
 

 629 

 2022 مايوـ   األربعون ـ العدد  الثامنالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 

 DOI: 10.21608/jedu.2021.79158.1369 الرقميمعرف البحث 

    2022مايو ـ  40العدد الثامن المجلد 
 الترقيم الدولي

P-ISSN: 1687-3424       E- ISSN: 2735-3346 
 

 /https://jedu.journals.ekb.eg      موقع المجلة عبر بنك المعرفة المصري 

  http://jrfse.minia.edu.eg/Hom         موقع المجلة

 جامعة المنيا ـ جمهورية مصر العربية  ـكلية التربية النوعية العنوان: 

 
 

 

تصور مقترح إلدارة مصادر التعلم االلكترونية والموارد 
 البشريه في الجامعات المصرية 

 
 هديرعلي محمد                                    مني السيد العربي

 هبة محمد عبد للا                                  أية أحمد حسنين

 عبدالعزيز السيد عبدالعزيز                            سمية سالمة فراج

 محمد مسعد شيبه                              

جامعة عين  -كلية التربية النوعية  -قسم تكنولوجيا التعليم – طالب الدراسات العليا 

 شمس 

 



 

 630 

 2022 مايوـ   األربعون ـ العدد  الثامنالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 631 

 2022 مايوـ   األربعون ـ العدد  الثامنالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 
 :مستخلص البحث 
الكشف عن دور إدارة الموارد البشرية في تفعيل رؤية الجامعات   إلىهدفت الدراسة  

المصرية، حيث تم عرض واقع الموارد البشرية في قطاع المكتبات وتقديم تصور مقترح 
التصور   المكتبات مع توضيح معوقات تطبيق هذا  البشرية داخل قطاع  الموارد  إلدارة 

 فادة منها في البحوث المستقبلية.وتقديم حلول لها وعرض توصيات البحث من أجل االست 
المنهج الوصفي في عرض الدراسات والبحوث السابقة وكان    علىواعتمدت الدراسة  

المكتبات  قطاع  في  للعاملين  تدريبية  برامج  تصميم  الدراسة ضرورة  توصيات  أهم  من 
 وإعادة هيكلة الموارد البشرية في الجامعات المصرية.
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Abstract: 

The study aimed to reveal the role of human resources 

management in setting the vision of Egyptian universities, as it 

presented the reality of human resources in the library sector and 

presented a proposed vision for human resources management 

within the library sector, with clarification of the obstacles to 

applying this vision, providing solutions to them, and presenting 

research recommendations among them in the future . 

The study relied on the descriptive approach in presenting 

previous studies and research, and one of the most important 

recommendations of the study was the need to design training 

programs for workers in the library sector and restructure human 

resources in Egyptian universities. 
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 وخطة دراستها مشكلة البحث 
 المقدمة: 

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   بتطورات مذهلة فييتميز العصر الحالي  
والتي ساهمت في تغيير في كل المؤسسات، فنظم المعلومات الحديثة في ظل العصر 
الرقمي نظم تحليلية وتشخيصية تعطى إمكانية واسعة للتحليل والتخطيط واالستجابة المرنة  

ية ليكونوا أكثر قدرة والفعالة للتغيرات المحيطة بيئة العمل والبد من تهيئة الموارد البشر 
 على خلق الفرص واستثمارها وإدارتها.  

ونتيجةةةةة ثحةةةةداث العصةةةةر ومةةةةا نمةةةةر بةةةة  فةةةةي ظةةةةل جا حةةةةة كورونةةةةا فقةةةةد أصةةةةبحت 
هنةةةةاج حاجةةةةة ملحةةةةة الةةةةى سةةةةرعة رقمنةةةة  جميةةةةع المؤسسةةةةات الموجةةةةودة بالدولةةةةة لمواكبةةةةة 
واسةةةةةةةةتكمال اثعمةةةةةةةةال والمهةةةةةةةةاا، وانطلقةةةةةةةةاش مةةةةةةةةن أن المؤسسةةةةةةةةات التعليميةةةةةةةةة ال ت ةةةةةةةةي  

ال مةةةةةةن منفةةةةةةردة عةةةةةةن تلةةةةةةي المتغيةةةةةةرات العالميةةةةةةة وهةةةةةةي جةةةةةةز  هةةةةةةاا جةةةةةةدا ومةةةةةةؤ ر وفعةةةةةة
 مؤسسةةةةةةةات الدولةةةةةةةة، خاصةةةةةةةة مؤسسةةةةةةةات التعلةةةةةةةيم العةةةةةةةالي فالجامعةةةةةةةات مصةةةةةةةدراش هامةةةةةةةاش 
 لمةةةةةةةةةةةةةةد المجتمةةةةةةةةةةةةةةع بالكفةةةةةةةةةةةةةةا ات البشةةةةةةةةةةةةةةرية المؤهلةةةةةةةةةةةةةةة لخدمتةةةةةةةةةةةةةة  وتطةةةةةةةةةةةةةةوير  اثمةةةةةةةةةةةةةةر 
 الةةةةةةةةةةةةةذت يتطلةةةةةةةةةةةةة  هيئةةةةةةةةةةةةةة تدريسةةةةةةةةةةةةةية فعالةةةةةةةةةةةةةة تمتلةةةةةةةةةةةةةي كفايةةةةةةةةةةةةةات ر يسةةةةةةةةةةةةةية تةةةةةةةةةةةةةؤهلهم 
 لتحقيةةةةةةق أهةةةةةةداص الجامعةةةةةةة ومصةةةةةةادر رقميةةةةةةة وجهةةةةةةات إداريةةةةةةة تسةةةةةةتطيع تةةةةةةد يم  لةةةةةةي

 *. (504- 2011،503،نى عطية خزاام)
( أن التعليم الجامعي في مصر  2003،  بدر بن عبد هللا الصالحلذا ترى دراسة )

بحاجة الى  ورة في فلسفت  ونظم  التعليمية وأساليب  وإدارت  لضمان إقامة نظاا تعليمي 
 يساهم في بنا  المستقبل ويوجه  نحو التطور. 

( أن هناج  2005،  لدين؛ حميد محمود حميد ايمان صلح اكما أوضحت دراسة )
حاجة متزايدة للهتماا بتوظيف المستحد ات التكنولوجية في منظومة التعليم الجامعي 
تقع   ومن  م  بالجامعة  التدريس  هيئة  لعضو  المهني  بالعمل  و يقاش  ارتباطا  ترتبط  والتي 

ثمر الذت يفرض مسؤوليات التجديد والتطوير على كاهل عضو هيئة التدريس الجامعي، ا

 
، والذي  APAاتُبع البحث الحالي في نظام التوثيق وكتابة المراجع اإلصدار السادس للجمعية األمريكية لعلم النفس   *

يعتمد على ذكر اسم العائلة ثم سنة النشر ثم رقم الصفحة، بينما اتبعت في توثيق المراجع العربية االسم األول ثم  

 قم الصفحة. االسم الثاني والثالث للمؤلف ثم سنة النشر ثم ر
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العصر  في ضو   ومهارت   معارف   لتجديد  تأهيل   إعادة  يتطل   مما  علي   أدوارا جديدة 
 الرقمي. 

فالتكنولوجيا الرقمية أصبحت  ات تأ ير كبير على كافة جوان  العمل بالمنظومة 
واتاحتها  التعليمية بالجامعة، فهي تؤ ر على الطريقة التي توزع بها المعلومات والمعارص 

بصفة مستمرة للجميع، فقد غير االنترنت بشكل جذرت مفاهيم المعرفة والوصول واالتاحة 
 (.matas,2014وأصبحت تتخطى حدود الزمان والمكان)

  إلدارة المعاصرة بحاج     التعليمية  المنظومة( إلى أن  44،  2012)الجرايد ،    ويشير
لتضخم حجم    نتيجةمتخصص و لي    التي تقوا على منهج علمي  الفعالة  البشريةالموارد  

التي تواجهها   الما يةالصعوبات    وتزايد تلي المنظمات وتنوع أنشطتها وتشابي عملياتها  
 لإلقبال الواضح من أفراد المجتمع على التعليم. نتيجةفيها  البشريةعدد الكوادر  وزيادة

اولوا عملية  كما يتفق معظم العاملين في المجال التربوت، وكذلي الباحثين الذين تن 
تطوير التعليم وإصلح ، على ضرورة دعم المناهج الدراسية بمصادر إ را ية مساعدة، 
وتوفير بيئة تعليمية تعلُّّمية تساعد المتعلم على بنا  شخصيت  العلمية والثقافية، كما يرى  

لعمل البعض منهم أن ال ي  في اثلفيةةة الثالثة يحتاج إلى مهةةارات جديدة هي: التفكير وا
الناقدين، االبتكارية، التعاون، فهم الثقافات اثخرى، واالتصال والحوسبة، واالعتماد على  

 النفس. 
وفي هذا تأكيد على الدور الفاعل لمركز مصادر التعلم في العملية التعليمية والتعلُّّمية، 

لمكان  إ  يصع  تحقيق أهداص أت سياسة تعليمية بدون استخداا المركز كأداة لذلي، فهو ا
توفير  بالغة في  ل  أهمية  التعُلمية، كما أن  المتعلم  بنا  قدرات  يمكن من خلل   الذت 
متطلبات تحقيق أهداص المنهج، وتنفيذ اثسالي  واالستراتيجيات التعليمية الفّعالة، وهو  
ُيعد تطويراش نو ياش للمكتبات الجام ية التي قلصت دورها الممارسات الخاطئة، وحصرت   

 & Bahrami& Rajaeepour& Hosseinات الثقافية اإل را ية اللمنهجية )بالنشاط
Narsabadi,  2012 .) 

