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 :الممخص

إدارة الموارد البشرية الصمبة في تحسين الكفاءة اإلنتاجية اذ تكمن  دور وعرفالدراسة الى م يدفت
مشكمة الدراسة في عدم إدراك إدارة شركة نفط ميسان لفمسفة إدارة الموارد البشرية الصمبة ودورىا في 

( من المسؤولين في شركة نفط ميسان 205وقد شممت عينة الدراسة )تحسين الكفاءة اإلنتاجية. 
وتم تحميل  ف الدراسة تم اعتماد االستبانة في جمع البيانات المتعمقة بالدراسة ولغرض تحقيق ىد

ر وتظي (Amos V. 23)،(SPSS.V.23االستبانة التي تم جمعيا باستخدام البرامج اإلحصائية )
الى االىتمام باألداء المتحقق عن كل الموظفين بيدف تحسينو تسعى الشركة ميدان الدراسة  ان النتائج
الموظفين بأساليب عديدة لزيادة نسب االنجاز المتحققة لؤلداء وىذا يتحقق من خبلل اعتماد  وتشجيع

معايير موضوعية لتقييم االداء لتحقيق أفضل استثمار لقدراتيم وامكاناتيم وىذا من شانو ان يودي الى 
  تحسين الكفاءة اإلنتاجية.

 تحسين الكفاءة اإلنتاجية (.الكممات المفتاحية: )إدارة الموارد البشرية، الصمبة، 
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Abstracts: 

The study aims to know the role of solid human resources management in improving 

production efficiency, as the problem of the study lies in the lack of awareness of the 

management of the Maysan Oil Company of the philosophy of solid human resources 

management and its role in improving production efficiency. The study sample included 

(205) officials in the Maysan Oil Company, and for the purpose of achieving the goal of the 

study, the questionnaire was adopted to collect data related to the study, and the 

questionnaire collected was analyzed using the statistical programs (SPSS.V.23), (Amos V. 

23) and the results appear. The company in the field of study seeks to pay attention to the 

performance achieved by all employees in order to improve it and encourage employees in 

many ways to increase the percentages of achievement achieved for performance. 

Keywords: (human resource management, solid, improving production efficiency). 

 :المقدمة
تعد إدارة الموارد البشرية في األجيزة اإلدارية حجر الزاوية في العممية اإلدارية من ىنا  

دارة حرصت المنظمات في مختمف الدول عمى تطوير القوانين والسياسات وقواعد إ
القوانين واألنظمة والقواعد بصورة أساسية الكفاءات  الموارد البشرية وتستيدف ىذه

عات التي من اىم القطا يعد القطاع النفط في العراق ان وبما لمعمل في المنظمات
االقتصادية المستدامة لمببلد اذ يحتاج القطاع النفطي في العراق الى تحقق التنمية 

واجراء لبيئية والتطورات التكنولوجية  مؤسسات وشركات نفطيو تواكب التعقيدات ا
لعل وجود اداره موارد بشريو التغييرات من اجل تحقيق الريادة و الكفاءة اإلنتاجية و 

مميزه تشجع عن نيج افضل الممارسات اإلدارة الموارد البشرية   لتمبيو التنموية 
واالقتصادية في المنظمات مصدر لمميزة التنافسية من خبلل والءىم وقدرتيم عمى 

 .التكييف و الخبرة والنتائج العالية الجودة لتحسين الكفاءة اإلنتاجية لمشركة المبحوثة
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 منهجية الدراسة 
  الدراسة:مشكمة 

تواجو الشركات في الوقت الراىن الكثير من الضغوط والتحديات  والتعقيدات بسبب  
الديناميكية المتسارعة والتغيرات المستمرة و تسارع  وتيره االحداث وزياده عمق المنافسو 
في مختمف الصناعات واالعمال في العالم مما ولد ضغطآ عمى تمك المنظمات إليجاد 

كيف مع تمك المفرزات البيئية من حوليا من خبلل  وضع سبآل وطرقا تمكنيا من الت
ارد بالتالي أدت إلى تحول المو استراتيجيات تتناغم مع طبيعو التحديات التي تواجيا 

موارد يمتمكون المحدودية في التصرف إلى  ارد بشريةداخل المنظمات من مو  بشرية
ل األعمال وموائمة أفضمتمكنين يمتمكون مواىب وقدرات عالية تؤىميم إلداء  بشرية 

جميع الظروف والمتغيرات، مما يؤدي إلى مواجية صعوبات عديدة من أجل بناء 
إدارة  أدراكتكمن مشكمو الدراسة عدم  . حيثقدرات وميارات الموارد البشرية فييا،

ودورىا في تحسين الكفاءة  صمبةال فمسفة إدارة الموارد البشريةشركة نفط ميسان ل
ء المشكمة المحددة فان الدراسة الحالية تسعى لئلجابة عن األسئمة . وفي ضو انتاجيو
 األتية.
 ؟فة إدارة الموارد البشرية الصمبةىل تعتمد شركة نفط ميسان فمس .1
 ؟تساىم في تحسين الكفاءة االنتاجية ان إدارة الموارد البشرية الصمبةىل  .2
 ؟ والكفاءة االنتاجية شرية الصمبةي العبلقة بين إدارة الموارد البىام .3
يسيم في رفع قدرات الموظفين الشركة في  الصمبة الموارد البشرية ادارةىل إن  .4

  ؟أداء أفضلتقديم  ويؤىميم نحو
  الدراسة:أهمية 

 الحالية في جانب النظري والتطبيقي: تكمن اىميو الدراسة 
كونو  الصمبةإدارة الموارد البشرية ة لمدراسة من أىمية ير تنطمق األىمية النظ .1

 توجو حديث في ادبيات إدارة الموارد البشرية.
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مبادئ توجيييو لمباحثين الذين يجرون ابحاثا تجريبيو في المستقبل  بمثابة .2
 النفطية الصناعةمن نوعو في مجال اىميو قصوى في كونو االول  ال ويمثل

في العراق عمى حد عمم الباحث وخصوصا في شركو نفط ميسان كشركو 
  استخراجية.

