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 أنا ما إلى ألصل وآزرني، اللحظات شاركني من ...ذاتها مكنون عن معبرةً  لتخرج الكلمات تتسابق من إلى

 األجيال صانعة إلى ... آالمي لتخفف حنانها بحر في أسبح الهموم تكسوني وحين ... فيه
 ...الغالية أمي 

 

 وبأي أخطوها خطوة بكل له أدين من إلى أقتدي، به الذي األعلى المثل ذاك دومًا، وسيظل من كان إلى
  بها  فخوراً  ليكون دوماً  أسعى التي سيرتي إلى يضاف نجاح  

 ...الغالي أبي
 

 إلى ... الحروف وصفه عن تعجز الذي عطائي وقود ... الظروف تبدلت مهما الصمود من عّلمني إلى
  واإلصرار بالعزيمة وأمدتني بجانبي وقفت التي

 ...العزيزة زوجتي
 

 بيوم يوماً  الدراسة تعب وقاسموني ... بحق أحبوني من ... اآلالم حضن شاركوني من إلى
 .وسام، محمد، وائل، يوسف... وإخواني تيأخ

 

 :والىالغ أصدقائي إلى ... بالنهايات معي وحلموا البدايات شاركوني ... قلبي على غوالي إلى
 ...، أحمد صالحولؤي النيرب، وهيثم المغاري، ومعاذ الحالق  ومحمد الكرد،، غسان أبو سمهدانة

 

 أبناء كل إلى...الفرحة هذه يشاركني من وكل والنقاء، الصفاء إال يعرف ال بقلب بصدق أحببت من كل إلى
 صالحها... على والعمل باألمة االرتقاء تعهدوا الذين وطني

 .هذا حبثي أهدي مجيعاً إليهم

 الباحث                                                                                            
 عالء سعيد جابر                                                                                  
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 شكر وتقدير
 

ُكر   َوَمن  قال تعالي  ُكرُ  فَإِنََّما يَش  من لم وقال رسوله الكريم )ص(: " ، (21)لقمان:  لِنَف ِسهِ  يَش 
 "يشكر الناس، لم يشكر اهلل عزوجل

ويطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر  ،اهلل العلي القدير الذي وفقني إلتمام هذه الدراسةشكر أبداية 
نجاز هذه الدراسة التي كانت بمثابة الحلم بالنسبة لي إاهم بشكل مباشر أو غير مباشر في والتقدير إلي من س

 والذي وفقني اهلل لتحقيقه.

والذي كان لي شرف موافقته  ،حفظه اهلل هونمحمد إبراهيم المدلدكتور ا خص بالشكر والتقديرألكنني 
 علي اإلشراف علي هذه الدراسة ومساعدتي في إثرائها من خالل مالحظاته الثمينة والمفيدة.

إياد  د.والمناقش الخارجي ، . نبيل اللوحدلكل من المناقش الداخلي  وأتقدم بالشكر الجزيل أيضا  
 .، فلهم مني كل التقدير واالحترامالدراسة مناقشة هذهلهما بالموافقة علي ضوذلك علي تف، الدجنى

من خالل مالحظاته  لمساندته لي طوال فترة الدراسة إبراهيم جابرللدكتور وأتقدم بالشكر والعرفان 
 .، وقدم لي النصح والتشجيع، فله مني كل التقدير واالحترامالثمينة والمفيدة

، فلهم مني كل التقدير لمساندتهم لي طوال فترة الدراسة األحبةو دي وزوجتي لوأتقدم بالشكر والعرفان لوا
  واالحترام.

 وأتقدم بالشكر والعرفان لجامعتي ولكل من ساندني فيها، ولكل من يتمني لي الخير والتقدم...

 ،،،اهلل ولي التوفيقو 

 الباحث                                                                                              

 عالء سعيد جابر
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 دراسةلملخص ا

اع واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القط ىالتعرف عل ىهدفت الدراسة إل
 وق ذات داللة إحصائية بين مستويات ، والكشف عما إذا كان هنالك فر وسبل تطويره الحكومي الفلسطيني

يرات إلي متغ ىتعز  ؤسسات القطاع الحكوميفي وزارات ومتقديرات عينة الدراسة لواقع إدارة الموارد البشرية 
 سنوات الخدمة، المؤهل العلمي(.عدد  المؤهل العلمي، العمر،الدراسة )

العليا في  اإلشرافيةواستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من الفئة 
وزارات ومؤسسات القطاع الحكومي الفلسطيني وهي )وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، مدير عام( والبالغ 

لسلطة الوطنية موزعين علي الوزارات والمؤسسات التابعة لم، 2518/2514( موظفا للعام 178عددهم )
مجتمع  ىاستبانة عل( 178(( وزارة ومؤسسة، حيث تم توزيع 81الفلسطينية في قطاع غزة، والبالغ عددها )

 ( استبانة.127الدراسة، وقد تم استرداد )

 للتحليل اإلحصائي. (SPSS) وقد استخدم الباحث االستبانة لقياس متغيرات الدراسة، كما استعان ببرنامج

 :الدراسة إلي جملة من النتائج كان أهمهاوقد توصلت 

واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني جاء بمتوسط  -
 (، وهو بدرجة )متوسطة(.65.039( ووزن نسبي )3.252حسابي )

التقديرات لواقع إدارة الموارد ( في متوسط α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغيرات: )المسمى 

 الوظيفي، العمر(.
تقديرات لواقع  درجة ( في متوسطα≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

وروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغيرات: إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األ
 )عدد سنوات الخدمة، المؤهل العلمي(.

، من أهمها: اعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين، بعدة توصيات وأوصت الدراسة
 والتشجيع والمكافأة لإلنجازات المتميزة علي جميع المستويات بالمؤسسة.



 ل

Abstract 

This study aims at exploring the reality of Human Resources Management in 

accordance with the EFQM in the Palestinian governmental sector and how to 

develop it. It also aims at realizing if there are statistically significant differences 

among the estimations of the sample of the reality of Human Resources 

Management in the Palestinian governmental sector that are attributed to the study 

variables: age, qualification and experience.  

The researcher uses descriptive analytical approach. The study population 

consists of the senior supervising staff in the ministries and institutions of the 

Palestinian governmental sector. They are: under secretary,   assistant –under 

secretary and general manager. They are 173 employees in 2013/2014. The 

employees are distributed to 31 ministries and institutions supervised by the 

Palestinian National Authority in Gaza Strip. 150 questionnaires were distributed to 

the study population; 127 ones were recollected.  

The researcher uses the questionnaire to measure the study variables along 

with SPSS.  

The study conclusions:  

- The moving average of the reality of human resources management according to 

the EFQM in the Palestinian governmental sector is 3.252 while the relative weight 

is 65.039.  

- There are significant statistical differences at α≤0.05 in the mean estimation of the 

reality of human resources management according to the EFQM in the Palestinian 

governmental sector that are attributed to the variables of job title and age.  

- There is no significant statistical difference at α≤0.05 in the mean estimation of the 

reality of human resources management according to the EFQM in the Palestinian 

governmental sector that are attributed to experience and qualification.  

The researcher recommends that transparency should be considered when 

making decisions that are related to employees. The researcher also recommends 

that there should distinguished and unique achievement should be encouraged and 

rewarded on all the levels of the institution. 
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 الفصل األول

 مقدمة: 2.2
لقد بدأ االهتمام بالعنصر البشري في منتصف القرن العشرين حيث أدى النمو السريع في فنون 

أيدي عاملة أكثر  ىزيادة الحاجة إل ىية وبالذات في الدول المتقدمة إلالصناعة بعد الحرب العالمية الثان
ناجحة وأخري غير ناجحة هو  . حيث أصبح الفارق األساسي بين مؤسسةمعرفة وأكثر مهارة وتخصصا  

 العامل البشري أي نشاطهم وقدراتهم الفعالة.
يعد العنصر البشري من العناصر المهمة التي تحيا بها منظمات األعمال أو المنظمات العامة، 

أساس فاعليتها وخاصة إذا تميز هذا المورد بمهارته ومعرفته و  كما يعد المحرك األساسي لجميع النشاطات
بيئة األعمال انعكست  للتكيف مع طبيعة األعمال التي يمارسها، ونظرا للتغيرات الحاصلة في وقابليته

إعادة النظر بتركيبة الموارد البشرية المهارية والمعرفية وتطوير  ىالمنظمات، مما استدع ىبآثارها عل
ضافة إلي أنشطتها نشاط التدريب باإل ىهذا التطوير تركيز المنظمة عل ىاستدع قدراتها األدائية. حيث

في مجال هذا االختيار والتعيين واالستقبال والتوجيه والمتابعة للموارد البشرية، وذلك بهدف تطوير مهارات 
 (.14 :2555 )المدهون،ومعارف جديدة تتواكب مع المتطلبات الوظيفية الجديدة 

الحاجة إلي منهج شامل يجمع ومع تعدد األساليب اإلدارية الحديثة نشأ مفهوم للتميز للتعبير عن 
أسس تحقق لها قدرات عالية في مواجهة التغيرات واألوضاع  ىعناصر ومقومات بناء المنظمات عل

كما تكفل لها تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين عناصرها ومكوناتها ، الخارجية المحيطة من ناحية
نافع ألصحاب المصلحة من كال المنظمة والعاملين الذاتية واستثمار قدراتها المحورية وتحقيق الفوائد والم

 (.25: 2552 بها والمتعاملين معها والمجتمع بأسره من ناحية أخري )السلمي،

يمكن أن تعرف إدارة الموارد البشرية بأنها أحد الوظائف أو اإلدارات األساسية في المنظمة محور 
 (.25: 2555 )السالم، علق بها من أمور وظيفيةعملها جميع الموارد البشرية التي تعمل فيها وكل ما يت

. لمادية قيمتها تماما  كما أن البشر هو المتغير المحوري في كل المنظمات، والذي بدونه تفقد األصول ا
عداده وتحفيزه والمحافظة عليه يعتبر نشاطا   ىفالحصول عل لكي تستطيع  ضروريا   العنصر البشري وا 

غايتها. ويصبح بالتالي من الضروري تخطيط وتنظيم وقيادة وتقييم الموارد البشرية  ىل إلالمنظمة الوصو 
 (.5: 2558 في أي منظمة )سلطان،

حيث أضحت ، لتميز األداء من أكثر الموضوعات أهمية وحداثة في مجال اإلدارة يويعد السع
لمزيد من التميز والتفرد في المنظمات إلي تحقيقها لدعم ا ىلتميز في مقدمة األهداف التي تسعمعايير ا

حراز التقدم، باالعتماد  أدائها المؤسسي، مما تطلب من القيادات اإلدارية بذل الجهود لتحقيق النجاح وا 
 (.2: 2515 علي السرعة والمرونة واالبتكار)آل مزروع،
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أهمية تميز األداء وقياسه،  ىديثة في الجودة والتميز لتؤكد عللذا برزت العديد من النظريات الح
قياس أدائها، مثل  ىيير تساعد المؤسسات التعليمية علفكان لها أثر  إيجابي في تطوير أسس ومعا

، QAA، ووكالة ضمان الجودة في بريطانيا AQAQأنموذج الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في فلسطين 
، EFQMج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ، وأنموذNQAAAووكالة توكيد الجودة واالعتماد في مصر 

 ،ى)الدجنللمؤسسات التعليمية ومرشدا لها نحو تحقيق جودة األداء والتميز فيه  موجها   لتمثل معيارا  
2511 :5.) 

 The European Foundation of Qualityويعد أنموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 
Management (EFQM) ويمكن ألي واستخداما   التقييم المؤسسي، وأكثر شيوعا  ، من أحدث نماذج ،

هيئة أو مؤسسة أن تستخدمه لتقييم نفسها، ولفحص ما إذا كان هناك فجوات أو خلل في أدائها 
إلصالحه، في عملية أطلق عليها "التقييم الذاتي"، الذي يدعم تميز العمل من خالل المراجعة المنتظمة 

 (.144: 2553 يبرز نقاط القوة وفرص التحسين وسبل تطويره )عزب،للعمليات والنتائج، مما 

لذا أصبح من الضروري استخدام هذا النموذج في تطوير أداء الموارد البشرية وخاصة في وزارات 
القطاع الحكومي، حيث تعتبر من أهم مراكز العلم والصحة والمعرفة، والتي تواجه تحديات كثيرة يصعب 

 معها من خالل األساليب التقليدية. مواجهتها أو التعامل

أهمية تطوير األداء واستخدام نماذج التميز  ىد من الدراسات الحديثة، لتؤكد علولقد جاءت العدي
دور أنموذج التميز في تنمية أداء  ى( التي أكدت عل2515 المؤسسي، كدراسة )عبد الرؤف ومحمد،
ت صممت أنموذج للتميز المؤسسي، وأوص( التي  2515المؤسسات وتميزها، ودراسة )آل مزروع،

نشاء جائزة تستند عل ( التي أوصت باستخدام النماذج الحديثة 2511 معاييره، دراسة )أبو دقة، ىبتطبيقه وا 
 ، مع توفير موارد للتطوير المؤسسي.EFQMللتميز، كاألنموذج األوروبي للتميز 

 العديد استخدمته حيث وتميزه، لحداثته دراسته في للتميز األوروبي األنموذج الباحث استخدم وقد 
 األوروبي األنموذج جائزة على حصلت والتي النجاح، كجامعة والمحلية واألجنبية، العربية المؤسسات من

 الخاص األنموذج بترجمة قامت حيث بغزة، اإلسالمية الجامعة استخدمته كما، 2012العام في للتميز
، كما المؤسسي الذاتي التقييم عمليات في الستخدامه عليه، العاملين تدريب مع العالي، التعليم بمؤسسات

 .، حيث قام بتطبيق معايير األنموذج األوربي للتميز2511استخدمه ديوان الوظفين في رام اهلل في العام 

 وقد الحظ الباحث من خالل المعرفة واالطالع والخبرة  للوزارات في القطاع الحكومي حلما  
دراسة واقعها، فأتت هذه الدراسة للتعرف علي  ىراود قيادتها، مما شجع الباحث علء الذي يبالتميز واألدا

، والذي يعتبر أداة عملية لمساعدة EFQMواقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز 
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تعرف جوانب  داء المطلوب، من خاللألي تحقيق اإلنجاز وبلوغ التميز واالوزارات في القطاع الحكومي ف
 القصور فيها، ووضع مقترحات تطويرية لعالجها مع تعزيز الجوانب اإليجابية.

 

 مشكلة الدراسة: 1.2
الرغم من أن معظم المدراء العاملين في مختلف مؤسسات الخدمة المدنية الفلسطينية هم من  ىعل

غير المتخصصين في مجال إدارة الموارد البشرية إال أن ذلك ال يعفيهم من ممارسة أهم وظائف الموارد 
ن العام أن البشرية التي يحتاجها أصحاب المسؤوليات اإلشرافية، حيث تشير إحصائيات ديوان الموظفي

 ى( مدير ومديرة موزعين عل585دهم )المدراء العاملين في مؤسسات الخدمة المدنية الفلسطينية يبلغ عد
إدارات ودوائر فنية غير  ىيحملون تخصصات متنوعة ويشرفون عل( وزارة ومؤسسة حكومية، 81)

متخصصة في مجال الموارد البشرية في تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية، األمر الذي يستدعي 
 إدراكهم لمفهوم وما هي هذه الممارسات وأن يكون لديهم اتجاهات ايجابية نحو تطبيق هذه الممارسات 

 .(1121 ،) تقرير الخدمة المدنية

إدارة الموارد البشرية التي تقوم بها  وزارات  لىراسة إللقاء الضوء عجاءت هذه الدومن هنا 
، القطاع الحكومي في قطاع غزة حيث انها تتابع جميع القضايا المتعلقة بالموظفين في القطاع الحكومي

 وهنا يبرز تساؤل الدراسة:
سبل ، وما ومي الفلسطينياع الحكما واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القط

 ؟تطويره

 األسئلة الفرعية التالية: ويتفرع من السؤال الرئيس

 ؟اع الحكومي الفلسطينيما واقع إدارة الموارد البشرية  وفق النموذج األوروبي للتميز  في القط -1

تقديرات  توسطات درجة( بين مα≤0.05داللة ) ىئية عند مستو هل توجد فروق ذات داللة إحصا -2
اع الحكومي أفراد العينة حول واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوربي للتميز في القط

 ، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي(؟المسمى الوظيفيتعزى إلي متغيرات الدراسة )العمر،  الفلسطيني 

 قطاع الحكومي الفلسطيني؟إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في ال سبل تطويرما  -8
 

 فرضيات الدراسة: 1.2
تقديرات درجة  اتمتوسط مستويات ( فيα≤0.05)ى روق ذات داللة إحصائية عند مستو ال توجد ف .1

لواقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير 
 المسمى الوظيفي )وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، مدير عام(. 
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التقديرات لواقع إدارة درجة ( في متوسط α≤0.05) ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو ال توجد  .2
الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير عدد 

 سنة فأكثر(.  11سنوات،  15-5سنوات، من  5سنوات الخدمة )أقل من 

التقديرات لواقع إدارة درجة ( في متوسط α≤0.05) ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو ال توجد  .8
الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير العمر 

 فأكثر(.  51، 55-45، من 45)أقل من 

التقديرات لواقع إدارة  درجة ( في متوسطα≤0.05) ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو ال توجد  .4
وذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير المؤهل الموارد البشرية وفق النم

 (.لمي )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراهالع

 

 متغيرات الدراسة: 1.2
 المتغير المستقل:

 ويتفرع منها: موذج األوروبي للتميزر النيبناء  علي معاي إدارة الموارد البشرية
دارة الموارد البشرية -  .تخطيط وا 

 وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية.تحديد  -

 تمكين ومشاركة العاملين والتعامل معهم بشفافية. -

 االتصال والحوار مع الموارد البشرية. -

نجازات الموارد البشرية. -  االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 

 
 المتغير التابع:

 القطاع الحكومي الفلسطيني وسبل تطويره.
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 طبيعة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابعيوضح : (1.1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 

 

 بناء  علي أدبيات الدارسة. بواسطة الباحث جرد:  المصدر

 أهداف الدارسة: 1.2
واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي  ىالتعرف عل -1

 الفلسطيني.

تقديرات أفراد العينة حول واقع تطبيق إدارة الموارد وسطات درجة بين مست فروقالداللة الكشف عن  -2
متغيرات الدراسة )العمر، ل تبعا  طاع الحكومي الفلسطيني البشرية وفق النموذج األوربي للتميز في الق

 .، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي(المسمى الوظيفي

اع الحكومي إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القط سبل تطويربيان  -8
 .الفلسطيني

 أهمية الدارسة: 1.2
 تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:

 أوال: األهمية العملية:

في بناء خطط  المؤسسات الحكوميةسوف تساعد هذه الدارسة في حث إدارة الموارد البشرية في  -1
 واضحة لتساعدها في تمكين العاملين لتحقيق أهداف المؤسسة. ستراتيجيةا

)إدارة الموارد البشرية( لمتغير المستقلا  

 تخطيط وإدارة الموارد البشرية -

تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد  -

 البشرية

تمكين و مشاركة العاملين والتعامل معهم  -

 بشفافية

 االتصال والحوار مع الموارد البشرية -

مكافأة وتقدير جهود وإنجازات االهتمام ب -

 الموارد البشرية

 

 المتغير التابع

القطاع الحكومي 

وسبل  الفلسطيني

  .تطويره
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يسترشد به المدراء والرؤساء العاملون في المؤسسات  من الممكن أن تكون هذه الدراسة مرجعا   -2
مهاراتهم وقدراتهم من أجل الوصول إلي تطبيق أمثل ، الحكومية، ومساعدتهم في تطوير معارفهم

 لممارسات إدارة الموارد البشرية.

 تمكين العاملين وزيادة رضائهم . ىد هذه الدارسة القطاع الحكومي علسوف تساع -8
 ظرية:ثانيا: األهمية الن

صعيدنا  ىذج األوروبي للتميز وتطبيقاته علإثراء المكتبة العلمية والبحث العلمي في مفهوم النمو  -1
 المحلي.

 تبرز أهمية هذه الدارسة في موضوعها الحديث الذي أصبح مرتكز اهتمامات المنظمات الحديثة. -2

 

 حدود الدراسة: 1.2
واقع  ىاقتصرت الدراسة الحالية عل، ريةالتساع دراسات إدارة الموارد البش : نظرا  الحد الموضوعي .1

وسبل  تطبيق إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني
 .تطويره

 : قطاع غزة.الحد المكاني .2

 .م2515 -2514: خالل عام الحد الزماني .8

على الفئة اإلشرافية العليا في وزارات السلطة الوطنية  : سوف تطبق الدراسةالحد البشري .4
 الفلسطينية في قطاع غزة )وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، مدير عام(.

 وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة. ى: سوف تطبق هذه الدراسة علالحد المؤسسي .5

 

 مصطلحات الدراسة: 1.2
 إدارة الموارد البشرية: 

األفراد وتنميتهم وتعويضهم  ىقبة النواحي المتعلقة بالحصول علوتنظيم وتوجيه ومرا هو تخطيط
 (.16: 2555 والمحافظة عليهم، بغرض تحقيق أهداف المنشأة )المدهون،

الوظائف أو اإلدارات األساسية في المنظمة محور عملها جميع الموارد  ىبأنها أحد تعرفو 
 (.25: 2555 ق بها من أمور وظيفية)السالم،البشرية التي تعمل فيها وكل ما يتعل
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لبشرية التي يحتاجهاالقطاع هي جميع العمليات التي تهدف الى توفير االحتياجات االتعريف اإلجرائي: 
رامج التدريبية الالزمة وتطوير قدراتها ومشاركتها توفير الب الحكومي الفلسطيني وتمكينها من خالل

 لتحقيق أهدافها بما ينسجم مع رؤية وأهداف الحكومة.وتعزيزها بهدف االرتقاء بأدائها 
 :النموذج 

 .(18: 1572 المثال الذي يعمل عليه الشيء)مصطفي وآخرون، يعرفالنموذج لغة 

يعرف بأنه مخطط مقتبس من الواقع المنظور الموضح للعالقات المتبادلة بين عدد  واصطالحا  
سبل التشبيه أو  ىالقات غير مرئية أو غير مدركة علمن المتغيرات تتم االستعانة به لفهم ظواهر وع

 (.18: 2555 )الكبيسي، التمثيل

من أجل فهم ، هو مخطط مبني على معايير معينة يمكن تطبيقه على أرض الواقعالتعريف اإلجرائي: 
 دراك األمور للوصول إلى الهدف المرجو الوصول إليه.وا  المبهم للعالقات 

 :التميز 

 ىفي التراث اللغوي تفيد معن ىوالعزل والفرز، وهناك كلمات أخر  الفصل لغويا  يقصد بالتميز 
 (.7: 1556 )ابن المنظور، التميز مثل العلياء، والعال، والمعالي

الفعال المبني ويعرف التميز في االصطالح بأنه مرحلة متقدمة من اإلجادة في العمل واألداء 
األداء والنتائج وخدمة المتعاملين والقيادة الفاعلة، واإلدارة  ىمفاهيم إدارية رائدة تتضمن التركيز عل ىعل

شراك الموارد البشرية والتحسين المستمر واالبتكار وبناء شركات  بالمعلومات والحقائق وتطوير العمليات وا 
 (.2556:2 )درويش، ناجحة

إلى درجة متقدمة  موارد البشرية في القطاع الحكومي الفلسطينيهو الوصول بأداء الالتعريف اإلجرائي: 
بكفاءة من االتقان المبني على األسلوب العلمي واستخدام كل ما هو متاح من موارد مادية وبشرية ومالية 

 .وفعالية عالية جدا  

 :النموذج األوروبي للتميز 

األوروبي للتميز بأنه:" إدارة عملية (، األنموذج EFQMتصف المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة )
لتميز، ومساعدتها اطريق  ىة مناسب، عن طريق قياس أين هي عللمساعدة المؤسسات إلنشاء نظام إدار 

فهم الفجوات وتحفيزها علي وضع الحلول، ويمكن تطبيقه في أي مؤسسة بغض النظر عن حجمها،  ىعل
 (.EFQM، 2511 :2)تدريب أو هيكلتها، أو انتمائها

 Europeanويعد النموذج األوروبي للتميز أحد أهم النماذج الرئيسية الصادرة عن 
Foundation for Quality Management  دارة الجودة، وهي والمعروفة باسم المؤسسة األوروبية إل
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اعتبار أن نموذج  ىاتها التنافسية وتحقيق التميز علمساعدة المنظمات علي تعزيز قدر  ىمؤسسة تهدف إل
المؤسسة )للجائزة األوروبية للجودة والتميز  تميز الصادر عنها يعد كأحد أهم األطر للتقييم وخصوصا  ال

 (.EFQM،2512األوروبية للجودة 
ثة والمستخدم نظمات والقائم على عدة معايير مستحد: هو أحد أهم مراجع تقييم أداء المالتعريف اإلجرائي

من أجل الوقوف على الثغرات والعوائق التنظيمية والتحسين  في العديد من الدول األوروبية والعربية
والذي سيستخدمه  ظمات بنوعيها الربحية والخدماتيةالمستمر للجودة في سبيل تعزيز الميزة التنافسية للمن

 الباحث كمعيار لقياس أداء القطاع الحكومي الفلسطيني.

 :القطاع الحكومي الفلسطيني 

تقديم خدمات أساسية  ىبأنه: "ذلك القطاع الذي يعمل عل ولةيعرف القطاع الحكومي في أي د
مطلوبة لضمان النظام العام، ويصعب تسويقها لألفراد بثمن، مثل الدفاع والعدالة واألمن الداخلي، وعادة 

 ىة األولي من الضرائب المفروضة علما تمولها الموازنة العامة للدولة، والتي تؤمن إيراداتها بالدرج
 (.125: 2558 ساهمة في تحمل نفقات الخدمة العامة" )صبري،الشعب، للم

: هو القطاع المسئول عن تقديم الخدمات األساسية الواجب على كل الحكومات توفيرها التعريف اإلجرائي
والتي  ،وتحقيق العدالة واألمن لمواطنيهاللمواطنين في أي دولة حول العالم مثل الخدمات المدنية والدفاع 

 .الموازنة العامة للدولةتمول من 
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 المبحث األول
 إدارة الموارد البشرية

 مقدمة: 2.2.1
تطورت وظيفة إدارة الموارد البشرية فبعد أن كان دورها التقليدي مقصورا  علي القيام باستقطاب 
اليد العاملة والتعيين وصرف األجور ومنح اإلجازات، أخذ دورها يتسع ليصبح أكثر شموال  وتخصصا ، 

يجية إلى جانب ستراتيجي يتطلب توافر كفاءات متخصصة واستراتالموارد البشرية دور اوأصبح إلدارة 
 (.15: 2552المهام التنفيذية )نصر اهلل، 

إن إدارة الموارد البشرية بشكلها الحديث ليست وليدة الساعة، إنما هي نتيجة لمجموعة من 
التطورات المتداخلة والتي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في ظهور الحاجة إلى إدارة أفراد 

ة وتعمل علي توفير اآلليات إلدارة الطاقات البشرية بكفاءة، متخصصة، ترعى شؤون العاملين بالمنظم
وتكمن من زيادة إنتاجية العاملين. وتعتمد كفاءة المنظمات علي حسن استثمار مواردها وعلى األخص 
البشرية منها، التي تتحكم في باقي الموارد وفي طريقة استخدامها، ولذا ظهر االحتياج إلى إدارة مستقلة 

 (.81: 2511البشرية )أبو عيد،  تخص بالموارد

المنظمات  وفي هذا المبحث سيتناول الباحث التعريف بمفهوم إدارة الموارد البشرية وأهميتها في
 .والتحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية لتحقيقها ىوأهم األهداف التي تسع

 مفهوم إدارة الموارد البشرية: 1.2.1
 ىاإلنسان وكيفية معاملته عل ى، وأخذ يركز علشرية مفهوما حديثا  البيعتبر مفهوم إدارة الموارد 

أساس أن له مشاعر وعواطف، وهنالك العديد من الكتاب والمؤلفين الذين قاموا بتعريف إدارة الموارد 
 البشرية، فمن التعريفات أن إدارة الموارد البشرية هي عملية االهتمام بكل ما يتعلق بالموارد البشرية التي

استخدامها وصيانتها  ىشمل اقتناء الموارد، واإلشراف علتحتاجها أية منظمة لتحقيق أهدافها، وهذا ي
 (.17: 2554والحفاظ عليها وتوجيهها لتحقيق أهداف المنظمة وتطويرها )البرنوطي، 

قبة النواحي المتعلقة إدارة الموارد البشرية بأنها تخطيط وتنظيم وتوجيه ومرا Filppoكما عرف 
 األفراد وتنميتهم وتعويضهم والمحافظة عليهم، بغرض تحقيق أهداف المنشأة )المدهون، ىبالحصول عل

2555 :16.) 
ستراتيجية والمحافظة مكين المنظمة من بناء مزاياها االعن ت المسؤولةكما عرفت بأنها اإلدارة 

ا وتدريب وتوجيه دقيق عليها وتطويرها من خالل تخطيط واقعي للموارد البشرية، وتوظيف مالئم له
 (.85: 2558، يلهيثا)للعاملين ومتابعة وتطوير مستمرة 
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 ىلحصول المنظمة عل ىنشطة والجهود اإلدارية التي تسعكما عرفت بأنها مجموعة األ
احتياجاتها من الموارد البشرية وتطويرها وتحفيزها، والحفاظ عليها من أجل تحقيق األهداف التنظيمية 

 (.15: 2511من الكفاءة والفاعلية )عامر،  ىمستو  بأعلى
وأيضا عرفت بأنها جميع األنشطة اإلدارية المرتبطة بتحديد احتياجات المنظمة من الموارد 
البشرية، وتنمية قدراتها، ورفع كفاءتها، ومنحها التعريض والتحفيز والرعاية الكاملة، بهدف االستفادة 

 (.31: 2515هداف المنظمة )توفيق، القصوى من جهدها وفكرها من أجل تحقيق أ
الباحث أن التعريفات السابقة كلها تتلخص في أن إدارة الموارد البشرية هي: الجهد المبذول  ىوير 

لالستفادة المثلي من الموارد البشرية العاملة في المنظمة لتحقيق أهدافها إضافة ألهداف العاملين التي ال 
 ار خدمة المجتمع.تتعارض مع أهداف المؤسسة وذلك في إط

 أهداف إدارة الموارد البشرية: 1.2.1
إن الهدف األساسي إلدارة الموارد البشرية في المنظمات الصغيرة والكبيرة، والعامة والخاصة، هو 

: 2557 تزويد المنظمة بموارد بشرية فعالة وتطوير األفراد بشكل يلبي رغبات واحتياجات المنظمة )الشطل،
42.) 

 :(12: 2556)كشواي،  الموارد البشرية تسهم بكل وظائفها في تحقيق عدة أهدافكما أن إدارة 
للعمل في مختلف الوظائف من أجل إنتاج السلع والخدمات بأحسن  األفراد األكفاء ىالحصول عل -1

 الطرق وأقل التكاليف.
والنوعية االستفادة القصوى من جهود العاملين في إنتاج السلع أو الخدمات وفق المعايير الكمية  -2

 المحددة سلفا .
 تحقيق انتماء ووالء األفراد للمنظمة والمحافظة علي رغبتهم في العمل. -8
 تنمية قدرات العاملين من خالل تدريبهم لمواجهة التغيرات التكنولوجية واإلدارية في البيئة. -4
ومكاسبهم إيجاد ظروف عمل جيدة تمكن العاملين من أداء عملهم بصورة جيدة، وتزيد من إنتاجيتهم  -5

 المادية.
إيجاد سياسات موضوعية تمنع سوء استخدام العاملين وتفادى المهام التي تعرضهم لألخطار غير  -6

 الضرورية.

إتاحة الفرصة للعاملين أن يجدو فرص عمل جيدة وأن تتاح لهم فرص التقدم ةالترقي في المنظمة  -7
 مؤهلين لذلك. يصبحون عندما

 املين.توفير ضمان اجتماعي وصحي جيد للع -3



النظري للدراسةاإلطار   

14 

الثانيالفصل   

وفي ضوء ذلك يجد الباحث أن الهدف األساسي إلدارة الموارد البشرية هو استقطاب وصيانة 
ن إدارة أكمل وجه، كما أ زمة للقيام بالعمل في المؤسسة علىالعناصر البشرية التي تمتلك المؤهالت الال

ب العاملين الموجودين في عاتقها مهمة جذب األفراد المؤهلين وتدريبهم، وتدري ىالموارد البشرية يقع عل
 إلي تحقيق أهداف المؤسسة. ئهم للمستوى الذي يؤديالمؤسسة لالرتقاء بأدا

 أهمية إدارة الموارد البشرية: 1.2.1
والمكانة في منظمات  ، فهذا يمنحها من األهميةن إدارة الموارد البشرية تتعامل مع البشروحيث إ

األعمال الكثير، إن إدارة الموارد البشرية تحتل أهمية كبيرة في المنظمة وذلك لألسباب التالية )النداوي، 
2555 :45:) 

أهم الموجودات فيها وهو الموجود الذي ال يمكن تقليده أو إيجاد مثله من اإلنسان إنها تتعامل مع  -1
لفترة زمنية قادمة كبقية الموجودات األخرى التي تمتلكها قبل المنظمات األخري وال يمكن خزنه 

 المنظمة.

أنها بما توفره للمنظمة من موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة وذات إمكانية وقدرات ومهارات عالية،  -2
ية ت وهي بذلك تحقق الكفاءة والفعالتساهم في تقديم مخرجات للمنظمة تفوق قيمتها تكلفة المدخال

 للمنظمة.

