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جامعتا القدس المفتوحة وأغادیر المغربیة تختتمان مؤتمراً حول االتجاھات الحدیثة
تاريخ النشر : 13-05-2018

رام هللا - دنیا الوطن 

اختتمت كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة في جامعة القدس المفتوحة وكلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة

واالجتماعیة في جامعة ابن زھر أغادیر والمركز المغربي للدراسات وتحلیل السیاسات ومختبر القانون

والمجتمع یوم االحد الموافق 13-5-2018، مؤتمراً علمیاً دولیاً مشتركاً حول االتجاھات الحدیثة في

إدارة وتنمیة الموارد البشریة في المؤسسات العامة ومؤسسات األعمال في إطار الجودة والتمیز، وذلك

في رحاب جامعة ابن زھر أغادیر في مدینة أغادیر بالمملكة المغربیة.  

 

وأكد المشاركون ضرورة وضع وتبني مؤشرات واضحة لكل وظیفة من وظائف إدارة الموارد البشریة،

وإعطاء االھتمام الكافي بالدورات التدریبیة للعاملین القدامى والجدد، واالھتمام بتوجیھ الموظفین الجدد

إلى أعمالھم الجدیدة، واالھتمام بالجوانب االجتماعیة في عالقة المؤسسة مع العاملین، ومعالجة اشكالیة

غیاب الوعي باألھمیة االستراتیجیة للعنصر البشري في تحقیق التطور والتقدم للمؤسسات، حیث أن ھذا

األمر یؤدي الى انعكاسات سلبیة على ھذه المؤسسات ویجعلھا تعاني من مشكالت كبیرة تؤدي إلى تعمیق

وتعظیم أزماتھا، وھذا األمر یتطلب تدخالت إصالحیة فاعلة من الجھات المختصة إلیجاد الحلول

المناسبة.  

 

وطالب المشاركون باالھتمام بالتحفیز المعنوي والتحفیز المادي ضمن منظومة متكاملة تھدف إلى تعزیز

الرضا الوظیفي والوالء التنظیمي لدى العاملین، وضرورة االھتمام بجمیع عناصر وجوانب جودة حیاة

العمل ونشر ثقافة األداء المؤسسي المتمیز، وتشجیع العاملین على تقدیم المقترحات التي تحقق التطویر

المؤسسي وتعزز األداء المؤسسي، واالھتمام بوجود أدلة العمل والوصف الوظیفي في جمیع المؤسسات،

وأن تكون ھذه األدلة واضحة ومحدثة، واالھتمام بتحقیق الحوكمة في إجراءات التوظیف منعا للفساد
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اإلداري، وتحقیقا للعدالة والنزاھة والشفافیة ضمن منظومة متكاملة للحكم الرشید. 

 

وكان المؤتمر افتتح بحضور ممثل أ.د. رئیس جامعة القدس المفتوحة الدكتور مروان درویش نائب

رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة، وممثل أ.د. رئیس جامعة ابن زھر أغادیر األستاذ الدكتور عبد الحمید

مصدق نائب الرئیس المكلف بالبحث العلمي، والدكتور یوسف أبو فارة رئیس اللجنة العلمیة للمؤتمر،

والدكتور الحسین الرامي رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر، وبحضور ممثلي المؤسسات الحكومیة

والمحلیة والمؤسسات الشریكة والداعمة لھذا المؤتمر، وبحضور أعضاء ھیئة التدریس والباحثین وطلبة

الدراسات العلیا والمھتمین بموضوعات ھذا المؤتمر.  

 

وقد أكد جمیع المتحدثین في الجلسة االفتتاحیة على أھمیة موضوع ھذا المؤتمر الذي یأتي في الوقت الذي

تتزاید فیھ أھمیة الموارد البشریة كرأس مال جوھري تعود إلیھ أسباب النجاح المؤسسي. وأكد الدكتور

مروان درویش على اھتمام رئیس جامعة القدس المفتوحة األستاذ الدكتور یونس عمرو بترسیخ العالقات

البحثیة والعلمیة واألكادیمیة مع جامعة ابن زھر أغادیر، ویأتي ذلك انعكاساً للعالقات الفلسطینیة المغربیة

والمتمیزة في كل المجاالت، وأشار الدكتور درویش أن الشراكة مع ھذه الجامعة العریقة جامعة ابن زھر

أغادیر ھي شراكة أكادیمیة حقیقیة ستعود بالمنافع المشتركة على الكوادر األكادیمیة واإلداریة في كال

الجامعتین. 

