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  بسم ا الرمحن الرحيم
  : قال تعاىل 

يرفَعِ اللَّه الَّذِين آَمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتُوا "...
اللَّهاتٍ وجرد الْعِلْمبِريخ لُونما تَعبِم  "  

  صدق ا العظيم
  )11المجادلة، آیة (



 ج   

  

  داءــــــــــــاإله
  

  .....إىل أرواح شهدائنا األبرار
إىل نبع العطاء والدي ووالدتي األعزاء الذين ربياني فأحسنا 

  .....الرتبية
إىل الزوجة الغالية واألبناء األحباب الذين حتملوا معي الكثري يف 

  .....لرحلةهذه ا
  .....إىل أشقائي وشقيقاتي  الكرام

  .....أهدي مثرة هذا اجلهد
...سائال املوىل عز وجل أن يتقبله مين خالصاً لوجهه الكريم



 د   

  كر وتقديــرــش
  ﴾اعملُوا آلَ داوود شكْرا وقَلِيلٌ من عِبادِي الشكُور﴿: قال تعاىل 

  )13، أیة سبأ( 
  

، وحتــى )مــن ال یـشكر النــاس ال یــشكر هللا( رســول هللا صـلى هللا علیــه وســلم ًانطالقـا مــن حــدیث
نرد الفضل ألهل الفضل، وألن هناك الكثیرین الذین لهم الفضل في إخراج هـذا البحـث إلـى النـور، وذلـك 
ًبتقــدیم العلــم والنــصح واإلرشــاد لــذا كــان البــد أن أتقــدم لهــم بعظــیم شــكري وامتنــاني اعترافــا منــي بالجمیــل 

  .على جهودهم الطیبة
  

وائـــل محمــد ثابــت الــذي تفـــضل وتكــرم باإلشــراف علــى هـــذه  /وأخــص بالــشكر الــدكتور الفاضــل
ّالرســالة، فلقــد كــان نعــم المعلــم المرشــد الــذي أحــاطني بالعنایــة ولــم یبخــل علــي بوقتــه وجهــده وصــبره بــل 

  .وأرفدني بكل ما هو مطلوب
  

  حـسینأحمـد /والـدكتور فـارس  جـودتمحمـد /ورالـدكت : وأتقـدم بالـشكر ألعـضاء لجنـة المناقـشة
  .لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالةالمشهراوي 

  

كما وأتقدم بالشكر ألكادیمیة اإلدارة والسیاسة للدراسـات العلیـا ولكـل طاقمهـا األكـادیمي واإلداري 
  .جهدولما قدموه من علم 

  

عزالعـرب العـاوور  /وأخـي الـدكتورلصدیقي و سعید عبد الواحد / لألستاذ الدكتوركما أقدم شكري
بـدوي لتكرمـه فـؤاد عبـدالفتاح  / ولعمي الشیخ الفاضـلفؤاد عیاد /ضل وللدكتور الفاالقیمةعلى مالحظاته 

  .ًبتنقیح الرسالة لغویا
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  .ٕلذي كان له الدور األبرز في تنسیق واخراج هذه الرسالة بهذا الشكلأكرم محمد أبو حمام ا/األستاذ

  

  كـل خیـر، ولعـائلتي الكریمـة والـدي ووالـدتيوأتوجه بشكري ألصدقائي وأحبابي الذین یتمنون لـي
والزوجــــة واألبنــــاء واإلخــــوة واألخــــوات الــــذین وقفــــوا بجــــانبي علــــى الــــدوام وأحــــاطوني بالرعایــــة واالهتمــــام 

  . هللا الجمیع عني خیر الجزاءوبالدعاء، فجزا
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 ل   

  ملخص الدراسة
  

الدراســة إلــى التعــرف علــى اســتراتیجیات إدارة المــوارد البــشریة ودورهــا فــي تطــویر كفــاءة هــدفت    
العـــاملین فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة فـــي قطـــاع غـــزة، وذلـــك مـــن خـــالل محـــاور الدراســـة األساســـیة  أداء

االســـتقطاب (المتمثلـــة باســـتراتیجیات إدارة المـــوارد البـــشریة، حیـــث اقتـــصرت الدراســـة علـــى اســـتراتیجیات 
 أداءكمـــا هـــدفت إلـــى التعـــرف علــى دور هـــذه االســـتراتیجیات فـــي تطـــویر كفـــاءة ) وتقیــیم األداء والتحفیـــز

  .العاملین
  

اعتمـــد الباحـــث إلجـــراء هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، حیـــث تـــم تطبیـــق عینـــة    
ت فــي جامعـــة عــشوائیة طبقیــة مـــن المــوظفین اإلداریـــین فــي الجامعـــات الفلــسطینیة فــي قطـــاع غــزة تمثلـــ

 غـــــزة والجامعــــة اإلســـــالمیة وجامعــــة األقـــــصى، حیـــــث بلــــغ مجمـــــوع العــــاملین اإلداریـــــین فـــــي –األزهــــر 
، واعتمــد الباحــث علــى االســتبانة كــأداة رئیــسة لجمــع البیانــات حیــث تــم ًاموظفــ) 991(الجامعــات الــثالث 

، وتـم اسـتخدام برنـامج )%83.51(اسـتبانة منهـا أي بمـا نـسبته ) 233(استبانة تم اسـترداد ) 279(توزیع 
SPSSاإلحصائي لتحلیل البیانات .  

  

طردیة ایجابیة قویـة بـین تطبیـق أبعـاد اسـتراتیجیات إدارة وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة    
 وتحقیــق كفــاءة)  التحفیــز- تقیــیم األداء -االســتقطاب (المــوارد البــشریة التــي تــم دراســتها، والمتمثلــة فــي 

، بحیــث أنــه كلمــا ارتفـــع %)89(الجامعــات الفلــسطینیة فـــي قطــاع غــزة، حیــث بلغـــت  العــاملین فــي أداء
العـــاملین، وهـــذا  أداءمؤشـــر تطبیـــق اســـتراتیجیات إدارة المـــوارد البـــشریة ســـیؤدي ذلـــك إلـــي تحقیـــق كفـــاءة 

بقطاع غزة لتبني سیاسـة اسـتراتجیات المـوارد البـشریة  لمـا لهـا محل الدراسة مؤشر للجامعات الفلسطینیة 
  .ن دور فعال في بناء عاملین ذوي كفاءة عالیةم

  

ًوخلــصت الدراســة أیــضا إلــى وجــود جوانــب مــن الــضعف أهمهــا عــدم وجــود إدارات مــوارد بــشریة    
متخصــصة فــي الجامعــات الفلــسطینیة واقتــصر األمــر علــى إدارات شــئون المــوظفین التــي تقــوم بــبعض 

  .مهام إدارة الموارد البشریة
  
 فــــي  مــــوارد بــــشریةإداراتاســــتحداث   ضــــرورة أهمهــــا: مــــن التوصــــیاتعــــددل الدراســــة خلــــصتو   

الجامعـــات الفلـــسطینیة، والـــسعي لالســـتفادة مـــن نتـــائج تقیـــیم األداء، وتطـــویر أنظمـــة وسیاســـات التحفیـــز 
  .المستخدمة فیها



 م   

ABSTRACT 
 

This study aims at recognizing the strategies of human sources and its 
role in developing the competency of the employees at the Palestinian 
universities in Gaza Strip.  There are three main pivots for this study; they 
represent the strategies of human resources administration. The study has 
been limited into strategies of recruitment, performance evaluation and 
motivation. It also aimed at recognizing the role of those strategies in 
developing the employees competency.  
 

In this study, the researcher followed the descriptive analytical 
approach. He applied a stratified random sample from administrative 
employees in the Palestinian universities in Gaza Strip including Al Azhar 
University of Gaza (AUG), The Islamic University of Gaza (IUG)l, and Al-
Aqsa University (AU). Administrative employees in the three universities are 
(991) people. The researcher used a questionnaire as a main tool to collect 
data. He distributed (279) questionnaire sheets, of which only (233) sheets 
have been returned; that constituted (83.51%) of the distributed sheets. 
Researcher followed SPSS statistical method to analyze data.     

  
Outcomes of the study revealed that there is a solid positive 

relationship in a positive sense between the application of the dimensions of 
the strategies of human resources administration under study (Recruitment, 
performance evaluation, and motivation), and accomplishment of employees 
efficiency in the Palestinian universities in Gaza Strip as it amounted to 89%. 
Whenever the indicator of human resources application rises, the efficiency of 
all employees rises. This is an indicator  for the Palestinian universities in 
Gaza Strip to adopt a policy of human resources, due to its active role in 
developing highly qualified employees.     
 

The study has also denoted that there are points of weakness, most of 
which the absence of specialized human resources administrations in the 
Palestinian universities, but there was only administrations of employees 
affairs which practice some duties to administer the affairs of its employees.   
 

The study concluded with a number of recommendations, the most 
significant of which is to found administrations for the human resources in the 
Palestinian universities, and to endeavor to utilize the results of the 
performance evaluation, and develop the current systems and policies of 
motivation. 



 

 
  

  الفصل األول
  ةــام للدراســار العـــاإلط

  
  مقدمة الدراسة: ًأوال
 مشكلة الدراسة: ًثانیا
  متغیرات الدراسة: ًثالثا
 فروض الدراسة: ًرابعا

 أهداف الدراسة: ًخامسا
 أهمیة الدراسة: ًسادسا
 حدود الدراسة: ًسابعا
 مصطلحات الدراسة: ًثامنا
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  الفصل األول
  اإلطـــار العــام للدراســة

  
  :ة الدراسةمقدم: ًأوال

 مــن تطــویر أســس ًءاتـسعى المؤســسات والمنظمــات إلـى االهتمــام الكبیــر فـي مواردهــا البــشریة بـد
ًومعــاییر وطـــرق اختیـــارهم، ومـــرورا بتوصــیف وظـــائفهم والتخطـــیط لهـــا وتقیــیمهم وتـــدریبهم وتـــوفیر جمیـــع 

مــصلحة المنظمــة وســائل األمــن والــسالمة لهــم، مــع تــوفیر جــو عمــل یــسوده التفاعــل الــذي یراعــي ویهــتم ب
كمــا  یراعــي ویهــتم بمــصلحة العــاملین مــن خــالل ســد حــاجتهم اإلنــسانیة وتــوفیر الرواتــب التــي ترضــیهم 

  .وتؤمن لهم الحیاة الكریمة
ممــا ذكرنــا فإنــه یتــضح لنــا أن المــوارد البــشریة هــي عــصب المنظمــات وعمودهــا الفقــري الــذي ال 

 تـدرك مـدى أهمیـة مواردهـا البـشریة ومـن دون أن یمكن للمنظمات أن تنهض بنفسها وبأعمالهـا بـدون أن
 .تولیها األهمیة الكبیرة والعنایة الفائقة بتلك الموارد

ــــین  ــــة موقــــع(وقــــد ب ــــدیات الخبــــرة لالستــــشارات والتنمی أن المنظمــــات وبــــصفة عامــــة تعنــــى ) منت
راتیجیات بـــالتخطیط كإطـــار عـــام والـــذي هـــو أحـــد أهـــم وظـــائف اإلدارة، فإنهـــا الیـــوم مطالبـــة باعتمـــاد اســـت

واضحة لرفع كفاءة مواردها البشریة، وذلك باعتمـاد التخطـیط االسـتراتیجي لتنمیـة مواردهـا البـشریة، والبـد 
ــــاك فــــرق ــــا أن هن ــــین التخطــــیط والتخطــــیط االســــتراتیجياإلشــــارة هن ــــداد للماضــــي فــــ : ب التخطیط هــــو امت

 ، اســتنادا علــى التنبــؤوهــو عــادة مــا یــتم بیاناتــه لمعرفــة مــا یجــب أن یكــون فــي المــستقبل باســتخدام
 ضـرب مـن ضـروب اختـراق حجـب المـستقبل والغـوص فـي عمقـه لتحدیـد شـكل: والتخطـیط االسـتراتیجي

النــشاط  فــان تغییــر نوعیــة هــذا، وان كــان التخطــیط یعنــي تحدیــد حجــم النــشاط فــي المــستقبل. المنظمــة
  .وشكلها تمثل ما یطلق علیه بالتخطیط االستراتیجي

 البــــشریة فیهــــا إلـــى العمــــل وفــــق جــــه المنظمـــات وخاصــــة إدارة المـــوارد تتلـــذا كــــان البـــد مــــن أن
اسـتراتیجیات یكـون محورهـا هـذه الفئـة الهامـة والتـي كمـا أسـلفنا هـي عـصب المنظمـات وعمودهـا الفقـري، 

 البشریة البـد لهـا مـن اسـتراتیجیات ًبیر والتي تمتلك أعدادا من المواردحیث أن المنظمات ذات الحجم الك
  . تحقیق أهداف المنظمة باالرتقاء بمواردها البشریةتساعدها على

وتعتبـر الجامعـات الفلـسطینیة فـي قطـاع غـزة مـن المؤسـسات الكبیـرة والعریقـة المتمیـزة التـي تقـدم 
ـــیم العـــالي للطلبـــة الفلـــسطینیین فـــي قطـــاع غـــزة، وتـــسعى هـــذه الجامعـــات لتقـــدیم الخـــدمات  خـــدمات التعل

 والمجتمــع الفلــسطیني الـذي عــانى مــن سیاسـة التجهیــل التــي حــاول أن العلمیـة والبحثیــة للطلبــة والبـاحثین
یفرضــها االحــتالل اإلســرائیلي، حیــث یــدرس فــي هــذه الجامعــات عــشرات اآلالف مــن الطــالب والطالبــات 
ٕمــن أبنــاء قطــاع غــزة، وتمتلــك هــذه الجامعــات كــوادر أكادیمیــة واداریــة جــدیرة بــأن تكــون موضــوع بحــث 
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ة تحوي المئات من الموظفین اإلداریین الذین هم محـور هـذه الدراسـة والـذین واهتمام، حیث أن كل جامع
یقومــون بمهــام وظیفیــة عدیــدة ومختلفــة تغطــي كافــة أنــشطة الجامعــة وتــسعى لتحقیــق أهــدافها، لــذا وجــد 
الباحــث أنــه البــد أن تتجــه الجامعــات الفلــسطینیة نحــو تبنــي اســتراتیجیات لمواردهــا البــشریة بحیــث تــسعى 

ًاءتهم وفعالیتهم بناء على خطط مدروسة ومعدة مسبقا مشتملة على جمیـع المهـام التـي یتـضمنها لرفع كف
  .عمل إدارة الموارد البشریة في الجامعات ضمن جدول زمني واضح

وفـــي هـــذا اإلطـــار یـــأتي البحـــث باعتبــــاره محاولـــة بحثیـــة الستقـــصاء دور اســـتراتیجیات المــــوارد 
د البشریة، حیث وجد الباحـث فـي الجامعـات الفلـسطینیة فـي قطـاع غـزة  كفاءة الموار أداءالبشریة في رفع

  . بیئة بحثیة مهمة یمكن أن یطبق بحثه علیها
  

  : الدراسةمشكلة: ًثانیا
 كموظــف إداري بجامعــة األزهــر عمــل ًعامــامــن خــالل عمــل الباحــث علــى مــدار خمــسة عــشرة 
 ومـن خـالل معرفتـه بطبیعـة العمـل اإلداري خاللها في العدید من الـدوائر والمناصـب المختلفـة بالجامعـة،

 وكـون الجامعـات الـثالث ال یوجـد ،بالجامعة التـي یعمـل فیهـا وبـبعض الجامعـات األخـرى فـي قطـاع غـزة
والطــــالع الباحــــث علــــى طبیعــــة تطبیــــق االســــتراتیجیات  بهــــا إدارات متخصــــصة إلدارة المــــوارد البــــشریة،

ضـوع الدراســة مووأن   هنـاك حاجــة للتـدخل بالبحـث أن وجـدموضـوع البحـث فـي الجامعـة التــي یعمـل بهـا
 المـوارد البـشریة ومـستوى كفاءتهـا  إدارة بدراسته واالهتمـام بـه مـن أجـل الوقـوف علـى واقـعیرقى ألن یقوم

في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة ومعرفـة دور االسـتراتیجیات فـي النهـوض بهـذه الفئـة المهمـة فـي 
امعات الفلسطینیة فـي قطـاع غـزة، حیـث أن الجامعـات الفلـسطینیة تحتـاج منظومة العمل اإلداري في الج

إلــى جهــد للوقــوف علــى واقــع اســتراتیجیات إدارة المــوارد البــشریة فیهــا، لــذا أراد الباحــث دراســة هــذا الواقــع 
  . للوصول إلى حقیقته والسعي لمعالجته

  

  :اليمحاولة اإلجابة على السؤال الرئیس الت في الدارسة مشكلة وتكمن
 العاملین في الجامعات  أداءما دور استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في تطویر مستوى كفاءة

  الفلسطینیة في قطاع غزة ؟
  :وینبثق عن السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة

 ؟واقع إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزةما  -1
غـزة، الجامعـة اإلسـالمیة، -جامعـة األزهـر(ق ذات دالله إحصائیة تعزى للمؤسسة هل توجد فرو -2

فـــي واقـــع اســـتراتیجیات إدارة المـــوارد البـــشریة فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة فـــي ) جامعـــة األقـــصى
 ؟قطاع غزة

  ؟ العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة أداءما مستوى كفاءة -3
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غـزة، الجامعـة اإلسـالمیة، -جامعـة األزهـر(یة تعزى للمؤسسة هل توجد فروق ذات دالله إحصائ -4
  ؟ العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة أداءفي مستوى كفاءة) جامعة األقصى

أداء مــا طبیعــة العالقــة االرتباطیــة بــین واقــع اســتراتیجیات إدارة المــوارد البــشریة ومــستوى كفــاءة  -5
 ؟ قطاع غزةالعاملین في الجامعات الفلسطینیة في

  

  :متغیرات الدراسة: ًثالثا
  المتغیر المستقل

  : الموارد البشریة وتتمثل في إدارةاستراتیجیات
  .إستراتیجیة االستقطاب -
 .إستراتیجیة تقییم األداء -
  . إستراتیجیة التحفیز -

  
  المتغیر التابع

  . العاملینكفاءةویتمثل في 
  

  )1(شكل 
  

  
  
  
  
  
  

  
  )18: 2003المرسي، ( العالقة بین متغیرات الدراسة 

  جرد بواسطة الباحث

              المتغیر المستقل    
 المتغیر التابع              

  :استراتیجیات الموارد البشریة وتتمثل في
  .استراتیجیة االستقطاب -
 .استراتیجیة تقییم األداء -
 .استراتیجیة التحفیز -

  
 لعاملین اكـفـاءة
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  -):االستقطاب، تقییم األداء، التحفیز(وتم اختیار االستراتیجیات الثالث 
  . الموارد البشریةة الرئیسة واألكثر أهمیة في إدارةتمثل الوظائف اإلستراتیجیكونها  -
 .لرغبة الباحث في التعمق بشكل أكبر في االستراتیجیات الثالث السابقة -
ًر هــذه االســتراتیجیات مــن أهــم وأكثــر االســتراتیجیات تطبیقــا بالجامعــات وتواجــه الجامعــات تعتبــ -

 .مشاكل في تطبیقها

  
  :فروض الدراسة: ًرابعا

  : جري اختبارها وهيی التالیة التي سات تمت صیاغة الفرضیدراسة مشكلة الإلىًاستنادا    
قع استراتیجیات إدارة الموارد في وا)  α≥ %0.05( ذات داللة إحصائیة عند فروقتوجد ال  - 1

غزة، - جامعة األزهر(البشریة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر المؤسسة 
 ).جامعة اإلسالمیة، جامعة األقصىال

في مستوى كفاءة أداء العاملین في )  α≥ %0.05( ذات داللة إحصائیة عند فروقتوجد  ال - 2
غزة، الجامعة - جامعة األزهر(تعزى لمتغیر المؤسسة الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

 ).اإلسالمیة، جامعة األقصى
بین استراتیجیات )  α≥ %0.05(عند توجد عالقة ارتباطیه موجبة ذات داللة إحصائیة ال  - 3

الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة  العاملین في  أداءإدارة الموارد البشریة ومستوى كفاءة
 -:تالیةحسب االستراتیجیات ال

بین )  α≥ %0.05(عند توجد عالقة ارتباطیه موجبة ذات داللة إحصائیة ال  1.1
الجامعات الفلسطینیة في  العاملین في  أداءومستوى كفاءةاستراتیجیة اإلستقطاب 

  .قطاع غزة
بین )  α≥ %0.05(عند توجد عالقة ارتباطیه موجبة ذات داللة إحصائیة ال  1.2

الجامعات الفلسطینیة في  العاملین في  أداء كفاءةومستوىاستراتیجیة تقییم األداء 
  .قطاع غزة

بین )  α≥ %0.05(عند توجد عالقة ارتباطیه موجبة ذات داللة إحصائیة ال  1.3
الجامعات الفلسطینیة في قطاع  العاملین في  أداءومستوى كفاءةاستراتیجیة التحفیز 

 .غزة
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   :أهداف الدراسة : ًخامسا
 .جیات إدارة الموارد البشریة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزةإستراتی واقع التعرف على -1
غزة، الجامعة اإلسالمیة، جامعة - جامعة األزهر(فروق تعزى للمؤسسة الكشف عن وجود  -2

 .في قطاع غزةفي واقع استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في الجامعات الفلسطینیة ) األقصى
 .املین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة الع أداءمستوى كفاءة على الوقوف -3
غزة، الجامعة اإلسالمیة، جامعة - جامعة األزهر(تعزى للمؤسسة الكشف عن وجود فروق  -4

 . العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة أداءفي مستوى كفاءة) األقصى
أداء شریة ومستوى كفاءة  طبیعة العالقة بین واقع استراتیجیات إدارة الموارد البمحاولة معرفة -5

 .العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة
استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع إقتراح توصیات لتعزیز  -6

 .غزة
 

  :أهمیة الدراسة: ًسادسا
  :أهمیة الدراسة بالنسبة للباحث: ًأوال
  .حث لنیل درجة الماجستیر في تخصص اإلدارة والقیادةًتعتبر هذه الدراسة تتویجا لجهود البا -1
الدراسـة علــوم ومعـارف جدیـدة سـیفید الباحـث منهــا فـي مجـال عملـه كونـه یعمــل هـذه تـضیف قـد  -2

  .ًمدیرا في جامعة األزهر بغزة
  

  :أهمیة الدراسة بالنسبة للجامعات الفلسطینیة: ًثانیا
مــة وأصــیلة فــي المجتمــع الفلــسطیني وهــي تتركــز أهمیــة هــذه الدراســة كونهــا تتعلــق بمؤســسات ها -1

الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة والتي كان لها الدور الكبیر في رفعـة شـأن أبنـاء قطـاع غـزة 
والنهـــوض واالرتقـــاء بمـــستواهم العلمـــي، والتـــي تمتلـــك كـــوادر إداریـــة كبیـــرة ومتنوعـــة وذات خبـــرة 

  .واسعة في العمل اإلداري
ن وجـــــود االســـــتراتیجیات أصـــــبح حاجـــــة ملحـــــة لجمیـــــع إیـــــث تنبـــــع أهمیـــــة هـــــذه الدراســـــة مـــــن ح -2

ـــك هیاكـــــل إداریـــــة، خاصـــــة الهیاكـــــل اإلداریـــــة كبیـــــرة الحجـــــم، وكـــــون أن  المؤســـــسات التـــــي تمتلــ
ًالجامعات أصبحت تخطط إسـتراتیجیا لمعظـم أنـشطتها فـاألولى أن تعتمـد اإلسـتراتیجیات للمـوارد 

 .البشریة التي تعتبر العمود الفقري للمؤسسات
 كوســیلة  للمـوارد البـشریةأهمیـة هـذه الدراســة مـن خـالل تفعیــل مبـدأ التخطـیط االســتراتیجيتظهـر  -3

 .ًهامة جدا في وقتنا الحاضر في عمل المؤسسات خاصة األكادیمیة منها
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  :أهمیة الدراسة بالنسبة للمجتمع الفلسطیني: ًثالثا
  .ارة الموارد البشریة استراتیجیات إدمجالدراسة مؤسسات بحثیة وباحثون في قد یفید من ال -1
ــــسطینیة والمتمثــــل بمواردهــــا  -2 ــــذي تمتلكــــه الجامعــــات الفل ســــتلقي الدراســــة الــــضوء علــــى الكنــــز ال

 .البشریة
 المـوارد البـشریة فـي المؤسـسات أداء ستكون هذه الدراسة بمثابة خطوة على طریق تطـویر كفـاءة -3

  .الفلسطینیة

  
  :حدود الدراسة: ًسابعا

  :ةتلتزم الدراسة بالحدود اآلتی
اعتمدت الدراسة على الكشف عن دور استراتیجیات إدارة الموارد البشریة : الحد الموضوعي  - 1

 . العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزةأداء في تطویر كفاءة
في عدد من المثبتین فقط ن اإلداریین موظفیال  عینة من الدراسة علىاقتصرت: الحد البشري  - 2

 .قطاع غزةالجامعات الفلسطینیة في 
غزة، الجامعة -جامعة األزهر( : غزة وهي محافظاتالجامعات الفلسطینیة في :الحد المكاني  - 3

 والتي تعتبر من أكبر الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة وتمثل )اإلسالمیة، جامعة األقصى
 .نوعین من الجامعات األهلیة والحكومیة

  .م2014-2013للعام  طبقت الدراسة في الفصل الثاني: الحد الزماني  - 4

  
  :مصطلحات الدراسة: ًثامنا

  :Strategyستراتیجیة الا: ًأوال
فادة من الموارد المتاحة لها، وتحقیق أفضل النتائج، أما إلهي األسلوب الذي تختاره اإلدارة ل   

  .ًإجرائیا فهي اتجاه عام وقرار تتخذه المؤسسة تحدد بموجبه مسار عملها خالل مدة محددة
  

  :Developmentلتطویر ا: ًثانیا
التطویر بأنه التغییر أو التحویل من طور إلى طور، ) 2013المنتدى العربي، (فقد عرف 

التغیر التدریجي الذي یحدث في بنیة " التطور"وتعني كلمة " تحول من طوره"وتعني كلمة تطور 
یب المجتمع أو ًالكائنات الحیة وسلوكها، ویطلق أیضا على التغیر التدریجي الذي یحدث في ترك

ًالعالقات أو النظم أو القیم السائدة فیه، أما اصطالحا هو التحسین وصوال إلى تحقیق األهداف  ً
  .المرجوة بصورة أكثر كفاءة
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  Human Resources Managementإدارة الموارد البشریة : ًثالثا
مة وموظفیها، ترمي بأنها عملیة تنظیم للعالقة القائمة بین إدارة المنظ )2012كورتل، (ّعرفها 

وذلك من خالل مجموعة من البرامج واألنشطة المستندة في إعدادها إلى . إلى تحقیق أهدافها وأهدافهم
  .نظم وقوانین قابلة للتغییر بحسب الوضع الراهن

  
  Efficiency  الكفاءة: ًرابعا

زمة ال النظام القادر علي تخفیض تكالیف الموارد البأنها) 145: 2002إدریس، (عرفها 
بمعني أنها القدرة علي أداء  "النجاز األهداف المحددة والمرغوبة دون التضحیة بمخرجات النظام 

ومن ثمة  فهي تعتمد علي مفهوم المدخالت والمخرجات فالنظام الكفء ، األشیاء بطریقة صحیحة 
  .هو الذي  یتمكن من تحقیق مخرجات تفوق المدخالت المستخدمة

  
  :داریین في الجامعات الفلسطینیةالعاملین اإل: ًساخام

من الباب ) 4(من خالل قوانین وأنظمة جامعة األزهر في المادة ) 2004األزهر، (عرفهم 
الثاني لنظام الموظفین بأنهم الموظفین الفنیین واإلداریین والمعیدین والباحثین والموثقین وأمناء المكتبات 

  .عینون في الجامعة حسب األنظمة المرعیةومحضري المختبرات والكتبة ومن إلیهم والذین ی

  



 

  
  

  الفصل الثاني
  ريــــار النظـــــاإلط

 
 استراتیجیات إدارة الموارد البشریة: المبحث األول -
 الكفاءة: المبحث الثاني -
 الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة: المبحث الثالث -
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  الفصل الثاني
  اإلطـــــار النظــــري

  

  استراتیجیات إدارة الموارد البشریة: ألولالمبحث ا
  :ةـــمقدم .1

 أن یكـــون هنـــاك اســـتراتیجیات واضـــحة إلدارة المـــوارد البـــشریة، مـــن أجـــل يأصـــبح مـــن الـــضرور
  .استقرار منظمات األعمال ونموها وصعودها، ومن أجل وجود المیزة التنافسیة مع المنظمات المشابهة

ر والتوســـع كـــان البـــد مـــن وجـــود اســـتراتیجیات لتـــدعیم وألن حقـــل المـــوارد البـــشریة یتمیـــز بـــالتغی
الموارد البشریة وتحقیق رغباتهـا وحاجاتهـا والتـي تتمثـل فـي بنـاء هیكلیـات مناسـبة وفـي معالجـة مـشكالت 
المحافظــة علــى الكفــاءات مــن األفــراد واســتقطابهم مــع تحقیــق رضــا األفــراد ورضــا اإلدارة العلیــا ومواجهــة 

  .ل والمتعلقة بالعنصر البشريومواكبة التغیرات في العم
هـي الخطـة الرئیـسة الـشاملة التـي تحـدد كیـف ) 76: 2001السلمي، (ّفاإلستراتیجیة كما عرفها   

.  تحقـق المنظمـة غرضـها وأهـدافها مـن خـالل تنظـیم مـا تتمتــع بـه مـن مزایـا وتدنیـة مـا تعانیـه مـن مــساوئ
 ینظـر إلـى المنظمـة فـي كلیتهـا نظـرة شـاملة فـي واإلدارة اإلستراتیجیة هي األسلوب اإلداري المتمیز الذي

محاولة تعظیم المیزة التنافسیة التي تسمح بالتفوق في السوق واحـتالل مركـز تنافـسي قـوي، وذلـك باتخـاذ 
ســــتراتیجیة التــــي تنظــــر إلــــى الفــــرص والمــــشكالت الحالیــــة، كمــــا تهــــتم باستــــشراف المــــستقبل الالقــــرارات ا

إدارة المـوارد البـشریة اإلسـتراتیجیة، تعمـل علـى تحقیـق غایـة المنظمـة واإلعداد للتعامل معـه، وبـذلك فـإن 
  .وأهدافها ورؤیتها

ویـرى الباحـث أن وجـود اسـتراتیجیات للمـوارد البـشریة یـساعد المنظمـات علـى االرتقـاء والنهـوض   
وتطــویر كفــاءات العــاملین فیهــا، كمــا وتــساعد علــى تحقیــق الرضــا عنــد العــاملین مــن جانــب ومــن جانــب 

 ترسـخ انتمـاء العـاملین لمنظمـاتهم وألعمـالهم ممـا یـؤدي فـي النهایـة إلـى تفـوق وتمیـز المنظمـة علــى آخـر
 .مثیالتها والذي بدوره یحقق أهداف وطموحات هذه المنظمات

  
  ):نظرة تاریخیة(إدارة الموارد البشریة  .2

ر علـم أن إدارة الموارد البشریة تطورت عبر الـزمن مـع تطـو) 20-18: 2005المدهون، (یرى 
اإلدارة كـــسائر العلـــوم اإلنـــسانیة كلهـــا، ولكنهـــا كعلـــم مـــستقل ظهـــرت فـــي بدایـــة هـــذا القـــرن، وكانـــت هـــذه 

  :التطورات كالتالي 
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 وتــشمل هــذه المرحلــة فتــرة مــا قبــل الثــورة الــصناعیة وفتــرة ):الثــورة الــصناعیة(المرحلــة األولــى   - أ
 .الثورة الصناعیة

 وحتـى العـشرینات 1890 وتمتـد هـذه المرحلـة مـن عـام :)حركة اإلدارة العلمیة(المرحلة الثانیة   -  ب
ـــة اإلدارة العلمیـــة بالعـــالم فردریـــك تـــایلور الـــذي حـــاول تنظـــیم  مـــن القـــرن الماضـــي وتقتـــرن مرحل

 .العالقة بین اإلدارة والعاملین
 فمـع بدایـة الثالثینیـات ظهـر نمـوذج ):مـابین الحـرب العالمیـة األولـى والثانیـة(المرحلـة الثالثـة   -  ت

مـن خـالل دراسـة مـصنع هوثـورن، والـذي أوضـح ) ألثـون مـایو(ت اإلنسانیة الذي یتزعمـه العالقا
ــــاتهم والمحافظــــة علــــى شــــعورهم، كمــــا أظهــــرت  ــــسعي لتحقیــــق رغب اهتمــــام اإلدارة بالعــــاملین، وال

 . في تحفیز األفرادٌالدراسة روح العمل الجماعي، وأن العامل االجتماعي سبب
 وفیهــا تطــورت إدارة ):العالمیــة الثانیــة حتــى وقتنــا الحاضــرمــا بعــد الحــرب (المرحلــة الرابعــة   -  ث

ًالمــوارد البــشریة تطــورا هــائال، ولــم تعــد فقــط تهــتم بــاإلجراءات الــشكلیة، واألعمــال الروتینیــة مثــل  ً
حفظ الملفات وضبط الحضور والغیاب، بل امتدت إلى تدریب وتنمیـة المـوارد البـشریة وتحفیـزهم 

 .وضبط عالقات العمل
 

  :دارة الموارد البشریةمفهوم إ .3
األنــشطة اإلداریـة المتعلقــة بحــصول "إدارة المـوارد البــشریة بأنهـا ) 16: 2003المرســي، (ّعـرف 

المنظمـة علـى احتیاجاتهـا مـن المـوارد البـشریة، وتطویرهــا وتحفیزهـا والحفـاظ علیهـا بمـا یمكـن مـن تحقیــق 
  ".األهداف التنظیمیة بأعلى مستویات الكفاءة والفعالیة

  
أن المــوارد البــشریة عبــارة عـن طــائر بجنــاحین همــا الفــرد والوظیفــة ) 21: 1998مــاهر، (ى ویـر

وأنــه ال یمكنــك أن تــدیر منظمــة بــدون أفــراد حتــى لــو كــان اعتمــاد هــذه المنظمــة علــى اآلالت فالبــد مــن 
فـــون ًأفـــراد یـــدیرون هـــذه اآلالت ویـــشغلونها ویتـــابعون أعمالهـــا، وركـــز أیـــضا علـــى حقیقـــة أن األفـــراد مختل

والوظــائف مختلفــة ومهمــة إدارة المــوارد البــشریة هــي التوفیــق بینهمــا، فقــد خلــق هللا النــاس مختلفــون فــي 
ٕأشــكالهم ومالمحهــم وأجناســهم وخبــراتهم وتعلــیمهم وقــدراتهم العقلیــة وفــي طریقــة فهمهــم وادراكهــم لألمــور 

ًوفي دوافعهم، فالبعض مدفوع مالیا واآلخر مدفوع اجتماعیا واآلخر مـدف وع نحـو الـشعور بتقـدیر اآلخـرین ً
وتحقیـــق ذاتـــه، وهـــذه االختالفـــات تـــؤثر فـــي ســـلوك األفـــراد بـــشكل واضـــح، أمـــا الوظـــائف فهـــي تختلـــف 

  .باختالف أنواعها وحسب طبیعة أنشطتها
  

فــي مفهــوم إدارة المـــوارد البــشریة، أن النظــرة لألفــراد تحولــت مـــن ) 29: 2003حــسن، (وتقــول 
ة إلــى كونهــا أصــل مــن أصــول المنظمــة التــي یمكــن االســتثمار فیهـــا كونهــا عنــصر مــن عناصــر التكلفــ
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ًوزیـادة قیمتهـا، لـذا فــإن الفـرد یعتبـر مـوردا مــن مـوارد المنظمـة التـي یمكــن أن تحقـق الثـروة أو اإلیــرادات، 
وأنه بالرغم من أهمیة الموارد التكنولوجیـة والمالیـة إال أن المـوارد البـشریة قـد تكـون أهـم مـن هـذه المـوارد، 

  .وعلى الرغم من هذه األهمیة للموارد البشریة إال أنها لم تلق االهتمام المناسب
  

  : أهداف إدارة الموارد البشریة بنقطتین رئیستین هما)2005، عقیلي(وقد حدد 
، وذلـــك بـــدمج المـــوارد البـــشریة مـــع المـــوارد المادیـــة التـــي العمـــل علـــى تحقیـــق الكفایـــة اإلنتاجیـــة -

  .تمتلكها المنظمة
 مخرجــات ذات كفــاءة  المنظمــة تحقــق، بحیــثعلــى تحقیــق الفاعلیــة فــي األداء التنظیمــيالعمــل  -

 تـــساعد علـــى بقـــاء واســـتمرار وذلـــك حتـــىعالیـــة مـــن حیـــث الكمیـــات والمواصـــفات وأقـــل تكلفـــة، 
  .المنظمة

 
  ):17: 2003المرسي، (ویستدل من التعریفات السابقة حسب    

 العملیـــة اإلداریـــة مـــن تخطـــیط وتنظـــیم وتوجیـــه أن إدارة المـــوارد البـــشریة تنطـــوي علـــى ممارســـة -
  .ورقابة للعنصر البشري في المنظمة

وجــود مجموعــة مــن األنــشطة الممیــزة والمتخصــصة والتــي تعكــس مــساهمة إدارة المــوارد البــشریة  -
تخطـــیط المـــوارد البـــشریة، اســــتقطاب : وتـــشمل هـــذه األنـــشطة. فـــي تحقیـــق األهـــداف التنظیمیـــة

 .ویر التنظیمي، تحفیز العاملین، تقییم األداء، وتحسین بیئة العملالعاملین، التدریب والتط
یتمثــل الغــرض النهــائي إلدارة المــوارد البــشریة فـــي تحقیــق الفعالیــة التنظیمیــة وتحقیــق األهـــداف  -

 .الفردیة ألعضاء التنظیم في ذات الوقت
رجیـــة، یجـــب تمــارس إدارة المـــوارد البـــشریة دورهـــا فـــي ظـــل ظـــروف ومتغیـــرات بیئیـــة داخلیـــة وخا -

 .أخذها بعین االعتبار لتحقیق الفعالیة المطلوبة ألنشطتها
  

ًن إدارة المـــوارد البـــشریة تمثـــل نظامـــا إلدارة العنـــصر البـــشري باعتبـــاره أهـــم العوامـــل إوالخالصـــة    
المـؤثرة فـي تحقیــق تكیـف المنظمـة مــع المتغیـرات الــسائدة فـي بیئـة أعمالهــا، ومـن ثـم قــدرتها علـى تحقیــق 

  .المحددةأهدافها 
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  )2 (شكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 18: 2003المرسي، ( مل ألبعاد إدارة الموارد البشریةالمفهوم المتكا
  

لـــذلك یـــرى الباحـــث أنـــه مـــن الـــضروري وجـــود إدارة لهـــذه المـــوارد البـــشریة تقـــوم علـــى اســـتقطاب 
مطلــوب للوظیفــة وتدریبــه المؤهــل الوفــق ، )بیئــة العمــل(الرجــل المناســب و وضــعه فــي المكــان المناســب 

وتأهیلــه لیــتمكن مــن القیــام بأعبــاء هــذه الوظیفــة مــع وجــود وصــف وظیفــي واضــح لطبیعــة الوظیفــة مــع 
  .تحدید األجر الذي یستحقه لقاء هذا العمل، ألن ذلك كله یساهم في تحقیق أهداف المنظمة

  

  وظائف إدارة الموارد البشریة
 تخطیط الموارد البشریة.  
 االستقطاب. 

 االختیار والتعیین. 

 التدریب والتطویر. 

 نمیة المسار الوظیفيت. 

 األجور والحوافز. 

 تقییم األداء. 

 تحسین بیئة العمل. 
 الرعایة واألمن. 

 أبعاد إدارة الموارد البشریة

  البیئة الخارجیة
  حكومیة-تكنولوجیة- أسواق عمل-ثقافیة-اقتصادیة

  البیئة الداخلیة
 األهداف.  
 الثقافة. 

 اإلستراتیجیة. 

 الهیكل. 

 التكنولوجیا. 

 الموارد واألنشطة. 

