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Abstract 

     This study aims to assess the role of General Personnel Council in satisfying the needs 

of human competencies in the Palestinian National Authority ministries. Also this study 

aims to know the impact of General Personnel Council role on the efficiency of recruited 

human resources provided to the Palestinian National Authority ministries. 

A descriptive analytical approach was used and the data was collected by a questionnaire 

and analyzed by using SPSS. 

     The study applied on a stratified random sample of the study population which reach 

(2442)  employees who hold supervisory positions (Deputy of the ministry، Assistant 

deputy، General director، Director، Head of department، and Head of section)  distributed 

on the ministries of Palestinian National Authority- Gaza Strip which are (22) ministries، 

as the researcher distributed (360) questionnaires and received (340) questionnaires with 

response rate (94.4%) . 

 

The study concluded the followings:- 

• The percentage of General Personnel Council's role in the application of human 

resource management functions (employment group) reached (68.19%). 

• The percentage of efficiency elements availability in recruited human resources 

reached (69.78%). 

• There is a positive relationship between General Personnel Council's role in the 

application of human resource management functions (employment group) and 

satisfying the needs of Palestinian ministries from human competencies with 

correlation degree (0.808). 

• The results revealed that (65.6%) of variances in the level of satisfying the 

ministries' needs of human competencies related to independent variables ( 

selection، job analysis، and appointment) and the remaining (34.4%) related to 

other variables. 

The study recommended the followings:- 

• Developing a comprehensive strategy for human resource management in the 

Palestinian National Authority ministries by General Personnel Council in 

coordination with the relevant authorities such as ministry of planning and 
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ministry of finance in order to enhance the level of human resource management 

in the governmental ministries. 

• General Personnel Council have to adopt a clear and scientific approach in the 

application of human resource management functions as this will lead to recruit 

human competencies.  

• General Personnel Council should adopt a clear strategy based on recruiting 

human competencies، minimizing negative manifestations and marginalization 

and enhancing a new culture based on competencies. 

• Developing indicators that help in determining the level of development in human 

resource efficiency in the Palestinian ministries. 
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  :مقدمةال

 أهـم مـع المباشـر لتعاملهـا نظـراً  كبيـرة بأهميـة األعمـال منظمـات فـي البشـرية المـوارد إدارة تحظى
 أخذ ولقد ، المنظمات لنجاح األساسي المحرك يعتبر الذي البشري المورد وهو المنظمة في مورد
 يتطلـب استراتيجياً  دوراً  البشرية الموارد إلدارة فأصبح وتخصصًا، شموالً  أكثر ليصبح يتسع دورها
  إليها الموكلة والمسؤوليات المهام من العديد لممارسة متخصصة كفاءات توافر

بهـــا منظمـــات األعمـــال أو المنظمـــات  تحيـــىوُيعـــد العنصـــر البشـــري مـــن أهـــم المـــوارد التـــي 
مــن المصــادر المهمــة  اســي لجميــع نشــاطات المنظمــة ومصــدًراالعامــة، كمــا يعتبــر المحــرك األس

ع طبيعـة األعمـال التــي لفاعليتهـا خاصـة عنـدما يتميـز بنوعيــة مهاريـة ومعرفيـة وقـدرات تــتالءم مـ
معروف اليوم بأن التغيرات الحاصلة فـي بيئـة األعمـال انعكسـت هو وكما . يمارسها في المنظمة

ـــة المـــوارد البشـــرية المهاريـــة  بآثارهـــا ـــذي اســـتلزم إعـــادة النظـــر بتركيب علـــى المنظمـــات، األمـــر ال
علقــــة باالســــتقطاب والمعرفيــــة وتطــــوير قــــدراتها األدائيــــة مــــن خــــالل التركيــــز علــــى أنشــــطتها المت

  .)13: 2005المدهون، (واالختيار والتعيين والتوجيه والمتابعة للموارد البشرية 

ن العنصـــر البشـــري يعتبـــر أهـــم مـــورد فـــي المنظمـــة والمحـــرك األساســـي لنجاحهـــا، أل اونظـــرً 
 اإلســـهامعالوة علـــى دوره المباشـــر فـــي ،العامـــل الرئيســـي فـــي رفـــع كفـــاءة إدارة المنظمـــةه باعتبـــار 

 المنظمــة فــي تحقيــق أهــدافها، إال أن محــددات النجــاح اليــوم لــيس فــي امــتالك) اأو ســلبيً (ا بًيــإيجا
للمــوارد البشــرية المؤهلــة ذات هــا وٕانمــا يتمثــل فــي مــدى امتالك ،ذلك المــورد باعتبــاره أهــم مــوردلــ

 ،ريهي المحور األساسي والمحدد الرئيسـي ألهميـة المـورد البشـ الكفاءة العالية،ألن درجة الكفاءة
  . )41: 2001السلمي، ( البشريةت ومن هنا برز مفهوم الكفاءا

ألن الكفـــاءات  وتعــد الكفـــاءات البشـــرية مـــن أهـــم المــوارد األساســـية الموجـــودة فـــي المنظمـــة،
البشرية هي مجموعة المعارف والقدرات والمهارات المتوفرة فـي شـخص مـا والتـي تمكنـه مـن أداء 

بوزيد، ( على مواجهة التحديات المستقبلية اويتعداها ليصبح قادرً ية أكثر بل واجباته وأعماله بفعال
2012 :50.( 

كمن في قيمـة مواردهـا البشـرية والمتجسـدة فـي كفاءاتهـا الفرديـة تإن القيمة الحقيقية للمنظمة 
ة فيهـــا منــوالجماعيــة كمحصــلة لــرأس مالهـــا الفكــري وقــدرتها علــى توظيـــف المعرفــة والمهــارة الكا

: 2004يحضية، ( بيقات تحقق األداء المتميز وبالتالي تحسين قدراتها التنافسيةوتحويلها إلى تط
ألداء المنظمات، وهـذا يتطلـب مـن المؤسسـات  اا أساسيً كون الكفاءات البشرية تعد محددً ، )423

الراغبـــة فـــي التفـــوق التنافســـي أن تحســـن االســـتثمار فـــي موجوداتهـــا البشـــرية وأن تســـعى لجـــذب 
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ـــاءات ذات القـــدر  ـــالي تســـتطيع المؤسســـة التميـــز عـــن الكف ات والمهـــارات والمعـــارف المتميـــزة وبالت
 ).2: 2013المقادمة، ( ومرموقة ةعالي ةمنافسيها واكتساب مكان

فرضـــته المتغيـــرات  اجديـــدً  ابعـــدً للكفـــاءات البشـــرية باعتبارهـــا  ســـتراتيجيةااللألهميـــة  انظـــرً و 
رضــها فقــد ازداد توجــه المنظمــات فــي لمواجهــة مختلــف التحــديات والصــعوبات التــي تعت الجديــدة
علــى اســتقطاب الكفــاءات البشــرية ســواء فــي مؤسســات القطــاع العــام أو فــي مؤسســات  التركيــز
 .)1: 2009والخوالدة، الصراف ( الخاص القطاع

تنميـــة إدارة و  عـــن المســـئولويـــأتي دور ديـــوان المـــوظفين العـــام كونـــه الجهـــاز اإلداري األول 
 األساسـيمـن القـانون ) 78( رقـم الخدمـة المدنيـة والمخـول وفـق المـادة الموارد البشـرية فـي قطـاع

العامة وتطويرها، وعليه فـإن الجهـد  باإلدارةبتطوير كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية لالرتقاء 
الموارد البشرية يقع علـى عـاتق ديـوان المـوظفين العـام بالتواصـل والتنسـيق مـع ذوي  إلدارة الكبير

، )82: 2014أبــــو شــــريعة، ( التابعــــة للســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية لــــوزاراتاالختصــــاص فــــي ا
تطـوير  بسـعيها نحـوهـذا الـدور  التـي جـاءت لتؤكـد علـىرسـالة ديـوان المـوظفين العـام ل باإلضافة

رفـع كفـاءة المـوارد البشـرية واألنظمـة اإلداريـة والتأكـد مـن تطبيـق مـن خـالل نظام الخدمة المدنية 
ـــة للمـــواطن النظـــام علـــى مـــوظفي ا لدولـــة بتجـــانس وشـــفافية ومســـاواة لضـــمان تقـــديم خدمـــة نوعي

  .)19/4/2014البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام، ( الفلسطيني

ولهــذا يعتبــر اســتقطاب وتعيــين الكفــاءات البشــرية المتــوفرة فــي ســوق العمــل لشــغل وظــائف 
ن المـوظفين العـام ولـذلك نجـد بـأن هـذا الخدمة المدنية أحـد أهـم األهـداف الرئيسـة وراء نشـأة ديـوا

والذي يسعى إلـى تحقيقـه  ،الهدف يحتل مكانة عالية ضمن أولويات ومهام ديوان الموظفين العام
حيث تبرز أهميته من خالل المشاركة في وضع القواعد الخاصة بـإجراء امتحانـات تنافسـية بـين 

الالزمــة لعقــد تلــك االمتحانــات وذلــك  اإلجــراءاتالمتقــدمين للتعيــين فــي الوظــائف العامــة واتخــاذ 
 .)14: 2012، تقرير الخدمة المدنية( المعنية األخرىبالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات 

تعـرف علـى دور ديـوان المـوظفين فـي تلبيـة احتياجـات لل الدراسـةهـذه  ومن هنـا كـان منطلـق
  .الوزارات الحكومية من الكفاءات البشرية
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  :الدراسة االستطالعية

لحـرص الباحـث علـى اختيـار موضـوع بحـث يـتم االسـتفادة منـه علـى المسـتوى الشخصـي  ونظًرا 
كونــه الجهــاز اإلداري المســؤول عــن رفــد  ديــوان المــوظفين العــاموكــذلك علــى مســتوى  ،للباحــث

دراســة اسـتطالعية وذلــك ليتأكــد  بإعـدادالباحــث قـام فقــد ، الـوزارات الحكوميــة مـن الكــوادر البشـرية
 اســتبانة بنــاءحيــث تــم  ،مــدى وجــود مشــكلة فــي تلــك الكفــاءاتنتــائج هــذه الدراســة مــن مــن خــالل 

) مـدير عـام، نائـب مـدير عـام، مـدير دائـرة، رئـيس قسـم(فئة  إلى اموجهً سؤًال ) 14(تتضمن عدد 
ولهم عالقة مباشرة مـع  في العديد من الوزارات الحكومية، ممن يعملون في مجال الموارد البشرية

دارة إات تخـص دور ديـوان المـوظفين العـام فـي قـر ف) 8( ةتضـمن االسـتبان ،فين العامديوان الموظ
المعارف، (فقرات لقياس الكفاءات البشرية من خالل ) 6(و ) مجموعة التوظيف(الموارد البشرية 

باسـتخدام برنـامج  إحصـائياوتم تحليلهـا  ستبانةا) 24(حيث تم توزيع عدد ، )المهارات،السلوكيات
)spss (حصول على النتائج التي سيتم عرضها كما يليلل:-  

 :الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات : أوالً 

  .وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
  )1(جدول  

 عينة الدراسة االستطالعية موزعة حسب مكان العمل
 النسبة  التكرار  الوزارة

 8.3  2 التربية والتعليم
 16.7  4 الصحة
 8.3  2 العمل

 8.3  2 األشغال العامة واإلسكان
 8.3  2 وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت

 8.3  2 الحكم المحلي
 8.3  2 األوقاف والشؤون الدينية

 4.2  1 العدل
 4.2  1 التخطيط
 4.2  1 الداخلية
 20.8  5 االقتصاد
 100.0 24 المجموع
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  )2( رقم جدول
 سة االستطالعية موزعة حسب المسمى الوظيفيعينة الدرا

 النسبة  التكرار  المسمى الوظيفي

 41.7  10 مدير عام
 8.3  2 نائب مدير عام

 16.7  4 رئيس قسم
 33.3  8 مدير دائرة
 100.0 24 المجموع

% 16.7مدراء دوائر، % 33.3هم مدراء عامين، % 41.7يتضح أن ) 2(من خالل جدول 
  .ئب مدير عامنا% 8.3و أقسامرؤساء 

  الوزن النسبي لفقرات المجاالت : ثانيًا 

  :تحليل فقرات االستبانة 

لمعرفة ) لعينة واحدة Tاختبار(لتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعلمية 
  . ةللمبحوثين في هذه االستبان متوسطات درجات االستجابة

  :تحليل جميع فقرات االستبيان 

لمعرفة متوسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج موضحة في الجدول  Tار تم استخدام اختب
 - :التالي 

  ) 3(جدول 
  لكل فقرة من فقرات الدراسة االستطالعية) .sig(المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 م
  

  الفقرة
الوسط 
  الحسابي

قيمة 
  االختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
  الفقرة

 المعنوية
p- value  

1-  
الموظفين بمعارف تتالءم مع متطلبات الوظيفة  يتمتع

  .المطلوبة
3.75  27.19 75.0 2 .000  

2-  
يتميز الموظفين بخبرات تتالءم مع متطلبات الوظيفة 

  .المطلوبة
3.71  26.32 74.2 4 .000  

  000. 11 66.7 17.81  3.33  .يتمتع الموظفين بسلوكيات وظفيه عالية  -3
  000. 1 80.8 36.00  4.04  .صفات وظيفية محددةيتم تعيين الموظفين بناًء على موا  -4
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 م
  

  الفقرة
الوسط 
  الحسابي

قيمة 
  االختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
  الفقرة

 المعنوية
p- value  

  000. 6 70.8 19.64  3.54  .يتميز موظفين الوزارة بإنجاز أعمالهم بسرعة وجودة عالية  -5

6-  
نجاز أعمالهم إلدى الموظفين مهارات متنوعة تمكنهم من 

  .بكفاءة وفاعلية
3.21  16.87 64.2 13 .000  

7-  
وان الموظفين ية في ديتلعب سياسات توظيف الموارد البشر 

ءات متميزة ومؤهلة تأهيًال فعاًال في توفير كفا االعام دورً 
  اعاليً 

3.50  23.74 70.0 7 .000  

8-  
توجد بطاقات وصف وظيفي للوظائف الخاصة بالوزارة 

  .ومعتمدة لدى الديوان
3.58  18.90 71.7 5 .000  

9-  
فاعل لتخطيط الموارد البشرية من قبل ديوان  إسهاميوجد 

  .لعامالموظفين ا
2.88  17.66 57.5 14 .000  

10-
تتسم سياسات استقطاب الموظفين لدى ديوان الموظفين 

  .العام بنجاعتها في استقطاب الكفاءات من الموارد البشرية
3.38  23.26 67.5 10 .000  

11-
تسهم آليات اختيار الموظفين المطبقة لدى ديوان 

  .الموظفين العام في اختيار أفضل الكفاءات
3.42  21.58 68.3 8 .000  

12-
تتميز إجراءات التعيين لدى ديوان الموظفين العام 

  .بالشفافية والوضوح
3.75  27.19 75.0 3 .000  

13-

اختبارات التوظيف التي يجريها ديوان الموظفين العام 
الختيار موظفي الوزارات تفرز كفاءات عالية من الموارد 

  .البشرية
3.42  18.02  68.3 9 .000  

14-

يجريها ديوان الموظفين العام الختيار  المقابالت التي
موظفي الوزارات تعكس الحاجة الفعلية لوضع الشخص 

  .المناسب في المكان المناسب
3.33  17.81 66.7 12 .000  

  0.00  70.0 38.78  48.83  المجال إجمالي 

على  يتم تعيين الموظفين بناءً (الرابعة  للفقرةالوزن النسبي أن يتضح ) 3( رقم من خالل جدول
 األولى، تلتها الفقرة % 80.8بوزن نسبي بلغ  األولىاحتلت المرتبة .) وظيفية محددة مواصفات

احتلت المرتبة الثانية بوزن ) بمعارف تتالءم مع متطلبات الوظيفة المطلوبة ونيتمتع الموظف(
من قبل يوجد مساهمة فاعلة لتخطيط الموارد البشرية (بينما كانت الفقرة التاسعة %   75نسبي 

  .األخيرةاحتلت المرتبة ") ديوان الموظفين العام 
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  التعليق على نتائج تحليل الدراسة االستطالعية : ثالثاً 

  -: توصل الباحث للنتائج التاليةللدراسة االستطالعية فقد  اإلحصائي التحليلمن خالل 

 )الكفاءات البشرية( بخصوص المتغير التابع •

علــى ) عاليــة وظيفيــةبســلوكيات  ونيتمتــع الموظفــ(وظفين حصــلت الفقــرة الخاصــة بســلوك المــ - 
التــي يمتلكهــا المــوظفين  ت، وكــذلك حصــلت الفقــرة الخاصــة بالمهــارا%)66.7(متوســط حســابي 

ـــدى المـــوظفين مهـــارات متنوعـــة تمكـــنهم مـــن ( ـــاءة وفاعليـــةإل التـــي يمتلكهـــا ) نجـــاز أعمـــالهم بكف
فــي  قصــور نســبيلنســب وجــود ، ويتضــح مــن هــذه ا%)64.2(المــوظفين علــى متوســط حســابي 

الســـلوك  نأخاصـــة و  الكفـــاءات البشـــرية التـــي يـــتم تزويـــد الـــوزارات بهـــا مـــن قبـــل الـــديوانمســـتوى 
 الكفاءات البشرية ومكونات والمهارات من عناصر

 )دور ديوان الموظفين العام(بخصوص المتغير المستقل  •

عل لتخطـيط المـوارد البشـرية فا إسهاميوجد (حصلت الفقرة الخاصة بالتخطيط للموارد البشرية  - 
، وكـذلك حصـلت الفقـرة الخاصـة %)57.5(على متوسـط حسـابي )من قبل ديوان الموظفين العام

تتسم سياسات اسـتقطاب المـوظفين لـدى ديـوان (بسياسات االستقطاب لدى ديوان الموظفين العام 
توســط حســابي علــى م) المــوظفين العــام بنجاعتهــا فــي اســتقطاب الكفــاءات مــن المــوارد البشــرية

، كما وحصلت كل من الفقرتين الخاصتين بعملية االختيار في ديوان الموظفين العام %)67.5(
، )تسهم آليات اختيار الموظفين المطبقة لدى ديوان الموظفين العام في اختيار أفضـل الكفـاءات(
فـرز كفـاءات اختبارات التوظيف التـي يجريهـا ديـوان المـوظفين العـام الختيـار مـوظفي الـوزارات ت(

، حيــث يتضــح مــن هــذه النســب وجــود )68.3(علــى متوســط حســابي )عاليــة مــن المــوارد البشــرية
بعض القصور في الدور الذي يؤديه ديوان الموظفين العام والـذي مـن خاللـه يـتم تزويـد الـوزارات 

 .الفلسطينية بالموارد البشرية

  الخالصة: رابعاً 

شـرية المسـتقطبة مـن قبـل بالمـوارد ال كفـاءة في قصور نسبيومن خالل هذه النسب يتضح وجود 
ن أال إ استقطاب تلك الموارد في مجالديوان الموظفين العام ل ويوجد دورديوان الموظفين العام، 

، ممــا تطلــب البحــث فــي هــذه المشــكلة التــي تــم بلورتهــا فــي العنــوان لــى تعزيــزإهــذا الــدور يحتــاج 
الفلسـطينية مـن الكفـاءات  جات وزارات السلطة الوطنيةدور ديوان الموظفين العام في تلبية احتيا"

جــل تقــديم التوصــيات التــي مــن خاللهــا يمكــن النهــوض بهــذا الــدور والــذي أالبشــرية، وذلــك مــن 
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تــوفير المــوارد البشــرية ذات الكفــاءة العاليــة التــي تمكــن الــوزارات يــنعكس علــى قــدرة الــديوان علــى 
  .عليةالفلسطينية من القيام بمهامها بكفاءة وفا

  : مشكلة الدراسة 

 بـــالموارد الحكوميـــة المؤسســـات درفـــ فـــي العـــام المـــوظفين ديـــوان يلعبـــه الـــذي الرئيســـي للـــدور انظـــرً 

 ،المؤسسات تلك في العاملين باختيار تختص وٕاجراءات وأنظمة سياسات تطبيق خالل من البشرية
 التـي الصـعوبات إطـار فـيو ، المـوارد لتلـك حتضـنةالم الحكوميـة الجهـات على يراتثتأ من لها وما

 المتسـارعة التكنولوجيـة والتطورات الهائل المعرفي االنفجار نتيجة الحكومية الوزارات أغلب تعانيها

 تسـعى رؤية تبني المؤسسات تلك من تطلب ذلك كل ،)3: 2014أبو شريعة، ( الحديثة والتقنيات

ـــك الصـــعوبات البشـــرية الكفـــاءات اســـتقطاب إلـــى ـــى تل ـــب عل  إبـــراز يســـتوجب ضـــرورةممـــا  ،للتغل
ـــة ال ـــوزارات الحكوميـــة مـــن ل التـــي ينتهجهـــا ديـــوان المـــوظفين العـــاممنهجي تلبيـــة احتياجـــات تلـــك ال

  .الكفاءات البشرية

الضـوء علـى دور ديـوان المـوظفين  سـلطهـذه الدراسـة لت تـأتي أشرت إليه سـابًقا لما ونظًرا
 الدراسـة مشـكلة فـإن ،ات البشـريةمـن الكفـاء وزارات السـلطة الوطنيـةالعـام فـي تلبيـة احتياجـات 

  - :التالي الرئيس التساؤل في صياغتها يمكن

من الكفاءات  وزارات السلطة الوطنيةاحتياجات في تلبية ديوان الموظفين العام  دورما " 
  "البشرية

  -: اآلتيةالتساؤالت  وسيتم اإلجابة عن سؤال الدراسة من خالل
 ؟للوزارات الفلسطينية ه ديوان الموظفين العامما مستوى التحليل الوظيفي الذي يقوم ب .1
 للوزارات الفلسطينية؟ ديوان الموظفين العام الذي يقوم بهما واقع التخطيط للموارد البشرية  .2
 للوزارات الفلسطينية؟ ديوان الموظفين العام الذي يقوم بهاالستقطاب  واقعما  .3
 لوزارات الفلسطينية؟ل ديوان الموظفين العامالذي يقوم به االختيار  واقعما  .4
 للوزارات الفلسطينية؟ ديوان الموظفين العامالذي يقوم به التعيين  واقعما  .5
 الفلسطينية؟ما درجة كفاءة الموارد البشرية المستقطبة في الوزارات  .6
من  وزارات السلطة الوطنيةاحتياجات تلبية  بمدى العام ديوان الموظفين مهام عالقة ما .7

  ؟الكفاءات البشرية
على تلبية احتياجات الوزارات يوجد اثر ذو داللة إحصائية لدور ديوان الموظفين العام  هل .8

  .الفلسطينية من الكفاءات البشرية
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  :الدراسةمتغيرات 

  :تتمثل متغيرات الدراسة في

دور ديوان الموظفين العام والمتعلق بتزويد وزارات السلطة الفلسطينية : المتغير المستقل .1
 -: اآلتيلكفاءات البشرية وسيتم قياسه من خالل باحتياجاتها من ا

 .التحليل الوظيفي  -أ 
 .تخطيط الموارد البشرية  - ب 
 .االستقطاب  - ج 
 .االختيار  -د 
 .التعيين  - ه 

درجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشـرية، وسـيتم قياسـه مـن : المتغير التابع .2
 د علـــى دراســــةحيـــث تـــم اختيارهـــا باالعتمـــا )الســـلوكياتالمهـــارات،  معـــارف،ال(خـــالل 

 .)10: 2011، آسيه( ،)50 :2010وصولح،  منصوري(، )16: 2013المقادمة، (

  :التابعالشكل التالي يوضح العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير 

 

 
  

  

  

  

  

  

  
  

 الباحثُجرد بواسطة : المصدر

  )1(شكل رقم 
 يوضح العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابعنموذج 

 المعارف
 التحليل الوظيفي

 طيط الموارد البشريةتخ

 االستقطاب

 االختيار

 التعيين

دور ديوان الموظفين العام 
الفلسطينية  السلطة وزارات بتزويد المتعلق

 باحتياجاتها من الكفاءات البشرية

  المهارات

 السلوكيات

درجة تلبية احتياجات 
الوزارات من الكفاءات 

  البشرية
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 : فرضيات الدراسة

  :ك كالتاليومتغيرات الدراسة وذل مصياغة الفرضيات لكي تتالء متـق في ضوء ما سب

بـين )  α ≥ 0.05 (توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  :)الرئيسـة( األولى ةالفرضي
  .دور ديوان الموظفين العام ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية

  

  - : ا����� ا��ر�� ا��ر��ت إ�� ��ز���� �م ا��ر�� ھذه و�����ر

بــين دور ديــوان المــوظفين )  α ≥ 0.05 ( توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .1
 .العام في التحليل الوظيفي ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية

بــين دور ديــوان المــوظفين )  α ≥ 0.05 (توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .2
 .اءات البشريةالعام في تخطيط الموارد البشرية ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكف

بــين دور ديــوان المــوظفين )  α ≥ 0.05 (توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .3
 .العام في االستقطاب ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية

بــين دور ديــوان المــوظفين )  α ≥ 0.05 (توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .4
 .ة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشريةالعام في االختيار ودرج

بــين دور ديــوان المــوظفين )  α ≥ 0.05 (توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .5
 .العام في التعيين ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية

بــين دور ديــوان )  α ≥ 0.05 (ثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى أيوجــد  :الفرضــية الثانيــة
تلبيـــة احتياجــات الـــوزارات مـــن الكفــاءات البشـــرية، وذلــك باســـتخدام نمـــوذج  فــيالمــوظفين العـــام 

 .االنحدار الخطي المتعدد                       

 :الفرضية الثالثة

فـي متوسـطات اســتجابة )  α ≥ 0.05 (توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مســتوى    . أ
الموظفين العام في تلبية احتياجات وزارات السلطة الوطنيـة  دور ديوان"المبحوثين حول 

 -نــــوع الوظيفــــة  -العمـــر  - الجــــنس(تعــــزي للمتغيــــرات الشخصـــية التاليــــة " الفلســـطينية 
  ).مكان العمل -سنوات الخبرة  -المؤهل العملي 
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فـــي متوســـطات اســـتجابة ) α≥0.05(توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى   . ب
 العمـر -الجـنس(تعزي للمتغيرات الشخصية التالية " الكفاءات البشرية" المبحوثين حول 

 ).العمل مكان -الخبرة  سنوات -العملي  المؤهل -الوظيفة  نوع -

  :الدراسةأهداف 

 :التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى

 .سطينيةالكفاءات البشرية للوزارات الفل استقطابتقييم دور ديوان الموظفين العام في  .1
 .من قبل ديوان الموظفين العامالتعرف إلى درجة كفاءة الموارد البشرية المستقطبة  .2
الكشف عن الوظائف التي يقوم بها ديوان الموظفين العام لتلبية احتياجات الوزارات  .3

 .الفلسطينية من الكفاءات البشرية
ية بغية التركيز عليها الكفاءات البشر  استقطابفي  على أكثر الوظائف تأثيًراتسليط الضوء  .4

 .والعمل على تطويرها
تقديم توصيات لديوان الموظفين العام وأصحاب القرار في الوزارات الفلسطينية تتعلق بسبل  .5

 .ليات تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشريةآتطوير 

  :الدراسةأهمية 

ا ولكونها من المواضيع التي وحداثته ألصالتها ن جهة نظرشكل الدراسة أهمية كبيرة ألكثر متُ 
  :التالية الجوانب في تكمن الدراسة هذه أهميةفإن  لذلك ،لم يتم التطرق لها من قبل

 :أهمية الدراسة بالنسبة لديوان الموظفين العام  .1
على الدور األساسي لديوان الموظفين العام  للتعرف الفرصة الدراسة نتائج تعطي - 

 .رات من الكفاءات البشريةالوزا تفي تلبية احتياجا والمتمثل
تشكل الدراسة مصدر مهم للمعلومات الستنادها لنتائج واقعية ُتمكن ديوان الموظفين  - 

 .الوزارات من الكفاءات البشرية تفي تلبية احتياجا هدور العام من مراجعة 
وضع ديوان الموظفين العام في الصورة الحقيقية للكوادر البشرية التي يعمل على  - 

 .استقطابها
توضيح مدى كفاءة الموارد البشرية التي يفرزها ديوان الموظفين العام للوزارات  - 

 .الفلسطينية
االستفادة من التوصيات والمقترحات التي ستخرج بها الدراسة والعمل على تطبيقها بهدف  - 

 .جلب الكفاءات البشرية
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 : بالنسبة للوزارات الحكومية األهمية .2
لموظفين العام ومدى حرصه على النهوض بجودة الوقوف على الدور الرئيس لديوان ا - 

 .الوزارات من الكفاءات البشرية تتلبية احتياجااألداء الحكومي من خالل العمل على 
توفر معلومات واضحة لصناع القرار عن وضع الكوادر البشرية في الوزارات من حيث  - 

 .الكفاءة لمعرفة سبل تطويرها واالرتقاء بتلك الكوادر
للمدراء لمعرفة الطريق المثلى لتطوير الكوادر الموجودة لديهم من خالل تعتبر مرجعا  - 

 .تسليط الضوء على مواطن الضعف لدى تلك الكوادر

 : الدراسة بموضوع والمهتمين للباحثين بالنسبة  .3

ن الموظفين ديوا الوظائف التي يقوم بهاعلى  التعرف من العلمي بالبحث المهتمين تمكين - 
  .الفلسطينيةاجات الوظيفية للوزارات تلبية االحتيالعام ل

 .بالمجال للمهتمين مستقبلية ألطروحات وأفكار توصيات تقديم - 
في الوظائف التي تلبي  والعملية العلمية معرفته زيادة في الدراسة تسهم أن في الباحث يأمل - 

 .احتياجات الوزارة الفلسطينية من الكفاءات البشرية
  .الموارد البشرية إدارة مجال في مستقبلية أخرى راساتد نحو انطالق نقطة الدراسة شكلتُ  - 

  : حدود الدراسة

  :هذه الدراسة في إطار الحدود التالية تجرyأُ 
دور ديوان الموظفين العام في تلبية الدراسة للتعرف على  اقتصرت:الموضوعية  الحدود .1

ة الموارد ، في ضوء وظائف إدار من الكفاءات البشرية وزارات السلطة الوطنيةاحتياجات 
 ).التحليل الوظيفي، التخطيط للموارد البشرية، االستقطاب، االختيار، التعيين(البشرية

 .هذه الدراسة على وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية غزة ُطبقت :المكانية الحدود .2

 2007(عن الفترة من، 2015، 2014 هذه الدراسة في العام تجرyأُ   :الزمنية الحدود .3
  ).2014لى إ

مواقع اإلشرافية فئة الموظفين العاملين في ال مجتمع الدراسة اشتملت  :البشرية حدودال .4
وكيل وزارة ، وكيل مساعد ، مدير عام ،نائب مدير عام ،مدير دائرة ،رئيس : (التالية

، وتم اختيارهم لكونهم االقدر على الحكم على دور ديوان الموظفين )قسم ،رئيس شعبة
وارد البشرية التي يتم استقطابها للوزارات الفلسطينية، نظرًا العام، وتفهم كفاءة الم

  .لمواقعهم االشرافية التي يتقلدونها مما يتيح لهم تقييم الموارد البشرية بشكل افضل
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  : مصطلحات الدراسة

دائـرة حكوميـة مسـتقلة ُتعنـى بشـؤون الخدمـة المدنيـة ويتـولى إدارتـه  :ديـوان المـوظفين العـام - 
تنميــة المــوارد البشــرية فــي قطــاع مهمتــه األساســية هــي إدارة و  س الــوزراءرئــيس يــرتبط بمجلــ

   .)14: 2012، تقرير الخدمة المدنية( ورفدها بالكوادر البشرية الخدمة المدنية
والعناصر الواجب توفرها في سلعة  عن مجموعة الخصائص عبارة هي: تلبية االحتياجات - 

ألن  يدين من تلك الخدمة، ونظًراالمستفمعينة بهدف سد حاجات ورغبات  أو خدمة
مصطلح تلبية االحتياجات في هذه الدراسة يتعلق بالعنصر البشري فإن مجموعة 

المنتدى ( وفي الوقت المناسب بدرجة توافر الموارد البشرية كًما ونوًعاالخصائص تتمثل 
 .)20/5/2014، البشريةالعربي إلدارة الموارد 

 الوزراء لمجلس تتبع التنفيذية السلطة من هام جزء هي :وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية -

أبو شريعة،  ( السياسات والخطط التي تضعها الحكومة مهمتها تنفيذ وزارة،) 22( اعدده ويبلغ

2014  :74(. 

ت المتوفرة في شخص ما هي مجموعة المعارف والقدرات والمهارا :الكفاءات البشرية - 
على مواجهة  ية أكثر بل ويتعداها ليصبح قادًراوالتي تمكنه من أداء واجباته وأعماله بفعال

 .)15: 2013المقادمة، ( التحديات المستقبلية
يقصــد بــه اإلجــراءات التــي تعمــل للوصــول إلــى واجبــات، ومســؤوليات، : التحليــل الــوظيفي  - 

العمـــري، (باإلضــافة إلــى تحديــد الشــخص المناســب لهــا والمهــارات التــي تتطلبهــا وظيفــة مــا 

2012 :117( .  
ويعني توفير األعداد الالزمة من العاملين لكل نشاط مـن أنشـطة : تخطيط الموارد البشرية  -

قــوف المؤسســة ، مــع االهتمــام بوضــع الرجــل المناســب فــي المكــان المناســب، مــن خــالل الو 
د التكامـل بـين الوظـائف المختلفـة فـي الهيكـل ، وضـرورة إيجـاعلى مستوى مهاراتهم وقدراتهم

   ).44: 2011عبد الفتاح، (التنظيمي للمؤسسة 
هــو عمليــة اكتشــاف المرشــحين المحتملــين الــراغبين والمــؤهلين لشــغل الشــواغر : االســتقطاب -

الفعلية أو المتوقعة، بعبارة أخرى يمكن التعبير عـن االسـتقطاب بأنـه حلقـة الوصـل بـين مـن 
 .لمنظمةاظائف في يرغب بملء الو 

هو انتقاء الذين تتوافر فيهم المؤهالت المطلوبـة إلنجـاز مهـام الوظيفـة المعنيـة أو  :االختيار -
 ).55: 2012واألكلبي،  المبيضين(المحددة بالشكل المطلوب 

  



14 
 

  

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  

  

  .إدارة الموارد البشرية: المبحث األول 

  .)مجموعة التوظيف(لموارد البشرية وظائف إدارة ا: المبحث الثاني 

  .الكفاءات البشرية: المبحث الثالث 

الكفــاءات ب )مجموعـة بــالتوظيف(وظـائف المــوارد البشــرية عالقــة : المبحـث الرابــع 
  .ةالبشري



15 
 

  إدارة الموارد البشرية: المبحث األول

  .مقدمةال •
 .مفهوم إدارة الموارد البشرية •

 .أهمية إدارة الموارد البشرية •

 .ف إدارة الموارد البشريةأهدا •

 .وظائف إدارة الموارد البشرية •

 :مجموعة التوظيف  •

  .التحليل الوظيفي -1
 .تخطيط الموارد البشرية -2

 .االستقطاب -3

  .االختيار - 4

 :مجموعة التنمية والتطوير •

  .التدريب -1
 .تخطيط وتنمية المسار الوظيفي -2

  .تقييم األداء -3

 :مجموعة التعويضات والحوافز  •

  .التعويض -1
  .الحوافز - 2

 :مجموعة األمن والصحة العمالية  •

  .األمان -1
  .الصحة - 2

 .مجموعة العالقات العمالية •

  .عالقة وظائف إدارة الموارد البشرية ببعضها البعض •
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  المبحث األول
  إدارة الموارد البشرية

  :مقدمة ال

 حيــث ســيتناول هــذا المبحــثللوصــول إلــى األهــداف المحــددة للدراســة يهــدف هــذا المبحــث 
المنظمات وأهم األهداف التـي تسـعى لتحقيقهـا  م إدارة الموارد البشرية وأهميتها فيالتعريف بمفهو 

مــع شــرح مــوجز عــن المجموعــات التــي تحتويهــا إدارة المــوارد البشــرية مــع توضــيح أهــم وظائفهــا 
  .ببعضها البعض وعالقتها

ألصـول مـن أهـم مواردهـا، وأصـًال مـن أهـم ا لمـوارد البشـرية فـي المنظمـة مـورًدامثـل اتُ حيث 
التــي تمتلكهــا، حيــث ال يمكــن تحقيــق أهــداف المنظمـــة بــدون المــوارد البشــرية التــي يجــب علـــى 
المنظمـــة أن تســـعى جاهـــدة لالهتمـــام بهـــا وتنميـــة مهاراتهـــا وكفاءاتهـــا لتكـــون قـــادرة علـــى تحقيـــق 

لذالك  ).3: 2009شلتوت، (أهداف المنظمة بفعالية، وتساعدها في مواجهة التغيرات والتحديات 
مكانـة رفيعـة، فمـن خاللهـا يمكـن تحقيـق ميـزة وارد البشرية فـي منظمـات األعمـال إدارة المتلت اح

ــد التكنولوجيــا والمعــدات ولكــن يصــعب  ــدة للمنظمــات ال يمكــن تقليــدها، إذ يمكــن تقلي تنافســية فري
ـــد البشـــر واألفكـــار المتولـــدة فـــي رؤوســـهم  تلعـــب إدارة و . )259: 2005الغـــالبي والعـــامري، (تقلي

أنهــا تقــوم ، كمــا لمنظمــاتت التــي تعــاني منهــا افــي توضــيح المشــكال ارد البشــرية دوًرا رئيًســاالمــو 
  .)Invancevich، 2004 : 8(بتطوير الحلول المالئمة لها 

  :مفهوم إدارة الموارد البشرية 

بالعنصر البشري في ولقد تباينت وتعددت التسميات التي أطلقت على اإلدارة المعنية 
 ، وٕادارة القوى العاملة)Personal management(إدارة األفراد : المنظمات منها 

)Manpower Management( وٕادارة الموظفين ،)Employee management( والعالقات ،
وٕان غدا أكثرها انتشارًا ) Human relations(، والعالقات اإلنسانية )Labor relations(العمالية 

  .)25: 2003ي، مرسال(تسمية إدارة الموارد البشرية 

بإعداد  ا من تخطيط هذه الموارد ومروًرامجموعة من العمليات الجزئية بدءً  بأنها عرفت وقد
نظم التحليل والوصف الوظيفي وٕاعداد نظم االختيار والتعيين ونظم تقييم أداء العاملين ونظم 

أبو شيخة، (لمنظمة الحوافز، وانتهاًء بوضع نظم التأديب ونظم السالمة المهنية بما يحقق أهداف ا
2010 :25(.  
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التي يتم  واألنشطةوالعمليات  ستراتيجياتالمجموعة من ا :بأنهاوتعرف إدارة الموارد البشرية 
نوع من التكامل بين احتياجات المؤسسة  إيجادتصميمها لدعم األهداف المشتركة عن طريق 

  ).10 :2010جماز، ( واألفراد الذين يعملون بها

 والعمليات واألنشطة التي يتم تصميمها ستراتيجياتالها مجموعات من اكشواي بأن هاعرفو 
لدعم األهداف المشتركة عن طريق إيجاد نوع من التكامل بين احتياجات المنظمة واألفراد الذين 

  .)12: 2006كشواي، (يعملون بها 

تي تؤثر على كل قرارات ونشاطات اإلدارة ال: "كما ينظر إلى إدارة الموارد البشرية إلى أنها 
  .)Leeds & Looise، 2005 : 109(" طبيعة العالقة بين المنظمة وموظفيها

التــي  واألنشــطة اإلجــراءاتمجموعــة مــن " هــي المــوارد البشــرية  إدارةمفهــوم  أنويــرى الباحــث 
 والتعيــين  تعمــل مــن خاللهــا المنظمــة علــى ســد احتياجاتهــا مــن المــوارد البشــرية المؤهلــة باالســتقطاب

  .اسب وتحقيق أهداف المنظمةبما يتن

 :أهمية إدارة الموارد البشرية 

 فـــــي وضـــــع وتنفيـــــذ الخطـــــط اا رئيًســـــوارد البشـــــرية فـــــي كونهـــــا تـــــؤدي دورً تنبـــــع أهميـــــة إدارة المـــــ
الكليـة  سـتراتيجيةاالالمـوارد البشـرية مـع كـل مـن  اسـتراتيجيةحيث يجب أن تتكامـل  ،ستراتيجيةاال

  ).114: 2008والصباغ،  درة(األخرى لوظيفية ا ستراتيجياتالللمنظمة وا

وكذلك تنبع أهمية الموارد البشرية من أهمية دور الفرد في المنشأة والدور الـذي ينـاط لـه 
والمهام التي يقـوم بهـا حيـث تقـوم إدارة األفـراد بتوظيـف هـذه الطاقـات الكامنـة فـي الفـرد مـن أجـل 

ـــة المنشـــأة وصـــوًال  ـــى األتوجيههـــا فـــي إطـــار خدمـــة ومصـــلحة وٕانتاجي ـــة المرجـــوة إل هـــداف النهائي
  ).11: 2013، الكاللده(

  :ويمكن إعطاء أهمية خاصة إلدارة الموارد البشرية في المنظمات لألسباب اآلتية 

كونهـــا مركـــز الجـــذب المهـــم فـــي المنظمـــة، إذ بواســـطتها تتحـــدد نوعيـــة المـــوارد البشـــرية فـــي  -1
 .األنشطة الوظيفية في المنظمة

 .لوحيد الذي ال يمكن تقليده من قبل المنافسينأنها تتعامل مع المورد ا -2

 .يمكن تخفيض تكاليف الموارد البشرية عن طريق تحسين النوعية وزيادة اإلنتاجية -3

يمكـــن معالجـــة الخطـــأ فـــي ممارســـات إدارة المـــوارد البشـــرية بتكـــاليف أقـــل مقارنـــة بـــاإلدارات  -4
 .)34: 2005الهيتي، (الوظيفية األخرى 
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نهــا أحــد عناصــر اإلنتــاج األساســية والــدور الهــام الــذي يمكــن أن كمــا تكمــن أهميتهــا فــي كو  -5
 .تلعبه إدارة الموارد البشرية في تنمية وتطوير األداء اإلنساني

النمو والتطور التعليمي والثقافي أدى إلى زيادة وعـي العـاملين وثقـافتهم وبالتـالي فـإن طبيعـة  -6
بق، ممــا أدى إلــى ضــرورة وجــود رغبــاتهم وآمــالهم للمســتقبل اختلفــت عمــا هــي عليــه فــي الســا

  .)13: 2014أبو شريعة، ( خبراء يقومون بدراسة السلوك اإلنساني

  - :أهداف إدارة الموارد البشرية 

تحقيقـــه حـــول رفـــع كفـــاءة  إلـــىالمـــوارد البشـــرية  إدارةيـــدور الهـــدف الـــرئيس الـــذي تســـعى 
لعمـــل واألداء الجيـــد للقـــوى العاملـــة بالمنظمـــة، وذلـــك مـــن خـــالل رفـــع مقـــدرتهم علـــى ا اإلنتاجيـــة

الدافعية والرغبة لديهم في العمـل واإلنتـاج وحـب المنظمـة واالنتمـاء لهـا  إيجادوالسلوك السليم، ثم 
  ).37 :2011 عباس،(

: 2012، الحريــري(كمـا إن إدارة المـوارد البشـرية تســهم بكـل وظائفهـا فـي تحقيــق عـدة أهـداف أهمهـا
21:(-  

خاصة الختيـار وتعيـين الكفـاءات مـن المـوظفين  استراتيجياتوضع سياسات وطرق حديثة و  -1
 . اإلدارية المنشأةواألفراد والعاملين في 

 .العمل على تطوير المنظمات والمنشآت اإلدارية من خالل تطوير الكوادر البشرية المتوفرة -2

وتنميــة مــواهبهم  والعمليــة العلميــة كفــاءاتهمتــدريب المــوظفين وتطــوير خبــراتهم اإلداريــة ورفــع  -3
 . يةالثقاف

كما تهدف إدارة الموارد البشرية إلى تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة من خالل اإلدارة الفعالة  -4
 .بما يسهم في زيادة قدرة المنظمة على المنافسةللموارد البشرية 

إتاحــة الفرصــة للمــوظفين والعــاملين بتنميــة مــواهبهم وتطــوير خبــراتهم فــي جميــع المجــاالت  -5
اإلدارية بما يحقق االستجابة بشكل يواكب التطورات الحديثة والقوانين االجتماعية واألسرية و 

  .الخاصة بإدارة الموارد البشرية الحديثة
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  - :وظائف إدارة الموارد البشرية 

على  ، ومن خالل اطالع الباحثلقد تعددت وظائف وعمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية
أن العديد من الكتّاب  رة وتنمية الموارد البشرية وجدداالكتب والدراسات المختلفة والمتعلقة بإ

أبو زيد، (و) 2007صيام، (و ) 2003ديسلر، (منهم ثين قد صنفوا الوظائف في مجموعات والباح
، حيث تم تصنيف وظائف إدارة موضحة في الشكل التاليكما هي ) 2014أبو شريعة، (و) 2008

لوظائف كل مجموعة  ًفاعرض هذا المبحث تعرية سيستسمجموعات رئيالموارد البشرية إلى خمس 
  .يوضح ذلك) 2(شكل رقم  منها وعالقتها ببعض البعض

  )2(شكل رقم 

  وظائف إدارة الموارد البشرية

بتصرف من الباحث استنادًا إلى المراجعات األدبية السابقة وباالعتماد : المصدر
  ).14: 2014أبو شريعة، (، )11: 2007صيام، (على 

 

 التوظيف

  .التحليل الوظيفي - 1
 .تخطيط الموارد البشرية - 2

 .االستقطاب - 3

 االختيار والتعيين - 4

 التنمية والتطوير
 التدريب - 1

 .تنمية المسار الوظيفي - 2

 .تقييم األداء - 3

 التعويضات والحوافز
 .راتب - 1

 .حوافز - 2

  بيئة العمل

 .أمن وسالمة - 1

 .صحة - 2

 .بالعاملين اإلدارةعالقة  - 3

 .بالنقابات اإلدارةعالقة  - 4
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   :مجموعة التوظيف : أوالً 

ـــة المـــوارد البشـــرية ألي منظمـــة  ـــف تركيب مـــا عـــدد األفـــراد المطلـــوب  :مثـــليحـــدد التوظي
رات والخبـــرات الواجـــب توفرهـــا فـــيهم؟، متـــى وكيـــف يـــتم النقـــل أو تـــوظيفهم؟، مـــا المهـــارات والقـــد

 ،)39 :2009جـاد الـرب، ( ؟ر األفـراد المناسـبين فـي كـل حالـةالتعيين أو االستبعاد؟، كيف نختـا
ن أل عنا في هذا المبحث باختصار نظًرا أربع وظائف سنتحدث وتشتمل مجموعة التوظيف على

المسـتقل لـذا تـم إفـراد المبحـث الثـاني بحيـث سـيتناول  عناصر هذه المجموعة هي متغيـر الدراسـة
  . هذه المجموعة بالتفصيل

  : التحليل الوظيفي  .1

تتطلبهـا وظيفـة  والمهارات التـي ،تومسؤوليا يقصد به اإلجراءات التي تعمل للوصول إلى واجبات،
عــرف علــى ويقصــد بــه الت كمـا .)117 :2012العمــري، ( مـا باإلضــافة إلــى تحديــد الشـخص المناســب لهــا

  .)33 :2010أبو شيخة، (يشغلها  واجبات ومسؤوليات كل وظيفة وتحديد مواصفات من

   :تخطيط الموارد البشرية  .2

 االهتمام، مع  الالزمة من العاملين لكل نشاط من أنشطة المؤسسة األعدادويعني توفير  
،  هم وقدراتهمبوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، من خالل الوقوف على مستوى مهارات

أن تحقق  االعتبار، مع األخذ في  وٕاجراء تدريب لكل العاملين من أجل رفع كفاءتهم اإلنتاجية
ببعضها البعض، وربط األنشطة  اإلنتاجيةبين وظائف المؤسسة يتطلب ربط الوحدات  االنسجام

كل المختلفة مع بعضها البعض، وضرورة إيجاد التكامل بين الوظائف المختلفة في الهي
، وتحديد خصائص ومجاالت العمل  وظيفة، وتحسين صفات العاملين بال التنظيمي للمؤسسة

   ).44: 2011 عبد الفتاح،( برفع كفاءة أداء العاملين واالهتمام،  بالمؤسسة

   :االستقطاب .3

 وهو العملية التـي تهـتم بالبحـث عـن، وجـذب األفـراد المناسـبين وجـذبهم مـن بـين األفـراد المـؤهلين
: 2009 جــاد الــرب،(شــحين لشــغل الوظــائف الشــاغرة حتــى يتســنى إتمــام عمليــة االختيــار والمر 
155(  

  :االختيار .4

الذين تتوافر فيهم المؤهالت المطلوبة إلنجاز مهام الوظيفة المعنية أو المحددة  انتقاءهو 
أو الخطوات التي تبدأ، بتقديم طلب  اإلجراءاتبالشكل المطلوب ، أي اعتماد سلسلة من 
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وتنتهي بإنجاز القرار القاضي بالموافقة على من قبل الفرد الذي يرغب بالتوظيف ،  ستخداماال
، المبيضين(موظف واحد لشغل كل وظيفة من الوظائف الشاغرة في المنظمة المعنية  اختيار

  .)55: 2012 كلبي،ألاو 

   :مجموعة التنمية والتطوير : ثانيًا 

ى التحول من التدريب إلى التعلم المستمر، وتمثل يركز نشاط مجموعة التنمية والتطوير عل
في قلب أنشطة الموارد البشرية في أي منظمة،  شطة تدريب وتطوير الموظفين نشاًطا أساسًياأن

وهذه األنشطة الخاصة بالتدريب والتطوير تدعم األفراد نحو تعلم المهارات الجديدة واكتساب 
راد حتى يكون كل فرد بمثابة جزء فعال من فريق مهارات متنوعة، والتأثير على اتجاهات األف

أنشطة التطوير والتنمية تعني التركيز القوي على مفاهيم فعال في منظمة فعالة، كما أن عمل 
الكفاءة والعدالة في المنظمة خاصة عندما يتم دمج هذه األنشطة في األنشطة المختلفة للموارد 

  - :)11: 2012نعيم، ( على الوظائف التاليةيب والتطوير وتشتمل مجموعة التدر  .البشرية

  :التدريب  -1

التي يشغلها  التدريب بأنه نشاط تعليم من نوع خاص بهدف تحسين أداء الفرد في الوظيفة ُيعرف
  .)443: 2004برنوطي، (للمنظمة وهو أحد وسائل تطوير العاملين 

  :تخطيط وتنمية المسار الوظيفي  -2

التحديد المسبق للوظائف والمستويات اإلدارية أو  ،الوظيفييقصد بتخطيط وتطوير المسار 
بما يتفق مع قدراته وخصائصه  سيشغلها المدير أو الموظف أفقًيا أو رأسًيا المحطات الوظيفية التي

أما تعبير تخطيط  المنظمة،وكذلك على تخطيط الموارد البشرية على مستوى  وطموحاته،الشخصية 
نحو  بها، وتطلعهفرد لطبيعة أو مجال العمل التي سيعمل المسار الوظيفي فيتعلق باختيار ال

الوظيفة التي سيشغلها وتخطيط اإلدارة من جانبها لمسار الموظف، وأما تطوير المسار الوظيفي 
   ).141: 2011، ديري( فيتعلق بمساعدة الفرد على بلوغ أهداف المنظمة

 :تقييم األداء  -3

نظام الذي يساعد في قياس وتقييم العالقة بين كفـاءة يعبر مفهوم تقييم كفاءة األداء عن ذلك ال
داء أداء العامــل لوجبــات ومســؤوليات الوظيفــة التــي يشــغلها وكــل مــن ســلوك ومقــدرة العامــل علــى األ

وبما يساعد على التعرف علـى  ودرجة اإلنجاز الفعلية،لمستوى األداء  األفضل والناتج المحقق طبًقا
انـب القـوة فـي الوقـت الحـالي وفـي المسـتقبل للوصـول إلـى أعلـى جوانب القوة والضـعف واسـتثمار جو 

  ).262 :2011، عباس(درجة كفاءة لألداء بما يعود بالفائدة على الفرد والمنظمة والمجتمع 
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الوظيفـة التـي تعنـي وضـع نظـام لتقـويم ويمكن اختصار تعريف عملية تقيـيم األداء فـي أنهـا 
م؟ ولمــاذا م؟ ومتـى  أداء العـاملين يتضــمن كيــف تقـو م؟ وآثــار التقـويم ونتائجــهتتقــو أبــو شــيخة، ( قــو

2010 :33(.  

   :مجموعة التعويضات والحوافز : ثالثاً 

ــدفع للعــاملين فــي المنشــأة مــن المواضــيع الهامــة  التــي القــت يعتبــر موضــوع األجــور التــي ت
ي القطـاع العـام أو سواء فـ واالقتصاد،من العاملين في مجال اإلدارة  يًراكب والزالت تالقي اهتماًما

، وتشــمل وذلــك لمــا لألجــور مــن أثــر مباشــر علــى مســتوى المعيشــي للعــاملين الخــاص،القطــاع 
  -:مجموعة التعويضات والحوافز على الوظائف التالية 

ساس ساعات العمل، على أ ما يدفع للعاملين محسوًبا يعرف األجر بأنه:  )الراتب( التعويض -1
علــى عــدد ســاعات  االعتمــادخــالل فتــرة زمنيــة معينــة دون يــدفع للفــرد  بينمــا الراتــب هــو مــا

 .)259 :2010 ،وآخرون عبد الوهاب( العمل

. )13: 2012نعـيم، ( الـوظيفيالمـال الـذي يتقاضـاه الشـخص مقابـل أدائـه  بأنها ويعرف أيضً      
و أبـ( تحديـد قيمـة كـل وظيفـة وأهميتهـا النسـبية وتحديـد أجرهـافيقصد به تصميم نظام األجور أما 

 .)33: 2010شيخة، 

مكافــآت ماليــة إضــافية غيــر الراتــب األساســي تشــمل اإلجــازات المدفوعــة والرســمية  :الحــوافز -2
 .)13: 2012نعيم، ( والمرضية والتأمين الصحي

   :مجموعة األمن والصحة العمالية : رابعاً 

تي والحماية للعاملين في مكان العمل من المواضيع الهامة ال األمنيعد موضوع توفير 
استدعت اهتمام جميع الدول الصناعية لما له من تأثير كبير ومباشر في معنويات األفراد 

فالفرد الذي يشعر بأن إدارة  ثانيةوٕانتاجهم من جهة، وعلى تكلفة العمل ومعدل دورانه من جهة 
المنظمة التي يعمل فيها تهمها حياته وسالمته وتسعى جاهدة لحمايته من أخطار مهنته التي 

 المنظمة وٕانتاجيةاولها لديها، وهذه أمور جميعها لها تأثير مباشر على معدل دوران العمل يز 

  ).183 :2011 عباس،(

أبــو (تعنــي هــذه الوظيفــة وضــع نظــم الســالمة المهنيــة والرعايــة الصــحية واالجتماعيــة للعــاملين و 
  ).33: 2010شيخة، 
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  :العالقات العمالية : خامساً 

قيق التكامل بين مصالح الفرد والمؤسسة والعمل علـى إيجـاد جـو تهدف هذه الوظيفة إلى تح
نفســـي مناســـب للعمـــل، ويتطلـــب ذلـــك مـــن إدارة المـــوارد البشـــرية العمـــل المســـتمر لمعرفـــة اتجـــاه 

 .)113: 2012نعيم، ( العاملين ورغباتهم

  :مالحظتانومن خالل استعراض الوظائف وماهيتها تبرز 

مـن هـذا المفهـوم  طالًقـابعض وتتـأثر بـأي خلـل فيهـا، وانالـ بعضـهابأن جميع الوظائف مرتبطـة  -1
فمـــن الضـــروري أن تعمـــل وظـــائف المـــوارد البشـــرية ضـــمن نظـــام فعـــال ومتكامـــل يـــؤثر ويتـــأثر 

  .البعض يبعضه

بعض الوظائف ُتناط مسؤولية القيام بها إلى إدارة الموارد البشرية في النظام الحكومي ككل،  -2
رة الموارد البشرية داخـل المؤسسـة وبالتعـاون مـع مـديري وبعضها ُتسند بشكل أساسي إلى إدا

  .)49: 2009 جاد الرب،( اإلدارات والدوائر داخل المنظمة

أصبح المنهج المتكامل والنظرة الشمولية إلدارة الموارد البشرية هي النظرة الحديثـة لهـذه قد و 
مليـــة واحـــدة مترابطـــة هـــي اإلدارة، وأصــبح ُينظـــر إلـــى إدارة المـــوارد البشـــرية علـــى اعتبــار أنهـــا ع

االستقطاب واالختيار والتعيين واالستبقاء، وٕادارة شؤون الموظفين والتدريب وتقييم األداء واألجور 
والترقيات والخدمات وعالقات العمل، وهنا تبرز أهمية التكامل الواجب توافره لربط هـذه األنشـطة 

خبـراء (مـدخالت نظـام فرعـي آخـر الفرعية والنظر إلى مخرجـات كـل نظـام فرعـي منهـا علـى أنـه 
  .)27: 2006بميك، 
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  المبحث الثاني
  )مجموعة التوظيف(وظائف إدارة الموارد البشرية موضوع الدراسة 

 )التعيين،في ، تخطيط الموارد البشرية ، االستقطاب ، االختيارالتحليل الوظي(

  - :المقدمة 

مــن وظــائف إدارة وظــائف  خمــس عــنســيتناول هــذا المبحــث بشــيء مــن التفصــيل الحــديث 
وهي مجموعة التوظيف، كونها الوظائف  الموارد البشرية باعتبارها محور الدراسة التي بين أيدينا

علــى المــوارد البشــرية التــي تحتاجهــا المؤسســة لشــغل وظيفــة ل ننــا الحصــو كالتــي مــن خاللهــا يم
  .معينه لمهام ومتطلبات شغل هذه الوظيفة

لذا وسعيا من الباحث للوصول إلى األهداف المحـددة للدراسـة سنسـتعرض فـي هـذا المبحـث 
لـذلك يتضـمن هـذا  استندت إليها تلـك الدراسـة ووفًقـا الوظائف األساسية لمجموعة التوظيف والتي

  -:تياآل لمبحثا

  :التحليل الوظيفي: أوالً 

هنـــاك الكثيـــر مـــن الطـــرق والمـــداخل، واألســـاليب والوســـائل اإلداريـــة الهامـــة التـــي تأخـــذ بهـــا 
اإلدارات الهامـــة  الناجحـــة فـــي منظمـــات األعمـــال، وٕان إدارة المـــوارد البشـــرية وهـــي مـــن اإلدارات

مــن أحــد  وتجعلــه" ال والوظــائفتحليــل األعمــ "والرئيســة فــي منظمــات األعمــال، تأخــذ بأســلوب 
والمعلومـاِت  مهامها الرئيسة، ويوفر أسلوب التحليل الشـامل والـدقيق للوظـائف واألعمـال البيانـاتِ 
الحاجـة إلـى  الهامة والدقيقة إلدارة المنظمة عـن واجبـات ومسـؤوليات الوظـائف واألعمـال، ومـدى

الراهنة، أو  جديدة تتطلبها المرحلةتطوير وتحسين الوظائف واألعمال القائمة، أو إنشاء وظائف 
ــم تعــد كافيــة للمنظمــة، بحيــث تؤهلهــا  إلغــاء وظــائف قائمــة لــم تعــد تواكــب متطلبــات العصــر، ول

 لتحمــل تبعــات وتحــديات المنافســة الشــديدة فــي األســواق، وهــذا كلــه مــن شــأنه مســاعدة اإلدارة فــي
  ).13: 2008أبوزايد، ( إدارة مواردها البشرية إدارة ناجحة وفعالة

  :مفهوم التحليل الوظيفي .1

 يقصد بالتحليل الوظيفي بصفة عامة، عملية الحصول على بيانات تفصيلية عن الوظائف،
عمليــة جمــع ودراســة وتحليــل وتســجيل البيانــات المتعلقــة بواجبــات ســلطة الوظيفــة، " ويعــرف بأنــه

: 2011ديـري، ( لهاوكـذلك المتطلبـات األساسـية لشـغ وأبعادها المختلفة، والظروف المحيطة بها،
37( .  
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مــن المواصــفات  األدنــىلتحديــد الحــد  تحليــل الــوظيفي يعــد مــدخًال أساســًياأن الوهنــاك مــن يــرى 
الالزمـــة لـــألداء الســـليم لمهـــام الوظيفـــة، وهـــذا الحـــد يمثـــل المعيـــار الـــذي يمكـــن أن يســـتخدم لفحـــص 

ــة أو للمفاضــلة بــين طلبــي النقــل إ ــات التوظيــف لشــغل كــل وظيف ى وظيفــة أخــرى، أو لــومقارنــة طلب
عبــد (بــين المرشــحين للترقيــة وشــغل وظيفــة أعلــى فــي الهيكــل التنظيمــي للمؤسســة  للمفاضــلة أيًضــا

  .)91: 2011الفتاح، 

بأنـه أسـلوب علمـي مـن شـأنه إعطـاء حقـائق محـددة عـن متطلبـات كـل  ويمكن تعريفة أيًضـا
كـل عنصـر بالشـكل الـذي وتحديـد طبيعـة مهـام  عناصـرها األوليـة، إلـىوظيفة عن طريق تفتيتهـا 

والمهــارات والقــدرات الواجــب توفرهــا فــي شــغل تلــك  يمكــن معــه التعــرف علــى متطلباتهــا الكميــة،
  .)53: 2010عباس، (الوظيفة 

  -:ومن خالل التعريفات يتضح بأن للتحليل الوظيفي مخرجات وهي

  :الوصف الوظيفي  . أ

 "معينــــة وظيفــــة ســــؤولياتعبــــارة عــــن وثيقــــة تزودنــــا بمعلومــــات حــــول المهــــام والواجبــــات وم"
(Mondy & Noe، 2005 : 87)  

الوظيفـــة، وهـــي عليهـــا قائمـــة بالمهـــام والواجبـــات والمســـؤوليات التـــي تحتـــوي  وعرفـــه ديـــري بأنـــه
عبــارات مكتوبــة عمــا يفعلــه شـــاغل  وكــذلك فــان وصــف الوظيفـــة يمثــل قابلــة للمالحظــة، تصــرفات

ه؟ وتشـمل بطاقـة الوصــف ا يـتم القيـام بــالوظيفـة، وكيـف يقــوم بالعمـل، وفـي ظــل أيـة ظـروف، ولمــاذ
ـــي يـــتم أداؤ  الـــوظيفي علـــى المســـمى ـــوظيفي، الواجبـــات الت ديـــري، (للوظيفـــة هـــا، الســـمات المميـــزة ال

2011: 44.( 

   :التوصيف الوظيفي 

ـــة" ويمكـــن القـــول بأنـــه  ـــيم و الخبـــرة و التـــدريب و أي ـــات التعل ـــك الحـــد األدنـــى مـــن متطلب  ذل
 :2010، أبـــو شـــيخه( "لقـــدرات الالزمـــة ألداء الوظيفـــة بدقـــة مواصـــفات أخـــرى مـــن المعـــارف و ا

90.( 

 والمـؤهالت المقبولـة أأدنـى مـن  كحدعبارة عن الوثيقة التي تعطي خطوط عامة بأنه  وُيعرف
  .(Mondy & Noe ، 2005 ،87) معينة وظيفة الشخص ليقوم بأداءالمطلوبة في 
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 :أهمية التحليل الوظيفي 

التقنيات المستعملة للوصول إلى الهدف وهو اإلدارة  ىحدإإال وسيلة أو إن التحليل الوظيفي ليس 
  - :)138: 2011نوري وكورتل، ( يليما ومن فوائد التحليل الوظيفي  البشرية،األفضل للموارد 

، لألعمـالسـب األشـخاص نأر هو أساس وضع نظام سليم لالختيـار والتعيـين، وذلـك الختيـا  . أ
 ن تتوفر بيانات عن الشـروط الواجـب توفرهـاأمتين يجب ساس أعلى  العمليةولكي تتم هذه 
  .و عملأ وظيفةبمن سيشغل 

قيمـه  يتطلب تقدير األجوروضع معدالت  ألن، لألجور ةا لوضع معدالت عادلساسً أيعتبر   . ب
 .احتوائها على عوامل معينه أساسعلى  األعمال

 وفســـح األداءهم فــي العــاملين وذلــك لرفـــع مســتويات وأعــداديعتبــر األســاس لبرمجــة التـــدريب   . ت
 .مجاالت التقدم المادي واالجتماعي لهم

إذ يـــتم قيـــاس أداء الموظـــف حســـب الوصـــف الموجـــود  األداءلتقـــيم  موضـــوعًيا ايـــوفر أساًســـ  . ث
للوظيفة بدل اللجـوء إلـى تقيـيم سـمات شخصـية وسـلوكية قـد ال تكـون بالضـرورة ذات عالقـة 

  .وثيقة بالعمل
  )3(رقم  شكل

  األخرى بالوظائف عالقته دىمو  الوظيفي التحليل
  

  

  

  

  

  

  
  

فعالية متطلبات تطبيق وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية في :  )2007(صيام، محمد : المصدر
  .19ص جهاز الشرطة الفلسطينية قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة ،

 تخطيط الموارد البشرية

 االستقطاب

 االختيار

 والتطوير التدريب

 األداءتقيم 

 التعويضات

 والسالمة األمن

 االعتبارات القانونية

 العماليةالعالقات 

 التحليل الوظيفي للفرق

 المسؤوليات المهام الواجبات 

 المهارات المعرفة القدرات

 الوصف الوظيفي

التوصيف 

 التحليل الوظيفي
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  -:خطوات التحليل الوظيفي  .2

المطلوب  ئج التحليل ستحدد نوع وكمية المعلوماتإن استخدام نتا: الغرض من التحليل   -أ 
 المطلوبة فيه التحليل ونوعيته والتفاصيل محتويات على ستؤثر جمعها عن كل وظيفة كما

 .)54 :2011 عباس،(

تتضمن اختيار بعض المراكز الوظيفية بهدف تحليلها، و  :المستهدفةتحديد الوظائف   - ب 
 الوظائف الواجب تحليلها وأن القيام بتحليل كلما يتم ذلك عندما تتشابه العديد من  عادة

 .)111 :2003ديسلر، ( الوظائف يستهلك الكثير من الوقت

 العاملين حاطةإ من البد:  شرح عملية التحليل للعاملين، وتحديد مدى مشاركتهم فيها  -ج 

 وأي الوظائف حول من يقوم بالتحليل ولماذا يجري، الموجودين في المنظمة علًما
للحصول على بيانات ومعلومات تستخدم في التحليل  التي سيتم الرجوع لها والمستويات

بعاد عملية التحليل وما تتضمنه من فوائد تعود أويجب طمأنة العاملين من خالل شرح 
 ).126 :2012ي، باألكلو  نمبيضيال( على المنظمة والعاملين

 خطــوة تحديــد أوجــهو تتضــمن هــذه ال: مصــادر المعلومــات التــي تحتاجهــا عمليــة التحليــل  -د 
 االستخدام للمعلومات التي سوف يتم الحصول عليها، و بناء عليه يتم تحديـد البيانـات التـي

 المباشــر عــن المصــادر هــي المســئول عــادة مــا تكــون تلــكيجــب تجميعهــا و كيفيــة ذلــك، و 
ومــن الطــرق التــي تســتخدم لجمــع المعلومــات نــذكر ،  الموظــف و ســجالت التوثيــق وغيــره

 -: )46: 2011، ديري( تيآلا

حيــث يقــوم مســؤول تحليــل الوظــائف بتجميــع بيانــات الوظيفــة عــن طريــق  :المالحظــة  •
 .المالحظة المباشرة للعاملين أثناء العمل

ــة الشخصــية  • ــم عقــد مقابلــة ت :المقابل تضــمن اختيــار مجموعــة مــن شــاغلي الوظــائف ث
وصـول إلــى تحليــل مكثفـة مــع كـل فــرد مـنهم، علــى أن يــتم المـزج بــين نتـائج المقــابالت لل

 .موحد للوظيفة

صــاء للعــاملين معــد لهــذا فــي ظــل هــذا األســلوب يــتم إرســال استق :الهيكلــي  االستقصــاء •
أو المهــام التـــي يقــوم بهـــا فـــي  ، حيـــث يطلــب مـــنهم اختيــار أو ترتيـــب العناصـــرالغــرض

 .وظائفهم من قائمة طويلة تتضمن كافة عناصر المهام المختلفة
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طوي على سؤال المتخصصين والخبراء في المجال المحـدد وتن :طريقة عنصر الوظيفة  •
ـــد قائمـــة مـــن المعـــارف والمهـــارات والقـــدرات الشخصـــية، تســـمى عناصـــر الوظيفـــ ، ةلتولي

 .والمطلوب لتحقيق األداء السليم للعمل

بالتعاون  هذه الخطوة يتم مراجعة و تنقيح المعلومات وفي  :مراجعة نتائج التحليل الوظيفي -ه 
دقيقـــة و  ة و المشـــرف المباشـــر عليـــه، و هـــذا يضـــمن تجميـــع معلومـــاتمـــع شـــاغل الوظيفـــ

من خالل  ا زيادة قبول الموظف لبيانات تحليل الوظيفةو تستهدف هذه الخطوة أيضً  ،كاملة
 .منحه فرصة تعديل ما قدمته من بيانات عن وصف لوظيفته

 العليـا حتـى تجـد حيث يجب أن تعتمـد النتـائج مـن اإلدارة :اعتماد نتيجة التحليل الوظيفي   - و 
 .)20 :2007 صيام،( الدعم الالزم و تنفذ دون أي معوقات

  :تخطيط الموارد البشرية : ثانياً 

تعد وظيفة تخطيط الموارد البشرية من الوظائف المهمة، إذ ترتكز عليها الوظائف األخرى 
 منها، المتوفر البشرية والعرض الحاجة للموارد عملية موازنة بين إلدارة الموارد البشرية، وهي

 المبيضين( المنظمةي ف العليا اإلدارة تقررها سياسة وفق العجز أو الفائض ومحاولة معالجة
  ).55 :2012كلبي، األو 

يعـــد التخطـــيط مـــن الوظـــائف المهمـــة فـــي اإلدارة، والتـــي يســـتخدمها المـــدير لتمييـــز واختيـــار 
كمـــا أنهـــا تعـــد مـــن أهـــم  األهـــداف المالئمـــة باإلضـــافة إلـــى تحديـــد طـــرق العمـــل فـــي منظمـــاتهم،

  .)Gareth & Jennifer، 2004: 179(الوظائف الرئيسية في اإلدارة 

  :مفهوم تخطيط الموارد البشرية  -1

التخطـيط الموجـه  بأنـه مفهـوم تخطـيط المـوارد البشـرية )David Evans(يعرف ديفـد إيفـانز
  -:ـ لحجم وتركيبة القوى العاملة بالمنظمة وهو يختص ب حصرًيا

معـين فـي  التقدير الدقيق قدر اإلمكان الحتياجات المنظمة من الموظفين، فـي وقـتالتنبؤ و "
ــة والمهــارات الالزمــة، يعنــى بتقــدير  كمــا أنــه المســتقبل، وذلــك مــن حيــث األعــداد وفئــات الوظيفي

المعشــوق، (" حســب الخطــة المســتقبل ين فــيمعــ مــن القــوى العاملــة فــي تــاريخ )supply(العــرض
2011: 206(.  
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الوظيفيــــة  عمليــــة إعــــداد الخطــــط الالزمــــة لشــــغل أو لتجنــــب الفراغــــات بأنــــه"لرديســــ وعرفــــه
سـتتم  المتوقعة، انطالًقا مـن تحليـل الوظـائف الجديـدة، أو المتوقـع أن تكـون شـاغرة، ومـا إذا كـان

  .)149 :2003ديسلر، ( "شغلها بمرشحين من داخل المنظمة أو خارجها

وارد البشــرية فــي التعــرف علــى التــوازن بــين وعليــه فــإن اإلخفــاق فــي تفهــم دور التخطــيط للمــ
العــرض والطلــب فــي المســتقبل ويــؤدي إلــى تشــغيل العمالــة غيــر المــاهرة وغيــر المدربــة بــدًال مــن 

  .)92: 2009جاد الرب، ( العمالة الماهرة مما يتسبب في عدم تحقيق أهداف المنظمة

عـــداد المـــوظفين الـــذين عمليـــة تحديـــد أنـــواع وأ: تخطـــيط المـــوارد البشـــرية بأنهـــا كمـــا ُعـــرف 
 ،Ivancevich( ستحتاجهم المنظمة بما يتناسب مع الشروط التي تضعها اإلدارة العليا للمنظمة

2004 : 135(.  