 

بدوره، رّحب األستاذ الدكتور عبد الحمید مصدق في كلمتھ بجامعة القدس المفتوحة، وقال إننا فخورون

بھذه الشراكة مع ھذه الجامعة الفلسطینیة العریقة، وتمنى إن تستمر ھذه الشراكة لتحقیق األھداف

األكادیمیة التي تخدم الجامعتین. وأكد الدكتور یوسف أبوفارة رئیس اللجنة العلمیة أن ھذا المؤتمر قد جاء

لتسلیط األضواء على االتجاھات والمداخل الحدیثة في مجال إدارة وتنمیة الموارد البشریة. وقد تطرق

الدكتور أبو فارة إلى مجموعة من المداخل واالتجاھات الحدیثة التي تناولتھا األوراق البحثیة، ودعا

المؤسسات العربیة إلى األخذ بھذه المداخل واالتجاھات الحدیثة لتجوید وتعظیم أداء ھذه المؤسسات.  

 

وتناول الدكتور الحسین الرامي رئیس اللجنة التحضیریة في كلمتھ أھمیة ھذا المؤتمر الذي ھدف بصورة
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أساسیة إلى دراسة أوضاع إدارات الموارد البشریة في المؤسسات العامة ومؤسسات األعمال، ووضع

التصورات والمقاربات التي تحسن واقع ھذه اإلدارات بما یخدم ھذه المؤسسات ویخدم االقتصاد الوطني

ككل.  

 

وبعد الجلسة االفتتاحیة، قدم المتحدث الرئیس الدكتور إبراھیم ألتیت من جامعة بن زھر أغادیر عرضا

حول إدارة وتدبیر الموارد البشریة والتحول نحو مجتمعات المعرفة. 

 

وقد ركزت األوراق البحثیة على دراسة وتحلیل إشكالیة إدارة وتدبیر وتنمیة الموارد البشریة من زوایا

متعددة ومتداخلة ومتكاملة، وركزت الجلسات العلمیة والمناقشات التي تخللتھا على منظومة إدارة الموارد

البشریة من حیث المفاھیم  واالشكاالت والرھانات، وفي ھذا المحور تم استحضار مجموعة من المفاھیم

واإلشكاالت، وتم تناولھا في محورین فرعیین ھما التأطیر المفاھیمي للموارد البشریة وأبعادھا،

وإشكاالت ورھانات تدبیر الموارد البشریة في المؤسسات العامة والخاصة.  

 

وقد أشار الباحثان زرزار العیاشي وغیاد كریمة من جامعة 20 أوت 1955 سكیكدة في ورقة بعنوان

"التأطیر المفاھیمي إلدارة رأس المال الفكري ومؤشرات قیاسھ" الى أن رأس المال الفكري ھو رأس

المال الحقیقي للشركات . 

 

وتناول الباحثان اخلفو محمد ولشھب حفصة في ورقة بحثیة بعنوان "البعد األخالقي وأداء الموارد

البشریة داخل المؤسسات والمقاوالت العمومیة المغربیة" تأثیر المناخ األخالقي السائد في المنظمة على

األداء الفردي في العمل. 

 

وقد ركز الباحث مزاورو عبد الجلیل في ورقة بعنوان "قیاس رأس المال البشري والتجارب الناجحة في

مجال تكوین الموارد البشریة" على استحضار مجموعة من التعاریف الخاصة برأس المال البشري. 

 

وفي ورقة بحثیة بعنوان "إشكالیة تدبیر الموارد البشریة داخل اإلدارة األمنیة بالمغرب وظاھرة المغادرة
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الطوعیة والالطوعیة واستخماد الكفاءات وضمورھا" ركز الباحث محمد بولغالغ من جامعة محمد

الخامس بالرباط على أسباب الظاھرتین المذكورتین وربطھما بغیاب ظروف االبتكار واإلبداع والتحفیز،

ما یؤثر سلبا عن أداء وفعالیة ھذه اإلدارة وكذا على اإلجراءات الممكنة لمعالجتھما. 

 

وفي ورقة أخرى بعنوان "تدبیر الموارد البشریة بالمقاوالت العمومیة" تناولت الدكتورة خدیجة مضي

الصعوبات التي یطرحھا اإلطار القانوني إلدارة الموارد البشریة. 

 

وقي ورقة بعنوان "وظیفة الموارد البشریة وإكراھات التنوع وعالقتھا بممارسات التوظیف في المقاوالت

المغربیة" انطلقت الدكتورة لكدیم سوسي من فكرة مفادھا كون مجتمع الیوم یتمیز بتنوع أكبر في المغرب

وغیره من البلدان األوروبیة األخرى. 

