
إعداد وتقديم: د. كوثر األبجي
الطالب : عبد الحميد نجاشي الزهيري

بيئة  يف  وامل�ستمر  ال�سريع  التغيري  ظل  يف  احل��اج��ة،  ظهرت  لقد 
القادرة  الإداري��ة  املهارات  اإىل  التقنية،  حتديات  وظهور  الأعمال 
لكي  الب�سرية  املوارد  بتنمية  الهتمام  وزيادة  املتميز  الأداء  على 
وذلك  الدول،  معظم  اأدركته  ما  وهو  التغري،  هذا  املوؤ�س�سات  تالحق 
بالهتمام باإعداد املوارد الب�سرية التي تتمتع بكفاءات متكنها من 

ا�ستخدام التكنولوجيا، ومتتلك مهارات التفكري العلمي والبتكار.
م�سطلحًا  باعتباره  الوظيفية  احل��ي��اة  ج��ودة  مفهوم  ظهر  كما 
تت�سم  بيئة  وجود  يف  التنظيمي  والتغيري  التطوير  يواكب  حديثًا 
الهتمام  �سرورة  اإىل  ي��وؤدي  مبا  ال�سديدة،  واملناف�سة  بالتعقيد 
بتحقيق اجلودة كخيار ا�سرتاتيجي لتحقيق كفاءة وفاعلية اأف�سل 
نتيجة  كبرية  نقلة  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  �سهدت  وق��د  الأداء.  يف 
و�سبكات  بيانات  وق��واع��د  حوا�سب  من  التكنولوجيا  ل�ستخدام 
الأداء  يف  امل�ساعب  من  كثريًا  يوفر  مما  اأخ���رى،  وو�سائل  ات�سال 
ويوفر دقة البيانات وتقلي�ص الإجراءات الإدارية ف�ساًل عن متكني 
على  للعمل  وتوجيهها  الب�سرية  للطاقات  الأمثل  ال�ستخدام  بلوغ 
حتقيق مهام اأكرث اإنتاجية، وهو ما تهتم به هذه الدرا�سة بالتطبيق 

على قطاع امل�سارف الإ�سالمية.
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أثر إدارة الموارد البشرية اإللكترونية
على جودة الحياة الوظيفية

االستفادة من الموارد البشرية اإللكترونية
امل��وارد  من  لال�ستفادة  اإط��ار  و�سع  اإىل  البحث  هذا  يهدف  لذلك 
الب�سرية الإلكرتونية وبيان تاأثريها على جودة احلياة الوظيفية يف 

منظمات الأعمال بالتطبيق على قطاع امل�سارف الإ�سالمية.
يف  البحثية  الفجوة  �سد  م��ن  للبحث  العلمية  الأه��م��ي��ة  وتنبع 
وج��ودة  الإلكرتونية  الب�سرية  امل��وارد  لإدارة  ال�سابقة  الدرا�سات 
املوارد  لفاعلية  دعمًا  الدرا�سة  هذه  تعد  حيث  الوظيفية،  احلياة 
الب�سرية، كما تعد الدرا�سة اإثراًءا للمكتبة العربية ومراكز البحث 

العلمي املهتمة باإدارة املوارد الب�سرية.
الذي  التطبيقي  املجال  اأهمية  من  فتنبع  العملية  الأهمية  اأم��ا 
تعد  والتي  م�سر،  يف  الإ�سالمية  امل�سارف  قطاع  وهو  اختياره  مت 
يعد  اإذ  القومي،  امل�ستوى  على  القت�سادية  التنمية  رائدة  بدورها 
لعجلة  املحركة  ال�سرتاتيجية  القطاعات  من  امل�سريف  القطاع 
اخلارج مبا  الدولة يف  ل�سورة  عاك�سًا  وباعتباره  الكلي،  القت�ساد 
يوؤثر على جناح العالقات الدولية وحافزًا لالن�سمام اإىل املنظمات 
ال�ستثمار  لت�سجيع  وكذلك  الدولية،  التجارة  منظمة  مثل  الدولية 
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الأجنبي، اإذ تعد املوؤ�س�سات امل�سرفية اإحدى املنظمات التي تواجه 
الو�سائل  يف  النظر  اإع���ادة  يتطلب  مما  بيئتها،  يف  كبريًا  تغيريًا 
اإدارة  مثل  املعلومات؛  تكنولوجيا  وا�ستثمار  امل�ستخدمة  والأ�ساليب 
الإ�سالمية  البنوك  اأن  اإىل  بالإ�سافة  الإلكرتونية،  الب�سرية  املوارد 
الإ�سالمية،  ال��دول  اقت�سادات  يف  موؤثر  دور  لها  بالفعل  اأ�سبحت 

