  (4

المحيط اليادئ مف جية ، وبيف نماذج الحوكمة الموجودة في الواليات المتحدة 
 األمريكية والمممكة المتحدة مف جية أخرى .

 
 

أهم 
 الستنتاجات

 

 .في الحوكمةً ميما دوراً الموارد البشرية  ؤديت (1
نظـ الموارد البشرية ، وكيؼ يتصور كبار وجود روابط سببية وثيقة بيف كيؼ ت    (2

 قادة الموارد البشرية وىـ يؤدوف أدوارىـ .
متزايد عمى المعرفة ورأس الماؿ الفكري  النجاح المستمر يعتمد وبشكؿ    (3

 وعالقاتيا باإلبداع .
قيمة المتحققة مف حوكمة الفي وحوكمة اإلبداع تأثير حوكمة الموارد البشرية   (4

 الشركات.
عمى الحوكمة المالية ، و ضعؼ في التركيز عمى حوكمة الموارد  تركيزوجود   (5

 البشرية والحوكمة السريرية في القطاع الصحي .
 وظيفة الموارد البشرية لدييا مسؤولية مباشرة عف تنفيذ حوكمة الموارد البشرية  (6

 . ومراقبتيا
 الحوكمة المالية . فيلحوكمة الموارد البشرية تأثيرات مباشرة  (7

 
 
 
 

 أهم التوصيات

إعادة التفكير بنماذج الحوكمة الموجودة في أمريكا وبريطانيا ) المروجة لنظرية  (1
الوكالة ( ومحاولة منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية بوضع المعايير العالمية 

 الخاصة بالحوكمة واإلفصاح  .
 بالتفكير مف قادة الموارد البشرية فيما يتعمؽ بمفاىيـ الحوكمة . التعمؽ ضرورة (2
عمى قادة الموارد البشرية فيـ الروابط بيف األشكاؿ المختمفة لمحوكمة ليصبحوا   (3

 فاعميف في منظماتيـ . ًأعضاء
 الدراسة السادسة :

 عنوان الدراسة
 

Die Rollen des HRM füreinegute Corporate  
 Governance  

 الشركات حوكمةنمو  في إدارة الموارد البشرية أدوار

 Oertig ,2009 الباحث والسنة
الهدف من 

 الدراسة
 

تبني أنموذج جديد لعمؿ الموارد البشرية ) حوكمة الموارد البشرية ( لتوجيو  (1
 والسيطرة عمى وظيفة الموارد البشرية .

 القيمة . في تحقيؽ وأىميتيا بياف دور حوكمة الموارد البشرية (2
 توضيح العالقة بيف مجمس اإلدارة والمجمس التنفيذي مف خالؿ تكامميما . (3
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دارة وظيفة الموارد البشرية في مجمس اإلدارة  (4 تحديد العالقة بيف القيادة الفعالة وا 
 والمجمس التنفيذي .

الموارد  تمكف الجيات ذات العالقة في تطبيؽ حوكمة اناتات وتقتحديد أدو  (5
 البشرية بنجاح .

 
أهم 

 الستنتاجات
 

 ستراتيجية .القصور في اصطفاؼ إدارة الموارد البشرية مع اال (1
حوكمة الموارد البشرية تضمف استخداـ المنظمة لمواردىا أفضؿ استخداـ وتمنع  (2

 انحرافات مما يعود عمى المنظمة فوائد ومزايا عديدة . ةأي
كبيرة  اللتقاء العمميات و اإلجراءات  أىميةحوكمة الموارد البشرية ذات  (3

 . الصحيحة لمموارد البشرية
 

 أهم التوصيات
أىمية التركيز عمى رأس الماؿ البشري مف خالؿ زيادة مشاركة المديريف  (1

 ستراتيجيةالبشرية االالتنفيذييف في مجاؿ الموارد 
التركيز عمى تقديـ دليؿ إرشادي مف التدابير واإلجراءات لتعزيز إدارة الموارد  (2

 البشرية وحوكمتيا .
إجراء دراسات يتـ فييا ضرورة بياف حالة حوكمة الموارد البشرية وذلؾ مف خالؿ  (3

 اإلجابة عف التساؤالت اآلتية :
 ما أىمية قضية حوكمة الموارد البشرية في مستوى مجمس اإلدارة . - أ
إلى أي مدى استراتيجي يتـ التعامؿ مع موضوعات الموارد البشرية في  - ب

 مجمس اإلدارة .
ما ىي خبرات الموارد البشرية الصريحة في مجمس اإلدارة وبصفة خاصة  - ت

 لجاف الموارد البشرية .
 الدراسة السابعة :

 عنوان الدراسة
 

Human Resources Governance Changes 
 الموارد البشرية  تغييرات في حوكمة

التقرير السنوي السادس عشر إلى رئيس الوزراء عمى الخدمة الحكومية  الباحث والسنة
 2112 –لكندا 

الهدف من 
 الدراسة

كبر لمفعالية أالحد مف التداخؿ في األدوار والسمطات وتقديـ الدعـ بشكؿ  (1
 وحوكمة الموارد البشرية وىيكؿ مساءلة كفوء .

تحديد أىمية إعادة ىيكمة حوكمة الموارد البشرية الحالية كونو كثير التعقيد مع  (2
 وجود عبء ناتج عف القواعد غير الضرورية .

 بياف أىمية حوكمة الموارد البشرية كونيا تدار مف أعمى جية في كندا . (3
 الغموض حوؿ المسؤولية والمساءلة. حوكمة الموارد البشرية تؤدي إلى تجنب (1 
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أهم 
 الستنتاجات

 

 تفادي التداخالت والمساءالت غير الواضحة . إلىحوكمة الموارد البشرية تؤدي  (2
إعادة ىندسة حوكمة الموارد البشرية ستؤدي إلى تبسيط وانسيابية وتحسيف  (3

 اإلدارة في الموارد البشرية .
الموارد البشرية ستؤدي إلى أفضؿ تسميـ لمسياسات  في حوكمة إعادة اليندسة  (4

 والخدمات وأكثر فعالية إلدارة الموارد البشرية .
 

 أهم التوصيات
لموارد مدير استراتيجية إلدارة الموارد البشرية مثؿ ضرورة وجود قيادة ا (1

الذي يرأس إعادة ىيكمة حوكمة الموارد البشرية ، وىو في   (CHRO)البشرية
عف جميع الجوانب بضمف ذلؾ الرواتب والمنافع وعالقات  ٌوؿمسؤ و نفس الوقت

العمؿ وعمميات التعويض ، وىو سيطور سياسات اإلطار الواسعة مع توضيح 
مؤشرات اإلدارة ، وتحميؿ إجراءات البيانات األساسية عمى الخدمة الحكومية ، 

 ويدعـ تطوير قيادة كبيرة متماسكة .
 وسيولة . ًجعميا أكثر تماسكاشرية ييير ىيكؿ حوكمة الموارد البتغ (2
لتوجيو إعادة ىيكمة حوكمة الموارد البشرية والمساءلة مف  الخطوات اآلتية تباعا (3

 خالؿ :
) نائب الوزير ( الذي سيكوف ضرورة عدـ وجود غموض فيما يتعمؽ بالوكيؿ  - أ

 عف إدارة عامميو . ًومساءال ًوالمسؤ 
 غير الواضحة بيف األقساـ . أىمية ترتيب التداخالت والمساءالت - ب

 الدراسة الثامنة :

 عنوان الدراسة
 

HR Governance – The real gatekeeper 
 البوابة الحقيقية –حوكمة الموارد البشرية 

 Saliba , 2010 الباحث والسنة
الهدف من 

 الدراسة
حكـ بطريقة صحيحة ومينية عف طريؽ تطبيؽ مبادئ التأكد أف المنظمات ت   (1

سمطة و الشفافية ، و الموارد البشرية مثؿ ) المسؤولية والمساءلة ،  حوكمة
دارة مخاطر الموارد البشرية ( .و واستقاللية المجمس ،   ا 

تقديـ أنموذج حوكمة الموارد البشرية صريح يغطي الجوانب المختمفة التي  (2
 تحتاجيا المنظمات لالىتماـ إذا أرادت التخفيؼ مف مخاطر الموارد البشرية .

التأكد مف أف جميع الجوانب المتعمقة بالموارد البشرية في المنظمة مراقبة  (3
 ومحمية بشكؿ جيد ضد عدـ االلتزاـ .

 
أهم 

 الستنتاجات

حوكمة الموارد البشرية أداة لمتحسيف المستمر تمكف المنظمة مف حماية نفسيا  (1
 مف االتجاىات غير الصحيحة التي قد تحدث في المنظمة .

مف اجؿ  جميعيا والتحقؽ مف صحة ومصداقية األدوات المستخدمةالتأكد  (2
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 الحفاظ عمى نتائجيا وجعميا أكثر واقعية والدفاع عنيا . 
اتخاذ الخاصة بتؤدي إلى تقديـ االستنتاجات والتوصيات التدقيؽ الداخمي تقارير  (3

 اإلجراءات المناسبة .
لدعـ حوكمة الموارد تعطي الجيات المعنية نقاط التحسيف تقارير ضماف الجودة  (4

 البشرية .
التي األكثر أىمية في حوكمة الشركات  حوكمة الموارد البشرية تعد الركيزة (5

 . كونيا تتعامؿ مع مصدر غير ممموس تحتاج إلى اىتماـ خا  ودقيؽ
 

 أهم التوصيات
 يتـ التي بموجب ىذه السياساتة سياسات حوكمة الموارد البشرية ضرورة صياغ (1

دوار ومسؤوليات أتتكامؿ في  أفالتي يجب و تحديد القواعد واإلجراءات والجداوؿ 
 الييئات الحاكمة المشرعة .

، العامميف  إلى جميعيا مفيـو حوكمة الموارد البشرية في المجاالت أىمية إرساؿ (2
 بما في ذلؾ مف ىـ في مواقع القيادة ، ألنيا سوؼ تتأثر بشكؿ كبير.

 الدراسة التاسعة :

 عنوان الدراسة
 

Human resource governance: what does governance 
mean for the health workforce in  low - and middle -

income countries? 
حوكمة الموارد البشرية : ماذا تعني الحوكمة لمقوة العاممة في الصحة في 

 البمدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ؟
 Kaplan et al , 2013 الباحث والسنة
الهدف من 

 الدراسة
 . مراجعة الدراسات السابقة لتحديد المبادئ األساسية لمحوكمة (0
تؤدي إلى  أفتقييـ النظاـ في الصحة لتحديد كيؼ يمكف لحوكمة الصحة  (2

 تحسيف الموارد البشرية في الصحة واألداء .
ظيار نقاط التقاطع بيف الموارد البشر  (3 ية في الصحة تعزيز النظـ الصحية وا 

 والحوكمة .
تحديد نقاط القوة الرئيسة ونقاط الضعؼ في نظاـ الصحة باستخداـ مؤشرات  (4

 . ًمعترؼ بيا دوليا
 

أهم 
 الستنتاجات

 

في تطبيؽ  ًموحدا ًقيمت وأظيرت تقدما البمداف العشريف أفنتائج الدراسة  تأثبت (1
 المبادئ الثمانية لمحوكمة مف خالؿ :

 إبراز نقاط القوة تتضمف زيادة شفافية التدفؽ المالي.  أفأكدت النتائج  - أ
يمكف زيادة القدرة عمى االستجابة لالحتياجات الصحية لمسكاف مف خالؿ  - ب

تدريب كوادر جديدة مف الموارد البشرية في مجاؿ الصحة لمعالجة النق  
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 ديف في أماكف بعيدة .و جلرعاية إلى السكاف الريفييف والمو وتقديـ ا
 ضعؼ مشتركة في تقييـ نظاـ الصحة وتتضمف :وجود نقاط  (2

صعوبات في تطوير وتطبيؽ وتقييـ سياسات الموارد البشرية في الصحة  - أ
 ستراتيجية لمموارد البشرية في الصحة .التي تحدد الرؤية اال

صعوبات في استعماؿ أنظمة المعمومات في الصحة لمحصوؿ عمى البيانات  - ب
 وتسميميا إلى صناع السياسة .مف المجيزيف ) مقدمي الخدمة ( 

 
 
 
 

 أهم التوصيات

 ستراتيجية .تطوير الخطة االإنشاء لجنة توجييية لإلشراؼ عمى  (1
إشراؾ مجموعة واسعة مف أصحاب المصمحة لضماف أف تكوف الخطة ذات  (2

 صمة بجميع األطراؼ .
بناء نظـ المعمومات في الصحة لجمع المعمومات ذات الصمة وفي الوقت  (3

والتأكد أنيا متكاممة ومرنة بحث يمكنيا التكيؼ مع الطبيعة  ، المناسب
 الديناميكية لمنظاـ في الصحة .

 الدراسة العاشرة :

 عنوان الدراسة
 

Governance and HR: the development of a framework 
for South African organizations 

 جنوب افريقيا رية : تطوير إطار عمل لممنظمات فيالحوكمة والموارد البش
 Grobler et al 2014 الباحث والسنة
الهدف من 

 الدراسة
التي تكاد تكوف غير موجودة  محاولة سد الثغرة الناتجة عف قمة الدراسات السابقة (0

 فريقية فيما يخ  حوكمة الموارد البشرية .لجنوب أا في المنظمات
فادة منو لمزيد مف الموارد البشرية كأساس يمكف اإلاقتراح إطار أنموذج حوكمة  (2

 البحث .
الموارد البشرية في الوصوؿ إلى مضاعفة األداء والنتائج  توضيح األدوار واسياـ (3

 وتحقيؽ االستدامة .
تأثيرىا  محاولة تقييـ مخاطر الموارد البشرية عمى أساس إمكانية حدوثيا وتوقع (4

 ، ومتوسط ، ومنخفض . وتصنيفيا إلى مستوى عاؿ  
 الموارد البشرية بإدارة أكثر فعالية لمحوكمة في المنظمات . يـ إطار حوكمةيس (5

 
 

أهم 
 الستنتاجات

إلى تعزيز الحوكمة في المنظمات وضع إطار حوكمة الموارد البشرية يؤدي  (1
 . جنوب افريقيا

وجود إطار حوكمة الموارد البشرية سيسمط الضوء عمى أىمية وظيفة الموارد  (2
 عف تأثيرىا والعالقة باألنشطة التنظيمية األخرى . ًالبشرية فضال

القرارات المتعمقة بالموارد  أفوجود إطار حوكمة الموارد البشرية سيضمف  (3
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البشرية تحكـ مف أعمى مستوى مما يعزز موقؼ الموارد البشرية ومصداقية  
 اإلدارة.

ـ امتالؾ إطار لحوكمة الموارد البشرية سيسمط الضوء عمى أىمية االلتزا (4
 بالسياسات واإلجراءات والعمميات وضماف تطبيقيا ضمف ثقافة أخالقية .

 تنفيذ حوكمة الموارد البشرية سيؤدي إلى تحسيف إدارة المنظمات . (5
 

 أهم التوصيات
إجراء المزيد مف الدراسات التي يمكف أف تركز عمى التطبيؽ العممي وفاعمية  (1

الموارد البشرية واألنموذج المقترح أو العناصر المقترحة في أنموذج  حوكمة
 . الدراسة

التي مف أىميا ) الديناميكيات الثقافية بمجاالت حوكمة الموارد البشرية  اإلحاطة (2
دارة، والحقائؽ التنظيمية ، والمكافأة ،  مخاطر الموارد البشرية مف خالؿ  وا 
شرية وخطة الطوارئ لضماف استمرارية التصميـ الصحيح لمخاطر الموارد الب

 األعماؿ.
الشاذة والمخاوؼ ، والتسريع  األشياءجؿ معالجة تفويض الموارد البشرية مف أ  (3

ضمف الموارد البشرية المنظمية  المديريف وتطويرىـ في تقديـ الخدمة ، وتحفيز 
 األدنى في  المستويات إلى، إذ يتـ ىذا مف خالؿ تفويض سمطات محددة 

 الموارد البشرية ولألقساـ ، وجعؿ الوظائؼ والنشاطات ال مركزية.
 

 المستمهم من الدراسات السابقة

الدراسات السابقة عمى إبراز مفيوـ حوكمة الموارد البشرية وأسباب ظيورىا ومبادئيا مع  ركزت  
ت توضيح لميدؼ واألىمية مف تطبيقيا مع تحديد خصائصيا وقواعدىا . إذ اىتمت الدراسا

 السابقة بجممة مف األمور أىميا .

ومدى القدرة عمى إمكانية تبنييا في  الموارد البشرية حوكمةبمفيوـ  عدة دراساتاىتمت  .1
المنظمات مف خالؿ سف قوانيف ولوائح وأنظمة ترسخ لعممية التبني ، مع التركيز عمى 

 تحسيف أخالقيات مطبقي ىذه القوانيف والموائح واألنظمة .
تزامنت في تعامميا مع المشاكؿ التي  الموارد البشرية  حوكمةإلى اف  دراسات عدةأشارت  .2

مف خالليا تبني مبادئ لحماية جميع  ياصاحبت انفصاؿ الممكية عف اإلدارة ، وضرورة تبني
 أصحاب المصمحة في تحقيؽ الشفافية والعدالة والمساواة .



18 

حوكمة وتعدد المفاىيـ المتعمقة ادئ النظر مختمفة فيما يتعمؽ بمب تناولت الدراسات وجيات .3
بالمبادئ )  معايير ، ودعائـ ، ومقومات ، وأسس ، وقواعد وغيرىا ( مف التسميات المختمفة 

 التي تشير جميعيا إلى ) المبادئ ( .
اىتمت معظـ الدراسات ما بيف الحوكمة والتدقيؽ ، إذ ربطت ما بيف حوكمة المنظمات  .4

 التدقيؽ الخارجي تارة أخرى .والتدقيؽ الداخمي تارة ، و 
يمكف مف خالليا تحديد العديد مف الجوانب الميمة التي ستساعد الباحث في تصميـ  .5

 أنموذجو المقترح والتي تتضمف االتي :

 العناصر  : ًأول

تحديد العناصر األساسية لتطبيؽ حوكمة الموارد  في  (Mercer,2003)أسيمت دراسة     
حد توجياتنا ىو أو  ستراتيجية األعماؿاستراتيجية الموارد البشرية مع ا اصطفاؼتحقيؽ البشرية،و 

حد المداخؿ الجديدة في حوكمة الموارد البشرية ىي أ أففي بناء األنموذج المقترح عمى اعتبار 
 )القطاع الصحي(.ليذه الدراسة  أجريت دراستنا في مجتمع مشابو  وقد   تحقيؽ ىذا االصطفاؼ .

 والتأسيسيةالقيادية  المكونات : ًثانيا

إظيار المكونات التأسيسية  إلىأنموذجنا المقترح  (Hofton , 2004)دفعت دراسة      
موارد البشرية قوية مروج ليا مف أىمية وجود قيادة ذات رؤية تؤمف بوجود حوكمة الوالقيادية ،و 

ة مالئمة لألدوار والمسؤوليات ، ( تأسيس ىياكؿ تنظيمي1يجابي مف خالؿ )أجؿ التطبيؽ اإل
ىذه األدوار واليياكؿ مفيومة  أف( يضمف 2الذي يشجع الموارد البشرية ويدعـ جيد االنتقاؿ ، )

 .بشكؿ جيد

 : مخاطر الموارد البشرية ًثالثا

تباعيا في تحديد مكامف مخاطر ابالطريقة التي يجب  (Meyer , 2008)أسيمت دراسة     
دارتويتسرب منيا  أفالتي يتوقع الموارد البشرية   وا 

 ًوخارجياً : تحقيق التوازن داخميا ًرابعا

تقميؿ  عمى يريفلمدا تمكيف قدرات يةكيفب ادراستن (Paauwe , 2009)أغنت دراسة     
وتحمؿ المخاطر  مف جية ، المخاطر الخاصة بأصحاب المصمحة  )وظيفة حماية الثروة (

 بمعنى تحقيؽ التوازف. ، أخرىمف جية  لمتابعة اإلبداع )وظيفة خمؽ الثروة (

 معايير حوكمة الموارد البشرية:  ًخامسا
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،  (Paauwe)السابقة لمدراسة ًتطويرا (Martin & McGoldrick , 2009)تعد دراسة     
العالقة بيف الموارد البشرية والحوكمة مف خالؿ قياس  اختبارغناء فكرة إساعدت في  نياإ إذ 

وأسيمت في تنبيو  .مستوى التزاـ العامميف بأساسيات مبادئ ومفاىيـ حوكمة الموارد البشرية 
ظيفة الموارد وىي ) معايير حوكمة و  نظاـ حوكمة الموارد البشريةالباحث بوجود حمقة مفقودة في 

لمعايير حوكمة  ً، إذ أفردت دراستنا عنوانا قاط ضعؼ النظاـالتي ىي إحدى نالبشرية نفسيا ( ، 
 . الموارد البشرية

 خالقية: القيم واإلدارة اإل ًسادسا

بيف الييئة الحاكمة  وجود عالقات أىميةفي توضيح   (Oertig ,2009)أسيمت دراسة     
الحاكمة  الييئة أفالتي ستضمف و تكوف مبنية الثقة المتبادلة والمصداقية  أفالتي يجب والتنفيذية 

فيما يخ  الموارد  والقرارات سميمة األحكاـستحصؿ عمى المعمومات التي تحتاجيا لجعؿ 
العديد مف عناصر الدراسة أعاله كسياسات الموارد البشرية  مف دراستنا فادتالبشرية كما أ

 ت، كما تم ستدامةاال إلى ًوعمميات الموارد البشرية ومخاطر الموارد البشرية وغيرىا وصوال
 .ولة عف تطبيؽ الحوكمةمف اآللية التي تحكـ الجيات المسؤ االستفادة 

 : إعادة الهندسة  ًسابعا

)بالتقرير السنوي السادس عشر المقدم إلى رئيس الوزراء في الخاصة  الدراسة أسيمت     
المقترح مف خالؿ تحديد األدوار  أنموذجنا في تصميـ (2112الخدمة العامة لكندا ،

جؿ اليندسة مف أ إعادةاالستفادة مف فكرة  ت، كما تم والمسؤوليات لتحقيؽ المساءلة الواضحة
، إذ طبقت الحكومة  الزخـ والمكاسب الناتجة عف تطبيؽ مشروع حوكمة الموارد البشرية إدامة

الموارد البشرية ، وقد أشرت دراستنا  اليندسة لتغيير عمميات تطبيؽ حوكمة إعادةالكندية عممية 
جؿ الوقوؼ عمى التحديات تطبيؽ حوكمة الموارد البشرية مف أضرورة تقييـ المشروع في حالة 

 والصعوبات والمشاكؿ التي ترافؽ التطبيؽ والقرار بخصو  إعادة اليندسة .

  لموارد البشرية ومجالته وتقاناته: تدقيق ا ًثامنا

بضرورة استعماؿ التدقيؽ الداخمي في تطبيؽ حوكمة  (Saliba , 2010) أكدت دراسة    
تعد األفكار التي جاءت بيا ىذه الدراسة متبناة في أنموذجنا مع إجراء بعض و الموارد البشرية ، 

 مف التدقيؽ الداخمي . ًالتعديالت كاتخاذ تدقيؽ الموارد البشرية بدال

 والموارد البشرية العالقة بين الحوكمة اختبار:  ًتاسعا
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في  اعتمدت إذالتي جاء بيا ،  تبني الركائزفي  (Kaplan et al , 2013)أسيمت دراسة    
 مستوى التزاـ العامميف استخدـ األنموذج مف خالؿ تحديد فقد الجانب العممي لدراستنا ،

تحديد مدى توافر ، وكذلؾ  مبادئ حوكمة الموارد البشريةمف أساسيات  تد  بالمتغيرات التي ع  
         لمؤشرات محددة بما يتعمؽ بمبادئيا الثمانية ًوفقامتطمبات تطبيؽ حوكمة الموارد البشرية 

االستجابة ، و ستراتيجية ، الرؤية االو الكفاءة ، و المساءلة ، و العدالة ، و الشفافية ، و ) المعمومات ، 
 Kaplanلما استخدمو  مشابو  نو جرى استخداـ مجتمع بحث أالمشاركة والصوت ( . عمما و 

 ( .ه ) القطاع الصحيؤ وزمال

 : القيادة والستدامة ًعاشرا

لعدد مف الدراسات الخاصة بحوكمة الموارد  ً( تطورا2114) ورفاقو Groblerتعد دراسة      
ودراسة مواطنو   (Hofton , 2004)ودراسة  (Mercer,2003)البشرية مثؿ دراسة 
(Meyer , 2008) لقد قاـ .Grobler إطارجؿ تحديد وزمالؤه بتوظيؼ ىذه الدراسات مف أ 

جاء  األساسفريقية ، وعمى ىذا الذي يتالءـ مع المنظمات الجنوب أحوكمة الموارد البشرية 
مجاالت التركيز  إدارةجؿ أمف  بيئتنابما يتالءـ مع  بأبعادىاتبني ىذه الدراسة ل أنموذجنا

دارةوالمساءلة عمى نحو فعاؿ ،  العديد مف نشاطات حوكمة الموارد البشرية في المنظمة  وا 
 و االستباقية . التفاعمية 

 كما يمكننا أف نشير إلى اف ىناؾ مجاالت اخرى التي أفاد منيا الباحث وعمى النحو اآلتي:  

بو الدراسة الحالية مف نتائج فتح نافذة مف التصورات والتفيـ المعمؽ لما ستخرج  .1
 ومقترحات.

إعطاء معرفة وفيـ تراكمي في جانبي الدراسة النظري والعممي الذي يساعد عمى إدراؾ  .2
 الباحث لما ينبغي أف يتضمنو األنموذج المقترح .

القدرة عمى النظر إلى األنموذج المقترح مف جميع جوانبو بوصؼ ىذه الدراسات منصة  .3
النظري والعممي تساعد الباحث في اختيار متغيرات وأبعاد األنموذج فكرية في شقييا 

 المقترح .
ع األنموذج بشكؿ تراكمي  في حالة إغفاؿ أي مف لتكوف موجيات تساعد الباحث في وض .4

 . الموارد البشرية حوكمةجوانب 
وتعد ىذه الدراسات نقطة انطالقة ذات أسس متينة ساعدت الباحث في المضي في  .5

نيا جيت الباحث الوجية الصحيحة ، إذ إحثو لما تحويو مف معمومات ثرية قد و استكماؿ ب
 خر .أو بآ غازلت موضوع دراستنا بشكؿ
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وتعد ىذه الدراسات بمثابة جسر يربط بيف ما بدأ بو الباحث مف أفكار وتنتيي إلى ما تـ 
يضا جسر التوصؿ إليو مف نتائج ومقترحات لتكوف دراستنا ) في حالة قبوليا عمميا ( أ

 لبدايات وأفكار جديدة .
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 المبحث الثاني

 منهجية الدراسة

 تعميلً : أوال

ستراتيجية لممنظمة ، في جدول اتخاذ القرارات اال ًتنصبت وظيفة الموارد البشرية مؤخرا       
 التأثيرنجاح المنظمة من خبلل  في التأثير وىدفو،  كسائد أىميةليس كشريك فحسب ، بل أكثر 

في السموك في المنظمة  التأثيرلموارد البشرية ىو إلدارة ا األساسن الدور ، أل ستراتيجيةاال في
التمسك بالمعايير القانونية والمينية  عن  ًفضبل،  عال   موثوقة ذات ذكاء أعماالً التي تتطمب ، 

ممنظمة كيف يمكن لتفيم القضايا وتقرر  أنويجب عمى الموارد البشرية  . األخبلقيةوالمعايير 
يجابي وتردع السموكيات التي ليست في صالح المنظمة والعاممين السموك اإل ةتعمل لمكافئ أن

فادة من االلتزام لزيادة االستثمار في الموارد البشرية . إذ يجب اإل اآلخرينالمصمحة  وأصحاب
من العمل بأنموذج الموارد البشرية التقميدي إلى العمل بموجب أنموذج الموارد إلعادة توجييو 
ن إذ إ جديدة لعل أىميا حوكمة الموارد البشرية . والذي يتضمن محركات تحولالبشرية الجديد ، 

حوكمة الموارد البشرية إلدارة المخاطر ل واضحاً  اً الوظيفة القادمة لمموارد البشرية تتطمب أنموذج
در  اك كامل لمنافع األنموذج الجديد ، أنموذج حوكمة الموارد البشرية سيكون ضروري لصياغة وا 

يميز  أناتخاذ القرارات وتوضيح األسموب الذي تعمل فيو الموارد البشرية ، ىذا األنموذج ينبغي 
تكون  أنبين العناصر المختمفة مثل فمسفة الموارد البشرية ، والسياسات والعمميات التي يجب 

لؤلدوار التي ستكون مسؤولة عن صنع  ًيتضمن تحديدا أنمشتركة عبر المنظمة ، وينبغي 
 واتخاذ القرار . 

بعض مبادئيا ،  إلىً بين السيطرة والمنع طبقا الموازنة تحقيق ل حوكمة الموارد البشرية عمىوتعم
تحتفظ بالسمطة ، وتقيس  أو، وتعطي  األىدافتضع لنفسيا  أننيا تضمن لمموارد البشرية إ إذ 

قر التصرفات )السموكيات( ، وترسم السياسات المكتوبة ، وتحدد القيادة ، ، وتروج وت األداء
وتسيطر عمى جميع عمميات الموارد البشرية بإحساس متوافق مع ىوية المنظمة في أنحاء 

تكاممة )أقل مدى واسع من المبادئ اإلرشادية الم وجود تضمن  ً، وىي أيضاكافة   المنظمة
ن الجمع ليذه الرسميات والمبادئ اإلرشادية ما فإ َّمن ثمرسمية( والقواعد غير المكتوبة . و 

 ندعوىا حوكمة الموارد البشرية .
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 مشكهت انبحث:  ًثانيا

 انفجىة انمعرفيت -1
مختمفة ولباحثين منظمات  ونفذت عن طريق طورت موضوعة حوكمة الموارد البشرية      

 أن خراآلمجالين عند التطبيق ، وحاول البعض  أو البعض منيا تناول مجاال إن مختمفين ، إذ
لم تتمكن الدراسات  األغمبلصيغة أكثر شمولية ، وفي  ًمن مجال ليقدم تصورا أكثريؤلف بين 

جريت فييا الدراسات ، لقد شكمت من تحديد مجاالت حوكمة الموارد البشرية في المنظمات التي أ  
أساسا النطبلق الباحثين في تصميم نماذج لحوكمة الموارد البشرية  (اإلشكالية) الحيثيةىذه 

 ًفضبل  .إلضافة مجاالت أخرى في دراسات الحقة عمى الرغم من قمتيا حسب اطبلع الباحث 
نو في عداد عمى ما يبدو أنو السابقة من مجاالت مختمفة ، إال أتم تأشيره في الدراسات  عما

الفعالة  وأدواتياالمحمية والعربية تطبيقات حوكمة الموارد البشرية  واألدبياتالمفقود في الدراسات 
 . لموارد البشرية بمجاالتو وتقاناتومثل تدقيق ا

      شركةوفي الواقع ىناك اتجاىات ال تتماشى مع أسس النتائج المطروحة في دراسة كل من 
( Mercer , 2003 )  و( Hofton , 2004 ) دراسةو  و ( Meyer , 2008 )  اختبرت التي

دارتيا تحميل مخاطر الموارد البشرية مثل أخرىمجاالت  ) التقرير السنوي السادس  ودراسة . وا 
ىيكمة  إعادةأىمية التي أوضحت (  2002عشر إلى رئيس الوزراء في الخدمة العامة لكندا ، 

 جل ترتيب التداخبلت والمساءالت غير الواضحة في المنظمة .حوكمة الموارد البشرية من أ
جميع  أنالتي تضمن الواردة والصادرة  األدوارالتي حددت  ( Saliba , 2010 )  دراسةو 

، وتحديد الجوانب المتعمقة بالموارد البشرية داخل المنظمة مراقبة ومحمية بشكل جيد ضد االلتزام 
  ( Kaplan et al , 2013)ودراسة. الموارد البشرية وىو التدقيق الداخمي جديد لحوكمة مجال

داللة مبادئ حوكمة ، و تقييم نظام الصحة بالعبلقة بين الحوكمة والموارد البشرية التي اختبرت 
الشفافية ، و الرؤية والتوجو االستراتيجي ، و المساءلة ، و ) المعمومات ،  ِبالموارد البشرية المتمثمة 

الدراسات  إن معظمباالضافة الى  والكفاءة ، والعدالة ، واالستجابة ، والصوت والمشاركة ( .
 . ًتطبيقيا عمميا جرِ اردة الذكر ذات طابع نظري ، ولم يالو 
 انمظاهر انميذانيت نمشكهت انذراست -2

ىو  األساسمحركو  إنخر ، إذ آعن أي قطاع  وفمسفتو طبيعة القطاع الصحيتختمف          
القصوى لبللتزام بيذا القطاع بمستويات رفيعة من  األىمية، ومن ىنا كانت  إنسانيمحرك 
 كركوكن دائرة صحة والتمييز . وأل لئلقصاءبما يضمن عدم التعرض  واألخبلقياتالمبادئ 

كانت وما زالت أرضية خصبة لمعديد من الدراسات ، فقد أشرت الزيارات االستطبلعية التي قام 
من  ًاعدد 2027وأذار كانون الثاني وشباط في شير  كركوكباحث إلى دائرة صحة بيا ال

 : النحو اآلتي المبررات وعمى
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لعادة تحديات كبيرة في االحتفاظ بالعناصر البشرية المميزة، وفي ا مواجية المنظمة المبحوثة - أ
كبيرا عمى إدارة الموارد البشرية لتعديل وتطوير أنظمة وسياسات،  ًا  عبيمقي القادة اإلداريون 

جراءات ولوائح القوى البشر  وأخصائي الموارد البشرية  ية، لذلك فإنو من الضروري لمديريوا 
االطبلع ومواكبة كل جديد في مجال الموارد البشرية إلدارة الموارد البشرية في المنظمة 

عاممة المميزة، واستقطاب كفاءات أخرى ليا، وتطوير بشكل فعال لمحفاظ عمى القوى ال
لمبادئ حوكمة الموارد  ًوفقاالعاممين السياسات واإلجراءات الخاصة بالعمل، وتطوير أداء 

 البشرية .
 رسمي لحوكمة الموارد البشرية . إطارعدم وجود  - ب
الموارد البشرية مثل تدقيق  حوكمةل آليات األساسيةو  ؤلدواتلامتبلك المنظمة  محدودية - ت

ة بمجاالتو )سياسات وعمميات حوكمة الموارد البشرية ، والتدقيق االجتماعي ، الموارد البشري
 ( .، لوحة قيادة الموارد البشرية )ميزانية الموارد البشرية وتقاناتووالتدقيق الشخصي ( ، 

البشرية ، وعدم وجود نظام عدم وجود برامج خاصة أو استراتيجيات باتجاه حوكمة الموارد  - ث
 خاص معمول بو في المنظمة المبحوثة فيما يخص حوكمة الموارد البشرية .

عدم وجود برامج أو دورات أو نشاطات تدريبية رسمية وغير رسمية فيما يخص ) حوكمة  - ج
 . الشركات ( أو ) حوكمة الموارد البشرية (

       ( ، والميداني  ببعدييا النظري )الفجوة المعرفية وراء التركيز شددت مشكمة الدراسة ًوسعيا
أساسيات مبادئ حوكمة المتغيرات التي عدت من  وتحديد عمى تشخيص ) المشكمة والواقعية (

 الموارد البشرية بداللة مبادئيا. الموارد البشرية ، وكذلك عمى مدى توافر متطمبات تطبيق حوكمة
لمشكمة وكخطوة أولى انصرف الباحث نحو تقديم عدد من التساؤالت بوصفيا مضامين منيجية 

 :  الدراسة وعمى النحو اآلتي
 ب            المتمثمةمن اساسيات حوكمة الموارد البشرية  ع ّدتىل تتوافر المتغيرات التي  (2

 ، والعدالة ، والكفاءة ، والشفافية ، االستراتيجي والتوجو والرؤية ، والمساءلة ، المعمومات) 
 في المنظمة المبحوثة ؟ ( والمشاركة والصوت ، واالستجابة

 ىل تتوافر متطمبات تطبيق حوكمة الموارد البشرية في المنظمة المبحوثة ؟ (2
ىل يوجد تباين في االىمية النسبية لمبادئ حوكمة فيما يتعمق بمدى توافر متطمبات تطبيق  (2

 رية في المنظمة المبحوثة ؟حوكمة الموارد البش
ىل توجد عبلقة تأثير ذات داللة معنوية بين مدى توافر متطمبات تطبيق حوكمة الموارد  (2

 من اساسيات حوكمة الموارد البشرية ؟ ع ّدت البشرية والمتغيرات التي
الموارد البشرية في حالة تطبيقيا في المنظمة  ىل يوجد تباين في االثار المتوقعة لحوكمة (5

 المبحوثة ؟
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 : أهميت انذراست ًثانثا

 ًتفضي حداثة موضوع الدراسة والمتمثل بحوكمة الموارد البشرية إلى توقعات بتقديميا عونا      
.  ًحيويا ًلمعاممين في دائرة صحة كركوك وسياساتيا وممارساتيا المستقبمية كونيا قطاعا

فالتعاطي مع مفيوم حوكمة الموارد البشرية وفمسفتيا ومبادئيا ومعاييرىا وخطوات تطبيقيا يعد 
خطوة استشرافية باتجاه التطوير واإلصبلح من جية ، والقضاء عمى الفساد أو محاولة اإلفساد 

 من جية أخرى . لذا تكتسب دراستنا أىميتيا من مسارين ىما :

 انجانب اننظري.  1

 سترسم وتضع قواعد وأسس إلمكانية تطبيق حوكمة الموارد البشرية .أنيا  - أ
 أنيا تناولت موضوع حديث يساعد في نجاح المنظمة . - ب
خاص إلى العاممين  عام ، وحوكمة الموارد البشرية بشكل   أنيا تقرب فكرة الحوكمة بشكل   - ت

 إلنجاح تطبيقيا .
 ستنشر ثقافة تطبيق حوكمة الموارد البشرية . - ث
لى أصحاب المصمحة والمستفيدين ستعطي فك - ج رة رئيسة إلى المنظمة بصورة خاصة ، وا 

 بصورة عامة عن موضوع حوكمة الموارد البشرية .
ستفيد الدراسة في تحقيق المزايا التي ستحصل عمييا المنظمة في اعتماد حوكمة الموارد  - ح

 البشرية.
ق االجتماعي ، وميزانية ستتناول مجاالت جديدة في مجال إدارة الموارد البشرية كالتدقي - خ

الموارد البشرية وغيرىا من المفاىيم الريادية تفيد المنظمة في عممية التحول من الحالة 
 الراىنة إلى الحالة المستقبمية المرغوبة .

 انجانب انعمهي.  2

يفيد البحث في إعطاء تصور واضح ودقيق إلى العاممين في دائرة صحة كركوك عن   - أ
خطوات وآليات تحويل مفيوم حوكمة الموارد البشرية إلى واقع ممموس قابل لمتطبيق 

 . ًبموجب مؤشرات ومبادئ متفق عمييا دوليا
مة التي تعد ضرورية في تطبيق حوكالمتطمبات يساعد البحث في تقديم مجموعة من  - ب

 الموارد البشرية .
 يفيد البحث في تقديم مشروع التطبيق الرسمي لحوكمة الموارد البشرية الذي يتضمن - ت

 تقديم منيج قياسي ، والطرائق ، والمصطمحات ، واألدوات والتقانات . (2
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توجيو العاممين في تطبيق المشروع من خبلل تحديد الجيات التي ستؤدي األدوار  (2
 اكة والتعاون والشفافية واالتصاالت المفتوحة .والمسؤوليات بروح من الشر 

تحديد بعض الصعوبات والمشاكل التي قد تواجو التطبيق وطرائق معالجتيا ، وكيفية  (2
 إدامة الزخم والمكاسب الناتجة عن التطبيق .

 : أهذاف انذراست ًارابع

وىو ما لحقائق العمل الجديدة )التحول( ، ينبغي  التييؤ  ًممموسا ًواقعا لكي تصبح عممية التحول
 إليوالذي تصبو  األساسمع غياب ىذه الحقائق ، وىو اليدف  كركوكدائرة صحة  إليوتسعى 

 تي :الموارد البشرية بعد تحقيقيا لآل تطبيق صحيح لحوكمةإلى دراستنا وصوال 

 . كركوكدراسة إمكانية تطبيق حوكمة الموارد البشرية في دائرة صحة  .2
 . كركوكفي دائرة صحة أنموذج مقترح لحوكمة الموارد البشرية  تصميم .2
 اقتراح مشروع تطبيق حوكمة الموارد البشرية . .2
عمى مختمف مستوياتيم في تطبيق حوكمة  كركوكالعاممين في دائرة صحة مواقف معرفة  .2

 التزاميم بتطبيقيا . ًالموارد البشرية وما سيكون عميو الحقا
التي تعد نقطة االنطبلق نحو التطبيق في  مبادئ حوكمة الموارد البشريةتطوير مجموعة  .5

،وتحديد بعض  ولة عن تطبيقياوتوضيح العبلقة بين الجيات المسؤ ، كركوكدائرة صحة 
 .يا بنجاح التي تمكن الجيات ذات العبلقة من تطبيق األدوات والتقانات

 .كركوكفي دائرة صحة تطبيق حوكمة الموارد البشرية متطمبات تحديد  .2
 حوكمة الموارد البشرية وتدقيق الموارد البشرية . بين الفمسفيةوضع العبلقات  .7

 : مخطط انذراست انفرضي ًخامسا

وقيرراس ،  كركرروكالمرروارد البشرررية فرري دائرررة صررحة أنمرروذج مقترررح لحوكمررة  تصررميماقتصررر البحررث عمررى 
أساسيات مبادئ حوكمة الموارد البشرية ، وتحديد مدى من  تدّ بالمتغيرات التي ع   مستوى التزام العاممين

المتوقعرررة لحوكمرررة المررروارد البشررررية فررري حالرررة  واآلثرررارتررروافر متطمبرررات تطبيرررق حوكمرررة المررروارد البشررررية ، 
المقتررررح بعرررد إجرررراء التعرررديبلت  األنمررروذجفرررادة مرررن مكونرررات ومضرررامين وسررريكون باإلمكررران اإلتطبيقيرررا ، 

 ، عمى أن يترك البحث في ىذا المجال لباحثين آخرين .  األخرىفي المنظمات البلزمة بيدف تطبيقو 
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 : فرضياث انذراست  ًسادسا

فرضيات الرئيسة وعمى مع مشكمة الدراسة ، فقد اعتمدت الدراسة عمى مجموعة من ال ًتماشيا
 : النحو اآلتي

 :  االولىالفرضية 
           ب حوكمة الموارد البشرية المتمثمةمبادئ تتوافر المتغيرات التي ع ّدت من اساسيات ال 
 ، والعدالة ، والكفاءة ، والشفافية ، االستراتيجي والتوجو والرؤية ، والمساءلة ، المعمومات) 

 في المنظمة المبحوثة . ( والمشاركة والصوت ، واالستجابة
 :  الثانيةالفرضية 

 رد البشرية في المنظمة المبحوثة .تتوافر متطمبات تطبيق حوكمة المواال 
 :  الفرضية الثالثة

يوجد تباين في االىمية النسبية لمبادئ حوكمة فيما يتعمق بمدى توافر متطمبات تطبيق ال 
 رد البشرية في المنظمة المبحوثة .حوكمة الموا

 :  الفرضية الرابعة
تأثير ذات داللة معنوية بين مدى توافر متطمبات تطبيق حوكمة الموارد البشرية  توجد عبلقةال 

 اساسيات حوكمة الموارد البشرية . ع ّدت من والمتغيرات التي
 :  الفرضية الخامسة

الة تطبيقيا في المنظمة يوجد تباين في االثار المتوقعة لحوكمة الموارد البشرية في حال 
 المبحوثة.

 : حذود انذراست ًسابعا

ا الدراسة من كانون الثاني انحصرت في المدة الزمنية التي تمت فييالحدود الزمنية :  .1
 . 2027 نيسانالى  2025

،  حددت الدراسة عمميًا بما جاء بأىدافيا وأىميتيا وتساؤالتياالموضوعية : و  العممية الحدود .2
لموارد البشرية ، إال أن تركيزنا انصب تناولت دراستنا تدقيق الموارد البشرية وميزانية اإذ  

الموارد  عمى تدقيق الموارد البشرية وميزانيةعمى بناء أنموذج حوكمة الموارد البشرية وليس 
 البشرية . 

 . كركوكجريت الدراسة في دائرة صحة أ   : انحذود انمكانيت .3
 كركوك) مدير دائرة صحة  المديرين أ جريت الدراسة عمى عينة منالحدود البشرية : .4

 .( كركوكألقسام من كبل الجنسين في دائرة صحة مديري الش عب واو  نيوومعاو 
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 جمع المعمومات واالختبارات الخاصة باستمارات االستبانة:أساليب   ًثامنا

 وشممت جانبين:  أسانيب جمع انبياناث . أ
 : انجانب اننظري (1

وظفت الدراسة في تغطية بياناتيا المطموبة لتنفيرذ الجانرب النظرري والميرداني أسراليب بحثيرة 
عديرردة، فاسررتعان الباحررث فرري الجانررب النظررري بمررا تيسررر مررن مراجررع عمميررة عربيررة وأجنبيررة 
)كتررب، ومقررراالت، وبحرروث، ومرررؤتمرات، ورسررائل وأطررراريح، وشرربكة المعمومرررات )االنترنرررت(( 

اسررة، فضرربًل عررن مراجعررة العديررد مررن الميتمررين بيررذا المجررال وصررواًل ذات صررمة بموضرروع الدر 
 إلى إطار عممي واضح لمعالجة الدراسة.

 ( 2)الممحق  ىي : عدة إذ اعتمد عمى مصادر:  الجانب الميداني (2

 ت لنرررا أتاحرررإذ ،  كركاااو المصاااادر الرسااامية ماااا الساااجدت الرسااامية لااادا رة صاااحة ( : )اوالً 
 . كركوكالمتعمقة بالعاممين في دائرة صحة  األساسيةالمعمومات 

 كركرروكدائرررة صررحة  جررري عرردد مررن المقرراببلت مررع مرردير: أ   المقااابدت الشخصااية( : )ثانياااً 
األقسرام والشرعب ، ورئريس وأعضراء المجنرة األخبلقيرة والعمميرة لمبحروث فري  ومعاونيو ومرديري

، إذ اسررتيدفت ىررذه المقرراببلت تحقيررق  (7)الممحررق  كركرروكمركررز التعمرريم الطبرري المسررتمر فرري 
 : تياآل

 تشخيص مشكمة الدراسة . ( أ)

 . توضيح طبيعة الدراسة واليدف منيا ( ب)

 عن فقراتيا . اإلجابةفي استمارة االستبانة وكيفية غير الجوانب  توضيح عدد من ( ت)
سموكية من خبلل األحداث إذ تم مبلحظة وتدوين بعض الجوانب ال:  المدحظة( : )ثالثاً 

 التي ال يمكن حصرىا إال من خبلل المبلحظة . الفعمية 

( بوصفيا أداة رئيسة في جمع 2اعتمدت استمارة االستبانة )الممحق : االستبانة( : )رابعاً 
وتمت صياغتيا  ،  البيانات إذ روعي في صياغتيا شموليا عمى متغيرات الدراسة المعتمدة

بالشكل الذي يخدم أىداف الدراسة وفرضياتيا باالستناد إلى الجانب النظري والرجوع إلى 
الدراسات السابقة ، والدراسات ذات العبلقة ، ونعرض من خبلل اآلتي وصف لمحتوياتيا 

 الذي تضمن ثبلثة محاور وىي:

ومعاونيو ولمديري  كركوك يشتمل عمى فقرات المعمومات التعريفية لمدير دائرة صحة .(أ)
الشعب واألقسام عينة الدراسة والمتمثمة بر)العمل الحالي ، ىل لديك خبرة كافية عن الحوكمة 
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ىل اشتركت في  ؟ىل لديك خبرة في مجال حوكمة الموارد البشرية   ؟في المنظمات 
 نشاطات وبرامج تدريبية في مجال حوكمة المنظمات ، ىل اشتركت في نشاطات وبرامج

ىل اشتركت في نشاطات وبرامج تدريبية في  ؟تدريبية في مجال حوكمة الموارد البشرية 
ىل لديك اطبلع  ؟ىل لديك اطبلع عمى جرد الموارد البشرية  ؟مجال إدارة الموارد البشرية 
ىل لديك اطبلع  ؟ىل لديك اطبلع عمى التدقيق االجتماعي  ؟عمى تدقيق الموارد البشرية 

 ؟ىل عممت في وحدات الموارد البشرية   ؟التحصيل العممي  ؟موارد البشرية عمى ميزانية ال
 . ( ؟ ىل عممت في وحدات الرقابة

إذ بحوكمرررة المررروارد البشررررية يركرررز ىرررذا الجرررزء مرررن االسرررتبانة عمرررى المتغيررررات الخاصرررة  .(ب)
( 20ميررو )لقياسررو، ت ات( فقررر 20إذ شررمل )( مبدأ المعمومرراتر)األول المتمثررل بِرر يتضررمن المتغيررر

مبدأ ) رالمتمثل ب، وجرى تمثيل المتغير الثالث (مبدأ المساءلة) رممتغير الثاني المتمثل بِ فقرات ل
 (مبرردأ الشررفافية) رالمتغيررر الرابررع المتمثررل برر، أمررا فقرررات( 20) بررر (الرؤيررة والتوجررو االسررتراتيجي

ءة( إذ )مبرردأ الكفررا ِب( فقرررات لقياسررو ، وتضررمن المتغيررر الخررامس المتمثررل 20فجرررى تمثيمررو بررر)
)مبدأ العدالرة( ، وترم  ِب( فقرات لممتغير السادس المتمثل 20ميو )( فقرات لقياسو ، ت20شمل )

( فقرات ، أما المتغير الثامن المتمثل 20) ِب)مبدأ االستجابة(  بتمثيل المتغير السابع المتمثل 
 .( فقرات لقياسو 20) ِب)مبدأ الصوت والمشاركة( فجرى تمثيمو  ِب
      عنرو ًتطبيقيرا معبررا اآلثار المتوقعرة  لحوكمرة المروارد البشررية فري حالرةيمثل ىذا الجزء  .(ت)
 .فقرات لقياسو (8)بر 

ختيررار ( إذ خ صررص لكررل اتررم اسررتخدام مقيرراس )ليكرررت الثبلثرري يس االسررتبيانوفرري جميررع مقرراي
كانرررت إجابررراتيم  إذا( 2، 2، 2)المبحررروثين درجرررات  فررررادنقطرررة ويعطررري الباحرررث إلجابرررات األ

 . (2) الجدول،  ( عمى التتاليأتفق، المحايد ،  اتفقمؤيدة لبلتجاه )
 يتركيب استمارة االستبانت:  (1انجذول )

 ت
 األبعاد

 الرئيسة
 تسلسل الفقرات المتغيرات الفرعية

مجموع 

 الفقرات

المصادر والدراسات الداعمة 

 لالستبيان

ًأولاً
معلوماتًًًً

ًشخصية

خاصةًباألفرادًًً

ًالمبحوثين
1- 11ً11 ً

ً

ً

حوكمةًالمواردً

ًالبشرية

 X1-X10 11ًمبدأًالمعلومات
(Kaplan et al , 2013)ً

 X11-X20 11ًمبدأًالمساءلة
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مبدأًالرؤيةًوالتوجهًًثانيااً

ًالستراتيجي
X21-X30 11 

 X31-X40 11ًمبدأًالشفافية

 X41-X50 11ًمبدأًالكفاءة

 X51-X60 11ًالعدالةمبدأً

 X61-X70 11ًمبدأًالستجابة

 X71-X80 11ًمبدأًالصوتًوالمشاركة

ًثالثااً

حىكمت انمىارد 

 انبشريت

 )اآلثار وانتىقع(

اآلثار انمتىقعت  نحىكمت 

انمىارد انبشريت في حانت 

 يتطبيقها
X81-X88 8 

العتمادًعلىًمجموعةًمنً
ًالدراساتًأهمهاً:

(Mercer,2003) 

(Saliba,2010) 

(Meyer,2008) 

 الجدول ما إعداد الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبانة.

 اختبار صدق استمارة االستبانةب . 
الصردق والثبرات( لمتحقرق مررن بمقاييسريا المعتمردة الختبرارات )خضرعت اسرتمارة االسرتبانة 

 ي:تصبلحيتيا عمى النحو اآل
 . االختبارات قبل التوزيع1

 الصدق الظاهري وصدق المحتوىقياس أ. 
بيررردف التأكرررد مرررن قررردرة اسرررتمارة االسرررتبانة عمرررى قيررراس متغيررررات الدراسرررة ترررم إخضررراعيا 

 ، إذ ترم عرضرريا عمرى مجموعررة مرن المحكمررين (2ختبرار الصردق الظرراىري والشرمولي )الممحررق ال
لفقررات لمتأكرد مرن صرحة ا (2). ويتضح ذلرك مرن خربلل الممحرق والخبراء في مجال إدارة األعمال

رائيرم بشرأن قردرتيا عمرى آ، واسرتطبلع أىردافياالواردة في االستمارة ومبلءمتيرا لفرضريات الدراسرة و 
والعمميرة  ليتيا ودقتيرا مرن الناحيرة العمميرةقياس متغيرات الدراسة بما يضرمن وضروح فقراتيرا وشرمو 

ضررا، بموجبررو كسررب فة بعررض الفقرررات وعمررى النحررو الررذي أوفرري ضرروء ذلررك جرررى حررذف وتعررديل وا 
 رأي األكثرية في صحة فقراتيا وشموليتيا بما ينسجم مع فرضيات الدراسة.
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 ب. قياس ثبات استمارة االستبانة
ة جررررى اعتمررراد لغررررض التعررررف عمرررى مررردى صررربلحية المقيررراس وثبرررات اسرررتمارة االسرررتبان

، يررراتعمررى المسررتوى اإلجمررالي لممتغ (0.82)وتبررين أن معامررل ألفررا بمرر   (مقيرراس )ألفرراو كرونبرراخ
. وتعررد ىرررذه النسررربة مقبولررة فررري الدراسرررات (0.60)وىرري نسررربة عاليررة بالمقارنرررة مرررع ألفررا المعياريرررة 

 .الوصفية وبذلك أصبحت أداة الدراسة صالحة لمتطبيق النيائي
 الختبارات بعد التوزيعا. 2

 الحياديةأ.  

حررررص الباحرررث عمرررى التأكيرررد عمرررى حياديرررة اسرررتمارة االسرررتبانة وذلرررك بعررردم التررردخل فررري 
إجابات عينة الدراسرة ومرنحيم الوقرت والحريرة الكافيرة فري اإلجابرة، فضربًل عرن سرعي الباحرث إلرى 
تفسير ىدف الدراسة وتوضيح الغموض الذي قد يستجد فيما يتعمق بفقرات االستبيان ضمانًا لدقرة 

 عيتيا.اإلجابة وموضو 

 االستبانة  بعاداالتساق الداخمي ألب. 

بيررردف التحقرررق مرررن صررردق محتررروى االسرررتبيان ترررم قيررراس االتسررراق الرررداخمي برررين الفقررررات 
 اً المعبرة عن أبعاد الدراسة، بحيث تقيس قيم االرتباطات المعنوية الموجبة أو السالبة قوة أو ضرعف

( 2وتمثمت نترائج االتسراق الرداخمي فري الممحرق )، إذ تعبر ىذه الفقرات عن الظاىرة قيد الدراسة، 
 عمى النحو اآلتي:

 لحوكمة الموارد البشريةاالتساق الداخمي  .  (1)

المبادئ المتمثمررررة بررررر المرررروارد البشرررررية حوكمررررةمصررررفوفة االرتبرررراط الخاصررررة بفقرررررات  تشررررير
العدالرررررة ، و الكفرررراءة ، و الشررررفافية ، و الرؤيررررة والتوجرررررو االسررررتراتيجي ، و المسرررراءلة ، و المعمومررررات ، )
 ( إلى وجود عبلقات ارتباط معنوية موجبرة برين2( في الممحق )الصوت والمشاركةو االستجابة ، و 

 الفقرات مما يشير إلى وجود االتساق الداخمي بين فقرات الب عد المذكور. معظم
 آلثار المتوقعة  لحوكمة الموارد البشرية في حالة تطبيقهال. االتساق الداخمي ( 2)

اآلثرررار المتوقعررة  لحوكمرررة المررروارد البشرررية فررري حالرررة تررم قيررراس االتسررراق الررداخمي لفقررررات 
كمرررا موضرررح ة موجبرررة برررين الفقررررات ليرررذا البعرررد وقرررد تبرررين وجرررود عبلقرررات ارتبررراط معنويررر  تطبيقيرررا

 ( وىذا يدل عمى وجود االتساق الداخمي بين الفقرات.2بالممحق )
 االستبانةالتوزيع الطبيعي لفقرات ت . 
الختبررار مررا إذا كانررت  Kolmogorov – Smirnov Test (K – S)اسررتعمل اختبررار      

. إذ  ( 2البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو ، و كانت النتائج كما مبينة فري الممحرق )



22 

عنرررد   (0.000)  مسرررتوى المعنويرررة لجميرررع مجررراالت الدراسرررة كانرررت أنيتضرررح مرررن النترررائج 
وبذلك فان توزيع البيانات ليرذه المجراالت يتبرع التوزيرع الطبيعري ،  (0.05)مستوى المعنوية 

 إذ سيتم استخدام االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة .
 أدوات التحميل والمعالجة اإلحصا يةثامنًا. 

م الباحرث بيدف الوصول إلى نتائج الدراسة والتحقرق مرن صرحة الفرضريات المطروحرة قرا
( (SPSS-11.5-For Windowsالحزمررررررة اإلحصررررررائية لمعمرررررروم االجتماعيررررررة اسررررررتخدام ب
واستنادًا إلى طبيعة توجيات أىداف الدراسة ومضامين فرضياتيا فقرد اسرتعان   (Minitab 16)و

 : تياألدوات اإلحصائية المتمثمة براآلالباحث بمجموعة من 

 والمتوسطات الحسابية المرجحة الحسابيةالتكرارات والنسب الم وية والمتوسطات  .2
: استخدمت جميعيا لكونيا أدوات لوصف متغيرات الدراسة واالنحرافات المعيارية

 وتشخيصيا ، وألجل عرض مناقشة النتائج األولية.
: وىي نسبة تستعمل لبيان درجة أىمية استجابات عينة نسبة األهمية إلى مساحة المقياس .2

االستبيان، وتستخرج من حاصل قسمة الوسيط عمى عدد درجات الدراسة عمى فقرات 
مساحة المقياس مع  ن(، ومن ثم تقارن نسبة اإلجابة ع100ر) المقياس مضروبًا ب

 . (5مستويات األىمية الستخراج درجة األىمية )الممحق
لتحديد مدى األىمية النسبية لكل مبدأ من مبادئ متغير الدراسة  : تستعمل األهمية النسبية .2

 فيما يتعمق بمدى توافر متطمبات تطبيق حوكمة الموارد البشرية .
طرررريقة  Factor Analysisلعاممي اوتم استخدام أسموب التحميل  : لعاممياالتحميل  .2

وىي طريقة عامة ال تتضمن   Principle Component Methodة المركبات الرئيسرررر
وال توجد فييا فروض يمكن اختبارىا وتعتمد تخميص  ، ن البيانات األصميةأبشً شروطا

مجموعة كبيرة من المتغيرات المترابطة إلى عدد اقل من المركبات النظرية غير المرتبطة 
مل النجاح الباحث تسميتيا عوا أىة وارتكونات األساسية أو الرئيستسمى بالمركبات أو الم

 الحاسمة بعد إجراء عممية التدوير والفرز .
 استعمل لتحديد االختبلفات بين متغيرات الدراسة . :التبايا .5
أستعمل الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع :  (Kolmogorov-Smirnov Z)اختبار  .2

 . التوزيع الطبيعي من عدمو  لفقرات متغيرات الدراسة
 (f)لتحديد الفروقات المعنوية بين متغيرات الدراسة، وكذلك استخدام اختبار  (t)استخدام  .7

 .لتحديد العبلقة التأثيرية بين متغيرات الدراسة
 اختبار ألفاو كرونباخ: لمتحقق من مدى صبلحية القياس وثبات االتساق ألبعاد الدراسة.  .2
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 المبحث الثالث
 وصف مجتمع الدراسة وعينتها

 أواًل. وصف مجتمع الدراسة وأسباب االختيار
 ةعئابإذ يلجعر اددريعر معن اأ كركعلكجرى اختيار مجتمع  ادرراةعو لادمتمة عو ئعراصرة  ع و 

 :تيختيارىا لكاآللادمئررات ال
 .كركلكىميو ادرلر ادذي تمارةو في تقريم ادخرمات ادطئيو لاد  يو د مجتم  في م افظو . أ1
 مر ادذي يدني لجلر خئرة تراكميو فييا.، اأادمنظمات ئدراقتيا لقرم تأةيةيا . تتميز ىذه2
ادملارر ادئشعريو ادعذي يمكعن معن   لكمو  أنملذجفي ئناء  كركلكراصرة   و  إدىتقريم اددلن . 3

ادمععععلارر ادئشععععريو ، لادلفععععاء ئادمتط ئععععات  أراءاالةععععتةمارات ذات اددالقععععو ئت ةععععين  إرارةخالدععععو 
رارةادقانلنيعععو  مخعععاطر ادمعععلارر ادئشعععريو ، لكعععذدك اد كعععم لادةعععيطرة   عععى معععرى ادمةعععؤلديات  لا 

 ئطريقو كفلءة لفدادو لشفافو ل اردو .
ادمقرمععععو د مجتمعععع    ععععى مةععععتلى ادم افظععععو كلنيععععا منظمععععات ت ععععم  نشععععطتيا لخععععرماتياأ. تنععععلع 4

 .كافو االخت ا ات ادفنيو لاإلراريو
ادمفعععاىيم اإلراريعععو اد ريةعععو ادتعععي تدعععزز رلر ادخعععرمات اد ععع يو  إدعععى .  اجعععو ادمنظمعععو ادمئ لةعععو5

ادتعععي تةعععمة إلرارة  ادراصعععرة ىعععم ىعععذه ادمفعععاىيمأ عععر  لكمعععو ادمعععلارر ادئشعععريو ألجلرتيعععا، لتشعععكل 
إمكانيو اةعتالالل ادفعرص  َّملمن ة لادمادي اإلراريادفةار  أنلاعجمي  زاء إمنظمات ادت رف اد

 لتجنب ادمخاطر ادمتلقدو .
 كركوكنبذة تعريفية عن دائرة صحة 

نعذاك رئصاةعو  ع و آم لكان يط ق   ييا 1923ةنو  كركلكةةت ألل إرارة   يو في أ  
 ععع و اد عععلاء ت عععرر تقعععارير ل  عععى معععريرىا صرصعععيس  ععع و اد عععلاءس، إذ كانعععت رئصاةعععو  كركعععلكدعععلاء 

أ رار ادلالرات لادلفيات من ادذكلر لاإلناث لاأمراض ادةاريو لادتطدعيم  عر ادجعرري  شيريو  ن
 لادمذئل ات من ادملاشي لادمداينات.

،ل عمن ادمشعاري  س ادجميعلري مةتشعفىادنشعاء صمن ادقرن ادما عي تعم إ لفي االرئدينيات
ق عععععيو ر عععععرت ادمئعععععادة إلنشعععععاء  عععععرة مةتل عععععفات فعععععي اأ 1958–1955اد ععععع يو د ةعععععنلات 

رة منععذ ذدععك ادتععاري  يععريرىا مععرير  ععام، لتلةععدت ميععام ادععراص كركععلكراصععرة  عع و إذ ان ، لادنععلا ي
 مدتمرة اأقةام لادميام اآلتيو*: ادييك يو اد ، لأ ئة د راصرة للفقلد ر اآلن

شعدئو ، اأ عالمشعدئو ، شدئو ادمراةالت، ادةكرتاريو، مرير ادمكتبص لي م :اددام مكتب ادمرير.أ
 ،شعععععععععععععععععععععدئو ادتعععععععععععععععععععععرريب لادتطعععععععععععععععععععععلير ،اأراءشعععععععععععععععععععععدئو تقيعععععععععععععععععععععيم ، تقنيعععععععععععععععععععععو ادمد لمعععععععععععععععععععععات

http://www.ninauahealth.com/structur/train.htm
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مركععز ادةععيطرة ، ةععتمرمركععز ادتد ععيم ادطئععي ادم، شععدئو ادطععب اددععردي، اإلنةععانشععدئو  قععلق  
 س.مدير اأشدو، ادطب ادريا ي،   ى ادةرطان

 اأمعععلر اإلراريعععو قةعععم، قةعععم ادتخطعععيط لتنميعععو ادمعععلاررص قةعععام لىعععيأس 9 عععم صتأقةعععام ادعععراصرة ل ب. 
قةععم ادينرةععو ، ادفنيععو اأمععلرقةععم  ،قةععم ادتععرقيق، ىقةععم ادتفتععيش لادشععكال ، لادماديععو لادقانلنيععو

 ،لادمةعت زمات ادطئيعو وقةعم اد عيرد ،قةعم اددم يعات ادطئيعو لادخعرمات ادمتخ  عو، لاد عيانو
 .سقةم اد  و اددامو

مةتشفيات في ادمرينو،    (4)كركلكفي م افظو  مةتشفيات  كلميو (7)ىناك  ادمةتشفيات:. ت
 .مةتشفيات ملز و   ى االق يو (3)ل

ن منيعا تلجعر ةنعاا  عى ادمراكعز اد ع يوس  للمةعؤ صادقطعاع  خمةعو قطا عاتىنعاك  . ادقطا ات:ث
، ملز عو   عى االق عيو، لئقيعو ادقطا عات سصادقطاع األل لادقطعاع ادةعاني كركلكراخل مرينو 

 .يمةل تدريفا مئةطا د منظمو  ينو ادرراةو س2ادجرلل ص
 (2الجدول )

 (كركوكدائرة صحة )عينة الدراسة  تعريف مبسط للمنظمة

المنظمة اسم 

 عينة البحث

تاريخ 

 التأسيس

عدد 

 األقسام

عدد 

 الشعب

عدد 

 يرينالمد

دائرة صحة 

 كركوك
2913 9 54 63 

 المصادر:*

 ، السجالت الرسمية )قسم التخطيط وتنمية الموارد + شعبة اإلحصاء(.كركوك( دائرة صحة 2)

 .قسم الموارد البشرية ، كركوكدائرة صحة ( 1)

 ( اعالم دائرة صحة كركوك .3)

 

http://www.ninauahealth.com/structur/center/amlaet/amllaet.htm
http://www.ninauahealth.com/structur/center/farmacy/farmacy.htm
http://www.ninauahealth.com/structur/center/farmacy/farmacy.htm
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 . وصف عينة الدراسة2
دتطععلرات الفععق   لكمععو ادمععلارر ادئشععريو   ععىجععاءت م الدععو ادئا ععث فععي تنععالل مل ععلع 

اختيععار  جععرى، دععذا فقععر وةععتراتيجياال، لاإلرارة فععي مجععاالت إرارة ادمععلارر ادئشععريوادئيصيععو ادمتةععار و 
من ادذين يمت كلن مد لمات  ن قعرارات ئادرراةو  ادمنظمو ادمدنيو اددام ين في يرين ينو من ادمر

س اةعتمارة   عى 67ئتلزي  صلئدر اةتكمال اةتمارة االةتئانو قام ادئا ث .  ات منظماتيمةتراتيجيال 
اةعتمارة دي عئة  عرر  (60)، لأ  يعر  منيعا  ادمدنيو ئادرراةو في ملاق   م يم في ادمنظمو يرينادمر

معععن  (90%)اةعععتمارة لىعععل معععا يمةعععل نةعععئو  (60)االةعععتمارات ادمدتمعععرة فعععي ادت  يعععل اإل  عععاصي 
 س.3، ادجرلل صئشكل جيرمجملع االةتمارات ادملز و لىي نةئو يمكن اال تمار   ييا إ  اصيًا 

 (3الجدول )
 المعنية بالدراسة  ةفي المنظم عينة الدراسةتوزيع استمارات االستبيان عمى األفراد 

 ت
المعنية  5ةالمنظم

 بالدراسة

عدد 

االستمارات        

 الموزعة

عدد 

االستمارات 

 المسترجعة

النسبة 

 المئوية

1. 

 
 %90 60 67 كركوكدائرة صحة 

 إ رار ادئا ث في  لء اةتمارة االةتئيان.ادجرلل من 

 . ادمدنيو ئادرراةو ينو ادرراةو في ادمنظمو  فرارس خ اصص اأ4ليل ة ادجرلل ص
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 وصف خصائص عينة الدراسة:  (4الجدول )
 النسبت ال النسبت نعن الفقراث ث

 %76 44 %46 32 ؟هل لديك خبرة كافية عن الحوكمة في المنظمات 4

 %24 55 %32 27  ؟هل لديك خبرة في مجال حوكمة الموارد البشرية 5

هل اشتركت في نشاطات وبرامج تدريبية في مجال حوكمة  6
 ؟المنظمات

21 22% 61 34% 

هل اشتركت في نشاطات وبرامج تدريبية في مجال حوكمة  7
 ؟الموارد البشرية

21 22% 61 34% 

في مجال إدارة الموارد هل اشتركت في نشاطات وبرامج تدريبية  2
 ؟البشرية

51 72% 31  44% 

3- 

 أ
 %66 44 %56 32 ؟هل لديك اطالع عمى جرد الموارد البشرية

3- 

 ب
 %72 51 %44 31 ؟تدقيق الموارد البشرية اطالع عمى هل لديك

3- 

 ث 
 %32 63 %24 3   ؟هل لديك اطالع عمى التدقيق االجتماعي

3- 

 ث
 %33 54 %23 22 ؟الموارد البشرية هل لديك اطالع عمى ميزانية

 د . ع :  التحصيل العممي 4

4.4% 

 بكالور

71% 

 دبلوم

27.2% 

 إعداديت

24.4% 

 %53 36 %63 46 ؟هل عممت في وحدات الموارد البشرية 01

 %21 53 %41 23  ؟هل عممت في وحدات الرقابة 00

هعايير وآلياث حاكوت لألداء س حوكوت الووارد البشريت هي تأسي 01

طت تطبيق الشفافيت وكشف الوعلوهاث والوساءلت والوشاركت في اسبو

 .عوليت اإلدارة والتقيين

62 46% 4 6% 

عممية شاممة ومنهجية وموضوعية وعمل  وهتدقيق الموارد البشرية  02
العناصر والظواهر وعمميات  عنمستقل لمحصول عمى معمومات 

النظام الفرعي االجتماعي في المنظمة وحول السياسات والعمميات 
يجاد درجة المطابقة بين  هاوتشخيص لغرض فهم الحالة الراهنة وا 

المعمومات التي تم الحصول عميها والمعايير الموضوعة واقتراح 
 .التدخل إجراءات

66 

 

 

 

43% 6 3% 

وسيمة لاللتزام االجتماعي والشفافية وتبادل  التدقيق االجتماعي هو 03
ولين ة المساءلة لصناع القرار والمديرين والمسؤ المعمومات وقياد

 .والعاممين

54 33% 22 23% 

التي تطرح العديد مجموعة من المعمومات هي ميزانية الموارد البشرية  04
تستخدم فيها العديد من  إذاؤالت تحتاج لمتحميل العميق ، من التس

الكاشفات التي هدفها تكميم المعمومات االجتماعية ، إذ يسمح 
تحميمها باستخراج خصائص المنظمة ، وتقييم السياسات االجتماعية 

 ، وتشخيص نقاط القوة والضعف والمخاطر في إدارة الموارد البشرية

67 44% 5 2% 

 الجدول من إعداد الباحث في ضوء استمارة االستبيان. 
 

 %7.2هاجستير  
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 الخبرة الكافية في حوكمة المنظماتوفق  عمى أ. توزيع األفراد عينة الدراسة
ادكافيععو فععي   ععى لفععق ادخئععرة  ينععو ادرراةععو  فععرارتلزيعع  اأس 3ادفقععرة صس 4يل ععة ادجععرلل ص

فععي س ، %35ص  ينععو ادرراةععو فععرارمععن اأمععن دععرييم مدرفععو لخئععرة إذ ئ ععة مدععرل   لكمععو ادمنظمععات
 إدعى، لىعذا يشعير راةعو ينعو ادر فعرارس معن اأ%65صممن دعيس دعرييم مدرفعو لخئعرة  ين ئ ة مدرل 

نةععئو  مدرفعو ئ لكمعو ادمنظمعات أل دعيس دعرييم ت علر معن مأن ادمدعرل اأكئعر معن ادمعريرين ىعم 
 إرارة أنادمدنيعععو ئادرراةعععو لادةعععئب فعععي ذدعععك يدعععلر إدعععى  فعععي ادمنظمعععو اأفعععرار  ينعععو ادرراةعععو إدعععى

  عن لظيفعو  لكمعو ادمنظمعات ًس ادمعلارر ادئشعريو دعم تفكعر رةعمياادمنظمو ئشكل  ام لقارة صمريري
جراءاتيعععا ، لقعععر يكعععلن ادةعععئب فعععي ذدعععك ىعععل ادتعععزام ادمنظمعععو ادمئ لةعععو اتئعععاع مئارصيعععا لآل  دياتيعععا لا 

 من ادجيات ادد يا .  ًي ت رر مركزيائادتد يمات لاإلجراءات لادةياةات ادت
 الخبرة الكافية في مجال حوكمة الموارد البشرية وفق عمى عينة الدراسةب. توزيع األفراد 
  عععى لفعععق ادخئعععرة ادكافيعععو فعععي  ينعععو ادرراةعععو  فعععرارئعععأن تلزيععع  اأ س4ادفقعععرة صس 4يل عععة ادجعععرلل ص

س %27ص  ينعو ادرراةعو فعرارمعن اأمعن دعرييم مدرفعو لخئعرة إذ ئ عة مدعرل  ،  لكمو ادملارر ادئشعريو
لتدر ىذه ادنةئو ل  ى ادرغم من أنيا تئرل ق ي و إال أنيا في  قيقو اأمعر  اديعو ، إذ كانعت نتيجعو 
ادمقائ ععو معع  أفععرار اددينععو أةنععاء تةعع يم االةععتمارة تشععير إدععى  ععرم مدرفععو لت ععلر جميعع  أفععرار  ينععو 

صندعمس لذدعك ئةعئب االدتئعاس معا  ئادعئدض أجعاب  أنادمعلارر ادئشعريو ، إال  ادرراةو دمفيعلم  لكمعو
ممن ديس درييم مدرفعو في  ين ئ ة مدرل ص اد لكمو ل اد كلمو االدكترلنيوس ،   ئين ادمفيلمين 

 أن ادمدعرل اأكئعر معن ادمعريرين ىعم معن  إدعى، لىعذا يشعير راةو ينو ادر فرارس من اأ%73صلخئرة 
  ينعو ادرراةعو فعي ادمنظمعو فعراراأ إدعىنةعئو ادمعلارر ادئشعريو مدرفو ئ لكمعو  ألديس درييم ت لر 

س ادمععلارر رة ادمنظمععو ئشععكل  ععام لقععارة صمععريريإرا أنادمدنيععو ئادرراةععو لادةععئب فععي ذدععك يدععلر إدععى 
رى ادئشععريو ل  ععى ادععرغم مععن ادجيععلر ادمكةفععو فععي تطععلير لت ةععين أراء ادمععلارر ادئشععريو ل  ععى معع

ئععين اد لكمععو لرةععميا نععو دععم تكععن ىنععاك م ععالالت فععي فيععم ادععرلائط ي ععو ادما ععيو إال أادةععنلات ادق 
لادملارر ادئشريو ، لقر يكلن ادةعئب فعي ذدعك ىعل ادتعزام ادمنظمعو ادمئ لةعو ئادتد يمعات لاإلجعراءات 

ا عر ادمشعاكل ادتعي  ادمركزيعو ىعي فعان َّمن ادجيات ادد يا . لمن ةم ًلادةياةات ادتي ت رر مركزيا
،إذ يجعب تفديعل ادالمركزيعو لزيعارة  م يعو  في تطئيعق  لكمعو ادمعلارر ادئشعريو تداني منيا ادمنظمو

ادتفليض ، لتخ يص ميزانيعو مناةعئو د منظمعو ادمئ لةعو تتمتع  فييعا ادمنظمعو ئ ريعو ادتخ عيص 
 لفقا دمئارئ  لكمو ادملارر ادئشريو .
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كها فععي نشععاطات وبععرامج تدريبيععة فععي مجععال اعمععى وفععق اشععتر توزيععع األفععراد عينععة الدراسععة ت. 
 حوكمة المنظمات
  ععى لفععق اشعتراكيا فععي نشععاطات  ينععو ادرراةعو  فعرارئععأن تلزيعع  اأس 5ادفقعرة صس 4يل عة ادجععرلل ص

من اشتركلا في نشاطات لئرامج ترريئيو إذ ئ ة مدرل لئرامج ترريئيو في مجال  لكمو ادمنظمات 
ممعععن دعععم فعععي  عععين ئ عععة مدعععرل س ، %17ص  ينعععو ادرراةعععو فعععرارمعععن اأادشعععركات  فعععي مجعععال  لكمعععو

 ينعععو  فعععرارس معععن اأ%83ص يشعععتركلا فعععي نشعععاطات لئعععرامج ترريئيعععو فعععي مجعععال  لكمعععو ادشعععركات
مج ممن دم يشعتركلا فعي نشعاطات لئعراأن ادمدرل اأكئر من ادمريرين ىم  إدى، لىذا يشير راةوادر

لجععلر رلرات ترريئيععو لادةععئب فععي ذدععك قععر يدععلر إدععى  ععرم ،  اتترريئيععو فععي مجععال  لكمععو ادمنظمعع
تخعععص ىعععذا ادمل عععلع لقعععر تقت عععر ىعععذه ادنشعععاطات لادعععرلرات ادترريئيعععو   عععى ادتطعععرق إدعععى ئدعععض 

تئعاع ئدعض ادمئعارئ اصعق مدادجتيعا معن خعالل اادملا ي  ادتي تخص ادفةار ئأنلا عو ادمخت فعو لطر 
 لاإلجراءات منيا قر تكلن ادشفافيو ، لادمةاءدو ، لادكفاءة 

كها فععي نشععاطات وبععرامج تدريبيععة فععي مجععال اتوزيععع األفععراد عينععة الدراسععة عمععى وفععق اشععتر ث. 
 الموارد البشرية حوكمة

  ععععى لفععععق اشععععتراكيا فععععي  ينععععو ادرراةععععو  فععععرارتلزيعععع  اأس 6ادفقععععرة صس 4يل ععععة ادجععععرلل ص
معععن اشعععتركلا فعععي إذ ئ عععة مدعععرل  ، لئعععرامج ترريئيعععو فعععي مجعععال  لكمعععو ادمعععلارر ادئشعععريو نشعععاطات

فعي س ، %17ادرراةعوص اأفعرار  ينعو معننشاطات لئرامج ترريئيو في مجال  لكمو ادملارر ادئشريو 
 ممععن دععم يشععتركلا فععي نشععاطات لئععرامج ترريئيععو فععي مجععال  لكمععو ادمععلارر ادئشععريو ععين ئ ععة مدععرل 

ممععن دععم أن ادمدععرل اأكئععر مععن ادمععريرين ىععم  إدععى، لىععذا يشععير راةععو ينععو ادر فععرارس مععن اأ%83ص
دععر لددععل ىععذه ادنةععئو ت   ، يشععتركلا فععي نشععاطات لئععرامج ترريئيععو فععي مجععال  لكمععو ادمععلارر ادئشععريو

لدين  ععن ادنشععاطات أةنععاء ادمقععائالت معع  اأفععرار ادمةععؤ  اديععو فععي نظععر ادئا ععث لادةععئب فععي ذدععك ل 
ريئيععو ، تئععين  ععرم لجععلر أنشععطو أل رلرات أل م ا ععرات تخععص مل ععلع رراةععتنا ص لادععرلرات ادتر

ادملا ي  ادتعي تتنالديعا اأنشعطو لادعرلرات ادترريئيعو ىعي  أن  ن ًادملارر ادئشريوس ، ف ال  لكمو
 زمععععو لم تزمععععو ئيععععذه ةععععتكلن ادمنظمععععو م   َّي ععععرر مععععن ادجيععععات ادد يععععا ، لمععععن ةععععمئتلجيععععو مركععععزي 

 ادتلجييات لادتد يمات ، مما يؤكر أىميو ادالمركزيو في تطئيق  لكمو ادملارر ادئشريو .
 إدارةطات وبرامج تدريبية في مجال كها في نشااتوزيع األفراد عينة الدراسة عمى وفق اشتر ج. 

 الموارد البشرية
  ععععى لفععععق اشععععتراكيا فععععي  ينععععو ادرراةععععو  فععععرارتلزيعععع  اأس 7ص ادفقععععرةس 4يل ععععة ادجععععرلل ص

معن اشعتركلا فعي نشعاطات ئ عة مدعرل  ادئشعريو ، إذ نشاطات لئرامج ترريئيو في مجال إرارة ادمعلارر
فععي  ععين ئ ععة س ، %67ادرراةععوص اأفععرار  ينععو مععنلئععرامج ترريئيععو فععي مجععال إرارة ادمععلارر ادئشععريو 
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س من %33ص لارر ادئشريوممن دم يشتركلا في نشاطات لئرامج ترريئيو في مجال  لكمو ادممدرل 
 .س*صادملارر ادئشريو إرارةلىذا يؤكر اىتمام ادمنظمات ادمدنيو ئادرراةو ئمفاىيم ،راةو ينو ادر فراراأ

 اطالعهم عمى جرد الموارد البشريةوفق  عمى عينة الدراسةح. توزيع األفراد 
اطال يععم   ععى جععرر   ععى لفععق  ينععو ادرراةععو  فععرارتلزيعع  اأأ س  – 8ص ادفقععرةس 4يل ععة ادجععرلل ص
 اأفعععرار  ينععععو مععععنمعععن دععععرييم اطعععالع   ععععى جعععرر ادمععععلارر ادئشعععريو إذ ئ عععة مدععععرل  ادمعععلارر ادئشععععريو

 ينععو  فععرارس مععن اأ%55صممععن دععيس دععرييم مدرفععو لخئععرة فععي  ععين ئ ععة مدععرل س ، %45ادرراةععوص
ديس درييم اطالع ئجرر ادملارر  من مأن ادمدرل اأكئر من ادمريرين ىم  إدى، لىذا يشير راةوادر

ممععا يؤكععر  ععدف اىتمععام .  ئادرراةععو ادمنظمععو ادمدنيععو ادرراةععو فععياأفععرار  ينععو  إدععىنةععئو ادئشعريو 
نعععو مجعععرر جعععرر أادمنظمعععو ادمررلةعععو ئجعععرر ادمعععلارر ادئشعععريو لاقت عععار مدعععرفتيم ئيعععذا ادمفيعععلم   عععى 

 مات األديو  ن اددام ين . رار اددام ين لجنةيم ، لأماكن  م يم لغيرىا من ادمد ل أ
 عمى تدقيق الموارد البشرية  اطالعهموفق  عمى عينة الدراسةخ. توزيع األفراد 
تعرقيق اطال يعم   عى   ى لفعق  ينو ادرراةو  فرارتلزي  اأب س  – 8ص ادفقرةس 4يل ة ادجرلل ص
إذ ئ عععة مدعععرل معععن دعععرييم اطعععالع   عععى تعععرقيق ادمعععلارر ادئشعععريو معععن اأفعععرار  ينعععو  ،ادمعععلارر ادئشعععريو

%س 67صاطالع   ى ترقيق ادملارر ادئشعريوس ، في  ين ئ ة مدرل ممن ديس درييم %33ادرراةو ص
مععن  دععيس دععرييم ممععن اأفععرار  ينععو ادرراةععو، لىععذا يشععير إدععى أن ادمدععرل اأكئععر مععن ادمععريرين ىععم 

 ادملارر ادئشريو نةئو إدى اأفرار  ينو ادرراةو في ادمنظمو ادمدنيو ئادرراةو .اطالع ئترقيق 
 اطالعهم عمى التدقيق االجتماعي  وفق  عمى عينة الدراسةد. توزيع األفراد 
اطال يعععم   ععععى تلزيععع  اأفعععرار  ينععععو ادرراةعععو   عععى لفععععق ت س  – 8ص ادفقععععرةس 4يل عععة ادجعععرلل ص

إذ ئ عة مدعرل مععن دعرييم اطعالع   عى ادتععرقيق االجتمعا ي  معن اأفعرار  ينععو  ،تعرقيق االجتمعا ي اد
%س 87س ، في  ين ئ ة مدرل ممن ديس درييم اطالع   عى ادتعرقيق االجتمعا ي  ص%13ادرراةو ص

مععن  دععيس دععرييم ممععن اأفععرار  ينععو ادرراةععو، لىععذا يشععير إدععى أن ادمدععرل اأكئععر مععن ادمععريرين ىععم 
  ي  نةئو إدى اأفرار  ينو ادرراةو في ادمنظمو ادمدنيو ئادرراةو .اطالع ئادترقيق االجتما

 ميزانية الموارد البشرية اطالعهم عمىوفق  عمى عينة الدراسةتوزيع األفراد ذ. 
ميزانيو اطال يم   ى تلزي  اأفرار  ينو ادرراةو   ى لفق ث س  – 8ص ادفقرةس 4يل ة ادجرلل ص
مععن اأفععرار  ينععو  ميزانيععو ادمععلارر ادئشععريوإذ ئ ععة مدععرل مععن دععرييم اطععالع   ععى  ،ادمععلارر ادئشععريو

 ميزانيعععو ادمعععلارر ادئشعععريوس ، فعععي  عععين ئ عععة مدعععرل ممعععن دعععيس دعععرييم اطعععالع   عععى %18ادرراةعععو ص
معن  دعيس م%س من اأفرار  ينو ادرراةو، لىذا يشير إدى أن ادمدرل اأكئر من ادمعريرين ىعم 82ص

                                                 

 .كركلكمركز ادترريب لادتطلير في راصرة   و  س*ص
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نةئو إدى اأفرار  ينو ادرراةعو فعي ادمنظمعو ادمدنيعو ئادرراةعو  و ادملارر ادئشريوئميزانيدرييم اطالع 
 ادميمو كلنيا غير مقرة من ادجيات ادد يا . في ذدك ىل  رم اددمل ئيذه ادتقانولادةئب  .

 لتحصيمهم العممي ًتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقار. 
، إذ  دت  ي يم ادد مي ًلفقا ينو ادرراةو  اأفرارتلزي  س 9ص ادفقرةس 4يل ة ادجرلل ص   

ادرئ لم %س، كما ئ الت نةئو  م و ررجو 6.7ئ الت نةئو اد ا  ين   ى ررجو ادماجةتير ص
 %س. 60ص ررجو ادئكادلريلس الت نةئو  م و%س من إجمادي  جم اددينو، فيما ئ 3.3صاددادي 

، فيما ئ الت نةئو  م و ررجو اإل راريو فما رلن (16.7 %)كما ئ الت ئةئو  م و ررجو ادرئ لم 
مي فر فييم ادتأىيل ادد ايتل  في ادرراةو ادمشملدين دمةتجيئينا يت ة أن لمّما ةئق. (%13.3)

و ادلةلق في اةتجائاتيم يمما يدني إمكانفقرات اةتئيان ادرراةو،  نلادخئرة ادكافيين دإلجائو  
 لاال تمار   ييا ئم راقيو  اديو.

 توزيع األفراد عينة الدراسة عمى وفق عممهم في وحدات الموارد البشرية. ز
فعععي ل عععرات ادمعععلارر  دم يعععمدً اتلزيععع  اأفعععرار  ينعععو ادرراةعععو لفقعععس 11ص ادفقعععرةس 4يل عععة ادجعععرلل ص

س ، %58مععن اأفعرار  ينععو ادرراةععو ص فعي ل ععرات ادمعلارر ادئشععريويدمععل إذ ئ ععة مدعرل مععن  ،ادئشعريو
%س مععن اأفععرار  ينععو ادرراةععو، 42ص فععي ل ععرات ادمععلارر ادئشععريويدمععل ال فععي  ععين ئ ععة مدععرل مععن 

ادقةععم اأكئععر مععن  ينععو ادئ ععث دععرييم ادتجرئععو لادخئععرة  أنيفتععرض  ، إذيفيععر مل ععلع رراةععتنالىععذا 
 ادكافيعععو فعععي مجعععال ادمعععلارر ادئشعععريو ، لكعععذدك دعععرييم ادمد لمعععات اد عععرلريو فيمعععا يخعععص ةياةعععات

 يا إ رى اد ئنات اأةاةيو في تطئيق  لكمو ادملارر ادئشريو .ل فل م يات ادملارر ادئشريو ئ
 الرقابة. توزيع األفراد عينة الدراسة عمى وفق عممهم في وحدات س

فعععي ل عععرات ادمعععلارر  دم يعععمدً اتلزيععع  اأفعععرار  ينعععو ادرراةعععو لفقعععس 11ص ادفقعععرةس 4يل عععة ادجعععرلل ص
س ، فعي  عين %30معن اأفعرار  ينعو ادرراةعو ص فعي ل عرات ادرقائعويدمعل إذ ئ ة مدرل من  ،ادئشريو

يفيعر مل علع %س معن اأفعرار  ينعو ادرراةعو، لىعذا 70ص فعي ل عرات ادرقائعويدمعل ال ئ ة مدرل من 
ادكافيو فعي مجادعو ، يمت ك ادتجرئو لادخئرة  أنمن  مل في ل رات ادرقائو  أنيفترض  ، إذرراةتنا

 ععام لتعععرقيق ادمعععلارر  رةععاء ر عععاصم ادتععرقيق ئشعععكل  فعععارة مععن ىعععذه ادخئععرة لادتجرئعععو فعععي إإذ يمكععن اإل
دتععرقيق ادععراخ ي س ،  ععر مجععاالت اأن تععرقيق ادمععلارر ادئشععريو أخععاص ص  ععى ا تئععار  ادئشععريو ئشععكل  

  ر ادركاصز ادميمو في تطئيق  لكمو ادملارر ادئشريو .أفان ترقيق ادملارر ادئشريو يدر  َّلمن ةم
 . توزيع األفراد عينة الدراسة حول مفهوم حوكمة الموارد البشريةش

 ، لل مفيلم  لكمو ادملارر ادئشريوتلزي  اأفرار  ينو ادرراةو س 12ص ادفقرةس 4يل ة ادجرلل ص
ديات  اكمو دألراء آىي تأةيس مدايير ل   لكمو ادملارر ادئشريو أناالتفاق   ى  إذ ئ ة مدرل

س %95صلكشف ادمد لمات لادمةاءدو لادمشاركو في  م يو اإلرارة لادتقييمطو تطئيق ادشفافيو اةئل 
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لىذا مؤشر  %س من اأفرار  ينو ادرراةو،5ص رم االتفاق م  ادمفيلم أ اله ، في  ين ئ ة مدرل 
تمت  ئو  ينو ل ناتج  ن ادمةتلى ادةقافي ادذي تميم   ى قئلل  ينو ادئ ث ديذا ادمفيلم ، لى

لرؤةاء اأقةام لادشدب لدرييم خئرة   ينو ادئ ث  مريو تت من ادمريرينأن ادئ ث لالةيما 
م  ما لرر في م لر  ًىذه ادنةئو تتقارب نةئيا أن ًلتجرئو أ ماديم كل  ةب طئيدو  م و .   ما

 اآلةار ادمتلقدو  نر تطئيق  لكمو ادملارر ادئشريو .
 الموارد البشرية تدقيقتوزيع األفراد عينة الدراسة حول مفهوم . ص

تلزي  اأفرار  ينو ادرراةو  لل مفيلم ترقيق ادملارر ادئشريو ، س 13ص ادفقرةس 4يل ة ادجرلل ص
 م يو شام و لمنيجيو لمل ل يو ل مل  لىإذ ئ ة مدرل االتفاق   ى ترقيق ادملارر ادئشريو 

االجتما ي في  مةتقل د   لل   ى مد لمات  لل اددنا ر لادظلاىر ل م يات ادنظام ادفر ي
يجار ررجو ادمطائقو  يالتشخي  ادمنظمو ل لل ادةياةات لاددم يات دالرض فيم اد ادو ادراىنو لا 

س ، %92صادترخل إجراءاتئين ادمد لمات ادتي تم اد  لل   ييا لادمدايير ادمل ل و لاقتراح 
لىل مؤشر  ادرراةو ،%س من اأفرار  ينو 8في  ين ئ ة مدرل  رم االتفاق م  ادمفيلم أ اله ص

جير   ى ت لر أفرار  ينو ادئ ث أىميو ترقيق ادملارر ادئشريو للجلر ادراف  لادرغئو   ى 
 تطئيقو في ادمنظمو .

 االجتماعي توزيع األفراد عينة الدراسة حول مفهوم التدقيق. ض
، إذ  االجتما يادترقيق  لل مفيلم  تلزي  اأفرار  ينو ادرراةوس 14صادفقرة س 4يل ة ادجرلل ص

ادترقيق االجتما ي ىل لةي و دالدتزام االجتما ي لادشفافيو لتئارل  أنئ ة مدرل االتفاق   ى 
%س ، في  ين ئ ة 82ص لدين لاددام ينؤ لادمة يرينة ادمةاءدو د ناع ادقرار لادمرادمد لمات لقيار

 إرراكلىذا يرل   ى  %س من اأفرار  ينو ادرراةو ،18مدرل  رم االتفاق م  ادمفيلم أ اله ص
ادتنفيذ ادفدال دمياميم  أةناء ادمفيلم كلنو يمر ادقارة لادمريرينىذا أىميو  ينو ادئ ث ئ أفرار

ادخا و ئادت  يل لادتقييم لادتل يات ادمتد قو ئنشاطات ادملارر ادئشريو ئادشكل ادذي ي من ديا 
 ئشري في ادمنظمو .ادملرر اد فيد مرلنو ئادتأةير  اأةاةيوادت كم في اددنا ر 

 ميزانية الموارد البشرية توزيع األفراد عينة الدراسة حول مفهومط. 
ادملارر ادئشريو ،  ميزانيو لل مفيلم  تلزي  اأفرار  ينو ادرراةوس 15صادفقرة س 4يل ة ادجرلل ص

%س من 7%س ، في  ين ئ ة مدرل  رم االتفاق م  ادمفيلم أ اله ص93إذ ئ ة مدرل االتفاق ص
يو اددمل ئيذا ادمفيلم كلنو تقانو ميمو ئير لىذا مؤشر ميم في إمكان اأفرار  ينو ادرراةو ،

ادذي يةتطيدلن من خالديا  ياغو ادقرارات لاإلجراءات لادتد يمات لادلاجئات  ادمريرين
 لادةياةات لاددم يات ادمط لئو ئادشكل ادة يم . 
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 األولالمبحث 
 حوكمة الموارد البشرية مضامين

المنظمات الحوكمة من أىم المضامير الترصدية والتحكمية التي نالت اىتمام جميع  ُّدعت          
القطاع الخاص . بل توصف بأنيا معمارية ىندسية إدارية حديثة ،  مسواء في القطاع العام أ

ترتكز عمى العدالة ، والثقة ، والشفافية ، والمسؤولية ، والمساءلة ، والكفاءة ، وتوليد المعمومات 
والحرية ، وتأسيس حزمة من القوانين واألنظمة والمعايير والقواعد التي تحكم العمل ، وتعمل 

دار عمى تحسين النتائ  . نظميةنجاز األىداف المإبالطريقة التي يتم فييا  مخاطرة الج وا 
   منظماتحوكمة ال:  أولً 
ات من القرن الماضي ، ويرجع يفي أواخر التسعين ( Governance )مفيوم الحوكمة  ظير   

دوار اإلدارة لتحقيق الشفافية والمساءلة والمشاركة في أمثل إعادة  عدة تحديات نتشار إلىىذا اال
( ، وىو مصطمح فرض نفسو وأوجد ذاتو قسرًا وطواعية ،  ٔ:  ٖٕٔٓتحمل المسؤولية ) الفرا ،

( الذي  Governanceويشير لفظ الحوكمة إلى الترجمة العربية لؤلصل االنكميزي لمكممة ) 
تم سابقًا إطبلق مصطمحات  إذوالت لتعريب الكممة عد عدة محاتوصل إليو مجمع المغة العربية ب

الحاكمية و ،  نظميالتحكم المو ،  نظميالضبط المو اإلدارة الجيدة ، و أخرى مثل اإلدارة الرشيدة ، 
اب تّ الك   لدىن األكثر شيوعًا وتداواًل أومصطمحات أخرى ، إاّل  المنظماتحوكمة و ،  نظميالم

 ( . ٔ : ٕٚٓٓ) يوسف ،  أو الحوكمة المؤسسية المنظماتكمة والباحثين ىو مصطمح حو 
وعمى الحوكمة كمفيوم يتضمن العديد من الجوانب  نإلى أ(  ٖٛ: ٕ٘ٓٓ) ميخائيل ، ويشير 

 :النحو اآلتي 
 ما تقتضيو من التوجيو واإلرشاد . الحكمة : -أ
من السيطرة عمى األمور بوضع الضوابط والقيود التي تتحكم في  ما يقتضيو الحكم : -ب

 السموك.
ما يقتضيو من الرجوع إلى مرجعيات أخبلقية وثقافية والى خبرات تم الحصول الحتكام :  -ج

 عمييا من خبلل تجارب سابقة .
 طمبًا لمعدالة خاصة عند انحراف السمطة وتبلعبيا بمصالح المساىمين . التحاكم : -د
توجد تعريفات متعددة لمحوكمة حسب األقبلم التي تناولتيا ، فإضافة إلى تناول مفيوم الحوكمة و 

من وجيات نظر من منظور محاسبي ، وقانوني ، وأداري . إال أن كثير من الباحثين تناوليا 
مدخل و مدخل العبلقات ، و ىا مداخل مختمفة وىي ) المدخل االستراتيجي ، دّ ارتأى الباحث ع  

مدخل و مدخل التحكم والسيطرة ،  و مدخل المعايير واآلليات ، و مدخل خمق التوازن ، و ام ، النظ
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( يوضح  المداخل التي تناوليا الباحثين ٘مدخل الفن ( والجدول )و مدخل اإلطار ، و العمميات ، 
 في تعريف الحوكمة .

 : مداخل مفيوم الحوكمة( 5) لجدولا
 مفيوم الحوكمة اسم الباحث المدخل

 
 
 

 كاستراتيجية
 

Williamson 
1999 ,8 

ستراتيجية تتبناىا المنظمة في سعييا لتحقيق أىدافيا الرئيسة ، وذلك ىي ا
يا شخصية معنوية مستقمة ور أخبلقي ينبع من داخميا بوصفضمن منظ

وناتجة بذاتيا ، وليا من الييكل اإلداري واألنظمة والموائح الداخمية ما 
بقدراتيا الذاتية بمنأى من تسمط أي فرد فييا يكفل ليا تحقيق األىداف 

 بالقدر الذي ال يتضارب مع مصالح الفئات األخرى ذات العبلقة .
 إبراىيم وكريم

ٕٓٓٙ  ،ٔ٘ٙ 
لتحسين أداء منظمات األعمال وتعزيز قدراتيا  ًجديدا ًاستراتيجيا ًمنيجا

 وتنافسيتيا في بناء وتطوير الميزة التنافسية المستدامة .
 الفرا
ٕٖٓٔ ،ٕٗ 

توجو استراتيجي لترشيد األسس والمبادئ والممارسات التنظيمية واإلدارية 
لتنمية المنافع من اإلمكانيات والموارد وفق قواعد ومعايير يتم االتفاق 

 عمييا
 

 كعالقات 
OECD 
2004,2 

نيا العبلقات بين إدارة المنظمة ومجمس إدارتيا ومساىمييا واألطراف إ
ذات العبلقة بيا ، وىي تشمل الييكل الذي يتم وضع أىداف المنظمة 

اسموب  ًواألدوات التي يتم بيا تنفيذ ىذه األىداف ، ويتحدد بيا أيضا
 متابعة األداء .