لرقى ورفع مستوى التعليم    المساندةوبما أن مراكز مصادر التعلم ُتعد من المجاالت   
التي تتم    التعليميةفا ا لم تكن على المستوى المطلوب فسوص ُتشكل فجوى بين العمليات  
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المدارس   لتحقيقهاداخل  نسعى  التي  واهداف   التعليم  فلح  ومخرجات  )هابس 
 (.4  ،2012الحميداني،

ومن هنا نجد أن  سيظل التحدت القا م بين الجامعات اليوا في الكيفية التي يتم من  
التعلم والموارد البشرية والتحول الرقمي داخل الجامعات  خللها تطوير مراكز مصادر 

ال لمواجهة  المتبعة  التحسين  واالليات  في  واالستمرار  تواجهها  التي  والعقبات  تحديات 
الجامعي  العمل  بمنظومة  واالرتقا   التطوير  نحو  والدفع  الجام ية  بالمنظومة  واالرتقا  

 ككل.
وعلي  فإن أسمى هدص تسعى الجامعات إلى تحقيق  من تنميتها لمواردها البشرية، 

ون أساسا بمستوى أدا  الموارد البشرية  هو تحسين اثدا  الجامعي والرقى بمستويات  والمره
البيئة المتغيرة والديناميكية التي ت يشها التي تفرض عليها مواكبة   فيها. سيما في ظل 
تشكل  معرفية  منظومة  الحاصلة العتبارها  المستجدات  التكيف مع  ومحاولة  التطورات 

هامها النهوض انعكاسا للقضايا االجتما ية واالقتصادية للمجتمعات حاملة ضمن أهم م
بالمجتمع من خلل الوقوص على مشاكل  واحتوا  متطلبات  وتطلعات  هذا لن يكون اال  
بالتميز في أدا ها مما جعلها ال تتردد في البحث عن أسالي  وتوجهات واستراتيجيات 

 لتنمية مواردها البشرية واعتمادها كأسالي  للرفع من اثدا  الجامعي. 
دور الموارد البشرية بالجامعات المصرية فإن الواقع الفعلي    ثن على الرغم من حيوية

يشير إلى انها تعاني من مجموعة من المشكلت مثل نظاا تثبيت الموارد البشرية بالخدمة 
الدا مة والتي تشكل عازال للجامعات يحول دون استجاباتها للحاجة الى التكيف ولتغييركما 

من اتجاهها نحو الموضو ية والتخصصية العلمية  تعاني من الروتينية والتقليدية أكثر  
وحديثة   متجددة  ومعلومات  بيانات  قواعد  الى  واالفتقار  مدربة،  فنية  كوادر  وعدا وجود 

 (. 186- 177،2007)يوسف عبد المعطى، 
  والكفا ة   الفعلية  المصرية  العربيةوحتى يتحقق إدارة التعليم في مصر في الجامعات  

رد البشرت وتطبق  افي التعامل مع المو   الحديثةالتطورات    منها البد أن تواك    المرجوة
الموارد   )  البشريةإدارة  فعال  ومتميزة  أهدافها من خلل كوادر  بن عبدهللا لتحقيق  راشد 

 (.363، 2018، العتي؛ منصور بن زيد الخثلن
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المشكلت  تلي  على  التغل   محاولة  الى  يدعو  البشرية   وهذا  بالموارد  المرتبطة 
 ووضع حلول ومقترحات للتغل  عليها.  بالمؤسسات التعليمية

 مشكلة البحث: 
  في   تأ يراأهمية كبرى ثن العمل اثكثر قوة    البشريةتولى منظمات اثعمال الموارد  

المنظمات   في  أهميتها  وتزداد  والتطورات   التعليميةتطورها  اثفراد  معرف   زادت  فكلما 
كلما حققت لي منظمات   المنظومةلهم خاص من أصول    النظرةمهاراتهم وقدراتهم وكانت  

المنظمات   من  يتطل   وهذا  والتميز  الموارد  التعليميةالنجاح  إدارة  في  سياستها    تغيير 
دخل ادارة الموارد  حيث يظهر م  الحديثة  البشرت والتحول الى تطبيق ادارة الموارد    البشرية
بين    البشرية التكامل  وتحقيق  المنظمات  تطوير  في  ترابطها  وعدا  عمليات  خلل  من 

راشد بن عبدهللا العتي؛ منصور بن  أهدافها هو رضا العاملين وزياد فعاليات  وكفا تهم )
 (. 364، 2018، زيد الخثلن

قد تناولت العديد من ف  التعليميةفي المنظمات    البشريةالموارد    إدارةوثهمية مدخل  
( 2015،  مبارج يحي الشهرانياالبحاث والدراسات بالي المدخل مهم حيث تناولت دراسة )

في إدارات التعليم وجود ادارة مستقل  وأن هناج ضعفا   البشريةأهمي  تطوير ادارة الموارد 
طاب واالستق   البشريةفي الممارسات خاصة في جان  التحفيز وان عمليات تخطيط الموارد  

( إلى الكشف عن دور 2018،  بحاج  لتطوير، كما هدفت دراسة )لينا محمد بشارات 
من وجه    الحكومية  اثردنيةالجامعات    ةفي تفعيل رؤي  االستراتيجية  البشريةدارة الموارد  إ

االكاديميين واالداريين وتقديم تصور مقترح لتفعيل هذا الدور، كما بينت    القاعدةنظر  
( أن هناج معوقات تواج  وظا ف ادارة الموارد  2015،  ماجدة محمد السالمنتا ج دراسة )

بوضع م يار    الدراسةفي ادارات التعليم تعيق تحقيق التميز التنظيمي وأوصت    البشرية
ا    البشريةالموارد   في   البشريةفي تحقيق التميز التنظيمي وظا ف إدارة الموارد  م يارا ر يسش
 السعودية. العربية المملكةفي  المملكةوالتعليم في  التربيةادارات 

تتلخص مشكلة البحث في الحاجة إلى دراسة واقع التعامل والوقوص على أهم معوقات 
بالجامعا اإللكترونية  التعلم  لمصادر  البشرية  الموارد  إدارة  المصرية،  تطبيق  وضع  و ت 

 .تصور مقترح وحلول مستقبلية للتغل  على تلي المعوقات 
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 : أسئلة البحث
 ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:

في   • االلكترونية  التعلم  لمصادر  البشرية  الموارد  إلدارة  المقترح  التصور  ما 
 المصرية؟الجامعات 

 ويتفرع من السؤال الرئيسي السابق األسئلة الفرعية التالية:
ما واقع التعامل مع الموارد البشرية في إدارة مصادر التعلم اإللكترونية بالجامعات   .1

 المصرية؟ 

لموارد البشرية لمصادر التعلم اإللكترونية بالجامعات ما معوقات تطبيق إدارة ا .2
 المصرية؟ 

في   .3 االلكترونية  التعلم  لمصادر  البشرية  الموارد  لإلدارة  المقترح  التصور  ما 
 الجامعات المصرية؟ 

 أهداف البحث: 
الكشف عن واقع التعامل مع الموارد البشرية في إدارة مصادر التعلم اإللكترونية   .1

 بالجامعات المصرية. 

التعلم اإللكترونية   .2 البشرية لمصادر  الموارد  إدارة  التعرص على معوقات تطبيق 
 . بالجامعات المصرية

في   .3 االلكترونية  التعلم  لمصادر  البشرية  الموارد  لإلدارة  المقترح  التصور  وضع 
 .الجامعات المصرية

  



 

 638 

 2022 مايوـ   األربعون ـ العدد  الثامنالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 أهمية البحث: 
في الجامعات    العاليتنبع أهمية هذ  الدراسة من كونها تتناول مؤسسات التعليم   .1

 المصرية التي تعد مصدراش للمهارات والكفا ات التي تلبى احتياجات المجتمع. 

الوقوص على واقع الجامعات المصرية ومستوى اثدا  في تنمية الموارد البشرية  .2
 . ةوالمصادر الرقمي

الجامعات مواكبة   .3 في  والبشرية  الرقمية  المصادر  وتنمية  العلمية  التطورات 
 المصرية.

الى    يمسؤولتوجي    .4 المصرية  الجامعات  في  البشرية  والموارد  المصادر  إدارة 
الرا دة   الجامعات  بذلي  لتحذو  باستمرار  المصادر ودعمها  هذ   ضرورة تطوير 

وتها الحقيقية ومصدرا التي تص  كل اهتمامها في تمييز موظفيها واعتبارهم  ر 
 لنجاح استراتيجياتها وأهدافها وخلق القيمة فيها. 

 منهج البحث: 
المنهج الوصفي المسحي: سوص تتبع هذ  الدراسة المنهج الوصفي المسحي باعتبار   
البشرية  الموارد  إدارة  واقع  بوصف  يهتم  حيث  المعلومات،  لجمع  العلمية  الطرق  أحد 

با اإللكترونية  التعلم  الموارد  لمصادر  إدارة  تطبيق  معوقات  وكذلي  المصرية،  لجامعات 
تلي  على  للتغل   ومقترحات  مستقبلية  حلول  وضع  ومن  م  المصادر،  لتلي  البشرية 

 المعوقات. 
 : حدود البحث

 قطاع المكتبات بالجامعات المصرية.
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 إجراءات البحث: 
وأسئلتها وأهدافها   الدراسةومشكل     المقدمةوضع اإلطار العاا للدراسة والذت يضم   .1

 والتعليق عليها.  السابقةوأهميتها ومنهجها وفرضياتها ومصطلحاتها والدراسات 

عرض وتحليل الدراسات السابقة التي تناولت بالنقد والتحليل مفهوا إدارة الموارد   .2
وكذلي مصادر التعلم اإللكترونية وأنوعها،   البشرية وأهميتها ومعوقات نجاحها،

 اإللكترونية. والعلقة بين إدارة الموارد البشرية ومصادر التعلم 

  المصرية لمصادر التعلم اإللكترونية بالجامعات    البشريةوصف واقع إدارة الموارد   .3
 ومشكلتها، والوقوص على أهم معوقات تطبيقها. 

وضع تصور مقترح وحلول مستقبلية للتغل  على معوقات إدارة الموارد البشرية   .4
 لمصادر التعلم االلكترونية في الجامعات المصرية. 

 مصطلحات البحث:  .5

 إدارة الموارد البشرية:   .1

التي تقوم    واألنشطةمصطلح يستخدم لوصف جميع الممارسات   -أ
لضبط العاملين كالتدري  والتطوير والتقييم والتوجي     المنظمة  بها المؤسسة أو

 والتحفيز. 