تبرز أىمية الدراسة التطبيقية من حيث انيا من الممكن ان تقدم اسيامات  .3
  الموارد البشرية الصمبة.تساعد عمى لفت االنتباه الى أىمية ابعاد إدارة 

 اهداف الدراسة:  
الميدانية التي تتصل في  المشكمةالى تحقيق عدد من االىداف في ضوء  تسعى الدراسة

في  وتأثيرىا عمى الكفاءة االنتاجيةإدارة الموارد البشرية الصمبة جوىرىا لكشف طبيعة 
  -: يسعى البحث لتحسين اىداف من خبللوبناء عمى ذلك  شركة نفط ميسان

                                  .معرفة وتحديد طبيعة فمسفمة عمل إدارة الموارد البشرية في شركة نفط ميسان .1
 في تحسين الكفاء اإلنتاجية. صمبةمعرفو مدى مساىمو اداره الموارد البشرية ال .2
 والكفاء اإلنتاجية.صمبة تحديد العبلقة بين اداره الموارد البشرية ال  .3
في الشركة في رفع قدرات  صمبةمعرفة مدى مساىمة ادارة الموارد البشرية ال .4

 .الموظفين ويؤىميم نحو تقديم أداء أفضل
 :  فرضيات الدراسة

 فرضية االرتباط الرئيسية 
 ةتوجد عبلقة ارتباط ذات داللو معنويو بين اداره الموارد البشرية الصمبة والكفاء)

 وتتفرع منيا الفرضيات الفرعية األتية: (اإلنتاجية
داللو معنويو بين تخطيط الموارد البشرية والكفاء توجد عبلقة ارتباط ذات  .1

 اإلنتاجية.
 توجد عبلقة ارتباط ذات داللو معنويو بين االجور والكفاءة اإلنتاجية. .2
  .توجد عبلقة ارتباط ذات داللو معنويو بين دوران العمل والكفاء اإلنتاجية .3
 .اجيةتوجد عبلقة ارتباط ذات داللو معنويو بين الرقابة والكفاءة اإلنت .4
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 .توجد عبلقة ارتباط ذات داللو معنويو بين تقييم االداء والكفاء اإلنتاجية  .5
  الرئيسية التأثيرفرضية  

يوجد تأثير ذو داللو معنويو ألداره الموارد البشرية الصمبة والكفاءة اإلنتاجية( )
 وتتفرع منيا الفرضيات الفرعية األتية:

 الموارد البشرية والكفاء اإلنتاجية.يوجد تأثير ذو داللو معنويو بين تخطيط  .1
 يوجد تأثير ذو داللو معنويو بين االجور والكفاءة اإلنتاجية.  .2
  .يوجد تأثير ذو داللو معنويو بين دوران العمل والكفاء اإلنتاجية  .3
 .يوجد تأثير داللو معنويو بين الرقابة والكفار اإلنتاجية .4
 .ء والكفاء اإلنتاجيةيوجد تأثير ذو داللو معنويو بين تقييم االدا  .5

 
 الجانب النظري 

 اواًل: مفهوم إدارة الموارد البشرية الصمبة
تطمب مزيًجا وثيًقا من استراتيجية عمل أي يإدارة الموارد البشرية "الصمبة" ان مفيوم 

مؤسسة مع سياسات إدارة الموارد البشرية الخاصة بيا. بالنسبة لمنظور اإلدارة، يمكن 
تايمور حيث ارتبطت األساليب "الصمبة" في تحقيق المنافع لممنظمات، ربط ىذا بمذىب 

حيث يركز دور إدارة الموارد البشرية عمى تحقيق النجاح من خبلل استعدادىا في اتخاذ 
قرارات صعبة. ويتم التعامل مع المورد البشري عمى أنيم تكمفة تتكبد عامبًل سمبًيا 

كيز المكافئ عمى تكاليف العمالة والمرونة لئلنتاج مما يشجع في النياية عمى التر 
 العددية، في حين يتم تجاىل التطوير الشخصي واحتياجات الموظفين بشكل كبير

(Rahman et al,2017:107)   . 
مفيوم الموارد البشرية الصمبة ىي "آلية نفعية"  ، فإن (Legge, 1995:35) وفًقا لـ

رة الموارد البشرية. يسمط ىذا النموذج حيث يتم التأكيد عمى جانب "الموارد" في إدا
الصعب الضوء عمى تركيز إدارة الموارد البشرية عمى أىمية التكامل الوثيق بين 
سياسات وأنظمة وأنشطة الموارد البشرية وكذلك استراتيجية العمل. من وجية النظر 
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األعمال،  ىذه، تعد الموارد البشرية بشكل أساسي جزًءا من عممية اإلنتاج ونفقات إدارة
أي المورد الفردي الذي لديو القدرة عمى تحويل عوامل اإلنتاج غير العضوية إلى ثروة. 
تعتبر الموارد البشرية جزًءا سمبًيا وتستخدم فقط كأرقام وميارات بأسعار مناسبة بداًل من 

إن إدارة الموارد البشرية الصمبة، والتواصل من خبلل المصطمح  .مصدر طاقة إبداعية
 آخر لئلدارة.   فرعب لؤلعمال واالقتصاد ، ىي حسابية ومنطقية ومتشددة مثل أي الصم

 ابعاد الموارد البشرية الصمبة 
 تخطيط الموارد البشرية  -1

يعتمد تخطيط الموارد البشرية عمى مفيوم أن األشخاص ىم أىم الموارد االستراتيجية 
الحتياجات العمل سواء في لممؤسسة. بشكل عام، يتعمق األمر بالموارد المناسبة 

االحتياجات األطول أو عمى المدى القصير من حيث الكمية والنوعية. يتعامل تخطيط 
الموارد البشرية مع القضايا األكبر المتعمقة بأساليب التوظيف وتنمية األفراد لغرض 
تحسين فعالية المنظمة. لذلك فيي تمعب دوًرا ميًما في إدارة الموارد البشرية 

 .راتيجيةاالست
وان مفيوم تخطيط الموارد البشرية ىي عممية يتم من خبلليا تحديد الموارد البشرية 
وتخطيطيا التي تحتاجيا المنظمة من أجل تمبية متطمباتيا عمى المدى القصير والمدى 

 (.Prashanthi, 2013:63الطويل )
تطمبات ( بأنو "عممية لضمان تحديد مHRPكما يعرف تخطيط الموارد البشرية ) 

 الموارد البشرية لمنظمة ما ووضع الخطط لتمبية ىذه المتطمبات". 
ىي عممية تحميل رأس المال البشري ( Maina & Kwasira 2015: 1572) ويعرفو 

الحالي والتنبؤ برأس المال البشري المستقبمي الذي قد تحتاج المنظمة إلى تحقيقو 
 أىدافيا. 

