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 داءـــــــــــــإى
 

ُُلميُإلىُكلُمنُشاركنيُفيه،ُوإلىُكلُمنُتمنيتُتحقيقهُألجلههديُحأ ُ

أهليُُخواتيُووإخوانيُوأُـُرحمهُهللاـُأميُالحنونةُوروحُأبيُُلىإ

ُاألعزاء،،،

ُُوأهلُزوجتيُاألعزاءُإلىُأبنائيُ،زوجتيُالغاليةُربعصاحبةُالحروفُاألُإلى

ُلمأكولُ،،،ش هداءُمعركةُالعصفُاخيُالشهيدُعليُمحمودُجنديةُوأروحُلىُإ

ُلىُالمرابطينُفيُالقدسُوالمسجدُاألقصىُ،،،إ

أ ُنُ"ُالُإٍلهُإالُهللا"،،،إلىُكلُموحدُيشهدُ 

 ،،،ُزمالئيُالضباطُالعاملينُفيُجهازُالشرطةُالفلسطينيةُُإلى

ُالباحث:ُأيمنُجنديةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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 شكر وتقدير

ثمةن دارة كالسياسة مي أكاديمية اإل إلى كالتقدير الشكر بخالص أتقدـ برئيسيا الدكتكر محمد المدىكف  مى
 .يايداريا  تيا ك ذساتكأ

               نعمات شعباف عمكاف  لدكتكر/ األستاذ ا الشكر كالتقدير كاالمتناف لكؿ مفأتقدـ بخالص ك 
ارؾ اهلل فييما ككفقيما لكؿ خير, مف كقت كجيد, فب ذالهي عمى ما بن  أيمف عبد القادر راضي كالدكتكر/ 

 كآجرىما عمى صنيعيما خير الجزاء.

محمد الجريسي مناقشنا الدكتكر/ ك  داخمينا مناقشنا المدىكف محمد/ الدكتكرأتقدـ بالشكر إلى كؿٍّ مف ك 
 بكؿ مناقشة رسالتي الماجستير.قى , عمى تفضميما بً خارجينا

لى زمالئي الطة الفمسطينيةجياز الشرطزمالئي في  أتقدـ بالشكر لجميعكما  الدراسات ب في ال, كا 
, ف أسجؿ عظيـ شكرم كامتناني ألفراد أسرتي عمى تشجيعيـ كمساعدتيـ ليأٍ  ال يسعني إالٌ  اكأخيرن العميا, 

ليـ التكفيؽ كالسداد في الدنيا  متمنينا ,الشكر كالتقديركؿ أتكجو ب اى ىؤالء جميعان كلمف نسيتيـ سيكن فإل
 كاآلخرة.

 رب العالميف الحمد هللً  دعكانا أفٍ كآخر 
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 ممخص الدراسة

إدارة المكارد البشرية كعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدل ضباط  ستراتيجياتاإلى ىدفت الدراسة التعرؼ   
كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي , جياز الشرطة الفمسطينية

بقطاع غزة كاألمف الكطني باط الشرطة العامميف بكزارة الداخمية ف مجتمع الدراسة مف ضي تككٌ ك التحميمي, 
 تـٌ ك  ,استبانة (348) بمغت كالتي الطبقية العشكائية العينة الباحث استخدـك  ضابطنا (3751كعددىـ )

, كما استخدـ %(89.9( استبانة بنسبة )313داد )استخداـ االستبانة كأداة رئيسية لمدراسة, كقد تـ استر 
 ( لتحميؿ البيانات. SPSSحصائي )إلالباحث التحميؿ ا

 أىم ما توصمت إليو الدراسة من نتائج:

 بدرجة متكسطة تكفر "في جياز الشرطة الفمسطينية المكارد البشرية تراتيجيات"اسمستكل تطبيؽ  -
 .(%64.22بكزف نسبي )

, كبكزف نسبي كبيرةدرجة تكفر ب لدل ضباط الشرطة الفمسطينية "الدافعية لإلنجاز"مستكل  -
(73.93%). 
 لإدارة المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز لد استراتيجياتبيف حصائية إتكجد عالقة ذات داللة  -

 ضباط الشرطة الفمسطينية. 
       , التدريب 0.36حصائية ألبعاد إدارة المكارد )التحميؿ الكظيفي بمقدار إيكجد تأثير ذك داللة   -

 .( عمى الدافعية لإلنجاز0.216بمقدار  كالتأىيؿ
 :التي توصمت إلييا الدراسة ياتتوصالأىم 

جياز الشرطة الفمسطينية مف خالؿ تكفير بيئة عمؿ  لدل إستراتيجيات المكارد البشرية تعزيز مستكل .1
 الة لحسف اختيار كاستقطاب الكادر البشرم.تضمف كضع سياسات فعٌ 

لإلنجاز لمضباط العامميف مف خالؿ تكفير الحكافز التي العمؿ عمى تحسيف مستكم الدافعية  .2
كذلؾ حسب الكفاءة التي يتمتع بيا ىؤالء الضباط كنسبة  ,يستحقكنيا كخاصة الرتب العسكرية

  انتمائيـ لمعمؿ.
مف حيث مجاالتيا الفنية كالتقنية في  ,يجاد خطة تدريبية تضمف تحسيف نكعية الدكرات كليس كميتياإ .3

الدافعية  كضباط عامميف ليككف القدرة عمى استراتيجيتيـالشرطية, كتطكير جميع التخصصات 
 ز مف خالؿ تمؾ الخبرات كالدكرات.لإلنجا
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Abstract 

This study aimed at identifying the human resource management strategies and 

their relation to motivation for achievement in the Palestinian police officers. 

The researcher used the descriptive analytical methodology in order to achieve 

this goal. The sample study consisted of police officers working in the Ministry 

of Interior and National Security in the Gaza Strip estimated by (3751), and the 

researcher used the stratified random sample (348). The questionnaire was used 

as the main tool for the study. 313 questionnaires were retrieved (89.9%), and 

Statistical Analysis (SPSS) was used to analyze the data. 

The Results of Study 

 The level of implementation of "Human Resources Strategies in the 

Palestinian Police Service provides a medium and relative value (64,22).  

 The level of "motivation for achievement" among Palestinian police 

officers was good, with a relative weight of (73.93%). 

 There is a statistically significant relationship between human resources 

management strategies and motivation for achievement among 

Palestinian police officers. 

 There were no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) 

towards the Human resources and motivation strategies of the Palestinian 

police officers according to the variables (gender, age, academic 

qualification, marital status, years of service, military rank, governorate, 

and number of courses obtained). 

Recommendations  

1. Ton enhance the level of human resources strategies of the Palestinian 

police forces by providing a working environment that ensures the 

development of effective policies for the good selection and recruitment 

of human cadres. 

 

2. To work on improving the level of motivation for the achievement of 

officers by providing incentives to those who deserve especially the 

military ranks.  

 

3. To develop a training plan that ensures the improvement of the quality of 

the courses in terms of technical aspects in all police specialties and 

develop their strategy as working officers to be able to achieve by 

enhancing motivation through these experiences and courses. 
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1 
 

 :انفصم األول

 طبر انعبو نهدراست اإل

 
 الدراسة مقدمة -
 الدراسةأواًل: مشكمة  -
 الدراسةأىداف : ثانياً  -
 الدراسةأىمية : ثالثاً  -
 الدراسةمتغيرات : رابعاً  -
 الدراسةفرضيات : خامساً  -
 الدراسة مصطمحات: سادساً  -
 الدراسةمعوقات : سابعاً  -
 الدراسة حدودثامنًا:  -
 الخالصة -



2 
 

 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 :مقدمة

االىتماـ بالمكارد مستكل التطكرات عمى العديد مف  ,كحالة خاصة ,الدكلة الفمسطينيةشيدت الدكؿ العربية ك 
 كذلؾ ألف   ,فيو ةلمكجكدإدارة تمؾ العقكؿ كالمكارد البشرية احيث أصبح المجتمع الفمسطيني يعيش عمى  ,البشرية

كبذلؾ فيك  ,كجد منظمةتال  فبدكنو ,كعماد نجاحيا أك فشميا ,يةالمحرؾ األساسي لمعممية اإلدار مكرد البشرم ىك ال
كتخصيص دائرة أك قسـ الستقطاب أصحاب  ,مما استمـز االىتماـ بيا كحسف إدارتيا ,قمب المنظمة النابض

 .كتقييـ أدائيـ كاالىتماـ بيـ ,كتطكيرىـ ,كتدريبيـ ,ىـار ختيكا ,الكفاءات كالخبرات كالمؤىالت

لتنمية  االستراتيجي التخطيط كما أفٌ ,  شرية تنبع مف أىمية اإلنساف أكالن أىمية تنمية المكارد الب أف   ال شؾ  ك 
يا عمى أن  مكف النظر لممنظمة كيي  ,المكارد البشرية كاإلنفاؽ عمى تمكيميا مف مكجبات التخطيط االقتصادم الناجح

كأصبحت  ,كعميو يتكقؼ نجاحيا في تحقيؽ أىدافيا بكفاية كفعالية ,كياف اجتماعي أىـ عناصره ىك اإلنساف
كال يمكف الفصؿ ,  ىك العامؿ الحاسـ في نجاحيا كتقدميا كازدىارىا المنظمات عمى اختالؼ أنكاعيا تعتبر اإلنسافى 

 ,التحميؿ الكظيفيفتنميتو تعني إعداده مف خالؿ ,  سف استغاللوبأم شكؿ مف األشكاؿ بيف تنمية المكرد البشرم كح
 كحسف استغاللو يعني ,الدافعية لإلنجازلممشاركة في  كالتدريب ,كتقييـ األداء ,كالتعييف ,كاالختيار ,كاالستقطاب

 ممكف. إلى أقصى مستكلن اسب كالكصكؿ بمساىمتو المن "كضعو في المكاف

كذلؾ بعد التحكالت كالتغيرات الكثيرة  ستراتيجيات المكارد البشرية,في إالىتماـ االعالـ اليكـ زيادة  حيث شيد
, احؿ كثيرة مثؿ التصنيع كاالبتكارفي تركيبة الدكؿ كالمجتمعات مف خالؿ التطكر السريع لمعكلمة كالدخكؿ في مر 

اد عمى التنمية كالتطكير بالقكل كمف خالؿ االعتم(  61 :" )ىكد هى أنشأكن يف األرض واستعمركن فيهبحيث قاؿ تعالى "

وعلن آدم األمسبء كلهب ثن " , كقد قاؿ تعالى فالعنصر البشرم الكفؤ ىك أساس اإلنتاج ,البشرية العاممة في ىذه المجتمعات

 (.31)البقرة :  " عرضهن على املالئكة فقبل أنبئىني بأمسبء هؤالء إن كنتن صبدقني

ية لإلنجاز باعتبارىا إحدل مككنات الشخصية التي يكتسبيا الفرد الدافع أف  "( 8: 2012) خميفة كيتحدث
, كيرل الباحث أف مكضكع الدافعية لإلنجاز مف أىـ المكاضيع "مف البيئة االجتماعية التي يعيش فييا كيتفاعؿ معيا

المشاكؿ دكف التي تيتـ بيا إدارة المكارد البشرية كخاصة في جياز الشرطة الفمسطينية, فال يمكف االرتقاء كحؿ 
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المحرؾ القكم  لى اليدؼ باعتبارىاإكالكصكؿ  ,ستراتيجيتوإالمحرؾ القكم لتحقيؽ ة في الفرد ك نالدكافع الكاماالىتماـ ب
ممياـ كيرجع ذلؾ ل ,الداخمية كاألمف الكطنيكيعتبر جياز الشرطة الفمسطينية أحد أىـ ركائز كزارة  لمفرد البشرم,

مف العاـ كالنظاـ كتنفيذ القكانيف كالضبط القضائي ككذلؾ تقديـ خدمات مباشرة األ المككمة لو في المحافظة عمى
 لممكاطنيف كالمحافظة عمى حقكقوو 

خاصة  ,كتنطمؽ فكرة الدراسة الحالية مف حقيقة التطكرات كالتحديات التي تكاجو الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة  
ضركرة اتخاذىا لقرارات حاسمة كفعالة لتطكير ك  ,في ظؿ ظركؼ الحصار التي فرضت عمى إدارة الشرطة

 ما يؤدم إلى ارتفاع مستكل الدافعية لدل ككادرىا كأجيزتيا المختمفة. ,ستراتجياتيا لمكاجية أم أزمة قد تكاجيياإ

 وتساؤالتيا :مشكمة البحث  :أواًل 

 الباحث حيث الحظ ,زمدل تكافر الدافعية لإلنجا إلىلتعرؼ بيدؼ ا تطالعيةاسدراسة  قاـ الباحث بإجراء
ستراتيجيات المكارد البشرية إ إلىشرطة, ما دفع الباحث لمتعرؼ لدل ضباط ال لإلنجازتدني مستكل الدافعية 

 لدل الضباط. لإلنجازالمعمكؿ بيا في إدارة الشرطة كعالقتيا بالدافعية 

 استبانة( كقاـ الباحث بتكزيع االستبانةىما )المقابمة, ك  تيف,استخدـ الباحث أدااالستكشافية ة كلتحقيؽ أىداؼ الدراس
تتراكح رتبيـ ما بيف مالـز كعميد, كيمكف  ( ضابطنا20د العينة االستطالعية )عمى مجمكعة مف الضباط, ككاف عد

 ينة االستطالعية مف خالؿ ما يمي:بياف خصائص الع

 خصائص العينة االستطالعية (1جدول رقم )
 المؤىل العممي رةسنوات الخب العدد المسمى الوظيفي م

 بكالوريوس سنوات 10أكثر من  2 عميد 1
 بكالوريوس سنوات 10أكثر من  3 عقيد 2
 بكالوريوس سنوات 10أكثر من  3 مقدم 3
 بكالوريوس سنوات 10إلي  5من 3 رائد 4
 بكالوريوس سنوات 10إلي  5من 3 نقيب 5
 بكالوريوس سنوات 10إلي  5من 3 مالزم أول 6
 بكالوريوس سنوات 10إلي  5نم 3 مالزم 7

   20 المجموع

 .(بناءن عمى البيانات المجمعة مف العينة االستطالعيةك إعداد الباحث )المصدر
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ىـ يتمتعكف بسنكات خدمة عالية, آراءى  تـ استطالع آراؤىـ( أف العينة االستطالعية التي 1)يتضح مف الجدكؿ رقـ ك 
 , كمناصب إدارية تجعؿ آراءىـ ذات ثقة عالية.يـ يحممكف مؤىالت عمميةباإلضافة إلى أن  

 

 (2جدول رقم )
-5التي تمت خالل الفترة من  ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإالخاصة بقياس  إجابات العينة االستطالعية عمى أسئمة االستبيان

 2216/ سبتمبر/22

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط الحسابي 
 %يالنسب

1 
تحرص إدارة الشرطة عمى التخطيط لمموارد البشرية قبل البدء بعممية استقطاب أفراد 

 وضباط الشرطة
3.56 0.37 71.20 

 65.80 0.59 3.29 يتم تحميل الوظائف قبل البدء بعممية االستقطاب 2

3 
تقوم إدارة الشرطة بعمل مسح خارجي لتحديد احتياجاتيا السنوية من الكوادر 

 .الشرطية )الضباط( البشرية
3.47 0.51 69.40 

4 
تقوم إدارة الشرطة بعمل مسح داخمي لتحديد احتياجاتيا من الكوادر البشرية الشرطية 

 .)الضباط(
3.13 0.53 62.60 

 78.40 0.56 3.92 .مة تخطيط الموارد البشريةي  رك إدارة الشركة ضباط األجيزة في م  ش  ت   5

 70.80 0.66 3.54 .ستراتيجيات الموارد البشريةإيتم إشراك الضباط في إعداد  6

 63.80 0.76 3.19 .ستراتجيات الموارد البشريةإيتم تدريب الموظفين عمى  7

 57.60 0.67 2.88 .وى البشريةتوجد لدى إدارة الشرطة سياسات واضحة عن كيفية استقطاب الق   8

 61.80 0.77 3.09 .يتم اختيار الكوادر البشرية بطرق موضوعية 9

 67.20 0.47 3.36 .يتم مشاركة الضباط في عممية االختيار بشكل فاعل 12

 74.20 0.48 3.71 .يتم اختيار الضباط وفق معايير وقواعد ثابتة من أىميا الخبرة والكفاءة 11
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 72.40 0.54 3.62 .تعمل اإلدارة عمى إعداد خطة تدريبية متكاممة لمضباط 12

 68.40 0.49 3.42 .ى إشراك جميع الضباط في عممية التدريبتحرص إدارة الشرطة عم 13

 84.00 0.74 4.20 .تعتمد إدارة الشرطة إستراتيجية لمتدريب والتطوير 14

15 
تحرص إدارة الشرطة عمى التخطيط لمموارد البشرية قبل البدء بعممية استقطاب أفراد 

 .وضباط الشرطة
2.99 0.54 59.80 

 68.49 0.35 3.42 المتوسط العام 

 

 ( يستخمص الباحث ما يمي:2من الجدول رقم )
درجػػػة  (%66)كىػػػذه النسػػػبة أكبػػػر مػػػف  (%68.49)المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي لجميػػػع فقػػػرات المحػػػكر يسػػػاكم  إف  

 إدارة ستراتيجياتإ , ما يعني أفٌ ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المحكر المكافقة المتكسطة, كىذا يعني أف  
 لدل ضباط الشرطة الفمسطينية. نجازالدافعية لإلتعزيز قد تساىـ في تحقيؽ اليدؼ مف الدراسة في المكارد البشرية 

 (3جدكؿ رقـ )
-5التي تمت خالؿ الفترة مف  لإلنجازإجابات العينة االستطالعية عمى أسئمة االستبياف الخاصة بقياس الدافعية 

 0616/ سبتمبر/06

 الفقرة ـ
المتوسط 

 سابيالح

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 %النسبي

 49.80 0.37 2.49 أشعر بدافعية عالية لمقيام بميام عممي في جياز الشرطة. 1

0 
استعداد لبذل جيود كبيرة في سبيل االرتقاء بعممي في جياز  ىلد

 الشرطة.
2.27 0.56 45.45 

3 
أقوم بو في  نجاز فردي متميزإيقوم جياز الشرطة بتحفيزي عمى أي 

 عممي.
2.27 0.50 45.45 

4 
يقوم جياز الشرطة بتوفير أجواء من العالقات اإليجابية بين الضباط 

 العاممين لتساعدىم في تحقيق الدافعية لإلنجاز
2.73 0.50 54.55 

 58.18 0.46 2.91 أشعر بالسعادة والمتعة عند ممارسة عممي في جياز الشرطة. 5
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 52.73 0.66 2.64 ر نفسي في المجال الميني كضابط شرطةنحو تطوي اأسعى دائمً  6

 61.82 0.76 3.09 .ينجاز بعض القضايا الموكمة لإفي  ستطيع النجاحأشعر بأنني أ 7

 52.73 0.57 2.64 .جل انجاز الميام المطموبة منيأي تحت ضغط دائم من ننأشعر بأ 8

 61.82 0.67 3.09 .إن رغبتي في النجاح تدفعني لمجد والمثابرة 9

16 
ن كان األمل أ ستمر في البحث عن حل المشكمة التي تعترضني حتى وا 

 .افي ذلك ضعيفً 
3.36 0.57 67.27 

 56.36 0.48 2.82 .اا العمل صعبً رغبة في التحدي أثناء إنجاز العمل ميما بدً  لدي   11

 56.36 0.64 2.82 .من المعموماتكبير األعمال التي تتطمب قدر  نجزأ 10

 56.36 0.59 2.82 .أعمل أشياء جديدة و بإمكاني أن  أثق بنفسي وأشعر أن   13

14 
من  ىأشعر بأنني أكثر قدرة من اآلخرين عمى النجاح فيما يسند إل

 .ميام
3.20 0.54 64.00 

 52.03 0.35 2.60 المتوسط العام 

 

  يمي: يستخمص الباحث ما ( في ضوء نتائج الدراسة االستطالعية3من الجدول رقم )
درجة المكافقة  (%60)كىذه النسبة أقؿ مف  (%52.03)المتكسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المحكر يساكم  إف  

, مما كظ في مستكم الدافعية لإلنجاز لدل ضباط الشرطة الفمسطينيةضعؼ ممحىناؾ  المتكسطة, كىذا يعني أف  
 إدارة المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز. استراتيجياتيستدعي إجراء دراسة تطبيقية معمقة لبحث العالقة بيف 

ييكمة التي مف خالؿ قياـ الباحث بتحميؿ إحصائي ألسئمة المقابمة المي ك , ةطالعياالست مف نتائج الدراسةن تبي  
لدييـ, نتج عنو  في مستكل الدافعية لإلنجاز دالة عمى كجكد تدنيمجمكعة مف الظكاىر الأجريت مع الضباط, 

دكا عمى ضركرة تعزيز العمؿ أكٌ  الذيفك  الدافعية لدييـ إلى انخفاض مستكلما  نجاز في أداء الضباط,ع اإلتراج
قدـ خدمات إنسانية كأمنية لشريحة كبيرة مف الذم يي ية المعمكؿ بيا في جياز الشرطة, ستراتيجيات المكارد البشر إب

ة إلى زيادة العبء الكظيفي كالناتج عف عدـ استقرار كيرجع الباحث ىذه النتيج، المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة
البيئة الفمسطينية في قطاع غزة, كتدني مستكل الركاتب المدفكعة لمضباط, كضعؼ مستكل التدريب, كعدـ تكظيؼ 

في الدافعية لإلنجاز لدل  ستراتيجيات المكارد البشرية كدكرىاإدفع الباحث إلى تسميط الضكء عمى كادر جيد, ما 
  ط.الضبا
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 التالي : ل الرئيساؤستالفي  الدراسةكلذلؾ تمثمت مشكمة 
 الشرطة جيازبالدافعية لإلنجاز لدى ضباط راتيجيات إدارة الموارد البشرية ستما عالقة إ"

 ؟"الفمسطينية

 :لتساؤالت الفرعية التاليةيتفرع مف التساؤؿ الرئيس ا

 لشرطة الفمسطينية؟في جياز ا المكارد البشرية إدارة ستراتيجياتإع ما كاق .1
 جياز الشرطة الفمسطينية ؟ضباط  لدلالدافعية لإلنجاز  مستكلما  .2
لدل ضباط جياز إدارة المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز  ستراتيجياتإىؿ تكجد عالقة دالة إحصائية بيف  .3

 ؟الشرطة الفمسطينية
ية لإلنجاز لدل ضباط جياز الشرطة لدافعإدارة المكارد البشرية في تحسيف مستكل ا ستراتيجياتإما أثر  .4

 ؟الفمسطينية

الدافعية ك  ,المكارد البشرية راتيجياتستإ بيف (α≤0.05)لفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك ىؿ تكجد  .5
الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, الحالة )لممتغيرات  بعنات الفمسطينية الشرطة جيازضباط  لإلنجاز لدل

 التي حصمت عمييا(؟ لرتب العسكرية, المحافظة, عدد الدكراتاالجتماعية, سنكات الخدمة, ا

 :وأنموذج الدراسةمتغيرات  :ثانياً 

 حيث استخدـ الباحث المتغيرات بناءن عمى طبيعة عممو في جياز الشرطة   

 " كينقسـ إلى:الموارد البشرية إدارة استراتيجيات المتغير المستقل: " .1

 التحميؿ الكظيفي. ستراتيجيةإ 
 جية االستقطابستراتيإ. 
 كالتعييفستراتيجية االختيار إ. 
 تقييـ األداء. ستراتيجيةإ 
 ستراتيجية التدريب كالتأىيؿ.إ 
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 ."الدافعية لإلنجازالمتغير التابع: " .2
 ( يكضح العالقة بيف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع1شكؿ رقـ )

 املتغري انتببع               املتغري املستقم          
 ستراتيجيات الموارد البشريةإ

 الدافعية  التحميل الوظيفي
 لإلنجاز

  ستقطاباال

  ختيار والتعييناال

  تقييم األداء

  التدريب والتأىيل







 

 



(4052(ودراسة)مشتهى،4052كحيل،علىالدراساتالسابقةكدراسة)بناء جردبواسطةالباحث



  :الدراسةأىداف  :ثالثًا
تتمثؿ في  ه الدراسةساسية ليذاألىداؼ األ إف  كفرضياتو يمكف القكؿ  الدراسةخالؿ االستعراض في مشكمة مف 

 اآلتي:
 كاقع إستراتيجية المكارد البشرية في الشرطة الفمسطينيةو  الكشؼ عف 
 .التعرؼ عمى مستكل الدافعية لإلنجاز لدل الضباط في جياز الشرطة الفمسطينية 
 الفمسطينية الشرطة جيازلإلنجاز لدل ضباط  لمكارد البشرية كالدافعيةيف إستراتيجيات االكشؼ عف العالقة ب 

لممتغيرات )الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, الحالة االجتماعية, سنكات الخدمة, الرتب العسكرية,  تبعنا
  عمييا(. حصمكاالمحافظة, عدد الدكرات التي 

غرافٌةوالمتغٌرات الدٌم  

 ةاالجتماعية، سنوات الخدمة، الرتب الجنس، العمر، المؤىل العممي، الحالة
 العسكرية، المحافظة، عدد الدورات التي حصمت عمييا
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  ارد البشرية في تحسيف مستكل الدافعية لإلنجاز لدل ضباط الشرطة استراتيجيات إدارة المك أثر تحديد مستكل
 الفمسطينية. 

 كعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدل ضباط  راتيجيات المكارد البشريةستالكشؼ عف الفركؽ اإلحصائية تجاه إ
سنكات لممتغيرات )الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, الحالة االجتماعية,  تبعنا الفمسطينية الشرطة جياز

  عمييا(. المحافظة, عدد الدكرات التي حصمك الخدمة, الرتب العسكرية,
 ما يساىـ  ستراتيجيات إدارة المكارد البشريةإ العمؿ عمى تقديـ تكصيات عممية يمكف االستفادة منيا في تعزيز

 .لدل ضباط الشرطة الفمسطينية لإلنجازمستكل الدافعية في تحسيف 
 أىمية الدراسة :رابعاً 

 : مف أىمية الدراسة في الجكانب التاليةتك

  األىمية النظرية: /أواًل 
مف  اً عالين  اتكلييا المنظمات قدرن  مف المفترض أفٍ في أحد المفاىيـ اإلدارية المعاصرة التي  الدراسة ىذه تبحث -

سة المحمية ساسية لممحافظة عمى فرص بقائيا كاستمرارىا في ظؿ بيئتو المنافكتعتبره مف العكامؿ األ ,األىمية
 جيازضباط  ستراتيجيات المكارد البشرية كعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدلإبدراسة ص تكالتي تخ ,كالدكلية
 .الفمسطينية الشرطة

 تيؤدم الدراسة في البيئة العربية إلى تأكيد االىتماـ بالجكانب اإلدارية التي تتعمؽ بإستراتيجيات المكارد البشرية. -
 راتيجيات المكارد البشريةستإ عف تسيـ ىذه الدراسة في إثراء اإلطار النظرم بالمكتبة العربية الباحث أفٍ  مؿي أٍ يى  -

 .الفمسطينية الشرطة جيازضباط  كعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدل
 األىمية التطبيقية: /ثانًيا 

جياز لذم يمكف أف يحققو كمقدار العائد اف الفائدة المستقبمية المتكقعة,  م أىميتياالحالية تستمد الدراسة قد  -
ـ األخذ بنتائجيا إذا ما تٌ كانعكاسات ذلؾ عمى اإلنجاز الميني مف خالؿ االىتماـ بالمكارد البشرية,  الشرطة, 

 كتكصياتيا.
 ستراتيجيات المكارد البشرية مف خالؿ الدافعية لإلنجاز لمعامميف في جياز الشرطة الفمسطينية.االىتماـ بإ -

 ن بموضوع الدراسة:يبة لمباحثين والميتمبالنساألىمية /ثالثًا 
 قد تفيد المؤسسات الحككمية كالمدنية كطمبة الجامعات مف خالؿ النتائج كالتكصيات التي ستخرج فييا الدراسة. -
كالتعرؼ عمى طرؽ الدافعية  ,راتيجية المكارد البشريةتمكيف الميتميف بالبحث العممي مف التعرؼ عمى إست -

 ني الشرطي.لإلنجاز في العمؿ المي
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 تقديـ تكصيات كأفكار لمباحثيف ألطركحاتيـ المستقبمية في ىذا المجاؿ. -
دارة كالسياسة في مجاؿ كاديمية اإلستخرجيا أمف الدراسات التي  -عمى حد عمـ الباحث-تعتبر ىذه الدراسة  -

يا تتناكؿ البحث في كأن   جديدة لمكتبتيا العممية,  خاصة ضافةن إ كقد تككف مستقبالن , ستراتيجية المكارد البشريةإ
 .سمت دراساتو التطبيقية بالندرة في الربط بيف المتغيريفاتٌ  مالدافعية لإلنجاز الذ

كالتي تساعده في الحصكؿ عمى درجة الماجستير في  ,تتكافؽ الدراسة مع التطمعات المينية كالعممية لمباحث -
 برنامج القيادة كاإلدارة.

  :الدراسةفرضيات  :خامساً 

 سئمة السابقة كىي :الباحث عدة  فرضيات لإلجابة عف األتبنى 

 ولى :األ  ةة الرئيسالفرضي 

ستراتيجيات الموارد البشرية والدافعية لإلنجاز إبين  (α≤0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 لدى ضباط الشرطة الفمسطينية.

 الية :التالفرضيات الفرعية ة فرع مف ىذه الفرضية الرئيسكيت

لممكارد البشرية  التحميؿ الكظيفي ستراتيجيةإبيف  (α≤0.05)تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ال  .1
 .كالدافعية لإلنجاز لدل ضباط الشرطة الفمسطينية

ستراتيجية االستقطاب كالدافعية لإلنجاز إبيف  (α≤0.05)تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ال  .2
 .شرطة الفمسطينيةلدل ضباط ال

ستراتيجية االختيار كالتعييف كالدافعية إبيف  (α≤0.05)تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ال  .3
 لإلنجاز لدل ضباط الشرطة الفمسطينية.

كالدافعية لإلنجاز لدل  تقييـ األداء ستراتيجيةإبيف  (α≤0.05)ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل  .4
  رطة الفمسطينية.ضباط الش

ستراتيجية التدريب كالتأىيؿ كالتعييف إبيف  (α≤0.05)تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ال  .5
 كالدافعية لإلنجاز لدل ضباط الشرطة الفمسطينية.
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 الثانية الرئيسية الفرضية: 
البشرية في تحسيف مستكل ستراتيجيات إدارة المكارد إل (α≤0.05)لعند مستك ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية 

 الدافعية لإلنجاز لدل ضباط الشرطة الفمسطينية. 
 الثالثة الرئيسية الفرضية: 

المكارد البشرية كالدافعية  إدارة ستراتيجياتتجاه إ (α≤0.05)لفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك تكجد ال 
العمر, المؤىؿ العممي, الحالة  الجنس,)لممتغيرات  تبعنا الفمسطينية الشرطة جيازضباط  لإلنجاز لدل

 التي حصمكا عمييا(. االجتماعية, سنكات الخدمة, الرتب العسكرية, المحافظة, عدد الدكرات

 في إطار الحدكد التالية: إجراء ىذه الدراسة تـٌ  :الدراسةحدود  :دساً سا

 لدل ضباط الشرطة  شرية كعالقتيا بالدافعية لإلنجازالمكارد الب إدارة ستراتيجيات: إالموضوعي الحد
 الفمسطينية.

 الفمسطينية الشرطة جيازضباط : الحد البشري. 
 :قطاع غزة . - عمى جياز الشرطة ىذه الدراسة تـ تطبيؽ الحد المكاني 
 :ـ2018إنجاز الدراسة في عاـ  تـٌ  الحد الزماني. 

 :مصطمحات الدراسة :سابعاً 

 بعد االطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة:, كذلؾ لباحث المصطمحات التالية إجرائينارؼ احيث عٌ  

 إلستراتيجيةا : 
دارم, ك  ا مف األفكار كالمبادئ التي تتناكؿ ميدانن ك بعيدة المدل  الخططىي مجمكعة ىي مصطمح عسكرم كا 

 الظركؼ المناسبة لتنفيذىا تكفرت متى ما طكيمة أعكاـتنفذ بعد , ك مياديف النشاط اإلنساني بصكرة شاممة كمتكاممة
 .لغرض الكصكؿ إلى أىداؼ محددة مرتبطة بالمستقبؿ

 راتيجيات الموارد البشريةستإ: 
التي تعمؿ عمى رفع  الميمة,ستراتيجيات كالعمميات كاألنشطة الكاجبة ىي منيج فكرم يعتمد مجمكعة مف اإل  

كمحكر عمميا  ,يؿر كالتعييف كالتدريب كالتأىالعامميف مف خالؿ التخطيط كاالستقطاب كاالختيا ةمستكل كفاء
  كفاءة. العنصر البشرم الذم سيصبح ذان 
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  نجازدافعية اإل: 
يط لممستقبؿ في سبيؿ إشباع أىـ الدكافع النفسية التي تعبر عف حاجة الفرد في التخط :يايعرفيا الباحث بأن  

كىـ يتمتعكف في  ,كالتي حظيت عمى اىتماـ كبير مف عمماء النفس ,في التميز كاإلبداع كالنجاح كالتقدـ رغبتو
 كتعتبر مف النشاط كالقكل التي تحرؾ السمكؾ لتحقيؽ األىداؼ. .مكاقؼ المنافسة كمكاجية المشاكؿ كحميا

 التحميل الوظيفي:

 كلو صمة كالتعرؼ عمى كؿ ما يتعمؽ بكؿ كظيفة, ,جمع المعمكمات كالبيانات الخاصة عممية :يارفيا الباحث بأن  عٌ 
  يا المكظؼ.كثيقة بالميارات التي يشغم

 االستقطاب:  
 ة أك العمؿ.كعممية جذب لطالب الكظيف ,المؤسسةأك ىك عممية تغطية لمكاف عمؿ شاغر في المنظمة 

 والتعيين االختيار:  
التي تطمبيا المنظمة في ىذا  ,ىك عممية اختيار كتعييف العنصر البشرم متعدد المكاىب كالميارات كاإلمكانيات

 ف العمؿ بداخميا.لتمكنو م ؛العنصر البشرم
 تقييم األداء : 

عممية محكرة كىك مجمكعة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى تقييـ منجزات  :وبأن   ارؼ الباحث تقييـ األداء إجرائين عٌ يي 
الفرد عف طريؽ كسيمة لمحكـ عمى مساىمتو في إنجاز األعماؿ التي تككؿ إليو بطريقة مكضكعية كيتـ مف خالليا 

 ؿ فتره التقكيـ.تحقيؽ النتائج خال
 التدريب والتأىيل:  

نشاط تدريبي تمجأ إليو المنظمة عند الضركرة مف خالؿ التأىيؿ لتحسيف الميارات التي تتطمبيا  ورفو الباحث بأن  عٌ 
 .لتعييف في أم مشركع خاص بالمنظمةكلبعض الحاالت قبؿ ا ,بعض األعماؿ في المنظمة

 معوقات الدراسة:ثامنًا: 

 معوقات التي واجيت الباحث ما يمي:من أىم ال تكان

صعكبة تكفير اإلمكانات المادية التي تطميبيا عممية البحث نتيجة الكضع االقتصادم في قطاع غزة  .1
 المحاصر.
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ندرة الدراسات الحديثة التي تتحدث عف استراتيجيات المكارد البشرية الحديثة, كندرة الدراسات األجنبية  .2
 الدراسة.الحديثة التي تتحدث عف مكضكع 

 انقطاع التيار الكيربائي. .3
 ارتباط الباحث بعمؿ آخر غير التفرغ لمبحث كالدراسة. .4
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 الفصل األول ممخص

التي قامت مف  كالدراسة االستطالعية ,مف خالؿ الكاقع الذم يعيشو ,لمشكمة الدراسة اكصفن  األكؿ الفصؿ تضمف
 عديد مف الدراسات السابقة التي تخص الدراسة الحالية, كقاـ بكضع عدد مفكاستند بذلؾ لم ,أجؿ إثبات المشكمة

, كقد ياكأىدافرؼ المصطمحات الخاصة بالدراسة, كبي ف أىمية الدراسة كعٌ  ,الفرضيات المتكقعة لغرض الدراسة
بكضع ىيكؿ  , كخمص الباحثالدراسة, ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمةكعينة كمجتمع  متبعنيج الالم كصؼ الباحث

 لمدراسة.
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 نيانفصم انثب

 اإلطبر اننظري نهدراست 

 :تىطئت

تناكؿ ىذا الفصؿ الحديث عف اإلطار النظرم بشكؿ مفصؿ لممباحث الثالثة كذلؾ مف خالؿ صياغة أدبيات 
يتمعف في الدراسة بطريقة غير تقميدية حيث تـ دمج كربط ذلؾ مف خالؿ عمؿ تقسيـ لمفصؿ بشكؿ يجعؿ القارئ 

  -قسـ الباحث ىذا الفصؿ عمى النحك التالي:قد القراءة كال تشعره بالممؿ ك 
 
 ستراتيجية الموارد البشرية.إ: لوالمبحث األ  -
  
 .دافعية لإلنجاز: اللمبحث الثانيا -

 
 جياز الشرطة الفمسطينية.: الثالثالمبحث  -
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 ل:واأل المبحث 

 الموارد البشرية  ستراتيجيةإ 

 :وطئةت

عنصر البشرم أىـ مدخالت النظاـ اإلنتاجي كأعظـ القكل المؤثرة في تحديد ىكية المنظمة الحديثة مثؿ اليي 
بيف الدكؿ, فالمكارد  لمكانتوو يعتبر بمثابة الضابط إليقاع حركة المجتمع كالمحدد كرسـ معالـ مستقبميا, كما أن  

ف  ك ة في ذات الكقت, رئيسالكقكة األداء  لإلنجازالبشرية تمثؿ الغاية مف عممية الدافعية  ٍر  ا  جى الزاكية  األفراد ىـ حى
 في الجيكد الرامية لمحاؽ بركب التقدـ في عالـ يتسـ بسرعة اإليقاع كتمدد المؤثرات كتعقد المككنات.

 ريخية عن الموارد البشريةنبذة تا:  أواًل 

جمكعة متنكعة مف القكل بكاسطة م التاريخقد تشكمت عبر ممارسات المكارد البشرية  يرل البعض أف    
ك أسرم ثكرة الصناعية حيث انتشر نظاـ اإلنتاج األي , ففي المرحمة ما قبؿ الالباحث في ذلؾمعو , كيتفؽ كالمتغيرات

يف مف ذكم الخبرة بممارسة ممكقاـ كبار العا ,عماؿلمنظمة األ السائدالصغير ىك الشكؿ  المشركعككاف  ,العائمي
 في مرحمة الثكرة الصناعية فقد تشكمت كتبمكرت ممارسات المكارد البشرية الرسمية نتيجةن مياـ المكارد البشرية, أما 

كتنظيـ  يـف في مجاؿ المكارد البشرية لتدريبمتخصصي مدريفة إلى لكجكد أعداد كبيرة مف العامميف, برزت الحاج
ي بدايات القرف العشريف في دارة العممية ف, كقد ساىـ ظيكر حركة اإلالعالقات ككضع جداكؿ ليؤالء العامميف

لمتعرؼ عمى العامميف الذيف  تطكير المكارد البشرية بشكؿ مممكس, حيث ركزت عمى أىمية استخداـ أساليب عمميوى 
درؾ أىمية اؿ لمعمؿ, كفي بداية السبعينات بدأت المنظمات تي يمتمككف الميارات كالقدرات الالزمة لتحقيؽ األداء الفعٌ 

ذلؾ عمى  رٌ كأث ,ذ القرارات مف ناحية كبيف الرضى الكظيفي كمعدالت الغيابلعامميف في اتخاالقة بيف مشاركة االع
 يا تبادر باالستجابة لمشكالت العمؿ عندما تنشأ الحاجة ليا, كىك ما يعني أف  نتاجية مف ناحية أخرل, إال أن  اإل

و كخالؿ عقدم الثمانينات لممنظمة, إال أن  ستراتيجية مف خطط األعماؿ اإل ف جزءناكي تى  ة لـإدارة المكارد البشري
مريكا كأكركبا في النظر إلى ممارسات المكارد البشرية في أكالتسعينات مف القرف العشريف بدأت المنظمات 
  (.28-25: 2003)المرسي,  باعتبارىا كسائؿ لتدعيـ عمميات كأنشطة األعماؿ
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 :أنياشرية بد الوار ظيفة المالمراحل التاريخية لتطور و  عن( 2012) نعيمويتحدث 

حيث كانت معظـ السمع تصنع  ,نتاج اليدكيةكالتي تميزت ىذه الحقبة بطرؽ اإل ة الصناعيةر و قبل الث مرحمة ما -
جد ظيكر نظاـ العبكدية في مصانع صغيرة أك في بيت صاحب العمؿ, كلك تعمقنا أكثر في ىذه المرحمة فسن

 (.52: 2011نكرم كككرتؿ, ) في ىذه المرحمةكنظاـ الطكائؼ  ,يةك ة اليدكنظاـ الصناع
لعبت الثكرة  ية كالفمسفية إلدارة األفراد, إذمت ىذه المرحمة بظيكر البدايات الفكر ستٌ حيث ا مرحمة الثورة الصناعية -

 ,مف خالؿ ما تميزت بو ىذه المرحمة مف ظيكر اآلالت كاألجيزة كالمصانع الكبيرة الصناعية دكرنا بارزنا كممحكظنا,
سكء الظركؼ المصاحبة ألداء العامميف مف خالؿ ساعات العمؿ الطكيمة كالضكضاء كاألتربة كغير ذلؾ مف ك 

كالمطالبة بتحسيف ظركؼ  ,الحاالت التي رافقتيا حمالت كاسعة لتشكيؿ التنظيمات النقابية كاالتحادات المينية
الحككمية كفعاليتيا المختمفة لتحسيف ظركؼ لمتشريعات كالقكانيف  كتقميص ساعات العمؿ, إضافةن  ,العمؿ كاألجكر

 (.22-21: 2007)حمكد, كالخرشة,  العمؿ كغيرىا مف الدعكات اإلنسانية بصكرة عامة
رة المكارد البشرية سمت بظيكر أنشطة كفعاليات كاسعة النطاؽ في إطار إداكفييا اتٌ  مرحمة القرن العشرين -

ا ىتمامو عمى تنظيـ العالقة بيف س ا"فرديرؾ تايمكر" الذم كرٌ  بركز حركة اإلدارة العممية التي تزعميا خصكصن
, حيث كضع تايمكر أربعة كالتحفيز المادم لمعامميف كالتدريبأثر التخصص كتقسيـ العمؿ  زى رى بٍ مميف, كأى ادارة كالعاإل

 ىـكتطكير أسس لإلدارة ىي )تطكر حقيقي في اإلدارة, االختيار العممي لمعامميف, االىتماـ بتنمية العامميف 
لتايمكر  (ىنرم جانيت)ك (فرانؾ جمبرت)  مف الن كتعميميـ, التعاكف الحقيقي بيف اإلدارة كالمكارد البشرية(, كقد قدـ كي 

 (.19: 2005)المدىكف,  .إلخاصة في طريقة دفع األجكر لمعماؿ.المساعدة كخ
ااألخيالمراحؿ  تشيد  نياية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين -  رة مف القرف العشريف كخصكصن

المتغيرات البيئية التي  إف  تطكرات ممحكظة في إدارة المكارد البشرية, حيث ى اآلف مرحمة السبعينات كالثمانيات كحتٌ 
شيدىا العصر الراىف, كذلؾ مثؿ ظيكر العكلمة كشدة المنافسة العالمية كالتطكر التكنكلكجي كتحديات البيئة 

)حمكد . ربمعالـ التغير كالتطك  ـي سً تى لمكارد البشرية تى ا متٍ عى جى  ,ة, كغيرىا مف المتغيرات كالتحدياتاالجتماعية كالثقافي
 (23-22: 2007كالخرشة:

حيث تتطمب تكاثؼ  ,المكارد البشرية ىي مينة كمرحمة قديمة حديثة أف  كمف خالؿ ما سبؽ  يرل الباحثك   
كذلؾ  ,تراتيجية المكارد البشرية ساء عمى االستمرارية في تطكير إخبر الجيكد مف جميع العامميف في ىذا المجاؿ كال

 لتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا كتحقيؽ التميز كالنجاح في المجتمع بشكؿ عاـ.
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 الموارد البشرية إدارة مفيوم: ثانًيا

ات الثقافية اب في تحديدىـ لمفيكـ المكارد البشرية, كيرجع ذلؾ إلى تعدد الخمفيت  اختمؼ الباحثكف كالكي 
كعميو قاـ الباحث بسرد بعض التعريفات  ,كؿ باحث مف الزاكية التي يمتمكيا حيث ينظري كالفكرية كالحضارية ليـ, 

 د بعض النقاط التي يتفؽ عمييا الجميع, ككما ىك مكضح في التالي: دٌ كالمفاىيـ الخاصة بالمكارد البشرية كعى 

  إدارة شئكف المكظفيف داخؿ المؤسسة كالعالقات فيما بينيـ, كيتـ مف ـ بتيالذم ي األسمكبىي  :المكارد البشرية
خالؿ تحقيؽ الكفاءة كالعدؿ بيف المكظفيف, كذلؾ عف طريؽ تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة كتدريب كتحفيز المكارد 

 (.17: 2011)الديرم,ييا؛ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة    البشرية العاممة كالعمؿ عمى اندماجيا كالحفاظ عم
  كتعتبر المكارد البشرية مجمكعة مف الممارسات كالسياسات المطمكبة لتنفيذ مختمؼ األنشطة المتعمقة بالنكاحي

 (.34: 2003)ديمسر, البشرية التي تحتاج إلييا لممارسة كظائفيا عمى أكمؿ كجو
  دؼ الرئيسي ليا في تمخص اليكالتي ي ,لحديثة إلدارة األفراداالنظرة و كفي ضكء ( أن  27: 2007) يرل شاكيشك

القادريف عمى العمؿ كالراغبيف فيو,  مميفامتفاىمة مف المكظفيف كالع قكة عمؿ مستقرة كفعالة, أم مجمكعة تككيف
 ,ذلؾ النشاط اإلدارم المتعمؽ بتحديد احتياجات المشركع مف القكل العاممة :ياتعريفيا بأن  يمكف  األفراددارة إف فإ  

 مف ىذه الثركة البشرية بأعمى كفاءة ممكنة. االستفادةكتنسيؽ  ,د كالكفاءات المحددةكتكفيرىا باألعدا
 االستغالؿإلدارة المكارد البشرية مف أجؿ  تمثؿ نظامنايا أن  " :( المكارد البشرية17: 2003) المرسي كيعرؼ 

 ."األمثؿ لممكارد البشرية
 صر البشرم المؤىؿ كالمناسب الحتياجات المؤسسة عف تعتبر المكارد البشرية بتمؾ النشاطات التي تيتـ بالعن

كصقؿ الميارات  ,كتدريب المكظفيف ,طريؽ استخداـ المعايير المناسبة في االختيار كالتخطيط الفعاؿ لتمؾ المكارد
 (.21: 2014)مشتيى, كتحفيزىـ لتحقيؽ أىداؼ المكظفيف كالمجتمع كاألفراد

 لدعـ  ستراتيجيات كالعمميات كاألنشطة التي يتـ تصميمياإلا يا مجمكعة مف( أن  12: 2006) كيرل كشكام
 يجاد نكع مف التكامؿ بيف احتياجات المؤسسة كاألفراد الذيف يعممكف بيا.األىداؼ المشتركة عف طريؽ إ

 مة في المنظمات الحديثة التي تختص حدل الكظائؼ المييا تمثؿ إ( المكارد البشرية أن  9: 2007) كيفسر صياـ
ة منيا ذلؾ فيناؾ عدد مف األنشطة الرئيسكلكي يتحقؽ  ,ـ العنصر البشرم بكفاءة في ىذه المنظماتباستخدا

 تككيف قكل عاممة مستقرة بكفاءة عالية.
  ٌدارة الميتـ باألفراد في العمؿ كبعالقاتيـ داخؿ يا ذلؾ الجزء مف اإلي بريطانيا أن  رفيا معيد إدارة األفراد فع

 (.22 :2005 المنظمة)القحطاني,
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تتوحد عمييا جميع و توجد عناصر مشتركة ومن خالل ما سبق من تعريفات لمموارد البشرية يرى الباحث أن     
 :يمكن إيجازىا بالنقاط التاليةالتعريفات 

لعمميات اإلدارية كاإلستراتيجية كالتي منيا التخطيط كالرقابة كالتنظيـ كارد البشرية تشمؿ جميع ممارسات االم أف   -
 قييـ...إلخ.كالت

 البد مف التركيز عمى الدكر التكاممي لممكارد البشرية بيف األفراد كالمنظمات كالمجتمع. -
 تعتبر كظيفة المكارد البشرية أغمى مكارد المنظمة. -
 .بعيف االعتبار لتحقيؽ  يؤخذكىذا  ية في كؿ الظركؼ المتغيرة داخمينا كخارجينا,تتـ ممارسة المكارد البشر  -
لمكارد البشرية عمى مبادئ أساسية منيا ضركرة تكامؿ جميع القرارات ذات العالقة بالعامميف ا إدارة ترتكز -

 ية عمى المنظمة.اعمكتككف ذات ف

 مفاده:  ما تقدم يمكن وضع الباحث تعريًفا إجرائًيا ومن خالل

كتقكـ بكظيفتيا  ,العسكريةمجمكعة مف األفراد العامميف في المجتمع أك مؤسساتو المدنية ك تعتبر المكارد البشرية    
ككنيا تعتمد عمى مبادئ  ؛المينية في كؿ الظركؼ كالمتغيرات الداخمية كالخارجية لتحقيؽ الغاية المطمكبة منيا

 أساسية لتكامؿ جميع القرارات التي تجعؿ األفراد يعممكف بكفاءة عالية لتحقيؽ اليدؼ المطمكب منيـ.