واستقطاب  filppo,1984ويعرفها) -ب  ومراقبة  وتنظيم  تخطيط  أنها  على   :)
 ة وتكامل وصيانة الموارد البشرية لغرض تحقيق أهداص المنظمة. ا وتنمية وكف

العصر  ب م  وظيفة إدارية تهت بأنها  يمكن تعرف إدارة الموارد البشرية إجرائًيا:   -ت 
البشرية داخل الجامعات المصرية من جميع الجوان  من خلل مجموعة من  
المصرية   بالجامعات  العاملين  وظا ف  بتحليل  الخاصة  والبرامج  اثنشطة 
وتخطيطها واستقطاب العنصر البشرت واختيار  وتدريب  وتحفيز  وتقييم  بهدص 
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در التعلم اإللكترونية  لمصا  إدارةوالوصول إلى أفضل    المرجوةتحقيق اثهداص  
 داخل الجامعات المصرية.

 إدارة مصادر التعلم:  .2

عملية تنظيم وتصميم وتطوير واستخداا وتقييم مصادر التعلم المتاحة داخل المنظمة أو  
 المؤسسة التعليمية. 

على أنها عملية تنظيم وتصميم  يمكن تعرف إدارة مصادر التعلم اإللكترونية إجرائًيا:  
الرقمية   والمواد  اثدوات  مجموعة  وتقييم  واستخداا  داخل   المتاحة  اإللكترونيةوتطوير 

 الجامعات المصرية.
 إدارة مصادر التعلم وتنمية الموارد البشرية 

 المحور األول: ادارة مصادر التعلم 
، خاص  في العصر  اثهمية  غايةيعد ادماج التكنولوجيا مع الفكر التربوت امر في  

والتطور  والخبرات  المهارات  تتطل   التي  التحديات  من  العديد  يتطل   والذت  الحالي 
المعرفي المستمر والدا م في الحياة بشكل عاا وفي التعليم بشكل خاص، فلم يعد التعلم 

الفصل الدراسي فقط، إنما أصبح يعتمد علي بنية قوية قا مة  يقتصر على المدرسة داخل  
إدماج   أن  من  التأكد  يج   كما  المتنوعة،  الرقمية  المعلومات  ومصادر  تكنولوجيا 

 التكنولوجيا مع التعليم يسير وفق إطار منظم يسمح بتحقيق اثهداص المرجوة.
يات تكنولوجية  كما يج  اإلشارة إلى أن التطور التكنولوجي المستمر يشكل تحد  

ومعلوماتية أخرت ومن هنا ظهرت الدعوات العديدة بضرورة إصلح النظاا التعليمي، 
ومخرجات  والموارد البشرية العاملة وخصوصا في ضو  عجز النظاا    مدخلت بجميع  

وأدوار   وظيفة  في  تطورات  ظهر  وبالتالي  التحديات،  مواجه   في  الجامعي  التعليمي 
، 2004)سوهاا، لتطورات السريعة في مختلف العلوا والمجاالت بهدص مواكبة ا الجامعة
19   .) 

 مفهوم مصادر التعلم:
تحقق    الفرد على معلومات   ايحصل منه  تيالبأنها المصادر  بمصادر التعلم  يقصد  

الذت   الوعا   أو  المواد  أن   أت  اهتمامات ،  وترضي  معلومات   يحتوى احتياجات   على 
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والسم ية والبصرية واإللكترونية، بحيث يمكن اإلفادة منها لسد حاجة   المطبوعة بأشكالها  
 (. (Leacock & Nesbit,2007معين  بحثية، أو تعليمية 

ولمصادر التعلم والتعليم دور مهم ومركزت في التعلم والتعليم، حيث تعمل مصادر  
فهم التعليمية  التعلم على تسهيل عمليتي التعلم والتعليم، وبالتالي يساعد في تحقيق أهدا

للموضوعات الدراسية المختلفة، ومن أهم إسهامات وأهداص   الفهم والتعلمالمرجوة، وتعميق  
 : (1993)حسن محمد عبد الشافي،  مصادر التعلم

 تعمل على استثارة الطلبة وزيادة اهتماماتهم بموضوع التعلم. .1
و مهارية أو  تزيد من استعداد الطلبة للتعلم من خلل تزويدهم بخلفية معرفية أ .2

 وجدانية حول الدروس الجديدة.
 في التعلم.  ةإيجابيتساعد الطلبة على المشاركة بصورة نشطة و  .3
 تعمل على بقا  أ ر التعلم لدى الطلبة وترسيخ .  .4
تعمل على تيسير التعلم والتعليم، خصوصاش أن هناج بعض الموضوعات يصع    .5

 أو يستحيل تعلمها دون مصادر تدعمها.
 جيد لها والتنويع فيها يساعد في مواجهة الفروق الفردية بين الطلبة. إن اإلعداد ال .6
تقدا خبرات ال يسهل الحصول عليها، وتعمل على إ را  التعلم وتعميق  وتنوع   .7

 أبواب المعرفة. 
تنمي المهارات باختلص أنواعها ومستوياتها مثل: التمييز والتفسير والترتي  وحل   .8

 المشكلت والنطق وتذوق الجمال.

 تصنيفات مصادر التعلم: 
التعلم والتعليم وتتنوع، فمنها البصرية، ومنها السم ية، وقد تكون   تعددت مصادر 
سم ية بصرية، أو أن تكون تفاعلية، كما يمكن تصنيفها بنا ش على مراحل كما يلي )دليل 

 (: 26- 25،  2017مراكز مصادر التعلم بدولة اإلمارات، 
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 التقسيم النوعي وفًقا للمحتوي: .1
األول .أ الدرجة  األولية(  مصادر  )المصادر  تتضمن   :Primary Sourceي 

 معلومات أصيلة ومبتكرة وحديثة وفريدة مثل: 
 واثكاديمية والبحوث اثكاديمية والمؤسسية.  ،العلميةاثطروحات والرسا ل  •
 القوانين والتشريعات والدساتير.  •
 .المخطوطات    •
  .الشخصيةالمذكرات   •
 . الدوريات العلمية المتخصصة •
  .المؤتمرات أوراق   •
  . االختراعبرا ات   •
 .الفنيةالتقارير   •
  العلمية الرحلت تقارير البحوث وتقارير  •
  المعايير والمواصفات الموحدة •
 .الحكوميةالمطبوعات الرسمية  •
 .إلحصا ات ا  •
  .الصنا يةالكتالوجات    •
 . )الذهنية )اثنفوجرافييالخرا ط  •
 : Sources Secondaryالثانوية مصادر المصادر  .ب

معالجة    فيتعتمد    التي  وهي يتم  حيث  اثولية،  المصادر  على  معلوماتها  استقا  
المعلومات المستقاة من خلل التنظيم والتبوي  والتصنيف والتكشيف لتيسير الوصول 

 إليها واستخدامها ومن أشهر هذ  المصادر وأكثرها انتشارا:
 (دوا ر المعارص )الموسوعات   •
  المعاجم اللغوية.  •
 الموضو ية.المعاجم  •
  اثطالس. •
 .العلميةالمراجعات  •
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 ) الحوليات )الكت  السنوية  •
 الكت  أحادية الموضوع.  •
 نشرات المستخلصات.   •
  الفهارس والملفات الببليوجرافية المحوسبة.  •
 .الدراسيةاثعمال الشاملة أو التجمي ية والكت   •
أدلة ومفاتيح    وهي    Sources Tertiary :الثالثةمصادر معلومات الدرجة   .ت

 استرجاع المصادر اثولية والثانوية مثل: 
 الكشافات. •
  الببليوجرافيات بأنواعها.  •
 أدلة اإلنتاج الفكرت. •
 .قوا م البحوث  •
  ببليوجرافيات الببليوجرافيا. •
 .الجامعات اثدلة بأنواعها كأدلة الشركات وأدلة  •
 : تقسيم المصادر وفقا ألنماط النشر  .2
منشورة: .أ نطاق    مصادر  على  أو  واسع  نطاق  على  إما  للتداول  المتاحة  وهى 

محدود بعد نشرها، كالكت  والدوريات والمراجع والمعايير القياسية وأدلة والدراسات العلمية  
الحكومية    التي والمطبوعات  والتقارير  واإلحصا ات  المؤتمرات  ووقا ع  للنشر  أجيزت 
  . وغيرها
منشورة .ب  غير  أو    تنشر  ال  التي  وهي:  مصادر  بأصحابها  خاصة  ثسباب  إما 

نطاق   فيللحفاظ على سريتها أو لحماية حقوق أصحابها الفكرية وال يسمح بتداولها إال  
برا ات   مثل  والمخطوطات   االختراعمحدود  اثكاديمية  والبحوث  العلمية  والرسا ل 

سات التقنية  والمذكرات الشخصية والتقارير الحكومية السرية والتقارير العلمية وتقارير الدرا
 .والملفات العسكرية والسياسية 

   Levels Accessibilityاإلتاحة:مصادر المعلومات وفقا لمستويات   -ج
  متاحة للتداول. وهي General مصادر عامة .أ
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 . التداول Limited مصادر محدودة .ب 
 . ال تتاح للتداول Confidential مصادر سرية .ت 

  في ومن خالل العرض السابق فإن أنسب التقسيمات لمصادر المعلومات وأيسرها  
 & ,Lin): وعموما يبنى على تصنيف مصادر المعلومات إلى  الذيالعرض والفهم  

Hwang,2012)  
  - الموسوعات   -مثل )الكت    : Sources Printed مصادر مطبوعة تقليدية .1

والمعاجم التراجم   - القواميس  الج  -كت   اثدلة   -اثطالس   -الخرا ط  -غرافية المراجع 
 الكشافات(. -الببليوجرافيات  -اإلحصا ات   -الكت  السنوية  -اإلرشادية

إلكترونية .2 معلومات  أيضا    :Electronic Sources   مصادر  وتسمى 
ظل   فيوقد ظهرت هذ  اثو ية الحديثة  ،  بالمصادر المحوسبة أو التكنولوجية أو الرقمية