وت�ستحق كل الهتمام يف جمالت البحث العلمي. 
وجاءت خطة الدرا�سة كما ياأتي:

الف�سل الأول: الإطار العام للدرا�سة: 
ال�سابقة  والدرا�سات  الدرا�سة  واأهمية  بفكرة  التعريف  ويتناول 
درا�سة  الباحث  اأج���رى  وق��د  ال��درا���س��ة،  وخطة  الفرو�ض  وو���س��ع 
وحتديد  و�سياغتها  الدرا�سة  م�سكلة  على  للتعرف  ا�ستطالعية 
املقابالت  خ��الل  الأ�سئلة  م��ن  ع��دد  توجيه  خ��الل  م��ن  املتغريات 

امل�سارف  يف  العاملني  بع�ض  مع  ال�سخ�سية 
الإ�سالمية.

م�سكلة  حتديد  الف�سل  ه��ذا  نتيجة  وكانت 
ال��درا���س��ة م��ن حيث م��دى اله��ت��م��ام ب���اإدارة 
احلياة  وج��ودة  الإلكرتونية  الب�سرية  امل���وارد 
وبناء  الإ���س��الم��ي��ة،  امل�����س��ارف  يف  الوظيفية 
مدى  لتحديد  ال��ف��رو���ض  و���س��ع  مت  ذل��ك  على 
اإدارة  لأب��ع��اد  اإح�سائية  دلل��ة  ذو  اأث��ر  وج��ود 
اأهمية  وتتلخ�ض  الإلكرتونية،  الب�سرية  املوارد 
الدرا�سة العملية يف تقدمي تو�سيات للم�سئولني 
القوة  جوانب  اإب��راز  اأهمية  تظهر  القطاع  يف 

الناجتة عن ا�ستخدامها.
الف�سل الثاين: اإدارة املوارد الب�سرية الإلكرتونية:

املعلومات  تكنولوجيا  با�ستخدام  املتقدمة  الدول  اهتمام  يرجع 
كنمط  الإلكرتونية  الإدارة  لظهور  مهد  مما  الكثرية،  لفوائدها 
كما  نوعية،  مم��ي��زات  لتحقيق  التقنية  ي�ستخدم  متطور  اإداري 
الإدارة  تطبيق  متطلبات  معرفة  ���س��رورة  اإىل  الأن��ظ��ار  توجهت 
ا�ستغالل  على  ترتكز  التي  املعرفة  ع�سر  اإىل  للولوج  الإلكرتونية 

التقنيات احلديثة يف �ستى مناحي احلياة املعا�سرة.
وكانت نتائج هذا الف�سل كما يلي:

اإداريًا  اأ�سلوبًا  الإلكرتونية  الب�سرية  املوارد  اإدارة  1- يعد مفهوم 
يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  على  يقوم  حديثًا 

التكامل  خالل  من  املنظمة  داخ��ل  الب�سرية  امل��وارد  وتنمية  اإدارة 
قيمة  تخلق  التي  املعلومات  وتكنولوجيا  الب�سرية  املوارد  اإدارة  بني 

لالإدارة من جهة املوظفني ومن جهة املنظمة.
تكاملها  الإلكرتونية من  الب�سرية  املوارد  اإدارة  اأهداف  تنبع   -2
بيئة  يف  للتغيريات  ومواكبتها  الإل��ك��رتون��ي��ة  الإدارة  اأه���داف  م��ع 
الق�سايا  على  الرتكيز  زي��ادة  الأه���داف:  تلك  وتت�سمن  العمال، 
واملمار�سات، زيادة كفاءة  الإجراءات  ال�سرتاتيجية، زيادة مرونة 
املوارد  اإدارة  ه  ُتوجَّ واأن  التكاليف،  تقليل  الب�سرية،  امل��وارد  اإدارة 