 الدوران الوظيفي -2
في متطمبات القوى العاممة  المرتبطةتمفة في الدولة والزيادة إن ظيور منظمات مخ

الماىرة تؤدي إلى تنافس المنظمات لتوظيف أفضل الموظفين والحفاظ عمييم. ومن ثم 
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يصبح دوران الموظفين أحد أكبر مشكبلت الموارد البشرية في معظم المنظمات. حدد 
عمماء مختمفون دوران الموظفين بالطريقة التالية. فإن معدل دوران الموظفين ىو 

الصافية لخروج بعض الموظفين ودخول آخرين إلى المنظمة. ان معدل دوران  النتيجة
الموظفين عمى أنو معدل التغيير في طاقم العمل المعني خبلل فترة محددة. عّرف 

WUBE, 2020 :8 ) ) معدل دوران الموظفين عمى أنو مقدار الحركة داخل وخارج
 .)الموظفين( في المنظمة

، فإن معدل دوران الموظفين "يشير ببساطة إلى حركة  (.(Rehman, 2012:83وفًقا 
الموظفين خارج المنظمة". إنو جانب سمبي قد يؤدي إلى فشل استراتيجيات االحتفاظ 
بالموظفين في المنظمات. "يبدو أن ترك الوظيفة يعكس مشاكل كبيرة في مكان العمل، 

الفرق، ويرفع  بداًل من فرص التقدم إلى وظائف أفضل". يعطل دوران الموظفين
التكاليف ، ويقمل من اإلنتاجية ، ويؤدي إلى فقدان المعرفة. لذلك ، من الضروري 

 .تدرك أىمية الرضا الوظيفي لمموظفلئلدارة أن 
         االداءتقييم  -3

، يمكن تعريف التقييم الرسمي عمى النحو التالي:  (Kondrasuk 2011:(63وفًقا لـ 
أداة أو طريقة لتقييم أداء العمل لمموظف. يتم خبلليا تقييم أداء عمل الموظف ويتم 

أداء العمل الحالي  و إعطاء الموظف مبلحظات. نظام لتحديد آفاق عمل الموظف 
مكانيات تحسينو في واألداء الُمقيَّم والتعميقات المقدمة لمموظفين من خبلل تقييم ا ألداء وا 

 المستقبل وتحديد أىداف وتوقعات جديدة لفترة أخرى. 
ان نظام تقييم األداء يتضمن بشكل عام (Brefo-Manuh et al,2016:12 )بين 

االجراءات التي يتم اتخاذىا لتقييم ورصد وتعزيز فعالية الموظفين وكذلك تعزيز النجاح 
أداء الموظف الفردي وكيف يمكن تحسينو لممساىمة  العام لممنظمة . إنيا عممية تقييم

في األداء العام لمشركة. يركز نظام تقييم األداء عمى تحديد نقاط الضعف والقوة 
لمموظفين بحيث يمكن اتخاذ إجراءات لتحسين وتطوير ميارات الموظفين وكفاءاتيم 

ة يمكن من لتحقيق نتائج أفضل. في وقت سابق، أن نظام تقييم األداء يوفر وسيم
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خبلليا لممؤسسات المختمفة التأكد من مخرجات األداء المتوقعة لموظفييا وكذلك تحديد 
 مجاالت التحسين من أجل االستفادة الجيدة من رأس المال البشري.

 الرقابة -4
دارة  أنو أداة إدارية لغرض زيادة أىداف القيمة لمشركة في الخطط والميزانيات وا 

يمكن أن نستنتج مفيوم „الحل البلحق والتنبؤ المسبق. االنحرافات عن الخطة مع 
التحكم في الموارد البشرية من مفيوم التحكم كأداة إدارية تيدف إلى زيادة قيمة 
دارة االنحرافات من الخطة وحول التحكم في  المنظمات ، وتقييم متابعة الخطة المالية وا 

 (.(SoÓsová, 2011:95 موضوعية الخطة وتغييرات الخطة ، ")
تشمل الرقابة تحديد المعايير التنظيمية لمواءمة إجراءات الموظفين مع أىداف المنظمة 

 , Verburg et al، باإلضافة إلى مراقبة ومكافأة مدى تمبية ىذه المعايير )
(. اليدف من ممارسات الرقابة بشكل عام ىو ضمان تزويد الموظفين  2018:182

مة ، لتصحيح السموك المنحرف ، وتحفيز األداء بمعمومات عن معايير األداء ذات الص
 وبتالي تحسين االنتاجية. الفعال

 االجور -5
ألكثر من قرون لمكافأة الموظفين مقابل العمل وتطورت مع مرور  مت االجوراستخد

المعروف أيًضا باسم أبو اإلدارة العممية ،  الوقت. كان عمل فريدريك ويمسون تايمور
ذا المجال. كان مفيوم اإلدارة العممية لتايمور ىو ربط الكفاءة أحد المعالم البارزة في ى

باألداء والترويج لفكرة "أجر يوم عادل مقابل عمل يوم عادل". سيتم دفع أجور العمال 
بناًء عمى كفاءة عمميم ، ويعتقد تايمور أن ىذا النظام سيشجع الناس عمى العمل بشكل 

التيموري قمة االىتمام باحتياجات اإلنسان  أفضل. من أكثر االنتقادات شيوًعا لممذىب
وتقديره. مع مرور الوقت ، بدأ نيج المؤسسة في اإلدارة بدمج احتياجات موظفييا. 

 Mir, Dحدث عامل آخر يميز تطور االجور خبلل الحرب العالمية الثانية  )
 ( ، حيث منعت ضوابط الراتب واألسعار الشركات من االستمرار في المنافسة2020:2

من حيث رواتب الموظفين. ونتيجة لذلك بدأت الشركات في تقديم مزايا مثل العبلوات 
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الصحية وخطط التقاعد الجذابة لتعويض الرواتب الراكدة . إدخال خيارات األسيم 
 لمموظفين ىو أيًضا أحد العناصر التي ساىمت في تطوير التعويض. 