تلـــك العمليـــة المنظمـــة والمســـتمرة والخاصـــة بتحديـــد وتحليـــل احتياجـــات  ويعـــرف أيضـــًا بأنـــه
يلــزم نحــو تطــوير سياســات  المنظمــة مــن المــوارد البشــرية فــي الظــروف المختلفــة والقيــام بكــل مــا

  .)92: 2009جاد الرب، ( المنظمة في األجل الطويل علىالموارد البشرية التي تؤثر 

األساسـية التــي تقـوم عليهــا عمليـة تخطــيط  األنشـطةومـن التعريفـات الســابقة نسـتطيع تحديــد 
  -:تيالموارد البشرية باال

 .تحديد أعداد ونوعيات الموظفين المطلوبين .1

قيق االنسجام بـين طبيعـة العمـل ومتطلبـات أدائـه وبـين سياسـات االسـتقطاب العمل على تح .2
 .واالختيار والتعيين لتحقيق أفضل أداء ممكن

بحركــــة فعالــــة ومنســــجمة  ياســــة ســــليمة للنقــــل والترقيــــة أفقًيــــا وعمودًيــــاالعمــــل علــــى تبنــــي س .3
 .ومتوازنة

احتياجــات المؤسســة  اإلعــداد لتنميــة وتطــوير مهــارات وقــدرات المــوظفين الحــاليين فــي ضــوء .4
  .)2012األكلبي، و  المبيضين( المستقبلية

  :أهمية تخطيط الموارد البشرية   -2

العديــد مــن وظــائف إدارة المــوارد  تســاعد فــيتــأتي أهميــة تخطــيط المــوارد البشــرية فــي كونهــا 
 اعرًفــإذا لـم يكــن م) االختيــار، التـدريب، تقيــيم األداء، التحفيــز(البشـرية، فــال يمكــن تعـّرف أنشــطة 

لنوعية الوظائف وأعداد العاملين المطلوبين فيها باإلضافة إلى أنه يساعد على تخطيط المستقبل 
  ).503: 2010الغريب، و  الصرايرة(الوظيفي للعاملين 
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نظمـة تخطـيط القـوى العاملـة أهميـة كبيـرة حيـث تجعـل الملوعلى صـعيد الوظيفـة نفسـها فـإن 
تكـون تصـرفاتها مجـرد ردود أفعـال لمـا تـتمخض عنـه  بـدًال مـن أن تختار عدة بدائل ُحسبت سلًفا

  .)118: 2011وكورتل،  نوري(المتغيرات البيئية 

  لماذا نخطط للقوى العاملة؟
 .ألن ترشيد استخدام القوى العاملة ال يتم بدون تخطيط للقوى العاملة -1

 تحديـــد االحتياجـــات التدريبيــــة ال يـــتم بكفـــاءة عاليــــة بـــدون خطـــة ســــابقة تفصـــيلية للعنصــــر -2
 .البشري

 .تخطيط القوى العاملة يتيح الوقت الكافي للبحث عن الكفاءات الالزمة والمالئمة -3

 .التدرج الوظيفي لألفراد ال يتم بدون تخطيط دقيق وواقعي -4

 .يساعد في عالج مشكالت الخلل وعدم التوازن في اإلدارات المختلفة داخل المنظمة -5

ام آليـة فـي محـل معـين وترشـيد القـرارات قد يتضح مـن خـالل التخطـيط للقـوى العاملـة اسـتخد -6
 .)26: 2014أبو شريعة، ( المساعدة لياتالخاصة باستخدام اآل

  :المنظمةمتطلبات تخطيط الموارد البشرية على مستوى  -3

كالسن،  ،بيانات خاصة بالموقف الراهن تعطي معلومات كافية عن العاملين في المنظمة .1
 .مية، والخبرات العملية، والقدرات والمهارات الخاصةوالحالة األسرية، والمؤهالت العل النوع،

 .لمختلف الوظائف في المنظمة أداءمعدالت  .2
 .مقياس موضوعي وعادل لقياس اإلنتاجية الكلية واإلنتاجية الجزئية لعناصر اإلنتاج .3
 شيخة، أبو( وضوعيم أساس على Job classification الوظائف لتصنيف حركي نظام .4

2010 :45(. 

  :البشريةخطوات تخطيط الموارد مراحل و   -4

 تحديد لمشكلة حل إيجاد ننايتضم أن البد المنظمة مستوى على البشرية للموارد التخطيط إن

أبو شيخة، ( المنظمة في والمستقبلية الحالية الوظائف لشغل الالزمين "نوعها"و البشرية الموارد "كم"
2010 :146(.  

  :يلي الفرعية كما من مجموعة من الخطواتتتض تينأساسي تينخطو بوصف العملية ويمكن 
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  : التنبؤ ووضع األهداف : أوًال 

  -:هي )125: 2011نوري وكورتل، ( مراحل فرعية، سوتشمل هذه المرحلة خم

أي تحليل مخزون المنظمة من مهارات وقوة عمل وحجم االستخدام، هيكل : التحليل  -
  .المنظمة الحالي والمتوقع وهيكل الوظائف

 وهو التنبؤ بحجم الطلب المستقبلي على الموارد البشرية:  لب على القوى العاملةتقدير الط -
وذلك باالعتماد على التقديرات لمعدالت النمو االقتصادي في مختلف القطاعات 

 .واحتياجاتها من مختلف فئات العاملين وتخصصاتهم

 ع دخولها سوق العملأي تقدير القوى العاملة المتوق: التنبؤ بالعرض من الموارد البشرية  -
حيث يتوقف األمر على األفراد العاملين في مختلف الوظائف والقطاعات، ومخرجات 
األجهزة التعليمية والتدريبية وعلى الخارجين من سوق العمل بسبب الوفيات أو التقاعد أو 

 .الهجرة

 قوى أي القيام بالمقارنة بين المعروض والمطلوب من: الموازنة بين العرض والطلب  -
لعمل ومعرفة الفجوة ونمط توزيعها من حيث أنواع الكفاءات والتخصصات المطلوبة، ا

 .ومعالجة الخلل في التوازن بين العرض والطلب من خالل تأهيل وتدريب العاملين

أهدافها فإذا كانت  أهداف وسياسات إدارة الموارد البشرية،توضع في ضوء : هداف ألوضع ا -
المؤسسة هي التوسع المستقبلي فعليها مراعاة  استراتيجيةألن  االتوسع في التوظيف، نظرً 

فيفترض في التخطيط أن يستهدف  االستقرارنحو  التوجهمسارها المستقبلي، أما إذا كان 
  .والمعرفي لقوى العمل في المنظمة المهارىالبناء النوعي 

  تنفيذ وتقييم خطة الموارد البشرية: ثانيًا 

تم إعداد الخطة الالزمـة لمواجهـة العجـز أو الفـائض المتوقـع مـن القـوى أي أن ي:  تنفيذ الخطة
  .)96: 2009جاد الرب، (العاملة وذلك حتى نتمكن من تحسين المنفعة للمنظمة 

كما  والتقاعد،والتعيين  باالستقطابعلى تصميم البرامج الخاصة  أيًضا مل هذه الخطوةتتش 
  .والمكافآت وأنظمة المعلوماتير وسياسات األجور تتضمن تحديد وتنفيذ برامج التدريب والتطو 
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  )4(شكل رقم 

  خطوات تخطيط الموارد البشرية

                                      

  

  
  

  

  

  

  

، الطبعة األولى، إدارة الموارد البشرية ) : 2011(نوري، منير، كورتل، فريد : ( المصدر 
  ).124، صعمان، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع

  - :)131: 2011ي وكورتل، نور ( أساليب تخطيط الموارد البشرية -5

  ) :تحليل عبء العمل(األسلوب المباشر  -1

علـــى عـــبء العمــــل  نظمـــة مـــن المـــوارد البشـــرية اعتمـــاًداأي أن يـــتم التنبـــؤ باحتياجـــات الم
  .ية والتنظيميةمع األخذ بعين االعتبار المتغيرات التكنولوج ،المطلوب إنجازه خالل فترة التنبؤ

  :األسلوب اإلحصائي  -2

ويعتمــد هــذا األســلوب علــى مــدى تــوفر معلومــات دقيقــة عــن الظــواهر االجتماعيــة واالقتصــادية 
التــي تــنعكس علــى شــكل فــرص أو تهديــدات علــى عــرض المــوارد البشــرية الخــارجي، عــالوة علــى 

سـاليب اإلحصـائية المسـتخدمة ومن األ .المعلومات الدقيقة عن حركة الموارد البشرية داخل المنظمة
  .)تحليل السالسل الزمنية، نماذج االنحدار، سلسلة ماركوف( :البشريةفي تخطيط الموارد 

  :إدارة الموارد البشرية والتخطيط للقوى العاملة  وٕاجراءاتسياسات  -6

نظمـة فـي الم وٕاجراءات تنسيقًا مسبقًا وتحليًال متكامًال لسياسات يتطلب التخطيط للموارد البشرية 
: 2011المعشــوق، ( تــؤدي إلـى واإلجـراءاتمجـال إدارة وتنميـة المــوارد البشـرية، وهــذه السياسـات 

220(:-  

 التغذية العكسية

  :  برمجة الموارد البشرية 
 التوظيف -
 التعيين -
 التقاعد -
 المكافآت -
 التدريب والتطوير -
 تقويم األداء -
 أنظمة المعلومات -

 التنبؤ .1

التنبؤ بالطلب على 
 الموارد البشرية

 وضع موازنات

 التنبؤ بالعرض

 وضع األهداف والسياسات. 2

 موازنة اإلدارة العليا

وسياسات إدارة  أهداف
 الموارد البشرية

 التقويم والرقابة. 4 التنفيذ. 3
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 .تلبية احتياجات المنظمة من سوق العمل .1

 .انتقاء عناصر تتصف بالحماسة بجانب الكفاءة .2

 .تطبيق مبدأ الجدارة في االختيار والترقية .3

عملهــم فـي المنظمــة وكــذلك للوظــائف المســتحدثة إيجـاد خطــة مرنــة لتــدريب مـن هــم علــى رأس  .4
 .و التنوعألتوسع لنتيجة 

  .تطوير عالقات االستخدام بحيث ال يحدث نزيف في الكفاءات البشرية .5

  -:)68: 2011عباس، ( عالقة تخطيط الموارد البشرية مع أنشطة إدارة الموارد البشرية -7

ارد البشرية من حيث الكم المو المنظمة من  حاجةيعتبر تحديد :  االستقطاب مع العالقة .1
ي تساعد في وضع الخطة التي على ه، فاالستقطابمدخالت رئيسة لعملية والنوع، 

المناسبة للمنظمة من حيث الكمية والنوعية المراد  االستقطابأساسها تحدد مصادر 
 .استقطابها

تبـــر هـــي عمليـــة التخطـــيط الجيـــد للمـــوارد البشـــرية تع إن: والتعيـــين االختيـــارالعالقـــة مـــع  .2
 اختيـارهفهـي تحـدد لهمـا العـدد المطلـوب  والتعيـين، االسـتقطابالمحدد األساسي لعمليتي 

 .والتخصصات المطلوب توفرها في هذا العدد نهيوتعي

  :مشاكل وأسباب فشل عملية التخطيط للموارد البشرية  -8

قق في بعض األحيان ال يحبالرغم من ازدياد أهمية تخطيط الموارد البشرية، إال أنه 
عديد من العوامل التي تكون  تخطيط الموارد البشرية النجاح في بعض األحيان، وبينما توجد

  :وهي البشرية فهناك عوائق أكثر شيوًعا في فشل تخطيط الموارد سبًبا
أحـد الركـائز األساسـية التـي يسـتند  إذ أن ضعف أنظمة المعلومات الخاصة بالموارد البشـرية -1

مــدى تــوفر المعلومــات واإلحصــاءات الخاصــة بتلــك المــوارد،  هــي لبشــريةإليهــا تخطــيط المــوارد ا
  .وكذلك عدم توفر معلومات دقيقة عن االحتياجات الفعلية للموارد البشرية

المسـئولين وبصـفة  على مستوى المنظمة وعـدم اقتنـاع فاءة التخطيط اإلستراتيجيانخفاض ك -2
 .)191: 2008والصباغ، درة (البشريةخاصة اإلدارة العليا بأهمية وضرورة تخطيط الموارد 

مـوارد البشـرية والمتمثلـة فـي ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية المخصصة إلدارة تخطيط ال -3
الماليــــة، والوســــائل التكنولوجيــــة والفنيــــة المســــتحدثة فــــي دراســــة العمــــل وٕاعــــداد  االعتمــــادات

 .معدالت األداء
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تخطـيط المـوارد البشـرية وبـين األنشـطة  صعوبة التنسيق والتكامل في كثير من األحيان بـين -4
ـــة المـــوارد البشـــرية،  ـــاراألخـــرى الضـــرورية لتنمي ـــة والنقـــل  كاالختي ـــدريب والتنمي ـــين والت والتعي

 .)100: 2012واألكلبي،  المبيضين(والترقية

ـــد التخطـــيط للمـــوارديـــصـــعوبة التوف -5 جمـــاز، ( البشـــرية ق بـــين األســـاليب الوصـــفية والكميـــة عن
2010: 35(.  

نســـيق بـــين وظيفـــة التخطـــيط والوظـــائف األخـــرى فـــي المنظمـــة وٕاشـــراك المـــديرين ضـــعف الت -6
 .)94: 2009حسن، ( في إجراءات التخطيط للموارد البشريةالتنفيذيين 

  - :ستقطاب اال: ثالثاً 

 التـي مـن الممكـن للوصول إلى الموارد البشرية المطلوبة يتطلب البحث الدقيق في المصادر
مــن وقــت آلخــر  األيــدي العاملــة ، فالمصــادر و أهميتهــا تختلــفعلــى هــذه الحصــول مــن خاللهــا 

 لعمل، كما أن اختيـار المصـدرتالف ظروف العرض والطلب في سوق امنظمة ألخرى باخ ومن
 وأيضــا وٕامكاناتهــا،وظروفهــا و  ية منهــا حجــم المنشــأةلمناســب يتوقــف علــى عــدة عوامــل أساســا

عـدوان، ( االقتصـادية بصـفة عامـة ظروف سوق العمل فـي المجتمـع بصـفة خاصـة، و الظـروف
2011 :38(.  

  :االستقطاب عملية مفهوم -1

بعبـارة  الفعليـة،هو عملية اكتشـاف المرشـحين المحتملـين الـراغبين والمـؤهلين لشـغل الشـواغر  -
حلقة الوصل بين من يرغب بملء الوظائف وبين " أخرى يمكن التعبير عن االستقطاب بأنه 

 .)47: 2012األكلبي، و  المبيضين(من يبحث عن التوظيف 

مجموعة من األنشطة الساعية لجذب األفراد المؤهلين للعمل فـي المنظمـة  بأنه ويعرف أبًضا -
 .)25: 2008الصباغ، و درة ( نبهدف إشباع رغبات الطرفي

 -:)60 :2011 الكاللده،(ا االستقطاب فهي هأما النشاطات التي يركز علي -

إذ  نشـطة الداعمـة لنجـاح عمليـة االسـتقطاب،يعد هذا النشاط مـن األ :العملتحديد سوق  .1
أو الخــدمات التــي تتميــز بعــرض  ن ســوء اختيــار ســوق العمــل وخاصــة فــي الصــناعات،إ

البشرية يحمـل المنظمـة تكـاليف ماليـة إضـافة إلـى تكـاليف ووقـت قـد يـؤدي  عالي للموارد
 .االستقطاب وتعرقل نشاطات المنظمة اإلنتاجية والتسويقية إلى ضياع فرصة

تســتهدف تحقيــق المواءمــة  لــذا يفتــرض فــي العمليــة أن: عمليــة االختيــاريئــة مــدخالت ته .2
 .األولية بين خصائص الوظيفة ومؤهالت من سيشغلها مستقبالً 
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  :االستقطاب أهداف و أهمية -2

العمالــة  عاليــة ممــا يــؤدي إلــى اســتقرار وذات كفــاءةالحصــول علــى قــوى عاملــة مؤهلــة  .1
 .وزيادة فعالية المنظمة

عن الوظيفة الشاغرة بالطريقة التي تحث المؤهلين فقط لشـغلها علـى التقـدم، حيـث  عالناإل .2
 .األفضل منهم وبأقل تكلفة الختيار ،كبيرة من المتقدمين لشغل الوظيفةيوفر مجموعة 

ـــيس خـــداع األفـــراد لقبـــول  .3 تـــوفير معلومـــات كافيـــة لألفـــراد عـــن الوظـــائف المتوقـــع شـــغلها ول
 ).94: 2011ديري، (لديهم معلومات أكثر عن الوظيفة  توظائف سوف يرفضونها إذ توفر 

ــةتحقيــق المســؤولية  .4 ــك  االجتماعي ــااللتزاموالقانونيــة واألخالقيــة إلدارة المــوارد البشــرية، وذل  ب
  .)60: 2011 الكاللده،( المرشحين لشغل الوظائفبعملية البحث الصحيح وتأمين حقوق 

  

 :العوامل المؤثرة على نطاق االستقطاب  -3

حجـــم ة فـــي ســـوق العمـــل ، فكلمـــا كـــان و يقـــيس حجـــم العمالـــة الموجـــود :لعمـــل ســـوق ا  . أ
هــو  كبــر الســتقطاب مــاأالعمالــة المتــوفرة فــي ســوق العمــل كبيــر كلمــا كــان هنــاك فرصــة 

العمـل يمثـل مصـدر مـن مصـادر االسـتقطاب التـي  سـوقمطلوب مـن المـوارد، حيـث أن 
 .(Mondy & Noe ، 2005: 87) للحصول على مواردها البشرية تلجا إليه المنظمة

و مـا تتسـم بـه مـن مزايـا جاذبـة و مغريـات مجديـة  مـةإن سـمعة المنظ :سمعة المنظمـة   . ب
فاعليــة مــن  ا مــا تحقــق عنصــر الســبق فــي اســتقطاب المــوارد البشــرية بشــكل أكثــرغالًبــ

 .)92 :2007الخرشة، و  حمود( غيرها من المنظمات ضعيفة الجاذبية واإلغراء

توفرهــا المنظمــة تــؤثر علــى  التــيوالمزايــا  األجــورإن  :والمزايــا ظــروف العمــل واألجــور   . ت
 .)102 :2011 ،عباس(لي الحاجة لالستقطاب في المستقبل دوران العمل وبالتا

ا فــي ممارســات االســتقطاب حيــث أن كثيــرً  اتلعــب أيضــا دورا هاًمــ :االعتبــارات القانونيــة  . ث
سـاعات ( االسـتقطاب فمـن حيـثالمعمول بها تؤثر على إجـراءات  واألنظمة من القوانين

غيرهـــا مـــن القـــوانين التـــي تحكـــم عمـــل و  )اإلجـــازاتالعمـــل، الظـــروف العلميـــة، األجـــور، 
عــدوان، ( لــدى المنظمــات االختيــارلهــام فــي سياســة االســتقطاب و ا دورالمؤسســة يكــون الــ

2011 :41(. 

ــا: خطــة المــوارد البشــرية   . ج ــة أجهــزة الخ مــا تقــوم إدارة المــوارد البشــرية فــي غالًب دمــة المدني
، بمعنـى تحديـد أي مـن الوظـائف أو األعمـال يجـب إشـغالها االسـتقطاببتخطيط عمليـة 

 أومـــن المصـــادر الخارجيـــة، وأي منهـــا مـــن المصـــادر الداخليـــة، وذلـــك بحســـب الفلســـفة 
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لالســــتقطاب ) داري الحكــــوميفلســــفة الجهــــاز اإل(نتهجهــــا المنظمــــة التــــي ت ســــتراتيجيةالا
 .)51: 2012األكلبي، و  المبيضين(

  :مصادر الحصول على الموارد البشرية  -4

خـل المنظمـة ايتم الحصول على األفراد المناسبين لشغل الوظـائف مـن د :المصادر الداخلية  .1
  .)105 :2011 ديري،( بالترقية او النقل

المنظمة إلى المصادر الخارجيـة لشـغل الوظـائف الشـاغرة لعـدم  أقد تلج :المصادر الخارجية  .2
القـــدرات و المهـــارات و التـــدريب المناســـب فـــي المنظمـــة، أو إلتاحـــة  ذوياألشـــخاص  وجـــود

جديدة وآراء و أفكار جديـدة تفيـد فـي تغييـر طـرق أداء العمـل فـي المنظمـة بـدال  المجال لدماء
ـــم تعـــد مناســـبة أو قـــد تصـــبح غيـــر مالئمـــة فـــي  مـــن اســـتمرار ـــالطرق المتبعـــة التـــي ل األداء ب

 -:)117: 2010يخة، أبو ش( المصادر ومن هذه، المستقبل

وهي عبارة عن مكاتب مختصة تشرف على إدارتها الدولة من خالل :  مكاتب التوظيف  . أ
 .أو مكاتب خاصة تقدم خدماتها مقابل رسوم الجهة المعنية بالعمال،

للحصــول علــى المــوارد البشــرية، حيــث  مهًمــا مصــدراحيــث تمثــل : المؤسســات التعليميــة   . ب
أو  فيهــــا عــــن الوظــــائف الشــــاغرة، المســــئولينوٕاعــــالم المؤسســــات بزيارتهــــا  ممثلــــويقــــوم 

 .إعالناتهاعن تلك الوظائف على لوحات  اإلعالن

علـى اإلعــالن كمصـدر تــوفير انتقـائي لألفــراد  مـن  المالحــظ أن هنـاك تركيــًزا: ن اإلعـال  . ت
 -:)106 :2011ديري، ( هما أساسيين أسلوبينويتم ذلك من خالل 

مثل المجـالت  معينة،فقط بواسطة مجموعات مهنية  نشر اإلعالن في الوسائل التي تقرأ .1
 .أو الطبية وغيرها اإلدارية

تحتــوي علــى معلومــات كثيــرة عــن المنظمــة والوظيفــة،  نشــر اإلعــالن فــي صــحيفة عامــة .2
 .ومواصفات شغلها والتي يمكن أن تفيد في عملية التصفية الذاتية

صـــدر للقـــوى مك هاًمـــا يـــة دوًراالعمالتلعـــب النقابـــات واالتحـــادات  : المنظمـــات العماليـــة    . ث
وذلـك  عمال واألفراد الباحثين عن عمل،ألالعاملة فهي تؤدي خدمات لكل من أصحاب ا

  .)108: 2011 عباس،( لترشيح من يصلح لشغل الوظيفة المطلوبة
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 مزايا وعيوب طرق التوظيف الداخلي و الخارجية -

  )4(رقم  جدول
  ةو الخارجي مزايا وعيوب طرق التوظيف الداخلي

  العيوب  المزايا  المصدر

  الداخلي

يتوافر للمنظمة المعرفة الكاملة بنقاط  .1
  .القوة والضعف في المرشح للوظيفة

يمكن ترقية األفراد إلى النقطة التي ال يستطيعون  .1
  .فيها النجاح في الوظائف الجديدة

يتوفر للمرشح المعرفة الكاملة  .2
  .بالمنظمة

 على اثر سلبً من أجل الترقية يؤ  واالختالفالشجار  .2
  .التنظيمياألداء  وعلىالروح المعنوية للعاملين 

ضمان ارتفاع الروح المعنوية والدافعية  .3
يعوق توالد األفكار واإلبداعات  االختيارضيق مجال  .3  .لدى العاملين

زيادة معدل العائد على االستثمار في  .4  .الجديدة
  الموارد البشرية الحالية في المنظمة

  الخارجي

  .وجذب وتقييم العمالة استقطابصعوبة  .1  .م المواهب المتاحة يكون كبيرحج .1
استقطاب أفراد ذو مهارات وبصائر  .2

  .وخبرات جديدة للعمل
استهالك وقت اكبر في توجيه وتهيئة العاملين  .2

  .الجدد
من السهولة الحصول على العاملين  .3

ا نين وذوي المهارات العالية وأيضً الف
  .اداريً الحصول على المؤهلين إ

حدوث مشاكل معنوية بين العاملين داخل المنظمة  .3
الوظائف التي  ألداء والذين يشعرون انهم مؤهلين

  .تم شغلها من الخارج

ستراتيجي لتنظيم القدرات إمدخل  –إدارة الموارد البشرية ) : 2009(جاد الرب، : المصدر 
  .171ص اإلسماعيلية،، دار الفكر العربي، التنافسية

  -:للموارد البشرية  االختيارعملية : رابعاً 

العاملـة المناسـبة  تمثل وظيفة االختيار االمتداد الطبيعـي لوظيفـة البحـث واالسـتقطاب للقـوى
صـالحيتهم لتلـك معينـة مـن حيـث درجـة  المفاضلة بين األفراد المتقدمين لشـغل وظيفـة من خالل

الماســية وذلــك بتحقيــق  فــي الوظيفــة تهــدف إلــى وضــع الشــخص المناســب االوظيفــة، وهــي أيًضــ
ـــق بـــين متطلبـــات وواجبـــات الوظيفـــة وبـــين مـــؤهالت ـــدم لشـــغل  التواف وخصـــائص الشـــخص المتق

بــين األفــراد مــن حيــث  افروًقــ وذلــك لوجــود ةاالختيــار والتعــين ضــروريتعتبــر وظيفــة و  الوظيفــة،
ص حيــث المســتلزمات والخصــائ ف بــين الوظــائف مــناخــتال اد والقــدرات والميــول وأيًضــاالســتعدا

  .)45: 2011عدوان، ( العقلية والجسمانية التي تتطلبها
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 : االختيارمفهوم عملية   -1

 من بين مجموعة مرشحين أو مسـتقطبين قـادرين انتقاء أشخاص مؤهلين بأنه االختيار يعرف - 
مفهـومي الكفـاءة والفاعليـة فـي عمليـة  على القيام بأعبـاء الوظيفـة، وعليـه يجـب التركيـز علـى

  .)222 :2008 الصباغ،و درة (ذلك من احتماالت الفشل أو النجاح  االختيار لما في

التــي يــتم بمقتضــاها دارســة المرشــحين لعمــل مــا  بأنــه مجموعــه مــن الخطــوات اأيًضــويعــرف  -
 ا التخــاذ قـرار بقبـولهم أو رفضــهمتمهيـدً لشـغل الوظيفــة المطلوبـة للتأكـد مـن مــدى صـالحيتهم 

 .)129 :2009حميد، و  حسين(

  :ختياراالأهمية عملية  -2

ـــدفع  .1 ـــار ت ـــة االختي وضـــع الشـــخص المناســـب فـــي المكـــان المناســـب فـــي  باتجـــاهإن عملي
 .الوظيفة المناسبة

اإلنســانية تضــمن لألفــراد إشــباع الحــد األدنــى مــن حاجــاتهم  االختيــارإن فاعليــة عمليــة  .2
الـوظيفي  االسـتقرارعادلة تتناسب مع مؤهالته وخبراتهم، كمـا تـوفر لهـم  فتوفر لهم أجوًرا

 .)115 :2010أبو شيخة، ( يضمن أداء جيد للعاملين مما

فاالختيار يحقق مبدأ وضـع الشـخص المناسـب فـي  سيادة الشعور بالعدل داخل المجتمع .3
  .لمناسبا المكان

ـــتح  .4 ـــار حيـــث أن المنظمـــة لتطـــوير األفـــاقف ـــى اختي ـــار الصـــحيح يـــؤدي إل ألفـــراد ا االختي
وسـائل  ممـا يسـمح بتطـوير الماليـة اإلدارةو  واإلنتاج واألفرادكفاء في مجاالت التسويق األ

 تريــــد ةمنظمــــ أليــــة عنــــه نــــىغ ال ا وهــــو تطــــويرحقيقًيــــ تطــــويراً العمــــل وأســــاليب  اإلنتـــاج

 .)131 :2009حميد، و  حسين( مراراالست

  :ختياراالالعوامل المؤثرة في عملية  -3

  -:هناك مجموعتان من العوامل وهي
 : ط بالمؤسسة وهيالعوامل التي ترتب وتشمل: العوامل الداخلية  -

بنــوع وطبيعــة المنظمــة، فطبيعــة العمــل  االختيــارتتــأثر عمليــة  :نــوع وطبيعــة المنظمــة   . أ
يــــؤثر علــــى إجـــــراءات عمليــــة االختيــــار، فالوظيفـــــة ن المنظمــــة يمكـــــن أ تمارســــهالــــذي 

ــة تتميــز بدقــة أوصــافها الوظيفيــة، ممــا يتطلــب  عــة لمحــددات مراج األمــرالصــناعية الفني
 .شخص المطلوب لشغلهاالوظيفة وخصائص ال



41 
 

حيـث يـؤثر اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة فـي نتـائج عمليـة : استخدام التقنيـات الحديثـة   . ب
: 2011الكاللــده، (مــن غيرهــا التــي تفتقــر للتكنولوجيــا االختيــار حيــث يجعلهــا أكثــر دقــة 

66(. 

راء المنظمـة إلجـكبيـر أمـام أي كلمـا كـان الوقـت المتـاح  :المنظمـة  مالوقـت المتـاح أمـا  . ت
: 2007صـــيام، ( كبـــر كلمـــا كانـــت إجـــراءات االختيـــار متعـــددة ودقيقـــةأ عمليـــة االختيـــار

29(. 

   :)131 :2003هيتي، لا(وهي العوامل المرتبطة بالبيئة الخارجية :  خارجيةالعوامل ال -

خصــــائص ســــوق العمــــل مــــن حيــــث الطلــــب والعــــرض والتركيبــــة العمريــــة والخصــــائص   . أ
  .للمؤهالت المهارية

  .ألنظمة واللوائح الخاصةالقوانين وا   . ب
 بعـــض هاشــروط النقابـــات واالتحـــادات العماليـــة كشـــرط األقدميـــة أو المهـــارة الـــذي تفرضـــ  . ت

  .النقابات

  : خطوات عملية االختيار -4

ويقصـــد بطلـــب التوظيـــف هـــي تلـــك االســـتمارة الخاصـــة التـــي : اســـتقبال طلبـــات التوظيـــف   -أ 
 التـي يـتم مـن خاللهـا م المصـادرمـن أهـالمتقدم للتعريف بنفسه، و  تصممها المنظمة ويملؤها

وتتضـــمن فـــي محتـــواه معلومـــات تتعلـــق  لحصـــول علـــى المعلومـــات األوليـــة عـــن المتقـــدمينا
العلمي والمهنـي، وخبراتـه السـابقة،  بشخص المتقدم، وبوضعه األسري واالجتماعي، وتأهيله

شــيخه،  أبـو( إليهــا للتعـرف عليــه والـدورات التـي حصــل عليهـا، والمراجــع التـي يمكــن الرجـوع
2010: 127(. 

ــــابالت الشخصــــية  - ب  ــــة فــــي اال : المق بعــــد اكتمــــال فختيــــار، تعتبــــر المقــــابالت الخطــــوة التالي
مقــابلتهم للتأكــد مـن تمــتعهم بخصــائص أخــرى قــد ال تتضــح  يــتم المعلومـات عــن المرشــحين،

التصــرف وغيــره، فــالغرض األساســي مــن المقابلــة هــو  مــن الملــف كــالمظهر العــام وطريقــة
ــــى  الحصــــول عليهــــا مــــن االســــتمارات والشــــهادات  معلومــــات هامــــة ال يمكــــنالحصــــول عل

 .)243 :2004برنوطي، ( واالختبارات وغيرها

بمستخدمي المتقـدم للوظيفـة السـابقين أو األشـخاص  باالتصالويتم ذلك  :التحري والتوصية  - ج 
فـــي طلـــب االســـتخدام، بهـــدف التحقـــق مـــن صـــحة البيانـــات  المتقـــدم كمعـــرفين الـــذين ذكـــرهم

ينبغــي أن ال يــتم و ذكرهــا والتــي تتعلــق بمســتوى إنجــازه وخبراتــه وســلوكه،  علومــات التــيوالم
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والمعــرفين وأن يؤخــذ تقــويمهم بحــذر  الســابقين علــى التوصــية الشــفوية للمســتخدمين االعتمــاد
 .)87 :2012 األكلبي،و  المبيضين(

قـدمين التـي تبـين للمفاضـلة بـين المت لتلـك االختبـاراتحيث تلجـأ المنظمـة : العمل  اختبارات  -د 
اغرة إذا اجتــازوا هــذه لشــأنهــا مســتوفية للشــروط ويمكــن أن يلتحقــوا بالوظــائف ا طلبــاتهممــن 

 .)118: 2011عباس، ( االختبارات

  :حيث تسعى المنظمة من وراء االختبارات إلى تحقيق األتي 

شـهادة التخـرج إذا  صفات ال يمكن التعرف عليها من كشف الدرجات المقـدم أو اكتشاف .1
  .كانت الوظيفة تتطلب مؤهل دراسي

  .قرارات التعيين اتخاذاستبعاد أي تحيز من جانب األشخاص الذين بيدهم  .2

 :المقابلة الشخصية الشاملة   - ه 

وفيهــــا يــــتم تمحــــيص الحقــــائق الالزمــــة عــــن خبــــرة المتقــــدم العمليــــة وخصائصــــه وصــــفاته 
زاولته، هذا إلى جانـب وض بأعباء العمل المرشح لمهوشخصيته، وذلك للحكم على صالحيته للن

ه بالمعلومــات عــن ظــروف العمــل ، وتزويــدالالزمــة عــن العمــلإعطــاء المتقــدم كافــة المعلومــات 
وهــذه  .لشــخص معرفتهــا قبــل التحاقــه بالعمــلالبــد ل التقــدم وغيرهــا مــن المعلومــات التــي وفــرص

مقابلــة تكــون ففــي أثنــاء ال. الحقــائق يصــعب فــي الواقــع الوقــوف عليهــا بــأنواع االختبــارات األخــرى
ولـه لوجـه وتحليـل شخصـيته مـن واقـع تصـرفاته وسـلوكه ومي اً تقـدم وجهـالفرصة متاحة لمالقـاة الم

 .)125 :2011عباس، (رائه آواتجاهاته وانفعاالته و 

  : لعمل ختيار الفعلي وتقديم عرض مشروط لاال  - و 

لهــم فضــل بيــنهم، ثــم تقــديم عــرض أولــى المرشــحين حســب تــأهيلهم واختيــار األوهــي ترتيــب 
ا مشـروط بالعمـل بالتوظيف، فإذا تم تحديد من سيتم اختيارهم، يمكن للمنظمة أن تقدم لهم عرضً 

وصـات الطبيـة يتضمن شروط االستخدام، فإذا وافقوا على ذلك، يتم تعييـنهم بشـرط اجتيـازهم للفح
 .)94: 2012 األكلبي،و  المبيضين( التي قد تكون مطلوبة

  :الفحص الطبي   -ز 

أن يقـوم بـإجراء الفحوصـات الطبيـة  لوظيفة حتى يتم تعيينه بصفة نهائيـةيجب على طالب ا   
جانــب المعلومــات عــن  إلــىألن وضــع الشــخص المناســب فــي المكــان المناســب تتطلــب  ،لالزمــة

لتأكـد مـن سـالمة المتقـدم ايـتم  حتىالقدرات والمؤهل، معلومات أيضًا عن حالته الصحية الخبرة و 
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تعلــق بالســمع والبصــر أو قــدرة التحمــل وســالمة األطــراف العليــا مــن الناحيــة العضــوية ســواء مــا ي
  .ذات الطبيعة المستديمة كالقلب والسكري واألمراضوالسفلى واألمراض السارية، 

  : )125 :2011عباس، ( وهي أهداف ةتحقيق ثالث إلىويهدف الفحص الطبي 

، إذ من الجائز ةالصحيإذ يضمن وضعة في الوظيفة التي تتفق مع حالته  : حماية الموظف -
 .الصحية ظروفه تتحملهأن يكلف بعمل قد ال 

 يــؤذيالمصــابين بمــرض معيــين قــد  األشــخاصإذ أن تعيــين أحــد  : حمايــة بــاقي المــوظفين -
 .زمالءه في العمل ممن تضطرهم ظروف العمل مخالطته

  .ن حوادث العملماألكمل وحمايته  الوجهمن الموظف على  االستفادةضمان  -

  - :للموارد البشرية التعيين عملية: خامساً 

 االسـتقطابفي عملية التوظيف والتـي تبـدأ بعمليـة  ةتعتبر عملية التعيين هي الخطوة األخير 
ع بكــل متطلبــات التعيــين حيــث تمــر عمليــة التعيــين بــأر  اجتــازلمــن  بــالتعيين انتهــاءً ثــم االختيــار 
  :)71: 2005المدهون، ( مراحل وهي

  :قرار التعيينإصدار  -1

واالتفـاق  ة الجهة المختصة إصدار قرار التعيين بعد االنتهاء من عمليـة االختيـارتتولى عاد
األشـخاص  ينيـمع المرشـح علـى مقـدار الراتـب والميـزات األخـرى التـي سيحصـل عليهـا وعـادة يع

  .الموظف لمدة سنة أو أقل يجوز تمديدها فترة أخري إذا ثبت عدم كفاءة التجربةالجدد تحت 

 :التهيئة المبدئية -2

 تعريـــف الموظـــف الجديـــد بالمنظمـــة والوظيفـــة والعـــاملين معـــه ويـــتم ذلـــك مـــن خـــالل تعريفـــه
 بالمسؤوليات وسلطات الوظيفة وبأهـداف المنظمـة وسياسـتها الرئيسـية وعالقـة عملـه بهـا، ويمكـن

 م والتســجيالتتــب والنشــرات وأدلــة العمــل واألفــالن نحقــق ذلــك مــن خــالل عــدة وســائل منهــا الكأ
  .ادانية لمرافق المنشأة وأماكن العمل فيهوالزيارات المي

 :متابعة وتقويم الفرد خالل فترة التجربة -3

يخضع كـل موظـف مسـتجد لفتـرة التجربـة، وهـي الفتـرة التـي ينبغـي أن يـتم فيهـا بنـاء جسـور 
علـى اكتسـاب عـادات  وقـادًرا المعرفة والسلوكيات، التي تجعل الموظف المستجد مؤهًال لوظيفته،
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تبــاع إجــراءات العمــل اوتنفيــذ التعليمــات، و  وعلــى رأســها االنضــباط فــي الــدوام، يــة،العمــل اإليجاب
 .)239 :2011المعشوق، (اكتساب أخالقيات العمل بالمنظمة  فضًال عن

خـالل هـذه الفتـرة تحـت االختبـار والمالحظـة مـن قبـل رئيسـة المباشـر،  ى الموظـفيبقـحيث 
ــالــرئيس تقريــرً  وفــي نهايــة الفتــرة يعــد يحــدد فيــه مــدى كفــاءة الموظــف الجديــد، ويضــع فيــه  اا نهائًي
  .آخرفصلة أو تحويله إلى عمل  تصوره بشأن تثبيته أو

 :تثبيت الموظف وتمكينه  -4

 لفتــرة التجريبيــة المحــددة لــه بنجــاح وتثبيــت كفاءتــه ويفيــدبعــد أن يمضــي الموظــف الجديــد ا
 صـورة نهائيـة وهنـا يـتم تمكـينتقريـر رئيسـه المباشـر أنـه فـي عملـه، تنتهـي فتـرة االختبـار ويعـين ب

 الفـــرد مـــن أداء العمـــل مـــن خـــالل منحـــه الصـــالحية الكاملـــة وتهيئـــة الظـــروف الماديـــة والمعنويـــة
 الالزمة لتنفيذ العمل فعملية التثبيت في العمـل دون التمكـين مـن أدائـه ال تكفـي ألن التمكـين يعـد

وعلـى  ف فقط علـى قـرار التعيـينوأن حسن أداء العمل ال يتوق ،من مبادئ التوظيف امبدأ أساسيً 
وتهيئــة  قــدرات الشــخص وأمانتــه بــل وعلــى مــدى منحــه الصــالحية الكافيــة بالتصــرف فــي األمــور

   .)71: 2005المدهون، (الظروف المناسبة ألداء هذا العمل
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  المبحث الثالث

  الكفاءات البشرية
 

  .المقدمة

 .تعريف الكفاءات: أوًال 

 .ةأهمية الكفاءات البشري: ثانيًا 

 .خصائص الكفاءات البشرية: ثالثـاً 

  .البشرية أنواع الكفاءات: رابعـاً 

  .أبعاد الكفاءات: خامساً 

  .تقييم الكفاءات: سادساً 
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  الثالثالمبحث 
  البشرية الكفاءات

  :مقدمة ال

المبحـث  حيـث سـيتناول هـذاللوصول إلى األهـداف المحـددة للدراسـة يهدف هذا المبحث 
ءات البشرية وأهميتها والخصائص التي تتميز بها الكفاءات البشرية وكـذلك الكفاالتعريف بمفهوم 

أنــواع الكفــاءات وٕابعادهــا وطــرق تقييمهــا وذلــك للوصــول إلــى المعلومــات الكاملــة عــن الموضــوع 
  .والتي ستساعد الباحث في إثراء هذا الموضوع

موارد البشرية بحاجات ال ئلة تنبأعد الكفاءات البشرية في األساس وببساطة مستُ حيث 
ووضع الخطط المناسبة لتحقيق هذه الحاجات، ويعتبر الفشل في إدارة الكفاءات أو القدرات أحد 

في المنظمات المعاصرة، فخالل العقد المنصرم كانت  نمصادر القلق بالنسبة للمديرين التنفيذيي
رجح بين وفرة الممارسات المتعلقة بإدارة الكفاءات غير فعالة مما أدى إلى حالة من التأ

  .)127: 2010 ،القواسمة(الكفاءات وندرتها لدى كثير من المنظمات 

  : تعريف الكفاءات

وتعــرف الكفــاءات أيضــا علــى أنهــا مجموعــة المهــارات والمعرفــة والقــدرات وخصــائص أخــرى 
  ).Hijazeh، 2011: 16(التي تلزم ألداء الوظيفة بفعالية 

المعـارف، المميـزات، القـدرات، والسـلوكيات التـي مجموعـة مـن : "عرف الكفاءات بأنهـالذلك ت
مبــررة تســمح بمناقشــة وفحــص واتخــاذ القــرارات فــي كــل مــا يخــص المهنــة، فهــي تفتــرض معــارف 

بصفة عامة نعتبر أنه ال يوجد كفاءة تامة إذا لـم ُيواكـب المعـارف النظريـة، الميـزات والقـدرة التـي 
  ).7: 2005 ،خرونوآ موساوي(" تسمح بتنفيذ القرارات المتخذة

يعد مفهوم الكفاءات مفهـوم حـديث ذو إشـكاليات قديمـة يـرتبط بالسـيطرة علـى العمـل وتنفيـذه 
بشكل صحيح، ولـم يسـتقر بعـد، ويعـد العنصـر المركـزي فـي البعـد النـوعي إلدارة المـوارد البشـرية 

ــاءات أداة غنيــة مرنــة نافعــة لــإلدارة الفرديــة والجم اعيــة علــى ومــادة لمناقشــات عديــدة، وتعــد الكف
  .)54 :2004مرعي، (السواء 

أن يقـوم بهـا  علـى أنهـا مجموعـة األشـياء التـي يجـب  Harvard Universityبواسـطة وعرفـت
كمـا وتتضـمن الكفـاءة السـلوك المتعلـق  ،)الواجبـات ،العمـل ،الوظيفـة( ما ليكون فعال فـي شخص

وتتضمن الكفاءة  ،)الضعيفما يقوم به الشخص أو يفعله ويتسبب في األداء الجيد أو ( بالوظيفة



47 
 

 وتتضـمن أيًضـا ،)المكـان الـذي يوجـد بـه ،منظمتـه ،ما يشعر به الشـخص اتجـاه وظيفتـه( التحفيز
 ،اإلجــراءات ،المهنــة ،التكنولوجيــا ،مــا يعرفــه الشــخص اتجــاه الحقــائق( التقنيــة المعــارف والمهــارات

ـــاءات ،)المنظمـــة ،الوظيفـــة  Harvard)واألدوار مـــن خـــالل دراســـة الوظـــائف ويـــتم تحديـــد الكف

University، Competency Dictionary : p4).  

الكفــاءة هــي القــدرة علــى التعبئــة، بتجميــع وتنســيق المــوارد فــي  "أن  Lorinoفــي حــين يــرى 
  .)Lorino، 2003: 67( " اعمل محددة، من أجل تحقيق النتائج المحددة مسبقً  ديمومةإطار 

المعــارف والســلوكيات، والمهــارات المتحركــة، أو تلــك  "الكفــاءات علــى أنهــا  Perettiوعــرف 
  .)Peretti، 1999: 58( " القابلة للتحريك، بغية القيام بمهمة محددة

راء آومعرفـة  البشـرية من خالل استعراض بعـض المفـاهيم المتعلقـة بالكفـاءات ويرى الباحث
مهـارات والقـدرات مجموعة من ال"يتضح بأنها  اتالكتاب والباحثين في تحديد مفهوم الكفاء بعض

والمعارف والسلوكيات التي يحتاجها الفرد ألداء المهام الموكلة له بكفاءة وفعالية من أجل تحقيق 
  .األهداف المرجوة

  : أهمية الكفاءات البشرية

 اميـــع المســـتويات داخـــل المؤسســـة بـــدءً فـــي ج اا هاًمـــحتـــل مفهـــوم الكفـــاءات البشـــرية حيـــزً ي
ـــم الجمـــاعي  لمســـتوىوصـــوًال لبالمســـتوى الفـــردي  ـــرً مســـتُث مســـتوى  اوى إدارة المـــوارد البشـــرية وأخي

  .المؤسسة ككل

  : مستوى الفردي أهمية الكفاءات البشرية على ال .1

 تهــاأصـبحت الكفـاءة تشــكل أهميـة كبـرى بالنســبة للفـرد فــي ظـل التحـديات الجديــدة التـي أفرز 
ب التــي أدت بــاألفراد إلــى تتميــز بالصــعوبة وعــدم التأكــد، وأهــم األســبا التحــوالت الراهنــة، والتــي

  : )47: 2004 حمدي،( االهتمام أكثر بالكفاءة ما يلي

ا لمتطلبــات المنافســة زيــادة خطــر فقــدان الوظيفــة، أو المنصــب ســواء بالنقــل أو بالتســريح نظــرً  -
  .التي توجب ذلك

تعزيــز فــرص الحصــول علــى مكــان فــي ســوق العمــل يتناســب نــع طموحــات الفــرد، وهــذا عــن  -
  .لكفاءة معينة على نحو جيد كهطريق امتال

ال يمكــن لألفــراد داخــل المؤسســة تحســين وضــعيتهم كالترقيــة، إال بــامتالكهم لعنصــر التأهيــل،  -
  .يتأتى إال بإعطاء الكفاءة أهمية كبرى وهذا األخير ال
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  .مع التغيرات البيئية والتنظيمية ضرورة التكيف السريع والمستمر -

  :لمستوى الجماعي على ا أهمية الكفاءات البشرية .2

وتتجلـى كفـاءة األفـراد لحسـن سـير عملهـا،  االنسبة للجماعة فـي المؤسسـة عنصـرً تمثل الكفاءة ب
  -: )7: 2014سالمي وفاسي، ( يليفيما خاصة منها الكفاءات البشرية على هذا المستوى 

لسلطة تسهم فعالية هذه الكفاءة في حل بعض الصراعات والنزاعات بين األفراد دون اللجوء ل -
أو للمــدير، فهــي تســاعد علــى التفــاهم الجيــد بــين األفــراد وتــزرع فــيهم روح التعــاون والتعاضــد 

 .الكفيل بتجنب جميع هذه النزاعات وذلك لخدمة أهداف المؤسسة

كمــا هــو معلــوم فــإن الكفــاءة ال تــرتبط بفــرد واحــد فقــط، فالعمــل النــاجح داخــل المؤسســة يقــوم  -
عالقــات (األفــراد وهــي تضــمن بــذلك إقامــة االعتماديــة  علــى أســاس التعــاون والتعاضــد بــين

التأثير المتبادل، ما بـين الكفـاءات المتكاملـة التـي ينـتج عنهـا فـي النهايـة نتـائج أحسـن بكثيـر 
 ).من تلك التي يحققها الفرد لوحده

فــــي تنميــــة العمــــل الجمــــاعي فــــي ســــبيل تحقيــــق أهــــداف  اا هاًمــــتلعــــب الكفــــاءة البشــــرية دورً  -
تبر هذه الكفاءات بمثابة العامل الفيصل للعمل في عصر المعرفة والمعلومات المؤسسة، وتع

 .إذ يتطلب هذا األخير ضرورة التعامل بالشبكات ما بين األفراد لضمان السرعة والمصداقية[

  :أهمية الكفاءات البشرية على مستوى المؤسسة  .3

                 ســـتراتيجيةالاؤيـــة أصـــبحت عمليـــة تطـــوير الكفـــاءات مـــن األولويـــات التـــي تقـــوم عليهـــا الر 
األحيــان هــي المحــددة والمحتكمــة فــي كــل عمليــات اإلدارة،  للمؤسســة حيــث تعتبــر فــي كثيــر مــن

ا مـن ا هاًمـإذ أصبحت تمثل حيزً  للمؤسسة، ستراتيجيةالا وتمثل أحد أهم الموارد األساسية  نهاكو 
أهميـة  فـي األداء الكلـي، وتبـرز اهتمام المؤسسات الراغبة في تحقيق مسـتوى أعلـى مـن النجاعـة

  -: )8: 2014سالمي وفاسي، ( فيما يلي الكفاءات على مستوى المؤسسة

المؤسســـة، حيـــث تــنعكس هـــذه األهميـــة فـــي  اســـتراتيجيةتعتبــر الكفـــاءات عنصـــر أساســـي فــي  -
  .للمؤسسة التي تميزها عن باقي المنافسين دعمها للميزة التنافسية

ا، حيـــث تعتبـــر المنفـــذ ا، والكفـــاءة خصوًصـــالمعرفـــة عموًمـــ أصـــبحت المؤسســـات تعتمـــد علـــى -
مواجهتهــــا للتحــــديات الجديــــدة التــــي أوجبتهــــا ظــــروف العولمــــة  الرئيســــي للمؤسســــات مــــن أجــــل

 والتطـــورات التقنيـــة، وهـــذا عـــن طريـــق إعطائهـــا حريـــة أكبـــر للعامـــل مـــن دون التـــدخل المباشـــر
  لالستفادة من مزايا اإلبداع
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  :خصائص الكفاءات البشرية 

فـذلك يجعلهـا تتصـف  للمنظمـات،ا بالنسـبة ا هاًمـإن اعتبار المـوارد والكفـاءات البشـرية مـوردً 
  -: )50: 2012بوزيد، ( يليما والمتمثلة في  والسمات،بجملة من الخصائص 

فالطبيعــة المتباينــة للمــوارد والكفــاءات  : فــي خلــق القيمــة للمؤسســة رد البشــريالمــو  إســهام .1
 ،تجعـل مسـاهمتهما فـي خلـق القيمـة متباينــة تهاوقـدرا اتهامسـتوي اخـتالف البشـرية مـن خـالل

ا وبالتـالي يـزداد مـا هـم جيـدً ءأكفاء بقدر ما كـان أدا فمثال بقدر ما نجد أن المستخدمين كانوا
مـا مـن مسـتخدمين جيـدين  وبقـدر مـا تمتلـك مؤسسـة ،يضيفونه من قيمـة للمنـتج أو الخدمـة 
  .اومميزً  اون رصيدها من رأس المال البشري قيمً ذوي قدرات ومهارات عالية بقدر ما يك

ا ضمن المنافسين الحاليين أو المحتملين ا أو مميزً أي أن يكون فريدً  :أن تكون الموارد نادرة  .2
فـــي المـــوارد ) اإلدراكيـــة(ا بعـــين االعتبـــار التبـــاين الطبيعـــي للقـــدرات الذهنيـــة أخـــدً ، للمؤسســـة

  .ا تكون نادرةعادة م قدرات عالية من يمتلكالبشرية فان 

د المــوارد إن أهـم مـا يصـعب إمكانيـة تقليـ :للتقليـدغيـر قابـل  المـورد البشـريأن يكـون يجـب  .3
ترجع لطبيعة ثقافة المؤسسة التي تحكمها بيئتها الخاصة وصعوبة تكرار والكفاءات البشرية 

  .بخصائصها الجوهرية داخل المؤسسةالعالقات االجتماعية 

أي عـدم إمكانيـة اسـتبداله بمـورد مماثـل لـه علـى مسـتوى  :لتبديلل البشري عدم قابلية المورد .4
  .من طرف المؤسسة المنتهجة ستراتيجيةاال

  :أبعاد الكفاءات 

ســواء كانــت هــذه المــوارد ملموســة  وممارســة الكفــاءةهــي كــل المــوارد التــي تســهم فــي بنــاء 
األفــراد كالمعــارف،  والموجــودة لــدى(غيــر ملموســة  ، أو)تتــوفر فــي المحــيط المهنــي أو التعليمــي(

  ).والسلوكياتالمهارات 
   :)62: 2012بوزيد، ( مكونات أساسية هي ةهي توليفة من ثالث اتتعتبر الكفاءلذلك 

  :  المعرفة  -أ 

وهذه المعارف سواء  المعرفة، ترتكز ممارسة الكفاءة إلى جانب موارد أخرى على استخدام
تتطور في و تنتج و ا ما تولد وهي غالبً  ،لبالعم كانت فردية أو جماعية فهي ضرورية ألجل القيام

وهي أساس باقي الموارد التي  ،المورد األساسي لبناء الكفاءة إطار النشاط الوظيفي لهذا تعتبر
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وتتمثل المعرفة التي تتطلبها ممارسة ، عناصر أو مكونات المعرفة غالبا ما تكون عبارة عن
  :)244: 2009شارف، ( كفاءة ما في

عليهــا  تعتبــر المعرفــة العامــة مــن أهــم المــوارد غيــر الملموســة التــي يعتمــد :عامــة المعرفــة ال .1
بالمدارس، الجامعـات  الفرد في التصرف بكفاءة و يتحصل عليها من خالل التعليم النظامي

التوظيـــف و التكــــوين  معاهـــد ،المعاهـــد و كـــذلك أثنـــاء التكـــوين األولـــي كـــالتكوين المهنـــي،
  .المتواصل

  -: وعانوهي ن :الخاصةالمعرفة  .2
مهنــة  لقــد بــات مــن المســلم بــه أن ممارســة أي :المتخصصــةمعرفــة النظريــة التطبيقيــة  . أ

  .مهنة معينهتتطلب جملة من المعارف النظرية والتطبيقية حول 
البيئة  تتمثل هذه المعارف في معارف حول :الوظيفيالمعرفة الخاصة بالمحيط . ب

الخبرة  كتسابها على الخصوص من خاللللنشاط الوظيفي، ويتم اوالخارجية الداخلية 
  .والوظيفي المهني والمسار

اإلجرائية التي  النوع الثالث من المعرفة هو المعرفة العملية :اإلجرائيةلمعرفة العملية أو ا .3
تمثل مجموعة  القيام بنشاط ما، إنهاومراحل أو خطوات " تسمح بتحديد كيفية العمل 

باإلنجاز مرتبة في  جملة التعليمات المتعلقة وهي ،الخطوات العملية ،اإلجراءات، الطرق
  .تسلسل

  : المهارة   - ب 
عن حالة تعلم وتظهر من خالل  ج عموًماوهي محصورة ضمن كفاءات معينه، تنت

على مستوى الحركات  استعدادات وراثية، والكفاءات الحركية تعني خصوصا اإلتقان، وتظهر
وعادة ما يرتبط هذا المفهوم مع ، رياضة البدنيةكما هو الشأن في مجال ال المنظمة بشكل معقد،

ا مع كتسابات المدرسية، وأيضً إلا اإلنجازات الفنية و اإلتقان في الصناعة التقليدية والتقنية، ومع
  .)6: 2012أحمد، ( اتجريدً  الكفاءات المعرفية األكثر

:  )244: 2009شــارف، ( عمليــة بنـاء و ممارســة الكفــاءة إلــى تنقسـم المهــارة التــي تحتاجهــا
وتنفيـذ النشـاطات  و هي مهارة معنوية مرتبطـة بـاألفراد تسـمح لهـم بمعالجـة": المهارة العملية .1

أي التــي تتطلــب ممارســة  "اتتعلــق بقــدرات إنجــاز األعمــال الوظيفيــة المحصــورة نســبيً ، و العمليــة
  .فعلية يدوية تطبيقية
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سـواء فـي إنجـاز  تي من الممكن أن تستخدمهي عبارة عن العمليات الفكرية ال: المهارة المعرفية. 2
االســـتنتاج كا األكثـــر تعقيـــدً  إلـــخ أو فـــي العمليـــات...التحديـــد المقارنـــة، كالعـــد،األعمـــال البســـيطة 

  .االستنتاج، البرهان بدون شروط، االستقرائي، البرهان بالتراجع وضع الفرضيات، االستقراء
تحقيـق  تماعيـة يجتمـع فيهـا النـاس بغـرضتمتـاز المؤسسـات بأنهـا خليـة اج :مهـارة االتصـال . 3

نجـاح هـذا  أهداف موحدة تخدم جميع أفرادها و لهذا فإن االتصـال بيـنهم يعـد مـن أهـم أسـباب
االتصـال تشـير أو تـدل  التعاون الذي يجب على كل واحد منهم أن يمتلك هذه القدرة و مهـارة

خاص و وظيفتهـا هـي  وظيفي على القدرات الالزمة من معرفة التصرف أو التوجه في ظرف
  .بين جميع العاملينالقدرة على خلق التعاون 

  : السلوكيات  -ج 
تتمثل السلوكيات في مجموعة من المواقف والسمات الشخصية المرتبطة بالموظف، والمطلوبـة 

ة، روح المبــادرة، عنــد ممارســة النشــاط المحــدد، فهــي مجموعــة الصــفات الشخصــية كالترتيــب، الدقــ
حيــث يتفــق مــع توجهــات  انســان فــي عالقتــه بالمؤسســة إيجابًيــء كــان ســلوك اإل، وســواالثقافــة العامــة

. أي يكــون عكــس توجهــات المؤسســة، أو محايــداً  ادافها، أو ســلبيً المؤسســة ويســاعد علــى تحقيــق أهــ
  :)118 :1997 السلمي،( ويتميز السلوك اإلنساني بمجموعة من الخصائص هي

 .دها اإلنسانالسلوك اإلنساني يسعى إلى تحقيق أهداف يري -

 .السلوك اإلنساني يتشكل بفعل تأثير مجموعة متنوعة من العوامل -

  .السلوك اإلنساني متجدد ومتغير بحسب تغير األهداف والظروف المحيط -
  )5(شكل رقم 

  أبعاد الكفاءات

  
: 2013المقادمة، (على ا إلى المراجعات األدبية السابقة باالعتماد بتصرف من الباحث استنادً  :المصدر  

  ).10: 2011، آسيه(، )50: 2010منصوري، صولح، (، )16
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  :تقييم الكفاءات 

 ت الكبرىالكفاءات وواحدة من المجاال ادارةيمثل تقييم الكفاءات مرحلة هامة من مراحل 
ة ملية من معرفة جوانب الضعف والقو ألنه يمكن القائمين على هذه الع البشرية الكفاءات إلدارة

 الكفاءات، وسنحاول التعرف على بعض مقاربات تقييم الكفاءات، وكذا األدوات المستعملة في
 منصوري( ليتتضح أبرز مقاربـات تقييـم الكفـاءات فيما ي: مقاربات تقييم الكفاءات في التقييم
  : )60:  2010وصولح، 

 تتمثل هذه المقاربة في التقييم من خالل المعارف النظرية، وذلك: مقاربة المعارف  -أ 
الوضعيات المهنية التي يرتبط بإجراء مقارنة بين المعارف المحققة التي يمتلكها الفرد و 

  .بها

 تقييم في هذههذه المقاربة عكس سابقتها، حيث يقوم ال: بمقاربة المعارف العملية  - ب 
 المقاربة على المالحظة المباشرة لألفراد في وضعيات العمل، ألن قدرات األفراد ليست

  .لمعرفتهاا ولهذا يجب مالحظتها مفترضة مسبقً 

 تعد هذه المقاربة غامضة وغير واضحة، ألنها تفتح المجال: مقاربة المعارف السلوكية  -ج 
 ت، باعتقادها أن أداء المنظمة أساسهلمعايير اجتماعية باعتمادها على بعد سلوكي بح

 السلوكيات الفردية والجماعية المطورة، وتجدر اإلشارة أن الفصل بين المعارف السلوكية
 ا عملية تقييم مساهمة الفرد التي هي نتيجة توليفة منوالمعارف العملية ال يسهل إطالقً 