  األفراد
  .القدرات* 
 .االهتمامات *
 .االتجاهات* 
 .فعیةالدا* 
 .الشخصیة* 

  الوظائف
  .األهداف* 
 .المهام* 
 .األجور* 
 .التنوع* 

  نتائج العمل
  .األداء* 
 .اإلنتاجیة* 
 .الجودة* 
 .الرقابة* 

  النتائج التنظیمیة
 التنافسیة*   النمو* الربحیة     * البقاء    * 
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  إدارة الموارد البشریة أم إدارة األفراد؟ .4
 أن أنـــشطة المـــوارد البـــشریة تمثلـــت مـــن الناحیـــة التاریخیـــة فـــي ):17: 2003المرســـي، (یبـــین    

ٕبعــض الوظــائف التقلیدیــة ذات العالقــة بالعنــصر البــشري مثــل تعیــین األفــراد وامــساك ســجالت العــاملین 
وصـــرف المـــستحقات ووضـــع أنظمـــة التـــدریب والنقـــل والترقیـــة، إضـــافة إلـــى تقـــدیم بعـــض الخـــدمات مثـــل 

  .التأمینیة للعاملینالرعایة االجتماعیة والصحیة و
ــــى أنــــشطة هــــؤالء     ــــد االهتمــــام بالعــــاملین تحــــول مــــسمى الجهــــاز اإلداري المــــشرف عل ومــــع تزای

العــــــاملین مــــــن إدارة المــــــستخدمین أو العالقــــــات الــــــصناعیة إلــــــى مــــــسمى إدارة األفــــــراد أو إدارة األفــــــراد 
  .والعالقات اإلنسانیة

نــشطة بحیــث تــصبح دوائــر إدارة المــوارد ویــرى الباحــث أنــه البــد مــن تطــویر أداء عمــل هــذه األ  
البشریة هي المسئولة عن متابعة الموظفین مـن خـالل اسـتراتیجیات واضـحة تتـضمن جمیـع أنـشطة إدارة 

  ).2(الموارد البشریة المعروفة والتي تم ذكرها في الشكل 
  

  :استراتیجیات إدارة الموارد البشریةمراحل صیاغة  .5
فـن " هـو Strategyى الحرفي ألصـل كلمـة إسـتراتیجیة ، أن المعن)162: 2003حسن، (بین 

، وهذه الكلمة ترجـع جـذورها إلـى الحـضارة الیونانیـة وهـي مـستمدة مـن كلمـة "وعلم توجیه العلوم العسكریة
Strategosســتراتیجیة مــن وجهــة نظــر كــوین هــي تكامــل األهــداف، والــسیاسات وتتــابع األحــداث ال، وا

ّفوضـح أن مـصطلح اإلسـتراتیجیة لـه اسـتخدام واسـع فـي ) 33: 2002تـشاندا، كـوبرا، (والتصرفات، أما 
طویلــة األجــل التــي تتخــذ علــى مــستوى اإلدارة العلیــا الالمنظمــات اآلن، فاإلســتراتیجیة مرتبطــة بــالقرارات 

مرحلـة صـیاغة : في المنظمة من أجل تحقیق رؤیة ورسالة المنظمة، ویـتم ذلـك مـن خـالل مـرحلتین همـا
 وقــصیرة – تأخــذ باالعتبــار رؤیــة ورســالة المؤســسة مــن خــالل وضــع أهــداف طویلــة  التــياإلســتراتیجیة

 ســتراتیجیةإلومرحلــة تطبیــق ااألجــل واختیــار اإلســتراتیجیة التــي تــستخدم فــي إنجــاز أهــداف المنظمــة، 
  .والتي تهتم بترتیب الهیكل التنظیمي ونظم عملیات المنظمة مع اإلستراتیجیة المختارة

  
أنـه ولتحقیـق الفعالیـة لجهـود إدارة المـوارد البـشریة فإنهـا یجـب أن ) 91: 2003المرسي، (وبین   

تنخــــرط فــــي عملیــــات اإلدارة اإلســـــتراتیجیة للمنظمــــة وان یــــساهم مــــدیرو المـــــوارد البــــشریة فــــي صـــــیاغة 
و كـــل مـــن ) 7: 2007عیـــسى، (إســـتراتیجیة المنظمـــة خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بـــالمورد البـــشري،  وقـــد أكـــد 

، أن إســتراتیجیة المــوارد البــشریة عملیــة لیــست منفــصلة عــن إســتراتیجیة )13: 2002 تــشاندا، وكــوبرا،(
عیــسى، (المنظمـة أو عملیاتهـا بـل هـي جـزء هـام وأصـیل مـن الخطـة اإلسـتراتیجیة العامـة للمنظمـة، أورد 

هـــي خطـــة معاصـــرة طویلـــة المـــدى، تـــشتمل علــــى أن اســـتراتیجیات إدارة المـــوارد البـــشریة  ) 6: 2007
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البـــشري فـــي العمـــل، وتتفـــق ) العنـــصر(وسیاســـات تتعامـــل مـــن خاللهـــا المنظمـــة مـــع المـــورد ممارســـات 
 العامــة للمنظمــة، وتعمــل علــى اإلســتراتیجیةوتتكامــل وتتناســق هــذه الخطــط والممارســات والــسیاسات مــع 

ا تحقیــق رســالتها، وغایتهــا، وأهــدافها، فــي ظــل متغیــرات البیئــة الداخلیــة والخارجیــة التــي تعمــل مــن خاللهــ
  .المنظمة، والتي من أهمها المنافسة الحادة بین المنظمات العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة

  
عــن شــروط یلــزم وجودهــا لنجــاح إســتراتیجیة ) 273: 2002تــشاندا، كــوبرا، (ولقــد تحــدث كــل مــن 

  -:الموارد البشریة، وحدد هذه الشروط بالمبادئ التالیة
 فـاإلدارة العلیـا النـشطة التـي تمـد إدارة المـوارد البـشریة :التزام اإلدارة العلیا وتفـویض مـسئولیتها -

بالـــصالحیات والتفـــویض، وتقـــدم لهــــا الـــدعم المطلـــوب والكـــافي، ممــــا یـــشجع هـــذه اإلدارة علــــى 
  .النجاح في مهامها

ً بحیـث یتــاح لهــم مكانـا قیادیــا فــي المقدمــة، وأن :ًجهــود فریــق المــوارد البــشریة المحــددة مــسبقا - ً
 .لمجهودات الالزمة للحصول على ما یحتاجه إلنجاز ما هو مطلوب منهیبذل الفریق كل ا

 بحیث یكون هذا المجلـس متخـصص للمـوارد البـشریة یتـشكل :وجود مجلس أعلى ذي مسئولیة -
مــــن ممثلــــین عــــن اإلدارة العلیــــا مــــن كــــل مجموعــــة عمــــل تكــــون مهمــــة هــــذا المجلــــس مراجعــــة 

 . للموارد البشریةإستراتیجیة الموارد البشریة وتنفیذ خطط المنظمة
 والمقـــصود هنـــا بأنـــه یجـــب أن یكـــون لكـــل عمـــل فـــي :التـــداخل بـــین المـــوارد البـــشریة والعمـــل -

ً أو كبیـــرا، إســـتراتیجیة للمـــوارد البـــشریة، والبـــد أن تـــشید إســـتراتیجیة  كـــانً صـــغیرا ســـواءالمنظمـــة
 .ًالموارد البشریة جنبا إلى جنب مع العمل

  

  :تعریف اإلدارة اإلستراتیجیة .6
 ،للمنظمة المستقبلیة الرؤى تصوراإلدارة اإلســــتراتیجیة بأنهــــا ) 67: 2012حنــــا، (عــــرف فقــــد 

ــرس ورسم ــوتحدی التهاـ  بیئتها وبین بینها المتوقعة العالقــاتأبعاد  وتحدید ،البعید المدى على غایاتها دـ
 بهدف كــلوذ ،اــله الممیزة والضعف القوة ونقاط ،بها المحیطة والمخاطر الفرص بیان في سهمــی بما

یاســــــــین، (، وقــــــــد أورد اـــــــــوتقویمه اـــــــــومراجعته البعید المدى على المؤثرة االستراتیجیة القرارات اتخاذ
 لــإلدارة اإلسـتراتیجیة بأنهــا سلـسلة مــن القـرارات واألفعــال التـي تقــود Glueckتعریـف جلیـك ) 2: 1998

أنهـا تمثـل منظومـة مـن العملیـات إلى تطویر إستراتیجیة أو استراتیجیات فعالة لتحقیق أهداف المنظمـة، و
المتكاملـة ذات العالقــة بتحلیـل البیئــة الداخلیـة والخارجیــة وصـیاغة إســتراتیجیة مناسـبة وتطبیقهــا وتقییمهــا 

أن المفهـوم االسـتراتیجي ) 93: 2003حـسن، (بما یضمن تحقیق میزة إستراتیجیة للمنظمة، وقـد أوردت 
سـتثمار البـشري والتـي تـستند إلـى وجـود اختالفـات بـین األفـراد إلدارة الموارد البـشریة یقـوم علـى نظریـة اال
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ٕمــن حیــث قــدراتهم وخبــراتهم وانتــاجیتهم وتفــضیالتهم باإلضــافة إلــى إمكانیــة تقیــیم األصــول البــشریة مــن 
  .حیث نموها في المنظمة

  

  : اإلدارة اإلستراتیجیةمراحل .7
  :مر بثالث مراحل متتالیة هيأن عملیات اإلدارة اإلستراتیجیة ت) 2009الظاهر، (وقد بین    
ًویطلـــق علیهـــا أیـــضا مرحلـــة التخطـــیط االســـتراتیجي، وتهـــتم مرحلـــة التـــصمیم : مرحلـــة التـــصمیم  - أ

بوضع رسالة المنظمة وتقییم البیئة الداخلیة، ومن ثـم تحدیـد نقـاط القـوة والـضعف، وكـذلك البیئـة 
 اإلســـتراتیجیة الفجـــوة ًالخارجیـــة، ومـــن ثـــم أیـــضا تحدیـــد الفـــرص والتهدیـــدات، وبعـــد ذلـــك تحدیـــد

ووضــع األهــداف طویلــة األجــل، واختیــار أفــضل االســتراتیجیات الكلیــة، واســتراتیجیات الوحــدات 
  .، واالستراتیجیات الوظیفیةاإلستراتیجیة

تهـدف هـذه المرحلـة إلــى تنفیـذ االسـتراتیجیات وتتـضمن وضـع األهـداف قــصیرة : مرحلـة التطبیـق  -  ب
د البــشریة والمادیــة وتوزیعهــا بــین بــدائل اإلنفــاق، كمــا األجــل ورســم الــسیاسات وتخــصیص المــوار

ٕتتطلب تهیئة المنظمة من الداخل بما قد یتطلبـه ذلـك مـن تعـدیل الهیكـل التنظیمـي واعـادة توزیـع 
الــسلطات والمــسئولیات ووضــع األنــشطة واهتماماتهــا، وتحدیــد خــصائص القــوى العاملــة وتــدریبها 

 .یجیاتوتنمیتها بما یساعد على تنفیذ االسترات
تخـضع كـل االسـتراتیجیات لعملیـة تقیـیم لمعرفـة مـدى تناسـبها مـع التغییــرات وهنـا : مرحلـة التقیـیم  -  ت

 ،التــي تحــدث فــي البیئــة الداخلیــة والخارجیــة ولتقیــیم مــدى دقــة التنبــؤات التــي تحتویهــا الخطــط
ــــائج الفعلیــــة باألهــــداف المتوقعــــة مــــن تطبیــــق  ــــك مقارنــــة النت ــــالي  وبالاإلســــتراتیجیةویتطلــــب ذل ت

 أو فــــي مرحلــــة تطبیــــق اإلســــتراتیجیةاكتــــشاف االنحرافــــات التــــي قــــد تكــــون فــــي مرحلــــة تــــصمیم 
 .اإلستراتیجیة

 
  وظائف الموارد البشریة. 8

إســـتراتیجیة االســـتقطاب، :  ثالثـــة مـــن اســـتراتیجیات المـــوارد البـــشریة وهـــيیـــشمل المبحـــث الثـــاني
  .إستراتیجیة تقییم األداء، إستراتیجیة التحفیز

  

  إستراتیجیة االستقطاب: ًأوال
 سـاعات الختیــار وتعیـین فـرد فــي المكـان الــصحیح أربـع إذا لـم نــستغرق ســلون. ألفریـد بیقـول   

 سـاعة فـي إصـالح هـذا الخطـأ، لـذا تعتبـر وظیفـة االسـتقطاب مـن 400والمناسب لـه، فـإن ذلـك سـیكلفنا 
ممكـن مـن طـالبي الوظـائف التـي الوظائف الرئیسة إلدارة الموارد البشریة، وهـي وسـیلة لجـذب أكبـر عـدد 
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یمكــن أن تحتاجهــا المنظمــة، فعنــدما تحتــاج المنظمــة لــشغل أیــة وظیفــة فــي هیكلهــا اإلداري تقــوم بجــذب 
ًهــذا العــدد بحیــث تــستطیع أن تختــار أفــضلهم، وقــد وضــع لنــا القــرآن الكــریم أساســا واضــحا لهــذه الوظیفــة  ً

ـــه تعـــالى ـــا َأبـــت اســـتأجر... " :ًمتمـــثال بقول ْی ِ ْ َ ْ ِ َ ُ إنَّ خیـــر مـــن اســـتأجرت القـــوي اَألمـــینۖ◌ُه َ ِ ْ َُّ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِْ َ َ َ القـــصص،  (" ِ
 ):صـــــــــلى هللا علیـــــــــه وســـــــــلم( عـــــــــن الرســـــــــول) 6589 صـــــــــحیح البخـــــــــاري( وقـــــــــد ورد فـــــــــي ،)26آیـــــــــة

لرجـــل ضـــع او ":ً، ومـــن الحكـــم أیـــضا"...ِالـــضعیف ِالمـــؤمن مـــن ِهللا إلـــى ُّوأحـــب ٌخیـــر ّالقـــوي المـــؤمن"
 االســــتراتیجیات الحدیثــــة لعملیــــة أن) 13: 2007عیــــسى، (أوضــــح  و،"المناســــب فــــي المكــــان المناســــب

بنــى علــى أســاس اســتقطاب واختیــار العنــصر البــشري متعــدد المواهــب والمهــارات والقــدرات ُ تاالســتقطاب
واإلمكانیـات، والتـي تمكنــه مـن العمــل فـي وظــائف متعـددة داخـل المنظمــة، فأسـلوب العمــل الحـدیث یقــوم 

َمــن خــالل فــرق العمــل، ولــیس علــى العمــل الفــردي الــذي ســاد فــي الماضــي، اآلن علــى العمــل الجمــاعي  ِ

ًحیــث كــان اســتقطاب واختیــار المــوارد البــشریة یــتم بنــاء علــى أســاس انتقــاء الفــرد المناســب بغــض النظــر 
ًعــن مواهبــه وقدراتــه وامكانیاتــه للقیــام بمهــام وظیفــة أو عمــل ثابــت یــستمر فــي أدائــه طبقــا لمــا هــو محــدد  ٕ

سریعة اإلیقـــاع فـــي محـــیط البیئـــة الـــداخلي أو الـــدة، دون تغییـــر أو تطـــویر یواكـــب التغیـــرات سنوات عدیـــلـــ
  .لعنصر البشريلالخارجي سواء للوظیفة أو 

  
  :تعریف االستقطاب .1

ّلقـد عــرف كــال مـن    ّ)119: 2010، Monday Noe,( االســتقطاب بأنــه عملیـة جــذب األفــراد 
لمهـــارات المناســبة وتـــشجیعهم للتقـــدم للعمـــل فـــي المؤســـسة، فــي التوقیـــت المناســـب وباألعـــداد المالئمـــة وا

 بأنه إیجـاد و أو جـذب طـالبي العمـل للوظـائف الـشاغرة بالمؤسـسة، )Dessler ،2008 :172(ّوعرفه 
أن االســتقطاب یعنــي العملیــات المتكاملــة الختیــار وتعیــین األفــراد ) 142-140: 1998مــاهر، (ّوبــین 

ختلفـــة للبحـــث عـــن المرشـــحین المالئمـــین لمـــلء الوظـــائف الـــشاغرة بالمنظمـــة، أو هـــو تلـــك المراحـــل الم
والـذي یعنــي " تخطـیط االسـتقطاب"أو " بتخطـیط القـوى العاملـة"ویـسبق هـذه العملیـة مـا یعـرف  .بالمنظمـة

ًتحدید احتیاجات المنظمة من الموارد البشریة طبقا لخطط اإلنتاج والعمل في الفتـرة القادمـة، وتـتم عملیـة 
، "التوظیــف" المنظمــات الكبیــرة مــن خــالل إدارة المــوارد البــشریة التــي تحتــوي علــى قــسم االســتقطاب فــي

ٕالذي یقوم ومن خالل مختصین باإلعالن عـن الوظـائف واجـراء المقـابالت مـع المتقـدمین ومـن ثـم تكـون 
مرحلـــــة االختیـــــار النهـــــائي والتـــــي یـــــشارك فیهـــــا المـــــدیرون التنفیـــــذیون، ویتـــــضح ممـــــا أســـــلفنا أن عملیـــــة 

  .ستقطاب یقوم بها بالدرجة األساسیة مدیر الموارد البشریة والمدیر التنفیذي في المنظمةاال
االســــتقطاب بأنــــه البحــــث عــــن األفــــراد الــــصالحین لمــــلء ) 23: 2012الــــدوغان، (وقــــد عــــرف    

أبـــو شـــیخه، (أمـــا الوظـــائف الـــشاغرة فـــي العمـــل واســـتمالتهم وجـــذبهم واختیـــار األفـــضل مـــنهم بعـــد ذلـــك، 
 فقـــد تحـــدث عـــن االســـتقطاب بمـــصطلح االختیـــار وعرفـــه بأنـــه المفاضـــلة بـــین عـــدد مـــن )113: 2010
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األفــراد الــذین تقــدموا لــشغل وظیفــة معینــه واختیــار أفــضلهم، أو هــو البحــث عــن أفــضل العناصــر لــشغل 
فقــــد اعتبـــر أن االســــتقطاب هــــو ) 232: 2003المرســـي، (وظیفـــة معینــــة واختیـــار أكثــــرهم مالئمـــة، أمــــا 

ًفـراد المـؤهلین لـشغل الوظـائف، وأن هنـاك فارقـا جوهریـا بـین عملیـة االسـتقطاب واالختیـار التمییز بین األ ً
وأن كــل مــنهم تحتــاج إلــى مهــارات خاصــة، وأن محاولــة القیــام بالجــانبین فــي آن واحــد قــد یترتــب علیهــا 

  .عدم النجاح في كلیهما
 
  :من یقوم باالستقطاب .2

 فــــي جهتــــین رئیــــستین مــــن اإلدارة العلیــــا فــــي ، مهــــام االســــتقطاب)2007البرادعــــي، (حـــصرت   
  :ٕالمنظمة وتمثل المدیر التنفیذي للمنظمة وادارة الموارد البشریة فیها وقد تلخص دور كل منهم بالتالي

  :دور إدارة الموارد البشریة ویتمثل بـ 
  .تحدید المصادر المختلفة المتاحة للحصول على العمالة المطلوبة -1
 .ة لفرز المتقدمینإجراء المقابالت المبدئی -2
 .اختیار وتنفیذ االختبارات الالزمة للمساعدة في قرار االختیار -3
 .ترشیح أفضل المتقدمین إلى المدیر التنفیذي المسئول -4
 

  :دور المدیر التنفیذي ویتمثل بـ 
  .تحدید مؤهالت الموظفین المطلوبین لملء الوظائف الشاغرة -1
 .ًاإجراء مقابالت شخصیة واختیار من یراه مناسب -2
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  )3 (شكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )2007(البرادعي،  مخطط توضیحي ألدوار إدارة الموارد البشریة
  

  :مصادر االستقطاب .3
  :مصادر االستقطاب بمصدرین) 64: 2005المدهون، (فقد حدد    

 ویتمثـــل فـــي األفـــراد المتوقــع تـــرقیتهم أو نقلهـــم مـــن وظیفـــة إلـــى :المـــصدر الـــداخلي لالســـتقطاب -
ترفیـــع أو تغییـــر أو األفـــراد المجـــازین والزائـــدین عـــن حاجـــات العمـــل فـــي أخـــرى إمـــا علـــى شـــكل 

المنظمة، وتلجـأ المنظمـة إلـى االسـتقطاب مـن الـداخل بغـرض تحقیـق عـدد مـن المزایـا منهـا رفـع 
ــــى ا ــــیص تكلفــــة االســــتقطاب وال ــــة لموظفیهــــا، وتقل ــــروح المعنوی فــــادة مــــن الخبــــرات الداخلیــــة إلٕال

اب الــداخلي لــه عیــوب منهــا حرمــان المنظمــة مــن الكفــاءات للمــوظفین، مــع العلــم بــأن االســتقط
  الخارجیة الجدیدة

 ویــتم اللجــوء إلیــه عنــد عجـز المنظمــة عــن عــدم تــوفیر الوظیفــة :المــصدر الخــارجي لالســتقطاب -
مـــن المـــصادر الداخلیـــة أو عنـــدما ترغـــب فـــي إضـــافة وتنویـــع الكفـــاءات فیهـــا بحیـــث تتـــیح هـــذه 

عتبــــر مـــن أهــــم مــــصادر االســـتقطاب الخارجیــــة الجامعــــات ًالمـــصادر فرصــــا أكثـــر لالختیــــار، وی
: 1998مـاهر، (والمعاهد ومراكـز التـدریب ووكـاالت التوظیـف الخاصـة والحكومیـة، وقـد وضـح 

 :مصادر االستقطاب الداخلي والخارجي بالجدول التالي) 144

  دور إدارة شئون الموارد البشریة
  تحدید المصادر المختلفة المتاحة

  .ول على العمالة المطلوبةللحص
  إجراء المقابالت المبدئیة لفرز

 .المتقدمین

  اختیار وتنفیذ االختبارات الالزمة
 .للمساعدة في قرار االختیار

  ترشیح أفضل المتقدمین إلى المدیر
 .التنفیذي المسئول

  دور المدیر التنفیذي
تحدیــد مــؤهالت المــوظفین المطلــوبین لمــلء بعــض 

 .الوظائف الشاغرة

  دور المدیر التنفیذي
إجراء مقابالت شخصیة واختیار من یراه 

 .ًمناسبا
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  )1(جدول 
 جدول یوضح مصادر االستقطاب الداخلي والخارجي

  جرد بواسطة الباحث )144: 1998ماهر، (
  

ویرى الباحث أن عملیة االسـتقطاب تعتبـر مـن أهـم العملیـات فـي المنظمـة بغـرض وضـع الرجـل    
المناسب في المكان المناسـب، وألن اختیـار الكـادر البـشري مـن األفـراد الـذین سـیلقى علـى كـاهلهم عـبء 

دیـــد أهـــم عناصـــر نجـــاح هـــذه المنظمـــة، فنجـــد الیـــوم العدیـــد مـــن المنظمـــة والنهـــوض بهـــا یتمثـــل فـــي تح
 علیهــا ممـــا یــؤدي إلـــى خفــض مـــستوى ًئـــاالمنظمــات لــدیها كـــم هائــل مـــن المــوارد البـــشریة التــي تمثــل عب

الكفاءة واإلنتاجیة في المنظمة ویزید من أعبائها المالیة، وكل ذلـك یعـود فـي أغلبـه إلـى سـوء االسـتقطاب 
االختیار إما من خالل الواسـطة والمحـسوبیة أو بـدون تخطـیط دقیـق للقـوى العاملـة واالختیار، بحیث یتم 

ًوهــذا مــا نلمــسه غالبــا فــي المؤســسات الحكومیــة والعامــة، وأمــا فیمــا یتعلــق بمــصادر االســتقطاب وطرقــه 
فعلــى المؤســسة أن تختــار مــا یكــون فــي مــصلحة الــشاغر الــذي ســتقوم الوظیفــة بإشــغاله، بمعنــى أنــه لــو 

فـــادة منهــا فــي مواقـــع أخــرى فاألفــضل أن یـــتم ذلــك، ولـــو رأت إللمنظمــة تمتلـــك كفــاءات یمكنهــا اكانــت ا
المنظمـة أن االسـتقطاب الخـارجي سـیرفدها بكفـاءات ترتقـي فـي مـستوى العمـل، فهنـا وجـب علیهـا التوجـه 

ر القــول أن طبیعـة الوظیفــة ومـصلحة المنظمــة هـي الــدافع الختیــاإلـى لالسـتقطاب مــن الخـارج، ونخلــص 
  .نوع مصدر االستقطاب

  

  :إستراتیجیة تقییم األداء: ًثانیا
بدایة البد من اإلشارة إلى أن مصطلحي تقییم وتقویم هما بـنفس المعنـى عنـد علمـاء اإلدارة كمـا    

ــــــا منهمــــــ)331: 2010أبــــــو شــــــیخه، (یــــــرى  ــــــد اً وبإمكــــــان الباحــــــث أن یــــــستخدم أی  ولكــــــن یفــــــضل توحی
  .المصطلحات في الموضوع الواحد

  المصادر الخارجیة لالستقطاب  ابالمصادر الداخلیة لالستقط

  التقدم المباشر للمنظمة  الترقیات
  اإلعالن  النقل الداخلي

  وكاالت مكاتب التوظیف  مخزون المهارات
  المدارس والمعاهد  اإلعالن الداخلي

  النقابات  عن طریق الزمالء والمعارف واألصدقاء
  المنظمات المهنیة  
  الخدمة العسكریة  
  براء واألساتذةاألخذ بآراء الخ  
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أن عملیـــة التقیـــیم تـــستهدف تـــشخیص نقـــاط القـــوة والـــضعف فـــي ) 67: 2000الهیتـــي، (رى ویـــ   
حجــــم :  أو أكثــــر مــــن المعــــاییر التالیــــةًاعملیــــة التخطــــیط للمــــوارد البــــشریة وقــــد تــــستخدم المنظمــــة واحــــد

التوظیـــف الحقیقـــي، مـــستویات اإلنتاجیـــة المتحققـــة، المعـــدالت الحقیقیـــة لتـــدفق المـــوارد البـــشریة، تحـــسین 
بة اإلحالل، كلفـة العمـل والبـرامج، حیـث یـتم اختیـار المعیـار فـي ضـوء األهـداف الموضـوعة لتخطـیط نس

  ..الموارد البشریة التي تشتق من األهداف اإلستراتیجیة للمنظمة
  

  :تعریف تقییم األداء. 1
تقیــیم األداء بأنــه عملیــة لقیــاس األداء وتقییمــه وذلــك بغــرض ) 239: 2003زایــد، (ّلقــد عــرف   

ّتأكـــــد مـــــن تحقیـــــق األداء المـــــستهدف، واعتبـــــر ذلـــــك جـــــزء مـــــن عملیـــــة إدارة األداء، وعرفـــــه كـــــال مـــــن ال ّ    
)252: 2010، Monday Noe,( بأنــه نظــام رســمي لمراجعــة وتقیــیم أداء المهــام لألفــراد والفــرد، أمــا 
هم فقــــد عرفــــه بأنــــه دراســــة وتحلیــــل أداء العــــاملین لعملهــــم ومالحظــــة ســــلوك) 152: 2005المــــدهون، (

وتــصرفاتهم أثنــاء العمــل وذلــك للحكــم علــى مــدى نجــاحهم ومــستوى كفــاءتهم فــي القیــام بأعمــالهم الحالیــة 
ًوأیضا للحكم على إمكانیات النمو والتقدم للفرد في المستقبل وتحملـه لمـسئولیات اكبـر، أو ترقیتـه لوظیفـة 

لماضــي للمــوظفین مقارنــة  بأنــه تقیــیم لــألداء الحــالي و أو ا)Dessler ،2008 :336(ّأخــرى، وعرفــه 
بأننـــا هنـــا نقـــصد بعملیـــة تقیـــیم األداء العملیـــة ) 331: 2010أبـــو شـــیخه، (بمعـــاییر األداء،  وقـــد أشـــار 

الخاصـــة بتقیـــیم العـــاملین فـــي المنظمـــة، والتـــي ال تعــــدو كونهـــا وســـیلة تمكـــن اإلدارة مـــن إصـــدار حكــــم 
التحقق كـذلك مـن سـلوكه وتـصرفاته موضوعي عن قدرة الموظف في أداء واجبات ومسئولیات وظیفته، و

ًفـي أثنـاء العمـل، ومـن مـدى التحـسن الـذي طـرأ علـى أسـلوب أدائـه لواجبـات ومـسئولیات وظیفتـه، وأیــضا 
  .التحقق من قدراته على تحمل واجبات ومسئولیات إضافیة

فقــد اعتبــر أن تقیــیم األداء الحلقــة األهــم فیمــا یعــرف بنظــام إدارة ) 171: 2001الــسلمي، (أمــا 
ألداء والذي هدفه قیاس أداء الفرد أو المجموعة ومقارنته باألداء المستهدف والحكم على مـدى الكفـاءة، ا

حیـــث یركـــز تقیـــیم األداء علـــى الحكـــم علـــى مـــدى اتفـــاق األداء الفعلـــي مـــع األداء المـــستهدف مـــن حیـــث 
جــه تقیــیم األداء للحكــم كــذلك یت. الحجــم، الكمیــة، الــسرعة، الوقــت، الجــودة، التكلفــة، االســتمراریة والتــدفق

علــى مــدى تناســق عناصـــر األداء والقــائمین علیــه مـــع المواصــفات التــي یتـــضمنها تــصمیم العمــل، كمـــا 
یركز علـى أبعـاد عملیـة تقیـیم األداء وعلـى أشـخاص القـائمین بـاألداء ومـدى توافـق خصائـصهم وقـدراتهم 

 مــدى تكــیفهم مــع ظــروف األداء ودوافعهــم مــع متطلبــات األداء حــسب التــصمیم والخطــة المعتمــدة، ومــع
ومجموعات العمل التي قد یرتبطون بها وقابلیتهم للتعلم والتطـور واحتمـاالت نجـاح الفـرد فـي أداء أعمـال 

التخطــیط لـألداء، توجیــه األداء، تــشخیص األداء، : ًوقــد بـین أیــضا أن نظــام إدارة األداء یتكـون مــن. أهـم
  .أو أخر حلقات نظام إدارة األداءوتقییم األداء والذي یأتي بدوره في نهایة 
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  :عناصر نظام تقییم األداء. 2
عناصـــر نظـــام تقیـــیم األداء بعـــدد مـــن العناصـــر التـــي تعبـــر ) 288: 1998مـــاهر، (لقـــد حـــدد    

عنه، بحیث یبدأ نظام التقییم بتحدید الغـرض منـه، ومـن ثـم بتحدیـد مـن هـو المـسئول عـن عملیـة التقیـیم، 
، ثــم تحدیـــد المعــاییر التـــي ســـیتم علــى أساســـها تقیـــیم )أو توقیـــت التقیـــیم(نة وكــم مـــرة یــتم التقیـــیم فـــي الــس

هـم، ومـن ثـم تـستخدم إدارة ئداأاألداء، وتحدید طریقة أو أسلوب التقییم، ثم إخبار المرؤوسین بنتائج تقییم 
  .الموارد البشریة النتائج لتستفید منها

 المنوطـة بكـل شـخص فـي عملیـة تقیـیم ویرى الباحث أن هذا بـدوره یتطلـب تحدیـد وتوزیـع المهـام  
ً وانتهــــاء ًاألداء بـــدءا مـــن تحدیـــد الهـــدف والغـــرض مـــن هـــذه العملیـــة مـــا الـــذي نطمـــح إلیـــه مـــن خاللهـــا

  .باستخدام النتائج والمخرجات واالستفادة منها في تحسین وتطویر عملیة األداء
  
  )4 (شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  عناصر تقییم األداء) 288: 1998ماهر، (
  
: فقــد بــین أن عناصــر تقیــیم األداء ثالثــة عناصــر هــي) 340-337: 2010أبــو شــیخة، (أمــا    

الشخصیة، والسلوك، والنتائج، حیث اعتبر أن النتائج هي المحصلة النهائیـة لـألداء، وأنهـا الهـدف األول 
  :لنقاط التالیةللتقییم، وأنه البد من وجود شروط لعناصر تقییم األداء أوردها في ا

  .توفر إمكانیة مالحظة العنصر وتمییزه عن غیره من العناصر -
 .تعریف العنصر وتحدیده بدقة ووضوح -
 .تجزئة العنصر الرئیس إلى عناصر فرعیة -
 .انسجامیة العناصر مع واجبات ومسئولیات الوظیفة -

  عناصر نظام
 تقییم األداء

تحدید 
 الغرض

من 
 المسئول

  

 التوقیت

استخدام 
 النتائج

اإلخبار 
 بالنتائج

  

 الطریقة
  

 المعاییر
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 .شمول العناصر لعوامل التقییم الثالثة أعاله -
 . التقییمعدم المغاالة في تفصیل عناصر -
 .تركیز العناصر على األداء الحالي واألداء المستقبلي أو احتماالت التقدم -
 .التخلص من عیوب النقص والتشویش والتلوث -
 .إعطاء أوزان أو مستویات أو مراتب لكل عنصر من عناصر التقییم -
وجــود مؤشـــرات أو أســـئلة أو إجابـــات أو مراتــب لكـــل عنـــصر مـــن عناصــر التقیـــیم للكـــشف عـــن  -

 . وجود هذا العنصر في شاغل الوظیفةمدى
  

  :الغرض من تقییم األداء. 3
ثالثــة أغــراض رئیــسة یهــدف إلیهــا تقیــیم األداء تمثلــت فــي ) 407: 2003المرســي، (لقــد حــدد    

  .ستراتیجیة، وأغراض إداریة، وأغراض تنمویةاأغراض 
  : للتقییمستراتیجیةالاألغراض ا  -  أ

 .هداف أو الغایات التنظیمیةألتحقیق الربط بین أنشطة العاملین وا -
 .دید النتائج المرغوبةتح -
تطــویر أنظمــة القیــاس واســترجاع المعلومــات والتــي ســوف تــدعم مــن اســتخدام العــاملین لقــدراتهم  -

 .ئج المحددةوتطویر أنماطهم السلوكیة للوصول للنتا
 : للتقییماألغراض اإلداریة   - ب
ي اتخاذ العدید من القـرارات اإلداریـة المهمـة المنظمات تستفید من معلومات إدارة وتقییم األداء ف -

مثــل قــرارات تتعلــق بــإدارة المرتبــات واألجــور وقــرارات تتعلــق بالترقیــات وأخــرى تتعلــق بالتـــسریح 
 .ل تقدیر األداء الفردي للعاملین من خالادةفاإلالمؤقت للعاملین أو االستغناء عنهم أو 

 :األغراض التنمویة للتقییم  -  ج
 أن الموظـــف الـــذي ال یـــؤدي عملـــه علـــى  بینـــت، حیـــثء العـــاملینب أدامـــن أجـــل تطـــویر أســـالی -

ه مـن خـالل المعلومـات الراجعـة ئـالنحو المطلـوب والمتوقـع منـه فـإن اإلدارة تـسعى إلـى تنمیـة أدا
 . وأسباب الضعف في أداء العاملینمن أنظمة تقییم األداء والتي تعكس جوانب الضعف

مج تقیــــیم أداء العــــاملین تــــسعى إلــــى تحقیــــق فقــــد بینــــت أن بــــرا) abahe.co.uk :1(أمــــا 
  -:هدفین عامین

  .الخ...  وذلك عن طریق اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقل والترقیة واالستغناء، :إداري: األول
ً وذلك عن طریـق تحدیـد نقـاط الـضعف عنـد العـاملین، تمهیـدا للتغلـب علیهـا، باإلضـافة :تطویري: الثاني

وبینـت أن الواقـع فــي  .ن طریـق اسـتخدام طـرق موضـوعیة فـي طریقـة التقیـیمإلـى زیـادة حفـز العـاملین، عـ
ًیـق الهــدفین معــا، مـع أن الحقیقــة أن معظــم ُوضــع لتحق أن بــرامج التقیــیم لـدیها ادعاؤهـامعظـم المنظمــات 
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هـذه البـرامج تخــدم الهـدف اإلداري بالدرجـة األولــى، وقـد فـصلت األهــداف التـي تتحقـق مــن خـالل عملیــة 
  -:اء على النحو التاليتقییم األد

  .تحدید من سوف تزداد أجوره -1
 .تحدید الحوافز -2
 .موقف الفرد في أي نزاع مهني أو نقابي -3
 . والمشرفین في استیفاء بیانات استمارة التقییمراءمساعدة المد -4
  .توحید قواعد التقییم بالنسبة لجمیع القائمین علیه -5

  

 نظـــام تقیــــیم األداء بخمـــس نقــــاط فقـــد حــــددا الغـــرض مــــن) 11: 2010صـــوریة، میلــــود، (أمـــا 
  : أنهأساسیة تمثلت في

ـیساهم فـي تخطــیط القـوى العاملـة ورســم سیاسـات االختیــار والتعیـین بمـا یحقــق اختیـار المهــارات  -
 .والمعارف الالزمة من الموارد البشریة المتمیزة

وفر یـــساعد اإلدارة فـــي معرفـــة معوقـــات العمـــل مثـــل الـــسیاسات والتعلیمـــات المطبقـــة أو عـــدم تـــ -
 .المعدات واألجهزة الالزمة إلنجاز العمل المطلوب

یساعد في عملیات النقل والترقیة وتحدید الفائض من القوى العاملة، فقـد یكـون الـسبب فـي فـشل  -
األفـــراد فـــي أداء مهـــامهم بكفـــاءة وهـــو عـــدم وضـــعهم فـــي الوظیفـــة المناســـبة لمـــؤهالتهم العلمیـــة 

 .والعملیة
تدریبیـة الالزمـة للعـاملین مـن خـالل تحدیـد مـواطن الـضعف فـي یساعد في تحدیـد االحتیاجـات ال -

 .أدائهم من حیث القدرات والمهارات الفنیة واإلداریة
ّیمكــن مــن تقــدیم معلومــات للعــاملین أنفــسهم عــن جــودة وكفــاءة أدائهــم ألعمــالهم، وذلــك لتحــسینه  -

  .إلى األفضل
  
ي تنــاط بــإدارة المــوارد البــشریة والتــي ویــرى الباحــث أن عملیــة تقیــیم األداء مــن أهــم العملیــات التــ   

یجــب علــى صــناع القــرار بالمؤســسة االهتمــام بهــا واالســتفادة مــن نتائجهــا، ألنهــا عملیــة تكــون مخططــه 
ومـــستمرة، وتعتبـــر المخـــرج األساســـي لـــدورة المـــوارد البـــشریة، فهـــي التـــي تقـــوم بـــإدارة أداء العـــاملین فـــي 

ید نقاط الضعف أو القوة لدى العاملین مـن خـالل مـا یـتم المنظمة على مدار العام، فهي تعمل على تحد
الوسـائل، وجمعه من بیانات، ومن ثم استخدام هذه البیانات بمعالجة الضعف باستخدام عـدد مـن الطـرق 

كالتـــــدریب والتطـــــویر والتنمیـــــة، أو باالســـــتغناء عـــــن الـــــبعض، أو باســـــتغالل نقـــــاط القـــــوة لـــــدى العـــــاملین 
ي نفس مكان عمـل الفـرد أو فـي أمـاكن أخـرى قـد تفیـد منهـا المنظمـة وتعـود فادة منها فإلوتوجیهها نحو ا
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بــالنفع علــى المنظمــة مــن خــالل تحــسین الخدمــة واإلنتاجیــة وبالتــالي زیــادة األربــاح، أو علــى الفــرد مــن 
  .خالل نظام التحفیز والمكافآت والترقیة

  

  :إستراتیجیة التحفیز: ًثالثا
ذین أمنــوا وعملــوا الــصالحات إنــا ال نــضیع أجــر مــن أحــسن إن الــ"قــال تعــالى فــي محكــم التنزیــل   

ویقـول فردریـك تـایلور فـي النظریـة التقلیدیـة الكالسـیكیة أن النقـود خیـر دافـع ). 30الكهف، اآلیة " (عمال
عتبــر أن اإلنـــسان اقتــصادي بطبعــه یـــسعى فت) 1: 2011المــالكي، ( أمـــا )1: 2011رضــوان،  (للعمــل

  ).رهأج(ًجاهدا إلى زیادة أمواله 
ـــه تعـــالى    ـــنفس البـــشریة علـــى حـــب المـــال لقول ـــدنیا"ولقـــد جبلـــت ال " المـــال والبنـــون زینـــة الحیـــاة ال

ًونجــد اإلنــسان أیــضا یقــدر مــن یحــسن إلیــه ویقــدره ویحــب أن یــشكر علــى أي عمــل ) 46الكهـف، اآلیــة (
ًیقــوم بــه مهمــا كــان صــغیرا أو بــسیطا، ونجــد أن النــاس فــي هــذا األمــر أنــواع فمــنهم مــن یهــت م باإلحــسان ً

المــادي العینــي كالمــال والمكافــآت، ومــنهم مــن یــستهویه الثنــاء والمــدح والــشكر وهــذا األمــر تحــدثت عنــه 
العدید من نظریات اإلدارة كان من أهمها نظریة ماسلو أو ما یعرف بـسلم ماسـلو للحاجـات، لـذا فـإن كـل 

  .ما تحدثنا عنه هنا له عالقة وطیدة بموضوع التحفیز الذي نحن بصدده
  

  :تعریف التحفیز. 1
ــــة التــــي تــــدفع )Dessler ،2008 :472(ّلقــــد عــــرف     ــــة بأنهــــا المكافــــآت المالی  الحــــوافز المالی

أن التحفیـز أو ) 237-236: 1998مـاهر، (للعاملین الذین یزید أدائهم عـن المعـدالت المطلوبـة وبـین 
ذي یختلـف هنـا عـن مفهـوم الراتـب ما یعرف بنظام الحوافز بمثابـة المقابـل لـألداء المتمیـز فـي العمـل، والـ

أو األجر فاألجر هو القیمة المالیة التي یتقاضاها الموظف حسب طبیعة الوظیفـة وقیمـة المنـصب الـذي 
یــشغله، أمــا الحــوافز فإنهــا تركــز علــى مكافــأة العــاملین عــن تمیــزهم فــي األداء، وأن األداء الــذي یــستحق 

  -: في التحفیز نتائج مفیدة نذكر منها التاليالحافز هو أداء غیر عادي، ویحقق النظام الجید
  .زیادة نواتج العمل في شكل كمیات إنتاج، وجودة إنتاج، ومبیعات وأرباح -
 .تخفیض الفاقد في العمل من مواد خام وموارد بشریة -
 .إشباع حاجات العاملین بشتى أنواعها المادیة والمعنویة -
 .إشعار العاملین بروح العدالة داخل المنظمة -
 . العاملین إلى المنظمة، ورفع روح الوالء واالنتماءجذب -
 .تنمیة روح التعاون بین العاملین، وتنمیة روح الفریق والتضامن -
 . تحسین صورة المنظمة أمام المجتمع -
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یرى أن التحفیز أو عملیـة الحفـز تقـوم علـى مفهـوم إثـارة وتوجیـه ) 191: 2005المدهون، (أما    

ًالهم بــشكل أفــضل، ویـرى أیــضا بـأن الحــوافز تــشمل كـل األســالیب المــستخدمة األفـراد العــاملین ألداء أعمـ
ًلحث العاملین على العمل المثمر، ویرى أیضا  في تعریف للـسلمي أن الحـوافز عبـارة عـن مجموعـة مـن 
العوامــل التــي تعمــل علــى إثــارة القــوى الحركیــة فــي اإلنــسان والتــي تــؤثر علــى ســلوكه وتــصرفاته، ویــذكر 

 بأنهــا الرغبــة اإلنــسانیة فــي االســتجابة إلــى متطلبــات المنظمــة، أي Dale Beachبیــتش تعریــف لــدیل 
عرفها بأنهـا العوامـل التـي تجعـل األفـراد ینهـضون Dimok تحقیق رسالتها وأهدافها، ووضح بأن دیموك 

لیــة العمفقــد عــرف التحفیــز بأنــه ) المنتــدى العربــي إلدارة المــوارد البــشریة(بعملهــم علــى نحــو أفــضل، أمــا 
التــي تــسمح بــدفع األفــراد وتحــریكهم مــن خــالل دوافــع معینــة نحــو ســلوك معــین أو بــذل مجهــودات معینــة 

ّعـــرف التحفیـــز بأنـــه مجموعـــة مـــن الـــدوافع التـــي تـــدفع ) 13: 2008الـــشیخ، (أمـــا ، قــصد تحقیـــق هـــدف
م مـن ّالشخص لعمل شيء ما كما عرفه بأنه تشجیع األفراد واسـتنهاض هممهـم حتـى ینـشطوا فـي أعمـاله

ًأجل تحقیق أهداف المؤسسة، وتبدأ العملیة بالتأثیر الخارجي على األفراد كـأن یعـرض علـیهم أجـرا أعلـى 
  .للقیام بعمل أكثر

  

  :أنواع الحوافز. 2
أنـــواع الحـــوافز مـــن وجهـــة نظـــر عینـــة مـــن الكتـــاب والبـــاحثین ) 9: 2011صـــالح، (لقـــد أوردت   

  -:تمثلت في الجدول التالي
  )2(جدول 

  حوافز من وجهة نظر عینة من الكتاب والباحثینأنواع ال
  الصفحة  السنة  الباحث/الكاتب  أنواع الحوافز  .م

األجــر بالقطعــة، الــساعة القیاســیة، أنظمــة (فردیــة  - .1
  ).االقتراح

  .جماعیة -

Schuler 1995  430  

  Harris 1998  280  . تنظیمیة-.  جماعیة-. فردیة - .2

ب، الزیــــادة فــــي الرواتــــ(حــــوافز ذات طــــابع مــــالي  - .3
 ).العالوات، الفوائد، األجور اإلضافیة

الترفیـع، (حوافز ذات طابع سیكولوجي واجتماعي  -
الزیــادة فــي المــسئولیة، االســتقاللیة، المــشاركة فــي 

  ).األرباح

Robert 1997  12  
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  الصفحة  السنة  الباحث/الكاتب  أنواع الحوافز  .م

 حــوافز طویلــة -.  تنظیمیــة-.  جماعیــة-. فردیــة - .4
  . مكافأة التنفیذیین-.  تقییم األرباح-. األمد

Mathis 
Jackson 

1994  392 -
404  

  Diver 1995  165  . معنویة-. مادیة - .5

  Robbins 1998  200  . المشاركة في األرباح-. مخصصات إضافیة - .6

 –). فردیة،جماعیـــة( مالیــة –.  جماعیـــة–. فردیــة - .7
ــــسلطة، المــــسئولیة، اإلشــــراف(غیــــر مالیــــة   –). ال

  . ایجابیة–.  سلبیة–.  معنویة–. مادیة

  28- 26  2000 العزاوي

   مع إجراء بعض التعدیالت على الجدول من الباحث)9: 2011، صالح(
  

إلــى نــوعین مــن الحــوافز حــوافز مادیــة ) 231: 2010أبــو شــیخة، (وتنقــسم الحــوافز كمــا یراهــا 
  .وحوافز معنویة

أمــا الحــوافز المادیــة فقــد قـــسمها إلــى حــوافز فردیــة وحـــوافز جماعیــة، بحیــث اعتبــر أن الحـــوافز 
بــصورة انفرادیــة مــستقلة وتقــوم علــى فــرض أن العــاملین یریــدون المــال وأنهــم علــى الفردیــة تمــنح للعــاملین 

اســتعداد لبــذل مزیــد مــن الجهــد للحــصول علــى مزیــد مــن المــال، أمــا الحــوافز الجماعیــة فهــي تركــز علــى 
الجهد الجماعي الذي یبذله العاملین والذي یسوده جو التعـاون والـروح األسـریة فـي المنظمـة وبـذلك علـى 

) 485: 2003المرســي، (مــة أن تقــوم بمــنح المكافــآت الجماعیــة للعــاملین وفــق أســس معینــة، أمــا المنظ
فقد اعتبر الحوافز من حیث المحتوى قد تكون مادیة أو ملموسة مثـل المكافـآت المادیـة بمـا فیهـا األجـور 

غذائیــة وغیرهــا، والمكافــآت التــشجیعیة والعــالوات والمــشاركة فــي األربــاح وبــدل االنتقــال وبــدل الوجبــات ال
وقـــد تكـــون معنویـــة أو غیـــر مادیـــة مثـــل التعـــاطف والثنـــاء والمـــدیح ولوحـــات الـــشرف وشـــهادات التقـــدیر 

ًوقـد تحـدث أیـضا عـن الحـوافز مـن منظـور . وغیرها من الوسائل التي تولـد الرضـاء النفـسي عـن اإلنجـاز
عى إلــى التــأثیر فــي ســلوك أخــر باعتبــار أن هنــاك حــوافز ســلبیة وأطلــق علیهــا حــوافز التهدیــد والتــي تــس

الفرد من خالل مدخل العقاب والردع والتخویف، أي من خـالل العمـل التـأدیبي الـذي یتمثـل فـي جـزاءات 
مادیة كالخصم من األجر أو الحرمان مـن المكافـأة أو العـالوة أو الترقیـة أو قـد یكـون الجـزاء غیـر مـادي 

. ئمـة خاصـة تنـشر علـى العـاملین بالمنظمـةكأن یدرج اسم الشخص المهمل أو المقصر في عملـه فـي قا
ًأي أن هــذه الحــوافز تــشیر إلــى أنــواع التهدیــد أو العقــاب إذا كــان أداء الفــرد علــى عكــس مــا كــان مطلوبــا 

  .منه
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  :أسس ومعاییر منح الحوافز. 3
َفمـن یعمـل مثقـال ذ "لقد وضع لنا دیننا الحنیف أسس واضحة للحوافز تمثلت في قوله تعـالى  َْ َ ََ ِ ْ َْ ٍَّرة َ

ُخیـرا یـره  َ ًَ ْ ُومـن یعمـل مثقـال ذرة شـرا یـره) 7(َ َ َ َ ََ َ َََّ ٍ َ َ ْ ِ ْ ) 237: 1998مـاهر، (، ولقـد اتفـق )8-7الزلزلـة، " ()8( ْ
تمـــنح الحـــوافز هـــي أربعـــة علـــى اعتبـــار أن المعـــاییر التـــي علـــى أساســـها ) 192: 2005المـــدهون، (و 

  -:معاییر
 حیــث اعتبــر أن التمیــز فــي األداء هــو أهــم األســس لمــنح الحــوافز :Performanceاألداء  -

أو هو المعیار األساسي لمنح الحوافز، بل واعتبره بأنه المعیار األوحد لدى الـبعض، وقـد عـرف 
جـودة أو الــوفر فــي وقــت األداء بأنـه مــا یزیــد عـن المعــدل النمطــي لــألداء مـن حیــث الكمیــة أو ال

  .العمل والتكالیف أو أي مورد آخر
ً وألنه یصعب أحیانا قیـاس نـاتج العمـل بحیـث أنـه یكـون غیـر ملمـوس نظـرا :Effortالمجهود  - ً

لطبیعتـــه كمـــا فـــي أداء وظـــائف الخـــدمات واألعمـــال الحكومیـــة، أو ألن النـــاتج شـــيء احتمـــالي 
هــا مجهــود وأن العبــرة هنــا بالمحاولــة ولــیس الحــدوث كــالفوز فــي أحــدى المناقــصات التــي بــذل فی

بالنتیجـة، كــان البــد أن یـتم التحفیــز مــن خــالل قیمـة الجهــود التــي بــذلت فـي مثــل هــذه األعمــال، 
 .ًوهنا نؤكد على صعوبة قیاس الجهد بل وعدم موضوعیته أحیانا

یر إلـى ونعني بها طول الفترة التي قضاها العامـل فـي عملـه والتـي تـش: Seniorityاألقدمیةٍ  -
 .حد ما إلى الوالء واالنتماء الذي یستحق التحفیز من خالل العالوات والمكافآت

یــه ل وهــذا یــتم مــن خــالل تحفیــز العامــل أو الموظــف بنــاء علــى مــا یحــصل ع:Skillsالمهــارة  -
 .من شهادات أعلى أو رخص أو براءات أو إجازات أو دورات تدریبیة

  
 أن تهتم باسـتراتیجیات التحفیـز، وتـولي لهـا اهتمـام كمـا ویرى الباحث أنه یتوجب على المنظمات   

اهتمامها بباقي وظائف الموارد البشریة، وذلـك علـى قاعـدة أن مـن یجتهـد ویقـدم یجـب أن یـتم تمییـزه عـن 
غیـــره مـــن العـــاملین، وأن مبـــدأ الثـــواب یجـــب أن یكـــون قبـــل مبـــدأ العقـــاب، لـــذا فـــال یعقـــل أن یـــتم معاقبـــة 