 
  الكفاءة اإلنتاجيةالمحور الثاني 

 الكفاءة االنتاجيةاواًل: مفهوم 
تشير الدراسات بان مفيوم االنتاجية ىو مفيوم اوسع من مفيوم الكفاءة حيث إن 
الكفاءة ىي مقياس النتائج وانجازات الموارد البشرية، اما االنتاجية فيي تقيس النتائج 

ويتم التركيز عمى قياس الكفاءة عمى صعيد ممنشاة أو النظام االقتصادي ككل النيائية ل
شاة النيائية. فضبل عن التركيز عمى القيمة المضافة وليس عمى حجم اإلنتاج، ألن المن

القيمة المضافة تعني االضافة في القيمة النيائية لبلقتصاد الذي ىو حصيمة الفرق بين 
المبيعات والمصروفات. ويرى البعض أن اإلنتاجية ىي المعيار األدائي أما الكفاءة 

ن کبل المعيارين يكونان ما يسمى الرشد التقني  فيي المعيار االقتصادي وا 
  83).: 2002)صباح،

واحدة من المقاييس الميمة التي شاع استعماليا من قبل منظمات  وتعرف الكفاءة بانيا
األعمال في قياس أدائيا نتيجة التوجيات الكبيرة لدى ادارة ىذه المنظمات نحو تحقيق 

دية البشرية والمالية المتاحة فضبل عن ندرة أكبر عائد ممكن من استعمال الموارد الما
ىذه الموارد، فيي تعني تحقيق أفضل نتائج من العبلقة ما بين المدخبلت والمخرجات ، 

 .(Evans ,et.al., 2007:519)وتقاس بنسبة المدخبلت إلى المخرجات 
إن كفاءة اإلنتاج مفيوم يصعب تحديده. يمكن تعريف الكفاءة بشكل عام عمى أنيا 
قياس )يتم التعبير عنو عادًة كنسبة مئوية( من الناتج الفعمي إلى الناتج القياسي 

، شيء ما مقارنة بالمعايير الحالية؛ في المقابلالمتوقع. تقيس الكفاءة مدى جودة أداء 
، طن / ساعة النسبة لمدخل معين، عمى سبيل المثالجية المخرجات بتقيس اإلنتا

ي لئلنتاج المتوقع عمل. الكفاءة ىي نسبة الوحدات الفعمية المنتجة إلى المعدل القياس
تغرق وقتًا ، والساعات القياسية المنتجة إلى ساعات العمل الفعمية )يسفي فترة زمنية
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إلى معيار الحجم في فترة زمنية والحجم الفعمي لئلنتاج بالقيمة  أطول يعني أقل كفاءة(
من حيث القيمة. في الجانب االقتصادي الكفاءة ىي نتيجة نشاط الشركة  وىي نسبة 

 (.(Kolinski, A. 2013:95 من التأثير المحقق لتحمل اإلنفاق
 : مقاييس الكفاءة االنتاجية ثانياً 

( تعد إنتاجية العمل مكوًنا من مكونات المؤشرات (Myronenko, 2012:20يصف 
االقتصادية ألنيا توفر مقياًسا ديناميكًيا لمقدرة التنافسية والنمو االقتصادي ومستويات 
المعيشة داخل االقتصاد. إن قياس إنتاجية العمل )وكل ما يأخذه ىذا المقياس في 

صادية الرئيسية التي يجب االعتبار( ىو الذي يمكن أن يساعد في تفسير األسس االقت
يتم قياس إنتاجية العمل من و أن تكون لكل من التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي. 
لذلك، يجب عمى المنظمات  خبلل عدد المنتجات التي أصدرىا الموظف لبعض الوقت.

 وىي كاالتي:تحديد المقاييس التي يمكن من خبلليا قياس اإلنتاجية عمى أفضل وجو 
 الستجابةسرعة ا -1

لقيادة المنتج إلى تغيير عمميات اإلنتاج  استراتيجيةتحتاج الشركات التي لدييا 
والعمميات التنظيمية بسرعة من أجل تمبية تفضيبلت السوق والعمبلء المتغيرة. يتطمب 
عدم اليقين ىذا مزيًدا من العمق واالتساع في الميارات، واىتماًما كبيًرا بالجودة، 

ف المنظمة. تفي ممارسات الموارد البشرية بيذه المتطمبات من خبلل وااللتزام بأىدا
التأكيد عمى التركيز طويل األجل مع مستويات عالية من مشاركة الموارد البشرية، 
ومجموعة من المعايير الفردية والجماعية لتقييم األداء، والتدريب والتطوير المكثف 

(. يجب Wang & Verma,2012:409)كبيروالمستمر الذي يحسن االنتاجية بشكل 
أن تعتمد عمى المبادرات واألفكار التي تنشأ من قوة عاممة شديدة االلتزام من أجل 
تحقيق النجاح يجب أن يتماشى مع مصالح الشركة ومصالح موظفييا. يجب عمى 
الشركات التي ترغب في تنفيذ برامج إشراك الموارد البشرية لتحسين الكفاءة واإلنتاجية 

، ويمكن أن تساعد فوائد التوازن بين والء الموارد البشرية والتزاميم طرق لتشجيع إيجاد
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ا في قسم الموارد البشرية يجب أن يمعب دوًرا رئيسيً  العمل والحياة في تحقيق ىذا اليدف
 .(Hoke et al,2020:134 )  إدارة أي تغيير في المنظمة

 الوقت -2
الموارد المتاحة الستخدام كل منظمة وكل جيد الوقت ىو مجرد واحد من العديد من 

بشري. يؤدي االستخدام الفعال ليذا المورد إلى جانب الموارد األخرى إلى زيادة 
  . (FOLASADE,2014:9 )اإلنتاجية وتحسينيا

، تتضمن إدارة الوقت استثمار الوقت لتحديد ما يريده المرء من أنشطتو. إنيا عممية 
إنجاز ميام معينة بطريقة فعالة وفعالة باستخدام الميارات استخدام الوقت من أجل  

واألدوات لتحقيق الميام واألىداف التنظيمية. كما تم وصفيا بأنيا طريقة لممديرين لزيادة 
فعالية أداء العمل )لذلك ، فإن اإلدارة الفعالة لموقت ىي مفتاح مستويات األداء العالية 

وىكذا تصبح إدارة الوقت عممية يمكن لؤلفراد من واألخيرة ضرورية لمنجاح التنظيمي. 
خبلليا إنجاز الميام واألىداف التنظيمية. باإلضافة إلى ذلك ، بأن إدارة الوقت غالًبا 
ما يتم التفكير فييا أو تقديميا كمجموعة من ميارات إدارة الوقت. النظرية ىي أنو 

-Al تنظيمًا وكفاءة وسعادة بمجرد إتقان الناس لميارات إدارة الوقت ، سيكونون أكثر
Marri,2019:35)..) 