  .الموارد المجندة

حل  استراتيجية بة من أن كل عمل ناتج عنتنطلق فكرة هذه المقار :  المقاربة المعرفية  -د 
أي إيجاد  مسائل معينة وبالتالي فإن تقييم الكفاءات يرتكز على تحليل المناهج الفكرية،

لتشغيل  المراحل الالزمة لحل المسائل المختلفة ومن خاللها تحديد الكفاءات الضرورية
 .معين

مظهر يندر  ثل الموهبةالميزات الشخصية م): الميزات الشخصية(مقاربة المواهب   -ه 
التماسه لتوظيف الكفاءات والميزات الشخصية هي مجموعة عناصر التدخل أكثر منها 

وتظهر هذه المقاربة خصوصا في  معارف وكذلك معارف وراثية أكثر منها مكتسبة،
  :للمهن  ثالثة أنواع علىبعض أنواع النشاط 

  ...)مهندس،(المهن التي تسيطر فيها الكفاءة  - 
  ...)ممثل، شاعر،(لمهن التي تسيطر فيها الموهبة ا - 



53 
 

  ...)صحفي،(المهن المختلطة  - 

  : )32: 2011أسيه، ( ومن خالل ما سبق يمكن استنتاج عدة طرق لتقييم الكفاءات وهي

ــامهم   . أ ــاء قي ــراد أثن ــيم األف ــة والمهــارات  :بمهــامهمتقي ويــتم مــن خــالل تقيــيم المعــارف النظري
 .فرادوالسلوك التي يمتلكها اال

حيـث يـتم إخضـاع األفـراد إلـى اختبـارات للحكـم علـى  :بمناصـبهمتقييم األفراد قبـل التحـاقهم   . ب
 .قدراتهم للحصول على المنصب قبل التحاقهم به

وهناك العديد من األدوات لتقييم الكفاءات ترتكز بمجملها على تحضير مرجعية معتمدة لهذه 
مرافقة الميدانية، مرجعية الكفاءات، وكذا الكفاءات، ومن هذه األدوات نجد المقابلة، ال

  .إخضاع األفراد لمجموعة من االختبارات والفروض للحكم على قدراته لشغل وظائف محددة
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  المبحث الرابع

 الموارد البشرية وعالقتها بالكفاءات

  .المقدمة •

  .إدارة الموارد البشريةب وعالقتها أهمية الكفاءات البشرية •

  .لبشرية وعالقتها بالكفاءات البشريةالموارد ا استراتيجية •

مجموعــــة ( إدارة المــــوارد البشــــريةبوظــــائف  وعالقتهــــا الكفــــاءات البشــــرية •
  ).التوظيف
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  الرابعمبحث 
  الموارد البشرية وعالقتها بالكفاءات

  :مقدمة ال

المبحـث  حيـث سـيتناول هـذاللوصول إلى األهـداف المحـددة للدراسـة يهدف هذا المبحث 
 اسـتراتيجيةأهمية الكفـاءات البشـرية وعالقتهـا بـإدارة المـوارد البشـرية، وكـذلك  بشيء من التفصيل

الموارد البشرية وعالقتها بالكفاءات البشرية، وعالقـة الكفـاءات البشـرية بوظـائف المـوارد البشـرية، 
وذلـــك للوصـــول إلـــى المعلومـــات الكاملـــة عـــن الموضـــوع والتـــي ستســـاعد الباحـــث فـــي إثـــراء هـــذا 

  .الموضوع

إدارة الموارد البشرية باختصار االستخدام األمثل للعنصر البشري المتوفر  حيث تعني    
على مدى كفاءة، وقدرات، وخبرات هذا العنصر البشري وحماسه للعمل تتوقف كفاءة  والمتوقع،

لذلك أهتم علماء اإلدارة بوضع المبادئ . المنظمة ونجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافها
تساعد على االستفادة القصوى من كل فرد في المنظمة من خالل إدارة الموارد واألسس التي 

يم وكل ما له صلة هذه األسس تبدأ من التخطيط واالختيار والتدريب والحوافز والتقي. البشرية
  .)203: 2009شارف، ( بالعنصر البشري

  :إدارة الموارد البشريةب وعالقتها أهمية الكفاءات البشرية

ءات البشرية عامًال بالغ األهمية يشغل اهتمامات المدراء على مستوى إدارة الكفا تشكل
حمدي، (الموارد البشرية حيث تتمثل أهمية الكفاءة على هذا المستوى في عدة عناصر منها

2004: 49(:  
 : تطور االتجاهات الجديدة في إدارة الموارد البشرية نحو االهتمام بعنصرين هامين  .1

  .يز على كفاءة الفرد الواحد إلى التركيز على كفاءة الفريقاالنتقال من الترك  -أ 
 .تغير االتجاهات من االعتماد على التخصص إلى مبدأ الكفاءات المتعددة في جميع الوظائف  - ب 

تغير أنماط التوظيف وٕادارة األفراد من مجرد عمال دائمين إلى توظيف أفراد ذوي كفاءات قد  .2
 .إلخ... عاقدين شركاء أو يكونوا دائمين أو موسميين أو حتى مت

تركز في إدارتها على الكفاءة وليس على الفرد أو المنصب،  الموارد البشرية إدارةأصبحت  .3
حيث فرضت التحديات العالمية والسوقية على هذه اإلدارة ثقافة توظيف واستقطاب جديدة تتمثل 

 .في ثقافة البحث عن كفاءات بدل األفراد
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ة في كثير من األحياء في تحرير وتنظيم أعمالها مثل األجور، تعتمد إدارة الموارد البشري .4
كل أعمالها أصبحت قائمة على التكنولوجيا  العطل، إعداد تقارير الترقية، المسار المهني،

الجديدة، حتى التوظيف أصبح يتم عبر اإلنترنت مما فرض على إدارة الموارد البشرية 
  .الحتياج الدائم والمتزايد للعملإعطاء أهمية كبرى للكفاءات لغرض سد ذلك ا

  )6(شكل رقم 
  عالقة الكفاءات بوظائف إدارة الموارد البشرية

  
  

  

  

  

  

  

  

  )2011، أسيه(ا إلى المراجعات األدبية السابقة وباالعتماد على من الباحث استنادً  جردبت :المصدر

  -:الموارد البشرية وعالقتها بالكفاءات البشرية استراتيجية

 ترسم والمعاصرة التيتلك الممارسة الجديدة  انهإدارة الموارد البشرية بأ جيةاستراتيتعرف 
هذه  وتتماشى الكفاءات، وخاصة معتعامل المنظمة طويلة األجل مع العنصر البشري  سياسة

 وظروفها المنظمة العامة استراتيجيةالموارد البشرية المنبثقة عن  استراتيجيةالممارسة مع 
من  عليه ة التي تطمح إلى تحقيقها، في ظل البيئة التي تعايشها و ما تشتملورسالتها المستقبلي

  .متغيرات

 والضرورية للمنظمةالالزمة  اتإدارة الموارد البشرية إلى توفير الكفاء استراتيجيةدف تهو 
لتكون قادرة على تحقيق متطلبات وتطوريها وتحفيزها تنميتها  والعمل علىالمناسب  الوقت في

  .المنظمة راتيجيةاست تنفيذ

 اسـتراتيجيةالمنظمـة، يتطلـب إحـداث تغييـر فـي  اسـتراتيجيةفـإن أي تغييـر يطـرأ علـى  وعليه
  .التي يجب أن تتصف بالمرونة الكفاءات إدارة

 



57 
 

إلدارة المــوارد  ســتراتيجيإلوبنــاء علــى مــا ســبق، ســنعمد فيمــا يلــي إلــى عــرض مــوجز للبعــد ا
  .)56: 2012لحسن،  موالي(البشرية  الكفاءاتالبشرية في جذب 

بشــكل  المنظمـة تعمـل اسـتراتيجيةتعـد جـزء مـن  اسـتراتيجيةأصـبح إلدارة المـوارد البشـرية  .1
  .من الكفاءاتتها اجاتيحامنسق معهما لتلبية متكامل و متوافق و 

 ســتراتيجي يســعى لإلســهام فــي تحقيــق رســالة المنظمــةإعمــل إدارة المــوارد البشــرية عمــل  .2
  .وأهدافها

البشـــرية رؤيـــة معاصـــرة تتماشـــى مـــع اتجاهـــات التغييـــر الـــذي ســـاد العـــالم إلدارة المـــوارد  .3
  .في مجاالت اإلدارة خاصة

  .تتماشى إدارة الموارد البشرية مع القيم التي تشتمل عليها ثقافة المنظمة  .4
إدارة المـــوارد البشـــرية هـــو وضـــع تحـــت تصـــرف المنظمـــة الكفـــاءات  اســـتراتيجيةهـــدف  .5

 .في تحقيق أهدافهاالتي تتميز بالفعالية  الالزمة

 تحديث برامج وسياسات الموارد البشرية باستمرار، لجعلها منسجمة مع االتجاهات
  .نجاح المنظمةالبشري، كأحد أهم مدخالت العمل و المعاصرة المتعلقة بالمورد 

  :)مجموعة التوظيف(الكفاءات البشرية وعالقتها بوظائف إدارة الموارد البشرية 
 ،ال فكري يسهم بشكل فردي و جماعي في تحقيق التميز واإلبداعفالكفاءات تعتبر رأس م

الكفاءات  على اإلبداع المرتكز على العلم و المعرفة الكامنة في عقول اليومأصبح التنافس  فقد
بظهور معرف  فيجب تحقيق اندماج كفاءات الموارد البشرية في المؤسسة بما يسمح ،ةالبشري

يعمل على تنفذ  من خالل وضع نموذًجا متراكمة،متاحة و بتثمين قدرات و مهارات  جديدة و
وظائف الموارد البشرية بشكل فعال تضمن من خالله المنظمة الحصول على الكفاءات البشرية 

  .)80: 2012بوزيد، (المطلوبة 

ترتبط عملية تنمية كفاءات األفراد بالعديد من النشاطات التي تقوم بها إدارة الموارد حيث 
  :وهي ةمنها النشاطات الخمسة الرئيس التي تذكرالبشرية، و 

 -:)59: 2004حمدي، ( بتخطيط الموارد البشرية عالقة الكفاءات البشرية .1

ــا، فقد أصا وٕادارة الموارد البشرية خصوصً ـــــــــأمام التحديات التي تواجه المؤسسة عموم بح ـــــــــــ
عى ــــوق العمل أن تســــــة المؤهلة في سهذه األخيرة في ظل تناقص اليد العامل مفروضا على

 المتزايدة لمواردها البشرية عن طريق اعتماد مخططات تعنى بهذه لسد النقص واالحتياجات
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وارد البشرية ــأصبحت من األولويات التي توليها إدارة الم العملية وأخذها في الحسبان، حيث
  .أهمية أثناء هيكلتها لنشاطات التدريب والتنمية

  - : وظائفبتحليل ال قة الكفاءات البشريةعال .2

تكمن العالقة بين تحليل المناصب وتقييم المردودية وبين تنمية كفاءات األفراد، في أن 
، )بتنمية كفاءاتهم صلسد ذلك النق (ذي يعانيه األفراد تحديد حجم النقص ال األولى تسهم في

األفراد من جهة، وتساعد في  أفضل للثغرات الموجودة لدى فهي تنير الطريق نحو معرفة
من جهة أخرى، مما ) خاصة عند تقييم المردودية( اكتشاف وجود يد عاملة متعددة الكفاءات

مناصب مختلفة عن تلك التي كانوا يعملون  يسمح بإعادة توزيع المهام وحتى توجيه األفراد نحو
  .بها لتكون مالئمة لهم

عارف والمهارات والقدرات التي يحتاجها الفرد كما ويوفر التحليل الوظيفي المعلومات والم
تحديد المهام والمعارف  علىألداء الوظائف بشكل كاٍف، حيث يعمل التحليل الوظيفي 

والمهارات المطلوبة في العمل بدقة وكذلك الظروف المحيطة بأداء هذه الواجبات ومن األمور 
يل الوظيفي للعمل ليس للشخص، التي يجب مراعاتها عند التحليل الوظيفي هو أن يتم التحل

  .)Saif & others، 2013(فالشخص الذي يؤدي العمل يمكن مالحظته ومساءلته 

  -:)59: 2004حمدي، ( بالتوظيف واالختيار عالقة الكفاءات البشرية  .3

تكمن العالقة في شقين، فعندما تحتاج المؤسسة إلى كفاءات جديدة فإن لديها خياران األول 
التوظيف من خارج المؤسسة ألفراد ذوي كفاءات جيدة، والثاني أن تقوم بتنمية  أن تقوم بعملية

الكتساب الكفاءات المطلوبة، فالخيار األول يؤثر على األفراد الحاليين  كفاءات األفراد الحاليين
، إلبراز كفاءاتهم وتنميتها ذاتيا فقد يكون بمثابة تحفيز لهم بحرمانهم من فرص الترقية وبالمقابل

جدر اإلشارة فيما يخص هذا الخيار بأنه يحمل المؤسسة نفقات جديدة ويعتبر مكلف في وت
أما الخيار الثاني والذي تلجأ إليه معظم المؤسسات فهو تنمية كفاءات األفراد . األحيان بعض

  :في الحاليين؛ فهي بذلك تساهم
  .توفير مجال أكبر لفرص الترقية -
  .)خاصة جانب الثقافة التنظيمية(راد الجدد تقليص الوقت الالزم لتدريب األف -
  .إيجاد جو من المنافسة اإليجابية بين األفراد -
المرونة في العمل خاصة إذا كان األفراد يتمتعون بكفاءات متعددة وكـذلك بسـرعة االنتقـال  -

  .وظيفة ألخرى والتعامل المتعدد األبعاد مع المشاكل من
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  لثالفصل الثا

  موضــــوع الدراســـــة طنية الفلسطينيةالسلطة الو  وزارات

  
  

  .وزارات السلطة الوطنية الفلسطينيةواقع الموارد البشرية في : المبحث األول 

وأهــم الوظــائف التــي يتبعهــا فــي تلبيــة  ديــوان المــوظفين العــام: المبحــث الثــاني 
 احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية



60 
 

  المبحث األول

  .ة في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينيةواقع الموارد البشري

  - :مقدمة •

  - :القطاع الحكومي الفلسطيني  •

  - :تطور وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية  •

  - :واقع إدارة الموارد البشرية في مؤسسات الخدمة المدنية  •

  - :الوظائف االشرافية في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية  •
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  األولالمبحث 

  الوطنية الفلسطينية وزارات السلطة 

  :مقدمة

إلــى الوقــوف علــى واقــع وزارات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن حيــث  المبحــثيهــدف هــذا 
الـدور والنشـأة والصـالحيات، كـذلك التعـرف علــى المشـاكل اإلداريـة التـي عانـت منهـا المؤسســات 

  .الفلسطينية منذ نشأتها وحتى تاريخه

السلطة القضائية، والسلطة  :هيمن ثالث سلطات  تتكون السلطة الوطنية الفلسطينيةحيث 
التشريعية، والسلطة التنفيذية، ويضمن القانون فصل السلطات الثالث وينظم العالقة بينهم بحيث 

في إحدى هذه السلطات عنـد الضـرورة  المسئولينيضمن الشفافية والمحاسبة والمقاضاة ألي من 
  .)74: 2014أبو شريعة، (وحسب القانون 

  :ع الحكومي الفلسطيني القطا

ذلك القطاع الذي يعمل على تقديم خدمات أساسية " :بأنهيعرف القطاع الحكومي في أي دولة 
مطلوبة لضمان النظام العام، ويصعب تسويقها لألفراد بثمن، مثـل الـدفاع والعدالـة واألمـن الـداخلي، 

بالدرجة األولى من الضرائب المفروضة وعادة ما تمولها الموازنة العامة للدولة، والتي تؤمن إيراداتها 
  .)52: 2010أبو جاسر، ( "في تحمل نفقات الخدمة العامة لإلسهامعلى الشعب، 

خهــا ويعتبــر القطــاع الحكــومي الفلســطيني حــديث النشــأة، حيــث لــم تعــرف فلســطين فــي تاري
لـع ؛ وذلك بسبب الظـروف التـي تعرضـت لهـا منـذ مطم قطاًعا حكومًيا1994الحديث وحتى عام 

هـــذا القــــرن، فمــــع توقيــــع اتفــــاق إعــــالن المبـــادئ الفلســــطيني اإلســــرائيلي فــــي الثالــــث عشــــر مــــن 
م وتـــولي الســـلطة الوطنيـــة الفلســطينية مســـؤولياتها فـــي األراضـــي المحـــررة، 1993ســـبتمبر /أيلــول

قامت بإنشاء وزاراتهـا الحكوميـة للنهـوض بوظائفهـا، حيـث مـرت الـوزارات الفلسـطينية بالعديـد مـن 
كـالب، (ات من حيـث دمـج الـوزارات وٕالحاقهـا ببعضـها الـبعض أو اسـتحداث وزارات جديـدة التغير 

2004 :81(.  

  :تطور وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية 

شـــكلت التغيـــرات المتالحقـــة فـــي هيكليـــة الحكومـــة الفلســـطينية التـــي تكـــون وزارات الســـلطة 
ــة الفلســطينية عنصــر عــدم اســتقرار، يضــاف إلــى العناصــ ر األخــرى التــي انعكســت علــى الوطني
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، أبــو شــريعة(تطــور ســوء التنظــيم اإلداري، وزيــادة مظــاهر الخلــل واإلربــاك فــي الجهــاز اإلداري 
2014 :75(.  

تشكيل اثنـي عشـرة حكومـة، علـى النحـو التـالي  2014وحتى نهاية  1994وقد شهدت الفترة من 
  : )176: 2003مركز التخطيط الفلسطيني، (

  :الفلسطينيةالبشرية في مؤسسات الخدمة المدنية  المواردإدارة واقع 

ن مســؤولية إدارة المــوارد البشــرية فــي وزارات ومؤسســات الســلطة الوطنيــة يقــع علــى عــاتق إ
فـي المـادة  2003ديوان الموظفين العام وذلك وفق ما نص عليه القانون األساسي المعـدل للعـام 

لمدنيـة، وعلـى ديـوان المـوظفين بالتنسـيق مـع ُينظم بقانون كل ما يتعلـق بشـؤون الخدمـة ا" ( 87"
الجهـــات الحكوميـــة المختصـــة العمـــل علـــى االرتقـــاء بـــاإلدارة العامـــة وتطويرهـــا، ويؤخـــذ رأيـــه فـــي 

وكــذلك وفــق قــانون الخدمــة ) مشــروعات القــوانين واللــوائح الخاصــة بــاإلدارة العامــة، والعــاملين بهــا
ــأن تنشــأ دائــرة ) 6(ي نصــت المــادة مــادة التــ 2005م والمعــدل فــي العــام 1998المدنيــة للعــام  ب

ويعنــي بشــؤون الخدمــة المدنيــة ويتــولى إدارتــه رئــيس ) ديــوان المــوظفين العــام ( مســتقلة تســمى 
  ).1998 ،قانون الخدمة المدنية(يرتبط بمجلس الوزراء 

علــى  باإلشــرافورغــم أن ديــوان المــوظفين العــام هــو الجهــاز اإلداري الرئيســي الــذي يعنــى 
تعمل علـى  ةالبشرية إال انه يتم إنشاء وحدات فرعية متخصصة في كل مؤسسة على حدالموارد 

  .ذلك بالتنسيق التام مع ديوان الموظفين العام، و ة الموارد البشرية العاملة لديهامتابعة وٕادار 

القطاع الحكومي الفلسطيني من العديد من الوزارات والسلطات والمؤسسات العامة،  ويتشكل
جــدول ( 2014مركــز مســؤولية حســب جــدول التشــكيالت الوظيفيــة للعــام ) 31(ها حيــث بلــغ عــدد

  ).2014 لتشكيالت الوظيفية وزارة المالية،ا

  :الفلسطينية  وزارات السلطة الوطنيةفي  اإلشرافيةالوظائف 
فقـد شـكلت التغيـرات المتالحقـة فـي هيكليـة الحكومـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة  كما ذكر سابًقا

اف للعوامــل السياسـية واالجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيـة التــي مــرت بهـا الحكومــات ممــا عـامًال يضــ
 2013وحتـــى العـــام  1994نـــتج عنـــه زيـــادة عـــدد مؤسســـات الخدمـــة المدنيـــة الفلســـطينية مـــن العـــام 

ــة  مســمياتها اخــتالف علــى حكوميــة دائــرة) 31(ليصــبح عــددها  موزعــة مــا بــين وزارة أو ســلطة أو هيئ
ــالي يوضــح مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية للحكومــة موزعــة حســب  القطاعــات، والجــدول الت

ــةالفلســطينية فــي   )2013اإلدارة العامــة للحاســوب، ديــوان المــوظفين العــام، ( المحافظــات الجنوبي
  .)، وزارة التخطيط2014خطة التنمية الشاملة، (
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المســميات اإلشـــرافية يــد مــن تحتــوي وزارات ومؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى العد
مـدير دائـرة أو وحـدة، رئـيس نائـب مـدير عـام، وكيـل وزارة، وكيـل مسـاعد، مـدير عـام، (ـ حيث تبدأ ب

  .)4/2005(وذلك بحسب قانون الخدمة المدنية الفلسطيني المعدل ) قسم، رئيس شعبة

  
  )5(جدول رقم 

  حسب القطاعات وزارات الخدمة المدنية في وزارات السلطة الفلسطينية موزعة

  

  )2012، ) هـ.إ/و.م/10/258/11(قرار مجلس الوزراء للموازنة العامة رقم (
  

يبلـــغ عـــدد العـــاملين فـــي مؤسســـات الخدمـــة المدنيـــة الفلســـطينية فـــي قطـــاع غـــزة مـــن الوظـــائف 
ــا) 2473(شــرافية إلا وحيــث أن الباحــث ) 2015ينــاير(آلخــر إحصــائيات ديــوان المــوظفين العــام  وفًق

سيقتصر في دراسته على الوزارات الفلسطينية فقط فسيتم توضيح هذه الوظائف موزعة حسب الوزارة 
  :وكذلك حسب الفئة والدرجة وفق الجدولين التاليين

  القطاع  الوزارة/المؤسسة  .م    القطاع  الوزارة/المؤسسة  .م
  الصحة    1

عي
تما

الج
ع ا

طا
الق

  

  الداخلية    14  

شيد
الر

كم 
الح

ن و
ألم

ع ا
طا

ق
  

  الشؤون الخارجية    15    التربية والتعليم العالي    2
  العدل    16    الشؤون االجتماعية    3
  التخطيط    17    العمل    4
  اإلعالم    18    شؤون المرأة    5
  المالية    19    الشباب والرياضة    6

جي
إلنتا

ع ا
طا

الق
  

  االقتصاد الوطني    20    األوقاف والشؤون الدينية    7
  الزراعة    21    شؤون األسرى والمحررين    8
  السياحة واآلثار    22    الثقافة    9

  الحكم المحلي    10

تية
تح

ة ال
لبني

ع ا
طا

ق
  

        
          األشغال العامة واإلسكان    11
          النقل والمواصالت    12
          االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات    13
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  )6(جدول رقم 
  لى وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزةموزعة ع اإلشرافيةالمسميات 

  وكيل  الوزارة  م
وكيل 
  مساعد

مدير 
  عام

نائب 
  مدير عام

مدير 
  دائرة

رئيس 
  قسم

رئيس 
  شعبة

  اإلجمالي

  1296  465  644  167  3  14 2 1  الصحة  1
  230  18  130  62  2  15 2 1  التربية والتعليم العالي  2
  55  7  13  24  3  6 2 0  اإلسكاناألشغال العامة و   3
  36  2  15  12  2  4 1 0  النقل والمواصالت  4
  8  0  3  2  2  0 1 0  شؤون المرأة  5
  12  1  2  3  2  3 0 1  الشؤون الخارجية  6
  3  0  0  2  0  0 1 0  السياحة واآلثار  7
  13  0  0  5  6  1 1 0  اإلعالم  8
  19  0  7  5  2  3 1 1  التخطيط  9
  14  0  6  1  4  2 1 0  الثقافة  10
  16  0  5  6  2  2 1 0  شؤون األسرى والمحررين  11
  20  1  7  5  0  6 0 1  العدل  12
  39  5  6  15  5  7 0 1  الحكم المحلي  13
  50  9  17  16  2  5 1 0  الشباب والرياضة  14
  46  8  11  21  0  6 0 0  العمل  15
  59  7  20  22  5  5 0 0  قتصاد الوطنياال  16
  59  7  22  25  2  2 0 1  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  17
  73  16  15  34  1  5 1 1  الزراعة  18
  146  7  58  67  6  4 3 1  الداخلية  19
  55  5  21  23  3  3 0 0  الشؤون االجتماعية  20
  113  3  21  70  2  14 2 1  المالية  21
  111  13  51  33  4  9 0 1  األوقاف والشؤون الدينية  22

 2473  574  1074  620  58  116  20  11  اإلجمالي

إحصائية اإلدارة العامة  ( ،)2014، جدول التشكيالت الوظيفية،وزارة المالية( :المصدر
 م24/01/2015بتاريخ غير منشورة -غزة-ديوان الموظفين العام -لتكنولوجيا المعلومات
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  )7(جدول رقم 

   في الوزارات الفلسطينية وفق الفئة والدرجة الوظيفية اإلشرافيةتوزيع الوظائف 

  عدد المدراء  الدرجة الوظيفية  الفئة  المسمى الوظيفي  .م

  A1 11  العليا  زارةوكيل و  -1
  A2 20  العليا  وكيل مساعد -2
  A4  116  العليا  مدير عام -3

  147  مجموع مديري الفئة العليا 

  نائب مدير عام -4
  الفئة األولى

A 58  
  C- B-A  620  مدير دائرة أو وحدة -5

  678 مجموع مديري الفئة األولى

  الفئة الثانية  رئيس قسم -6
  والثالثة 

 الثانية والثالثة
1074  

  574  رئيس شعبة -7
  1648 مجموع موظفي الفئة الثانية من رؤساء األقسام والشعب

  2473 إجمالي مجتمع الدراسة

غير  -  غزة- ديوان الموظفين العام- إحصائية اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات: المصدر
  م24/01/2015بتاريخ منشورة 
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  المبحث الثاني

ف التي يتبعها في تلبية احتياجات ديوان الموظفين العام وأهم الوظائ
  .الوزارات من الكفاءات البشرية

  - :مقدمة •

  -:النشأة والتطور  •

دور ديوان الموظفين العام في إدارة الموارد البشرية في مؤسسات السلطة  •
  - :الوطنية الفلسطينية 

أهم الوظائف التي يقوم بها ديوان الموظفين العام من اجل تلبية احتياجات  •
  - :ن الكفاءات البشرية الوزارات م

  .وظيفة التحليل الوظيفي - 

  .وظيفة التخطيط للموارد البشرية - 

  .وظيفة االستقطاب - 

  .وظيفة االختيار - 

 .وظيفة التعيين -
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  المبحث الثاني

وأهم الوظائف التي يتبعها في تلبية احتياجات  ديوان الموظفين العام
  .الوزارات من الكفاءات البشرية

  :مقدمةال

النشـأة والتطـور لـديوان المـوظفين العـام، و دور ديـوان إلـى الوقـوف علـى  ثالمبحيهدف هذا 
المــــوظفين العــــام فــــي إدارة المــــوارد البشــــرية فــــي مؤسســــات الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية، وأهــــم 
الوظـائف التـي يقـوم بهـا ديــوان المـوظفين العـام مـن اجـل تلبيــة احتياجـات الـوزارات مـن الكفــاءات 

  .البشرية

عــــن إدارة شــــؤون  المســــئولوان المــــوظفين العــــام الجهــــاز اإلداري المركــــزي يعتبــــر ديــــحيــــث 
مــوظفي الخدمــة المدنيــة فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وفــق قــانون الخدمــة المدنيــة، 
حيث يسعى ديوان الموظفين العام إلى تطوير نظام الخدمة المدنيـة مـن خـالل اسـتقطاب وتعيـين 

ريب وتأهيـل المـوارد البشـرية العاملـة فـي مؤسسـات السـلطة الوطنيـة الكفاءات البشـرية، وكـذلك تـد
  .الفلسطينية، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن

  :والتطورالنشأة 

لقد مر ديوان الموظفين العام من حيـث المهـام والصـالحيات عـدة مراحـل ليصـل إلـى مـا هـو 
  .رحلة السلطة الوطنية الفلسطينيةعليه األن ابتداًء باالنتداب البريطاني ووصوًال إلى م

  )8(جدول رقم 

  ديوان الموظفين العام من حيث المهام والصالحيات المراحل التي مر بها
  المسئولالجهاز   حيثيات المرحلة  المرحلة عنوان  تاريخ ال  م

1  
العاشر من أب 

1922  
االنتداب 
  البريطاني

 صدور مرسوم ملكي بريطاني باسم دستور فلسطين -
مندوب السامي ومن صالحياته التعيين تعيين ال -

وٕاجازة من سيتم تعيينهم وعزل وٕايقاف من تم إدانته 
  .في حكومة فلسطين

المسؤول المندوب  -
 السامي

الصالحيات التعيين  -
  واإليقاف والعزل

2  

  1948/ مايو 
 
  

  النكبة 
وتمر (

  )بمرحلتين

فلسطين المحتلة (تم تقسيم فلسطين إلى ثالث أقسام  -
رائيل ، الضفة الغربية تحت إدارة تحت إدارة إس

  ).األردن ، قطاع غزة تحت إدارة مصر

  

 1952  . أ
  

الضفة : أوال
  الغربية

صدور دستور المملكة األردنية حيث نصت المادة  -
على تولي مجلس الوزراء جميع شؤون الدولة "120"

 المسؤولية لمجلس الوزراء -
الصالحيات جميع شؤون  -
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  المسئولالجهاز   حيثيات المرحلة  المرحلة عنوان  تاريخ ال  م
  
  

الداخلية والخارجية بما فيها جميع التقسيمات اإلدارية   
  . والتشكيالت الحكومية

  الدولة الداخلية والخارجية

  
  30/3/1966.ب

  

صدور نظام الخدمة المدنية والتي بموجبة تم إنشاء  -
ديوان الموظفين لتأدية هذا الغرض وقد عمل به 

  .1967بالضفة لغاية العام 

المسؤولية لديوان  -
 الموظفين 

الصالحيات شؤون  -
  دنيةالخدمة الم

  
 1948مايو .  1

  

قطاع : ثانياً 
  غزة

للمناطق التي تخضع  م حاكماتعيين اللواء أحمد سال -
من وزير " 153"للرقابة المصرية بموجب قرار رقم

  .الحرب المصري

حاكم قطاع غزة  ولؤ المس -
يعيين بقرار من وزير 

  الحرب المصري

 
5. 11/5/1955 
  

من لغزة بموجب قرار  اإلداريتعيين الحاكم  أصبح -
  مجلس الوزراء المصري

حاكم قطاع غزة  ولؤ المس -
ويعين بقرار من مجلس 

  الوزراء المصري

6. 1/1/1956 
  
  

  

تم تشكيل لجنة شؤون موظفين تختص بالنظر في  -
التعيينات والترقيات وٕانهاء الخدمة وغيرها من 

المعدل " 102"األمور اإلدارية بموجب قرار رقم 
  ".داخلي 8" باألمر رقم 

نة شؤون ول لجؤ المس -
 .الموظفين

الصالحيات تعيينات  -
  .ترقيات وٕانهاء خدمة

4 .1964  

تم تعيين األستاذ إبراهيم حسين أبو ستة مديرًا  -
لمديرية الشئون المدنية التابعة للحاكم اإلداري العام 

  .وهو أول فلسطيني يتولى هذا المنصب

ول مدير مديرية ؤ المس -
 الشؤون المدنية

الصالحيات يخضع  -
  .داريللحكم اإل

3  
بعد حرب 

1967  
االحتالل 
  اإلسرائيلي

صدور عدة أوامر عسكرية أهمها األمر رقم  -
والذي أعطى جميع الصالحيات إلى ) 53/67(

قائد الجيش اإلسرائيلي وقد تم إنشاء ما يسمى 
  ....بالجهاز الحكومي ليتولى شؤون التعيين

جهاز  المسئول -
المستخدمين العام ثم 

الجهاز الحكومي التابع 
  .لضابط الركن

4  11/10/1994  
السلطة الوطنية 

  الفلسطينية

تم تأسيس ديوان الموظفين العام بموجب قرار  -
للعام " 131"صادر عن الرئيس ياسر عرفات رقم 

1994. 
إقرار قانون الخدمة المدنية من قبل المجلس  -

  .1998التشريعي الفلسطيني في العام 

رئيس ديوان  ولؤ المس -
 الموظفين العام ويتبع

رئيس السلطة لغاية العام 
ومن ثم يتبع  2003

  مجلس الوزراء

الديراوي، (، )45- 44: 2012غبون، (:جرد بواسطة الباحث وباالعتماد على األدبيات السابقة 
  )24/12/2014، موقع ديوان الموظفين العام بتاريخ ) 33: 2014
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 :رسالة الديوان 

تسعى إلى تطوير نظام الخدمة المدنيـة مـن ديوان الموظفين العام مؤسسة حكومية فلسطينية 
خــالل رفــع كفــاءة المــوارد البشــرية واألنظمــة اإلداريــة، والتأكــد مــن تطبيــق النظــام علــى مــوظفي 

تقريـر الخدمـة ( الدولة بتجانس وشفافية ومساواة، لضمان تقديم خدمـة نوعيـة للمـواطن الفلسـطيني
  )22: 2012 المدنية،

 :أهداف الديوان 

  .عيين الكفاءات البشرية المتوفرة في سوق العمل لشغل وظائف الخدمة المدنيةاستقطاب وت. 1
رفــع مســتوى األداء الــوظيفي لمــوظفي الخدمــة المدنيــة مــن خــالل تنميــة المعــارف والخبــرات   .2

والمؤهالت، وتطوير برامج التدريب واإليفاد واالبتعاث، لتحقيـق مسـتويات عاليـة مـن الجـودة 
  .والتميز

 وبـرامج اإلصـالح والتنميـة اإلداريـة فـي أجهـزة اسـتراتيجياتلفعال في وضع وتنفيـذ اإلسهام ا  .3
  .الخدمة المدنية

تطوير وتوحيد منهجية لربط نظم المعلومات الخاصة بإدارة القوى البشرية في أجهزة الخدمة   .4
  .المدنية

ظـم الحـوافز تمكين المـوظفين المتميـزين والمبـدعين مـن تسـريع تقـدمهم الـوظيفي مـن خـالل ن  .5
  .والترقيات لغايات تحقيق برامج التعاقب الوظيفي

واالقتراحات واالعتراضـات المتعلقـة بـالمواطن والموظـف  ىتطوير وتفعيل آليات مبدأ الشكاو   .6
  .)22/12/2012موقع ديوان الموظفين العام ( والوظيفة العامة

ت السلطة الوطنية دور ديوان الموظفين العام في إدارة الموارد البشرية في مؤسسا
 :الفلسطينية

 إن إدارة المــوارد البشــرية بشــكلها الحــديث ليســت وليــدة الســاعة، إنمــا هــي نتيجــة لمجموعــة مــن
 التطورات المتداخلة والتـي سـاهمت بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر فـي ظهـور الحاجـة إلـى إدارة أفـراد

 آلليات إلدارة الطاقات البشريةمتخصصة، ترعى شؤون العاملين بالمنظمة وتعمل على توفير أنجع ا
 مواردهــا وتعتمــد كفــاءة المنظمــات علــى حســن اســتثمار. بكفــاءة، وتمكــن مــن زيــادة إنتاجيــة العــاملين

ــاقي المــوارد وفــي طريقــة اســتخدامها، ولهــذا ــتحكم فــي ب  ظهــر وعلــى األخــص البشــرية منهــا، التــي ت
  .)31 :2011، أبو عيد(ص بالموارد البشرية تاالحتياج إلى إدارة مستقلة تخ



70 
 

ليواصـــل تأديـــة دوره فـــي رعايـــة شـــؤون  1994ولقـــد نشـــأ ديـــوان المـــوظفين العـــام فـــي العـــام 
وفـق األنظمـة والقـوانين  دالعاملين في الخدمة المدنية والعمـل علـى اسـتقطاب وتطـوير تلـك المـوار 

ول بهـا المعمول بها، حيث بدأ عمل ديوان الموظفين العام وفق القوانين واألنظمة التـي كـان معمـ
ــة عــام  م ، وبــذلك أصــبح لــدى 1998فــي عهــد االحــتالل إلــى أن تــم إقــرار قــانون الخدمــة المدني

السـلطة الفلســطينية مرجعيـة قانونيــة وطنيـة تحــدد المهـام والمســؤوليات الخاصـة بــديوان المــوظفين 
تنشـــأ دائـــرة مســـتقلة تســـمى ديـــوان "مـــن قـــانون الخدمـــة المدنيـــة علـــى ) 6(حيـــث نصـــت المـــادة 

وقــد " ين العــام تعنــى بشــؤون الخدمــة المدنيــة ويتــولى إدارتــه رئــيس يــرتبط بمجلــس الــوزراءالمــوظف
 )4(أجريــت بعــض التعــديالت علــى قــانون الخدمــة المدنيــة أقرهــا المجلــس التشــريعي بقــانون رقــم 

تقريــر الخدمــة ( 2005حيــث بــدأ التطبيــق الفعلــي لقــانون الخدمــة المدنيــة فــي عــام  2005لســنة 
  .)3 :2012المدنية، 

فــي تحويــل أجهـزة مبعثــرة إلــى  ًمــا وأساسـًياها لمــوظفين العــام ومنـذ البدايــة دوًراوقـد لعــب ديـوان ا
مؤسســات لهــا كيــان، وذلــك لمــلء الفــراغ اإلداري الــذي خّلفــه االحــتالل اإلســرائيلي، وكــان مــن أبــرز 

  :)62: 2010حمادة، ( يليالتحديات التي واجهت الديوان في ذلك الحين ما 

نون الخدمـــة المدنيـــة بمـــا يضـــمن الشـــفافية والمســـاواة فـــي آليـــات التوظيـــف، وتطـــوير تطـــوير قـــا -1
 .المسار الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية

إعداد وتنفيذ نظام رواتـب فلسـطيني فـور تسـلم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية لمهامهـا علـى أرض  -2
 .الوطن

 .الوزارات لخدمة المواطنوضع ومتابعة اللوائح واألنظمة اإلدارية الخاصة بتسهيل دور  -3

مــلء الفــراغ اإلداري خــالل المرحلــة االنتقاليــة لتســلم الســلطة الفلســطينية مقاليــد األمــور، وشــمل  -4
 .ذلك إنشاء وزارات ومؤسسات الدولة وتزويدها بالكوادر المؤهلة

العمل على خلق جو من التناغم واالنسجام في أداء الكـوادر الموجـودة والكـوادر القادمـة إلـى  -5
 .ض الوطن، بما يضمن أداء خدمة متميزة للمواطنأر 

ولقــد كــان للتغييــرات الحكوميــة المتتابعــة وفــي أوقــات متقاربــة، ومــا نجــم عنهــا مــن اســتحداث 
وزارات وٕالغــاء أخــرى ودمــج بعضــها إضــافة إلــى تــدخل الــوزراء الكثيــف فــي اســتحداث هيكليــات 

د إلــى حاجــة حقيقيــة للــوزارات، وفــي جديــدة وتســكين مــوظفين عليهــا داخــل وزاراتهــم، دون االســتنا
: 2008الرقــب، (فــي عرقلــة عمــل اإلدارة العامــة فــي الــوزارات  يم، أثــًراظــل تجاهــل التوظيــف الســل

ولعل هذه العوامل إضافة إلى غيرها حّدت من دور ديوان الموظفين العام في إدارة الموارد ). 75
  .البشرية وتطويرها على مر الحكومات المتالحقة
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 2006و 2005ب جهد الحكومة الفلسطينية وديـوان المـوظفين العـام فـي األعـوام حيث انص
على إعادة هيكلة الوزارات والجهات الحكومية وتسكين المـوظفين علـى الهيكليـات وتطبيـق قـانون 

  .2005الخدمة المدنية المعدل للعام 

وره فــي د 2007ثـم كـان لالنقسـام الــداخلي بـين شـطري الــوطن فـي النصـف الثــاني مـن عـام 
إعادة رسم خارطة المؤسسات الحكومية وخاصة بعد قيام مؤسسة الرئاسـة بإصـدار تعليماتهـا فـي 

لتعطيــل العمــل الحكــومي فــي قطــاع غــزة، واإلبقــاء علــى عــدد مــن القطاعــات حيــث  2007العــام 
عـن العمــل واالمتنــاع عــن تقـديم الخــدمات الحيويــة للمــواطنين " االســتنكاف"ظهـر وألول مــرة مبــدأ 

  .)3: 2012رير الخدمة المدنية، تق(

فقــد قــام ديــوان المــوظفين العــام بالتنســيق مــع الحكومــة الفلســطينية بتعبئــة الفــراغ الــذي تركــه 
قرار مؤسسة الرئاسة بإجبار أكثر من ثلثي مـوظفي الخدمـة المدنيـة علـى تـرك أعمـالهم والمكـوث 

ان تســـيير األعمـــال لضـــم 2008فـــي بيـــوتهم، وذلـــك بتعيـــين عـــدد مـــن المـــوظفين خـــالل العـــام 
الحكومية لحين معالجة األزمة مع مؤسسة الرئاسـة وٕاعـادة مـوظفي الخدمـة المدنيـة السـابقين إلـى 

  .أعمالهم

علــى الجــودة اإلداريــة فــي األداء الحكــومي حيــث تركــزت  القــد كــان لحالــة االضــطراب آثارهــ
ي تعطيـل منـاحي الجهود على سد الفراغ وضمان عدم تعطـل العمـل الحكـومي والحـد مـن آثـاره فـ

  .الحياة

واضـحة لتطـوير األداء الحكـومي وبـث حالـة مـن  اسـتراتيجيةولقد تبنت الحكومة الفلسـطينية 
االستقرار واألمان الوظيفي في منظومة الخدمة المدنية وذلك مـن خـالل مجموعـة مـن السياسـات 

المتطوعين وٕاقرار واإلجراءات كان منها تسوية أوضاع موظفي العقود الموازية وعقود المساندين و 
مبادئ االستقطاب للوظيفـة العموميـة واعتبارهـا أحـد أهـم حقـوق المواطنـة وٕارسـال ضـوابط كفلتهـا 
لجميــع المــواطنين علــى حــد ســواء واالســتمرار فــي إلغــاء الســالمة األمنيــة وٕاخضــاع جميــع أعمــال 

  .الديوان للرقابة اإلدارية والمالية

يكـون لـديوان المـوظفين العـام دوًرا الحكـومي بـأن لقـد فرضـت األحـداث التـي يمـر بهـا األداء 
فــي تطــوير األداء الحكــومي، وهــذا الــدور تطلــب بــأن يقــوم ديــوان المــوظفين العــام  جوهرًيــاو  هاًمــا

وجه ممنهجة نحو تطوير إمكاناته وقدراته وآليات عمله للقيام بدوره على أكمل  استراتيجية تباعاب
ديـوان المـوظفين العـام هـو الجهـاز األوحـد فـي  أصـبحث ، حي)3: 2012تقرير الخدمة المدنية، (

الحكومــة الــذي يخــتص بكــل مــا يتعلــق بــادرة المــوارد البشــرية فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة، فقــد 
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جـل تصـويب جميـع مـا لحـق بالجهـاز الحكـومي مـن أفرض عـدد مـن السياسـات واإلجـراءات مـن 
  .داري الحكوميضرر نتيجة االنقسام الداخلي، وذلك للنهوض بالجهاز اإل

وحتـى تاريخـه ومـن  2008ولقد واجه ديوان الموظفين العام العديـد مـن المعوقـات منـذ العـام 
  : )61: 2010حمادة، ( أهم تلك المعوقات

الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة أدى إلــى عــدم القــدرة علــى االتصــال بالخــارج وتبــادل  .1
 .للخارج لغرض الدراسة الخبرات والتشبيك المؤسساتي، وكذلك ابتعاث الموظفين

 .عدم توفر الموارد المالية الالزمة لعملية التطوير .2

 .انقطاع التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة .3

 .تداخل المهام والصالحيات بين الوزارات .4

 .عدم وجود هياكل تنظيمية مستقرة لدى الوزارات الحكومية .5

تلبية احتياجات  جلأمن ديوان الموظفين العام  أهم الوظائف التي يقوم بها
 :الوزارات من الكفاءات البشرية

لما ذكر أنفا بشـأن دور ومهـام ديـوان المـوظفين العـام المناطـة بـه بشـأن شـؤون الخدمـة  فًقاو 
المدنيــة ومــا خولــه القــانون بشــأن تطــوير األنظمــة المتعلقــة بالخدمــة المدنيــة وصــياغة سياســات 

التطـــرق للكيفيـــة التـــي يقـــوم بهـــا ديـــوان  األمـــرضـــي العمـــل وٕاجـــراءات لتأديـــة تلـــك المهـــام، لـــذا يقت
وسـيتم التطـرق لـدور  رض الواقـع،أالموظفين العام في تطبيق وظائف إدارة المـوارد البشـرية علـى 

كونهـــا محـــل الدراســـة وهـــي ) لمجموعـــة التوظيـــف(ديـــوان المـــوظفين العـــام فـــي الوظـــائف التابعـــة 
مقابلـة مـع مـدير ( ):قطاب، االختيـار، التعيـينالتحليل الـوظيفي، تخطـيط المـوارد البشـرية، االسـت(

  .)2015، عام اإلدارة العامة للتعيينات بديوان الموظفين العام

 :وظيفة التحليل الوظيفي .1

يقــــوم ديــــوان المــــوظفين العــــام بعمليــــة التحليــــل الــــوظيفي فــــي مؤسســــات الســــلطة الوطنيــــة 
المـؤهالت والمهـارات الواجـب  الفلسطينية وذلك للوصول إلـى المهـام الوظيفيـة لكـل وظيفـة وكـذلك

توافرهــا فــي شــغل هــذه الوظيفــة، حيــث يســتمد هــذه الصــالحيات بموجــب قــانون الخدمــة المدنيــة 
تقــديم الــرأي فـــي مشــاريع الهياكـــل  )"2(فـــي البنــد رقـــم ) 9(فـــي المــادة رقــم  2005المعــدل للعــام 

لـدوائر الحكوميـة قبـل الوظـائف والوصـف الـوظيفي، التـي تقـدمها ا وجـداولالتنظيمية وتقسيماتها، 
  :من خالل الخطوات التالية"  عرضها على مجلس الوزراء
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تبدأ عملية التحليل الوظيفي من خالل إقرار الهياكل التنظيمية للوزارة أو المؤسسة، حيـث يـتم  .1
ذلـك مـن خـالل دراسـة األعمـال والخـدمات التـي تقـوم بهـا الـوزارة، ويـتم ذلـك عـن طريـق تقــديم 

ارة المعنيــة يــتم دراســته مــن قبــل ديــوان المــوظفين العــام ووزارة التخطــيط هيكــل مقتــرح مــن الــوز 
حيث يتم العمل علـى دراسـة األعمـال والخـدمات التـي تقـوم بهـا الـوزارة ومالءمـة تلـك الهياكـل 

 .لتلك األعمال والخدمات

يقوم ديوان الموظفين الهام بتصميم نمـوذج لبطاقـة الوصـف والتوصـيف الـوظيفي يـتم توزيعهـا  .2
 .الوزارات للقيام بتعبئتها وفق المهام الوظيفية لكل وظيفة على

بطاقات الوصف والتوصيف الوظيفي المقدمة مع الوزارة، للتأكد من أن هذه المهـام  تدقيقيتم  .3
مالئمـــة للمســـمى الـــوظيفي وكـــذلك مالءمـــة المـــؤهالت والخبـــرات المطلوبـــة فـــي شـــاغل هـــذه 

ـــك المهـــام مـــع ضـــرورة مراعـــاة الت ـــة مـــع تل ـــداخل الوظيف خصـــص فـــي العمـــل لضـــمان عـــدم ت
الصــالحيات، حيــث تنطبــق هــذه اإلجــراءات علــى الوظــائف المعتمــدة فــي الهيكــل التنظيمـــي 

  .وكذلك الوظائف المستحدثة وفق لظروف العمل في المؤسسة أو الوزارة

 :وظيفة التخطيط للموارد البشرية .2

ي نحـو اسـتغالل المـوارد من مبدأ وضع الرجل المناسب فـي المكـان المناسـب والسـع انطالًقا
البشــــرية االســــتغالل األمثــــل بغيــــة تحســــين الخــــدمات المقدمــــة، يعتمــــد ديــــوان المــــوظفين العــــام 

  :اإلجراءات التالية للقيام بوظيفة تخطيط الموارد البشرية

يتم تسكين الموظفين الموجودين فـي الـوزارة : للمرة األولى  في حال اعتماد الهيكل التنظيمي .1
نظيمـــي المعتمـــد وفـــق مســـمياتهم الوظيفيـــة واختصاصـــاتهم والمهـــارات التـــي علـــى الهيكـــل الت

 .يتمتعون بها

فــي هــذه الحالــة يــتم العمــل علــى ترقيــة بعــض المــوظفين الموجــودين فــي : فــي حــال الترقيــة  .2
الخدمة لتولي مناصب جديدة شاغرة فـق الهيكـل التنظيمـي المعتمـد، ويـتم مراعـاة التخصـص 

 .ك الوظيفة، وكذلك وجود احتياج حقيقي لتلك الوظيفةوالخبرات المطلوبة لشغل تل

وبخصــوص التخطــيط الحتياجــات الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة مــن المــوارد الجديــدة وفــق  .3
 :االعتمادات المالية المقرة يتم ذلك وفق الخطوات التالية 

دة لجميـع يقوم المجلس التشريعي بإقرار الموازنة العامة والتي تتضـمن عـدد اإلحـداثات الجديـ  -أ 
 .مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية

تقوم وزارة المالية بتوزيع هذه اإلحداثات على مؤسسات ووزارات السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية   -ب 
 .ةكل على حد
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يقــوم ديــوان المــوظفين العــام بالتعــاون مــع الــوزارة المعنيــة بتحديــد المســميات الوظيفيــة التــي   - ج 
د المقـــر مـــن خـــالل دراســـة الوظـــائف الشـــاغرة علـــى الهيكـــل تحتاجهـــا كـــل مؤسســـة فـــق العـــد

التنظيمــي المعتمــد، وكــذلك لجــان الفحــص علــى الطبيعــة، للتأكــد مــن الحاجــة الفعليــة لتلـــك 
المســميات مــن خــالل دراســة العــبء الــوظيفي الملقــى علــى الــدائرة الحكوميــة للوصــول إلــى 

شرية ال يتم بشكل سنوي مـن قبـل المسميات الوظيفة المطلوبة، حيث أن التخطيط للموارد الب
الديوان ويتم فقـط حسـب مـا يـتم اعتمـاده مـن موازنـة مـن قبـل المجلـس التشـريعي وبعـدها يـتم 

 .البدء بعملية التخطيط دون وجود سياسة أو أسلوب معتمد لعملية التخطيط

يــتم بعــد تلــك الدراســة إصــدار جــدول تشــكيالت وظيفيــة يتضــمن المســمى الــوظيفي، والعــدد   -د 
بــأن  زيــر الماليــة، علًمــاوب منــه، ويــتم إقــراره مــن قبــل رئــيس ديــوان المــوظفين العــام وو المطلــ

وتـم الـزام الـوزارات  2014، 2013العمل بجدول تشكيالت الوظائف اعتمد فقط فـي األعـوام 
 .بالمسميات الوظيفية المعتمدة فيه عند اإلعالن عن الوظائف أو طلب التعديالت الوظيفية

 :وظيفة االستقطاب .3

ــاًء علــى مخرجــات ــة،  بن عمليــة تخطــيط المــوارد البشــرية بتحديــد أنــواع الوظــائف المطلوب
البحــث إجــراءات كــل منهــا، والشــروط الــالزم توفرهــا فــيمن يشــغلها، تبــدأ ل لالزمــينا العــاملين وعــدد
فـي تلـك األشـخاص للعمـل  أنسب األشخاص لهذه الوظائف، ومحاولة جذب واسـتقطاب أكفـأ عن

  :التالية اإلجراءاتات ويتم ذلك من خالل المؤسسات والوزار 

و داخـل مؤسسـات أيتم اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة فـي الـوزارة نفسـها : اإلعالن الداخلي  .1
الخدمة المدنية فقط وفي هذه الحالة ال يسمح للغير معينين التقدم لتلـك الوظيفـة، حيـث يـتم 

هـــذه الوظيفـــة وتقتصـــر هـــذه اإلعــالن الختيـــار األفضـــل ويـــتم عمـــل تعـــديل وظيفــي للفـــائز ب
ـــة علـــى الوظـــائف  ـــة مثـــل  اإلشـــرافيةالحال امـــا ) رئـــيس قســـم، رئـــيس شـــعبة(مـــن الفئـــة الثاني

من الفئة األولى والوظائف التخصصية ينم من خالل اإلعالن الخارجي  اإلشرافيةالوظائف 
 . وذلك إلتاحة الفرصة أمام الجميع للمنافسة

حيــث ينشــر اإلعــالن فــي الجريــدة الرســمية ولوحــة اإلعــالن الخــارجي عــن الوظيفــة الشــاغرة  .2
اإلعالنـــات فـــي مقـــر ديـــوان المـــوظفين العـــام وكـــذلك الموقـــع اإللكترونـــي للـــديوان ويتضـــمن 

 :اآلتياإلعالن  

 .اسم المؤسسة أو الوزارة الطالبة للوظيفة  -أ 

 .اسم الوظيفة ومهامها ومتطلبات شغلها  - ب 
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 .األخرىالراتب األساسي للوظيفة باإلضافة إلى العالوات   - ج 

ـــب   -د  ـــتم تقـــديم طلبـــات االلتحـــاق بالوظيفـــة بشـــكل  وآليـــةمكـــان تقـــديم الطل ـــديم، حيـــث ي التق
 .إلكتروني على موقع ديوان الموظفين العام

 .تاريخ بدأ تقديم الطلبات وتاريخ االنتهاء  - ه 

النقل أو الندب ويتم ذلك بتوفير تلك الوظيفة من خالل الفـائض فـي مكـان أخـر وذلـك عنـد  .3
ر فيــه جميــع المــؤهالت والمهــارات المطلوبــة لتلــك الوظيفــة، وفــي حالــة تــوفر شــخص يتــوف

النــدب فــإن ذلــك ال يتطلــب وجــود اعتمــاد مــالي الن النــدب يــتم لفتــرة محــدودة ينتهــي بعــودة 
ــاج إلــى تــوفر اعتمــاد مــالي ووجــود  الموظــف إلــى وزارتــه األصــلية، بينمــا عمليــة النقــل تحت

 .لوزارةالوظيفة ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد ل

 :وظيفة االختيار .4

 للمـــوارد البشـــريةتمثـــل وظيفـــة االختيـــار االمتـــداد الطبيعـــي لوظيفـــة البحـــث واالســـتقطاب   
معينـــة مـــن حيـــث درجـــة  المفاضـــلة بـــين األفـــراد المتقـــدمين لشـــغل وظيفـــة مـــن خـــاللالمناســـبة 

ن للوظيفـة المتقـدمي وفق اإلجـراءات المتبعـة فـي الـديوان للمفاضـلة بـينصالحيتهم لتلك الوظيفة، 
ــة المعــدل فــي العــام  وذلــك اســتناًدا ــانون الخدمــة المدني ) 1(البنــد رقــم ) 20(فــي المــادة  2005لق

بتشــكيل  اع الــدائرة الحكوميــة المخــتص قــرارً يصــدر رئــيس الــديوان بالتنســيق مــ "والــذي يــنص علــى
صــص لجنــة االختيــار مــن ممثلــين عــن الــديوان والــدائرة الحكوميــة المختصــة علــى النمــوذج المخ

  -:ويتم ذلك من خالل الخطوات التالية " لذلك ويحدد فيه مهام ومكان وزمان ومدة عمل اللجنة
وفــق الشــروط الــواردة فــي اإلعــالن عــن  لمتقــدمين لشــغل الوظيفــة إلكترونًيــايــتم فــرز طلبــات ا .1

 .الوظيفة

أكد من مطابقة للت يفة والمقبولة طلباتهم إلكترونًيايتم استقبال الطلبات الورقية للمتقدمين للوظ .2
 .الطلب المقدم ورقًياالمعلومات الواردة في الطلب اإللكتروني مع 

 .يتم عقد اختبار تحريري للمتقدمين والذين اجتازت طلباتهم الفحص اإللكتروني والورقي .3

مـا تكـون بنسـبة  جتازوا االختبار التحريري وغالًبايتم تحديد نسبة المرشحين للمقابالت ممن ا .4
مرشــحين للوظيفــة عنــدما يكــون االحتيــاج ) 7(وظيفــة بمعنــي أن يــتم مقابلــة لكــل ) 7إلــى  1(

 .مرشح للوظيفة) 1(المطلوب 

يتم إجراء المقابلة الشفوية للمؤهلين لها من خالل لجنه المقابالت والتي يقوم بتشكيلها ديوان  .5
متخصصـة مكونـة مـن ممثـل عـن  ةالموظفين العام والتي يراعى عنـد تشـكيلها أن تكـون لجنـ

خـر عـن جهـة حياديـة مثـل الجامعـات، أو آخر عـن الـوزارة المعنيـة و آديوان الموظفين العام و 
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) 5 -3(رة محل االختصـاص وقـد تتكـون مـن النقابات، أو مؤسسات المجتمع المدني أو وزا
أعضاء وذلك فق نماذج تقييم معدة بشكل مسبق تتضمن بنود التقييم يتم االتفـاق عليهـا مـن 

فضــل أديــد دور كــل عضــو فــي اللجنــة وذلــك بغيــة الحصــول علــى حوتقبــل أعضــاء اللجنــة 
 .المتقدمين لشغل تلك الوظيفة

بعد رصد درجات المتقدمين يـتم تـرتيبهم مـن األعلـى درجـة يليـه األدنـى درجـة وتعلـن النتـائج  .6
 .على الموقع اإللكتروني لديوان الموظفين العام

يفـة يـتم اإلعـالن عـن عـدم اجتيـاز أي مرشـح لشـغل الوظ مالئمـةفي حال قررت اللجنة عدم  .7
 .للمسابقة نأي من المرشحي

 -:وظيفة التعيين .5

تعتبر عملية التعيين هي الخطوة األخيرة في عملية الحصول على الموارد البشـرية المطلوبـة 
مــن قــانون الخدمــة المدنيــة المعــدل ) 23(لــنص المــادة  وم الــديوان بهــذه العمليــة اســتناًداحيــث يقــ

 أسبقيتهملترتيب  االمرشحين للتعيين وفقً  بأسماء ايعد الديوان كشفً "تنص على  والتي 2005للعام 
لألعلـى درجـة  اكوميـة بـذلك ، ويكـون الترتيـب وفًقـالوارد من قبل لجنـة االختيـار وتبلـغ الـدائرة الح

ويــتم التعيــين  اســنً  فــاألكبر اتخرًجــ فاألقــدملألعلــى مــؤهًال  ايكــون وفًقــ التســاويباالمتحــان وعنــد 
  :اآلتيةلإلجراءات  وفًقا" ب الترتيب الوارد في القوائمبحس

االتصــال بالمرشــح للوظيفــة والحاصــل علــى المرتبــة األولــى فــي االختبــارات، وذلــك الســتالم  .1
 .كتاب الترشيح والتوجه إلى الوزارة المعنية

يـــتم اســـتقبال ملـــف المرشـــح لشـــغل الوظيفـــة مـــن قبـــل الـــوزارة، حيـــث يـــتم التأكـــد مـــن صـــحة  .2
 .ت المطلوبةالمستندا

إجــراء الفحــص الطبــي للمرشــح مــن قبــل لجنــة مختصــة، بــوزارة الصــحة للوقــوف علــى مــدى  .3
 .لياقة المرشح الصحة لشغل تلك الوظيفة

 .تسليم المرشح العمل في الوزارة .4

إصــدار قــرار التعيــين للمرشــح، وٕارســال نســخة للــوزارة المعنيــة، ونســخة أخــرى لــإلدارة العامــة  .5
ـــة ـــدائرة التـــامين للرواتـــب بـــوزارة المالي ، ونســـخة أخـــرى لهيئـــة التـــأمين والمعاشـــات، ونســـخة ل

 .الصحي بوزارة الصحة وبذلك يصبح المرشح موظف ضمن موظفي الخدمة المدنية
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  الفصل الرابع

  الدراســـــــات الســــابقـــة

  

  . مقدمةال

  . فلسطينيةالدراسات ال: أوالً 

  . الدراسات العربية: ثانًيا

  . األجنبيةالدراسات : ثالثًا

  .التعقيب على الدراسات السابقة: رابًعا

  .ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: خامًسا

  .الفجوة البحثية: سادًسا
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  الفصل الرابع 
  الدراسات السابقة

  :مقدمة

يهــدف الباحــث مــن خــالل ســرده للدراســات المحليــة والعربيــة واألجنبيــة حــول موضــوع الدراســة 
دور ديوان الموظفين العام في تلبية احتياجات وزارات السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية والمتمثل في 

 دراســة ســابقة تتعلــق بموضــوع )33( اقش الباحــثينوفــي هــذا الفصــل ســ مــن الكفــاءات البشــرية،
، وذلــك مــن  أجنبيــة اتدراســ )10(و ،دراســات عربيــة) 9(و محليــة، ةدراســ )14(الدراســة، منهــا 

الدراســـات وتحديـــد أدواتهـــا ومنهجيتهـــا وأهـــم النتـــائج والتوصـــيات التـــي  مـــن هـــذهجـــل االســـتفادة أ
عقيـب علــى ثــم يختـتم الفصـل بت دعـم البحـث بالجوانـب العلميـة،كمـا وستسـاعد فــي خرجـت بهـا، 

أوجـــه التشــابه واالخـــتالف بينهــا وبـــين الدراســة الحاليـــة مــن ناحيـــة ، االدراســات الســـابقة موضــحً 
ـــة مـــ ـــاول هـــذه  نومـــدى اســـتفادة الدراســـة الحالي الدراســـات الســـابقة مـــن ناحيـــة أخـــرى، وســـيتم تن

  .الدراسات من األحدث إلى األقدم

  الفلسطينيةالدراسات : أوالً 

واقــع سياســات االســتقطاب واالختيــار وأثرهــا علــى التنميــة : " بعنــوان ) 2015(دراســة عليــوة،  .1
  ".اإلدارية في ديوان الموظفين العام بقطاع غزة

والتعـرف واقـع التنميـة واقع سياسـات االسـتقطاب واالختيـار، على  رفالتع إلى الدراسة هدفت
اإلدارية في ديوان الموظفين العام بقطاع غزة، ولتحقيق هذا الغرض تم استخدام المنهج الوصفي 

وكانــت ، مـوظفي ديــوان المـوظفين العـاموهـم موظــف ) 115(التحليلـي، وبلـغ عــدد مجتمـع البحـث 
اإلدارة العليــــا ، اإلدارة (وتــــم اختيــــار مجتمــــع الدراســــة مــــن ة موظًفــــا وموظفــــ) 90(عينــــة البحــــث 

، وقـــــد بلغـــــت نســـــبة االســـــتجابة )اإلدارة الـــــدنيا ، والوظـــــائف اإلداريـــــة والتخصصـــــيةالوســـــطى ، 
)78.26%(. 