م تحفیـــز المجتهــد صـــاحب األداء المتمیــز، كمـــا أنــه یجـــب أن یكــون التحفیـــز المخطــئ والمقـــصر، وال یــت
وفــق معــاییر واضــحة ومحــددة، تتمتــع بالعدالــة والنزاهــة والــشفافیة، وتكــون وفــق اســتراتیجیات ومــن خــالل 
نماذج واضحة یطلـع علیهـا جمیـع العـاملین، بحیـث تـشجعهم علـى تحـسین األداء واالرتقـاء بأنفـسهم، مـن 

  .على أفضل التقییمات التي تضعهم ضمن من یستحقون التحفیز والمكافأةأجل الحصول 
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    األداءكفاءة: المبحث الثاني
  
   األداءكفاءةمفهوم . 1

 العناصـــر البـــشریة، التـــي تـــسعى المنظمـــات إلـــى أداء  حـــدیثنا هنـــا یـــدور حـــول مفهـــوم كفـــاءةّإن
ئیـــــسي فـــــي الهیاكــــل اإلداریـــــة فـــــي امتالكهــــا أو جـــــذبها، حیـــــث أن العنــــصر البـــــشري یعتبـــــر المحــــور الر

المنظمــات، لــذا فــإن المنظمــات الیــوم تركــز كــل اهتمامهــا علــى أن تمتلــك العناصــر البــشریة التــي تتمیــز 
بالكفـاءة بحیـث تـستطیع مـن خاللهـا أن تحقـق األهــداف اإلسـتراتیجیة للمنظمـة، بحیـث تحقـق أعلـى نــسبة 

ى آخـر تحقیـق أعلـى نـسبة مـن األربـاح مـن من المخرجات من خـالل أقـل نـسبة مـن المـدخالت، أو بمعنـ
خـــالل أقـــل التكـــالیف، لـــذا فالعنـــصر البـــشري الـــذي یتمتـــع بالكفـــاءة یعتبـــر رصـــید ومخـــزون اســــتراتیجي 
للمنظمــة، والتــي بــدورها تحــرص علــى رفــع مــستوى هــذه الكفــاءة مــن خــالل مــا تقدمــه مــن بــرامج تثقیفیــة 

ي الـضوء علـى أبـرز التعریفـات التـي تناولـت مفهـوم وتدریبیة تستهدف هذه العناصر، ومن هنا فإننـا سـنلق
  .الكفاءة

  
 النظــام القــادر علــي تخفــیض تكــالیف المــوارد الكفــاءة بأنهــا) 145: 2002إدریــس، (فقــد عــرف 

بمعنــي أنهــا القــدرة علــي  "زمـة النجــاز األهــداف المحــددة والمرغوبــة دون التــضحیة بمخرجــات النظــام الال
ن ثمة  فهي تعتمد علي مفهوم المدخالت والمخرجـات فالنظـام الكـفء  وم،أداء األشیاء بطریقة صحیحة

  .هو الذي  یتمكن من تحقیق مخرجات تفوق المدخالت المستخدمة
  

الكفــاءة بأنهـــا الزیــادة إلــى أعلـــى حــد ممكـــن بالنــسبة للنتـــائج ) 71: 2003العثمـــان، (ّوقــد عــرف 
ل إلـــى الحــد األعلــى مــن المنفعـــة أو والمخرجــات مقارنــة مــع المــدخالت، وكفـــاءة المنظمــة تعنــي الوصــو

زیــادة نــسبة النتــائج بالنــسبة للمــدخالت نفــسها، أو هــي اســتخدام أكثــر الوســائل قــدرة علــى تحقیــق هــدف 
أي " مـاذا نعمـل"ًمحدد، والبد أن نشیر أنه كثیرا ما یساوى بین مفهومي الكفـاءة والفعالیـة، فالفعالیـة تعنـي 

للحــصول علــى النتــائج ) مــال، معــدات، إنــسان، أســالیب(ة تعبــر عــن مــدى صــالحیة العناصــر المــستخدم
وهــي تهــتم بكمیــة العناصــر المــستخدمة أي العالقــة بــین هــذه " كیــف نعمــل"المطلوبــة أمــا الكفــاءة فتعنــي 

لــذلك فــإن الكفــاءة تهــتم بإنجــاز األعمــال بأقــصر وقــت ) النتــائج(العناصــر كمــدخالت ونــسبة المخرجــات 
  .ر للحصول على النتائج المطلوبةوباستخدام وأقل استخدام للعناص

  
للكفــاءة بأنهــا خاصـــیة  ) boyatzis(فقــد ذكـــر فــي تعریــف بویـــاتزیس ) 57: 2008حیمــر، (أمــا 

یتمیز بها الشخص ویمكن أن تكون دوافع وصفات وخصائص وقـدرات وتوجـه شخـصي ودور اجتمـاعي 
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 اعتبــر أن الكفـــاءة فقــد) beirendonck(وفــي تعریـــف آخــر لبیرونــدونك . ومعــارف یــستخدمها الــشخص
خاصیة یمكن مالحظتها وتتكون من معارف علمیة، ومعارف عملیة أو سـلوكیة تـساهم فـي أداء دور أو 

  .وظیفة معینة
  

فقــــد عــــرف الكفــــاءات بأنهــــا مجموعــــة مــــن المعــــارف، الممیــــزات، ) 15: 2013المقادمــــة، (أمــــا 
ي كـل مـا یخــص المهنـة، وقـد ذكــر القـدرات، والـسلوكیات التــي تـسمح بمناقـشة وفحــص واتخـاذ القـرارات فــ

  -:أن الكفاءات تتكون من ثالثة مكونات أساسیة هي
وهــي مجموعــة مــن المعلومــات المــستوعبة، والمهیكلــة والمدمجــة فـــي ) Knowledge(المعرفــة  -1

إطار مرجعي یسمح للمؤسسة بقیادة أنشطتها والعمل في إطار خاص، وهـي مجموعـة المعـارف 
، .....ممارســة الوظیفــة، مثــل تقنیــات المحاســبة، تقنیــات الــسكرتاریةالمهنیــة القاعدیــة الــضروریة ل

  .وهي معلومات قابلة للنقل من شخص آلخر
وهـــي القـــدرة علـــى التـــصرف بـــصفة ملموســـة، وهـــذا حـــسب األهـــداف المحـــددة ) Skill(المهـــارة  -2

ـــــق االســـــتعمال، األنـــــشطة،  ـــــاهیم المكتـــــسبة عـــــن طری ًمـــــسبقا،  حیـــــث تعبـــــر عـــــن مجمـــــوع المف
، وتختلـف هـذه المهـارات مـن مـستوى ...، معلومات خاصة بتشغیل المـصلحة المعنیـةاإلجراءات

 .إداري إلى آخر حسب طبیعة المهام التي تمارس فیها

وتتمثــل الــسلوكیات فــي مجموعــة مــن المواقــف والــسمات الشخــصیة ) Behaviors(الــسلوكیات  -3
وعـة الـصفات الشخـصیة المرتبطة بالموظف، والمطلوبة عند ممارسة النشاط المحـدد، فهـي مجم

، وســــواء كـــان ســـلوك اإلنـــسان فـــي عالقتــــه ....كالترتیـــب، الدقـــة، روح المبـــادرة، الثقافـــة العامـــة
ًبالمؤســـسة إیجابیـــا حیـــث یتفـــق مـــع توجهـــات المؤســـسة ویـــساعد علـــى تحقیـــق أهـــدافها، أو ســـلبیا  ً

 .ًیكون عكس توجهات المؤسسة، أو محایدا

  
 أي محــددة الهـــدف، وأن ذات غایــةءات وهــي أنهـــا ًوتحــدث أیــضا عــن عــدد مـــن ممیــزات الكفــا

 فـالفرد مكتـسبة، فهي غیر مرئیة بل یتم تحدیدها من خالل تحلیـل األنـشطة، وأنهـا الكفاءة مفهوم مجرد
ـــد كفـــؤ ـــتم صـــیاغتها بطریقـــة  ألداء نـــشاط معـــین بـــل یكتـــسبه مـــن خـــالل تـــدریب موجـــه، وأنهـــا ًاال یول ت

ة للكفـاءة تتفاعــل فــي حلقــة مفرغــة مــن المعــارف الفنیــة عبــر  أي أن مجموعــة العناصــر المكونــدینامیكیــة
  .الزمن

: 2013المقادمـة، (وقد تـم تـصنیف الكفـاءات إلـى تـصنیفات متعـددة نـذكر هنـا أبرزهـا كمـا ذكـره 
  :فقد تم تصنیفها حسب التصنیفات التالیة) 17

  ).فردیة، جماعیة، تنظیمیة(التصنیف حسب األفراد، وهي  -1
 .المختلفة داخل المؤسسةالتصنیف حسب الوظائف  -2
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  )5(شكل 

  
  
  
  
  
  
  

  

  تصنیف الكفاءات
  جرد بواسطة الباحث

  
  :الكفاءة واإلنتاجیة. 2

إلــى مفهـوم اإلنتاجیــة مـن خــالل عـدة تعریفــات فعلـى ســبیل ) 22-21: 2006عـودة، (لقـد أشــار 
ن تكــــون ًالمثــــال فقــــد عــــرف اإلنتاجیــــة بتعریــــف مقتــــضب بأنهــــا كفــــاءة اســــتخدام المــــوارد، ویعنــــي ذلــــك أ

اإلنتاجیـــة كفـــاءة اســـتخدام المـــوارد لتحقیـــق المخرجـــات، وأن اإلنتاجیـــة یمكـــن أن تقـــاس مـــن خـــالل نـــسبة 
المدخالت إلى المخرجـات، حیـث أنـه اعتبـر اإلنتاجیـة بأنهـا العالقـة بـین الكمیـة المنتجـة مـن نظـام معـین 

  .المنتجات في نفس الفترةخالل فترة زمنیة معینة وكمیة الموارد المستخدمة إلنتاج هذه الكمیة من 
ًوعرفهـــا أیـــضا بأنهـــا نـــسبة المخرجـــات المنتجـــة الســـتخدامها خـــارج المنظمـــة إلـــى كمیـــة المـــوارد 

  .المستخدمة
وفي تعریف ثالث اعتبر أن اإلنتاجیة تشمل الكفـاءة والفعالیـة بحیـث اعتبـر أن الكفـاءة هـي نـسبة 

  .درجة الوصول إلى األهدافاإلنتاج الفعلي إلى اإلنتاج النمطي، أما الفعالیة فهي 
ًوخالصــة هــذه التعریفــات رغــم تعــددها إال أنهــا جمیعــا تتفــق علــى أنهــا مقیــاس لكفــاءة اســـتخدام 
المــوارد، بحیــث یــأتي تعــدد التعریفــات مــن الزاویــة التــي ینظــر إلیهــا كــل باحــث، فالــذین یــرون أنهــا نــسبة 

ولمــا كانــت مقــاییس الكفــاءة متعــددة، المخرجــات إلــى المــدخالت، یــشیرون إلــى أن ذلــك مقیــاس للكفــاءة، 
للتفرقــة بینهــا وبــین غیرهــا مــن مقــاییس " اإلنتاجیــة"فــإنهم یطلقــون علــى نــسبة المخرجــات إلــى المــدخالت 

  .الكفاءة

 تصنیف الكفاءات

 حسب الوظائف حسب األفراد

 )نظریة(تقنیة، بشریة، تصوریة: كفاءات فردیة، جماعیة، تنظیمیة: كفاءات
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الكفاءة اإلنتاجیة بأنها العالقة بین كمیة المـوارد المـستخدمة فـي ) 15: 1983السلمي، (ّویعرف 
ك العملیـة، وبـذلك ترتفـع الكفـاءة اإلنتاجیـة كلمـا ارتفعـت نـسبة النـاتج العملیة اإلنتاجیة وبـین النـاتج مـن تلـ

 رأس – المـواد –العمـل (إلى المستخدم من المورد، فأي عملیة إنتاجیـة یـدخل فیهـا عناصـر أساسـیة هـي 
، بحیــث یتبلــور مفهــوم الكفــاءة اإلنتاجیــة فــي إمكانیــة الحــصول علــى )المــال والخبــرة التنظیمیــة واإلداریــة

تـــاج ممكـــن باســـتخدام كمیـــات محـــددة مـــن تلـــك العناصـــر، وبـــذلك یمكـــن تـــصور زیـــادة الكفـــاءة أقـــصى إن
  -:اإلنتاجیة بإحدى الطرق اآلتیة

  .زیادة قیمة المنتج النهائي مع بقاء قیمة الموارد المستخدمة ثابتة -1
 .زیادة قیمة المنتج النهائي مع زیادة الموارد المستخدمة بنسبة أقل -2

 .هائي ثابتة، وانخفاض قیمة الموارد المستخدمةبقاء قیمة اإلنتاج الن -3

  .انخفاض قیمة اإلنتاج النهائي مع انخفاض قیمة الموارد المستخدمة بنسبة أعلى -4
  
وعلــى مــا ســبق یمكــن اســتخدام تعبیــر الكفــاءة اإلنتاجیــة للتــدلیل علــى مــدى النجــاح فــي اســتخدام    

ءة اإلنتاجیـة لكـل عنـصر مـن تلـك العناصـر عناصر اإلنتاج المختلفة مجتمعة، كما یمكن أن تقاس الكفـا
  .على حدة
    

  -:العوامل المحددة للكفاءة اإلنتاجیة إلى قسمین رئیسیین) 19: 1983السلمي، (ًوقد قسم 
  : عوامل فنیة-1

  . التقدم اآللي والتكنولوجي-
  . المواد الخام-
  . تصمیم العمل-
  . طرق وأسالیب اإلنتاج-

  : عوامل إنسانیة-2
المعرفــة بــالتعلیم والخبــرة والتــدریب، المهــارة والقــدرة (ى األداء الفعلــي للعمــل، وتتمثــل بـــ  القــدرة علــ-

  ).الشخصیة والتكوین النفسي والجسماني
ظروف العمل المادیة، ظروف العمـل االجتماعیـة، حاجـات ورغبـات ( الرغبة في العمل وتتمثل بـ -

  ).الفرد
  

بعوامــل كثیــرة ومتــشعبة وذات طبیعــة متباینــة، كمــا أن اإلنتاجیــة تتــأثر ) 30: 2006عــودة، (ویــرى 
وأنهـــا تتـــصف بالتــــداخل والتـــرابط وأن لكــــل عامـــل خصائـــصه الخاصــــة وتأثیراتـــه المختلفــــة عـــن العامــــل 
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ًاآلخر، وطبیعة هذه العوامل أنها ال تتصف بالثبات، فهي متغیرة تبعـا للتغیـرات االقتـصادیة واالجتماعیـة 
  .دلیةوالسیاسیة، وهي ذات عالقات تبا

  
  :الكفاءة واألداء. 3
   :مفهوم األداء   
األداء بأنــه قــدرة اإلدارة فــي تحویــل المــدخالت الخاصــة بــالتنظیم ) 73: 2003العثمــان، (عــرف    

  .إلى عدد من المنتجات بمواصفات محددة وبأقل تكلفة ممكنة
 الفــرد الــذي واألداء یقــصد بــه المــسئولیات والواجبــات واألنــشطة والمهــام التــي یتكــون منهــا عمــل

یجب علیه القیام به على الوجه المطلوب في ضوء معدالت في استطاعة العامـل الكـفء المـدرب القیـام 
  .بها

واألداء الـــوظیفي یتمثــــل فــــي النتــــائج النهائیــــة مــــن حیــــث الكــــم والنــــوع والتكلفــــة التــــي أســــفرت عنهــــا 
  .الممارسة الفعلیة ألوجه النشاط المختلفة خالل فترة محددة

أن المـــــشرفین والرؤســـــاء فـــــي المنظمـــــات البـــــد لهـــــم أن یقومـــــوا ) 85: 2000ویش، شـــــا(ویـــــرى 
باســتمرار فــي الحكــم علــى أداء وقــدرات مرؤوســیهم وذلــك ألن بعــض األفــراد أكثــر قــدرة مــن غیــرهم للقیــام 
بنوع من األعمال، وأن آخرین ال یمكن االعتماد علیهم في إكمـال إنجـاز العمـل الموكـل إلـیهم، فـي حـین 

ن یبدعون في أعمالهم ویمكن االعتماد علیهم وبدون حاجـة إلـى اإلشـراف، ولكـي یقـرر الرؤسـاء أن آخری
من یستحق العالوات والمكافآت والترقیـات، ومـن یجـب أن یـتم نقلـه مـن مكـان عملـه لمكـان آخـر، بحیـث 

  . أن كل ما سبق ال یمكن أن یتم بدون تطبیق مفهوم تقییم األداء كواقع عملي في المنظمات
 بد من اإلشارة هنا إلـى أنـه متـى تـم الحـدیث عـن األداء البـد أن نتحـدث عـن عناصـر األداء وال

ّإلـى أن هنـاك عـدة عناصـر هامـة یتكـون ) 75-74: 2003العثمـان، (وعن طرق تقیـیم األداء فقـد أشـار 
  -:منها األداء تمثلت في التالي

الخلفیـــة العامـــة عـــن الوظیفــــة  وتـــشمل المهـــارة والمعرفـــة الفنیـــة و:المعرفـــة بمتطلبـــات الوظیفـــة -1
  .والمجاالت المرتبطة بها

 وتــشمل الدقـة والنظــام واإلتقـان والبراعــة والـتمكن الفنــي والقـدرة علــى تنظـیم وتنفیــذ :نوعیـة العمــل -2
 .العمل والتحرر من األخطاء

 . وتشمل حجم العمل المنجز في الظروف العادیة وسرعة اإلنجاز:كمیة العمل -3

ٕل فیهـا التفـاني والجدیـة فـي العمـل والقـدرة علـى تحمـل المـسئولیة وانجـاز  ویـدخ:المثابرة والوثوق -4
 .األعمال في مواعیدها، ومدى الحاجة لإلشراف والتوجیه
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فقد أشار إلـى أنـه ال یمكـن تحقیـق األداء الجیـد إال بتـوافر عنـصرین ) 63: 1988السلمي، (أما 
  :أساسیین هما

لتي یكتسبها الفرد من خـالل التعلـیم والتـدریب أو  وتمثل مجموعة المعارف ا:المقدرة على العمل -1
ممـا یـؤدي بـدوره ) سمات، ومهارات شخصیة(الخبرة العملیة، مع توافر االستعداد الشخصي من 

  .هئًإلى رفع كفاءة الفرد وبالتالي ینعكس إیجابیا على أدا
الل عـدة  ویقـصد بـه التحـضر ألداء العمـل، وتتحـدد الرغبـة فـي العمـل مـن خـ:الرغبة في العمـل -2

عوامل، منها ظروف العمل المادیة المتمثلـة باإلضـاءة والتهویـة وظـروف العمـل التنظیمیـة حتـى 
تكـــون دافعـــة للعمـــل واألداء الجیـــد، كـــذلك االهتمـــام بعالقـــات العمـــل وتوظیفهـــا نحـــو رفـــع الـــروح 

ف المعنویة، والتنسیق بین األعمال المختلفة بمـا یحقـق أهـداف المنظمـات والمؤسـسات فـي مختلـ
 .المجاالت

  
  -:تتمثل بالتالي)  77-76: 2003العثمان، (أما طرق تقییم العمل فإنها كما وضحها 

  . ویقیم الفرد هنا في ضوء ما حققه من نتائج في عمله:التقییم بالنتائج -1
 ویقـیم الفـرد هنـا علـى أسـاس صـفاته الشخـصیة مثـل الـوالء للمنظمـة والتعـاون :التقییم بالـصفات -2

 .ح والعدالة وتحمل المسئولیة وبقدرته على اتخاذ القراروالمبادأة والطمو

ــى أســاس وظــائف اإلدارة -3 ــیم عل  بحیــث یقــیم  المــدیر علــى أســاس راء وهــذه تخــتص بالمــد:التقی
 .قدرته على ممارسة وظائف اإلدارة من تخطیط وتنظیم وتوجیه ورقابة

تقیــیم الرســمي التــي یــتم  وفیمــا تعتبــر الطــرق الثالثــة الــسابقة مــن طــرق ال:التقیــیم غیــر الرســمي -4
فیهــا تقیــیم األداء مــن خــالل مقــاییس محــددة ودقیقــة فــإن التقیــیم غیــر الرســمي یكــون مــن خــالل 

 .مالحظة الفرد خالل عمله، وتستخدم هذه الطریقة عادة في المنظمات الصغیرة

  
 إلى أن األداء یعتبر كمحصلة لـثالث عوامـل رئیـسة وینـتج عـن) 86: 2008حیمر، ( وقد أشار   

والــــدوافع أي ) معــــارف علمیــــة، معــــارف عملیــــة وســــلوكیات(التقــــاء كــــل مــــن الكفــــاءة والتــــي تتكــــون مــــن 
الحاجات المادیة والمعنویة لألفراد، ومحیط العمل الذي یمثل المؤسـسة بـشكل عـام، وبمـا أن أداء األفـراد 

ب علیهـا أن تركـز علـى مرتبط بالنقاط سـالفة الـذكر فإنـه إذا أرادت المنظمـة الـتحكم فـي أداء أفرادهـا فیجـ
  .هذه النقاط من خالل مختلف السیاسات

  
ویرى الباحث أن مفهوم كفاءة األداء هو مدى المهارة فـي اسـتغالل المـوارد التـي تتیحهـا ظـروف    

ـــــشریة ومعلومـــــات  ــــواد خـــــام وماكینـــــات وآالت بأنواعهـــــا المختلفـــــة وعناصـــــر ب ٕوامكانیـــــات العمـــــل مـــــن مـ
المــستوى المطلــوب واألفــضل مــن اإلنجــاز بأقــل التكــالیف والوقــت، وتكنولوجیــا، وذلــك مــن أجــل تحقیــق 
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وهــذا التوصــیف یختلــف بحــسب اخــتالف طبیعــة العمــل فالمؤســسات اإلنتاجیــة كالمــصانع وغیرهــا والتــي 
تهدف إلـى زیـادة اإلنتـاج بأقـل التكـالیف یكـون هـدف األداء هنـا مـن أجـل تعظـیم األربـاح، أمـا المنظمـات 

ها یكـون مـن أجـل رضـا العمـالء والجمهـور عـن الخـدمات المقدمـة، ئتحسین أداوالمؤسسات الخدمیة فإن 
  .ویشترك الجمیع في أن األداء یجب أن یحقق األهداف التي تضعها لنفسها المنظمات

  
   :الكفاءة والرضا. 4

  :مفهوم الرضا
ما الجانب األول عن أ ؛من جانبین) الرضا الوظیفي(سنتناول الحدیث هنا عن مفهوم الرضا 

عن عملهم، وسنتناول في هذا الجانب كل ما یتعلق بظروف العمل وبیئته ) العاملین(رضا األفراد 
  .ومحفزاته، وكل ما من شأنه أن یوفر الرضا للعاملین

ثم سنتحدث عن مفهوم الرضا من جانب المنظمة بحیث تكون المنظمة راضیة عن أداء 
  .هاهم للمنظمة وأهدافئأفرادها من حیث انتاجهم وانتما

عن مفهوم الرضا الوظیفي بأنه مفهوم متعدد األبعاد ) 30: 2004أبو رمضان، (لقد تحدثت 
یتمثل في الرضا الكلي الذي یستمده الموظف من وظیفته، وجماعة العمل التي یعمل معها، ورؤسائه 

ن ًالذین یخضع إلشرافهم وكذلك من المنظمة والبیئة التي یعمل فیها، وتحدثت أیضا أن الرضا ع
ًالعمل هو محصلة عناصر یتصور الفرد أن یحصل علیها من عمله في صورة أكثر تحدیدا، ویعبر 

  :عن عناصر الرضا الوظیفي في المعادلة التالیة
الرضا عن فرص الترقي + الرضا عن محتوى العمل + الرضا عن األجر = الرضا عن العمل

الرضا عن ظروف + ن ساعات العمل الرضا ع+ الرضا عن جماعة العمل + الرضا عن اإلشراف + 
  .العمل

ویالحظ من الفرض السابق أن الرضا عن العمل یمثل اإلشباعات التي یحصل علیها الفرد 
من المصادر المختلفة التي ترتبط في تصوره بالوظیفة التي یشغلها، وبالتالي فبقدر ما تمثل هذه 

رضاه عن هذه الوظیفة، ویزداد بالتالي الوظیفة مصدر إشباعات أو منافع كبیرة له بقدر ما یزید 
  .ارتباطه بها
  

الرضـــا الـــوظیفي بأنـــه عبـــارة عـــن مـــشاعر العـــاملین ) 111-110: 2000شـــاویش، (ّوقـــد عـــرف 
لهـم، ولمـا ینبغـي أن یحـصلوا علیـه ) أو العمـل(تجاه أعمالهم، وأنـه ینـتج عـن إدراكهـم لمـا تقدمـه الوظیفـة 

مــا قلــت الفجــوة كــان بــین اإلدراكــین كلمــا ارتفعــت درجــة الرضــا، ، وعلیــه فإنــه فكل)أعمــالهم(مــن وظــائفهم 
ًوالرضــا عــن العمــل لــیس مطلقــا إذ لــیس هنــاك حــد أعلــى وحــد أدنــى لــه، إنمــا الرضــا عــن العمــل وعــدم 
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الرضــا عنــه مــسألة نــسبیة، والــشعور بالرضــا هــو حــصیلة التفاعــل بــین مــا یریــده الفــرد وبــین مــا یحــصل 
ما یتعلـق بالعناصـر المتعلقـة بالعمـل فـي المنظمـة والتـي یمكـن أن تحقـق ًعلیه فعال في موقف معین، وفی

  :الرضا عند األفراد فإنها تتمثل بالتالي
  .سیاسة اإلدارة في تنظیم العمل وتوفیر ظروفه المالئمة -1
 .نوعیة اإلشراف والعالقات مع الرؤساء المباشرین -2

 .العالقة بین العاملین -3

 .الراتب أو األجر -4

 .قدم في العملفرص الترقیة والت -5

 .مزایا العمل في المنشأة -6

 .األمان والسالمة واالستقرار في العمل -7

 .ٕمسئولیات العمل وانجازه -8

 .المكانة الوظیفیة للفرد واالعتراف به وتقدیره -9

 .ساعات العمل -10

  .جماعة العمل -11
  

الرضا الوظیفي بأنه عبارة عن االتجاه العام للفرد نحو ) 169: 2001حسن، (وقد عرفت 
بصفة إجمالیة أحب عملي على الرغم ( ومثال للرضا العام، أن یعبر الفرد عن رضاه بقوله وظیفته،

ًویكون الفرد راضیا بدرجات ) ًمن وجود بعض الجوانب التي تقف حائال لتحقیق بعض التحسینات
العمل نفسه واألجور والترقیات وظروف وشروط العمل : متفاوتة عن الجوانب المختلفة في عمله مثل

اسات المنظمة، ویمثل الرضا العام للفرد، متوسط أو مجموع اتجاهات الفرد ناحیة الجوانب وسی
  .المختلفة للعمل،  وبهذا یمكن لفردین التعبیر عن نفس المستوى العام للرضا، ولكن ألسباب مختلفة

  
" درجة إشباع حاجات الفرد"فقد اعتبر الرضا الوظیفي بأنه ) 173: 2004عبد الباقي، (أما 

بحیث یتحقق هذا اإلشباع من عوامل متعددة منها ما یتعلق بالفرد نفسه أو ما یتعلق ببیئة العمل أو 
بالمنظمة، مما یخلق جو من الرضا لدى الفرد وذلك كما أسلفنا من خالل إشباع حاجاته المختلفة التي 

  .یلبیها له هذا العمل
  

ور باالكتمال واإلنجاز النابع من الرضا الوظیفي بأنه الشع) 11: 2003كیبلر، (ّوقد عرف 
العمل، وهذا الشعور لیس له عالقة بالنقود أو الممیزات أو حتى اإلجازات، إنما هو ذلك الشعور 

ویرجع الرضا الوظیفي لقبول األنسان لوظیفته كما هي وقیامه . باالرتیاح النابع من العمل ذاته
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ن أن یتحقق الرضا بالوظیفة من خالل أكثر باستغالل كل سبل الرضا المتاحة له من خاللها، ویمك
ه في العمل أو نتیجة لجودة عمله أو إذا تعلم ئمن مصدر فالفرد قد یشعر بالرضا من نتیجة الرتفاع أدا

ًمهارات جدیدة أو أن یعمل ضمن فریق عمل مما یزید من قدراته الشخصیة أو أیضا من خالل الثناء 
  .على عمل جید قد قام به

  
عن مصادر الشعور بالرضا الوظیفي، وحددها في مصدرین ) 13: 2003یبلر، ك(وقد تحدث 

  :أساسیین
هو أن الرضا یأتي من أداء العمل بشكل صحیح والفخر بالمهارة مهما كانت : المصدر األول

بیئة العمل، فالبناء یشعر بالسعادة لقیامه ببناء حجرة جیدة وال یهم في ذلك أین هي أو لمن تكون، 
 الجراح بالسعادة إذا أجرى جراحة صعبة سواء كان ذلك في مستشفى فاخر أو في خیمة كذلك یشعر

عسكریة، وبالمثل یمكن للعاملین بالحاسوب والسكرتاریة وحتى غاسلي االطباق تحقیق الشعور بالرضا 
من اداء أعمالهم بشكل صحیح، ولكن هناك وظائف یصعب تحقیق الرضا من خاللها، خاصة حین 

  . لهاٌوظیفة ال تناسب قدراتك وال توفیك حقك ولكنك مضطرتدرك أن ال
شخاص الذین تتعامل ألهو بیئة العمل، والتي تشتمل على مكان العمل وا: المصدر الثاني

فقد تكون ضمن الفریق المعاون . ًمعهم وكذلك التي تحصل علیها حینما ال تكون منهمكا في العمل
سها الكثیر من الرضا ولكن العمل مع نجوم السینما في مواقع لمنتج سینمائي، وال توفر لك الوظیفة نف

  .مختلفة قد یوفر لك الكثیر من الرضا
  

فقد اعتبر أن العوامل المؤثرة في الشعور بالرضا تنقسم إلى ) 113: 2000شاویش، (أما 
  :عاملین أساسیین

لمستوى اإلداري السن، مستوى التعلیم، أهمیة العمل بالنسبة للعامل، وا(مثل : عوامل شخصیة -1
  ).للوظیفة

نوع العمل، األمن، التقدم في العمل، المؤسسة نفسها، (مثل : عوامل متعلقة بظروف العمل -2
األجر أو الراتب، زمالء العمل، رؤساء العمل، منافع یحصل علیها العامل، ساعات العمل، 

  ).وظروف العمل
  
ة والتمیز في اإلنتاجیة والتي بدورها ویرى الباحث أن إدارة المنظمة تنتظر من األفراد الزیاد   

تمكنها من تحقیق المیزة التنافسیة بین نظیراتها في األسواق، والتي تحقق لها أعلى نسبة من األرباح، 
أو تقدیم أفضل الخدمات التي ترفع من شأن المنظمة بین مثیالتها في تقدیم الخدمة، بل وتنتظر منهم 
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 الذات والتعاون والتفاني في العمل، والوالء للمنظمة، أقصى جهد ممكن، وذلك باالعتماد على
  .واالنسجام مع زمالء العمل، وكل ذلك یتجه في النهایة نحو تحقیق األهداف العلیا للمنظمة

  
وفي المقابل فإن األفراد یتوقعون سیاسات تنظیمیة إداریة مالئمة، ورواتب جیدة ومكافآت 

 احترام وتقدیر للذات، ورؤساء عمل جیدون متفهمون لحاجات تؤمن لهم الحیاة التي یطمحون إلیها، مع
ٕورغبات وطموحات مرؤوسیهم، ونظام حوافز یلبي للمتمیزین طموحهم، وارتقاء في العمل، واشراف جید 
وبیئة عمل مناسبة، ومزایا تقلل من معدالت دوران العمل، كل ما سبق من عوامل تهدف إلى شعور 

یعتبر من ) الرضا المتبادل(هم ئور اإلدارة بالرضا عن األفراد وأدااألفراد بالرضا عن عملهم وشع
  .ًالعوامل الهامة التي تسهم في استقرار المنظمة ونموها وازدهارها سعیا لتحقیق أهدافها
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  الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة: المبحث الثالث
  

  :مقدمة
ي كانـت تـسعى إلـى تجهیـل الجیـل ًلقد عانى الـشعب الفلـسطیني كثیـرا مـن سیاسـات االحـتالل التـ

الجدیـد مــن أبنـاء الــشعب الفلـسطیني، وقــد تمثلـت تلــك الـسیاسات باالكتفــاء بالحـد األدنــى مـن اإلمكانــات 
ـــیم  ـــیم، بحیـــث یقـــال أن هنـــاك تعلـــیم، ولكـــن فـــي حقیقـــة األمـــر أن التعل التـــي كـــان یوفرهـــا االحـــتالل للتعل

المعلمــــین، فكانــــت وكالــــة غــــوث وتــــشغیل الحكــــومي كــــان ال یغطــــي العجــــز المطلــــوب مــــن المــــدارس و
  . من خالل المدارس التي تتبع إلیهاًا كبیرًاالالجئین تغطي جزء

أما على صعید التعلیم العـالي فلـسنوات طویلـة كـان أبنـاء الـشعب الفلـسطیني یلجئـون إلـى الـدول 
ٕالعربیـة المجــاورة والـى بعــض البلــدان األجنبیـة مــن أجــل إكمـال دراســتهم الجامعیــة، والـى  بعــض المعاهــد ٕ

الفلـــسطینیة العلیــــا التــــي أنــــشأتها وكالـــة غــــوث وتــــشغیل الالجئــــین الفلـــسطینیین، وبــــسبب معانــــاة الــــسفر 
وتكالیف االغتراب كان ال بد من وجود الجامعات الفلسطینیة والحدیث هنـا عـن قطـاع غـزة فكـان إنـشاء 

، بحیـث اعتمـدت م12/4/1977بتـاریخ أول جامعة فلسطینیة في قطاع غزة، وهـي الجامعـة اإلسـالمیة 
ــــى بعــــض  ــــدكتوراه، وعل ــــة ال ــــسطینیة مــــن حملــــة الماجــــستیر وبعــــض حمل ــــى الكــــوادر األكادیمیــــة الفل عل
األكادیمیین الذین تم االستعانة بهم من الضفة الغربیة ومن المملكـة األردنیـة الهاشـمیة، ومـن ثـم تطـویر 

ًألقـصى، فـي نفـس العـام أیـضا تـم  إلـى جامعـة ا1991معهد المعلمین فـي غـزة، بحیـث تـم تحویلـه عـام 
  .إنشاء جامعة األزهر

 الجامعـــات هـــي أول الجامعـــات الفلـــسطینیة فـــي قطـــاع غـــزة وقـــد أســـهمت برفـــد هوقـــد كانـــت هـــذ
المجتمـــع الغـــزي بـــالكوادر التعلیمیـــة، بحیـــث كـــان لهـــا الـــدور الكبیـــر فـــي اســـتیعاب النـــاجحین مـــن طلبـــة 

ة والحــد مــن اغتــراب الطــالب مــن أجــل الحــصول علــى مــن أبنــاء قطــاع غــز) التــوجیهي(الثانویــة العامــة 
  .التعلیم الجامعي

  
ومـــع قـــدوم الـــسلطة الوطنیـــة الفلـــسطینیة واهتمامهـــا بـــالتعلیم بـــشكل عـــام وبـــالتعلیم العـــالي بـــشكل 
خاص فقد توالى إنشاء الجامعات والكلیات المتوسطة فـي قطـاع غـزة، والتـي تطـورت حتـى باتـت تغطـي 

  . الوطنكل التخصصات التي یحتاجها
  

وسنقوم في هذا المبحث بإلقاء الضوء على الجامعـات الـثالث اإلسـالمیة واألزهـر واألقـصى مـن 
  . حیث النشأة والرسالة واألهداف والتعرف على الكلیات واألقسام الموجودة فیها
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   غزة–جامعة األزهر : أوال

  :التاریخ والنشأة
م، بقـرار مـن الـشهید 1991مبر من العام  غزة في مطلع الفاتح من سبت–أنشئت جامعة األزهر 

رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة، وجـاء إنـشاء الجامعـة لإلسـهام ) أبو عمار(الراحل الرمز یاسر عرفات 
فــي إتاحــة فرصــة التعلــیم الجــامعي للــشباب الفلــسطیني، داخــل الــوطن وخارجــه بهــدف المحافظــة علــیهم 

 . الخارجفيوالحد من هجرتهم في طلب العلم 
     

وبرغم التحدیات والصعوبات التي واجهت الجامعة، ومضایقات االحتالل الصهیوني الغاشم 
في تلك الفترة، إال أن الجامعة شقت طریقها واستمرت في تقدمها بجهد المخلصین من أبناء فلسطین، 

 والبحثیة وها هي الیوم تقف شامخة بتلك االنجازات، وتسعى لتقدیم المزید والمزید من الخدمات العلمیة
 .للطلبة والباحثین والمجتمع الفلسطیني

  
 :وتهدف جامعة األزهر ومن خالل رسالتها إلى تحقیق التالي

تلبیة احتیاجات المجتمع الفلسطیني والعربي من الموارد البشریة المؤهلة في التخصصات  -1
  .المعرفیة المختلفة، والبحوث العلمیة

ز على توظیف تقنیات العصر في تحصیل العلم  العمل على التنمیة المستدامة مع التركی -2
 .والمعرفة

 .المحافظة على أصالة التراث الفلسطیني والعربي واإلسالمي -3
 .االلتزام بمبادئ الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وقیم العدالة والمساواة -4
 .مجتمعیةااللتزام بحكم القانون والشفافیة والتسامح واالحترام وعدم التمییز والتنوع، والشراكة ال -5
  

 كلیـــة تمـــنح درجـــة البكـــالوریوس واللیـــسانس تـــشمل كافـــة 12وتــضم جامعـــة األزهـــر فـــي جنباتهـــا 
التخصــصات العلمیــة واألدبیــة، التــي تغطــي احتیاجــات الــشعب الفلــسطیني فــي قطــاع غــزة، كمــا أن بهــا 

كلیــة عــدد مــن الكلیــات التــي تمــنح درجــة الماجــستیر فــي العدیــد مــن التخصــصات، كمــا ویتبــع للجامعــة 
  .الدراسات المتوسطة التي تمنح درجة الدبلوم المتوسط في العدید من التخصصات الفنیة والعملیة

     

وجامعــة األزهــر تمتلــك عــدد مــن المــوظفین األكــادیمیین واإلداریــین األكفــاء، الــذین تعتمــد علــیهم    
وع الدراسـة هنـا سـنورد في تأدیة رسالتها وتحقیق أهدافها و ألن فئة الموظفین اإلداریین هـي محـور موضـ

  .إحصائیة بعددهم وجنسهم، بحیث یتوزع الموظفین أدناه على دوائر الجامعة المختلفة
)http://www.alazhar.edu.ps(  
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  )3(جدول 
  غزة-یوضح الموظفین اإلداریین في جامعة األزهر

  المجموع  إناث  ذكور
212  20  232  

  )2013(غزة - رة شئون الموظفین، جامعة األزهردائ
  

  )4(جدول 
  غزة وأقسامها-كلیات جامعة األزهر

  جرد بواسطة الباحث

كلیة الدكتور حیدر عبد   كلیة طب فلسطین
   األسنان الشافي لطب

  العلوم الطبیة التطبیقیة  الصیدلة

  معا
  

  التصویر الطبي  عام عام
  الطب المخبري
  العالج الطبیعي

الهندسة و تكنولوجیا 
  المعلومات

  االقتصاد والعلوم اإلداریة  الزراعة والبیئة  العلوم

تكنولوجیا المعلومات
  

  الهندسة

  هندسة البرمجیات

 الریاضیات

 الكیمیاء

 الفیزیاء

 األحیاء

 الجیولوجیا

  

اإلنتاج النباتي ووقایة 
 النبات

 الصناعات الغذائیة

 اإلنتاج الحیواني والدواجن

  

شعبة  (  إدارة األعمال
 شعبة اللغة –اللغة العربیة 

 .)االنجلیزیة

شعبة اللغة ( المحـاسبــــة 
اللغة  شعبة –العربیة 

  .)االنجلیزیة
 اإلحصاء التطبیقي

 االقتصاد
  العلوم السیاسیة

  الشریعة  التربیة  اآلداب والعلوم اإلنسانیة  الحقوق
 التاریخ  عام

 الجغرافیـا

 اللغة اإلنجلیزیة

 اللغة العربیة 

  علم االجتماع

  الدراسات اإلسالمیة
  علم النفس

  أصول التربیة

  المناهج وطرق التدریس

  عام
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  غزة- الجامعة اإلسالمیة: ًثانیا
  : التاریخ والنشأة

الثانویة  ًالجامعة اإلسالمیة بغزة انبثاقا عن معهد األزهر الدیني أمام كثرة أعداد خریجي شئتُأن
  .وقلة حصولهم على فرصة التعلیم العالي داخل قطاع غزة

 ًم قرارا بتطویر المعهد إلى12/4/1977اتخذت لجنة معهد األزهر الدیني بغزة بتاریخ  وقد
  .العربیة یة الشریعة والقانون وكلیة أصول الدین وقسم اللغةجامعة إسالمیة تضم بصورة أولیة كل

  

یدرسون في  م بدأ الطالب1978بدأت الجامعة تتوسع بشكل كبیر، فمع افتتاح الجامعة عام 
افتتحت  1980-1979 وفي العام الجامعي) نواة كلیة اآلداب(كلیتي الشریعة وقسم اللغة العربیة 
التجارة والعلوم، وفي العام الجامعي  العام التالي افتتحت كلیتاكلیتا أصول الدین والتربیة، وفي 

إال أنها اضطرت لتأجیل ذلك بسبب رفض   قررت الجامعة افتتاح كلیة التمریض1985-1986
، كما افتتحت 1993-1992في العام الجامعي  سلطات االحتالل، لكن الجامعة افتتحت تلك الكلیة

، وافتتحت كلیة تكنولوجیا 2005-2004الجامعي  لعامفي نفس العام كلیة الهندسة، وفي ا
  .الطب  افتتحت كلیة2006المعلومات، وفي عام 

  

 خمسة أعضاء منهم 1979-19978أعضاء هیئة التدریس بالجامعة في العام الجامعي  بلغ
بعدد من   یحمل درجة دكتوراه وأربعة أعضاء من حملة الماجستیر، كما استعانت الجامعةٌواحد ٌعضو

التاریخ تطورت هیئة  الحاضرین من حملة درجة الدكتوراه من جامعات الضفة الغربیة، ومنذ ذلك
ووصل عدد حملة درجة الدكتوراه  التدریس مع زیادة عدد الكلیات وتطور وتعدد البرامج األكادیمیة،

من ) 221(هیئة تدریس، وهم  عضو) 339( إلى 2008-2007والماجستیر في العام الجامعي 
ًمعیدا یعملون مساعدي ) 48(إلى  من حملة الماجستیر، باإلضافة) 118( درجة الدكتوراه، وحملة

  ).http://www.iugaza.edu (تدریس أو فنیي مختبرات
  

  -:وتسعى الجامعة اإلسالمیة لتحقیق غایاتها من خالل   
  .ًعة وفقا لمعاییر الجودةرفع مستوى البرامج التعلیمیة في الجام -1
 .االرتقاء بالبحث العلمي ودعمه واستثماره في اتجاه تحقیق التنمیة المستدامة -2
 .تعزیز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمیته -3
ًضبط ورفع كفاءة األداء المؤسسي إداریا وتقنیا -4 ً. 
 .االرتقاء بالبیئة الجامعیة ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعاملین -5
  عم عالقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلیة واإلقلیمیة والدولیةد -6

  .)64: 2013العجرمي، (
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 من الموظفین اإلداریین 467وتضم الجامعة اإلسالمیة ضمن دوائرها المختلفة ما یقارب من    
  .موزعین حسب الجدول أدناه

  )5(جدول 
  غزة-یوضح الموظفین اإلداریین في الجامعة اإلسالمیة

  المجموع  إناث  ذكور

407  60  467  

  )2013(غزة - دائرة شئون الموظفین، الجامعة اإلسالمیة
 

  )6(جدول 
  كلیات الجامعة اإلسالمیة وأقسامها

  تكنولوجیا المعلومات  أصول الدین  الهندسة  الطب
  عام
  

 الهندسة المدنیة
 الهندسة المعماریة
 الهندسة الكهربائیة
 هندسة الحاسوب

 ةالهندسة الصناعی
 الهندسة البیئیة

  الهندسة المیكانیكیة

 العقیدة
 الحدیث
  التفسیر

 علم الحاسوب
 نظم تكنولوجیا المعلومات

 تطویر البرمجیات
تكنولوجیـــــــــا الوســـــــــائط المتعـــــــــددة 

  وتطویر الویب

  العلوم  الشریعة والقانون  اآلداب  التمریض
  تمریض عام

  القبالة القانونیة
  المختبرات

  قسم التدریب العملي

   العربیةاللغة
  اللغة االنجلیزیة

 الصحافة واإلعالم
 التاریخ

  الجغرافیا
  الخدمة االجتماعیة

 الشریعة اإلسالمیة
 الشریعة والقانون

  

  الكیمیاء
 الریاضیات

 الكیمیاء الحیویة
 الفیزیاء
 األحیاء

 التكنولوجیا الحیویة
  البیئة وعلوم األرض

    التربیة  التجارة  العلوم الصحیة
 مخبریةالعلوم الطبیة ال

 البصریات
 العالج الطبیعي

  

  المحاسبة باللغة العربیة
 المحاسبة باللغة اإلنجلیزیة

 إدارة األعمال باللغة العربیة
 إدارة األعمال باللغة اإلنجلیزیة
 االقتصاد واإلحصاء التطبیقي

 السیاسة واإلعالم
  العلوم المالیة والمصرفیة

  برنامج االقتصاد

  المناهج وطرق التدریس
 لتربیةأصول ا

 علم النفس واإلرشاد النفسي
 التعلیم األساسي

  

  

  جرد بواسطة الباحث
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  جامعة األقصى: ًثالثا
  : التاریخ والنشأة

م كمعهد للمعلمین تحت إدارة الحكومة المصریة، وكان 1955بدأت جامعة األقصى سنة 
  .الهدف آنذاك هو إعداد المعلمین وتأهیلهم

لیة عرفت بكلیة التربیة الحكومیة، ومنذ ذلك الحین م تطور المعهد إلى ك1991وفي عام 
ًأخذت الكلیة تتنامى شیئا فشیئا في خططها التعلیمیة، وأقسامها العلمیة، وأساتذتها، وطالبها، وخرجت  ً
ًكثیرا من المدرسین والباحثین ذوى الكفاءة العلمیة والتربویة العالیة من حملة البكالوریوس واللیسانس 