الب�سرية نحو خدمة الإدارة والعاملني يف املنظمة.
اأهم  من  اأنها  اإىل  الإلكرتونية  الإدارة  تطبيق  اأهمية  ترجع   -3
الأداء  وحت�سني  الإداري��ة  الأعباء  وتخفيف  الكفاءة  لرفع  الو�سائل 
حيث  النامية،  الدول  حتتاجه  ما  وهو  التناف�سية،  املزايا  وحتقيق 
ي�ستوجب التحول كاًل من ال�سرعة والإتقان يف 

الأداء.
4- متثل الإدارة الإلكرتونية حتوًل �ساماًل يف 
والأ�ساليب  والإج��راءات  والنظريات  املفاهيم 
والهياكل والت�سريعات التي تقوم عليها الإدارة 
متكامل  ونظام  معقدة  عملية  وهي  التقليدية، 
واملالية  واملعلوماتية  التقنية  امل��ك��ون��ات  م��ن 

والت�سريعية والبيئية والب�سرية ..وغريها.
5- من اأهم ممار�سات اإدارة املوارد الب�سرية 
الإلكرتوين، الختبار  الإلكرتونية: ال�ستقطاب 
التعوي�سات  ن��ظ��ام  الإل���ك���رتوين،  وال��ت��وظ��ي��ف 
الت�سال  الإل��ك��رتوين،  التدريب  الإل��ك��رتوين، 

الإلكرتوين، التقييم الإلكرتوين.
الف�سل الثالث: اخللفية النظرية ملو�سوع جودة احلياة الوظيفية: 

ناق�ض هذا الف�سل حتليل مقومات احلياة الوظيفية، وتو�سل اإىل 
النتائج التالية:

جلودة  املرجعية  الأدبيات  ح�سب  نظريًا  اإط��ارًا  البحث  قدم   -1
والأهداف  والأهمية  املفهوم  ال�سوء على  و�سلط  الوظيفية،  احلياة 
لها، وعنا�سرها املختلفة يف املنظمات ومعوقات  الرئي�سة  والأبعاد 
تطبيق جودة احلياة الوظيفية. ومت تناول ن�ساأة وتطور درا�سة جودة 
احلياة الوظيفية واجتاهات درا�سة جودة احلياة الوظيفية ومنها: 

اجتاه مدر�سة املوارد الب�سرية واملقاربة التقنية الجتماعية. 
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املنظمات  يف  الوظيفية  احلياة  ج��ودة  الف�سل  ه��ذا  تناول   -2
وللمنظمة،  للموظفني  بالن�سبة  واأه��داف��ه��ا  بتعريفها  املعا�سرة 
التطورات  ومنها  الوظيفية،  احل��ي��اة  ب��ج��ودة  الهتمام  واأ���س��ب��اب 
ال�سريعة يف ع�سر العوملة وحتديات �سرعة التغيري، وهو ما اأدى اإىل 

�سرورة الهتمام بجودة احلياة الوظيفية باملنظمات املعا�سرة. 
3- تبني للباحث اأن جلودة احلياة اأهمية كبرية يف تطوير وتعزيز 
اأداء املوؤ�س�سات امل�سرفية والبنوك ب�سكل عام، والرتكيز على تنمية 
ب�سفته  خا�ض  ب�سكل  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  الب�سري  املورد  دور 
الإنتاجية داخلها، من خالل توفري  العملية  الأ�سا�ض وحمور  املورد 
بيئة عمل منا�سبة ومالئمة على ال�سعيد املادي اأو املعنوي ملواجهة 
مب�ستقبل  تع�سف  التي  واخلارجية  الداخلية  البيئة  يف  التحديات 

