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 إهـــــــــداء

 ،،،إلي المعمم األول، سيدنا محمد، صموات ربي وسالمو عميو، مشعل اليداية لمبشرية جمعا 
  افتقدتو في إلي ذاتي ككياني الغائب، إلي المعنى العميؽ الذم تشكمت مف ركحي كحياتي، مف

مكاجية الصعاب، إلي مف تمنيت أف أىديو عممي ىذا كىك عمى قيد الحياة، إلي ركح كالدم 
 لو اهلل منازؿ النبييف كالصديقيف، برحمتو في عمييف .الغالي عمى قمبي، أنز 

  إلي مف عممتني معنى الحب كالحناف كالعطاء، إلي مف أنارت لي الطريؽ بصبرىا، إلي
، إلي مف تعطينا بال حدكد، إلي مف جعؿ اهلل الجنة تحت أقداميا، أمي  صاحبة القمب الحنكف

لبسيا تاج الكقار ، إليؾ يا سيدة القمب أىديؾ أالغالية عمى قمبي ، أطاؿ اهلل في عمرىا ، ك 
 رسالتي لتيديني الدعاء كالرضا، فقد أرضاني اهلل فيكي فيال رضيتي عني . .

 حياتي إلي إخكتي كأخكاتي، الذيف  رياحيف إلى البريئة ةكالنفكس الرقيؽ الطاىرة القمكب إلى
 حرصكا عمى دعمي في كؿ كقت كحيف..

  إلي شريكة حياتي، مف تمكنت أيامي بيا ، زكجتي المصكف "أـ انس"، رعاىا اهلل، خير ما
كنزت في ىذه الدنيا ، كقفت إلي جانبي ، تشد أزرم كتساندني، كىيأت لي سبؿ الراحة ، حتى 

 لرسالة إلي النكر ..خرجت ىذه ا
  إلي أحبائي كأممي المتجدد، إلي مف تسعدني ضحكتيـ كتيكف صعابي، إلي مف أتمنى أف

يمبسكني كزكجتي تاج الكقار أبنائي: " أنس، مؤيد، أحمد، جكرم " حفظيـ اهلل مف كؿ شر 
 كرعاىـ.

 تي الكريمة إلي كؿ مف عجز القمـ عف كتابة أسمائيـ فأدخمتيـ قمبي بكؿ افتخار أفراد عائم
 كبيرىا كصغيرىا، إلي كؿ أقاربي كأصدقائي ..

 كأخص بالذكر شيداء مسيرة العكدة ككسر الحصار الذيف  ،إلي أركاح شيداء فمسطيف الحبيبية
حياة  يعيش مميكني فمسطيني في قطاع غزةأف  اهلل كفي سبيؿ ي سبيؿفقدمكا أركاحيـ رخيصة 

 ربة كالحركب العدكانية الصييكنية .صار كظمـ ذكم الق، عانكا مرارة الح كريمو
  إلي الجرحى كالمصابيف الذيف ال يبخمكف عمى فمسطيف بتقديـ أغمى ما يممككف، داعيان المكلى

 . آميف .بالشفاء العاجؿ ليـ عز كجؿ
 .إلي الرابضيف خمؼ القضباف أسكد فمسطيف ، أسرانا البكاسؿ فرج اهلل كربيـ عما قريب 
 ،،، إلي كؿ مف عممني حرفان    

 المتكاضع ،،، أىدم عمميالييـ جميعان.......



 ث

 

 
 شكر وتقدير

أتكجو الحمد هلل الذم ال يبمغ مدحو القائمكف، كال يحصي نعماه العادكف، كال يؤذم حقو المجتيدكف، 
فميس عندم شيء ، ه الدراسةنجاز ىذإسبحانو كتعالى الذم أمدني بعكنو كتكفيقو عمى  إليوبالشكر 

كال لي شيء، فالفضؿ كالمنة كالحمد هلل كحده، القائؿ في كتابو العزيز:        .. كال مني شيء..
عمى صاحب الحكض  { ، كالصالةي كالسالـي  7: }إبراىيـ، آية "ِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرتُْم ََلَزِيَدنَُّكمْ و "

بارؾ عمى مف بالصَّالًة عميًو تيحطُّ المَّيَـّ صؿِّ كسمِّـ ك  ،المكركد، كالمقاـ المحمكد، كالمكاف المشيكد
"  ال َيْشك ر  المََّو َمْن ال َيْشك ر  النَّاَس القائؿ "  :األكزار، كتيناؿ منازؿ األبرار، كرحمة العزيز الغفار

 إسناد صحيح ركاه أحمد كأبك داككد كالترمذم .
 كاديمية ادإدارةأل بالجميؿيطيب لي أف أتكجو بخالص الشكر كعظيـ التقدير كاالمتناف كالعرفاف 

كالسياسة كالعامميف التي أتاحت لي ىذه الفرصة كشرفتي بالدراسة فييا، كأخص بالذكر رئيس 
، لتفضمو بادإشراؼ عمى ىذه الرسالة ، كلما  محمد إبراىيم المدىونالدكتكر الفاضؿ/ االكاديمية 

مغ األثر في انجاز ىذا العمؿ لمستو مف صدر رحب كتكجيو سديد كنصائح قيمة كمثمرة كاف ليا أب
 ، سائالن المكلى عز كجؿ أف يثيبو خير الثكاب إنو سميعه مجيبي .

بالدكتور: سامي كما كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلي أعضاء لجنة المناقشة المكقريف ممثمةن / 
 سميم أبو طو، مناقشًا داخميًا ، والدكتور:أيمن راضي، مناقشًا خارجيًا،،، 

نو ليسرني أف أستزيد مف عمميما كمالحظاتيـ لتفضميم ا بالمكافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة ، كا 
 أك،  عممان  لي أسدل مف كؿالقيمة ، فميـ مني كؿ التقدير كادإحتراـ ، كما كأتقدـ بالشكر إلي 

 اهلل تكفيؽ في سببان  كانت ظيرالغيب في أكدعكةن ، ان أكنصح،  أكتكجييان ،  رأيان  لي أكقدـ بتجربة أفادني
، كاخص بالشكر الدكتكر/ االستبياف تعبئة في المشاركيف كالسادة، مف األساتذة المحكميف،  لي

رشاد،نضال حمدان المصري  كالي الشيخ االستاذ/ طالؿ طباسي، ، عمى ما قدمو لي مف نصح كا 
تى نضيؼ قطرة في محيط العمـ، ليـ كلكؿ مف ساىـ معي في انجاز ىذا العمؿ المتكاضع ح

  جميعان . ،خالص الشكر كالتقدم

ؿ يكفي الختاـ اسأؿ اهلل العمي القدير أف يتقبؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ، كأف يغفر زلتي كيق
 كما عثرتي، فما كاف فيو صكاب فمف اهلل كتكفيقو، كما كاف فيو مف خطأ فمف نفسي كالشيطاف ،

 هلل رب العالميف .كالحمد  أنيب كاليو تككمت عميو، باهلل إال تكفيقي
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 الدراسة الصةخ
ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى دكر كظائؼ إدارة المكارد البشرية عمى جكدة األداء ادإدارم في الكزارات 
الفمسطينية في قطاع غزة ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة صمـ الباحث أداه لمدراسة عبارة عف استبانو ، 

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الكظائؼ  كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
( مكظفان 347( مكظفان، حيث بمغت عينة الدراسة) 2001ادإشرافية في الكزارات الفمسطينية، كالبالغ عددىـ)

، ككاف عدد االستبانات الصالحة تـ اختيارىـ بطريقة العينية العشكائية الطبقية مف مجتمع الدراسة
( لتحميؿ SPSS%(،كقد استخدـ الباحث برنامج التحميؿ ادإحصائي )98استجابة )( بنسبة 340لمتحميؿ)
 البيانات .

%(، 5772بمغ ) "أف الكزف النسبي" دإدارة المكارد البشرية: وتوصمت الدراسة إلي عدد من النتائج أىميا
بكزف كاف مرتفعان كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة ، بينما كشفت الدراسة أف مستكل جكدة األداء 

كما كشفت نتائج ، %(، كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا البعد كانت إيجابية70.6نسبي )
كما الدراسة عف كجكد تأثير جكىرم لكظائؼ المكارد البشرية عمى األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية ، 

بيف إدارة المكارد البشرية ( α≤ 0.05)لةداللة إحصائية عند مستكل دال أكدت عمى كجكد عالقة  ذات
متكسطات كأنو ال تكجد فركؽ بيف  بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة مكظفيفاألداء ادإدارم لدل الك 

لدل العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  إدارة المكارد البشرية كأبعادىااستجابة المبحكثيف حكؿ 
، كما ال الخدمة، المؤىؿ العممي(، باستثناء متغير )العمر،المسمى الكظيفي(تبعان لمتغير)الجنس، سنكات 

لدل العامميف بالكزارات الفمسطينية في  األداء ادإدارممتكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ تكجد فركؽ بيف 
ر كجكد فركؽ تبعان لمتغيكشفت النتائج عف ، بينما )الجنس، المسمى الكظيفي(تبعان لمتغيرقطاع غزة  

 العمر، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(.)

كافة إيجاد دائرة تختص بالمكارد البشرية ضمف الييكؿ التنظيمي لمكزارات  وكان من أىم التوصيات:
، تعزيز التنكع في مصادر االستقطاب خاصة مف أصحاب الكفاءات كالقدرات كتطكير الدكائر المكجكدة

الككادر البشرية ذات الكفاءة المحافظة عمى ادإدارية المتميزة سكاء مف داخؿ الكزارة أك مف خارجيا ، 
 كالميارات ادإدارية العالية، تعزيز فرص التدريب الخارجي، تشكيؿ أجساـ نقابية محايدة لمدفاع عف حقكؽ
المكظفيف، تفعيؿ كتطكير نظاـ الحكافز كالتعكيضات بشقيو المادم كالمعنكم في الكزارات بشكؿ يتناسب 
مع المكظفيف، إفساح المجاؿ لممكظفيف لمراجعة تقييـ األداء كمناقشتو مع مسئكلييـ بحرية كعدالة، البحث 

عماؿ بدقة كمينية عالية كالتعامؿ عف طرؽ متعددة لتطكير كتعزيز مقكمات جكدة األداء ادإدارم، انجاز األ
مع الجميكر كمتمقي الخدمة بأخالؽ راقية، تعزيز مشاركة المكظفيف في تدعيـ أىداؼ جكدة األداء ادإدارم 
بنشر ثقافة األداء كأىميتيا بالنسبة ليـ، كتكفير بيئة عمؿ صالحة تضمف األماف الكظيفي كاالطمئناف 

اـ بيئة العمؿ مع حاجات المكظؼ بما يحقؽ زيادة الفاعمية ، النفسي كالراحة الجسدية مف خالؿ انسج
 إرساء دعائـ القيادة التشاكريو كتنمية ركح العمؿ عبر الفريؽ في  إنجاز األعماؿ المككمة ليـ .
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Abstract 

The study aimed to identify the role of human resources management functions on the 

quality of administrative performance in the Palestinian ministries in the Gaza Strip. To 

achieve the objectives of the study, the researcher designed a study tool which is a 

questionnaire consisting of (61) paragraph including the axes and dimensions of the 

study to collect the necessary data. The study population consisted of all  (2001) 

supervisors in the Palestinian ministries. The sample of  study consisted of (347) 

employees of the study population. The number of valid questionnaires was (340) with 

a response rate (98%). Then, the researcher used Statistical Analysis Program (SPSS) 

for data analysis7 

The study found that the relative weight of "human resources management" reached 

(57.2%). This means that there is a moderate approval. The study also revealed that the 

quality of performance was relatively high (70.6%). This means that the responses of 

the searches people of this dimension was positive. The results of the study stated that 

there is a significant effect of human resources functions on the administrative 

performance in the Palestinian ministries. It also confirmed that there was also a 

statistically significant relationship at the level of (α 0.05 ) between human resources 

management and administrative performance of the employees in the Palestinian 

ministries at Gaza Strip and that there are no differences between them The respondents' 

response to the management of human resources and their dimensions in the Palestinian 

ministries in the Gaza Strip according to the following variables (gender, years of 

service, academic qualification), except (age and  job title variables). There were also no 

differences between the responses of searched people on the administrative performance 

of employees in the ministries in Gaza Strip according to (gender and job title 

variables), while the results of the study demonstrated that there were differences 

according to the following variables (age, qualification and years of service( 

The study stated many important recommendations such as first:creating a specialized 

department in human resources within the organizational structure of the ministries 

without exception. Second: enhancing the diversity in sources of polarization especially 

efficient and well-educated people and those with excellent managerial skills both 

within and outside the ministry.Third: keeping the human elites and well-educated 

people and those who have high-administrative skills. Fourth: reinforcing the chances 
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for outside training and formulating neutral syndicate bodies to defend the rights of 

employees. Fifth, activating and developing a system of incentives and compensations 

in both material and moral in the ministries that suit the staff. Sixth: allowing the staff to 

review their performance evaluation and discuss it with their officials freely and 

impartially. Seventh: finding various ways to enhance and develop pivots of 

administrative performance quality. Eighth: fulfilling the tasks accurately and 

professionally and dealing with the mass with high mores. Ninth: reinforcing the 

participation of employees in supporting the objectives of the quality of administrative 

performance by spreading the culture of performance and its importance for them. 

Tenth: providing a good working environment that ensures the job security and 

psychological and physical comfort throughout the harmony of the working 

environment with the needs of the employee to achieve greater efficacy and establish 

the pillars of consultative leadership and develop the spirit of teamwork in completion 

of the work entrusted to them. 
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 مقدمة: .1.1
صالن مف األصكؿ التي تمتمكيا المؤسسة العصرية الحديثة أالبشرية مكردان ىامان ك  المكاردي  عتبري تي 

كمصدران  لممعمكمات كأساسان لمتميز كادإبداع في تحقيؽ األىداؼ ادإستراتيجية  لممؤسسة بما يضمف 
يتأتى إال إذا سعت لممؤسسات عمى اختالؼ مسمياتيا أداء مياميا بكفاءة كفعالية ، كىذا لف 

المؤسسة إلي تنمية مكاردىا البشرية كضركرة لمحاؽ بركب التقدـ كمكاكبة التطكرات كمسايرة 
التغيرات المتسارعة في العصر الحديث كذلؾ مف خالؿ التخطيط كالتحميؿ ألبعاد المكارد البشرية 

تباع آخر ما تكصمت إلية الحداثة في تحقيؽ األىداؼ ال تي تسعى إلييا أم مؤسسة اليامة بعناية كا 
كانت خاصة أك عامة حككمية أك تجارية ، حيث تعتبر المكارد البشرية الثركة الرئيسية ألم مؤسسة 
، فبدكف العنصر البشرم المعد إعدادان جيدان كمدرب تدريبان بكفاءة عالية لف يككف ليا قيمة في 

 تحقيؽ االنجاز كالتميز باألداء .

نما ىي نتيجة لمجمكعة مف إف إدارة المكارد البشري ة بشكميا الحديث ليست كليدة الساعة كا 
التطكرات المتداخمة كالتي أسيمت بشكؿ مباشر كغير مباشر في ظيكر الحاجة إلي إدارة أفراد 
متخصصة ، ترعى شؤكف العامميف بالمنظمة كتعمؿ عمى تكفير أنجع اآلليات دإدارة الطاقات 

نتاجية العامميف، كتعتمد كفاءة المنظمات عمى حسف استثمار البشرية بكفاءة كتمكف مف زيادة إ
مكاردىا كعمى األخص البشرية منيا ، التي تتحكـ في باقي المكارد كفي طريقة استخداميا ، كليذا 

 (  31: 2011، ة تخص المكارد البشرية . )أبكعيدظير االحتياج إلي إدارة مستقم

أف المكارد البشرية تشكؿ ركنان أساسيان كميان في "( إلي القكؿ 12: 2002)،كىذا ما دفع الفرجاني
العممية ادإنتاجية لممجتمع كلقد كاف لكظيفة ىذه المكارد الدكر الكبير في زيادة الدخؿ القكمي 
لممجتمع البشرم في مختمؼ مراحمو التاريخية، كاستنادان إلي ىذا فاف تنمية المكارد البشرية تعتبر 

ادإنسانية المستدامة في مختمؼ بمداف العالـ كغني عف القكؿ أف الياباف تعتبر مثاالن أساسان لمتنمية 
يحتذل بو عمى الدكلة الفقيرة بمكاردىا الطبيعية ككعكرة أراضييا استطاعت باعتمادىا عمى تنمية 

تصادية في مكاردىا البشرية أف تحقؽ التقدـ التكنكلكجي اليائؿ كاف تحتؿ المرتبة الثانية في القكة االق
 . "العالـ بعد الكاليات المتحدة

فميذا اعتبرت المكارد البشرية الجزء األىـ في بيئة التنظيـ ادإدارم، كمفتاح النجاح الرئيسي لجميع 
المؤسسات الحككمية منيا كالخاصة المتمثؿ في االىتماـ بالمكراد البشرية كتنمية ما يتكاءـ مع 
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ميع المجاالت العممية حيث يمثؿ العنصر البشرم أىـ مدخالت التطكرات المستقبمية العالمية في ج
النظاـ ادإنتاجي كأعظـ القكل المؤثرة في تحديد ىكية المنظمة الحديثة كرسـ مستقبميا، ذلؾ أف 
المنظمات كالمؤسسات ادإدارية الناجحة تطبؽ النيج العممي كتبحث عف الكفاءة كالميارة الالزمة 

أف دخؿ مفيكـ التخطيط االستراتيجي حيز التنفيذ كلعب دكران كبيران في لنجاحيا كتفكقيا كذلؾ بعد 
تحديد االحتياجات التدريبية كالكظيفية ككذلؾ مفيـك التخطيط االستراتيجي لإلدارة الذم بات يستند 

 ( .2003عمى أسس عممية تأخذ باالعتبار التكافؽ بيف القدرات البشرية)المكزم، 

ناجع الذم تسمكو أية مؤسسة يعتمد في معظـ األحكاؿ عمى جكدة عمؿ إف جكدة األداء ادإدارم ال
مكظفييا كعمى مدل تفانييـ في عمميـ، كىذا يتطمب نشر ثقافة كقكاعد قيمية تيدؼ إلى تطكير 
األداء كاالرتقاء بو كتحسينو عمى الدكاـ، كيتكقؼ النجاح في إخراج ىذه المتطمبات إلى النكر عمى 

تبعة كالتي تكفؿ تطبيؽ آليات رشيدة في االستقطاب كاالختيار كالتعييف األنظمة الداخمية الم
كالتدريب كتقييـ أداء المكظفيف ، ككذلؾٌ  تبني نظاـ مناسب يكفر الحكافز لممكظفيف بيدؼ 
تشجيعيـ كمنحيـ المكافآت عمى األداء الجيد ، كؿ ذلؾ يستمـز تكفر مقكمات تمكف االرتكاز إلييا 

ء الكزارات الفمسطينية كقد تبنت العديد مف الدكؿ معايير محددة يمكف قياس لمحكـ عمى جكدة أدا
جكدة األداء المؤسساتي بناءن عمييا ، ككضعت مقكمات محددة إذا ما تكفرت في المؤسسة يمكف 

 ).  2: 2018 ،فعالية األداء ادإدارم فييا)حمادالحكـ عمى مستكل جكدة ككفاءة ك 

لدكر الرئيسي الذم تمعبو إدارة المكارد البشرية كعالقتيا بتطكير كفي ضكء ما تقدـ يتضح أىمية ا
األداء ادإدارم لمكزارات الفمسطينية مف تكفير القكل العاممة الضركرية ذات الكفاءة كالتخصص 
بجانب القياـ بالعديد مف المياـ كالمسؤكليات المتمثمة في كظائؼ المكارد البشرية مف حيث ) 

التعييف كالتدريب كتقييـ األداء كالحكافز كالتعكيضات ( كأثر ذلؾ عمى األداء االستقطاب كاالختيار ك 
ادإدارم بالكزارات الفمسطينية، لما يتطمبو األداء ادإدارم مف تكامؿ لألدكار بيف ادإدارات المختمفة 
 كخاصة المكارد البشرية لما ليا مف أىمية بالغة في متابعة كتحسيف األداء ادإدارم في المؤسسات

 العامة كالخاصة .

يمانان مف الباحث ببياف أىمية المكارد البشرية  ، في جكدة األداء ادإدارم التأثير عمىفي ككظائفيا كا 
تأتي ىذه الدراسة المؤسسات العامة كالخاصة كادإعتماد بشكؿ أساسي عمى العنصر البشرم، 
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إدارة المكارد البشرية في الكزارات الفمسطينية عمى جكدة األداء ادإدارم  كظائؼ لمتعرؼ عمى دكر
في قطاع غزة ، حيث يأمؿ الباحث أف تككف الدراسة إضافة نكعية لمبحكث العممية كالجيكد الحثيثة 
التي تبذليا الكزارات كالمؤسسات الحككمية مف أجؿ رفع مستكل أدائيا لمكاكبة التطكرات العصرية 

 كاالستفادة مف التغييرات اليامة .الحديثة 

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا: .1.2
المنيجية المتبعة ككصكالن إلي المشكمة البحثية كمف خالؿ  وكتحديد آليات دراسةسعيان لتحديد مشكمة ال

المباشر مع الكزارات  عمؿ الباحث في المجاؿ ادإدارم في المجمس التشريعي الفمسطيني كاالحتكاؾ
التي  بكجكد المشكمة الباحث  شعر مالت اليكمية كالكتب كالمراسالتف خالؿ المعاكم، الفمسطينية

بدراسة كظائؼ إدارة  اـ الباحثقفي زيادة المعرفة  ةن كرغب تعبر عف ضعؼ جكدة األداء ادإدارم، 
كمف خالؿ في قطاع غزة ،  دة األداء ادإدارمالمكارد البشرية في الكزارات الفمسطينية كأثرىا عمى جك 

لبحث عف مصادر أخرل لتأكيد الشعكر بالمشكمة كمف خالؿ الدراسة العممية حسب أسسيا ا
 .حمكؿ كمعالجات ضركرية بشكؿ سميـ الصحيحة لمكصكؿ إلي

اشتممت الدراسة عمى بعض المقابالت مع عدد مف المكظفيف ادإدارييف في الكزارات الفمسطينية 
 الت التي تعرضتإلي الدراسات السابقة كبعض المقاالمختمفة لتعزيز مشكمة الدراسة ، بادإضافة 

 ألداء ادإدارم .الي جكدة ا

حيث بينت نتائج ( 2017اطمع الباحث عمى عدد مف الدراسات السابقة كمنيا دراسة) أبكشعير، 
( بيف كظائؼ المكارد α≤0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) كدكجالدراسة 

التسكيف ، التدريب كالتنمية، التعكيضات ، تقييـ األداء( كاألمف الكظيفي، البشرية) االستقطاب ك 
( إلي أف مستكل جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية  2017كأشارت دراسة )الغانـ، 

، كالكشؼ عف كجكد عالقة ارتباطيو طردية   76.67%)في محافظات غزة مرتفع ، بكزف نسبي )
( بيف ممارسة األبعاد األخالقية كاألداء  α≤0.05عند مستكل داللة ) ذات داللة إحصائية 

( أف كاقع إدارة المكارد البشرية في المؤسسات 2016المؤسسي، كما بينت دراسة )النجار، 
( مف ناحية )تخطيط كتطكير %69.89الحككمية في قطاع غزة جاء بدرجة كبيرة، بكزف نسبي )

اختيار المكارد  -تدريب كتطكير المكارد البشرية -البشرية استقطاب المكارد -المسار الكظيفي
جكد عالقة ايجابية ك ( أفادت ب2012أما دراسة)نعيـ، ، المكافآت كاألجكر( -قييـ األداءت -البشرية

، حيث بمغ بيف كاقع تنمية المكارد البشرية بكزارة التربية كالتعميـ العالي كمستكل األداء ادإدارم
( التي بينت أف 2012% . كدراسة )القاضي، 67.4ي لمحاكر األداء بشكؿ عاـ نتيجة الكزف النسب
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معات الخاصة ىناؾ أثر لمممارسات ادإستراتيجية دإدارة المكارد البشرية كالتخطيط ليا عمى أداء الجا
العامميف في ىذه الجامعات، كأف أداء العامميف يتأثر بحد كبير بعمميات  ىفي األردف، كأيضا عم

 االستقطاب كالتعييف                                                                     

 مقاالت تتحدث عن أىمية األداء اإلداري في القطاع الحكومي:

يعتمػػػد فػػػي معظػػػـ االحػػػكاؿ عمػػػى جػػػكدة عمػػػؿ  ةمؤسسػػػ ةالنػػػاجع الػػػذم تسػػػمكو أيػػػادإدارم داء األ إف
تكقػؼ متطمبػات جػكدة األداء عمػى األنظمػة الداخميػة كمػا ت  مكظفييا كعمى مدل تفانييـ فػي عمميػـ،

المتبعة كالتي تكفؿ تطبيؽ آليات رشيدة في التكظيؼ كالتدريب كتقيػيـ أداء المػكظفيف، ككػذلؾٌ  تبنػي 
في ذات  جيعيـ كمنحيـ المكافآت عمى األداء الجيد،نظاـ مناسب يكفر الحكافز لممكظفيف بيدؼ تش

الكقت الذم يعػالج القصػكر كالخمػؿ فػي أدائيػـ، فػي الجكانػب التػي تقػع عمػى كاىػؿ الحككمػة مراجعػة 
جراءات مينية تتخذ مف الجدارة كاألىمية  عداد أنظمة كا  األنظمة كادإجراءات المطبقة في المؤسسة، كا 

كتكفير الفرص المتساكية لجميع المكاطنيف فػي القػرارات التػي تتخػذىا أساسان لضماف االلتزاـ بالنزاىة 
، كىػػػذا يتطمػػػب المحافظػػػػة عمػػػى عناصػػػػر المؤسسػػػات كاألجيػػػزة الحككميػػػػة بشػػػأف تػػػكظيفيـ كتػػػػرقيتيـ

 ) 2 :٨١٠٢ ،حماد)ككظائؼ إدارة المكارد البشرية لمحصكؿ عمى متطابات جكدة األداء ادإدارم 

 المقابالت : 
بإجراء دراسة استطالعية أكلية ، استيدفت عدد مف ذكم االختصاص في عدد مف قاـ الباحث 

الكزارات المختمفة لمعرفة أىـ المشكالت التي تتعمؽ بجكدة األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية 
 كقد أجريت المقابالت مع عدد مف المختصيف في الشؤكف ادإدارية عمى النحك التالي :

 / رئيس قسـ التدريب كتنمية القكل البشرية في كزارة الصحة . أ. محمد خميؿ نكفؿ -
 أ. أالء لكلك / رئيس قسـ التدريب كالتطكير في كزارة الشؤكف االجتماعية . -
 أ. تيسير األستاذ / رئيس قسـ في الشؤكف ادإدارية في كزارة األشغاؿ كادإسكاف العامة . -
 ، في التربية كالتعميـ .كف ادإداريةنائب مدير عاـ الشؤ  أ. نائؿ عبد المطيؼ الربعي / -
 ـ. حسف جكاد السرحي / مدير عاـ الشؤكف ادإدارية كالمالية في كزارة االقتصاد . -
 أ. فاطمة صالح / مدير دائرة المكارد البشرية في كزارة المالية . -
 الشؽ المدني . –أ. أشرؼ نافذ أبك سالـ / مدير دائرة التدريب في كزارة الداخمية  -
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خالل ىذه المقابالت ، توصل الباحث إلي عدد من النقاط الميمة لبيان أىمية العوامل ومن 
 المؤثرة عمى جودة األداء اإلداري :