 المرونة -3
ان مصطمح مرونة في الموارد البشرية" (Veise et al,2014:1971) يذكر      

يشير الى القدرات إدارة الموارد البشرية  ومدى تعزيز قدرة المنظمة لمتكيف الفعال خبلل 
ة. ويبين داخل المنظم الوقت المناسب مع احداث وتغيرات البيئة الخارجية أو

(:442014Kumari&Pradhan أن مرونة الموارد البشرية تيتم بالعاممين متعددين  )
المواىب ومعرفة كل من  خبرتيم وسموكيم ومستوى تعميم الخاص بيم . إضافة الى 
القدرة عمى تطوير نظام لمموارد البشرية في جانب تنظيمي من شأنو أن يدير العاممين 

اجل القدرة عمى  التنافس عمى أساس االستجابة لمتغيرات البيئية وتحقيق بشكل تام من 
مستويات عالية من انتاجية في المنظمة، وينظر إلى مرونة في الموارد البشرية بأنيا 
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امكانية تساعد المنظمة عمى مواجية الظروف البيئية المتغيرة وان ىذا امكانية عمى 
تاجية وتحسين االداء وتحقيق ميزة تنافسية التكيف تساعد المنظمة في زيادة االن

 لممنظمة تنفرد بيا عمى باقي المنظمات في بيئة االعمال. 
 الجودة -4

تمعب الموارد البشرية ، وخاصة الموارد البشرية عالية الجودة ، دوًرا حاسًما بشكل 
متزايد. فيتنام في طور التصنيع والتحديث لمبمد ، تتطور في اتجاه االنفتاح واالندماج 
في العالم. من أجل أداء العممية المذكورة أعبله بشكل جيد ، فإن العامل الذي لو الدور 

العامل البشري. الموارد البشرية المؤىمة وعالية الجودة ستجعل عممية  األكثر أىمية ىو
التجديد في الدولة أسرع وتحقق نتائج أعمى. يتطمب التصنيع والتحديث في الببلد العديد 
من العوامل الميمة مثل رأس المال والعموم والتكنولوجيا والموارد الطبيعية. لكن العامل 

ل اإلنسان. بالمقارنة مع الموارد األخرى ، فإن الموارد األكثر أىمية وحسًما ال يزا
البشرية ىي عامل داخمي ، يقرر النجاح أو الفشل في التنمية االجتماعية واالقتصادية 
لكل بمد. لذلك ، بالمقارنة مع الموارد األخرى ، فإن الموارد البشرية ، وخاصة الموارد 

مركزًيا وتمعب دوًرا رائًدا في تصنيع الدولة البشرية عالية الجودة ، تحتل دائًما موقًعا 
 .(Tien et al,2021:47 )وتحديثيا. لذلك ، 

الجودة الموارد البشرية ىي مستوى التعميم والخبرة والمعرفة والميارات المطموبة وتعرف 
لتنفيذ الميام التي تقع عمى عاتق األعضاء من أجل تحقيق األىداف التنظيمية. 

Samiruddin, 2014:882) .) 
 الكمفة -5

ان كمفة الموارد البشرية ليا اىمية في إنشاء ميزة تنافسية خاصة بالشركة. وامكانية   
الشركات االستفادة من ىذا المصدر المحتمل لمربحية .  أن الموارد البشرية غالًبا ما 
 تكون "غير مستغمة بشكل كاٍف" ألن أداء الموارد البشرية غالًبا ما يكون أقل من الحد

( يمكن أن تؤثر HRMاألقصى إلمكاناتيم. وجادل بأن ممارسات إدارة الموارد البشرية )
عمى ىذا الجيد التقديري من خبلل تأثيرىا عمى ميارات الموظف وتحفيزىم ومن خبلل 
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اليياكل التنظيمية التي تزود الموارد البشرية بالقدرة عمى التحكم في كيفية أداء أدوارىم. 
الموارد البشرية عمى ميارات الموظف من خبلل اكتساب وتطوير رأس تؤثر كمفة إدارة 

المال البشري لمشركة. إن إجراءات التوظيف التي توفر مجموعة كبيرة من المتقدمين 
المؤىمين، مقترنة بنظام اختيار موثوق وصالح، سيكون ليا تأثير كبير عمى الجودة 

 ,Bassey& Tapang) لموظفون الجدد.وزيادة االنتاجية ونوع الميارات التي يمتمكيا ا
2012:49) . 

 الجانب العممي 
 اواًل: فرضيات االرتباط

ييدف اختبار فرضيات االرتباط الرئيسة والفرعية بين متغيرات الدراسة الرئيسة 
وابعادىا الفرعية وتفسير نتائجيا الميدانية تطمب ذلك االستدالل بقيم معامل االرتباط 

الذي تبين امكانية استخدامو الن البيانات خضعت لمتوزيع ( Pearsonالبسيط )
الطبيعي كما تم اختباره سابقًا ، وقد استخدم لتحقيق ىذا الغرض البرنامج االحصائي 

(SPSS V.23 ولمحكم عمى قوة معامل االرتباط ، سيتم اعتماد التقييم الخاص . )
 ( : 1بتقسيمو الى خمس فئات وحسب ما موضح في الجدول )

 ( تفسير قيمة عالقة االرتباط1جدول )ال
 قيمة معامل االرتباط  تفسير عالقة االرتباط ت
 r = 0 ال توجد عالقة ارتباط 1
 r = ±1 موجبة او سالبة تامة 2
 ± )0.00- (0.30 ضعيفة ايجابية او سمبية 3
 ± (0.70-0.31) قوية ايجابية او سمبية 4
 ±( 0.99-0.71) قوية جدا ايجابية او سمبية 5

Source : Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). " 

Research methods for business students " 5
th

 ed , 
Pearson Education Limited : Prentice Hall , England , 
P.459. 
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 وتأسيسًا عمى ما تقدم يمكن اختبار فرضيات االرتباط كاالتي :
اختبار فرضية االرتباط الرئيسة: )توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ادارة  

 الموارد البشرية الصمبة والكفاءة االنتاجية(
( وجود عبلقة ارتباط ايجابية قوية وذات داللة 2يتضح من خبلل الجدول )

قيمة معامل معنوية بين ادارة الموارد البشرية الصمبة والكفاءة االنتاجية ، اذ بمغت 
%( اي بنسبة 1( وىي قيمة معنوية عند مستوى معنوية )**0.662االرتباط بينيما )

 %(. 22ثقة )
وىذه النتيجة تشير الى ان اىتمام ادارة الشركة عينة الدراسة بأبعاد ادارة الموارد 
البشرية الصمبة من حيث السعي الى االىتمام بتخطيط احتياجاتيا من الموارد البشرية 

تماد برنامج عادل لبلجور يستند بالدرجة االساس الى الميارات ونسب االنجاز واع
المتحققة ورقابتيم بيدف تقويم سموكياتيم وتفحص مدى تنفيذىم لمواجبات المكمفين بيا 
ره وتقييم وادارة اداءىم بيدف تحسينو وترشيد مساىماتيم الميدانية في العمل وىذا بدو 