 
 
 
 

 كنظام

 ميخائيل
ٕٓٓ٘ ،ٕٛ 

نيا نظام مناعة وحماية يحكم واتجاه ، كما أرة عن حالة وعممية عبا
ونزاىة السموكيات  كافة الحركة ويضبط االتجاه ويحمي سبلمة التصرفات

 داخل المنظمة وحاجز حماية فعال .
 ناصرالدين
ٕٕٓٔ،ٙ 

نظام يتم بموجبو إخضاع نشاط المنظمات إلى مجموعة من القوانين 
الجودة والتميز في األداء عن واألنظمة والقرارات التي تيدف إلى تحقيق 

طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط المنظمة وأىدافيا 
 وضبط العبلقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في األداء .

Wolfensohn 
1999 : 15 

الذي يدور حول تحقيق العدالة والشفافية ومحاسبة  النظام ذلك نياإ
 المسؤولية  . 

خمق 
 التوازن

 حبلوة وطو
ٕٕٓٔ  ،ٚ 

في  ًكبيرا ًكتمة متكاممة تخمق التوازن داخل العمل الذي يسبب فقدانو خمبل
 المنظمة .
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كمعايير 
 واليات

 عزت
ٕٜٓٓ ،ٖ 

الحاكمة ألداء جميع األطراف من خبلل  المعايير واآللياتعممية وضع 
تطبيق الشفافية و اإلفصاح عن المعمومات وأسموب قياس األداء 

 .والمساءلة والمشاركة في عممية اإلدارة والتقييم
 السر
ٕٖٓٔ  ،ٗٗ 

تطبيق معايير ونظم الجودة والتميز التي تحكم أداء المنظمة بما يحقق 
ونزاىة السموكيات ، وبما يضمن سبلمة التوجيات ، وجية التصرفات ، 

الشفافية والمساءلة والمشاركة من جميع األطراف ، وتغميب مصمحة 
لمنظمي ردية بما يؤدي إلى تطوير األداء االمنظمة عمى المصالح الف

وحماية مصالح جميع األطراف ذات العبلقة المباشرة وغير المباشرة 
 بالمنظمة .

التحكم 
 والسيطرة

 ابو دقة
ٕٖٓٔ  ،ٕٖ 

 الضبط بغرض تحقيق الرشد . وأسسالتحكم والسيطرة من خبلل قواعد 

 
 كعمميات

 عبدالحكيم
ٕٓٔٔ ،ٖٔٙ 

دارةالعمميات التي تحدد كيفية ممارسة السمطة والرقابة  إنيا الموارد من  وا 
 جل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .ا

 
 كإطار

فاتح وعيشي، 
ٕٓٓٛ ،ٖ 

ونزاىة المعمومة المالية المعروضة ولمحد إطار تنظيمي لضمان صدق 
 يمن استخداميا بطريقة سمبية تمس بمصالح األطراف الدائمة وذو 

 .الحقوق في المنظمة
الخضيري ،  كفن

ٕٓٓ٘ ، ٘ٙ 
ممارسة الرشادة والعقبلنية وتعظيم الثقة وتنمية عوامل األمان  نيا فنإ

وفي الوقت ذاتو  ،وتفعيل توظيف الموارد وزيادة وتنمية القيمة المضافة
تحقيق حكمة ورصانة السموك والتصرفات اإلدارية وحماية المشروعات 

 .من عناصر الفساد اإلداري والرعونة اإلدارية
ىم من الباحثين المؤشرة أسماؤ  ةالباحث وتمت الستفاد من لدنتم تحديد المداخل المعتمدة 

 في متن الجدول في إعداده
لتشكل  ىي الحوكمة األم انبثقت منيا أنواع عديدة من الحوكمة المنظمةحوكمة  ُّدع  كما يمكن 

بمجموعيا حزمة متكاممة يمكن لممنظمات في ظل التعقيد الشديد ، وحاالت عدم التأكد ، 
االجتماعية وغيرىا ( و المعموماتية ، و االقتصادية ، و المالية ، و واألزمات بكل أنواعيا ) البشرية ، 

خاطر . إذ تحقيق أىدافيا ، وىي بمجموعيا بمثابة خط الدفاع األول الذي يحمي المنظمة من الم
 : األنواع اآلتية من الحوكمة وكما يأتي المنظمةعن حوكمة  تتفرع أنيمكن 

 



34 

 

دارة االستثمارات ذات إ:  حوكمة الموارد البشرية - أ نيا فعل في قيادة وظيفة الموارد البشرية وا 
 (Mercer , 2003 ,2)الصمة ِل :

البشرية ورأس المال األداء األمثل من خبلل تحسين أداء موجودات المنظمة لمموارد  .ٔ
 (.البشري ) الموارد والميارات والخبرات داخل المنظمة لتمبية االحتياجات الكمية لؤلعمال

 . الوفاء بالمسؤوليات القانونية )بما في ذلك تكافؤ الفرص وسيولة الوصول إلييا ( .ٕ
 . مخاطر الموارد البشرية المنظمية تخفيفتجنب و  .ٖ
 احتياجات األعمال .مواءمة  أولويات الوظيفة مع  .ٗ
ة ألعمال الموارد ات التنفيذية حول الجوانب الرئيستمكين الموارد البشرية من اتخاذ القرار  .٘

 البشرية )بما في ذلك التخطيط والعمميات والرصد والتحسين المستمر (
سن إدارة التمويل العام في نظام موثوق ومتماسك وكفوء لمرقابة : وىي ح   الحوكمة المالية - ب

 . (Martin & McGoldrick , 2009 : 9)المالية في المنظمة عمى نحو فعال .
دوار مبلئمة ومسؤوليات وىيكل ضمن المنظمة لضمان وىي تأسيس أ :حوكمة إدارة التغيير  - ت

 (Branson , 2008 : 6)نجاح التغيير . 
التنفيذية  اإلدارةاإلدارة و  القدرة التنظيمية التي يمارسيا مجمس نياإ:  حوكمة تقانة المعمومات - ث

تقانة المعمومات والرقابة عمييا بما يضمن  ستراتيجيةالتقانة المعمومات في صياغة وتنفيذ 
 (Etzler, 2007, 18). المنظمة أعمالتوافق تقانة المعمومات مع 

كل محدد عمى ترتيب األمن بالعمل. وىي عممية تزويد النتائج التي تركز بشحوكمة األمن : - ج
(Commonwealth of Australia , 2009 : 2) 

من تكنولوجيا المعمومات لتقدم الضمان تأسيس ودعم أ حوكمة امن تكنولوجيا المعمومات : - ح
في تحقيق أىداف األعمال ومتطمبات أصحاب المصمحة لحماية المعمومات المتجمعة بشكل 

 (Commonwealth of Australia, 2009 : 4) مستمر .
 والطاقم اإلدارة مجمس مسؤوليات لتحديد ييدف المعالم محكم نظام    :المستشفيات حوكمة - خ

 ( ٕ:  ٕٕٔٓ)جوىرة وفوزية ،  .البشرية بمسؤولياتيا المينية الموارد تمتزم حتى الطبي
خدمة الصحة العامة عن  الذي من خبللو تتم مساءلة منظمات اإلطار الحوكمة السريرية : - د

يق مستويات عالية من الرعاية عن طريق التحسين المستمر لنوعية خدماتيا ، وضمان تحق
 .( ٖٔ:  ٕٗٔٓخمق بيئة كفيمة بازدىار التميز في الرعاية السريرية . ) حنتر ، 

(  حوكمة المخاطر وغيرىاو حوكمة المعمومات ،  عن العديد من الحوكمات المعتمدة ) ًفضبل
 غيرىا .ستراتيجية أو اعتمادىا الحقا كحوكمة الرؤية االمن الحوكمات المحتمل 

كما مبين في مظمة ألنواع مختمفة من الحوكمة  تعد المنظمةن حوكمة وتأسيسا عمى ذلك فإ
 ( .ٕ)من الحوكمة كما يوضحو الشكل  عدة أنواع إذ إنيا تضمأعبله ، 
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 المنظمةحوكمة                                            
 
 

 الحوكمة المالية   حوكمة الموارد البشري                                   
 حوكمة األمن   التغيير ةحوكمة إدار                                       

 من تكنولوجيا المعموماتحوكمة أ    حوكمة تكنولوجيا المعمومات             
 الحوكمة السريرية   المستشفيات حوكمة      

                          ....................             .................. 
                          ....................             .................. 
  مظمة ألنواع مختمفة من الحوكمة المنظماتحوكمة  (2الشكل  )

 من اعداد الباحثالمصدر 
 الموارد البشرية : مفيوم حوكمة ثانياً 
 حوكمة الموارد البشريةفكرة .  1

 ،دوافع اإلبداع و  ،توسيعيا عبر الحدود و  ،تقميل تعقيد األعمال استثمار رأس المال البشري ، و 
دارة ،السعي لتحقيق ميزة تنافسية و  ،تأمين الموارد الشحيحة و  ،وتحقيق عوائد المخاطر البشرية  وا 

تقع عمى عاتق يبدو جميعيا قضايا وتحديات  .والتسريع نحو التغيير التنظيمي  عمى التكنولوجيا،
 ًجديدا ًيتطمب منظوراكمو ىذا  إن المنافسة. ين في بيئة عالمية شديدةكبار المديرين التنفيذي

 ، اإلدارة والمراقبةو ،  ياوظائفو  من خبلل نظام يتيح دليل الموارد البشرية ًجديدا ًوتعريفا
الخدمات لدعم أداء األعمال ، والتخفيف من التكاليف و ،  اسمةتراتيجيات الموارد البشرية الحاسو 

  .مقوى العاممةالمثمرة لوالمخاطر البشرية ، ودعم المشاركة 
ادارة  يجب أن تكون معقدة بيئةظل في انو و  (Commonwealth , 2010 : 12)أوضح و 

وكيف ستجمع األىداف طويمة  ، ستراتيجيةقيادة اال األجدر عمى اإلمساك بزمام الموارد البشرية
بمغت السمطة  إذميزة تنافسية من خبلل األفراد والتنظيم.  تصنعو  ، في المنظمة وقصيرة األجل

صبحت لدييا الفرصة لوجوب تغيير أ إذ،  ًحاسما ًالتنفيذية في إدارة الموارد البشرية منعطفا
ص ستراتيجية  فيما يخاالستجابة لبلحتياجات االوضرورة ودعم األنظمة الخاصة بيا  نموذجاأل

الشراكة مع قادة  إلى ًوصوال ًفي أماكن العمل التي تزداد تعقيدا عاممينمساعدة المديرين ونجاح ال
الوضع الجديد لمموارد البشرية  إلى( يوضح االنتقال من الوضع الحالي ٖ) لشكل. وا المنظمة

 كبر .الذي يعطي قيمة استراتيجية أ
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 توزيع موارد الموارد البشرية                                      توزيع موارد الموارد البشرية
 الحالية                                                           المستقبمية       

 
 الستثمار في عمميات المعامالت المخصصة إلى تطوير الموظفين               اإلدارة والتخطيط رفع         والتخطيط اإلدارة 

 الستراتيجي                                     وخدمات الزبائن                                               الستراتيجي   
7 % 

                                                                                                                      ٔٗ  % 
 عمميات الموارد البشرية الخاصة بتحقيق التميز والنتقال الى المنظمة                             

 الواحدة                                                                                                                                                       
 %ٔ٘خدما                                                                                                               % ٖٔ

 
 انتقال ثقافة اللتزام إلى ثقافة تعمم                                          

 
 
 إلى ربح حرب  فة المنظميةخسارة المعر انتقال %                                        62

 الجديدةالمواىب                                                                
 ٖ٘% 

 
 زيادة ارتباط محركات الموارد البشرية ، وزيادة إنتاجيتيا                                                

 المعامالت                                                                   

 ( يمثل التحول من حالة الموارد البشرية الحالية إلى قيمة استراتيجية أكبر3الشكل  )
Source: Commonwealth, (2010) , Massachusetts Executive Branch HR 
Strategic Plan , p14 . 

تحدد فيما إذا كانت بحاجة إلى عممية التغيير  أنن المنظمة ينبغي عمييا المنطمق فإومن ىذا 
ل والمتمثمة بالممارسات يتضمن محركات التحو  أنالذي يجب الجديد  إلى األنموذج واالنتقال
ن باقي المنظمات ، إذ تعد حوكمة والتي تميزىا م (DNA)صبغة  التي تعطي لممنظمةالجديدة 

رية ( دور حوكمة الموارد البشٗية إحدى ىذه المحركات الحديثة ، ويوضح الشكل )الموارد البشر 
. ففي حالة وجود فجوة عالية بين ممارسات المنظمة وممارسات المنظمات  في عممية التحول
ستراتيجية لممنظمة من جية أخرى ، األمر ، ووجود أىمية عالية لؤلعمال اال الرائدة من جية

نتقال من خبلل حوكمة الموارد البشرية التي تقدم أفضل إطار لممارسة الذي يعني ضرورة اال
جراءات الموارد البشرية ضمن المعايير القانون  ية واألخبلقية والمينية.سياسات وعمميات وا 

إن عممية االنتقال ىذه التي يتم فييا استعمال محركات حديثة كحوكمة الموارد البشرية وعمى 
لئلدارة  ٌمحك  ، بل ىي منيج م   ًاستراتيجيا ًالموارد البشرية ىي ليست ىدفا اعتبار أن حوكمة

وتعطي وظيفة الموارد البشرية القدرة عمى تحقيق أىدافيا االستراتيجية والعممياتية ونتائج األعمال 

 خذِبد اٌمىي  

 

 اٌؼبٍِخ    
 

 

 

 اٌّؼبِالد        

 

 

 

 

 خذِبد اٌمىي

 

 اٌؼبٍِخ   

 

 االٔزمبي
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، ومن أجل ىذا يتطمب أن تكون حوكمة الموارد البشرية منسجمة ومتوافقة ومتبلئمة مع 
 عمال المنظمية من أجل إنجاز األىداف المنشودة .إستراتيجية األ

 
 إعادة التصميم النتقائي                               التحول ) النتقال(عالية                      

 
   

 
  

 متوسطة    
 

 الرفع التنفيذ 

  
   

 منخفضة   
 

 عالية منخفضة                        متوسطة 
 
 

 ( يمثل مجاالت االنتقال المستمر إلدارة الموارد البشرية4الشكل )
Source:Deloitte ,2004. Human Resources Leading  Practices study . 

 مفيوم حوكمة الموارد البشرية.  2
متأخر أن األفراد ىم بشكل  ونيدركقادة من العدد بان  ( Kreissl , 2012 : 2)أوضح        
ن إلذا ف ، المنظمةاألعمى في  النسبةتمثل عاممين كمف الن أو األكثر أىمية .  المنظمةثروة 

حوكمة الموارد  أنإذ تحمل إدارة مثل ىذه النفقة الرسمية بطريقة عشوائية . يمكنياال  المنظمات
بإطار لضمان أنيا ال تيبط إلى الفوضوية في غياب القواعد  عمى تزويد المنظمةتساعد البشرية 

جراءات العمميات المعيارية المتعمقة بإدارة األفراد .و  وأشار )الدوعجي وعمي ،  التعميمات وا 
يعد  ٕٕٓٓعام  (Sarbanes – Oxley)أوكسمي     -قانون ساربينز أنإلى ( ٚٔ:  ٕٔٔٓ

أحد دوافع ولوج مصطمح حوكمة الموارد البشرية ، إذ توجد عبلقة مباشرة بين القانون أعبله 
حية وسبلمة المعمومات ، ة بتوكيد صبلمزم  اإلدارة العميا ستكون م   إن ، إذ المؤسسية والحوكمة

تحميل الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو ما يكافئيما المسؤولية عن حاالت الفساد  عن ًفضبل

 

 
 اٌفدىح

 

 ثُٓ

 

 ِّبرضبد

 

 اٌّؤضطخ

 

 

 واٌّّبرضبد

 

 

 اٌرائذح

 ضزرارُدُخ األػّبي ٌٍّٕظّخأهُّخ ا

اٌزخطُظ االضزرارُدٍ 

 ٌمىح اٌؼًّ

 ػاللبد اٌّىظفُٓ

 اٌزطىَر واٌزؼٍُ

 اٌّىبفآد اإلخّبٌُخ

رطىَر اٌمُبدح / رخطُظ 

 اٌزؼبلت

 

 

 األداء إدارح

زىوّخ اٌّىارد 

 اٌجشرَخ
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 التقارير واتخاذ القرارات بشأن إعدادبالمعمومات والمساءلة القانونية والشخصية والموثوقية في 
سياسات وعمميات الموارد البشرية حتى في حالة ادعائيم عدم المعرفة أو العمم منطمقين من 

أن مصطمح إلى  ( Mercer  ,2003 : 2 ) وأشار مفيوم ) القانون ال يحمي المغفمين ( .
مع الجيود  حوكمة الموارد البشرية قد تم تصوره في منتصف تسعينيات القرن المنصرم متزامناً 

ن حوكمة الموارد شريك في األعمال ، وألالواسعة والرامية في تحويل وظيفة الموارد البشرية إلى 
البشرية ممارسة تنظيمية ناشئة ) منبثقة ( فميس ىناك تعريف عام يمم بجميع جوانبيا، ويمكن 

الجيد( وذلك  وم المرضي )الكافيتباع المفيلحوكمة الموارد البشرية من خبلل اإعطاء تعريف 
في أعطاء تعريف المفاىيم في العموم االجتماعية وىما  انتين تم تأسيسيما لتستخدماتباع تقبا
 & Butler) ف عرّ  ، فقد (Dalkir,2005:10) طة السيمانطقيةير يل المفيوم والخة تحمانتق

Fuller , 2002 : 3 )عن  نظماتي عبارة عن نظام لمساءلة المحوكمة الموارد البشرية ى أن
حوكمة الموارد  إلى أن ( APS , 2005 : 2 ) وأشار. عامميندارة عادلة وفعالة لجميع الإ

البشرية ىي مزيج من المسؤوليات والسياسات والعمميات والتدابير التي تمارسيا السمطة التنفيذية 
دارة المخاطر ، واستخدام الموارد التوجيو االستراتيجي ، وضمان إ تعطيل نجاز األىداف ، وا 

لحوكمة الموارد البشرية  ًمفيوما (Paauwe, 2008 : 5)وأعطىبطريقة مسؤولة مع المساءلة . 
جل بطريقة كفوءة وفعالة وشفافة من أ بأنيا القدرة عمى الحكم والسيطرة عمى مدى المسؤوليات

حوكمة  أن ( Martin & McGoldrick , 2010 : 9) وحدد كل من تقديم قيمة مضافة .
الموارد البشرية ىي نظام لممساءلة والوضوح واإلدارة الكفوءة لجميع الموظفين ، وتحديد مبادئ 

 . حسن إدارة الموارد البشرية من خبلل التطوير الوظيفي واالتصاالت والمعاممة العادلة والمشاركة
ي ينبغي أن تعتمده  ىي النظام الذلبشرية أن حوكمة الموارد ا (Saliba , 2010 :1) وبين 

جل التأكد من أن الموارد البشرية التي يتم إدارتيا بشكل مناسب ورصدىا بعمق المنظمات من أ
 Moore , 2011)وأوضح بالطريقة التي تخفف من أية مخاطر ذات الصمة بالموارد البشرية . .

في تحديد األدوار  أدخمتيا المنظمة  التي ىي العممية والممارسةحوكمة الموارد البشرية  أن ( 1,
والسمطة ، والمسؤوليات ، واتخاذ القرارات ، وفي نياية المطاف مساءلة جميع الموظفين واإلدارة 

البشرية ىي األسموب حوكمة الموارد  أن(  ٗ٘:  ٕٔٔٓلصالح مساىمييا . ويرى ) ضحاوي ، 
ستراتيجية ، وتطوير االطتو توجيو أنشطة المنظمة ، ومتابعة تنفيذ خطتيا اسالذي يجري بو 

لحوكمة الموارد البشرية  ًتعريفا ( Kreissl, 2012 : 2)وأعطى  .أنظمتيا ، وطرائق تقييم أدائيا
طة تقديم إطار اسفي إنجاز األىداف بشكل أخبلقي بو عمى أنيا السياسات والعمميات التي تساعد 

يات المنّظمة ، والمعرفة ، والدعم ، وتمكين األعمال من تعظيم رأس المال البشري لممارسة العمم
  .العاممينأنيا العممية التي تدار بيا العبلقة بين  (Uysal,2013:3) . وأكد
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 نشأة حوكمة الموارد البشرية.  3
التوقف عند بعض المحطات الميمة  بعد مراجعة تطور الفكر التنظيمي عبر مراحمو ، يمكن     

م تستخدم ىذا التي أشارت إلى حوكمة الموارد البشرية من خبلل بعض اإلجراءات إال أنيا ل
شيدت نيايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ظيور العديد من  المصطمح بذاتو . إذ

الباحثين الذين كرسوا جيدىم لدراسة كيفية إنشاء المنظمات وعمميا وتنظيميا وتطورىا ، إذ نجد 
 Maxعود إلى د البشرية من الناحية اإلجرائية ين الجيد األكثر كبلسيكية لتعريف حوكمة الموار أ

Weber تي :   الذي تضمنت إجراءاتو اآلنظرية البيروقراطية مصمم ال                        
( Fukuyama , 2013 : 5 ) 

 يخضعون لمسمطة ضمن مجاالت محددة . عاممونال .ٔ
 منظمون ويعرفون تدرج الوظيفة بشكل واضح . العاممون .ٕ
 مجاالت القدرة محددة لكل وظيفة .   .ٖ
 قة التعاقدية االختيارية .الوظائف مزودة بالمعمومات ذات العبل .ٗ
 . عمى أساس قاعدة المؤىبلت التقانية اختيار المرشحين يجري .٘
 ولون خاضعون لبلنضباط والسيطرة الصارمة .المسؤ  .ٙ

تشير فييا كل فقرة من  اءات تضم في محتواىا إيماءات ميمةن ىذه اإلجر ويرى الباحث أ
( إلى ٔتشير الفقرة ) ًالموارد البشرية . فمثبل الفقرات إلى واحدة أو أكثر من مبادئ حوكمة

الوضوح في  ( تؤكد أىميةٖالصبلحية ، والفقرة ) ( توضح الشفافية وحدودٕالمسؤولية ، والفقرة )
ة الفرد ( فإنيا تبين البعد القانوني وتحديد عبلقٗشاغمي الوظائف ، أما الفقرة ) األفراداختيار 

( ٙ( تعطينا بوضوح مبدأ العدالة ، وتظير لنا الفقرة )٘ة )الفقر  بالمنظمة وحدودىا ، في حين
 إنمن مبادئ حوكمة الموارد البشرية أال وىو المساءلة . وبالمحصمة يمكن القول  ًامبدأ ميم

 بدايات مفيوم الحوكمة لمموارد البشرية قد ظيرت في ىذه النظرية .
فييا  حددإذ  Taylorممية لرائدىا والمحطة الثانية التي سنتوقف عندىا ىي نظرية اإلدارة الع

المبادئ العممية لممنظمات وركز فييا عمى تحميل الوظيفة وعمى مبادئ إدارة الموارد البشرية ، 
دارة ، إذ إ تنظيمياً  ًًالتي وجد فييا اختبلالفة وركز عمى الوظي نو أكد أىمية تحميل الوظيفة وا 

بكفاءة لوظائفيم . وأشار إلى وجود بعدين  ة بطريقة عممية لكي يعمل العاممونالموارد البشري
خر يتعمق بالجانب البشري ، إذ قام موظف أوليما ذي صمة بالتنظيم واآللزيادة كفاءة ال

Taylorرة الموارد البشرية من جية تطوير آليات تحميل الوظيفة من جية ، وتطوير مبادئ إداب
 . (ٙٓٗ:  ٕٕٓٓ)مرعي ، لتعويض ( او الرقابة ، و التدريب ، و التي حددىا ) التوظيف ، أخرى 

البشرية ، إذ تعد ىذه  وفي نظرة متمعنة ليذه المبادئ نجد أنيا تعد سياسات إلدارة الموارد
ن خبلل ىذه الركائز األساسية المؤلفة إلطار حوكمة الموارد البشرية  ، وم ىحدالسياسات إ
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كان يروم إلى وضع المعايير والقواعد واإلجراءات العممية في  Taylorن السياسات )المبادئ( فإ
 َّمع المعايير الموضوعة ، ومن ثم مجاالت الموارد البشرية ، ومن ثم الرقابة الفعمية والمقارنة

فان نظرية اإلدارة العممية ىي ليست مجرد أسموب أو وسيمة بل ىي فمسفة تحاكي العبلقة مابين 
 .الموارد البشرية والعمل 

، إذ أشار )بوخمخم ، Henri Fayolلقائدىا    والمحطة الثالثة ىي نظرية اإلدارة اإلدارية
التي حدد فييا بالفكر اإلداري  ًرامن أكثر النظريات الكبلسيكية تأثتعد نيا إلى إ(  ٗ:  ٕٕٔٓ

   أربعة عشر مبدأ والتي أشار فييا بوضوح إلى أىمية السمات اإلنسانية عمى عكس المحطتين
 (ٔ  ،ٕ   )Max Weber  وTaylor  التي تجاىمت السمات اإلنسانية وركزت عمى جانب

وحدة القيادة ، و االنضباط ، و السمطة ، و إدارة الموارد ، وتتضمن ىذه المبادئ )تقسيم العمل ، 
النظام ، و سمسمة أو خط السمطة ، و المركزية ، و التعويض ، و اإليثار ، و وحدة التوجيو ، و 
التعاون ( . وفي ىذه المبادئ مؤشرات و المبادأة ، و استقرار واستمرارية األفراد ، و المساواة ، و 

عديدة تنم في محتواىا إلى منظور واسع لجوانب العمل اإلداري والتنظيمي فيما يتعمق بجانب 
من ىذه المبادئ ىي ذاتيا المبادئ المعتمدة اليوم في  ًاكبير  ًاالتي يشكل قسمة الموارد البشري

 الموارد البشرية . حوكمة
التي ( .  ٜٗ٘ٔلرائدىا )بيتر دراكر،  وتتمحور المحطة الرابعة حول نظرية اإلدارة باألىداف

عمى الرغم من  احد األساليب اإلدارية التي تنمي اإلحساس بالمسؤولية لدى األفراد العاممين تعد
إلى (  ٖ:  ٜٜٙٔ)صالح ،  إذ أشار،  ان احدى سمبياتيا ىي الميكافيمية )الغاية تبرر الوسيمة(

تعطي التوجيو الكافي ، وتنشئ روح الفريق ، وتجعل األىداف الشخصية  أن االدارة باالىداف
وم عمى أساس المشاركة بين سموب اإلدارة باألىداف يقإن أمنسجمة مع أىداف المنظمة . إذ 

 عن طريقوالعاممين في تحديد أىدافيم وخططيم لموصول إلى أغراض مشتركة  المديرين
 تي :نظرية العديد من المبادئ منيا اآلتمتمك ىذه ال التعاون والتشاور ، إذ

مبدأ صوت العامل والمشاركة : وىي مشاركة كل من المديرين والعاممين في وضع األىداف  - أ
 وأساليب تحقيقيا.

 ارات.مبدأ االلتزام : وىو الرابط الذي يتطمب وجوده عند العاممين كونيم شاركوا في صنع القر  - ب
مبدأ المسؤولية والمساءلة : بسبب مشاركة الجميع في وضع األىداف ، ينبغي عمى الجميع  - ت

 نجاز األىداف المقررة .ؤولياتيم والمساءلة عن النتائج وا  تحمل مس
االنفتاح والوضوح في عممية صنع القرار ، وتخصيص الموارد ،  إلىالشفافية : وىي تشير  - ث

 وتتبع النفقات .
البشرية متجذرة في ىذه حوكمة الموارد  أننو في نظرة متفحصة ليذه المبادئ نجد فإ َّومن ثم

وأضاف ارد البشرية ، حوكمة المو  وبأخرى إلى  تشير بطريقة أىدافيامن  الكثيرن النظرية وأ
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كصيغة  أفرادىامختمفة في التعامل مع  أساليبىذه النظرية استعممت  أن( ٜٜٙٔ)صالح ،
والمساءلة لتحقيق حاالت مثمى لنجاح المنظمة ، مما يعني ضرورة  واألداءاالنفتاح والحوار 

 .   اإلنسانيوجود معايير في جميع جوانب المنظمة بضمنيا الجانب 
و نظرية  Chris Arggrisوتتضمن المحطة الخامسة مدخل الموارد البشرية والمتمثمة بنظرية 

Likert  ونظريةDouglas Mc Greger جميع ىذه  أن( ٚٗ: ٖٕٔٓ،أوضح )كيث . إذ
نما غاية أيضا . لذلك أكد ىذا  أن إلى أشارت النظريات المورد البشري ىو ليس وسيمة فقط وا 

المدخل أىمية تطوير المورد البشري كونو المورد األساس في المنظمة من خبلل اعتمادىم عمى 
في حوكمة الموارد البشرية  حد العناصر الميمةأاإلدارة التوجييية ، وتعد ىذه اإلدارة التوجييية 

ىذا المدخل يوضح أن بيئة العمل التي تؤدي إلى تصميم  إن. إذ  ًكما سيتم عرضيا الحقا
سياسات وعمميات الموارد البشرية والتي تراعى فييا العوامل اإلنسانية لمعاممين ستؤدي إلى إدارة 

 . وتخفيفيا مخاطر الموارد البشرية
األنماط السموكية  أنتكون عند نظرية النظام المفتوح التي ترى ومحطتنا السادسة واألخيرة س

( ٓٛ: ٕٚٓٓأشار)عبدالعميم ،إذ الفعمية لؤلفراد والمنظمات ىي التي تشكل ىيكل المنظمة ، 
جراءات الموارد البشرية كتعد وبموجب ىذه النظرية  أنو ن التطبيق ونيا مدخبلت ، وأسياسات وا 

ومات بمثابة العمميات في ىذا النظام ، أما المخرجات فيي المعموالممارسة ليذه السياسات تعد 
ن دورة حياة الموارد البشرية وااللتزام . ووفق ىذه النظرية فإ والقرارات الخاصة بإدارة مخاطر

وظيفة الموارد البشرية لم تكتمل ما لم يصاحبيا معمومات مرتدة ناتجة عن تقارير تدقيق الموارد 
 بخصوص صحة السياسات وتطبيقيا .البشرية وميزانيتيا 

النظريات التي كانت  من ًاالستعراض الممخص الذي تناول عدداوتأسيسا عمى ذلك ومن خبلل 
األساس في بناء مفيوم ومحتوى حوكمة الموارد البشرية مما تزخر بو األدبيات من نظريات ، 

وكمة الموارد البشرية لم ح أن إلى الغرض الرئيس من ىذا االستعراض كان ألجل اإلشارة أن إال
تأت من فراغ ، بل ىي عبارة عن نتاج تراكمي ومعرفي وعممي لما زخرت بو األدبيات ، وقد 

 تطورت حوكمة الموارد البشرية بتطور ىذه النظريات لتظير لنا بشكميا الحالي . 
األسس النظرية لحوكمة الموارد البشرية.  4  

لقد تطرق العديد من الباحثين والميتمين في مجال الحوكمة ومن خبلل دراساتيم إلى األسس 
ق ووجيات نظر مختمفة ، والسبب ائالنظرية التي تم التطرق إلييا جرى النظر إلى الحوكمة بطر 

في ذلك ىو اختبلف البيئات القانونية والتشريعية نظرا الختبلف الخمفيات الفكرية والثقافية 
 ( يوضح ذلك . ٙ) ؤالء الباحثين . والجدولمعرفية ليوال
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 واإلدارة األعمال أخالقياتالربط بين النظريات الرئيسة في الحوكمة من خالل  (:6) الجدول
 الستراتيجيةإلدارة الموارد البشرية  ستراتيجيةال

النظرية التي تقوم عمييا  وجيات نظر أخالقيات العمل نظريات الحوكمة
 اإلستراتيجيةاإلدارة 

اآلثار المترتبة عمى حوكمة 
SHRMالمناخ التنظيمي & 

 اآلثار المترتبة عمى الموارد البشرية
ّٔىرج اٌمُّخ اٌّطبهّخ أ. 1

 اٌزمٍُذَخ 

 

 اٌهذف : 

ٌشرذ وُفُخ اٌّطبهُ َطؼً 

ٌزسمُك ألظً لذر ِٓ اٌؼىائذ ػًٍ 

 اضزثّبرارهُ

 

 

األخالقيات األنانية ، التركيز عمى 
اتية ، رغبات المصمحة الذتعظيم 

 التنفيذيين السوق وكبار المديرين
يكية القتصاديات الكالس

الجديدة واإلدارة 
 ستراتيجية الكالسيكيةال

اٌؼرع اٌىزذوٌ ٌٍّٕظّخ ، 

اٌزروُس ػًٍ اٌؼبئذ ػًٍ رأش اٌّبي 

اٌجشرٌ وإدارح اٌّىارد اٌجشرَخ   ) 

ثّب فٍ رٌه اٌزىٍفخ  Hardاٌظٍجخ( 

ٌٕطت واٌّرؤخ إًٌ اٌذخً ، ا

وضُبضبد اإلدارح واٌّىاهت 

 اٌخبطخ واٌمُبدح.

اٌّىارد اٌجشرَخ وسراش      ) أوطُبء( 

إدارح اٌّىاهت واٌّطزشبرَٓ ػًٍ اٌمُّخ 

 اٌّضبفخ ٌٍّىظفُٓ 

فٍ اخزُبر اٌّدٍص ،  ال / دور ِسذود

 واٌزطىَر واألخر.

ِغ دور  HRاٌزروُس ػًٍ رلبثخ رىبٌُف 

 اضزرارُدٍ ِسذود

 

ٔظرَبد اٌمُّخ اٌدذَذح .  2

ٌٍّطبهُّٓ ، ؤظرَخ اإلشراف ، 

 ّٔىرج لُّخ اٌّطبهُّٓ  اٌّطٍؼخأو

 اٌهذف :

االهزّبَ إلٔمبر لُّخ زمىق 

 اٌّطبهُّٓ .

 

تمطيف األخالقيات األنانية، 
لمعاممة الناس بكرامة )اإلنسانية( 

صحيحة أخالقيا من واإلجراءات ال
 ولين التنفيذيينجانب كبار المسؤ 

 لذراد دَٕبُِىُخ 

 )زُىَخ(

ضزرارُدُخ اٌؼرع ا

اٌمبئّخ ػًٍ أضبش 

 اٌّىارد

 

فٍ   ذوَخ أضبشٔظرَخ اٌىز

إٌّظّخ ، اٌمبدح وسراش )أوطُبء( 

ٌمُّخ زمىق اٌّطبهُّٓ ، وٌىٓ ِغ 

واخجبد ٌزىىْ ثّثبثخ ِضُف 

 ، soft)ٌُٕخ( 

HRM  ُٓرفؼًُ ِشبروخ اٌّىظف

.اٌزىازْ ثُٓ ) اٌخبص( وضُبضبد 

اٌّىهجخ اٌشبٍِخ.ضّؼخ إدارح 

إٌّظّخ وّب طبزت اٌؼًّ َٕظر 

إٌُهب ػًٍ أٔهب لضُخ أضبضُخ . 

زبٌخ لطبع األػّبي ٌالضزرخبء ) 

) اٌّطؤوٌُخ   CSRِرربذ( خففذ 

 االخزّبػُخ ٌٍّٕظّبد (.

HR  وسراش ٌٍزٕىَر )اإلرشبد( ثمبفُب

واخزّبػُب / ٔهح ِزطىر إلدارح اٌّىارد 

 اٌجشرَخ.

HR بفخ إٌّظّبد .وؤوطُبء فٍ ثم 

HR   وؤوطُبء ػًٍ لُبدح اٌزطىَر واٌذور

 اٌّسزًّ ٌزُّٕخ اٌّدٍص.

 

 . ٔظرَخ أطسبة اٌّظٍسخ  3

 

 اٌهذف :

فهُ أوضغ ٌٍفبػٍُخ ِٓ خالي إلرار 

)إدران( ِدّىػخ واضؼخ ِٓ 

اٌّظبٌر )اٌسمىق( اٌّشروػخ فٍ 

إٌّظّخ ػًٍ اٌّذي األهذاف واٌمُُ 

 االلزظبدَخ وغُر االلزظبدَخ.

أعظم فائدة ألكبر أغمبية  –النفعية 
 ، أىمية التمسك لمعقود الجتماعية

النظرية المؤسسية 
والنظرية الموقفية 

 لمنظماتيالالقتصاد 
 الجديدة

،  التعددية أساس نظرية المنظمة
التركيز عمى الموظفين كمفتاح 
أصحاب المصمحة ) األطراف 
المعنية(مع حقوق وباسم 

 سيا.الموضوعات مع الماضي نف
 القوة الناعمة والصمبة

HR   وبٌّروخُٓ ٌٍزؼذدَخ ثّب فٍ رٌه

 األهذاف االلزظبدَخ وغُر االلزظبدَخ.

HR   وبٌّروخُٓ ٌٍطُبضبد األخاللُخ

 واٌّىاطٕخ ٌٍّٕظّبد.

 

. إٌظرَخ اٌزٕظُُّخ اٌزٍ رؼزّذ   4

 اٌطُبق

 اليدف :
 المنظماتحوكمة  أنإلظيار 

مختمفة في الممارسات واألىداف 
اقل فاعمية  أوقد تكون أكثر 

مقبولة في مختمف السياقات ، ل 
 توجد ممارسات حوكمة عالمية

النسبية مع إدراك المبادئ 
األخالقية  واألخالق كسياق معتمد 

. 

عمم الجتماع التنظيمي ، 
نظرية الطوارئ ،نظرية 

ل الدولية ، أنظمة األعما
 ة إلىالنظرية المستند

الموارد والقدرات الدينامية 
 لألنظمة المفتوحة .

 

ل من ىذا الطريق وىو ل يوجد أفض
دارة الموارد  تنظيم المنظمة وا 

 البشرية .

شرية تكون الموارد الب أنمن الضروري 
ن لفاعمية حساسة إلى السياق و المساىمي

سياسات وممارسات و الفريق ، و الكمفة ، 
 . الموارد البشرية المتكاممة

Source:Martin, G., and Gollan, P. (2012) Corporate governance and strategic 
human resources management (SHRM) in the UK financial services sector: the 
case of the Royal Bank of Scotland. International Journal of Human Resource 
Management, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 
23, No. 16, p3297 

ق مختمفة ائنظريات الحوكمة قد عالجت العديد من المتغيرات بطر  أنأعبله  الجدولويوضح 
ومتتابعة . فالنظرية األولى ) أنموذج القيمة المساىمة التقميدية ( تجاىمت أخبلقيات العمل 

نيا ركزت عمى تعظيم المصمحة إأنانية فيما يخص العاممين ، إذ  وكانت تعمل بأخبلقيات
يين وذات دور الموارد البشرية مجرد تنفيذ دالمتنفذين في المنظمة ، وىي تعالشخصية ورغبات 

، وكان جل اىتماميا بالميارات الصمبة . وتشير ًانو كمفة وليس استثمار أاستراتيجي محدود  و 
جديدة لممساىمين ، ونظرية اإلشراف و أنموذج قيمة المساىمين النظرية الثانية ) القيمة ال

بدأت بالتوجو صوب تمطيف األخبلقيات األنانية من خبلل تعامميا اإلنساني  أنياإلى المطمعة ( 
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واتخاذ إجراءات عمل أخبلقية وصحيحة . وقد حصل تغيير من حيث دور الموارد البشرية إذ 
، ومنفذين لمثقافة التنظيمية وقيادة التطوير وتنامي  ًواجتماعيا ًأصبحوا موجيين )مرشدين( ثقافيا

دوره في تطوير مجمس اإلدارة . وتبنت النظرية الثالثة ) نظرية أصحاب المصمحة ( مجموعة 
واسعة من أصحاب المصمحة ، والتوجو نحو المنفعة ألكبر ما يمكن من أصحاب المصمحة 

عاممين ىم أصحاب المصمحة ال أنعدت  إذد االجتماعية االلتزام بالعقو  كأخبلقيات عمل ، وكذلك
    ن ، وأنيم مروجين لمسياسات األخبلقية والمواطنة المنظمية . وأظيرت النظرية الرابعةالرئيسي

والفضيمة ىي السياق  األخبلقالنسبية مع  أن) النظرية التنظيمية المعتمدة عمى السياق ( 
من النظريات  ًاتتضمن ىذه النظرية طيف إذالعمل ،  ياتأخبلقالمعتمد في المنظمات فيما يخص 

النظرية و الدولية ،  األعمالنظرية و وىي ) نظرية الطوارئ ،  ستراتيجيةاإلدارة اال التي تقوم عمييا
عمم االجتماع التنظيمي ( . وتعد ىذه النظرية و نظرية النظام المفتوح ، و المستندة عمى الموارد ، 

دارةق المفضمة في تنظيم المنظمة ائمن الطر  تكون  أنوجوبية  أىميةالموارد البشرية ، وتؤكد  وا 
كمالن في فاعمية الكمفة ، وعرض يارد البشرية حساسة لمسياق ومشاركالمو  سياسات  وا 

الحوكمة وبالتحديد فيما يخص  أنالمتتبع ليذه النظريات يجد  إنوممارسات الموارد البشرية . 
دارة  ستراتيجيةواال  األخبلقتغيرت بالتتابع مع التغييرات الحاصمة في  أنيا الموارد البشرية  وا 
 والمناخ التنظيمي . ستراتيجيةاالالموارد البشرية 

ىما النظريات ظير لدينا نوعان من النظريات ي السابقالجدول وتأسيسا عمى ذلك ومن خبلل 
مجموع  المساىمة التقميدية( التي تعد وذج القيمةذات السيطرة التنظيمية كنظرية الوكالة )أنم

لييا ىذه النظرية . أما التعويضات من وجية نظر مالية ىي وجية النظر الوحيدة التي تدعو إ
تطبيق  فيالموارد البشرية تمارس التأثير  أنالتي تفترض ود النفسية خر فيو نظرية العقالنوع اآل
يم والوصول إلى النتيجة قود النفسية مع مديريت العمل من خبلل تأثير األفراد ذي العاستراتيجيا

 ًسياسات وممارسات الموارد البشرية تعمل كآليات اتصال تعطي إيماءة إنالمطموبة ، أي 
ذا كانت حوكمة المنظمات ناجحة في الحد من التبلعب  لمعاممين لمعمل في سموكيات مؤكدة . وا 

التي تتدرج حسب السيولة  ، الميزانية  في الجانب األيمن من في الموجودات الثابتة والسائمة
الموارد البشرية والحد من  وارد البشرية قادرة عمى إدارة مخاطرتكون حوكمة الم أنفينبغي 

عنو في ميزانية الموارد البشرية التبلعب في الموارد البشرية من خبلل إعطاء المعمومات الدقيقة 
يدل عمى خمل في حوكمة الموارد البشرية . ىذا  مما كسيا تعد ىذه الميزانية غير متكاممةالتي بع
نموذج حوكمة الموارد البشرية وفي أي اتجاه سيتم التركيز ؟ أالطريقة التي نبني فييا  إلىيقودنا 

حوكمة  إلىعدم الشفافية تعني الحاجة  إن .توظف  نْ فالمنظمة قد تركز عمى االختيار الختيار م  
لمن تكافأ ؟ ولغرض التأكد من الوضوح فيناك ضرورة . وكذلك المكافآت ، من يستحقيا ؟ و 

لمحوكمة . وكذلك صيانة الموارد البشرية ، والتدريب والتطوير وغيرىا من سياسات وعمميات 
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شفاف و ول ، ومسؤ ىا بشكل صحيح ، ولضمان ان ليس ىناك تبلعب ، و إجراؤ الموارد البشرية ، 
 الموارد البشرية .  ، وعادل فالمنظمة بحاجة إلى حوكمة

 أىداف حوكمة الموارد البشرية:  ثالثاً 
من أفراد المنظمة ، وىناك من يشير  أومن مؤسسي المنظمة وقادتيا ،  إمان األىداف تحدد إ

الزبائن ، و المساىمين ، و القادة ، و بوجود أكثر من طرف يشتركون في تحديد األىداف ) األفراد ، 
( . وبسبب التحديات العديدة التي تواجو منظمات اليوم أصبح المجتمع وغيرىم و الحكومة ، و 

تتمتع بالمزيد من المينية والمرونة ، فمم تعد عممية  أنعمى المنظمات الخاصة والعامة  ًواجبا
األخذ بآراء اإلداريين المختصين  ًعمى السياسيين والقادة ، بل أصبح وجوبا ًتحديد األىداف حكرا

والزبائن الداخميين والزبائن الخارجيين وغيرىم من األطراف. ولفك االرتباط وجعل ىذه األىداف 
جل تبسيط التعقيد في ىذه فيا وفق معايير وقواعد معينة من أواضحة ومفيومة ينبغي تصني

د البشرية ليست ثابتة بل ( .  وأىداف حوكمة الموار  ٛٗ:  ٕٓٓٓاألىداف )داغر و صالح ،
 إلىكانت النظرة إلى أىداف حوكمة الموارد البشرية تشير إذ متغيرة وتتطور بتطور ىذا المفيوم ، 

مدى االلتزام بالمعايير والقواعد القانونية والمينية واألخبلقية ، إال أنيا اليوم تمثل جممة من 
تمف من حيث البيئة التي يتم ممارستيا ن أىداف حوكمة الموارد البشرية تخإاألىداف . وكذلك ف

إلى وجود نظامين مختمفين  (  Shabi et al , 2014 : 11)والدور الذي تؤديو . فقد أشار  
نكميزي المتأثر بالسوق الواحد فان اإل –لنشاط حوكمة الموارد البشرية ، ففي النظام األمريكي 

ن وظيفة اىمين ( ، وفي ىذا السياق فإالمس حوكمة الموارد البشرية موجية نحو حممة األسيم )
 في العبلقة بين المديرينالتي بدورىا تنعكس موارد البشرية ىي لتسويق الضغوط حوكمة ال
 األطراف. أما حوكمة الموارد البشرية في اليابان والقارة األوربية فأنيا تتميز بسيطرة  والعاممين

لفيم المنظمة والعاممين التي ىي األقرب  يحصل عمى ضمانة أكبر ليم كالمديرينالداخمية الذي 
منظمة داخل ال إلىيمتد  ًأكثر نشاطا ًدورا فان حوكمة الموارد البشرية تؤدي َّوأىدافيا ، ومن ثم

 وخارجيا. 
 أىدافرئيسة تتخمميا  أىدافعدة  عمىحوكمة الموارد البشرية  أىدافيمكن تقسيم لذلك  تأسيساً و 

 : كما يأتيفرعية 
 مة :. المواء1

 (Oertig,2009:2).المعيارية لممنظمة  ستراتيجيةاألىداف اال مة الموارد البشرية معءموا - أ
ضمان تصميم ومواءمة أنموذج خدمة الموارد البشرية مع مفيوم العممية  - ب

(Commonwealth,2010:22). 
 . تحقيق الشفافية  :2
 ( .ٓٔ: ٕٛٓٓتحقيق الشفافية والعدالة وحماية األفراد في المنظمة )حداد ،  - أ
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 .(Mercer,2003:6)شفافية سياسات وعمميات الموارد البشرية ، وااللتزام ، وثقة الموظف  - ب
 (.ٕ: ٜٕٓٓالشفافية في إجراءات الموارد البشرية لتقميل وضبط الفساد في المنظمة )مطير، - ت

 . اللتزام :3
 .(Oertig,2009:2)واالجتماعية  واألخبلقيةاالمتثال لممتطمبات القانونية  - أ
جل تحقيق النتائج المستيدفة ات وممارسات الموارد البشرية من أبسياس األفرادضمان التزام   - ب

(Saliba,2010 :5 ). 
ممتزمين  ثابتة ومحددة والذي بموجبو يكونونالعاممين يعممون في سموكيات  أنمن  التأكد - ت

 .(Creelman &Lambert,2011,4)بعرض جيودىم لمعمل لمصمحة المنظمة 
 . (World,2005:2)والعاممين  اإلدارةوضمان التناغم الفعال بين  اإلدارةات كبح مخالف  - ث
والممارسات المينية مع االلتزام بالقوانين والموائح  األخبلقيةالتزام المنظمة بالسموكيات   - ج

 . ( ٖ: ٕٙٓٓ) بيميكوف ، واإلشرافيةوالضوابط الرقابية 
 .(ٕ: ٜٕٓٓ)مطير،األفرادبين  اإلنسانيةوالمعامبلت  اخبلقيات االعمالتطبيق مبدأ  - ح

 وتحمل مخاطر الموارد البشرية : إدارة.  4
االستعداد وغيرىا (  و التأىيل ، و الحد من مخاطر الموارد البشرية )مخاطر الشواغر ،  - أ

(Oertig,2011:2) 
 .( Saliba,2010 :5) و (Koob,2012:2)الموارد البشرية مخاطرإدارة وتخفيف  - ب

 وضوح الدور : .1
 ياجميعتوضيح األدوار والمسؤوليات لوظائف الموارد البشرية عمى المستويات  - أ

(Oertig,2011:2) . 
 ياكم  وضوح الدور والقيمة المضافة لقرارات وأنشطة الموارد البشرية في المستويات - ب

(Mercer,2003:6) . 
ة المنظمة القواعد واألنظمة والضوابط واليياكل اإلدارية التي تمنح حق مساءلة إدار وضوح  - ت

 (.ٓٔ: ٕٛٓٓالرقابة الجيدة والفاعمة عمى أداء األفراد )حداد ، فرض  أمام
التبصر واالستشراف وتوجيو ممارسات الموارد البشرية التي تساعد عمى خمق قوة عاممة  - ث

 (. (Martin&McGoldrick,2009:8منسجمة مع مقاييس األداء المتصاعد 
وميام مجمس اإلدارة عدم الخمط بين الميام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين  - ج

 . ( ٕٛ: ٖٕٓٓ، يري )المطومسؤوليات األعضاء 
 القدرة عمى تمييز تغييرات األدوار األساسية لمموارد البشرية - ح

(Commonwealth,2010:22). 
 



44 

 

 : اإلحساس. صنع 6
 .(ٚ٘: ٕٙٓٓ) يعقوب ،غرس روح االنتماء لمعاممين في المنظمة  - أ
سياسات وممارسات الموارد  أنبالشكل الذي يضمن  وصيانتيا أخبلقيةخمق ثقافة تنظيمية  - ب

 . (Martin&McGoldrick,2009:8) أخبلقيةالبشرية في المنظمة 
 الموارد البشرية تتضمن : أىداف لحوكمة إلىنتوصل  أنيمكن  فإنناوعمى ضوء ما ورد أعبله 

المخاطر )الوقائية : وىي الحد ) التخفيف ( من مخاطر الموارد البشرية والمتمثمة  األىداف .ٔ
مخاطر فقدان المواىب و مخاطر محفظة الموارد البشرية ، و مخاطر االستعداد ، و األخبلقية ، 

 حالة عدم وجود المرض .وغيرىا من المخاطر (. وتعد ىذه العممية أشبو بإعطاء المقاح حتى في 
التي تصيب إدارة الموارد البشرية والمتمثمة المخاطر األىداف العبلجية : معالجة  .ٕ

تستخدم ىذه المعالجة عندما تفشل  إذ)الصراعات اليدامة ، أزمات الموارد البشرية وغيرىا ( ، 
ر القانونية والمينية ، وعدم العمل بالمعايي ًاألشياء ، ويستغل األفراد ، ويصبح التواطؤ إجباريا

غفال المساءلة  .  واألخبلقية ، وفقدان الثقة والعدالة ، وعدم وضوح األدوار والسمطة ، وا 
 أىمية حوكمة الموارد البشرية:  رابعاً 

غير  ًاموردكونو األكثر حساسية في التعامل مع المنظمة ،  يعد المورد البشري العنصر      
عمى النحو المطموب . وعمى الرغم من  أدائووضمان  سموكو مراقبة، فمن الصعب  ممموس 
جل تحديد ىامش المناورة لمموظفين واإلدارة . إال أنيا أمن  واإلجراءات المنظمة لمسياسات اعتماد

اليد العميا ) الطولى( عندما  متمكفي المنظمات ال تزال ت مورد البشريالتبقى حقيقة واضحة أن 
واكتسبت حوكمة الموارد البشرية أىمية كبيرة نتيجة زيادة لحاالت رات .يتعمق األمر باتخاذ القرا

الفشل اإلداري والتبلعب بمقدرات الموارد البشرية وعدم االلتزام بمحددات السموك الميني 
واألخبلقي كأعراف سائدة . إذ تظير أىميتيا وتتحقق من خبلل االنتياكات واالرتباكات في 

البشري كالمضايقة ، والطرد غير المشروع ، وتخصيص ميزانية غير القضايا المتعمقة بالمورد 
ىذه النتائج  إن إذمبلئمة ، واالستنزاف الطوعي والعديد غيرىا من الذي يحمل تكمفة لممنظمة . 

عن اليدف ، وتعمل عمى إضعاف إدارة  ًالمقصودة وغير المقصودة توجو الموارد البشرية بعيدا
الجمع و إدارة المنظمات ىو عمل دقيق ،  إلى أن ( Saliba , 2010 : 3)إذ أشار المنظمة .

أن عممية جعل جميع ىذه ، و إلى جنب مع الموارد والوقت واألشخاص  ًبين فكرة وخطة ، جنبا
العناصر المذكورة تعمل سوية ىي ميمة صعبة تتطمب كفاءات قيادية قوية ، وتجربة وخبرة 

ن إ. إذ  والسياسات واإلجراءات سبلمة القرارات  ينصب عمىسن التركيز إفَّ من ثميقة ، و عم
االنتياكات في ما يخص الموارد البشرية ، أو خداع المديرين بالقضايا المتعمقة بالموارد البشرية ، 

إلى التوجو صوب كمو الموارد البشرية ، أدى ىذا المتعمقة بأو العرض غير الشفاف لممعمومات 



55 

 

التي معظميا الموارد البشرية  يريارة جداول أعمال مدوضعيا في صدقضية سبلمة القرارات و 
إجراء  أن إلى ( Hartono ,2010,5)ويشير .  تتجسد من خبلل مفيوم حوكمة الموارد البشرية

جاء نتيجة لزيادة األزمات والمشكبلت التي العديد من التحسينات في دور الموارد البشرية 
لنجاح  البشرية خاصة وأن دور ىذه اإلدارة أساسي مجاالت الموارد تواجييا المنظمات ف

تحقيق رؤية المنظمة ورسالتيا ، وقيادة ل ًتكون أساسامتعددة ال ياوظائفلدييا  أنالمنظمة كما 
 كافة في مجاالت المنظمةالموارد البشرية تتعاون وتقود وظائف أخرى  وبحكم كون إدارةالدور ، 
تيا بشكل كفوء في لكيفية إدار  ًناجحا ًنموذجاأارد البشرية أن تكون وظيفة المو  لذا يجب، وأطرافيا 
 ن أىمية حوكمة الموارد البشريةأ ( SABPP , 2012 ,3) أوضحو  .كافة   األخرى المجاالت

التي من خبلليا تجعل قرارات األفراد فعالة لؤلعمال قدرة من قدرات الموارد البشرية  كونيا تأتي
بما في ذلك إدارة مخاطر الموارد البشرية وضمان االمتثال لقوانين العمل وقواعد ومعايير الموارد 

كام الموارد البشرية إلىالبشرية ورفع رموز ومعايير الموارد البشرية من شركاء بالعمل  كما  ح 
 . (٘) موضح في الشكل

وسط قدرات الموارد البشرية موقع حوكمة الموارد البشرية يت أن إلى نتوصل (٘الشكل )ومن 
 نيا تقع في المستوى الثالث ما بين )إدارة المواىب( و )التحميبلت و القياس( .الخمس ، أي إ

الموارد البشرية كونيا نظام لممساءلة  حوكمة أن ( Martin& McGoldrick , 2009 : 8)َبينو 
فيما يتعمق بالوضوح وحسن إدارة الموارد البشرية بما في ذلك التطوير الوظيفي واالتصاالت 

 :آلتي ن أىميتيا تتضمن اإوالمعاممة العادلة والمشاركة ، ف
 سيطرة وحدود صنع القرارات المنطقية . - أ
 التكامل والمواءمة مع أسبقيات العمل . - ب
 تحمل المنظمة لمنشاطات المضاعفة .وضوح  - ت
 شفافية العمميات والثقة والتزام الموظفين . - ث
 الدليل القابل لئلثبات لقيمة الموارد البشرية لؤلعمال . - ج

(  أن األىمية تكمن من خبلل تجنبيا المخاطر Martin &McGoldrick ,2009: 9وأضاف)
) المنع والكشف والتدخل ( قبل أن تصبح تيديد لممنظمة ، ويتم ذلك عن طريق عمميات 

والمتمثمة بفحص الموظف واختبار السبلمة والتشخيص النفسي ، وفحص السموك غير المرغوب 
فيو ، وكذلك التوازن في سياسات الموارد البشرية بضمير أخبلقي ، وبتحقيق التوافق مع متطمبات 

عن  ًرة االحتيال ، فضبلالوظيفة فإن المنظمة تستند إلى التيديدات المحتممة التي تتعمق بصو 
التظاىر بالسموك الذي يمكن أن يضر باألفراد ، إذ إن النشاط ضد الفساد من حوكمة الموارد 

 البشرية ينبغي أن يتضمن :
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 القيادة والمصداقية الشخصية
 القدرات التنظيمية

 ىاوتنفيذ إنشاء الحمول
 االتصاالت الشخصية 

 االستدامةو التكنولوجيا ، و : اإلبداع ،  لالمواطنة لممستقب
 
 

 

أنموذج كفاءة الموارد البشرية ( يمثل5الشكل )  
Source: SABPP , 2012, the HR professional body of South Africa, the SA Board 

for People Practices (SABPP), launched a national HR Competency Model at the 

HR Excellence in Gauteng Provincial Summit of SABPP. 
 حتيال .خطة منع االو  المخاطر - أ
 خطة ضد الفساد المجيول .من خبلل وضع سياسات وعمميات ىجومية / عنيفة  - ب
 / فحص الموظف . مخاطرتقدير ال - ت
 التدريب األخبلقي والوعي . - ث

 نياإب بشرية كفوءة ،حوكمة موارد  أىمية  ( Commonwealth , 2010 , 14)ويوضح 
تحتفظ بكل المسؤوليات القانونية من خبلل إصدار السياسات والمعايير والمبادئ التوجييية التي 

 ، وكذلك امتبلك السمطة لتحديد أفضل استخدام لمموارد ياكم تحكم وظائف الموارد البشرية
عادة انسجام أنشط البشرية واإلدارية  ة الموارد والمالية بما في ذلك القرارات المتعمقة بالمواءمة وا 

البشرية ، والتوجيو والمسؤولية عن مبادرات الموارد البشرية وتنفيذىا والمتضمنة التنسيق 
التخطيط وتحديد تقديم القيادة و  طويرممارسات الموارد البشرية ، وتواإلشراف عمى وظائف و 

 

 اإلضزرارُدُخ
 

 

 إدارج اٌّٛ٘ثح

 ، اٌّخاطر اٌّىارد اٌجشرَخ زىوّخ
 ، االٌتساَ

 اٌتذٍيالخ ٚاٌمياش

 تطٍيُ خذِاخ اٌّٛارد اٌثشريح

 لذراخ 5

 ٌٍّٛارد

 اٌثشريح

 الموارد البشرية ومعرفة األعمال

 واجب المجتمع

 

 ا
 ل
 م
 ه
 ن
 ي
 ة

 اٌروائس 

 األرتغ

5 
 وفاءاخ

 جٛ٘ريح
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 , Trakulmututa & Chaijareonwattana  , 2013)أشارو األولويات لجميع أنشطتيا. 
كان ىناك ، إذ ند معمومات مثيرة صائيات المحاكم اإلدارية في تايمأظيرتو إح إلى اقتباس   (47
حالة تصل  ٙٗٗٛ و،  ٜٕٓٓ – ٕٔٓٓدعوى في المحاكم اإلدارية من السنة  ٜٕٓٛٗ نحو

أرباب العمل ) وىي النسبة  عاممون حاالت الكمية التي يقاضي ال% من ال٫ٜٗٚٔنسبتيا 
 ألنواع األخرى ( . األعمى مقارنة بنسب ا

 -:أىمية حوكمة الموارد البشرية ىي  أنعمى ذلك نتوصل إلى  ًوتأسيسا
إنيا العممية التي يتجاوز فييا األفراد مرحمة االلتزام والوصول إلى مرحمة االحترام والشعور ( 1)

وثقة واإلحساس بالمسؤولية والتي من خبلليا ستكون لدى األفراد سموكيات وأخبلقيات مغروسة ، 
طار رقابي واضح ، وحق مساءلة ممنوح ، وشفافية محققة ، ومصالح مرعية  .معززة ، وا 

التأكد من ممكية بيانات الموارد البشرية المقابمة لمسبلمة ) الصحة والدقة واالكتمال  ً(2)
والدخول في الوقت المناسب ( من بيانات الموارد البشرية في المنظمة عمى المستوى التنظيمي 

 في المستوى الفردي من خبلل الوصف الوظيفي . أومن خبلل السياسات واإلجراءات ، 
 ًطة طريق( بدالير ات الموارد البشرية ديناميكية )خموارد البشرية تجعل سياسحوكمة ال إن( 3)

 من بقائيا أدلة جامدة .
إن أىميتيا نابعة كونيا تكفل عدم التمييز في األنظمة المعمول بيا من خبلل المساواة  (4)

 والتنوع في الفرص لمعاممين .
 معالجة الضعف والقصور في سياسات وعمميات الموارد البشرية .  (5)
 الترويج لمقضاء عمى الفساد المؤسساتي والتنظيمي والفردي .( 6)
 تزود بنظام انضباط لمتوجيو عمى السموك المطموب . (7)

 مبادئ حوكمة الموارد البشرية:  خامساً 
الموارد البشرية ال تختمف عن حوكمة المنظمات ،  حوكمة إن (Kreissl ,2012 : 4)أشار   

الجيدة جنبا إلى جنب مع الحوكمة المالية  المنظمةبل ىي إحدى المكونات الرئيسة في حوكمة 
 عن  ً، فضبل مخاطرالرسمية إدارة ال. إذ تتضمن حوكمة الموارد البشرية  مخاطروحوكمة ال

دارة اا ) اإلشراف الداخمي ، حوكمة البرامج والسياسات والممارسات وتشمل أيض ستراتيجية وا 
تحديد األدوار بشكل واضح ، و النتائج ، و الممارسات ، و البرامج ، و الموارد البشرية المنظمية ، 

دارة وظيفة و التنظيم ، و أنموذج أعمال الموارد البشرية ، و المساءلة ، و المسؤولية ، و  القياس وا 
 Grobler et al , 2014 : 169)النتائج المتعمقة بإدارتيا وعاممييا ( . ويرى و الموارد البشرية ، 

 )بشكل عام . وأشار  المنظماتمن جوانب حوكمة  وكمة الموارد البشرية ىي جانب ميمح أن (
Vaccasin , 2011 : 12 )  المنظماتة حوكمة الموارد البشرية ىي امتداد لحوكم أنإلى  ،
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 & Martin)لربط ىيكل المجموعة . وأوضح دور ضروري  االتي ليو وانيا كالغراء 
McGoldrick , 2009 : 20 ) ًكون مدعومات أنيجب  المؤسسة الصحية نظام حوكمة أن 

رية في مجال الحوكمة المالية ، والحوكمة السريبثبلث ركائز وىي )حوكمة الموارد البشرية ، و 
 األكثر أىمية الموارد البشرية ىو البعد حوكمة أن ( Hartono , 2010 : 3) َّدتالصحة ( . وع  

ان  (ٗ:  ٕٗٔٓأشار )حنتر ، عناية خاصة وحساسة . و  إلىالتي تحتاج  المنظماتفي حوكمة 
حوكمة الموارد البشرية بمثابة مجموعة من القواعد والمعايير والمبادئ التي تحكم وتوجو وتسيطر 

 إذ إنإلدارة وأصحاب المصمحة اآلخرين ، عمى اإلدارة بما يعود بالفائدة لكل من العاممين وا
ولة ومحكومة بشكل جيد ق الرؤية في خمق منظمة مستقمة مسؤ مبادئيا ىي الخطوة األولى لتحقي

تمكنيا من اتخاذ القرارات الصائبة وتجعميا ذات قدرات تنافسية كبيرة تستطيع من خبلليا مواكبة 
الموارد البشرية ىي نقطة االنطبلق إلرساء  مبادئ حوكمة إنعمميات التغيير والتحول ، إذ 

الدعائم الراسخة ذات المصداقية ، وتبني نيج تشاركي وتفاعمي في بناء وتعديل وتكييف سياسات 
مبادئ  ( Dieleman et al , 2011 : 3)واوضح وممارسات وعمميات الموارد البشرية  . 

تحممون المسؤولية المتبادلة في تنفيذ العاممين واإلدارة ي أنقد تضمن حوكمة الموارد البشرية 
ول رسالة وأىداف كل من المنظمة ن تزود بالشفافية حسات وعمميات الموارد البشرية ، وأسيا
ستراتيجية الموارد البشرية ، وكيفية رفع واستثمار رأس المال البشري ، والمحافظة عمى وا

دارة البرامج ، واتخاذ القرارات التي تؤثر العاممين والمنظمة. وعمى الرغم من  في المعمومات ، وا 
اىا البعض )المبادئ( مّ إذ سعدم اتفاق الباحثين والكتاب عمى تسمية واحدة لمضامين الحوكمة ، 

عمييا )الخصائص( ، وقسم منيم دعاىا )قواعد(  وآخرون أطمقوا  )المعايير( ، خراآل، والبعض 
( يمثل حالة عدم ٚلدعائم( . والجدول )وصفوىا )ا أو)عناصر( ،  أنيا إلى أشار، ومنيم من 

 ية موحدة لمضامين الحوكمة. االتفاق عمى تسم

 حول تسمية موحدة لمضامين الحوكمة اآلراءيمثل اختالف : (  7الجدول )   
 دػبئُ لىاػذ خظبئض ػٕبطر ِؼبَُر ِجبدئ اٌجبزث ِضبُِٓ اٌسىوّخ

 الرؤية االستراتيجية . .ٔ
 المساءلة . .ٕ
 الشفافية . .ٖ
 المعمومات .توليد  .ٗ
 الكفاءة . .٘
 العدالة . .ٙ
 االستجابة . .ٚ
 الصوت والمشاركة . .ٛ

 
Kaplan et al , 2013 

 

* 

     

 اٌّشاروح . .5

 اٌشفافيح . .5

 اٌؼذاٌح ٚاٌّطاٚاج . .4

 اٌّطاءٌح . .3

 تؼسيس ضٍطح اٌمأْٛ . .4

 اٌىفاءج ٚاٌفاػٍيح في اضتخذاَ اٌّٛارد اٌثشريح . .5

 اٌتٛجيٗ ٔذٛ تٕاء تٛافك اآلراء . .4

 االضتجاتح . .4

 اٌرؤيح اإلضتراتيجيح .ٜ

UNDP  *     
(Grantham,2011)   *    

      * ( 5554)ضىان ٚ ٘ثاظ ، 
     *  ( 5554)اٌذاػٛر ، 

(Mardiasmo,2007) *      

   *    (ٖٕٓٓػثذاٌٛ٘اب،)

  *     (5554،  )دّاد
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 *      (5554)فارش،  
 ٚجٛد إطار فؼاي ٌٍذٛوّح . .5

 اٌّطاّ٘يٓ .دّايح دمٛق  .5

 اٌّؼاٍِح اٌؼادٌح ٌجّيغ دٍّح األضُٙ . .4

 ادتراَ ) اٌؼاللاخ( ِغ أصذاب اٌّصاٌخ اٌّختٍفح  .3

 اإلفصاح ٚاٌشفافيح . .4

 ِطؤٌٚياخ ِجٍص اإلدارج . .5

 

      * (5554)ويرزاْ ،
      * ( 5555)غياط ٚرجاي ،

      * (5555)دطٓ ،
     *  ( 5554)دذاد ، 

      * (5554)ِطير ، 
مركز المشروعات الدولية الخاصة )

 ،5553 ) 
*      

  *     ( 5554)اتٛ دّاَ ،
ٚضغ ِٛاثيك شرف تيٓ اٌّؤضطاخ ٌتذميك ٚتطثيك  .5

 اٌتصرفاخ اٌجيذج .

تّشاروح ِٚطاّ٘ح األفراد  ّٕظّحضتراتيجيح ٌٍاٚضغ  .5

 فيٙا .

تذذيذ ٚتٛزيغ اٌّطؤٌٚياخ ِٚراوس اتخار اٌمرار تيٓ  .4

 أفراد اٌّجٍص .

إيجاد ٔظاَ يتضّٓ ِٙاَ اٌتذليك اٌذاخٍي ٚاٌخارجي  .3

 ٚإدارج ِطتمٍح .

تيٓ ِجٍص  ٗ ٚشىٍ ٌياخ تثيٓ ٔٛع اٌتؼاْٚآإيجاد صيغ ٚ .4

 اإلدارج ٚاٌّذلميٓ .

إيجاد ٔٛع ِٓ اٌّرالثح ٌّراوس اٌّخاطر ِثً اإلدارج  .5

 اٌؼٍيا . 

ح تطثيك اٌؼذاٌح ٚاٌّطاٚاج ػٕذ تٛزيغ اٌذٛافس اٌّادي .4

اٌؼاٍِيٓ ضٛاء اٌذٛافس  َ ضٛاء تيٓ اٌّذيريٓ أٚاإلداريح 

 إداريح . َ ترلياخ أ َ ِاديح أ

 ضّاْ تٛفير ٚتذفك اٌّؼٍِٛاخ إٌّاضثح . .4

 

 

 

 

 

 ٌجٕح تازي

 

 (5554)جٛدٖ ،

  

 

 

 

 

* 

    

 اٌتفاػً . .5

 غرض ِجٍص اإلدارج . .5

 ِطؤٌٚياخ ِجٍص اإلدارج . .4

 االضتمالٌيح . .3

 اٌخثرج ٚاٌّؼرفح . .4

 ٚاٌّؼٍِٛاخ .االجتّاػاخ  .5

 اٌميادج . .4

 اإلفصاح . .4

 اٌٍجاْ . .4

 اٌتذليك اٌذاخٍي . .ٓٔ

 

 

 

 

 (5554)فارش ،

 

 

 

* 

     

 األدٚار ٚاٌّطؤٌٚياخ . .5

 ٘يىً اٌّجٍص . .5

 اٌغرض ٚاإلضتراتيجيح . .4

 اٌّخاطر . .3

 أداء إٌّظّح . .4

 فاػٍيح اٌّجٍص . .5

 إٌسا٘ح ٚاٌّطاءٌح . .4

 تؼسيس إٌّظّح . .4

 اٌثمافح ٚاألخالق . .4

 االٌتساَ . .55

 

 

 
 (5555)اٌجازي ، 

 

 

 

* 

     

 اٌّطؤٌٚيح االػتثاريح .5

 اٌشفافيح ٚاإلفصاح  .5

 اٌّطاءٌح .4

 اٌرلاتح  .3

 إٌّار األخاللي .4

 (  5554)راشذ ، 
 
 (5444)أتٛ غساٌح ،
 

* 

 

* 

     

 اٌّطاءٌح .5

 اٌشفافيح  .5

 ِذارتح اٌفطاد  .4

 اٌّشاروح  .3

 إصالداخ لأٛٔيح ٚلضائيح .4

 

 اٌثٕه األفريمي ٌٍتّٕيح

5444 

   

* 

   

 اٌّطاءٌح  .5

 اٌّشاروح .5

 اٌتٛلؼيح  .4

 اٌشفافيح .3

 

 ضيٛي ٌٍتّٕيحاٌثٕه اآل

5444 

   

* 

   

 اٌّطاءٌح . .5

 اٌشفافيح . .5

 لاػذج اٌمأْٛ . .4

 اٌّشاروح . .3

 
(IFAD,1999) 

      

* 
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 اٌميادج . .5

 اٌّطاءٌح . .5

 اإلشراف . .4

 االتصاالخ . .3

 إٌسا٘ح . .4

 . ّخاطراٌ .5

 

 

(DCIS,2014) 

 

 

* 

     

 جيذج ِٚمثٌٛح .يجة اْ تىْٛ اٌّّارضاخ  .5

 إيجاد خطٛاخ جذيذج تضّٓ اٌذىُ اٌجيذ اٌجذيذ . .5

 إضٙاِاخ أضاضيح ٌتطٛير ٚتذطيٓ اٌذىُ اٌجيذ  .4

 اٌميادج اٌجيذج .3

 
 ( 5554)يٛضف ، 

 

 

  

* 

    

 اٌشفافيح . .5

 اٌّطؤٌٚيح . .5

 االضتمالٌيح . .4

 اٌؼذاٌح . .3
 

 
 (5555)غياط ٚ رجاي ،

     

* 

 

 لاػذج اٌمأْٛ . .5

 اٌماػذج األخالليح . .5

 لاػذج اٌّشاروح . .4

 لاػذج اٌّطاءٌح . .3

 لاػذج اٌميّح ٌٍّاي . .4

(Trakulmututa & 
Chaijareonwattana , 

2013) 

     

* 

 

 اٌجبزث  إػذاداٌدذوي ِٓ 

 والتي تتضمن : ( Kaplan et al ,2013 )وفي دراستنا ىذه سنتبنى المبادئ التي جاء بيا 

يساعد عمى تحديد األولويات  ستراتيجياال والتوجو : الرؤية ستراتيجياال ووالتوج . الرؤية ٔ
واألدوار المتوقعة من الجيات الفاعمة في النظام الصحي ، وتأسيس مقارنة مرجعية لقياس األداء 

القصير ، وبناء توافق في اآلراء بين مختمف مجموعات أصحاب المصمحة عمى المدى المتوسط 
       لمواءمة برامجيم مع أولويات الحكومة .  

عن  ةالمسؤولي. المساءلة : تتضمن المساءلة " تحمل الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات  ٕ
العمميات والنتائج و فرض عقوبات إذا لم يتم تسميم المخرجات و النتائج المحددة " . تطبق 
المساءلة عمى الجيات الفاعمة المتعددة لمنظام الصحي ، بما في ذلك واضعي السياسات 

 .والمخططين و المديرين و مقدمي الخدمات، و عمال الدعم
، تاح والوضوح في عممية صنع القرار وتخصيص الموارد. الشفافية : الشفافية تشير إلى االنف ٖ
  .تحتاج المنظمات نظم لصنع القرارات الشفافة ، ووضع الميزانيات ، و تتبع النفقاتإذ 
. توليد المعمومات : في الوقت المناسب ، والمعمومات الدقيقة تمكن أصحاب المصمحة عمى  ٗ

 إن إذدما ال يتم استيفاء األىداف والمعايير . جعل السياسات مبمغة األدلة، واتخاذ إجراءات عن
المعمومات تيم جميع صناع القرار في جميع أنحاء النظام الصحي ، عمى مستوى السياسات 

 والبرامج و اإلدارة
. الكفاءة : تشير الكفاءة " إلى أي مدى يتم تطبيق الموارد البشرية والمالية المحدودة دون ىدر  ٘

 فساد " . ، أووتأخيرغير ضروري 
 . درجة تطبق السياسات واإلجراءات عمى الجميع   ةأي إلىتشير  ىي. العدالة: و  ٙ
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عمى االستجابة لبلحتياجات الصحية لمسكان  قدرة المنظمات . االستجابة : االستجابة ىي  ٚ
 . ياجميع عمى المستويات

إشراك األفراد الذين يعممون من خبلل  ماو المشاركة : الصوت والمشاركة ى صوتال.  ٛ
 .المنظمات التي تمثل مصالحيم ، ومصالح المجموعة األكبر

جل تحقيق التوازن أمن  جاءت حوكمة الموارد البشرية ان ( Boselie , 2011 : 3) اوضح لقد
ان في المصالح من خبلل االلتزام بقوانين وأنظمة ومبادئ ومعايير العمل المطموب تنفيذىا . إذ 

  َّمل بالمعايير والمبادئ . ومن ثمالتعامل مع القوانين واألنظمة اقل خبلال في التوازن من التعا
الذي فيو شبو إجبار . وى عمى عكس االلتزام بالقانون ، ن االلتزام بالمعيار فيو تغيير في المستإف

وكمة الموارد ح إلىوألجل ىذا ولكي تكون حوكمة الموارد البشرية متماسكة فالمنظمة بحاجة 
حوكمة الموارد  إلىالوصول  نإذ إثقافة تنظيمية تؤمن بيا ،  إلىالبشرية الذاتية ، وىذا يحتاج 

مستوى تطبيقيا لمقوانين ب سيضمن تطبيق المبادئ والمعايير البشرية الذاتية لمعاممين واإلدارة
بشرية يمكن تمييزىا انضباط الموارد ال إلى أن (  Boselie , 2011) أضاف، و  نفسو واألنظمة

 التي تؤثر في صنع قرارات الموارد البشرية في المنظمة وىي : آليات منظمية من خبلل ثبلث
 التي تنتج عن القوانين واألنظمة . يات قسرية : وىي اآلليات المنظميةآل .ٔ
ىي نتيجة القيم المينية ، كل ضمن اختصاصو  ىذه اآلليات المنظمية إنآليات معيارية :  .ٕ

 ووظيفتو وميامو .
أن المنظمات تقمد التي تضمن  البيئي ( : وىي اآلليات المنظمية آليات المحاكاة ) التنكر .ٖ

 ن سياسات وعمميات وممارسات الموارد البشرية .بعضيا البعض بشأ
انيا  (Kreissl , 2012 : 2)ييا كما أشار الن حوكمة الموارد البشرية ومبادئيا خر فإبمعنى آ

)الفوضوية( في حالة غياب القواعد  إلىال تيبط  أنياتساعد في تزويد المنظمة بإطار يضمن 
 المعيارية المتعمقة بإدارة الموارد البشرية. والعممياتيةوالتعميمات واإلجراءات 

 أركان حوكمة الموارد البشرية:  سادساً 

   في المنظمة  كبيراً ً كتمة متكاممة تخمق التوازن داخل العمل الذي يسبب فقدانو خمبل حوكمةالتعد 
( . وحوكمة الموارد البشرية ىي حالة ، وعممية ، واتجاه ، وتيار ،  ٚ:  ٕٕٔٓ) حبلوة وطو ، 

نظام مناعة  أنياوىي في الوقت نفسو مزيج من ىذا وذاك ، وىي عامل صحة وحيوية ، كما 
وحماية وتفعيل ، ونظام يحكم الحركة ، ويضبط االتجاه ، ويحمي ويؤمن سبلمة التصرفات ، 

 ، وحاجز حماية فعال وواضح  أمانجميا سياج موكيات داخل المنظمة ، ويضع من أونزاىة الس
( لدعم  أعمدة)دعائم ،  إلى أركان ( . لذلك تحتاج ىذه الحوكمة ٙ:  ٕ٘ٓٓ) الخضيري ، 

والرقابة عمى السياسات  إحكام اإلشراف المحددة في األساسيةتسنين قواعدىا ومبادئيا و 
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         أشار إذ( .  ٚٔ:  ٕٓٔٓقيادات المنظمة )ديوب ،  والقرارات المتخذة من  واإلجراءات
( Moore , 2011 : 2 ) إالنو وعمى الرغم من وجود تعقيد في حوكمة الموارد البشرية إلى أ 

           كإطار لحوكمتيا وتتضمن أساسية أركان(  ٗ)  أربعةانو يمكن تبسيط العممية من خبلل 
 (.  اإلدارات، والخبرة المينية في مجالس الداخمي تدقيق الممارسات ، و ال، و  ) السياسات

 سياسات ال: أ 
العميا ومجمس  اإلدارة البشرية الموثقة والمعتمدة من وجود مجموعة من سياسات الموارد  إن

 إلىكبيرة في حوكمة الموارد البشرية .إذ تيدف سياسات الموارد البشرية  أىميةذات  اإلدارة
جل تحسين فاعمية العمل ، وتطوير الموارد البشرية من أ إدارةمساعدة المنظمة في تقوية 

وافق ىذه تت أنوالوثوق ، والتجاوب ، وىي تدعم القيم والوالء والتحفيز والمينية ، وضرورة 
، ومعايير العمل ، ومكان العمل والصحة والسبلمة المينية  اإلنسانالسياسات مع مبادئ حقوق 

 إلى أن ( Sok , 2012 : 2)وأشاروجميع القوانين ذات الصمة التي تعمل ضمنيا المنظمة . 
 ة ستطبق باستمرار الخطوات اآلتية : سياسات الموارد البشري

دارةلممنظمات  لعممياتياتحسين الييكل ( 1) : وىي تقييم الييكل التنظيمي من  القوى العاممة وا 
جل تفادي مضاعفة العمل غير الضروري والفجوات ، ولمسماح بتوزيع المسؤولية بشكل أ

، والسيطرة عمى احتياجات القوى العاممة لتكون  باألداءذات العبلقة  اآللياتواضح ، وتحديد 
 .جميعيا   المنظمة أنحاءفي  ةلعممياتيوامع االحتياجات  متبلئمة

لموارد ا إدارةتكون عمميات  أن: يجب  تعزيز فاعمية عمميات وممارسات الموارد البشرية (ٕ)
 الجدارة والعدالة والشفافية . إلىالبشرية كفوءة ومستندة 

 وأكثرفعالية ،  أكثر: وىي العممية التي تجعل العاممين وتطبيقو إدارة األداء تطوير نظام (ٖ)
 ، ومحرك رئيس لمقيمة في المنظمة . ومينيةً  ووالءً  تحفيزاً 

: تتطمب ىذه الخطوة  استخدام لمكفاءات الموجودة وتطوير الكفاءات الجديدة أفضل (ٗ)
، ومعمومات موثوقة عمى الكفاءات الحالية ، والتحديد الواضح لموضع الراىن  ًامنظم ًامنيج

برامج تطوير المورد البشري تصمم لمقابمة تطوير االحتياجات  نإواالحتياجات المستقبمية ، إذ 
المواىب ( ،  إدارة، والميارات الشخصية )  تطوير التقانة إلىالعممياتية ، وىي تسعى 

 والشخصية الداخمية .
حد المتطمبات المقصودة يكون التدريب أ أن: ينبغي  التدريب تعزيز الجودة وتقديم (٘)

 المنظمة .  أقسامواالحتياجات العممياتية في  ويةاألولوالمتسقة ضمن سياسة 
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جرائو ووتنسيقالتدريب : ويجري ذلك من خبلل تخطيط  تطوير القدرة لتطبيق السياسة (ٙ)  وا 
 يستيدف الجميع ) المديرين األمرالمورد البشري وتطوير الميارات ، وىذا  إدارةالتدريب لتعزيز 

 ( . ، والموارد البشرية 
د عدد من بوجو  ( Trakulmututa & Chaijareonwattana , 2013 : 36)كل من  وأكد

 وتتضمن : وتطبيقيا سياسات الموارد البشرية أداء المتغيرات التي تؤثر في
 حكمت في السياسة العامة .ومعيار السياسة التي أ   أىداف - أ
 الموارد المتاحة لدعم عممية التطبيق .  - ب
 االتصال التنظيمي وأنشطة التنفيذ .  - ت
 تكييف العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية أثناء وقت التنفيذ .  - ث
 قبول اآلليات في التطبيق .  - ج

دارةبوجود عبلقة وثيقة بين الحوكمة الجيدة  ( Shameem , 2011 : 7)لقد استنتج  الموارد  وا 
التي  البشرية ، إذ ال توجد سياسة حوكمة لدييا فرصة لمنجاح دون سياسات الموارد البشرية

تيديدات الحوكمة ىو االنفصام بين  إن إحدى  لسياسات العامة لممنظمة ككل . إذتنسجم مع ا
 العاممين ، والنتيجة ىي تحطيم الثقة المنظمية . وأىدافالمنظمة  أىداف

 : الممارسات ب 
ممارسات عدة الغرض الرئيس من إدارة الموارد البشرية ىو زيادة األداء ، إذ تطبق ىذه اإلدارة 

في المنظمة مثل )التحفيز ،  توجو والسموك التنظيمي المرغوب نجاز اللتحقيق ىذا الغرض وإل
عبلقة بين الموارد البشرية ال إدارةتؤسس و والرضا ، وااللتزام ، والمواطنة ، والثقة وغيرىا ( . 

نشاء عبلقات ن ممارسات الموارد البشرية تعطي القدرة لممنظمة عمى إالمنظمة والعاممين ، وأ
، األمر  العاممين مثل تخطيط الوظيفة ، وبرامج التدريب والتطوير ، والتعويض والمكافآت وغيرىا

إلى  ( Uysal , 2014 : 2)نجاز العاممين لوظائفيم . لقد أشار الذي سينعكس عمى كفاءة إ
وجود أربعة عوامل إنتاج في أنشطة األعمال وىي ) المواد األولية ، والموارد البشرية ، ورأس 
المال ، والمعرفة ( . وعمى الرغم من اىتمام المنظمة بجميع ىذه العوامل لزيادة الكفاءة ، إال ان 

البشرية ( ، زيادة كفاءة واحد من ىذه العوامل وىو ) الموارد  إلىإدارة الموارد البشرية تيدف 
تتضمن ) تخطيط الموارد البشرية ، والتوظيف ،  أنياوحدد ممارسات الموارد البشرية المألوفة 

العبلقات و تقييم األداء ، والتعويض ، وتخطيط الوظيفة ، واألمن والصحة المينية ، و والتدريب ، 
أربعة  فقد حدد( Brommapan et al , 2005 ) أمااإلدارة الشخصية ( . و الصناعية ، 

 ,  Trakulmututa & Chaijareonwattana)مكونات لممارسات الموارد البشرية وتتضمن
2013 , 47) : 
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الموارد البشرية : يشمل خمسة عوامل وىي تخطيط الموارد البشرية ، وتحميل  الحصول عمى - أ
 الوظيفة ، واالكتشاف ، واالختيار ، والتعيين .

عوامل وىي الترقية ، وزيادة الرواتب ، وتقييم األداء ، مكافأة الموارد البشرية : وتضم ستة  - ب
 والمكافأة ، والنقل ، والحوافز .

عوامل وىي التدريب ، والتعميم ، وتخطيط الوظيفة تطوير الموارد البشرية ، ويتضمن ثبلثة  - ت
 . وتطويرىا

ين ، الصيانة واالحتفاظ بالموارد البشرية : ويحتويان عمى أربعة عوامل وىي وئام العامم - ث
 والصحة واألمن ، واإلجراء التأديبي ، واألوامر .

ات ال يزال يمثمون المصدر في المنظم األشخاص أنإلى ( Saliba , 2010 : 3) وأشار
 أن، وعمى الرغم من  حوكمةال إلىبااللتزام ، ولذلك نمجأ  األمرعندما يتعمق  مخاطرلم الرئيس

            لن تنقل النتيجة المرجوة فإنياالنظم والسياسات في موقعيا ،  أفضلالمنظمات لدييا 
حوكمة  نو يتم التركيز في توجيياتإفَّ من ثميمتزمون بيا ، و  ال األشخاصكان  إذا) المستيدفة ( 

 . األعمالفي  األشخاصعمى جانب  المنظمات
في جانب  تركيز عال   أن تتضمن ممارسات ذاتفان حوكمة الموارد البشرية يجب  ومن ثمّ 

 إلىالذي بعكسو سيؤدي ومتوافقة مع السياسات الموضوعة  ن تكون منسجمةالتخصص ، وأ
تطوير ممارسات غير متبلئمة مع  أونتائج سمبية غير مرغوب فييا كالتجاوز عمى القوانين ، 

 تطويرىا . أوتكييفيا  أوالسياسات التي جرى تعديميا 
 / المراجعةتدقيق ال:  ت
السياسات والممارسات متوافقة مع رؤية المنظمة ورسالتيا  إلى التأكد أن  ييدف التدقيق   

 Durail & Adaikalasamy)وييدف تدقيق الموارد البشرية كما أشار إليو .  وأىدافياوغاياتيا 
الموارد البشرية بأكمميا لتزويد  سياسات وممارساتإعادة النظر المستمرة في  إلى (2014,2 ,

طوير وتخصيص واستخدام الموارد البشرية في المنظمة، ولتقييم مدى تنفيذ سياسات وت
لقياس مدى االمتثال لؤلحكام القانونية المتعمقة بوظائفيا ، و  وممارسات الموارد البشرية لممنظمة

الداخمية لممنظمة ،  ياجميع مراقبة أفضل والتحقق في العمميات، و وغيرىا كالتوظيف والتعويض 
م لممعمومات عن الموارد البشرية كأساس لتقيي يرين مواجية حاجة المد، الموظفين  ولتقييم أداء

 .     عاممينالنتائج وتطبيق سياسات ال
 اإلدارة: الخبرة المينية في مجالس  ث
،  اإلدارةدعم وتحقيق رسالة المنظمة من خبلل التخطيط االستراتيجي ىو ىدف مجالس  إن

ينبغي تقديم مساىمات من مجموعة متنوعة من الخبرات بما  ستراتيجيةاالوضع الخطط  وألجل
مجموعة متنوعة من التخصصات  عن ًفضبلالمصمحة ،  أصحابفي ذلك المجتمع وغيرىم من 
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)مديري الموارد البشرية ، اقتصاديي الموارد البشرية ، مثل  من ضمنيم خبراء الموارد البشرية
 أنخبرة الموارد البشرية يمكنيا  إن إذ.  تصاصيي الموارد البشرية ، محترفي الموارد البشرية(اخ

والمسؤوليات  األدوارواالستشارة لممديرين التنفيذيين في تحديد  واإلرشادتقدم التوجيو والنصح 
كان األر  التوجيو في بناء أعطاءوالواجبات ومساءلة المديرين والعاممين والمجمس ، وكذلك 

حوكمة الموارد  أن(Saliba ,2010, 3) وأكدالمطموبة إلطار حوكمة الموارد البشرية .  األساسية 
 ( .ٙأركان كما يوضحو الشكل ) ةتقوم عمى ثبلث أنالبشرية ينبغي 

 .المجالت التي تحتاج إلى أن ُتحكم .1
 .عن الحوكمة ولةالمسؤ الجيات  .2
 . أدوات الحوكمة .3

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يمثل أركان أنموذج حوكمة الموارد البشرية6الشكل )
  Source : Saliba , Charles , (2010) , HR Governance – The real  Gatekeeper . 

حوكمة الموارد البشرية ذات أىمية كبيرة في بناء إطار كفوء وفعال ن أركان فإ عمى ذلك وتأسيسا
بناء معرفة سميمة لمسموك البشري عمى  إلىالذي من خبللو سيؤدي ية في حوكمة الموارد البشر 

مية . ووفقا لذلك أساس أخبلقي . وتعد ىذه المعرفة ضرورية في خمق االلتزام باألىداف التنظي
 : تم تأشير ما يأتي

تحديد السياسات الخاصة بالموارد البشرية لكي تكون دليل عمل ، ونقطة بداية  ضرورة . أ
 حوكمة الموارد البشرية.تطبيق ل

ية تحكم ممارسات الموارد البشر  أنجل زيادة كفاءة أداء العاممين يجب التأكد من من أ . ب
لسموكيات محددة ، ومتوافقة مع مبادئ  ًن تتم الممارسات وفقابصورة سميمة ومحترفة ، وأ

 حوكمة الموارد البشرية وأىدافيا .

 
 

 اٌروُسح األوًٌ

 

 ِدبالد فٍ اٌسىوّخ
 لطُ اٌّىارد اٌجشرَخ 

  ٌهُىً رأش اٌّبي اٌجشر

 واٌزىىَٓ

   فرَك اٌمُبدح 

 
 

 اٌروُسح اٌثبُٔخ

 

 هُئبد اٌُسىُ اٌّشروػخ
 ِدٍص اإلدارح  

 اٌّىارد اٌجشرَخٌدٕخ  

 وظُفخ ضّبْ اٌدىدح 

 وظُفخ اٌزذلُك اٌذاخٍٍ 

 
 

 اٌروُسح اٌثبٌثخ

 

 اخزُبر أدواد اٌسىوّخ
  رّبرَٓ االٌزساَ ثبٌسرص

 ثبٌىاخت

 رمبرَر ِراخؼخ اٌسطبثبد 

 رمبرَر ضّبْ اٌدىدح 

 َرمبرَر اٌزمذ 
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سياسات وممارسات الموارد البشرية ىي ليست أدلة جامدة بل يجب تطويرىا وتغييرىا  إن . ت
 وتعديميا وتكييفيا وفقا لمتغييرات التي تحصل في البيئتين الداخمية والخارجية .

يتم تقييم  ية ، إذالموارد البشرية غاية في األىممة سياسات وممارسات حوكمة تعد مواء . ث
 مجرد حبر عمى ورق . أنياىذه السياسات من خبلل مبلحظة تطبيقيا فعميا ، أم 

ن يكون ، وأالعاممين الحاليين والجدد  تقرأ وتفيم من أنسياسات الموارد البشرية يجب  إن . ج
سياسات  أنالجميع  كتوب من لك حتمية وجود إقرار ملدى الجميع قدرة الوصول إلييا ، وكذ

 الموارد البشرية قد قرأت وفيمت .
 تزود حوكمة الموارد البشرية التبصر والتوجيو لممارسات الموارد البشرية . . ح
  يقدم تدقيق الموارد البشرية تقييم سياسات وممارسات الموارد البشرية المطبقة في المنظمة . خ

 .وتكييفيا
دورا كبيرا في حوكمة الموارد البشرية من خبلل توجيو  خبراء الموارد البشرية يؤدي . د

 . اإلدارةالممارسات لعمل مجمس 
كبيرة في تنفيذ حوكمة الموارد البشرية  أىميةتعد سياسات وممارسات الموارد البشرية ذات  . ذ

بشكل عام وحوكمة  المنظمةفشل حوكمة  أعراضحد أكون ىذه السياسات والممارسات 
حوكمة الموارد البشرية  أىدافخاص الناتجة عن عدم القدرة في تحديد  الموارد البشرية بشكل

 لقياس نجاحيا . أو،  إجراءاتياوخطط تحقيقيا ، وتنفيذ 
 حوكمة الموارد البشرية تتطمب ممارسات واضحة إلدارة فعالة لممخاطر . إن . ر
من خبلل حوكمة الموارد البشرية ليا دور رئيس في تطوير وصيانة الممارسات السميمة  إن . ز

 داخل المنظمة . أخبلقيةثقافة  إنشاءعن  مسؤوليتيا
فادة من خبراء الموارد البشرية ذات المعارف والميارات والخبرات لمساعدة قادة يمكن اإل . س

 االمتثال . والمخاطر وقضايا  في معالجة حوكمة الموارد البشرية األعمال
الموارد البشرية ممارسات وقائية وممارسات تفاعمية  تتضمن ممارسات حوكمة أنينبغي  . ش

 ) رد الفعل (.
 حوكمة الموارد البشرية  عناصر:  سابعاً 

التي تكون بحاجة لمقيادة والتوجيو  واألفعالحوكمة الموارد البشرية العممية والييكل  ُّديمكن ع   
القيادة ، والتوجيو ،  نإ المنظمة ، إذ أىدافوالسيطرة عمى ممارسات الموارد البشرية لتحقيق 

عناصر حوكمة الموارد البشرية كما قدميا  أنياعمى اإلشارة إلييا  والسيطرة يمكن
(Meyer,2008:20)  .وأوضح (Heslop et al , 2003 : 12 ) حوكمة الموارد البشرية   أن

،  األعمالونتائج  والعممياتية ستراتيجيةاال األىدافتمكن الوظيفة من تحقيق  لئلدارةم نظّ منيج م  
في حوكمة الموارد البشرية ، ىذه العناصر الوظيفية تمكن القادة من  أساسيةك عناصر وأن ىنا
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 إال أنيا مجاالت التركيز والمساءلة عمى نحو فعال ، وىي تختمف عن بعضيا البعض إدارة
 : مترابطة وتتضمن ما يأتي

وعة التوجيو ، وكذلك تحديد العبلقة الييكل والمساءلة : يتم من خبلليا توضيح تصميم مجم .ٔ
 . اآلخرينوالعاممين والمستفيدين  اإلدارةبين 

المصمحة  وأصحابفاعمية المجمس  إلىشير ييكل التي تالمجالس الفعالة : روابط ال .ٕ
 .اآلخرين

فمسفة ومبادئ التشغيل : يصف تحمل المخاطر الوظيفية ، ومنيج تفويض السمطة  .ٖ
 المنظمة . إدارةلمحوكمة الذاتية في والمستويات المتوقعة 

الموارد البشرية ، وتخطيط  ستراتيجيةاتتمثل بتطوير  األنشطة: وىذه  األساسية اإلدارة أنشطة .ٗ
، وتخصيص مصادر الموارد البشرية ،  المكافآتعمى خطط وبرامج  واإلشراف،  األعمال

 وتطوير الموظفين ، وقيادة التعاقب .
رصد يستعمل لتقييم الفعالية التشغيمية لموظائف ، واالمتثال ،  رإطا: وىو  األداءمقاييس  .٘

 . األعمالوالمساىمة في نجاح 
 تتضمن : أنياعناصر حوكمة الموارد البشرية عمى  ( Koob , 2012 : 2 )وحدد 
 . التوجيو 
 اإلدارة . 
 . السيطرة 

،  اإلداريةتضمن مجموعة من العمميات أن كل عنصر من ىذه العناصر ي (Koob) وأضاف
لحوكمة الموارد البشرية . إذ عندما يفكر  أساسيةىياكل  إنشاء إلىولعل تكامميا سيؤدي 

 إلىالذي يعيدىم بشكل مباشر لمموارد البشرية بطريقة مبرمجة  المديرون بالحوكمة الجيدة
التي تتضمن يو وضع المسار واالتجاه لممنظمة عنصر التحكم ) السيطرة ( . أما التوجيو ف

تقديم  أنموذج، وتحديد  ستراتيجيةااللمحفظة المثمى لمقياديين ، وتصميم البرامج بما يتفق مع ا
خدمات الموارد البشرية ، وضمان امتبلك مواىب الموارد البشرية لمميارات المطموبة ، والقدرة 

 أنعناصر لمحوكمة بعد  (Grantham,2011:6)وقدم . من الطراز العالمي  أداءعمى تقديم 
 : ي تتضمن اآلتيالتفي مجال حوكمة الموارد البشرية  تم توظيفيا

 . التوجيو : وىو الفيم المتبادل لمغرض والتوجيو من خبلل تخصيص الموارد والتخطيط . ًأوال
ثانيا. االصطفاف : وىي الوظائف ، واليياكل ، والتقانة التي تصطف مع الغايات التنظيمية من 

 والحوكمة الصحيحة .خبلل جودة القيادة 
دارةثالثا . المساءلة : مساءالت شفافة وواضحة من خبلل االلتزام التشريعي  المعمومات  وا 

 المنظمة . وأخبار
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طة اسوالتوقعات السموكية بو  لؤلداءرابعا . التوقعات : الفيم الكامل لجميع العاممين في المنظمة 
 الممارسات لمموارد البشرية .  وأفضلاالتصاالت الفعالة ، 

دارةخامسا . التسميم : تسميم خدمة ذات جودة عالية من خبلل البرامج الفعالة  الموارد والمراقبة   وا 
 والتدقيق وتقارير العمميات .

ة ، الموارد البشرية عن طريق تدقيق الموارد البشري أداءسادسا . التحسين : وىي تحسين 
 ليات السيطرة الداخمية .، وآ والتدخل ، وبناء القدرات

مخاطر الموارد البشرية وتتضمن ) مخاطر الشواغر  إدارةالمخاطر : وىي تشمل  إدارةسابعا . 
، ومخاطر الجاىزية ، ومخاطر التحول ، ومخاطر المحفظة وغيرىا ( . 