برنامج الدراسات العلیا المشترك مع جامعة عین شمس ومع بدایة العام الجامعي  عبر والدكتوراه
  .م تم تحویل الكلیة إلى جامعة األقصى2000/2001

  
  :وقد تمثلت أهداف جامعة األقصى اإلستراتیجیة بالتالي

تسعى الجامعة إلى نشر المعرفة، وتعمیق جذورها، وخدمة المجتمع الفلسطیني وتطویره 
جتمع العربي واإلنساني عامة، في إطار فلسفة تستند إلى المفاهیم الوطنیة وتراث الحضارة خاصة، والم

  -:ل من خالهداف األهالعربیة واإلسالمیة، وتسعى لتحقیق هذ
تعزیز التطویر المؤسسي لجامعة األقصى من خالل تحسین كفاءة الدعم المساند للعملیة  -1

  .التعلیمیة والبحث العلمي وخدمة المجتمع
 . الجامعة من خالل توفیر بیئة تعلیمیة فاعلةفيحسین جودة البرامج األكادیمیة ت -2
 تحسین المعرفة و الفهم كأساس لدعم اتخاذ القرارات و صنع السیاسات حول يالمساهمة ف -3

قضایا جامعة األقصى و المجتمع الفلسطیني من خالل التشبیك مع المؤسسات والمراكز 
 . والعالميواإلقلیميالمجتمع المدني على المستوى المحلى التعلیمیة والبحثیة ومؤسسات 

المساهمة في عملیة التنمیة المستدامة للمجتمع الفلسطیني من خالل تقدیم الخدمات التعلیمیة  -4
والتدریبیة والبحثیة واالستشاریة والعمل التطوعي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الرسمیة 

 .ص والقطاع الخاالمدنيومؤسسات المجتمع 
تطویر نظام تعلیمي مهني متوسط یرتكز على التمیز واإلتقان ویلبى احتیاجات المجتمع  -5

 )http://www.alaqsa.edu.ps( .التنمویة
  
 وموظفة حسب ًا موظف292وتمتلك جامعة األقصى في جنباتها كادر إداري ممیز یتكون من    

  -:موزعین على دوائر الجامعةالجدول التالي و
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  )7(جدول 
  األقصىجدول یوضح الموظفین اإلداریین في جامعة 

  المجموع  إناث  ذكور

214  78  292  

  )2013(دائرة شئون الموظفین، جامعة األقصى 
  

  )8(جدول 
  :كلیات جامعة األقصى وأقسامها

  جرد بواسطة الباحث

  كلیة العلوم اإلداریة  كلیة العلوم التطبیقیة  كلیة التربیة  كلیة مجتمع األقصى

  السكرتاریة الدولیة
نولوجیا المعلومات تك

  واالتصاالت
  تربیة طفل

  أعمال إدارة
  الصحافة االلكترونیة
  إدارة السیاحة والفندقة

یر إدارة المنظمات الغ
  الحكومیة

  العالج الوظیفي
  العالقات العامة واإلعالم

   التربوياإلشراف
  األساسیةتعلیم المرحلة 

   التربیةأصول
   التدریسأسالیب

  علم النفس
  التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة

  الفیزیاء
  الكیمیاء

  الحاسوب
  التكنولوجیا الطبیة

  األحیاء
  الریاضیات

  أعمال إدارة
  المحاسبة

  اإلداریةنظم المعلومات 
  العلوم المالیة والمصرفیة

  

 والعلوم اآلدابكلیة 
  اإلنسانیة

  كلیة الفنون الجمیلة  اإلعالمكلیة 
كلیة التربیة البدنیة 

  والریاضة

  اللغة العربیة
  اإلسالمیةالدراسات 

  اللغة االنجلیزیة
  اللغة الفرنسیة

  الجغرافیا
  التاریخ

  علم االجتماع
  علوم المكتبات

   والتربیة الخاصةاإلرشاد

  اإلعالم
  

  التربیة الفنیة
  التصویر
  الدیكور

  المدرسیة قسم الریاضة
  قسم التدریب الریاضي

   الریاضیةاإلدارةقسم 
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   :دور اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة في الجامعات الفلسطینیة
  : للموارد البشریة في جامعة األزهردور اإلدارة اإلستراتیجیة: ًأوال

أفــاد بــأن دائــرة شــئون المــوظفین فــي جامعــة األزهــر هــي التــي ) 2014وشــاح، (فــي مقابلــة مــع 
تقـــوم مقـــام دائـــرة إدارة المـــوارد البـــشریة، وأنهـــا تقـــوم علـــى متابعـــة شـــئون جمیـــع العـــاملین بالجامعـــة مـــن 

، وعنـــد ســـؤالنا لمــاذا لـــم یـــتم )جمیــع شـــرائح العــاملین (ٕأكــادیمیین واداریـــین وخــدمات وحـــرس جـــامعي أي 
ن الموظفین لتكون إدارة الموارد البشریة، أفاد بأن اسم الـدائرة كمـا هـو موجـود فـي تغییر مسمى إدارة شئو

  .ًهیكلیتها اإلداریة، وفي التعلیم العالي وأن أمور الجامعة تسیر بشكل جید وفق ما هو موجود حالیا
 وعنـــد ســـؤالنا عـــن وجـــود اســـتراتیجیات لهـــذه الـــدائرة، أفـــاد یوجـــد اســـتراتیجیات بمـــا یتوافـــق مـــع 

  .ودة، وأكد أن الجامعة تعمل وفق سیاسات واضحة فیما یخص مصلحة الجامعة والموظفالج
وحـول ســؤالنا عـن وجــود اسـتراتیجیات واضــحة فـي الجامعــة فیمـا یخــص الـسؤال الــرئیس للدراســة 
ـــــالتحفیز، أفـــــاد بأنـــــه توجـــــد  ـــــق باالســـــتقطاب وبتقیـــــیم األداء وب ومـــــا ینبثـــــق عنـــــه مـــــن أســـــئلة فرعیـــــة تتعل

ضـحة فـي الجامعـة وأن األمـور تـتم بعــد دراسـة وتفحـص لواقـع الجامعـة ومراعـاة الظــروف اسـتراتیجیات وا
المالیـة للجامعــة، وأعطـى مــثال علـى وجــود تغییــر فـي بعــض الهیاكـل اإلداریــة فیهـا، وأن سیاســة الجامعــة 
في هذا الموضوع تقوم على تغطیة العجز الموجود في بعض الدوائر مـن خـالل سـد العجـز مـن الهیاكـل 

ًداریــة الموجــود فــي بعــض األمــاكن األخــرى، حیــث أن الجامعــة ونظــرا للــضائقة المالیــة التــي تمــر بهــا اإل
  .تحجم عن التوظیف إال عند الحاجة الضروریة

وفــي ســؤالنا حــول كیفیــة قیــام الجامعــة بعملیــات التعیــین للعــاملین، أفــاد بــأن الجامعــة لــدیها نظــام 
ــــین الــــذي یمــــر عبــــر سلــــسلة مــــن الخطــــوات،  تبــــدأ بــــاإلعالن الــــداخلي والخــــارجي عبــــر الــــصفحة التعی

اإللكترونیـة للجامعــة، بحیــث یــستطیع مــن تنطبــق علیــه شــروط الوظیفــة المعلــن عنهــا التقــدم لــدائرة شــئون 
ًالمــوظفین لتعبئــة طلــب معــد خصیــصا لــذلك، ومــن ثــم یــتم عمــل اختبــارات ومــن یجتازهــا یرشــح للمقابلــة 

 ســـؤالنا عـــن إمكانیـــة أن یتقـــدم أحـــد العـــاملین فـــي الجامعـــة ومـــن ثـــم تـــتم عملیـــة اختیـــار األفـــضل، وحـــول
للوظیفـــة المعلنــــة، أفــــاد بإمكانیـــة ذلــــك وأن لــــه الحـــق كغیــــره أن یتقــــدم لهـــذه الوظیفیــــة إن انطبقــــت علیــــه 
ٕالشروط، وان تـساوى الموظـف بالجامعـة مـع غیـره مـن المتقـدمین مـن خارجهـا یـتم اختیـاره للوظیفـة وذلـك 

   .كنوع من التحفیز للموظف
وعن سؤالنا عن واقع التقییم ألداء العاملین وما هي اآللیات المتبعة في ذلك، أفاد بـأن مـن یقـوم    

بهذا العمل هي وحدة الجـودة اإلداریـة بالجامعـة التـي تتبـع نائـب الـرئیس للـشئون األكادیمیـة وأن ذلـك یـتم 
موظــف وزمــالء الموظــف ًمــن خــالل نمــاذج معــدة مــسبقا، بحیــث یــشارك فــي تعبئتهــا الــرئیس المباشــر لل

ًفادة من نتائج التقیـیم، أفـاد بـأن عملیـة التقیـیم تـتم، وتعتبـر نتـائج التقیـیم معیـارا إلوالموظف نفسه، وحول ا
ًهامــا للترفیــع والترقیــة وتثبیــت أي مــن المــوظفین الــذین یعملــون بعقــود مؤقتــة، وأفــاد بــأن الجامعــة وعنــد 
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لـــى مــا تحتویـــه ملفـــاتهم الوظیفیـــة مـــن تقـــاریر ایجابیـــة أو ًالحاجــة، تعتمـــد فـــي تقییمهـــا أیـــضا للمـــوظفین ع
  .سلبیة على مدار سنوات عملهم

وعن سؤالنا حول تطبیـق مفهـوم التحفیـز بالجامعـة وأنـه یـتم مـن خـالل معـاییر تقیـیم األداء، أفـاد 
بـــأن الجامعـــة تعتمـــد فـــي التحفیـــز علـــى الملـــف الـــوظیفي باإلضـــافة إلـــى نتـــائج التقیـــیم وتقـــاریر المـــسئول 
المباشـر كمـا أسـلفنا وأن المـستندات فـي ملـف الموظـف لهـا الـدور الـرئیس فـي األمـر، وأفـاد بـأن الجامعــة 
تأخذ ذلـك بعـین االعتبـار عنـد الترقیـات وعنـد مـنح العـالوات وكتـب الـشكر التـي توجههـا للمـوظفین، وأمـا 

لجزائیــة التــي تــشكل فیــتم مــن خــالل لجــان التحقیــق والمجــالس ا) العقوبــات(فیمــا یخــص الحــوافز الــسلبیة 
  .للموظف أو من خالل ما یتم رفعة من تقاریر أو شكاوي رؤساء الموظف في العمل

 
  : للموارد البشریة في الجامعة اإلسالمیةدور اإلدارة اإلستراتیجیة: ًثانیا

قمنا بالسؤال عن مسمى الدائرة التي تقوم على متابعة ) 2014أبو ماضي، (في مقابلة مع    
ن، أفاد بأن الدائرة تسمى دائرة شئون الموظفین وهي دائرة تهتم بمتابعة دوام الموظفین شئون الموظفی

ٕمن حضور وانصراف وأذون خروج واجازات، ومتابعة ترقیات الموظفین وعالواتهم وتقییم أدائهم والقیام 
ئرة بعملیات التوظیف التي تحتاجها الجامعة، وأفاد بأن الجامعة درست موضوع تغییر مسمى الدا

لتصبح دائرة إدارة الموارد البشریة بدال من دائرة شئون الموظفین إال أن هذا األمر لم یلق القبول 
الكافي، وحول أسباب عدم القبول بذلك أفاد بأن هناك عمادات أخرى بالجامعة تقوم بالعدید من مهام 

عمادة التخطیط والجودة إدارة الموارد البشریة فمثال مهمة تدریب وتطویر الموظفین تقع على عاتق 
  .بالجامعة، وكذلك قسم الرواتب یعمل من خالل الدائرة المالیة بالجامعة

وحول سؤالنا عن وجود استراتیجیات لدائرة شئون الموظفین أفاد بأن هناك خطة استراتیجیة    
نمیة للدائرة ضمن الخطة االستراتیجیة العامة للمؤسسة، وبین أن من أهم عناصرها رفع وتطویر وت

كفاءة الكادر اإلداري بالجامعة، وتطویر جمیع البرامج المحوسبة التي تستخدمها الدائرة بما یتالءم مع 
مقتضیات العمل وتطوره، كما أفاد بأن أعمال الدائرة تصب في إنجاح الخطة العامة للجامعة، كما 

الموجودة بالجامعة والحد من فادة القصوى من الكوادر إلأوضح لنا أن الدائرة اآلن تقوم بالسعي إلى ا
ًعملیة التوظیف، وذلك نظرا للضائقة المالیة التي تمر بها الجامعة بشكل خاص والجامعات الفلسطینیة 

  .بشكل عام
وعند سؤالنا عن كیفیة قیام الجامعة بعملیة االستقطاب عند الحاجة لذلك أفاد بأن االستقطاب    

ظم المعتمدة بالجامعة، وذلك ومن خالل عدد من الخطوات تبدأ والتعیین بالجامعة یتم وفق اللوائح والن
باإلعالن عن الوظیفة حسب الشروط المطلوبة عبر الصحف الرسمیة وموقع الجامعة اإللكتروني 
واإلعالنات الداخلیة بالجامعة، ومن ثم یتم عقد امتحان لمن تنطبق علیه شروط الوظیفة من المتقدمین 

ن یتم من خاللها اختیار األنسب واألكفأ ومن ثم تتم عملیة التوظیف، ثم مقابلة شخصیة من مختصی
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فادة من الكفاءات إلً من الوظائف یتم اإلعالن عنها داخلیا فقط وذلك من أجل اًاوأضاف بأن هناك نوع
  .البشریة الموجودة بالجامعة وكنوع من أنواع التحفیز للعاملین بالجامعة

للموظفین اإلداریین بالجامعة وضح لنا بأن الجامعة لدیها دلیل وعند سؤالنا عن عملیة التقییم    
خاص لتقییم األداء وهو من إعداد الجامعة ویعتبر من أرقى األنظمة الموجودة بالجامعات الفلسطینیة، 
بحیث یحتوي على عدد من نماذج التقییم ومقسم حسب شرائح العاملین وأنواع وظائفهم، وأضاف بأن 

ًسبة وتتم إلكترونیا بشكل كامل بدأ من عملیة التقییم حتى استخراج النتائج، كما أنه عملیة التقییم محو
وحسب دلیل التقییم یحق للموظف بعد ظهور نتائج التقییم واإلطالع على تقییمه التظلم على نتیجة 

فادة من التغذیة إلالتقییم، حیث تقوم لجنة مختصة بدراسة هذه التظلمات، وعن سؤالنا عن مدى ا
  .ّالراجعة لعملیة التقییم وضح لنا بأن الجامعة تحاول االستفادة منها بقدر المستطاع

وفي سؤالنا عن مفهوم التحفیز لدى الدائرة أفاد بأن هناك عدد من الطرق التي یتم من خاللها    
ًتحفیز الموظفین بدءا من العالوات االستثنائیة والتي تتم بناء على نتائج تقییم األداء، بحی ث یتم منح ً

من عدد العاملین بالجامعة، وأوضح % 1عالوات استثنائیة ألعلى تقدیرات  بحیث ال یتجاوز عددهم 
 ساعة تدریبیة تتعلق في مجال عمله ویجتازها بجدارة 90أن من بین طرق التحفیز أن من یقوم بتلقي 

د أقصى ثالث عالوات، بعد موافقة عمادة التخطیط والجودة علیها یحصل على عالوة سنویة، وذلك بح
مما یساهم في تشجیع التدریب وتنمیة القدرات للعاملین، كما أوضح أن هناك مسابقات تنظمها دائرة 
الجودة بالجامعة تتناول جوانب عمل الموظف وخبراته یتم من خاللها اختیار الموظف الممیز ومن ثم 

 .یتم تكریم الفائزین
 

  :موارد البشریة في جامعة األقصى للدور اإلدارة اإلستراتیجیة: ًثالثا
وجهنا له سؤال حول مسمى الدائرة التي یرأسها والتي تهتم ) 2014األسطل، (في مقابلة مع    

بمتابعة شئون الموظفین فأفاد بأنها تسمى دائرة شئون الموظفین، كما واستفسرنا منه عن سبب عدم 
 فأفادنا بأن مسمى هذه الدائرة قدیم وهو أسوة تطویر المسمى لیصبح اسم الدائرة دائرة الموارد البشریة

بمعظم الجامعات في قطاع غزة، وأوضح لنا أنه كان هناك تفكیر في تغییر االسم ولكن لم یتم ذلك، 
ًوركز على أن ما یهمنا األداء بالدرجة األولى ولیس المسمى، وأوضح لنا بأنه ونظرا لكون جامعة 

وثیق مع وزارة التعلیم العالي ودیوان الموظفین الحكومي وأن ًاألقصى جامعة حكومیة فإن ارتباطنا 
ّالتغییر البد أن یتم من خاللهم، وعند سؤالنا عن طبیعة عمل الدائرة وضح لنا أنها تهتم بمتابعة كل ما 
یتعلق بشئون الموظفین في الجامعة من ضبط الحضور واالنصراف واإلجازات وأذون الخروج 

  .ین وغیر ذلكوالترقیات وتقییم الموظف
وفي سؤالنا عن وجود استراتیجیات لهذه الدائرة أفاد بأن هناك خطة استراتیجیة للدائرة ضمن    

  .الخطة االستراتیجیة العامة للجامعة ولدینا رسالة ورؤیة وأهداف خاصة بالدائرة وقد أطلعنا علیها
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ًلجامعة وضح لنا أن ارتباط وعند سؤالنا عن كیفیة قیام الجامعة بعملیة االستقطاب للعاملین با   
الجامعة بوزارة التعلیم العالي یلزمنا أن نقوم بإرسال احتیاجاتنا للوزارة التي بدورها تخاطب دیوان 
الموظفین الحكومي بحیث یتم اإلعالن عن الوظائف من خالل الدیوان ومن ثم یتم ترتیب االمتحانات 

ًن، ونوه إلى أنه في الفترة الحالیة ونظرا لوجود عدد والمقابالت بین الجامعة والوزارة ودیوان الموظفی
غیر قلیل من الموظفین في الجامعة من أصحاب العقود فإن الجامعة تسعى إلى تثبیتهم لسد 
االحتیاجات لدیها من العاملین، ویتم ذلك باختیار أصحاب الكفاءة والخبرة واألقدمیة وحسب نتیجة 

  .المقابلة التي تتم لمن یتم ترشیحه
وعند سؤالنا عن وجود آلیة لتقییم العاملین بالجامعة أفاد بأن التقییم یتم بالتنسیق مع دیوان    

، وأضاف أنه یجب أن یقوم )أي أن عملیة التقییم تكون محوسبة(ًالموظفین سنویا وبشكل إلكتروني 
ومن خالل  كلمة، وأفاد بأن الجامعة 40 ال یقل عن هالمسئول المباشر بكتابة تقریر عن مرؤوسی

اللجان التي یشكلها مجلس الشئون اإلداریة تستفید من هذا التقییم، وذلك بدراسة النتائج ومعرفة هل 
 من المجامالت أو العاطفة، كما ویسمح ًاهناك تحیز سلبي أو إیجابي في هذا التقییم، وهل شابه نوع

ف من خالل التدریب أو النقل للموظفین بالتظلم على نتائج التقییم، ومن ثم تتم معالجة نقاط الضع
  .والسعي لحل كل المشاكل المتعلقة بالموضوع

وعند سؤالنا عن تطبیق مفهوم التحفیز في الجامعة أفاد بأن هناك خطة تم إعدادها لهذا األمر    
ًوسیتم تنفیذها قریبا وبین أن من أهم عناصرها اعتماد نتائج تقییم األداء السنوي لترقیة العاملین إلى 

ات أعلى ومنحهم عالوات، وأن یتم اختیار الموظف الممیز والمثالي ووضع اسمه على لوحة درج
  .شرف خاصة بالعاملین ومن ثم تكریمه وتقدیم هدیة من إدارة الجامعة ضمن حفل ینظم لذلك

 



 

  
  

  الفصل الثالث
  ةــــات السابقـــالدراس
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 التعلیق على الدراسات:  ًخامسا
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  الفجوة البحثیة:   ًسابعا
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  الفصل الثالث

  ةــات السابقــالدراس
  

   :مقدمة: ًأوال
األجنبیــة، وجــد أن مــن خــالل اطــالع الباحــث علــى العدیــد مــن الدراســات الفلــسطینیة والعربیــة و

هنــاك العدیــد مــن الدراســات التــي تناولــت الجوانــب التــي لهــا عالقــة بموضــوع البحــث الــذي یقــوم الباحــث 
  .بإعداده أو ببعض المحاور الرئیسة للبحث

ولقد اطلع الباحث على العدید مـن الدراسـات التـي تناولـت موضـوع اسـتراتیجیات المـوارد البـشریة 
امعــات الفلــسطینیة وعــن مواردهــا البــشریة، بــل وعــن الجامعــات بــشكل ودراســات أخــرى تحــدثت عــن الج

عــام، ودراســات أخــرى تحــدثت عــن كفــاءة العــاملین وأخــرى تحــدثت عــن أداء المنظمــات وأداء العــاملین، 
وقـــد وجـــد الباحـــث أن هـــذه الدراســـات تعتبـــر ذات صـــلة بموضـــوع البحـــث والدراســـة بحیـــث اســـتطاع مـــن 

ن الجوانب التي أدت إلثـراء المعرفـة لـدى الباحـث فـي الجوانـب التـي تتعلـق خاللها االستفادة في العدید م
  .بموضوع دراسته وفي جوانب أخرى بعیدة عن موضوع الدراسة

ًومــن خــالل تلــك الدراســات تأكــد الباحــث أن أیــا مــن الدراســات المحلیــة لــم تتطــرق إلــى موضــوع 
 المــوارد البــشریة ودورهــا فــي تطــویر الدراســة التــي هــي موضــع البحــث والــذي یتمحــور حــول اســتراتیجیات

  .كفاءة العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة
فــادة بقــدر اإلمكــان مــن المنهجیــات واألدوات واإلجــراءات والعینــات التــي إلكمــا وحــاول الباحــث ا

 ركــز م موضـوع الدراســة، وقـدئــاسـتخدمها البــاحثون فـي الدراســات الـسابقة لیختــار منهـا التــي یمكـن أن تال
الباحـث هنــا علـى أهــم الدراســات الفلـسطینیة والعربیــة واألجنبیـة ذات الــصلة بموضــوع البحـث وبمــا یمكنــه 

دراســـات ) 8(أن یثـــري هـــذا البحـــث ویـــضیف إلیـــه مـــا یمكـــن أن یحقـــق أهدافـــه، حیـــث أنـــه تنـــاول عـــدد 
  .دراسات أجنبیة) 4(دراسات عربیة وعدد ) 4(فلسطینیة وعدد 

رتیــب عــرض الدراســات فـي هــذا الفــصل مــن البحـث مــن األحــدث إلــى وقـد اعتمــد الباحــث علـى ت
  .األقدم
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  الدراسات الفلسطینیة: ًثانیا
  

  )2013المقادمة، (  دراسة -1
  ).دور الكفاءات البشریة في تحقیق المیزة التنافسیة، دراسة حالة الجامعة اإلسالمیة(بعنوان 
قیــــق المیـــزة التنافــــسیة فــــي الجامعــــة هـــدفت الدراســــة إلــــى معرفــــة دور الكفـــاءات البــــشریة فــــي تح  

اإلســـالمیة، إذ تعتبـــر الكفـــاءات البــــشریة مـــن أهـــم العناصــــر التـــي تـــساهم فــــي تحقیـــق المیـــزة التنافــــسیة، 
واعتمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي إلـــى جانـــب اســـتخدام االســـتبانة كـــأداة رئیـــسة لجمـــع 

مـع الدراسـة والمكـون مـن اإلدارة العلیـا ومـدراء البیانات حیث اعتمـدت علـى أسـلوب الحـصر الـشامل لمجت
 اسـتبانه 172 حیـث تـم توزیـع 172الدوائر ورؤساء األقسام فـي الجامعـة اإلسـالمیة، والـذین بلـغ عـددهم 

  %.76 استبانه ما نسبته 130لیتم استرجاع 
  :وقد خلصت الدراسة إلى العدید من النتائج من أهمها  

، %75.90یة لـدى العـاملین فـي الجامعـة اإلسـالمیة مـا نـسبتها أن مستوى توفر الكفاءات البـشر  -  
  %.77.30كما أن مستوى تحقیق المیزة التنافسیة في الجامعة اإلسالمیة متوافر بنسبة 

  .هناك عالقة ارتباطیه قویة بین توفر الكفاءات البشریة وتحقیق المیزة التنافسیة   -  
  .یق المیزة التنافسیةهناك عالقة قویة بین توفر المعرفة وتحق   -  
  .هناك عالقة ارتباطیه قویة بین توفر القدرات والمهارات وتحقیق المیزة التنافسیة   -  
  .هناك عالقة ارتباطیه قویة بین السلوكیات وتحقیق المیزة التنافسیة   -  

  :وقد أوصت الدراسة بعدة توصیات أهمها
بـــدال مـــن البحـــث عـــن أفـــراد، مـــع ضـــرورة نـــشر ثقافـــة البحـــث عـــن كفـــاءات للعمـــل فـــي الجامعـــة    -  

القــــضاء علــــى مظــــاهر الــــسلبیة فــــي التعامــــل مــــع الكفــــاءات كاإلقــــصاء والتهمــــیش والالمــــساواة، 
والعمــل علــى تحفیــز المــوظفین علــى تقــدیم معــارف وخبــرات جدیــدة للعمــل مــن خــالل تــشجیعهم 

  .واحترام آرائهم ووضع أنظمة وآلیات إداریة تسهل وتقدر هذه األفكار
االنتقـــال مـــن التركیـــز علـــى كفـــاءة الفـــرد الواحـــد إلـــى التركیـــز علـــى كفـــاءة الفریـــق، وكـــذا تغییـــر    -  

  .االتجاهات من االعتماد على التخصص إلى مبدأ الكفاءات المتعددة في جمیع الوظائف
  

  )2012فوجو، (  دراسة –2
اءات العلمیة في فلسطین استراتیجیات التنمیة البشریة ودورها في الحد من ظاهرة هجرة الكف(بعنوان 

  )).دراسة حالة قطاع غزة(
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور استراتیجیات التنمیة البشریة في الحد من ظاهرة هجرة 
الكفاءات العلمیة في فلسطین، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي وأسلوب الدراسة 
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ار العینة من مجتمع الدراسة، وقد أوضحت الدراسة أن المیدانیة باستخدام العینة الحصصیة في اختی
 خارج األراضي الفلسطینیة یفكرون بالعودة للوطن ألسباب وطنیة بنسبة ممن شملهم البحث% 75

% 36.2داخل األراضي الفلسطینیة یفكرون بالهجرة الدائمة، فیما یفكر % 11.2، وأن 55.8%
من أجل التطور العلمي في مجال التخصص، وأبدى یرغبون بالهجرة % 31.6بالهجرة المؤقتة، وأن 

على ضرورة تطویر الجهود % 80كل من الكفاءات في الداخل والخارج درجة موافقة عالیة أعلى من 
  .المبذولة في كل مجاالت التطور وتحسین األوضاع

  -:وقد أوصت الدراسة بالتالي   
وصحیة مواتیة من شأنها تشجیع ضرورة السعي إلى خلق بیئة اقتصادیة واجتماعیة وتعلیمیة  - 1

  .الكفاءات العلمیة على العمل في بلدها مع ضرورة تعزیز قیم الحریة والدیمقراطیة والمساواة
 .التأكید على أهمیة تخطیط التعلیم العالي والبحث العلمي وربطهما باحتیاجات التنمیة الشاملة - 2
ون هناك وزارة مختصة بشئون ایالء اهتمام أكبر بظاهرة هجرة الكفاءات العلمیة بحیث تك - 3

المهاجرین للخارج ومتابعتهم والتعرف على حجمهم ومواقعهم ومیادین اختصاصهم وارتباطاتهم 
 .وظروف عملهم

 
  )2010الطهراوي، ( دراسة -3

دور استراتیجیات تنمیة الموارد البشریة في تطویر األداء المؤسساتي في المنظمات غیر (بعنوان 
  ).الحكومیة في غزة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور استراتیجیات تنمیة الموارد البشریة في تطویر األداء    
المؤسساتي في المنظمات الغیر الحكومیة في محافظات غزة، من خالل دراسة واقع التخطیط 
االستراتیجي لتنمیة الموارد البشریة، ومدى تطویر تلك االستراتیجیات بشكل مهني، والتعرف على 

لمستوى المهني للقائمین على صیاغة ومتابعة وتقییم تلك االستراتیجیات في تطویر أدائها بما یحقق ا
  .أهدافها في االستمرار والمنافسة وتقدیم الخدمات للفئات المستهدفة

وقد تكون مجتمع الدراسة من العاملین في المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة، العاملة    
منظمة موزعة على محافظات ) 889(ة، والتي بلغ تعدادها حسب آخر اإلحصائیات في محافظات غز

منظمة غیر ) 117(حیث طبق الباحث دراسته على عینة قدرها . غزة وتعمل في عدة مجاالت
من مجتمع الدراسة األصلي، من خالل اختیار عینة طبقیة عشوائیة %) 13(حكومیة أي ما نسبته 

، وقد استخدم )مدیر عام، مدیر فرع، منسق مشروع، منسق وحدة(موظف ما بین ) 240(بلغت 
الباحث االستبانة كأداة لجمع البیانات إضافة للعدید من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 

  .الدراسة
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من المنظمات غیر الحكومیة لدیها % 80وأظهرت النتائج التي كشفت عنها الدراسة أن    
د البشریة، وأن تلك االستراتیجیات ساهمت في زیادة میزتها التنافسیة، یقدر بـ استراتیجیات لتنمیة الموار

، وأظهرت الدراسة أن التمویل الخارجي یساهم بشكل أساسي في تطویر تلك االستراتیجیات، %)78(
ٕمن القائمین على صیاغة واعداد االستراتیجیات لتنمیة الموارد البشریة لدیهم مستوى مهني % 75وأن 

  . ومالئم لتلك المهنةمناسب
ًوخلصت الدراسة أیضا إلى وجود عدة جوانب من الضعف عند تلك المنظمات أهمها عدم    

  . إلدارة الموارد البشریة، وضعف نظام التقییم الصحي وأنظمة تقییم األداءصصةوجود إدارات متخ
لدراسة إلى وفیما یخص االستثمار في العنصر البشري في المنظمات غیر الحكومیة خلصت ا   

أن هذا االستثمار مرتبط بشكل أساسي في التمویل من قبل الجهات المانحة، وأن هناك قصور في تلك 
  .المنظمات في تخصیص موازنات الستقطاب العمالة الماهرة

ًوأخیرا أظهرت النتائج أن استراتیجیات تنمیة الموارد البشریة ساهمت بشكل إیجابي في تطویر    
  . بشكل عاماألداء المؤسساتي

وقد أوصت الدراسة بضرورة وجود لوائح تنظیمیة تقرها السلطة والجهات المختصة تلزم    
ًستراتیجیة، أیضا ضرورة خلق ثقافة تنظیمیة حول أهمیة إدارة االمنظمات غیر الحكومیة بوجود خطة 

  .الموارد البشریة ودورها في خلق میزة تنافسیة
میة بضرورة إنشاء وحدات متخصصة إلدارة الموارد ًوأوصت أیضا المنظمات غیر الحكو   

البشریة ضمن الهیاكل التنظیمیة، وبناء عالقات شراكة حقیقیة مع الممولین، وتصمیم أنظمة أداء 
مهنیة قائمة على أساس األداء، ونظام تأمین صحي وسلم رواتب یساهم في تنمیة وتطویر قدرات 

  .اهم في دعمه المنظماتالعاملین وتوفیر فرص للتدریب والتعلیم تس
  

  )2007اللوح، (  دراسة –4
  ).معوقات التخطیط االستراتیجي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة(بعنوان 

هدفت الدراسة لتعرف على معوقات تطبیق التخطیط االستراتیجي في الجامعات الفلسطینیة في    
وصول إلى النتائج باستخدام استبانه طبقت قطاع غزة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي لل

  .ً شخصا من مجتمع الدراسة241على عینة باستخدام أسلوب المسح الشامل شملت 
من أفراد العینة توافق على متطلبات عملیة % 78.67وقد خلصت الدراسة إلى أن ما نسبته    

رة بمستوى مناسب ولكنها تطبیق التخطیط االستراتیجي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة متوف
  .تحتاج إلى تطویر

  -:ومن أهم التوصیات لهذه الدراسة ما یلي   
  .العمل على تطویر أنظمة المعلومات اإلداریة وتحدیثها باستمرار - 1
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 .بذل المزید من الجهد في سبیل نشر ثقافة التخطیط االستراتیجي لدى العاملین في الجامعة - 2
 .ل الیومیة والتفرغ لعملیة التخطیط االستراتیجيتنظیم الوقت والتخلص من ضغوط العم - 3
 .دعم ومساندة اإلدارة العلیا لعملیة إعداد وتطبیق التخطیط اإلستراتیجي - 4

  
  )2007صیام، ( دراسة -5

فعالیة متطلبات تطبیق وظائف إدارة الموارد البشریة في جهاز الشرطة الفلسطینیة في قطاع (بعنوان 
  ).غزة

 التعرف على فعالیة متطلبات تطبیق وظائف إدارة الموارد البشریة في وقد هدفت الرسالة إلى   
جهاز الشرطة الفلسطینیة في محافظات غزة من وجهة نظر فئة الضابط العاملین في الجهاز، 
ومحاولة التعرف إلى الفروق في دراسة فعالیة إدارة وتنمیة الموارد البشریة في جهاز الشرطة 

ت الجنس، العمر، المؤهل العلمي، مكان العمل، الرتبة العسكریة، المسمى ًالفلسطینیة وفقا للمتغیرا
  .الوظیفي، سنوات الخدمة، سنوات الخبرة

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن وظائف إدارة وتنمیة الموارد البشریة تكاد    
وتنمیة الموارد البشریة تكون غیر موجودة أو مغیبة، وأن مستوى الرضا عن أنظمة وظائف إدارة 

ضعیف، وهناك غیاب للوائح التنفیذیة واإلجراءات التي تساعد في تصمیم وتنفیذ هذه األنظمة، إضافة 
إلى غیاب دور اإلدارة العلیا، وعدم تركیز اإلدارة العلیا على تطویر األنظمة واللوائح واإلجراءات 

 تكدس في الكادر البشري وذلك نتیجة غیاب سر وتسهل عمل الشرطة، وجودیًالموجودة مسبقا والتي ت
  .األنظمة المتبعة في إدارة وتنمیة الموارد البشریة في عملیة التوظیف

ٕوقد أوصت الدراسة بتأسیس إدارة مختصة إلدارة وتنمیة الموارد البشریة واعداد خطة للقوى    
مركز بحوث تابعة لجهاز الشرطة، ٕالعاملة تشتمل على البرامج التطویریة وتقییم األداء والحوافز وانشاء 

یشترك مع اإلدارة المختصة إلدارة وتنمیة الموارد البشریة في إعداد خطة تنمیة إلعداد وتأهیل الكادر 
  .البشري
  

  )2006الدجني، ( دراسة -6
  ).واقع التخطیط االستراتیجي في الجامعة اإلسالمیة في ضوء معاییر الجودة(بعنوان 

تعـرف علـى واقـع التخطـیط االسـتراتیجي فـي الجامعـة اإلسـالمیة بغـزة، وقـد هـدفت الدراسـة إلـى ال   
تعرضت الدراسة لمدى وضوح مفهوم التخطیط االستراتیجي ومدى ممارسته ومـدى تـوافر معـاییر الجـودة 
المعتمدة التـي تـضمنها نمـوذج الهیئـة الوطنیـة لالعتمـاد والجـودة والنوعیـة، ولتحقیـق أهـداف الدراسـة اتبـع 

المــنهج الوصــفي التحلیلــي، ومــنهج تحلیــل المحتــوى، وقــام بتــصمیم اســتبانه وزعــت علــى مجتمــع الباحــث 



  56 

ً عـضوا، كمـا قـام الباحـث 117الدراسة المتمثل بـإدارة الجامعـة، وفریـق التخطـیط والجـودة، البـالغ عـددهم 
  .بإعداد بطاقة تحلیل محتوى، وعقد ورشة لمجموعة بؤریة لعدد عشرة من أساتذة الجامعة

  -: توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیةوقد
ــــــدى إدارة الجامعــــــة بدرجــــــة مرتفعــــــة بلغــــــت  - 1 وضــــــوح المفهــــــوم العــــــام للتخطــــــیط االســــــتراتیجي ل

79.98.%  
مــن مجتمـــع الدراســة یمارســون التخطـــیط االســتراتیجي ویعتبــرون أن جـــودة % 75.89أن نــسبة  - 2

 .التخطیط االستراتیجي خطوة الزمة ومهمة
ئـــة الوطنیـــة لالعتمـــاد والجـــودة والنوعیـــة فـــي مكونـــات التخطـــیط االســـتراتیجي تـــوافر معـــاییر الهی - 3

 %.73.36للجامعة بنسبة مرتفعة بلغت 
  -:ومن أهم ما أوصت به الدراسة ما یلي   
  .تبني إستراتیجیة الجودة ومبادئها عند إعداد الخطة اإلستراتیجیة للجامعة - 1
 .یاس عملیة التخطیط االستراتیجيتطویر معاییر ومؤشرات أداء واضحة ومعتمدة تصلح لق - 2
بنــاء أهــداف الخطــة اإلســتراتیجیة علــى أســـاس یحقــق شــمولیة محــاور الهیئــة الوطنیــة لالعتمـــاد  - 3

 .والجودة والنوعیة
 .دعم الجودة والخدمات اإلداریة والعمل على تحسین المرافق بالجامعة - 4

 
  )2004شبیر، ( دراسة -7

 ).لمنظمات غیر الحكومیة في قطاع غزة وسبل تطویرهواقع إدارة الموارد البشریة في ا(بعنوان 
وقد هدفت الدراسة إلى تحلیل واقع إدارة الموارد البشریة في المنظمات غیر الحكومیة في    

  .قطاع غزة وسبل تطویرها
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عدم وجود عنایة كافیة بتخطیط وتطویر عملیة تنمیة الموارد    

عدید من الممارسات غیر اإلیجابیة، وعدم وجود خطط معتمدة ومكتوبة لتطویر البشریة من خالل ال
ٕإدارة الموارد البشریة، إضافة إلى وجود مشاكل مالیة واداریة ومهنیة تعیق تطبیق خطط وبرامج تنمیة 

في حین أنه ال یوجد تواصل في تنفیذ خطط التدریب نتیجة ارتباطها بالتمویل . إدارة الموارد البشریة
وأن المنظمات ال تمارس التخطیط ضمن منهجیة كاملة وواضحة في ظل غیاب اللوائح . لخارجيا

  .والقوانین المكتوبة
وقد أوصت الباحثة بضرورة العمل على تطویر نظم وأسالیب القیادة اإلداریة، والعمل على    

راتیجیات واضحة ًمراجعة وتطویر الهیكل التنظیمي دوریا وبشكل مدروس، باإلضافة إلى صیاغة است
مع األخذ بعین االعتبار  تقنیات المعلومات ونظم المعلومات في إدارة . ومكتوبة إلدارة الموارد البشریة

  .الموارد البشریة



  57 

  )2002األشقر، ( دراسة -8
  ).واقع التخطیط االستراتیجي لدى مدیري المنظمات غیر الحكومیة المحلیة في قطاع غزة(بعنوان 

سة للتعرف على واقع التخطیط اإلستراتیجي في المنظمات غیر الحكومیة في وقد هدفت الدرا   
وذلك من خالل التعرف على مدى وضوح المفهوم العلمي للتخطیط اإلستراتیجي لدى . قطاع غزة

مدیري هذه المنظمات، ومدى الممارسة والتطبیق لهذا المفهوم، والتعرف على المعوقات التي قد تواجه 
إلستراتیجي كما یراها المدیرون، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي عملیة التخطیط ا

  . استبانه على مدراء المنظمات 133وأسلوب الدراسة المیدانیة من خالل توزیع
 من مدیري المنظمات لدیهم وضوح 66%حیث توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها،    

ي حین ال یعتبر المدراء أن المهارات والكفاءات ونظم للمفهوم العلمي للتخطیط اإلستراتیجي، ف
ٕالمعلومات معوقات تواجه عملیة التخطیط، وانما اعتبروا أن أهم تلك المعوقات هي نقص اإلمكانیات 

وقد أوصت . المادیة وعدم تلقى المساندة الكافیة من قبل السلطة، إضافة الرتفاع معدل دوران العمل
عقد الدورات التدریبیة المتعلقة بالتخطیط اإلستراتیجي لدى العاملین في الدراسة بزیادة االهتمام ب

المنظمات غیر الحكومیة، وترسیخ ثقافة التخطیط اإلستراتیجي لدى العاملین بشكل عام للمساهمة 
بمشاركتهم في عملیة التخطیط، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر من قبل بعض المنظمات برؤیتها 

  .من وضوحهاورسالتها والتأكد 
  

 

  الدراسات العربیة: ًثالثا
  )2008الضمور، ( دراسة – 1

  ).واقع التخطیط االستراتیجي للموارد البشریة في القطاع العام األردني(بعنوان 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التخطیط االستراتیجي للموارد البشریة في القطاع    

  .ل المؤثرة على التخطیط االستراتیجي في الوزارات األردنیةوالتعرف على العوام. العام األردني
وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع العاملین في إدارات الموارد البشریة في الوزارات األردنیة    

وتم اختیار عینة عشوائیة بسیطة من العاملین في إدارات الموارد البشریة، . وزارة) 23(والبالغ عددها 
من مجتمع %) 50(ًعامال وعاملة وهو یشكل ما نسبته ) 166(د عینة الدراسة حیث بلغ عدد أفرا

  .الدراسة
ولغرض تحقیق أهداف الدراسة وجمع البیانات الالزمة الختبار فرضیاتها، قام الباحث بتطویر    

قع استبانه تكونت من ثالثة أجزاء األول یقیس العوامل الشخصیة والوظیفیة للعاملین، والثاني یقیس الوا
الفعلي لتطبیق أنشطة إدارة الموارد البشریة، والثالث واألخیر فیقیس ممارسة التخطیط االستراتیجي 

  .إلدارة الموارد البشریة
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  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 
یوجد هناك عالقة ارتباطیه إیجابیة ذات داللة إحصائیة بین أنشطة إدارة الموارد البشریة    
لعمل وتخطیط الموارد البشریة واستقطاب الموارد البشریة واختیار الموارد البشریة تحلیل وتصمیم ا(

وممارسة التخطیط ) ٕوتدریب وتطویر الموارد البشریة وتحفیز الموارد البشریة وادارة أداء الموارد البشریة
  .االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة في الوزارات األردنیة

داللة إحصائیة في أثر أنشطة إدارة الموارد البشریة على ممارسة ال یوجد هناك فروق ذات    
التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة في الوزارات األردنیة تعزى إلى المتغیرات الشخصیة 

وعلى ضوء هذه ). الجنس والعمر والمستوى التعلیمي والمستوى الوظیفي والخبرة العملیة(والوظیفیة 
 :عدد من التوصیات، منهاالنتائج تم وضع 

ضرورة تزوید األجهزة الحكومیة األردنیة بكافة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة الالزمة للتخطیط    
  .ًاالستراتیجي جنبا إلى جنب مع الكفاءات البشریة المناسبة للتعامل مع كل جدید

تي یستحق سواء من  األهمیة الئهٕضرورة زیادة االهتمام بموضوع التخطیط االستراتیجي واعطا   
خالل إزالة اللبس والغموض حول هذا المفهوم أو من خالل توفیر الكوادر اإلداریة الواعیة المدربة 
للقیام بهذه العملیة وفق منهاج علمي صحیح، مع توفیر التدریب والدورات الالزمة للكوادر اإلداریة 

 .لوجه الصحیحالحالیة لتصبح على مستوى یؤهلها للقیام بهذه العملیة على ا
ٕضرورة االهتمام بنظام التغذیة الراجعة في الهیكل التنظیمي في القطاع العام، وایجاد نظام    

  .معلوماتي فعال یخدم التخطیط االستراتیجي للموارد البشریة
 

  )2008صوشة، ( دراسة -2
  ).تنمیة الموارد البشریة مدخل استراتیجي لتحقیق المیزة التنافسیة(بعنوان 

هدفت الدراسة إلى التوضیح كیف یمكن للمنظمات تحقیق میزة تنافسیة من خالل وقد    
  .االستثمار في تنمیة مواردها البشریة

 تحسین القدرة التنافسیة للموارد البشریة في المنظمة من خالل إمكانیةوقد توصلت الدراسة إلى    
 بین ًایرى الباحث إال أن هناك اختالفتطبیق إستراتیجیات إدارة الجودة الشاملة في الموارد البشریة، و

  . التنمیة وانه ال یجب الخلط بین المفهومین عند تطویر الموارد البشریةم التدریب ومفهوممفهو
وقد أوصت الدراسة بضرورة التمیز للمؤسسة بین استثمارها في التدریب العام والتدریب    

ة، ویرى الباحث إلى ضرورة النظر لإلنفاق المتخصص، بهدف تعظیم المیزة التنافسیة للموارد البشری
ٕعلى تنمیة الموارد البشریة على انه استثمار ولیس تكلفة وادراجه ضمن الموازنة كبند استثماري ولیس 
ًتكلفة، یجب على المنظمات قیاس األنشطة المتعلقة بالموارد البشریة، وتقییم الموارد البشریة وفقا 

  .ى رأس المال البشري ورفع قیمتهلقیمتها، من  أجل قیاس العائد عل
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  )2008كاظم وعلي، ( دراسة -3
  ).تقویم واقع ممارسات إدارة الموارد البشریة في رئاسة جامعة القادسیة(بعنوان 

وقد هدفت الدراسة إلى تحلیل واقع ممارسات إدارة الموارد البشریة في رئاسة جامعة القادسیة،    
ستراتیجیة والتشغیلیة في رئاسة الجامعة، وكیفیة تنفیذ الارها امن حیث ممارسة الموارد البشریة ألدو

أنشطة إدارة الموارد البشریة من اجل تحقیق رضا المدراء التنفیذیین والعاملین عن أداء إدارة الموارد 
استمارة تم ) 90(البشریة، وتمثل مجتمع الدراسة من العاملین في رئاسة الجامعة حیث تم توزیع 