إدارة الموارد البشرية في تخفيض التكاليف المختلفة في المنظمة من خالل تحسين نوعية تساهم  -8
 الموارد البشرية وزيادة الخبرة والتعلم وبالتالي تقليل فرص الخطأ؟

إن إدارة الموارد البشرية هي اإلدارة المهمة واألساسية والرئيسية التي تعمل لمواجهة المتغيرات  -4
 .الجديدة في عالم اليوم

 التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية: 1.2.1
لقد حدثت كثير من التغيرات في مجاالت العمل المختلفة في وقتنا الحاضر، وقد صاحبت هذه 
التغيرات كثير من التحديات والعقبات أمام إدارة الموارد البشرية لتحقيق أهدافها اتجاه العاملين من ناحية 

 (:153-158: 2555ة أخرى، ومن هذه التحديات )عبد الباقي، واتجاه المنظمة من ناحي

 زيادة االعتماد علي التكنولوجيا الحديثة. -1

 التغيرات في تركيبة القوى العاملة. -2

 نظم المعلومات في إدارة الموارد البشرية. -8

 تغير القيم واالتجاهات. -4
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 والتعويض المادي للعاملين. العائد -5

 زيادة حجم القوي العاملة. -6

 التشريعات واللوائح الحكومية. -7

 تزايد ونمو أعداد الموظفين المتخصصين. -3

 عدم قدرة المديرين التنفيذيين في اإلدارات المختلفة علي تقييم االداء بفاعلية. -5

 تزايد مسئولية إدارة الموارد البشرية عن اإلنتاجية والربيحية. -15

 زيادة حجم المنظمات وتعقد عالقات العمل. -11

 ئف الذهنية مع تناقص في األعمال اليدوية.تزايد عدد الوظا -12

 الحاجة المتزايد إلي تنمية وتطوير قدرات العاملين. -18

 

 ملخص: 1.2.1
نتها التنافسية من خالل اتباع رتقاء بنفسها وتعزيز مكان المنظمات في مختلف األرجاء تسعى لالإ

، الخدمات المرجوة من قبل العمالء نحو تحقيق أفضل ستراتيجيات الحديثة التي تمكنها من السير قدما  اال
لذلك كان ال بد من االهتمام بالمورد األساسي الذي يكدح ويعمل بكل جد من أجل بقاء المنظمات 

على الباحث إدارة الموارد البشرية  عرفم هذا المبحث صاها أال وهو المورد البشري وفي خواالرتقاء بمستو 
الموارد البشرية العاملة في المنظمة لتحقيق أهدافها إضافة  : الجهد المبذول لالستفادة المثلي منأنها

 ألهداف العاملين التي ال تتعارض مع أهداف المؤسسة وذلك في إطار خدمة المجتمع.

ر أهداف ادارة ، من خالل ذكرد الفعالتم الحديث عن معظم ما يتعلق بهذا المو وفي هذا المبحث 
وسيتم الحديث أكثر عن وظائف ادارة  ،تواجه إدارة الموارد البشرية أهم التحديات التيوما  ،الموارد البشرية

 الموارد البشرية في المبحث القادم.
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 املبحث الثاني
 وظائف إدارة املوارد البشرية

 
 مقدمة. 2.1.1
 .تخطيط إدارة الموارد البشرية 1.1.1
 .تحليل الوظائف 1.1.1
 .االستقطاب 1.1.1
 .االختيار 1.1.1
 .التدريب 1.1.1
 .تقييم األداء 1.1.1
 .عالقة وظائف إدارة الموارد البشرية ببعضها البعض 1.1.1
 ملخص. 9.1.1
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 المبحث الثاني
 لبشريةوظائف إدارة الموارد ا

 مقدمة: 2.1.1
االهتمام بالموارد البشرية ورعايتها يعد ظاهرة من أهم الظواهر التي تشغل بال جميع المسئولين 

كون الموارد  ىاء في وقتنا الحاضر ويرجع ذلك إلالسو  ىوالمؤسسات العامة والخاصة عل شآتفي المن
من عناصر اإلنتاج والتسويق والتمويل .....الخ وبدون توافر الخبرات  هاما   البشرية تمثل عنصرا  

البشرية  ىلقو االهتمام با ىالدول النامية إل التي تدفع أيضا  والمهارات البشرية الالزمة ولعل من األسباب 
هي اإلحساس بانخفاض اإلنتاجية، وعدم التوازن بين الطلب والعرض في بعض التخصصات وانتشار 

العاملة باعتبارها األساس األول لخطط التنمية الشاملة  ىة بكثافة، والرغبة في تطوير القو ظاهرة البطال
 (.18: 2555 )عبد الباقي،

 تخطيط الموارد البشرية 1.1.1
 المفهوم: 2.1.1.1
قيق التكامل بين لتح ما  نشاط متعدد األبعاد يسعى دائ وهو أيضا   ا  ومنهج ا  وعلم ا  التخطيط فن ديع

 بينهما، وهو أيضا   في بعده الزمني مع الماضي والحاضر والمستقبل ويقيم جسورا   ويتعاطىأبعاده المختلفة 
دوره الذي ال يمكن االستغناء عنه، وفي وكل فرد في مجموعة المخططين له  عملية جماعية وليس فردية

نفس الوقت ال يمكن ألي مخطط أن يؤدي دوره التخطيطي بنجاح دون االشتراك والتعاون مع المخططين 
 (.Bruton, 1984: 11اآلخرين في مراحل عملية التخطيط المختلفة )

استخدام  ىستراتيجية الحصول علاأنه  ىتخطيط الموارد البشرية عل  Branhunولقد عرف 
النوعية الصائبة عملية التأكيد من توافر الكمية و أنه  ىالبشرية في المنظمة بينما عرف علوتطوير الموارد 

ف من الموارد البشرية في المكان والزمان المالئمين والقيام بما هو مطلوب منها من أعمال، وثمة تعري
نوعية المالئمة من الموارد البشرية للقيام أنه التأكد من توافر العدد وال ىويذهب إل  Beachخر وضعه آ

 (.Patten, 1971: 52رضا العاملين ) بأعمال تتناسب مع احتياجات المنظمة وتؤدي إلي
عداد يوهناك تعر  ف يؤكد أن تخطيط الموارد البشرية جزء ال يتجزأ من التخطيط العام للمنظمة وا 

ألن الموارد البشرية تؤثر وتتأثر بالخطة العامة للمنظمة وخاصة في األجل  الموازنة الخاصة بها، نظرا  
 الطويل.

عرض التوازن بين ال ىيط للموارد البشرية في التعرف علوعليه فإن اإلخفاق في تفهم دور التخط
مما  من العمالة الماهرة تشغيل العمالة غير الماهرة وغير المدربة بدال   ىوالطلب في المستقبل ويؤدي إل

 (.52: 2555يتناسب في عدم تحقيق أهداف المنظمة )جاد الرب، 
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عملية تحديد أنواع وأعداد الموظفين الذين ستحتاجهم  عرف تخطيط الموارد البشرية بأنه كما
 (.Ivancevich, 2004: 135دارة العليا للمنظمة )المنظمة بما يتناسب مع الشروط التي تضعها اإل

 مكن أن نستخلص أهداف وأهمية وظيفة تخطيط الموارد البشرية.ومن التعريفات السابقة ي

 أهمية تخطيط الموارد البشرية : 1.1.1.1
تأتي أهمية عملية تخطيط الموارد البشرية في كونها تؤدي العديد من وظائف إدارة الموارد 

لنوعية  يكن معرفا  البشرية، فال يمكن تعرف أنشطة )االختيار، التدريب، تقييم األداء، التحفيز( إذا لم 
تخطيط المستقبل الوظيفي  ىفيها باإلضافة إلي أنه يساعد عل الوظائف وأعداد العاملين المطلوبين

 (.558: 2515للعاملين )الصرايرة، الغريب، 

 (:61: 2552السالم وصالح، وتتمثل أهمية التخطيط للموارد البشرية فيما يلي )

ب من الموظفين ألداء العمل في الوقت المناسب والمكان الحصول علي العدد الالزم والنوع المناس -1
 المناسب.

مساعدة إدارة المنظمة في تحقيق أهدافها "إنتاجية أكثر بتكلفة أقل" وذلك بالحرص علي تخفيض  -2
تكاليف العمل، ومن خالل تأكيد التوازن بين العرض والطلب من وعلي الموارد البشرية الكافية 

 الحتياجات المنظمة.

المحافظة علي طاقات العاملين واستثمارها وتعزيز دافعيتهم نحو العمل باألساليب التي تضمن  -8
خالصهم لها.  تقدمهم ونموهم الوظيفي وانتمائهم للمنظمة وا 

ستراتيجية إدارة الموارد البشرية وأنشطتها تحقيق التكامل بين الخطط االستراتيجية للمنظمة وبين ا -4
 المختلفة.

 تخطيط الموارد البشرية:أهداف  1.1.1.1
 (:41: 2555مساعدة المؤسسة وذلك من خالل )ربايعة،  ىعملية تخطيط الموارد البشرية إل تهدف
 العاملة. ىتحديد ومعرفة متطلباتها من القو  المؤسسة في ةساعدم -1

 العاملة. ىمظاهر القوة والضعف في القو عن كشف ال -2

 أسلوب العالج. حماية المؤسسة من أي تغيرات كما يساعد في وضع -8

 استغالل الطاقة البشرية المتوفرة. مساعدة المؤسسة على -4
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 متطلبات تخطيط الموارد البشرية علي مستوي المنظمة: 1.1.1.1
 (:76: 1553 خرون،آ)منجي،  ىالمنظمة يحتاج إل ىالمستو  ىإن تخطيط الموارد البشرية عل

العاملين في المنظمة، كالسن والنوع، بيانات خاصة بالموقف الراهن تعطي معلومات كافية عن  -1
 والحالة األسرية، والمؤهالت العلمية، والخبرات العلمية، والقدرات والمهارات الخاصة.

 معدالت األداء لمختلف الوظائف في المنظمة. -2

 مقياس موضوعي وعادل لقياس اإلنتاجية الكلية واإلنتاجية الجزئية لعناصر اإلنتاج. -8

 أساس موضوعي. ىئف علنظام حركي لتصنيف الوظا -4

 شرية :بخطوات عملية تخطيط الموارد ال 1.1.1.1

خطوات تخطيط  الموارد البشرية بدراسة األهداف العامة للتنظيم أو المشروع وأثر ذلك على  أتبد
رد  البشرية هذا أن عليها أن تقوم بتحليل ظروف الطلب والعرض في المواالمطلوبين فمعنى عدد العمال 
 (:58 :1553 ،ماهركما يلي )

 ظروف الطلب :ويتطلب األمر تحديد ومراجعة كل ما يلي : – والً أ

 عدد العمالة الالزمة لزيادة االنتاج.  -

 التطور التكنولوجي في محال االنتاج. -

 التغير في عبء العمل الذي سينجم عن زيادة االنتاج .  -

 ظلها المنظمة .التغير المتوقع في الظروف االقتصادية التي تعمل في  -

 بإعدادها.التغيرات التنظيمية التي قد تقوم الشركة  - 

 : (58 :1553 )ماهر، ظروف العرض :ويتطلب األمر القيام بما يلي – ثانياً 

 تحليل حركة العمالة من حيث الدخول والخروج ومعدل ترك الخدمة وخرائط تدفق العمل . -

 المهارات المتوفرة لدى الشركة .تحليل ودراسة قوائم العاملي أو مخزون  -

 عدد العاملين وما ىتأثير جداول العمل الحديثة على عدد العاملين أي تأثير التغيرات التكنولوجية عل -
حالل التكنولوجيا ا  ستغناء عن بعض العمالة اليدوية و لية التغيرات التكنولوجية من االآقد تؤدي  

 .محلها
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 والتصرف فيه :تحديد  الفائض أو العجز  -ثالثاً 

من خالل مقارنة ما هو مطلوب وما هو متاح يتحدد مقدار الفائض أو العجز في العمالة ويتم 
حسب ظروف المنظمة وظروف عرض العمالة خارج المنظمة والتشريعات  العجزالتعامل مع الفائض أو 

المجتمعات الرأسمالية فانه في وفي . العمالة الزائدة بإنهاء خدماتهاالحكومية التي قد تمنع االستغناء عن 
 لة ولو كان هناك عجز فيتم تعويضهحالة وجود فائض في العمالة يتم االستغناء عن العمالة الزائدة بسهو 

 .إضافيا   و العمل وقتا  بتعينات جديدة أ

ي العمال فعند المقارنة بين الطلب والعرض للعمالة في المؤسسة اذا كانت المقارنة تظهر زيادة 
 :(54 :1553 بالخطوات التالية)ماهر،قوم نف

 .التوظيف المقيد -

  .تقليل ساعات العمل -

  .تقاعد مبكر -

 .جازاتإخد أجبار على الطرد أو اإل -
 ما في حالة النقص فتقوم بالتالي :أ

 .استقطاب خالق -

  .حوافز تعويضية -

  .برامج تدريبية -

 .لفة أي تخفيض المعايير التقليديةمعايير اختيار مخت -

 تساوي الطلب مع العرض فسيظل الوضع على ما هو عليه . أما في حال
 :التنفيذ: رابعاً 

تمرة ودورية لتصحيح يتم في هذه المرحلة تقييم ومتابعة تنفيذ خطة القوى العاملة بصورة مس
 أثناء التخطيط والواقع العملي يبأول والتي يمكن أن تنتج عن الفرق بين التصور النظر  ال  و االنحرافات أ

 (.42: 1553 ،)منجي ومصطفى نفيذالت أثناء
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 عملية تخطيط الموارد البشرية خطوات: (2.1رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Mondy & None: ”Human Resource management”, Pearson Education, 

INC., New Jersey, USA, 2005,100. 

 (.12: 1111تخطيط الموارد البشرية )المدهون، المشاكل األساسية في  1.1.1.1

 .ىالوظائف ووجود عجز في وظائف أخر  البشرية في بعض ىوجود فائض في القو  -1

 البشرية المختارة مع االحتياجات الحقيقية من حيث النوعية واألعداد الالزم. ىعدم تناسب القو  -2

 اضطرابات وظائف إدارة الموارد البشرية. -8

 نتيجة الظروف المفاجئة لتغيرات الموارد البشرية.اضطرابات األداء  -4

 

 

 تخطيط الموارد البشرية

 اختيار

شرية التنبؤ بالموارد الب

 المتاحة
مقارنة المتاح 

 بالمطلوب

شرية التنبؤ بالموارد الب

 المطلوبة

تساوي العرض مع 

 الطلب
العمالةفائض   النقص في العمالة 

 االستقطاب
اعد إيقاف التعيين، تق

ت ص ساعاكر، تقليمب

 العمل

إجراءال   
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 تحليل الوظائف: 1.1.1

 المفهوم: 2.1.1.1
يقصد بتحليل الوظائف العملية النظامية في دراسة وجمع المعلومات المرتبطة بالعمليات 

زايد، والمسئوليات الخاصة بالوظيفة بهدف تحديد ووضع الوصف الكامل لها وشروطها أو محدداتها )
 (.37: 2558عباس،  ؛18: 2553

توصيف ونة للوظيفة )أو العمل( و يقصد بتحليل العمل تحديد األنشطة المكونة للمهام المك أيضا  
أن أي وظيفة تنقسم إلي مجموعة من  مالحظةصفات شاغل الوظيفة، ويجب كامل متكامل، وتحديد لموا
ات( وكل مهمة تتكون من عدة أنشطة أعباء أو مسئوليات أو اختصاص المهام )ويطلق عليها أحيانا  

 (.55: 1553ماهر،  ؛18: 2553زايد، متنوعة )

 وللتحليل الوظيفي مخرجات وهي:
 الوصف الوظيفي: -2

"هي قائمة بالواجبات الوظيفية والمسئوليات والعالقات وظروف العمل والمسؤوليات اإلشرافية وهي 
 (.153: 2558 تعد أحد نواتج تحليل الوظيفة" )ديسلر،

بأنه" اإلجراء الذي يمكن المنظمة من وضع وصف للمهام والواجبات والمسئوليات  ويعرف أيضا  
 "لكل وظيفة، ويفيد هذا الوصف كل من شاغل الوظيفة والمشرفين والذين سيشغلون الوظائف مستقبال  

 (.58: 2552هلل، ا )نصر
 التوصيف الوظيفي: -1

فيمن يشغل الوظيفة مثل التعليم، المهارات، نمط  " هي قائمة بالمتطلبات البشرية الواجب توافرها
 (.153: 2558ديلسر، الشخصية....الخ والتي تعد ناتج آخر من نواتج تحليل الوظيفة" )

ويعرف أيضا  بأنه "ذلك الحد األدني من متطلبات التعليم والخبرة والتدريب وأية مواصفات أخرى 
 (.55: 2515قة )أبو شيخة، من المعارف والقدرات الالزمة ألداء الوظيفة بد

 أهمية تحليل الوظيفة: 1.1.1.1
توفر عملية التحليل الوظيفي معلومات ذات أهمية لكل من إدارة الموارد البشرية والمنظمة 

 (:33-37: 2558والعاملين أنفسهم وتتمثل هذه األهمية باآلتي ) عباس، 

الوظائف المختلفة ومتطلباتها من تستند عملية التخطيط للموارد البشرية عي تحديد خصائص  -1
 المهارات والقابليات.
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تستند عملية اختيار الموارد البشرية وتحديد معايير االختيار لكل وظيفة علي التحديد الدقيق لوصف  -2
 ومواصفات الوظائف النختلفة.

البرامج  تعد عملية تحليل الوظائف األساس في بناء وتصميم البرامج التدريبية والتطويرية، إذ إن هذه -8
 تعتمد علي تحديد الفجوة بين خصائص وأوصاف الوظيفة والمهارات الفعلية المتوفرة ألدائها.

تعتمد المنظمة في تحديد معايير تقويم أداء العاملين علي الوصف الوظيفي، إذ إن لكل وظيفة  -4
 معاييرها الخاصة بها وفق مسؤولياتها وأعبائها.

األولي في وضع نظام عادل لألجور والرواتب كذلك للجوافز تعد عملية التحليل الوظائف الخطوة  -5
التشجيعية، إذ أن لكل وظيفة قيمة تختلف عن الوظائف األخرى، هذه القيمة تحدد من خالل معرفة 

 جانبي وصف ومواصفات الوظيفة.

تساعد عملية التحليل في إعادة تصميم الوظائف للتوافق مع العاملين من ذوي الحاجات الخاصة  -6
 مبدعين أو المعوقين.كال

تساهم عملية التحليل الوظيفي في تصميم سياسة سليمة للخدمات الصحية واألمن الصناعي من  -7
 خالل ما توفره من معلومات حول درجة المخاطرة في كل وظيفة.

 إلدارة األخرى الوظائف باقي مع الوظيفي التحليل نظام وظيفة عالقة مدى التالي الشكل ويوضح
 للوظيفة تقديمها ثم ومن وظيفة لكل واالحتياجات المهام تفصيل يظهر حيث البشرية الموارد وتنمية
      .األخرى

               

 

 

  



النظري للدراسةاإلطار   

24 

الثانيالفصل   

 (1.1رقم )  شكل
 يوضح وظيفة التحليل الوظيفي كأداة أساسية إلدارة الوارد البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Mondy & None: ”Human Resource management”, Pearson Education, 

INC., New Jersey, USA, 2005,100. 

 
 خطوات التحليل الوظيفي: 1.1.1.1
عملية  عليها يقوم التي الخطوات ضاستعر ا من بد ال األهميةو  الخصائص عن الحديث بعد

 (:34: 255)ديلسر،  كالتالي هيو  الوظيفي، التحليل
 الخطوة األولى:

تتضمن هذه الخطوة تحديد أوجه االستخدام للمعلومات التي سيتم الحصول عليها، وبناء  عليه يتم 
 تحديد البيانات التي سيتم جمعها.

 الخطوة الثانية:
في هذه الخطوة يتم تقييم ومراجعة المعلومات المتوافرة عن خرائط العمليات والخرائط التنظيمية 
ووصف الوظيفة، حيث تظهر من خالل هذه الخرائط التنظيمية تقييم مختلف األعمال التي تمارسها 

 تصال بين هذه الوظائف.المنظمة وعالقة الوظائف بعضها بالبعض اآلخر ومسمى كل موقع وخطوط اال
 

 الواجبات المسؤوليات المهام

وظائف إدارة 

 الموارد البشرية
التوصيف 

 الوظيفي

 الوصف الوظيفي

 التحليل الوظيف

 المعرفة المهارات القدرات
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 الخطوة الثالثة:
وتتضمن هذه الخطوة بعض المراكز الوظيقية بهدف تحليلها، وذلك عندما تتشابه العديد من 

 بعينها يستغرق وقتا  كثيرا . الوظائف
 الخطوة الرابعة:

في هذه الخطوة يتم تجميع البيانات عن مختلف األنشطة الوظيفية، ظروف العمل، سلوكيات 
 ظف، والسمات والقدرات البشرية المطلوبة ألداء الوظيفة.المو 

 الخطوة الخامسة:
ة وتنقيح المعلومات وبالتعاون مع شاغل الوظيفة والمشرف المباشر عليه، وهذا ويتم فيها مراجع

يضمن تجميع معلومات دقيقة وكاملة، ومن خالله تعطى فرص للموظف لتعديل ما قدمه من بيانات عن 
 وصف لوظيفته.

 الخطوة السادسة:
داد وصف للوظيفة وكذلك توصيف لها، واللذان يعتبران بمثابة منتجين وفي هذه الخطوة يتم إع
  منصلين لنشاط تحليل الوظيفة.
 يوضح محتويات تحليل الوظيفة: (1.1رقم ) شكل

 

 

 

 

 

 

 
 

ستراتيجي("، عمان، عالم الكتب ، "إدارة الموارد البشرية )مدخل احوشر: )السالم، مؤيد، صالح، عادل حر لمصدا
 (.42: 2555الحديث، 

 

 تحليل الوظيفة

 وصف الوظيفة:

ويتضمن المعلومات الخاصة بما 

 يلي:

 اسم الوظيفة وموقعها -1

 الواجبات والمسؤوليات -2

 المهام الرئيسية -3

 اآلالت واألدوات المستخدمة -4

 نوعية اإلشراف -5

 ظروف العمل -6

 مواصفات شاغل الوظيفة:

ويتضمن المعلومات التالية 

في الموظف المطلوب توافرها 

 شاغل الوظيفة:

 الذكاء والمقدرة العقلية -1

 المستوي التعليمي -2

 الخبرات السابقة -3

 القدرات الجسدية -4
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 االستقطاب: 1.1.1
 المفهوم: 2.1.1.1

"هو عملية اكتشاف مرشحين محتملين للوظائف الشاغرة الحالية أو المتوقعة في المنظمة، أي أنه 
 (.117: 2551يقوم علي الوصول بين من يبحثون عن وظائف" )السلطان، نشاط 

يجاد أكبر إإلي ذلك النشاط الذي ينطوي علي  اهلل بأنه " عملية االستقطاب تشير وقد عرفه نصر
: 2552اهلل،  )نصرعدد من المتقدمين المؤهلين ليتم اختيار األفضل من بينهم لشغل وظائف المنشأة" 

157.) 

 وظائف، ومحاولة جذب واستقطاب أكفالبحث عن أنسب األشخاص لهذه ال"هو خطوة 
 (.155: 2555األشخاص للعمل بالمنشأة" )عبد الباقي، 

 

 :(117: 2551)السلطان، العوامل المؤثرة علي نظام االستقطاب  1.1.1.1
 ىنطاق نشاطها في جذب القو الحجم: ال شك أن حجم المنظمة يعتبر من العوامل المؤثرة علي  -1

 كبر من منظمة صغيرة.أستقوم بالتأكيد عن البحث بمعدل  العاملة التي تحتاج إليها فالمنظمة الكبيرة

علي نطاق النشاط  الظروف المحيطة بسوق العمل في المنطقة التي تعمل فيها المنظمة تؤثر أيضا   -2
 االستقطابي الذي تقوم به.

دها الماضية في الجذب فاعلية جهو  ىالعاملة ومد ىجال استقطاب القو الخبرة السابقة للمنظمة في م -8
 احتياجاتها من عاملين أكفاء. ىوالحصول عل

شك علي دوران العمل وبالتالي  ظروف العمل واألجور والمزايا المختلفة التي توفرها منظمة تؤثر بال -4
 الحاجة إلي االستقطاب في المستقبل. ىعل

نظمات النامية التي تتوسع في نشاطها، بالذات تلك التي اتجاه المنظمة نحو النمو أو االنكماش، فالم -5
 تتوسع بمعدل سريع ستجد في نفسها مضطرة للقيام بنشاط استقطابي.

 طبيعة الوظائف المعروضة وسمعة المنظمة تستقطب العاملين بسهولة. -6

 

 (:44: 2558ربايعة، )مصادر الحصول علي األيدي العاملة  1.1.1.1
 :ىاأليدي العاملة الالزمة إل ىتي تلجأ إليها المنشأة للحصول عليمكن تقسيم المصادر ال
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 مصادر داخلية: )داخل المنشأة(. -1

 مصادر خارجية: )خارج المنشأة(. -2

 : المصادر الداخلية: أوالً 

 ويقصد بها اعتماد المنظمة علي العاملين الحاليين فيها في ملء الوظائف الشاغرة وتنقسم إلى:
 الترقية والنقل: –

الموظف لكي يشغل وظيفة ذات مسئوليات أعلى من مسئوليات الوظيفية الحالية، وقد يتم ترفيع 
الترفيع من الدائرة نفسها أو القسم نفسه أو من قسم أو دائرة آخرى كما يمكن نقل الموظف إلى وظيفة 

 أخرى في المنظمة بدون ترقية.
 اإلعالن والتنافس: –

ة داخليا ، وذلك إلعالم موظفيها عن وجود وظائف قيام المنظمة باإلعالن عن وظائفها الشاغر 
يعتقد أنه من المؤهلين شاغرة في أقسامها المختلفة مع بيان متطلبات ومؤهالت كل منها ومنح كل من 

 لشغل أي وظيفة الفرصة لتقديم طلبه لها.
 إعادة تشغيل العمالة المتقاعدة: –

الستفادة من خبراتهم، والتي غالبا  ما إعادة تشغيل العمالة المحالة علي المعاش، وذلك بهدف ا
 تكون المنظمة بحاجة ماسة إليها، فغاليا  ما يشغل هؤالء األشخاص وظائف إشرافية واستشارية.

 : المصادر الخارجية:ثانياً 

المصدار التي تعتمد عليها المنظمة للحصول علي الموارد البشرية الالزمة لها من خارجها 
 –مكاتب التوظيف ووكاالت االستخدام  –اإلعالن عن الوظيفة  –طلبات التوظيف  وتشتمل التالي:

 المؤسسات المنافسة. –نقابات العمال  –المؤسسات التعليمية 
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 يوضح مصادر البحث واالستقطاب لأليدي العاملة المطلوبة للمنشأة: (1.1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (.154: 2555المصدر: )عبد الباقي، صالح، "إدارة الموارد البشرية"، القاهرة، الدار الجامعية، 

 االختيار: 1.1.1
 المفهوم: 2.1.1.1

قين، فريق تقبله المنظمة لتعينه ي"هي العملية اإلدارية التي بمقتضاها يقسم المرشحين إلي فر 
التي تقوم بها المنظمة النتقاء أفضل المرشحين للوظيفة الشاغرة، وفريق ترفضه، وهي تلك العمليات 

 (.57: 2552للوظيفة، وهذا االختيار يتم طبقا لمعاير االختيار التي تطبقه المنظمة" )زويلف، 

هي عملية قيام المنظمة باختيار الشخص المناسب من قائمة طالبي العمل بحيث تتناسب قدراته "
 (.Ivancevich, 2004: 219طلوبة" )ومؤهالته مع المعايير المحددة للوظيفة الم

عملية تحقيق التوازن والتوافق بين متطلبات وواجبات الوظيفة من ناحية وبين سمات، هي "
لما هو منصوص عليه في توصيف كل وظيفة من ناحية  ومؤهالت وخصائص الفرد المتقدم للوظيفة وفقا  

 (.31: 1557ثانية" )بربر، 

 

المطلوبة للمنشأةمصادر البحث واالستقطاب لأليدي العاملة   

 مصادر خارجية مصادر داخلية

 الترقية والنقل -1

  اإلعالن والتنافس -2

 إعادة تشغيل العمالة المتقاعدة -3

 طلبات التوظيف -1

 اإلعالن عن الوظيفة -2

 مكاتب التوظيف ووكاالت االستخدام -3

 المؤسسات التعليمية -4

 نقابات العمال -5

 .المؤسسات المنافسة -6
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 :(181 :2558)إلهيتي، العوامل التي تؤثر بعملية االختيار كنظام  1.1.1.1
 هناك مجموعتان من العوامل الداخلية والعوامل الخارجية وتنقسم إلي:

 العوامل الداخلية: وهي التي ترتبط بالمنظمة وهي كالتالي: -2

 نوع وطبيعة المنظمة من حيث أنها ذات نشاط )صناعي، سلعي، أو صناعي، خدمي(. -أ

 استخدام التقنيات الحديثة في عملية االختيار. -ب

كبر أالمنظمة إلجراء عملية االختيار  الوقت المتاح أمام المنظمة أي كلما كان الوقت المتاح أمام -ت
 كلما كانت إجراءات االختيار متعددة ودقيقة.

 العوامل الخارجية: وهي العوامل التي ترتبط بالبيئة الخارجية وهي كالتالي: -1

ق العمل من حيث الطلب والعرض والتركيبة العمرية والخصائص المهارية خصائص سو  -أ
 للمؤهالت.

 القوانين واألنظمة واللوائح الخاصة. -ب

 شروط النقابات واالتحادات العمالية كشرط األقدمية أو المهارة الذي تفرض بعض النقابات. -ت

 خطوات عملية االختيار والتعيين: 1.1.1.1
يمكن استخدامها في اختيار القوى العاملة الالزمة للمنشأة من أهمها هنالك عدة إجراءات ومراحل 

 (:162: 1556)شاويش، 
 طلب التوظيف: -2

ويقصد بطلي التوظيف هي تلك االستمارة الخاصة التي تصممها المنظمة ويملؤها المتقدم للتعرف 
وتتضمن في محتواه بنفسه، وهو من أهم المصادر للحصول علي المعلومات األولية عن المتقدمين 

معلومات تتعلق بشخص المتقدم، وبوضعه األسري واالجتماعي، وتأهله العلمي والمهني، وخبراته السابقة، 
 (.127: 2515والدورات التي حصل عليها، والمراجع التي يمكن الرجوع إليها للتعرف عليه )أبو شيخة، 

 المقابالت الشخصية: -1

االختيار، وبعد اكتمال المعلومات عن المرشحين، هي تعتبر المقابالت الخطوة التالية في 
مقابلتهم للتأكد من تمتعهم بخصائص أخرى قد ال تتضح من الملف كالمظهر العام وطريقة التصرف 
وغيره، فالغرض األساسي من المقابلة هو الحصول علي معلومات هامة ال يمكن الحصول عليها من 

 (.248: 2554ها ) برنوطي: االستمارات والشهادات واالختبارات وغير 

 التحري والتوصية: -1
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ويتم ذلك باإلتصال بمستخدمي المتقدم للوظيفة السابقين أو األشخاص الذين ذكرهم المتقدم 
)كمعرفين( في طلب االستخدام، بهدف التحقق من صحة البيانات والمعلومات التي ذكرها والتي تتعلق 

غي أن ال يتم االعتماد علي التوصية الشفوية للمستخدمين بمستوى إنجازه وخبراته وسلوكه، علي أنه ينب
 (.128: 2515السابقين والمعرفين وأن يؤخد تقويمهم بحذر )أبو شيخة، 

 اختبارات التوظيف: -1

يمكن تعريف اختبار التوظيف بأنه "إجراء منظم هدفه سلوك أو اتجاهات أو أداء شخص معين، 
أكثر"، وفي مجال إدارة الموارد البشرية تستخدم االختبارات أو مقارنة سلوك واتجاهات وأداء شخصين أو 

أكثر من استخدام باإلضافة إلي كونها أسلوب من أساليب االختبار، فهي أيضا  تستخدم في اتخاد القرارات 
كالترقي والنقل والتدريب، فالهدف من كل هذه الحاالت هو تحقيق التوافق بين خصائص الفرد ومتطلبات 

 :(163: 1556)شاويش، ظيفة ومن أهم االختباراتالعمل أو الو 

 اختبارات القدرات الحركية أو العقلية أو النفسية. –

 اختبارات األداء. –

 اختبارات الشخصية. –

 اختبارات االهتمامات المهنية. –
 الفحص الطبي: -1

قبل تعيين شخص ما يجب التأكد من لياقته الصحية للعمل الذي سيعين فيه، وال يمكن تحقيق 
الفحص الطبي الذي يقوم به طبيب أو لجنة من األطباء، سواء في المركز الصحي  عن طريقذلك إال

التابع للمنشأة أو المستشفي معتمد من قبل المنشأة ويجب أن يتوفر لدي األطباء معلومات عن نوع 
 هاالوظائف التي سيشتغلها الموظفين لمعرفة مدى مالئمة الشخص طالب العلم مع الوظيفة المراد شغل

 (.172: 1556)شاويش، 
 إصدار أمر التعيين: -1

بعد التأكد من مالئمة المرشح للوظيفة يتم إصدار أمر للتعين وغالبا  ما يكون علي أساس 
التجريب لمدة محددة ثم بعدها إما أن تستغني هذه المؤسسة عن خدمات هذا الشخص بدون تعقيدات 

 (.245: 2554)البرنوطي، إدارية أو قانونية أو أن يصبح موظفا  دائما  
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 التدريب: 1.1.1
 المفهوم:  2.1.1.1

فراد األ ةجديدة تؤدي إلي تغيرات في قابلي" التدريب هو عملية تعلم المعارف وطرق وسلوكيات 
من األمور األساسية والمهمة في الخبرات التدريبية الفعالة"  ابه واألخذألداء أعمالهم ولذلك فإن فهم التعلم 

 (.51: 2555)شحاذة وآخرون، 

أداء عمل  ىتهدف إلي تحسين قدرة اإلنسان عل كذلك هو الجهود اإلدارية أو التنظيمية التي
 (.282 :2555معين، أو القيام بدور محدد في المنشأة التي يعمل فيها )شاويش، 

من خالل اكتساب بعض  المهارىوسة لتعديل االتجاه أو المعرفة أو السلوك التدريب عملية مدر 
الخبرة لتحقيق أداء فعال في نشاط واحد أو مجموعة من األنشطة ويتمثل الهدف من هذه العملية في 
المواقف الخاصة بالعمل في تطوير قدرات األفراد وفي تلبية احتياجات األشخاص العاملين في المؤسسة 

 (.113: 2556الحاضر وفي المستقبل )كشواي،  في الوقت

 أهمية التدريب:  1.1.1.1
األهمية بالنسبة لألفراد العاملين  االعتبارولعله عند الحديث عن األهمية يجب األخذ بعين 

  :(214: 2555صالح، وللمنظمة ولتطوير العاملين ولتطوير العالقات اإلنسانية ) 

 االرتقاء وتحمل مسئوليات أكبر من العمل. إلىساب الفرد بخبرات جديدة تؤهله اكت -1

 اكتساب الفرد الصفات التي تؤهله لشغل المناصب القيادية. -2

رفع  خبرات وقدرات جديدة، مما يؤدي إلىالكتساب معلومات و  نتيجةزيادة ثقة العاملين بأنفسهم  -8
 منشأتهم. روحهم المعنوية، وما يترتب عليها من إحداث تغيير في اتجاهاتهم وسلوكهم داخل

 ومن مزايا التدريب للمنشأة ما يلي:

ة معينة تزيد من قدراتهم ، وزيادة مهاراتهم واكتسابهم مهارات سلوكيتنمية كفاءات وخبرات العاملين -أ
 تطوير العمل بمنشأتهم. على

 العمل داخل المنشأة. جميع مستويات الوظائف القيادية على أجيال من األفراد لشغلإعداد   -ب

جتماعية ومواكبة التطور العلمي مواجهة التغيرات التي تحدث في النظم االقتصادية واال  -ت
 والتكنولوجي السائد في المجتمعات الصناعية والتجارية المتقدمة.
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 أهداف العملية التدريبية:  1.1.1.1
 (:17: 2551عقلة، إلي تحقيقه من غايات، والتي من أهمها ) ىهداف العملية التدريبية فيما تسعتتمثل أ

 تنمية المعارف: -1

وتركز علي تنمية معارف المتدربين ومعلوماتهم وتكريسها لخدمة أهداف المنظمة. أي اإلرتقاء 
بمعارف العاملين ومعلوماتهم وفقا  للمستجدات التي يجب اإللمام بها إلتقان العمل، وما يتبع ذلك من 

جراءات العمل،  والواجبات وعالقة ومعرفة اإلختصاصات والمسؤوليات معرفة للنظم والتعليمات وأساليب وا 
 العمل.