 ستراتيجية:اإل مفيوم

كسيمة التي مف خالليا تعمؿ المنظمات عمى صياغة رسالة المنظمة كأىدافيا ككضع خطة لتنفيذ ىي الطريقة أك ال
تمؾ األىداؼ كتحقيقيا, التي تساعدىا عمى تحقيؽ ميزة تنافسية دائمة. انطالقنا مف ىذا التعريؼ فإف  مفيـك المنحى 

 (:88-87: 2001اإلستراتيجي إلدارة المكارد البشرية يتضمف ستو عناصر ىي )آؿ عمي,

 دراسة تأثير البيئة الخارجية: .1

ا كمخاطر( فيما يتعمؽ بالمكارد البشرية في المنظمة مف حيث تكفر العمالة أك المكارد    تمثؿ البيئة الخارجية )فرصن
البشرية المؤىمة كالمطمكبة في سكؽ العمؿ, كقكانيف العمؿ كالعماؿ, كالكضع االقتصادم, كالعكامؿ الديمكغرافية, 

تكنكلكجية, األمر الذم قد يؤثر عمى قياـ تمؾ اإلدارة بمياميا في مجاالت عدة منيا تخطيط المكارد البشرية, كال
 كالتكظيؼ, كالتدريب, كالتعكيض, كعالقات العامميف.
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 إدراك مدى تأثير المنافسة عمى المنظمة: .2

الة الماىرة مثمما تتنافس عمى األسكاؽ في ظؿ المتغيرات البيئية المختمفة المتعددة تنافس المنظمات عمى العم  
كالعمالء, كتمعب تمؾ المنافسة دكرنا رئيسنا في استقطاب العامميف كالحفاظ عمييـ كتحفيزىـ مما يؤثر بشكؿ مباشر 
كقكم عمى إستراتيجية المكارد البشرية, خاصة فيما يتعمؽ بالركاتب, كالمزايا الكظيفية, كالتدريب كالنمك الميني 

 (.37: 1999)الكعبي,لمعامميف 

 توفر النظرة بعيدة المدة: .3

يتطمب كضع إستراتيجية المكارد البشرية لممنظمة أٍفء يككف لدل اإلدارة نظرة بعيدة المدل مرتبطة مع إستراتيجية   
المنظمة كالتي تككف في الغالب بعيدة المدل, حيث ال تخضع تمؾ اإلستراتيجية إلى التغير أك التعديؿ بشكؿ 

 يي عمى العكس بعيدة المدل لعدت سنكات في تعامميا مع المستقبؿ.سريع, ف

  التركيز عمى اتخاذ القرارات: .4

تتطمب إدارة المكارد البشرية اتخاذ العديد مف القرارات الرئيسة بخصكص  مكارد  المنظمة البشرية لكي تحقؽ كالن  
مة التالية: ماذا يجب أف تفعؿ المنظمة لتحقيؽ مف رسالتيا كأىدافيا, كتركز ىذه القرارات عمى اإلجابة عمى األسئ

 رسالتيا كأىدافيا ؟ ككيؼ؟ كلماذا ؟

 االىتمام بطاقات العاممين في المنظمة: .5

تيتـ إستراتيجية المكارد البشرية ًبطىاقىات العامميف في المنظمة, كقدراتيـ مف القمة إلى القاعدة, كمف الكجكه   
 , األمر الذم قد يدفع بالمنظمة ككحدة متكاممة نحك تحقيؽ أىدافيا, كمكاجية كفي االتجاىات كافوى كبشكؿ متساكو

 (.78: 2000المنافسة كالتعامؿ مع المتغيرات البيئية المتعددة كالمتغيرة )السالـ كأخركف,

 التكامل مع إستراتيجية المنظمة: .6

ة لممنظمة كاإلستراتيجيات الكظيفية يجب أٍف تتكامؿ إستراتيجية المكارد البشرية كمع كؿ مف اإلستراتيجية الكمي  
األخرل: مثؿ إستراتيجيات التسكيؽ كاإلنتاج كالبحث كالطكير كالمالية, كيعكس ىذا أىمية أٍف تمعب إدارة المكارد 
البشرية دكرنا رئيسنا في صياغة إستراتيجية المنظمة, كتحقيؽ أىدافيا حيث تكلد إستراتيجية المكارد البشرية مف رحـ 

 ة المنظمة, كيسيـ تحقيؽ أىدافيا في تحقيؽ أىداؼ المنظمة.إستراتيجي

 :الموارد البشرية إدارة تيجياتستراإ: ثالثًا

 المكارد البشرية كذلؾ عمى النحك التالي: إدارة ستراتيجيات( بعمؿ تقسيـ إل25: 2014اـ مشتيى)ق .1
  تخطيط المكارد البشرية: -
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 .ستقطاباال -
 .االختيار -
 .التدريب -
 .تقييـ األداء -
 .لرضا الكظيفي كالتعكيضاتا -
 ستراتيجيات المكارد البشرية إلى:( إ21: 2010ـ الطيراكم )كقسٌ  .2
 .التخطيط اإلستراتيجي -
 .ستراتيجية اإلدارة اإل -
 يا تنقسـ إلى:( أنٌ 30: 2007كيرل صياـ) .3
 .التحميؿ الكظيفي -
 .ستقطاباال -
 .االختيار -
 .التدريب -
 .تخطيط المسار الكظيفي -
 .تقييـ األداء -

المكارد البشرية, حيث  ستراتيجياتإحكؿ المتغيرات في تبني  كالدراسات السابقةيف مع بعض الباحث الدراسةاتفقت   
 المكارد البشرية إلى: ستراتيجياتإ ,في جياز الشرطة الفمسطينية لمكاف عممو , كتطبيقناكجية نظره ـ الباحث مفقسٌ 

 التحميؿ الكظيفي. -
 االستقطاب. -
 االختيار كالتعييف. -
 األداء.تقييـ  -
 التدريب كالتأىيؿ. -
 عمى النحو التالي: ،يجيات السابقة التي تبناىاستراتإلا الحديث عن الباحثت دراسة ناولتو  

 :المنظمة العامميف في المنظمة, كلكي تستطع تكمف أىمية إدارة األفراد في حسف اختيار األفراد  التحميل الوظيفي
الكظائؼ كاألعماؿ التي يقكـ بيا كؿ  يككف ىناؾ كضكح في طبيعة فٍ كأ ال بيد  استثمار أفرادىا بالشكؿ الصحيح 
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يـ الكظائؼ إذا لـ تحمؿ يصعب عممية ف وألن   يككف الكصؼ لمكظائؼ دقيقنا؛ كما يجب أفٍ  ,عضك مف أعضائيا
يرت في الييكؿ التنظيمي ىي نفسيا ما تحتاج إلييا تمؾ المنظمة, لذا ظ المحددةبالكجو األمثؿ, كتككف الكظائؼ 

 (.21: 2000)شحادة,   ة مف مياـ إدارة األفرادمٌ يى مى  مية تحميؿ الكظائؼ كذلؾ قبؿ عممية البدء في تطبيؽ أمأى
تحديد تسجيؿ المعمكمات المرتبطة بطبيعة كظائؼ معينة, فيك يحدد المياـ  عممية :ويعرؼ التحميؿ الكظيفي بأن   -

المطمكبة مف الفرد شاغؿ العمؿ لكي يحقؽ  تكالمسؤكليادرات التي تتككف منيا الكظيفة كالميارات كالمعرفة كالق
 (.54: 2001مستكل أداء ناجح)حسف,

مة عف يعة كؿ كظيفة في المنظبتحديد معالـ كط عمميوى  :ورؼ نظمي شحادة كآخركف التحميؿ الكظيفي بأن  كما عٌ  -
كما كتعتبر الكسيمة الفنية مف  ,اثـ عممية تحديد الكاجبات كالمسئكليات الخاصة بيطريؽ المالحظة أك الدراسة 

أجؿ الكصكؿ لمكصؼ الدقيؽ لمكظيفة نفسيا, مف خالؿ عممية تحميؿ الكظائؼ تستطيع المنظمة معرفة األىمية 
 (.22: 2000النسبية لكؿ كظيفة بكؿ دقة كمقارنة الكظائؼ مع بعضيا البعض)شحادة, 

ة في المنشأة عف طريؽ المالحظة كالدراسة, أم يا تحديد معالـ كؿ كظيف( بأن  24: 2009كعرفتيا األسطؿ ) -
المقدرة  ية الكاجبات كالمسئكليات الخاصة بالكظيفة, كتقدير درجة الميارة كمقدار المعمكمات كنكعتكضيح ماىٌ 

 كصؼ كامؿ ليا. لىإلعمؿ الخاصة بيا بيدؼ التكاصؿ كتحميؿ طبيعتيا كظركؼ ا المطمكبة فيمف سيشغميا,
 :المدنية والعسكرية يل الوظيفي في المؤسسات والمنظماتالتحمبيانات استخدام 

تشكؿ البيانات التي يتـ استخداميا أك الحصكؿ عمييا مف التحميؿ الكظيفي األساس لعديد مف أنشطة المكارد  
 البشرية, كتتضمف ىذه األنشطة:

 يـ.متى تتطمب الكظيفة إعادة تصم يشير التحميؿ الكظيفي غالبنا إعادة تصميم الوظائف: .1
, كتحميؿ ا أمكف لكي يككف االستقطاب فعاالن تعرؼ بدقة كمم أفٍ  د  مف متطمبات الكظيفة البي  قطاب:االست .2

ا يضع تصكرناالكظيفة ال يعرؼ كيح عف الميارات المطمكبة ألداء  دد فقط متطمبات الكظيفة, بؿ أيضن
 طابيـ.الكظيفة كتساعد ىذه المعمكمات في تحديد نكعية األفراد الذيف يتـ استق

ا عمى عممية التكافؽ بيف الفرد كالكظيفة, كلتحقيؽ النجاح في ينطكم االختيار أساسن  االختيار والتسكين: .3
 تعرؼ بدقة. أفٍ  د  بي الكظيفة كمتطمباتيا ال عممية االختيار, فإف  

مف تعريؼ  د  بي ة فعالة بدكف الفيـ لمكظيفة, فاللكظيفة بطريقال يمكف تعريؼ الفرد با تعريف الفرد بالعمل: .4
 الكاجبات كمسؤكليات الكظيفة بكضكح قبؿ أف يتعمـ الفرد الجديد كيفية أداء الكظيفة.

ك مدل حاجة شاغؿ الكظيفة الحالي أ تتأثر جكانب عديدة لمتدريب بتحميؿ الكظيفة, فمعرفة التدريب: .5
ؿ التحميؿ الكظيفي, كمف خال ال بعد تحديد متطمبات الكظيفة الخاصةلمحتمؿ لمتدريب اإلضافي, ال يتـ إا
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ا مة حدثت ىناؾ استخداـ آخر لمتحميؿ الكظيفي في مجاؿ التدريب, كىي معرفة ما إذا كانت المشك فإف   أيضن
 (.59-58: 2001سباب أخرل)محمد,أ نتيجة بسبب النقص في التدريب أك

 المديركف ذا يستخدـكىناؾ مقارنة األداء الفعمي لجميع المكظفيف بمعايير األداء ليـ, لي تقييم األداء: .6
 (.61: 2003التحميؿ الكظيفي في تحديد نشاطات العمؿ المحددة كمعايير األداء)ديسمر,

 خطوات التحميل الوظائف: 
 بالخطكات التالية:تمر لتحميؿ لمكظيفة ا عممية ( أف  28-26: 2009)دراسة األسطؿمع  تتفؽ الدراسة الحالية

 اختيار فريؽ العمؿ. .1
 بيانات.جمع المعمكمات كال .2
 إعداد مسكدة تحميؿ الكظائؼ. .3
 مراجعو كشكؼ التحميؿ. .4
 إعداد كشكؼ تحميؿ نيائية. .5
 .ياتنسيقوتجميع كشكؼ التحميؿ .6
 اعتماد نظاـ تحميؿ الكظائؼ مف اإلدارة العميا. .7

 

 :االستقطاب 
لؾ مجمكعة النشاطات المنظمة الخاصة بالبحث كجذب مرشحيف لسد الشكاغر الكظيفية فييا كذيعرف بأنو  -

 (.60: 2013)الكاللدة, بالعدد كالنكعية المطمكبة كالمرغكبة كفي الكقت المناسب
ا -  :Mondy, 2005يجاد األفراد كتكظيفيـ لتنفيذ مياـ محددة تحتاجيا المنظمةإ و عمميةبأن   كيعرؼ أيضن

21).) 
الشاغرة, كقد عالف عف الكظيفة الستقطاب ىك الخطكة التي تعقب اإلا ( أف  108: 2004) كيرل الكبيسي -

, كىناؾ مف يسمييا االستجالب , كيراد بيا جذب نيا في بعض الحاالت المحدكدة جدناتسبقيا أك تعكض ع
 المؤىميف لشغؿ الكظائؼ الشاغرة.

حيث تكجد األفراد جرائية ذات أصكؿ إدارية مترابطة بإ و عمميةن  أباإلستقطاب ( 13: 2015) عميكةعرؼ  -
 تخدـ المؤسسة بشكؿ قكم كفعاؿ.دارية التي ذات الكفاءة اإل

عممية تغطية لمكاف عمؿ شاغر في المنظمة أك المؤسسة كعممية : بأنو االستقطابوقد تبنى الباحث تعريف  -
  جذب لطالب الكظيفة أك العمؿ.
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 أىمية عممية االستقطاب:
ظيفة االستقطاب إلى يعد نجاح عممية االستقطاب ىك الخطكة األكلى في بناء العمؿ الفعالة كالمنتجة, كتيدؼ ك 

 (.83-81, 2002صالح,ك يمي: )السالـ,  تحقيؽ ما
 تكفير العدد الكافي مف المتقدميف المالئميف لشغؿ الكظائؼ بأقؿ تكمفة ممكنة. .1
األفراد المناسبيف كاجتذابيـ كالذيف يقع ر كمف خالؿ التركيز عمى استقطاب سياـ في زيادة عمميو االختياإلا .2

 التالي تقميؿ عدد األفراد غير المؤىميف لشغؿ الكظائؼ.االختيار مف بينيـ, كب
 الحصكؿ عمى قكل عاممة مؤىمة كذات كفاءة عالية, مما يؤدم إلى استقرار العمالة, كزيادة فعالية المنظمة. .3
مف خالؿ االستقطاب تستطيع المنظمة تكصيؿ رسالة لممرشحيف بأنيا في المكاف المناسب ليـ لمعمؿ كلبناء  .4

 يفية كتطكيرىا. حياتيـ الكظ

  االستقطاب:ات عممية خطو 

كتعد كؿ مرحمة منيا خطكة أساسية  ,تمر بمراحؿ متعددة عممية استقطاب المكظفيف كتعيينيـ يجب أفٍ  إف  
ستقطاب, كىذه الخطكات تشكؿ في حد ذاتيا, في حاؿ تنفيذىا بالطريقة الصحيحة بمعايير كنماذج ية االلعمم
 (:Lakhotia,2008:48)؟ كىذه الخطكات ىي الستقطاب,مارسة الجيدة لعمميتي المم

 ,طمب في ىذه المرحمة القياـ بعممية تحميؿ لممكارد البشرية المكجكدة في المنظمةكيي  تخطيط المكارد البشرية: .1
كتتضمف ىذه المرحمة خطكات ضركرية مف  ,كالتخطيط لمحصكؿ عمييا ,كالتنبؤ باالحتياجات المستقبمية

 أجؿ بناء الخطة.
 حديد أىداؼ المنظمة كدراسة أكضاعيا الداخمية كالخارجية.ت .2
 )تحديد الطمب(. المنظمة مف المكارد البشرية كمنا كنكعنا تحديد احتياجات .3
 )تحديد العرض(. تقييـ المكارد البشرية المكجكدة في المنظمة كالمتكفرة في أسكاؽ العمالة .4
 ارد البشرية.كضع الخطة اليادفة إلى تمبية حاجات المنظمة مف المك  .5
 نجازىا.كالتقييـ المستمر لكؿ عممية يتـ إمتابعة تنفيذ الخطة  .6
تتـ استقطاب المكارد البشرية: كيعمف في ىذه الخطكة عف حاجة المنظمة إلى المكارد البشرية بالصحؼ ك  .7

 كقكية لجمب األشخاص األكثر كفاءة. ىذه العممية كفؽ معايير كاضحة
شخاص مؤىميف مف بيف مجمكعة مف مرشحيف أك مستقطبيف قادريف عمى أاالختيار: يتـ مف خالؿ انتقاء  .8

 (.222: 2008 الصباغ,ك القياـ بأعباء الكظيفة كعميو التركيز عمى الكفاءة كالفاعمية في ىذه العممية)درة, 
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 االختيار والتعيين: 
نسب المكارد البشرية مف جميع األنشطة التي يتـ خالليا انتقاء أ :ياتعرؼ عممية االختيار كالتعييف عمى أن   -

كالقدرات  ,القابمياتك  ,المؤىالت :كفر لدييـ مقكمات الكظيفة مف حيثتت كالذيف ,المرشحيف لمكظائؼ المتاحة
 (.109: 2006كاالنسانية)حمكد كالخرشة, ,كالعينية ,الفكرية

سميمة مف االستعداد كتعيينيـ عمى أسس  ,ممةااختيار أفراد القكل الع :يا( بأن  157: 2005شاكيش)كيعرفيا  -
لحاقيـ باألعماؿ التي تتفؽ كاستعداداتيـ كميكليـ كقدراتيـ كىي  ,كالصالحية كالقدرات عمى تحقيؽ األىداؼ كا 

 أسس تستند إلى مبدأ الكفاءة كالجدارة بما يكفؿ كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.
ا - شغؿ كظيفة محددة كاالنتظاـ فييا مف بيف مجمكعة عممية اختيار الشخص األكثر مناسبة ل :يابأن   كتعرؼ أيضن

 .(Mondy, 2005 :163) المتقدميف بالطمبات ليذه الكظيفة
ىك عممية اختيار كتعييف العنصر البشرم متعدد  تعريفًا إجرائيًا وىو:االختيار والتعيين  وقد عرف الباحث -

 صر البشرم لتمكنو مف العمؿ بداخميا.المكاىب كالميارات كاإلمكانيات التي تطمبيا المنظمة في ىذا العن
 أىمية االختيار والتعيين:

منظمة مف حيث تأثيرىا عمى نشاطات ال :ترجع أىمية االختيار كالتعييف لمكظائؼ في المنظمة لجيتيف ىما
 كظركؼ عممو كمستقبؿ كظيفتو عمى النحك التالي: ,المنظمة, كتأثيرىا عمى المكظؼ كاتجاىاتو نحك العمؿ

أداء  إف  حيث  ,االرتقاء بأدائيا يتـ مف خالؿ تعييف الكفاءات كأصحاب الميارات كالقدرات إف   ممنظمة:أىميتو ل .1
لمبدأ الرجؿ المناسب في المكاف المناسب, كتعتمد ىذه  داء مجمكعة مكظفييا, كذلؾ تحقيقناالمنظمة ما ىك إال أ

كيزيد  ,بسمعة المنظمة يرتقي كثيرنا , ممالمكظائؼ السياسة عمى مبدأ العدالة كالمساكاة بيف المكظفيف كالمرشحيف
 (.122: 2002مف ثقة المجتمع المحمي بيا )نصر اهلل,

كذلؾ مف خالؿ إدراكو  ,الكظيفي باألمافاختيار المكظؼ لسياسات فاعمة يشعر المكظؼ  أىميتيا لمموظف: .2
 تخمى عنوالمنظمة لف ت , كأف  يا كمسئكلياتياكقدرتو عمى القياـ بميام ,بيا ألحقيتو بالكظيفة كجدارتو

 .(46: 2005)المدىكف,
 :تقييم األداء 
 ذىب البعض إلى عدىا عممية تحميؿ ألداء حيث ,تقييـ األداء ىك مفيكـ متعدد الجكانب مف مختمؼ االتجاىات   

ي الحالية الت كقياس مدل صالحيتيـ ككفاءتيـ في النيكض بأعباء الكظائؼ ,العامميف لعمميـ كمسمكيـ فيو
( فيما ربط البعض 191: 2005مكانية تقمدىـ مناصب ذات مستكل أعمى )ىاشـ,ا  ك  ,يشغمكنيا كتحمميـ لمسؤكلياتيا

ميمة تحديد كقياس كادارة العامميف  األداء تنطكم عمى عممية تقكيـ إف  إذ  ,بيف تقكيـ األداء كبيف الكفاءة كالفاعمية
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أنشطة المكارد البشرية يستيدؼ  مف اميمن  الى كصفيا نشاطن كيميؿ البعض إ . (138:  2003في المنظمة )عباس,
  )200: 2003,بشكؿ فاعؿ)الييتي المنظمة يؤدم عممو فيالتأكد مف مدل ككف الفرد العامؿ 

 ,كانب الضعؼ كالقكة في نشاط الفرديتـ بمعرفة جكالذم ي ,األداء يشتمؿ عمى القياس لألداء تقييـ أف   ويرى الباحث 
ىدفيا تحسيف  ,لعامميف مف جميع الفئات المختمفةيقكـ بممارستيا ا ,عممية دكرية مستمرة كمنظمةكتعتبر ىذه ال

كمرتبطة  ,نتائج ىذه العممية يبني عمييا قرارات كظيفية تتعمؽ بمستقبؿ العامميف كالمؤسسة إف  حيث  ,األداء
 بالكظائؼ الخاصة بتنمية المكارد البشرية.

 (76: 2000عبداهلل،) أىداف عممية تقييم األداء:

 .مراقبة أداء المكظفيف طكؿ فتره الدكاـ .1
 .دفع العامميف لالجتياد في العمؿ .2
 .مكانية تثبيت المكظؼ الجديدتحديد إ .3
 .النيكض بمستكل الخدمة المدنية .4
 .تقدير صالحية أنظمة شئكف العامميف األخرل .5
 .دارية كالتنظيميةكشؼ بعض المشكالت اإل .6

 أىمية تقييم األداء: 

الشريؼ  (87: 2003)عباس كيتفؽ الباحث مع يحقؽ تقييـ األداء فكائد عديدة لممؤسسة كلمعامميف بيا     
 كمف أىميا: (178: 2004)

ة متشابكة منيا ما يتصؿ دارم فيك يتناكؿ جكانب عديدلعمميات التطكير اإل اسنا جكىرينايعد تقييـ األداء أس .1
جراء ,بالمؤسسة  العمؿ. اتكا 

 داء في الكشؼ عف القدرات كالطاقات الكامنة لدل العامميف.ـ األتسيـ عميمة تقيي .2
 .هكتطكير داء العامميفتسيـ عممية تقييـ األداء في تحسيف أ .3
 .ىـكتطكير يساعد تقييـ األداء في تحديد مدل فاعمية المشرفيف كالمديريف في تنمية أعضاء الفريؽ .4
عمى كما يساعد عمى نقؿ الفرد كظائؼ أ إلىترقيتيـ  كبالتالي يتـ ,مميفاداء عف قدرات العيكشؼ تقييـ األ .5

 الكظيفة التي تناسبو.إلى 
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كبالتالي تحديد  ,حاجات التدريبيةتقييـ األداء مف األساليب األساسية التي تستخدـ في الكشؼ عف ال تبرييع .6
 نكاع برامج التدريب كالتطكير الالزمة.أ

  خطوات تقييم األداء:

 :2008, كدرة كالصباغ )(103: 2005)ك (289: 2006كؿ مف شاكيش) مع الباحث تكافقت دراسة   
 كىي عمى النحك التالي: ( في خطكات تقييـ األداء309: 2006, كماىر)(190: 2007المغربي)ك , (261

 .تنفيذهتحديد العمؿ المطمكب  .1
 .تقييـ معايير األداء .2
 .تحديد مصادر جمع البيانات  .3
 .ساليب التقييـ تحديد أ .4
 .يـ تنفيذ التقي .5
 .التغذية الراجعة .6
 .اء التظمـر إج .7

 :التدريب والتأىيل 

ا يمكف أيضن  ,التدريب يعمؿ التدريب عمى تعديؿ السمكؾ بشكؿ فردم أك جماعي مف خالؿ مفيوم التدريب:
لدل المنظمة, كبالتالي فيك األداة  ككذلؾ التعرؼ عمى نكاحي القكة كالضعؼ ,اكتشاؼ خبرات كطاقات المكظفيف

  تحقيؽ الكفاء كالكفاية في األداء كاإلنتاج أيحسف استثمارىا كتكظيفيا تمكنت المنظمة مف التي إذا ما

( .(Khan Khan and Khan, 2011: 63 

حيث يدعـ التدريب  ,نجازيف عمى التقدـ في مجاؿ عمميـ كاإلعتبر التدريب مف أىـ العكامؿ التي تشجع العاممكيي  -
ييـ ألساليب ككسائؿ حديثة يكتكج كاستكشاؼ قدارتيـ ,د الثقة بالنفسا مف خالؿ زياكمعنكين  االعامميف مادين 

لشعكرىـ باىتماـ المنظمة بيـ  إلنجاز األعماؿ, كما كتعزز االنتماء التنظيمي لدل العامميف
 (Semeyko, 2011:1).كبتطكيرىـ

 

 



28 
 

 أىمية التدريب: 

كظفييا المنظمة تكجيو م كبالتالي تستطيع ,مف خالؿ استيدافيا لمعنصر البشرم ألم منظمة تظير أىمية التدريب  
بطريقة مرضية  ـالكاجبات المتكقعة مني عمى أداء يفقادر  ـكسابيـ الميارات التي تجعميإلما تريد تحقيقو مف خالؿ 

مكظفييا المشاركيف في عممياتيا  ةتحقيؽ غاياتيا ىك كفاء كصحيحة, كيعتبر مف أىـ عكامؿ نجاح المنظمات في
يتـ تحقيؽ رفع  التغير في التقنيات المستخدمة في العمؿ, كال يمكف أفٍ مستكيات  ج كالتكيؼ معإلنتاكقدرتيـ عمى ا

 إال مف خالؿ نظاـ تدريبي تعتمده المنظمة كتتبناه كتضعو ضمف أكلكيات ةمع التقنيات الجديد كالتكيؼ ةالكفاء
 .(37: 2013 إدارتيا )عبد الفتاح,

 الفمسفة خالؿ مف أقساـ عدة التدريب تقسيـ آليوى  إلى( 393: 2010) شيخة بكأ مع الباحث يتفؽ أنواع التدريب:
 :التدريب كراء مف المرجك اليدؼ ككذلؾ ,المنظمة تتبعيا التي كالسياسة

 لعدد المتدربيف )فردم, جماعي(. التدريب كفقنا -
 لمكاف التدريب)داخؿ مكاقع العمؿ, خارج مكاقع العمؿ(. التدريب كفقنا -
 لميدؼ )قبؿ الخدمة, بعد الخدمة(. اكفقن التدريب  -
 لميدؼ )التدريب الميارات, التدريب السمككي, التدريب بغرض تطكير معمكمات الفرد(. كفقناالتدريب  -

 مراحل العممية التدريبة:

 (159: 2011:)شاكيش,تشتمؿ العممية التدريبية المراحؿ التالية

 تحديد االحتياجات التدريبية. -
 بية.تصميـ البرامج التدري -
 تنفيذ البرامج التدريبية. -
 تقييـ برامج التدريبية. -

 عمى النحك التالي:كقد تكافقت الدراسة مع تمؾ التقسيمات ( بخصكص مراحؿ العممية التدريبية 2013) تقسـ محيرؽ

 جمع المعمكمات كتحميمييا. -
 ىداؼ التدريبية.الحتياجات التدريبية أك تحديد األتحديد ا -
 تحديد أنكاع التدريب. -
 تصميـ البرامج التدريبية. -
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 تحديد األساليب التدريبية. -
 البرامج التدريبية. تقيـ -

أىـ أساليب التدريب في األنكاع حكؿ ( 17-14: 2016الحتة) دراسة مع تناسب الدراسة الحاليةت أساليب التدريب:
  التالية:

 المحاضرة.ك  الحكار كالنقاش, -
 دراسة الحالة. -
 تمثيؿ األدكار. -
 .المحاكاة -
 ارات الميدانية.الزي -
 المباريات اإلدارية. -
 تدريب الحساسية. -
 التدكير الكظيفي. -
 التدريب عف بعد. -

 :الموارد البشرية إدارةواسترايتجيات  وظائف

قاـ الباحث بإجراء عمميات بحث مكسعة حكؿ إذا كاف ىناؾ فرؽ بيف مصطمحي )الكظائؼ كاإلسترايتجيات( فكجد   
كؿه مف مكاف عممو كدراستو كفكرة الذم تبناه  كف نفس المعنى كنفس الغرضفيـ يؤد ,عدـ كجكد أم فرؽ بينيـ

كلكف مجاؿ  الكظيفة ىي نفس اإلستراتيجية كبحسب ما فيمو الباحث مف خالؿ القراءة كالبحث أف   ,كأصؿ لو
بنى التطبيؽ يختمؼ بالنسبة لممكاف الميني المكجكدة فيو الدراسة مثالن المؤسسة الشرطية اك العسكرية تت

كظيفة المؤسسة  ذلؾ مف باب اإلتفاؽ في كجيات النظر أف, يعني اإلستراتيجيات كالعكس في المؤسسة المدنية
 ..إلخ.ككذلؾ ينطبؽ المثاؿ عمى المكارد البشرية ,ستراتيجية المؤسسةإيعني 

لمثقافة رىا تبعنا جتمعات أك مؤسسات أك غيتعتبر كظائؼ المكارد البشرية مختمفة بشكؿ عاـ سكاء كاف ذلؾ في م  
رد البشرية تتككف مف كظائؼ المكا بأف   ( 78-77: 2000عالقي)ككما يرل  ,التي يعيشيا المجتمع أك المؤسسة

كقد ساىمت التحديات البيئية المختمفة في منيا التخطيط كالتنمية كالتعكيض كعالقات المكظفيف,  ,ةنشاطات رئيس
كلقد شيدت حيث المحتكل أك مف حيث التطبيقيات, مة سكاء مف العام تطكير الكظائؼ التي تمارسيا إدارة القكل
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 ستراتيجيةإبالكظائؼ الخاصة  يسرد الباحثكعميو سكؼ  التكنكلكجيا,غير مسبكؽ في  السنكات األخيرة تطكرنا
 المكارد البشرية كىي:

  ىي:ك بشرية المكارد ال كظائؼ حكؿ( 47-43: 2003) عباسدراسة  مع تتناسبيرل الباحث أف دراستو 
ؿ تتابع سمكب العمؿ ككيفية خمؽ القيمة لكؿ عمؿ مف خالالكظيفة التي تكضح أتحميؿ الكظائؼ: كىي  .1

بالمدخالت المتمثمة بالمكارد المستخدمة كاآلالت كالمعدات كالميارات, كمف ثـ ما يمكف  إجراءاتو كمككناتو بدءنا
و ذه المخرجات سمعة أك خدمة, كمف المالحظ أن  أكانت ى اءن يؿ ىذه المدخالت إلى المخرجات سك عممو لتحك 

كمف ثـ تحديد المياـ كاألداء كالمسئكليات التي تتضمنيا كؿ  ,حالما يتـ تحميؿ تدفقات األعماؿ يتـ تصميميا
اكظيفة, كتعتبر قائمة المكاصفات البشرية المطم مف مخرجات التحميؿ  كب تكفرىا في شاغؿ الكظيفة مخرجن

 الشخصية.ى المؤىالت العممية الالزمة كالخبرات السابقة كالميارات كالسمات الكظيفي, كتشتمؿ عم
المستقبمية كم عمى تحديد االحتياجات : كتنطتخطيط القكل العاممة )تحديد االحتياجات مف القكل العاممة( .2

ا العاممة  مف خالؿ التنبؤ بالحاجة أك الطمب عمى القكل العاممة كعرض القكل مف القكل العاممة كمنا كنكعن
 الداخمية كالخارجية.

االستقطاب كاالختيار: تتضمف ىذه الكظيفة إعداد جمع كحشد مف طالبي الكظيفة ثـ تطبيؽ خطكات عممية  .3
كالتي مف شأنيا تقميص حجـ قائمة المرشحيف لمتكظيؼ مف خالؿ أدكات الفحص المختمفة لمكصكؿ  ,االختيار

 كخبراتيـ كمؤىالتيـ مع احتياجات المنظمة.إلى أفضؿ المرشحيف الذيف تتالءـ مكاصفاتيـ 
ترتبط إدارة األداء كتقكيمو: كىي العممية التي يتـ بمكجبيا قياس أداء العامميف في المنظمة كفؽ معايير  .4

كتحديد نقاط الضعؼ  ,نقاط القكة لتدعيميا يدبيدؼ تحد باألداء منيا ما يككف كمينا, كمنيا ما يككف نكعينا,
 جراءات كاألنشطة.التدريب كالتطكير كغيرىا مف اإلؿ لمعالجتيا مف خال

اإليجابية اجات العامميف بيدؼ رفع الدكافع خص اتجاىات كحش  دكافع العمؿ كرضا العامميف: الكظيفة التي تي  .5
 نحك العمؿ كالمنظمة.

طة اليجابية المرتبإكساب العامميف الميارات كالمعارؼ كاالتجاىات إ عمميةً تدريب كتطكير العامميف:  .6
 داء المستقبمي.الي أك تحسيف األداء الحلممساىمة في تصحيح االنحرافات في األ ؛بكظائفيـ

كتقدميـ باعتبارىـ التخطيط كالتطكير الميني: الجيكد الرسمية كالنظامية التي تساعد العامميف في تطكرىـ  .7
قية إلى المكاقع األعمى أك إثراء ىذه البرامج تتيح الفرصة لمعامميف لمتر  في المنظمة, حيث إف   مكردنا حيكينا

 كظائفيـ الحالية.
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بالكظائؼ األخرل لتحديد العدالة الداخمية كالخارجية  ساأنظمة األجكر كالركاتب: تحديد قيمة كؿ كظيفة قيان  .8
 كالكصكؿ إلى األجكر كالركاتب التي تستحقيا كؿ كظيفة.

تميز الذم يتجاكز المعدالت القياسية المحددة, أنظمة الحكافز: تحديد الحافز أك المقابؿ العادؿ لألداء الم .9
 ككذلؾ نكع الحافز الذم يتناسب مع حاجات كدكافع العامميف.

أنظمة الفكائد: ىي المقابؿ غير المباشر لمعامميف كعكائميـ كيرتبط ىذا المقابؿ بشكؿ أساسي بعضكية  .10
 العامميف في المنظمة.

 ,لحاجات اإلنسانية كاالجتماعية لمعامميف في المنظمةعالقات العمؿ: كىي السياسات المصممة لتكفير ا .11
قامة االتصاالت كالتفاعالت السممية بينيـ كبيف اإلدارة مف جية كبينيـ كبيف النقابات العمالية مف جية  ,كا 

 أخرل.
كتعكس ىذه  ,لمنظمةفي ا يـكالتزاماتالعامميف: تركز ىذه الكظيفة عمى تحديد حقكؽ العامميف انضباط .12

كبيا دارة كعدالتيا في تحديد الحقكؽ كعدالة اإلدارات التأديبية المتبعة تجاه المخالفات التي يرتدعـ اإلالكظيفة 
ا  عف القكاعد كالنظـ. العاممكف كالتي تعتبر خركجن

السالمة المينية كاألمف الصناعي: البرامج التي تركز عمى صيانة العامميف مف المخاطر كاألمراض التي  .13
 لعمؿ.يتعرضكف ليا في ا

  ( وظائف الموارد البشرية عمى النحو التالي:38-22: 2012)نعيمذكر و 
التدريب: تعد العممية التدريبية الركيزة األساسية لممكارد البشرية في المؤسسات, لذا كاف التدريب مكضع  .1

ما لو مف لمعانيو اىتماـ الباحثيف كالمخططيف في مختمؼ المستكيات اإلدارية, كقد تعددت مفاىيـ التدريب ك 
 أىمية كما يحققو مف أىداؼ لالرتقاء باألداء.

نيا إالقريب بالبساطة كالسيكلة, حيث  ية لمفرد في العاـالكظيف ه: تميزت الحياةكتطكير تنمية المسار الكظيفي .2
 نظمةعميـ المناسب, ثـ يعمؿ  في منفسو مف أجمو بالحصكؿ عمى الت د  عً كظيفي معيف, يي  اختياره لمجاؿو  دى عى تى لـ تى 

 (.295: 2004يرتقي في السمـ اإلدارم مف خالليا, ثـ بعد ذلؾ ينيي خدمتو عند سف المعاش)حسف, ,معينة
ألداء العامميف فييا إذا أرادت االستفادة منيـ بشكؿ  ادكرين  اتجرم تقييمن  تقييـ األداء: تحتاج كؿ منظمة أفٍ  .3

و في كظيفتو الحالية مف مراجعة أدائ د  بي دة, الظيفة جديترشيح شخص لمترقية عمى ك  احتاجتسميـ, فمثالن إذا 
ذا أرادت تكميفو بميمة حساسة تتطمب خ صائص معينة تحتاج لتقدير استحقاقو لمترقية كتأىيمو لمكظيفة جديدة, كا 

 ,و السابؽ لتقدير تمتعو بالخصائص المطمكبة, كىذا يتطمب أف يتـ تقييـ أدائو بطريقة منظمةمراجعة سجؿ أدائ
 (.377: 2004)برنكطي, إلييا عند الحاجةبخالصة ىذه التقييمات في سجالتيـ لمرجكع  كأف تحتفظ
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 :الموارد البشرية إدارة أىمية

, فيي يفعشر كالتكتسب المكارد البشرية كإحدل كظائؼ المنظمة العصرية أىمية كبيرة في القرف الحادم    
, حيث يرل المبألىـ كأغمى أصك  ستراتيجيةإ يا ذات أىمية ( أن  15: 2012كمبي )األك يضيف, ؿ المنظمات اليـك

بالغة في المنظمات شأنيا في ذلؾ مثؿ باقي اإلدارات المكجكدة في المنظمة, كالتي تؤثر عمى مردكديتيا المالية, 
 كمكانتيا االقتصادية, كتظير أىميتيا مف خالؿ العناصر التالية:

ثركة أم دكلة تنبع مف قدراتيا عمى تنمية  ف  إإذ  ,ة في اإلنتاجد البشرية مف أىـ العناصر الرئيسالمكار  -
 مكاردىا البشرية.

العنصر البشرم ىك المحرؾ األساسي لمنشاط االقتصادم, فيك المسئكؿ عف مستكل األداء باعتباره  -
 مكانيات المادية لممجتمع.مؿ المشترؾ في تحريؾ القدرات كاإلالمحرؾ كالعا

يمكف مف خالؿ المنظمة تحقيؽ مكافآت طكيمة  ف تدريبو كتنميتوحسأي  االعنصر البشرم ىك استثمار, إذ -
 األجؿ لممنظمة في شكؿ زيادة االنتاجية.

يكلي  ( تكجد مجمكعة مف المبررات التي دفعت العالـ بمؤسساتو المختمفة أفٍ 34-33: 2011كلي )كيرل الف  
 :اتالمكارد البشرية اىتمامان خاصان كعناية فائقة, كلعؿ أبرز ىذه المبرر 

كبر حجـ المؤسسات أدل إلى زيادة التدخؿ الحككمي في تكجيو النشاط الخاص بعمؿ المؤسسات المختمفة  -
 يمة بيف إدارة المؤسسات كالعامميف.مف أجؿ تكليد عالقة حم

نتاجية تتكقؼ عمى تحسيف استخداـ المكارد زيادة اإل المسئكليف في كافة المستكيات اإلدارية أف   إدراؾ -
 البشرية.

دارة المؤسسة.نامي االتجاه اإلنساني في اإلت -  دارة, كالذم ركز عمى قضية التعاكف بيف العامميف كا 
 نتاجية, كبالتالي تزداد الربحية.المكارد البشرية مف أجؿ زيادة اإلظيكر تشريعات جديدة تحاكؿ االرتقاء ب -
يا تعد أىـ البشرية, عمى اعتبار أن   بالمكارد اتحقيؽ النمك, كالسعي نحك االستقرار االقتصادم يتطمب اىتمامن  -

 المداخؿ لمنمك االقتصادم.
عمى  اىـ في حماية مصالح العمؿ كالحصكؿظيكر ىذه النقابات س ف  إزيادة قكة النقابات العمالية حيث  -

 مزيد مف الضمانات االقتصادية كاالجتماعية لمعمالة.
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نتاج, فأصبحت إلة حدكث تغيير في أساليب انتاج حيث ترتب عمى التطكرات التكنكلكجيإلتطكير أساليب ا -
تستخدـ اآلالت ذات التكنكلكجيا المتطكرة, كمثؿ ىذه اآلالت أصبح تشغيميا يحتاج إلى نكعية جديدة مف 

 العمالة, كأنماط جديدة مف عالقات العمؿ.
عمى استغالؿ  المجتمعية, عمى اعتبار أف رأس الماؿ البشرم ىك القادرتعد المكارد البشرية مدخؿ لمتنمية  -

 نتاجية ممكنة كبأقؿ التكاليؼ.إلتحقيؽ أفضؿ  كافة المكارد البشرية
 تشمؿ المكارد البشرية المحدد األساسي لإلنتاج كالتنمية. -

االقتصادية مف بينيا ما يمي:  المزاياتعد أىمية المكارد البشرية في المنظمات مف خالؿ تحقيؽ العديد مف  
 (22: 2008)المكسكم,

د خبرات متخصصة في المكارد البشرية قادرة كمؤىمة عمى استقطاب أفضؿ العامميف لشغؿ الكظائؼ كجك  إف   -
نتاجية المنظمة كيعزز مف مركزىا االقتصادم كأرباحيا إالشاغرة, ثـ الحفاظ عمى ىذه العناصر, سيزيد مف 

 مف األجؿ الطكيؿ.
مف خالؿ تبني برامج لممكارد البشرية تساىـ قدرة المنظمة عمى تكفير مناخ تنظيمي صالح لمعمؿ, كذلؾ  إف   -

مى رضاىـ الكظيفي كىذا في تحفيز العامميف, كتدفعيـ إلى بذؿ المزيد مف قدراتيـ سينعكس بدكف شؾ ع
 .نتاجيتيـ, كمف ثـ زيادة فعالية المنظمةسيزيد مف إ

قكيـ األداء كالتدريب المعالجة الصحيحة كالعادلة لمشاكؿ محتممة في مجاالت االختيار كالتعييف كت إف   -
تدني معدالت األداء أك انخفاض كالترقيات, ستكفر تكاليؼ محتممة ناجمة عف سرعة دكراف العمؿ ك 

 نتاجية.اإل
باىظة في قضايا قانكنية قد يمجأ إلييا  ة لممكارد البشرية تكفر عمى المنشآت تكاليؼى اإلدارة الناجح إف   -

 منح العالكة, أك التجاكزات في الترقيات. ما في حاالت الفصؿ أك عدـالعامميف السيٌ 

 ( أن أىمية الموارد البشرية تكمن في النقاط التالية:238: 2005) ويرى عقيمي

 نتاج عف طريؽ ضماف التدريب ألداء األفراد لمعمؿ بكفاية كفعالية.الزيادة في اإل -
 اآلالتيدر في مكارد معينة مثؿ تتكبدىا المؤسسة نتيجة التغير أك ال االقتصاد في النفقات التي يمكف أفٍ  -

 كالمعدات كالمكاد...إلخ.
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األفراد بالميارات كالقدرات التي تساعدىـ  د  تكفير الدكافع الذاتية لمعمؿ, كذلؾ عف طريؽ مى ك تحفيز األفراد  -
عمى القياـ بمستكيات األعماؿ التي تككؿ إلييـ, أضؼ إلى ذلؾ الميارات الجيدة كالجديدة التي تعزز مف 

 لدل األفراد كتؤىميـ بالتالي لالرتقاء كاستالـ كظائؼ عميا. كمكانتوة العمؿأىمي
نتاج المؤسسة لمشاريعيا المختمفة كبما يكفر االستقرار الكظيفي لألفراد ستقرار في دكراف العمؿ بما يؤمف إا -

 نتاجية.ت كشركط مختمؼ مشاريع المؤسسة اإلالمدربيف عمى تمبية حاجا

 ية الموارد البشرية تتمثل في النقاط التالية:أىم يرى الباحث أن  

التنفيذييف بكؿ الجكانب التي تتعمؽ بالعامميف في المنظمة, مف  يرييفتعمؿ عمى تقديـ اإلرشاد كالٌنصح لممد -
دارتيا باإلضافة لحٌؿ المشكالت في المنظمة  .أجؿ مساعدتيـ في رسـ السياسات كا 

يمية بكاسطة الكسائؿ المتعٌمقة بالعامميف, كالمؤشرات لقياس كفاءة تيساىـ في تشخيص الكفاءة كالفعالية التنظ -
 األداء كااللتزاـ بالعمؿ. 

 التنفيذييف في الكشؼ عف المشاكؿ كالصعكبات التي تؤٌثر بأداء العامميف كفعالية المنظمة.  يريفتساعد المد -
نتاجية  - أعمى, كنذكر مف ىذه اإلجراءات: تكفير اإلجراءات التي ليا عالقة بالعامميف مف أجؿ ضماف أداء كا 

دارة األجكر كالركاتب, كالكصؼ الكظيفي, كالخدمات, كغيرىا.   إعداد كتييئة المكظفيف, كا 
دارية بالمنظمة بكاسطة ككذلؾ المستكيات اإل ,تحقيؽ التنسيؽ بيف كٌؿ النشاطات المتعٌمقة بالمكٌظفيف -

 .ىذه النشاطات مف قبؿ اإلدارات التنفيذيةفي المناقشة 

 : الموارد البشريةإدارة أىداف 

ا في كؿ المنظمات عمى اختالؼ أنكاعيا كأحجاميا, كيتكقؼ نجاح المنظمات كحيكين  ميتمنا يشكؿ األفراد عنصرنا  
داراتيـ لذلؾ ,لتي يتـ بيا الحصكؿ عمييـافي تحقيؽ أىدافيا عمى الطريقة  يجب عمى المنظمات التعامؿ مع ك  ,كا 

يـ المصدر األساسي لإلبداع كالتميز كالنجاح كتككيف قكة عمؿ مستقرة كفعالة كقكل بشرية العامميف مف منطمؽ أن  
كمبي, )المبيضيف, األقادرة عمى العمؿ كراغبة في تشكيؿ قكة الدفع األساسية لممنظمة في الكقت الحاضر, كيرل 

  :أىداؼ المكارد البشرية تتمحكر في ىدفيف أساسيف مترابطيف ىما أف   (16: 2012

 نتاجية كمخرجاتيا.ؿ العالقة بيف مدخالت العممية اإلالكفاءة: كذلؾ مف خال -
فساح المكارد البشرية, كذلؾ مف خالؿ إ جراءات الخاصة بالتعامؿ معدالة: كذلؾ مف خالؿ القرارات كاإلالع -

 المجاؿ لمعامميف في اتخاذ القرارات األساسية في المنظمة.
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 أىداف الموارد البشرية تتمحور في النقاط التالية: ( أن  35-33: 2009) ويرى السالم

ؽ كأقؿ نتاج السمع أك الخدمات بأحسف الطر فاء في مختمؼ الكظائؼ مف أجؿ اكٍ الحصكؿ عمى األفراد األى  -
 التكاليؼ كتحقيؽ الميزة التنافسية.

النكعية المحددة ر الكمية ك نتاج السمع أك الخدمات كفؽ المعاييادة القصكل مف جيكد العامميف في إاالستف -
 .مسبقنا

 بيئة التنافسية.المتالحقة في التحقيؽ انتماء العامميف مف خالؿ تدريبيـ لمكاجية التغيرات  -
 تكفير بيئة عمؿ جيدة تمكف العامميف مف أداء عمميـ بصكرة جيدة, كتزيد مف إنتاجيتيـ كمكاسبيـ المادية. -
دث العمؿ الصناعية مياـ التي تعرضيـ لحكامميف كتتفادل الاإيجاد سياسات تمنع سكء استخداـ الع -

 ة.ينكاألمراض المي
تحقيؽ العدالة كتكافؤ الفرص لجميع العامميف في المنظمة مف حيث الترقية كاألجكر كالتدريب كالتطكير  -

 عندما يصبحكف مؤىميف لذلؾ.
ا -  كجكد ضماف اجتماعي كصحي جيد. يتكقع العاممكف أيضن
كتكصيؿ آرائيـ كمقترحاتيـ لممسئكليف  ,تي يحتاجكنيا بغرض أداء أعماليـتزكيد العامميف بكؿ البيانات ال -

 قبؿ اتخاذ قرار معيف يؤثر عمييـ .
 االحتفاظ بالسجالت المتعمقة بكؿ شخص يعمؿ في المنظمة كبما ينسجـ كطبيعة عممو. -

تحقيؽ أىدافيا كأىداؼ استمرار تكفير المكارد البشرية ألم منظمة بالكـ كالكفاءة مف أجؿ تمكينيا في  إف     
يمكف استنباط عده أىداؼ تسعى المكارد البشرية لتحقيقيا في أم منظمة كىي: العامميف كالمجتمع بكفاءة كفعالية, 

 (30: 2003)زكيمؼ,

 ,دارات األخرلكظيفتيا بشكؿ مترابط مع باقي اإل تؤدم إدارة المكارد البشرية كىي أفٍ  األىداف التنظيمية: -
 إلرشاد فيما يتعمؽ بشؤكف األفراد.كتقديـ النصح كا

كىي األىداؼ الخاصة باألفراد العامميف حيث تسعى إدارة المكارد البشرية إلشباع  :األىداف اإلنسانية -
رغبات كحاجات العامميف بكصفيـ العنصر األىـ في العممية اإلنتاجية, كمف ىذه األىداؼ إتاحة فرص 

تاحة ظركؼ عمؿ منشطة ليـ تسمح بزيادة دخكليـتقديـ األفراد في مجاؿ أعماليـ مف خالؿ ت  ,ييئتيـ كا 
الستخداـ الطاقات البشرية كحمايتيا مف األخطار بما يتمشى مع باإلضافة إلى تكفير سياسات مكضكعية 

 كرامة اإلنساف.
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كىي تحقيؽ األىداؼ لممجتمع مف تشغيؿ لألفراد حسب قدراتيـ, بما يتناسب مع  األىداف االجتماعية: -
 يف كالتشريعات الخاصة بالعماؿ كحمايتو مف األخطار.القكان

تسعى ك  ,أىداؼ المكارد البشرية ىي أىداؼ تعتمد عمى االحتفاظ بأشخاص جيديف أف   لمباحثمما سبق يتضح     
ىذه  عد  كتي  ,كتدفعيـ لمعمؿ ,المكٌظفيف في المنظمة أك المؤسسةلتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الكفاءة في أداء 

رفع الركح المعنكية لمعامميف لتحفيزىـ عمى ك  ,كنكعية حياة العمؿ كاإلذعاف القانكني ,نتاجيةتمثؿ اإل اأىدافن األىداؼ 
تنمية المكارد , كالعمؿ عمى تحقيؽ التنافس اإليجابي بيف المكارد البشرية لألفضؿ, كتعمؿ عمى االلتزاـ كالتقٌيد بالعمؿ

تحقيؽ أكبر قدر مف ك  ,مكافأة العامميف عمى اإلنجاز, ك ياكتعيينةجذب أحسف المكارد البشريك  ىاكتطكير البشرية
كالتي ترتبط كتتفاعؿ فيما بينيا لتحقيؽ غايات البقاء  ,االنسجاـ في العمؿ لرفع مستكل اإلنتاجية ككذلؾ األداء

 .كالنمك كالتنافسية كالربحية كالمركنة

 :الموارد البشرية إدارة معوقات

أىـ المعكقات التي تعاني منيا المكارد البشرية في أغمب المنظمات  خالؿ عممو أف  كمف  يرى الباحثبشكؿ عاـ 
 تتمثؿ في النقاط التالية:

 .البشريةمسؤكؿ المكارد  مع كأمع بعضيـ  المؤسسةفراد أعدـ التعاكف بيف  -
في  ختصاصاالعدـ كجكد ذكم لبرز المعكقات كتعد مف أ ,في انتقاء المكظفيف البشريةىناؾ أخطاء لممكارد   -

المؤسسة قادريف عمى  ىداؼأل االمكظفيف األكفاء كفقن  الختيارب العيف الثاقبة كالفاحصة احالمكارد البشرية أص
 .تحقيقيا

 .لممكظفيف اإلدارةلممكظفيف كسكء تقييـ  اإلدارة عدـ متابعوى  -
مف طرؼ  كأ المحسكبية كأباالعتماد عمى الكاسطة  كحساسةشخاص غير أكفاء في مناصب عميا أكضع   -

 .مسؤكليف شخاص كبار أكأ
 .كبر العكائؽ لتطكر المكارد البشريةأمف  وعدم أكقراطية كالنمطية المصحكبة بقمة التدريب ك ر يتعتبر الب -
فضؿ أ ىكماىي متطمبات بيئة العمؿ الجيدة لمحصكؿ عم ,ا كماىي مياراتيـعدـ فيـ شخصيات المكظفيف جيدن  -

  .النتائج
 .المادية التنمية مشركعات بميزانيات مقارنتيا تـٌ  ما إذا البشرية التنمية لمشركعات صصتخ التي الميزانيات قمة -
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كعدـ  ,دارة بقراراتياك تعنت اإلأدارة كالعامميف سكء الفيـ بيف اإل ىلإسباب كغيرىا تؤدم ألىذه ا ف  أكيرم الباحث   
 . العدؿ بيف المكظفيف
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 المبحث الثاني:

 ازــــــة لإلنجـــدافعيـال

 : وطئةت

كعمـ  في مجاالت المكارد البشريةلقد برزت دافعية اإلنجاز في السنكات األخيرة كأحد المعالـ المميزة لمدراسة    
كتعتبر بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف نقطة بارزة  ,داريةالنفس كغيرىا مف العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية كاإل

الدافع لإلنجاز نحك الرغبة في األداء الجيد كتحقيؽ , ك اكدافعية اإلنجاز خصكصن  االدافعية عمكمن  مكضكعفي دراسة 
 ممة لمنجاح المدرسي, كيكصؼ األفراد ذك ميالمككنات ال مف النجاح, كىك ىدؼ ذاتي ينشط كيكجو السمكؾ, كيعتبر

كثير مف  كبير مف النجاح في رو دٍ عمى قى يـ يميمكف إلى بذؿ محاكالت جادة لمحصكؿ نجاز المرتفع بأن  افع اإلدك 
تككف نتيجة خكاص النظاـ االجتماعي, فقد تنشئ تنساف جكانب معينة مف شخصية اإل ف  إالمكاقؼ المختمفة. حيث 

األفراد بدافعية قكية لإلنجاز كالنجاح, أك دافعية نحك الثركة أك المنزلة في المجتمع, كقد تككف بكيفية أخرل بحيث 
 أطفاليا بحاجة أضعؼ إلى االنجاز كالنجاح.نجدىا تنشئ 

كذلؾ لمساىمتيا في تفسير كثير مف المشكالت السمككية التي  ؛الدافعية مف أىـ مكضكعات عمـ النفس عد  كتي    
, كيجمع معظـ المتخصصيف بالدراسات النفسية أف سبب النشاط ساف عندما يتضح لنا معرفة دكافعوتصدر عف اإلن

كثرة الدكافع كاالىتمامات لدل االنساف, فتعدد مثؿ ىذه الحاجات أك  إلىعكد بالدرجة األكلى اإلنساني كتنكعو ي
نماط كالخيارات السمككية التي يقكمكف بيا بغية تحقيؽ عيا لدل الفرد يعمؿ عمى تنكيع األغبات كتنك الدكافع أك الرٌ 

 (.289:2002كالينداكم, أىداؼ معينة أك إشباع دكافع معينة )الزغمكؿ

 مفيوم الدافعية:

, فأداء الفرد ألم نشاط أك سمكؾ معيف بمكضكع الدافعية لو أىمية كبيرة االىتماـ الكبير مف طرؼ الباحثيف إف    
اىتمامنا بمكضكع الدكافع في  , كبصكرة عامة فإف  دد استجابتو نحك إصدار سمكؾ معيفيتكقؼ عمى كجكد دافع يح

مكف استغالليا كاستخداميا لتحسيف االتجاىات النفسية كاالجتماعية ات يي مجاؿ العمؿ ييدؼ إلى الكقكؼ عمى مؤشر 
 (Motivationكمفيكـ الدافعية ) (Motiveيحاكؿ بعض الباحثيف التمييز بيف الدافع )ك  ,في ىذا المجاؿ يفلمعامم

ف, أما في حالة الدافع ىك عبارة عف استعداد الفرد لبذؿ الجيد أك السعي في سبيؿ تحقيؽ ىدؼ معي عمى أساس أف  
غـ مف محاكلة "عممية نشطة" كعمى الرٌ ذلؾ يعني الدافعية باعتبارىا  دخكؿ ىذا االستعداد حيز التطبيؽ الفعمي فإف  
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ليو خميفة "فالمفيكماف لبعضيما البعض, إليا, كىذا ما يشير  اال يكجد مبررن و البعض التمييز بيف المفيكميف فإن  
ف  , ك اسية لمسمكؾ المدفكع"فكالىما يعبر عف المالمح األس ( ليا جذكر مف الكممة Motivationدافعية ) كممة ا 

في عمـ النفس حيث تشتمؿ دراسة الدافعية عمى محاكلة   (Move)التي تعني يدفع أك يحرؾ (Movere)  الالتينية
 .67:2000-68)ك السمكؾ )خميفة, أتحديد األسباب أك العكامؿ المحددة لمفعؿ 

كجو كذلؾ بحسب الت ,المتناكلة ليذا المكضكع مفاىيـفي ال و يكجد اختالؼأن   يجد الباحث ىميةكنظرا ليذه األ 
 التطرؽ لبعض منيا: الباحث حاكؿ يدارس, كس ؿ  كي كاإلطار النظرم لً 

دراكو لألمكر كاألشياء, كما تكجو السمكؾ اإلنساني تعرؼ بأن   :فالدافعية - يا قكة دافعة تؤثر في تفكير الفرد كا 
 .(14: 2012) يكنس,  يشبع حاجاتو كرغباتوك اليدؼ الذم نح

ن  يا تككيف فرضي ال يمكف مالحظتوبأن   :العناني تحدثتو  - ما يستنتج مف األداء الظاىر الصريح لمكائف , كا 
 .(125:  2008)العناني , الحي أك مف الشكاىد السمككية لمفرد

ارية ذلؾ النكع مف اتجاه معيف كما يسبب استمر , كيكجيو في نيا كؿ ما يحرؾ السمكؾأعمى  :وعرف كمال -
 .( 109:  2007, )كماؿ السمكؾ

يا عممية يتـ بمقتضاىا إثارة نشاط الكائف الحي كتنظيمو كتكجييو إلى ىدؼ بأن   (1949)ىب،  وذكر -
 (.16: 2008)غبارم, يا حافز داخمي تكجو السمكؾ نحك بعض الغايات( أن  1997كيرل ككني), محدد

مف داخؿ الكائف ىي االستثارة الداخمية النفسية التي تنبعث  :الدافعية ف  أ (44: 2014عون، ويرى )أبو -
 في تحقيؽ مراده كالكصكؿ إلى أىدافو كتحقيؽ طمكحاتو. الحي, ليؤدم دكرنا فاعنال

درجات  إلىلى الكصكؿ إيا ىي رغبة ممحة داخؿ الفرد تدفعو بأن   الدافعية: (96: 2013عرف )الجندي، و  -
التحديات, كالتفكؽ يؤدم بو الى العمؿ لمتغمب عمى العقبات كالسيطرة عمى  لية مف االمتياز كالتفكؽ مماعا

نياء المياـ التي بدأىا بطريقة منظمة كسريعة, كما تتأثر تمؾ الرغبة بالعكامؿ إصرار عمى عمى الذات كاإل
 النفسية كاالجتماعية التي ساىمت في ظيكرىا.