استقطاب كفاءات عممية ذات كفاءة كخبرة متطكرة يساىـ بشكؿ كبير في تحقيؽ أىداؼ الكزارة ،  -
اليكـ تعاني الكزارات مف نقص  ة،ادإدارم في الكزارات الحككمي كينعكس ايجابيان عمى جكدة األداء

 ، نتيجة لمتغيرات السياسية.في الككادر البشرية كخاصة المدربة ذات الكفاءة لتجكيد العمؿ ادإدارم
استمرار التدخالت في القرارات ادإدارية كالنمطية كالركتيف المكجكد كالترىؿ الكظيفي كؿ ذلؾ  -

 عمى األعماؿ التي تقـك بيا الكزارة .فيف كينعكس األداء ادإدارم لكثير مف المكظينعكس بالسمب عمى 
النقص الحاد في المكازنات الخاصة بالتدريب كالتطكير كعدـ تكفر القاعات المجيزة لكجستيان  -

كفنيان تجعؿ المكظؼ ال يستطيع تطكير نفسو كيعيش حالة الممؿ القائـ دكف تغيير عمى طبيعة عمؿ 
رم ، كاالعتماد فقط عمى ما يتـ مف دكرات تدريبية مف المكظؼ مما يقمؿ مف جكدة األداء ادإدا

خالؿ ديكاف المكظفيف العاـ كىي إف كجدت ال تمبي حاجة المكظؼ ، كخاصة بما يتعمؽ ببيئة 
العمؿ في ظؿ الظركؼ التي يعيشيا المكظؼ في ىذه الفترة مف االنقساـ كتداعياتو كقمة الركاتب 

 كالظركؼ المحيطة ببيئة العمؿ .
ف كجدت فيي قميمة جدان مرتبطة تيكجد حكافز مادية لممكظفيف كما ال  - دفعيـ لتطكير أدائيـ كا 

تكفير الركاتب مع العمـ أف تقييـ األداء ىك تقييـ سنكم فقط كقد تجد صعكبة صعكبة بالمكازنات ك 
النكعية في إقناع بعض المدراء بضركرة التقييـ المستمر كتقديـ الحكافز كاعتماد الشيادات لمدكرات 

خالص كأف التقييـ في بعض  ليشعر المكظؼ باالرتياح كالرضا الكظيفي كيؤذم عممو بمينية كا 
افية في كثير فاألحياف يككف مرتبط بمدل رضا المسئكؿ ادإدارم عف المكظؼ ، كعدـ الكضكح كالش

 .مف األمكر ادإدارية تنعكس سمبان عمى جكدة األداء ادإدارم
 مف أجؿكظفيف بدائرة المكارد البشرية ليكتمؿ التخطيط في الكزارة ربط دائرة شؤكف المضركرة  -

 تغطية الشكاغر الكظيفية بما يتناسب مع العمؿ كتقميص الفجكات بيف ادإدارات المختمفة .
عدـ كجكد كحدة فيـ كخاصة لمفيـك الجكدة ، كىذا الجانب يحتاج إلي تعزيز لمحفاظ عمى جكدة  -

بيف ادإدارات العميا كادإدارات ادإدارية المختمفة .                    األداء ادإدارم ، كخمؽ تعاكف 
كمف خالؿ ما تقدـ كبعد تحديد مصادر المشكمة بعناصرىا المختمفة مف شعكر لدل الباحث ، 

الدراسات السابقة  خمصت اليوكالمقابالت التي أجريت مع بعض المختصيف ، بادإضافة إلي ما 
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 فيجكدة األداء ادإدارم ، يمكف صياغة المشكمة  كأىميةضركرة  كبعض المقاالت التي بينت
 السؤاؿ الرئيس التالي :

"مـا دور وظـائف إدارة المـوارد البشـرية ) االســتقطاب والتعيـين ، التـدريب والتطـوير ، تقيــيم 
 الحوافز والتعويضات( عمى جودة  األداء اإلداري ؟، األداء 

 رعية التالية .ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الف

 المكارد البشرية في الكزارات الفمسطينية ؟ إدارة ما مستكل كظائؼ .1
 ما مستكل جكدة األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية ؟ .2
 ؟ما طبيعة العالقة بيف إدارة المكارد البشرية كجكدة األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية .3
ادإدارم نتيجػػة التغيػػر فػػي إدارة المػػكارد البشػػرية فػػي الػػكزارات يػػر فػػي جػػكدة األداء مػػا مسػػتكل التغي  .4

 الفمسطينية ؟
 ما أثر كظائؼ إدارة المكارد البشرية عمى جكدة األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية؟  .5
( حػكؿ إدارة المػكارد البشػرية a≤0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )  .6

الجػػػنس، العمػػػر، المؤىػػػؿ العممػػػي، المسػػػمى الػػػكظيفي ، سػػػنكات الديمغرافيػػػة ) تعػػػزم إلػػػي المتغيػػػرات
 ؟( الخبرة

( حػكؿ جػكدة األداء ادإدارم a≤0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )  .7
 ؟( سنكات الخبرة ، المسمى الكظيفي، المؤىؿ العمميالجنس، العمر، تعزم إلي المتغيرات الديمغرافية )



 أىداف الدراسة : .1.3
تيدؼ ىذه الدراسة بشكؿ رئيس إلي معرفة دكر إدارة المكارد البشرية كالسياسػات المختمفػة التػي تقػـك 

كالخطػط المتبعػة فػي التػدريب كالتطػكير ،  ،ات االستقطاب كاالختيار كالتعيػيفبيا ادإدارة مف ) سياس
وتحقيقــــا ليــــذا  .عمػػػػى األداء ادإدارم كتقيػػػػيـ األداء ، كالحػػػػكافز ( فػػػػي الػػػػكزارات الفمسػػػػطينية كأثرىػػػػا 

 اليدف تم صياغة األىداف الفرعية التالية :

 الكزارات الفمسطينية . كظائؼ إدارة المكارد البشرية فيالتعرؼ عمى مستكل  -1
 التعرؼ عمى مستكل جكدة األداء ادإدارم بالكزارات الفمسطينية . -2
 ارم في الكزارات الفمسطينية .تبياف عالقة إدارة المكارد البشرية بجكدة األداء ادإد -3
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 بياف مقدار التغيير في جكدة األداء ادإدارم نتيجة التغيير في إدارة المكارد البشرية . -4
فػػػػػي الػػػػػكزارات  عمػػػػػى جػػػػػكدة األداء ادإدارم كظػػػػػائؼ إدارة المػػػػػكارد البشػػػػػرية التعػػػػػرؼ عمػػػػػى أثػػػػػر -5

 . الفمسطينية
 كنجاحيا في جكدة األداء ادإدارم .بياف المقترحات الكفيمة لتعزيز إدارة المكارد البشرية  -6
ينػػػػة تبعػػػػان لممتغيػػػػرات التعػػػػرؼ عمػػػػى الفػػػػركؽ ذات الداللػػػػة ادإحصػػػػائية فػػػػي اسػػػػتجابات أفػػػػراد الع -7

 ، حكؿ كؿ مف إدارة المكارد البشرية كجكدة األداء ادإدارم .الديمغرافية
 أىمية الدراسة: .1.4

كفاءة كفاعمية المؤسسة  ترتبط حيثتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا العممية مف أىمية العنصر البشرم 
أك الكزارة بكفاءة العنصر البشرم كقدرتو عمى العمؿ كرغبتو فيػو ، حيػث يػنعكس ىػذا االرتبػاط عمػى 

يني لػػػدل قطاعػػػات الشػػػعب الفمسػػػط كلمػػػا لػػػو مػػػف أىميػػػةاألداء ادإدارم لممؤسسػػػة أك الػػػكزارة  ،  جػػػكدة
كير العمػػػؿ ادإدارم كتخطػػػيط المػػػكارد البشػػػرية فػػػاؽ أمػػػاـ الميتمػػػيف بتطػػػالمختمفػػػة ، كتفػػػتح الدراسػػػة اآل

كتػػػأثير تطبيقيػػػا عمػػػػى تطػػػكر األداء العػػػػاـ لممؤسسػػػة كخاصػػػة العمػػػػؿ ادإدارم لممؤسسػػػات كالػػػػكزارات 
، كممػػا يترتػػب عمييػػا مػػف مػػف انقسػػاـ فمسػػطيني كحصػػار اسػػرائيميالفمسػػطينية فػػي ظػػؿ الحالػػة الراىنػػة 

 يقية كيمكف تكضيح ذلؾ كما يمي :                                                  مساىمات ذات فائدة مف الناحيتيف العممية كالتطب
 (العمميةالنظرية )ىمية األ : 
 جديدة يستفيد منيا الباحث في مجاؿ ارؼالدراسة كبشكؿ متكاضع عمـك كمع تضيؼ ىذه -1
 . ضمف مراجع المكتبة المعمكمات كزيادة المعرفة ب المكتبة العربية ثراءإعممو كتساىـ في     
 ال كىػػيآتتركػػز أىميػػة الدراسػػة ككنيػػا تتعمػػؽ بمؤسسػػات ىامػػة كأصػػيمة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني  -2

 الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة كالذم تعتبر رافعة لمعمؿ ادإدارم في المجتمع الفمسطيني .
 في ممحة حاجة مفةالمخت بكظائفيا البشرية المكارد إدارة كجكد حيث مف الدراسة أىمية تنبع -3

 تخطيطال إلي دائمة بحاجة ىي كالتي مختمفة إدارية ىياكؿ تمتمؾ التي كالكزارات المؤسسات
 . متناىية كفعالية بكفاءة األىداؼ لتحقيؽ كالتدريب التطكيرك 

 : األىمية العممية التطبيقية *
 مػػع مسػػتمر بشػػكؿ ادإدارم كاألداء العمػػؿ تجكيػػد إلػػي الفمسػػطينية كالػػكزارات المؤسسػػات حاجػػة -1

 مكاكبة التطكرات الحديثة لنظـ األعماؿ ادإدارية ككيفية تحقيؽ األىداؼ التي تتطمع إلييا .
  الكزارات في القرار صناع تفيد التكصيات مف مجمكعة الدراسة تقدـ فإ الباحث ييؤمؿ -2
ثراء لمبحث الباحثيف أماـ كاسعان  الباب كتفتح الفمسطينية،   . المكضكع كا 
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كدة األداء ادإدارم فػػي أىميػػة الدارسػػة مػػف حداثػػة الػػربط بػػيف تنميػػة المػػكارد البشػػرية كجػػتنبػػع  -3
 األداء ادإدارم . جكدة الكزارات الفمسطينية كانعكاسيا عمى تطكير فعالية

تػػػزداد أىميػػػة ىػػػذه الدراسػػػة خػػػالؿ ىػػػذه الفتػػػرة لمػػػا يشػػػيده الكضػػػع الفمسػػػطيني مػػػف تعقيػػػدات  -4
كػذلؾ لمػا لالنقسػاـ الفمسػطيني مػف أثػر عمػى كػؿ منػاحي الحيػاة كأزمات كتحديات داخمية كخارجيػة 

 في المجتمع الفمسطيني .
 ىمية لمباحثاأل : 

 ادإدارة تخصص في الماجستير درجة لنيؿ الباحث لجيكد تتكيجان  الدراسة ىذه تعتبر -1
 . كالقيادة

 . الفمسطينية كالكزارات المؤسسات في البشرية لممكارد إدارة كاقع حكؿ كالفيـ معرفةزيادة ال -2

 : متغيرات الدراسة .1.5
 تتمثؿ متغيرات الدراسة إلي : 

ـــر المســـتقل -1  –) االسػػػتقطاب كالتعيػػػيف -: إدارة المػػػكارد البشػػػرية كيشػػػمؿ األبعػػػاد التاليػػػة :المتغي
 .(2001، سممي، 2005، ماىر، 2003ديسمر،)(الحكافز كالتعكيضات  –األداء  تقييـ –التدريب كالتطكير 

 : ) جكدة األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية ( . المتغير التابع -2

 فرضيات الدراسة : .1.6
                         استنادان إلي مشكمة الدراسة كأسئمتيا تمت صياغة الفرضيات الرئيسية كالفرعية اآلتية :                                            

( a≤0.05داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )  اتذيكجػػد عالقػػة   الفرضــية الرئيســة األولــى :
 بيف إدارة المكارد البشرية كجكدة األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية .

 ويتفرع من الفرضية الرئيسية األولى عدة فرضيات :

( لالسػػػػتقطاب كاالختيػػػػار a≤0.05داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة )  اتيكجػػػػد عالقػػػػة ذ -1
 جكدة األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية .كالتعييف عمى 

( لمتدريب كالتطػكير عمػى جػكدة a≤0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )  اتيكجد عالقة ذ -2
 األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية.

( لتقيـ األداء عمى جكدة األداء a≤0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )  اتيكجد عالقة ذ -3
 ادإدارم في الكزارات الفمسطينية .
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( لمحػػػػػكافز عمػػػػػى جػػػػػكدة             a≤0.05داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة )  اتيكجػػػػػد عالقػػػػػة ذ -4
 األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية.

 الفرضية الرئيسة الثانية :
البشػػرية كجػػػكدة (  بػػيف إدارة المػػكارد a≤0.05يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة )  

 األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية.
 : الفرضية الرئيسة الثالثة

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات إجابػػات المبحػػكثيف عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) 
a≤0.05 حػػكؿ إدارة المػػكارد البشػػرية فػػي الػػكزارات الفمسػػطينية تعػػزل لممتغيػػرات الشخصػػية )

 ؤىؿ العممي ، المسمى الكظيفي ، سنكات الخبرة ( ؟)الجنس ، العمر ، الم
 : الفرضية الرئيسة الرابعة

)  بػػات المبحػػكثيف عنػػد مسػػتكل الداللػػةتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات إجا
a≤0.05 حػػكؿ جػػكدة األداء ادإدارم فػػي الػػكزارات الفمسػػطينية تعػػزل لممتغيػػرات الشخصػػية )

 العممي ، المسمى الكظيفي ، سنكات الخبرة ( ؟)الجنس ، العمر ، المؤىؿ 
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 نموذج الدراسة :

بناء عمى متغيرات الدراسة الظاىرة في الفرضيات يمكن توضيح العالقة بينيما من خالل الشكل 
 التالي :    

 

 ( يوضح العالقت بين المتغيراث 1/1شكل ) 

 (2001، سممي، 2005، ماىر، 2003ديسمر،)جرد بكاسطة الباحث بناءن عمى :  المصدر

 

 

 

 
 المتغير المستقل                                             المتغير التابع 

 
                                وظائف إدارة الموارد البشرية                                                                                                      

 االستقطاب واالختيار والتعيين -
 األداء اإلداريالتدريب والتطوير                                           جودة  -
 تقييم األداء  -
 الحوافز والتعويضات -

 
 

 
 المتغيرات الشخصية 

  -المؤىل العممي –الوظيفة –العمر  -الجنس         
 عدد سنوات العمل –الخبرة    
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 :حدود الدراسة .1.7

إدارة المكارد البشرية في  كظائؼ : ستقتصر ىذه الدراسة عمى مكضكع دكر احلد ادلىضىعً
التدريب  –الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة بدراسة أبعادىا ) االستقطاب كاالختيار كالتعييف 

 الحكافز كالتعكيضات ( عمى جكدة األداء ادإدارم . –تقيـ األداء  –كالتطكير 

 : الكزارات الفمسطينية ، قطاع غزة . احلد ادلكانً

 ـ.2018ذه الدراسة خالؿ عاـ : تطبيؽ ى احلد انسمانً

 الكظائؼ ادإشرافية ادإدارية في الكزارات الفمسطينية .  قتصر الدراسة عمى: ست احلد انبشري

 مصطمحات الدراسة : .1.8
 إدارة الموارد البشرية : 

التي تستطيع الحصكؿ عمى أفضؿ العناصر مف القكل العاممة ، كتنجح في تنميػة  كظيفةىي تمؾ ال
ـ كالمحافظػػة عمػػييـ كبالتػػالي سػػتتميز حتمػػان بالفاعميػػة كالقػػدرة عمػػى انجػػاز أىػػدافيا ) قػػدراتيـ كتحفيػػزى

 ( . 33: 2003الكفاءة ( باستخداـ أقؿ حجـ ممكف مف المكارد الالزمة . ) سمطاف، 

التخطيط السػػميـ لممػػكارد دائػػرة تخػػتص بػػعبػػارة عػػف "  ىػػي :التعريػػؼ ادإجرائػػي دإدارة المػػكارد البشػػرية
المتاحػػة بمػػا فييػػا إدارة األشػػخاص العػػامميف بيػػدؼ رفػػع الكفػػاءة كاسػػتخداـ التػػدريب كالتطػػكير البشػػرية 

 كتنمية القدرات بحيث تككف مكجية لتحسيف األداء كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة التي تسعى إلييا" .

يف ىك أداء المكارد البشرية فػي المنظمػة سػكاء أكػانكا رؤسػاء أك مرؤكسػ: ادإدارم األداء جكدة تعريؼ
أك فرؽ عمؿ ، بحيث يقكـ كؿ مستكل إدارم أعمى بتقيػيـ أداء المسػتكل األدنػى بػدءان مػف قمػة اليػـر 

 ( Armstrong, 2006: 517التنظيمي مركران بمستكياتو ادإدارية كصكالن لقاعدتو ) 

أداء الفػرد لميامػو  مخرجػات العممية التي يتعرؼ مػف خالليػا عمػى : ىك عبارة عفالتعريؼ ادإجرائي
 .كقياس أثر المخرج عمى الكزارة كمتمقي الخدمة  قدراتو الالزمة لتأدية العمؿ بنجاحك 
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ىك عبارة عف ما يقكـ بو مكظؼ أك مدير مف أعماؿ كأنشطة مرتبطة بكظيفة إدارية األداء اإلداري : 
ف كجد بينيما عامؿ مشترؾ ) مجبر:  .      ( 49، 1994معينة ، كيختمؼ مف كظيفة ألخرل كا 

تنفيذ المكظؼ ألعمالو كمسؤكلياتو التي تكمفو بيا المؤسسة أك :  ) ىالل ( األداء اإلداري بأنوويعرف 
، 1996الجية التي ترتبط كظيفتو بيا ، كيعني النتائج التي يحققيا المكظؼ في المؤسسة ) ىالؿ: 

11-12) 
 صعوبات الدراسة :

 األداءادإدارمغيرم الدراسة كالخاصة بعالقة المكارد البشرية بجكدة تقمة الدراسات التي تربط م -1
 عدـ استقرار بيئة العمؿ في ظؿ االنقساـ السياسي . -2
 ساعة يكميان. 15حيث كصؿ القطع الي أكثر مف متكرر كالمستمر لمتيار الكيربائي، االنقطاع ال -3
تكفير مصاريؼ تشغيمية يؤثر عمى سكء الكضع االقتصادم كاالجتماعي كقطع الركاتب كعدـ  -4

 عينة الدراسة.
 . لظركؼ تتعمؽ بيـ االستبانةتعبئة  مف عينة الدراسة  رفض بعض المكظفيف -5

 

 : الفصل األول ممخص

" دكر كظائؼ إدارة  طركحتواعتمد الباحث في ىذا الفصؿ عمى خطكات منيج البحث العممي أل
المكارد البشرية عمى جكدة األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية " ، حيث اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى 

مقدمة عامة ، كعمى مشكمة الدراسة ، كالتي عززىا الباحث بالمقابالت التي أجريت مع بعض 
ليا عالقة بأىمية األداء  المختصيف في الكزارات، كالدراسات السابقة، بادإضافة إلي بعض مقاالت

ادإدارم ، ثـ االنتقاؿ إلي سؤاؿ الدراسة الرئيس ، كتساؤالت الدراسة، كمف ثـ تحديد أىداؼ الدراسة 
كأىميتيا ، كما حدد الباحث متغيرات الدراسة كفرضياتيا كالنمكذج المتعمؽ بالمتغيرات ، إضافة إلي 

 حدكد كمصطمحات الدراسة .
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 انًـم انثصـانف
 نهدراضتري ـار اننظطـــاإل

 

 المبحث األول:إدارة الموارد البشرية. 2.1

 األداء اإلداري: المبحث الثاني. 2.2

 الوزارات الفمسطينية: المبحث الثالث. 2.3
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 البشرية. المبحث األول: إدارة الموارد 2.1


 تمييد .2.1.1
 البشرية الموارد إدارة مفيوم .2.1.2
 البشرية الموارد إدارة خصائص .2.1.3
 البشرية الموارد أىداف .2.1.4
 البشرية الموارد إدارة وظائف .2.1.5
 البشرية الموارد إدارة وظائف وتخطيط تحميميل .2.1.6
 البشرية الموارد إلدارة المتزايدة األىمية .2.1.7
 البشرية الموارد إدارة تواجو التي التحديات .2.1.8
 البشرية الموارد إدارة في الحديثة االتجاىات .2.1.9

 المعمومات عصر في البشري لممورد األساسية .الميارات2.1.10
 المبحث ممخص.2.1.11
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 مقدمة :

كميمة في العصر دارة المكاالد البشرية، يككف الحديث عف ثركة رئيسية الحديث عف إعند 
ؤسسات كالكزارات لما ليا مف أىمية في التخطيط لألفراد مالحديث، تحتاجيا جميع ال

كاألستقطاب كاالختيار كالتعييف، كبعدىا متابعة التطكير كالتدريب، فالعنصر البشرم بما لديو مف 
ئيسي ختراع كالتطكير، يمكف أف يشكؿ العصب الر كقدرة عمى ادإبتكار كادإميارات كخبرات 

لممكسسة اك الكزارة، خاصة في ظؿ التطكرات الكتنكلكجية المتسارعة كالتي تحتاج الي متابعة 
 . التطكير لمكاكبة التغييرات المفاجئة

إذف إدارة المكارد البشرية تمعب دكر مؤثر في استمرارية العمؿ كالمنافسة ألم مؤسسة أك كزارة 
ديـ الخدمات بالجكدة المطمكبة، حيث تعتبر حمقة بما ينطكم عمى ىذا االستمرار مف تميز في تق

الكصؿ بيف ادإدارات المختمفة كما بيف الرئيس كمرؤسيو لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة بالجكدة التي 
تطمح كؿ كزارة الكصكؿ إلييا كبما يحقؽ الرضا لممكظفيف في العمؿ كمتمقي الخدمة مف جميكر 

 المراجعيف كالمتعامميف.
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 األول: إدارة الموارد البشرية المبحث. 2.1
 تمييد .2.1.1

، حيث يعتبر مف أىـ كظائؼ أىميتيا مف أىمية العنصر البشرم اكتسبت إدارة المكارد البشرية
، بادإضافة عمى األداء ادإدارة التركيز عمى العنصر البشرم كيعد أثمف مكرد لدييا كاألكثر تأثيران 

، صاحب كانت أك خاصة حككمية أك تجاريةة إلي أنو أصبح محط اىتماـ لكؿ المؤسسات عام
ية ، ككمما زاد االىتماـ بالمكارد البشر يو يتحقؽ النجاح كالفشؿ لممؤسساتادإبداع كادإبتكار كعم

، حيث يعتبر سسات المنافسة، مما يحقؽ لممؤسسة تميزىا بيف المؤ كمما زاد حجـ التفكؽ كادإنتاج
، لعممية كالعممية رأس ماؿ المؤسسةيـ كخبراتيـ ااألفراد المتميزكف بكفاءتيـ كمياراتيـ كقدرات
أف تزيد ، بؿ ك ز مؤسستيـ بيف المؤسسات المكجكدةكمما الشؾ فيو سيحرصكف دائمان عمى تمي

، لذا تحرص أغمب المؤسسات اليكـ كفي العصر الحديث عمى في فرص المنافسة كالنجاح
قؽ أىداؼ المؤسسة كالرضا عف تطكير مكاردىا كمكاكبة التطكرات التكنكلكجية الحديثة لتح

 األداء المطمكب .   

تطكرت كظيفة إدارة المكارد البشرية فبعد أف كاف دكرىا التقميدم مقصكران عمى القياـ باستقطاب 
اليد العاممة كالتعييف كصرؼ األجكر كمنح ادإجازات ، أخذ دكرىا يتسع ليصبح أكثر شمكالن 

ة دكر استراتيجي يتطمب تكافر كفاءات متخصصة كتخصصان ، كأصبح دإدارة المكارد البشري
لمزاكلة الجكانب المتعددة مف نشاطاتيا، فقد أصبحت إدارة المكارد البشرية تمارس مياـ 

ستراتيجية إلى جانب المياـ التنفيذية) نصراهلل،   ( .10: 2002متخصصة كا 

أركاف الكزارات  مف خالؿ ما تقدـ يتضح لنا أف المكارد البشرية عنصر ميـ كركف أساسي مف
الفمسطينية كيقع عمى عاتقيا تحقيؽ جكدة األداء ادإدارم كمف خالؿ ذلؾ ال يمكف ألم مؤسسة 
كانت النيكض دكف االىتماـ بالعنصر البشرم، كمف خالؿ ىذا المبحث سنتعرؼ عمى أىـ ما 

المتعمقة بيا  يتعمؽ بإدارة المكارد البشرية مف مفيكـ إدارة المكارد البشرية كأىدافيا كالخصائص
مع  ةبادإضافة إلي دكر كظائؼ إدارة المكارد البشرية كاالتجاىات المستقبمية ألداء المكارد البشري

 ي تكاجو إدارة المكارد البشرية .كالتحديات الت ليامعرفة األىمية المتزايدة 
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 مفيوم إدارة الموارد البشرية : .2.1.2
ف مفيكـ إدارة األفراد التي تعد ككظيفة تتككف يعتبر مفيكـ إدارة المكارد البشرية أكسع كأشمؿ م

مف مجمكعة مف النشاطات لألفراد العامميف في المنظمة بؿ ىي أكسع مف ككنيا تمؾ ادإدارة 
الميتمة بإدارة شؤكف العامميف في المنظمة. ككذلؾ ىي أكسع مف ككنيا تمؾ ادإدارة المسئكلة 

نما ىي مجمكعة مف سياسا ت المكارد البشرية المتكاممة كالمترابطة مع عف العالقات العمالية كا 
استراتيجيات المنظمة األخرل مف خالؿ خمؽ عممية التكافؽ بيف كافة أنشطة المكارد  البشرية 
ككؿ مرحمة مف مراحؿ ادإدارة ادإستراتيجية، كمف ىنا أصبح ينظر إلى إدارة المكارد البشرية بأنيا 

د البشرية ىي ذلؾ الجانب مف العممية ادإدارية مجمكعة مختمفة مف المداخؿ فإدارة المكار 
المتضمنة لعدد مف الكظائؼ كاألنشطة كالتطبيقات التي تمارس ألجؿ إدارة العنصر البشرم 
يجابية كممكف أف تؤدم إلي تحقيؽ مصمحة المنظمة كمصمحة العامميف  المكجكد بطريقة فعالة كا 

رية مباشرة باستراتيجيات المنظمة كمصمحة المجتمع كترتبط كظائؼ كأنشطة المكارد البش
 . ( 34: 2009المختمفة )النداكم، 

رد البشرية الحديثة حيث ىناؾ العديد مف التعريفات ادإدارية الحديثة المتعمقة بإدارة المكا
 ( .15: 2012الحريرم،) :كمنيا ما يمي

بإدارة المكظفيف : ىي مفيـك عممي كاسع لإلدارات البشرية المختصة إدارة الموارد البشرية 
كبإدارة شؤكف المكظفيف كالعامميف كاألفراد كبإدارة األفراد القديمة كتنميتيا كتطكيرىا إلى دراسات 
أكاديمية حديثة في إدارة المكارد البشرية لتصبح إدارة مكارد بشرية حديثة باعتبارىا نظاـ ميـ 

ة المكارد البشرية الحديثة تستدعى كفعاؿ في األنظمة ادإدارية لممنظمات كالمنشآت ، كما أف إدار 
 . إلى تنشيط األىداؼ كالميارات االجتماعية كاألسرية كالتنظيمية كادإدارية كادإنسانية

: ىي عمـ إدارم يختص بالجكانب البشرية كبتنمية الخبرات كرفع إدارة الموارد البشرية الحديثة
، فتسعى إدارة المكارد البشرية إلى الكفاءات لدم المكظفيف كادإدارييف كالعامميف في المنظمات

حداث االنسجاـ كالتداخؿ ادإيجابي كالفعاؿ بيف تخصص إدارة المكارد  التعاكف كالربط كالتكاؤـ كا 
دارة المخازف، كما  دارة ادإنتاج، كا  البشرية كالتخصصات ادإدارية األخرل، كإدارة األعماؿ ، كا 

لمعرفة كتطكير الجكانب ادإدارية الكظيفية كالعممية تركز إدارة المكارد البشرية عمى تنمية كزيادة ا
  .مع تنمية األفراد العامميف ماديان كعمميان ككظيفيان 
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( تعريفات إدارة الموارد البشرية1/2جدول )  

 المرجع التعريف م

ربط إدارة المكارد البشرية بالمنظمات التي تستطيع الحصكؿ عمى أفضؿ العناصر مف  1
كتنجح في تنميتيـ كتحفيزىـ كفي المحافظة عمييـ، كبالتالي ستتميز حتمان القكم العاممة 

بالفعالية )القدرة عمى إنجاز أىدافيا( كأيضان بالكفاءة )استخداـ أقؿ حجـ ممكف مف المكارد 
الالزمة( . أما تمؾ المنظمات التي ال تتسـ بالفعالية كالكفاءة فإنيا ستتعرض لخطر الرككد 

 كالخركج مف السكؽ (. أك المكت )ادإفالس

 (33: 2003)سمطاف،

مجمكعة الممارسات كالسياسات المطمكبة لتنفيذ مختمؼ األنشطة  ىي إدارة المكارد البشرية 2
 المتعمقة بالنكاحي البشرية، التي تحتاج إلييا ادإدارة لممارسة كظائفيا عمى أكمؿ كجو.