التقنية   النشر    فيالتطورات  وتكنولوجيا  المعلومات  ووسا ل   ي اإللكترونمجاالت 
المكتبات ومرافق المعلومات   في. فبعد أن كانت المصادر المطبوعة التقليدية  االتصاالت 

الماضية للتغيرات  ،  العقود  العالم    التي أصبحت هناج مصادر متطورة ومواكبة  شهدها 
والتي تم إنتاجها من خلل توظيف    Sources-Electronic وهي المصادر اإللكترونية

المعلومات   وتكنولوجيا  واإلنترنت  ااَللية  الحاسبات  النشر   واالتصاالت تقنيات  ووسا ل 
المختلفة حتى تمكنت من فرض نفسها وإ بات وجودها بل وأصبحت تزاحم    ي اإللكترون

المتاحة   والبصرية  والسم ية  التقليدية  المعلومات  من    فيمصادر  النوع  هذا  المكتبات 
تقليدية أو سم ية وبصرية وتم    فيالمصادر يمكن اعتبار  وسا ط ربما كانت   اثصل 

معالجتها واختزانها من خلل قواعد للبيانات أو على أقراص مدمجة بأنواعها وتحويلها 
دليل )أهم أنواع المصادر الرقمية  إلى الشكل إلكتروني، وتم إتاحتها وبثها إلكترونيا، ومن  

   (: 30،  2017مراكز مصادر التعلم بدولة اإلمارات، 
 وفًقا لشكل المادي: . ح 
 DVD.الرقمية أقراص الفيديو  •
  HD Hard disk .الصلبةقراص اث •
 ROM- .CD  قراص المكتنزة بأنواعهااث •
 . Multimediaوسا ط  •
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  Floppy disk.  المرنةقراص اث •
    E-  Books. اإللكترونية الكت  والدوريات  •
  In House Data Bases .المحليةقواعد البيانات  •
  On Line Data Bases. المباشرقواعد البيانات على الخط  •
  Multimedia Library. مكتبة الوسا ط المتعددة •
 Digital Library. المكتبة الرقمية •
  Library –.e اإللكترونيةالمكتبة  •
  Hybrid Library. المكتبة المهيبرة •
  Virtual Library.  االفتراضيةالمكتبة  •
 Flash  Disk Memory. الفلش اكرة  •
 
 التقسيم حسب التغطية الموضوعية: ويمكن  . خ 
إلكترونية   • التحيز    عامة:مصادر  الموضوعات بشكل عاا دون  تغطى مختلف 

 .إلى تخصص دقيق أو موضوع معين
ا بشكل عاا    تغطى موضوعا  عامة:مصادر إلكترونية تخصصية   • دون  متخصصش

 التعمق في تفاصيل  الدقيقة 
ا بعمق ودقة متناهية    متخصصة:مصادر إلكترونية   • تعالج موضوعا متخصصش

 ر خصوصية. بد شا من العاا  إلي الخاص  م اثكث

 مراكز مصادر التعلم: 
( مركز مصادر التعلم 32،  2006عرص كل من ربحي عليان، سلمة عبدالحافظ )

" ل يسهل   يبأن   بحيث  ومنظمة،  مختلفة  تعليمية  موارد  على  يحتوت  الذت  المكان 
 استخدامها من قبل المعلم والطلب، لتسهيل العملية التربوية".

( كيم  جيرولد  االطلع 41،  2000كما عرفة  يتيح فرصة  الذت  "المكان  بأن    )
لمتعلم ويقود عملية  واالستماع والمشاهدة الفردّية والجما ّية ويتيح فرصة للمعلم أن يوج  ا

التعلم، وأن يكون محتوا  شاملش لكل الموارد التعليمّية التقليدية وغير التقليدية، كالكت  
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التعلم واالختبارات  السينما ية وآالت  واثفلا  المصورة  الصوتية،  بأنواعها  والمطبوعات 
 التربوية". 

يتوافر في     وفي ضو  ما سبق يمكن تعريف مركز مصار التعلم بأن  مكان منظم
المادية   التسهيلت  ويقدا  وااللكترونية،  المطبوعة،  وغير  المطبوعة،  التعلم  مصادر 
والبشرية تسهيلش لعملية التعلم والتعليم، مما يسهم في تطوير المعلمين مهنيا ويرفع من  

ويدير  موظفون مؤهلون متخصصون قادرون على تحقيق  ،  سوية عملية التعليم والتعلم
 لمركز.   أهداص هذا ا

 :أهمية مراكز مصادر التعلم 
للمهارات   امتلجوالمعلومات ال يمكن أن يتم دون    المعرفةإن إعداد الفرد الكتساب  

، ولكي يتم تزويد  بهذ  المهارات المختلفة  المعرفةالتي تمكن  من التعامل مع مصادر  
للمعلومات وتوظيفها، وتعد مراكز   المختلفة أمام  للتعرص على المصادر    المجالفلبد من  

المجال  العاملون في  يتفق معظم  الهدص، ولهذا  تحقيق هذا  قادرة على  التعلم  مصادر 
تعليمي     بيئةمساعد  وتوفير  إ را يةبمصادر   الدراسيةدعم المناهج  ضرورةالتربوت على  

على الدور الفعال لمراكز   تأكيد ، وهذا  والثقافية  ميةالعلتساعد المتعلم على بنا  شخصيت   
، فهو المكان الذت يمكن من خلل  بنا  قدرات المتعلم التعليمية  العمليةمصادر التعلم في  

كما أن ل  أهمي  بالغ  في توفير متطلبات تحقيق أهداص المناهج الدراسي  وتنفيذ اثسالي  
 (.2003التودرت، )عوض  الفعالة التعليميةواالستراتيجيات 
مراكز مصادر التعلُّم على دعم مؤسسات التعليم من أجل تلبية احتياجات    كما تساعد 

التعليم من خلل هذ  النقاط )عا شة الحميدت،    اثفراد، وتبرز أهمية (؛ 2016مراكز 
 (: 2015)صالح بن علي، 

 .توفر البيئة المناسبة التي ُتمكن الطال  من استخداا مصادر متنوعة .1
 .ارة اهتماا الطّلب وجذبهم عن طريق استخداا نما ج مختلفة عند التدريسإ  .2
 .تساعد في تنظيم المصادر التعليمية وتصنيفها بما يسهل الوصول إليها .3
 تساعد المعلم من خلل أمين المركز في عمليات التحضير للحصة وتنفيذها.  .4
منها، دون أن يتقيد   التعلُّم في جميع اثوقات وبالمواضيع التي يرغ  باالستزادة .5

 بالحصص الدراسية. 
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 كسر الجمود العملية الدراسية وجعلها أكثر مرونة.  .6
المعلمين   .7 من  كل  احتياجات  تلبية  تدريسها.  وُطرق  الدراسية  المناهج  تطوير 

 والطّلب في عملية التعلُّم. 
التكنولوجيا  تزِويد المعلمين بالبرامج التي تجعل اثدا  أفضل بشكل يتوافق مع   .8
 الحديثة. 

تحقيق التكامل بين جميع عناصر عملية التعلُّم، سوا  كانت المصادر التعليمية،   .9
 أا المناهج، أا اثبنية المدرسية. 

 تحقيق اثهداص الخاصة بالمؤسسة التعليمية. .10
 .تحقيق المعرفة عن طريق وجود تكامل في الخبرات وتنوع المصادر  .11

 إدارة مراكز مصادر التعلم: 
أخرين    العمليةبأنها    اإلدارةعرص  ت خلل  من  واثهداص  اثعمال  بإنجاز  الخاصة 

المؤسسة والوصول ثهدافها مع الحفاظ    إدارةالناجحة هي    اإلدارةبفاعلي  وكفا ة، أما  
اثفراد العاملين فيها. وللنجاح في   كافةعلى الخطط المستقبلية، و لي مع احتراا حقوق  

البد من توافر عدد من المقاومات تتمثل فيما يلي )منى علي   مراكز مصادر التعلم  إدارة
 (: 2015الشهرت، وجدان على الشهرت، 

 وأهدافها.  المؤسسةيج  أن يدعم مركز مصادر التعلم مبادئ  .1
 يج  توافر واحدا على االقل من االختصاصيين.  .2
 يتطل  المركز الفعال مستوى من العاملين المهنيين.  .3
 المستمر. الدعم االدارت  .4
 التخطيط االستراتيجي.  .5

 الناجحة لمركز مصادر التعلم، وهي كما يلي: اإلدارةكما أشاروا أيًضا إلى مبادئ 
التعلم   .1 مصادر  مركز  يدعم  أن  يج   اثول:  وأهدافها   رسالةالمبدأ  المؤسسة 

 والتحسين المستمر لبرنامجها التعليمي. 
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ا على اثقل من   .2 مركز مصادر التعلم   اختصاصيالمبدأ الثاني: إن توافر واحدش
يعمل بشكل كامل، ومدعم بعاملين مؤهلين يعد أمرشا جوهريا لتنفيذ برنامج مصادر التعلم 

 الفعال على مستوى المؤسسة.
ز مصادر التعلم الفعال مستوى من العاملين المهنيين  المبدأ الثالث: يتطل  مرك .3

التعليمية وخدمتها   المؤسسة  برامج  مبنيشا على  وعدد    ،وحجمها  ،وتسهيلتهاوالمساندين 
 طلبها ومعلميها. 