  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي كان أهمها 

ق التنميـة اإلداريـة، وحصـل علـى بين سياسات االختيار وبـين تحقيـوجود عالقة ارتباطيه موجبة   . أ
 %).84(نسبة

، بين واقع سياسات االستقطاب وبين تحقيق التنمية اإلداريــــــــــــــــةوجود عالقة ارتباطيه موجبة    . ب
 . )%78(وحصل على نسبة 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة؛ حول دور سياسات ال   . ت
ار في تحقيق التنمية اإلدارية في المؤسسات الحكومية، تبًعا للمتغيرات االستقطاب واالختي

 .) الدرجة العلمية - المسمى الوظيفي  -سنوات الخدمة  –الجنس –العمر(الشخصية 

 -دور الكفــاءات البشــرية فــي تحقــق الميــزة التنافســية: " بعنــوان ) 2013(دراســة المقادمــة،  .2
 ".دراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغزة

ـــي  ـــزة التنافســـية ف ـــي تحقـــق المي ـــاءات البشـــرية ف ـــى دور الكف ـــى التعـــرف عل هـــدفت الدراســـة إل
الجامعـة اإلســالمية، وكـذلك التعــرف علـى واقــع الميـزة التنافســية فـي الجامعــة اإلسـالمية ومحاولــة 

  .إبراز واقع الكفاءات البشرية في الجامعة، ومدى إسهامها في تحقيق القدرة التنافسية

باحث المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانـات، واعتمـد وقد اعتمد ال
  .أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة

  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي كان أهمها 

 %.75.90إن مستوى توفر الكفاءات البشرية لدى العاملين في الجامعة اإلسالمية بنسبة   . أ

 .تباطية قوية بين توفر الكفاءات البشرية وتحقيق الميزة التنافسيةهناك عالقة ار   . ب

  بين متوسطات استجابة البـاحثين  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   . ت
 -المؤهل العلمي(حول دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية يعزى إلى المتغيرات 

 ).المسمى الوظيفي –الخبرة 

ضوابط ومعايير اختيار وتعيين أفـراد الشـرطة الفلسـطينية : "بعنوان ) 2012(اسة الخالدي، در  .3
وأثرها على فعالية األداء الشرطي دراسة حالـة الشـرطة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة مـن الفتـرة 

  ".2012إلى  2007

تيـــار هــدفت الدراســـة إلــى التعـــرف علــى الفـــروق فــي دراســـة الضــوابط والمعـــايير المتبعــة فـــي اخ
وتعيــين ضــباط أفــراد الشــرطة الفلســطينية وأثرهــا علــى فعاليــة األداء الشــرطي وفًقــا لمتغيــرات العمــر، 

ـــوظيفي، ســـنوات الخدمـــة ـــة، الرتبـــة العســـكرية المســـمى ال ـــدورات التدريبي . والمؤهـــل العلمـــي، وعـــدد ال
مـع الدراسـة ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث بجمع البيانات عن شريحة طبقـة عشـوائية مـن مجت

من هذه الطبقة من عدة %) 41.7(المكون من شريحة الضباط رتبة نقيب فما فوق، وتم أخذ نسبة 
إدارات فــي الشــرطة موزعــة علــى المحافظــات الخمســة مــا يتناســب مــع حجــم كــل إدارة وقــد اســتخدم 

  .الباحث المنهج الوصفي التحليلي في أسلوب البحث
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  :الدراسة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 

حيث أظهرت النتائج أن أفراد العينة محايدين حول عملية اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة   . أ
فحص قدراتهم العقلية ونسبة ذكائهم نظًرا ألن التعيينات لضباط الشرطة تتم بناًء  يتم تعيينهم بعد

 .على فحص الهيئة فقط دون اجتياز اختبارات القدرات العقلية والذكاء

النتائج أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على أن ضباط وأفراد الشرطة يستفيدون من  أظهرت  . ب
 .الدورات التدريبية التي يتلقونها لتطوير وتحسين أدائهم

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة؛ حول ضوابط اختيار   . ت
سنوات  –العمر(لشرطي، ُتعزى للمتغيرات الشخصية وتعيين أفراد الشرطة وأثرها على األداء ا

 ).الدرجة العلمية- المسمى الوظيفي-الخدمة 
 

في  البشرية الموارد تنمية استراتيجيات دور: " بعنوان) 2010( ،المنعم عبددراسة الطهراوي و  .4
  ".غزة في الحكومية غير المنظمات في المؤسساتي األداء تطوير

 األداء فــي تطــوير البشــرية المــوارد تنميــة اســتراتيجيات دور علــى التعــرف إلــى ســةراالد تهــدف
 ســـة واقـــعراد خـــالل مـــن غـــزة، محافظـــات فـــي الحكوميـــة غيـــر منظمـــة )337( فـــي المؤسســـاتي

 بشــكل مهنــي، ســتراتيجياتالا تلــك تطــوير ومــدى البشــرية، المــوارد لتنميــة تيجيراســتإلا التخطــيط
 ا، وأيًضـسـتراتيجياتالا تلـك وتقيـيم ومتابعـة ةصـياغ علـى للقـائمين المهني المستوى إلى والتعرف

   البشري العنصر في االستثمار اتجاه الحكومية غير المنظمات توجه
يـــة والدوليـــة، لفـــي المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المح ن العـــاملينمجتمـــع الدارســـة مـــ نوقـــد تكـــو 

وزعــة منظمــة م) 889(ا حســب آخـر اإلحصــائيات هغ تعــدادلــمحافظــات غــزة، والتـي ب ة فــيلـالعام
) 117(اهى عينة قدر لع هالباحث دارست طبقحيث  ،في عدة مجاالتوتعمل محافظات غزة  ىلع

من خـالل اختيـار عينـة ي، لمجتمع الدارسة األص نم) %13(ه غير حكومية أي ما نسبت منظمة
مــدير عــام، مــدير فــرع، منســق مشــروع، منســق (موظــف مــا بــين ) 240(طبقيــة عشــوائية بلغــت 

الباحـث االسـتبانة كـأداة لجمـع البيانـات إضـافة للعديـد مـن الدراسـات السـابقة  ، وقد اسـتخدم)وحدة
  .ذات العالقة بموضوع الدراسة

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 أسهمتوالتي  البشرية الموارد لتنمية استراتيجيات لديها الحكومية غير المنظمات من الكثير  - أ
  .التنافسية ميزتها زيادة في

 .المؤسساتي باألداء ساهمت البشرية الموارد تنمية تراتيجياتاس  - ب
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 استراتيجيةدور ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة؛ حول   - ت
 –العمر- الجنس(، ُتعزى للمتغيرات الشخصية وتنمية الموارد البشرية وعلى األداء المؤسسي

  ).المسمى الوظيفي-سنوات الخدمة 

تنمية الموارد البشرية كمدخل إستراتيجي لتعظيم االستثمار : "  بعنوان) 2009( سة شلتوتدرا .5
ــي العنصــر البشــري ــة فــي قطــاع غــزة  -ف ــى مــوظفي الوكال الرئاســة ومكتــب غــزة (دراســة عل

  ".)اإلقليمي

االسـتثمار  سـتراتيجي لتعظـيمإالدراسة إلى التعرف على تنمية المـوارد البشـرية كمـدخل  هدفت    
، ) الوكالـــة مكتـــب غـــزة اإلقليمـــي ورئاســـة(العنصـــر البشـــري فـــي وكالـــة الغـــوث بقطـــاع غـــزة  فـــي

إعـداد الموظـف  تنميـة المـوارد البشـرية وأثرهـا الفاعـل فـي اسـتراتيجيات والتحقق من مدى توظيـف
وتـم التعـرف علـى  .الكفء والماهر والفعـال والمـدرب والمعـد إعـداد جيـد مبنـي علـى أسـس علميـة

للمؤسسـة ويعمـل علـى  مار في العنصر البشري الذي يؤدي إلى تحسين األداء العاممفهوم االستث
  .تأهيلها لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة تمكنها من تحقيق الريادة

 وضــم مجتمــع الدراســة جميــع المــوظفين العــاملين مــا بــين الدرجــة الوظيفيــة الثامنــة والدرجــة     
 أي مـا يعـادل )253(موظف وقد ضـمت عينـة الدراسـة  )665(الوظيفية العشرين، والبالغ عددهم 

  .من مجتمع الدراسة )40%(

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

لـه أثـر جيـد علـى  أن وجود سياسة واضحة لتخطيط وتطـوير طـرق اسـتقطاب المـوارد البشـرية  . أ
ضـحة الختيـار وا وكذلك الحـال لوجـود سياسـة )%71،37(تعظيم استثمار هذه الموارد وبنسبة 

 . )%(73،53وتعيين الموارد البشرية بنسبة 
الموارد البشرية وأثرها  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء أفراد العينة حول تنمية  . ب

 .الوظيفية على تعظيم االستثمار يعزى للجنس، والحالة االجتماعية، والدرجة
للعمر، عدد  أفراد العينة يعزى أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في أراء  . ت

  .سنوات الخبرة ، والمؤهل العلمي، وعدد الدورات التدريبية
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واقـع سياسـة االختيـار والتعيـين فـي الوظـائف اإلداريـة فـي : "بعنـوان ) 2009(دراسة جرغون  .6
  ."العالي الفلسطينية في قطاع غزة وأثره على الوالء التنظيمي وزارة التربية والتعليم

اإلداريـة فـي  الدراسة إلى التعرف علـى واقـع سياسـات االختيـار والتعيـين فـي الوظـائف هدفت    
الــوالء التنظيمــي  مســتوى وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، والتعــرف علــى
ثـــر أالتعـــرف علـــى  ا إلـــىلـــدى العـــاملين فـــي الوظـــائف اإلداريـــة فـــي الـــوزارة ، كمـــا وتهـــدف أيًضـــ

المـــنهج الوصـــفي  ختيـــار والتعيـــين علـــى الـــوالء التنظيمـــي لـــديهم ، وقـــد تـــم اســـتخدامسياســـات اال
إداريـة تتـراوح مـا بـين  ا ممن يحملـون مسـمياتموظفً  )226(التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من 

  .في دراسته وكيل وزارة ورئيس قسم ، وقد استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل

  :ليها الدراسة ومن أهم النتائج التي توصلت إ

والتعيــين، وقــادرة  يوجــد لــدى الــوزارة سياســات إداريــة وٕاجــراءات مكتوبــة تــنظم عمليــة االختيــار  - أ
ـــو تـــم تطبيقهـــا بشـــفافية  علـــى تحقيـــق اختيـــار األفـــراد المالئمـــين لشـــغل الوظـــائف اإلداريـــة، ل

 .وموضوعية

ن مـا يقـوم أو  لعام ،ضعف الرقابة اإلدارية من قبل الهيئات الرقابية وخاصة ديوان الموظفين ا  - ب
ـــيعـــدو كونـــه إجـــراءات رقابيـــة شـــكلية فهـــو يمـــارس دورً  بـــه ال ا فـــي وضـــع وتنفيـــذ شـــكليً  اا رقابًي

إلــى تحقيــق األهــداف المنشــودة مــن  إجــراءات االختيــار والتعيــين للوظــائف اإلداريــة وال يــؤدي
 .االختيار والتعيين للوظائف اإلدارية 

واقع سياسة االختيار عينة الدراسة؛ حول  راء أفرادأ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  - ت
المسمى - سنوات الخدمة (، ُتعزى للمتغيرات الشخصية والتعيين في الوظائف اإلدارية

 ).الوظيفي

واقع سياسة االختيار عينة الدراسة؛ حول  أراء أفراد توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  - ث
  ).المؤهل العلمي -العمر(يرات الشخصية ، ُتعزى للمتغوالتعيين في الوظائف اإلدارية

ــوان ) 2008(دراســة أحمــد  .7 ــر تخطــيط المــوارد البشــرية وتنميتهــا فــي الشــركات : "بعن ــع أث واق
 ".الفلسطينية

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع أثــر تخطــيط المــوارد البشــرية وتنميتهــا فــي الشــركات 
المــالي والمتواجــد مقراتهــا فــي الضــفة  الفلســطينية المســاهمة العامــة المدرجــة فــي ســوق فلســطين

ـــة، ومعرفـــة مـــدى إســـهام سياســـات وأســـاليب تخطـــيط المـــوارد البشـــرية وتنميتهـــا علـــى أداء  الغربي
العاملين في هذه الشركات، باإلضافة إلى التعرف على مدى اختالف وجهات نظر العـاملين فـي 

، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن مــدى إســهام وظيفتــي تخطــيط المــوارد البشــرية وتنميتهــا علــى األداء
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العــاملين اإلداريــين فــي الشــركات الفلســطينية المســاهمة العامــة الموجــودة فــي الضــفة الغربيــة وقــد 
  . استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

وتنميتها على أداء العاملين في الشركات الفلسطينية، هناك أثر كبير لتخطيط الموارد البشرية   . أ
وأنها ذات مساهمة كبيرة فـي التـأثير علـى أداء العـاملين بحيـث أنهـا تصـلح للتنبـؤ بتوجـه أداء 

   .العاملين فيها

واقع تخطيط القوى العاملة فـي مستشـفيات القطـاع الصـحي : "بعنوان ) 2008(دراسة عدوان  .8
 ".ع غزةغير الحكومي في محافظات قطا

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تخطيط القوى العاملة في مستشفيات القطـاع الصـحي 
ـــى إدارة هـــذه  غيـــر الحكـــومي فـــي محافظـــات قطـــاع غـــزة لمعرفـــة إمكانيـــات وقـــدرات القـــائمين عل
المؤسســات وقــدرتهم علــى دراســة احتياجاتهــا مــن القــوى العاملــة، ووضــع الخطــط الالزمــة لتــوفير 

  .بشرية القادرة على تحقيق األهدافالكوادر ال
وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن كافــه العــاملين مــن أصــحاب المناصــب اإلداريــة واإلشــرافية 
المختلفــة، فــي مستشــفيات القطــاع الصــحي غيــر الحكــومي فــي قطــاع غــزة، بحيــث بلــغ مجتمــع 

  .دراسةموظًفا وموظفة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في ال )116(الدراسة 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

وجـــود مؤشـــر متوســــط عـــن وجــــود عالقـــة بـــين تخطــــيط القـــوى العاملــــة وأهـــداف المؤسســــة   . أ
 .ستراتيجيةوخططها اال

 .عدم إشراك العاملين بالتخطيط للقوى العاملة بالقدر الكافي  . ب

كوميـة فيمــا يتعلــق عـدم وجــود فـروق ذات داللــة إحصـائية بــين المؤسســات الصـحية الغيــر ح  . ت
الجــنس، العمــر، نــوع الوظيفــة، المؤهــل العلمــي، ســنوات (بتخطــيط القــوى العاملــة تعــزى إلــى 

 ).الخبرة

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابة عينة الدراسة تعزى لمتغير مكان العمل  . ث
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والتعلـيم  بيـةواقع عملية التوظيف المعمول بها فـي وزارة التر : " بعنوان) 2008(دراسة العيلة  .9
 ".العالي بمحافظات قطاع غزة

التربيــة  تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف إلــى واقــع عمليــة التوظيــف المعمــول بهــا فــي وزارة
ومـدى  والتعليم العالي الفلسـطيني بمحافظـات قطـاع غـز ة، مـن خـالل التحقـق مـن مـدى فعاليتهـا

أفضــل  للتوظيــف يحقــق اســتقطابجــل تطــوير نظــام أااللتــزام بتطبيــق اإلجــراءات والمعــايير مــن 
  .المرشحين وتعيينهم

التربيـة  موظف من العاملين الوظائف اإلدارية العليا بـوزارة )565(تكون مجتمع الدراسة من 
مدير (التالية  متمثلة بالمسميات الوظيفية )2008( والتعليم العالي بمحافظات قطاع غزة في العام

مشـرف تربـوي،  ربيـة وتعلـيم، نائـب مـدير تربيـة وتعلـيم،عام، نائب مدير عام، مدير دائرة، مـدي ت
،وقــام )الحصــر الشــامل( ، وقــد تضــمنت عــين الدراســة جميــع أفــراد مجتمــع الدراســة)مــدير مدرســة 

  .فقرة لجمع البيانات من هذه الفئة )62(الباحث بتصميم استبانه من 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

اإلعــالن  يــل وظيفــي للوظــائف اإلداريــة والتدريســية الشــاغرة التــي يــتميتــوفر فــي الــوزارة تحل  . أ
  .الشاغرة عنها، كما أنه يوجد وصف وظيفي مكتوب للوظائف اإلدارية والتدريسية

الموضوعية في  ستراتيجي ودقيق للموارد البشرية وتتبع الوزارةإأن الوزارة تقوم بعمل تخطيط   . ب
 .ها ورؤيتها بدرجة متوسطةتخطيطها للموارد البشرية لتحقيق رسالت

واقع عمليـة التوظيـف عينة الدراسة؛ حول  أراء أفراد ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  . ت
 ).الجنس(، ُتعزى للمتغيرات الشخصية زارة التربية والتعليم العاليو المعمول بها في 

ليـة التوظيـف واقـع عمعينـة الدراسـة؛ حـول  أراء أفـراد توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين   . ث
 ).سنوات الخبرة(، ُتعزى للمتغيرات الشخصية زارة التربية والتعليم العاليو المعمول بها في 

  
تقيـــيم فعاليـــة تطبيـــق إجـــراءات التوظيـــف فـــي الجامعـــات " :بعنـــوان ) 2008(دراســـة عـــودة  .10

  ."دراسة تحليلية -الفلسطينية في قطاع غزة
بقطـاع  ت التوظيـف فـي الجامعـات الفلسـطينيةتهدف الدراسة إلى تقييم فعالية تطبيـق إجـراءا

الوظيفي  ا إلى التحقق من فعالية التحليلغزة، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، كما تهدف أيضً 
سياسـة التخطـيط  مدى فعاليـة للوظائف المدرجة على الهيكل التنظيمي للجامعات، والتعرف على

  .المرشحين للوظائف مل المؤثرة على اختيارالمتبعة للموارد البشرية، والتعرف على أهم العوا
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 )%55( فقـرة علـى )78(وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات فتم توزيـع اسـتبانه مـن  
تبــاع المــنهج الوصــفي التحليلــي لتحقيــق أهــداف الدراســة وتــم االســتعانة امــن مجتمــع الدراســة وتــم 

  .لتحليل هذه النتائج SPSS)(ببرنامج 

  :ائج التي توصلت إليها الدراسة ومن أهم النت

لمـلء  بينت الدراسة بـان عمليـة التخطـيط التـي تقـوم بهـا الجامعـات تسـهم فـي اإلعـداد الجيـد  . أ
 .التعليمية  الشواغر الوظيفية في الوقت المناسب ، مما يساعد في عدم عرقلة العملية

مــن  احتياجاتهــا بينــت الدراســة أن مــن أهــم العوامــل التــي تعتمــد عليهــا الجامعــات فــي تحديــد  . ب
 العاملــــة القــــوى العاملــــة هــــي االعتمــــاد علــــى التقــــديرات الشخصــــية للمســــئولين علــــى القــــوى

ا ومــن الطلـب ســنويً  واالسترشـاد بالســنوات الســابقة وتحليـل عــبء وحجــم العمـل وزيــادة أعــداد
 .خالل االطالع على معدالت األداء 

ئف المـوارد البشـرية فـي جهـاز فعالية متطلبات تطبيـق وظـا: "بعنوان ) 2007(دراسة صيام  .11
 ".الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية متطلبـات تطبيـق وظـائف المـوارد البشـرية فـي جهـاز 
  .الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة من وجهة نظر فئة الضباط العاملين في الجهاز

  

موظــف،  )3518(قــد بلــغ حجــم العينــة خــذ عينــة عشــوائية طبقيــة مــن مجتمــع الدراســة و أتــم 
موزعين على اإلدارات و المحافظات التابعة لجهاز الشرطة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة و  ضابط

 محافظــات، وتتــراوح رتــبهم العســكرية بــين عميــد و )7(إدارة متخصصــة و )33(عــددها التــي يبلــغ
  .ابط شرطةض )3518(من أفراد مجتمع الدراسة األصلي  )%5(ثاني و تمثل  مالزم

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

إن هنــاك غيــاب للــوائح التنفيذيــة واإلجــراءات التــي تســاعد فــي تصــميم وتنفيــذ هــذه األنظمــة،   . أ
 .إضافة إلى غياب دور اإلدارة العليا

وجـــود تكـــدس فـــي الكـــادر البشـــري نتيجـــة لغيـــاب األنظمـــة المتبعـــة فـــي إدارة وتنميـــة المـــوارد   . ب
 .البشرية

فعاليــة إدارة وتنميــة عينــة الدراســة؛ حــول  أراء أفــراد ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين  . ت
 ).المسمى الوظيفي-المؤهل العلمي(، ُتعزى للمتغيرات الشخصية الموارد البشرية

فعاليـــة إدارة وتنميـــة عينـــة الدراســـة؛ حـــول  أراء أفـــراد توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  . ث
 ).سنوات الخبرة-مكان العمل-العمر-الجنس(ُتعزى للمتغيرات الشخصية ، الموارد البشرية
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وكالة  تقييم إجراءات اختيار وتعيين العاملين اإلداريين في"بعنوان : " )2006(دراسة الزرابي  .12
 ."الغوث الدولية بقطاع غزة

هم الموظفين اإلداريين وتعييـن الدراسة إلى التعرف على آلية تطبيق إجراءات اختيار تهدف
جـل أومـدى االلتـزام بتطبيقـه ، مـن  بوكالة الغوث الدولية بقطاع غزة، والتحقق من مدى فعاليتها،
أدائهـــم بمـــا يحقـــق اختيـــار أفضـــل  تطـــوير نظـــام اختيـــار المـــوظفين اإلداريـــين وتعييـــنهم وتحســـين

  .للمتقدمين للعمل فيها

داريـــة المختلفـــة والبـــالغ وقـــد ضـــم مجتمـــع الدراســـة جميـــع المـــوظفين اإلداريـــين بمســـتوياتهم اإل    
مــن  %)30(موظــف أي مــا يعــادل  )165(موظًفــا، وقــد ضــمت عينــة الدراســة  )529( عــددهم

، وتـم جمـع البيانــات التحليلـي الوصـفي المـنهج أســلوب الباحـث وقـد اسـتخدم، مجتمـع الدراسـة
ل النتـائج التي تم إعدادها خصيًصا لهـذا الغـرض، وتـم تفريـغ البيانـات، وتحليـة االستبان باستخدام

  . )SPSS(ائي باستخدام البرنامج اإلحص

 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

للمقابلة  وكذلك مرحلة اإلعداد )%72،4(أن مرحلة فحص الطلبات تتم بطريقة جيدة وبنسبة   . أ
 .)%71،1(حيث كانت نسبة تطبيق هذه المرحلة 

 ا مــا وكــذلك أداء لجنــة المقابلـــة،ة نوًعــأن اختيــار أعضــاء لجنــة المقابلــة يــتم بصــورة مقبولــ  . ب
متطلبــات  وبينــت الدراســة ضــعف العالقــة بــين االختبــارات التــي يخوضــها المرشــحون وبــين

 .الوظيفة المعلنة

عمليـة تقيـيم اختيـار عينـة الدراسـة؛ حـول  أراء أفـراد ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين  . ت
-الدرجـة الوظيفيـة-المؤهـل العلمـي-الجـنس(، ُتعـزى للمتغيـرات الشخصـية العاملين وتعيينهم

  ).سنوات العمل

واقع سياسات االختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية في ) : "2006(دراسة الزعنون،  .13
  ".وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة وأثره على مستوى األداء

يين فـي الوظـائف اإلداريـة فـي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع سياسات االختيار والتع
ـــسياســـات علـــى مســـتوى أداء العـــاملين وزارات الســـلطة الفلســـطينية فـــي قطـــاع غـــزة وأثـــر هـــذه ال  يف

الوظائف اإلدارية، كما هدفت إلى التعـرف علـى أهـم العوامـل المـؤثرة علـى اختيـار المرشـحين لشـغل 
  .هذه المواقع اإلدارية
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وكيـل وزارة، : يحملون مسـميات إداريـة التاليـة موظف ممن )3363(وتكون مجتمع الدراسة من 
  .موظف في أغلب الوزارات) 500(ورئيس قسم، وقد أخذ الباحث عينه طبقية عشوائية تتكون من 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
أن الوزارات الفلسطينية ال تقوم بإتباع سياسات اختيار وتعيين فاعلة قائمة على أسس ومعايير   - أ 

 .علمية سليمة

عدم وجود سياسات إدارية ثابتة ومحـددة تـنظم عمليـة االختيـار والتعيـين فـي الوظـائف اإلداريـة   - ب 
 .في أغلب الوزارات الفلسطينية

تدخل الكثير مـن العوامـل الغيـر موضـوعية فـي عمليـة االختيـار والتعيـين مثـل التنفيـذ السياسـي   - ج 
 .والتنفيذ العشائري واالعتبارات الشخصية

 .عض أوجه القصور والضعف في أداء العاملين في الوظائف اإلداريةوجود ب  - د 

ــوان) 2004(دراســة شــبير  .14 ــي المؤسســات غيــر: " دراســة بعن ــع إدارة المــوارد البشــرية ف  واق
  ."الحكومية في قطاع غزة وسبل تطويره

ي البشـرية فـي المؤسسـات غيـر الحكوميـة فـ هدفت هذه الدراسة إلـى تحليـل واقـع إدارة المـوارد    
فــي معرفــة أســباب ضــعف وبــطء عمليــة تنميــة  قطــاع غــزة وســبل تطــويره، وتكمــن مشــكلة الدراســة

  .المؤسسات وٕادارة وتطوير الموارد البشرية في هذه
واقتضــت طبيعــة ومتطلبــات هــذا البحــث اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي لدراســة الجوانــب 

األولـــى تخـــص القـــائمين علـــى إدارة  النظريـــة، وتـــم جمـــع البيانـــات األوليـــة مـــن خـــالل اســـتبانتنا
  .لتحليل البيانات) spss(المؤسسة والثانية تخص الموظفين وقد استخدم برنامج 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

دراســة  أن عمليــة االســتقطاب واالختيــار ال تلقــى العنايــة الكافيــة ، وال توجــد فــي المؤسســات   . أ
يتم عـن طريـق  ب محصورة في إعالنات الصحف واالختيارلسوق العمل وأساليب االستقطا

 .المقابالت الشخصية المتعجلة وغير المصممة بدقة

ظــل  أن المؤسسـات غيـر الحكوميـة ال تمـارس التخطـيط ضــمن منهجيـة كاملـة واضـحة، فـي  . ب
الموجودة لكثير  غياب بعض القوانين واللوائح المكتوبة والواضحة ، وافتقاد األنظمة والقوانين

 سـتراتيجياتالبعـض ا البنود الهامة والالزمـة لعمليـة تنميـة وٕادارة المـوارد البشـرية وغيـاب من
  .الشاملة والهامة بشكل مكتوب وواضح
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  الدراسات العربية: ثانياً 

فـــــي تحقيـــــق الميـــــزة التنافســـــية الكفـــــاءات  إدارةدور : " بعنـــــوان ) 2014( فتيحـــــةدراســـــة  .1
 ".ملياتية التصاالت الجزائردراسة حالة على المديرية الع -للمؤسسات

الموارد والكفاءات البشرية بشركات االتصاالت،  إدارةطبيعة هدفت الدراسة إلى التعرف على 
المـوارد والكفـاءات البشـرية فـي تحقيـق الميـزة  بـإدارةاالهتمام  أهميةوكذلك تقديم دليل علمي على 

ل التفــوق فـي االقتصــاد الجديـد وهــي الكفـاءات هــو احـد أهــم عوامـ إدارةالتنافسـية، والتأكـد مــن أن 
  .المسئولة عن الميزة التنافسية

علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي تحليــل البيانــات، وقــد اعتمــد علــى وقــد اعتمــد الباحــث 
  .االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات

  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي كان أهمها 

حافظة من الموارد والكفاءات المتحكم فيها من قبل المؤسسـة  هانيمكن النظر للمؤسسة على أ  - أ
 تهـــاومنـــه تعزيـــز كفاءا هااســـتراتيجياتبشـــكل يمكنهـــا مـــن االعتمـــاد عليهـــا فـــي إعـــداد وتنفيـــذ 

  وفعاليتها وخدمة تنافسيتها
الميــزة التنافســية ال تكمــن فــي مــوارد المؤسســة وٕانمــا فــي طريقــة المســج بــين هــذه المــوارد، ومــا   - ب

ـــه ـــتج عن ـــوفره  ين ـــة اقتحامهـــا لألســـواق وتموقعهـــا، وهـــو مـــا ت مـــن فروقـــات محسوســـة فـــي كيفي
  .الكفاءات البشرية مما جعلها تظهر كنقطة محورية

إن العامـــل الحاســـم فـــي تحقيـــق الميـــزة التنافســـية هـــو العامـــل البشـــري الـــذي يمتلـــك المهـــارات   - ت
ــــاءات والمعــــارف المتميــــزة، والــــذي يلقــــى مــــن إدارة المــــوارد البشــــري ة التحفيــــز والتوجيــــه والكف

  .المناسبين

إلدارة الموارد البشرية وأداء  ستراتيجيةعالقة الممارسات اال: "بعنوان ) 2012(دراسة القاضي  .2
  ".العاملين وأثرها على أداء المنظمات دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة في األردن

دارة المـوارد البشـرية علـى أداء إل سـتراتيجيةهدفت الدراسة  إلى التعرف على أثـر الممارسـات اال
إلدارة الموارد البشرية  ستراتيجيةالجامعات الخاصة باألردن حيث سيتم بيان مدى أثر الممارسات اال

على أداء العاملين في ) واالستقطاب والتعيين، نظم التعويض، التدريب والتطوير، ومشاركة العاملين
  .الجامعات الخاصة باألردن
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جامعة وقد ) 20(راسة على الجامعات األردنية الخاصة والتي بلغ عددها حيث تكون مجتمع الد
حيث ) 103(وقد تم توزيع استبانه الدراسة على عينة الدراسة التي تتكون من ) 14(تم التعامل مع 

  .استبانة واستخدم المنهج الوصفي التحليلي) 92(تم استرداد 
  

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
اك ارتباط وثيق بين االستقطاب والتعيين  والتدريب والتطوير ومشاركة العاملين، كممارسات هن  - أ 

 .إلدارة الموارد البشرية بين أداء العاملين استراتيجية

هنـــاك ارتبـــاط وثيـــق بـــين االســـتقطاب والتعيـــين والتعويضـــات والتـــدريب والتطـــوير، كممارســـات   - ب 
 .دارة الجامعاتإلدارة الموارد البشرية وبين إ استراتيجية

هناك ارتباط وثيق بـين أداء الجامعـات الخاصـة فـي األردن وبـين أداء العـاملين فيهـا وهـذا يـدل   - ج 
 .على أن أداء الجامعات يتحسن كلما تحسن أداء العاملين

إن أداء الجامعـات الخاصـة فـي األردن مـرتبط بالممارســات مـن خـالل أداء العـاملين وهـذا يــدل   - د 
ــــى أن الجامعــــات الخاصــــة ي األردن تأخــــذ الممارســــات واالســــتقطاب، التعيــــين، التــــدريب  عل

ــــالي أداء  والتطــــوير ومشــــاركة العــــاملين، بالشــــكل الكــــافي كــــإدارة لتحســــين أداء العــــاملين وبالت
 .الجامعات الخاصة في األردن

دراســة حالــة  -فــي تحقيــق الميــزة التنافســيةدور الكفــاءات : " بعنــوان ) 2011( آســيةدراســة  .3
 ".طنية للهندسة المدنية والبناءالمؤسسات الو 

الكفـاءات بالنســبة للمؤسسـات ومـدى مســاهمتها  أهميـةهـدفت الدراسـة إلـى التعــرف علـى دور 
في تحقيق الميزة التنافسـية، وكـذلك تشـجيع المؤسسـات بضـرورة االسـتعداد للمنافسـة العالميـة مـن 

جودها في مجال االعمـال التي تسمح لها بفرض و  ستراتيجيةخالل السعي الكتساب الكفاءات اال
  .عل الصعيد العالمي

ة من اجل تدعيم إسقاط الدراسة النظرية على واقع الحالعلى منهج دراسة وقد اعتمد الباحث 
  .إحدى المؤسسات، وقد اعتمد على المقابالت كأداة رئيسة لجمع البيانات

  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي كان أهمها 

تقيــيم الكفـاءات هــو إحـداث التناسـب بــين كفـاءة المــوظفين ومتطلبـات المناصــب  أن الهـدف مـن  - أ
 .التي يشغلونها

تهــتم المؤسســات بــالموظفين الــذين لهــم تــأثير مباشــر علــى جــودة منتجــات المؤسســة، هــؤالء   - ب
  .في المؤسسة األساسيةالموظفين يشغلون المناصب 
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إدارة المـوارد  اسـتراتيجيةوفاعليـة  معـايير قيـاس كفـاءة: "بعنوان ) 2006( ،دراسة الحياصات .4
البشــرية وعالقاتهــا بــاألداء المؤسســي فــي المؤسســات الصــحفية األردنيــة مــن وجهــة نظــر 

 الموظفين

إدارة المــــوارد البشـــرية فــــي  اســـتراتيجياتهـــدفت الدراســـة إلــــى التعـــرف إلـــى كفــــاءة وفاعليـــة و 
وتقيــيم  ،واالختيــار والتعيــين ،ةالمؤسســات الصــحفية األردنيــة المتمثلــة فــي تخطــيط المــوارد البشــري

  .وتدريب العاملين وعالقتها باألداء المؤسسي ،أداء العاملين

مؤسســـة ) 21(واشـــتمل مجتمـــع الدراســـة علـــى المؤسســـات الصـــحفية األردنيـــة البـــالغ عـــددها 
 ،عــامًال فــأكثر وتصــدر أكثــر مــن صــحيفة) 50(صــحفية تــم أخــذ المؤسســات التــي عــدد عامليهــا 

  .ؤسسات صحفيةم) 4(وبلغ عددها 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

تخطـــيط المـــوارد البشـــرية فـــي  اســـتراتيجياتأنـــه توجـــد عالقـــة إيجابيـــة بـــين كفـــاءة وفعاليـــة   -أ 
  .المؤسسات الصحفية األردنية وأدائها المؤسسي

ـــة   -ب  االختيـــار والتعيـــين فـــي المؤسســـات  اســـتراتيجياتتوجـــد عالقـــة إيجابيـــة بـــين كفـــاءة وفعالي
 .الصحفية في األردن وأدائها المؤسسي

تقيــيم أداء العـــاملين فــي المؤسســـات  اســـتراتيجياتتوجــد عالقــة إيجابيـــة بــين كفـــاءة وفعاليــة   - ج 
 .الصحفية األردنية وأدائها المؤسسي

 .تدريب العاملين وأدائها المؤسسي استراتيجياتوكذلك توجد عالقة إيجابية بين كفاءة وفعالية   - د 

 

العوامـل المـؤثرة علـى عمليـة االختبـار والتعيـين ووظـائف : "بعنـوان ) 2004(دراسة الشـهري،  .5
 " :شؤون األفراد في الخدمة المدنية في السعودية

  

ــين فــي أجهــزة  هــدفت الدراســة إلــى الوقــوف علــى األســس المســتخدمة فــي عمليــة االختيــار والتعي
يـة والشخصـية التـي تـؤثر فـي كذلك تحديد العوامـل التنظيميـة واالجتماع ،الخدمة المدنية في المملكة
 ،والوقــوف علــى األســاليب التــي يــتم اتباعهــا فــي عمليــة االختيــار والتعيــين ،عمليــة االختيــار والتعيــين

  .بأجهزة الخدمة المدنية

مــدير عــام ومــدير إدارة يعملــون فــي الــوزارات الحكوميــة ) 259(وتكونــت عينــة الدراســة مــن     
المدنية بالمملكة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بمنطقة الرياض الخاضعة لنظام الخدمة 

  .في البحث
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  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تــؤثر فــي فعاليــة عمليــة االختيــار والتعيــين بــدرجات متفاوتــة  •
 ،التنظيميــة ويمكــن ترتيبهــا حســب درجــة تأثيرهــا مــن األقــوى إلــى األضــعف لتبــدأ بالعوامــل

  .فالعوامل الشخصية ،فالعوامل االجتماعية ،فأساليب االختيار

األداء الـوظيفي فـي  والبقـاء علـىتـأثير االسـتقطاب : "بعنـوان) 2004(دراسة المعشر والهيتي  .6
  ."وظائف اإلدارة العليا

تمثلـة والم هدفت هذه الدراسة تعرف على واقـع الوظـائف المهمـة فـي الجهـاز الحكـومي األردنـي     
بالنتائج المتحققة  بمنصب األمين العام والمدير العام والمتغيرات الوظيفية المرتبطة بها، وعالقة ذلك

  .واألداء

منصب أمـين عـام وزارة أو أمـين  وقد أجريت الدراسة على جميع كبار الموظفين الذين يشغلون     
وبلـغ عـدد  ،وابهم ومسـاعديهموجميـع نـ الـذين يشـغلون منصـب مـدير عـام دائـر ةوكـذلك عام ديوان، 

ا، واســـتخدم فـــردً ) 71(ا اســـتجاب م نهـــم فـــردً  مئـــة وعشـــرين) 120(الـــذين شـــاركوا فـــي هـــذه الدراســـة 
  .النتائج الباحث المنهج الوصف التحليل ي للوصول إلى

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 التخطـــــيط(اإلدارة العليـــــا  إن مســـــتوى األهميـــــة ألبعـــــاد المتغيـــــر المســـــتقل اســـــتقطاب وظـــــائف  . أ
التـابع النتـائج وأبعاد المتغير ) للمنصب، االستقطاب الداخلي، االستقطاب الخارجي، مدة البقاء

 .متوسط وعال كان يتراوح بين) شغل المنصب، األداء في المنصب نتائج(واألداء 

 .هناك عالقات ذات داللة ولكنها منخفضة بشكل عام بين أبعاد الدراسة  . ب

العليــا وبعــد  قــة ذات داللــة إحصــائية بــين المتغيــر المســتقل اســتقطاب وظــائف اإلدارةهنــاك عال  . ت
 .نتائج شغل المنصب

العليــا وبعــد  هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين المتغيــر المســتقل اســتقطاب وظــائف اإلدارة  . ث
 .المنصباألداء في 

آليات استقطاب وظـائف ول عينة الدراسة؛ ح أراء أفراد ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  . ج
ـــي تلـــك المناصـــب ـــين أداء العـــاملين ف ـــا وب ـــرات الشخصـــية اإلدارة العلي المؤهـــل (، ُتعـــزى للمتغي

  ).المسمى الوظيفي-العلمي
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تقيــيم الوســائل المســتخدمة الختيــار العــاملين فــي المنشــآت :" بعنــوان  )2003(دراســة موســى .7
  ."أداء العاملين الصناعية وأثرها على

جـدة، وهـدفت  لدراسة على الوظائف اإلدارية في المؤسسـات الصـناعية فـي مدينـةوطبقت هذه ا
فــي قائمـة علــى أســس  الدراسـة إلــى التعـرف علــى ســالمة عمليـة االختيــار فـي اســتخدام وســائل فعالـة

رفـع الكفايـة اإلنتاجيـة للمنشـآت  عمليـة االختيـار السـليم فـي إسهاموكذلك التعرف على مدى  علمية،
  .الصناعية

ـــىوقـــد قـــام الباحـــث بتطبيـــق الدراســـة      وعمـــل دراســـة  المؤسســـات الصـــناعية فـــي مدينـــة جـــدة عل
واســتخدم الباحــث ، المشــكلة المصــانع حــول أصــحابعينــة مصــغرة الختيــار آراء  علــىاســتطالعية 

  .النتائج المنهج الوصف التحليل ي للوصول إلى

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
ومسـئوليتها  دقيق للوظـائف اإلداريـة يعتمـد علـى تحليـل واجبـات الوظيفـة عدم وجود توظيف  . أ

 .وما يتطلب أداؤه في المؤسسات الصناعية من تحليل األعمال

للـــوائح  عـــدم جـــدارة طـــاقم التوظيـــف نتيجـــة قلـــة خبرتـــه فـــي عمليـــة المفاضـــلة وعـــدم تطبيقـــه  . ب
 .والقوانين بموضوعية ونزاهة

ر اختيــــار العنصــــر البشــــري بالمملكــــة العربيــــة يايمعــــ" : بعنــــوان) 2003( دراســــة الجريســــي .8
  ."السعودية

 هدفت الدراسة على التعرف على سالمة اإلجراءات والمعايير واألسس التي تقـوم بهـا منظمـات
 والتي يتم من خاللها اختيار العنصر البشري ومدى توافقها مع األسس والمعايير األعمال السعودية،

اف فرعيــة مثــل وجــود تخطــيط للعمالــة المطلوبــة منهــا مــدي وجــود ولقــد وضــع الباحــث أهــد العلميــة،
   .ومدى تأثير العوامل االجتماعية على عملية االختيار موضوعية، معايير

وكانـت عينـة السـعودية، الصـناعات القائمـة بالمملكـة العربيـة  اشتمل مجتمـع البحـث علـى كافـة
 موظـف وعامـل) 100( يعمـل بهـا أكثـر مـنالدراسة جميع المصانع بالمملكة العربية السعودية التي 

 .النتائج واستخدم الباحث المنهج الوصف التحليل ي للوصول إلى

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
  .تأثر بعض العاملين القائمين على عملية االختيار بالعوامل االجتماعية  . أ

 .تفضيل الرقابة اإلدارية على الرقابة الذاتية  . ب

 .للعمالة ووجود معايير موضوعية لتعيين األصلحوجود تخطيط   . ت
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األداء  أثــر مصــادر اســتقطاب القــوى العاملــة علــى" :بعنــوان، )2000(خيــرو أبــو زيــد،  دراســة .9
  ."األردنية نـــــتطبيقية على مندوبي شركات التأميدراسة " الوظيفي والوالء التنظيمي والغياب

  

ـــى ســـةدراال هـــدفت     ـــى التعـــرف إل ــــقب مـــن المســـتخدمة قطابــــــــاالست مصـــادر عل  شـــركات لـــ
ـــــالتأم  األداء حيــــث مــــن المصــــادر هــــذه فعاليــــة ومقارنــــة التــــأمين منــــدوبي علــــى للحصــــول ينـــ
  .األردنية التأمين شركات في التأمين مندوبي لدى الغياب ومعدل التنظيمي والوالء يفيـــــــالوظ

وتـم تحليـل البيانـات . شـركة تـأمينمنـدوبا يمثلـون خمـس عشـرة  )254(عينة الدراسـة  وشملت 
للمقارنات الثنائية،    (T)  كأسلوب تحليل التمايز، واختبار  باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية 

  .وتحليل التباين األحادي

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
 العــاملين توتوصــيا الشــركة، لــدى التوظيــف طلبــات علــى األردنيــة التــأمين شــركات تعتمــد  -أ 

 .لديها البيع مندوبي الستقطاب التوظيف ووكاالت الصحف في واإلعالن

 المندوبين أداء مع مقارنة أقل التوظيف وكاالت خالل من المستقطبين المندوبين أداء معدل  -ب 
 .أخرى مصادر من المستقطبين

  الدراسات األجنبية: ثالثاً 

ارسـات إدارة المـوارد البشـرية أثـر مم: " بعنـوان) Mohammad & others )2014دراسة  .1
  .في معهد المهارات الماليزي "على أداء الموظفين

ثـر ممارسـات إدارة المـوارد البشـرية علـى أداء المـوظفين فــي أفحـص  إلـىتهـدف هـذه الورقـة      
) 40(ت الدراســــة علــــى موظــــف المعهــــد والبــــالغ عــــددهم يــــجر ، حيــــث أمعهــــد المهــــارات المــــاليزي

فقـد طـور الباحـث اسـتبانة وتـم توزيعـه وجمـع وتحليـل البيانــات  دراسـة،الولتحقيـق هـدف  مبحـوث،
  .ولقد تم استخدام منهج الوصف التحليلي) SPSS( اإلحصائيباستخدام برنامج التحليل 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
يفي فـي باألداء الوظ إحصائيةوالتعويضات لها عالقة ذات داللة  االختبار، االستقطاب،أن  •

  .معهد المهارات الماليزي
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 2013التحليل الوظيفي المبني علـى الكفـاءة: " بعنوان ) Saif & others )2013دراسة  .2
  .وقد أجريت في باكستان"

المكتـب الرئيسـي بهـدف تقيـيم  -على بنـك خيبـر) 2010(لقد أجريت هذه الدراسة في مارس      
  . األداء الوظيفي المبني على الكفاءة

 مجتمـع الدراسـة والبـالغ عـددهمـن  اموظًفـ )60(قد تم أخذ عينة عشـوائية طبقيـة مكونـة مـن ول    
مـــن  اً مبحوثـــ) 36( العليـــا،مـــن المبحـــوثين مـــن مـــوظفي اإلدارة ) 9(كـــان  حيـــث موظـــف )200(

  .من اإلدارة الدنيا امبحوث )15(الوسطى و

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

االتجاهــات  المهــارة،/ بــل المبحــوثين علــى الكفــاءة محــدداتها مــن المعرفــةلقــد تــم الحكــم مــن ق  - أ
وبـين كـل مـن ) اتجاهات مهارات، معرفة،(تي للتقييم بين الكفاءة آلكا ،باستخدام قياس ليكرت

 .األداء الوظيفي والتحليل الوظيفي
كبيـر جـدًا والرضـا الـوظيفي مرتبطـان بشـكل  األداء،كـل مـن  أننتائج التقييم إلى  أشارتولقد   - ب

لهمـا ) تـدريب(والمهـارات ) بالمشـاركة واألولويـات(النتائج أن كـل مـن المعرفـة  أشارتوبالمثل 
 .عالقة كبيرة جدًا باألداء الوظيفي

اآلثار المترتبة على االستقطاب واالختيـار المخطـط : "بعنوان ) Mudashiru )2013دراسة  .3
البنــك األول : دراســة حالـة -نيجيريـا لهمـا جيــدًا علـى أداء المنظمــات فـي صــناعة البنـوك فــي

)2004-2011"(  

مــن المنطقــي أن ينــتج عــن بــرامج االســتقطاب الواضــحة، خطــة قــوى عاملــة معــدة جيــدًا وفــي       
  .الواقع فإن جودة خطة القوى العاملة الحالية تعتمد على جودة ممارسات سياسات االستقطاب

طاب واالختيـار، حيـث تفصـل عمليـة االسـتقطاب وهدفت هذه الورقة للبحث في عمليتي االسـتق     
إلى داخلية وخارجية وتناقش مزايا كـل طريقـة، ولقـد تـم اسـتخدام األدوات التحليليـة كتحليـل االنحـدار 

لتحديد العالقة بين عمليتي االستقطاب واالختيار المخطط لهما جيـدًا وبـين anova) وتحليل التباين 
  .أداء المنظمة

  :ي توصلت إليها الدراسة ومن أهم النتائج الت

  .هناك عالقة معنوية بين االستقطاب واالختيار المبني على االستحقاق وبين أداء المنظمة  . أ



95 
 

وأن االســتقطاب واالختيــار الفعــال هــو مفتــاح االلتــزام التنظيمــي، وأن االســتقطاب واالختيــار   . ب
 . المخطط لهما جيدًا يسهم في أداء المنظمة

4. Omolo & others 2012) ( أثــر االســتقطاب واالختيــار للعــاملين علــى أداء: " ان بعنــو 
 ".كينيا-المشروعات الوسطى والصغيرة في بلدية كيسومو

تبحث هذه الدراسة في أثر االستقطاب واالختيار علـى أداء المشـروعات الوسـطى والصـغيرة فـي     
ثـل مـا نسـبته مليـون مشـروع صـغير ومتوسـط، حيـث تم) 1،6(بلدية كيسومو بكينيا، يوجـد فـي كينـا 

ــة، وتســهم ) %75(مــن إجمــالي مشــروعات األعمــال، وتشــغل مــا نســبته ) 96%( مــن القــوى العامل
إال أن آراءها خالل العقد الماضي كانت ضعيفة، وعليه . من إجمالي الناتج القومي) %20(بنسبته 

مــن زيــادة االختيــار واالســتقطاب المالئمــة والتــي تمكــن  اســتراتيجياتفــإن هنــاك حاجــة ماســة لتحديــد 
  . أدائها

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

أن متوســـط األداء العـــام للمشـــروعات الوســـطى والصـــغيرة فـــي بلديـــة كيســـومو جـــاء بنســـبة   . أ
ـــار واالســـتقطاب وأداء هـــذه )60،71%( ـــة بـــين االختي ـــاك عالقـــة إيجابيـــة معنوي ، كمـــا أن هن

  .المشروعات
ــــدة جــــاءت بنســــبة  تيجياتاســــتراأن متوســــط أداء المشــــروعات ذات   . ب ــــار واســــتقطاب جي اختي

ومـع الضـعيفة جـاء ) %67،94(المتوسطة كانـت نسـبة األداء  ستراتيجيات، مع اال)81،9%(
 ).%53،96(األداء بنسبة 

أثــر االســتقطاب واالختيــار علــى أداء : " بعنــوان ) Kepha & others  )2012دراســة .5
  ".العاملين في معاهد األبحاث في كينيا

البحث في أثر االستقطاب واالختيار على أداء العاملين في معاهد  علىف هذه الدراسة تهد     
وتم وتحديًدا االستقطاب واالختيـار تـم إفرادهمـا كإحـدى ممارسـات إدارة القـوى  ،األبحاث في كينيا

البشـــرية الرئيســـية التـــي يمكـــن أن يكـــون لهـــا تـــأثير علـــى مســـتوى أداء العـــاملين فـــي المنظمـــات، 
الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد كيفية تأثير االستقطاب واالختيار على أداء العاملين والهدف 

  .في معاهد األبحاث بكينيا

لمــنهج الوصــفي وعالقــات لقــد اعتمــدت الدراســة الفرضــية الصــفرية، كمــا اســتخدمت الدراســة ا    
ة االســـتبانة كـــأداة وقـــد اســـتخدمت الدراســـ ،عـــامالً  )256(علًمـــا بـــأن حجـــم العينـــة كـــان  ،االرتبـــاط
وتــم اختبــار صــدق وثبــات االســتبانة بمعامــل الفاكرونبــاخ، وتــم تحليــل البيانــات الرقميــة  ،الدراســة

  .اإلحصائي) spss(باستخدام برنامج 
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  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
 . يرةأظهرت الدراسة أن هناك عالقة بين أداء العاملين واالستقطاب واالختيار بدرجة كب •

 

ثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على أ: "بعنوان ) Boohene & others )2011دراسة  .6
  .وقد أجريت افريقيا " أداء الشركات دراسة حالة على مجموعة االتصاالت الخطية المحدودة

 واالختبــار،االســتقطاب (ممارســات إدارة المــوارد البشــرية  أثــرتهــدف هــذه الدراســة علــى تقيــيم     
  .على أداء مجموعة االتصاالت المحدودة) ممارسات التطوير التدريب، األداء،ييم تق

  .الختبار العالقة بين الممارسات المختارة وأداء الشركة )T.test(لقد تم استخدام اختبار    
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

وأداء ) ممارسـات تقيـيم األداء ،االختيـاروممارسـات  ،االسـتقطاب(بـين  إيجابيـةهناك عالقـة   -أ 
 .الشركة في مجموعة االتصاالت المحدودة

دراسة حول : أثر التحليل الوظيفي على األداء الوظيفي: "بعنوان ) (Rehman 2009دراسة  .7
 "منظمات القطاع العام في باكستان

ــل الــوظيفي علــى األداء الــوظيفي مــن وجهــة نظــر  هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقيــيم أثــر التحلي
  .العاملين في مؤسسات القطاع العام

ولقـد اســتخدم الباحــث االســتبانة كــأداة بحــث والتــي تــم تصــميمها واختبارهــا مســبًقا وقــد أجريــت 
عـامًال مـن مؤسسـات القطـاع العـام الباكسـتاني فـي ) 568(الدراسة على عينة الدراسة والتي حجمها 

ل، ســلطة الطاقــة والكهربــاء المحليــة، كــل مــن ســلطة االتصــاالت الباكســتانية، ســلطة الغــاز والبتــرو 
  الخ.....سلطة اإلعالم اإللكتروني، لجنة التداول في السندات المالية، بنك الدولة 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

لقد دعمـت نتـائج الدراسـة النمـوذج التصـويري ألداء المـوارد البشـرية، وذلـك بمـا أظهـرت مـن   . أ
  .ات إدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي األثر الواقع للممارس

، )األداء الــوظيفي(اإليجــابي علــى المتغيــر التــابع ) األثــر(ولقــد فســرت المتغيــرات المســتقلة   . ب
  .وكذلك على المتغير الوسيط وهو االستقطاب

كمــا تــم اســتخدام أدوات إحصــائية أخــرى لتحليــل آراء العــاملين حــول تحديــد االختالفــات بــين   . ت
ــة التحليــل مؤسســات  ــا لحجمهــا وقطاعهــا، ولقــد أظهــرت النتــائج أهمي وســلطات مختلفــة ووفًق

الوظيفي لما له من عالقة إيجابية باألداء الوظيفي في جميـع المؤسسـات النظاميـة باسـتثناء 
  .سلطة الغاز والبترول والتي أظهرت وجود عالقة سلبية
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 للتوظيــف الخارجيــة صـادرالم بــين العالقـة" :بعنــوان) Bolat & Yılmaz (2008دراسـة  .8
  .في مدينة أنطاليا التركية"التنظيمي واألداء

 عمليــة بــين العالقــة ســةاودر  الخارجيــة، المصــادر آثــار فــي التحقيــق إلــى الدراســة هــذه هــدفت     
 ســةاالدر  هــذه تطبيــق وتــم الفنــادق فــي التنظيمــي واألداء الخارجيــة المصــادر خــالل مــن التوظيــف

  .تركيا في أنطاليا ةمدين في افندقً  )81( على

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

 .التنظيمي األداء على قوي بشكل يؤثر خارجية المصادر طريق عن االستقطاب  -أ 

 والربحيـــة واإلنتاجيـــة التنظيميـــة الفعاليـــة فـــي كبيـــر تحســـن إلـــى المنظمـــات مـــع التعـــاون أدى  -ب 
 .االجتماعية المسؤولية ومستويات جيدة،ال العمل حياة ونوعية المستمر، والتحسين والجودة

 .للتوظيف الخارجية بالمصادر االستعانة بعد ارتفع قد التنظيمي األداء أن الفنادق يرومد يعتقد  - ج 

 

التعيين  استراتيجيات االستقطاب األفضل و:" بعنوان) (Bernthal & Rioux 2005دراسة  .9
التطويريـــة للمـــوارد البشـــرية مركـــز المعـــايير  "المؤسســـية ونتائجهـــا فـــي تحســـين المخرجـــات

 .بواشنطن

ـــة للمـــوارد ـــى بعـــض األعضـــاء فـــي مركـــز المعـــايير التطويري البشـــرية  وطبقـــت الدراســـة عل
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أفضل عمليـات االسـتقطاب، ولقـد أجـرى الدراسـة  .بواشنطن
سـة بعنـوان تلـك الدرا) Sheila M. Rioux(و ) Paul Bernthal( مستشـار األبحـاث كـل مـن

التعيــين ونتائجهــا فــي تحســين المخرجــات المؤسســية،  اســتراتيجياتو األفضــل بعنــوان االســتقطاب 
 تكونــتو ، بواشــنطن) Development Dimensions International( ونشـرت عبــر مركــز
 ).مركز المعايير التطويرية للموارد البشرية بواشنطن(ا من عضوً ) 162(عينة الدراسة من 

  :ائج التي توصلت إليها الدراسة ومن أهم النت

فاعليــة،  وجــود وصــف تفصــيلي لجميــع الوظــائف لكــي تكــون عمليــة االســتقطاب أفضــل وأكثــر  . أ
 .التعيين ذات كفاءة ومخرجاتها ذات موضوعية استراتيجياتوتكون 

 االتجــاه تتجــه المؤسســات إلــى التوظيــف مــن الخــارج فــي مســتويات إداريــة مختلفــة، أكثــر مــن  . ب
 .)%13( اخل بنسبةللتوظيف من الد

لعمليــة  مــن المــوظفين القــائمين علــى عمليــة االختبــارات والمقــابالت لــديهم فهــم كامــل) %60(  . ت
 .االختيار
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تطـوير وتطبيـق معيـار الكفـاءة فـي :" بعنـوان ) (Stevens and Farham 2000 دراسة .10
رب تعيين الموظفين في دائرة الخدمات االجتماعيـة، وطبقـت الدراسـة علـى مجلـس مقاطعـة غـ

 .بإنجلترا "سوسكن

 هــدفت الدراســة إلــى معرفــة تطــوير وتطبيــق معيــار الكفــاءة فــي تعيــين المــوظفين فــي دائــرة     
الدراسـة  ، وأجـرى)مجلس مقاطعـة غـرب سوسـكن (وطبقت الدراسة على  –الخدمات االجتماعية 

مجلــس  مــن Amanda Stevens مــن جامعــة بــورت ســماوث و David Farham  مــنكــل 
مـن  )21( ، وكانت عينـة الدراسـة تتكـون مـن2000وذلك في عام  بإنجلتراسوسكن  مقاطعة غرب

  .امرأة )13(رجال و  )8(كبراء المديرين منهم 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

المهمـة  إن نظام اختيار المـوظفين المعمـول بـه ينقصـه الـوعي لمسـائل المسـاواة واإلجـراءات  . أ
 .التوظيفمن قبل المسئولين عن 

المقــابالت  إن اختيــار المــوظفين فــي دائــرة الخــدمات االجتماعيــة يرتكــز بشــكل رئيســي علــى  . ب
 .كاملة ونموذج الطلب وفحص المرجعية، ولم يتم إدارة هذا النظام بصورة

الخـدمات  دائـرة إن نظام التوظيف القائم على مبدأ الكفاءة هو أحد المحفـزات التـي اعتمـدتها  . ت
   .لسياسة العامة لمصادر القوى البشريةاالجتماعية لتشكيل ا
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 :التعقيب على الدراسات السابقة
اســتعرض الباحـــث فيمـــا ســـبق عـــدًدا مــن الدراســـات العربيـــة واألجنبيـــة والمحليـــة ذات العالقـــة 
المباشرة وغير المباشرة بدور القائمين على إدارة الموارد البشرية في المؤسسات، وأثر هـذا الـدور فـي 

ــاءة تلبيــة احتياجــات ــد اســتعرض الباحــث عــدد  ،المؤسســات مــن الكــوادر البشــرية ذات الكف ) 33(وق
ومــن خــالل االســتعراض الســابق يســتطيع الباحــث التعقيــب علــى تلــك الدراســات فــي النقــاط  ،دراســة 
  -:التالية

   -:أوجه التشابه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية من حيث: أوالً 

 -:بيئة الدراسة .1

الدراسـات الســابقة مـع الدراســة الحاليـة مـن حيــث مكـان تطبيــق هـذه الدراســة  العديـد مــن شـابهت •
ـــة كدراســـة  حيـــث أن جميعهـــا ُطبـــق ـــى مؤسســـات ووزارات حكومي ـــوة،(عل ، ودراســـة )2015علي

، ودراســــــــــة )2006،الزعنــــــــــون(، ودراســــــــــة )2008العيلــــــــــه، (، ودراســــــــــة )2009جرغــــــــــون،(
ودراسـة )Rehman،2009(، ودراسـة )Mohammad&other،2014(، ودراسـة )2011آسية،(
 ).2004المعشرو الهيتي، (

ــــث مكــــان تطبيقهــــا حيــــث طبقــــت           • ــــة مــــن حي ــــت بعــــض الدراســــات مــــع الدراســــة الحالي واختلف
ـــــــــر حكوميـــــــــة كدراســـــــــة  ـــــــــى أمـــــــــاكن غي ـــــــــع هـــــــــذه الدراســـــــــات عل ،                  )2013المقادمـــــــــة، (جمي

ودراســــة ) 2009 شــــلتوت،(ودراســــة ) 2010، يالطهــــراو (ودراســــة ) 2012الخالــــدي، (ودراســــة 
) 2007صــــيام، (ودراســــة ) 2008عــــودة، (ودراســــة ) 2008عــــدوان،(ودراســــة ) 2008أحمــــد، (

القاضـي، (ودراسـة ) 2014فتيحة، (ودراسة ) 2004شبير، (ودراسة ) 2006الزراعي، (ودراسة 
) 2000 أبـــو زيـــد،(ودراســـة ) 2003موســـى، (ودراســـة ) 2006الحاصـــيات، (ودراســـة ) 2012

ودراســـــــــة ) Saif&Others، 2013(ودراســـــــــة ) Mudashiru، 2013(ودراســـــــــة 
)Kepha&Others، 2012.( 

 

 -:متغيرات الدراسة .2
 

تشــابهت العديــد مــن الدراســات الســابقة مــع الدراســة الحاليــة مــن حيــث متغيــرات الدراســة ذات  •
ـــت أبعـــاد هـــذه المتغ ـــابع ســـواء تناول ـــر الت ـــالمتغير المســـتقل والمتغي ـــرات منفـــردة أو العالقـــة ب ي

مجتمعــة حيــث أتفقــت علــى فكــرة الدراســة الحاليــة بشــكل عــام وهــي ان هنــاك أثــر لوظــائف 
علــــى رفــــع مســــتوى كفــــاءة المــــوارد البشــــرية كدراســــة ) مجموعــــة التوظيــــف(المــــوارد البشــــرية 

) 2011اسيا، (ودراسة ) 2012القاضي، (ودراسة ) 2014، فتيحة(ودراسة ) 2009، شلتوت(
ودراســــــــــــــة  )Mohammad&other،2014(ودراســــــــــــــة ) 2006ات، الحاصــــــــــــــي(ودراســــــــــــــة 
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)Saif&Others، 2013 ( ودراســـة)Mudashiru، 2013(  ودراســـة)Bolat&yimaz، 

2009.( 
 

اختلفــت معظــم الدراســات عــن الدراســة الحاليــة بأنهــا لــم تتنــاول وظــائف إدارة المــوارد البشــرية  •
فــي الدراســة الحاليــة حيــث أن  مجتمعــة وربطهــا بالكفــاءات البشــرية كمــا) مجموعــة التوظيــف(

معظــم الدراســات الســابقة تناولــت إمــا إحــدى مفــردات المتغيــر المســتقل وربطهــا بالكفــاءة أو 
 .األداء أو تناولت المتغير التابع وربطه بموضوع آخر يختلف عن موضوع الدراسة الحالية

 -:منهج الدراسة .3

امها االســـتبانة والمـــنهج الوصـــفي اتفقـــت الدراســـة الحاليـــة مـــع معظـــم الدراســـات الســـابقة باســـتخد
  .التحليلي كمنهج مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات

  -:نتائج الدراسة .4

اتفقت معظم الدراسـات السـابقة علـي فكـرة الدارسـة الحاليـة بشـكل عـام وهـي أن هنـاك أثـًرا لهـذه  •
كفــاءة  علــى رفــع كفــاءة أداء العــاملين وبالتــالي) مجموعــة التوظيــف(لوظــائف المــوارد البشــرية 
القاضــــي، (، ودراســــة )2014فتيحــــة،(، ودراســــة ) 2009شــــتلوت، (األداء المؤسســــي كدراســــة 

 & Mohammad(، دراســة )2006الحياصــات، (، ودراســة )2011آســية، (، ودراســة )2012

others، 2014( ، ودراســــة) ،(ودراســــة  ،)2013المقادمــــةSaif & others، 2013( ،
، كـذلك دراســة )Boohene & others، 2011(راسـة ، ود)Willis & others، 2012(ودراسـة

)Mudashiru، 2013( ودراســـة ،)Muhamma rehman، 2009( ودراســـة ،)Bolat & 

yilmaz،2009(  ودراسة)Kepha & others، 2012.( 
  

، )2012الخالـدي، (واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسـات السـابقة كدراسـة  •
ـــــون، (، ودراســـــة )2007صـــــيام، (ودراســـــة  ، ودراســـــة )2004شـــــبير، (، ودراســـــة )2006الزعن

  ).Stevens & farnham، 2000(، دراسة )2003موسى، (
  

  

  -:السابقة الدارسات من أوجه االستفادة: اً ثاني

تكوين تصور شامل عـن الموضـوع قيـد الدراسـة، ممـا سـاهم فـي صـياغة مشـكلة الدراسـة  •
  .وفرضياتها بشكل جيد

  .لدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري للدراسة الحاليةاالستفادة من ا •
  )االستبانه(الدراسة الرئيسية  أداةاالستعانة بالدراسات السابقة في بناء  •
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بتلـك الدراسـات وتفسـيرها  نتـائج الدراسـة الحاليـة ربـطاالستعانة في الدراسات السـابقة فـي  •
 .والتعليق عليها

  -:عن الدراسات السابقة ما يميز الدراسة الحالية : اً ثالث

) مجموعــة التوظيــف(المــوارد البشــرية مجتمعــة  إدارةمــن وظــائف محــددة تناولــت هــذه الدراســة مجموعــة  •
 .التي تعتبر األساس الذي من خالله يتم الحصول على الكادر البشري الكفءوهي 

فـي مؤسسـات السـلطة تبحث الدراسة الحالية في دور ديوان المـوظفين العـام وهـو الجهـاز اإلداري األول  •

ـــئول عــــن إدارة المــــوارد البشــــرية فيهــــا ــــة الفلســــطينية المسـ مــــن خاللــــه يــــتم تــــوفير  الــــذي، و الوطني
ع الدراســات الســابقة جميــاحتياجــات الــوزارات الفلســطينية مــن الكــوادر البشــرية، حيــث أن 

طبيق دور إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة وليس جهاز الخدمة المدنية الراعي لتبحثت 

 .هذا الدور وتطويره

هـــذه الدراســـة الجزئيـــة المتعلقـــة بـــدور ديـــوان المـــوظفين العـــام فـــي تزويـــد وزارات الســـلطة الوطنيـــة  تبحـــث •
ودرجــة ، الــديوان فــي تطبيــق تلــك الوظــائف دورالفلســطينية باحتياجاتهــا مــن الكفــاءات مــن خــالل تقيــيم 

المعــارف، القــدرات، (فــاءة وذلــك علــى صــعيد تلبيتــه الحتياجــات الــوزارات مــن الكــوادر البشــرية ذات الك
  .).المهارات

ركــزت هــذه الدراســة علــى معرفــة أكثــر وظــائف إدارة المــوارد البشــرية تــأثيرًا علــى مســتوى كفــاءة المــوارد  •
 .البشرية المستقطبة من قبل الديوان

  )9(قم ر   جدول
  :ملخص الدراسات وتوزيعها حسب متغيرات الدراسة الحالية

ـــائف  ـــ ـــ ـــ ــ ـــع وظـــ ـــ ـــ ـــ ـــ واقــ
  وارد البشريةالم

  عالقة وظائف الموارد البشرية
  بمتغيرات أخرى  بالكفاءة  باألداء المؤسسي  بأداء األفراد

ـــدوان( ـــ ) 2008، عــــ
ــيط  ـــ ـــ ــ ـــ ـــع التخطـ ـــ ـــ ــ واقـــ

  للموارد البشرية

)mohammad & others، 
ــر) 2014 ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــتقطاب  أثـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ االسـ

 أداءواالختيــار والتعــويض علــى 
  الموظفين

)Mudashiru، 2013 (
علـــى  أثـــرةو االســتقطاب واالختيـــار 

 أداء المنظمات

ــة، ( ـــ ــ ـــ دور إدارة ) 2014فتيحـــ
ـــزة  الكفـــــاءات فـــــي تحقيـــــق الميــ

  .التنافسية

ــــوة( ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ) 2015، عليــــ
ــتقطاب  ــ ـــ ـــات االسـ ـــ سياســ
ــى  ـــا علــ ــار وأثرهـ واالختيــ

  التنمية اإلدارية
ــة( ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ) 2008، العيلــ

ــل  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــع تحليـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ واقـــ
وتخطــيط واســتقطاب 

  الموارد البشرية

ــــدي( ـــ ـــوابط ) 2012، الخالــــ ـــ ـــ ضــ
وأثرهــا  ومعــايير اختيــار والتعيــين

  على األداء

 others، 2012)&Omolo (     
علـــى  وأثـــرةاالســتقطاب واالختيـــار 

  األداء المشروعات

ــة،( ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ دور ) 2013المقادمــ
الكفــاءات البشــرية فــي تحقيــق 

  الميزة التنافسية

ــــون( ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ) 2009، جرغــــ
ـــار  ـــ ـــ ــ ــــات االختيــــ ـــ ـــ ـــ سياســ

ــــين  ـــ ــرةوالتعيـ ـــ ــى  وأثــــ ـــ علــــ
  الوالء التنظيمي

ــــودة( ـــ )  2008 ،عــــ
تحليـــل  تقيـــيم فعاليـــة

ــــار و  ـــيط واختيـــ ــ تخطــ

)Kepha & others ، 
ـــتقطاب ) 2012 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــر االسـ ـــ ـــ ـــ ــ أثـــ

  واالختيار على أداء العاملين

ــي( ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــع ) 2012، القاضــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ واقـ
ــم  ــ ـــ ـــ ــين، نظــــ ــ ـــ ـــ ــــتقطاب والتعيــــ ـــ ـــ ــ واالســ
ــوير،  ـــ ـــ ــدريب والتطـ ــ ـــ ــ ـــويض، الت ـــ ــ التعـ

)Saif & others، 2013 (
لـــى التحليـــل الـــوظيفي البنـــي ع

  الكفاءة

  



102 
 

ـــائف  ـــ ـــ ـــ ــ ـــع وظـــ ـــ ـــ ـــ ـــ واقــ
  وارد البشريةالم

  عالقة وظائف الموارد البشرية
  بمتغيرات أخرى  بالكفاءة  باألداء المؤسسي  بأداء األفراد

ـــاملين   الموارد البشرية ـــ ــــاركة العـ ــاومشـــ ـــ ـــى  وأثرهــ ـــ علـ
  األداء المؤسسي

ـــيام( ـــ ـــ ـــ ) 2007، صـ
ــــة  ــ ـــ ـــ ـــ ــع وأنظمـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ واقــ
ـــائف  ـــراءات وظــ وٕاجـ