 (2003:34)  Dissler 

يتـ بمكجبو الحصكؿ عمى األفراد لممنظمة بالكـ كالنكع  فيما عرفيا بأنيا النشاط الذم 3
المناسبيف، كبما يخدـ أغراض المنظمة كيرغبيـ في البقاء فييا كيجعميـ يبذلكف أكبر قدر 

 ممكف مف طاقتيـ كجيكدىـ دإنجاحيا في تحقيؽ أىدافيا.
 (20: 2003) ،الربايعو

أنيا المحكر األساسي في تنظيـ العالقة بيف المنظمة كالعامميف، كترمي إلى تحقيؽ كما  4
أىدافيا كىدفيـ، كيتـ ذلؾ مف خالؿ مجمكعة أنشطة كبرامج خاصة بالحصكؿ عمى 
المكارد البشرية كتنميتيا كتكظيفيا كتقكيـ أدائيا كصيانتيا كاالحتفاظ بيا بشكؿ فعاؿ، كىي 

 إستراتيجية ميمة ال يمكف االستغناء عنيا مف ىذا المنطؽ تعد إدارة 

 

 (5: 2006)،السالـ، كصالح

مجمكعات مف االستراتيجيات كالعمميات كاألنشطة التي يتـ تصميميا لدعـ عبارة عف  5
األىداؼ المشتركة عف طريؽ إيجاد نكع مف التكامؿ بيف احتياجات المنظمة كاألفراد الذيف 

 يعممكف بيا .
 (12: 2006)كشكام، 

إحدل الكظائؼ أك ادإدارات األساسية في كافة أنكاع المنظمات، كمحكر عممياجميع ىي  6
المكارد البشرية التي تعمؿ فييا ككؿ ما يتعمؽ مف أمكر كظيفية منذ ساعة تعيينيا في 
المنظمة حتى ساعة انتياء خدمتيا كعمميا فييا، كىي تقـك بمجمكعة مف األنشطة كالمياـ 

اجات المنظمة مف المكارد البشرية كتكفيرىا بالمكاصفات المطمكبة كفي تتعمؽ بتقدير احتي
الكقت المطمكب، كمف ثـ العمؿ عمى تدريبيا كتطكيرىا كتحفيز ىذه المكارد كمساعدتيا 

 

 (14-13:  2006)عقيمي، 
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 لتحقيؽ أىدافيا كحؿ مشاكميا. في مسعى لتحقيؽ التكافؽ بيف أىدافيا كأىداؼ المنظمة .

ف كاف فيما مضى أكثرىا انتشاران تسمية " إدارة األفراد " مف الكظيفة ادإدارية  7 ذلؾ الجزء كا 
أك أنيا ذلؾ الجزء مف ادإدارة المتعمؽ بالعامميف  ،المتعمقة بالعالقات ادإنسانية في المنظمة 

 كبعالقاتيـ في المنظمة، الذم ييدؼ إلى رفع مستكم كفاءة العامميف كالى تحقيؽ العدالة
 فيما بينيـ .

 (24-23: 2010) أبك شيخو،

8 
 
 
 
 
 

ىي عمـ إدارم يختص بالجكانب البشرية كبتنمية الخبرات كرفع الكفاءات لدم المكظفيف 
كادإدارييف كالعامميف في المنظمات، فتسعى إدارة المكارد البشرية إلى التعاكف كالربط 

حداث االنسجاـ كالتداخؿ ادإيجابي كالفعاؿ  بيف تخصص إدارة المكارد البشرية كالتكاـؤ كا 
دارة المخازف، كما تركز  دارة ادإنتاج، كا  كالتخصصات ادإدارية األخرل، كإدارة األعماؿ ، كا 
إدارة المكارد البشرية عمى تنمية كزيادة المعرفة كتطكير الجكانب ادإدارية الكظيفية كالعممية 

 مع تنمية األفراد العامميف ماديان كعمميان ككظيفيان .

 (15: 2012)، الحريرم

ىي عمـ إدارم يختص بالجكانب البشرية كبتنمية الخبرات كرفع الكفاءات لدم المكظفيف  9
كادإدارييف كالعامميف في المنظمات، فتسعى إدارة المكارد البشرية إلى التعاكف كالربط 
حداث االنسجاـ كالتداخؿ ادإيجابي كالفعاؿ بيف تخصص إدارة المكارد البشرية  كالتكاـؤ كا 

دارة المخازف، كما تركز كالتخصصات ادإدا دارة ادإنتاج، كا  رية األخرل، كإدارة األعماؿ ، كا 
إدارة المكارد البشرية عمى تنمية كزيادة المعرفة كتطكير الجكانب ادإدارية الكظيفية كالعممية 

 مع تنمية األفراد العامميف ماديان كعمميان ككظيفيان 

 ( .15: 2012)، الحريرم

 

 الباحث بناءان عمى المراجع السابقة(جرد بكاسطة ): رجعالم  

 البشرية : دارة المكارددإ بناءن عمى التعاريؼ السابقة فإنو يمكف الخركج بتعريؼ شامؿ
ادإستراتيجي  التخطيطكبناء أنيا عبارة عف دراسة كاقع المؤسسة  يرل الباحث: التعريف اإلجرائي

كتكفيرىا بالمكاصفات المطمكبة في الكقت المطمكب  كمصادرىا مف المكارد البشرية الحتياجاتل
ف كتدريب العامميف كتحفيزىـ بحيث يصبحكا أكثر يكتعيرسـ السياسات المتعمقة باختيار  ؿمف خال

لتكافؽ بيف أىدافيا كأىداؼ قدرة عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كحؿ مشاكميا، في مسعى لتحقيؽ ا
 ميف فييا .امالمع
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 ة الموارد البشرية( مداخل تنمي2/2جدول )

 الشرح المضمكف المدخؿ

مدخؿ سمسمة الميارات 
 كالمعارؼ

تخطيط الميارات   
 كالمعرفة

 تقدير احتياجات المؤسسة مف الميارات كالمعرفة .-

مقارنة االحتياجات المستقبمية لممؤسسة مما تتكفر عمية مف -
 ميارات كمعرفة .

 تحديد الفجكة فييما ثـ العمؿ عمى تقميصيا كتضيقيا. -

الحصكؿ عمى 
 الميارات كالمعرفة

 التكظيؼ الخارجي مف خالؿ الدخكؿ في معادلة سكؽ العمؿ.-

 .النتقاؿ بيف الكظائؼ أك الترقيةالتكظيؼ الداخمي منة خالؿ ا-

تنمية الميارات 
 كالمعرفة

 الكظيفة التدريبية ، التعمـ التنظيمي-

 الكظيفة التطكيرية ، ادإبداع التنظيمي-

عالقة تصميـ العمؿ  مدخؿ تصميـ العمؿ
 كاألداء التنظيمي

 تكفير معمكمات كاممة عف الكظائؼ متطمبات األداء .-

 إعطاء تصميـ لمعمؿ كالكظائؼ يعكس متطمبات األداء .-

تحديد احتياجات العمؿ مف الميارات مف خالؿ التحميؿ -
)يتكقؼ نجاح عممية االستقطاب عمى كيفية المعمؽ لمكظائؼ 

تصميـ العمؿ كالتحديد الجيد لمتطمباتو مف الميارات كالمعرؼ ( 
. 

االستخداـ األمثؿ  
 لممكارد البشرية

 التخطيط الجيد لممسار الكظيفي .-

 كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب-
 

 (272-243: 2002المرجع )محمد، 
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 عالقة إدارة المكارد البشرية ككظائفيا المختمفة مع باقي مككنات المنظمة .يظير الشكؿ طبيعة 

 الرىمؤتىال

 

 

 

 

 

 ( عالقة إدارة المكارد البشرية مع المنظمة1/2شكؿ رقـ )

 Emma Parry ,et.al, " HR and Technology: Impact and: رجعالم
Advantages " ,www.cipd.co.uk ,2007 ,p3 

 ائص إدارة الموارد البشرية:خص .2.1.3
القدرة عمى التعامؿ  -( . 228-222: 2008) زكيمؼ، تتمثل ىذه الخصائص فيما يمي :  

                       في السكؽ الذم يتصؼ بالتقمبات كالفجائية .                                
 الدقيؽ كالقدرة عمى كالعمميميني ال التخصصكحدكد  الماضيةالتحرر مف أسر الخبرات  –
الؽ نحك مجاالت العمؿ كالتخصصات كاألسكاؽ كشرائح المتعامميف باستمرار .                           نطادإ
المركنة كالقدرة عمى التخمص مف أساليب العمؿ النمطية إلي أساليب متغيرة كغير جامدة  –

 مكاكبة        
 لممتغيرات داخؿ كخارج المنظمة .   
 دة كتحديد الرصيد المعرفي كمكاصمة التنمية الذاتية في فركع االىتماـ باكتساب المعرفة الجدي -

 المعرفة كالخبرة مع إتاحة مساحة المعارؼ المساندة .    
االبتكار كاالبتداع كاستثمار الطاقات الذىنية في تقديـ األفكار كالمقترحات كالحمكؿ  -

 لممشكالت 
تباع طرؽ كأساليب جديدة لتحقيؽ األىداؼ .     كا 

االحتفاظالتطوٌرإدارةاألداء
 بالموظفٌن

 ومكافأتهم

 

 لبلبل

 

 

 

إدارةأفضل

للموارد

 البشرٌة

إدارة

 األعمال

عالقات

الموظفٌن

 واالتصاالت

الموارد

البشرٌة

 والمحاسبة

 معلومات
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لتفكؽ ديات كالمياـ الصعبة كاعتبارىا فرصان ال تكرر دإثبات الذات كتحقيؽ اقبكؿ التح -
 كالتميز.   

 

 اآلتي :  (2005، )عقيمي كما ذكر
  العمؿ عمى تحقيؽ الكفاية ادإنتاجية ، كذلؾ بدمج المكارد البشرية مع المكارد المادية التي  -

 تمتمكيا المنظمة .
بحيث تحقؽ المنظمة مخرجات كفاءات عالية مف حيث تحقيؽ الفعالية في األداء التنظيمي  -

  الكميات كالمكاصفات كبأقؿ تكمفة ، كذلؾ حتى تساعد عمى بقاء كاستمرار المنظمة .
فيما يرل الباحث أف المكارد البشرية مف خالؿ احتكاكيا المباشر مع األفراد العامميف يجب أف 

 تنظر الي الخصائص اآلتية :
 التطكرات الحديثة المعتمدة عمى التكنكلكجيا ادإبداعية كادإبتكارية .مدل مكاكبة المكظؼ  -
 تطكير القدرات المعرفية .المحافظة عمى الخبرات كالميارات القديمة كالبناء عمييا في  -
التميز بالمركنة الكافية في مكاجية صعكبات العمؿ كتحقيؽ رصيد عالي كمما تكفرت  -

  ية كبكقت كجيد كتكاليؼ أقؿ .الفرصة لزيالدة ادإنتاجية بجكدة عال

 أىداف الموارد البشرية : .2.1.4
تتنكع األىداؼ الدقيقة دإدارة المكارد البشرية مف منظمة إلى أخرل، كتعتمد عمى مرحمة التطكير 
الخاصة التي تعيشيا المنظمة، كعمى ذلؾ يتـ عمى سبيؿ المثاؿ النظر إلى الشخص المسئكؿ 

الذم يعتني بالجانب ادإدارم مف إدارة األشخاص مثؿ عف المكارد البشرية عمى أنو الشخص 
إعداد عقكد العمؿ كاالحتفاظ بممفات المكظفيف، كما إلى ذلؾ، عمى الجانب اآلخر تمامان مف 
ذلؾ يتـ النظر إلى الشخص المسئكؿ عف المكارد البشرية عمى أنو جزء متكامؿ كحيكم مف 

ارد البشرية تعد كثيرة كمتنكعة ) عممية التخطيط لمعمؿ كلذا فإف أىداؼ إدارة المك 
 ( .12: 2006كشكام،

 ( . 103-108:  2000)السالـ كصالح،: تحديد األىداف عمى النحو التالي ويمكن -

الحصكؿ عمى األفراد األكفاء لمعمؿ في مختمؼ الكظائؼ مف أجؿ إنتاج السمع كالخدمات  -1
 بأحسف الطرؽ كأقؿ التكاليؼ .

العامميف في إنتاج السمع أك الخدمات كفؽ المعايير الكمية االستفادة القصكل مف جيكد  -2
 كالنكعية المحددة سمفان .

 تحقيؽ انتماء ككالء األفراد لممنظمة كالمحافظة عمى رغبتيـ في العمؿ فييا كزيادتيا . -3
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 تنمية قدرات العامميف مف خالؿ تدريبيـ لمكاجية التغيرات التكنكلكجية كادإدارية في البيئة . -4
ركؼ عمؿ جيدة تمكف العامميف مف أداء عمميـ بصكرة جيدة، كتزيد مف إنتاجيتيـ إيجاد ظ -5

 كمكاسبيـ المادية .
إيجاد سياسات مكضكعية تمنع سكء استخداـ العامميف كتتفادل المياـ التي تعرضيـ  -6

 لألخطار غير الضركرية .
كالترقي في إتاحة الفرصة لمعامميف أف يجدكا فرص عمؿ جيدة كأف تتاح ليـ فرص التقدـ  -7

 المنظمة عندما يصبحكف مؤىميف لذلؾ .
 تكفير ضماف اجتماعي كصحي جيد لمعامميف. -8

 وتنقسم الي :    
 أىداف خاصة باألفراد :* 
 كميارات عالية . اتتكفر أفراد بكفاء -
 تكفير السمع كالخدمات بأقؿ تكاليؼ كجكدة عالية . -
 كمان كنكعان .كفرة الخدمات كالسمع بالجكدة كالمقاييس المعركفة  -
 االنتماء كالكالء لممؤسسة بقدر االىتماـ باألفراد كرعايتيـ في جميع المجاالت . -

 أىداف خاصة بالمؤسسة :* 
 تكفير بيئة عمؿ مناسبة تساعد الفرد عمى ادإنتاج . -
 تكفير ادإمكانيات كاالحتياجات الضركرية كاليامة لالرتقاء بسير العمؿ . -
 .لتدريب كالتطكير كتحفيز األفراد ادإدارية كاالقياـ بمتطمبات العممية  -
  المحافظة عمى الصحة كالسالمة العامة . -

 وظائف إدارة الموارد البشرية: .2.1.5
تتعدد كظائؼ إدارة المكارد البشرية داخؿ المنظمة، كأيضا تتطكر تبعان لمتغيرات البيئية       

الكظائؼ ليست بمعزؿ عدف  الداخمية كالخارجية، التي تكاجو كافة منظمات األعماؿ، كتمؾ
بعضيا، حيث إف كظائؼ إدارة المكارد البشرية متداخمة، كيكمؿ كؿ منيا اآلخر، كفشؿ أحدىا 

 يؤثر عمى الكظائؼ األخرل، ك فيما يمي تعريفات تمؾ الكظائؼ :
: ىي عممية جمع معمكمات عف كؿ كظيفية بغرض التعرؼ عمى الكصؼ  تحميل الوظائف -1

الكاجبات كالمسؤكليات كظركؼ العمؿ ، كعمى المكاصفات الكظيفية الكظيفي المتمثؿ في 
المتمثمة فدم الميارات كالخبرات كالقدرات الكاجب تكافرىا لدم شاغؿ الكظيفة )جامعة القدس 

 ( . 44: 1998المفتكحة، 
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: تحديد االحتياجات المستقبمية مف المكارد البشرية كمان كنكعان مف  تخطيط الموارد البشرية  -2
 .( 44: 2003مب عمى المكارد)عباس، خالؿ التنبؤ بالحاجة أك الط

 

 

 

 

 

 

 
 

 البشرية المكارد تخطيط عممية ،خطكات(2/2) رقـ شكؿ
 دإدارة المكارد البشرية النمكذجية، الرياض. ي(، المدخؿ المين2011:: )المعشكؽ، منصكرممرجعال

: ىك عممية استمالة كجذب مجمكعة كافية مف األفراد يككنكف القاعدة التي يمكف  الستقطابا -3
 (81: 2006منيا اختيار أك انتقاء أصمح األفراد لمؿء الكظائؼ الشاغرة )السالـ، كصالح، 

فراد الذيف تتكفر لدييـ المؤىالت المطمكبة : عممية انتقاء األ اختيار وتعيين الموارد البشرية -4
 ( .Mondy&Noe, 2005: 162كالمناسبة لشغؿ كظائؼ معينة )

: عممية اكتساب العامميف الميارات كالمعارؼ كاالتجاىات االيجابية  تدريب وتطوير العاممين -5
ء المرتبطة بكظائفيـ لممساىمة في تصحيح االنحرافات في األداء الحالي أك تحسيف األدا

 (.45: 2003المستقبمي )عباس، 
: نظاـ لمراجعة كتقييـ أداء الميمات لمفرد أك لفرؽ العمؿ، كىي مقارنة بيف تقييم األداء -6

 (Mondy&Noe, 2005: 252مستكم األداء الحقيقي كاألداء المطمكب كالمفترض .)
تطكرىـ  : الجيكد الرسمية كالنظامية التي تساعد العامميف في التخطيط والتطوير الميني -7

كتقدميـ باعتبارىـ مكردان حيكيان في المنظمة، كىذه البرامج تتيح الفرصة لمعامميف لمترقية إلى 
 ( .45: 2003عباس، (المكقع األعمى أك إثراء كظائفيـ الحالية 
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: تشمؿ التعكيضات المالية المباشرة مثؿ األجكر التي يحصؿ عمييا  التعويضات والمنافع -8
لمكافآت كالحكافز، التعكيضات المالية الغير مباشرة مثؿ التعكيضات المكظؼ مقابؿ عممو، ا

التطكعية أك المنصكص عمييا قانكنان، كالمنافع المادية مثؿ الضماف االجتماعي كتعكيض 
إصابات العمؿ كاالستغناء عف المكظؼ، كالمنافع الغير مادية مثؿ الرضا الكظيفي كالرضا 

 (Mondy&Noe,2005 :285الناتج عف بيئة العمؿ .)
: ىي السياسات المصممة لتكفير الحاجات ادإنسانية كاالجتماعية لمعامميف في  عالقة العمل -9

قامة االتصاالت كالتفاعالت السممية بينيـ كبيف ادإدارة مف جية كبينيـ كبيف  المنظمة، كا 
 ( .46: 2003النقابات العمالية مف الجية األخرل)عباس،

: تعنى إدارة المكارد البشرية في المؤسسة بتكفير ظركؼ عمؿ مناسبة  الصحة والسالمة -10
تمنع مف كقكع أخطار تيدد صحة المكظفيف كسالمتيـ، كتستمد ىذه العناية قكاميا مف عامؿ 
أخالقي غايتو المحافظة عمى العنصر البشرم كتجنب الحكادث كادإصابات التي تعرض 

ف استمرار نشاط المؤسسة كتستمد قكاميا حياتو لمخطر، كتكفير شركط عمؿ صحية تضم
 ( .327: 2000كذلؾ مف عامؿ التكمفة )أبك شيخو، 

 :مما تقدم يالحظ أن أنشطة الموارد البشرية تتوزع عمى أربع محاور 

 (34: 2010جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى ما ذكره أبكشيخة، ):  رجعالم

 
 . (34: 2010)أبو شيخو، جدول محاور أنشطة الموارد البشرية كما ذكرىا 

كيتضمف تخطيط المتكارد البشرية كتحميؿ الحصكؿ عمى المكارد البشرية،  المحور األول
 كتصميـ الكظائؼ كاالختيار كاالنتقاء .

 مكافأة المكارد البشرية كالتعكيض كخدمات المكظؼ . المحور الثاني

تنمية المكارد البشرية : كيتضمف التدريب كالتنمية، كتخطيط كتنمية السمؾ  المحور الثالث
 الكظيفي، كانضباط العامميف .

صيانة المكارد البشرية: كيتضمف العالقات العمالية، كالمساكمات الجماعية،  الرابع المحور
 كالسالمة المينية.         
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أف نجاح المؤسسات أك الكزارات في تقديـ أفضؿ جكدة  عمى كل ما ذكر يرى الباحث وبناءً 
ممكنة مف ادإدارة كالخدمات المقدمة ىي بإتباع الطرؽ الصحيحة كالسميمة في تطبيؽ كظائؼ 

بالكسائؿ العممية كادإدارية الصحية ، كىي في المقاـ األكؿ تعتبر نجاح  إدارة المكارد البشرية
حرصت عمى إتباع الخطط كاألنظمة السميمة دكف تحيز  لممؤسسة مف بدايتيا حتى نيايتيا ألنيا

 ألحد .

  -تحميل وتخطيط وظائف إدارة الموارد البشرية: .2.1.6
 االستقطاب واالختيار والتعيين :أواًل: 

يتمثؿ الغرض مف تخطيط المكارد البشرية ، كما ذكر سابقان في تحديد احتياجات المنظمة مف 
تبدأ المنظمة في السعي لتكفير ىذه االحتياجات، فتبدأ  العناصر البشرية، كبمجرد التعرؼ عمييا

مرحمة استقطاب المكارد البشرية كىك نشاط يعمؿ عمى التقاء العرض كالطمب عمى العمالة ) 
 (. 231:  2006المرسي،

كتتأثر سياسة استقطاب كجذب المكارد البشرية كتحديد أم مف المصادر يمكنيا التركيز عميو 
 (.106-108: 2006بالعديد مف العكامؿ كىي: ) عباس، حاليان أك مستقالن 

: فالمنظمة التي تركز عمى إستراتيجية الكمفة األدنى فيي تسعي اإلستراتيجية التنظيمية. أ
لتييئة المكارد البشرية الداخمية عمى عكس تمؾ التي تتبع إستراتيجية التمايز التي تعتمد عمى 

مد عمى العنصر البشرم الكفؤ الذم قد تستجمبو التنكيع في المنتجات أك األسكاؽ كىذا يعت
 المنظمة مف الخارج.

 ) كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية..(. . الخصائص البيئية الداخمية والخارجيةب 
) كالكظائؼ العميا مثالن(.                        خصائص الوظائف المتوفرة في المنظمةج.  