ىي الرغبة في األداء الجيد كتحقيؽ النجاح, كىك ىدؼ ذاتي  أن الدافعية:( 8:2012ذكر )أبو ضيف، و  -
 مة لمنجاح في العمؿ .يمينشط كيكجو السمكؾ كيعبر عف المككنات ال

بأنيا حاجة داخمية تدفع الفرد لبذؿ أقصى مجيكد لديو لمتغمب  الدافعية: (11:2007ويعرف )أبو شقة،  -
 قيؽ األىداؼ كالتفكؽ.كالسعي لمكصكؿ نحك تح ,عمى العقبات
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رغبة في النجاح كالفكز كتحقيؽ  السبؽ عمى ىي ال الدافعية: لى أن  إ 2007 :73)وتشير )المزروع،  -
تماـ األعماؿ عمى كجو مرضو في الكقت المحدد, بحيث تعكد ىذه األعماؿ عمى الفرد بشعكر اآل خريف, كا 

 الرضا عف الذات, كتزيد مف ثقتو بنفسو.
 ,لى تحقيؽ ىدؼ معيفإيا حالة استثارة كتكتر داخمي تثير السمكؾ كتدفعو بأن   (P.T.Youn) يونج ياويعرف -

ا في كؿ أحكاؿ الدافعية: بأنيا خاصية ثابتة, كمستمدة, كمتغيرة, كمركبة, كعامة تمارس تأثيرن  سمكماكيعرؼ 
 .(2000 : 69 -70)خميفة,  الكائف الحي

 ض العناصر األساسية لمدافعية وىي:ويمخص الباحث من خالل التعريفات السابقة بع

 .)تؤثر في تفكير الفرد, تككيف فرضي ال يمكف مالحظتو, حاجة داخمية, كؿ ما يحرؾ السمكؾ( :قوة دافعة .1
داخمية النفسية التي تنبعث مف  ,)نشاط الكائف الحي كتنظيمو كتكجييو إلى ىدؼ محدد ثارةاإل االستثارة و  .2

 .السمكؾ( افاخمي تثير داخؿ الكائف الحي, استثارة كتكتر د
 .) داخؿ الفرد, الرغبة في النجاح, ىدؼ ذاتي, كيعبر عف المككنات اليامة لمنجاح( رغبة ممحة .3

ىك عبارة عف حالة كقكة نفسية أك إثارة داخمية افتراضية تعمؿ عمى تحريؾ  مفيوم الدافعية: ويرى الباحث أن    
, أك القكة التي تحرؾ السمكؾ مف خالؿ ممارسة السمكؾ تظير )داخؿ الفرد( ما نحك إشباع حاجة وكتكجييالسمكؾ

 كتؤثر عمى التفكير لتحقيؽ اليدؼ الذاتي المطمكب.

 : بعض المفاىيم المرتبطة بالدافعية

 يز بيف الدافعية كبعض المفاىيـ ذات الصمة بيا نذكر منيا ما يمي : ييمكف التم

 :الحافز -

 في حالة مف التييؤ كاالستعداد لالستجابة لجكانب معينة في البيئة ىك حالة مف التكتر تجعؿ الكائف العضكم   
التي تصحب بعض المعالجات الحافز يشير إلى العمميات الداخمية الدافعة  يرل حسيف أف  ك  ,(61: 2001)الحمك, 
ز عمى كتؤدم بالتالي إلى إصدار السمكؾ, كيرادؼ البعض بيف مفيكـ الدافع كمفيكـ الحاف ,بمنبو معيفالخاصة 
 كؿ منيما يعبر عف حالة التكتر العامة نتيجة لشعكر الكائف الحي بحاجة معينة, كفي مقابؿ ذلؾ فإف   أساس أف  

ستخدـ مفيـك الحافز أقؿ عمكمية مف مفيكـ الدافع, حيث يي  ىناؾ مف يميز بيف ىذيف المفيكميف عمى أساس أف  
في حيف يقتصر مفيـك الحافز لمتعبير عف الحاجات  ,ةالدكافع لمتعبير عف الحاجات البيكلكجية كاالجتماعي
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ترجمت في شكؿ حالة سيككلكجية تدفع  الحافز كالدافع يشيراف إلى الحاجة بعد أفٍ  البيكلكجية فقط, كبكجو عاـ فإف  
 (.27: 2000الفرد إلى السمك في اتجاه إشباعيا) خميفة,

 : الحاجة -
يزكؿ متى  لعكز كاالفتقار تقترف بنكع مف التكتر كالقمؽ ال يمبث أفٍ يا حالة مف النقص أك  ااألصؿ في الحاجة أن  
(, كبناءن 1999:4)جمجكـ, اا أك خارجين ا, داخمين ا أك معنكين النقص, سكاء كاف ىذا النقص مادين قضيت الحاجة كزاؿ 

 .القمؽ ع مفالحاجة تعتبر حالة مف النقص كالعكز, كاالفتقار كاختالؿ التكازف تقترف بنك  عمى ذلؾ فإف  
  (.61: 2001)الحمك,

  الغريزة : -
ى أشياء مف نكع يدرؾ كينتبو إل , يدفع الفرد إلى أفٍ داد فطرم نفسي جسميعيا : استيعرفيا " ممؾ دكجاؿ " بأن  

 .( 130: 2008اني , ن) الع, أك يحاكؿ ذلؾ عمى األقؿاا معينن , ثـ يسمؾ نحكىا سمككن ىا بانفعاؿء, كيشعر إزامعيف
 : الباعث -
كيتكقؼ ذلؾ عمى ما يمثمو اليدؼ الذم يسعى الفرد  ,عبارة عف مثير خارجي يحرؾ الدافع كينشطوىك   

ف  ك  ,لتحقيقو ينشأ الدافع الذم  لدل الكائف الحي نتيجة حرمانو مف شيئ معيف, كيترتب عمى ذلؾ أفٍ  الحاجة تنشأ ا 
 (.14: 2011دة,يعبئ طاقة الكائف الحي, كيكجو سمككو مف أجؿ الكصكؿ إلى الباعث)شحا

 : تصنيف الدوافع

 ,تعددت التصنيفات المقدمة مف طرؼ الباحثيف ألنكاع الدكافع المختمفة , كمف بيف ىذه التصنيفات تصنيؼ خميفة  
 : ـ الدكافع إلىكالذم قسٌ 

 : دوافع االستيالكيةالتصنيف الذي يميز بين الدوافع الوسيمة وال -1
 .إلى الكصكؿ إلى دافع آخر إشباعو فالدافع الكسيمي : ىك الذم يؤدم- أ
 : ىك اإلشباع الفعمي لمدافع ذاتو.كالدافع االستيالكي- ب

 تصنيف الدوافع وفقا لمصدرىا  تقسم إلى :  -2
 : تتمثؿ في دكافع الجكع كالعطش كالجنس ...دكافع الجسـ- أ
 : كىي التي تعمؿ عمى المحافظة عمى صكرة مفيـك الذات.دكافع إدراؾ الذات- ب
 ( 84:  2000كالتي تخص العالقات بيف األفراد. ) خميفة ,  :الدكافع االجتماعية- ت

 : ا لنظرية " ماسمو " في الدافعية اإلنسانيةتصنيف الدوافع طبقً  -3
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 السكف .ك , الماءك , اليكاءك , فسيكلكجية : كالحاجة إلى الطعاـ حاجات- أ
 .ةكالنفسي: الحاجة إلى بيئة آمنة كخالية مف األضرار المادية حاجات األمف كالسالمة- ب
 حاجات االنتماء كالميكؿ : تتمثؿ في الحاجة لمقبكؿ مف طرؼ اآلخريف.- ت
مكاناتو حاجات تحقيؽ الذات : حاجة الفرد ألفٍ - ث   يحقؽ ذاتو, كذلؾ مف خالؿ استغالؿ كافة قدراتو كا 

 (. 69:  2001الحمك,)
 : وتتمثل في ا: وىو التصنيف األكثر شيوعً تصنيف الدوافع في ضوء المنشأ -4
في: )دافع الجكع , دافع  سمي بالدكافع الفطرية, تتمثؿ, تا بياالفرد مزكدن ىي استعدادات يكلد  :دوافع أولية- أ

 .(64:  2009)الخالدم,(العطش, دافع الجنس, دافع األمكمة
: ىي الحاجات النفسية المكتسبة مف البيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد كالحاجة إلى  دوافع ثانوية- ب

 (.211: 2009) كفافي,  المكانة االجتماعية الحب كالحاجة إلى

 ين مفيوم الحاجة والدافع والباعث( يوضح العالقة ب2شكل رقم)
 

   
 
 

 

 

 2000 :79))خميفة, المصدر: 

 عالقة الدوافع بالسموك:  
, لكؿ فرد قدرات معينة تختمؼ عف اآلخر, كما تختمؼ عند الفرد الكاحد فيي تزداد في جانب كتقؿ في جانب آخر 

يبذؿ الفرد كؿ قدرتو  قدرات الفرد تمثؿ في بعض األحياف أقصى ما يستطيع القياـ بو في مكقؼ ما, كقد ال كما أف  
في المكقؼ  سمككومف ىذه القدرات, كيتضح ذلؾ مف خالؿ  اقؼ في الحياه, بؿ قد يستعمؿ جزءن في جميع المكا
, كاألفراد ال يقكمكف اا معينن ى الدافع الذم يجعمو يسمؾ سمككن مكيتكقؼ استخداـ الفرد لقدراتو األدائية ع ,الذم ىك فيو
كف عندىـ ىدؼ كراء قياميـ بالعمؿ, فإذا أمكف التحكـ  في دكافع األفراد يمكف التحكـ في سمككيـ يبالعمؿ ما لـ 

 الحاجة

توجيو 
 السموك

 الدافع

تعبئة 
 الطاقة

إشباع 
 الحاجة 
وخفض 
 الطاقة

 اإلحباط

 الباعث
 "اليدف"
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كل التي القي كالدكافع تشكؿ  ,السمكؾ في حركة كتغيير مستمريف بما يجعميـ يسعكف إلى بذؿ جيكد أكثر, كيالحظ أف  
 عمى الدكافع مف السمكؾ الذم يقكـ بو الفرد االستدالؿكيمكف  ,تحفز لسمكؾ  لمحركة كتبعث الطاقة فيو

 (.55: 2006)السامرائي,
كيحدد الكجية التي يأخذىا النشاط في سبيؿ الكصكؿ إلى اليدؼ كتحقيقو, لذا  ,النشاط كيحركو كالدافع يستثير  
إلى ىدؼ معيف(  كتكجيوك استعداد داخمي يكجد لدل الفرد حالة مف التكتر تستثير السمكؾ الدافع )طاقة كامنة أ فإف  

فمكؿ مكقؼ ينشط في الدافع المحرؾ كالمكجو لمسمكؾ لذا يرتبط ىدؼ الفرد كما يقـك بو مف نشاط بدكافعو كحاجاتو, 
 جانبيف ىما:

 يعبر عف حالة داخمية في الفرد يطمؽ عمييا حاجة أك رغبة. ذاتي: -
كالذم يؤدم الكصكؿ إليو كتحقيقو  ,يعبر عف اليدؼ أك الغرض المكجكد في البيئة المحيطة لمفرد مكضكعي: -

إلى إشباع الدكافع لدل الفرد كالحصكؿ عمى الرضا كالتفاعؿ بيف ما ىك ذاتي كمكضكعي كديناميكي كال يمكف 
 (.83: 2001بي,ع)الز  الفصؿ بينيما

ىناؾ بعض  عرضو مف تصنيفات لمدكافع المختمفة, أف   في ضكء ما تـٌ  لسابقيفالباحثيف ابعض مع تفق الباحث وي 
لى األمف كاألماف, حاجات إالحاجات الفسيكلكجية, الحاجة  سمك(يا حسب الحاجات مثؿ )مانالعمماء الذيف يصنفك 
دراؾ إـ كدكافع لى دكافع الجسإكبعضيـ يصنفيا  ,تحقيؽ الذاتلى إتقدير الذات, الحاجة لى إاالنتماء, الحاجة 

الباحث يرل ك  ا بيف التصنيفاتدكافع أكلية كدكافع ثانكية كىي األكثر شيكعن لى إكبعضيـ  ,الذات كالدكافع االجتماعية
 .أف الدكافع مرتبطة مع بعضيا البعض في منظكمة متكاممة مف أجؿ استمرارية الحياة, كتحقيؽ الرضا كالسعادة

 : تعريف اإلنجاز

د مف نجاح كتقدـ كذلؾ باالعتماد عمى قدراتو كمكاىبو الشخصية كالذم يككف لو أكبر أثر في يعني ما يحققو الفر 
 .(9: 2007كاتجاىاتو الحياتية ) أبك شقة ,تحديد مستقبمو 

 مفيوم الدافعية لإلنجاز:
تتصؿ  يعد دافع الحاجة لإلنجاز مف أىـ الدكافع النفسية في مجاؿ العمؿ , كالذم يعبر عف حاجة ذاتية داخمية

 كل كالرغبات الداخمية لدل األفراد, كالمتمثمة في رغبتيـ في التميز كاإلبداع.بالقي 

أك إيجاد شيء ما لـ يككف  يا التحسس بالراحة كالرضا حيث إنجاز شيء مابأن   :يعرؼ الكدياف الدافعية لإلنجاز -
 (.74: 2000)الكدياف, امكجكدن 
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بيف عمماء النفس كحظيت باىتماميـ, كيعكد  اال كنقاشن تي أثارت جدن لمفاىيـ النفسية التعد دافعية اإلنجاز مف ا -
الحاجة لإلنجاز دافع  أف  لى إالذم أشار  (elafrd binh)لى إ التطكر التاريخي لمفيكـ الدافعية لإلنجاز
كء تناكلو لمفيـك الذم عرض ىذا المصطمح في ض (كككرت ليفف)تعكيضي مستمد مف خبرات الطفكلة, 

, كالذم يرجع مف أكائؿ الم د )مكرام(الطمكح, كيع دخاؿ مفيكـ الحاجة إليو الفضؿ في إيتميف بيذا المفيـك
يا رغبة أك ميؿ لمفرد لمتغمب عمى العقبات كممارسة القكل كالكفاح يا بأن  ضى رى كعى  ,لى التراث السيككلكجيإلإلنجاز 

 (.2012 :23يكنس,  )كالمجاىدة ألداء الميمات الصعبة بشكؿ جيد بسرعة ممكنة كمما أمكف 
يحدد مدل سعي  ,في الشخصية اىك تييؤ ثابت نسبين  :دافع اإلنجاز يرل كؿ مف )ماكميالند ك اتكينسكف( بأف   -

الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أك بمكغ نجاح يترتب عميو نكع مف اإلشباع, كذلؾ في المكاقؼ التي تتضمف 
 (.2009 :49دم,)الخال مف االمتياز ةتقييـ األداء في ضكء درجة محدد

مكانات الفرد ككضع خطة إمكانية صياغة ىدؼ يتحدل إيا بأن   ( دافعية اإلنجاز:2007 :11كيعرؼ أبك شقة ) -
إنجازيو, لتحقيؽ ىذا اليدؼ عمى ضكء معايير الجكدة في فترة زمنية محددة مع تكفير مؤشر لمنظاـ نحك تحقيؽ 

 اليدؼ. 
ا - ي نحك التفكؽ لتحقيؽ أىداؼ , كالسعا استعداد الفرد لتحمؿ المسؤكليةي( بأن  95: 2007أبك شقة ) كيرل أيضن

, كالتخطيط لعقبات كالمشكالت التي قد تكاجيو, كالشعكر باألىمية لمزمف, كالمثابرة لمتغمب عمى امعينة
 لممستقبؿ.

أداء عمؿ ما, أك  يا السعي نحك التميز كالتفكؽ فينجاز: أن  دافعية اإل لى أف  إ( 14:2006كيشير)الترتكرم,  -
 يا رغبة الفرد لمقياـ بعمؿ جيد كالنجاح في ذلؾ.بأن  

أجؿ تحقيؽ النجاح كالتفكؽ عمى الدافع لإلنجاز: ىك ميؿ الفرد لبذؿ الجيد مف 2003 :76) يذكر)العنزم, ك  -
 .خريفاآل

عمى تحقيق  تساعدو  إلنجازل اتمثل دافعً وجود نقاط جوىرية  ومن خالل التعريفات السابقة يتضح لمباحث 
 األىداف المطموبة وىي تتمثل في النقاط التالية: 

 .الرغبة في القياـ بعمؿ جيد كالنجاح فيو -
 .ح كاالستمتاع في مكاقؼ المنافسةتتميز ىذه الرغبة في الطمك  -
 .كفي مكاجية المشكالت كحميا الرغبة الجامحة في العمؿ بشكؿ مستقؿ -
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سطة بدؿ الميمات التي ال تنطكم عمى مجازفة قميمة أك تفصيؿ الميمات التي تنطكم عمى مجازفة متك   -
 ا.مجازفة كبيرة جدن 

 تعتبر الدافعية كظيفة تكجييية, تكجو سمكؾ الفرد كما ينكم القياـ بو في المستقبؿ نحك تحقيؽ اليدؼ. -
 تختمؼ الدافعية مف فرد آلخر سكاء مف حيث قكة التأثير أك مف حيث النكع. -
 و لتحقيؽ ىدؼ معيف ككنيا حالة تثير السمكؾ في ظركؼ معينة.تستثير النشاط كتحدد اتجاى -

قكة افتراضية داخؿ الفرد مثؿ: ك تككيف مركب ذك مككنات متمايزة عبارة عف  :ياالباحث دافعية اإلنجاز بأن   ويعرف  
تماـ األعماؿ الصعبة, كالسعي لمنجاح كالتفكؽ عمى ,الرغبة في التفكؽ كاالمتياز لألعماؿ,  طكالتخطي ,خريفاآل كا 

نحك تحقيؽ  توكاستمراري وكتحريكإنجاز األعماؿ بطريقة جيدة تعمؿ عمى تكجييو في مف التفكؽ  يةتحقيؽ درجة عالك 
تقاف, ك المنافسة, ك كعدـ اإليماف بالحظ في النجاح  كراىية اإلىدار كالتبددك يدؼ ال نجازىا بدقة كا  تنظيـ األعماؿ كا 

 مما يجعمو يشعر بالسعادة كالرضا.

 نات الدافعية لإلنجاز:مكو 

األىداؼ, ككذلؾ لإلنجاز كالنجاح كتحقيؽ  يعمؿ برغبةو  لو أفٍ  د  به مفرد مككنات الدافعية لإلنجاز الحتى يككف ل
حيث يرل عبد المجيد  ,ت مف أجؿ إثارة قدراتو الداخمية كاكتشاؼ القدرات العقمية كالميارة لمعمؿالحصكؿ عمى مكافآ

 از دالة لسبعة عكامؿ ىي:الدافع لإلنج ( أف  1985)

 التطمع لمنجاح. -
 التفكؽ عف طريؽ بذؿ جيد كالمثابرة. -
 اإلنجاز عف طريؽ االستقالؿ عف اآلخريف في مقابؿ العمؿ مع اآلخريف بنشاط. -
 القدرة عمى إنجاز األعماؿ الصعبة بالتحكـ فييا كالسيطرة عمى اآلخريف. -
 االنتماء إلى الجماعة كالعمؿ مف أجميا. -
تقاف. مراعاة التقاليد كالمعايير االجتماعية المرغكبة أك مسايرة ا  عماؿ كترتيبيا بيدؼ إنجازىا بدقة ك تنظيـ األ -

 (.176: 2003 )عبداهلل,الجماعة كالسعي لبمكغ مكانو مرمكقة بيف اآلخريف 

 (.17: 2012كىي: )شحادة, ,ىناؾ ثالث مككنات عمى األقؿ لدافع اإلنجاز أف   (أكزيؿ)يرل 

 و يعرؼ كيفيـ.محاكلة إشباع الفرد حاجاتو ألن   إلىمعرفي: كالذم يشير الحافز ال -
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 .كالمكانةتكجيو أك تكريس الذات: كتمثمو رغبة الفرد في المزيد مف السمعة كالصيت  -
 بمعناه الكاسع الذم يتجمى في الرغبة في الحصكؿ عمى تقبؿ اآلخريف.: االنتماءدافع  -

 افعية لإلنجاز تتمثؿ في ثالث مككنات أساسية كىي:مككنات الد ( أف  1959يرل جيمفكرد )

 الطمكح. -
 المثابرة. -
 (.60:2010التحمؿ )كسطاني, -

 ىناؾ عده مككنات لمدافعية لإلنجاز كىي: ( أف  2007) (سعد ناصر الديف)( ك1978) (محمكد عبد القادر)كأشار 

 الطمكح.  -
 المثابرة. -
 بذؿ الجيد. -
 (.60: 2010ني,التحمؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى اليدؼ )كسطا -

 (36: 2003)عبداهلل, أنواع الدافعية لإلنجاز:

( بيف نكعيف أساسيف مف دافعية اإلنجاز عمى أساس مقارنة الفرد بنفسو أك باآلخريف 1969) (شارلز سميث)يميز   
 كىما:

 دافعية اإلنجاز الذاتية: كالتي تتضمف المعايير الشخصية الداخمية في المكقؼ. -
جتماعية: كىي التي تتضمف تطبيؽ معايير التفكؽ التي تعتمد عمى المقارنة االجتماعية دافعية اإلنجاز اال -

 في المكقؼ.

 إلنجاز:الدافعية لالعوامل المؤثر في 

( كالتي 181-180: 2008)( ك الزليتني 55-50: 2008ىناؾ عدة عكامؿ يتفؽ الباحث فييا مع الخيرم )  
 ك خفض مستكل اإلنجاز لديو, كىذه العكامؿ ىي:نجاز الفرد, أم تساىـ في رفع أتساىـ في إ

 الثقافة السائدة. -
 األسرة. -
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 المؤسسات التربكية. -
 الطبقة االجتماعية. -
 التحدم البيئي. -
 القيـ الدينية لمكالديف. -
 أساليب تنشئة الطفؿ. -

 دافعية اإلنجاز:لالنظريات المفسرة 

كيتفػػؽ الباحػػث معيػػـ حػػكؿ ىػػذه  ,لبػػاحثيفنجػػاز بقبػػكؿ كاىتمػػاـ كثيػػر مػػف العممػػاء كالقػػد حظيػػت دافعيػػة اإل 
النظريػات التػي  , كلقػد تعػددتلتي تحدث عنيػا البػاحثيف السػابقيفالنظريات حيث قاـ الباحث بجمع جميع النظريات ا

 ا لتمؾ النظريات:نجاز كفيما يمي عرضن تناكلت دافعية اإل

نجػػاز كىػػك االداء فػػي اإللػػى إ مشػػيران كضػػع ىػػذه النظريػػة )ديفيػػد ماكيالنػػد(  نظريــة الحاجــة لإلنجــاز لماكميالنــد: .1
ضكء درجة االمتياز كالتفكؽ, أك الرغبػة فػي النجػاح, كالسػعي لمحصػكؿ عميػو كىػك شػعكر يمكػف تعممػو كتنميتػو 

 ف  ككنت ىناؾ بعض الخبرات السمبية فػإ, أما إذا حدث نكع مف الفشؿ كت(2006 :66لدل األفراد )السامرائي, 
 (.102: 2000لفشؿ )خميفة,ذلؾ سكؼ ينشأ عنو دافع لتحاشي ا

نظاـ شبكي مف العالقات المعرفية كاالنفعالية المكجية, أك المرتبطػة  :يانجاز بأن  كيعرؼ )ماكميالند( دافعية اإل  
نجػػاز لرغبػػة الكبيػرة فػػي اكتشػػاؼ دافػػع اإلبالسػعي مػػف أجػػؿ بمػػكغ درجػة االمتيػػاز كالتفػػكؽ كتنبػػع ىػذه النظريػػة مػػف ا

ىػداؼ نجازىـ ليذه األإعف ظاىرة جديرة يحصمكف عمييا مف و يفصح كف أعماليـ, ألن  عند مشاىدة أفراد كىـ يؤد
 (.2006 :105)عياصرة, 

لتنمية الدافعية لإلنجاز يتمخص في أربعة محاكر يتضمف كؿ منيا ثالثة  إجرائيان  كيضع )ماكميالند( تصكران 
 مدخالت فرعية, تتكامؿ فيما بينيا كىي:

 .The Achievement Snadromeة متكاممة زمر كنجاز إلالتعريؼ بدافعية ا .1
 .Goal-Studyدراسة الذات  .2
 (.51: 2015)أبك جراد, Supportsالتدعيـ كالمساندة  .3
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و قػدـ ىمية كبيػرة ألن ػأفي الدافعية لإلنجاز ذك  (ماكميالند)تصكر  ( أكضح أف  1974)(ككرماف) مع العمـ أف  
لػػدل الػػبعض  كانخفاضػػيانمػػك الدافعيػػة لػػدل بعػػض األفػػراد يمكػػف مػػف خاللػػو مناقشػػة كتفسػػير  أساسنػػا نظرينػػا
اسػػتخداـ فػػركض تجريبيػػة أساسػػية لفيػػـ كتفسػػير ازدىػػار كىبػػكط النمػػك االقتصػػادم فػػي عالقتػػو  اآلخػػر, كأف  

 (.43: 2000بالحاجة لإلنجاز في بعض المجتمعات كالمنطؽ األساسي)خميفة,
( بتقػديـ تصػكر معػدؿ لمتنظػيـ اليرمػي لمحاجػات Alderfer) (لػدرفرإ)قاـ  نظرية الوجود واالنتماء والنمو: .2

فحاجػػػات  (حاجػػػات الكجػػػكد, كحاجػػػات االنتمػػػاء, كحاجػػػات النمػػػك)اشػػػتمؿ عمػػػى ثػػػالث حاجػػػات رئيسػػػة كىػػػي 
نيا تشتمؿ عمى رغبة الفرد إالكجكد تيتـ بتكافر متطمبات الحاجات األساسية لإلنساف, أما حاجات االنتماء ف

تكػكف ىػذه العالقػات مسػتمرة, أمػا المجمكعػة  خػريف, عمػى أفٍ بينػو كبػيف اآلاتصاؿ كعالقات جيدة في كجكد 
و لػػيس ىنػػاؾ أن ػػ (لردفػػر)إالثالثػػة فيػػي حاجػػات النمػػك, فيػػي تعػػد رغبػػة جكىريػػة بػػالتطكر الػػذاتي, كمػػا افتػػرض 

 (.1998 :73ترتيب في إشباع ىذه الحاجات ) الطكيؿ,
 (.2009 :118)مجدم, (,118: 2009الحاجة لإلنجاز )إسماعيؿ, تكنسون:أنظرية  .3

فراد كالذيف رتبكا بتقدير مرتفع أك منخفض بالنسبة لمحاجة لإلنجاز, لى تكقع سمكؾ األإية تيدؼ ىذه النظر      
لى النجاح, كذلؾ إمرتفعي الحاجة لإلنجاز يككف لدييـ استعداد أك مثابرة لمكصكؿ  لى أف  إ (أتكنسكف)كيشير 

نجاز بعض األىداؼ التي تكجد فييا فرص النجاح, إء التي تتيح ليـ حصكؿ عمى األشيايككنكف مدفكعيف لم
ىؤالء األفراد يفضمكف  , كما أف  ابحكا أكثر إنجازن صكيتجنبكف األعماؿ السيمة, كأنيـ يقبمكف عمى التدريب لي

المرتفع  نجازىؤالء األفراد ذكم اإل لدراسات أف  الحصكؿ عمى النقد في كقتو كتغذية عكسية عف أدائيـ كتظير ا
 .يقكمكف بأداء أفضؿ خاصة في األعماؿ الجديدة

نسػػػاف عمػػػى أسػػػاس حاجاتػػػو ماسػػػمك( بتفسػػػير سػػػمكؾ اإل أبرىػػػاـ)قػػػاـ عػػػالـ الػػػنفس  ســـمو( لمحاجـــات:نظريـــة )ما .4
شػباعيا, إمحػدد الػرئيس لمسػمكؾ الفػردم لحػيف الحاجات غير المشبعة تصبح ال ف  إليذه النظرية ف انسانية كطبقن اإل

عػػادة حالػػة ا  ك  ,الػػى خفػػض حالػػة التػػكتر ىػػذهتيػػاف بسػػمكؾ يػػؤدم لػػى اإلإعػػدـ اتػػزاف الفػػرد كتدفعػػو  لػػىإفيػػي تػػؤدم 
كقػات كالحاجػات الميمػة فػي أم كقػت مػف األال بإشػباع الحاجػة, إمي كالفسػيكلكجي كال يػزكؿ التػكتر التػكازف الػداخ

ال عف طريؽ إخرل حاجات األيرتقي إلشباع حاجة مف ال كال يستطيع أحد أفٍ  ,تككف تمؾ الحاجات غير المشبعة
شػػباع الحاجػػات الػػدنيا الفسػػيكلكجية إال عػػدـ لمتسمسػػؿ اليرمػػي, فمػػثن  احاجػػات األىػػـ, ثػػـ األقػػؿ أىميػػة كفقنػػالشػػباع إ

 اسػمـ الحاجػات ليشػبع الحاجػات تبعنػ شباعيا, ثػـ يرتقػي عمػى درجػاتإى يتـ ألىـ مف الحاجات العميا حتٌ يجعميا ا
 (.:581993لتسمسميا)المشعاف,
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 لى خمسة درجات كذلؾ عمى النحك التالي:إنسانية الحاجات اإل سمك( قسـٌ )ما ف  أ( 285:2002العمياف, ذكر)كي
ا بالفسيكلكجية أك الطبيعة العضكية, كحاجات المأكؿ كالمشرب كالسكف كتسمى أحيانن  الحاجات األساسية:  .1

 نسانية.كالراحة, كىي أدنى تنظيـ الحاجات اإل
كىػي الحاجػات التػي تتعمػؽ بحمايػة الفػرد مػف األذل الجسػدم كالنفسػي, أك  لضـمان:لى األمن واإالحاجة    .2

 .ةضماف الدخؿ كالمحافظة عمى درجة معيشة الئق
خػػريف كالتفاعػػؿ االجتمػػاعي , كتمثػػؿ الحاجػػة لمشػػاركة اآل نتمــاء:الحاجــات االجتماعيــة أو الحاجــة الــى اال  .3

يف, كتعتبػر الحاجػات االجتماعيػة نقطػة االنطػالؽ نحػك خػر داقة كالحب كالعطؼ كالقبػكؿ مػف اآللى الصإكالحاجة 
 حاجات أعمى كبعيدة عف الحاجات األكلية.

 خريف كالتميز عنيـ كيقكؿ)ماسمك( بأفٌ كتمثؿ االحتراـ كالتقدير مف اآل: لى االحترام وتقدير الذاتإالحاجة   .4
 شباع الحاجات الثالثة السابقة.إىذه الحاجة تأتي عقب 

كتعػد  ,ىػداؼ كالطمكحػات التػي يرغبيػا الفػرد فػي الحيػاةكىػي بمثابػة تحقيػؽ األ الذات:حقيق لى تإالحاجة   .5
 سمك( اليرمي لمحاجات.ه الحاجة أعمى درجة في تنظيـ )ماىذ

 نسانية وفق نظرية الحاجات لماسمو:يوضح التدرج اليرمي لمحاجات اإل  (3الشكل رقم )

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 (.53: 2015ك جراد,جرد بكاسطة الباحث كبناءن عمى دراسة )أب

 االبتكار
 حل لممشاكل
 تقبل الحقائق

، االحترام من اإلنجازات تقدٌر الذات، الثقة،

 األخرٌن 

 الصداقة، العالقات األسرٌة، األلفة الجنسٌة 

السالمة الجسدٌة، األمن الوظٌفً، أمن الموارد، األمن األسري، أمن 

 الممتلكات

 التنفس، الطعام، الماء، النوم، الجنس، التوازان، اإلخرج

 الحاجة لتحقٌق الذات

 الحاجة لتقدٌر الذات

 الحاجات االجتماعٌة

نحاجات األما  

 الحاجات الفسٌولوجٌة
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 نظرية اليدف:. 4

الدافع كاألداء يككناف مرتفعيف عندما  ( كالذم أكضح بأف  Edwin Lockeصاحب ىذه النظرية العالـ أدكيف لكؾ )  
عكسػػية تبػػػيف مػػع معػػػدالت  يحػػدد األفػػػراد أىػػدافيـ, كعنػػػدما تكػػكف ىػػػذه األىػػداؼ مقبكلػػػة ككاضػػحة كيتػػػكفر ليػػا تغذيػػػة

 .داء لألفرادكدرجات األ

  تكفر ما يمي : رفع أدائيـ أفٍ زيادة دكافع األفراد نحك العمؿ ك دارة التي ترغب في ب عمى اإلجى لذلؾ كى   

 تحديد األىداؼ كالمياـ التي يتكقع منيـ أداؤىا بشكؿ كاضح. -
 تككف المياـ كالعناصر التي تتضمنيا األىداؼ مقبكلة مف قبؿ األفراد. أفٍ  -
 .2003 :55) ف أداء األفراد )ربابعة, فتح قنكات لمتغذية العكسية لبيا -

 (19: 2012)شحادة, نظرية العزو: .5

, كمف األكائؿ الميتميف بدراسة دكافع الفرد الكامنة كراء تفسيراتيـ ىك المؤسس لنظرية العزك (ىايدر)يعتبر 
ؾ الفرد اآلخر, , كما يستعممو ىذا السمكؾ مف إدراتفسير سمكؾ العالقات بيف األفرادالسببية , حيث تقكـ عمى 

 كتحميؿ الفعؿ كتأثير المتغيرات البيئية في عممية العزك.

 يف كراء التفسيرات السببية التي يقدميا األفراد :ىناؾ دافعيف رئيس أف   (ىايدر)يعتبر ك 

  .: حاجة الفرد لتككيف فيـ مترابط عف العالـ المحيط الدافع األكؿ -
سمككيات اآلخريف, كالسيطرة , كذلؾ مف خالؿ التنبؤ بة عمى البيئةلفرد لمتحكـ كالسيطر : حاجة االدافع الثاني -

 .عمييا

ا إلى إعادة يؤدم أيضن  , كما يمكف أفٍ يؤدم إلى ترؾ العمؿ الفشؿ في تحقيؽ اليدؼ يمكف أفٍ  أف   (كينر)كيرل   
 ى الكصكؿ إلى اليدؼ.النظر كالمثابرة في أداء العمؿ حتٌ 

كافع عمى الخبرات آخركف بصياغة نظرية العزك التي تيدؼ إلى تكضيح تأثير الدك  (كينر)كمف ىذا المنطمؽ , قاـ   
 ز بيف ثالثة أبعاد لمسببية : , كميٌ كالنجاح كالفشؿ

 الثبات : كيقصد بو القدرة عمى االستمرار بشكؿ معتدؿ أك بشكؿ غير مستقر. -
 السببية : يقصد بيا العكامؿ الداخمية كالخارجية. -
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 (235: 2002)الزغكؿ, أك التي تككف خارج نطاؽ السيطرة سيطرة , مكامؿ التي تخضع ل: كيقصد بو العالتحكـ -

 النظرية السموكية:  .6

كتفتػػرض ىػػذه (Pavlov) كبػػافمكؼ Skinner ))مػػف ركاد ىػػذه النظريػػة سػػكينر ( أفٌ 1997تشػػير حػػريـ )
منفعة أك العكائد التي يحصؿ عمييا بناءن عمى السمكؾ, أك االمتناع عف سمكؾ آخر, الفرد مدفكع لتكرار ال النظرية أف  

 (.60: 2014الفرد منو كمحكر النظرية ىك العالقة بيف المثير كاالستجابة )أبكعكف,

 نظري ىنري مواردي:. 7

( التػي تعتبػر ىػي أكلػى محػاكالت التنظيػر فػي دافعيػة 1938) (H.murray Theory)محػاكالت مػكارم  إف     
المبدعة عف الشخصية اإلنسانية بمػا أسػيـ بػو مػف فنيػات قيػاس أك دراسػة, فيػك اإلنجاز, فقد تمكف مف بناء النظرية 

 يقدـ نظريتو كصيغة جديدة لنظرية التحميؿ النفسي في الدافعية كيتضح مف منظكر مكارم لمدافعية لإلنجاز ما يمي: 

يسػػتطيع الفػػرد مػػف  التأكيػػد عمػػى أىميػػة البيئػػة االجتماعيػػة التػػي يعػػيش فييػػا الفػػرد مػػف حيػػث تكفيرىػػا لمفػػرص التػػي -
 خالليا إشباع ىذه الحاجة.

 التأكيد عمى دكر البيئة االجتماعية في استثارة الحاجة لإلنجاز. -
 (.62: 2014)أبك عكف, اىتمامو بقياس دافع اإلنجاز حيث كضع أساسيات اختبار تفيـ المكضكع -

ــاك يتضــح لمباحــث أن   الباحػػث مػػع البػػاحثيف السػػابقيف فػػي حيػػث يتفػػؽ  ,تعػػدد النظريػػات المفسػػرة لدافعيػػة اإلنجػػاز ىن
 نظرياتيـ المفسرة لمدافعية لإلنجاز كيفسر الباحث ما سبؽ باآلتي:

بالنسػػبة ليػػـ, كيميػػؿ  ف األفػػراد فيمػػا يحققػػو اإلنجػػاز مػػف خبػػرات مرضػػيةبػػي اكبيػػرن  اىنػػاؾ اختالفنػػ مكػػف الحػػديث أف  يي 
ي المكاقؼ مقارنة باألفراد المنخفضيف في ىذه الحاجػة األفراد ذكك الحاجة المرتفعة لإلنجاز إلى العمؿ بدرجة كبيرة ف

فػي  (مػكرام) كاسػتند ,نجػازلمعكامؿ االجتماعيػة فػي دافعيػة اإلكبيرة  أىميةن  (مكرام)قد أعطي , ك (ماكميالند)كما يرل 
 (راممػك ) الدافع لإلنجاز الذم يعتبره سمة شخصية ذات أساس نفسي ردىػا ف  إتفسيره عمى النظرية البيكلكجية, حيث 

 (ماكميالنػد) , كركػز(مػكرام)سػاس البيكلػكجي الػذم اعتمػده ى األفمـ يستند عم (ماكميالند) أما, لى تأثيرات بيكلكجية.إ
ا ذلػؾ و يعمػؿ عمػى اسػتثارة السػمكؾ اإلنجػازم الكػامف مػف داخػؿ الفػرد, مقترننػن  إعمى دكر المكقؼ اإلنجازم مف حيث 

 بالرغبة في التفكؽ أك الخكؼ مف الفشؿ.
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الخصػائص التػي يتمتػع بيػا الفػرد مػف ذكػاء كقػدرات  فٌ , كتحػدث أيكضح التفاعؿ بيف الفرد كالمجتمػع (تكنسكفأ)ما أ 
كقػع سػمكؾ الفػرد لػى تإاسػتند الػة مػا لػـ تتػكفر البيئػة المناسػبة لإلنجػاز, ككػذلؾ العكػس, ك كدافعية لف تكػكف فعٌ  إبداعيوى 

ػػسػػكاءن كػػاف مرتفعنػػ ىػػك عبػػارة عػػف اسػػتعداد  الػػدافع لإلنجػػاز ف  إفػػ ,حسػػب ىػػذه النظريػػةجػػة باإلنجػػاز كبلمحا اا أك منخفضن
 عند الفرد ال يكاد يتغير عبر المكاقؼ المختمفة. اثابت نسبين 

فاإلنسػػاف تػػزداد دافعيتػػو كممػػا  ,فيػػي الػػدافع كالمحػػرؾ األساسػػي لمسػػمكؾ ,ا لمحاجػػاتا بػػارزن أمػػا )ماسػػمك( فػػأعطى دكرن   
 األكثر أىمية كضركرة.لألكلكيات  اسمك( الحاجات عمى شكؿ ىرمي كفقن ب)مارتٌ لى ذلؾ السمكؾ ك إالحاجة  زادت

 أبعاد دافعية اإلنجاز:
 تككف مف األبعاد التالية:التي تنجاز افع اإلك دحكؿ ( 1980عمراف) تفؽ الباحث معي 

لى إتو دافعي فٌ أنجاز, ك اتو المثالية مف خالؿ اإلكيتمثؿ ىذا البعد في محاكلة الفرد تحقيؽ ذالبعد الشخصي:  -
 نجاز متعة في حد ذاتو.في اإل نجاز, حيث يرل الفرد أف  نجاز مف أجؿ اإلإذلؾ دافعية ذاتية, 

كيقصد بو االىتمػاـ بػالتفكؽ فػي المنافسػة عمػى جميػع المشػاركيف فػي المجػاالت المختمفػة,  البعد االجتماعي: -
 يؽ ىدؼ كبير بعيد المناؿ.خريف, مف أجؿ تحقلى التعاكف مع اآلإالميؿ  اكما يتضمف ىذا البعد أيضن 

نجػػاز ييػػدؼ الػػى الدرجػػة إلفػػي ا يػػةصػػاحب الدرجػػة العال بيػػذا البعػػد أف  كيقصػػد  لإلنجــاز: ىعــد الدرجــة العــالب   -
 (.2003 :181-183)عبداهلل, الجيد كالممتاز في كؿ ما يقـك بو مف عمؿ 

 االتجاىات ما يمي:نجاز ومن ىذه في ضوئيا تفسير أبعاد دافعية اإل  وىناك اتجاىات متعددة يتم

 نجاز تستثار بالفشؿ, كتشبع بالنجاح.كىك أف دافعية اإل االتجاه التقميدي: -
لػى إؿ :الطمكح, كالقػدرة, كالمثػابرة, نجاز في ضكء متغيرات جديدة مثكفيو تفسر دافعية اإل االتجاه التفسيري: -

 جانب عاممي القيمة, كالتكقع.
يػػا متعػػددة األبعػػاد, كىػػي نتيجػػة لتفاعػػؿ عػػدد مػػف نجػػاز عمػػى أن  إلكفيػػو يػػتـ تكضػػيح دافعيػػة ا االتجــاه الحــديث: -

 (.2002 :25)شعباف, األبعاد مع بعضيا البعض
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 الخصائص السموكية لمشخصية اإلنجازية في العمل:

أثرىا عمى  كبالتالي فإف   ,افتراضية تظير مف خالؿ سمككيات معينة مف طرؼ الفرد تعتبر الدافعية لإلنجاز سمةن 
في مجاؿ العمؿ يظير مف خالؿ سمككيات معينة أثناء أدائو لعممو, كيتضح ذلؾ مف خالؿ الخصائص الفرد 

 السمككية لمفرد في العمؿ كىي:

استخداـ معايير محددة كذلؾ ب ,كيظير ذلؾ مف خالؿ تمكيف تقييـ نتائج أداء الفرد مف خالليا ؛المياـ -
 .لمكفاءة

 صية اإلنجازية.الرضا عف األداء كالجيد المبذكؿ لدل الشخ -
المثابرة كالطمكح كالتخطيط كالتغذية الراجعة كقيمة الكقت كاألىداؼ بالنسبة لمشخصية  -

 (.45: 2010اإلنجازية)كسطاني,
 تأثير النجاح كالفشؿ عمى الشخصية اإلنجازية. -
 السعي إلى النجاح في األعماؿ الصعبة. -
 القدرة عمى التغمب عمى العقبات. -
 ميا.حسف تناكؿ األفكار كتنظي -
 .االستقاللية -
 التفكؽ عمى الذات.  -
 منافسة اآلخريف كالتفكؽ عمييـ. -
 (.210 -208: 2006)الطيب, كرشكاف,باألداء المتميز كالمحافظة عميو  القياـ -
كف بمياـ يككف يفضمكف العمؿ عمى مياـ تتحدل قدراتيـ كبحيث تككف ىذه المياـ كاعدة بالنجاح كال يقبم -

 .حينالالنجاح فييا مؤكدنا أك مست
بالنتائج المتكقعة مف العمؿ عمييا ككـ الكقت كالجيد  االستبصاريفضمكف المياـ التي يككف لدييـ قدر مف  -

 المطمكب ليا.
ا - اباكتشاؼ البي يككنكف أكثر اىتمامن ابا ئة المحيطة بيـ فيـ أكثر اىتمامن بتجربة أشياء  لسفر كأكثر اىتمامن

 ستفادة منيا كتجربة مياراتيـ كتحقيؽ أىداؼ اإلتقاف.نيـ يبحثكف عف فرص جديدة لالإجديدة, حيث 
َى  - رغبة في اإلنجاز  ينجزكا أعماليـ جيدنا فٍ يكصفكف بأنيـ مستقمكف كليـ قيـ نابعة مف داخميـ كيميمكف أًل

 (.72: 2012,كليس لمجرد إرضاء الناس)خميفة
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الثقة بالنفس  التي تعتبر أف  األشخاص ذكم اإلنجاز يتمتعكف بتمؾ الصفات ك  أف   لمباحث مما سبؽكيتضح 
 ,كيحب العمؿ مع الجماعة ,كيتحكـ بيا ,كيضبط انفعاالتو ,ـ الشخص لتصرفاتو بمكضكعيةيكتقي ,اإلنجاز أساسى 
تحمؿ المكاقؼ التي تظير قدراتو تساعده عمى الدافعية لإلنجاز, بعكس األفراد الذيف ال يسعكف لإلنجاز أك  كيفضؿ

كيتجنبكف اإلقداـ عمى اإلنجاز خشية  ,كال يتكقعكف النجاح في أم عمؿ يقكمكف بو ,دافعيتيـ لإلنجاز منخفضة
 يا أقؿ مف اآلخريف.قدراتيـ عمى أدائ يشعركف أف  الفشؿ, كيرفضكف أداء األعماؿ التي 
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 المبحث الثالث:

 جياز الشرطة الفمسطينية

 :وطئةت

كما ال يمكف تصكر  ,نظـ كتضبط سمككيات أفراد المجتمعانيف تال يمكف تصكر قياـ أم دكلة بدكف ضكابط كقك   
كمككف مف  ,قكانيف ناظمة لممجتمع بدكف أداة تنفيذية ليذه القكانيف يككؿ إلييا ىذه الميمة, فالشرطة ىي جزء أصيؿ

األركاف األساسية كأحد  ,كتعتبر مف أىـ األجيزة فييا, كاألداة التنفيذية لمدكلة ,كركف أساسي ,مككنات كزارة الداخمية
كحددت ليا مياـ ككظائؼ ككاجبات تتعمؽ بأمف كسالمة  ,األجياؿ كعمى مر   كقد عرفت الشرطة تاريخينا ,الثالث ليا

المجتمع كالمحافظة عمى استقراره, حيث تعددت كظائؼ الشرطة كمياميا, فالشرطة إذف ىي بكجو عاـ أداة الدكلة 
قرار النظاـ العاـ كت لمضكابط المحددة لذلؾ,  نيا لصالح الدكلة كمكاطنييا كفقنانفيذ القكانيف التي تسفي صكف األمف كا 

ككظائفيا  تصاصاتيا كتطكرىا التاريخي قديمنا كحديثناحيث سيتناكؿ الباحث في ىذا المبحث تعريؼ عاـ لمشرطة كاخ
 كأىدافيا.