قطاع امل�سارف الإ�سالمية يف م�سر.
م�ساركة  زي����ادة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وج����وب   -4
العاملني يف القرارات التي يقوم بها املديرون، 
وال�����س��ح��ة  الأم�����ن  اإىل حت�����س��ني  ب��الإ���س��اف��ة 
الوظيفية، وامل�ساركة يف العائد وحت�سني الر�سا 
الوظيفي، وهو ما ي�ستلزم القيام مبجموعة من 
التي  وامل�ستمرة  واملخططة  املتكاملة  العمليات 
للعاملني  الوظيفية  احلياة  حت�سني  ت�ستهدف 
يف  ب��دوره  ي�سهم  مما  ال�سخ�سية،  وحياتهم 
للموؤ�س�سات  ال�سرتاتيجية  الأه���داف  حتقيق 

امل�سرفية والعاملني فيها واملتعاملني معها. 
طواقم  ب��اإع��داد  الهتمام  ذل��ك  يتطلب   -5
الناحية  من  اجل��ودة  فائقة  واأكادميية  اإداري��ة 

تعمل  منا�سبة  حياة  وج��ودة  عمل  بيئة  وتوفري  واملعرفية،  املهارية 
على زيادة الولء، وحتقيق التكامل، والتفاعل بني اأهداف املوظفني 

واأهداف املوؤ�س�سات امل�سرفية.
6- مت تناول بع�ض مداخل حت�سني جودة احلياة الوظيفية، ومنها: 
الدعم  املنظمة،  جم��ه��ودات  امل��ق��رتح��ات،  نظم  الت�����س��الت،  نظام 
املبادرات  ت�سجيع  العمل،  برامج اجلودة يف  القيادي، دوائر اجلودة، 

التي ت�سهم يف تطوير الكفاءات والرتقاء املهني والرفاهية يف العمل.
7- تبني اأن معوقات تطبيق برامج جودة احلياة الوظيفية كثرية 
املهنية  والنقابات  واملوظفني  الإدارة  من  كل  واأن  خا�سة  ومتنوعة 
والعمالية لها وجهات نظر خمتلفة حول جدوى التطبيق، واأهم هذه 

املعوقات هي تخوف الإدارة العليا من م�ساركة م�ستويات تنظيمية 
دنيا يف �سناعة القرارات ومعار�ستهم لذلك.

الف�سل الرابع: الدرا�سة امليدانية واختبار الفرو�ص: 
اأ�سلوب  التالية:  الإح�سائية  الأ�ساليب  با�ستخدام  الباحث  قام 
»الفا كرونباخ« وهو مقيا�ض الت�ساق الداخلي، والتجزئة الن�سفية، 
حتليل  »ب��ري���س��ون«،  الرت��ب��اط  ومعامل  الو�سفية،  والإح�����س��اءات 
امل�سارف  على  التطبيقية  امليدانية  الدرا�سة  يف  املتعدد  النحدار 
- م�سر، م�سرف  الربكة  بنك  وهي:  الثالثة  امل�سرية  الإ�سالمية 

اأبوظبي الإ�سالمي، بنك في�سل الإ�سالمي امل�سري.
الف�سل اخلام�ص: النتائج والتو�سيات:

اأوًل -  نتائج الدرا�سة: 
1- بالن�سبة ملحور تطبيق اإدارة املوارد الب�سرية الإلكرتونية: 
يف  الب�سرية  امل���وارد  لإدارة  تطبيق  يوجد 
ما  الآراء  معظم  ومتيل  الإ�سالمية،  امل�سارف 
بني املوافقة واحلياد بال�ستجابة لهذا املتغري، 
ثم  الإلكرتوين،  التدريب  هو:  الأبعاد  وترتيب 
الت�سال  ثم  الإل��ك��رتوين،  التعوي�سات  نظام 
ثم  الإل��ك��رتوين،  ال�ستقطاب  ثم  الإل��ك��رتوين، 
والتوظيف  الختيار  ثم  الإل��ك��رتوين،  التقييم 
اإع��داد  يف  ق�سورًا  هناك  اأن  اإل  الإل��ك��رتوين. 
ل�ستقطاب  بالأهداف  حمددة  وا�سحة  خطة 
يف  وق�����س��ورًا  اإل��ك��رتون��ي��ًا،  الب�سرية  امل����وارد 
من  الب�سرية  والكفاءات  املواهب  عن  البحث 
عرب  الإ���س��الم��ي��ة  امل�سرفية  اخل���ربات  ذوي 
املقابالت  ا�ستخدام  الجتماعي، وعدم  التوا�سل  ومواقع  الإنرتنت 
الإلكرتونية يف التوظيف، وكذلك يف حتديد الحتياجات التدريبية 
احلديثة،  الإلكرتونية  الربامج  على  بالعتماد  للعاملني  الفعلية 