رد البشرية فمنيا المصادر الداخمية كمنيا الخارجية :) كتتعدد مصادر الحصكؿ عمى المكا
 ( .220: 2005برنكطي، 

 : كىي مصادر مف داخؿ المنظمة، كغالبان عف طريؽ الترقية أك النقؿ.المصادر الداخمية -أ
جديد كمف أمثمتيا) العاطمكف : كىي مف خارج المنظمة عف طريؽ تعييف المصادر الخارجية -ب

 لعامميف، الطمبة مف المعاىد كالجامعات(.العمؿ، األفراد اعف 
 ( .114-111: 2006الجدد:) عباس،  مميناستقطاب العا وسائل 

 ادإعالف العادم كااللكتركني. -1
 تكصية العامميف الحاليف. -2
 ككاالت االستخداـ. -3
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 المدارس كالمعاىد المينية كالجامعات. -4
 الجمعيات كالنقابات المينية. -5
 برامج التدريب كالتشغيؿ. -6
 الكفاءة أصحاب عف البحث في تتمثؿ كالتعييف كاالختيار االستقطاب عممية بأف:  الباحث كيرل
 . تخصصاتيـ كيناسب يناسبيـ الذم المكاف في كتعيينيـ المتقدميف بيف مف كاختيارىـ كالخبرة
 االختيار والتعيين:ثانيًا: 

كجبيا تحديد نكعية المكارد  تكضح عممية اختيار المكارد البشرية اآلليات كادإجراءات التي يتـ بم
حؿ ككؿ مرحمة تزكد ادإدارة رايف بعدة ميممية االختيار كالتعالبشرية لعمكـ المنظمة، كتمر ع

بالمعمكمات التي يمكف أف تستفيد منيا، كتعرؼ عممية االختيار كالتعيف بأنيا "عممية انتقاء 
األفراد الذيف تتكفر لدييـ المؤىالت الضركرية كالمناسبة لشغؿ كظائؼ معينة في المنظمة") 

 ( .85: 2006صالح كالسالـ، 
  ( .244: 2004احل التالية: ) برنوطي، وتمر عممية االختيار والتعيين بالمر 

 

 استقباؿ طمبات العمؿ كفرزىا. -1
 االختبارات بمختمؼ أنكاعيا) ذىنية، إدراؾ كمعرفة ، شخصية، نفسية(. -2
 المقابمة. -3
 االختيار األكلي. -4
 القرار النيائي كاالختيار الفعمي. -5
 إجراء الفحص الطبي كقد يجرم في مرحمة االختبارات لككنيا جزء مف الشركط -6

 التفصيمية دإشغاؿ الكظيفة.    
 إصدار أمر التعييف. -7

كىناؾ بعض المنظمات تتبع سياسة الفترة التجريبية كبأف يخضع الفرد لمدة قد تصؿ لسنة تحت 
االختبار كالمالحظة مف قبؿ رئيسو المباشر كفي نياية الفترة يقدـ رئيسو المباشر تقريران نيائيان 

 ( .96: 2006يحدد فيو مدم كفاءة المكظؼ ليتـ تثبيتو كتمكينو) صالح كالسالـ، 
 ( .316: 2005)عقيمي،  ية وحساسة في االختيار والتعيين:سائل جوىر وىناك م 

 المكضكعية كعدـ التحيز . -1
 عدـ السرعة. -2
 تكحيد إجراءات االختيار كالتعييف. -3
 كفرة المستقطبيف المتقدميف لمتكظيؼ. -4
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سة فمف خالليا ف عممية االستقطاب كاالختيار كالتعييف عممية ىامة ألم مؤسأكيتضح مما ذكر 
، لذلؾ يقكؿ المدير التنفيذم دإحدل الشركات ، أك خسارتيا كأفالسيا رفعة المؤسسةتككف 

األمريكية الضخمة " أعتقد أف المعبة الكحيدة اآلف ىي لعبة األفراد فإذا تمكنت مف الحصكؿ 
، كلكف إذا فشمت في المناسب فمف تككف ىناؾ مشكمة بعدعمى الشخص المناسب في المكاف 

غير مناسب في كظيفة ما فمف يككف باستطاعة أم إدارة عمى كجو  ذلؾ أم كضعت رجالن 
 ( .83-82: 2000. )السالـ، مؤيد سعيد كصالح، عادؿ حرحكش، المنظمةاألرض أف تنقذ 

التخطيط ذا ما تمت حسب كاقع إف عممية االستقطاب كاالختيار كالتعييف أ يرى الباحث
ات المتكفرة لدييا ، سينتج عنيا احتيار عمى المعطيات كالمعمكم كاحتياجات المؤسسة بناءن 

النظـ ؾ يجب عمى المؤسسات إتباع ادإجراءات ك سسة ، فمذلؤ ات عممية كازنة تخدـ عمؿ المءكفا
 دافيا .يثة التي تساعد في الكصكؿ الي ادإحتياجات الالزمة كالتي تخدـ المؤسسة كتحقؽ أىالحد

 تدريب وتنمية الموارد البشرية:ثالثًا: 
ال شؾ أف التحديات المحيطة بالمنظمة كالمتغيرات التكنكلكجية تزيد مف أىمية قياـ المنظمات 
بإجراء  العديد مف البرامج التدريبية، حيث يحتؿ التدريب مكانة ىامة بيف األنشطة ادإدارية 

مف اليادفة إلى رفع الكفاءة ادإنتاجية كالخدمية، كتحسيف أساليب العمؿ، كىذه المكانة نابعة 
ادإيماف الفعاؿ الذم يمعبو التدريب في تطكير كتنمية الكفاءات البشرية، مما يساعد عمى تحقيؽ 

 ( .13:  2006أىداؼ المنظمة بفاعمية ككفاءة )العزاكم، 
فالميمة األساسية لمتدريب ىي أساسان تخصيب عقكؿ المتدربيف كتكسيع آفاقيـ كمداركيـ، بما 

دإدراؾ المستنير، لمكشؼ عف الظركؼ كاآلثار المترتبة عمى يساعد عمى عمؽ الفكر كيكسبيـ ا
تصرفاتيـ، كما أف التدريب عامؿ ميـ في إثارة اليقظة في األفراد، كتكجيو االىتماـ إلى المسائؿ 
الكبرل، كغض النظر عف األخطاء الطفيفة التي يتعرض ليا الفرد عند ممارستو أم 

 ( .10: 2009عمؿ)الصيرفي، 
 مفيوم التدريب: -1

تعددت التعاريؼ لمفيكـ التدريب، كىذا نظران الختالؼ كجيات نظر الكتاب المعرفيف لو، 
 كسنركز عمي البعض، كمنيا:

التدريب ىك إعداد الفرد كتدريبو عمى عمؿ معيف، لتزكيده بالميارات كالخبرات التي تجعمو جديران 
ؿ رفع مستكل كفاءتو بيذا العمؿ، ككذلؾ إكسابو المعارؼ كالمعمكمات التي تنقصو مف أج

 (2008:12ادإنتاجية كزيادة إنتاجيتو في المؤسسة)الشيخ، 
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ككذلؾ يعرَّؼ التدريب بأنو إكساب المكارد البشرية الميارات كالمعارؼ الحالية كالمستقبمية لتغيير 
: 2006اتجاىاتيـ كسمككياتيـ بما ينسجـ مع إستراتيجية المنظمة كالمتغيرات البيئية)عباس، 

187). 
فالتدريب ىك العممية التي مف خالليا يتـ صناعة العامميف الميرة، مف خالؿ التدريب العممي 
عمى الممارسات التي مف المتكقع استخداميا في أداء األعماؿ المككمة إلييـ حاليا، أك التي 

 ( .Van Eerde& Other,2008:63ستككؿ إلييـ مستقبميا) 
تنمية  مكظؼ بناءان عمىصقؿ شخصية الل لمستمرةا عمميةال: أف التدريب ىك يرى الباحثك

يستخدميا في القياـ بعمؿ ما ييدؼ إلي تحقيؽ ك  يحتاجيا التي المختمفة القدرات كالميارات
 اؼ المؤسسة كتحسف جكدة األداء . أىد

 أىمية التدريب: -2
يمعب العنصر البشرم العنصر األساسي في المنظمات في تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا، كىذا بدكره 

عدادىـ إعدادا صحيحان  في سبيؿ تحقيؽ يدفع المنظمة إلي تييئة كتنمية كفاءة المكظفيف كا 
 (.185: 2009لذا تبرز أىمية التدريب مف عدة جكانب ميمة ىي:)الشبمي، أىدافيـ كغاياتيـ

 ب صفة المؤسسات الحديثة التي تسعي إلى التحديث في المجاالت التقنية الحديثة.إف التدري -1
التدريب يحسف مف قدرات الفرد كينمي مياراتو، مما يساىـ في تحسيف المستكل االقتصادم   -2

 كاالجتماعي لمفرد كزيادة األماف الكظيفي.
 زيادة درجة المنافسة تقتضي المزيد مف التدريب لممكظفيف. -3
 يعمؿ عمى تحسيف جكدة المنتجات كتقديـ أفضؿ خدمة لمعمالء. التدريب -4

 أنواع التدريب: -3
 تتعدد أنكاع التدريب كتختمؼ باختالؼ سياسة المنظمة، كيمكف إبراز أىميا عمى النحكالتالي:

 (145-2002:143:) السالـ، كصالح، التدريب أثناء العمل وخارج العمل -1
 التدريب أثناء العمل: . أ

يتـ في مكقع العمؿ، كالنكع الحالي مف التدريب ينتشر في المجاؿ الصناعي بكثرة، كالتدريب ىنا 
كسبب ذلؾ أف الصناعة تتصؼ بسيكلة تعمميا في فترة كجيزة، كيتميز ىذا األسمكب بأف 
مسئكلية التدريب تتركز في شخص كاحد، األمر الذم يزيد مف فاعمية التدريب كاالقتصاد في 

افة إلى أف مف أىـ مزاياه أنو يمارس في مكاف العمؿ الحقيقي، كمف النفقات كاألفراد بادإض
 أساليبو التممذة الصناعية، كالتدكير الكظيفي، كالتدريب المبرمج، كالتكسيع الكظيفي.
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كذلؾ تقكـ المنظمة بإرساؿ مكظفييا لمتدريب في أماكف خارجية  ب. التدريب خارج العمل:
لية مف الميارة ال يمكف تكفيرىا عف طريؽ الكادر األعماؿ مستكيات عاعندما تقتضي بعض 

لدييا، أك لعدـ تكفر  ؼءلعدـ تكفر الجياز التدريبي الك الحالي، كذلؾ إما لضيؽ الكقت أك
 التجييزات الخاصة بذلؾ.

 ( .248: 2004:) العزاكم، التدريب الفردي والتدريب الجماعي -2
رشاده إلى : كىك ييدؼ إلى تنمية ميارة التدريب الفرديأ.  فرد يككف في حاجة إلى تكجييو كا 

 الطريؽ  السميـ كاالتجاه الناجح نحك النيكض بأعباء عممو كمسئكلياتو.
 : كييدؼ إلى تنمية األفراد بصكرة جماعية.التدريب الجماعيب. 
 ( .223:  2010) اسماعيؿ، :التدريب من حيث مجال التدريب -3

كتساب مينة معينة عف طريؽ مراكز التدريب الصناعي : كىك تأىيؿ المتدرب الالتدريب الميني
 أك المينية كميكانيكا السيارات أك الحدادة كغيرىا.

أ. التدريب التخصصي: كىك تدريب الفرد عمى تخصص معيف كيتـ تطكير أداءه في نفس 
 مجاؿ التخصص.

صابات العمؿ.  ب. التدريب عمى طريؽ األمف كالسالمة كتجنب حكادث كا 
 ادإدارم كادإشرافي بيدؼ إكساب األفراد ميارات في مجاؿ ادإدارة كادإشراؼ.ج. التدريب 

 مراحل التدريب: -4
يمثؿ التدريب أىمية كبيرة خاصة في ظؿ التغيرات االقتصادية، كاالجتماعية، كالتكنكلكجية، 
كالتي تؤثر بدرجة كبيرة عمى أىداؼ كاستراتيجيات المنظمة، كمف الناحية األخرل فإف ىذه 
التغيرات يمكف أف تؤدم إلى تقادـ الميارات التي تـ تعمميا في كقت قصير، أيضا فإف التغيرات 

حسف، مياراتو كاكتساب ميارات جديدة ) التنظيمية كالتكسعات، تزيد مف حاجة الفرد لتحديث
163:2005). 

 وفيما يمي مراحل العممية التدريبية :

مرحمة تحديد االحتياجات التدريبيةأواًل:  كتحديد االحتياجات التدريبية يعني "عممية تحميؿ :
مجاالت عدـ التكازف بيف األداء المستيدؼ كاألداء الحالي مف ناحية كالفرص التدريبية 

 ( .212:  2005المتاحة)تكفيؽ، 
يمثؿ تحديد االحتياجات التدريبية العنصر الرئيسي كالييكمي في صناعة التدريب، حيث يقـك 

العممية التدريبية كتنمية المكارد البشرية، فأم خمؿ بيذا الييكؿ سيطيح بجميع عميو جميع دعائـ 
الجيكد التي تبذليا المنشأة مف أجؿ االرتقاء بمستكل ميارات ككفاءات العامميف بيا، فضال عف 
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أف إصالح أك صيانة ىذا الييكؿ غالبا ما تككف بصعكبة ال يفيد معيا الترميـ بقدر ما يتطمب 
 (.264: 2005ة البناء )تكفيؽ، األمر إعاد
مرحمة تصميم البرنامج التدريبيثانيًا:  تعتبر االحتياجات التدريبية بمثابة الركيزة التي تقـك :

عمييا عممية تصميـ البرامج التدريبية التي تتكفؿ بإحداث التغيرات التي عبرت عنيا 
أ المخطط التدريبي في تصميـ االحتياجات التدريبية، فبعد تحديد االحتياجات التدريبية يبد

البرامج التدريبية بطريقة تحقؽ األىداؼ المنشكدة، كتتضمف عممية تصميـ البرامج التدريبية 
 عدة إجراءات تتمثؿ في:

0 تحديد المكضكعات الدقيقة المطمكب التدريب عمييا، كيقصد بيا المحتكل الذم يجب أف .
 يد االحتياجات التدريبية تشتمؿ عميو البرامج التدريبية بناء عمى تحد

. تحديد درجة العمؽ كالشمكؿ في عرض المكضكعات، أم المدل الذم ييدؼ إليو البرنامج  2
التدريبي في عرض المكضكعات، كيتكقؼ ذلؾ عمى العكامؿ اآلتية: )المستكل الكظيفي كالعممي 

مشكالت التي لممتدربيف، كمتطمبات الكظيفة الحالية، كدرجة التخصص الكظيفي، كنكعية ال
 يعاني منيا المتدربكف في العمؿ(.

. تحديد تتابع المكضكعات في البرنامج التدريبي، كتقكـ فكرة التتابع عمى اعتبار أف البرنامج  3
 التدريبي كحدة متكاممة، تقسـ إلى كحدات فرعية 

 المقترح . البرنامجتقييـ التدريب كنشرة عف كمكاد  (لممدربيف كلممتدربيف ). إعداد مكاد التدريب 4
 . استقطاب المدربيف المناسبيف . 5
 .. اختيار أسمكب التدريب المناسب  6
  . تحديد مكاف التدريب . 7
  Armstrong,2001:549).-99:  2010عبدالرحمف، تكفير مستمزمات البرنامج التدريبي) .8

 مرحمة تنفيذ البرنامج التدريبي:ثالتًا: 
يذا البرنامج، كسكاء كاف ىذا البرنامج داخؿ لتنفيذ اليمي مرحمة التصميـ لبرنامج التدريب مرحمة 

المنظمة أـ خارجيا، فعمى مدير التدريب ادإشراؼ عمى التنفيذ، كالتأكد مف أف التصميـ الذم 
 2010كضعو أمكف تنفيذه، كيتضمف تنفيذ التدريب أنشطة ىامة كضحيا كال )عبدالرحمف، 

 (.271: 2007؛ السيد ؛ 472: 2009؛ عقيمي، 99:
: كضع الجدكؿ الزمني لتنفيذ البرنامج، كترتيب مكاف كقاعات التدريب، كالمتابعة اليكمية  ىيك

لسير البرنامج، كضركرة أف يتناسب حجـ المتدربيف مع الطريقة المستخدمة في التدريب، 
، فكثيران ما فشمت برامج تدريبية لعدـ كضركرة إشراؾ الرؤساء مع المرؤكسيف في برامج التدريب

إمكانية تطبيؽ ما تعممو المتدربكف عند عكدتيـ إلى أعماليـ، كتكفر الرغبة لدل الفرد لمتدريب، 
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ال كانت ىناؾ مقاكمة شديدة لمبرنامج التدريبي، كالعمؿ عمى تشجيع ركح العمؿ الجماعي  كا 
مع المتدربيف، كالتنظيـ الجيد لكؿ عناصر كتبادؿ اآلراء بيف المتدربيف، كاالتصاالت الفاعمة 

البرنامج التدريبي، تكفير التغذية العكسية لممتدربيف عف مدل تقدميـ، لتشجيعيـ عمى التحكؿ 
 إلى السمكؾ المرغكب كاالستمرار فيو .

بأف التدريب بمراحمو المختمفة تيدؼ إلي اطالع المكظفيف عمى أىداؼ  الباحث فيما يرى
المؤسسة ادإستراتيجية ككيفية تحقيقيا كالعمؿ عمى إكساب المكظفيف الميارات كالمعارؼ 

، كيتضح أف تحقيؽ األىداؼ المشتركة كاالتجاىات االيجابية المرتبطة بكظائفيـ لمعمؿ عمى
العممية كالخبرات التراكمية إلي تحديد االحتياجات التدريبية الكزارات تعكؼ مف خالؿ التجربة 

كالتي تيتـ بتطكير أداء المكظفيف فييا ، فتشكؿ مف خالؿ كحدة الجكدة كالتدريب تحديد القدر 
الكافي مف التدريب كأنكاعو سكاء كاف داخمي أـ خارجي كرصد المشكالت التي تصاحب األداء 

البحث في كيفية إشباع االحتياجات التدريبية الفعمية  بشكؿ مستمر كالتي مف خالليا يتـ
لممكظفيف كعمييا يتكقؼ نجاح برامجيا التدريبية في الكصكؿ إلي تأىيؿ قدرات المكظؼ لمكظيفة 

 مؼ بيا كأدائيا بالشكؿ المطمكب .المك
 تقييم األداء:رابعًا: 

إف تقييـ األداء ىي عممية تقكـ بيا إدارة المكارد البشرية أك المديركف في المؤسسة لتحديد 
كتقدير كتقييـ كتسجيؿ أداء كسمكؾ العامميف الحقيقي في الكظيفة كتأخذ ىذه العممية طابعان 
 رسميان يقيـ بو سمكؾ العامميف المرتبط بالكظيفة لمحاكلة الكقكؼ عمى أسباب أدائيـ الحالي،

 (.72: 2008كلمعالجة نكاحي النقص كالضعؼ فيو كتحسينو مستقبالن)درة كالصباغ، 
كيعتبر تقييـ األداء الكصؼ المنظـ لنكاحي القكة كالضعؼ المرتبطة بالكظيفة سكاء بصكرة    

فردية أك جماعية بما يخدـ غرضيف أساسييف في المنظمات، تطكير أداء العامميف بالكظيفة 
اد المديريف كالعامميف بالمعمكمات الالزمة التخاذ القرارات، كمف ثـ نجد أف بادإضافة إلي إمد

عممية تقييـ األداء تشير إلي تمؾ الكظيفة المستمرة كاألساسية مف كظائؼ إدارة المكارد البشرية 
التي تسعي إلي معرفة نقاط القكة كالضعؼ لألداء الجماعي أك الفردم خالؿ فترة معينة كالحكـ 

اء لبياف مدل التقدـ في العمؿ، بيدؼ تكفير األساس المكضكعي التخاذ القرارات عمى األد
 ( .167: 2007المتعمقة بالكثير مف سياسات المكارد البشرية في المنظمة)المغربي، 

 مفيوم تقييم األداء: -1
 

رة اب اصطالحات كثيرة لمداللة عمي تقييـ األداء فتارة سمي بتقييـ األداء كتالقد استخدـ الكتٌ 
 (.187: 2001أخرل بقياس الكفاءة كآخركف يسمكنيا بتقييـ الكفاءة )ركزيمؼ، 



 مدراسةاإلطار النظري ل

34 

 

 الثانيالفصل 

فيعرؼ بأنو" عممية قياس مكضكعية لحجـ كمستكل ما تـ إنجازىبالمقارنة مع المطمكب إنجازه 
 ( .87:  2005كمان كنكعان") شاكيش، 
ر في خصائص الفرد لقياس كتقييـ التأثيتقييـ األداء بأنيا "نظاـ رسمي كما تـ كصؼ عممية 

الفرد كالسمككية كمحاكلة التعرؼ عمى احتمالية تكرار نفس األداء كالسمكؾ في المستقبؿ دإفادة  األدائية
 ( 199:  2005كالمنظمة كالمجتمع")الييتي، 

كمف التعاريؼ الشاممة لتقييـ األداء أنو" عبارة عف تقرير دكرم يبيف مستكل أداء الفرد كنكع 
ميمات ككاجبات الكظيفة المنكطة بو، فيك يساعد المسئكليف عمى معرفة  سمككو مقارنة مع

 (127: 2004جكانب الضعؼ كالقكة في نشاط ذلؾ الفرد) صالح، 
: أف عممية تقييـ األداء ىي عبارة عف دراسة الكاقع الحالي لمفرد في الكظيفة التي ويرى الباحث

نقاط الضعؼ كالبناء عمى نقاط  قكيةت القكة كالضعؼ في مكقعة بيدؼلتحديد جكانب  يمارسيا
 القكة كمدل االستجابة لعممية التطكير خالؿ المدة الزمنية المحددة . 

 : أىمية تقييم األداء -2
 : 2004الشريؼ، (إف لتقييـ األداء فكائد عديدة سكاء لممؤسسة أك لمعامميف بيا كمف أىميا

178.) 
ف، كيمكف أف يككف مدخال دإعادة الكشؼ عف القدرات كالطاقات الكامنة لدل العاممي -1

 تقسيـ العمؿ كتكزيع المسؤكليات كاألدكار.
تسيـ عممية تقييـ األداء في تحسيف كتطكير أداء العامميف، فيك يعاكف الرؤساء كالقادة  -2

 في اكتشاؼ جكانب الضعؼ كالقصكر في كفاءة العامميف كالعمؿ عمى تقكيتيا.
: 2006أن ىناك العديد من الفوائد التي تحققيا عممية تقييم األداء)عباس،  (عباس)ويضيف

87).  
يكشؼ تقييـ األداء عف قدرات العامميف كبالتالي يتـ ترقيتيـ إلي كظائؼ أعمي كما يساعد  -1

 عمى نقؿ الفرد إلي الكظيفة التي تناسبو.
لمعامميف مف خالؿ المعمكمات التي يؤدم تقييـ األداء إلي اقتراح المكافآت المالية المناسبة  -2

 يتـ الحصكؿ عمييا مف عممية تقييـ األداء.
يعتبر مف األساليب األساسية التي تستخدـ في الكشؼ عف الحاجات التدريبية كبالتالي  -3

 تحديد أنكاع برامج التدريب كالتطكير لالزمة . 
ألم مؤسسة كانت، كاليـك كمف خالؿ ما تقدـ تعتبر عممية تقييـ األداء عممية ميمة بالنسبة 

سعت الكزارات الفمسطينية لتصميـ نماذج خاصة بالتقييـ ترتبط بالكصؼ الكظيفي لكؿ كظيفة، 
بحيث تككف متناسبة مع تخصص المكظؼ في الكزارة ، كمف خالؿ ذلؾ تعرؼ الكزارة مدل 
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ير كمعالجة النجاح أك ادإخفاؽ في عمميا كمستكل أداء مكظفييا لتحديد برامج التدريب كالتطك 
مكاطف الخمؿ، كما يمكف التعرؼ عمى قدرات المكظفيف لدييا كمدل االستفادة مف برامج التدريب 
كادإمكانات التي تسعى إلي تكفيرىا، كمدل سعييـ لتحقيؽ األىداؼ بأقؿ كقت كجيد كتكاليؼ 

 عمى الكزارة .
 

 تمر عممية تقييم األداء بالعديد من الخطوات وىي عمي النحو التالي: 
 : كيتـ ذلؾ بحصر كتحديد األعماؿ المطمكب تنفيذىا، كتحديدتحديد العمل المطموب -

إجراءات كسياسات العمؿ لتحديد كيفية أداء العمؿ كدراسة العمؿ كظركؼ العمؿ ، كالتعرؼ 
عمي جكانب العمؿ المختمفة مف حيث الكاجبات كالمسئكليات التي يمتـز بيا شاغؿ 

 ( .289: 2006الكظيفة)ماىر، 
: فيي تعتبر األرضية التي ينطمؽ منيا أصحاب العالقة في تحيد معايير تقييم األداء -

التقييـ مف رؤساء كمرؤكسيف، كمعايير األداء مختمفة منيا ما يتعمؽ بالشخصية كمنيا ما 
 ( .2008:261يتعمؽ بادإنجازات)درة كالصباغ، 

: كيجب التنكع في المصادر فمكؿ مصدر تحديد مصادر جمع البيانات الخاصة بالتقييم -
 ( .102: 2005مزاياه كعيكبو)شاكيش، 

: كيجب تحديد األسمكب المناسب فيناؾ أساليب تقارف أداء تحديد أساليب تقييم األداء -
العامميف مع آخريف كطرؽ كأساليب تقارنيـ مع معايير كأدكات كطرؽ تقارف أداء العامميف مع 
األىداؼ، كقد تـ تقسيـ أساليب التقييـ إلى أساليب تقميدية كأساليب حديثو)دره كالصباغ، 

2008 :274.) 
عممية التقييـ في بعض المؤسسات عادةن مرة كؿ سنة كقد تقكـ  : يتـ تنفيذتنفيذ التقييم -

بعض المؤسسات بتقييـ أداء العامميف أكثر مف مرة في السنة إما عمى أساس نصؼ سنكم أك 
ربعي كذلؾ حسب فمسفة المؤسسة كأىداؼ التقييـ كمدل الفائدة مف تمؾ عممية التقييـ إضافة 

 (.190: 2007مفة التقييـ)المغربي، إلي تكرار عممية التقييـ إضافة إلي تك
: تعتبر التغذية الراجعة أىـ ثمار عمميات التقكيـ، حيث أف التغذية الراجعة التغذية الراجعة -

ىي عبارة عف إتاحة الفرصة لممكظؼ ليعرؼ ما إذا كاف أداؤه لعممو صحيحان أك خاطئان، كقد 
ييا المكظؼ أك إيجابية بأف تبيف تككف التغذية الراجعة سمبية أم تبيف النكاحي التي قصر ف

 ( .287: 2008بمكضكعية نكاحي ادإجادة في أداءه)دره كالصباغ، 
: مف الضركرم فتح باب التظمـ أماـ العامميف مف نتائج التقييـ أماـ جيات إجراء التظمم -

 ( .309: 2006إدارية عميا متخصصة في إعادة النظر في ىذه النتائج)ماىر، 
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ييـ األداء عممية ضركرية كىي كاحد مف عممية ادإدارة لألفراد التي تقكـ بيا بأف تق ويرى الباحث
إدارة المكارد البشرية كالتي تعكد بالفائدة الكبيرة عمى المؤسسة حيث تساىـ بكضع الرجؿ 
المناسب في المكاف المناسب بعد معرفة نقاط الضعؼ كالقكة إذا طبقت بنزاىة كشفافية، مع 

رد في مكقعو ليحقؽ أكبر نجاح لممؤسسة ، كما يمكف تالشي الصعاب العمؿ عمى تطكير الف
كالمشكالت التي تكاجو عممية التقييـ بالتعاكف مع ديكاف المكظفيف العاـ في أف تككف نماذج 
التقييـ مصممة حسب التخصصات كطبيعتيا لمعالجة بعض الضعؼ في ادإجراءات كاألنظمة 

 الكزارة .  فيالمتبعة 
 الحوافز والتعويضات:خامسًا: 

 ( بأف الحكافز ىي " المؤثرات كالعكامؿ الخارجية التي تثير الفرد45:  2008)،يرل الييتي 
    يؽ إشباع حاجاتو كرغباتو كتدفعو إلى أداء األعماؿ المككمة إليو بشكؿ أفضؿ عف طر     
 كالمعنكية". المادية    
 ( كلقد عرؼDessler, 2008: 472الحكافز المالية )  بأنيا المكافآت التي تدفع لمعامميف

 الذيف يزيد أدائيـ عف المعدالت المطمكبة .
  ،( أف التحفيز أك ما يعرؼ بنظاـ الحكافز بمثابة المقابؿ 237-236: 1998)كبيف ماىر

لألداء المتميز في العمؿ، كالذم يختمؼ ىنا عف مفيكـ الراتب أك األجرة ، فاألجر ىك 
اضاىا المكظؼ حسب الكظيفة ، أما الحكافز فإنيا تركز عمى مكافأة القيمة المالية التي يتق

 العامميف عند تميزىـ في األداء ، كأف األداء الذم يستحؽ الحافز ىك أداء غير عادم .
( يرل أف التحفيز أك عممية الحفز تقكـ عمى مفيكـ إثارة 191: 2005) المدىكف، أما

 شكؿ أفضؿ . كتكجيو األفراد العامميف ألداء أعماليـ ب
ادإيجابية دإثارة  أف الحكافز كالتعكيضات ىي عبارة عف مجمكعة مف المؤثرات يرى الباحث فيما

 ويستحؽ التقدير كالثناء عمي ك انجاز عمؿ ماء بمستكل أداء عاؿو دكافعو نح المكظؼ كتحريؾ
 ماديان كمعنكيان.