 مفيوم الشرطة وتعريفاتيا:

منظكر,  ابفي تعني عالمات الساعة, كأشراط الساعة أعالميا )ىي مفرد شرط كجمع األشراط كى :الشرطة لغةً   
 ؛(. كيقكؿ في لساف العرب بتحريؾ العالمة, كأشرط فالف عمى نفسو لكذا أعمميا كأعدىا كمنو سمي الشرط1995

يعرفكف بيا, حيث قاؿ األصمعي: أشراط الساعة أم عالماتيا, كمنيا أيضان االشتراط الذم  عالمةن  هألنيـ جعمك 
قاؿ تعالى في سكرة محمد (, ك 13: 1998يجعمكنيا بينيـ )إماـ, ترط بو الناس بعضيـ عمى بعض أم عالمات يش
 (.18 محمد:" )م إذا جاءتهم ذكراهمفهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتةً فقد جاء أشراطها فأنى له"

(, كمف ىنا كاف إطالؽ 43: 2011فكضعت أشرطة حمراء عمى قبعات كياقات كبار قادة الشرطة )كمكب,  
مسعكد"  ابفالشرطة عمى أكؿ كتيبة في الصفكؼ األمامية لمقتاؿ تككف عمى استعداد لمتضحية كالفداء, حيث ذكر 

 (.2000منظكر,  ابفكشرط شرطة لممكت ال ترجع إال غالبة" )
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 : الشرطة اصطالًحا

كتختص بالمحافظة عمى النظاـ  ,مأنينةف كالط  تكفؿ لممكاطنيف األم ,ىي ىيئة مدنية تؤدم كاجبيا في خدمة الشعب
كما تختص كفالة  ,كعمى األخص منع الجريمة كضبطيا ,كاألمف العاـ كاآلداب كحماية األركاح كاألعراض

 (.15: 2007كتنفيذ ما تفرض عمييا القكانيف كالمكائح مف كاجبات )ىالؿ,  كافة, الطمأنينة في المجاالت

كتكفؿ لممكاطنيف  ,تؤدم كاجبيا في خدمة الشعب ,ىيئة مدنية نظامية :يا( بأن  134: 2013كيعرفيا كمكب )   
كتتكلى ما تفرضو عمييا القكانيف كالمكائح مف كاجبات,  ,مأنينة كاألمف, كتسير عمى حفظ النظاـ العاـ كاآلدابالط  

 كذلؾ كمو عمى الكجو المبيف في القانكف.

األعمى الرئيس الفمسطيني, لفمسطينية ىي ىيئة مدنية نظامية رئيسيا الشرطة ا ( بأف  57: 2005كيرل كمكب )   
إلشراؼ المباشر مف قبؿ كزير الداخمية كاألمف الكطني, كتتكلى تنفيذ ما تفرضو عمييا القكانيف كالمكائح مف كتتبع ل

رىا االجتماعي, كاجبات مف أىميا حفظ األمف كاألماف, ككذلؾ ىي ىيئة اجتماعية ليا أىميتيا البالغة كليا حضك 
نما حام يان لممتمكات كأمف المكاطف, كردنا لألخطار فمـ يعد رجؿ الشرطة أداة البطش أك كسيمة إلرىاب المكاطنيف, كا 

مع ىذا التعريؼ كما يراه في عممو في جياز  كيتفؽ الباحثلسيادة القانكف,  التي تيدده, كمكجينا كمرشدنا لو, كمؤكدنا
 غزة. الشرطة الفمسطينية في قطاع

 (42-36: 2012)الخالدم,  نشأة وتطور الشرطة الفمسطينية:

حيث عرفت الشرطة في العيد اإلسالمي ألكؿ مرة  العيد اإلسالميمراحؿ مف  ةتطكر مفيكـ الشرطة عبر عد إف    
ف ككاف عبداهلل ب ,لتتبع أىؿ الريب س, كىك الطكاؼ لينالسى في عيد أبك بكر الصديؽ, ككانت آنذاؾ تسمى العى 

كاف يسعى  -رضي اهلل عنو -, كالخميفة الثاني عمر بف الخطابس بالميؿ بأمر الخميفةمسعكد أكؿ مف تكلى العس
كيطكؼ باألسكاؽ خشية سرقة المدينة  ,كييب لنجدة المحتاجيف كاليـ بيديو,كيتفقد أح ,كيرتاد منازؿ المسمميف ,بنفسو

, كفي عيد الخيفة عمي بف أبي أسمـ, كمحمد بف سممة همكالعكؼ, ك  كالمفسديف فييا, ككاف يرافقو عبد الرحمف بف
و أكؿ مف أطمؽ لفظ شرطة كاستخدمو مف بعده القكؿ الراجح لدل عدد مف الباحثيف أن   , فإف  -كـر اهلل كجيو-طالب 

سالمية كامتدٌ  عيد األمويينالخمفاء كاألمراء كالممكؾ كالقادة, أما في  تيا بعد سيطر نفكذىا  عندما تكسعت الدكلة اإلو
كدخكؿ الشاـ كمصر في حكزتيا كبالد شماؿ إفريقيا, اقتضى ذلؾ فصؿ الشرطة عف  عمى بالد الفرس كالعراؽ شرقنا

كأصبحت أكثر دقة  ,زمن العباسيين كتطكرت الشرطة تطكرنا ممحكظناالقضاء لتمارس الميمات كاألعماؿ الكبرل, 
مسئكلكف عف مراقبة  صص لذلؾ رجاؿه يا حصف البالد كدرعيا, فخي الىا الخمفاء أىمية كبرل ألن  كٍ حيث أى  ,كنظامنا
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شرطة بغداد حؽ تدبير حرس الخميفة الخاص كتكزيع الحراسة عمى مداخؿ البالد  أعداء الدكلة, كأصبح لرئيس
 (.16: 2006 )كمكب, األربعة

باألراضي الفمسطينية كذلؾ حيث نشأت الشرطة الفمسطينية بشكميا كنظاميا في مكاف تكاجد السمطة الفمسطينية   
 ,(1994) كبعدىا اتفاؽ غزة أريحا عاـ(, 1993)بعد االتفاقية التي كقعت "أكسمك" اتفاؽ إعالف المبادئ عاـ

( كتحت فصؿ ترتيبات 12ت محؿ اتفاقية القاىرة كالتي اشتممت في المادة )كجاءت االتفاقية بكاشنطف كالتي حمٌ 
بدكره كمأمكر ضبط  تشكيؿ قكة شرطية فمسطينية, كعميو فجياز الشرطة يقكـ األمف كالنظاـ العاـ اشتممت عمى نص

لمقانكف ككنو يشكؿ الضمانة األساسية لحماية الحقكؽ األساسية لألفراد إلى جانب ككنيا ضمانو  قضائي استنادنا
مراحؿ تاريخية  كاف نكعيا, كمرت الشرطة بعدة أينالمأمكرم الضبط القضائي أنفسيـ مف إثارة المسئكلية ضدىـ 

 كىي:

: كذلؾ بعد انتياء الحرب العالمية األكلى ككضع فمسطيف تحت االنتداب أثناء االنتداب البريطاني .1
 ,نجميز كالعرب كالييكدىذه الشرطة مف اإل رت سمطة االنتداب تشكيؿ قكة بكليس, حيث تألفتالبريطاني قرٌ 

تيا سمطة االنتداب البريطاني مف قانكف البكليس كقد عممت الشرطة بمقتضى القكانيف العثمانية كأنظمة شرع
حيث أصدرت قكانيف سميت بالقكانيف الفمسطينية ـ( 1936)كحتى عاـ ـ( 1927-1926)عاـ 

 (.42: 2006)كمكب,
البريطاني كقياـ  كبعد االنتياء مف فتره االنتداب :م1967حتى عام  م1948في العيد المصري من عام  .2

حؿ قكة البكليس كحصؿ أفرادىا عمى حقكقيـ  معظـ األراضي الفمسطينية, تـٌ سرائيؿ عمى ما يسمى بدكلة إ
التعكيضية كالتقاعدية كأسمحتيـ الشخصية, كقد ضمت الضفة الغربية إلى المممكة األردنية, كمف ثـ إلحاؽ 

تابعة الشرطة ىناؾ بالشرطة األردنية, أما أفراد البكليس الذيف نزحكا إلى قطاع غزة فالتحقكا بالشرطة ال
سرائيؿ شرطة اإلسرائيمية بعد قياـ دكلة إلعامة المصرية, أما أفراد الشرطة مف الييكد فقد التحقكا بالالإلدارة 

 (.40: 2007)دحالف, 
ثر احتالؿ إسرائيؿ إكعمى  ـ(1976)مع بداية شير حزيراف عاـ  الشرطة خالل فترة االحتالل اإلسرائيمي: .3

 ,لضفة الغربية كقطاع غزة, بقي في قطاع غزة عدد مف رجاؿ الشرطةما تبقى مف األرض الفمسطينية في ا
إال عدد قميؿ مف أصؿ فمسطيني في  حيث لـ يبؽى  ,عكس الضفة الغربية الذيف نزحكا إلى الضفة الشرقية

ببقاء  ؽ كالحاكـ العسكرم السيد سعد جمعةكبناء عمى طمب رئيس الكزراء األردني الساب ,أماكف عمميـ
ف العامميف بالضفة الغربية بمف فييـ العدد القميؿ مف رجاؿ الشرطة لتقديـ الخدمة لممكاطنيف جميع المكظفي
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كقد استمرت الحككمة األردنية بصرؼ ركاتبيـ  ,المتكاجديف تحت سمطة االحتالؿ اإلسرائيمي فالفمسطيني
ددت أعماليـ , قامت بعدىا إسرائيؿ بتسمية الشرطة لمعرب ) الشرطة المحمية(, كحـ(1971)حتى عاـ

در مف اكاف البياف األكؿ الص ـ(1987)لمناطؽ محددة فقط, كبعد اندالع االنتفاضة المباركة األكلى عاـ 
القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة كبصكرة شبو جماعية لـ يسبؽ ليا مثيؿ في التاريخ استقاؿ رجاؿ الشرطة 

)كمكب,  ـ(1988)إال النفر القميؿ في عاـ  لـ يبؽى إلى الردكد ك العرب تاركيف أماكف عمميـ دكف االنتظار 
2006 :63.) 

بعد التكقيع عمى االتفاقية بيف منظمة التحرير كالجانب اإلسرائيمي,  سمو:و الشرطة الفمسطينية بعد اتفاقية ا .4
أت فقد نش تكلت السمطة الفمسطينية المنبثقة عف ىذه االتفاقية صالحياتيا التشريعية كالتنفيذية كالقضائية,

كبشكميا كنظاميا الحالي كبمكنيا الفمسطيني في مكاف تكاجد السمطة الفمسطينية  الشرطة المكجكدة حالينا
االتفاقية االنتقالية بكاشنطف, كالتي حمت محؿ  تباألراضي الفمسطينية, كذلؾ بعد اتفاؽ أكسمك, حيث جاء

األمف كالنظاـ العاـ اشتممت عمى نص  ( كتحت فصؿ ترتيبات12اتفاقية القاىرة, كالتي اشتممت في المادة )
تشكيؿ قكة شرطية فمسطينية قكية, كمنذ المحظة األكلى لقياـ السمطة الفمسطينية عمى أرض فمسطيف, نشأت 

 كأف   ,كسارت بخطكات سريعة باتجاه االعتراؼ بالعمؿ الشرطي كمينة جديرة باالحتراـ ,الشرطة الفمسطينية
صدد يتصؿ بالتقدـ العممي كالفني في األساليب كالكسائؿ كالمعدات, كما معظـ ما أمكف تحقيقو في ىذا ال

المكقؼ الزاؿ يتطمب بذؿ المزيد مف  النكاحي االجتماعية كالسمككية سايرت التقدـ بنفس الدرجة, إال أف   أف  
لمصمحة ا الجيكد لتنمية العالقات مع المكاطنيف كالتعاكف بينيا كبيف المؤسسات عمى مبدأ الشراكة ألفٌ 

 (.34: 2004)كمكب,  لمجميع
: يمتمؾ جياز الشرطة الفمسطينية ضباطان مف أكفأ الضباط وحتى اليوم م2006حال الشرطة من عام  .5

ككانت نتائج ىذا  ,مكا لممؤسسة كؿ خبراتيـ التي تعممكىادٌ كقى  ,كالذيف تخرجكا مف أفضؿ الكميات الشرطية
 (.165: 2006)كمكب,          يرة العظيمة كالناجحةالعمؿ كاضحة في الشارع الفمسطيني عبر المس

 جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة: واقع

 , مع العمـ أف  ـ(2017)حتى  ـ(2009)أعداد العامميف في جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة منذ عاـ   
جياز الشرطة في قطاع غزة ككارد العامميف في الفي عدد  ـ(2017), ـ(2016)ىناؾ تناقص ممحكظ في عامي 

كسبب ىذا التناقص ىك فصؿ إدارة الشرطة البحرية إلى جياز مستقؿ لتصبح جياز البحرية الفمسطيني في قطاع 
 غزة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
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 (4جدول رقم )

 (2017 -2009يوضح أعداد العاممين في جياز الشرطة بغزة خالل الفترة الواقعة بين )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

 7714 7745 8227 8245 8196 8110 8464 8532 8507 العدد

 (.2017-قطاع غزة )مارس -المصدر: التنظيـ كاإلدارة في جياز الشرطة الفمسطينية
 (5جدول رقم)

 يوضح متوسط أعداد الشرطة مقابل عدد السكان في قطاع غزة
 دد السكان مقابل شرطي واحدع عدد عناصر الشرطة عدد السكان
2.100.000 7714 384 

 (2017 -قطاع غزة )مارس -المصدر: جياز اإلحصاء الفمسطيني, كالتنظيـ كاإلدارة

 ية العجز الذم تعاني منو بسبب قمةجياز الشرطة يحتاج لمكارد بشرية لتغط مف الجدكؿ السابؽ أف  لمباحث يتضح 
 ديف كالقدرة عمى سد الثغرات األمنية.العدد في العامميف رغـ كفاءة المكجك 

 :مكونات جياز الشرطة الفمسطينية 

 سبييا كتالي:تيتكون جياز الشرطة الفمسطينية من الرتب والدرجات النظامية لمن  

( -مالـز أكؿ -نقيب -رائد-مقدـ -عقيد -عميد -فئة الضباط كتتككف مف )لكاء -  .مالـز
 مساعد(. -)مساعد أكؿفئة مساعدك الضباط في الشرطة كتتككف مف  -
 طالب شرطة(. -شرطي -عريؼ -رقيب -فئة ضباط الصؼ كاألفراد كتتككف مف )رقيب أكؿ -

 
 
 
 
 
 



60 
 

 (6جدول رقم)

 يوضح مكونات جياز الشرطة في قطاع غزة واإلدارات التخصصية والوحدات بداخمة  

 واإلدارات التخصصية  جياز الشرطةمكونات 

 تفجراتالم ىندسةإدارة  مدير عاـ الشرطة
 المخدرات مكافحةإدارة  الشؤكف القانكنية
 مالية الشرطةإدارة  كحدة اإلنتربكؿ

 محافظة الشماؿشرطة  التخطيط كالتطكيرإدارة 
 محافظة غزة شرطة مكتب النائب

 محافظة الكسطى شرطة مساعد النظامية
 محافظة خانيكنس شرطة مساعد المتخصصة
 حمحافظة رف شرطة مساعد المحافظات
 المركرشرطة إدارة  مساعد العمميات

 المعابرشرطة إدارة  عاـ الشرطةمفتش 
 الحراساتشرطة إدارة  التنظيـ كاإلدارةإدارة 
 البمدياتشرطة إدارة  العامة المباحثإدارة 
 أمف الشرطةشرطة إدارة  العالقات العامةإدارة 

 أمف الجامعاتشرطة إدارة  القضائيةإدارة الشرطة 
 عالميالمكتب اإل العمميات إدارة

 مداداإلإدارة  النسائيةإدارة الشرطة 
 لياتاآلإدارة  النجدةشرطة إدارة 

 دلةاألإدارة  التدريبإدارة 
 االتصاالتإدارة  قكات التدخؿ كحفظ النظاـإدارة 

 االتحاد الرياضيإدارة 
 .(2017المصدر: اإلدارة كالتنظيـ في جياز الشرطة بقطاع غزة لعاـ )
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  أىداف ووظائف العمل الشرطي:

تنظيـ إدارة الشرطة ىك الشكؿ أك الييكؿ الذم تنحصر داخمو أك في إطاره مجمكعة األنشطة التي تقكـ بيا 
أجيزة الشرطة لتحقيؽ أىداؼ مرفؽ األمف بأعمى درجة مف الكفاية كبأسرع كقت ممكف كبأقؿ تكاليؼ ممكنة, كلذلؾ 

كيفسر , كحمايتويعمؿ عمى إقامة النظاـ العاـلى تحقيؽ المصمحة العامة ك مة إييدؼ العمؿ الشرطي بصفة عا
(, 15: 2008)(, دليؿ الشرطة13-12: 2006) عبد الحميدمع  الباحث أىداؼ ككظائؼ العمؿ الشرطي باإلتفاؽ

 شتمؿ عمى العناصر التالية:تي ت, كال(44: 2010كمكب )

 كتنفيذ القكانيف. ,النظاـ كذلؾ مف خالؿ المحافظة عمى ,تحقيؽ األمف العاـ .1
كتحقيؽ جك صحي مناسب لمحياة  ,كذلؾ مف خالؿ األمف الصحي لممكاطنيف ,المحافظة عمى الصحة العامة .2

 في الكضع الطبيعي.
كالعمؿ عمى كضعيـ تحت  ,كمالحقة الخطيريف ,مف خالؿ التكاجد الشرطي المستمر ,تكفير السكينة العامة .3

 السيطرة األمنية.
 ة القضائية لمشرطة.تحقيؽ الكظيف .4
د العكف كالرعاية لألفراد بقصد تكفير المناخ يى  دٌ كمى  ,تحقيؽ الكظيفة االجتماعية مف خالؿ الخدمات االجتماعية .5

 االجتماعي.
كالتي تستيدؼ حماية المجتمع مف مظاىر االنحراؼ السياسي كالتطرؼ كمف  ,تحقيؽ الكظيفة السياسية .6

 تعمؿ عمى االنحراؼ السياسي.االتجاىات السياسية المناىضة التي 
 تحقؽ الكظيفة االقتصادية لمشرطة مف خالؿ الحفاظ عمى أمكاؿ كممتمكات الدكلة كمكافحة الجرائـ االقتصادية. .7

يسردىا حيث  :أىم الميارات التي يجب توافرىا في الكوادر الشرطية العاممة في الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة
 ( في ىذه الميارات عمى النحك التالي:44:50, 2012) مع الخالدمالباحث 

مثؿ القدرات الجسدية أك الجسمية, كالمبادأة مثؿ اتخاذ القرارات الصائبة دكف  الميارات القيادية الذاتية: .1
تردد, القدرات العقمية كالذىنية, ضبط النفس كالسيطرة كالتحكـ في انفعاالتو كالتخمص مف االندفاع في أداء 

 المياـ.
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: كىي قدرة الرجؿ الشرطي عمى عدالة تكزيع العمؿ داخؿ جياز الشرطة القيادية اإلداريةالميارات  .2
ككضع مقاييس لألداء كالتنسيؽ بيف اإلدارات كتنقسـ )ميارات اتخاذ القرار, إدارة الكقت, إدارة  ,الفمسطينية
 التغيير(.

 ,المتخصصة في مجاالت العمـ الالـز: يقصد بالميارات القيادية الفنية المعرفة الميارات القيادية الفنية .3
كالقدرة عمى الفيـ كاألداء المميز كيشتمؿ عمى)القدرة عمى تحمؿ المسئكلية, القدرة عمى الفيـ الشامؿ 

.)  لألمكر, الحـز
قامة العالقك : كتشمؿ ميارة االتصاؿ, الميارات اإلنسانية والسموكية .4 ات مع اآلخريف, كبناء فريؽ العمؿ, ا 

الحياد كالعدؿ, ك الحمـ, ك التكاضع, ك الصدؽ, ك اإلحساس بآالـ الجماىير, ك المظير العاـ, ك اآلخريف, كتقدير 
)القدرة المغكية, الحسابية,      االستعداد كالقدرات المتنكعة مثؿ ك الذكاء, ك التعاكف, ك األخالؽ الفاضمة, ك 

 لميكؿ, المخاطر كالتحدم(.ة, السمة الشخصية, ايالميكانيكية, اليندسية كالمكانية, الكتابية, النفس حرك
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 نثانفصم انثب

 اندراسبث انسببقت

 

 

 توطئة -
 الموارد البشرية  استراتيجيةتناولت  التي دراساتال -
 الدافعية لإلنجازتناولت التي دراسات ال -
 التعقيب عمى الدراسات السابقة  -
 الفجوة البحثية -
 الخالصة -
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 :توطئة

لفصؿ بعض الدراسات السابقة التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة الحالية, لمكقكؼ عمى تناكؿ الباحث في ىذا ا       
أىـ المكضكعات التي تناكلتيا, كالتعرؼ عمى األساليب كاإلجراءات التي تبنتيا, كاالستفادة مف النتائج التي تكصمت 

اريخ النشر مف األحدث إلى إلييا, كمف ثـ التعقيب عمى ىذه الدراسات, كقد رتب الباحث الدراسات السابقة حسب ت
 األقدـ عمى النحك التالي :

 (7جدول رقم )

 يوضح تقسيم الدراسات إلى أنوع مختمفة )فمسطينية، عربية، أجنبية(

 نوع 
 اتالدارس

 المتغير المستقل
 "إدارة الموارد البشرية ستراتيجيةإ"

 المتغير التابع
 "الدافعية لإلنجاز"

 
 
فمسطينية دراسات

  

 2015-اليازجي  2016 -قديح
 2014 -الدـ دراسة 2015 -جابر
 2015 -العناني  2014 -كحيؿ

 2016 -الداية  2014 -مشتيى
 2014-أبك عكف  2013- زعترم

 2012 -شحادة 2010 -الطيراكم
 
 

 دراسات عربية

 2012- خميفة 2015-لخصير 
 2010-كسطاني 2010- ةحتامم

 2010 -عثماف 2007 -بف نمشة
 

 2006 -زياف 2006-لحياصاتا
 2006 -اليكسؼ

 
 الدراسات األجنبية 

2007- Liu a, and Ketchen  Ware-2013 
2006- Stedham  Dweek-2006 

Chu- chen Yeh-2005 Chieu- 2005 
Zhu -2004 Haven-2003 
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 إدارة الموارد البشرية: ستراتيجيةادراسات )المتغير المستقل( أواًل: 

 :ت الفمسطينيةالدراسا

(: استراتيجية تمكين الموارد البشرية وعالقتيا بتحقيق األىداف االستراتيجية في البنوك 2016) دراسة قديح .1
 االسالمية في قطاع غزة.
 :ىدفت الدراسة لمتعرف عمى

طاع في البنكؾ االسالمية في ق االستراتيجيةاستراتيجية تمكيف المكارد البشرية, كأثرىا في تحقيؽ األىداؼ  -
 غزة

 .ركزت عمى معرفة مدل اىتماـ البنكؾ في الككادر البشرية -
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ككانت مجتمع الدراسة مف العامميف في اإلدارة العميا كالكسطى,  -

 .( مف العامميف في تمؾ المصارؼ170كشممت العينة )

 :وقد توصمت الدراسة إلى عده نتائج أىميا

 ذات داللة احصائية بيف األىداؼ االستراتيجية كالمشاركة بالمعمكمات في البنكؾ االسالمية.كجكد عالقة  -
 كجكد عالقة بيف األىداؼ االستراتيجية كاستراتيجية تمكيف المكارد البشرية في تمؾ البنكؾ. -

 :وأوصت الدراسة بعده توصيات من أىميا

 اسات التدريب عمى العمؿ بركح الفريؽ كتفعيؿ سيزيادة تشجيع البنكؾ  -
 اعداد خطط جيدة لممكارد البشرية. -
 محاكلة التغمب عمى التحديات المحيطة ببيئة العمؿ المصرفي. -
واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي لمتميز في القطاع الحكومي  (:2015دراسة جابر) .2

 الفمسطيني وسبل تطويره.
 :ىدفت الدراسة لمتعرف عمى

 .كارد البشرية كفؽ النمكذج األكركبي لمتميز في القطاع الحككمي الفمسطيني كسبؿ تطكيرهكاقع إدارة الم  -
 .عزل إلى المتغيرات الديمغرافيةا إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية تي كالكشؼ عمٌ  -

 :وقد توصمت الدراسة إلى عده نتائج أىميا
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ىناؾ فركؽ  ز في القطاع الحككمي الفمسطيني, كأف  كاقع إدارة المكارد البشرية كفؽ النمكذج األكركبي لمتمي -
ذات داللو إحصائية في متكسط التقديرات لكاقع إدارة المكارد البشرية كفؽ النمكذج األكركبي لمتميز في 

 .القطاع الحككمي

 :وأوصت الدراسة بعده توصيات من أىميا 

يع كالمكافأة لإلنجازات المتميزة عمى جميع اعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات المتعمقة بالمكظفيف كالتشج  -
 المستكيات بالمؤسسة.

ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية ودورىا في تطوير كفاءة أداء العاممين في إ (:2014دراسة كحيل) .3
 الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

 :إلىالتعرؼ ىدفت الدراسة 
 ,طكير كفاءة العامميف في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزةستراتيجيات إدارة المكارد البشرية كدكرىا في تإ  -

ستراتيجيات إدارة المكارد البشرية, حيث اقتصرت إكذلؾ مف خالؿ محاكر الدراسة األساسية المتمثمة ب
دكر ىذه إلى كالتحفيز( كما ىدفت التعرؼ  ,كتقييـ األداء ,ستراتيجيات )االستقطابإالدراسة عمى 

 . كير كفاءة أداء العامميفستراتيجيات في تطإلا

 :مة منيايموقد أظيرت الدراسة بعض النتائج ال

ستراتيجيات إدارة المكارد البشرية التي تـ دراستيا, إيجابية قكية بيف تطبيؽ أبعاد إكجكد عالقة طردية  -
مسطينية في التحفيز( كتحقيؽ كفاءة أداء العامميف في الجامعات الف -تقييـ األداء -كالمتمثمة في )االستقطاب
ستراتيجيات إدارة المكارد البشرية إنو كمما إرتفع مؤشر تطبيؽ إبحيث ( %89)قطاع غزة, حيث بمغت 

   .ؾ إلى تحقيؽ كفاءة أداء العامميفسيؤدم ذل

 :وخمصت الدراسة إلى أىم التوصيات وأىميا

ة مف نتائج تقييـ األداء كالسعي لالستفاد ,ضركرة استحداث إدارات مكارد بشرية في الجامعات الفمسطينية  -
 كتطكير أنظمة كسياسات التحفيز المستخدمة فييا.

 زارة التربية والتعميم بقطاع غزةستراتيجيات الموارد البشرية في و إواقع  (:2014دراسة مشتيى ) .4
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 :ىدفت الدراسة إلى

 .ء المؤسسيمتزايد في إدارة المكارد البشرية لما ليا مف دكر أساسي في تحسيف األداالىتماـ اال  -
ستراتيجيات المكارد البشرية في كزارة التربية كالتعميـ في محافظات غزة إالتعرؼ عمى كاقع كتطبيؽ  -

 .لممساىمة في تطكير استراتيجيات المكارد البشرية ؛كتشخيص مكاقع القكة كالضعؼ فييا
كظفة مف كزارة التربية كم ا( مكظفن 240)كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ككانت عينة الدراسة -

 كالتعميـ في قطاع غزة.

 :مة منيايموتوصمت الدراسة إلى بعض النتائج ال

مقبكلة, ( %64)الدرجة اإلجمالية كالتي تمثؿ كجيات نظر المشاركيف حكؿ جميع أبعاد الدراسة ىي  أف    -
 .ستراتيجياتإلكىذا يعني أف ىناؾ الكثير مما يجب عممو لتحسيف تمؾ ا

 (.%76)مقبكؿ بنسبة  تائج الكمية لتخطيط المكارد البشرية كجكد مستكلن كأشارت الن -

 :وكانت أىم توصيات الدراسة ىي

ستراتيجي لممكارد البشرية في الكزارة لتمكينيا مف تحقيؽ رسالتيا إلاالىتماـ بشكؿ أكبر في عممية التخطيط ا -
بشرية تتالءـ مع التغيرات السريعة المحيطة ة إلدارة المكارد التطكير قاعدة بيانات محكسبة كفعالكأىدافيا ك 

عادة النظر في تكزيع المكظفيف بشكؿ يتناسب مع طبيعة أعماليـ  ,بكزارة التربية كالتعميـ العالي كا 
 كمؤىالتيـ كقدراتيـ كبما يؤدم إلى إنجاز المياـ حسب المعايير المطمكبة.

ستراتيجية في ة ودورىا في المرونة اإلرد البشريستراتيجيات المواإممارسات  (:2013زعتري )دراسة  .5
 المصارف اإلسالمية

 :ىدفت الدراسة إلى

مف كجية نظر  ستراتيجيةاإلالمركنة  كدكرىا في ستراتيجيات المكارد البشريةإحميؿ أثر ممارسات قياس كت  -
 .امديرن (150)المديريف في مجتمع الدراسة ليذه المصارؼ البالغ عددىـ 

 :النتائج وىيوتوصمت الدراسة إلى أىم 
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ككاف  ,ااإلسالمية الفمسطينية كاف مرتفعن ستراتيجيات المكارد البشرية في المصارؼ إمستكل ممارسات  أفٌ   -
كجاء ترتيبيا عمى النحك التالي مف حيث  ,راء المستجيبيف حكؿ أىمية أبعادهآىناؾ تبايف بسيط في 

 ا االستقطاب كاالختيار.طكير, كأخيرن كالتدريب كالت ,كىي المحافظة عمى المكارد البشرية ,األىمية

 :وكان من أىم توصيات الدراسة ىي 

تستمر المصارؼ اإلسالمية الفمسطينية بالعمؿ عمى تطكير آليات تعزيز المركنة االستراتيجية فييا بما  أفٍ   -
 .يعكس حاجات كمتطمبات السكؽ الفمسطيني في ىذه المصارؼ

ستراتيجيات التكجو نحك السكؽ مف خالؿ إعمى دعـ كترسيخ مية الفمسطينية ف تركز المصارؼ اإلسالأك  -
  تعزيزييا لمركنة السكؽ كمتطمبات تحقيؽ ىذه المركنة.

ستراتيجيات الموارد البشرية في تطوير األداء المؤسساتي في المنظمات إ(: دور 2010الطيراوي) دراسة .6
 الغير حكومية.

 :إلىالتعرف  ىدفت الدراسة

المكارد البشرية في تطكير األداء المؤسساتي في المنظمات غير الحككمية في ستراتيجيات تنمية إدكر  -
تمؾ  كمدل تطكير ,ي لتنمية المكارد البشريةجستراتيإلمحافظات غزة, مف خالؿ دراسة كاقع التخطيط ا

 االستراتيجيات بشكؿ ميني.
اإلستراتيجياعرؼ عمى المستكل الميني لمقائميف عمى صياغة كمتابعة تمؾ االتٌ  - المنظمات  تكجو ت, كأيضن

كمدل قدرة تمؾ المنظمات عمى االستفادة مف تمؾ  ,غير الحككمية اتجاه االستثمار في العنصر البشرم
كقد استخدـ الباحث      , ىدافيا في االستمرار كالمنافسةأاالستراتيجيات في تطكير أدائيا بما يحقؽ 

عامميف في المنظمات الغير حككمية المحمية كالدكلية المنيج الكصفي التحميمي ككاف مجتمع الدراسة مف ال
 (.889كالتي بمغ عددىـ)

 :وكان من أىم نتائج الدراسة ىي

مف المنظمات غفير الحككمية لدييا استراتيجيات لتنمية المكارد البشرية, كأف تمؾ %( 80) أظيرت أفٌ  -
 ستراتيجيات ساىمت في زيادة ميزتيا التنافسية.إلا

 %(.78ا نسبينا يقدر ب)استراتيجيات تنمية المكارد البشرية في تمؾ المؤسسات عالين كاف مستكل تطكير  -
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 :أوصت الدراسة

ضركرة كجكد لكائح تنظيمية تقرىا السمطة كالجيات المختصة تمـز المنظمات غير الحككمية بكجكد خطة  -
 ستراتيجية.إ

 في خمؽ ميزة تنافسية. ضركرة خمؽ ثقافة تنظيمية حكؿ أىمية إدارة المكارد البشرية كدكرىا -
كبناء شراكة مع الممكلييف  ,إنشاء كحدات متخصصة إلدارة المكارد البشرية ضمف اليياكؿ التنظيمية -

 كتصميـ نظاـ أداء مينية قائمة عمى أساس األداء.

 الدراسات العربية :

حديات البيئة ستراتيجية الحديثة إلدارة الموارد البشرية في مواجية تإلدور ا (:2015دراسة لخصير ) .1
 ENICABالتنظيمية دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة 

 :ىدفت الدراسة
 .ة التي أفرزتيا المدارس اإلدارية المعاصرةثى تناكؿ أىـ االستراتيجيات الحديإل -

 :وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىي

كىي  ,ديمة في تعامميا مع المكارد البشريةمؤسسة صناعة الككابؿ مازالت محككمة باألنماط الق أف    -
كقد تجاكزت المنظمة ىذه  ,عبء ثقيؿ عمى المنظمةأنو اعتبار كمفتو بالنظرة التقميدية إزاء العامؿ  أسيرة

 الاألعباء بفعؿ التحكالت الحديثة كتداعيات البيئة التنظيمية المعاصرة التي تعتبر المكرد البشرم أصن 
 .ستراتيجية المنظمةإفي معادلة نجاح  اأساسين  ارابح كرقمن  ااستثمارين 

 مة وىي:يموقد أوصت الدراسة بعدة توصيات 

فكير كاإلبداع كصناعة المكرد البشرم ىك الكائف الحي الكحيد الذم يمتمؾ قدرات خالقة قادرة عمى الت أف    -
 .مف تصحيح المفاىيـ الخاطئة إزاءه د  بي النجاح فال

ما ستباقي كالتنافسي في مختمؼ العمميات التنظيمية ال سيٌ ستراتيجي اإللتفكير اإلرة التحكؿ نحك منيجية اضرك  -
كالعمؿ عمى بناء طاقات ككفاءات محكرية كمستديمة تضطمع بتحقيؽ األىداؼ إدارة  ,في إدارة المكارد البشرية

  المكارد البشرية.
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ة الموارد البشرية وأثرىا في التطور ستراتيجيا  ستراتيجية المنظمة و إالعالقة بين  (:2010دراسة )حتاممو،  .2
 .دارسة حالة عمى دائرة األراضي والمساحة -المنظمي

 :ىدفت الدراسة إلى

ستراتيجية إدارة المكارد البشرية كأثرىا في التطكير المنظمي في ا  ك  ستراتيجية المنظمةإمعرفة العالقة بيف  -
ستراتيجية إدارة المكارد ا  بيف متغيرات المنظمة ك اط كاألثر كمف خالؿ تحديد االرتب ,دائرة األراضي كالمساحة

كباتجاه تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطكير نمكذج افتراضي يكضح العالقة ما بيف  ,البشرية كالتطكير المنظمي
 .متغيرات الدراسة

 :نتائج من أىميا ةوقد توصمت الدراسة إلى عد

د البشرية , كال تكجد عالقة بيف جية إدارة المكار ستراتيا  ستراتيجية المنظمة ك إو ال تكجد عالقة معنكية بيف أن   -
 .ستراتيجية المنظمة كالتطكير المنظميإ

 .ستراتيجية إدارة المكارد البشرية كالتطكير المنظميا  ستراتيجية المنظمة ك إمعنكية بيف كتكجد عالقة  -

 :كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان من أىميا

ارة ستراتيجية إدإالمكارد البشرية بأىمية كفكائد تطبيؽ  يرملدائرة بما فييـ مدفي ا يريفتعزيز كعي جميع المد -
استثمار كتطكيره  عف تكعيتيـ بأىمية المكرد البشرم مف خالؿ استثماره أفضؿى  الفضن  ,المكارد البشرية

 .باعتباره رأس ماؿ فكرم
 .ة في المنظمةاالىتماـ بأفكارىـ كآرائيـ كمقترحاتيـ التي تدعـ جيكد تحسيف النكعي -
كىي التكظيؼ مف خالؿ  اتبعة حالين ستراتيجية كخطة خاصة بالتكظيؼ مختمفة عف المإالعمؿ عمى كضع  -

  نظاـ ديكاف الخدمة المدنية.
مكانية تطبيقيا إ (:2007، بن نمشةدراسة ) .3 ستراتيجية إدارة الموارد البشرية لمواجية تحديات العولمة وا 

 مدينة الرياض.في األجيزة المدنية واألمنية ب

 ىدفت الدراسة عمى:

تسميط الضكء عمى التحديات التي تكاجو إدارة المكارد البشرية في المنظمات المدنية كاألمنية بمدينة الرياض  -
 في ظؿ العكلمة, عمى اعتبار األىمية القصكل لممكارد البشرية كأنيا المكرد القادر لمتصدم ليذه التحديات.
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المنظمات المدنية كاألمنية  في ستراتيجيات إدارة المكارد البشريةإتعيؽ تطبيؽ  الصعكبات التي إلىالتعرؼ  -
 بمدينة الرياض لمكاجية تحديات العكلمة بما يمكف مف تجاكزىا أك اقتراح الحمكؿ المناسبة لمحد منيا.

 وكانت أىم النتائج ىي:

ات المدنية بمدينة الرياض في ظؿ كجكد العديد مف التحديات التي تكاجو إدارة المكارد البشرية بالمنظم  -
 العكلمة.

ستراتيجيات إلدارة المكارد البشرية بالمنظمات المدنية كاألمنية بمدينة الرياض لمكاجية التكصؿ إلى إ -
 تحديات العكلمة.

ستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في المنظمات المدنية يد مف الصعكبات التي تعيؽ تطبيؽ إكجكد العد -
دارية القادرة عمى دمتيا محدكدية تأىيؿ القيادات اإلاض لمكاجية تحديات العكلمة, كيأتي في مقبمدينة الري

 تبني التحديث كالتطكير.

 توصيات الدراسة من أىميا:

مكارد البشرية, كاعتبارىا كظيفة ساليب كاألنظمة كالممارسات إلدارة التحديث كتطكير األ العمؿ عمى -
 ىـ كاألغمى لممنظمات.ارد البشرية باعتبارىا المكرد األالطاقات الكامنة لممك ستراتيجية تعمؿ عمى استغالؿ إ

دارية بالمنظمات المدنية كاألمنية بأىمية المكارد البشرية كدكرىا في إلرفع مستكل الكعي لدل القيادات ا -
 تحسيف أداء المنظمات كتحقيؽ المنافسة.

ة مف خالؿ التعاكف مع المؤسسات ذات العالقة لمكاجية عادة النظر في المناىج التعميمية كالتدريبيضركرة إ -
 احتياجات سكؽ العمؿ كمكاكبة التطكرات.

ستراتيجية الموارد البشرية وعالقتيا باألداء معايير قياس كفاءة وفعالية إ(: 2006دراسة الحياصات ) .4
 المؤسسي في المؤسسات الصحفية األردنية من وجية نظر الموظفين.

 :إلى لتعرفاىدفت الدراسة 

ستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في المؤسسات الصحفية األردنية المتمثمة في تخطيط كفاءة كفاعمية إ -
 المكارد البشرية, كاالختيار كالتعييف كتقييـ األداء لمعامميف كتدريب العامميف كعالقتيا باألداء المؤسسي.
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( مؤسسات صحفية 4ككانت عينة الدراسة مف) ,مياستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحمي
 انطبقت عمييا المعايير التي حددىا الباحث.

 نتائج منيا: توصمت الدراسة إلى عدة

ستراتيجيات تخطيط المكارد البشرية في المؤسسات الصحفية إو تكجد عالقة إيجابية بيف كفاءة كفعالية أن   -
 األردنية كأدائيا المؤسسي.

ية بيف كفاءة كفعالية استراتيجيات االختيار كالتعييف في المؤسسات الصحفية األردنية تكجد عالقة إيجاب -
 كأدائيا المؤسسي.

 المؤسسي. كأدائياتكجد عالقة إيجابية بيف كفاءة كفعالية استراتيجيات تدريب العامميف  -

 

الدراسات األجنبية :

1. (2007) Liu a, and Ketchen :داء التنظيمي.قيمة إدارة الموارد البشرية لأل 
 :ىدفت الدراسة إلى

التي يمكف كمعظـ البحث لألدكات  يركا منظماتيـ بأداء أفضؿ, جميع المسئكليف التنفيذييف يريدكف أفٍ  أف   -
 عزز األداء.تكظيفتيا  كمديرم المكارد البشرية, كيعتقد أف  عمى مدل عقكد,  أف تساعد في تحقيؽ ذلؾ

جانب المديريف التنفيذييف,  الذيف يتساءلكف ما إذا كانت األمكاؿ  ككاف ىذا الخالؼ قد التقى بتشكؾ مف -
 مخصصة إلى كظيفة المكارد البشرية كاالستثمارات الجيدة.

  أم استنتاجات. العشرات مف الدراسات درست ىذه المسألة,  كلكف قدمت نتائجيا متضاربة بدكف -
 أىم النتائج:

 .ة لممنظماتاإلنساف يضيؼ إلدارة المكارد قيمة كبير  أف   -
 .ال مف ممارسات فرديةد البشرية بدن كيككف أقكل عندما يتـ التركيز عمى أنظمة المكار  -
 .ستراتيجية شركات التصنيعقرارات إدارة المكارد البشرية إل عندما ترتبط -
ا نظاـ إدارة تككف معظـ المكاسب مف إدارة المكارد البشرية مف خالؿ تطكير شامؿ, كيككف داخمين  كيجب أفٍ  -

يخ المنظمة,  كالثقافة, , دائرة التنمية االقتصادية في تار (embed)المكارد البشرية متماسؾ كىذا ىك 
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يككف أكثر صعكبة  ا بنظاـ الشركة عمى أفٍ كالقياـ بذلؾ ليس فقط ليعزز األداء,  كلكف يؤدم أيضن  كالبناء,
  .بحث أسس فيعرض القائمة عمى المكارد مف الشركة عمى المنافسيف لتقميد

 :أىم التوصيات
ي مف خالليا يككف لمكظفي و الطريؽ التألن   ؛عمى التآزر ايجب أف يككف نظاـ إدارة المكارد البشرية معتمدن  -

 .ا لمميزة التنافسيةا رئيسين ح مصدرن تصب القدرة عمى أفٍ الشركة 
 كتعزيز األداء التنظيمي مف خالؿ عمميـ. -
2. Stedham (2006:) لمجتمع في والية ية بين مديري القوى البشرية في كميات استراتيجكفاءات اإلدارة اإل

 .تكساس األمريكية
 

 :إلىتعرف ال ىدفت الدراسة

الفعالة بيف كجيات نظر كؿ مف مديرم  ستراتيجيةاإلالمستكيات المتكقعة كالحقيقية لمكفاءات الضركرية لإلدارة  -
دراستو المنيج ية تكساس. كاستخدـ الباحث في القكل البشرية كالمديريف التنفيذييف في كميات المجتمع في كال

مككنة مف عدة مجاالت كاستخدـ الباحث الطريقة المسحية في  استبانةالباحث لذلؾ  كأعد  الكصفي التحميمي, 
, كالتي شممت جميع العامميف في مجاؿ إدارة القكل البشرية كالمديريف التنفيذييف في كميات ستبانةتكزيعو لال

 تكساس.ة المجتمع في كالي

 :نتائج الدراسة فكم

كجيات نظر عند مقارنتيا ب ستراتيجيةاإلكل البشرية لدييـ مبالغة في عكامؿ الكفاءة في اإلدارة القي  ممدير  أف   -
كالمديركف التنفيذيكف كمديرك القكل البشرية اتفقكا في تقديرىـ لمكفاءات الضركرية كالمتكقعة المديريف التنفيذييف, 

الكفاءة الحقيقية  مديرم القكل البشرية يعتقدكف أف   عمى الرغـ مف أف  كل البشرية, يجي لمديرم القي ستراتإللألداء ا
 .منسجمة مع درجة الكفاءة المطمكبة أك المتكقعة بعكس المديريف التنفيذييف

 :بـ  وأوصت الدراسة

لمعالجة نقص الكفاءة في  ضركرة العمؿ بجيد أكبر سكاء مف المديريف التنفيذييف أك مديرم القكل البشرية -
 .ستراتيجيةإلااإلدارة 
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العالقة بين االستثمات في الموارد البشرية ورأس المال البشري وأداء  Chu- chen(2005:)دراسة  .3
 الشركة

 :إلىتعرف ال ىدفت الدراسة

اقتراح عالمة  شرح العالقة بيف االستثمار في المكارد البشرية, كرأس الماؿ البشرية لممنظمة كأداء الشركة, كتـ -
 .ماؿ البشرم لممنظمة إيجابية بيف االستثمار في المكارد البشرية كأداء الشركة مف خالؿ تأثير كسيط الرأس

( مف كبار المديريف التنفيذييف في الشركات 105كاستخدـ الباحث مف خالؿ مجتمع دراستو عينة قدرىا ) -
  .المكجكدة في الكاليات المتحدة كتايكاف

 :دراسةنتائج ال فكم

عمى أداء الشركة كلو عالقة بالمستكل المرتفع لرأس الماؿ  ميـاالستثمار في المكارد البشرية لو تأثير إيجابي  -
البشرم لمشركة الذم يتـ اقتباسو بكمية رأس الماؿ البشرم كمدل مناسبتو لممنظمة, كالتكامؿ بيف المنظمة 

 كخصكصية رأس الماؿ البشرم.
البشرية كأربعة أبعاد لرأس  كىي ربط بيف اثنيف مف محافظ االستثمار في المكارد ايدن أكثر تعق ااختبرت نمكذجن  -

 الماؿ البشرم كنتائج أداء الشركات.
 .(" االستجابة لتحديات العولمة، تنمية الموارد البشرية في اليابان2004) Zhuدراسة  .4

 :إلىتعرف ال ىدفت الدراسة

المكارد البشرية الحديثة في الياباف خالؿ السنكات األكلى مف القرف التغييرات في مجاؿ إدارة المكارد كتطكير  -
  .الحادم كالعشرية كمدل استجابتيا لتحديات العكلمة

المظاىر المتعمقة بإدارة  إلىالمنيج الكصفي التحميمي كأسمكب الدراسة الميدانية لمتعرؼ كقد استخدـ الباحث  -
 .مف العامميف في المؤسسات ا( شخصن 200) ككاف حجـ العينة, المكارد البشرية كسياساتيا

 :نتائج الدراسة فكم

تأثير أكضاع سكؽ العمؿ الحديث في الياباف بالعكامؿ الداخمية كالخارجية مثؿ المنافسة في األسكاؽ العالمية  -
 كالتغييرات التقنية

خاصة صعكبة السيطرة عمى المشكالت التي ظيرت في سكؽ العمؿ الياباني مثؿ انخفاض التكظيؼ ك  -
 .لمخريجييف الجدد كاتساع الفجكة بيف الميارات كالكظائؼ
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 :وأوصت الدراسة

تطكر برامجيا التدريبية لمكاجية التحديات الداخمية كالخارجية الخاصة بالمكارد  يجب عمى المؤسسات أفٍ  -
 .كالخريجيفالبشرية 

 .ات العكلمةاالىتماـ في المعرفة الفكرية لبيئة األعماؿ كاالقتصاد كالمنافسة كمتطمب -

 دراسات )المتغير التابع( الدافعية لإلنجاز:: ثانياً 

 الدراسات الفمسطينية : 

دافعية اإلنجاز لدى طواقم الدفاع المدني بعد حرب الصدمة النفسية وعالقتيا ب (:2016دراسة )الداية،   .1
 .2014عام

جاز لدل طكاقـ الدفاع المدني بعد حرب عمى العالقة بيف الصدمة النفسية كدافعية اإلن ىدفت الدراسة إلى التعرف
 ـ, كالتعرؼ عمى مستكل الصدمة النفسية كدافعية اإلنجاز لدل طكاقـ الدفاع المدني في محافظات غزة2014عاـ 

 النتائج التي توصمت ليا الدراسة: أىم 

ية اإلنجاز كأف مستكل دافع ,أف ىناؾ مستكل مرتفع لمصدمة النفسية لدل طكاقـ الدفاع المدني بعد الحرب -
 . ـ2014بمغ المستكل المرتفع لدل طكاقـ الدفاع المدني بعد الحرب عمى غزة عاـ 

بمغ المستكل المرتفع بعد الحرب عمى قطاع  ,أف ىناؾ عالقة ارتباطية بيف الصدمة النفسية كدافعية اإلنجاز -
 غزة.

خالؿ  (كمكاف العمؿ ,الخبرة) تعزل لممتغيرات ,أظيرت النتائج أف ىناؾ فركؽ في مستكل الدافعية لإلنجاز -
 الحرب كالتعرض لالستيداؼ.

 وكانت توصيات الدراسة:

 ستفادة مف خبرات طكاقـ الدفاع المدني.لدفاع المدني لمكزارات األخرل لإلعقد دكرات مف قبؿ جياز ا -
 نشر ثقافة إدارة األزمات داخؿ المؤسسات الحككمية في غزة. -
 رة األزمات السيما كىك يعد مف العمـك الحديثة.ضركرة االىتماـ ببحث كدراسة عمـ إدا -
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الدوائر  يريالتمكين اإلداري وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومد (:2015دراسة اليازجي) .2
 التابعة لمؤسسات التعميم العالي بمحافظات غزة

 :التعرف إلى ىدفت الدراسة

 ,كتطكير الشخصية ,كالتحفيز الذاتي ,)تفكيض السمطة :العالقة بيف بعاد التمكيف اإلدارم المتمثمة في -
كاالتصاؿ الفعاؿ( مف جية كالدافعية لإلنجاز لدل رؤساء األقساـ  ,كالسمكؾ اإلبداعي ,كالعمؿ الجماعي

 .الدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة مف جية أخرل يرمكمد

 :وقد توصمت الدراسة لعدة نتائج من أىميا

ة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد التمكيف اإلدارم كالدافعية لإلنجاز في المؤسسات التعميمية كجكد عالق -
الفمسطينية, كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية الستجابات المبحكثيف في التمكيف اإلدارم كالدافعية 

 .زةالدكائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غ يرملإلنجاز لدل رؤساء األقساـ كمد

 :بـ الدراسة وقد أوصت

كضركرة إنشاء قسـ  ,ضركرة تكفير المستمزمات كالمتطمبات لممكظؼ كالمؤسسة لما يخص عممية التمكيف -
 أك إدارة تختص بتمكيف العامميف داخؿ المؤسسة التعميمية.