 .يةيحسن مستوى الكفاءة االنتاج
 .الرئيسة االرتباط وتأسيسًا عمى ما تقدم ، يمكن قبول الفرضية

 (2الجدول )
 ادارة الموارد البشرية الصمبة بأبعادها والكفاءة االنتاجية عالقات االرتباط بين

 المستقل المتغير   
 االول           
 المتغير التابع

ادارة الموارد البشرية 
 الصمبة 

 البشرية الصمبةادارة الموارد  ابعاد

تخطيط الموارد 
 البشرية

دوران  االجور
 العمل

تقييم  الرقابة
 االداء

 **581. **481. **511. **579. **567. **662. الكفاءة االنتاجية

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

ادارة  بين 0.01معنوية عند المستوى توجد عالقة ارتباط ايجابية قوية جدًا وذات داللة  النتيجة )القرار(
 الموارد البشرية الصمبة بأبعادها والكفاءة االنتاجية
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(          SPSS V.23البرنامج االحصائي ) المصدر: اعداد الباحث في ضوء مخرجات 
N=205 , P ≥ 0.01 

االرتباط الفرعية  واعتمادًا عمى نتائج الجدول اعبله يمكن اختبار فرضيات
 :االرتباط الرئيسة، وكاالتي فرضيةالمنبثقة عن 

أ. اختبار الفرضية الفرعية االولى : )توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد 
 تخطيط الموارد البشرية والكفاءة االنتاجية(

( وجود عبلقة ارتباط ايجابية قوية وذات داللة 2يتضح من خبلل الجدول )
بين بعد تخطيط الموارد البشرية والكفاءة االنتاجية ، اذ بمغت قيمة معامل  معنوية

%( اي بنسبة 1( وىي قيمة معنوية عند مستوى معنوية )**0.567االرتباط بينيما )
 %(. 22ثقة )

وىذه النتيجة تشير الى ان اىتمام ادارة الشركة عينة الدراسة بتخطيط 
ا الى تحقيق الموازنة بين عرض الموارد البشرية احتياجاتيا من الموارد البشرية وسعيي

والطمب عمييا وتحديد نوعية الميارات والمعارف المطموبة حاليا والمتوقعة في المستقبل 
من اجل ان يكون اختيار وتوزيع الموظفين عمى الوظائف واالقسام حسب مؤىبلتيم 

ى الكفاءة االنتاجية ومياراتيم وىذا بدوره يحقق تخفيض الكمف الكمية ويعزز من مستو 
 لمشركة.

ن ثقة عواعتمادًا عمى ما تقدم ، يمكن قبول الفرضية الفرعية االولى المنب
 االرتباط الرئيسة. فرضية

ب. اختبار الفرضية الفرعية الثانية : )توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد 
 االجور والكفاءة االنتاجية(

عبلقة ارتباط ايجابية قوية وذات داللة  ( وجود2يتضح من خبلل الجدول )
معنوية بين بعد االجور والكفاءة االنتاجية ، اذ بمغت قيمة معامل االرتباط بينيما 

 %(. 22%( اي بنسبة ثقة )1( وىي قيمة معنوية عند مستوى معنوية )**0.579)
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يز وىذه النتيجة تشير الى ان اىتمام ادارة الشركة عينة الدراسة باتباع والترك
عمى وضع استراتيجية فاعمة لؤلجور وكيفية تحديد رواتب ومكافئات وحوافز الموظفين 
واالىتمام بقضاياىم الشخصية ودعم احتياجاتيم المادية خاصة ما يتعمق بتوفير 
المناخات االيجابية ليم في العمل والمساىمة في حل مشاكميم الشخصية وتوفير الدعم 

 ا من شأنو ان يحسن مستوى الكفاءة االنتاجية . المالي ليم تحت كل الظروف وىذ
الثانية المنبثقة عن  واعتمادًا عمى ما تقدم ، يمكن قبول الفرضية الفرعية

 االرتباط الرئيسة. فرضية
ج. اختبار الفرضية الفرعية الثالثة : )توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد 

 دوران العمل والكفاءة االنتاجية(
( وجود عبلقة ارتباط ايجابية قوية وذات داللة 2من خبلل الجدول )يتضح 

معنوية بين بعد دوران العمل والكفاءة االنتاجية ، اذ بمغت قيمة معامل االرتباط بينيما 
 %(. 22%( اي بنسبة ثقة )1( وىي قيمة معنوية عند مستوى معنوية )**0.511)

وىذه النتيجة تدل عمى ان اىتمام ادارة الشركة عينة الدراسة بتخفيض نسب 
دوران العمل وتعميق ارتباط الموظفين بوظائفيم وزيادة التزاميم ووالئيم لمشركة وتبني 
اجراء التغيير التنظيمي حسب الحاجة وفي ضوء امكانات ومؤىبلت الموظفين 

يحقق افضل مستوى تدريب وتنمية والمتطمبات الوظيفية لكل مركز وظيفي وبما 
لميارات الموظفين وىذا بدوره ان يعزز االداء الوظيفي ويحسن من مستوى الكفاءة 

 االنتاجية .
ثقة عن واعتمادًا عمى ما تقدم ، يمكن قبول الفرضية الفرعية الثالثة المنب

 االرتباط الرئيسة. فرضية
ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد  د. اختبار الفرضية الفرعية الرابعة : )توجد عالقة

 الرقابة والكفاءة االنتاجية(



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
 

 1511 

( وجود عبلقة ارتباط ايجابية قوية وذات داللة 2يتضح من خبلل الجدول )
معنوية بين بعد الرقابة والكفاءة االنتاجية ، اذ بمغت قيمة معامل االرتباط بينيما 

 %(. 22بنسبة ثقة ) %( اي1( وىي قيمة معنوية عند مستوى معنوية )**0.481)
وىذه النتيجة تدل عمى ان اىتمام ادارة الشركة عينة الدراسة ببعد الرقابة 
وتصميم نظم رقابية فاعمة تستند الى المتابعة الحثيثة لمجريات العمل وتنفيذ خطوات 
االنتاج تقوم عمى توفر المتخصصين في الشأن الرقابي ووضع معايير موضوعية 

المقارنات الرقابية مع االداء المتحقق لبلقسام والوحدات االنتاجية عمى وجو  الجراء
الخصوص بيدف تخفيض مستوى الكمف وتقميل وقت االنتاج وتحقيق مستويات مرتفعة 

 من الكفاءة االنتاجية .
ة الفرعية الرابعة المنبثقة عن واعتمادًا عمى ما تقدم ، يمكن قبول الفرضي

  يسةاالرتباط الرئ فرضية
ه. اختبار الفرضية الفرعية الخامسة : )توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين 