 أنواع الحوافز: .1
 تنمي ركح ادإبداع كالتجديد كتشمؿ عمى :: كىي الحكافز التي أواًل: الحوافز االيجابية

 : ىي الحكافز التي تشبع حاجات الفرد المادية، كىي حكافز مممكسة تتخذ أ . الحوافز المادية
 أشكاالن متنكعة، كاألجر كالعالكات السنكية كالزيادات في األجر لمقابمة الزيادة في نفقات

مكانيات العمؿالمعيشة، كالمشاركة في األرباح، كالمكافآت كاألجك   ر التشجيعية، كظركؼ كا 
 (.140:  2005المادية كساعات العمؿ كالخدمات المختمفة التي تقدميا ادإدارة لمعامميف)عميكه، 

شراؾ العامميف في ادإدارةالحوافز المعنويةب .   : كتشمؿ الترقية كتقدير جيكد العامميف، كا 
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ثراء ال  (. 82:   2006عمؿ)عقيمي،كضماف كاستقرار العمؿ كتفكيض الصالحيات، كا 
 : يقصد بيا عقكبات مختمفة يتـ إيقاعيا عمى المرؤكسيف، قد تؤدم في ثانيًا: الحوافز السمبية

 النتيجة إلى تغيير المكظؼ لمسمكؾ الذم عكقب عميو، أك تحسيف الصكرة المأخكذة عنو،
: 2006كبالتالي تككف دافعان يعمؿ عمى شحف المكظؼ لتحسيف أدائو كتصرفاتو )الدركبي، 

95.) 
 ثالثًا : الحوافز الجماعية :

 تكجو مثؿ ىذه الحكافز لمجمكعة مف العامميف في التنظيـ، يعممكف بشكؿ جماعي في قسـ
 يدؼ بالكصكؿتحقيؽ ال نحكساعد عمى التفاؼ العامميف يمحدد، كىذا النكع مف الحكافز 

 لرفع الكفاءة، كزيادة ادإنتاجية، كتزيد الرقابة الذاتية كتتيح الفرصة لتقديـ اقتراحات العامميف
 (.52:  2000مف أجؿ تحسيف األداء)الخرابشة، 

 رابعًا: الحوافز الفردية :
 ءيرتبط ىذا النكع مف الحكافز بأداء الفرد بشكؿ مباشر كما يرتبط برغبتو في زيارة دخمو لقا

 ، كرغـ كجكد بعض الصعكبات في األخذ بيذا االتجاه في منح الحكافز لعدـ إمكانية وإنتاج
 لتحقيؽ إنياء كسيمة ميمة جد ان فصؿ تأثير العكامؿ األخرل المؤثرة عمى إنتاجية الفرد ، إال

 عمؿ عالية . ةإنتاجي
 خامسًا: حوافز التميز:
التحسيف كالتطكير المستمر لألداء الكظيفي، كاتصالو بالحافز لإلنجاز، يككف ىي محاكلة لضماف 

 ( 50:  2004بناء عمى التمايز في أدائيـ)أبك بكر، حافز التميز دافعان لتشجيع العامميف 
 متطمبات نظام الحوافز الفعال: أواًل: 

 عدالة الحافز ككفايتو. .1
 سيكلة فيـ نظاـ الحافز الذم تقرره المنظمة. .2
 تكجيو الحافز تجاه الحاجات الغير مشبعة كفعالية الحافز في دفع كاستثارة المكظفيف. .3
 ارتباط الحافز بالجيد المبذكؿ في تحقيؽ الحد األمثؿ لألداء. .4
 . أف تكاكب الحكافز المتغيرات االقتصادية كاالجتماعية التي يمر بيا المجتمع، كالتي 5 .2
 كتكقعاتيـ.قد تؤثر عمى حاجات العامميف كرغباتيـ  .3
:  2000)عالقي،ال يدخؿ في تحديد أسمكب التحفيز االعتبارات الشخصية أك المحسكبية.6 .4

361.) 
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 الفوائد والمزايا والخدمات: ثانيًا:
 تسعي المنظمات لالىتماـ ببرامج المنافع كالخدمات ألسباب عديدة كىي: 

رفاىيتيا مف رفاىيتيـ لذا فإف تقديـ  أ. أف قكة ادإدارة كالمنظمة نابعة مف قكة العامميف فييا، كأف
نتاجية المنظمة  الخدمات المتنكعة ليـ تعتبر كسيمة لرفع معنكياتيـ كمف ثـ زيادة إنتاجيتيـ كا 

 بالتالي.
 ب. االحتفاظ باألفراد األكفاء في المنظمة.

 ( .201:  2006) السالـ كصالح،  ج. ال يمكف تجاىؿ المنظمات المنافسة في سكؽ العمؿ.
 العينية منيا: بأن ىناك أنظمة تقميدية شائعة االستخدام لممزايا( برنوطي)كر ويذ
 إجازات بأجر كامؿ) كإجازة مرضية مثالن، إجازة األمكمة أك األبكة(.. أ
 الخدمات الصحية كالتأميف عمى الحياة.. ب
 راتب تقاعدم أك تعكيض نياية الخدمة.. ت
 خدمات النقؿ كالمكاصالت.. ث
 العمؿ.مالبس العمؿ أك مخصصات . ج
 خدمات السكف .. ح
 تكفير بعض منتجات المنظمة لمعامميف.. خ
 خدمات تعميمية .. د
 خدمة إقامة في فنادؽ كشالييات لقضاء ادإجازات.. ذ
 ىدايا عينية في األعياد.. ر
 (294-283: 2001برنكطي، عضكية في نكادم فاخرة). ز

 

 : أما األنظمة غير التقميدية فيي تتمحور في 
 لتشجيع العامميف عمى أف يككف نشاطيـ مكجو لتحسيفأنظمة المشاركة باألرباح: . أ

 أداء كأرباح الشركة كليس مجر العمؿ بنشاط أكبر.
 أنظمة اقتناء أسيـ في الشركة.. ب

كىي بأف تقـك مزايا النكافذ المبكرة لمتقاعد  في مكضكع االتجاىات الحديثة في (ديسمر)كيضيؼ 
ران قبؿ بمكغ السف القانكني لمتقاعد مصاحبان الشركة بإتاحة الفرصة أماـ المكظؼ بأف يتقاعد مبك

نة بادإضافة لمبمغ المحس التنافسيةذلؾ مجمكعة مف الحكافز المالية ، ككذلؾ مزيج مف المزايا 
 .(471: 2003ديسمر، )نقدم مف الماؿ
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 إدارة أنظمة األجور والتعويضات:ثالثًا: 
يشير تعكيض المكظؼ إلى كافة أنكاع األجكر أك العكائد التي يحصؿ عمييا المكظؼ نظير  

 اشتغالو بكظيفة معينة، كىذه التعكيضات تتضمف عنصريف أساسيف ىما:
المدفكعات المالية المباشرة كالتي قد تأخذ شكؿ األجكر كالمرتبات كالحكافز كالعمكالت كاألرباح، 

 المباشرة كالتي تأخذ شكؿ المزايا المالية مثؿ التأميناتكالمدفكعات المالية غير 
 ( . 378:  2003كادإجازات مدفكعة األجر)ديسمر، 

كتعد األجكر كالركاتب جزءان مف نظاـ التعكيضات ادإجمالية التي يتسمميا العاممكف،    
جر كالمككف فالتعكيضات المستممة تتككف مف ثالثة أجزاء أك مككنات، المككف األكؿ الراتب كاأل

الثاني فيك الحكافز المدفكعة كفؽ مستكل أداء العامؿ، في حيف المككف الثالث يتضمف الفكائد 
 (.225:  2006كالخدمات )عباس، 

: إف مف أىـ الصفات التي يجب أف تتصؼ بيا التعكيضات ىي عدالة التعويضاترابعًا: 
األفراد كأصحاب العمؿ، كتكجد تحقيؽ العدالة كذلؾ عبر إيجاد نكع مف التكازف بيف حاجات 

 (.Mondy&Noe,2005:285أربعة أنكاع مف العدالة كىي ) 
: كتتحقؽ مف خالؿ قياـ المنظمة بدفع أجكر لمعامميف فيو بحيث تتماثؿ  العدالة الخارجيةأ . 

مع ما تدفعو شركات مماثمة لمعامميف لدييا كيمارسكف نفس األعماؿ، كتتـ عمميان عف طريؽ 
القياـ بمسح إحصائي لألجكر في سكؽ العمؿ كاستخداـ المعمكمات المتكفرة مف ذلؾ المسح في 

 التيا .تحديد مستكيات األجكر كمعد
: كتتحقؽ عندما يتساكل الدفع لألفراد الذيف يؤدكف أعماؿ مشابية في نفس العدالة الداخميةب . 

الشركة كفؽ عكامؿ الفرد منيا مستكل األداء أك األقدمية، بحيث تتحقؽ مف خالؿ دفع أجكر 
ة عف لمعامميف بشكؿ يعكس اختالؼ القيمة النسبية ألعماليـ ، بحيث تتحقؽ العدالة الداخمي

 ( .174:  2005طريؽ تطكير ىيكؿ لألجكر مبني عمي تقييـ األعماؿ)المدىكف، 

: ك تتحقؽ عندما تقكـ الشركة بدفع أجكر مختمفة ألفراد يؤدكف نفس العمؿ، العدالة الفرديةج . 
كىذا يعكس مميزات خاصة بالفرد ، كخاصة فيما يتعمؽ بإنجازه، كتتحقؽ العدالة عف طريؽ 

امميف بشكؿ عادؿ ، كربط ذلؾ بأجكرىـ كزيادتيا مف حيث مستكل األداء أك المينة تقييـ أداء الع
 ( .268:  2004كاألقدمية . )برنكطي، 

تتحقؽ عندما يتـ مكافأة مجمكعات العمؿ عمى أساس إنتاجية المجمكعة، : عدالة الفريقد. 
مف اعتمادىا عمى  تعتمد ىذه الطريقة عمى ما يحققو الفريؽ أك جماعة العمؿ مف نتائج أكثر
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مستكل األداء الفردم  كتتحقؽ مف خالؿ قياـ المنظمة بدفع أجكر فريؽ العمؿ كمكافأتو كفريؽ 
 (.Mondy&Noe,2005:285). منتج

بأف إتباع أنكاع مف الحكافز ضماف لتشجيع كدعـ الفرد مف ناحية كدعـ  ومن وجية نظر الباحث
فينعكس بشعكر الفرد بالرضا عف األداء، بادإضافة كتشجيع العمؿ الجماعي مف ناحية أخرل ، 

إلي شعكر الفريؽ كمو بالرضا أيضان، خاصة إذا تميزت الحكافز بالعدالة كحفظ الحقكؽ ، إف 
عمى الكجو المطمكب كمف ثـ العمؿ  ولعمؿ بانجاز األعماؿ المككمة إليتكميؼ الفرد أك فريؽ ا

عزز نجاح المؤسسة كيعزز العمؿ الجماعي كيحقؽ عمى تحفيزىـ بأحد أنكاع الحكافز المذككرة  ي
 اليدؼ المراد تحقيقو .

 شروط فعالية التعويضات:خامسًا: 
 لكي تككف التعكيضات ذات قيمة بحيث تحقؽ العدالة كينعكس أثر ذلؾ عمى أداء العامميف

 :ظمة فالبد لمجمكعة مف الشركط كىيبما يحقؽ أىداؼ المن
 العامميف كأدائيـ. . أف ترتبط التعكيضات بحاجات 1
 . أف تمنح لجميع العامميف بدكف استثناء بعدالة كمساكاة كتتطابؽ مع الجيد. 2
 . أف تحدد كفؽ قكل السكؽ كالظركؼ كالبيئة المحيطة االقتصادية كاالجتماعية. 3
 كضع معايير أداء مالئمة لمقياـ باألعماؿ بحيث تعتبر مؤشرات انجاز تحدد التعكيضات كفقيا..  4
 . تحديد مكازنة مرنة تتضمف تسديد التعكيضات في كقتيا المناسب. 5
 . أف تككف الحكافز عمى قدر األداء كمتزامنة معو كضامنة الستمراره كتشكؿ دافعان لو. 6
 . أف تككف الحكافز السمبية عادلة كمتزامنة كفؽ نكع كحجـ السمكؾ كحامية لممؤسسة 7

 لعمؿ.مف السمككيات المخالفة لقكاعد ا     
   مف  . أف يتـ التعريؼ بنظاـ التعكيضات لممكظفيف لكي يعرؼ كؿ مكظؼ ما يحصؿ عميو 8

 تعكيضات مما يرفع مف عنصر التأكد لدل العامميف بخصكص مستقبميـ الكظيفي .     
 ة، كأف تكضع عمى أسس مينية . أف تتمتع التعكيضات بالنزاىة  في التقدير كالكاقعي 9

 ( 51:  2008، كاضحة)بسيسك     
، فربط ي في زيادة مستكل األداء ادإدارمبأف العنصر البشرم ىك العامؿ األساس يرى الباحث

في إدارة المكارد البشرية  ان كأساسي ان ميم ان مثؿ عنصر يمكضكع األداء بعممية الحكافز كالتعكيضات 
تظير أىمية  وعمي ىداؼ المؤسسة، كبناءن كأاالنجاز  حث عمى العمؿ بكفاءة مما يحقؽي، حيث 

ادإدارة الجيدة مف خالؿ قدرتيا عمى تكفير المناخ الكظيفي المناسب كاليادؼ لزيادة كفاءة 
التحديات التي يكاجييا نتيجة  كضماف حقو إزاءالمكظؼ باألماف الكظيفي  ريشعاألداء، مما 

يكفمو مف امتيازات التقمبات كالتغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، كأف طبيعة عممو بما 
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كادإخالص في شكؿ عامؿ استقرار لو كألسرتو ، فيزيد االنتماء كالكالء لممؤسسة ييتمتع بيا 
 . العمؿ

 

 األىمية المتزايدة إلدارة الموارد البشرية : .2.1.7
تنبع أىمية إدارة المكارد البشرية في ككنيا تؤدم دكران رئيسيان في كضع كتنفيذ الخطط 

أف تتكامؿ إستراتيجية المكارد البشرية مع كؿ مف ادإستراتيجية الكمية  ادإستراتيجية، حيث يجب
 ( . 114: 2008لممنظمة كاالستراتيجيات الكظيفية األخرل )درة، كالصباغ ، 

كما اكتسبت إدارة المكارد البشرية أىميتيا مف خالؿ العناية بالعنصر البشرم، باعتباره العامؿ 
شباع حاجاتيـ، كألف الرئيس لزيادة ادإنتاج كلتزايد أ ىمية العالقات ادإنسانية، كتحفيز العامميف، كا 

نجاح كفشؿ كافة المنظمات مرىكف بالعنصر البشرم، بادإضافة إلى أف النفقات التي تتحمميا 
المنظمات لتغطية أجكر كتعكيضات العامميف تشكؿ جزءان كبيران مف نفقاتيا، كلذا فأفضؿ استثمار 

 ( .  13: 2004عامميف)برنكطي، يجب أف يكجو لألفراد ال
كلقد تغيرت النظرة إلى إدارة المكارد البشرية في الكقت الحالي، كأصبحت كاحدة مف أىـ 
الكظائؼ ادإدارية في المنظمات الحديثة ، كىناؾ أسباب كثيرة تفسر التطكر الذم حدث م نظرة 

كاىتماميا المتزايدة بيا ككظيفة  ادإدارة المسئكلة بالمنظمات المعاصرة إلى إدارة المكارد البشرية
: 2003)سمطاف، :ألسباباكمف أىـ ىذه  أيضان كفرع مف فركع عمـ ادإدارة،إدارية متخصصة ك 

29-30 ). 
 التكسع كالتطكر الصناعي الذم تـ في العصر الحديث . -1
 ارتفاع مستكيات التعميـ كزيادة فرص الثقافة العامة أماـ العامميف. -2
   ارتفاع تكمفة العمؿ ادإنساني، حيث تمثؿ األجكر نسبة عالية كمتزايدة مف تكاليؼ ادإنتاج  -3

 في جميع المنظمات .
اتساع نطاؽ التدخؿ الحككمي في عالقات العمؿ بيف العماؿ كأصحاب األعماؿ عف طريؽ  -4

 إصدار القكانيف كالتشريعات العمالية .
ر، كالذم أدم إلى تضخـ المنظمات في مجاالت األعماؿ االتجاه المتزايد نحك الحجـ الكبي -5

 المختمفة كظيكر أشكاؿ حديثة مف المنظمات .
زيادة دكر كأىمية النقابات كالمنظمات العمالية التي تدافع عف حقكؽ العامميف كترعى -6

 .مصالحيـ 
كعييـ ارتفاع مستكم تطمعات العامميف نتيجة الرتفاع مستكيات معيشتيـ كزيادة درجة -7

 كثقافتيـ.
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ا يرجع إلى أن السبب األىم لتطور إدارة الموارد البشرية وازدياد أىميتي()السمميىر بينما ي
  :عاممين رئيسيين، ىما

اكتشاؼ أىمية األداء البشرم كمحدد أساسي لمكفاءة ادإنتاجية، كىذا يعني أف ادإنساف بما  -
يممكو مف كقدرات كما يتمتع بو مف دكافع لمعمؿ ىك العنصر األساسي في تحقيؽ الكفاءة 
ادإنتاجية، كأف اآلالت كالمعدات كالعناصر المادية األخرل ىي في الحقيقة عكامؿ مساعدة  

 لإلنساف . 
اكتشاؼ أىمية كقدرة إدارة المكارد البشرية في تكجيو األداء البشرم كالتأثير عميو بما يحقؽ  -

المزيد مف الكفاءة ادإنتاجية، كىذا يكضح أف إدارة األفراد مدف خالؿ حسف أدائيا لكظائفيا 
ميارة كاالستعداد لمعمؿ تستطيع أف تكفر لممنظمة أفضؿ العناصر البشرية ذات الكفاءة كال

 .الذم يحقؽ قدرة أعمى في زيادة ادإنتاج كتحسيف ادإنتاجية األمر لعطاء،كا
( حيث 4كقاـ السممي بعقد مقارنة بيف إدارة المكارد البشرية قديمان كحديثان كما يكضحيا جدكؿ) 

استطاع السممي أف يمخص المنطؽ األساسي الجديد دإدارة المكارد البشرية في ضركرة احتراـ 
ه شريؾ في قدراتو كطاقاتو بتكظيفيا في مجاالت العمؿ األنسب لو، كاعتبار  ادإنساف كاستثمار

 .(44: 2001السممي، )العمؿ كليس مجرد أجير
كفي ذلؾ فإف مفاىيـ إدارة المكارد البشرية الجديدة تختمؼ جذريان عف مفاىيـ إدارة األفراد أك إدارة 

 المكارد البشرية التقميدية، كذلؾ عمى النحك التالي:
 (مقارنة بين إدارة الموارد البشرية قديمًا وحديثاً 3/2جدول رقم )

 إدارة المكارد البشرية الجديدة إدارة المكارد البشرية التقميدية
 اىتمت بالبناء المادم لإلنساف كقكاه العضمية
 كقدراتو الجسمانية، كمف ثـ ركزت عمى األداء
 اآللي لممياـ التي يكمؼ بيا دكف أف يككف لو

 في التفكير كاتخاذ القرارات .دكر 

مكانياتو في  تيتـ بعقؿ ادإنساف كقدراتو الذىنية كا 
 التفكير كادإبتكار كالمشاركة في حؿ المشاكؿ

 كتحمؿ المسئكليات .

ركزت عمى الجكانب المادية في العمؿ 
Context  Job      . 

كاىتمت بقضايا األجكر كالحكافز المالية 
 لمعمؿ.كتحسيف البيئة المادية 

 كالبحث عماJob Contentتيتـ بمحتكم العمؿ 
 يشحذ القدرات الذىنية لمفرد، كلذا تيتـ بالحكافز
 المعنكية كتمكيف ادإنساف كمنحو الصالحيات

 لممشاركة في تحمؿ المسئكليات .
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اتخذت التنمية البشرية في األساس شكؿ 
التدريب الميني الذم يركز عمى إكساب الفرد 

في  Motor Skillsية يستخدميا ميارات ميكانيك
أداء العمؿ دكف السعي لتنمية الميارات الفكرية 

 أك استثمارىا 

طالؽ لطاقات  التنمية البشرية ىي تنمية إبداعية كا 
التفكير كادإبتكار عند ادإنساف كتنمية العمؿ الجماعي 

 . Team Workكشحذ ركح الفريؽ 

 .( 45( إدارة المكارد البشرية ادإستراتيجية، ،القاىرة، مصر: 2001السممي، عمي، )): المرجع

 :لتي تواجو إدارة الموارد البشريةالتحديات ا .2.1.8
لقد حدثت كثير مف التغيرات في مجاالت العمؿ المختمفة في كقتنا الحاضر، كقد صاحبت ىذه 
التغيرات كثير مف التحديات كالعقبات أماـ إدارة المكارد البشرية لتحقيؽ أىدافيا باتجاه العامميف 

2111)عبدالباقً، :مف ناحية كاتجاه المنظمة مف ناحية أخرم، كمف ىذه التحديات  :013-

018). 
 زيادة االعتماد عمى التكنكلكجيا الحديثة . -1
 التغيرات في تركيب القكم العاممة . -2
 نظـ المعمكمات في إدارة المكارد البشرية . -3
 تغير القيـ كاالتجاىات . -4
 العائد كالتعكيض المادم لمعامميف . -5
 زيادة حجـ القكم العاممة . -6
 التشريعات كالمكائح الحككمية . -7
 المكظفيف المتخصصيف .تزايد كنمك أعداد  -8
 عدـ قدرة المديريف التنفيذييف في ادإدارات المختمفة عمى تقييـ األداء بفاعمية . -9

 تزايد مسئكلية إدارة المكارد البشرية عف ادإنتاجية كالربحية . -10
 زيادة حجـ المنظمات كتعقد عالقات العمؿ . -11
 تزايد عدد الكظائؼ الذىنية مع تناقص في األعماؿ اليدكية . -12
 . حاجة المتزايدة إلى تنمية كتطكير قدرات العامميفال -13

  االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية: .2.1.9
بقصد االستجابة لمتحديات السابؽ ذكرىا، ىناؾ جممة مف ادإجراءات التي ينبغي إتباعيا في إدارة 

 :إيجازىا فيما يميالمكارد البشرية، حتى يمكف االستفادة بشكؿ أكبر مف ىذا المكرد كالتي يمكف 
 (404-400: 2002)نصراهلل،
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 إيجاد ظركؼ عمؿ أفضؿ . -1
لتكظيؼ الفاعؿ لقدامى المكظفيف : حيث يمكف االستفادة منيـ في حؿ مشاكؿ نقص ا -2

سياميـ في تطكير المنظمات نظران لمخبرة التي اكتسبكىا، ككك العمالة،  ف استعداداتيـ كا 
إيجابية في تقبؿ العمؿ فدم ظركؼ التحدم دكف التركيز عمى المادية،  ركاتجاىاتيـ أكث

 بادإضافة إلى التزاميـ بأخالقيات العمؿ أكثر مف الحديثيف .
 تكفير المساكاة لمنساء بشكؿ أكبر في المنظمات . -3
 الحاجة إلى تطكير ميارات العامميف مف خالؿ التدريب . -4
 لنشاطات إدارة المكارد البشرية . مكاصمة التركيز عمى التخطيط االستراتيجي -5
   استخداـ نظاـ معمكمات المكارد البشرية كاالتجاه نحك استخداـ الحاسكب كتكنكلكجيا  -6

 . المعمكمات    
 التركيز عمى التميز وذلك لمنمو والبقاء ومواجية المنافسة والتحديات البيئية وفق ما يمي :* 
 كالجكدة كتفكيض السمطات .تطكير المنتجات كتحسيف الخدمات لمعمالء،  -1
 زيادة مشاركة العامميف في اتخاذ القرار . -2
 تحسيف المنافع كالحكافز . -3
 تكفير االستقرار الكظيفي . -4
 تمثيؿ العامميف في مجالس ادإدارة . -5
 تقييـ أداء العامميف بطرؽ أكثر فاعمية . -6
 .تكفير تدريب مستمر لألفراد طيمة حياتيـ الكظيفية -7

 : لممورد البشري في عصر المعموماتالميارات األساسية  .2.1.10
إف التحكالت الجذرية التي أحدثتيا تكنكلكجيا المعمكمات في عالـ األعماؿ، غيرت كجية النظر 
تجاه العديد مف المفاىيـ كاألساليب كالطرؽ التي تؤدم بيا المياـ، كبطبيعة الحاؿ فإف الميارات 

التحكؿ في الكسائؿ ؾ استجابة ليذا البشرية الالزمة لتأدية ىذه المياـ سكؼ تتغير كذل
فاعتماد الشركات الصناعية مثال عمى تكنكلكجيا المعمكمات، جعميا تحتاج إلى قكة ، كادإمكانات

 ( .163: 2001عاممة جديدة تختمؼ جذريان)عباس، 
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 :لممورد البشريوالجدول التالي يوضح أىم الميارات األساسية 

 لممورد البشري ة ( الميارات األساسي4/2جدول رقم )

 المكونات الميارات السبع

 حؿ المشكالت، البحث، التحميؿ، إدارة المشركع التفكير الناقد كاألفعاؿ)العمؿ(

 خمؽ معرفة جديدة، تصميـ حكؿ ادإبداع

 التراضي، الرضا التعاكف

 المعرفة كالثقافات التنظيمية تتداخؿ بيف األجناس المختمفة فيـ التدخالت الثقافية

 إتقاف الصناعة كاالستخداـ الفعاؿ لكسائؿ ادإعالـ االتصاؿ

 االستخداـ الفعاؿ ألدكات االلكتركنية الخاصة بالمعرفة استخداـ الكمبيكتر

المستقبؿ الكظيفي كتعمـ االعتماد عمى 
 النفس

عادة تعريؼ المستقبؿ الميني  التحكـ في التغيير كا 
 كالتعميـ مدم طكؿ الحياة

   ، عميـ في عصر المعمكمات كاالتصاؿ( تكنكلكجية الت2002كماؿ عبد الحميد،) زيتكف،)المرجع: 

 .( 145القاىرة، مصر :                           
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  : ممخص المبحث .2.1.11
تبقى المكارد البشرية ىي أكثر المكارد أىمية كتأثيران عمى العكامؿ األساسية لبناء الكزارة ، حيث 

كالنمك ضمف كاقع عدـ االستقرار كاالنقساـ كالتغيرات الحككمية مف  تسمح ليا بالبقاء كاالستمرار
فترة ألخرل كيبقى دكر كظائؼ إدارة المكارد البشرية كالتي اشتممت عمى مككناتيا بمختمؼ 
داراتيا متفقة مع بعضيا البعض في ككنيا تؤدم دكران رئيسيان ميمان في تشكيؿ  أبعادىا كا 

ادإستراتيجية كآليات تنفيذىا ، مع العمؿ عمى المتابعة  إستراتيجية المؤسسة ككضع الخطط
الداخمية لما تحتاجو المؤسسة مف تدريب كتنمية لقدرات المكظفيف بادإضافة إلي تقييـ األداء 
كالحكافز كبيئة العمؿ الصالحة مف خالؿ تحميؿ كاقع المؤسسة الحالي كبناء الخطط ادإستراتيجية 

داؼ، كمف ضمنيا بناء العنصر البشرم الذم يعتبر رأس ماؿ كالرؤل المستقبمية لتحقيؽ األى
 المؤسسة في النجاح أك الفشؿ . 