  .الغرض على عینة عشوائیةإعدادها لهذا 
وتوصلت الدراسة لخلو الهیكل الخاص بالجامعة من وحدة مستقلة خاصة بقسم الموارد البشریة    

ٕوالحاقها بقسم مستقل تابع للدائرة اإلداریة القانونیة، وهذا بطبیعة الحال یؤدي إلى تشتت وظائفها 
لحوافز المعمول به في الجامعة مما  في نظام اًاوأن هناك ضعف. وتبعثر جهودها وصعوبة تطویرها

ًفضال عن ضعف الحاجز في إنجاز الواجبات المناطة . ًینعكس سلبا على مستوى المعیشة للعاملین
وان فعالیة ممارسة الدور التشغیلي إلدارة الموارد البشریة هو أعلى من فاعلیة ممارسة الدور . بهم

حقیق األهداف التشغیلیة دون االهتمام بشكل أي أنها تنهض بدرجة أعلى في ت. اإلستراتیجي لها
  .متوازن في تحقیق الجانب اإلستراتیجي لها

ًوقــد أوصــت الدراســة بإعــادة النظــر جزئیــا بالهیكــل التنظیمــي لرئاســة الجامعــة وذلــك باســتحداث    
رة وحــدة مــستقلة خاصــة بــإدارة المــوارد البــشریة، ألجــل خلــق الرغبــة ورفــع الكفــاءة  لــدى العــاملین فــي إدا

المـــوارد البـــشریة، وضـــرورة تهیئـــة كـــل مـــا یـــساعدهم إلنجـــاز أعمـــالهم وذلـــك مـــن تحـــسین وتطـــویر نظـــام 
الحــوافز المادیــة والمعنویــة واعتمــاد أســالیب علمیــة لتقیــیم أدائهــم وربطهــا بــسیاسیات الترقیــة والعــالوة لهــم، 

عمــل علــى تنمیتهــا وتطــویر وضــرورة أن تــدرك المنظمــات التعلیمیــة أهمیــة دور إدارة المــوارد البــشریة، وت
ٕوذلـك مـن خـالل تطـویر قـدرات وامكانـات العـاملین فیهـا بتـوفیر البـرامج والـدورات . إستراتیجیة خاصة بهـا

ًالتدریبیـة الخاصــة بإعــدادهم وتــأهیلهم إســتراتیجیا، وأخیــرا ضــرورة إشــراك المــدراء التنفیــذیین والعــاملین مــع  ً
  .داد وتصمیم نظام الحوافز وتقییم األداءالمهنیین في إدارة الموارد البشریة عند إع

  
  )2006الحیاصات، ( دراسة -4

معاییر قیاس كفاءة وفعالیة إستراتیجیة إدارة الموارد البشریة وعالقتها باألداء المؤسسي في (بعنوان 
  ).المنظمات الصحفیة األردنیة من وجهة نظر الموظفین

ة استراتیجیات إدارة الموارد البشریة المتمثلة وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى كفاءة وفعالی   
في تخطیط الموارد البشریة، االختیار والتعیین، وتقییم أداء العاملین، وتدریب العاملین وعالقتها باألداء 

مؤسسة ) 21(حیث اشتمل مجتمع العینة على المنظمات الصحفیة األردنیة البالغ عددها. المؤسسي
  .مؤسسات صحفیة انطبقت علیها المعاییر التي حددها الباحث) 4(واستهدفت عینة الدراسة 
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توجد عالقة ایجابیة بین كفاءة وفعالیة إستراتیجیات : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة   
االختیار والتعیین في المنظمات الصحفیة وأدائها المؤسسي، كما توجد عالقة ایجابیة بین كفاءة 

داء العاملین وأدائها المؤسسي في المنظمات الصحفیة، وكذلك تود عالقة وفعالیة إستراتیجیات تقییم أ
  .ایجابیة بین كفاءة وفعالیة إستراتیجیات تدریب العاملین وأدائها المؤسسي

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحلیل نقاط القوة والضعف للبیئة الداخلیة والفرص    
ئف ووصفها وتصنیفها على الهیاكل التنظیمیة للمؤسسات والتهدیدات للبیئة الخارجیة، وتحلیل الوظا

  .الصحفیة األردنیة
  

  الدراسات األجنبیة: ًرابعا
1 - Najia  :)2008(  

  .)تنافسیةالمیزة ال في تطویر اإلستراتیجیة إدارة الموارد البشریة دور(بعنوان 
لبشریة في صناعة قامت هذه الدراسة بتفحص سلسلة االستراتیجیات الخاصة بإدارة القوى ا   

تقوم التحلیالت . وكونهم مصادر محتملة إلنشاء أفضلیة تنافسیة للشركة. االتصاالت الخلویة األردنیة
على دراسة حالة لكل من شركة زین، أورانج، وأمنیة لالتصاالت والعالقات التعاونیة التي أنشأتها 

  .ًالشركة تجاوبا مع البیئة التنافسیة المتزایدة
راء مناقشات مفصلة عن العالقة التعاونیة واستراتیجیات العمل والتي تسهم في وقد تم إج   

وهذه العناصر الرئیسة تم فحصها من خالل تحلیل المعلومات المستلمة . تشكیل نهج التنافس التنظیمي
المعلومات المستعملة في التحلیل تم جمعها من مصادر مختلفة، المعلومات المبدئیة . من عینة الدراسة

كما تم . التي تقرر العینة تم جمعها من مقابالت شخصیة، استشارات والمواقع االلكترونیة للشركات
  .الحصول على معلومات أخرى بشكل مباشر من شركات العینة من خالل بنود استبیان كمي وكیفي

 بعد إجراء الفحوصات الضروریة واالختبارات فقد أثبتت زین وأورانج وأمنیة أنها ضمن هذه   
كما تقر هذه . المنظمات الواعیة لحقیقة كون العنصر اإلنساني له باع طویل في إنجازات الشركة

الشركات أهمیة التغییر الناتج عن أداء وجهود موظفیهم إضافة إلى تزویدها، بالمقومات الضروریة 
  ).SHRM(لضمان موقعها التنافسي من خالل إدارة الموارد البشریة اإلستراتیجیة 

مة ومطابقة األهداف الشخصیة لموظفیها مع ءعلیه، كان من الواضح على الشركات مال   
أهداف الشركة لتحقیق منافع إیجابیة، مما یؤدي التزام الموظفین أكثر لمنظماتهم وزیادة رضاهم عن 

تهم هؤالء األفراد یتقاضون تعویضات أكثر من الناس الذین لم یتعلموا على التالؤم مع منظما. وظائفهم
الستقالة من وظائفهم ویرغبون في بناء مستقبل وظیفي في االتي یعملون معها، كما وأنهم أقل رغبة 

إن المدى الذي تعمل فیه الشركة أو المنظمة على تقدیم الدعم . ناجح ضمن منظماتهم وشركاتهم
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ً ومندمجا ًاإلنساني والتدریب والمشاركة الجماعیة سیعمل على تحدید مدى كون ذاك الشخص ناجحا
  .في الشركة ومن ثم یعتبر مصدر امتیاز منافس للشركة أو المنظمة

  
2 - Bea and Lawler  :)2000(   

استراتیجیات تنظیم إدارة الموارد البشریة في كوریا وتأثیرها على أداء الشركات في (بعنوان 
 ).االقتصادیات الناشئة

راتیجیة والتنظیمیة المتعلقة بإدارة الموارد هدفت الدراسة إلى اختبار تأثیر المتغیرات اإلست   
  . شركة كوریة138البشریة ومصادر المیزة التنافسیة، وقد أجریت الدراسة على 

وقد توصلت الدراسة إلى أن أهداف المنظمات من إدارة الموارد البشریة واألفراد یمكن أن یتم    
باشرة لمصادر المیزة التنافسیة في األداء ًإنجازها معا، إضافة إلى ذلك هناك تأثیرات مباشرة وغیر م

وقد أوصت الدراسة بضرورة تحدیث األنظمة والتشریعات . القوي من خالل أنظمة إدارة الموارد البشریة
المتعلقة بالموارد البشریة حتى تكون قادرة على مواجهة الصعوبات والتي تتمثل بعضها في غموض 

الموارد البشریة، حیث أعطتها معاني معقدة أكثر مما هي المصطلحات الناتجة عن العولمة في مجال 
في حقیقتها، فالعولمة بما تفرضه من دینامیكیة سریعة على المستوى العالمي كانت أسرع من قدرات 
المجتمعات على استیعاب تأثیراتها في مجال الموارد البشریة والتعامل مع معطیاتها والتكیف مع 

  .نیةمتطلباتها التشریعیة والقانو
  
3 - Huselid  :)1997( 

  ).فعالیة إدارة الموارد البشریة التقنیة واإلستراتیجیة لمحددات أداء الشركات(بعنوان 
هدفت الدراسة إلى قیاس وتقییم تأثیر إمكانیات مدیري الموارد البشریة على فاعلیة إدارة الموارد    

 شركة 293كات وقد أجریت الدراسة على البشریة، وتأثیر األخیر على األداء المالي المتعلق بالشر
  .أمریكیة

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إیجابیة بین إدارة الموارد البشریة ومعدل اإلنتاج والتدفق    
ًالنقدي وقیم السوق، حیث كانت النتائج ثابتة طبقا لمقاییس السوق والمحاسبة الخاصة باألداء 

اتیجیات إدارة الموارد البشریة اسة بأن تعدل تلك الشركات استروقد أوصت الدر. والتصحیحات األساسیة
ً واستراتیجیات تلك الشركات من خالل تطابق األهداف في كال الحالتین، أیضا أوصت الدراسة لتتوافق

بضرورة االستغالل األمثل لرأس المال البشري في تلك الشركات من خالل تأهیله وتطویره بما یتماشى 
 في النهایة على التأثیر في فعالیة الشركة وتحقیق أفضل على ًالة الشركة، لیكون قادروتحقیق رؤیة رسا

ًكافة المستویات المالیة واإلنتاجیة واإلداریة، أیضا البد من موائمة قدرات مدیري الموارد البشریة مع 
  .ٕالتطورات الحدیثة واشراكهم بشكل فاعل في إعداد اإلستراتیجیة للشركة
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4- Gerhar and Becker) : 1996 (  
  ).أثر إدارة الموارد البشریة على تقدم األداء التنظیمي(بعنوان 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر إدارة الموارد البشریة في األداء المؤسسي في الشركات    
وقد توصلت الدراسة إلى أن التحدي الرئیس إلدارة الموارد البشریة في العقد القادم، سیتمثل . األمریكیة

بقدرة هذه المنظمات على ربط إدارة الموارد البشریة باألداء التنظیمي ككل، من خالل ربط األهداف 
واألداء إلدارة الموارد البشریة باإلدارة المالیة واإلنتاج والمحاسبة، مما یساهم في ترك أثر إیجابي على 

  .األداء العام للمنظمات في كل بنیة تنافسیة متغیرة وسریعة
ة بأنه حتى ننافس بیئة األعمال المتغیرة یجب علینا أن نقوم بالتحسین ت الدراسوقد أوص   

المستمر في أدائنا عن طریق تخفیض التكالیف والمنتجات المبدعة والعملیات وتحسین الجودة 
ٕاإلنتاجیة واعادة الهیكلة كمتطلب لتحقیق تلك الكفاءة، حیث أن الهیاكل الجدیدة ستكون أكثر مالئمة 

ًات اإلستراتیجیة، وأن المنظمات تستطیع أن تذهب أبعد من الدور التقلیدي لتصبح شریكا للمنظم
  .ًاستراتیجیا في معظم المنظمات

  

 :السابقة الدراسات على التعلیق: ًخامسا
  

أكدت جمیع الدراسات السابقة على أهمیـة التخطـیط بدایـة لنجـاح األعمـال علـى مختلـف أنواعهـا 
یــة التخطـــیط االســتراتیجي بوجـــه خــاص، وقـــد أثبتــت الدراســـات الــسابقة بـــأن وذلــك بوجـــه عــام وعلـــى أهم

المنظمات تـسعى إلـى تبنـي االسـتراتیجیات فـي معظـم أعمالهـا، خاصـة فیمـا یتعلـق بـالموارد البـشریة، وأن 
 نحــو االســتراتیجیات فــي معظــم المنظمــات خاصــة الجامعــات والتــي نحــن وفــي ًا وقویــًا عامــًاهنــاك توجهــ
  .بصدد معرفة دوره في تنمیة الموارد البشریةهذه الدراسة 

  
ًوقــد أكــدت أیــضا علــى ضــرورة تــوفیر الــدعم المــادي والمعنــوي لإلســتراتیجیات، كمــا أكــدت علــى 
ضــرورة تــدریب وتطــویر المــوارد البــشریة التــي تعنــي بــالتخطیط االســتراتیجي وتــذلیل العقبــات التــي تعیقــه، 

ســـتراتیجي لـــدى العــاملین فـــي هـــذه المنظمـــات خاصـــة كمــا أكـــدت علـــى ضـــرورة نــشر ثقافـــة التخطـــیط اال
  .اإلدارة العلیا فیه

  
كمــا أكـــدت علـــى ضـــرورة تفریــغ العـــاملین فـــي التخطـــیط االســتراتیجي وعـــدم تعریـــضهم لـــضغوط 
العمـــل التـــي تعیـــق عملیـــة التخطـــیط وزیـــادة قـــدرات مـــدیري إدارات المـــوارد البـــشریة مـــن خـــالل تـــدریبهم 

عمـــال فـــي منظمـــاتهم، حیـــث أن هنـــاك عالقـــة إیجابیـــة بـــین إدارة المـــوارد وتـــأهیلهم لمواكبـــة تطـــورات األ
  .البشریة ومعدل اإلنتاج والتدفق النقدي
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وقـد أكـدت علـى أن التحـدي الرئیـسي إلدارة المـوارد البـشریة، سـیتمثل بقـدرة هـذه المنظمـات علــى 
داء إلدارة المـوارد البـشریة ربط إدارة الموارد البشریة باألداء التنظیمي ككل، مـن خـالل ربـط األهـداف واأل

باإلدارة المالیة واإلنتاج والمحاسبة، مما یساهم في ترك أثر إیجابي علـى األداء العـام للمنظمـات فـي كـل 
  .بنیة تنافسیة متغیرة وسریعة

  .كما وأكدت على توفیر التكنولوجیا المطلوبة لدعم عمل بناء االستراتیجیات
صة بإدارة القـوى البـشریة أصـبحت مـن المـصادر المحتملـة وأكدت أن سلسلة االستراتیجیات الخا

  .إلنشاء أفضلیة تنافسیة بین الشركات
كمـــا وأكـــدت علـــى ضـــرورة البحـــث  والعمـــل علـــى اســـتقطاب الكفـــاءات مـــع التركیـــز علـــى كفـــاءة 

  .الفریق بدال من كفاءة الفرد الواحد
رة وتنمیة الموارد واتفقت هذه الدراسات على ضرورة وجود وتأسیس إدارات متخصصة إلدا

 .البشریة
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  :السابقة الدراسات مصفوفة: ًسادسا
  )9(جدول 

  مصفوفة الدراسات الفلسطینیة
  مجال االستفادة منها  أهم النتائج  اسم الدراسة  اسم الباحث  .م

1. 

  )2013(المقادمة 

دور الكفاءات البشریة في 
تحقیق المیزة التنافسیة، 
دراسة حالة الجامعة 

  اإلسالمیة

 مــستوى تــوفر الكفــاءات البــشریة لــدى العــاملین فــي  أن-
الجامعـــــة اإلســـــالمیة جیـــــد كمـــــا أن مـــــستوى تحقیـــــق 
المیـــــزة التنافـــــسیة فـــــي الجامعـــــة اإلســـــالمیة متــــــوافر 

  .بدرجة كبیرة
هنــاك عالقــة ارتباطیــه قویــة بــین تــوفر الكفــاءات    -  

  .البشریة وتحقیق المیزة التنافسیة
لمعرفــــة وتحقیــــق هنــــاك عالقــــة قویــــة بــــین تــــوفر ا   -  

  .المیزة التنافسیة
هنـــاك عالقـــة ارتباطیـــه قویـــة بـــین تـــوفر القـــدرات    -  

  .والمهارات وتحقیق المیزة التنافسیة
هنـــــاك عالقـــــة ارتباطیـــــه قویـــــة بـــــین الــــــسلوكیات    -  

  .وتحقیق المیزة التنافسیة

 ضــرورة نـــشر ثقافـــة البحـــث عـــن كفـــاءات -  
للعمــل فــي الجامعــة بــدال مــن البحــث 

  .ادعن أفر
 ضــرورة القــضاء علــى مظــاهر الــسلبیة فـــي -

التعامـــــــل مـــــــع الكفـــــــاءات كاإلقـــــــصاء 
  .والتهمیش والالمساواة

 العمـــل علـــى تحفیـــز المـــوظفین علـــى تقـــدیم -
ــــدة للعمــــل مــــن  معــــارف وخبــــرات جدی
خــــــــالل تـــــــــشجیعهم واحتـــــــــرام آرائهـــــــــم 
ووضـــع أنظمـــة وآلیـــات إداریـــة تـــسهل 

  .وتقدر هذه األفكار
ز على كفاءة الفرد االنتقال من التركی   -  

  .الواحد إلى التركیز على كفاءة الفریق
 ضرورة السعي إلى خلق بیئة اقتصادیة -ممن شملهم البحث % 75 أوضحت الدراسة أن -استراتیجیات التنمیة البشریة   )2012(فوجو  .2
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  مجال االستفادة منها  أهم النتائج  اسم الدراسة  اسم الباحث  .م
ودورها في الحد من ظاهرة 
هجرة الكفاءات العلمیة في 

دراسة حالة قطاع (فلسطین 
  ).غزة

وطن خارج األراضي الفلسطینیة یفكرون بالعودة لل
  %.55.8ألسباب وطنیة بنسبة 

ً أن نسبة منخفضة جدا داخل األراضي الفلسطینیة -
  .یفكرون بالهجرة الدائمة

  .بالهجرة المؤقتة% 36.2 یفكر -
یرغبون بالهجرة من أجل التطور العلمي % 31.6أن 

  .في مجال التخصص
 أبدى كل من الكفاءات في الداخل والخارج درجة -

رة تطویر الجهود المبذولة في موافقة عالیة على ضرو
  .كل مجاالت التطور وتحسین األوضاع

  

واجتماعیة وتعلیمیة وصحیة مواتیة تشجیع 
الكفاءات العلمیة على العمل في بلدها مع 

  .تعزیز قیم الحریة والدیمقراطیة والمساواة
  التأكید على أهمیة تخطیط التعلیم العالي-

والبحث العلمي وربطهما باحتیاجات التنمیة 
 .الشاملة

 ایالء اهتمام أكبر بظاهرة هجرة الكفاءات -
العلمیة بحیث تكون هناك وزارة مختصة 
بشئون المهاجرین للخارج ومتابعتهم والتعرف 
على حجمهم ومواقعهم ومیادین اختصاصهم 

  .وارتباطاتهم وظروف عملهم

3. 

الطهراوي 
)2010(  

یجیات تنمیة دور استرات
الموارد البشریة في تطویر 

األداء المؤسساتي في 
المنظمات غیر الحكومیة في 

  غزة

 أن استراتیجیات تنمیة الموارد البشریة ساهمت -
بشكل إیجابي في تطویر األداء المؤسساتي بشكل 

 .عام
أن معظم المنظمات غیر الحكومیة لدیها  -

  .استراتیجیات لتنمیة الموارد البشریة
لك االستراتیجیات ساهمت في زیادة میزتها  أن ت -

ضرورة وجود لوائح تنظیمیة تقرها  -
السلطة والجهات المختصة تلزم 
المنظمات غیر الحكومیة بوجود 

 ضرورة خلق - -خطة استراتیجیة، 
ثقافة تنظیمیة حول أهمیة إدارة 
الموارد البشریة ودورها في خلق میزة 
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  مجال االستفادة منها  أهم النتائج  اسم الدراسة  اسم الباحث  .م
 .التنافسیة بدرجة عالیة

أن التمویل الخارجي یساهم بشكل أساسي في  -
 .تطویر تلك االستراتیجیات

ٕأن معظم القائمین على صیاغة واعداد  -
االستراتیجیات لتنمیة الموارد البشریة لدیهم 

 .مستوى مهني مناسب ومالئم لتلك المهنة
ة جوانب من الضعف عند خلصت إلى وجود عد -

تلك المنظمات أهمها عدم وجود إدارات 
 .متخصصة إلدارة الموارد البشریة

أن االستثمار في العنصر البشري في  -
المنظمات غیر الحكومیة مرتبط بشكل أساسي 
في التمویل من قبل الجهات المانحة، وأن هناك 
قصور في تلك المنظمات في تخصیص 

  . الماهرةموازنات الستقطاب العمالة

  .تنافسیة
ضرورة إنشاء وحدات متخصصة  -

یاكل إلدارة الموارد البشریة ضمن اله
 .التنظیمیة

بناء عالقات شراكة حقیقیة مع  -
الممولین، وتصمیم أنظمة أداء مهنیة 
قائمة على أساس األداء، ونظام 
تأمین صحي وسلم رواتب یساهم في 
تنمیة وتطویر قدرات العاملین 
وتوفیر فرص للتدریب والتعلیم تساهم 

  .في دعمه المنظمات
  

4. 
  )2007(اللوح 

  

معوقات التخطیط 
تیجي في الجامعات االسترا

  الفلسطینیة في قطاع غزة

أن غالبیة أفراد العینة توافق على متطلبات  -
عملیة تطبیق التخطیط االستراتیجي في 

  .الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

ظمة المعلومات العمل على تطویر أن -
  .اإلداریة وتحدیثها باستمرار

بذل المزید من الجهد في سبیل نشر  -
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  مجال االستفادة منها  أهم النتائج  اسم الدراسة  اسم الباحث  .م
أن التخطیط االستراتیجي متوفر بمستوى  -

مناسب في الجامعات الفلسطینیة ولكنه یحتاج 
 .إلى تطویر

  

ثقافة التخطیط االستراتیجي لدى 
 .العاملین في الجامعة

تنظیم الوقت والتخلص من ضغوط  -
العمل الیومیة والتفرغ لعملیة 

 .التخطیط االستراتیجي
دعم ومساندة اإلدارة العلیا لعملیة  -

ط إعداد وتطبیق التخطی
  .اإلستراتیجي

5. 

  )2007(صیام 

فعالیة متطلبات تطبیق 
وظائف إدارة الموارد البشریة 

في جهاز الشرطة 
  الفلسطینیة في قطاع غزة

أن وظائف إدارة وتنمیة الموارد البشریة تكاد  -
  .تكون غیر موجودة أو مغیبة

أن مستوى الرضا عن أنظمة وظائف إدارة  -
 .وتنمیة الموارد البشریة ضعیف

یاب للوائح التنفیذیة واإلجراءات التي هناك غ -
 .تساعد في تصمیم وتنفیذ هذه األنظمة

غیاب دور اإلدارة العلیا، وعدم تركیزها على  -
تطویر األنظمة واللوائح واإلجراءات الموجودة 

 .ًمسبقا

ضـــرورة تأســـیس إدارة مختـــصة إلدارة  -
  .وتنمیة الموارد البشریة

إعـــــداد خطـــــة للقـــــوى العاملـــــة تـــــشتمل  -
علــى البــرامج التطویریــة وتقیــیم األداء 
ٕوالحــوافز وانــشاء مركــز بحــوث تابعــة 
ــــشرطة، یــــشترك مــــع اإلدارة  لجهــــاز ال
المختــــــــــصة إلدارة وتنمیــــــــــة المــــــــــوارد 

یـة إلعـداد البشریة في إعداد خطة تنم
  .وتأهیل الكادر البشري
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  مجال االستفادة منها  أهم النتائج  اسم الدراسة  اسم الباحث  .م
وجود تكدس في الكادر البشري وذلك نتیجة  -

غیاب األنظمة المتبعة في إدارة وتنمیة الموارد 
  .في عملیة التوظیفالبشریة 

6. 

  )2006(الدجني 
  

واقع التخطیط االستراتیجي 
في الجامعة اإلسالمیة في 

  ضوء معاییر الجودة

وضوح المفهوم العام للتخطـیط االسـتراتیجي لـدى  -
  .ًإدارة الجامعة بدرجة مرتفعة جدا

أن نــــسبة عالیــــة مــــن مجتمــــع الدراســــة یمارســــون  -
رون أن جـــــــــودة التخطـــــــــیط االســـــــــتراتیجي ویعتبـــــــــ

 .التخطیط االستراتیجي خطوة الزمة ومهمة
تـــوافر معـــاییر الهیئـــة الوطنیـــة لالعتمـــاد والجـــودة  -

والنوعیـــــة فـــــي مكونـــــات التخطـــــیط االســـــتراتیجي 
  .للجامعة بنسبة مرتفعة

ضـــــــرورة تبنـــــــي إســـــــتراتیجیة الجـــــــودة  -
ومبادئهــــــــــــا عنــــــــــــد إعــــــــــــداد الخطــــــــــــط 

  .اإلستراتیجیة
تطــــــــــــویر معــــــــــــاییر ومؤشــــــــــــرات أداء  -

ومعتمــــــــدة تــــــــصلح لقیــــــــاس واضــــــــحة 
 .عملیة التخطیط االستراتیجي

بناء أهداف الخطة اإلستراتیجیة علـى  -
أســـاس یحقـــق شـــمولیة محـــاور الهیئـــة 

  .الوطنیة لالعتماد والجودة والنوعیة

7. 

  )2004(شبیر 
  

واقع إدارة الموارد البشریة 
في المنظمات غیر الحكومیة 
  في قطاع غزة وسبل تطویره

 بتخطیط وتطویر عملیة عدم وجود عنایة كافیة -
  .تنمیة الموارد البشریة

عدم وجود خطط معتمدة ومكتوبة لتطویر إدارة  -
 .الموارد البشریة

ٕوجود مشاكل مالیة واداریة ومهنیة تعیق تطبیق  -

ضرورة العمل على تطویر نظم  -
  .وأسالیب القیادة اإلداریة

العمل على مراجعة وتطویر الهیكل  -
 . ًالتنظیمي دوریا وبشكل مدروس

العمل على صیاغة استراتیجیات  -
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 .خطط تنمیة إدارة الموارد البشریة

ال یوجد تواصل في تنفیذ خطط التدریب نتیجة  -
 .ارتباطها بالتمویل الخارجي

 تمارس التخطیط ضمن منهجیة المنظمات ال -
كاملة وواضحة في ظل غیاب اللوائح والقوانین 

  .المكتوبة

واضحة ومكتوبة إلدارة الموارد 
 .البشریة

األخذ بعین االعتبار  تقنیات  -
المعلومات ونظم المعلومات في إدارة 

  .الموارد البشریة

8. 

  )2002(األشقر 
  

بواقع التخطیط االستراتیجي 
لدى مدیري المنظمات غیر 
الحكومیة المحلیة في قطاع 

  غزة

أن نسبة مقبولة من مدیري المنظمات لدیهم  -
  .وضوح للمفهوم العلمي للتخطیط اإلستراتیجي

أن المهارات والكفاءات ونظم المعلومات  -
 .معوقات تواجه عملیة التخطیط

أن أهم تلك المعوقات هي نقص اإلمكانیات  -
المادیة وعدم تلقى المساندة الكافیة من قبل 

  . السلطة، إضافة الرتفاع معدل دوران العمل
  

العمل على زیادة االهتمام بعقد  -
الدورات التدریبیة المتعلقة بالتخطیط 

  .ستراتیجياإل
ترسیخ ثقافة التخطیط اإلستراتیجي  -

لدى العاملین بشكل عام للمساهمة 
 .بمشاركتهم في عملیة التخطیط

ضرورة إعادة النظر من قبل بعض  -
المنظمات برؤیتها ورسالتها والتأكد 

  .من وضوحها
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1. 

الضمور 
)2008(  

  

واقع التخطیط االستراتیجي 
للموارد البشریة في القطاع 

  العام األردني

وجود عالقة ارتباطیه إیجابیة ذات داللة  -
إحصائیة بین أنشطة إدارة الموارد البشریة 

تحلیل وتصمیم العمل وتخطیط الموارد البشریة (
واستقطاب الموارد البشریة واختیار الموارد 

ة وتدریب وتطویر الموارد البشریة وتحفیز البشری
) ٕالموارد البشریة وادارة أداء الموارد البشریة

وممارسة التخطیط االستراتیجي إلدارة الموارد 
  .البشریة في الوزارات األردنیة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في أثر أنشطة  -
إدارة الموارد البشریة على ممارسة التخطیط 

ة الموارد البشریة في الوزارات االستراتیجي إلدار
األردنیة تعزى إلى المتغیرات الشخصیة 

الجنس والعمر والمستوى التعلیمي (والوظیفیة 
 ).والمستوى الوظیفي والخبرة العملیة

     

ضرورة تزوید األجهزة الحكومیة  -
بكافة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة 
ًالالزمة للتخطیط االستراتیجي جنبا 

كفاءات البشریة إلى جنب مع ال
  .المناسبة للتعامل مع كل جدید

ضرورة زیادة االهتمام بموضوع  -
ٕالتخطیط االستراتیجي واعطائه 

 .األهمیة التي یستحق
توفیر التدریب والدورات الالزمة  -

للكوادر اإلداریة الحالیة لتصبح على 
مستوى یؤهلها للقیام بعملیة التخطیط 

 .على الوجه الصحیح
ظام التغذیة ضرورة االهتمام بن -

ٕالراجعة في الهیكل التنظیمي، وایجاد 
نظام معلوماتي فعال یخدم التخطیط 

  .االستراتیجي للموارد البشریة
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2. 

  )2008(صوشة 
  

تنمیة الموارد البشریة مدخل 
استراتیجي لتحقیق المیزة 

  التنافسیة

إمكانیة تحسین القدرة التنافسیة للموارد البشریة  -
إستراتیجیات إدارة في المنظمة من خالل تطبیق 

  .الجودة الشاملة في الموارد البشریة
ًأن هناك اختالفا بین مفهوم التدریب ومفهوم  -

التنمیة وانه ال یجب الخلط بین المفهومین عند 
  .تطویر الموارد البشریة

   

ضرورة التمیز للمؤسسة بین  -
استثمارها في التدریب العام والتدریب 
المتخصص، بهدف تعظیم المیزة 

 .افسیة للموارد البشریةالتن
ضرورة النظر لإلنفاق على تنمیة  -

الموارد البشریة على انه استثمار 
ٕولیس تكلفة وادراجه ضمن الموازنة 

 .كبند استثماري ولیس تكلفة
على المنظمات قیاس األنشطة  -

المتعلقة بالموارد البشریة، وتقییم 
ًالموارد البشریة وفقا لقیمتها، من  

ى رأس المال أجل قیاس العائد عل
  .البشري ورفع قیمته

كاظم وعلي  .3
2008)(  
  
  

تقویم واقع ممارسات إدارة 
الموارد البشریة في رئاسة 

  جامعة القادسیة

خلو الهیكل الخاص بالجامعة من وحدة مستقلة  -
ٕخاصة بقسم الموارد البشریة والحاقها بقسم 
مستقل تابع للدائرة اإلداریة القانونیة مما ى إلى 

  .ضعفها

ضرورة استحداث وحدة مستقلة  -
خاصة بإدارة الموارد البشریة، ألجل 
خلق الرغبة ورفع الكفاءة  لدى 

 .العاملین في إدارة الموارد البشریة



  72 

   منهامجال االستفادة  أهم النتائج  اسم الدراسة  اسم الباحث  .م
د ضعف في نظام الحوافز المعمول به في وجو -

ًالجامعة مما ینعكس سلبا على مستوى المعیشة 
 .للعاملین

وجود ضعف الحاجز في إنجاز الواجبات  -
 .المناطة بهم

أن فعالیة ممارسة الدور التشغیلي إلدارة الموارد  -
البشریة أعلى من فاعلیة ممارسة الدور 

لى اإلستراتیجي لها، أي أنها تنهض بدرجة أع
في تحقیق األهداف التشغیلیة دون االهتمام 
بشكل متوازن في تحقیق الجانب اإلستراتیجي 

  .لها

ضرور تطویر نظام الحوافز المادیة  -
عتماد أسالیب علمیة والمعنویة وا

لتقییم األداء وربطها بسیاسیات 
 .الترقیة والعالوة

 وضرورة أن تدرك المؤسسات  -
التعلیمیة أهمیة دور إدارة الموارد 
البشریة، وتعمل على تنمیتها 

 .وتطویر إستراتیجیة خاصة بها
ٕتطویر قدرات وامكانات العاملین  -

بتوفیر البرامج والدورات التدریبیة 
ادهم وتأهیلهم الخاصة بإعد

 .ًإستراتیجیا
ضرورة إشراك المدراء التنفیذیین في  -

إدارة الموارد البشریة عند إعداد 
  .وتصمیم نظام الحوافز وتقییم األداء

الحیاصات  .4
)2006(  

معاییر قیاس كفاءة وفعالیة 
إستراتیجیة إدارة الموارد 

وجود عالقة ایجابیة بین كفاءة وفعالیة  -
إستراتیجیات االختیار والتعیین في المنظمات 

ضرورة العمل على تحلیل نقاط القوة  -
والضعف للبیئة الداخلیة والفرص 
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البشریة وعالقتها باألداء   

المؤسسي في المنظمات 
نیة من وجهة الصحفیة األرد

  نظر الموظفین

  .الصحفیة وأدائها المؤسسي
وجود عالقة ایجابیة بین كفاءة وفعالیة  -

إستراتیجیات تقییم أداء العاملین وأدائها 
 .المؤسسي في المنظمات الصحفیة

ن كفاءة وفعالیة وجود عالقة ایجابیة بی -
  .إستراتیجیات تدریب العاملین وأدائها المؤسسي

والتهدیدات للبیئة الخارجیة، وتحلیل 
الوظائف ووصفها وتصنیفها على 
الهیاكل التنظیمیة للمؤسسات 

  .الصحفیة األردنیة

  

  :ة مصفوفة الدراسات األجنبی
  مجال االستفادة منها  أهم النتائج  اسم الدراسة  اسم الباحث  .م

1. 

Najia) 2008( 

  

 إدارة الموارد البشریة دور
 في تطویر اإلستراتیجیة

  تنافسیةالمیزة ال

أثبتت زین وأورانج وأمنیة أن العنصر اإلنساني  -
  .له باع طویل في إنجازات الشركة

م أن التغییر الناتج عن أداء وجهود موظفیه -
إضافة إلى تزویدها بالمقومات الضروریة 
لضمان موقعها التنافسي تم من خالل إدارة 

  ).SHRM(الموارد البشریة اإلستراتیجیة 
     

على الشركات مالءمة ومطابقة  -
األهداف الشخصیة لموظفیها مع 
أهداف الشركة لتحقیق منافع 
إیجابیة، مما یؤدي التزام الموظفین 

ضاهم عن أكثر لمنظماتهم وزیادة ر
  .وظائفهم

إن المدى الذي تعمل فیه الشركة أو  -
المنظمة على تقدیم الدعم اإلنساني 
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والتدریب والمشاركة الجماعیة 
سیعمل على تحدید مدى كون ذاك 
ًالشخص ناجحا ومندمجا في الشركة  ً
ومن ثم یعتبر مصدر امتیاز منافس 

  .للشركة أو المنظمة
2. 

Bea and 
Lawler 

)2000( 

 

ت تنظیم إدارة استراتیجیا
الموارد البشریة في كوریا 
وتأثیرها على أداء الشركات 

 في االقتصادیات الناشئة

  

أن أهداف المنظمات من إدارة الموارد البشریة  -
  .ًواألفراد یمكن أن یتم إنجازها معا

هناك تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة لمصادر  -
المیزة التنافسیة في األداء القوي من خالل 

  . رة الموارد البشریةأنظمة إدا
  

ضرورة تحدیث األنظمة والتشریعات  -
المتعلقة بالموارد البشریة حتى تكون 
قادرة على مواجهة الصعوبات والتي 
تتمثل بعضها في غموض 
المصطلحات الناتجة عن العولمة 
في مجال الموارد البشریة، حیث 
أعطتها معاني معقدة أكثر مما هي 

  .في حقیقتها
3. 

Huselid  
)1997( 

 

فعالیة إدارة الموارد البشریة 
التقنیة واإلستراتیجیة 
  لمحددات أداء الشركات

  

 أن هناك عالقة إیجابیة بین إدارة الموارد البشریة -
ومعدل اإلنتاج والتدفق النقدي وقیم السوق، حیث كانت 
ًالنتائج ثابتة طبقا لمقاییس السوق والمحاسبة الخاصة 

  .باألداء والتصحیحات األساسیة

أن تعدل تلك الشركات استراتیجیات  -
إدارة الموارد البشریة لتتوافق 
واستراتیجیات تلك الشركات من 
خالل تطابق األهداف في كال 
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  .الحالتین

ضرورة االستغالل األمثل لرأس  -
المال البشري في تلك الشركات من 
خالل تأهیله وتطویره بما یتماشى 

 .وتحقیق رؤیة رسالة الشركة
ة قدرات مدیري الموارد البد من موائم -

البشریة مع التطورات الحدیثة 
ٕواشراكهم بشكل فاعل في إعداد 

  .اإلستراتیجیة للشركة
4. 

Gerhar and 
Becker  

)1996(  
 

أثر إدارة الموارد البشریة 
  على تقدم األداء التنظیمي

  

 أن التحدي الرئیس إلدارة الموارد البشریة في العقد -
المنظمات على ربط إدارة القادم، سیتمثل بقدرة هذه 

الموارد البشریة باألداء التنظیمي ككل، من خالل ربط 
األهداف واألداء إلدارة الموارد البشریة باإلدارة المالیة 
واإلنتاج والمحاسبة، مما یساهم في ترك أثر إیجابي 
على األداء العام للمنظمات في كل بنیة تنافسیة متغیرة 

  .وسریعة
   

 األعمال المتغیرة یجب  حتى ننافس بیئة-
علینا أن نقوم بالتحسین المستمر في أدائنا 
عن طریق تخفیض التكالیف والمنتجات 
المبدعة والعملیات وتحسین الجودة اإلنتاجیة 
ٕواعادة الهیكلة كمتطلب لتحقیق تلك الكفاءة، 
حیث أن الهیاكل الجدیدة ستكون أكثر 
مالئمة للمنظمات اإلستراتیجیة، وأن 

 تستطیع أن تذهب أبعد من الدور المنظمات
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ًالتقلیدي لتصبح شریكا استراتیجیا في معظم    ً

  .المنظمات

  
  :مصفوفة الفجوة البحثیة: ًسابعا

  
  )10(جدول 

  مصفوفة الفجوة البحثیة
  ما تمیزت به دراستي  مجتمع الدراسة  البلد  موضوع الدراسة  اسم الباحث  اسم الدراسة  .م

یق المیزة دور الكفاءات البشریة في تحق .1
  التنافسیة، دراسة حالة الجامعة اإلسالمیة

المقادمة، 
2013  

الجامعة   فلسطین  تحقیق المیزة التنافسیة
  االسالمیة

استراتیجیات التنمیة البشریة ودورها في الحد من  .2
دراسة (طین ظاهرة هجرة الكفاءات العلمیة في فلس

  )حالة قطاع غزة

استراتیجیات وتنمیة   2012فوجو، 
  بشریة

الكفاءات   فلسطین
  العلمیة

دور استراتیجیات تنمیة الموارد البشریة في  .3
تطویر األداء المؤسساتي في المنظمات غیر 

  الحكومیة في غزة

الطهراوي، 
2010  

استراتیجیات وتنمیة 
  موارد بشریة

المنظمات   فلسطین
غیر 
  میةالحكو

معوقات التخطیط االستراتیجي في الجامعات  .4
  الفلسطینیة في قطاع غزة

معوقات التخطیط   2007اللوح، 
  االستراتیجي

الجامعات   فلسطین
  الفلسطینیة

  :تمیزت الدراسة بما یلي
  

ًلم یتطرق أیا من الباحثین في  - 1
البیئة الفلسطینیة موضوع 
استراتیجیات إدارة الموارد 
البشریة ودورها في تطویر 

لین في  العام أداءكفاءة
الجامعات الفلسطینیة في 
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  ما تمیزت به دراستي  مجتمع الدراسة  البلد  موضوع الدراسة  اسم الباحث  اسم الدراسة  .م

فعالیة متطلبات تطبیق وظائف إدارة الموارد  .5
البشریة في جهاز الشرطة الفلسطینیة في قطاع 

  غزة

الشرطة   سطینفل  إدارة موارد بشریة  2007صیام، 
  الفلسطینیة

واقع التخطیط االستراتیجي في الجامعة االسالمیة  .6
  في ضوء معاییر الجودة

الدجني، 
2006  

الجامعة   فلسطین  التخطیط االستراتیجي
  االسالمیة

واقع إدارة الموارد البشریة في المنظمات غیر  .7
  الحكومیة في قطاع غزة وسبل تطویره

المنظمات   فلسطین  یةإدارة موارد بشر  2004شبیر، 
غیر 

  الحكومیة

واقع التخطیط االستراتیجي لدي مدیري المنظمات  .8
  غیر الحكومیة المحلیة في قطاع غزة

األشقر، 
2002  

المنظمات   فلسطین  التخطیط االستراتیجي
غیر 

  الحكومیة

واقع التخطیط االستراتیجي للموارد البشریة القطاع  .9
  العام األردني

الضمور، 
2008  

طیط االستراتیجي التخ
  للموارد البشریة

  القطاع العام  األردن

تنمیة الموارد البشریة مدخل استراتیجي لتحقیق .10
  المیزة التنافسیة

صوشة، 
2008  

  المنظمات  األردن  تنمیة موارد بشریة

تقویم واقع ممارسات إدارة الموارد البشریة في .11
  رئاسة جامعة القادسیة

كاظم وعلي، 
2008  

جامعة   العراق  رد البشریةإدارة الموا
  القادسیة

معاییر قیاس كفاءة وفعالیة استراتیجیة إدارة .12
الموارد البشریة وعالقتها باألداء المؤسسي في 
المنظمات الصحفیة األردنیة من وجهة نظر 

الحیاصات، 
2006  

استراتیجیات إدارة 
  الموارد البشریة

المنظمات   األردن
  الصحفیة

 .قطاع غزة
 

تمت دراسة استراتیجیات إدارة  - 2
الموارد البشریة ودورها تطویر 

 العاملین في أكبر  أداءكفاءة
ثالث جامعات فلسطینیة في 
قطاع غزة وهي جامعة األزهر 
والجامعة اإلسالمیة وجامعة 

 .األقصى
 

دراسة واقع استراتیجیات  - 3
ء االستقطاب وتقییم األدا

والتحفیز في الجامعات الثالث 
بنوع من االستفاضة والتعمق 

والسعي لإلستفادة من نتائجها  
 العاملین  أداءفي تطویر كفاءة

 .في هذه الجامعات
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  ما تمیزت به دراستي  مجتمع الدراسة  البلد  موضوع الدراسة  اسم الباحث  اسم الدراسة  .م
  الموظفین

الموارد البشریة االستراتیجیة في تطویر دور إدارة .13
  المیزة التنافسیة

Najia 2008 الموارد البشریة  إدارة
  االستراتیجیة

اإلتصاالت   األردن
  الخلویة

استراتیجیات تنظیم إدارة الموارد البشریة في كوریا .14
وتأثیرها على أداء الشركات في االقتصادیات 

  الناشئة

Bea and 
Lawler 

2000 

ات إدارة استراتیجی
  الموارد البشریة

  شركات  كوریا

فعالیة إدارة الموارد البشریة التقنیة واالستراتیجیة .15
  لمحددات أداء الشركات

Huselid 
1997 

  شركات  أمریكا  إدارة موارد بشریة

أثر إدارة الموارد البشریة على تقدم األداء .16
  التنظیمي

Gerhar and 
Becker 

1996 

  شركات  اأمریك  إدارة موارد بشریة

التأكید على أهمیة استحداث  - 4
دائرة مختصة إلدارة الموارد 
البشریة في الجامعات 
الفلسطینیة أو تغییر مسمیات 

 .نومهام دائرة شئون الموظفی
  

هي الدراسة األولى التي قامت  - 5
بالربط بین استراتیجیات إدارة 

أداء الموارد البشریة وكفاءة 
 على مستوى العاملین

الجامعات الفلسطینیة محل 
الدراسة في قطاع غزة، وذلك 

  .حسب علم الباحث



 

  
  

  الفصل الرابع
  اإلجراءات املنهجية للدراسة

 
 مقدمة

 منهج الدراسة:    ًأوال
 مجتمع الدراسة:   ًثانیا
  عینة الدراسة:   ًثالثا
  )االستبانة(خطوات بناء أداة الدراسة :    ًرابعا

 )االستبانة(مكونات أداة الدراسة : ًخامسا
 )االستبانة(تصحیح أداة الدراسة : ًسادسا
 )االستبانة(صدق وثبات أداة الدراسة : ًسابعا
 التوزیع الطبیعي لمتغیرات الدراسة:  ًثامنا
 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة :ًتاسعا
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  الفصل الرابع
  اإلجراءات املنهجية للدراسة

  
  :مقدمــــــــة

، السیما وأن المنهجیة هذه الدراسة في المتبعةیتناول هذا الفصل كافة اإلجراءات المنهجیة     
سق مرن وغیر ، وهذا الن العلميالعلمیة هي نسق من القواعد واإلجراءات التي یعتمد علیها البحث

ًإال أن المنهج یبقى أساسیا في تدوین المعلومات والبیانات التي ، زه عن الخطأنمغلق، لذا فهو غیر م
 نهج العلمي هو الذي یلزم الباحث بالدقة وتحقیق أهداف بحثه، كما أن المإلنجازباحث أي یحتاجها 

ًالموضوعي بعیدا عن أهوائه ومیوله ویضمن حیاده النسبي أي  الذاتیة، تحكیم وعدم والموضوعیة
الشخصیة، وبالتالي یلزم الباحث بعدم إبداء رأیه الشخصي دون تعزیزه بآراء لها قیمتها العلمیة، والتقید 

، إذ ال توجد حقیقة  مهما كانت درجة الثقة فیهلنقد والنقاش، فال رأي فوق ابإخضاع أي رأي للنقد
  .راسخة بذاتها

  
) أسلوب(منهج  :أهمهاإلجراءات المنهجیة على عدة خطوات ا في هذه الدراسة تم عرضو   

، وصدق الدراسةومجاالت  ،الدراسة، وأدوات الدراسة، وخصائص عینة الدراسة  وعینة، ومجتمعالدراسة
   . المستخدمة في الدراسةب التحلیل، والمعالجات اإلحصائیة، وأسالیاسة وثباتهاالدر أداة وصالحیة

  
  منهج الدراسة: ًأوال

 یدرس الذي،  الوصفي التحلیليالمنهج استخدمتتعد هذه الدراسة من الدراسات المیدانیة التي    
ًوصفا دقیقا وصفها في ویساهم الواقع، في توجد كما الظاهرة  جمع طریق عن خصائصها ویوضح ً

استراتیجیات إدارة دراسة بهدف ویأتي استخدام الباحث لهذا المنهج  وتفسیرها، وتحلیلها المعلومات
  . العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة أداءالموارد البشریة ودورها في تطویر كفاءة

     
 بظاهرة المتعلقة تالمعلوما جمع حد عند یقف ال الوصفي التحلیلي أنه المنهج خصائص ومن   

 تحلیل خالل من الواقع فهم في تساهم إلى استنتاجات للوصول یهدف ٕوانما وتنظیمها، وتبویبها معینة
 المعرفة رصید الدراسة بها تزید معنى ذات تعمیمات إلى التوصل ثم ومن وتفسیرها، الظاهرة المدروسة

لوقوف على أهم إیجابیاتها وسلبیاتها واقع الظاهرة المقصودة وا تطویر في وتسهم الظاهرة، تلك عن
  .ومحاولة تحسین السلبیات وتطویر اإلیجابیات المتعلقة بالظاهرة قید الدراسة
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 :  على نوعین من البیانات في جمع البیاناتاعتمد الباحثوقد 
وذلك بالبحث في الجانب المیداني بتوزیع استبانات لدراسة بعض مفردات البحث : البیانات األولیة

ر وتجمیع المعلومات الالزمة في موضوع البحث، ومن ثم تفریغها وتحلیلها باستخدام برنامج وحص
SPSS  اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائیة المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قیمة 

 .ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة
ات الخاصة وبإجراء مقابالت متعلقة  قام الباحث بمراجعة الكتب والدوریات والمنشور:البیانات الثانویة

، باستراتیجیات إدارة الموارد البشریة ودورها في تطویر كفاءة العاملینبموضوع الدراسة، والتي تهتم 
حیث قام الباحث من خالل اللجوء للمصادر الثانویة بالتعرف إلى األسس والطرق العلمیة السلیمة في 

آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال موضوع كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن 
   .الدراسة

  

  مجتمع الدراسة: ًثانیا
  الموظفین اإلداریین العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاعجمیعاستهدفت هذه الدراسة    

من خالل اختیار ثالثة جامعات التي تعتبر هي األكبر من بین جامعات قطاع غزة والمتمثلة في 
 وتمثل جامعتین أهلیتین هما األزهر واإلسالمیة وجامعة حكومیة هي ،)األقصى  اإلسالمیة،األزهر،(

 موظف 232موزعین على ) 991(یبلغ إجمالي عدد العاملین في هذه الجامعات  حیث األقصى،
 موظف یعملون في 292و، اإلسالمیة یعملون في الجامعة موظف 467، األزهریعملون في جامعة 

  . یوضح ذلك)11(الجدول و ،جامعة األقصى
  

  )11(جدول 
  توزیع الموظفین في الجامعات وفق مجتمع الدراسة المتاح للبحث

  إجمالي عدد الموظفین اسم المؤسسة التعلیمیة الرقم
 232  جامعة األزهر  1
 467  جامعة اإلسالمیةال  2
 292  جامعة األقصى  3

  991  المجموع 

  شئون الموظفین بالجامعات: المصدر
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  )12(ول جد
  توزیع الموظفین حسب وظائفهم في كل جامعة

  المجموع  إجمالي  إناث  ذكور  المسمى الوظیفي  اسم الجامعة

  31  2  29  مدیر دائرة
  13  0  13  رئیس قسم

  141  10  131  موظف إداري
  جامعة األزهر

  47  8  39  سكرتیر

232  

  32  0  32  مدیر دائرة
  31  3  28  رئیس قسم

  333  54  279  موظف إداري
  الجامعة اإلسالمیة

  71  3  68  سكرتیر

467  

  21  5  16  مدیر دائرة
  26  12  14  رئیس قسم

  169  45  124  موظف إداري
  جامعة األقصى

  76  16  60  سكرتیر

292  

  991  المجموع الكلي لمجتمع الدراسة
  جرد بواسطة الباحث

  
  عینة الدراسة: ًثالثا

الذكورة من مجتمع  وظفین اإلداریین العاملین في الجامعاتمن الماختیار عینة قام الباحث ب  
 تم استخدام معادلة مدخل رابطة التربیة الدراسة المذكور وفق طریقة العینة العشوائیة الطبقیة، حیث

لتحدید حجم العینة المناسب الذي ) Kergcie & Morgan 1970(األمریكیة لـ كیرجسي ومورجان 
  .ثیل، وذلك وفق الصیغة الموضحة أدناهیمثل مجتمع الدراسة أفضل تم

  
  : حیث أن

n   :حجم العینة المطلوب.  
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N   :حجم مجتمع البحث.  
P   : 0.5مؤشر السكان أو نسبة المجتمع واقتراح كیرجیسي ومورجان أن تساوي.  
d   : 0.05نسبة الخطأ الذي یمكن التجاوز عنه وأكبر قیمة له.  