 

واستحضر الدكتور سعید عسال في ورقة بعنوان"تصور اإلنصاف في األجر عند األجیر في المغرب"

المعاییر التي یعتمدھا األجیر في المغرب لتكوین تصوره حول اإلنصاف والعدالة األجریة. 

 

وتحدث الدكتور عبدي لحسن في ورقة بعنوان "مقارنة طرق تدبیر الموارد البشریة في القطاعین العام

والخاص وإشكالیة التوظیف" عن مجموعة من المفاھیم من قبیل إدارة الموارد البشریة وإدارة األفراد

والتدبیر االستراتیجي للموارد البشریة وتدبیر الكفاءات. 

 

وتناول الدكتور عصام القرني في ورقة بعنوان "العالقة بین توزیع الموارد البشریة ومطلب الفاعلیة

اإلداریة من خالل دراسة نموذج اإلدارة العمومیة بالمغرب" اإلشكالیة التي تتولد عنھا مجموعة من

المشاكل اإلداریة الموازیة المرتبطة بإدارة الموارد البشریة بشكل عام، ما یؤثر في النھایة سلبا على أداء

اإلدارة، كما تحدث عن الفاعلیة اإلداریة، باعتبارھا اآللیة التي تمكن من الوصول ألفضل النتائج بأقل

كلفة ممكنة، وھي الفاعلیة التي تتحقق من خالل تعزیز حوكمة توزیع الموارد البشریة وضبط انتشارھا

وتموقعھا.  
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وقدم الدكتور الحسین زاھدي في ورقة بحثیة بعنوان "تدبیر الموارد البشریة في المجاالت التربویة

والتعلیمیة". 

 

وضمن محور حوكمة الموارد البشریة وتطبیقاتھا، تم تقدیم مجموعة من الدراسات المیدانیة والمقاربات

العملیة واإلحصائیة، وقد تم تناول ھذا المحور من خالل التركیز على نقطتین أساسیتین ھما تدبیر

الموارد البشریة ورھان نجاعة أداء المؤسسات من خالل دراسة بعض الحاالت العملیة، ونجاعة ادارة

الموارد البشریة ورھانات الحوكمة اإلداریة والمالیة. 

 

وقدم الباحث نور الدین مزیاني والباحثة عبیر لخشین ورقة مشتركة بعنوان "أثر محاسبة الموارد البشریة

على ربحیة بعض المؤسسات الجزائریة. 

 

وفي ورقة أخرى بعنوان "تدبیر الكفایات باإلدارة العمومیة لقطاع التربیة والتكوین: مساھمة في وضع

تصور لنموذج تطبیقي" فقد تناول الدكتور العربي الھداني والدكتور الریاحي عبد اللطیف موضوع تطور

إدارة الموارد البشریة بشكل نوعي في المؤسسات الحدیثة التي تسعى إلرساء عوامل المنافسة واألداء

العالي.  

 

وفي ورقة بعنوان "واقع جودة الحیاة الوظیفیة ودورھا في الحد من االحتراق الوظیفي لدى العاملین في

جامعة القدس" تناول الدكتور عمر جبرائیل جبر الصلیبي من جامعة القدس/ فلسطین الموضوع من خالل

تركیزه عل دور جودة الحیاة الوظیفیة في الحد من االحتراق الوظیفي. 

 

وفي ورقة أخرى بعنوان "أثر دوران العمل على األداء المالي دراسة تطبیقیة في البنوك التجاریة في

محافظة جنین من وجھة نظر الموظفین اإلداریین و المالیین" تناول الدكتور محمد تاللوة من جامعة

القدس المفتوحة/ فلسطین اآلثار المترتبة على دوران العمل باعتبارھا ظاھرة من الظواھر التي تنطوي

علیھا تكلفة باھظة في القطاع المصرفي في محافظة جنین. 
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مدى تطبیق معاییر الجدارة في اختیار الموظفین العمومیین: وزارة الداخلیة الفلسطینیة نموذجا. وھو

الموضوع الذي تم معالجتھ من طرف الدكتور مروان جمعة درویش واألستاذة میرفت الحسیني من

جامعة القدس المفتوحة". 

 

وقد قدم الدكتور نور طاھر األقرع من جامعة القدس المفتوحة ورقة بحثیة بعنوان "التحفیز وعالقتھ

بوالء العاملین في بلدیات محافظة قلقیلیة. 