كلقد تغيرت النظرة إلى إدارة المكارد البشرية في الكقت الحالي، لما ليا مف أىمية بحيث تتبع 
الييكؿ التنظيمي لمكزارة ، لكي تقكـ بما ىك مطمكب كمخطط لو مف استقطاب كاختيار كتعييف 

عنصر البشرم كرسـ الخطط لتطكير كتدريب األفراد كتقديـ كؿ ادإمكانيات الالزمة ليصبح لم
قادران عمى مكاكبة التطكرات الحديثة كتعزيز كؿ ذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الكزارة ، ليشعر جميكر 

 المتعامميف مف متمقي الخدمة بالرضا كاالرتياح عف األداء المكجكد.

مفيكـ ككظائؼ إدارة المكارد البشرية بادإضافة إلي أىميتيا كما كقد تطرقنا في ىذا المبحث إلي 
مف خصائص كأىداؼ ، إضافة إلي كظائؼ المكارد البشرية الخاصة بالدراسة مف   واشتممت عمي

)استقطاب كاختيار كتعييف، تدريب كتطكير، تقييـ أداء، حكافز كتعكيضات ( كصكالن إلي 
االتجاىات الحديثة كالمستقبمية ألداء المكارد البشرية كقد ختـ الباحث ىذا المبحث بالميارات 

 بشرم في عصر المعمكمات .األساسية لممكرد ال
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 المبحث الثاني :األداء اإلداري .2.2


 تمييد .2.2.1
 األداء مفيوم .2.2.2
 األداء إدارة .2.2.3
 اإلداري األداء جودة مفيوم .2.2.4
 اإلداري واألداء األداء إدارة أىمية .2.2.5
 اإلداري األداء عناصر .2.2.6
 األداء في المؤثرة العوامل .2.2.7
 األداء أنواع .2.2.8
 اإلداري األداء جودة متطمبات .2.2.9

 المبحث ممخص .2.2.10
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 األداء اإلداريجودة  : المبحث الثاني .2.2
 تمييد: .2.2.1

الحديث عف مكضكع جكدة األداء ادإدارم يختمؼ عف مكاضيع ادإدارة األخرل ، خاصة أف 
ادإدارة عبارة عف عمـ يدرس كخطط كبرامح تنفذ مف خالؿ األقساـ كالييكميات ادإدارية المختمفة 

التي تتعامؿ مع الجميكر كتقدـ خدماتيا لو ، كتسعى  كؿ المؤسسات عمى اختالؼ أنكاعيافي 
الستقطاب كاختيار كفاءات معينة كممئ الشكاغر بالمكظفيف حسب طبيعة األعماؿ المؤسسات 

كالتخصصات التي تحتاجيا، كلكف السؤاؿ ىؿ جميع المؤسسات كالكزارات تسعى إلي تقديـ 
كبر كأداء فاعؿ؟ ربما تسعى المؤسسات الخاصة كالتجارية ذات الربح أخدمة أفضؿ كجكدة 

ائف إلي تقديـ جكدة في المنتج كجكدة في الخدمات ادإدارية كالخسارة التي تحتاج كسب الزب
، لكف كمف خالؿ تقديـ الخدمة في الكزارات الحككمية عاممية لكسب رضا المتعامميف معياكالت

رتياح خالؿ إجراء أم معاممة ادإ ـالخدمة كجميكر المتعامميف بعدربما يشعر الكثير مف متمقي 
نجاز الذم ع الكقت كعدـ السرعة في تحقيؽ ادإالكزارات كتضيمف خالؿ الركتيف القائـ في 

، كلكف العمؿ الحككمي كعف األداء المقدـعف طبيعة  وى إليو، حيث يتشكؿ لديو نظرة سيئيسع
ف الكزارات كالمؤسسات الحككمية المختمفة بدأت كمف خالؿ إال بد مف ادإنصاؼ كالقكؿ ب

ذؿ الجيد الكبير لمتقدـ في تطبيؽ الخطط ادإستراتيجية التجارب السابقة كالدراسات العممية نحك ب
عمؿ بنظاـ كتكفير المكارد البشرية ذات الكفاءة كالخبرة كادإعداد الجيد لمتدريب كتقييـ األداء كال

لكتركني حديث يعمؿ عمى راحة الخدمات ادإدارية كتطبيؽ نظاـ ارتقاء بالحكافز كالتعكيضات لإل
لتحقيؽ  المختمفةمف خالؿ مكاردىا جكدة في األداء ادإدارم حقيؽ كصكالن لت المتعامميفجميكر 

 .اليكـالكزارات الحككمية إليو  كصمترضا عاـ عف طبيعة األداء التي 
، فقد فاضت مشكالت المتعمقة باألداء الكظيفيشيد مكضكع األداء بحكثان مستمرة دإيجاد حمكؿ لم
عادة تصميـ اليياكؿ التنظيمية جديدةالدكريات العممية بتقارير عديدة عف القيادات ال ، كمحاكلة كا 

، كالتركيز فييا في كضع السياسات بصكرة أكبر، كاستخداـ نظاـ حمقات الجكدةإشراؾ العامميف 
عمى أسمكب فريؽ العمؿ كابتكار حكافز جديدة لمجيكد الفردية كالجماعية المممكسة ككثير مف 

 .( 81:2008) الفايدم،حسف األداءتيدؼ في مجمميا عمى ت األساليب األخرل التي
كمما الشؾ فيو أف األداء يدؿ عمى ما يتمتع بو العاممكف في المؤسسات ادإدارية بصفة عامة ، 
مكانات ، فإذا كاف األداء مناسبان لمعمؿ المطمكب  كالكزارات بصفة خاصة مف ميارات كقدرات كا 

يرقى إلى المستكل المطمكب دإنجاز إنجازه ، فإنو يحقؽ الغرض منو ، أما إذا كاف األداء ال 
العمؿ ، فإف ذلؾ يتطمب استحداث كسائؿ كطرؽ جديدة كتدريب العامميف عمييا لرفع كفاءاتيـ 

 ( . 63:2009كتحسيف مستكل أدائيـ ) العجمة ، 
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  من خالل الجدول التالي : ألداءلقد تعددت التعريفات ل مفيوم األداء : .2.2.2
 ( تعريفات األداء5/2جدكؿ )

 المرجع عريفالت م

بأنو ينطكم عمى كاجبات كمسؤكليات يجب تحقيقيا ، كىك انعكاس لمدل  1
نجاح الفرد أك فشمو في تحقيؽ األىداؼ المتعمقة بعممو أيان كانت طبيعة 

 ىذا العمؿ.
Jowett&Rothwell,1988,2 

نشاط يمكف الفرد مف إنجاز الميمة أك اليدؼ المخصص لو بنجاح  2
 كيتكقؼ ذلؾ عمى القيكد العادية لالستخداـ المعقكؿ لممكارد المتاحة 

 213،1995المير، 

مجمكعة مف الشركط الكاجب تكفرىا دإنجاز عمؿ ما لمكصكؿ إلى  3
 تحقيؽ أىداؼ معينة . 

 217:2000أبكشيخة، 

بأنو ال يجكز الخمط بيف السمكؾ كبيف االنجاز كاألداء ، ذلؾ أف السمكؾ ىك  4
ما يقـك بو األفراد مف أنشطة في المؤسسة إلي يعممكف بيا ، أما ادإنجاز فيك 
ما يبقى مف أثر أك نتاج بعد أف يتكقؼ األفراد عف العمؿ ، أم أنو مخرج أك 

السمكؾ كاالنجاز أم أنو مجمكع  نتاج أك النتائج ، أما األداء فيك التفاعؿ بيف
 السمكؾ كالنتائج التي تحققت معان . 

 97:2003درة ، 

 195:2003الييتي، التزاـ المكظؼ بمتطمبات كظيفتو التي أسندت إليو مياميا .  5

التفاعؿ بيف السمكؾ كاالنجاز ، أك أنو مجمكع السمكؾ كالنتائج التي تحققت  6
نجاز أك النتائج ، كذلؾ لصعكبة الفصؿ بيف معان ، مع الميؿ إلى إبراز ادإ

 السمكؾ مف ناحية ، كاالنجاز كالنتائج مف ناحية أخرل .
 15:2003درة ، 

بأنو عبارة عف خميط مف األكلكيات كاألىداؼ كالغايات مضافان إلييا  7
طاقة كقدرة كاستعداد كؿ كاحد مف المكظفيف الذيف يبمغكف قصارل 

 جيدىـ لتحقيؽ ما ييدفكف إلى تحقيقو . 
Pettinger,2007:48 

 المراجع المذككرة أعاله( عمى باألعتمادجرد بكاسطة الباحث )المرجع: 
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عؿ المكظؼ في كظيفتو أف األداء عبارة عف عممية تفا الباحث يرىف إعمى ما تقدـ ف بناءن 
 لتحقيؽ انجاز الميمة المخصصة لو بنجاح محققان األىداؼ المتعمقة بعممو . والمسندة إلي

 إدارة األداء : .2.2.3
امميف إدارة األداء ىي عممية إستراتيجية متكاممة تييئ نجاحان مستمران مف خالؿ تحسيف أداء الع

كتطكير نكعية إسياميـ فرادل كضمف فرؽ العمؿ . كما إنيا عممية معنية باالعتبارات األشمؿ 
التي تكاجو المنظمة ، إف كاف ليا أف تعمؿ بفعالية في بيئتيا كباالتجاه العاـ الذم تنكيو لبمكغ 

 .( 4:2002أىدافيا طكيمة األجؿ )مصطفى،

يضمف مف خالليا المديريف المالئمة بيف نشاطات  الكسائؿ التي :تعرؼ إدارة األداء بأنيا 
مف خالؿ كضع نظاـ يتككف مف ثالثة أجزاء رئيسة  ،نتائج أعماليـ مع أىداؼ المنظمة األفراد ك 

 ( .  Noe,2012:234: تعريؼ األداء ، كقياس األداء ، كالتغذية المرتجعة ) 

 

 

 ا

 
  

 

 
 

 ( : مكوناث األداء والعوامل المؤثرة فيه ونتائجه1/2شكل ) 

 ( 120:2000: ) محمد ،  رجعالم

 

( أف الجيد المككف الرئيس لألداء الكظيفي مف حيث  3/2ككما ىك مكضح في الشكؿ ) 
شمكليتو لظركؼ العمؿ كالمعدات كالمكاد كالتعميـ كالتكقع كادإشراؼ كالسياسات كتصميـ 
المؤسسة كالتدريب ، كما يمي ىذا المككف الرئيسي مككنيف كىما : ادإمكانيات التي يمتمكيا 

دراكو الكامؿ لم مة أك الدكر المطمكب منو أك االتجاه ، تخمط يمالمكظؼ ، صفاتو الشخصية ، كا 

 المكافآت الداخلية

رضا أو عدم رضا ) 

الفرق بين المتوقع 

والواقع في 

 المكافآت (

 المكافآت الخارجية

 ( ظروف العمل 1

 ( المعدات 2

 ( المواد 3

 ( التعليم4

 ( التوقع5

 ( اإلشراف 6

 ( السياسات 7

 ( تصميم المؤسسة 8

 ( التدريب9

 اإلمكانيات

 Skillsالمهارات  
القدرات 

Abilities 

 المهمة إدراك

 األداء ذ الجهد
 الوظيفي
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ىذه المككنات الثالثة في بكتقة الميارة كالمعرفة كالسمكؾ ينتج عنيا أداء كظيفي يككف الرضا 
 عنو الفرؽ بيف المتكقع كالكاقع ، كبالتالي تقرر ادإدارة المكافأة الداخمية كالخارجية . 

دراؾ الدكر كعرؼ)محمد( إدارة األداء بأنيا : نتيجة التف               اعؿ بيف الجيد كادإمكانيات كا 
  .(210:2000)محمد،

ترتبط بيف أىداؼ المنظمة كالفريؽ كالفرد . كفي تكامميا  -في تكامميا الرأسي -إدارة األداء
األفقي ترتبط بيف العناصر كالسياسات المختمفة دإدارة المكارد البشرية السيما التطكير التنظيمي 

لمكارد البشرية . كتعني إدارة األداء بتصميـ العمؿ كتحديد معايير األداء كتحديد الفجكة كتطكير ا
بيف األداء المخطط أك المستيدؼ كاألداء الفعمي . كتحديث األىداؼ كالتعامؿ معيا كسبؿ 

ككضع خطة  –بيف ادإدارة كالعامميف  –تيسير كتنمية األداء . كاتخاذ إجراءات تنفيذ عقد األداء 
كير األفراد كىك يؤدكف أعماليـ . كيتضمف ذلؾ تييئة مستمرة لمعمكمات مرتدة عف نتائج تط

عداد مراجعات لمدل التقدـ)مصطفى،  . ) 4:2002األداء كا 

الباحث أف تنمية األداء عممية تكاممية بيف ادإدارات المختمفة في المؤسسة، ما بيف ادإدارة  كيرل
العميا التي تضع كتحدد الخطط ادإستراتيجية بإشراؾ ادإدارات األخرل ، ثـ تضع الخطط مكضع 
التنفيذ، كعمى ادإدارات المتكسطة دراسة الخطط الالزمة لسير العمؿ بما يتناسب كتحقيؽ 

كمدل تحقيقيا  كمراقبة الكقت كالجيد المحدد ليا،داؼ المطمكبة ، مع المتابعة في التنفيذ األى
كتحديد مكاطف الضعؼ كالقكة التي يمتمكيا المكظؼ في سبيؿ البناء  لألىداؼ المكضكعة،

عداد البرامج التدريبية الالزمة كالتقييـ المناسب لما يتـ انجا زه عمييا، بتكفير بيئة صالحة لمعمؿ كا 
 كتقديـ الخدمات المناسبة لتحقؽ الرضا عف جكدة األداء في الكزارات .

( إلى تكامؿ الدكر المناط بمككنات المؤسسة في شكؿ تكاممي 2-4كيشير الشكؿ التالي )
 متناسؽ تتكامؿ فيو عدة مراحؿ كىي : 

 . مرحمة تحديد األىداؼ كاالستراتيجيات التنظيمية كىي مناطو بادإدارة العميا 
  مرحمة تكفير الميارات كالقدرات كالتدريب لكؿ عامؿ كتحقيؽ العدالة ، كىي مسؤكلية إدارة

 المكارد البشرية . 
  مرحمة تقييـ األداء ، كتحسينو كتطكيره كىي مف صالحيات المشرفيف ، كعمى العامميف تمقي

ة الراجعة كؿ ىذا التدريب كالعمؿ بكؿ جد كمشاركة المستكيات ادإدارية المختمفة بالتغذي
 لألداء .

  األداء الكمي لممؤسسة . معكأخيران مرحمة دمج األداء الفردم في المؤسسة 
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 ( : الفئات المشاركة في إدارة األداء2/2الشكؿ )

 ( 41-42: 2009: ) جاد الرب ، رجعالم
 

تؤدم عممية إدارة األداء نتائج إيجابية عمى المستكل المؤسسي شريطة أف يككف ىذا األداء 
 (  Pulakosفعاالن ، كمف النتائج المحتممة مف إدارة األداء الفعاؿ كما كضحيا ) 

 تكضيح مسؤكليات العمؿ كالتكقعات . -
 تعزيز ادإنتاجية الفردية كالجماعية . -
 درجة ممكنة مف خالؿ ردكد الفعؿ فعالة كالتدريب .تطكير قدرات المكظؼ إلى أقصى  -
 القيادة السمكؾ لتتماشى مع القيـ األساسية لممنظمة ، كاألىداؼ ادإستراتيجية . -
 تكفير أساس التخاذ القرارات التشغيمية لرأس الماؿ البشرم . -
 تحسيف االتصاؿ بيف المكظفيف كالمديريف . -

عة
ج
را
ال
ٌة
غذ
الت

 

عة
ج
را
ال
ٌة
غذ
الت

 

 اإلدارة العليا بالمؤسسة 

تحدٌداألهدافاإلستراتٌجٌة 

.وضعنموذجإدارةاألداء 

 إدارة الموارد البشرية 

.صٌاغةالسٌاساتوالعملٌاتوالنظم 

.تقدٌمالتدرٌبوالدعم 

.متابعةتحقٌقالعدالةالتنظٌمٌة 

عملٌاتالتأكٌدعلىجودةوصالبةال. 

 المشرفون

التنظٌمٌةإلىأهداففردٌة.ترجمةاألهداف 

.تقدٌمالتدرٌبوالتغذٌةالمرتدة 

.مراجعةوتطوٌراألداء 

توثٌقوصٌاغةخطواتالعملٌات. 

 العاملون

.المشاركةفًوضعاألهدافالفرعٌة 

.تلقًالتدرٌبوالتغذٌةالعكسٌة 

.متابعةوتطوٌروتحسٌناألداءالفردي 

.مساعدةالمشرف 
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ة كاضحة المعالـ دإنجاز األنشطة ، مع أدكار كجداكؿ كتتككف نظـ إدارة األداء الفعاؿ مف عممي
زمنية محددة لكؿ مف المديريف كالمكظفيف . كخاصة في المنظمات التي تستخدـ إدارة األداء 
كأساس لألجكر كغيرىا مف قرارات المكارد البشرية ، فمف الميـ ضماف أف يتـ التعامؿ مع جميع 

إلى دراسة األداء كعمميات ادإدارة في العديد مف  العالميف بطريقة عادلة كمنصفة . استنادان 
المنظمات ، تبيف أنيا تختمؼ فيما بينيا عمى العممية كتتفؽ في أغمبيا عمى تحديد إستراتيجية 
المنظمة كأىدافيا ، تخطيط األداء ، التغذية العكسية ، تكجيو المكظفيف ، تقييـ األداء ، مراجعة 

 (  Pulakos,2014:1-4األداء . ) 

أف إدارة األداء عي عبارة عف عممية إستراتيجية يرل الباحث  عمى ما تـ ذكره مف تعريفات كبناءن 
متكاممة يتـ تصميميا لربط أىداؼ المؤسسة كأىداؼ المكظؼ بحيث يقكـ المكظؼ بتحقيؽ 
أىداؼ المؤسسة كأف تقكـ المؤسسة بتحقيؽ رضا المكظؼ في عممية تعاكنية مستمرة كاضحة 

 المعالـ .

 مفيوم جودة األداء اإلداري : .2.2.4
ترتبط جكدة األداء ادإدارم بالمعنى الكاقعي الذم يعني التزاـ المؤسسات باستخداـ مؤشرات 

ر ، كمف ثـ استخداـ معايير خاصة كالتزاـ دعدؿ ادإنتاج ، كنسبة الفاقد كاليحقيقية كم
المؤسسات بالمقاييس كالمكاصفات المتعارؼ عمييا ، ككذلؾ التركيز عمى مشاعر كأحاسيس 
متمقي الخدمة ، كالمستفيد منيا ، بمعنى اقتناعيـ كرضاىـ عف الخدمات التي يتـ تقديميا كىؿ 

) تكقعاتيـ كيمبي احتياجاتيـيناسب نجح العاممكف في تقديـ ىذه الخدمات بمستكل جكدة 
 .( 73:2006المانع،

كالجكدة مف ىذا المنطمؽ ىي المؤشر الخاص بكيفية الحكـ عمى جكدة األداء مف حيث درجة 
ادإتقاف كجكدة المخرج، كلذلؾ يجب أف يتناسب مستكل الجكدة مع ادإمكانيات المتاحة ، لذلؾ 

العمؿ في الجكدة المطمكب في أداء يفضؿ كجكد مرجع كثائقي كضركرة االتفاؽ عمى مستكل 
 .( 72:2006) المغربي،ضكء األىداؼ كالتكقعات 

، كىك مصمحة جابة تتككف مف أفعاؿ كردكد أفعاؿكتككف جكدة األداء ادإدارم عبارة عف است
تفاعؿ بيف ثالثة محددات رئيسية ىي : الدافعية الفردية ، كمناخ كبيئة العمؿ ، كالقدرة عمى 

كيرتبط األداء بعكامؿ خارجية تتضمف العالقة بالزمالء كالرؤساء كالتجييزات إنجاز العمؿ ، 
، كما يرتبط بعكامؿ داخمية تتضمف مة مكاف العمؿ كمستكل ضغكط العمؿالمكتبية كمدل مالئ

قدرات كميارات الفرد كاستعداده كاتجاىاتو نحك العمؿ كرضاه الكظيفي ، ككذلؾ يرتبط األداء إلى 
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كنكع التعمـ كالخبرات المكتسبة ؿ الكراثية كالبيئية كالكسط الثقافي المحيط بالفرد حد كبير بالعكام
 ( 21:2013أبك كريـ،)

إف المؤسسات الناجحة تككف دكمان كاعية كمتيقظة لما تقكـ بو مف أعماؿ ، كتككف كذلؾ مراقبة 
مؤسسات ترفع لطرؽ أداء األعماؿ ، كتسعى دكمان إلى تطكير طرؽ األداء كتحسينيا ، كىذه ال

ف الجكدة تدكـ ، كما أمكظفييا عمى االبتكار كالتجديد مف مستكل فاعميتيا كأدائيا كتشجع
كيعتبر ادإشراؼ  ،منيا دستكران كقاعدة ترتكز عميياكتستمر ما دامت المؤسسة تعتني بيا كتجعؿ 

مف  عمى فريؽ العمؿ بتعديؿ أم مسار خاطئ كمتابعة إنجازاتو كتقكيميا إذا تطمب األمر
كالتنسيؽ بيف مختمؼ األفراد كادإدارات في المؤسسة  ،ريات تطبيؽ جكدة األداء ادإدارمضرك 

كتذليؿ الصعكبات التي تعترض فريؽ العمؿ مع األخذ في االعتبار المصمحة العامة مف 
 .(15:2009مستمزمات ادإشراؼ كالمتابعة )خفاجي،

 يتبين : وجودة األداء اإلداري اإلداريل العرض السابق لتعريفات األداء ومن خال 
مف يرل أنو سمكؾ ، كمنيـ مف يرل أنو حصيمة  باحثيف، فمف التعريفاتال مفد يعدالأف ىناؾ 

، كىذا ناتج عف تعدد الدراسات كاألبحاث في ىذا المجاؿ يد ، كمنيـ مف يرل أنو إنجاز عمؿج
ختالؼ بيف الباحثيف في كعمى الرغـ مف اال، راسات نظرية أـ دراسات ميدانيةسكاء أكانت د

 أف ىناؾ عكامؿ تجمع ىذه التعريفات كىي:  عمى يتفقكف يـتعريؼ األداء ، إال أف معظم
 كما يمتمكو مف معرفة كميارات كقيـ كاتجاىات كدكافع . الموظف : 
 كما تتصؼ بو مف متطمبات كتحديات كما تقدمو مف فرص عمؿ .الوظيفة : 

مة التنظيمية كالتي تتضمف مناخ العمؿ كادإشراؼ ، كاألنظ : كىك ما تتصؼ بو البيئةالموقف
 ادإدارية كالييكؿ التنظيمي . 

أف جكدة األداء ادإدارم ىي عبارة عف مخرجات العمميات  يرى الباحثكمف خالؿ ما تـ ذكره 
ادإدارية مف أعمي اليـر ادإدارم إلي أدناه ، عمى أف يقكـ المكظؼ بأداء عممو المكمؼ بو 

بأقؿ  ميارة عالية ضمف بيئة عمؿ مناسبة تحقؽ القدر المطمكب مف الجكدة كاألداءبحرفية ك 
رضا ال كيحقؽيناسب تكقعات متمقي الخدمة كيمبي احتياجاتيـ بما  كأسرع كقت ممكفجيد 

 . لمطمكب ا

 متطمبات جودة األداء اإلداري :  .2.2.5
إف تطبيؽ مفيكـ الجكدة في األداء ادإدارم داخؿ المؤسسة التربكية يستمـز بعض المتطمبات 
حتى يمكف إعداد العامميف عمى قبكؿ الفكرة، المتعمقة بالجكدة كمف ثـ السعي نحك تحقيقيا 

 بفاعمية كحصر نتائجيا المرغكبة . 
 داء ادإدارم ما يمي : كمف أىـ ىذه المتطمبات الرئيسية المطمكبة لتحقيؽ جكدة األ
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 إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة : اواًل: 
إف إدخاؿ أم مبدأ جديد في المؤسسة يتطمب إعادة تشكيؿ لثقافة تمؾ المؤسسة ، حيث إف قبكؿ 

 أك رفض أم مبدأ يعتمد عمى ثقافة كمعتقدات المكظفيف في المؤسسة .
رية التقميدية كبالتالي يمـز إيجاد ىذه الثقافة فثقافة الجكدة تختمؼ اختالفان جذريان عف الثقافة ادإدا

المالئمة لتطبيؽ مفيـك إدارة الجكدة الشاممة كتييئة البيئة المالئمة لتطبيؽ مفيـك الجكدة مف خالؿ 
 العمؿ ادإدارم .

 التعميم والتدريب : ثانيًا: 
تعميـ المشاركيف حتى يتـ تطبيؽ مفيـك جكدة األداء ادإدارم بالشكؿ الصحيح ، فإنو يجب تدريب ك 

بأساليب كأدكات ىذا المفيـك الصحيح حتى يقـك عمى أساس سميـ كصمب ، كبالتالي يؤدم إلى النتائج 
 المرغكبة مف تطبيقو ، فالكعي الكامؿ يمكف تحقيقو عف طريؽ برامج التدريب الفعالة .

 تشكيل فرق العمل : ثالثًا: 
ا بيف خمسة إلى ثمانية أعضاء مف يتـ تأليؼ فرؽ العمؿ بحيث تضـ كؿ كاحدة منيا م

األقساـ المعينة مباشرة، أك ممف يؤدكف فعالن العمؿ المراد تطكيره ، كالذم سيتأثر بنتائج المشركع 
اك الخطة ، كحيث أف ىذه الفرؽ ستقكـ بالتحسيف فيجب أف يككنكا مف األشخاص المكثكؽ بيـ 

كا الصالحية لممراجعة كتقييـ المياـ ، كلدييـ االستعداد لمعمؿ كالتطكير ككذلؾ يجب أف يعط
 التي تتضمنيا العممية كتقديـ المقترحات لتحسينيا . 

 التشجيع والحفز : رابعًا: 
إف تقدير األفراد نظير قياميـ بعمؿ عظيـ سيؤدم حتمان إلى تشجيعيـ ، كزرع الثقة ، 

كير برنامج إدارة كتدعيـ ىذا األداء المرغكب ، كىذا التشجيع كالتحفيز لو دكر كبير في تط
الجكدة الشاممة في المؤسسة كاستمرارييتيا ، لذا ينبغي تعزيز ىذا الحماس مف خالؿ الحكافز 

 المناسبة كىذا يتفاكت مف المكافأة المالية إلى التشجيع المعنكم .
 اإلشراف والمتابعة : خامسًا: 

التقييـ المستمر إذا  يتطمب تحقيؽ جكدة األداء ادإدارم ادإشراؼ كالمتابعة لإلنجازات مع
تطمب األمر ، كالعمؿ عمى متابعة كافة إجراءات العممية ادإدارية، كتذليؿ الصعكبات التي 

 تعترض العممية ادإدارية كأخذ ما يمـز مف إجراءات تصحيحو بالخصكص .