 .لإلنجاز بالدافعية وعالقتيا والتأىيل اإلصالح مراكز إدارة(: 2015، العناني) دراسة.3

  :التعرف إلى الدراسة ىدفت

 .لإلنجاز بالدافعية كعالقتيا غزة قطاع في كالتأىيؿ اإلصالح مراكز إدارة كاقع -
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي, ككاف منيج الدراسة مف العامميف في مراكز التأىيؿ  -

 مستكل القطاع. ( مف العامميف في تمؾ المراكز عمى84كاإلصالح في قطاع غزة حيث شممت العينة )

 :منيا نتائج عدة إلى الدراسة وتوصمت

 حيث, مرتفع مستكل غزة محافظات في كالتأىيؿ االصالح مراكز في اإلدارييف لدل اإلدارة كاقع مستكل أف   -
 (.%74.69) نسبي بكزف اإلدارة لكاقع الحسابي المتكسط كاف
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 بشكؿ الدافعية مستكل كظير جيدنا كاف افعيةالد كمستكل كالتأىيؿ اإلصالح مراكز إدارة بيف العالقة أف   -
 .مرتفع

 صالحإلا مراكز لمكظفي المناسبة الحكافز منح ضركرة :منيا التوصيات من العديد إلى الدراسة توصمت وقد
 .كاإلنتاجية كاإلنجاز أعماليـ طبيعة مع يتفؽ بما الداخمية لكزارة التابعة كالتأىيؿ

غوط المينية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى مدربي مراكز التدريب مواجية الض (:2014،الدم)دراسة .  4
 .الميني

 :وىدفت إلى تناولت ىذه الدراسة

 .نجاز لدل مدربي مركز التدريب المينيغكط المينية كعالقتيا بدافعية اإلمكاجية الض -
 .مراكز التدريب المينيتحديد مستكل الضغكط المينية ككيفيو مكاجيتيا, كمستكل الدافعية لإلنجاز لدل مدربي   -
كمدربة بمراكز  ( مدربنا224دد مفردات المجتمع ىك)كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ككانت ع -

 التدريب الميني التابع لكزارة الشئكف االجتماعية ككزارة العمؿ كالككالة في قطاع غزة.

 :وأظيرت النتائج

عزل لمتغير الجنس كعدد لعمؿ كاإلدارة كالبيئة المينية تي عدـ كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية في ضغكط ا -
 .جية الضغكط لمتغير الجنس كالمؤىؿ العممياكتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في أبعاد مك  ,سنكات الخدمة

 :وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أىميا

 .ناشئ مف بيئة العمؿضركرة كجكد برامج متابعة مف قبؿ أخصائييف نفسييف مف أجؿ التكتر ال -
 .لضغكط كزيادة التكاصؿ االجتماعيالقياـ برحالت ترفييية لممدربيف مف أجؿ التخفيؼ مف ا -
 .عممي مف أجؿ زيادة الثقة بالنفس كضع نظاـ حكافز مجزم لمف يحصؿ مف المدربيف عمى مؤىؿ -

الذات لدى عينة من نجاز وفعالية (: الضغوط النفسية وعالقتيا بالدافعية لإل 2014،دراسة )أبو عون .5
 الصحفيين بعد حرب غزة.

  :إلى التعرفىدفت الدراسة 

 كفاعمية الذات لدل الصحفييف بعد الحرب عمى قطاع غزة. لإلنجازمستكل الضغكط النفسية كالدافعية  -
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 كفاعمية الذات. لإلنجازالكشؼ عف العالقة بيف الضغكط النفسية كالدافعية  -
 كفاعمية الذات. لإلنجازكؿ الضغكط النفسية كالدافعية  أثر بعض المتغيرات في إلىالتعرؼ  -
 .( صحفينا200التي تـ تطبيقيا ىي ) كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ككانت عينة الدراسة -

 :وأظيرت النتائج

نجاز بينما الدافعية لإل د الحرب عمى قطاع غزة كاف متكسطنامستكل الضغكط النفسية لدل الصحفييف بع أف   -
 لدييـ كانت مرتفعة.

 نجاز كفعالية الذات لدل الصحفييف بعد الحرب عمى غزة.ال تكجد فركؽ بيف الضغكط النفسية كالدافعية لإل -

 :وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أىميا

دارات اإلعالمية بالتدخؿ المبكر, كذلؾ مف أجؿ كضع حمكؿ لمشكالت الصحفييف إلاالىتماـ مف قبؿ ا -
 كطيـ الكاقعة عمييـ ليتسنى ليـ التمتع بصحة نفسية سميمة.كضغ

نجاز مف خالؿ البرامج المحفزة لزيادة سعي الصحفييف, كزيادة رغبتيـ في إلاالىتماـ برفع مستكل دافع ا -
 التكجو إلى العمؿ.

افظات (: االغتراب النفسي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصريًا في مح2012دراسة )شحادة،  .6
 غزة.

 : إلى التعرفىدفت الدراسة 

 .فعية لإلنجاز لدل المعاقيف بصرينامدل العالقة بيف االغتراب النفسي كالدا -
 مستكل االغتراب النفسي كمستكل الدافعية لإلنجاز لدييـ. إلىالتعرؼ  -
 ف المعاقيف.مكطالبة  ا( طالبن 120ككانت عينة الدراسة ) ,كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي -

 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

و كمما قؿ االغتراب كجكد عالقة ارتباطية سالبة بيف الدرجة الكمية لالغتراب النفسي كالدافعية لإلنجاز بمعنى أن   -
 النفسي زادت الدافعية لإلنجاز كالعكس صحيح.

الدرجة الكمية لمدافعية لإلنجاز حصمت عمى كزف  ف  إمستكل الدافعية لإلنجاز مرتفع لدل أفراد العينة حيث  أف   -
 %.75.62نسبي 
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 توصمت الدراسة إلى عدة توصيات منيا:

 نشطة االجتماعية.ـ الدعـ النفسي مف خالؿ برامج األتقدي -
 خكتيـ في البيت.كعدـ التفرقة بينيـ كبيف إ بصرينااالىتماـ بالمعاقيف  -
 معاقيف.ضركرة تفعيؿ قانكف العمؿ الفمسطيني الخاص بال -

 الدراسات العربية:

الرضا عن التوجيو الدراسي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة الثانية  (:2012،خميفة)دراسة  .1
 .ثانوي

 :إلىالتعرف  ىدفت الدراسة

مؼ العالقة بيف الرضا عف التكجيو الدراسي كالدافعية لإلنجاز الدراسي لدل تالميذ السنة الثانية الثانكم في مخت -
 .التخصصات المكجكدة في مدارس ىكرام بكمديف كغربي بشير بحاسي خميفة كالية الكادم

 :إلى توصمت الدراسةكقد 

كجكد عالقة ذات داللو إحصائية بيف الرضا عف التكجيو الدراسي كالدافعية لإلنجاز لدل تالميذ السنة الثانية  -
 .ثانكم

ية في ثالث جزئيات كتحققت في جزئية كاحده مفادىا كجكد كما تكصمنا إلى عدـ تحقيؽ الفرضية العامة الثان -
 .فركؽ في الرضا عف التكجيو الدراسي باختالؼ التخصصات الدراسية

 :مة كتوصيات منيايمعده مقترحات  اقترح الباحثوقد 

نة التصحيح المستمر لمعمكماتو المتعمقة بمجاالت كمياديف معي يستدعيمما  وكميكلاالىتماـ برغبات التمميذ  -
 .ا لميكلو كطمكحاتوكتربية اختياراتو كفقن 

عطائي كترقيتياكتدعيـ نشاطات اإلعالـ كاالتصاؿ في الكسط المدرسي -  .األىمية الالزمة اكا 
 يعني القدرة عمى تحمؿ المسئكلية في أمكر محدكدة.المراىؽ عمى االعتماد عمى نفسو, تشجيع  -
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العمل وعالقتيا بالنمط القيادي السائد لمدير دافعية اإلنجاز لدى فريق  (:2010،وسطاني)دراسة  .2
 دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم المتوسط لمدينة سطيف -المؤسسة التعميمية في ضوء مشروع مؤسسة

 :إلى ىدفت الدراسة

 .نجاز لدل األساتذة في ضكء مشركع المؤسسةلقيادم السائد لممدير كدافعية اإلمعرفة العالقة بيف النمط ا -
كل دافعية اإلنجاز لدل األساتذة في التعميـ المتكسط كمحاكلة ترتيب األنماط القيادية حسب تأثيرىا كتحديد مست -

 .نجاز كبالتالي معرفة النمط القيادم األنسب في مشركع المؤسسةستكل دافعية اإلفي م

 :منيا مةيمتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الك

نجاز إلىناؾ ارتفاع لدافعية ا القيادم لممدير كدافعية اإلنجاز لألساتذة, كأف   و يكجد عالقة ارتباطيو بيف النمطأن   -
 .لدل األساتذة في المؤسسات الديمقراطية فقد ناقض ذلؾ بعض النتائج في الدراسات المستخدمة في الدراسة

 :وتم التوصل إلى عدة توصيات منيا

حاكلة تعميميا عمى مختمؼ المدارس لمقضاء عمى و يجب دعـ األسمكب الديمقراطي كالمكقفي القيادم كمأن   -
األسمكب األكتكقراطي كالفكضكم في المؤسسات التعميمية, كىذا مف شأنو ارتفاع مستكل الدافعية لإلنجاز 

 .لدل األساتذة في الجزائر
ألداء كيعتبر الدافع لإلنجاز مف أىـ الدكافع اإلنسانية التي تحث الفرد عمى التغمب عمى العقبات كالكفاح  -

 المياـ الصعبة بشكؿ جيد كبسرعة. 
دافعية اإلنجاز لدى أعوان الحماية المدنية، دراسة الضغوط المينية وعالقتيا ب (:2010دراسة )عثمان،  .3

 .ميدانية عمى أعوان الحماية المدنية بالوحدة الرئيسة بسكرة

 :إلى ىدفت الدراسة التعرف

 نجاز لدل أعكاف حماية المدينة.معرفة الضغكط المينية كعالقتيا بالدافعية اإل -
مف أعكاف الحماية  ( عكننا129)كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ككانت عينة الدراسة ىي 

 المدنية بالكحدة المركزية في بسكرة.
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 وتوصمت الباحثة إلى مجموعة من النتائج من أىميا:

 فع اإلنجاز.كجكد عالقة ارتباطية سالبة بيف الضغكط المينية كدا -
 كجكد عالقة ارتباطية سالبة بيف الضغكط المينية كدافع تجنب الفشؿ. -

الدافعية ال ترتبط بالضغكط  بعد ىذه النتائج السالبة بيف الضغكط المينية كالدافعية لإلنجاز أف   وأوصت الدراسة
 ة بالكحدة المركزية بسكرة.المينية لدل أعكاف الحماية المدني

دافعية اإلنجاز لدى الضباط العاممين بالمؤسسات اإلصالحية_ دراسة ميدانية  (:2006دراسة )اليوسف،  .4
 مطبقة عمى منطقة الرياض.

 :إلى ىدفت الدراسة التعرف

 دراسة طبقت عمى مدينة الرياض. دافعية اإلنجاز لدل الضباط العامميف بالمؤسسات اإلصالحية  -
( مف الضباط العامميف 125عينة الدراسة ) استخدـ فييا الباحث المنيج الكصفي التحميمي ككانت -

 بالمؤسسات العقابية كالذيف عمى رأس عمميا في تمؾ الفترة.

 :وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منيا

العالقة بيف الزمالء تؤثر عمى مستكل التكجو نحك العمؿ كجية الضبط كالخكؼ مف الفشؿ  كشفت الدراسة أف   -
 كمثير السمكؾ.

 قالؿ في العمؿ يؤثر عمى مستكل الدافعية لإلنجاز.االست أف   -
 العالقة بيف الزمالء متغير ميـ عمى الدافعية لإلنجاز لدل الضباط العامميف في المؤسسات االصالحية. أف   -
كشفت الدراسة المكانة االجتماعية داخؿ المؤسسة االجتماعية محفز ميـ لمتغير السمكؾ في مقياس الدافعية  -

 لإلنجاز.

 مت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أىميا:وتوص

 االىتماـ بالمحاكر المتعمقة بدافعية اإلنجاز لدل الضباط العامميف في المؤسسات االصالحية. -
 .نجازعد المثابرة في مجاالت دافعية اإلالعمؿ عمى العكامؿ المؤثرة عمى ب -
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لمتوسط عمى مستويات دافعية إنجاز أنماط االتصال لمدراء التعميم اتأثير  (:2006دراسة )زيان،  .5
 األساتذة بوالية تيبازة )الجزائر(.

 إلى: ىدفت الدراسة

مقارنة مؤسسات التعميـ المتكسط ذات االتصاؿ الديمقراطي كمؤسسات ذات االتصاؿ األكتكقراطي كمؤسسات  -
خالؿ سمككو أحد ذات االتصاؿ الفكضكم في دافعية إنجاز أساتذة التعميـ المتكسط حيث مدير المدرسة مف 

 أنماط االتصاؿ)ديمقراطي, أكتكقراطي, فكضكم(.

 نتائج الدراسة: 

 يـ.الديمقراطي لمدرائارتفاع دافعية اإلنجاز لدل أساتذة التعميـ المتكسط في نمط االتصاؿ  -
 انخفاض دافعية اإلنجاز لدل أساتذة التعميـ المتكسط في نمط االتصاؿ األكتكقراطي لمدراءىـ. -
 يـ.سط في نمط االتصاؿ الفكضكم لمدرائية اإلنجاز لدل أساتذة التعميـ المتك انخفاض دافع -

 الدراسات األجنبية :

التعميم اإليجابي باستخدام المثير الثقافي في دعم ثقافة اإلنجاز لمطالب األمريكيين  Ware(2013:)دراسة  .1
 من أصل إفريقي

 : إلىالتعرف  ىدفت الدراسة

ة المدرسيف في البحكث المتعمقة باستراتيجية التدريس كتعزيزىا مف خالؿ طرؽ التعميـ اإليجابي كمساىم -
كقد تناكلت الطرؽ التعميمية مف خالؿ اختبارات طرؽ تدريس معمميف حضرييف  ,المالحظات كالمقابالت

 .أمريكييف مف أصؿ إفريقي
 في التحميمي ككانتالكص كقد استخدـ الباحث مصدرييف في جمع البيانات ككاف المنيج المستخدـ ىك منيج -

فريقي في إحالة مف خالؿ المالحظات كالمقابالت لممعمميف الحضرييف كىـ األمريكاف مف أصؿ كدراسة 
 مدارس الكاليات المتحدة األمريكية.
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 :مة منيايموقد أظيرت عدة نتائج 

نجاز  أف   - أعماليـ بدكف النظر البيئة اآلمنة لممعمميف كالتربية تجعميـ يحفزكف الطمبة عمى العمؿ بجدية كا 
 نجاز.حفزة لمعمؿ كاإلفيك يستطيع التكيؼ مع الطمبة كيكفر ليـ البيئة الم ,لمعرؽ األمريكي أك اإلفريقي

 مف خالؿ البيئات المستقرة. التربية تستجيب ثقافينا أف   -

 :بـ وأوصت الدراسة

 لإلنجاز المستمر. االىتماـ بثقافة الدافعية لإلنجاز كعدـ االىتماـ لمكف كالعرؽ كاالىتماـ -
 

2. Dweek (2006.تأثير الدافعية في التعمم في إطار نظرية األىداف :) 

 : إلى ىدفت الدراسة

 قياس تأثير الدافعية في التعميـ, كذلؾ في إطار نظرية األىداؼ. -
 االبتدائيةاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي, كقد طبؽ ىذه الدراسة عمى مجتمع مف تالميذ الصفكؼ 

 تمميذ في الصفكؼ االبتدائية. (780حيث كانت العينة المستخدمة )

 :مة منيايموقد أظيرت عدة نتائج 

التالميذ ذكم الدافعية الداخمية في  الدافعية تؤثر في اكتساب كاستغالؿ األطفاؿ لممعرفة كما كجدت أف   أف   -
 رة.التعميـ تتمثؿ في السمكؾ النشيط اإليجابي مثؿ معرفة الجيد كالمثاب

أفعاؿ ذكم الدافعية الخارجية في تعمـ السمكؾ الضعيؼ السمبي مثؿ النفكر كالمعارضة كالتجنب كالتجمي  إف   -
 كاالعتماد عمى اآلخريف.

 
3. Haven (2003.العمميات الدافعية واألداء دور سمات الشخصية الكمية والظاىرية :) 

 : إلى ىدفت الدراسة

 أثير الضمير الحي كالعصابية عمى العمميات الدافعية كاألداء.االىتماـ بثالث قضايا تتمثؿ بمعرفة ت -
 معرفة الصدؽ المرتبط بالمعايير لممقياس الظاىرية لمضمير الحي كعكامؿ تنبئ بالدافعية لألداء. -
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( طالبان جامعيان 220كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي, لمجتمع دراسة تككنت العينة لو مف ) -
 .فس في كالية فمكريدامف قسـ عمـ الن

 :مة منيايموقد أظيرت عدة نتائج 

 بؿ كيقفاف كراء التبايف الفريد في األداء. ؛بعمميات الدافعية نبئافتيالضمير الحي كالعصابية كانا  أف   -
كجكد فائدة استخداـ مظاىر الشخصية كالسعي نحك اإلنجاز كالمقدرة كالقمؽ كعكامؿ لمتنبؤ بالدافعية كاألداء  -

 ارنة مع المقاييس الكمية أك العامة.بالمق
السمات الشخصية بين تأثير وجود  Wan, Fan, Lin, & Jing  (2001:)دراسة وان وفان ولن وجنغ  .4

 أشقاء وعدم وجود أشقاء لألطفال وارتباطيم بالدافعية لإلنجاز.
 إلى: ىدفت الدراسة

كأطفاؿ آخركف ليـ أشقاء كبياف أثر ذلؾ  المقارنة كاستقصاء السمات السمككية لدل أطفاؿ ليس لدييـ أشقاء -
 عمى الدافعية لإلنجاز.

ككانت مجتمع الدراسة مف األطفاؿ الذيف لدييـ أشقاء كليس لدييـ أشقاء ككانت العينة المستخدمة في 
 .ليس لدييـ أشقاء كتـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي ( طفنال473ال لدييـ أشقاء, ك)( طفن 444ذلؾ)

 وعة من النتائج منيا:توصمت الدراسة إلى مجم
 نجاز.الذيف لدييـ أشقاء في دافعية اإل تفكؽ األطفاؿ -
حصائية بيف متكسطات الدافعية لإلنجاز تعزل لمتغير المؤىؿ ـ كجكد فركؽ ذات داللة إأظيرت الدراسة عد -

 .العممي
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

األجنبية بذات العالقة القميؿ مف الدراسات العربية ك استعرض الباحث فيما سبؽ عدد مف الدراسات المحمية ك      
المباشرة كغير المباشرة لمكضكع الدراسة, كلقد تكصمت تمؾ الدراسات إلى مجمكعة مف النتائج ستعيف الباحث عمى 
إثراء اإلطار النظرم لدراستو الحالية, كمف خالؿ االستعراض السابؽ يستطيع الباحث التعقيب عمى تمؾ الدراسات 

  ستراتيجية المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز.إمعظـ الدراسات أكدت عمى أىمية  ف  أ في
 :السابقة اتراساالستفادة من الد

 ستتمثؿ عممية االستفادة مف الدراسات السابقة في نقاط تالية :
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 جمع مادة اإلطار النظرم., ك صياغة مشكمة كفرضيات الدراسة -
 مناسبة لمدراسة الحالية. اختيار منيج الدراسة كاألداء ال -
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة. -
  بياف أكجو االتفاؽ كاالختالؼ مع نتائج الدراسات السابقة. -
 .ىاكتفسير مناقشة نتائج الدراسة -
 صياغة التكصيات كالدراسات المقترحة.  -

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ال لما بدأه الباحثكف السابقكف في لمدراسات السابقة, كتأتي استكمان  اا كتراكمين فين تعتبر ىذه الدراسة بناءن معر  -

 مكضكع الدراسة, فيي تبنى عمى ما تكصمكا إليو مف نتائج, كما قدمكه مف تكصيات كاقتراحات.
معظـ الدراسات السابقة ستككف مفيدة لمباحث في الدراسة الحالية سكاء في  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ أف   -

 اإلطار النظرم أك المنيجية.
 تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة مف ناحية الحدكد الزمانية كالمكانية كالحالة الدراسية. -
ستراتيجيات إتسيـ في تعزيز مفيـك  كأفٍ  ,كضكعيامثؿ ىذه الدراسة إضافة عممية في متي  كيأمؿ الباحث أفٍ  -

 لإلنجاز.  المكارد البشرية الحديثة كعالقتيا بالدافعية

 الفجوة البحثية:

ىذه الدراسة كالتي تناكلت مكضكع مف خالؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة كاالطالع عمى أدبيات   
 ستراتيجيات المكارد البشرية كعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدل ضباط جياز الشرطة الفمسطينية حيث لكحظ ما يأتي:إ

 ( الفجوة البحثية8جدول )

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية سات السابقةالدرا م

1 

ركزت معظـ الدراسات السابقة عمى 
المكارد البشرية كعالقتيا بمتغيرات 
أخرل غير الدافعية لإلنجاز ككانت 

مف حيث إدارتيا كتنميتيا 
ستراتيجيتيا...إلخ  كا 

 بيف لـ تربط الدراسات السابقة
ستراتيجيات المكارد البشرية كعالقتيا إ

 دافعية لإلنجازبال

ستراتيجيات إالربط بيف 
المكارد البشرية كعالقتيا 

 بالدافعية لإلنجاز
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اىتمت الدراسات السابقة بأبعاد  2
 المكارد البشرية

الدافعية بلـ تربط الدراسات متغيراتيا 
 لإلنجاز بالشكؿ المباشر

اىتمت الدراسة بدراسة 
ستراتيجيات إمككنات 

المكارد البشرية كربطيا 
 افعية لإلنجازبالد

3 
ركزت عمى جزء مف الدراسات السابقة 
التي تناكلت مكضكع الدراسة عمى 
 نكع معيف مف الكظائؼ اإلشرافية

لـ تركز الدراسات السابقة عمى نكعية 
كعدد الكظائؼ كتنكع الدرجات الكظيفية 
مف أصحاب الرتب العميا كاإلشرافية 

في جياز  كفئة الضباط المتكسطة
 ينيةالشرطة الفمسط

ركزت الدراسة الحالية 
رتب الضباط  جميععمى 

بجميع مستكياتيا في 
جياز الشرطة الفمسطينية 

 بقطاع غزة

اعتمدت الدراسات السابقة المنيج  4
  الكصفي التحميمي كالمنيج االستقرائي

تتفؽ الدراسة مع بعض 
الدراسات في منيج 
الدراسة الحالية ىك 

 المنيج الكصفي التحميمي.
 عمى الدراسات السابقة جرد بكاسطة الباحث بناءن  المصدر:
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 :فصلىذا ال ممخص

عمى أىـ كتعرؼ , تي تتعمؽ بمكضكع الدراسة الحاليةتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ بعض الدراسات السابقة ال   
مؿ الفجكة البحثية قاـ بع, كمف ثـ ىذه الدراساتاألساليب كاإلجراءات التي تبنتيا التي تناكلتيا, ك  المكضكعات

 مف حيث أكجو االتفاؽ كاالختالؼ. التعقيب عمى ىذه الدراسات ك 
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 الفصل الرابع:

 الطريقة واإلجراءات "منيجية الدراسة"
 

 توطئة -

 الدراسة : منيجأًوال

 وعينة الدراسة : مجتمع الدراسةثانًيا

 االستبانةخطوات بناء : ثالثًا

 أداة الدراسة: رابًعا

 االستبانةصدق : ًساخام

 االستبانةثبات سادسًا: 

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة : المعالجاتسابًعا

 األدوات اإلحصائية المستخدمة: ثامًنا

 الخالصة -
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 :توطئة

جراءاتيػػا محػػكرن  نجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف الدراسػػة, كعػػف إا يػػتـ مػػف خاللػػو ا رئيسػػين تعتبػػر منيجيػػة الدراسػػة كا 
الحصػكؿ عمػى البيانػات المطمكبػػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتكصػؿ إلػػى النتػائج التػي يػتـ تفسػيرىا فػػي طريقيػا يػتـ 

 .ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة, كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا

دراسػػػة المسػػػتخدمة كطريقػػػة الدراسػػػة, ككػػػذلؾ أداة الكعينػػػة كمجتمػػػع  متبػػػعنيج اللممػػػا تنػػػاكؿ ىػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفن حيػػػث 
فػػي  الباحػػث ابيػػـ ا لإلجػػراءات التػػي قػػاكمػػا يتضػػمف كصػػفن  ,, كمػػدل صػػدقيا كثباتيػػاككيفيػػة بنائيػػا كتطكيرىػػاإعػػدادىا 
كينتيػػػػػي الفصػػػػػؿ بالمعالجػػػػػات كاألدكات التػػػػػي اسػػػػػتخدمتيا لجمػػػػػع بيانػػػػػات الدراسػػػػػة, أداة الدراسػػػػػة كتقنينيػػػػػا,  تصػػػػػميـ

 يمي كصؼ ليذه اإلجراءات. اكاستخالص النتائج, كفيمبيانات لاإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ا

 : منيجية وأسموب البحثال: أوً 

 ,التحميمـي"المـنيج الوصـفي "بناءن عمى طبيعة الدراسػة كاألىػداؼ التػي تسػعى لتحقيقيػا فقػد اسػتخدـ الباحػث         
كمػا  ,ككمينػا اا كيفين ا كيعبر عنيا تعبيرن دقيقن ا كجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفن كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما ت

بػػؿ  المختمفػػة,ال يكتفػػي ىػػذا المػػنيج عنػػد جمػػع المعمكمػػات المتعمقػػة بالظػػاىرة مػػف أجػػؿ استقصػػاء مظاىرىػػا كعالقاتيػػا 
يتعػػداه إلػػى التحميػػؿ كالػػربط كالتفسػػير لمكصػػكؿ إلػػى اسػػتنتاجات يبنػػي عمييػػا التصػػكر المقتػػرح بحيػػث يزيػػد بيػػا رصػػيد 

 .(32: 2006 ,)أبك عالـ المكضكععف المعرفة 

 وىما: وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات

الكتػػػػب كالمراجػػػػع العربيػػػػة كاألجنبيػػػػة ذات العالقػػػػة, كالػػػػدكريات  إلػػػػى جػػػػو الباحػػػػثحيػػػػث اتٌ  المصــــادر الثانويــــة:( 1)
بحػػث كالمطالعػػة فػػي مكاقػػع كالمقػػاالت كالتقػػارير, كاألبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع البحػػث, كال

 اإلنترنت المختمفة.

جمع البيانات األكلية مػف خػالؿ  ىيمية لمكضكع البحث لجأ الباحث إللمعالجة الجكانب التحم المصادر األولية:( 2)
 الغرض. ا ليذايصن كأداة رئيسة لمبحث, صممت خص االستبانة
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 : ثانًيا: مجتمع وعينة الدراسة

 مجتمع الدراسة: -

  ا.ضابطً ( 3751) ويبمغ عددىم ،تمع الدراسة من ضباط الشرطة العاممين بوزارة الداخمية بقطاع غزةيتكون مج  

 ( 9جدول رقم)

 يوضح مجتمع الدراسة بحسب الكشوف الوظيفية في التنظيم واإلدارة لجياز الشرطة

الزم جياز الشرطة م
م

زم أ 
مال

 

يب
نق

قدم رائد 
م

قيد 
ع

ميد 
ع

واء 
ل

موع 
مج
ال

 

 39 1 0 7 2 4 8 5 12 شرطةمدير عاـ ال  .1

 4 0 0 1 0 0 2 2 0 الشؤكف القانكنية  .2

 7 0 0 1 1 2 1 1 1 كحدة اإلنتربكؿ  .3

 10 0 0 1 1 4 1 2 1 التخطيط كالتطكيرإدارة   .4

 1 0 0 0 1 0 0 0 0 مكتب النائب  .5

 7 0 0 1 0 1 1 1 3 مساعد النظامية  .6

 7 0 1 0 0 2 4 0 0 مساعد المتخصصة  .7

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فظاتمساعد المحا  .8

 4 0 1 0 0 1 1 0 1 مساعد العمميات  .9

 24 0 0 3 3 5 7 2 4 المفتش العاـ  .10

 29 0 0 2 0 6 11 10 0 التنظيـ كاإلدارةإدارة   .11

 39 0 1 2 2 3 6 10 15 المتفجرات ىندسةإدارة   .12

 204 0 0 0 2 22 53 74 53 المخدرات مكافحةإدارة   .13

 24 0 0 1 2 6 7 6 2 مالية الشرطة  .14

 258 0 0 2 2 23 72 109 50 محافظة الشماؿشرطة   .15

 308 0 0 2 4 29 82 128 63 محافظة غزةشرطة   .16
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 189 0 0 1 5 16 49 66 52 محافظة الكسطىشرطة   .17

 242 0 0 1 5 23 80 87 46 محافظة خانيكنسشرطة   .18

 202 0 0 2 4 28 67 73 28 محافظة رفحشرطة   .19

 257 0 0 2 4 19 62 103 67 المركرإدارة شرطة   .20

 120 0 0 3 4 22 42 29 20 المعابرإدارة شرطة   .21

 191 0 0 1 7 19 60 63 41 الحراساتإدارة شرطة   .22

 123 0 0 1 6 15 36 34 31 البمدياتإدارة شرطة   .23

 134 0 0 3 2 23 49 42 15 أمف الشرطةإدارة   .24

 106 0 0 2 4 20 41 25 14 أمف الجامعاتإدارة شرطة   .25

 9 0 0 0 1 1 2 4 1 تب اإلعالميالمك  .26

 397  0 1 7 41 96 168 84 العامة المباحثإدارة   .27

 101 0 1 3 15 36 28 10 8 العالقات العامةإدارة   .28

 142 0 0 1 6 14 48 45 28 القضائيةإدارة الشرطة   .29

 33 0 0 0 4 12 8 6 3 العممياتإدارة   .30

 40 0 0 0 2 4 22 7 5 النسائيةإدارة الشرطة   .31

 35 0 0 1 3 2 8 14 7 النجدةإدارة شرطة   .32

 38 0 0 0 4 2 6 22 4 التدريبإدارة   .33

 288 0 0 1 6 24 78 81 91 كحفظ النظاـ التدخؿإدارة قكات   .34

 32 0 0 2 1 5 11 7 6 إدارة اإلمداد  .35

 15 0 0 1 0 3 2 5 4 إدارة اآلليات  .36

 51 0 0 1 1 5 22 13 9 إدارة األدلة الجنائية  .37

 26 0 0 0 3 4 8 8 3 تصاالتاالإدارة   .38

 14 0 0 2 4 1 1 5 1 االتحاد الرياضيإدارة   .39

 3751 1 4 51 118 446 1082 1271 778 المجموع العام   .40

 (.2017) المصدر: إدارة التنظيـ كاإلدارة في جياز الشرطة الفمسطينية
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 عينة الدراسة: -

كذلؾ  العينة حجـ لتحديد ماسكف ركبيرت معادلةتخداـ قاـ الباحث باسحيث العشوائية الطبقية تم استخدام العينة  
 حسب المعادلة التالية:

 

 

 (348)حجـ العينة في الدراسة يككف  كبعد استخداـ المعادلة السابقة فإف   (3751)حجـ المجتمع  كبناءن عميو فإف  
 ئية المطمكبة., سيتـ تكزيعيـ عمى جياز الشرطة كفؽ النسب التي ستحددىا المعادالت اإلحصااضابطن 

 ( 10جدول رقم)

 يوضح عينة الدراسة عمى الرتب العسكرية

الزم جياز الشرطة م
م

زم أ 
مال

 

يب
نق

قدم رائد 
م

قيد 
ع

ميد 
ع

واء 
ل

موع 
مج
ال

 

 348 0 0 5 11 41 100 118 72 لمعينةالمجموع العام   .41

 
 : االستبانةخطوات بناء : اثالثً 

إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدى  تراتيجياتساقام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة   
 :االستبانةبع الباحث الخطوات  التالية لبناء ، وات   الفمسطينية الشرطة جياز  ضباط 

عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة, كاالستفادة منيا في بناء  االطالع   -
 فقراتيا.كصياغة  االستبانة

 االستبانةمف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد  ااستشار الباحث عددن    -
 كفقراتيا.

 .االستبانةة التي شممتيا تحديد المجاالت الرئيس   -
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.    -
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بداء المالحظات. االستبانةعرض  -  عمى المشرؼ لمنقاش كا 
 .أساسييف محكريففي صكرتيا األكلية كقد تككنت مف  االستبانةتصميـ تـ  -
اإلحصائية في دارية ك ,اإل( مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية14عمى ) االستبانةتـ عرض   -

 يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ. (3) كالممحؽ رقـ كميةكالمؤسسات الحككؿ مف الجامعات 
مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿ, لتستقر  االستبانةكميف تـ تعديؿ بعض فقرات في ضكء آراء المح -

 (.2)ممحؽ ( فقرة, 60في صكرتيا النيائية عمى ) االستبانة
 : أداة الدراسة : رابًعا
 الشرطة جيازستراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدى ضباط إ استبانةإعداد  تم    
 :الدارسة من قسمين رئيسين استبانةتتكون . لفمسطينيةا

النكع, العمر, المؤىؿ العممي, الحالة االجتماعية, كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )القسم األول: 
 (.سنكات الخدمة, الرتبة العسكرية ,المحافظة, عدد الدكرات التدريبية

, الفمسطينية الشرطة جيازد البشرية وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدى ضباط ستراتيجيات إدارة الموار إالقسم الثاني 
 : فقرة (60)كيتككف مف 

 االستبانة( توزيع الفقرات عمى محاور 11جدول )

 المجاالت م
 عدد
 الفقرات

1.  

ستراتيجيات إواقع 
إدارة الموارد 
 البشرية

 8 التحميل الوظيفي

 8 االستقطاب  .2

 9 االختيار والتعيين  .3

 10 تقييم األداء  .4

 8 التدريب والتأىيل  .5

 43 ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية:إواقع المحور األول:  

 17 .واقع الدافعية لإلنجاز: نيالمحور الثا 
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 (12( لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ رقـ )10-1تـ استخداـ التدرج )ك 

  مقياس درجات  ( 12جدول رقم )  

 االستجابة
غير موافق بدرجة 

 كبيرة جدا
 

موافق بدرجة 
 كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقياس
عمى المكافقة العالية عمى ما كرد  دؿ  ( 10)مف   اإلجابةككمما اقتربت  ,( لالستجابة 10-1اختار الباحث التدرج )

 (.%10)في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي 

 : االستبانة: صدق خامًسا

 30تػػـ تكزيػػع عينػػة اسػػتطالعية حجميػػا  كمػػا كضػػعت لقياسػػو,  االسػػتبانةأف تقػػيس أسػػئمة  االسػػتبانةيقصػػد بصػػدؽ   
 االسػػتبانةبالتأكػػد مػػف صػػدؽ  كقػػد قػػاـ الباحػػث , االسػػتبانةكالصػػدؽ البنػػائي كثبػػات الختبػػار االتسػػاؽ الػػداخمي  اسػػتبانة

 بطريقتيف:

 "الصدق الظاىري": المحكمين راءآ صدق -1

في المجاالت األكاديمية  ( متخصص52)عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف  االستبانة عرض الباحث
 قاـآلراء المحكميف ك  كقد استجاب الباحث (,3بالممحؽ رقـ )كأسماء المحكميف  كاإلدارية كالمينية كاإلحصائية

انظر  -دمة, كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المق
 (.4الممحؽ رقـ )

 صدق المقياس : -2

 Internal Validity: االتساق الداخمي  الأوً 

ىذه  الذم تنتمي إليوً  مع المجاؿ االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة  ,ستبانةالداخمي لالالفقرة, كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ 

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. االستبانةمف فقرات مجاالت 
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 : نتائج االتساق الداخمي -

  التحميل الوظيفي:المحور األول: 

" كالدرجة الكمية  يالتحميل الوظيف ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "53يكضح جدكؿ رقـ )  
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ  α≤ 0001معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  يف أف  لممجاؿ, كالذم يبٌ 
 لما كضع لقياسو.

 (13)رقم جدول 
 " والدرجة الكمية لممجال التحميل الوظيفي البعد األول:معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 : التحميل الوظيفيالمجال األول م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 0.000 *0.558 .يكجد كصؼ كظيفي مكتكب, ككاضح في جياز الشرطة لمضباط العامميف 1
 0.000 *0.844 يشمؿ التحميؿ الكظيفي لجياز الشرطة جميع الكظائؼ التخصصية بداخمو 2
 0.000 *0.768 .الكاجبات كالمسئكليات لكؿ كظيفة يكضح التحميؿ الكظيفي لجياز الشرطة 3
 0.000 *0.797 .يتـ الرجكع إلى التحميؿ الكظيفي في عمميو التكظيؼ أك الترقية لمضباط 4

مف التحميؿ الكظيفي في عممية التخطيط لمقكل العاممة  االستفادةيتـ  5
 .بجياز الشرطة

0.820* 0.000 

 0.000 *0.822 .لدقة كالمكضكعيةيتسـ التحميؿ الكظيفي الحالي با 6

يتـ تحديث التحميؿ الكظيفي بشكؿ دكرم كفقا لممستجدات التي تطرأ  7
 .بالكظائؼ

0.808* 0.000 

في تحديد  كاألقساـ كالضباط الفاعميف سنكيناالدكائر  يركيشارؾ مد 8
 .احتياجات دكائرىـ أك أقساميـ مف المكظفيف

0.636* 0.000 

  03.0.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.0.ئيان عند مستكم داللة االرتباط داؿ إحصا *
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كالدرجة الكمية لممجاؿ,  " االستقطاب ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 52جدكؿ رقـ ) يكضح 
لما كضع  اقن كبذلؾ يعتبر المجاؿ صاد α≤ 0001معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل كالذم يبيف أف معامالت

 لقياسو.

 والدرجة الكمية لممجال االستقطاب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (14)رقم جدول 

 المجال الثاني: االستقطاب م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 0.000 *0.799 .تركز عممية االستقطاب المكجكدة في جياز الشرطة عمى الكفاءات 1

ستقطاب عمى تحقيؽ فرص الترقي في يحرص جياز الشرطة في عمميو اال 2
 .السمـ الكظيفي لمضباط العامميف

0.782* 0.000 

 0.000 *0.826 .االستقطاب يتـ إجراء التحميؿ الكظيفي قبؿ عممية 3
جراءات االستقطاب بشكؿ الئؽ 4  0.000 *0.902 .يقكـ جياز الشرطة بتطكير معايير كا 

 االستقطابلمكقع اإللكتركني لجياز الشرطة في تسييؿ عممية يسيـ ا 5
 .بشكؿ مستمر

0.804* 0.000 

تتصؼ عممية االستقطاب المتبعة في جياز الشرطة لمضباط العامميف إلى  6
 .تحقيؽ النزاىة كالشفافية

0.879* 0.000 

تسيـ عممية االستقطاب المتبعة في جياز الشرطة نحك االرتقاء في  7
 .العمؿإنتاجية 

0.875* 0.000 

ييتـ الضباط العامميف في جياز الشرطة بكضع خطط لتطكير أساليب  8
 .االستقطاب

0.840* 0.000 

 03.0.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.0.داللة  داالن إحصائينا عند مستكلاالرتباط  *

" كالدرجة الكمية  الختيار والتعيينا ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 51جدكؿ رقـ ) يكضح 
لما  اكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقن  α≤ 0001معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل معامالت لممجاؿ, كالذم يبيف أف  

  كضع لقياسو.
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 والدرجة الكمية لممجال االختيار والتعيينمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  (15جدول )

 ل الثالث: االختيار والتعيينالمجا م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

1 
تعتبر إجراءات االختيار كالتعييف مف الكسائؿ التي يتبعيا جياز الشرطة 
في الحصكؿ عمى القكل العاممة كترقية العامميف مف داخؿ الجياز لشغؿ 

 .المناصب الشاغرة
0.654* 0.000 

ي يتبعيا جياز الشرطة في االختيار كالتعييف ىي اإلعالف مف الكسائؿ الت 2
 .عبر الكسائؿ اإلعالمية

0.615* 0.000 

ية االختيار كالتعييف ممسياسة إدارية مكتكبة تنظـ عيكجد بجياز الشرطة  3
 .في الكظائؼ اإلدارية

0.835* 0.000 

مناصب تحقؽ عممية االختيار كالتعييف اختيار الضباط المالئميف لشغؿ ال 4
 .فيو

0.810* 0.000 

ستراتيجيات االختيار كالتعييف تحفز الكفاءات اإلدارية في الكزارة عمى إ 5
 .الترشح لشغؿ الكظائؼ العميا

0.837* 0.000 

حسب نكع الكظيفة كمستكاىا  يستخدـ جياز الشرطة معايير مرنة مصنفة 6
 .كدرجتيا

0.745* 0.000 

 0.000 *0.756 .في الكظائؼ الشفافية كالكضكحتتمتع عممية االختيار كالتعييف  7

 ار كالتعييف في جياز الشرطة كفقنايتـ اختيار القائميف عمى عممية االختي 8
 .ألسس مينية

0.864* 0.000 

جراءات كتشريعات  يمتـز القائمكف عمى عممية 9 االختيار كالتعييف بمعايير كا 
 .كقكانيف االختيار كالتعييف

0.876* 0.000 

 03.0.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.0.داللة   إحصائينا عند مستكلرتباط داالن اال *

" كالدرجة الكمية  تقييم األداء ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 55جدكؿ رقـ ) يكضح 
لما  الؾ يعتبر المجاؿ صادقن كبذ α≤ 0001معنكية  رتباط المبينة دالة عند مستكلمعامالت اال لممجاؿ, كالذم يبيف أف  

 كضع لقياسو.
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 والدرجة الكمية لممجال تقييم األداءمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  (16جدول ) 

 المجال الرابع: تقييم األداء م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 0.000 *0.773 .ميفيتبع جياز الشرطة نظاـ تقييـ ميني يتصؼ بكفاءة العام 1
 0.000 *0.741 .تتمتع عممية التقييـ لمضباط العامميف في جياز الشرطة بالعدالة كالمكضكعية 2
 0.000 *0.701 .يتـ النظر مف قيادة الجياز بشكؿ جدم في تظممات تقييـ األداء 3
 0.000 *0.618 .يستخدـ جياز الشرطة في تقييـ األداء برنامج إلكتركني محكسب كمنتظـ 4
 0.000 *0.832 .مياتخضع عمميو التقييـ في جياز الشرطة لرقابة عي  5

يساعد تقييـ األداء عمى تحقيؽ األىداؼ المطمكبة مف العامميف في جياز  6
 .الشرطة

0.819* 0.000 

 0.000 *0.781 .يكشؼ تقييـ األداء أكجو الضعؼ كالقكة في أداء العامميف 7
 0.000 *0.789 بشكؿ دكرم كمنتظـ سنكينا. العامميف يتـ تقييـ أداء 8

9 
يستخدـ جياز الشرطة أكثر مف طريقة في تقييـ األداء مثؿ)تقييـ الرئيس  

 .المباشر,الزمالء..(
0.702* 0.000 

 0.000 *0.751 .ييتـ جياز الشرطة بالتغذية الراجعة لعممية تقييـ األداء 10
 03.0.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.0. داللة  إحصائينا عند مستكلاالرتباط داالن  *

" كالدرجة الكمية لممجاؿ,  لتدريب والتأىيلا ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 51جدكؿ رقـ ) يكضح 
لما كضع  اكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقن  α≤ 0001معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل معامالت كالذم يبيف أف  

 ياسو.لق
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 والدرجة الكمية لممجال لتدريب والتأىيلامعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  (17جدول )

 المجال الخامس: التدريب والتأىيل م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 0.000 *0.807 .يتكافر لجياز الشرطة خطة تدريبية شاممة 1
 0.000 *0.840 .عداد الخطة التدريبية لجياز الشرطةيشارؾ الضباط في إ 2
 0.000 *0.867 .يتمقى ضباط الشرطة دكرات تدريبية بعد اختيارىـ لمعمؿ 3

تتناسب لدل ضباط الشرطة مؤىالت عممية كتدريبية مف كميات متنكعة مع  4
 .عمميـ

0.901* 0.000 

مية متخصصة لتأىيؿ يقـك جياز الشرطة بتطكير كتنفيذ برامج تدريبية كتعمي 5
 .ضباطو

0.932* 0.000 

يكجد استعداد التاـ لضباط الشرطة في المشاركة بالدكرات التدريبية المختمفة  6
 .التي ينظميا ليـ جياز الشرطة

0.792* 0.000 

7 
يمبي جياز الشرطة احتياجات ضباطو كاقتراحاتيـ مف الدكرات التدريبية  

 .حسب ما يناسبيـ
0.808* 0.000 

 0.000 *0.808 .يتـ قياس أثر التدريب في جياز الشرطة بشكؿ دكرم 8
 03.0.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.0.داللة   إحصائينا عند مستكلاالرتباط داالن  *

 واقع الدافعية لإلنجاز: نيالمحور الثا

" كالدرجة الكمية افعية لإلنجاز واقع الد ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 55جدكؿ رقـ ) يكضح   
عتبر المجاؿ صادؽ كبذلؾ ي α≤ 0001معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل لممجاؿ, كالذم يبيف أف معامالت

 لما كضع لقياسو
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 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات واقع الدافعية لإلنجاز والدرجة الكمية لممجال18جدول )

 لإلنجازواقع الدافعية  م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 0.000 *0.370 .نجازىا في كقتيامف إ الن يؿ األشياء المطمكبة منؾ بدتميؿ إلى تأج  -5
 0.000 *0.732 .تستغؿ كقت فراغؾ في تعمـ الخبرة الشرطية كالقانكنية  -4
 0.000 *0.593 .أداء العمؿ فقطبتيتـ بنتيجة عممؾ أكثر مف اىتمامؾ   -3

2-  
عممؾ في جياز الشرطة ىك جزء مف مسئكليتؾ تجاه  ترل أف  
 ..كطنؾ

0.813* 0.000 

 0.000 *0.750 .تستمتع بمحاكلة حؿ المشاكؿ التي يعتبرىا البعض مستحيمة  -1

5-  
يفضؿ الضباط األعماؿ الشرطية التي تتضمف شيئان مف المغامرة 

 كالركتينية.كالمخاطرة المحسكبة مقارنة عف األعماؿ العادية 
0.617* 0.000 

1-  
 كقتنا استغرؽتستمر في محاكلة اإلنجاز لمقضايا الشرطية كالعمؿ كلك 

 .الطكين 
0.596* 0.000 

ف تطمب ذلؾ نكع مف التحدم  -5  0.000 *0.780 تتكلى حؿ المشاكؿ الصعبة حتى كا 

9-  
تشعر بأنؾ قادر عمى القياـ بأعماؿ متميزة ذات ميارات عالية في 

 .جياز الشرطة
0.829* 0.000 

 0.000 *0.841 .تتمتع بإنجاز الكثير مف المياـ  -50
 0.000 *0.626 .تضع لنفسؾ معايير خاصة إلنجاز عممؾ الشرطي  -55
 0.008 *0.390 .يمنح جياز الشرطة المكافآت التي تساعد عمى إنجاز األعماؿ  -54
 0.000 *0.762 .تعمؿ بالمثؿ القائؿ "راحة الضمير في أداء الكاجب"  -53
 0.000 *0.781 .أخرل مستقبمية إلنجازىا ما حققت ىدفنا كضعت لنفسؾ أىدافناكم  -52
 0.000 *0.825 .ترغب في التميز في مجاؿ عممؾ القانكني كالشرطي  -51
 0.000 *0.853 .تككف في المقدمة كلؾ مركز مرمكؽ تحاكؿ أفٍ   -55
 0.000 *0.783 .لديؾ الرغبة عمى العمؿ ضمف فريؽ عمؿ كاحد  -51

 03.0.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.0.داللة   إحصائينا عند مستكلداالن االرتباط  *
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 Structure Validity: الصدق البنائي  اثانيً 

د األداة الكصكؿ إلييا, مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تري يعتبر الصدؽ البنائي أحدى   
 .االستبانةراسة بالدرجة الكمية لفقرات ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الد لكيبيف مد

 لا عند مستك إحصائين  دالةن  االستبانة( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  19يبيف جدكؿ رقـ )   
 لما كضع لقياسو. ةن صادق االستبانةكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت  α≤0.05معنكية 

(19جدول رقم )

كالدرجة الكمية لممحكر,  (ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةواقع إمحكر )معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف 
 كالدرجة الكمية لممحكر: (واقع الدافعية لإلنجازمحكر )معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف 

 
 ـ
 

 المجاالت
 معامؿ
 بيرسكف
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

المحور األول:   .6
ستراتيجيات إواقع 

الموارد إدارة 
 البشرية

 

 0.000 *0.790 التحميل الوظيفي

 0.000 *0.699 االستقطاب  .7

 0.000 *0.745 االختيار والتعيين  .8

 0.000 *0.803 تقييم األداء  .9

 0.000 *0.820 التدريب والتأىيل  .10

 0.000 *0.897 ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية:واقع إالمحور األول:  

 0.000 *0.875 .اقع الدافعية لإلنجازو : نيالمحور الثا 

 03.0.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.0.داللة   إحصائينا عند مستكلاالرتباط داالن  *

 : Reliability االستبانة: ثبات سادًسا

تحت نفس مف مرة  أكثر االستبانةإعادة تكزيع  نفس النتيجة لك تـٌ  االستبانةتعطي ىذه  أفٍ  االستبانةيقصد بثبات   
كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير  االستبانةيعني االستقرار في نتائج  االستبانةثبات  الظركؼ كالشركط, أك بعبارة أخرل أف  

 فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خالؿ فترات زمنية معينة.
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 الدراسة من خالل: استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

 .Cronbach's Alpha Coefficientمعامؿ ألفا كركنباخ   -

 (.40طريقة التجزئة النصفية ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ ) -

 االستبانةلقياس ثبات والتجزئة النصفية كرونباخ  معامل ألفا (20جدول رقم )

 
 م
 

 المجاالت
 عدد
 الفقرات

 معامل ألفا
 كرونباخ

 التجزئة النصفية

11.  
واقع المحور األول: 

جيات إدارة ستراتيإ
 الموارد البشرية

 

 *0.932 *0.889 8 التحميل الوظيفي

 *0.933 *0.940 8 االستقطاب  .12

 *0.909 *0.915 9 االختيار والتعيين  .13

 *0.948 *0.914 10 تقييم األداء  .14

 *0.960 *0.942 8 التدريب والتأىيل  .15
 *0.990 *0.974 43 ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية:واقع إالمحور األول: 

 *0.941 *0.924 17 .واقع الدافعية لإلنجاز: نيالمحور الثا
 *0.988 *0.975 60 االستبانةإجمالي 

ــــع قيمػػػػة معامػػػػؿ ألفػػػػا كركنبػػػػاخ مرتفعػػػػة لمحػػػػكر  ( أف  45كاضػػػػح مػػػػف النتػػػػائج المكضػػػػحة فػػػػي جػػػػدكؿ رقػػػػـ ) - واق
واقــع بينمػػا بمغػػت لجميػػع المجػػاالت)( 00924 -00559حيػػث تتػػراكح بػػيف ) ســتراتيجيات إدارة المــوارد البشــريةإ
 (. 00912()ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإ

- 00909حيػػت تتػػراكح بػػيف ) خلفػػا كركنبػػاأأمػػا حسػػب طريقػػة التجزئػػة النصػػفية فكانػػت النتػػائج مشػػابية لطريقػػة  -
 (. 00990بينما بمغت لجميع المجاالت ) ( 00950

مػا حسػب طريقػة أ(, 00942حيػث بمغػت)  قـع الدافعيـة لإلنجـازواأمػا قيمػة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة لمحػكر  -
 (. 00925لفا كرنباخ بمغت لجميع المجاالت )فكانت النتائج مشابية لطريقة أ التجزئة النصفية

( , كحسػب 00911أما بالنسبة إلجمالي محاكر االستمارة فكانت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة حيػث بمغػت ) -
 (.00955فكانت ) طريقة التجزئة النصفية
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د كيككف الباحػث قػد تأٌكػ ,قابمة لمتكزيع (4الممحؽ رقـ )كما ىي في  صورتيا النيائيةفي  االستبانةكبذلؾ تككف  -
كصػػالحيتيا لتحميػػؿ النتػػائج كاإلجابػػة  االسػػتبانةالدراسػػة ممػػا يجعمػػو عمػػى ثقػػة بصػػحة  اسػػتبانةمػػف صػػدؽ كثبػػات 

 عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 : اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب: سابًعا
 Statistical Package for the Socialالتحميػػؿ اإلحصػػائيمػػف خػػالؿ برنػػامج  االسػػتبانةتفريػػغ كتحميػػؿ  تػػـٌ 

Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبػار مػا إذا كانػت البيانػات  K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ-اختبػار ككلمجػكركؼ تػـ اسػتخداـ
  (.45)رقـ في جدكؿ , ككانت النتائج كما ىي مبينة تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  (21)رقم جدول 

 

 م
 

 المجاالت
 عدد
 الفقرات

-ككلمجكركؼ
 ( (K-Sسمرنكؼ

Sig.المعنوية 

16.  
واقع المحور األول: 

اتيجيات إدارة ستر إ
 الموارد البشرية

 

 0.484 0.838 8 التحميل الوظيفي

 0.712 0.699 8 االستقطاب  .17

 0.143 1.149 9 االختيار والتعيين  .18

 0.800 0.645 10 تقييم األداء  .19

 0.108 1.208 8 التدريب والتأىيل  .20

 0.581 0.778 43 واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية:المحور األول:  

 0.324 0.953 17 .واقع الدافعية لإلنجاز: نيالمحور الثا 

 0.212 1.059 60 االستبانةجمالي إ 

مػف  كبػرأت الدراسػة كانػت مجػاالجميػع ل (.Sig)القيمػة االحتماليػة  ( أف  45)رقػـ كاضح مف النتائج المكضحة فػي جػدكؿ 
االختبػارات )سػيتـ اسػتخداـ  حيػثك  ,ت يتبع التكزيع الطبيعييذه المجاالتكزيع البيانات ل كبذلؾ فإف   0001مستكل الداللة 

 لإلجابة عمى فرضيات الدراسة. ( معمميةال
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 : األدوات اإلحصائية التالية: ثامًنا

النسػػب المئكيػػة كالتكػػرارات كالمتكسػػط الحسػػابي: يسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغػػراض معرفػػة تكػػرار فئػػات  -1
 . ي كصؼ عينة الدراسةمتغير ما كيتـ االستفادة منيا ف

 .االستبانة(, لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كركنباخ -4

 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات split halfاختبار التجزئة النصفية ) -3
 لمعرفة يستخدـ ىذا االختبارK-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼ استخداـ -2

 .البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ما إذا كانت

( لقيػاس درجػة االرتبػاط: يقػـك ىػذا االختبػػار Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ) -1
, سػػػتبانة. كقػػػد تػػػـ اسػػػتخدامو لحسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي كالصػػػدؽ البنػػػائي لالعمػػػى دراسػػػة العالقػػػة بػػػيف متغيػػػريف

 كالعالقة بيف المتغيرات.