 المبدأ الرابع: يتطل  مركز مصادر التعلم الفعال دعمشا إداريشا مستمرشا.  .4
عاوني الشامل وطويل المدى أمرشا المبدأ الخامس: يعد التخطيط االستراتيجي الت .5

 جوهريشا لفاعلية مركز مصادر التعلم.
 المبدأ السادس: يعد الدعم المالي الكافي أمرشا جوهريشا لنجاح مركز مصادر التعلم.  .6
مركز    لحيويةالمبدأ السابع: يعد التقويم المستمر من أجل التحسين أمرشا جوهريشا   .7

 . وفاعليت مصادر التعلم 

 الثاني: ادارة الموارد البشرية المحور 
إدارة الموارد البشرية من أهم وظا ف اإلدارة لتركيزها على العنصر البشرت والذت   د تع

تأ يرشا في اإلنتاجية على اإلطلق. إن إدارة وتنمية   واثكثريعتبر أ من مورد لدى اإلدارة 
هدص إلى تعزيز القدرات الموارد البشرية تعتبر ركناش أساسياش في غالبية المنظمات حيث ت

التنظيمية، وتمكين الشركات من استقطاب وتأهيل الكفا ات اللزمة والقادرة على مواكبة  
التحديات الحالية والمستقبلية. فالموارد البشرية يمكن أن تساهم وبقوة في تحقيق أهداص 

   للمنظمة.و ربح 
للعنصر البشرت المتوفر  إن إدارة الموارد البشرية تعني باختصار االستخداا اثمثل  

، وخبرات هذا العنصر البشرت وحماس  للعمل تتوقف وقدرات . على مدى كفا ة،  والُمتوَقع
كفا ة المنظمة ونجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافها. لذلي أهتم علما  اإلدارة بوضع 
ل المبادئ و اثسس التي تساعد على االستفادة القصوى من كل فرد في المنظمة من خل 
  والتقييم إدارة الموارد البشرية. هذ  اثسس تبدأ من التخطيط و االختيار والتدري  والحوافز  

 .وكل ما ل  صلة بالعنصر البشرت 
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 Human Resources Definition البشريةتعريف الموارد 
تشير الموارد البشرية إلى اثشخاص العاملين في المنظمات والمؤسسات وتهتم إدارة  
الموارد البشرية بإدارة هؤال  اثشخاص من خلل أسالي  وإستراتيجيات معينة تعمل على 
رفع أدا  الموظفين وحل مشاكل العمل وتحقيق المنظمة ثهدافها المنشودة، وتقع مسئولية 
هذ  اإلدارة على عاتق استشاريين الموارد البشرية إلى جان  المديرين التنفيذين العاملين  

 .((Malkawi, 2018 بالمنظمة
 (  (Human Resource Developmentتنمية الموارد البشرّية

ة الشخصةةةةةّية الخاصةةةةةة  هةةةةةي الوسةةةةةيلة التةةةةةي تسةةةةةاهم فةةةةةي تطةةةةةوير المهةةةةةارات الوظيفيةةةةةّ
ة الخاصةةةةةةةةةة بالشةةةةةةةةةركة، كمةةةةةةةةةا تهةةةةةةةةةتّم فةةةةةةةةةي دعةةةةةةةةةم المعرفةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةالموظفين، أو التنظيميةةةةةةةةةّ

ة للمةةةةةةوارد البشةةةةةةرّية، وتسةةةةةةعى تنميةةةةةةة  المةةةةةةوارد البشةةةةةةرّية إلةةةةةةى دعةةةةةةم واإلمكانةةةةةةات الوظيفيةةةةةةّ
مةةةةةةن خةةةةةةلل تطةةةةةةوير الشةةةةةةركة بشةةةةةةكل عةةةةةةاا، ومةةةةةةن  ةةةةةةّم  ازدهةةةةةةار رأس المةةةةةةال البشةةةةةةرّت؛

  .(Budhwar, Mellahi,. 2006) .تطوير كّل فرد فيها
 Human Resource Managementإدارة الموارد البشرية 

عالة،  فالموارد البشرية في تكوين قوة عمل مستقرة و    إلدارةيتلخص الهدص الر يسي  
فان  ،  مجموعة متفاهمة من الموظفين و العمال القادرين على العمل و الراغبين في   أت

لنشاط اإلدارت المتعلق بتحديد احتياجات المنظمة  « إدارة الموارد البشرية يمكن تعريفها
من القوى العاملة و توفيرها باإلعداد و الكفا ات المحددة و تنسيق االستفادة من هذ  

 الثروة البشرية بأعلى كفا ة ممكنة. 
وتدري    وتعيينكما عرفت إدارة الموارد البشرية بدراسة السياسات المتعلقة باختيار  

المؤسسة، العمل على تنظيم القوى العاملة داخل المستويات، و ومعاملة اثفراد في جميع 
بال،  زيادة  قتها في عدالة اإلدارة وخلق روح تعاونية بينهاو  مؤسسة إلى أعلى للوصول 

 .اإلنتاجيةطاقاتها 
ويعرص آخرون مفهوا إدارة الموارد البشرية من كونها الحصول على أفضل ما يمكن  

المنظمة  للمنظمة، و من اثفراد   البقا  ضمن  كل ما في   وإعطا  رعايتهم وترغيبهم في 
 (. 2018رهاا أكرا عمار؛ رشدت عبد اللطيف وادت، (وسعهم ثعمالهم
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ا على  بنا ا  السابقةو  الموارد  ،  لتعريفات  إدارة  إجرا ي عن  بتعريف  الخروج  يمكن 
هي اإلدارة التي تختص بتسيير شئون العاملين في الجامعة من أجل : كالتاليالبشريةة  

بجودة   للرتقا وتلبي احتياجاتهم المطلوبة  ،  وضع الفرد المناس  في المكان المناس  
 الجامعة. الخدمة المقدمة و لي من أجل تحقيق أهداص 

 

  :أهداف إدارة الموارد البشرية
بكل   .1 العاملين  وأهداص  المجتمع،  وأهداص  أهدافها،  تحقيق  من  المؤسسة  تمكين 

 فاعلية وكفا ة. 
اإلدارات  .2 باقي  مع  ومترابط  كامل  بشكل  وظيفتها  البشرية  الموارد  إدارة  تأدية 

 المختلفة  
 تقديم اإلرشاد والنصح بكل ما يخص شؤون اثفراد.   .3
ضمان االستمرارية في تدفق القوى البشرية للمؤسسة بواسطة االختيار والتعيين   .4

 واالستقطاب 
العاملين في العمل عن طريق توفير نظاا  المحافظة على االستمرارية في رغبة   .5

 كامل لتعويضات 
 ضمان االستفادة من الجهود البشرية من خلل تطويرها وتدريبها  .6
تهيئتهم من أجل    من خللإتاحة الفرص من أجل تقدا اثفراد في مجال أعمالهم   .7

 زيادة دخولهم وإتاحة ظروص عمل منشطة لهم 
الطا .8 بهدص  تستعمل  موضو ية  سياسات  من  توفير  وحمايتها  البشرية  قات 

 اثخطار.  
 رفع مستويات الم يشة، ومساعدة اثفراد في اختيار الوظا ف المناسبة لهم،   .9

 المحافظة على قوة العمل في المجتمع.   .10
 تطوير وتدري  الموارد البشرية والحفاظ عليها.   .11
بالنو ية والكمية المطلوبة بهدص إنجاز العمل بكفا ة  .12   تحضير الموارد البشرية 

 عالية. 
 مكافأة الموارد البشرية.  .13
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 وممارسة تنظيم جهودها. قيادة وتوجي  نشاطات العاملين، .14
 )عمار،  رقابتها لعدا خروجها عن سياستها العامة التي تعرقل تحقيق أهدافها .15
 (. 2012جمال؛   أكرارهاا 

 : مراحل تخطيط الموارد البشرية
التعرص على خطة المؤسسة المتعددة بمعنى تقدير جميع االحتياجات المستقبلية من  

 خلل: 
 تحديد المتطلبات حس  التخصصات من أجل بلوغ المؤسسة ثهدافها.  .1
 معرفة مدى النقص في العمالة أو الفا ض منها.   .2
تحليل الوضع الحالي، ووضع الخطة بما يتناس  مع معالجة الموقف مستقبلش   .3
 مواجهة متطلبات التوسع في الموارد البشرية.  بهدص
دراسة المتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية تحليل البيئة الخارجية، باإلضافة   .4

 إلى تحليل العوامل المؤ رة على سوق العمل. 
دراسة البيئة الداخلية عن طريق الخبرات والقدرات ونوع المهارات وحجمها، مع  .5

 . (Brewster, Mayrhofer, 2018) مقارنتها بالعرض والطل  في سوق العمل

 E-HRMإلكترونيًا إدارة الموارد البشرية 
لقد كانت الطبيعة الخاصة لنظم المعلومات الخاصة بالموارد البشرية وغيرها من النظم  

وقد  ،  المرتبطة بأعمال الشركات في الغال  سببا يحول دون اتصالها يبعضها البعض 
حزا برامج    ولهذا بدأت مجموعة من الشركات في تصميم،  كان  لي يمثل مشكلة كبيرة

 Enterpriseتغطي كل احتياجات الشركات والتي يطلق عليها تخطيط موارد الشركات )  
Resource Planning  (    والتي تعرص اختصارا بERP    وبالرغم من كفا ة الكثير

بذاتها بمثابة نظم خاصة ومستقلة  فقد ظلت  الحزا  تلي  وكان من الصع  على ،  من 
 (.(Arslan& Akdemir & Karsli, 2013 النظم الخارجية االتصال بها 

ان التحول إلى استخداا الكمبيوتر في كل شي  على الرغم من أن  كان يعد  ورة  
فقد أنهي بالفعل التعامل مع  ،  ع تغيير الكثير من اثمورلم يستط  ،ها لة في  لي الوقت 

حيث ظل قسم ،  ولكن لم يحدث تطور كبير في أسلوب التعامل معها،  الملفات الورقية
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فهو يقوا بما يطل  من  من أعمال، ولكن   ،  شئون العاملين يقوا بدور تفاعلي في المنظمة
 .(Brinci & Eren, 2013)المنظمة ال يضيف المزيد إلي 

 E-HRMأهمية إدارة الموارد البشرية إلكترونيًا 
واسع  مدى  و و  متنوع  البشرية  الموارد  إدارة  تكنولوجيا  تطبيق  حاجة   ،إن  حس  
 .وقد يتعدا  إلى اثنظمة المعقدة، فقد يقتصر على الجداول اإللكترونية ،المنظمة

فمنهةةةا مةةةا يتعلق   HRMIS وهةةةذا يعتمةةةد بطبيعةةةة الحةةةال على الحلول التي تقةةةدمهةةةا
،  االختيار ،  ومنها ما يتعلق بوظا ف معينة كاالسةةةةةةةةةةةةتقطاب  HR لوظا ف، بحلول كاملة
 .HR التعويضات واثجور وغيرها من وظا ف، تقييم اثدا 