وق�سور تقييم اإدارة املوارد الب�سرية الإلكرتونية ب�سفة م�ستمرة.
2- بالن�سبة لتوفر جودة احلياة الوظيفية: 

يف  عالية  ب��درج��ة  الإلكرتونية  الوظيفية  احل��ي��اة  ج��ودة  تتوفر 
امل�سارف الإ�سالمية وترتيب الأبعاد من حيث التوفر وقوة التطبيق، 
وهي برتتيب الأهمية كما يلي: ظروف العمل املادية، ثم العالقات 
الجتماعية وجماعية العمل، ثم اأ�سلوب الإ�سراف والنمط القيادي، 
امل�ساركة  واأخريًا  الوظيفية،  ثم الأجور واملكافاآت، ثم اخل�سائ�ض 

 

تطبيق اإلدارة 

اإللكترونية من أهم 

الوسائل لرفع الكفاءة 

وتخفيف األعباء اإلدارية 

وتحسين األداء
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تهتم  الإ�سالمية  امل�سارف  اأن  يوؤكد  ذل��ك  وك��ل  ال��ق��رار.  �سنع  يف 
بت�سجيع العاملني على ا�ستخدام الربامج الإلكرتونية وتوفري البيئة 
العاملني؛  بني  والتعاون  الطيبة  العالقات  وتوفري  للعمل،  املنا�سبة 
فهم ميثلون روح الفريق، وميكن للعاملني امل�ساركة يف الراأي حلل 
امل�سكالت املرتبطة بعملهم، كما يح�سلون على مكافاآت مالية عن 
اأعمالهم، كما  بامل�سئولية عن  العاملون  وي�سعر  الإ�سافية،  الأعمال 
ت�سجيع  يف  ق�سور  يوجد  ولكن  واللوائح.  النظام  يف  و�سوح  يوجد 
العاملني على اإظهار مهاراتهم ال�سخ�سية، وق�سور اأي�سًا يف تعرف 
الإدارة على اآراء ومقرتحات العاملني حول تطوير تطبيق الربامج 
مقرتحات  لتقدمي  لهم  الفر�ض  اإت��اح��ة  يف  وكذلك  الإلكرتونية، 

واأفكار جديدة وتبني نظام حوافز ي�سجع على البتكار والتميز.
3- بالن�سبة لأثر تطبيق اإدارة املوارد الب�سرية الإلكرتونية 

على جودة احلياة الوظيفية: 
بني  ارت��ب��اط  وج��ود  اإىل  ال��درا���س��ة  تو�سلت 
اإدارة املوارد الب�سرية الإلكرتونية وجميع اأبعاد 
اأثر  له  الرتباط  وهذا  الوظيفية  احلياة  جودة 
ذو دللة اإح�سائية، وتوجد عالقة ارتباط بني 
وظ��روف  الإلكرتونية  الب�سرية  امل���وارد  اإدارة 
اأث���ر ذو دلل��ة  ول��ه  وامل��ع��ن��وي��ة،  امل��ادي��ة  العمل 
بني  ارت��ب��اط  عالقة  توجد  كذلك  اإح�سائية، 
والعالقات  الإلكرتونية  الب�سرية  املوارد  اإدارة 
الجتماعية وجماعية العمل كاأحد اأبعاد جودة 
للم�ساركة  بالن�سبة  وكذلك  الوظيفية،  احلياة 

يف �سنع القرارات، وتوجد عالقة ارتباط بني اإدارة املوارد الب�سرية 
الإلكرتونية والأجور واملكافاآت.