 تنمية مهارات األفراد: -2

ويقصد بها المهارات واإلستعدادات الالزمة ألداء العمل، وذلك بجمع كل أنواع المهارات من 
مهارات فكرية، وأخرى عملية ومهارات سلوكية. هذه السلوكيات تعنى خصوصا  بالجانب اإلنساني عند 

 التفاعل والتعامل مع اآلخرين.

 تجاهات اإليجابية:تنمية اإل -8

وتنمية اإلتجاهات تقوم على صقل اتجاهات األفراد، حيث يسهم التدريب في تنمية مجموعة 
العوامل الذهنية )القيم، المعتقدات، المبادئ.....( التي تتفاعل مع بعضها لتكون آراء المتدربين تجاه 

تجاه العمل وتفضيل العمل  قضايا معينة. والقصد من ذلك هو أن تكون اتجاهات األفراد إيجابية
بالمؤسسة التي يعملون بها دون غيرها، وتعزيز روح اإلنتماء واإلحساس بالوالء للمؤسسة. وبالتالي قبول 

 مهام العمل والحرص علي أدائها علي أكمل وجه، وهكذا فإن تنمية اإلتجاهات تطور كفاءة الفرد.

 أنواع التدريب:  1.1.1.1
لبعض الجوانب التي ترتبط بها عملية التصنيف هذه وهي  عديدة للتدريب تبعا  يمكن أن نميز بين أنواع 

 (:33-35: ص2555)المدهون، 
 التدريب من حيث مدته: -2

 .تدريب قصير األجل 

 .تدريب طويل األجل 
 التدريب من حيث عدد المتدربين: -1

 .التدريب الفردي 



النظري للدراسةاإلطار   

33 

الثانيالفصل   

 .التدريب الجماعي 
 التدريب وفقا لمكان التدريب: -1

  المؤسسة.التدريب داخل 

 .التدريب خارج المؤسسة 
 التدريب وفقا لوقت التنفيذ: -1

 .التدريب قبل االلتحاق بالعمل 

 .التدريب أثناء العمل 

 التدريب من حيث المضمون: -1

 .التدريب اإلداري 

 .التدريب المهني 

 .التدريب اإلشرافي 

 .التدريب التخصصي 

األطراف المشاركة فيه، بين إدارة مما سبق يتضح أن عملية التدريب مسئولية مشتركة بين كل 
الموارد البشرية، والمدربين التنفيذين في مواقع أعمالهم، واألفراد المتدربين الذين يتلقون التدريب، ويجب أال  
ننسي أن أي فرد داخل المؤسسة مسئول عن التدريب وتطوير نفسه، وأن يحدد النقاط التي تحتاج إلي 

ما يمكن  لىاشر، أو مدير التدريب والموارد البشرية، وذلك كي يتعرف عتطوير، ويناقشها مع رئيسه المب
 دور األطراف األخرى في عملية التدريب والتطوير. عمله بصدد هذا األمر، وما هو دوره وأيضا  

 ألداء:تقييم ا 1.1.1
 المفهوم: 2.1.1.1

ي لألفراد من أجل تقييم "إن عملية تقييم األداء لألفراد ما هي إال عملية مراجعة النشاط اإلنتاج
أهداف المؤسسة. وهي كذلك نشاط مستمر يشمل األفراد بمختلف مستوياتهم  تحقيقإسهاماتهم في 

 (.76: 2555أو حديثي التعيين" )شحاذة وآخرون،  وأقدميتهم

ما تم إنجازه من عمل، بالمقارنة بحكم  ىومستو  س موضوعيبأنه "عملية قيا ويعرف أيضا  
، في صورة عالقة نسبية بين الوضعين القائم أو المستهدف" ونوعا   ومستوى العمل المستهدف كما  

 (.45: 2556)القحطاني، 
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أنها أهم األنشطة الرئيسية إلدارة الموارد البشرية التي تعبر عن العملية تنظيمية  ىكما تعرف عل
نعكاساتها السلبية ها أداء األفراد العاملين للوقوف إلي نقاط القوة والضعف وامستمرة يقاس من خالل

 (.255: 2555إنتاجية الفرد وفاعلية المنظمة )الهيتي،  ىواإليجابية عل

 أهمية تقييم األداء: 1.1.1.1
الجيوسي، للمنظمات حيث تكمن أهميتها في التالي ) عملية تقييم األداء من العمليات الحيوية جدا  

 (:77: 2555وآخرون، 

رفع معنويات العاملين من خالل سيادة جو من التفاهم والعالقات الطيبة بين العاملين واإلدارة عندما  -1
 يشعر العاملون أن جهودهم وطاقاتهم في تأدية أعمالهم هي موضع تقدير لإلدارة.

ثبات عدالتها وتحديد المكافآت الت -2  شجيعية، ومنح العالوات.دعم إجراءات الترفيع والنقل وا 

فاعلية المشرفين والمديرين في تنمية وتطوير األفراد الذين يعملون تحت  ىفي تحديد مد يساعد -8
 إشرافهم وتوجيهاتهم.

 استمرار الرقابة واإلشراف. -4

تعتبر العوامل األساسية في الكشف عن الحاجات التدريبية وبالتالي تحديد أنواع برامج التدريب  -5
 زمة.والتطوير الال

 أهداف تقييم األداء: 1.1.1.1
هناك مجموعة من األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل تقييم األداء، وقد ذكر كل من )السالم 

 ( األهداف التالية:824: 2511؛ نوري وكوتل، 158: 2553وصالح، 

والموضوعية في خلق مناخ من الثقة والتعامل األخالقي عن طريق تأكيد األسس العلمية في التقييم  -1
 إصدار األحكام.

 يساعد تقييم األداء على تنمية قدرات المديرين في مجال اإلشراف والتوجيه. -2

 تقييم االداء مصمم لمساعدة المدراء للتخطيط ولتحسين أداء موظفيهم. -8

 يعتبر وسيلة لتنمية العالقات اإلنسانية بين المشرفين والعاملين. -4

 الدافعية. تحقيق الرضي الوظيفي وتحسين مناخ -5

 دفع العاملين لالجتهاد في العمل، فتقييم األداء يجعلهم تحت المسألة عن أدائهم دائما . -6

 يساعد في تحديد االحتياجات التدريبية وتخطيط المسارات الوظيفية بالمنظمة. -7
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 يساعد المدراء في صنع واتخاد القرارات وتحديد الترقيات والمكافآت. -3

 للمؤسسة. يساعد في تطوير األداء الكلي -5

 تعطي مؤشرات تنبؤ لعمليات االختيار والتعيين في المنظمة. -15

 داء الموارد البشرية:أوسائل وطرق تقييم  1.1.1.1
االداء عملية مهمة جدا  للمنظمات، فال بد من إتباع مجموعة من الخطوات  تعتبر عملية تقييم

: 2553)ماهر: المتتالية للوصل للوضع األمثل في هذه العملية، وخطوات التقييم تتلخص في التالي
 :(.155: 2557( )المغربي، 154: 2555( )شاويش، 885-825: 2511( )نوري وكورتل، 253

عملية دراسة وتحديد األعمال المطلوب تنفيذها من حيث سياسات  تحديد العمل المطلوب: وهي -1
جراءات التنفيذ، والتعرف بالواجبات والمسؤوليات.  وا 

تحديد معايير تقييم األداء: وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات تقييم األداء، فقبل البدء في عملية  -2
اء المرغوب به، ويجب أن تكون هذه التقييم ال بد من تحديد المعايير والتي تشير إلي مستوى األد

 المعايير محل اتفاق حتي تكون مقاييس حقيقية لألداء الفعلي مقارنة بما يجب أن يكون عليه األداء.

تحديد مصادر جمع البيانات: هناك عدة مصادر لجمع البيانات والمعلومات الالزمة لعملية تقيييم  -8
ح عملية التقييم، وهناك أربعة مصاد أساسية لجمع األداء، وتحديد هذه المصادر بدقة يساعد في نجا

 المعلومات وهي : الرئيس المباشر، النظراء في العمل، المرؤوسين، التقييم الذاتي.

تحديد أساليب تقييم األداء: هناك عدة أساليب وطرق تتبع في عملية تقييم االداء، تختلف باختالف  -4
 طبيعة المنظمة.

تنفيذ التقييم: وفي هذه الخطوة يتم تنفيذ عملية قياس أداء الموظفين، والتي تختلف المؤسسات من  -5
حيث مدة وفترة تقييمها، فبعض المسسات تنفذها سنويا  وأخرى في نصف العام، وذلك حسب فلسفة 

 المؤسسة وأهداف التقييم وتكلفته 

أن يتم تطوير عمل الموظف وتعزيز أدائه، وهذا لن التغذية الراجعة: إن الثمرة الحقيقة من التقييم هو  -6
 يتم إال من خالل التغذية الراجعة والتي تغذي الموظف بنقاط الضعف ونقاط القوة لديه.

إجراء التظلم: وفي هذه الخطوة يفتح باب التظلم للعاملين ويتم االستماع لشكواهم ودراستها من قبل  -7
 اإلدارة العليا.
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 األداء:مشاكل تقييم  1.1.1.1
إن تقييم األداء حكم بشري يصدره إنسان بشأن إنسان آخر يشغل وظيفة ما، وبهذه الصفة ال 

من المشكالت واألخطاء، وبالرغم من األبحاث التي قام بها علماء اإلدارة والجهود  يتوقع أن يكون خاليا  
كسابه قدرا  دارة الموارد البشرية من أجل تطوير تقييم األدإالتي بذلها المشتغلون في  من الموضوعية،  اء، وا 

وجعله أكثر فعالية، فإنه لم يبلغ بعد الوضع المثالي الذي يريدونه له، وما زال يحفل بالمشكالت واألخطاء 
مضاعفة الجهد وبذل المحاوالت من أجل التغلب علي المشكالت  ىتدفع ببعض كتاب اإلدارة إلالتي 

 (:841: 2511نوري وكورتل، واألخطاء ومنها )

 يز من جانب المقيم للعوامل التي يفضلها.التح -1

 التساهل أو التشدد في عملية التقييم. -2

 تقييم األفراد حسب تقديراتهم السابقة. -8

 التحيز الشخصي من المقيم مع أو ضد أحد األفراد. -4

ميعهم االتجاه للتقييم بعيدا  عن الحقيقة كأن يقوم المقيم بتقييم جميع العاملين بدرجات عالية أو ج -5
 بدرجات منخفضة دون النظر لألداء.

همال سلوكهم في باقي فترة التقييم. -6  التأثير بسلوك األفراد في الفترة األخيرة قبل عملية التقييم وا 

)المدهون، نظام سليم للتقييم  ىتي يمكن االسترشاد بها للوصول إلاالعتبارات ال 1.1.1.1
2555 :165): 

 داء.وقياس كفاية األة معايير التقويم دقة وموضوعي -1

 داء.المناسبة من طرق تقويم األ اختيار الوسيلة أو الطريقة -2

 تحديد األهداف المرغوب تحقيقها من تقويم كفاية األداء. -8

 التحديد الواضح للصفات والخصائص والمهارات المرغوب قياسها. -4

فع كفاية أداء مجاالت تطوير سياسات التوظيف ور  تحليل نتائج تقويم كفاية األداء واالستفادة منها في -5
 العاملين.

للموضوعية والدقة  أن تخضع تقارير كفاية األداء لمراجعة من أكثر من جهة في الشركة ضمانا   -6
 والشمولية.
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 عالقة وظائف إدارة الموارد البشرية ببعضها البعض: 1.1.1

إدارة الموارد البشرية يمكن توزيعها مما تقدم يتضح أن المجموعات التي تندرج تحتها وظائف 
 (:45: 2555 )جاد الرب، علي أربعة محاور تتمثل في

 الموارد البشرية: وهي وظيفة التوظيف. ىالحصول عل -1

 تنمية الموارد البشرية: وهي وظيفة التنمية والتطوير. -2

 مكافأة الموارد البشرية: وهي وظيفة التعويض. -8

 العالقات العمالية واألمن والسالمة المهنية.صيانة الموارد البشرية: وهي وظيفة  -4

 ومن خالل استعرض الوظائف وأهميتها تبرز مالحظات:

أن جميع الوظائف مرتبطة ببعضها البعض وتتأثر بأي خلل فيها، فمن الضروري أن تعمل وظائف  -1
 الموارد البشرية ضمن نظام فعال ومتكامل يؤثر ويتأثر ببعضه البعض.

إدارة الموارد البشرية في النظام الحكومي ككل، وبعضها  ىمسؤولية القيام بها إلبعض الوظائف تناط  -2
تستند بشكل أساسي إلي إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة وبالتعاون مع مديري اإلدارات والدوائر 

 .داخل المنظمة

 ملخص: 9.1.1
دارة المهام التي سوف تنفذها إا تحديد إن تخطيط الموارد البشرية هي العملية التي يتم من خالله

من خالل تحليل الوظائف التي تسعى إلى جمع البيانات والمعلومات وعمل وصف  الموارد البشرية،
، من أجل استقطاب المعنية للوظائف وتعريف الشروط الواجب توفيرها من أجل القيام بالمهام الوظيفية

تصميم واختيار البرامج التدريبية المناسبة  أيضا  و  ألنسب وفق االحتياجات التنظيمية،واختيار وتعيين ا
ووضع برامج للتقييم البناء لهم، والعمل علي تقييم أداء الموظفين  دين الجدد أو الموظفين القائمين،للواف

 وربط أدائهم بالمسار الوظيفي، والعمل علي تحقيق األهداف التي تسعي إليها أي منظمة.
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 المبحث الثالث

 EFQMالنموذج األوروبي للتميز 

 مقدمة: 2.1.1
م وذلك من قبل المؤسسة 1551وجائزته عام  EFQMتم إنشاء النموذج األوروبي للجودة والتميز 

ويعني هذا  The European Foundation of Quality Managementاألوروبية إلدارة الجودة 
النموذج بالتميز في األهمال وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات والدول األووبية، حيث منح 

 (:2511جائزته إلي أربع فئات وهي كالتالي )القيسي، 

 المؤسسات الكبيرة. -1

 الدوائر والوحدات التشغيلية للمؤسسات. -2

 القطاع العام.مؤسسات  -8

 المؤسسات المتوسطة والصغيرة. -4

 النمسا، ألمانيا، إنجلترا، كإسبانيا، ( األوروبي االتحاد دول من العديد في األنموذج طبق وقد
 ويعتبر ،)...مصر، فلسطين األردن، السعودية، كاإلمارات،( العربية والدول )...فرنسا سكتلندا،أ إيطاليا،
مؤسسة لتحسين  85.555من  أكثر وتستخدمه أوروبا، في شعبية األكثر الجودة أداة التميز أنموذج

 (.www.efqm.orgوتطوير أدائها )

 أنموذج فعالية نأ إال الجودة، جوائز في يستخدمونه المستخدمين من العديد أن من الرغم وعلى
 لعنصر التزايد النمو، من يلحقها وما إدارة ونظام كأداة استخدامه عند بوضوح تظهر األوروبي التميز
 (.5: 2555العايدي،  ؛25: 2518، الدجنىالمؤسسي ) الذاتي التقييم وهو اإلدارة تخصص في رئيسي

مواكبا  للتطورات  ليظل عليه الالزمة التعديالت إدخال خالل من دائم بشكل األنموذج تطوير ويتم
 حيث ،)26: 2554 الرشيد،(السوق متغيرات مع يتماشى وحتى االقتصادية، الساحة على والمستجدات

 األوروبي لألنموذج اإلطار العام على التحسينات بعض بإجراء الجودة إلدارة األوروبية المؤسسة قامت
 في المساهمة إلى التحسين ، وتهدف عمليةEFQM 201"5" لألنموذج الجديدة الدورة وأطلقت للتميز،
 الحكومية للمتطلبات وشمولها ثبات المؤسسات على الجديد األنموذج يركز كما المؤسسات، أداء تطوير

 الثمانية األساسية بالمبادئ األنموذج الوقت يحتفظ ذات وفي واالستدامة، العمل واستمرارية  واألخالقية
 بمتابعة االستشاريون المساعدون سيقوم ذلك وبناء  على التسعة، المعايير مجوعة إلى باإلضافة للتميز،
 السابق األداء على التركيز على يقتصر وال المستقبل، ىعل يركز جديد المؤسسات بمنظور نتائج

 (.1: 2555 العمري،  ؛85: 2518،الدجنى)

http://www.efqm.org/
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 :EFQMللتميز  األوروبي األنموذج أهداف 1.1.1
 :(8: 2512)غانم، لألهداف األتية  EFQMالتميز  أنموذج استخدام يتم
 .المؤسسة بأداء االرتقاء يحقق معيارا   تمثل إدارية أداة التميز أنموذج -أ
 .فعال بشكل متميزة نتائج تحقيق من المؤسسة تمكن التي المناسبة التحسين أنشطة تحديد -ب
 .والمحلية العالمية الجودة جوائز على تتنافس التي المؤسسات أداء وتقويم تقييم -ج

 :EFQM للتميز األوروبي لألنموذج األساسية المكونات 1.1.1
 2 :2012 ,2013)أساسية هي  مكونات ثالثة ،منEFQM األوروبي  التميز أنموذج يتألف

EFQM): 
 أي في المستدام التميز لتحقيق األساس تشكل التي األساسية المبادئ وهي :للتميز األساسية المفاهيم -أ

 .مؤسسة
 RADAR.منهجية خالل من األساسية المفاهيم تطبيق على المؤسسات تساعد :التسعة المعايير -ب
 المؤسسة. مجاالت جميع في القيادة منهجية لتحسين قوية لكنها بسيطة :أداة RADARمنهجية  -ث

 المفاهيم األساسية للتميز: 1.1.1
قد حدد أنموذج التميز المعتمد من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ثمانية مفاهيم أساسية واجبة 
و التطبيق من قبل المؤسسات التي ترنو إلي الولوج إعالم التميز في البناء والعمل المؤسسي، كما ه

 (:81-25: 2512، اهلل الثاني للقطاع الخاص موضح وهي )موقع جائزة الملك عبد
 تحقيق نتائج متوازنة: -2

حقيق النتائج المؤسسات المتميزة تحقق رسالتها وتتقدم نحو تحقيق رؤيتها من خالل التخطيط وت
 المتوازنة التي تلبي احتياجات المعنيين، قصيرة وطويلة المدى وتتفوق عليها قدر اإلمكان.

 إضافة قيمة للعمالء: -1

المؤسسات المتميزة تدرك أن متلقي الخدمة هم أساس تواجدها وتبذل قصاري جهودها البتكار 
 وقعاتهم.وتحقيق قيمة مضافة لهم وذلك عن طريق فهم وجمع احتياجاتهم وت

 القيادة عن طريق الرؤية، اإللهام واألمانة: -1

المؤسسات المتميزة لديها القداة القادرين علي صياغة وتجسيد الرؤية المستقبلية إلي واقع يمكن 
 تحقيقه، والتصرف كمثال يحتذى به بالنسبة للقيم وأخالقيات المهنة.
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 اإلدارة بالعمليات: -1

وعة من العمليات المتناسقة والمترابطة استراتيجيا ، المؤسسات المتميزة تدار عن طريق مجم
 والعمل علي استخدام مبادئ اتخاد القرارات المبنية علي الحقائق لتحقيق نتائج مستدامة ومتوازنة.

 النجاح من خالل األفراد: -1

يجاد بيئة تمكن لتحقيق أهداف  المؤسسات المتميزة تعمل علي تقدير أفرادها وتعمل علي ابتكار وا 
 سية وشخصية متوازنة.مؤس
 رعاية االبتكار واإلبداع: -1

المؤسسات المتميزة توجد قيمة مضافة ومستويات أداء متزايدة من خالل االبتكار المستمر 
 والمنتظم عن طريق استخدام إبداع أصحاب العالقة.

 بناء الشراكات: -1

لضمان النجاح المؤسسات المتميزة تطمح وتطور وتحافظ علي عالقات ثقة مع شركاء متعددين 
 المتبادل.

 تحمل المسؤولية لمستقبل مستدام: -1
المؤسسات المتميزة تقوم بتضمين أخالقيات العمل، القيم الواضحة، وأعلى معايير السلوك 

 المؤسسي في بيئة العمل لتمكنها من تحقيق االستدامة البيئية والمجتمعية واالقتصادية.

 :EFQMللتميز  األوروبي األنموذج بواسطة الذاتي التقييم طرق 1.1.1
يمكن تصيفها من ، EFQM ورد " العايدي" عدة طرق للتقييم الذاتي بواسطة أنموذج التميزأ

 (:5: 2555خالل المجموعات الثالث اآلتية ) العايدي، 
 معايير تسعة وتستخدم )االستبيانات أو المصفوفات( البسيطة المالحظة على مبنية ومناهج وسائل -أ

 .)األوروبي التميز أنموذج( رئيسية
 المعايير تطبق الحاالت من العديد وفي معايير، تسعة تطبق والتي المنسقة العمل ورش وسائل - ب

 .ا  معيار  (85) البالغة الفرعية معاييرها مع التسعة،

 . بالكامل األوروبي التميز أنموذج تستخدم والتي والمحاكاة للجوائز الترشح طرق -ج

 :EFQM لتميز ا إلدارة األوربي لألنموذج الرئيسة المعايير 1.1.1
 منها تمثل خمسة رئيسة، معايير تسعة على EFQM 2515األوروبي التميز أنموذج بني
( 855(و أنشطة مختلفة، وعدة ،ارا  فرعيا  ( معي82منها ) ينبثق للنتائج، منها ،وأربعة)المسببات(الممكنات 
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 رئيسين زأينج إلى هذه المعايير انقسمت وقد نقطة، ألف مجموعها نقاط على موزعة توضيحية، نقطة
 )معايير الممكنات، ومعايير النتائج(.

 وتبين أن لألعمال الديناميكية الطبيعة ىإل التميز، أجزاء أنموذج بين المرتبطة األسهم وتشير
نتائج أفضل الممكنات )المسببات( والحصول علي  لتحسين القادة يساعد واإلبداع واالبتكار التعلم

 (.7: 2555العايدي،  ؛85: 2518الدجني، )

 EFQM لتميز ا إلدارة األوربي لألنموذج الرئيسة المعايير: (1.1شكل رقم )
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .(EFQM :1121بية للجودة، و المصدر: )المؤسسة األور 

 معايير الممكنات: 2.1.1.1
لقد استخدم الباحث جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز في توضيح المعايير لسهولتها في التطبيق، 
حيث أن جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز قامت بترجمة األنموذج األوربي للتميز بصورة جيدة، حيث أن 

)جائزة الملك عبد  كما يلي من المجموع الكلي موزعة %55( نقطة بما يعادل 555لها )معايير الممكنات 
 :(2512اهلل الثاني للتميز، 

 اا
 القيادة

01%  

 الموارد البشرية

01%  

 االستراتيجية

01%  

 الشراكة

01%  

العمليات 

 والخدمات

01%  

 نتائج المجتمع

01%  

 نتائج المتعاملين

01%  

يةالموارد البشرنتائج   

01%  

 نتائج األداء

 المؤسسي

01%  

 النتائج الممكنات

ةاإلبداع والتعليم  والشفافي  
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( 7من المجموع الكلي، ويحتوي هذا المعيار علي ) %15( نقطة بما يعادل 155وله ) معيار القيادة: -1
 تلبي هذه المعايير. فرعيا   ( نشاطا  85معايير فرعية، باإلضافة إلي )

سة، والقادة المتميزون يعملون ككل في المؤسوالقيادة هي عبارة عن منظومة من اإلدارات العليا 
تطوير القيم والنظم المؤسسية المطلوبة للنجاح  ىقيق الرؤية والرسالة، ويعملون علتطوير وتحفيز تح ىعل

ثبات  ىفترات التغيير يحافظون عل من خالل أفعالهم وتصرفاتهم. وخالل المستدام، ويبدو ذلك واضحا  
اللحاق  ىتجاه المؤسسة، وتحفيز اآلخرين علالهدف. وعند الحاجة يكون لهؤالء القادة القدرة علي تغيير ا

 :(88: 2512)جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز،  وذلك من خالل المعايير الفرعية التالية بهم.

 كقدوة حسنة. القادة يطورون رؤية ورسالة وقيم المؤسسة وأخالقيات العمل ويتصرفون -

 القادة يتعاملون مع أصحاب العالقة الخارجيين. -

 موظفي المؤسسة. ىالقادة يعززون ثقافة التميز لد -

دارتها الفعالة للتغيير. -  القادة يضمنون مرونة المؤسسة وا 

دارة المؤسسة وعملية تحسين القادة يعرفون ويراقبون ويراجعون ويقودون عملية تحسين نظام إ -
 .ئهاأدا

وع الكلي، ويحتوي هذا المعيار من المجم %15( نقطة بما يعادل 155: وله )ستراتيجيةاالمعيار  -2
 .فرعيا   ( نشاطا  28( معايير فرعية، باإلضافة إلي )4) ىعل

وهو عبارة عن اإلطار العام الذي يتم من خالله تحديد التوجه والغايات واألهداف طويلة المدي، 
تطبق رؤيتها ورسالتها من خالل تطوير سياسة موجهة نحو حيث إن المؤسسات المتميزة هي التي 

أصحاب المصلحة والتي تأخذ بعين االعتبار السوق والقطاع الذي تعمل فيه السياسات، والخطط، 
ن خالل المعايير الفرعية واألهداف والعمليات يتم تطويرها وتطبيقها لتحقيق هذه االستراتيجية، ويتم ذلك م

 (:88: 2512)جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز،  التالية
 فهم احتياجات وتوقعات كل من أصحاب العالقة والبيئة الخارجية. ىمبنية عل ستراتيجيةاال –

 فهم األداء الداخلي والقدرات الداخلية. ىالمبنية عل ستراتيجيةاال –

 والسياسات الداعمة يتم إعدادها ومراجعتها وتحديثها.ستراتيجية اال –

 والسياسات الداعمة يتم إيصالها وتطبيقها ومراقبتها.ستراتيجية اال –

وع الكلي، ويحتوي هذا المعيار من المجم %15( نقطة بما يعادل 155وله ) د البشرية:ار معيار المو  -8
 .فرعيا   ( نشاطا  85( معايير فرعية، باإلضافة إلي )6) ىعل



النظري للدراسةاإلطار   

44 

الثانيالفصل   

األفراد، فالمنظمة تقدم لهم اإلنصاف وهو يبحث في إدارة وتطوير وتحرير كامل امكانات 
تبني االلتزام  ىنحو يحفزهم عل ىعترف بهم علوالمساواة والشراكة والتمكين، وتتواصل معهم، وتكافئهم وت

)جائزة الملك عبد اهلل  التالية ةة، وذلك من خالل المعايير الفرعيباستخدام مهاراتهم وعلمهم لصالح المنظم
 (:45-85: 2512الثاني للتميز، 

 ستراتيجية المؤسسة.اخطط األفراد تدعم  -

 معرفة وقدرات األفراد يتم تطويرها. -

 مواءمة األفراد، إشراكهم وتمكينهم. -

 يتواصلون بشكل فعال داخل المؤسسة. ونالموظف -

 الموظفين ومكافأتهم، واالهتمام. تقدير -
 :المؤسسة/  الوزارة الستراتيجية الموظفين خطط دعم -أ

 تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:على سبيل المثال، 

 .األهداف االستراتيجية لتحقيق الالزمة الموظفين أداء لمستويات الواضح التحديد -

التنظيمي والتقنيات الحديثة  والهيكل استراتيجية الوزارة / المؤسسة، مع الموظفين خطط مواءمة -
ية من األفراد،إضافة إلى وجود والعمليات الرئيسة والتنبؤ التقديري لتحديد االحتياجات المستقبل

 أوصاف وظيفية متعمدة بموجب الهيكل التنظيمي بما يضمن االستغالل األمثل لألفراد.

 .األهداف االستراتيجية تحقيق لدعم التنظيمي الهيكل ومواءمة التكيف في السرعة -

بهم، باإلضافة إلى  اتيجيات والسياسات والخطط الخاصةاالستر  ومراجعة إعداد في الموظفين إشراك -
 تبني منهجات إبداعية ومبتكرة متي كان ذلك مناسبا .

والتعاقب الوظيفي اعتمادا   والتنقالت الوظيفي والتطوير والتوظيف والتعيين االستقطاب عمليات إدارة -
علي سياسات مناسبة وذلك لضمان المساواة وتكافؤ الفرص وبما يتواءم مع األنظمة الحكومية 

 المتعددة.

ستخدام مسوحات الموظفين وغيرها من آليات ونماذج استقصاء آراء الموظفين واستخدام النتائج ا -
والتحليل واالستفادة من االقتراحات والشكاوى والتنظلمات الوظيفية لتحسين استراتيجيات وسياسات 

 وخطط الموظفين وأساليب العمل.
 تطوير معرفة الموظفين وقدراتهم. -ب

 المؤسسات المتميزة بما يلي: على سبيل المثال، تقوم
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تحديد المهارات والكفاءات ومستويات أداء الموظفين المطلوبة لتحقيق الرؤيا والرسالة واألهداف  -
 االستراتيجية.

 التخطيط الفعال لجذب وتطوير واالحتفاظ بالمواهب والقدرات المطلوبة لتلبية هذه االحتياجات. -

ء فردية مرتبطة باألداء المؤسسي ومساعدتها علي تقييم اداء الموظفين من خالل مؤشرات أدا -
 تحسينه.

تطوير مهرات وقدرات الموظفين وتدريبهم من خالل خطط تدريبية تضمن العدالة والشفافية وتنفيذ  -
هالخطط لضمان قدرتهم على التنقل وأهليتهم لتولي وظائف جديدة وكيفية االستفادة من التدريب هذ

 األداء المؤسسي. في تحسين األداء وانعكاسه علي

تطوير مهارات وقدرات المدراء والقيادات داخل الوزارة / المؤسسة وربطها مع خطط اإلحالل  -
 والتعاقب المستقبلية.

 ضمان توفر الكفاءات والموارد والفرص للموظفين وتمكينهم لتعظيم مساهماتهم للمؤسسة. -
شراك وتمكين الموظفين: -ت  مواءمة وا 

 ؤسسات المتميزة بما يلي:على سبيل المثال، تقوم الم

المواءمة بين األهداف الشخصية وأهداف الفريق وتمكين الموظفين من إطالق كامل إمكانياتهم من  -
 خالل روح المشاركة الحقيقية بين الجميع.

 تفويض الصالحيات الكافية للموظفين وتمكينهم إلنجاز مهام عملهم. -

والهياكل التنظيمية   والعمليات الخدمات على ينطبق أن يمكن اإلبداع مفهوم بأن واالعتراف اإلدراك -
 إضافة آلليات العمل الجديدة.

لضمان تمتع الموظفين  المؤسسة/  الوزارة في العمل مجاالت كافة في واالبتكار اإلبداع ثقافة إيجاد -
 بعقليات منفتحة وتستجيب بسرعة لما يواجهونه من تحديات.

 ة تعزيزا  لصورتها وسمعتها لدى اآلخرين.تشجيع الموظفين ليصبحوا سفراء للمؤسس -

 تحفيز الموظفين للمشاركة في األنشطة التي تساهم إيجابُا في خدمة المجتمع ككل. -
 تواصل الموظفين بفاعلية في الوزارة / المؤسسة. -ث

 علي سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

وقتوات االتصال المستخدمة،  األدوات وتحديد الخاصة بالموظفين التواصل الداخلي احتياجات تفهم -
 ومن ثم استخدام االستراتيجيات واألدوات المالئمة الستمرار الحوار معهم.
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وقدرتهم على توضيح دورهم  لها الموظفين فهم لضمان ستراتيجيا واضحة وتركيز توجهات إيصال -
 في استمرار نجاح الوزارة / المؤسسة.

المشترك وبناء روح الفريق في  التعاون فاعلية لتعميق مستمرة رةوبصو  تسعى مؤسسية ثقافة تنمية -
 كافة الحلقات المتواصلة والمكونة لسلسة القيمة الخاصة بالوزارة / المؤسسة.

 مكافأة الموظفين وتقديرهم واالعتناء بهم: -ج

 على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

 .سات شفافة سياو  استراتيجيات مع التوظيف شروطو  والمزايا األجور مواءمة -

ثم القيام بتقدير جهودهم  ومن التحسين واإلبداع عمليات المشاركة في على وحثهم الموظفين تحفيز -
نجازاتهم من خالل تطبيق آليات منح المكافآت والحوافز بطريقة تراعي الموضوعية والعدالة  وا 

 والشفافية.

 .للموظفين المعيشية الحياة مع ومتوازنة صحية عمل بيئة وجود ضمان -

وفرق العمل من جهة أخرى،  جهة من األفراد بين المتبادلة والعناية والتقدير الدعم لثقافة الترويج -
 وتعزيز العالقات بين المواظفين، والعمل علي إيجاد بيئة عمل إيجابية لكافة الموظفين.

معالجتها وتفعيل نظام الوظيفي  على والعمل وشكاويهم اقتراحاتهم تقديم على الموظفين قدرة ضمان -
 بما يتواءم مع األنظمة والتعليمات.

لجائزة الموظف الحكومي  الموظفين ترشيح خاللها من يتم ومطبقة معتمدة وآلية منهجية وجود -
 المتميز.