بنا ا علي التطبيقات المستخدمة   e -HRM وهذا بطبيعة الحال يؤدت إلى تنوع أهمية
خلل التقرير الذت أجرت على كبريات ومن   HRMIS ثنظمة معلومات الموارد البشرية

فإن هذ  اثهمية قد ظهرت في المجاالت ، المؤسسات البريطانية واستغرق  لث سنوات 
 التالية: 
 . 91تحسين جودة توفر المعلومات بنسبة %   .1
 . 81  %تحسين سرعة توفير المعلومات بنسبة .2
 . 56  %تحسين الخدمات المقدمة إلى الموظفين بنسبة   .3
 .(2017، ) بن دحمان فتحي 35  %تخفيض التكاليف والنفقات بنسبة  .4

 : متطلبات إدارة الموارد البشرية إلكترونياً 
 :المتطلبات الفنية إلدارة الموارد البشرية إلكترونياً  .1

تعتمد على تكنولوجيا  ،  جز  من منظومة اإلدارة اإللكترونية  e -HRMيمكن اعتبار  
، وال تختلف عن اإلدارة اإللكترونية باعتمادها على الشبكات والبرمجيات   ICTووسا ل  

 واالتصاالت واإلنترنت وغيرها...
حيث يساعد المنظمة في تفعيل وظا ف  ،  ويلع  اإلنترنت دورا ر يسيا في هذا المجال

 بشرية الكترونيا من خلل: إدارة الموارد ال
 االتصاالت الفورية.  -أ
 الحصول على معلومات فورية عن إدارة الموارد البشرية. -ب 
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 المشاركة في المناقشات والحوارات مع النقابات والمدرا .  -ت 
 توفير معلومات عن أسواق العمل وفرص التوظيف.  -ث 
 ومراكز التدري  والتعليم. ،والنقابات  ،الحكومةتبادل المعلومات بين  - ج
 . HRMإجرا  دراسات وأبحاث في مجال  - ح
 . Teleworkالعمل عن بعد  - خ
 تحديث قواعد البيانات وإجرا  المقارنات. -د 
 ربط العمالة بفرص العمل محليا ودوليا. -  
 دعم التعليم وربط  بأسواق العمل. - ر

 المتطلبات االدارية إلدارة الموارد البشرية إلكترونيا   .2
ولن ينجح  ،  يعتمد على مدى تقبل المسةةةةةةتخدمين للنظاا، نظاا كانإن نجاح أت   -أ

فلذلي على المنظمة العمل منذ ، أت نظاا في حال وجود رفض ومعارضةةةةةةةةةةةةةة ل 
وجعل المستخدمين  ،  البداية على شرح العلقة بين أهمية النظاا وإجرا ات العمل

كل مع االتصةةةةةةةةال المسةةةةةةةةتمر معهم في ،  جز ا من عملية تصةةةةةةةةميم وتنفيذ النظاا
مرحلة من مراحل النظاا والحصةةةةةةةةول علي تغذية راجعة من المسةةةةةةةةتخدمين حول 

 التغييرات.
تتيح لهم فهم أهمية  ، ضةةةةةمن بيئة آمنة،  تدري  المسةةةةةتخدمين على النظاا الجديد  -ب 

على كةةافةةة ،  وفهم أهميةةة التكنولوجيةةا للمنظمةةة وللمسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدمين،  النظةةاا ومزايةةا 
 المستويات اإلدارية ولكافة العاملين ومستخدمي النظاا. 

مع تمتع   HRوعلقت  بوظا ف  ،  سةةةةهولة اسةةةةتخداا النظاا من قبل المسةةةةتخدمين -ت 
مما يعزز عامل الثقة لدى المسةةةةةةةتخدمين ويزيد ،  النظاا، بالجودة العالية واثمان
 من كفا ة استخداا النظاا.

حيث تقدا  ،  توفر شةبكة إنترانت بشةكل أسةاسةيتوفر واجهات اسةتخداا لننظمة و  -ث 
تشةةةةةةةةةةةةةةمةل ،  المنظمةة من خلل تلةي الواجهةات مجموعةة من المعلومةات لموظفيهةا

  HRاإلجرا ات والممارسات واثنظمة الخاصة في
مرتبط بشةكل أسةاسةي على  ،  من قبل العاملين بالمنظمة  e -HRMإن اسةتخداا   - ج

مة من تكنولوجيا معلومات مسةةةةةتوى الفا دة التي يحصةةةةةل عليها العامل في المنظ
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؛  2017) بن دحمان فتحي،  ومن مسةةةةتوى سةةةةهولة االسةةةةتخداا.،  الموارد البشةةةةرية
 (. 2018رهاا أكرا عمار، ، رشدت عبد اللطيف وادت

بالجامعات  البشرية  والموارد  اإللكترونية  التعلم  مصادر  بين  العالقة  الثالث:  المحور 
 المصرية 

ارد البشرية القا مة على مصادر التعلم اإللكترونية  وفي  ات اإلطار تعد نظم ادارة المو 
الجامعات المصرية وهذا ما أشارت إلية    فيكثر أنواع النظم إلدارة الموارد البشرية  أمن  

 نتا ج عديد من الدراسات منها:
الفعال الستخداا التكنولوجيا    التأ يراظهرت نتا جها    التي(  matas,2014دراسة )

الرقمية على كافة جوان  العمل بالمنظومة التعليمية بالجامعة. كذلي دلت نتا ج دراسة 
المعتمدة 44،  2021)الجرايد ،   المعاصرة  التعليمية  للمنظومات  الفعال  التأ ير  ( على 

جم المنظمات على مصادر التعلم االلكترونية على ادارة الموارد البشرية ومواجهة تضخم ح
( الى ان استخداا المستحد ات 2005التعليمية. كذلي أشارت نتا ج دراسة )صالح؛ حميد،

التدريس   فيالتكنولوجية   هيئة  اعضا   تساعد  ان  يمكنها  الجامعي  التعليم  منظومة 
ضو  العصر الرقمي. واظهرت نتا ج دراسة  فيتجديد معارف  ومهارات   علىبالجامعات  

المعطى، البشرية   التأ ير(  186- 2007،  177)يوسف عبد  الموارد  ادارة  لنظم  الفعال 
فنية   كوادر  توفير  على  اإللكترونية  التعلم  بيانات   ،مدربةالقا مة على مصادر  وقواعد 

كذلي   وحديثة.  متجددة  خليفة،  دراسةومعلومات  محمود  اظهرت   التي(  2021)محمد 
 في المستشفيات.  المقدمةالخدمات  علىالفعال لتكنولوجيا المعلومات  التأ يرنتا جها 

ومما سبق يشير الباحثين الى ان ادارة الموارد البشرية يعد من احدى المداخل الر يسية  
نظاا قا م على مصادر التعلم اإللكترونية. فهذ  النظم قد تساعد أت  يقوا عليها    التي

الج بالمؤسسات  العاملين  تحفيز  دافعيتهمعلى  وزيادة  تخطيط  ،  ام ية  من  تمكنهم  كما 
اث با  الوظيفية وتقويم ادا هم، وتساعدهم على اتخا  القرار نحو اهدافهم    وإدارةوتنظيم  

تد يم   على  ايضا  وتعمل  االهداص.  لتحقيق  والمناسبة  اللزمة  االستراتيجيات  واختيار 
يجيات تساعد العامل على طل  كما تساعد هذ  النظم على تقديم استرات   العامل وتوجي .

 العون من االقران. 
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 إجراءات البحث 
 تحديد المشكلة: .1

تتمثل مشةةةةةةكلة البحث في عدا وجود نظاا متكامل للموارد البشةةةةةةرية إلدارة مصةةةةةةادر 
 .التعلم اإللكترونية بمكتبات الجامعات المصرية

 وضع اإلطار العام للبحث: .2

ومشةكل  الدراسةة وأسةئلتها وأهدافها وأهميتها  يشةمل اإلطار العاا للبحث على المقدمة 
ومنهجها وفرضةةةياتها ومصةةةطلحاتها والدراسةةةات السةةةابقة والتعليق عليها، وقد تم توضةةةيح  

  لي بالفصل اثول من البحث.
 عرض وتحليل الدراسات السابقة: .3

حيث تم عرض الدراسةات السةابقة وتحليلها للوصةول إلى مفهوا إدارة الموارد البشةرية 
هةا ومعوقةات نجةاحهةا، وكةذلةي مصةةةةةةةةةةةةةةادر التعلم اإللكترونيةة وأنوعهةا، والعلقةة بين  وأهميت

إدارة الموارد البشةةةةةةةةرية ومصةةةةةةةةادر التعلم اإللكترونية، وتم توضةةةةةةةةيح  لي باإلطار النظرت  
 للبحث.

 تحليل الواقع: .4

من دراسةةةةةةةةة الواقع أتضةةةةةةةةح أن  هناج حاج  إلى تطوير نظاا إلدارة مصةةةةةةةةادر التعلم  
خلل االسةتعانة بالموظفين المسةئولين عن المكتبة خصةوصةاش بعد جا حة  اإللكترونية من 

 كورونا، وقد يرجع  لي إلى عدة أسباب هي:
اعتماد اثسةةةةةةاتذة والطلب على المحاضةةةةةةرات اإللكترونية من بعد، وقلة أياا التواجد 

 بالكلية مما يصع  الرجوع إلى مصادر التعلم المادية في المكتبة.