  الموارد البشرية

)rehman ، 2009 (أثـــر 
ــى  ـــوظيفي علــــ ـــل الـــ  األداءالتحليــ

  الوظيفي

)boohene & others، 
استقطاب واختيار وتقيـيم ) 2011

 وأثـــرةوتـــدريب ممارســـات التطـــوير 
  المؤسسات أداءعلى 

دور الكفاءات ) 2011آسية،(
ـــي ت ــ ـــرية فــ ــ ـــزة البشــ ــق الميــــ ـــ حقيــ

  التنافسية

  

ــــي( ) 2006، الزرابــ
ـــراءات  ـــ ـــ ـــ ـــيم إجــ ـــ ــ ـــ تقيـــ

  اختيار وتعيين

واقــع التخطــيط ) 2008، أحمــد(
  للموارد البشرية

ـــراوي( ـــ ــيط ) 2010، الطهــــ ـــ ـــ التخطــ
ـــه إلا ـــ ـــ ــوارد وعالقت ــ ـــ ــتراتيجي للمــ ـــ ــ ســ

  المؤسسي باألداء

ــلتوت( ـــ ــ ـــ ـــ ـــة ) 2009، شـ ـــ ــ ـــ تنميـــ
ـــدخل  ـــ ـــ ــرية كمــ ــ ـــ ـــ ــــوارد البشـ ـــ ــ المــ
ــي  ـــ ـــ ـــ ــ ــــتثمار فـ ــ ـــ ـــ ــيم االســ ـــ ـــ ـــ لتعظـــ

  العنصر البشري

  

ـــبي( ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ) 2004، شـ
ــيط  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــع تخطــ ـــ ــ ـــ ـــ واقــ
واســتقطاب واختيــار 

  الموارد البشرية

ــون( ـــ ـــات ) 2006 ،الزعنــــ ـــ سياســـ
ــااالختيـــار والتعيــــين  علــــى  وأثرهـ

  األداء

(Bolat & Yılmaz، 2008) 
ــــتقطاب  ـــ ــــرةاالســ ــ ــــى  وأثـــ ـــ  األداءعلــ

  التنظيمي

)،2000 Farnham & 
Stevens (ــــتقطا ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  باالســ

ــى  ـــ ـــ ـــين علـ ـــ ــار المبنيتـــ ـــ ـــ واالختيـ
  الكفاءة

  

) 2004، الشــــهري(
ـــؤثرة  ــ ـــ ــــل المــــ ـــ ـــ العوامـ
ــــار  ــ ـــ ـــ ـــى االختيــ ـــ ــ ـــ علـــ

  والتعيين

ــر( ـــ ـــ ــي ،المعشـ ـــ ــ ) 2004 ،والهيتـــ
ـــوارد  ـــ ــ ــتقطاب المــ ــ ـــ ــيط واســـ ـــ ـــ تخطــ

ــرية  ـــ ـــ ــــرةالبشــــ ـــ ــ ــى األداء  وأثـــ ـــ ــ ـــ علــ
  الوظيفي

ــات( ـــ ـــ ـــ ــ ــع ) 2006، الحياصــــ ـــ ـــ ـــ ــ واقــــ
تخطيط الموارد البشـرية واالختيـار 
ــــدريب  ــ ـــ ــيم أداء وتـ ـــ ــ ــــين وتقيـــ ـــ والتعيـــ
ــاألداء  ــ ـــ ـــ ـــ ـــا بـ ــ ـــ ـــ ــاملين وعالقتهـــ ـــ ـــ ــ ـــ العـ

 المؤسسي

(Stevens & 
farham،2000)    تطـوير

ــي  ــار الكفـــــاءة فـــ ـــق معيـــ وتطبيــ
  تعيين الموظفين

  

ـــي( ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ، الجريســ
ــايير ) 2003 ــ ـــ ـــ ـــ ــ معــــ

  االختيار

ــــى( ــ ـــ ــــار ) 2003، موســـ ـــ ـــ االختيــ
  على أداء العاملين وأثرة

(Bernthal & Rioux، 2005)   
ـــتقطاب و  ــتراتيجيةاالســ ـــين  اســـ التعيــ

ـــات  ـــين مخرجــ ــي تحســ ونتائجهـــــا فـــ
  .المؤسسة

    

ــــد(   ــ ـــو زيــ ـــ ــادر ) 2000، أبــ ــ ـــ مصـ
ــى األداء  وأثرهـــااب االســـتقط علــ
  الوظيفي

      

ـــائف ) 8( ــع وظــ ــ واقـ
  الموارد البشرية

ـــوارد ) 9( ـــ ــــائف المــ ـــ ـــة وظـ ـــ عالقــ
  البشرية بأداء األفراد

ــوارد ) 8( ـــ ـــ ـــائف المــــ ـــ ــ ــة وظــــ ـــ ــ ـــ عالقــ
  البشرية بأداء المؤسسات

ــوارد ) 5( ــ ـــائف المـ ـــة وظــ عالقــ
  البشرية بالكفاءات

ــائف ) 3( ـــ ـــ ــة وظـــ ـــ ـــ عالقـــ
ــرية  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــوارد البشـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ المـــ

  بمتغيرات أخرى

إعداد الباحث من: المصدر
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  )10(جدول رقم 

وما يميزها عن  لخص الفجوة البحثية للدراسات السابقة والتي ستتناولها الدراسة الحاليةم
  :الدراسات السابقة 

وجه 
  المقارنة

  الدراسة الحالية  الفجوة البحثية  الدراسات السابقة

رية
بش

 ال
ارد

مو
 ال

ارة
 إد

ف
ظائ

 و
قع

وا
  

دراسات تناولـت واقـع وظيفـة واحـدة  .1
 –واقــــــــع الوظيفــــــــة (وبحثــــــــت فــــــــي 

العوامــــــــل  – تقييمهــــــــا -معاييرهــــــــا 
 ).المؤثرة فيها

دراســات تناولــت واقــع أكثــر مــن  .2
وظيفة من وظـائف المـوارد البشـرية 
دون التقيد بوظـائف مصـنفة ضـمن 

مجموعـــــــــــــة (مجموعـــــــــــــة محـــــــــــــددة 
ـــــــــــة،  التوظيـــــــــــف، مجموعـــــــــــة التنمي

  ).الخ...مجموعة التعويضات

دراســـــــة واقـــــــع مجموعـــــــة محـــــــددة مـــــــن  .1
ئف إدارة المـــــوارد البشـــــرية بحيـــــث وظـــــا

تتبـــــــــــع تصـــــــــــنيف مجموعـــــــــــة محـــــــــــددة 
 ).مجموعة التوظيف(

ــــــــم تركــــــــ.  أ ز الدراســــــــات الســــــــابقة علــــــــى ل
التــي تعتبــر  مجموعــة التوظيــف مجتمعــة

األســاس الــذي مــن خاللــه يــتم الحصــول 
  .على الكادر البشري الكفء

هذه الدراسة الجزئية المتعلقة بـدور  تبحث .1
ي تزويــد وزارات ديــوان المــوظفين العــام فــ

الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية باحتياجاتهـــا 
 دورمـــــــن الكفـــــــاءات مـــــــن خـــــــالل تقيـــــــيم 

  .الديوان في تطبيق تلك الوظائف
 واقــــع الوظــــائفتناولــــت الدراســــة الحاليــــة  .2

المتعلقة بتزويد المؤسسة باحتياجاتهـا مـن 
الكفــاءات ولــيس فقــط عوامــل أو ضــوابط 

  .أو معايير

ئف دراســـــات تناولـــــت جميـــــع وظـــــا .3
إدارة المـــوارد البشـــرية حيـــث بحثـــت 

ــــك (فــــي  واقــــع أنظمــــة وٕاجــــراءات تل
  ).الوظائف

الدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت جميـــع . ب
وظائف إدارة الموارد البشـرية بحثـت فـي 
واقــــع أنظمــــة وٕاجــــراءات تلــــك الوظــــائف 
دون تقييمهــــا بهــــدف معرفــــة دورهــــا فــــي 
تلبيــة احتياجــات الــوزارات مــن الكفــاءات 

  .البشرية

الدراسـة ذات العالقـة  أبعادالباحث  تاراخ .3
بالمتغير المستقل لتمثل مجموع الوظـائف 
التي تؤمن تزويد المؤسسة باحتياجها مـن 

تخطـيط . التحليـل الـوظيفي(الكوادر وهي 
المـــوارد البشـــرية، االســـتقطاب، االختيـــار، 

  ).التعيين

 بـ
رية

بش
 ال

ارد
مو

 ال
ف

ظائ
 و

قة
عال

  
 األداء المؤسسي  •

 أداء األفراد •

 الكفاءة •

بحثـــــت هـــــذه الدراســـــات فـــــي أثـــــر  -
الوظيفــــــة موضــــــع البحــــــث علــــــى 

 كفاءة الفرد أو المنظمة

فــــي  بحــــث هــــذه الدراســــات أيًضــــا -
أثـر الوظيفــة موضــع البحــث علــى 
كفــــاءة الموظــــف التــــي تــــم تعيينــــه 

  .فعالً 

ـــــة أثـــــر وظـــــائف  - ــــت الدراســـــة الحالي بحثـ
علــى مــدى كفــاءة ) مجموعــة التوظيــف(

مكـــون  المـــوارد المســـتقطبة التـــي تشـــكل
لـــذين بـــدورهم أساســـي مـــن أداء األفـــراد ا

مـــــــــــن أداء  يشـــــــــــكلون جـــــــــــزاًء أساســـــــــــًيا
 .المؤسسة

  

تبحث الدراسة مدى قيـام ديـوان المـوظفين  -
ــام بــــدوره فــــي هــــذه الوظــــائف ودرجــــة  العــ
تلبيتـــه الحتياجـــات الـــوزارات مـــن الكـــوادر 

عيد البشـــرية ذات الكفـــاءة وذلـــك علـــى صـــ
 ).المعارف، القدرات، المهارات(
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وجه 
  المقارنة

  الدراسة الحالية  الفجوة البحثية  الدراسات السابقة

جت
م

سة
درا

 ال
مع

  

 

 .مؤسسات غير حكومية -

 .شركات خاصة -

 .شركات متعددة الجنسيات  -

  .حكوميةمؤسسات  -
  

الدراســـــة إمـــــا مؤسســـــات غيـــــر  مجتمـــــع -
حكوميـــة أو شـــركات متعـــددة الجنســـيات 
وفـــــي حـــــال المؤسســـــات الحكوميـــــة تـــــم 
ــــي دور إدارة المــــوارد البشــــرية  البحــــث ف
داخـــل المؤسســــة نفســــها ولــــيس الجهــــاز 

نهــــــا فــــــي الخدمـــــــة اإلداري المســــــئول ع
المدنيـــة والـــذي تـــرتبط بـــه وتعتمـــد علـــى 
سياســـــــاته وٕاجراءاتـــــــه وأنظمتـــــــه بشـــــــكل 

  .كبير

ـــــــلطة الوطنيـــــــــــة الفلســـــــــــطينية  - وزارات الســــ
التابعــــــة لــــــديوان المــــــوظفين العــــــام حيــــــث 
تبحـــــث الدراســـــة الحاليـــــة فـــــي دور ديـــــوان 
ــــوظفين العــــــام وهــــــو الجهــــــاز اإلداري  المــ
األول فــــــي مؤسســــــات الســــــلطة الوطنيــــــة 

طينية المســـــئول عـــــن إدارة المـــــوارد الفلســـــ
  .البشرية فيها

 من إعداد الباحث: المصدر
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  الفصل الخامس

  منهجية الدراسة

  

 .مقدمة •

 . أسلوب الدراسة •

 .مجتمع الدراسة •

  .عينة الدراسة •

  .أداة الدراسة •

  .االستبانةصدق  •

  .ةثبات االستبيان •

  .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة •
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  الفصل الخامس
  جية الدراسة منه

  : مقدمةال

نجاز الجانب التطبيقي من إا يتم من خالله ا رئيسً تعتبر منهجية الدراسة وٕاجراءاتها محورً 
وعن طريقها يتم الحصول علـى البيانـات المطلوبـة إلجـراء التحليـل اإلحصـائي للتوصـل  الدراسة،

وبالتـالي تحقـق  الدراسـة،ع إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضو 
  . األهداف التي تسعى إلى تحقيقها

ـــاول هـــذا الفصـــل وصـــفا حيـــث  ـــعنهج الللمـــتن ـــة الدراســـة،ومجتمـــع  متب وكـــذلك أداة  وعين
كما يتضمن . ومدى صدقها وثباتها ،وكيفية بنائها وتطويرهاإعدادها الدراسة المستخدمة وطريقة 

ــــا وصــــفاً  ــــي  وتقنينهــــا،أداة الدراســــة  صــــميمتبهــــا الباحــــث فــــي م لإلجــــراءات التــــي ق واألدوات الت
وينتهــي الفصــل بالمعالجــات اإلحصــائية التــي اســتخدمت فــي اســتخدمتها لجمــع بيانــات الدراســة، 

  .يلي وصف لهذه اإلجراءات اواستخالص النتائج، وفيملبيانات تحليل ا

  :أسلوب الدارسة

فقــد اســتخدم الباحــث المــنهج علــى طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا  بنــاءً 
وجد في الواقع ويهتم بوصفها وصـًفا دقيًقـا الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما ت

، كما ال يكتفي هذا المـنهج عنـد جمـع المعلومـات المتعلقـة بالظـاهرة مـن أجـل ويعبر عنها كيًفا وكًما
ـــ ـــل يتعـــداه إل ـــة، ب ـــربط والتفســـير للوصـــول إلـــى استقصـــاء مظاهرهـــا وعالقاتهـــا المختلف ـــل وال ى التحلي

  .استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع

  :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات

ــة -1 حيــث اتجــه الباحــث فــي معالجــة اإلطــار النظــري للبحــث إلــى مصــادر  :المصــادر الثانوي
ثل في الكتب والمراجـع العربيـة واألجنبيـة ذات العالقـة، والـدوريات البيانات الثانوية والتي تتم

والمقــاالت والتقــارير، واألبحــاث والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســة، والبحــث 
 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

البيانات  لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ الباحث إلي جمع :المصادر األولية -2
 .لهذا الغرضة كأداة رئيسة للبحث، صممت خصيًصا األولية من خالل االستبان
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 :الدراسةمجتمع 

مجتمــع الدراســة يعــرف بأنــه جميــع مفــردات الظــاهرة التــي يدرســها الباحــث، وبــذلك فــان 
وبنـاًء علـى . موضـوع مشـكلة الدراسـة نمجتمع الدراسة هو جميـع األفـراد أو األشـياء الـذين يكونـو 

شـرافية فـي إلشكلة الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون من المـوظفين ذوي المواقـع ام
مــدير عــام، مــدير دائــرة، رئــيس وكيــل وزارة، وكيــل مســاعد، (وزارات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

  .امسمى إشرافيً ) 2473(والبالغ عددهم ) قسم، رئيس شعبة

  )11(جدول رقم 
وزارات السلطة الوطنية ومكان العمل في  اإلشرافيحسب المسمى مجتمع الدراسة موزع 

  الفلسطينية في قطاع غزة

  وكيل  الوزارة  م
وكيل 
  مساعد

مدير 
  عام

نائب 
  مدير عام

مدير 
  دائرة

رئيس 
  قسم

رئيس 
  شعبة

  اإلجمالي

  1296  465  644  167  3  14 2 1  الصحة  1
  230  18  130  62  2  15 2 1  التربية والتعليم العالي  2
  55  7  13  24  3  6 2 0  األشغال العامة واإلسكان  3
  36  2  15  12  2  4 1 0  النقل والمواصالت  4
  8  0  3  2  2  0 1 0  شؤون المرأة  5
  12  1  2  3  2  3 0 1  الشؤون الخارجية  6
  3  0  0  2  0  0 1 0  السياحة واآلثار  7
  13  0  0  5  6  1 1 0  اإلعالم  8
  19  0  7  5  2  3 1 1  التخطيط  9
  14  0  6  1  4  2 1 0  الثقافة  10
  16  0  5  6  2  2 1 0  شؤون األسرى والمحررين  11
  20  1  7  5  0  6 0 1  العدل  12
  39  5  6  15  5  7 0 1  الحكم المحلي  13
  50  9  17  16  2  5 1 0  الشباب والرياضة  14
  46  8  11  21  0  6 0 0  العمل  15
  59  7  20  22  5  5 0 0  االقتصاد الوطني  16
  59  7  22  25  2  2 0 1  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  17
  73  16  15  34  1  5 1 1  الزراعة  18
  146  7  58  67  6  4 3 1  الداخلية  19
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  وكيل  الوزارة  م
وكيل 
  مساعد

مدير 
  عام

نائب 
  مدير عام

مدير 
  دائرة

رئيس 
  قسم

رئيس 
  شعبة

  اإلجمالي

  55  5  21  23  3  3 0 0  الشؤون االجتماعية  20
  113  3  21  70  2  14 2 1  المالية  21
  111  13  51  33  4  9 0 1  األوقاف والشؤون الدينية  22

 2473  574  1074  620  58  116  20  11  اإلجمالي

إحصائية اإلدارة العامة لتكنولوجيا ( ،)2014: يالت الوظيفية،وزارة المالية جدول التشك( :المصدر
  م24/01/2015بتاريخ غير منشورة -غزة- ديوان الموظفين العام-المعلومات

  :عينة الدراسة

لتحديد عينة الدراسة وقد تم توزيع ، الطبقيةقام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية         
) 340(مفردة حيث تم استرداد عدد ) 2473(بانة على مجتمع الدراسة البالغ است) 360(عدد

  %. 94.4بنسبة  استبانة

  )12(جدول رقم 
  عينة الدراسة موزعة حسب المسمى الوظيفي ومكان العمل

 م

 
  القطاع  الوزارة

  الوظيفي المسمى
اإلجما

 لي

إجمال
ي 

  القطاع
  وكيل

وكيل 
  مساعد

مدير 
  عام

نائب 
  مدير عام

ر مدي
  دائرة

رئيس 
  قسم

رئيس 
  شعبة

 التربية والتعليم العالي   .1

عي
تما

الج
ع ا

طا
الق

 

0 0 2 1 11 12 4 30 

232 

 154 52 76 23 1 2 0 0  الصحة   .2
 16 4 5 5 1 1 0 0  األوقاف والشؤون الدينية   .3
 2 0 1 1 0 0 0 0  الثقافة   .4
 2 0 1 0 1 0 0 0  المرأة   .5
 5 1 2 1 0 1 0 0 األسرى   .6
 7 0 2 4 0  1 0 0  لعملا   .7
 8 2 3 3 0 0 0 0  الشباب والرياضة   .8
 8 1 3 3 0 1 0 0  الشؤون االجتماعية   .9
  المالية .10

جي
نتا

اإل
ع 

طا
الق

 

0 0 2 1 10 3 1 17 

36 
 8 2 1 3 1 1 0 0  الوطني االقتصاد .11
 10 0 6 4 0 0 0 0  الزراعة .12
 1 0 0 1 0 0 0 0  السياحة .13
 37 5 1 2 1 0 1 0 0  العدل .14
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 م

 
  القطاع  الوزارة

  الوظيفي المسمى
اإلجما

 لي

إجمال
ي 

  القطاع
  وكيل

وكيل 
  مساعد

مدير 
  عام

نائب 
  مدير عام

ر مدي
  دائرة

رئيس 
  قسم

رئيس 
  شعبة

  الخارجية .15

ن 
ألم

ع ا
طا

ق
م 

حك
وال

شيد
الر

 

0 0 1 0 2 1 0 4 
 4 0 2 1 1 0 0 0 اإلعالم .16
 4 0 1 2 0 1 0 0  التخطيط .17
  20 3 9 6 1 1 0 0  الداخلية .18
  النقل والمواصالت .19

ة 
بني

 ال
اع

قط
تية

تح
ال

  

0 0 1 1 2 3 0 7 

28 
 7 1 2 2 1 1 0 0 األشغال العامة واإلسكان .20
 3 0 1 0 1 1 0 0  م المحليالحك .21
 11 1 6 4 0 0 0 0  وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت .22

 333 333 73 142 89 11 18 0 0 اإلجمـــــــــــــالي

  :العينة االستطالعية

البنائي  استبانة الختبار االتساق الداخلي والصدق )35(تم توزيع عينة استطالعية حجمها 
وكذلك الصدق  تساق الداخلي لالستبانة عاٍل جًدابأن االالختبار تبين وثبات االستبانة، وبعد ا
من العينة التي تم توزيعها إدخال العينة االستطالعية ض لذلك تم، البنائي وثبات االستبانة

  .االحقً 

  :الدراسةأداة 

للجهد  اتوفيرً  لقد تم اعتماد االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات األولية لهذه الدراسة وذلك
  .كأداة رئيسة للدراسةوعليه فقد تم إعداد استبانة  الدراسة،لكبر حجم مجتمع  اوالوقت نظرً 

  :االستبانةخطوات بناء 

دور ديوان الموظفين العام في تلبية احتياجات وزارات قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 
  : االستبانةخطوات التالية لبناء ، واتبع الباحث الالسلطة الفلسطينية من الكفاءات البشرية

واالستفادة  الدراسة،على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  االطالع .1
  .وصياغة فقراتها االستبانةمنها في بناء 

من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين اإلداريين في تحديد أبعاد  ااستشار الباحث عددً  .2
  .وفقراتها االستبانة

  .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها  .3
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  .تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال .4
  .عرض االستبانة على المشرف للنقاش وٕابداء المالحظات .5
  .فقرة )81(أساسيين  محوريينفي صورتها األولية وقد تكونت من  االستبانةتم تصميم  .6
برة في المجاالت األكاديمية والمهنية من المحكمين ذوي الخ )16( على االستبانةتم عرض  .7

يبين أسماء ) 1(والملحق رقم . الحكوميةواإلحصائية في كل من الجامعات والمؤسسات 
  .أعضاء لجنة التحكيم

صياغة بعض  إعادةمن حيث  االستبانةفي ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات  .8
  ).2(ملحق  فقرة،) 81(في صورتها النهائية على  االستبانةلتستقر  الفقرات،

  
  :رئيسينالدارسة من قسمين  استبانةتتكون 

العمل، الجنس، العمر،  مكان(وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب : القسم األول
  ).سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي

على محوريين موزع ، فقرة )81(ويتكون من  ،الدراسة محاوروهو عبارة عن  :الثانيالقسم 
  :أساسيين

  فقرة) 56(من  ويتكون) مجموعة التوظيف(وظائف الموارد البشرية  :المحور األول

  .فقرة) 12(ويتكون من   التحليل الوظيفي: األول  المجال

  .فقرة) 12(ويتكون من  تخطيط الموارد البشرية،: المجال الثاني

  .ةر فق) 11(ويتكون من  ،عملية االستقطاب:  المجال الثالث

  .ةفقر ) 14(ويتكون من  عملية االختيار: المجال الرابع

  .فقرة) 7(ويتكون من  التعيين: المجال الخامس

  .فقرة) 25(ويتكون من  الكفاءات البشرية: المحور الثاني 

  .فقرة) 8(ويتكون من المعارف : المجال األول

  .فقرة) 8(ويتكون من  تالمهارا: المجال الثاني

  .فقرة) 9(ويتكون من لوكيات الس: المجال الثاني
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حسب جدول رقم  ةلقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبان) 10-1(تم استخدام التدرج 
)13:(  

  )13(جدول رقم 
 )10- 1(درجات مقياس 

  االستجابة
غير 
  موافق 

  
  موافق بشدة

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الدرجة

دل على  10من  اإلجابةتربت وكلما اق لالستجابة،) 10- 1(اختار الباحث التدرج 
  %.10الموافقة العالية على ما ورد في الفقرة المعنية وكل تدرج له وزن نسبي 

  :ةاالستبانصدق 
يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، وقد قام الباحث 

  :بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين

  -:الصدق الظاهري - 1

متخصصين في ) 16(انة على مجموعة من المحكمين تألفت من عرض الباحث االستب
، وقد )1(المجاالت األكاديمية واإلدارية والمهنية واإلحصائية وأسماء المحكمين بالملحق رقم 

استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من تعديل في ضوء المقترحات المقدمة، 
  ).2(الملحق رقم  انظر -ائية وبذلك خرج االستبيان في صورته النه

  :المقياس صدق-2

 Internal Validityاالتساق الداخلي  :أوالً 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي 
تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب 

  .ت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسهمعامال

  :الداخلينتائج االتساق 

التحليل  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 14(جدول رقم يوضح 
 ىوالدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو "  الوظيفي
  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه α≥ 0.05معنوية 
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  )14(جدول رقم 

والدرجة الكلية للمجال"  التحليل الوظيفي "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   

  الفقرة  م
  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 
بعملية التحليل الوظيفي داخل يدعم ديوان الموظفين العام العمليات المرتبطة    .1

  .الوزارة
0.685 *0.000 

 0.000* 0.830  .يتم إشراك المشرفين والقائمين بالوظيفة في الوزارة بتصميم التحليل الوظيفي   .2

يقوم فريق متخصص داخل الوزارة بالتنسيق لعملية التحليل الوظيفي مع ديوان    .3
  .الموظفين العام

0.808 *0.000 

ديوان الموظفين العام في جمع البيانات المتعلقة في التحليل يتم التنسيق مع    .4
  .الوظيفي وفق أساليب علمية

0.830 *0.000 

تم االستعانة بخبراء متخصصين من خارج الوزارة للقيام بعملية التحليل ت   .5
  .الوظيفي

0.764 *0.000 

 ا في تقرير نوعية األفراد الواجب استقطابهمُيعد التحليل الوظيفي أساسً    .6
  .وتعيينهم

0.765 *0.000 

يستخدم في ديوان الموظفين العام بطاقة وصف وظيفي للوظائف المعلن عنها    .7
  .للوزارة

0.635 *0.000 

يتمتع القائمون على عملية التحليل الوظيفي في الوزارات الحكومية بالخبرات    .8
  .والمهارات الالزمة لذلك

0.842 *0.000 

امل مكتوب معتمد من ديوان الموظفين العام يوجد في الوزارة توصيف، ووصف ك   .9
 0.000* 0.709  .لجميع الوظائف وفق الهيكل التنظيمي

 0.000* 0.777  .يتسم الوصف الوظيفي المعمول به في الوزارة بالدقة والوضوح   .10

يشتمل التحليل الوظيفي على المواصفات، والمتطلبات الواجب توفرها لشاغل    .11
  .الوظيفة

0.767 *0.000 

 0.000* 0.763  .م مراجعة وتحديث الوصف الوظيفي بشكل دوري للوظائف المعمول بهايت   .12

  .α≥0.05عند مستوي داللة  ااالرتباط دال إحصائيً  *

تخطيط الموارد  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 15(جدول رقم يوضح 
رتباط المبينة دالة عند مستوي والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت اال"  البشرية
  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه α≥ 0.05معنوية 
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 )15(رقم جدول 

والدرجة الكلية للمجال" تخطيط الموارد البشرية "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال    

  الفقرة  م
  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 

1.   
ان الموظفين العام عملية تخطيط الموارد البشرية في اإلعداد لملء يعتمد ديو 

  .الشواغر الوظيفية في الوقت المناسب وبالنوعية المطلوبة
0.806 *0.000 

 0.000* 0.794  .ُيعد التخطيط للموارد البشرية جزًءا من الخطة العامة للوزارة   .2

3.   
موارد البشرية يتم من يعتمد ديوان الموظفين العام أسلوبا موحًدا لتخطيط ال

  .خالله تحديد االحتياجات من الموارد البشرية بدقة في جميع الوزارات
0.840 *0.000 

 0.000* 0.782  .للموارد البشرية خاصة بالوزارة استراتيجيةتوجد خطة    .4

5.   
يعتمد ديوان الموظفين العام جدول تشكيالت الوظائف في عملية استقطاب 

  .الكوادر البشرية للوزارة
0.800 *0.000 

6.   
توجد في كل وزارة جهة متخصصة في تخطيط الموارد البشرية تقوم بالتنسيق 

  .مع ديوان الموظفين العام
0.749 *0.000 

7.   
تشمل مخرجات التخطيط الوظيفي البعدين الزمني والكمي للموارد البشرية في 

  .الوزارة
0.792 *0.000 

8.   
ي اإلدارات، والدوائر، واألقسام، يتأكد ديوان الموظفين العام من إشراك مدير 

  .والشعب في تحديد االحتياجات من الموارد البشرية
0.760 *0.000 

9.   
 يعتمد ديوان الموظفين العام احتياجات الوزارة من الموارد البشرية وفق الهيكل

  .التنظيمي المعتمد
0.734 *0.000 

10. 
لوب والمتاح في يعتمد ديوان الموظفين العام على منهجية المقارنة بين المط

  .إعداد جدول تشكيالت الوظائف الخاص بالوزارة
0.801 *0.000 

11. 
يقوم ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الوزارات لتحديد أولوياتها من 

  .احتياجاتها من الموارد البشرية
0.446 *0.000 

12. 
يتسم جدول تشكيالت الوظائف بالوضوح في تحديد نوعية وأعداد الموارد 

  .ة المطلوبة للوزارةالبشري
0.819 *0.000 

" بعملية االستقطا "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 16(جدول رقم يوضح 
 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

≤α وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.  
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  ) 16(رقم جدول 
والدرجة الكلية للمجال" عملية االستقطاب "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   

  الفقرة  م
  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 

1.   
يعمل ديوان الموظفين العام بالتوافق مع الوزارة على تحديد مصادر االستقطاب 

  .سواء أكانت داخلية أو خارجية
0.770  *0.000 

2.   
يتبع ديوان الموظفين العام طرق علمية وذات شفافية عالية عند البحث عن 

  .الموارد البشرية ذات المؤهل المناسب لملء الوظيفة الشاغرة في الوزارة
0.832  *0.000 

3.   
يتوفر في ديوان الموظفين العام فريٌق متخصص مؤهٌل تأهيًال عالًيا يقوم على 

  .عملية االستقطاب
0.808  *0.000 

4.   
يلتزم ديوان الموظفين العام بمعايير النزاهة، والموضوعية عند إجراء عملية 

  .االستقطاب
0.863  *0.000 

5.   
يستند ديوان الموظفين العام في االستقطاب الداخلي على أساس الكفاءات، 

  .واإلمكانات التقنية للموظفين
0.829  *0.000 

6.   
الخارجي كونه يوفر قدرات يلجأ ديوان الموظفين العام إلى عملية االستقطاب 

  .وخبرات جديدة
0.776  *0.000 

7.   
يستخدم ديوان الموظفين العام طريقة اإلعالن عن الوظيفة المطلوبة لملء 

  .الشواغر
0.753  *0.000 

8.   
يكون اإلعالن عن الوظيفة واضًحا ومبيًنا فيه الشروط والمواصفات والمهام 

  .المطلوبة كافة للمرشحين بدقة
0.773  *0.000 

9.   
يتيح اإلعالن الوظيفي مساحة من الوقت إلعطاء الفرصة الكافية للمتقدمين 

  .لتجهيز األوراق الثبوتية المطلوبة في اإلعالن
0.795  *0.000 

10.   
يتضمن اإلعالن عن الوظيفة المعلومات الكافية حول الراتب والفئة والدرجة 

  .الوظيفية التي سيتم التعيين عليها
0.696  *0.000 

11.   
ن الموظفين العام على توظيف الوسائل اإلعالمية المتاحة كافة يحرص ديوا

  .بهدف وصول اإلعالن للجميع) الموقع اإللكتروني، الجريدة الرسمية(
0.767  *0.000 

والدرجة "  عملية االختيار "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 17(جدول رقم يوضح 
وبذلك  α≥ 0.05ت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية الكلية للمجال، والذي يبين أن معامال
  .يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
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  )17(جدول 

 والدرجة الكلية للمجال" عملية االختيار "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م
  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 

1.  
الختيار المتبعة في ديوان الموظفين العام وضع الشخص المناسب تضمن إجراءات ا

  .في المكان المناسب
0.877  *0.000 

 0.000*  0.850  .تتم عملية اختيار المرشحين وفًقا لمبدأ الجدارة  . 2

 0.000*  0.866  .تتم عملية اختيار المرشحين بنزاهة وشفافية  .3

4.  
وفق ما ورد في بطاقة الوصف الوظيفي تتم عملية فحص طلبات المتقدمين للوظيفة 

  .للوظيفة المطلوبة من مؤهالت، وخبرات، ومهارات
0.766  *0.000 

5.  
يتم التدقيق في األوراق الثبوتية المرفقة مع الطلب، والتأكد من سالمتها عبر لجان 

  .متخصصة
0.741  *0.000 

6.  
ارها إحدى معايير يعتمد ديوان الموظفين العام على مستوى الدرجة العلمية باعتب

  .المفاضلة بين المتنافسين على الوظيفة
0.814  *0.000 

7.  
ُتعد االختبارات التي يعقدها ديوان الموظفين العام متخصصة وذات عالقة وثيقة 

  .بالوظيفة الشاغرة
0.843  *0.000 

8.  
نات تقيس االختبارات التي يعقدها ديوان الموظفين العام المهارات الفنية للوظيفة وممك

  .القيام بالمهام
0.844  *0.000 

9.  
تقيس االختبارات التي يعقدها ديوان الموظفين العام المعارف التي يجب توفرها في 

  .المرشحين للوظيفة
0.834  *0.000 

 0.000*  0.793  .يتم استخدام نماذج مخصصة وفق معايير، وأسس واضحة عند تقييم المرشحين  .10

 0.000*  0.832  .ن أعضاء ذوي خبرة عالية في إدارة المقابالتُتشكل لجنة المقابالت م  .11

 0.000*  0.580  . تتضمن لجان المقابالت مشاركة أطراف محايدة لضمان النزاهة والشفافية  .12

13.  
يستخدم ديوان الموظفين العام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في معظم مراحل عملية 

  .االختيار
0.760  *0.000 

14.  
إعداد قوائم ألفضل المرشحين لشغل وظيفة معينة حسب درجاتهم في االختبار يتم 

  .وذلك من األعلى إلى األدنى ،والمقابلة
0.790  *0.000 

  

والدرجة الكلية "  التعيين "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 18(جدول رقم يوضح 
وبذلك يعتبر  α≥ 0.05الة عند مستوي معنوية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة د

  .المجال صادق لما وضع لقياسه



116 
 

  )18( رقم جدول

 والدرجة الكلية للمجال" التعيين" معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  

  الفقرة  م
  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 

1.   
ابقين في وظيفة ما عند الترشيح لشغل تلك يلتزم ديوان الموظفين العام بترتيب المتس

أي أنه ال يتم ترشيح أي شخص من قائمة الدور النهائي قبل ترشيح من (الوظيفة 
  ).يسبقه في تلك القائمة

0.775  *0.000 

2.   
يتم إصدار قرار التعيين للمرشح بعد التأكد من لياقته الصحية لشغل الوظيفة المرشح 

  .لها
0.727  *0.000 

3.   
ان الموظفين العام الموظفين الجدد حضور دورات تدريبية محددة باعتبارها ُيلزم ديو 

  .شرطًا للتثبيت في الوظيفة
0.824  *0.000 

4.   
يحرص ديوان الموظفين العام على تعريف الموظف الجديد مسؤولياته، وحقوقه 

  .وواجباته الوظيفية في الخدمة المدنية من خالل دورة الموظف الجديد
0.809  *0.000 

5.   
ُيخضع الموظفين الجدد في السنة األولى للعديد من الدورات التدريبية التي تؤهلهم 

  .إلتقان أعمالهم واجتياز فترة التجربة بنجاح
0.805  *0.000 

6.   
تضمن نماذج تقييم األداء التي أعدها ديوان الموظفين العام لموظفي فترة التجربة 

  .اءتهم للوظائف التي يؤدونهاالتقييم الدوري ألدائهم بهدف الوقوف على مدى كف
0.852  *0.000 

7.   
يتم إعفاء الموظفين الجدد من الوظيفة الحكومية في حال عدم اجتيازهم لتقييم فترة 

  .التجربة
0.685  *0.000 

والدرجة الكلية "  المعارف "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 19(جدول رقم يوضح 
وبذلك يعتبر  α≥ 0.05الت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية للمجال، والذي يبين أن معام

  .المجال صادق لما وضع لقياسه

  ) 19( رقم جدول
 والدرجة الكلية للمجال" المعارف  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م
  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 

1.   
رية التي يستقطبها ديوان الموظفين العام في إضافة نوعية لقيمة تسهم الكوادر البش

  .الوزارة
0.836  *0.000 

2.   
يتوفر لدى الموظفين في الوزارة المعرفة الكاملة بالوصف الوظيفي، ومهام العمل لكل 

  .وظيفة
0.847  *0.000 
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  الفقرة  م
  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 

3.   
موكلة إليهم يتوفر لدى الموظفين في الوزارة المعرفة الكافية للقيام بالمهام الوظيفية ال

  .على أكمل وجه
0.882  *0.000 

 0.000*  0.842  .يمتلك الموظفون المعارف النظرية المتخصصة والمعلومات الالزمة لممارسة الوظيفة   .4

 0.000*  0.878  .يتوفر لدى الموظفين المعرفة الكافية ببيئة العمل، وقيم وثقافة الوزارة   .5

6.   
التي ) معرفة خطوات العمل(ملية اإلجرائية يوجد لدى الموظفين إلمام تام بالمعارف الع

  .تمكنهم من تحديد كيفية إنجاز األعمال
0.846  *0.000 

7.   
تسهم معارف وخبرات الموظفين في تطوير العمل في الوزارة على الصعيدين المهني 

  .والعلمي
0.848  *0.000 

 0.000*  0.788  .يستطيع الموظفون اكتساب المعرفة بسرعة   .8

والدرجة الكلية "  المهارات "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 20(جدول رقم يوضح 
وبذلك يعتبر  α≥ 0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

  .المجال صادق لما وضع لقياسه

  )  20(رقم جدول 
 والدرجة الكلية للمجال" ت المهارا "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 

 0.000* 0.851  .يتوفر لدى الموظفين في الوزارة مهارات كافية لفهم أهداف الوزارة المختلفة   .1

2.   
 بكفاءة أعمالهم إلنجاز الالزمة الفنية، واإلنسانية المهارات يمتلك الموظفون

  .وفاعلية
0.817 *0.000 

 0.000* 0.801  .قدرة عالية على التكيف السريع مع التقنيات الحديثة يمتلك الموظفون   .3

 0.000* 0.837  .يتمتع الموظفون المعينون في مواقع إشرافية بالقدرة على قيادة مرؤوسيهم بفاعلية   .4

 0.000* 0.851  .يمتلك الموظفون القدرة على العمل والتأقلم مع الظروف المتغيرة والغامضة   .5

 0.000* 0.854  .تسهم مهارات وقدرات الموظفين في تحسين جودة الخدمات المقدمة   .6

 0.000* 0.878  .يمتلك الموظفون المهارات الالزمة للتغلب على مشاكل العمل   .7

8.   
يتسم الموظفون في الوزارة بالقدرة على اتخاذ القرارات بشكل فعال بما يخدم 

  .مصلحة العمل
0.824 *0.000 
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والدرجة الكلية "  السلوكيات "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 21(جدول رقم يوضح 
وبذلك يعتبر  α≥ 0.05معنوية  ىللمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو 

  .المجال صادق لما وضع لقياسه

  ) 21( رقم جدول
 والدرجة الكلية للمجال" السلوكيات  "مجال  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات

  الفقرة  م

  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 

 0.000*  0.849  .الموظفين مع رؤية وأهداف الوزارة تتنسجم سلوكيا   .1

2.   
يتميز سلوك موظفي الوزارة بالطابع األخالقي الرفيع الذي ينعكس إيجاًبا على 

  .العمل
0.863  *0.000 

 0.000*  0.864  .يمتلك موظفو الوزارة إدراًكا لقواعد السلوك في المواقف المختلفة   .3

 0.000*  0.787  .يتمتع الموظفون في الوزارة بالعالقات االجتماعية الطيبة فيما بينهم   .4

 0.000*  0.805  .يلتزم الموظفون بتنفيذ األوامر والتعليمات بكل دقة   .5

 0.000*  0.834  .تنفيذهم للمهام الخاصة التي توكل إليهميتصف موظفو الوزارة بالمبادرة في    .6

 0.000*  0.814  .يساعد السلوك اإلبداعي لدى الموظفين في حل العديد من المشاكل الطارئة   .7

 0.000*  0.809  .يحترم الموظفون في الوزارة سلوك وانفعاالت اآلخرين   .8

 0.000*  0.845  .ابي مع المرؤوسينيتصف الموظفون المعينون في مواقع إشرافية بالتعامل اإليج   .9

  

  Structure Validityالصدق البنائي : ثانيًا 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي 
تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية 

  .االستبانةلفقرات 

ور وظائف محأن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت ) 22(جدول رقم يبين 
عتبر توبذلك  α≥0.05معنوية  ىعند مستو  ادالة إحصائيً ) مجموعة التوظيف(الموارد البشرية 
  .لما وضع لقياسه ةصادق هذا المحورجميع مجاالت 
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  )22(جدول رقم 

   )مجموعة التوظيف(البشرية ور وظائف الموارد مح مجاالتاالرتباط بين كل معامل 
  
  
  م

  
  المجاالت  المحور

  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 
1.  

وظائف الموارد البشرية 
  )مجموعة التوظيف(

  

 0.000* 0.875  التحليل الوظيفي

 0.000* 0.912 تخطيط الموارد البشرية  .2

 0.000* 0.932 عملية االستقطاب  .3

 0.000* 0.915 عملية االختيار  .4

 0.000* 0.867 التعيين  .5

محور الكفاءات أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  )23(يبين جدول رقم 
محور وبذلك يعتبر جميع مجاالت  α≥ 0.05معنوية  ىعند مستو  اائيً دالة إحص البشرية

  .لما وضع لقياسه ةصادق الكفاءات البشرية

  )23(جدول رقم 
  كل مجاالت محور الكفاءات البشريةمعامل االرتباط بين 

  م
  

  المجاالت  المحور
  معامل
  بيرسون
  لالرتباط

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 
1.  

  الكفاءات البشرية
 0.000* 0.906  المعارف

 0.000* 0.941 المهارات  .2

 0.000* 0.924 السلوكيات  .3

  : Reliabilityثبات االستبانة 

تبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االس
أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار 
في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات 

  .خالل فترات زمنية معينة
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  :حث من ثبات استبانة الدراسة من خاللوقد تحقق البا

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينة 
  ).24(في جدول رقم 

   )24(جدول رقم 
  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

  المجاالت  م
  عدد

  الفقرات
  معامل ألفا
  كرونباخ

 0.935 12  التحليل الوظيفي .1

 0.916 12 تخطيط الموارد البشرية .2
 0.940 11 عملية االستقطاب .3
 0.946 14 عملية االختيار .4
 0.892 7 التعيين .5

 0.979 56  )مجموعة التوظيف(وظائف الموارد البشرية 

 0.944 8  المعارف .1

 0.942 8 المهارات .2

 0.945 9 السلوكيات .3

 0.974 25  الكفاءات البشرية

وظائف الموارد  لمحـورأن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة ) 21(في جدول رقم  يتضح
وكـذلك ). 0.979(بينما بلغـت لجميـع المجـاالت ) 0.946- 0.892(حيث تتراوح بين البشرية 

) 0.945- 0.942(بـين  حيث تتراوح الكفاءات البشرية لمحورقيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة 
  .وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع).  0.974(بينما بلغت لجميع المجاالت 

  

. قابلـة للتوزيـع) 2(في صورتها النهائية كمـا هـي فـي الملحـق رقـم  االستبانةوبذلك تكون 
اسـتبانة الدراسـة ممـا يجعلـه علـى ثقـة بصـحة االسـتبانة ويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبـات 

  .حيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهاوصال
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  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 Statistical Packageتم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي

for the Social Sciences  (SPSS).  

  :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) ( Kolmogorov-Smirnovســمرنوف - اختبــار كولمجــوروف تــم اســتخدام

Test وكانـت النتــائج كمــا هــي الختبـار مــا إذا كانــت البيانـات تتبــع التوزيــع الطبيعـي مــن عدمــه ،
   ).25(في جدول رقم مبينة 

  )25(رقم جدول 

  التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

  المجاالت  م
عدد 

  قراتالف

 -  كولمجوروف
  ) (K-Sسمرنوف

Sig. 

 0.076 0.985 12  التحليل الوظيفي  .1

 0.214 0.774 12 تخطيط الموارد البشرية  .2

 0.341 0.625 11 عملية االستقطاب  .3

 0.124 0.825 14 عملية االختيار  .4

 0.121 0.814 7 التعيين  .5

 0.218 0.768 56  )مجموعة التوظيف(وظائف الموارد البشرية 

 0.310 0.738 8  عارفالم  .1

 0.086 0.923 8 المهارات  .2

 0.215 0.775 9 السلوكيات  .3

 0.439 0.645 25  الكفاءات البشرية
  

جميــع ل (.Sig)أن القيمــة االحتماليــة ) 25(رقــم مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول  يتبــين
ـــات ل α≤0.05 مســـتوى الداللـــةمـــن  أكبـــرت الدراســـة كانـــت مجـــاال ـــذلك فـــإن توزيـــع البيان هـــذه وب

معلمية لإلجابة على فرضيات لاسيتم استخدام االختبارات  حيثو المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي 
  . الدراسة
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  :تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية 

يسـتخدم هـذا األمـر بشـكل أساسـي ألغـراض : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسـابي  -1
 . فادة منها في وصف عينة الدراسةمعرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االست

 .ستبانةاللمعرفة ثبات فقرات ا ،)Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ  -2

 K-S) (  : Kolmogorov-Smirnov Testسـمرنوف - اختبـار كولمجـوروف اسـتخدام -3
 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه يستخدم هذا االختبار لمعرفة

: لقيـاس درجـة االرتبـاط ) Pearson Correlation Coefficient(اط بيرسون معامل ارتب -4
ــار علــى دراســة العالقــة بــين متغيــرين وقــد تــم اســتخدامه لحســاب االتســاق . يقــوم هــذا االختب

 .الداخلي والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات

نت متوسط درجـة االسـتجابة قـد لمعرفة ما إذا كا) T-Test( في حالة عينة واحدة Tاختبار  -5
ولقــد تــم اســتخدامه للتأكــد مــن داللــة . أم زادت أو قلــت عــن ذلــك 6وصــلت إلــي الحيــاد وهــي 

 .المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة

لمعرفــة مــا إذا كــان ) Independent Samples T-Test( فــي حالــة عينتــين Tاختبــار  -6
 . من البيانات المستقلةذات داللة إحصائية بين مجموعتين  تهناك فروقا

) One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي  -7
لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فروقــات ذات داللــة إحصــائية بــين ثــالث مجموعــات أو أكثــر مــن 

 .البيانات

لمعرفـــة اثـــر المتغيـــرات  "stepwise"باســـتخدام طريقـــة ) regression analysis(اختبـــار -8
  .لة على المتغير التابعالمستق
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  الفصل السادس

  تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

  .مقدمة •

  .الوصف االحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية •

  تحليل فقرات االستبانة •

  .اختبار الفرضيات •
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  الفصل السادس 
  ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

  :المقدمة
، وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةل اا الفصل عرضً يتضمن هذ

ستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل الاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج ا
المؤهل  ،رالجنس، العم(والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على  فقراتها،تحليل 
لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية  ،)وسنوات الخبرةالمؤهل العلمي  المسمى الوظيفي، العلمي،

إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات  الدراسة، استبانةللبيانات المتجمعة من 
  . للحصول على نتائج الدراسة التي يتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل (SPSS)االجتماعية 

  :للحكم على درجة استجابة المبحوثين المحك التي استخدمه الباحث 
 )26(جدول رقم 

  المحك الُمعتد
  درجة الموافقة  الوزن النسبي

  قليلة جداً   %36- %20من 
  قليلة  52%- 36%

  متوسطة  %68- %52اكبر من 
  كبيرة  %84- %68أكبر من 
  كبيرة جداً   %100- %84أكبر من 

  )80 :2015، مكي(:جرد بواسطة الباحث وباالعتماد على األدبيات السابقة 

  :الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات 
  .وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

 )27(جدول رقم 
  المكتملة والمفقودة تعدد االستبانا

 النسبة التكرار  البيان

 97.9 333  استمارات مكتملة
 2.1 7  )اعليه اإلجابةلم يتم (استمارات مفقودة 

 100.0 340 المجموع

من االستمارات تم استكمالها بالتعبئة من % 97.9 أن) 27( رقم يتضح من خالل جدول
 .استبعادهالم تستكمل وتم ستبانات من اال% 2.1المبحوثين بينما 
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  :توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل والمسمى الوظيفي -

  )28(جدول رقم 
  مى الوظيفي ومكان العملعينة الدراسة موزعة حسب المس

 م

 
  القطاع  الوزارة

  الوظيفي المسمى
اإلجما

 لي

إجمال
ي 

  القطاع
  وكيل

وكيل 
  مساعد

مدير 
  عام

نائب 
  مدير عام

مدير 
  دائرة

رئيس 
  قسم

رئيس 
  شعبة

 التربية والتعليم العالي .23

عي
تما

الج
ع ا

طا
الق

 

0 0 2 1 11 12 4 30 

232 

 154 52 76 23 1 2 0 0  الصحة .24
 16 4 5 5 1 1 0 0  وقاف والشؤون الدينيةاأل  .25
 2 0 1 1 0 0 0 0  الثقافة .26
 2 0 1 0 1 0 0 0  المرأة .27
 5 1 2 1 0 1 0 0 األسرى .28
 7 0 2 4 0  1 0 0  العمل .29
 8 2 3 3 0 0 0 0  الشباب والرياضة .30
 8 1 3 3 0 1 0 0  الشؤون االجتماعية .31
  المالية .32

جي
نتا

اإل
ع 

طا
الق

 

0 0 2 1 10 3 1 17 

36 
 8 2 1 3 1 1 0 0  الوطني االقتصاد .33
 10 0 6 4 0 0 0 0  الزراعة .34
 1 0 0 1 0 0 0 0  السياحة .35
  العدل .36

م 
حك

وال
ن 

ألم
ع ا

طا
ق

شيد
الر

 

0 0 1 0 1 2 1 5 

37 
 4 0 1 2 0 1 0 0  الخارجية .37
 4 0 2 1 1 0 0 0 اإلعالم .38
 4 0 1 2 0 1 0 0  التخطيط .39
  20 3 9 6 1 1 0 0  الداخلية .40
  النقل والمواصالت .41

ة 
بني

 ال
اع

قط
تية

تح
ال

  

0 0 1 1 2 3 0 7 

28 
 7 1 2 2 1 1 0 0 األشغال العامة واإلسكان .42
 3 0 1 0 1 1 0 0  الحكم المحلي .43
 11 1 6 4 0 0 0 0  وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت .44

 333 333 73 142 89 11 18 0 0 اإلجمـــــــــــــالي

 في القطاع تتركزمن عينة الدراسة % 69.9أن ما نسبته ) 28(يتضح من جدول رقم 
 يعملون في قطاع األمن والحكم %11.11القطاع اإلنتاجي،  يعملون في% 10.8االجتماعي، 

التحتية، ويعزو الباحث ارتفاع نسبة القطاع البنية  قطاع يعملون في% 8.40الرشيد، بينما 
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حيث تعتبر هذه الوزارات ية والتعليم العالي ووزارة الصحة، وزارة الترب االجتماعي الحتوائه على
حيث تبلغ نسبتهم أكبر وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث عدد الموظفين فيها 

إجمالي عدد الموظفين في الحكومة، وذلك حسب إحصائيات ديوان الموظفين  من )80%(
 .2015 -العام

 :الجنس  توزيع عينة الدراسة حسب
  )29(جدول رقم

 عينة الدراسة موزعة حسب الجنس

  

  

  
  

 من عينة الدراسة ذكور، بينما الباقي%  78.7أن ما نسبته ) 29(يتضح من جدول رقم 
من المتقدمين ) %81.44(نسبته  ماأن ويعزى هذا التفاوت في النسب إلى  إناث 21.3%

حسب .(لإلناث) %18.55( نسبته للوظائف االشرافية في ديوان الموظفين ذكور مقابل ما
  )2015 -إحصائية اإلدارة العامة للحاسوب في ديوان الموظفين العام

وكذلك طبيعة المجتمع الفلسطيني المحافظ الذي يفضل أن يقتصر عمل اإلناث في مجالي 
%) 73.73( هما نسبت إن حيث، )الوظائف التدريسية(مجال التعليم )  الوظائف الطبية(الصحة 

جمالي اإلناث في مجتمع الدراسة يتركز في وزارتي الصحة والتعليم، وذلك حسب إحصائية إمن 
  ).3(، ملحق رقم 2015- اإلدارة العامة للحاسوب في ديوان الموظفين العام 

 :توزيع عينة الدراسة حسب العمر -

  )30(جدول رقم
 عينة الدراسة موزعة حسب العمر

  

  

  

  

  

  %النسبة المئوية   العدد  مكان العمل
 78.7 262 ذكر
 21.3 71 أنثى

  100.0  333  المجموع 

  %النسبة المئوية   العدد  مكان العمل
 9.9 33  30اقل من 

 34.5 115  35اقل من  - 30
 36.9 123  45اقل من - 35

 18.6 62  سنة فأكثر 46
  100.0  333  المجموع
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أعمارهم بين  شرافية تتراوحإلأن معظم العاملين في الوظائف ا) 30(يتضح من جدول رقم 
، ويعزو الباحث ارتفاع هذه النسبة إلى أن معظم الوظائف %71.4سنة بنسبة  45إلى  30

للموظفين التنافس عليها فمثًال مدير دائرة  حيسم حتى كبيرةشرافية تتطلب سنوات خدمة إلا
تي سنوات خبرة لدى المتقدم للتنافس عليها، وهذه النسبة تتوافق والشروط ال 7 – 5تتطلب من 

شرافية وخاصة إليعمل من خاللها ديوان الموظفين العام على استقطاب العاملين في الوظائف ا
  .شرط الخبرة

  

 :توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة الحكومية -

  )31(جدول رقم
 عينة الدراسة موزعة حسب سنوات الخدمة الحكومية

  

  

  

  

من عينة الدراسة سنوات خدمتهم أقل من %  9.0أن ما نسبته  )31(ضح من جدول رقم يت
% 46.5سنوات، ونسبه  10أقل من - 5تتراوح سنوات خدمتهم بين % 44.4سنوات، بينما  5

  .سنوات 10م عن هم ممن تزيد سنوات خدمته

فهي  %  46.5بواقع ) سنوات فأكثر 10(سنوات الخدمة االرتفاع في نسبة  ويعزو الباحث
 ، وهي تعتبر أكبرتتركز في وزارتي التعليم والصحة ترجع إلى أن النسبة األكبر لعينة الدراسة

 هدت أقلمن التعليم والصحة واألوقاف ش ن كالأالوزارات من حيث أعداد العاملين فيها، كما 
 نسبة من حيث عدد المستنكفين عن العمل بعد أحداث االنقسام واستنكاف الموظفين في العام

االرتفاع في ، أما )م 2012تقرير الخدمة المدنية السنوي، ديوان الموظفين العام، (م  2007
، إلى حالة االستنكاف % 44.4سنوات بواقع  10أقل من  - 5نسبة من تتراوح سنوات خدمتهم 

 الخرجين آالفإلى توظيف  ىدأ، مما 2007العمل التي حصلت في قطاع غزة في عام  عن
  .لسد الفراغ اإلداري الذي أحدثه انقطاع العديد من الموظفين عن العملثي التخرج  يحد

  

  
  

  %النسبة المئوية   العدد  مكان العمل
 9.0 30  سنوات 5اقل من

 44.4 148 سنوات 10اقل من -5
 46.5 155 سنوات فأكثر 10

 100.0 333  المجموع
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 :توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -
  )32(جدول رقم 

 عينة الدراسة موزعة حسب المؤهل العلمي
  

  

  

  

  

الشهادة حملة  من عينة الدراسة من% 65.2أن ما نسبته  )32(ضح من جدول رقم يت
لمتطلبات الحصول على  األدنىس هي الحد البكالوريو  يعزى ذلك إلى أن درجة الجامعية األولى،

  )2005قانون الخدمة المدنية المعدل للعام . (شرافية في الوزارات الحكوميةإلالوظائف ا

من عينة الدراسة من حملة الدراسات العليا % 24.3ا إلى أن ما نسبته كما ويتضح أيضً 
الوظائف العليا في  جل التقدم والرقي فيأوهذا يؤكد سعي الموظفين لتطوير أنفسهم من 

  .الحكومة

 :توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي  -
  )33(جدول رقم 

 اإلشرافيعينة الدراسة موزعة حسب المسمى 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  - : تياآل )33(ضح من جدول رقم يت
رئيس قسم، وهذا يتناسب  للمسمى اإلشرافيمن عينة الدراسة هي % 35.1أن ما نسبته  -

وطبيعة الهياكل التنظيمية في الوزارات الفلسطينية، حيث تتكون الهياكل من إدارات عامة 

  %النسبة المئوية   العدد  مكان العمل
 1.8 6  ثانوية عامة فما دون

 8.7 29  دبلوم متوسط
 65.2 217  سبكالوريو 

 24.3 81  دراسات عليا
 100.0 333  المجموع

  %النسبة المئوية   العدد  مكان العمل
 0 0  وكيل وزارة

 0 0  وكيل مساعد
 8.1 27  مدير عام

 5.4 18  نائب مدير عام
 27.3 91  مدير دائرة
 35.1 117  رئيس قسم
 21.9 73  رئيس شعبة
 100.0 333  المجموع
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تتكون من عدة دوائر، وكل دائرة من عدة أقسام، وبالتالي فان الزيادة في عدد وكل إدارة 
، وهذا يتفق األقسام أمر طبيعي وفق البناء المتبع للهياكل التنظيمية في الوزارات الفلسطينية

من %) 43.42(مع إحصائية ديوان الموظفين العام والتي بلغت فيها نسبة مسمى رئيس قسم 
 ).3(شرافية، ملحق رقم إلإجمالي الوظائف ا

الدوائر الذين يعتبرون هم اإلدارة الوسطى  يريمن عينة الدراسة هم من مد% 27.3أن نسبة  -
يا التي تنفذ وحلقة الوصل بين اإلدارة العليا التي ترسم السياسات العامة، وبين اإلدارة الدن

فتعتبر نسبة % 8.1مين العا يرينوٕاذا ما قورنت هذه النسبة بنسبة المدالسياسات واألهداف، 
 5- 3ومية، حيث أن كل كمرتفعة ويرجع ذلك إلى طبيعة الهياكل التنظيمية في الوزارات الح

 .دوائر تتبع إدارة عامة
  

  :االستبانةتحليل فقرات 
لمعرفة ) لعينة واحدة Tاختبار( معلميةلالتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات 

نقطة الحياد  6القيمة  اعتبرقد  الباحثإن حيث  لدى المبحوثين، متوسطات درجات االستجابة
  .على مقياس الدراسة% 60وهي تمثل 

 :ةاالستبانتحليل جميع فقرات 
                          لمعرفة متوسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج موضحة) لعينة واحدة Tاختبار(تم استخدام 
  : التاليةفي الجداول 

   )مجموعة التوظيف(وظائف الموارد البشرية  :حور األولالم

للوزارات  ما مستوى التحليل الوظيفي الذي يقوم به ديوان الموظفين العام: إجابة السؤال األول
  ؟ الحكومية

  )34( رقم جدولاإلجابة عن السؤال األول من خالل  تتم

  )34( رقم جدول
لكل فقرة من فقرات المجال  ).sig( الوزن النسبي والوسط الحسابي وقيمة االحتمال

 التحليل الوظيفي األول

  الفقرات  م
الوسط 
  الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- value 

1. 
يدعم ديوان الموظفين العام العمليات المرتبطة بعملية 

  .التحليل الوظيفي داخل الوزارة
6.46 10.60 64.61 7 *0.00 

 0.00* 10 60.63 8.82 6.06اك المشرفين والقائمين بالوظيفة في الوزارة بتصميم يتم إشر  .2
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  الفقرات  م
الوسط 
  الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- value 

  .التحليل الوظيفي

3. 
يقوم فريق متخصص داخل الوزارة بالتنسيق لعملية 

  .التحليل الوظيفي مع ديوان الموظفين العام
6.14 9.52 61.42 9 *0.00 

4. 
 يتم التنسيق مع ديوان الموظفين العام في جمع البيانات

  .المتعلقة في التحليل الوظيفي وفق أساليب علمية
6.21 9.88 62.06 8 *0.00 

5. 
تم االستعانة بخبراء متخصصين من خارج الوزارة للقيام ت

  .بعملية التحليل الوظيفي
5.03 0.21 50.30 12 0.832 

6. 
في تقرير نوعية األفراد  اُيعد التحليل الوظيفي أساسً 
  .الواجب استقطابهم وتعيينهم

6.66 12.98 66.59 5 *0.00 

7. 
يستخدم في ديوان الموظفين العام بطاقة وصف وظيفي 

  .للوظائف المعلن عنها للوزارة
7.40 20.66 73.98 1 *0.00 

8. 
يتمتع القائمون على عملية التحليل الوظيفي في الوزارات 

  .الحكومية بالخبرات والمهارات الالزمة لذلك
6.53 13.57 65.30 6 *0.00 

9. 

ي الوزارة توصيف، ووصف كامل مكتوب معتمد يوجد ف
من ديوان الموظفين العام لجميع الوظائف وفق الهيكل 

  .التنظيمي
7.02 16.12 70.18 3 *0.00 

10. 
يتسم الوصف الوظيفي المعمول به في الوزارة بالدقة 

  .والوضوح
6.84 16.88 68.37 4 *0.00 

11. 
 يشتمل التحليل الوظيفي على المواصفات، والمتطلبات

  .الواجب توفرها لشاغل الوظيفة
7.17 22.39 71.69 2 *0.00 

12. 
تم مراجعة وتحديث الوصف الوظيفي بشكل دوري ت

  .للوظائف المعمول بها
5.97 7.34 59.67 11 *0.00 

 0.00*  64.28 15.42 6.43  جميع فقرات المجال معاً 

  a≤0.05عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي دال إحصائيً  •

  -: االتييمكن استخالص ) 34(ول من خالل جد

يستخدم في ديوان الموظفين العام بطاقة وصف وظيفي (الوسط الحسابي للفقرة السابعة  -
أي أن المتوسط ) 10الدرجة الكلية من ( 7.40يساوي ) للوظائف المعلن عنها للوزارة

تعتبر لذلك  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية %73.98تساوي  الحسابي النسبي
، مما يدلل أن متوسط درجة االستجابة a≤0.05عند مستوى داللة  الفقرة دالة إحصائًياهذه 
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وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة  6لهذه الفقرة زاد عن درجة الحياد وهي 
إلى قناعة المبحوثين بوجود بطاقة وصف وظيفي للوظائف  ويشير هذاعلى هذه الفقرة، 

من وُيعزى هذا االرتفاع إلى أن هذه القناعة جاءت لن عنها في ديوان الموظفين العام، المع
ان جميع اإلعالنات التي ييتم اإلعالن عنها من قبل ديوان الموظفين العام تحتوي على 

، حيث يتم الوصف الوظيفي والمواصفات الوظيفية للوظائف المعلن عنها من قبل الديوان
ي الجريدة الرسمية وموقع ديوان الموظفين العام مما يتيح للجميع العلم نشر هذه اإلعالنات ف

 .باستخدام ديوان الموظفين العام لبطاقة الوصف الوظيفي للوظائف المعلن عنها

يتم االستعانة بخبراء متخصصين من خارج الوزارة للقيام (الوسط الحسابي للفقرة الخامسة  -
أي أن المتوسط الحسابي ) 10الدرجة الكلية من ( 5.03يساوي  )بعملية التحليل الوظيفي

الفقرة لذلك تعتبر هذه  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية %50.30تساوي  النسبي
، مما يدلل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة a≤0.05عند مستوى داللة  دالة إحصائًيا

قة أفراد العينة على هذه الفقرة جاءت وهذا يعني أن مواف 6قد انخفض عن درجة الحياد وهي 
بنسبة قليلة، ويعزى ذلك  إلى أن معظم المبحوثين هم ممن يشاركون في إعداد بطاقة 

 .الوصف الوظيفي للوظائف المستحدثة في وزاراتهم، دون االستعانة بخبراء من الخارج
 

 يساويالحسابي بأن الوسط ) التحليل الوظيفي(وبشكل عام تظهر النتائج المتعلقة بمجال  -
، وأن %64.28تساوي  أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من ( 6.43

عند مستوى  ا المجال دال إحصائًياعتبر هذيلذلك  0.00تساوي ) sig(القيمة االحتمالية 
، مما يدلل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف عن درجة a≤0.05داللة 
هذا يعني أن هناك موفقة من قبل المبحوثين على فقرات هذا المجال، وهذا يشير ، و 6الحياد 

إلى أن هنالك رضا بدرجة متوسطة عن دور ديوان الموظفين العام في مجال التحليل 
إدارة الموارد البشرية المناطة به، ويعزو الباحث هذا القصور  فوظائ ىحدإالوظيفي ك

   - :ثين عن دور الديوان في هذا المجال لألسباب التاليةالنسبي في مستوى الرضا لدى المبحو 

عند القيام بعملية لدى ديوان الموظفين العام اعتماد طريقة علمية أو معتمدة  عدم .1
 .        التحليل الوظيفي

اطالع جميع أفراد العينة على اإلجراءات التي تتم من خاللها عملية التحليل  عدم .2
 .و في ديوان الموظفين العامتهم أاالوظيفي، سواء في وزار 

الشؤون  بمعرفة وحدة ما تكون غالباً و ن من يقوم بعملية التحليل الوظيفي هي فئة قليلة أ .3
 .عمن يشغلون تلك الوظائف وم بعملية التحليل الوظيفي بعيًدااإلدارية، وتق
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في من توكل لهم عملية  يارات المطلوبة لعملية التحليل الوظيفضعف الخبرة والمه .4
لعدم  ة لعملية التحليل لوظيفة ما نظًراحليل، وكذلك عدم توفر المعلومات الكافيالت

 .االهتمام بعملية التحليل الوظيفي من الجهة المختصة بالقدر المطلوب
  

 ديوان الموظفين العام الذي يقوم به ما واقع التخطيط للموارد البشرية :إجابة السؤال الثاني
  .للوزارات الفلسطينية

  )35(إلجابة عن السؤال الثاني في جدول رقم ا      

  )35( رقم جدول

 لكل فقرة من فقرات المجال الثاني ).sig(الوزن النسبي والوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 تخطيط الموارد البشرية

  م
 الفقرات
  

الوسط 
  الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- 

value 

1. 