وع الكلي، ويحتوي هذا المعيار من المجم %15( نقطة بما يعادل 155وله ) معيار الموارد والشراكة: -4
 .فرعيا   ( نشاطا  84) ى( معايير فرعية، باإلضافة إل5) ىعل

لداخلية، من إدارة الشراكات الخارجية، الموردين والموارد ا ىالمؤسسات المتميزة تخطط وتعمل عل
ستراتيجية وضمان فاعلية العمليات التشغيلية. وخالل التخطيط أثناء عمليات إدارة أجل دعم السياسة واال

والموارد تقوم المؤسسة بالموازنة بين احتياجاتها الحالية والمستقبلية، المجتمع والبيئة، ويتم ذلك الشراكات، 
 (:86: 2512)جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز،  ن خالل المعايير الفرعية التاليةم

 إدارة الشركاء والموردين لتحقيق المنفعة المستدامة. -

 جاح المستدامة.إدارة الموارد المالية لضمان الن -

 إدارة األبنية، المعدات، المواد والموارد الطبيعية بطريقة مستدامة. -
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 إدارة التكنولوجيا لدعم تحقيق االستراتيجية. -

 إدارة المعلومات والمعرفة لدعم اتخاذ القرار بشكل فعال ولبناء قدرة المؤسسة. -

 ىلي، ويحتوي هذا المعيار علمن المجموع الك %15( نقطة بما يعادل 155وله ) معيار العمليات: -5
 .فرعيا   ( نشاطا  27) ى( معايير فرعية، باإلضافة إل4)

دارة وتحس تراتيجيات المنظمة ساين العمليات من أجل دعم سياسات و وهو يبحث في تصميم وا 
)جائزة  ن خالل المعايير الفرعية التاليةها وغيرهم من أصحاب المصلحة، وذلك مءلكي ترضي عمال

 (:83: 2512الملك عبد اهلل الثاني للتميز، 
 تصميم إدارة العمليات. -

 رضاء المواطنين والمعنيين.ا  ضمن زيادة القيمة المضافة و بداعية تإتحسين العمليات بطرق  -

 احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم. ىم وتطوير وتقديم الخدمات بناء علتصمي -

 إدارة وتقوية عالقات المتعاملين. -

 معايير النتائج: 1.1.1.1
ما حققته المؤسسة وعالقة ذلك بكل من العاملين والفئة المستهدفة  وهي التي تركز على

أهمية نسبية  جزأين، بحيث يكون لكل جزء   جزأ إلىوعناصر النتائج هي أربعة وكل منها ي والمجتمع.
من المجموع الكلي موزعة  %55 ( نقطة بما يعادل555لها )مختلفة عن اآلخر. وحيث أن معيار النتائج 

 (:2512)جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز،  كما يلي
وع الكلي، ويحتوي هذا المعيار من المجم %15( نقطة بما يعادل 155وله ) معيار نتائج المتعاملين: -1

 معيارين فرعيين، باإلضافة إلي خمسة أنشطة فرعية. ىعل

ق نتائج العمالء، وذلك من خالل المعيارين الفرعيين وهو يبحث في اإلجراءات الشاملة لتحقي
 (:85: 2512)جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز،  لتاليينا
إدراك الفئة المستهدفة )المستفيدين( للمؤسسة وتفاعلهم معهم ورأيهم  : مدىمقياس رأي المتعاملين -

 فيما تقدمه إليهم ويكون ذلك من خالل دراسات استقصائية.

ا المؤسسة من أجل تحقيق : اإلجراءات واألنشطة التي تقوم بهاألداء المتعلقة بالمتعاملينرات مؤش -
 الفئة المستهدفة )المستهدفين(. الرضا لدى

من المجموع الكلي، ويحتوي هذا  %15( نقطة بما يعادل 155وله ) معيار نتائج الموارد البشرية: -2
 أنشطة فرعية.المعيار علي معيارين فرعيين، باإلضافة إلي تسعة 
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الل المعيارين الفرعيين وهو يبحث في تحقيق النتائج المتعلقة باألفراد العاملين، وذلك من خ
 :(85: 2512)جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز،  التاليين

العاملين وتفهمهم للمؤسسة ومستوى الرضا المتوفر لديهم إدراك  : مدىمقياس رأي الموارد البشرية -
 المؤسسة.اتجاه 

: اإلجراءات الداخلية التي تقوم بها المؤسسة لرصد وفهم ألداء المتعلقة بالموارد البشريةمؤشرات ا -
 ومن ثم تحسين أداء العاملين وتحقيق رضاهم.

وع الكلي، ويحتوي هذا المعيار من المجم %15( نقطة بما يعادل 155وله ) معيار نتائج المجتمع: -8
 تسعة أنشطة فرعية. ىة إلمعيارين فرعيين، باإلضاف ىعل

الل وهو يبحث في قياس النتائج التي تتعلق بالمجتمع المحلي والقومي والدولي، وذلك من خ
 :(45: 2512)جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز،  المعيارين الفرعيين التاليين

 رغباته، ومدىسة له من خدمات تلبي إدراك المجتمع لما تقدمه المؤس : مدىمقياس رأي المجتمع -
 تأثير المؤسسة فيه ورضاه عنها.

: اإلجراءات الداخلية للمؤسسة لرصد وفهم وتحسين أداء رات األداء المتعلقة بالمجتمعمؤش -
 المؤسسة، من أجل تلبية رغبات وتطلعات المجتمع.

من المجموع الكلي، ويحتوي هذا  %15( نقطة بما يعادل 155وله ) معيار نتائج األداء المؤسسي: -4
 ستة أنشطة فرعية. ىعيار معيارين فرعيين باإلضافة إلالم

ظمات والمتفق عليها في سياستها وهي تبحث في قياس نتائج األداء التي حددتها المن
)جائزة الملك  الل المعيارين الفرعيين التاليينستراتيجيتها إلنجاز ما يتعلق بأداء المخطط له، وذلك من خاو 

 :(41: 2512عبد اهلل الثاني للتميز، 

 : هي اإلجراءات والتدابير التي تعكس تحقيق المؤسسة للنجاح والتميز.مخرجات األداء الرئيسية -

: هي اإلجراءات والتدابير التشغيلية المستخدمة لرصد وفهم ومن ثم تحسين مؤشرات األداء الرئيسية -
 نتائج األداء الرئيسية للمؤسسة.

 العديد استخدمته حيث وتميزه، لحداثته دراسته في للتميز األوروبي األنموذج الباحث استخدم وقد 
 األوروبي األنموذج جائزة على حصلت والتي النجاح، كجامعة والمحلية واألجنبية، العربية المؤسسات من

 الخاص األنموذج بترجمة قامت حيث بغزة، اإلسالمية الجامعة استخدمته كما، 2012العام في للتميز
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، كما المؤسسي الذاتي التقييم عمليات في الستخدامه عليه، العاملين تدريب مع العالي، التعليم بمؤسسات
 .، حيث قام بتطبيق معايير األنموذج األوربي للتميز2511استخدمه ديوان الوظفين في رام اهلل في العام 

 مرونته بسبب مؤسساتها، لجودة جوائز إعداد في األنموذج باعتماد الدول من العديد قامت وقد 
ولقد جاءت العديد من الدراسات الحديثة، لتؤكد علي أهمية  ،المؤسسات جميع في للتطبيق وصالحيته

( التي أكدت علي 2515 تطوير األداء واستخدام نماذج التميز المؤسسي، كدراسة )عبد الرؤف ومحمد،
( التي صممت أنموذج  2515مؤسسات وتميزها، ودراسة )آل مزروع،دور أنموذج التميز في تنمية أداء ال

نشاء جائزة تستند علي معاييره، دراسة )أبو دقة، ( التي 2511 للتميز المؤسسي، وأوصت بتطبيقه وا 
، مع توفير موارد للتطوير EFQMأوصت باستخدام النماذج الحديثة للتميز، كاألنموذج األوروبي للتميز 

 المؤسسي.
 

 ملخص: 1.1.1
من خالل تقديم عدة معايير تتبعها المؤسسات للحفاظ  EFQMيسعى النموذج األوروبي للتميز 

 .يزاتها التنافسية وارضاء العمالءعلى مستواها واالرتقاء به لكي تعزز المنظمات من م

 -ويتكون النموذج األوروبي للتميز من ثالث محاور رئيسة :
 

 أي في المستدام التميز لتحقيق األساس تشكل التي األساسية المبادئ وهي ز:للتمي األساسية المفاهيم -أ
 .مؤسسة

،  RADARمنهجية خالل من األساسية المفاهيم تطبيق على المؤسسات تساعد :التسعة المعايير -ب
 وهي تتكون من قسمين أساسيين )معايير الممكنات، ومعايير النتائج(.

 المؤسسة. مجاالت جميع في القيادة منهجية لتحسين قوية لكنها بسيطة أداة: RADARمنهجية  -ج
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 املبحث الرابع
 مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية يف قطاع غزة

 
 

 مقدمة. 2.1.1
 القطاع الحكومي الفلسطيني. 1.1.1
 .وطنية الفلسطينيةتطور وزارات السلطة ال 1.1.1
 .الوطنية الفلسطينية ديوان الموظفين العام في مؤسسات السلطة 1.1.1
 واقع إدارة الموارد البشرية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. 1.1.1
 العليا في مؤسسات الخدمة المدنية الفلسطينية. اإلشرافيةالفئة  1.1.1
 ملخص. 1.1.1
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 المبحث الرابع
 مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة

 مقدمة: 2.1.1
واقع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث الدور  ىالوقوف عل ىالفصل إل اهذيهدف 

ؤسسات الفلسطينية منذ المشاكل اإلدارية التي عانت منها الم ىنشأة والصالحيات، كذلك التعرف علوال
 تاريخه، مع بيان إحصائي لمجتمع الدراسة وهم المدراء العاملون في تلك المؤسسات. ىنشأتها وحت

تتكون السلطة الفلسطينية من ثالث سلطات هي: السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة 
التنفيذية، ويضمن القانون فصل السلطات الثالث وينظم العالقة بينهم بحيث يضمن الشفافية والمحاسبة 

: 2511 ألي من المسؤولين في إحدى هذه السلطات عند الضرورة وحسب القانون )حرب، والمقاضاة
54.) 

بحث سيتم التطرق وبشكل عام للسلطة التنفيذية فقط، حيث إن الوزارات ومؤسسات الوألغراض 
الخدمة المدنية تتبع مجلس الوزراء وهي جزء هام من السلطة التنفيذية، وتنفذ السياسات والخطط التي 

 (.75: 2556تضعها الحكومة )الدقي، 

 القطاع الحكومي الفلسطيني: 1.1.1
تقديم خدمات أساسية  ىبأنه: "ذلك القطاع الذي يعمل عل القطاع الحكومي في أي دولة يعرف

مطلوبة لضمان النظام العام، ويصعب تسويقها لألفراد بثمن، مثل الدفاع والعدالة واألمن الداخلي، وعادة 
 ىالمفروضة علة األولي من الضرائب ما تمولها الموازنة العامة للدولة، والتي تؤمن إيراداتها بالدرج
 (.125: 2558الشعب، للمساهمة في تحمل نفقات الخدمة العامة" )صبري، 

ويتشكل القطاع الحكومي الفلسطيني من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وهي رغم عدم 
وجود إطار تنظيمي أو هيكل إداري معتمد لها تتكون من العديد من الوزارات والسلطات والمؤسسات 

م والتي جاءت وفقا لقرار 2518( مركز مسؤولية حسب الموازنة العامة لسنة 81عددها ) العامة، بلغ
 (.2512م. )قرار الموازنة العامة، 2512إ.هـ( لسنة  م.و/ /15/253/11مجلس الوزراء رقم )

ولعل حقل إدارة الموارد في القطاع الحكومي يشهد الكثير من التطورات والتغيرات، كما يشهد 
أي منظمة، أال  ىوأثمن مورد لد الجدل حول أنسب النظم التي يجب تطبيقها للتعامل مع أهمالكثير من 

وهو المورد البشري، مكمن ومصدر القرارات والسياسات وجهود التطور، وهو المحك األساسي لنجاح أو 
 (.168: 2553فشل هذه السياسات والقرارات )عبد السالم، 
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 الفلسطينية: تطور وزارات السلطة الوطنية 1.1.1
م تحدي 1554األرض عام  ىلقيامها عل ىيام األولواجهت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ األ

م الفلسطيني، ونتيجة للوضع الخاص الذي مرت ابناء وتشكيل الوزارات والهيئات المختلفة إلدارة الشأن الع
 كبيرا   ينية تحملت عبئا  الوطنية الفلسط به الوزارات الفلسطينية نتيجة االحتالل اإلسرائيلي، نجد أن السلطة

السلطة بصورة  ى تطويرلحكومية المترهلة، وهذا ما استدعالعديد من الهياكل والدوائر اى مستو  ىعل
شريعة، أبو متسارعة، ونمت الوزارات والمؤسسات الحكومية وتضاعف عدد العاملين فيها بشكل مطرد )

 (.35: 2554كالب،  ؛75: 2514

التغيرات المتالحقة في هيكلية الحكومة الفلسطينية التي تكون وزارات السلطة الوطنية وقد شكلت 
تطور سوء التنظيم  ىالعناصر األخرى التي انعكست عل ىالفلسطينية عنصر عدم استقرار، يضاف إل

 .(176: 2556التخطيط الفلسطيني، اإلداري، وزيادة مظاهر الخلل واإلرباك في الجهاز اإلداري )مركز 

 :في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةديوان الموظفين العام  1.1.1

 :ديوان الموظفين العام مفهوم 2.1.1.1
الصادر بتاريخ  1994 لسنة ( 131 ) رقم الرئاسي القرار بموجب العام الموظفين ديوان أنشئ

 الخدمة قانون الفلسطيني التشريعي المجلس أقر ثم الفلسطينية، السلطة لرئيس وأتبعم، 11/15/1554
 لدى أصبح وبذلك الفلسطينية، الوطنية السلطة إنشاء على أعوام أربعة بعد أي م 1998 عام المدنية
 نصت حيث الموظفين بديوان الخاصة والمسؤوليات المهام تحدد وطنية قانونية مرجعية الفلسطينية السلطة
 بشؤون تعنى العام الموظفين ديوان تسمى مستقلة دائرة تنشأ" على المدنية الخدمة قانون من  (6)المادة
 قانون على التعديالت بعض أجريت وقد " الوزراء بمجلس يرتبط رئيس إدارته ويتولى  المدنية الخدمة
 (.8: 2512 تقرير الخدمة المدنية،) 2555لسنة  4 رقم بقانون التشريعي المجلس أقرها المدنية الخدمة

 :العام الموظفينرسالة ديوان  1.1.1.1
 من المدنية الخدمة نظام تطوير إلى تسعى فلسطينية حكومية مؤسسة العام الموظفين ديوان"

 بتجانس الدولة موظفي على النظام تطبيق من والتأكد اإلدارية، واألنظمة البشرية الموارد كفاءة رفع خالل
 (.14: 2512قرير الخدمة المدنية، )ت" الفلسطيني للمواطن نوعية خدمة تقديم لضمان ومساواة، وشفافية

 األهداف العامة لديوان الموظفين العام: 1.1.1.1
 (:55: 2518السقا،)  ديوان الموظفين العام بفلسطين إلي تحقيقها هي ىإن األهداف العامة التي يسع
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 استقطاب وتعيين الكفاءات البشرية المتوفرة في سوق العمل لشغل وظائف الخدمة المدنية. -1

األداء الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية من خالل تنمية المعارف والخبرات والمؤهالت  ىمستو رفع  -2
 وتطوير برامج التدريب واإليفاد واالبتعاث لتحقيق مستويات عالية من الجودة والتميز.

ستراتيجيات وبرامج اإلصالح والتنمية اإلدارية في أجهزة الخدمة ااإلسهام الفعال في وضع وتنفيذ  -8
 مدنية.ال

تطوير وتفعيل آليات الشكاوي واالقتراحات واالعتراضات المتعلقة بالمواطن والموظف والوظيفة  -4
 العامة.

تمكين الموظفين المتميزين والمبدعين من تسريع تقديمهم الوظيفي من خالل نظم الحوافز والترقيات  -5
 لغايات تحقيق برامج التعاقب الوظيفي.

 : العام الموظفين ديوان ومسؤوليات مهام 1.1.1.1
 : (15-14: 2512يلي )تقرير الخدمة المدنية،  ما العام، الموظفين ديوان مهام أهم من
 .اإلدارية التنمية لتحقيق فلسطين في الحكومي اإلداري الجهاز تطوير على العمل -1
 المشاركة خالل من وذلك وتطويرها العامة باإلدارة االرتقاء أجل من الحكومية الدوائر مع التنسيق -2

 .المدنية الخدمة بشؤون تعنى التي والقرارات والتعليمات واللوائح باألنظمة يتعلق ما كل في معها
 المدنية الخدمة تشريعات لسائر الحكومية الدوائر تطبيق من القانون هذا أحكام تطبيق على اإلشراف  -8

 .سليمة بصورة
 الخدمة أجهزة في اإلدارية والتنمية اإلصالح وبرامج ستراتيجياتا وتنفيذ وضع في الفعال اإلسهام -4

 .المدنية
 .المدنية الخدمة أجهزة في البشرية القوى بإدارة الخاصة المعلومات نظم لربط منهجية وتوحيد تطوير -5
 .المدنية الخدمة وظائف لشغل العمل سوق في المتوفرة البشرية الكفاءات وتعيين استقطاب -6
 والمؤهالت، والخبرات المعارف تنمية خالل من المدنية الخدمة لموظفي الوظيفي األداء مستوى رفع -7

 .والتميز الجودة من عالية مستويات لتحقيق واالبتعاث، واإليفاد التدريب برامج وتطوير
 التي الوظيفي والوصف الوظائف وجداول وتقسيماتها التنظيمية الهياكل مقترحات في الرأي تقديم -3

 .الوزراء مجلس على عرضها قبل الحكومية الدوائر تقدمها

تلك  ومتابعة الديوان مهام تتطلبها أخرى إحصاءات وأية الموظفين عن اإلحصاءات إعداد-5
 اإلحصاءات وتحديثها.
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 إلى رةثمبع أجهزة تحويل في وأساسي هام دور البداية ومنذ العام الموظفين لديوان كان وقد
 التحديات أبرز من وكان اإلسرائيلي، االحتالل ّخلفه الذي اإلداري الفراغ ئلمل وذلك كيان، لها مؤسسات

 :(18: 2512 المدنية، الخدمة )تقريري يل ما الحين ذلك في الديوان واجهت التي

 المسار وتطوير التوظيف، آليات في والمساواة الشفافية يضمن بما المدنية الخدمة قانون تطوير -1
 .المدنية الخدمة لموظفي الوظيفي

 .الوطن أرض على لمهامها الفلسطينية الوطنية السلطة تسلم فور فلسطيني رواتب نظام وتنفيذ إعداد -2
 .المواطن لخدمة الوزارات دور بتسهيل الخاصة اإلدارية واألنظمة اللوائح ومتابعة وضع -8
 ذلك وشمل األمور، مقاليد الفلسطينية السلطة لتسلم االنتقالية المرحلة خالل اإلداري الفراغ لئم -4

 .المؤهلة بالكوادر وتزويدها الدولة ومؤسسات وزارات إنشاء
 أرض ىإل القادمة والكوادر الموجودة الكوادر أداء في واالنسجام التناغم من جو خلق على العمل -5

 .للمواطن متميزة خدمة أداء يضمن بما الوطن،

 : الفلسطينية المدنية الخدمة مؤسسات في البشرية الموارد إدارة واقع 1.1.1
الرئاسي بإنشائه  القرار إلى البشرية الموارد إدارة في لدوره أدائه في العام الموظفين ديوان يستند

 وصالحياته مهامه يحدد قانونيا   مرجعا   تمثل التي األساسي القانون من 78 المادة وكذلك 181/1554
 القانون ينظم" تنص على والتي الفلسطينية المؤسسات في البشرية الموارد إدارة مسؤولية عاتقه على ويلقي
 المختصة الحكومية مع الجهات بالتنسيق العام الموظفين ديوان وعلى المدنية الخدمة بشؤون يتعلق ما كل

 باإلدارة الخاصة واللوائح القوانين في مشروعات رأيه ويؤخذ وتطويرها، العامة باإلدارة االرتقاء على العمل
 ."بها والعاملين العامة

 بالتواصل العام الموظفين ديوان عاتق على يقع البشرية الموارد إلدارة الشامل فإن الجهد وعليه
 تعنى حيث الفلسطينية، الوطنية للسلطة التابعة والمؤسسات الوزارات في االختصاص ذوي مع والتنسيق
اإلدارية   الشؤون بإدارة وتعرف لديها البشرية الموارد بشؤون مؤسسة أو وزارة كل داخل فرعية وحدات
 والتدريب والتعيين باالستقطاب مرورا   الموارد البشرية تخطيط من ا  بدء البشرية الموارد إدارة بوظائف تعنى
 الموظفين بديوان العامة واإلدارات الوحدات مع والتنسيق بالتواصل الوحدات هذه تقوم حيث األداء، وتقييم
 .(32: 2514شريعة، أبو ) البشرية الموارد إدارة بوظائف يتعلق فيما اختصاصه حسب كل العام

 :العليا في مؤسسات الخدمة المدنية الفلسطينية اإلشرافيةالفئة  1.1.1
لقد شكلت التغييرات المتالحقة في هيكلية الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عامال يضاف 
للعوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التي مرت بها الحكومات مما نتج عنه زيادة عدد 

ائرة ( د81ليصبح عددها ) 2514وحتي العام 1554مؤسسات الخدمة المدنية الفلسطينية من العام 
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موزعة حسب القطاعات، والجدول حكومية علي اختالف مسمياتها موزعة ما بين وزارة أو سلطة أو هيئة 
قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، التالي يوضح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة )

2512). 
 

 غزة حسب القطاعاتمؤسسات الخدمة المدنية للحكومة الفلسطينية في قطاع : (2.1جدول رقم)
 

 القطاع المؤسسة/ الوزارة م
 وزارة الصحة 1

عي
تما
الج

ع ا
قطا

ال
 

 وزارة التربية والتعليم العالي 2
 وزارة الشؤون االجتماعية 8
 وزارة العمل 4
 وزارة شؤون المرأة 5
 وزارة الشباب والرياضة 6
 وزارة األوقاف والشؤون الدينية 7
 والمحررين وزارة شؤون األسري 3
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.(2512، )قرار مجلس الوزراء للموازنة العامةالمصدر:   

فلسطينية في قطاع غزة حيث يبلغ عدد الفئة اإلشرافية العليا في مؤسسات الخدمة المدنية ال
موزعين في الجدول التالي حسب الفئة  2514ديوان الموظفين العام خر إحصائيات آل وفقا   (211(

 والدرجة الوظيفية.

 توزيع مجتمع الدراسة في المسميات الوظيفية حسب الفئات: (1.1رقم ) جدول

 العدد الدرجة الوظيفية الفئة المسمى الوظيفي م.

 وكيل وزارة  -1

 الفئة العليا

A1 11 

 A2 22 وكيل وزارة مساعد  -2

 A4+A3 133 عام مدير  -3

 071 مجموع مدراء الفئة العليا

 المصدر: إحصائية اإلدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، ديوان الموظفين العام، بيانات 
 .م1121غير منشورة، 
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 ملخص: 1.1.1
اصة التي عاشها الشعب للظروف الخ ن القطاع الحكومي الفلسطيني هو حديث النشأة نظرا  إ

والمؤسسات الحكومية لذلك ال يوجد هيكل تنظيمي واضح لديها رغم وجود العديد من الوزارات  الفلسطيني،
ثمن ما وفي ظل هذه الظروف كان ال بد من االهتمام بالمورد البشري الفلسطيني الذي يعتبر أ التابعة لها،

في الهيكل التنظيمي للوزارات لكن  لذا حدثت العديد من التغييرات المتالحقة  ،تمتلكه الدولة الفلسطينية
وأحد أهم المؤسسات  .رباك والتخبط داخل هذه المؤسساتدون جدوى بل على العكس تولد المزيد من اإل

وذلك لتقدير وتقييم الحاجة ومدى القدرة  ،العام سلطة الفلسطينية ديوان الموظفينالتي نشأت في عهد ال
رار المؤسسات األخرى واجه قوعلى  مع الوزارات المعنية،ين بالتواصل على توظيف المزيد من الموظف

 .ه وعدم قدرته على استيعاب المزيدالديوان العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي أدت إلى ارباك
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة. 2.1
 .الفلسطينيةالدراسات  1.1
 الدراسات العربية. 1.1
 الدراسات األجنبية. 1.1
 التعقيب علي الدراسات السابقة. 1.1
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة: 2.1
إدارة  موضوع في سابقة دراسات على للحصول المتعددة المصادر في والتنقيب البحث خالل من
 الباحث ستناقش الفصل هذا وفي، بشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكوميالالموارد  

 دراسة (5)و عربية دراسات (7) ة،فلسطيني دراسات (7) منها الدراسة، بموضوع تتعلق سابقة دراسة (15)
 التي والتوصيات النتائج وأهم ومنهجيتها أدواتها تحديدفي  الدراسات هذه من االستفادة يتم كما أجنبية،
 بتعقيب الفصل ختتمأ ثم العلمية، بالجوانب البحث دعم في الدراسات هذه من لالستفادة وذلك بها، خرجت
 ومدى ناحية من الحالية الدراسة وبين بينها واالختالف التشابه أوجه موضحا   السابقة الدراسات على

 األحدث من الدراسات هذه تناول وسيتم أخرى، ناحية من السابقة الدراسات من الحالية الدراسة استفادة
 .األقدم إلى

 :الفلسطينيةالدراسات  1.1
( بعنوان " مدى تطبيق معيار العمليات وفق النموذج األوروبي لتميز   1121دراسة )العيسوي، -2

األداء وتأثيره على مكافحة الجريمة قبل وقوعها في قطاع غزة "من وجهة نظر ضباط اإلدارة العامة 
 للمباحث"

الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معيار العمليات وفق النموذج األوروبي لتميز  هدفت 
األداء في اإلدارة العامة للمباحث وتأثيره على مكافحة الجريمة قبل وقوعها في قطاع غزة من خالل دراسة 

م وتطوير وتقديم الخدمات، محاور الدراسة)تصميم إدارة العمليات، تحسين العمليات بطرق إبداعية، تصمي
 إدارة وتقوية عالقات المتعاملين( وتأثيرها على مكافحة الجريمة قبل وقوعها.

اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على جمع البيانات عن الظاهرة وتفسيرها،  
في اإلدارة العامة للمباحث  وتم استخدام االستبانة الستطالع عينة الدراسة، والمكونة من الضباط العاملين

 .%32.5استبانة بنسبة  165استبانة على عينة الدراسة وقد تم استرداد  255حيث تم توزيع 
 : يلي ما الدراسة نتائج أهم من وكان

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين )تصميم إدارة العمليات، تحسين العمليات بطريقة إبداعية،  –
 ، إدارة وتقوية عالقات المتعامين( ومكافحة الجريمة قبل وقوعها.الخدماتتصميم وتطوير وتقديم 
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 عدد من التوصيات أهمها: ىوقد خلصت الدارسة إل

 وضع مؤشرات ألداء نخرجات العمليات. –

 تعزيز وتطوير الخدمات بناء علي دراسات دورية تتنبأ بالجيمة المستقبلية. –

األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة في ( بعنوان " واقع 1121، دراسة )الدجنى -1
 ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره".

تعرف واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة في ضوء  هدفت الدراسة إلى
األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره، والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 

األنموذج متوسط تقديرات العاملين في مدارس األرقم بمحافظات غزة لألداء المؤسسي لمدارسها في ضوء 
الوظيفي، اسم المدرسة،  )الجنس، التخصص األكاديمي، المسمىمتغيرات  لتميز تعزي إلىاألوربي ل

 سنوات الخدمة(.

حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم أداة االستبانة والتي قام بتصميمها مكونة 
رقم بمحافظات غزة فقرة، وتطبيقها علي مجتمع الدراسة المتألف من جميع العاملين في مدارس األ 66من 

 عضوا. 173والبالغ عددهم 

 : يلي ما الدراسة نتائج أهم من وكان

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاملين في مدارس دار األرقم  –
بمحافظات غزة لألداء المؤسسي لمدارسهم في ضوء األنموذج األوروبي للتميز تعزي لمتغير 

 األكاديمي(.)الجنس، التخصص 
 عدد من التوصيات أهمها: ىوقد خلصت الدارسة إل

إعادة صياغة رؤية مدارس دار األرقم ورسالتها، مع إشراك جميع الفئات المستفيدة من المدارس  –
 في وضعها.

ستراتيجية للمدرسة، بحيث تكون واضحة ومعلنة، مع إشراك المعنيين في تحديث الخطة اال –
 وضعها.

سات غير بعنوان " واقع تخطيط الموارد البشرية وعالقتها بقدرة المؤس( 1121دراسة )زقوت، -1
 األعداد الالزمة من العاملين" ىالحفاظ عل ىالحكومية في قطاع غزة عل

 واقع تخطيط الموارد البشرية وتبيين عالقته بقدرة المؤسسات غير ىالتعرف عل ىدراسة إلال هدفت
ستراتيجية المتبعة لعملية الالعدد األمثل من الموظفين، واكتشاف ا ىالحكومية في قطاع غزة الحفاظ عل

 ىحتياجات من الموارد البشرية وعلطرق التنبؤ باال ىمن الموارد البشرية، والتعرف عل تخطيط االحتياجات
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تحديد أساليب تطوير  ىهدفت الدراسة إل طرق التنبؤ باإلمداد الداخلية والخارجية من البشرية. أيضا  
ط المخصصة للتعامل مع العجز/الفائض من الموظفين لتقديم التوصيات والنصائح التي بدورها الخط

العدد األمثل من  ىالحفاظ عل ىسات غير الحكومية في قطاع غزة علسوف تساهم في زيادة قدرة المؤس
 الموظفين.

عاملين في ( من ال156واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة البحث من )
المؤسسات غير الحكومية )مدير المنظمة، نائب المدير، مدير دائرة، منسق برنامج، منسق مشروع(، 

 واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة.

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:    

األعداد الالزمة من  ىالحفاظ عل ىية في قطاع غزة تمتاز بقدرتها علن المؤسسات غير الحكومإ –
سات غير قدرة المؤس ىح لتخطيط الموارد البشرية علالعاملين، ووجود عالقة إيجابية وأثر واض

 األعداد الالزمة من العاملين. ىالحفاظ عل ىالحكومية في قطاع غزة عل

باع ستراتيجيات لعملية تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية، ويتم إتاهذه المؤسسات  ىتتوفر لد –
طرق للتنبؤ باالحتياجات من الموارد البشرية، كما تتصف باتباعها طرق عادلة الختيار والتوظيف 

 وأيضا تقوم بتطوير الخطط للتعامل مع العجز/الفائض في الموظفين.
 وقد خلصت الدارسة إلي عدد من التوصيات أهمها:    

 إشراك الموظفين المعنيين بوضع خطط الموارد البشرية. –

 ميزانية أكبر خاصة بأنشطة الموارد البشرية. تخصيص –

 حركة تنقالت إلكساب العاملين مهارات جديدة في أقسام أخري. ىزيادة التركيز عل –
( بعنوان" واقع إدارة التميز في جامعة األقصى وسبل تطويرها في ضوء 1121دراسة )سهمود، -1

 "EFQMالنموذج األوروبي للتميز

الكشف عن واقع إدارة التميز في جامعة األقصى وسبل تطويرها وفق النموذج  ىهدفت الدراسة إل
، حيث تم ذلك من وجهات نظر أصحاب الوظائف اإلشرافية)أعضاء مجلس EFQMاألوروبي للتميز

الجامعة، مدراء الدوائر والوحدات، رؤساء األقسام األكاديمية/إدارية(، وتم إجراء الدراسة الميدانية في العام 
المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام أسلوب الحصر  ىواعتمدت الدراسة عل، م2512/2518امعي الج

أداة ( مفردة، واستخدمت االستبانة في جمع البيانات األولية ك116الشامل لمجتمع الدراسة الذي بلغ )
 جميع أفراد مجتمع الدراسة. ىللدراسة، وقد تم توزيعها عل
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تطبيق جامعة األقصى لعناصر إدارة  ىد من النتائج أهمها أن مستو العدي ىوتوصلت الدراسة ال
التميز المتمثلة في )القيادة، السياسات واالستراتيجيات، العاملين)الموارد البشرية(، العمليات)اإلجراءات(، 

ضوء الشراكات والموارد، رضا الفئة المستهدفة، رضا العاملين، خدمة المجتمع، نتائج األداء الرئيسية( في 
 .%65النموذج األوروبي للتميز يقل عن 

 عدد من التوصيات أهمها: ىوقد خلصت الدارسة إل

تحقيق  ىتشجيع العاملين عل ىمستو رفع  ىادة الجامعية في جامعة األقصى علأن تعمل القي –
هداف وغايات الجامعة وتطوير أنشطتها، وذلك من خالل تقدير أفكار العاملين ومساهماتهم أ

 المقدمة من قبلهم وتخصيص الوقت الكافي لالستماع لهم وحل مشكالتهم.االيجابية 

من األفضل أن يتم الزيادة في توعية العاملين في جامعة األقصى بأنظمة الجامعة وعلي رأسها  –
 النظام األساسي وذلك من خالل توزيعها عليهم وعقد ورش العمل لتوضيحها لهم.

ستراتيجية التميز في التعليم والتعلم ودورهما في تحقيق " تبني ا ( بعنوان 1121، )الفقهاءدراسة  -1
 .جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية" –الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي 

البحث في دور تبني استراتيجيات التميز في التعليم والتعلم في تحقيق الميزة  هدفت الدراسة إلى
ستراتيجيات التميز فرضية أن تطوير ا ندت الدراسة علىة لمؤسسات التعليم العالي. واستالتنافسية المستدام

لتحقيق مؤسسات التعليم العالي الميزة التنافسية  في التعلم والتعليم، وتنفيذها يعتبر متطلبا سابقا مهما حيويا  
 المستدامة.

داب النظري، واعتماد اآل ية من خالل مراجعةواتبعت الدراسة المنهجية االستطالعية والوصف
 تجربة جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية لكونها صاحبة تجربة فريدة في مجال التميز في التعليم والتعلم.

 : يلي ما الدراسة نتائج أهم من وكان    

بين تبني استراتيجيات التميز في التعلم والتعليم وبين تحقيق مؤسسات التعليم  هناك ارتباط قويا   –
 العالي الميزة التنافسية المستدامة من خالل تزويد الطلبة بتجربة تعليمية متميزة.