   أو مستوى داللة0.95=  عند مستوى ثقة 3.84= ریة واحدة  بدرجة حقیمة مربع كاي:   
  0.05.  

 من ًاموظف) 279 (المناسب بــــــعینة ال حجم تم تحدیدوبعد التعویض في المعادلة السابقة    
بتوزیع العینة  قام الباحثً، وبناء علیه )991( من أصل المجتمع المتاح جمیع الجامعات المذكورة

 ومن ثم تم اختیار الموظفین من كل جامعة على حدا ،ى الجامعات الثالثةالكلیة بشكل طبقي عل
  .بالطریقة العشوائیة البسیطة

تم جمع بیانات من عینة استطالعیة بحجم على عینة الدراسة وقبل توزیع االستبانات بالكامل    
داة الدراسة مفردة بغرض التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة، وبعد التأكد من صدق وثبات أ) 33(

تم توزیع االستبانات على الحجم الكلي لعینة الدراسة، وبعد االنتهاء من عملیة جمع البیانات واسترداد 
 شملت من ضمنها استبانات استبانة صالحة للتحلیل) 233(االستبانات التي تم توزیعها تم استرداد 

سبة االستبانات المستردة من استبانة موزعة وبذلك تكون ن) 279(، من أصل العینة االستطالعیة
ً، وتعتبر هذه النسبة ممتازة جدا وممثلة لمجتمع الدراسة ویمكن )%83.5(إجمالي االستبانات الموزعة 

% 40االعتماد علیها في استكمال إجراءات الدراسة، ویرى البعض أن نسبة االسترداد التي تزید عن 
 هفإن) Sekaran,2000( ذكرهلما ًكما أنه وفقا تعتبر نسبة مقبولة ویمكن االعتماد علیها، % 50أو 

 نصیب كل یوضح) 13 (الجدولو، كحد أدنى مناسبة ألغراض البحث% 30 استردادیعتبر نسبة 
جامعة من االستبانات وفق التوزیع الطبقي للعینة الكلیة، وكذلك عدد االستبانات المستردة من كل 

  . ونسبة االستردادجامعة
  
  )13(جدول 

   الموزعة والمستردة ونسبة االسترداد حسب كل جامعةاالستبانات

  الجامعة  الرقم
االستبیانات 

  الموزعة
  نسبة االسترداد  االستبیانات المستردة

  %93.94  62 66 جامعة األزهر  1

  %75.57  99 131 جامعة اإلسالمیةال  2

  %87.8  72 82  جامعة األقصى 3

  %83.51 233 279  المجموع
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  )االستبانة(داة الدراسة خطوات بناء أ: ًرابعا
دور استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في تطویر مستوى استبانه لدراسة  بإعداد قام الباحث   

  :، حیث اتبع الباحث الخطوات اآلتیة لبناء االستبانة العاملین في الجامعات الفلسطینیة أداءكفاءة
الستفادة منها في بناء االستبانة مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وا - 1

  .وصیاغة فقراتها
هم حول ئراآتم إعداد مسودة أولیة لالستبانة من أجل تقییمها وعرضها على المشرفین وأخذ  - 2

  .صالحیة االستبانة لهذه الدراسة
تم عرض االستبانة على المشرفین والنقاش معهم حول مالئمة فقرات االستبانة ومتغیراتها  - 3

  .لقیاسه وقدرتها على التعبیر عن مضمون البحثلقیاس ما وضعت 
ٕإعادة ترتیب مجاالت وأبعاد االستبانة واعادة صیاغة فقراتها وفق التعدیالت التي أبداها  - 4

  .المشرفین
تم تصمیم االستبانة في صورتها األولیة وعرضها على عدد من المحكمین من ذوي الخبرة من  - 5

  .ماء أعضاء لجنة التحكیمیبین أس) 1(دكاترة ومختصین، والملحق رقم 
في ضوء آراء المحكمین تم تعدیل بعض فقرات االستبانة من حیث الحذف أو اإلضافة أو  - 6

  ).3(التعدیل لتستقر االستبانة في صورتها النهائیة كما في ملحق رقم 

  
  )االستبانة(مكونات أداة الدراسة : ًخامسا

من خالل االطالع على نة، التي تم إعدادها كما سبق ذكره فإن أداة الدراسة المتمثلة باالستبا   
تكونت من قد ي الخبرة واالختصاص، وین وذماالستعانة بآراء ووجهات نظر المحكالدراسات السابقة و

  :قسمین رئیسین على النحو األتي
الجنس، العمر، ( تمثل القسم األول بالخصائص الدیموغرافیة ألفراد العینة والمتمثلة في :األولالقسم 

  )ؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مكان العمل، المسمى الوظیفيالم
فقرة، ) 39( وهو القسم الذي یعبر عن مجاالت وأبعاد ومتغیرات الدراسة حیث تكون من :الثانيالقسم 

  :موزعة على مجالین رئیسین على النحو األتي
الموارد البشریة في ویمثل المتغیر المستقل ویهدف لقیاس دور استراتیجیات إدارة :  األولالمجال

  :أبعاد، على النحو التي) 3(فقرة موزعة على ) 30(الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة، ویتكون من 
یقیس هذا البعد إستراتیجیة استقطاب الموظفین : )إستراتیجیة االستقطاب(البعد األول 

  .فقرة) 12(المالئمین للوظیفة في الجامعات الفلسطینیة المدروسة، ویتكون من 
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یقیس هذا البعد إستراتیجیة تقییم أداء الموظفین : )إستراتیجیة تقییم األداء (الثانيالبعد 
  .فقرة) 11(العاملین في الجامعات الفلسطینیة المدروسة، ویتكون من 

یقیس هذا البعد إستراتیجیة تطبیق مبدأ التحفیز للموظفین : )إستراتیجیة التحفیز (الثالثالبعد 
  .فقرات) 7(معات الفلسطینیة المدروسة، ویتكون من العاملین في الجا

 العاملین في الجامعات الفلسطینیة  أداءیمثل المتغیر التابع ویهدف لقیاس كفاءة: الثاني المجال
  .فقرات) 9(المدروسة، ویتكون هذا المجال من 

  

  ):االستبانة(تصحیح أداة الدراسة : ًسادسا
المتعارف علیه في ) Likert Scale (لیكرتاستخدم الباحث تدریج خماسي وفق مقیاس 

 تعرض فقرات االستبانة على عینة حیثب، لتصحیح أداة الدراسة الدراسات التربویة واإلداریة، وذلك
وزان رقمیة أجابات فیه اإلُتعطى و الدراسة ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتهم علیها

  ).14( موضح بالجدول  كما هو، على الفقرةاإلجابةتمثل درجة 
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  )14(جدول 
   وفق مقیاس لیكرت الخماسي الدراسةأداة تصحیح 

  غیر موافق بشدة  غیر موافق   محاید  موافق   بشدةموافق  اإلجابة

  1  2  3  4  5   الدرجة
  

، والفقرة )5(أعاله أن الفقرة التي یتم الموافقة بشدة تأخذ الدرجة ) 14(حیث یتضح من الجدول 
، أما الفقرة التي تكون نتیجة اإلجابة علیها محاید تأخذ الدرجة )4(فقة علیها تأخذ الدرجة التي یتم الموا

، وكذلك الفقرة التي )2(، في حین أن الفقرة التي تكون اإلجابة علیها غیر موافق تأخذ الدرجة )3(
ن الفقرات ، ولتحدید مستوى الموافقة على كل فقرة م)1(یجاب علیها غیر موافق بشدة تأخذ الدرجة 

 ضمن أداة الدراسة، تم االعتماد على قیمة الوسط الحسابي وقیمة الوزن النسبي مجاالتوكل بعد وكل 
منخفض جدا، منخفض، (ًأدناه یوضح مستویات الموافقة استنادا لخمس مستویات ) 15(والجدول 

  ).ًمتوسط، مرتفع، مرتفع جدا
  
  )15(جدول 

  مجاالت الدراسةمستویات الموافقة على فقرات وأبعاد و

  ًمرتفع جدا  مرتفع  متوسط  منخفض  ًمنخفض جدا  مستوى الموافقة

 إلى  1.80  1.80أقل من   الوسط الحسابي
2.59  

 إلى 2.60
3.39  

 إلى 3.40
4.19  

  4.20أكبر من 

  %36أقل من   الوزن النسبي
إلى % 36

51.9%  
إلى % 52

67.9%  
إلى % 68

83.9%  
  %84أكبر من 

     

درجة  وجود على تدل) 1.80 (عن تقل التي المتوسطات أن ضحة علىوا داللة یعطي وهذا   
ًمنخفضة جدا من الموافقة على الفقرة أو البعد أو المجال بمعنى وجود درجة مرتفعة جدا من عدم  ً

من  منخفضة فهي تدل على وجود درجة) 2.59-1.80( بین تتراوح التي المتوسطات أما الموافقة،
 المتوسطات بینما ة من عدم الموافقة على الفقرات أو األبعاد والمجاالت،الموافقة بمعنى درجة مرتفع

متوسطة من الموافقة أو وجود درجة  درجة وجود على تدل فهي) 3.39- 2.60 (بین تتراوح التي
 ) 4.19-3.40(حیادیة تجاه الفقرة أو البعد أو المجال المقصود، كما أن المتوسطات التي تتراوح بین 

) 4.20(درجة مرتفعة من الموافقة، في حین أن المتوسطات التي تساوي وتزید عن تدل على وجود 
وهذا التقسیم تم تحدیده وفق مقیاس لیكرت الخماسي  ًتدل على وجود درجة مرتفعة جدا من الموافقة،

  .الذي تم اعتماده في تصحیح أداة الدراسة
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  ):االستبانة(صدق وثبات أداة الدراسة : ًسابعا
 من صدق وثبات أداة الدراسة من خالل تطبیق االستبانة على عینة استطالعیة تم التحقق   

، وتم اتباع الطرق الموضحة فیما یلي للتأكد من صدق وثبات االستبانة ًامستجیب) 33(مكونة من 
  .والتحقق من صالحیتها للتطبیق على جمیع أفراد عینة الدراسة

  

  :صدق أداة الدراسة .أ
  ):دق الظاهريالص( المحكمین صدق -1

متها ء بهدف التأكد من مدى صالحیة االستبانة ومال،سلوب الصدق الظاهريأ یستخدم
ذوي الخبرة  على مجموعة من المحكمین  أداة الدراسة من خالل عرضویتم ذلكألغراض البحث، 

 الرأي فیما یتعلق بمدى صدق وصالحیة كل ءمنهم إبدا طلبوی،  بالموضوع قید البحثوالمختصین
 ووصف الموضوع الذي أعدت  لقیاس ما وضعت لقیاسیهاومالءمتهة من فقرات االستبانة ومدى فقر

ٕادخال التعدیالت كما یطلب منهم أبدأ وجهة النظر فیما تحتویه أداة الدراسة و، من اجل البحث فیه
  .والتي یرونها من وجهة نظرهمالالزمة 

من ) 1(ا هو وارد في ملحق رقم ًوبناء علیه عرضت االستبانة على عدد من المحكمین كم
 ،داة الدراسةأ المحكمین العدید من التعدیالت على  السادةحیث قدممختلف الجامعات والتخصصات، 

االستبانة في ضوء المالحظات التي قدمها صیاغة  ةعادٕوا وقام الباحث باألخذ بهذه التعدیالت
  .خذت االستبانة شكلها النهائيأالمحكمین، حتى 

  
  :بعاد الفرعیةصدق األ -2

یتم التأكد من صدق أداة الدراسة باستخدام طریقة صدق األبعاد الفرعیة، ویتم ذلك من خالل   
حساب معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة لالستبانة واألبعاد والمجاالت الفرعیة المكونة لها، حیث 

األبعاد الفرعیة للمجال أن معامالت االرتباط على مستوى ) 16( تشیر النتائج الموضحة بالجدول
استراتیجیة تقییم لبعد ) 0.954(، واستراتیجیة التحفیزوذلك لبعد ) 0.912(األول تراوحت بین 

  .األداء
استراتیجیات إدارة الموارد أبعاد (وعلى مستوى المجاالت ككل بلغ معامل ارتباط المجال األول    

   كفاءة(ارتباط المجال الثاني ، ومعامل )0.994(بالدرجة الكلیة لالستبانة ) البشریة
ذات ) الصدق(، وكانت جمیع معامالت االرتباط )0.956(بالدرجة الكلیة لالستبانة )  العاملینأداء

ً ویشیر ذلك لوجود درجة عالیة جدا من صدق األبعاد الفرعیة 0.05داللة إحصائیة عند مستوى 
  .ةوالمجاالت الرئیسیة للبیانات التي تم جمعها من أفراد عین
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  )16(جدول 
  بین الدرجة الكلیة لالستبانة والمجاالت واألبعاد الفرعیة) الصدق(معامالت االرتباط 

  البعد  المجال
عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  0.000  *0.936  12  استراتیجیة االستقطاب
  المجال األول 0.000 *0.954  11  استراتیجیة تقییم األداء

 0.000 *0.912  7  تحفیزاستراتیجیة ال
  0.000  *0.994  30  أبعاد استراتیجیات إدارة الموارد البشریة ككل

 0.000  *0.956  9   العاملین أداءكفاءة  المجال الثاني
  .0.05دالة إحصائیة عند مستوى  *  

  

  :صدق االتساق الداخلي -3
الذي بعد أو المجال الیقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع    

حساب معامالت ویتم التحقق من وجود صدق االتساق الداخلي من خالل تنتمي إلیه هذه الفقرة، 
 الذي تنتمي إلیه، وذلك بهدف التحقق من  للبعد أو المجال الكلیةدرجةالاالرتباط بین درجة كل فقرة و

التساق الداخلي لفقرات  ككل، وفیما یلي عرض لنتائج التحقق من صدق اصدق االستبانةمدى 
  .االستبانة حسب األبعاد والمجاالت التي تتكون منها

  

  )17(جدول 
  معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات بعد استراتیجیة االستقطاب

  معامل االرتباط  الفقرة  رقم
مستوى 
  الداللة

  0.000  *0.706  .تدرك الجامعة أهمیة االستقطاب كإستراتیجیة للموارد البشریة  1
  0.000  *0.849  .تقوم الجامعة بالتخطیط للموارد البشریة قبل البدء بعملیة االستقطاب  2
تعمل الجامعة على استقطاب األفراد الذین یمتلكون المهارات والمعارف   3

  .والخبرات الكافیة ألداء مهامهم
0.769*  0.000  

عة في یشارك المدراء ورؤساء األقسام مع مدیر الموارد البشریة بالجام  4
  .عملیة االستقطاب

0.770*  0.000  

) من موظفي الجامعة(تلجأ الجامعة الستخدام مصادر استقطاب داخلیة   5
  ).من خارج الجامعة(وخارجیة 

0.692*  0.000  

  0.000  *0.677  .تستخدم الجامعة اإلعالنات كطریقة من طرق االستقطاب الداخلي  6
كطریقة ) اب الخبرة والمقربینالتزكیة من أصح(تستخدم الجامعة التوصیة   7

  .من طرق االستقطاب الداخلي
0.885*  0.000  
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  معامل االرتباط  الفقرة  رقم
مستوى 
  الداللة

  0.000  *0.706  .تلجأ الجامعة لالستقطاب من خریجي المعاهد والكلیات  8
  0.000  *0.772  .تلجأ الجامعة لالستقطاب من المنافسین في سوق العمل  9

اجات تتیح الجامعة فرصة لالستقطاب من بین األشخاص ذوي االحتی  10
  .الخاصة

0.848*  0.000  

  0.000  *0.814  .في عملیة االستقطاب) ٕذكور واناث(تسمح الجامعة بالتنوع   11
  0.000  *0.894  .تسمح الجامعة بإعطاء فرص متكافئة للجمیع أثناء عملیة االستقطاب  12

  .0.05دالة إحصائیة عند مستوى *

  
تساق الداخلي لفقرات البعد األول  صدق االأن جمیع معامالت) 17(خالل الجدول یتضح من   

، حیث تراوحت قیم 0.05، جمیعها ذات داللة إحصائیة عند مستوى "استراتیجیة االستقطاب"
تستخدم الجامعة "للفقرة السادسة التي تنص على ) 0.677(معامالت صدق االتساق لفقرات البعد بین 

لفقرة الثانیة عشر التي تنص على ل) 0.894(و " اإلعالنات كطریقة من طرق االستقطاب الداخلي
، ویشیر ذلك لوجود درجة "تسمح الجامعة بإعطاء فرص متكافئة للجمیع أثناء عملیة االستقطاب"

  .عالیة ومقبولة من صدق االتساق الداخلي في فقرات بعد استراتیجیة االستقطاب
  

  )18(جدول 
  ألداءمعامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات بعد استراتیجیة تقییم ا

  معامل االرتباط  الفقرة  رقم
مستوى 
  الداللة

  0.000  *0.784  .تقوم الجامعة بدایة بتخطیط أداء العاملین  1
  0.000  *0.822  .تقوم الجامعة بتحدید األهداف المطلوب تحقیقها من قبل العاملین  2
 0.000  *0.885  .تعمل الجامعة على تحقیق التواصل الفعال بما یحقق األداء المطلوب  3

 0.000  *0.853  .تعمل الجامعة على وضع معاییر لتقییم األداء  4

 0.000  *0.716  .تقوم الجامعة بتحدید األشخاص المسئولین عن تقییم األداء  5

 0.000  *0.694  .تقوم الجامعة بتحدید فترات زمنیة محددة لتقییم األداء  6

) وغیرها..رج  طریقة التد–طریقة النقاط (تستخدم الجامعة طرق محددة   7
  .لتقییم األداء

0.830*  
0.000 

 0.005  *0.480  .تستخدم الجامعة نظام التقییم اإللكتروني  8

 0.000  *0.763  .تقوم الجامعة باختبار األعمال المنجزة  9

 0.000  *0.848  .تقوم الجامعة بدراسة وتحلیل نتائج التقییم  10
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  معامل االرتباط  الفقرة  رقم
مستوى 
  الداللة

 0.000  *0.845  .یم األداء للفترات القادمةتقوم الجامعة باالستفادة من نتائج تحلیل تقی  11

  .0.05دالة إحصائیة عند مستوى *  

  
 صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد أن جمیع معامالت) 18(خالل الجدول یتضح من    

، حیث تراوحت قیم 0.05، جمیعها ذات داللة إحصائیة عند مستوى "استراتیجیة تقییم األداء "الثاني
الجامعة تستخدم  "علىللفقرة الثامنة التي تنص ) 0.480(اق لفقرات البعد بین معامالت صدق االتس

تعمل الجامعة على تحقیق "للفقرة الثالثة التي تنص على ) 0.885( و "نظام التقییم اإللكتروني
ویشیر ذلك لوجود درجة جیدة من صدق االتساق الداخلي ، "التواصل الفعال بما یحقق األداء المطلوب

  .بعد استراتیجیة تقییم األداءلفقرات 
  
  )19(جدول 

  معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات بعد استراتیجیة التحفیز

  معامل االرتباط  الفقرة  رقم
مستوى 
  الداللة

  0.000  *0.745  .تمتلك الجامعة سیاسات تحفیز واضحة  1
 0.000  *0.882  .تقوم الجامعة بعمل مراجعة دوریة ألنظمة التحفیز والمكافآت المستخدمة  2

 0.000  *0.903  .عند منحها الحوافز)  تقییم األداء–تحلیل العمل (تستخدم الجامعة نماذج   3

 0.000  *0.864  ). الخبرة الكفاءة–األقدمیة : (تربط الجامعة منح الحوافز بالمعاییر التالیة  4

آت  مكاف–رواتب (تقوم الجامعة باستخدام أنظمة التحفیز المالي المباشر   5
  ). أجور–

0.918*  0.000 

التأمین (تقوم الجامعة باستخدام أنظمة التحفیز المالي غیر المباشر   6
  ). خدمات الموظفین– أنظمة التقاعد – اإلجازات الطبیة –الصحي 

0.617*  0.000 

 –توفیر بیئة عمل مناسبة (تقوم الجامعة باستخدام الحوافز غیر المالیة   7
  ).مل من خارج مكان العمل أداء الع–مرونة العمل 

0.810*  0.000 

  .0.05دالة إحصائیة عند مستوى *   

  
 صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد أن جمیع معامالت) 19(خالل الجدول یتضح من   

، حیث تراوحت قیم 0.05، جمیعها ذات داللة إحصائیة عند مستوى "استراتیجیة التحفیز "الثالث
تقوم الجامعة " للفقرة السادسة التي تنص على ) 0.617(ت البعد بین معامالت صدق االتساق لفقرا

 أنظمة التقاعد – اإلجازات الطبیة –التأمین الصحي (باستخدام أنظمة التحفیز المالي غیر المباشر 
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تقوم الجامعة باستخدام أنظمة  " علىللفقرة الخامسة التي تنص ) 0.918( و )" خدمات الموظفین–
ویتضح من خالل ذلك وجود درجة عالیة من ، )" أجور– مكافآت –رواتب (المباشر التحفیز المالي 

  .االتساق الداخلي لفقرات بعد استراتیجیة التحفیز
  
  )20(جدول 

   العاملین أداءمعامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات مجال كفاءة

مستوى   معامل االرتباط  الفقرة  رقم
  الداللة

 العاملین من خالل مبدأ تطویر  أداء كفاءةتقوم الجامعة بتطویر ورفع  1
  .الكفاءة ونقل الخبرات لهم

0.904*  0.000 

تعتمد الجامعة قنوات اتصال وتواصل فعالة ما بین جمیع العاملین   2
  .واإلدارات العاملة

0.620*  0.000 

تقدر إدارة الجامعة أهمیة استراتیجیة الموارد البشریة ودورها في تطویر   3

  .العاملین أداءكفاءة 
0.863*  0.000 

ًتلعب طرق االستقطاب المستخدمة في الجامعة دورا فاعال في تطویر   4 ً
  .كفاءة العاملین

0.937*  0.000 

تؤدي نظم تقییم األداء المعمول بها في الجامعة إلى العمل على تطویر   5
  . العاملین أداءكفاءة

0.836*  0.000 

 0.000  *0.818  .لجامعة في زیادة رضا العاملینتساهم أنظمة التحفیز المستخدمة في ا  6
 لرفع كفاءة) للموارد البشریة(تعتمد الجامعة استراتیجیة التدریب والتطویر   7

  . العاملین في جمیع المستویات لضمان الكفاءة والجودة التشغیلیةأداء
0.871*  0.000 

تاجیة یظهر نظام تقییم أداء العاملین المستخدم بالجامعة تحسن في إن  8
  .العاملین

0.909*  0.000 

 0.000  *0.781  .یتم إبالغ العاملین بنتائج تقییمهم لالستفادة منه في تطویر أدائهم  9

  .0.05دالة إحصائیة عند مستوى *   

  
المجال  صدق االتساق الداخلي لفقرات أن جمیع معامالت) 20(خالل الجدول یتضح من    

، حیث تراوحت قیم 0.05 ذات داللة إحصائیة عند مستوى ، جمیعها العاملین أداءكفاءة "الثاني
تعتمد " للفقرة الثانیة التي تنص على ) 0.620(معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال بین 

للفقرة ) 0.937(و" الجامعة قنوات اتصال وتواصل فعالة ما بین جمیع العاملین واإلدارات العاملة 
ً طرق االستقطاب المستخدمة في الجامعة دورا فاعال في تطویر كفاءةتلعب"على الرابعة التي تنص  ً 
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 ویتضح من خالل ذلك وجود درجة عالیة من االتساق الداخلي لفقرات مجال كفاءة، " العاملین أداء
  . العاملینأداء

  

  :أداة الدراسة ثبات. ب
 المیدانیة التي تعتمد ًأنه لمن الضروري جدا استخدام مقاییس دقیقة وثابتة، في مجال البحوث   

على االستبانة كأداة رئیسة لجمع البیانات، الن المقاییس غیر الثابتة ال تعطي صورة صادقة عن 
الوضع الراهن موضوع االهتمام، أي أن نتائج المقاییس غیر الثابتة ال تساعد الباحث على الوقوف 

أي قرار مناسب حیال النتائج التي ًعلى حقیقة الظاهرة التي یدرسها، مما یجعله عاجزا عن اتخاذ 
  .توصل لها
  

والثبات یختص بمدى الوثوق في البیانات التي نحصل علیها من خالل تطبیق أداة الدراسة 
على عینة البحث، بمعنى أن النتائج التي یتم الحصول علیها من خالل تحلیل بیانات أداة الدراسة 

لصدفة، فهو یعني دقة أداة الدراسة، وبصورة مختصرة یجب أال تتأثر بالعوامل التي تعود إلى أخطاء ا
ًیمكن وصف الثبات بأنه ضمان الحصول على نفس النتائج تقریبا إذا أعید تطبیق األداة على نفس 

أبو هاشم، (المجموعة من األفراد، وهذا یعني قلة تأثیر عوامل الصدفة والعشوائیة على نتائج األداة 
2006 :2.(  

العدید من طرق حساب ثبات ) SPSS(زمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ویقدم برنامج الح   
  :أداة الدراسة، وفي هذه الدراسة اعتمد الباحث على الطرق التالیة في حساب الثبات

  

  :النصفیة التجزئة طریقة -1
یتم قیاس الثبات في البیانات باستخدام طریقة التجزئة النصفیة وذلك من خالل تجزئة الفقرات 

راد قیاس الثبات لها إلى نصفین، النصف األول یضم الفقرات الفردیة والنصف الثاني یضم الفقرات الم
، ومن ثم یتم تعدیله )6: 2006أبو هاشم، (الزوجیة، ومن ثم یتم حساب معامل االرتباط بین النصفین 

  .ة ذلكأدناه یوضح نتیج) 21(، والجدول )Spearman-Brown(باستخدام معادلة سبیرمان بروان 
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  )21(جدول 
  ثبات أداة الدراسة باستخدام طریقة التجزئة النصفیة

  عدد الفقرات  البعد  المجال
 معامل االرتباط
  قبل التعدیل

معامل االرتباط بعد 
  التعدیل

  0.937  0.881  12  استراتیجیة االستقطاب
 0.942 0.889  11  استراتیجیة تقییم األداء

المجال 
  األول

 0.961 0.924  7  یزاستراتیجیة التحف
  0.984  0.968  30  أبعاد استراتیجیات إدارة الموارد البشریة ككل

المجال 
  الثاني

 0.982  0.964  9   العاملین أداءكفاءة

  0.989  0.979  39  االستبانة ككل

  
أن معامالت االرتباط المعدلة باستخدام معادلة سبیرمان براون ) 21(یالحظ من خالل الجدول 

) 0.961(، و"استراتیجیة االستقطاب"لبعد ) 0.937(ة لألبعاد الفرعیة تراوحت بین للتجزئة النصفی
، كما یالحظ أن معامل ارتباط سبیرمان المعدل لفقرات المجال األول ككل "استراتیجیة التحفیز"لبعد 
للمجال الثاني، وبشكل عام نالحظ أن معامل سبیرمان بروان ) 0.982(، وكذلك بلغ )0.984(بلغ 
، ونستنتج من خالل ذلك أن جمیع معامالت االرتباط المعدلة )0.989(دل لالستبانة ككل بلغ المع

 من الثبات في البیانات التي تم الحصول علیها من ً جدا مما یدلل على وجود درجة عالیةً جدامرتفعة
  . العاملینء أدااستراتیجیات إدارة الموارد البشریة وكفاءةأفراد عینة الدارسة فیما یتعلق بأبعاد 

  

  :طریقة الفاكرونباخ -2
تعتمد هذه الطریقة على االتساق في إجابات األفراد على فقرات المقیاس، وعندما یكون    

ًالمقیاس متجانسا فإن كل فقرة فیه تقیس نفس العوامل العامة التي یقیسها المقیاس، ویتم حساب 
، )516: 2011حسن، ( ألفاكرونباخ معامالت الثبات بطریقة االتساق الداخلي باستخدام طریقة

  .أدناه یوضح نتائج حساب معامل ألفاكرونباخ لقیاس الثبات) 22(والجدول 
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  )22(جدول 
  ثبات أداة الدراسة باستخدام طریقة ألفاكرونباخ

  عدد الفقرات  البعد  المجال
معامل 

  الفاكرونباخ
  0.915  12  استراتیجیة االستقطاب

  المجال األول 0.935  11  قییم األداءاستراتیجیة ت
 0.917  7  استراتیجیة التحفیز

  0.969  30  أبعاد استراتیجیات إدارة الموارد البشریة ككل
  0.947  9   العاملین اداءكفاءة  المجال الثاني

  0.978  39  االستبانة ككل

  
 السابق أن معامالت الثبات بطریقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة) 22(یتضح من خالل الجدول    

استراتیجیات إدارة الموارد  بشكل عام لجمیع أبعاد ومجاالت االستبانة، حیث على مستوى أبعاد ًجدا
استراتیجیة  "األولللبعد ) 0.915( نجد أن معامالت الثبات بطریقة ألفاكرونباخ تراوحت بین البشریة

المجاالت نجد أن  وعلى مستوى ،"استراتیجیة تقییم األداء" الثانيللبعد )  0.935(و " االستقطاب
، كما بلغ )0.969(  بلغ بعاد استراتیجیات إدارة الموارد البشریة ككلأ"معامل الثبات للمجال األول 
، وبشكل عام نالحظ أن معامل الثبات )0.947" ( العاملین اداءكفاءة"معامل الثبات للمجال الثاني 

ع النتائج السابقة لوجود درجة مرتفعة ، وتشیر جمی)0.978(الكلي لالستبانة بطریقة ألفاكرونباخ بلغ 
ًجدا من الثبات في البیانات التي تم جمعها من أفراد عینة الدراسة، وعلیه یمكن االعتماد علیها 

  .وتحلیلها وتفسیر نتائجها وتعمیمها على مجتمع الدراسة

  
  التوزیع الطبیعي لمتغیرات الدراسة: ًثامنا

الختبار الفرضیات، النوع األول رات اإلحصائیة  نوعین من االختباحصائیونإلیستخدم ا   

 Non(والنوع الثاني االختبارات الالمعلمیة ) Parametric Tests(االختبارات المعلمیة 

Parametric Tests( ویشترط الستخدم االختبارات المعلمیة شرط التوزیع الطبیعي للبیانات المراد ،

ة كبدیل لالختبارات المعلمیة یتخدم االختبارات الالمعلمإجراء االختبارات اإلحصائیة علیها، بینما تس

في حال عدم تحقق شرط التوزیع الطبیعي للبیانات ولكن ذلك یكون فقط في حال العینات الصغیرة 

مفردة یمكن التخلي عن ) 30(مفردة، بینما العینات التي یزید حجمها عن ) 30(التي یقل حجمها عن 

، كما توصل )111: 2007ربیع،  (ًا لما تقره نظریة النهایة المركزیةشرط التوزیع الطبیعي وذلك وفق



  95 

)Geoff Norman, 2010 ( إلى أنه یمكن استخدام االختبارات المعلمیة مع بیانات مقیاس لیكرت

ًالخماسي بغض النظر عن حجم العینة كبیرا أو صغیرا، وبغض النظر عن البیانات تتبع التوزیع  ً

ًالدراسة سیتم استخدام االختبارات المعلمیة وفقا للسببین السابق ذكرهم دون الطبیعي أم ال، وفي هذه 

  .اللجوء للتحقق من شرط التوزیع الطبیعي للبیانات

  

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة: ًتاسعا
اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استخدام الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة    
)Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22 ( البیانات وتحلیل معالجةفي 

  اإلحصائیة، وفیما یلي أهم األسالیب)االستبانة (التي تم الحصول علیها من خالل أداة الدراسة
   : في معالجة بیانات هذه الدراسةهاالوصفیة واالستداللیة التي تم استخدام

بطریقة التجزئة لقیاس الثبات  (Spearman-Brown) معامل ارتباط سبیرمان بروان - 1

 .النصفیة

  . في البیانات الثباتلقیاس (Cronbach's Alpha) معامل ألفاكرونباخ - 2

 لقیاس الصدق بطریقة ) Spearman Correlation Coefficient  (سبیرمانمعامل ارتباط  - 3

 .صدق االتساق الداخلي

ع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة وذلك لمعرفة مدى ارتفا): Mean (وسط الحسابيال - 4

 . لالستبانةة الرئیسمجاالتوالواألبعاد  الفقرات على

 للتعرف على مدى انحراف استجابات ):Standard Deviation (االنحراف المعیاري - 5

 الرئیسة، مجاالتال عن وسطها الحسابي، إلى جانبالفقرات مفردات الدراسة لكل فقرة من 

 .من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتهافكلما اقتربت قیمته 

الختبار متوسطات اإلجابات على فقرات وأبعاد ومجاالت ) One Sample T-test(اختبار  - 6

 .على تعبر عن الدرجة الحیادیة) 3(االستبانة حول القیمة 

 لقیاس العالقة بین ) Pearson Correlation Coefficient (معامل ارتباط بیرسون  - 7

 .دراسة واختبار فرضیات الدراسةمتغیرات ال

للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ) ANOVA(اختبار تحلیل التباین األحادي  - 8

 .متوسطات إجابات أفراد عینة الدراسة على متغیرات الدراسة، تعزى للمتغیرات الشخصیة



 

  
  

  الفصل اخلامس
  حتليل البيانات وتفسريها ومناقشة النتائج 

 
 مقدمة

 الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة:     ًأوال
 نتائج تحلیل مجاالت وأبعاد الدراسة:    ًثانیا
 اختبار ومناقشة فرضیات الدراسة:    ًثالثا
 النتائج والتوصیات:    ًرابعا

 دراسات مقترحة:  ًخامسا
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  الفصل اخلامس
  حتليل البيانات وتفسريها ومناقشة النتائج 

  

  :مقدمــــــة
 یستعرض الباحث تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة، تمهیدا لإلجابة في هذا الفصل   

على أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إلیها من خالل اإلجراءات 
اإلحصائیة التحلیلیة، كما وتم وصف عینة الدراسة حسب البیانات الدیموغرافیة، وكذلك تم إجراء 

إلحصائیة للبیانات المتجمعة من استبانة الدراسة والمتعلقة بفقرات وأبعاد الدراسة، إذ تم المعالجات ا
للحصول على نتائج الدراسة التي تم ) SPSS(استخدام برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  .عرضها وتحلیلها في هذا الفصل
  

  : الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة: ًأوال
 الجنسراسة حسب توزیع عینة الد

 مستجیب، 186ذكور بواقع % 79.8توزعت عینة الدراسة حسب متغیر الجنس إلى   
  .یوضح ذلك) 23( مستجیبة، والجدول 47إناث بواقع % 20.2و

  
  )23(جدول 

  النسب والتكرارات ألفراد العینة حسب الجنس

  %النسبة المئویة   العدد  الجنس
  79.8  186  ذكر

  20.2  47  أنثى
  100.0  233  المجموع

 .SPSSالنسب المئویة في الجدول مقربة ألقرب منزلة عشریة بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج   

  
ویعزو الباحث هذه النسبة إلى أن سوق العمل الفلسطیني سوق ذكـوري بالدرجـة األولـى، ویرجـع   

ة واالجتماعیــة ذلــك إلــى أن المنظمــات تمیــل لــصالح تــشغیل الــذكور أكثــر مــن اإلنــاث، والعوامــل الثقافیــ
والعـادات والتقالیـد تحـد مـن مـشاركة اإلنـاث فـي الكثیـر مـن الوظـائف، وأن التزامـات المـرأة فـي بیتهـا ومـع 

  .أطفالها جعلت أرباب العمل یحجمون عن توظیف اإلناث
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 توزیع عینة الدراسة حسب العمر
 %42.5حو ، موزعین حسب الفئة العمریة على نًا مستجیب233تكونت عینة الدراسة من    

 سنة، في 45 إلى أقل من 36أعمارهم تتراوح بین % 34.8 سنة، بینما 35أقل من كانت أعمارهم 
ویتبین من ذلك یوضح ذلك، ) 24( فأكثر، والجدول  سنة46كانت أعمارهم ما بین % 22.7حین أن 

إلى أن هذا یشیر یرى الباحث أن و% 77.3 سنة من الموظفین اإلداریین قد مثل 45أن ما دون سن 
 الذي تقوم على كاهله النسبة األعظم من العاملین اإلداریین في الجامعات هم من الجیل الشاب الفتي

  .أعباء العمل اإلداري بالجامعات موضع الدراسة
  
  )24(جدول 

  النسب والتكرارات ألفراد العینة حسب العمر

  %النسبة المئویة   العدد  الفئة العمریة
  4.3  10   سنة25 أقل من 

  38.2  89   سنة35أقل من - 25من 
  34.8  81   سنة45أقل من - 36من 
  12.4  29   سنة55أقل من - 46من 
  10.3  24   سنة فأكثر55

  100.0  233  المجموع

  .SPSSالنسب المئویة في الجدول مقربة ألقرب منزلة عشریة بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج   
  

  المؤهل العلميتوزیع عینة الدراسة حسب 
توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي، حیث تشیر ) 25( من خالل الجدول یتضح  

، بینما  فأقلمن موظفي الجامعات درجتهم العلمیة دبلوم% 24.1النتائج في الجدول أن ما نسبته 
من إجمالي عینة الدراسة، % 55.8كانت الغالبیة للموظفین الذین درجتهم العلمیة بكالوریوس بنسبة 

كانوا من حملة % 1.3من الموظفین درجتهم العلمیة ماجستیر، بینما % 18.9ن أن ما نسبة في حی
ویستنتج الباحث مما سبق أن أكثر من نصف الموظفین هم من حملة البكالوریوس، ثم درجة الدكتوراه، 

ین وهذه نسبة تعطي إشارات جیده نحو توجه العامل% 18.9یأتي بعدهم حملة الماجستیر الذین مثلوا 
اإلداریین نحو تطویر قدراتهم من خالل التحاقهم ببرامج الدراسات العلیا والحصول على درجات 
الماجستیر، ویعزو الباحث هذه النسبة لفتح برامج ماجستیر في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

  .والتي یسرت على العاملین اإلداریین سبل الدراسة فیها
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  )25(جدول 
   ألفراد العینة حسب المستوى التعلیميالنسب والتكرارات

  %النسبة المئویة   العدد  المستوى التعلیمي
  6.9  16  أقل من دبلوم

  17.2  40  دبلوم 
  55.8  130  بكالوریوس
  18.9  44  ماجستیر

  1.3  3  دكتوراه
  100.0  233  المجموع

 .SPSSبرنامج النسب المئویة في الجدول مقربة ألقرب منزلة عشریة بعد الفاصلة حسب مخرجات 

  

  توزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة
 یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة، حیث یتضح من خالل )26(الجدول    

 سنوات، بینما 5من أفراد العینة تقل خبرتهم في المجال اإلداري في الجامعات عن % 9.9الجدول أن 
 10 إلى أقل من 5ي المجال اإلداري في الجامعات ما بین من أفراد العینة تتراوح خبرتهم ف% 24.9

من إجمالي حجم العینة سنوات خبرتهم في المجال اإلداري في % 33.5سنوات، في حین أن 
من أفراد عینة الدراسة تتراوح % 17.6 سنة، بینما ما نسبته 15 إلى أقل من 11الجامعات تتراوح بین 

 سنة، في حین أن نسبة 20 إلي أقل من 16ات ما بین خبرتهم في المجال اإلداري في الجامع
یرى  و سنة،20من أفراد عینة الدراسة تزید خبرتهم في المجال اإلداري في الجامعات عن % 14.2

هذا یشیر إلى تدني نسبة استقطاب العاملین في الجامعات الفلسطینیة في الخمس سنوات الباحث أن 
 ذلك ألسباب الضائقة المالیة التي تعیشها الجامعات نتیجة ، ویعزو الباحث%9.9 حیث بلغت ةاألخیر

  .عوامل الحصار المفروض على قطاع غزة
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  )26(جدول 
  النسب والتكرارات ألفراد العینة حسب سنوات الخبرة

  %النسبة المئویة   العدد  سنوات الخبرة
  9.9  23   سنوات5أقل من 

  24.9  58  سنوات10أقل من -5من 
  33.5  78  ةسن15أقل من -11من 
  17.6  41  20أقل من -16من 
  14.2  33   سنة فأكثر20

  100.0  233  المجموع
 .SPSSالنسب المئویة في الجدول مقربة ألقرب منزلة عشریة بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج   

  

  توزیع عینة الدراسة حسب مكان العمل
 حیث یتضح من خالل یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب مكان العمل،) 27(الجدول    

من أفراد العینة % 42.5من أفراد العینة یعملون في جامعة األزهر، بینما % 26.6الجدول أن 
  .من أفراد العینة یعملون في جامعة األقصى% 30.5یعلمون في الجامعة اإلسالمیة، في حین أن 

  
  )27(جدول 

  النسب والتكرارات ألفراد العینة حسب مكان العمل

  %النسبة المئویة   لعددا  مكان العمل
  26.6  62  جامعة األزهر

  42.5  99  جامعة اإلسالمیةال
  30.9  72  جامعة األقصى

  100.0  233  المجموع
 .SPSSالنسب المئویة في الجدول مقربة ألقرب منزلة عشریة بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج   

  
  المسمى الوظیفيتوزیع عینة الدراسة حسب 

زیع أفراد عینة الدراسة حسب المسمى الوظیفي، فیالحظ من خالل یوضح تو) 28(الجدول 
الجدول أن فئة الموظفین اإلداریین كانت أعلى نسبة من مجموع أفراد عینة الدراسة وبلغت نسبتهم 