(Hartono,2010:12) 
من بين عناصر حوكمة  األكثر أىمية عنصر التوجيو ىو العنصر أنلما تقدم يبدو  ًتأسيسا

ول نحو حوكمة نجاز التحالقادة في إعمى  األساسالدور  إلقاءالموارد البشرية ، مما يعني 
 األخبلقيالذي يقع عمى عاتقيم خمق ثقافة تشجع عمى ممارسة السموك الموارد البشرية ، 

جراءاتوااللتزام القانوني والميني ، وكذلك احترام عبلقات العمل ،  افة وموحدة ، تظمم شف وا 
ومبادئ توجييية واضحة فيما يتعمق باالنضباط والعقوبات ، وكذلك يقع عمى عاتقيم بناء الثقة 
بوساطة التمييد لتحقيق العدالة لمفئات المحرومة بصياغة السياسات وتنفيذ الممارسات التي 

 الحد من نقاط الضعف . إلىتؤدي 
من خبلل قدرة القيادة عمى التحكم  (Meyer)مة يجمع العناصر التي قدميا ولعل عنصر المواء

المنظمة ، ويتحقق  ستراتيجيةاالموارد البشرية مع  ستراتيجيةافيو  صطفبالعاممين بالشكل الذي ت
 أشار إذالمنظمة ،  ستراتيجيةاجزء من  أنيمىذا بجعل العاممين يشعرون 

(Shameem,2011:4) الممارسات المرنة ، نجاز ذلك بتمكين العاممين و يمكن إنو إلى أ
تطبيق بناء ثقافة تشجع عمى  إلىيؤدي الذي ،  القرارات وحل المشكبلتفي رسم مشاركة الو 

 حوكمة الموارد البشرية .

 مخاطرىاوادارة الموارد البشرية : حوكمة  اً ثامن
في  المال البشري وتخفيف مخاطره أداء رأس تحسين إلىتسعى حوكمة الموارد البشرية    

تحديد والحكمة تقتضيان  اإلخبلصن المتوقعة ، وأ لممخاطر المنظمة ، وتضمن الكشف المبلئم
. والمخاطر  األفضلالمتبناة في المنظمة ىي  أن األعمال لضمان متى يتم التعامل مع المخاطر

ضارة في  أن تأخذ تأثيرات تركت من غير مراقبة يمكن إذاالتي أحداث مستقبمية مجيولة ىي 
      وأكد.  ( Kreissl , 2012 : 12)العمل والتي تيدد وجود المنظمة  أىدافجاز نإ

(Meyer ,2008 : 10 )  ضرورة معالجة مخاطر الموارد البشرية كالثقافة ونقص الموىبة
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تطبيق  أنإلى (  ٗٔ:  ٕٛٓٓ) حداد ،  وأشارواالحتفاظ والعجز والروح المعنوية المنخفضة . 
انخفاض درجة المخاطرة عند تعامميا مع  إلىة الموارد البشرية يؤدي المنظمات لمبادئ حوكم

العناصر  إحدىالمخاطر ىي  إدارة  أن ( Barrtte , 2002 : 19 )  ن  وبيّ الموارد البشرية . 
 إدارةالصحيحة من خبلل نشر ثقافة  اإلدارةالضرورية في حوكمة المنظمات وممارسات 
دارتياالمخاطر في المنظمات لكي تصبح المخاطر    في المستويات حالة طبيعية لممديرين وا 

المخاطر صارمة ومييكمة ومنظمة ، وبعكسو فان عدم قدرة  إدارةتكون  أن، إذ ينبغي جميعيا 
يواجيون صعوبة التمييز  شامل إلدارة المخاطر يجعل المديرينالمنظمات عمى اتخاذ موقف 

المعالجة غير  أنظمةفي تحميل المخاطر ، وتصبح المشكمة مركبة في حال كانت  وبشكل كاف  
طبقت بشكل  حوكمة الموارد البشرية إذا ما أن(Barrtte)    وأضافمبلئمة لتسكين المخاطر . 
التي المخاطرة  إدارةالتي ستساعد عمى تخفيض العقوبات الناتج عن سميم ستخفض المقاضاة 

الجيدة ، إذ  اإلدارةالجيدة ولكنيا عنصر مكمل في عممية  اإلدارةىي ليست عممية منفصمة عن 
المخاطرة كعنصر مركزي في الحوكمة لو العديد من المنافع المحتممة ضمن سياق  إدارةقبول  نإ

قرارات والتي ستكون مطمئنة وقادرة عمى الدفاع عن اتخاذ ال لئلدارةالتحول ، وىو وسيمة مفيدة 
 : تياآل  إلى  ( SABPP ,2012 : 3 )  إليياالمخاطرة كما تطرق  إدارة. وتيدف  ًعمنا

السمبية من    األحداث  وتأثيرااليجابية وتقميل االحتمال  وتأثير األحداث لزيادة االحتمال - أ
 التنظيمية . األىدافتحقيق  في األفرادخبلل عوامل 

طارمع الحوكمة ،  األفراد  إدارةلترتيب الموارد البشرية وممارسات  - ب  مخاطرااللتزام وال وا 
 نموذج التقارير المتكاممة في المنظمة .أو 

جراءات  أساليبلضمان  - ت المثبتة ضمن   األفرادتقييم المخاطر المبلئمة المتعمقة بعوامل  وا 
 المنظمة .

 .وتدخبلت الموارد البشرية  أنشطةصمم وتطبق لضمان سيطرة المخاطر المبلئمة ت   - ث
سناد لممساىمة في - ج  واالبتكار . اإلبداعفي المنظمة التي تشجع  ثقافة المخاطر إنشاء وا 

لمموارد  األساسية األدوار إحدىالمخاطر ىي  إدارة أن  ( Wojcik , 2006 : 3)لقد أوضح 
 إدارةبوجود عبلقة بين  ( Meyer et al , 2011 : 4)البشرية في قانون اوكسمي . واستنتج 

بشرية ممارسات واضحة وحوكمة الموارد البشرية ، إذ يتطمب نظام حوكمة الموارد الالمخاطر 
الموارد  وينبغي عمى مديريالمخاطر ،  إدارةبشكل فعال مثل مراقبة نشاطات  لحوكمة المخاطر

تكون ىناك صمة  أنفي الحوكمة ، ولكي يمارس ىذا الدور ينبغي  ًحاسما دوراً  أن يؤدواالبشرية 
لمخاطر وااللتزام الحوكمة وا أنه وزمبلؤ (Meyer)  وأضافوالموارد البشرية .  بين المخاطر

ميم ، ويجب عمى  إنساني، وكل تحدي من تمك التحديات ليا مكون  األعمال تحديات تؤثر في
 األعمالالموارد البشرية استعمال معرفتيم ومياراتيم وتجاربيم الفريدة لمساعدة قادة  ممارسي
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 ( يوضحٛالمنظمة ، والجدول ) أنحاءلمعالجة قضايا الحوكمة والمخاطر وااللتزام في كافة 
 .المخاطر  حوكمة

 المخاطر حوكمة( : 8) الجدول 
عنصر 
 الحوكمة

 الموارد البشرية مديرياستجابة  تنفيذ المتوقع مبادئ الحوكمة

 
 
 
 
 

 مسؤولية

 مجمس

 اإلدارة

 لمتحكم

 مخاطربال

 

 المجمس يكون أن يجب

 مخاطربال لمتحكم ًوالؤ مس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجمس يحدد أن يجب

 المخاطر تحمل مستويات

 
 
 
 
 
 
 

 التدقيق أو المخاطر لجنة

 المجمس تساعد ان ينبغي

  المخاطر مسؤوليات لتنفيذ

 وخطة سياسة المجمس يضع أن ينبغي• 

 المخاطر إدارة وعممية لنظام

 اإلدارة مجمس تحدد أن ينبغي اإلدارة مجمس ميثاق إن• 

 الحكم مخاطر عن المسؤولية

 مجمس لبرامج وينبغي المستمر والتدريب االستقراء• 

 تحكم التي المخاطر تتضمن اإلدارة

 في تظير أن يجب مخاطرال لحكم المجمس مسؤولية• 

 والخطة المخاطر إدارة سياسة

 في إدارة سياسة مخاطر من منظمةال توزع أن يجب• 

 منظمةال أنحاء جميع

 إدارة خطة تنفيذ أن المجمس يضمن أن ينبغي• 

 مستمر رصد ويتم المخاطر

 

 المخاطر تحمل مستويات تعيين المجمس عمى يجب• 

 السنة في واحدة مرة

 في الرغبة لمعدالت  حدود   بوضع اإلدارة مجمس قيام• 

  المخاطرة

 في المخاطر أن المجمس يضمن أن ينبغي• 

 الرغبة مستويات و السماح حدود ضمن تقع المنظمة 

 

 إدارة عن مسؤولة لجنة المجمس يعين أن يجب• 

 المخاطر

 إدارة سياسة مخاطر في المخاطر لجنة تنظر أن يجب• 

 المخاطر إدارة عممية ومراقبة وتخطيط

 في واحدة مرة المجمس  من المجنة أداء تقييم يجب• 

 السنة

و  الموارد البشرية المخاطر تحديد يجب البشرية الموارد مديرو• 
 المخاطر أو لجنة/  و لممديرين يبمغيا

 إدارة في الرغبة وايطور  أن الموارد البشرية مديري عمى يجب •
 لتشجيع الموظفين مكافأة سياسات وتبنيالموارد البشرية  المخاطرة

 المخاطر إلدارة
 تدريبية وبرامج التحفيز تكفل  الموارد البشرية مديريينبغي عمى  •

 .لممجمس 
  المخاطر إلدارة لمتدريب بحاجة والعاممون المديرون •
 . الموارد البشرية مخاطر مراقبة الموارد البشرية مديري عمى يجب •

 الموارد البشرية. مخاطر إدارة خطط تنفيذ
 
 
 المخاطر ، الموارد البشرية مستويات تحمل مديرو أن يقرر يجب• 

و مستويات  دوران العاممين  معدالتو  والتغيب، اإلضرابات، مثل
 والمكافأة  الكفاءة

الموارد  مخاطر أنالموارد البشرية ضمان  مديري عمى يجب •
 ورغب المنظمة . المخاطر تحمل مستويات البشرية ىي ضمن

 
 
 لجنة تنبيول مدخبلتالموارد البشرية  مديرو وفري أن ينبغي• 

  عمى يجبالتي  الصحية سبلمة والمخاطرال مثل المخاطر،
 معالجتيا . المنظمة 

 مسؤولية

 المديرين

 إلدارة

 المخاطر

 

 المجمس يفوض أن يجب

 تصميم مسؤولية المديرين

 إدارة خطة  ومراقبة وتنفيذ

 المخاطر

 

 المجمس مخاطر ستراتيجيةا تنفيذ يرينالمد عمى يجب• 

 . والعمميات المخاطر إدارة نظم خبلل من

 المخاطر أنشطة تكامل في ولونؤ مس المديرون• 

 . لممنظمة  اليومية

 من CRO لممخاطر التنفيذي المدير كوني أن ينبغي• 

 . المناسبة الخبرة ذوي

 مع ستراتيجيةاال المسائل عمى بانتظام التفاعل 

 . التنفيذية ومديري المجنة  أو/  و المجمس

 مخاطر ستراتيجيةا تنفيذ أيضا البشرية الموارد يريمدعمى  ينبغي• 

 المنظمة

 البشرية الموارد ومديري السائدة، البشرية الموارد مخاطر أين تحديد• 

 الموارد مخاطر تكامل المنظمة أن لضمان المديرين يدعموا ان يجب

 . اليومية المنظمة أنشطة مع البشرية

 تعيين لضمان المجمس البشرية الموارد ومدير  يساعد أن ينبغي• 

 المختصة ((CRO لممخاطر التنفيذي المدير

 

 تقييم

  المخاطر

 

 التأكد المجمس عمى يجب

 إجراء يتم المخاطر أن من

 مستمر أساس عمى ياتقييم

 
 
 
 

 التقييم تؤدي المنظمة أن المجمس يضمن أن ينبغي• 

 لممخاطر والمستمر والفعال المستمر

 ًامنيجي ًوتسجيبل ًاتقييم المنظمة تجري أن يجب• 
 . األقل عمى السنة في واحدة مرة الرسمية لممخاطر

 المخاطر أولويات تحدد أن المنظمة عمى ينبغي• 

 معأن يشتركوا  يجب الآلخرون نوالمديرو  البشرية الموارد مديرو• 
 يةاألخبلق المخاطر لتحديد العاممين

 يةاألخبلق مخاطرال تحديد المنظمةعمى  يجب •
 من والذي ،العاممين  رضا مسوحات البشرية الموارد يجري مديرو •

 ،وتقديم الموارد البشرية مخاطر عن ميمة معمومات يوفر أن شأنو
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 أن المجمس يكفل أن ينبغي

 تنفذ والمنيجيات األطر

 لزيادة

/ و المخاطر توقع احتمال

 بيا التنبؤ يمكن ال التي أو

 

 . والمداخبلت الردود التركيز جلأ من ورتبتيا

 المخاطر تشمل أن ينبغي المخاطر تقييم عممية إن• 

 والعوامل ، لممنظمة الدخل روافد مختمف في تؤثر التي

 و المشروعة والمصالح واالستدامة ، لؤلعمال الحاسمة
 المصمحة أصحاب توقعات

 سجل ويراجع بانتظام يتمقى أن المجمس عمى ينبغي• 

 . لممنظمة ةالرئيس المخاطر

 اإلطار أن المجمس يضمن أن ينبغي• 

 التي المخاطر لتحديد بيا المعمول  االستباقية والعمميات

 .بيا التنبؤ يمكن ال

 قملي أن يمكن الذي خيارال ستخدامالالعمل  أربابإلى  الممارسات
 HR مخاطر من
 أصحاب و العاممين أنالموارد البشرية  إدارة تكفل أن ينبغي •

 المخاطر. إدارة في يشاركون الرئيسية المصمحة
 ،الموارد البشرية مخاطر لممنظمة  المخاطر سجليتضمن  إذا •
 ىاتحديدو  المخاطر، ىذه شرحالموارد البشرية  مديري عمى ينبغيو 

 . ومعالجتيا
 
 
 
 

 :مديري الموارد البشرية  ينبغي عمى
 بحاجة المنظمة التي ىي  وعمميات األطر دعم في دورىم لعب •

 بيا. التنبؤ يمكن ال استباق المخاطر التي إلى
 الواجبة لمسموك. العناية •

 االستجابة

 لممخاطر

 التأكد المجمس عمى يجب

 منيج المديرين لدى ان

 تنفيذ  في مناسب

 . لممخاطر االستجابات

 المخاطر في  ما ومبلحظة تحديد يرينالمد عمى يجب• 

. 

 قررتيا التي المنظمة مخاطر استجابات تسجيل  

 في التقدم لممجمس يرون المد يبين أن ينبغي 

 الفرص واستغبلل المخاطر لتحديد االستجابات

 المنظمة أداء لتحسين المتاحة

 :الموارد البشرية  مديري عمى ينبغي
الموارد البشرية التي يتم مبلحظتيا  مخاطر جميع عمى الرد •

 .والمسجمة في المنظمة 
 متقد الموارد البشرية لمخاطر االستجابات أن المديرين إظيار •

 عاممين .ال أداء لتحسين فرصالواستغبلل  لتحديد

 مراقبة

 المخاطر

 

 التأكد المجمس عمى يجب

 يراقبون المديرين أن من

 باستمرار المخاطر

مراقبة فعالة  ينبغي أن يضمن المجمس أن ىناك• 
 ومستمرة  لممخاطر

من ىو المسئول  تحدد خطة إدارة المخاطر ينبغي أن• 
 عن مراقبة المخاطر

 الموارد باستمرار مخاطر يرصدوا أن الموارد البشرية ينبغي مديرو• 
 في والمساواة االمتثال واألخبلقيات،والفساد، مخاطر مثل البشرية،

 بيا الميارات واالحتفاظ و تطوير االقتصادي والتمكين التوظيف،

 ضمان

 المخاطر

 

 المجمس يتمقى أن ينبغي

 عممية فاعمية حول ضمان

 المخاطر إدارة

 أن لممجمس ًاضمان يقدموا أن يرينالمد عمى ينبغي• 

 اليومية األنشطة مع متكاممة المخاطر إدارة خطة

 . لممنظمة

 نظام فعالية تقييم يشمل أن ينبغي الداخمي التدقيق• 

دارة الداخمية الرقابة   مكتوب وبشكل  المجمس مخاطر وا 

 الضمان يقدموا أن البشرية الموارد مديرييجب عمى  • 
 األنشطة مع متكاممةالموارد البشرية  مخاطر إدارة أن لممديرين
 لممنظمة . اليومية

 لممدققين المرتدة التغذية توفيرالموارد البشرية  مديريعمى  ينبغي •
دارة الداخمية فعالية الرقابة حول الداخميين  الموارد البشرية  مخاطر وا 

 كشف

  المخاطر

 

 المجمس يضمن أن ينبغي

 متكاممة عمميات ىناك أن

 الوقت وفي ، لمتمكين

 الصمة، وذات ، المناسب

 لممخاطر، ودقيقة

 ألصحاب اإلفصاحو 

 المصمحة

 غير لممخاطر متكاممة وبتقارير  اإلفصاح يجب• 

 العادية غير أو المتوقعة

 عممية فعالية من نظره وجية بيان المجمس عمى ينبغي• 

 المتكاممة التقارير في المخاطر إدارة

الموارد  المخاطر إدارة فاعمية المنظمة عن تكشف أن يجب• 
 لياالبشرية 

 أوجو والموارد البشرية  احتياجات المنظمة عن تكشف أن يجب •
 .المخاطر من والحد القصور

    
Source: Meyer, M., Roodt, G., & Robbins, M. (2011). Human resources risk 
management: Governing people risks for improved performance. SA Journal of 
Human Resource Management/SA Tydskrif vir Menslikehulpbronbestuur, Vol. 

9, No. 1. P 5. 

عمى  الموارد البشرية ذات اىتمام عال   مخاطر إدارة  أنإلى ( Lawler , 2005 : 6)    وأشار
 : يأتيذلك بما  الحوكمة معمبلً  أعمالجدول 
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 المال البشري . لرأسالمتزايدة  األىمية - أ
 . األعمالاستمرارية  في وأثرىانقص المواىب  - ب
 لمموارد البشرية لتظل قادرة عمى المنافسة . األداءقدر من  أقصىتحقيق  إلىالحاجة  - ت
 السمبية لعمميات احتيال المنظمات والخيانة التنظيمية . اآلثار - ث

 من مخاطر الموارد البشرية وتتضمن : أربعة أنواع بوجود (Lawler)وأضاف
 أومخاطر الشواغر : وىي المخاطر التي ال يتم فييا تحديد الترتيبات الخاصة بملء المناصب  - أ

 مخاطرالميارات النادرة ، وعدم تحديد  أوالمواقع الشاغرة ، ومن الصعب شغل المناصب 
 الدوران ) تقمبات العاممين ( .

مستوى الميارة والمحدودية في  أومخاطر االستعداد : تقتصر عمى فيم التجارب السابقة  - ب
 التطوير . إلىالعمميات المؤدية 

مخاطر االنتقال : عدم وجود مقارنة مرجعية مقابل سوق العمل الخارجي ، وعدم اختيار  - ت
 لمقاييس والمعايير المركزة عمى التوافق والقدرة عمى القيادة .ا
بنظر الحاجة  األخذتنظيمية واسعة ، وعدم  أىدافمخاطر المحفظة : ال يؤخذ في الحسبان  - ث

 التغيير .  إلى
مخاطر الموارد البشرية عندما تفشل  إدارةيتم  بأنو( Rupert , 2011 : 7)  أوضحوقد 

المبلئمة إلدارة الموارد البشرية ، وحوكمة الموارد البشرية ، وعدم  األشياءالمنظمات في اعتناق 
، وعندما يكون ىناك فشل في فيم وتحديد واتصال ورقابة المخاطر  اإلدارةقرارات  إلىاستنادىا 

 وحوكمة الموارد البشرية وتتضمن : مخاطرقائمة تدقيق ال األخيربشكل صحيح . لقد حدد 
 يف .والتكال األجورخطط  - أ
 خطط والتزامات حقوق الممكية . - ب
 الدوران من قبل العاممين الرئيسين . - ت
 حجم العاممين . - ث
 عقود التوظيف . - ج
 تبدد المواىب . - ح
 نتائج مسح العاممين . - خ

من  ًمى مخاطر الموارد البشرية ابتداءكأمثمة ع ( Meyer et al , 2011 : 8)وفي مسح أجراه 
فترة بناء نماذج حوكمة بمخاطر الموارد البشرية . مما يدل عمى اقتران  ٜٕٓٓلغاية  ٖٕٓٓ

فسخ عقود العاممين ، و العاممين ،  دورانو وتتضمن ) الغياب المفرط ،   نفسيا الموارد البشرية
 واإلصاباتاألمان كالحوادث مخاطر و االحتيال والفساد والسرقة والممارسات البلاخبلقية  ، و 

مثل مرض االيدز  األوبئة واألمراضو  تزييف المؤىبلت ،االختطاف ، االختيار مثل و والوفيات ، 
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دارةو نقص الميارات ، و والمضايقة ،  كاإلجيادالمخاطر الفسيولوجية و ،  من وأالموىبة السيئة ،  ا 
 الصراعات ( .و المفرطة ،  المكافآتو مشاكل التنويع ، و عدم االلتزام والمسؤولية ، و المعمومات ، 

حوكمة الموارد تطبيق في  باىتمام كبيرحظى الموارد البشرية ت مخاطر أن إدارة مما سبق يتضح
التي سيتم تناوليا الحقا مثل من نماذج حوكمة الموارد البشرية نجده في العديد  البشرية ، إذ

،  ( Paauwe  , 2008)  وأنموذج،    ( Martin &McGoldrick , 2009)أنموذج
 تأسيسمخاطر الموارد البشرية تساعد في  ن إدارة إ . إذ ( Grobler et al , 2014)وأنموذج

واضحة إلدارة المخاطر .  ومساءالت دوار ومسؤولياتأىياكل حوكمة موارد بشرية مبلئمة مع 
رص الميمة لييئة الحوكمة والمديرين التنفيذيين حد الفد مخاطر الموارد البشرية بمثابة أن تحديوأ

 إدارةفان  َّحوكمة الموارد البشرية . ومن ثم إلىالمضافة الموارد البشرية لبناء القيمة  وممارسي
د خاطر بشكل سيء قد يؤثر في تطبيق حوكمة الموارد البشرية . وقد تظير مخاطر الموار مال

 : البشرية في بعض الحاالت اآلتية
 صياغة استراتيجيات الموارد البشرية بطريقة غير مبلئمة لقدرات وميارات الموارد البشرية. - أ
سياسات وممارسات الموارد البشرية بشكل خاطئ )كالتوظيف من خبلل محاباة  إعداد - ب

اليضبة الوظيفية بسبب االفتقار لمتخطيط و التدريب غير الخاضع لممقاييس ، و ،  األقارب
الوظيفي الناتج عن قصور التشخيص الحساس من المديرين لموارده البشرية من حيث المواىب 

 .والقدرات والمسارات وغيرىا (
لتتناسب مع التغييرات والتحديات التي  واإلجراءاتعدم تحديث السياسات والممارسات  - ت

 تفرضيا البيئة .
الغموض وعدم شفافية العممية ، وىي الجيل السائد في العبلقات الوظيفية الناتج عن نقص في  - ث

إلمام  عدم وأالعمل  أثناء تأدية بالسموكيات المطموبة األفرادبسبب جيل  أوالمعمومات المتاحة 
 .(ٖٗٗ: ٕ٘ٓٓ)جاد الرب ، تباع بعض السموكيات ابالنتائج المترتبة عمى عدم  األفراد

 أصحابمبدأ المساواة قد يظمم العاممين من  نإ إذاالعتماد عمى مبدأ المساواة ال العدالة ،  - ج
ن المساواة فرق بين المساواة والعدل يتمثل بأال نإ، إذ  أحدايظمم  المواىب ، لكن العدل مبدأ ال

 العدل يعطي كل ذي إال أن اختبلف قدراتيم ، من رغمال عمى تقتضي تسوية الجميع في العطاء
 حق حقو .

وتطبيقيا  األخبلقيةكقواعد التخاذ القرارات  األخبلقيةالبلمبدئية ، أي عدم استعمال المبادئ  - ح
    بنظر االعتبار النتائج والقوانين األخذعمى مواقف معينة لتحديد ما ىو صواب مع 

 ( . ٖٓ:  ٕٙٓٓ)الجادر، 
 قرارات عشوائية ذات نتائج سمبية. اتخاذ إلىجيل القرارات ، وعدم االطبلع عمييا مما يؤدي  - خ
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ثبلثة  إلىينبغي تصنيفيا  إذ،  واألىميةعدم تصنيف مخاطر الموارد البشرية حسب الخطورة  - د
               المرور كما سماىا إشارات( وىي  ضراألخ،  األصفر،  األحمر)  ألوان

(APS ,2005 : 19 )  ،ممحة المشاكل الالمخاطر العالية ذات  إلى  األحمريشير المون  إذ
 المخاطر المتوسطة ، التي ىي ربما مشكمة خطيرة األصفر إشارة إلى جدية . ويعطي المونالو 

المخاطر منخفضة وال توجد  أنعمى  األخضرليست ممحة .  ويفيم من المون  إال أنيا 
 مشكمة.

التدقيق و الضعف في تدقيق الموارد البشرية ) تدقيق سياسات وعمميات الموارد البشرية ،  - ذ
 التدقيق الشخصي ( .و االجتماعي ، 

 عدم امتبلك ميزانية الموارد البشرية . - ر
 حياة العاممين . جودةوجود مناخ تنظيمي ال يدعم  - ز
 حوكمة الموارد البشرية .عدم االلتزام بمبادئ  - س
 عن مخاطر الموارد البشرية .      لئلببلغالخاصة  اآللياتعدم توفر  - ش
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 المبحث الثاني  
 نماذج حوكمة الموارد البشرية

 المقدمة
، وتسميط  ؤدي إلى تعزيز الحوكمة في المنظماتوضع أطر حوكمة الموارد البشرية ي إن     

التنظيمية  األنشطةوعالقتيا مع  تأثيرىاعن  ًوظيفة الموارد البشرية ، فضال أىميةالضوء عمى 
الموارد البشرية تحكم عمى  إدارةالقرارات المتعمقة بممارسات  أنسيضمن  اإلطار إن. إذ  األخرى
، وكذلك يمكن إلطار حوكمة الموارد  واإلدارةمستوى مما يعزز مصداقية الموارد البشرية  أعمى

ىياكل الموارد البشرية التي تتضمن االلتزام بالسياسات والعمميات  أىميةيوضح  أنالبشرية 
 . واإلجراءات

 نماذج حوكمة الموارد البشريةانواع :  اولً 
قادة الموارد البشرية يفتقدون فإن ،  ًتاريخيانو إلى أ  (Heslop et al , 2003 : 1)أشار     

كبر من ذلك وىو الصريح بشأن العامل البشري ، بل أفي ممارسة حوكمة المنظمات إلى التركيز 
ن يح فإنموذج صر أحتى في حالة وجود ج حوكمة واضح لمموارد البشرية ، نموذأعدم وجود 

سيؤدي إلى تفريغيا من  َّومن ثم ،قتصر عمى مسألة االلتزامقضايا حوكمة الموارد البشرية كانت ت
ات المنظمة ىي عمى نسبة كبيرة من إيراد إلى أن وزمالؤه  (Heslop)وأضاف محتواىا . 

إطار رسمي لحوكمة الموارد ن المنظمات اليوم أحوج من أي وقت إلى اعتماد المحك ، لذا فإ
ن ات الحكم التي يتم تنفيذىا ، إذ إىيئ تعمل بشكل استباقي أو تفاعمي  عمى وفقالبشرية والتي 

التي ستوصد الباب جراءات ستؤدي إلى تحديد وتعريف أدوار ىيئات الحكم ىذه الدينامية في اإل
 أمام مكامن الخمل واألخطار الخاصة بالموارد البشرية .

ما كتب عن الموارد البشرية  إن ( Martin & McGoldrick , 2009 : 4)وبدىشة استغرب 
، عالوة عمى ذلك وجود عدد قميل من مقاالت الموارد  ًوالحوكمة في الماضي القريب كان قميال
ىناك عدد من  كمماتيم الدليمية ، ومع ذلك كان البشرية تستشيد بحوكمة المنظمات في

دارةلرسم الروابط بين الحوكمة  المحاوالت المفيدة الموارد البشرية ، بما في ذلك الذين يتناولونيا  وا 
 ( Delloitte , 2013 : 5)لشركة االستشارات  ًمن وجية نظر " صوت الموظف " . ووفقا

العمل ،  أولوياتتحدد كيف يجري تحديد  أننماذج حوكمة الموارد البشرية يمكنيا  أننت بي  
      وأشار.   كافة المنظمة أرجاءتدفق االتصاالت في  وأسموبارات ، وكيفية اتخاذ القر 

(Saliba , 2010 : 3 ) أن حوكمة الموارد البشرية ىو النظام الذي يجب  أنموذج إلى أن
بشكل مناسب ومراقبتيا بعمق  إدارتياتم أن الموارد البشرية ت التأكدجل تعتمده المنظمات من أ

 أن ( Mercer, 2003 : 4)وأوضحمخاطر ذات الصمة .  أيةالذي يخفف من   باألسموب
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وسيمة لتعزيز عممية صنع القرار باستخدام رؤى  ل واضح لحوكمة الموارد البشرية يعدىيك إنشاء
خبرة ومينية عمى التفكير ، والقرار ، واالستجابة ، وتحقيق  األكثرمتنوعة ومواىب المنظمة 
إطار   أن ( Koob , 2012 : 1)ن والعممياتية . وبي   اإلستراتيجيةالتوازن بين االحتياجات 

منظمة في تحديد الما يشمل  العممية والممارسة التي أدخمتيا  ًحوكمة الموارد البشرية غالبا
 يمجميععاممين الاألدوار والسمطة ، والمسؤوليات ، واتخاذ القرارات ، وفي نياية المطاف مساءلة 

 . واإلدارة لصالح مساىمييا
من ىذه النماذج  أنموذجلقد تم طرح عدد من النماذج الخاصة بحوكمة الموارد البشرية ، وكل 

ة التي المشكم أوحسب اعتقادي تم تبنييا نتيجة لمموقف  األولوياتمعينة ، ىذه  أولوياتخذ أ
سيتم تقديم ىذه النماذج ، ولكن ليس لغرض االستعراض ، بل  َّواجيت الباحثين . ومن ثم

   .أدناه في درجةممن النماذج ال أنموذجفادة من كل مى مرتكزات ومضامين ومجاالت اإللموقوف ع
 ( Mercer , 2003 )شركة أنموذج  الول /  نموذجال 

المال البشري ، واالستراتيجيات الوظيفية  ورأس،  األعمال(  العالقة بين 7يوضح الشكل )      
بالغلمموارد البشرية ،  لعممياتيا األنموذجلمموارد البشرية التي تؤثر في  نظام الحوكمة والتي  وا 

 األىدافنجاز تمكن الوظيفة عمى إ لإلدارةمدخل منظم  أنيا، بل  ًاستراتيجيا ًىي ليست ىدفا
يقع في مقدمة النماذج التي تؤطر حوكمة الموارد  األنموذجوالعممياتية . ولعل  ستراتيجيةاال

معظم قادة الموارد البشرية لم تكن تفكر  أن األنموذجىذا عزى تبني البشرية بشكل صريح ، وي  
حتى في حالة وجوده كان  باألنموذج ضمنيا ،كانت تعمل  نياإحول وظيفة الحوكمة ، إذ  ًرسميا
ن ذلك فإ عن  ًفضال.  اإلدارةقضايا تحسين القيادة ووظيفة  ًبااللتزام متناسيا ًومقترنا ًمرادفا

كانت مقتصرة عمى تنفيذىا  أنبعد  استباقيةالموارد البشرية ينفذ ميامو بطريقة  حوكمة أنموذج
 تفاعميا ) رد الفعل ( .

الطابع الرسمي عمى حوكمة  إضفاءىو اقتراح الكيفية التي يتم فييا  األنموذجمضامين ىذا 
موارد تساعد المدير التنفيذي لم أنالموارد البشرية ، ويعرض كيف يمكن لمحوكمة الصريحة 

 الوظيفي والمساىمة . األداءالبشرية في كشف الفرص لتحسين 
 : اآلتية التساؤالت عن اإلجابةىو  األنموذجوكذلك من مضامين ىذا 

 حوكمة الموارد البشرية في وظيفة الموارد البشرية ؟ أنموذجما ىو .  1
 المجاالت ؟. ما مجاالت تركيز الموارد البشرية ؟ كيف تدار النشاطات في ىذه 2
مة تفويض السمطة مع ءمالو الحكم الذاتي ، و . كيف تعمل فمسفة الوظيفة عمى المخاطرة ،  3

 ؟ األعمال
 . كيف يعمل القادة عمى فيم مؤتمنييم ومساءالتيم المالية ؟ 4
 ؟الوظيفة  وأداء. كيف يراقب مجمس الحوكمة الفاعمية  5
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ما  إذاالتي يجب عمى المنظمة تبنييا  األساسيةالعناصر  تحدد، فقد  األنموذجمرتكزات ىذا  أما
فعالية المجمس ، و ريد بناء حوكمة موارد بشرية صريحة ورسمية وىي ) الييكل والمساءلة ، أ  
 ( . األداءمراقبة و الجوىرية ،  اإلدارة أنشطةو وصف فمسفة ومبادئ العمميات ، و 
 

 نهًىاسد انجششَخ نؼًهُبرٍاًَىرط األ                                                                                                                                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هوتحديد مراقبة الداء          
 
 

 الموارد البشرية مع اإلستراتيجية التنظيمية ( يمثل كيف تصطف حوكمة7الشكل )
Source: Mercer , (2003) , Why HR Governance Matters : Managing the 
HR Function for Superior Performance , P.2 . 
 

في الوقت لتحديد الكيفية التي تمكن المجمس من  ًىيكل حوكمة الموارد البشرية يعد استثمارا إن
 انبشزٌت انًُظًٍت اندذٌذة وتسهٍىنهًىارد استكمال عممو لتمكين المجمس في تسريع تنفيذ تطبيق 

 .بزايح عذٌذة نهًىظف اندذٌذ
لحوكمة وعممية تحفيز مدخل وظيفة الموارد البشرية إلنشاء ىيكل ا إلى أن Mercerأشارلقد 

لوضع  ىو مؤشر ميم األعمالإلعادة النظر في ىيكميا الخاص وعمميات  مجمس المنظمات
( يوضح ىيكل المجمس ، 9) ي المنظمة . والجدولجي فاستراتي أعمالالموارد البشرية كشريك 

 . توالبروتوكوالوالسموك ، 
 
 

 

 عزشارُغُخ ا

 

 األػًبل

 

 

عزشارُغُخ سأط انًبل ا

 :انجششٌ 

 

، ئداسح و عُؾكى كُف 

رؾفُض انمىي انؼبيهخ 

رُفُز  هبانزٍ ًَكُ

 انؼًم؟ عزشارُغُخا

 

عزشارُغُخ وظُفخ ا

 :انًىاسد انجششَخ 

 

انمًُخ رمذَى كُف ًَكُُب 

ًغبهًخ انانًزىلؼخ و

 ؟نهًُظًخ

 

 ًظبدس ان

 انزٍ يب هٍ األَشطخ

أَفغُب ثعىف َمىو ثه 

 / وانجؼغ اِخش ال؟

 

 جُُخ انزؾزُخ ان

يب انمذساد انالصيخ 

 عزشارُغُخانزؾمُك 

 انًىاسد انجششَخ فٍ؟

 التكنولوجيا العممية
 التنظيم الفراد

 

 

 

 

 

 انؾىكًخ 

لُبدح كُف ًَكُُب 

وظُفخ وئداسح 

االعزضًبساد راد 

 انظهخ؟
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 دوانجشورىكىالَظهش هُكم انًغهظ ، وانغهىن ، ( : 9)  غذولان

 
 دوانجشورىكىالهُكم االعزًبػبد  فبػهُخ انًغهظ وانًغبءنخ واألدواسانهُكم 

رشكُض  ئنًيب هٍ انًغبالد انزٍ رؾزبط × 

 اهزًبو انًغهظ ؟

 أفؼميغبالد انزشكُض ،  ئػطبء× 

 انخذيبد فٍ انًغهظ ؟

يٍ َشبسن يجبششح فٍ انؼًم ػهً كم × 

 ؟أدواسهى، ويب  ضانزشكُيغبل يٍ يغبالد 

نهًغهظ  األعبعٍيب هى انًُضبق × 

 وانهغبٌ ؟

إلششان  انشعًُخ اِنُبديب هٍ × 

يٍ لبدح انًىاسد انجششَخ /  اِخشٍَ

فٍ  األػًبليظهؾخ  وأطؾبةانًذَشٍَ 

 ؽىكًخ انًىاسد انجششَخ ؟ أَشطخ

+ كُف عُمىو ثزمُُى فبػهُخ انفشَك 

 وانفشق انفشػُخ ؟

كبَذ ػًهُخ  ئرا+ كُف ًَكُُب رؾذَذ يب 

ممذ انغشع ؽىكًخ انًىاسد انجششَخ ؽ

 ؟ األطهٍ

 اِساءانًغزخذيخ نغًغ  اِنُخ+ يب هٍ 

 ؽىل فبػهُخ ؽىكًخ انًىاسد انجششَخ ؟

 @ يكبٌ وربسَخ االعزًبع ؟

، ورشرُت انهُكم فٍ عذول  أعبط @ يب 

 ؟ األػًبل

 @ يب هٍ لىاػذ انطشَك ؟

@ يب ػًهُخ طُغ انمشاس انزٍ َغزخذيهب 

 ؟ يٍ َظُغ انمشاساد ؟

انزٍ َزى رُبونهب فٍ كم  @ يب هٍ انمؼبَب

 اعزًبع ؟ ثبَزظبو ؟ عُىَب ؟

لجم  األػًبل@ يٍ َذَش عذول 

 ؟ هبوثؼذ وأصُبئهب  االعزًبػبد 

 (Mercer,2008)انجبؽش ثبالػزًبد ػهً دساعخ  ئػذادانًظذس يٍ 
ىيكل لجنة  تأسيسفي الموارد البشرية ىو  ًمرئيا األكثرالمخاطر التنظيمية  أن األنموذج ويعد

نجاز تمكين تؤثر مباشرة في قدرة مجالس الحوكمة إل أنظمةتحكم بفعالية وذلك من خالل رسمي ل
،  اصحاب المصمحةالتزام ،  انةالتق، لمدير التنفيذي لمموارد البشرية قابمية قيادة االعمل وتشمل ) 
دارتيا رقابة العممية، اتصال الموظف   ( . وا 

العالمية  األسواقعند التحرك نحو  ًاكون متزايديس األعمالالتعقيد في عمميات  أن األنموذجويرى 
فييا فعالين لرفع الموارد ،  م لمنجاح وىو الكيفية التي يكونونمحرك حاس ، إذ تمتمك المنظمات

 اآلليةحوكمة الموارد البشرية ىو  أنموذج إذ إنومتى تستخدم المرونة ، ومتى تستخدم المعايير . 
عمميات اليدر جراء الجيود المضاعفة  إيقاف إلىالتي يتم من خالليا تحديد الفرص التي تؤدي 

ارسات الموارد البشرية وجوب قيام لجنة الموارد البشرية حصر جيودىا في مم  Mercer. وأكد 
دارةمصادر لمميزة التنافسية العالمية كتخطيط التعاقب  التي تعد  وتطوير القيادة . األداء وا 

التي يمكن  األساسية اإلدارةفعل حوكمة وظيفة الموارد البشرية تتحقق من خالل نشاطات  إن
 عدىا المرتكز الثاني وتشمل :

 التخطيط االستراتيجي . .8
 . األعمالالتوازن وتخطيط  .2
 واالستثمارات الرئيسة . المكافآتالمالي واالئتماني لخطط  اإلشراف .3
 لمموارد البشرية .تطوير العاممين وتعاقب القيادة  .4
 المتطمبات التنظيمية الجديدة . إلىالحاجة  .5

 نياإ كزات حوكمة الموارد البشرية ، إذمن مرت آخر ًتييئة المتطمبات التنظيمية مرتكزا ُّدويمكن ع  
والسيطرة وتضم )ميزانية سريعة التوسع ، واستثمارات في  لإلدارةتتضمن ضرورة صياغة طرائق 

 البنية التحتية ، و ىياكل تنظيمية معقدة ، ومتطمبات تنظيمية وائتمانية ( .
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 ( Hofton , 2004 ) أنموذجالنموذج الثاني / 
 BC Hydroلالستشارات دراسة في  Deloitte شركة أجرت(  2884خالل عام )       

 أىدافيامقابمة  إلىحوكمة الموارد البشرية الذي يدعم المنظمة في سعييا  إطارلتعريف 
التغييرات في بيئة الموارد البشرية ضمن المنظمة الحاجة إلعادة تقييم  أعطت . إذ ستراتيجيةاال

المساعدة  وألجلجل دعم المتطمبات الحالية والمستقبمية . الموارد البشرية من أ وأولويات األدوار
والروابط والمساءالت  األدوارالوضوح في  إلىالتحول المستمر ، ولعل االفتقار  في توجيو

المباشر تحت الضغط  واإلدارةلخدمات الموارد البشرية قد وضعت قدرة وظيفة الموارد البشرية 
  تأكيد إلىضرورة احتياجيا  عمىحوكمة الموارد البشرية   أنموذج. لذا فقد ركز  خدماتيا لتسميم
ن محددة بشأ ىذا كانت ىناك مضامين ألجلو الرئيسة لمموارد البشرية في المنظمة .  األدوار

 :حوكمة الموارد البشرية وتشمل 
 . استراتيجيات الموارد البشرية . 8
 . ىيكل الموارد البشرية والمنظمة . 2
 . األعمالمقابل خطوط  لممنظمةوالمساءالت والروابط  األدوار. 3
دارة. العالقة مع   4  التعييد لخدمات الموارد البشرية . يمجيز  وا 
 سست لقيادة الممارسات وىي :ة التي أ  ( عمى بعض المبادئ الرئيس األنموذج)  اإلطاررتكز وا
 الواضحة التي تحكم النشاطات اليومية لمموارد البشرية . األساسيةوالمسؤوليات  األدوار .8
تصميم المختمفة في المنظمة ل األدوارالجيد التعاوني من قبل جميع المعنيين في ممارسة  .2

  وتطوير برامج الموارد البشرية .
 .  كافة المنظمة أنحاءفي  األعمالبرامج الموارد البشرية تعالج برامج  .3
 ِم :مساءلة واضحة وفردية لكل مكون البرنامج ،ىذا يسمح  .4

 مات البرنامج .نقطة اتصال واحدة  لمعمو  - أ
 . ياكمعمى المستويات  األداءالوضوح في قيادة توقعات  - ب

تقدم في انتقال  أيبسيطة مقابل  إجراءاتيتضمن  أنحوكمة الموارد البشرية يجب  إطار. 5
 الموارد البشرية الذي يمكن قياسو في المستقبل .

المال البشري لممنظمة تتطمب  رأسعممية تطور وظيفة الموارد البشرية نحو قيادة قيمة  إن 
بعض المكونات التأسيسية والقيادية في مكانيا الصحيح ، إذ ينبغي عمى المنظمة إتمام المكونات 

 حوكمة الموارد البشرية . أنموذج( يظير 8سية والقيادية ، والشكل )التأسي
سية التي تطبقيا وعمى ضوء ىذه المكونات التأسيسية والقيادية فيناك العديد من األدوار األسا

 وتتضمن : 
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 االلتزام بقيادة القيمة من قبل أفراد المنظمة . .8
تركيز المنظمات عمى تطوير سياسات الموارد البشرية وأطر العمل وحماية مكونات القيمة  .2

 الدافعة لمحفظة الموارد البشرية .
 تصميم وبناء وتنفيذ البرامج التي تتوافق مع سموكيات أىداف المنظمة .  .3
ز المديرين باألدوات والمعرفة ومحركات التنفيذ التي تتوافق مع منيجية برامج الموارد تجيي .4

 البشرية .
 من أجل تحقيق الكفاءة والمنفعة المتبادلة . ًالمجيز شريكا د  ع   .5

 
 يكىَبد انمُبدح

 لُبدح ثُشبؽ نهغهبد انًزجُُخ نجشايظ انًىاسد انجششَخ

 نهمًُخ فٍ انًُظًخ انًبل انجششٌ انًؾشن انشئُظ سأطاػزشاف انمُبدح انؼهُب ثبٌ 

 األػًبلوؽذاد  عزشارُغُخالانًىاسد انجششَخ  عزشارُغُخا  اططفبف

 انًؾذدح واألونىَبد  وأهذافهبانًُظًخ  عزشارُغُخاانًىاءيخ يغ 

 

 

 

 

 يكىَبد لُبدح انمًُخ

 ورىفُش انمُبدح انفكشَخ خبسعُب ) يٍ انخبسط( وئَظبنهبثشايظ اثذاع انًىاسد انجششَخ 

 ركبيم انزًُض انزشغُهٍ فٍ ثشايظ انًىاسد انجششَخ

 األػًبل  أونىَبدرجٍُ يجبدئ رىعُهُخ وعُبعبد انًىاسد انجششَخ َؾى 

 األداءػهً عًُغ انًغزىَبد ، َزى رؼشَف يغإونُبد انًىاسد انجششَخ ، وانًىافمخ ػهُهب وانًزؼًُخ فٍ ػمىد 

 

 

 

 انًكىَبد انزأعُغُخ

 
 انخبطخ ثبنًىاسد انجششَخ ثكفبءح ودلخَزى رُفُز انًؼبيالد 

 انًىاسد انجششَخ عزشارُغُخاؽغى ورظًُى انًىاسد انجششَخ انًُظًُخ رزىافك يغ 

 دواس ويغإونُبد انًىاسد انجششَخ وئثالغهبوثشكم واػؼ أ رؾذَذ

 َزى رؼشَف َطبلبد وعذاول ثشايظ انًىاسد انجششَخ وئثالغهب

 

 BC Hydroانًىاسد انجششَخ انًىطً ثه فٍ  ( أًَىرط ؽىكًخ8انشكم )
Source : Hofton , P. 2004. Human resources leading practices study. 
Vancouver, Canada: Deloitte Consulting. (BC Hydro, Final report). P21. 

 عممية التحولنجاز رسمي لحوكمة الموارد البشرية من أجل إالطابع ال إضفاءضرورة  اإلطار وأكد
 ، وتحديد مقاييس النجاح ، وتنفيذ االعتبارات . األساسية األنشطةمن خالل التوقيت ، وتحديد 

 عزشارُغُخا

 األػًبل

كًب أطجؾذ ثشايظ انًىاسد 

انجششَخ راد كفبءح ػبنُخ 

وفبػهخ فٍ اعزُجبؽ لًُخ 

ؽمىق انًغبهًٍُ وسأط 

 ًبانًبل انجششٌ وَظجؼ يفزبؽ
وػُظش يٍ ػُبطش 

 ئعزشارُغُخ األػًبل
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 ( Meyer , 2008 )  أنموذج نموذج الثالث /ال 
ت والقيادة ، والتغيير ، العولمة ، وحوكمة الشركات ، والربحية ، والتركيز عمى القابميا      
بالغ،  والتقانة ومساءلة الموارد البشرية . جميعيا تحديات كبيرة تواجو الموارد البشرية والتي قد  وا 

 اإلدارةالعديد من المنظمات تعاني من سوء  أن عن ًالمرجوة . فضال أىدافياتعيقيا من تحقيق 
التي ىي ضرورية التخاذ التدابير ،  واإلجراءاتبسبب عدم الوضوح في السياسات والعمميات 

دارةلتزام الخاصة باال لعالمية من الموارد البشرية ا أىدافجرى تحديد إذ المخاطر وغيرىا .  وا 
 : األىدافىم ىذه وأ أفريقياشركة في جنوب  ( عشرين28خالل دراسة )

 . لتييئة الموارد البشرية لممحافظة عمى توازن التركيز بين الموارد البشرية العالمية والمحمية 
  إلدارة التغيير والتعقيد . األفرادلتطوير النماذج الجديدة لمساعدة 
 العالمية لمموارد البشرية واالحتياجات التدريبية . لتحميل المخاطر 
  العالمية . األعماللتصميم برامج الميارات التدريبية حول ممارسات 
 . لغرس الوعي لمتنويع العالمي 
 األعمالاستراتيجيات  ىمعوممارساتيا  وأدوارىا استراتيجيات الموارد البشرية الصطفاف 

 . واألفريقيةالعالمية 
التنفيذيين من ذوي التجربة  والمحددة من قبل المديرين أىمية األكثرالقضية  أن Meyerويؤكد 

مة . وعدم المالء األعمال)) الجانب الناعم (( من  إلىلتوضيح فشميم في الخارج يشيرون 
خفاقالثقافية ىي جذور لعدة مشاكل ،  بعضيم البعض  أعمالفي االعتراف بجداول  األطراف وا 

ت ذلك فقد جرى تشخيص العديد القضايا الميمة التي واجي عن ًفضال.  األعمالما بعد صفقة 
، والتحديات التي تواجو  األفريقية، منيا تحديات الموارد البشرية  األفريقيةالموارد البشرية 

جراءاتسياسات وممارسات  وكما  األفريقية،  ومخاطر الموارد البشرية  األفريقيةالموارد البشرية  وا 
 . (88) مبين في الجدول

 الفريقية: يمثل القضايا الميمة المواجية لمموارد البشرية  (01الجدول )
جراءاتتحديات سياسات وممارسات  األفريقيةتحديات الموارد البشرية   وا 

 األفريقيةالموارد البشرية 
 األفريقيةمخاطر الموارد البشرية 

 مشاكل التكيف  - أ
اتخاذ قرارات الموارد  إلىاالفتقار  - ب

 البشرية الذاتية
 االتصال - ت
 نقص القيادة والموظفين العالميين - ث
 السياسة والتشريعو  ثقافة المنظمة - ج

قابمية تحويل سياسات وممارسات  - أ
 الموارد البشرية

 الموىبة إدارةالميارات وتحديات  - ب
 األداء إدارةاالحتفاظ بالعاممين  - ت
 قضايا التطوير والتدريب - ث
 غير متوافقة مكافأة أنظمة - ج
 تشريع العمل - ح

 الموارد البشرية غير واضحة أعمالروابط  - أ
 التنويع –االصطفاف الثقافي  إلىاالفتقار  - ب
 الضعف في التحضير والتخطيط - ت
 الحصص أصحابقمة االستشارة مع  - ث
 في المنظمة األفرادعدم تطوير  - ج
عدم كفاية االتصال و مخاطر الموارد  إدارةغياب  - ح

 والتغذية المرتدة 

 ( Meyer , 2008 )فادة من الباحث باإل الجدول من أعداد
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) حوكمة ومخاطر الموارد البشرية  أنموذجوMeyer وعمى ضوء ىذه القضايا والتحديات قدم 
 .( 9) المية ( كما في الشكلالع
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( ًَضم أًَىرط ؽىكًخ ويخبؽش انًىاسد انجششَخ انؼبنًُخ9انشكم )  
Source: Meyer ,   Marius . ( 2008 ) . Human resource challenges from 
doing business in Africa Human resource challenges from doing 

business in Africa :  Lessons from twenty South African companies. 
 ( العديد من المضامين التي تمت صياغتيا عمى شكل تساؤالت لعل أىميا:9ويحمل الشكل )

 . ىل لدى المنظمة إطار حوكمة موارد بشرية عالمية ؟ 8
 . ىل تمتثل المنظمة إلى التشريع في كل البمدان من حيث العممية ؟ 2
 . ىل تحدد المنظمة مخاطر الموارد البشرية العالمية وحموليا ؟ 3
الشركات واستراتيجية األعمال  . ىل ممارسات الموارد البشرية تضيف قيمة إلى حوكمة 4

 العالمية ؟
 . ىل تجري المنظمة تحميالت ألصحاب المصمحة ؟ 4

 تزكٍش حىكًت انًُظًت : األداء واالنتشاو

 يبادئ حىكًت انًُظًت

 تقارير وقياسات الموارد البشرية 

 نتيجة حوكمة المنظمة : الحد األدنى ثالثة أضعاف

 : أنموذج حوكمة المنظمة
 األدوارو العمميات ، و التصميم ، 

 :مة الموارد البشرية حوكأنموذج 
 األدوارو العمميات ، و التصميم ، 

 قيادة الموارد البشرية

ارتباط 
 صاحب
الحصة 

الخارجي في 
القطاع 
التنظيمي 
 األوسع

ارتباط 
صاحب 
الحصة 

الداخمي في 
تسميم قيمة 
الموارد 
 البشرية

 لمواردسياسات ا
 البشرية والمعايير

تسميم سمسمة 
قيمة الموارد 
 البشرية 

 أنظمة 
 الموارد البشرية

أنموذج عمميات 
 الموارد البشرية

 ا
 د

 ا

 ر
 ة

 

 ا

 ل

 و

 خ
 ا

 ط

 ر
 

 

 

لمموارد  المقاصد اإلستراتيجية
 البشرية العالمية

المقاصد اإلستراتيجية لألعمال 
العالمية : القيادة ونموذج 

 العمميات

 سياق 
 

 عمميات 
 الموارد 
 البشرية 
 

 العالمية

 سياق 
 

 عمميات 
 األعمال 

 
 العالمية
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 . ىل تطبق ممارسات األعمال األخالقية في أنحاء المنظمة كافة ؟ 5
 . ىل دققت وظيفة الموارد البشرية لالصطفاف العالمي ؟ 6

وىي ) القيادة والتوجيو لحوكمة الموارد البشرية  أساسيةثالثة عناصر  إلى األنموذجواستند 
نذىب ؟  أننريد  أين إلىعن التساؤل  اإلجابةالقدرة عمى  أنياوالرقابة ( . إذ تشير القيادة عمى 

الرد عمى االستفسار كيف نصل  إمكانية( . أما التوجيو فيو  ستراتيجيةواالالتي تضم ) الرؤية ، 
، والممارسات ( . والرقابة تتضمن توضيح التساؤل  واألنظمةىناك وتشمل ) السياسات ،  إلى

 ىناك ) القياس ( . إلىوصمنا  أننا نتأكدكيف 
 ( Paauwe , 2008 )أنموذج النموذج الرابع /

حد النماذج الميمة في تحقيق التوازن بين المصالح ( أ88الشكل ) ( Paauwe )  أنموذجيعد 
 أن األنموذجالمصمحة الداخميين والخارجيين . ومن مضامين ىذا  أصحابوالحاجات اللتزام 

العاممين الذين يتصرفون بشكل استباقي ومبدع من جية ، ويتمسكون  إلىالمنظمة في حاجة 
 .  أخرىالمنظمة والصناعة من جية  من  وااللتزام بالمعايير الموضوعة األخالقيةبالقيم 

أن وظيفة الموارد البشرية التي ترغب في تسميم القيمة المضافة يجب أن  ًومن مضامينيا أيضا
تركيزه  ًتكون قادرة عمى الحكم والسيطرة عمى مدى المسؤوليات بكفاءة ، ومن متضمناتيا أيضا

عمى المنيج التنظيمي لمحوكمة من خالل إيجاد الطرائق المناسبة لمموارد البشرية إلدارة المخاطر 
 . ًا السموك غير المرغوب فيو اجتماعياالعالية وتجنبي

 واستند األنموذج إلى عدد من المرتكزات منيا :
. ىناك حقيقة واضحة موجودة لدى أرباب العمل تشير إلى انو وبسبب المخاطر المتواصمة  8

فان مجمس اإلدارة سيبحث عن الدعم من وظيفة ادارة الموارد البشرية إلدارة وتسكين 
فقد تصبح وظيفة ادارة الموارد البشرية أكثر استراتيجية  في الطبيعة  َّالمخاطر . ومن ثم

 واألداء المذين سيكونان قادرين عمى التأثير ) صنع االختالف ( من ناحية القيمة المضافة.
 . ضمان وجود مبادئ حوكمة مالئمة لكي تتمكن من تسميم خدمة الموارد البشرية . 2
وكمة من خالل إيجاد طرائق إلدارة الموارد البشرية لممخاطر . ركز عمى المنيج التنظيمي لمح 3

 .  ًالعالية وتجنب السموك غير المرغوب فيو اجتماعيا
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 إدارة المخاطر              المخاطر المتوقعة                                

 والوشيكة                                                          الرسمية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناخ                                                                        إدارة المخاطر
 الوظيفية                                لتسكين المخاطر                              

 
 

( : أًَىرط رؾمُك انزىاصٌ ثٍُ انًظبنؼ وانؾبعبد النزضاو أطؾبة انًظهؾخ 01انشكم  )

 انذاخهٍُُ وانخبسعٍُُ
Source: Paauwe, J. (2008). HRM and performance: Achievements, 
methodological issues and prospects. Journal of Management 
Studies, Vol. 46 , No. 1. 

 ( Martin & McGoldrick , 2009 )  أنموذج النموذج الخامس /
المصمحة . لمقيام  أصحابتصف حوكمة الشركات كيف تنظم الشركات المعاصرة عالقاتيا مع 

، وكيف تكون  وكبار المديرين اإلدارةبذلك يؤخذ بنظر االعتبار كيف يتم مواكبة منافع مجالس 
سان ارتبطا بمثل ىذا االصطفاف يوجد عنصران رئي المصالح . إذ أصحابمتماشية مع ىؤالء 

 أصحابعن الحد من المخاطر التي يتعرض ليا  ولونمسؤ  ( ضمان بأن المديرين ًأوال)  وىما
تحمل  إمكانية(  ًاثانيمالكو المنظمات " وظيفة حماية الثروة " . )  أوالمصمحة الرئيسين و / 

 اَالث    تحىٌم                           انتغٍٍز انتُظًًٍ                  انًساءنت                                  

 انتهذٌذاث إنى                                                                                                     و أفضم

 فزص                                                                                                          انًًارساث 
 

 

 
 

 

 
 شاويخاطز                                                                                                                   االنت

 ردانىعً                                                                                                         ويسؤونٍاث انًىا

 انبشزٌت                                                                                                                       
 

 
 

 و لُىاثانساليت                                                                                                             انهٍكم 

 واألخالق                                                                                                          انتسهٍى
 

 

 
 

 

 انسهىن                                                                                   يًارساث           
 

 الرقابة ومقاييس          حوكمة الموارد البشرية                                                                          االستبالً             
 

 الثقة                الموارد البشرية                                       

 االلتزام   إدارة الخطر               
 االستباقي

 
 
 

 حوكمة                             حوكمة 
 المناخ                       وظيفة الموارد 

 البشرية                           

حوكمة الموارد 
دارة  البشرية وا 

 المخاطر
 تكتيكي استراتيجي استراتيجي

 نحو الخارج

 نحو الداخل
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والمغامرة " وظيفة خمق الثروة " . بيذه الطريقة ستكون ىناك نتائج  اإلبداعالمخاطر لمواصمة 
 الموارد البشرية . إدارةلمعاممين ، وفيم كيف يتم ممارسة  أساسية
، إذ  (Paauwe) أنموذجمن  ً( مقتبسا88الشكل )  ( Martin & McGoldrick ) أنموذجيعد 

المفاىيمية عن  األساسيةراستو ، مع مراعاة االختالفات مع د ليتالءمتم توظيفو 
 التي تتضمن ثالث طيات وىي :   Paauwweأنموذج

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

دارة المخاطر )مقتبس من 00الشكل )  (Paauwe  ،2008( الموارد البشرية، وا 
 تحت عنوان  .Paauwe, J. (2008)المصدر : مقتبس من أنموذج 

HRM and performance: Achievements, methodological issues and 
prospects. 

أن نماذج الحوكمة من المرجح أن تتبع االستراتيجية ( Martin & McGoldrick ). افترض 8
من توجيييا وباألخص شركات القطاع الخاص المبدعة والمبتكرة كالمنظمات التي تعمل  ًبدال

تكنولوجيا العالية ، والخدمات المينية ، ووسائل األعالم ،  والمنظمات التي في ضمن مجال ال
 المرحمة المبكرة من دورة حياة عمميا .

. االستثمارات الضخمة في العالمات التجارية لممنظمات والشرعية المنظمية من خالل  2
 شرية .استثمارات ضخمة في المسؤولية االجتماعية وترتيبات حوكمة الموارد الب

انحىكًت 

 وانًىارد انبشزٌت

 انًخاطز انىظٍفٍت
 يخاطز انًُاخ

انًىاسَت بٍٍ 

 االستثًار وانًخاطز

 إدارة انًخاطز

 َحى انخارج انزسًٍت

 َحى انذاخم

 االستزاتٍدٍت انتكتٍكٍت

 حىكًت اإلبذاع حىكًت انشزكاث

حىكًت وظٍفت انًىارد 

 انبشزٌت
 حىكًت انًُاخ
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ما تييمن  ً. ال تؤخذ في االعتبار المصالح الوطنية ) الحكومة ( فقط في الحوكمة ، بل غالبا 3
 عمى الحوكمة ترتيبات تسميم ممارسات إدارة الموارد البشرية .

 منيا :ى األنموذج عمى عدد من المضامين واحتو 
( والتي  2887،  2884رك ، التي جاء بيا ) كالارنة بين نظريات الحوكمة الثالث المق  .8

نو إلى أ . إذ أشارونظرية أصحاب المصمحة(نظرية اإلشراف ، و نظرية الوكالة ، تشمل )
ست مجرد حزم من الموجودات أن المنظمات ىي ليووفقا لرأي نظرية أصحاب المصمحة ، 

أن تكون في عالمنا اليوم ، وذلك بسبب  أنالتي تعود إلى المساىمين ، والتي ال يمكن 
    كبير وتحت سيطرة العاممين واسعو االطالع ة ىي غير ممموسة إلى حد  الموجودات الرئيس

 ) األذكياء ( .
في  ىياكل الحوكمة وعمل كبار المديرين لنظرية أصحاب المصمحة تيدف ًوفقا ًأيضا  .2

تعظيم الثروة اإلجمالية لفائدة من في الداخل ) العاممين ( بمساىماتيم بموجودات خاصة 
نظمة )معارفيم ومياراتيم( ، كذلك أولئك الذين في الخارج )المساىمين( تتفق مع افتراضات لمم

أىميتيا لجميور من الزبائن ) العاممين ، والزبائن ، والمجيزين ، وشركاء  التيإدارة السمعة 
 األعمال ، والحكومة ، والصحافة ، والمستثمرين ، والمجتمع ككل ( .

متغيرات الموارد البشرية يمكن اإلشارة إلييا من خالل الثابت  أن األنموذج فيو إشارة إلى  .3
(Hard)  والناعم ،(Soft)  إلدارة الموارد البشرية(HRM) ركزت  ، إذ"R"   عمى ) سمات

إدارة الموارد ( إلدارة الموارد البشرية من خالل سيطرة الكمفة ومرونة القوى العاممة لمواءمتيا 
عمى ) السمات البشرية (  "H"نتجات لممدى القصير . وركزت مع متغيرات الطمب عمى الم

 لمشاركة ، والتعمم والقيادة ، إذإلدارة الموارد البشرية بما في ذلك االتصاالت ، والتحفيز ، وا
الفوز في األسواق  أنما توصف األخيرة كمنظمات مميزة لألعمال ، كونيا تفترض  ًغالبا

ن اإلبداع والمعرفة ألىمية لإلبداع وخمق المرونة ، وأالتنافسية لألشخاص الموىوبين أمر بالغ ا
ىي من بين األسس المستدامة لتحقيق سمعة المنظمة عمى المدى الطويل فيما بين أصحاب 

 المصمحة .
في سياق القطاع العام  األنموذجتطبيق ىذا  بإمكانية ( Martin & McGoldrick )أشارلقد  

نو ولغرض جعل منيج الحوكمة في أ وأضافامثل الرعاية الصحية كالكادر الطبي ) السريري ( . 
دارةنظام واحد ومتكامل لتقديم الرعاية الصحية  المخاطر المحددة وتحسين الصحة والرفاه  وا 

رد البشرية ، والحوكمة بركائز ثالث وىي ) حوكمة الموا ًلمسكان ، ينبغي ان يكون النظام مدعوما
 .   (82) السريرية ، والحوكمة المالية ( كما في الشكل
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حوكمة الموارد البشرية ىي نظام مساءلة المنظمات عن الوضوح  أنوحدد األنموذج أعاله 
عدد من الركائز  إلىحوكمة الموارد البشرية استندت  إنواإلدارة الكفوءة لجميع العاممين . إذ 

 وىي :
  تؤسس في مستوى المجمس ضمن الشرط القانوني  أنحوكمة الموارد البشرية يجب عمى

 لممجمس .
 تقوم لجنة حوكمة الموارد البشرية إبالغ المجمس عن معيار حوكمة الموارد البشرية . إن 
 التي تنطبق عمى جميع المجالس في الرعاية الصحية ير حوكمة الموارد البشرية تستند معاي

ن ىما مساىمة حوكمة الموارد البشرية في تحسين ئ ، واليدفامباد عمى ىدفين وخمسة
ة الخمسة جودة عالية . أما المبادئ الرئيسالصحة والرفاىية  ، ودعم تقديم رعاية ذات 

ي اتخاذ القرارات التي المشاركة فو  ،تدريب مناسب و  ،واسعة االطالع ) المعيارية تتضمن 
 .( مجيزة مع التحسين وبيئة العمل آمنة و ،  ،  ومعاممة عادلة وباستمرار فييمتؤثر 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 ( الموارد البشرية ، والحوكمة ، والمخاطر في الرعاية الصحية02الشكل  )
Source: Martin , G ,& McGoldrick ,J.  (2009) , Theorising the links 
between HR and Governance: issues and challenges for HRD, 

Department of Management University of Glasgow. 
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 ( Oertig , 2009 ) أنموذج النموذج السادس /
 الحوكمة ينبغي أن تركز عمى أنإلى ( 83)لموارد البشرية الشكل حوكمة ا أنموذجيشير    

كبر لممنظمة ، وىي أ ًالقيم المعيارية لممنظمات تعطي وزنا إن اإلدارة القائمة عمى القيم ، إذ
يم في تقديم القيمة ، وبالمحصمة أعطيت وكمة الموارد البشرية الفعالة تسح أنإيماءة واضحة 

أن يستند أصحاب المصمحة ضرورة  حوكمة الموارد البشرية أىمية استثنائية . أنيا تؤكد عمى
لبشرية ىي جل نجاح مجمس اإلدارة . وحوكمة الموارد اإلى نيج شامل ومعايير محددة من أ

ستراتيجية والمبادئ التوجييية المعيارية لمموارد البشرية وتنفيذىا في إنشاء واإلشراف عمى اال
ن طريق الموارد البشرية ع تخصص مجمس حوكمة عن ًفضال مة لمموارد البشرية .سياسة متكام

لمموارد البشرية في اإلنتاج والتقييم واألجر وتطوير أعضاء مجمس  تخفيض المعامالت الرتابية
 اإلدارة .إذ يمكن أعداد مجمس متكامل مع الخبرة المناسبة .

وكذلك يوضح األنموذج دور اإلدراك والتعاون من خالل المراحل المختمفة إلدارة الموارد البشرية 
 التي تقع ضمن تخصص المجنة المعنية بالموارد البشرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انفؼبنخ : انمُبدح انفؼبنخ وئداسح وظُفخ انًىاسد انجششَخ فٍ يغهظ  (  انؾىكًخ03انشكم  )

 اإلداسح وانًغهظ انزُفُزٌ

Source: Oertig , M . (2009) . Die Rollen des HRM für eine gute 
Corporate Governance .HR Today Das Schweizer Human Resource 
Management-Journal . 
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 شري من خالل زيادة مشاركة المديرينالمال الب رأسبنظر االعتبار التركيز عمى  اآلخذ، مع 
التنفيذيين لمموارد البشرية ، وزيادة تفويض سمطة اتخاذ القرار لمجنة التنفيذية وتعزيزىا . إذ 

لحوكمة الموارد البشرية والمتمثل في مجمس الموارد البشرية  ٌرسمي ٌإطاريكون ىناك  أنينبغي 
لقد توسطيم المدير التنفيذي . ، ولجنة الموارد البشرية في المستوى التنفيذي ي اإلدارةتوى في مس
 عمى عدد من المضامين ومنيا :  األنموذجاحتوى 

 . اإلدارةعمى مستوى  ًاستراتيجيا أقوىالموارد البشرية لجعميا  أعمال أنموذجتنظيم  إعادة.  8
جديد لعمل الموارد البشرية من خالل حوكمة الموارد البشرية لمتوجيو  أنموذج إدخال.  2

 والسيطرة عمى وظيفة الموارد البشرية .
 . استعمال حوكمة الموارد البشرية لتحسين التعاون داخل وظيفة الموارد البشرية . 3
تقوية والمساىمة في  بنظر االعتبار األخذ، من خالل  . تحسين الحوكمة الجيدة لممنظمة 4

 واالجتماعية . األخالقيةالجوانب 
 : أىمياعمى عدد من المرتكزات  األنموذجسس وأ  
لنظام وظائف  أساسيةترتكز حوكمة الموارد البشرية عمى صياغة قاعدة ) عناصر (  - أ

 الثقافة ( .و الييكل ، و ،  األعمال ستراتجيةاالموارد البشرية وىي ) 
الموارد البشرية وتتضمن ) سياسات الموارد البشرية  لحوكمة كإطار أساسيةاستعمال ركائز  - ب

الموارد البشرية ، وطراز عمل الموارد البشرية ، وعمميات الموارد البشرية ،  ستراتيجيةوا، 
 مخاطر الموارد البشرية ( . إدارةورقابة الموارد البشرية ، 

رئيس الوزراء في الخدمة  إلى) التقرير السنوي السادس عشر  أنموذجالنموذج السابع / 
 (  2112العامة لكندا ، 

لمواجية المشاكل العالمية المعقدة ، واالضطراب االقتصادي ، ولضمان تقديم الخدمة العامة 
التحديات الجديدة بطرائق  ينبغي ان تبقى المنظمة مينية غير تحزبية . وقادرة عمى معالجة

ان  2888مة العامة في تقريرىا السنوي لسنة . إذ أشرت لجنة رئيس الوزراء عمى الخدجديدة 
" مع وجود العبين عدة ، والعبء الناتج من  ًنظام حوكمة الموارد البشرية الحالي " معقد جدا

بضرورة  أعالهالمجنة  أوصت. لقد  األحيان د المضاعفة وغير الضرورية في معظمالقواع
 .ًوأكثر تماسكاانسيابية ،  وأكثر التغيير في ىيكل حوكمة الموارد البشرية لجعميا أسيل ،

الييكمة لحوكمة الموارد البشرية والمساءلة  إعادةرئيس الوزراء بثالث خطوات لتوجيو  أوصىإذ 
 من خالل :

الذين سيكون لدييم مسؤولية نواب الوزراء  إلىال يكون ىناك غموض بالنسبة  أن. يجب  8
 إلدارة عاممييم . أساسيةومساءلة 
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التي تنفذ ضمن نطاق فقط  األدوارىذه  وكاالت الموارد البشرية المركزية تتولى أن. يجب  2
المنظمة ، وتحديد التداخالت والمساءالت غير الواضحة بين ىذه الوكاالت التي تحتاج 

 ترتيب . إلى
الموارد من ىذه  النتقالوالمسؤوليات ستسمحان  األدوارتطبيق ىذه المواءمة في  إن.  3

 . األقسام إلىركزية الوكاالت الم
 أفقية ستراتيجيةامراجعة  إجراءىيكمة حوكمة الموارد البشرية كأولوية ، وكذلك  إعادةلقد وضعت 

تمك  أن االستثمارات في نشاطات الموارد البشرية كانت فعالة وكفوءة ، ولضمان أن لمتأكد
ىيكمة حوكمة  إعادة إن إذوالمسؤوليات إلدارة الموارد البشرية مرتبة بالشكل الصحيح .  األدوار

التي سينتج عنيا تسميم لمسياسات والخدمات بشكل التغييرات  إجراء إلىالموارد البشرية ستؤدي 
 فعالية إلدارة الموارد البشرية من خالل : وأكثر،  أفضل

 الخاصة بيم . ألقساميمتمكين نواب الوزراء لتحمل مسؤولية فعالة إلدارة الموارد البشرية  .8
 في وكاالت الموارد البشرية المركزية . األدوارتبسيط وانسيابية  .2
 كاألدوارالقديم المعتمد لتقديم الخدمة العامة كان يعاني من نقاط ضعف عدة  األنموذج إن

 المضاعفة وغير الواضحة والمتداخمة ، وعدم وضوح المساءالت وغيرىا .
  أكثرسيجعل الخدمة العامة فإنو ( 84) لموارد البشرية الشكلالجديد لحوكمة ا األنموذج أما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2112رئيس الوزراء في الخدمة العامة لكندا ،  إلىالتقرير السنوي السادس عشر المصدر :
 (  يمثل أنموذج حوكمة الموارد البشرية الجديدة والمساءلة المقترحة04الشكل  ) 

 2112في الخدمة العامة لكندا ،  المصدر: التقرير السنوي السادس عشر إلى رئيس الوزراء

 انىكبالد واأللغبو
 انىظبئف انًغبَذح انكفىءح×                           انؼًم انًزكبيم و رخطُؾ  انًىاسد انجششَخ× 
 انهُكم انزُظًٍُ ورظُُف انًُبطت×                    ػًبٌ وانمىي انؼبيهخ صُبئُخ انهغخ ثشكم يُبعت× 
 َشش ورؼضَض انًىظفٍُوانزىظُف ، واالعزمطبة ، ×                                         رمذَى انًىظف نهزؼهى وانزًُُخ× 
 انزجهُغ×          (انغىائض و االػزشاف ، واالَؼجبؽ ) رمُُى وئداسح األداء × 
 انؾفبظ ػهً أيبكٍ انؼًم يُزغخ وطؾُخ× رؾذَذ ورطىَش انمُبدح                                                      × 
 انؼاللخ انظؾُؾخ يغ رؼؾُخ انىكُم×                               االنزضاو ثمُى وأخاللُبد انخذيخ انؼبيخ× 
 
 
 
 
 

 
  وسياسة التوظيفالتعيينات وتحسين الكفاءة 

  التحري وتدقيق التعيينات 
 
 الرقابة 

 
 نغُخ انخذيخ انؼبيخ

 سياسات الموظفين والتبميغ
 السياسة : إطار سياسة واسعة ، اإلشراف ، األداء× 
 التعويض : التصنيف ، خطط المنافع والتأمين× 
بناء القدرة : إدارة الموىبة ، األعمال المشتركة ، دعم × 

 مجتمع الموارد البشرية
 كتب موظف الموارد البشرية الرئيسم

 
 

 مدرسة كندا لمخدمة العامة
 مسؤولة عن

 تقديم دورات التدريب والتطوير 
  تطوير القيادة 
  ألفضل الممارساتالترويج 

 مكتب مجمس اإلدارة العميا
إدارة المواىب ونظام 

التعيينات في المجمس 
 والتوجيو االستراتيجي

سكرتارية مجمس 
 الخزانة

مسؤولة عن رقابة 
 النفقات
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فعالية من خالل انسيابية طريقة العمل ووضع المساءلة لمموارد البشرية المدارة ، إذ يجب عمى 
إدارة الموارد البشرية كممكن أعمال  أنوخبراء الموارد البشرية أن يروا  جميع العاممين والمديرين

 أساسي .
ي المقترح الذي ييدف إلى الحد من التداخل فالييكل الجديد ( 84)الشكل  تفاصيل صفوت

 كبر الفعالية ، وحوكمة موارد بشرية كفوءة ، وىيكل مساءلة .أاألدوار و السمطات ويدعم بشكل 
 أننظام حوكمة الموارد البشرية التي يمكن  فيتؤثر  ىناك توصيات عدة نجاح التحولومن اجل 

 ن عمى حد سواء .و ن والعاممو لمتطور ويستفيد منيا المدير  األساستكون بمثابة 
 إدارةالمسؤولية والمساءلة عن  نيتحممو  بأنيميقروا بوضوح  أننواب الوزراء : ينبغي .  8

ة الرئيس تكون مسؤوليتيم أنالموارد البشرية ، ولدييم سمطة عمى البرامج والخدمات ، ويجب 
 ولين عنيم .ؤ المس األشخاص إلدارة

 إدارةفي مجال  واألقسام اإلدارات. ضرورة وجود جية واحدة لدعم قيادة المسؤولية في  2
 الموارد البشرية. إدارةلضمان سالمة وفاعمية نظم  األقسامالموارد البشرية ، سيتم تكميف ىذه 

 وأعداد. ينبغي اتخاذ خطوات فورية لتبسيط ودمج جمع البيانات ، ونظم كل من التخطيط  3
  إلى  اإلداراتتمكين  إلىالوسطى ، وسيؤدي ىذا  اإلدارات، عبر  األفراد إدارةن التقارير ع

خفض التكمفة والتعقيد وجعل  إلىتنفيذ لممسؤوليات الواضحة ، في الوقت نفسو سيؤدي  أفضل
 المعمومات في متناول الجميع .

في  (MERIT)عمى مسؤولية لجنة الخدمة العامة لحماية الجدارة  التأكيد إعادة ة. ضرور  4
ضفاءعمميات التوظيف   الطابع غير الحزبي ) الشخصي ( من الخدمة العامة . وا 
 ( Saliba , 2010 ) أنموذجالنموذج الثامن / 

جنب مع الموارد  إلى ًجنبا الجمع بين فكرة وخطة في  عمل دقيق  ليا المنظمات إدارة     
إلنتاج المنتج النيائي المطموب من قبل الزبائن يشبو نظام متطور فيو العديد من  واألفرادوالوقت 

ية قوية ، جعل جميع ىذه العناصر تعمل سوية ميمة صعبة تتطمب جدارة قياد إنالمتغيرات .
تصدرت جداول  فقدالمنظمات ينصب عمى سالمة القرارات ،  تركيز وتجربة عميقة . إذ بدأ

 إلى. وىي تشير  منظماتتجسد من خالل مفيوم حوكمة المعظميا تالتي المنظمات  أعمال
المنظمات الخاصة والحكومية ت حكم بطريقة صحيحة ومينية وتحمي جميع  أن التأكدعممية 
 المصالح . أصحاب

 : أتي( ما ي85) الشكل  األنموذجومن مضامين 
نو إ إذحساسية في التعامل مع المنظمة ،  األكثرالموارد البشرية واحدة من العناصر  إن - أ

عمى النحو  أدائيممورد غير ممموس ، ومن الصعب الرصد عن كثب سموكيم وضمان 
 المطموب .
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 األمرعندما يتعمق  مخاطرلم ظمات ال يزال يمثل المصدر الرئيسالمورد البشري في المن إن  - ب
 بااللتزام .

 أدتالتي  يالم يكن جميع إن العامل البشري كان وراء غالبية القرارات أنثبت بشكل عام   - ت
 المالية وغيرىا ( . األزماتالبشرية ،  األزمات)  بأنواعيا األزمات إلى

 ليغطي بشمولية الجوانب المختمفة التي ممص   لحوكمة الموارد البشرية أنموذجتقديم  إن - ث
 العوامل البشرية .  مخاطرتحتاجيا المنظمات لمتخفيف من 

الذين يقومون  األشخاصاصطياد  إلىحوكمة الموارد البشرية ليست مركز شرطة تيدف  إن - ج
 . فيما يتعمق بااللتزام متحسين المستمرل أداةبأشياء خاطئة ، بل ىي 

 تقوم عمى ثالث ركائز ىي : أنحوكمة الموارد البشرية يجب  أنإلى  Saliba  وأشار
 ت حكم . أن. المجاالت التي تحتاج  8
 عن الحوكمة . ولةالمسؤ . الجيات  2
 الحوكمة . أدوات.  3
 ُتحكم  أن. المجالت التي تحتاج  0

يمكن  مخاطرفان الَّ ومن ثمعدم االلتزام ،  إلىالذي يتم من خاللو الدخول  األساسوىي تمثل 
المال البشري  رأسىيكل و خترق المنظمة من ثالثة مداخل وىي ) قسم الموارد البشرية ، ت أن

 شرح ليذه المداخل . أتي( ، وفيما ي اإلدارةوالتكوين ، وفريق 
والنظم  واإلجراءاتفي ىذا المجال يتم التركيز عمى حوكمة السياسات أ . قسم الموارد البشرية :

والفريق والممارسات والرقابة التي تك ون وظيفة الموارد البشرية وىي الوظيفة التي تستخدم إلدارة  
 الموارد البشرية في المنظمة .

نموذج حوكمة الموارد البشرية ىي ىذه الجوانب أل المال البشري والتكوين : رأسىيكل ب . 
القوى العاممة ، الموظفين ،  أعدادن حيث المنظمة محمية بشكل جيد م أنلمتركيز عمى ضمان 

، والمساواة بين الجنسين ،  األساسيةالكفاءات ، والتشكيالت الجانبية ، والمعمومات االجتماعية 
ة ، والتعميم ، والجنسيات ) القوميات ( ، والطاقة والقدرة عمى النمو ، ومستوى تبعيات الفردي

 . األداءىم من ذلك من حيث وشيخوخة القوى العاممة ، واأل
 وأساليبىذه الفقرة تتناول حوكمة القيادة الحالية ) القوة والضعف ( ،  ج . فريق القيادة :

االحتفاظ و القيادة ، وجودة قراراتيم ، ومدى االلتزام مقابل عدم االلتزام لمقواعد والموائح ، 
 . واألداءوالتطوير المحتممة ، 

 الحوكمةعن  ولةالمسؤ . الجيات  2
ق التعيين ، لتطبيق عن طري أوىي تمك الكيانات التي في موقع المسؤولية بموجب القانون 

كم الموارد البشرية ىي : الييئات إن إذ ، لمنظماتا في حوكمةال  التي تح 
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 . اإلدارةأ . مجمس 
 ب . لجنة الموارد البشرية .
 ج . وظيفة ضمان الجودة .
 د . وظيفة التدقيق الداخمي .

كم ىذه تعمل ضمن نطاق مسؤولياتيا لتنفيذ الميام التي تضمن حسن إ دارة كل من ىيئات الح 
 بطريقة رد الفعل أوبشكل استباقي  أما. إذ يتم تنفيذ ىذه الميام  لمنظمةالموارد البشرية داخل ا

ن لجان الموارد البشرية إفي الظروف الطبيعية فو  عمى الييئة التي يتم تنفيذىا . ًاعتمادا )تفاعمية(
التنفيذ المناسب من نظم  من خالل مراقبتيمً استباقاووظائف ضمان الجودة تنفذ الحوكمة 

التخفيف من أي مخاطر محتممة التي قد  إلىسيؤدي  َّمن ثمو  ، يتم اتخاذ قرار أنوسياسات قبل 
 غير المناسبة . اإلجراءاتتنشأ عن 
يتم  إذرد الفعل ،  بأسموبووظائف التدقيق الداخمي تتصرف  اإلدارة، مجمس  أخرىمن ناحية 

انحراف في تنفيذ االستراتيجيات المتفق عمييا  أوشعار كمما الحظت وجود خرق ) انتياك( ارفع 
ة والتفاعمية ) رد الفعل ( ( االستباقي اإلجراءاتالسياسات .ىذه الدينامية في العمل )  أو، والنظم 

مواطن الخمل المحتممة في حوكمة الموارد  مامأم المشروعة ويغمق الباب كدوار ىيئات الح  أتحدد 
 البشرية .

بغي عدم االستيانة التعامل مع حوكمة الموارد البشرية ىي الميمة التي ين:  الحوكمة أدوات.  3
التحقق من صحتيا  التي يتم استخداميا في ىذا الصدد ينبغي األدواتن كل إف َّمن ثمبيا ، و 

واقعية والدفاع  أكثرجل الحفاظ عمى نتائج حوكمة الموارد البشرية وجعميا أومصداقيتيا من 
 عنيا . 
 : يأتيالموارد البشرية المعتمدة ما  حوكمة أدواتوتتضمن 

قسم الموارد  عن طريقالعمل الذي تم تنفيذه  تيدف ىذه التقارير في مراجعة تقارير التدقيق :.  أ
يتم توثيق  إذموارد البشرية داخل المنظمة . ال إدارةقد يكون ميتمًا في  خرآالبشرية أو أي كيان 

تجد ىذه  أننتائج ىذه االستعراضات والتوصيات التي تقدم التقرير، من الناحية المثالية ، ينبغي 
 المناسبة . اءاتاإلجر لمناقشتيا واتخاذ  اإلدارةمجمس  إلىالتوصيات طريقيا مباشرة 

ىذه التقارير يتم وضعيا من قبل قسم ضمان الجودة لتزويد   ب . تقارير ضمان الجودة :
الجيات المعنية مثل قسم الموارد البشرية ، الرئيس ) المدير ( التنفيذي والمجمس ، وجية نظر 

 شاممة عمى نقاط التحسين لدعم حوكمة الموارد البشرية .
تؤكد ىذه التقارير ب عد التحسين المستمر التي نتجت عن   الرتقاء ( :تقارير التقدم ) ت . 

 حوكمة الموارد البشرية .
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ىذه عادة ما تكون  اللتزام بالحرص الواجب ( : ممارساتالعناية الالزمة ) ممارسات ث . 
تقييم الوضع الراىن في المنظمة فيما يتعمق بااللتزام بالسياسات  إلىتيدف   انيةتق ممارسات
بإدخال  األمرعندما يتعمق  األعمالالختبار صحة  ًأيضا ممارسات، وتستعمل ىذه ال والموائح

العناية  ممارساتيمية . وعادة ما يتم تنفيذ النقاط المرجعية ) المعايير( المالية والقانونية والتنظ
 المال البشري . رأس إدارةققين الداخميين والخارجيين المتخصصة في الالزمة من المد

 ؟يعمل أنحوكمة الموارد البشرية  لنموذجكيف يمكن 

من اجل تقديم  ؤديوليا دور ت مشرعةمن الييئات الحاكمة ال ًكال أنفي أنموذجو  (Saliba)حدد 
ألنموذج حوكمة الموارد البشرية اليدف النيائي بعد من ذلك ، ألموارد البشرية ، نموذج وظيفة اأ
المرتبطة تتم مراقبتيا وحمايتيا بشكل جيد  منظمةداخل ال األفرادجميع جوانب  أنمن  التأكد وى

 ؤدين ىذه الييئات تإجل تحقيق ىذا اليدف ، فأومن َّ من ثماالمتثال ) االلتزام ( ، و ضد عدم 
 .يا كم الصادرة والواردة أدوار
التدقيق الداخمي وضمان الجودة  يفتيمن وظ اً قارير يتمقى تن مجمس اإلدارة فإ  (85)الشكل  ومن 

المجمس بتزويد المدير التنفيذي يتم مراجعتيا ومناقشتيا ، وفي المقابل يقوم  أنويفترض 
 بخصوص حوكمة الموارد البشرية . إليياتوصيات المتعمقة بالمجاالت التي تحتاج االنتباه بال
يتعمق بالقضايا المطموب تدقيقيا فيما  اإلدارةالداخمي التوجييات من مجمس  تستمم وظيفة التدقيقو 

. بالمقابل قسم التدقيق الداخمي  األساسيةالعناية الالزمة  إليالء أوالتي يشك بخرقيا ) انتياكيا ( 
 ياوفقا لتوجييات المجمس ، وتقدم نتائج –جميعيا  أو –الحوكمة ذات الصمة  أبعاديدقق 

 وفقا لذلك .وتوصياتيا 
لضمان  واألنظمةوظيفة ضمان الجودة تأخذ المبادرة كجزء من مسؤوليتيا لمتابعة تنفيذ السياسات 

والمجمس  الفرص مع المدير التنفيذي االلتزام وتحديد فرص التحسين ، ثم بعد ذلك يتشارك بتمك 
الالزمة لتحقيق تمك  اإلجراءاتجل اتخاذ أسميا مع قسم الموارد البشرية من تقاعن  ًفضال، 

 التحسينات .
بشأن  التغذية المرتدةارد البشرية لمسؤال عن تتمقى لجنة الموارد البشرية طمبات من قسم المو و 

ة ، شؤون الموارد البشرية البشرية ، قرارات التعيين الرئيسمسائل ) قضايا( حساسة لمغاية لمموارد 
 . في الميزانية ، ومبادرات تطوير المواىب وغيرىا

بالمقابل تقدم المجنة المعنية بالموارد البشرية مدخالتيا وتوجيياتيا بشأن القضايا التي يتم التشاور 
 التغذية المرتدة ًأيضايتمقى و يتم اتخاذ قرار نيائي في قسم الموارد البشرية ،  أنمعيا عمييا ، قبل 

 .التدقيق الداخمي وضمان الجودة  تيفيوظ من
 :  أنمن  التأكدحوكمة الموارد البشرية يعتمد عمى  نموذجأل األمثل األداء
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 لجدول ( . ًبانتظام ) يفضل طبقا كميا حوكمة الموارد البشرية مراقبة أبعاد 
  بشكل نشيط ) كفوء (.  أدوارىا أداءتشترك في  كميا الييئات ) المجان ( الحاكمة المشروعة 
  وموضوعية . مفيومة ،و حوكمة الموارد البشرية مناسبة ،  أدواتجميع 

ددت خطوات داللية عمى كيفية العمل ومن أجل تسييل واكتمال تنفيذ ىذا األنموذج فقد ح  
 وتتضمن :

 
 

 تمارٌز انتذلٍك انذاخهً              تمارٌز ضًاٌ اندىدة                                                                                              

 
 تىخٍهاث      تىصٍاث واستُتاخاث    تىخٍهاث      اث                                تىصٍ                                                          
 يذخالث         و                                                                                        
 تىصٍاث                                                                                                                                                            

 

 

 
 انتُسٍك  
 انتغذٌتانزاخعت 

 
 يطمب    مدخالت                                           توصيات                                         

 وتوجييات                                             تغذية                                                  
 مرتدة                                                                                                        

 مراقبة                                                               التدقيق                                                                             
 والمراجعة     التطبيق                                                                                                                                    

 مراقبة التطبيق        
 
 
 
 
 

 ًَضم أًَىرط ؽىكًخ انًىاسد انجششَخ( 05) انشكم
Source: Saliba , Charles , (2010) , HR Governance – The real 
Gatekeepe. 

 

تقدم من خالل  أنالتي يمكن لموارد البشرية صياغة سياسة ممارسة حوكمة ا  : الولىالخطوة 
 األدوارتحدد  أنلممناقشة والتصديق . ىذه السياسة يجب  اإلدارةمجمس  إلىالمدير التنفيذي 

دوار ومسؤوليات الييئات الحاكمة الشرعية مع مراعاة والجداول التي تتكامل مع أ واإلجراءات
 . ًالتطبيق ضمن الوقت المحدد مسبقا

لم  فإذا،  ًمالئما لسياسة من الضروري تطبيق ما يعديق عمى ىذه اعند التصد الخطوة الثانية :
تخصيص موظف ليقوم بصياغة دستور  إلىنو يحتاج المنظمة لجنة الموارد البشرية فإ يكن لدى

بالغيا) شرعية (  وظيفتي  إلىالمصمحة في المنظمة . وكذا الحال بالنسبة  أصحابجميع  إلى وا 

 يدهس اإلدارة

 انتذلٍك انذاخهً ضًاٌ اندىدة                

 انًذٌز انتُفٍذي

 ندُت انًىارد

 انبشزٌت

 قسم
 الموارد البشرية
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من قبل شخص  األقلا عمى موشغمي إنشاؤىمايجب  المتينالتدقيق الداخمي وضمان الجودة ، 
 واحد لتحمل ىذه المسؤولية . 

جميع  إلىعبر المجمس  إيصالويتم  أنمفيوم حوكمة الموارد البشرية يجب  الخطوة الثالثة :
كبير ، والسبب في ذلك  ثرون بشكلالعاممين ، بضمنيم من ىم في المواقع القيادية ، كونيم سيتأ

م قي  ت  قراراتيم  أن التأكدجل تكون قراراتيم مراقبة ، وذلك من أ أننو ليس من السيل عمى القادة أ
 المعمومات . أساسياالكميات الكافية التي  مستندين بذلك إلى

 ( Kaplan et al , 2013)  أنموذجالنموذج التاسع / 
ل من العممية والفعالة لمموارد البشرية في الصحة محدودة ، إذ كان ىناك القمي الحوكمة ًتاريخيا

دوافع  إنالتي تحد من فعالية الموارد البشرية بل والنظم الصحية . اختبارات القضايا الييكمية 
Kaplan النظم  األولىة . م ىو وجود بعض نقاط الضعف الرئيسبحثي إجراءمن  وزمالئو ،

، والتي يتم تعزيزىا من  األفقتطمب حموال متكاممة ، وليس مجرد تدخالت ضيقة الصحية القوية ت
، مثل العالقات عبر وظائف النظام الصحي ، كمقابل  األداءخالل تغييرات شاممة لمحركات 

العالقات المتعددة والتفاعالت بين النظام الصحي  إن ن سمات الدعم الفردي لمنظام . إذلتحسي
بيا والذي يؤدي  يتأثر، وبدوره  اآلخرين ؤثر الواحد منيا ويؤثر فيتل وكيف يبناء الك إلىيؤدي 

فحص تفاعل الموارد البشرية في  أثناءنظام . نقطة الضعف الثانية ،  إلىتحويل ىذه الكتل  إلى
النظر في الصمة القوية بين الموارد البشرية  إلى، ىناك حاجة  األكبرالصحة مع النظام الصحي 

 أنياورفاقو مفيوم الحوكمة الصحية عمى  Kaplanحوكمة الصحة . لقد حدد في الصحة و 
الفاعمة في النظام الصحي ، وكيف تعمل ؟  األطرافمجموعة من القواعد التي تحدد مسؤوليات 

 وكيف ترتبط مع بعضيا البعض ؟ 
 ( وتتضمن :88كما في الجدول ) أساسيةثالث ركائز  ( إلى األنموذج)  اإلطاراستند 

 . مبادئ الحوكمة الصحية . 8
 . (HSA). تقييم نظام الصحة  2
 . ( HAF )تنفيذ الموارد البشرية في الصحة  إطار.  3
التي يتم من خالليا توفير الخطوط العريضة ( ثمانية مبادئ لحوكمة الصحة 8) جرى تحديدو 

والكفاءة ، ، والشفافية ، ستراتيجياال والتوجو وىي ) المعمومات ، والمساءلة ، والرؤية لألنموذج
المتعددة  واألدواتالموارد  أنصوت والمشاركة ( . وعمى الرغم من ال، و  والعدالة ، واالستجابة

نو ىناك فجوة في أ إالالموارد البشرية في الصحة .  وأداءالحوكمة الصحية  أداءمتوافرة لتقييم 
تحديد ىذا التداخل )نقاط التقاطع المشتركة( في التقييم بين االثنين . ولمعالجة ىذه الفجوة تم 

الحالية ، وتقييم نظام الصحة ، من  األدواتالحوكمة والمؤشرات من  أدبياتاستعمال مراجعة 
والحوكمة الصحية . ة في الصحة ( يوضح الربط بين الموارد البشري أنموذج)  إطارجل تطوير أ
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وصف منيج تقييم نظام الصحة ، وىو  يم الصحة ىو مؤشر تقييم مستند إلىنظام تقي نإ إذ
نظام الصحة وفقا لمجموعة مفصمة من المؤشرات الكمية والنوعية . وييدف حقل  أداءيحمل 
لة من خالل خمق بيئة مواتية إلدارة الموارد البشرية الفعا إلىتنفيذ الموارد البشرية  إطارعمل 

تعزيز ستة ) حقول عمل ( والتي تشمل ) السياسة ، والتمويل ، والتعميم ، والشراكة ، والقيادة ، 
دارة ن عممية تطبيق التدخالت الخاصة لكل حقول العمل ىذه لموارد البشرية ( . ووفقا لذلك فإا وا 

قديم خدمات ذات تحسين الموارد البشرية في الصحة ، والتي ستكون قادرة عمى ت إلىستؤدي 
تحسين النتائج الصحية لمسكان .  إلىكبر ، مما سيؤدي أ وعدالة وفاعمية وكفاءة أعمىجودة 

البشرية في عمل لمموارد  أنموذجوبالمحصمة فقد استخدمت ىذه الركائز الثالث لغرض تطوير 
 جل تسميط الضوء عمى العالقة بين الموارد البشرية في الصحةالصحة والحوكمة ، من أ

 والحوكمة .
 من المضامين من خالل األنموذج وأىميا : ًوزمالؤه عددا Kaplanوقدم 
  لتحديد أفضل الممارسات ، وتشخيص التحديات المشتركة في نقاط التقاطع بين الحوكمة

 والموارد البشرية في الصحة .
 تحديد ما إذا كانت لدى المنظمات الصحية في الدول العشرين ) عينة البحث ( سياسة 

الموارد البشرية في الصحة أو خطة استراتيجية تحدد األىداف واألولويات لمموارد البشرية في 
 الصحة .

  النظر في التدابير المختمفة والمستخدمة عادة إلجراء مساءلة الموارد البشرية في الصحة
 عمى تقديم خدمات ذات جودة عالية .

 ة تقيس وجود وتطبيق الوصف الوظيفي تقييم البيئة التمكينية ، إذ إن تقييم نظام الصح
 واإلشراف عمى العاممين في المجال الصحي .

  تقييم مدى االلتزام بمبدأ الشفافية في سياسة التمويل وفي سياسات الموارد البشرية
 وممارساتيا.

  ضخامة مخصصات الميزانية لمموارد البشرية في الصحة تعكس أىمية الشفافية في عممية
 وضع الميزانية .

 . ضمان أن المسارات الوظيفية لمعاممين محددة بشكل واضح وشفاف 
  ، مدى قدرة المنظمات عمى توليد معمومات خاصة بالموارد البشرية في الصحة واستخداميا

 ومدى توافر واستخدام نظم معمومات الموارد البشرية .
 يذ مجموعة ضمان تحقيق العدالة واإلنصاف في دفع األجور والتعويض ، والتأكد من تنف

متنوعة من المبادرات المبتكرة باستخدام آليات تجريبية كاألجر مقابل األداء لتقييم ومكافأة 
 المراكز الصحية ، ولرفع الروح المعنوية ، وتعزيز زيادة إنتاجية العاممين في الصحة .
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يجبدئ 

 انؾىكًخ
 HSAيإشش انؾىكًخ/ اسرجبؽ انًىاسد انجششَخ 

 رمُُى َظبو انظؾخ

 HAFؽمم فؼم 

رُفُز انًىاسد انجششَخ فٍ  ئؽبس

 انظؾخ

 

 المعمومات

انزخطُؾ )رغهم أَظًخ انًؼهىيبد ئَزبط انجُبَبد إلػالو انمشاساد ؽىل 

اَغُبة  ئٌ( . دػى طؾخ انمىح انؼبيهخ وغُشهب وانزذسَت ، و، 

انًؼهىيبد يٍ األعفم نألػهً رغبػذ فٍ طُبغخ انغُبعبد انًغزُذح 

 .انذنُم ، وخطخ رىعُه انمطبع انظؾٍ ، ويشالجخ األداء  ئنً

اعزؼًبل أَظًخ انًؼهىيبد / رىفُش 

(HRH) انًىاسد انجششَخ فٍ انظؾخ. 