4- بالن�سبة ملدى توافق نتائج الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة: 
الب�سرية  املوارد  اإدارة  تناولت  التي  الدرا�سات  مع  التوافق  تبني 
جودة  تناولت  التي  الدرا�سات  مع  التوافق  وكذلك  الإلكرتونية، 

احلياة الوظيفية.   
ثانيًا - تو�سيات الدرا�سة: 

من  اللكرتونية  الب�سرية  امل��وارد  ادارة  تطبيق  بدعم  الهتمام   -1
برامج  ت�سمل  الب�سرية،  امل��وارد  لإدارة  وا�سحة  خطة  توفري  خ��الل: 
الب�سرية  امل����وارد  ا�ستقطاب  ح��ول  ب��اأه��داف  حم���ددة  و�سيا�سات 
اإلكرتونيًا، وكذلك من خالل البحث عن املواهب والكفاءات الب�سرية 

الإنرتنت  طريق  عن  الإ�سالمي  امل�سريف  العمل  يف  اخل��ربات  ذوي 
يف  الإلكرتونية  املقابالت  وا�ستخدام  الجتماعي،  التوا�سل  ومواقع 
الأ�سئلة  من  ب�سل�سلة  الإلكرتونية  الختبارات  وا�ستخدام  التوظيف، 
الحتياجات  لتحديد  وا�سحة  منهجية  وو�سع  امل�سرف،  موقع  عرب 
ب�سفة  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  وتقييم  ومتابعة  للعاملني،  التدريبية 
�سوء  يف  التقييم  معايري  يف  دوري��ة  ب�سفة  النظر  واإع��ادة  م�ستمرة، 
املوارد  ب��اإدارة  املرتبطة  القرارات  جودة  وتقييم  العمل،  م�ستجدات 
الب�سرية بال�ستعانة بالربامج الإلكرتونية اجلاهزة، وتوفري الربامج 
الأداء  موؤ�سرات  وتطبيق  اجل��ودة،  وقيا�ض  الأداء  لتقييم  اجلاهزة 

للتاأكد من �سري الأداء يف الجتاه ال�سحيح.
2- العمل على دعم وتعزيز جودة احلياة الوظيفية من خالل: 
قدراتهم،  ينا�سب  مبا  العاملني  على  والواجبات  املهام  توزيع 
يف  وم�ساعدتهم  حقوقهم  على  املحافظة 
احل�سول عليها، اللتزام بالقيادة الأخالقية 
ا�ستخدام  وال�سفافية،  بالعدالة  تت�سم  التي 
الالزم  الوقت  خلف�ض  احلديثة  التكنولوجيا 
العاملني  ت�سجيع  املطلوبة،  امل��ه��ام  لإج���راء 
التح�سني  ومهاراتهم،  قدراتهم  اإظهار  على 
من  للتخل�ض  العمليات  لإج����راء  امل�ستمر 
اإجناز  على  العاملني  قدرات  تنمية  الروتني، 
تعزيز  ال�ستثنائية،  ال��ظ��روف  يف  الأع��م��ال 
الأع��ب��اء  م�سئولية  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق��درات��ه��م 
يف  الأداء  تقييم  من  وال�ستفادة  اليومية، 

التطوير والتح�سني امل�ستمر.
3- ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ك��م��ال ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف ه���ذا امل��ج��ال 
امل��وارد  اأث��ر  درا���س��ة  ط��ري��ق:  ع��ن  وذل��ك  امل�ستقبلية،  بالدرا�سات 
الب�سرية الإلكرتونية على جودة احلياة الوظيفية، درا�سة اأثر الإدارة 
وعالقته  التكنولوجيا  يف  احلديثة  امل��ج��الت  كاأحد  الفرتا�سية 
باملوارد الب�سرية يف امل�سارف الإ�سالمية، درا�سة جودة اخلدمات 
على  واأثرها  الإ�سالمية  امل�سارف  قطاع  يف  الإلكرتونية  امل�سرفية 
ر�سا وولء العمالء، درا�سة اأثر اإدارة املوارد الب�سرية الفرتا�سية 
ودرا�سة  املواهب،  واإدارة  الإيجابي  النف�سي  املال  راأ�ض  تنمية  على 
على  والتاأثري  العالقة  يف  م�ستقل  كمتغري  الوظيفية  احلياة  جودة 

الأداء الوظيفي بالتطبيق على القطاعات املختلفة.

 

هناك ارتباط وثيق بين 

إدارة الموارد البشرية 

اإللكترونية وجودة الحياة 

الوظيفية
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