 بعد تقييم االداء والكفاءة االنتاجية(
( وجود عبلقة ارتباط ايجابية قوية وذات داللة 2يتضح من خبلل الجدول )

تباط بينيما معنوية بين بعد تقييم االداء والكفاءة االنتاجية ، اذ بمغت قيمة معامل االر 
 %(. 22%( اي بنسبة ثقة )1( وىي قيمة معنوية عند مستوى معنوية )**0.511)

وىذه النتيجة تدل عمى ان اىتمام ادارة الشركة عينة الدراسة كمما تسعى الى 
االىتمام بإدارة وتقييم االداء الكمي لؤلقسام والوحدات االنتاجية واعتماد المناىج المناسبة 

الوظيفي وتفعيل االفادة من نتائج تقييم االداء لمسنوات السابقة وتبني في ادارة االداء 
نتائج التقييم في رسم استراتيجيات التحفيز وتحديد المكافئات المادية وىذا بدوره يحقق 

 مستويات متقدمة من الكفاءة االنتاجية.
بثقة عن واعتمادًا عمى ما تقدم ، يمكن قبول الفرضية الفرعية الخامسة المن

 .فرضية االرتباط الرئيسة
 ثانيًا: اختبار فرضيات التأثير
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اختبار فرضية التأثير الرئيسة: )توجد عالقة تأثير مباشر ذو داللة معنوية الدارة    
 الموارد البشرية الصمبة في الكفاءة االنتاجية( 

( وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير ادارة الموارد البشرية 3) جدوليوضح ال
. كما نبلحظ ان قيمة معامل التأثير ىي قيمة معنوية وذلك الصمبة في الكفاءة االنتاجية
( ىي 12.627( البالغة )3( الظاىرة في الجدول ).C.Rالن قيمة النسبة الحرجة )

 ( الظاىر في الجدول ذاتو. P-Valueقيمة معنوية عند مستوى المعنوية )
لة معنوية الدارة الموارد البشرية وىذه النتيجة تشير الى وجود تأثير ذو دال

 الصمبة في الكفاءة االنتاجية عمى مستوى الشركة عينة الدراسة .
 .مكن قبول فرضية التأثير الرئيسةوتأسيسًا عمى ما تقدم ، ي

( : مسارات ومعممات اختبار تأثير ادارة الموارد البشرية الصمبة في الكفاءة 3جدول )
 االنتاجية      

 
 
 

االوزان  المساراث التقذير  الخطأ  النسبت  النسبت 
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التأثير فرضية ت التأثير الفرعية المنبثقة عن وبناًء عمى ما تقدم ، يمكن اختبار فرضيا
 يأتي :وكما الرئيسة 

)توجد عالقة تأثير مباشر ذو داللة معنوية لبعد أ. اختبار الفرضية الفرعية االولى : 
 تخطيط الموارد البشرية في الكفاءة االنتاجية(

( وجود تأثير ايجابي ذو داللة معنوية لبعد تخطيط الموارد 4) يوضح الجدول
( الظاىرة في .C.R) وذلك الن قيمة النسبة الحرجةالبشرية في الكفاءة االنتاجية 

 (.0.025( قيمة معنوية عند مستوى معنوية )2.243البالغة ) الجدول
ية الفرعية االولى المنبثقة عن وتأسيسًا عمى ما تقدم يمكن قبول الفرض

 .التأثير الرئيسة فرضية
)توجد عالقة تأثير مباشر ذو داللة معنوية لبعد ب. اختبار الفرضية الفرعية الثانية : 

 في الكفاءة االنتاجية( االجور

االنحذاريت 

 المعياريت

 المعنويت الحرجت المعياري الالمعياري

الكفاءة 

 االنتاجيت
<--- 

ادارة الموارد 

 البشريت الصلبت
.662 .687 .054 12.627 *** 

WR <--- 
ادارة الموارد 

 البشريت الصلبت
.737 .693 .044 15.585 *** 

CO <--- 
ادارة الموارد 

 البشريت الصلبت
.808 .971 .050 19.576 *** 

PA <--- 
ادارة الموارد 

 البشريت الصلبت
.861 1.170 .048 24.188 *** 

WA <--- 
ادارة الموارد 

 البشريت الصلبت
.847 1.030 .045 22.781 *** 

HRP <--- 
ادارة الموارد 

 البشريت الصلبت
.847 1.135 .050 22.757 *** 

CC <--- 
الكفاءة 

 االنتاجيت
.944 .953 .023 40.859 *** 

FL <--- 
الكفاءة 

 االنتاجيت
.924 .977 .028 34.448 *** 

QU <--- 
الكفاءة 

 االنتاجيت
.939 1.070 .027 39.081 *** 
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( وجود تأثير ايجابي ذو داللة معنوية لبعد االجور في 4) يوضح الجدول
البالغة  ( الظاىرة في الجدول.C.Rوذلك الن قيمة النسبة الحرجة )الكفاءة االنتاجية 

 (.0.021( قيمة معنوية عند مستوى معنوية )2.306)
ة الفرعية الثانية المنبثقة عن وتأسيسًا عمى ما تقدم يمكن قبول الفرضي

 .التأثير الرئيسة فرضية
)توجد عالقة تأثير مباشر ذو داللة معنوية لبعد ج. اختبار الفرضية الفرعية الثالثة : 
 دوران العمل في الكفاءة االنتاجية(  

( وجود تأثير ايجابي ذو داللة معنوية لبعد دوران العمل في 4يوضح الشكل )
( الظاىرة في الجدول البالغة .C.Rوذلك الن قيمة النسبة الحرجة )الكفاءة االنتاجية 

 (.0.010( قيمة معنوية عند مستوى معنوية )2.573)
ة الفرعية الثالثة المنبثقة عن وتأسيسًا عمى ما تقدم يمكن قبول الفرضي

 .تأثير الرئيسة ال فرضية
)توجد عالقة تأثير مباشر ذو داللة معنوية لبعد د. اختبار الفرضية الفرعية الرابعة : 

 الرقابة في الكفاءة االنتاجية( 
( وجود تأثير ايجابي ذو داللة معنوية لبعد الرقابة في 4) يوضح الجدول

البالغة  في الجدول( الظاىرة .C.Rوذلك الن قيمة النسبة الحرجة )الكفاءة االنتاجية 
( وجاء ىذا مخالفًا لتوقعات 0.05( قيمة غير معنوية عند مستوى معنوية )369.)