انخبص ثزمبسَش /رضود انمطبع انؼبو

 .انؾكىيخ  ئنًانًؼهىيبد 

انًىاسد أَظًخ ئداسح 

 انجششَخ
 (عزشارُغُخاال)

 
 

 المساءلة

ذح انؼبيهٍُ فٍ انمطبع انظؾٍ َؼشفىٌ انًغإونُبد ويغبَ انجُئخ ئر ئٌ

 .َغبص واعجبرهى ثشكم أفؼم اإلششاف ، ورًكٍُ اإلششاف يٍ ئ
هٍُ فٍ انمطبع انظؾٍ اعزؼًبل األدواد نمُبط أداء انؼبي أو/ وعىد و

 .يٍ رؾًُم انؼبيهٍُ انًغبءنخ أيبو رىلؼبد انًغًىػخ  ًَكٍ انًذَشٍَ
( خش ، رغغُم  رشخُض ثًًبسعخ انًهُخ ثًؼًُ آ)يغبالد انًًبسعخ 

ئعشاءاد ئػبدح انزمُُى  ئنًرؼًٍ انًإهالد انًغزًؼخ ػهً انذخىل 

 .وانًهُخ فٍ انزطجُك نؼًبٌ ثمبء انؼبيهٍُ  ثؾبنخ يإههخ 

 ثمبء رًكٍُ انجُئخ إلَغبص انغبَبد

 .واألهذاف 
 .رىفُش اِنُبد نهشلبثخ ورؾغٍُ األداء
 .وعىد واػؼ فٍ يغبالد انًًبسعخ

 
 

عُبعبد انًىاسد 

 انجششَخ

 

 الرؤية
 ستراتيجيةال

اسد انجششَخ انظؾُخ انًى HRHنهغُبعبد نكهفخ / عزشارُغُخ انخطؾ اال

 .انذنُم  وانًغزُذح ئنً
رضود سؤَخ انمىح انؼبيهخ انظؾُخ ورغبػذ فٍ رُغُك األَشطخ يغ لطبع 

 .انظؾخ 

عزشارُغُخ ثمبء واعزؼًبل أؽذس خطخ ا

 .، وعُبعبد انًىاسد انجششَخ انظؾُخ 
 

عُبعبد انًىاسد 

 انجششَخ

 
 الشفافية

انزٍ رزؼهك ٍ انىػىػ ثٍُ انؼبيهٍُ فٍ انظؾخ انزىصُك انزٌ َؼً

 .ثبنمىاػذ انًؾكىيخ يٍ لجههى 

أطؾبة انًظهؾخ  ؽغبثبد انظؾخ انىؽُُخ انشربثُخ NHAلذسح ثُبَبد 

 .نهزؼمت ػهً ئَفبق انظؾخ يٍ يظبدس انزغهُض 

انؾغبة انشبيم فٍ ػًهُخ انًُضاَُخ َؼًٍ انىػىػ فٍ /  يةلشفافا

 .ارخبر انمشاساد 

رىصُك عُبعبد انًىاسد / اعزؼًبل 

 .كبنزىظُف وانزذسَت وغُشهب انجششَخ

 .ػٍ ثُبَبد اإلَفبق NHAرمبسَش 

  HRHلِػًم انزمذَشاد / انًُضاَُبد 
 

 
 

 يبنُخ 

 
 

 الكفاءة

رؼًٍ أداء  أًٌَكٍ  ثشكم يالئى ئرا ؽجمذ انؾىافض انًبنُخ وغُش انًبنُخ

 .أفؼم يغ هذس الم 
َشزشٌ انخذيبد يٍ / َزمهض ، ػُذيب انمطبع انؼبو َزؼبوٌ  األداء

 أفؼمانؼُبَخ راد عىدح  ئػطبء  ئنًَإدٌ  أٌانمطبع انخبص ، ًَكٍ 

 .لم وثكهفخ أ
نهشػبَخ وصَبدح انكهفخ ( ػبصل)انشكهُخ انًغزؼًهخ كًبَغ  األعىسرؼًم 

 .ػجش خذيبد انظؾخ انؼبيخ  أوثذوٌ عىدح يؾغُخ 
/ انخذيخ انظؾُخ نهخذيخ كبنؾىافض  رغزؼًم نذفغ يغهضٌ اِنُبد
 .عىدح انشػبَخ  فٍ انزأصُش

 ل انًغهضٍَانخذيبد يُظًخ ، يى  

 .نزؾغٍُ انغىدح 
انًىعىدح ثٍُ وصاسح  اِنُبدرمهُض 

 .ٍ وانًغهضَ/انغًهىس و/ انظؾخ 
انشكهُخ انًغزؼًهخ فٍ  األعىسثمبء 

 .انمطبع انؼبو 
 .انذفغ نهًغهض  آنُبدرؾذد َىع 

 
 

 
 
 يبنُخ

 
 

 العدالة

 ئنًانؾمُمٍ انزٌ َمىد  األعشغُش انؼبدنخ ، واخزالف  األعىسرظىساد 

 .رمهجبد انزىظُف 
ركىٌ ػبدنخ ثٍُ انؼبيهٍُ ػًٍ انًغزىَبد انًزًبصهخ  أٌانشوارت َغت 

 .نهؼًم ، ويذفىػخ فٍ انىلذ انًُبعت  

انؼًم  أعىاقانشوارت انزُبفغُخ فٍ 

، وانًذفىػخ فٍ  اإللهًُُخ/ انًؾهُخ 

 .انىلذ انًُبعت 
/ انغكبٌ انؾؼش يمبثم انشَفلجىل 

 انخشَغىٌ

 
 

 انزؼهُى

 
 
 

 

 الستجابة

يىاءيخ انزؼهُى لجم انخذيخ يغ انكفبءح انؼشوسَخ نًؼبنغخ عهخ 

انظؾُؾخ وانكىادس نذخىل عىق انؼًم يٍ  واألسلبووػُىاٌ انغكبٌ 

روٌ انًهبساد انًُبعجخ وانًُبهظ انزٍ ػفب ػُهب انضيٍ ، وانزٍ ال 

 .طؾخ انغكبٌ ويظبدس رذسَت انؼًبل انغُئخ  الؽزُبعبدرغزغُت 
انزغُُشاد فٍ "/ أونىَبد"فٍ انخذيخ َُجغٍ سثؾ انزذسَت نهًُظًبد 

انزٌ َكىٌ ال ػاللخ نه انخذيخ  أصُبءلطبع انظؾخ ، انًخظض نهزذسَت 

 .يؼذالد ؽؼىس يُخفؼخ  ئنًثبؽزُبعبد انؼبيهٍُ غبنجب يب َإدٌ 
انجشنًبٌ ، ووصساء ، ) نؼبنٍ انؾكىيُىٌ روٌ انًغزىي ا ونىٌانًغإ

َُجغٍ اٌ ( انؼبو / ولبدح انمطبع انخبص  أػؼبءويغهظ انىصساء ، و

 HRH/ ولؼبَب رطىَش دػىاد انؼًم  HRHَكىَىا ػهً ثُُخ يٍ 

 .رشًم فٍ ؽهجبد انغهبد انًبَؾخ 

عذَذ نؼًبل انشػبَخ انظؾُخ  ئَزبط

رغزغُت نؼذد انغكبٌ واالؽزُبعبد 

 .انظؾُخ 
 .انزؼهُى يب لجم انخذيخ يؾذصخ ثبَزظبو 

انخذيخ انزذسَت َزًبشً يغ  أصُبءفٍ 

 .اؽزُبعبد انغكبٌ وانمىي انؼبيهخ 
انىػٍ انؾكىيٍ سفُغ انًغزىي 

 . HRHػٍ لؼبَب  ونىٌيغإ

 
 
 
 

 انمُبدح

الصوت و 
 المشاركة

َكىٌ نهًغزًغ طىد نزؾذَذ انخذيبد انًمذيخ ، كُف َزى  أٌَُجغٍ 

 .ػهً عىدح انخذيبد  رمذَى انزغزَخ انًشرذح/ رؾىَم انًُضاَُخ 
انًطجمخ نهًشَغ وانزغزَخ  اِنُبد

 .نهًغزًغ انًشرذح 
 

 انششاكبد

Source : Kaplan  , Avril, & Dominis, S  & Palen,P and Quain E . (2013) .Human  

resource governance: what does  governance mean for the health workforce in  low- 
and middle-income countries ?  
http://www.human-resources-health.com/content/11/1/6 

 ( Kaplan et al , 2013)أنموذج ( : ًَضم  00)  انغذول

http://www.human-resources-health.com/content/11/1/6
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 ( Grobler et al , 2014 )أنموذج النموذج العاشر / 
دارةمجاالت التركيز والمساءلة عمى نحو فعال ،  إدارةجل من أ العديد من نشاطات حوكمة  وا 

 األصلالذي ىو رد فعل )تفاعمي(  في ظمة )االلتزام عمى وجو التحديد( الموارد البشرية في المن
سؤوليات المرتبطة بعدم االمتثال . التخفيف من المخاطر والم أوجدت لمنع والحد ، ، والتي و  

، مثل سياسات الموارد  الستباقياتكرس مواردىا لتدابير االلتزام  أنلذلك فمن الضروري لممنظمة 
التقميدية كمنظم ومدير  األدوارانتقال الموارد البشرية من  إلىالتي تؤدي  واإلجراءاتالبشرية 

حوكمة   أنموذجالطابع الرسمي عمى  فاءإضوحاكم موارد بشرية من خالل  أعمالليصبح شريك 
 ًانظري ًاأنموذجحوكمة الموارد البشرية يوفر  إطار أن وزمالؤه Grobler أوصىالموارد البشرية . 
جراءاتلتطوير منيجية  مخاطر الموارد البشرية في المنظمة وتحديد مستواىا . إذ  إدارةتخطيط  وا 

المبادئ  إنخصت في الممارسات الرائدة. التي ش  ة عمى بعض المبادئ الرئيس األنموذجيشتمل 
 : األدنىحوكمة الموارد البشرية تصف في الحد  ألنموذجالفمسفية والعممياتية 

 . تحمل مخاطر الموارد البشرية 
 . نيج تفويض السمطة 
  األعمالفي مستوى  اإلدارةالمستوى المتوقع الستقاللية . 

،  ًوخارجيا ًالمصمحة داخميا أصحابيشتمل عمى نطاق واسع لتحديد  اإلطارن عن ذلك فإ ًفضال
دارة بشرية كما ( ، وقيادة الموارد ال واإلداريةالتنظيمية و المخاطر عمى المستويات ) المنظمية /  وا 

 .منظمات جنوب أفريقيا فيحوكمة الموارد البشرية  أنموذجالذي يمثل ( 86) يظيره الشكل
ووظفوه ليتالءم مع  ( Meyer , 2008 )ورفاقو أنموذجيم من مواطنيم  Groblerلقد اقتبس 

ارد البشرية في الخط األدنى ضمان مشاركة نتائج المو  دراستيم . إذ إن فمسفة األنموذج أدناه ىي
يصبح التحدي لممارسي الموارد البشرية ىو إعادة التفكير في طبيعة مشاركتيم في  ، لكي

 كمة ، وتضمنت ىذه الممارسات :الممارسات التي تدعم الحو 
. إدارة مخاطر الموارد البشرية : إذ يجب تقييم جميع المخاطر االستراتيجية والعممياتية عمى  8

 أساس احتمال حدوثيا وتوقع تأثيرىا .
. الرقابة الداخمية : ينبغي اختبار الضوابط الداخمية من خالل التدقيق الذاتي والتدقيقات  2

جرا ء المراجعات المنتظمة وكذلك عمميات التدقيقات في المعايير واإلجراءات لمتأكد المستقمة ، وا 
أنيا تعكس التطورات الداخمية والتغييرات في القانون ، ومجاالت عدم االلتزام ، وتحديد نقاط 

 الضعف من أجل فيم األسباب الجذرية .
بميغ داخل قسم الموارد . إدارة عممية الموارد البشرية : يشمل إعادة النظر في ىيكل الت 3

تفويض الموارد البشرية ميمة  المركزية والالمركزية . إذ يعد البشرية ، وكذلك الوظائف
تمكين / تحفيز وتطوير لمعالجة الحاالت الشاذة والمخاوف ، وتسريع تسميم الخدمات ، و 
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ضمن الموارد البشرية لممنظمة من خالل ) تفويض الصالحيات المحددة لممستويات  المديرين
األدنى في مجال الموارد البشرية ولألقسام ، وجعل الوظائف والنشاطات المركزية ، وتقوية 

 التنظيمي . قدرات تمك المستويات ، وتوافق تفويض الموارد البشرية مع اإلطار

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنموذج حوكمة الموارد البشرية في منظمات جنوب أفريقيا( 16الشكل )
Source :Grobler , A & Bezuidenhout , M and Hyra , A. (2014) 
,Governance and HR: the development of a framework for South 
African organizations . Journal of Contemporary Management , DHET 
accredited , Volume 11 . 

. ضمان جودة الموارد البشرية : تتضمن تطوير المقاييس والقياسات الخاصة بالموارد البشرية  4
جري تحميل التكمفة والمنفعة الخاصة لبرامج الغياب والصحة ، ومخططات االحتفاظ ، ، وي

 وتأثير األعمال ، والعائد عمى االستثمار في تدخالت الموارد البشرية . 
 وحدد أنموذج حوكمة الموارد البشرية أعاله  تركيز مجاالت الحوكمة اآلتية : 
 ، والمكافأة ، والمخاطر األخالقية وغيرىا ( . الديناميات الثقافية ) المخاطر ، والحوافز - أ
 الموارد البشرية ( . ًااللتزام ) خصوصا - ب

 زكٍش حىكًت انًُظًت : األداء واالنتشاوت

 يبادئ حىكًت انًُظًت

 ذكاء الموارد البشرية & اإلبالغ

 نتيجة حوكمة المنظمة : الحد األدنى ثالثة أضعاف

 : أنموذج حوكمة المنظمة
 تصميم ، العمميات ، األدوارال

 حىكًت انًىارد انبشزٌت نهًُظًت:

 انتصًٍى ، انعًهٍاث ، األدوار

 قيادة الموارد البشرية

ارتباط 
 صاحب
الحصة 

الخارجي في 
القطاع 
التنظيمي 
 األوسع

ارتباط 
صاحب 
الحصة 
في الداخمي 

تسميم قيمة 
الموارد 
 البشرية

االصطفاف 
 االستراتيجي لمموارد

 البشرية

إدارة مخاطر الموارد 
البشرية & الرقابة 

 الداخمية

إدارة عممية الموارد 
 البشرية

 انتقال 
 الموارد البشرية

 ضمان جودة
 الموارد البشرية

 

 
 
 

 إدارة
 
 

 المخاطر
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دارة التغيير وغيرىا ( . - ت  الحقائق التنظيمية ) تخطيط التعاقب ، والترشيحات ، والتشجيع وا 
المكافآت ) العدالة ، ومسؤولية المكافأة ، والتعويض ، والسياسات واإلجراءات ، وعقود  - ث

 ، والكشف والتبميغ وغيرىا ( .التوظيف 
أما مجال تركيز العمميات من حيث حوكمة الموارد البشرية ، فإنيا تنعكس في عممية شاممة 
إلدارة المواىب سواء في المستوى االستراتيجي المنظمي ، أو المستوى االستراتيجي اإلداري كما 

 ( .82في الجدول  )
 الموارد البشرية حوكمةل العممياتية المجالت يمثل :(  02الجدول )  

 المجالت العممياتية الركيزة
 الختيارو الستقطاب ، و ، العمل صاحبتصنيف  المواىب جذب

دارةو ،  التخطيط التنفيذيو ،  تخطيط التطوير تطوير المواىب   ، تخطيط الوظيفةو ،  المواىب ا 
 التدريب والتوجيوو 

 ،  الوظيفة –بين الشخص  مةوالمالء،  والوظيفي التنظيمي التصميم نشر المواىب
 تخطيط التعاقبو ،  الميارات تدقيقو ،  الداخمي التنقلو 

 والمكافأة العترافو ،  المرنة العمل قواعد وشروطو ،  الخدمة شروط المواىبب الحتفاظ
 العمل بيئةو ،  والساليب القيادة روحو ،  والمناخ التنظيمية الثقافةو 

Source :Grobler , A & Bezuidenhout , M and Hyra , A. (2014) 
,Governance and HR: the development of a framework for South 
African organizations . Journal of Contemporary Management , DHET 
accredited , Volume 11 . 

 تقييم نماذج حوكمة الموارد البشرية 
ير مبادئ واضحة وممموسة عمى المستوى الدولي فيما يتعمق بصياغة وتطو لقد بذلت جيود    

إرشادات مستقبمية لمحوار حول تطوير معايير ستخدم بوصفيا التي ت  حوكمة الموارد البشرية 
نجاز مياميم ذات في إ اإلدارةومؤشرات تفصيمية لحوكمة الموارد البشرية من جية ، ودعم 

 أعقابلمفيوم حوكمة الموارد البشرية في  األولىنطالقة . وكانت اال أخرىالصمة من جية 
( . 2882) وأوائل( 2888) أواخروالتي حدثت بين  األمريكيةالمالية لكبرى الشركات  األزمات

المبادئ الصادرة  أىميامبادئ الحوكمة ، ومن  بإصدارإذ نشطت بعض الجيات الميتمة 
، وىو قانون امريكي يوجب  2882( في الواليات المتحدة  اوكسمي)  -ز ساربين بموجب قانون

الشركات ان تضمن وتعتمد المعمومات المالية من خالل انظمة الرقابة الداخمية . وحسب ىذا 
مسؤولية  (CFO)ومدير القطاع المالي  (CEO)القانون فانو سيتم تحميل الرئيس التنفيذي 

اء ىذا القانون أثر تداعيات المخالفات المالية وقد ج –شخصية عن اعالن بيانات مالية خاطئة 
الجسيمة التي أدت الى انييار شركتي أنرون و وولد كوم . وىذا القانةن لو عالقة مباشرة 

استطاع خبراء الموارد البشرية توظيفو باتجاه حوكمة الموارد البشرية  إذبحوكمة الشركات . 
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د البشرية لحوكمة الموار  ًارسمي ًاإطار ولترسم ىي السباقة في ىذا االتجاه  Mercerلتكون شركة 
الباحثين عمى تبني نماذج حوكمة الموارد  أو األبحاثوحدات  أو . وبعدىا توالت المنظمات
 :ة النماذج السابقة يمكن تأشير عدد من نقاط االلتقاء وكما يأتيالبشرية .  ومن خالل مراجع

الطابع  إضفاءالذي يتم من خالل رسمي  إطارتتفق جميع النماذج عمى ضرورة وجود  - أ
الرسمي )الصفة الرسمية(  لحوكمة الموارد البشرية عن طريق وضع التشريعات والسياسات 

 تطبيقيا . آلياتتحديد  عن ًفضال ، والقواعد والمبادئ واإلجراءات
 . وامتداد لحوكمة المنظمة حوكمة الموارد البشرية ىي جزء ميم أنتشترك النماذج عمى  - ب
ة لمموارد البشرية في المنظمة من خالل األدوار الرئيسالنماذج ضرورة تحديد  عظمتؤكد م - ت

 الممارسات . أفضل إلىصياغة استراتيجيات الموارد البشرية ، ورسم السياسات التي تؤدي 
المصمحة  أصحابأىمية تحقيق التوازن بين  وارد البشرية نماذج حوكمة الم تتضمن معظم - ث

لمصمحة  أولويةالتي يضمن وجودىا تحقيق حوكمة الموارد البشرية لتطبيق  أساسلتكون 
 العاممين في المنظمة .

ما سيتحقق في الحد من مخاطر الموارد  إلىمعظم نماذج حوكمة الموارد البشرية  أشارت - ج
دارتياالبشرية   في حالة وجود حوكمة الموارد البشرية . وا 

) عممياتية ،  أساسيةد عناصر وجو  أىميةتضمنت نماذج حوكمة الموارد البشرية  - ح
 عند تطبيقيا .  (ستراتيجيةوا

الموارد البشرية وسياساتيا وممارساتيا  ستراتيجيةاضرورة اصطفاف  النماذج أكدت - خ
 . األعمال ستراتيجيةبا

توفير المناخ التنظيمي المالئم  أىمية إلىضمنية  أوالنماذج بصورة ظاىرية أشارت معظم  - د
وكذلك المناخ كبر في صنع القرار والتشجيع عمى التعاون .أ ًاالذي يعطي العاممين صوت

المنظمات تعمل بنظام مفتوح مما يتوجب  أنإلى (  9:  2888)راشد ، أشار ، إذ األخالقي
 األخالقيةعمييا مسؤوليات تجاه المجتمع الذي تعمل فيو من خالل الحفاظ عمى المعايير 

حوكمة الموارد البشرية تركز عمى سموك  أن. بمعنى تياوصيان تياوحماي والسموك السميم
 . ( Boselie , 2011 : 22)ومواقف العاممين في المنظمات 

نو يمكن تمييز عدد من أ إالوعمى الرغم من وجود ىذه المشتركات بين النماذج الواردة الذكر ، 
 نقاط االختالف ومنيا :

 إلىتطرقت بعض النماذج  اخل النماذج عن بعضيا البعض ، إذ: تختمف مد المدخل (8
لحماية الثروة ،  كأداةاستعمموىا  البشرية لصالح ) المالكين ( ، فقدتوظيف حوكمة الموارد 

يتم تسخير المبادئ والعناصر والييكل  االنكميزية ، إذ –األمريكيةوىذا ما نراه في النماذج 
يف حوكمة الموارد توظ أىمية إلى أخرىنماذج  وأشارتليذا الغرض .  واألدواتوالييئات 
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عطاءالمصالح  أصحابالبشرية لصالح  موجودات المنظمة  أنلمعاممين ، باعتبار  أولوية وا 
الذي من الميارات والمعارف  ًاتتضمن طيف أنياىي ليست حزم موجودات ممموسة فقط ، بل 

 المال البشري . رأسىو 
عممياتية مثل )الييكل  ألغراضمحددة  أساسيةالعناصر : استعممت بعض النماذج عناصر  (2

( ، فيما نراىا  األداءالمجان الفعالة ، وصف فمسفة ومبادئ العمميات ، مراقبة و والمساءلة ، 
 أوسعسممات الحوكمة ، لتظير عناصر جديدة من م   أصبحتومع تطور ىذه النماذج 

 واشمل كالقيادة والتوجيو والرقابة .
 أوالموقف  أولك ىو اختالف نوع المشكمة النماذج ، والسبب في ذ أىدافاليدف : اختمفت  (3

حوكمة الموارد البشرية  د  ظيرت فييا . فمن النماذج ما ع  ما يتعمق بالفترة التي  أوالغرض 
دارةفعل في قيادة وظيفة الموارد البشرية  أنياعمى  االستثمارات ذات الصمة . ونماذج  وا 
 أىمية إبراز إلىىدفت  وأخرىوالقيادية ،  التأسيسيةالمكونات  أىمية إظيار إلىىدفت  أخرى

تحديد  إلى  أخرىنجاز معارف جديدة ، وىدفت إل اإلبداعالمناخ التنظيمي وتعشيقو مع 
 منع مخاطر الموارد البشرية . أوالحد و /  إلىومنع التداخالت ، وكذلك  األدوار

وارد البشرية ، االختالف في التسمية : اختمفت التسميات الخاصة بمصطمحات حوكمة الم (4
ىا البعض احوكمة الموارد البشرية ، فقد سم  عن  ولةالمسؤ فقد تعددت تسميات الجيات 

ما فيما يخص تسمية الشخص مجالس . أ نوآخرو دعوىا ىيئات ،  نوآخرو كيانات ، 
القائد ، و عن تنفيذ الحوكمة فقد تنوعت تسميات شخصياتو مثل ) الحاكم ،  ولالمسؤ 

 المدير(.و 
،  ًووظيفيا ًوعمميا ًوفي وقفة قصيرة لمعرفة ما إذا كانت حوكمة الموارد البشرية تتطور مفاىيميا

نماذج حوكمة  إلىوعند النظر  مكانيا ؟ في الحقيقة ومن وجية نظريبقيت تراوح في  أنيا  أم
عمى كانت  أنيا، بمعنى  ألعممياتيطر عمى المستوى أ   تأسيسالموارد البشرية كانت بداياتيا 

التسميم الجديدة لموظيفة والمساءالت  ستراتيجيةاالذي يعكس انتقال  مستوى البيئة الداخمية ،
جماليو المواىب ، والتوظيف واالحتفاظ ،  إدارةومنيا )  ، وتقديم خدمات الموارد  المكافآت ا 

 أبعادبالتنظيمية وغيرىا ( . وبمرور الوقت جرى تعزيز النماذج  اإلنتاجيةالبشرية ، وتحسين 
من تطور نتيجة التطور  إليومع البيئة الداخمية والخارجية وما تحتاج  جديدة تماشياً  وأفكار

نتيجة متطمبات مستجدة في التحديات التي تواجو المنظمة  أو،  األخرىالحاصل في العموم 
 بشكل عام ، والموارد البشرية بشكل خاص .

 يئات حوكمة الموارد البشرية . إذوى وأدواتوعمميات  آلياتلذلك نجد وجود انتقاالت ميمة في 
ووسائل  وأساليبطرائق  إيجاد إلىانتقل التركيز من االقتصار عمى المفيوم والمبادئ والقواعد ، 

ن كان مجرد تنظير ( ، وىي بداية . وبدأ بتأسيس ىيكل فعمي ) حتى وا  وكيانات تنفيذىا 
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وضع خريطة طريق لمتنفيذ ، وىذا ما  خرآبمعنى  لممارسة فعمية لحوكمة الموارد البشرية ،
 . ( Oertig , 2009 )  أنموذجوجدناه في 

النضوج  إلىىي نماذج تشير   (Grobler)و  (Saliba)و  ( Kaplan et al)نماذج ولعل 
 حوكمة نإلى إ ( Saliba , 2010 )أنموذجيشير  فيوم حوكمة الموارد البشرية ، إذالنسبي لم

الموارد البشرية ىي نظام متطور فيو العديد من المتغيرات التي تعمل سوية من خالل جدارة 
المصمحة  أصحابحكم بطريقة صحيحة ومينية وتحمي جميع المنظمة ت   أنقيادية قوية تضمن 

، والمجاالت  وأدواتياعمل كل كيان من كيانات الحوكمة ،  آلية األنموذج أوضحفقد  َّثم . ومن 
المعمومات ) توصيات  النسيابيةالخطوط العريضة  األنموذجحكم . وكذلك حدد ت   أنجب التي ي

 أخرتغذية مرتدة وغيرىا ( ، بمعنى و تنسيق ، و مساىمات ، و استنتاجات ، و توجييات ، و ، 
 الكيانات. الواردة والصادرة التي تؤدييا األدوارتحديد 

               نو معزز ومطور ألنموذج     ومن فإ ( Kaplan et al , 2013 ) أنموذج أما
( Saliba , 2010 )  يجاد، وذلك من خالل ممارسة العالقة الفعمية والعممية في حوكمة  وا 

ميمة وىي ) مبادئ حوكمة الموارد البشرية ، ومؤشر  أبعادمن خالل اعتماد  البشريةالموارد 
 ًإطارا أعطى البشرية في الصحة ( . إذالموارد عمل  إطارنظام تقييم الصحة ، وحقل فعل 

يصف فيو الروابط بين الموارد البشرية في الصحة والحوكمة مستعينا بمؤشرات نوعية ) مالية ، 
 إلىالذي انتقل فيو في حوكمة الموارد البشرية  ًواضحا ًتطورا األنموذجوغير مالية ( . ويعد ىذا 

  أنموذج لموارد البشرية . وعمى الرغم من كون القياس الفعمي لما تم تنظيره في مجال حوكمة ا
( Grobler et al , 2014 )  المضامين التي جاءت  أنو احتوى عمى معظم إال،  ًنظريا ًبحثا
حوكمة الموارد البشرية عمى  أنموذجضرورة احتواء  إلى أشارنو بيا النماذج السالفة الذكر . إذ إ

 فاالصطفا إجراء، وضرورة وجود قيادة لمموارد البشرية قادرة عمى  واألدوارالتصميم والعمميات 
جراءاتمن جية ، وسياسات وممارسات  األعمال ستراتيجيةاما بين  الموارد البشرية من جية  وا 
مخاطر الموارد البشرية ، وقيادة التحول ، وضمان  إدارة، وتكون ىذه القيادة متمكنة من  أخرى

 ًعالوة عمى ذلك ، قابميتيا عمى تحقيق االتصال المزدوج والتبميغ وصوالجودة الموارد البشرية ، 
 االستدامة . إلى
 مقترح لحوكمة الموارد البشرية أنموذج : تصميم ثانياً 

دراكإلدارة مخاطرىا ،  واضحاً  ًإطاراتتطمب الوظيفة الحالية والمستقبمية لمموارد البشرية          وا 
حوكمة الموارد البشرية سيكون  إطارالجديد في عممية التحول ،  األنموذجمتكامل لمنافع 

الذي تعمل فيو الموارد البشرية ، إذ يجب عمى  األسموبضروري لصياغة اتخاذ القرار وتوضيح 
بشرية ، والسياسات والممارسات ، يميز بين العناصر مثل فمسفات الموارد ال أن األنموذجىذا 

 تكون مشتركة عبر المنظمة . أنالتي يجب 



888 

تبنى عن طريق عاممييا ، إذ يقع عمى عاتقيم  األداءالمنظمات عالية  أنشك  أدنىوليس ىناك 
خمق وتبني بيئة من  إلىالتي تدفع المنظمة االستدامة  إلىمسؤولية خمق سمسمة القيمة التي تقود 

في المنظمة  واألمانبيئة من الثقة  تطور النوايا وتخمق واألخالقالقيم  نإ . إذ واألخالقالقيم 
موارد بشرية منخفضة والتزام  إلى مخاطرحوكمة الموارد البشرية والتي تؤدي  إلىتؤديان  ينوالمت
 إالوعدالة محققة وغيرىا . وعمى الرغم من وجود منظمات ذات ىياكل حوكمة مألوفة ،  عال  

البشرية ، وذلك عن طريق تكامل  تتبنى المنظمات ىيكل ىجين لحوكمة الموارد أننو يمكن أ
 .أكثر أوىيكمين 

التي قد بنظر االعتبار  أخذىايجب  المتغيراتالمقترح ىناك بعض  األنموذجوقبل البدء في بناء 
 ومنيا : األنموذجال تظير في 

قد تواجو المنظمة صعوبة في نشر حوكمة الموارد البشرية بدون ثقافة تؤدي  . الثقافة : 0
وتو ، جمب ص إلىالمنظمة تتعامل مع العاممين وجو لوجو ، وتسعى  أن، والسبب في ذلك إلييا

د البشرية نو في حالة عدم وجود ثقافة موجية لحوكمة الموار فإ َّأي استحضار روحو ، ومن ثم
في جميع مراحل تطبيق الحوكمة  ًيكون صوت العاممين حاضرا أنيجب  فكيف يتم تنفيذىا ؟ إذ

تكون الثقافة متوافقة مع حوكمة الموارد البشرية ، وعكس ذلك يعني انتشار  أن . وكذلك ينبغي
 : ة ، ومن ىذه القيم السمبية ما يأتيالقيم السمبية في ثقافة الحوكم

 مصمحة المنظمة عمى نحو غير تعاوني . أساسالجميع يعمل عمى  - أ
 سري . إطاراالتصاالت محددة وفي  إبقاء - ب
 والمشاركة فييا عند الضرورة فقط . األعمىالمعمومات في المستوى  معظم إبقاء - ت
 التركيز عمى العمل الفردي . - ث
 النجاح ىو كل شيء وال يوجد مساحات لمفشل . - ج
 الموارد البشرية : إدارة ستراتيجيةا. خطوات تطوير  2

الموارد البشرية  إدارة ستراتيجيةاالحوكمة يتم من خالليا تطوير  ضمن مفيوم عدة خطوات كىنا
 وتتضمن :
           برز القوى الدافعة، وتحديد أ األعمالحوكمة  ستراتيجيةا: وتشمل فيم  األولىالخطوة 

والخدمات . وكذلك تحديد مساىمة العاممين  افية والمساءلة والعدالة والتقانةمحوكمة كالشفل
 إلدارة الحوكمة . األساسية

 سالة الموارد البشرية التي تتعمق بجانب العاممين في الحوكمة  .تطوير بيان ر  الخطوة الثانية : 
 : وأىميامن الخطوات الفرعية  ًاالخطوة الثالثة : وتتضمن ىذه الخطوة عدد

 في حوكمة المنظمة . SWOTتحميل  إجراء - أ
 التركيز عمى نقاط القوة والضعف الداخمية بجانب الموارد البشرية . - ب
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 والميارة الحالية .دراسة قضايا القابميات  - ت
 برز الفرص والتيديدات المتعمقة بمشاركة العاممين .حث البيئة الخاصة من خالل تحديد أب - ث
 الحوكمة . ألداءأي تأثير تميل الموارد البشرية  إلى - ج
 دراسة نقص الميارات واحتياجات التدريب . - ح
  ما يأتي : لخطوة الرابعة : وتشمل ا
 ة .تحميل مفصل لمموارد البشري إجراء - أ
 الموارد البشرية ( . وأنظمة واألشخاص) الثقافة والمنظمة  ( COPS )التركيز عمى  - ب
 نكون ؟ أننريد  وأين؟  نأآلنحن  أينما الفجوات بين حقيقة  - ت
في  اإلخفاق، وما ىي نتائج  األولويات ا العاممين الحرجة ، وترتيبيا عمى وفقتحديد قضاي - ث

 المعالجة ؟
 . والحمولتطوير النتائج  - ج
اضحة منيا ، يختار الو ل، يحكم ويخمق ،  اإلداريلكل قضية حاسمة يتم توليد خيارات لمعمل  - ح

من تحديد  الخيارات المعروفة ، بدالً  إلىالكثير من القادة يسارع  وىذه الخطوة ميمة إذ
 المعمول بيا في الماضي . األشياءالفرضيات الحالية حول طريقة 

 . وتقييميا تطبيق خطط العمل - خ
 ايزو الموارد البشرية ISOفادة من اإل.  3

يبقى في فندق أو يأكل في مطعم بدون معايير ،  أنكم منا يود  ( SABPP , 2012 )تساءل 
في مستشفى بدون  ًيصبح موظفا أوالمدرسة بدون معايير ،  إلىيرسل طفمو  أوبدون معايير ، 

 األمرثم عندما يتعمق  ؟يسافر بالطائرة عن طريق شركة طيران بدون معايير  أومعايير ، 
إذ   ؟ثمن في المنظمة ، فكيف يستثمر ويحكم بدون معاييربالموارد البشرية وىو الجزء األ

نسبة قميمة منيم  نإ بالنسبة لممديرين التنفيذيين ، إذ األكبرالمال البشري باالىتمام  رأسيحظى 
 . ستراتيجيةلالن الصحيحين المطبقي األفراديمتمكون  أنيميشعرون بالثقة 

تيح من نماذج حوكمة الموارد البشرية ، وجد وكمحصمة ومن خالل االطالع عمى ومراجعة ما أ  
ستراتيجيةالمال البشري  رأس ستراتيجيةاضرورة صياغة  أكدتىذه النماذج قد  أنالباحث   وا 
ن حوكمة الموارد البشرية . وأل األعمال ستراتيجيةاالموارد البشرية مصطفة مع  إدارةوظيفة 

وي أن تحبمثابة النظام الذي يتعامل مع المورد البشري مباشرة ) وجو لوجو ( ، لذا يفترض 
معمومات دقيقة وتفصيمية عنو ولكل سماتو والتي  إلىيمكن من خالليا الوصول  أدوات

بوساطتيا يتم صياغة السياسات وتحديد الممارسات التي تتالءم مع الموارد البشرية في المنظمة 
المطموب انجازىا وطاقة الموارد البشرية  األىداف، خمق حالة من التوازن بين  خرآ، بمعنى 

التدقيق الداخمي في بعض  إلىمة . لقد جرى التطرق المتاحة حاليا والمتوقعة مستقبال في المنظ
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، ولكن ما يؤخذ عمى  أدواتياإحدى  ، بوصفو أىميةنماذج حوكمة الموارد البشرية عمى انو ذات 
عد المورد البشري جزء من عممية الذي ي  المنظمة  أنحاءيشمل جميع  بأنوالتدقيق الداخمي 

 األداةشر لدينا ىو غياب ىذه رد البشرية ، ما أ  تدقيق الموا أىميةالتدقيق . وعمى الرغم من 
يتضمن تدقيق الموارد البشرية :  الحكم عمى الموارد البشرية ، إذ التي يمكن من خاللياالرئيسة 

 ( 4:  2885) جاسم و صالح ، 
 تدقيق سياسات وعمميات العاممين . .8
 التدقيق االجتماعي . .2
 التدقيق الشخصي . .3

وعمى الرغم من استعمال قسم من النماذج لبعض التقنيات في حوكمة الموارد البشرية كضمان 
لالستثمار في  أموالالجودة ، عالوة عمى ذلك ركزت بعض النماذج عمى ما يتم تخصيصو من 

التي قانة ميزانية الموارد البشرية ت استعمال إلىالباحث لم يجد ما يشير  أن  إالالمورد البشري ، 
توفير بيانات خاصة بالموارد  إلىتيدف  لتدقيق الموارد البشرية بوصفيا تقانةميمة  أداةي ى

، وتكميم المعمومات االجتماعية . إذ يسمح تحميميا باستخراج  اإلنسانيةالبشرية والنواحي 
خصائص المنظمة وتقييم السياسات االجتماعية وتشخيص نقاط القوة والضعف والفرص 

 .التي تساعد في تطبيق حوكمة الموارد البشرية ، الموارد البشرية  رةإداوالمخاطر في 
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 : إعداد الباحث بتصرف واإلفادة من المصادر اآلتيةالشكل من 
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 إمكانيةىي  األولى،  أساسيتينوي عمى فكرتين تالمقترح يح األنموذج نأ( نرى 87ومن الشكل )
يضم  أنموذج إلىمن نماذج حوكمة الموارد البشرية في محاولة لموصول  أنموذجمن  أكثردمج 

عد جديد  لم يتم ب   إضافةما يمكن لتنفيذ حوكمة موارد بشرية جيدة . والثانية  أكثرفي جنباتو 
وىو تدقيق الموارد  أالعمى ما ىو متاح لدى الباحث من نماذج  األقلسابقا عمى  إليوالتطرق 
 ىي :و مساىمات ،  أربعمن  يتألف األنموذجن ىذا فإ وألجل. بمجاالتو وأدواتو البشرية 
في  اإلسيامنجد ىذا ، إذ ( Kaplan et al , 2013 )  أنموذجفادة من : اإل الول اإلسيام
مبادئ  األول اإلطاريضم  عن تقييم نظام الصحة . إذ ًفضالوالثاني ،  األولالخارجي  اإلطار

عمل الموارد البشرية في  إطارالثاني عمى حقل فعل  اإلطارحوكمة الموارد البشرية ، ويحتوي 
 الصحة .
، إذ يمثل التسمسل الوظيفي  ( Saliba , 2010 )  أنموذجفادة من : اإل الثاني اإلسيام

المنطقية السميمة لممعمومات والمتعمقة ) بالتوجييات ، والتوصيات ، والتقارير  واالنسيابيةالمنطقي 
 ، والرقابة ، والتدقيق ، والتغذية المرتدة وغيرىا ( .

نو يمثل الممارسات إذ إ،  ( Grobler et al , 2014 )  بأنموذج: االستعانة  الثالث اإلسيام
   وأىمياعم ىذه الممارسات حوكمة الموارد البشرية تد بشرية . فإنياالمدعومة من قيادة الموارد ال

دارةمخاطر الموارد البشرية والرقابة الداخمية  إدارة)   عممية الموارد البشرية وانتقاليا ( . وا 
 ىما : جزأين إلىالذي ينشطر النماذج السابقة  إلى إضافتو: وىو ما تم  الرابع اإلسيام

 أنتصور الباحث  واحد ، ووفق أنموذجالموارد البشرية في  . دمج ثالثة نماذج لحوكمة 8
 : في ىذا الدمج ) التكامل ( ما يأتي األسباب

 أنموذج نإ ( Kaplan et al , 2013 )  يعطي مؤشرات ميمة يمكن من خالليا قياس
 العالقة والتداخالت بين الموارد البشرية والحوكمة .

 أنموذج ( Saliba ,2010 )  الحقيقية والمسؤوليات  األدوارتعطي صورة واضحة عن تحديد
تحدد المساءلة ومدى  فإنيا َّ، ومن ثم االستباقيةالموكمة لكل كيان ، والواجبات التفاعمية 

 المشاركة والتعاون والتنسيق ورسم حدود كل من ىذه الكيانات .
 أنموذج ( Grobler et al , 2014 ) قسم الموارد من خالل  يوضح قيادة الموارد البشرية

 الذي يوضح الممارسات التي تدعم حوكمة الموارد البشرية .البشرية 
 ًاعد جزءالذي ربما ي   ()سوف يتم تناولو الحقاً  تدقيق الموارد البشرية إضافةالباحث في  أسيم.  2

يوفر تدقيق الموارد البشرية مالحظات  طبيق حوكمة الموارد البشرية . إذفي ت ًاوميم ًاأساسي
ق موازنة ائوالتعميمات التخاذ القرارات وطر  األعمالتحميمية عمى المساءلة والممكية لعمميات 

فشل الموارد البشرية في  وأسبابالصراعات وتدقيق االتصاالت واليياكل والعمميات التي تدعميم 
االجتماعي  األداءفحص  عن ًفضالا ، ومخاطر الموارد البشرية وتوصيات معالجتي أنشطتيا
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وذلك بغرض التحقق من مدى تنفيذ المنظمات لممسؤولية االجتماعية الممقاة  وتقييمو لممنظمات
عمى عاتقيا ومدى تعبير التقارير االجتماعية والمالية عن ذلك . وكذلك مراجعة وتقييم عمل الفرد 
في المواقع المختمفة لتعزيز مدى االلتزام بين مؤشرات طاقة الموارد البشرية الفعمية ومتطمبات 

 المحددة .  المعايير
ولوحة قيادة  ميزانية الموارد البشريةاداتين لتطبيق تدقيق الموارد البشرية وىما لقد جرى اعتماد 

عم حوكمة الموارد البشرية بوصفيما في د انيمان وتستساعد ىما تقانتينالموارد البشرية باعتبار 
     يم المساءلةبشرية تعطي قلمموارد ال اإلحصائيةالبيانات  نإ المال البشري ، إذ لرأس ًاانعكاس

  ( وموجودات الموارد البشرية . ) المسؤولية في المخاطر
 حوكمة الموارد البشرية أنموذج المبررات الخاصة بفكرة وتصميم

جبارا الحوكمة فرضت ذاتيا طوعاً  أنإلى (  899:  2885) الخضيري ،  أشار ووجدت نفسيا  ًوا 
في مجتمعنا المعاصر محددة الصواب والخطأ النافع والضار والحق وااللتزام والممارسة المقيدة 

وتراجعت  األعمالتغييرات جذرية في عالم  وأحدثتوحدود الحركة بين المسموح وغير المسموح 
 عنصر رقابة وحماية فعالة . أصبحتوبذلك  واإلفسادالفساد  أحجاموتقمصت 

ولعل الباحثين في مجال حوكمة الموارد البشرية قد عينوا العالقة بين الحوكمة والموارد البشرية 
ق مبدعة من خالل تناول الموضوع من جوانب وزوايا مختمفة ، والسبب في ذلك قد يعود ائبطر 
وجود  ىإلالمشكمة التي تناولتيا الدراسة ، مما أدى  أوالحقبة الزمنية التي جرى فييا البحث  إلى

ما  إلىضيفة م   أوكممة و / دراسات م   إجراءوثروة في  إثراءطيف من النماذج محصمتيا ىي 
ىي ذات  ًأنفاجميع نماذج حوكمة الموارد البشرية المعروضة  إن من نتائج . إذ إليوتوصموا 

إذ سس نظرية قيمة في فيم حوكمة الموارد البشرية لمنظمات اليوم . عالقة ، وكل منيا يعرض أ  
تساعد نماذج حوكمة الموارد البشرية في وضع القطع المتباينة من المغز مع بعضيا بطريقة تقود 

لكل من تمك القطع والمجموعة التي نؤسسيا . وبإنصاف ال زالت نماذج حوكمة  أعمقفيم  إلى
متماسك ال األنموذجالموارد البشرية . وربما  إدارة أعمال أوالموارد البشرية جديدة في الممارسة 

الموارد البشرية في معالجة  إدارةلمعممية الموجية بحوكمة الموارد البشرية ىو حاسم لقدرة مبادرات 
حوكمة الموارد البشرية ىي الخمطة السحرية  أنىذا ال يعني  أن إالالعاممين وانجازىا ،  أىداف

يحدث ، لكنيا  لما األفضلمشكالت المنظمية ، وىي ليست الوصف الوحيد الالحل لكل  أنيا أو
يم تس أنياوالمجتمعية ، كما  والمنظميةالفردية  باألىدافوصفات التقائيا  أفضلتساعد في توفير 

طة طريق ير خ أومخططات صادقة  ًأيضاوتوفر لنا  اآلنتوضيح ما الذي يحدث  أوفي شرح 
 رية .تكون بجيودىا في حوكمة الموارد البش أنلتصبح المنظمات في المكان الذي ترغب 

فكرة  إلىأدت  أنياوكمحصمة فان الباحث حدد جممة من المبررات التي يعتقد  أعالهلما تقدم 
 : أىمياالتي حوكمة الموارد البشرية  أنموذج وتصميم
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. التطور الحاصل في نماذج حوكمة الموارد البشرية ، وىذا ما تم تشخيصو في النماذج  8
تكاممي  أنموذج إلىجل الوصول ومساىمات فعالة من أ ًنسبيا ًالمذكورة ، إذ نرى فييا نضوجا

 وأدواتلما تحويو النماذج التي سبقتو من مبادئ وعناصر  و المعرفة المتراكمة يحمل في طيات
جراءاتوسياسات   وغيرىا . وا 

إذ اذج لحوكمة الموارد البشرية ، نم ةحالة تداؤوبية من خالل تكامل ثالث األنموذجعد . ربما ي   2
 بالنظام المتكامل المتكيف . بوأشنو إ
يكون  أن في حالة قبولو عممياً كونو  األنموذجبوجود ضرورة ممحة لتبني ىذا يعتقد الباحث .  3

 جديدة . وبأبعادنقطة انطالق جديدة لمباحثين لدراسات جديدة 
. مثال ذلك  مجزئالباحثين السابقين بشكل  اذج حوكمة الموارد البشرية من . جرى تناول نم 4

نو لم إال أوالموارد البشرية ، نموذجيم ليقيس العالقة بين الحوكمة أ وزمالئو (Kaplan)عرض 
التغذية المرتدة و التقارير ، و االستنتاجات ، و مجرى تدفق المعمومات ) التوصيات ،  يركز عمى

 (Saliba)  وأوضح.  وأدواتياىيكمية حوكمة الموارد البشرية يرىا ( ، وكذلك لم يركز عمى وغ
مؤشرات حوكمة الموارد البشرية  إلىلم يشير  نوأ إالمسار واتجاىات المعمومات وانسيابيتيا ، 

ورفاقو فقد ركزوا عمى قيادة ممارسات حوكمة الموارد   (Grobler)وممارسات تنفيذىا . أما 
تكامل ىذه  مؤشرات القياس . لذلك قد يؤدي أومسارات المعمومات  إلىالبشرية ولم يتطرق 

 تداؤوبي يمثل نظام حوكمة الموارد البشرية . أنموذجنشوء  إلىالنماذج بطريقة عممية وعممية 
تدقيق الموارد البشرية والمتمثل ) تدقيق سياسات وعمميات الموارد  أىمية. عمى الرغم من  5

الموارد البشرية لم  نماذج حوكمة أن إالالبشرية ، والتدقيق االجتماعي ، والتدقيق الشخصي ( ، 
. لذلك ارتأى الباحث اعتماد تدقيق الموارد البشرية كأداة ميمة تساعد  األداةتصب اىتماميا بيذه 

 وتحقيق حوكمة الموارد البشرية . إنجاحفي 
في تمك  وباألخصمن مرحمة ،  بأكثرتطبيقو  إمكانية أساسعمى  األنموذج. جرى اعتماد  6

ممارسة بحوكمة الموارد البشرية ، إذ يمكن ان تتضمن  أوالمنظمات التي ليس لدييا تجربة 
مبادئ حوكمة الموارد البشرية وحقوليا كنقطة انطالق وبداية لتنفيذ حوكمة  إرساء األولىالمرحمة 

اردة والصادرة تحديد ىيكمية مجرى المعمومات ومسارىا باالتجاىات الو  َّالموارد البشرية ، ومن ثم
بعدىا  ويأتيعن حوكمة الموارد البشرية ،  ولةالمسؤ الرسمي لمجيات  اإلطارمن خالل تحديد 

تسيم في تنفيذىا ، يمي ذلك  قيادة ممارسات حوكمة الموارد  أنالتي يمكن  األدواتتحديد 
 البشرية . 

 مؤشرات وليذه الفجوةجوة نظرية عممية تحدي ف أماممجال حوكمة الموارد البشرية  أن. يبدو  7
وال توفر خطة عمل  مفاىيمي بأسموبغالبية نماذج حوكمة الموارد البشرية مقدمة  أن أحداىا عدة

لمتطبيق الفعمي وىي تتميز بدرجة عالية من التنظير مما يولد فجوة بين المفيوم المقترح والتطبيق 
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ىو بناء  األولجاىين ، التغمب عمى ىذه القضايا يستدعي جيود في ات أنالعممي . وربما 
يحتوي التنوع الحالي في نماذج حوكمة الموارد  بأسموبالنظرية لحوكمة الموارد البشرية  األسس

مفاىيمي يقوم بتكامل المجاالت المتنوعة لبحوث حوكمة الموارد  أنموذجالبشرية من خالل 
 تقترن بدرجة معيارية في أنالتي يجب عمى المفاىيم النظرية الجوىرية  البشرية واالتفاق

التي تعمل كأساس  يمكن االنطالق عمى ضوئيا لبناء أطر معامالت حوكمة الموارد البشرية 
لمتعامل مع الفجوة الحالية بين  أكثرشاممة . واالتجاه الثاني لمبحوث ىو باتجاه بحوث عممية 

 حوكمة الموارد البشرية وممارساتيا . 
كون  األنموذجدوافع تبني  إحدىج حوكمة الموارد البشرية ىي حالة عدم التشبع لنماذ إن.  8

مبادئ ، ركائز  تعديل  )عناصر ، أومساىمة  أوحذف  أو إضافة إمكانيةحالة الالتشبع تعني 
نتائج سابقة . أما حالة  تأكيد أونتائج جديدة  إلىجل الوصول من أ األنموذج إلىوغيرىا ( جديدة 

 األنموذجالية في العموم السموكية واالجتماعية فيي تعني وصول التي ىي ربما حالة مثالتشبع 
 متكامل .   أنموذج خرآحالة عدم القدرة عمى استيعاب مكونات جديدة ، بمعنى  إلى
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 الفصل الثالث
 تدقيق الموارد البشرية

 مقدمة
إن إدارة الموارد البشرية تعد من أىم الوظائف في المنظمة وىذا ألىمية العنصر البشري ،       

فنجاح المنظمة مرتبط بتحسين أداء مواردىا البشرية ومن أجل بموغ ىذه الغاية أوجب عمى 
المنظمة وضع نظام لتدقيق الموارد البشرية الذي يؤدي إلى وضع آليات تحكم الموارد البشرية 

 ىا أداة تسيم في تحسين تنفيذ حوكمة الموارد البشرية .َّدلتي يمكن عَ ا
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 المبحث االول
 االىدافالمفيوم والمبادئ و 

 : المفيوم اوالً 
بشرية المتوافرة في دراسة تحميمية تتعمق بالموارد البشرية ىي جرد الطاقات ال أليةنقطة البداية  نإ

إلى وجوىري في نجاح المنظمة ويؤدي  أساسالمال البشري عنصر  رأسدراسة  إن المنظمة . إذ
 . يا واستدامتياضمان بقائ

نو جمع وتحديد ( أ ٕ٘:   ٜٜٔٔ) صالح ،  أشار إليو  والمقصود بجرد الموارد البشرية كما 
ب مختمفة مثل التركي سسأُ ومن ثم تقسيميم وتوزيعيم وفق  ، الموجودين في المنظمة األشخاص

لموارد كانت بدايات تدقيق االعمري  والتركيب المياري والتركيب الوظيفي والتركيب وغيرىا . و 
لمجرد الحصول عمى معمومات إحصائية عن ما تمتمكو المنظمة  اناتالبشرية ىي استخدام تق

(.  ٗ:  ٕ٘ٔٓ)جاسم وصالح ، من مواردىا البشرية ويتمثل ذلك في مفيوم جرد الموارد البشرية
لموارد البشرية يمكن اعتماد تقانة نو ولغرض جرد اإلى أ(  ٗ٘:  ٕٕٔٓ، فريدة ) وأشارت

التي تتضمن و التي تعد بمثابة مجموعة من البيانات لمموارد البشرية )ميزانية الموارد البشرية ( 
 ومحددة تعبر عن واقع القوى العاممة بتفاصيميا ذات العالقة باالستخدام وأساسيةمؤشرات ميمة 

لزامًا عمى المنظمات التي يعمل فييا  أصبحتالتي فرنسا  فيكانت بداية ظيورىا و  السميم .
الميزانيات المالية، وكان ذلك في السبعينيات  عن ًفضال ، ًسنويا ىاموظف فأكثر أن تعد ٖٓٓ

جرد ك اناتقىذه الت لقد تطورت. (  ً)سيتم تناول ميزانية الموارد البشرية الحقامن القرن الماضي 
وذىبت المنظمات إلى تحميل ىذه األرقام وتفسيرىا  الموارد البشريةأو ميزانية  الموارد البشرية

دارتيا.  ٖٕٔٓوعمي ،  اإلمامإذ أكد )  وىي في الواقع تخص كل ما لو عالقة بالموارد البشرية وا 
برز اتجاه . ف أىدافياالموارد البشرية في تحقيق  إدارة( عمى ضرورة معرفة مدى نجاح  ٔٔٔ: 

 أىدافتدقيق الموارد البشرية كأداة لتقييم طبيعة وحجم مساىمة الموارد البشرية في تحقيق 
 المنظمة .

التي تعني االستماع والفحص واالختبار  "audire "الكممة الالتينية  إلىيعود أصل كممة التدقيق 
، ويظير لنا المعنى الظاىر لكممة التدقيق  كافة واألجنبيةالمعاجم العربية  إليو، وىذا ما أشارت 

ؤسس عمى نشاطي الفحص والتحقق الذين ينجزان من خالل تنطوي عمى عمل رقابي يُ  أنيا
جية معينة بيدف الحصول عمى المعمومات الالزمة لمتحقق من تنفيذ الميام  أوشخص معين 

 ( . ٙ:  ٕ٘ٓٓ،  وسمير) الصحن  األىدافوالتقيد بالمعايير والحفاظ عمى الموارد وبموغ 
 تدقيق الموارد البشرية عمى الرغم من استخدامو  نوإلى أ (ٕٔٔ : ٖٕٔٓ)اإلمام وعمي ، وأشار
رث تدقيق إدارة  واسعة ، إال انو في الحقيقة ىناك اختالف كبير بصورة في ما يتعمق بأدبيات وا 
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المسمى فبعضيم  ك اختالف حولىنانو أ (ٖٕٔٓ)اإلمام وعمي ، وأضاف الموارد البشرية . 
       . أما  خر تدقيق إدارة الموارد البشريةيطمق عميو تدقيق الموارد البشرية ، والبعض اآل

ková ,2013 : 1 )á  ( kravč رف فيما بعد الموارد البشرية عُ  إدارةتدقيق  أن إلى أشارفقد
  بتدقيق الموارد البشرية .

التدقيق بالعممية الُمنَظمة والمستقمة والموثقة لجمع    STN EN ISO 9000:2013لقد عرف
           وأوضح تحديد نطاق التقاء المعايير. إلىأدلة التدقيق والتقييم الموضوعي الذي ييدف 

( Barrett , 2002 : 6 )  مبادئ المختمفة لمحوكمة الذي تجمع فيو ال األسموبالتدقيق ىو أن
طالقالتنظيمي المطموب  األداءإلنجاز  التزامات المساءلة المتوقعة ، وان النجاح في ىذه  وا 

          ويشيرتعمل لتكامل فعالية ىذه المبادئ إلطار حوكمة صحيح .  أنالنواحي يمكن 
ková ,2013 , 2)á( kravč  شاممة ومنيجية  عمميةىي تدقيق الموارد البشرية  أنإلى

وموضوعية وعمل مستقل لمحصول عمى معمومات حول العناصر والظواىر وعمميات النظام 
الفرعي االجتماعي في المنظمة وحول السياسات والعمميات لغرض فيم وتشخيص الحالة الراىنة 
يجاد درجة المطابقة بين المعمومات التي تم الحصول عمييا والمعايير الموضوعة واقتراح  وا 

ىي عممية التدقيق  أن  ( Olalla& Castillo , 2002 , 1)التدخل .ويوضح كل من  إجراءات
الموارد  إدارة إطاروالتحميل والتقييم وتقييم الخطوط المستقبمية من العمل ضمن  التشخيص
تقوم  رقابة إدارية  ( تدقيق الموارد البشرية انو ٙ:  ٜٕٓٓويصف )زويمف والعبدلي ، . البشرية 

في المنظمة التي تستعين بيا المنظمة في  األخرىالرقابة  أنواعبتقييم مدى مالئمة وفعالية جميع 
كبر قدر من احتياجات ذوي العالقة في أ إلى إشباع  نجاز وظائفيا والتي تتمثل في السعيإ

) عيون   ابأنيالتي تم وصفيا  اإلدارةبيد  أمانصمام  أنيا، كما  بإدارتياالمنظمة التي تقوم 
تدقيق الموارد البشرية ىو  إلى أن (Ishrat & Habib , 2012 : 1)وأشار.(  وأذانيا  اإلدارة

 اإلنتاجيةجل تحسين البشرية والبرامج في المنظمة من أتقييم رسمي منظم لكل سياسات الموارد 
عمى  لتدقيق الموارد البشرية ً( تعريفا ٗٔٔ:  ٖٕٔٓوقدم )االمام وعمي ،  والشفافية والكفاءة .

الموارد البشرية لمعرفة مدى مطابقة الممارسات مع  إدارةنو مسح منظم وتحميل لوظائف أ
واالستراتيجيات الخاصة بالموارد البشرية ، ورفع تقرير بالنتائج والتوصيات  واإلجراءاتالسياسات 

 ي نظام الموارد البشرية .لمعالجة االنحرافات السمبية  ومعرفة مواقع القوة والكفاءة ف
ىي مسألة  قيق الداخمي كآلية لحوكمة المنظماتعممية استخدام التد أنكمحصمة يرى الباحث 

كحوكمة الموارد البشرية  الحوكمة أنواعتتضمن مجموعة من  منطقية كون حوكمة المنظمة
 وكونمن المعمومات وغيرىا ، سريرية وحوكمة المعمومات وحوكمة أوالحوكمة المالية والحوكمة ال

تدقيق شامل  إلىمما يعني حاجتنا  أعالهالحوكمة  أنواعالمظمة التي تغطي  حوكمة المنظمة
البشرية  نا حوكمة المواردتناولنا في دراست وألننايتضمن ) التدقيق الداخمي والتدقيق الخارجي ( . 
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مع حوكمة الموارد  ًامة وانسجاممالء أكثرالذي قد يكون و تدقيق الموارد البشرية  تناوللذلك سن
مع حوكمة الموارد  ليتالءمالبشرية ، وعميو سيتم توظيف ومحاكاة ما تناولو التدقيق الداخمي 

 البشرية .
 اإلداريةن تدقيق الموارد البشرية يمكنو تمخيص العوامل )العوامل فإ عمى ذلك وتأسيساً 

كالسياسات والتعميمات والقوانين وغيرىا ، والعوامل االجتماعية كالتحفيز والرضا واالبتكار 
والموىبة وغيرىا ، والعوامل الشخصية كالفاعمية التنظيمية و الفاعمية الوظيفية وجودة الخدمة 

مغ ىذه ميمة لنجاح مبادراتيا . وتب بة لنجاح حوكمة الموارد البشرية التي تعدوغيرىا ( المطمو 
( والحواجز والمسيالت والقدرات التنظيمية المطموبة  عن طريق قوائم تسمى )متطمباتالعوامل 

العوامل التنظيمية المساعدة والتي يمكن لمدقق الموارد البشرية استخراجيا من حاالت النجاح  أو
ي يمكن الت األساسيةنجاح حوكمة الموارد البشرية متطمبات بعض  إنوالفشل . ويمكن القول 

 تدقيقيا ىي  :
 وتواصل فوائدىا . وتعريفيا فيم حوكمة الموارد البشرية .ٔ
 . األعمال  ستراتيجيةا  إلىالموارد البشرية  إدارةربط حوكمة الموارد البشرية من خالل  .ٕ
كالحوكمة المالية والحوكمة  لمحوكمة األخرى األنواعتكامل حوكمة الموارد البشرية مع  .ٖ

 وغيرىا . تغييرال إدارةالمعمومات وحوكمة من رية وحوكمة أالسري
 تخصيص كادر مكرس لمدفاع عن مبادرات حوكمة الموارد البشرية وتوفير التدريب. .ٗ
 والعمميات . األدوارتوفير سياسات حوكمة الموارد البشرية معيارية وموثقة لضمان وضوح  .٘

لفحص وجمع وتحميل وتنقيب المعمومات  آليةن تدقيق الموارد البشرية ىي أويرى الباحث 
جل تشخيص نقاط القوة والضعف والفرص أ الخاصة بالموارد البشرية وسياساتيا وعممياتيا من

والمخاطر لغرض اتخاذ المعالجات والتوصيات المناسبة والمساعدة في تنفيذ حوكمة الموارد 
 البشرية . 

خدمات استشارية وتأكيدية وداعمة وساندة وعمى الرغم مما يسديو تدقيق الموارد البشرية من 
كما يوضحو ما نو ينبغي الوقوف عمى عدد من االختالفات بينيأ إاللحوكمة الموارد البشرية ، 

 .( ٖٔ) الجدول 
 المفاىيم واألبعاد التي توضح تدقيق الموارد البشرية وحوكمتيا( : 35) الجدول 

 البشريةتدقيق الموارد  حوكمة الموارد البشرية انمعمىن
 

 

 انهذف

 تقييم إدارة الموارد البشرية لتحقيق التفاىم الشامل . مواءمة أولويات وظيفة الموارد البشرية مع احتياجات األعمال .
 ًكتمة متكاممة تخمق التوازن داخل العمل الذي يسبب فقدانو خمال

 في المنظمة . ًكبيرا
ىو أداة يمكن أن تخطط وتقيس الفعاليات غير المالية وتراقب 

 النتائج الخاصة بالموارد البشرية 
تحدد وتقدم التوصيات واالقتراحات والنصائح لتصحيح التصرف بشكل فعال ضد األفراد الذين يتجاوزون حدودىم واتخاذ 
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 الباحث إعداد المصدر من

اإلجراءات في حالة إساءة اإلدارة ، ووضع اآلليات الالزمة 
 والشفافة لعقاب األفراد وأعضاء مجمس اإلدارة .

 االنحرافات .

 

 

 

 

 

 االسخخذاو

 

نية ومستقبمية من خالل الفعل و / أو رد إجراءات وممارسات آ
 (.إجرائيالفعل )

ىي أداة فحص لفترة سابقة ومقترحات لفترات الحقة )فحص 
 انتقادي ( .

منيا  ًقد تشمل الوظيفة كاممة ) إدارة الموارد البشرية( أو جانبا تشمل الوظيفة كاممة .
 كالتوظيف أو قد يمس ظاىرة سمبية .

 داخمية ، فقط فيما يخص الموارد البشرية . تيم جميع المستفيدين .
 من يجري عمييم التدقيق ىم أفراد المنظمة )جزء أو كل (  يطبقيا جميع المستفيدين .

تقييم القدرة الخاصة بالمنظمة لمتحكم في المشاكل المتعمقة  وظيفة الموارد البشرية .فعل في قيادة 
 بالموارد البشرية .

ىو فحص معمق وتحميل العمل في أي جانب ذات صمة  نيا تحدد االتجاه .ي االنضباط الموجو لإلدارة ، أي إى
 بالموارد البشرية .

لضمان سير عمل توفير اإلجراءات والسياسات الحاكمة 
المنظمات وترشيد األسس والمبادئ والممارسات اإلدارية 

 والتنظيمية وفق قواعد ومعايير متفق عمييا .

تقييم فاعمية وكفاءة السياسات واإلجراءات والممارسات التي 
 يعمل بيا إدارة الموارد البشرية .

 

 

 

 اننخائج

المخاطر الخاصة بالموارد البشرية واستخراج تحديد وتشخيص  إدارة مخاطر الموارد البشرية .
 االنحرافات .

لمشفافية والموضوعية  ًىي نظام متكامل وعمني وذاتي تدعيما
 والمساءلة .

يم في تحديد مدى تطبيق مفيوم الشفافية والموضوعية يس
 والمساءلة .

الموارد البشرية ، وىي عبارة  إضاءات تنير الطريق نحو حوكمة ىي رحمة مستمرة وليست محطة وصول .
 عن محطات ، وصورة فوتوغرافية في لحظة من الزمن . 

يجيب التدقيق عن سؤال كيف تم عمل األشياء ؟ وىل تم  ؟ (حيث نحن أالن ، وأين نريد أن نكون)معالجة الفجوات بين 
 عمميا بالطريقة الصحيحة ؟

 

 األبعاد
عممية تحميل لمسياسات واإلجراءات والتدابير المختمفة ىو  عممية تحكم وتوجيو وضبط ورقابة . 

)تدقيق السياسات والعمميات ، التدقيق االجتماعي ، التدقيق 
 الشخصي ( .

ىي المعايير واآلليات الحاكمة ألداء جميع المستفيدين من خالل 
وأسموب قياس تطبيق الشفافية وسياسة اإلفصاح عن المعمومات 

ولين ، والمشاركة في عممية اإلدارة ، األداء ومحاسبة المسؤ 
 والتقييم ، وىي ضمان التدفق والتبادل الحر لممعمومات .

لممستفيدين من ) مساىمين ، تقديم معمومات مفيدة وقيمة 
، وعاممين ( يمكن من خالليا وضع قيمة إضافية  ومديرين

 لممنظمة .

من وجية نظر تسويقية فيي عممية تسويق وبيع لمسياسات 
 والعمميات عمى أساس الموارد البشرية زبون. داخمي

ىي آلية لمترويج لمسياسات والعمميات الخاصة بالتطوير الذي 
 يركز عمى الموارد البشرية .

حالة وعممية واتجاه وتيار ، وىي مزيج من ىذا وذاك ، وىي 
نظام يحكم الحركة ، ويضبط االتجاه ، ويحمي ويؤمن سالمة 

جميا سياج ونزاىة السموكيات ، ويضع من أ ، كافة   التصرفات
 آمان وحاجز حماية فعال وحيوي. 

عممية استقصائية تحميمية ومقارنة ، وىي تحديد منظم لنقاط 
 القوة والضعف والتطوير الذي تحتاجو الموارد البشرية.

المنظمة في تحديد األدوار  والممارسة المتبناة منالعممية 
 تخاذ القرارات .والسمطة والمسؤوليات ، وا

ىو عممية التحقيق والفحص في األرقام ، وفحص مدى تطبيق 
اإلجراءات ، ومدى تناسق اإلجراءات مع السياسات والمالئمة 

 مع األىداف .
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 مبادئ : ال ثانياً 
تدقيق الموارد البشرية  يساعد المنظمات ويشجعيا  أنإلى (  ٛ:  ٖٕٓٓ)ىواري ،  أشار    

لمتدقيق ىو  األساسن المبدأ إإذ وتحسينو بشكل متواصل .  أدائياعمى  اإلشرافوباستمرار عمى 
ان  (  ٖٕٓٓالتي يتم اختيارىا . وأضاف )ىواري ،  لألىدافبالنسبة  لألداءالتحسين المستمر 

 : االتي لمتدقيق  الجيد وتتضمن األساسمبادئ تشكل مجموعة ىناك 

وجيات نظر كل  الموارد البشرية ن يعكس تدقيقأجب ي إذ :المتعددةو  ةنظرة الشموليال( ٔ)
 .المعنيين والمتأثرين  بالمنظمة

داء من عمى قياس مدى تحسن األ الموارد البشرية تدقيق  ن يركزأأي يجب : شامل( ٕ)
 .النواحي االجتماعية والبيئية والثقافية والمجتمع 

ة أداء الوسائل التي تمكن من مقارن الموارد البشرية تدقيق ن يوفرأإذ يجب  : مقارن( 5)
 .و مع أداء المنظمات المماثمة أالمنظمة عبر السنوات و / 

 .او لمرة واحدة  ًليس مؤقتامنتظم و بشكل   الموارد البشرية تدقيقن ينفذ أبمعنى  : ( منتظم6)

كثر ممن ليس ليم أو أطة شخص اسبو ً سنويا ن تفحص الحسابات أيجب  إذ : مراجعةال( ٘)
 .مصمحة في تزييف النتائج ) محايدين ( 

متاحة ومعمنة لكل المعنيين في   الموارد البشرية تدقيقبالشكل الذي تكون نتائج :  فصاحاإل( ٙ)
 . المنظمة والمجتمع بشكل عام

عن  ًمبدأين آخرين فضال  ( Centre for Good Governance,2005 , 18)وأضاف 
 عاله وىما :المبادئ أ

 صحاب المصمحة وتبادل قيميم ،أالتي تؤدي الى تشجيع مشاركة  : المشاركة( ٚ)

وضح ( يٛٔعطاء تغذية عكسية عن جوانب متعددة . والشكل )إأي  : ( متعددة االتجاىات:)
 والقيم العالمية . التدقيقمبادئ وأسس 

من مبادئ تدقيق الموارد البشرية  ًعددا (Pekkonen & Sadashiva , 2009 : 2)وأعطى 
 وتتضمن :

القرارات، مع التزام دارة واتخاذ من الشفافية الكاممة في عممية اإلالشفافية : وىي تتض - أ
المعمومات ذات العالقة لى كل إفراد والوصول الكامل المنظمة باإلجراءات المعطاة لأل

 العالقة . .والمتأثرين في االعمال أو التراخي من ذوي



ٕٔ٘ 

 .ن المساءلة : وىي قدرة اإلجابة الفورية لمعاممين إلى كل األفراد الميتمي - ب

ن لممشاركة في عممية عني الحق المستند في تأىيل كل األشخاص المتأثريالمشاركة : وىي ت - ت
 اتخاذ القرارات والتثبيت .

 عطاء الموافقة بعد االطالع .ركة التمثيمية : وىي تتضمن حق األفراد المتأثرين إالمشا - ث

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أركان
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 (  يمثل مبادئ التدقيق والقيم العالمية81الشكل )

Source: Centre for Good Governance (2005): Social Audit: A Toolkit- A 
Guide for Performance Improvement and Outcome Measurement 
http://unpan1.un.org 

الموارد  حوكمة بمبادئوالقيم العالمية ومقارنتيا الموارد البشرية وبنظرة فاحصة لمبادئ التدقيق  
 إلى التي تشير بصورة واضحةالتقاطعات ) النقاط المشتركة (  البشرية ، نجد ىناك العديد من

حوكمة الموارد البشرية بالمعمومات  يرفد تدقيق الموارد البشرية ، إذبشكل متوازٍ  اأن يسير  أىمية
 . وأىدافياشرية جميا حوكمة الموارد البوفقا لممبادئ التي وجدت من أ األىداف المختمفة  ذات
 أىداف تدقيق الموارد البشرية:  ثالثاً 
العنصر البشري ، فنجاح  ألىمية الوظائف في المنظمة وذلك أىمالموارد البشرية من إن إدارة    

وجب عمى المنظمة شرية ، ومن اجل بموغ ىذه الغاية أمواردىا الب إدارةالمنظمة مرتبط بتحسين 
تحكم الموارد البشرية والتي  آلياتوضع نظام لتدقيق الموارد البشرية الذي من خاللو يتم وضع 

يم في تحسين تنفيذ حوكمة الموارد البشرية . وأوضح                      أن  تسيمكن 
(Olalla & Castillo ,2002 : 1 ) في الطمب  ًكبيرا ًالموارد البشرية واجيت تطورا إدارة  أن

ميات جل تصميم وتطبيق سياسات وعمالمديرين لتقييم النتائج من أ إلىلتقديم المعمومات المفيدة 
المنظمة وخصائص رأس المال البشري . إذ  ستراتيجيةامتيا مع الموارد البشرية ومستوى مالء

 القيم العالميت
 األسهم ، المسؤوليت االجتماعيت ، الثقت ، المساءلت ، الشفافيت ، الرعايت ، الرفاي

 

 

متعذد 
 االتجاهاث

 
 

 تشاركيت

 

 

 شاملت

 

 

 مقاروت

 

 

 مىتظم

 

 

 التحقق

 

 
 

 اإلفصاح

 

 

 

 مىظىر 

 متعذد

 أسس التذقيق

 ححذيذ انىظع االجخماعي ،انثقافي ، اإلداري ، انقانىني ، انذيمىغرافي
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سيطرة وتحديد النتائج ، إلدارة المنظمة ىدفو ليس فقط ال أساسية  آليةيعد تدقيق الموارد البشرية 
 إدارةفي حقل  لألعمالفي المساعدة في تحديد الخطوط المستقبمية  أوسعتبني منظور  ًأيضالكن 

تدقيق الموارد البشرية  إلى أن ( Gulliver & Prentice , 2012 : 2) وأشارالموارد البشرية .
عدم اختراع العجمة ، وىو مركب من عناصر مختمفة مشتقة من  أساسىي منيجية قائمة عمى 

وييدف تدقيق الموارد البشرية كما حدده التدقيق االجتماعي والعائد االجتماعي عمى االستثمار . 
 (Durai & Adaikalasamy ,2014: 2) تياآل إلى : 

لتزويد وتطوير وتخصيص  بأكممياالموارد البشرية  أنظمةالنظر المستمرة في  إعادة.  ٔ
 واستخدام الموارد البشرية في المنظمة .

 . لتقييم مدى تنفيذ سياسات وممارسات الموارد البشرية لممنظمة . ٕ
القانونية المتعمقة بوظائفيا كالتوظيف والتعويض والسالمة  لألحكام. لقياس مدى االلتزام  ٖ

 والصحة وتسوية الصراعات وغيرىا .
 وتحقق في جميع العمميات الداخمية لممنظمة . أفضل. مراقبة  ٗ
 العاممين . أداء. لتقييم  ٘
 اإلدارةمساعدة  إلىتدقيق الموارد البشرية ييدف   أن(  ٙ:  ٜٕٓٓن ) زويمف والعبدلي ، وبيَّ 

بالتزاماتيا وزيادة كفاءتيا وذلك من خالل التحميل والتقييم  اإليفاء  ألجلوفي جميع مستوياتيا 
) التقرير  ق الموارد البشرية كما جاء بو ات والدراسات واالقتراحات .  وييدف تدقيواالستشار 

في  األعضاءلجمعيات الدول  اإلداريةالسنوي الموجز لمدير شعبة التدقيق الداخمي والرقابة 
الموارد البشرية في المنظمة  إدارةتعزيز بيئة الرقابة وضبط ممارسات  إلى(  ٘:  ٕٕٔٓالويبو ، 
جراءاتاعد في تنفيذ التوصيات من خالل دعميا بسياسات واضحة ، ويس تتسم بالكفاءة  وا 
لكل  واألثرنظام العدل الداخمي من خالل تحميل السبب  إحصائياتحديثة ، واستعراض  وأنظمة

جل تحسين نظام العدل الداخمي ، وذلك من أ اإلداريةحاالت التقاضي الداخمية وقرارات المحكمة 
 إدارة األداء  الجذرية لغياب العاممين ، والرصد الدقيق لنظام األسبابتحميل  إلى  ًأيضا وتيدف

)العاني والعزاوي  وأشارجل تحسين المساءلة عمى كل المستويات . وتطوير العاممين وذلك من أ
تقويم وتحسين عمميات الحوكمة ، إذ  إلىتدقيق الموارد البشرية ييدف  إلى أن( ٘:  ٖٕٔٓ،

في ىيكل الحوكمة من خالل دوره في التقويم والتحقق والمساءلة  ًاوضروري ًامتمم ًجزءا أصبح
ضفاء في المحافظة عمى  إسياموعن  ًالثقة عمى عمميات الموارد البشرية وتقاريرىا ، فضال وا 

 ، المال البشري( وحسن استثماره في سبيل زيادة قيمة المنظمة رأسالموجودات غير الممموسة ) 
مخاطر الموارد البشرية  إدارةعيل تطبيق حوكمة الموارد البشرية وتحسين عمميات تف عن ًفضال
 أىدافٍ   ( pamapriya , 2010 : 4)االلتزام بالقوانين والسياسات والتعاقدات . وقدم  وتأكيد

 : تياآل  أىميالتدقيق الموارد البشرية 
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 قسم الموارد البشرية . أداءفاعمية زيادة .  ٔ
جراءاتتطبيق سياسات مراقبة .  ٕ  الموارد البشرية . وا 
 وتحسين استراتيجيات تطوير الموارد البشرية . اإلنتاجيةانخفاض  أسباب. اكتشاف  ٖ
 . تقييم عاممي الموارد البشرية . ٗ
 . تعديل ومراجعة نظام وتحديات الموارد البشرية .٘
 لماذا لم يحدث ؟ . االستجواب : السعي لضمان معرفة ماذا يحدث ؟ لماذا حدث ؟ ٙ
    معالجة إلىتدقيق الموارد البشرية ييدف  أنفقد ذكر  ( Barrett , 2002 : 27)أما

الخطة حاسمة في النجاح ، لكن  أوليس فقط الرؤية  بأنونو يؤكد الرئيسة إذ إ اإلدارة  أساسيات
لتسميم النتائج  اإلشراف  أو العميا و/ اإلدارةفي عممية تطبيقيا ، وىذا يتطمب تدخال من  ًأيضا

زيادة استعمال التقنية لتوفير توثيق وقت النشاطات وتوحيد النتائج  إلىالمطموبة ، وكذلك ييدف 
تكنولوجيا  أنظمة  إلىغير المخول  أومعرفة الوصول المخول  ًوأيضاوتخفيض نسبة الخطأ ، 

ار التغييرات في واختب األنظمةىذه  إلىالمعمومات ومراجعة النواقص وموافقة الوصول 
 التطبيقات.
والمسؤوليات والخطوط الزمنية  األعمالتوثيق  إلىن تدقيق الموارد البشرية ييدف فإ ًوتأسيسا

لضمان التوقعات بشكل واضح والمتصمة بالمسؤوليات المحددة والتحسينات الشفافة والرقابة 
نو يزود مجمس حوكمة الموارد إذ إ ، لحوكمة الموارد البشرية أساسيةآلية  كما أنو يعدالمباشرة ، 

.  إدارتيافعالية  أوالبشرية بتقديرات موضوعية غير متحيزة فيما يخص مسؤولية الموارد البشرية 
 : تياآل  إلىنو ييدف كما أ

دارةفحص حوكمة الموارد البشرية  - أ  المخاطر المطبقة في المنظمة . وا 
 الموارد البشرية واضح المعالم ومطبق . من وجود نظام حوكمة التأكد - ب
 والمسؤوليات منفذة ومترابطة ومحددة لمساندة تنفيذ حوكمة الموارد البشرية. األدوار أنيؤشر  - ت
ىيكل حوكمة الموارد البشرية معرف بشكل واضح لعناوين قضايا مخاطر الموارد  أنضمان  - ث

بشرية عن ل ) مقاومة التغيير لمموارد المث ستراتيجيةواالالبشرية عبر مستويات المنظمة والبرامج 
نقص و الذي يكون سببو نقص التدريب وعدم الترويج لمنافع التغيير ، ممارسات العمل الجديدة 

الميارات وىل يمكن استعمال المعرفة السابقة ضمن عنقود الموارد البشرية ، سالمة البيانات ، 
 الحماية وصيانة معمومات العاممين وغيرىا ( .و 
جعة عمميات الموارد البشرية وسياساتيا وتشخيص المخاطر المحتممة فيما يتعمق بالموارد مرا - ج

 البشرية .
تحديد نقاط القوة والضعف لدى الموارد البشرية المنظمية وأي فجوات فيما يتعمق بااللتزام  - ح

 بالقوانين في مواقع العمل الجديدة .
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 الفجوات التي يتم تحديدىا فيما يخص الموارد البشرية . بإزالةتقديم التوصيات الخاصة  - خ
 . متطمبات الموارد البشرية لممديرين ومعرفتياتحسين فيم  - د
يعممون بشكل مالئم ولدعميم التخاذ  أنيمطمأنينة لمجمس حوكمة الموارد البشرية  أعطاء - ذ

 القرارات .
دئ حوكمة الموارد البشرية يفيمون بشكل سميم مبا كان العاممون والمديرون إذاتدقيق فيما  - ر

 . وأغراضيا  وأىدافيا
يعد تدقيق الموارد البشرية المرآة العاكسة لمبادئ حوكمة الموارد البشرية ) كالشفافية  - ز

 والمساءلة والعدالة والمشاركة وغيرىا ( .
عمى شكواىم  اإلدارةيحدد تدقيق الموارد البشرية شكاوى العاممين ومدى ثقتيم باستجابة  - س

 التطبيق السميم لمبادئ حوكمة الموارد البشرية . من خالل
 أىمية تدقيق الموارد البشرية:  رابعاً 

) ال (  أو)نعم(  اإلجابةبسيطة تتضمن  أسئمةلم يعد تدقيق الموارد البشرية مجرد قائمة تدقيق 
من عممية مستدامة شاممة ، وبات يمثل العممية الرسمية التي تقيم التغييرات في  اً جزء أصبحبل 

واستعمال  اإلدارة الداخمية والخارجية التي تؤثر فينشاطات ودور الموارد البشرية ويناقش القوى 
 , Sottong)وأشارالحالية والمحتممة .  شرية ويزود المعمومات حول المخاطرمصادر الموارد الب

في فيم مخاطر سياسات وعمميات  أىميةتدقيق الموارد البشرية ذات  إلى أن ( 2 : 2014
وخفضيا  إزالتياق ائقياس ىذه المخاطر وطر  نإ بشرية التي تواجييا المنظمة ، إذالموارد ال
دارتيا عمى المعمومات  د البشرية والذي يحصل فيو المديرونيتم من خالل تدقيق الموار  وا 

 أو إزالة أوالموضوعية حول مستوى الخطر الذي تتعرض لو الموارد البشرية وكيف يمكن تقميل 
 : تياآلتدقيق الموارد البشرية تتضمن  أىمية أن (Sottong) وأضافبفعالية.  إدارتو

اتية في والعممي ستراتيجيةاالالسمات  أي مدى رأس المال البشري يؤثر في إلى. تحديد وتقييم  ٔ
 المنظمة .

واستخدام سيطرتو الداخمية والعناية الالزمة  اإلدارةالمال البشري عمى  رأس. تحديد كيف يؤثر  ٕ
 المخاطر . إدارةونشاطات 

 . وتقويتيا المنظمة إضعافالمال البشري في  رأس. يحقق في كيفية مساىمة  ٖ
تحكم في  أداةكونو يمثل  تدقيق الموارد البشرية ميمٌ  أن (٘ٔٔ : ٖٕٔٓ)اإلمام وعمي ،  وأوضح
إلدارة الجودة الشاممة ، ويساعد في اتخاذ القرارات ، ويعد بمثابة  الموارد البشرية ، ومدخالً  إدارة
ىندسة  إعادةيم في عن ذلك فإنو يس فضالً الموارد البشرية ،  أداءتشخيصية تحميمية لتقويم  أداة

يشخص ويوصي  ًوأيضاالمنظمة من ناحية استراتيجيات الموارد البشرية وسياساتيا وعممياتيا ، 
     بتغيير المعارف والميارات والجدارات واالحتياجات الضرورية لمموارد البشرية . وبين
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(Khare , 2009 : 4 )  لتقييم فاعمية  كفوءة أداة  دهِ دقيق الموارد البشرية من خالل عَ ت أىمية
عطاءالنشاطات الحالية لمموارد البشرية  لمموارد  األساسيةالبصيرة لتقييم مخطط النشاطات  وا 

تكمن في  أىميتون ذلك فإ عن  ، فضالً البشرية المستقبمية وااللتزام التنظيمي نحو النمو والتميز 
 : تياآل
 واإلجراءاتسياسات المنظمة  نو يراجعمبكر ، إذ إ إنذاريعد تدقيق الموارد البشرية نظام  .ٔ

والعممية لوظيفة الموارد البشرية ولخمق  التقانية األبعادفحص  إلىالذي يؤدي والممارسات 
 المنظمة . إلىنظام شامل يضيف قيمة 

تنجز لتحسين  أن، وتقرر ماذا يجب  تقف المنظمة حالياً  أينيحدد تدقيق الموارد البشرية  .ٕ
 وظيفة الموارد البشرية .

ن سياسات كميا بشكل منظم بالشكل الذي يضمن بأ الموارد البشرية ة خصائصمراجع .ٖ
جراءاتوتعميمات   المنظمة ممتزم بيا . وقوانين  وا 

ىناك مجال  بأنواكتشاف وتعمم وليس اختبار ، والتذكر دائما  أداةيعد تدقيق الموارد البشرية  .ٗ
 لمتحسين في المنظمة .

وقائية ضرورية لضمان بقاء الموارد البشرية خاضعة  ستراتيجيةايمثل تدقيق الموارد البشرية  .٘
 لمقانون .
تدقيق الموارد البشرية نابعة من كونو عممية رقابة مستمرة لكل السياسات  أىميةن وكمحصمة فإ
 تسير حوكمة أنجل تراجع وتعطى من أ المتعمقة بالموارد البشرية التي واألنشطةوالعمميات 

الموارد البشرية بالشكل الصحيح ، إذ يعتمد تدقيق الموارد البشرية عمى مبدأ التحسين والتطوير 
نما  ، األخطاءالتنظيمي ، وىو ليس فقط اكتشاف  الفكرة التي تعمل عمى تحسين  إيجاد  وا 

يجادالعمل  عمميات التحسين ستنعكس عمى تطبيق حوكمة الموارد البشرية  إذ إنالحمول ،  وا 
 تطبيقيا .  إمكانيةتراعى فييا  أنالتي يجب ل ما يسمى بالتوصيات والمقترحات شك عمى

وتدقيق الموارد البشرية في جزء منو تحميل صوت الموظف ) الزبون الداخمي ( والذي يعد احد 
ىذا  أنإلى (  ٕٗٙ – ٖٕٙ:  ٕٓٔٓيشير )الجبوري ، إذ  مبادئ حوكمة الموارد البشرية ، 

كل متطمب من متطمبات الموظف قد تم تأشيره من  أنبضمان  األولىيزتين ، التحميل يتعمق بم
 نإأي متطمب غير مرغوب فيو ، إذ  إضافةمدقق الموارد البشرية ، وترتبط الثانية بضمان عدم 

( Grmba) بحوث ِبما يعرف  إلىالتحديد الدقيق والواضح لمتطمبات )الزبون الداخمي( يحتاج 
ات الزبون وىي : لمتطمب ةالثالث باألنواعوالخاص  ٜٗٛٔالمقدم عام   Kanoأنموذجالتي تعتمد 

 (ٜٔ) الشكل 
. المتطمبات العادية : وىو ما يستطيع مدقق الموارد البشرية تحديده عندما يسأل عامميو عما  ٔ

 . يريدونو فعالً 
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بعد  إاليدىا . المتطمبات المتوقعة : وىي المتطمبات الضرورية التي لن يتذكر الموظف تحد ٕ
 . إقامتيافشل المنظمة في 

تقع ما  نياإ. المتطمبات المدىشة : وتضم متطمبات من الصعب اكتشافيا من الموظف ، إذ  ٖ
وراء توقعاتو وغيابيا ال يسبب حالة عدم الرضا ووجودىا يدىش الموظف ، وعمى مدقق الموارد 

 أنيايا وال تدخل في صوتو ، كما يالن الموظف ال يتكمم عم ، البشرية البحث عنيا باستمرار
 دائمة التغيير . 

 رضا الموظف                                          
 
 

 المتطمبات العادية               المتطمبات المدىشة                            
 

 الوفاء                                                           عدم الوفاء               
 بالمتطمبات                                                          بالمتطمبات            

 المتطمبات المتوقعة                          
 
 

 عدم رضا الموظف                                        
 عن متطمبات الزبون الداخمي ) العاممين ( Kano( يمثل أنموذج  ;3الشكل  )

( ،إدارة الجودة جوانب نظرية وتجارب واقعية ، الصفحة 4232المصدر : الجبوري ، ميسر إبراىيم أحمد . )
486 
تدقيق الموارد البشرية   أىميةالنقاط التي تحدد  يمكن تأشير عدد من أعالهتقدم  عما  فضالً 
 منيا:

يوضح مدى تطبيق سياسات وممارسات حوكمة الموارد البشرية ، وكذلك مدى تطبيق  .ٔ
ىيئة حوكمة الموارد  إلىالتوصيات واالستنتاجات الصادرة من لجنة تدقيق الموارد البشرية 

 يحدد عمميات انتياك التفويض وسياسات الموارد البشرية .البشرية 
 المنظمة . أىدافمة سياسات وممارسات الموارد البشرية مع مدى مالءيحدد  .ٕ
الذي ال يتقاطع مع تدقيق الميارات يسمح إلدارة التحول والتأقمم التدريجي لمعاممين بالشكل  إن .ٖ

تمك التحوالت قادرة عمى التعامل مع التغييرات المتواصمة في  أننو يضمن العمميات ، إذ إ
 ريقة مستمرة .المعمومات المستخدمة بط
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 المبحث الثاني
 مجاالت تدقيق الموارد البشرية

التدقيق االجتماعي الذي ركز عمى النظام  عمىيمكن تقسيم مجاالت تدقيق الموارد البشرية 
االجتماعي لممنظمة ، وتدقيق سياسات وعمميات العاممين المصممة لدعم النظام الميني في 

 , Brown)التدقيق الشخصي  إلى  أشارتوىناك دراسات  (Kravcakova , 2013)المنظمة 
 (ٕٓ) االت اآلتية : الشكل المج عمى. وعميو يمكن تقسيم تدقيق الموارد البشرية  ( 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : يمثل مجاالت تدقيق الموارد البشرية42الشكل )
يخص تذقيق سياساث وعملياث المىظفيه والتذقيق  فيما ková)á(kravčفادة  مه مه إعذاد الباحث باإل المصذر

 ما يخص التذقيق الشخصيفي (Brown)االجتماعي &

 : تدقيق سياسات وعمميات الموارد البشرية . ًأوال
 : التدقيق االجتماعي . ثانياً 
 : التدقيق الشخصي . ثالثاً 
 وعممياتيا : تدقيق سياسات الموارد البشرية ًأوال

لتي تمتمك المنظمة مجموعة من السياسات ا أنمن الميم نو أ (Moore ,2011 , 2)يرى     
تمييا عمميات تدقيق  أناإلدارة العميا. وعند تطوير السياسات ينبغي  يتم توثيقيا واعتمادىا من 

    أوضحإذ  الخارجية. مييرات سواء في البيئة الداخمية أمستمرة وتحديثات ذات صمة بالتغ

 تدقيق سياسات وعمميات الموظفين
 سياسات الموارد البشرية. 3 

  المتوازن األداءبطاقة 
 نظام الجدارات 
 دليل سياسات العمل 
 دليل الموظف الجديد 
 التدوير الوظيفي 
 تعزيز قيم المنظمة 
 عمميات الموارد البشرية.    ٕ    
 إدارة التوظيف 
  األداءإدارة  
  العملإدارة تحفيز 
  إدارة المكافأة 
 إدارة الموىبة 
 إدارة الوظيفة والتطوير 
 عمميات السموك التنظيمي.     ٖ     صيانة الموارد البشرية 
 إدارة االتصال 
 القيادة 
 إدارة الصراع 
 إدارة عممية التكيف 
 المنظمة . التطور والتطوير في  ٗ    
 التصميم الوظيفي 
 المرونة في  وقت العمل 
 فرق ومجاميع  إنشاء  العمل
 إدارة التغيير 
 إدارة الثقافة 
  ألمنظميالتطوير 
  األزماتإدارة  
 إدارة الخطر 
 إدارة الوقت 

 

  )ميزانية الموارد البشرية( التدقيق االجتماعي
 ( الموظفينالفرد في المنظمة )اإلدارة ، يدير  .ٔ

  ، المواقف ، القيم(الشخصية )الخصائص 
 الموارد البشريةوالبيانات الفعمية عن  رقاماأل 
 الكفاءة والقابمية 
 التحفيز 
 الرضا 
 االبتكار 
 الموىبة 

 . التفاعل الشخصي  4
  العالقات الشخصية في الفرق

 والمجاميع
  المجموعةالتنشئة االجتماعية وتطوير 
 ( األدوارالقيادة ، المكانة ، ، التماسك ، اتخاذ القرار ،  األىدافديناميات المجموعة  ،

 االتصال (
 تعمم المجموعة 
  ، العمميات السموكية ) التنسيق

 التعاون ، االتصال

 التدقيق الشخصي
 . تدقيق الفاعمية التنظيمية  3

 غرض ورسالة المنظمة 
 ىيكل الموارد البشرية 
 اإلدارة أنظمة 
 قيادة الموارد البشرية 

 . الفاعمية الوظيفية  ٕ
 المعياري واألداء األساليب 
 حالة وسموك الموظف 
 عمق اإلدارة 
 والسياسات اإلجراءات 
 تحديد واختيار الموظف 
 تعويض الموظف 

 . جودة الخدمة  5
 االعتمادية 
 االستجابة 
 المباقة 
 القدرة 
 المصداقية 
 الوصول 
 االتصال 
 معرفة الزبون 
 ماناأل 
 الممموسية 

 

 تذقيق المىارد البشريت
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(Yiu , 2011 : 18) محفظة استثمارات حوكمة الموارد البشرية في استثمار رأس المال  أن
التشريعات ، واطر  أوالتي تشمل القوانين السياسات  األولىمجاالت ،  ةالبشري تتضمن ثالث

المبادرة ،  أولوياتالعمميات وتضم  والثانية،  ستراتيجيةاال واألولويات،  ستراتيجيةاال األعمال
 والثالثةة واستشارة صاحب المصمحة ، وتقسيم العمل ) المسؤولية ( ، وتخطيط العممية ، وعالق

 ( Shabi et al , 2014 : 69)ن ق العمل . وبيَّ ائ، وطر األدواروي عمى توالتي تح اإلجراءات
المعايير السموكية  تأسيسيحدد سياسات الموارد البشرية مثل  أنتدقيق الموارد البشرية يمكن  أن

ومكافئة العاممين لميدر  األداءواستعمال عممية مراجعة  أخالقيةوتطوير مجموعة مبادئ 
تمنع الحاالت السمبية لمعاممين ، وىذا  أوتحدد  أنتساعد المنظمات  أنالتي يمكن المنخفض 

الموارد حسن توقعات العاممين بشكل عام من خالل وضع ىذه السياسات في حوكمة يُ  أنيمكن 
مبادئ  د البشرية مستندة إلىمنيجية تقود تدقيق الموار  ( Sacht ,2001 : 2)البشرية . وقدم 

 وتتضمن : أربعةة رئيس
 األفرادلدور  اإلدارةفرة لمساعدة تنفيذ االمتو  واإلجراءاتالصديقة لممدير المباشر  األنظمة.  ٔ

والتي تمثل الدور الميني والخدمي في الموارد البشرية ( ، إذ يتضمن ىذا  )مثال ذلك ، التقانة
يكون غرض تدقيقيا ىو تحديد فجوات تسميم الخدمة الحاسمة لمموارد البشرية  أبعادالدور عدة 

 والذي يتضمن :
ومواد االتصال المستعممة في وظيفة الموارد  والعاممين األجيزةلظاىرة : الممموسة / ا - أ

 البشرية والتجييزات .
 وظائف الموارد البشرية والخدمة بثقة وبدقة . ألداءالثقة ) االعتمادية ( : القدرة  - ب
 االستجابة : الرغبة في مساعدة العاممين في تقديم خدمة فورية . - ت
 ثارة االعتماد والثقة .الموارد البشرية وقدرتيم إل الضمان : معرفة ومجاممة عاممي - ث
التعاطف : االنتباه المميز لمرعاية الذي تزوده وظيفة الموارد البشرية لزبائنو ) الخط  - ج

 والعاممين ( .
انضباط عالقات العمل المختمفة التي  وأنظمةالمباشرة المجيزة لمعمل ضمن قوانين  اإلدارة.  ٕ

 )دور التزام الموارد البشرية( .في موقع العمل  واإلدارةتحكم العالقة بين العاممين 
التي تزيد قيمة العاممين مطبقة  ستراتيجيةا)موارد بشرية (  أفراد  إدارة. كل منظمة ليا  ٖ

 ) الدور االستراتيجي لمموارد البشرية (  . لألعمال
جراءات أنظمة.  ٗ المالية في الموارد  اإلدارةالموارد البشرية المدارة في الكمفة المثالية ) دور  وا 

 ، لكن كالسعر الصحيح لمعمل المقدم . أوطأيفيم من الكمفة المثالية ككمفة  ال أنالبشرية ( عمى 
تحميل معمق لوظيفة  إجراءتدقيق الموارد البشرية ىو  إلى أن ( Brown , 2002 : 6)وأشار

التحسين ، كما  إلى الموارد البشرية لتشخيص مناطق القوة والضعف وتحديد أي المناطق تحتاج
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 أووالسياسة القابمة لمتطبيق  اإلدارةعممية الفحص والبحث عن التناقضات بين ممارسات  أنيا
 العالجية  اإلجراءاتجل اتخاذ المتطمبات القانونية وذلك من أ

 : ما يأتي ويرى الباحث 
 ايكون ىناك إقرار مكتوب وارد من جميع الموظفين يؤكدون فيو أنيم قرأو  أننو من الميم أ . ٔ

ن يكون ىناك تغيير في السياسات والعمميات نتيجة أو  ، وفيموا سياسات وعمميات المنظمة
 لتدقيق الموارد البشرية بالشكل الذي يعزز حوكمة الموارد البشرية . 

جراءات. لعل تدقيق سياسات وعمميات  ٕ المتطمبات الميمة لحوكمة  إحدىد البشرية الموار  وا 
من منظورين ،  واإلجراءاتينبغي تدقيق ىذه السياسات والعمميات  َّومن ثم الموارد البشرية ،

جراءات، تدقيق تطبيق مبادئ حوكمة الموارد البشرية في سياسات وعمميات  األول الموارد  وا 
 حوكمة الموارد البشرية .يجري التدقيق وفقا لمبادئ  أنالبشرية ، والثانية ، 

 إلىحتاج نو يالبشرية ليست رتابية ، إذ إتدقيق الموارد البشرية ضمن حوكمة الموارد  إن.  ٖ
تجربة في مجال الموارد البشرية ويمتمك الممكة الحسية كون جانب  مدقق مستقل ومختص وذي

الموارد البشرية  لسموكيات ضمنية فيما يخص تطبيق حوكمة من التدقيق سيكون تدقيقا حسياً 
 الذاتية ومبادئيا .