توفير البيئة الدراسية الداعمة للتنوع واإلبداع وتصميم األنشطة التعليمية التي تعزز اإلبداع والتفكير  –
 لدي جميع أطراف العملية التعليمية. الناقد

 عدد من التوصيات أهمها: ىوقد خلصت الدارسة إل   

 ستراتيجيات التميز في التعلم والتعليم.ضرورة تبني ا –

 .أن تتابع مؤسسات التعليم العالي المعايير الخاصة بالمزايا التنافسية لمؤسساتها وقياسها دائما   –
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تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العالي وعالقتها ( بعنوان" واقع 1121دراسة )نعيم، -1
 بمستوي األداء اإلداري"

الي الفلسطينية لتعليم العاواقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية و  ىهدفت الدراسة إلي التعرف عل  
األداء اإلداري، والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ىوعالقتها بمستو 

 ىإل ىاألداء اإلداري تعز  ىالبشرية بالوزارة وعالقتها بمستو تقديرات عينة الدارسة لواقع تنمية الموارد 
 متغيرات )النوع، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي(.

المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدارسة من جميع الموظفين بوزارة واستخدم الباحث 
التربية والتعليم العالي الفلسطينية من أصحاب المسميات الوظيفية)رئيس قسم، مدير دائرة، نائب مدير 

 م .2511/2512( موظفا للعام الدراسي 127عام، مدير عام( والبالغ عددهم )
 اسة ما يلي:وكان من أهم نتائج الدر     

ية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدارسة لواقع تنم –
لمتغيرات)النوع،  ىارة التربية والتعليم العالي تعز األداء اإلداري بوز  ىالموارد البشرية، وكذلك لمستو 

 المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(.
ية الموارد وسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع تنموجود فروق ذات داللة إحصائية بين مت –

لمتغير المسمى  ىارة التربية والتعليم العالي تعز األداء اإلداري بوز  ىالبشرية، وكذلك لمستو 
 الفروق لصالح موظفي اإلدارة العليا. تالوظيفي)اإلدارة العليا، اإلدارة الدنيا(، ولقد كان

 عدد من التوصيات أهمها: ىالدارسة إل وقد خلصت    
استحداث إدارة مختصة بتنمية الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي للوزارة بحيث تكون الجهة  –

المسئولة والمخولة بوضع الخطط والسياسات الفاعلة لتنمية الموارد البشرية، وأن تقوم بمراجعتها 
 وتقييمها في نهاية كل سنة.

تعريف الموظف بمفهوم تنمية  ىورشات عمل تهدف إلت متخصصة أو عقد دورا ىالعمل عل –
دور الوزارة في  ىلوظيفي ودوره الشخصي باإلضافة إلالموارد البشرية وخاصة تنمية المسار ا

 تحقيق األهداف المرجوة منه.
( بعنوان " أهمية العنصر البشري في منظمات المجتمع المدني في الضفة 1121دراسة )زيد، -1

 الغربية".

أهمية العنصر البشري في منظمات المجتمع المدني في الضفة  ىالتعرف عل ىالدراسة إلهدفت 
ل هذه المنظمات تعتمد باألساس الغربية ومدي مساهمته في بقائها واستدامتها، حيث أن كفاءة وفاعلية عم
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لف أعمال التميز والمنافسة في مخت ىمن حيث الخبرة واألداء، قادرة علوجود عناصر بشرية متميزة  ىعل
 وبرامج هذه المنظمات.

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:   

وظيفة تحليل وتصميم العمل التي تسهم في استمرارية منظمات المجتمع المدني في الضفة  –
 الغربية.

توفر معلومات عن الوظائف داخل المنظمات يمكن االستفادة منها لتخطيط االحتياج من الموارد  –
وأنها تحدد مسؤوليات وواجبات الموظفين وحقوقهم وظروف العمل والمهارات البشرية، كما 

 والخبرات والمؤهالت في األشخاص المؤهلين للعمل في المنظمة بالمستقبل.

 عدد من التوصيات أهمها: ىوقد خلصت الدارسة إل   

المدني حيث ع االلتزام بتخطيط الموارد البشرية لما لها من دور في استدامة عمل منظمات المجتم –
فراد ذوي المهارات والتخصصات الالزمة لها تقدير احتياجات المنظمة من األ ىأنها تعمل عل

ود زيادة غير ضرورية، فالمستقبل، األمر الذي يجيب المنظمة التعرض لحاالت النقص أو وج
البقاء ن ذلك يضمن للمنظمة االستمرار في تقديم خدماتها بشكل متميز ويمكنها من إوبالتالي ف
 واالستدامة.

 

 

 الدراسات العربية: 1.1
( بعنوان "تطبيق األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية في منظمات األعمال 1121دراسة )الشريف، -2

 السعودية)دراسة ميدانية لمنظمات األعمال التجارية بجدة(

األسلوب الممارس  ىللتعرف علدارات الموارد البشرية توصيف الواقع الفعلي إل ىهدفت الدارسة إل 
حاليا من قبل إدارات الموارد البشرية في منظمات األعمال السعودية في مواجهة التحديات من نظر 

تطبيق  ىعض العوامل الشخصية والوظيفية علمديري إدارات الموارد البشرية ودراسة العالقة بين ب
 ىري إدارات الموارد البشرية في مدآراء مدي ىالتعرف عل ىكما هدفت الدراسة إل الممارسات الحديثة.

 ىجزئيا أو شامال. وكذلك التعرف علتطبيق األدوار الحديثة في مواجهة التحديات، وفيما إذا كان تطبيقا 
العالقة بين وجهات نظر مديري إدارات الموارد البشرية حول األدوار الحديثة في منظماتهم وبين المتغيرات 

 الشخصية والوظيفية.
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 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:   

ذات داللة إحصائية من وجهة نظر أفراد العينة)مديري إدارات الموارد البشرية( نحو  فروقوجود  –
تطبيق الممارسات الحديثة إلدارة الموارد البشرية باختالف المتغيرات المستقلة الشخصية والوظيفية 

د الدورات التدريبية ومسمى اإلدارة المناط بها مهام )كالعمر والمؤهل التعليمي ومدة الخبرة وعد
 العناصر البشرية(.

رفع كفاءة ومهارة مديري إدارات الموارد البشرية بعقد دورات تدريبية وقد أوصت الدارسة ب –
بعضهم من تطبيق  ىالبشرية من أجل إزالة المخاوف لدمتخصصة ومكثفة في إدارة الموارد 

 الممارسات الحديثة.

( بعنوان" أثر وظائف إدارة الموارد البشرية في اإلبداع التنظيمي  1121دراسة)الصرايرة، والغريب، -1
 كما يراها العاملون في شركة االتصاالت األردنية"

أثر  ىارة الموارد البشرية، والتعرف علممارسة وظائف إد ىمستو  ىالتعرف عل ىهدفت الدراسة إل 
وظائف إدارة الموارد البشرية في اإلبداع التنظيمي، وقياس أثر العوامل الديمغرافية والوظيفية في وظائف 

 إدارة الموارد البشرية.

تأثير ممارسة وظائف إدارة الموارد البشرية المتمثلة  ىمشكلة الدراسة في محاولة تعرف مد نتكو  
 اإلبداع التنظيمي في شركة االتصاالت األردنية. ىاألداء والتحفيز علتدريب وتقييم بالتخطيط واالختيار وال

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:   

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو ممارسة وظائف إدارة الموارد البشرية –
 نس، العمر، المؤهلللعوامل الديمغرافية والوظيفية )الج ىفي شركة االتصاالت األردنية تعز 

 اإلداري(. ىالعلمي، الخبرة العلمية، المستو 

 .اإلبداع المؤسسي في شركة االتصاالت األردنية مرتفعا   ىإن مستو  –
 عدد من التوصيات أهمها: ىوقد خلصت الدراسة ال   

 وظيفة تخطيط الموارد البشرية باعتبارها أهم الوظائف اإلدارية. ىضرورة التركيز عل –

دراسات مستقبلية جديدة ضمن إطار هذه الدراسة آخذة باالعتبار وظائف إدارة الموارد إجراء  –
 البشرية.
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طوير األداء في القطاع ت( بعنوان " دور جوائز الجودة والتميز في قياس و 1119دراسة )بن عبود،  -1
 الحكومي".

دور جوائز الجودة والتميز في قياس وتطوير االداء في هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
 .من خالل دراسة محاور الدراسةالقطاع الحكومي 

حيث تناولت الدراسة أهمية قياس األداء في القطاع الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة المتمثلة 
ادة تفهم حتمية في عدة مجاالت، أهمها الدفاع وحفظ األمن، وللوصول إلي تحقيق التميز ينبغي للقي

التغيير، واستخدام الوسائل والعمليات بصورة إبداعية لتحقيق التميز ورضا المتعاملين، واستخدام الوسائل 
والمداخل الحديثة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة من خالل جوائز الجودة المختلفة ومعرفة من هم العمالء؟ 

حسين المستمر، وبالتالي فإن تطبيق برامج وجوائز تحقيقها وضمان الت متطلباتهم؟ والسعي إلىوما هي 
 التميز والجودة من شأنه أن يوفر منهجيات عمل وآليات لقياس نتائج األداء.

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:   

توفر معلومات عن الوظائف داخل المنظمات يمكن االستفادة منها لتخطيط االحتياج من الموارد  –
تحدد مسؤوليات وواجبات الموظفين وحقوقهم وظروف العمل والمهارات  البشرية، كما وأنها

 والخبرات والمؤهالت في األشخاص المؤهلين للعمل في المنظمة بالمستقبل.
 : أهمها التوصيات من عددى إل الدراسة خلصت وقد   

تبسيط إجراءات أداء الخدمة وادخال التقنيات الحديثة في طرق أداء العمل  ضرورة العمل على –
وادخال التحسينات ستراتيجيات أداء األعمال لتتوافق مع متطلبات تحسين الجودة تغيير او 

 داء.ام يمكن من قياس مدى التقدم في األالمعدات واآلالت ووضع نظ التكنولوجية على

جهود التوجه نحو التميز ومتابعة نتائج التقييم ومدي التقدم  ضرورة إنشاء جهاز مختص لمتابعة –
عقد الندوات وورش العمل التعريفية ومتابعة تطوير المعايير  والمشورة، باإلضافة إلى وتقديم النصح

 الفرعية.

 ( بعنوان "رفع كفاءة أداء الخدمات في األجهزة الحكومية". 1111دراسة )الشريف، الحميدان، -1

أداء الخدمات في األجهزة الحكومية المختلفة وتقييمها بغية  إلى تشخيص مستوىهدفت الدراسة 
اقتراح عدد من التوصيات لتحقيق أداء متميز ورضاء المستفيدين المتعاملين مع تلك األجهزة، حيث 

 بانة وفق مقياس ليكرت الخماسي علىاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث طبقت الدراسة است
 ( فرد.1511عشرة وزارة حكومية في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت عينة الدراسة ) أربع
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 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:   

لخدمات الحكومية، حدد المسؤولين في األجهزة الحكومية بشكل عام أساليب رفع كفاءة أداء ا –
التجديد  األجهزة الحكومية تشجع علىامة في النحو التالي: "ايجاد ثقافة ع وكانت أهمها على

والتطوير، تبني مفاهيم العمل الجماعي واإلدارة بالمشاركة، تحسين حوافز الموظفين وربطه 
كفاءة أداء أساس الجودة والسرعة في األداء، رفع ضع معايير لقياس أداء الخدمة على باألداء، و 

مية، ة لألداء المتميز بين األجهزة الحكو طبيعة العمل، وضع جائزة تنافسي العاملين بالتدريب على
ثقافة خدمة المراجع، توفير الموارد المالية والتجهيزات الالزمة لتقديم  توعية الموظفين وتدريبهم على

 خدمات متميزة للمراجعين".

وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تبسيط إجراءات أداء الخدمة وادخال التقنيات الحديثة في  –
ستراتيجيات أداء األعمال لتتوافق مع متطلبات تحسين الجودة وادخال تغيير االعمل و طرق أداء 

 التحسينات التكنولوجية على المعدات واآلالت ووضع نظام يمكن من قياس مدى التقدم في األداء.

ستراتيجية إدارة الموارد البشرية اوان" معايير قياس كفاءة وفاعلية ( بعن1111دراسة)الحياصات،  -1
 وعالقتها باألداء المؤسسي في المنظمات الصحفية األردنية من وجهة نظر العاملين.

ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية المتمثلة في: اة إلى التعرف إلى كفاءة وفعالية الدراس هدفت  
ها باألداء )تخطيط الموارد البشرية، االختيار والتعيين، وتقييم أداء العاملين، وتدريب العاملين(، وعالقت

 المؤسسي.  

( مؤسسات صحفية 4واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
 انطبقت عليها المعايير التي حددها الباحث.

 وكان من أهم نتائج الدراسة:   

الصحفية ستراتيجيات تخطيط الموارد البشرية في المنظمات االقة إيجابية بين كفاءة وفعالية توجد ع –
 وأدائها المؤسسي.

 ستراتيجيات تدريب العاملين وأدائها المؤسسي.ايجابية بين كفاءة وفعالية إالقة توجد ع –
 عدد من التوصيات أهمها: ىوقد خلصت الدراسة ال   

ضرورة العمل على تحليل نقاط القوة والضعف للبيئة الداخلية والفرص والتهديدات للبيئة الخارجية،  –
 الوظائف ووصفها وتصنيفها على الهياكل التنظيمية للمؤسسات الصحفية األردنية.وتحليل 
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 التنافسية تحقيق الميزة في البشرية الموارد إدارة سياسيات دور" ( بعنوان1111دراسة )الربايعة،  -1
 األردنية". الجامعة على التطبيق مع العامة للمنظمات

 التخطيط، البشرية)سياسة الموارد إدارة اساتسي ممارسة مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 األداء، تقييم وسياسة التمكين، وسياسة والمدفوعات، المكافآت وسياسة واالختيار، االستقطاب وسياسة
 وتأثير األردنية الجامعة في المرجعية( المقارنة وسياسة الشاملة، الجودة إدارة وسياسة التدريب، وسياسة

 لدراسة التحليلي الوصفي المنهج على الباحثة اعتمدت وقد التنافسية، الميزة جوانب في الممارسة هذه
 .العامة للمنظمات التنافسية الميزة مفهوم ودراسة األردنية الجامعة في البشرية الموارد إدارة سياسات

 الكليات مختلف من األردنية الجامعة في التدريس هيئة أعضاء من الدراسة مجتمع تكون وقد
 425 ) عددها بلغ طبقية عشوائية عينة اختيار تم وقد ( 955 ) عددهم والبالغ األكاديمية الرتب ومختلف

 .الدراسة مجتمع ( من%45) نسبته ما شكلت مفردة (
 : يلي ما الدراسة نتائج أهم من وكان    

البشرية  الموارد تخطيط بسياسة حديثا   العامة المنظمات في متزايد اهتمام وجود من بالرغم نهإ –
وسياسة  األداء لتقييم وسياسات واالختيار االستقطاب وسياسات االستراتيجي، بالمنظور وتحديدا  
 .فيها الحديثة االتجاهات تطبيق إلى تفتقر زالت ال أنها إال التدريب،

معادلة  في تأثيرا   األكبر حيث من الثانية المرتبة في جاءت البشرية للموارد التخطيط سياسة –
 .فيه للتباين وتفسيرها التنافسية بالميزة للتنبؤ االنحدار

 : أهمها التوصيات من عدد إلى الدراسة خلصت وقد    

 صياغة خطط خالل من األردنية الجامعة في البشرية للموارد التخطيط بسياسة االهتمام ضرورة –
 .واستراتيجياتها الجامعة أهداف من منطلقة البشرية للموارد ستراتيجيةا

عضو  اطالع وأهمية التدريس، هيئة أعضاء أداء تقييم في الحديثة باألساليب الجامعة تأخذ أن –
 .أدائه تقييم نتائج على التدريس هيئة

" إدارة الجودة الشاملة ودورها المتوقع في تحسين اإلنتاجية  ( بعنوان1111دراسة )عبد الفتاح، -1
 .باألجهزة الحكومية"

معرفة أهمية الجودة الشاملة ومدي إمكانية تطبيق مبادئها في القطاع  هدفت الدراسة إلى
إطار  لمتعمقة وذلك للوصول إلىواستخدمت الدراسة أسلوب المكتبية ا الحكومي أسوة بالقطاع الخاص.

مقترح لتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في القطاع الحكومي، وكشفت نتائج الدراسة عن أن تطبيق إدارة 
مية، ورغم ذلك فإن تطبيقها شاملة مهم وضروري لتحسين األداء واإلنتاجية في األجهزة الحكو الجودة ال
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العديد من المعوقات بما في ذلك قلة الوعي، وغياب الدعم المؤسسي، ومقاومة التغيير، وقلة  يواجه
 المشاركة، وغيرها.

يتها كمنهاج عمل دائم بدأ وقد أوصت الدراسة بأهمية نشر ثقافة الجودة الشاملة والتأكد علي أهم
 لباقي المستويات اإلدارية بمختلف األجهزة الحكومية. بالقيادات العليا ووصوال  

 

 الدراسات األجنبية: 1.1
في مؤسسات   EFQM( بعنوان "تطبيق معيار القيادة من نموذج التميز Saada, 2013دراسة ) -2

 كدراسة حالة" UCASالتعليم العالي 
"Applying Leadership Criterion of EFQM Excellence Model In Higher 

Education Instituions – UCAS as Acase Study." 

هدفت الدراسة إلى التعرفعلى مدى تطبيق معيار القيادة في مؤسسات التعليم العالي وفقا  للنموذج 
استخدام االستبان كأداة رئيسية لجمع وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقد تم  األوروبي للتميز.

موظف من اإلداريين واألكاديميين في الكلية الجامعية  64البيانات، وطبق الدراسة علي عينة مكونة من 
 للعلوم التطبيقية كحالة عملية.

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:   

القيادة للنموذج األوروبي للتميز بلغ تطبيق معيار مستوى األداء القيادي في الكلية الجامعية عند  –
 .%75.55حوالي 

 عدد من التوصيات أهمها: ىوقد خلصت الدارسة إل   

 ضرورة العمل الجاد علي نشر ثقافة التميز بين قيادة الكلية والعاملين فيها. -

دئ البدء فورا  بتدريب قيادة الكلية وموظفيها علي المبادئ التميز وآليات التعامل مع هذه المبا -
 وتطبيقاتها العملية.

 ( بعنوان "ممارسات إدارة الموارد البشرية: مراجعة شاملة"PankajK,2012دراسة ) -1
"Human Resource Management Practices: A Comprehensive Review" 

تطوير مفهوم ممارسات إدارة الموارد البشرية واختيار الممارسات الفريدة  ىالدراسة إلهدفت 
 المطبقة من قبل شركات مختلفة.
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 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:   
 ن ممارسات إدارة الموارد البشرية تتأثر بعوامل داخلية وخارجية.إ –
شر بعدة عوامل منها اتجاهات ن ممارسات إدارة الموارد البشرية تتأثر بشكل مباشر وغير مباإ –

 العاملين وعالقات المرؤوسين بمسئوليهم.
 عدد من التوصيات أهمها: ىوقد خلصت الدارسة إل   

كاهل جميع الجهات ذات العالقة  ىالموارد البشرية مسؤولية تقع عل تطبيق ممارسات إدارة –
 بالمؤسسة من عاملين، إدارة عليا، ومؤسسات أخري ذات العالقة.

تكاتف الجهود إليجاد بيئة عمل مناسبة للعاملين لتفعيل العالقة داخل المؤسسة ولتأمين  ضرورة –
 تطبيق سليم لممارسات إدارة الموارد البشرية.

 ( بعنوان "إدراك العاملين لوظيفة إدارة الموارد البشرية"Ana Veloso, 2010دراسة ) -1
"The workers perception about human resource management function" 

المساهمة في التعريف بإدارة الموارد البشرية فيمن وجهة نظر العاملين  ىهدفت هذه الدراسة إل
شركات برتغالية  ىد البشرية في ست حاالت دراسية علحيث تحلل إدراك العاملين لوظائف إدارة الموار 

لدي العاملين فيما يتعلق بأثر  هاما   صغيرة ومتوسطة، كما تناقش الدراسة عوامل معينة تلعب دورا  
كيفية إدراك العاملين وخاصة المدراء لوظائف  ىوأيضا تركز الدراسة عل ممارسات إدارة الموارد البشرية.

 الموارد البشرية وذلك لتحديد العوامل المؤثرة في تباين هذه اإلدراك بين مجموعة العاملين.
 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:   

 ىهميتها كوظيفة إدارية وقدرتها علراك واضح لدي العاملين لمفهوم إدارة الموارد البشرية وأهناك إد –
 الهيكل التنظيمي. ىالتدخل من خالل موقعها عل

من االهتمام  مزيدا   وامدراء الموارد البشرية أن يول ىإدارة الموارد البشرية مهمة وعل إن ممارسات –
 ليوصلوا  للعاملين أن هذه الوظيفة تتطلب التخصص والمعرفة والتقنية.

 عدد من التوصيات وأهمها: ىوقد خلصت الدراسة إل   

ن يتم تعريف وظائف إدارة الموارد البشرية بشكل جيد وتوضيح دور إدارة الموارد البشرية في هذا أ –
 المجال لجميع العاملين بالمؤسسة.

ع وظيفة الموارد البشرية في المستويات العليا من الهيكل التنظيمي، بهدف جعل ضرورة وض –
 ي إحداث التغيرات.العاملين يدركون أهمية هذه الوظيفة ف
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 الفئات اك مدراءر "إد ( بعنوانGillian Maxwell & Lois Farquharson, 2008دراسة ) -1
 البشرية" الموارد إدارة لممارسات العليا

"Senior Managers, Perceptions of the Practice of Human Resource 

Management ".  

دراك نظر وجهات استقصاء إلى الدراسة هذه هدفت  الموارد إدارة لممارسات العليا دارةإلا مدراء وا 
 بين من األفضل  تعتبر شركات 6 من مكونة عينة من الدراسة عينة تكونت وقد منظماتهم، في البشرية
 البيانات جمع تم حيث ،Sunday timesلقائمة  وفقا   المتحدة المملكة في العمل ألصحاب شركة 100

 الموارد إدارة ومدراء العليا اإلدارة مدراء مع المهيكلة شبه المقابالت أسلوب باستخدام للدراسة المطلوبة
 .التنفيذيين والمدراء البشرية

 يلي: ما الدراسة نتائج أهم من وكان   
 يدركون كما البشرية، الموارد إلدارة التنفيذين المدراء دعم عام بشكل يدركون العليا االدارة مدراء –

 .العمل حاجات في الدعم هذا يتركز عندما المؤسسة فعالية في ذلك مساهمة مدى
 المحتملة الفجوة تقليص على ساعدت البشرية الموارد مجال في ستراتيجياال التخطيط عمليات إن –

 .لممارساتها العملي والتطبيق البشرية الموارد إلدارة النظري اإلطار بين
 .الحالية البشرية الموارد سياسة أولويات أهم من األداء وتقييم القيادة –

"نموذج التميز األوروبي لتقييم الذاتي للخدمات  ( بعنوان Goza & Susana, 2007)دراسة  -1
 اإلدارية في الجامعة . أسبانيا"

"European Excellence Model self assessment of administrative 

services at the University" 

ات استطالع الرأي لثماني خدم نموذج التقييم الذاتي المعتمد علىمراجعة  هدفت هذه الدراسة إلى
الجامعات ج وتقديمه لمدراء تطوير النموذ إدارية مقدمة من جامعة عامة بإسبانيا، وقد خلصت الدراسة إلى

 والمؤسسات التي ترغب في تطوير ممارستها من خالل التقييم الذاتي باستخدام االستبانة. األخرى
في ضوء  EFQM( بعنوان " اختيار أنموذج التميز Dubas & Nijhawan, 2005دراسة ) -1

 إدارة الجودة الشاملة".
Atest of the EFQM excellence Modle of TQM"" 

رفة أهمية الجودة الشاملة ومدي إمكانية تطبيق أنموذج التميز في مؤسسات هدفت الدراسة إلى مع
 األعمال في اسبانيا.
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تقدم في يف العالقة بين مدى التوظ للتميز، وركزت علىذج األوربي قدمت هذه الدراسة شرح لألنمو 
 اسبانيا( مؤسسة أعمال في 82نتائج األعمال، وقد طبقت الدراسة علي ) تطبيق عناصر الممكنات على

يف مستوى تطبيق الممكنات بناء ذات مستويات مختلفة في تطبيق الممكنات، حيث اعتمدت الدراسة تصن
 م.2554عام  Garcia- Bernalنفس المجتمع من قبل الباحث  على دراسة سابقة أجريت على

ن درجة امتالك وتطبيق المؤسسة لعناصر الممكنات يتناسب مع اسة إوقد أظهرت نتائج هذه الدر 
 درجة تحقيق النتائج، فكلما زادت درجة التطبيق زادت نتائج األعمال اإليجابية.

 

 الدراسات السابقة:  ىالتعقيب عل 1.1
ة في المؤسسات من خالل استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع إدارة الموارد البشري

، ويمكن إبراز الجوانب التي وعالميا   االهتمام الذي حظي به هذا الموضوع عربيا   ىالمختلفة، يتضح مد
 سات السابقة فيما يلي:اتناولتها الدر 

 الدراسات المحلية والعربية واألجنبية: ى: نظرة تحليلية علأوالً 
 من حيث أغراض الدراسة وأهدافها: .2

من األغراض واألهداف، فبعضها تناول موضوع إدارة وتنمية  تناولت الدراسات العربية مجموعة    
( 2518ودراسة ) العيسوي:  (2518الموارد البشرية وعالقتها ببعض المتغيرات مثل دراسة )زقوت:

 (2556ودراسة )الحياصات:  (2515( ودراسة )الشريف: 2512( ودراسة )نعيم: 251ودراسة )سهمود: 
. وبعضها تناول موضوع تطوير مهارات وقدرات الموارد (Dubas & Nijhawan, 2005ودراسة )

الشريف، ( ودراسة )2557 ( ودراسة )الشريف:2512البشرية في المؤسسات مثل دراسة )نعيم:
( . وبعضها تناول موضوع تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية مثل 2557الحميدان،

. وبعضها تناول موضوع االتصال والحوار مع (Ana Veloso, 2010( ودراسة )2518دراسة ) زقوت: 
الشريف، ودراسة )( Pankajk, 2012( ودراسة )2518الموارد البشرية مثل دراسة )زقوت:

نجازات الموارد البشرية مثل 2557الحميدان، (. وبعضها تناول موضوع االهتمام بمكافآت وتقدير جهود وا 
 .(Goza & Susana, 2007( ودراسة )2518دراسة )زقوت:
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 من حيث المنهج المستخدم في الدراسة: .1

اتفقت معظم هذه الدراسات في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي، باستثناء دراسة    
 جانب المنهج الوصفي التحليلي. ىالميدانية إل( التي استخدمت أسلوب الدراسة 2515)الشريف:

 من حيث أداة الدراسة: .1

 Gillianحيث استخدامها االستبانة كأداة للدراسة، باستثناء دراسة )اتفقت الدراسات من 
Maxwell & Lois Farquharson, 2008 ومدراء العليا اإلدارة مدراء( التي استخدمت المقابالت مع 

 لجمع المعلومات.  التنفيذيين والمدراء البشرية الموارد إدارة

 من حيث مجتمع الدراسة: .1

يارها لمجتمع الدراسة وهو الفئة اإلشرافية تي من الدراسات السابقة في اخلم تتفق هذه الدراسة مع أ
العليا )وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، مدير عام( في القطاع الحكومي الفلسطيني، ولكن تشابهت بشكل 

 ( والتي تناولت رئيس قسم، مدير دائرة، نائب مدير عام، مدير عام في وزارة2512جزئي مع دراسة )نعيم:
( التي تناولت مدير المنظمة، نائب المدير، مدير دائرة في 2518التربية والتعليم العالي، ودراسة )زقوت:

( والتي تناولت أعضاء مجلس الجامعة، مدراء الدوائر 2518المؤسسات غير الحكومية، ودراسة )سهمود: 
 كاديمية/إدارية في جامعة األقصى.والوحدات، رؤساء األقسام األ

 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: :ثانياً 
 لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور من أهمها:

 اختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي. .1

 بناء أداء الدراسة المستخدمة وهي االستبانة، وتحديد مجاالتها وفقراتها. .2

 يات والمقترحات.عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها، وتقديم التوص .8

 تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة. .4

 تحديد اإلجراءات المناسبة للدراسة. .5

 نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة. ىالتعرف إل .6

تصميم اإلطار النظري من حيث تناول موضوع إدارة الموارد البشرية، وكذلك موضوع النموذج  .7
 الفلسطيني.األوروبي، والحديث عن القطاع الحكومي 
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 : أوجه التميز للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:ثالثاً 
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولها موضوع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج  .1

 ىلم الباحث تعد هذه الدراسة األولاألوروبي للتميز في القطاع الحكومي وسبل تطويره، وفي حدود ع
 ظات قطاع غزة التي تناولت هذا الموضوع.في محاف

تتميز الدراسة الحالية في اختيارها لمجتمع البحث الممثل بالفئة اإلشرافية العليا في القطاع الحكومي  .2
 الفلسطيني وهي )وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، مدير عام(.

الموارد البشرية وفق النموذج األداة المستخدمة في الدراسة الحالية هي االستبانة لقياس واقع إدارة  .8
 األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني وسبل تطويره.

 الفجوة البحثية:: رابعاً 
 ةلدراسات السابقة والدراسات الحالي(: يوضح الفجوة البحثية بين ا2.1جدول رقم )

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة م
إدارة الموارد البشرية، واقعبعضها تضمن  1  

( تناولت واقع تنمية 2512مثل دراسة )نعيم، 
( تناولت 2518الموارد البشرية، ودراسة)زقوت، 

 واقع تخطيط الموارد البشرية.

لم تتضمن واقع 
إدارة الموارد 

 البشرية.

واقع إدارة الموارد تضمنت 
البشرية في القطاع 
الحكومي الفلسطيني وفق 

 للتميز.النموذج األوروبي 
بعضها تضمن سبل التغلب على تحدي واحد  2

( 2518يواجه إدارة التميز، مثل دراسة )سهمود، 
تناولت تحقيق إدارة التميز في جامعة األقصى، 

( تناولت تطوير معيار 2518ودراسة)العيسوي، 
 العمليات لتحقيق تميز األداء في مكافحة الجريمة.

لم تتضمن سبل 
التغلب علي 

 التحديات.

تتضمن سبل التغلب علي 
 .التحديات

 

بينت وجهة نظر العاملين بخصوص التحديات  8
 التي تواجه إدارة الموارد البشرية،

( استهدفت العاملين، 2518مثل دراسة )زقوت، 
( استهدفت أراء Ana Veloso:2010ودراسة)
 العاملين.

لم تبين وجهة نظر 
أصحاب الخبرة 

 واالختصاص.

بينت وجهة نظر أصحاب 
الخبرة واالختصاص في 
سبل التغلب علي 

 التحديات.

 بناًء علي الدراسات السابقة. المصدر: جرد بواسطة الباحث
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 الفصل الرابع
 منهجية الدراسة

 مقدمة: 2.1
منهج الدراسة ومجتمع الدراسة يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة التي تم اتباعها، من حيث 

وعينة الدراسة وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة وخطوات إجراء الدراسة ومصادر 
 البيانات.
 

 خطوات إجراء الدراسة: 1.1
 تم إتباع الخطوات التالية:

 على الدراسات السابقة في مجال الدراسة، وتلخيصها والتعليق عليها. االطالع .1
 على األدب النظري السابق في مجال الدراسة، وبناء اإلطار النظري للدراسة. االطالع .2
 بناء أداة الدراسة )االستبانة(، والتحقق من صدق وثبات االستبانة. .8
 اختيار مجتمع وعينة الدراسة. .4
 توزيع أدوات الدراسة على عينة الدراسة وجمعها. .5
 تحليل البيانات وعرضها في جداول والتعقيب عليها. .6
 تفسير النتائج ومناقشتها، وصياغة التوصيات والمقترحات. .7

 
 منهج الدراسة:  1.1

تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد إلى تقصي الحقائق من أجل وصف حالة 
 الظواهر كما هي موجودة في الواقع. 

 مصادر البيانات: 1.1
 وهما: تنقسم مصادر البيانات في هذه الدراسة إلى نوعين،

للتعرف على  وتتمثل في أداة الدراسة )االستبانة(، التي تم تصميمها خصيصا   : البيانات الرئيسية:أوالً 
 واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني.

ما تحويه المكتبات من دراسات : وتتمثل في الدراسات السابقة واألدب السابق و : البيانات الثانويةثانياً 
 وأبحاث وكتب ومراجع في مجال موضوع الدراسة.
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 مجتمع الدراسة:  1.1
تكون مجتمع الدراسة من جميع المسميات الوظيفية العليا في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة، 

عام(، والبالغ عددهم والذين يحملون المسميات الوظيفية التالية: )وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، مدير 
 (، وموزعين حسب الجدول التالي:178)

 يوضح خصائص مجتمع الدراسة: (2.1جدول رقم )

 النسبة العدد المسمى الوظيفي م

 6.358 11 وكيل وزارة 1

 16.763 25 وكيل وزارة مساعد 2

 76.879 188 مدير عام 3

 %211.11 211 االجمالي

 (2514)ديوان الموظفين العام، 
 عينة الدراسة:  1.1

ي ( من المسميات الوظيفية العليا ف178عددها )و  استخدام المسح الشامل لعينة الدراسةتم 
( من االستبانات، وتتمتع عينة الدراسة 127ولكن تم استرداد عدد ) ،الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة

 بالخصائص التالية:  
 بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفييوضح خصائص عينة الدراسة : (1.1جدول رقم )

 النسبة العدد البيانات الشخصية م

1 
المسمى 
 الوظيفي

 3.937 5 وكيل وزارة

 14.961 19 وكيل وزارة مساعد

 81.102 103 مدير عام

 %211 211 العدد الكلي

بينما (، %8.587يتبين من الجدول السابق أن نسبة وكالء الوزارات من عينة الدراسة بلغ نسبة )
(، بينما نسبة المدراء العاملون بلغ نسبة %14.561نسبة وكالء الوزارات المساعدون بلغ نسبة )

ن الهيكليات يكون فيها عدد إالعاملون تتفق مع المواقع، حيث  (، والنسبة العالية للمدراء31.152%)
 العاملين في المستويات األقل أكثر من عدد العاملين في المستويات األعلى.
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طبيعة بناء الهيكل  ن الذين يحملون مسمي مدير عام إلىالباحث ارتفاع نسبة المبحوثي ويرى
التنظيمي المتبع في مؤسسات الخدمة المدنية، حيث أن كل إدارة عامة يترأسها مدير عام ويتبع لها عدد 

 للمبحوثين(، كما أن مسمي وكيل وزارة جاء كأقل نسبة من المسميات الوظيفية 5-8من الدوائر من )
المؤسسات الحكومية بعد  الهيكل التنظيمي لشغل المناصب العليا في نظرا  ألن هذا المسمى استحدث على

 .الوزراءنقسام واستنكاف العديد من أحداث اال
 يوضح خصائص عينة الدراسة بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة: (1.1جدول رقم )

 النسبة العدد البيانات الشخصية م

2 
 عدد

سنوات 
 الخدمة

 12.598 16 سنوات 5أقل من 

 47.244 60 سنوات 15-5من 

 40.157 51 سنة فأكثر 11

 %211 211 العدد الكلي

سنوات( ببلغ  5بين من الجدول السابق أن نسبة الذين عدد سنوات خدمتهم )أقل من تي
(، ونسبة الذين %47.244)سنوات( بلغ  15 -5(، ونسبة الذين عدد سنوات خدمتهم )من 12.553%)

(، وهذا يدل على اختالف عدد سنوات الخدمة %45.157سنة فأكثر( بلغ ) 11عدد سنوات خدمتهم )
 لعينة الدراسة.