اسػػتخدامو لمتأكػػد مػػف داللػػة المتكسػػط لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات  كلقػػد تػػـٌ ( T-Test) فػػي حالػػة عينػػة كاحػػدة( T)ار اختبػػ -5
 .االستبانة

ذات  ت( لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فركقػػاIndependent Samples T-Test) فػػي حالػػة عينتػػيف( T)اختبػػار  -1
 داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. 

( لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ One Way Analysis of Variance) ANOVAؿ التبػايف األحػادم اختبػار تحميػ -5
 فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.

 Multiple Regressionلمتعدداختبار االنحدار ا -9
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 :الخالصة

الدراسة, ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة كطريقة نة كعيكمجتمع  متبعنيج اللمما ىذا الفصؿ كصفن الباحث في تناكؿ   
فػػي  الباحػػث ابيػػـ ا لإلجػػراءات التػػي قػػاكمػػا يتضػػمف كصػػفن  ,, كمػػدل صػػدقيا كثباتيػػاككيفيػػة بنائيػػا كتطكيرىػػاإعػػدادىا 
كينتيػػػػػي الفصػػػػػؿ بالمعالجػػػػػات كاألدكات التػػػػػي اسػػػػػتخدمتيا لجمػػػػػع بيانػػػػػات الدراسػػػػػة, أداة الدراسػػػػػة كتقنينيػػػػػا,  تصػػػػػميـ

 .لبياناتالتي استخدمت في تحميؿ ا اإلحصائية
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 اخلبمس انفصم
 

 ومنبقشتهب حتهيم انبيبنبث واختببر فرضيبث اندراست
 

 

 توطئة -

 البيانات األساسيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي : أواًل 

 االستبانة: تحميل فقرات ثانًيا

 اختبار فرضيات الدراسة: ثالثًا

 الخالصة -
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 :توطئة
, كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةا ليتضمف ىذا الفصؿ عرضن 
التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا, كالكقكؼ عمى متغيرات  كالتي تـٌ  االستبانةالدراسة كاستعراض أبرز نتائج 

الحالة االجتماعية, سنكات الخدمة, الرتبة العسكرية  الدراسة التي اشتممت عمى )النكع, العمر, المؤىؿ العممي,
الدراسة, إذ تـ  استبانةإجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف  ,المحافظة, عدد الدكرات التدريبية( لذا تـٌ 

رضيا لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ ع (SPSS)استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 كتحميميا في ىذا الفصؿ. 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية :

 كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.

 االستبانات:جمع  -
مف االستبانات تـ استكماليا بالتعبئة مف المبحكثيف, بينما ( %89.9) ف  أ( 22) يتضح مف خالؿ جدكؿ رقـ  
 تـ اعتبارىا استبانات مفقكدة.( 10.1%)

 يوضح مجموع االستبانات المكتممة لممبحوثين (22جدول رقم )

 النسبة   التكرار االستبانات
 89.9 313 استبانات مكتممة

 10.1 35 استبانات مفقكدة )لـ يتـ االجابة عمييا(
 %100 348 المجموع

 

 البيانات الشخصية لممبحوثين في االستبانات:تحميل  -
كيرل الباحث ارتفاع نسبتيـ  ىـ مف الذككر (%89.1)نسبة  أف  ( يتضح 23)رقـ جدكؿ المف خالؿ  الجنس: -

 ىف مف االناث( %10.9), بينما طبيعة عمؿ الكظائؼ الشرطية التي تتطمب عدد أكبر مف الذككريعكد إلى 
مقارنة في السنكات ي جياز الشرطة دخكؿ اإلناث في سكؽ العمؿ كتحمؿ المسئكلية القانكنية ف كيرل الباحث أف  

 .التي تتطمب العمؿ النسائيمتطمبات بعض الكظائؼ الشرطية نابع مف السابقة ىك 
-  
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 :الجنسعينة يوضح  (23جدول )

 النسبة التكرار البند النوع

 الجنس
 89.1 279 ذكر
 10.9 34 أنثى

 100% 313 المجموع الكمي

 
 الفئة العمرية:  -

 الفئة العمرية عينةيوضح  (24جدول )

 النسبة التكرار البند النوع

 الفئة العمرية

 4.0 14 سنة 25قل من أ

 17.0 54 30قل من ألى إ 25من 

 42.0 130 35قل من أو  30من 

 16.0 49 40قل من أو  35من 

 15.0 46 45قل من أو  40من 

 6.0 20 فأكثر 45من 

 100% 313 المجموع

 

 35قؿ مف أ – 30مف ما بيف )تقع التي فئات العمرية ىـ مف ال%( 42) ما نسبتو مف الجدكؿ السابؽ أف   يتضح
ىذا  يرل أف   كمف خالؿ عمؿ الباحث كضابط في جياز الشرطة ,قةبا( كىي أعمى نسبة في الفئات العمرية السسنة

ا السف القانكني كالمخكؿ كفؽ القانكف لمرتب ايادات الجامعيةمف حممة الش العسكرية فئة الضباط ككنيـ أيضن  , كأيضن
يدلؿ ذلؾ عمى استقطاب العناصر الشبابية التي يستفاد منيـ في جميع المناصب كاألماكف المكجكدة في جياز 

ا, الشرطة ا ,(سنة 30قؿ مف أ – 25)في الفئة العمرية مف ( %17)تقدر نسبو  كأيضن  نسبة أف   كيتضح أيضن
, (سنة 45اقؿ مف – 40 )مفىـ ( %14) كنسبة , (سنة 40ف قؿ مأ –سنة  35)الفئة العمرية  ىي مف( 15%)

ف في مفاصؿ يـ الفئة التي تعتمي الرتب العميا كفؽ القانكف كتكك ( كذلؾ ألن  سنة فأكثر 45 )مف( %6)كتقدر النسبة 



109 
 

تعكد ك  (سنة 25قؿ مف كىـ )أ( %4)كأقؿ نسبة ىي , المحافظات كاإلدارات التخصصية جياز الشرطة مثؿ مديرك
 انتيائيـالضباط عند  ف  إحيث  ,جياز الشرطة يبدأ منح فئة الضباط لمسف األكبر مف العمر المحدد نسبتيـ أف   قمة

كىذا يتطمب الكقت  ,نحو رتبو ضابطدارية يتـ مككفؽ الترتيبات اإل سنة 23تجاكز اؿ ىـمف الدراسة يككف عمر 
 .كافي لتجاكز الضابط الفئة العمرية المحددةال

 مي:المؤىل العم -
 المؤىل العممي عينةيوضح  (25جدول )

 النسبة التكرار البند النوع

 المؤىل العممي
 29.7 93 دبموم فأقل
 62.6 196 بكالوريوس
 7.6 24 دراسات عميا

 100% 313 المجموع

 

في ىذه النسبة  كيرل الباحث أف   ,مؤىميـ العممي بكالكريكس( %62.6) نسبة ف  أ (25مف الجدكؿ رقـ ) يتضح
ككمما زادت كاف أفضؿ ككف جياز الشرطة يتعامؿ مع جميع طبقات المجتمع,  ,الضباط الشرطييف ىي نسبة ممتازة

كىي  دبمكـ فأقؿ( % 29.7نسبة) كأف   ,كيتطمب ذلؾ ضباط متعمميف لتككف لدييـ سياسة في التعامؿ مع الجميكر
 عميو الضابط في جياز الشرطة الفمسطينية يككف حاصؿه  كىذا أقؿ شيء يجب أفٍ  ,درجة عادية في فئة الضباط

دة عمميو لتفتح لو يككف حاصؿ عمى الدبمكـ ليككف ضابط كلكف ككنو ضباط يتطمب منو شيا كليس معنى ذلؾ أفٍ 
 دكتكراه( )ماجستير,الػ مف كالتي تشمؿ كيالن  دراسات عميا ( ىي%7.6نسبة ) كأف  , شرؼ الرتبة إدارينا كليس رتبة

مطمكبة في كبار الضباط كالضباط المؤىميف لمسئكلية رئيس قسـ فما فكؽ كلدييـ القدرة عمى كىي الدرجات ال
 صناعة القرارات الميدانية كالمطمكبة لجياز الشرطة.
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 :الحالة االجتماعية -
 

 الحالة االجتماعية عينةيوضح  (26)رقم جدول 

 النسبة التكرار البند النوع

 الحالة االجتماعية
 6.7 21 عزبأ

 93.0 291 متزوج
 0.3 1 ارمل

 100% 313 المجموع

 

حالتيـ  (%93نسبة الضباط العامميف في جياز الشرطة كالتي تقدر بػ) مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف  يتضح ك 
ا ,كيقكـ عمى رعايتيا كىذا ليككف لديو أسرة كيتحمؿ مسئكليتيا االجتماعية متزكج لدييـ دخؿ مالي يجعميـ  كأيضن

ىـ مف الضباط العامميف في جياز الشرطة  (%6.7نسبة ) عباء األسرة كمصاريفيا المالية, كأف  يتحممكف أ
كربما يككف ذلؾ بسبب بعض ظركؼ الحصار كعدـ مقدرتيـ عمى تكاليؼ العبء  ,عزبكالمصنؼ عمى بند أ

ب ك ؼ الحر كيفسر الباحث ذلؾ بسبب بعض ظرك  ,رمؿ( ىـ مف التصنيؼ أ%0.3نسبة ) كأف  , المالي لألسرة
ا ,عمى قطاع غزةالثالثة الصييكنية   الطبيعية. كالكفاةلمبعض كبر السف  كأيضن

 سنوات الخبرة: -
 يوضح عينة سنوات الخبرة: (27)رقم جدول 

 النسبة التكرار البند النوع

 عدد سنوات الخدمة

 5.4 17 سنوات 5قل من أ
 23.0 72 10قل من أو  5من 
 63.9 200 15قل من ألى إ 10من 

 7.7 24 سنة فأكثر 15من 
 100% 313 المجموع

 ( ىـ%23نسبة ) كأف  ,  (سنة 15-10مف )سنكات خبرتيـ  (%63.9) ف  أ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح
 ,(سنكات 5)قؿ مف أ (%5.4) كتقدر نسبة , (سنة فأكثر 15)مف  ( ىـ%7.7) كنسبة ,(سنة 10قؿ مفأ- 5)مف

( كىي األعمى حسب سنكات الخبرة كذلؾ سنة 15-10مف )سنكات خبرتيـ  (%63.9نسبة ) كيرل الباحث أف  
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لكجكد ضباط سابقيف في جياز الشرطة الفمسطينية تعدت خدمتيـ مع الجدد ألكثر مف عشر سنكات كىي النسبة 
 في جياز الشرطة الحالية.التي تجعؿ الضباط ذات خبرة كافية الطبيعية 

 الرتب العسكرية: -
 الرتب العسكرية: عينةح يوض (28)رقم جدول 

 النسبة التكرار البند النوع

 الرتبة العسكرية

 20.1 63 مالزم
 26.5 83 مالزم اول
 34.5 108 نقيب
 14.4 45 رائد
 2.9 9 مقدم
 1.6 5 عقيد

 100% 313 المجموع

 (%20.1) ,مالـز أكؿ (%26.5)رتبيـ العسكرية نقيب,  (%34.5) ف  مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أيتضح 
 , , كيفسر الباحث ارتفاع الرتب العسكرية لرتبة نقيب كنسبة عقيد (%1.6)مقدـ ,  (%2.9)رائد, (%14.4)مالـز

اعددية كذلؾ لمتكزيعي الطبيعي المناسب لجميع مياـ الضباط التنفيذيف في ميادي  ف العمؿ الشرطي, كالتي تمثؿ أيضن
لقيادة العميا كالقاعدة الشرطية لمعامميف في جياز الشرطة الفمسطينية الكسطى كىي الرابط بيف ا اإلشرافيةالمستكيات 

 في قطاع غزة.

 عدد الدورات التي حصمت عمييا: -

 :عدد الدورات التي حصل عمييا الضابط عينةيوضح  (29)رقم جدول 

 النسبة التكرار البند النوع

 عدد الدورات التدريبية
 التي حصمت عمييا

 33.2 104 سنوات 5قل من أ

 39.3 123 10قل من أو  5من 
 18.2 57 15قل من ألى إ 10من 

 9.3 29 سنة فأكثر 15من 
 100% 313 المجموع
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قؿ أ -5)عدد الدكرات التدريبية التي حصمكا عمييا مف  (%39.3)نسبة  ف  أ مف خالؿ الجدكؿ السابؽيتضح 
مف  ( ىـ مف الضباط الذيف لدييـ%18.2), (دكرات 5اقؿ مف ىـ مف الذيف لدييـ دكرات) (%33.2),  (دكرة 10
, كيفسر (دكرة تدريبية 15)كثر مف لذيف يمتمككف أا ( ىـ مف%9.3) كتقدر نسبة , (دكرة 15قؿ مف أ -10)

 -5)الدكرات التدريبية التي حصمكا عمييا مف مف عدد لمضباط ىـ مف الذيف تمقكا  (%39.3النسبة ) الباحث أف  
يء مف الدكرات التي تؤىؿ الضابط كتمكنو مف الخبرة التي تجعمو يتمتع فييا بمجاؿ ( كىذا أقؿ شدكرة 10قؿ أ

 العمؿ الشرطي كتقدر لو المسئكلية كتزيد مف كفاءتو في مجاؿ عممو.

 السكن بحسب المحافظة: -
 :السكن بحسب المحافظة عينةيوضح  (30)رقم جدول 

 النسبة التكرار البند النوع

 المحافظة

 11.2 35 محافظة شمال غزة
 83.7 262 محافظة غزة

 2.2 7 محافظة الوسطى
 1.9 6 محافظة خان يونس

 1 3 محافظة رفح
 100% 313 المجموع

( %2.2)مف شماؿ غزة,  (%11.2)مف محافظة غزة ,  (%83.7) مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف   يتضح
كبة في الكصكؿ ليـ بسبب الظركؼ الباحث كجد صع كذلؾ ألف   رفح( %1)خاف يكنس , (%1.9)الكسطى , 

كىذا  مف محافظة غزة (%83.7) , يرل الباحث أف  بسبب قمو الركاتب المادية لدييـ كغياب الكثير منيـ عف العمؿ
كىذا سبب كافي ليجعؿ عدد لكبر المنطقة مف الناحية الديمغرافية كالجغرافية في قطاع غزة لممحافظة المذككرة 

 .اإلدارات الشرطية المذككرة سابقناكجكد قيادة الجياز في نفس المحافظة كالتي تشمؿ كؿ العامميف بيذه النسبة كل

 : االستبانةتحميل فقرات و  المجاالت جميع الوزن النسبي لفقراتا: ثانيً 

لمعرفة متكسطات درجات  لعينة واحدة( Tاالختبارات المعممية )اختبارتـ استخداـ  االستبانةلتحميؿ فقرات   
 ة.االستجاب
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 درجات تفسير اإلجابة حسب فئات المتوسط الحسابي (31جدول )

غير موافق  درجة الموافقة
 بدرجة كبيرة جدا

غير موافق 
 بدرجة كبيرة

 متوسطة
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق بدرجة 

 كبيرة

3.60-1 المتوسط الحسابي  3.61-5.20  5.21-6.80  6.81-8.40  8.41-10.0  

 

 :لممحور األولتحميل جميع فقرات االستبيان  -
كىي نسبة  (%66.44)بمغ  محور التحميل الوظيفي إلجمالي الوزن النسبي ف  أ( 31مف الجدكؿ رقـ )يتضح   

يجعؿ الضباط المناسب في المكاف المناسب كليس بشكؿ الكظيفي التحميؿ  قريبة مف الجيد كىذا يدلؿ عمى أف  
المجاؿ الذم يراه قائد الجياز مناسبان لو, كيساعد  عشكائي كيساعد ذلؾ في كضع الضباط في جياز الشرطة في

ىذا عمى باقي المحاكر الخاصة مثؿ االستقطاب كاالختيار كالتعييف كالتدريب بحسب متطمبات الجياز كالتحميؿ 
الفقرة كانت  لفقرات محور التحميل الوظيفي, بينما (1.56)( كانحراؼ معيارم بمغ 6.64كبمتكسط بمغ ) الكظيفي,

( احتمت المرتبة االولى بوزن كظيفي مكتكب, ككاضح في جياز الشرطة لمضباط العامميف )يكجد كصؼ ولىاأل 
في المسئكليات كالمياـ الشرطية اتجاه عممية  د رؤية كاضحةيكج وكىذا يؤكد عمى أن  ، (%71.93)نسبي بمغ 

اد العينة يتفقكف عمى كجكد أفر  كالتي أكضحت أف   (2009األسطؿ, الكصؼ الكظيفي كىذا يعارض نتائج دراسة )
العامميف في المكتبات الجامعية ال تستخدـ  ( التي أكدت أف  2001خمؿ في الكصؼ الكظيفي في المؤسسة )فرحات,

يتسـ التحميؿ الكظيفي الحالي بالدقة بينما كانت الفقرة السادسة ) ,المختصةفي جميع األمكر  اكاضحن  اكظيفين  اكصفن 
أفراد العينة يتفقكف عمى  بأف  كيعزك الباحث ذلؾ  (%62.93)بة األخيرة بوزن نسبي ( احتمت المرتكالمكضكعية

السبب  عممية الكصؼ الكظيفي في جياز الشرطة بالدقة كالمكضكعية كبحسب رؤية الباحث أف  في يز يتمضعؼ ال
ذا ما اتفقت عميو يرجع في ذلؾ لعدـ كضع الضابط المناسب في المكاف المناسب في أغمب اإلدارات الشرطية, كى

القمة القميمة مف مديرم كرؤساء األقساـ كالعامميف في المكتبات  ( أف  2001بعض الدراسات مثؿ دراسة )فرحات, 
الجامعية تعمـ بكجكد دليؿ لكصؼ كظيفي لـ تطمع عميو كلـ يره المديريف كرؤساء األقساـ, كىذا يعني عدـ إشراؾ 

  .دارات العميا لمدنيا اك لبعض العامميفإلؿ االجميع في إعداد الكصؼ الكظيفي مف قب
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 ( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التحميل الوظيفي32جدول )

 المجال األول: التحميل الوظيفي أواًل 
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنكية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1-  
, ككاضح في جياز يكجد كصؼ كظيفي مكتكب

 .الشرطة لمضباط العامميف
7.19 1.96 71.93 10.69 0.00 1 

2-  
يشمؿ التحميؿ الكظيفي لجياز الشرطة جميع 

 .الكظائؼ التخصصية بداخمو
6.90 1.99 68.98 7.92 0.00 3 

3-  
يكضح التحميؿ الكظيفي لجياز الشرطة الكاجبات 

 .كالمسئكليات لكؿ كظيفة
7.06 1.92 70.59 9.65 0.00 2 

4-  
يتـ الرجكع إلى التحميؿ الكظيفي في عمميو التكظيؼ 

 .أك الترقية لمضباط 
6.55 2.08 65.49 4.62 0.00 4 

5-  
يتـ اإلستفادة مف التحميؿ الكظيفي في عممية 

 .التخطيط لمقكل العاممة بجياز الشرطة
6.42 1.92 64.23 3.84 0.00 5 

 8 0.01 2.72 62.93 1.89 6.29 يتسـ التحميؿ الكظيفي الحالي بالدقة كالمكضكعية  -6

7-  
ا يتـ تحديث التحميؿ الكظيفي بشكؿ دكرم كفقن 

 .لممستجدات التي تطرأ بالكظائؼ
6.38 2.03 63.79 3.27 0.00 7 

8-  
كاألقساـ كالضباط الفاعميف الدكائر  يركيشارؾ مد

في تحديد احتياجات دكائرىـ أك أقساميـ مف  اسنكين 
 .المكظفيف

6.41 2.35 64.08 3.06 0.00 6 

  0.00 7.24 66.44 1.56 6.64 اجمالي مجال التحميل الوظيفي
   

كىي نسبة متكسطة  (%61.19)بمغ  محور االستقطاب إلجماليالوزن النسبي  ف  أيتضح ( 33مف خالؿ جدكؿ)
في  ولما يحتاج الستقطاب كفقناالجياز يعمؿ عمى ا كىذا طبيعي في جياز الشرطة ألف   ,ليذا المحكر بشكؿ عاـ

 .(1.71)( كانحراؼ معيارم بمغ 6.12كبمتكسط بمغ ) ,عممو كليس بشكؿ مستمر دائمنا
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العامميف في جياز الشرطة بكضع خطط  كانت الفقرة الثامنة )ييتـ الضباط لفقرات محور االستقطاببينما    
ت الفقرة الخامسة ، بينما كان(%63.71)مت المرتبة االولى بوزن نسبي بمغ ( احت  لتطكير أساليب االستقطاب

( احتمت المرتبة األخيرة بوزن بشكؿ مستمر االستقطابيسيـ المكقع اإللكتركني لجياز الشرطة في تسييؿ عممية )
 :ويعزو الباحث ذلك( % 59.02)نسبي 

احتمت المرتبة االكلى كالتي ييتـ الضباط العامميف في جياز الشرطة بكضع خطط لتطكير أساليب االستقطاب  -
العنصر البشرم ىك أىـ العناصر العممية اإلنتاجية في جياز الشرطة,  كذلؾ ألف   ,(%63.71)بمغ  بكزف نسبي

التجييزات, األىداؼ ال تتحقؽ فقط باألمكر المادية إنما بالعنصر البشرم المؤىؿ كالقادر عمى إدارة  ف  إحيث 
, كقد االستقطاببناىا في أساليب لتي تتجياز الشرطة مف خالؿ الخطط كالدراسات ا كىذا ما يسعى لو دكمنا

ساعد عمى يي  اتطكيرين  او يككف ىناؾ برنامجن  ( كالتي أكصت أفٍ 2004اتقفت الدراسة مع دراسة المعشر كالييتي)
كضع معايير كاضحة كمحدده لعمميات االستقطاب لمقيادات الذيف يمتمككف الميارات اإلدارية بكصفيـ مف أىـ 

 ييا.المصادر التي يمكف االعتماد عم
الفقرة الخامسة )يسيـ المكقع اإللكتركني لجياز الشرطة في  %(59.2احتمت المرتبة األخيرة بكزنيا النسبي )كقد  -

العامميف في  ألف   االىتماـ في الكسائؿ التكنكلكجية كلكفٍ  كذلؾ ليس لقمة تسييؿ عممية اإلستقطاب بشكؿ مستمر(
ال ميدانينا ميو أفٍ يجب ع لشرطة كي يصبح الكاحد منيـ ضابطناجياز ا كيتمتع بالكفاءة الميدانية  رينا,ادا  ك  يككف رجن

كىذا ال يتفؽ مع دراسة  ,عف التكنكلكجيا في اختيارىـ يتحمؿ ضغط العمؿ الميداني بعيدنا التي تجعمو
ت كأماكف تتبع فييا الكظائؼ في الحككمة الفمسطينية تتبع سياسة ا( كالتي بينت أف ىناؾ كزار 2009)جرغكف,

 ف  أت ( كالتي بينٌ 2012الدراسة في بعض الشيء مع دراسة )الخالدم, اتفقتكتركنية متبعة في االستقطاب, ك ال
إلدارية استخداـ التقنيات الحديثة كالتكنكلكجيا ساعدت في تطكير األداء الشرطي مف حيث رفع بعض الميارات ا

ىذه الدراسات ىي في  ابط, كيرل الباحث أفٍ تككف في الض عف الميارات الميدانية التي تتطمب أفٍ  فقط بعيدنا
  .كتطكيرىا باستخداـ التكنكلكجيا اإلجراءات تسييؿسياؽ عمميو التطكير في اإلجراءات مف حيث 
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 ( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال االستقطاب33جدول )

 المجال الثاني: االستقطاب أواًل 
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
نسبي ال

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنكية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1-  
تركز عممية االستقطاب المكجكدة في جياز الشرطة 

  .عمى الكفاءات
5.90 2.13 59.02 -0.80 0.42 7 

2-  
عمى  االستقطابيحرص جياز الشرطة في عمميو 

تحقيؽ فرص الترقي في السمـ الكظيفي لمضباط 
 .العامميف

6.11 2.14 61.14 0.93 0.35 4 

 5 0.44 0.77 60.94 2.14 6.09 .جراء التحميؿ الكظيفي قبؿ عمميو االستقطابإيتـ   -3

4-  
جراءات  يقكـ جياز الشرطة بتطكير معايير كا 

 .االستقطاب بشكؿ الئؽ
6.23 2.02 62.34 2.02 0.04 3 

5-  
يسيـ المكقع اإللكتركني لجياز الشرطة في تسييؿ 

 .بشكؿ مستمر االستقطابعممية 
5.90 2.27 59.02 -0.75 0.45 8 

6-  
تتصؼ عممية االستقطاب المتبعة في جياز الشرطة 

 .لمضباط العامميف إلى تحقيؽ النزاىة كالشفافية
6.05 2.01 60.49 0.43 0.67 6 

7-  
تسيـ عممية االستقطاب المتبعة في جياز الشرطة 

 .نحك االرتقاء في إنتاجية العمؿ
6.33 1.98 63.27 2.90 0.00 2 

8-  
لضباط العامميف في جياز الشرطة بكضع ييتـ ا

 .خطط لتطكير أساليب االستقطاب
6.37 1.88 63.71 3.46 0.00 1 

  0.22 1.22 61.19 1.71 6.12 جمالي مجال االستقطابإ 
   

 (%63.64)بمغ  محور العمل االختيار والتعيين يإلجمالالوزن النسبي  ف  أيتضح  (34مف خالؿ جدكؿ)ك 
لطبيعة الظركؼ المينية كطبيعة  آليات االختيار كالتعييف كفقنامتكسطة بسبب ضعؼ بسيط في كتعتبر ىذه النسبة 

لفقرات محور  بينما (1.64( كانحراؼ معيارم بمغ )6.36كبمتكسط بمغ ) ,يتكالىا الضابط المياـ التي يجب أفٍ 
في االختيار كالتعييف ىي اإلعالف )مف الكسائؿ التي يتبعيا جياز الشرطة كانت الفقرة الثانية  االختيار والتعيين
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عمى كجكد عدة كيفسر الباحث ذلؾ  ,(%69.06)كلى بكزف نسبي بمغ ألاحتمت المرتبة ا عبر الكسائؿ اإلعالمية(
كقد  كالتي يستخدميا جياز الشرطة في المناصب كالكظائؼ خاصة لفئة الضباط االستقطابأنكاع مف كسائؿ 

 .(2009كف, عارضت ىذه الدراسة مع الدراسة )جرغ

نما كانت الفقرة السابعة )تتمتع عممية االختيار كالتعييف في الكظائؼ الشفافية كالكضكح( احتمت المرتبة األخيرة بيٌ  
معايير االختيار كالتعييف ال تسير بالشفافية المطمكبة كال يتـ  إلى أف   ذلؾ كيعزك الباحث (%60.33)بكزف نسبي 

ىناؾ قكانيف كتشريعات لمقانكف قكل األمف  بالرغـ مف أف   ,تعييف لمكظائؼ اإلداريةتطبيؽ أسس كمعايير االختيار كال
كىذا يدلؿ عمى غياب الدكر  ,سميمة لمضباط العامميف في الكظائؼ الشرطية كالمناصب اإلدارية تكفؿ اختيار كتعييفو 

كالعمؿ اإلدارم كالميني لمضباط, كالذم يسبب ضعؼ في القيادات  ,الرقابي لكزارة الداخمية عمى أداء جياز الشرطة
المسئكليف عف خطكات االختيار كالتعييف  ( التي تكصمت إلى أف  2002كقد اتقفت الدراسة مع دراسة )الكىيبي, 

 ( أف  2009, كقد اتفقت الدراسة مع دراسة) جرغكف, دكف مراعاة لكفاءة المختاريف إلجراءات شكناليركزكف عمى ا
 المية كالتكاصؿ مع المعاىد كالجامعات كاف ضعيؼ لمتشريح في المناصب الشاغرة.اإلعالف في الكسائؿ اإلع

في اإلعالف لمكظائؼ كنسبة الشفافية كالكضكح في المعايير التي يستخدميا جياز  اىناؾ تقاربن  أف   ويرى الباحث
التي تعتمد عمى الشفافية كالتعييف في الكظائؼ  االختيارالشرطة لمكظيفة المطمكبة, برغـ التقصير في بعض كسائؿ 

دارية كالتي تتطمب دعـ بعض الجيات الخارجية لمضباط لكجكد خصكصية في بعض المناصب اإل كالنزاىة, كذلؾ
بالمعاىد  االتصاؿيستخدميا جياز الشرطة مثؿ  التي كاف يجب أفٍ  االتصاؿبالشاغر المكجكد, كترؾ بعض كسائؿ 

كظفيف أك الصحؼ كالمكاقع اإللكتركنية كغيرىا, كىذا يدلؿ عمى كجكد كالجامعات كاألماكف الخاصة في إعداد الم
 مكجكد في اإلجابات.تبايف في إجابات المبحكثيف كالتقارب ال
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 االختيار والتعيين( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال 34جدول )

 المجال الثالث: االختيار والتعيين أواًل 
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 مالمعيار 

الكزف 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنكية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1-  

تعتبر إجراءات االختيار كالتعييف مف الكسائؿ التي 
يتبعيا جياز الشرطة في الحصكؿ عمى القكل العاممة 
كترقية العامميف مف داخؿ الجياز لشغؿ المناصب 

 .الشاغرة

6.35 2.00 63.50 3.07 0.00 4 

2-  
ي يتبعيا جياز الشرطة في االختيار مف الكسائؿ الت

 .كالتعييف ىي اإلعالف عبر الكسائؿ اإلعالمية 
6.91 2.40 69.06 6.62 0.00 1 

3-  
شرطة سياسة إدارية مكتكبة تنظـ جياز الفي يكجد 

 .ية االختيار كالتعييف في الكظائؼ اإلداريةممع
6.73 1.99 67.31 6.43 0.00 2 

4-  
اختيار الضباط المالئميف تحقؽ عممية االختيار كالتعييف 

 .لشغؿ المناصب فيو
6.22 2.02 62.18 1.89 0.06 7 

5-  
كالتعييف تحفز الكفاءات اإلدارية في  ستراتيجيات االختيارإ

 .الكزارة عمى الترشح لشغؿ الكظائؼ العميا
6.14 2.07 61.43 1.21 0.23 8 

6-  
حسب نكع  ةمصنف ةيستخدـ جياز الشرطة معايير مرن

 .اىا كدرجتياالكظيفة كمستك 
6.23 1.89 62.29 2.11 0.04 6 

7-  
تتمتع عممية االختيار كالتعييف في الكظائؼ الشفافية 

 .كالكضكح
6.03 2.10 60.33 0.27 0.78 9 

8-  
في يتـ اختيار القائميف عمى عممية االختيار كالتعييف 

 .ألسس مينية اجياز الشرطة كفقن 
6.37 2.08 63.75 3.15 0.00 3 

9-  
االختيار كالتعييف بمعايير  ةف عمى عممييمتـز القائمك 

جراءات كتشريعات كقكانيف االختيار كالتعييف  .كا 
6.30 2.07 63.04 2.57 0.01 5 

  0.00 3.91 63.64 1.64 6.36 جمالي مجال االختيار والتعيينإ 
 كسطة ألف  كىي نسبة مت (%63.44)بمغ  محور تقييم األداء إلجماليالوزن النسبي  ف  أ (35جدكؿ)ال كيكضح

اآليا مف ظركؼ أمنية كغيرىا  ركؼ التي تمر بيا الحككمة أحياننابسبب طبيعة الظ ت تقييـ األداء ليست دكرية دائمن
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( 6.34كبمتكسط بمغ ) ,جراء تقييـ لألداء بؿ يتـ كلكف بنسبة متكسطة كليس جيدةإكلكف ال يعني ذلؾ عدـ 
)يكشؼ تقييـ األداء أكجو كانت الفقرة السابعة  تقييم األداء لفقرات محور, بينما  (1.67)كانحراؼ معيارم بمغ 

, كيفسر الباحث كبالتكافؽ مع (%67.39)كلى بكزف نسبي بمغ ألالضعؼ كالقكة في أداء العامميف( احتمت المرتبة ا
 أف  ؿ ك يكشؼ نقاط القكة كالضعؼ لديو في أداء العمتقييـ أداء أم ضابط أك المكظؼ  ( أف  2015, ديبةدراسة )

 ,ى ال يحدث ظمـعمى الضابط أك الشخص المقيـ حتٌ  المرؤكسيفمف قبؿ  يككف لو تغدية راجعة التقييـ يجب أفٍ 
كىذا يدلؿ عمى أنو ىناؾ بعض  ,متكسطة كليس ممتازة أك عالية جدنانظر الباحث جاءت  يةكالنسبة مف كج

و كمما كاف ىناؾ مراجعة مف قبؿ المرؤكسيف كيرل الباحث أن   .مف قبؿ العامميف عمى بعض التقييمات االعتراضات
كعرؼ الرئيس المباشر نقاط الضعؼ عند ضباطو كعمؿ عمى معالجة األمر  ,عمى تقييـ األداء كانت النتائج أفضؿ

مف خالؿ البرامج التدريبية كغيرىا مف الكسائؿ التي تعزز الضباط كالعامميف في جياز الشرطة كىذا ما يتكافؽ معو 
 (.2008( كدراسة)عكاشة, 2011)عدكاف, الباحث مع 

 بينما كانت الفقرة التاسعة )يستخدـ جياز الشرطة أكثر مف طريقة في تقييـ األداء مثؿ) تقييـ الرئيس المباشر,
جياز الشرطة يستخدـ طرؽ  أف  كيعزك الباحث ذلؾ  ,(%60.88)احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  الزمالء..(

كال يستخدـ كؿ طرؽ  ,السنكم فقط أك الدكرم الخاص في مكعد الترقية فقط االستبافء مثؿ محدده في تقييـ األدا
كىذا يفقد نزاىة الضابط في  ,كاإلنجاز لمقضايا كغيرىا ,التقييـ كليس لديو عدة أنكاع في التقييـ مثؿ تقييـ الميارات

أكثر مف طريقة  استخداـو يفضؿ ن  ( أ2015العمؿ الشرطي, كيرل الباحث )ديبة,  المينية التي يمتمكيا في ميداف
 .تككف ىذه الطرؽ كاضحة كدقيقة بحيث تتضمف إرشادات مكتكبة لكيفية العمؿ بيا لتقييـ األداء كأفٍ 

 ( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال تقييم األداء35جدول )

 المجال الرابع: تقييم األداء أواًل 
الكسط 
الحسا
 بي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الكزف
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنكية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1-  
بع جياز الشرطة نظاـ تقييـ ميني يتصؼ بكفاءة يتٌ 

 .العامميف
6.27 2.04 62.71 2.32 0.02 6 

2-  
تتمتع عممية التقييـ لمضباط العامميف في جياز الشرطة 

 .بالعدالة كالمكضكعية
6.11 2.12 61.11 0.91 0.36 8 

 7 0.14 1.48 61.82 2.16 6.18ف قيادة الجياز بشكؿ جدم في تظممات يتـ النظر م  -3
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 .تقييـ األداء

4-  
يستخدـ جياز الشرطة في تقييـ األداء برنامج 

  .إلكتركني محكسب كمنتظـ
6.24 2.11 62.43 2.00 0.05 7 

 3 0.00 4.13 65.07 2.13 6.51 .تخضع عمميو التقييـ في جياز الشرطة لرقابة عميا  -5

6-  
تقييـ األداء عمى تحقيؽ األىداؼ المطمكبة مف  يساعد

 .العامميف في جياز الشرطة
6.67 2.04 66.67 5.72 0.00 2 

7-  
يكشؼ تقييـ األداء أكجو الضعؼ كالقكة في أداء 

 .العامميف
6.74 2.06 67.39 6.28 0.00 1 

 4 0.00 2.91 63.73 2.23 6.37 .االعامميف بشكؿ دكرم كمنتظـ سنكين يتـ تقييـ أداء   -8

9-  
يستخدـ جياز الشرطة أكثر مف طريقة في تقييـ األداء 

 .الزمالء..( مثؿ) تقييـ الرئيس المباشر,
6.09 2.41 60.88 0.64 0.52 10 

10-  
ييتـ جياز الشرطة بالتغذية الراجعة لعممية تقييـ 

 .األداء
6.29 2.12 62.85 2.35 0.02 5 

  0.00 3.60 63.44 1.67 6.34 جمالي مجال تقييم األداءإ 
كتعتبر ىذا  (%66.31)بمغ  محور التدريب والتأىيل إلجماليالوزن النسبي ف أيتضح ( 36مف خالؿ جدكؿ)  

النسبة قريبة إلى النسب الجيدة, كيدلؿ ذلؾ عمى استمرارية جياز الشرطة لالىتماـ بككادره الضباط مف حيث محاكلة 
ناؾ قدرة عمى استيعاب طبيعة العمؿ الشرطي كالبعد عف عداد كالتدريب كالتأىيؿ ليـ ليككف ىإلاالستمرار في ا

( كانحراؼ معيارم بمغ 6.63كبمتكسط بمغ ) ,األخطاء في ممارسة العمؿ قدر المستطاع كذلؾ مف خالؿ التدريب
)يكجد استعداد التاـ لضباط الشرطة في  كانت الفقرة السادسة لفقرات محور التدريب والتأىيل, بينما (1.57)

بكزف نسبي بمغ  "ولىأل المرتبة ا"الدكرات التدريبية المختمفة التي ينظميا ليـ جياز الشرطة( احتمت المشاركة ب
كيعزك الباحث ذلؾ إلى الرغبة التامة لمضباط العامميف في تممؾ الخبرة كالميارة في العمؿ الشرطي , (70.49%)

فمسطيني ال يستفيد مف ذلؾ العمؿ مف حيث منزؿ  جدك و ال يكاد ين  إ, حيث الذم سيخدـ فيو الجميكر الفمسطيني
( كالتي رأل فييا الباحث أف االستعداد 2014كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )أبك جياب, , كاالستقرارالشعكر باألمف 

التاـ  االستعدادلمبرامج التدريبية التي تصدرىا قيادة الجياز كالجيات المختصة دفعت أفراد العينة مف الضباط إلى 
 شاركة بجميع البرامج التدريبية المختمفة التي ينظميا جياز الشرطة.في الم
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بكزف  "المرتبة األخيرة"بينما كانت الفقرة الثامنة )يتـ قياس أثر التدريب في جياز الشرطة بشكؿ دكرم( احتمت 
بحاجة  كلكنيايكجد قياس ألثر التدريب عمى سمكؾ المتدربيف  وإلى أن   كيعزك الباحث ذلؾ (%59.09)نسبي 

لتعزيز, كذلؾ لتكسع مجاالت العمؿ الشرطي كتشعبيا مف حيث الكظائؼ الخاصة بيا مف الناحية القانكنية كالمدنية 
عمى قياس أثر العامميف كتقييـ سمككيـ  ة مبنيو( كىي أف العمؿ في المنظم2007كىذا يتفؽ مع دراسة )الحربي, 

( كالتي 2016مكيـ الخبرة, كقد اختمفت الدراسة مع دراسة)الحتة, الناتج عف التدريب الذم تمقكه في مجاؿ عمميـ كتم
 كانت نتائجيا أف الكزارة تعتمد في العمؿ عمى تقيـ أثر البرامج التدريبية عمى سمكؾ المتدربيف.

 ( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التدريب والتأىيل36جدول )

 المجال الخامس: التدريب والتأىيل 
الكسط 
 يالحساب

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنكية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 4 0.00 8.05 68.86 1.92 6.89 .يتكافر لجياز الشرطة خطة تدريبية شاممة  -1
 6 0.00 3.26 63.98 2.13 6.40 .اد الخطة التدريبية لجياز الشرطةيشارؾ الضباط في إعد  -2
 3 0.00 7.53 69.18 2.12 6.92 .تدريبية بعد اختيارىـ لمعمؿ يتمقى ضباط الشرطة دكرات  -3

4-  
تتناسب لدل ضباط الشرطة مؤىالت عممية كتدريبية مف 

  .كميات متنكعة مع عمميـ
6.65 2.03 66.55 5.66 0.00 5 

5-  
يقـك جياز الشرطة بتطكير كتنفيذ برامج تدريبية كتعميمية 

 .متخصصة لتأىيؿ ضباطو
7.02 1.91 70.20 9.35 0.00 2 

6-  
ستعداد التاـ لضباط الشرطة في المشاركة بالدكرات اليكجد ا

 .التدريبية المختمفة التي ينظميا ليـ جياز الشرطة
7.05 1.87 70.49 9.81 0.00 1 

7-  
يمبي جياز الشرطة احتياجات ضباطو كاقتراحاتيـ مف 

 .الدكرات التدريبية حسب ما يناسبيـ
6.23 1.99 62.31 2.04 0.04 7 

 8 0.44 0.77- 59.09 2.08 5.91 .ـ قياس أثر التدريب في جياز الشرطة بشكؿ دكرميت  -8
  0.00 7.07 66.31 1.57 6.63 جمالي مجال التدريب والتأىيلإ 
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 ؟ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في جياز الشرطة الفمسطينيةإما واقع  تساؤل:

 بمغ ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإواقع محور  اليإلجمالوزن النسبي  ف  أيتضح  (37مف خالؿ جدكؿ)
طبيعة القدرات تختمؼ بيف الضباط مف حيث الكفاءة كالقدرة  ىي نسبة متكسطة كىذا يدلؿ عمى أف   (64.22%)

بينما  (,1.57( كانحراؼ معيارم بمغ )6.42كبمتكسط بمغ )عمى استيعاب األكامر العسكرية الشرطية كآليو تنفيذىا, 
( 6.64كبمتكسط بمغ ) , (%66.44)بكزف نسبي بمغ  "ولىالمرتبة األ "احتؿ  التحميل الوظيفيجال الفرعي الم

 .(1.56كانحراؼ معيارم بمغ )

صاحب العمؿ في المجاؿ الشرطي يحتفظ في ذىنو  فكرة تحميؿ الكظائؼ ليست بالحديثة ألفٌ  كيرل الباحث أف  
جياز الشرطة كبير الحجـ مف حيث  كبما أفٌ  ,يفة كشركط شغميابصكرة تقريبية عف كاجبات كمسئكليات كؿ كظ

بسجالت كاممة عف  باالحتفاظفي  االىتماـعدد العامميف فيو كعدد اإلدارات المتخصصة فيو تطمب األمر زيادة 
كتخصيص ضابط مناسب لكؿ مكاف  ,كصؼ الكظائؼ كعمؿ دليؿ كامؿ لذلؾ في جياز الشرطة كجميع إدارتو

 (2000فييا كيتفؽ الباحث في ذلؾ مع )شحادة كالجيكسي,  .و بحسب الخبرة كالقدرة التي يتمتعمخصص كمناسب ل
 ,التحميؿ الكظيفي ىك الذم يعمؿ عمى تحديد كؿ كظيفة في المنشأة عف طريؽ المالحظة كالدراسة كيرل الباحث أف  
يارة كمقدار المعمكمات كنكع المقدرة ة الكاجبات كالمسئكليات الخاصة بالكظيفة كتقدير درجة المأم تكضيح ماىيٌ 

المطمكبة فيمف سيشغميا, كتحميؿ طبيعتيا كظركؼ العمؿ الخاصة بيا بيدؼ التكصؿ إلى كصؼ كامؿ ليا كيتفؽ 
 .(2009في ذلؾ مع الباحث)األسطؿ, 

راؼ كانح (6.12كبمتكسط بمغ ) (,%61.19)بكزف نسبي  "المرتبة األخيرة" حتؿٌ ا مجال االستقطاببينما كاف  
ىك ناجـ عف عدـ االىتماـ باختيار األفضؿ  االستقطابسبب ضعؼ  رل الباحث أفٌ كي (,1.71معيارم بمغ )

لمككادر الشرطية  وتحديث , كلعدـ كذلؾ لكبر حجـ الجياز مف حيث العامميف ,في الجياز اإلشرافيةليشغؿ الكظائؼ 
ميزيف كاألفضمية في سد الشكاغر اإلدارية ىك عممية الجذب لمضباط المت مذال مف حيث الكفاءة كاالستقطاب

كالمحدثة مف  باستقطاب المكارد البشرية خاصة  الجياز تشكيؿ كحدة كىذا يتطمب مف ,كالميدانية في جياز الشرطة
 ,يات عمؿ لمراحؿ عممية االستقطاباالستقطاب, ككضع معايير كآلخالؿ تصميـ نماذج خاصة في عمميات 

كيرل  .حتى ال يككف ىناؾ محاباة ألحد ,مشرفة مف جيات خارجية أك جيات أعمى منياكالتقييـ الدكرم لمجيات ال
 ( التي اىتمت باالستقطاب.2015ىذه الدراسة قد اختمؼ مع )عميكة,  و فيأن
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 ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإابي والوزن النسبي لمجاالت واقع ( الوسط الحس37جدول )

 ة الموارد البشريةستراتيجيات إدار إواقع  أواًل 
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنكية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 1 0.00 7.24 66.44 1.56 6.64 التحميل الوظيفي  -1
 5 0.22 1.22 61.19 1.71 6.12 االستقطاب  -2
 3 0.00 3.91 63.64 1.64 6.36 االختيار والتعيين  -3
 4 0.00 3.60 63.44 1.67 6.34 اءتقييم األد  -4
 2 0.00 7.07 66.31 1.57 6.63 التدريب والتأىيل  -5

  0.00 5.16 64.22 1.44 6.42 اتيجيات إدارة الموارد البشريةر ستإواقع  
 

 :المحور الثاني: واقع الدافعية لإلنجاز

كىذه  (%73.93)بمغ  نجازمحور واقع الدافعية لإل  إلجماليالوزن النسبي ف أيتضح ( 38مف خالؿ جدكؿ)  
ىناؾ عكامؿ معنكية يعمؿ بيا جياز  كيدؿ ذلؾ عمى أف   ,النسبة ىي جيدة خاصة في ظؿ الكضع المادم الصعب

كانحراؼ معيارم بمغ  ,(7.39كبمتكسط بمغ ) ,كفؽ ىذه الظركؼ اإلنجاز كالعمؿ عمى ثباتو نسبينا الشرطة لدفع
السابعة عشرة )لديؾ الرغبة عمى العمؿ ضمف  فكانت الفقرة لإلنجاز فقرات محور واقع الدافعية, بينما (1.26)

العمؿ ضمف فريؽ عمؿ  كيرل الباحث أف   ,(%87.30)بكزف نسبي بمغ  ولىالمرتبة األ فريؽ عمؿ كاحد( احتمت 
أفضؿ مف حيث اإلنجاز كالجيد كالكقت كدقة العمؿ مف عمؿ الضابط لكحده في أم ميمة أك تنفيذ أم خطة أك 

كتنفيد  ,تكاثؼ الجيكد بشتى المجاالت العممية تساعد عمى بناء خريطة ف  إحيث  ,يا عمى ساحة الميدافكضع
نجاز قكم ككاضح لمكؿ, كال يستطيع الضباط خدمة المكاطنيف بدكف تحديد ألليات العمؿ كتحديد  ,الميمة بقكة كا 

كامؿ التي تساعد عمى التنبؤ بما سيحدث في كتعتبر فرؽ العمؿ مف الع ,الفرؽ الالزمة لكضع تمؾ الخطط كالميمات
المستقبؿ نتيجة الخبرات المكتسبة مف معالجة األمكر التي قامت بيا تمؾ الفرؽ خاصة في األمكر الطارئة كالتي 
 عممت عمى استدراكيا قبؿ عمميا مثؿ بعض األزمات التي كادت أف تعصؼ في كزارة الداخمية مثؿ األزمات األمنية

المرتبة الفقرة الثانية عشرة )يمنح جياز الشرطة المكافآت التي تساعد عمى إنجاز األعماؿ( احتمت بينما كانت   
, كيرل المادية فقط جياز الشرطة لممكافآت في منحالكيعزك الباحث ضعؼ  ,(%51.34)بكزف نسبي األخيرة 
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تساعد عمى اإلنجاز  مكف ليا أفٍ يالتي ك  يقتصر عمى المادم فقط بؿ كالمعنكم, التحفيز ال يجب أفٍ  الباحث أف  
 ,تمر بيا الحككمة المكجكدة حالينا المالية التي الظركؼفي ضعؼ الحكافز المادية ىي سبب كيعتبر ال ,لألعماؿ

كالعديد مف  ,كقمة األمكاؿ التشغيمية التي يستمميا جياز الشرطة ,كذلؾ بسبب الحصار المفركض عمى قطاع غزة
( كالتي كانت نسبتيا 2010الطيراكم, السياسية, كىذه الدراسة تختمؼ مع دراسة) األسباب التي فرضتيا الظركؼ

  .لمسنة التي تمت بيا الدراسة كفقنا أعمى مف النسبة المكجكدة في الدراسة الحالية التي أجراىا الباحث

 ( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور واقع الدافعية لإلنجاز38جدول )

 ازواقع الدافعية لإلنج 
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنكية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1-  
مف  الن تميؿ إلى تأجيؿ األشياء المطمكبة منؾ بدن 

 .نجازىا في كقتياإ
5.15 2.59 51.47 -5.78 0.00 16 

2-  
تستغؿ كقت فراغؾ في تعمـ الخبرة الشرطية 

  .كالقانكنية
6.40 2.28 64.01 3.08 0.00 15 

3-  
تيتـ بنتيجة عممؾ أكثر مف اىتمامؾ عمى أداء 

 .العمؿ فقط
6.62 2.23 66.16 4.85 0.00 14 

4-  
عممؾ في جياز الشرطة ىك جزء مف  ترل أف  

 .مسئكليتؾ تجاه كطنؾ
8.04 2.20 80.36 16.21 0.00 4 

5-  
تستمتع بمحاكلة حؿ المشاكؿ التي يعتبرىا البعض 

 .مستحيمة
7.76 2.03 77.56 15.18 0.00 6 

6-  
 ايئن يفضؿ الضباط األعماؿ الشرطية التي تتضمف ش

مف المغامرة كالمخاطرة المحسكبة مقارنة عف 
 األعماؿ العادية كالركتينية.