ن الموظفين العام عملية تخطيط الموارد البشرية في يعتمد ديوا
اإلعداد لملء الشواغر الوظيفية في الوقت المناسب وبالنوعية 

  .المطلوبة
6.48 13.09 64.77 9  *0.00 

 0.00*  2 68.25 15.61 6.83  .من الخطة العامة للوزارة اعد التخطيط للموارد البشرية جزءً يُ  .2

3. 

لتخطيط الموارد البشرية  اا موحدً أسلوبً يعتمد ديوان الموظفين العام 
يتم من خالله تحديد االحتياجات من الموارد البشرية بدقة في جميع 

  .الوزارات
6.59 14.78 65.89 7  *0.00 

 0.00*  11 61.87 9.17 6.19  .للموارد البشرية خاصة بالوزارة استراتيجيةتوجد خطة  .4

5. 
لوظائف في عملية يعتمد ديوان الموظفين العام جدول تشكيالت ا

  .استقطاب الكوادر البشرية للوزارة
6.68 15.44 66.79 6  *0.00 

6. 
توجد في كل وزارة جهة متخصصة في تخطيط الموارد البشرية تقوم 

  .بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام
6.51 12.39 65.06 8  *0.00 

7. 
تشمل مخرجات التخطيط الوظيفي البعدين الزمني والكمي للموارد 

  .شرية في الوزارةالب
6.33 11.45 63.26 10  *0.00 

8. 
اإلدارات، والدوائر،  يرييتأكد ديوان الموظفين العام من إشراك مد

  .واألقسام، والشعب في تحديد االحتياجات من الموارد البشرية
5.90 6.88 58.98 12  *0.00 

9. 
يعتمد ديوان الموظفين العام احتياجات الوزارة من الموارد البشرية 

  .التنظيمي المعتمد ق الهيكلوف
6.78 15.04 67.76 3  *0.00 
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  م
 الفقرات
  

الوسط 
  الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- 

value 

10. 
يعتمد ديوان الموظفين العام على منهجية المقارنة بين المطلوب 

  .والمتاح في إعداد جدول تشكيالت الوظائف الخاص بالوزارة
6.74 16.28 67.43 4  *0.00 

11. 
ا يقوم ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الوزارات لتحديد أولوياته

  .من احتياجاتها من الموارد البشرية
7.08 9.80 70.82 1  *0.00 

12. 
يتسم جدول تشكيالت الوظائف بالوضوح في تحديد نوعية وأعداد 

  .الموارد البشرية المطلوبة للوزارة
6.74 15.76 67.36 5  *0.00 

 0.00*  65.45 16.77 6.55  جميع فقرات المجال معاً 

  a≤0.05ند مستوى داللة ع االمتوسط الحسابي دال إحصائيً  •

  -: االتييمكن استخالص ) 35(من خالل جدول 

يقوم ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الوزارات لتحديد ( ةالوسط الحسابي للفقرة الحادية عشر  -
أي أن ) 10الدرجة الكلية من ( 7.08يساوي ) أولوياتها من احتياجاتها من الموارد البشرية

لذلك  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية %70.82 يساو ي المتوسط الحسابي النسبي
، مما يدلل أن متوسط درجة a≤0.05عند مستوى داللة  الفقرة دالة إحصائًياتعتبر هذه 

وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل  6االستجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الحياد وهي 
يشير إلى أن هناك رضا بدرجة كبيرة عن دور ديوان أفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا 

التنسيق مع الوزارات بخصوص تحديد أولوياتها من الموارد البشرية،  مجالالموظفين العام في 
التنسيق مع الوزارات من  مجال في نسبة الرضا عن أداء الديوان لدورة فياالرتفاع  ويعزى هذا

ن ديوان الموظفين العام يقوم بالتنسيق مع أل نظًرا وياتها من الموارد البشرية،جل تحديد أولأ
أو الجهة المخولة من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية،  وغالباً (جهة مختصة داخل كل وزارة 

من الموارد وذلك بطلب تحديد العدد والمسميات الوظيفية قبل بداية كل عام  )قبل الوزارة
وء العدد المقر من قبل مجلس الوزراء لكل وزارة البشرية، ويتم مناقشة تلك االحتياجات في ض

ذلك في ضوء إال أن ، وفق الهياكل التنظيمية، وكذلك األولوية وفق أعباء ومتطلبات العمل
الموازنة المتاحة، مما يحد من مدى تلبية الديوان لجميع احتياجات الوزارات التي تقدم للنقاش 

 .قبل االعتماد

اإلدارات، والدوائر،  يرييتأكد ديوان الموظفين العام من إشراك مد(ة الوسط الحسابي للفقرة الثامن -
الدرجة الكلية من ( 5.90يساوي ) واألقسام، والشعب في تحديد االحتياجات من الموارد البشرية

تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية %58.98ساوي يأي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 10
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، مما يدلل أن متوسط a≤0.05عند مستوى داللة  ارة دالة إحصائيً ك تعتبر هذه الفقلذل 0.00
وهذا يعني أن موافقة أفراد العينة  6درجة االستجابة لهذه الفقرة قد انخفض عن درجة الحياد وهي 

المبحوثين عن دور  موافقة على هذه الفقرة جاءت بنسبة متوسطة، وهذا يشير إلى أن درجة
اإلدارات والدوائر واألقسام والشعب في تحديد  يريراك الوزارات لمدالديوان في التأكد من مدى إش

ديوان الموظفين  إلزاماالحتياجات من الموارد البشرية كانت متوسطة، ويعزى هذا االنخفاض لعدم 
اإلدارات، والدوائر، واألقسام، والشعب في تحديد  يريإشراك مدب لوزارات الفلسطينيةالعام ل

د البشرية، عالوة على عدم اعتماد سياسة واضحة لدى الوزارات والديوان االحتياجات من الموار 
  .في تحديد االحتياجات البشرية لها

يساوي  بأن الوسط الحسابي) تخطيط الموارد البشرية(وبشكل عام تظهر النتائج المتعلقة بمجال  -
أن ، و %65.45ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من ( 6.55

عند مستوى داللة  ا المجال دال إحصائًياعتبر هذيلذلك  0.00تساوي ) sig(القيمة االحتمالية 
a≤0.05 ،من درجة فقرات هذا المجال جاءت قريبة وهذا يشير إلى أن درجة االستجابة ل

وهذا يدل على أن هناك موافقة متوسطة من قبل المبحوثين بخصوص هذا المجال،  6الحياد 
بدرجة متوسطة من قبل لمبحوثين على دور ديوان الموظفين  موافقة لى أن هناكوهذا يشير إ

العام في مجال تخطيط الموارد البشرية، ويعزو الباحث عدم ارتفاع نسبة الرضا لدى 
  -:المبحوثين عد دور الديوان في مجال تخطيط الموارد البشرية إلى األسباب األتية

لفلسطينية األمر الذي رد البشرية في الوزارات التخطيط الموا استراتيجيةاعتماد ضعف  .1
 .على اإلجراءات الخاصة بالتخطيط السنوي للموارد البشرية ينعكس سلًبا

تمركز عملية تخطيط الموارد البشرية في يد اإلدارة العليا وعدم إعطائها األهمية المطلوبة  .2
 .العليا من قبل تلك اإلدارة

ة لتخطيط الموارد البشرية في الوزارة، حيث يتم وجود آليات وأساليب علمية محدد ضعف .3
 .تحديد االحتياج من قبل الوزارة بناء على التقدير الشخصي في بعض األحيان

بجدول تشكيالت الوظائف الذي يرد في الموازنة  تخطيط الموارد البشرية والمتمثل تفعيل .4
ي السلطة الوطنية المسؤولية المختلفة ف الخاصة باإلحداثات الوظيفية الخاصة بمراكز

في هذه  اإلدارات والدوائر ورؤساء األقسام والشعب يريمدالفلسطينية، وعليه فإن مشاركة 
سوى في العام  فعلقد تكون غائبة عن واقع المؤسسات الفلسطينية كونها لم تُ  الممارسة
 بمدى يرين، وعليه فلم تترسخ قناعة لدى المد)الوزارات والمؤسسات( مشاركة ودون 2013

  .الموارد البشرية على نطاق إداراتهم بتخطيط جدوى العمل
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   الفلسطينية تديوان الموظفين العام للوزارا الذي يقوم بهما واقع االستقطاب : لثإجابة السؤال الثا

    GHول رKLMا OP QMRSMال اTUMا VW XYRZ[36(ا(  

  )36( رقم جدول
  االستقطاب مجاللكل فقرة من فقرات  ).sig(الوزن النسبي والوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 راتالفق  م
  

الوسط 
  الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- value 

1.   
يعمل ديوان الموظفين العام بالتوافق مع الوزارة على تحديد مصادر 

  .االستقطاب سواء أكانت داخلية أو خارجية
6.54 12.97 65.38 8  *0.00 

2.   
بع ديوان الموظفين العام طرق علمية وذات شفافية عالية عند يت

البحث عن الموارد البشرية ذات المؤهل المناسب لملء الوظيفة 
  .الشاغرة في الوزارة

6.79 15.42 67.95 6  *0.00 

3.   
 افريٌق متخصص مؤهٌل تأهيًال عاليً يتوفر في ديوان الموظفين العام 

  .يقوم على عملية االستقطاب
6.53 13.14 65.33 9  *0.00 

4.   
يلتزم ديوان الموظفين العام بمعايير النزاهة، والموضوعية عند 

  .إجراء عملية االستقطاب
6.65 13.57 66.51 7  *0.00 

5.   
يستند ديوان الموظفين العام في االستقطاب الداخلي على أساس 

  .الكفاءات، واإلمكانات التقنية للموظفين
6.54 12.85 65.36 10  *0.00 

6.   
أ ديوان الموظفين العام إلى عملية االستقطاب الخارجي كونه يلج

  .يوفر قدرات وخبرات جديدة
6.43 11.29 64.31 11  *0.00 

7.   
يستخدم ديوان الموظفين العام طريقة اإلعالن عن الوظيفة 

  .المطلوبة لملء الشواغر
7.82 25.67 78.15 2  *0.00 

8.   
لشروط والمواصفات فيه ا اا ومبينً يكون اإلعالن عن الوظيفة واضحً 

  .والمهام المطلوبة كافة للمرشحين بدقة
7.89 27.46 78.91 1  *0.00 

9.   
يتيح اإلعالن الوظيفي مساحة من الوقت إلعطاء الفرصة الكافية 

  .للمتقدمين لتجهيز األوراق الثبوتية المطلوبة في اإلعالن
7.72 25.65 77.19 4  *0.00 

10.   
الكافية حول الراتب والفئة يتضمن اإلعالن عن الوظيفة المعلومات 
  .والدرجة الوظيفية التي سيتم التعيين عليها

7.64 23.78 76.44 5  *0.00 

11.   
يحرص ديوان الموظفين العام على توظيف الوسائل اإلعالمية 

بهدف وصول  )الرسميةالموقع اإللكتروني، الجريدة (المتاحة كافة 
  .اإلعالن للجميع

7.74 25.07 77.42 3  *0.00 

 0.00*  70.99 22.94 7.10  افقرات المجال معً جميع 

  a≤0.05عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي دال إحصائيً  •
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  -: االتييمكن استخالص ) 36(من خالل جدول 

فيه الشروط  يكون اإلعالن عن الوظيفة واضًحا ومبيًنا( الثامنةالوسط الحسابي للفقرة  -
أي ) 10الدرجة الكلية من ( 7.89يساوي ) بدقة والمواصفات والمهام المطلوبة كافة للمرشحين

 0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية %78.91ساوي ي أن المتوسط الحسابي النسبي
، مما يدلل أن متوسط درجة a≤0.05عند مستوى داللة  لفقرة دالة إحصائًياالذلك تعتبر هذه 

يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل  وهذا 6االستجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الحياد وهي 
ن درجة رضا المبحوثين عن إجراءات الديوان ألى إأفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا يشير 

إلى أن اإلعالنات  االرتفاع بخصوص وضوح اإلعالنات عن الوظائف كبيرة، ويعزى هذا
بما يتناسب وقانون الخدمة الوظيفية المعلن عنها من قبل الديوان الموظفين العام يتم إعدادها 

المدنية، الذي يشترط شمول اإلعالن عن الوظيفة على جميع البيانات التي تتعلق بتلك 
تقوم بهذا ) دائرة اإلعالنات(جهة مختصة لدى الديوان  تالوظيفة، وعلى مدى سنوات وجد

 .المحددة بالقانون بإجراءاتهالعمل وتلتزم 
 

جأ ديوان الموظفين العام إلى عملية االستقطاب الخارجي يل( السادسةالوسط الحسابي للفقرة  -
أي أن المتوسط ) 10الدرجة الكلية من ( 6.43يساوي ) كونه يوفر قدرات وخبرات جديدة

لذلك تعتبر  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية %64.31ساوي ي الحسابي النسبي
مما يدلل أن متوسط درجة االستجابة  ،a≤0.05عند مستوى داللة  الفقرة دالة إحصائًياهذه 

وهذا يعني أن موافقة أفراد العينة على هذه الفقرة  6عن درجة الحياد وهي  زادلهذه الفقرة قد 
بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين  موافقةجاءت بنسبة متوسطة، وهذا يشير إلى أن هناك 

برات جديدة، ويعزى هذا لتوفير قدرات وخ الديوان لالستقطاب الخارجي سعًيا توجهنحو 
من المبحوثين هم من % 57االنخفاض في الوزن النسبي للفقرة السادسة كون أن ما نسبته 

شاغلي وظيفتي رئيس قسم، ورئيس شعبة، وهم ممن يتم استقطابهم باإلعالنات الداخلية وفق 
وظائف فعليًا نص على انتقاء هاتين الوظيفتين ممن يشغلون  الذي قانون الخدمة المدنية

 .تخصصية ضمن الفئة الثانية
  

 7.10يساوي بأن الوسط الحسابي ) االستقطاب(وبشكل عام تظهر النتائج المتعلقة بمجال  -
، وأن القيمة %70.99ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من (

ستوى داللة عند م إحصائًيا ا المجال دالعتبر هذيلذلك  0.00تساوي ) sig(االحتمالية 
a≤0.05. 
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وهذا يدل  6وهذا يشير إلى أن درجة االستجابة لفقرات هذا المجال زادت عن درجة الحياد  
ن أكبيرة من قبل المبحوثين على جميع فقرات هذا المجال، أي بدرجة على أن هناك موافقة 

الباحث هناك رضا بدرجة كبيرة عن دور ديوان الموظفين العام في مجال االستقطاب، ويعزو 
  - : هذا االرتفاع في درجة الرضا لألسباب األتية

أدى وضوح المعايير واإلجراءات التي يتبناها ديوان الموظفين العام في عملية االستقطاب،  .1
ين قد مروا ثين بتلك المعايير واإلجراءات، وخاصة أن معظم المبحو إلى ارتفاع ثقة المبحوث

 .ناصبهم الوظيفيةبتلك المعايير واإلجراءات عند تقلدهم لم

التزام ديوان الموظفين العام بتطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن وضوح  .2
اإلعالنات واحتوائها على جميع البيانات المتعلقة بالوظيفة المعلن عنها، وكذلك حرص 

 )الرسميةالموقع اإللكتروني، الجريدة (على توظيف الوسائل اإلعالمية المتاحة كافة الديوان 
لوصول ) من حيث المكان والزمان(، مما يتيح الفرصة بهدف وصول اإلعالن للجميع

 .)http://diwan.ps/ar/index/welcome/advertize( اإلعالن للجميع دون استثناء
  

يقوم به ديوان الموظفين العام عملية االختيار الذي ما واقع : اإلجابة عن السؤال الرابع 
 للوزارات الفلسطينية؟

  )37(اإلجابة عن السؤال الرابع في الجدول رقم    

  )37( رقم جدول
 لكل فقرة من فقرات المجال الرابع ).sig(الوزن النسبي والوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
  االختيار

  الفقرات  م
الوسط 
  الحسابي

قيمة 
  االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- 

value 

1.   
المتبعة في ديوان الموظفين العام  تضمن إجراءات االختيار

  .وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
6.64 13.39 66.39 12  *0.00 

 0.00*  14 67.56 15.03 6.76  .لمبدأ الجدارة اتتم عملية اختيار المرشحين وفقً    .2

 0.00*  13 66.12 12.73 6.61  .تتم عملية اختيار المرشحين بنزاهة وشفافية   .3

4.   
طلبات المتقدمين للوظيفة وفق ما ورد في  تتم عملية فحص

بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة المطلوبة من مؤهالت، 
  .وخبرات، ومهارات

7.33 21.84 73.27 5  *0.00 

 0.00*  1 77.28 27.38 7.73يتم التدقيق في األوراق الثبوتية المرفقة مع الطلب، والتأكد من    .5
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  الفقرات  م
الوسط 
  الحسابي

قيمة 
  االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- 

value 
  .سالمتها عبر لجان متخصصة

6. 
الموظفين العام على مستوى الدرجة العلمية يعتمد ديوان 

  .باعتبارها إحدى معايير المفاضلة بين المتنافسين على الوظيفة
7.30 20.80 73.04 4  *0.00 

7.   
ُتعد االختبارات التي يعقدها ديوان الموظفين العام متخصصة 

  .وذات عالقة وثيقة بالوظيفة الشاغرة
7.12 19.86 71.20 6  *0.00 

8.  
رات التي يعقدها ديوان الموظفين العام المهارات تقيس االختبا

  .الفنية للوظيفة وممكنات القيام بالمهام
6.86 17.17 68.61 11  *0.00 

9.  
تقيس االختبارات التي يعقدها ديوان الموظفين العام المعارف 

  .التي يجب توفرها في المرشحين للوظيفة
6.87 17.97 68.73 10  *0.00 

10. 
صة وفق معايير، وأسس واضحة يتم استخدام نماذج مخص

  .عند تقييم المرشحين
6.99 18.71 69.94 9  *0.00 

11. 
ُتشكل لجنة المقابالت من أعضاء ذوي خبرة عالية في إدارة 

  .المقابالت
7.01 17.54 70.09 8  *0.00 

12. 
تتضمن لجان المقابالت مشاركة أطراف محايدة لضمان 

  . النزاهة والشفافية
7.11 9.85 71.09 7  *0.00 

13. 
يستخدم ديوان الموظفين العام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة 

  .في معظم مراحل عملية االختيار
7.42 23.66 74.19 3  *0.00 

14. 
يتم إعداد قوائم ألفضل المرشحين لشغل وظيفة معينة حسب 

  .وذلك من األعلى إلى األدنى والمقابلة،درجاتهم في االختبار 
7.54 20.54 75.43 2  *0.00 

 0.00*  70.71 22.22 7.07  اع فقرات المجال معً جمي

  a≤0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  •

  -: االتييمكن استخالص ) 37(من خالل جدول 

يتم التدقيق في األوراق الثبوتية المرفقة مع الطلب، والتأكد من ( الخامسةالوسط الحسابي للفقرة  -
أي أن المتوسط ) 10الدرجة الكلية من ( 7.73وي يسا) سالمتها عبر لجان متخصصة

لذلك تعتبر  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية %77.28ساوي ي الحسابي النسبي
، مما يدلل أن متوسط درجة االستجابة a≤0.05عند مستوى داللة  الفقرة دالة إحصائًياهذه 

درجة إجابات المبحوثين جاءت بين ن متوسط أ، أي  6لهذه الفقرة زاد عن درجة الحياد وهي 
على انه من الضروري استيفاء األوراق الثبوتية المرفقة مع موافقة ) 8(درجة الحياد و ) 6(
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هذا األجراء يعتبر خطوة ثابتة في إجراءات االختيار للوظائف ويعلن على و ، طلب التوظيف
عالن عنها سواء داخلًيا أو فة يتم اإلالموقع اإللكتروني لديوان الموظفين العام وذلك لكل وظي

من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا وليست عالية ، وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة خارجًيا
يشير إلى أن هناك رضا بدرجة كبيرة عن التزام الديوان بتدقيق األوراق الثبوتية المرفقة مع طلب 

م ارتفاع نسبة الرضا إال أنها ليست الوظيفة والتأكد من صحتها عبر لجان متخصصة، وبرغ
كون جميع المبحوثين قد مرو بإجراءات تلك اللجان  االرتفاع بالدرجة العالية، ويعزو الباحث هذا
شارك في تلك اللجان  منهم متقدمين لتلك الوظائف، وأن عدد خالل تقلدهم لوظائفهم عندما كانوا

 .كعضو في لجان التدقيق والفرز

الدرجة ( 6.61يساوي)  تتم عملية اختيار المرشحين بنزاهة وشفافية( الثالثةقرة الوسط الحسابي للف -
) sig(، وأن القيمة االحتمالية %66.12ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الكلية من 

، مما يدلل أن a≤0.05عند مستوى داللة  الفقرة دالة إحصائًيالذلك تعتبر هذه  0.00تساوي 
وهذا يعني أن موافقة أفراد  6ستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي متوسط درجة اال

ن العديد من أل ويعزو الباحث هذا االنخفاض نظًرا العينة على هذه الفقرة جاءت بنسبة متوسطة،
، مسمى إشرافي اعليعينه الدراسة هم ممن تقدموا للعديد من مسابقات الديوان للحصول على 

من  افق في بعض المسابقات فهذا أدى لنشوء حالة من السخط وعدم الرضومنهم من لم يو 
ن، وكذلك الثقافة السلبية السائدة تجاه عمليات التوظيف والترقية، والضن الغير صحيح بان الديوا

  .تتم من خالل المعارف والواسطةهذه العمليات 

الدرجة ( 7.07يساوي لحسابي بأن الوسط ا )االختيار(وبشكل عام تظهر النتائج المتعلقة بمجال  -
) sig(، وأن القيمة االحتمالية %70.71ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الكلية من 

 .a≤0.05عند مستوى داللة  ا المجال دال إحصائًياعتبر هذيلذلك  0.00تساوي 

وهذا  ،رق كبيربفا 6ادت عن درجة الحياد وهذا يشير إلى أن درجة االستجابة لفقرات هذا المجال ز 
 يشير إلى قناعة المبحوثين ورضاهم الكبير عن دور ديوان الموظفين العام في مجال االختيار،

  - : ويعزو الباحث نسبة الموافقة إلى األسباب األتية

منه  ن العام في عملية االختيار، حرًصاوضوح المعايير واإلجراءات التي ينتهجها ديوان الموظفي .1
 .اءاتعلى اختيار أفضل الكف

إجراء االمتحانات المحوسبة عند التوظيف من قبل ديوان الموظفين العام، مما أدى إلى ترسيخ  .2
 .مبدأ النزاهة والشفافية لدى المبحوثين لعملية االختيار التي يقوم بها الديوان

لجوء ديوان الموظفين العام إلى الجهات المتخصصة لوضع امتحانات التوظيف وفق المعايير  .3
 .بما يتوافق ومتطلبات الوظيفة العلمية،
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، منًعا االستعانة بجهات متخصصة ومحايدة عند إجراء مقابالت التوظيف من قبل الديوان .4
  .من الديوان على اختيار أفضل الكفاءات المتوفرة للتحيز والمحاباة، وحرًصا

  ؟ التعيين التي يقوم بها ديوان الموظفين العام واقعما : خامسإجابة السؤال ال

 )38(إلجابة عن السؤال الخامس في الجدول رقم ا 

  )38( رقم جدول
 لكل فقرة من فقرات المجال الخامس ).sig(الوزن النسبي والوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
  التعيينإجراءات 

  الفقرات  م
الوسط 
  الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- 

value 

1.   
وظفين العام بترتيب المتسابقين في وظيفة ما عند يلتزم ديوان الم

أي أنه ال يتم ترشيح أي شخص من (الترشيح لشغل تلك الوظيفة 
  ).قائمة الدور النهائي قبل ترشيح من يسبقه في تلك القائمة

7.64 24.13 76.35 2  *0.00 

2.   
يتم إصدار قرار التعيين للمرشح بعد التأكد من لياقته الصحية لشغل 

  .المرشح لهاالوظيفة 
7.98 28.52 79.85 1  *0.00 

3.   
ُيلزم ديوان الموظفين العام الموظفين الجدد حضور دورات تدريبية 

  .للتثبيت في الوظيفة اباعتبارها شرطً محددة 
7.31 19.32 73.08 4  *0.00 

4.   
يحرص ديوان الموظفين العام على تعريف الموظف الجديد مسؤولياته، 

ي الخدمة المدنية من خالل دورة الموظف وحقوقه وواجباته الوظيفية ف
  .الجديد

7.52 21.10 75.23 3  *0.00 

5.   
ُيخضع الموظفين الجدد في السنة األولى للعديد من الدورات التدريبية 

  .التي تؤهلهم إلتقان أعمالهم واجتياز فترة التجربة بنجاح
6.81 14.71 68.06 6  *0.00 

6.   
وان الموظفين العام لموظفي تضمن نماذج تقييم األداء التي أعدها دي

فترة التجربة التقييم الدوري ألدائهم بهدف الوقوف على مدى كفاءتهم 
  .للوظائف التي يؤدونها

7.06 18.02 70.61 5  *0.00 

7.  
يتم إعفاء الموظفين الجدد من الوظيفة الحكومية في حال عدم 

  .اجتيازهم لتقييم فترة التجربة
6.05 7.16 60.49 7  *0.00 

 0.00*  71.64 23.12 7.16  فقرات المجال مًعا جميع

  a≤0.05عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي دال إحصائيً  •
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  -: األتييمكن استخالص ) 38(من خالل جدول 

يتم إصدار قرار التعيين للمرشح بعد التأكد من لياقته الصحية ( الثانيةالوسط الحسابي للفقرة  -
أي أن المتوسط الحسابي ) 10الدرجة الكلية من ( 7.98يساوي ) لشغل الوظيفة المرشح لها

الفقرة لذلك تعتبر هذه  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية %79.85ساوي ي النسبي
الفقرة ، مما يدلل أن متوسط درجة االستجابة لهذه a≤0.05عند مستوى داللة  دالة إحصائًيا

هناك قناعة كبيرة لدى المبحوثين بالتزام  وهذا يشير إلى أن، 6زاد عن درجة الحياد وهي 
 ويعزو الباحث هذاالديوان بإجراء الفحص الطبي للمرشحين قبل إصدار قرار التعيين، 

اللتزام ديوان الموظفين العام بتنفيذ قانون الخدمة المدنية وخاصة فيما يتعلق  نظًرا االرتفاع
 .مدى لياقتهم للعمل من عدمهجراء الفحص الطبي للمرشحين قبل التعيين للتأكد من إب

 

يتم إعفاء الموظفين الجدد من الوظيفة الحكومية في حال ( السابعةالوسط الحسابي للفقرة  -
ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي 6.05يساوي ) عدم اجتيازهم لتقييم فترة التجربة

 رة دالة إحصائًياالفقلذلك تعتبر هذه  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية 60.49%
، مما يدلل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد تساوى مع a≤0.05عند مستوى داللة 
، وهذا يشير إلى قناعة المبحوثين المتوسطة فيما يتعلق بإنهاء خدمات  6درجة الحياد وهي 

ياز إلى أن شرط اجتويعزو الباحث هذا االنخفاض  الموظف الذي ال يجتاز فترة التجربة،
األمر الذي %) 64(فترة التجربة تقتصر على نموذج تقييم أداء عام وتحديد نسبة اجتياز

يجعل من الصعب على المقيمين إعطاء نسب اقل من هذا الحد، إال في حاالت الضعف 
على متخذي القرار االجتماعي وكذلك لوجود عامل الضغط الشديد في أداء الموظف الجديد، 

   .منها العشائرية وخاصةهذه القرارات من العديد من الجهات  جل العدول عن مثلأمن 
  

 7.16يساوي بأن الوسط الحسابي  )التعيين(وبشكل عام تظهر النتائج المتعلقة بمجال  -
، وأن القيمة %71.64ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من (

عند مستوى داللة  مجال دال إحصائًياا العتبر هذيلذلك  0.00تساوي ) sig(االحتمالية 
a≤0.05. 

وهذا يدل على أن  6أن درجة االستجابة لفقرات هذا المجال زادت عن درجة الحياد  يعنيوهذا 
وهذا يشير إلى أن هناك  ،من قبل المبحوثين على جميع فقرات هذا المجال كبيرةهناك موافقة 

ويعزو  وظفين العام في مجال التعيين،رضى بدرجة كبيرة لدى المبحوثين عن دور ديوان الم
  - : الباحث هذا االرتفاع في نسبة الموافقة إلى األسباب األتية
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وجود نصوص واضحة وصريحة وغير قابلة للتأويل في قانون الخدمة المدنية المطبق في  .1
 .فيما يتعلق بإجراءات التعيين وزارت السلطة الوظيفية الفلسطينية

 .إجراءات التعيينب فيما يتعلق عام بتنفيذ نصوص قانون الخدمة المدنيةالتزام ديوان الموظفين ال .2
  

  

  )39( رقم جدول
لجميع مجاالت محور وظائف إدارة  ).sig(الوزن النسبي والوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

    )مجموعة التوظيف(الموارد البشرية 

  المجاالت م
الوسط 
  الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- 

value 
 0.00*  5 64.28 15.42 6.43  التحليل الوظيفي   .1

 0.00*  4 65.45 16.77 6.55 تخطيط الموارد البشرية   .2

 0.00*  2 70.99 22.94 7.10  عملية االستقطاب   .3

 0.00*  3 70.71 22.22 7.07 عملية االختيار   .4

 0.00*  1 71.64 23.12 7.16 التعيين   .5

 0.00*  68.19 22.02 6.82  )مجموعة التوظيف(ظائف الموارد البشرية و جميع مجاالت محور 

����ى�د�����ا������دال�إ����ً �ا����� •����a≤0.05  

مجموعة (ُتظهر النتائج المتعلقة بمحور وظائف إدارة الموارد البشرية  )39(من خالل جدول 
  -: )التوظيف

ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي )10الدرجة الكلية من ( 6.82يساوي الوسط الحسابي  -
 ا المجال دال إحصائًياعتبر هذيلذلك  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية 68.19%

وهذا يشير إلى أن درجة االستجابة لفقرات هذا المجال زادت عن  ،a≤0.05عند مستوى داللة 
ن قبل المبحوثين عن الدور الذي كبيرة م موفقةيشير إلى أن هناك درجة وهذا ،  6درجة الحياد 

ن ياتفق المبحوث، حيث يقوم به ديوان الموظفين العام في إدارة الموارد البشرية قطاع التوظيف
على أن مستوى الدور الذي يقوم به ديوان الموظفين العام لتلبية الكفاءات البشرية من خالل 

أظهرت النتائج  وقد، %68.19 بنسبةجاء كبير و ) مجموعة التوظيف(وظائف الموارد البشرية 
أن هناك تقارب شديد في الوظائف التي يؤديها ديوان الموظفين العام دون تدخل مباشر من قبل 

، %70.99الوزارات الفلسطينية بها، حيث كانت المتوسط الحسابي النسبي لمجال االستقطاب 
يرة، ويعزو ، نجد أن هذه النسب كب%71،64، ومجال التعيين %70.71ومجال االختيار

جل النهوض بالدور المنوط أيوليه ديوان الموظفين العام، من  الذيالباحث ذلك إلى االهتمام 
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به، من خالل العمل على وضع السياسات واألنظمة، واإلجراءات التي يعمل من خاللها ديوان 
  .ات بهافضل الكفاءات البشرية لتزويد الوزار أفي استقطاب  هالموظفين العام على القيام بدور 

، في والتخطيط الوظيفي متقاربة جًداكما جاء المتوسط الحسابي النسبي لوظيفتي التحليل الوظي -
، حيث جاء المتوسط النسب جاءت لوظيفيتي التحليل الوظيفي وتخطيط الموارد البشريةوأدنى 

، ويعزو %65.45، والتخطيط للموارد البشرية %64.28الحسابي النسبي للتحليل الوظيفي 
يعتمد العمل التفصيلي فيهما على  باحث االنخفاض في هذه النسب إلى أن هاتين الوظيفتينال

يقتصر على المنهجية التي يعتمدها في إتمام هذه الفلسطينية، وأن دور الديوان الوزارات 
  .الوظائف داخل الوزارات

  

بشرية الخاصة بمحور وظائف إدارة الموارد ال% 68.19ه وبشكل عام فان نسبة إال أن
أكبر في تطبيق وظائف  لي ديوان الموظفين العام اهتماًماتحتاج إلى أن يو ) مجموعة التوظيف(

في تلبية االحتياجات  هالتي من خاللها يقوم بتأدية دور ) مجموعة التوظيف(الموارد البشرية 
  - : تيالبشرية من الكفاءات البشرية ويتم ذلك من خالل اآل

الدور الرقابي  يتعدالوظيفي والتخطيط الوظيفي، بحيث ت حليلوظيفتي التالتركيز على  .1
، وتطوير إلى جنب مع الوزارات الفلسطينية عًال في العملية بشكل رئيسي جنًبافاويصبح 

منهجيات علمية معتمدة توحد وتنظم العمل داخل الوزارات بشأن مخرجات هاتين 
 .العمليتين

راءات التي من خاللها يمكن تفادي العمل على وضع األنظمة والسياسات وتطوير اإلج .2
نقاط الضعف في تنفيذ وظائف إدارة الموارد البشرية للوصول إلى المستوى المطلوب في 

 .تنفيذ تلك الوظائف
 

والتي جاء فيها توفر سياسة ) 2015عليوة ،(وجاءت هذه النتائج متفقة مع دراسة 
اسة االختيار بنسبة كبيرة، سيلالستقطاب في ديوان الموظفين العام بنسبة كبيرة، وكذلك 

والتي توصلت إلى وجود سياسة واضحة لتخطيط وتطوير طرق ) 2009شلتوت،(ودراسة
استقطاب الموارد البشرية، وكذلك الحال لوجود سياسة واضحة الختيار وتعيين الموارد البشرية 

لفلسطينية والتي توصلت إلى أن يوجد لدى الوزارات ا) 2009جرغون، (بنسبة كبيرة، ودراسة 
سياسات إدارية وٕاجراءات مكتوبة تنظم عملية االختيار والتعيين تكون قادرة على اختيار األفراد 

والتي توصلت عملية التخطيط ) 2008عودة، (المالئمين لشغل الوظائف اإلدارية، ودراسة 
اغر و لشعداد الجيد لملء اإلا يللموارد البشرية التي تقوم بها الجامعات الفلسطينية تسهم ف
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نه يوجد وصف وظيفي مكتوب ومحدد أالتي توصلت إلى ) 2008العيلة، (الوظيفية، ودراسة 
والتي توصلت أن إجراءات االختيار وتطبيقها ) 2006الزرابي،(للوظائف المعلن عنها، ودراسة 

 Bernthal(، ودراسة ية فحص الطلبات ومرحلة المقابلةكانت بنسبة كبيرة، وذلك من خالل عمل
& Rioux، 2005 ( ًلدى المؤسسات لعملية االختيار  اكبيرً  اوالتي توصلت إلى أن هناك اهتمام

  .وذلك من خالل اهتمامها بتحسين إجراءات عملية االختيار

وفق القوانين  ةعملية التوظيف تحكمها إجراءات محدد نألويعزو الباحث هذا االتفاق    
لدى الجميع بأهمية إدراك  هناكن أدول، كما و والسياسات وغالبًا ما تكون متشابهه في معظم ال

تعتبر حجر األساس لجلب وتعيين  انهألإدارة الموارد البشرية، وخاصة مجموعة التوظيف 
  .الكوادر البشرية المؤهلة التي من شأنها النهوض بالمؤسسة

التي توصلت إلى أن أفراد العينة ) 2012الخالدي، (واختلفت هذه النتائج مع دراسة 
) 2007صيام، (، ودراسة ةدين حول عملية اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة الفلسطينيمحاي

والتي توصلت إلى أن وظائف إدارة الموارد البشرية تكاد تكون غير موجودة أو مغيبة، ودراسة 
سياسات اختيار  بإتباعوالتي توصلت إلى أن الوزارات الفلسطينية ال تقوم ) 2006الزعنون، (

والتي بينت إلى ) 2004شبير، (اعله قائمة على أسس ومعايير علمية وسليمة، ودراسة وتعيين ف
أن عملية االستقطاب واالختيار ال تلقى العناية الكافية، وال توجد دراسة لسوق العمل وأساليب 
االستقطاب محصورة في اإلعالن في الصحف واالختيار يتم عن طريق المقابالت الشخصية 

والتي توصلت إلى عدم وجود توظيف )2003موسى، (لمصممة بدقة، ودراسة المتعجلة وغير ا
دقيق للوظائف اإلدارية يعتمد على تحليل واجبات الوظيفة ومسؤولياتها وما يتطلب أداؤه في 

وتوصلت إلى إقرار ) Stevens & farnham، 2000(المؤسسات من تحليل االعمال، دراسة 
ن نظام اختيار الموظفين المعمول به أتقطاب واالختيار، و عينة الدراسة بمحدودية عمليتي االس

  .عن التوظيف المسئولينينقصه الوعي لمسائل المساواة واإلجراءات المهمة من قبل 

ختالف ويعزو الباحث هذا االختالف إلى تغير مجتمع الدراسة في بعض الدراسات وكذلك ا
اسات يتم تقييم المؤسسة من قبل العاملين ألنه في جميع الدر وكذلك الحدود المكانية والزمانية، 

بينما هذه الدراسة فانه يتم تقييم دور ديوان الموظفين فيها فيكونوا على اطالع تام بتلك المؤسسة 
وال يعملون في الديوان وهذا كله أدى إلى اختالف العام من خالل الذين يعملون في وزارات 

  .نتائج تلك الدراسات مع الدراسة الحالية
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 الكفاءات البشرية :محور الثانيال
  )40( رقم جدول

 لكل فقرة من فقرات المجال األول ).sig(الوزن النسبي والوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
  المعارف

  الفقرات م
الوسط 
  الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- 

value 

1. 
وان الموظفين العام في تسهم الكوادر البشرية التي يستقطبها دي

  .إضافة نوعية لقيمة الوزارة
6.70 15.00 67.03 7  *0.00 

2. 
يتوفر لدى الموظفين في الوزارة المعرفة الكاملة بالوصف 

  .الوظيفي، ومهام العمل لكل وظيفة
6.60 14.51 66.04 8  *0.00 

3. 
يتوفر لدى الموظفين في الوزارة المعرفة الكافية للقيام بالمهام 

  .أكمل وجه 11ة الموكلة إليهم علىالوظيفي
6.73 16.61 67.25 6  *0.00 

4. 
يمتلك الموظفون المعارف النظرية المتخصصة والمعلومات 

  .الالزمة لممارسة الوظيفة
6.96 21.91 69.58 3  *0.00 

5. 
يتوفر لدى الموظفين المعرفة الكافية ببيئة العمل، وقيم وثقافة 

  .الوزارة
6.81 18.28 68.09 5  *0.00 

6. 

يوجد لدى الموظفين إلمام تام بالمعارف العملية اإلجرائية 
التي تمكنهم من تحديد كيفية إنجاز ) معرفة خطوات العمل(

  .األعمال
6.90 18.45 69.00 4  *0.00 

7. 
تسهم معارف وخبرات الموظفين في تطوير العمل في الوزارة 

  .على الصعيدين المهني والعلمي
7.08 20.52 70.76 2  *0.00 

 0.00*  1 70.85 21.66 7.08  .ستطيع الموظفون اكتساب المعرفة بسرعةي .8

 0.00*  68.42 20.99 6.84  اجميع فقرات المجال معً 

 a≤0.05عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي دال إحصائيً  •
  

  -:يمكن استخالص االتي ) 40(من خالل جدول 
  

 7.08يساوي ) ب المعرفة بسرعةيستطيع الموظفون اكتسا( الثامنةالوسط الحسابي للفقرة  -
، وأن القيمة %70.85ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من (

الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة لذلك تعتبر هذه  0.00تساوي ) sig(االحتمالية 
a≤0.05 وهذا  6وهي االستجابة لهذه الفقرة زاد عن درجة الحياد ، مما يدلل أن متوسط درجة
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إلى وجود  ويعزو الباحث ذلكيعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، 
 قابلية للتعلم لدى الموظفين الجدد وخاصة أن لديهم االستعداد للتعلم نظرًا لحداثة تعيينهم، وكذلك

 .تسبون المعارف الجديدةد كونهم يكبجودة العمل المنجز من قبل الموظفين الجد يرينقناعة المد

يتوفر لدى الموظفين في الوزارة المعرفة الكاملة بالوصف الوظيفي، ( الثانية الوسط الحسابي للفقرة -
 أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من ( 6.60يساوي )  .ومهام العمل لكل وظيفة

 الفقرة دالة إحصائًياذلك تعتبر هذه ل 0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية %66.04ساوي ي
، مما يدلل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقر زاد عن درجة الحياد a≤0.05عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ، وهذا يشير إلى  6وهي 
ليس لديهم اطالع تام بالوصف الوظيفي ات بالوزار قناعة المبحوثين بأن الموظفين العاملين 

طبيعة المهام الوظيفية على ارض الواقع في  للوظائف التي يشغلونها، ويعزو الباحث ذلك إلى
تختلف عما جاء في بطاقة الوصف الوظيفي، ويرجع ذلك الى عدم التزام  الوزارات الوظيفية غالبًا ما

وكذلك  مهام عند تسليم الموظف الجديد العمل،الوزارات بما جاء في بطاقة الوصف الوظيفي من 
يشغلونها من حيث مهامها قصور المسؤولين المباشرين في تعريف الموظفين الجدد بالوظيفة التي ل

  .ومتطلبات

 الدرجة( 6.84يساوي بأن الوسط الحسابي ) المعارف(وبشكل عام تظهر النتائج المتعلقة بمجال  -
) sig(، وأن القيمة االحتمالية %68.42ساوي ي ابي النسبيأي أن المتوسط الحس) 10الكلية من 

وهذا يشير إلى أن ، a≤0.05عند مستوى داللة  ا المجال دال إحصائًياعتبر هذيلذلك  0.00تساوي 
 كبيرةوهذا يدل على أن هناك موافقة  6درجة االستجابة لفقرات هذا المجال زادت عن درجة الحياد 

ن أ، وهذا يشير إلى قناعة المبحوثين بعلى جميع فقرات هذا المجالمن قبل المبحوثين إلى حد ما 
الكوادر البشرية التي يزود بها ديوان الموظفين العام الوزارات الفلسطينية على جانب عال من 

  : المعرفة الخاصة بالوظيفة التي يتم تعيينهم عليها، ويعزو الباحث هذه الموافقة إلى األسباب األتية

ظفين العام يتبع سياسات وٕاجراءات علمية من أجل توظيف الموارد البشرية التي أن ديوان المو  .1
 .تمتاز بالكفاءة، وفق متطلبات الوظيفة المطلوبة

من الموظفين العاملين في الحكومة بمختلف مسمياتهم هم من % 63.5أن هنالك ما نسبته  .2
يزة تعمل على الرقي والتقدم حملة البكالوريوس والدراسات العليا مما يكسبهم معارف خاصة ومتم

 .بالوظيفة التي يشغلونها
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  )41( رقم جدول
 لكل فقرة من فقرات المجال الثاني ).sig(الوزن النسبي والوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
  المهارات

  م
 الفقرات
  

الوسط 
  الحسابي

قيمة 
  االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- value 

1. 
موظفين في الوزارة مهارات كافية لفهم أهداف الوزارة يتوفر لدى ال

  .المختلفة
6.96 18.99 69.58 7  *0.00 

2. 
يمتلك الموظفون المهارات الفنية، واإلنسانية الالزمة إلنجاز 

  .أعمالهم بكفاءة وفاعلية
7.10 22.06 70.97 4  *0.00 

3. 
يمتلك الموظفون قدرة عالية على التكيف السريع مع التقنيات 

  .يثةالحد
7.29 24.55 72.88 1  *0.00 

4. 
يتمتع الموظفون المعينون في مواقع إشرافية بالقدرة على قيادة 

  .مرؤوسيهم بفاعلية
7.01 20.24 70.12 5  *0.00 

5. 
يمتلك الموظفون القدرة على العمل والتأقلم مع الظروف المتغيرة 

  .والغامضة
7.19 23.31 71.95 2  *0.00 

6. 
ظفين في تحسين جودة الخدمات تسهم مهارات وقدرات المو 

  .المقدمة
7.19 22.42 71.86 3  *0.00 

 0.00*  6 69.79 20.75 6.98  .يمتلك الموظفون المهارات الالزمة للتغلب على مشاكل العمل .7

8. 
يتسم الموظفون في الوزارة بالقدرة على اتخاذ القرارات بشكل فعال 

  .بما يخدم مصلحة العمل
6.80 18.20 68.00 8  *0.00 

 0.00*  70.51 25.03 7.05  جميع فقرات المجال مًعا

 a≤0.05عند مستوى داللة  اإحصائيً  المتوسط الحسابي دال ∗
  

  - :تيآلايمكن استخالص ) 41(من خالل جدول 

قدرة عالية على التكيف السريع مع التقنيات  يمتلك الموظفون( الثالثةالوسط الحسابي للفقرة  -
ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10كلية من الدرجة ال( 7.29يساوي ) الحديثة
 الفقرة دالة إحصائًيالذلك تعتبر هذه  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية 72.88%

، مما يدلل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة زاد بدرجة كبيرة a≤0.05عند مستوى داللة 
افقة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا يعني أن هناك مو  6عن درجة الحياد وهي 

وهذا يشير إلى أن المبحوثين لديهم قناعة كبيرة بقدرات ومهارات الكوادر التي يوظفها ديوان 
طالق الحكومة إإلى  االرتفاع الموظفين العام في مجال التقنيات الحديثة، ويعزو الباحث هذا
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تطلب حوسبة معظم اإلجراءات والعمليات اإلدارية مشروع الحكومة اإللكترونية، األمر الذي 
وهذا استدعى ضرورة التأقلم واالنخراط ضمن هذا المشروع، حيث ساعدهم على ذلك الدورات 

، وكذلك التدريبية وورشات العمل التي تعقد في الوزارات وديوان الموظفين العام بالخصوص
 .ألساسية للتنافس على الوظائفانتشار التكنولوجيا أدى إلى أن تصبح من المتطلبات ا

 

يتسم الموظفون في الوزارة بالقدرة على اتخاذ القرارات بشكل فعال ( الثامنة الوسط الحسابي للفقرة -
أي أن المتوسط الحسابي ) 10الدرجة الكلية من ( 6.80يساوي  )بما يخدم مصلحة العمل

الفقرة لذلك تعتبر هذه  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية %68.00ساوي ي النسبي
 ة، مما يدلل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقر a≤0.05عند مستوى داللة  دالة إحصائًيا

وهذا يعني أن موافقة أفراد العينة على هذه الفقرة جاءت بنسبة  6زاد عن درجة الحياد وهي 
يوان الموظفين العام كبيرة ، وهذا يشير إلى أن المبحوثين يرون أن الكوادر التي يوظفها د

 هأن ما نسبتليست لديهم القدرة الكافية على اتخاذ القرار، ويعزو الباحث ذلك إلى 
الوظائف  في السبع األخيرة هم ممن يعملونمن الذين تم تعيينهم في السنوات ) 70.59%(

 وٕانما القرارات التخصصية التي ال يشترط في متطلبات شغلها قدرات خاصة في مجال اتخاذ
أن القدرات الخاصة باتخاذ القرارات هي و  يتطلب معارف ومهارات معينه في مجال التخصص

  . الوظائف االشرافية شغل أولوياتمن 

 7.05يساوي بأن الوسط الحسابي ) المهارات(وبشكل عام تظهر النتائج المتعلقة بمجال  -
وأن القيمة  ،%70.51ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من (

عند مستوى داللة  ا المجال دالة إحصائًياعتبر هذيلذلك  0.00تساوي ) sig(االحتمالية 
a≤0.05. 

وهذا بفارق كبير،  6وهذا يشير إلى أن درجة االستجابة لفقرات هذا المجال زادت عن درجة الحياد 
، وهذا يشير إلى مجالمن قبل المبحوثين على جميع فقرات هذا ال كبيرةيدل على أن هناك موافقة 

قناعة المبحوثين بأن الكوادر التي يزود بها الديوان الوزارات الحكومية يتمتعون بمهارات عالية، 
 والتزام الديوان  ،سياسات االستقطابلويعزو الباحث هذا االرتفاع إلى تطوير ديوان الموظفين العام 

، مما )مدير دائرة، مدير وحدة( رافيةاالستقطاب الخارجي في الوظائف التخصصية واإلش اتبإجراء
، وكذلك تطوير إجراءات التخصصيةيتيح لدخول أكبر عدد من الخرجين والمتنافسين للمسابقات 

االمتحانات التحريرية المحوسبة والنماذج الخاصة بالمقابالت التي تعتمد بنود خاصة بالمهارات 
عالوة على  ،بالمجال المعرفي التخصصي تتعلق والقدرات لالزمة لكل وظيفة إلى جانب بنود أخرى



149 
 

بخصوص البنود والمعايير التي ُتعتمد  يتم بالتنسيق مع أعضاء لجنة المقابالت المتخصصة انه
 . على كل نموذج لكل وظيفة يتم التنافس عليها

  )42( رقم جدول
 الثلكل فقرة من فقرات المجال الث ).sig(الوزن النسبي والوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 السلوكيات

 الفقرات م
  

الوسط 
  الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

 0.00*  8 69.39 18.72 6.94  .تنسجم سلوكيات الموظفين مع رؤية وأهداف الوزارة   .1

2.   
خالقي الرفيع الذي يتميز سلوك موظفي الوزارة بالطابع األ

  .على العمل اينعكس إيجابً 
7.40 24.81 74.02 2  *0.00 

3.   
لقواعد السلوك في المواقف  ايمتلك موظفو الوزارة إدراكً 

  .المختلفة
7.17 22.43 71.74 4  *0.00 

4.   
يتمتع الموظفون في الوزارة بالعالقات االجتماعية الطيبة 

  .فيما بينهم
7.46 25.64 74.59 1  *0.00 

 0.00*  3 72.62 24.12 7.26  .يلتزم الموظفون بتنفيذ األوامر والتعليمات بكل دقة   .5

6.   
يتصف موظفو الوزارة بالمبادرة في تنفيذهم للمهام الخاصة 

  .التي توكل إليهم
6.99 20.27 69.94 7  *0.00 

7.   
يساعد السلوك اإلبداعي لدى الموظفين في حل العديد من 

  .المشاكل الطارئة
7.05 20.56 70.49 6  *0.00 

 0.00*  9 68.87 18.01 6.89  .فعاالت اآلخرينيحترم الموظفون في الوزارة سلوك وان   .8

9.   
يتصف الموظفون المعينون في مواقع إشرافية بالتعامل 

  .اإليجابي مع المرؤوسين
7.06 18.77 70.61 5  *0.00 

 0.00*  71.19 25.46 7.12 اجميع فقرات المجال معً 

 a≤0.05عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي دال إحصائيً  •

  - : تيآلايمكن استخالص ) 42(من خالل جدول 

يتمتع الموظفون في الوزارة بالعالقات االجتماعية الطيبة فيما ( الرابعةالوسط الحسابي للفقرة  -
ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من ( 7.46يساوي ) بينهم

عند  ة دالة إحصائًياالفقر لذلك تعتبر هذه  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية 74.59%
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، مما يدلل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة زاد بدرجة كبيرة عن a≤0.05مستوى داللة 
وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا  6درجة الحياد وهي 

ة هي عالقة طيبة من وجهة يشير إلى أن العالقات االجتماعية السائدة بين الموظفين في الوزار 
إلى أن الموظفين يتمتعون بقيم  االرتفاع المباشرين عنهم، ويعزو الباحث هذا ننظر المسؤولي

على عالقاتهم مع زمالئهم التي يسودها الحب، والتعاون، والعمل  دينية وأخالقية تؤثر إيجاباً 
 .بروح الفريق

 

يساوي  )ي الوزارة سلوك وانفعاالت اآلخرينيحترم الموظفون ف( الثامنة الوسط الحسابي للفقرة -
، وأن القيمة %68.87ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من ( 6.89

عند مستوى داللة  الفقرة دالة إحصائًيالذلك تعتبر هذه  0.00تساوي ) sig(االحتمالية 
a≤0.05وهذا  6عن درجة الحياد وهي  ، مما يدلل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقر زاد

 يعني أن موافقة أفراد العينة على هذه الفقرة جاءت بنسبة كبيرة ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن
  . معظم الموظفين يعيشون نفس الظروف المعيشية والمعاناة

 7.12يساوي بأن الوسط الحسابي ) السلوكيات(وبشكل عام تظهر النتائج المتعلقة بمجال  -
، وأن القيمة %71.19ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10لية من الدرجة الك(

عند مستوى داللة  ا المجال دال إحصائًياعتبر هذيلذلك  0.00تساوي ) sig(االحتمالية 
a≤0.05. 

بفارق كبير،  6وهذا يشير إلى أن درجة االستجابة لفقرات هذا المجال زادت عن درجة الحياد 
، وهذا يشير من قبل المبحوثين على جميع فقرات هذا المجال كبيرةافقة أن هناك مو  يعنيوهذا 

رات الحكومية زود بهم ديوان الموظفين العام الوزاإلى قناعة المبحوثين بان الموظفين الذين يُ 
 الدينية، ويعزو الباحث هذه الموافقة الثقافة وأخالق المهنةمن السلوكيات  يتمتعون بمستوى عالٍ 

العالقات نية والتي تتميز بالطابع الحسن و تنسجم مع قيم وأهداف الوزارات الفلسطي السائدة والتي
والمرؤوس، باإلضافة إلى  المسئولوبين  ومسئوله،القائمة على االحترام المتبادل بين الموظف 

 .وجود الوالء واالنتماء للعمل
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من قبل ديوان الموظفين  ما درجة كفاءة الموارد البشرية المستقطبة: سادسإجابة السؤال ال
  ؟ العام للوزارات الفلسطينية

  )43(اإلجابة عن السؤال السادس في الجدول رقم 

  )43( رقم جدول
لكل مجال من مجاالت محور  ).sig(الوزن النسبي والوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الكفاءات البشرية

  المجاالت  م
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

%  

ترتيب 
 الفقرة

  المعنوية
p- 

value 
 0.00*  3 68.42 20.99 6.84  المعارف   .1

 0.00*  2 70.51 25.03 7.05 المهارات   .2

 0.00*  1 71.19 25.46 7.12 السلوكيات   .3

 0.00*  69.78 24.73 6.98 امعً  الكفاءات البشريةجميع مجاالت محور 

  a≤0.05عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي دال إحصائيً  •
  

  - : ُتظهر النتائج المتعلقة بمحور الكفاءات البشرية )43(من خالل جدول 

ساوي ي أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من ( 6.98يساوي الوسط الحسابي  -
ا المجال دالة إحصائيًا عتبر هذيلذلك  0.00تساوي ) sig(، وأن القيمة االحتمالية 69.78%

وهذا يشير إلى أن درجة االستجابة لفقرات هذا المجال زادت عن  ،a≤0.05عند مستوى داللة 
مجاالت هذا من قبل المبحوثين على جميع كبيرة وهذا يدل على أن هناك موافقة  6درجة الحياد 

  . المحور

ة من قبل ديوان الموظفين العام ن على أن مستوى الكفاءات البشرية المستقطبو اتفق المبحوث
سهمت في أحيث أظهرت نتائج المجاالت التي ، %69.78جاءت بنسبة  بشكل عام كبيرة حيث

في مكونات الكفاءات البشرية من  قياس مدى توفر الكفاءات البشرية أن هناك تقارب ملحوظ
هذه  أنويالحظ  ،%71.19 إلى% 68.43حيث تتراوح بين ، معارف ومهارات وسلوكيات

كونه الجهة (ديوان الموظفين العام  ك إلى أنإلى حد ما ويعزو الباحث ذلكبيرة النسب ُتعتبر 
توظيف ذوي كفاءة وفق إجراءات تتسم بالشفافية يحرص على ) عن التوظيف المسئولةالحكومية 

  .والموضوعية، وحسب األنظمة المعمول بها
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أكبر  لي ديوان الموظفين العام اهتماًماتحتاج إلى أن يو % 68.19إال أن هذه النسبة 
  :مطلوبة، ويتم ذلك من خالل األتيءات البشرية األكثر مالءمة للوظائف الللحصول على الكفا

العمل على تطوير سياسات وآليات االستقطاب التي ينتهجها ديوان الموظفين العام من  .1
 . جل الوصول إلى أفضل الكفاءات المتوفرة في سوق العملأ

ساس لتحديد مستوى ليل الوظيفي ألنها األحالعمل على تطوير واالهتمام بعملية الت .2
 .المهارات والمعارف التي يجب أن تتوفر في شاغل وظيفة ما

  

العامل الحاسم في تحقيق  بينت أنوالتي ) 2014فتيحة،( دراسة وجاءت هذه النتائج متفقة مع
ودراسة ،  الميزة التنافسية هو العامل البشري الذي يمتلك المهارات والكفاءات والمعارف المتميزة

أن الهدف من تقييم الكفاءات هو إحداث التناسب بين كفاءة والتي توصلت إلى ) 2011آسية، (
والتي توصلت إلى أن ) 2009شلتوت، (دراسة ، الموظفين ومتطلبات المناصب التي يشغلونها

االستثمار في الموارد البشرية في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين كانت بنسبة كبيرة، ودراسة 
التي توصلت إلى أن نسبة توفير الكفاءات في الجامعة اإلسالمية جاء و ) 2013المقادمة، (

والتي توصلت إلى أن محددات الكفاءة ) Saif & others، 2013( ودراسةبنسبة كبيرة،
  .جة كبيرة ولها تأثير على األداء الوظيفير كانت بد) المهارة(و)المعرفة(

  

  :الفرضياتاختبار 

  :")الرئيسة" األولىالفرضية (متغيرين من متغيرات الدراسة بين اختبار الفرضيات حول العالقة 
  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة  :الصفريةالفرضية 
  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة :البديلةالفرضية 

  

فإنــــه ال يمكــــن رفــــض  a≤0.05الداللــــة  أكبــــر مــــن مســــتوى Sig.(P-value)إذا كانــــت      
ـــرات  الفرضـــية ـــة إحصـــائية بـــين متغيـــرين مـــن متغي الصـــفرية وبالتـــالي ال توجـــد عالقـــة ذات دالل
فيـتم رفـض الفرضـية a≤0.05 أقـل مـن مسـتوى الداللـة Sig.(P-value)أمـا إذا كانـت  الدراسـة،

إحصـائية بـين متغيـرين مـن  الصفرية وقبول الفرضـية البديلـة القائلـة بأنـه توجـد عالقـة ذات داللـة
  .متغيرات الدراسة
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ــة الســؤال ال ــام : ســابعإجاب ــوان المــوظفين الع ــة احتياجــات وزارات الســلطة بمــا عالقــة دي تلبي
  ؟ الوطنية من الكفاءات البشرية

 0.05 (توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الرئيسية األولىالفرضية 
≤α  (تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات درجة عام و بين دور ديوان الموظفين ال

  .البشرية

  ) 44(جدول 
معامل االرتباط بين دور ديوان الموظفين العام ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات 

  البشرية

  الفرضية
  بيرسونمعامل 

  لالرتباط
  القيمة االحتمالية

(Sig.) 
بـين دور ديـوان )  α≥ 0.05 (توجد عالقة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 

 0.00 *0.808  الموظفين العام ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية

  .a≤0.05عند مستوي داللة  ااالرتباط دال إحصائيً * 

ــــم  ــــاط يســــاوي) 44(يبــــين جــــدول رق ــــة  ،0.808 أن معامــــل االرتب وأن القيمــــة االحتمالي
)Sig. ( 0.05الداللة  ىوهي أقل من مستو  0.00تساوي ≤ α يدل على وجود عالقة ذات  وهذا

  .دور ديوان الموظفين العام وتلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشريةداللة إحصائية بين 
  

توضــح هــذه الفرضــية وجــود عالقــة طرديــة بــين الــدور الــذي يقــوم بــه ديــوان المــوظفين العــام 
) مجموعــة التوظيــف(وظــائف المــوارد البشــرية باســتقطاب الكفــاءات البشــرية مــن خــالل ممارســة 

وبــين مســتوى تــوفر الكفــاءات البشــرية التــي يــتم تزويــد الــوزارات الفلســطينية بهــا مــن قبــل ديــوان 
زادت نسبة الدور الذي يؤديه ديوان الموظفين العام من خالل ممارسته  الموظفين العام، أي كلما
ت جـودة كفـاءة المـوارد البشـرية التـي تـزود بهـا ، زاد)مجموعـة التوظيـف(لوظائف الموارد البشرية 

  .الوزارات الفلسطينية
  

والتـي توصـلت إلـى أن هنـاك ارتبـاط وثيـق ) 2009شـلتوت،(واتفقت هذه النتيجة مـع دراسـة 
والتــي ) Rehman، 2009(إدارة المــوارد البشـرية وبــين أداء العـاملين، ودراســة  اسـتراتيجيةبـين 

  . إدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفيأظهرت األثر الواقع للممارسات 
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  :التاليةالفرضيات الفرعية  إلىوالختبار هذه الفرضية الرئيسية تم تجزئتها 

بين دور ديوان الموظفين العام )  α ≥ 0.05 (توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى   .1
 . ت البشريةفي التحليل الوظيفي ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءا

  
  )45(جدول رقم 

دور ديوان الموظفين العام في التحليل الوظيفي ودرجة تلبية احتياجات معامل االرتباط بين 
 .الوزارات من الكفاءات البشرية

  الفرضية
  بيرسونمعامل 

  لالرتباط
  القيمة االحتمالية

(Sig.) 

 بين دور)  α ≥ 0.05( توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ديوان الموظفين العام في التحليل الوظيفي ودرجة تلبية احتياجات الوزارات 

   .من الكفاءات البشرية
0.699* 0.00 

  .α≥ 0.05 عند مستوي داللة ااالرتباط دال إحصائيً * 
  
  

) .Sig(وأن القيمــة االحتماليــة  ،0.699 أن معامــل االرتبــاط يســاوي) 45(يبــين جــدول رقــم 
وهـذا يـدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة  α≥ 0.05ن مسـتوي الداللـة وهي أقـل مـ 0.00تساوي 

بـين دور ديـوان المـوظفين العـام فـي التحليـل الـوظيفي ودرجـة تلبيـة احتياجـات الـوزارات إحصائية 
   .من الكفاءات البشرية

، فــي عمليــة توظيــف المــوارد البشــرية حــث يعتبــر هــد يمثــل التحليــل الــوظيفي عنصــًرا مهًمــا
عملية التوظيـف، بدايـة مـن التخطـيط للمـوارد البشـرية وانتهـاًء بـالتعيين،  هتبنى علي الذياألساس 

فمــن خاللــه يمكــن تحديــد نوعيــة األفــراد المطلــوبين لشــغل وظيفــة مــا بكفــاءة وفاعليــة، حيــث يــتم 
مــن حيــث المؤهــل العلمــي المطلــوب، والمهــارات والمعــارف التــي  ةتحديــد متطلبــات شــاغل الوظيفــ

  .ا هذا الشخصيجب أن يتمتع به

ـــوزارات مـــن  ـــوظيفي ودرجـــة تلبيـــة احتياجـــات ال ـــل ال ـــة بـــين التحلي ـــدل العالقـــة الطردي كمـــا وت
عمليــة تعيــين النهــوض بأنــه إذا مــا أراد ديــوان المــوظفين العــام والــوزارات  علــىالكفــاءات البشــرية، 
مســـتوى ب المباشـــر لعالقتهـــا اً بعمليـــة التحليـــل الـــوظيفي نظـــر م االهتمـــا يجـــبالكفـــاءات البشـــرية، 

  .الكفاءات
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والتي توصلت إلى أن التحليل ) Saif & others، 2013(واتفقت هذه النتائج مع دراسة 
) Rehman، 2009(ودراسة  ،ببعضهما بشكل كبير جًداالوظيفي واألداء الوظيفي مرتبطان 

انهما علمًا .أظهرت األثر الواقع للممارسات إدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفيوالتي 
الدراستان الوحيدتان اللذان تناولتا وظيفة التحليل الوظيفي وعالقتها بالكفاءة واألداء، ويعزو 
الباحث هذا االتفاق كون وظيفة التحليل الوظيفي هي األساس لوظائف إدارة الموارد البشرية 

ن المهام الوظيفية التي يفترض أ(والتي تشكل مخرجات من وصف وظيفي ومواصفات وظيفية 
والتي تعتبر أساس إجراءات الوظائف األخرى من ) يتمتع بها الكادر البشري المنوي استقطابه

  .تخطيط للموارد واستقطاب واختيار وتعيين للكوادر البشرية ذات الكفاءة
  

بـين دور ديـوان المـوظفين العـام ) α≥ 0.05(توجد عالقة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  .2
  .ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية في تخطيط الموارد البشرية

  

 )46( رقم جدول
دور ديوان الموظفين العام في تخطيط الموارد البشرية ودرجة تلبية معامل االرتباط بين 

  احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية

  الفرضية
  بيرسونمعامل 

  لالرتباط
  القيمة االحتمالية

(Sig.) 