تمثيل عينة  إلى %47.24سنوات( بواقع  15-5مة )ويعزو الباحث ارتفاع نسبة سنوات الخد
ي وزارات تعتبر أكبر الوزارات من حيث أعداد وقاف، وهة التربية والتعليم، والصحة، واألالدراسة من وزار 

لمستنكفين عن العاملين فيها، كما إن كل من التعليم والصحة واألوقاف شهدت أقل نسبة من حيث عدد ا
م )تقرير الخدمة المدنية السنوي، ديوان 2557نقسام واستنكاف الموظفين في عام العمل بعد أحداث اال

 م(.2512الموظفين العام، 
 يوضح خصائص عينة الدراسة بالنسبة لمتغير العمر: (1.1م )جدول رق

 النسبة العدد البيانات الشخصية م

 العمر 8

 18.110 23 سنة 45أقل من 

 47.244 60 سنة 55-45من 

 34.646 44 سنة فأكثر 51

 %211 211 العدد الكلي



 منهجية الدراسة

79 

الرابعالفصل   

(، ونسبة %13.115بلغ )سنة(  45يتبين من الجدول السابق أن نسبة الذين أعمارهم )أقل من 
سنة فأكثر( بلغ  51(، ونسبة الذين أعمارهم )%47.244سنة( بلغ ) 55 -45الذين أعمارهم )من 

 سنة(. 55 -45(، وهذا يوضح أن أكثر أعمار عينة الدراسة )من 84.646%)
 15-5سنوات خدمة أكثر من  عزو الباحث ارتفاع هذه النسبة إلى أن المبحوثين من ذوىوي
سنة ليتناسب مع نسبة  45، وبالتالي فإن أعمار الفئة اإلشرافية العليا ستكون أكثر من %47بلغ سنوات ت

 سنوات الخدمة في عينة الدراسة. 
 يوضح خصائص عينة الدراسة بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي: (1.1جدول رقم )

 النسبة العدد البيانات الشخصية م

المؤهل  4
 العلمي

 41.732 53 بكالوريوس

 37.008 47 ماجستير

 21.260 27 هدكتورا

 %211 211 العدد الكلي

(، ونسبة حملة )الماجستير( %41.782يتبين من الجدول السابق أن حملة )البكالوريوس( بلغ )
(، وهذا يدل على تنوع المؤهالت العلمية %21.265(، ونسبة حملة )الدكتوراه( بلغ )%87.553بلغ )

تعكس  41.7مؤهل علمي بكالوريوس بنسبة  نسبة الحاصلين علىالباحث أن ارتفاع  ويرى لعينة الدراسة.
الواقع الحالي للموظفين في قطاع غزة، حيث إن ارتفاع هذه النسبة يشير إلي شروط ومتطلبات إشغال 
الوظائف في السلك الحكومي والتي تعتمد الحد األدنى لشروط التقدم للوظائف المتخصصة وهي الشهادة 

 امعية االولي )موقع ديوان الموظفين العام، بوابة التوظيف(.  الج
 الدراسة: اةأد 1.1

للتعرف على واقع إدارة الموارد  تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، التي تم تصميمها خصيصا  
البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني، واشتملت االستبانة على مجموعة 
من المحاور، وتحتوي المحاور على مجموعة من الفقرات، تبين درجة الموافقة على الفقرات بحسب مقياس 

جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا(، وبحيث تعطى  خماسي التدريج يحدد درجة الموافقة )كبيرة
 ( على الترتيب، مع التأكد من صدق وثبات األداة، وتتكون االستبانة من: 1، 2، 8، 4، 5الدرجات )

 : البيانات الشخصية: )المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخدمة، العمر، المؤهل العلمي(.أوال  
 ( فقرة.82( محاور، تحتوي على )5تقسيم االستبانة إلى ): فقرات االستبانة، حيث تم ثانيا  

 وقد تم استخدام مقياس خماسي التدريج، كما هو مبين في الجدول التالي:
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 يوضح مقياس خماسي التدريج: (1.1جدول رقم )

 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من
 85.55 25.55 1.75 1 قليلة جدا

 51.55 86.55 2.55 1.3 قليلة
 67.55 52.55 8.85 2.6 متوسطة

 38.55 63.55 4.15 8.4 كبيرة
 155.55 34.55 5 4.2 كبيرة جدا

 صدق أداة الدراسة )االستبانة(: 1.1
  المحكمين:من وجه نظر صدق 

( من المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص، من أجل 15تم عرض االستبانة على عدد )
الصياغة اللغوية لالستبانة، وضوح تعليمات االستبانة، انتماء الفقرات ألبعاد االستبانة، التأكد من سالمة 

 ومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بهذه الدراسة، وبذلك تم التأكد من صدق المحكمين.
 :صدق االتساق الداخلي 

 احساب صدق االتساق الداخلي لمحاور وفقرات االستبانة بعد تطبيقها على عينة قوامه وتم أيضا  
 ( من مجتمع الدراسة، ومن خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور وفقرات االستبانة.84)

 صدق االتساق الداخلي لمحاور وفقرات االستبانة:
 

 نةيوضح معامالت االرتباط لمحاور االستبا: (1.1جدول رقم )

 "Sigقيمة " معامل االرتباط المحور م

دارة الموارد البشرية 1  0.000 0.951 تخطيط وا 

 0.000 0.864 تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية 2

 0.000 0.875 تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية 8

 0.000 0.851 االتصال والحوار مع الموارد البشرية 4

نجازات الموارد البشرية 5  0.000 0.929 االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 



 منهجية الدراسة

81 

الرابعالفصل   

يتضح من الجدول السابق أن محاور االستبانة مع االستبانة ككل تتمتع بمعامالت ارتباط دالة 
 ، وهذا يدل على أن جميع محاور االستبانة تتمتع بمعامالت صدق عالية.إحصائيا  

 
دارة الموارد البشريةيوضح : (1.1جدول رقم )  معامالت االرتباط لفقرات محور تخطيط وا 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

1 
تستخدم المناهج واألساليب العلمية لتحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية 

 من الموارد البشرية.
0.765 5.555 

2 
يوجد ضمان توافق ومواءمة خطط الموارد البشرية مع متطلبات التطبيق 

 والهيكل التنظيمي. ستراتيجيةواالالفعال للسياسة 
0.868 5.555 

 5.555 0.773 يتم ضمان اختيار وتوظيف أكثر المتقدمين كفاءة ومالءمة للعمل. 3

ومعرفة الموظفين ستراتيجيات عمل متكاملة إلدارة الموارد البشرية اتوجد  4
 بحقوقهم وواجباتهم.

0.969 5.555 

توجد سياسات وأنظمة عمل متكاملة إلدارة الموارد البشرية ومعرفة  5
 الموظفين بحقوقهم وواجباتهم.

0.906 5.555 

االستفادة من استبيانات رأي الموظفين ومن المعلومات واآلراء الواردة منهم  6
جراءات وممارسات الموارد البشرية.   لتطوير سياسات وخطط وا 

0.760 5.555 

 5.555 0.777 يتم تطبيق منهجيات لتطبيق المسار الوظيفي للموارد البشرية. 7

3 
وأساليب عمل الموارد يتم تطبيق منهجيات تتسم باإلبداع لتحسين طرق 

 البشرية.
0.741 5.555 

دارة  دارة الموارد البشرية مع محور تخطيط وا  يتضح من الجدول السابق أن فقرات محور تخطيط وا 
دارة الموارد البشرية تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا   ، وهذا يدل على أن جميع فقرات تخطيط وا 

 عالية.الموارد البشرية تتمتع بمعامالت صدق 
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يوضح معامالت االرتباط لفقرات محور تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد : (9.1جدول رقم )
 البشرية

معامل  الفقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

1 
يتم تحديد وتصنيف معارف وقدرات الموظفين ووضعها في الوظائف 

 المناسبة.
0.832 5.555 

 5.555 0.899 االحتياجات التدريبية للموظفين.تستخدم منهجية واضحة لتحديد  2

3 
إعداد الخطط التدريبية إلكساب الموظفين المعارف والمهارات والسلوكيات 

 5.555 0.838 التي تمكنهم من مواجهة المتطلبات الحالية والمستقبلية للعمل.

4 
يتم تطوير وتفعيل فرص التعلم المستمر)الرسمية وغير الرسمية( لألفراد 

 5.555 0.957 ق العمل.وفر 

 5.555 0.921 أداء وسلوك الموظفين. ىقياس فعالية وأثر التدريب عل 5

6 
االرتقاء بمستوي  ىروف المالئمة لتشجيع الموظفين علتوفير الظ
 تحصيلهم.

0.829 5.555 

7 
ربط األهداف الفردية وأهداف فرق العمل مع أهداف المؤسسة ومراجعتها 

 وتطويرها بشكل مستمر.
0.841 5.555 

 5.555 0.816 يتم ربط نتائج تقيم األداء بالتقدم الوظيفي للموظفين. 3

يتضح من الجدول السابق أن فقرات محور تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية مع 
، وهذا يدل محور تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا  

 على أن جميع فقرات تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية تتمتع بمعامالت صدق عالية.
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يوضح معامالت االرتباط لفقرات محور تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم : (21.1جدول رقم )
 بشفافية

معامل  الفقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

الموظفين )األفراد وفرق العمل( للمشاركة في يوجد تشجيع ومساندة  1
 عمليات التحسين لألداء والخدمات.

0.816 5.555 

 5.555 0.721 يتم تشجيع مشاركة الموظفين في النشاطات والمناسبات الرسمية. 2

 5.555 0.917 يتم تشجيع مشاركة الموظفين في النشاطات والمناسبات غير الرسمية. 3

العمل المناسبة التي تشجع الموظفين علي المبادرة  توفير الفرص وبيئة 4
 واإلبداع.

0.854 5.555 

 5.555 0.708 تفويض الصالحيات لتمكين الموظفين من إنجاز المهام المناطة بهم. 5

 5.555 0.725 هناك تشجيع روح الفريق والجهود التعاونية المشتركة. 6

 5.555 0.689 والتعرف بها. يوجد شفافية في إعداد أنظمة الموارد البشرية 7

3 
 يوجد شفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين )ترقيات، تدريب، 

 نقل، ...(.
0.815 5.555 

يتضح من الجدول السابق أن فقرات محور تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم 
معهم بشفافية تتمتع بمعامالت ارتباط دالة بشفافية مع محور تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل 

، وهذا يدل على أن جميع فقرات تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية تتمتع إحصائيا  
 بمعامالت صدق عالية.
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 يوضح معامالت االرتباط لفقرات محور االتصال والحوار مع الموارد البشرية: (22.1جدول رقم )

معامل  الفقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

1 
تحديد احتياجات ومتطلبات التواصل الفعال مع الموظفين وتفعيل قنوات 

 االتصال بناء علي هذه االحتياجات.
0.856 5.555 

2 
ستراتيجيات وسياسات تسمح باالتصال والحوار اإليجابي ايتم تطبيق 

بداء الرأي البناء.  وا 
0.830 5.555 

3 
ستراتيجيات وسياسات تسمح بالتعلم والتعرف علي الممارسات ايتم تطبيق 

 واإلنجازات المتفوقة لألفراد وفرق العمل.
0.754 5.555 

 5.555 0.857 يوجد تطبيق فعال لنظم التظلم الوظيفي. 4

يتضح من الجدول السابق أن فقرات محور االتصال والحوار مع الموارد البشرية مع محور 
، وهذا يدل على أن جميع الموارد البشرية تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا   االتصال والحوار مع

 فقرات االتصال والحوار مع الموارد البشرية تتمتع بمعامالت صدق عالية.
نجازات الموارد : (21.1جدول رقم ) يوضح معامالت االرتباط لفقرات محور االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 

 البشرية

معامل  الفقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

1 
جميع المستويات بالمؤسسة  ىع ومكافأة لإلنجازات المتميزة عليوجد تشجي

 المؤسسة. واستراتيجية)الموظفين وفرق العمل( وربطها مع سياسة 
0.856 5.555 

2 
يوجد زيادة في الوعي والمشاركة في المواضيع المتعلقة بالسالمة والصحة 

 المجتمعية.المهنية والقضايا 
0.867 5.555 

نسانية ورياضية. 3  5.555 0.844 تقوم المؤسسة بتنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية وا 

تشجع المؤسسة  ثقافة وبيئة عمل تضمن الوالء للمؤسسة وتدعم الشعور  4
 باالنتماء اليها.

0.922 5.555 

نجازات الموارد  يتضح من الجدول السابق أن فقرات محور االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 
نجازات الموارد البشرية تتمتع بمعامالت ارتباط دالة  البشرية مع محور االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 
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نجازات الإحصائيا   موارد البشرية تتمتع ، وهذا يدل على أن جميع فقرات االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 
 بمعامالت صدق عالية.

 ثبات أداة الدراسة )االستبانة(: 9.1
  كرو نباخالثبات بطريقة ألفا:  

"، لمحاور االستبانة واالستبانة كرو نباخمعامالت ألفا تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل حساب "
 ككل، كما هو مبين في الجدول التالي:

 
 لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل كرو نباخيوضح معامالت ألفا : (21.1جدول رقم )

 كرو نباخمعامل ألفا  المحور م

دارة الموارد البشرية 1  0.689 تخطيط وا 

 0.628 تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية 2

 0.566 تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية 8

 0.769 والحوار مع الموارد البشريةاالتصال  4

نجازات الموارد البشرية 5  0.503 االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 

  0.759 

 
لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل هي  كرو نباخيتضح من الجدول السابق أن معامالت ألفا 

 معامالت ثبات عالية، وتفي بأغراض الدراسة.
 
  النصفية:الثبات بطريقة التجزئة 

من ثبات االستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية  وتم التأكد أيضا  
 لمحاور االستبانة واالستبانة ككل، كما هو مبين في الجداول التالية:
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يوضح معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة ولالستبانة : (21.1جدول رقم )

 ككل

 المحور م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل

دارة الموارد البشرية 1  0.907 0.830 تخطيط وا 

 0.860 0.754 تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية 2

 0.923 0.857 تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية 8

 0.865 0.762 البشريةاالتصال والحوار مع الموارد  4

نجازات الموارد البشرية 5  0.922 0.856 االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 

  0.958 0.979 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل هي معامالت 
 ارتباط عالية، وتفي بأغراض الدراسة.

 
 المستخدمة:األساليب اإلحصائية  21.1

( )معامل SPSSولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
ارتباط بيرسون، معامل ارتباط سبيرمان، ألفا كرونباخ، التجزئة النصفية، التكرار، المتوسط الحسابي، 

( في إجراء التحليالت LSD، اختبار One-Way ANOVAاالنحراف المعياري، الوزن النسبي، اختبار 
 اإلحصائية الالزمة للدراسة.
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 الفصل الخامس
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 مقدمة: 2.1
يتناول هذا الفصل تحليل البيانات واختبار الفرضيات، من حيث تحليل بيانات االستبانة 
 ومناقشتها، واختبار فرضيات االستبانة ومناقشتها، ثم تفسير النتائج ومناقشتها، ومن ثم بيان أوجه االتفاق

 واالختالف مع الدراسات السابقة.

 : تحليل بيانات االستبانة ومناقشتها:أوالً  1.1
ولقد تم تحليل البيانات باستخدام التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي، 

 كما هو مبين في الجداول التالية:
واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحاور يوضح عدد الفقرات والمتوسط الحسابي  (:1.5جدول رقم )

 االستبانة ولالستبانة ككل

 المحور م
 عدد 

 الفقرات
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

دارة الموارد البشرية 1  كبيرة 1 69.685 0.584 3.484 3 تخطيط وا 

2 
تحديد وتطوير مهارات وقدرات 

 البشريةالموارد 
 كبيرة 2 68.346 0.645 3.417 3

8 
تمكين ومشاركة الموارد البشرية 

 والتعامل معهم بشفافية
 متوسطة 4 63.307 0.807 3.165 3

4 
االتصال والحوار مع الموارد 

 البشرية
 متوسطة 8 67.244 0.728 3.362 4

5 
االهتمام بمكافأة وتقدير جهود 

نجازات الموارد البشرية  وا 
 متوسطة 5 60.394 0.725 3.020 4

 متوسطة  65.039 0.564 3.252 11  
 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
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واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني جاء  –
 (، وهو بدرجة )متوسطة(.65.039( ووزن نسبي )3.252بمتوسط حسابي )

دارة الموارد البشرية(، وقد جاء بمتوسط حسابي ) الترتيب األول هو محور – ( ووزن 3.484)تخطيط وا 
 (، وهو بدرجة )كبيرة(.69.685نسبي )

الترتيب الثاني هو محور )تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية(، وقد جاء بمتوسط حسابي  –
 (، وهو بدرجة )كبيرة(.68.346( ووزن نسبي )3.417)

محور )االتصال والحوار مع الموارد البشرية(، وقد جاء بمتوسط حسابي الترتيب الثالث هو  –
 (، وهو بدرجة )متوسطة(.67.244( ووزن نسبي )3.362)

الترتيب الرابع هو محور )تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية(، وقد جاء بمتوسط  –
 (.(، وهو بدرجة )متوسطة63.307( ووزن نسبي )3.165حسابي )

نجازات الموارد البشرية(، وقد جاء  – الترتيب الخامس هو محور )االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 
 (، وهو بدرجة )متوسطة(.60.394( ووزن نسبي )3.020بمتوسط حسابي )

ويفسر الباحث ذلك بالظروف المحيطة بعمل القطاع الحكومي الفلسطيني، من تعدد الحكومات 
ن من غزة بين غزة والضفة، وما سببه موظفو  صعوبات، وما حدث من انقسامالسابقة، وما مرت به من 

من تركهم للعمل، وما يمر به قطاع غزة من يتقاظون رواتبهم من السلطة الوطنية الفلسطينية في رام اهلل 
، كل ذلك أثر في قطاع غزة احتالل وحصار، وما تعانيه الحكومة الفلسطينية من انقطاع لرواتب العاملين

( 2512لبا  على واقع الموارد البشرية في القطاع الحكومي الفلسطيني، وقد أوصت دراسة )نعيم، س
باستحداث إدارة مختصة بتنمية الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي للوزارة بحيث تكون الجهة المسئولة 

راجعتها وتقييمها في نهاية والمخولة بوضع الخطط والسياسات الفاعلة لتنمية الموارد البشرية، وأن تقوم بم
( إلى أن مستوى تطبيق جامعة األقصى لعناصر إدارة التميز 2518كل سنة، وتوصلت دراسة )سهمود، 

المتمثلة في )القيادة، السياسات واالستراتيجيات، العاملين)الموارد البشرية(، العمليات )اإلجراءات(، 
املين، خدمة المجتمع، نتائج األداء الرئيسية( في ضوء الشراكات والموارد، رضا الفئة المستهدفة، رضا الع

 .%65النموذج األوروبي للتميز يقل عن 
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يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور  (:1.1جدول رقم )
دارة الموارد البشرية  تخطيط وا 

 التكرار الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

1 
تستخدم المناهج واألساليب العلمية لتحديد 
االحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد 

 البشرية.
 كبيرة *2 72.913 0.598 3.646 463

2 
يوجد ضمان توافق ومواءمة خطط الموارد 
البشرية مع متطلبات التطبيق الفعال 

 والهيكل التنظيمي. ستراتيجيةواالللسياسة 
 كبيرة 5 69.764 0.744 3.488 443

8 
يتم ضمان اختيار وتوظيف أكثر المتقدمين 

 كفاءة ومالءمة للعمل.
 كبيرة *1 76.535 0.874 3.827 486

4 
ستراتيجيات عمل متكاملة إلدارة اتوجد 

الموارد البشرية ومعرفة الموظفين بحقوقهم 
 وواجباتهم.

 كبيرة 8 70.709 0.889 3.535 449

5 
توجد سياسات وأنظمة عمل متكاملة إلدارة 
الموارد البشرية ومعرفة الموظفين بحقوقهم 

 وواجباتهم.
 كبيرة 4 70.551 0.880 3.528 448

6 

االستفادة من استبيانات رأي الموظفين ومن 
المعلومات واآلراء الواردة منهم لتطوير 
جراءات وممارسات  سياسات وخطط وا 

 الموارد البشرية. 

 متوسطة *7 66.614 0.797 3.331 423

7 
يتم تطبيق منهجيات لتطبيق المسار 

 الوظيفي للموارد البشرية.
 كبيرة 6 68.504 0.729 3.425 435

3 
تطبيق منهجيات تتسم باإلبداع لتحسين  يتم

 طرق وأساليب عمل الموارد البشرية.
 متوسطة *3 66.457 0.711 3.323 422

 كبيرة  69.685 0.584 3.484  المجموع 
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 وقد تبين من الجدول السابق أن:
محور  واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني في –

دارة الموارد البشرية( جاء بمتوسط حسابي ) (، وهو 69.685( ووزن نسبي )3.484)تخطيط وا 
 بدرجة )كبيرة(.
 أعلى فقرتين هما:

( وهي )يتم ضمان اختيار وتوظيف أكثر المتقدمين كفاءة ومالءمة للعمل(، جاءت 8فقرة رقم ) –
 )كبيرة(.(، وهي بدرجة 76.535( ووزن نسبي )3.827بمتوسط حسابي )

( وهي )تستخدم المناهج واألساليب العلمية لتحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية من 1فقرة رقم ) –
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.72.913( ووزن نسبي )3.646الموارد البشرية(، جاءت بمتوسط حسابي )

 أدنى فقرتين هما: –
لتحسين طرق وأساليب عمل الموارد ( وهي )يتم تطبيق منهجيات تتسم باإلبداع 3فقرة رقم ) –

 (، وهي بدرجة )متوسطة(.66.457( ووزن نسبي )3.323البشرية(، جاءت بمتوسط حسابي )
( وهي )االستفادة من استبيانات رأي الموظفين ومن المعلومات واآلراء الواردة منهم 6فقرة رقم ) –

جراءات وممارسات الموارد البشرية(، جاءت  ( 3.331بمتوسط حسابي )لتطوير سياسات وخطط وا 
 (، وهي بدرجة )متوسطة(.66.614ووزن نسبي )

ويفسر الباحث ذلك وهذا يدل على وجود تخطيط إلدارة الموارد البشرية في الحكومة الفلسطينية، 
بواقع إدارة الموارد البشرية، وأكثر تفهما  للقصور أو الخلل  واطالعا  أكثر خبرة ودراية لوجود قيادة ناضجة 

( إلى وجود عالقة إيجابية وأثر واضح لتخطيط 2518وقد أشارت دراسة )زقوت، ، د يحيطهاالذي ق
األعداد الالزمة من  ىالحفاظ عل ىغير الحكومية في قطاع غزة علالموارد البشرية علي قدرة المؤسسات 

العاملين، وكذلك أنه تتوفر لدى هذه المؤسسات استراتيجيات لعملية تخطيط االحتياجات من الموارد 
( بااللتزام بتخطيط الموارد البشرية لما لها من دور في استدامة 2515البشرية، وأوصت دراسة )زيد، 

وظيفة  ى( بضرورة التركيز عل2515يب، الغر عمل منظمات المجتمع المدني، وأوصت دراسة )الصرايرة و 
( بضرورة 2556دراسة )الحياصات،  أشارتتخطيط الموارد البشرية باعتبارها أهم الوظائف اإلدارية، و 

 ، وأوصت دراسةلفرص والتهديدات للبيئة الخارجيةالعمل على تحليل نقاط القوة والضعف للبيئة الداخلية وا
ستراتيجية، بحيث تكون واضحة ومعلنة مع حديث الخطط االت ( بضرورة العمل على2518، )الدجنى

صياغة رؤيتها ورسالتها جيدا  من إشراك جميع الفئات في  اك المعنيين في وضعها، والعمل علىإشر 
 وضعها.
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يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور  (:1.1جدول رقم )
 مهارات وقدرات الموارد البشريةتحديد وتطوير 

 التكرار الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

1 
يتم تحديد وتصنيف معارف وقدرات 
 الموظفين ووضعها في الوظائف المناسبة.

 كبيرة 8 70.079 0.775 3.504 445

2 
تستخدم منهجية واضحة لتحديد 

 التدريبية للموظفين.االحتياجات 
 كبيرة *2 72.598 0.815 3.630 461

8 

إعداد الخطط التدريبية إلكساب الموظفين 
المعارف والمهارات والسلوكيات التي 
تمكنهم من مواجهة المتطلبات الحالية 

 والمستقبلية للعمل.

 كبيرة *1 73.386 0.787 3.669 466

4 
يتم تطوير وتفعيل فرص التعلم 
المستمر)الرسمية وغير الرسمية( 

 لألفراد وفرق العمل.
 متوسطة *3 63.780 0.888 3.189 405

5 
قياس فعالية وأثر التدريب علي أداء 

 وسلوك الموظفين.
 متوسطة 5 65.984 0.634 3.299 419

6 
روف المالئمة لتشجيع توفير الظ

االرتقاء بمستوي  ىالموظفين عل
 تحصيلهم.

 متوسطة *7 65.354 0.801 3.268 415

7 
ربط األهداف الفردية وأهداف فرق العمل 
مع أهداف المؤسسة ومراجعتها وتطويرها 

 بشكل مستمر.
 متوسطة 6 65.827 0.680 3.291 418

3 
يتم ربط نتائج تقيم األداء بالتقدم 

 الوظيفي للموظفين.
 متوسطة 4 66.614 0.846 3.331 423

 كبيرة  68.346 0.645 3.417  المجموع 
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 وقد تبين من الجدول السابق أن:
واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني في محور  –

( ووزن نسبي 3.417)تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية( جاء بمتوسط حسابي )
 (، وهو بدرجة )كبيرة(.68.346)

 أعلى فقرتين هما:
( وهي )إعداد الخطط التدريبية إلكساب الموظفين المعارف والمهارات والسلوكيات التي 8فقرة رقم ) –

( ووزن 3.669تمكنهم من مواجهة المتطلبات الحالية والمستقبلية للعمل(، جاءت بمتوسط حسابي )
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.73.386نسبي )

الحتياجات التدريبية للموظفين(، جاءت بمتوسط ( وهي )تستخدم منهجية واضحة لتحديد ا2فقرة رقم ) –
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.72.598( ووزن نسبي )3.630حسابي )

 أدنى فقرتين هما: –
( وهي )يتم تطوير وتفعيل فرص التعلم المستمر)الرسمية وغير الرسمية( لألفراد وفرق 4فقرة رقم ) –

 وهي بدرجة )متوسطة(.(، 63.780( ووزن نسبي )3.189العمل(، جاءت بمتوسط حسابي )
( وهي )توفير الظروف المالئمة لتشجيع الموظفين علي االرتقاء بمستوي تحصيلهم(، 6فقرة رقم ) –

 (، وهي بدرجة )متوسطة(.65.354( ووزن نسبي )3.268جاءت بمتوسط حسابي )
ويفسر الباحث  وهذا يدل على وجود تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية بدرجة كبيرة،

ذلك لوجود قيادة بارزة لها خبرة إطالع علي مجال إدارة الموارد البشرية، وقدرتهم علي مشاركة األفراد 
رات ( إلى العمل على عقد دو 2512وأوصت دراسة )نعيم،  والعمل علي تمكينهم وتفويضهم لألعمال،

رد البشرية وخاصة تنمية تعريف الموظف بمفهوم تنمية الموا ىمتخصصة أو ورشات عمل تهدف إل
 وأشارتدور الوزارة في تحقيق األهداف المرجوة منه،  ىودوره الشخصي باإلضافة إل المسار الوظيفي

( إلى رفع كفاءة ومهارة مديري إدارات الموارد البشرية بعقد دورات تدريبية 2515دراسة )الشريف، 
الممارسات  بعضهم من تطبيق ىلمخاوف لدالبشرية من أجل إزالة امتخصصة ومكثفة في إدارة الموارد 

وضع معايير لقياس أداء الخدمة ضرورة  ( إلى2557اسة )الشريف، الحميدان، ت در لصوتو  الحديثة،
قدم الوظيفي للموظفين، ربط نتائج تقييم األداء بالت لسرعة في األداء، والعمل علىأساس الجودة وا على

 طبيعة العمل. بالتدريس علىكفاءة أداء العاملين رفع  والعمل على
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يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور  (:1.1جدول رقم )
 تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية

 التكرار الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

1 
يوجد تشجيع ومساندة الموظفين 
)األفراد وفرق العمل( للمشاركة في 
 عمليات التحسين لألداء والخدمات.

 متوسطة 6 64.882 0.998 3.244 412

يتم تشجيع مشاركة الموظفين في  2
 النشاطات والمناسبات الرسمية.

 كبيرة *1 69.921 0.890 3.496 444

يتم تشجيع مشاركة الموظفين في  8
 النشاطات والمناسبات غير الرسمية.

 متوسطة 5 65.512 0.879 3.276 416

4 
المناسبة  توفير الفرص وبيئة العمل
المبادرة  ىالتي تشجع الموظفين عل

 واإلبداع.
 متوسطة *7 62.205 0.809 3.110 395

5 
تفويض الصالحيات لتمكين 
الموظفين من إنجاز المهام المناطة 

 بهم.
 كبيرة 8 68.976 0.833 3.449 438

هناك تشجيع روح الفريق والجهود  6
 التعاونية المشتركة.

 كبيرة *2 69.449 0.765 3.472 441

يوجد شفافية في إعداد أنظمة  7
 الموارد البشرية والتعرف بها.

 كبيرة 4 68.031 0.893 3.402 432

3 
يوجد شفافية في اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالموظفين )ترقيات، 

 تدريب، نقل، ...(.
 متوسطة *3 61.732 0.864 3.087 392

 متوسطة  63.307 0.807 3.165  المجموع 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:
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واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني في محور  –
( ووزن 3.165بشفافية( جاء بمتوسط حسابي ))تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم 

 (، وهو بدرجة )متوسطة(.63.307نسبي )
 أعلى فقرتين هما:

( وهي )يتم تشجيع مشاركة الموظفين في النشاطات والمناسبات الرسمية(، جاءت 2فقرة رقم ) –
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.69.921( ووزن نسبي )3.496بمتوسط حسابي )

تشجيع روح الفريق والجهود التعاونية المشتركة(، جاءت بمتوسط حسابي ( وهي )هناك 6فقرة رقم ) –
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.69.449( ووزن نسبي )3.472)

 أدنى فقرتين هما:
( وهي )يوجد شفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين )ترقيات، تدريب، نقل، ...((، 3فقرة رقم ) –

 (، وهي بدرجة )متوسطة(.61.732بي )( ووزن نس3.087جاءت بمتوسط حسابي )
( وهي )توفير الفرص وبيئة العمل المناسبة التي تشجع الموظفين علي المبادرة 4فقرة رقم ) –

 (، وهي بدرجة )متوسطة(.62.205( ووزن نسبي )3.110واإلبداع(، جاءت بمتوسط حسابي )
الفلسطينية والتعامل  وهذا يدل على توسط درجة تمكين ومشاركة الموارد البشرية في الحكومة

ويفسر الباحث ذلك بأن أغلب المداراء العاملين في مؤسسات ووزرات القطاع الحكومي هم  معهم بشفافية،
من غير المختصين في مجال إدارة الموارد البشرية، لذلك قام الكثير من الباحثين بعمل دراسات في إدارة 

وقد أوصت دراسة  لتى تواجه إدارة الموارد البشرية،الموارد البشرية، لكي تعمل علي إنهاء التحديات ا
أقسام أخرى،  ( بزيادة التركيز على حركة التنقالت، إلكساب العاملين مهارات جديدة في2518)زقوت، 

العاملين لمفهوم إدارة الموارد  ىلد أن هناك إدراكا  واضحا   (Ana Veloso:2010) ةوكان من نتائج دراس
الهيكل التنظيمي، وأوصت  ىالتدخل من خالل موقعها عل ىها علة إدارية وقدرتالبشرية وأهميتها كوظيف

الدراسة بأن يتم تعريف وظائف إدارة الموارد البشرية بشكل جيد وتوضيح دور إدارة الموارد البشرية في هذا 
المجال لجميع العاملين بالمؤسسة، وأوصت كذلك بضرورة وضع وظيفة الموارد البشرية في المستويات 

، وكان ة هذه الوظيفة في إحداث التغيراتيدركون أهمي العليا من الهيكل التنظيمي، بهدف جعل العاملين
تصميم  ة للتنوع واإلبداع والعمل علىتوفير البيئة الداعم ( العمل على2512دراسة )الفقهاء،  من نتائج

عقد  ( ضرورة العمل على2512)نعيم، دراسة  وأشارتاألنشطة التعليمية التي تعزز اإلبداع والتفكير، 
تنمية تعريف الموظف بمفهوم إدارة الموارد البشرية وخاصة  ات عمل تهدف إلىرات متخصصة أو ورشدو 

 تحقيق األهداف المرجوة. المسار الوظيفي، والعمل على
 



 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

96 

الخامسالفصل   

يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور  (:1.1جدول رقم )
 االتصال والحوار مع الموارد البشرية

 التكرار الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

1 
تحديد احتياجات ومتطلبات التواصل 
الفعال مع الموظفين وتفعيل قنوات 

 االتصال بناء علي هذه االحتياجات.
 كبيرة *2 69.134 0.639 3.457 439

2 
ستراتيجيات وسياسات تسمح ايتم تطبيق 
بداء الرأي باالتصال  والحوار اإليجابي وا 

 البناء.
 كبيرة *1 69.764 0.589 3.488 443

8 
ستراتيجيات وسياسات تسمح ايتم تطبيق 

الممارسات  ىوالتعرف عل بالتعلم
 واإلنجازات المتفوقة لألفراد وفرق العمل.

 متوسطة *4 64.724 0.801 3.236 411

 متوسطة *8 65.354 0.963 3.268 415 يوجد تطبيق فعال لنظم التظلم الوظيفي. 4
 متوسطة  67.244 0.728 3.362  المجموع 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني في محور  –

(، 67.244نسبي )( ووزن 3.362)االتصال والحوار مع الموارد البشرية( جاء بمتوسط حسابي )
 وهو بدرجة )متوسطة(.