 أىمية إدارة األداء: .2.2.6
يجاد بيئة جديدة  ،مة رؤية المؤسسة إلى نتائج كاضحةتتحدد أىمية نظاـ إدارة األداء في ترج كا 

، كما تمكف مف يا كتقييـ إستراتيجيتيا باستمراردإدارة المؤسسة بشكؿ يمكنيا مف تحقيؽ أىداف
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لتحسيف األداء كتحفيز ، كاستثمار المكارد كالجيكد قرارتعزيز المشاركة في عممية صنع ال
  .المكظفيف

 (42-41:2009)جاد الرب،:أىمية إدارة األداء من كونيا تسيم في تحقيق األىداف التالية تنبعكما 
 تكثيؽ االرتباط بمنيج إدارة الجكدة الشاممة ، كادإسياـ في تحقيؽ متطمباتيا . .1
اعتبار أداء العامميف ، الكظيفة األساس التي تحقؽ المؤسسة مف خالليا العديد مف الكظائؼ  .2

 يز ، كالتدريب .كالتقييـ ، كالتحف
 إحداث الدمج كالتكامؿ بيف تحديد األىداؼ كتقييـ العالميف كتطكير أدائيـ . .3
 زيادة ادإنتاجية مف خالؿ تعزيز الميزة التنافسية .  .4
تحقيؽ السرعة في التغير التنظيمي في مستكيات ادإدارة الكسطى نحك جكدة العمؿ كمجاراة  .5

 التطكر . 
 بد من تكامل المراحل التالية :  ولتحقق التكامل في األداء ال 
 مرحمة تحديد األىداؼ كاالستراتيجيات التنظيمية . .1
 مرحمة تكفير الميارات كالمعارؼ كالقدرات لكؿ عامؿ . .2
 مرحمة تقييـ األداء . .3
 مرحمة تحسيف كتطكيره األداء . .4
 مرحمة دمج األداء الفردم مع األداء الكمي لممؤسسة . .5
  .مرحمة التغذية الراجعة لألداء .6

 ( : أسباب انخفاض كفاءة األداء6/2جدول )
 ثالثًا : األسباب المرتبطة بالوظيفة  أواًل : السياسات والممارسات التنظيمية

 .عدمكفاءةالتعٌٌنفًالوظائف
 .عدمكفاءةالتدرٌبعلىالوظائف 
 السٌاسات تنفٌذ فً الشدٌد التساهل

 وتحدٌدمعاٌٌراألداء.
 االتصال.انخفاضكفاءةنظم 
 .عدموضوحالعالقاتالوظٌفٌة 
 .ضعفاالهتمامبحاجاتالعاملٌن 

 .عدموضوحمتطلباتتغٌٌرالعمل
 والوظائف األعمال فً المستمر التغٌٌر

. 
 والتطوٌر فرصالتقدم تتٌح ال الوظٌفة

 الوظٌفً.
 .الصراعبٌناإلدارةوالعاملٌن 
 .عدمأمانظروفالعمل 
  عدم أو توافر تجهٌزاتعدم مالئمة

 ومستلزماتالعمل.
 .عدمالقدرةعلىأداءالوظٌفة 
 .قصورالمهاراتالوظٌفٌة 

 رابعًا : العوامل الخارجية  ثانيًا : المشكالت الشخصية
 .المشكالتالزوجٌة
 .المشكالتالمالٌة 
 مثل والمعنوٌة العاطفٌة اإلضرابات

 .قصورأوزٌادةحدةالمنافسة
 .القٌودالقانونٌة 
 األخالقٌة المعاٌٌر بٌن الصراع
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 اإلحباطوالخوفوالقلقوالتردد.
 بٌنمتطلباتالعملوالمتطلباتالصراع

 األسرٌةأوالعائلٌة.
 القٌودالطبٌعٌةمثلعدمالمقدرةواعتالل

 الصحةوغٌرها.
 .ضعفأخالقٌاتالعمل 

 ومتطلباتالعمل.
 .الصراعبٌناإلدارةوالنقاباتالعمالٌة 

 ( 95:2009: ) جاد الرب :  رجعالم
 ن ىناك الكثير من األسباب التي تجعل أداء العاممين في المنظمة ال يتطابق مع األداء الجيد أوأكما 

  ومن األسباب ما يمي: (8/2( من خالل جدول )جاد الربوضحيا) والذي األداء المطموب،
 إف الفرد يعتبر مصدران رئيسان لنقاط القكة كالضعؼ في عممية األداء التي يقكـ بيا .  .1
البيئة الخارجية كالتي تشمؿ األسرة ، كالمجتمع ، كالمشكالت الشخصية المرتبطة بالفرد ،  .2

 ككؿ ذلؾ لو تأثير عمى أداء الكظيفة . 
لحكافز ، كالمكافآت ، كاألجكر ، بيئة العمؿ التنظيمية ، كالمناخ التنظيمي السائد ، كنظـ ا .3

 كالترقية ، كالعالقات ادإنسانية كغيرىا . 
أسباب مرتبطة بالكظيفة نفسيا مثؿ انخفاض الميارات الكظيفية لدل األفراد كعدـ تكافؽ  .4

 ( .24:2009جاد الرب، )متطمبات الكظيفة مع خصائص الفرد
بتطكير  انخفاض كفاءة أداء العمؿأسباب أنو يجب عمى المكظفيف تجاكز  مما سبؽ كيتضح

القدرات كالميارات ادإدارية كتجاكز المشكالت الشخصية المتعمقة بالضغكطات األسرية 
كالمجتمعية كاالقتصادية كالسياسية كالتحدم لمعكامؿ الخارجية برتيب األكلكيات كالمحافظة عمى 

 .العمؿكجكدة متطمبات 

 عناصر األداء اإلداري : .2.2.7
مككنات أساسية بدكنيا ال يمكف التحدث عف كجكد أداء فعاؿ ، كذلؾ ك عناصر لألداء ادإدارم 

يعكد ألىميتيا في قياس كتحديد مستكل األداء لمعالميف في المؤسسات ، كقد اتجو الباحثكف 
لمتعرؼ عمى عناصر أك مككنات األداء مف أجؿ الخركج بمزيد مف المساىمات لدعـ كتنمية 

 يف . ممافاعمية األداء ادإدارم لمع
حيث تعتبر عناصر األداء ادإدارم ىي المككنات األساسية لمعممية ادإدارية ، فبمقتضاىا يتـ 
 تعبئة ادإمكانات المادية كالبشرية كتنسيقيا كتكجيييا لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة بكفاءة كفاعمية . 

، كىذه يتضمف أربعة عناصر كىناؾ شبو اتفاؽ بيف عمماء ادإدارة عمى أف األداء ادإدارم
  . (7:2005، ) مصطفىابةالرق –التكجيو  –التنظيـ  –العناصر ىي : التخطيط 
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 تخطيط األداء : أواًل: 
 مفيوم تخطيط األداء :  -1

تعتبر الخطط التنفيذية التي تضعيا إدارة المؤسسة عف األنشطة المناسبة لتحقيؽ األىداؼ ، 
كار كالمسؤكليات كمؤشرات األداء المرغكبة كتنظـ ادإدارة أنشطتيا بطريقة عممية تتضح فييا األد

 ( 146:2011لمكصكؿ لنتائج أفضؿ . ) الدجني،

حيث يعتبر التخطيط بداية العمؿ ادإدارم ، كىك تفكير منظـ يسبؽ عممية التنفيذ مف خالؿ 
استقراء الماضي ، كدراسة الحاضػػػػػػر ، كالتنبؤ بالمستقبؿ ، دإعداد القرارات المطمكبة لتحقيؽ 

ىداؼ بالرسائؿ الفعمية ، فيك عممية محكرية تساعد المخطط عمى كضع برنامج لترتيب األ
 (  11:2008األكلكيات. )شحادة،

ريتشارد( قد عرؼ التخطيط بأنو عبارة عف تصرؼ يختص بتحديد أىداؼ المؤسسة ككسائؿ أما)
 (  Richard,1991:133الكصكؿ إلييا . ) 

إرساء البنية األساسية التي يقكـ عمييا األداء الفعاؿ ألم تخطيط األداء ىك عممية تيدؼ إلى 
في  مع األخذ لمتصميـ التقني المناسب ، عمؿ أك ميمة ، كىي تحديد ىذا العمؿ كتكصيفو كفقان 

، ككذلؾ ظركؼ المنظمة التي يمكف تكفيرىا لمعمؿ ااالعتبار قدرات المكارد البشرية كطاقاتي
مكانياتيا كالمناخ المحيط بيا   . كا 

عبارة عف رسـ السياسات كادإجراءات بشكؿ دقيؽ كمتكامؿ كيرل الباحث أف تخطيط األداء 
تنفيذىا لممساىمة بتحقيؽ أىداؼ المؤسسة كالكصكؿ إلي الغايات بأقصر الطرؽ بحيث يمكف 

 أقؿ جيد ضمف مدة زمنية محددة .بك 

 أىداف التخطيط :  -2

 :تحقيقيا وقد أجمل )الشامي ونينو( ىذه االىدافًا عامة ال بد من ال شك أن لمتخطيط أىداف

 التخطيط يؤدم إلى تحديد أىداؼ كاضحة لمعمؿ كسياساتو .  .1
 يسيـ مكاجية التحديات كالتغيرات التي ربما تحدث خالؿ مستقبؿ القريب أك البعيد .  .2
 .  يقمؿ مف التكاليؼ كتجنب اليذر ادإدارم ، كبالتالي االستخداـ األمثؿ لممكارد المادية .3
 يساعد التخطيط عمى تقسيـ العمؿ ، كتحدم الصالحيات كالمسؤكليات . .4
 (   147-156: 2001الشامي ونينو،)انيات العمؿ، كسبؿ الحصكؿ عميياييتـ بتكفير إمك .5

 



 مدراسةاإلطار النظري ل

59 

 

 الثانيالفصل 

 ميام تخطيط األداء :  -3
 يمي :  فيماتتمخص ميام تخطيط األداء بشكل عام 

عمى الفرد القياـ بيا خالؿ فترة زمنية تحديد المياـ كالكاجبات كالمسئكليات التي ينبغي  .1
 محددة.

 تحديد المساعدات الالـز تكفرىا لمفرد سكاء مف جانب رئيسو أك غيره في المنظمة .  .2
 تحديد المجاالت التي يشمميا العمؿ كالعالقات مع أفراد أك مجمكعات عمؿ آخريف . .3
نتاجية كالفاعمية عف تكقع المشكالت كالمعكقات التي يمكف أف تعطؿ األداء كتقمؿ مف ادإ .4

 المستكيات المستيدفة . 
 تحديد النتائج القابمة لمقياس التي ينبغي الكصكؿ إلييا مف أداء األعماؿ المحددة . .5
تحديد أكلكيات المياـ كتتابعيا أك تزامنيا في كؿ عمؿ ، كتنسيؽ ىذه األكلكيات بيف  .6

 تخدمة .  األعماؿ المتكاممة أك ذات العالقة حسب تقنيات األداء المس
 تحديد مراحؿ العمؿ كمستكيات التكمفة كالجكدة المستخدمة .  .7
و مف األداء عمى الكجو المطمكب) الشامي تحديد الصالحيات الممنكحة لمفرد لتمكين .8

  .(147-156: 2001كنينك،
  : تتضمن عممية تخطيط األداء مجموعة من العمميات الفرعية التالية 

 اإلعداد والتحضير :  -1
العممية إلى حصر المعمكمات عف المكقؼ العاـ لممنظمة ، كتحميؿ المناخ تيدؼ ىذه 

الخارجي كتبيف الفرص كالمعكقات ، عمؿ القياس المرجعي لمتعرؼ عمى مستكيات األداء 
 عف التنفيذ مة لألداء مف كجية نظر المسئكليفاألفضؿ لألداء كالتقنيات كالظركؼ المالئ

كتككف نتيجة ىذه الخطكة ىي االتفاؽ بيف ادإدارة  ،المنظمةلمرتبطيف بكاقع العمؿ في كا
ؽ بكضكح عمى االتفا مع، تكصيؼ العمؿ المطمكب بدقة كتفصيؿكالقائميف بالعمؿ عمى 

 :مككنات العمؿ الرئيسة التالية
 تقنيات األداء كمعايير األداء المقبكؿ .- أ
 إجراءات األداء كتتابعيا أك تزامنيا .- ب
 مقائـ باألداء .المسئكليات المحددة ل- ت
 الصالحيات كحدكد الحركة المسمكح بيا لمقائـ بالعمؿ . - ث
 النتائج المستيدفة لألداء .- ج
 أسس تقييـ األداء كتقديره .- ح
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 الصياغة واالعتماد :     -2
 وتشمل ىذه الخطوة مجموعة من اإلجراءات الميمة التالية : 

 األداء .حصر المساعدات الالزمة لتمكيف المكارد البشرية مف - أ
 تنسيؽ خطة األداء مع باقي الخطط لألعماؿ األخرل بالمنظمة . - ب
 ( : نت2014، ديمية العربية البريطانيةاألكا)األداء مع الخطة العامة لممنظمةتنسيؽ خطط  - ت
ما ذكر يرل الباحث أف عممية التخطيط يجب تككف معدة إعدادان جيدان مف خالؿ حصر كم

الفرص كالمعكقات ، كالظركؼ المالئمة لألداء مف  معرفةالخارجي ك مات كتحميؿ المناخ المعمك 
كجية نظر المسئكليف المرتبطيف بكاقع المؤسسة ، مع تحديد المياـ كالكاجبات كالمسئكليات التي 

كمتابعة كمراقبة التنفيذ كتكقع المشكالت التي مف الممكف أف تكاجو عممية ، يجب القياـ بيا
ضافة لمكقكؼ عمى احتياجات المكارد البشرية كتمبيتيا لمكصكؿ إلي التنفيذ لمعالجتيا ، بادإ

 الجكدة المطمكبة .
 تنظيم األداء: ثانيًا: 

يعتبر التنظيـ في عصرنا الحالي سر نجاح لمنظمات األعماؿ بغض النظر عف طبيعة عمؿ  
منظمات خيرية فيك ىذه المنظمات سػػػػػػػػػكاء كانت خدماتية أك إنتاجية أك منظمات ربحية أك 

لمرجكة مع العمكد الفقرم لممنظمة ، كىك الذم يستطيع أف يكصؿ المنظمة إلى تحقيؽ أىدافيا ا
 .(  231:2003بقية العناصر ادإدارية) زيداف،

كيعتبر التنظيـ الكظيفة ادإدارية الثانية ، كىك يتضمف تحديد المراحؿ التي يمر بيا التنفيذ ،  
ة مف ىذه المراحؿ مف ادإشراؼ كالرقابة كتعبئة المكارد كاختيار كتحديد متطمبات كؿ مرحم

األنشطة المناسبة ، فالتنظيـ يمكف اعتباره إطاران تتحدد فيو األىداؼ كتتكزع مف خاللو 
 المسؤكليات كالسمطات كاالختصاصات . 

التنظيـ مف أىـ الكظائؼ ادإدارية ذات الصمة الكثيقة بالمجمكعات البشرية في عميو ييعد ك 
المنظمات كليذا نرل أف االىتماـ بكظيفة التنظيـ يساىـ بشكؿ مباشر في تحقيؽ كفاءة العممية 

 .(  231:2003ادإدارية كفي تنفيذ الخطط كالسياسات المرسكمة بأحسف كفاية ممكنة ) زيداف،

 مفيوم التنظيم :  -1

 تعددت التعريفات حول مفيوم التنظيم فكان منيا :

سنادىا إلى األفراد بما  أنو " تحديد األنشطة كالمياـ كاألدكار الالزمة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ، كا 
 .(8:2005يتكاءـ مع مياراتيـ مف خالؿ إيجاد آلية لتنفيذ الخطط " ) مصطفى ،
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الكاجبات الالزمة لتحقيؽ اليدؼ كتقسيميا إلى اختصاصات عممية حصر " كيعرفو)عطكم( بأنو
نشاء العالقات لتمكيف مجمكعة مف  لإلدارات كاألفراد، كتحديد كتكزيع السمطة كالمسؤكلية ، كا 

)عطكم  "كثر كفاية لتحقيؽ ىدؼ مشترؾاألفراد مف العمؿ معو في انسجاـ كتعاكف بأ
،22:2004).  

العمؿ إلى عناصر ، كميمات ، ككظائؼ كترتيبيا في  كما يعرؼ )جكرج تيرم( بأنو" تقسيـ
عػػػػػػػالقػػػػات سميمة إسػػػػنادىا إلى أفػػػػػػػػراد بمسؤكلػػػػػػػػػػػيات كسمطات تسمح بتنفػػػػػػػػيذ سياسات 

  .( 109:2003المؤسػػػػػػػػسة "  ) بسيسك،

أف التنظيـ ىك عبارة عف عممية تحديد كجكد النشاط كتحديد العناصر كالمياـ  كيرل الباحث
كالكظائؼ ذات العالقة كترتيبيا حسب األكلكية بيف ادإدارات المختمفة لتحقيؽ األىداؼ المشتركة 

 معان .
 تنظيم األداء :  -2

يحدد عميو  يتطمب تنظيـ األداء كجكد ىيكؿ تنظيمي كاضح المعالـ يستطيع الفرد مف خاللو أف
مكقعو بدقة عمى خريطة العمؿ ، بؿ يستطيع أف يعرؼ أيضان القنكات كالطرؽ التي يمكف أف 

 يتحرؾ مف خالليا رأسيان كأفقيان . 
يدؼ تنظيـ األداء ) الذم يطمؽ عميو في الكاليات المتحدة ممارسات أك أنظمة عمؿ األداء ( ي

مناطؽ مثؿ ادإنتاج ، الجكدة ، مستكيات  إلى إيجاد أثر ألداء الشركة مف خالؿ أفرادىا في
عينة تتضمف خدمة العمالء ، النمك ، األرباح ، كضماف الكصكؿ إلى قيمة متزايدة لألطراؼ الم

جراءات االختيار، التكظممارسات تنظيـ األداء ، التدريب النسبي كالمكثؼ كأنشطة يؼ الصاـر كا 
)مكسكعة تعمـ معنا ميارات ـ األداءتطكير ادإدارة ، أنظمة مشجعة كمحفزة كعمميات تنظي

 .: نت (2014النجاح،
 أىمية التنظيم :  -3

إلى تحقيؽ  كيكصمياية كبيرة في نجاح المنظمة ال أحد يستطيع أف ينكر أف التنظيـ لو أىم
 النقاط التالية :  فياألىمية  ىذه يمكف تكضيح األىداؼ بفاعمية ك 

ييتـ التنظيـ بتقسيـ العمؿ بيف أعضائو كىذا يؤدم إلى حصر المكظؼ عمى ذلؾ العمؿ . أ
 كتركيزه دكف غيره . 

يكضح التنظيـ ادإجراءات التي يجب إتباعيا داخؿ كؿ قسـ مما يؤدم إلى سيكلة العمؿ . ب
 كانسيابو . 
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ة المختمفة يييئ التنظيـ الكيفية التي يتـ بيا إرساؿ القرارات الصادرة مف مراكز السمط. ت
كاستقباليا كذلؾ مف خالؿ إيصاؿ ليذه القرارات إلى كافة المستكيات ادإدارية السفمى كالعميا 

 كمد كافة العامميف بالمعمكمات الالزمة ألداء األعماؿ . 
يكفؿ التنظيـ تييئة سبؿ االتصاالت الرسمية كغير الرسمية بيف مختمؼ أجزاء الكجكه . ث

 ؿ المعمكمات بيف مختمؼ المستكيات .  ادإدارية مما يسيؿ ميمة تباد
يييئ التنظيـ الجك المالئـ لتدريب أعضائو كتنمية مكاىبيـ كتزكيدىـ بما يحتاجكنو كىذا . ج

خالصيـ لممنظمة .   يؤدم بدكره إلى زيادة كالئيـ كا 
مما سبؽ أف التنظيـ ىك االبتعاد عف العشكائية كتقميؿ الجيد كالكقت في التنفيذ  يرى الباحث 

أصبح ضركرة ممحة لكؿ المؤسسات أيان كانت )خدماتية أك إنتاجية أك منظمات ربحية أك  حيث
في تحقيؽ ف االىتماـ بو يساىـ بشكؿ مباشر ا  ك  ،رية ( فيك العمكد الفقرم لممنظمةمنظمات خي

 لعنصر البشرم بشكؿ مستمر لمكصكؿ إلي األىداؼ المنشكدة .اتكجيو ك ، كفاءة العممية ادإدارية
المدير في أم منشأة اقتصادية إلى خريطة تنظيمية تكضح تككينيا الداخمي  يحتاجفيما  

كالعالقات الرسمية القائمة بيف أجزائيا المختمفة كتعمؿ الخريطة التنظيمية السميمة عمى تكضيح 
 ما يمي : 

 تقسيـ العمؿ عمى إدارات أك أقساـ أك مجمكعات يسيؿ إدارتيا .  -أ
 االتصاؿ بيف ادإدارات كاألقساـ المختمفة في المنشأة . تحديد العالقات كطرؽ -ب
تحديد التسمسؿ في صالحيات جميع العامميف في المنشأة كسمطاتيـ كمف ثـ المسئكليات  -ت
 .: نت ( 2014)مكسكعة تعمـ معنا ميارات النجاح،ترتبة عمييـ نتيجة ىذه الصالحياتالم

 : توجيو األداءثالثًا: 

يمارسيا المدير ككاحدة مف مسؤكلياتو في العمؿ ، حيث يقدـ النصح كادإرشاد التكجيو كظيفة   
) قيؽ األداء األنسب.لألفراد العامميف في المؤسسة بيدؼ زيادة ادإنتاجية كتح

 ( 8:2005مصطفى،

كما يعتبر التكجيو حمقة االتصاؿ بيف الخطة المكضكعة لتحقيؽ اليدؼ مف جية كالتنفيذ مف 
ضمف كؿ ما مف شأنو أف يؤدم إلى إنجاز األعماؿ المطمكبة عف طريؽ جية أخرل ، فيك يت

رفع الركح المعنكية كالنشاط لدل األفراد كدفعيـ إلى حسف األداء ، كما يجب أف يككف التكجيو 
 ( 23:2004كاضحان ال غمكض فيو .)عطكم،

ي ضكء التقييـ ، كتنتيي بالتحسيف كالتطكير فيط األداءإدارة األداء عممية مستمرة تبدأ بتخط
كقد يصؿ األداء إلى  ،، كالظركؼ المحيطة بيـص المستمر لألداء كالقائميف عميوكالتشخي
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كال تممؾ ادإدارة االنتظار لتتبيف  ،مستيدفة أك ال تتحقؽ تمؾ األىداؼالمستكيات المخططة كال
ح بتدفؽ ، بؿ تحاكؿ أف تكفر الظركؼ المكضكعية التي تسممدل تحقؽ نتائج األداء في نيايتو

األداء بسيكلة كيسر أثناء العمؿ مف خالؿ أساليب القيادة كالمساندة التي تتضمنيا عممية ميمة 
 .  اـ إدارة األداء ىي تكجيو األداءفي نظ

عممية تكجيو األداء عممية معمكماتية اتصالية في المقاـ األكؿ تتضمف متابعة بذلؾ تككف ك 
يف بالمعمكمات المتجددة التي مممحيطة ، كتزكيد العاكالظركؼ ال كرصد مستكيات األداء الفعمي

ؿ مف تساعدىـ في إعادة تكجيو األداء في االتجاىات الصحيحة ، كتمكيف القائميف بالعم
كتقع مسئكليات تكجيو األداء عمى عاتؽ القيادات ادإدارية كالتقنية ، السيطرة عمى األداء كظركفو

 كالصالحيات بينيـ .  عمى كافة المستكيات كبحسب تكزيع األدكار
كيرل الباحث أف تكجيو األداء ىك عبارة عف عممية اتصاؿ بيف الرئيس كالقائميف عمى تنفيذ 
خطط العمؿ ، لضماف مكاجية التغيرات في ظركؼ األداء بسبب تغيرات خارجية تقع في بيئة 

مؿ كالقائميف العمؿ مف تحكالت اقتصادية أك سياسية مفاجئة ، أك متغيرات داخمية تتعمؽ بالع
 . كالمعدة لو ، لضماف السيطرة عمى التنفيذ كفؽ الخطط المعتمدة وعمي
 خصائص وظيفة التوجيو :  -1
 كظيفة التكجيو تتعمؽ مباشرة بإدارة العنصر البشرم في المؤسسة . . أ
 كظيفة التكجيو تعتبر الكسيمة التنفيذية لتحقيؽ التعاكف بيف العامميف في المؤسسة .. ب
 التكجيو عندما يككف ىناؾ فيـ عاـ لطبيعة السمكؾ ادإنساني كاالتصاالت .تمارس كظيفة . ت
تكمف أىمية التكجيو عندما يككف ىناؾ فيـ عاـ لطبيعة السمكؾ ادإنساني كتكجيو لتحقيؽ . ث

 أىداؼ المؤسسة . 
 عناصر توجيو األداء :  -2
اآلتية [ بقدر كتتضمف ىذه العممية المتابعة الفكرية ] متابعة مستويات األداء وظروفو : . أ

 المستطاع لتقدـ األداء كمعدالت ادإنجاز ، كالمقارنة أكالن بأكؿ مع الخطط المتعمدة . 
تيتـ إدارة العامميف بتزكيد العامميف بالمعمكمات تزويد العاممين بالمعمومات المتجددة : . ب

نقؿ  المتجددة بحسب احتياجات األداء . كتعتبر تكجيو األداء آلية ميمة يمكف مف خالليا
الكثير مف المعمكمات كالتكجييات كادإرشادات مف الرؤساء كالمشرفيف إلى القائميف بتنفيذ 

 األعماؿ كذلؾ بغرض تحسيف قدراتيـ في األداء كتجنيبيـ احتماالت الخطأ .
تتبمكر قمة التكجيو في مفيكـ " التمكيف " كالذم ييدؼ  تمكين العاممين لألداء المتميز :. ت

، لمقياـ باألداء عمى أعمى لتقنية، كادإدارية، كادإنسانيةف بالصالحيات اإلى تزكيد العالمي
، كبتكفير ظركؼ التمكيف بالتدريب كزيادة المعرفةمستكل مف الكفاءة كالفاعمية . كيتـ 
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، كبمنح الصالحية التخاذ القرارات لتعديؿ مسار التنفيذ بحسب تغير الظركؼ كمتطمبات األداء
 .(132:2008)الجيكسي كجاداهلل،نتائج األداء ، كبما ال يخؿ بأىداؼ ك 

 أساليب توجيو األداء  -3
ـ المقاءات العارضة ، فقد تستخدبحسب نكع العمؿ كظركفو كطبيعتو تتعدد أساليب تكجيو األداء

، أك المقاءات الرسمية بيف الرئيس كالعامميف تحت إشرافو لينقؿ إلييـ مالحظاتو ، كغير الرسمية
عمى أرض الكاقع كيستمع منيـ إلى كجيات نظرىـ بحيث تأتي تكجيياتو كيناقشيـ فيما يجرم 

ؿ التقارير كما يتـ التكجيو مف خال ،فيذ كقدرات العامميف عمى التطبيؽمتناسبة مع ظركؼ التن
كلكف أفضؿ األساليب بشكؿ عاـ في تحقيؽ أىداؼ تكجيو األداء ىي  ،كالمالحظات المكتكبة

كنزكؿ الرؤساء إلى أرض  ،مية بيف الرئيس كالقائميف بالعمؿاالتصاالت المستمرة كغير الرس
 الكاقع في أماكف األداء ذاتيا كمعايشتيـ لمقائميف بالعمؿ عمى الطبيعة . 