بين دور )  α ≥ 0.05( داللة إحصائية عند مستوى  توجد عالقة ذات
ديوان الموظفين العام في تخطيط الموارد البشرية ودرجة تلبية احتياجات 

  الوزارات من الكفاءات البشرية
0.703* 0.00 

  .α≥ 0.05 عند مستوي داللة ااالرتباط دال إحصائيً * 
  

) .Sig(وأن القيمــة االحتماليــة  ،0.703 أن معامــل االرتبــاط يســاوي) 46(يبــين جــدول رقــم     
وهـذا يـدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة  α≥ 0.05وهي أقـل مـن مسـتوي الداللـة  0.00تساوي 

دور ديــوان المــوظفين العــام فــي تخطــيط المــوارد البشــرية ودرجــة تلبيــة احتياجــات إحصــائية بــين 
  .الوزارات من الكفاءات البشرية

الثانيـة فـي عمليـة اسـتقطاب وتعيـين المـوارد البشـرية، وة طـيعتبر تخطيط الموارد البشـرية الخ
ا ألنــه يعتبــر الخطــة المســتقبلية التــي يمكــن مــن أهميــة قصــوى بالنســبة للمؤسســة، نظــرً  تعتبــر ذو

، وكيفيــة توفيرهــا، حيــث ياجاتهــا مــن المــوارد البشــرية، كًمــا، ونوًعــاخاللهــا أن تحــدد المؤسســة احت
ادة توزيــع المــوارد البشــرية حســب، الوظــائف بمــا يتوافــق يســاعد التخطــيط للمــوارد البشــرية فــي إعــ

ـــي  ـــي حـــال اســـتغالل الفـــائض ف ـــات البشـــرية المتاحـــة ف ـــات شـــغل هـــذه الوظيفـــة واإلمكاني ومتطلب
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يعمـــل علـــى تحديـــد أعـــدادها، أن فمـــن شـــأنه  ةالمؤسســـة، وفـــي حـــال الحاجـــة إلـــى المـــوارد الجديـــد
  . احة لشغل تلك الوظيفةالكفاءات المت أفضلونوعياتها مما يساعد على توظيف 

كما وتدل العالقة الطردية بين التخطيط للموارد البشرية ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من 
الكفــاءات البشــرية، علــى انــه إذا مــا أراد ديــوان المــوظفين العــام والــوزارات الوصــول إلــى الكفــاءات 

 التأثيرهـ اً ط للموارد البشـرية، نظـر ة التخطياالهتمام بعملي وبة من حيت الكم والنوعية، فيجبالمطل
  .المباشر على مستوى الكفاءات

جميــع الدراســات الســابقة التــي تناولــت تخطــيط المــوارد البشــرية  اتفقــت هــذه النتــائج مــعوقــد 
لتخطـــيط  اكبيـــرً  اثـــرً أوالتـــي توصـــلت إلـــى أن هنـــاك ) 2008أحمـــد، (دراســـة ك وعالقتهـــا بالكفـــاءة،

) 2008عـدوان، (داء العـاملين فـي الشـركات الفلسـطينية، ودراسـة الموارد البشرية وتنميتها علـى أ
والتي توصلت إلى وجود مؤشرات عن وجود عالقة بين تخطيط القوى البشرية وأهداف المؤسسـة 

والتي بينـت أن عمليـة التخطـيط للمـوارد البشـرية ) 2008عودة، (، ودراسة ستراتيجيةاالوخططها 
عـداد الجيـد لمـلء الشـواغر الوظيفيـة فـي الوقـت المناسـب، التي تقوم بهـا الجامعـات تسـهم فـي اإل

  .مما يساعد في عدم عرقلة العملية التعليمية
والتي توصلت الى انه توجد عالقة إيجابية بـين ) 2006الحياصات، (كما اتفقت مع دراسة 

، اكفــاءة وفاعليــة اســتراتيجيات تخطــيط المــوارد البشــرية فــي المؤسســات الصــحية واإلداريــة واداؤهــ
ويعــزو الباحــث هــذا االتفــاق الــى ان األســاس العلمــي الصــحيح لعمليــة التخطــيط للمــوارد البشــرية 
يؤدي بالضرورة الي تزويد المؤسسات بالكفاءة المطلوبة، خاصة ان الغرض من هذه العملية هو 

  .تحديد االحتياج من الكوادر البشرية كمًا ونوعًا وفي الوقت المطلوب
بـين دور ديـوان المـوظفين العـام ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مسـتوى  توجد عالقة ذات داللة .3

 .في االستقطاب ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية
  

  )47( رقم جدول
دور ديوان الموظفين العام في االستقطاب ودرجة تلبية احتياجات الوزارات معامل االرتباط بين 

 .من الكفاءات البشرية

  الفرضية
  بيرسونامل مع

  لالرتباط
  القيمة االحتمالية

(Sig.) 

بين دور )  α ≥ 0.05( توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ديوان الموظفين العام في االستقطاب ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من 

  الكفاءات البشرية
*0.748  0.00  

  .α≥ 0.05 عند مستوي داللة ااالرتباط دال إحصائيً * 
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) .Sig(، وأن القيمـة االحتماليـة 0.748أن معامـل االرتبـاط يسـاوي ) 47(ن جدول رقـم يبي
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α≥ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة  0.000تساوي 

ـــوزارات مـــن إحصـــائية  دور ديـــوان المـــوظفين العـــام فـــي االســـتقطاب ودرجـــة تلبيـــة احتياجـــات ال
  .الكفاءات البشرية

في عملية استقطاب الكفاءات البشرية، حيث أن نجاح  جًدا ةمهمر عملية االستقطاب تعتب
عملية االستقطاب بشكل جديد يؤدي بالضرورة إلى استقطاب أكبر عدد من الكوادر البشرية 

صول على أفضل الكفاءات المتاحة بما العمل، مما يعزز فرص اختيار والح المتاحة في سوق
  .فةيتناسب ومتطلبات الوظي

الكفاءات البشرية،  ومستوىوجود عالقة بين االستقطاب يبين ) 47(الجدول رقم  إنوحيث 
فإنه يتوجب ديوان الموظفين العام، العمل وبشكل مستمر على تطوير آليات لالستقطاب وفق 

  .تساعد على جذب واستقطاب الكفاءات المطلوبة التي واألنظمة والمعايير الدولية
  

 مع جميع الدراسات السابقة التي تناولت عالقة االستقطاب بالكفاءة، جواتفقت هذه النتائ
والتي توصلت إلى أن وجود سياسة واضحة لتخطيط وتطوير طرق ) 2009شلتوت، (دراسة ك

القاضي، (ثر كبير على تعظيم االستثمار في هذه الموارد، ودراسة أاستقطاب الموارد البشرية له 
بين االستقطاب والتعيين والتدريب وبين أداء  اوثيقً  اك ارتباطً والتي توصلت إلى أن هنا) 2012

والتي أكدت أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية )2004المعشر، الهيتي، ( العاملين، ودراسة 
 & Mohammad(بين استقطاب وظائف اإلدارة العليا وبين األداء في هذا المنصب، ودراسة 

others، 2014 ( إلى أن االستقطاب واالختيار والتعويضات لها عالقة والتي أشارت نتائجها
 &Kepha(، ودراسة ظيفي في معهد المهارات الماليزيذات داللة إحصائية باألداء الو 

others، 2012 ( االستقطاب والتي توصلت إلى أن هناك عالقة إيجابية بين أداء العاملين و
ستقطاب من إعالنات داخلية وخارجية ألن إجراءات اال واالختيار بدرجة كبيرة، ويعزو الباحث

تستوجب اإلفصاح عن المعلومات ذات العالقة بالوظيفة المطلوبة من مهام ومؤهالت 
العائد المادي المرتبط بالوظيفة، مما يساعد في استقطاب  إلىومتطلبات شغلها، باإلضافة 

جود مساحة كبيرة العديد من الموارد البشرية ذات الموصفات المختلفة وبالتالي يؤدي الى و 
  .الختيار أفضل الكفاءات المستقطبة
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بين دور ديوان الموظفين ) α ≥ 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
 .العام في االختيار ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية

  

 )48( رقم جدول
ختيار ودرجة تلبية احتياجات الوزارات دور ديوان الموظفين العام في االمعامل االرتباط بين 

 من الكفاءات البشرية

  الفرضية
  بيرسونمعامل 

  لالرتباط
  القيمة االحتمالية

(Sig.) 

بين دور )  α ≥ 0.05( توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ديوان الموظفين العام في االختيار ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من 

  الكفاءات البشرية
*0.763  0.00 

  .α≥ 0.05 عند مستوي داللة ااالرتباط دال إحصائيً * 

) .Sig(، وأن القيمــــة االحتماليــــة 0.763أن معامــــل االرتبــــاط يســــاوي) 48(يبـــين جــــدول رقــــم     
وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة  α≥ 0.05وهــي أقــل مــن مســتوي الداللــة  0.00تســاوي 

في االختيار ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات  دور ديوان الموظفين العامإحصائية بين 
  .البشرية

أن عملية اختيار الموارد البشرية هي عملية تعتمد بالدرجة األولى على مدى جودة العمليات 
السابقة من تحليل وظيفي وتخطيط واستقطاب فكلما كانت هذه العمليات سليمة، كلما زادت فرص 

المرشحين المتقدمين لوظيفة ما، وبالتالي يمكن القول بأن عملية اختيار أفضل الكفاءات من 
  . االختيار السليمة للكفاءات البشرية المطلوبة هي نتاج العمليات السابقة

وجود عالقة بين االختيار ودرجة كفاءة الموارد البشرية، فإنه ) 48(الجدول رقم  أنوحيث 
الختيار أفضل على إتباع أفضل الطرق، ر يتوجب ديوان الموظفين العام، العمل وبشكل مستم

الكفاءات التي تناسب لوظيفة المطلوبة، وذلك من خالل االستعانة بالخبراء والمختصين في عملية 
  .االختيار، وكذلك تطوير آليات وطرق االختيار بشكل مستمر يضمن االختيار الجيد للكفاءات

والتي أشارت نتائجها إلى أن ) Mohammad & others، 2014(واتفقت هذه النتائج مع دراسة 
االستقطاب واالختيار والتعويضات لها عالقة ذات داللة إحصائية باألداء الوظيفي في معهد 

ن هناك عالقة معنوية بين أ تكدأوالتي ) Mudashiru، 2013(المهارات الماليزي، ودراسة 
 ،Kepha& others(، ودراسة اءاألدوبين ) الجدارة(االستقطاب واالختيار المبني على االستحقاق 

والتي توصلت إلى أن هناك عالقة إيجابية بين أداء العاملين واالستقطاب واالختيار بدرجة ) 2012
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، ويعزو الباحث هذا االتفاق إلى أن إجراءات االختيار تتم من اجل اختيار أفضل المرشحين كبيرة
وبالتالي فان إتباع إجراءات اختيار  المتقدمين لشغل وظيفة ما بما يتناسب مع متطلبات شغلها،

  .صحيحة يؤدي بالضرورة إلى اختيار الكفاءة التي تناسب الوظيفة المطلوبة

والتي أظهرت أن أفراد العينة ) 2012الخالدي، (واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
قدراتهم  محايدين حول عملية اختيار وتعيين ضباط وأفراد الشرطة حيث يتم تعيينهم بعد فحص

العقلية ونسبة ذكائهم نظًرا ألن التعيينات لضباط الشرطة تتم بناًء على فحص الهيئة فقط دون 
ختبارات القدرات العقلية والذكاء، ويعزو الباحث هذا االختالف الى ان هذه الدراسة اجتياز ا

رية عنها أجريت على الشق العسكري والتي تختلف شروط اختيارهم وتعيينهم في الوظيفة العسك
  .في الوظيفة المدنية

  

بين دور ديوان الموظفين العام ) α ≥ 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5
 .في التعيين ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية

  

  )49( رقم جدول
ياجات الوزارات من دور ديوان الموظفين العام في التعيين ودرجة تلبية احتمعامل االرتباط بين 

 الكفاءات البشرية

  الفرضية
  بيرسونمعامل 

  لالرتباط
  القيمة االحتمالية

(Sig.) 

بين دور ديوان  )α≥ 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  .الموظفين العام في التعيين ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية

*0.763  0.00 

  .α≥ 0.05 عند مستوي داللة اال إحصائيً االرتباط د* 

) .Sig(، وأن القيمــة االحتماليــة 0.763 أن معامــل االرتبــاط يســاوي) 49(يبــين جــدول رقــم     
وهـذا يـدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة  α≥ 0.05وهي أقـل مـن مسـتوي الداللـة  0.00تساوي 

ـــين  ـــة إحصـــائية ب ـــوان المـــوظفين العـــام فـــي التعيـــين ودرجـــة تلبي ـــوزارات مـــن دور دي احتياجـــات ال
  .الكفاءات البشرية

وجود عالقة بين التعيين ودرجة كفاءة الموارد البشرية، يبين ) 49(الجدول رقم  أنوحيث  
فإنه يتوجب ديوان الموظفين العام، العمل وبشكل مستمر على تطوير األنظمة واإلجراءات 

  .المطلوبة لشغل وظيفة ما الخاصة بالتعيين بما يحقق القدرة على تعيين أفضل الكفاءات
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 اوثيقً  اوالتي توصلت إلى أن هناك ارتباطً ) 2012القاضي، (واتفقت هذه النتائج مع دراسة 
والتي ) 2006الحياصات، (بين االستقطاب والتعيين والتدريب وبين أداء العاملين، ودراسة 

تيار والتعيين في االخ استراتيجيةتوصلت إلى أن هناك عالقة إيجابية بين كفاءة وفعالية 
ها المؤسسي، ويعزو الباحث هذا االتفاق إلى أن جميع هذه ئداأالمؤسسات الصحفية األردنية و 

  .الدراسات أجريت على الشق المدني

والتي أظهرت أن أفراد العينة ) 2012الخالدي، (واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
الشرطة حيث يتم تعيينهم بعد فحص قدراتهم محايدين حول عملية اختيار وتعيين ضباط وأفراد 

العقلية ونسبة ذكائهم نظًرا ألن التعيينات لضباط الشرطة تتم بناًء على فحص الهيئة فقط دون 
ختبارات القدرات العقلية والذكاء، ويعزو الباحث هذا االختالف الى ان هذه الدراسة اجتياز ا

ارهم وتعيينهم في الوظيفة العسكرية عنها أجريت على الشق العسكري والتي تختلف شروط اختي
  .في الوظيفة المدنية

هل يوجد اثر ذو داللة إحصائية لدور ديوان الموظفين العام على تلبية : إجابة السؤال الثامن 
  .احتياجات الوزارات الفلسطينية من الكفاءات البشرية

بين دور ديوان ) α≥0.05(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثانية

الموظفين العام ودرجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية، وذلك باستخدام نموذج 
  .                      االنحدار الخطي المتعدد

  )50(جدول 
  تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار

  المتغيرات المستقلة
معامالت 

االنحدار الغير 
  قياسية

  ريخطأ معيا
معامالت االنحدار 

  القياسية
قيمة 
 االختبار

Sig.  

 0.00 7.765  5.406 41.981  المقدار الثابت

 0.00 6.267 379. 093. 581. عملية االختيار

 0.00 6.619 297. 080. 532.  التحليل الوظيفي

 0.00 3.762 222. 180. 678.  التعيين
 

 Rمعامل االرتباط 
 معامل التحديد
R Square 

 ل التحديد المعدلمعام
Adjusted R 

Square 

  انحراف الخطأ
Std. Error of 
the Estimate  

اختبار 
 Fالنموذج 

Sig. 

.812 .659 .656 21.366 211.711 0.00 
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ديوان الموظفين العام ودرجـة تلبيـة احتياجـات الـوزارات مـن الكفـاءات للوقوف على مستوى تأثير 
ويمكـــن  Stepwiseباســـتخدام طريقـــة ار المتعـــدد اســـتخدم الباحـــث اختبـــار االنحـــد ،البشـــرية

  :) 50(من خالل النتائج الظاهرة في الجدول  يلياستنتاج ما 
  

درجـة تلبيـة احتياجـات أن مسـتوى  Stepwiseيبين نموذج االنحدار النهـائي باسـتخدام طريقـة   - أ
ت داللـة وهـو يمثـل المتغيـر التـابع يتـأثر بصـورة   جوهريـة وذا الوزارات من الكفاءات البشـرية
 ).والتعيين التحليل الوظيفي عملية االختيار،(إحصائية بكل من المتغيرات 

 

تــم اســـتبعاد كــال مـــن المتغيــرات التاليـــة لعــدم وجـــود تــأثير ذا داللـــة إحصــائية حســـب طريقـــة    - ب
Stepwise  والمتغيــرات المســتقلة درجــة تلبيــة احتياجــات الــوزارات مــن الكفــاءات البشــريةبــين 

 ).لبشرية وعملية االستقطابتخطيط الموارد ا(
  

من التغير % 65.6وهذا يعني أن  0.656أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد يساوي    - ت
يعـود إلـى تـأثير المتغيـرات المسـتقلة  درجة تلبية احتياجات الـوزارات مـن الكفـاءات البشـريةفي 

وامـل أخـرى تـؤثر علـى يعـود لع% 34.4والبـاقي ) والتعيـين التحليـل الـوظيفي عملية االختيار،(
 .تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية المتغير التابع درجة

  

  :التأثيرمعادلة 

عملية (0.581+ 41.981=  درجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية -
  )التعيين( 0.678) + التحليل الوظيفي( 0.532) + االختيار

وعند زيادة القدرة على عملية  التعيينوتثبيت  ظيفيالتحليل الو في حالة تثبيت قيمة  -
  ).0.581(المتغير التابع بمقدار  إلى زيادةدي ؤ االختيار بمقدار وحدة واحدة ي

وعند زيادة التحليل الوظيفي بمقدار  التعيينوتثبيت  عملية االختيارفي حالة تثبيت قيمة  -
  ).0.532(المتغير التابع بمقدار  إلى زيادةوحدة واحدة يودي 

وعند زيادة التعيين بمقدار  التحليل الوظيفيوتثبيت  عملية االختيارفي حالة تثبيت قيمة  -
 )0.678(المتغير التابع بمقدار  إلى زيادةدي ؤ وحدة واحدة ي

على درجة تلبية ) التحليل الوظيفي، االختيار، التعيين(مما تقدم يتضح اثر وظائف 
ة، ومدى تأثير كل وظيفة على درجة التلبية مما احتياجات الوزارات من الكفاءات البشري

  .بهذه الوظائفيدعو ديوان الموظفين العام زيادة االهتمام 
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على درجة تلبية ) التخطيط للموارد البشرية، واالستقطاب(كما يتضح غياب اثر وظيفتي 
  .احتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية

د البشرية على مستوى كفاءة الموارد المزودة ويعزو الباحث غياب أثر وظيفة تخطيط الموار 
للوزارات الحكومية من قبل الديوان إلى أن هناك مجموعة من محددات تطبيق هذه الوظيفة 
بالشكل المنشود منها عدم وجود طريقة علمية واضحة ومعتمدة لكل وزارة في تحديد احتياجاتها 

كل ما ُيطلب من كل وزارة يتاح وذلك  ليس هعالوة على أن ،الحقيقية وأولويات هذا االحتياج
بسبب محدودية األعداد المقرة من قبل الموازنة لكل وزارة وبالتالي فهي تحد من فعالية هذه 

نها ال تلبي االحتياج من حيث التخصص إالوظيفة وأثرها على الكفاءات المستقطبة حيث 
  .الدقيق

ذه الوظيفة على مستوى الكفاءات عدم ظهور أثر لهأن أما وظيفة االستقطاب فيرى الباحث 
التي يتم تزويد الوزارات بها إلى أن هذه الوظيفة هي مجموعة من اإلجراءات المقرة بالقانون 

 وبالتالي فإن الكتشاف المرشحين المحتملين للقيام بالوظيفة والساعية لجذبهم للعمل في الوزارات 
   .في عملية االختيار تظهر مخرجاتها

على درجة تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات وظيفة االختيار  رثأويعزو الباحث 
تعتمد على مجموعة من الضوابط والمعايير التي تسعى لتوفير وظيفة االختيار  أن إلىالبشرية 

فبتطوير وتحسين تلك الضوابط والمعايير  ،كثر كفاءة للوظيفة المتاحةاألالكوادر األكثر مالءمة و 
  .فضل من الكفاءات البشريةيؤدي ذلك الختيار األ

درجة تلبية احتياجات على  األقوىوبخصوص وظيفة التحليل الوظيفي فقد ظهر لها التأثير 
 األساسن وظيفة التحليل الوظيفي هي حجر الوزارات من الكفاءات، ويعزو الباحث ذلك نظرًا أل

تيار وتعيين لذلك كان التي تبنى عليه باقي الوظائف من تخطيط للموارد البشرية واستقطاب واخ
، حيث أن مخرجاتها من وصف وظيفي ومهام ومتطلبات على مستوى الكفاءات األقوى أثرها

  .وظيفية يتم االستناد إليها في إتمام إجراءات الوظائف األخرى من استقطاب واختيار وتعيين

الكفاءات  لهذه الوظيفة على مستوىثر أوجود النتائج  أظهرتوبالنسبة لوظيفة التعيين فقد 
كون وظيفة التعيين هي خالصة الوظائف الخاصة بمجموعة  إلىالبشرية، ويعزى ذلك 
  .ثر على مستوى الكفاءاتأالتوظيف، لذلك كان لها 
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   :الثالثة الفرضية

فـــي متوســـطات اســـتجابة ) a≤0.05(توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى   . أ
وزارات الســــلطة الوطنيــــة  تلبيــــة دور ديــــوان المــــوظفين العــــام فــــي"المبحــــوثين حــــول 

- العمـر-الجـنس(تعزي للمتغيرات الشخصية التالية " الفلسطينية من الكفاءات البشرية
 ).العمل مكان-الخبرة  سنوات-العملي  المؤهل-الوظيفة  نوع

فــي متوســطات اســـتجابة ) α≥0.05(توجــد فــروق ذات داللـــة إحصــائية عنــد مســـتوى : أوال
احتياجات وزارات السلطة الوطنية  تلبيةان الموظفين العام في دور ديو " المبحوثين حول 

  .تعزي للمتغير الجنس" الفلسطينية 
  

  )51(جدول رقم 
  الجنسلمتغير  –" independent sample t. testنتائج 

 المجال
  االختبار قيمة  المتوسطات

 
  االحتمالية القيمة
)Sig.( أنثى  ذكر 

 0.005 2.804- 6.95 6.30  التحليل الوظيفي
 0.012 2.505- 6.99 6.42 تخطيط الموارد البشرية

 0.413  - 0.820 7.24 7.06 عملية االستقطاب
 0.180 - 1.344 7.31 7.01 عملية االختيار

 0.454 0.750 - 7.30 7.13 التعيين
مجموعة (وظائف الموارد البشرية 

  )التوظيف
6.75 7.15 1.961- 0.050  

   - :تييتبين اآل) 51(جدول رقممن النتائج الموضحة في ال

 independent "لعينتين مستقلتين ) ت( الختبارالمقابلة .) Sig(أن القيمة االحتمالية  -
sample t. test  " 0.05أقل من مستوى الداللة ≤ α التحليل الوظيفي  بالنسبة لمجال

عام في دور ديوان الموظفين ال(تخطيط الموارد البشرية في المحور المتمثل في  ومجال
حيث كانت ) تزويد احتياجات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية من الكفاءات البشرية

نه توجد فروق ذات داللة أ، وبذلك يمكن استنتاج 0.012، 0.005يهما على التوالي نسبت
تخطيط  التحليل الوظيفي ومجال إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمجال

هذا يشير إلى أن قناعة  حيث كانت لصالح اإلناث، ،لمتغير الجنسزى الموارد البشرية تع
اإلناث ممن يشغلون وظائف إشرافية بدور ديوان الموظفين العام في مجال التحليل 
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وبالرغم من أن  ويعزو الباحث ذلك الوظيفي وتخطيط الموارد البشرية جاءت بنسبة كبيرة،
 إال أن النسبة كانت لصالح ،)3(ملحق رقم  )%16.25(نسبة اإلناث في الوظائف االشرافية 

 الثقةيهن تولدت لدقد تكون ألن اإلناث بمجرد تقلدهن لوظائف إشرافية اإلناث، وذلك نظرًا 
الدافع والحافز للعمل بجدية وٕايجابية لتحقيق  نمل المؤسسي بالحكومة، ويكون لديهفي الع
 .من التقدم على الصعيد المهني المزيد

توجد فروق ذات  والتي توصلت الى أنه) 2007صيام،(مع دراسة راسة وتتفق هذه الد
 .يعزى إلى الجنسفعالية إدارة وتنمية الموارد البشرية داللة إحصائية حول 

والتي توصلت إلى عدم وجود ) 2008عدوان، (اختلفت نتائج هذه الدراسة مع ودراسة 
مية فيما يتعلق بتخطيط القوى حكو الفروق ذات داللة إحصائية بين المؤسسات الصحية غير 

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ) 2007الطهراوي، (العاملة تعزى إلى الجنس، ودراسة 
وتنمية الموارد  استراتيجيةذات داللة إحصائية حول درجة استجابة المبحوثين حول دور 

الباحث ، ويعزو البشرية على األداء المؤسسي للمنظمات غير الحكومية يعزى إلى الجنس
هذا االختالف إلى أن جميع تلك الدراسات أجريت في مؤسسات غير حكومية حيث ال يتم 

 .التفريق بين الجنسين في إشراك كل منهم التحليل والتخطيط للموارد البشرية
  

 independent "لعينتين مستقلتين ) ت( الختبارالمقابلة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  -
sample t. test "  من مستوى الداللة أكبرa≤0.05  دور ديوان الموظفين (لمحور بالنسبة

والمتمثلة  )احتياجات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية من الكفاءات البشريةالعام في تزويد 
، وبذلك يمكن استنتاج 0.058 حيث كانت بنسبة) االستقطاب واالختيار والتعيين(مجالفي 

ة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا نه ال توجد فروق ذات داللأ
دور ديوان الموظفين لالمبحوثين  راءآبين نه ال يوجد اختالف أأي  المحور تعزى إلى الجنس،

 البشرية تعزىاحتياجات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية من الكفاءات العام في تزويد 
التوظيف التي يتبعها ديوان الموظفين العام إجراءات ذلك إلى أن ، ويعزو الباحث للجنس

ظروف العمل اإلداري في الوزارات الحكومية تطبق على الجنسين دون تمييز، باإلضافة ل
متشابهة ويقع تحت اللوائح والقوانين واألنظمة المطبقة والشروط والضوابط التي تحكم العمل 

 .الديوان في عملية التوظيف ، وكذلك أن اإلجراءات المطبقة من قبلبها كل من الجنسين
  

والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة ) 2015عليوة، (وتتفق هذه الدراسة مع دراسة   
إحصائية حول دور سياسات االستقطاب االختيار في تحقيق التنمية اإلدارية في المؤسسات 



165 
 

فروق  والتي أظهرت بأنه ال توجد) 2009شلتوت، (الحكومية يعزى إلى الجنس، ودراسة 
تعظيم  يعلتنمية الموارد البشرية وأثرها  راء أفراد العينة حولآذات داللة إحصائية في 
  .االستثمار يعزى إلى الجنس

والتي توصلت إلى وجود فروق ) 2008صيام، (اختلفت نتائج هذه الدراسة مع ودراسة 
 .رية تعزى إلى الجنسراء عينة الدراسة حول فعالية إدارة الموارد البشآذات داللة إحصائية في 

  

فــي متوســطات اســتجابة ) α≥0.05(توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى : ثانيــا
احتياجات وزارات السلطة الوطنية  تلبيةدور ديوان الموظفين العام في " المبحوثين حول 

  .العمر تعزي لمتغير" الفلسطينية من الكفاءات البشرية

  )52(جدول رقم 
  العمرلمتغير  –" تباين األحاديال"نتائج اختبار 

 المجال
  االختبار قيمة  المتوسطات

  
  االحتمالية القيمة
)Sig.(  فأكثر 46 45-35  35-30  30اقل من 

 0.763 0.387 6.46 6.35 6.57 6.30  التحليل الوظيفي
 0.747 0.409 6.51 6.50 6.53 6.85 تخطيط الموارد البشرية

 0.616 0.599 7.33 7.10 6.98 7.08 عملية االستقطاب
 0.747 0.408 7.28 7.06 7.00 6.96 عملية االختيار

 0.752 0.401 7.34 7.15 7.15 6.94 التعيين
وظائف الموارد البشرية 

  )مجموعة التوظيف(
6.82 6.82 6.80 6.96 0.157 0.925 

 

ابلـة الختبـار المق (.Sig)تبـين أن القيمـة االحتماليـة ) 52(من النتائج الموضـحة فـي الجـدول رقـم
دور ديـوان المـوظفين العـام ( لمحـوربالنسبة  a≤0.05كبر من مستوى الداللة أ" التباين األحادي"

حيـــث كانـــت  )احتياجـــات وزارات الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية مـــن الكفـــاءات البشـــريةفـــي تزويـــد 
وسـطات نـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متأ، وبذلك يمكـن اسـتنتاج  0.925 نسبتها

 راءآبــين نــه ال يوجــد اخــتالف أأي  تقــديرات عينــة الدراســة حــول هــذا المحــور تعــزى إلــى العمــر،
احتياجــات وزارات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دور ديــوان المــوظفين العــام فــي تزويــد لــالمبحـوثين 

عمـر تجـانس أراء العينـة مـن حيـث ال ذلـك إلـىعمر، ويعزو الباحـث لل البشرية تعزىمن الكفاءات 
 45-30( هـم مـن نفـس الفئـة العمريـة تقريًبـا من أفراد عينـة الدراسـة% 75.4حيث أن ما نسبته 

  ).سنة
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والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة ) 2015عليوة، (وتتفق هذه الدراسة مع دراسة   
إحصائية حول دور سياسات االستقطاب االختيار في تحقيق التنمية اإلدارية في المؤسسات 

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات ) 2008عدوان، (ومية يعزى إلى العمر، ودراسة الحك
حكومية فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة تعزى إلى الداللة إحصائية بين المؤسسات الصحية غير 

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول )  2010الطهراوي،(العمر، ودراسة 
وتنمية الموارد البشرية على األداء المؤسسي  استراتيجيةابة المبحوثين حول دور درجة استج

والتي توصلت إلى عدم ) 2006الزرابي، ( للمنظمات غير الحكومية يعزى إلى العمر، ودراسة 
راء أفراد العينة حول عملية تقييم إجراءات اختيار العاملين آوجود فروق ذات داللة إحصائية في 

  .ي وكالة الغوث يعزى إلى العمروتعيينهم ف
والتي أظهرت بأنه توجد فروق ذات ) 2009شلتوت، (وتختلف نتائج هذه الدراسة مع ودراسة   

على تعظيم االستثمار يعزى تنمية الموارد البشرية وأثرها  راء أفراد العينة حولآداللة إحصائية في 
راء آفروق ذات داللة إحصائية في والتي توصلت إلى وجود ) 2008صيام، (إلى العمر، ودراسة 

والتي ) 2009جرغون، (عينة الدراسة حول فعالية إدارة الموارد البشرية تعزى إلى العمر، ودراسة 
راء العاملين حول واقع سياسة االختيار والتعيين في آتوصلت لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

  .الوظائف اإلدارية تعزى إلى العمر
 

ـــد مســـتوى توجـــد فـــ: ثالثـــا ـــة إحصـــائية عن فـــي متوســـطات اســـتجابة ) α≥0.05(روق ذات دالل
احتياجــات وزارات السـلطة الوطنيــة  تلبيـةدور ديــوان المـوظفين العــام فـي " المبحـوثين حـول 

  .الخبرة تعزي لمتغير" الفلسطينية من الكفاءات البشرية

  )53(جدول رقم 
  الخبرةلمتغير  – "التباين األحادي"نتائج اختبار 

 مجالال
  قيمة  المتوسطات

  االختبار
 

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 
 5اقل من
  سنوات

 10اقل من -5
 سنوات

سنوات  10
 فأكثر

 0.285 1.26 6.54 6.29 6.72  التحليل الوظيفي
 0.043 3.181 6.68 6.31 7.00 تخطيط الموارد البشرية

 0.136 2.005 7.20 6.92 7.50 عملية االستقطاب
 0.078 2.576 7.23 6.84 7.39 ارعملية االختي
 0.607 0.499 7.24 7.14 6.92 التعيين

وظائف الموارد البشرية 
  )مجموعة التوظيف(

7.13 6.66 6.95 2.013 0.135 
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  -:يتبين االتي) 53(من النتائج الموضحة في الجدول رقم

ستوى الداللة أقل من م "التباين األحادي"المقابلة الختبار .) Sig(أن القيمة االحتمالية  -
a≤0.05  دور ديوان الموظفين (بالنسبة لمجال تخطيط الموارد البشرية في المحور المتمثل في

حيث كانت ) العام في تزويد احتياجات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية من الكفاءات البشرية
سطات نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متو أ، وبذلك يمكن استنتاج 0.043نسبتها 

لصالح الفئة  تلمتغير الخبرة، كانتخطيط الموارد البشرية تعزى  الدراسة لمجالتقديرات عينة 
أصحاب هذه الفئة هم من حديثي التخرج  الى انويعزو الباحث ذلك  . سنوات خبرة 5أقل من 

ال ثي التعيين في الوظيفة وبالتالي فان فترة توليهم في الوظيفة االشرافية يوحد من الجامعات
تتعدى ثالث سنوات على األكثر وبالتالي فان حكمهم على اإلجراءات الخاصة بهذا المجال هو 

 حكم عام ال يستند على االمتداد الزمني لهذه الوظيفة

والتي توصلت بأنه توجد فروق ذات داللة ) 2007صيام،(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 
) 2008العيلة، (لى سنوات الخبرة، ودراسة ور نظام للموارد البشرية يعزى إطإحصائية حول ت

والتي توصلت لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المرشحين حول واقع عملية التوظيف في 
) 2009شلتوت، (الوظائف اإلدارية بوزارة التربية والتعليم العالي يعزى لسنوات الخبرة، ودراسة 

راء أفراد العينة حول تنمية الموارد آوالتي أظهرت بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
 .على تعظيم االستثمار يعزى إلى سنوات الخبرةثرها أالبشرية و 

والتي توصلت إلى عدم وجود ) 2008عدوان، (اختلفت نتائج هذه الدراسة مع ودراسة 
حكومية فيما يتعلق بتخطيط القوى الفروق ذات داللة إحصائية بين المؤسسات الصحية غير 

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ) 2007الطهراوي، (تعزى إلى الجنس، ودراسة العاملة 
وتنمية الموارد البشرية  استراتيجيةذات داللة إحصائية حول درجة استجابة المبحوثين حول دور 

 . على األداء المؤسسي للمنظمات غير الحكومية يعزى إلى الجنس

تبـين أن فقـد ) ، االسـتقطاب، االختيـار، التعيـينالتحليل الوظيفي(أما بخصوص باقي المجاالت   -
 a≤0.05كبـر مـن مسـتوى الداللـة أ "التبـاين األحـادي"المقابلة الختبـار  (.Sig)القيمة االحتمالية 

ـــي محـــوربالنســـبة  ـــد ( لهـــذه المجـــاالت ف احتياجـــات وزارات دور ديـــوان المـــوظفين العـــام فـــي تزوي
نه ال توجـد فـروق ذات أ، وبذلك يمكن استنتاج )ريةالسلطة الوطنية الفلسطينية من الكفاءات البش

داللة إحصائية بين متوسـطات تقـديرات عينـة الدراسـة حـول هـذا المجـاالت تعـزى لمتغيـر سـنوات 
لتشابه ظروف العمل فـي  ات المبحوثين بمتغير الخبرة نظًراويعزو الباحث عدم تأثر إجاب الخبرة،

خدمـة المدنيـة، كمـا وأن اإلجـراءات التـي ينتهجهـا جميع الوزارات وكذلك خضوعها لنفس قـانون ال
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ديــوان المــوظفين العــام فــي عمليــة التوظيــف ابتــداء مــن التحليــل الــوظيفي وانتهــاًء بــالتعيين هــي 
 .ومعلنه للجميع لذلك لم يؤثر عامل الخبرة في مدة الحكم عليها ثابتةإجراءات أصبحت 

 

ي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة والت) 2015عليوة، (وتتفق هذه الدراسة مع دراسة   
إحصائية حول دور سياسات االستقطاب االختيار في تحقيق التنمية اإلدارية في المؤسسات 

والتي توصلت لعدم وجود فروق ) 2006الزرابي، (الحكومية يعزى إلى سنوات الخبرة، ودراسة 
االختيار والتعيين للعاملين  راء أفراد العينة حول عملية تقييم إجراءاتآذات داللة إحصائية في 

والتي توصلت لعدم ) 2004المعشر، الهيتي، (بوكالة الغوث ُيعزى لسنوات الخبرة، ودراسة 
راء المبحوثين حول عملية االستقطاب في الوظائف آوجود فروقات ذات داللة إحصائية بين 

  .العليا وبين األداء في تلك المناصب يعزى للعوامل الديمغرافية
  

والتـي توصـلت إلـى وجـود فـروق ذات ) 2008صـيام، (فت نتائج هـذه الدراسـة مـع ودراسـة اختل    
داللة إحصائية في أراء عينة الدراسة حول فعالية إدارة الموارد البشرية تعزى لسنوات الخبرة، ودراسة 

والتي توصلت لوجود فروق ذات داللة إحصائية بـين المرشـحين حـول واقـع عمليـة ) 2008العيلة، (
  .وظيف في الوظائف اإلدارية بوزارة التربية والتعليم العالي يعزى لسنوات الخبرةالت

 

ــ فــي متوســطات اســتجابة ) α≥0.05(توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى : ارابًع
احتياجات وزارات السلطة الوطنية  تلبيةدور ديوان الموظفين العام في " المبحوثين حول 

  .المسمى الوظيفي تعزي لمتغير" لبشريةالفلسطينية من الكفاءات ا
  

  )54(جدول رقم 
  المسمى الوظيفي –التباين األحادي"نتائج اختبار 

 المجال
  قيمة  المتوسطات

  االختبار
 

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 
  مدير عام

نائب مدير 
  عام

 رئيس قسم مدير دائرة
رئيس 
 شعبة

 0.477 0.878 6.14 6.47 6.63 6.48 6.47  التحليل الوظيفي
 0.513 0.821 6.32 6.57 6.76 6.45 6.27 تخطيط الموارد البشرية

 0.031 2.689 6.66 7.03 7.43 7.53 7.52 عملية االستقطاب
 0.043 2.495 6.66 6.99 7.39 7.38 7.61 عملية االختيار

 0.174 1.598 6.80 7.17 7.31 7.23 7.75 التعيين
وظائف الموارد البشرية 

  )وظيفمجموعة الت(
7.08 7.00 7.08 6.82 6.49 1.666 0.157 
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  -:يتبين االتي) 54(من النتائج الموضحة في الجدول رقم

 a≤0.05أقل من مستوى الداللة  "التباين األحادي"المقابلة الختبار .) Sig(أن القيمة االحتمالية  -
ور ديــــوان د(فــــي المحــــور المتمثــــل فــــي ي عمليــــة االســــتقطاب وعمليــــة االختيــــار بالنســــبة لمجــــال

) المـوظفين العـام فـي تزويـد احتياجـات وزارات الســلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـن الكفـاءات البشــرية
نـه توجـد فـروق ذات أ، وبـذلك يمكـن اسـتنتاج علـى التـوالي 0.043، 0.031حيث كانت نسـبتها 

تيار ي عملية االستقطاب وعملية االخلمجالالدراسة داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة 
. مــدير عــام و مــدير عــامنائــب لصــالح مســمى وظيفــي  تلمتغيــر المســمى الــوظيفي، كانــتعــزى 

هـــذه المســـميات مـــن الـــذين يشـــاركون فـــي عمليـــة االســـتقطاب أصـــحاب  أن ويعـــزو الباحـــث ذلـــك
لجــان المقــابالت للوظــائف فهــم علــى اطــالع بمــدى  أوواالختيــار ســواء فــي لجــان الفــرز والتــدقيق 

 .يوان في تنفيذ هذه الوظائفنزاهة وشفافية الد
  

والتي أظهرت بأنه توجد فروق ) 2009شلتوت، (واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ودراسة 
على تعظيم تنمية الموارد البشرية وأثرها  راء أفراد العينة حولآذات داللة إحصائية في 

  .االستثمار يعزى إلى المسمى الوظيفي
  

والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات ) 2015عليوة، ( واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة
داللة إحصائية حول دور سياسات االستقطاب االختيار في تحقيق التنمية اإلدارية في 

والتي توصلت ) 2006الزرابي، (المؤسسات الحكومية يعزى إلى المسمى الوظيفي، ودراسة 
ل عملية تقييم إجراءات االختيار راء أفراد العينة حو آلعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 .والتعيين للعاملين بوكالة الغوث يعزى للمسمى الوظيفي
  

فقـد تبـين ) ، التعيـينتخطـيط المـوارد البشـريةالتحليـل الـوظيفي، (أما بخصـوص بـاقي المجـاالت  -
مـــن مســـتوى الداللـــة  أكبـــر" التبـــاين األحـــادي" المقابلـــة الختبـــار  (.Sig)القيمـــة االحتماليـــة أن 

a≤0.05  احتياجـات دور ديـوان المـوظفين العـام فـي تزويـد ( لهـذه المجـاالت فـي محـوربالنسبة
نــه ال توجــد أ، وبــذلك يمكــن اسـتنتاج )وزارات السـلطة الوطنيــة الفلسـطينية مــن الكفــاءات البشـرية

فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة الدراســة حــول هــذا المجــاالت تعــزى 
المسمى الوظيفي الوظيفي، ويعزو الباحث عدم تأثر إجابات المبحوثين بمتغير لمتغير المسمى 

هم يخضعون لنفس إجـراءات وشـروط التنـافس علـى المسـمى اإلشـرافي وبالتـالي تتشـابه نأل نظًرا
ظروف تعيينهم على هذه المسميات أما بخصوص عمليتي التحليل الوظيفي والتخطـيط للمـوارد 
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يــتم إشــراكهم فــي إجراءاتهــا وبالتــالي فــإن حكهــم يتقــارب علــى هــذه  البشــرية فلــيس بالضــرورة أن
 .جراءاتاإل

  

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ) 2008عدوان، (وتتفق هذه الدراسة مع ودراسة     
حكومية فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة الذات داللة إحصائية بين المؤسسات الصحية غير 

  . تعزى للمسمى الوظيفي
  

والتي أظهرت بأنه توجد فروق ) 2009شلتوت، (ت نتائج هذه الدراسة مع ودراسة اختلف
راء أفراد العينة حول تنمية الموارد البشرية وأثرها فيعلى تعظيم آذات داللة إحصائية في 

  .االستثمار يعزى إلى المسمى الوظيفي
  

اسـتجابة فـي متوسـطات ) α≥0.05(توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى : خامسا
احتياجات وزارات السلطة الوطنية  تلبيةدور ديوان الموظفين العام في " المبحوثين حول 

  .المؤهل العلمي تعزي لمتغير" الفلسطينية من الكفاءات البشرية
  

  )55(جدول رقم 
  المؤهل العلمي–التباين األحادي "نتائج اختبار 

 المجال
 قيمة  المتوسطات

  االختبار
 

 القيمة
  ةاالحتمالي

)Sig.( 
ثانوية عامة 

  فما دون
دبلوم 
  متوسط

 دراسات عليا بكالوريوس

 0.533 0.733 6.28 6.44 6.83 6.43  التحليل الوظيفي
 0.415 0.953 6.45 6.50 7.03 6.72 تخطيط الموارد البشرية

 0.866 0.243 7.13 7.07 7.13 7.64 عملية االستقطاب
 0.750 0.404 7.22 7.02 6.93 7.38 عملية االختيار

 0.856 0.257 7.15 7.14 7.24 7.74 التعيين
وظائف الموارد البشرية 

  )مجموعة التوظيف(
7.13 7.01 6.81 6.82 0.219 0.883 

  

" المقابلـة الختبـار  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ) 55(من النتائج الموضحة في الجدول رقم
دور ديــوان المــوظفين ( لمحــوربالنســبة  α ≥ 0.05كبــر مــن مســتوى الداللــة أ" التبــاين األحــادي

حيـث كانـت ) العام في تزويد احتياجات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية من الكفاءات البشـرية
نــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات أ، وبــذلك يمكــن اســتنتاج 0.932نســبتها
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نـه ال يوجـد اخـتالف أأي  المؤهـل العلمـي،تقديرات عينة الدراسة حول هذا المحـور تعـزى لمتغيـر 
ــين  احتياجــات وزارات الســلطة الوطنيــة دور ديــوان المــوظفين العــام فــي تزويــد لــالمبحــوثين  راءآب

لمتغير المؤهل العلمي، ويعزو الباحث عـدم تـأثر إجابـات  البشرية تعزىالفلسطينية من الكفاءات 
هـــو شــرافية إلوظيفــة اأي  لتنـــافس علــىالمبحــوثين بمتغيــر المؤهــل العلمـــي إلــى أن مــن شــروط ا

، وأن نســبة حملـــة مؤهـــل مـــادون )البكـــالوريوس(حصــول المتنـــافس علـــى الدرجــة العلميـــة األولـــى 
ــــة البكــــالوريوس %) 11(ال تتعــــدى البكــــالوريوس             مــــن عينــــة الدراســــة لــــذلك فتــــأثير األكبــــر لحمل

  . أعلىفما 
  

والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة ) 2015عليوة، (وتتفق هذه الدراسة مع دراسة   
إحصائية حول دور سياسات االستقطاب االختيار في تحقيق التنمية اإلدارية في المؤسسات 

والتي توصلت إلى عدم ) 2008عدوان، (الحكومية يعزى إلى المسمى الوظيفي، ، ودراسة 
فيما يتعلق بتخطيط حكومية الوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المؤسسات الصحية غير 

والتي توصلت إلى عدم ) 2007الطهراوي، (القوى العاملة تعزى للمسمى الوظيفي، ودراسة 
وتنمية  استراتيجيةوجود فروق ذات داللة إحصائية حول درجة استجابة المبحوثين حول دور 

ي، الموارد البشرية على األداء المؤسسي للمنظمات غير الحكومية يعزى إلى المؤهل العلم
راء أفراد آوالتي توصلت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 2006الزرابي، (ودراسة 

العينة حول عملية تقييم إجراءات االختيار والتعيين للعاملين بوكالة الغوث يعزى للمؤهل العلمي، 
 والتي توصلت لعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين) 2004الهيتي، و المعشر (ودراسة 

راء المبحوثين حول عملية االستقطاب في الوظائف العليا وبين األداء في تلك المناصب يعزى آ
  .للعوامل الديمغرافية

 

والتي أظهرت بأنه توجد فروق ) 2009شلتوت، (اختلفت نتائج هذه الدراسة مع ودراسة 
فيعلى تعظيم راء أفراد العينة حول تنمية الموارد البشرية وأثرها آذات داللة إحصائية في 

والتي توصلت لوجود فروق ) 2009جرغون، (االستثمار يعزى إلى المؤهل العلمي، ودراسة 
راء المبحوثين حول واقع سياسة اختيار وتعيين العاملين في الوظائف آذات داللة إحصائية بين 

  .اإلدارية
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بة في متوسطات استجا) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : سادسا
احتياجات وزارات السلطة الوطنية  تلبية دور ديوان الموظفين العام في "المبحوثين حول 

   .مكان العمل تعزي لمتغير" الفلسطينية من الكفاءات البشرية

  )56(جدول رقم 

  مكان العمل –التباين األحادي "نتائج اختبار 

 المجال
  قيمة  المتوسطات

  االختبار
z 

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 
قطاع 
  اجتماعي

قطاع إنتاجي
قطاع الحكم 

 الرشيد
قطاع البنية 

 التحية

 0.056 2.54 6.24 5.83 6.22 6.60  التحليل الوظيفي
 0.035 2.91 6.46 5.80 6.81 6.63 تخطيط الموارد البشرية

 0.047 2.68 7.66 6.53 7.32 7.08 عملية االستقطاب
 0.010 3.82 7.59 6.34 7.45 7.06 عملية االختيار

 0.096 2.13 7.67 6.61 7.18 7.19 التعيين
وظائف الموارد البشرية 

  )مجموعة التوظيف(
6.89 6.99 6.19 7.08 2.68 0.047 

  

  -:يتبين االتي) 56(من النتائج الموضحة في الجدول رقم

 ≥ 0.05أقل من مستوى الداللة " التباين األحادي" المقابلة الختبار .) Sig(أن القيمة االحتمالية  -
α دور (في المحور المتمثل في تخطيط الموارد البشرية واالستقطاب واالختيار  تبالنسبة لمجاال

ديوان الموظفين العام في تزويد احتياجات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية من الكفاءات 
ات عينة نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير أ، وبذلك يمكن استنتاج )البشرية

كانت  ،لمتغير مكان العملتعزى تخطيط الموارد البشرية واالستقطاب واالختيار  تالدراسة لمجاال
اإلنتاجي يشمل  ويعزو الباحث ذلك إلى أن القطاعلصالح القطاع اإلنتاجي في مجال التخطيط، 

ارد البشرية وزارة المالية وهي الجهة المخولة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام لتخطيط المو 
للوزارات الحكومية من خالل إعداد جدول تشكيالت الوظائف، بينما كانت لصالح قطاع البنية 

النقل والمواصالت، األشغال، الحكم المحلي، (والتي تشمل وزارات  التحتية في مجال االختيار
الي تتطلب والتي يغلب عليها طابع الوظائف الهندسية وبالت) االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

إشراك الوزارات من نفس القطاع في عملية اختيار المتنافسين على وظيفة إشرافية وبالتالي فهم 
 .يشاركون في هذه اإلجراءات ويحكمون عليها من واقع المعرفة الكاملة
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والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة ) 2007صيام، (وتتفق هذه النتائج مع دراسة 
 .ة الدراسة حول فعالية إدارة الموارد البشرية تعزى لمكان العملراء عينآإحصائية في 

المقابلة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية أما بخصوص مجالي التحليل الوظيفي والتعيين فقد  -
لمجالي التحليل الوظيفي بالنسبة  α ≥ 0.05اكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي"الختبار 
ر ديوان الموظفين العام في تزويد احتياجات وزارات السلطة الوطنية دو ( في محور والتعيين

نه ال توجد أ، وبذلك يمكن استنتاج 0.073 حيث كانت نسبتها )الفلسطينية من الكفاءات البشرية
ين تعزى ات عينة الدراسة حول هذين المجالفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير 

 لمبحوثين بمتغير مكان العمل نظًرااحث عدم تأثر إجابات المتغير مكان العمل، ويعزو الب
لتشابه ظروف العمل في جميع وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، وخضوعها لنفس القانون من 

 .حيث التطبيق

  :الفرضية الثالثة

في متوسطات استجابة ) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    . أ
-  العمر- الجنس(تعزي للمتغيرات الشخصية التالية " ءات البشريةالكفا" المبحوثين حول 

 ).العمل مكان- الخبرة  سنوات- العملي  المؤهل - الوظيفة  نوع
 

 

فــــي متوســــطات اســــتجابة ) α≥0.05(توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى : أوال
 .تعزي للمتغير الجنس" الكفاءات البشرية "المبحوثين حول 

  )57(جدول رقم 
independent sample t. test  "–  الجنسلمتغير  

 المجال
  االختبار قيمة  المتوسطات

  
  االحتمالية القيمة
)Sig.( أنثى  ذكر 

 0.253 - 1.146 7.04 6.79  المعارف
 0.316 - 1.005 7.21 7.01 المهارات
 0.252 - 1.147 7.30 7.07 السلوكيات

 0.265 - 1.116 7.15 6.93  الكفاءات البشرية
المقابلة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ) 57(ن النتائج الموضحة في الجدول رقمم

كبر من مستوى الداللة أ"  independent sample t. test "لعينتين مستقلتين ) ت(الختبار
a≤0.05  احتياجات وزارات السلطة الوطنية  تلبية ديوان الموظفين العام( لمحوربالنسبة

نه ال توجد فروق أ، وبذلك يمكن استنتاج 0.265 حيث كانت )فاءات البشريةالفلسطينية من الك
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ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المحور تعزى لمتغير 
 تلبية ديوان الموظفين العاملمدى المبحوثين  راءآبين نه ال يوجد اختالف أأي  الجنس،

لمتغير الجنس،  ، تعزىالفلسطينية من الكفاءات البشريةاحتياجات وزارات السلطة الوطنية 
المهارات والمعارف إلى أن ويعزو الباحث عدم تأثر إجابات المبحوثين بمتغير الجنس 

  .والسلوكيات المطلوبة لشغل وظيفة ما هي مطلوبة للجنسين بنفس الدرجة دون تمييز
صلت إلى عدم وجود فروق والتي تو ) 2007الطهراوي، (وتتفق هذه النتائج مع دراسة   

وتنمية الموارد  استراتيجيةذات داللة إحصائية حول درجة استجابة المبحوثين حول دور 
المعشر، (البشرية على األداء المؤسسي للمنظمات غير الحكومية يعزى إلى الجنس، دراسة 

وثين راء المبحآوالتي توصلت لعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين ) 2004الهيتي، 
حول عملية االستقطاب في الوظائف العليا وبين األداء في تلك المناصب يعزى للعوامل 

  . الديمغرافية
  

  
  

فــي متوســطات اســتجابة ) α≥0.05(توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى : ثانيــا
  .العمر تعزي لمتغير" الكفاءات البشرية" المبحوثين حول 

  

  )58(جدول رقم 
  العمرلمتغير  –  "لتباين األحاديا"نتائج اختبار 

 المجال
  االختبار قيمة  المتوسطات

 
  االحتمالية القيمة
)Sig.(  فأكثر 46 45-35  35-30  30اقل من 

 0.533 0.732 7.11 6.76 6.82 6.73  المعارف
 0.684 0.498 7.25 7.01 7.03 6.92 المهارات
 0.627 0.582 7.19 7.18 7.11 6.80 السلوكيات

 0.632 0.575 7.18 6.95 6.95 6.82  ءات البشريةالكفا

المقابلـة الختبـار  (.Sig)تبـين أن القيمـة االحتماليـة ) 58(من النتائج الموضـحة فـي الجـدول رقـم
تلبية ديـوان المـوظفين (بالنسبة لمحور مدى  a≤0.05كبر من مستوى الداللة أ "التباين األحادي"

، 0.632حيـث كانـت ) الفلسطينية من الكفاءات البشـريةاحتياجات وزارات السلطة الوطنية  العام
نـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات تقـــديرات عينـــة أوبـــذلك يمكـــن اســـتنتاج 

راء المبحــوثين آنــه ال يوجــد اخــتالف بــين أ، أي العمــرالدراســة حــول هــذا المحــور تعــزى لمتغيــر 
ت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن الكفــاءات احتياجــات وزارا تلبيــة ديــوان المــوظفين العــاملمــدى 
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هـم  مـن أفـراد عينـة الدراسـة% 75.4أن  ، ويعـزو الباحـث ذلـك إلـىعمـر، تعزى لمتغيـر الالبشرية
  ).سنة 45-30( من نفس الفئة العمرية تقريًبا

  

والتــي أظهــرت بأنــه توجــد فــروق ) 2009شــلتوت، (وتختلــف نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة     
راء أفـــراد العينـــة حـــول تنميـــة المـــوارد البشـــرية وأثرهـــا فيعلـــى تعظـــيم آائية فـــي ذات داللـــة إحصـــ

  .االستثمار في العنصر البشري يعزى إلى العمر
  

فــي متوســطات اســتجابة ) α≥0.05(توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى : ثالثــا
  .الخبرة تعزي لمتغير" الكفاءات البشرية" المبحوثين حول 

  )59(جدول رقم 
  الخبرة – "التباين األحادي"نتائج اختبار 

 المجال
  المتوسطات

  االختبار قيمة
 

 القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 
 5اقل من
  سنوات

اقل من -5
 سنوات 10

سنوات  10
 فأكثر

 0.353 1.044 6.96 6.70 6.97  المعارف
 0.340 1.083 7.16 6.92 7.18 المهارات
 0.142 1.962 7.29 6.94 7.11 السلوكيات

 0.140 1.981 7.14 6.81 7.01  الكفاءات البشرية

المقابلـة الختبـار  (.Sig)تبـين أن القيمـة االحتماليـة ) 59(من النتائج الموضـحة فـي الجـدول رقـم
تلبيـــة ديـــوان (المجـــال  إلجمـــاليبالنســـبة  a≤0.05كبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة أ "التبـــاين األحـــادي"

 حيـث كانـت )الوطنية الفلسطينية من الكفاءات البشـرية الموظفين العام احتياجات وزارات السلطة
نـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات أوبذلك يمكن استنتاج ، 0.140

راء آنــــه ال يوجــــد اخــــتالف بــــين أ، أي الخبــــرةعينــــة الدراســــة حــــول هــــذا المحــــور تعــــزى لمتغيــــر 
اجــات وزارات الســلطة الوطنيـة الفلســطينية مــن احتي تلبيـة ديــوان المــوظفين العـامالمبحـوثين لمــدى 
وظائف المدراء ورؤساء األقسـام  ، ويعزو الباحث ذلك إلىالخبرة، تعزى لمتغير الكفاءات البشرية

ورؤساء الشعب تم تعيينهم من خالل اإلعالنات التي تتطلب مهارات ومعارف خاصة لشغل تلك 
تتـوفر فـيهم هـذه المهـارات لـذالك كـان هنـاك الوظائف ويتم اختيار المرشحين لتلك الوظائف لمـن 

  . تجانس في آراءهم حول محور الكفاءات
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نـه ال توجـد فـروق أوالتـي توصـلت ب) 2013المقادمـة، (وتتفق نتائج هذه الدراسة مـع دراسـة   
يـق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابة المبحـوثين حـول دور الكفـاءات البشـرية فـي تحق

  .يعزى الخبرة الميزة التنافسية
  

فــي متوســطات اســتجابة ) α≥0.05(توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى : رابعــا
  .المسمى الوظيفي تعزي لمتغير" الكفاءات البشرية" المبحوثين حول 

  

  )60(جدول رقم 

  المسمى الوظيفي–"التباين األحادي"نتائج اختبار 
 قيمة  المتوسطات 

  االختبار
  

 القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 
نائب مدير   مدير عام  المجال

  عام
رئيس  رئيس قسم مدير دائرة

 شعبة

 0.148 1.708 6.54 6.77 7.14 6.89 7.17  المعارف
 0.030 2.712 6.73 6.98 7.38 7.15 7.45 المهارات
 0.059 2.298 6.73 7.08 7.43 7.22 7.36 السلوكيات

 0.014 3.158 6.56 6.93 7.32 7.09 7.33  الكفاءات البشرية

 -:تيآليتبين ا) 60(من النتائج الموضحة في الجدول رقم

 0.05مـن مسـتوى الداللـة  قـلا "التبـاين األحـادي"المقابلة الختبار  (.Sig)أن القيمة االحتمالية   -
≤ α تلبيــة ديــوان المــوظفين العــام احتياجــات وزارات ( فــي محــور مــدى لمجــال المهــارات بالنســبة

وبــذلك يمكــن اســتنتاج ، 0.030 حيــث كانــت )نية مــن الكفــاءات البشــريةالســلطة الوطنيــة الفلســطي
جــال نــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة الدراســة حــول هــذا المأ

، لمجــال المهــاراتراء المبحــوثين آنــه يوجــد اخــتالف بــين أأي  المســمى الــوظيفي،تعــزى لمتغيــر 
 هـذا االخـتالفويعزو الباحـث لصالح مسمى مدير عام، وكانت ، المسمى الوظيفيتعزى لمتغير 

لديهم معرفة قليلة بالمهارات التي يمتلكها العاملين في الوظـائف  العاملين بمسمى مدير عام كون
يطلعون على المهارات التي يمتلكوها الموظفين من خالل التقـارير التـي ترفـع  االخرى حيث أنهم

فقـــط، لـــذلك فـــان حكمهـــم يكـــون دون المعرفـــة الحقيقيـــة  لهـــم مـــن المســـتويات األقـــل واالجتماعـــات
   .بالمهارات لدي الموظفين

المقابلـة الختبـار  (.Sig)أن القيمة االحتماليـة ما بالنسبة لمجالي المعارف والسلوكيات فقد تبين أ -
 لهـذين المجـالين فـي محـور مـدىبالنسـبة  α ≥ 0.05كبر من مستوى الداللة أ "التباين األحادي"
 )يوان الموظفين العام احتياجات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية من الكفاءات البشـريةتلبية د(
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نــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة أوبــذلك يمكــن اســتنتاج ، 
راء آنــه ال يوجــد اخــتالف بــين أأي  المســمى الــوظيفي،الدراســة حــول هــذا المحــور تعــزى لمتغيــر 

، ويعــزو الباحـث ذلــك المسـمى الـوظيفي، تعـزى لمتغيــر لمجـالين المعــارف والسـلوكياتالمبحـوثين 
، )البكـالوريوس(شـرافية هـي الدرجـة الجامعيـة األولـى إلهم متطلبات شغل الوظائف اأإلى أن من 

مرتبطــة بمســتوى ) المعــارف، المهــارات، الســلوكيات(حيــث أن متطلبــات تــوفر محــددات الكفــاءة 
                      . س بالمسمى الوظيفيالتحصيل العلمي ولي

نـــه ال توجـــد أوالتـــي توصـــلت ب) 2013المقادمـــة، (وتتفـــق نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة   
فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات اســتجابة المبحـوثين حـول دور الكفـاءات البشـرية فــي 

  .نافسية يعزى إلى المسمى الوظيفيتحقيق الميزة الت
  

فـي متوسـطات اسـتجابة ) α≥0.05(د فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى توج: خامسا
  .المؤهل العلمي تعزي لمتغير" الكفاءات البشرية" المبحوثين حول 

  

  )61(جدول رقم 

  المؤهل العلميلمتغير  – " التباين األحادي"نتائج اختبار 

 المجال
  قيمة  المتوسطات

  االختبار
 

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 
وية عامة ثان

  فما دون
دبلوم 
  متوسط

 بكالوريوس
دراسات 

 عليا
 0.554 0.698 6.86 6.82 6.80 7.77  المعارف
 0.174 1.665 7.28 6.92 7.21 7.69 المهارات
 0.501 0.789 7.26 7.04 7.12 7.74 السلوكيات

 0.314 1.189 7.14 6.88 7.05 7.73  الكفاءات البشرية

"  المقابلــة الختبــار (.Sig)تبــين أن القيمــة االحتماليــة  )61(ول رقــممــن النتــائج الموضــحة فــي الجــد
تلبية ديـوان المـوظفين ( لمحور مدىبالنسبة  α ≥ 0.05كبر من مستوى الداللة أ " التباين األحادي

، 0.314 حيــث كانــت )العــام احتياجــات وزارات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن الكفــاءات البشــرية
نه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة الدراسـة أوبذلك يمكن استنتاج 

راء المبحـوثين لمـدى آنه ال يوجد اخـتالف بـين أأي  المؤهل العلمي،حول هذا المحور تعزى لمتغير 
، احتياجــات وزارات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن الكفــاءات البشــرية تلبيــة ديــوان المــوظفين العــام

أن الحــد األدنــى للحصــول علــى الوظيفــة  إلــى، ويعــزو الباحــث ذلــك المؤهــل العلمــير تعــزى لمتغيــ
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من أفراد عينة الدراسة هم من حملة % 65.2حيث أن  اإلشرافي هو الحصول على المؤهل العلمي،
  .لذلك جاءت آراؤهم متقاربة البكالوريوس

     
نـه ال توجـد فـروق أصـلت بوالتـي تو ) 2013المقادمـة، (وتتفق نتائج هذه الدراسـة مـع دراسـة   

ــاءات البشــرية فــي تحقيــق  ــين متوســطات اســتجابة المبحــوثين حــول دور الكف ذات داللــة إحصــائية ب
  .الميزة التنافسية يعزى إلى المؤهل العلمي

  

والتي أظهرت بأنه توجد فروق ذات ) 2009شلتوت، (وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة   
عينـة حـول تنميـة المـوارد البشـرية وأثرهـا فيعلـى تعظـيم االسـتثمار فـي راء أفراد الآداللة إحصائية في 

  .العنصر البشري يعزى إلى المؤهل العلمي
  

فـي متوسـطات اسـتجابة ) α≥0.05(توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى : سادسا
  .مكان العمل تعزي لمتغير" الكفاءات البشرية" المبحوثين حول 

  

  )62(جدول رقم 
  مكان العمل – " التباين األحادي"تبار نتائج اخ

 المجال
  قيمة  المتوسطات

  االختبار
 

  القيمة
  االحتمالية

)Sig.( 
قطاع 
  اجتماعي

قطاع إنتاجي
قطاع الحكم 

 الرشيد
قطاع البنية 

 التحية
 0.125 1.93 7.07 6.46 7.30 6.81  المعارف
 0.405 0.974 7.33 6.79 7.26 7.02 المهارات
 0.275 1.299 7.12 6.79 7.44 7.10 السلوكيات

 0.189 1.602 7.24 6.68 7.34 6.94  الكفاءات البشرية

المقابلـة الختبـار  (.Sig)تبـين أن القيمـة االحتماليـة  )62(من النتائج الموضـحة فـي الجـدول رقـم
تلبية ديوان الموظفين العـام ( لمحوربالنسبة  a≤0.05كبر من مستوى الداللة أ "التباين األحادي"

ـــاءات البشـــرية ـــث كانـــت )احتياجـــات وزارات الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية مـــن الكف  ،0.189 حي
نـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات تقـــديرات عينـــة أوبـــذلك يمكـــن اســـتنتاج 

راء آنــــه ال يوجــــد اخــــتالف بــــين أأي  مكــــان العمــــل،الدراســــة حــــول هــــذا المحــــور تعــــزى لمتغيــــر 
احتياجــات وزارات الســلطة الوطنيـة الفلســطينية مــن  ديــوان المــوظفين العـام تلبيـةالمبحـوثين لمــدى 
على  تنافسإلى أن متطلبات ال، ويعزو الباحث ذلك مكان العمل، تعزى لمتغير الكفاءات البشرية

الــوزارات  جميــعفــي مــن المهــارات والقــدرات والمعــارف هــي نفســها  هــي نفســها إلشــرافيةاالوظيفــة 
  .ة، وكذلك األعباء الوظيفيةه المسميات الوظيفيلتشاب الحكومية نظًرا
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 )63(جدول رقم 

 الدراسةأسئلة النتائج المتعلقة بمدى تحقق 
  مدى التحقق  الهدف  م

  )34(انظر جدول رقم  ما مستوى التحليل الوظيفي الذي يقوم به ديوان الموظفين العام للوزارات الفلسطينية؟ .1

  )35(انظر جدول رقم  لذي يقوم به ديوان الموظفين العام للوزارات الفلسطينية؟ما واقع التخطيط للموارد البشرية ا   .2

  )36(انظر جدول رقم  ما واقع االستقطاب الذي يقوم به ديوان الموظفين العام للوزارات الفلسطينية؟   .3

  )37(انظر جدول رقم  ما واقع االختيار الذي يقوم به ديوان الموظفين العام للوزارات الفلسطينية؟   .4

  )38(انظر جدول رقم  ما واقع التعيين الذي يقوم به ديوان الموظفين العام للوزارات الفلسطينية؟   .5

  )43(انظر جدول رقم  ما درجة كفاءة الموارد البشرية المستقطبة في الوزارات الفلسطينية؟   .6

7.   
من  نيةوزارات السلطة الوطاحتياجات بمدى تلبية  العام ما عالقة مهام ديوان الموظفين

  ؟الكفاءات البشرية
  )44(انظر جدول رقم 

8.   
هل يوجد اثر ذو داللة إحصائية لدور ديوان الموظفين العام على تلبية احتياجات الوزارات 

  .الفلسطينية من الكفاءات البشرية
  )50(انظر جدول رقم 

  
 )64(جدول رقم 

 النتائج المتعلقة بمدى تحقق أهداف الدراسة

  مدى التحقق  الهدف  م

  )43(انظر جدول رقم   درجة كفاءة الموارد البشرية المستقطبة من قبل ديوان الموظفين العام علىالتعرف .1

2.   
الكشف عن الوظائف التي يقوم بها ديوان الموظفين العام لتلبية احتياجات الوزارات 