 أعلى فقرتين هما:
بداء الرأي 2فقرة رقم ) – ( وهي )يتم تطبيق استراتيجيات وسياسات تسمح باالتصال والحوار اإليجابي وا 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.69.764( ووزن نسبي )3.488البناء(، جاءت بمتوسط حسابي )
بات التواصل الفعال مع الموظفين وتفعيل قنوات ( وهي )تحديد احتياجات ومتطل1فقرة رقم ) –

(، 69.134( ووزن نسبي )3.457االتصال بناء علي هذه االحتياجات(، جاءت بمتوسط حسابي )
 وهي بدرجة )كبيرة(.
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 أدنى فقرتين هما:
( وهي )يتم تطبيق استراتيجيات وسياسات تسمح بالتعلم والتعرف علي الممارسات 8فقرة رقم ) –

( ووزن نسبي 3.236المتفوقة لألفراد وفرق العمل(، جاءت بمتوسط حسابي )واإلنجازات 
 (، وهي بدرجة )متوسطة(.64.724)

( 3.268( وهي )يوجد تطبيق فعال لنظم التظلم الوظيفي(، جاءت بمتوسط حسابي )4فقرة رقم ) –
 (، وهي بدرجة )متوسطة(.65.354ووزن نسبي )

ويفسر  مع الموارد البشرية في الحكومة الفلسطينية، وهذا يدل على توسط درجة االتصال والحوار
الباحث ذلك بأن أغلب المداراء العاملين في مؤسسات ووزارات القطاع الحكومي غير مختصيين في 

م، وهذا يدل علي ضعف إدارك هؤالء 2512مجال الموارد البشرية حسب قرار يوان الموظفين عام 
( باشراك 2518وقد أوصت دراسة )زقوت،  موارد البشرية،المداراء ألهمية االتصال والحوار مع ال

ة الموارد البشرية، الموظفين المعنيين بوضع خطط الموارد البشرية، تخصيص ميزانية أكبر خاصة بأنشط
إلى أن ممارسات إدارة الموارد البشرية تتأثر بشكل مباشر وغير ( Pankajk, 2012)وخلصت دراسة 

اتجاهات العاملين وعالقات المرؤوسين بمسئوليهم، وأوصت بضرورة الجهود مباشر بعدة عوامل منها 
ة إليجاد بيئة عمل مناسبة للعاملين لتفعيل العالقة داخل المؤسسة ولتأمين تطبيق سليم لممارسات إدار 

 .الموارد البشرية
لفقرات محور يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  (:1.1جدول رقم )

نجازات الموارد البشرية  االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 

 التكرار الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

1 

يوجد تشجيع ومكافأة لإلنجازات المتميزة 
علي جميع المستويات بالمؤسسة 

ن وفرق العمل( وربطها مع )الموظفي
 ستراتيجية المؤسسة.اسياسة و 

 متوسطة *4 54.646 0.947 2.732 347

2 
يوجد زيادة في الوعي والمشاركة في 
المواضيع المتعلقة بالسالمة والصحة 

 المهنية والقضايا المجتمعية.
 متوسطة *8 65.197 0.758 3.260 414
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 التكرار الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

8 
تقوم المؤسسة بتنظيم نشاطات 

نسانية ورياضية.  اجتماعية وثقافية وا 
 متوسطة *1 67.402 0.754 3.370 428

4 
تشجع المؤسسة  ثقافة وبيئة عمل 
تضمن الوالء للمؤسسة وتدعم الشعور 

 باالنتماء اليها.
 متوسطة *2 66.142 0.751 3.307 420

 متوسطة  60.394 0.725 3.020  المجموع 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني في محور واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج  –
نجازات الموارد البشرية( جاء بمتوسط حسابي ) ( ووزن 3.020)االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 

 (، وهو بدرجة )متوسطة(.60.394نسبي )
 أعلى فقرتين هما:

نس8فقرة رقم ) – انية ورياضية(، جاءت ( وهي )تقوم المؤسسة بتنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية وا 
 (، وهي بدرجة )متوسطة(.67.402( ووزن نسبي )3.370بمتوسط حسابي )

( وهي )تشجع المؤسسة  ثقافة وبيئة عمل تضمن الوالء للمؤسسة وتدعم الشعور 4فقرة رقم ) –
(، وهي بدرجة 66.142( ووزن نسبي )3.307باالنتماء اليها(، جاءت بمتوسط حسابي )

 )متوسطة(.
 ن هما:أدنى فقرتي

( وهي )يوجد تشجيع ومكافأة لإلنجازات المتميزة علي جميع المستويات بالمؤسسة 1فقرة رقم ) –
المؤسسة(، جاءت بمتوسط حسابي  واستراتيجية)الموظفين وفرق العمل( وربطها مع سياسة 

 (، وهي بدرجة )متوسطة(.54.646( ووزن نسبي )2.732)
والمشاركة في المواضيع المتعلقة بالسالمة والصحة ( وهي )يوجد زيادة في الوعي 2فقرة رقم ) –

(، وهي 65.197( ووزن نسبي )3.260المهنية والقضايا المجتمعية(، جاءت بمتوسط حسابي )
 بدرجة )متوسطة(.

نجازات الموارد البشرية في الحكومة  وهذا يدل على توسط درجة االهتمام بمكافآت وتقدير جهود وا 
لك بالوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة الفلسطينية التي بالكاد الفلسطينية، ويعزو الباحث ذ
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ويعزو الباحث ذلك بأن أغلب المداراء العاملين في تستطيع توفير الرواتب االساسية للعاملين فيها، 
مؤسسات ووزارات القطاع الحكومي غير مختصيين في مجال الموارد البشرية حسب قرار يوان الموظفين 

نجازات ، وهذا يدل علي ضعف إدارك هؤالء المداراء ألهمية م2512عام  االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 
 ة الموارد البشرية،( بتخصيص ميزانية أكبر خاصة بأنشط2518وأوصت دراسة )زقوت،  ،الموارد البشرية

التجديد ( ضرورة إيجاد ثقافة عامة في األجهزة الحكومية تشجع علي 2557دراسة )الشريف،  أشارتو 
 والتطوير، وتبني مفاهيم العمل الجماعي واإلدارة بالمشاركة، وتحسين حوافز الموظفين وربطه باألداء.

 

 : اختبار فرضيات االستبانة ومناقشتها:ثانياً  1.1
 الفرضية األولى: بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:

( في متوسط التقديرات لواقع إدارة α≤0.05) ىذات داللة إحصائية عند مستو  ال توجد فروق
الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير المسمى 

ولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام  الوظيفي )وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، مدير عام(. 
 لجدول التالي:، كما هو مبين في اOne-Way ANOVAاختبار 

يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  (:7.5جدول رقم )
"F" وقيمة "Sig.ومستوى الداللة بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي " 

 المصدر المحور
 مجموع

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

دارة الموارد  تخطيط وا 
 البشرية

 1.012 2 2.023 بين المجموعات
 0.330 124 40.945 داخل المجموعات دالة 0.050 3.070

  126 42.969 المجموع

تحديد وتطوير مهارات 
 وقدرات الموارد البشرية

 3.943 2 7.886 بين المجموعات
 0.359 124 44.496 داخل المجموعات دالة 0.000 10.988

  126 52.382 المجموع
تمكين ومشاركة الموارد 
البشرية والتعامل معهم 

 بشفافية

 1.782 2 3.564 بين المجموعات
2.816 0.064 

غير 
 دالة

 0.633 124 78.463 داخل المجموعات
  126 82.028 المجموع
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 المصدر المحور
 مجموع

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

االتصال والحوار مع 
 الموارد البشرية

 1.722 2 3.445 بين المجموعات
 0.511 124 63.394 داخل المجموعات دالة 0.038 3.369

  126 66.839 المجموع
االهتمام بمكافأة وتقدير 
نجازات الموارد  جهود وا 

 البشرية

 2.225 2 4.450 بين المجموعات
 0.498 124 61.751 داخل المجموعات دالة 0.013 4.468

  126 66.201 المجموع

 االستبانة ككل
 1.527 2 3.054 بين المجموعات

 0.298 124 37.008 داخل المجموعات دالة 0.007 5.116
  126 40.062 المجموع

 3.07( = 0.05( وعند مستوى داللة )124، 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 4.79( = 0.01)( وعند مستوى داللة 124، 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
" الجدولية في االستبانة ككل، وهذا يدل على وجود فروق ذات F" المحسوبة أكبر من قيمة "Fقيمة " –

( في متوسط التقديرات لواقع إدارة الموارد البشرية وفق α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.النموذج األوروبي للتميز في 

" الجدولية في محاور االستبانة األول والثاني والرابع والخامس، F" المحسوبة أكبر من قيمة "Fقيمة " –
( في متوسط التقديرات α≤0.05وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

رية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لواقع إدارة الموارد البش
 لمتغير المسمى الوظيفي.

" الجدولية في محور االستبانة الثالث، وهذا يدل على عدم وجود F" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة " –
ة الموارد ( في متوسط التقديرات لواقع إدار α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير المسمى 
 الوظيفي.
الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في االستبانة ككل، تم استخدام  وإليجاد

 ، كما هو مبين في الجدول التالي:LSDاختبار 
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 الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في االستبانة ككليوضح  (:1.1جدول رقم )
 مدير عام وكيل وزارة مساعد وكيل وزارة المسمى الوظيفي

   1 وكيل وزارة
  1 -5.818 وكيل وزارة مساعد

 1 *-5.855 *-5.613 مدير عام
 وقد تبين من الجدول السابق أنه: 

 عام( ومجموعة )وكيل وزارة( ولصالح مجموعة )وكيل وزارة(.يوجد فروقات بين مجموعة )مدير  –
يوجد فروقات بين مجموعة )مدير عام( ومجموعة )وكيل وزارة مساعد( ولصالح مجموعة )وكيل  –

 وزارة مساعد(.
في الحكومة الفلسطينية متوسط تقديراتها لواقع إدارة الموارد  علياوهذا يدل على أن المناصب ال

البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز أعلى من المناصب األدنى منها، ويعزو الباحث ذلك بأن المناصب 
من )المدراء  واطالعا  العليا المتمثلة في )وكيل الوزارة( و)وكيل الوزارة المساعد( أكثر خبرة ودراية 

( بواقع إدارة الموارد البشرية، وأكثر تفهما  للقصور أو الخلل الذي قد يحيطها، وهم األكثر قربا  من العامون
( التي تشير إلى 2514دوائر صنع القرار في الحكومة الفلسطينية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )نعيم، 

ية الموارد البشرية، لواقع تنم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة
لمتغير المسمى الوظيفي )اإلدارة العليا،  ىلتربية والتعليم العالي تعز األداء اإلداري بوزارة ا ىوكذلك لمستو 

( التي 2515اإلدارة الدنيا(، ولقد كان الفروق لصالح موظفي اإلدارة العليا، وكذلك مع دراسة )الشريف، 
ة إحصائية من وجهة نظر أفراد العينة )مديري إدارات الموارد البشرية( ذات دالل فروق تشير إلى وجود

نحو تطبيق الممارسات الحديثة إلدارة الموارد البشرية باختالف مسمى اإلدارة المناط بها مهام العناصر 
( التي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 2515البشرية، وكذلك مع دراسة )الصرايرة والغريب، 

 ىاالتصاالت األردنية تعز اتجاهات المبحوثين نحو ممارسة وظائف إدارة الموارد البشرية في شركة في 
 اإلداري.  ىلديمغرافية والوظيفية مثل المستو للعوامل ا

 الفرضية الثانية: بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة:
( في متوسط التقديرات لواقع إدارة α≤0.05) ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو ال توجد 

الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير عدد سنوات 
ولقد تم التحقق من صحة هذه  سنة فأكثر(.  11سنوات،  15-5سنوات، من  5الخدمة )أقل من 

 ين في الجدول التالي:، كما هو مبOne-Way ANOVAالفرضية باستخدام اختبار 
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يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  (:9.1جدول رقم )
"F" وقيمة "Sig.ومستوى الداللة بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة " 

 المصدر المحور
 مجموع

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

دارة الموارد  تخطيط وا 
 البشرية

 0.110 2 0.220 بين المجموعات

0.319 0.728 
غير 
 دالة

 0.345 124 42.749 داخل المجموعات

  126 42.969 المجموع

تحديد وتطوير مهارات 
 وقدرات الموارد البشرية

 0.782 2 1.565 بين المجموعات
1.909 0.153 

غير 
 دالة

 0.410 124 50.817 المجموعاتداخل 
  126 52.382 المجموع

تمكين ومشاركة الموارد 
البشرية والتعامل معهم 

 بشفافية

 1.743 2 3.486 بين المجموعات
2.752 0.068 

غير 
 دالة

 0.633 124 78.542 داخل المجموعات
  126 82.028 المجموع

االتصال والحوار مع 
 الموارد البشرية

 1.022 2 2.044 بين المجموعات
1.956 0.146 

غير 
 دالة

 0.523 124 64.794 داخل المجموعات
  126 66.839 المجموع

االهتمام بمكافأة وتقدير 
نجازات الموارد  جهود وا 

 البشرية

 0.191 2 0.383 بين المجموعات
0.360 0.698 

غير 
 دالة

 0.531 124 65.818 داخل المجموعات
  126 66.201 المجموع

 االستبانة ككل
 0.079 2 0.157 بين المجموعات

0.244 0.784 
غير 
 دالة

 0.322 124 39.905 داخل المجموعات
  126 40.062 المجموع

 3.07( = 0.05( وعند مستوى داللة )124، 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 4.79( = 0.01( وعند مستوى داللة )124، 2حرية )" الجدولية عند درجة F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
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" الجدولية في االستبانة ككل، وهذا يدل على عدم وجود فروق F" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة " –
( في متوسط التقديرات لواقع إدارة الموارد البشرية α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
" الجدولية في جميع محاور االستبانة، وهذا يدل على عدم وجود F" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة " –

لموارد ( في متوسط التقديرات لواقع إدارة اα≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير عدد سنوات 

 الخدمة.
وهذا يدل على أن عدد سنوات الخدمة ال تؤثر على متوسط التقديرات لواقع الموارد البشرية وفق 

ذلك بأن أصحاب المسميات النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني، ويفسر الباحث 
الوظيفية العليا في الحكومة الفلسطينية تختلف عدد سنوات خدمتهم، وبالتالي ال تؤثر على متوسط 

فروق ذات داللة  ( التي تشير إلى عدم وجود2512تقديراتهم، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )نعيم، 
األداء  ىية الموارد البشرية، وكذلك لمستو مإحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدارسة لواقع تن

( 2515لمتغير سنوات الخبرة، وتختلف مع دراسة )الشريف،  ىارة التربية والتعليم العالي تعز اإلداري بوز 
ذات داللة إحصائية من وجهة نظر أفراد العينة )مديري إدارات الموارد  فروقالتي تشير إلى وجود 

لحديثة إلدارة الموارد البشرية باختالف المتغيرات المستقلة الشخصية البشرية( نحو تطبيق الممارسات ا
( التي تشير إلى وجود فروق ذات 2515والوظيفية مثل مدة الخبرة، وكذلك دراسة )الصرايرة والغريب، 

في شركة االتصاالت  داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو ممارسة وظائف إدارة الموارد البشرية
 للعوامل الديمغرافية والوظيفية مثل الخبرة العلمية. ىتعز  األردنية

 الفرضية الثالثة: بالنسبة لمتغير العمر:
( في متوسط التقديرات لواقع إدارة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )

الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير العمر )أقل 
 فأكثر(.  51، 55-45، من 45من 

، كما هو مبين One-Way ANOVAولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار 
 في الجدول التالي:
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يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  (:21.1دول رقم )ج
"F" وقيمة "Sig.ومستوى الداللة بالنسبة لمتغير العمر " 

 المصدر المحور
 مجموع

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

دارة الموارد  تخطيط وا 
 البشرية

 1.451 2 2.901 بين المجموعات
 0.323 124 40.067 داخل المجموعات دالة 0.013 4.490

  126 42.969 المجموع

تحديد وتطوير مهارات 
 وقدرات الموارد البشرية

 2.206 2 4.412 بين المجموعات
 0.387 124 47.969 داخل المجموعات دالة 0.004 5.703

  126 52.382 المجموع
تمكين ومشاركة الموارد 
البشرية والتعامل معهم 

 بشفافية

 1.905 2 3.809 بين المجموعات
 0.631 124 78.218 داخل المجموعات غير دالة 0.052 3.019

  126 82.028 المجموع

االتصال والحوار مع 
 الموارد البشرية

 0.650 2 1.301 بين المجموعات
 0.529 124 65.538 داخل المجموعات غير دالة 0.296 1.231

  126 66.839 المجموع
االهتمام بمكافأة وتقدير 
نجازات الموارد  جهود وا 

 البشرية

 1.121 2 2.242 بين المجموعات
 0.516 124 63.959 داخل المجموعات غير دالة 0.118 2.173

  126 66.201 المجموع

 االستبانة ككل
 1.264 2 2.528 المجموعاتبين 

 0.303 124 37.534 داخل المجموعات دالة 0.018 4.176
  126 40.062 المجموع

 3.07( = 0.05( وعند مستوى داللة )124، 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 4.79( = 0.01( وعند مستوى داللة )124، 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
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" الجدولية في االستبانة ككل، وهذا يدل على وجود فروق ذات F" المحسوبة أكبر من قيمة "Fقيمة " –
( في متوسط التقديرات لواقع إدارة الموارد البشرية وفق α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 سطيني تعزى لمتغير العمر.النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفل
" الجدولية في محاور االستبانة األول والثاني، وهذا يدل على F" المحسوبة أكبر من قيمة "Fقيمة " –

( في متوسط التقديرات لواقع إدارة α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 حكومي الفلسطيني تعزى لمتغير العمر.الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع ال

" الجدولية في محاور االستبانة الثالث والرابع والخامس، وهذا F" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة " –
( في متوسط التقديرات α≤0.05يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

بي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لواقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األورو 
 لمتغير العمر.

الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير العمر في االستبانة ككل، تم استخدام اختبار  وإليجاد
LSD:كما هو مبين في الجدول التالي ، 

 

 ككليوضح الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير العمر في االستبانة  (:22.1جدول رقم )
 فأكثر 12 11-11من  11أقل من  العمر

   1 11أقل من 
  1 5.167 11-11من 
 1 *5.225 *5.856 فأكثر 12

 وقد تبين من الجدول السابق أنه: 
( ولصالح 45فأكثر( ومجموعة األعمار )أقل من  51يوجد فروقات بين مجموعة األعمار ) –

 فأكثر(. 51مجموعة )
( ولصالح 55-45فأكثر( ومجموعة األعمار )من  51األعمار )يوجد فروقات بين مجموعة  –

 فأكثر(. 51مجموعة )
 51وهذا يدل على أن أصحاب المسميات الوظيفية العليا في الحكومة الفلسطينية الذين أعمارهم )

فأكثر( متوسط تقديراتهم لواقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي 
واألشمل واألعمق لواقع الفلسطيني أكثر غيرهم من، ويرجع الباحث ذلك إلى خبرة هؤالء ونظرتهم األوسع 

الموارد البشرية في ظل الظروف الصعبة والمعقدة المحيطة بالحكومة الفلسطينية، وتتفق هذه النتيجة مع 
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ذات داللة إحصائية من وجهة نظر أفراد العينة فروق ( التي تشير إلى وجود 2515دراسة )الشريف، 
الحديثة إلدارة الموارد البشرية باختالف المتغيرات )مديري إدارات الموارد البشرية( نحو تطبيق الممارسات 

( التي تشير إلى وجود 2515المستقلة الشخصية والوظيفية كالعمر، وكذلك دراسة )الصرايرة والغريب، 
في شركة  فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو ممارسة وظائف إدارة الموارد البشرية

 لعوامل الديمغرافية والوظيفية مثل العمر. ل ىاالتصاالت األردنية تعز 
 الفرضية الرابعة: بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:

( في متوسط التقديرات لواقع إدارة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )
ؤهل الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير الم

 (. هلمي )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراالع
، كما هو مبين في One-Way ANOVAولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار 

 الجدول التالي:
يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  (:21.1جدول رقم )

"F" وقيمة "Sig.بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي " ومستوى الداللة 

 المصدر المحور
 مجموع

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

دارة  تخطيط وا 
 الموارد البشرية

 0.764 2 1.528 بين المجموعات
 0.334 124 41.440 داخل المجموعات غير دالة 0.106 2.286

  126 42.969 المجموع
تحديد وتطوير 
مهارات وقدرات 

 الموارد البشرية

 1.243 2 2.485 بين المجموعات
 0.402 124 49.897 داخل المجموعات دالة 0.049 3.088

  126 52.382 المجموع

تمكين ومشاركة 
الموارد البشرية 
والتعامل معهم 

 بشفافية

 0.703 2 1.405 بين المجموعات

 دالةغير  0.343 1.081
 0.650 124 80.622 داخل المجموعات

 المجموع
 

82.028 126  
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 المصدر المحور
 مجموع

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

االتصال والحوار 
مع الموارد 

 البشرية

 0.937 2 1.874 بين المجموعات
 0.524 124 64.965 داخل المجموعات غير دالة 0.171 1.789

  126 66.839 المجموع
االهتمام بمكافأة 
وتقدير جهود 

نجازات  الموارد وا 
 البشرية

 1.202 2 2.404 بين المجموعات

 غير دالة 0.101 2.336
 0.514 124 63.797 داخل المجموعات

  126 66.201 المجموع

 االستبانة ككل
 0.731 2 1.462 بين المجموعات

 0.311 124 38.600 داخل المجموعات غير دالة 0.100 2.348
  126 40.062 المجموع

 3.07( = 0.05( وعند مستوى داللة )124، 2" الجدولية عند درجة حرية )Fقيمة "* 
 4.79( = 0.01( وعند مستوى داللة )124، 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
وجود فروق " الجدولية في االستبانة ككل، وهذا يدل على عدم F" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة " –

( في متوسط التقديرات لواقع إدارة الموارد البشرية α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

لث والرابع والخامس، " الجدولية في محاور االستبانة األول والثاF" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة " –
( في متوسط α≤0.05وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

التقديرات لواقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني 
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

لجدولية في محور االستبانة الثاني، وهذا يدل على وجود " اF" المحسوبة أكبر من قيمة "Fقيمة " –
( في متوسط التقديرات لواقع إدارة الموارد α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
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وهذا يدل على عدم االختالف في متوسط التقديرات لواقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج 
األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي، ويعزو الباحث ذلك بأن 

لف عدد سنوات أصحاب المؤهالت العلمية المختلفة قد يكونوا في أي من المسميات الوظيفية وقد تخت
خدمتهم، باإلضافة إلى وحدة إدارة الموارد البشرية في الحكومة الفلسطينية، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة 

ذات داللة إحصائية من وجهة نظر أفراد العينة)مديري  فروق( التي تشير إلى وجود 2515)الشريف، 
رة الموارد البشرية باختالف المتغيرات المستقلة إدارات الموارد البشرية( نحو تطبيق الممارسات الحديثة إلدا

( التي تشير إلى 2515الشخصية والوظيفية مثل المؤهل التعليمي، وكذلك مع دراسة )الصرايرة والغريب، 
في  وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو ممارسة وظائف إدارة الموارد البشرية

 للعوامل الديمغرافية والوظيفية مثل المؤهل العلمي. ىز شركة االتصاالت األردنية تع
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 مقدمة: 1.6
معالجات ال ىتي توصلت إليها الدراسة، بناء علال والتوصيات يعرض هذا الفصل النتائج

، وكذلك اإلطار ما تم جمعه وتحليله من بيانات من خالل أداة الدراسة ىاإلحصائية التي أجريت عل
إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي . وقد جاءت الدراسة الحالية بهدف دراسة واقع النظري للدراسة

العليا )وكيل وزارة،  اإلشرافية، من وجهة نظر الفئة وسبل تطويره للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني
وكيل وزارة مساعد، مدير عام( في مؤسسات الخدمة المدنية الفلسطينية، والكشف عن داللة الفروق بين 

ة الدراسة حول واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوربي للتميز في متوسطات تقديرات أفراد عين
لمتغيرات الدراسة. وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية  ى، تعز وسبل تطويره حكومي الفلسطينيالقطاع ال

(، للحصول SPSSللبيانات التي تم جمعها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية )
 .نتائج الدراسة ىلع

 النتائج: 1.1
واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني جاء جاء 

 (، وهو بدرجة )متوسطة(.65.039( ووزن نسبي )3.252بمتوسط حسابي )
دارة الموارد البشرية: محور:  2.1.1  تخطيط وا 

دارة الموارد البشريةمحور )أن  توصلت الدراسة إلى - ( 3.484(، قد جاء بمتوسط حسابي )تخطيط وا 
 (.كبيرة(، وهو بدرجة )69.685ووزن نسبي )

دارة الموارد البشرية ذات داللة إحصائية عند م - ستوى وتدل هذه النسبة علي وجود تأثير لتخطيط وا 
(α≤0.05على ) ي القطاع الحكومي واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز ف

 الفلسطيني، حيث أظهرت بالتفصيل ما يلي:
متوسط اع الحكومي الفلسطيني لديهم العليا في القط اإلشرافيةأن الفئة  توصلت الدراسة إلى .1

دارة الموارد البشرية، وقد تخط لواقعمرتفع  تقديرات حتل هذا المجال المرتبة األولي في أيط وا 
 مجاالت الدراسة.

دارة  بدرجة عالية من قبل المبحوثين علىكما بينت الدراسة أن هناك موافقة  .2 ارتباط تخطيط وا 
، وقد احتلت هذه ضمان اختيار وتوظيف أكثر المتقدمين كفاءة ومالءمة للعملالموارد البشرية ب

 (.76.585بة في جميع فقرات مجاالت الدراسة بوزن نسبي )مرت الفقرة أعلى
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تطبيق منهجيات تتسم العليا ل اإلشرافيةالفئة  متوسط تقديراتكما أظهرت نتائج الدراسة أن   .8
تبة في مجاالت الدراسة أقل مر جاءت ب باإلبداع لتحسين طرق وأساليب عمل الموارد البشرية

 (.66.4575بوزن نسبي )
 تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية: محور: 1.1.1

(، وقد جاء بمتوسط تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشريةمحور ) أن إلى توصلت الدراسة -
 (.كبيرة(، وهو بدرجة )68.346( ووزن نسبي )3.417حسابي )

شرية ذات داللة وجود تأثير لتحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد الب وتدل هذه النسبة على -
موارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في واقع إدارة ال لى( عα≤0.05) إحصائية عند مستوى

 القطاع الحكومي الفلسطيني، حيث أظهرت بالتفصيل ما يلي:

متوسط ي القطاع الحكومي الفلسطيني لديها العليا ف اإلشرافيةأن الفئة  توصلت الدراسة إلى .1
هذا المجال حتل وقد أ، ت وقدرات الموارد البشريةتحديد وتطوير مهارا لواقعمرتفع  تقديرات

 المرتبة الثانية في مجاالت الدراسة.

ارتباط تحديد وتطوير  بدرجة عالية من قبل المبحوثين علىكما بينت الدراسة أن هناك موافقة  .2
 وظفين، وقد احتلت هذه الفقرة أعلىمهارات وقدرات الموارد البشرية بإعداد الخطط التدريبية للم

 (.78.836وزن نسبي )بة في جميع فقرات مجاالت الدراسة بمرت

تطوير وتفعيل فرص التعلم العليا ل اإلشرافيةالفئة متوسط تقديرات كما أظهرت نتائج الدراسة أن  .8
أقل مرتبة في مجاالت الدراسة جاءت ب المستمر)الرسمية وغير الرسمية( لألفراد وفرق العمل

 (.68.735بوزن نسبي )

 االتصال والحوار مع الموارد البشرية : محور: 1.1.1

(، وقد جاء بمتوسط حسابي االتصال والحوار مع الموارد البشريةمحور )أن  توصلت الدراسة إلى -
 (.متوسطة(، وهو بدرجة )67.244( ووزن نسبي )3.362)

عند شرية ذات داللة إحصائية وجود تأثير لالتصال والحوار مع الموارد الب وتدل هذه النسبة على -
واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع  على (α≤0.05) مستوى

 الحكومي الفلسطيني، حيث أظهرت بالتفصيل ما يلي:

متوسط ي القطاع الحكومي الفلسطيني لديها العليا ف اإلشرافيةأن الفئة  توصلت الدراسة إلى .1
حتل هذا المجال المرتبة الثالثة أوقد ، االتصال والحوار مع الموارد البشرية لواقعمرتفع  تقديرات

 في مجاالت الدراسة.
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ارتباط االتصال  بدرجة عالية من قبل المبحوثين علىكما بينت الدراسة أن هناك موافقة  .2
 تطبيق استراتيجيات وسياسات تسمح باالتصال والحوار اإليجابيوالحوار مع الموارد البشرية ب

بداء الرأي البناء بة في جميع فقرات مجاالت الدراسة بوزن مرت وقد احتلت هذه الفقرة أعلى، وا 
 (.65.764نسبي )

تطبيق استراتيجيات العليا ل اإلشرافيةالفئة  متوسط تقديراتكما أظهرت نتائج الدراسة أن  .8
 وفرق العمل وسياسات تسمح بالتعلم والتعرف علي الممارسات واإلنجازات المتفوقة لألفراد

 (.64.724أقل مرتبة في مجاالت الدراسة بوزن نسبي )جاءت ب

 تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية: محور: 1.1.1

(، وقد جاء تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافيةمحور ) أن توصلت الدراسة إلى  -
 (.متوسطة(، وهو بدرجة )63.307( ووزن نسبي )3.165بمتوسط حسابي )

افية ذات داللة وجود تأثير لتمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشف وتدل هذه النسبة على -
واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في  على(α≤0.05) إحصائية عند مستوى

 ما يلي:القطاع الحكومي الفلسطيني، حيث أظهرت بالتفصيل 

متوسط ي القطاع الحكومي الفلسطيني لديها العليا ف اإلشرافيةأن الفئة  توصلت الدراسة إلى .1
حتل هذا أوقد ، تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية لواقعمرتفع  تقديرات

 المجال المرتبة الرابعة في مجاالت الدراسة.

بدرجة عالية من قبل المبحوثين علي ارتباط تمكين ومشاركة كما بينت الدراسة أن هناك موافقة  .2
مشاركة الموظفين في النشاطات والمناسبات و تشجيع الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية ب

بة في جميع فقرات مجاالت الدراسة بوزن نسبي مرت ، وقد احتلت هذه الفقرة أعلىالرسمية
(65.521.) 

القرارات  واتخاد تطبيقالعليا ل اإلشرافيةالفئة  متوسط تقديراتهرت نتائج الدراسة أن كما أظ .8
أقل مرتبة في مجاالت الدراسة بوزن جاءت ب وظفين )ترقيات، تدريب، نقل، ...(المتعلقة بالم

 (.61.782نسبي )

نجازات الموارد البشرية: محور: 1.1.1  االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 

نجازات الموارد البشريةمحور ) أن توصلت الدراسة إلى - (، وقد جاء االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 
 (.متوسطة(، وهو بدرجة )60.394( ووزن نسبي )3.020بمتوسط حسابي )
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نجازات الموارد الب وتدل هذه النسبة على - شرية ذات داللة وجود تأثير االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 
واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في  ( علىα≤0.05) إحصائية عند مستوى

 القطاع الحكومي الفلسطيني، حيث أظهرت بالتفصيل ما يلي:

متوسط ي القطاع الحكومي الفلسطيني لديها العليا ف اإلشرافيةأن الفئة  توصلت الدراسة إلى .1
نجازات ال لواقعمرتفع  تقديرات حتل هذا أوقد ، موارد البشريةاالهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 

 المجال المرتبة الخامسة في مجاالت الدراسة.

ارتباط االهتمام بمكافأة  بدرجة عالية من قبل المبحوثين علىكما بينت الدراسة أن هناك موافقة  .2
نجازات الموارد البشرية  نسانية ورياضيةوتقدير جهود وا  وقد ، بتنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية وا 

 (.67.452فقرات مجاالت الدراسة بوزن نسبي )مرتبة في جميع  هذه الفقرة أعلىاحتلت 

إلنجازات اتشجيع ومكافأة العليا ل اإلشرافيةالفئة متوسط تقديرات كما أظهرت نتائج الدراسة أن  .8
 ستراتيجيةواجميع المستويات بالمؤسسة )الموظفين وفرق العمل( وربطها مع سياسة  ىزة علالمتمي

 (.54.646أقل مرتبة في مجاالت الدراسة بوزن نسبي )جاءت ب المؤسسة

وفق النموذج األوروبي للتميز في الفطاع  إدارة الموارد البشرية واقع العوامل الديموغرافية نحو 1.1.1
 :الحكومي

 لقد توصلت الدراسة إلي:

لواقع إدارة ( في متوسط التقديرات α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1
الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير المسمى 

 الوظيفي.

( في متوسط التقديرات لواقع إدارة α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2
حكومي الفلسطيني تعزى لمتغير عدد الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع ال

 سنوات الخدمة.

( في متوسط التقديرات لواقع إدارة α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .8
 الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير العمر.

( في متوسط التقديرات لواقع إدارة α≤0.05مستوى داللة ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند .4
الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني تعزى لمتغير المؤهل 

 العلمي.
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 التوصيات: 1.1
لتحليل النتائج السابقة التي توصل إليها الباحث من خالل الدراسة الميدانية وا بناء على

ألوروبي للتميز في تطبيق عناصر إدارة الموارد البشرية وفق النموذج ا اإلحصائي والتي بينت مستوى
، وذلك من وجهة نظر الفئة اإلشرافية العليا، لقصد تعزيز فرص وسبل تطويره الفلسطينيلقطاع الحكومي 

وروبي عام وللنموذج األ رد البشرية بشكلتطبيق تلك العناصر بشكل أكبر مما هي عليه وذلك إلدارة الموا
رية في القطاع من أجل تطوير إدارة الموارد البش التالية بشكل خاص، يمكن تقديم بعض التوصيات

 :الحكومي الفلسطيني
دارة الموارد البشرية: محور: 2.1.1  تخطيط وا 

وخطط استبيانات رأي الموظفين، ومن المعلومات واآلراء الواردة منهم، لتطوير سياسات باالهتمام  –
جراءات وممارسات الموارد البشرية.  وا 

 تطبيق منهجيات تتسم باإلبداع، لتحسين طرق وأساليب عمل الموارد البشرية. –

تطوير خطة شاملة إلدارة الموارد البشرية في السلطة الوطنية الفلسطينية يتبنى وضعها ديوان  –
إلخ،  رة العمل ووزارة المالية ....الموظفين العام بالتنسيق مع الجهات المختصة كوزارة التخطيط ووزا

 وذلك لتحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية.