  : التدقيق االجتماعي ثانياً 
 المفيوم  .3

والخدمات . وىو الوسيمة والغاية من  اإلنتاجفي  ىو العنصر المفكر والرئيس المورد البشري
حساسياضمير المنظمة وقمبيا النابض  ًأيضاوالخدمات . وىو  اإلنتاجعمميات  الواعي لما  وا 

 الموارد البشرية إلى أن(  ٕ:  ٜٕٓٓ،  وىباش سكاكوأشار ) . أحداثيدور من حوليا من 
القابمة لمتعبئة وىي   من الموارد دألنيا تع ، نظماتبالنسبة لمم ميمةية تنافسية خاص تشكل

الموارد البشرية  إدارةوظيفة   نإجات أي لعوامل التي تتحكم في جودة المنتمن ا عامل أساس
ر إلى ظ، وبالننظمةاالستراتيجي لمم ستراتجية واالندماجية ضمن التخطيطوظائف االمن ال دتع

المجال المالي و المحاسبي من نتائج أبيرت الباحثين والمينيين فقد عمدوا  ما حققو التدقيق في
من  وىوفي المجال االجتماعي،  اناتوجل إدخال تقأالبحث الدائم والمستمر من   إلى تكثيف

يعتمد عمى  كونوكبير   يتميز بتعقيد ونفس ىو في الوقتو  نظمةت الميمة بالنسبة لممالمجاال
جل تجاوز أإلى أرقام قياسية ومن  عوامل أكثر منيا نوعية يصعب في بعض الحاالت تحويميا

 و متميزة مستمدة أساساً  حازمةمنيجية   اناتيظير التدقيق االجتماعي بتق ياكم ىذه الصعوبات
في اتخاذ أصبح يتدخل من جية  إذ ، اإلنسانية  من المنيج العممي لمبحث في مجال العموم

االقتصادية و االجتماعية و  حتياجاتالتوفيق بين اال  من جية أخرى فيستراتجية و القرارات اال
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:  ٖٕٓٓ) عبدالوىاب ،  وأوضح . منيج استراتيجي متناسق اإلنسانية لمفرد و المنظمة أي بناء
 ناآل  أماالمجتمع الذين يتعاممون مع منظمة ما ،  أفرادلفظة الزبائن عمى  أطمقتنو قد ( أ ٜ
نظمة نو يتزايد استخدام لفظة ) الزبائن الداخميين ( لمتعبير عن الموارد البشرية التي تعمل في مفإ

نو كما تعنى المنظمة بجميور المتعاممين معيا فتدرس توقعاتيم ما ، والمنطق من ىذا الوصف أ
بجيازىا العامل من حيث التعرف عمى  ًأيضاتعنى  أنيجب  نيافإواتجاىاتيم وعاداتيم ، 

كل موظف  أنشخصيات العاممين وتركيبتيم االجتماعية ودوافعيم واتجاىاتيم وطموحيم ، وذلك 
الموارد البشرية ىو  إدارةبالتنسيق مع  واإلداريينر القادة فريدة في موقعو . ودو  إضافةىو بمثابة 

يتم عن  أنالذي يمكن ما لدييم من طاقات  أقصىىؤالء العاممين وتحفيزىم واستخراج  عدادإ
بضرورة  (Messier , 2000 : 700 )وىي التدقيق االجتماعي . ويؤكد  أالميمة  أداةطريق 

من  ميماً  اً جزء االجتماعية لممنظمة والتي تعد راتيجيةاإلستدمج التدقيق االجتماعي في الرؤية 
التدقيق  إلىالمجوء  ، مما استمزم عمى القادة والمديرينالتخطيط االستراتيجي الشامل لممنظمة 

 : اآلتية األسئمةعمى  باإلجابةاالجتماعي لفحص وتشخيص الصحة االجتماعية لممنظمات 
 بالكمية والنوعية المناسبة ؟ما ىي الموارد البشرية الالزمة لممنظمة  - أ
 ما ىي مخاطر الموارد البشرية والتكاليف االجتماعية التي تعتبر ثقال عمى المنظمة ؟ - ب
 العامة لممنظمة ؟ األىدافمتناسقة مع  األفرادالمتخذة في مجال  األىدافىل  - ت

التدقيق االجتماعي بأنو عبارة عن تحميل السياسات  (Torrance)عرف  ٕٜٙٔففي عام 
   والتطبيقات في المجال المتعمق بإدارة األفراد لمنظمة ما لتحديد الدعم المناسب ليذه السياسات

لمتدقيق االجتماعي  ( تعريفاً  ٘:  ٜٜٛٔوقدم )جيجان ،  .(  ٔٔ،  ٜٕٓٓ) سكاك و ىباش ، 
من مدى  التأكدنو الفحص المنتظم لمسياسات والمساىمات االجتماعية والبيئية بيدف عمى أ

الموضوعة  ألىدافياوقياس مدى تقدميا وتحقيقيا  لألداءوفائيا وتحقيقيا لمعاييرىا الخاصة 
          . أما  ستراتيجيةاال  أىدافيامقاييس لنجاحيا ، ورفع مستوى  إيجادوالمساعدة في 

تمك الوسيمة المنيجية الصارمة  بأنونو عرف التدقيق االجتماعي فإ (  ٘:  ٕٔٓٓ)سكاك ، 
لمتشخيص االستراتيجي لموضعية االجتماعية لممنظمات لمكشف عمى نقاط القوة والضعف في 

لتحسين فاعمية المنظمات وقدرتيا  أساسيةشكل اختالالت وانحرافات بالمقارنة مع مرجعيات 
طة توصيات موضوعية مستمدة من معطيات حقيقية اسلتي تحدث بو لتكيف مع التغييرات اعمى ا

التدقيق  ( Centre for good governance , 2005 : 18)قصد  ًوأيضاوصادقة . 
ة المساءلة نو وسيمة لاللتزام االجتماعي والشفافية وتبادل المعمومات وقياداالجتماعي عمى أ

 والعاممين . ولينوالمسؤ  لصناع القرار والمديرين
االقتصادية  األىدافعنى حوكمة الموارد البشرية بتحقيق التوازن بين عمى ذلك ، تُ  ًتأسيسا

، ولكونيا تشجع  أخرىالفردية والجماعية من جية  األىدافواالجتماعية من جية ، وبين 
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 األفرادبين مصالح  اإلمكانالربط قدر  التي تيدف من ورائو واألمثل  األكفأاالستعمال 
يمكن من خالليا التحقق من وجود ىذا  أدواتوالمنظمات والمجتمع . ىذا يعني ضرورة وجود 
ىو  األدواتحد ىذه المصمحة . ولعل أ أصحابالتوازن ، والتأكد من توافر الروابط بين مختمف 

 التدقيق االجتماعي . 
 أىداف التدقيق االجتماعي .4

 أثناء القادة والمديرين دْ مَ  إلىجتماعي ييدف التدقيق اال إلى أن(  ٛ:  ٖٕٓٓ) ىواري ،  أشار
 إدارةالتنفيذ الفعال لمياميم بالمعمومات الخاصة بتحميل وتقييم والتوصيات المتعمقة بنشاطات 

لممرونة والمتعمقة في التكيف  األساسيةالموارد البشرية ويضمن ليم التحكم في العناصر 
 أن (  ٕٛٓٓ) ىواري ،  أضافعمى العامل البشري داخل المنظمة . و  لمتأثيروالتدريب والتوقع 

والظروف التي وقعت بسببيا وقياسيا ،  لألحداثالفحص النقدي  إلىالتدقيق االجتماعي ييدف 
شيادة بصحة وسالمة  عطاءإالقصير يتمثل في  األمدفيو عمل تحميمي بحت ، وىدفو في 
بداءمة القوائم والمعمومات التي تقدميا المنظ رأي موضوعي حوليا ، وكأىداف طويمة  وا 

المستقبمية لممنظمة ، وىو وسيمة  ستراتيجيةاالالقرارات  التخاذفيي تقديم الدعم  األجلومتوسطة 
السياسات والمناىج  أعدادفي  إلييامن وسائل القيادة ، والمنظمة تعتمد عمى النتائج التي يتوصل 

جوانب العوامل االقتصادية والمالية ، فيو يساعد عمى رفع  لىإالموارد البشرية  بإدارةالمتعمقة 
الشاممة لممنظمة  ستراتيجيةاال  األىدافاالجتماعية مع  لألىدافلتحقيق االندماج  األداءمستوى 
 : التدقيق االجتماعي تتضمن اآلتي أىداف أن(  ٜ:  ٖٕٓٓن ) العقدة وسعاده ، . وبيّ 

 . األداءالفعال وتوجيو  باإلشرافيسمح لممنظمة 
 موثق إثباتعية بطريقة مبنية عمى نجازاتيا االجتماوا   أدائيان المنظمة من التقرير عن مك  يُ  - أ

 ليا . أساسمن ادعاءات ال  بدالً 
يسمح لممولي المنظمة ومقرضييا وجميورىا ) عاممييا وزبائنيا وموظفييا والمجتمع ( لمحكم  - ب

ما كانت المنظمة قد حققت قيمة مضافة من الناحية االجتماعية والثقافية والبيئية التي  إذا
 قامت لتحقيقيا .

االجتماعي بشكل مستمر بطريقة ضمنية  أدائيان المنظمة من تحسين مك  كل ما سبق يُ  - ت
 تشاركية واضحة وقابمة لمقياس .

 تتضمن : أنياالتدقيق االجتماعي  أىداف( عن  ٘:  ٕٔٓٓ)سكاك ،  رَ بّ وعَ 
عطاءالتنفيذ الفعال لمياميم بالمعمومات الخاصة بتحميل وتقييم  أثناء تزويد المديرين - أ  وا 

 الموارد البشرية . إدارةالتوصيات المتعمقة بنشاطات 
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 والظروف التي وقعت بسببيا وقياسيا . لألحداثالتشخيص الدقيق ب. 
 إعدادفي  إليياتعد وسيمة من وسائل القيادة والمنظمة تعتمد عمى النتائج التي يتوصل ت. 

 السياسات والعمميات .
من خالل دراسة الحالة االجتماعية لممنظمة لتحديد المخاطر  األفراد  أداءرفع فاعمية ث. 

دارتيا  وتقديم المعالجات . وا 
الخاصة  األىدافالقيام بالتدقيق الدقيق لمحصول عمى المعمومات الصادقة حول مجال ج. 

 العادلة . واألجورورفع الروح المعنوية وتحسين ظروف العمل  فكالتوظي  باألفراد
 كمية في مجاالت نوعية . أدواتباستعمال  لألفرادالعقالنية  اإلدارةح. 
والتشريعات السارية  لألنظمةمن طرف المنظمات المتبعة  اإلجراءاتدراسة مدى مطابقة خ. 

 والمعمول بيا . 
 : إلىن التدقيق االجتماعي ييدف وكمحصمة فإ

االرتباكات  إلىقد تؤدي  أو( : البحث عن المعمومات المتعمقة بالموارد البشرية التي تؤدي / )اوالً 
تعالجيا ،  أنوالفوضوية ، وتقديم التوصيات والمقترحات التي يمكن من خالليا لممنظمة 

 وقائية وعالجية لحوكمة الموارد البشرية . أداةن التدقيق االجتماعي فإ َّمومن ثَ 
( : البحث وتشخيص االنتياكات فيما يتعمق بالجانب االجتماعي لمموارد البشرية لغرض )ثانياً 

 عن ىذه االنتياكات ومساءلتيم . ولينالمسؤ يد تحد
 نجازه .حسين والتقديم بشكل دقيق لما تم إجل التاالجتماعي لممنظمة من أ األداء( : قياس )ثالثاً 
المعمنة وتبميغيا لمفئات  األساسيةلقيميا  لوجو وفقاً  وجياً  األقسامالقسم /  أداء( : دراسة )رابعاً 

 التنفيذ الفعال لمبادئ حوكمة الموارد البشرية . االجتماعية المختمفة عن طريق
المصمحة ،  وأصحابجوىر مفيوم التدقيق االجتماعي ىو الربط بين المنظمة  إن( : )خامساً 
 اً ن جانبالمصمحة ،لذا فإ أصحابعنى بتحقيق التوازن بين ن حوكمة الموارد البشرية تُ وأل
الروابط  إيجاد  إلىمن التدقيق االجتماعي يختص في توفير المعمومات التي تؤدي  اً ميم

 المصمحة . أصحابوخمق التوازنات بين 
ء لمساىمات ( : تقديم صورة واضحة وشفافة لمبادرات حوكمة الموارد البشرية وخمق فضا)سادساً 

 يم .مة وتحسين رضا العاممين لمخدمات المقدمة لالعاممين وضمان المالء
( : تقميص فجوة التوقعات الخاصة بتنفيذ حوكمة الموارد البشرية من خالل تدقيق )سابعاً 

الخاصة بالموارد البشرية والسياسات االجتماعية  واإلجراءاتالسياسات والممارسات 
لما  توسيع ىذه الفجوة وكيفية معالجتيا وفقاً  إلىلممنظمة ، وتقديم المعمومات التي قد تؤدي 

 يمو من توصيات ومقترحات .يتم تقد
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 : التدقيق الشخصي ثالثاً 
جل تأسيس أفضل أإدارة الموارد البشرية وذلك من  حاجة لمرقابة ) التحكم ( عمىىناك 

المؤىمين ،  عاممينتحديد المصدر الكفء من التخطيط الدقيق ، و الستراتيجية شخصية ، و ا
في المنظمة ىي وتطويرىم المستمر ، والحافز القوي ليعمل عمل أفضل. والتحكم ) الرقابة ( 

التي تكامل نتائج أنشطة التطبيق مثال ذلك الوظيفة الشخصية  إلىنيا تؤدي إ إذآلية تنظيمية ، 
مع  تيمالفرعية ومغادر  نظماتلموتطوير وتحفيز ا عاممينالمتعمقة باختيار ال األنشطة تتضمن

، لذا فيو عامل ميم في النظام الكامل إلدارة  األنشطةتخطيط الموارد البشرية وغيرىا من 
 Adeyemo&Oriola , 2010 : 4 )وعرف . (Zarzadzani ,2002 :232)الموارد البشرية 

عممية التدقيق الشخصي أنيا مراجعة وتقييم عمل الموظف في المواقع المختمفة لتعزيز مدى  (
      االلتزام بين مؤشرات طاقة الموارد البشرية الفعمية ومتطمبات المعايير المحددة . أما 

(STN, 2013 , 1)   ميل حالة التدقيق الشخصي ىو أداة تشخيصية تستعمل لتح أنفقد أوضح
من التدقيق الشخصي ىو تييئة البيانات  ن الغرض الرئيسإ إذي المنظمة . الموظف ف

جراءات الموارد البشرية . والتنفيذ  بخصوص الحاجة والمجال والمقياس لمتغييرات في سياسات وا 
يعمل  أنالتي يمكن  ميمةق الائحد الطر ألتحسين األسموب ويعد ً جدا ميمالمنتظم في التدقيق 

مجاالت كما موضح  ةالثفييا قسم الموارد البشرية في المنظمة . إذ يتضمن التدقيق الشخصي ث
 ( وىي الفاعمية التنظيمية والفاعمية الوظيفية وجودة الخدمة  .ٕٔ) في الشكل

 غرض ورسانت انمنظمت

 هيكم انمىارد انبشريت

 ةأنظمت اإلدار

 انمىارد انبشريتقيادة 

 

 

 

 

 

 

 
 انثقت

 االسخجابت

 انمجامهت

 انقذرة

 انمصذاقيت

 انىصىل

 االحصال

 حاجاث انزبىن إدراك

 انمظهر انخارجي

 مزود انخذماث

(  مجاالت التدقيق الشخصي43الشكل )  
Source: Brown , Judith,(2002),Conducting an HR Audit : How HR Can 
Better Measure the Effectiveness of its functions and programs ? 

 واألداء انمعياري األسانيب

 حانت وسهىك انمىظف

 اإلدارةعمق 

 وانسياساث اإلجراءاث

 ححذيذ )حنسيب( واخخيار انمىظف

 حعىيط انمىظف

 الفاعليت التىظيميت

 الفاعليت الىظيفيت

 

 جىدة

 

 

 الخذمت
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 Garven ,1987 : 205)( Evans , 1993 : 23) أوضحوفيما يخص جودة الخدمة فقد  
جودة الخدمة من خالل عدد من  أبعاد( Parasurman et al , 1988 : 60) و    (

 :( ٗٔ)  كما في الجدولتوضح فييا تدقيق خصائص العاممين المؤشرات التي 
 ( : أبعاد جودة تدقيق خصائص العاممين36الجدول )

 البيان المؤشرات ت
الخدمة المتفق  أداءوالموثوقية ، وتشمل تدقيق القدرة عمى  األداءوىي ثبات  االعتمادية 3

 بدقة وثقة . ًعمييا مسبقا
 رغبة العاممين لتقديم الخدمة . أواستعداد  االستجابة 4

 الخدمة . ألداءتعني تدقيق امتالك المنظمة لمميارات المطموبة والمعرفة  المقدرة 5

 أوالمنظمة و/ أوو/  أقرانوتدقيق مدى االقتراب وسيولة االتصال لمموظف مع  الوصول 6
 . اآلخرينالمصمحة  أصحاب

 وتشمل تدقيق التيذيب واالحترام والصداقة لمموظف . المباقة 7

 . إلييمالمصمحة بالمغة التي يفيمونيا واالستماع  وأصحابالعناية بالزبائن  االتصال 8

عطاء واألمانةوالثقة  اإلخالصوتشمل  المصداقية 9 دارتياالمنظمة  وا  المصمحة  وأصحاب وا 
 اىتمام . أفضل

الشكوك ، أي التعامل مع موظف يحفظ  أو  وتعني تدقيق غياب المخاطر األمان :
 األسرار

وىي تدقيق الجيود المبذولة لمعاممين لمعرفة احتياجات ومتطمبات خصوصية  معرفة الزبون ;
 الزبون  

وتتضمن تدقيق بيئة المواد لمخدمة كالتسييالت المادية والمظير الخارجي  الممموسية 32
 المستعممة لمخدمة  واألدواتلمموظف والمعدات 

 الباحث  إعدادالمصدر من 
 إدارةلتطوير المنظمات في مجال  أداةالتدقيق الشخصي  أن ( Stuss , 2014 : 10) دَّ وعَ 

يتضمن التدقيق إذ الموارد البشرية من خالل التشخيص الدقيق ، وفحص نقاط القوة والضعف . 
 تي :الشخصي تأثيرات يمكن تحديدىا باآل

 مخاطر منخفضة والتزام لمقانون . - أ
 الممارسات لمموارد البشرية . أفضلتدقيق  - ب
وعمميات الموارد المقارنة المرجعية في المنظمة ) المقارنة المرجعية لمجودة والكفاءة  - ت

 البشرية( .
 المعمومات : وتشمل - ث

 الصادرة بمجال سياسة العاممين . األنشطةلتنفيذ    (ٔ
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 األجلالعاممين في منظور طويل  إدارةمجال  إدارةالتخاذ القرارات بخصوص   (ٕ
لتحسين   الموارد البشرية المتضمن االقتراحات إدارةتحديد نقاط القوة والضعف في  - ج

 .اإلجراءات
 سياسات الموارد البشرية . إلجراءاتتعزيز  أوعروض جديدة  - ح
متطمبات الزبائن ، االلتزام بالتعميمات القانونية المتعمقة برب العمل ،  المراجعة المستندة إلى - خ

 وعالقات الموظف .
 الموارد البشرية . إدارةتجديد ) تحديث (  - د
 عمل قسم الموارد البشرية . إطارتحسين التعاون ضمن  - ذ
 التوثيق الرسمي لوظائف العاممين ) الممفات الشخصية ، والعقود وغيرىا (. إدارة تحسين - ر
 رفع رضا الموظف في العمل . - ز
 التغيير . إدارة  أدواتتقييم  - س

 إالالتدقيق الشخصي من زوايا عدة ،  واتناول ان الباحثين عمى ذلك ، وعمى الرغم من ًوتأسيسا
كما و  لم يتناوليا االخرون كعممية تدقيق شخصي أخرىالباحث سيتناول الموضوع من زوايا  أن

 . يأتي
، إذ تشير الميارة  (Softskill)والميارات الناعمة  (Hardskill). تدقيق الميارات الصمبة  ٔ
الموارد البشرية . فالميارات الصمبة ىي  إدارةالقدرة عمى استخدام المعرفة من خالل  إلى

جراءاتوالعمل  من استخدام تقانات األفرادالميارات التي يتم خالليا ويتمكن عن طريقيا  وما  وا 
عبر ىذه الوسائل . أما الميارات الناعمة فيي ميارات القدرة عمى  لألعمالنجازه بطريقة إيتعمق 

القدرة عمى حل المشكالت والتفكير في المواقف وتقديم روح المبادرة و  اآلخرينالتعامل مع 
  اآلخرينواالتصاالت اليومية والقدرة عمى التأثير في  اآلخرينالحرجة والقدرة عمى قيادة 

قناعيم صياغة السياسات ووضع  إلى. فالمعمومات الدقيقة الناتجة عن تدقيق الميارات سيؤدي  وا 
 وجو . أفضلالبشرية عمى  العمميات التي تضع عممية تنفيذ حوكمة الموارد

نقاط القوة والضعف لمفرد من خالل مقارنة  تأشيريتم  ، إذ )خرائط االحالل( اإلحالل. تدقيق  ٕ
 أنسالبة بمعنى  إشارة= + ( ففي حالة ظيور  -الوظيفة مع شاغميا باستخدام عالمات ) 

)=( فيناك  إشارةيتم استبعاده ، أما في حالة ظيور  أقل من الوظيفة لذا  قدرات وميارات الفرد
 أن)+( فيي تعني  اإلشارةالتخمص منو ( . وفي حالة  أوىما )تطوير الموظف  احتماالن

لمبادئ  ًتجري ىذه العممية وفقا أنمنيا ( . إذ يجب  أعمىيشغل وظيفة  أنالموظف يمكن 
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اركة الموظف وسماع صوتو مع ضمان حوكمة الموارد البشرية بشفافية ومسؤولية وعدالة ومش
 المساءلة .

 : Hughes et al , 2006)أشار لرسمية التي يمارسيا الموظف ، إذ. تدقيق القواعد غير ا ٖ
القواعد غير المكتوبة التي يتبعيا الفرد كجزء من نشاط العمل اليومي مثل  إلى أن ( 508

االجتماعات يجمس الفرد في المكان المخصص لو عمى الرغم  وأثناءترتيبات الجموس ، فغالبا 
عمى  معاً  األفرادىذه القواعد تتطور عندما يكون  إن ، إذ ًترتيبات الجموس لم تعين رسميا أنمن 

الجموس ، والتواصل ، والقرار ،  وأماكنوضع قواعد ) التحية ، واالجتماع ،  منتظم مثالً  أساس
القواعد غير الرسمية تفيد في تطبيق حوكمة الموارد البشرية ووجود  تدقيق ىذه  إنوالتنفيذ ( ، 

ال تيبط إلى  المنظمة لضمان أنكبيرة  أىميةالتي ىي ذات لحوكمة الذاتية لمموارد البشرية ا
جراءات العمميات المعيارية المتعمقة بإدارة األفراد  . الفوضوية في غياب القواعد والتعميمات وا 

 ( Zahed , 2010 : 3)لشخصيات من منظور الموارد البشرية ، لقد أشار ا أنواع. تدقيق   ٗ
 : إلىنو يمكن تصنيف دعم والتزام المينيين أ
منيون ( : ىذا الميني يدعم الوظيفة في البداية ، العشاق األمنيون ) عمال محترفون أ - أ

 وقت الحق(.. )يفقدون الحماس في في ىذا المجال ....... ًارئيس ًيكون مساىما أنويمكن 
، ولكنو واقعي حول  لألعماليفيم منافع الموارد البشرية  األفرادالواقعي : ىذا النوع من  - ب

المديرين الذين سيواجيونيم في  وأنواعيفيمون ثقافة المنظمة  أنيمالفاعمية في المنظمة ، 
 يعمموا لكنيم حذرون ( . أنيريدون  أنيمالمنظمة ........... )

العمل ولديو سيطرة  وارد البشرية ويفيم تأثير ذلك فيميني يدعم دور المالممتزمون : ىذا ال - ت
 قوية عمى الوظيفة المعقدة لمموارد البشرية ........... ) وجود عدد كبير من ال يرغبك ( .

تؤيد ذلك ( لكنيا  األغمبيةن أل ًأساسان : ىذا الموظف يدعم دور الموارد البشرية ) المشككو  - ث
 أن إلى........ ) سوف تميل  األعمالارد البشرية يمكنيا ان تسيم في مرتابة لكيفية المو 

 ( . ًبو حقا ًاموثوق ًاتسبب مشاكل في كل مناسبة ، ما لم تصبح الموارد البشرية حميف
الميمل : ىذا الميني يقبل دور الموارد البشرية طالما ىي القسم الثانوي ويقتصر عمى فرز  - ج

العاطفة  ....... ) ىم سيماشون لكنيم عديمووملء الوثائق  األطرافالسيرة الذاتية وتنظيم 
 ال . أوالموارد البشرية احتفظت ببقائو  إذاما 

 في كما موضحفيما يتعمق بالمستقبل الوظيفي  األفرادوضمن السياق نفسو ينبغي تدقيق فئات 
 ( : ٔٔ:  ٜٜٛٔ)صالح ،  أدناه

وظائف جديدة  إلى ًالذين تمت ترقيتيم حديثا أوتعيين القادمون الجدد : وىم الرواد الحديثو ال - أ
يزالون في مرحمة االندماج والتكيف  ، فيم ال لألداءالمستوى المطموب  إلىولم يصموا 

 والتطبع عمى بيئة المنظمة وثقافتيا .
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ولدييم طاقات وقدرات ويتحركون  ًحاليا ًجدا عالٍ  أدائيمالذين مستوى  األفرادالنجوم : وىم  - ب
 بسرعة نحو قمة اليرم التنظيمي .

الخبرة ويشكمون غالبية  أصحابالموثوق بيم من  األفرادالمواطنون الصالحون : وىم  - ت
 العاممين في المنظمة ، وىم الذين يقومون بتمشية معظم العمال فييا .

 أيةلم يعد لدييم  أوييم ، وال يوجد الميتون : وىؤالء كأغصان الشجرة الميتة ال خير ف األفراد - ث
 قدرات لمتطور في المنظمة . أوطاقات 

 وأدوارىمالغاية من ىذا النوع من التدقيق ىو التشخيص الدقيق ألفراد المنظمة وفئاتيم  إن إذ
مع قدراتيم ومؤىالتيم الوظيفية  تتالءمجل صياغة السياسات والعمميات المناسبة التي وذلك من أ

 وكذلك تحديد مقاومي التغيير والتحول نحو حوكمة الموارد البشرية .والشخصية . 
ار ، وذلك . تدقيق السموك : وىو التدقيق الذي يحمل بشكل منتظم كل المين موضع االستفس ٘

 المعمومات الؤلئك إلىالوصول  إلىالذي يؤدي من خالل استخدام تقانات تحميل الوظيفة 
منيا سموك األداء المباشر المتضمن . إذ يجب تحديد السموك الحرج  قواالتساالعمل  إلى األقرب

قمة التزام الفريق ، ىدر الوقت غير المقبول ، أو الغياب أو الحضور أو التأخر أو المبادرة 
 وغيرىا .
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 المبحث الثالث
 ) أدوات ( تدقيق الموارد البشرية تقانات

 واعتماد تقانات األساسيةالموارد البشرية قاعدة من المعمومات  توافر لتطبيق حوكمةت أنينبغي 
ىو بقدرتيا عمى تقديم المنظمات  ، ألن التحدي الذي سيواجو معظم المعمومات واالتصال

المعمومات لإلدارة تساعدىا في اتخاذ القرارات الرشيدة تجاه الموارد البشرية ، ليذا ال يمكن 
لتحديات في ظل غياب أداة )أدوات( تعطي معمومات عن تصور استجابة مناسبة لكل ىذه ا

الحالة االجتماعية لمموارد البشرية ، ولعل أىم ىذه األدوات ىي ميزانية الموارد البشرية ، ولوحة 
 .الموارد البشرية قيادة 
 ميزانية الموارد البشرية  : أوالً 

إلى تبني لقد أدت التغييرات الحاصمة في بيئة المنظمات وتطور البعد االجتماعي واإلنساني 
ليات وظيفة فقد تضاعفت ميام ومسؤو   َّممن ثَ دة لمفاعمية التنظيمية ، و ومعايير جدي اناتتق

من مياميا ومسؤولياتيا الرئيسة ، وكذلك التأكد  وفق  أدوارىاينبغي تحديد  إذالموارد البشرية ، 
أن جميع جوانب األفراد داخل المنظمة تتم مراقبتيا وحمايتيا بشكل جيد ضد عدم االلتزام ، 

نقطة  إن إذكل األدوار الواردة والصادرة.  ؤديمى إدارة الموارد البشرية أن تولتحقيق ىذا يجب ع
والتي نقصد البداية ألية دراسة لمموارد البشرية ىي جرد الطاقات البشرية المتوافرة في المنظمة 

ومن ثم تقسيميم وتوزيعيم وفق أسس مختمفة  ، منظمةحديد األفراد الموجودين في البيا جمع وت
 منالتدقيق االجتماعي والذي يصدر  ، إذ تجمع ىذه التحميالت وغيرىا ضمن دليل سنوي يسمى

    في بعض الدول ويتضمن الدليل لوحة القيادة ) لوحة السيطرة (. ويعرف منظماتالكثير من ال
( ميزانية الموارد البشرية أنيا عبارة عن أداة )تقنية( لتوفير  ٕٙ،  ٜٜٔٔ،  وحسين ) صالح

ميزانية  أن(  ٙ : ٕٕٔٓ،فريدة بيانات خاصة بالموارد البشرية والنواحي اإلنسانية . وتوضح )
اؤالت تحتاج لمتحميل العميق ، التي تطرح العديد من التسرد البشرية مجموعة من المعمومات الموا
يسمح  لذا،  التي ىدفيا تكميم المعمومات االجتماعيةتستخدم فييا العديد من الكاشفات  إذ

تحميميا باستخراج خصائص المنظمة ، وتقييم السياسات االجتماعية ، وتشخيص نقاط القوة 
 لمخاطر في إدارة الموارد البشرية .والضعف وا
ق ائالطر  إحدىن ميزانية الموارد البشرية ىي أ( Krishna & Shen , 2007 ,95) لقد أوضح 

ن إدارة الربح ىي النتيجة النيائية التي تنظر إلييا كل إ إذقييم قيمة رأس المال البشري ، لت
 انةتق ىي ،وميزانية الموارد البشرية منظمة ، فالميزانية السميمة تعكس القوة المالية لممنظمة

موجودات األفراد في المنظمة التي تكسب االعتراف بالموارد البشرية وتقيميا إلى القيمة المضافة 
الفعمية ، إذ من الميم تقييم الموارد البشرية في المنظمة الذي يعكس صالبة الصحة الداخمية 

ن ميزانية الموارد البشرية أ( ب ٕٗ،  ٜٜٔٔ،  وحسين ) صالح أكد. و  سوية مع الوضع المالي 
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عن أنيا وسيمة لالستشارة وأداة  ًفضال ، إحدى األدوات المساعدة إلدارة الموارد البشرية
لممعمومات ،وىي تمك األداة التي تعطي األرقام الحقيقية عن موارد المنظمة البشرية ، وىي بذلك 

ألنيا تعطي  ، بأنيا أداة ساكنة في لحظة من الزمن تشبو الميزانية المالية في نطاق المحاسبة، 
صورة فوتوغرافية عن الوضعية االجتماعية ، وىي تمثل ذاكرة المنظمة في الماضي والسبب في 

السنتين السابقتين وليس المستقبل . لكن المفيوم الذي  أوذلك ىو اىتماميا بالسنة الماضية 
عمى مدى قابميتيا في السيطرة عمى  ًظمة مؤشراتحممو ميزانية الموارد البشرية ستعطي المن

ميزانية  أنعن  ًفضال ، تخطيط وتنظيم وحل المشكالت وتجنب المخاطر االجتماعية واإلنسانية
 الموارد البشرية ستساعد عمى االستخدام األمثل لرأس المال البشري .

 إطار في المكتوبة الوثائق من مجموعة شكل يأخذ فإنو الميزانية ىدف أو موضوع يخص وفيما
 : ( Veronica , 2004 , 4)أىدافيا فإن لذا ، معمومات

 الحاجة إلى توفير المعمومات .:  المعمومات - أ
التداول والتشاور ، أي االتفاق عمى رأي بمعنى تقريب وجيات النظر بين  :التشاور - ب

 المختمفة . األطراف
التخطيط بيدف رسم السياسات المتعمقة  وىي قاعدة أو أساس إلغراض: اإلدارة و  التخطيط - ت

 بالموارد البشرية وبذلك تصبح الميزانية أداة لإلدارة .
ن ميزانية الموارد البشرية تحتوي عمى العديد من المؤشرات الميمة المتعمقة عمى ذلك فإ ًوتأسيسا

تطبيق  ولة عنوارد البشرية وتزويد الجيات المسؤ التي تفيد في تدقيق المرية بالموارد البش
نيا تحدد الكثير من قارير تتضمن نتائج التطبيق ، إذ إحوكمة الموارد البشرية والعاممين بت

جتماعية واإلنسانية من خالل القضايا والمشاكل التي تخصيم ، أي ما يتعمق بالنواحي اال
ألنيا من حق كل فرد  ، فادة من البيانات أو المدخالت أو المؤشرات الموجودة في الميزانيةاإل

حوكمة الموارد  االطالع عمييا والنظر إلييا من زاوية محددة كتطبيق مبادئفيما لو رغب في 
االنفتاح تدعم الشفافية من خالل تقديميا  أنيمكن لميزانية الموارد البشرية  َّمالبشرية. ومن ثَ 

نظم لصنع القرارات تحتاج المنظمات  إذ ، والوضوح في عممية صنع القرار وتخصيص الموارد
كالعدالة والمساءلة  األخرىالمبادئ  عن ًفضال  الشفافة ، ووضع الميزانيات ، و تتبع النفقات

 .وتوليد المعمومات والمشاركة وغيرىا من المبادئ 
 الموارد البشرية لوحة قيادة إلىمن ميزانية الموارد البشرية :  ثانياً 

رأس المال البشري غيرت مجرى التفكير والنظرة إلى  نظرية أنإلى ( ٔ:  ٕٚٓٓأشار )حمدي ، 
عائد  ذا ًااستثمار  ة يجب العمل عمى خفضيا أصبح يعدتكمف لمورد البشري ، فبعد أن كان يعدا

طويل األجل ، كسب اىتمام اإلداريين وخاصة أصحاب المصالح مما أدى إلى خمق الحاجة إلى 
ل الحصول عمى المعمومات الضرورية حول جت مالية خاصة بالمورد البشري من أوضع قياسا
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ات تمثمت يىذا المورد ، وىذا أدى إلى ظيور محاوالت لتحديد ىذه القياسات منذ أواخر الستين
        في بناء ميزانية الموارد البشرية )الميزانية االجتماعية( بيدف ربط حوار اجتماعي عن طريق

رفة الوضع االجتماعي ن من معلرؤساء اإلداريييط ( وكذا تمكين ا) التشاور ، اإلعالم والتخط
 Eric)، إذ حدد ( سبع عائالتٚالتي تحتوي عمى عدد ىائل من المؤشرات تحت )في المنظمة 

شروط النظافة واألمن ، و ،  والرواتب األجورو توظيف ، ) الِبالعائالت    (169 : 1985 ,
شروط الحياة األخرى في المنظمة ( ، و العالقات المينية ، و التدريب ، و شروط العمل األخرى ، و 

 : (Bernard,2004:18)لكن ميزانية الموارد البشرية تتخمميا العديد من نقاط الضعف أىميا
جل اتخاذ القرارات الالزمة فيما يخص الجانب االجتماعي ، موجية إلى مجمس اإلدارة من أ - أ

قيا من قبل المنظمة( ، فيي إال أنيا ال تكون جاىزة إال مرة واحدة في السنة )في حالة تطبي
 تحمل معمومات حول الفترات السابقة وال تعطي رؤية ولو صغيرة حول المستقبل .

 ليس بمقدور العمال فيميا . عدد ىائل من المؤشرات ذات تقانات تحتوي عمى - ب
ية ومع ىذا فميزانية الموارد البشرية تمثل أول لوحة قيادة لمموارد البشرية ، وتبقى قاعدة معمومات

ففي مختمف التطورات التي عرفيا المحيط الخارجي  عتماد عمييا لبناء ىذه األخيرة ،يمكن اال
 ظيرت الحاجة لبناء لوحة قيادة الموارد البشرية .

 لوحة قيادة إدارة الموارد البشرية:  ثالثاً 
المطموب ، شكل بال إدارتوال يمكن  َّممكن قياسو يصعب تقييمو ، ومن ثَ ي كل ما ال أنال شك    

 إدارةعمى مستوى نشاطات  ًضروريا ًأمرا والتطبيق يعد األداءن قياس ومن ىذا المنطمق فإ
متابعتو وتدقيقو  الموارد في المنظمة ، لذلك من الميم أثمنن الموارد البشرية الموارد البشرية ، وأل

تحقيق الفاعمية وتحفيزه ل أدائوالقرارات بما يتوافق مع تحسين   نجازبشكل مستمر من أجل إ
عند  أوالحالة المستقبمية المرغوب فييا ،  إلىعند التحول من الحالة الراىنة  وباألخصوالكفاءة 

حد أالموارد البشرية استعمال محركات تطبيق جديدة كحوكمة الموارد البشرية .ولعل لوحة قيادة 
المديات الزمنية ) القصيرة  تدقيق الموارد البشرية المستعممة لمتابعة ومراقبة بكافة أدوات  أىم

 التي تحتوي عمى مؤشرات وقياسات عديدة لمتدقيق المستمر .والمتوسطة والطويمة ( 
مجموعة من المؤشرات الضرورية  أنياب( لوحة القيادة  ٕٗ:  ٜٜٔٔ)صالح وحسين ،  وعرف

االنحرافات التي ل مدة طتيا في كاسمتناول المسؤولين لكي يقيسوا بو  والكافية التي تكون في
 Malik , 2005)ووصفالقصير .  األمدبقصد اتخاذ قرارات في  وأىدافيمنجازاتيم تظير بين إ

معمارية متكاممة إلدارة البيانات ، قائمة عمى عدة خصائص والمتمثمة  أنيالوحة القيادة  ( 7 :
 وىذه الخصائص : (SMART)بالمختصر كممة 

ىندسي ومرئي يستخدميا المستفيد  تأثيروم عمى تق نياإ : إذ (Synergetic)التعاضد  - أ
 النيائي في شاشة واحدة .
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الرئيسة  األداءيفترض عرض مؤشرات :  ( Monitor KPIS)الرئيسة  األداءمراقبة مؤشرات  - ب
 . الموارد البشرية إدارةالالزمة في صنع القرارات الفعالة في مجال 

جل كسب ثقة المستفيد )مدقق معمومات دقيقة من أ : ضرورة تقديم (Accurate)الدقة  - ت
 الموارد البشرية ، مدير الموارد البشرية ، الييئة الحاكمة وغيرىم ( .

 اإلنذاراتمثل  ًوىي االستجابة لمقواعد المحددة مسبقا:  (Responsive)االستجابة  - ث
 الحاسمة . األموروالتنبييات التي توجو نحو 

مكن من المعمومات والمعرفة التي تُ  أحداث: يفترض عرض  (Timely)الوقت المناسب  - ج
تكون ىذه المعمومات في الوقت  أنالموارد البشرية ، عمى  بإدارةصنع القرارات ذات الصمة 

 المناسب  .

الموارد البشرية  إدارة ستراتيجيةا تأسيس( ل)تقانة أداة أنيا (Khare , 2009 : 10)وأوضح 
التي تقدم المعمومات بشكل منتظم )كحد المحددة مسبقا ،  األىدافلقياس النتائج المتحققة مقابل 

 وأعطى( والتي يتم من خالليا تجديد خطط الموارد البشرية . ًفصميا أدنى
(Presthus&Bygstad , 2012 : 71) عرض معمومات أنيالموحة القيادة  ًمفيوما      

التي يتم من خالليا رسم الصورة المطموبة المنظمة  إلى، وانسيابية المعمومات  األساسية  األداء
 تعبر عن الوضع السميم لمموارد البشرية في المنظمة . نياإ، إذ عن الموارد البشرية 

التي تسيم في فاعمية تطبيق في تنفيذ تدقيق الموارد البشرية ولموحة قيادة الموارد البشرية دور 
 أن(Commonwealth , 2010 : 18 – 19)  مشروع حوكمة الموارد البشرية . إذ أوضح 

في قياس الفاعمية  إسياميادور لوحة قيادة الموارد البشرية في تنفيذ حوكمة الموارد البشرية ىو 
 جل التعزيز االستراتيجي لمموارد البشرية في المنظمة من خالل :من أ

)من يفعل ىذا جيدا ؟ كيف ؟ ما  األداءتحديد النقاط المضيئة التي يمكن من خالليا تقييم  - أ
 الذي يمكن تعممو ؟ ( .

 ( . ؟ تحديد تطوير العاممين ) ما الذي يمكن عممو في بيئة مقيدة الميزانية - ب
 (؟ما الذي يمكن تعممو ؟ كيف يمكن تكرار ىذاالت االتصال والتعاون التنظيمي )تحديد مجا - ت
ن لمتطور في مختمف مستويات القيادة المثاليو  األفرادالمطورين ) من ىم  األفرادالتمييز في  - ث

 ؟ كيف يمكن التعرف عمى ىؤالء ؟ ( .

تقدم لوحة قيادة الموارد البشرية معمومات ميمة ودقيقة يمكن من  أنذلك يمكن  عن  ًفضال
  وء تقارير تدقيق الموارد البشريةحوكمة الموارد البشرية عمى ضخالليا قياس فاعمية تطبيق 

 (.ٕٕ) عن تطبيق حوكمة الموارد البشرية كما يوضحو الشكل  ولةالمسؤ الجيات  إلىالمقدمة 
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لوحة قيادة الموارد البشرية ( 44الشكل  )  

Source : Commonwealth, (2010) , Massachusetts Executive Branch HR 
Strategic Plan . 

 ,Sauter)و،(Kerzner, 2011)(Gitlow, 2005).و   (Eckerson, 2005)وأشار 
لموحة القيادة العديد من  أنإلى (Eckerson, 2006) و    (Galloway, 2010)و  (2010

 ( :ٛٛٗ:  ٕٕٔٓ)الديوه جي و الناصر ، المزايا والمنافع أىميا 
 إستراتيجيةالمنظمة بشكل تام ، وكذلك  ستراتيجيةاتترجم  نياإ : إذ اإلستراتيجية  إيصال (ٔ

ن فإ ًالموارد البشرية بشكل خاص من خالل مجموعة  من المقاييس والمؤشرات . وتأسيسا
عن تطبيق حوكمة  ولةالمسؤ لوحة قيادة الموارد البشرية تتيح لمدققي الموارد البشرية والجيات 

وخاصة فيما يتعمق   ستراتيجيةاال  األىدافالموارد البشرية بأي وقت الصورة الواضحة عن 
 التحول . بأىداف

الكمية  ستراتيجيةاالتستعمل إلعادة وضبط وتوجيو  نياإ: إذ  ستراتيجيةاالصقل  (ٕ
ستراتيجية .  األعمالالتغييرات في بيئة  يالءمالموارد البشرية نحو االتجاه الصحيح وبما  وا 

عممية  أثناءذ سمسمة من التصحيحات وعميو يمكن استعمال لوحة قيادة الموارد البشرية في اتخا
وذلك من  تطبيق مشروع حوكمة الموارد البشرية باالعتماد عمى مبادئ حوكمة الموارد البشرية

 . الناتجة عن تقارير تدقيق الموارد البشرية معموماتالخالل ما يتم تقديمو من 
  واألداءلمعمميات اليومية  ًزيادة الرؤية : تقدم لوحة القيادة لممديرين التنفيذيين وضوحا (ٖ

تساعد عمى تجنب التعرض لمشكالت ومخاطر الموارد البشرية  يافان َّم. ومن ثَ   المستقبمي
حوكمة الموارد  حد المبادئ الميمة فيأ ستراتيجيةاالغير المتوقعة والمفاجئة ، إذ تعد الرؤية 
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المتوقعة ، وتأسيس مقارنة مرجعية  واألدوار  األولوياتالبشرية والتي يتم من خالليا تحديد 
 المصمحة . أصحاببين  اآلراء، وبناء توافق  األداءلقياس 

ن . ولما تقدم فإ األداءطتيا مشاركة بيانات اسزيادة التعاون والمشاركة : إذ يمكن بو  (ٗ
ستزيد من عممية المشاركة في تنفيذ تدقيق الموارد البشرية متبعة لوحة قيادة الموارد البشرية 

جاح تطبيق حوكمة الموارد يم في نة والوضوح والعدالة التي بمجموعيا تسذلك الشفافيب
 البشرية.

تولد المنافسة  نياإ ، إذ األداءزيادة الدافعية : ويتم ذلك عن طريق نشر مقاييس ونتائج  (٘
لوحة قيادة الموارد البشرية تساعد في  أنالبناءة بين مجاميع الموارد البشرية ، ويرى الباحث 

الوسائل  إحدىتعد  أنياعمى الجميع بشكل شفاف وواضح ، كما  واإلجراءاتتطبيق السياسات 
 لعممية نجاح المساءلة . ًأساساالميمة في تحقيق المساءلة كون المعمومات التي تولدىا تكون 

حة القيادة تتيح المعمومات لو  نإ المناسبة في الوقت المناسب : إذ المعمومات إيصال (ٙ
 أساسيةجوانب  ةالتي تتم عبر ثالث اإلداريةالمناسبة بالوقت المناسب لتحسين صنع القرارات 

المعمومات بالوقت  إيصالن عممية فإ َّمالتدقيق ، والتقارير ( . ومن ثَ وىي ) االكتشاف ، و 
د البشرية بالشكل الذي الموار  أداءالمناسبين سيزيد من كفاءة  واألشخاصالمناسب والمكان 

 فساد . أواالستثمار في الموارد البشرية بدون ىدر  إلىيؤدي 
بالمقارنة مع المقاييس المتوافقة مع  األعمالالرقابة : وىي مراقبة نتائج عمميات  (ٚ

مراقبة  أداةاالستراتيجيات الكمية لممنظمة . وعمى ضوء ذلك تعد لوحة قيادة الموارد البشرية 
لتحديد نقاط القوة والضعف في تطبيق حوكمة الموارد البشرية من  نفسو  وتدقيق في الوقت

تستعمل  أنيااجل اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف ، كما 
مبكر  إنذار إشاراتتعطي  أنيا عن ًفضالإلدارة مخاطر الموارد البشرية واستغالل الفرص ، 

 في عممية تطبيق حوكمة الموارد البشرية . إخفاقاتدما يحصل أي عن
عن المقاءات لمراجعة  ًفضال ، : تصمم لوحة القيادة لدعم اجتماعات المديرين اإلدارة (ٛ

بين المدير والعاممين ) المرؤوسين( . وعميو يمكن اعتبار لوحة قيادة الموارد  األعمالنتائج 
تحديد ىيكل بي يمكن من خالليا تقديم التقارير الخاصة البشرية وسيمة ميمة لمتدقيق والت

 األعمالوجداول عن تطبيق حوكمة الموارد البشرية  المسئولةاجتماعات الجيات 
 والبروتوكوالت .

لوحة قيادة الموارد البشرية وسيمة جيدة  إلى أن (Bernard , 2004 : 25)أشار  (ٜ
 ( .ٖٕ) كما يوضحو الشكل لك بسبب تمتعيا بالمميزات اآلتيةلمقيادة وذ

ٔٓ)  
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( لوحة قيادة الموارد البشرية وسيمة جيدة لمقيادة45الشكل )  
Bernard , M , (2004) . Les tableaux de bordsociaux. édition LIAISON, 
Paris, p : 25 

يم بشكل فعال في )تقانة( تس أداةن لوحة قيادة الموارد البشرية تعد بمثابة عمى ذلك فإ ًوتأسيسا
ركيزة ميمة في حوكمة الموارد البشرية ، إذ يشير مبدأ  واألخيرتطبيق تدقيق الموارد البشرية ، 

عمومات عمى ضرورة توفير المعمومات لجميع العاممين لممساعدة في تطبيق حوكمة الموارد الم
المشاركة في رسم االستراتيجيات والسياسات ، وتحقيق العدالة ، وزيادة الكفاءة ، البشرية ، و 

  ووضوح المساءالت ، وتحديد األدوار والمسؤوليات .
كما يمكن إضافة العديد من القضايا الميمة ذات العالقة بتطبيق حوكمة الموارد البشرية مثل 
مؤشرات إدارة مخاطر الموارد البشرية التي يمكن تصنيفيا عمى أساس إشارات المرور كما في 

 الشكل أدناه
 مؤشرات إدارة مخاطر الموارد البشرية( : 37) جدولال 

 المون
color 

 المضمون
meaning 

 النتيجة
consequence 

 األحمر
red 

 ةعالي * مخاطر
 * مشكمة ممحة ، جدية )خطيرة(

سطر لمتقرير من المخاطر وما ىي إرفاق بضعة أ
اإلجراءات التي يجب اتخاذىا لتجنبيا "لمتصدي ليا" 

 أو يجب القيام بو من قبل كبار التنفيذيين
 يالكيرومائ
 )األصفر(
Amber 

 ةمتوسط مخاطر 
 خطيرة )جدية( ولكن  ربما مشكمة

 ليست ممحة

تمخيص المصادر الرئيسة من المخاطر وما يجب 
 القيام بو لمتصدي ليا

 األخضر
Green 

 ةمنخفض مخاطر 
 ال مشكمة 

النظر في توجيو كبار التنفيذيين لم يعد بحاجة لرصد 
 التقدم

Source: APS (Australian Public Service Commissioner) , (2005) , 
Foundations of Governance in the Australian Public Service, 
Commonwealth of Australia, Canberra. 

 

نىحت قيادة انمىارد 

انبشريت وسيهت 

 نهقيادة

حعذ في انىقج 

 انمناسب

 حنبؤيت

مخناسقت مع 

 االسخراحيجياث
 مركبت

مكيفت مع 

 القراراث الىاجب

 اتخارها
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 المبحث الرابع
 قهابين حوكمة الموارد البشرية وتدقيالفمسفية العالقة 

األزمات البشرية واالجتماعية االقتصادية   ظيرت أىمية حوكمة الموارد البشرية نتيجة    
ف أف أىـ التي عصفت بالكثير مف المنظمات في مختمؼ أنحاء العالـ. وتبي  وغيرىا والمالية 

إلى انييار ىذه المنظمات تعود إلى الفساد المالي واإلداري وضعؼ  أسباب األزمات التي أدت
فييا ىـ البشر. ومف ىنا نشأت الحاجة إلى  ىالتي أساسيا وصاحب اليد الطولة األنظمة الرقابي

وجود إجراءات يتـ مف خالليا وضع وتطوير تطبيقات يمتـز بيا القائموف عمى إدارة تمؾ 
والرقابة بشكؿ أكثر  وؽ األطراؼ المعنية وتحقيؽ المساءلةالمنظمات مف أجؿ الحفاظ عمى حق

التقارير  دقة ضماف إلىلممنظمات فعالة ال حوكمة الموارد البشرية تطبيؽ ؤدىيفاعمية، إذ 
المختمفة بمثابة  اناتود تدقيؽ الموارد البشرية وتقويع المالية المتعمقة بالموارد البشرية .و  اإلدارية

يمكف االعتماد عمييا في تنظيـ حركة سير األشياء، حسب المسارات التي  األدوات اإلدارية التي
 ًتحدد ليا لبموغ األىداؼ المطموبة. وقد أولت المنظمات وظيفة تدقيؽ الموارد البشرية اىتماما

 . منيا بأىمية الخدمات التي تؤدييا ىذه الوظيفة  ًإيمانا ًبالغا
بيف حوكمة الموارد البشرية وتدقيؽ الموارد البشرية ، ً وبسبب عدـ تيسر العالقات المثبتة عمميا

لنتائج الموثقة بيف حوكمة في ذلؾ إلى العالقة وا ًلذا سيفترض الباحث عالقة افتراضية مستندا
( والتدقيؽ الداخمي          منظمةد البشرية احد أنواع حوكمة ال) باعتبار حوكمة الموار  منظماتال

        ( . التدقيؽة عند تناوؿ الرئيس األىميةالجوانب ذات  إحدىبشرية ىو ) باعتبار تدقيؽ الموارد ال
التدقيؽ ىو نشاط مستقؿ وتأكيد  أفإلى ( IIA , 2004 : 1) معيد المدققيف الداخمييف  أشارإذ 

رشاديموضوعي  نجاز إوتحسيف عممياتيا ومساعدتيا عمى  مصمـ لزيادة قيمة المنظمة وا 
مدخؿ منظـ ومنضبط لتقويـ وتحسيف فاعمية المخاطر والرقابة والحوكمة  إقامةطة اسبو  أىدافيا

صدر ألمخاطر والرقابة والحوكمة ( فقد ) ا ةلالتجاىات الثالث ً. ومف ىذا المنطمؽ وتكريسا
 ىما :مجموعتيف  عمىالتي قسميا الحديثة المعيد ذاتو معايير التدقيؽ 

 ( األلؼمعايير الصفات ) سمسمة :  األولىالمجموعة 
التي تتناوؿ سمات وخصائص المنظمات  أساسيةمعايير  أربعةوىي عبارة عف حزمة مكونة مف 

 9011،  9911،  9111الخاصة بالتدقيؽ وتتضمف المعايير )  األنشطةالذيف ينفذوف  واألفراد
( والتي تتناوؿ ) الغرض مف المسؤوليات والسمطات الممنوحة ، واالستقاللية  9011، 

وبذؿ العناية الالزمة ، وجودة التدقيؽ  األداءالتدقيؽ ، والتميز في  ألنشطةية والموضوع
 . تاليت التقويـ والتحسيف ( عمى التوخضوعو لعمميا

 ( األلفيفمعايير السمات ) سمسمة المجموعة الثانية : 
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          المعيارالتدقيؽ وتتضمف  أنشطةة تصؼ بارة عف طيؼ مف سبعة معايير رئيسوىي ع
،  وتخطيط ميمتو طبيعة العمؿ ، و ( الذي يصؼ )إدارة نشاط التدقيؽ ، 0611 – 0111) 

ومتابعة التقدـ مف خالؿ ، كيفية توصيؿ النتائج بالوقت والطريقة المناسبيف و ،  وأداء ميمتو
قبوؿ اإلدارة لممخاطر ، مف خالؿ التأكد مف المستوى الذي تتقبمو اإلدارة و ، تأسيس نظاـ لمعمؿ 

 . ( عمى التتاليالمخاطرمف 

عممية تصػميـ وتنفيػذ وظيفػة تػدقيؽ المػوارد  أف(  94:  0195) جاسـ وصالح ،  دراسة أظيرتو 
في تحسيف ودعـ فعالية حوكمػة المػوارد ً محورياً دورا ؤديت أفبشكٍؿ سميـ يمكف  (AHR)البشرية 
عف استخداماتيا األخرى في تخطيط الموارد البشرية وتنفيذ بػاقي وظػائؼ ً فضال (GHR)البشرية 
( بنتػػائج تؤكػػد فييػػا مسػػاىمة  994:  0190اف ، كيػػرز وارد البشػػرية . وخرجػػت دراسػػة ) إدارة المػػ

التػػػدقيؽ الػػػداخمي فػػػي تطبيػػػؽ الحوكمػػػة فػػػي المصػػػارؼ العامػػػة والخاصػػػة. )وفػػػي دراسػػػتنا سػػػيكوف 
( ونفسػػ فػي تطبيػػؽ حوكمػة المػوارد البشػػرية عمػى القيػاس ًد البشػػرية مسػاىماالتػدقيؽ الخػاص بػالموار 

. وكمحصمة لمػا تمخضػت عنػو نتػائج  (مبادئ حوكمة الموارد البشرية إلىشرنا في  ) انظر أكما 
( اف تطبيػػػؽ مفيػػػوـ تػػػدقيؽ المػػػوارد  900:  0190الدراسػػػة النظريػػػة لكػػػؿ مػػػف ) اإلمػػػاـ وعمػػػي ، 

، ويقمػؿ مػف تكمفػة التشػغيؿ البشرية يساعد المنظمات عمى االستغالؿ األمثؿ لػرأس المػاؿ البشػري 
ف أ (Nadarajah , 2013 : 3)أداء وظػائؼ المػوارد البشػرية . وأوضػحت  فػيً يجابيػاإويػؤثر 

التػدقيؽ الػػداخمي يضػػيؼ قيمػة لحوكمػػة المػػوارد البشػرية ويشػػارؾ المػػوارد البشػرية فػػي تسػػميـ النتػػائج 
التنظيميػػة ويعطػػي النصػػائح واإلرشػػادات للعمػػاؿ والمجػػاف اإلداريػػة فػػي المػػوارد البشػػرية ، وكػػذلؾ 

دارة األداء التي ليا عالقة بالترويج يتناوؿ التدقيؽ الداخمي أفضؿ الممارسات واألخالؽ وااللتزاـ  وا 
دوره في تحديد مخاطر الموارد البشػرية التػي قػد تواجػو  عف  ًفضالة الموارد البشرية ، لنشر حوكم

ؽ الػداخمي مػف منظػور ( اف أىػـ وظػائؼ التػدقي90:  0190المنظمة . وأكد ) العاني والعػزاوي ، 
قػػد اتفقػػػت اإلجابػػات عمػػػى أف و  ،المخػػاطر  دارةإىػػػي تحديػػد و تقػػويـ عمميػػػات  منظمػػاتحوكمػػة ال

إلى  منظمةتحديد المجاالت التي تعرض  ال التدقيؽ الداخمي يقوـ بدور فعاؿ في أدارة المخاطر و
مف عينة البحث ، و بوسط حسابي  (%61.5)االتفاؽ  ت نسبةكانو مف المخاطرة ،  مستوى عاؿٍ 

يتجػػو نحػػو االتفػػاؽ و االتفػػاؽ التػػاـ ، و بػػانحراؼ معيػػاري  (3.52)أكبػػر مػػف الوسػػط الفرضػػي بمػػ  
ف دراسػػػػة تػػػػدقيؽ المػػػػوارد البشػػػػرية سيؤشػػػػر المخػػػػاطر إفػػػػسػػػػتنا ) وفػػػػي درا. (0.671)بمغػػػػت قيمتػػػػو 

المحتممة التي قد تتعرض ليا الموارد البشرية وبالنتيجة سيكوف ليذا التدقيؽ دور فعػاؿ فػي تحقيػؽ 
( .وأسػفرت دراسػة نقاط القوة فػي ىػذه المػوارد  تأشير  إمكانيةعف  ًفضال ، حوكمة الموارد البشرية

( عف نتائج تضمنت اف المدققيف المزاوليف لمينة التدقيؽ فػي  00:  0199ف ، ي) المحيداف وآخر 
حػد مجػاالت تػدقيؽ أنتػائج التػدقيؽ االجتمػاعي ) وىػو  المممكة العربية السػعودية ال يفصػحوف عػف
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فػػي تقاريرىػػا السػػنوية ، وكػػذلؾ عػػدـ وجػػود عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية المػػوارد البشػػرية ( لزبائنيػػا 
بػػػيف وجػػػود وتطبيػػػؽ إجػػػراءات التػػػدقيؽ االجتمػػػاعي فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية ، وخصػػػائص 

ار . مكاتب التدقيؽ المتمثمة في حجـ المكتب ، وعمر المكتب وارتباطو بأحد مكاتػب التػدقيؽ الكبػ
أف وظيفػػػػة التػػػدقيؽ فػػػػي (  67،  0117و )نقػػػاز ، (  6:  0191ف ) جمعػػػة ونػػػػور الػػػديف ، وبػػػي  

المنظمػػػات عمػػػى اخػػػتالؼ أىػػػدافيا وأنشػػػطتيا تقػػػـو بتقػػػديـ خػػػدمات تأكيديػػػة واستشػػػارية حػػػوؿ نظػػػـ 
دار  جػػؿ إضػػافة قيمػػة لممنظمػػة ومسػػاعدتيا فػػي تحقيػػؽ ة المخػػاطر والرقابػػة الداخميػػة مػػف أالحوكمػػة وا 
ظػػػػائؼ التػػػػدقيؽ و  أف(  01:  0191نػػػػور الػػػػديف ، ) جمعػػػػة و  وأظيػػػػرت نتػػػػائج دراسػػػػةأىػػػػدافيا . 

فػي عػدد المػدققيف الػداخمييف بسػبب ً معتبػراً االقتصػادية العامػة تعػاني عجػزا نظماتالداخمي في الم
لنػدرة ً فشػميا فػي توظيػؼ الكفػاءات المطموبػة والمالئمػة لموفػاء بمسػؤولياتيا وتحقيػؽ أىػدافيا ، نظػرا

ى نوعيػػػة ىػػػذه الكفػػػاءات فػػػي سػػػوؽ العمػػػؿ . كمػػػا أظيػػػرت ىػػػذه النتػػػائج وجػػػود نقػػػائص عمػػػى مسػػػتو 
األمػػر يتعمػػؽ بضػػعؼ خبػػرتيـ المينيػػة وعػػدـ حيػػازتيـ عمػػى شػػيادات  إف إذ،  المػػدققيف الػػداخمييف

مينية في مجاؿ التػدقيؽ الػداخمي وعػدـ وجػود تنػوع مالئػـ فػي تخصصػاتيـ األكاديميػة . وأسػيمت 
االجتمػػػػاعي  ( بنتػػػػائج نظريػػػػة تػػػػربط بػػػػيف التػػػػدقيؽ 90:  0119نتػػػػائج دراسػػػػة )سػػػػكاؾ وىبػػػػاش ، 

ـ قيػػادة مػػو التػػدقيؽ االجتمػػاعي يجػػب العمػػؿ عمػػى ربطػػو بنظػػامػػا يقد إف إذ.  نظمػػاتوحوكمػػة الم
ف يتعدى مجرد فحص مدى تطابؽ بيف اإلجراءات والقواعد المطبقة أ، فيجب  نظماتوحوكمة الم

 ديعػػ إذر التطبيقػػات الجيػػدة لمحوكمػػة ، وااللتزامػػات والمعػػايير الدوليػػة ، فيػػو وسػػيمة لمقيػػادة ولتطػػوي
سػػػتراتيجية واألكثػػػر مال ميمػػػةالتػػػدقيؽ االجتمػػػاعي وسػػػيمة  مػػػة فػػػي اإلطػػػار الحػػػديث ءوضػػػرورية وا 

،  0119) سػكاؾ و ىبػاش ،  ويضػيؼ نحو الفاعمية والكفاءة .  نظمةجؿ قيادة المألمحوكمة مف 
حوكمة ىي المحؿ الجغرافي اللتقاء تدقيؽ المػوارد البشػرية ولجنتيػا ، وعنػد إلقػاء نظػرة ال( أف  90

اط التقػػػارب بينيمػػػا مػػػف خػػػالؿ حوكمػػػة فإننػػػا نجػػػد بعػػػض نقػػػالو  إلػػػى أىػػػداؼ تػػػدقيؽ المػػػوارد البشػػػرية
 :تياآل
مني لممنظمة إلى تجنب و/ أو تخفيؼ مخاطر الموارد البشرية ألآييدؼ التدقيؽ في الجانب  .9

 الناتجة عف عدـ احتراـ القوانيف .
الصادقة ييدؼ التدقيؽ مف الناحية المعموماتية إلى اتخاذ القرارات باالعتماد عمى المعمومات  .0

 ) المصداقية ( .
وييدؼ التدقيؽ في مجاؿ الفاعمية إلى فحص مدى انجاز األىداؼ المحددة مقارنة بما تـ  .0

 التخطيط لو .
تحديد مراكز اليدر في استعماؿ الطاقات إلى يؽ مف جانب التحكـ في الكمؼ وييدؼ التدق .4

 البشرية بشكؿ عقالني والقميؿ مف الكمؼ غير المنظورة .
 يـ في العقمنة اإلدارية .نو يسإستراتيجية فالتدقيؽ فيما يتعمؽ بالخيارات االأما ىدؼ  .5
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( أف التدقيؽ ينطوي عمى عدة أنشطة تخص الحوكمة  8:  0119) زويمؼ والعبدلي ،  ويرى  
مة وتطبيؽ الرقابة اإلدارية والعممياتية ، وتحديد مدى التزاـ مف أبرزىا مراجعة وتقييـ مالء

مة اإلجراءات ومدى الحماية اإلجراءات الموضوعة ، وتحديد مالءبالسياسات والخطط و العامميف 
واألماف لمموجودات الممموسة وغير الممموسة ، وتحديد كيفية األداء في تنفيذ المسؤوليات 

وجود تأثير ذي داللة إحصائية   نتائج أىميا ) زويمؼ والعبدلي  ( إلى توصؿو   المحددة .
)اإلفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة،  نظميةوكمة الملجميع دعائـ الح

 واالستقاللية، والقوانيف واألنظمة ( في جودة التدقيؽ الداخمي . وأضاؼ 
 في جودة التدقيؽ الداخمي لممساءلةداللة إحصائية   وىناؾ أثٌر ذ . 
  الداخميفي جودة التدقيؽ  لممسؤوليةداللة إحصائية   وأثٌر ذىناؾ . 
  داللة إحصائية لمعدالة في جودة التدقيؽ الداخمي .  وأثٌر ذىناؾ 
  داللة إحصائية لالستقاللية في جودة التدقيؽ الداخمي  وأثٌر ذىناؾ . 
  داللة إحصائية لمقوانيف واألنظمة في جودة التدقيؽ الداخمي  وأثٌر ذىناؾ . 

أكد مف المسؤوليات الخاصة بالتدقيؽ ىي التحد أىـ ( أف أ 90:  0118أكد ) التميمي ، و 
رض الواقع ، وتعزيز القدرة عمى المساءلة مف خالؿ األنشطة  تطبيؽ قواعد الحوكمة عمى أ

وأشارت المنفذة التي تؤدي إلى زيادة المصداقية والعدالة وتحسيف سموؾ العامميف في المنظمة . 
توافؽ عمى المستوى الدولي بيف مبادئ و وجود ترابط و إلى (  944،  0118دراسة ) الخزاعي ، 

قواعد الحوكمة ومعايير التدقيؽ الدولية ومع وجود التوجو الدولي نحو تعظيـ قيمة التدقيؽ 
تقويـ  عف ًفضالختمفيف والمجتمع ككؿ الخارجي واثر ذلؾ عمى المالكيف وأصحاب المصالح الم

المتفرع  0901ف المعيار رقـ أ( 051، 0115وأوضح )خميؿ ،  والشركات . نظماتأداء  الم
نو ينبغي أ إلى، و يشير منظماتموعة الثانية يختص بحوكمة المف المج 0911مف المعيار رقـ 

سيامو في تقويـ و إطة اسبو  منظماتمميات حوكمة اليـ نشاط التدقيؽ الداخمي في عأف يس
 تحسيف عممية الحوكمة مف خالؿ ما يأتي :

متييئػػػة و قػػػادرة عمػػػى  و تحقيقيػػػا بحيػػػث تكػػػوف اإلدارات التحقػػػؽ مػػػف وضػػػع القػػػيـ و األىػػػداؼ - أ
 ف نشاطاتيا و أفعاليا و قراراتيا مطابقة للىداؼ المحددة و المتفؽ عمييا.أاإلفصاح عف 

 نجاز األىداؼ مف خالؿ :إ مراقبة عممية - ب
 القياـ بو يفتوى المسؤوليات التي كمؼ العاممتقويـ نوعية األداء المنفذ عمى مس .  
  و تطويرىا . منظمةت المناسبة لتحسيف عمميات  الالتوصياتقديـ 
 . رفع الكفاية اإلنتاجية عف طريؽ التدريب باقتراح الالـز منيا 
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  التحقػػػؽ مػػػف المسػػػاءلة إذ تكػػػوف األفعػػػاؿ و القػػػرارات و اتخاذىػػػا قابمػػػة لمفحػػػص عػػػف طريػػػؽ
 التدقيؽ الداخمي .

 عػػف طريػػؽ تحديػػد المنػػاطؽ أو العمميػػات و البػػرامج  منظمػػةـ  الالتحقػػؽ مػػف الحفػػاظ عمػػى قػػي
 التي يجب مراجعتيا و تقويميا أثناء التدقيؽ .

طبيؽ مف أىمية الحوكمة وضرورة نقميا حيز الت ًنو وانطالقا( أ8:  0115لقد أوضح )سمطاف ، 
و حد ركائز ىذا التطبيؽ ، إذ ينبغي أف يتضمف دوره في المنظمات إلى توجيفإف التدقيؽ يعد أ

العمميات نحو النجاح مف خالؿ فحص وتقييـ النشاطات المختمفة ) الموارد البشرية والمالية 
ستراتيجيتيا ذ اوالعممياتية واإلدارية ( ، وتقديـ المعمومات لإلدارة بكؿ مستوياتيا لمساعدتيا في تنفي

ر التي تواجو نجاز األىداؼ المرسومة وكذلؾ تحديد المخاطشكؿ سميـ ، وتدقيقيا والتأكد مف إب
 (Centre for Good Governance,2005 , 23) ويشير المنظمة ومتابعة كيفية عالجيا . 

تتطابؽ وذات نتائج  عامميفنظاـ القيـ بيف المنظمة والف أأف تدقيؽ الموارد البشرية يضمف إلى 
ممموسة تسيـ في تحقيؽ المنافع المختمفة . إذ تتمتع المنظمات واألقساـ بمزيج فريد مف 

ىذه  إف إذ ، عمى احتياجاتيـ ً، والتفاعؿ مع واحد أو أكثر مف األقساـ اعتماداالسياسات واإلدارة 
)النظاـ الداخمي لممنظمة ، الذي يتضمف المجتمع طة نظاـ القيمة الناشئة اسالتفاعالت ستحكـ بو 

ة  )العقدة نت نتائج دراسوبي   وحقوؽ اإلنساف ( واإلدارة )حوكمة الموارد البشرية والمساءلة ( .
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى المدققيف األردنييف ( 07:  0110وسعادة ، 

العامميف في مكتب التدقيؽ   بالتدقيؽ االجتماعي لكؿ مف ) العمر الزمني لمكتب التدقيؽ ، وعدد
 أف ( Olalla & Castillo ,2002 : 5)ف وبي   ، وعالقة مكتب التدقيؽ بمكتب تدقيؽ عالمي ( .

بوضع أىداؼ لضماف االستدامة االجتماعية وتحسيف جودة حياة العمؿ والمشاركة  تقوـ المنظمة
دارة المخاطر دورىا الحاسـ في تعزيز ا ة ، مما يعني أف المنظمة تؤكد المتزايد لتطوير البشري وا 

يكوف منيج حوكمة الموارد البشرية ىو  أفمحورىا في ىذا الجانب ىـ البشر. إذ يجب  إف إذ
إعادة تركيز أسبقيات وظيفة الموارد البشرية وتحويؿ التكاليؼ مف المجاالت غير المنتجة إلى 

لدييـ وجية نظر قوية باتجاه  عامميفال فأ. وعمى الرغـ مف تحقيؽ األىداؼ ذات األولوية العالية 
يجابي لمتطوير ، السياسات واإلجراءات والتمييز اإلقوة المنظمة فيما يخص الحفاظ عمى النظاـ و 

نيا ال تعني مجرد االلتزاـ بالقوانيف إ إذ،  عامميفف السمطة والمساءلة أماـ الوكذلؾ الموازنة بي
 . مف األشخاصأالية الواردة في حماية ورفاىية و إلى النتيجة اإلجموالتعميمات بؿ أيضا 

رية عالقة مترابطة العالقة بيف تدقيؽ الموارد البشرية وحوكمة الموارد البش أفويرى الباحث 
،  واإلدارةف ىيئة الحوكمة ال تخرؽ الفجوة بيف الحوكمة أالتدقيؽ يضمف  إف إذوتكاممية ، 

التي تعتمد التنفيذية  واإلدارةيفحص تدقيؽ الموارد البشرية العالقة بيف الييئة الحاكمة  ًوأيضا
كانت عمميات  إذاعمييا حوكمة الموارد البشرية الفعالة . ويحدد تدقيؽ الموارد البشرية فيما 
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التي ستضمف لمييئة الحاكمة الحصوؿ عمى عمى الثقة المتبادلة والمصداقية التحميؿ مبنية 
معمومات التي تحتاجيا لجعؿ الحكاـ عمى اطالع بمواردىا البشرية . ويقدـ تدقيؽ الموارد ال

 لجانب كبير مف نقاط ضعؼ حوكمة الموارد البشرية منيا : ًمفصال ًالبشرية تحميال
  االزدواجية في الجيود ، وىذا يحصؿ عندما تقوـ الييئة الحاكمة بتكرار عمؿ لجنة الموارد

 البشرية .
 ر في السياسات المؤثرة .التأخي 
  المعرفة في  إلىقوية لكنيـ يفتقروف  راءآيحمموف  أفرادمناقشات المجنة التي يييمف عمييا

 صنع القرارات .
 . عدـ قياـ المجنة بدور استراتيجي وانحسار دورىا في مناقشة قضايا ىامشية 

ويدعـ تدقيؽ الموارد البشرية الحوكمة مف خالؿ تقديـ المعمومات النوعية والكمية عف الموارد 
البشرية فيما يتعمؽ بالرضا التي يجب أف تفسر وتحمؿ بحذر ، إذ قد يكوف األفراد راضوف إال أف 

 ىذا الرضا غير مرتبط باألداء الفعاؿ . 
مػػف جوانػػب  ًميمػػاً اتمثػػؿ جانبػػوىػػي  منظمػػاتة الالبشػػرية ىػػي امتػػداد لحوكمػػحوكمػػة المػػوارد ولكػػوف 

عناية خاصػة  إلىالتي تحتاج  منظماتعد األكثر أىمية في حوكمة الالببؿ تعد  منظماتحوكمة ال
ف تػدقيؽ المػوارد أالموارد البشرية (. وعمى اعتبار ) كما ورد ذكره في فقرة مبادئ حوكمة  وحساسة
، لػػػذا يمكػػػف االستعاضػػػة واالسػػػتعانة بالنتػػػائج  الػػػداخميجوانػػػب الميمػػػة فػػػي التػػػدقيؽ حػػػد الأالبشػػػرية 

يجاد أوالتدقيؽ الداخمي مف  نظماتة المالمتحققة لمعالقة اإلحصائية والنظرية بيف حوكم جؿ بناء وا 
عالقػػػات افتراضػػػية بػػػيف كػػػؿ مػػػف ) حوكمػػػة المػػػوارد البشػػػرية و تػػػدقيؽ المػػػوارد البشػػػرية ، والتػػػدقيؽ 

ف جميػػع المبػػادئ التػػي تخػػص الحوكمػػة ذات أالبشػػرية ( . خاصػػة و انيػػة المػػوارد االجتمػػاعي ، وميز 
رة بػالموارد البشػػرية كمبػدأ المسػاءلة والمسػؤولية والعدالػػة واالسػتقاللية والقػوانيف واألنظمػػة صػمة مباشػ

يعود السبب في عدـ إمكانية إيجاد عالقات إحصائية في المنظمػة المدروسػة  إذوالشفافية وغيرىا، 
ظػػاـ رسػػمي أو غيػػر رسػػمي لحوكمػػة المػػوارد البشػػرية ، وعػػدـ تطبيقيػػا لتػػدقيؽ ىػػو عػػدـ امتالكيػػا لن

ف المنظمػة المدروسػة ال تعتمػد كػؿ مػػف إفػ األسػػاس. وعمػى ىػذا  اناتػولمػوارد البشػرية ومجاالتػو وتقا
نظاـ تدقيؽ الموارد البشرية مما انعكػس فػي عػدـ قػدرة الباحػث فػي  أونظاـ حوكمة الموارد البشرية 

فػػػي المنظمػػػة المدروسػػػة واتجػػػو الباحػػػث  ًمف متغيػػػرات ىػػػي غيػػػر موجػػػودة أصػػػالبنػػػاء عالقػػػات ضػػػ
 إلػػػى وأيضػػػا )كقيػػػاس( باالعتمػػػاد عمػػػى الدراسػػػات السػػػابقة ثباتيػػػاعالقػػػات نظريػػػة إل إيجػػػادلمحاولػػػة 

تتركػز معمومػات ىػذا المحػور وحقائقػو وتحميالتػو  إذ (األوؿ، ) ةالجانب العممي ضػمف محػاور ثالثػ
ػػ االلتػػزاـوتفسػػيراتو فػػي تقيػػيـ مسػػتوى  المػػوارد  حوكمػػةمبػػادئ مػػف أساسػػيات  تد  بػػالمتغيرات التػػي ع 

تركػػػػز معمومػػػػات ىػػػػذا المحػػػػور وحقائقػػػػو وتحميالتػػػػو  إذ ، )الثػػػػاني(فػػػػي المنظمػػػػة المبحوثػػػػة البشػػػػرية
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 حوكمػػػةمفػػػاده مػػػدى إمكانيػػػة تطبيػػػؽ مبػػػادئ وتفسػػػيراتو عمػػػى رفػػػد اليػػػدؼ األوؿ مػػػف البحػػػث الػػػذي 
لتطبيقيػػا ، وتحديػػد مػػف خػػالؿ تػػوافر المتطمبػػات الضػػرورية  المنظمػػة المدروسػػةفػػي  المػػوارد البشػػرية

تركػػػز معمومػػػات ىػػػذا المحػػػور وحقائقػػػو وتحميالتػػػو عوامػػػؿ النجػػػاح الحاسػػػمة لمتطبيػػػؽ ، )الثالػػػث( إذ 
فػػػػي المنظمػػػػة  اآلثػػػػار المتوقعػػػػة فػػػػي حػػػػاؿ تطبيػػػػؽ حوكمػػػػة المػػػػوارد البشػػػػرية وتفسػػػػيراتو عمػػػػى بيػػػػاف

 .مدروسةال
سػتكوف  ممػوارد البشػرية بمجاالتػو وتقاناتػول ًتػدقيقا المنظمػة التػي تمتمػؾ أفوكمحصمة يعتقد الباحث 

ف ويتوقع ألحوكمة الموارد البشرية  رسمي إطار الفاعمة في نجاح أي تطبيؽ ضمف األدوات إحدى
 .لبشرية و تدقيؽ الموارد البشرية يجابية  بيف حوكمة الموارد اإتكوف نتائج العالقات اإلحصائية 
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 رابعالفصل ال
 نتائج الدراسة الميدانية

 فرضياتها واختبار هاوتشخيص متغيرات الدراسة وصف
 المبحث األول

 متغيرات الدراسة وتشخيصها وتحميل مستوى أهميتها وصف
عمى فقرات استمارة االستبانة ومناقشتيا  يتناول ىذا المبحث عرض نتائج استجابات المبحوثين

مساحة  عن جابةنسبة اإل باستخدام النسب المئوية ، والوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري ،
، ومستوى األىمية الخاص باألسئمة ذات العالقة بمتغير الدراسة حوكمة الموارد البشرية  المقياس

الكفاءة و الشفافية ، و الرؤية والتوجو االستراتيجي ، و المساءلة ، و والمتضمن مبادئيا ) المعمومات ، 
اآلثار المتوقعة  لحوكمة الموارد البشرية في الصوت والمشاركة ( ، و و االستجابة ، و العدالة ، و ، 

 : لذلك احتوى عمى المحاور اآلتية،  حالة تطبيقيا
 .الموارد البشرية وتحميل مستوى أهمية مبادئ حوكمةوتشخيص  األول: وصفحور الم
اعتمد الباحث في قياس متغير الدراسة حوكمة الموارد البشرية عبر مبادئيا الثمانية التي     

الرؤية والتوجو و المساءلة ، و والمتضمنة )المعمومات ،  ( Kaplan et al , 2013)حددىا 
مشاركة ( بغية التعرف الصوت والو االستجابة ، و العدالة ، و الكفاءة ، و الشفافية ، و االستراتيجي ، 
 وذلك باعتماد ، فقرة (80)بمغ مجموع الفقرات  راك المبحوثين ليذا المتغير ، إذعمى مستوى إد

 ن .ليذا المتغير كما يدركو المبحوثو  وصف مقياس ليكرت الثالثي ، وفيما يأتي
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( : 61) الجدول 

 حوكمة الموارد البشريةودرجة األهمية لمتغير 

 الفقرات
 نعم

(3) 

 بدون رأي
(2) 

 ال 
(1) 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
مستوى 
 األهمية

 مهم 79.56 0.7937 2.3963 21.15 19.99 59.84 المعلومات

 مهم 80.22 0.8121 2.4081 22.34 14.49 63.17 المساءلة

الرؤية والتوجه 
 االستراتيجي

50.66 19.18 30.17 2.2047 0.8643 
 مهم 73.46

 مهم 77.72 0.828 2.3277 26 15.17 58.83 الشفافية

 مهم 69.52 0.8476 2.0879 35.84 19.49 44.67 الكفاءة

 مهم 74 0.8533 2.2190 30.34 17.84 51.82 العدالة

 مهم 73.82 0.8490 2.2163 30.17 18.02 51.82 االستجابة

 مهم 69.13 0.8751 2.0746 38.17 16.16 45.66 الصوت والمشاركة

 مهم 74.678 0.8403 2.2418 29.272 17.542 53.308 المعدل

 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج االستبانة
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راء المبحاوثين بشاأن مباادئ حوكماة الماوارد ( وجاود اتفااب باين  66معطياات الجادول )يتضح من 
، في حين بمغ المعدل  (53.3088))نعم(  ببمغ المعدل العام لإلجابة  ، إذ (X1 – X80)البشرية 

، أما اإلجابات المحايدة )بادون رأي( فقاد بماغ المعادل العاام لياا  (29.2725))ال(  بالعام لإلجابة 
. ودعم تمك المعدالت متوسط األوسااط الحساابية إلجاباات المبحاوثين والباالغ قيمتاو  (17.5425)

وقاااد  (0.8403)( وباااانحراف معيااااري 2وىاااو أعماااى مااان الوساااط الحساااابي لممقيااااس ) (2.2418)
 ومستوى أىمية بتقدير)ميم(.  (74.678) مساحة المقياس مقدارىا كانت نسبة اإلجابة عن
 ن :وارد البشرية كما يدركيا المبحوثو دأ من مبادئ حوكمة الموسيتم وصف لكل مب

 ن .غير المعمومات كما يدركو المبحوثو فيما يأتي وصف لمت. مبدأ المعمومات :  6
ات نحرا التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واال( : 11) الجدول 

 المعلوماتمبدأ لمتغير ومستوى األهمية  المعيارية

 الفقرات

 نعم
(3) 

 بدون رأي
(2) 

 ال 
(1) 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
مستوى 
 % ت % ت % ت األهمية

X1 38 63.3 11 18.3 11 18.3 2.450 0.790 81.6 عالي 

X2 31 51.7 12 20 17 28.3 2.233 0.870 74.4 مهم 

X3 41 68.3 4 6.7 15 25 2.433 0.870 81.1 عالي 

X4 44 73.3 11 18.3 5 8.3 2.650 0.633 88.3 عالي 

X5 42 70 7 11.7 11 18.3 2.516 0.714 83.8 عالي 

X6 32 53.3 16 26.7 12 20 2.333 0.795 77.7 مهم 

X7 32 53.3 14 23.3 14 23.3 2.300 0.829 76.6 مهم 

X8 36 60 11 18.3 13 21.7 2.383 0.825 79.4 مهم 

X9 31 51.7 14 23.3 15 25 2.266 0.841 75.5 مهم 

X10 30 50 17 28.3 13 21.7 2.283 0.804 76.1 مهم 

 مهم 79.56 0.7937 2.3963 21.15 19.99 59.84 المعدل

 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج االستبانة
( إلى التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية 67تشير معطيات الجدول )

الخاصة بمتغير مبدأ  (X1-X10)واالنحرافات المعيارية ومستوى األىمية لإلجابات تجاه الفقرات 
)نعم( عمى ىذه  ب%( من عينة الدراسة أجابوا 59.84المعمومات، إذ تشير النسب إلى أن )

%( من عينة الدراسة بدون 19.99ىذه الفقرات، و) )ال( عن ب%( أجابوا 21.15الفقرات مقابل )
وانحراف معياري  (2.3963)رأي في اإلجابة عن فقرات ىذا المتغير، وجاء ذلك بوسط حسابي 

 إلى( وىي تشير 79.56مساحة المقياس مقدارىا ) وقد كانت نسبة اإلجابة عن  (0.7937)
تتوافر ) X4أما ابرز الفقرات التي أسيمت في إغناء ىذا المبدأ فيو ، درجة بمستوى ) ميم ( 

وبوسط (73.3%) )نعم(  ب ( وبنسبة اإلجابةلدى منظمتنا نظم معمومات الموارد البشرية
 (88.3)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن (0.633)وانحراف معياري  (2.650)حسابي قدره 
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ال زالت منظمتنا تجمع التي تتضمن )  X5بمستوى أىمية )عالي األىمية(  ، وكذلك الفقرة 
وانحراف  (2.516)وبوسط حسابي قدره  (70%))نعم(  ب وبنسبة اإلجابة (بياناتيا ورقيا

بمستوى أىمية )عالي األىمية( ،  (83.8)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن (0.714)معياري 
نجد أن المنظمة تستطيع الحصول عمى المعمومات من البيئة  (X4 , X5 )ومن خالل الفقرتين 

خطيط لمموارد البشرية الخارجية والداخمية فيما يتعمب بالموارد البشرية وىو إشارة إلى وجود ت
 السياسات واإلجراءات التي تحكم عمل الموارد البشرية ، وكذلك امتالك المنظمة نظام عن ًفضال

نو يمكن أن يؤدي بعض الوظائف التي يصعب الرغم من محدودية قدراتو ، إال أ معمومات وعمى
أن المنظمة ال زالت تحتفظ بنظام  عن ًالمنظمة المبحوثة ، فضال لكبر حجم ًنظرا ًتنفيذىا يدويا

لدى منظمتنا القدرة عمى تحميل ) X10فيما جاءت الفقرة  .معمومات يدوي ) وىو المعول عميو(
 (50%))نعم(  ب( بأقل نسبة اإلجابة البيانات التي يتم الحصول عمييا من خالل التغذية المرتدة

مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن (0.804)وانحراف معياري  (2.283)وبوسط حسابي قدره 
والسبب في عدم القدرة عمى تحميل ىذه البيانات قد بمستوى أىمية )متوسط األىمية(  (76.1)

يعود إلى ضعف إمكانيات المحممين لبيانات الموارد البشرية والناتج لعدم وجود بيانات دقيقة 
واضحة عن الموارد البشرية بسبب افتقارىا إلى وجود تدقيب الموارد البشرية والتدقيب و وكافية 

عدم امتالك المنظمة ألنظمة معمومات متطورة  عن ًفضال ة الموارد البشرية ،االجتماعي وميزاني
 . وذكية وخبيرة في مجال اتخاذ القرارات فيما يتعمب بالموارد البشرية أو القضايا األخرى 

 ن .مبدأ المساءلة كما يدركو المبحوثو فيما يأتي وصف لمتغير :  المساءلة. 2
ات نحرا واألوساط الحسابية واال التوزيعات التكرارية والنسب المئوية:  (11) الجدول 

 مبدأ المساءلةلمتغير ومستوى األهمية  المعيارية
 

 الفقرات

 نعم
(3) 

 بدون رأي
(2) 

 ال 
(1) 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
 مستوى األهمية

 % ت % ت % ت

X11 44 73.3 11 18.3 5 8.3 2.650 0.633 88.3 عالي األهمية 

X12 37 61.7 4 6.7 19 31.7 2.300 0.926 76.6 مهم 

X13 38 63.3 6 10 16 26.7 2.366 0.882 78.8 مهم 

X14 37 61.7 10 16.7 13 21.7 2.400 0.827 80 مهم 

X15 36 60 5 8.3 19 31.7 2.283 0.922 76.1 مهم 

X16 47 78.3 2 3.3 11 18.3 2.600 0.785 86.6 عالي األهمية 

X17 28 46.7 17 28.3 15 25 2.216 0.825 73.8 مهم 

X18 29 48.3 11 18.3 20 33.3 2.150 0.898 71.6 مهم 

X19 37 61.7 13 21.7 10 16.7 2.450 0.768 81.6 عالي األهمية 

X20 46 76.7 8 13.3 6 10 2.666 0.655 88.8 عالي األهمية 

  80.22 0.8121 2.4081 22.34 14.49 63.17 المعدل

 .إعداد الباحث في ضوء نتائج االستبانةالمصدر : 
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الفقرات الخاصة بمبدأ  إزاء ًيجابياأن إدراك المبحوثين كان إإلى  (18)تشير نتائج الجدول 
ىذه الفقرات مقابل  عن (63.17%))نعم(  ببمغ المعدل العام لإلجابة  إذ (X11-X20)المساءلة 

( من عينة الدراسة بدون رأي في 14.49%)ال( عمى ىذه الفقرات، و) ب( أجابوا %22.34)
وانحراف معياري  (2.4081)اإلجابة عن فقرات ىذا المتغير، وجاء ذلك بوسط حسابي 

 إلى( وىي تشير %80.22مساحة المقياس مقدارىا ) وقد كانت نسبة اإلجابة عن  (0.8121)
. ومن خالل مقارنة ذلك مع الوسط الحسابي الفرضي المساوي  ) ميم ( أىمية درجة بمستوى

ا المبدأ نجد اتفاب أغمبية األفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة عمى أىمية وجود ىذ (2)
يعرف العاممين ) X16برز الفقرات التي أسيمت في إغناء ىذا المبدأ فيو بالنسبة لممنظمة . أما أ

وبوسط (78.3%) )نعم(  ب ( وبنسبة اإلجابةمساءلتيم عمييافي منظمتنا مسؤولياتيم ويتم 
 (86.6)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن (0.785)وانحراف معياري  (2.600)حسابي قدره 

 نإ تطبيب حوكمة الموارد البشرية إذ بمستوى أىمية )عالي األىمية( وىي مؤشر ميم في عممية
تسييل عممية  إلىسيؤدي  األدواربشكل سميم وعدم وجود تداخل في  واألدوارتوزيع المسؤوليات 

قبول المساءلة ولكافة المستويات  إلىمعرفة المسؤوليات وتحمميا ىي إيماءة  نإالمساءلة ، إذ 
الذين يتجاوزون حدودىم بشكل  يتم مساءلة العاممين والمديرين) X17. فيما جاءت الفقرة  اإلدارية

وانحراف  (2.216)وبوسط حسابي قدره  (46.7%))نعم(  ب( بأقل نسبة اإلجابة فوري وفعال
( وىذا يدل عمى ميمبمستوى أىمية ) (73.8)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن (0.825)معياري 

تضمن  الرسمية لممساءلة ال اآلليات نإ مناسبة لمحاسبة العاممين ، إذ إجراءاتعدم وجود 
الكثير مما ىو مرغوب فيو لعدد من  األمروالفعالة في المنظمة ، إذ قد يترك ىذا  اآلنيةالمساءلة 

 العوامل منيا المحاباة ، وانتشار الفساد وغيرىا.
كما  مبدأ الرؤية والتوجو االستراتيجيفيما يأتي وصف لمتغير  : التوجه االستراتيجيو . الرؤية 3

 ن.يدركو المبحوثو 
ات نحرا التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالالتوزيعات :  ( 11) الجدول 

 مبدأ الرؤية والتوجه االستراتيجيلمتغير ومستوى األهمية  المعيارية

 الفقرات

 نعم
(3) 

 بدون رأي
(2) 

الوسط  (1ال )
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
 مستوى األهمية

 % ت % ت % ت

X21 37 61.7 13 21.7 10 16.7 2.450 0.768 81.6 عالي األهمية 

X22 30 50 12 20 18 30 2.200 0.879 73.3 مهم 

X23 32 53.3 11 18.3 17 28.3 2.250 0.875 75 مهم 

X24 31 51.7 13 21.7 16 26.7 2.250 0.856 75 مهم 

X25 33 55 10 16.7 17 28.3 2.266 0.880 75.5 مهم 

X26 33 55 13 21.7 14 23.3 2.316 0.833 77.2 مهم 

X27 27 45 14 23.3 19 31.7 2.133 0.872 71.1 مهم 

X28 26 43.3 12 20 22 36.7 2.066 0.899 68.8 مهم 
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 الفقرات

 نعم
(3) 

 بدون رأي
(2) 

الوسط  (1ال )
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
 مستوى األهمية

 % ت % ت % ت

X29 20 33.3 7 11.7 33 55 1.783 0.922 59.4 متوسط االهمية 

X30 35 53.3 10 16.7 15 25 2.333 0.857 77.7 مهم 

 مهم 73.46 0.8643 2.2047 30.17 19.18 50.66 المعدل

 .SPSSالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

 بوقد بمغ المعدل العام لإلجابة  (X21-X30)ىذا البعد قد غطى الفقرات  أن (19)يوضح الجدول 
ىذه الفقرات،  )ال( عن ب( أجابوا 30.17%ىذه الفقرات مقابل ) عن (50.66%))نعم( 

( من عينة الدراسة بدون رأي في اإلجابة عن فقرات ىذا المتغير، وجاء ذلك بوسط 19.18%و)
مساحة المقياس  وقد كانت نسبة اإلجابة عن  (0.8643)وانحراف معياري  (2.2047)حسابي 
ومن خالل مقارنة ذلك مع الوسط . %( وىي تشير إلى درجة بمستوى ) ميم (73.46مقدارىا )

المبحوثين في المنظمة المبحوثة عمى  األفرادنجد اتفاب أغمبية  (2)الحسابي الفرضي المساوي 
برز الفقرات التي أسيمت في إغناء ىذا المبدأ فيو ا المبدأ بالنسبة لممنظمة . أما أأىمية وجود ىذ

X21( سياسات المنظمة وخططيا اإلستراتيجية الموضوعة عمى أساس واقع الموارد البشرية وكمفيا
ؤية في ىيكل القوى العاممة وتساعد في التنسيب بين النشاطات المختمفة في ُيمكن من أعطاء ر 
وانحراف  (2.450)وبوسط حسابي قدره  (61.7%))نعم(  بوبنسبة اإلجابة القطاع الصحي(

 إذ بمستوى أىمية )عالي األىمية( ، (81.6)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن (0.768)معياري 
شرية ىو دور الشريك االستراتيجي التي تمتمك دور الموارد الب المنظمة أن إدارةتدرك  أنيجب 

 إنستراتيجية متعددة الوظائف تساعد عمى تحقيب رؤية المنظمية ورسالتيا ، وقيادة الدور ، إذ ا
تكون وظيفة الموارد البشرية  أنينبغي  َّمومن ث  . أخرىالموارد البشرية تتعاون وتقود وظائف 

الموارد  إدارة. لمقيام بذلك يجب عمى  األخرىلكيفية إدارة قسم بشكل كفوء لإلدارات  ًأنموذجا
 األعمالالتي تناسب واقع   يانفس خطة العمل إلى، لذلك فيي بحاجة  األعمالتدير  أنالبشرية 

)تضع منظمتنا  X29 ة. فيما جاءت الفقر الموارد البشريةحوكمة رؤية و  الموارد البشرية  ، مع رؤية
دارة مخاطر الموارد البشرية (  (33.3%) )نعم(  ب اإلجابةبأقل نسبة  الخطط الالزمة لتحمل وا 

مساحة المقياس  بة عنوبنسبة إجا (0.922)وانحراف معياري  (1.783)وبوسط حسابي قدره 
ضعف إدارة مخاطر الموارد   إلى إشارةبمستوى أىمية )متوسط األىمية( وفي ىذا  (59.4)

 نياإمخاطر الموارد البشرية في الصحة ، إذ  بإدارةانعدام الخطط الخاصة  أوالبشرية ، وقمة 
لذلك  واإلجراءاتالتي قد تصيب المجتمع وتضع الخطط  واألوبئةتركز عمى المخاطر المرضية 

 إلدارة المخاطر بشكل   راءاتإج، وال توجد  ًنياعالجات الخاصة بالموارد البشرية  ، وتقتصر الم
 استباقي .
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 ن .و كما يدركو المبحوث ما يأتي وصف لمتغير مبدأ الشفافيةفي : الشفا ية. 4
ات نحرا التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واال(: 22) الجدول 

 مبدأ الشفا يةلمتغير ومستوى األهمية  المعيارية

 الفقرات

 نعم
(3) 

 رأيبدون 
(2) 

 ال 
(1) 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
 مستوى األهمية

 % ت % ت % ت

X31 35 58.3 10 16.7 15 25 2.333 0.857 77.7 مهم 

X32 42 70 7 11.7 11 18.3 2.516 0.791 83.8 عالي األهمية 

X33 28 46.7 17 28.3 15 25 2.216 0.825 73.8 مهم 

X34 41 68.3 6 10 13 21.7 2.466 0.832 82.2 عالي األهمية 

X35 17 28.3 9 15 34 56.7 1.716 0.884 59.2 متوسط األهمية 

X36 42 70 7 11.7 11 18.3 2.516 0.791 83.8 عالي األهمية 

X37 36 60 10 16.7 14 23.3 2.366 0.843 78.6 مهم 

X38 35 58.3 6 10 19 31.7 2.266 0.918 75.5 مهم 

X39 46 76.7 8 13.3 6 10 2.666 0.655 88.8 عالي األهمية 

X40 31 51.7 11 18.3 18 30 2.216 0.884 73.8 مهم 

 مهم 77.72 0.828 2.3277 26 15.17 58.83 المعدل

 .SPSSالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

)نعم( بشأن  براء المبحوثين بخصوص اإلجابة وجود اتفاب بين   (20)يتضح من نتائج الجدول 
)نعم(  ب، إذ بمغ المعدل العام لإلجابة  (X31-X40)الذي غطى الفقرات مبدأ الشفافية 

( من 15.17%ىذه الفقرات، و) )ال( عن ب( أجابوا 26%ىذه الفقرات مقابل ) عن (%58.83)
  (2.3277)عينة الدراسة بدون رأي في اإلجابة عن فقرات ىذا المتغير، وجاء ذلك بوسط حسابي 

%( 77.72مساحة المقياس مقدارىا ) وقد كانت نسبة اإلجابة عن  (0.8280)وانحراف معياري 
. ومن خالل مقارنة ذلك مع الوسط الحسابي الفرضي  وىي تشير إلى درجة بمستوى ) ميم (

ا نجد اتفاب أغمبية األفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة عمى أىمية وجود ىذ (2)ي المساو 
)توضح  X39برز الفقرات التي أسيمت في إغناء ىذا المبدأ فيو المبدأ بالنسبة لممنظمة . أما أ

منظمتنا الموائح والقواعد التنظيمية التي تحكم وتنظم أوجو النشاط وتحدد الصالحيات 
وانحراف  (2.666)وبوسط حسابي قدره  (76.7%))نعم(  ب ( وبنسبة اإلجابةت مقابمياوالمسؤوليا
بمستوى أىمية )عالي األىمية(  (88.8)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن (0.655)معياري 

المنظمة تمتمك بعض  نإ ، إذ وىذه نقطة ميمة في التمييد لتطبيب حوكمة الموارد البشرية
 األنشطةالتي تنظم أوجو  واإلجراءاتالتي تستطيع من خالليا تبميغ عاممييا بالتعميمات  اآلليات

 واإلشعاراتمن خالل توجيو الكتب الرسمية  أووذلك من خالل لوحة المعمومات الجدارية ، 
. فيما جاءت الفقرة واالعالمات التي توضح بعض القضايا الميمة المتعمقة بالعاممين في المنظمة

X35 ( بأقل نسبة )تكشف منظمتنا عن حساباتيا المالية لمجميور وجميع أصحاب المصمحة
وبنسبة  (0.884)وانحراف معياري  (1.716)وبوسط حسابي قدره  (28.3%))نعم(  باإلجابة 
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 اإلفصاح( والسبب في عدم بمستوى أىمية )متوسط األىمية (59.2)إجابة عمى مساحة المقياس 
 إمكانيةن فإ َّممن الجيات العميا ، ومن ث  د ع  تُ ميزانية المنظمة  أنعن حساباتيا المالية ىي 

ميمات الصادرة من الجيات العميا التزاميا بالتع  عن ًفضال كبير ، حد   إلىالتصرف فييا محدودة 
نقاط الضعف التي تعاني منيا  إحدى، إذ تعد ىذه الفقرة  باإلفصاحالتي قد ال تصرح ليا 
    المشاركة ،و ) الشفافية ،  مجمميا ضعف كل من المبادئ اآلتيةالمنظمة والتي تعني ب

 المساءلة (.و 
 ن .كما يدركو المبحوثو  مبدأ الكفاءةفيما يأتي وصف لمتغير :الكفاءة . 5

ات نحرا التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واال( : 21) الجدول 
 مبدأ الكفاءةلمتغير ومستوى األهمية  المعيارية

 الفقرات

 نعم
 (3) 

بدون رأي 
(2) 

 ال 
(1) 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
 مستوى األهمية

 % ت % ت % ت

X41 28 46.7 17 28.3 15 25 2.216 0.825 73.8 مهم 

X42 26 43.3 10 16.7 24 40 2.033 0.919 67.7 مهم 

X43 29 48.3 11 18.3 20 33.3 2.150 0.898 71.6 مهم 

X44 41 68.3 6 10 13 21.7 2.466 0.832 82.2 عالي األهمية 

X45 26 43.3 12 20 22 36.7 2.066 0.899 68.8 مهم 

X46 12 20 14 23.3 34 56.7 1.633 0.801 54.4 متوسط األهمية 

X47 19 31.7 12 20 29 48.3 1.833 0.886 61.1 مهم 

X48 19 31.7 13 21.7 28 46.7 1.850 0.879 61.6 مهم 

X49 22 36.7 14 23.3 24 40 1.966 0.882 65.2 مهم 

X50 46 76.7 8 13.3 6 10 2.666 0.655 88.8 عالي األهمية 

 مهم 69.52 0.847 2.0879 35.84 19.49 44.67 المعدل

 .SPSSالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

الفقرات الخاصة بمبدأ المساءلة  إزاء إدراك المبحوثين أنإلى  (21)تشير نتائج الجدول        
(X41-X50) ىذه الفقرات مقابل  عن (44.67%))نعم(  ببمغ المعدل العام لإلجابة  إذ

( من عينة الدراسة بدون رأي في 19.49%ىذه الفقرات، و) )ال( عن ب( أجابوا %35.84)
 (0.847)وانحراف معياري  (2.0879)اإلجابة عن فقرات ىذا المتغير، وجاء ذلك بوسط حسابي 

 درجة بمستوى %( وىي تشير إلى69.52مساحة المقياس مقدارىا ) وقد كانت نسبة اإلجابة عن 
نجد اتفاب أغمبية  (2). ومن خالل مقارنة ذلك مع الوسط الحسابي الفرضي المساوي  ) ميم (

برز . أما أاألفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة عمى أىمية وجود ىذا المبدأ بالنسبة لممنظمة 
تمزم منظمتنا كوادرىا البشرية لممشاركة في ) X50الفقرات التي أسيمت في إغناء ىذا المبدأ فيو 

وبوسط حسابي قدره  (76.7%))نعم(  ب دورات تدريبية لتحفيزىم وتطوير أدائيم( وبنسبة اإلجابة
بمستوى أىمية  (88.8)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن (0.655)وانحراف معياري  (2.666)

بتدريب  اىتمتن المنظمة وخالل السنوات القميمة الماضية وفي ىذا الجانب فإ )عالي األىمية(



661 

العاممين في المنظمة بالمشاركة في دورات تدريبية مختمفة  ألزمتو وتطوير كوادرىا البشرية 
الموضوعات منيا ما يخص الموارد البشرية وسموكو ومنيا ما يتعمب بالجانب الفني والميني ، 

 فاب واالقتصاد( بفتح  اإلدارة)كمية كركوك كما اىتمت المنظمة المبحوثة بالتنسيب مع جامعة 
لقاءالعديد من المؤتمرات المشتركة ،  إجراءجديدة من التعاون من خالل  المحاضرات من قبل  وا 

الكمية ومحاولة تقديم كل ما طرأ من مستجدات في المفاىيم والمصطمحات والسياسات  أساتذة
ذلك إجراء العديد من الدراسات عمى مستوى  عن  ًفضال،  البشريةفي جانب الموارد  واإلجراءات

الي في ىذه المنظمة )كعينة( محاولة من الباحثين في تشخيص الدكتوراه والماجستير والدبموم الع
يجادالمشكالت  .  أفضلمستوى  إلىترتقي المنظمة وعاممييا  أنجل الحمول المناسبة ليا من أ وا 

ال توجد معايير محددة تتقاضى بموجبيا منظمتنا األجور عن الخدمات ) X46فيما جاءت الفقرة 
وانحراف معياري  (1.633)وبوسط حسابي قدره  (20%))نعم(  بالتي تقدميا( بأقل نسبة اإلجابة 

، تعد  بمستوى أىمية )متوسط األىمية( (54.4)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن (0.801)
معيار سمم الرواتب )تحقب المساواة( لتخضع  ن األجور ،  إذ إ ىذه الفقرة منطقية وتحاكي الواقع

ال تخضع لمبدأ  كون غير منصفة ) غير عادلة( ، وقدقد ت إال أنيا  ضمن معايير معينة ،
قد يضعف من كفاءة  األداءمقابل  األجرن غياب معايير فإ َّم، ومن ث   األداءمقابل  األجر

ن مجال المرونة فيو ، وأ الجيات العميا من  ًىذا السمم يقر مركزيا أن  ًعمما المنظمة والعاممين ،
التي يمكن من خالليا تحفيز  واألدواتك بعض الوسائل المنظمة تمتمأن  إال ، ًيكون محدودا

يفادو عاممييا مثل ) كتاب شكر ،   .ترقية وغيرىا (و دورات خارج البمد ، و ،  ا 
 ن .كما يدركو المبحوثو  مبدأ العدالةفيما يأتي وصف لمتغير  :العدالة  .1

ات نحرا واالالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية ( : 22) الجدول 
 مبدأ العدالةلمتغير ومستوى األهمية  المعيارية

 الفقرات

 نعم
(3) 

 بدون رأي
(2) 

 ال 
(1) 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
 مستوى األهمية

 % ت % ت % ت

X51 40 66.7 7 11.7 13 21.7 2.450 0.832 81.6 عالي االهمية 

X52 29 48.3 12 20 19 31.7 2.166 0.886 72.2 مهم 

X53 44 73.3 5 8.3 11 18.3 2.550 0.790 85 عالي األهمية 

X54 34 56.7 10 16.7 16 26.7 2.300 0.869 76.6 مهم 

X55 24 40 10 16.7 26 43.3 1.966 0.882 65.5 مهم 

X56 35 58.3 9 15 16 26.7 2.316 0.873 77.2 مهم 

X57 29 48.3 12 20 19 31.7 2.166 0.886 72.2 مهم 

X58 26 43.3 20 33.3 14 23.3 2.200 0.798 73.3 مهم 

X59 33 55 13 21.7 14 23.3 2.316 0.833 77.2 مهم 

X60 17 28.3 9 15 34 56.7 1.716 0.884 59.2 متوسط االهمية 

 مهم 74 0.8533 2.2190 30.34 17.84 51.82 المعدل

 .SPSSالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 
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)نعم(  براء المبحوثين بخصوص اإلجابة وجود اتفاب بين   (22)يتضح من نتائج الجدول      
)نعم(  ب، إذ بمغ المعدل العام لإلجابة  (X51-X60)الذي غطى الفقرات بشأن مبدأ الكفاءة 

( 17.84%ىذه الفقرات، و) عن)ال(  ب( أجابوا 30.34%ىذه الفقرات مقابل ) عن (%51.82)
من عينة الدراسة بدون رأي في اإلجابة عن فقرات ىذا المتغير، وجاء ذلك بوسط حسابي 

مساحة المقياس مقدارىا  وقد كانت نسبة اإلجابة عن  (0.8533)وانحراف معياري   (2.2190)
. ومن خالل مقارنة ذلك مع الوسط الحسابي  بمستوى ) ميم (%( وىي تشير إلى درجة 74)

نجد اتفاب أغمبية األفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة عمى أىمية  (2)الفرضي المساوي 
 X53برز الفقرات التي أسيمت في إغناء ىذا المبدأ فيو ا المبدأ بالنسبة لممنظمة . أما اوجود ىذ

مناطب حضرية متطورة البقاء بيا(  إلىن في قطاع الصحة الذين يتم تنسيبيم ل العاممييفضت (
 (0.790)وانحراف معياري  (2.550)وبوسط حسابي قدره  (73.3%))نعم(  ب وبنسبة اإلجابة

أعاله  تشير النسب ، إذبمستوى أىمية )عالي األىمية(  (85)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن
تقديم الخدمات الصحية في المناطب الريفية الزالت تعاني من  أننتيجة منطقية وىي  إلى 

من المناطب الريفية  األىاليالضعف ، وفي بعض الجوانب متخمفة ، وليس أدل من ذلك قدوم 
والمعدات  واألجيزةمن ذوي االختصاص ، وعدم وجود الرعاية  األطباءالمدينة لعدم وجود  إلى

المدينة لتمقي العالج  ومراجعة  إلىالقدوم  األىاليك يمجأ الكافية في المناطب الريفية ، لذل
تتيح منظمتنا االطالع عمى المعمومات ) X60. فيما جاءت الفقرة االختصاصيين األطباءعيادات 

)نعم(  بوالتقارير لمعاممين وأصحاب المصالح بشكل عادل وعمى حد سواء( بأقل نسبة اإلجابة 
مساحة  وبنسبة إجابة عن (0.884)وانحراف معياري  (1.716)وبوسط حسابي قدره  (%28.3)
ال نضع الموم عمى المنظمة  أن، إذ يجب  بمستوى أىمية )متوسط األىمية( (59.2)المقياس 

المعتمدة في منظماتنا ال يوجد فييا معمومات  اآلليةن بالمعمومات ، أل اإلفصاحلحاالت عدم 
 طيعون تفسيرىا .دقيقة أو ال يستطيعون الحصول عمييا أو ال يست

 ن .كما يدركو المبحوثو االستجابة فيما يأتي وصف لمتغير مبدأ  : . االستجابة7
 ات نحرا التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واال:  (23) الجدول 

 مبدأ االستجابةلمتغير  ومستوى األهمية المعيارية

 الفقرات

 نعم
(3) 

 بدون رأي
(2) 

 ال 
(1) 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
 مستوى األهمية

 % ت % ت % ت

X61 34 56.7 10 16.7 16 26.7 2.300 0.869 76.6 مهم 

X62 19 31.7 13 21.7 28 46.7 1.850 0.879 61.6 مهم 

X63 33 55 10 16.7 17 28.3 2.266 0.880 75.5 مهم 

X64 33 55 13 21.7 14 23.3 2.316 0.833 77.2 مهم 

X65 36 60 10 16.7 14 23.3 2.366 0.843 78.8 مهم 

X66 31 51.7 13 21.7 16 26.7 2.250 0.856 75 مهم 

X67 12 20 14 23.3 34 56.7 1.633 0.801 54.4 متوسط األهمية 
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 الفقرات

 نعم
(3) 

 بدون رأي
(2) 

 ال 
(1) 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
 مستوى األهمية

 % ت % ت % ت

X68 42 70 6 10 12 20 2.500 0.813 83.3 عالي االهمية 

X69 35 58.3 9 15 16 26.7 2.316 0.873 77.2 مهم 

X70 36 60 10 16.7 14 23.3 2.366 0.843 78.6 مهم 

 مهم 73.82 0.8490 2.2163 30.17 18.02 51.82 المعدل

 .SPSSالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

 (X61-X70) األسئمةالفقرات الخاصة بمتغير االستجابة الذي يضم  (23)يتضمن الجدول      
من عينة الدراسة  (51.82%)أن إلىتشير النتائج  الخاصة بالمبحوثين ، إذالتي تمثل المؤشرات 

لدييم القدرة عمى االستجابة لالحتياجات الصحية لمسكان عمى جميع المستويات ، وجاء ذلك 
، بانحراف معياري بمغ  (2)وىو أعمى من الوسط الفرضي البالغ  (2.2163)بوسط حسابي 

، مما يدل عمى  (ميمبمستوى أىمية ) (73.82)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن(0.8490)
 X68الفقرة  أنالمبحوثين حول عبارات االستبيان الخاصة بيذا المبدأ . ويالحظ  إجاباتتجانس 

حصمت عمى أعمى ( تيتم منظمتنا بالتدريب أثناء الوظيفة وخارجيا لضمان تحقيب أفضل تدريب)
 (83.3)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن(0.813) واالنحراف المعياري  (2.500)حسابي وسط 

ال تيتم منظمتنا بتدريب وتطوير القوى العاممة ) X67أما الفقرة  (.عالي األىميةبمستوى أىمية )
واالنحراف المعياري (1.633) وسط حسابي بمغ  قد حظي عمى أدنى (عمى اختالف مستوياتيا

بمستوى أىمية )متوسط األىمية( ، وعند  (54.4)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن (0.801)
نو في الحقيقة أ إالمتناقضة ،  اإلجابات أننجد  األولىاالطالع عمى السؤالين ففي الوىمة 

بالتدريب وتحقيب النتائج ،  المنظمة تيتم أن إلىيشير  (68)واقعية ومنطقية ، فالسؤال  اإلجابة
ىذا  أنالمنظمة ال تيتم بالتدريب عمى اختالف مستوياتيم ،  أن إلى يشير (67)السؤال  في حين
 اإلداريةلكافة العاممين عمى مختمف مستوياتيم  بنفسيا الدرجةبفرص التدريب ال تتاح  أنيعني 

المستشفيات  أرقىدورات تدريبية في  إلىرسمون يُ  األطباءالمختمفة ، فعمى سبيل المثال 
)معظم ميزانية التدريب( . في حين ال  ًوالجامعات في العالم ، وتخصص ليا ميزانيات كبيرة جدا

أو خدمية واالكتفاء بدورات  إداريةفي مستويات   خرينعاممين  إلىتتاح ىذه الفرص لمتدريب 
 عامة غير تخصصية قميمة الكمفة مما يخمب ىذا التباين .