 ميدانالدراسة مما يؤشر احتياج بعد الرقابة لمزيد من االىتمام عمى مستوى الشركة 
 .الدراسة

 فرضيةة الفرعية الرابعة المنبثقة عن وتأسيسًا عمى ما تقدم ترفض الفرضي
 .التأثير الرئيسة 

)توجد عالقة تأثير مباشر ذو داللة معنوية ه. اختبار الفرضية الفرعية الخامسة : 
 لبعد تقييم االداء في الكفاءة االنتاجية(
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( وجود تأثير ايجابي ذو داللة معنوية لبعد تقييم االداء في 4) يوضح الجدول
البالغة  ( الظاىرة في الجدول.C.Rوذلك الن قيمة النسبة الحرجة )الكفاءة االنتاجية 

 (.  0.004( قيمة معنوية عند مستوى معنوية )2.201)
ة الفرعية الخامسة المنبثقة عن وتأسيسًا عمى ما تقدم يمكن قبول الفرضي

 .التأثير الرئيسةفرضية 
 
 (4جدول )

مسارات ومعممات اختبار تأثير ابعاد ادارة الموارد البشرية الصمبة في الكفاءة 
 االنتاجية

 المسارات
االوزان 

االنحدارية 
 المعيارية

التقدير 
 الالمعياري

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

النسبة 
 المعنوية

الكفاءة 
 ---> االنتاجية

تخطيط 
الموارد 
 البشرية

.179 .139 .062 2.243 .025 

الكفاءة 
 االنتاجية

 021. 2.306 070. 161. 188. االجور --->

الكفاءة 
دوران  ---> االنتاجية

 010. 2.573 074. 192. 174. العمل

الكفاءة 
 االنتاجية

 712. 369. 064. 024. 027. الرقابة --->

الكفاءة 
 004. 2.901 062. 179. 234. تقييم االداء ---> االنتاجية

 (Amos V. 23المصدر: مخرجات برنامج )
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 االستنتاجات
إيجابية لمتغير ادارة الموارد البشرية الصمبة بأبعاده بينت النتائج وجود عبلقة تأثير 

)تخطيط الموارد البشرية، األجور، ودوران العمل، والرقابة، وتقييم األداء( في الكفاءة 
اإلنتاجية كما بينت النتائج التحميل التي تم التوصل اليو وجود عبلقة ارتباط إيجابية 

الكفاءة اإلنتاجية وىذا يؤكد عمى ان الشركة قوية بين إدارة الموارد البشرية الصمبة مع 
ميدان الدراسة تسعى الى تحديد احتياجاتيا من الموارد البشرية اعتمادا عمى امكاناتيا 
الحالية والمستقبمية وىذا يعتمد عمى ما متوفر من خبرات وميارات متخصصة في 

ينة الدراسة الشركة ومستوى تدريبيم الميني ضمن ىذا االطار. حيث تسعى الشركة ع
الى حد ما لبلىتمام برسم خطط واضحة المعايير لتحديد سياسات االجور المعتمدة 
وكيفية تحديد االجور حسب اداء كل موظف بحيث يكون تحديد االجر حسب نسب 
االنجاز المتحققة واداء كل موظف اال ان ىذا االىتمام كان دون المستوى المطموب. 

لدراسة عمى قدر استطاعتيا الى تقميل نسب دوران باإلضافة تسعى الشركة ميدان ا
العمل وىي تيتم بنفس الوقت في الحفاظ عمى استقرار الموظفين وزيادة التزاميم في 
العمل وتيتم الى حد ما بتغيير العاممين حسب المصمحة المتحققة لمشركة. كذلك تسعى 

حث الموظفين عمى  الشركة ميدان الدراسة الى اعتماد سياسة رقابية فاعمة من خبلل
االلتزام بالتعميمات والقوانين وتنفيذ االوامر الصادرة من الجيات العميا طالما تمتعت 
بشفافية وموضوعية. باإلضافة الى تسعى الشركة ميدان الدراسة الى االىتمام باألداء 
المتحقق عن كل الموظفين بيدف تحسينو وتشجيع الموظفين بأساليب عديدة لزيادة 

نجاز المتحققة لؤلداء وىذا يتحقق من خبلل اعتماد معايير موضوعية لتقييم نسب اال
االداء لتحقيق أفضل استثمار لقدراتيم وامكاناتيم وىذا من شانو ان يودي الى تحسين 

 الكفاءة اإلنتاجية.
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 التوصيات
يتعين عمى إدارة الشركة ان تقوم بتحديد احتياجاتيا من الموارد البشرية اعتمادا  .1

مكاناتيا الحالية والمستقبمية عن طرق دراسة شاممة لبيئتيا الداخمية عمى إ
والخارجية وذلك يساعد الشركة عمى اكتساب الموارد البشرية المطموبة لمتوسعة 
والتنويع المحتمل وتقييم الفوائض المحتممة من الموارد البشرية واجراء 

 التعديبلت االزمة.
المعايير لتحديد سياسات األجور  عمى الشركة االىتمام برسم خطط واضحة .2

المعتمدة وكيفية ربط حوافز ومكافئات الموارد البشرية بمساىمتيم بالعمل والتي 
 تتضمن الجيد المبذول والمؤىل العممي والخبرة وأداء كل موظف. 

توصي الدراسة شركة نفط ميسان العمل عمى تقميل نسب دوران العمل وبنفس  .3
مى استقرار الموظفين وزيادة التزاميم في العمل الوقت االىتمام في الحفاظ ع

 وتغيير العاممين حسب مصمحة العمل.
العمل عمى اعتماد سياسة رقابية فاعمة من خبلل اجراء عمميات التفتيش  .4

الدورية عمى مواقع وورش الشركة وكذلك المعدات واآلالت لتأكد من تحقيقيا 
الموظفين عمى االلتزام  لمتطمبات الجودة والمرونة في العمل فضبل عن حث

بالتعميمات والقوانين وتنفيذ االوامر الصادرة من الجيات العميا حين ان اليدف 
من ممارسات الرقابة بشكل عام ىو ضمان تزويد الموظفين بمعمومات عن 
معايير األداء ذات صمة بالعمل وتصحيح االنحرافات وتحفيز األداء الفعال 

 وبالتالي تحسين اإلنتاجية.
ىتمام باألداء المتحقق عن كل موظفين بيدف تحسينو وتشجيع الموظفين اال .5

بأساليب عديدة لزيادة نسب اإلنجاز المتحققة لؤلداء من خبلل االعتماد عمى 
معايير موضوعية لتقييم األداء بعيدة عن التحيز عند التقييم لتحقيق أفضل 

 استثمار لقدراتيم وامكاناتيم.
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