  الفلسطينية من الكفاءات البشرية
  )39(انظر جدول رقم 

  )39(انظر جدول رقم   عام في جذب الكفاءات البشرية للوزارات الفلسطينيةتقييم دور ديوان الموظفين ال   .3

4.   
ا في جلب الكفاءات البشرية بغية التركيز عليها تسليط الضوء على أكثر الوظائف تأثيرً 

  والعمل على تطويرها
  )50(انظر جدول رقم 

5.   
ينية تتعلق تقديم توصيات لديوان الموظفين العام وأصحاب القرار في الوزارات الفلسط

  ليات تلبية احتياجات الوزارات من الكفاءات البشريةآبسبل تطوير 
  التوصيات الفصل الثامن
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  )65(جدول رقم 

  يوضح مدى تحقق فرضيات الدراسة
  جدول النتائج  القبول/ الرفض  الفرضية الرئيسة  م

1  
)  α≥ 0.05 (توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

فين العام ودرجة تلبية احتياجات بين دور ديوان الموظ
  .الوزارات من الكفاءات البشرية

  )44(جدول رقم   تم قبول الفرضية

2  

بين ) α≥0.05(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 
دور ديوان الموظفين العام ودرجة تلبية احتياجات الوزارات 
من الكفاءات البشرية، وذلك باستخدام نموذج االنحدار 

  متعددالخطي ال

التحليل (تم قبول الفرضية للمتغيرات  .1
 .)الوظيفي، االختيار، التعيين

التخطيط (رفض الفرضية لمتغيري  .2
  )للموارد البشرية، االستقطاب

  )50(جدول رقم 

3  

  الفرضية الثالثة
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   - أ

)a≤0.05 ( في متوسطات استجابة المبحوثين حول
وزارات السلطة  تلبيةوظفين العام في دور ديوان الم"

تعزي " الوطنية الفلسطينية من الكفاءات البشرية
 نوع- العمر- الجنس(للمتغيرات الشخصية التالية 

 مكان- الخبرة  سنوات-العملي  المؤهل-الوظيفة 
  ).العمل

تم قبول الفرضية بالنسبة لمتغير الجنس   - أ
  .و متغير مكان العمل

جدول رقم 
)51(،)56(  

رفض الفرضية بالنسبة لباقي  تم  -  ب
العمر، سنوات الخبرة، ( المتغيرات

  .)المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي

جدول رقم 
)52(،)53(،  
)54(،)55(  

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -  ب
)0.05≤α ( في متوسطات استجابة المبحوثين حول "

تلبية ديوان الموظفين احتياجات وزارات السلطة 
تعزي " الفلسطينية من الكفاءات البشرية الوطنية

 نوع- العمر- الجنس(للمتغيرات الشخصية التالية 
 مكان- الخبرة  سنوات- العملي  المؤهل -الوظيفة 

  ).العمل

تم قبول الفرضية بالنسبة لمتغير المسمى   . أ
  .الوظيفي

  )60(جدول رقم 

تم رفض الفرضية بالنسبة لباقي   . ب
، مكان العمل، الجنس(  المتغيرات

العمر، سنوات الخبرة، المؤهل 
  .)العلمي

 )57(رقم جدول 
،)58(،)59(،  

)61(،)62(  
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  النتائج والتوصياتخالصة 

 .مقدمة •

 .النتائج •

 .التوصيات •

  .دراسات مقترحة •



1<6 

 

 لسابعا الفصل
 النتائج والتوصيات

 مقدمة:
مف  الدراسة التي خمص إلييا الباحث مف خالؿ ييدؼ ىذا الفصؿ إلى استعراض أىـ نتائج

الؿ عممية تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات، كالكقكؼ عمى دكر ديكاف المكظفيف العاـ في خ
أىـ التكصيات كتقديـ ، تمبية احتياجات كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية مف الكفاءات البشرية

ة في تعزيز مكاطف القك  اإلسياـمف خالليا يأمؿ الباحث المقترحة في ضكء تمؾ النتائج، كالتي 
 .كعالج مكاطف القصكر مف أجؿ تحقيؽ غاية البحث

  أواًل: النتائج:

 نتائج متعمقة بالمتغير المستقل )دور ديوان الموظفين العام( .1

بمغت نسبة دكر ديكاف المكظفيف العاـ في تطبيؽ كظائؼ إدارة المكارد البشرية )مجمكعة 
النسبية مف األعمى إلى  %(، ككاف ترتيب تمؾ الكظائؼ تبعان ألكزانيا68.19التكظيؼ( )

 -األدنى كتالي: 

 71.64التعييف كنسبتيا  كظيفة.% 
 70.99االستقطاب كنسبتيا  كظيفة.% 
 70.71االختيار كنسبتيا  كظيفة.% 
 65.45تخطيط المكارد البشرية كنسبتيا  كظيفة.% 
 64.28التحميؿ الكظيفي كنسبتيا  كظيفة.% 

 

 حتياجات الوزارات من الكفاءات البشرية(نتائج متعمقة بالمتغير التابع )مدى تمبية ا .2

بمغت نسبة تكفر عناصر الكفاءة في المكارد المستقطبة مف قبؿ ديكاف المكظفيف العاـ 
ألكزانيا النسبية مف  ككاف ترتيب العناصر الفرعية تبعنا%(، 69.78لمكزارات الفمسطينية )
 -تالي: الاألعمى إلى األدنى ك

  71.19السمككيات كنسبتيا.% 
 70.51ميارات كنسبتيا ال.% 
  68.42المعارؼ كنسبتيا.% 
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الحتياجات الوزارات  تلبيتهمدى و دور ديوان الموظفين العام العالقة بين نتائج متعلقة ب .3
 ).فرضيات الدراسة(البشرية الفلسطينية من الكفاءات 

العام من خالل تطبيق  نتوجد عالقة طردية بين الدور الذي يقوم به ديوان الموظفي •
وبين تلبية احتياجات الوزارات الفلسطينية ) مجموعة التوظيف(وظائف الموارد البشرية 

 ).0.808(من الكفاءات البشرية وبدرجة ارتباط 

توجد عالقة طردية بين دور ديوان الموظفين العام والمتمثل في تطبيق وظائف إدارة  •
يط الموارد البشرية، االستقطاب، االختيار، التحليل الوظيفي، تخط(الموارد البشرية 

نت بدرجات ارتباط وبين نسبة كفاءة الموارد البشرية المستقطبة، حيث كا) التعيين
 - : تيمتفاوتة وفق اآل

 ).0.699(حليل الوظيفي ومستوى كفاءة الموارد البشرية المستقطبة تدرجة االرتباط بين ال �
ية ومستوى كفاءة الموارد البشرية المستقطبة درجة االرتباط بين تخطيط الموارد البشر  �

)0.703.( 
  ).0.748(درجة االرتباط بين االستقطاب ومستوى كفاءة الموارد البشرية المستقطبة  �
 ).0.763(درجة االرتباط بين االختيار ومستوى كفاءة الموارد البشرية المستقطبة  �
 ).0.763(المستقطبة  درجة االرتباط بين التعيين ومستوى كفاءة الموارد البشرية �

 النتائج المتعلقة بالبيانات الشخصية .4

بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
في دور ديوان  الدراسة لمدى توفر مجال التحليل الوظيفي والتخطيط للموارد البشرية

 .ُتعزى لمتغير الجنس الموظفين العام في توظيف الكفاءات

بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال •
في دور ديوان الدراسة لمدى توفر مجال االستقطاب واالختيار والتعيين للموارد البشرية 

  .ُتعزى لمتغير الجنس الموظفين العام في توظيف الكفاءات

ن متوسطات تقديرات عينة بي α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
الموارد إدارة الدراسة لمدى توفر دور ديوان الموظفين العام والمتمثل بتطبيق وظائف 

  ).العمر، المؤهل العلمي(ُتعزى للمتغيرات ) مجموعة التوظيف(البشرية 

بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
في دور ديوان الموظفين العام في  جال التخطيط للموارد البشريةالدراسة لمدى توفر م
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 .سنوات خبرة 5ُتعزى لمتغير الخبرة، وكان لصالح الفئة أقل من  توظيف الكفاءات

بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
واالختيار والتعيين للموارد البشرية الدراسة لمدى توفر مجال التحليل الوظيفي، االستقطاب 

 .ُتعزى لمتغير الخبرة في دور ديوان الموظفين العام في توظيف الكفاءات

بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
في دور ديوان الموظفين العام في توظيف قطاب واالختيار الدراسة لمدى توفر مجالي االست

 .مسمى مدير عام، وكان لصالح المسمى الوظيفيُتعزى لمتغير  فاءاتالك

بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
في دور  التعيينظيفي والتخطيط للموارد البشرية و الدراسة لمدى توفر مجاالت التحليل الو 

  .عزى لمتغير المسمى الوظيفيتُ  ديوان الموظفين العام في توظيف الكفاءات

ات تقديرات عينة بين متوسط α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
في دور ديوان  مجاالت تخطيط الموارد البشرية واالستقطاب واالختيارفر الدراسة لمدى تو 

 .عزى لمتغير مكان العملتُ  الموظفين العام في توظيف الكفاءات

بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05لة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات دال •
في دور ديوان الموظفين العام في  التحليل الوظيفي والتعيينالدراسة لمدى توفر مجال 

  .ُتعزى لمتغير مكان العمل توظيف الكفاءات

بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
الجنس، العمر، سنوات (دى توفر عناصر الكفاءات البشرية ُتعزى للمتغيرات الدراسة لم

 ).المؤهل العلمي، مكان العمل الخبرة،

بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
الدراسة لمدى توفر مجال المهارات في الكفاءات البشرية ُتعزى لمتغير المسمى الوظيفي 

 .انت لصالح مسمى مدير عاموك

بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
الدراسة لمدى توفر مجالي المعارف والسلوكيات في الكفاءات البشرية ُتعزى لمتغير 

  .المسمى الوظيفي
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  :التوصيات : ثانياً 
 توصية عامة .1

رد البشرية في السلطة الوطنية الفلسطينية يتبنى شاملة إلدارة الموا استراتيجيةتطوير 
ة وضعها ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الجهات المختصة كوزارة التخطيط ووزار 

 .الحكوميةوزارات الالموارد البشرية في  إدارة جل االرتقاء بمستوىأمن  المالية،

دارة الموارد البشرية توصيات متعلقة بدور ديوان الموظفين العام المتمثل في وظائف إ .2
 .مجموع التوظيف(

 :التحليل الوظيفي  - أ

تبني ديوان الموظفين العام طريقة علمية واضحة للتحليل الوظيفي وتعميمها على  •
 . الوزارات الفلسطينية

لقربهم ومعرفته  عملية التحليل الوظيفي، نظًراإشراك المشرفين والقائمين بالوظيفة في  •
 .ها من مؤهالت وخبرات ومهاراتبمهام الوظيفة ومتطلبات شغل

االستعانة بخبراء في عملية التحليل الوظيفي للوظائف المستحدثة، لضمان التحديد  •
مما يترتب عليه استقطاب  والمهام الوظيفية لها، الجيد لمتطلبات شغل تلك الوظيفة،

 .الكوادر التي تناسب تلك الوظيفة

ئف المعمول بها بما يتناسب مراجعة وتحديث الوصف الوظيفي بشكل دوري للوظا •
 .ومتغيرات العمل

استخدام التحليل الوظيفي وبطاقة الوصف الوظيفي في جميع وظائف الموارد البشرية  •
 )الخ...تخطيط الموارد البشرية، االستقطاب، االختيار، التعيين (

 :تخطيط الموارد البشرية  -  ب

وارد البشرية، يضمن اعتماد ديوان الموظفين العام على أسلوب موحد في تخطيط الم •
تحديد االحتياجات الوظيفية من الموارد بدقة، ويتيح ملء العجز في الوقت المناسب 

 .وبالنوعية المطلوبة

إعداد فريق متخصص من قبل ديوان الموظفين العام يقوم بالعمل مع الوزارات بتخطيط  •
 .ومعتمدةالموارد البشرية وفق أسس ومعايير واضحة 
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ول تشكيالت الوظائف في الموازنة الخاصة بالمؤسسات والوزارات العمل على تفعيل جد •
  .ضرورة إشراك مدراء المؤسسات في إعداده كٌل على نطاق إدارته مع

 :عملية االستقطاب  -  ت

فرصة الستقطاب آليات وٕاجراءات االستقطاب التي من شأنها إتاحة ال تعزيزالعمل على  •
ها وضخ دماء جديدة للوزارات من مة لشغل الوظيفة المعلن عنأكثر الكفاءات مالء

 .جل النهوض بالعملأ

الفرصة  تاحةإل في اإلعالن عن الوظائف وسائل االتصال المتقدمةب تعزيز العمل •
) اإلعالن في الراديو، والتلفاز، والرسائل القصيرة(للجميع للوصول إلى اإلعالنات مثل 
 .باإلضافة لما هو مستخدم في الديوان

 :عملية االختيار  -  ث

مل على تطوير آليات وٕاجراءات االختيار المتبعة لضمان اختيار الشخص المناسب الع •
 .في المكان المناسب

استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في جميع مراحل االختيار، مما يعزز تعزيز  .1
 .دقة االختيار وكذلك تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية

ت الوظيفية، وتطبيق النظام العمل على تطوير النماذج الخاصة بالمقابال .2
المحوسب للمقابالت أسوة بالنظام المحوسب لالمتحانات لتعزيز مبدأ النزاهة 

 .والشفافية لدى المتقدمين للوظائف والجمهور

صين في وضع االختبارات الوظيفية من أجل ضمان أن العمل على االستعانة بالمخت •
 .ت الفنية التي يتطلبها شغل وظيفة ماهذه االختبارات تقيس القدرات العلمية، والمهارا

القياس ( إخضاع جميع أعضاء المقابالت الخاصة بالتوظيف لدورات تدريبية في مجال  •
التي من شانها أن تساعد في رفع مستوى كفاءة ) والتقويم، إدارة المقابالت، التقييم

 .المقابالت، وتؤدي الختيار الكفاءات المطلوبة

 :عملية التعيين  - ج

يب تعريفي بالموظف الحكومي يشمل القوانين واألنظمة المعمول بها في كتتطوير  •
 .وزارات السلطة الوطنية، يوزع على الموظفين الجدد مع قرار التعيين

الموظف الجديد لبرنامج تدريبي متكامل ُيمكنه من أداء العمل الموكل له بكفاءة  توجيه •
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 .وفاعلية، ويكون شرطًا الجتيازه فترة التجربة بنجاح

تطوير نماذج التقييم الخاصة بفترة التجربة والعمل بها، بهدف الوقوف على مدى كفاءة  •
بنجاح واالستغناء عن غير الموظف للقيام بعمله من عدمه وتثبيت من يجتاز التقييم 

 .القادرين على اجتياز هذه الفترة

 .توصيات بمستوى الكفاءات البشرية .3

واضحة تقوم على استقطاب الكفاءات،  راتيجيةاستضرورة تبني ديوان الموظفين العام  •
 .جديدة تؤمن بالكفاءات وبث ثقافةوالتهميش الحد من مظاهر السلبية مع ضرورة 

االختبارات العلمية والعملية التي من شأنها قياس  وٕاعدادتطوير نماذج مقابالت  •
ضل لشغل المهارات والسلوكيات التي يتمتع بها المتقدم للوظيفة من اجل اختيار األف

 .الوظيفة
التركيز على مدى تحصيل المتقدم للوظيفة على الدورات التدريبية، والخبرات العملية،  •

ومدى تمتعه بالمهارات والقدرات الفنية كأسس لعملية االختيار باإلضافة إلى مدى 
 .التحصيل الجامعي

وزارات مؤشرات يتم من خاللها قياس مدى تطور كفاءة الموارد البشرية في ال تطوير •
 .الفلسطينية

تعزيز ورش العمل والندوات المتخصصة لتطوير الكفاءات البشرية في الوزارات  •
 .الفلسطينية

 .تعزيز تبني فرق العمل داخل الوزارات الفلسطينية •
العمل على تعزيز مهارات اتخاذ القرارات لدى الموظفين من خالل العمل على دمجهم  •

 .ي مجال اتخاذ القرارات وحل المشكالتضمن برامج ودورات تدريبية متخصصة ف
العمل على تعزيز وتشجيع المبادرة لدى الموظفين من خالل تبني أفكارهم والعمل بها  •

 .وكذلك من خالل تحفيزهم ماديًا ومعنوياً 
  :الدراسات المقترحة: ثالثاً 

  .واقع إدارة الموارد البشرية في الوزارات الحكومية •
عزيز إدارة الموارد البشرية في وزارات السلطة الوطنية المعلومات في ت دور تكنولوجيا •

  .الفلسطينية
  .التحليل الوظيفي ودورة في االستقرار الوظيفي في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية •
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  )66(جدول رقم 
  إطار عام لخطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة

  التنفيذمدة   جهة المسئولية  إجراءات التنفيذ  التوصيات  النتيجة  م

1  

بلغت نسبة التحليل 
الوظيفي الذي يقوم به 
ديوان الموظفين العام 

)64.28(%  

تبني ديوان الموظفين العام طريقة علمية واضحة للتحليل الوظيفي وتعميمها 
 . على الوزارات الفلسطينية

 .عقد دورات تدريبية -
  .من خالل عقد ورشات عمل -

 نديوان الموظفي –اإلدارة العامة للسياسات  -
  الوزارات الفلسطينية -

  شهر 12

إشراك المشرفين والقائمين بالوظيفة في عملية التحليل الوظيفي، نظًرا لقربهم 
 .ومعرفته بمهام الوظيفة ومتطلبات شغلها من مؤهالت وخبرات ومهارات

 عقد دورات تدريبية للمشرفين -
  .من خالل عقد ورشات عمل -

  ظفين العامديوان المو  –اإلدارة العامة للسياسات  -
  .الوزارات الفلسطينية -

  شهر 12

االستعانة بخبراء في عملية التحليل الوظيفي للوظائف المستحدثة، لضمان 
التحديد الجيد لمتطلبات شغل تلك الوظيفة، والمهام الوظيفية لها، مما يترتب 

 .عليه استقطاب الكوادر التي تناسب تلك الوظيفة

 من خالل االستعانة بالخبراء -
 .رشات عملو  -
جلسات عصف ذهني مع الجهات  -

  .المعنية

  ديوان الموظفين العام –اإلدارة العامة للسياسات  -
  .الوزارات الفلسطينية -

  شهر 12

مراجعة وتحديث الوصف الوظيفي بشكل دوري للوظائف المعمول بها بما 
 .يتناسب ومتغيرات العمل

من خالل فرق عمل تعمل على  -
  مرتحديث الوصف بشكل مست

  ديوان الموظفين العام –اإلدارة العامة للسياسات  -
  .الوزارات الفلسطينية -

بشكل دوري 
  بداية كل عام

2  

بلغت نسبة تخطيط الموارد 
البشرية الذي يقوم به 
ديوان الموظفين العام 

)65.45(%  

اعتماد ديوان الموظفين العام على أسلوب موحد في تخطيط الموارد البشرية، 
االحتياجات الوظيفية من الموارد بدقة، ويتيح ملء العجز في يضمن تحديد 

 .الوقت المناسب وبالنوعية المطلوبة

 .عقد دورات تدريبية -
  .من خالل عقد ورشات عمل -

 ديوان الموظفين –اإلدارة العامة للسياسات  -
  الوزارات الفلسطينية -

بشكل دوري 
  بداية كل عام

ن العام يقوم بالعمل مع الوزارات إعداد فريق متخصص من قبل ديوان الموظفي
 .بتخطيط الموارد البشرية وفق أسس ومعايير واضحة ومعتمدة

 عقد دورات تدريبية ألعضاء الفريق -
 وضع نظام للعمل يحكم اإلجراءات -
  .من خالل عقد ورشات عمل -

  ديوان الموظفين العام –اإلدارة العامة للسياسات  -
  .الوزارات الفلسطينية -

  بشكل دوري

العمل على تفعيل جدول تشكيالت الوظائف في الموازنة الخاصة بالمؤسسات 
والوزارات مع ضرورة إشراك مدراء المؤسسات في إعداده كٌل على نطاق 

  .إدارته

 .من خالل عقد ورشات عمل -
القيام بجوالت ميدانية من اجل تحديد  -

  .االحتياج وتحليل عبء العمل

  .الموظفين العام ديوان –اإلدارة العامة للتعيينات  -
  .وزارة المالية -
  .الوزارات الفلسطينية -

بشكل دوري 
  .بداية كل عام

  بشكل مستمراإلدارة العامة للتعيينات والسياسات والشئون  - .عقد ورشات عمل -العمل على تعزيز آليات وٕاجراءات االستقطاب التي من شأنها إتاحة الفرصة بلغت نسبة االستقطاب   3
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  التنفيذمدة   جهة المسئولية  إجراءات التنفيذ  التوصيات  النتيجة  م
الذي يقوم به ديوان 
الموظفين العام 

)70.99(%  

ة المعلن عنها وضخ دماء الستقطاب أكثر الكفاءات مالءمة لشغل الوظيف
 .جديدة للوزارات من أجل النهوض بالعمل

إعداد دليل إجراءات عمل  -
 .لالستقطاب والتعيين

  .إصدار التعميمات واللوائح -

  .ديوان الموظفين العام –القانونية 
  

االتصال المتقدمة في اإلعالن عن الوظائف إلتاحة  تعزيز العمل بوسائل
اإلعالن في الراديو، والتلفاز، (الفرصة للجميع للوصول إلى اإلعالنات مثل 

 .باإلضافة لما هو مستخدم في الديوان) والرسائل القصيرة

نافذة خاصة بالتوظيف على موقع  -
 .الديوان

تطوير نموذج السيرة الذاتية وربطة  -
  .الوظيفي بالوصف والتوصيف

اإلدارة العامة للتعيينات والشؤون اإلدارية والمالية  -
  .ديوان الموظفين العام –والحاسوب 

  
  بشكل مستمر

4  
بلغت نسبة االختيار الذي 
يقوم به ديوان الموظفين 

  %)70.71(العام 

العمل على تطوير آليات وٕاجراءات االختيار المتبعة لضمان اختيار الشخص 
 .ن المناسبالمناسب في المكا

 .تطوير نماذج المقابالت الوظيفية -
 .حوسبة جميع إجراءات المقابالت -
إشراك أعضاء من خارج الحكومة  -

  .في المقابالت

 –اإلدارة العامة للتعيينات، السياسات، والحاسوب  -
  .ديوان الموظفين العام

  
  بشكل دوري

من أجل  العمل على االستعانة بالمختصين في وضع االختبارات الوظيفية
ضمان أن هذه االختبارات تقيس القدرات العلمية، والمهارات الفنية التي 

 .يتطلبها شغل وظيفة ما

االستعانة بالمختصين من  -
  .الجامعات والنقابات

  .ديوان الموظفين العام –اإلدارة العامة للتعيينات -
  

  بشكل دوري

ريبية في إخضاع جميع أعضاء المقابالت الخاصة بالتوظيف لدورات تد
التي من شانها أن تساعد ) القياس والتقويم، إدارة المقابالت، التقييم( مجال 

 .في رفع مستوى كفاءة المقابالت، وتؤدي الختيار الكفاءات المطلوبة

عقد دورات تدريبية ألعضاء  -
 المقابالت

  .من خالل عقد ورشات عمل -

ديوان  –اإلدارة العامة للتدريب والسياسات  -
  الموظفين

  ل مستمربشك

5  
بلغت نسبة التعيين الذي 
يقوم به ديوان الموظفين 

  %)71.64(العام 

تطوير كتيب تعريفي بالموظف الحكومي يشمل القوانين واألنظمة المعمول بها 
  إعداد الكتيب وتوزيعه - .في وزارات السلطة الوطنية، يوزع على الموظفين الجدد مع قرار التعيين

السياسات، والتدريب،  اإلدارة العامة للتعيينات، -
ديوان  –الشؤون القانونية، الشؤون اإلدارية 

  .الموظفين العام
  بشكل دوري

توجيه الموظف الجديد لبرنامج تدريبي متكامل ُيمكنه من أداء العمل الموكل 
 .له بكفاءة وفاعلية، ويكون شرطًا الجتيازه فترة التجربة بنجاح

 .عقد دورات تدريبية -
  )مدى االستفادة(ب قياس أثر التدري -

ديوان  –اإلدارة العامة للتدريب ، العالقات العامة -
 .الموظفين العام

  .الوزارات الفلسطينية -
  بشكل مستمر
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  التنفيذمدة   جهة المسئولية  إجراءات التنفيذ  التوصيات  النتيجة  م
تطوير نماذج التقييم الخاصة بفترة التجربة والعمل بها، بهدف الوقوف على 
مدى كفاءة الموظف للقيام بعمله من عدمه وتثبيت من يجتاز التقييم بنجاح 

 .الستغناء عن غير القادرين على اجتياز هذه الفترةوا

 .عقد ورشات عمل من اجل التطوير -
 .تطوير وتحديث النماذج -
  .تفعيل مبدأ الثواب والعقاب -

اإلدارة العامة للتعيينات، السياسات، الشؤون  -
 .ديوان الموظفين العام –القانونية 

  .الوزارات الفلسطينية -
  بشكل مستمر

6  

اصر بلغت نسبة توفر عن
الكفاءة في الموارد 

المستقطبة من قبل ديوان 
الموظفين العام للوزارات 

  %)69.78(الفلسطينية 

واضحة تقوم على استقطاب  استراتيجيةضرورة تبني ديوان الموظفين العام 
الكفاءات، مع ضرورة الحد من مظاهر السلبية والتهميش وبث ثقافة جديدة 

 .تؤمن بالكفاءات

 إنشاء قاعدة بيانات -
بالكفاءات والخرجن في سوق 

  العمل وتحديثها باستمرار

اإلدارة العامة للحاسوب، التعيينات،  -
 .ديوان الموظفين العام -السياسات

  .الوزارات الفلسطينية -
  بشكل مستمر

تطوير مؤشرات يتم من خاللها قياس مدى تطور كفاءة الموارد البشرية في 
 .الوزارات الفلسطينية

ل وضع عقد ورش عمل من اج -
 .مؤشرات وربطها بتقييم األداء

  وضع مؤشرات لقياس الكفاءة  -

اإلدارة العامة للتعيينات، السياسات، التدريب  -
  .ديوان الموظفين العام –

  بشكل دوري

تعزيز ورش العمل والندوات المتخصصة لتطوير الكفاءات البشرية في 
 .الوزارات الفلسطينية

االطالع على تجارب  -
 .لحكوميةالمؤسسات غير ا

تدوير الموظفين بين  -
  .الوزارات

 –اإلدارة العامة للسياسات والتعيينات والتدريب 
  .ديوان الموظفين العام

  بشكل مستمر

 .العمل على بناء فرق عمل - .تعزيز تبني فرق العمل داخل الوزارات الفلسطينية
  تدريب أعضاء الفرق -

 .الوزارات الفلسطينية -
  .ديوان الموظفين  -اإلدارة العامة للتدريب  -

  بشكل مستمر

العمل على تعزيز مهارات اتخاذ القرارات لدى الموظفين من خالل العمل 
على دمجهم ضمن برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجال اتخاذ القرارات 

 .وحل المشكالت

عقد دورات تدريبية متخصصة في  -
  .مهارات اتخاذ القرار

 .لموظفينديوان ا  -اإلدارة العامة للتدريب  -
  .الوزارات الفلسطينية -

  بشكل مستمر
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  المراجع والمالحق

  :المصادر والمراجع العربية : أوًال 

  القرآن الكريم - 

 -:الكتب  .1
، الطبعة "إطار نظري وحاالت عملية –إدارة الموارد البشرية "): 2010(أبو شيخة، نادر  - 

  .الثانية، عمان، دار وائل للطباعة والنشر
، عمان، األردن، دار وائل )"إدارة األفراد(إدارة الموارد البشرية ): "2004(نائف برنوطي، سعاد  - 

  .للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية
  ."مدخل استراتيجي لتنظيم القدرات التنافسية –إدارة الموارد البشرية "):2009(جاد الرب، سيد  - 
الطبعة األولى، القاهرة، ، "المدخل إلى إدارة الموارد البشرية"): 2010(جماز، طارق علي  - 

 .مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع
، الطبعة األولى، عمان، دار الحامد " إدارة الموارد البشرية" ): 2012(حريري، محمد سرور ال - 

  .للنشر والتوزيع
، كلية التجارة، جامعة "إدارة الموارد البشرية في ظل التحديات البيئية): "2009(حسن، راوية  - 

  .ر الجامعيةاألسكندرية، الدا
، عمان، األردن، دار المسيرة " إدارة الموارد البشرية"): 2007(حمود، خضر، الخرشة، ياسين  - 

  .للنشر والتوزيع
األسس النظرية : تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات" ): 2003(درة، عبد الباري إبراهيم  - 

  .تنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، المنظمة العربية لل" ودالالتها في البيئة العربية المعاصرة
  في القرن الحادي والعشرين " إدارة الموارد البشرية"): 2008(درة، عبد الهادي والصباغ، زهير  - 
الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  "إدارة الموارد البشرية"): 2011(ديري، زاهر محمد  - 

  .عمان
  .ترجمة عبد المتعال، محمد، دار المريخ للنشر "ةإدارة الموارد البشري"): 2003(ديسلر، جاري  - 
، دار المريخ "مدخل لبناء المهارات البحثية" طرق البحث في اإلدارة ): 2006(سكران، أوما ال - 

  .2006، القاهرة  1للنشر طبعة 
، مصر، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر "إدارة السلوك اإلنساني): "1997(سلمي، علي ال - 

  .والتوزيع
  .، والقاهرة، دار غريب للنشر والطباعة"إدارة الموارد البشرية " ): م2001(سلمي، علي ال - 
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، الطبعة األولى، دار البداية "اإلدارة االحترافية للموارد البشرية" ):2011(طراونة، عمر ال - 
  .ناشرون وموزعون، عمان

ى، عمان، دار المسيرة ، الطبعة األول"إدارة الموارد البشرية"): 2011(عباس، أنس عبد الباسط  - 
  .للنشر والتوزيع والطباعة

دار  ،"إدارة الموارد البشرية رؤية عصرية وٕاطاللة مستقبلية"): 2011(عبد الفتاح، منال رشاد  - 
  .النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة

عبد الوهاب، علي محمد، خطاب، عايدة سيد، الزيادي، عادل رمضان، إبراهيم، سالمة محمد  - 
  .مصر ،جامعة عين شمس ،كلية التجارة ،"إدارة الموارد البشرية) : "2010(

المفهوم، ": تطوير إدارة الموارد البشرية" ): 2013(عزاوي، نجم عبداهللا، جواد، عباس حسين ال - 
  .، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع"، الموقع التنظيميستراتيجيةاال

المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال " ):2005(بي، طاهر والعامري، صالح غالال - 
  .، الطبعة األولى، عمان، دار وائل للنشر"والمجتمع

، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الفاروق للنشر "إدارة الموارد البشرية"): 2006(كشواي، باري،  - 
  . والتوزيع

عمان، دار  ،"ارد البشريةاالتجاهات الحديثة في إدارة المو "): 2011(كاللده، طاهر محمد ال - 
  .يازوري العلمية للنشر والتوزيع

، الطبعة األولى، عمان، دار "إدارة الموارد البشرية الحديثة"): 2013(كاللده، طاهر محمد ال - 
  .البداية ناشرون وموزعون

التخطيط في الموارد ): "2012(، صفوان محمد، األكلبي، عائض بن شافي المبيضين - 
  .للنشر والتوزيع، عماناليازوري  ،"البشرية

المحافظة على  –التوظيف ): "2012(، صفوان محمد، األكلبي، عائض بن شافي المبيضين - 
  .، اليازوري للنشر والتوزيع، عمان"الموارد البشرية

تحليل الوظائف وتصميمها "): 2013(، صفوان محمد، األكلبي، عائض بن شافي المبيضين - 
  .شر والتوزيع، عمان، اليازوري للن"في الموارد البشرية

، الدار الجامعية للطباعة "رؤية مستقبلية: إدارة الموارد البشرية"): 2001(محمد، راوية  - 
  .والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر

، إبداع للطباعة والنشر، غزة، "إدارة وتنمية الموارد البشرية"): 2005(مدهون، محمد إبراهيم ال - 
  .فلسطين
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للموارد البشرية المدخل لتحقيق الميزة  ستراتيجيةاإلدارة اال" ):2003(مرسي، جمال الدين ال - 
  .األسكندرية، الدار الجامعية ،"التنافسية لمنظمة القرن الحادي والعشرين

  . إدارة الموارد البشرية، عمان، دار زهران): 2002(نصر اهللا، حنا  - 
األولى، الجزائر، مكتبة ، الطبعة "إدارة الموارد البشرية"): 2011(نوري، منير وكورتل، فريد  - 

  .المجتمع العربي للنشر والتوزيع
دار وائل للنشر " إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي): "2003(هيتي، خالد عبد الرحيم ال - 

  .والتوزيع، الطبعة األولى، عمان
ئل ، الطبعة الثانية، عمان، دار وا"إدارة الموارد البشرية"): 2005(هيتي، خالد عبد الرحيم ال - 

  .للطباعة والنشر
  

  - :الدوريات والدراسات  .2
 األداء على العاملة القوى استقطاب مصادر أثر": بعنوان ،)2000(خير محمد زيد، أبو -

 مجلة ،"األردنية التأمين شركات مندوبي على تطبيقية دراسة "والغياب التنظيمي والوالء الوظيفي
  .الثاني العدد ،31المجلد الدراسات،

 آلراء ميدانية دراسة( اإلستراتيجي التخطيط أهداف لتحقيق البشرية الموارد يف االختيار أثر -
 حميد، مجيد أحمد. م حسين، عودة محمد. م األشرف، النجف مدينة فنادق مديري من عينة
  ).2009(والسبعون الرابع العدد واالقتصاد، اإلدارة مجلة

 في البشرية الموارد ٕاداراتو  مديري نظر وجهة من البشرية الموارد إدارة وظائف تطبيق -
 سعود، الملك جامعة العمري، سعيد بن محمد) تحليلية دراسة( السعودية األعمال منظمات

  ).هـ2012/1432( الرياض ،156-113ص اإلدارية العلوم ،24م
 استراتيجية في البشرية والكفاءات للموارد اإلستراتيجي البعد"): 2011( عرايبي مداح حاج،ال -

 رأس حول الخامس الدولي الملتقى ضمن مداخلة بالشلف، بوعلي بن حسيبة معةجا ،"المؤسسة
  .الحديثة االقتصاديات ظل في العربية األعمال ومنظمات الفكري المال

 التخطيط مركز ،"ينيةالفلسط السلطة عهد في الحكومية التشكيالت"): 2003( يوسف حجازي، -
  .2003 لثة،الثا السنة والعشرين، التاسع العدد الفلسطيني،

 الموارد إدارة استراتيجية وفاعلية كفاءة قياس معايير): " 2006( محمد خالد حياصات،ال -
 نظر وجهة من األردنية الصحفية المؤسسات في المؤسسي باألداء وعالقتها البشرية

  .4 العدد ،2 المجلد األعمال، إدارة في األردنية المجلة األردن،" الموظفين
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 على الكفاءات وتنمية البشرية للموارد اإلستراتيجي التسيير أثر"): 2002( يحضية سماللي، -
 التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ،)والمعرفة الجودة مدخل( "للمؤسسات التنافسية الميزة
  .الجزائر جامعة

 على الشاملة الجودة إدارة تطبيق تأثير"):2009( اهللا عبيد فالح والخوالدة، زكي صراف،ال -
 سرت، الثاني، العربي اإلحصائي المؤتمر ،"الحكومية األردنية الجامعات في التنافسية ةالميز 

  .نوفمبر 4- 2الليبية، الجماهيرية
 اإلبداع في البشرية الموارد إدارة وظائف أثر"): 2010( رويدة والغريب، أكثم صرايرة،ال -

 األردنية، الجامعة ،"حالة دراسة: األردنية االتصاالت شركة في العاملون يراها كما التنظيمي
  .4عدد ،6 مجلد األعمال، إدارة األردنية، المجلة

 النظرية بين العالي التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة" ):2008( خالد صرايرة،ال -
  46- 1ص األول، العدد األول، المجلد الجامعي، التعليم جودة لضمان العربية ،المجلة"والتطبيق

 نايف جامعة ،"النجاح إشكاليات – الكفاءات وٕاعداد اإلداري التدريب": )2004( محمد مرعي، -
  .والعشرون الثالثة السنة ،263 العدد ثقافية،- أمنية إعالمية والحياة، األمن مجلة األمنية، للعلوم

 للمنتج التنافسية الميزة لتعزيز كمدخل البشرية الكفاءات تنمية"): 2012( أحمد مصنوعة، -
: حول السابع الدولي الملتقى ضمن مداخلة بالشلف، بوعلي بن حسيبة ةجامع ،"التأميني
 ديسمبر 04- 03 يومي الدول، تجارب – التطوير وأفاق العملي الواقع التأمينية الصناعة
2012.  

 التنافسية المزايا تحقيق"): 2009( العباس صبحي حسن وعبداهللا، معن معاضيدي،ال -
 لألوراق العراق سوق في تطبيقية دراسة" لماليةا المؤشرات بعض باستخدام واستدامتها

  .العراق الموصل، ،)31( مجلد) 95( العدد الرافدين، تنمية مجلة"  المالية
 خدمة في المعارف وتسيير البشرية الموارد إدارة"): 2004( صالح مفتاح، -

 في اجاالندم وفرص البشرية التنمية حول الدولي الملتقى ضمن مداخلة ،)المهارات(الكفاءات
  .2004 مارس 10-9 ورقلة، جامعة البشرية، والكفاءات المعرفة اقتصاد

 والمجاالت النظري اإلطار: الكفاءات تسيير"): 2010( سماح وصولح، كمال منصوري، -
 التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية بسكرة، خيضر محمد جامعة الجزائر، ،"الكبرى
  .2010 جوان السابع العدد

 وتسيير العمل لتنظيم نوعي نموذج: بالكفاءات التسيير" ): 2005( وآخرون زهية موساوي، -
 إدارة حول الخامس السنوي الدولي المؤتمر ضمن مداخلة ،"المنظمات في البشرية الموارد

  .األردن الزيتونة، جامعة المعرفة،
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 البشرية الموارد دور تفعيلل استراتيجية رؤية" والعشرون الحادي الدولي السنوي العلمي مؤتمرال -
 أبريل 21 البحثية، الدراسات مجلد المنصورة، جامعة ،"المعاصرة التقنيات ظل في العربية
 تنمية" بعنوان بميك 19 القاهرة،-  لإلدارة المهنية الخبرات مركز من مقدمة عمل ورقة ،2006
  ".الوظيفي النمو وسياسات العاملة القوى

 وظائف في الوظيفي األداء على االستقطاب تأثير" ): 2004( دزيا المعشر، صالح، هيثى،ال -
 جامعة مجلة ،"األردنية والدوائر الوزارات في العليا اإلدارة التجاهات دراسة العليا، اإلدارة
 .األول العدد ،20 مجلد االقتصادية، للعلوم دمشق

  

 - :الرسائل العلمية .3
  

املين للعدالة التنظيمية على أبعاد األداء أثر إدراك الع" ): 2010(أبو جاسر، صابرين مراد  -
، رسالة ماجستير، "السياقي دراسة تطبيقية على موظفي وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية

  .إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة
رة نظم معلومات الموارد البشرية وأثرها على فاعلية إدا):" 2005(أبو رحمة، أمل إبراهيم  -

، رسالة ماجستير، كلية "شؤون الموظفين في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة
  .التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة

واقع إدارة تنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة في فلسطين "): 2008(أبو زيد، بسمة  -
  .الجامعة اإلسالمية، غزة رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة،، "وسبل تطويره

أثر مصادر استقطاب القوى العاملة على األداء الوظيفي ): "2000(أبو زيد، محمد خير -
  .األردنية. دراسة تطبيقية على مندوبي شركات التأمين "والوالء التنظيمي والغياب

دنية إدراك واتجاهات المدراء العاملين في مؤسسات الخدمة الم"): 2014(أبو شريعة، فدوان  -
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة "الفلسطينية نحو ممارسات إدارة الموارد البشرية

  .اإلسالمية، غزة
أثر أتمته دوائر الموارد البشرية في الجامعات ):" 2011(أبو عيد، رائد أحمد إبراهيم  -

ماجستير، ، رسالة "الفلسطينية على جودة العمل من وجهة نظر العاملين بها وآليات تطويرها
  .جامعة الخليل، فلسطين

دراسة حالة المؤسسات  –دور الكفاءات في تحقيق الميزة التنافسية "): 2011(آسية، رحيل  -
  .، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر"الوطنية للهندسة المدنية والبناء

 ،"المؤسسات الجزائريةالتسيير بالكفاءات ودورها في المعرفة ب):"2009(بن شارف، عذراء  -
  .قسطينة، الجزائر-رسالة ماجستير، جامعة منتوري 
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دور المسير في تسيير الكفاءات البشرية بالمؤسسات الصغيرة "): 2012(بوزيد، نذيرة  -
رسالة " دراسة حالة مجموعة مسيرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة –والمتوسطة 

  .ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر
واقع سياسات االختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية في " ): 2009(جرغون، إيهاب عبداهللا -

، رسالة " وزارة التربية و التعليم العالي الفلسطينية في قطاع غزة و أثره على الوالء التنظيمي
  .ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة

، رسالة "رى بالمملكة العربية السعوديةمعايير اختيار العنصر البش"): 2003(جريسى، محمد ال -
  .ماجستير غير منشورة، المملكة العربية السعودية

التدريب وأثره في تطوير رأس المال الفكري لدى السلطة ): "2010(حمادة، عامر عبد الرؤوف  -
إدارة  ،رسالة ماجستير ،")دراسة حالة تدريب بديوان الموظفين العام بغزة(الوطنية الفلسطينية 

  .غزة ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التجارية ،عمالاأل
تنمية كفاءات األفراد ودورها في دعم الميزة التنافسية "): 2004(حمدي، أبو القاسم  -

، رسالة ماجستير، جامعة "دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية األغواط –للمؤسسات 
  .زائرالجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، الج

ضوابط ومعايير اختيار وتعيين أفراد الشرطة وأثرها على " ): 2012(خالدي، معتز ديب ال -
دراسة حالة الشرطة - فعالية األداء الشرطي من وجهة نظر ضباط الشرطة الفلسطينية 

، رسالة ماجستير غير منشورة، "م 2007م إلى  2000الفلسطينية في قطاع غزة من الفترة 
  .ة بغزةالجامعة اإلسالمي

واقع إدارة الجودة الشاملة في وزارات السلطة "): 2006(دقي، أيمن عبد الفتاح محمود ال -
  . ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية"الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة

دور ديوان الموظفين العام في تمكين المرأة بالمناصب القيادية "): 2014(ديراوي، نور علي ال -
  .، رسالة ماجستير، إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة"حكوميةال

، رسالة "واقع إدارة التغيير لدى وزارات السلطة الفلسطينية"): 2008(رقب، حماد محمود ال -
  .ماجستير، رسالة ماجستير، إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة

تقييم إجراءات اختيار وتعيين العاملين اإلداريين في وكالة " ): 2006( زرابي، محمود أحمدال -
  .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة"الغوث الدولية بقطاع غزة

واقع سياسات اختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية في "): 2006(زعنون، محمد منصورال -
، رسالة ماجستير "ي قطاع غزة وأثره على مستوى األداءوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ف
  .غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة
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أثر استخدام نظام معلومات الموارد البشرية اإللكتروني على "): 2013(سقا، عمرو هشام ال -
ة ، رسالة ماجستير، إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامع"أداء ديوان الموظفين العام بقطاع غزة

  . اإلسالمية، غزة
دور تسيير الكفاءات في تحقيق الميزة "): 2014(سالمي، فتيحة وفاسي، فاطمة الزهراء  -

رسالة " دراسة حالة المديرية العملياتية التصاالت الجزائر بالبويرة –التنافسية للمؤسسة 
  .ماجستير، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر

ثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على أ"): 2004(سماللي، يحضية  -
، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة "الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية

  .الجزائر، الجزائر
واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات غير الحكومية في قطاع "): 2004(شبير، رحاب  -

  .، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة"غزة وسبل تطويره 
تنمية الموارد البشرية كمدخل إستراتيجي لتنظيم االستثمار في "): 2009(شلتوت، أماني  -

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة،  ،"العنصر البشري في وكالة الغوث في قطاع غزة
  .الجامعة اإلسالمية، غزة

العوامل المؤثرة على عملية االختيار والتعيين ):" 2004( شهري، عبداهللا سعيد عبداهللال -
رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة " ووظائف شؤون األفراد في الخدمة المدنية في السعودية
  .إلى كلية إدارة األعمال بالجامعة األردنية، عمان، األردن

موارد البشرية في جهاز فعالية متطلبات تطبيق وظائف إدارة و تنمية ال"): 2007(صيام، محمد  -
  .غزة ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التجارة ،رسالة ماجستير ،"الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة

تنمية الموارد البشرية في تطوير األداء  استراتيجياتدور "): 2010(طهراوي، عبد المنعم ال -
، الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة"المؤسساتي في المنظمات غير الحكومية غزة

  .اإلسالمية بغزة
واقع سياسة االختيار والتعيين وأثرها على المسار الوظيفي ": )2011(عدوان، منير زكريا  -

، رسالة ماجستير، إدارة األعمال، كلية التجارة، "للعاملين في المصارف العاملة في قطاع غزة
  .الجامعة اإلسالمية، غزة

تطبيق إجراءات التوظيف في الجامعات الفلسطينية  تقييم فعالية" ): 2008(عودة، دينا راسم  -
  .رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة ،"دراسة تحليلية: في قطاع غزة

واقع عملية التوظيف المعمول بها في وزارة التربية والتعليم " ): 2008(عيلة، معين شعبانال -
  .عة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير، الجام، "العالي الفلسطيني بمحافظات قطاع غزة
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أثر تطبيق التدريب االفتراضي على جودة التدريب لدى ديوان "): 2012(غبون، رامي فؤاد  -
، رسالة ماجستير، إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة "الموظفين العام في قطاع غزة

  .اإلسالمية، غزة
ة الموارد البشرية وأداء إلدار  ستراتيجيةعالقة الممارسات اال):"2012(قاضي، زياد مفيد ال -

رسالة " دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة األردنية –العاملين وأثرها على أداء المنضمات 
  .ماجستير، قسم إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط

دراسة ميدانية (واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي "): 2004(كالب، سعيد يوسف  -
رسالة ماجستير، إدارة األعمال، كلية  ،"الوطنية الفلسطينية في قطاع غزةعلى وزارات السلطة 

  .التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة
دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية "): 2013(مقادمة، عبد الرحمن إبراهيم ال -

  .ة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامع"دراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغزة "
تقييم الوسائل المستخدمة الختيار العاملين في المنشآت "): 2003(موسى، إبراهيم محمود  -

رسالة  ،"دراسة تطبيقية على الوظائف اإلدارية-الصناعية وأثرها على أداء العاملين 
 .ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية

البيانات الحكومية في صناعة القرارات في دور مشروع تكامل "): 2015(مكي، نرمين  -
اكاديمة اإلدارة والسياسة ، رسالة ماجستير غير منشورة، "المؤسسات الحكومية الفلسطينية

  .، غزةللدراسات العليا
إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في "): 2012(موالي لحسن، بن فرحات  -

  .باتنة، الجزائر –لحاج لخضر رسالة ماجستير، جامعة ا ،"الجزائر
واقع تنمية الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم العالي وعالقتها "): 2012(نعيم، محمد  -

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية"بمستوى األداء اإلداري
  :التقارير  .4

  .2012تقرير الموازنة العامة للعام  -
 .ب23/04/2014وزارة المالية  –يالت الوظيفية جدول التشك -
 .2012تقرير الخدمة المدنية السنوي  ):2012(ديوان الموظفين العام  -
 إحصائية اإلدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا: )2014(ديوان الموظفين العام  -

العاملين في وزارات ورؤساء األقسام والشعب  يرينبيانات وٕاحصائيات المد –المعلومات
  .الفلسطينية مؤسسات السلطة الوطنيةو 

 .2005قانون الخدمة المدنية  -
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لسنة ) هـ.إ/و.م/10/258/11(قرار مجلس الوزراء بخصوص الموازنة العامة رقم  -
2012. 

 .خطة التنمية الشاملة: )2014(وزارة التخطيط  -
 المقابالت .5

ديوان  –ات مدير عام اإلدارة العامة للتعيين –فدوان محمد عبد العزيز أبو شريعة  -
 .ص11:30، الساعة 02/03/2015الموظفين العام بتاريخ 
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  المالحق
  ةناالستبا محكمي بأسماء قائمة )1(ملحق رقم 

 
 
 
 
 
 

  المسمى الوظيفي االسم  م

 اإلسالمية الجامعة- التجارة كلية- اإلحصاءقسم  دكتورأستاذ  سمير خالد صافي. د  1

  راألزه جامعة-االقتصاد والعلوم اإلدارية  كلية- دكتورأستاذ   محمود خالد عكاشة. د  2

 اإلدارة والسياسة للدراسات العليا أكاديمية عميد –أستاذ مشارك إدارة األعمال  محمد إبراهيم المدهون. د  3

 اإلسالمية الجامعة- كلية التجارة  –أستاذ مشارك إدارة األعمال  رشدي عبد اللطيف وادي. د 4

 اإلسالمية الجامعة- كلية التجارة  –أستاذ مشارك إدارة األعمال  يوسف عبد عطية بحر. د 5

  اإلسالمية الجامعة- كلية التجارة  –أستاذ مشارك إدارة األعمال   سامي علي ابو الروس. د  6

 األزهر جامعة- قتصاد والعلوم اإلدارية اال كلية- أستاذ مشارك  نهاية عبد الهادي التلباني. د 7

 اإلسالمية الجامعة- كلية التجارة  –أستاذ مساعد إدارة األعمال  وسيم إسماعيل الهابيل. د  8

  اإلسالمية الجامعة- كلية التجارة  –أستاذ مساعد إدارة األعمال   خالد دهليز. د  9

 اإلسالمية الجامعة- ية التجارة كل –أستاذ مساعد إدارة األعمال  أكرم إسماعيل سمور. د 10

 األزهر جامعة- االقتصاد والعلوم اإلدارية  كلية-أستاذ مساعد  محمد جودت فارس. د 11

 القدس المفتوحة جامعة-إدارة األعمال  قسم-أستاذ مساعد  جالل إسماعيل شبات. د 12

 عة األقصىجام–كلية التجارة  – في االقتصاد أستاذ مساعد   عبد الحكيم الطالع.د 13

 جامعة االقصى –عميد كلية التجارة  - في المحاسبة أستاذ مساعد  نضال عبداهللا. د  14

 نائب رئيس ديوان الموظفين العام أيمن حسن اليازوري. د 15

  الموظفين العام ديوان- مدير عام اإلدارة العامة للتعيينات  فدوان محمد أبو شريعة. أ  16
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  في صورتها النهائية ةباناالست )2(ملحق رقم 
  

  
  

  
  

 
  

 ستبانةا
 يرينن، نواب المديالعام ديرينوكيل وزارة ، وكيل مساعد ، الم(موجهة إلى األخوة واألخوات األفاضل 

  )الوحدات، رؤساء األقسام، رؤساء الشعب يريالدوائر، مد يرين، مديالعام
  :ة/تي العزيز/أخي

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

  دور ديوان الموظفين العام في تلبية احتياجات :ضوعالمو 
 الفلسطينية من الكفاءات البشرية وزارات السلطة

  )2014الى  2007(الفترة من 
دور ديــوان المــوظفين العــام فــي تلبيــة احتياجــات وزارات "إلــى التعــرف علــى  ةتســعى هــذه االســتبان

تخصص  الماجستير لمتطلبات نيل درجة استكماالً  وذلك" السلطة الفلسطينية من الكفاءات البشرية
  .أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا –القيادة واإلدارة 

  
نجـاز هــذا البحــث مــع العلــم بــأن المعلومـات التــي ســيتم الحصــول عليهــا لــن إنشـكر لكــم تعــاونكم معنــا فــي 

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
  وفقنا اهللا وٕاياكم لما فيه الخير،،

  
  محمد جمال الزين/ الباحث   

  

  -:مالحظة
تم اإلجابــــــة عــــــن األســــــئلة مــــــن وجهــــــة نظــــــر العــــــاملين فــــــي الــــــوزارات عــــــن                     تــــــ

دور ديـوان المـوظفين العـام فـي تلبيـة احتياجـات وزارات السـلطة الفلسـطينية مـن 
  ).2014الى  2007(الكفاءات البشرية الفترة من 

  

  VefUgP ـ bcة
  اRegoM أRmدXekl ا]دارة واKgM XiReUMراRiت

  tuRvqY اKMراRiت اRegoM اqrskMك
wxHyا XouRZ zu  

 {x|دة وا]دارة(تRe~Mا(  
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  :البيانات الشخصية

  لعملمكان ا .1

  ................................        :الوزارة
 الجنس  .2

 أنثىذكر                      

 العمر .3

 سنة فأكثر 46         45أقل من -35         35أقل من  - 30                30أقل من         

 الحكومية سنوات الخدمة .4

 فأكثر سنوات 10         10أقل من  – 5          5أقل من    

 المؤهل العلمي .5

  دراسات عليا               كالوريوسب         دبلوم متوسط          ثانوية عامة فما دون     

 المسمى الوظيفي .6
  نائب مدير عام              مدير عاموكيل وزارة          وكيل مساعد                   
  ة        رئيس قسم          رئس شعبة وحد/ مدير دائرة      

            
  

نه كلما اقتربت اإلجابة إعند اإلجابة حيث ) 10إلى  1(نأمل منكم التكرم باستخدام التدرج من  •

  .دل على الموافقة العالية على ما ورد في الفقرة المجاب عليها) 10(من الدرجة 

  الدرجة  الفقرة  الرقم
  10إلى  1

  )مجموعة التوظيف(وظائف الموارد البشرية : المحور األول 
  التحليل الوظيفي: المجال األول 

    .يدعم ديوان الموظفين العام العمليات المرتبطة بعملية التحليل الوظيفي داخل الوزارة .1
    .يتم إشراك المشرفين والقائمين بالوظيفة في الوزارة بتصميم التحليل الوظيفي .2
    .مع ديوان الموظفين العام عملية التحليل الوظيفيل الوزارة بالتنسيقداخل  فريق متخصص يقوم .3
    .يتم التنسيق مع ديوان الموظفين العام في جمع البيانات المتعلقة في التحليل الوظيفي وفق أساليب علمية .4
    .تم االستعانة بخبراء متخصصين من خارج الوزارة للقيام بعملية التحليل الوظيفيت .5
    .في تقرير نوعية األفراد الواجب استقطابهم وتعيينهم حليل الوظيفي أساًساُيعد الت .6
    .للوزارة في ديوان الموظفين العام بطاقة وصف وظيفي للوظائف المعلن عنها يستخدم .7
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  الدرجة  الفقرة  الرقم
  10إلى  1

    .يتمتع القائمون على عملية التحليل الوظيفي في الوزارات الحكومية بالخبرات والمهارات الالزمة لذلك .8
لجميع الوظائف وفق الهيكل معتمد من ديوان الموظفين العام مكتوب  الوزارة توصيف، ووصف كاملي يوجد ف .9

  .التنظيمي
  

    .بالدقة والوضوحالوزارة يتسم الوصف الوظيفي المعمول به في  .10
    .والمتطلبات الواجب توفرها لشاغل الوظيفة، يشتمل التحليل الوظيفي على المواصفات .11
    .يث الوصف الوظيفي بشكل دوري للوظائف المعمول بهايتم مراجعة وتحد .12

  .تخطيط الموارد البشرية:  ثانيالمجال ال

يعتمد ديوان الموظفين العام عملية تخطيط الموارد البشرية في اإلعداد لملء الشواغر الوظيفية في الوقت  .1
  .المناسب وبالنوعية المطلوبة

  

    .الخطة العامة للوزارة من عد التخطيط للموارد البشرية جزًءايُ  .2
لتخطيط الموارد البشرية يتم من خالله تحديد االحتياجات من  وان الموظفين العام أسلوبا موحًدايعتمد دي .3

  .الموارد البشرية بدقة في جميع الوزارات
  

    .للموارد البشرية خاصة بالوزارة استراتيجيةتوجد خطة  .4
    .ت الوظائف في عملية استقطاب الكوادر البشرية للوزارةيعتمد ديوان الموظفين العام جدول تشكيال .5
    .توجد في كل وزارة جهة متخصصة في تخطيط الموارد البشرية تقوم بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام .6
    .تشمل مخرجات التخطيط الوظيفي البعدين الزمني والكمي للموارد البشرية في الوزارة .7
واألقسام، والشعب في تحديد  اإلدارات، والدوائر، يريام من إشراك مديتأكد ديوان الموظفين الع .8

  .االحتياجات من الموارد البشرية
  

    .يعتمد ديوان الموظفين العام احتياجات الوزارة من الموارد البشرية وفق الهيكل التنظيمي المعتمد .9
تاح في إعداد جدول تشكيالت يعتمد ديوان الموظفين العام على منهجية المقارنة بين المطلوب والم .10

  .الوظائف الخاص بالوزارة
  

    .يقوم ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الوزارات لتحديد أولوياتها من احتياجاتها من الموارد البشرية .11
    .يتسم جدول تشكيالت الوظائف بالوضوح في تحديد نوعية وأعداد الموارد البشرية المطلوبة للوزارة .12

  عملية االستقطاب:  الثثالمجال ال

يعمل ديوان الموظفين العام بالتوافق مع الوزارة على تحديد مصادر االستقطاب سواء أكانت داخلية أو  .1
  .خارجية

  

يتبع ديوان الموظفين العام طرق علمية وذات شفافية عالية عند البحث عن الموارد البشرية ذات المؤهل المناسب  .2
  .وزارةلملء الوظيفة الشاغرة في ال
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  الدرجة  الفقرة  الرقم
  10إلى  1

    .يقوم على عملية االستقطاب مؤهٌل تأهيًال عالًيايتوفر في ديوان الموظفين العام فريٌق متخصص  .3
    .يلتزم ديوان الموظفين العام بمعايير النزاهة، والموضوعية عند إجراء عملية االستقطاب .4
    .إلمكانات التقنية للموظفينيستند ديوان الموظفين العام في االستقطاب الداخلي على أساس الكفاءات، وا .5
    .يلجأ ديوان الموظفين العام إلى عملية االستقطاب الخارجي كونه يوفر قدرات وخبرات جديدة .6
    .يستخدم ديوان الموظفين العام طريقة اإلعالن عن الوظيفة المطلوبة لملء الشواغر .7
والمهام المطلوبة كافة للمرشحين  فيه الشروط والمواصفات يكون اإلعالن عن الوظيفة واضًحا ومبيًنا .8

  .بدقة
  

يتيح اإلعالن الوظيفي مساحة من الوقت إلعطاء الفرصة الكافية للمتقدمين لتجهيز األوراق الثبوتية  .9
  .المطلوبة في اإلعالن

  

    .هايتضمن اإلعالن عن الوظيفة المعلومات الكافية حول الراتب والفئة والدرجة الوظيفية التي سيتم التعيين علي .10
الموقع اإللكتروني، الجريدة (يحرص ديوان الموظفين العام على توظيف الوسائل اإلعالمية المتاحة كافة  .11

  .بهدف وصول اإلعالن للجميع) الرسمية 
  

  عملية االختيار:  رابعالمجال ال

    .لمناسبتضمن إجراءات االختيار المتبعة في ديوان الموظفين العام وضع الشخص المناسب في المكان ا .1

    .لمبدأ الجدارة تتم عملية اختيار المرشحين وفًقا .2

    .تتم عملية اختيار المرشحين بنزاهة وشفافية .3

تتم عملية فحص طلبات المتقدمين للوظيفة وفق ما ورد في بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة المطلوبة من  .4
  .مؤهالت، وخبرات، ومهارات

  

    .ة المرفقة مع الطلب، والتأكد من سالمتها عبر لجان متخصصةيتم التدقيق في األوراق الثبوتي .5

حد معايير المفاضلة بين المتنافسين على أيعتمد ديوان الموظفين العام على مستوى الدرجة العلمية باعتبارها  .6
  .الوظيفة

  

    .شاغرةُتعد االختبارات التي يعقدها ديوان الموظفين العام متخصصة وذات عالقة وثيقة بالوظيفة ال .7

    .تقيس االختبارات التي يعقدها ديوان الموظفين العام المهارات الفنية للوظيفة وممكنات القيام بالمهام .8

    .تقيس االختبارات التي يعقدها ديوان الموظفين العام المعارف التي يجب توفرها في المرشحين للوظيفة .9

    .د تقييم المرشحينيتم استخدام نماذج مخصصة وفق معايير، وأسس واضحة عن .10
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  الدرجة  الفقرة  الرقم
  10إلى  1

    .ُتشكل لجنة المقابالت من أعضاء ذوي خبرة عالية في إدارة المقابالت .11

    . تتضمن لجان المقابالت مشاركة أطراف محايدة لضمان النزاهة والشفافية .12

  .يستخدم ديوان الموظفين العام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في معظم مراحل عملية االختيار .13
  

  

وذلك من  ،عداد قوائم ألفضل المرشحين لشغل وظيفة معينة حسب درجاتهم في االختبار والمقابلةيتم إ .14
  .األعلى إلى األدنى

  

  

  التعيين :خامسالمجال ال

أي أنه ال (يلتزم ديوان الموظفين العام بترتيب المتسابقين في وظيفة ما عند الترشيح لشغل تلك الوظيفة  .1
  ).الدور النهائي قبل ترشيح من يسبقه في تلك القائمةيتم ترشيح أي شخص من قائمة 

  

    .يتم إصدار قرار التعيين للمرشح بعد التأكد من لياقته الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها .2
للتثبيت في  باعتبارها شرًطاُيلزم ديوان الموظفين العام الموظفين الجدد حضور دورات تدريبية محددة  .3

  .الوظيفة
  

وحقوقه وواجباته الوظيفية في  الموظفين العام على تعريف الموظف الجديد مسؤولياته،يحرص ديوان  .4
  .الخدمة المدنية من خالل دورة الموظف الجديد

  

ن الجدد في السنة األولى للعديد من الدورات التدريبية التي تؤهلهم إلتقان أعمالهم و ُيخضع الموظف .5
  .واجتياز فترة التجربة بنجاح

  

ج تقييم األداء التي أعدها ديوان الموظفين العام لموظفي فترة التجربة التقييم الدوري ألدائهم تضمن نماذ .6
  .بهدف الوقوف على مدى كفاءتهم للوظائف التي يؤدونها

  

    .يتم إعفاء الموظفين الجدد من الوظيفة الحكومية في حال عدم اجتيازهم لتقييم فترة التجربة .7
  لبشريةالكفاءات ا:المحور الثاني 

  المعارف: المجال األول

    .تسهم الكوادر البشرية التي يستقطبها ديوان الموظفين العام في إضافة نوعية لقيمة الوزارة   .1
    .فر لدى الموظفين في الوزارة المعرفة الكاملة بالوصف الوظيفي، ومهام العمل لكل وظيفةيتو    .2
    .لقيام بالمهام الوظيفية الموكلة إليهم على أكمل وجهيتوفر لدى الموظفين في الوزارة المعرفة الكافية ل   .3
    .يمتلك الموظفون المعارف النظرية المتخصصة والمعلومات الالزمة لممارسة الوظيفة   .4
    .يتوفر لدى الموظفين المعرفة الكافية ببيئة العمل، وقيم وثقافة الوزارة   .5

التي تمكنهم من تحديد كيفية ) معرفة خطوات العمل(ئية يوجد لدى الموظفين إلمام تام بالمعارف العملية اإلجرا   .6
  .إنجاز األعمال
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  الدرجة  الفقرة  الرقم
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  مجتمع الدراسة في وزارات الخدمة المدنية الفلسطينية )3(ملحق رقم 

  

  :ى الوظيفي حسب المسم:  أوالً 
  

  النسبة المئوية  العدد  المسمى الوظيفي  م
 0.04 11 وكيل وزارة  1
 0.08 20 وكيل مساعد  2
عام مدير  3  116 4.69 
دائرة مدير  4  620 25.07 
عام مدير نائب  5  58 2.34 
قسم رئيس  6  1074 43.42 
شعبة رئيس  7  574 22.11 

 %100 2473 اإلجمالي
  

  :لمي حسب المؤهل الع: ثانيًا 
  

 النسبة المؤوية العدد  المؤهل  م
 6.51 161 ثانوية فما دون  1
 7.39 183 دبلوم متوسط  2
 64.82 1603 بكالوريوس  3
 21.26 526 دراسات عليا  4

 100.00 2473 اإلجمالي
  

  حسب القطاعات: ثالثًا 
  

  النسبة المئوية  العدد القطاع  م
 73.83 1826  القطاع االجتماعي  1
 9.94 246 نية التحتيةقطاع الب  2
 7.80 193 قطاع االمن والحكم الرشيد  3
 8.41 208 القطاع اإلنتاجي  4

 100.00 2473 اإلجمالي
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  :حسب مكان العمل والجنس :  رابًعا
  

  

 
  

  

  

  اإلناثعدد   الوزارة  م
النسبة 
  المئوية

  عدد الذكور
النسبة 
  المئوية

  اإلجمالي

 59 2.22 55 0.164 4 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  1

 55 2.06 51 0.164 4 العامة واإلسكان األشغال  2

 59 2.18 54 0.205 5 االقتصاد الوطني  3

 111 4.16 103 0.328 8 والشؤون الدينية األوقاف  4

 19 0.57 14 0.205 5 التخطيط  5

 230 8.29 205 1.024 25 التربية والتعليم العالي  6

 14 0.40 10 0.164 4 الثقافة  7

 147 5.10 126 0.860 21 الداخلية  8

 73 2.71 67 0.246 6 لزراعةا  9

 50 1.94 48 0.082 2 الشباب والرياضة  10

 55 1.90 47 0.328 8 الشؤون االجتماعية  11

 12 0.44 11 0.041 1 الشؤون الخارجية  12

 1295 41.57 1028 10.934 267 الصحة  13

 20 0.77 19 0.041 1 العدل  14

 46 1.70 42 0.164 4 لالعم  15

 113 3.68 91 0.901 22 المالية  16

 36 1.33 33 0.123 3 النقل والمواصالت  17

 8 0.04 1 0.28 7 شؤون المرأة  18

 13 0.53 13 0.000 0 اإلعالم  19

 3 0.12 3 0.000 0 السياحة واآلثار  20

 16 0.65 16 0.000 0 والمحررين األسرىشئون   21

 39 1.58 39 0.000 0 الحكم المحلي  22

 2473 83.95 2076 16.25 397 اإلجمالي