 .نكما يدركو المبحوثو الصوت والمشاركة فيما يأتي وصف لمتغير مبدأ  . الصوت والمشاركة :8
ات نحرا التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واال:  (24)  لجدول ا

 مبدأ الصوت والمشاركةلمتغير   ومستوى األهمية  المعيارية

 الفقرات

 نعم
(3) 

 بدون رأي
(2) 

 ال 
(1) 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
 مستوى األهمية

 % ت % ت % ت

X71 14 23.3 4 6.7 42 70 1.533 0.853 51.1 متوسط األهمية 

X72 12 20 14 23.3 34 56.7 1.633 0.801 54.4 متوسط األهمية 
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 الفقرات

 نعم
(3) 

 بدون رأي
(2) 

 ال 
(1) 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
 مستوى األهمية

 % ت % ت % ت

X73 28 46.7 12 20 33.3 46.7 1.983 0.965 66.1 مهم 

X74 28 46.7 12 20 20 33.3 2.133 0.891 71.1 مهم 

X75 29 48.3 12 20 19 31.7 2.166 0.886 72.2 مهم 

X76 27 45 13 21.7 20 33.3 2.116 0.884 70.5 مهم 

X77 31 51.7 11 18.3 18 30 2.216 0.884 73.8 مهم 

X78 30 50 5 8.3 25 41.7 2.083 0.961 69.4 مهم 

X79 32 53.3 7 11.7 21 35 2.183 0.929 72.7 مهم 

X80 44 73.3 5 8.3 11 18.3 2.550 0.790 85  األهميةعالي  

 مهم 69.13 0.8751 2.0746 38.17 16.16 45.66 المعدل

 .SPSSالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

 األسئمةالفقرات الخاصة بمتغير الصوت والمشاركة الذي يضم  (24)يتضمن الجدول      
(X71-X80)  من عينة  (45.66)أن إلىتشير النتائج  المؤشرات الخاصة بالمبحوثين ، إذالتي تمثل

الدراسة يشاركون في رسم االستراتيجيات والسياسات الخاصة بيم ، وجاء ذلك بوسط حسابي 
وبنسبة  (0.8751)  ، بانحراف معياري بمغ  (2)وىو أعمى من الوسط الفرضي البالغ  (2.0746)

، مما يدل عمى تجانس إجابات  (ميمبمستوى أىمية ) (69.13)إجابة عمى مساحة المقياس 
مرجال يمتمك ل) X80الفقرة  أنالمبحوثين حول عبارات االستبيان الخاصة بيذا المبدأ . ويالحظ 

إذ بمغ الوسط الحسابي  (لسماع صوتيم في اتخاذ القرارات يانفس منظمتنا الفرصةوالنساء في 
بمستوى أىمية  (85)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن(0.790) واالنحراف المعياري  (2.550)

ىذه المنظمة ال يوجد فييا التفريب يعود  أنوىي نتيجة منطقية والدليل عمى  (عالي األىمية)
، ونسبة كبيرة من الطبيبات  في المنظمة ذات مستوى ثقافي عال   نالعاممو  } اآلتية لألسباب

ن طبيعة التعامل مع الناس ، وأ َّنأصواتي   إيصال ن  ع  مناصب عالية ويستط   ن  م  والممرضات يشغ  
والنساء(  ن من الرجالنفسيا )العاممو  القوةب)المرضى( من رجال ونساء يتطمب وجود العنصرين و 

، ووجود نسبة كبيرة ممن حصموا عمى شيادات عميا من خارج  ، وذات تحصيل عممي عال  
الذي قد ال نجده في المنظمات مما انعكس ىذا عمى ىذه المنظمة  العراب ومن كال الجنسين

يشارك المجتمع في منظمتنا لمتعبير عن الكيفية التي تجمع ) X72أما بخصوص الفقرة  .{األخرى
 ( 0.801) واالنحراف المعياري (1.633) فقد حظيت عمى أدنى وسط حسابي بمغ  (الميزانيةبيا 

والسبب في عدم  بمستوى أىمية )متوسط األىمية( (54.4)مساحة المقياس  وبنسبة إجابة عن
الجيات العميا ومجال التصرف إلدارة  الميزانية تقرر من  أن إلىالتفاعل مع المجتمع يعود 

 .إال في مجاالت ضيقة  ًالمنظمة محددة جدا
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لحوكمة  اآلثار المتوقعةلمتغير  ألهميةاوتحميل مستوى وتشخيص  : وصفحور الثانيالم

 . الموارد البشرية  ي حالة تطبيقها
 تطبيقيا عبر  الموارد البشرية في حالة اآلثار المتوقعة  لحوكمةعتمد الباحث في قياس متغير ا

اد لمتعرف عمى مستوى إدراك المبحوثين ليذا المتغير وذلك باعتم (X81- X88)فقرات  ثماني (8)
 :ن ليذا المتغير كما يدركو المبحوثو  وصف َّممقياس ليكرت الثالثي ، ومن ث  

ات نحرا الحسابية واالالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط :  (25) الجدول 

 لحوكمة الموارد البشرية  ي حالة تطبيقها اآلثار المتوقعةلمتغير األهمية مستوى و المعيارية

 الفقرات

 نعم
(3) 

 بدون رأي
(2) 

 ال 
(1) 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
نسبة 
 اإلجابة

 
 مستوى األهمية

 % ت % ت % ت

X81 56 93.3 - - 4 6.7 2.885 0.454 96.2 عالي األهمية 

X82 53 88.3 5 8.3 2 3.3 2.850 0.444 95 عالي األهمية 

X83 54 90 3 5 3 5 2.850 0.480 95 عالي األهمية 

X84 51 85 5 8.3 4 6.7 2.783 0.555 92.7 عالي األهمية 

X85 53 88.3 5 8.3 2 3.3 2.850 0.444 95 عالي األهمية 

X86 52 86.7 5 8.3 3 5 2.816 0.503 93.8 عالي األهمية 

X87 51 85 5 8.3 4 6.7 2.783 0.555 92.7 عالي األهمية 

X88 51 85 3 5 6 10 2.750 0.627 91.6 عالي األهمية 

 عالي األهمية 94 0.5077 2.8208 5.8000 6.4375 87.7 المعدل

 .SPSSالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

الفقرات  إزاءمواقف عينة الدراسة كانت ايجابية  أن (25) نالحظ من نتائج الجدول       
ىذه  عن (87.7%))نعم(  ببمغ المعدل العام لإلجابة  ، إذ (X81 – X88)الخاصة بيذا المتغير 

( من عينة الدراسة بدون 6.4375%ىذه الفقرات، و) ن)ال( عب ( أجابوا 5.8%الفقرات مقابل )
وانحراف معياري  (2.8208)رأي في اإلجابة عن فقرات ىذا المتغير، وجاء ذلك بوسط حسابي 

درجة  إلى%( وىي تشير 94مساحة المقياس مقدارىا ) نوقد كانت نسبة اإلجابة ع  (0.5077)
 (2)( . ومن خالل مقارنة ذلك مع الوسط الحسابي الفرضي المساوي  األىميةبمستوى ) عالي 

المتغير بالنسبة  نجد اتفاب أغمبية األفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة عمى أىمية وجود ىذا
)سيمعب تطبيب حوكمة  X81برز الفقرات التي أسيمت في إغناء ىذا المبدأ فيو ألممنظمة . أما 

 (93.3%))نعم( ب  ( وبنسبة اإلجابةفي تحسين أداء الموارد البشرية ًميما ًالموارد البشرية دورا
مساحة المقياس  نوبنسبة إجابة ع (0.454)وانحراف معياري  (2.883)وبوسط حسابي قدره 

سيوائم ) X88و  X87و  X84بمستوى أىمية )عالي األىمية( . فيما جاءت الفقرات  (96.2)
سيؤدي تطبيب حوكمة ( ، و)الموارد البشرية اولويات الوظيفة مع احتياجات العمل تطبيب حوكمة

( ، و الموارد البشرية إلى تحديد األدوار والسمطة والمسؤوليات ومساءلة جميع العاممين واإلدارة
ب  اإلجابة( بأقل نسبة نجاز األىداف بشكل أخالقيإتطبيب حوكمة الموارد البشرية في سيساعد )

وانحراف  تالي( عمى الت2.750( و )2.783و) (2.783)وبوسط حسابي قدره  (85%))نعم( 
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مساحة المقياس  نوبنسبة إجابة ع تاليعمى الت (0.627)و  (0.555)و  (0.555)معياري 
وعمى الرغم من كانت  بمستوى أىمية )عالي األىمية( تاليعمى الت (91.6)و (92.7)و (92.7)
 لذلك .  اآلتية األسبابنعزو  أننو يمكن أ إال)ال( ىي نسبة قميمة  ب إجابتيم

  لبعض العاممين باتجاه مفيوم حوكمة الموارد البشرية . التشاؤميةالنظرة 
 يجابية .ما ستطبقو المنظمة سيحقب نتائج إ نعدم القناعة بأ 
 يب حوكمة قد يكون من الناس الذين ستتضرر مصالحيم من تطب واألخطر  األىمالسبب  إن

 الموارد البشرية .
 نو :)بدون رأي( فإ إجاباتيمكانت  ن  أما م  
 يعرفونيا أو لم يفيموىا .  ال أنيم 
 أعماليمينعكس عمى  أنالذي من المحتمل كون العاممون يخافون من التغيير قد ي . 
  وال ييميم تقدم وتطور المنظمة ، مما يعني ضعف والئيم وانتمائيم  تشاؤميةقد تكون نظرتيم

 لممنظمة .
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 المبحث الثاني

 المؤشرات التمهيدية

 : تم تأشير االتيتشخيص الوصف و الو  المقابالت والمالحظة إجراءبعد 

ىل لديك  ويتم ذلك من خالل فرز الفقرة الرابعة والمتضمنة )الخبرة واالطالع فرز ذوي  : اولا 
ب )نعم( لدييم االطالع  أجابمن  أنسنعتبر  ( ، إذ ة في مجال حوكمة الموارد البشريةخبر 

 :   اآلتييود الباحث ان يوضح والخبرة في مجال بحثنا ، وبيذا الخصوص 

 األسئمةتم توجيو بعض  ، إذمقابمة جميع المستجيبين عن استمارة االستبانة  جرت - أ
عدم معرفتيم بيا   اإلجاباتمدى معرفتيم بحوكمة الموارد البشرية ، فكانت جميع  ًوتحديدا

معرفتو بالحوكمة بشكل عام وليس حوكمة  أكدالذي العينة  أفراد  ألحدواحدة  إجابةباستثناء 
بتحصيل عممي واالقتصاد  اإلدارةحد خريجي كمية ارد البشرية والسبب في ذلك كونو أالمو 
 ( . ناول ىذا الموضوع ) حوكمة المنظماتالذي يجري ت( / قسم المحاسبة بكالوريوس)
أن ) الحوكمة (  ينة وبعض ذوي االختصاص كان ىناك تصورالع أفرادمن خالل مقابمة  - ب

العينة قد اشتركوا في دورات الحكومة  أفرادلكترونية ( ، ولكون العديد من ىي ) الحكومة اإل
لدييم الخبرة الكافية في مجال حوكمة الموارد  أنبنعم  أدى إلى اإلجابة ، مماااللكترونية 
 البشرية .

عدم وجود برامج  وا، أكد كركوكصحة  االقسام والشعب في دائرة ومن خالل مقابمة مدير  - ت
خاصة أو استراتيجيات باتجاه حوكمة الموارد البشرية ، وعدم وجود نظام خاص معمول بو 

عمى الرغم من وجود العديد من في المنظمة المبحوثة فيما يخص حوكمة الموارد البشرية 
 .فافية وغيرىاالمتغيرات التي تشير الييا كالمساءلة والش

العينة  أفرادمن  ًاقسم أن إالعمى الرغم من محاولة توضيح ىذا التصور الخاطئ ،  - ث
ة من قبل بحوكمة الموارد البشرية ، وبعد استالم االستبان االعتقاد بمعرفتيم عمىاستمروا 

 فيما يخص حوكمة األسئمةالعينة ، قام الباحث بتوجيو بعض  أفراد الباحث بعد ممئيا من 
بعدم  تشير اإلجاباتعممياتيا ( ، كانت و ،  آلياتياو ،  أدواتياو الموارد البشرية )عناصرىا ، 

 بالشكل الكافي في ىذا المجال . وفيم إدراكوجود 
السؤال الرابع فيما  العينة ب )نعم( عن  أفرادبيا  أجابعند االطالع عمى النسبة التي  - ج

 ( ، وعمى  ؟ ىل لديك خبرة في مجال حوكمة الموارد البشرية المعمومات الشخصية ) يخص
بما موجود لدى المنظمة  ًعالية قياسا تعد أنيا  إال% ( 77الرغم من كونيا نسبة متدنية ) 

، وعدم  رسمي   افر لممنظمة ىيكل  من ) إطار رسمي ( لحوكمة الموارد البشرية ، إذ ال يتو 
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وحوكمة الموارد البشرية بشكل كمة بشكل عام وجود خطط أو استراتيجيات لتبني الحو 
 خاص.

 : المعمومات الشخصية الحظنا اآلتي ( من6( و ) 5فيما يخص الفقرة ) : ثانياا 

        ر رسمية فيما يخص نشاطات تدريبية رسمية وغي أودورات  أوعدم وجود برامج  - أ
سب وح اإلجابات أن) حوكمة الموارد البشرية ( ويعتقد الباحث  أو(  ) حوكمة المنظمات

)ىل اشتركت في نشاطات  % ( لفقرة 77التي كانت ) النسب التي جاءت بيا النتائج 
ىل اشتركت في نشاطات %( لفقرة )77( ، و )وبرامج تدريبية في مجال حوكمة المنظمات

الموارد  تدريبية في ( ىي اشتراكيم في دوراتوبرامج تدريبية في مجال حوكمة الموارد البشرية
مبادئ أساسيات بعض القضايا التي تخص  إلىعام جرى التطرق فييا  شرية بشكلالب

التوظيف بشكل عممي ، واتباع إجراءات حوكمة الموارد البشرية مثل أىمية المعمومات ، 
عقد المؤتمرات والندوات  عن ًفضالوغيرىا .   األداءتدريب الموارد البشرية ، وتقييم و 

 إدارة) قسم      واالقتصاد اإلدارةكمية  وباألخص كركوكوالمحاضرات بالتنسيق مع جامعة 
والتواصل  إيصالفي  ًميما ً( ، ىذه المؤتمرات والندوات والمحاضرات كانت رافدا األعمال

كون المورد البشرية  وأىميتيابما يتعمق بالموارد البشرية من خالل التعريف بالموارد البشرية 
 ثمن في المنظمة .ىو المورد األ

عالية فيما يخص مجال  تعد أنيا إالمتدنية  أنياوعمى الرغم من  اإلجابةكانت نسبة   ب.
 : اآلتية األمور والمالحظة خالل المقابالتاستنتج الباحث من  ، إذدراستنا 

 الموارد البشرية واضح المعالم ومطبق . حوكمة عدم وجود نظام (7
ىيكل و عدم وجود ىيكل حوكمة الموارد البشرية رسمي . ) الرسمية تعني وجود نظام ،  (7

 لجان وغيرىا من المتطمبات ( .و ىيئات ، و ،  أدواتو ،  آلياتو ، 
دارتوتمتمك المنظمة سجل مخاطر الموارد البشرية   ال (3  . وا 
 لمتدقيق اال انيا غير متخصصة بتدقيق الموارد البشرية .وجود عدد من اجيزة وانظمة  (4

 بشكل   لحوكمة الموارد البشرية ) ل يوجد تطبيقيمكن استنتاج  ًمجمل ما جاء آنفا إلى ًواستنادا 
 . رسمي في المنظمة المبحوثة ( 
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 ن :فقد تبي   لموارد البشرية ومجاالتو وتقاناتوأما فيما يخص تدقيق ا : ثالثاا 

 أن إال،  بمفيوميا العممي المتكامل عدم قيام المنظمة المبحوثة بتدقيق الموارد البشرية . أ
فر بعض ىذه المضامين ولكنيا موزعة ايعني عدم وجود بعض مضامينو ، إذ تتو  ىذا ال
 . والشعب والوحدات األقسامالمنظمة المختمفة والموزعة بين  إجراءاتبين 

 لمتدقيق االجتماعي والتدقيق الشخصي . افتقار المنظمة المبحوثة . ب
 ال توجد ميزانية الموارد البشرية . . ت
والسياسة القابمة  اإلدارةالقصور في فحص والبحث عن التناقضات بين ممارسات  . ث

 الوقائية والعالجية . اإلجراءاتجل اتخاذ ، وذلك من أ لمتطبيق والمتطمبات القانونية
التحميل المعمق لوظيفة الموارد البشرية  آللياتامتالك المنظمة المبحوثة  محدودية . ج

 التحسينات . إلىتحتاج  وأينلتحديد مناطق القوة والضعف 
قدرتو  لمموارد البشرية مما يعني محدودية ًفعاال ًامتالك المنظمة المبحوثة تدقيقا ضعف . ح

تقميص  إزالة أو لغرضيكون  أنبين ) الذي ( و ) ماذا ( يجب  الفجوات دعمى تحدي
 حجم الفجوات .

 وارد البشرية .عدم وجود سجالت خاصة بتدقيق الم . خ

لموارد البشرية تدقيق ا) ل توجد تطبيقات ليمكن تأشير  ًإلى مجمل ما جاء آنفا ًواستنادا
 .( كركوكفي دائرة صحة  بمجالته وتقاناته

الموارد البشرية ىي لعمل  إن األسئمة الخاصة باآلثار المتوقعة في حال تطبيق حوكمة : رابعاا 
انتقال من مستوى معين إلى مستوى أفضل وكانت األسئمة واضحة وليس فييا غموض يمنع من 

 اإلجابة عمييا ، وذلك لعدم إعطائو التبرير لعدم فيم السؤال .

وكمحصمة فإن نسبة االتفاق عمى دعم العاممين لتطبيق حوكمة الموارد البشرية من خالل اآلثار 
( ، كما أن الفقرات جميعيا حصمت عمى نسبة 9333-%85ة لتطبيقيا تراوحت بين )المتوقع

 %( وبمستوى أىمية )عالي األىمية( .9637-%9736بمغت بين ) ًإجابة عالية جدا
)يدعم العاممون في المنظمة المبحوثة تطبيق حوكمة   االتي يمكن استنتاجوبيذه النتيجة 

 . (بقت""الموارد البشرية  "" لو ط  
 : يأتيما  إلى أعاله  األسبابنعزو  أنلما تقدم أعاله يمكن 

تضع  أنالمرتبطة بوزارة وليست مستقمة وال تستطيع  المنظمات إحدى المنظمة المبحوثة  تعد  .7
 من الوزارة الحتراميا القوانين والتعميمات السائدة .  إيعازرسمية بدون موافقة أو  ًاطر أ  
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نما كركوكفقط بدائرة صحة  ان ىذا الموضوع ليس متعمق .7 في العراق  معظم المنظمات وا 
الموارد  إدارةالرائدة في مجال  والتقانات األنظمةتعتمد فييا عمى ىذه  والعالم لم تصل لمرحمة

 الموارد البشرية بصورة عامة . إدارةالمشاكل الجوىرية التي تعاني منيا  إحدىالبشرية ، وىي 
المجاالت  إلىفي ىذه المنظمات ) الصحية ( تتجو في اىتماميا األسبقيات واألولويات   .3

ما زالت  أنيا إالفي ىذا المجال عمى المستوى العالمي  ًالصحية وىي متطورة جدا والتقانات
 الموارد البشرية . إدارةمحدودة في مجال 

ح لمعاممين في الموارد البشرية كما متا إدارةعدم االىتمام في السابق بتطوير العاممين في  .4
تطوير كوادرىا في ب منذ بضع سنوات بدأت كركوكصحة  أن دائرة  إالالقطاع الصحي ، 

عدادبعثات الدراسات العميا  إلى إرساليمالموارد البشرية وذلك من خالل  إدارةمجال  البرامج  وا 
في األخيرة في السنوات  ًوالمؤتمرات والندوات في ىذا المجال بصورة مكثفة جداوالنشاطات 

 . تطور العممي الصحي في ىذه المنظمةالموارد البشرية لمواكبتيا ال إدارةمجال 
دارةبصورة عامة  اإلدارةمشكالت  ىحدإ .5 الموارد البشرية بصورة خاصة ىي المفاىيم  وا 

، فالزال العديد يخمط بين ىذه المصطمحات كما حصل  ًغير المتفق عمييا كميا أوالمعتمدة 
المفيومين  أن سيمامفيوم الحوكمة ومفيوم الحكومة اإللكترونية وال لخمط بينفي حالتنا با

 . )المؤسسات العراقية( حديثي التعامل لدينا
م ومفيوم حوكمة عا وجد مشكمة حقيقية في الخمط بين مفيوم حوكمة  بشكل  أنو ت يرى الباحث .6

االستعمال  إلىحوكمة  دخمت  أن في حوكمة  ، إذ ًجدا ًاخاص ًاالتي تعد جزءالموارد البشرية 
ال زالت غامضة لدى العديد ، ودخمت حوكمة الموارد البشرية  نياإبحيث  ًمنذ فترة قميمة نسبيا
فترة كافية لتفيم وتداول مفيوم حوكمة  بصورة عامة وحوكمة  ، إذ لم تتاح ًمنذ فترة قميمة جدا

 خاص . الموارد البشرية بشكل  
 ًومتفقا ًنو ىناك العديد من المصطمحات في المغة االنكميزية نجد ليا معنى واضحاأالشك  .7

عميو إلى حد اإلجماع في المغة العربية . ولكن في مقابل ذلك ىناك العديد من المفاىيم التي 
في المغة العربية ، تعكس ذات المعنى يعبر عنيا  عميو ًامتفق ًادقيق ًامصطمحال توجد ليا 
حد األمثمة الحية عمى ىذه المفاىيم ىو أن أتي تعكسيا المغة االنكميزية ، و الوالدالالت 
. وعمى المستوى المحمي لم يتم التوصل إلى مرادف متفق عميو في  Governanceمصطمح 

أعطاه   Corporateن اقتران ىذا المصطمح مع كممة أمغة العربية ليذا المصطمح ، كما ال
نو وجد خمسة عشر أ(  777:  7006،  ياق يذكر )الصالحأكثر من مدلول . وفي ىذا الس

، و حاكمية  المنظمة) حوكمة  ية لتفسير المصطمح المذكور وىيمعنى في المغة العرب
، و التحكم المشترك ، و التحكم المؤسسي ، و اإلدارة  المنظمةنية ، و حكما المنظمة

، و المشاركة الحكومية ، و إدارة  المنظمة، و السيطرة عمى  المنظمةالمجتمعة ، و ضبط 
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، و اإلدارة الحقة لمشركة ، و  المنظمةالرشيدة ، و توجيو  المنظمة،  و  المنظمةشؤون 
سوف يعتمد ه الدراسة . وألغراض ىذ(الحكم الصالح لمشركة ، و أسموب ممارسة سمطة اإلدارة

اختصارا )  ، الذي يرمز لو  Corporate Governanceالباحث مصطمح حوكمة  عمى 
CG  ، ) ًوحوكمة الموارد البشرية الذي يرمز لو اختصارا ( HRG ) 

 ًبدال ًوعمميا ًكممة بديمة في المغة العربية معتمدة عمميا إيجاد األفضلنو من أ يعتقد الباحث .8
 . األشخاصالعميق لدى  عن كممة " الحوكمة " التي قد ال تعطي االنطباع والمفيوم

المنظمة والعاممين فييا مع وجود  إدارةالمقابالت ظير لدينا وجود روح التعاون مع  أثناء .9
ن طبيعة عمل والتقانات ، خاصة وأ األنظمةالحماس واالندفاع والرغبة في تطبيق ىذه 

والمواىب المتميزة التي تتقبل المدروسة ىي مؤشر عمى توفر الطاقات والميارات المنظمة 
ىذه المنظمة العتماد  إداراتلة ورغبة كما الحظنا الدعم المباشر من التطوير والتقدم بسيو 

المتوقعة نتيجة  باآلثارالخاصة  اإلجاباتفي  ًالمتطورة وىذا ما ظير واضحا ىذه التقانات
 فيما يخص المفاىيم . ًاعتماد حوكمة الموارد البشرية ، واتفاقيم وبنسبة عالية جدا

 بإدارةالخاصة  وكمة الموارد البشرية ( والتقاناتحالرائدة مثل )  األنظمةان تطبيق  .70
التمويل الخارجي ) وزارة الصحة (  إلىالموارد البشرية مثل ) ميزانية الموارد البشرية ( تحتاج 

من قبل وزارة الصحة  والتقانات األنظمةليذه  األموالتخصيص  أو، وبسبب عدم وجود 
ييات الجيات العميا ، لذلك افتقرت المنظمة ولكون المنظمة المدروسة مقيدة بتعميمات وتوج

 . والتقانات األنظمةلمبحوثة ليذه ا
السجالت العامة ىي مسألة حاسمة لعممية تدقيق الموارد البشرية ، إذ  إلىعممية الوصول  إن .77

العالقات عمى  األحيانبعض السجالت قد تعتمد في بعض  إلىعممية الوصول  إن
، ولغرض ىذه العالقات في الحصول عمى المعمومات المطموبة تأثيرالشخصية ومدى 

حوكمة الموارد البشرية  مبادئ إحدىالتي ىي الشفافية  إلىالتغمب عمى ىذه العقبة نحتاج 
 وتدقيق الموارد البشرية .

 قد يسبب مشكمة لتدقيق الموارد البشرية . فر معمومات دقيقة عن الموارد البشريةاعدم تو  .77
 إلى تؤدي أن، يمكن  لم يتم التعامل بيا بشكل حذر ودقيق إن تدقيق الموارد البشرية إن .73

 بآثارالصراع ىذا   ينعكس أنويمكن   أفرادىاصراعات وخالفات في المنظمة وبين  خمق 
 .  سمبية عمى المنظمة وعاممييا
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 انفصم انثبنث

 انًجحث انثبنث

 تحهيم َتبئج انذراسخ

 تحهيم َتبئج انذراسخ واختجبر انفزضيبد 
بغيةةت قيقيةةد ف ةةدرا ر درراةةت ر يع يةةت ناتةةت ر بيعلةةعو نقبنيةةم ر تا نتةةعو ر  زتةةت   ةةع بتن ةةن يت      

ناةةرر    ةةع ًف ةة  ، نقي يةةن لقعها ةةع بدطةةت قط ةةم تةةع ر بعيةةي ن ةةدرد راةةقبيعع     ةةت تيةةعنر، نبييةةعد 
 يلةةةت ر بيةةةي نر تقةةةعب و ر عينةةةيت تةةةت  يلةةةت ر بيةةةي تةةةع تةةةنظ    ةةةذ   لظتةةةتر زيةةةعررو ر تيدرليةةةت   ت

 قي يةةةن لقةةةعه  راةةةقاررض  أق راليقنةةةعص فةةة   ةةةذر ر تاةةةعن نفيتةةةع يةةةنذني ر يبةةةر  ن  ر تلظتةةةت ر تبين ةةةت
 ر دررات نريقبعر فر يعق ع .
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 : اختجبر انفزضيخ الونً  اولا 

ػػػدتت يػػػف ا   ػػػت ت ال )   )  بحركيػػػل اغيػػػرارد اغبلػػػرتل اغيتي  ػػػل يبػػػ دئ تتػػػراار اغيتاتػػػرات اغتػػػن اس
اغيع ريػػػػ ت ل راغي ػػػػ لغل ل راغرؤتػػػػل راغتريػػػػا اال ػػػػتراتتين ل راغلػػػػا اتل ل راغكاػػػػ لة ل راغعداغػػػػل ل 

      ( راال تي بل ل راغصرت راغيل ركل ( ان اغينظيل اغيبحر ل ؟
 بيعلعو نيكنع رقاع   ذ  ر لز ت ع ر بيعلعو بقيتت نريد  ن   تادن ر ققييم  ق ك رقم قت ين تاتن ت ت   
نطةد راةقيدم  ةذر رواة نم   ينةنن   ةط تقناةط  ، نذر قادى ر ناط ر ياعب  لقطت ر تلقنةا ًياعبيعن

(  تةةع ر ةةط يةةدٍ    نرإلاعبةةت بةةة  عو( دراةةٖ(  فق ةةد طةةع  رإلاعبةةت بةةة  رإلاعبةةعو ذرو ر قةةيم ر    يةةت نذ قةةم ن
ناةةط بع ات يةةةت ر ياةةةعبيت قةةةم ريقاةةةعم ر تق َّمتةةةع  َةةن  ، ( دراةةةت ٔ(   فق ةةد نرإلاعبةةةت بةةةة   ال قةةيع( درإ 

 -رآلقيت :
 ( 4× أتفك (+)عذد أفراد العيىت المجيبيه ال2×(+)عذد أفراد العيىت المجيبيه إلى حذ مب 3×  اتفك)عذد أفراد العيىت المجيبيه                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الوسط الحسببي
 عذد العيىت المختبرة لفئت معيىت

 ارض اغنت ئج رتا تره  
 تع  دي م رط ع نتارفت رالاقبعلت ن ط ازفيع ، ق تع ر از  رونن راقتعررو ارى فرز راقتعر 

( راقتعر  ، فتع ر از  ر  عل  ف   ر تقبق  تع ٙٔر ق  كعع  دد ع  ف  ينكتت ر تنررد ر بعريت 
نع  ت يت ف  تاعن ينكتت ر تنررد ر بعريت. نذ  نر تارفت رالاقتعررو تتع  يس  دي م رالط ع

ناع  قرقيم ر قي ين نفد تع اع  ب قررو راقاررض انرلم ر تينر رونن تع  ًيدنيعراليقاعم قتو 
 -رالاقبيعع نكتع يأق  :

غدتهـ اطالع رخبرة ان يف  األوسبط انحسبثيخ انًزجحخ لستجبثبد انعيُخ : ( 62) انجذول 
 يي ؿ حركيل اغيرارد اغبلرتل

 األسئهخ           

 

 جىاَت انًحىر

 

 (62انًزجحخ لستجبثبد انعيُخ )ٌ = األوسبط انحسبثيخ 
عـذد 

 األسئهخ

 

 *اإلجًبني

 
 5س 4س 3س 2س 1س

 2.3 ٕ    ٕ.ٕ ٖ.ٕ اغيع ري ت
 2.4 ٘ ٘.ٕ ٖ.ٕ ٗ.ٕ ٙ.ٕ ٙ.ٕ اغي  لغل

 2.5 ٔ     ٘.ٕ اغرؤتل اإل تراتتيتل
 2.3 ٖ   ٕ.ٕ ٗ.ٕ ٗ.ٕ اغلا اتل
 2.1 ٘ ٜ.ٔ ٙ.ٕ ٕ.ٕ ٕ.ٕ ٛ.ٔ اغكا لة
 2.3 ٕ    ٔ.ٕ ٗ.ٕ اغعداغل

 2.2 ٘ ٕ.ٕ ٗ.ٕ ٕ.ٕ ٛ.ٔ ٗ.ٕ لاال تي ب
 1.7 ٖ   ٜ.ٔ ٘.ٔ ٙ.ٔ اغصرت راغيل ركل

 2.2       انًعذل اإلجًبني**
 ر بعيي ن دردر تندر تع 
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 ر تارفت يس  دي م رط ع ن تتع  روناعط ر ياعبيت ر ترايت الاقاعبعو ر ايلت نارى ريقاعم
  : ر بعريت نكعلو ر لقعه  كتع يأق  ر تنررد ف  تاعن ينكتت

ييف غتس غدتهـ اطالع  األوسبط انحسبثيخ انًزجحخ لستجبثبد انعيُخ: (   27)   انجذول 
 رخبرة ان يي ؿ حركيل اغيرارد اغبلرتل

 األسئهخ           

 

 جىاَت انًحىر

 

 (44انًزجحخ لستجبثبد انعيُخ )ٌ = األوسبط انحسبثيخ 
عـذد 

 األسئهخ

 

 *اإلجًبني

 

 5س 4س 3س 2س 1س 

 2.4 ٕ    ٗ.ٕ ٖ.ٕ اغيع ري ت
 2.3 ٘ ٖ.ٕ ٕ.ٕ ٖ.ٕ ٖ.ٕ ٘.ٕ اغي  لغل

 2.4 ٔ     ٗ.ٕ اغرؤتل اإل تراتتيتل
 2.4 ٖ   ٗ.ٕ ٗ.ٕ ٖ.ٕ اغلا اتل
 2.1 ٘ ٔ.ٕ ٖ.ٕ ٕ ٔ.ٕ ٔ.ٕ اغكا لة
 2.3 ٕ    ٕ.ٕ ٗ.ٕ اغعداغل

 2.2 ٘ ٖ.ٕ ٗ.ٕ ٗ.ٕ ٛ.ٔ ٖ.ٕ لاال تي ب
 1.8 ٖ   ٕ ٛ.ٔ ٘.ٔ اغصرت راغيل ركل

 2.2       انًعذل اإلجًبني**
 ر بعيي ن دردر تندر تع 

 اتيت ر ايلت  ناتع   بعكنٍ  األوسبط الحسببيت المرجحت الستجبببث العيىت نقم في ع ريقاعم
 ق  :نكعلو ر لقعه  كعآل

 انعيُخ األوسبط انحسبثيخ انًزجحخ لستجبثبد : (28)   انجذول 
 األسئهخ           

 جىاَت انًحىر
 

 (26األوسبط انحسبثيخ انًزجحخ لستجبثبد انعيُخ )ٌ = 
عـذد 

 األسئهخ

 

 *اإلجًبني

 
 5س 4س 3س 2س 1س 

 2.3 ٕ    ٕ.ٕ ٗ.ٕ اغيع ري ت
 2.4 ٘ ٖ.ٕ ٗ.ٕ ٗ.ٕ ٖ.ٕ ٙ.ٕ اغي  لغل

 2.4 ٔ     ٗ.ٕ اغرؤتل اإل تراتتيتل
 2.3 ٖ   ٕ.ٕ ٘.ٕ ٖ.ٕ اغلا اتل
 2.2 ٘ ٕٔٓ ٘.ٕ ٕ.ٕ ٔ.ٕ ٕ.ٕ اغكا لة
 2.3 ٕ    ٔ.ٕ ٘.ٕ اغعداغل

 2.2 ٘ ٖ.ٕ ٖ.ٕ ٖ.ٕ ٜ.ٔ ٖ.ٕ لاال تي ب
 1.7 ٖ   ٔ.ٕ ٙ.ٔ ٘.ٔ اغصرت راغيل ركل

 2.2       انًعذل اإلجًبني**
 ر بعيي ن دردر تندر تع 
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 عذد األسئلت .  \اإلجمبلي = مجموع األوسبط الحسببيت المرجحت  *

 عذد جواوب المحبور . \المعذل اإلجمبلي = مجموع أجمبليبث جواوب المحبور  **
 فع( لاد 26,27,28نارر  تقعرلت  ألناعط ر ياعبيت ر ترايت   ادرنن ر    ت ف      ن لد

يقط تع قم  فعرإلاعبعو تققعربت نيتكع راقلقعج  فعن ط تع ، ن ذر يعير  ر لام تققعربت ن ط يدٍ 
ر اتيت  يس  دي م  فعف  تاعن ينكتت ر تنررد ر بعريت (  تكعفي تارفتفرز م   كذني يبر  ن 

ر اتيت ال يارفنع ينكتت ر تنررد  فعر يبر  نرالط ع ر كعف  ب ذر ر اعلم ر دطيد تتع يال  
د ر بعيي ف   ت يعو ر قي ين رإلينعهيت   ط ر بعريت بعكن تيدد . ن  ط  ن  ذ ك فقد ر قت

 اتيت راقتعررو رالاقبعلت نبدنع قازهت .
 -ر بعيي ر تؤعررو ر قي ي يت رآلقيت : راقي ص( ٕٛ  نتع ي ن ر ادنن 

ب غو طيتت ر ناط ر ياعب  ر تراح   اقاعبعو ر ك يت ن اتيت انرلم ر تينر ب دا ققييم  .1
ف  ر تلظتت  تع فاعايعو تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريت ودَّ  ُ  تقغيررو ر ق  ر تدى قنرفر

ر تلظتت ر تبين ت  رالاقاعبعو ف  فع( ن   نععر  ن ط 2.2ر تبين ت تادن ناتع     
 (   ط تاعيت ر تيزرع .2  فند ر ناط ( ر  ر   ر بع غ   يظيو بققدير 

 : ن  ط ر لين رآلق   تنررد ر بعريتقدراو انرلم ر تينر ر تقت  ت ب تعليت تبعدئ  ينكتت ر .2
  ر تاع  ت  تبدفر  ر تقغيررو ر ق  ُ دَّو تع فاعايعو تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريت ويظي - ف

 ( .2.4( بع ترقبت رون ط بأاتع   ناط ياعب  تراح   ، نر رؤيت رإلاقررقيايت
          تبدف   ر تقغيررو ر ق  ُ دَّو تع فاعايعو تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريتو ين  - م

ر ادر ت (   ط ر ترقبت ر  عليت بإاتع   ناط ياعب  تراح ن ،  ر ع عفيتن   ر تا نتعو ، 
 2.3. ) 

،  تبدف   رالاقاعبت  ر تقغيررو ر ق  ُ دَّو تع فاعايعو تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريتو لع  - و
 ( .2.2(   ط ر ترقبت ر  ع  ت بإاتع   ناط ياعب  تراح   نر ك ع  

تبدف   ر ننو   ر تقغيررو ر ق  ُ دَّو تع فاعايعو تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريتو ين  - ي
 ( .1.7نر تععركت (   ط ر ترقبت ر يعتات بإاتع   ناط ياعب  تراح  

تبعدئ   تقغيررو ر ق  ُ دَّو تع فاعايعو تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريت ع اتيت ر قيم  فإ َّمنتع  َ 
ر تنررد ر بعريت ققت  تع ققدير فند ر ناط بعاق لع  تبدف   ر ننو نر تععركت ( ر ذي  ينكتت

 ينن   ط ققدير دنع ر ناط .
بيع طيم   دنع ر ناط ( ،   فند ر ناط ( بع قتعد  ز و ناعبعو انرلم ر تينر ر  تععقن  .3

 فدلع : ( ٜٕ  (   ط تاعيت ر تيزرع كتع تبيع ف  ر ادنن 2ر ناط ر ياعب  رالفقرر    
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 تجىيت إجبثبد يجبلد انًحىر ثبعتًبد انىسظ الفتزاضي * يًثم :  (62) انجذول 

 القيم ببلىسبت 
 االفتراضي

 جواوب المحور

  العذد

 ( ت)متذوي المجموع

 (4.5(إلى)4مه)

)دون الوسط( 

 (2( إلى )4.5مه)

)فوق الوسط( 

 (2.5( إلى )2مه)

)عبليت( 

 (3(إلى)2.5مه)

 2  2   المعلومبث

 5 4 4   المسبءلت

 4  4   الرؤيت اإلستراتيجيت

 3  3   الشفبفيت

 5  5   الكفبءة

 2  2   العذالت

 5  4 4  االستجببت

 3  4 2  الصوث والمشبركت

 26 4 22 3  المجموع

 ( .3عذد المستويبث ) \( 4+2+3* المتوسط االفتراضي = مستويبث الترجيح )
 ر بعيي ن دردر تندر تع 

 -نتع ر ادنن يقبيع  لع تع يأق  :
( ناعبت تبنبت ٕ( نر بع غت  ر تا نتعو  اعلم رونن تع  ر تينر    فند ر ناط ( قعكن ر قيم  - ف

ر تقغيررو ر ق  ع ف( ناعبت روتر ر ذي يال  ٕ%( ، تع تاتنع رإلاعبعو ر بع غت  ٓٓٔلابت  
 . تع طني ن ط يدٍ  ف  ر تلظتت ر تبين ت ر تا نتعو تبدفتع فاعايعو  ودَّ  ُ 
 (ٗ( نر بع غت  ر تاع  تتع  ر تينر   ر  عل   اعلم  ن   ع يت(   فند ر ناط (ر قيم  ت نق - م
( ناعبت ٘، تع تاتنع رإلاعبعو ر بع غت   %(   ط ر ققع  ٕٓن  %(ٓٛناعبت تبنبت لابت   (ٔ، 

ف  ر تلظتت ر تبين ت طني  ر تاع  ت تبدف تع فاعايعو ودَّ ر تقغيررو ر ق   ُ   عفروتر ر ذي يال  
 . تع ن ط يدٍ 

( ٔ( نر بع غت  اقررقيايتر رؤيت رالتع  ر تينر    ع ي  اعلم ر   فند ر ناط ( قعكن ر قيم  - و
ع ف( ناعبت روتر ر ذي يال  ٔ%( ، تع تاتنع رإلاعبعو ر بع غت  ٓٓٔناعبت تبنبت لابت  

  .تع ف  ر تلظتت ر تبين ت طني ن ط يدٍ  اقررقيايتر رؤيت رال تبدف تع فاعايعو ودَّ ر تقغيررو ر ق   ُ 
( ناعبت تبنبت ٖ( نر بع غت  ر ع عفيتتع  ر تينر   ر رربت  اعلم   فند ر ناط ( قعكن ر قيم  - ي

ر تقغيررو ر ق  ع ف( ناعبت روتر ر ذي يال  ٖ%( ، تع تاتنع رإلاعبعو ر بع غت  ٓٓٔلابت  
 . تع يدٍ  ن طف  ر تلظتت ر تبين ت طني  ر ع عفيت تبدف تع فاعايعو ودَّ  ُ 
ناعبت لابت  (٘( نر بع غت  ر ك ع  تع ر تينر   ر يعتس فند ر ناط(   اعلم  قعكن ر قيم - ج
ر تقغيررو ر ق  ع ف( ناعبت روتر ر ذي يال  ٘تع تاتنع رإلاعبعو ر بع غت   قع    ط ر ق%( ٓٓٔ 
تناند  بعكن  ايا ف  باض ر تاعالو  ر تبين تتبدف ر ك ع   ف  ر تلظتت  تع فاعايعو ودَّ  ُ 

 نبعكن طني ن ط يد تع ف  تاعالو فيرى .
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( ناعبت تبنبت ٕ( نر بع غت  ر ادر تتع  ر تينر   ر اعدس  اعلم   فند ر ناط ( ر قيم  ت نق - ح
ر تقغيررو ر ق  ع ف( ناعبت روتر ر ذي يال  ٕ%( ، تع تاتنع رإلاعبعو ر بع غت  ٓٓٔلابت  

 . تع ف  ر تلظتت ر تبين ت طني ن ط يدٍ  ر ادر ت تبدف تع فاعايعو ودَّ  ُ 
( نر بع غت رالاقاعبتتع ر تينر  ر اعبت قعكن ر قيم  دنع ر ناط( ن  فند ر ناط(   اعلم  - خ
( ناعبت ٘تع تاتنع رإلاعبعو ر بع غت   قع  %(   ط ر قٓٛ%( ،  ٕٓ( ناعبت لابت  ٗ( ،  ٔ 

ر تبين ت تبدف رالاقاعبت ف  ر تلظتت  تع فاعايعو ودَّ ر ق   ُ ر تقغيررو ع فروتر ر ذي يال  
 تناند  بعكن  ايا ف  باض ر تاعالو نبعكن طني ن ط يد تع ف  تاعالو فيرى .

نو نر تععركت(   اعلم ر  عتع تع  ر تينر  ر ن ن فند ر ناط( قعكن ر قيم   دنع ر ناط ( - د
تاتنع رإلاعبعو تع   ط ر ققع    %(ٖٖن   %(ٚٙتبنبت لابت   عوناعب (ٔن  (ٕنر بع غت  
تبدف ر ننو  تع فاعايعو ودَّ  ُ ر تقغيررو ر ق  ع فيال   روتر ر ذي عو( ناعبٖر بع غت  

 نر تععركت ف  ر تلظتت ر تبين ت تناند  بعكن  ايا .
ققةةةنرفر ال   رلةةة    ةةةطر قةةة  قةةةلص  ر بدي ةةةت نرفةةةض فر ةةةيت ر اةةةدم نب ةةةذ  ر لقةةةعه  اةةةيقم طبةةةنن ر  ر ةةةيت

  ر تا نتةةعو ، نر تاةةةع  ت ،  بر تقغيةةررو ر قةة  ُ ةةةّدو تةةع راعاةةيعو ينكتةةةت ر تةةنررد ر بعةةريت ر تقت  ةةةت 
نر رؤيةةت نر قناةة  رالاةةقررقيا  ، نر عةة عفيت ، نر ك ةةع   ، نر ادر ةةت ، نرالاةةقاعبت ، نر نةةنو نر تعةةعركت ( 

 . (ف  ر تلظتت ر تبين ت 
 : اختب ر اغارضتل اغ  نتل   نت ً 
 . ( تتراار يتط ب ت تطبتؽ حركيل اغيرارد اغبلرتل ان اغينظيل اغيبحر لال ) 
 اعت   د ر بعريت ايقم راقيدرم ر قي ين ران قيديد نتكعليت قبل  لظعم ينكتت ر تنرر تع ف      

اد ر قي ين ، نذ ي بدال ت تبعده ع ينكتت ر تنررد ر بعريت تدى قنرفر تقط بعو قطبيد بقي ين لقعه 
د رإلينعهيت ر ق  ققا د بتقغيررو تقادد  روباعد ، في بق ك رهتع ر طر ن يقت ت تت  اعت   طر ر

فيتع بيل ع با طعو تقدري ت ر ق  قيص تاتن ت ر ظنر ر قعع د ينن  دد تع ر تقغيررو قرقبط 
 اعت   ال يقط م ن ت فيت فرنض ن ط فع ر قي ين ر(  ٛٓٔ:  ٕٛٓٓفععر   ر يزر   ،  . نذ

ر تقغيررو فن ر تعع درو طيد ر دررات ن ذر  ن ابم ترنلق  ، نذ ايقتكع ر بعي نع ينن طبيات 
راع  ع  تع راقيدرت    ط فنات لطعد ف  ر درراعو ر ا تيت  قي ين  دد كبير تع ر تقغيررو نر 

طن تع ر انرتن ر ت تت ر ق  ققعكن تل ع ، نيام ر تعك ت ر تدرنات بييي ق ار ن ط  دد ف
 تناند  ف  ر بيعلعو ر تقينن   ي ع نقاط  باد ذ ك رولتنذج ر ت هم ر ذي تاظم راليق فعو ر

            يت ن ق ك ر تعك ت تع ي ن ننا تن ن     ظنر ر تقادد  ر تقغيررو . نفن ح
 قي ين بيعلعو  نينعهيعً  اد تل اعً  اعت   يُ فع ر قي ين ر(  ٜٕٛ:  ٕٔٔٓ  ينلس ن بدر قعدر ، 
بيل ع بدراعو تيق  ت تع رالرقبعط ر ق يين  ف  ننر  قنلي عو تاقق ت تقادد  ررقبطو فيتع 
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طعهتت   ط فاس لن يت   قنليا ، نيقن ط ر بعيي فيص  ذ  رواس ر قنلي يت نراقع عا تع 
  إلطعر ر لظري نر تلطد ر ا ت  ر ذي بدف ب  .  بيل ع تع ينعهص تعقركت نفقعً 

ن    ( Principle component method )ت رهيانطد ارى راقيدرم طريقت ر تركبعو ر 
بعأع ر بيعلعو رون يت نال   اعت   ، ن   طريقت  عتت ال قق تع عرنطعً نيدى طررهد ر قي ين ر

 دد رطن  ن طقناد فرنض   ط ريقبعر ع نقاقتد ق ييص تاتن ت كبير  تع ر تقغيررو ر تقرربطت 
كن تكنع رهيس  نعلعو رواعايت . نذ ر تكن  فنتع ر تركبعو ر لظريت ر ترقبطت قاتط بع تركبعو 

 ن  بعر   ع قركيم   تقغيررو ر تدرنات يكنع قبعيل  بت عبت ر تا نتعو ر ق  ي ار ع ر تكنع 
تتع ي ار  ر تكنع ر  ع ي  نكذ ك ر تكنع ر  عل  فكبر ، رونن فكبر تتع ي ار  ر تكنع ر  عل 

 ن كذر.
فقد  تدلع نزت ؤ  نر تقبلع  تع  دع ر بعيي  Kaplan  تبعدئ ر ق  يدد ع  ًنراقكتعال ًنقنرن 

فكر  نف تيت قطبيد  ر تبين ت ن ط نارر  باض ر قي ي و ر ق  قراخ  دى ر اعت يع ف  ر تلظتت
ينكتت ر تنررد ر بعريت ، نياند ر ابم ف  ر قتعد تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريت كنع ر تلظتت 

 ، ن كنع ر تبعدئ بت عبتًعر اعبقعر تنررد ر بعريت كتع فُ ر تبين ت  يس  دي ع نطعر رات   ينكتت 
ن ت نتيكنتت بعكن ايد قتكل ع تع ؤ د ر رؤيت ف  ي د تلظتت تاقق ت تار يطن  رون ط  قيقي

رقيعذ ر قررررو ر نعهبت نقاا  ع ذرو طدررو قلعفايت كبير  قاقطيت تع ي   ع تنركبت  ت يعو 
ينكتت ر تنررد ر بعريت    لقطت راللط د إلراع  ر د عهم تبعدئ  نعر قغيير نر قينن ، نذ 

ر ررايت ذرو ر تندرطيت ، نقبل  ل   قععرك  نق ع    ف  بلع  نقادين نقكييا ايعاعو 
رقأى ر بعيي ف  راقيدرم  ذر ر (  . ٗ:  ٕٗٔٓنتتعراعو ن ت يعو ر تنررد ر بعريت   يلقر ، 

      تلظتت ر تبين ت  قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت اعت     نطنا   ط تدى اع زيت ر ر قي ين ر
ر اتن بتبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريت  فع  تع ي ن تبعده ع ( ، نتع ي ن ر قي ين قنن لع ن ط 

ع كن تبدف تع تبعدئ ينكتت ر تنررد  غرض لاعح قطبيق ع ، نكتين ت فإتقط بعو ييقعج ن ط 
ر  بلت رواعايت رون ط  قطبيد  نذر تع طبقو فإل ع اقادر ق  ر تقط بعو تع  ًر بعريت قق تع  ددر

 م ر تقط بعو اتيت ع قذ ك فإ  ع ًق     يدند دررات ر بعيي .  ف  ينكتت ر تنررد ر بعريت نر 
  ط ر تقط م  عنره  ، نلتع قم رال قتعد   ط فتريع ، فن  تع رال قتعد   ط قاتيت  بعكنٍ  قارِ 

  قعبت( ف  تاتن ق  تت رويذ بلظر رال قبعر بقيت رواه ت ن تع ر اؤرن ر ذي ييتن ركبر قيتين 
، ن علي تع طلع ت ر بعيي بأ تيت ر تقط م   ع ف تيت ف  قيقيد رو درا ر تط نبت نر تقنيع  تع 

 ر تقط م ر ذي طد يؤدي ن ط فف ن قطبيد  ينكتت ر تنررد ر بعريت .
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 غيبدأ األرؿ : اغيع ري تا
ع ر انرتن ر ق  قم قبنيب ع نقي ي  ع فإ (32)( ن 31ن   (30)تع تاطيعو ر ادرنن          

تيق  ت  كل ع ت تت ف  قيديد ر تقغيررو ر تؤ ر   ر تاقي نت  ذ    ط ر رغم تع فل ع قعكن لابعً 
يتات  نرتن رهيات قغير بتاتن  تع  فع( لاد 40ر اتند ر رربت تع ر ادنن   ن ط، فع لظر 

 ( تع ر قبعيع ر ك   نر انرتن ر ق  قعتن  ذ  ر تقغيررو    :81.646 
 اغيتاترات غاقرة )يبدأ اغيع ري ت(: (30) اغيدرؿ 

 الفقرات ت

 تيت ؾ ينظيتن  اغقدرة ا ى ترغتد اغيع ري ت اغخ صل ب غيرارد اغبلرتل . .3
 تتراار غدى ينظيتن  نظـ يع ري ت اغيرارد اغبلرتل . .4
 بت ن ته  ررقت  . تييع ينظيتن ال زاغت  .5
يرحدة تتـ اته  تقدتـ ييتع اغيع ري ت ضيف نظ ـ راضح  يؤتيتل ينظيتن  أنظيل يع ري تغدى  .6

 اغيع غـ .
 تتراار غينظيتن  اغقدرة ا ى تراتر اغيع ري ت ذات اغص ل غصن ع اغقرار راغع ي تف ان اغرقت اغين  ب . .7
  تراتتيتل ان اغرقت اغين  باغيع ري ت اغصحتحل ان اغخطط االى ت تطتع ينظيتن  اغرصرؿ إغ .8
 ريد ان ينظيتن  يع تتر تعرتاتل غعن صر اغبت ن ت اغتن تتـ ييعه  .ت .9
 غدى ينظيتن  اغقدرة ا ى تح تؿ اغبت ن ت اغتن تتـ اغحصرؿ ا ته  يف خالؿ اغتاذتل اغيرتدة. .01

 غيبدأ اغيع ري ت تجبيٍ انعبيم يٍ انتجبيٍ انكهيانقيى انقبعذيخ وَسجخ :  (31) اغيدرؿ 
 َسجخ انتجبيٍ انتجًيعي

Cumulative % 

 َسجخ انتجبيٍ

% of Variance 

 انقيى انذاتيخ

Initial Eigen 

values 

 انعىايم

Component 

37.231 37.231 2.979 1 
54.281 17.050 1.364 2 
70.068 15.786 1.263 3 
81.646 11.576 .926 4 
89.186 7.541 .603 5 
95.015  5.829 .466 6 

100.000 4.985 .399 7 
100.000 3.428 .306 8 

 Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

 غيبدأ اغيع ري ت يصفىفخ انعىايم ثعذ انتذويز وانفزس: (32) اغيدرؿ 
 التببين 1.6553 1.6062 1.2154 1.1752 1.1330

 ةالنسبةالمئوي 0.207 0.201 0.152 0.147 0.142

-0.389 0.080  0.048  0.004 0.996  C10 

 0.152 -0.180  0.117 0.045 0.875 C3 
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0.123 -0.221 0.263 0.391 0.615 C8 

-0.210 0.760 0.350 0.488 0.563 C7 

0.201 0.892 0.436 0.033 0.332 C4 

-0.021 0.380  0.840  0.007  0.083 C5 

0.737  0.401 0.369 0.763 0.072 C6 

 0.331  0.346 0.359  0.810 0.057 C9 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

 

 
تقرنك   بعيي  فترٌ ن ط فع  ت يت ر قي ين ر اعت   (  ٜٕٛ: ٕٓٔٓنيعير  ينلس ن بدر قعدر ، 

يتكع رال قتعد   ط طريققيع ف  ر ق اير ، رون ط يقم في ع نديعن ر انرتن ر ق  قكنع في ع  ، نذ
تت قرك بقيت ر انرتن ، نر  عليت يقم رال قتعد في ع  (1)فكبر فن قاعني  ( Eigenvalue )ر قبعيع 

 .(%80≤)  ط لابت ر ق اير ر قاتيا    انرتن بييي قزدرد  ع لابت تقبن ت ف  ر ق اير 
 : ذ ك بتع يأق  ًتبررر (%80≤)نطد ررقأى ر بعيي ر قتعد روتر ر  عل  

تكعليت قطبيق ع ن  تيق  ت تع ييي ناند ع  لعك ر تقط بعو .ٔ  : ن  ط ر لين رآلق يعاق ع نر 
قيقعا ع ر تلظتت نال فل ع غير تناند  ننابت ر قطبيد ، نطد ياند ر ابم ف  تقط بعو  - ف

ع قطبيق ع ربتع يارض يعرج نتكعليت ر تلظتت ر تبين ت نففل ع ققت ن ط نانبت ر قطبيد 
 ندرر  ر تلظتت ن ط ر تاع  ت .

 قيقعا ع نغير تناند  نقاقطيت قطبيق ع .تقط بعو  - م
 ع ييقعج ن ط طررررو تع ر ا عو  ع ر تلظتت نتناند  نتطبقت  ن غعؤ ال قيقعاعو تقط ب - و

 ر ا يع فن قغيير ف  ر قنرليع ( .
  ع ف  ر تلظتت .عا ع ر تلظتت نتناند  نيتكع ن غعؤ ال قيقتقط بعو  - ي
ياط  تاعيت فكبر   بعيي نر تلظتت ر تبين ت ف  ر ييعررو ر ق  ايقيذنل ع ييعن  .ٕ

ر انرتن ر ق  قكنع في ع  في ع نديعن ر ذي يقمنذ طد يؤدي ر قتعد روتر رونن  ،ر تقط بعو 
 ن ط ن تعن  تتع يؤدي تت قرك بقيت ر انرتن (1)فكبر فن قاعني  ( Eigenvalue )ر قبعيع 

 قيقعا ع ر تلظتت نيتكع قطبيق ع .طد تقط بعو 
 : بعآلق  تبدف ر تا نتعو ر تقط بعو نتع  ذر ر تلط د يتكع قيديد 

 اغقدرة ا ى تح تؿ اغبت ن ت  .1

قنفر قكلن نايع ر تا نتعو ر قدر    ط قي ين ر بيعلعو نر تا نتعو تع ي ن فدنرو نتتو   ذر 
ر غرض. كتع فل ع قنفر كتيعو كبير  نت ن ت تع ر تا نتعو ف  تيق ا ر تاعالو . نقاع د 

   نتقنرٍز دنع نربعك ر اتن. فدنرق ع ف  نيدري ر قغيير ر تط نم ف  ر تلظتت بعكن ققعبا
 

(C) يت ن رطم ر اؤرن 
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 ت تراار يع تتر يردة اغبت ن ت راغيع ري  .2

قاد ر اند  تاؤن يت ر اتيت ،  ذر فإع تاأ ت قنرفر ر تا نتعو ر  رنريت ودر  رولعطت ر تيق  ت 
نذ ياقتد ف  قل يذ ق ك رولعطت   ط ر قررررو ر ق  قكنع ر تا نتعو ر  بلت  ًنت تع ًيينيع ًقاد فترر

ر بعريت  ردرواعايت في ع . نتع ر  رنري فع ققنم ر تلظتت  لد قنتيم لظعم تا نتعو ر تنر
بقيديد  د  تاعيير ر ق  قكنع   ط عكن قاعؤالو تل ع   تع لنع نكتيت ر تا نتعو ر ق  

 تاق يد ِتَع ر تا نتعو ؟ تع تدى قكررر ر يعات ن ي ع ؟ ر ناعهن نرآل يعو ييقعا ع ر لظعم ؟ َتْع ر
ر بعريت  رردر تلعابت إلينع  ع بع نطو نر تكعع ر تلعام ( . نيام قنتيم لظعم تا نتعو ر تن 

  ط نفد ينعهص ر تا نتعو ر تط نبت  ر دطت ، نر قكعتن ، ننيييت ، نر قنطيو ، نتن نطت ، 
نكعت ت ، نر ت  تت ، نر اريت ، نا  ت ر   م ، نر ترنلت ، نر عتن يت(    نيدي ت ، نر عكن ، 

تا نتعو  عم ق ب  تع ي   ع يعاعو ر اعت يع ر ق  يتكع ر قتعد ع كتؤعررو  قيعس فع  يت لظ
 ر تنررد ر بعريت .

 نظ ـ اغيع ري ت اغتدري .3

ن تنظا ، نييقني  ذر ف  ظن  ذر ر لظعم قيق ظ ندرر  ر تنررد ر بعريت باا و كعت ت  ع ك
ر اان   ط تا نتعو ققا د بينعهن  ر عينيت ن قا يت  ن يبررق  ر اعبقت ن رام ر نظي ت 
ر ق  يعغ  ع، ن لنع ر قدريم ر ذي ينن   ي ، كتع قاقيدم في ًع تاتن ت تع ر لتعذج ن 

، نراليقيعر  ر تاقلدرو ف  رولعطت كعفت ر ق  قتعرا ع ندرر  ر اعت يع  كقيطيط ر تنررد ر بعريت
نر قاييع، نر قدريم نر قلتيت رإلدرريت، نروانر نر ترقبعو، نر لقن ن ر قرطيت، نطيعس ك عيت فن ك ع   
ر اعت يع نغير ع( . ن تع فت  ت  ذ  ر لتعذج ن ر تاقلدرو   لتنذج راق م ر اتن ن لتعذج طيعس 

 ك ع   ر اعت يع نغير ع(.
  ترار نظ ـ يع ري ت اغيرارد اغبلرتل .4
 ر ا طت ذرو روطررا  اتيت تت نر ت  بع دطت ر تقت  ت ر يقعهد ذرو ر ت يد  ر تا نتعو قنفير عن

  ع ف  ً  ،  تلظتتر ف  ينكتت ر تنررد ر بعريت ننيت ا تت ياكس ذ ك كن  تلظتتر باتن
ر تنررد  ينكتت قد م ك  ع نر قنرليع ر قنر د نقطبيد نر يعرايت ر دري يت ر رطعبت فلظتت ا تت
قاد فلظتت تا نتعو ر تنررد ر بعريت ن .  در رو ا تت ف  يلاكس نبتع  تلظتتر ف  ر بعريت

 ات يعق  نرإلدرري  نظعها رو تعن رواعايت ر فلظتت  تن نظي يت قد م قطبيقعو ر قلنع
ع ر اعت يع تكَّ لظعم تا نتعو ر تنررد ر بعريت يُ  نعنذ ر يعنت بع تنررد ر بعريت ف  ر تلظتت . 

يقت  َّمت يع بعقاع  ر تا نتعو ، نتع  َ كبر   اعتل ات ف ن طر نننن ر ذرق    يدتت تتع يؤدي 
نراعن ف  ط نفارع ، نيركت   ط  عقد ر تلظتت قنتيم لظعم تا نتعو   تنررد ر بعريت ييقد 

 ًف   رولظتت ر تلعظر  ، كبر   تا نتعو ، نرطقنعد ركبر نلام يطأ فنطأ بك ير تعكتيعو ف
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ننو ، ن ر رطتيت   قنعالو قاتح بألنرع تقادد  تع رالقنعالو  بيعلعو ،  ر ققعلعو فع  ع
 نعنذ  (O'Brien & Marakas,2011:287)  ن ذر يق د تت تع اع  بدرراتفيدين نغير ع ( ن 

 قي ين ر قانيض ، نارد ت عررو ر اعت يع ،  لظعم تا نتعو ر تنررد ر بعريت  ن ر  دا تع
ل  يد م   ر قيطيط  ق بيت يعاعو ر اعت يع ف  رو تعن ، بتقط بعو ر اعت يع ( ، نف نر قلبؤ

عاعو نبررت  ر اعت يع ( ، نقطنير ر اعت يع   نننن ن ط نتكعليعق م ر كعتلت ، نر ايطر    ط اي
د م لظعم تا نتعو ر تنررد ر بعريت   اقاتعن رالاقررقيا  نر قكقيك   يت ن (ٕٗ  نر عكن

 نر ات يعق    تنررد ر بعريت .
 ر قدريم نر قطنير              ندرر  ر قانيض           ر قنظيا                  

 رولظتت
 اقررقيايترال
 

  رولظتت
  ر قكقيكيت
 رولظتت
 ر ات يعقيت

دعى َظبو يعهىيبد انًىارد انجشزيخ نالستعًبل الستزاتيجي وانتكتيكي وانعًهيبتي نهًىارد ( 64انشكم  )

 انجشزيخ

Source: O’Brien, James A. & Marakas. G. M. (2011) , Management 
information systems , 10thed , McGraw-Hill Companies, Inc., New York, P293. 

 اغيبدأ اغ  نن : اغي  لغل
ع ر انرتن ر ق  قم قبنيب ع نقي ي  ع فإ (35)( ن 34ن   (33)تع تاطيعو ر ادرنن   

تيق  ت  كل ع ت تت ف  قيديد ر تقغيررو ر تؤ ر   ر تاقي نت  ذ    ط ر رغم تع فل ع قعكن لابعً 
فربات  نرتن رهيات قغير بتاتن  تع  فع( لاد 34، فع لظر ن ط ر اتند ر رربت تع ر ادنن  

 ( تع ر قبعيع ر ك   نر انرتن ر ق  قعتن  ذ  ر تقغيررو    :88.185 
 اغيتاترات غاقرة )يبدأ اغي  لغل(: (33) اغيدرؿ 

 الفقرات ت
 ف ان ينظيتن  ي ؤرغت تهـ رتتـ ي  لغتهـ ا ته  . ي رتعرؼ اغع .06
 اغذتف تتي رزرف حدردهـ بلكؿ ارري راع ؿ .   تتـ ي  لغل اغع ي تف راغيدترتف .07
 تيت ؾ ينظيتن  آغت ت رضرابط يحددة ت يح بيع قبل اغيرظاتف اغتناتذتتف . .08
تريد ان ينظيتن  رصؼ رظتان ك يؿ غكؿ رظتال تعتيد كأداة ا ا ل ان يخت ؼ يي الت اغيرارد  .09

 تخطيظ انًىارد انجشزيخ 
 تتجع قىح انعًم 

 تخطيظ انتعبقت 
 تخطيظ تقييى األداء 

 حسبة تكبنيف انعقذ 
 انتُجؤ ثبنزاتت 

  كهفخ انعبيهيٍ تحهيم

 ووضع انًيشاَيخ
  

 فبعهيخ انتذريت 
 اَسجبو انىظيفخ 

  فبعهيخ انتعىيض وتحهيم

 انعذانخ 
 حهيم أفضهيخ انًُبفعت 

 الستقطبة 
  جذونخ وتخطيظ انقىي

 انعبيهخ

 تقييى انًهبرح 
 تقييًبد األداء 

 رقبثخ  قبئًخ انزاتت 
 إدارح انًُبفع 
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 اغبلرتل .
 اغيه ت ذات اغعالقل . يف  كؿ تنظتيتل ررظتاتل يعتيدةينظيتن  هت غ .01

 يبدأ اغي  لغلغ انقيى انقبعذيخ وَسجخ تجبيٍ انعبيم يٍ انتجبيٍ انكهي:  (34) اغيدرؿ 
 َسجخ انتجبيٍ انتجًيعي

Cumulative % 

 َسجخ انتجبيٍ

% of Variance 

 انقيى انذاتيخ

Initial Eigen 

values 

 انعىايم

Component 

31.799 31.799 1.590 1 
57.923 26.124 1.306 2 
74.963 17.040 0.852 3 
88.185 13.222 0.661 4 

100.000 11.815 0.591 5 
 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

 اغي  لغل يبدأغ يصفىفخ انعىايم ثعذ انتذويز وانفزس: (35) اغيدرؿ 
 

 التببين 1.590 1.306 0.852

 ةالنسبةالمئوي 0.347 0.244 0.162

0.340 0.124 0.779  C17 

-0.096 0.055 0.763  C19 

0.281 0.691 -0.460 C18 

0.608 0.603   0.341 C16 

0.124 0.708 0.136 C20 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 
  

  تبدف ر تاع  ت نيام لام ر قيتين قق تع :ر تقط بعو  فع (35) نيق ح تع ر ادنن   
 اع غتل اغي  لغل  .1

نيقند بذ ك فع قكنع  لعك تقعبات نققييم تقنرنن  إلدرر  تع روطررا ر تاليت ذرو     
ر ا طت بع تلظتت ن م فنيعم ر تن يت نر اعت يع نر تاقتت، نذ ك  ع طريد قنفير  يكن 
رطعب  درين ر تلظتت تت ن ب اعع ر قدطيد ر تاقق ت نفا ز  قدطيد ر تنررد ر بعريت ر ق  يقم 

عم بنرابعق ع بننر  تاقق ت ، نقاد  ت يت ن ت ر عيص ر تلعام ف  ر تكعع قعكي  ع   قي
ر تلعام نيدى رإلارر رو ر  اع ت ف  ر تاع  ت ر ذي يقم تع ي ن ننا نظي   كعتن  كن 

 نظي ت .
  ر ر ين غحركيل اغيرارد اغبلرتل ريرد إط .2

ن   ذلنر تنررد ر بعريت   تلظتت ، نذ   ط ندرر  ر تلظتت نياعد فاعس إلطعر فّاعن  ينكتت    
ر ذي يتكع تع قطّ بعو ر قعلنلّيت نر قلظيتّيت يد ر تففدر  ر تنررد ر بعريت. ن ن  ف قأ ير فّاعن 

علنع، نفع ينيغ فيكعم ر ق تت  ًتقلعاقع ، كتع يام فع يكنع قازيز ر ع عفيت نك ع ق عي    
 .نر قلظيتيت نر قل يذيت ر تيق  ت رإلعررفيتن يعو فيتع بيع ر ا طعو ؤ بن نح ققايم ر تا
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 اغي ؤرغتل  .3
 قيتن ر تاؤن يتف   يرغم ر ذي ر  رد ر ذك ، ر  رد ينعهص تع رهيات يعنيت ر تاؤن يت قاد
 تت ر تبعدئ ققنرفد فع رو تعن تاؤن يت بأع ق تع ر ق  رو تعن ق ك نلقعه  رو تعن ف 

 بعويطع  رال قرران ، ر عينيت ر تاؤن يت  قيتنقعتن  ر تاؤن يت نع .ر اعتيت رإللاعليت
يام فع قكنع   تلظتت راع ت  . نذ   رآليريع(  يدتت ر تاؤن يت ، نقيتن ر  عن نيعالو

نفع ياقرا ر تديرنع بأع   ي م نرابعو قاع  يتعيت ر بيهت نقاع   ، في طيت قؤدي ع ف  ر تاقتت
نن ت آ يعو قاتح باقعم ر تديريع ر قل يذييع نف  ع   ر اعت يع نقيايع ر يدتعو ر تقدتت   م ،

تا س رإلدرر ، نر قنرا بعكن فاعن  د روفررد ر ذيع يقاعنزنع يدند م، نر ع عفيت نر ادر ت ف  
 نيعنت ر اعت يع . كعفت ر تن يت فنيعمر قاعتن تت 

 اغيبدأ اغ  غث : اغرؤتل راغتريا اال تراتتين
ع ر انرتن ر ق  قم قبنيب ع نقي ي  ع فإ (38)( ن 37ن   (36)تع تاطيعو ر ادرنن       

تيق  ت  كل ع ت تت ف  قيديد ر تقغيررو ر تؤ ر   ر تاقي نت  ذ    ط ر رغم تع فل ع قعكن لابعً 
يتات  نرتن رهيات قغير بتاتن  تع  فع( لاد 37ر اتند ر رربت تع ر ادنن   ن ط، فع لظر 

 ر ق  قعتن  ذ  ر تقغيررو    :( تع ر قبعيع ر ك   نر انرتن 84.607 
 اغيتاترات غاقرة )يبدأ اغرؤتل راغتريا اال تراتتين(: (36) اغيدرؿ  

 الفقرات ت

  تراتتيتل راغ ت   ت اغيتع قل ب غيرارد اغبلرتل تريتهتل تلرؼ ا ى تطرتر اغخطط االغدى ينظيتن  غينل  .00
 اي ت ت رق بل تناتذ رتقتتـ نت ئج اغيرارد اغبلرتل . تراتتيتل ر ت   ت اع غل تضـ غدى ينظيتن  خطط ا .03
ينتظـ غتحدتد اغيي الت اغتن تريد اته  ح يل غتعدتؿ  تت بع ينظيتن  اغبتئل اغداخ تل راغخ ريتل بلكؿ   .04

 أهدااه  أر  ت   ته  أر يي ر  ته  ربضينه  ي  تتع ؽ ب غيرارد اغبلرتل
رتل را تراتتيت ته  غييتع ه  اإلبالغ اغينظـ غ ت   ت اغيرارد اغبلتيت ؾ ينظيتن  آغت ت ت تطتع يف خالغ .05

 راغع ي تف ان اغينظيل . اغيدترتف
 تراتتيتل راغ ت   ت اغيتع قل يخ طر اغتن ترايا تطبتؽ اغخطط االتب غ ينظيتن  ا ي ته  ب غتحدت ت راغ .06

 ب غيرارد اغبلرتل .
 ني زه  درف اغيترقع.اغينيزة أر اغتن تكرف ي ترى إيتل  تراتتتع ف ينظيتن  اف األهداؼ اال .07
 غدى ينظيتن  يؤلرات غيراقبل رتقتتـ نق ط اغضعؼ اغتن تيت يع غيته  أ ن ل تناتذ اغخطط . .08
دارة يخ طر اغيرارد اغبلرتل  .09  تضع ينظيتن  اغخطط اغالزيل غتحيؿ را 
غدى ينظيتن  ا تراتتيت ت غ يرارد اغبلرتل تتك يؿ يع ب قن ا تراتتيت ت اغينظيل ضيف رؤتل اغينظيل  .31

 رر  غته  
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يبدأ اغرؤتل راغتريا غ انقيى انقبعذيخ وَسجخ تجبيٍ انعبيم يٍ انتجبيٍ انكهي:  (37) اغيدرؿ 
 اال تراتتين

 َسجخ انتجبيٍ انتجًيعي

Cumulative % 

 َسجخ انتجبيٍ

% of Variance 

 انقيى انذاتيخ

Initial Eigen 

values 

 انعىايم

Component 

25.032 25.032 2.253 1 

40.316 15.284 1.376 2 

54.867 14.551 1.310 3 

66.527 11.660 1.049 4 

76.576 10.049 0.904 5 

84.607 8.031 0.723 6 

90.705 6.098 0.549 7 

96.569 5.864 0.528 8 

100.000 3.431 0.309  

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 
 يبدأ اغرؤتل راغتريا اال تراتتينغ يصفىفخ انعىايم ثعذ انتذويز وانفزس: (38)  اغيدرؿ 
 ر قبعيع 2.253  1.376 1.310 1.049 0.904
 تر لابت ر تهني 0.330 0.163 0.138 0.122 0.096
-0.081  0.182 0.124 -0.160 0.820 C29 
0.243 0.024 -0.153 0.276 0.768 C27 
-0.148 -0.088 0.570 0.017 0.591 C28 
0.773 0.246 0.642 -0.140 -0.134 C25 
-0.423 0.779 0.068 -0.177 0.124 C22 
0.331 0.157 0.178 0.674 0.181 C26 
0.011 0.033 0.769 0.228 0.121 C30 
0.213 0.086 0.076 -0.817 0.087 C24 
0.126 0.824 0.141 0.331 0.023 C23 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 
نيام لام  ر رؤيت نر قنا  رالاقررقيا  تبدف ر تقط بعو  فع (38) نيق ح تع ر ادنن 

 ر قيتين قق تع :
 إدارة يخ طر اغيرارد اغبلرتل  .1

قكنع  فعقنبح  ر تلظتت طعدر    ط قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت ، يام   ي ع  فعان فتع 
 : قيتر تاقنيعو ر يتات رآل   طلعطت. نذ يتكع ققايم في تلظتت 

 : روعيعص يلكرنع فع  لعك تععكن نال يريدنع رؤيق ع .األرؿ اغي ترى
: روعيعص ياقرفنع فع  لعك تععكن ن كل م يادنع رو ذرر  ادم ر قدر    ط  اغي ترى اغ  نن

 ي  ع .
: روعيعص يققب نع يقيقت فع  لعك تععكن ن كل م غير طعدريع   ط ر ين  اغي ترى اغ  غث

 ول م ال يارفنع كي يت تاع اق ع .
ننر ع ، نتاع اق ع : روعيعص يريدنع فع يرنر ر تععكن ر تيقت ت نتيعن ت ق اغي ترى اغرابع

 د ر نيييت ف  ر اتن .رهتع ي ن ر قا م نر طر 
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: روعيعص يارفنع تععك  م نطرد ي  ع نكي يت نعررك ر اتيت ف   اغي ترى اغخ يس
 . م نذر  زم روتر باد ين ر تعك تنفل م تاقادنع  تاع ات في تعك ت نر قغيير  تلظتق ،تاع اق ع

 ر تنررد ر بعريت( قيعنن رفت تاقنى ر قلظيم تع تاقنى فدلط ن ط تاقنى ف  ط ، نع  ينكتت
نقأتن ف  ر نننن ن ط ر تاقنى ر يعتس .ن اان  ذ  ر يركت   راللققعن ( تتكلت ققط م 
قغييررو  قعفيت تيدد    تلظتت تل ع ي د ر بيهت ر تلعابت  قبنن ر قغييررو نرقيعذ تبدف ر قيايع 

 يتكع  إلدرر  ر ا يع قيقيد ذ ك تع ي ن : َّمتع  َ ن  ،ر تاقتر
 .ر يننن   ط طعد  نتديريع تيقنيع .أ 

 م.رالاق تعر ف  ر تنررد ر بعريت تع ي ن ر قا م نر قدريم .
 و.قتكيع روعيعص نرإلعررا   ي م نرقيعذ ر قدربير ر تلعابت .

 ( SWOT. تح تؿ اغبتئل اغداخ تل راغخ ريتل )2
تع ر  رنري نارر  ققنيم دنري  تدى ر قزرم ر تلظتت بتبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريت، نيتكع 
رإلفعد  ف   ذر ر اعلم تع فاع يم ر قي ين رالاقررقيا   قي ين بيهت ينكتت ر تنررد ر بعريت ، 
نقعييص ر انرتن ر تؤ ر  ف  تدى رال قزرم ب ذ  ر تبعدئ. نذ ققت ن انرلم ر قن  ف  ينكتت 

 تنررد ر بعريت بقيديد ر تاؤن يعو بعكن نييح نقنفير فلظتت ر رطعبت ر دري يت ر ك ن   ت ن ر
 قدطيد ر تنررد ر بعريت بتاعالق  نققعلعق  ر تيق  ت (، نلظم ر تا نتعو نرالقنعالو ر تؤقتقت، 
نقرايخ ر قيم روي طيت   تلظتت، نرع في لقص في ع يتكع رع يعكن اعلم  اا.  نققت ن 

رص ر تقعيت  قطنير د عهم نفركعع ينكتت ر تنررد ر بعريت، بع تقغيررو ر ايعايت نر قعلنليت، ر  
نر تقغيررو رالطقنعديت، نر تقغيررو رالاقتع يت نر  قعفيت، نر تقغيررو ر ققعليت ، نف  يع ت  دم 

نكتت رإلفعد  تل ع بعكن نييح يتكع فع قعكن انرلم ق ديد  ينكتت ر تنررد ر بعريت. نقد م ي
ر تنررد ر بعريت ر قنر د ر تن ن ت إلدرر  ر تنررد ر بعريت نر ق  قا م ف  ي ض تيعطر ر تنررد 
ر بعريت ف  قل يذ رولعطت نرفت طيتت ر تلظتعو نطدرق ع   ط ر بقع  نرالاقتررر نقالم روزتعو 

ت(. نذ يقت   ط بتيق ا فلنر  ع   ر بعريت ، نرالطقنعديت ، نرإلدرريت ، نر تع يت ، نر تا نتعقي
نالبد  فع قكنع تتق كت  رؤيت  تاققب يت نر يت ندطيقت ً رياعبيعً  عقد ر تلظتت فع قي د  قأ يرر

ف تيت تقعبات تاققبن ر تلظتت ، نر تاع تت ف  نارر  قغييررو فاعايت ف  ب   يتكع فع ققيدد 
تع يلاام نتنررد ع تيق ا تاعالو ر تنررد ر بعريت ، نققدم روابعم  قبل  لتعذج ا نكيت نب

ر بعريت ، نقي د يع ت تع ر ق ع ن رإلياعب  درين ر تلظتت بيع اتيت ر اعت يع ، نقيقيد يعاعو 
نتقط بعو اتيت روطررا ف  ر تلظتت نالايتع ر تنررد ر بعريت ف  ر تلظتت ( . ن  ط ر تلظتت 

ي ن ناند رؤيت فع قا م ف  ي د رؤيت فع  ت نلعايت ف  تاعن ينكتت ر تنررد ر بعريت تع 
تيقنر  نبايطت ننر يت ، ت بيت  طتنيعو نقط اعو اتيت روطررا نبعكن يعص ر تنررد 
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ر بعريت ف  ر تلظتت ، نفع قكنع نرطايت نتتكلت ر قل يذ تع  دع ر تنررد ر بعريت ف  ر تلظتت ، 
 نتاع تت ف  قيقيد ر درفايت  اتيت ر اعت يع ف  ر تلظتت ، نفع قكنع تقرربطت.

  تراتتيتل اغينظيل تتيتل اغيرارد اغبلرتل يع ا تراك يؿ ات.  ٖ
اقررقيايت ر تنررد ر بعريت يلبغ  ر ق كير بنظي ت ر تنررد ر بعريت كتع فل ع  ن كعلو  غرض بلع  ر

ندرر  ر تنررد ر بعريت  فعقدرك ندرر  ر تلظتت  فعنيام ل  قاتن  ي د  يكن ينكتت ر تنررد ر بعريت
اقررقيايت ، كتع يام لظر رال قبعر  لد ن درد ر يطت رالقاد بت عبت عريك تكعفئ نيام فيذ  ب

اقررقيايت فع ققنرفد فلعطق ع تت تقط بعو رال يلظر ن ط ندرر  ر تنررد ر بعريت   ط ر قبعر  فع
ف   ت يعو ن درد نقل يذ  ًعراقررقياي ًععريك  عدَّ ، ن كع ر لظر ن ي ع   ط  َ  ر تلظتت فيام

 رالاقررقيايعو ر قلعفايت   ط تاقنى ر تلظتت . 
 اغرق بل راغتدقتؽ  .4

ُقيقد ف درا  قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت نرإلارر رو ر ق  قد م نع ناند ر قنرليع نر ايعاعو
نقا ن ت عم ر رطعبت ر يعرايت.  يعص بعكن  عم نقدطيد ر تنررد ر بعريت بعكنٍ  ر قدطيد ر دري  

 بتاعالق  نققعلعق قدطيد ر تنررد ر بعريت  ر تل ذ  نر ققعرير ر دنريت ر لعقات  ع كتع فع يطط ر اتن
نر قررررو ر ق  ُرقيذو بعأل ع، قاع د   ط قطنير لن يت ر اتن  نفلظتت ققييم ر تيعطر ر تيق  ت ،

نيعو ر لعقات  ع  ذ  رو تعن، كتع فع ناند بقل يذ ر ت يظعو نر قن  نرالرققع  بع ك ع رو
، ي تع قيقيد رو درا ر رطعبيت نق اي  ع، لظتتين ر تر دري يت بك ع    ع يت در رولظتت ر رطعبيت

 .فيتع يقا د بقطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت  رالاقععر  ر تن ن يت  إلدرر  ر قل يذيت نينفر
 غت تا االتص ؿ رآ .5

رالقنعن  ن  ت يت لقن نقبعدن  فعن ط (  ٜٖٙ:  ٕٓٓٓ قد فععر  درغر ننع ح ،      
غير ذ ك  قيقيد  فنر تا نتعو نروفكعر نر تعع ر نر قيم نرالقاع عو بيع ر اعت يع بعكن ع    

ققبت ر تلظتت بغيت قيقيد  فعفتع ر  رنري  َّمكن تع ر تران نر تاق م . نتع  َ ف درا تايلت  
ظعم رالقنعن ف  بيد ينكتت ر تنررد ر بعريت راقيدرم فاع يم تقادد   د م لف درف ع ف  قط

كبر طدر تتكع تع ر ادر ت نر ع عفيت ف  ر تاعت ت نتلح ر اعت يع فرنت رقاع يع ، ن تعع ف
قعيت ر تا نتعو  اتيت ر اعت يع نر تععركت ف  رام ن/  فنراقغ ن تع  دي م تع طدررو نيطط ، نر 

 نلت ر قررررو .

 بدأ اغرابع : اغلا اتلاغي
ع ر انرتن ر ق  قم قبنيب ع نقي ي  ع فإ (41)( ن 40ن   (39)تع تاطيعو ر ادرنن       

تيق  ت  كل ع ت تت ف  قيديد ر تقغيررو ر تؤ ر   ر تاقي نت  ذ    ط ر رغم تع فل ع قعكن لابعً 
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يتات  نرتن رهيات قغير بتاتن  تع  فع( لاد 40ر اتند ر رربت تع ر ادنن   ن ط، فع لظر 
 تع ر قبعيع ر ك   نر انرتن ر ق  قعتن  ذ  ر تقغيررو    : (84.787 

 اغيتاترات غاقرة )يبدأ اغلا اتل(: (39) اغيدرؿ 
 الفقرات ت
تخصص ينظيتن  ان يتزانتته  ن بل يئرتل يحددة غتناتذ يخت ؼ يي الت اغيرارد اغبلرتل  .34

 راغتطرتر راغترظتؼ رصت نل اغيرارد اغبلرتل رغتره  .راي ت ته  ك غتدرتب 
 ينظيتن  اف ح  ب ته  اغي غتل غ ييهرر رييتع أصح ب اغيص حل  تاصح .35
 ف ان ينظيتن  بلكؿ راضح رلا ؼ اغي  رات اغرظتاتل اغخ صل بهـ .تعرؼ اغع ي ر .36
  ؼ اغيعتلل .ي ترى ريدة اغخديل ركس عدؿ ب  تيرار ا ى ضرل غدى ينظيتن    ـ رراتب راضح رلا ؼ رتس  .37
 تيت ؾ ينظيتن  يع تتر غقت س تك ال اغخدي ت اغيقديل غ يرارد اغبلرتل بدقل . .38
ترضح ينظيتن  اغ رائح راغقرااد اغتنظتيتل اغتن تحكـ رتنظـ أريا اغنل ط رتحدد اغصالحت ت  .39

 راغي ؤرغت ت يق ب ه  .      
 ايؿ غكؿ رظتال تبتف اإليرالات رحدرد اغصالحت ت .تريد غدى ينظيتن  دغتؿ  .41

 اغلا اتلنًجذأ  انقيى انقبعذيخ وَسجخ تجبيٍ انعبيم يٍ انتجبيٍ انكهي:  (40) اغيدرؿ 
انتجًيعي  انتجبيٍ  َسجخ  

Cumulative % 
انتجبيٍ  َسجخ  

% of Variance 

انذاتيخ    انقيى  
Initial Eigen 

values 

 انعىايم
Component 

27.420 27.420 1.919 1 

46.090 18.670 1.307 2 

61.246 15.157 1.061 3 

73.722 12.476 0.873 4 

84.787 11.065 0.775 5 

93.637 8.849 0.619 6 

100.000 6.363 0.445 7 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 
 نًجذأ انشفبفيخ   انعىايم ثعذ انتذويز وانفزسيصفىفخ : (41) اغيدرؿ 

 اغتب تف 1.919  1.307 1.061
 اغن بل اغيئري 0.290 0.184 0.152
0.577 0.045 0.746 C38 
0.007 0.111 0.714 C35 
0.037 0.077 0.542 C37 
0.543 0.846 0.328 C39 
0.671 0.266 -0.284 C34 
-0.116 0.346 0.135 C36 
0.218 0.794 0.059 C40 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 
 لام ر قيتين قق تع : ننفد ع عفيت تبدف ر ر تقط بعو  فع (41) نيق ح تع ر ادنن 

 يتزانتل اغيرارد اغبلرتل   .1
 نتنر م نت عررو طدررو قطنير   ط رإلل عد  ن ر بعري ر تعن رفس ف  رالاق تعر        
 تع نر تا نتعو نر تاعرا ر ت ع يم تاتن ت  ن فن ، فدره  زيعد  تع يتكل  لين   ط رإللاعع
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  ع  ت ا ت تع نر قيم نرالقاع عو نر ت ن  عليت ا ت تع رودر  ن لعنر نر يبررو نر ت عررو ا ت
 ف   مر ق  قا ، ر لظعتيت نغير ر لظعتيت ر قا يم لظم طريد  ع رإللاعع   ي ع يينن ر ق 

يام   ط ر تلظتت  َّم. نتع  َ   ت    ع ر لعاتت نر  نرهد ر تلعفت تع بع قع   نقزيد فدره  قيايع
 ، ر تاليت روطررا ن ط ر تا نتعو ق ك نقننين ر بعريت بع تنررد ر تقا قت ر بيعلعو نطيعس قيديد
 نقنظيا نقاييع نريقيعر راققطعم ابين ف  ر تلظتت ققيت  ع ر ق  ر قكع يا  مق بذ ك ن  

 رالطقنعديت ر قيتت طيعس   ط في عً  قعقتن ن   ، تلظتتر    ذ  ر بعريت ر تنررد نقلتيت نقدريم
ذر كعلو . في ع ر اعت يع  ألفررد  ر تا نتعو قنفير ن ط ر بعريت قااط ر تنررد قكع يا تيعابتنر 
 ر لعاتت نر ياعهر نقلتيق ع الكقاعب ع   ي ع ر  ا   رإلل عد نتقدرر ر تنررد بق ك ر ترقبطت ر كتيت
 تيعاب  لظعم ر قتعد ي ن تع ر تا نتعو ق ك قنفير نيقم ، رإلي ن نقكع يا ر قرك يعالو  ع

ع تيزرليت ر تنررد ر بعريت اقاط  فإ .ر قررررو نلت ف  ن ي  رالاقلعد يتكع كت  نبقابير رنيع
  ط تدى طعب يق ع ف  ر ايطر    ط قيطيط نقلظيم نين ر تعك و نقالم ر تيعطر  ًتؤعرر

  ع فل ع اقاع د   ط رالاقيدرم روت ن  رفس ر تعن ر بعري . ًف   ، رالاقتع يت نرإللاعليت
 اغ رائح راغقرانتف اغراضحل تراار  .2

رالطقنعديت نرإلدرريت  قاد ر ع عفيت لظعم تقكعتن ققكعتن في  رآل يعو نرإلارر رو نر ت ع يم
نر تيعابيت نرالاقتع يت نر قعلنليت كعفت  قيقيد ر تاع  ت نر ققييم ودر  ر تلظتعو نيتكع فع 
قاقتد  ر تلظتت بنن   راقررقيايت ر  دا تل ع ر ق ع    ط فابعم ر  اعد ر تع   نرإلدرري ر ق  

 رالطقنعديت.قؤ ر ف  ر ا طت بيع روطررا ر رهيات في ع نبتع ييقد طيتق ع 
 غعي ت ت رصت نل اغيرارد اغبلرتل تخصتص ن بل يئرتل يف اغيتزانتل اغلا اتل ان  .3
 دم ناند تيزرليت ع عفت ننر يت ن عد ت فيتع يقا د بقطنير ر تنررد ر بعريت ن ت يعق ع طد  نع

قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت يال   عن اا قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت ، نذ  ن طيؤدي 
 ن طع ر تلظتت اقكنع بيعات فإ َّم( نتع  َ فيرىيع ت  ن طاللققعن  ر قينن تع ر يع ت ر يع يت ر

قينينعو ققا د بع تنررد ر بعريت ت ن قعكين باض ر  اعع ر يعنت بينكتت ر تنررد ر بعريت ، 
يبرر  ، نر تقعرلت ر تراايت  فنتاقععريع  ن طر يعات ن نر قدريم نر قطنير فيتع يقا د بع قطبيد ، 

ف   ت يت نلت  حٌ ن ن ن  رل قعحٌ يكنع  لعك  فعيام  َّمتع ر ل قعو ر  رنريت .  نتع  َ  نغير ع
قيقعج ر تلظتعو لظم  نلت ر قررررو ر ع عفت ، نن ت ر تيزرليعو ،  نذر قررر نقينيص ر تنررد. 