7.20 1.89 71.95 11.09 0.00 13 

7-  
تستمر في محاكلة اإلنجاز لمقضايا الشرطية كالعمؿ 

.ا طكيكقتن  استغرؽكلك   الن
7.67 1.76 76.72 16.72 0.00 10 

فٍ   -8  12 0.00 15.00 76.22 1.89 7.62تطمب ذلؾ  تتكلى حؿ المشاكؿ الصعبة حتى كا 
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 .مف التحدم انكعن 

9-  
تشعر بأنؾ قادر عمى القياـ بأعماؿ متميزة ذات 

 .ميارات عالية في جياز الشرطة
7.69 1.78 76.90 16.63 0.00 9 

 7 0.00 16.71 77.40 1.83 7.74 .تتمتع بإنجاز الكثير مف المياـ   -10
 8 0.00 17.11 77.14 1.76 7.71 .تضع لنفسؾ معايير خاصة إلنجاز عممؾ الشرطي  -11

12-  
يمنح جياز الشرطة المكافآت التي تساعد عمى 

 .إنجاز األعماؿ
5.13 2.69 51.34 -5.64 0.00 17 

 5 0.00 14.57 77.95 2.16 7.79 .تعمؿ بالمثؿ القائؿ "راحة الضمير في أداء الكاجب"  -13

14-  
أخرل  اا كضعت لنفسؾ أىدافن كمما حققت ىدفن 
 .مستقبمية إلنجازىا

7.66 1.83 76.59 15.95 0.00 11 

 3 0.00 21.38 83.06 1.89 8.31 .ترغب في التميز في مجاؿ عممؾ القانكني كالشرطي  -15
 2 0.00 24.98 84.07 1.69 8.41 .تحاكؿ أف تككف في المقدمة كلؾ مركز مرمكؽ  -16
 1 0.00 29.53 87.30 1.62 8.73 .عمى العمؿ ضمف فريؽ عمؿ كاحدلديؾ الرغبة   -17

  0.00 19.33 73.93 1.26 7.39 إجمالي محور واقع الدافعية لإلنجاز 
 اختبار الفرضيات : ثالثًا

 اختبار الفرضيات حكؿ العالقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسية األكلى(:
 كجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة ال ت الفرضية الصفرية : -
 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة. الفرضية البديمة : -

ال كبالتالي  ال يمكن رفض الفرضية الصفريةو فإن   α≤0.05أكبر مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت   
أقؿ مف  Sig.(P-value), أما إذا كانت اللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسةتوجد عالقة ذات د

بأنو توجد عالقة ذات القائمة  "الفرضية البديمة"وقبول  "رفض الفرضية الصفرية"فيتـ  α≤0.05مستكل الداللة 
 داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

 فرضيات الدراسة :
 ة األولى:الفرضية الرئيس

ستراتيجيات المكارد البشرية كالدافعية إ( بيف α≤0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )"  -
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 ."لإلنجاز لدل ضباط الشرطة الفمسطينية
قؿ أكىي  0.00( تساكم .Sig, كأف القيمة االحتمالية )0.603( أف معامؿ االرتباط يساكم 39يبيف جدكؿ رقـ )

ذات داللة إحصائية متوسطة بين متوسطة طردية يدل عمى وجود عالقة كىذا   α ≤ 0.05مف مستكم الداللة 
 و كمما كافكيفسر الباحث ذلؾ أن, استراتيجيات الموارد البشرية والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطة الفمسطينية

كالتكجييات  ,يرة العمؿ لدييـستراتيجيات المكارد البشرية مف حيث االىتماـ كالتقدير كالتخطيط لمسـ بإىناؾ اىتما
كغيرىا مف األمكر التي تبني الككادر الشرطية الشابة  ,كاإلرشادات كالتحميؿ الكظيفي لممسميات الكظيفية ليـ

كدافعية كاضحة كقكية تتباىى بيا كزارة الداخمية  ,كقيادات لمجياز الشرطي كاف ىناؾ دافعية قكية لإلنجاز
مع المحمي الفمسطيني, كىذا يأتي مف خالؿ الترتيب كالتنظيـ لطبيعة عمميـ, كمؤسسات المجتمع المدني كالمجت

جياز الشرطة ىك ىيئة مدنية كلكف مف كثرة التزامو قيؿ عنو ذات طابع عسكرم, كلذلؾ كجب عمى ىؤالء  يذكر أف  
يؽ اإلنجاز الضباط االىتماـ بمسيرة حياتيـ الشرطية مف حيث التدريب كاإلعداد كالتخطيط كالسعي خمؼ تحق

 بأقصى سرعة لرد حقكؽ الناس كالمظمكميف.
 الفمسطينية لدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطةستراتيجيات الموارد البشرية واإ( معامل االرتباط بين 39جدول )

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

ســتراتيجيات المــوارد إيف ( بػػα≤0.05تكجػد عالقػة ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتكل )
 لدل ضباط الشرطة الفمسطينية. البشرية والدافعية لإلنجاز

0.603* 0.000 

 .α≤0.05عند مستكم داللة  اإحصائين  االرتباط داالن  *

 التالية :الفرضيات الفرعية ويتفرع من ىذه الفرضيات الرئيسة 

إستراتيجية التحميل الوظيفي لمموارد ( بين α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )"  -1
 ."البشرية والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطة الفمسطينية

قؿ أكىي  0.00( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية ) , كأف  0.542معامؿ االرتباط يساكم  ( أف  40يبيف جدكؿ رقـ )  
ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية  ةطردي يدل عمى وجود عالقة متوسطةكىذا   α ≤ 0.05مف مستكم الداللة 

و كمما كاف كيرل الباحث أن   ,التحميل الوظيفي لمموارد البشرية والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطة الفمسطينية
 ,كاف ىناؾ قكة في تكزيع المياـ كتكزيع المسميات الكظيفية ,ىناؾ تحميؿ لمكظيفية الخاصة بتمؾ المكارد البشرية



127 
 

ضابط حدكد عممو في جياز الشرطة كعدـ تجاكزىا حتى ال يككف ىناؾ صعكبة أك تخبط في القرارات ؿ كي  ؼى رً كعى 
 النابعة مف طبيعة الميمة التي يتكالىا الضباط العامميف في جياز الشرطة بحسب مكاف عمميـ.

نجاز لدى ضباط االرتباط بين إستراتيجية التحميل الوظيفي لمموارد البشرية والدافعية لإل ( معامل 40جدول )
 الشرطة الفمسطينية.

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

بػػػيف  α≤0.05مسػػػتكل )حصػػػائية عنػػػد إتكجػػػد عالقػػػة ذات  داللػػػة 
 إســتراتيجية التحميــل الــوظيفي لممــوارد البشــرية والدافعيــة لإلنجــاز

 لدل ضباط الشرطة الفمسطينية.
0.542* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لا عند مستك إحصائين  االن االرتباط د *

( بين إستراتيجية االستقطاب والدافعية لإلنجاز α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )"  -2
 ."لدى ضباط الشرطة الفمسطينية

قؿ أكىي  0.00( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية ) , كأف   0.710معامؿ االرتباط يساكم  ( أف  41يبيف جدكؿ رقـ )
ذات داللة إحصائية متوسطة بين متوسطة طردية يدل عمى وجود عالقة كىذا   α ≤ 0.05مف مستكم الداللة 

يتـ رفض الفرضية الصفرية في ىذه  ,إستراتيجية االستقطاب والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطة الفمسطينية
طية القكية كالتي تأتي مف خالؿ االستقطاب لمضباط كذلؾ ألف جياز الشرطة يعتمد عمى الككادر الشر  ,الفرضية

جياز الشرطة كعمى فترات متفاكتة يقكـ بعمؿ دراسات  ف  إحيث  ,األكفاء كأصحاب الخبرات القكية في مجاؿ العمؿ
المباشريف ليـ مف يريف إلعادة تقييـ الضباط مف خالؿ عمؿ تقييمات ليـ عف طريؽ مقابالت مستمرة ليـ كتقييـ المد

كخاصة لمضباط أصحاب المسميات الكظيفية مف رئيس  ة شيكر إلى سنةؿ استبياف سرم يكزع عمييـ كؿ ستخال
يعزز استقطاب الضباط المتميزيف كترقيتيـ أك كضعيـ في أمكاف مناسبة مثؿ  شعبة فما فكؽ, كىذا مف شأنو أفٍ 

حاب المؤسسات المحمية أك الدكلية كغيرىا أماكف التحقيؽ أك األماكف الخاصة بالتعامؿ المباشر مع المكاطنيف أك أص
 مف المناصب المناسبة ليـ.
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 االرتباط بين إستراتيجية االستقطاب والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطة معامل  (41جدول )

 الفرضية
 معامل بيرسون
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 (α≤0.05حصػػػػػػػائية عنػػػػػػػد مسػػػػػػػػتكل )إذات  داللػػػػػػػة  تكجػػػػػػػد عالقػػػػػػػة
لػػػػدل ضػػػػباط الشػػػػرطة  إســــتراتيجية االســــتقطاب والدافعيــــة لإلنجــــاز

 الفمسطينية
0.436* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لا عند مستك إحصائين  االرتباط داالن  *

( بين إستراتيجية االختيار والتعيين والدافعية α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )"  -3
 ."مسطينيةلإلنجاز لدى ضباط الشرطة الف

قؿ أكىي  0.00( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية ) , كأف   0.512معامؿ االرتباط يساكم  ( أف  42يبيف جدكؿ رقـ )
ذات داللة إحصائية متوسطة بين متوسطة طردية يدل عمى وجود عالقة كىذا   α ≤ 0.05مف مستكم الداللة 

 االختيارعالقة  يرل الباحث أف  , ضباط الشرطة الفمسطينية إستراتيجية االختيار والتعيين والدافعية لإلنجاز لدى
كالتعييف في األماكف المناسبة مف شأنيا رفع جياز الشرطة كتعزيز مكانتو في المجتمع المحمي الفمسطيني كقد يقمؿ 

ر كقد يساعد في قكة القرارات الناتجة عف االختيا ,مف األخطاء في عمؿ الضباط المناكبيف في جياز الشرطة
كتعيينيـ فييا يعزز القكة الشرطية مف حيث القكة اإلدارية  ,المناسب لمضباط المناسبيف في األماكف المناسبة

كتساعد عمى تحقيؽ الدافعية لإلنجاز لدل الضباط العامميف في جياز الشرطة  ,كالميدانية الخاصة بمياديف العمؿ
 .افي جميع النكاحي العممية إدارينا كميدانين  الفمسطينية

 ( معامل االرتباط بين إستراتيجية االختيار والتعيين والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطة الفمسطينية42جدول )

 الفرضية
 معامل بيرسون
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

( بػػػػػيف α≤0.05حصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل )إتكجػػػػػد عالقػػػػػة ذات  داللػػػػػة 
لػدل ضػباط الشػرطة  نجـازإستراتيجية االختيار والتعيـين والدافعيـة لإل 

 .الفمسطينية
0.512* 0.000 

 .α≤0.05عند مستكم داللة  اإحصائين  االرتباط داالن  *
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تقييم األداء والدافعية لإلنجاز  استراتيجية( بين α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )"  -4
  ."لدى ضباط الشرطة الفمسطينية

قؿ أكىي  0.00( تساكم .Sig, كأف القيمة االحتمالية ) 0.567امؿ االرتباط يساكم مع ( أف  43يبيف جدكؿ رقـ )
ذات داللة إحصائية متوسطة بين متوسطة طردية يدل عمى وجود عالقة كىذا   α ≤ 0.05مف مستكم الداللة 

فض الفرضية ر  يفسر الباحث أف  , إستراتيجية تقييم األداء والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطة الفمسطينية
ىك ناتج عف كجكد العالقة القكية في تقييـ أداء الضباط العامميف في جياز الشرطية كتحقيؽ الدافعية  الصفرية

ليـ يساعد عمى رفع  المككمةلإلنجاز, كىذا يعني أنو كمما زاد تقييـ أداء العامميف مف الضباط في جميع المياـ 
 .ات المنكطة بيـالدافعية لإلنجاز كتحقيقيا في أعمى المستكي

 معامل االرتباط بين إستراتيجية تقييم األداء والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطة (43جدول )

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

بػػيف   (α≤0.05مسػػتكل )حصػػائية عنػػد إتكجػػد عالقػػة ذات  داللػػة 
 دل ضباط الشرطة ل إستراتيجية تقييم األداء والدافعية لإلنجاز

0.567* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لا عند مستك إحصائين  االرتباط داالن  *

( بين إستراتيجية التدريب والتأىيل والتعيين α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )"  -5
 ."والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطة الفمسطينية

قؿ أكىي  0.00( تساكم .Sig, كأف القيمة االحتمالية )0.615االرتباط يساكم معامؿ  ( أف  44يبيف جدكؿ رقـ )  
ذات داللة إحصائية متوسطة بين متوسطة طردية يدل عمى وجود عالقة كىذا   α ≤ 0.05مف مستكم الداللة 

أف التدريب  , يرل الباحثإستراتيجية التدريب والتأىيل والتعيين والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطة الفمسطينية
اإلنجاز كقكة  كالتأىيؿ لمضباط العامميف في سمؾ الشرطة الفمسطينية التابعة لكزارة الداخمية يساعد عمى سرعة تحقيؽ

التدريب ىك تممؾ لمخبرات المطمكبة كتكسعيا في العمؿ بكؿ مجاالتو  ف  إحيث  ,لؾ اإلنجازلمدافعية بتحقيؽ ذ
ع يـ الكظيفية عمى القدرة عمى تحمؿ المسئكلية القانكنية كاإلدارية في جميكيساعد الضباط الذيف يرتقكف في مسميات

 عف الخكؼ كاليركب مف المسئكليات. األعماؿ التي يكمفكف بيا بعيدنا



130 
 

( معامل االرتباط بين إستراتيجية التدريب والتأىيل والتعيين والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الشرطة 44جدول )
 الفمسطينية

 الفرضية
ل معام

 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

بػػيف   (α≤0.05مسػػتكل )حصػػائية عنػػد إتكجػػد عالقػػة ذات  داللػػة 
لػػػدل  إســـتراتيجية التـــدريب والتأىيـــل والتعيـــين والدافعيـــة لإلنجـــاز

 .ضباط الشرطة الفمسطينية
0.615* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لا عند مستك إحصائين  االرتباط داالن  *

 ئيسية الثانيةالر فرضية ال: 
ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية إواقع  ألبعاد  (α≤0.05حصائية عند مستوى )إلة ال يوجد أثر ذات دال " 

والدافعية لإلنجاز لدى االختيار والتعيين ، تقييم األداء ، التدريب والتأىيل(  , االستقطاب , )التحميل الوظيفي
 ."ضباط الشرطة الفمسطينية

)التحميؿ الكظيفي, االستقطاب, االختيار ستراتيجيات إدارة المكارد البشرية إعناصر  ستكل تأثيرلمكقكؼ عمى م
اختبار االنحدار المتعدد , استخدـ الباحث الدافعية لإلنجازميجتمعة عمى  كالتعييف , تقييـ األداء , التدريب كالتأىيؿ(

 كيمكف استنتاج ما يمي:  ""Stepwiseباستخدام طريقة 
كىك يمثؿ المتغير التابع الدافعية لإلنجاز  ف  أ Stepwiseمكذج  االنحدار النيائي باستخداـ طريقة يبيف ن . أ

 (.التحميؿ الكظيفي ,التدريب كالتأىيؿكذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرات ) جكىريةبصكرة  "يتأثر"
حصائية حسب إداللة  مذ "يرثتألعدم وجود  "( التحميؿ الكظيفي, التدريب كالتأىيؿاستبعاد المتغير) تـٌ  . ب

 الدافعية لإلنجاز.في  Stepwiseطريقة  
 ف  أكىذا يعني  0.424, بينما بمغ معامؿ التحديد المعدؿ 0.651معامؿ االرتباط بمغت  ف  أ أظيرت نتائج التحميل 
كالتأىيؿ ,التحميؿ  التدريبالمستقمة التالية ) المتغيرات تأثيرلى إيعكد  مف التغير في الدافعية لإلنجاز (42.4%)

 في الدافعية لإلنجاز. تؤثر عمى المتغير التابع يعكد لعكامؿ أخرل (%57.6)( كالباقيالكظيفي
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 (45جدول )
 ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في الدافعية لإلنجازإبعاد واقع أتحميل االنحدار المتعدد لتأثير  نتائج اختبار

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامؿ 
 التحديد

F 
 المحسكبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستكل 
 الداللة

ß  معامؿ االنحدار T 
 المحسكبة

Sig. 
مستكل 
 الداللة

الدافعية 
 لإلنجاز

0.651 0.424 111.93 

 1 االنحدار

0.000 

المقدار 
 الثابت

3.540 13.380 .000 

التدريب 
 كالتأىيؿ

.363 8.286 .000 

التحميؿ  312 البكاقي
 الكظيفي

.216 4.944 .000 

 

  :معادلة التأثير

  .(التحميؿ الكظيفي) 0.216( + التدريب كالتأىيؿ) 0.363+   3.540= الدافعية لإلنجاز

زيادة لى  إدم ؤ ي "وحدة واحدة"بمقدار  زيادة )التدريب والتأىيل(كعند )التحميل الوظيفي( قيمة  تثبيت في حالة -
 (.0.363بمقدار ) (فعية لإلنجازالداالمتغير التابع )

زيادة لى  إيؤدم  "وحدة واحدة "بمقدارزيادة )التحميل الوظيفي(  كعند )التدريب والتأىيل(قيمة  تثبيتفي حالة   -
 (.0.216بمقدار ) (الدافعية لإلنجاز) المتغير التابع

 .(الوظيفي التدريب والتأىيل ،التحميل) لى االىتماـ بالمحاكرإ "المعنيين" كىذا ما يدعك

 لثةالثا الرئيسة الفرضية: 
ستراتيجيات الموارد البشرية والدافعية لإلنجاز إ( تجاه α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) ال توجد "

)الجنس، العمر، المؤىل العممي، الحالة االجتماعية، سنوات لممتغيرات  اباط جياز الشرطة الفمسطينية تبعً لدى ض
 .لعسكرية، المحافظة، عدد الدورات التي حصموا عمييا(الخدمة، الرتب ا
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  حكؿ استراتيجيات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف (α≤0.05)لعند مستك  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة : أكالن 
 (. الجنسمتغير )تعزل ل الفمسطينية الشرطة جيازالمكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز لدل ضباط 

 الداللة مستكل مف قؿأ  اختبار  )ت( لعينتيف مستقمتيف نتائج الختبار المقابمة (.Sig) الحتماليةا القيمة أف   تبيف
0.05 ≥ α,  0.020 حيث كانت قيمة المعنكية المحكر )كاقع استراتيجيات إدارة المكارد البشرية( إلجماليبالنسبة 

 لمتغيرتعزل  اتيجيات إدارة المكارد البشريةحكؿ كاقع استر كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف  مما يكضح
 , ككانت الفركؽ لصالح  الذككر.. ..الجنس

 الداللػة مسػتكل مػف اقػؿ  اختبػار  )ت( لعينتػيف مسػتقمتيف نتػائج الختبػار المقابمػة (.Sig) االحتماليػة القيمة أف   تبيفك 
0.05 ≥ α,  كجػكد  مما يكضح  0.018قيمة المعنكية حيث كانت المحكر )كاقع الدافعية لإلنجاز( إلجماليبالنسبة

, ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح  الجػػنس لمتغيػػرعػػزل تي  حػػكؿ كاقػػع الدافعيػػة لإلنجػػازفػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثيف 
لػػػى إتحتػػػاج فػػػي أغمبيػػػا  ليػػػوإالمككمػػػة  طبيعػػػة عمػػػؿ جيػػػاز الشػػػرطة كنكعيػػػة الميػػػاـ لػػػؾ أف  ذ كيعػػػزك الباحػػػث, الػػػذككر

ػا , الشػرطة جيػاز بيا يقكـ التي كالمياـ االعماؿ لنكعية كذلؾ اإلناث مف أكثر لذككرا مف لعدد يحتاج صراعن  أيضن
 ثناء الطكارئ.أما كالعمؿ في جميع الظركؼ ال سيٌ لى قدرة عمى التحمؿ إتحتاج 

 الجنس –اختبار  )ت( لعينتين مستقمتين نتائج (46جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 t االختبار

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

 انثى ذكر

 0.027 2.222 6.09 6.71 التحميل الوظيفي

 0.130 1.519 5.7 6.17 االستقطاب

 0.017 2.401 5.73 6.44 االختيار والتعيين

 0.152 1.437 5.96 6.39 تقييم األداء

 0.005 2.822 5.92 6.72 التدريب والتأىيل

 0.020 2.348 5.88 6.49 ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإواقع 

 0.018 2.378 6.91 7.45 واقع الدافعية لإلنجاز المحور الثاني:
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 تراتيجياتحكؿ إس لمتكسطات تقديرات المبحكثيف (α≤0.05)لعند مستك  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  ال ا:ثانيً 
 (.الفئة العمرية)متغيرزل لتع الفمسطينية الشرطة جيازالمكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز لدل ضباط  إدارة

بالنسػػػبة  α ≤ 0.05 الداللػػة مسػػػتكل مػػف اكبػػػر" األحػػادم التبػػػايف" الختبػػار المقابمػػػة (.Sig) االحتماليػػة القيمػػػة أف تبػػيف
كجػكد عػدـ ممػا يكضػح  0.479حيث كانت مستكل الداللة  (واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية) جمالي المجاؿإل

 لمتغيػػرتعػػزل  ســتراتيجيات إدارة المــوارد البشــريةاواقــع اجمػػالي محػػكر ابات المبحػػكثيف حػػكؿ فػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتج
 α ≤ 0.05 الداللػػة مسػػتكل مػػف اكبػػر" األحػػادم التبػػايف" الختبػػار المقابمػػة (.Sig) االحتماليػػة القيمػػة أف   تبػػيفٌ ك , العمػػر

كجػػكد فػػركؽ عػػدـ ممػػا يكضػػح  0.172اللػػة حيػػث كػػاف مسػػتكل الد (واقــع الدافعيــة لإلنجــاز) المجػػاؿ إلجمػػاليبالنسػػبة 
 لؾ أف  ذ كيعزك الباحثالعمر  لمتغيرعزل تي  واقع الدافعية لإلنجازجمالي محكر إمعنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ 

عمػػاؿ كالميػػاـ التػػي يقػػـك بيػػا جيػػاز أللػػؾ لنكعيػػة اذك  جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطينية يعتمػػد عمػػى فئػػة العمريػػة مػػف الشػػباب
 .الشرطة 

 الفئة العمرية ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (47 ول رقم )جد

 المجاؿ

 المتكسطات

 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

اقؿ مف 
 سنة 25

اقؿ -25
 30مف 

 سنة

اقؿ -30
 سنة 35

35-
اقؿ مف 

40 
 سنة

40-
اقؿ مف 

45 
 سنة

 فأكثر 45

 6.97 6.47 6.29 6.69 6.77 7.1 التحميل الوظيفي
1.120 0.350 

 6.3 6.01 5.88 6.17 6.03 6.89 االستقطاب
0.894 0.485 

 6.45 6.38 6.05 6.42 6.36 6.82 االختيار والتعيين
0.621 0.684 

 6.63 6.33 6.12 6.35 6.28 6.99 تقييم األداء
0.722 0.607 

 6.4 6.67 6.21 6.73 6.76 6.89 التدريب والتأىيل
1.051 0.388 

 6.55 6.37 6.11 6.48 6.44 6.94 جيات إدارة الموارد البشريةستراتيواقع إ
0.903 0.479 

 7.29 7.15 7.11 7.49 7.68 7.34 واقع الدافعية لإلنجاز المحور الثاني:
1.559 0.172 
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 ستراتيجياتحول إ( لمتوسطات تقديرات المبحوثين α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) ا:ثالثً 
 )المؤىل العممي (.متغيرعزى لالموارد البشرية والدافعية لإلنجاز لدى ضباط جياز الشرطة الفمسطينية ت   إدارة

بالنسػبة  α ≤ 0.05 الداللػة مسػتكل مػف قػؿأ" األحػادم التبػايف" الختبػار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف   تبيف  
مما يكضح كجكد فركؽ  0.00حيث كاف مستكل الداللة  (شريةواقع استراتيجيات إدارة الموارد الب) المجاؿ إلجمالي

المؤىـل  لمتغيػرعػزل تي  ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإواقع جمالي محكر إمعنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ 
 التبػايف" ارالختبػ المقابمػة (.Sig) االحتماليػة القيمػة أف   تبػيفٌ فػركؽ لصػالح حممػة الػدبمـك المتكسػط, ك ككانت ال العممي

حيػث كػاف مسػتكل  (واقع الدافعيـة لإلنجـاز) المجاؿ إلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف كبرأ" األحادم
واقـع الدافعيـة جمػالي محػكر إكجػكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ عػدـ مما يكضػح  0.475الداللة 
كم اختصاص ذلى ضباط إجياز الشرطة يحتاج  ا أف  لؾ أيضن ذ كيعزك الباحث العمميالمؤىل  لمتغيرتعزل  لإلنجاز
  كالميمة . ةمف حممة الشيادات العميا كتكزيعيـ عمى جميع دكائر كأفرع كأقساـ العمؿ حسب الحاجميني 

 المؤىل العممي ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (48 جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 حتماليةاال

(Sig.) 

دبموم 
 متوسط

 دراسات عميا بكالوريوس

 0.010 4.683 5.75 6.61 6.89 التحميل الوظيفي

 0.000 14.574 4.43 6.06 6.56 االستقطاب

 0.000 8.430 5.31 6.25 6.81 االختيار والتعيين

 0.000 8.218 5.26 6.23 6.78 تقييم األداء

 0.001 6.851 6.01 6.47 7.1 التدريب والتأىيل

 0.000 10.314 5.35 6.33 6.83 ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإواقع 

 0.475 0.746 7.69 7.35 7.44 واقع الدافعية لإلنجاز المحور الثاني:
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حول استراتيجيات  لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α≤0.05)ىعند مستو  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ا: رابعً 
 (. سنوات الخدمةمتغير )تعزى ل الفمسطينية الشرطة جيازلبشرية والدافعية لإلنجاز لدى ضباط الموارد ا

بالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف كبرأ" األحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف  
عدـ  مما يكضح 0.910اف مستكل الداللة حيث ك (ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإواقع ) المجاؿ إلجمالي

عزل تي  ستراتيجيات إدارة المكارد البشريةإجمالي محكر كاقع إكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ 
 مستكل مف كبرأ" األحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف   تبيفٌ ك سنكات الخدمة,  لمتغير
مما  0.790حيث كانت مستكل الداللة  (واقع الدافعية لإلنجاز) المجاؿ إلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة
 لمتغيرعزل تي  كاقع الدافعية لإلنجازجمالي محكر إكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ  يكضح

 ممارسة .لؾ الكتساب الخبرة كفيـ طبيعة األعماؿ مف خالؿ التجربة كالذك  سنكات الخدمة

 سنوات الخدمة ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (49 جدول رقم )

 المجال

 المتكسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 5اقؿ مف 
 سنكات

اقؿ مف -5
10 

اقؿ -10
15 

سنة  15
 فأكثر

 6.26 6.73 6.69 6.36 التحميل الوظيفي
0.911 0.436 

 6.16 6.16 5.97 6.46 االستقطاب
0.435 0.728 

 6.65 6.37 6.37 6.2 االختيار والتعيين
0.294 0.830 

 6.72 6.33 6.28 6.51 تقييم األداء
0.482 0.695 

 6.94 6.68 6.35 6.82 التدريب والتأىيل
1.183 0.317 

 6.54 6.46 6.33 6.47 ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإواقع 
0.179 0.910 

 7.4 7.4 7.47 7.12 اقع الدافعية لإلنجازو  المحور الثاني:
0.350 0.790 
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حول  لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α≤0.05)ىعند مستو  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ا: خامسً 
 الرتبة العسكرية(.متغير )عزى لت   الفمسطينية الشرطة جيازاستراتيجيات الموارد البشرية والدافعية لإلنجاز لدى ضباط 

بالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف كبرأ" األحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف فتبي  
عدـ مما يكضح  0.518حيث كانت مستكل الداللة  (ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإواقع ) المجاؿ إلجمالي

عزل تي  ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإواقع ر جمالي محك إكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ 
 مستكل مف كبرأ" األحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف   تبيفٌ ك , الرتبة العسكرية لمتغير
ح مما يكض 0.529مستكل الداللة  حيث كاف (واقع الدافعية لإلنجاز) المجاؿ إلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة
الرتبة  لمتغيرعزل تي  واقع الدافعية لإلنجازجمالي محكر إكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ 

 .ككنيـ مف فئة الضباط في جياز الشرطة يةالعسكر 

 الرتبة العسكرية ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (50 جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 عقيد مقدـ رائد نقيب مالـز أكؿ مالـز

 0.693 0.609 6.6 7.04 6.57 6.48 6.71 6.84 التحميل الوظيفي

 0.888 0.341 6.23 6.01 5.97 6.03 6.17 6.33 االستقطاب

 0.428 0.984 6.38 6.89 6.21 6.15 6.57 6.5 االختيار والتعيين

 0.799 0.469 6.22 6.84 6.31 6.19 6.47 6.41 تقييم األداء

 0.049 2.253 6.16 7.57 6.44 6.41 6.63 7.06 التدريب والتأىيل

 0.518 0.846 6.32 6.87 6.3 6.26 6.51 6.63 ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإواقع 

 0.529 0.830 6.71 7.83 7.5 7.3 7.35 7.52 واقع الدافعية لإلنجاز المحور الثاني:
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حول استراتيجيات  لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α≤0.05)ىعند مستو  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  ا:سادسً 
 (. المحافظةمتغير )تعزى ل الفمسطينية الشرطة جيازالموارد البشرية والدافعية لإلنجاز لدى ضباط 

بالنسػػبة  α ≤ 0.05 الداللػػة مسػػتكل مػػف قػػؿأ "األحػػادم التبػػايف" الختبػػار المقابمػػة (.Sig) االحتماليػػة القيمػػة أف   تبػػيفٌ 
عػػدـ ممػػا يكضػػح  0.272حيػػث كػػاف مسػػتكل الداللػػة  (ســتراتيجيات إدارة المــوارد البشــريةإواقــع ) المجػػاؿ إلجمػػالي

عػػزل تي  سـتراتيجيات إدارة المــوارد البشــريةإواقــع جمػالي محػػكر إكجػكد فػركؽ معنكيػػة بػيف اسػػتجابات المبحػكثيف حػػكؿ 
 الداللػػة مسػػتكل مػف كبػػرأ" األحػادم التبػػايف" الختبػػار المقابمػة (.Sig) االحتماليػػة القيمػة أف   بػػيفٌ تك , المحافظــة لمتغيػر
0.05 ≥ α  عػدـ ممػا يكضػح  0.999حيث كانػت مسػتكل الداللػة  (واقع الدافعية لإلنجاز) المجاؿ إلجماليبالنسبة

 المحافظـة لمتغيػرعػزل تي  عيـة لإلنجـازواقـع الدافجمػالي محػكر إكجكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ 
 ضباط الشرطة منتشريف كمكزعيف عمى المحافظات الخمس . ف  ألؾ ذ كيعزك الباحث

 المحافظة ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (51 جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
إقيمة

إFالاختباة

إرلقيمة

إالاحتمالية

(Sig.) 
 فحر  خاف يكنس الكسطى غزة شماؿ غزة

 0.887 0.287 6.75 6.52 6.43 6.68 6.39 التحميل الوظيفي

 0.077 2.130 8.13 5.56 4.55 6.16 6.28 االستقطاب

 0.007 3.581 6.78 7.02 4.35 6.35 6.79 االختيار والتعيين

 0.167 1.628 6.5 5.95 4.91 6.35 6.64 تقييم األداء

 0.723 0.518 7 7.19 5.96 6.63 6.66 التدريب والتأىيل

 0.272 1.295 7.03 6.45 5.24 6.43 6.55 ستراتيجيات إدارة الموارد البشريةإواقع 

 0.999 0.025 7.76 7.43 7.42 7.39 7.38 واقع الدافعية لإلنجاز المحور الثاني:
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 :خالصة الفصل

جابة عف أسئمة , كذلؾ مف خالؿ اإلتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةا لتضمف ىذا الفصؿ عرضن ت 
الدراسة,  استبانةإجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف  لذا تـٌ , كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسةالدراسة 

 .(SPSS)إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
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 انفصم انسبدس

 اننتبئج وانتىصيبث
 توطئة -

 الدراسةأواًل : نتائج 

 النتائج المتعمقة باإلطار النظرم .1
 نتائج خاصة بالمتغير المستقؿ .2
 نتائج خاصة بالمتغير التابع  .3
 النتائج المتعمقة بأىداؼ الدراسة .4
 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة .5

  .: توصيات الدراسة ثانًيا

 توصيات الدراسة.: خطة عمل زمنية لتنفيذ  ثالثًا

 الخالصة. -
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 :توطئة

مكاضيع  تناكلت التي السابقة كالدراسات النظرم باإلطار ربطيا خالؿ كمف الميدانية الدراسة خمصت
المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز كالعالقة فيما بينيما, يتضمف ىذا الفصؿ ممخصان ألىـ النتائج  ستراتيجيات إدارةإ

األىداؼ المرجكة كمعالجة نقاط الضعؼ, كتعزيز  التي تكصمت إلييا الدراسة, ككذلؾ التكصيات المقترحة لتحقيؽ
كتحسيف جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة مف خالؿ الضباط المتميزيف في مجاؿ عمميـ الشرطي  ,نقاط القكة

الميداني كاإلدارم كمكقعيـ المسئكؿ ككنيـ مف النخب التي كانت في األماكف القيادية المناسبة في مجاالت العمؿ 
 .لقرارات الخاصة بجياز يخدـ عامة الناس بجميع طبقاتيـ كعقكليـ كآليات التعامؿ معياكصناعة ا

 تكصيات عف الثاني يتحدث كالقسـ ,الدراسة نتائج عف يتحدث األكؿ القسـ , قسميف إلى الفصؿ ىذا تقسيـ تـٌ  ليذا
  الدراسة.

 أواًل : نتائج الدراسة 

 :ممتغيرينلالمتعمقة باإلطار النظري العامة النتائج  . أ
  مف المكاضيع الحديثة في العالـ العربي كىذا ما يبرر قمة المكارد البشرية  ستراتيجيات إدارةإيعتبر مكضكع

 بشكؿ مباشر.تتناكليا التي األبحاث كالمراجع 
 لركز عمى المستقبؿ كتطكير الرؤ التي تإطار لتطكير األعماؿ المكارد البشرية ىي إدارة  ستراتيجياتإ ف  إ 

مف  ميزة تنافسية ؽكخم باستمرار مف تجديد نفسو جياز الشرطة الفمسطينيةف ىذا المدخؿ يمك  ك  ,قبميةالمست
 .خالؿ الدافعية لإلنجاز كفؽ العمؿ المطمكب منو

  كمحاكلة تنميتيا مف خالؿ  مكارد بشريةالسمطة الفمسطينية الكقكؼ عمى ما تمتمكو مف  لجياز الشرطة فييمكف
 داراتو الشرطية المتخصصة كؿه حسب اختصاصو.الجياز بجميع إمؿ عدة طرؽ كفؽ طبيعة ع

  بتنمية ىي مسئكلية تقع عمى عاتؽ العامميف كالمختصيف  المكارد البشرية استراتيجيات إدارةأف المحافظة عمى
, ينيالفمسط المجتمعفي ف كالمفكريف يفراد المينيكتقع ىذه المسئكلية عمى األ المكارد البشرية في جياز الشرطة

إلى جانب ما تممكو مف  زارات كالجامعات بمجتمع قطاع غزة, كالمؤسسات كالك كالييئات التنفيذية كالتشريعية
 .دافعيتيـ لإلنجاز ضباط الشرطة في تحسيفمف يا نٌ قدرات كميارات كمعارؼ كقيـ تمكً 
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 النتائج العامة المتعمقة باإلطار العممي لممتغيرين: . ب
 الموارد البشرية(: استراتيجيات)  ير المستقلالنتائج المتعمقة بالمتغ -1

  وىذا يعني وجود موافقة %(،64.22مجتمعة )الموارد البشرية  ستراتيجيات إدارةإ"بمغ الكزف النسبي ألبعاد
 اءت األبعاد حسب الترتيب التالي:, حيث جالدراسة أفراد عينةبدرجة متوسطة من قبل 

 رتبة األكلى(., كقد احتؿ )الم(%66.44) التحميؿ الكظيفي 
 (, كقد احتؿ )المرتبة الثانية(.%66.31) التدريب كالتأىيؿ 
 ( (, كقد احتؿ )المرتبة%63.64االختيار كالتعييف .)الثالثة 
 (, كقد احتؿ )المرتبة الرابعة(.%63.44) تقييـ األداء 
 كقد احتؿ )المرتبة األخيرة(. (%61.19) االستقطاب 

 )الدافعية لإلنجاز(:النتائج المتعمقة بالمتغير التابع  -2
  جيدةكبدرجة %(, 73.93) "لدل ضباط الشرطة الفمسطينية "الدافعية لإلنجازبمغ الكزف النسبي لممتغير التابع.  

 :المتعمقة بأىداف الدراسةنتائج الًا : ثاني

 يوضح النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة( 52جدول)

 مكان ومدى تحقيقو اليدف رقم اليدف
المكارد  استراتيجيات إدارةقع الكشؼ عف كا  .1

 .البشرية في الشرطة الفمسطينية
تكجد مكافقة متكسطة مف أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ 

حيث بمغت درجة  "الموارد البشرية  استراتيجيات إدارة"
 (. 37انظر جدكؿ ) (%64.22)المكافقة

التعرؼ عمى مستكل الدافعية لإلنجاز لدل   .2
 الفمسطينية.الضباط في جياز الشرطة 

تكجد مكافقة متكسطة مف أفراد عينة الدراسة عمى 
حيث بمغت درجة  "الدافعية لإلنجاز" حكرمإلجمالي 
 (.83انظر جدكؿ ) %(73.93)المكافقة 

 استراتيجيةمستكل العالقة بيف  إلىالتعرؼ   .3
 المكارد البشرية  في الدافعية لإلنجاز.

عند مستكل  إحصائية داللة ذات عالقة يكجد
(α≤0.05 بيف )المكارد البشرية  في الدافعية  ستراتيجيةإ

 (.39انظر جدكؿ ) لإلنجاز,
4.    الكشؼ عف الفركؽ اإلحصائية تجاه

 .المكارد البشرية كعالقتيا استراتيجيات
 الشرطة جيازبالدافعية لإلنجاز لدل ضباط 

فركؽ ذات داللة إحصائية عند  تكجدال
المكارد البشرية  استراتيجيات( تجاه α≤0.05مستكل)

باط جياز الشرطة الفمسطينية كالدافعية لإلنجاز لدل ض
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تبعان لممتغيرات )الجنس, العمر,  الفمسطينية
تماعية, سنكات المؤىؿ العممي, الحالة االج

الخدمة, الرتب العسكرية, المحافظة, عدد 
  الدكرات التي حصمت عمييا(.

الحالة )الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, لممتغيرات  اتبعن 
االجتماعية, سنكات الخدمة, الرتب العسكرية, المحافظة, 

 عدد الدكرات التي حصمت عمييا(.
 (23.24.25.26.27.28.29.30.30انظر الجداكؿ )

 

 نتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة ال :ثالثًا
 

 يوضح ممخصًا لمنتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسة األولى:( 53)جدول

 النتيجة بيرسون ارتباطمعامل  يةفرضنص ال يةرقم الفرض

 ىاألول

 كلى كتنص عمىالفرضية الرئيسة األ
: 

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية ال 
( بيف α≤0.05عند مستكل )
المكارد البشرية  استراتيجيات إدارة

كالدافعية لإلنجاز لدل ضباط 
 .الشرطة الفمسطينية

 
 
 

0.603 

تـ رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض 
يؿ, عمى كجكد عالقة ذات داللة البد

بيف إدارة رأس الماؿ الفكرم إحصائية 
 ,كتحسيف البيئة االجتماعية بقطاع غزة

 (.39انظر جدكؿ رقـ )

 ويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات التالية :

1.  

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية 
( بيف α≤0.05عند مستكل )

لممكارد  ستراتيجية التحميؿ الكظيفيا
البشرية كالدافعية لإلنجاز لدل 

 ."ضباط الشرطة الفمسطينية

 
 
 
 

0.542 

تـ رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض 
يدؿ عمى كجكد عالقة متكسطة البديؿ, 

 ستراتيجيةإذات داللة إحصائية بيف 
التحميؿ الكظيفي لممكارد البشرية كالدافعية 
 ,لإلنجاز لدل ضباط الشرطة الفمسطينية

 (.40جدكؿ )انظر 

2.  

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية 
( بيف α≤0.05عند مستكل )

االستقطاب كالدافعية  استراتيجية
لإلنجاز لدل ضباط الشرطة 

0.436* 

تـ رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض 
كجكد عالقة ذات داللة إحصائية البديؿ, 

االستقطاب  استراتيجيةمتكسطة بيف 
نجاز لدل ضباط الشرطة كالدافعية لإل
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 (.41انظر جدكؿ ) ,الفمسطينية .الفمسطينية

3.  

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية 
( بيف α≤0.05عند مستكل )

االختيار كالتعييف  استراتيجية
كالدافعية لإلنجاز لدل ضباط 

 0الشرطة الفمسطينية

 
 
 

0.512 

تـ رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض 
ية كجكد عالقة ذات داللة إحصائالبديؿ, 

االختيار  استراتيجيةمتكسطة بيف 
كالتعييف كالدافعية لإلنجاز لدل ضباط 

 (.42انظر جدكؿ ) ,الشرطة الفمسطينية

4.  

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية 
( بيف α≤0.05عند مستكل )

تقييـ األداء كالدافعية  استراتيجية
لإلنجاز لدل ضباط الشرطة 

 .الفمسطينية

0.567 

م كقبكؿ الفرض تـ رفض الفرض الصفر 
كجكد عالقة ذات داللة إحصائية البديؿ, 

تقييـ األداء  استراتيجيةمتكسطة بيف 
كالدافعية لإلنجاز لدل ضباط الشرطة 

 (.43انظر جدكؿ ) الفمسطينية

5.  

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية 
( بيف α≤0.05عند مستكل )

التدريب كالتأىيؿ كالتعييف  استراتيجية
از لدل ضباط كالدافعية لإلنج

 .الشرطة الفمسطينية

0.615 

تـ رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض 
كجكد عالقة ذات داللة إحصائية البديؿ, 

لدل التدريب  استراتيجيةمتكسطة بيف 
انظر جدكؿ  ضباط الشرطة الفمسطينية

كالتأىيؿ كالتعييف كالدافعية (.44)
  .لإلنجاز
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 ( 54)جدول

 :نيةقة بالفرضية الرئيسة الثالمنتائج المتعم يوضح ممخًصا

 النتيجة المتغير نص الفرض رقم الفرض
 
 
 
 
 نيالثا

 
ال تكجد فركؽ ذات 
داللة إحصائية عند 

( بيف α≤0.05مستكل )
متكسطات إجابات 

المبحكثيف حكؿ دكر 
 استراتيجيات إدارة

 كعالقتيا البشرية المكارد
 لدل لإلنجاز بالدافعية
 الشرطة جياز ضباط

 تبعنا الفمسطينية
, الجنس) لممتغيرات

, العممي المؤىؿ, العمر
, االجتماعية الحالة
 الرتب, الخدمة سنكات

, المحافظة, العسكرية
 التي الدكرات عدد

 (.عمييا حصمت
 

 الجنس

( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل) ال تكجد
المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز لدل  ستراتيجيات إدارةإتجاه 
)الجنس( لممتغيرات  اط جياز الشرطة الفمسطينية تبعن باض

 ( 23الجداكؿ ) انظر جدكؿ

 العمر

( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل) ال تكجد
المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز لدل  ستراتيجيات إدارةإتجاه 
, )العمر(لممتغيرات اباط جياز الشرطة الفمسطينية تبعن ض

 (.24انظر جدكؿ )

 المؤىؿ العممي

( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل) ال تكجد
ستراتيجيات المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز لدل إتجاه 

)المؤىؿ  لممتغيرات اباط جياز الشرطة الفمسطينية تبعن ض
 (.25انظر جدكؿ ) العممي(,

الحالة 
 االجتماعية

( α≤0.05د مستكل)فركؽ ذات داللة إحصائية عن ال تكجد
المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز لدل  ستراتيجيات إدارةإتجاه 
)الحالة  لممتغيرات اباط جياز الشرطة الفمسطينية تبعن ض

 (.26, انظر جدكؿ )االجتماعية(

 سنكات الخدمة

( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل) ال تكجد
بشرية كالدافعية لإلنجاز لدل المكارد ال ستراتيجيات إدارةإتجاه 
)سنكات  لممتغيرات اباط جياز الشرطة الفمسطينية تبعن ض

 (.27, انظر جدكؿ )الخدمة(

 الرتب العسكرية

( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل) ال تكجد
المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز لدل  ستراتيجيات إدارةإتجاه 
الرتب ) لممتغيرات انية تبعن باط جياز الشرطة الفمسطيض

 (.28انظر جدكؿ )العسكرية(, 
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 المحافظة

( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل) ال تكجد
المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز لدل  ستراتيجيات إدارةإتجاه 
)المحافظة( لممتغيرات اباط جياز الشرطة الفمسطينية تبعن ض

 (.30انظر جدكؿ )

كرات عدد الد
التي حصمت 

 عمييا

( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل) ال تكجد
المكارد البشرية كالدافعية لإلنجاز لدل  ستراتيجيات إدارةإتجاه 
)عدد لممتغيرات  اباط جياز الشرطة الفمسطينية تبعن ض

 (.29انظر جدكؿ )الدكرات التي حصمت عمييا(, 
 

 ثانًيا: توصيات الدراسة

بما الدافعية لإلنجاز تعزيز تسيـ  تكصيات يمكف أفٍ استخالص  تـٌ الدراسة تكصمت إلييا نتائج التي في ضكء ال
 تحسيف أداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة بشكؿ عاـ كذلؾ مف خالؿ:يضمف 

 ستراتيجيات الموارد البشريةإالتوصيات الخاصة بأبعاد 

 : التحميل الوظيفيأواًل 

كمدل ـ لتخطيط القكل العاممة في جياز الشرطة الفمسطينية مف حيث األعداد الالزمة يجاد نظاإضركرة 
 كفايتيا ككفاءتيا.

يساىـ في إعادة صياغة الكصؼ كالتكصيؼ ك  ,يتسـ بالدقة كالمكضكعيةإنشاء نظاـ لتصميـ العمؿ الكظيفي 
 .مناسباف الكالكظيفي لجميع كظائؼ ضباط الشرطة كافة ككضع الرجؿ المناسب في الم

 .تحديث التحميؿ الكظيفي بشكؿ دكرم كفقا لممستجدات التي تطرأالعمؿ عمى 

 االستقطاب: ثانًيا

ضركرة تعزيز استقطاب الكفاءات كالخبرات العالية في جياز الشرطة الفمسطينية بجياز أفضؿ, كتبني اإلدارة 
 العميا ليا.
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يظر في مستكل التطكير لسياسات نإعادة ال  جاد نظاـ خاص باستقطاب الكفاءات, بما يضمفاالستقطاب, كا 
  تحقيؽ النزاىة كالشفافية كتحسيف مستكل األداء.

 .ستقطاب بشكؿ مستمراليسيـ المكقع اإللكتركني لجياز الشرطة في تسييؿ عممية ا أفٍ 

 االختيار والتعيين: ثالثًا

كير أداء العامميف لضماف زيادة ضركرة قياـ إدارة الشرطة بتعزيز سياسات االختيار كالتي تساىـ في تط
 .لدل ضباط الشرطة لإلنجازاالنتاجية ما يسيـ في زيادة الدافعية 

, مالئميف لشغؿ المناصب المختمفة ضباط الشرطةالعمؿ عمى كضع معايير كمؤشرات دقيقة الختيار كتعييف 
 تنظيمي المعتمد.األداء كفؽ الييكؿ الكإطار عاـ كمرشد لرفع مستكل ستراتيجيات كاضحة إكصياغة 

ز الكفاءات اإلدارية في الكزارة عمى الترشح لشغؿ الكظائؼ يتحفعمى ستراتيجيات االختيار كالتعييف إتعمؿ  أفٍ 
 .العميا

 .تتمتع عممية االختيار كالتعييف في الكظائؼ الشفافية كالكضكح أفٍ يجب 

 تقييم األداء: رابًعا

, عمى معايير تراعي تبياف متطمبات العمؿ لضباط الشرطة ضركرة كضع نظاـ لتقييـ أداء العامميف, مبني
يصاحبو آليات لمتغذية الراجعة لمعرفة نقاط القكة كالضعؼ عند العامميف مف أجؿ  بالعدالة كالمكضكعيةكيتسـ 

 نجاز لدييـ.إلتحسيف كتطكير األداء كتعزيز  الدافعية ل

ة كالعممية المناسبة لرفع قدرتيـ عمى تقييـ أداء األسس العمميفيف عمى تدريب المعنييف بتقييـ أداء المكظ
 ضباط الشرطة.

 .بشكؿ جدم في تظممات تقييـ األداءالشرطة النظر مف قيادة جياز يتـ  أفٍ 

 التدريب والتأىيل: خامًسا

السعي لفتح قنكات تعاكف كمشاركة ك تأىيؿ ضباط الشرطة, لاىتماـ اإلدارة العميا بإيجاد نظاـ تدريبي متكامؿ 
ة ة كتكأمة لتبادؿ الخبرات كاالستفاداكع المؤسسات األكاديمية المختصة بالتدريب مف خالؿ عقد اتفاقيات شر م
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مكانيات ىذه المؤسسات بما يعزز مف خبرات ك   الدافعية لدل األفراد كتطكير أدائيـ.ا 

فيذىا كالكقكؼ عمى تطكير أساليب تقييـ البرامج التدريبية لمعرفة الثغرات التي حدثت أثناء تنالعمؿ عمى 
 أسبابيا.