، %11.2 فئة رئیس مدیر الدائرة بنسبة م، ث%11.6 یلي ذلك فئة رئیس القسم بنسبة م، ث69.1%
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 ، وتشیر العینة لم یستجیبوا لهذا السؤالمن أفراد% 2.6، %5.6سبة ومن ثم فئة نائب المدیر بن
من الموظفین اإلداریین لهم رئیس أو مشرف واحد في % 2.43النتائج في الجدول أدناه أن كل 

مدیر، نائب مدیر، رئیس ( حیث مثلت نسبة رؤساء العمل )رئیس قسم، نائب مدیرمدیر،  (العمل،
  .ن اإلداریینمن مجموع الموظفی% 28.4) قسم

  

  )28(جدول 
  النسب والتكرارات ألفراد العینة حسب المسمى الوظیفي

  %النسبة المئویة   العدد  المسمى الوظیفي
  11.2  26  مدیر دائرة

  5.6  13   نائب مدیر
  11.6  27  رئیس قسم

  69.1  161  موظف إداري
  2.6  6  لم یستجیبوا

  100.0  233  المجموع
 .SPSSبة ألقرب منزلة عشریة بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج النسب المئویة في الجدول مقر

  

  ائج تحلیل مجاالت وأبعاد الدراسةنت: ًثانیا
  ".استراتیجیات إدارة الموارد البشریة"تحلیل النتائج المتعلقة بالمجال األول  .أ

  ".استراتیجیة االستقطاب " النتائج المتعلقة بالبعد األول -1
 "استراتیجیة االستقطاب "تائج التحلیل اإلحصائي لفقرات البعد األولألهم نفیما یلي عرض    

 حیث تم حساب الوسط الحسابي ،"استراتیجیات إدارة الموارد البشریة"الذي یندرج تحت المجال األول 
واالنحراف المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف 

 والوزن النسبي للدرجة الكلیة للبعد، كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات المعیاري
، )One Sample T-Test(التي تعبر عن الدرجة الحیادیة باستخدام اختبار ) 3(البعد للقیمة 

  .یوضح نتائج التحلیل) 29(والجدول 
  

  ) 29(جدول 
  "تیجیة االستقطاباسترا"نتائج التحلیل المتعلقة بالبعد األول 

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

قیمة 
 tاختبار 

القیمة 
  الترتیب  sigاالحتمالیة 

تـــدرك الجامعـــة أهمیـــة االســـتقطاب كإســـتراتیجیة 
  .للموارد البشریة

3.57 0.94 71% 9.20 0.000 3 
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  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

قیمة 
 tاختبار 

القیمة 
  الترتیب  sigاالحتمالیة 

تقـــوم الجامعــــة بـــالتخطیط للمــــوارد البـــشریة قبــــل 
  . االستقطابالبدء بعملیة

3.41 1.03 68% 6.01 0.000 8 

تعمــــل الجامعــــة علــــى اســــتقطاب األفــــراد الــــذین 
یمتلكـــون المهـــارات والمعـــارف والخبـــرات الكافیـــة 

  .ألداء مهامهم
3.64 1.01 73% 9.65 0.000 2 

یشارك المدراء ورؤساء األقسام مع مدیر الموارد 
  .البشریة بالجامعة في عملیة االستقطاب

3.09 0.94 62% 1.39 0.166  12 

تلجـــــأ الجامعـــــة الســـــتخدام مـــــصادر اســـــتقطاب 
مـــن (وخارجیـــة ) مـــن مـــوظفي الجامعـــة(داخلیـــة 

  ).خارج الجامعة
3.46 1.04 69% 6.67 0.000 6 

تــستخدم الجامعــة اإلعالنــات كطریقــة مــن طــرق 
  .االستقطاب الداخلي

3.51 1.04 70% 7.54 0.000 4 

 أصـحاب التزكیة مـن(تستخدم الجامعة التوصیة 
كطریقـة مـن طـرق االسـتقطاب ) الخبرة والمقربین

  .الداخلي
3.45 0.97 69% 7.04 0.000 7 

تلجــأ الجامعــة لالســتقطاب مــن خریجــي المعاهــد 
  .والكلیات

3.47 0.96 69% 7.41 0.000 5 

تلجـــأ الجامعـــة لالســــتقطاب مـــن المنافـــسین فــــي 
  .سوق العمل

3.17 0.95 63% 2.70 0.008  10 

فرصـــــة لالســـــتقطاب مـــــن بـــــین تتـــــیح الجامعـــــة 
  .األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة

3.13 1.07 63% 1.91 0.058 11 

فـي عملیـة ) ٕذكور واناث(تسمح الجامعة بالتنوع 
  .االستقطاب

3.72 0.88 74% 12.44 0.000 1 

تــسمح الجامعــة بإعطــاء فــرص متكافئــة للجمیــع 
  .أثناء عملیة االستقطاب

3.32 0.99 66% 4.91 0.000 9 

  0.000 8.65 %68 0.73 3.41 لدرجة الكلیة للبعدا

  .األوزان النسبیة في الجدول مقربة ألقرب عدد صحیح  

  
ذكور (تسمح الجامعة بالتنوع "، أن الفقرة التي تنص على )29(یتضح من خالل الجدول   

لغت جاءت في المرتبة األولى من حیث قیمة الوسط الحسابي التي ب" في عملیة االستقطاب) ٕواناث
ویشیر ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من % 74، بوزن نسبي )5 من 3.72(
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ذكور (قبل أفراد عینة الدراسة مما یدل على أن الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تسمح بالتنوع 
 كبیره لدى ویرى الباحث أن هذه النتائج تشیر إلى وجود تحیز بنسبةفي عملیة االستقطاب، ) ٕواناث

ذكور (تسمح الجامعة بالتنوع "العاملین في الجامعات الفلسطینیة تجاه جامعاتهم فیما یتعلق بالفقرة 
ٕحیث أن واقع نسب أعداد العاملین من ذكور واناث في الجامعات " في عملیة االستقطاب) ٕواناث

  .الفلسطینیة یخالف هذه النتائج
     

الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد الفقرة التي تنص على أما في المرتبة األخیرة من حیث قیمة 
بوسط  " یشارك المدراء ورؤساء األقسام مع مدیر الموارد البشریة بالجامعة في عملیة االستقطاب"

، وتشیر هذه القیمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على %62ووزن نسبي ) 5 من 3.09(حسابي 
ویعزو الباحث هذه النسبة إلى عدم االهتمام د عینة الدراسة، هذه الفقرة وذلك من وجهة نظر أفرا

الكافي من مدیر الموارد البشریة في تفعیل مبدأ مشاركة المدراء ورؤساء األقسام في عملیة االستقطاب، 
مما یتطلب إعطاء هذا وأن عملیة االستقطاب تتم بدون استشارة ذوي اإلختصاص والعالقة بالعمل، 

 .األمر أهمیة أكبر
للتحقق من أن متوسط اإلجابات  )T( أن قیمة اختبارً أیضایالحظ من خالل الجدول السابقو   

التي تعبر عن الموقف الحیادي ألفراد العینة أم ال، كانت جمیعها ذات داللة ) 3(یزید عن القیمة 
حیث الحد األدنى ) 3(وكانت جمیع المتوسطات تزید عن القیمة  0.05إلحصائیة عن مستوى 

ویشیر ذلك الن متوسط اإلجابة على كل فقرة من فقرات البعد یزید ، 3.09توسطات اإلجابة بلغ للم
، ویشیر ذلك الن موقف أفراد 0.05حصائیة، عند مستوى زیادة جوهریة وذات داللة إ) 3(ة عن القیم

  .یتجه نحو الموقف اإلیجابي" استراتیجیة االستقطاب" بعد عینة الدراسة تجاه
بانحراف ) 5 من 3.41(حظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل قد بلغ وبشكل عام یال

ویشیر ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات بعد % 68ووزن نسبي ) 0.73(معیاري 
من قبل أفراد عینة الدراسة، وهذا یشیر بأن الجامعات الفلسطینیة في قطاع " استراتیجیة االستقطاب"

  .ة االستقطاب المالئم للوظیفةغزة تتبع استراتیجی
  
  ".استراتیجیة تقییم األداء" النتائج المتعلقة بالبعد الثاني -2
 "استراتیجیة تقییم األداء "ألهم نتائج التحلیل اإلحصائي لفقرات البعد الثانيفیما یلي عرض    

 الوسط الحسابي  حیث تم حساب،"استراتیجیات إدارة الموارد البشریة"الذي یندرج تحت المجال األول 
واالنحراف المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام 
واالنحراف المعیاري والوزن النسبي للدرجة الكلیة للبعد، كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة 
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-One Sample T(باستخدام اختبار التي تعبر عن الدرجة الحیادیة ) 3(على فقرات البعد للقیمة 
Test( والجدول ،)یوضح نتائج التحلیل) 30.  

  
  ) 30(جدول 

  "استراتیجیة تقییم األداء"نتائج التحلیل المتعلقة بالبعد الثاني 

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

قیمة 
 tاختبار 

القیمة 
  الترتیب sigاالحتمالیة 

 5 0.000 6.17 %68 1.01 3.42  . بدایة بتخطیط أداء العاملینتقوم الجامعة
تقوم الجامعة بتحدید األهداف المطلـوب تحقیقهـا 

  .من قبل العاملین
3.44 1.00 69% 6.60 0.000 4 

تعمل الجامعـة علـى تحقیـق التواصـل الفعـال بمـا 
  .یحقق األداء المطلوب

3.42 0.91 68% 6.91 0.000 5 

 3 0.000 8.66 %72 1.02 3.58  .ع معاییر لتقییم األداءتعمل الجامعة على وض
تقـوم الجامعـة بتحدیـد األشـخاص المـسئولین عـن 

  .تقییم األداء
3.68 0.98 74% 10.43 0.000 1 

تقـوم الجامعـة بتحدیـد فتـرات زمنیـة محـددة لتقیــیم 
  .األداء

3.62 1.01 72% 9.31 0.000 2 

 –طریقـة النقـاط (تستخدم الجامعـة طـرق محـددة 
  .لتقییم األداء) وغیرها. طریقة التدرج

3.36 1.04 67% 5.33 0.000 6 

 2  0.000 9.24 %72 1.02 3.62  .تستخدم الجامعة نظام التقییم اإللكتروني
 8  0.024 2.27 %63 0.99 3.15  .تقوم الجامعة باختبار األعمال المنجزة

 7 0.000 4.89 %67 1.01 3.33  .تقوم الجامعة بدراسة وتحلیل نتائج التقییم
تقــوم الجامعــة باالســتفادة مــن نتــائج تحلیــل تقیــیم 

  .األداء للفترات القادمة
3.15 1.03 63% 2.19 0.000 8 

   0.000 8.23 %69 0.80 3.43 الدرجة الكلیة للبعد

  .األوزان النسبیة في الجدول مقربة ألقرب عدد صحیح  
  

تقوم الجامعة بتحدید األشخاص "لى ، أن الفقرة التي تنص ع)30(یتضح من خالل الجدول   
جاءت في المرتبة األولى من حیث قیمة الوسط الحسابي التي بلغت " المسئولین عن تقییم األداء

ویشیر ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من % 74، بوزن نسبي )5 من 3.68(
طینیة في قطاع غزة تقوم بتحدید األشخاص قبل أفراد عینة الدراسة وهذا یدل على أن الجامعات الفلس

ویؤكد الباحث على ضرورة أن تقوم الجامعات الفلسطینیة بتعزیز هذا المسئولین عن تقییم األداء، 
  .المبدأ، مع األخذ باالعتبار اختیار أصحاب الخبرة والكفاءة للقیام بمهمة تقییم األداء
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 لفقرات البعد نجد أن الفقرة التاسعة وفي المرتبة األخیرة من حیث قیمة الوسط الحسابي  
تقوم الجامعة باالستفادة "، "تقوم الجامعة باختبار األعمال المنجزة"والحادیة عشر التي تنصان على 

، %63ووزن نسبي ) 5 من 3.15( بوسط حسابي ،"من نتائج تحلیل تقییم األداء للفترات القادمة
ن وجهة نظر أفراد عینة فقة على هذه الفقرة موتشیر هذه القیمة لوجود درجة متوسطة من الموا

مما یلزم أن تعمل الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة على تطویر اآللیات التي من خاللها الدراسة، 
تستطیع اختبار األعمال المنجزة التي تساهم في تحقیق أهداف الجامعة، ومن ثم وضع الخطط والعمل 

 .ییم األداء بشكل أفضل مما هو اآلنالحثیث لالستفادة من نتائج تحلیل تق
للتحقق من أن متوسط اإلجابات  )T( أن قیمة اختبارً أیضایالحظ من خالل الجدول السابقو

 أم ال، كانت جمیعها ذات داللة التي تعبر عن الموقف الحیادي ألفراد العینة) 3(یزید عن القیمة 
حیث الحد األدنى ) 3(القیمة وكانت جمیع المتوسطات تزید عن  0.05حصائیة عن مستوى إ

ویشیر ذلك الن متوسط اإلجابة على كل فقرة من فقرات البعد یزید ، 3.15لمتوسطات اإلجابة بلغ 
، ویشیر ذلك الن موقف أفراد 0.05حصائیة، عند مستوى زیادة جوهریة وذات داللة إ) 3(ة عن القیم

  . حو الموقف اإلیجابيیتجه ن" استراتیجیة تقییم األداء" بعد عینة الدراسة تجاه
) 0.80(بانحراف معیاري ) 5 من 3.43(حیث أن المتوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ   

استراتیجیة تقییم "ویشیر ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات بعد % 69ووزن نسبي 
 في قطاع غزة تقوم بتقییم من قبل أفراد عینة الدراسة، وهذا یشیر إلي أن الجامعات الفلسطینیة" األداء

وهذا یتطلب من الجامعات الفلسطینیة استغالل نتائج  العاملین في الجامعات،  اإلداریینأداء الموظفین
  .تقییم أداء العاملین لدیها في تعزیز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف

  
  ".استراتیجیة التحفیز" النتائج المتعلقة بالبعد الثالث -3

 "استراتیجیة التحفیز  "هم نتائج التحلیل اإلحصائي لفقرات البعد الثالثألفیما یلي عرض 
 حیث تم حساب الوسط ،"أبعاد استراتیجیات إدارة الموارد البشریة"الذي یندرج تحت المجال األول 

الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط 
 واالنحراف المعیاري والوزن النسبي للدرجة الكلیة للبعد، كما تم التحقق من مساواة الحسابي العام

التي تعبر عن الدرجة الحیادیة باستخدام اختبار ) 3(متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقیمة 
)One Sample T-Test( والجدول ،)یوضح نتائج التحلیل) 31.  
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  ) 31(جدول 
  "استراتیجیة التحفیز" بالبعد الثالث نتائج التحلیل المتعلقة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

قیمة 
  tاختبار 

القیمة 
  الترتیب  sigاالحتمالیة 

 5 0.001 3.32 %55 1.05 2.77  .تمتلك الجامعة سیاسات تحفیز واضحة
تقـــوم الجامعـــة بعمـــل مراجعـــة دوریـــة ألنظمـــة 

  .ستخدمةالتحفیز والمكافآت الم
2.63 0.96 53% 5.80 0.000 6 

 تقیـیم –تحلیل العمـل (تستخدم الجامعة نماذج 
  .عند منحها الحوافز) األداء

2.81 1.03 56% 2.81 0.005 3 

: تــربط الجامعــة مــنح الحــوافز بالمعــاییر التالیــة
  ). الخبرة الكفاءة–األقدمیة (

2.78 1.10 56% 2.98 0.003 4 

أنظمـة التحفیـز المـالي تقـوم الجامعـة باسـتخدام 
  ). أجور– مكافآت –رواتب (المباشر 

2.78 1.13 56% 2.89 0.004 4 

تقـوم الجامعـة باسـتخدام أنظمـة التحفیـز المـالي 
 اإلجـــازات –التـــأمین الـــصحي (غیـــر المباشـــر 

 خــــــــــــدمات – أنظمــــــــــــة التقاعـــــــــــد –الطبیـــــــــــة 
  ).الموظفین

3.06 1.12 61% 0.89 0.377 1 

لحــوافز غیــر المالیـــة تقــوم الجامعــة باســتخدام ا
 – مرونــة العمــل –تــوفیر بیئــة عمــل مناســبة (

  ).أداء العمل من خارج مكان العمل
2.97 1.06 59% 0.43 0.666 2 

   0.006 2.80 %57 0.88 2.84 الدرجة الكلیة للبعد
  .األوزان النسبیة في الجدول مقربة ألقرب عدد صحیح

  
تقوم الجامعة باستخدام أنظمة "تنص على ، أن الفقرة التي )31(یتضح من خالل الجدول   

 خدمات – أنظمة التقاعد – اإلجازات الطبیة –التأمین الصحي (التحفیز المالي غیر المباشر 
، )5 من 3.06( جاءت في المرتبة األولى من حیث قیمة الوسط الحسابي التي بلغت ")الموظفین

ة على هذه الفقرة من قبل أفراد عینة ویشیر ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافق% 61بوزن نسبي 
الدراسة وهذا یشیر إلي أن الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تقوم باستخدام أنظمة التحفیز المالي 

  .الغیر مباشر
وفي المرتبة األخیرة من حیث قیمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد الفقرة التي تنص على    
 من 2.63(بوسط حسابي "  ألنظمة التحفیز والمكافآت المستخدمةتقوم الجامعة بعمل مراجعة دوریة"
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، وتشیر هذه القیمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة من وجهة %53ووزن نسبي ) 5
 .نظر أفراد عینة الدراسة

للتحقق من أن متوسط اإلجابات  )T(ًویالحظ من خالل الجدول السابق أیضا أن قیمة اختبار  
التي تعبر عن الموقف الحیادي ألفراد العینة أم ال، كانت معظمها ذات داللة ) 3(عن القیمة یزید 

 ما عدا الفقرة السادسة والسابعة كانت غیر دالة إحصائیة عند مستوى )0.05(إحصائیة عند مستوى 
ل ، ویشیر ذلك الن متوسط اإلجابة على ك)3(، وكانت غالبیة المتوسطات تقل عن القیمة )0.05(

، ویشیر ذلك الن 0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) 3(فقرة من فقرات البعد یقل عن القیمة 
  .یتجه نحو الموقف اإلیجابي" استراتیجیة التحفیز"موقف أفراد عینة الدراسة تجاه بعد 

) 0.88(بانحراف معیاري ) 5 من 2.84(حیث أن المتوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ 
" ویشیر ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات بعد استراتیجیة التحفیز% 57ووزن نسبي 

من قبل أفراد عینة الدراسة، وهذا یشیر إلى أن الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تطبق سیاسة 
ویعزو الباحث خروج هذه النتائج بهذا الشكل إلى عدم التحفیز للموظفین العاملین في الجامعات، 

ء الجامعات الفلسطینیة االهتمام الكافي لمبدأ التحفیز حیث أن إجابات العینات المستطلعة كانت إعطا
ایجابیة ولكن بدرجة متوسطة مما یعني أن العاملین یطمحون إلى درجة أكبر من االهتمام بمبدأ 

حث عن إیجاد ًالتحفیز وهذا بدوره یوصي إدارات الجامعات بالعمل جدیا لالرتقاء بأنظمة التحفیز والب
  .السیاسات األفضل للتحفیز

التي حثت ) 2013المقادمة، (استراتیجیة التحفیز مع دراسة "وقد توافقت نتائج البعد الثالث 
العمل على تحفیز الموظفین لتقدیم معارف وخبرات جدیدة للعمل من خالل تشجیعهم واحترام على 

كاظم (ًفكار، واتفقت أیضا النتائج مع دراسة آرائهم ووضع أنظمة وآلیات إداریة تسهل وتقدر هذه األ
 في نظام الحوافز المعمول به في جامعة القادسیة، مما ینعكس ًاعلى أن هناك ضعف) 2008وعلي، 

ًسلبا على مستوى المعیشة للعاملین، فضال عن ضعف الحاجز في إنجاز الواجبات المناطة بهم ، وأنها ً
  .عنویةبحاجة إلى تطویر الحوافز المادیة والم

یلخص نتائج الدرجة الكلیة ألبعاد استراتیجیات إدارة الموارد البشریة، حیث نجد ) 32(والجدول   
 3.43(جاء في المرتبة األولى من بین باقي األبعاد بمتوسط " استراتیجیة تقییم األداء"أن البعد الثاني 

، )5 من 3.41(بمتوسط حسابي " استراتیجیة االستقطاب"، في المرتبة الثانیة جاء البعد األول )5من 
، حیث بلغ )5 من 2.84(بمتوسط حسابي " استراتیجیة التحفیز"وفي المرتبة األخیرة جاء البعد 

وتشیر هذه القیمة % 66بوزن نسبي ) 5 من 3.29(المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة للمجال ككل 
البشریة في الجامعات الفلسطینیة في لوجود درجة متوسطة من تطبیق أبعاد استراتیجیات إدارة الموارد 

وهذا یتطلب من الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة أن تولي إستراتیجیات إدارة الموارد قطاع غزة، 
ًالبشریة اهتماما أكبر ضمن خططها اإلستراتیجیة العامة كون أن العامل البشري فیها یعتبر من أهم 
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إلى أن هناك ) 2004شبیر، (تائج الدراسة مع دراسة عناصر تحقیق أهدافها وغایاتها، وقد اتفقت ن
عدم وجود عنایة كافیة بتخطیط وتطویر عملیة تنمیة الموارد البشریة من خالل العدید من الممارسات 

  .غیر اإلیجابیة، وعدم وجود خطط معتمدة ومكتوبة لتطویر إدارة الموارد البشریة
  
  ) 32(جدول 

  لكلیة لكل بعد من أبعاد استراتیجیات إدارة الموارد البشریةنتائج التحلیل المتعلقة بالدرجة ا

  البعد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

قیمة 
 tاختبار 

القیمة 
  الترتیب sigاالحتمالیة 

  2 0.000 8.65 %68 0.73 3.41  استراتیجیة االستقطاب
  1 0.000 8.23 %69 0.80 3.43 استراتیجیة تقییم األداء

  3 0.006 2.80 %57 0.88 2.84 استراتیجیة التحفیز

   0.000 5.96 %66 0.73 3.29 الدرجة الكلیة للمجال
  .األوزان النسبیة في الجدول مقربة ألقرب عدد صحیح

  
  ". العاملین أداءكفاءة "الثانيتحلیل النتائج المتعلقة بالمجال  .ب

المجال الثاني الذي یمثل المتغیر التابع ألهم نتائج التحلیل اإلحصائي لفقرات فیما یلي عرض 
 حیث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن ،" العاملین أداءكفاءة "ضمن هذه الدراسة

النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعیاري والوزن 
م التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات المجال للقیمة النسبي للدرجة الكلیة للمجال، كما ت

) 33(، والجدول )One Sample T-Test(التي تعبر عن الدرجة الحیادیة باستخدام اختبار ) 3(
  ." العاملین أداءكفاءة"المجال الثاني یوضح نتائج التحلیل المتعلقة بفقرات 

  
  ) 33(جدول 
  " العاملین أداءكفاءة" الثاني نتائج التحلیل المتعلقة بالمجال

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

 tقیمة اختبار 
القیمة 

االحتمالیة 
sig 

  الترتیب

ــــــوم الجامعــــــة بتطــــــویر ورفــــــع كفــــــاءة   أداءتق
العاملین من خالل مبـدأ تطـویر الكفـاءة ونقـل 

  .الخبرات لهم
3.25 1.05 65% 3.65 0.000 2 

امعـة قنـوات اتـصال وتواصـل فعالــة تعتمـد الج
  .ما بین جمیع العاملین واإلدارات العاملة

3.35 1.04 67% 5.19 0.000 1 
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  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

 tقیمة اختبار 
القیمة 

االحتمالیة 
sig 

  الترتیب

تقــدر إدارة الجامعــة أهمیــة إســتراتیجیة المــوارد 
  أداءالبـــــــشریة ودورهـــــــا فـــــــي تطـــــــویر كفـــــــاءة

  .العاملین
3.21 1.03 64% 3.07 0.002 3 

تلعـــــب طـــــرق االســـــتقطاب المـــــستخدمة فـــــي 
ًورا فـــاعال فـــي تطـــویر كفــــاءةالجامعـــة د   أداءً

  .العاملین
3.19 0.97 64% 2.98 0.003 5 

تــــؤدي نظــــم تقیــــیم األداء المعمــــول بهــــا فــــي 
  أداءالجامعــة إلــى العمــل علــى تطــویر كفــاءة

  .العاملین
3.12 1.01 62% 1.76 0.079 8 

ـــــــي  ـــــــز المـــــــستخدمة ف تـــــــساهم أنظمـــــــة التحفی
  .الجامعة في زیادة رضا العاملین

2.97 1.07 59% 0.49 0.624 9 

تعتمــد الجامعــة اســتراتیجیة التــدریب والتطــویر 
 العـــاملین  أداءلرفـــع كفـــاءة) للمـــوارد البـــشریة(

في جمیع المستویات لضمان الكفاءة والجـودة 
  .التشغیلیة

3.20 1.17 64% 2.53 0.012 4 

ــــیم أداء العــــاملین المــــستخدم  یظهــــر نظــــام تقی
  .بالجامعة تحسن في إنتاجیة العاملین

3.16 1.02 63% 2.32 0.021 7 

یــتم إبــالغ العــاملین بنتــائج تقیــیمهم لالســتفادة 
  .منه في تطویر أدائهم

3.17 1.29 63% 1.95 0.053 2 

   0.003 2.98 %66 0.73 3.29 الدرجة الكلیة للمجال

  .األوزان النسبیة في الجدول مقربة ألقرب عدد صحیح  

  
تعتمد الجامعة قنوات اتصال  "ة التي تنص على ، أن الفقر)33( من خالل الجدول یتضح  

جاءت في المرتبة األولى من حیث قیمة " وتواصل فعالة ما بین جمیع العاملین واإلدارات العاملة
ویشیر ذلك لوجود درجة % 67، بوزن نسبي )5 من 3.35(المتوسط الحسابي لإلجابات والتي بلغت 

 قبل أفراد عینة الدراسة وهذا یشیر إلي أن الجامعات ُمتوسطة جدا من الموافقة على هذه الفقرة من
الفلسطینیة في قطاع غزة تعتمد على قنوات اتصال وتواصل بین جمیع العاملین واإلدارات العاملة 

  .الجامعات

بینما في المرتبة األخیرة من حیث قیمة الوسط الحسابي لفقرات المجال نجد الفقرة التي تنص   
 2.97(بوسط حسابي  "یز المستخدمة في الجامعة في زیادة رضا العاملینتساهم أنظمة التحف"على 
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ً، وتشیر هذه القیمة لوجود درجة متوسطة أیضا من الموافقة علیها من قبل %59ووزن نسبي ) 5من 
وهذا یؤكد إلى أن أنظمة وسیاسات التحفیز التي یتم العمل بها في الجامعات أفراد عینة الدراسة، 

 من طاع غزة ال تلبى طموح العاملین، وأن العاملین یحتاجون إلى ما هو أفضلالفلسطینیة في ق
 .شعور بالرضامن أجل الذلك الموجود والذي یمثل الحد االدنى، و

على فقرات المجال  اإلجابات اتللتحقق من أن متوسط) T(نتائج اختبار یالحظ من خالل و  
  كما نالحظ أن قیم أم ال،عینة الدراسةألفراد التي تعبر عن الموقف الحیادي ) 3( عن القیمة تزید
 باستثناء الفقرة الخامسة والسادسة )0.05(حصائیة عن مستوى  كانت غالبیتها ذات داللة إختباراال

وكانت غالبیة المتوسطات تزید عن القیمة  ، )0.05(والفقرة التاسعة غیر دالة إحصائیة عند مستوى 
زیادة ) 3( یزید عن القیمة المجال على كل فقرة من فقرات ویشیر ذلك الن متوسط اإلجابة، )3(

  موقف أفراد عینة الدراسة تجاهأن ذلك ویعني، )0.05(حصائیة، عند مستوى هریة وذات داللة إجو
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة یتجه نحو الموقف اإلیجابي، "  العاملین أداءكفاءة"مجال 

 عالقة ایجابیة بین كفاءة وفعالیة إستراتیجیات االختیار حیث أثبتت وجود) 2006الحیاصات، (
في المنظمات الصحفیة وأدائها المؤسسي، كما توجد عالقة ایجابیة بین كفاءة ) االستقطاب(والتعیین 

  .وفعالیة إستراتیجیات تقییم أداء العاملین وأدائها المؤسسي في المنظمات الصحفیة
) 0.73(بانحراف معیاري ) 5 من 3.29(ال ككل بلغ حیث أن المتوسط الحسابي العام للمج  

ویشیر ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذا المجال من قبل أفراد عینة % 66ووزن نسبي 
  أداءالدراسة، وهذا یشیر إلي أن الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تقوم بتطبیق مبدأ تطویر كفاءة

  .املین أنهم یأملون بما هو أفضل من أجل تطویر كفاءاتهممن رأي العهنا ونستنتج العاملین، 

  
  اختبار ومناقشة فرضیات الدراسة: ًثالثا

  : الفرضیة الرئیسة األولى
مستوى داللة عند  ذات داللة إحصائیة فروقتوجد ال  "تنص على األولى الفرضیة الرئیسیة

)α≤0.05(عات الفلسطینیة في قطاع غزة  في واقع استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في الجام
  ".) غزة، الجامعة اإلسالمیة، جامعة األقصى-جامعة األزهر(تعزى لمتغیر المؤسسة 

الختبار الفرضیة ) One Way ANOVA(تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي 
الموارد التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في واقع استراتیجیات إدارة ) Ho(العدمیة 

) H1(البشریة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر المؤسسة، مقابل الفرضیة البدیلة 
التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائیة في واقع استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في الجامعات 

  .وضح نتیجة االختبارأدناه ی) 34(الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر المؤسسة، والجدول 
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  )34(جدول 

  للتحقق من الفروق في استراتیجیات إدارة الموارد البشریة تعزى لمتغیر المؤسسة) ANOVA(نتائج اختبار 
 F-test Sig االنحراف المعیاري الوزن النسبي الوسط الحسابي  الجامعة

 0.66 %61 3.04جامعة األزهر
 0.58 %74 3.72الجامعة اإلسالمیة

 0.68 %58 2.90جامعة األقصى
40.48 0.000 

یتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي لواقع استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في 
الجامعات الفلسطینیة  في قطاع غزة من وجهة نظر الموظفین الذین یعملون في جامعة األزهر بلغ 

، في حین بلغ %74ون في الجامعة اإلسالمیة ، بینما بلغ الوزن النسبي للموظفین الذین یعمل61%
، وتشیر قیمة داللة االختبار %58 جامعة األقصى  فيالوزن النسبي للموظفین الذین یعملون

 ویعني )0.05(لوجود فروق جوهریة وذات داللة إحصائیة عند مستوى ) Sig = 0.000(المحسوبة 
تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند ذلك رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة التي 

 في واقع استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع )0.05(مستوى داللة 
  .غزة تعزى لمتغیر المؤسسة

أدناه ) 35( للمقارنات البعدیة والجدول) LSD(ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار 
  .یوضح نتیجة االختبار

  
  )35(جدول 

للتعرف على فروق واقع االستراتیجیات في إدارة الموارد البشریة تعزى لمكان ) LSD(نتائج اختبار 
  العمل

 Sig الفروق بین المتوسطات الجامعة الجامعة
*-0.675 الجامعة اإلسالمیة  جامعة األزهر 0.000 
 0.211 0.138 جامعة األقصى

*0.813 األقصى الجامعة اإلسالمیة  0.000 

  0.05دالة إحصائیة عند مستوى *
  

للمقارنات البعدیة نستنتج بأنه یوجد فروق ) LSD(من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار 
 بین جامعة األزهر والجامعة اإلسالمیة لصالح الجامعة )0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

لك كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة درجة، كذ) 0.675(اإلسالمیة بفارق في المتوسط بمقدار 
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 بین الجامعة اإلسالمیة وجامعة األقصى لصالح الجامعة اإلسالمیة بفارق في )0.05(عند مستوى 
  .درجة) 0.813(المتوسط بمقدار 

عدم وجود فروق ذات داللة  "ًوبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضیة التي تفترض 
ع استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في الجامعات الفلسطینیة  في واق)0.05( عند مستوى إحصائیة

  .المؤسسةفي قطاع غزة تعزى لمتغیر 
وهذا یتطلب توصیة لجامعتي األقصى واألزهر بإعادة تقییم ودراسة واقع استراتیجیات إدارة 

انت الموارد البشریة لدى جامعاتهم من أجل الوصول إلى نتائج أفضل مما هي علیه اآلن، حیث ك
  .نتائجهم كما هو موضح أعاله إیجابیة بدرجة متوسطة

  
  : الفرضیة الرئیسة الثانیة

مستوى داللة   عند ذات داللة إحصائیةفروقتوجد ال  "تنص علىالفرضیة الرئیسة الثانیة 
)α≤0.05( العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر  أداءفي مستوى كفاءة 

  ".)غزة، الجامعة اإلسالمیة، جامعة األقصى-عة األزهرجام( المؤسسة
الختبار الفرضیة ) One Way ANOVA(تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي 

 العاملین في  أداءالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى كفاءة) Ho(العدمیة 
التي تفترض ) H1(مؤسسة، مقابل الفرضیة البدیلة الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر ال
 العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع  أداءوجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى كفاءة

  .أدناه یوضح نتیجة االختبار) 36(غزة تعزى لمتغیر المؤسسة، والجدول 
  

  )36(جدول 
 العاملین في الجامعات تعزى  أداءكفاءةللتحقق من الفروق في مستوى ) ANOVA(نتائج اختبار 

  لمتغیر المؤسسة

 الجامعة
الوسط 

 الحسابي
 الوزن النسبي

االنحراف 
 المعیاري

F-test Sig 

 0.82 %58 2.88جامعة األزهر
 0.67 %75 3.73الجامعة اإلسالمیة

 0.86 %53 2.66جامعة األقصى
45.87 0.000 

  
 العاملین  في الجامعات  أداءنسبي في مستوى كفاءةیتضح من الجدول السابق أن الوزن ال

، بینما %58الفلسطینیة  في قطاع غزة من وجهة نظر الموظفین الذین یعملون في جامعة األزهر بلغ 
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وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة ، %75بلغ الوزن النسبي للموظفین الذین یعملون في الجامعة اإلسالمیة 
یما یتعلق بمستوى توفر الكفاءات البشریة لدى العاملین في الجامعة ف) 2013المقادمة، (مع دراسة 

ً، وهي نسبة متقاربة جدا، في حین بلغ الوزن النسبي %75.90اإلسالمیة حیث بلغت ما نسبته 
 = Sig(، وتشیر قیمة داللة االختبار المحسوبة %53للموظفین الذین یعملون في جامعة األقصى 

 ویعني ذلك رفض الفرضیة )0.05(وذات داللة إحصائیة عند مستوى لوجود فروق جوهریة ) 0.000
العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

  .مكانال العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر  أداء في مستوى كفاءة)0.05(
أدناه ) 37(للمقارنات البعدیة والجدول ) LSD(م استخدام اختبار ولمعرفة اتجاه الفروق ت

  .یوضح نتیجة االختبار
  )37(جدول 

   العاملین في الجامعات تعزى لمكان العمل أداءللتعرف على فروق في مستوى كفاءة) LSD(نتائج اختبار 
 Sig الفروق بین المتوسطات الجامعة الجامعة

*-0.852 الجامعة اإلسالمیة  0.000 
 جامعة األزهر

 0.105 0.218 جامعة األقصى
*1.071 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمیة  0.000 

  0.05دالة إحصائیة عند مستوى *

  
للمقارنات البعدیة نستنتج بأنه یوجد فروق ) LSD(من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار 

لجامعة اإلسالمیة لصالح الجامعة  بین جامعة األزهر وا)0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
درجة، في حین كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند ) -0.852(اإلسالمیة وكان متوسط الفروق 

 بین الجامعة اإلسالمیة وجامعة األقصى لصالح الجامعة اإلسالمیة وكان متوسط 0.05مستوى 
  .درجة) 1.071(الفروق 

عدم وجود فروق ذات داللة "ة التي تفترض ًوبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضی
 في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة  العاملین أداءكفاءة في )0.05( عند مستوى إحصائیة

  ."المؤسسةتعزى لمتغیر 
 العاملین  أداءجامعة األقصى بأن تسعى لتطویر كفاءةالباحث في هذا الجانب وصي یو

  .العاملین  أداءكفاءة الدراسة في تغییر واقع فادة من نتائج هذهإلاإلداریین لدیها وا
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  :الفرضیة الرئیسة الثالثة
 ذات داللة إحصائیة  ارتباطیه موجبةوجود عالقةعدم " على  الفرضیة الرئیسة الثالثةتنص
استراتیجیة االستقطاب،  ( استراتیجیات إدارة الموارد البشریة أبعاد تطبیقبین، %5عند مستوى 

 العاملین في الجامعات  أداء ومستوى كفاءة)األداء، استراتیجیة التحفیزاستراتیجیة تقییم 
  ".الفلسطینیة في قطاع غزة

ویتفرع من هذه الفرضیة ثالث فرضیات فرعیة، تم التحقق من صحتها من خالل حساب 
ین،  العامل أداءمعامل ارتباط بیرسون لقیاس العالقة بین األبعاد الفرعیة للمجال األول و مجال كفاءة

التي تفترض عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة ) Ho(ًحیث إحصائیا یتم اختبار الفرضیة العدمیة 
التي تفترض وجود عالقة ذات داللة إحصائیة، ویتم الحكم على نتیجة ) H1(مقابل الفرضیة البدیلة 

الفرضیة العدمیة حیث یتم رفض ) Sig(ًاالختبار بناء على قیمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار 
 ویقال عندها أن )0.05 (أقل من مستوى) Sig(والتوصل لصحة الفرضیة البدیلة في حال كانت قیمة 

االختبار معنوي ویعني ذلك وجود عالقة حقیقیة وذات داللة إحصائیة، ویتم قبول الفرضیة العدمیة في 
  .قة ذات داللة إحصائیة ونستنج عند إذن عدم وجود عال)0.05(أعلى من ) Sig(حال كانت قیمة 

یوضح نتائج اختبار وجود عالقة بین المتغیرات المستقلة الذي ) 38(جدول الوفیما یلي 
، والمتغیر التابع المتمثل في )استراتیجیة االستقطاب، استراتیجیة تقییم األداء، استراتیجیة التحفیز(
  ". العاملین أداءكفاءة"

  )38(جدول 
  یسیة والفرضیات الفرعیة ذات العالقة بهانتائج اختبار الفرضیة الرئ

  المتغیر التابع
  المتغیرات المستقلة   العاملین أداءكفاءة

  عدد اإلجابات
) N(  

  معامل ارتباط بیرسون
)r(  

  مستوى الداللة
)Sig.(  

  0.000  *0.80  231  استراتیجیة االستقطاب
  0.000  *0.84 231  استراتیجیة تقییم األداء

  0.000  *0.83 231  استراتیجیة التحفیز
استراتیجیات إدارة الموارد (المجال األول ككل 

  )البشریة
231 0.89*  0.000  

  .0.05دالة إحصائیة عند مستوى  *
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  : یتضح من خالل الجدول السابق ما یلي
  : بالنسبة للفرضیة الفرعیة األولى -1

تراتیجیة  بین تطبیق اس)0.05(وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم "
  ."قطاع غزة العاملین في الجامعات الفلسطینیة في  أداءاالستقطاب وكفاءة

والمتغیر التابع " استراتیجیة االستقطاب"بلغ معامل ارتباط بیرسون بین المتغیر المستقل 
 )0.05(وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائیة عند مستوى ) r = 0.80(، " العاملین أداءكفاءة"

، ویشیر ذلك لوجود عالقة طردیة قویة وجوهریة )Sig = 0.000(یمة الداللة المحسوبة حیث بلغت ق
 العاملین  أداءوذات داللة إحصائیة بین تطبیق استراتیجیة االستقطاب في الجامعات الفلسطینیة وكفاءة

  أداءبحیث انه كلما كان هناك تطبیق إلستراتیجیة االستقطاب سیؤدي ذلك إلي رفع مستوى كفاءة
والتوصل لصحة ) Ho(العاملین في الجامعات الفلسطینیة، وبذلك نستنتج رفض الفرضیة العدمیة 

بین تطبیق  )0.05( عند مستوى  عالقة ذات داللة إحصائیةوجود"الفرضیة البدیلة التي تفترض 
 نتیجة، وهذه ال "قطاع غزة العاملین في الجامعات الفلسطینیة في  أداءاستراتیجیة االستقطاب وكفاءة

  . تتفق مع فرضیة الباحثال
  

  :الثانیة بالنسبة للفرضیة الفرعیة -2
 بین تطبیق استراتیجیة تقییم األداء )0.05(وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم "

  ."قطاع غزة العاملین في الجامعات الفلسطینیة في  أداءوكفاءة
والمتغیر التابع " استراتیجیة تقییم األداء"بلغ معامل ارتباط بیرسون بین المتغیر المستقل 

 )0.05(وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائیة عند مستوى ) r = 0.84(، " العاملین أداءكفاءة"
، ویشیر ذلك لوجود عالقة طردیة ایجابیة قویة )Sig = 0.000(حیث بلغت قیمة الداللة المحسوبة 

 العاملین في الجامعات  أداءتیجیة تقییم األداء وكفاءةوجوهریة وذات داللة إحصائیة بین تطبیق استرا
الفلسطینیة في قطاع غزة بحیث انه كلما كان هناك تطبیق استراتیجیة تقییم أداء الموظفین سیؤدي ذلك 

 العاملین في الجامعات الفلسطینیة، وبذلك نستنتج رفض الفرضیة العدمیة  أداءإلي رفع مستوى كفاءة
)Ho (عند مستوى  عالقة ذات داللة إحصائیةوجود"فرضیة البدیلة التي تفترض والتوصل لصحة ال 
 العاملین في الجامعات الفلسطینیة في  أداءتطبیق استراتیجیة تقییم األداء وكفاءة بین )0.05(

  . تتفق مع فرضیة الباحث ال، وهذه النتیجة"قطاع غزة
  
  :الثالثة بالنسبة للفرضیة الفرعیة -3

 تطبیق استراتیجیة التحفیز )0.05(ات داللة إحصائیة عند مستوى وجود عالقة ذعدم "
  ."قطاع غزة العاملین في الجامعات الفلسطینیة في  أداءوكفاءة
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 كفاءة"والمتغیر التابع " استراتیجیة التحفیز"بلغ معامل ارتباط بیرسون بین المتغیر المستقل 
 حیث بلغت )0.05(لة إحصائیة عند مستوى وكان هذا االرتباط ذو دال) r = 0.83(، " العاملینأداء

، ویشیر ذلك لوجود عالقة طردیة ایجابیة قویة وجوهریة وذات )Sig = 0.000(قیمة الداللة المحسوبة 
 العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع  أداءداللة إحصائیة بین تطبیق استراتیجیة التحفیز وكفاءة

 العاملین في الجامعات  أداءللعاملین سیؤدي إلي زیادة كفاءةغزة بحیث انه كلما كان هناك تحفیز 
والتوصل لصحة الفرضیة البدیلة التي تفترض ) Ho(الفلسطینیة، وبذلك نستنتج رفض الفرضیة العدمیة 

أداء تطبیق استراتیجیة التحفیز وكفاءة  بین )0.05( عند مستوى  عالقة ذات داللة إحصائیةوجود"
  . تتفق مع فرضیة الباحث ال، وهذه النتیجة"ةقطاع غزالفلسطینیة في العاملین في الجامعات 

  تطبیقأبعاد"وبشكل عام یمكن مالحظة أن قیمة معامل االرتباط بین المجال األول ككل    
وكان ) r = 0.89(، قد بلغت " العاملین أداءكفاءة"والمتغیر التابع " استراتیجیات إدارة الموارد البشریة

 ویشیر ذلك لوجود عالقة طردیة ایجابیة قویة بین )0.05( داللة إحصائیة عند مستوى اهذا االرتباط ذ
 العاملین في الجامعات الفلسطینیة  أداءتطبیق أبعاد استراتیجیات إدارة الموارد البشریة وتحقیق كفاءة

ي إلي في قطاع غزة، بحیث أنه كلما ارتفع مؤشر تطبیق استراتیجیات إدارة الموارد البشریة سیؤد
الطهراوي، (، وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة  العاملین في الجامعات الفلسطینیة أداءتحقیق كفاءة

والتي أظهرت نتائجها أن استراتیجیات تنمیة الموارد البشریة ساهمت بشكل إیجابي في تطویر ) 2010
  .األداء المؤسساتي بشكل عام

  
عدم "رضیة الرئیسة للدراسة والتي تفترض صحة الفعدم ومن خالل ما سبق یمكن التوصل ل

أبعاد استراتیجیات إدارة الموارد البشریة  بین )0.05(وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
  ". العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة أداءوكفاءة

     
قة ارتباطیه التي أثبتت أن هناك عال) 2008الضمور، (وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

تحلیل وتصمیم العمل وتخطیط الموارد (إیجابیة ذات داللة إحصائیة بین أنشطة إدارة الموارد البشریة 
البشریة واستقطاب الموارد البشریة واختیار الموارد البشریة وتدریب وتطویر الموارد البشریة وتحفیز 

خطیط االستراتیجي إلدارة الموارد البشریة في وممارسة الت) ٕالموارد البشریة وادارة أداء الموارد البشریة
  .الوزارات األردنیة
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  )39(جدول 
  یوضح نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة

  نتیجة السؤال  السؤال
واقــع إســتراتیجیات إدارة المــوارد البــشریة مــا  - 1

  ؟في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة
وجود درجة متوسطة من االهتمام في تطبیق أبعاد 

راتیجیات إدارة الموارد البشریة وعدم إعطاء است
  .إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة الجهد المطلوب لها

هــــــل توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــه إحــــــصائیة  -2
غـــــزة، -جامعـــــة األزهـــــر(تعـــــزى للمؤســـــسة 

فــي ) الجامعــة اإلســالمیة، جامعــة األقــصى
واقع استراتیجیات إدارة الموارد البـشریة فـي 

  ؟ في قطاع غزةالجامعات الفلسطینیة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في واقع 
استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في الجامعات 

  .الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر المؤسسة

 العــــــــاملین فــــــــي  أداءمــــــــا مــــــــستوى كفــــــــاءة -3
  ؟الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تقوم بتطبیق 
 العاملین، وهناك شعور  أداءطویر كفاءةمبدأ ت