  .ن ققبت ر ل قعو
 اغيبدأ اغخ يس : اغكا لة

ع ر انرتن ر ق  قم قبنيب ع نقي ي  ع فإ (44)( ن 43ن   (42)تع تاطيعو ر ادرنن       
تيق  ت  كل ع ت تت ف  قيديد ر تقغيررو ر تؤ ر   ر تاقي نت  ذ    ط ر رغم تع فل ع قعكن لابعً 
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 نرتن رهيات قغير بتاتن  تع   فربات فع ( لاد43ر اتند ر رربت تع ر ادنن   ن ط، فع لظر 
 تع ر قبعيع ر ك   نر انرتن ر ق  قعتن  ذ  ر تقغيررو    : (86.504 

 اغيتاترات غاقرة )يبدأ اغكا لة(: (42) اغيدرؿ 
 الفقرات ت
 يحددة تتق ضى بيريبه  ينظيتن  األيرر اف اغخدي ت اغتن تقديه  .ال تريد يع تتر  .46
 ف يف ك ب رالل ا ي ته  .يكت تطرر ينظيتن  آغت ت ايؿ تس  .47
48 . 
. 

 تطرر ينظيتن  أنظيل حرااز ا دغل غزت دة إنت يتل اغع ي تف اته  .
 تعتيد ينظيتن  أنظيل أيرر يق بؿ األدال غيك اأة اغع ي تف راؽ أدائهـ . .49
 ت ـز ينظيتن  كرادره  اغبلرتل غ يل ركل ان دررات تدرتبتل غتحاتزهـ رتطرتر أدائهـ . .51

  
 يبدأ اغكا لةغ انقبعذيخ وَسجخ تجبيٍ انعبيم يٍ انتجبيٍ انكهيانقيى :  (43) اغيدرؿ  

 َسجخ انتجبيٍ انتجًيعي

Cumulative % 
 َسجخ  انتجبيٍ

% of Variance 

 انقيًخ انذاتيخ

Initial Eigen 
values 

 انعىايم
Component 

29.521 29.521 1.476 1 

53.050 23.529 1.176 2 

72.149 19.099 0.955 3 

86.504 14.354 0.718 4 

100.000 13.496 0.675 5 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 
  وانفزس نًجذأ انكفبءح  يصفىفخ انعىايم ثعذ انتذويز: (44) اغيدرؿ 
 ر قبعيع 1.476 1.176 0.955
 تر لابت ر تهني 0.390 0.211 0.186
0.072 0.124 0.731 C48 
-0.149 0.006 0.714 C47 
0.460 0.564 0.402 C49 
-0.334 0.755 -0.386 C46 
0.751 0.603 0.177 C50 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 
 نيام لام ر قيتين قق تع :  ك ع   تبدف رر تقط بعو  فع (44) نيق ح تع ر ادنن       

 غيك اآت ) األير يق بؿ األدال ( ا .1

تم  ذر ر لظعم   ط فاعس ر تكعفآو ر ق  قدفت تقعبن تاقنى فدر  ر عيص ،نطد قكنع ني
ر تكعفآو ر تتلنيت  لقديت فن غير لقديت (،فن قكنع   ط فاعس ر ينص ،نذ يكنع ريقيعر 

ر نطنع ف     تل ات ر ق  يرغب ع ر عيص ،تع فان قالم ر قاتد ف  ًلظعم ر تكعفأ  طبقع
ير قازز تع ر ا نك ر تقتيز فن   ر تقنرفد تت آ،فن ر ا نك ر ت قني ، نتع اعلم  رويطع 

ف  باض  روفرردبع لابت  باض  ًفاعال ًيعفزر رودر تقعبن  روارنياد  في طيعو رإلدرر  (.
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تبععر  بعوانر ر  رديت  لدتع قكنع ر تيراعو طعب ت   قيعس نقكنع ترقبطت  ر ظرنا ، نالايتع
 يقت   ط كع ن ر تلظتت قاعنز روابعم ر ق  قينن دنع قل يذ  ذر ر لظعم  َّم.نتع  َ 

   روار تقعبن رودر  ( نتع ف ت ع :
o دنرر ققديم ر يدتعو . تقننر   قيعس رودر  ر  ردي ف  فر نانبت ر تيقت ت ر 
o  يطط    طد يكنع    قأ ير نغير ر ت نع ر تقعيت   تكعفآو ر ققديريت ، نذتيدنديت روتنرن

 رودر  نر تكعفآو  قكنع بت عبت ر تي زرو . ف 
o . غيعم ر  يعكن رإلدرريت ر تلعابت نر تيقنت  ققديم ر ققديررو ر تن نطت 
o  رد تع ر تكعفآو  ًقي يزر فك ربع لابت   باض ر تكعفآو غير ر تع يت   اعت يع طد قكنع   

 ر تع يت .
 رر يع تتر راغت ت األي .2

بيع رودر   ًن ت فك ر ن نيعذرو يام   ط ر تلظتت ت ع  ت يرن ع   ط ن ت رؤيت 
  ط ندرر   َّمقغذي روانر نر تاع تت ، نتع  َ  فعنر تكعفآو تع ي ن طررررو تع عأل ع 

 :   روتنر رآلقيتق ت ف  ر قبعر ع  لد ربط روار بعودر فعر تلظتت 
   ؟ ن ن تع ند   م بع ك ع   ؟ ن ن طررررق م ذرو تع ر ذي ايقنم بات يت ققييم رودر

 تندرطيت تت تع ياري ققييت م ؟
  ن  لعك ف درا ايقم   ط فاعا ع طيعس رودر  ر تق د   ي  ؟ ن ن  ذ  رو درا 

 تيدد  ننر يت نطعب ت   قيعس .
  ن رود ت نر قررهع نر ن عهد ر ق  ايقم ققييم رودر  بتناب ع تناند  نتنرفد   ي ع تع 

 طبن اتيت روطررا .
  اغيرارد اغبلرتل تدرتب .3

 ن  ت يت قادين نياعب  ققلعنن ا نك ر  رد تع ر لعييت ر ت ليت فن ر نظي يةت نذ ةك ر قدريم 
  ةع ًتا نتعو ر قة  قلقنة ، ف ة إلكاعب  ر تاعرا نر يبررو ر ق  ييقعج   ع نقينين ر 

دريم فيد ر ق يادن  .نلقعايق ر اعدرو ر  زتت تع فان رفت تاقنى ك ع ق  ف  رودر  نزيعد  
ر اعت ت   ط ن درد ر تةنررد ر بعةريت ر قةعدر    ةط راةقياعم نقطبيةد  ف م رآل يعو فن ر ققعلعو
 ياةم َّمتةع  َةن .تع فان قيقيد تاقنيعو ف  ط تع ر ك ةع   نر  اع يةتينكتت ر تنررد ر بعريت 

ر تةةنررد ينكتةةت فاعاةةيعو قطبيةةد   نراةةع فةة     مقاةة  فع  ألفةةررد  ر بةةررت  ر قدريبيةةت ر تقدتةةت  ةةط 
 ر بعريت .
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  اغيبدأ اغ  دس : اغعداغل
ع ر انرتن إر ق  قم قبنيب ع نقي ي  ع ف (47)( ن 46ن   (45)تع تاطيعو ر ادرنن       

ر تاقي نت  ذ    ط ر رغم تع فل ع قعكن لابًع تيق  ت  كل ع ت تت ف  قيديد ر تقغيررو ر تؤ ر  
 نرتن رهيات قغير بتاتن  تع  فربات  فع( لاد 46ر اتند ر رربت تع ر ادنن   ن ط، فع لظر 

 تع ر قبعيع ر ك   نر انرتن ر ق  قعتن  ذ  ر تقغيررو    :  (85.247 
 اغيتاترات غاقرة )يبدأ اغعداغل(: (45) اغيدرؿ 

 الفقرات ت
 تاضؿ اغع ي رف ان قط ع اغصحل اغذتف تتـ تن تبهـ إغى ين طؽ حضرتل يتطررة اغبق ل به  . .53
 تيت ؾ ينظيتن  يرارد بلرتل ذات ررح يعنرتل ا غتل غؤلاي ؿ راألدال نتتيل كا تل األيرر . .54
  .رراتب يتدة ب غيق رنل يع غترهـ يف اغع ي تف ان اغدرائر األخرىان ينظيتن  تتق ضى اغع ي رف  .55
 تريد غدى ينظيتن   ت   ت يتك ي ل غتدرتب اغع ي تف رتطرترهـ ضيف ي  رات تدرتبتل يحددة. .56
 تراان ينظيتن  اغترزتع اغع دؿ بتف اغين طؽ اغحضرتل راغرتاتل غع ي ته . .57
 راؽ يراصا ت ل غؿ اغرظتال. انه  غ رظتال اغيع فتحدد ينظيتن  يتط ب ت راضحل  .58
 أل س ا يتل . تريد ان ينظيتن  إيرالات تعتتف راق ً  .59

 
61. 

تتتح ينظيتن  االطالع ا ى اغيع ري ت راغتق رتر غ ع ي تف رأصح ب اغيص غح بلكؿ ا دؿ را ى 
  رال . حد  

 
 يبدأ اغعداغلغ انتجبيٍ انكهيانقيى انقبعذيخ وَسجخ تجبيٍ انعبيم يٍ :  (46) اغيدرؿ 

 َسجخ انتجبيٍ انتجًيعي

Cumulative % 
 َسجخ انتجبيٍ

% of Variance 

 انقيًخ انذاتيخ

Initial Eigen 
values 

 انعىايم
Component 

35.878 35.878 2.870 1 

52.539 16.661 1.333 2 

67.083 14.545 1.164 3 

77.333 10.249 0.820 4 

85.247 7.914 0.633 5 

91.780 6.532 0.523 6 

96.593 4.814 0.385 7 

100.000 3.407 0.273 8 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

 يبدأ اغعداغلغ يصفىفخ انعىايم ثعذ انتذويز وانفزس: (47) اغيدرؿ 
 

 ر قبعيع 2.870 1.333 1.164 0.820
 تر لابت ر تهني 0.367 0.150 0.141 0.115
0.128 0.035  0.168 0.868 C56 
-0.071 0.050 0.222 0.812 C54 
0.320 0.014 -0.200 0.719 C59 
0.201 0.077 -0.414  0.591 C58 
0.197 -0.432 -0.477 0.585 C57 
0.789   0.399 -0.179 0.412 C60 
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-0.138 -0.061 0.904 0.108 C55 
-0.086 0.961 0.002 0.001 C53 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 
 نيام لام ر قيتين قق تع : ادر ت تبدف ر ر تقط بعو  فع (47) نيق ح تع ر ادنن       

 تحقتؽ اغعداغل غ اغيريهل يرالاتاإل .1

 رؤاعه م قاعتن ف  نر تاعنر  ر لزر ت بتدى ر اعت يععار قُ  فعيام   ط ندرر  ر تلظتت      
، رون ط ر ادر ت  تيكنع  دى ر تلظتت  در ت قلظيتيت بألنر  ع ر رهيات ر     فع، نيلبغ   تا م

 طد تيراعو تع   ي  يين نع تع بيننص بع ادر ت ر اعت يع عانرر قنزيايت ر ق  قاكس 
، نر  عليت ر ادر ت رإلاررهيت ر ق   ر اتن ف  ا ند م تقعبن نينرفز نقرطيت فانر عكن   ط قكنع
 ل عهيت نتين و تيراعو ن ط ر تدي و قينين ف  ر تاقيدتت رإلارر رو بادر ت ققا د

 تع ر تلظتت ف  ر تطبقت نرإلارر رو ر قنر د   ط ر يكم تع يتكللع تتع ر اعت نع،   ي ع يينن
 قاعت  ع  لد رإلدرر  با نك، نر  ع  ت ر ادر ت ر ق ع  يت ر ق  ق قم  قييز ع ن دم لزر ق ع تدى ييي
 تت قاعت  م بادر ت ر اعت يع نياعس بتدى ر ادر ت تع ر لنع  ذر نيقا د في ع، ر اعت يع بعط  تت

ر تبعدئ ر ت تت ف  ر قينن لين  فإع قيقيد ر ادر ت  ن فيد َّمنتع  َ . تا ع يات نع ر ق  رإلدرر 
ر ادر ت  لع قال   فعقا   فعر تلظتت  ندرر نيقط م تع  .ر تنررد ر بعريت  قطبيد ينكتت

ال يال  ذ ك فع  رإللنعا ر ذي ال يال  بع  رنر  ر تاعنر  ، فالدتع ياعتن روفررد بعكن تقاعنٍ 
طد يق تع  دم نلنعا باض ر اعت يع ر ذيع يقنتنع باتن فف ن تع  ول  ،ر ادر ت قيققو

تدركعو ر اتعن   ادر ت رإلاررهيت ف   ف  يتات  نرتن قؤ ريتكع قيديد نب ذر ر ندد  غير م .
،  بعو ر تاعيير ر ق  قنلت   ي ع ر قررررو ، ن ر تلظتعو    : راليقررم  نا عو لظر رآليريع 

 رإلينعن ر  ع ن  ان ر ر قررررو .، ن قنفير قغذيت  كايت آليت ، ن  دم رالليررا   فن ر تين ( ن 
 األيرر  ليق رن .2

فررد بعويعار بناند ر ادر ت فقط  لدتع يقعرع ل ا  ر  رد  فعقدرك  فع  ط ندرر  ر تلظتت 
ر قريبيع تل  ف  ظرنا ر اتن نييكم   ط درات قععب  ر تاعت ت ر ق  يق قع ع تع ر تلظتت 

عبي ت  بتاعت تل  ييظط ف علو لقيات  ذ  ر تقعرلعوبع تاعت ت ر ق  ي قع ع  ؤال  روفررد ، فإذر ك
تاتن ت  ن طل  ياعتن تاعت ت تيق  ت عار بقنقر يدفا  فع كعلو ر لقيات ر  ب م عار بع ادر ت ، ن 

 .ياقايد ب ع قنرزل  نيزين  ل  ر قنقر  روفاعن ر ق  تع ردند
 اداغل ترزتع اغع ي تف ياراات    .3
ظعم ف  ر نيت ، بن نع رلي عض ر ر ع  ع ر اتن ، نرلي عض ر درفت ال قق ن فقط تع فدر  ر ل 

فل ع قعكن فيد ر انرتن ر ق  قدفت ر اعت يع ف  تاعن ر نيت    ار  تع ر تلعطد ر ري يت ن ط 
يقت   ط  عقد ندرر  ر تلظتت فع قزيد تع ر رغبت  دى  َّمر تلعطد ر ي ريت   ر تدع ( ، نتع  َ 
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ر اعت يع ف  ر بقع  ف  ر تلعطد ر ري يت تع ي ن رقبعع  د  نارر رو ،  رون ط( ر ادر ت ف  
 ت يت ر قنزيت   اعت يع تع ر لعييت ر اغررفيت ، نذ ك تع ي ن نياعد تاعيير نر يت نع عفت 
ياعد رودنرو ر تاقدرتت نر قعب ت   قطبيد با ن ت نبطريقت ع عفت ، نرالبقاعد   ع ن عد ت ، نر 

ر تيانبيت .   ر  عليت (    ني   رال قتعم بع تاقع يعو ر تناند  ف  ر تلعطد ر ري يت نق يهت 
ر تاق زتعو نر يدتعو نر تادرو ر طبيت كعفت ر ق  قؤدي ن ط قق ين ترراات ففررد ر تاقتت ر ري   

فرص ر قدريم ،    تاقع يعو ف  ر تديلت .   ر  ع  ت ( ققديم ر ينرفز ر تعديت نر تالنيت ، نقيايع
تع روابعم ر ق  قؤدي ن ط ق  ين ر اتن ف  ر تدع  ًنقيقيد ر  تركزيت  .   تع فع  لعك  ددر

 تع طبن ر تنررد ر بعريت ف  ر نيت تع ف ت ع .
  دم ناند ر درفت  دى ر اعت يع ف  ر تلعطد ر ري يت . .ٖ
 .  م  ر اتن بابم ر لقص ف  ف درد ر قنى ر اعت ت ف  ر تلعطد ر ري يت .ٗ
 . ًنع ر اتن ف  ر تدع يد م ر اعت يع تالنيع .٘
 رإليبعط بابم لقص ر تادرو نرودنيت ف  ر تلعطد ر ري يت . .ٙ
  دم ر قدر    ط ر قيعم بأ تعن لن يت ف  ر تلعطد ر ري يت . .ٚ

 اداغل االطالع ا ى اغيع ري ت    .4
ان ر ي عظ   ط فتع  ر تنررد ر بعريت  رنريعو ينكتت ففرزق  ًفاعايع ًتط بع رإلفنعحياد 

تا نتعو  رنريت  بإ طع ، نكن تلظتت ت زتت  رويرى نرإلطررا نرإلدرر تنع ح ر اعت يع 
ر تنررد   تقط بعو ينكتت ًنا ع عر تا نتعو ياد  ني ع ع إع ، نباكا  فنعدطت نكعفيت   اعت ي

ر اعت يع  ف  ر قأ يرطتا ع ب دا  فن، نطد يلق   ر اديد طررهد تيق  ت إلي ع  ر يقعهد  ر بعريت
رزدنرايت ن غتنض ر تنط يعو ، ن نرقيعذ ر قررررو ر تقا قت ب م نر تقت  ت    بعبيت ر بيعلعو ، 

 .(  ر تا نتعو ر تعن تن ،  عرر  ر ذتمن ،  رواسريق ا ن ر ك تعو ر تب تت ، ن ر تاعيير ، 
 اغيبدأ اغ  بع : اال تي بل

ع ر انرتن إر ق  قم قبنيب ع نقي ي  ع ف (50)( ن 49ن   (48)تع تاطيعو ر ادرنن       
ر تاقي نت  ذ    ط ر رغم تع فل ع قعكن لابًع تيق  ت  كل ع ت تت ف  قيديد ر تقغيررو ر تؤ ر  

 نرتن رهيات قغير بتاتن  تع  فربات فع( لاد 49ر اتند ر رربت تع ر ادنن   ن ط، فع لظر 

 ر تقغيررو    :تع ر قبعيع ر ك   نر انرتن ر ق  قعتن  ذ  (80.258 
 اغيتاترات غاقرة )يبدأ اال تي بل(: (48) اغيدرؿ 

 الفقرات ت
ت تيتب ينظيتن  غيع غيل اغح الت اغضرررتل يف خالؿ اغتع رف بتف ينظيتن  راغيؤ   ت  .66

 اغتع تيتل اغطبتل غتطرتر رتحدتث اغين هج راغبرايج اغتع تيتل .
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 ا ى اختالؼ ي ترت ته  .اغيرارد اغبلرتل ال تهتـ ينظيتن  بتدرتب رتطرتر  .67
 . أدالتهتـ ينظيتن  ب غتدرتب أ ن ل اغرظتال رخ ريه  غضي ف تحقتؽ أاضؿ  .68
 بقض ت  اغيرارد اغبلرتل ان اغصحل . ًراضح  ًان اغي ترت ت اغع ت  اهتي ي  تررفتعطن اغيد .69
 ترار ينظيتن  بتئل ايؿ يالئيل تضيف احتراـ حقرؽ اغع ي تف ركرايتهـ  .71

 

  انكهي نًجذأ الستجبثخ انقيى انقبعذيخ وَسجخ تجبيٍ انعبيم يٍ انتجبيٍ:  (49) اغيدرؿ 
 َسجخ انتجبيٍ انتجًيعي

Cumulative % 
 َسجخ انتجبيٍ

% of Variance 

 انقيًخ انذاتيخ

Initial Eigen 
values 

 انعىايم
Component 

40.272 40.272 2.014 1 

60.703 20.431 1.022 2 

80.258 19.555 .928 3 

91.128 10.870 .593 4 

100.000 8.873 .444 5 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية  
 

 نًجذأ الستجبثخ  يصفىفخ انعىايم ثعذ انتذويز وانفزس:  (50) اغيدرؿ 
 ر قبعيع 2.0802 1.0097 0.9146
 تر لابت ر تهني 0.416 0.202 0.183
0.304 -0.068 0.823 C69 
0.109 0.294 0.756 C70 
-0.178 -0.118 0.732 C68 
0.584 0.124 0.427 C67 
0.584 0.974 0.012 C66 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 
 نيام لام ر قيتين قق تع :  تبدف رالاقاعبتر تقط بعو  فع (50) نيق ح تع ر ادنن       

 ه راي ت ت  ت   ت اغيرارد اغبلرتل .1
كبير  ف   ف تيتنتتعراعو ر تنررد ر بعريت ذرو  فع ايعاعو    ط ر تلظتت ر تبين ت ندررك  

فعن ينكتت  ف ررض ىيدن ات يعوعريت كنع  ذ  ر ايعاعو نر ينكتت ر تنررد ر ب طبيدق
بعكن  عم نينكتت ر تنررد ر بعريت بعكن يعص ر لعقات  ع  دم ر قدر  ف  قيديد  تلظتتر 

  قيعس لاعي ع . فن،  نارر رق عينكتت ر تنررد ر بعريت نيطط قيقيق ع ، نقل يذ  ف درا
 اغتع رف .2

ن  ط ر رغم تع فع نرطت ر يعن  ،رآل يت ر ق  قق ن فن ق غ  ق عرم ر تنع حياد ر قاعنع        
ف تيت  ع ح نف درا فنيعم ر تنع ح ، نال فع ر بعيي يؤكد يعير ن ط ناند ر ق عرم ف  تن

 نذ   فنيعم ر تن يت( ، ر قاعنع ر قلعفا يقررفد قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت تع ي ن فع 
.  ًياد  ع يع، نذ ك الع يطر ر ا نك راللق عزي  ن  كبير ر  قت بيع ر تقلعفايع ت م  درات  عن
ايؤدي .  روطررا ر تيق  ت  فنيعم ر تن يت(تع ي ن ر   م ر تقبعدن نر ليت ر يالت تع ن 

 قطنر  ً ياو اعكلت    عبقت ( ، بن     ت يت ديلعتيكيت ققطنر طبقع نر ق     ر  قتن ط 
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ر تن يت ،  فنيعمر ا طعو نر ق ع تعو نر قيم ر تعقركت قا ن ر قاعنع بيع  عن نذ.  ر ا طت
. نتع اعلم     طيتت نقي د طيتت قي تع ذ  ر ق ع  و نر قبعدالو نك ن كذر فعع كتيت نلن يت 

ير يام   ط ندرر  ر تلظتت ر قاعنع تت ر تلظتعو رويرى ف  ر قطع عو ر تيق  ت نذ ك آ
ر يدتيت ، ن ر تعديت ، ن  غرض قنفير راليقيعاعو ر  زتت تع ر تنررد ر تيق  ت   ر بعريت ، 

 . ًنلن يع ًر تا نتعقيت ( كتيعن 
 ترار اغين خ األخالقن .3

تاؤن يعو قاع  ر تاقتت ر ذي قاتن في  تع ر تلظتعو قاتن بلظعم ت قنح تتع يقنام   ي ع 
ينكتت  فعنر ا نك ر ا يم. بتالط  روي طيتي ن ر ي عظ   ط نيتعيت ننيعلت ر تاعيير 

 . ر تنررد ر بعريت قركز   ط ا نك نتنرطا ر اعت يع ف  ر تلظتعو

 راغيل ركل اغصرتاغيبدأ اغ  يف : 
ر ق  قم قبنيب ع نقي ي  ع فعع ر انرتن  (53)( ن 52ن   (51)تع تاطيعو ر ادرنن       

ر تاقي نت  ذ    ط ر رغم تع فل ع قعكن لابًع تيق  ت  كل ع ت تت ف  قيديد ر تقغيررو ر تؤ ر  
 نرتن رهيات قغير بتاتن  تع  فربات فع( لاد 52ر اتند ر رربت تع ر ادنن   ن ط، فع لظر 

 ر تقغيررو    : تع ر قبعيع ر ك   نر انرتن ر ق  قعتن  ذ  (83.315 
 (اغصرت راغيل ركلاغيتاترات غاقرة )يبدأ : (51) اغيدرؿ 

 الفقرات ت
 غدى ينظيتن  ر  ئؿ ت تطتع يف خالغه  اغحصرؿ ا ى اغتاذتل اغيرتدة اف ي ترى أدائه  .74
ينظيتن  قدرة اغحصرؿ ا ى اغتاذتل اغيرتدة اف اغع ي تف راغييتيع يف خالؿ ر  ئؿ  تيت ؾ .75

 يخت ال يع اغيه ت ذات اغعالقل
 تتبنى ينظيتن   ت  ل اغب ب اغياترح يع اغع ي تف راغيرضى .76
ف ان ر ـ ا تراتتيت ت ر ت   ت اغينظيل ربضينه  ا تراتتيت ت تل رؾ اغيدتررف راغع ي ر .77

 اغبلرتل اغيرارد
 أدائهـ ل ركل ان اإليرالات اغتن تؤ ر انتليع ينظيتن  ا ي ته  غ ي .78
تعد ينظيتن  اغتعبتر اف اغرأي راغيل ركل ضرررتل غضي ف االغتزاـ رداـ اغيل رتع رتح تف  .79

 اغيردة راغتطبتؽ
 غ ي ع صرتهـ ان اتخ ذ اغقرارات ه نا  تيت ؾ اغري ؿ راغن  ل ان ينظيتن  اغارصل .81

 اغصرت راغيل ركليبدأ غ انقيى انقبعذيخ وَسجخ تجبيٍ انعبيم يٍ انتجبيٍ انكهي:  (52) اغيدرؿ 

انتجًيعي  انتجبيٍ  َسجخ  
Cumulative % 

انتجبيٍ  َسجخ  
% of Variance 

انذاتيخ  انقيى  
Initial Eigen 

values 

 انعىايم
Component 

35.957 35.957 2.517 1 

57.595 21.638 1.515 2 
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71.596 14.001 .980 3 

83.315 11.719 .820 4 

91.268 7.953 .557 5 

96.660 5.392 .377 6 

100.000 3.340 .234 7 

 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

 اغصرت راغيل ركليبدأ غ انتذويز وانفزسيصفىفخ انعىايم ثعذ : (53)اغيدرؿ اغرقـ 
 ر قبعيع 2.5244 1.5995 0.9766 0.8096
 تر لابت ر تهني 0.361 0.228 0.140 0.116
0.021  0.062 -0.080 0.910 C74 
-0.009 0.284 0.129  0.875 C75 
0.412 0.781 0.190 0.553 C76 
0.674 0.318 0.204  0.308 C80 
-0.321 0.050 0.810 0.140  C77 
0.224 0.142 0.819 0.134 C78 

  0.101  0.413 0.750 0.095 C79 
 . Minitabالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

نيام لام ر قيتين  نر تععركتر ننو  تبدف ر تقط بعو  فع (53) نيق ح تع ر ادنن 
 قق تع :

 تدقتؽ اغيرارد اغبلرتل  .1
ارر رق ع  ياد قدطيد ايعاعو ر تنررد ر بعريت      ت تت  ينكتت نيدى ر تقط بعو ر ن ت يعق ع نر 

ر ق  يام   ط ر تلظتت قدطيق ع تع تلظنريع ، رونن ، قدطيد قطبيد تبعدئ ر تنررد ر بعريت ، 
ا ري يا فع،  رر رو ر تنررد ر بعريت ، نر  عل ينكتت ر تنررد ر بعريت ف  ايعاعو ن ت يعو نر 

  تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريت . ًر قدطيد نفقع
 تليتع اغيل ركل  .2

قازيز نققنيت طلنرو رالقنعالو  ع قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت  ن تر تاؤ يقنام   ط ر قيعد  
 لظتيتتت بيع رو درا ر ت  تت ر قيعدييع    ر قنفيد نر ت بيع رإلدرر  نر اعت يع  قنبح ت

 نرو درا ر  رديت   اعت يع.
 تبنن  ت  ل اغب ب اغياترح  .3

ن ا َ قبع  ع كنل  يُ اعو ر ق  يام   ط ندرر  ر تلظتت رقاد ايعات ر بعم ر ت قنح نيدى ر ايع
  اعت يع ابن رالقنعن بعإلدرر  ، ن قن يح رآلرر  نروفكعر ر ق  ي قبس   ي م ف ت ع فن 
ينام   ي م ي  ع ، نذ قاد  ذ  ر ايعات تازز   تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريت ن   تع 

 ل  ايؤدي ن ط قازيز ر  قت نر ع عفيت نن نح ر تا نتعو .ان فإر ق  نذر تع فُ ر تقط بعو 
 رل    طايقم طبنن ر  ر يت ر بدي ت نرفض فر يت ر ادم ر ق  قلص  ًاع  آل ع نكتين ت  تع

 ققنرفر تقط بعو قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت ف  ر تلظتت ر تبين ت ( .ال   
 اغي  راة بتف اغين تف   .4
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ُياد تع ر تقط بعو ر ق  يام   ط ندرر  ر تلظتت قازيز ع ، نر ابم ف  ف تيق  كنع طبيات 
 تن ر تلظتت ر تبين ت ققط م نارر  ر تاعنر  بيع ر الايع ، نذ يكنع ر تاقنى ر  قعف   ك  

  ع ن ط فع ناند تع يقط م ر قن  ل ا ع  . ًر الايع تقاعٍن ، ف  
  غ ل: اختب ر اغارضتل اغ    غ  ً 

تريد تب تف ان االهيتل اغن بتل غيب دئ حركيل اتي  تتع ؽ بيدى تراار يتط ب ت تطبتؽ ال )
 . (حركيل اغيرارد اغبلرتل ان اغينظيل اغيبحر ل

ياقيدم  ذر ر قي ين  قبيةعع دنر باةض ر تؤعةررو ، نذ نلة  يق ةتع يطةن  الاةقيررج ر تقغيةررو روطةن 
رويرى   ط نفد رو تيت ر لاةبيت   تقغيةررو ، ن كةذر ن ةط فع يلق ة  ف تيت ، نرإلبقع    ط ر تقغيررو 

 ( :ٗ٘ر قي ين بإديعن ر تقغيررو ر تالنيت كعفت كتع ين ي  ر ادنن   
 األهيتل اغن بتل غيب دئ حركيل اغيرارد اغبلرتل: ( 54اغيدرؿ اغرقـ )

األهيتل  اغيتاترات
 اغن بتل

ي ترى 
 اغيعنرتل

 اغترتتب

 1 0.00 0.473 رالاقررقيا ر رؤيت نر قنا  

 2 0.00 0.550 ر رؤيت نر قنا  رالاقررقيا  + ر تاع  ت

ر رؤيت نر قنا  رالاقررقيا  + ر تاع  ت+ ر ننو 
 نر تععركت

0.580 0.00 3 

ر رؤيت نر قنا  رالاقررقيا  + ر تاع  ت+ ر ننو 
 ر ع عفيت + نر تععركت

0.601 0.00 4 

ر تاع  ت+ ر ننو ر رؤيت نر قنا  رالاقررقيا  + 
 ر ع عفيت + رالاقاعبت + نر تععركت

0.616 0.00 5 

ر رؤيت نر قنا  رالاقررقيا  + ر تاع  ت+ ر ننو 
 + ر ك ع   ر ع عفيت + رالاقاعبت  + نر تععركت

0.621 0.00 6 

ر رؤيت نر قنا  رالاقررقيا  + ر تاع  ت+ ر ننو 
 ر تا نتعور ع عفيت + رالاقاعبت+ ر ك ع  +  + نر تععركت

0.632 0.00 7 

SPSS.Pالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية  0.05 

( ناند قبعيع ف  رو تيت ر لابيت  تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريت ٗ٘ل يظ تع ي ن ر ادنن  
نب ذ  ر لقيات ايقم طبنن فيتع يقا د بتدى قنرفر تقط بعو قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت ، 

يناد قبعيع ف  رال تيت ر لابيت ال    رل    طر  ر يت ر بدي ت نرفض فر يت ر ادم ر ق  قلص 
 تبعدئ ينكتت فيتع يقا د بتدى قنرفر تقط بعو قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت ف  ر تلظتت 
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 ع يت ، نفع تبدف ر ادر ت طد بأ تيت لابيت  ر رؤيت نر قنا  رالاقررقيا نذ يظ   تبدف  . (ر تبين ت
 (0.473)اقط نذ ك  ادم تالنيق  ، نذ ب غو رو تيت ر لابيت  تبدف ر رؤيت نر قنا  رالاقررقيا  فُ 

ن ذر يدن   ط  رنر  رتق ك ر قعد   (0.05) لد تاقنى تالنيت   (0.00)نبتاقنى تالنيت 
ينكتت ر تنررد ر بعريت ، تت رإلياعس فيتع يقا د ب ًنرااع ًنر اعت يع ف  ر تلظتت ر تبين ت تلظنرر

بتع  ن تط نم ، كتع يلبغ  فع يكنع  لعك ف م   قاقيدرو ر قعريييت نر  قعفيت نرالاقتع يت ر ق  
يقعكن ناط ع ذ ك ر تلظنر . كتع يام   ط ر قعد  فع يأيذنر بلظر رال قبعر قطبيد ينكتت 

ر رؤيت ر قا ان ر  عل   يعكن كن تع  ر تنررد ر بعريت كقنا  تاققب   . نينن تبدف ر تاع  ت 
 لد   (0.00)نبتاقنى تالنيت ( 0.550، نر تاع  ت( ف تيت لابيت ب غو   نر قنا  رالاقررقيا 

، نف   ذر نععر  ن ط ف تيت ناند طع د  قق   بتيعابت ر تاؤن يع  (0.05)تاقنى تالنيت 
ر ذيع يقيذنع ر قررررو نر ذيع يقنتنع بقل يذ رو تعن ف  ر تلظتت  ع لقعه  ف تع  م نطررررق م ، 
نبتالط آير قيتن ر ا عو ر تاليت ف  ر تلظتت لقعه  رو تعن ر تلعطت ب م ، نكذ ك  رنر  

نع يقيقت كر تلعابت نايعاعو ر تنررد ر بعريت ر نر يت ، نيام ندررك ناند ر  نربط ر دري يت 
ر ذيع  دي م ا طعو نتاؤن يعو تيدد  تار نع  ققديم ققعرير قبرر روفررد ر اعت يع ف  ر تلظتت 

فن ر قنرفعو ر ق  طعتنر ب ع  تع  م ف  ط تل م ف    ي عننقا ن فابعم ر لقعه  ر ق  نن نر 
رًر  أل تيت ر ق  قت   ع تاع  ت ر تنظا  ع فدره   ات   ر ت ل  ن تع   ع تع ر ا ا ت رآلتر  . نلظ

قأ ير ف  طبيات رال قزرم ر ذي يبدي  بع  نربط ر رطعبيت ر تن ن ت ، نف  ظن ر  نن ر نظي   
  ذر يكنع تع ر ا ن قيديد  ،  ع  ت يت نريد  فقط ًنالتاؤ   نظعها ر تقاعر ت يكنع ر تنظا 

ع  ت   أ نظي ت بيارا ععغن ر فعنيام  .ي  تت ترر ع  رالغلع  ر نظي  ( ر ي ن نذر تع يد
لتع  لعك تاع  ت طعلنليت ، نبع طبت يكنع  ذر  درريعنر ذي يؤدي   يس  تتكع نذر فقط ياأن  ل  نر 

قبع  ع نر يت نايعطعو ر اتن تارنفت نطبيايت ر لععط تيدد  ن ذر ركعلو رإلارر رو ر نرام 
ف  بد تع قاريا ر تنظا بعوباعد ر قعلنليت   تاع  ت ف   .ر نظي ت تكقنم ف  ننا ك   

ر تنطت ر نظي   ر ذي يعغ    قكنع ررد ًع طعلنليًع ازرهيًع يا م تت ر رطعبت ر دري يت ر يد تع يعالو 
ر ق  م نر غش نراليق س فن رإل تعن نر ققنير   ن ذر يقم تع ي ن ر قلعهت رالاقتع يت ن 

نع ر تاع  ت يام فع قاير بعكن تقزرتع تت ر ا طت نر تاؤن يت ي عظًع  . تنظا (قنرفر د ين ر 
نر يع ن ط  يريعت ر نظي   ، نيام فع يكنع ر تد  ط  دم رإلاع   بع قنرا فن راقغ ن ر تنط

ف  نطعر ر ا طعو  ع ر تاع  ت ينن ر ت عم نر تاؤن يعو ر ق  طب نر قيت  ع اقؤدى ايدرً ف
اقتات( ع اع  تبدف ر ننو نر تععركت بع ترقبت ر  ع  ت ، نذ يعكن ر تبعدئ  تُ . فيتر تتلنيت   م 

 ( ف تيت لابيت ب غو ر ننو نر تععركت ، ر تاع  ت ،ر رؤيت نر قنا  رالاقررقيا   
، ن ذر ييقم   ط ر تلظتت  (0.05) لد تاقنى تالنيت   (0.00)نبتاقنى تالنيت (0.580)



212 

 

 رنر  تععركت ر تاقتت ف  رقيعذ ر قررررو ننيعغت ر ايعات ر اعتت ، نكذ ك تععركت ر اعت يع 
ف  ر تلظتت ر تبين ت برام ايعاعو ر تلظتت بعكن  عم نايعاعو ر تنررد ر بعريت بعكن يعص 
 ، كتع يام   ط ر تلظتت تلح ر اعت يع ر  رنت   تارفت . نيأق  تبدف ر ع عفيت بع قرقيم ر رربت ،

(  ر ع عفيت ، ر ننو نر تععركت ، ر تاع  ت ،ر رؤيت نر قنا  رالاقررقيا  نذ ين و كن تع  
 لد تاقنى تالنيت   (0.00)نبتاقنى تالنيت ( 0.601اقتات(   ط ف تيت لابيت ب غو   تُ 

، نيام   ط ر تلظتت ر تبين ت فع قركز   ط يريت قدفد ر تا نتعو بع عكن ر ذي  (0.05)
يعاعو نتتعراعو ينكتت ر تنررد ر بعريت ف  تقلعنن ر تالييع ، كذ ك يام فع ياان  يعكن نا

قكنع ر تا نتعو ر ق  قيص ر اعت يع نييقعانل ع تقنرفر  ننر يت   م ، نفع يكنع  لعك ن نح 
ف  ر  نرهح نر قا يتعو ، كتع يام ر يننن   ط ر تا نتعو ف  ر نطو ر تلعام  ك  قكنع 

 ،رالاقاعبتف  تلت ر  اعد . فتع فيتع ييص ر تبعدئ   ًنييدم في ع يينيت ف  رقيعذ ر قررررو
( فقد كعلو ر زيعد  ف  ف تيق ع ر لابيت بعكن ط ين . نفيتع يقا د بتبدف ر ادر ت  ر تا نتعو ،ر ك ع  

فقد قم ناقعط  نذ ك  ادم تالنيق  بع قأ ير ف  قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت ، ن ذر تؤعر ت م 
اتيت تع ييي رال قررا بيقند درر   طيعد ( ر تلظتت ن عد  ر لظر ف   ذر ر تبدف يقنام   ط ن

بتع يك ن ر ادر ت نتاعت ت اتيت ر تاع تيع  انر  كعلنر ف   تلظتتروطررا ذرو ر تنع ح بع 
كعلنر يعرا ع تاعت ت  عد ت تع ييي قنزيت ر تكعام ر تعديت  فنتنطت ر تاؤن يت ر تبععر  بعإلدرر  

ناياان اريعع ينكتت ر تنررد ر بعريت يقيقت  نرولظتتنر تالنيت( تتع ايازز ايعد  ر قعلنع 
 طعهتت.
 : اختب ر اغارضتل اغرابعل رابع ً 

رارد تريد االقل تأ تر ذات دالغل يعنرتل بتف يدى تراار يتط ب ت تطبتؽ حركيل اغيال  )
 . ( اغبلرتل راغيتاترات اغتن اسدتت يف ا   ت ت حركيل اغيرارد اغبلرتل

ر ق   قلص   ط  دم ناند قأ ير تالني  قر    ط ر قيقد تع نيت ر  ر يت قركز  ذ  ر       
تع فاعايعو تبعدئ  ودَّ  ُ  ر تقغيررو ر ق ر تنررد ر بعريت  تاقنى ن   تدى قنرفر تقط بعو ينكتت

( ٘٘  قي ين رالليدرر ف  ر ادنن  ، نقعير لقعه ر تنررد ر بعريت ف  ر تلظتت ر تبين ت ينكتت
تع فاعايعو  ودَّ  ُ ر تقغيررو ر ق  ف   ً تدى قنرفر تقط بعو ينكتت ر تنررد ر بعريت قأ يرر فع ن ط

تع  فكبر ن   (67.31)ر تيانبت ر بع غت  (F)نيد م ذ ك طيتت  تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريت
 لد  (0.00) نتاقنى تالنيت (58,1) لد دراق  يريت  (4.000)طيتق ع ر ادن يت ر بع غت 

، نيازز ذ ك  (0.561)ر بع غت  (R2)نياقدن تع طيتت تاعتن ر قيديد  (0.05) تاقنى تالنيت
تع ر قغيررو  (0.726)فع ن طنر ق  قعير  (0.726)ر بع غت  (Beta)طيم تاعتن رالليدرر 

 تع فاعايعو تبعدئ ينكتت ر تنررد ر بعريت ودَّ  ُ بع تقغيررو ر ق  تاقنى رال قزرم ر يعن ت ف  
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   لقيات ر قغير ف  تدى قنرفر تقط بعو ينكتت ر تنررد ر بعريت بتقدرر نيد  نريد  ، ند م 
 . (1.671)كبر تع طيتق ع ر ادن يت ر بع غت ن   ف (7.01)ر تيانبت ر بع غت  (t)ذ ك طيتت 

قناد ال    رل    طنب ذ  ر لقيات ايقم طبنن ر  ر يت ر بدي ت نرفض فر يت ر ادم ر ق  قلص 
  طت قأ ير ذرو دال ت تالنيت بيع تدى قنرفر تقط بعو قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت 

 .(  راعايعو ينكتت ر تنررد ر بعريت نر تقغيررو ر ق  ُ ّدو تع
ب غيتاترات ي ترى االغتزاـ بيتط ب ت حركيل اغيرارد اغبلرتل  تأ تر يدى تراار( : 55) اغيدرؿ 

 يف أ   ت ت يب دئ حركيل اغيرارد اغبلرتل تد  اس اغتن 
يدى تراار يتط ب ت حركيل          

 اغيرارد اغبلرتل                   
  غيتاترات ي ترى االغتزاـ ب

 يب دئيف  تد  اس اغتن 
 لحركيل اغيرارد اغبلرت

يدى تراار يتط ب ت 
حركيل  اغيرارد 

 اغبلرتل
 

R2 
F t 

 
0 1 اغيدرغتل اغيح ربل اغيدرغتل اغيح ربل 

 تد  اس االغتزاـ ب غيتاترات اغتن  ي ترى
 GHRيف يب دئ  

 0.726 0.561 67.31 4.000 7.01 1.671 

P 0.05                             N = 60                         D.F = (1- 58) 
 .SPSSالجدول من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية 

 اغخ ي ل  اغارضتل   اختب ر:  ً خ ي  
ال تريد تب تف ان اال  ر اغيترقعل غحركيل اغيرارد اغبلرتل ان ح غل تطبتقه  ان اغينظيل  )

 .(  اغيبحر ل
رنغر تع  (0.85)ر تيانبت  (F)ع طيتت ( فإٙ٘  يظت ر لقعه  كتع ف  ر ادنن تع ي ن ت 

ر ق  ر يعتات   ر يتر يقم طبنن  َّم، نتع  َ  (472-7) لد درات يريت  (2.17)ر قيتت ر ادن يت 
ال يناد قبعيع ف  رال عر ر تقنطات  ينكتت ر تنررد ر بعريت ف  يع ت قطبيق ع ف  ) قلص   ط
 (0.05) لد تاقنى تالنيت  (0.852). نيازز ذ ك طيتت تاقنى ر تالنيت (  تبين تر تلظتت ر

 دم ناند فرند تالنيت راقلعدر ن ط ياعم يدند ر  قت بيع ر تقناط ن ط  ًفي ع. نقعير ر لقعه  
قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت . ن   لقيات نرطايت نقق د تت ف  يعن وي تع رآل عر ر تقنطات 

 يلت ر بيي  يس  دي م قننررو فن قطبيقعو فن  يكن رات   ينكتت  فعر تلطد ، ن   قؤكد 
 قطبيق ع ،  ذ ك كعلو قنطاعق م  آ يعو نذ ك  دم ناند نارر رو فن  يهعو فر تنررد ر بعريت ، نك

دررك م   تلعفت ر ق  يقنطت ر يننن   ي ع .  ذرو نا ت لظر تقععب ت بادم تارفق م نر 
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 اغبلرتلتطبتؽ حركيل اغيرارد اغيترقعل ان ح ؿ ان اآل  ر  اغتب تف:  (56) اغيدرؿ 
 رآل عر ر تقرقبت   ط قطبيد ينكتت ر تنررد ر بعريت

F P 
 0.852 ر ادن يت ر تيانبت
0.43 2.17 

P 0.05                             N = 60                         D.F = (7- 472) 
 

 

 

 

 

Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level   N    Mean   StDev  --------+---------+---------+---------+- 

C81    60  2.8853  0.4544               (------------*------------) 

C82    60  2.8500  0.4810            (------------*------------) 

C83    60  2.8500  0.5039            (------------*------------) 

C84    60  2.7830  0.4929     (------------*------------) 

C85    60  2.8500  0.5552            (------------*------------) 

C86    60  2.8160  0.4444          (------------*------------) 

C87    60  2.7830  0.6277     (------------*------------) 

C88    60  2.7500  0.5552   (------------*------------) 

                            --------+---------+---------+---------+- 

                                 2.70      2.80      2.90      3.00 

 

Pooled StDev = 0.5077 

 
 

 غآل  ر اغيترقعل ان ح ؿ تطبتؽ حركيل اغيرارد اغبلرتل اغاررؽ اغيعنرتل (25) اغلكؿ 
 ر تندر تع ر درد ر بعيي بعال قتعد   ط لقعه  ر يعابت
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 المبحث الرابع 

 تطبيق أنموذج حوكمة الموارد البشرية مشروع

 المشروع : تطبيق حوكمة الموارد البشرية

 كركوكالمنظمة : وزارة الصحة / دائرة صحة 

 شير 21التطبيق :  مدة

 عن التطبيق : ............ ولالمسؤ 

تجمع بين القدرات  أنالموارد البشرية في منعطف حاسم ، إذ يجب عمييا  أصبحت قيادة     
المالية في اكتساب التميز لتوفير القدرات الرائدة ، والتكنولوجيا ، والعمميات ، وخمق ثقافة التعمم 

من خالل  األعمالمن خالل تطوير  يأتيىذا  إنالمنظمة .  أنحاءالعالي في جميع  واألداء
كن اعتبار حوكمة طة طريق محددة وواضحة وشفافة ، ويمجيات جديدة وخريمداخل واستراتي
قبل  تباعيااىذه المداخل الريادية ، إذ يوجد بعض الخطوات التي يجب  إحدىالموارد البشرية 

 : لمشروع وتتضمن ىذه الخطوات اآلتياالنطالق بتطبيق ا

 :تحديد المتطمبات قبل البدء بالتطبيق ًأوال

 إضفاء الطابع الرسمي لحوكمة الموارد البشرية: األولىالخطوة 

الييئات المشرعة  لحوكمة  من خالل تأسيس يتم إضفاء الطابع الرسمي لحوكمة الموارد البشرية 
قامتيا الموارد البشرية  وتتضمن : وا 

 . )ىيئة حوكمة الموارد البشرية )في مستوى الوزارة 
 .لجنة حوكمة الموارد البشرية عمى مستوى المنظمة 
 لجنة الموارد  ًالموارد البشرية وتتضمن مثال تشكيل المجان الخاصة بتطبيق مشروع حوكمة (

 لجنة المكافآت  وغيرىا ( .و لجنة التعويض ، و لجنة تدقيق الموارد البشرية ، و البشرية ، 

يكون ىنا حوكمة الموارد البشرية الفعالة  أنوعندما تكون اإلدارة العميا مستعدة لقبول التحدي يمكن 
خالل إيجاد بدائل بإنشاء مجموعات عمل صغيرة ومحددة م ذلك من لجنة ، ويت دون الحاجة إلى

( من المحوكمين المستقمين إلجراء مصمحة خاصة في 2-1يشمل تعيين ) أنبوقت ، كذلك يمكن 
مجال الموارد البشرية بالنيابة عن مجمس اإلدارة الذين يستوفون مع مدير الموارد البشرية بانتظام 
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 (26) لتي تواجو المنظمة . والشكل حول تحديات الموارد البشرية الرئيسة ا ًلإلحاطة أكثر تفصيال
 يوضح المجان المشكمة لتطبيق حوكمة الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قزاراث للتطبيق والمسبءلت                

 قضايا لمقرار أواقتراحات              

 البشرية الموارد حوكمة لتطبيق المشكمة المجان (16)  الشكل

 الوزراء رئيس إلى عشر السادس السنوي التقريرمن اعداد الباحث باالستفادة من  المصدر :
 1002 ، لكندا العامة الخدمة في

 إن: )وىي بمثابة المجنة العميا لحوكمة الموارد البشرية ( ، الخبير اإلحصائي لمموارد البشرية  .1
لمواجية التحديات الجديدة ال تعتمد فقط عمى اليقظة المجنة العميا لحوكمة الموارد البشرية قدرة 
في خمق المجنة ، ولكن أيضا عمى قيادة  الذي يعزز مسؤولية المنظمةالمجنة تمتع بو التي ت

دمة ( فعل . في جوىر ديباجة ) مق لممنظمةثقافة الخدمة العامة في إدارة التميز والنتائج 
 توظيف الخدمة العامة .

 لجنت 

 البشريتالموارد 

 لجنت

 السيبست

لجنت 

تىظيف 

 المنظمت

لجنت التطىيز 

 والتعلم

لجنت التقذيز 

 واألداء

لجنت التنىيع 

عذالت 

التىظيف 

ولغبث 

 رسميت

لجنت متببعت 

كببر 

 المىظفين

 الخبيز اإلحصبئي للمىارد البشزيت
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المجنة العميا لحوكمة الموارد قيادة  إنبمثابة لجنة رقابة الموارد البشرية( : لجنة السياسة )وىي  .2
مزودة بمجنة السياسة  ، تقدم المجنة اتجاىا استراتيجيا لممنظمة ، وتعمل كالييئة مثل البشرية 

 . منظمةمستوى اإلدارة في ال –اتخاذ القرارات المتعمقة بالمنظمات 
إدارية تتعمق بالمنظمات ، مخولة لإلشراف عمى  لجنة توظيف المنظمة : وىي لجنة .3

 استراتيجيات  وبرامج التوظيف في كافة أنحاء المنظمة .
لجنة التطوير والتعمم : وىي لجنة إدارية تتعمق بالمنظمات وىي مخولة لتزويد القيادة المركزية  .4

 الستمرار التعمم والتطوير والمبادرات لكل الموظفين .
ق( ووسائل تحسين ائدور ىذه المجنة ىو تطور المجاالت ) الطر  إن:  لجنة التقدير واألداء .5

، وتقدم النصيحة عمى التطوير وتطبيق برامج المكافآت والتقدير  المنظمةاألداء لكل موظفي 
 لموكالة .

عمل تتبنى بيئة ال أن إن دور ىذه المجنة ىولجنة التنويع )عدالة التوظيف والمغات الرسمية( :  .6
لمترويج ولممراقبة باستعمال المغات الرسمية في موقع العمل الموظفين بعدالة ،و التي تعالج 

 وبموجب المغات الرسمية تتصرف .
لجنة مراجعة كبار الموظفين ) قد تمثل لجنة حوكمة القيادات اإلدارية ( : لجنة مراجعة كبار  .7

 لتوظيف .الموظفين يبمغ إلى لجنة السياسة ، مراجعات سموكيات قرارات التصنيف وا
دور ىذه المجنة ىو تقديم التوجيو لمقوى العاممة ومكان العمل الذي  إنلجنة الموارد البشرية :  .8

يقيسان بخصوص التوظيف ، والتدريب ، واالنتشار ، وتطوير المينة وعالقات العاممين في 
  .ومن أىم أدوار ىذه المجنة اآلتي : المنظمة

 لموارد البشرية ، وتطوير االستراتيجيات لمعالجتيم .تحديد المشاكل والقضايا الصاعدة في ا - أ
 . )العاممين( المدير المباشر ، الموظفينو تبني االستشارة مع لجان اإلدارة ،  - ب
 تحديد حاجات الموارد البشرية المستقبمية والفرص واالستراتيجيات . - ت
 الترويج ألفضل الممارسات لرفع اإلمكانيات الكامنة ) المحتممة ( البشرية . - ث
 الترويج لممسؤولية والمساءلة اإلدارية لمموارد البشرية . - ج
 الترويج لممرونة والتمكين في إدارة الموارد البشرية . - ح
 معايير خدمة المراقبة والتصديق . - خ

وتضمن تنسيق  اإلدارية لمموارد البشرية اآلتيةو االستراتيجي إلى المجان ىذه المجنة ستقدم التوج
 عمميم :

  المنظمةلجنة توظيف . 
 . لجنة التطوير والتعمم 
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 . لجنة التقدير واألداء 
 . )لجنة التنويع )عدالة التوظيف والمغات الرسمية 

إلى لجنة الموارد  ًامخطط ًاسنوي ًتقدم عمال أنالمجان أعاله يجب  -ولضمان التنسيق الفعال  
البشرية . االقتراحات والعروض من ىذه المجان تقدم لمجنة السياسة أوال يجب ان تكون مراجعة 
من قبل لجنة الموارد البشرية . وفي عممية التخطيط الطويل األجل السنوية ، يستمم اقتراحات 

خذ باالعتبار لجنة التخطيط من المجان الممحقة ) الفرعية( وتصنع التوصيات النيائية مع األ
 السياسة .

 إن نسبية بين اإلدارة والقيادة ، إذ منظمات اليوم في نقطة وسط  أنيعتقد الباحث  لمحوكم :ا
القيادة في المنظمة ىي بمثابة الرأس من الجسد لإلدارة مثمما أن اإلدارة ىي بمثابة الرأس من 

 الجسد بالنسبة لممنظمة . 

الذي يحكم  ن الحوكمة تحتاج إلىإمدير ، والقيادة تحتاج إلى قائد ، فوما دامت اإلدارة تحتاج إلى 
ر يجمع صفات المدي أنلمحوكم ( وىو الشخص الذي يستطيع أن يطمق عميو ) االباحث  ارتأى

 (27) والقائد وكما يوضحو الشكل 

    

 القيادة              القيادة 

 القائد 

 

 لممحوكم الجديد التصور يمثل ( 27)  الشكل         

 المصدر من اعداد الباحث

الموارد البشرية حاسمة في تحقيق التحول نحو ردم الفجوة بين المنظمة والممارسات  ولكون حوكمة
ن ىذا التحول ستراتيجية لعأعمال من جية أخرى ، لذلك فإالرائدة من جية ، وبين األىمية اال

يحتاج إلى عمل كبير في إعادة تطوير الموارد البشرية من خالل التفويض وفرق عمل متخصصة 
في االستراتيجيات الشاممة لبرنامج التحول نحو التوجو المستقبمي وتكامل األدوات  عادة النظرإف

والعمميات الداعمة ليذا المشروع لتكون فاعمة في استخراج قيمة األعمال من الموجودات البشرية 
القول  إلىينتبو قادة الموارد البشرية  أنمع مراعاة مبدأ ))) عدم اختراع العجمة ((( . إذ يجب 

 الحوكمت         اإلدارة  

 المدير       ألمحوكم                                    
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اتيا إذا لم يتم مواءمة ممارسات حوكمة الموارد البشرية مع سياسف لمأثور "ممارسة ما تخبر بو" ، ا
 التي تقود لظيور مخاطر الموارد البشرية .فإنو سيؤدي إلى مشكمة 

 تحكم أنتحديد المجاالت التي تحتاج : الخطوة الثانية

يما يتعمق حوكمة الموارد البشرية فإذ يجري في ىذه الخطوة تحديد المجاالت التي تخضع إلى  
يجري تحديد المجرى والمنفذ التي تشكل نقاط الدخول إلى حاالت عدم و  بالموارد البشرية ، 

تتسرب وتخترق المنظمة ، ويمكن  أنظيور مخاطر الموارد البشرية التي يمكن  َّم، ومن ث  االلتزام
 تحديد أىم المداخل المحتممة ليذه المخاطر :

د البشرية : يشير األنموذج المقترح لحوكمة الموارد البشرية إلى أىمية الرقابة عمى قسم الموار  . أ
لموارد البشرية القسم والتي بمجموعيا تكون وظيفة ا عمميات واإلجراءات المتبعة منالسياسات وال

 ولة عن :وىي الوظيفة المسؤ 
 . تطبيق عدة ممارسات لزيادة األداء الفردي لمعاممين 
 والسموك التنظيمي المتوقع في المنظمة وىذه السموكيات مثل ) التحفيز ،  نجاز التوجوإ

 والرضا ، وااللتزام ، والمواطنة المنظمية ، والثقة المنظمية وغيرىا ( .
 ممارسات الموارد البشرية تمكن إدارة المنظمة  إن القة بين المنظمة والعاممين ، إذتأسيس الع

أنشطة و إلقامة عالقات الموظف مثل ) تخطيط الموارد البشرية ، والتخطيط الوظيفي ، 
 برامج التعويض ، والمكافآت ، واألمن والصحة المينية وغيرىا (.و وبرامج التدريب ، 

ن وظيفة الموارد البشرية العاممين ، وأشرية تتجو نحو أداء فان ممارسات إدارة الموارد الب َّمومن ث  
ن قسم الموارد البشرية ىو الوسيط بين أداء فإ َّمخدمة "كضمير" المنظمة ، ومن ث   تؤدي دور

 الموظف والمنظمة .

ستراتيجية تمثل كالعالقة إن إدارة الموارد البشرية االب . قسم إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية : 
ارسات إلدارة الموارد البشرية مم ( ثمان8منظمة ، إذ يمكن تحديد )بين أداء الموظف / ال

 ستراتيجية التي تؤدي إلى زيادة أداء العاممين والمنظمة وىي:اال

 . العالقة الداخمية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية 
 . ممارسات إدارة الموارد البشرية الفردية 
 .  إدارة األداء 
 . رأس المال البشري 
 لوظيفة .وصف ا 
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 حوكمة الموارد البشرية . 
 ستراتيجية  .المشاركة اال 
 . نظام الموارد البشرية 

الموارد  إذ يتم تحديد نقاط القوة والضعف لمقادة الحاليين باتجاه تطبيق حوكمة القيادة : ت . فريق 
 البشرية ، وأساليب القيادة المتبعة ، ونوعية القرارات ، ومستوى التفويض والالمركزية .

مجاالت تركيز العمميات لتطبيق حوكمة الموارد البشرية تنعكس في  إنث . إدارة المواىب : 
،  ضمن )جذب المواىبالتي تتالعممية الشاممة إلدارة المواىب استراتيجيات األقسام من حيث 

 ( . واالحتفاظ بيا،  وتوزيعيا،  وتطويرىا 

 متطمبات التطبيق: الخطوة الثالثة

فر من اتعد مرحمة قياس مستوى االلتزام بمبادئ حوكمة الموارد البشرية ، وتقييم ما متو      
كبيرة في  أىميةمتطمبات لتطبيق حوكمة الموارد البشرية ، وتحديد عوامل النجاح الحاسمة ذات 

 ىما :ء بتطبيق حوكمة الموارد البشرية يوجد متطمبان ميمان قبل البد عممية التطبيق . إذ

 التي ىي نقطة االنطالق ألي تطبيق في ىذا المجال .يد مبادئ حوكمة الموارد البشرية تحد .1
التي ىي حجر األساس يق مشروع حوكمة الموارد البشرية الشعور الواضح التوجو نحو تطب .2

لحوكمة الموارد البشرية ، وىذا الشعور يأتي ويتنامى مع زيادة مستوى االلتزام بمبادئ حوكمة 
ن قائد الموارد البشرية سيبني ىيكل ىذا الشعور الواضح التوجو فإدون الموارد البشرية . ومن 

دارة عمى الرمال وسوف تحول الرياح وبمرور سرعة ه بالوقت والتغيير تدمير ما تم بناؤ  قيادة وا 
خر تحديد مستوى التزام ستنا ىو ))زرع البذرة(( ، بمعنى آوبسيولة . لذلك كانت حدود درا

العاممين في المنظمة المبحوثة بمبادئ حوكمة الموارد البشرية ، وتحديد ما متوافر من متطمبات 
ادئيا النجاح الحاسمة بداللة مب تطبيق حوكمة الموارد البشرية بداللة مبادئو ، وتعيين عوامل

 التي تعد ضرورية لرفع مستوى االلتزام بيذه المبادئ . 
 المناسبة لياتاآلد يتحد:  الخطوة الرابعة .3

 األكثرحد العناصر ة في غاية الصعوبة كون العاممين أالموارد البشرية ميم تطبيق حوكمة إن
ن المنظمة تجد فإ َّممورد غير ممموس لمغاية ، ومن ث  حساسية في التعامل مع المنظمة ، وىو 

والتحقق من  التأكدجل عمى النحو المطموب . ومن أ األداءصعوبة في رصد السموك وضمان 
عمييا من تطبيق  المتحصلالمستعممة ، ولغرض الحفاظ عمى المكاسب  اآللياتصحة ومصداقية 

 . اآلتية اآللياتحوكمة الموارد البشرية فانو يتم استخدام 
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  الخاصة بالمبادئ التوجييية  تقاريرتتضمن ال أنالتي يمكن ية تقارير تدقيق الموارد البشر
 .(57) ا يوضحو الجدول كمالحوكمة المقترحة   لتطبيق

 المبادئ التوجييية لتطبيق حوكمة الموارد البشرية يمثل  (57)  الجدول

 النتائج / المحتوى المسؤوليات / العمل         الكينونة

مجمس قيادة الموارد  
 (HRLC)البشرية 
برئاسة : 

(CHRO) 

  يصوغ )يشكل( لجنة تعميم المشروع(ELC)   بطمب محدد ، لفحص مجاالت معينة ، تعمم
 تطوير. أولمفرص لممشاركة ، قوة الرفع ، و/

  مراجعة التقييمات ) التقديرات( والتوصيات من(ELC)   المنتجة بشكل مستقل بوساطة
(ELC)  استجابة لطمب المجمس . أو 

  المصادقة / الرفض لمتوصيات من(ELC)   االتجاه والتوجيو المالئم إعادةمع.  

 ذو صمة . بأنوطمب / يستيدف  أولي 
  توجيو(ELC)  استجابة( عمى الطمب . ًردا( 

  الموافقة /الرفض / التوجيو. 

* برئاسة / التعميم 
منظمة  المباشر &

الموارد البشرية 
المركزية .* رئيس 
مشارك : منصب 

األقسام المكافئ من 
) يتم  \اإلدارية 
 عن طريقاختياره 

مجمس قيادة الموارد 
البشرية / مطابقة 

 (CHRO)من قبل 

 ( بمجتمع التعمم عبر المشروع لمشاركة المعرفة ، ًاالجتماع بانتظام ) التوصية شيريا
سوف  ذين اليالممارس األعضاءاالحتياجات الجديدة ،مجتمع  مراجعة الحالة ، مناقشة

 لممساىمة والمطابقة . HRLCشترك مع ي
  فر اواالستمرار يبنى جرد مشاركة بجمع الدورات التدريبية / المحتوى متو  النشاطقبل بدء

 . األقسام اإلدارية  بين ًحاليا

  )يستجيب لقوانين )تعميماتHRLC  ،يجري قبل بدء النشاط بالتقييمات والتوصيات  أو
 لمموضوع المختار .

  إلىيصوغ التوصيات ويقترح النتائجHRLC  : تتضمن 

  تتبع اللتزام  أنما المعايير والمتطمبات التي يجبcommonwealth ؟ 

  ؟ التوجييات التي يجب مالحظتيا أوما المبادئ التوجييية ، السياسات  

  تتم المصادقة عمى التوصيات من قبل  إذتطوير خطة التطبيقHRLC . 

  قوانين )مواثيق ، تعميمات( فريق تدريب الخدمة المشتركة مع المسؤولية عن تركيزات
 . CHROو المطابقة في  HRLCالتدريب الجديد / محتوى المجال مع الموافقة من 

  مراجعةSSTT   لتزام بالمعايير ، الخطط ، المحتوى ، المواد لضمان االتساق واال
 .  HRLC الموضوعة من 

  إلىتقدم التقارير معا HRLC  . 

  االجتماع / المالحات . أعمالجدول 
 . جرد تعميم المشروع 

 . نتائج التقييم 

 . التوصيات 

  ستراتيجيةاالتحديد مصدر 

  ستراتيجيةاالمحتوى . 

 .المعايير 

 . السياسات/ التوجيو 

 . خطة التطبيق 

  القوانين الجديدة / مجاالت المحتوى
 .  SSTT إلىالحالية 

فريق تدريب الخدمة 
 .  SSTTالمشتركة 

 + تقدم الفريق .
 الفريق . أعضاء+

  يستمم التعميمات منHRLC  . لتولي المسؤولية لتركيز التدريب / مجال المحتوى 
  الممارسة /  أعضاءتجتمع الجماعةSMEs  التدريب / مجال المحتوى . أىميةاختيار 

 المصمحة . المراحل تتضمن : أصحابدورة حياة تطوير التدريب مع  إدارة 

o  والتصميم ، والبيئة ،واالختيار ، والتوزيعالتخطيط ، 

o  ( مركز الخدمات المشتركة  األقسام اإلدارية إلى االحتياجات من بقاء ممكية أيناالنتقال
. لتقديم الوضع والتعميقات يخبر عن   ELC ع والتصرف المتناسق بنقاط ارتباط م

  SSCإلىوتقدم الصيانة المستمرة ودعم انتقال المحتوى  HRLCإلى ًحدوث التقدم معا
. 

 . استيالل الطمب / ميثاق المشروع 
  ىيكل المشروع وخطة العمل 

 . دورة حياة قابمة لمتقسيم 

  ، التغيير  ، خطة  إدارةخطة التدريب
 االنتقال .

  خالصة الفصل / التصميم 

 . محتوى الفصل 

   اختبار الخطط / النتائج 

 . تنفيذ االنتقال 

 Massachusettsبعنوان 1020( التي جرت عام Commonwealthفادة من دراسة )تمت اإل

Executive Branch HR Strategic Plan 

 . تقارير ضمان الجودة 
 . تقارير التحسين المستمر 

 : أشكال وأىميا  ىذه التقارير تكون عمى عدة إن
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 . قرارات لمتطبيق والمساءلة 
  قضايا لمقرار . أواقتراحات 
 . استنتاجات 
 . تغذية مرتدة 
 . تقارير الرقابة 
 . توصيات 

الييئات ) الجيات ( المشرعة لحوكمة الموارد البشرية  أن تؤديياالتي يمكن  اآلليةوتمثل التقارير 
، لمحوكمة في حالة وجودىا   األخرى  األنواعتتقاطع مع  أنوالمسؤوليات دون  راألدوافي توزيع 

 لطبيعة المنظمة . ًويمكن تصميم ىذه التقارير وفقا

 : إطالق مشروع حوكمة الموارد البشرية ًثانيا

كما يوضحو   مشروع حوكمة الموارد البشرية إطالقالسابقة يتم  األربعةالخطوات  إكمالبعد 
جراءتطبيق حوكمة الموارد البشرية  وألجل،  (58)  جدولال عممية التحول ) االنتقال ( فان  وا 

 : أىمياالتي الخطوات الداللية  إلى بعض  المنظمة بحاجة

  اإلدارةمجمس  إلىصياغة سياسة حوكمة الموارد البشرية التي سيقدميا المدير التنفيذي 
الجداول التي و  واإلجراءاتالسياسة القواعد  تحدد ىذه أنلمناقشتيا والموافقة عمييا ، إذ يجب 

دوار ومسؤوليات الييئات الحاكمة ، وكذلك يجب تحديد كيفية تطبيقيا سيتعين تكامميا في أ
 . ًبالوقت المحدد مسبقا

  العاممين ، بما في  إلىيرسل مفيوم حوكمة الموارد البشرية في جميع المجاالت  أنيجب
 ذلك من ىم في مواقع القيادة .

 الخاصة بتكنولوجيا  مل متخصص تركز عمى تنفيذ التقاناتإنشاء وبدء تشغيل فريق ع
 الموارد البشرية .

 والمسؤوليات وتقديم  األدوارالمقترح من خالل صياغة ىيكل حوكمة الموارد البشرية  إطالق
 التقارير الخاصة بالعالقات .

  ، إدارةمتوافقة مع عمميات  تكون أنالتي يجب  واألدوارتحديد المنيجيات ، والخطوات 
 المشاريع الرئيسة .

  نشاء نيج  األعمالتحديد ىيكل االجتماع المعياري ، وجدول المشاريع المشتركة  إدارة، وا 
 وتوضيح المصطمحات المشتركة .
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  الميام الرئيسة عمى  إبقاءجل تطبيق حوكمة الموارد البشرية من ألعممية  األوليتقديم الدعم
 الطريق الصحيح .

 الجديدة ومسؤولياتيم في تطبيق  ألدوارىمن معرفة لممساعدة في تطبيق المشاركيمشاركة ال
 عمميات المشروع المقررة .

 حوكمة الموارد البشريةتطبيق   مشروع إطالق: ( 58) الجدول 
مجال تركيز 

 البشريتالموارد 
 تنفيذ االعتبارات مقاييس النجاح األنشطة  األساسية  التوقيت المشروع

 حىكمت

 

 

 المىارد

 

 

 

 البشزيت

 

 تطبيق
 
 

 حوكمة
 
 

 الموارد
 
 

 البشرية
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 ًاشير 

 وحدات  من االىتمام*الحصول الرسمي 
 .الدعم

مع  مصطفة  HRستراتيجيةا  *صياغة
 . المنظمة  إستراتيجية

 *تحديد )ىيكل الموارد البشرية المنظمية
نموذج أة ، *تحديد المسألة الرئيس

 االتفاقات .
 *االتفاق عمى أولويات الموارد البشرية .

مجيز خدمة *تأكيد واختبار ىيكل 
إلدارة الوظائف الخاصة الموارد البشرية 

 . األداء
تغيير الموارد برنامج  إدارة  نشر* 

 البشرية 

تصميم المنظمة والموارد في  إعادة=
 مكان العمل .

=مواءمة وحدة الموارد البشرية بشأن 
 والمسؤوليات والروابط والمساءلة  األدوار
 دعم المالي المتواصل=ال
 أنالمباشرون يمكن  المديرون =

 سميملت واجيز يو خدمة النموذج  يوضحوا
 البرامج 

 

 ؤديت أنيجب وحدة الدعم المالي @ 
 ودعم الييكل . التصال ،افي  ًميماً دورا

 أن@ ىيكل الحوكمة والمسؤوليات يجب 
،  أعمى إلى أسفل تكون مصممة من

شركاء العمل  شرط صقميا مع مدخالت
 .الرئيسيين

مجيز خدمة الوظائف  أداء@ مقاييس 
ضفاء الخاصة الموارد الطابع  البشرية وا 
 أنتوى الخدمة ، عمى الرسمي في مس
 تكون مراقبة .

، وممارسات  األدوار@كمما تطورت 
الموارد البشرية عمى جميع المستويات 

 . ًاإضافي ًاسوف تتطمب تدريب
تكون كفرصة لتطوير  أن@ يجب 

 التنفيذيين المديرين

 بعنوان 1002( التي جرت عام Hoftonفادة من دراسة )تمت اإل

Human resources leading practices study 
 حوكمة الموارد البشريةولة عن تطبيق لمجيات المسؤ  والمسؤوليات :األدوار ًثالثا

موارد البشرية فان جل توجيو الموارد البشرية باتجاه التطبيق الصحيح والسميم لحوكمة المن أ    
بروح من الشراكة والتعاون والشفافية  والمسؤوليات اآلتية األدوارستؤدي  الجيات اآلتية

 : وأىمياواالتصاالت المفتوحة 

 .(CHRO)لمموارد البشرية  األعمىالمدير  (2)
  : عن ًوال، إذ سيكون مسؤ  ( لمحوكماتسمية )  فإن الباحث سيتبنى 

  االحتفاظ بالمسؤوليات القانونية لوضع سياسات االلتزام وتقديم خدمات الموارد البشرية
التابعة لممنظمة بما في ذلك السمطة الممنوحة لو في إصدار السياسات والمعايير 

 والمبادئ التوجييية التي تحكم جميع وظائف الموارد البشرية .
  لديو السمطة في تحديد أفضل استخدام لمموارد البشرية واإلدارة المالية ، بما في ذلك

عادة اصطفاف أنشطة الموارد البشرية .  القرارات المتعمقة بالمواءمة وا 
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 المجان التي تنشأ لغرض تطبيق حوكمة الموارد البشرية . لمعظم ًيكون رئيسا 

بين الموارد البشرية  ًالمجالس لمربط رسميا ، إذ دارةاإلرئيس مجمس  يؤديو أنىذا الدور يمكن  إن
) الييئة الحاكمة ( واىم ىذه  تأسيسىناك بعض المخاطر التي تنطوي عمى  أن إال،  واألعمال

 المخاطر ىي :

التي قد تكون غير واقعية . يتعمق بتطمعات الموارد البشرية  تطفل الييئة الحاكمة فيما -
المحوكم  مدير الموارد البشرية ، وكذلك عندما يكونوىذا الموقف يحدث بسبب ضعف 

 المألوفة . أوموارد بشرية دون التفكير في الثقافات التنظيمية الموجودة  يتصاصأخ
لدييا القميل من االىتمام في قضايا الموارد  خرآىيئة حكم سمبية بشكل كبير ، بمعنى  -

 البشرية .
 إلىىذا يؤدي  إنالثقة الكبيرة التي يبدييا مدير الموارد البشرية لمييئة الحاكمة ، إذ  -

المجمس )الييئة الحاكمة(  إلىالتقارير وتدفق المعمومات  إعدادان و  ،مخاطر محتممة 
 ( . ) ضعيف سيكون غير كاف  

التي قد تضع الييئة الحاكمة مارسات الموارد البشرية الرائدة عدم تبني الييئة الحاكمة لم -
 كان يريد تشجيع التغيير . إذافي موقف صعب 

 مدير لجنة الموارد البشرية )المدير التنفيذي لمموارد البشرية( (1)
 إذلبشرية ، يقع عمى عاتق المدير التنفيذي لمموارد البشرية تأسيس ىيكل واضح لحوكمة الموارد ا

ال لممشروع  أوتقول نعم  أنيمكن  ًأيضاسب ، بل ليست لكسب المساىمة ودعم التغيير فح نياإ
القرار الخاص بالموارد البشرية ، إذ جرى مناقشتو في موضوع سابق في الفصل الثاني المحور  أو

 ىي : أىميان لمجنة الموارد البشرية مسؤوليات ومساىمات لعل فإ َّم. ومن ث   األول
ستراتيجية الموارد البشرية والسياسات مما يمكن التفصيمي ال لإلشرافكبر أ ًتعطي فرصا -

 لييئة حوكمة الموارد البشرية .
 عمى التغييرات المقترحة . أوسعمنظور  -
 األداءعن مؤشرات كبر لمخاطر وفرص الموارد البشرية ذات الصمة ، وتبحث أ إدراك -

 الرئيسة لمموارد البشرية .
بداعا  ًابتكارا  أكثرتشجع السمطة التنفيذية ومدير الموارد البشرية لتكون  - لمنيج ممارسة  ًوا 

 الموارد البشرية .
 الموارد البشرية لممنظمة . أىميةىي ذات داللة رمزية عمى  -
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تظير بعض  أن  نو من المتوقعأ إالوعمى الرغم مما تقوم بو لجنة الموارد البشرية ورئيسيا ، 
 . أىمياعمل ىذه المجنة ولعل  العيوب في

  التي تقوم  األعمالكانت الييئة الحاكمة تكرر  إذاوخاصة  واألدواراالزدواجية في الجيود
 بيا  لجنة الموارد البشرية .

  الموارد البشرية  الموارد البشرية وتطبيق حوكمة السياسات المؤثرة في إقرارالتأخير في
 الييئة الحاكمة َّمومن ث   أوالبسبب سمسمة المراجع والتي تتطمب توقيع لجنة الموارد البشرية 

 )الروتين( . الرتابة
  إالأنيمالقوية )مركز قوي (  اآلراءالمشاورات والمناقشات في المجنة يسيطر عمييا ذوي 

 الدراية والمعرفة في صنع القرارات . إلىيفتقرون 
  عمى انجاز  أعماليامن اجمو واختصار  أنشئتعدم قياميا بدورىا االستراتيجي الذي

 القضايا البسيطة ذات الصمة بالموارد البشرية .

 لجنة تدقيق الموارد البشرية

ومجمس  والخارجي( الداخمي)تكون حمقة الوصل بين التدقيق  الموارد البشرية تدقيقلجنة  إن
سناديصب في تدعيم  كمو ذلك، و  ييئة الحوكمةالاإلدارة و  عام ، وحوكمة  بشكل   الحوكمة  وا 

 .( 32) ة تطبيقو كما في الشكل وضمان استمرار وسالم خاص الموارد البشرية بشكل  

ن حوكمة الموارد البشرية تمثل التقاء الممارسات واإلجراءات السميمة لمموارد وبموجب ىذا الشكل فإ
والممارسات بموجب معايير وقواعد تحكميا بصورة ممزمة وتيدف  البشرية ، وتعمل ىذه اإلجراءات
ستراتيجية لممنظمة وأسموب عدم حصول التعارض بين األىداف االمن خالل عمميا إلى ضمان 

ومجاالتو من اآلليات  د تدقيق الموارد البشرية بتقاناتوعمل اإلدارة في تحقيق تمك األىداف ، إذ يع
الذي يعمل عمى ضمان االلتزام بمبادئ حوكمة الموارد د البشرية ة لتطبيق حوكمة الموار الميم

حد الوظائف الميمة في تحديد لمساءلة والمشاركة وغيرىا ، كما أنو أالبشرية كالعدالة والشفافية وا
دارتيا و/ أو تسكينيا .  مخاطر وأخطاء الموارد البشرية وا 
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 البشرية الموارد حوكمة أطراف بين وصل كحمقة البشرية الموارد تدقيق لجنة اسيام يمثل( 12)  الشكل

 المصدر من اعداد الباحث

المشكالت والصعوبات المحتمل مواجيتيا عند تطبيق مشروع حوكمة الموارد :  ًرابعا
 معياالبشرية وكيفية التعامل 

عممية تطبيق حوكمة الموارد البشرية ستواجو العديد من المشاكل المحتممة المتعمقة  إن     
 كركوكبمستوى االلتزام ، والعاممين ، والقضايا المتعمقة بالتغيير . لذلك ينبغي عمى دائرة صحة 

مع المتغيرات التنظيمية وحاجات  ًتصميم استراتيجيات الموارد البشرية بشكل مدروس منسجما
مثل ىذه االستراتيجيات ستؤدي إلى إعادة إصالح العديد من المشاكل التي تواجو  إناممين . الع

 تطبيق حوكمة الموارد البشرية .

تحقيق التوازن بين  التي يمكن من خالليا عمميةالحوكمة الموارد البشرية عمى الرغم من أنيا  إن
أكبر بالشكل الذي يؤدي  ًمية تركيزاجميع أصحاب المصمحة ، إال أنيا تعطي سمات األعمال الداخ

 إلدارةمجلس ا

حوكمت الموارد 

 البشريت

تذقيق المىارد 

 البشزيت

لجنت تذقيق المىارد 

 البشزيت

 الذاخلي التذقيق

 الخبرجي

أعضبء غيز 

 تنفيذيين

 تنسيق العمل

 دعم

 دعم

 دعم
سيبدة الفبعليت 

 واالستقالليت

حلقت وصل ببلهيئت 

الحبكمت مجلس اإلدارة 

والتذقيق الذاخلي 

 الخبرجي

 هيئت الحىكمت
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لسمات الداخمية في عممية التحول إلى زيادة كفاءة وفاعمية الوظائف الداخمية ، وىي بذلك تغطي ا
التدريجي لممنظمة من خالل قدرتيا عمى التكيف لممتطمبات الجديدة وتوقعات الخدمة الكفوءة 

 لمصمحة بطريقة شفافة ومربحة .والمحسنة والترشيد في األعمال لتحسين منفعة أصحاب ا

العمميات  لعديد من المنافع منيا ) زيادة كفاءةحوكمة الموارد البشرية ستزود المنظمة با إن
المختمفة ، وتحقيق الشفافية ، والقضاء عمى الفساد أو محاوالت اإلفساد ، وتخويل العاممين ، 
وتشجيع اشتراكيم في رسم و / أو صياغة القرارات المختمفة . وعمى الرغم من االنتشار العالمي 

لعممية السيمة ، لمبادرات حوكمة الموارد البشرية ، إال أن عممية الحصول عمى منافعيا ليست با
وسموكية. مثل  منيا تنظيمية وتقانية )المشاكل والصعوبات( وذلك بسبب العديد من المعوقات

الالزمة لمتطبيق ، والييكل التنظيمي ، والنقص في الموارد البشرية ، ونقص  عممية التحول
االستعداد ، وتكييف اإلطار القانوني ، وتشكيل الييئات والمجان المختمفة الضرورية لتطبيق 

 حوكمة الموارد البشرية . 

 وطرائق التعامل معيا المشاكل والصعوبات - أ

طريقة تفكير جديدة حول تصميم عمميات األعمال ، تطمب إن تطبيق حوكمة الموارد البشرية ي
وطرائق جديدة في األعمال ، وتطوير الميارات والمواىب الجديدة ، وتطبيق وتطويع الميارات 

عطاء مزيد من المرونة لعأنماط والممارسات المختمفة ، والسبب في ىذا  التقميدية بشكل فعال ، وا 
الموارد البشرية مثل )ميزانية الموارد البشرية ، ولوحة  جديدة في تطبيق حوكمة ىو استخدام تقانات

قيادة رأس المال البشري( ، واستخدام أدوات ووظائف جديدة مثل تدقيق الموارد البشرية والتدقيق 
 -:بعض المشاكل والصعوبات  ما يأتيوفي االجتماعي .

قصور الذاتي في المشكمة األساسية التي ستواجو تطبيق حوكمة الموارد البشرية ىي ال إن (1
، في أي عممية تحول )انتقال(  ًاكبير  ًاالتي تعد عائقل المنظمة ) اآلليات الداخمية ( ىيك

مقاومة العاممين ألي عممية تحول ، لذا يصبح من الضروري تصميم سياسات  عن ًفضال
الموارد البشرية بالشكل الذي يتم توجيييا نحو العاممين لتمكين المنظمة من تييئة العاممين 

 إلجراء عممية التحول ومساعدتيم في االستيعاب . 
ادات واالعتقادات واألفكار التي تشير إلى القيم والعكن تأشير بعض المحددات الثقافية يم (2

حد التحديات ي جميع المستويات اإلدارية ، إذ إنيا تشكل أوالممارسات الخاصة بالعاممين ف
تحتاج المنظمة إلى إنشاء ثقافة غنية  شروع حوكمة الموارد البشرية . فقدالميمة في تطبيق م

) المعمومات ،    بمثمة ومتكيفة تشجع ممارسة االلتزام بمبادئ حوكمة الموارد البشرية المت
ستجابة ، والمساءلة ، والرؤية والتوجو االستراتيجي ، والشفافية ، والكفاءة ، والعدالة ، واال
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التي بدورىا ستؤدي إليجاد قيم جديدة كالعمل الجماعي ، والتخويل ، والصوت والمشاركة ( . 
 ارد البشرية سيؤثر فيحوكمة المو  عممية التحول نحو تطبيق مشروع أنوالثقة ، مما يعني 

دارة المنظمة ، كما سينتج عنو إعادة توز  انو سيغير  عن ًيع القوة والسيطرة ، فضالىيكل وا 
 اتجاه المنظمة . 

جراءاتنجاز بعض سياسات مشكمة طول الوقت الذي يتطمبو إ (3 الموارد البشرية عند تطبيق  وا 
، وقد يؤدي كبر حجم المستفيدين وتنوع فئاتيم ومطالبيم وتعارضيم  حوكمة الموارد البشرية
جعل عممية استطالع رضاىم تتصف بالصعوبة ، وضعف  إلىفي بعض األحيان 

اإلمكانيات المعموماتية ، وعجز اإلدارة العميا عن توضيح التزاماتيا بتطبيق حوكمة الموارد 
ومرنة  تكون عمى اطالع أن إلدارةاالبشرية . ولمتغمب عمى ىذه المشكالت يجب عمى 

جراءاتوواضحة بسياسات وعمميات  النجاح والفشل في  إن وارد البشرية ، إذحوكمة الم  وا 
ليذا المشروع ، وما يمزم من تشكيل لجان  عدادواإلىذه المرحمة يعتمد عمى التخطيط 

 حديثة . تقانية وأساليبوميارات قيادية 
التي تواجو تطبيق حوكمة الموارد البشرية ىي كيفية االصطفاف بين  األخرىالعقبة  إن (4

المنظمة بسبب عدم القدرة عمى التحكم بالعاممين  ستراتيجيةواالموارد البشرية  ستراتيجيةا
ى ىذه العقبة يجب أن عم ولمتغمب،  ستراتيجيةاالتتماشى مع ىذه  أنبالطريقة التي يمكن 

المنظمة ، ويجب تمكين العاممين بالممارسات  راتيجيةستاجزء من  أنيمن يشعر العاممو 
يجادالمرنة والميارات المتعددة ،  كبر لمعاممين في موقع العمل ، ة أنيج وحدوي ومشارك وا 

النيج الوحدوي يشجع  إنومنحيم حرية التصرف في اتخاذ القرارات وحل المشكالت ، إذ 
نو من الضروري مكاممة كما أ المنظمية .عمى المساواة والعدل ، مما يساعد عمى بناء الثقة 

ىذه األبعاد األربعة  إن المنظمة ، إذ الرؤية الجديدة ، والييكل ، والثقافة ، واستراتيجيات
تصطف بشكل مثالي إلى بعضيا البعض مثل قطع لغز الصورة المقطعة لتعطي  أنيجب 

 أفضل النتائج .
صعوبة في ممارسة واجباتيم وتقديم  األحيان يجد العاممون في الصحة ومديروىم في معظم (5

ليس  إن لكثير من التحديات ، إذالصحة ا الجودة العالية ، كما تواجو مديريالرعاية ذات 
جيدون ومتدربون ومحفزون بشكل سيئ ، والعاممين من ذوي الميارة كل العاممين في الصحة 

أن ية البعيدة ، ىذا بسبب في المناطق الريف ًليسوا راغبين لمبقاء في مناصبيم خصوصا
والموارد  األدواتعمى حق امتالك المعرفة والميارات ، وقمة  ًال يعمموا دائما بعض المديرين

 إلدارة العاممين وكذلك بسبب :
 الخيارات . أفضلالسياسات المطورة ال تمبي  -
 المعمومات ليست مدارة ومتوافرة . -
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 فضاء صوت ومشاركة العاممين محدودة . -
 التفويض .محدودية  -
 المصالح . إدارةوجود صعوبة في  -
 مخاوفيم . إلبداءلدى المجتمع فرصة ضئيمة  -

 األدوارالموارد البشرية الذين يؤدون  صعوبات فإنو يقع عمى عاتق محترفيولمتعامل مع ىذه ال
 : كمة الموارد البشرية تحقيق ما يأتيالمتعمقة بتطبيق حو 

المصمحة بالتركيز عمى العاممين في  أصحابتوجو وىوية ثقافة ثابتة لخدمة  إقامة -
 الصحة .

 . اإلبداعالمدير التنفيذي مثل  أعمالالبرامج التي تطبق جدول  إعداد -
بأىداف        الموارد البشرية ضمن المنظمة مصطفة أعمالجميع  أنالتأكد  -

 . األعمال
 الصراعات ومقاومة التغيير الناتجة عن عممية تطبيق المشروع . إدارة -
 لرعاية العاممين عمى مختمف مستوياتيم . أساسيةحممون مسؤولية يت -
 ضمان تطوير موارد بشرية محترفة ومينية . -

 من خالل استراتيجيات الموارد البشريةتطبيق حوكمة الموارد البشرية تحديات مواجية  -ب 

الموارد البشرية ستؤدي إلى تغييرات في األنظمة  عممية التحول نحو تطبيق حوكمة إن    
سندة باستراتيجيات صحيحة تكون م   أنالداخمية ) أنظمة الموارد البشرية ( لممنظمة والتي يجب 

أداء القطاع العام )المؤسسات الحكومية(  إنلمعالجة التحديات المتوقع ان تظير نتيجة التطبيق . 
رضاء العاممين سيؤدي  إنإذ عمى أداء العاممين ،  في تسميم الخدمة إلى المجتمع يعتمد تحفيز وا 

حباط وغضب العاممين بشكل اقل . إذ يمكن اقتراح بعض االستراتيجيات  إلى أداء أفضل ، وا 
لمعالجة المخاطر والمشاكل المختمفة التي قد تصيب الموارد البشرية في بيئة متغيرة شديدة التعقيد 

 وأىميا :

 : تخطيط الموارد البشرية  ًأوال

المسؤوليات و ،  شمل مواصفات الوظيفة ووصفياوىي تشمل تحميل الوظيفة الكمي ، والذي ي
عادة  الجديدة ، واألدوات ، والعالقات التي من المتوقع تغييرىا ، مما سيؤدي إلى إعادة الييكمة ، وا 

ضافية . وكذلك يجب إعادة تتطمبان مؤىالت وميارات إ تعريف مسؤوليات الوظيفة ، والمتين
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تكون مدعومة  أنتخصيص وجود الموارد البشرية إلى ىيكل المنظمة الجديد ، وىذه العممية يجب 
 الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة في الوقت المناسب . وضعب

 : التوظيف واالختيار ًثانيا

لبشرية الجديدة تحديد الموارد اويتم من خالل االطالع عمى السيرة الذاتية لحياة العاممين ، و     
 أن عن ًوكمة الموارد البشرية ، فضالوالتي من الضروري ان تكون موجودة في تطبيق مشروع ح

ن كمف التدريب ستكون عالية فإ َّمال تكون جاىزة لمتطبيق ، ومن ث  الموارد البشرية الحالية قد 
 كركوكعندما يكون ىناك انتشار جغرافي واسع لممنظمة كما ىو الحال في دائرة صحة  ًوخصوصا

تقيس الميارات والقدرات المطموبة  أنتكون عممية االختيار موضوعية ، ويمكن  أن. لذا يجب 
 سموب العمل المتغير .لجة أبشكل صحيح وشفاف وعادل لمعا

 : القيادة  ًثالثا

كون لديو ميارات تصورية قوية ، ويتطمب أن تحوكمة الموارد البشرية يجب قائد )قادة( تطبيق     
، وعمى قادة التحول  ًومعمماً  يكون ناصحا أنفقط ، بل عميو  ًمنو في التطبيق أن ال يكون موجيا

جاالت العمل الجديدة ن يتبنوا الطرائق المختمفة إلدارة الموارد البشرية في مأن يغيروا أساليبيم وأ
 ليات جديدة .منظمة التي تستخدم فييا تقانات وآفي ال

 : إدارة التغيير وحوكمتو ًرابعا

،  ًكبيرا  ًتولييا المنظمة اىتماما أنتعد إدارة التغيير وحوكمتو من أىم القضايا التي يجب     
ن أسباب تي تقاوم التغيير بشكل نشيط ، إذ إالالطبيعة المحافظة في المنظمات ذات  والسيما
لمخبرة ،  ًلقوة العالقات في المنظمة ، وتيديدا ًتكون تيديدا أنة التغيير بين العاممين يمكن مقاوم

األسباب المؤدية لمقاومة التغيير قد تكون  إن الموارد البشرية في المنظمة ، إذلتخصيص  ًوتيديدا
ىذه  إنبسبب إعادة توزيع السمطة ، وتوقع التغيير في العادات ، والمخاوف المجيولة . إذ 

االعتقادات يمكن تيدئتيا بتثقيف العاممين عن أسباب التغيير والتحول من الحالة الراىنة إلى 
جل التكيف نحو خبار عن القرارات ، والتدريب من أالة المرغوب فييا . ويتم ذلك من خالل األحال

 اإلجراءات المتغيرة .

فيم ت   أنيجب  وليس برد الفعل ، إذ ون استباقيةتك أنعممية التيدئة لمقاومة التغيير يجب  إن
سياسات وممارسات الموارد البشرية بشكل صحيح ، وتكون مقبولة ، ومستميمة ، ومتبناة ، 

 لمبادئيا . ًومحسنة لتمكين الفوائد الكاممة من تطبيق حوكمة الموارد البشرية وفقا
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 : نظام المكافأةًخامسا

لمعاممين من  المكافأةيكونوا مبدعين في تصميم نظام  أنالموارد البشرية  يقع عمى عاتق مديري  
 مبادئ حوكمة الموارد البشرية . نطاقتجري ضمن  أنجل تحفيزىم والتي يجب أ

 : التدريب والتطوير ًسادسا

التدريب ضروري لجميع العاممين في  إن دالة ، إذبع كميا المستويات تدريب وتأقمم العاممين عمى 
 ممستوياتمن خالل ورشات وحمقات دراسية  ل ارد البشرية ، ويتم ذلككيفية تطبيق حوكمة المو 

ن يتدربوا سواء ، وأ ، وكذلك يجب إعطاء األىمية إلى العاممين الجدد والحاليين عمى حد   كميا
 بانتظام لتعمم الميارات الجديدة ، وتجديد الميارات والمواىب .

 جل األداء: اإلدارة من أ ًسابعا

 ًعمى النجاح ، إذ تشمل كال جميعيم العاممين اخل الميمة في خمق بيئة تشجعحد المدوىو أ   
التي يتفاعل فييا القادة والمديرون مع عاممييم . من سياسات الموارد البشرية ، وكذلك الطريقة 

تعد عممية  أنيامن اعتماد ممارسات الموارد البشرية الجيدة ، كما  ًميما ًىذا المدخل جزءا ويعد
 اعتماد الحوار بين القادة والعاممين حول ما ينبغي تحقيقو ، وكيف ؟ وكذلك تدابير نشطة في

 : أىمياالتي بعض المبادئ الخاصة بيذا المدخل ىناك  إن األداء التي يتم استخداميا . إذ

 من السيطرة أو اإلكراه . ًتعتمد عمى التعاون والتوافق بدال 
 وكيف سيتم تحقيق ذلك من بين جميع  يخمق فيم مشترك لما مطموب لتحسين األداء ،

 العاممين .
 . تشجيع اإلدارة الذاتية في األداء الفردي 
 سموب إدارة منفتحة وتشجع التواصل واالتصال باتجاىين بين القادة والمديرين من يتطمب أ

 جية ، والعاممين من جية أخرى ، مع تغذية مرتدة مستمرة .

 : أنماط العمل الجديدة ًثامنا

عمل جديدة في المنظمة ،  عممية تطبيق حوكمة الموارد البشرية قد تحتاج الستخدام أنماط إن    
الوقت المرن ، و يجب توظيف األنماط العاممة األكثر مرونة مثل تصميم الوظيفة المرن ،  َّمومن ث  

 األعمال الجزئية .و اإلثراء الوظيفي ، و 
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 دعم زخم ومكاسب حوكمة الموارد البشرية

  ن تقارير االرتقاءفإ وتذليل المعوقات ، عممية تطبيق مشروع حوكمة الموارد البشرية إجراءبعد   
) التقدم ( ستفسر المدى الذي جرى فيو تطبيق حوكمة الموارد البشرية وتقييميا ، إذ سيتم رفع 

 إلىتحدد حاجة عممية التطبيق  أنالييئة الحاكمة ، عندىا يمكن  إلىالتوصيات واالستنتاجات 
تجري عمى  الزخم والمكاسب إدامةفان عممية  َّمإعادة ىندسة ، ومن ث   إلىبحاجة  أنياالتحسين أم 

 ( 29) اآلتي وكما يوضحو الشكل النحو 

 التعقيد والتماسك                                                                              

 

 

 حدود الزخم والمكاسب
 إعادة اليندسة

 الموارد البشرية حوكمةو  

 

 الوقت

 t 3 t 2 t 1 t 0 

 والمكاسب الزخم إدامة يمثل( : 29) الرقم الشكل

 من اعداد الباحثالمصدر 

نو كمما زاد التعقيد أن ىذه العممية ضرورية من أجل تجنب الضمور الحتمي ، إذ إيعتقد الباحث 
ل جديدة ريادية ، وبمرور المنظمة بدون تطوير أو إيجاد مداخفي البيئة وفي األعمال مع بقاء 

 أنيجب عمى المنظمة  َّم. ومن ث   ًن المنظمة ستتجو نحو الضمور الذي سيكون حتمياالوقت فإ
 تبحث عن مداخل جديدة تجنبيا الضمور ، ومن ىذه المداخل ىو تطبيق حوكمة الموارد البشرية.