 االحترازيةةةة وقلةةةة عةةةدد زوار المكتبةةةة لعمةةةل مسةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةات ال تقةةةل  العمةةةل بةةةاإلجرا ات  
 متر بين كل فرد واآلخر داخل المكتبة. 1عن 

حاجة الباحثين من الخارج في الحصةةةةةةةةةةةول على مصةةةةةةةةةةةادر التعلم الموجودة بالمكتبة  
 بشكل الكتروني في ظل جا حة كورونا.
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 التصور المقترح: .5

ضةةةةةو   لي سةةةةةنقوا بوضةةةةةع   مما سةةةةةبق أتضةةةةةحت أهم مشةةةةةكلت الواقع الحالي، وفي
تصور مقترح لحل المشكلت وإدارة الموارد البشرية لمصادر التعلم االلكترونية للمكتبات  

والذت يتيح عمل    365في الجامعات المصةةةةةةةةةرية وسةةةةةةةةةيكون  لي باالعتماد على أوفيس 
إيميلت رسةةةةمية والعمل على جميع برامج اثوفيس على السةةةةحابة اإللكترونية في شةةةةكل 

 تتم إدارة الموارد البشرية للهيكل التنظيمي التالي:تشاركي، و 
 

 ( وحدات الهيكل التنظيمي للمكتبة بالجامعات المصرية 1جدول )

 وحدات الهيكل التنظيمي للمكتبة بالجامعات المصرية 
وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة  
 االدارة

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
االجةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا ات  

 الفنية

وحةةةةةةةةةةةةةةةةدة  
 اإلعارة

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 المراجع

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة  
 الدوريات 

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة  
الةةةةةةةةنةةةةةةةةظةةةةةةةةم  

 اآللية

وحةةدة الطبع 
 واالستنساخ

 
 )الموقع الرسمي للجامعة( :بجامعة عين شمس * الهيكل التنظيمي للمكتبة المركزية

" )سةةةةةةتة( إدارات باإلضةةةةةةافة إلى إدارة الشةةةةةةؤون المالية واإلدارية 6يتضةةةةةةمن الهيكل "
والوحةةدات اثخرى التي تم تحةةديثهةةا وإضةةةةةةةةةةةةةةةافتهةةا إلى الهيكةةل التنظيمي من قبةةل اإلدارة 

 العامة للتنظيم واإلدارة.
 ومن بين أقساا ووحدات المكتبة هي:

 قسم التوريد والتبادل والتشكيل ويتكون من قسمين: -1
إدارة اإلمداد: وتعمل على تطوير مجموعات المكتبة، وتضةةةع إجرا ات الشةةةرا ،  -أ 

والمحاسةةةةبية والصةةةةيانة   ،المسةةةةجلةوتضةةةةع إجرا ات التسةةةةويات المالية وسةةةةجلت اثوراق  
 اثمان.و 

قسةةةةةم التبادل والهدايا: ويعمل على عمليات الهدايا والتبادل مع الهيئات العلمية  -ب 
 والثقافية وغيرها.
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إدارة الفهرسةةةةةةةةةةةةةةةة والتصةةةةةةةةةةةةةةنيف واثدلةةة: وتعمةةل على اإلعةةداد الفني للمقتنيةات    -  2
المواضةةةةةةةةةيع    والرسةةةةةةةةةا ل الح ... من حيث الفهرسةةةةةةةةةة والتصةةةةةةةةةنيف والمتابعة الفنية لترتي  

 .المختلفة
إدارة شةةؤون مكتبات الكليات والمعاهد والمراكز: وتعمل على متابعة العمل في  -  3

المكتبات والكليات والتغل  على العقبات التي تواجهها، وتجميع إحصةةةا ات مختلفة عن  
 مقتنياتها وإخطارها وفقاش لذلي.

 اثطروحات وإدارة المكات  البحثية وتتألف من جز ين: - 4
 حيازات المكت  المكتبي.أوالش: قسم إدارة 

  انيا: قسم التوريد.
تتمثل مهمة هذا القسم في تلقي البحوث العلمية وأبحاث المكت  الخاصة بالباحثين،  

بةةةاإلضةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةة إلى توفير مكتةةة  خةةةدمةةةة ومرجع للبةةةاحثين  ،  ويجةةة  تسةةةةةةةةةةةةةةجيلهةةةا وختمهةةةا
واثجنبية التي تحتوت  والمسةةةةةةةةةةةتخدمين وإحصةةةةةةةةةةةا يات الوظا ف اإلدارية لنبحاث العربية 

عليها سةةةةةةنويا، وهذا القسةةةةةةم يضةةةةةةم مكتبة للبحث العلمي، كما تم إصةةةةةةدار قرار من لجنة  
بجمع أعضةةةةا  هيئة التدريس البحثية ومسةةةةاعديهم    1981الدراسةةةةات العليا والبحوث عاا  

والباحثين في جامعة عين شةةةةةةةةةةةةةمس وتقديمها للترويج لها باللغة العربية وبعضةةةةةةةةةةةةةها بلغة  
 أجنبية.
قسةةةةةةةةةةةةةةم خةةدمةةات المكتةة  "الكتةة  والمراجع والةةدوريةةات والمخطوطةةات والكتةة     -  5

النادرة": تتمثل مهمتها في اسةةتقبال الباحثين الذين يترددون على المكتبة، وأعضةةا  هيئة  
 التدريس والطلب في جميع مستويات التعليم وتلقي المقتنيات التي يتم إرسالها إليها.

والمسةةةةةةةموع: مهمت  االسةةةةةةةتفادة من الدورات والكت  العلمية قسةةةةةةةم اإلعلا المر ي -6
 المتخصصة التي يستخدمها المرتاد للمكتبة من اثجهزة المخصصة ل .

إدارة الشةةةةةةةةةةةؤون المالية واإلدارية: مهمتها القياا بعمليات مالية وإدارية ومتابعتها    -7
 حتى االنتها  من التنفيذ.

 ير للمستخدمين الذين يترددون عليها.وحدة التصوير: مهمتها إجرا  التصو  - 8
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  أسةاسةية وحدات  7يتضةح لنا أن هناج    ةكل التنظيمياالهيالعرض السةابق ثمثلة  من  
للمكتبة ولكل وحدة موظف واحد على اثقل باسةةةتثنا  وحدة الطبع واالسةةةتنسةةةاخ سةةةنحتاج  

دات موظفين على اثقةل ثنهم محور العمةل، وسةةةةةةةةةةةةةةنقوا بةاالعتمةاد على تلةي الوحة 3إلى 
 في إدارة مصادر التعلم اإللكترونية في التصور المقترح من خلل الخطوات التالية:

أوالش: تكليف وحدة الطبع واالسةةةةةتنسةةةةةاخ بالمكتبة بتحويل مصةةةةةادر التعلم بالمكتبة من  
 .PDFكت  ورسا ل ومراجع ودوريات إلى ملفات إلكترونية 

  500على    100ما بين  تتراوح    One Drive انياش: تحديد مسةةةةةةةةةاحة مناسةةةةةةةةةبة على  
 جيجا بايت الستيعاب جميع المصادر بعد تحويلها إلكترونياش.

 
 One Drive( يوضح تطبيق الحوسبة السحابية 1الشكل )

لكةل موظف بةالمكتبةة ليتمكنوا من    365 ةالثةاش: إعةداد إيميلت رسةةةةةةةةةةةةةةميةة على أوفيس 
 ومركز  داخل المكتبة.إدارة النظاا، وتحديد صلحيات محددة لكل موظف وفق عمل  

رابعاش: تصةةةميم قاعدة بيانات على برنامج اثكسةةةيس حيث يتم إدخال جميع مصةةةادر 
 التعلم بها وتحديد العلقات بين مصادر التعلم واالستعارة.

  One Driveخةامسةةةةةةةةةةةةةةاش: تحميةل الملفةات الةذت تم تحويلهةا إلى شةةةةةةةةةةةةةةكةل رقمي على 
تعلم سةوا  كتاب أو رسةالة بحثية أو  لكل مصةدر    QRوتصةنيفها،  م إعداد ليني أو رمز  

 غيرها عند الضغط علي  أو تصوير  يظهر لي مصدر التعلم بكل سهولة ويسر.
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 QR( طريقة تحميل الملفات باستخدام 2الشكل )

 365سادساش: يتم إدارة الموارد البشرية من خلل إدارة الصلحيات بنظاا أوفيس  
من خلل صفحة بحث عن اسم مصدر  ويتم إدارة مصادر التعلم والحصول عليها 

 ينقلي مباشرة إلى مصدر التعلم. Qrالتعلم والحصول على ليني أو 
من خلل مةا تقةدا في بحثنةا هةذا في الجةانبين النظرت والتطبيقي توصةةةةةةةةةةةةةةلنةا إلى أن  
المكتبات اليوا أصةةةبحت قا مة على المعرفة واإلبداع، فالكفا ة تعتبر المحرج اثسةةةاسةةةي  

لمكتبةة مهمةا كةانةت أهةدافهةا ونشةةةةةةةةةةةةةةةاطةاتهةا، لمةا تمتلكة  من المعةارص والر يسةةةةةةةةةةةةةةي ثدا  ا
والمهارات والقدرات العالية، لذلي يج  على المكتبات أن تدعم هذ  الكفا ات وتشةةةةجعها  
من أجةل االبةداع واالبتكةار، الةذت يرتكز على طرق تسةةةةةةةةةةةةةةيير تكنولوجيةة حةديثةة متنوعةة  

وتوجهةةات الفكر االدارت الجةةديةةد   ومختلفةةة، وهنةةا يجةة  على المكتبةةات أن تتبنى أفكةةار
القةا م على الكفةا ة كةأسةةةةةةةةةةةةةةلوب للتنظيم والتسةةةةةةةةةةةةةةيير، وال يتةأتى  لةي إال من خلل اعتمةاد  
اسةةلوب التسةةيير بالكفا ات ثن التسةةيير حتمية ضةةرورية، والتسةةيير الفعال والجيد للموارد 

دة انسةةةةةةةجاا  البشةةةةةةةرية يمكنها من تنمية كفا اتها ومهاراتها، هذا اثسةةةةةةةلوب يعمل على زيا
الموارد البشةةرية في المكتبة خاصةةة إ ا توفر نظاا اتصةةالي فعال يسةةمح بانتقال المعارص 
والخبرات بين العاملين، ويعتبر أسةلوب التسةيير حتمية ضةرورية، والتسةيير الفعال والجيد 
للموارد البشةةةةةةةةةةةرية يمكنها من تنمية كفا اتها ومهاراتها، هذا اثسةةةةةةةةةةةلوب يعمل على زيادة 

الموارد البشةةةرية في المكتبة خاصةةةة إ ا توفر نظاا اتصةةةالي فعال يسةةةمح بانتقال  انسةةةجاا  
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المعةارص والخبرات بين العةاملين، ويعتبر أسةةةةةةةةةةةةةةلوب التسةةةةةةةةةةةةةةيير بةالكفةا ات أحةد المنةاهج  
واثسةةةالي  الحديثة المسةةةاعدة في االسةةةتغلل الجيد للكفا ات وتسةةةييرها بأحسةةةن الطرق، 

من أجل تحسةةةين جودة الخدمة والعمل واهمال هذا وتطوير مهاراتهم على النحو اثمثل،  
العنصةةةةر وعدا تنميت  وتحفيز  وتوفير بيئة العمل المناسةةةةبة لنشةةةةر المعارص بين العاملين  
فإن  لي يؤدت الى تقادم  وعدا أدا  اثعمال الموكلة الي  بالشةةةةةةكل المناسةةةةةة . وبما أن  

سةةةةةبقتها خطوات يمكن أن    المعرفة العلمية تتصةةةةةف بالتراكمية فهذا البحث كان خطوة قد 
 يكون بداية لخطوات الحقة.