ضرورة العمل على توفير االمكانيات المادية والبشرية التي تساند تطبيق معيار )عنصر( إدارة الموارد  –
 البشرية عموما  وخصوصا  في ضوء النموذج األوروبي للتميز.

دارة  ضرورة قيام – جراءات تخطيط وا  ديوان الموظفين العام بالعديد من ورشات عمل مكثفة لخطوات وا 
 الموارد البشرية، للوقوف على أساس تحديد االحتياجات من الكوادر البشرية.

من الضروري بمكان تبنى إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي الفلسطيني في ضوء النموذج  –
 لك سيمثل تحوال  جذريا  في إدارتها من االتجاه التقليدي إلي االتجاهات الحديثة.األوروبي للتميز ألن ذ

 تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية: محور: 1.1.1

لالرتقاء بمستويات  تطوير وتفعيل فرص التعلم المستمر )الرسمية وغير الرسمية( لألفراد وفرق العمل –
 عالية.

عام ومدراء إدارة الموارد البشرية بشكل خاص بأسس تحديد االحتياجات  تنمية إدراك المدراء بشكل –
 التدريبية وطرق تحديدها.
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ضرورة العمل على تعزيز اتجاهات المدراء نحو االعتماد على مقارنة نتائج أداء الموظفين مع  –
 واجبات ومسؤوليات الوظيفة.

نفيذها لكافة الوزارات والمؤسسات العمل على إعداد دليل خاص بالبرامج التدريبية والعمل على ت –
الحكومية، وأن تكون شامال  ألهداف كل البرنامج، والمهارات، والمعارف التي تركز عليها والفئة 

 المستهدفة، لتعتمده الوزارات والمؤسسات والعمل على ترشيح الموظفين للدروات المتاحة. 

وظفين العام للقيام بدوره في مجال العمل على تخصيص موازنة خاصة بالتدريب لتمكين ديوان الم –
 إدارة الموارد البشرية، لتحديد االحتياجات التدريبية للموظفين.

 : تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية محور: 1.1.1
للوصول إلى األهداف التي  تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية من  االستفادة –

 .تسعى إليها الوزارات والمؤسسات الحكومية
توعية إدراك المدراء بأهمية مخرجات عملية تقييم األداء بجميع ممارسات إدارة الموارد البشرية وما  –

ترقية و يترتب عليها من أمور لها عالقة بالمسار الوظيفي للمرؤوسين والموظفين من قرارات نقل 
 ....إلخ.

اعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين )ترقيات، تدريب، نقل، ضرورة العمل على  –
 لتشجيع الموظفين على المبادرة واإلبداع. (إلخ...

جراءات ومخرجات، من خالل تدريب  – ضرورة توعية المدراء بعملية تقييم األداء من أسس ومضمون وا 
 عزيز اإليجابية في اتجاهاتهم نحو التطبيق.مكثف إلزالة الغموض في المفاهيم وت

توفير الفرص وبيئة العمل المناسبة التي تشجع الموظفين ضرورة توعية المدراء في القطاع الحكومي ب –
 المبادرة واإلبداع.ى عل
 :االتصال والحوار مع الموارد البشرية محور: 1.1.1

الممارسات واإلنجازات المتفوقة لألفراد  ىستراتيجيات وسياسات تسمح بالتعلم والتعرف علاتطبيق  –
 وفرق العمل.

 .داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية  التطبيق الفعال لنظم التظلم الوظيفيضرورة  –

ضرورة تدريب جميع العاملين في القطاع الحكومي الفلسطيني على مفاهيم ومعايير إدارة الموارد  –
ل والنشرات التوجيهية لبث الوعي بأهمية وفوائد البشرية وذلك من خالل عقد الندوات وورش العم

 تطبيق عناصر إدارة الموارد البشرية عموما  وخصوصا  في ضوء النموذج األوروبي للتميز.
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نجازات الموارد البشرية: محور: 1.1.1  االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 

التشجيع والمكافأة لإلنجازات المتميزة علي جميع المستويات بالمؤسسة )الموظفين وفرق العمل(،  –
 المؤسسة. واستراتيجيةوربطها مع سياسة 

 زيادة الوعي والمشاركة في المواضيع المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية والقضايا المجتمعية. –

 حوافز والعقوبات وعقد البرامج التدريبية.ضرورة األخذ بمخرجات تقييم األداء على صعيد ال –

نجازات الموارد البشرية.ضرورة العمل على  –  مكافأة وتقدير جهود وا 

ضرورة زيادة االهتمام وااللتزام بكل عناصر إدارة الموارد البشرية التي في ضوء النموذج األوروبي  –
 للتميز من أجل تعزيزها أو غير المتوفرة من أجل تطبيقها.

 لحوافز يرتبط بنتائج تقييم األداء.لالعمل على إقرار نظام فعال  –

 الدراسات المقترحة: 1.1
، ويفتح اآلفاق أمام الباحثين الختيار ىل بحث يضئ الطريق أمام أبحاث أخر ال شك أن ك

ننيموضوعات جديدة بحاجة ألن تدرج ضمن أولويات ال اهلل أن يكون  أسأل بحث واهتمامات الباحثين، وا 
الطريق أمام الباحثين، وفي ضوء هذه الدراسة، فإنني أقترح كباحث إجراء  يئهذا البحث شمعة تض

 الدراسات التالية:
تصور مقترح لتفعيل إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي  –

 الفلسطيني.

 ألوروبي للتميز في القطاع األهلي الفلسطيني.واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج ا –

 واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الخاص الفلسطيني. –



 

 
 
 
 

–  
–  
–  

 
 
 

 

 : المصادر والمراجع العربيةأوالً 
 : المراجع األجنبيةثانياً 
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 المصادر والمراجع

 : المصادر والمراجع العربية:أوالً 

 القرآن الكريم 
 الكتب: -2

: إطار نظري وحاالت عملية"، دار إدارة الموارد البشرية"(: "2515أبو شيخة، نادر أحمد ) –
 الصفاء للنشر والتوزيع، عمان.

"، الطبعة األولى، المؤسسة األداء التنظيميإدارة الموارد البشرية وكفاءة (: "1557بربر، كامل ) –
 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت.

 الثانية، دار الطبعة "،األفراد إدارة – البشرية الموارد إدارة ( 2004 ) :"نايف سعاد البرنوطي، –
 .عمان للنشر، وائل

"، الطبعة الثالثة، التدريبيةالعملية  -تنمية الموارد البشرية(: " 2515توفيق، عبد الرحمن ) –
 مركز الخبرات المهنية لإلدارة، القاهرة.

دار القدرات"  لتنظيم ستراتيجي مدخل – البشرية الموارد "إدارة ( 2009 ) : سيد الرب، جاد –
 الميسرة للنشر والتوزيع، عمان.

 للطباعة ةالجامعي الدار "،مستقبلة رؤية – البشرية الموارد إدارة ( 2000 ) : "راوية حسن، –
 .اإلسكندرية والنشر والتوزيع،

 الدار التجارة، كلية "،البيئية التحديات ظل في البشرية الموارد "إدارة  ( 2009 ) :راوية حسن، –
 .اإلسكندرية، اإلسكندرية الجامعية، جامعة

دار المسيرة  "إدارة الموارد البشرية"،(: 2557حمود، خضير كاظم والخرشة، ياسين كساب ) –
 للنشر والتوزيع والطباعة، عمان.

المريخ  دار محمد، المتعال عبد ترجمة ،البشرية" الموارد "إدارة  ( 2003 ) :جاري ديسلر، –
 .للنشر

"، دار تخصص نظم المعلومات اإلدارية –إدارة الموارد البشرية ( : "2555ربايعة، علي ) –
 الصفاء للنشر والتوزيع، عمان.
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"، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، إدارة األفراد(: " 2558حسن )زويلف، الهدى  –
 عمان.

 الطبعة األولي، دار صفاء للنشر، عمان."إدارة الفرد"، (: 2552زويلف، الهدي حسن ) –

"، مديرية دار إدارة الموارد البشرية(: "2555السالم، مؤيد سعي، وصالح، عادل حرحوش ) –
 .غدادالكتب للطباعة والنشر، ب

"، عالم الكتب مدخل استراتيجي –"إدارة الموارد البشرية (: 2552السالم، مؤيد وصالح، عادل ) –
 الحديث للنشر والتوزيع، األردن.

"، عالم الكتب الحديث للنشر إدارة الموارد البشرية(: "2555السالم، مؤيد وصالح، عادل ) –
 والتوزيع، عمان.

"، الطبعة األولى، الدار الجامعية الجديدة، الموارد البشريةإدارة (: "2551السلطان، محمد ) –
 اإلسكندرية.

، الطبعة األولي، الدار الجامعية الجديدة للنشر، إدارة الموارد البشرية"(: "2558سلطان، محمد ) –
 اإلسكندرية.

"، الطبعة الثانية، دار غريب إدارة الموارد البشرية االستراتيجية(: "2552السلمي، علي ) –
 طباعة والنشر، القاهرة.لل

 "، دار الشروق للطباعة والنشر، عمان.إدارة الموارد البشرية(: "2555شاويش، مصطفي ) –

 "، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان.إدارة الموارد البشرية(: "1556شاويش، مصطفي نجيب ) –

الموارد إدارة (: " 2555شحاذة، نظمي، الجيوس، محمد رسالن، الباشا، محمد، الحلبي ) –
 "، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان.البشرية )إدارة األفراد(

"، دار الصفاء للنشر إدارة الموارد البشرية )إدارة األفراد((: " 2555شحاذة، نظمي، وآخرون ) –
 والتوزيع، عمان.

 الفكر، عمان.(: "استراتيجيات إدارة الموارد البشرية"، دار 2511عامر، سامح عبد المطلب ) –
 "، دار وائل للنشر والتوزيع.مدخل استراتيجي –"إدارة الموارد البشرية (: 2558عباس، سهيلة ) –

 "، الدار الجامعية، القاهرة، مصر.إدارة الموارد البشرية(: "2555عبد الباقي، صالح ) –

"، البشريةالجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد (: "2551عبد الباقي، صالح الدين ) –
 الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر.
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تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء معايير الجودة (: "2553عزب، محسن عبد الستار ) –
 "، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية.الشاملة

 رة، مصر."، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهإدارة الموارد البشرية(: " 2556كشواي، باري ) –

"، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، إدارة الموارد البشرية(: "2551ماهر، أحمد ) –
 مصر.

 ، الطبعة األولي، غزة.إدارة وتنمية الموارد البشرية"(: "2555المدهون، محمد ) –

 رة."، حقوق النشر محفوظة للكتاب، القاهإدارة الموارد البشرية(: "2555مصطفي، وأحمد سين ) –
"، دار المكتبة دليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية(: "2557المغربي، عبد الحميد ) –

 العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر.
تخطيط القوى العاملة بين (: "1553منجي، محمد، عبد الفتاح، مصطفى، محمد كمال ) –

 القاهرة."، دار الفاروق للنشر والتوزيع، النظرية والتطبيق
(: "عولمة إدارة الموارد البشرية"، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2555النداوي، عبد العزيز بدر) –

 عمان، األردن.
 "، دار زهران، عمان."إدارة الموارد البشرية(: 2552نصر اهلل، حنا ) –
لنشر "، مكتبة المجتمع العربي لإدارة الموارد البشرية(: "2511نوري، منير، كورتل، فريد ) –

 والتوزيع، عمان.
"، الطبعة األولى، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي(: "2558الهيتي، خالد عبد الرحيم ) –

 دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.
"، الطبعة الثانية، دار وائل للطباعة إدارة الموارد البشرية(: "2555الهيتي، خالد عبد الرحيم ) –

 والنشر، عمان.
 ، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض."إدارة عمليات التدريب"(: 2555ويلز، مايك ) –

 الدوريات:-1
الموارد  دور لتفعيل ستراتيجيةا رؤية والعشرون الحادي الدولي السنوي العلمي المؤتمر" –

 أبريل البحثية، الدراسات مجلد المنصورة، جامعة ،"المعاصرة التقنيات ظل في العربية البشرية
 بعنوان بميك 19 القاهرة، - – لإلدارة المهنية الخبرات مركز من مقدمة عمل ، ورقة2005

 .الوظيفي النمو وسياسات العاملة القوى تنمية"
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العرب، تحقيق: أمين، محمد عبد  لسان(: "1556ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل ) –
 العربي، بيروت."، إحياء الثراث الوهاب، والعبيدي، محمد الصادق

"، إدارة الجودة ونماذج التميز بين النظرية والتطبيق(: "2556درويش عبد الكريم أبو المفتوح ) –
 مركز بحوث الشرطة، الشارقة.

(. نحو بناء إطار منهجي لإلبداع وتميز األعمال في 2554الرشيد، صالح بن سليمان ) –
دور المدير العربي الخانس في اإلدارة " المنظمات العربية، ورقة مقدمة للمؤتمر العربي السنوي

 م، شرم الشيخ، مصر.25/11/2554-27"، في اإلبداع والتميز
 في البشرية الموارد إلدارات الحديثة األدوار تطبيق: " ( 2010 ) مسلط بن راشد الشريف، –

 دورية السعودية، بجدة، التجارية األعمال لمنظمات ميدانية دراسة ،"السعودية األعمال منظمات
 .العامة اإلدارة

 اإلبداع في البشرية الموارد إدارة وظائف أثر ( 2010 ) : "رويدة والغريب، أكثم الصرايرة، –
 الجامعة األردنية، ،"حالة دراسة - األردنية االتصاالت شركة في العاملون يراها كما التنظيمي
 .4 عدد ،6 مجلد األعمال، إدارة األردنية، المجلة

 الخبرة ضوء في مصر في البشرية الموارد إدارة سياسات" ( 2008 ): "الشيماء السالم، عبد –
 والعلوم  االقتصاد كلية العامة، اإلدارة واستشارات دراسات مركز القاهرة، جامعة ،"الدولية

 .4ددع ،5مجلد النهضة، مجلة السياسية،
النخبة لالستشارات اإلدارية ، EFQMمقدمة لنموذج التميز األوربي (: "2512غانم، ماجد ) –

IDMC ،.رام اهلل 

 الدراسات: -1
، ترجمة وتعريب مركز الملك "تعلم، تواصل، طور EFQMتدريب EFQM (2511 .)تدريب  –

 فهد بن عبد العزيز للجودة، السعودية.
، مركز التخطيط التشكيالت الحكومية في عهد السلطة الفلسطينية(. 2558حجازي، يوسف ) –

 م.2558العدد التاسع والعشرين، السنة الثالثة،الفلسطيني، 
 المؤسسة الفلسطينية ،الفلسطيني االقتصاد ضمن العام القطاع ( 2003 ). رشيد نضال صبري، –

 .فلسطين اهلل، رام – الديمقراطية للدراسة
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نموذج المؤسسة األوربية إلدارة الجودة للتميز في التعليم (. 2555العايدي، حاتم علي ) –
عادة هندسة العمليات اإلدارية بالجامعة اإلسالمية، وحدة الجودة في ، مالعالي شروع تقييم وا 

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
نموذج الجائزة األوروبية للجودة، دراسة (.  2515عبد الرؤوف، حجاج، ومحمد، زرقون ) –

مؤسسة"، كلية ، نحث مقدم إلي الملتقي الوطني حول" إدارة الجودة الشاملة وتنمية أداء التحليلية
 العلوم االقتصادية، جامعة موالي طاهر، الجزائر.

 ، مقال علي االنترنت.EFQM 1121اصدار نموذج (. 2555عبد الغفور، عباس إبراهيم ) –
إدارة الجودة الشاملة ودورها المتوقع في تحسين (. 2555عبد الفتاح، نبيل عبد الحافظ ) –

 ، معهد اإلدارة العامة، مسقط، عمان.32، العدد، مجلة اإلدارياإلنتاجية باألجهزة الحكومية
(. التدريب اإلداري الموجه باألداء، المنظمة العربية للتنمية 2551عقيلة محمد المبيض ) –

 اإلدارية، جامعة الدول العربية.
إدارة الموارد البشرية"، جامعة نايف العربية للعلوم (: 2555الكبسي، عامر بن خضير حميد ) –

، المملكة العربية السعودية، نسخة إلكترونية، موقع المنظمة العربية للتنمية ، الرياضاألمنية
 اإلدارية، بحوث ودراسات.

، مركز التنمية االختيارات واستخدامها في إدارة الموارد البشرية واألفراد(. 1555ماهر، أحمد ) –
 اإلدارية، اإلسكندرية.

 المكتبة اإلسالمية، اسطنبول.، المعجم الوسيط(: 1572مصطفي، إبراهيم وآخرون ) –

 الرسائل العلمية:-1

(. التقييم الذاتي المؤسسي والتخطيط االستراتيجي ودورهما في 2511أبو دقة، سناء، والدجنى، إياد ) –
(، الجامعة اإلسالمية –رسالة ماجستير غير منشورة ضمان الجودة في الجامعات الفلسطينية، )

 غزة، فلسطين.

(. أثر أتمتة دوائر الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية علي 2511براهيم )أبو عيد، رائد أحمد إ –
جامعة  –رسالة ماجستير غير منشورة جودة العمل من وجهة نظر العاملين بها وآليات تطويرها، )

 (، الخليل، فلسطين.الخليل

 -رسالة دكتوراه ) (. بناء نموذج لتحقيق التميز في أداء األجهزة األمنية،2515آل مزروع، بدر ) –
 (، الرياض.جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
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، دور جوائز الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء في القطاع الحكومي  (.2555بن عبود، على) –
 (، عمان.جامعة عمان العربية –رسالة ماجستير غير منشورة )

والتنظيمية علي واقع تفويض السلطة لدى (. أثر المتغيرات الشخصية 2511حرب، حسام الدين ) –
 -رسالة ماجستير غير منشورةدراسة تطبيقية علي وزارات الفلسطينية بغزة، ) -القيادات اإلدارية

 (، غزة، فلسطين.الجامعة اإلسالمية

إدارة الموارد البشرية وعالقتها  استراتيجية(. معايير قياس كفاءة وفاعلية 2556الحياصات، خالد ) –
باألداء المؤسسي في المنظمات الصحفية األردنية من وجهة نظر العاملين، المجلة األردنية في إدارة 

 األردن. ،(الجامعة األردنية –رسالة ماجستير غير منشورة ، )األعمال

في ضوء األنموذج واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة  (.2518الدجنى ) –
غزة،  ،(الجامعة اإلسالمية -رسالة ماجستير غير منشورة األوروبي للتميز وسبل تطويره، )

 فلسطين.

(. دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي في الجامعات 2511الدجنى، إياد علي ) –
 مشق، سوريا.(، دكلية التربية/ جامعة دمشق -رسالة دكتوراه النظامية الفلسطينية، )

(. واقع إدارة الجودة الشاملة في وزارت السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع 2556الدقي، أيمن ) –
 (، غزة، فلسطين.الجامعة اإلسالمية -رسالة ماجستير غير منشورة غزة، )

دور الالمركزية في فاعلية إدارة الصراع التنظيمي في وزارات السلطة (. 2515راضي، أيمن ) –
(، غزة، الجامعة اإلسالمية -رسالة ماجستير غير منشورةقطاع غزة، ) -ة الفلسطينيةالوطني

 فلسطين.

 للمنظمات التنافسية تحقيق الميزة في البشرية الموارد إدارة سياسيات دور (.2556فاطمة ) الربايعة، –
(، الجامعة األردنية –رسالة ماجستير غير منشورة )، األردنية الجامعة على التطبيق مع العامة
 األردن.

رسالة ماجستير غير (. واقع إدارة التغيير لدى وزارات السلطة الفلسطينية، )2553الرقب، حماد ) –
 (، غزة، فلسطين.الجامعة اإلسالمية  -منشورة 

(. واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العالمة في فلسطين وسبل 2553زايد، بسمة ) –
 (، غزة، فلسطين.كلية التجارة/ الجامعة اإلسالمية -سالة ماجستير غير منشورة ر تطويره، )
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في  الحكومية غير المؤسسات بقدرة وعالقته البشرية الموارد تخطيط (. واقع2518زقوت، خليل ) –
كلية  -رسالة ماجستير غير منشورة الالزمة من العاملين، ) األعداد على الحفاظ على غزة قطاع

 (، غزة، فلسطين.الجامعة اإلسالميةالتجارة/ 
(. األدوات التدريبية ودورها في تحسين أداء مديري المدارس الحكومية في 2555الزميلي، تمام ) –

 (، غزة، فلسطين.جامعة األقصى -رسالة ماجستير غير منشورة محافظات غزة، )
رسالة )، لضفة الغربيةأهمية العنصر البشري في منظمات المجتمع المدني في ا (.2515أحمد ) زيد، –

 (، القدس، فلسطين.جامعة القدس المفتوحة –ماجستير غير منشورة 
(. واقع إدارة التميز في جامعة األقصى وسبل تطويرها في ضوء النموذج 2518سهمود، إيهاب ) –

(، غزة، كلية التجارة/ الجامعة اإلسالمية –رسالة ماجستير غير منشورة ، )EFQMاألوروبي للتميز
 ن.فلسطي

(. الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الحد من 2515شتات، جالل والكفارنة، وفاء ) –
نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة من وجهة نظر مديري شبكة المنظمات األهلية، ورقة عمل مقدمة 

ماجستير  رسالةإلى مؤتمر بعنوان: رؤية تنموية لمواجهة آثار الحرب والحصار على قطاع غزة، )
 (، غزة، فلسطين.كلية التجارة/ الجامعة اإلسالمية -غير منشورة 

دراسة ميدانية (. رفع كفاءة أداء الخدمات في األجهزة الحكومية،)2557الشريف، الحميدان ) –
 (، جدة، السعودية.، الكلية التقنيةلمنظمات األعمال التجارية بجدة

علي وظائف إدارة الموارد البشرية في الوزارات (. أثر األنماط القيادية 2557الشطل، نجاح ) –
 (، عمان.الجامعة األردنية -رسالة ماجستير غير منشورة دراسة ميدانية، ) -األردنية

(. أثر وظائف إدارة الموارد البشرية في اإلبداع التنظيمي  كما يراها 2515الصرايرة، والغريب ) –
 العاملون في شركة االتصاالت األردنية، األردن.

(. فعالية متطلبات تطبيق وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية في جهاز 2557صيام، محمد ) –
كلية التجارة/ الجامعة  –رسالة ماجستير غير منشورة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة،)

 (، غزة، فلسطين.اإلسالمية

ي تطوير األداء (. دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية ف2515الطهراوي، عبد المنعم ) –
الجامعة  -رسالة ماجستير غير منشورة ) ،المؤسساتي في المنظمات غير الحكومية في غزة

 (، غزة، فلسطين.اإلسالمية
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(. مدى تطبيق معيار العمليات وق النموذج األوروبي لتميز األداء وتأثيره 2518)، طارق العيسوي –
ة نظر ضباط اإلدارة العامة للمباحث، على مكافحة الجريمة قبل وقوعها في قطاع غزة "من وجه

 (، غزة، فلسطين.كلية التجارة/ الجامعة اإلسالمية –رسالة ماجستير غير منشورة )

(. تبني استراتيجية التميز في التعليم والتعلم ودورهما في تحقيق 2512الفقهاء، سام عبد القادر ) –
رسالة )،عة النجاح الوطنية حالة دراسيةجام –الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي 

 .الخليل، فلسطين (جامعة النجاح الوطنية –ماجستير غير منشورة 

(. التدريب أثناء العمل في األجهزة 2556القحطاني، عبد اهلل بن سعيد بن ناصر آل سودة ) –
ة نايف جامع -رسالة ماجستير غير منشورة دراسة ميدانية علي مراكز شرطة الرياض، ) -األمنية

 (، الرياض.العربية للعلوم األمنية

دراسة تطبيقية علي وزارات  -(. واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي2554كالب، سعيد ) –
(، الجامعة اإلسالمية -رسالة ماجستير غير منشورة السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، )

 غزة، فلسطين.

لموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العالي وعالقتها بمستوي (. واقع تنمية ا2512نعيم، محمد ) –
 (، غزة، فلسطين.كلية التجارة/ الجامعة اإلسالمية –رسالة ماجستير غير منشورة األداء اإلداري،)

 : التقارير-1

 .2012 للعام العامة الموازنة تقرير –

 .2012 السنوي المدنية الخدمة تقرير : ( 2012 ) العام الموظفين ديوان –

 بيانات –المعلومات وتكنولوجيا للحاسوب العامة اإلدارة إحصائية : ( 2013 ) العام الموظفين ديوان –
حصائيات  .الفلسطينية الوطنية السلطة ومؤسسات وزارات في العاملين المدراء وا 

 .الشاملة التنمية خطة : ( 2014 ) التخطيط وزارة –

 : إلكترونية مواقع -9
 www.diwan.psالعام  الموظفين ديوان -
 www.rooad.net/browse_17_120.htmlالمعرفة  رواد شبكة -
 WWW.efqm.orgالمنظمة األوروبية للجودة  -
   www.kaa.jo/Award/KAA/default.asالثاني  جائزة الملك عبد اهلل -

http://www.diwan.ps/
http://www.rooad.net/browse_17_120.html
http://www.efqm.org/
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 .محكمي االستبيانقائمة بأسماء ( : 2ملحق رقم )
 صورته النهائية. في انبياالست( : 1ملحق رقم )
 كتاب تسهيل مهمة من األكاديمية.( : 1ملحق رقم )

 
 

 

 

 

 

 

  مالحق الدراسة
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 (2ملحق رقم )
 قائمة بأسماء محكمي االستبيان

 مكان العمل المسمى الوظيفي/ الكلية الدرجة العلمية أسماء المحكمين م

ينيةوزارة التخطيط الفلسط وكيل وزارة دكتوراه د. إبراهيم سالم جابر 1  

ةأكاديمية اإلدارة والسياس نائب عميد الدراسات العليا أستاذ مساعد أحمد  جواد الواديةد.  2  

غزة -الجامعة اإلسالمية نائب عميد كلية التجارة أستاذ مشارك د. سمير خالد صافي 3  

غزة -الجامعة اإلسالمية كلية التجارة أستاذ مساعد د. سامي علي ابو الروس 4  

غزة -الجامعة اإلسالمية كلية التجارة أستاذ مساعد بحرد. يوسف عبد عطية  5  

 ديوان الموظفين العام مدير عام اإلدارة العامة للتدريب أستاذ مساعد د. نبيل عبد شعبان اللوح 6

موزارة التربية والتعلي مدير عام اإلشراف والتأهيل أستاذ مساعد د. خليل عبد الفتاح حماد 7  

غزة -الجامعة اإلسالمية كلية التجارة أستاذ مساعد د. أكرم إسماعيل سمور 8  

ةأكاديمية اإلدارة والسياس عضو هيئة تدريسية دكتوراه حمد حسين المشهراويد. أ 2  

ةكلية مجتمع تدريب غز  كلية التربية دكتوراه د. فرج ابراهيم أبو شمالة 11  
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 (1) رقم ملحق

 االستبيان في صورته النهائية

 

 

 المشترك بين الدراسات العليابرنامج 
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 وجامعـة األقصـى بغــزة
 تخصــص القيادة واإلدارة

 
 

 استبانة تعبئة
 

 .................. المحترم/ المحترمة ،،،..............................: ...........ة/ السيد
 ................................................................: ......اسم الوزارة/ السلطة
 تحية طيبة وبعد:

 

واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطـاع بإجراء دراسة بعنوان: " الباحثيقوم 
البرنــامج المشــترك بــين  "، وذلــك للحصــول علــى درجــة الماجســتير مــنالحكــومي الفلســطيني وســبل تطــويره

 .تخصص القيادة واإلدارة –أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة 
 

وقد أعد الباحث لهذه الدراسة اسـتبانة، لتحقيـق أهـداف الدراسـة والوصـول إلـى النتـائج المطلوبـة، مـن خـالل 
(، ، كبيـرة، متوسـطة، قليلـة، قليلـة جـدا  كبيـرة جـدا  بحسـب تـدريج خماسـي ) على فقراتها، درجة الموافقةتحديد 

 .( على الترتيب1، 2، 3، 4، 5وتعطى الدرجات )
 

فقــرات ، وقـراءة البيانــات الشخصـيةتعبئـة  ممـن سـيادتكجــو لتكــون ضـمن عينـة الدراسـة، فنر  كوقـد تـم اختيـار 
ـــــ كـــــل ( أمـــــام×ووضـــــع عالمـــــة ) االســـــتبانة، ـــــرة، وتحـــــت درجـــــة مـــــوافقتكم، مـــــع ضـــــرورة ت وخي الدقـــــة الفق

والموضوعية، إذ أن ذلك له األثر الكبير على واقعيـة النتـائج، وموضـوعيتها، علمـا  بـأن معلومـاتكم سـتحاط 
 .فقط بالسرية التامة، وهذه المعلومات من أجل البحث العلمي

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير ،،،
 

 الباحث/ عالء سعيد جابر  
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 : البيانات الشخصية:أوالا 

 الوظيفي: المسمى -1

 )   ( وكيل وزارة               )   ( وكيل وزارة مساعد                 )   ( مدير عام

 عدد سنوات الخبرة في المسمى الوظيفي: -2

 فأكثر 11)  (                                 11-5)  (                    5)  ( أقل من      

 العمر: -3

 فأكثر 51)   (                              51-41)   (                  41)   ( أقل من 

 المؤهل العلمي: -4

 )   ( بكالوريوس                )   ( ماجستير                             )   ( دكتوراه 

 
 

 
 
 

مقياس لواقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوربي للتميز في القطاع الحكومي  :ثانياا 
 الفلسطيني وسبل تطويره:

 

 م
  درجة الموافقة    المحاور

دارة الموارد البشرية.  قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  المحور األول: تخطيط وا 
لتحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية من تستخدم المناهج واألساليب العلمية  1

 الموارد البشرية.
     

لبات التطبيق الفعال يوجد ضمان توافق ومواءمة خطط الموارد البشرية مع متط 2
 ستراتيجية والهيكل التنظيمي.للسياسة واال

     

      يتم ضمان اختيار وتوظيف أكثر المتقدمين كفاءة ومالءمة للعمل. 8
ستراتيجيات عمل متكاملة إلدارة الموارد البشرية ومعرفة الموظفين اتوجد  4

 بحقوقهم وواجباتهم.
     

توجد سياسات وأنظمة عمل متكاملة إلدارة الموارد البشرية ومعرفة الموظفين  5
 بحقوقهم وواجباتهم.

     

االستفادة من استبيانات رأي الموظفين ومن المعلومات واآلراء الواردة منهم  6
 لتطوير سياسات وخطط واجراءات وممارسات الموارد البشرية. 

     

      يتم تطبيق منهجيات لتطبيق المسار الوظيفي للموارد البشرية. 7
الموارد يتم تطبيق منهجيات تتسم باإلبداع لتحسين طرق وأساليب عمل  3

 البشرية.
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 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  المحور الثاني: تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية. 
      يتم تحديد وتصنيف معارف وقدرات الموظفين ووضعها في الوظائف المناسبة. 1
      للموظفين .تستخدم منهجية واضحة لتحديد االحتياجات التدريبية  2
إعداد الخطط التدريبية إلكساب الموظفين المعارف والمهارات والسلوكيات التي  8

 تمكنهم من مواجهة المتطلبات الحالية والمستقبلية للعمل.
     

يتم تطوير وتفعيل فرص التعلم المستمر)الرسمية وغير الرسمية( لألفراد وفرق  4
 العمل.

     

      أداء وسلوك الموظفين. لىالتدريب عقياس فعالية وأثر  5

      االرتقاء بمستوي تحصيلهم . روف المالئمة لتشجيع الموظفين علىتوفير الظ 6

ربط األهداف الفردية وأهداف فرق العمل مع أهداف المؤسسة ومراجعتها  7
 وتطويرها بشكل مستمر.

     

      للموظفين.يتم ربط نتائج تقيم األداء بالتقدم الوظيفي  3
 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  المحور الثالث: تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معهم بشفافية. 
يوجد تشجيع ومساندة الموظفين)األفراد وفرق العمل( للمشاركة في عمليات  1

 التحسين لألداء والخدمات.
     

      في النشاطات والمناسبات الرسمية.يتم تشجيع مشاركة الموظفين  2
      يتم تشجيع مشاركة الموظفين في النشاطات والمناسبات غير الرسمية. 8
المبادرة  المناسبة التي تشجع الموظفين على توفير الفرص وبيئة العمل 4

 واإلبداع.
     

      تفويض الصالحيات لتمكين الموظفين من إنجاز المهام المناطة بهم. 5
      هناك تشجيع روح الفريق والجهود التعاونية المشتركة. 6
      يوجد شفافية في إعداد أنظمة الموارد البشرية والتعرف بها. 7
 -نقل -تدريب -يوجد شفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين)ترقيات 3

.)..... 
     

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  البشرية.المحور الرابع: االتصال والحوار مع الموارد  
ين وتفعيل قنوات تحديد احتياجات ومتطلبات التواصل الفعال مع الموظف 1

 هذه االحتياجات. االتصال بناء على
     

بداء تطبيق ايتم  2 ستراتيجيات وسياسات تسمح باالتصال والحوار اإليجابي وا 
 الراي البناء.

     

ستراتيجيات وسياسات تسمح بالتعلم والتعرف علي الممارسات تطبيق ايتم  8
 واإلنجازات المتفوقة لألفراد وفرق العمل.

     

      يوجد تطبيق فعال لنظم التظلم الوظيفي. 4
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نجازات الموارد البشرية.   قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  المحور الخامس: االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وا 
يوجد تشجيع ومكافأة لإلنجازات المتميزة علي جميع المستويات  1

 ستراتيجية المؤسسة.ن وفرق العمل( وربطها مع سياسة وابالمؤسسة)الموظفي
     

يوجد زيادة في الوعي والمشاركة في المواضيع المتعلقة بالسالمة والصحة  2
 المهنية والقضايا المجتمعية.

     

نسانية ورياضية.تقوم  8       المؤسسة بتنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية وا 
تشجع المؤسسة  ثقافة وبيئة عمل تضمن الوالء للمؤسسة وتدعم الشعور  4

 باالنتماء اليها.
     

 
 برأيكم ما سبل تطوير إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي الفلسطيني؟

1- .............................................................................................. 
2- .............................................................................................. 
8- .............................................................................................. 
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 (1)رقم  ملحق

 كتاب تسهيل مهمة من األكاديمية

 