 .قياس أثر التدريب في جياز الشرطة بشكؿ دكرمضركرة 

 

 لإلنجازالدافعية 

ربط المكافآت نجاز لدييـ مف خالؿ تعزيز الدافعية لإلعمى ضباط الشرطة خمؽ بيئة عمؿ تساعد  .1
 أداء جيد.كالحكافز بما يظيره العاممكف مف 

منتسبة لجياز الشرطة مف الضباط العامميف, كذلؾ ليككف لدييـ ضركرة االىتماـ بالمكارد البشرية ال .2
 قدرة في اتخاذ القرارات المناسبة.

الحكافز التي يستحقكنيا تقديـ االىتماـ بالعمؿ عمى الدافعية لإلنجاز لمضباط العامميف مف خالؿ  .3
 مائيـ لمعمؿ.ء الضباط كنسبة انتكخاصة الرتب العسكرية كذلؾ بحسب الكفاءة التي يتمتع بيا ىؤال

االىتماـ في نكعية الدكرات التدريبية كليس كميتيا مف حيث مجاالتيا الفنية كالتقنية في جميع  .4
نجاز لإلالدافعية ستراتيجيات الالزمة لتطكيرىا بما يضمف تعزيز إلاالتخصصات الشرطية, كتطكير 

 .كالميارات الالزمةالخبرات اكتسابيـ مف خالؿ لدل الضباط 

 .عمى تكفير الركاتب كتحسينيا في ظؿ الغالء المعيشي كعدـ االستقرار االقتصادمضركرة العمؿ  .5

 .ضركرة العمؿ عمى تجنيد أفراد كضباط جدد لتعزيز سمؾ الشرطة الفمسطينية .6

االىتماـ بتحسيف الخدمات المكجستية كتكفير االحتياجات الالزمة لمعمؿ اليكمي في الشرطة  .7
 .يارات, ميزانيةالفمسطينية مثؿ قرطاسية, كقكد, س
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 ثالثًا: خطة مينية لتنفيذ توصيات الدراسة:

 خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بالمتغيرين)المستقل و التابع(:

 استراتيجيات إدارة المكارد البشرية كعالقتيا بالدافعية 

اإلدارة المختصة  البرامج واالنشطة التوصية م.
 في جياز الشرطة

مؤشرات 
 اس/المبرراتالقي

1.  

العمؿ ايجاد نظاـ لتخطيط 
القكل العاممة في جياز 
الشرطة الفمسطينية مف حيث 
األعداد الالزمة كمدل 

 كفايتيا ككفاءتيا.

 

كرشة عمؿ حكؿ التخطيط كالتفكير  -
االستراتيجي لتقيـ الكضع الراىف 

 كالقدرات.
دكرة في التخطيط االستراتيجي كطرؽ  -

 اإلعداد الالزمة.

ؽ التخطيط كاإلكتفاء دكرة في طر  -
 البشرم مف الضباط.

تحديد مكازنة شيرية لتكفير  -
االحتياجات لنظاـ القكل كاألعداد 

 المطمكبة لمعمؿ.

نشرات تكعكية داخؿ الجياز بإستمرار  -
 ( نشرة.2شيرم بمعدؿ )

 إدارة التخطيط. -

إدارة التدريب  -
 كاإلعداد

 اإلدارة كالتنظيـ -

 إدارة المالية -

تكافر رؤية مستقبمية  -
 كاضحة.

تكافر آلية معالجة  -
 لتحقيؽ األىداؼ.

2.  

إنشاء نظاـ لتصميـ العمؿ 
الكظيفي يتسـ بالدقة 
كالمكضكعية كيساىـ في 
إعادة صياغة الكصؼ 
كالتكصيؼ الكظيفي لجميع 
كظائؼ ضباط الشرطة كافة 
ككضع الرجؿ المناسب في 

 المكاف المناسب

كرشات عمؿ مع مدراء اإلدارات  -
كزارة الداخمية الشرطية كمختصيف مف 

 كاألجيزة األخرل.
بناء أك تطكير برنامج محكسب محدد  -

بمعايير لقياس كفاءة الضباط مف 
مختصيف في التنمية البشرية داخؿ 

 الجياز كجارة

 

 دكرة تدريبية عمى البرنامج المحكسب. -

إدارة تكنكلكجيا  -
 المعمكمات.

 إدارة التخطيط. -

إدارة الرقابة  -
 كالشئكف القانكنية

تنظيـ إدارة ال -
 كاإلدارة.

استخداـ العامميف  -
لمحاسكب بدرجة 

80.% 
اعداد كتطبيؽ برنامج  -

 محكسب.

إعداد قكاعد بيانات  -
 %.80بنسبة 
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3.  

ضركرة تعزيز استقطاب 
الكفاءات كالخبرات العالية 
في جياز الشرطة الفمسطينية 
بجياز أفضؿ, كتبني اإلدارة 

 العميا ليا.

 

تشكيؿ لجنة لكضع رؤية مستقبمية  -
بة كاشراؾ كافة المدراء كالقادة مناس

 العامميف في إدارات الجياز.
تكفير مختصيف ذكك كفاءة كخبرة في  -

 اإلستقطاب كالتعييف.

عمؿ دكرة لممختصييف كأصحاب  -
الكفاءة العالية بتكحيد طرؽ 
اإلستقطاب لجياز الشرطة مف 

 الضباط

كرشة عمؿ بعنكاف كيؼ نرعى  -
 الضابط المبدع.

 إدارة التدريب  -

 التخطيط إدارة -

 إدارة الرقابة -

 إدارة المالية -

مفتش عاـ  -
 الشرطة.

إعداد رؤية كاضحة  -
لجياز الشرطة 

مستقبمية كبعيده المدل 
 %.100بنسبة 

4.  

إنشاء مكقع اإللكتركني 
لجياز الشرطة يعمؿ عمى  
تسييؿ عممية االستقطاب 

 بشكؿ مستمر

عمؿ دكرة مختصة بالحاسكب  -
 كالبرمجيات

 عمؿ دكرة مختصة بالتصميـ -
 اإللكتركني لمبرامج

عمؿ كرشة عمؿ لكضع معايير  -
 عمميات اإلستقطاب

عمؿ كرشة خاصة بطبيعة البرنامج  -
 الذم سيتـ تصميمو 

 زيادة مكازنة التدريب  -

كضع مكازنة لشراء أحدث األجيزة  -
كاألدكات خاصة في مجاؿ التدريب 

 كالتطكير الشرطي لمضباط

 إدارة التخطيط -

التدريب تنمية  -
 يةالمكارد البشر 

 إدارة المالية -

إدارة اإلتصاالت  -
كتكنكلكجيا 
المعمكمات 

بالشراكة مع كزارة 
الداخمية الحاسكب 

 الحككمي.

مدير إدارة البحكث  -
 كالتطكير

زيادة نسبة التخطيط  -
اإلستراتيجي كدافعية 
اإلنجاز في جياز 

 %.75الشرطة بنسبة 

5.  

تعزيز سياسات االختيار 
بجياز الشرطة كالتي تساىـ 

أداء العامميف في تطكير 
لضماف زيادة االنتاجية ما 
يسيـ في زيادة الدافعية 
 لإلنجاز لدل ضباط الشرطة.

كضع خطة دقيقة إلجراء االحتياجات  -
المنظمة مف المكارد البشرية ذات 

 القدرات اإلبداعية.
تصميـ كتنفيذ البرامج التدريبية غير  -

 الركتينية.

ضركرة تنامي دكر إدارة لمكارد  -
الؿ الفترة الزمنية البشرية مف خ
 الحالية كالمستقبمية

 التنظيـ كاإلدارة  -

 التدريب -

 اإلتصاالت  -

 التخطيط -

مدراء اإلدارات  -
 التخصصية

زيادة نسبة تحسيف  -
الدافعية لإلنجاز بنسبة 

70% 

أف اإلنفاؽ عمى  -
األنشطة المتعمقة 

بالمكارد البشرية لو مف 
مردكد إيجابي عمى 
الجياز في األجؿ 

 القصير الطكيؿ
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6.  

كضع معايير كمؤشرات 
دقيقة الختيار كتعييف 

ضباط الشرطة مالئميف 
لشغؿ المناصب المختمفة 

 داخؿ جياز الشرطة.

كرش عمؿ استراتيجية إدارة  -
 المشكالت.

 دكرات تدريبية لمعامميف. -

تشكيؿ لجاف ميدانية متخصصة  -
 لمتابعة العامميف كتكجيياتيـ.

تنظيـ فرؽ عمؿ بحثية لإلبداع  -
المستكل الكمي لمجياز كاإلبتكار عمى 
 ككزارة الداخمية.

 تحفيز كمكافئة العمؿ الجماعي -

 التركيز عمى إنجار الفريؽ -

 مكتب قائد الشرطة -

إدارة الشئكف  -
 القانكنية

 إدارة التدريب -

 إدارة التخطيط -

 مديرك اإلدارات  -

 التنظيـ كاالدارة  -

انخفاض االشكاليات  -
كاألخطاء بنسبة 

70.% 
نتائج العمؿ الجماعي  -

مف نتائج الجيكد أكبر 
 الفردية.

اإلدارة الذاتية أحد  -
مقكمات نجاح التعمـ 

 التنظيمي

7.  

ضركرة كضع نظاـ لتقييـ 
أداء العامميف, مبني عمى 
معايير تراعي تبياف متطمبات 
العمؿ لضباط الشرطة, 
كيتسـ بالعدالة كالمكضكعية 
يصاحبو آليات لمتغذية 
الراجعة لمعرفة نقاط القكة 

مميف مف كالضعؼ عند العا
أجؿ تحسيف كتطكير األداء 
كتعزيز الدافعية لالنجاز 

 لدييـ.

إعداد قكاعد بيانات خاصة بمراجعو  -
 معايير التقييـ.

 دكرات تكنمكجية. -

تجييز نظاـ محكسب خالؿ عممية  -
 تقديـ الخدمة.

تكفير الحماية القانكنية لمنظاـ الذم  -
يتـ تصميمو في أداء الضباط 

 العامميف الخاص بتقييميـ

صميـ نظاـ فعاؿ لتقييـ كمتابعة ت -
 المكارد البشرية المتميزة 

إدارة التكنمكجيا  -
 كالحاسكب

 إدارة المعمكمات -

إدارة الشئكف  -
القانكنية في 

 الكزارات.

 مفتش عاـ الشرطة -

 مدير عاـ الشرطة -

تكافر قاعدة بيانات  -
 محدثة باستمرار.

 تكافر نظاـ محكسب  -

 

إثبات حقكؽ التظمـ  -
ة كالمراجعة القانكني

لمضباط لمعامميف في 
 الشرطة.

8.  

تدريب المعنييف بتقييـ أداء 
المكظفيف عمى  األسس 
العممية كالعممية المناسبة 
لرفع قدرتيـ عمى تقييـ أداء 

 ضباط الشرطة.

إعادة صياغة اليياكؿ اإلدارية في  -
 الكزارة 

تطكير اليياكؿ اإلدارية في الكزارة  -
مكضع الدراسة خالؿ سنو كحد 

 أقصى

 مؿكرش ع -

 تشكيؿ لجاف متخصصة -

 مدير عاـ الشرطة -

 مفتش عاـ الشرطة -

 التنظيـ كاإلدارة -

مدراء الدكائر  -
المختصة في 
 جياز الشرطة.

بناء ىيكؿ تنظيمي  -
 كاضح كمرف.

إحداث التغيير  -
التطكير التنظيمي مف ك 

خالؿ اإلستعانة 
بالخبراء مف بيكت 

 الخبرة في ىذا المجاؿ.
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 إدارة التخطيط - دكرات تدريبية - 

مستشاركف كخبراء  -
في مجاؿ التغيير 

كالتطكير التنظيمي 
مف داخؿ كخارج 
 جياز الشرطة.

تقميؿ نسبو الخطأ في  -
التقييـ بنسبة قميمة جدان 

 تكاد ال تذكر.

9.  
اىتماـ اإلدارة العميا بإيجاد 
نظاـ تدريبي متكامؿ لتأىيؿ 

 ضباط الشرطة.

تكفير أجيزة حاسكب كبرامج تدريبية  -
في جياز  خاصة لمضباط العامميف

الشرطة لسيكلة العمؿ بتداكؿ 
 المعمكمات.

عمؿ كراشات كدكرات تجعؿ الضباط  -
بحالة مميزة في العمؿ كالتنافس 

 كاالنجاز

دكرات متخصصة لجميع المسئكليف  -
كالعامميف في مجاؿ نظـ المعمكمات 
مف خالؿ متخصصيف في إعداد 
البرامج عمى الحاسب اآللي كخاصة 

ات كطرؽ إداخؿ البيانات كالمعمكم
 حفظيا مف االختراؽ األمني.

 إدارة التخطيط. -

إدارة التدريب  -
كاإلعداد في 

 الجياز الشرطي.

إدارة التنظيـ  -
 كاإلدارة .

 قيادة الجياز -

مختصيف مف  -
الداخؿ كخارج 
جياز الشرطة 
بتنمية المكارد 

 البشرية.

نقاط تقديـ الخدمة  -
مجيزة بأحدث االجيزة 

 المالئمة لمخدمة.
قرارات ترشيد إتخاذ ال -

 % 80اإلدارية بنسبة 

التحسيف كالتطكير في  -
دخاؿ  سيكلة التشغيؿ كا 

البيانات كزيادة أمف 
المعمكمات كسيكلة 
 الصيانة بنسبة عالية

10.  

ضركرة قياس أثر التدريب 
في جياز الشرطة بشكؿ 

 دكرم.

عمؿ استفتاء خاص بعد كؿ دكرة عف  -
المدربيف كطبيعة التدريب مف حيث 

 سبتيا المتكقعةاإلفادة مف عدمو كن
كرشة عمؿ حكؿ شعكر الضباط  -

بزيادة الكفاء في العمؿ عمى فترات 
معينة تحدد طبيعة المكرد الشرطي 
كاستراتيجيات التخطيط كاالنجاز عنده 

 بالمعايير المكضكع.

برنامج تدريبي لتأىيؿ العامميف في  -
 نقاط تقديـ الخدمة

إدارة مفتش عاـ  -
 الشرطة

 الرقابة كالتفتيش -

 المختصة اإلدارات -

 التنظيـ كاالدارة  -

 العالقات العامة  -

 

انخفاض اإلشكاليات  -
 كشكاكل المراجعيف

 انخفاض الضعؼ  -

 تكزيع المياـ -

 سرعة اإلنجاز -
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11.  

ضركرة االىتماـ بالمكارد 
البشرية المنتسبة لجياز 
الشرطة مف الضباط 
العامميف, كذلؾ ليككف لدييـ 
قدرة في اتخاذ القرارات 

 المناسبة.

دكرية حكؿ اتخاد  عقد لقاءات -
 القرارات الصحيحة.

عمؿ كرشات بتكسيع قكة القرارات  -
 كالصالحيات الممنكحة.

عمؿ دكرات قيادية حكؿ طبيعية كنكع  -
القرار في المياـ كاألكضاع المتغيرة 

 في جياز الشرطة

 المالية -

 التدريب  -

 التخطيط -

 التنظيـ كاالدارة  -

االدارات  -
 التخصصية

سرعة إنجاز المعامالت  -
 اكم لممكاطنيفكالشك

تكافر المستمزمات  -
المادية الالزمة لتقديـ 
خدمة أفضؿ داخؿ 

 الجياز كخارجة

12.  

االىتماـ بالعمؿ عمى 
الدافعية لإلنجاز لمضباط 
العامميف مف خالؿ تقديـ 
الحكافز التي يستحقكنيا 
كخاصة الرتب العسكرية 
كذلؾ بحسب الكفاءة التي 
يتمتع بيا ىؤالء الضباط 

 لمعمؿ كنسبة انتمائيـ

عمؿ احتفاالت مستمرة لضباط  -
 الشرطة كتكزيع حكافز مالية ليـ

كرشة عمؿ لمناقشة طرؽ الدافعية  -
لإلنجاز لدل الضباط كمفتشيف 

 التحقيؽ 

إعادة تصميـ مباني كقاعات تقديـ  -
 الخدمة بما يتناسب معيا.

فتح آفاؽ جديدة لمتعاكف مع مؤسسات  -
 خارج جياز الشرطة.

 التدريب -

 التخطيط -

 يةالمال -

 االعالـ -

 العالقات العامة -

ارتفاع مستكل جكدة  -
الخدمة كالمعمكمات 
االعالمية المقدمة 

 كاإلرشادات .

 

13.  

االىتماـ في نكعية الدكرات 
التدريبية مف حيث مجاالتيا 
الفنية كالتقنية في جميع 
 التخصصات الشرطية,
كتطكير االستراتيجيات 
الالزمة لتطكيرىا بما يضمف 

نجاز لدل تعزيز الدافعية لإل
الضباط مف خالؿ اكتسابيـ 

 الخبرات كالميارات الالزمة.

تشكيؿ لجاف خاصة بالدعـ كاالسناد  -
الفني لتغطية نكعية التدريب بالكفاءة 

 المطمكبة.

تشكيؿ فريؽ مف جميع التخصصات  -
الفنية كالتقنية كعقد كرشة عمؿ ليـ 
لطرؽ التدريب اإلبداعية كتشكيميا 

 المستمر بأنكاع متعدده

ارة الرقابة إد -
 كالتفتيش

 التدريب -

 التنطيـ كاالدارة  -

 العالقات العامة -

االدارات كالدكائر  -
المتخصصو داخؿ 

 الجياز كخارجة

انخفاض نسبة  -
االشكاليات كالشكاكل 

 %.80بنسبة 
انخفاض نسبة الترىؿ  -

لمضباط داخؿ الجياز 
 الشرطي

انخفاض نسبة التخبط  -
في القرارات المتخذة 
في أم مياـ مككمو 

 باط.لمض

14.  
ضركرة العمؿ عمى تجنيد 
أفراد كضباط جدد لتعزيز 

عقد دركات تدريبيو لطرؽ التجنيد  -
 لألفراد كالضباط الجدد.

 قيادة الجياز -

 إدارة  التدريب -
تعزيز نقاط الضعؼ في  -

األماكف المطمكبة بحسب 
التكدس السكاني داخؿ 
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عمؿ كراشات عمؿ حكؿ االحتياج  - سمؾ الشرطة الفمسطينية
 المطمكب لمجياز مف المكارد البشرية.

 إدارة التخطيط -

 المالية -

 ة التنظيـ كاالدار  -

 المحافظة.
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 ممخص الفصل النيائي:

تناكؿ ىذا الفصؿ ممخصان ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة, ككذلؾ التكصيات المقترحة لتحقيؽ األىداؼ   
 اح الدراسة بالكامؿ إف شاء اهلل.تمؾ التكصيات لتحقيؽ نج, كتـ كضع خطة لالمرجكة كمعالجة نقاط الضعؼ
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 :المراجعالمصادر و 

 القرآن الكريم. -
مداخل تنمية االلتزام التنظيمي لدى ضباط الشرطة الفمسطينية في قطاع (: 2014أبك جياب, محمد محمد) -

 , رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإلسالمية, غزة.غزة
, 2, دار الكفاء لمنشر كالتكزيع, طإدارة الموارد البشرية، إطار نظري وحاالت عممية(: 2010خة, نادر)أبك شي -

 األردف.
, دار النشر لمكتاب  مناىج البحث العممي في العموم النفسية والتربوية(: 2006أبك عالـ, رجاء محمكد ) -

 الجامعي, القاىرة, مصر.
وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز وفاعمية الذات لدى عينة من  الضغوط النفسية(: 2014أبك عكف, ضياء ) -

 , رسالة ماجستير في عمـ النفس, الجامعة اإلسالمية, غزة.الصحفيين بعد حرب غزة
ى عينة امن الضغوط النفسية وعالقتيا بالدافعية لالنجاز وفعالية الذات لد (:2014أبك عكف, ضياء يكسؼ) -

 .ير غير منشكرة, الجامعة اإلسالمية, رسالة ماجستالصحفيين بعد حرب غزة
مدى فعالية التوصيف الوظيفي وأثره عمى فيم عيوب التنظيم اإلداري، دراسة (: 2009األسطؿ, ممكة محمد) -

رسالة ماجستير غير منشكرة,  تطبيقية عمى موظفي المجمس التشريعي الفمسطيني في قطاع غزة ورام اهلل،
 الجامعة اإلسالمية, غزة.

, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع, عماف, 1, طإدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعمومات(: 2009ئؿ)إسماعيؿ, كا -
 األردف.

, عماف, 2دار كائؿ لمنشر كالتكزيع, ط إدارة الموارد البشرية" إدارة األفراد"، (:2004برنكطي, سعاد نائؼ) -
 األردف.

مكتبة الفالح, رسالة دكتكراه غير  ث والممارسة،النظرية والبح -اإلدارة واإلشراف(: 2003البستاف, أحمد ) -
 منشكرة, جامعة عيف شمس, القاىرة.

مكانية تطبيقيا (: 2007بف نمشو, سعيد بف عبيد) - إستراتيجية إدارة الموارد البشرية لمواجية تحديات العولمة وا 
امعة نايؼ العربية لمعمكـ , رسالة دكتكراه في العمكـ األمنية, جفي األجيزة المدنية واألمنية بمدينة الرياض

 األمنية. 
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واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي لمتميز في القطاع الحكومي (: 2015جابر, عالء سعيد) -
, رسالة ماجستير غير منشكرة, أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا, غزة, الفمسطيني وسبل تطويره

 فمسطيف.
كمية  ستراتيجي لتعظيم القدرات التنافسية،إاب إدارة الموارد البشرية، مدخل كت(: 2009جاد الرب, سيد محمد) -

 .التجارة باإلسماعيمية, جامعة قناة السكيس
واقع سياسة االختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية في وزارة التربية والتعميم العالي (: 2009جرغكف, إيياب) -

 رسالة ماجستير منشكرة, الجامعة اإلسالمية, غزة. الوالء التنظيمي،الفمسطينية في قطاع غزة وأثرة عمى 
ستراتيجية الموارد البشرية وأثرىا في التطوير (: 2010حتاممة, كفاء شاىر) - العالقة بين إستراتيجية المنظمة وا 

 قاء التطبيقية.. دراسة حالة_دائرة المساحة كاألراضي, رسالة ماجستير, كمية الدراسات العميا, جامعة البمالمنظمي
واقع قياس عائد التدريب لدى معاىد ومراكز التدريب بوزارة التربية والتعميم العالي (: 2016الحتة, أحمد عمر) -

 رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة االسالمية, غزة. في قطاع غزة وأثره عمى تخطيط التدريب،
مراكز تدريب الدفاع المدني من وجية نظر  تقييم برامج التدريب الفني في(: 2007الحربي, فيد محمد) -

, رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة نايؼ العربية لمعمـك دراسة تطبيقية عمى منطقة الرياض -المتدربين
 األمنية, الرياض.

 , الدار الجامعية, اإلسكندرية.رؤية مستقبمية -إدارة الموارد البشرية  (:2001حسف, راكية محمد ) -
 , الدار الجامعية, اإلسكندرية.إدارة الموارد البشرية(: 2004د )حسف, راكية محم -
 ,  عماف,  األردف,  مؤسسة الكراؽ لمنشر.مناىج البحث العممي (:2006الحمداني,  مكفؽ ) -
 , دار المسيرة لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف.إدارة الموارد البشرية(: 2007حمكد, خضر, كالخرشة, ياسيف) -
دارة الموارد البشرية(: 2002حنفي, عبدالغفار) -  , دار الجامعة الجديدة لمنشر.السموك التنظيمي وا 
معايير قياس كفاءة وفعالية استراتيجية الموارد البشرية وعالقتيا باألداء (: 2006الحياصات, خالد محمد ) -

, كمية  ماؿرسالة دكتكراه, إدارة األعالمؤسسي في المؤسسات الصحفية األردنية من وجية نظر الموظفين، 
 الدراسات العربية لمدراسات العربية, جامعة عماف العربية.

ضوابط ومعايير اختيار وتعيين أفـراد الشـرطة وأثرىـا عمـى فعاليـة األداء الشـرطي (: 2012الخالدم, معتز ديػب) -
 ., رسالة ماجستير, إدارة األعماؿ, الجامعة اإلسالمية, غزةمن وجية نظر ضباط الشرطة الفمسطينية

 , دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع, عماف, األردف.الدافعية لإلنجاز(: 2000يفة, عبد المطيؼ)خم -
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, الرضا عن التوجيو الدراسي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي(:2012خميفة, قدكرم) -
االجتماعية, جامعة مكلكد معمرم, تيزم رسالة ماجستير غير منشكرة, قسـ عمـ النفس , كميو العمـك اإلنسانية ك 

 كزك, الجزائر.
الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى عينة من المرشدين المدرسيين بمراحل التعميم (: 2008الخيرم, حسف) -

, رسالة ماجستير غير منشكرة, قسـ عمـ النفس, كمية التربية, جامعة أـ القرل, العام بمحافظتي الميث والقنفدة
 السعكدية.

الصدمة النفسية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى طواقم الدفاع المدني بعد حرب عام (: 2016الداية, رضا فايز) -
 رسالة ماجستير في الصحة النفسية, الجامعة اإلسالمية, غزة. ،2014

السمات الشخصية لرجل األمن لدى السمطة الوطنية الفمسطينية وعالقتيا (: 2007دحالف, خالد خميس) -
 , رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإلسالمية, غزة.المتغيرات ببعض

, عماف, دار إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين(: 2008درة, عبد البارم, ك الصباغ, زىير) -
 كائؿ لمنشر.

اكز التدريب مواجية الضغوط المينية وعالقتيا بالدافعية اإلنجاز لدى مدربي مر (: 2014الدـ, نجالء نبيؿ) -
 , رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة األزىر, غزة.الميني

واقع تقييم أداء الموارد البشرية وعالقتو بتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاممين في (: 2015ديبو, حمد ناصر) -
 رسالة ماجستير غير منشكرة, أكاديمية االدارة كالسياسة, غزة. الجامعات الفمسطينية،

, ترجمو محمد عبد المتعاؿ, دار المريخ لمنشر, الرياض, المممكة إدارة الموارد البشرية(: 2003م )ديسمر ,جار  -
 العربية السعكدية.

, ترجمة محمد سعيد عبد المتعاؿ, عبد المحسف جكدة, الرياض, إدارة الموارد البشرية(: 2003ديمسر, جارم) -
 دار المريخ لمنشر كالتكزيع.

 , دار زىراف لمنشر كالتكزيع, األردف.1, طعمم النفس االجتماعيأسس (: 2001الزعبي, أحمد) -
ستراتيجيات الموارد البشرية ودورىا في المرونة اإلستراتيجية إممارسات  (:2013زعترم, عبدالعزيز ىاني ) -

 , رسالة ماجستير غير منشكرة, إدارة األعماؿ, جامعة الشرؽ األكسط.في المصارف اإلسالمية
 , دار الكتاب الجامعي, العيف, اإلمارات.1,طمدخل إلى عمم النفس(: 2002يندم, عمي)الزغمكؿ, عماد كال -
 , الطبعة األكلى, دار صفاء لمنشر كالتكزيع, عماف.إدارة األفراد(: 2003زكيمؼ, ميدم حسف) -
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, عمـ الكتب الحديث لمنشر ستراتيجيإإدارة الموارد البشرية مدخل (: 2002السالـ, مؤيد, كصالح, عادؿ) -
 التكزيع, األردف.ك 
 , جدارا لمكتاب العالمي, عماف.إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي(: 2006السالـ, مؤيد, كصالح, عادؿ) -
 , عماف, األردف.1, مفاىيـ كنظريات, طعمم النفس اإلعالمي(: 2006السامرائي, نبيو) -
 األردف., دار الشركؽ, عماف , إدارة الموارد البشرية(: 2011شاكيش, مصطفى ) -
, دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع, اإلصدار إدارة الموارد البشرية "إدارة األفراد"(: 2007شاكيش, مصطفى نجيب) -

 الثالث, عماف, األردف.
 دار الشركؽ لمطباعة كالنشر, عماف. إدارة الموارد البشرية، (:2005شاكيش, مصطفى) -
الدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصريًا في : االغتراب النفسي وعالقتو ب(2012شحادة, أسماء محمد ) -

 رسالة ماجستير في الصحة النفسية, الجامعة اإلسالمية, غزة.محافظات غزة، 
 ,عماف, دار الصفاء لمنشر كالتكزيع.1, طإدارة الموارد البشرية(: 2000شحادة, نظمي) -
ة في تطوير األداء المؤسساتي ستراتيجية تنمية الموارد البشريإدور (: 2010الطيراكم, عبد المنعـ رمضاف) -

 دارة األعماؿ, الجامعة اإلسالمية, غزة.إ, رسالة ماجستير في في المنظمات غير الحكومية في غزة
رسالة  رضا الوظيفي في شرطة االتصاالت الفمسطينية،لاأثر المناخ التنظيمي عمى (: 2008الطيب, إيياب) -

 , غزة.ماجستير, قسـ إدارة األعماؿ, الجامعة اإلسالمية
 , دار كائؿ لمنشر كالتكزيع, االردف.ستراتيجيإإدارة الموارد البشرية، مدخل (: 2003عباس, سييمة محمد) -
واقع سياسة االختيار والتعيين وأثرىا عمى المسار الوظيفي لمعاممين في (: 2011عدكاف, زكريا أحمد) -

 شرية, الجامعة اإلسالمية, غزة.ة, رسالة ماجستير, إدارة المكارد البالمصارف العاممة في قطاع غز
 , الرياض, العبيكاف لمطباعة كالنشر.المدخل إلي البحث في العموم السموكية(:2006العساؼ, صالح أحمد) -
 , دار كائؿ لمنشر, عماف.إدارة الموارد البشرية المعاصرة (:20005عقيمي, عمر كحنفي) -
, دار زىراف لمنشر المنيج الحديث في إدارة االفراد -إدارة الموارد البشرية (:2000عالقي, مدني عبد القادر) -

 كالتكزيع, جدة.
سياسات االستقطاب واالختيار ودروىا في تحقيق التنمية اإلدارية بديوان (: 2015عميكة, عبد الكريـ محمد) -

 , رسالة ماجستير غير منشكرة, أكاديمية اإلدارة كالسياسة, غزة.الموظفين العام بقطاع غزة
, رسالة ماجستير في إدارة مراكز اإلصالح والتأىيل وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز(: 2015د أسامة )العناني, خال -

 تخصص إدارة الدكلة كالحكـ الرشيد, أكاديمية اإلدارة كالسياسة, غزة.
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, أساليب مواجية الضغوط عند الصحيحات والمصابات باالضطرابات النفسيجسمية(: 2003العنزم, أمؿ) -
 , جامعة الممؾ سعكد, الرياض, السعكدية.رسالة ماجستير

 , دار حامد لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف.1, طالقيادة والدافعية في اإلدارة التربوية(: 2006عياصرة, عمي) -
, مجمة المكتبات تحميل وتوصيف الوظائف في المكتبات الجامعية بالقاىرة الكبرى(: 2001فرحات, ثناء) -

 .2كالمعمكمات العربية, العدد
الضغوط النفسية وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدى رجال دوريات األمن  (:2009فقييي, حسيف بف عمي ) -

 , رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة نايؼ لمعمـك األمنية, الرياض.العاممين بالميدان
الحسيني  , مطابعستراتيجي متكاملإنحو منيج  -دارة الموارد البشريةإ(: 2005القحطاني, محمد دليـ) -

 الحديثة, الرياض.
في استراتيجية تمكين الموارد البشرية وعالقتيا بتحقيق األىداف االستراتيجية  (:2016), أماني حساـ قديح -

 رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإلسالمية.البنوك االسالمية في قطاع غزة، 
 القران الكريم.  -
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية, القاىرة,  ة في الخدمة المدنية،إدارة الموارد البشري(: 2004الكبيسي, عامر) -

 مصر.
ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية ودورىا في تطوير كفاءة العاممين في الجامعات إ (:2014كحيؿ, محمد) -

, غزة, رسالة ماجستير غير منشكرة, أكاديمية اإلدارة كالسياسية لمدراسات العميا الفمسطينية في قطاع غزة،
 فمسطيف.

 , القاىرة, مصر.2, دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع,طإدارة الموارد البشرية (:2006كشكام, بارم) -
 , عماف, األردف.1, دار البداية لمنشر, طإدارة الموارد البشرية الحديثة(: 2013الكاللدة, طاىر) -
 بعة المنار, غزة., مكتبة كمطتنظيم إدارة الشرطة الفمسطينية (:2005كمكب, عرابي محمد) -
 , مكتبة األمير, القاىرة.التخطيط في العمل الشرطي(: 2007كمكب, عرابي محمد) -
 , مكتبة األمير, القاىرة.العالقات العامة في الشرطة(: 2007كمكب, عرابي محمد) -
, مكتبػػة كمطبعػػة دار المنػػار, الميــارات الشخصــية واإلداريــة لــدى ضــباط الشــرطة (:2011كمػػكب, عرابػػي محمػػد) -

 غزة.
 , مطابع مركز رشاد الشكا, غزة.المستقبل -الحاضر -الشرطة الفمسطينية الماضي(: 2006كمكب, عرابي) -
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دور اإلستراتيجية الحديثة إلدارة الموارد البشرية في مواجية تحديات البيئية (: 2015لخضر, حرز اهلل محمد) -
الة ماجستير غير منشكرة, كمية الحقكؽ , رس ENICAB -. دارسة حالة مؤسسة صناعة الككابؿ بسكرةالتنظيمية

 كالعمـك السياسية, جامعة محمد خضير, بسكرة.
 , الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع, اإلسكندرية, مصر.إدارة الموارد البشرية(: 2006حمد)أماىر,  -
 , إبداع لمنشر كالتكزيع, غزة, فمسطيف.إدارة الموارد البشرية(: 2005المدىكف, محمد إبراىيـ) -
المدخؿ لتحقيؽ ميزة تنافسية  -اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية (:2003مرسي, جماؿ الديف محمد)ال -

 لمنظمة القرف الحادم كالعشركف, الدار الجامعية.
, رسالة ستراتيجيات الموارد البشرية في وزارة التربية والتعميم بقطاع غزةإواقع (: 2014مشتيى, مركاف ) -

 أكاديمية اإلدارة كالسياسية لمدراسات العميا, غزة, فمسطيف. ماجستير غير منشكرة,
, دار الفكر مفاىيم وأسس سموك الفرد والجماعة في التنظيم -السموك التنظيمي(: 2006المغربي, كامؿ) -

 لمنشر, الطبعة الثانية, عماف, األردف.
 عماف, األردف. , دار زىراف لمنشر كالتكزيع,إدارة الموارد البشرية (:2002نصر اهلل, حنا) -
واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعميم العالي وعالقتيا بمستوى األداء (: 2012نعيـ, محمد) -

 إدارة تربكية, كمية التربية, الجامعة اإلسالمية, غزة. -, رسالة ماجستير غير منشكرة, قسـ أصكؿ التربيةاإلداري
 دار كائؿ لمنشر كالتكزيع, األردف. ستراتيجي،إمدخل  -الموارد البشريةإدارة (: 2003الييتي, خالد عبد الرحيـ) -
تأثير االستقطاب والبقاء عمى األداء الوظيفي في الوظائف  (:2004الييتي, صالح الديف, كالمعشر, زياد) -

قتصادية , مجمة دمشؽ لمعمكـ االدراسة التجاىات اإلدارة العميا في الوزرات والدوائر األردنية -اإلدارة العميا
 .1,ع20كالقانكنية, دمشؽ, ـ

مجمة  ( ، دراسة ميدانية،smsتحميل دوافع الطمبة نحو تعمم السباحة طبقًا لنموذج)(: 2005الكدياف, حسف) -
 , جامعة اليكمكؾ.2مؤتة لمبحكث كالدراسات, العدد 

ئد لمدير المؤسسة دافعية اإلنجاز لدى فريق العمل وعالقتيا بالنمط القيادي السا(: 2010كسطاني, عفاؼ) -
دراسة ميدانية بمؤسسات التعميـ المتكسط لمدينة سطيؼ, رسالة ماجستير  -التعميمية في ضوء مشروع مؤسسة

 غير منشكرة, جامعة فرحات عباس, سطيؼ, الجزائر.
, رسالة ماجتسير, تقويم نظام التوظيف المركزي في الخدمة المدنية بسمطنة عمان(: 2002الكىيبي, رشيد) -

 عيف شمس. جامعة
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التمكين اإلداري وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى رؤساء األقسام ومدراء الدوائر (: 2015اليازجي, إبراىيـ رفيؽ) -
, رسالة ماجستير غير منشكرة, أكاديمية اإلدارة كالسياسية التابعة لمؤسسات التعميم العالي بمحافظات غزة

 لمدراسات العميا, غزة, فمسطيف.
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 (1ممحق رقم )

 

 

 

 

 األخ الدكتور : ....................... حفظو اهلل،،

 " تحكيم استبيان "

 أختي الضابطة: -الضابطأخي 

 السالـ عميكـ كرحمو اهلل كبركاتو..

 إلجراء بحث بعنكاف: استبانةأيديكـ يتشرؼ الباحث أف يضع بيف 

 ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدى إ" 
 "  الفمسطينية الشرطة جيازضباط 

أكاديمية اإلدارة مف  الماجستير في برنامج القيادة كاإلدارةكذلؾ بغرض استكماؿ الحصكؿ عمى متطمبات درجة   
مف كقتكـ الثميف, كالتفضؿ باإلجابة عمى جميع العبارات بدقة,  ان في غزة, أرجك إعطاء جزء ياكالسياسة لمدراسات العم

نظركـ كتقديركـ الشخصي, عممان بأنو سيتـ التعامؿ مع ىذه البيانات بسرية تامة كلف تستخدـ إال  ةكبما يعكس كجي
ية لما ليا مف أثر كبير عمى كاقعية ألغراض البحث العممي؛ األمر الذم جعؿ مف الضركرم تكخي الدقة كالمكضكع

 النتائج كمكضيكعيتيا.

 الباحث:

 أيمن محمود جندية

059/2840244  

العلٌا     للدراسات والسٌاسة اإلدارة أكادٌمٌة  

 برنامج الدراسات العلٌا المشترك 

 مع جامعة األقصى
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 (2ممحق رقم )

 

 

 

 

 

 أختي الضابطة: -الضابطأخي 

 السالـ عميكـ كرحمو اهلل كبركاتو..

 استبانةالموضوع/ 

 إلجراء بحث بعنكاف: استبانةيتشرؼ الباحث أف يضع بيف أيديكـ 

 تيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدى ستراإ" 
 "  الفمسطينية الشرطة جيازضباط 

أكاديمية اإلدارة مف  الماجستير في برنامج القيادة كاإلدارةكذلؾ بغرض استكماؿ الحصكؿ عمى متطمبات درجة   
يف, كالتفضؿ باإلجابة عمى جميع العبارات بدقة, مف كقتكـ الثم ان في غزة, أرجك إعطاء جزء كالسياسة لمدراسات العميا

نظركـ كتقديركـ الشخصي, عممان بأنو سيتـ التعامؿ مع ىذه البيانات بسرية تامة كلف تستخدـ إال  ةكبما يعكس كجي
ألغراض البحث العممي؛ األمر الذم جعؿ مف الضركرم تكخي الدقة كالمكضكعية لما ليا مف أثر كبير عمى كاقعية 

 كمكضيكعيتيا. النتائج

 الباحث:
 أيمن محمود جندية
059/2840244 

                                                                         

العلٌا     للدراسات والسٌاسة اإلدارة أكادٌمٌة  

 برنامج الدراسات العلٌا المشترك 

 مع جامعة األقصى
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 البيانات الشخصية:أواًل: 

 )  ( أنثى )  ( ذكر الجنس .1

 

 العمر .2

 سنو 30أقؿ مف  -25)  (  سنو 25)  ( أقؿ مف 

 سنو 40أقؿ مف  -35)  (  سنو 35أقؿ مف  -30)  ( 

 45)  ( أكثر مف  سنو 45أقؿ مف  -40)  ( 

 المؤىل .3

 العممي

 )  ( بكالكريكس )  ( دبمـك متكسط فأقؿ

 }ماجستير/ دكتكراه{)  ( دراسات عميا 

 )  ( متزكج )  ( أعزب  الحالة االجتماعية .4

 )  ( أرمؿ/ ػػة )  ( مطمؽ/ ػػة

 سنوات الخدمة .5

 في جياز الشرطة

 10كأقؿ مف  5) (  سنكات 5مف  ) ( أقؿ
 15) ( أكثر مف  15كأقؿ مف  10) ( 

 

 الرتبة العسكرية .6

 )  ( مالـز أكؿ )  ( مالـز
 )  ( رائد )  ( نقيب
 )  ( عقيد )  ( مقدـ
 )  ( لكاء )  ( عميد

 

 المحافظة .7

 )  ( محافظة غزة )  ( محافظة شماؿ غزة

 انيكنس)  ( محافظة خ )  ( محافظة الكسطى

 )  ( محافظة رفح

 

 عدد الدورات التدريبية التي حصمت عمييا .8
 10كأقؿ مف  5)  (  دكرات 5)  ( أقؿ مف 

 15) ( أكثر مف  15كأقؿ مف  10) ( 
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 ثانيًا/ المتغير المستقل: واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في جياز الشرطة ويشمل ما يأتي:

عبارة عف عمميو جمع المعمكمات كالبيانات الخاصة كالتعرؼ عمى كؿ ما يتعمؽ بكؿ كظيفة,  ي:. التحميل الوظيف1
 كلو صمو كثيقة بالميارات التي يشغميا المكظؼ.

 (10-1) العبارة م
  يكجد كصؼ كظيفي مكتكب, ككاضح في جياز الشرطة لمضباط العامميف  .1

  التخصصية بداخمو يشمؿ التحميؿ الكظيفي لجياز الشرطة جميع الكظائؼ  .2

  يكضح التحميؿ الكظيفي لجياز الشرطة الكاجبات كالمسئكليات لكؿ كظيفة  .3

  يتـ الرجكع إلى التحميؿ الكظيفي في عمميو التكظيؼ أك الترقية لمضباط   .4

  يتـ اإلستفادة مف التحميؿ الكظيفي في عممية التخطيط لمقكل العاممة بجياز الشرطة  .5

  في الحالي بالدقة كالمكضكعيةيتسـ التحميؿ الكظي  .6

  الكظائؼدكرم كفقان لممستجدات التي تطرأ عمى يتـ تحديث التحميؿ الكظيفي بشكؿ   .7

8.  
يشارؾ مدراء الدكائر كاألقساـ كالضباط الفاعميف سنكيان في تحديد احتياجات دكائرىـ أك أقساميـ 

 مف المكظفيف
 

 في المؤسسة كعممية جذب لطالب الكظيفة.ىك عممية تغطية لمكاف عمؿ شاغر  . االستقطاب:2
 (10-1) العبارة م
  تركز عممية االستقطاب المكجكدة في جياز الشرطة عمى الكفاءات   .1

2.  
عمى تحقيؽ فرص الترقي في السمـ الكظيفي  االستقطابيحرص جياز الشرطة في عمميو 

  لمضباط العامميف

  باالستقطا يتـ إجراء التحميؿ الكظيفي قبؿ عممية  .3

جراءات االستقطاب بشكؿ الئؽ  .4   يقكـ جياز الشرطة بتطكير معايير كا 

  يسيـ المكقع اإللكتركني لجياز الشرطة في تسييؿ عممية اإلستقطاب بشكؿ مستمر  .5

6.  
تتصؼ عممية االستقطاب المتبعة في جياز الشرطة لمضباط العامميف إلى تحقيؽ النزاىة 

  كالشفافية

  لمتبعة في جياز الشرطة نحك االرتقاء في إنتاجية العمؿتسيـ عممية االستقطاب ا  .7

  ييتـ الضباط العامميف في جياز الشرطة بكضع خطط لتطكير أساليب االستقطاب  .8

ىك عممية اختيار كتعييف العنصر البشرم متعدد المكاىب كالميارات كاإلمكانيات التي تطمبيا  . االختيار والتعيين:3
 لبشرم لتمكنو مف العمؿ بداخميا.المنظمة في ىذا العنصر ا

 (10-1) العبارة  . م



167 
 

1.  
تعتبر إجراءات االختيار كالتعييف مف الكسائؿ التي يتبعيا جياز الشرطة في الحصكؿ عمى القكل 

 العاممة كترقية العامميف مف داخؿ الجياز لشغؿ المناصب الشاغرة
 

2.  
ىي اإلعالف عبر الكسائؿ مف الكسائؿ التي يتبعيا جياز الشرطة في االختيار كالتعييف 

 اإلعالمية 
 

  ية االختيار كالتعييف في الكظائؼ اإلداريةممشرطة سياسة إدارية مكتكبة تنظـ عيكجد بجياز ال  .3

  تحقؽ عممية االختيار كالتعييف اختيار الضباط المالئميف لشغؿ المناصب فيو  .4

  الكزارة عمى الترشح لشغؿ الكظائؼ العمياستراتيجيات االختيار كالتعييف تحفز الكفاءات اإلدارية في إ  .5

  حسب نكع الكظيفة كمستكاىا كدرجتيا يستخدـ جياز الشرطة معايير مرنة مصنفة  .6

  الشفافية كالكضكح بتتمتع عممية االختيار كالتعييف في الكظائؼ   .7

  ةيتـ اختيار القائميف عمى عممية االختيار كالتعييف في جياز الشرطة كفقان ألسس ميني  .8

9.  
جراءات كتشريعات كقكانيف االختيار  يمتـز القائمكف عمى عمميو االختيار كالتعييف بمعايير كا 

 كالتعييف
 

ىك مجمكعة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى تقييـ منجزات الفرد عف طريؽ كسيمة لمحكـ عمى  . تقييم األداء:4
 تـ مف خالليا تحقيؽ النتائج خالؿ فتره التقكيـ.مساىمتو في إنجاز األعماؿ التي تككؿ إليو بطريقة مكضكعية كي

 (10-1) العبارة  . م
  يتبع جياز الشرطة نظاـ تقييـ ميني يتصؼ بكفاءة العامميف  .1

  تتمتع عممية التقييـ لمضباط العامميف في جياز الشرطة بالعدالة كالمكضكعية   .2

  يتـ النظر مف قيادة الجياز بشكؿ جدم في تظممات تقييـ األداء  .3

  يستخدـ جياز الشرطة في تقييـ األداء برنامج إلكتركني محكسب كمنتظـ   .4

  التقييـ في جياز الشرطة لرقابة عميا ميةمتخضع ع  .5

  يساعد تقييـ األداء عمى تحقيؽ األىداؼ المطمكبة مف العامميف في جياز الشرطة  .6

  يكشؼ تقييـ األداء أكجو الضعؼ كالقكة في أداء العامميف  .7

  قييـ أداء العامميف بشكؿ دكرم كمنتظـ سنكيان يتـ ت  .8

  يستخدـ جياز الشرطة أكثر مف طريقة في تقييـ األداء مثؿ) تقييـ الرئيس المباشر,الزمالء..(  .9

  ييتـ جياز الشرطة بالتغذية الراجعة لعممية تقييـ األداء  .10

خالؿ التأىيؿ لتحسيف الميارات التي  نشاط تدريبي تمجأ إليو المنظمة عند الضركرة مف . التدريب والتأىيل:5
 تتطمبيا بعض األعماؿ في المنظمة كلبعض الحاالت قبؿ التعييف في أم مشركع خاص بالمنظمة.

 (10-1) العبارة  . م
  يتكافر لجياز الشرطة خطة تدريبية شاممة  .1
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  يشارؾ الضباط في إعداد الخطة التدريبية لجياز الشرطة   .2

  تدريبية بعد اختيارىـ لمعمؿ يتمقى ضباط الشرطة دكرات  .3

  تتناسب لدل ضباط الشرطة مؤىالت عممية كتدريبية مف كميات متنكعة مع عمميـ   .4

  يقـك جياز الشرطة بتطكير كتنفيذ برامج تدريبية كتعميمية متخصصة لتأىيؿ ضباطو  .5

التي ينظميا ليـ التاـ لضباط الشرطة في المشاركة بالدكرات التدريبية المختمفة  االستعداديكجد   .6
 جياز الشرطة

 

  يمبي جياز الشرطة احتياجات ضباطو كاقتراحاتيـ مف الدكرات التدريبية حسب ما يناسبيـ  .7

  يتـ قياس أثر التدريب في جياز الشرطة بشكؿ دكرم  .8

 ثالثًا/ المتغير التابع: واقع الدافعية لإلنجاز في جياز الشرطة ويشمل ما يأتي:

 (10-1) العبارة  . م
  تميؿ إلى تأجيؿ األشياء المطمكبة منؾ بدؿ مف انجازىا في كقتيا  .1

  تستغؿ كقت فراغؾ في تعمـ الخبرة الشرطية كالقانكنية   .2

  تيتـ بنتيجة عممؾ أكثر مف اىتمامؾ عمى أداء العمؿ فقط  .3

  ترل أف عممؾ في جياز الشرطة ىك جزء مف مسئكليتؾ تجاه كطنؾ  .4

  ؿ التي يعتبرىا البعض مستحيمةتستمتع بمحاكلة حؿ المشاك  .5

6.  
يفضؿ الضباط األعماؿ الشرطية التي تتضمف شيئان مف المغامرة كالمخاطرة المحسكبة مقارنة عف 

 األعماؿ العادية كالركتينية
 

  كقتان طكيال استغرؽتستمر في محاكلة اإلنجاز لمقضايا الشرطية كالعمؿ كلك   .7

ف تطم  .8   ب ذلؾ نكع مف التحدمتتكلى حؿ المشاكؿ الصعبة حتى كا 

  تشعر بأنؾ قادر عمى القياـ بأعماؿ متميزة ذات ميارات عالية في جياز الشرطة  .9

  تتمتع بإنجاز الكثير مف المياـ   .10

  تضع لنفسؾ معايير خاصة إلنجاز عممؾ الشرطي  .11

  يمنح جياز الشرطة المكافآت التي تساعد عمى إنجاز األعماؿ   .12

  احة الضمير في أداء الكاجب"تعمؿ بالمثؿ القائؿ "ر   .13

  كمما حققت ىدفان كضعت لنفسؾ أىدافان أخرل مستقبمية إلنجازىا  .14

  ترغب في التميز في مجاؿ عممؾ القانكني كالشرطي  .15

  تحاكؿ أف تككف في المقدمة كلؾ مركز مرمكؽ  .16

  العمؿ ضمف فريؽ عمؿ كاحد فيلديؾ الرغبة   .17
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 (: أسماء المحكمين3ممحق )

 الرتبة العممية مكان العمل محكمإسم ال م
 أستاذ دكتكر الجامعة االسالمية د. سمير صافي  .1
 أستاذ دكتكر جامعة االزىر د. نياية التمباني   .2
د. محمد ابراىيـ   .3

 المدىكف 
 أستاذ مشارؾ رئيس أكاديمية االدارة كالسياسة

 أستاذ مشارؾ الجامعة االسالمية د. يكسؼ بحر  .4
 أستاذ مشارؾ جامعة االسالميةال د. كساـ اليابيؿ  .5
د. سامي عمي ابك   .6

 الركس
 أستاذ مشارؾ الجامعة االسالمية

د. يحيى محمكد   .7
 النجار

 أستاذ مشارؾ جامعة األقصى

 أستاذ مساعد الجامعة االسالمية د. خالد الدىميز  .8
 أستاذ مساعد جامعة االزىر د. مركاف األغا  .9

 ساعدأستاذ م جامعة األزىر د. كفيؽ األغا  .10
 أستاذ مساعد جامعة األزىر د. محمد فارس  .11
 أستاذ مساعد أكاديمية االدارة كالسياسة د. نبيؿ المكح  .12
 أستاذ مساعد أكاديمية االدارة كالسياسة د. محمكد الشنطي  .13
د. اكـر اسماعيؿ   .14

 سمكر
 أستاذ مساعد الجامعة االسالمية

 

 

 

 

 