 :تقديم المقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من واقع الدراسة .6

ارتأينا تقديم بعض االقتراحات والحلول التي من شةةةانها أن تسةةةاهم إلى حد كبير في 
والمهنية بين العاملين في زيادة فعالية أسةةةلوب التسةةةيير بالكفا ات ونشةةةر المعرفة العلمية 

 المكتبات وتمثلت هذ  االقتراحات في:
ضةةةةةةةرورة اعتماد أسةةةةةةةلوب التسةةةةةةةيير بالكفا ات في المكتبات، ثن  يسةةةةةةةاعد في تنمية   -

الكفا ات ومهارات العاملين، والتي اصةةةةةةةةةةةةةبحت اليوا ضةةةةةةةةةةةةةرورية لمسةةةةةةةةةةةةةايرة مختلف  
 واالتصاالت.التغيرات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات 

 توفير البيئة المساعدة والمناسبة لنشر المعرفة بين العاملين. -
ضةةةةةةةةةرورة توفير البنى التحتية للتصةةةةةةةةةاالت كالشةةةةةةةةةبكات الداخلية وتعميمها من أجل  -

 تفعيل عملية تقاسم وتشارج المعلومات والمعارص بين العاملين.
توليد المعرفة ونشةةةرها  ضةةةرورة قياا ادارة المكتبة باالهتماا بالوسةةةا ل المسةةةاعدة على   -

بين العةةاملين مثةةل عقةةد حلقةةات العصةةةةةةةةةةةةةةف الةةذهني من اجةةل االفةةادة من الخبرات  
المتراكمة لدى العاملين لتعزيز المشةةةةةاركة بالمعرفة من خلل االتصةةةةةاالت واللقا ات  

 الجما ية واقامة المحاضرات والندوات والمعارض.
ها اثفراد، وجعلها  ات  حسةةةةةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةةةةةةتثمار المكتبة للمعلومات والمعارص التي يحوز  -

قيمة، ثن التهاون في اسةةةةةةةةةةةةةتثمار الكفا ات البشةةةةةةةةةةةةةرية الموجودة بالمكتبة يؤدت إلى 
 تقادمها وتضمحل وتزول إ ا لم تستغل بشكل جيد.

يجةة  أن يسةةةةةةةةةةةةةةعى العةةاملين بةةالمكتبةةات للتطوير والتكوين الةةذاتي، فةةالكفةةا ة بحةةاجةةة   -
 للتنمية والتجديد المستمر.
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ت المعوقات التي تحول دون نشةةةةةةةةةر ومشةةةةةةةةةاركة المعرفة بين  ضةةةةةةةةةرورة معرفة المكتبا -
 العاملين والعمل على الحد منها بما يتناس  مع تحقيق أهداص المكتبة.

 :الصعوبات التي قد تواجه التصور المقترح من واقع الدراسة .7

في ضةةةةةةةةةو  التصةةةةةةةةةور المقترح لتطوير اإلدارة االسةةةةةةةةةتراتيجية إلدارة الموارد البشةةةةةةةةةرية  
ديةة عملهةا في تفعيةل رؤيةة الجةامعةات اثردنيةة الحكوميةة، ترى البةاحثةة أن  لتمكينهةا من تةأ

هنةاج مجموعةة من الصةةةةةةةةةةةةةةعوبةات التي قةد تعيق تطبيق التصةةةةةةةةةةةةةةور المقترح، وقةد ارتةأت 
تقسةيمها لصةعوبات ترتبط بالمؤسةسةة نفسةها، وصةعوبات ترتبط بالقادة، وصةعوبات ترتبط  

 عليها. بالموظفين تسهيلش لوضع الحلول المناسبة للتغل  
 أواًل: الصعوبات التي ترتبط باألنظمة وسبل التغلب عليها:

سةةةةةةةةةةةةةةيةادة النظةاا التقليةدت البيروقراطي الةذت يحةد من القةدرة على تطبيق التصةةةةةةةةةةةةةةور  
المقترح، وهنا البد من تغيير النظاا البيروقراطي الحالي ومنح صةةةةةةلحيات أوسةةةةةةع للقادة 

بة عا قاش أماا تطبيق التصةةةةور المقترح  ال تشةةةةكل هذ  الصةةةةعو  اثكاديميين واإلداريين لكي
ضةةةةعف الثقافة التنظيمية السةةةةا دة في الجامعات اثردنية الحكومية حالياش، وال بد هنا من  
نشةةةةةةةةةةةةةةر  قةافةة عمةل تنظيميةة تقوا على العمةل بروح الفريق، والتحفيز، وإدارة بيئةة العمةل  

الجامعات الكامل  بشةةةةةةةةةةةةةكل إيجابي بعيداش عن الخوص من العقوبات والتبعات. ندرة إدراج
لمفاهيم اإلدارة االسةتراتيجية وكيفية تطبيقها، وترى الباحثة هنا ضةرورة عقد دورات كافية  

 للتدري  واالدارة.

نةدرة إدراج الجةامعةات الكةامةل لمفةاهيم اإلدارة االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةة وكيفيةة تطبيقهةا، وترى  
سةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةة للموارد  البةاحثةة هنةا ضةةةةةةةةةةةةةةرورة عقةد دورات تةدريبيةة للمةديرين حول اإلدارة اال

البشةةةةةةرية، ونشةةةةةةر النشةةةةةةرات ونتا ج البحوث والمؤتمرات حول أهمية اإلدارة االسةةةةةةتراتيجية  
 إلدارة الموارد البشرية ونشرها في الجامعات المصرية الحكومية.
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 ثانيًا: الصعوبات التي ترتبط بالقادة وسبل التغلب عليها: 
ضةةةةةةةةعف الثقة بالعمل وإغفال أهمية تنمية روح المشةةةةةةةةاركة، ويمكن التغل  على هذ  
الصةةةةةةةعوبة من خلل نشةةةةةةةر الثقافة التنظيمية القا مة على ح  العمل واالنتما  الوظيفي  

 طبيق التصور المقترح. والوال  للجامعة بما ينعكس إيجاباش على المثابرة على ت

قلة خبرات القادة باإلدارة االسةةةةةةةةةةتراتيجية، ويمكن التغل  على هذ  الصةةةةةةةةةةعوبات من  
 خلل التدري  القا م على تحديد االحتياجات التدريبية لهم.

 ثالًثا: الصعوبات التي ترتبط بالموظفين والعاملين وسبل التغلب عليها:
المشةةةةةةةةةةةةةةاركةة في اإلدارة االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةة إلدارة الموارد  تةدني قنةاعةة الموظفين بةأهميةة   -

البشةةةةةةةرية، ويمكن التغل  على هذ  الصةةةةةةةعوبة من خلل تدري  الموظفين والعاملين  
وتوضةيح دور التصةور المقترح في تمكين اإلدارة االسةتراتيجية إلدارة الموارد البشةرية 

 من أدا  عملها بفعالية.
ارية، ويمكن التغل  على هذ  الصةةةةةةعوبة  خوص الموظفين من تبعات المشةةةةةةاركة اإلد  -

 وتفويض الصلحيات والسلطات. ،والدعم ،التحفيزمن خلل 
مقةةاومةةة التغيير، ويمكن التغلةة  على مقةةاومةةة التغيير لةةدى الموظفين والعةةاملين من   -

بةةةةث روح   ، وتبني القةةةةادة مجموعةةةةة معينةةةةة من القيم، المعةةةةارص  فريق العمةةةةلخلل 
 قيم، معارص أو تقنيات أخرى.والتقنيات، مقابل التخلي عن 
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 التوصيات: .8
ضرورة تصميم برامج تدريبية للعاملين في اإلدارة االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية  
لتمكينهم من تحقيق أهدافها، وبخاصةةةةةةةةةةةة في مجاالت التدري  والتطوير والمحافظة على  

 الموارد البشرية.
الحكومية لتبني التصةةور المقترح لما ل  من  . دعوة الجامعات المصةةرية 2

دور إيجابي في تمكين اإلدارة االسةةةةةتراتيجية إلدارة الموارد البشةةةةةرية في تفعيل  
 رؤية الجامعات المصرية الحكومية.

. دعوة مديرت اإلدارة االسةةةةةةةتراتيجية في الجامعات المصةةةةةةةرية الحكومية  3
رية بما ورؤى الجامعات لوضةةةةةةةةةةةع برامج تدريبية وتأهيلية إلدارة الموارد البشةةةةةةةةةةة 

 الحالية والمستقبلية.  
. إعادة هيكلة الموارد البشةةةةةةةةةرية في الجامعات المصةةةةةةةةةرية الحكومية بما  4

يحقق أهداص التخطيط االسةتراتيجي والخطط الموضةوعة على المدى القصةير 
 والطويل.
. إجرا  مزيد من الدراسةةات والبحوث حول دور اإلدارة االسةةتراتيجية في 5

 يزة التنافسية للجامعات المصرية الحكومية.تحقيق الم
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