 فادةاإلتطبيق حوكمة الموارد البشرية ينبغي عمى المنظمة  جل زيادة الزخم والمكاسب جراءومن أ
 إلىتكامل ىذه الحوكمات سيؤدي  نإ الحوكمة المطبقة في المنظمة ، إذ  أنواعمن جميع 
 . (30) الزخم والمنافع من تطبيقيا كما في الشكل  إدامةمضاعفة 
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 الحوكمة المالية                                         زيادة إدامة            
 الحوكمة السريرية                                     والمنافع الزخم           

 الحوكمة االلكترونية                                                            
 حوكمة تكنولوجيا المعمومات                                                     

 حوكمة امن تكنولوجيا المعمومات                                                
 حوكمة التغيير                                    
                                                         ............ 

                                                               ...... 

 

 والمنافع الزخم إدامة يضاعف الحوكمات تكامل( : 00) الرقم لشكل

 المصدر من اعداد الباحث

ما ورد في المبحث أعاله فان حوكمة الموارد البشرية ىي عبارة عن ممارسة تنظيمية وخالصة ل
طار وفن  ًجديدة نسبيا واستراتيجية وعالقات ونظام ومعايير وآليات وتحكم وسيطرة وعمميات وا 

ومشروع تيتم بتمكين وظيفة الموارد البشرية لتسييل انجاز األىداف االستراتيجية والعممياتية 
دارة مخاطر الموارد البشرية ، وأنيا بمثابة البوصمة التي تحدد االتجاه وتتغير مع كل لممنظمة  ، وا 

تغيير داخمي و / أو خارجي ، وىي تفرض السموك لمسير في االتجاه الصحيح التي يمكن من 
والمسؤوليات والقواعد لمموارد البشرية ، وكيف توجو وتضبط وتعمل وتحكم  األدوارخالليا تحديد 

 اقب .وتر 

 

 

حوكمة الموارد 

 البشرية
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات والمقترحات

كما وردت في  وتحميميا متغيراتالمجموعة من  جية في تشخيص عرضت الدراسة محاولة مني
 , يعرض الفصل الحالي أىمعمى ما تم التوصل إليو من نتائج . وبناءً المقترح  أنموذج الدراسة
التي قدمتيا الدراسة وبعض الدراسات المستقبمية  لمقترحاتوا العممية االستنتاجاتو  النتائج النظرية

 المقترحة, من خالل مبحثين ىما:

 المبحث األول: االستنتاجات.

 المبحث الثاني: المقترحات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 

 المبحث األول
 النظرية النتائجً : أوال

ة كافية قاعدة نظري إلىوعدم الوصول  قمة الدراسات التي تناولتوبسبب حداثة الموضوع و        
لفيم  ًاأساسمن نتائج نظرية لتكون  إليوالباحث إضافة ما توصل  رتأىفي مناقشة الموضوع , ا

 الموضوع ومن أىم ىذه النتائج :

 الحوكموة ومعووايير التودقيى الدوليووةوجوود تورابط وتوافووى عموى المسووتوى الودولي بووين مبوادئ أو قواعوود  .1
 .كالشفافية والمسؤولية والمساءلة وغيرىا

فووي ضوووء  إن إرسوواء مفيوووم حوكمووة الموووارد البشوورية بشووكل عووام وتبنووي مجموعووة موون المبووادئ ليووا .2
 يم برفع كفاءة أداء العاممين وتعزيز نشاطيم .قواعدىا وخصائصيا سوف يس

راءات السوميمة, وتعمول ىوذه العمميات واإلجالمنطقة الجغرافية  اللتقاء تمثل حوكمة الموارد البشرية  .3
تيودف إلوى عودم  العمميات واإلجراءات بموجب معوايير وعناصور تحكميوا بصوورة ممزموة , كموا أنيوا

 ستراتيجية الموارد البشرية .حصول التعارض بين استراتيجية المنظمة وا
وكمووة جميووع أنووواع الح رات مباشوورة و / أو غيوور مباشوورة فوويلتطبيووى حوكمووة الموووارد البشوورية تووأثي إن .4

حوكموووة األمووون , و حوكموووة المعموموووات , و الحوكموووة السوووريرية , و األخووورى مثووول مالحوكموووة الماليوووة , 
حوكمووووة و الحوكمووووة االلكترونيووووة , و حوكمووووة تكنولوجيووووا المعمومووووات , و حوكمووووة اموووون المعمومووووات , و 

 التغيير وغيرىا (.
حوكموة المووارد  َّمومون ث و , إدارة المووارد البشورية فعالوة فوي تطبيوى أداةتودقيى المووارد البشورية  يعتبر .5

 البشرية .
فوي  ًدورًا محوريوا ؤديد البشرية بشكل سميم يمكن أن توعممية تصميم وتنفيذ وظيفة تدقيى الموار  إن .6

عن استخداماتيا األخرى في تخطويط  ًفضال, حوكمة الموارد البشرية تطبيى  تحسين ودعم فعالية 
 الموارد البشرية وتنفيذ باقي وظائف إدارة الموارد البشرية. 

 ومالئمة في إطار حوكمة الموارد البشرية . يمة ميمةالتدقيى االجتماعي وس يعد .7
ويشوير إلوى نقواط القووة والضوعف  المنظموة يعطي صورة واضوحة عون مووارد التدقيى االجتماعي إن .8

 فييا .
اإلدارة , و العوووواممين , و ( ميموووة لجيوووات عوووودة مالمنظموووة , انيوووة الموووووارد البشووورية أداة متقانووووةميز تعووود  .9

 نيا أداة لممعمومات , ولإلدارة , ولالستشارة .إذ إ أصحاب المصمحة وغيرىا (و 
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موا  وتبوينرية تعكس مثل غيرىا صورة واضحة عن الموارد البشتعكس ميزانية الموارد البشرية  إن .11
 من رأسمال بشري .المنظمة   تممكو

ىوووي أيضوووا أداة فاعموووة , و ميزانيوووة المووووارد البشووورية التوووي ىوووي أسووواس فوووي التووودقيى االجتمووواعي  إن .11
 .المنظمة لتخطيط الموارد البشرية ولمتخطيط الوظيفي في 

أشووارت نتووائج الدراسووات السووابقة النظريووة والعمميووة إلووى وجووود تووأثير لتطبيووى مبووادئ الحوكمووة فووي  .12
وجووود تووأثير لمبووادئ حوكمووة الموووارد البشوورية فووي جووودة  ًيى الووداخمي , ممووا يعنووي ضوومنياجووودة التوودق

 تدقيى الموارد البشرية .
 عون ًكموة المووارد البشورية فضوالوظيفة تدقيى الموارد البشرية ىي وسويمة أساسوية فوي دعوم حو  إن .13

الخاصووة بسياسووات وعمميووات الموووارد  توودعيم عمميووات الرقابووة األساسووية , وتقيوويم الفاعميووة العممياتيووة
 البشرية .

 . اناتوالفوائد في اعتماد ىذه التق ي المنظمات أظيرت المزايافالدراسات والتطبيقات  إن .14
وشووومولية وميوووارة تووودقيى المووووارد البشووورية ذات أىميوووة لتحقيوووى اسوووتجابة اإلدارة  ّن جوووودة واحترافيوووةإ .15

 لمبادئ حوكمة الموارد البشرية .
 االستنتاجات العملية :  ًثانيا

المنظمووة  بشووكل متعووارف عميووو لنظووام حوكمووة الموووارد البشوورية  فووي ًمقبوووال ًاعاموو ًاطووار إلوويس ىنووا   .1
وووو نأ, كمووووا  المبحوثووووة أساسوووويات مبووووادئ ىووووذا النظووووام مالمعمومووووات ,  ت مووووندّ المتغيوووورات التووووي ع 

, والشووفافية , والكفوواءة , والعدالووة , واالسووتجابة , والتعبيوور عوون  والمسوواءلة , والرؤيووة اإلسووتراتيجية
 .المبحوثة ل متوسط  في المنظمة الرأي والمشاركة( موجودة بشك

و  منظماتحوكمة المجال ب المنظمة المبحوثةأثبتت نتائج الدراسة ضعف معرفة العاممين في  .2
نتائج المقابالت مع أفراد عينة البحث وجود خمط في كما أظيرت  ,حوكمة الموارد البشرية 

ً , وعدم القدرة عمى التفسير الصحيح ليا وخصوصا مفيوم الحوكمة مع المفاىيم األخرى
ميمة إلى عدم تناول ىذا الموضوع في  إشارةالمفاىيم المقاربة ليا كالحكومة االلكترونية , وىي 

لحوكمة  عدم وجود إطار رسمي أو غير رسمي الدورات أو المحاضرات , كما أنيا إشارة إلى
, وما يوصمنا إلى ىذا االستدالل ىو نسبة المنظمة المبحوثةمعمول بو في  الموارد البشرية

 ً, فضال حوكمة الموارد البشريةباإلجابات العالية إلفراد عينة البحث بخصوص عدم معرفتيم 
وجود فروى وتباين بين من لدييم معرفة وتصور في مجال حوكمة الموارد البشرية عدم  عن

ممن يدعون بالمعرفة أنيم ال  أنوبين من ال يمتمكون ىذه المعرفة والتصور , مما يدل عمى 
 يفيمونيا بشكل صحيح .
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أنيووا اشووتركت فووي بوورامج ونشوواطات أشووارت خرجووت الدراسووة بنتووائج تشووير إلووى وجووود نسووبة قميمووة  .3
تدريبيوووة خاصوووة فوووي مجوووال الحوكموووة بشوووكلر عوووام وحوكموووة المووووارد البشووورية بشوووكلر خووواص , موووع 

قووود قاموووت بدعوووداد دورات أو   المنظموووة المبحوثوووةمالحظوووة عووودم وجوووود موووا يووودل أو يشوووير إلوووى أن 
 أنشطة أو برامج تدريبية ذات صمة بالمفاىيم أعاله .

أشووورت تووودني معووودل معرفوووة  إذ ياتياأو فرضووو متوافقوووة موووع مشوووكمة الدراسوووة جووواءت نتوووائج الدراسوووة .4
ميزانيوووة و التووودقيى االجتمووواعي , و جووورد المووووارد البشووورية , و متووودقيى المووووارد البشووورية , ب العووواممين 

 الموارد البشرية( .
أغمبيووة عينووة الدراسووة ىووم موون ذوي المووؤىالت العمميووة العميووا , وىووو مووا ينسووجم  أنأظيوورت النتووائج  .5

مون مسواىمة حقيقيوة وفاعموة   المنظموة المبحوثوةتقووم بوو  أنمع فيم ىذه الفئة لمودور الوذي يجوب 
 في تطبيى حوكمة الموارد البشرية .

,  الباحووث الووذي عرضووو عمووييم  ىنووا  اتفوواى وبنسووبة عاليووة عمووى مفيوووم حوكمووة الموووارد البشوورية .6
مووووارد البشووورية ىوووي حوكمووة الوىووذا موووا أفرزتوووو ارتفوواع نسوووبة االتفووواى التوووي حصوول عمييوووا السوووؤال م

طة تطبيوووى الشوووفافية وكشوووف المعموموووات والمسووواءلة اسوووليوووات حاكموووة لووو داء بو آمعوووايير و  تأسووويس
( فووي فقوورة المعمومووات الشخصووية , وىووذا مؤشوور ميووم بوجووود والمشوواركة فووي عمميووة اإلدارة والتقيوويم

اآلليووات  تالرغبووة فووي تطبيووى حوكمووة الموووارد البشوورية إذا مووا تييووأت الظووروف المناسووبة , وتوووفر 
أنيوووا جووواءت متناسوووقة موووع النسوووب ً ان واإلدارات الخاصوووة بعمميوووة التطبيوووى , عممووواواألطووور والمجووو

 ( .اآلثار المتوقعة  لحوكمة الموارد البشرية في حالة تطبيقياب مالخاصة 
عينة البحث يتفقون وبنسبة عالية بخصوص المفاىيم متدقيى الموارد  أنأثبتت نتائج الدراسة  .7

 التدقيى االجتماعي( ورغبتيم في اعتمادىا في منظمتيم .و ة , ميزانية الموارد البشريو البشرية , 
كل مبدأ من   ألساسيات أظيرت نتائج الوصف والتشخيص العديد من نقاط القوة والضعف .8

 .في أدناه كما موضحو حوكمة الموارد البشرية مبادئ 
البيئتين الداخمية  تاعمى الحصول عمى المعمومات من كم المنظمة المبحوثةأثبتت الدراسة قدرة  - أ

والخارجية وامتالكيا نظام معمومات عمى الرغم من محدودية قدراتو في تحميل واتخاذ القرارات 
 ذات الصمة بالموارد البشرية .

البيانات والتي قد يكون سببيا عمى تحميل  المنظمة المبحوثةأشرت نتائج الدراسة ضعف قدرة  - ب
محمل عدم وجود بيانات دقيقة يعتمد عمييا ال التحميل , أوات القائمين بعممية إمكاني محدودية

عدم امتال  المنظمة ألنظمة المعمومات المتطورة  عن ًفضاللمخروج بمعمومات دقيقة , 
 . والذكية والخبيرة

 تداخل في األدوار .وقمة الل دوار والمسؤوليات بشكل سميم  ًاىنا  توزيع - ت
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ضعف االليات الرسمية لممساءلة في المنظمة المبحوثة التي ال تسمح باجراء المساءلة االنية  - ث
 في المنظمة .

التي ال تسمح بدجراء المساءلة اآلنية  المنظمة المبحوثةية لممساءلة في ضعف اآلليات الرسم - ج
 . والفعالة في المنظمة

صوص دور الموارد  البشرية , ووضع لرؤية بخ المنظمة المبحوثةفي   امتال  اإلدارة العميا - ح
 أنالخطط التي تناسب واقع األعمال بالشكل الذي يتوافى مع رؤية الموارد البشرية والتي يمكن 

 ات لحوكمة الموارد البشرية .قتطبي أيتساعد الحقا في وضع 
دارة مخاطر نوع تحديد في ضعف وجود إلى  المنظمة المبحوثة  في أشارت نتائج الدراسة - خ وا 

 .مخاطر ىذه الالموارد البشرية , وعدم وجود خطط خاصة بددارة 
تحكم وتوجو األعمال  يمكن من خالليا أن لوائح وقواعد تنظيمية المنظمة المبحوثةامتال   - د

 . وأنشطة الموارد البشرية وتحديد الصالحيات والمسؤوليات
ات المالية لممجتمع وأصحاب عن الحساب المنظمة المبحوثةفي   ضعف عمميات اإلفصاح - ذ

 مؤسسة حكومية(. أنيابنظر االعتبار  األخذممع  المصمحة
 المنظمة المبحوثةمين في م مزمة لمعام عامة من خالل نتائج الدراسة تبين وجود دورات تدريبية - ر

 . جل تطويرىم وتحفيزىمأوذل  من 
الذي قد يضعف  المنظمة المبحوثةقابل األداء في أشرت نتائج الدراسة غياب معايير األجر م - ز

 . من كفاءة المنظمة والعاممين
 .المنظمة المبحوثةأشرت النتائج وجود تباين في التدريب ضمن المستويات المختمفة في  - س
من ت َّدع   لتوافر المتغيرات التي وسط متمستوى  وجود المنظمة المبحوثة  الدراسة في أثبتت نتائج .9

لمتطبيى المستقبمي لحوكمة  ًأساساتكون  أنالموارد البشرية يمكن  مبادئ حوكمةأساسيات 
 الموارد البشرية.

لكل  توافر متطمبات تطبيى حوكمة الموارد البشرية المنظمة المبحوثة  الدراسة في أثبتت نتائج .11
,  مبدأ من مبادئ حوكمة الموارد البشرية مالمعمومات , والمساءلة , والرؤية اإلستراتيجية

 .والمشاركة( والصوت والشفافية , والكفاءة , والعدالة , واالستجابة , 
مبدأ الرؤية والتوجو االستراتيجي حظي  أن المنظمة المبحوثةفي الدراسة  نتائجأظيرت  .11

مبدأ العدالة قد تم إسقاطو من  أنأفرزت النتائج كما  بالترتيب األول من حيث األىمية النسبية .
 . حوكمة الموارد البشريةتطبيى  فيذل  لعدم معنويتو بالتأثير ة و األىمية النسبي

إلى وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مدى  المنظمة المبحوثةفي  خمصت نتائج الدراسة .12
مبادئ  ت من اساسيات َّدتوافر المتغيرات التي ع  الموارد البشرية و  توافر متطمبات تطبيى حوكمة

  .حوكمة الموارد البشرية
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فيما يتعمى باآلثار المتوقعة  تباينإلى عدم وجود  اتفاى عينة البحث أفرزت نتائج الدراسة .13
 لحوكمة الموارد البشرية في حال تطبيقيا .

وكمة لدى أفراد العينة الرغبة والدافع في تطبيى ح أنالتحميل( و أكدت نتائج الدراسة مالمقابالت ,  .14
 . الموارد البشرية
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 المبحث الثاني

 المقترحات
تطبيووى المشووروع المقتوورح لتطبيووى حوكمووة الموووارد البشوورية مووع األخووذ بنظوور االعتبووار الصووعوبات  .1

 فادة من إدامة الزخم والمكاسب المؤشرة في متن البحث .المشكالت المحتمل مواجيتيا واإلو 
المووارد  تودقيىالموارد البشرية و  وضوعات حوكمةعن م المنظمة المبحوثةنشر ثقافات جديدة في  .2

عي , والتوودقيى البشوورية بمجاالتووو متوودقيى سياسووات وعمميووات الموووارد البشوورية , والتوودقيى االجتمووا
 لتقريبيووووا موووونمميزانيووووة الموووووارد البشوووورية , لوحووووة قيووووادة الموووووارد البشوووورية (  الشخصووووي (, وتقاناتووووو

تضوع نصوب  أنالمنظموة  إدارةعموى يجوب و أصوحاب المصوالح ,  العاممين واإلدارات وكذل  من 
اصطياد العاممين الذين يقومون بأشياء خاطئوة ,  إلىحوكمة الموارد البشرية ال تيدف  أن أعينيا

ر لمتحسوووين المسوووتمر الوووذي ي مكووون المنظموووة مووون حمايوووة نفسووويا مووون االتجاىوووات غيووو أداةبووول ىوووي 
مووة الموووارد كحو  أنن فووي المنظمووة و العووامم أدر  فوودذا ,تيوواقالصووحيحة التووي قوود تحوودث داخوول ارو 

ن د, فوو اإلفسووادموون يحوواول  أوالفسوواد  أنووواعوالحصوون المنيووع ضوود  األولالبشوورية ىووي خووط الوودفاع 
رساءالعاممين سوف يدعمون تطبيى   ,مبادئ حوكمة الموارد البشرية والدفاع عنيا  وا 

ة فوي المنظموات التوي اإلداريوة المعتمودة حاليوا والموجوود انواتوالتقمحاولة دعوم وتطووير األسواليب  .3
 . ًمن تدقيى الموارد البشرية وحوكمتيا لالستفادة منيا الحقا ًجزءا ىاُّدع  يمكن 

عمى أسس عممية وصوحيحة وبصوورة مفصومة ,  المنظمة المبحوثةإجراء جرد الموارد البشرية في  .4
يووووتم جمووووع وتحديوووود األشووووخاص  إذسووووة تحميميووووة لمموووووارد البشوووورية . إذ تعوووود نقطووووة البدايووووة ألي درا

تقسيميم وتوزيعيم عمى أسس مختمفة منيا مالتركيب العمري ,  َّمومن ث   , الموجودين في المنظمة
 التركيب الميني وغيرىا ( .و التركيب الوظيفي , و التركيب المياري , و 
لمووووارد البشووورية لرفوووع جووودة تووودقيى ا المنظمووة المبحوثوووة عووون طريوووىإعووداد خطوووط وبووورامج مسووتمرة  .5

من خالل توافر الميارات والكفاءات لمعواممين فوي مجوال تودقيى المووارد البشورية  اناتوبمجاالتو وتق
م كووي يتمكنوووا موون الوفوواء بالمسووؤوليات الموكمووة إلووييم مووع الحوورص عمووى تخصيصوويم وفووى الميووا

 عووون ًفضوووالوطبيعوووة ىوووذه الميوووام م موووة بوووين خبوووراتيم وميووواراتيءالمكمفوووين بيوووا بصوووورة تحقوووى الموا
ومووون الضووووروري الفحوووص المسووووتمر  , اإلشوووراف الكامووول عمووووى أداء العووواممين فوووي مجووووال التووودقيى

 لفاعمية السياسات واإلجراءات المطبقة في الرقابة عمى الجودة .
رسووواءالالزموووة لووودعم تطبيوووى حوكموووة المووووارد البشووورية  واإلمكانووواتتووووفير المخصصوووات الماليوووة  .6  وا 

 مبادئيا .
لجنوووة و تشوووكيل المجوووان الخاصوووة بتطبيوووى حوكموووة المووووارد البشووورية مثووول ملجنوووة المووووارد البشووورية ,  .7

المجووان بيووذه االىتمووام , و لجنووة توودقيى الموووارد البشوورية وغيرىووا ( و لجنووة التوظيووف , و المكافوو ت , 
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تعمول عمووى تقيوويم  إنيووا , إذحوكموة الموووارد البشورية  تنفيووذوضومان عمميووا بالشوكل المطموووب لودعم 
لمعموول بموجووب  المنظمووة المبحوثووةموودى تطبيووى المنظمووة لحوكمووة الموووارد البشوورية , وموودى التووزام 

 مبادئيا ومعاييرىا وعناصرىا األساسية .
فوووي  ةضووورورة إعوووادة النظووور فوووي صوووالحيات ومسوووؤوليات السووومطات وموووا يرافقوووو مووون إعوووادة ىيكمووو .8

المووارد البشورية وتوصويف أبعواد العالقوة  بما يتالءم موع مبوادئ وقواعود حوكموة المنظمة المبحوثة
لكوووول موووون مجمووووس اإلدارة واإلدارة التنفيذيووووة ولجووووان التوووودقيى متوووودقيى الموووووارد البشوووورية( والموووودققين 

 الداخميين وأصحاب المصمحة .
 : يأتيعمل التدقيى الداخمي منيا ما  إدخال وظائف جديدة ضمن نطاى .9
 استحداث منصب تدقيى الموارد البشرية . - أ
 اث منصب المدقى االجتماعي .استحد - ب
بوضوع مدونوة مدليول( األخالقيوات لمينوة تودقيى المووارد البشورية ,  المنظموة المبحوثوةضرورة قيام  .11

جووول تعزيوووز مصوووداقيتيا وثقوووة أالمنظموووة مووون  والقيوووام بتحديووود السياسوووات األخالقيوووة وتوزيعيوووا عبووور
 المتعاممين معيا بشكلر عام والعاممين بشكلر خاص.

م قووووادة التحووووول( القوووودوة فووووي تحموووول المخوووواطر الناجمووووة عمووووى اسووووتخدام  اإلدارةتكووووون  أنضوووورورة  .11
 .والياتيا وأدواتياتطبيقات جديدة مثل تطبيى حوكمة الموارد البشرية  أو  ألنظمةالعاممين 

ثوووالث سياسوووات ,  إلوووىتسوووتند  أنجووول تأسووويس نظوووام حوكموووة المووووارد البشووورية قويوووة يجوووب أمووون  .12
موون الموووارد البشوورية الووذي  األفضوولمالثانيووة( ضوومان وضووع و,  اإلشوورافية( تقويووة الوظيفووة األولووىم

مالثالثوووة( تبنوووي إطوووار حوكموووة المووووارد البشووورية عالميوووة ويووودعم تطبيوووى حوكموووة المووووارد البشووورية , 
 . متطورة 

جووراءاتتطبيووى حوكمووة الموووارد البشوورية يتطمووب سياسووات  إن .13 سوويمة الوصووول وبنوواءة وواضووحة   وا 
 المنظمة .وشفافة ومبمغة عبر 

حوكموة    مشوروعفوي حوال تطبيوى ً ضرورة وجود سقف زمني وضمن جداول معينة ومعدة مسوبقا .14
 الموارد البشرية .

تفعيوول  موون خووالل المنظمووة المبحوثووةفووي    تطبيووى اإلطووار المقتوورح لنظووام حوكمووة الموووارد البشوورية .15
لووزام العموول بمبووادئ  اإلسووتراتيجية , والشووفافية , ىووذا النظووام مالمعمومووات , والمسوواءلة , والرؤيووة  وا 

والقضواء المنظموة رفوع أداء ىوذه  لغورضوالمشواركة(  الصووت والكفاءة , والعدالة , واالستجابة , 
 عمى الفساد اإلداري والمالي فييا .

التركيز عمى موضوع حوكمة الموارد البشرية ومحاولة إرساء ىذا المفيوم مون خوالل تعزيوز ثقافوة  .16
عالجووًا لمحاربووة الفسوواد  وصووفيالفيووم واإلدرا  بأىميتيووا بالموووارد البشوورية  ورفووع مسووتوى ا حوكمووة
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ورفع األداء , إذ يجب تثقيف وتدريب أعضاء مجمس اإلدارة والتنفيذيين العاممين بقضوايا حوكموة 
 الموارد البشرية .

الحديثوة  انواتمعمومات السوميمة ومواكبوة التقال أنظمةاستعمال   المنظمة المبحوثةيقع عمى عاتى  .17
امتالكيوووا  عووون  ًفضوووالالمنظموووة ,  أداءالمعموموووات وتووووفير الشوووفافية فوووي  إيصووواليم فوووي التوووي تسووو

 .الخبيرة والذكية , وكذل  استخدام لوحة قيادة رأس المال البشري واألنظمةألنظمة اتخاذ القرار 
لمحوكموووة  إنلتحسوووين كفاءتيوووا , إذ  أنظمتيوووابتجديووود وعصووورنة  المنظموووة المبحوثوووةضووورورة قيوووام  .18

لكترونيوووة أىميوووة كبيووورة فوووي رفووود العووواممين فوووي المنظموووة بالمعموموووات والمعرفوووة الالزموووة لتطبيوووى اإل
 حوكمة الموارد البشرية .

لمعووواممين لتوووورويج  والووودورات والمحاضووورات تنظووويم المزيووود مووون الموووؤتمرات والنوووودوات وورش العمووول .19
المنظمووة  رد البشوورية , كووون ىووذا المفيوووم موون المفوواىيم الرائوودة فوويوتوضوويح مفوواىيم حوكمووة الموووا

التوجيووات الحاليووة والمسووتقبمية لممنظمووات العامووة منيووا  أنً وغيوور متعووارف عميووو , عممووا المبحوثووة
 لياتو .آخاصة باتجاه تطبيى ىذا المفيوم و وال

 كافوووة  ممسوووتوياتلاألنشوووطة التدريبيوووة لمعووواممين  العمووول عموووى عقووود المزيووود مووون الووودورات والبووورامج و  .21
الحتياجات متطمبات تطبيى حوكمة الموارد ً الحتياجاتيم من التدريب , ووفقاً وبطريقة عادلة وفقا

عدم محاربتيا لموا لقبول ىذه الموضوعات و , و  البشرية فيما يتعمى بتوافر عوامل النجاح الحاسمة
عموى تبنوي  المنظمة المبحوثةفي  حث اإلدارة العميا, و طبيىالتوليم نتيجة نجاح  تيمتحققو لمنظم

 حوكمة الموارد البشرية .
 ضرورة تفعيل حوكمة الموارد البشرية كوظيفة جديدة لتدقيى الموارد البشرية في المنظمات . .21
االىتمووام بجووودة وظيفووة توودقيى الموووارد البشوورية والتطبيووى السووميم لمبووادئ حوكمووة الموووارد ضوورورة  .22

 سيسيم في تعميى مبدأ المساءلة .الذي البشرية 
 االىتمام بموضوعات التدقيى االجتماعي لما حققو من مزايا لممنظمات التي اعتمدتو . .23
 اناتلعمل ىذه التق ممنظمة المبحوثةتابعة ل ضرورة تكميف جيات رسمية رقابية في كل منظمة .24

 أو لمراقبة تنفيذىا وتكون لدييا صالحيات كافية لذل  .
إدارة لتطوووير المنظمووة فووي مجووال إدارة  وصووفيا إجووراءات التوودقيى الشخصووي بضوورورة تفعيوول  .25

التوي تتطموب حوكموة مناسوبة وسوموكيات فيما يتعمى بددارة المواىب ً وصاالموارد البشرية وخص
 قيادية سميمة في نطاى المنظمة .

بة والشوفافة لتحقيوى المنظمة عن طريى إيجواد اآلليوات المناسو لدنضرورة تعزيز المساءلة من  .26
 ذل .

صوووياغة  أوإيجووواد اآلليوووات المناسوووبة لتشوووجيع العووواممين فوووي المنظموووة لممشووواركة فوووي رسوووم و /  .27
 ستراتيجية الموارد البشرية وطرائى تطبيى حوكمة الموارد البشرية .ا
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ي يوووتم مووون خالليوووا تحمووول التوووتيجيات إبداعيوووة لممووووارد البشووورية ضووورورة تبنوووي المنظموووة إلسوووترا .28
الووذي يجووري عوون طريووى صووياغة سياسووات موووارد بشوورية متكاممووة , وتييئووة عواموول التغييوورات 

 الجيود . ومكافأةالنجاح الحاسمة لمتطبيى 
العاممين  مكافأةمن الضروري ان يضمن تطبيى حوكمة الموارد البشرية الطريقة التي يتم فييا  .29

عممية  فيلما لذل  من تأثير  األداءمقابل  األجربربط وذل   اإلداريةعمى مختمف مستوياتيم 
 تطبيى حوكمة الموارد البشرية .

محاولوووة الوقووووف عموووى العوامووول التوووي تعمووول عموووى خموووى توجيوووات سووومبية نحوووو تطبيوووى حوكموووة  .31
الموارد البشرية السوائد لودى العواممين والحود منيوا ووضوع الخطوط لمتغموب عمييوا وتييئوة المنواخ 

 المناسب لمتطبيى .
المختمفوة  األطورافزرع روح التحدي بالخروج من المألوف وزيادة درجة الثقة والمصوارحة بوين  .31

 المصمحة ( . أصحابم 
المقارنووة المرجعيوة موع بعووض المنظموات التوي طبقووت حوكموة المووارد البشوورية ,  إجوراءضورورة  .32

المووارد البشورية  حوكموةتطبيوى واالستعانة بالخبراء واالستشاريين ممن لدييم خبرة وتجربة فوي 
 مالتعييد(.

من الوضع الحوالي محوكموة المووارد البشورية غيور مطبقوة (  التحول ضرورة التصدي لمقاومة  .33
 المستقبمي متطبيى حوكمة الموارد البشرية( . أوالوضع الجديد  إلى

تقيوويم  بوودجراءتقوووم  أنلحوكمووة الموووارد البشوورية , ينبغووي  المنظمووة المبحوثووةفووي حووال تطبيووى  .34
لعممية التطبيى , وقد يحتاج األمر إلى إعادة اليندسة كون ىذا التطبيوى جديود عموى المنظموة 

 أوموون المنظمووات  ًاىنووا  عوودد أنً تظيوور فيووو العديوود موون المتغيوورات , عممووا أنوموون الممكوون 
الحكوموووات أجووورت عمميوووة إعوووادة اليندسوووة لتطبيوووى حوكموووة المووووارد البشووورية مثووول  أوالووووزارات 
 كندا( . محكومة

 
 مقترحات لدراسات مستقبلية

ن ع ًفضال , ضرورة دراسة المتغيرات األخرى التي تساعد في بناء حوكمة الموارد البشرية .1
 تدقيى الموارد البشرية .

 .القطاع الصحي   في تطبيى حوكمة الموارد البشرية دور القيادة التحويمية في  نجاح .2
 الموارد البشرية وتدقيى الموارد البشرية في تحقيى القيمة أثر العالقة التساىمية بين حوكمة .3

 . في القطاع الصحي  المضافة
 حوكمة الموارد البشرية أداة فاعمة لالستدامة , العالقة واألثر . .4
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 مساىمة لوحة قيادة الموارد البشرية في حوكمة الموارد البشرية . .5
 الموارد البشرية في التحول نحو الموارد البشرية الخضراء . أثر حوكمة .6
والسالمة  الصحة  مإدارة    ISO 18000مبادئالعالقة بين مبادئ حوكمة الموارد البشرية و  .7

 المينية( .
 بناء الحس االستراتيجي .في دور حوكمة الموارد البشرية  .8
 . إدارة مخاطر الموارد البشرية  في دور حوكمة الموارد البشرية .9

 دور التدقيى االجتماعي في تشخيص متطمبات حوكمة الموارد البشرية . .11
 حوكمة الموارد البشرية أداة فاعمة في بناء منظمة نظيفة . .11
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 قائمة المصادر

 : المصادر العربية ًأوال
 الرسمية واألدلةالوثائق أ. 

، الحوكمة الجيدة : نظرة عامة ، المجمس   (IFAD) ، 5995لمتنمية ،  سيوياآلالبنك  .1
 ( .5999أيمول ) 9- 8التنفيذي ، الجمسة السابعة والستون ، روما ، 

الجيدة : نظرة عامة ، المجمس  ، الحوكمة  (IFAD)( ،5999لمتنمية ، ) األفريقيالبنك  .2
 ( .5999أيمول ) 9- 8التنفيذي ، الجمسة السابعة والستون ، روما ، 

 .5009رئيس الوزراء في الخدمة العامة لكندا ،  إلىالتقرير السنوي السادس عشر  .3
لجمعيات الدول  اإلداريةالتقرير السنوي الموجز لمدير شعبة التدقيق الداخمي والرقابة  .4

 . 5:  5055في الويبو ،  األعضاء
 التعاون منظمة مبادئ"( .  5004. )   (CIPE)الخاصة الدولية المشروعات مركز .5

 ."  الشركات حوكمة بشأن والتنمية االقتصادي
6. (IFAD)International Fund for Agricultural Development , (1999) , 

Good governance : An overview), Executive Board – Sixty-Seventh 
Session , Rome. 

7. Organization for Economic Co-operation and Development 
 . Governanceع

8. STN EN ISO 9000: 2013, Quality Management Systems. 
Fundamentals  and dictionary. (ISO 9000:2000). 

9. UNDP, Governance for sustainable human development, policy 
document1997 . 

 .  الرسائل واألطاريح الجامعيةب

 اإلفصاحثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى أ( ،  5009. )  إسماعيلحمام ، ماجد  أبو .5
عمى الشركات المدرجة في سوق فمسطين   المحاسبي وجودة التقارير المالية ، دراسة ميدانية

 ، غزة . اإلسالميةمنشورة ، كمية التجارة ، الجامعة  غيرالمالية ، رسالة ماجستير  لألوراق
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( ،"أثر نظرية الوكالة في التطبيقات المحاسبية 5008التميمي ،عباس حميد يحيى ، ) .5
والحوكمة في الشركات الممموكة لمدولة : دراسة ميدانية في عينة من الشركات العراقية" أطروحة  

 جامعة بغداد. غير منشورة ،دكتوراه  
( . بناء المدونات األخالقية في المنظمات  الصحية 5006ر ، لمى طارق محمد . )الجاد .3

اإلدارة  ،كمية ، غير منشورة دارة المستشفياتإالدبموم العالي في تحميمية . العراقية : دراسة 
 ، جامعة بغداد. واالقتصاد 

المؤسسية في  ( ، مدى تطبيق مبادئ الحوكمة5008جوده ، فكري عبدالغني محمد ، ) .4
لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل لمرقابة  ًالمصارف الفمسطينية وفقا

 المصرفية : دراسة حالة بنك فمسطين ، رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية ، غزة.
دارة( . العالقة بين معايير الحكم المؤسسي 5008الحسيني ، دعاء نعمان محمد . ) .5 عوائد  وا 

المالية  أسواق األوراق المنظمة ومخاطرىا بالتطبيق في عينة من المنظمات المسجمة في عدد من
 واالقتصاد ، جامعة الموصل . اإلدارةدكتوراه ، غير منشورة ، كمية  أطروحةالعربية . 

الشركات الحكومية الممولة ذاتيا  ( ، إطار مقترح لحوكمة5008الخزاعي ، أسعد غني جياد ، )  .6
)دراسة ميدانية في بعض الشركات الحكومية : وانعكاسيا عمى مينة التدقيق الخارجي في العراق

 .جامعة بغداد –مجمس المعيد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية التمويل الذاتي( ، –
الحوكمة الجيدة في ( ، مدى تطبيق معايير   5008الداعور ، إسالم بدري محمود ، )  .7

، كمية الدراسات العميا ، جامعة الخميل ،  غير منشورة، بمديات الضفة الغربية ، رسالة ماجستير
 فمسطين .

( . الحوكمة ) اإلدارة الرشيدة ( وفرص تطبيقيا في المنظمات السورية 5050ديوب ، زىاء . ) .8
 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة دمشق .

(، الااااتعمم التنظيمااااي والااااذاكرة التنظيميااااة وأثرىمااااا فااااي 5006الساااااعدي، مؤيااااد يوسااااف نعمااااة، ) .9
إسااتراتيجية إدارة المااوارد البشاارية، أطروحااة دكتااوراه غياار منشااورة، كميااة اإلدارة واالقتصاااد، جامعااة 

 بغداد.
( ، نحااااو نمااااوذج لمتاااادقيق االجتماااااعي ، رسااااالة ماجسااااتير فااااي العمااااوم 5005سااااكاك ، مااااراد ،) .50
 .غير منشورة . الجزائر ،قتصادية، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير جامعة سطيف اال
( " بناء محافظ رأس المال الفكري من األنماط المعرفية  5006الصالح ، احمد عمي ، ) .55

ومدى مالءمتيا  لحاكمية الشركات في القطاع الصناعي المختمط في بغداد " ، أطروحة دكتوراه 
 كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد. ، ، غير منشورة
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أثر حوكمة الشركات عمى فجوة التوقعات في بيئة ( .  5009فارس ، حيدر عمي . )  .55
بحث مقدم إلى ىيئة العمل:  التدقيقي )دراسة آلراء عينة من  المستثمرين ومراقبي الحسابات ( . 

ت نيل شيادة المحاسبة من متطمبا األمناء في المعيد العربي لممحاسبين القانونيين وىو جزء
 . القانونية

( ، دور الميزانية االجتماعية في تسيير الموارد البشرية : دراسة حالة 5055فريدة ، ويمية ، ) .53
، كمية العموم  ، غير منشورة مؤسسة نفطال الوكالة التجارية ) الخروب ( . رسالة ماجستير

 ) قسنطينة ( ، الجزائر . ، االقتصادية وعموم التسيير ، جامعة منتوري
( ، جدول القيادة ، مرآة المؤسسة ، رسالة ماجستير ،جامعة 5006وىيبة ، مقدم ، ) .54

 مستغانم ، الجزائر .
( ، التدقيق الداخمي ودوره في التحكم المؤسسي : دراسة 5006يعقوب ، فيحاء عبداهلل ،" ) .55

 غير منشورة ، الجامعة المستنصرية.تطبيقية عمى المصارف العراقية الخاصة" أطروحة دكتوراه ، 

 والمقاالت . الدوريات ت

اسب ،" الحاجة العربية تتزايد ألىمية محاسبة البيئة " ، المح (5998، ) أبو غزالو ، طالل .5
 0 505القانوني العربي ، العدد 

( ، نحو إطار نظري لتدقيق 5053دم و عمي  الطاىر احمد محمد ، )آاإلمام ، عمر محمد  .5
 ( .05) 54البشرية ، مجمة العموم االقتصادية ، العدد الموارد 

اوكسمي –( ، دور قانون )ساربنيز5055عبدالمنعم ، ) أسامةالدوغجي ، عمي حسين و عمي   .3
 . 86واالقتصاد ، جامعة بغداد ، العدد  اإلدارة( في رفع كفاءة مينة التدقيق الخارجي ، مجمة 

( ، التدقيق االجتماعي كمنيج عممي تطبيقي واستراتيجي في تحسين 5005سكاك ، مراد ، ) .4
 –ادارة الموارد البشرية ، بحث منشور ، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير ، جامعة فرحات 

 عباس سطيف ، الجزائر ، مجمة العموم االجتماعية .
ي في البنوك : دراسة تطبيقية في البنوك ( ، المسار الوظيف5998صالح ، سرمد غانم ، ) .5

واالقتصاد ، جامعة الموصل ، مجمة تنمية الرافدين ، المجمد العشرون ،  اإلدارةالفرنسية ، كمية 
 ( .55العدد )

( ، ميزانية الموارد البشرية أداة فعالة 5995صالح ، سرمد غانم و حسين  ليث سعداهلل ، ) .6
 .34-33قتصاد ، جامعة الموصل ، مجمة تنمية الرافدين ، العدد واال اإلدارة،كمية  األفرادإلدارة 

،  59مجمد ال( . حوكمة الجامعات العموم التربوية ، 5055عبد الحكيم ، فاروق جعفر . ) .7
 ، مصر . 5العدد 
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( ، الحكم الرشيد في المؤسسات 5006عالء و جمطي  غانم ، ) أبو  األخضرعزي ،  .8
 المالية ، مجمة عموم إنسانية ، السنة الثالثة ، الجزائر .

مي في تطبيق الحوكمة في مساىمة التدقيق الداخ.  ( 5053 ). ان ، فاتن حّنا رز كي .9
 59جامعة دمشق ، مجمة المنارة ، المجمد .   السورية العامة والخاصة )دراسة مقارنة(المصارف 
 . 4، العدد 

الحاكمة لمشركات في المممكة  اإلجراءات( ، " تطبيق 5003المطيري ، عبيد بن سعد ،) .50
 . 3، عدد  50، مجمد  اإلداريالعربية السعودية " ، مجمة 

 ث . الكتب

وبحوث إدارية ( ، السموك التنظيمي : موضوعات وتراجم 5005جاد الرب ، سيد محمد ، ) .5
 متقدمة ، مطبعة العشري ، القاىرة .

( ، ادارة الجودة جوانب نظرية وتجارب واقعية ، 5050الجبوري ، ميسر ابراىيم احمد ، ) .5
 معيد االدارة العامة ، مكتبة الممك فيد الوطنية ، الرياض .

 –المبادئ  –المفاىيم  –حوكمة الشركات ‘‘ ( ،5005. ) حماد ، طارق عبد العال .3
 تطبيقات الحوكمة في المصارف ، الدار الجامعية ، مصر  .’’ التجارب

، مجموعة النيل العربية ، ’’ حوكمة الشركات‘‘،  (5005)الخضيري ، محسن احمد ،  .4
 .مصر

( ، نظرية المنظمة والسموك التنظيمي 5000داغر، منقذ محمد و صالح  عادل حرحوش ، ) .5
 ، دار الكتب لمطباعة ، بغداد .

" الرقابة والمراجعة الداخمية "، الدار  ، (5005عبد الفتاح محمد و سمير كامل، ) ،الصحن .6
 الجامعية الجديدة، مصر.

، ترجمة حسين التالوي ، كممات  ً( ، القيادة : مقدمة قصيرة جدا5053كيث ، جرينت ، ) .7
 عربية لمترجمة والنشر ، القاىرة ، مصر .

 –منيجية  –( ،التحميالالحصائي : مفاىيم 5055)يونس ، طارق شريف و عبدالقادر رائد ،  .8
 ، مؤسسة فخراوي لمدراسات والنشر ، البحرين . Minitabتطبيقات استخدام البرمجية 

 العمل ورشج . المؤتمرات و 

 تطبيقيا في طرق وبعض مفيوميا ( . الحوكمة  5053، )  إبراىيمدقة ، موسى  أبو .5
 يونس . خان فرع،المفتوحة القدس الجامعات ، ورشة عمل ، جامعة
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نظريات الفكر اإلداري تطور وتباين أم تنوع وتكامل، ، ( 5055بوخمخم ، عبدالفتاح ، ) .5
 المؤتمر العممي الدولي ، جامعة الجنان ، لبنان .

( ، تدقيق الموارد البشرية أداة فاعمة في 5055جاسم ، إبراىيم محمد و صالح  سرمد غانم ، ) .3
 ، المؤتمر العممي الدولي الثاني لجامعة التنمية البشرية ، السميمانية. حوكمة الموارد البشرية

( ، أثر حوكمة المستشفيات عمى أخالقيات المينة 5055جوىرة ، أقطي و فوزية مقراش ، ) .4
الطبية : دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشارية لوالية جيجل ، الممتقى الوطني حول حوكمة 

الفساد المالي واإلداري ، جامعة محمد خيضر ، سبكرة ، كمية العموم  الشركات كآلية لمحد من
 االقتصادية والتجارية وعموم التسيير .

(، " دور المراجعة االجتماعية في الحد من التموث " 5998)، جيجان ، طالل  أسماعيل .5
 ، المؤتمر العممي المحاسبي الثاني ، عمان. جامعة العموم التطبيقيو

المؤتمر العممي "دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية . ( .  5008حداد ، مناور . )  .6
 األول" حول حوكمة الشركات ودورىا في اإلصالح االقتصادي ، كمية االقتصاد جامعة دمشق.

( ،" الدور المتوقع لممدقق الداخمي عند تقديم خدمات التأكيد 5005خميل ، عطا اهلل وارد ، ) .7
بنوك التجارية األردنية في ظل الحاكمية المؤسسية " ، المؤتمر العربي األول حول التدقيق في ال

 الداخمي في أطار الحوكمة المؤسسي ، القاىرة.
( ، الريادة االلكترونية 5055، ) عبد الرزاقبي سعيد أحمد و الناصر عامر الديوه جي ، أ   .8

اإلدارة واالقتصاد / جامعة الموصل ، المؤتمر ولوحات عدادات األعمال ،دراسة حالة في كمية 
 العممي السنوي الخامس ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل .

( . دور التدقيق االجتماعي في إطار الحوكمة  5009سكاك ، مراد & ىباش  فارس .)  .9
موم االقتصادية المسئولة اجتماعيا في ظل االنفتاح الخارجي . الممتقى العممي الدولي ، كمية الع

 سطيف ، الجزائر . –وعموم التسيير ، جامعة فرحات عباس 
( ، عوائق تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعميم العالي ، 5053السر ، خالد خميس ، ) .50

 يونس . خان فرع،المفتوحة القدس ورشة عمل ، جامعة
الشركات  ( ، دور لجان المراجعة في دعم حوكمة5005سمطان ، عطية صالح ، ) .55

ألغراض استمرار المنشأة ، المؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخمي في إطار الحوكمة 
 المؤسسية ، القاىرة ، مصر .

( ، الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب 5005شاكر، فؤاد ، ) .55
ين العمل المصرفي " الشراكة ب 5005المعايير العالمية، المؤتمر المصرفي العربي لعام 

 ، مصر .   واالستثمار من أجل التنمية
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( . دراسة مقارنة لنظم الحوكمة المؤسسية لمجامعات  5055ضحاوي ، بيومي محمد . )  .53
مكانية اإلفادة منيا في مصر. المؤتمر العممي التاسع  في كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وا 

رة التعميمية ) التعميم والتنمية البشرية في دول قارة عشر لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدا
 أفريقيا ( ، مصر .

فاتح، دبمة، وعيشي بن بشر، حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعمومة المالية  .54
المؤتمر العممي الثالث بحث مقدم إلى ،واألنظمة المحاسبية وأثرىا عمى مستوى أداء األسواق

 .5008عمان، األردن، ، جامعة العموم التطبيقية الخاصةلكمية االقتصاد والعموم اإلدارية، 
 تطبيقيا في طرق وبعض مفيوميا ( . الحوكمة  5053صالح. )   الفرا ، إسماعيل .55

 يونس . خان فرع ،المفتوحة القدس الجامعات ، ورشة عمل ، جامعة
( ، حوكمة الشركات : منيج القادة والمدراء لتحقيق التنمية 5008، فريد ، ) كورتل .56

 المستدامة في الوطن العربي ، المؤتمر العممي الدولي االول لكمية االقتصاد بجامعة دمشق .
 منيجيات إلى وأبحاثيا اإلدارية النظريات تحويل أبعاد"( ، 5005مرعي ، محمد مرعي . ) .57

،  والنشر اإلدارية لمبحوث الثاني العربي المؤتمر،  أنموذجاً  البشرية ردالموا إدارة" تطبيقية
 .الشارقة

( . تدقيق الحسابات وأطرافو في إطار منظومة حوكمة 5005شرف حنا، " )أميخائيل ،  .58
 حوكمة الشركات ، القاىرة ا  إطارحول التدقيق الداخمي في  األولالشركات " ، المؤتمر العممي 

( ، الحاكمية وأبعادىا واإلصالح المجتمعي ، ممتقى 5055يعقوب عادل ، )ناصرالدين ،  .59
 اإلصالح المجتمعي الشامل ، ىيئة اإلغاثة األردنية ، عمان ، األردن .

( ، دور المراجعة الداخمية في دعم وتفعيل القرار ، دراسة حالة مجمع 5007نقاز ، احمد ، ) .50
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية العموم االقتصادية ، جامعة االغواط ، الجزائر. صيدال

 ح . البحوث

الشركات ضرورة  ( ، حوكمة5006إبراىيم ، عبد السالم و كريم ، فاضل عباس ، ) .5
استراتيجية لمنظمات االلفية الجديدة : دراسة تحميمية في عدد من منظمات صناعة خدمات 

 التامين العامة ، المعيد التقني ، الكوفة .
لتسوية  األردني، المركز  األردن( ، حوكمة الشركات في 5005الجازي ، عمر مشيور ، ) .5

 النزاعات .
تقييم فعالية وظيفة التدقيق الداخمي في  ،( 5050) ،مزياني  ، ىوام و نورالدين جمعة .3

   المؤسسات اإلقتصادية العامة: دراسة ميدانية ، الجزائر .
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دليل مقترح لتفعيل لجنة التدقيق لدعم تنفيذ  ،(  5050) ،محمد  عبدالوىاب  بشرى،  حسن .4
 واالقتصاد ، جامعة الكوفة .   اإلدارةحوكمة الشركات والياتيا . كمية 

جامعة  ،واقع الحوكمة في جامعة القدس  ،(  5055)  ،حالوة ، جمال و طو ، نداء دار  .5
 القدس ، معيد التنمية المستدامة ، دائرة العموم التربوية .  

الموارد  إلدارة( ، لوحة القيادة االجتماعية أساس اتخاذ القرار 5007حمدي ، صراح ، ) .6
 البشرية ، جامعة جيجل .

جمعية الحوكمة  ،مبادئ وقواعد الحوكمة في المستشفيات  ،( 5054) ،حنتر ، مصطفى  .7
 والشفافية في قطاع الصحة ، الجيزة ، مصر .

الشركات  ( ،دور لجان التدقيق في تعزيز فاعمية حوكمة5050ذياب ، فراس عمي ، ) .8
المساىمة في العراق ، بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية الخاصة ، االتحاد العام 

 لممحاسبين والمراجعين العرب ، المعيد العربي لممحاسبين القانونيين ، بغداد.
( . حوكمة الشركات وانعكاساتيا المالية لممصارف : دراسة حالة  5008راشد ، إبراىيم . ) .9

 . ستنصرية ارف العراقية . كمية اإلدارة واالقتصاد ، الجامعة المألحد المص
أثر تطبيق  ،( 5009انيام محمد حسن و العبدلي  محمد عبداهلل حامد ، ) زويمف ، .50

الحاكمية المؤسسية في جودة التدقيق الداخمي . " دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية 
 . امعة الزيتونة األردنيةجالمدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية . 

( ، اىمية مراجعة ادارة الموارد البشرية في تحسين اداء العاممين : 5054سمية ، عباس ، ) .55
، كمية العموم االقتصادية  5054دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر وحدة ورقمة خالل 

 ورقمة . –والتجارية وعموم التسيير ، جامعة قاصدي مرباح 
( ، بناء منظور استراتيجي لنظام 5008شبمي ، مسمم عالوي و منيل محمد حسين ، ) .55

 الحوكمة وقياس مستوى أداه : دراسة استطالعية في جامعة البصرة ، جامعة البصرة .
أم سموكيم : دراسة في فمسفة نظرية  األفراد( ، تقييم أداء 5996صالح ، سرمد غانم ، ) .53

 كز البحوث االقتصادية ، جامعة الموصل .، مر  (MBR)بالنتائج  اإلدارة
 ظل التدقيق الداخمي في ،(  5053)  ،العاني ، صفاء احمد و العزاوي  محمد عبداهلل  .54

واالقتصاد ، جامعة إطار حوكمة الشركات و دوره في زيادة قيمة الشركة ، بحث ، كمية االدارة 
 . بغداد

، مركز التعمم المفتوح ،جامعة  إدارة األعمال  ( ، مبادئ5007عبد العميم ، محمد بكري ، ) .55
 بنيا .
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 األمماإلدارة . تطوير في وأىميتيا البشرية الموارد إدارة ،( 5003) ،عبدالوىاب، عمي محمد  .56
العامة  اإلدارة،اجتماع استشاري لتنمية  أسياالمتحدة ، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

 .ية العامةوالمال
( ، مدى إدراك المدققين األردنيين لمفيوم التدقيق 5003، صالح و سعاده  يوسف ، ) العقده .57

 االجتماعي ، دراسة تحميمية استكشافية ، األردن .
حوكمة الشركات: أداة لرفع مستوى اإلفصاح ( ، 5055غياط ، شريف و رجال  فيروز ، ) .58

كمية العموم ية تحميمية ،ومكافحة الفساد وأثرىا عمى كفاءة السوق المالي ، دراسة وصف
 . الجزائر –، قالمة 5945ماي  8االقتصادية وعموم التسيير، جامعة 

واقع تطبيق مراجعي ( ،  5055)  ،المحيدان ، ابراىيم ، والشرفاء  أمجد ، وكمبونو  احمد  .59
 الحسابات الخارجيين في المممكة العربية السعودية لمفيوم المراجعة االجتماعية ، دراسة وصفية

 تحميمية.
( ، أثر فيم الحوكمة المؤسسية في تحسين األداء 5009المشيداني ، إيمان شيحان ، ) .50

 المالي االستراتيجي لممصارف ، دراسة تطبيقية عمى عينة من المصارف العراقية الخاصة .
( . آليات تدعيم دور المراجعة الخارجية في حوكمة 5009مطير ، رأفت حسين .  ) .55

 . ، غزة اإلسالمية الجامعة،  الشركات
قياس ادارك و اتجاه مراجعي الحسابات نحو تطبيق مفيوم ( ،5003ىواري ، معراج ، ) .55

المركز لجامعي غرداية، ،  التدقيق االجتماعي ، دراسة عينة من مراجعي الحسابات بالجزائر
 .الجزائر –غرداية  47000طريق المطار  

الحوكمة ومعاييرىا مع إشارة خاصة لنمط ( ، " محددات 5007يوسف ، محمد حسن ، ) .53
 تطبيقيا في مصر ، بنك االستثمار القومي .

 . االنترنت خ

 " حوكمة الشركات في روسيا من الذي سيدفع وكم سيدفع؟" ( ،5006) يجور،أبيميكوف،  .5

http://www.hawkaMah.net/siLe/pdf/art1107.pdf.2006 
( ، مفيوم حوكمة الجامعات والغرض منيا وسبل تطبيقيا . 5009حمد ، )أعزت ،  .5

http://old.qadaya.net/node/3068 
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 جامعة الموصؿ
 كمية اإلدارة واالقتصاد

 قسـ إدارة األعماؿ / الدراسات العميا
 ـ / صدؽ االستبانة

 السيد ................................................................. المحتـر
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

بناء أنموذج حوكمة الموارد البشرية :                 يعتزم الباحث القيام بدراسة عن      
مع السياقات العممية الختبار الصدق  وتماشياً .  كركوؾدراسة وصفية تحميمية في دائرة صحة 

الظاىري والمحتوى الستمارة االستبانة المعدة ليذا الغرض ، راجين التفضل بإبداء رأيكم حول 
لتساؤالت الخاصة االستبانة واألبعاد والفقرات التي تندرج ضمنيا من خالل اإلجابة عن ا

 : بالمحاور اآلتية

 ت من أجمو ؟ىل الفقرة واضحة وتقيس الغرض الذي وضع 
   عد المحدد ليا ؟ىل تتالءم كل فقرة مع الب 
   عد من األبعاد ؟ىل ىناك فقرات يمكن تعديميا أو إضافتيا أو حذفيا ضمن كل ب 
 . أية مالحظات أخرى تسيم في تحقيق اليدف المطموب من االستبانة 

لمعرفاة ماا تغناون باو شاكرين تعااونكم معناا ساانمين العمايم القادير أن يفاتم عمايكم مان أفااق العمام وا
 :االستجابة ىو مقياس ليكرت الثالثي عممًا بأن مقياس المسيرة العممية . 

 )تصمح، ال تصمح، البديؿ(
 اسـ السيد الخبير :
 المقب العممي     :
 االختصاص      :
 مكاف العمؿ      :
 التوقيع           :

 المشرؼ                                                   الباحث                

 سرمد غانـ صالح                                      إبراىيـ محمد جاسـ . أ . ـ . د   

 طالب دكتوراه                                                                           

 

 (1الملحق )
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 اإلدارة واالقتصادكمية 
 قسـ إدارة األعماؿ 

 ـ / استمارة استبانة
 السادة المستجيبوف المحترموف
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 من متطمبات إعداد أطروحة الدكتوراه الموسومة :ً تمثل استمارة االستبانة ىذه جزءا    
 الموارد البشرية : دراسة وصفية تحميمية في دائرة صحة كركوؾ"" . بناء أنموذج حوكمة"" 

وتعد ىذه االستمارة مقياسًا ي عتمد ألغراض البحث العممي ، وأن تفضمكم باإلجابة المناسبة يسيم 
في الحصول عمى نتانج دقيقة بما يعزز تحقيق أىداف الدراسة ، عممًا بأن اإلجابة تستخدم 

 ممي دون ضرورة لذكر االسم .حصرًا ألغراض البحث الع
 مالحظات عامة :

. يأمل الباحث من شخصكم الكريم قراءة  المؤشرات  جميعيا أواًل ثم البدء بتأشير كل منيا  1
 ضمن سمم اإلجابة وبما يعبر عن موقفكم الدقيق .

 . يرجى عدم ترك أي سؤال من دون إجابة ، ألن ذلك يعني عدم صالحية االستمارة لمتحميل. 2
( في المربع   √) . يرجى بيان مدى اتفاقك مع كل فقرة من الفقرات من خالل وضع إشارة  3

الذي يعطي دقة وصفك لمموقف المطموب  كما تعكسو حقيقة ما موجود فعاًل ومدى 
 أىميتو.

 
الى حد  أتفؽ الفقرات ت

 ما
 أتفؽ ال

  يعرؼ العامموف في منظمتنا مسؤولياتيـ ويتـ مساءلتيـ عمييا . 1

√ 
  

 مثاؿ توضيحي
 

 المشرؼ                                                             الباحث 
أ . ـ . د . سرمد غانـ صالح                                      إبراىيـ محمد جاسـ                              

 طالب دكتوراه
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 : حوكمة الموارد البشرية  ثانيا  

حوكمة الموارد البشرية ىي مزيج من المسؤوليات والسياسات والعمميات والتدابير التي ان 
دارة المخاطر إيب التوجيو االستراتيجي ، وضمان تمارسيا السمطة التنفيذية لت نجاز األىداف ، وا 

فعل في  ىيحوكمة الموارد البشرية  أنكما  ، واستخدام الموارد بطريقة مسؤولة مع المساءلة .
دارة االستثمارات ذات الصمة ِل :  قيادة وظيفة الموارد البشرية وا 

األداء األمثل من خالل تحسين أداء موجودات المنظمة لمموارد البشرية ورأس المال البشري  .1
 ) الموارد والميارات والخبرات داخل المنظمة لتمبية االحتياجات الكمية لألعمال (.

 . نية )بما في ذلك تكافؤ الفرص وسيولة الوصول إلييا (الوفاء بالمسؤوليات القانو  .2
 الموارد البشرية المؤسسية . تخفيف مخاطرتجنب و   .3
 مواءمة  أولويات الوظيفة مع احتياجات األعمال .  .4
ة ألعمال الموارد حول الجوانب الرنيسالمتخذة القرارات  تنفيذ تمكين الموارد البشرية من  .5

 .والعمميات والرصد والتحسين المستمر ( البشرية )بما في ذلك التخطيط
 مبادئ حوكمة الموارد البشرية

 تمكن المعمومات الدقيقة  إذفي الوقت المناسب ، تعني توليد المعمومات :  المعمومات
أصحاب المصمحة لجعل السياسات بالغة األدلة ، واتخاذ اإلجراءات عندما ال يتم استيفاء 

 األىداف والمعايير. 
 تتضمن المساءلة " تحمل الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات المسؤولة عن :  المساءلة

العمميات والنتانج و فرض عقوبات إذا لم يتم تسميم المخرجات و النتانج المحددة " . تطبق 
المساءلة عمى الجيات الفاعمة المتعددة لمنظام الصحي ، بما في ذلك واضعي السياسات 

 . مي الخدمات، و عمال الدعموالمخططين و المديرين و مقد
 تساعد عمى تحديد األولويات واألدوار المتوقعة من الجيات  ستراتيجياال والتوجو الرؤية :

 القصير .الفاعمة في المنظمة ، ووضع معايير لقياس األداء عمى المدى المتوسط 
 تشير إلى االنفتاح والوضوح في عممية صنع القرار و تخصيص الموارد  الشفافية :. 
 تشير إلى أي مدى يتم تطبيق سياسات الموارد البشرية .  الكفاءة : 
 وىي تتعمق بالسياسات واإلجراءات التي تنطبق عمى الجميع العدالة  :. 
 لموظفينحتياجات ا: االستجابة ىي قدرة المنظمة واألقسام عمى االستجابة ال االستجابة. 
 الصوت والمشاركة ىي إشراك األفراد الذين يعممون من   صوت الموظؼ و المشاركة :

 . خالل المؤسسات التي تمثل مصالحيم 
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 االستمارة ف: معمومات شخصية تخص المجيب ع ثانيا  
  العمل الحالي : .  1
 البشرية :مة الوظانف التي شغمتيا بموضوع حوكمة الموارد ءمدى مال.  2

  ال عالقة           قريب                       قريب جدًا                              
  ال                نعم            كافية عن الحوكمة في المنظمات : . ىل لديك خبرة 3
 ال       نعم            . ىل لديك خبرة في مجال حوكمة الموارد البشرية  :  4
  ال       نعم          :ىؿ اشتركت في نشاطات وبرامج تدريبية في مجاؿ حوكمة المنظمات.  5
 : نعم          ال         ىؿ اشتركت في نشاطات وبرامج تدريبية في مجاؿ حوكمة الموارد البشرية.  6
  :  نعم          ال  البشريةىؿ اشتركت في نشاطات وبرامج تدريبية في مجاؿ إدارة الموارد .  7
 ىؿ لديؾ اطالع عمى :.  8

 ال                        نعـ                                 جرد الموارد البشرية :      - أ
 ال       نعـ                                  تدقيؽ الموارد البشرية :    - ب
 ال    نعـ                                    التدقيؽ االجتماعي  :      - ت
 ال      نعـ                                 ميزانية الموارد البشرية :    - ث

 
  دبمـو عالي               ماجستير                 صيؿ العممي : دكتوراه          التح.  9
 إعدادية فما دوف     دبموـ  بكالوريوس                    

  ال                  نعـ      . ىؿ عممت في وحدات الموارد البشرية :    11
 ال               نعـ       . ىؿ عممت في وحدات الرقابة  :          11

 وكشؼ الشفافية تطبيؽ طةاسبو  لألداء حاكمة لياتآو  معايير تأسيس ىي البشرية الموارد حوكمة.  12

 أتفؽ ال               أتفؽ    : والتقييـ اإلدارة عممية في والمشاركة والمساءلة المعمومات

 العناصر حوؿ معمومات عمى لمحصوؿ مستقؿ وعمؿ وموضوعية ومنيجية شاممة عممية ىو البشرية الموارد تدقيؽ.  31

 وتشخيص فيـ لغرض والعمميات السياسات وحوؿ المنظمة في االجتماعي الفرعي النظاـ وعمميات والظواىر

يجاد الراىنة الحالة  إجراءات واقتراح الموضوعة والمعايير عمييا الحصوؿ تـ التي المعمومات بيف المطابقة درجة وا 

  أتفؽ ال                   أتفؽ         :   التدخؿ

 القرار لصناع المساءلة وقيادة المعمومات وتبادؿ والشفافية االجتماعي لاللتزاـ وسيمة ىو االجتماعي التدقيؽ.  31

  أتفؽ ال                      أتفؽ    :    والعامميف وليفؤ والمس يريفوالمد

إذ  ، العميؽ لمتحميؿ تحتاج التساؤالت مف العديد تطرح التي المعمومات مف مجموعة ىي البشرية الموارد ميزانية.  31
 باستخراج تحميميا يسمح إذ ، االجتماعية المعمومات تكميـ ىدفيا التي الكاشفات مف العديد فييا تستخدـ

 الموارد إدارة في والمخاطر والضعؼ القوة نقاط وتشخيص ، االجتماعية السياسات وتقييـ ، المنظمة خصائص

   تفؽأ ال                                 تفؽأ:   البشرية
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 أتفق الفقرات ت
الى حد 

 ما
 القياس ال اتفق

لػػدم منظمتنػػا أنظمػػة معمومػػات تسػػيؿ إنتػػاج البيانػػات إلعػػالـ  .1
 .القرارات حوؿ تخطيط وتدريب ودعـ القوم العاممة في الصحة

المتغيرات التي ع ّدت    
مبادئ  من اساسيات 

حوكمة الموارد البشرية 
 المتمثمة

في منظمتنا انسياب المعمومات مف األسفؿ إلى األعمى يساعد  .2
الدليؿ وخطة توجيو  صياغة السياسات المستندة إلىفي 

 القطاع الصحي ومراقبة األداء .
   

تمتمؾ منظمتنا القدرة عمى توليد المعمومات الخاصة بالموارد  .3
    البشرية .

متطمبات تطبيق حوكمة 
 الموارد البشرية

    تتوافر لدم منظمتنا نظـ معمومات الموارد البشرية . .4

    ال زالت منظمتنا تجمع بياناتيا ورقيا . .5

موحدة يتـ فييا تقديـ  مؤتمتة لدم منظمتنا أنظمة معمومات .6
 جميع المعمومات ضمف نظاـ واضح المعالـ .

   

 تتوافر لمنظمتنا القدرة عمى توفير المعمومات ذات الصمة .7
    لصناع القرار والعامميف في الوقت المناسب .

ى المعمومات الصحيحة في الخطط تستطيع منظمتنا الوصوؿ إل .8
    ستراتيجية في الوقت المناسباال

يوجد في منظمتنا معايير تعريفية لعناصر البيانات التي يتـ  .9
    جمعيا .

التي يتـ الحصوؿ لدم منظمتنا القدرة عمى تحميؿ البيانات  .11
    عمييا مف خالؿ التغذية المرتدة.

 

 

 

 مبدأ المعلومات : أولا 
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 المساءلةمبدأ :   ثانياا 

 

 ت
 

 الفقرات
 أتفق

الى حد 

 ما
 القياس ال اتفق

    يعرؼ العامموف في منظمتنا مسؤولياتيـ بدقة . .11

المتغيرات التي ع ّدت 
مبادئ  من اساسيات 

حوكمة الموارد البشرية 
 المتمثمة

العامموف في منظمتنا عمى الدعـ المناسب مف قبؿ يحصؿ  .12
    المشرفيف عمييـ .

ف عاممييـ عمى تحقيؽ واجباتيـ مكف المشرفوفي منظمتنا ي   .13
    بأفضؿ ما يمكف .

توافر واستخداـ األدوات لقياس أداء العامميف في القطاع  .14
مف مساءلة عاممييـ وتساعد في بناء  مكف المديروفالصحي ي  
 التوقعات .

   

مجاالت الممارسات في منظمتنا مثؿ ) التسجيؿ ، الترخيص  .15
بممارسة المينة ( تضمف تأىيؿ العامميف لمواجية إجراءات 

 إعادة التقييـ لضماف بقاء العامميف في حالة مؤىمة .
   

    يعرؼ العامميف في منظمتنا مسؤولياتيـ ويتـ مساءلتيـ عمييا  .16

متطمبات تطبيق حوكمة 
 الموارد البشرية

يتـ مساءلة العامميف والمدراء الذيف يتجاوزوف حدودىـ بشكؿ  .17
    فوري وفعاؿ .  

تمتمؾ منظمتنا آليات وضوابط محددة تسمح بمعاقبة الموظفيف  .18
    التنفيذييف .

يوجد في منظمتنا وصؼ وظيفي كامؿ لكؿ وظيفة يعتمد كأداة  .19
    فاعمة في مختمؼ مجاالت الموارد البشرية .

لمنظمتنا ىياكؿ تنظيمية ووظيفية معتمدة مف قبؿ الجيات ذات  .21
 العالقة .
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 الرؤية والتوجو االستراتيجي: مبدأ  ثالثا  

 أتفق الفقرات ت
الى حد 

 ما
 القياس ال اتفق

ستراتيجية الموضوعة عمى سياسات المنظمة وخططيا اال .21
مكف مف أعطاء رؤية في أساس واقع الموارد البشرية وكمفيا ي  

ىيكؿ القوم العاممة وتساعد في التنسيؽ بيف النشاطات 
 المختمفة في القطاع الصحي .

   

المتغيرات التي ع ّدت 
مبادئ  من اساسيات 

الموارد البشرية  حوكمة
 المتمثمة

توجييية تشرؼ عمى تطوير الخطط لدم منظمتنا لجنة  .22
    ستراتيجية والسياسات المتعمقة بالموارد البشرية .اال

متطمبات تطبيق حوكمة 
 الموارد البشرية

لدم منظمتنا خطط إستراتيجية وسياسات فعالة تضـ عمميات  .23
 رقابة تنفيذ وتقييـ نتائج الموارد البشرية 

   

تتابع منظمتنا البيئة الداخمية والخارجية متابعة منتظمة لتحديد  .24
المجاالت التي توجد فييا حاجة لتعديؿ أىدافيا أو سياساتيا أو 

 بالموارد البشريةممارساتيا وبضمنيا ما يتعمؽ 
   

لدم منظمتنا آليات تستطيع مف خالليا اإلبالغ المنظـ  .25
 رية واستراتيجياتيا لجميع المديريفلسياسات الموارد البش
 والعامميف في المنظمة .

   

مخاطر التي تواجو تطبيؽ تبمغ منظمتنا عاممييا بالتحديات وال .26
 بالموارد البشرية . ستراتيجية والسياسات المتعمقةالخطط اال

   

ستراتيجية المنجزة أو التي يكوف تعمف منظمتنا عف األىداؼ اال .27
 مستوم انجازىا دوف المتوقع.

   

لدم منظمتنا مؤشرات لمراقبة وتقييـ نقاط الضعؼ المعالجة  .28
 . الخططأثناء تنفيذ 

   

دارة مخاطر الموارد  .29 تضع منظمتنا الخطط الالزمة لتحمؿ وا 
 البشرية . 

   

. لدم منظمتنا استراتيجيات لمموارد البشرية تتكامؿ مع باقي  .31
  .استراتيجيات المنظمة ضمف رؤية المنظمة ورسالتيا
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 : مبدأ الشفافية رابعا  

 أتفق الفقرات ت
الى حد 

 ما
 القياس ال اتفق

ف الوضوح بيف العامميف في الصحة تمتمؾ منظمتنا توثيؽ يضم .31
 التي تتعمؽ بالقواعد التي تحكميـ .

   

المتغيرات التي ع ّدت 
مبادئ  من اساسيات 

حوكمة الموارد البشرية 
 المتمثمة

المعمومات المقدمة إلى الجيات الرسمية تمكف أصحاب  .32
 .المصمحة مف معرفة اإلنفاؽ في المجاؿ الصحي  

   

لعممية الميزانية بالشكؿ  ًاوشفاف ًشامال ًاتمتمؾ منظمتنا حساب .33
 الذي يضمف الوضوح في اتخاذ القرارات .

   

تخصص منظمتنا في ميزانيتيا نسبة مئوية محددة لتنفيذ  .34
مختمؼ مجاالت الموارد البشرية وعممياتيا كالتدريب والتطوير 

 وغيرىا .والتوظيؼ وصيانة الموارد البشرية 
   

متطمبات تطبيق حوكمة 
 الموارد البشرية

تكشؼ منظمتنا عف حساباتيا المالية لمجميور وجميع أصحاب  .35
 المصمحة .

   

ف في منظمتنا بشكؿ واضح وشفاؼ المسارات يعرؼ العاممو .36
 الوظيفية الخاصة بيـ .

   

عمى عدؿ باستمرار لدم منظمتنا سمـ رواتب واضح وشفاؼ وي   .37
 ضوء مستوم ومدة الخدمة وكمؼ المعيشة .

   

تمتمؾ منظمتنا معايير لقياس تكمفة الخدمات المقدمة لمموارد  .38
 البشرية بدقة .

   

توضح منظمتنا الموائح والقواعد التنظيمية التي تحكـ وتنظـ  .39
 أوجو النشاط وتحدد الصالحيات والمسؤوليات مقابميا .      

   

لدم منظمتنا دليؿ عمؿ لكؿ وظيفة يبيف اإلجراءات  يوجد .41
 وحدود الصالحيات .
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 : مبدأ الكفاءة خامسا  

 أتفق الفقرات ت
الى حد 

 ما
 القياس ال اتفق

سياسة الحوافز المادية والمعنوية المطبقة في منظمتنا تضمف  .41
 أداء أفضؿ مع ىدر اقؿ.

   

المتغيرات التي ع ّدت 
مبادئ  من اساسيات 

حوكمة الموارد البشرية 
 المتمثمة

التعاوف المبني عمى األداء الجيد بيف القطاع العاـ والقطاع  .42
الخاص يمكف أف ينعكس بالحصوؿ عمى أفضؿ جودة رعاية 

 وبأقؿ كمؼ.
   

لالىتماـ وزيادة  ًامانعاألجور غير الرسمية في منظمتنا  عدت   .43
لمكمفة بدوف جودة محسنة أو الوصوؿ إلى خدمات الصحة 

 العامة .
   

آلية دفع األجور المستخدمة مقابؿ الخدمات الصحية المقدمة  .44
عمى جودة  ًاأو مؤثر  ًامحفز  ًمف قبمنا يمكف أف تكوف عامال

 الخدمات .
   

    تنظـ منظمتنا حوافز تشجيعية إلى العامميف لتحسيف الرعاية  .45

ال توجد معايير محددة تتقاضى بموجبيا منظمتنا األجور عف  .46
 الخدمات التي تقدميا .

   

متطمبات تطبيق حوكمة 
 الموارد البشرية

    تطور منظمتنا آليات عمؿ تمكف مف كسب والء عاممييا . .47

    تطور منظمتنا أنظمة حوافز عادلة لزيادة إنتاجية العامميف فييا  .48

تعتمد منظمتنا أنظمة أجور مقابؿ األداء لمكافأة العامميف وفؽ  .49
 أدائيـ .

   

تمـز منظمتنا كوادرىا البشرية لممشاركة في دورات تدريبية  .51
 لتحفيزىـ وتطوير أدائيـ .
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 : مبدأ العدالة  سادسا  

 أتفق الفقرات ت
الى حد 

 ما
 القياس ال اتفق

إدراؾ العامميف بعدـ العدالة باألجور التي يتقاضونيا ينعكس  .51
 بارتفاع معدؿ دوراف العمؿ لدييـ .

المتغيرات التي ع ّدت    
مبادئ  من اساسيات 

حوكمة الموارد البشرية 
 المتمثمة

المستويات تخصص منظمتنا رواتب العامميف بعدالة ضمف  .52
 المماثمة لمعمؿ ، ومدفوعة في الوقت المناسب .

   

يفضؿ العامموف في قطاع الصحة الذيف يتـ تنسيبيـ إلى  .53
 مناطؽ حضرية متطورة البقاء بيا .

   

متطمبات تطبيق حوكمة 
 الموارد البشرية

تمتمؾ منظمتنا موارد بشرية ذات روح معنوية عالية لألعماؿ  .54
 نتيجة كفاية األجور .واألداء 

   

في منظمتنا يتقاضى العامموف رواتب جيدة بالمقارنة مع غيرىـ  .55
 مف العامميف في الدوائر األخرم .

   

توجد لدم منظمتنا سياسات متكاممة لتدريب العامميف وتطويرىـ  .56
 ضمف مسارات تدريبية محددة.

   

المناطؽ الحضرية والريفية تراعي منظمتنا التوزيع العادؿ بيف  .57
 لعاممييا.

   

وفؽ  عنيا تحدد منظمتنا متطمبات واضحة لموظيفة المعمف .58
 مواصفات شاغؿ الوظيفة.

   

    توجد في منظمتنا إجراءات تعييف وفقا ألسس عممية . .59

تتيح منظمتنا االطالع عمى المعمومات والتقارير لمعامميف  .61
 عادؿ وعمى حد سواء . وأصحاب المصالح بشكؿ
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 : مبدأ االستجابة سابعا  

 ت
 

 الفقرات
 أتفق

الى حد 

 ما
 القياس ال اتفق

تربط منظمتنا بيف نظـ التعميـ قبؿ الخدمة ومخرجاتيا لتوفير  .61
الموارد البشرية الضرورية في القطاع الصحي بالوقت المناسب 

 وبالميارات الصحيحة .
   

المتغيرات التي ع ّدت 
مبادئ  من اساسيات 

حوكمة الموارد البشرية 
 المتمثمة

، وموارد تدريب ضعيفة ،  متقادمةفي منظمتنا مناىج التدريب  .62
 وىي ال تستجيب الحتياجات الصحة .

   

يربط التدريب أثناء الخدمة في منظمتنا بأولويات المنظمة و /  .63
 . أو التغييرات في قطاع الصحة

   

الذي ال عالقة لو لتدريب غير الفعاؿ أثناء الخدمة في منظمتنا ا .64
نتج عنو معدالت حضور ما ت ًباحتياجات العامميف غالبا

 منخفضة .
   

في المستوم األعمى في منظمتنا قضايا تطوير  يعي المديروف .65
 ضروريات العمؿ .

   

الضرورية مف خالؿ تستجيب منظمتنا لمعالجة الحاالت  .66
التعاوف بيف منظمتنا والمؤسسات التعميمية الطبية لتطوير 

 وتحديث المناىج والبرامج التعميمية .
   

متطمبات تطبيق حوكمة 
 الموارد البشرية

ال تيتـ منظمتنا بتدريب وتطوير القوم العاممة عمى اختالؼ  .67
 مستوياتيا .

   

الوظيفة وخارجيا لضماف تحقيؽ تيتـ منظمتنا بالتدريب أثناء  .68
 أفضؿ تدريب .

   

بقضايا  ًواضحا ًفي المستويات العميا اىتماما يعطي المديروف .69
 الموارد البشرية في الصحة .

   

توفر منظمتنا بيئة عمؿ مالئمة تضمف احتراـ حقوؽ العامميف  .71
 وكرامتيـ .
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 : مبدأ الصوت والمشاركة ثامنا  

 ت
 

 الفقرات
 أتفق

الى حد 

 ما
 القياس ال اتفق

يشارؾ المجتمع في منظمتنا لمتعبير عف رأيو لتحديد الخدمات  .71
 .المقدمة لو

   
المتغيرات التي ع ّدت 

مبادئ من اساسيات 
حوكمة الموارد البشرية 

 المتمثمة

يشارؾ المجتمع في منظمتنا لمتعبير عف الكيفية التي تجمع بيا  .72
 .الميزانية

   

    .يعبر المجتمع عف رأيو فيما يتعمؽ بجودة الخدمة الصحية .73

لدم منظمتنا وسائؿ تستطيع مف خالليا الحصوؿ عمى التغذية  .74
 .المرتدة عف مستوم أدائيا

   

متطمبات تطبيق حوكمة 
 الموارد البشرية

لدم منظمتنا قدرة الحصوؿ عمى التغذية المرتدة عف العامميف  .75
 خالؿ وسائؿ مختمفة مع الجيات ذات العالقة والمجتمع مف

   

    .تتبنى منظمتنا سياسة الباب المفتوح مع العامميف والمرضى .76

والعامميف في رسـ استراتيجيات وسياسات  يشارؾ المديريف .77
 المنظمة وبضمنيا استراتيجيات الموارد البشرية

   

 اإلجراءات التي تؤثر فيتشجع منظمتنا عاممييا لممشاركة في  .78
 .أدائيـ

   

تعد منظمتنا التعبير عف الرأي والمشاركة ضرورية لضماف  .79
 .االلتزاـ ودعـ المشاريع وتحسيف الجودة والتطبيؽ

   

لسماع  نفسيا الفرصة مؾ الرجاؿ والنساء في منظمتنا يمت .81
 صوتيـ في اتخاذ القرارات
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 : اآلثار المتوقعة  لحوكمة الموارد البشرية في حالة تطبيقها ثالثا  

 ت
 

 الفقرات
 ال اتفق الى حد ما أتفق

تطبييييق حوكمييية الميييوارد البشيييرية دورا مهميييا فيييي  سيييي د  81

 تحسين أداء الموارد البشرية 
   

ي د  تطبيق حوكمة الموارد البشيرية لليى تب يت وتففيي  س 82

 مفاطر الموارد البشرية
   

يزيد تطبيق حوكمة الموارد البشرية من الوفاء بالمتطلبيات س 83

 القا و ية 
   

وائم تطبيق حوكمة الموارد البشرية أولويات الوظيفية مي  يس 84

 احتيابات العمل
   

ارات مكن تطبييق حوكمية الميوارد البشيرية مين ت فيي  القيري  س 85

والعملييات ة لألعمال كالتفطيط المتف ة حول البوا ت الرئيس

 والرقابة والتحسين المستمر

   

يزيد تطبيق حوكمة الموارد البشيرية مين الحكيم والسييطرة س 86

 على مدى المس وليات بطريقة كفوءة وفعالة وشفافة
   

ي د  تطبيييق حوكميية المييوارد البشييرية للييى تحديييد ا دوار سيي 87

 والسلطة والمس وليات ومساءلة بمي  العاملين واإلدارة
   

 بياز ا ديدا  تطبيق حوكمة الموارد البشيرية فيي ليساعد س 88

 بشكل أفالقي
   

 

 

 

 



 

 قائمة بأسماء الخبراء والمحكمين الستمارة االستبانة
 موقع العمل التخصص المقب العممي االسم ت

 كمية اإلدارة واالقتصاد محاسبة أستاذ الدكتور قاسم محسن الحبيطي 1
 جامعة الموصل

إدارة موارد  أستاذ  الدكتورة نوال يونس آل مراد 2
 بشرية

 اإلداريةالكمية التقنية 
 الموصل

 كمية اإلدارة واالقتصاد إدارة أعمال أستاذ الدكتور موفق أحمد عمي السيدية 3
 جامعة الموصل

إدارة موارد  أستاذ مساعد الدكتور ليث سعداهلل حسين 4
 بشرية

 كمية اإلدارة واالقتصاد
 جامعة الموصل

 كمية اإلدارة واالقتصاد إدارة تسويق أستاذ مساعد الدكتور سمير عبدالرزاق العبدلي 5
 جامعة الموصل

إدارة  أستاذ مساعد الدكتور معن وعداهلل المعاضيدي 6
 ستراتيجيةا

 كمية اإلدارة واالقتصاد
 جامعة الموصل

 كمية اإلدارة واالقتصاد إدارة أعمال أستاذ مساعد الدكتور بشار ذنون محمد الشكرجي  7
 جامعة الموصل

إدارة  أستاذ مساعد محمدالدكتور سعيد عبداهلل  8
 ستراتيجيةا

 كمية اإلدارة واالقتصاد
 جامعة الموصل

 كمية اإلدارة واالقتصاد إدارة تسويق مدرس الدكتور منذر خضر يعقوب 9
 جامعة الموصل

نظرية  مدرس الدكتور حسان ثابت جاسم 11
 المنظمة

 كمية اإلدارة واالقتصاد
 جامعة الموصل

نظرية  مدرس الحياليالدكتورة سندية مروان  11
 المنظمة

 كمية اإلدارة واالقتصاد
 جامعة الموصل

إدارة إنتاج  مدرس الدكتور صفوان ياسين حسن 12
 وعمميات

 كمية اإلدارة واالقتصاد
 جامعة الموصل

 كمية اإلدارة واالقتصاد نظم معمومات مدرس حمد يونس السبعاويالدكتور أ 13
 جامعة الموصل

 (2الممحق )



 



 

 مهمة تسهيل كتاب

 

 الملحق

3 



 
 عينة الدراسةمستوى أهمية استجابات 

 إلى( النسبة )من ... مستويات األهمية ت
 %02-%1 مستوى ضئيل األهمية 1
 %02-%01 مستوى متدني األهمية 0
 %02-%01 مستوى متوسط األهمية 3
 %02-%01 مستوى مهم 0
 %122-%01 مستوى عالي األهمية 5

  (، الدددت،ال التنييمدددا والدددنايري التنييميدددة وأ رهمدددا  دددا6002يوسدددع ن،مدددة، ) ، مؤيدددد  لسددداعديا المصددددر 
أطروحة ديتوراه غير منشدوري، يايدة ااداري واتصتصداد، جام،دة   ،   ستراتيجية إداري الموارد البشريةا

 .54بغداد، ص
 

 (5الماحق )



 

 
 مبادئ حوكمة الموارد البشرية ت من اساسياتد  توافر المتغيرات التي ع   مستوى

 المستوى  ()االلتزام درجة  ت
 جدا ضعيف 63إلى  02من  1
 ضعيف 20إلى  64 0
 متوسط 35إلى  26 6
 مقبول 54إلى 36 4
 جيد 122إلى 52 2

 

تقييم فعالية وظيفة التدقيق ( . 0212، هوام و نورالدين ، مزياني . ) جمعةالمصدر :  
 العامة: دراسة ميدانية ، الجزائر . االقتصاديةالداخمي في المؤسسات 

 

 (2الممحق )



 
 المنظمة المعنية بالدراسة واألقسام والشعب المقابالت الشخصية مع مديري

 وقت المقابلة المنصب الوظيفي مدة المقابلة تاريخ المقابلة ت

1 
 

مدير دائرة صحة  دقيقة20 7/2/2027
 كركوك

11:11 

الموارد  قسم مدير دقيقة 22 22/2/2027 2
 البشرية 

11:45 

3 
 

 12:31 مدير الشؤون اإلدارية  دقيقة 22 21/2/2027

رئيس اللجنة العلمية  دقيقة 00 22/2/2027 4
 للبحوث

11:45 

5 
 

مدير قسم الموارد  دقيقة 20 23/2/2027
 البشرية

11:11 

6 
 

 12:31 االعالممدير شعبة  دقيقة 20 7/0/2027

7 
 

 11:11 مدير قسم التدريب دقيقة 00 22/0/2027

مدير قسم التخطيط  دقيقة 02 23/0/2027 8
 لموارد البشرية وتنمية ا

9:31 

9 
 

قسم التفتيش مدير  دقيقة 20 27/0/2027
 والشكاوى

11:11 

 األخالقيةاللجنة  رئيس دقيقة 22 29/0/2027 11
)مقررة اللجنة العلمية 

 للبحوث العلمية(

11:15 

 األخالقيةعضو اللجنة  دقيقة 20 22/0/2027 11
 والعلمية

11:15 

مدير شعبة تكنولوجيا  دقيقة20 20/0/2027 12
 المعلومات

11:41 

 12:15 مدير شعبة الجودة 15 23/3/2117 13

 الجدول من إعداد الباحث.
 

 (6الملحق )



 

 مبادئ حوكمة الموارد البشريةلمعامالت االتساق الداخلي 

 االتساق الداخلي لمبدأ المعلومات .1

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1  

         1 X1 
        1 .536** X2 
       1 .525** .372** X3 
      1 .434** .390** .219 X4 
     1 0236* 0148 0217 .070 X5 
    1 .074 .024 .171 0331* .278* X6 
   1 .236* .171 .343** .483** .408** .562** X7 
  1 .453** .045 .004 .448** .286* .282* .207 X8 
 1 .326* .527** .359** .081 .197 .261* .210 .445** X9 

1 .335** .235 .276* .301* .225 .079 .197 .288* .121 X10 
 

 االتساق الداخلي لمبدأ المساءلة .2
X20 X19 X18 X17 X16 X15 X14 X13 X12 X11  

         1 X11 
        1 .256* X12 
       1 .766** .197 X13 
      1 .398** .292* .149 X14 
     1 .337** .445** .427** ..091 X15 
    1 .240 .280* .365** .298* .217 X16 
   1 .148 .420** .122 .240 .294* .054 X17 
  1 .030 .259* .078 .350** .093 .100 .351** X18 
 1 .129 .379** .103 .211 .357** .401** .413** .006 X19 

1 .101 .313* .134 .188 .253 .265* .365** .185 .265* X20 
 

 االتساق الداخلي لمبدأ الرؤية والتوجه االستراتيجي .3
X30 X29 X28 X27 X26 X25 X24 X23 X22 X21  

         1 X21 
        1 .488** X22 
       1 .551** .327* X23 
      1 .053 .259* .090 X24 
     1 .266* .224 .330* .286* X25 
    1 .288* .135 .276* .104 .274* X26 
   1 .579** .114 .091 .252 .161 .356* X27 
  1 .418** .199 .285* .112 .163 .062 .262* X28 
 1 .637** .571** .180 .031 .071 .287* .299* .280* X29 

1 .355** .487** .063 .121 .117 .085 .244 .271* .128 X30 
 

 (7الممحق )



 

 الشفافية االتساق الداخلي لمبدأ.   4

X40 X39 X38 X37 X36 X35 X34 X33 X32 X31  

         1 X31 

        1 .508** X32 

       1 .561** .411** X33 

      1 .266* .186 .178 X34 

     1 .048 .039 .099 .001 X35 

    1 .057 .134 .261* .331* .038 X36 

   1 .191 .261* .100 .207 .282* .306* X37 

  1 .321* .099 .270* .290* .267* .284* .142 X38 

 1 .108 .277* .065 .240 .284* .141 .085 .255* X39 

1 .118 .307* .020 .340** .210 .300* .383* .329* .346** X40 

 

 الكفاءة االتساق الداخلي لمبدأ. 5

X50 X49 X48 X47 X46 X45 X44 X43 X42 X41  

         1 X41 
        1 .444** X42 
       1 .389** .254 X43 
      1 .049 .213 .543 X44 
     1 .132 .096 .142 .287* X45 
    1 .350** .384** .149 .011 .012 X46 
   1 .298* .376** .102 .145 .103 .304* X47 
  1 .453** .033 .337** .323* .133 .212 .278* X48 
 1 .501** .271* .282* .270* .062 .284* .146 .168 X49 

1 .275* .173 .056 .067 .074 .040 .277* .278* .053 X50 

 

 العدالة االتساق الداخلي لمبدأ.  6

X60 X59 X58 X57 X56 X55 X54 X53 X52 X51  

         1 X51 
        1 .158 X52 
       1 .266* .079 X53 
      1 .057 .198 .026 X54 
     1 .173 .073 .045 .268* X55 
    1 .177 .642** .423** .075 .041 X56 
   1 .570** .081 418** .182 .085 .009 X57 
  1 .553** .438** .071 .315* .068 .073 .098 X58 
 1 .304* .467** .539** .059 .383* .090 .216 .283* X59 

1 .090 .169 .173 .290* .257 .281* .133 .006 .031 X60 

 

 



 االستجابة االتساق الداخلي لمبدأ.  7

X70 X69 X68 X67 X66 X65 X64 X63 X62 X61  

         1 X61 

        1 .059 X62 

       1 .129 .395** X63 

      1 .073 .018 .169 X64 

     1 .041 .074 .097 .005 X65 

    1 .266* .184 .295* .060 .322* X66 

   1 .007 .159 .005 .230 .285* .032 X67 

  1 .130 .012 .184 .107 .290* .056 .325* X68 

 1 .533** .133 .176 .277* .138 .311* .024 .274* X69 

1 .410** .428** .203* .265* .221 .001 .363** .072 .307** X70 

 

 الصوت والمشاركة االتساق الداخلي لمبدأ.  8

X80 X79 X78 X77 X76 X75 X74 X73 X72 X71  

         1 X71 
        1 .679** X72 
       1 .473** .526** X73 
      1 .196 .123 .159 X74 
     1 .783** .281* .251 .288* X75 
    1 .310* .335* .095 .003 .135 X76 
   1 .295* .220 .101 .321* .137 .013 X77 
  1 .627** .229 .285* .080 .321* .100 .101 X78 
 1 .471* .375* .041 .081 .024 .348* .263* .377** X79 

1 .291* .216 .261* .285* .180 .142 .039 .003 .030 X80 

 

 المتوقعة لحوكمة الموارد البشرية في حالة تطبيقها لآلثارمعامالت االتساق الداخمي 

X88 X87 X86 X85 X84 X83 X82 X81  
       1 X81 

      1 .824** X82 

     1 .719** .720** X83 

    1 .660** .615** .760** X84 

   1 .583** .798** .639** .641** X85 

  1 .579** .537** .634** .589** .551** X86 

 1 .555** .575** .726** .653** .638** .645** X87 

1 .575** .579** .713** .583** .798** .639** .641** X88 

 



Sig K - S N الفقرة Sig K - S N الفقرة 

0.000 2.220 60 X45 0.000 3.153 60 X1 

0.000 2.132 60 X46 0.000 2.518 60 X2 

0.000 2.040 60 X47 0.000 3.271 60 X3 

0.000 2.771 60 X48 0.000 3.572 60 X4 

0.000 2.728 60 X49 0.000 3.153 60 X5 

0.000 3.476 60 X50 0.000 2.536 60 X6 

0.000 3.040 60 X51 0.000 2.886 60 X7 

0.000 2.581 60 X52 0.000 2.574 60 X8 

0.000 3.349 60 X53 0.000 2.587 60 X9 

0.000 2.692 60 X54 0.000 2.428 60 X10 

0.000 2.220 60 X55 0.000 3.552 60 X11 

0.000 2.782 60 X56 0.000 3.035 60 X12 

0.000 2.838 60 X57 0.000 2.963 60 X13 

0.000 2.400 60 X58 0.000 2.955 60 X14 

0.000 2.132 60 X59 0.000 3.074 60 X15 

0.000 2.322 60 X60 0.000 3.720 60 X16 

0.000 2.818 60 X61 0.000 2.220 60 X17 

0.000 2.400 60 X62 0.000 2.940 60 X18 

0.000 2.510 60 X63 0.000 2.411 60 X19 

0.000 2.895 60 X64 0.000 3.703 60 X20 

0.000 2.510 60 X65 0.000 3.022 60 X21 

0.000 2.895 60 X66 0.000 2.827 60 X22 

0.000 3.362 60 X67 0.000 2.664 60 X23 

0.000 3.194 60 X68 0.000 2.614 60 X24 

0.000 2.760 60 X69 0.000 2.720 60 X25 

0.000 2.995 60 X70 0.000 2.197 60 X26 

0.000 2.809 60 X71 0.000 2.208 60 X27 

0.000 3.015 60 X72 0.000 2.661 60 X28 

0.000 2.420 60 X73 0.000 2.197 60 X29 

0.000 2.332 60 X74 0.000 2.468 60 X30 

0.000 2.312 60 X75 0.000 2.895 60 X31 

0.000 2.254 60 X76 0.000 3.298 60 X32 

0.000 2.526 60 X77 0.000 2.468 60 X33 

0.000 2.569 60 X78 0.000 3.336 60 X34 

0.000 2.554 60 X79 0.000 2.726 60 X35 

0.000 3.298 60 X80 0.000 3.271 60 X36 

0.000 4.141 60 X81 0.000 2.795 60 X37 

0.000 4.047 60 X82 0.000 2.546 60 X38 

0.000 3.940 60 X83 0.000 3.433 60 X39 

0.000 3.995 60 X84 0.000 2.875 60 X40 

0.000 3.887 60 X85 0.000 2.326 60 X41 

0.000 3.993 60 X86 0.000 2.244 60 X42 

0.000 3.910 60 X87 0.000 2.288 60 X43 

0.000 3.887 60 X88 0.000 3.325 60 X44 

  

 ( : التوزيع الطبيعي8الملحق )



Abstract 
The current study aimed to verify the answer to the question: Is there an 
application of human resources governance in the organization in 
question ? Are there variables and requirements for the application of 
human resources governance in the organization in question? In this 
context, the study focused on the definition of human resources 
governance and its importance in completing the transition from the 
current situation to the desired future situation, managing human 
resources risks, and ensuring commitment. 

The problem of the study focused on many research questions including: 

1. Are the variables that have changed the basic principles of human 
resources governance (information, accountability, vision, strategic 
direction, transparency, efficiency, equity, responsiveness, voice and 
participation) in the organization in question? 

2. Are the requirements for the application of human resources 
governance available in the organization in question? 

3. Is there a discrepancy in the relative importance of governance 
principles with regard to the availability of the requirements for the 
application of human resources governance in the organization being 
investigated? 

4. Is there a significant correlation between the availability of human 
resources governance requirements and the variables that have 
changed the organization's human resources governance principles? 

5. Is there a discrepancy in the expected impact of human resources 
governance if applied to the organization in question? 
The study included a theoretical briefing on the subject of human 
resources governance, objectives, principles, standards, models and 
tools. Human resources audit is an effective tool in the application of 
human resources governance, which in turn contains important audit 
techniques such as human resources Balance and Dashboard Human 
Resources. The Department of Health in Kirkuk selected a field of study. 
The study included (60) managers. The study adopted the analytical 
descriptive approach to reality in the organization in question, The 
interviews and questionnaire were adopted as the main tools for 
collecting the required data, The questionnaire was analyzed using 
several statistical methods that contributed to the validation of the 
hypotheses of the study. 



The study, after conducting a series of statistical analyzes, reached a 
number of conclusions, the most important of which were: 

1. The variables that have changed from the basics of human resources 
governance principles (information, accountability, vision, strategic 
direction, transparency, efficiency, justice, responsiveness, voice and 
participation) are available in the organization in question? 

2. The requirements for the application of human resources governance 
are available in the organization in question? 

3. There is a disparity in the relative importance of governance principles 
with regard to the availability of the requirements of the application of 
human resources governance in the organization in question? 

4. Is there a significant correlation between the availability of human 
resources governance requirements and the variables that have 
changed from the basics of human resources governance? 

5. Is there no variation in the expected impact of human resources 
governance if applied to the organization in question? 
Based on the findings of the study, the researcher presented a number 
of proposals, the most important of which are: Implementing the 
proposed project to implement human resources governance, taking 
into consideration the difficulties and problems that may be faced and 
taking advantage of sustaining the momentum and gains indicated in 
the research board, And the issuance of appropriate legislation to 
enable the administration to apply human resources governance and 
auditing human resources for the conduct of its work, And the 
deployment of new cultures in the Department of Health of Kirkuk on 
the topics of human resources governance and social auditing to bring 
them closer to employees and departments, And the need to develop 
the methods and administrative techniques currently adopted and 
existing in organizations that can be counted as part of the audit of 
human resources and governance them for subsequent use, And the 
need to counteract the shift from the current situation (human 
resources governance not applied) to the new or future situation 
(application of human resources governance). As well as the proposal of 
a series of future studies complementary to the subject of the current 
study. 
key words 
Human Resource Governance, Human Resource Governance Models, 
Human Resources Audit, Social Audit, Human Resource, Balance Human 
Resources Dashboard, Human Resources Risk, Implementation Project. 
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