 

وفي ورقة بحثیة بعنوان "دور إدارة الموارد البشریة في تعظیم األداء المؤسسي" للدكتور یوسف أبو فارة

عمید كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة بجامعة القدس المفتوحة تم التركیز على عدة جوانب منھا ما یتعلق

بوظائف إدارة الموارد البشریة ومؤشراتھا المختلفة مثل تحلیل العمل وتخطیط الموارد البشریة

والتوظیف واألجور والتدریب، ثم عالقة الوظائف باألداء المؤسسي مع تطبیق الدراسة على مجموعة من

الشركات الفلسطینیة. ومن خالل ورقة بحثیة بعنوان "دور مواقع التواصل االجتماعي في تدبیر الموارد

البشریة" فقد عالج الدكتور محمد الشاوي والباحث خالد بركاز اإلشكالیة من خالل طرح التساؤل حول

كیفیة مساھمة وسائل التواصل االجتماعي من خالل توظیف جانب العالقات بین أعضائھا في تذلیل

وتسھیل الصعوبات المرتبطة بالتدبیر.  

 

وتم في ھذا المؤتمر عرض مجموعة أخرى من األوراق البحثیة ذات العالقة بنجاعة ادارة وتدبیر

الموارد البشریة  ورھانات الحكامة اإلداریة والمالیة، ففي ورقة بعنوان "الموارد البشریة بین تحدیات

الواقع وھاجس إنجاح الجھویة المتقدمة"، فقد ركز الدكتور عادل تمیم من على أھمیة الموارد البشریة

كفاعل أساسي في إنجاح الورش المتقدمة. 

 

وفي ورقة أخرى بعنوان "آلیات  تدبیر الموارد البشریة ودورھا في تعبئة الموظفین الجماعیین" فقد

استحضر الدكتور محمد لعبوبي والباحث سعید بیدري عدة أبعاد منھا تلك المتعلقة بالمتغیرات المرتبطة

بإنجاز المشاریع التنمویة وتقدیم الخدمات للمواطنین، وتحسین ظروف عیشھم، وتم التركیز على أھمیة

االستغالل األمثل للموارد البشریة كون العنصر البشري صار الیوم یعامل أصال من أھم األصول التي
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تمتلكھا المنظمة. وتحدث الباحث بوجمعة الكزان والباحثة خدیجة أحوزي في ورقة بعنوان "تأثیر طرق

تدبیر الموارد البشریة على مردودیة  المؤسسات" عن التدبیر الجدید العام كآلیة للتقارب نحو قطاع عام

أكثر مردودیة، كما تم التركیز في ھذه الورقة على خصائص اإلدارة في المؤسسات العامة والخاصة،

ودراسة مدى نجاعة النظام الحالي للوظیفة العمومیة، وتحدید بعض الطرق لتحسین مردودیة الموارد

البشریة في القطاع العام، وتم التركیز على مجموعة من المتغیرات الخاصة بطرق تدبیر و تسییر

الموارد البشریة  وتلك الخاصة بالمردودیة مع اإلشارة إلى ضرورة الموازنة والمالءمة بین الطابع

القانوني والتنظیمي للوظیفة العمومیة مع آلیات اإلدارة الجدیدة. 

 

وفي ورقة بحثیة بعنوان "اإلدارة اإلستراتجیة للموارد البشریة كرافعة أساسیة لتعزیز أداء وحوكمة

المؤسسات العمومیة المغربیة" للدكتور اخلفو  محمد والدكتورة لشھب حفصة، تم تسلیط الضوء على

أھمیة تبني اإلدارة اإلستراتیجیة إلدارة وتدبیر الموارد البشریة في القطاع العام المغربي عبر انتھاج

المقاربة بالكفاءات، في أفق برنامج اإلصالح الشامل الذي انخرطت فیھ اإلدارة العمومیة المغربیة.  

 

وقدم الدكتور رشید البزیم ورقة بعنوان "استخدام أسالیب التدبیر الحدیث في الرفع من كفاءة الموظف

العمومي" . 

 

وقدمت الباحثة أمینة إدریسي شواھدي في ورقة بحثیة بعنوان "تدریب الموظفین اإلداریین المغاربة على

القواعد الجدیدة إلدارة المالیة العامة: حالة المعاییر المحاسبیة للقطاع العام" . 

 

وخالل الجلسة الختامیة للمؤتمر، قام الدكتور مروان درویش ممثال عن أ.د. یونس عمرو رئیس جامعة

القدس المفتوحة والدكتور یوسف أبوفارة رئیس اللجنة العلمیة والدكتور الحسین الرامي رئیس اللجنة

التحضیریة بتكریم المؤسسات الشریكة والداعمة للمؤتمر، وتكریم الباحثین.
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