إیجابي من العاملین نحو ذلك ولكن یستنتج من 
النسب التي أظهرتها نتائج استطالع رأي العاملین 
أنهم یأملون بما هو أفضل من أجل تطویر 

  .كفاءاتهم
هــــــل توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــه إحــــــصائیة  -4

غـــــزة، -جامعـــــة األزهـــــر(تعـــــزى للمؤســـــسة 
فــي ) امعــة األقــصىالجامعــة اإلســالمیة، ج

 العـاملین فـي الجامعـات  أداءمستوى كفاءة
  ؟الفلسطینیة في قطاع غزة

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى كفاءة
 العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع أداء

  .غزة تعزى لمتغیر مكان العمل

ــــة بــــین واقــــع  -5 مــــا طبیعــــة العالقــــة االرتباطی
د البـشریة ومـستوى استراتیجیات إدارة الموار

 العــــــــــاملین فــــــــــي الجامعــــــــــات  أداءكفــــــــــاءة
  ؟الفلسطینیة في قطاع غزة

ــــــین أبعــــــاد  ــــــة إحــــــصائیة ب ــــــة ذات دالل وجــــــود عالق
  أداءاســـــــتراتیجیات إدارة المـــــــوارد البـــــــشریة وكفـــــــاءة

  .العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

  جرد بواسطة الباحث
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  )40(جدول 
  راسةیوضح مدى تحقق أهداف الد

  مكان تحقق األهداف  األهداف
التعرف على واقع إستراتیجیات إدارة الموارد 

  ؟البشریة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة
لقد بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة للمجال 

وتشیر % 66بوزن نسبي ) 5 من 3.29(ككل 
هذه القیمة لوجود درجة متوسطة من تطبیق أبعاد 

دارة الموارد البشریة في الجامعات استراتیجیات إ
الفلسطینیة في قطاع غزة، وهذا یتطلب من 
الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة أن تولي 
ًإستراتیجیات إدارة الموارد البشریة اهتماما أكبر 

  .ضمن خططها اإلستراتیجیة العامة
جامعة (الكشف عن وجود فروق تعزى للمؤسسة 

میة، جامعة غزة، الجامعة اإلسال-األزهر
في واقع استراتیجیات إدارة الموارد ) األقصى

  ؟البشریة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

تبین أن الوزن النسبي لواقع استراتیجیات إدارة 
الموارد البشریة في الجامعات الفلسطینیة  في 
قطاع غزة من وجهة نظر الموظفین الذین 

ما ، بین%61یعملون في جامعة األزهر بلغ 
بلغ الوزن النسبي للموظفین الذین یعملون في 

، في حین بلغ الوزن %74الجامعة اإلسالمیة 
النسبي للموظفین الذین یعملون في جامعة 

، وهذا یشیر لوجود فروق %58األقصى 
جوهریة وذات داللة إحصائیة عند مستوى 

ویعني ذلك رفض الفرضیة العدمیة ) 0.05(
تفترض وجود وقبول الفرضیة البدیلة التي 

فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
في واقع استراتیجیات إدارة الموارد ) 0.05(

  .البشریة تعزى لمتغیر المؤسسة
 العاملین في  أداءالوقوف على مستوى كفاءة

  ؟الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة
لقد بلغ المتوسط الحسابي العام للمجال ككل 

) 0.73(عیاري بانحراف م) 5 من 3.29(
ویشیر ذلك لوجود درجة % 66ووزن نسبي 
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  مكان تحقق األهداف  األهداف

متوسطة من الموافقة على هذا المجال من قبل 
أفراد عینة الدراسة، وهذا یشیر إلي أن 
الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تقوم 
بتطبیق مبدأ تطویر كفاءة أداء العاملین، 
ونستنتج هنا من رأي العاملین أنهم یأملون بما 

  . أجل تطویر كفاءاتهمهو أفضل من
جامعة (الكشف عن وجود فروق تعزى للمؤسسة 

غزة، الجامعة اإلسالمیة، جامعة -األزهر
 العاملین في  أداءفي مستوى كفاءة) األقصى

  ؟الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

أداء لقد تبین أن الوزن النسبي في مستوى كفاءة 
ع العاملین  في الجامعات الفلسطینیة  في قطا

غزة من وجهة نظر الموظفین الذین یعملون في 
، بینما بلغ الوزن النسبي %58جامعة األزهر بلغ 

للموظفین الذین یعملون في الجامعة اإلسالمیة 
، في حین بلغ الوزن النسبي للموظفین 75%

، وتشیر %53الذین یعملون في جامعة األقصى 
) Sig = 0.000(قیمة داللة االختبار المحسوبة 

د فروق جوهریة وذات داللة إحصائیة عند لوجو
ویعني ذلك رفض الفرضیة ) 0.05(مستوى 

العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة التي تفترض وجود 
فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 العاملین في  أداءفي مستوى كفاءة) 0.05(
الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر 

  .المكان
معرفة طبیعة العالقة بین واقع محاولة 

 استراتیجیات إدارة الموارد البشریة ومستوى كفاءة
 العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع أداء
  ؟غزة

استراتیجیات إدارة "لقد تبین أن أبعاد تطبیق 
كمتغیر مستقل وبین المتغیر " الموارد البشریة

 = r(، قد بلغت "العاملین  أداءكفاءة"التابع 

وكان هذا االرتباط ذا داللة إحصائیة عند ) 0.89
وأشار لوجود عالقة طردیة ) 0.05(مستوى 

ایجابیة قویة بین تطبیق أبعاد استراتیجیات إدارة 
 العاملین في  أداءالموارد البشریة وتحقیق كفاءة



  120 

  مكان تحقق األهداف  األهداف
الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة، بحیث أنه 

الموارد كلما ارتفع مؤشر تطبیق استراتیجیات إدارة 
 العاملین  أداءالبشریة سیؤدي إلي تحقیق كفاءة

  .في الجامعات الفلسطینیة

  جرد بواسطة الباحث
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  النتائج والتوصیات: ًرابعا
  

  :مقدمة
كـذلك التوصـیات التـي سـیتم و ألهـم النتـائج التـي توصـل إلیهـا هـذا البحـث، ًاونعرض هنـا ملخـص   

 إدارة المـوارد البــشریة ودورهــا تإلیهــا فیمـا یخــص اســتراتیجیاًاقتراحهـا بنــاء علـى النتــائج التــي تـم التوصــل 
 العـاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة فـي قطــاع غــزة، والتـي ســتعالج نقــاط الــضعف  أداءفـي تطــویر كفــاءة

  .وستساهم في تعزیز نقاط القوة
  

  : الدراسةنتائج
واختبــار الفرضــیات تــم مفــصلة لنتــائج التحلیــل الدراســة والبعــد إجــراء تحلیــل للمقــابالت الشخــصیة 

  -:التوصل إلى النتائج التالیة
ن الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة والتي تم دراستها، ال یوجد بها دائرة إلدارة الموارد إ - 1

البشریة، وأن الدائرة التي تهتم بشئون الموظفین اإلداریین بالجامعات تسمى دائرة شئون 
وظفین إلى أن تكون دائرة إدارة موارد بشریة بما الموظفین، وأن فكرة تحویل دائرة شئون الم

 .تحتویه من عناصر لم تلق الدعم والتأیید من صناع القرار في الجامعات
وجود درجة متوسطة من االهتمام في تطبیق أبعاد استراتیجیات إدارة الموارد البشریة وعدم  - 2

 .إعطاء إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة الجهد المطلوب لها
 الموارد يموظفین اإلداریین في الجامعات الفلسطینیة یشعرون بعدم االهتمام الكافي من مدیرال - 3

البشریة في تفعیل مبدأ مشاركة المدراء ورؤساء األقسام في عملیة االستقطاب، حیث أن 
 .إجاباتهم كانت ایجابیة بدرجة متوسطة

ء، كما وتخطط لتقییم أداء العاملین الجامعات الفلسطینیة لدیها استراتیجیات واضحة لتقییم األدا - 4
لدیها وتهتم بتحدید األشخاص المسئولین عن تقییم األداء، وأن هذه الجامعات تستخدم 
التكنولوجیا الحدیثة في تقییم أداء العاملین لدیها من خالل برامج محوسبة یتم إعدادها لهذا 

ذیة عكسیة سریعة تكون ّالغرض، بحیث تبسط عملیة التقییم وتنجزها بسرعة مع إعطاء تغ
 .على شكل تقاریر سهلة وواضحة

الجامعات ال تقوم باختبار األعمال المنجزة لدیها بالشكل المطلوب الذي یلبي طموحات  - 5
العاملین لدیها، مما یفقدها القدرة على المتابعة والتطویر ومعالجة وتصحیح األخطاء والتحقق 

 .امن الجودة المطلوبة للمهام التي یتم إنجازه
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ن إجابات العینات إعدم إعطاء الجامعات الفلسطینیة االهتمام الكافي لمبدأ التحفیز، حیث  - 6
المستطلعة كانت ایجابیة ولكن بدرجة متوسطة مما یعني أن العاملین یطمحون إلى درجة 

 .أكبر من االهتمام بمبدأ التحفیز
 العاملین، وهناك  أداءالجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تقوم بتطبیق مبدأ تطویر كفاءة - 7

شعور إیجابي من العاملین نحو ذلك ولكن یستنتج من النسب التي أظهرتها نتائج استطالع 
 .رأي العاملین أنهم یأملون بما هو أفضل من أجل تطویر كفاءاتهم

هناك توجه جید من العاملین اإلداریین نحو تطویر قدراتهم وكفاءاتهم بشكل منفرد وجهود ذاتیة  - 8
ذا من خالل التحاقهم ببرامج الدراسات العلیا والحصول على درجات الماجستیر، حیث وتمثل ه
 .من العاملین اإلداریین المستطلعة أرائهم یحملون درجة الماجستیر% 18.9تبین أن 

هناك ضعف شدید في نسبة استقطاب العاملین من اإلناث في الجامعات الفلسطینیة مقارنة  - 9
ات في نفس الجامعات، وهذا ما أظهرته البیانات الحقیقیة التي تم مع أعداد الطالبات والخریج

 .الحصول علیها من الجامعات
وجود فروق ذات داللة إحصائیة في واقع استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في الجامعات  -10

 .الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر المؤسسة
 العاملین في الجامعات الفلسطینیة في أداء وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى كفاءة -11

 .قطاع غزة تعزى لمتغیر مكان العمل
  أداءوجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد استراتیجیات إدارة الموارد البشریة وكفاءة -12

 -:العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة حیث تمثلت بالتالي
  أداءبین تطبیق استراتیجیة االستقطاب وكفاءة ات داللة إحصائیة ذ موجبةوجود عالقة -

  .املینالع
  أداء وكفاءةاستراتیجیة تقییم األداءبین تطبیق ات داللة إحصائیة  ذ موجبةوجود عالقة -

 .املینالع
  .املین الع أداء وكفاءةاستراتیجیة التحفیزبین تطبیق ات داللة إحصائیة  ذ موجبةوجود عالقة -
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  :توصیات الدراسة
جامعات الفلسطینیة في قطاع غزة أن تسعى جاهدة ضمن استراتیجیاتها العامة إلى على ال - 1

 توفیر الدعم الكافي لها وذلك لتتولى  العمل علىتبني فكرة استحداث إدارة موارد بشریة، مع
رعایة شئون الموظفین وتكون بدیال عن دائرة شئون الموظفین أو األفراد لما لهذا التغییر من 

 .ره ستعود على الجامعة والموظفینكبیإیجابیات 
تحتاج الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة إلى االهتمام أكثر في تطبیق أبعاد استراتیجیات  - 2

 ضمن خططها اإلستراتیجیة العامة كون العامل ٕإدارة الموارد البشریة، وافراد الحیز المناسب لها
 .االبشري فیها یعتبر من أهم عناصر تحقیق أهدافها وغایاته

 الموارد البشریة أو من یقوم بمهامهم أن یعملوا على تفعیل وتعزیز مشاركة يیتوجب على مدیر - 3
 في عملیة استقطاب العاملین للجامعة، بشكل أكبر مما هو موجودالمدراء ورؤساء األقسام 

ن مشاركة المسئول المباشر كالمدیر أو رئیس القسم في اختیار من سیعمل ضمن فریقه إحیث 
 .في اختیار الرجل المناسب للمكان المناسبتساهم 

على الجامعات الفلسطینیة أن تعزز استراتیجیات تقییم األداء لدیها وتعمل على االرتقاء  - 4
بأسالیب وأدوات تقییم األداء من خالل تطویر ودعم برامج تقییم األداء بأصحاب الخبرة 

 .داءوالكفاءة، ومواكبة كل ما هو جدید للقیام بمهمة تقییم األ
  لالستفادة من نتائج عملیة تقییم األداءعلى الجامعات بذل الجهد الكافي والمطلوب والسعي - 5

 . في تعزیز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف یساهم مماللفترة القادمة
 في أخذ القرار الصحیح، ًال االهتمام بنتائج تقییم األداء، كونها تعتبر دلیصناع القرارعلى  - 6

فادة من قدرات العاملین بما یتناسب مع مصلحة الجامعة وتحقیق إل اتساهم فيوحتى 
 .طموحات العاملین

أن تعمل الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة على تطویر استراتیجیات عملها التي تستطیع  - 7
من خاللها اختبار األعمال المنجزة ضمن دوائرها وأقسامها المختلفة وهذا بدوره یساهم في 

 . والوصول إلى أعلى حد ممكن من الجودة اإلداریةمعةتحقیق أهداف الجا
ًعلى صناع القرار في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة العمل جدیا لالرتقاء بأنظمة  - 8

 التحفیز والبحث عن إیجاد السیاسات األفضل للتحفیز بما یحقق رغبات وطموح العاملین لدیهم
اء لدى العاملین، ویساهم في تحقیق أهداف ، وذلك بدوره یعزز ویقوى االنتموشعورهم بالرضا

 . وغایاتهاالجامعة
إعادة تقییم ودراسة واقع استراتیجیات إدارة الموارد البشریة لدى على جامعتي األقصى واألزهر  - 9

ه إیجابیة بدرجة متوسطة ومتقاربة، وذلك ، حیث كانت نتائجهم كما هو موضح أعالتهمجامعا
 .ا هي علیه اآلنلوصول إلى نتائج أفضل ممل ًسعیا
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العاملون اإلداریون في جامعة األقصى یحتاجون إلى اهتمام أكبر لتطویر كفاءتهم، ویأمل  -10
 العاملین  أداء من نتائج هذه الدراسة في تغییر واقع كفاءةالباحث أن تفید جامعة األقصى

  .والسعي لتطویر كفاءتهم

  
  :دراسات مقترحة: ًخامسا

  :ت یقترح الباحث إجراء الدراسات التالیةفي ضوء ما سبق من نتائج وتوصیا
دراسة حالة الموظفین اإلداریین حملة شهادات الماجستیر في الجامعات الفلسطینیة في قطاع  - 1

 .فادة من قدراتهمإلٕغزة وامكانیة ا
دراسة واقع نسبة االستقطاب من الذكور واإلناث في سوق العمل الفلسطیني في قطاع غزة في  - 2

 .ة من الخریجینظل اإلعداد المتقارب
  . التدریب في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزةواقع استراتیجیات - 3



 

  
  
  
  
  
  
  

  قائمـة املراجــع
 
  العربیةالكتب: ًأوال     -
 الرسائل العلمیة: ًثانیا    -
 الدوریات واألبحاث وأوراق العمل: ًثالثا    -
 المواقع االلكترونیة والملتقیات والمنتدیات: ًرابعا    -
 المقابالت: ًخامسا  -
 المراجع األجنبیة : ًسادسا  -
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  عــــــة املراجــقائم
  

  الكتب العربیة: أوال
 .القرآن الكریم -
  .صحیح البخاري -
إدارة الموارد البشریة إطار نظري وحاالت عملیة، دار صفاء ): 2010(أبو شیخة، نادر  -

 .، عمان1للنشر والتوزیع ط
ومتریة ألدوات القیـاس فـي البحـوث النفـسیة  الخصائص الـسیك):2006 (أبو هاشم حسن، السید -

 .، كلیة التربیة جامع الملك سعودSPSSوالتربویة باستخدام 

الدار الجامعیة ،  كفاءة وجودة الخدمات اللوجیستیة):2002 (ثابت عبد الرحمن، إدریس -
 .اإلسكندریة

 الحكم أحمد ترجمة عبد(إستراتیجیة الموارد البشریة ): 2002(تشاندا، أشوك؛ كوبرا، شلبا؛  -
 .، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة)الخزامي

 .القوانین واألنظمة): 2004( غزة -جامعة األزهر -
 .السلوك في المنظمات، الدار الجامعیة، اإلسكندریة): 2001(حسن، راویة  -
مدخل استراتیجي لتخطیط وتنمیة الموارد البشریة، الدار الجامعیة، ): 2003(حسن، راویة  -

 .دریةاإلسكن
 اإلحـــصاء النفـــسي والتربـــوي تطبیقـــات باســـتخدام برنـــامج ):2011(حـــسن، عـــزت عبـــد الحمیـــد  -

SPSS 18دار الفكر العربي ،. 

كلیــــة - الجــــزء األول– SPSS التحلیــــل اإلحــــصائي باســــتخدام برنــــامج ):2007 (ربیــــع، أســــامة -

 .التجارة، جامعة المنوفیة، الطبعة الثانیة

 . جامعة القاهرة–ارد البشریة رؤیة إستراتیجیة، كلیة التجارة إدارة المو): 2003(زاید، عادل  -
 .إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجیة، دار غریب، القاهرة): 1983(السلمي، علي  -
 .اإلدارة العامة، مكتبة غریب، القاهرة): 1988(السلمي، علي  -
طباعة والنشر، إدارة الموارد البشریة اإلستراتیجیة، دار غریب لل): 2001(السلمي، علي  -

  .القاهرة
 .إدارة األفراد، دار الشروق، عمان: إدارة الموارد البشریة ): 2000(شاویش، مصطفى  -
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السلوك الفعال في المنظمات، الدار الجامعیة، ): 2004(عبد الباقي، صالح الدین  -
 .اإلسكندریة

، دار وائل للنشر، 1 إدارة الموارد البشریة المعاصرة بعد استراتیجي ط ):2005(، عمر عقیلي -
 . األردن–عمان 

دار الفاروق ) خالد العامري. ترجمة د(تحقیق الرضاء الوظیفي، ): 2003(كیبلر، كاي  -
 .للنشر، القاهرة

 .أدارة الموارد البشریة، مركز التنمیة اإلداریة، اإلسكندریة): 1998(ماهر، أحمد  -
 .اع للنشر والطباعة، غزةإدارة وتنمیة الموارد البشریة، إبد): 2005(المدهون، محمد  -
اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة، الدار الجامعیة، ): 2003(المرسي، جمال الدین  -

 .اإلسكندریة
 .، دار مكتبة حامد، عمانيمدخل استراتیج: إدارة الموارد البشریة): 2000(الهیتي، خالد  -
، دار ) الجدیليرلقادتلخیص ربحي عبد ا(اإلدارة اإلستراتیجیة ): 1998(یاسین، سعد  -

 .، عمان1الیازوري للنشر ط 

  
 الرسائل العلمیة: ًثانیا

قیاس مستوى الرضا الوظیفي لدى العاملین في الجامعات ): 2004(أبو رمضان، نجوى  -
 .الفلسطینیة في قطاع غزة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة غزة

تیجي لـــدى مـــدیري المنظمـــات غیـــر واقـــع التخطـــیط االســـترا): 2002(األشـــقر، إبـــراهیم یوســـف  -

 .الحكومیة المحلیة في قطاع غزة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة غزة

أجر الكفاءة وأثره على تحسین األداء في المؤسسة دراسة حالة ): 2008(حیمر، حمودي  -
 .مؤسسة التسییر السیاحي للشرق، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر

واقـــع التخطـــیط االســـتراتیجي فــي الجامعـــة اإلســـالمیة فـــي ): 2006(، إیـــاد علـــي یحیــى الــدجني -

 .ضوء معاییر الجودة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة غزة

واقع إدارة الموارد البشریة في المنظمات غیر الحكومیـة فـي قطـاع غـزة ): 2004(شبیر، رحاب  -

 .یة غزةوسبل تطویره، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالم

تنمیـــة المـــوارد البـــشریة مـــدخل اســـتراتیجي لتحقیـــق المیـــزة التنافـــسیة، ): 2008(صوشــة، ریـــاض  -

 .WWW.hrdiscussion.com/hr3132htmlرسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، متاح في 
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وظــــائف إدارة المــــوارد البــــشریة فــــي جهــــاز فعالیــــة متطلبــــات تطبیــــق ): 2009(صــــیام، محمــــد  -

 .الشرطة الفلسطینیة في قطاع غزة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة غزة

واقــــع التخطــــیط االســــتراتیجي للمــــوارد البــــشریة فــــي القطــــاع العــــام ): 2008(الــــضمور، موفــــق  -

 .األردني، رسالة دكتوراه، األكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة، عمان األردن

دور استراتیجیات تنمیة الموارد البشریة في تطویر ): 2010( رمضان مالطهراوي، عبد المنع -
األداء المؤسساتي في المنظمات غیر الحكومیة في غزة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة 

 .غزة
تفویض السلطة وأثره على كفاءة األداء، رسالة ماجستیر، المملكة ): 2003(العثمان، محمد  -

 .بیة السعودیةالعر
دور تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا ): 2013(العجرمي، عدنان  -

المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع 
 .غزة، رسالة ماجستیر، أكادیمیة اإلدارة والسیاسة، جامعة األقصى غزة

ستخدام معدالت اإلنتاجیة في بناء خطط اإلنتاج عن طریق المحاكاة ا): 2006(عودة، فؤاد  -
دراسة تطبیقیة تحلیلیة على قطاع النسیج والمالبس في قطاع غزة، رسالة ماجستیر، الجامعة 

 .اإلسالمیة غزة
استراتیجیات التنمیة البشریة ودورها في الحد من ظاهرة هجرة ): 2012(فوجو، میسون زكي  -

، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة )دراسة حالة قطاع غزة( في فلسطین الكفاءات العلمیة
 .غزة

معوقات التخطیط االستراتیجي في الجامعات الفلسطینیة في ): 2007(اللوح، منصور سلیمان  -
 .قطاع غزة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة غزة

قیق المیزة التنافسیة دراسة حالة دور الكفاءات البشریة في تح): 2013 (نالمقادمة، عبد الرحم -
 .الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة غزة

 
  وأوراق العملالدوریات واألبحاث: ًثالثا

الجمعیة المصریة إلدارة (ملخص محاضرات، إدارة الموارد البشریة، ): 2007(البرادعي، لیلى  -
 .، الجامعة األمریكیة القاهرة)الموارد البشریة

متطلبات تطبیق اإلدارة اإلستراتیجیة من وجهة نظر أعضاء الهیئة ): 2012(حنا، فاضل  -
. 28المجلد . مجلة جامعة دمشق). دراسة میدانیة(التعلیمیة في كلیة التربیة بجامعة دمشق 

 .112- 59. العدد الرابع
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المـوارد البـشریة معاییر قیاس كفاءة وفعالیـة إسـتراتیجیة إدارة ): 2006(الحیاصات، خالد محمد  -

المجلـة "وعالقتها باألداء المؤسسي في المنظمات الصحفیة األردنیة من وجهـة نظـر المـوظفین، 

 .، األردن)4(، العدد )2(المجلد األردنیة في إدارة األعمال، 

ملخص إدارة الموارد البشریة، جامعة الملك فیصل، المملكة العربیة ): 2012(الدوغان، محمد  -
 .السعودیة

تحلیــل أثــر التــدریب والتحفیــز علــى تنمیــة المــوارد البــشریة فــي البلــدان ): 2008(خ، الــداوي الــشی -

 .16-9. جامعة قاصدي مرباح ورقلة). 6(العدد . مجلة الباحث. اإلسالمیة

مجلــة . تــأثیر أنمــاط القیــادة اإلداریــة فــي مــستوى تحفیــز العــاملین): 2011(صــالح، رشــا مهــدي  -

 .جامعة البصرة. كلیة اإلدارة واالقتصاد). 19(العدد . االقتصادي الخلیجي

دور نظـــام معلومـــات المـــوارد البـــشریة فـــي تقیـــیم أداء ): 2010(صـــوریة، زاوي؛ میلـــود، تـــومي؛  -

). 7(العـــدد . مجلــة كلیــة اآلداب والعلــوم اإلنــسانیة واالجتماعیــة. المــوارد البــشریة فــي المؤســسة

 .الجزائر. بسكرة-جامعة محمد خیضر

إستراتیجیة إدارة الموارد البشریة ودورها في إنجاز إستراتیجیة ): 2007(عیسى، محمود  -
م على الرابط 8/12/2013م تم استرجاعه بتاریخ 29/6/2007المنظمة، ورقة عمل في 

http://www.alukah.net/Culture/0/913. 
تقـویم واقـع ممارسـات إدارة المـوارد البـشریة فـي رئاسـة ): 2009(؛ علي، حـسین؛ كاظم، عبد هللا -

). 2(العــــدد . )11(المجلــــد . مجلــــة القادســــیة للعلــــوم اإلداریــــة واالقتــــصادیة. جامعــــة القادســــیة

 .العراق

استراتیجیات إدارة الموارد البشریة في ظل العولمة مع اإلشارة لحالة ): 2012(كورتل، فرید  -
 .لمي مقدم للمؤتمر العلمي الدولي، جامعة الجنان لبنانالبلدان العربیة، بحث ع

العـدد . مجلـة التـدریب والتقنیـة. الحوافز وأهمیتها في رفع مـستوى العمـل): 2011(المالكي، ریم  -

متـــــــــــــــــــــــاح فـــــــــــــــــــــــي . المؤســـــــــــــــــــــــسة العامـــــــــــــــــــــــة للتـــــــــــــــــــــــدریب التقنـــــــــــــــــــــــي والمهنـــــــــــــــــــــــي). 149(

http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=205&issueNo=8. 
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 المواقع اإللكترونیة والملتقیات والمنتدیات: ًرابعا
- abahe.co.uk : أهــداف تقیــیم األداء، األكادیمیــة العربیــة البریطانیــة للتعلــیم العــالي، متــاح فــي

http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-as-a-
system/human-resources-as-a-system-71.pdf 2014-4-14 بتاریخ. 

نظریات الحاجات والحوافز، موقع جمعیة ستیفیس للصحة ): 2011(رضوان، هاروني  -
م، 2014- 5-27النفسیة، تم استرجاعه على الرابط التالي بتاریخ 

http://assps.yourforumlive.com/t345-topic. 
، المنتدى )التحدیات-األهمیة-المفهوم(دراسة، اإلدارة اإلستراتیجیة ): 2009(الظاهر، نعیم  -

العربي إلدارة الموارد البشریة، الوالیات المتحدة األمریكیة، تم استرجاعه بتاریخ 
 .http://www.hrdiscussion.com/hr7543.htmlم على الرابط 8/12/2013

ـــــــشریة، تـــــــــم اســــــــترجاعه علـــــــــى الــــــــرابط التـــــــــالي بتـــــــــاریخ  - المنتــــــــدى العربـــــــــي إلدارة المــــــــوارد البــ
 .http://www.hrdiscussion.com/hr8504.htmlم، 26/12/2013

دارة الموارد البشریة الموقع اإللكتروني المنتدى العربي إل -
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  :)1(ملحق رقم 
  قائمة بأسماء السادة المحكمین

  

  مكان العمل  االســــم  .م

  الجامعة اإلسالمیة  د فارس محمود أبو معمر.أ  1
  جامعة األزهر  د سامي سلیم أبو ناصر.أ  2
  الجامعة اإلسالمیة  طیة بحریوسف ع. د  3
  الجامعة اإلسالمیة  سامي علي أبو الروس. د  4
  جامعة األزهر  محمد فارس. د  5
  جامعة األزهر  رامز بدیر. د  6
  الجامعة اإلسالمیة  وسیم الهابیل. د  7
  اإلسالمیةالجامعة   محمد المدهون. د  8
  جامعة األزهر  مؤمن الحنجوري. د  9
  امعة األزهرج  شادي التلباني. د  10
  جامعة األزهر  علي حسن أبو زید. د  11
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  ):2(ملحق رقم 
  االستبانة في صورتها األولیة

  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  حفظه هللا  /................................................السید الدكتور
  

  :السالم عليكم ورمحة ا وبركاته، وبعد   
  

اســتراتیجیات إدارة المــوارد البــشریة ودورهــا فــي تطــویر (  :اســة بعنــوانیقــوم الباحــث بــإجراء در  
ً وذلــك اســتكماال لمتطلبــات الحــصول ،) فــي قطــاع غــزة العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة أداءكفــاءة

 بغـــزة، ولهـــذا  للدراســـات العلیـــاعلـــى درجـــة الماجـــستیر فـــي اإلدارة والقیـــادة مـــن أكادیمیـــة اإلدارة والـــسیاسة
  .ستبانة التالیةالم الباحث بتصمیم االغرض قا
وللزیــادة فــي التوضــیح فــإن اســتراتیجیات إدارة المــوارد البــشریة هــي جــزء أصــیل مــن الخطــة   

اإلســتراتیجیة العامــة للمنظمــة والتــي تتعامــل مــع العنــصر البــشري الموجــود فــي المنظمــة وتعمــل علــى 
  .تحقیق رسالتها وغایتها وأهدافها

ًوایمانــا مــن الباحــث بأ   همیــة أخــذ آراء المتخصــصین لمــا لهــا مــن دور فــي إثــراء مــادة هــذا البحــث ٕ
ولمـــا لـــسعادتكم مـــن خبـــرة ودرایـــة فـــي هـــذا المجـــال نـــضع بـــین أیـــدیكم هـــذه االســـتبانة مـــن أجـــل التحكـــیم 

  .ثراءإلوا
أو اإلضـــافة والباحـــث إذ یـــثمن لكـــم جهـــودكم ویتـــرك لكـــم كامـــل الحریـــة فـــي التعـــدیل أو الحـــذف   

  .، فإنه یتقدم لكم بالشكر الجزیل على حسن تعاونكمًاسباحسب ما ترونه من
  
  

    :اسم المحكم     
    : الدرجة العلمیة  
    :جهة العمل      
    : التوقیع          

 
  محمد صبحي كحیل/الباحث
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  :عامة البیانات ال: ًأوال 
    أنثى      ذكر     :الجنس 

  

  45 – 36ن  م      35-25 من     25 أقل من :  العمر  
     55 -46 من     55 أكثر من  

  

   دكتوراه ماجستیر     بكالوریوس     دبلوم أقل من دبلوم  : المؤهل العلمي
  

  20 أكثر من  6 – 10   11- 15   16- 20    5 أقل من : سنوات الخبرة 
  

   جامعة األقصى     الجامعة اإلسالمیة    جامعة األزهر: مكان العمل   
  

   موظف إداري   رئیس قسم       نائب مدیر    مدیر دائرة:  الوظیفي المسمى
  

  :استراتیجیات إدارة الموارد البشریة : ًثانیا 

  العبارة  .م
أوافق 
  بشدة

  محاید  أوافق
غیر 
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

  : االستقطاب –أ 
            .تدرك الجامعة أهمیة االستقطاب كإستراتیجیة للموارد البشریة  1

2  
تقـــوم الجامعـــة بـــالتخطیط للمـــوارد البـــشریة قبـــل البـــدء بعملیـــة 

  .االستقطاب
          

3  
تعمل الجامعة على استقطاب األفـراد الـذین یمتلكـون المهـارات 

  .والمعارف والخبرات الكافیة ألداء مهامهم
          

4  
یـــشارك المـــدراء ورؤســـاء األقـــسام مـــع مـــدیر المـــوارد البـــشریة 

  .اببالجامعة في عملیة االستقط
          

5  
مـــــن (تلجـــــأ الجامعـــــة الســـــتخدام مـــــصادر اســـــتقطاب داخلیـــــة 

  ).من خارج الجامعة(وخارجیة ) موظفي الجامعة
          

6  
تـــستخدم الجامعـــة اإلعالنـــات كطریقـــة مـــن طـــرق االســـتقطاب 

  .الداخلي
          

7  
ـــــرة (تـــــستخدم الجامعـــــة التوصـــــیة  التزكیـــــة مـــــن أصـــــحاب الخب

  .ب الداخليكطریقة من طرق االستقطا) والمقربین
          

            .تلجأ الجامعة لالستقطاب من خریجي المعاهد والكلیات  8
            .تلجأ الجامعة لالستقطاب من المنافسین في سوق العمل  9

10  
تتـــیح الجامعـــة فرصـــة لالســـتقطاب مـــن بـــین األشـــخاص ذوي 

  .االحتیاجات الخاصة
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  العبارة  .م
أوافق 
  بشدة

  محاید  أوافق
غیر 
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

            .ستقطابفي عملیة اال) ٕذكور واناث(تسمح الجامعة بالتنوع   11

12  
تــسمح الجامعـــة بإعطــاء فـــرص متكافئــة للجمیـــع أثنــاء عملیـــة 

  .االستقطاب
          

  : تقییم األداء –ب 
            .تقوم الجامعة بدایة بتخطیط أداء العاملین  1

2  
تقـــوم الجامعـــة بتحدیـــد األهـــداف المطلـــوب تحقیقهـــا مـــن قبـــل 

  .العاملین
          

3  
 الفعـال بمــا یحقــق األداء تعمـل الجامعــة علـى تحقیــق التواصــل

  .المطلوب
          

            .تعمل الجامعة على وضع معاییر لتقییم األداء  4
            .تقوم الجامعة بتحدید األشخاص المسئولین عن تقییم األداء  5
            .تقوم الجامعة بتحدید فترات زمنیة محددة لتقییم األداء  6

7  
 طریقـة التـدرج –طریقـة النقـاط (تستخدم الجامعة طرق محـددة 

  .لتقییم األداء) وغیرها..
          

            .تستخدم الجامعة نظام التقییم االلكتروني  8
            .تقوم الجامعة باختبار األعمال المنجزة  9
            .تقوم الجامعة بدراسة وتحلیل نتائج التقییم  10

11  
تقوم الجامعـة باالسـتفادة مـن نتـائج تحلیـل تقیـیم األداء للفتـرات 

  .ادمةالق
          

  : التحفیـز –ج 

            .تمتلك الجامعة سیاسات تحفیز واضحة  1

2  
تقوم الجامعة بعمل مراجعة دوریة ألنظمة التحفیـز والمكافئـات 

  .المستخدمة
          

3  
عنـــد )  تقیـــیم األداء–تحلیـــل العمــل (تــستخدم الجامعـــة نمــاذج 

  .منحها الحوافز
          

4  
 –األقدمیـــة : (ییر التالیـــة تـــربط الجامعـــة مـــنح الحـــوافز بالمعـــا

  ).الخبرة الكفاءة
          

5  
رواتـب (تقوم الجامعة باستخدام أنظمة التحفیز المالي المباشر 

  ). أجور– مكافآت –
          

6  
تقــوم الجامعــة باســتخدام أنظمــة التحفیــز المــالي غیــر المباشــر 

ــــأمین الــــصحي ( ــــة –الت  – أنظمــــة التقاعــــد – اإلجــــازات الطبی
  .)خدمات الموظفین
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  العبارة  .م
أوافق 
  بشدة

  محاید  أوافق
غیر 
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

7  
تـوفیر بیئـة عمـل (تقوم الجامعة باستخدام الحوافز غیر المالیـة 

ـــــة العمـــــل –مناســـــبة   أداء العمـــــل مـــــن خـــــارج مكـــــان – مرون
  ).العمل

          

  

  : العاملین  أداءكفاءة: ًثالثا 

  العبارة  .م
أوافق 
  بشدة

  محاید  أوافق
غیر 
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

1  
 العـــاملین مـــن خـــالل اء أدتقـــوم الجامعـــة بتطـــویر ورفـــع كفـــاءة

  .مبدأ تطویر الكفاءة ونقل الخبرات لهم
          

2  
تعتمــد الجامعــة قنــوات اتــصال وتواصــل فعالــة مــا بــین جمیــع 

  .العاملین واإلدارات العاملة
          

3  
تقــدر إدارة الجامعــة أهمیــة إســتراتیجیة المــوارد البــشریة ودورهــا 

  . العاملین أداءفي تطویر كفاءة
          

4  
ًق االســتقطاب المــستخدمة فــي الجامعــة دورا فــاعال تلعــب طــر ً

  . العاملین أداءفي تطویر كفاءة
          

5  
تــؤدي نظــم تقیــیم األداء المعمــول بهــا فــي الجامعــة إلــى العمــل 

  . العاملین أداءعلى تطویر كفاءة
          

6  
تساهم أنظمة التحفیز المستخدمة فـي الجامعـة فـي زیـادة رضـا 

  .العاملین
          

7  
) للمـوارد البـشریة(الجامعة إستراتیجیة التدریب والتطویر تعتمد 

 العـــــاملین فـــــي جمیـــــع المـــــستویات لـــــضمان  أداءلرفــــع كفـــــاءة
  .الكفاءة والجودة التشغیلیة

          

8  
یظهر نظام تقییم أداء العاملین المستخدم بالجامعة تحـسن فـي 

  .إنتاجیة العاملین
          

9  
ســتفادة منــه فــي تطــویر یــتم إبــالغ العــاملین بنتــائج تقیــیمهم لال

  .أداؤهم
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  ):3(ملحق رقم 
  االستبانة في صورتها النهائیة

  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  األخت الفاضلة/ األخ الفاضل
  

  :السالم عليكم ورمحة ا وبركاته، وبعد   
  

یة اسـتراتیجیات إدارة المـوارد البـشر( : إلـى الوقـوف علـىدراسـةال  مـن خـالل هـذه الباحـثطمحی  
متطلـب التـي هـي ك و،) في قطاع غـزة العاملین في الجامعات الفلسطینیة أداءودورها في تطویر كفاءة

 ، بغـزة للدراسـات العلیـالحصول على درجـة الماجـستیر فـي اإلدارة والقیـادة مـن أكادیمیـة اإلدارة والـسیاسةل
 الحـــصول علـــى هـــذه وإلنجـــاز هـــذه الدراســـة یحتـــاج الباحـــث إلـــى بیانـــات تتعلـــق بالموضـــوع، ومـــن أجـــل

البیانـــات تـــم إعـــداد هـــذه االســـتبانة؛ لیـــتم مـــن خاللهـــا اســـتطالع آرائكـــم كعـــاملین فـــي إحـــدى الجامعـــات 
  .الفلسطینیة، مع العلم أن االستبانة تخص الموظفین اإلداریین فقط

اتیجیات إدارة المــوارد البــشریة، أنهــا جــزء أصــیل مــن الخطــة اســترب  المقــصودلتوضــیح فــإنول  
 وتعمـل علـى ، والتي تتعامـل مـع العنـصر البـشري الموجـود فـي المنظمـة،جیة العامة للمنظمةستراتیاال

  .تحقیق رسالتها وغایتها وأهدافها
ًوایمانـــا مـــن الباحـــث بأهمیـــة    دور العنـــصر البـــشري فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة فـــي قطـــاع غـــزة؛ ٕ

لكبیـر لمـساعدتكم وتعـاونكم إلنجـاز ًفإنني أضع بین أیدیكم هـذه االسـتبانة، معربـا عـن تقـدیري واحترامـي ا
  .هذا العمل، مع العلم أن هذه االستبانة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  

  ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
  
  

  الباحث
  محمد صبحي كحیل
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  :العامةبیانات ال: ًأوال
    أنثى      ذكر     :الجنس

  

  45 – 36 من       35-25 من     25 أقل من   :العمر
   55 -46 من   55 أكثر من  

  

   دكتوراه ماجستیر    بكالوریوس       دبلوم أقل من دبلوم   :المؤهل العلمي
  

  20 أكثر من  5 – 10   11- 15   16- 20    5 أقل من  :سنوات الخبرة
  

   جامعة األقصى     الجامعة اإلسالمیة     جامعة األزهر      :مكان العمل
  

   موظف إداري   رئیس قسم       نائب مدیر    مدیر دائرة  :مى الوظیفيالمس
  

  :إدارة الموارد البشریةاستراتیجیات : ًثانیا

  العبارة  .م
أوافق 
  بشدة

  محاید  أوافق
غیر 
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

  : االستقطاب–أ 
            .ستراتیجیة للموارد البشریةاتدرك الجامعة أهمیة االستقطاب ك  1

2  
قـــوم الجامعـــة بـــالتخطیط للمـــوارد البـــشریة قبـــل البـــدء بعملیـــة ت

  .االستقطاب
          

3  
تعمل الجامعة على استقطاب األفـراد الـذین یمتلكـون المهـارات 

  .والمعارف والخبرات الكافیة ألداء مهامهم
          

4  
یـــشارك المـــدراء ورؤســـاء األقـــسام مـــع مـــدیر المـــوارد البـــشریة 

  .ببالجامعة في عملیة االستقطا
          

5  
مـــــن (تلجـــــأ الجامعـــــة الســـــتخدام مـــــصادر اســـــتقطاب داخلیـــــة 

  ).من خارج الجامعة(وخارجیة ) موظفي الجامعة
          

6  
تـــستخدم الجامعـــة اإلعالنـــات كطریقـــة مـــن طـــرق االســـتقطاب 

  .الداخلي
          

7  
ـــــرة (تـــــستخدم الجامعـــــة التوصـــــیة  التزكیـــــة مـــــن أصـــــحاب الخب

  . الداخليكطریقة من طرق االستقطاب) والمقربین
          

            .تلجأ الجامعة لالستقطاب من خریجي المعاهد والكلیات  8
            .تلجأ الجامعة لالستقطاب من المنافسین في سوق العمل  9

10  
تتـــیح الجامعـــة فرصـــة لالســـتقطاب مـــن بـــین األشـــخاص ذوي 

  .االحتیاجات الخاصة
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  العبارة  .م
أوافق 
  بشدة

  محاید  أوافق
غیر 
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

            .ستقطابفي عملیة اال) ٕذكور واناث(تسمح الجامعة بالتنوع   11

12  
تــسمح الجامعـــة بإعطــاء فـــرص متكافئــة للجمیـــع أثنــاء عملیـــة 

  .االستقطاب
          

  : تقییم األداء –ب 
            .تقوم الجامعة بدایة بتخطیط أداء العاملین  1

2  
تقـــوم الجامعـــة بتحدیـــد األهـــداف المطلـــوب تحقیقهـــا مـــن قبـــل 

  .العاملین
          

3  
الفعـال بمــا یحقــق األداء تعمـل الجامعــة علـى تحقیــق التواصــل 

  .المطلوب
          

            .تعمل الجامعة على وضع معاییر لتقییم األداء  4
            .تقوم الجامعة بتحدید األشخاص المسئولین عن تقییم األداء  5
            .تقوم الجامعة بتحدید فترات زمنیة محددة لتقییم األداء  6

7  
طریقـة التـدرج  –طریقـة النقـاط (تستخدم الجامعة طرق محـددة 

  .لتقییم األداء) وغیرها..
          

            .لكترونيتستخدم الجامعة نظام التقییم اإل  8
            .تقوم الجامعة باختبار األعمال المنجزة  9
            .تقوم الجامعة بدراسة وتحلیل نتائج التقییم  10

11  
تقوم الجامعـة باالسـتفادة مـن نتـائج تحلیـل تقیـیم األداء للفتـرات 

  .دمةالقا
          

  : التحفیـز –ج 

            .تمتلك الجامعة سیاسات تحفیز واضحة  1

2  
ت عـة دوریـة ألنظمـة التحفیـز والمكافـآتقوم الجامعة بعمل مراج

  .المستخدمة
          

3  
عنـــد )  تقیـــیم األداء–تحلیـــل العمــل (تــستخدم الجامعـــة نمــاذج 

  .منحها الحوافز
          

4  
 –األقدمیـــة : (ر التالیـــةة مـــنح الحـــوافز بالمعـــاییتـــربط الجامعـــ
  ).الخبرة الكفاءة

          

5  
رواتـب (تقوم الجامعة باستخدام أنظمة التحفیز المالي المباشر 

  ). أجور– مكافآت –
          

6  
تقــوم الجامعــة باســتخدام أنظمــة التحفیــز المــالي غیــر المباشــر 

ــــأمین الــــصحي ( ــــة –الت  – أنظمــــة التقاعــــد – اإلجــــازات الطبی
  ).خدمات الموظفین
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  العبارة  .م
أوافق 
  بشدة

  محاید  أوافق
غیر 
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

7  
تـوفیر بیئـة عمـل (تقوم الجامعة باستخدام الحوافز غیر المالیـة 

ـــــة العمـــــل –مناســـــبة   أداء العمـــــل مـــــن خـــــارج مكـــــان – مرون
  ).العمل

          

  

  : العاملین  أداءكفاءة: ًثالثا 

  العبارة  .م
أوافق 
  بشدة

  محاید  أوافق
غیر 
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

1  
العـــاملین مـــن خـــالل   أداءتقـــوم الجامعـــة بتطـــویر ورفـــع كفـــاءة

  .مبدأ تطویر الكفاءة ونقل الخبرات لهم
          

2  
تعتمــد الجامعــة قنــوات اتــصال وتواصــل فعالــة مــا بــین جمیــع 

  .العاملین واإلدارات العاملة
          

3  
تقــدر إدارة الجامعــة أهمیــة إســتراتیجیة المــوارد البــشریة ودورهــا 

  . العاملین أداءفي تطویر كفاءة
          

4  
ًالســتقطاب المــستخدمة فــي الجامعــة دورا فــاعال تلعــب طــرق ا ً

  . العاملین أداءفي تطویر كفاءة
          

5  
تــؤدي نظــم تقیــیم األداء المعمــول بهــا فــي الجامعــة إلــى العمــل 

  . العاملین أداءعلى تطویر كفاءة
          

6  
تساهم أنظمة التحفیز المستخدمة فـي الجامعـة فـي زیـادة رضـا 

  .العاملین
          

7  
) للمـوارد البـشریة(ستراتیجیة التدریب والتطویر امعة اتعتمد الج

 العـــــاملین فـــــي جمیـــــع المـــــستویات لـــــضمان  أداءلرفــــع كفـــــاءة
  .الكفاءة والجودة التشغیلیة

          

8  
یظهر نظام تقییم أداء العاملین المستخدم بالجامعة تحـسن فـي 

  .إنتاجیة العاملین
          

9  
فادة منــه فــي تطــویر یمهم لالســتیــتم إبــالغ العــاملین بنتــائج تقیــ

  .همأدائ
          

  شاكرين لكم حسن تعاونكم