 قواعد توجيو األداء الفعال   -4
تجنب لـك كتقريع العامميف حيف اكتشاؼ قصكر في األداء قبؿ تحديد أسبابو لعميا تككف . أ

 ناشئة عف أكضاع ال دخؿ لمعامميف فييا . 
 تشجيع التقييـ الذاتي مف العامميف .. ب
 مناقشة السمبيات بركح إيجابية .. ث

 .نت (:  2014) األكاديمية العربية البريطانية،االستماع بحرص آلراء العامميفج.   
 أىمية التوجيو :  -5
 ق الفوائد التالية : يقفي تح توجيو في العممية اإلدارية تبرز أىمية ال 

يسيؿ ميمة المرؤكسيف في استثمار كتكظيؼ أفضؿ ما لدييـ مف إمكانيات شخصية . أ
 كفنية . 

يكفر اتصاالن بكظائؼ المرؤكسيف ، كيساعد عمى تمبية احتياجاتيـ بالشعكر بالرضا عف . ب
 أعماليـ عندما يحققكف المستكل المطمكب لمجكدة . 

 في األداء كما يكاجييـ مف مشكالتيتيح الفرص لممرؤكسيف لمتغمب عمى نقاط ضعفيـ . ت
 يستخدـ ككسيمة لمنيكض سريعان لممستخدميف الجدد في كقت قصير . . ث
إرشاد المرؤكسيف أثناء تنفيذىـ لألعماؿ ضمانان لعدـ االنحراؼ عف تحقيؽ أىداؼ . ج

 المؤسسة .
 ( .16:2008) شحادة، دريب المرؤكسيف كتنمية قدراتيـ( يساعد بشكؿ غير مباشر في ت6
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كمف خالؿ ما ذكر تعتبر كظيفة التكجيو كظيفة مختصة بإدارة كمتابعة السمكؾ البشرم كتنمية 
ركح التعاكف بيف الرئيس كمرؤكسيو كالقائميف عمي تنفيذ األعماؿ داخؿ المؤسسة كخارجيا ، 
لضماف تحقيؽ أىدافيـ كأىداؼ المنظمة ، كتعتبر عممية التكجيو حافزان لممكظفيف لمعمؿ بكفاءة 

الطمئناف عمي سير العمؿ لعالية كرفع الركح المعنكية لدييـ مف خالؿ االتصاؿ كالتكاصؿ كف
 كنجاحو .

 الرقابة : رابعًا: 
تعددت التعاريؼ الخاصة بالرقابة نظران لتعدد االختالفات مف فريؽ آلخر كىي مشتركة في     

قيؽ السير في االتجاه لتحتحقيؽ أىداؼ الرقابة كرفع مستكاىا كىي أداة مف أدكات ادإدارة 
 .الصحيح

 مفيوم الرقابة :  -1
الرقابة بأنيا: عممية قياس أداء المكظفيف كمقارنة النتائج باألىداؼ المكضكعة ( حميدعرؼ )أبك 

سمفان ، كالمدير يعمؿ عمى االتصاؿ الدائـ بالمكظفيف خالؿ عمميـ، كيجمع المعمكمات كيحمميا 
: 2000نحرافات عف مستكل األداء المطمكب)أبك حميد، كيستخدميا ألغراض التصحيح ألم ا

13) 
بأنيا: النشاط ادإدارم الذم يقكـ بالتحقؽ مف أف ما نفذ أك تـ تنفيذه  (كقد عرفيا ) شاىيف

مطابؽ لما ىك مخطط ، كذلؾ باستخداـ معايير تدعي المعايير الرقابية التي تقيـ ادإنجاز 
ة كالعمؿ عمى تصحيحيا، كىي عممية مستمرة ليس لتحديد االنحرافات االيجابية أك السمبي

نما ت قضي أيضان كضع الحمكؿ المناسبة) شاىيف، الغرض منيا اكتشاؼ االنحرافات فقط، كا 
2007 :2 . ) 

أف الرقابة ىي عبارة عف إدارة المؤسسة عمى أسس عممية صحيحة مف خالؿ  كيرل الباحث
المكضكعة كالمعتمدة كأف ما يتـ تنفيذه  برامجكؿ شيء يسير ضمف الخطط كالأف  عمى التأكد

دراؾ المشكالت التي قد تحدث قبؿ كقكعيا لتحييدىا كتجنبيا كالسيطرة  كفؽ ما ىك مخطط لو كا 
 .  عمييا أثناء التنفيذ

 الرقابة اإلدارية : -2
الرقابة ادإدارية بأنيا: ذلؾ الجزء مف نظاـ الرقابة الداخمية الذم يعني  (عرؼ )الخرشة

ادإدارية الالزمة لصياغة القرارات ادإدارية كتحقيؽ الكفاءة ادإدارية كاالقتصادية  بادإجراءات
: 2001يككف ليا عالقة بالشؤكف ادإدارية)الخرشة، كاالىتماـ بتنفيذ السياسات ادإدارية التي قد 

29) 
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عرفيا )الحربي( بأنيا: النشاط ادإدارم الذم تقكـ بو ادإدارة عمى أعماليا لكشؼ بينما 
)الحربي، ، كاف جيكد المنظمة تتـ كفقان لمخطط المحددة الكفاءة في األداءكتقكيميانحرافات اال

أف الرقابة ادإدارية ىي عممية مرتبطة بالسياسات ادإدارية كىي نكع  يرل الباحث (36: 2003
 لما ىك مخطط ان مف المتابعة لتحقيؽ السيطرة عمى العمؿ ، بحيث يتـ مقارنة ما تـ تنفيذه مطابق

 الكصكؿ إلي الكفاءة ادإدارية .  لو بغية الكشؼ عف االنحرافات كتقكيميا مف أجؿ
 

 أىمية الرقابة اإلدارية : -3
تظير أىمية الرقابة ادإدارية في ككنيا كظيفة إدارية أساسية لجميع المدراء في جميع مستكيات 

الحاجة )شاىيف، المنظمة، فيي الكظيفة التي تراقب األداء كتأخذ ادإجراء التصحيحي عند 
27:2007.) 

كتتضح أىمية الرقابة في أنيا بمثابة منظـ الحرارة ) الترمكستات( المكجكدة في الثالجة أك 
األماكف المكيفة ، فحينما تنحرؼ الحرارة في الداخؿ، يقكـ الترمكستات بتحديد ىذا االنحراؼ 

 (.58: 2005، كاالستجابة تبعان لذلؾ، حتى تعكد الحرارة لمعدليا المطمكب)ماىر
 عناصر مقومات الرقابة اإلدارية : -4

 نظاـ الرقابة الفعاؿ يجب أف يحتكم عمى العناصر كالمقكمات التالية :
خطة كاضحة كمنطقية لمكظائؼ التنظيمية التي تمثؿ الخطكط العريضة الكاضحة . أ

لصالحيات كمسئكليات كؿ كحدة تنظيمية كالعامميف فييا، مع ضركرة الفصؿ بيف 
 المختمفة . الكظائؼ

نظاـ إدارم مالئـ لمعمميات كاألنشطة لتحديد العالقات ادإدارية مع كجكد إجراءات . ب
 كاضحة كمعقكلة لتسجيؿ النتائج المتعمقة بيذه العمميات كاألنشطة .

كجكد ممارسات إدارية سميمة تمكف مف القياـ بميمات ككظائؼ ككاجبات كؿ كحدة . ت
 إدارية ككؿ شخص داخميا بشكؿ فعاؿ .

 كجكد معايير كاضحة لجكدة األداء بالنسبة ألعماؿ العامميف باختالؼ مستكياتيـ .. ث
كجكد الشخص المناسب في المكاف المناسب الذم يجب أف يتمتع بالمقدرة كاألىمية . ج

 كالخبرة كالتدريب الكافي لمقياـ باألعماؿ المعيكدة إلية مرض .
) لجمع المعمكمات كتحميميا (  فيما أشار الخرشة إلي ضركرة كجكد نظاـ تغذية عكسية. ح

 (.23: 2001كالتدقيؽ التمقائي لممعمكمات مف خالؿ النظاـ الرقابي )الخرشة، 
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 أىداف الرقابة اإلدارية :-5
 :ف أىداؼ الرقابة ادإدارية تتمثؿ فيما يمي أب (كالب)يرل 
 كادإىماؿ.حماية أصكؿ المنشأة مف السرقة، كاالختالس، كالتالعب كسكء االستخداـ، . أ
التأكد مف صحة كدقة كسالمة البيانات كالتقارير ، دإمكاف االعتماد عمييا في اتخاذ . ب

 القرارات.
استباؽ كمنع حدكث األخطاء كاالنحرافات كأعماؿ الغش، كاالختالس، كالتزكير، . ت

كاكتشاؼ ما يقع منيا أكالن بأكؿ، كاتخاذ ادإجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجتيا كمنع 
 ىا .تكرار 
إدارة المؤسسات عمى أسس عممية، مف خالؿ تكفر العناصر األساسية كأىميا دليؿ . ث

لإلجراءات كالدكرات، كىيكؿ تنظيمي مع تحديد كاضح لمكظائؼ كشرح مضمكنيا، كتقارير 
 دكرية عف سير العمؿ .

 التأكد مف حسف استخداـ المكارد البشرية في المنشأة، أم أف تقكـ الرقابة بتحديد ما تـ. ج
 تنفيذه عف طريؽ تقييـ األداء كاتخاذ ادإجراءات العالجية .

ضماف اتخاذ القرارات السميمة عمى مختمؼ المستكيات ادإدارية، كتنفيذ ىذه القرارات . ح
 بأفضؿ صكرة .

بداعات أفراد المنظمة لمكافأتيـ كتحفيزىـ كالتأكد مف الحقكؽ . خ الكشؼ عف ميزات كا 
 المساكاة لمجميع أماـ القانكف .كالمزايا المقررة ليـ مع ضماف 

التأكد مف أف المستكيات ادإدارية العميا في المنظمة عمى إلماـ كاؼو بما يجرم مف . د
 أعماؿ في المستكيات ادإدارية األخرل لممؤسسة.

 (.47-46: 2004ية) كالب، التأكد مف تكافر االنسجاـ بيف مختمؼ األجيزة ادإدار . ذ
 دارية أىدافان تتمثؿ فيما يمي:بأف لمرقابة ادإ (العالؽ)كقد أشار
 لتعرؼ عمى مدل كاقعية الخطط مف خالؿ مقارنة ادإنجازات باألىداؼ المرسكمة. -
 تحديد الجيات المسئكلة عف مكاطف الخمؿ كاالنحرافات . -
بيا تحديد الصعكبات كالمشاكؿ التي تكاجو عممية التنفيذ ككيفية التغمب عمييا كتجن -

 .(345: 2008) العالؽ،  مستقبالن عند كضع خطط جديدة
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 :العوامل المؤثرة في األداء .2.2.8

 :ف مف أىـ العكامؿ المؤثرة في األداء ، ما يمي إ
 غياب األىداف المحددة :  -1

فالمنظمة التي ال تمتمؾ خطط تفصيمية لعمميا كأىدافيا كمعدالت ادإنتاج المطمكب أدائيا ، لف 
مكظفييا عمى مستكل أدائيـ لعدـ كجكد معيار تستطيع قياس ما تحقؽ مف إنجاز أك محاسبة 

محدد مسبقان لذلؾ ، فال تممؾ المنظمة معايير أك مؤشرات لإلنتاج كاألداء الجيد ، فعندىا 
 األداء الضعيؼ . ميتساكل المكظؼ ذك األداء الجيد مع المكظؼ ذ

 عدم المشاركة في اإلدارة :   -2
يف في المستكيات ادإدارية المختمفة في التخطيط كصنع القرارات يساىـ مماإف عدـ مشاركة الع

في كجكد فجكة بيف القيادة ادإدارية كالمكظفيف في المستكيات الدنيا ، كبالتالي يؤدم إلى ضعؼ 
الشعكر بالمسئكلية كالعمؿ الجماعي لتحقيؽ أىداؼ المنظمة ، كىذا يؤدم إلى تدني مستكل 

فيف لشعكرىـ بأنيـ لـ يشارككا في كضع األىداؼ المطمكب إنجازىا أك األداء لدل ىؤالء المكظ
 في الحمكؿ لممشاكؿ التي يكاجيكنيا في األداء ، كقد يعتبركف أنفسيـ ميمشيف في المنظمة . 

 اختالف مستويات األداء :  -3
ت مف العكامؿ المؤثرة عمى أداء المكظفيف عدـ نجاح األساليب ادإدارية التي تربط بيف معدال

األداء كالمردكد المادم كالمعنكم الذم يحصمكف عميو ، فكمما ارتبط مستكل أداء المكظؼ 
بالترقيات كالعالكات كالحكافز التي يحصؿ عمييا كمما كانت عكامؿ التحفيز غير مؤثرة بالعامميف 

تيد ذم ، كىذا يتطمب نظامان متميزان لتقييـ أداء المكظفيف ليتـ التمييز الفعمي بيف المكظؼ المج
 األداء العالي كالمكظؼ المجتيد ذم األداء المتكسط كالمكظؼ الكسكؿ كالمكظؼ غير المنتج . 

 مشكالت الرضا الوظيفي :  -4
فالرضا الكظيفي مف العكامؿ األساسية المؤثرة عمى مستكل األداء لممكظفيف ، فعدـ الرضا 

نتاجية أقؿ ، كالرض ا الكظيفي يتأثر بعدد كبير الكظيفي أك انخفاضو يؤدم إلى أداء ضعيؼ كا 
مف العكامؿ التنظيمية كالشخصية لممكظؼ ، مثؿ العكامؿ االجتماعية كالسف كالمؤىؿ التعميمي 
كالجنس كالعادات كالتقاليد ، كالعكامؿ التنظيمية كالمسئكليات كالكجبات كنظاـ الترقيات كالحكافز 

 .في المنظمة
 التسيب اإلداري :  -5

المنظمة يعني ضياع ساعات العمؿ في أمكر غير منتجة بؿ قد تككف فالتسيب ادإدارم في 
مؤثرة بشكؿ سمبي عمى أداء المكظفيف اآلخريف ، كقد ينشأ التسيب ادإدارم نتيجة ألسمكب 

  .: نت ( 2010فة التنظيمية السائدة في المنظمة) الكردم،القيادة أك دإشراؼ ، أك لمثقا
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  لكظيفي أظيرىا )ذرة كالصباغ ( أىميا :كىناؾ عكامؿ عدة تؤثر عمى األداء ا
كتتمثؿ في غياب المناخ المناسب كالداعـ لمعمؿ كادإنتاجية في عوامل إدارية تنظيمية :  -1

المؤسسة . حدكث صراعات بيف المكظفيف كرؤسائيـ ، بيف المكظفيف أنفسيـ ، عدـ تحديد 
المياـ الكظيفية بدقة ، عدـ تحديد كاجبات المكظؼ ، ادإشراؼ السيئ ، النقص في التدريب 

 ؿ . كالمكارد المالية كالظركؼ المناسبة لمعم
كتتمثؿ في الصراع بيف القيـ كاالتجاىات التي يحمميا المكظؼ  عوامل بيئية خارجية : -2

كبيف القيـ كاالتجاىات السائدة في المجتمع ، األحكاؿ االقتصادية ، كظركؼ سكؽ العمؿ ، 
 كالتشريعات الحككمية ، كسياسة النقابات ، كاالضطراب السياسي . 

شخصيتو ، تمثؿ في نقص في رغبتو كدافعيتو ، ضعؼ في كتعوامل تتعمق بالموظف :  -3
كما يمتمكو مف معرفة كميارات كاىتمامات  ،، تغيب مستمر عف العمؿقصكر في قدراتو العقمية

 ( 423:2008كقيـ كاتجاىات كدكافع خاصة بالعمؿ . )ذرة كالصباغ،
، لمكظيفة أك المكقؼمؿ بعضيا يخضع ( بأف إدارة األداء مرتبطة بعدد مف العكاكأضاؼ )ىاينز

، كما كما تتصؼ بو مف متطمبات كتحديات بينما يخرج البعض اآلخر عف سيطرتو ، فالكظيفة
فيك ما تتصؼ بو البيئة التنظيمية، كحيث تؤدم أما المكقؼ  ،تقدمو مف فرص عمؿ كترقيات

( إلى كفاءة يكؿ التنظيمي ) التي تتضمف : مناخ العمؿ كادإشراؼ كاألنظمة ادإدارية كاليالكظيفة
 .( 273:1998األداء)ىاينز،

دراؾ الدكر ، كبالتالي ، كالمياـيعبر مفيـك األداء عف أثر جيكد الفرد التي تبدأ بالقدرات ، كا 
تماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد .   مفيكـ األداء يشير إلى درجة تحقيؽ كا 

 يمكف قياس أداء العامميف مف خالؿ ما يمي :
 . ، أك العقمية التي يبذليا الفرد في العمؿ في زمف معيفالطاقة الجسمانية:ذولكمية الجيد المب .1
 جكدة العمؿ ، درجة مطابقة لممطمكب ، خمك األداء مف األخطاء . نوعية الجيد المبذول :  .2
                                الطريقة التي يتـ بيا تأدية أنشطة العمؿ.: نمط األداء .3
 سمطاف،فاعمية المكظؼ، الزمف المستغرؽ) الزيادة ادإنتاجية، كفاءة المكظؼ،:معدالت األداء .4

213:2014. ) 
 داري:جودة األداء اإل يذكر أىم متطمباتأن يمكن لمباحث بناًء عمى ما سبق 

جراءات جكدة الخدمات المقدمة في الكزارات . -1  ضماف آليات كا 
 تصاالت الحديثة .تكنكلكجيا المعمكمات كادإاستخداـ  -2
 مراقبة مخرجات العمميات . -3
 استخداـ طرؽ حؿ المشكالت كاتخاذ القرارات . -4
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  .التغذية الراجعة -5
 عمى قياس النتائج . داء بناءن ادإستراتيجيات لتحسيف جكدة األتطكير  -6
 تطكير آليات الحكافز كالتعكيضات . -7
 تطكير نماذج لضماف أداء جكدة عالية . -8

 معايير جودة األداء اإلداري : .2.2.9
معايير جكدة األداء ادإدارم أمر ضركرم لنجاح عممية تقييـ األداء ، حيث إنيا إف تحديد 

تساعد في تعريؼ العامميف ما ىك مطمكب منيـ بخصكص تحقيؽ أىداؼ المنظمة ، كتكجو 
 ( .22:2013المديريف إلى األمكر التي يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار لتطكير األداء) أبك كريـ،

التطكير ادإدارم حيث يتـ مف خاللو متابعة أداء المكظؼ ، كتحسيف يعد أداء العامميف عصب 
قدراتو الكظيفية ، كىذه العممية ليا تأثيرات في سمكؾ األفراد كجماعات العمؿ لجعؿ نتائج األداء 
متماشية مع أىداؼ المؤسسة ، كتعطي المكظؼ القدرة عمى إنجاز المياـ كالكاجبات المككمة 

تحمؿ مسئكليات إضافية تحقؽ لو درجة عالية مف الرضا الكظيفي ،  إليو كتطكير قدراتو عمى
كتعطيو القدرة عمى التكيؼ مع بيئة العمـ ، كبذلؾ يمكف استكشاؼ العناصر المترتبة عمى األداء 

األمر الذم ينعكس أثره عمى الفعالية الكمية لممنظمة)  البشرم مف حيث الكفاءة كادإنتاجية،
 ( 42:2011القرشي،
داء ، فإنو يجب أف تككف مالئمة لمنشاط المراد قياس درجة ضع المعايير الخاصة باألكعند ك 

. يفمماعالتقدـ نحكه كتحقيقو ، كأف تككف المعايير كاقعية كتتناسب مع إمكانيات ال
 (59:2003)الحربي،

 ومن المعايير ما يمي :
مة النتائج بالنسبة إلى : ء، مدل مالمة مشركع ماءيفحص تقدير مالمة : ءالمال .1

 االحتياجات كالسياسات كاحتياجات كأكلكيات الفئات التي يستيدفيا المشركع . 
يركز تقدير فاعمية المشركع عمى مدل تحقيؽ المخرجات اك المدل الذم الفعالية :  .2

 .في تحديد األثر لمنكاتج المحددةستحقؽ بو كما إذا كاف مف المحتمؿ أف يسيـ المشركع 
يقيس تقدير كفاءة المشركع ، فيك يقدر النتائج التي تحققت بالنسبة لمنفقات  ءة :الكفا .3

 كالمكارد كالمستخدمة في المشركع أثناء فترة زمنية محددة . 
تتحقؽ تقديرات استدامة المشركع مف مدل استمرار نتائجو ، أك احتماؿ  االستدامة : .4

 استمرارىا بعد انتياء المشركع كتكقؼ المكارد . 
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يفحص أثر المشركع عمى المدل البعيد كيككف التنفيذ كاألداء ناجحيف إذا كانت  ألثر:ا .5
نجاز المخرجات المتكقعة منو في الكقت  المدخالت الالزمة لتنفيذ النشاطات المخططة كا 

  .(UNDP,2013:22) المناسب
تستند إلي معايير ما سبؽ يؤكد الباحث عمى أف عممية األداء ادإدارم عممية تراكمية تشاركيو م

جراءات تسعى مف خالليا إلي تحقيؽ مفيكـ الجكدة في العمؿ ادإدارم ، كالتي تتحقؽ بقياس  كا 
مة ءكمية المخرجات كنكعيتيا في الكقت المالئـ كطريقة األداء المستخدمة لمعرفة مستكل المال

إلي رضا متمقي  كالفعالية كالكفاءة كأثر ذلؾ عمى الفعالية الكمية لممؤسسة ، بغية الكصكؿ
الخدمة مف الجميكر كأصحاب المعامالت المختمفة ، كذلؾ بتحسيف أسمكب العمؿ كالتخطيط 
بصكرة أفضؿ في المستقبؿ ، مع األخذ بمبدأ الكقاية مف األخطاء كالعيكب بعد دراستيا كمعرفة 

يجاد الفرص كالحمكؿ المناسبة ليا .   المشكالت قبؿ كقكعيا كا 

 ممخص المبحث .2.2.10
ة الميمة ألم كزارة أك مؤسسة ، دارم مف المياـ كاألعماؿ الرئيسحقيؽ جكدة األداء ادإيعتبر ت

حيث تسعى مف خالؿ ذلؾ إلي تحقيؽ رضا المتعامميف كمتمقي الخدمة ، مما يعكس صكرة 
المطمكبة بجكدة كسرعة كدقة  الكزارة أك المؤسسة أماـ الجميكر مف حيث انجاز المعامالت

 بأقؿ جيد ككقت .  ؿ الخدمة المقدمةتسي
أىميتو مف أىمية اليدؼ الذم تسعى ادإدارة إلى تحقيقو ،  يكتسب مع العمـ أف األداء ادإدارم

، مف أجؿ الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكدفالجياز ادإدارم قد أعد بشريان كماديان كمعنكيان كمكانيان 
، مف ىنا كاف الحرص عمى بقدر ذلؾ مف التفريط ،فيو يؤدم إلى إىدار ىذه الطاقات فأم تفريط

 .األداء ادإدارم الجيد مف أىـ ما تعنى بو ادإدارة 
إلي إدارة  تطرقناكما  فيو، العكامؿ المؤثرةك كقد اشتمؿ المبحث الثاني عمى مفيكـ األداء كأنكاعو 

األداء كجكدة األداء ادإدارم بمفيكميا كمككناتيا كعناصر األداء الفعالة ) التخطيط ، التنظيـ ، 
لتكجيو ، الرقابة( كبعد االنتقاؿ إلي التقييمات التي تحدثت عف عمؿ األداء ادإدارم كجكدتو ا

كتقسيماتيا المختمفة ، كالتكامؿ بيف العناصر كالسياسات المختمفة دإدارة المكارد البشرية كالربط 
األداء  بيف الفئات المشاركة في إدارة األداء ادإدارم ، كقد ختـ المبحث بالتطرؽ إلي عناصر

 . تواعو كمتطمبات جكدادإدارم كأنك 
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 الوزارات الفمسطينية: المبحث الثالث .2.3
 تمييد: .2.3.1

أم حككمة مكجكدة كتعبر عف أداء الحككمة  يةتعتبر الكزارات الحككمية في أم دكلة اليـك كاج
كرضا الجميكر عف ىذا األداء ، لذلؾ ال تقؿ ىذه الكزارات أىمية عف مؤسسات المجتمع 
المدني أك المؤسسات التجارية المتنافسة لكسب رضا الجميكر ، فمف المعركؼ أف أم جية 

التي تسعى إلييا أم  تقـك بتقديـ أفضؿ خدماتيا تعبر عف مدل نجاحيا في تحقيؽ األىداؼ
 مؤسسة كانت .

مى تحقيؽ كالكزارات الفمسطينية في الحككمة الفمسطينية تتصدر تطمعات الجميكر في العمؿ ع
بداء  كفإليو المتعامم اما يصبك  كخاصة بعد إجراء أم انتخابات تشريعية كتشكيؿ حككمة جديدة كا 

ف ىنا أك ىناؾ بما يحقؽ العدالة سياسة تريح الجميكر في معامالتو دكف تدخالت أك معيقات م
المتعامميف كتعكس نجاح الحككمة في تحسف أدائيا  تمبي حاجةكالنزاىة كالشفافية كتقديـ خدمة 

 .كأداء مؤسساتيا 
 

 لمحة عن السمطة الوطنية الفمسطينية 
 :  مقدمة
 نشأة السمطة الوطنية الفمسطينية: .2.3.2

 

سبتمبر  ٠١ـ، كفي ٠٩٩١أكسمك سنة  عد تكقيع اتفاقيةالسمطة الفمسطينية ب ةنشأ ءتجا
، إسحاؽ رابييف، كرئيس منظمة التحرير سرائيميكقع رئيس الكياف األبعد أف ـ ، 1993

الفمسطينية، ياسر عرفات ، في كاشنطف "إعالف المبادئ حكؿ ترتيبات الحكـ الذاتي المؤقت 
 قيؽ تسكية دائمة. كالذم ينص عمى قياـ حكـ ذاتي انتقالي لفترة خمس سنكات إلى أف يتـ تح

% مف  ٠١الضفة الغربية، كحكالي  فيتسميـ مناطؽ صغيرة منعزلة عف بعضيا  مف خاللو تـف
 ( .٨١١١قطاع غزة إلى السمطة الفمسطينية )منصكر، 

كتتككف السمطة الفمسطينية مف ثالث سمطات ىي : السمطة القضائية ، السمطة التشريعية ، 
كف فصؿ السمطات الثالث كينظـ العالقة بينيـ بحيث يضمف السمطة التنفيذية ، كيضمف القان

الشفافية كالمحاسبة كالمقاضاة ألم مف المؤكليف في إحدل ىذه السمطات عند الضركرة كحسب 
 ( .54: 2011القانكف ) حرب، 
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 السمطة التنفيذية في السمطة الوطنية الفمسطينية: .2.3.3
 

تتألؼ السمطة التنفيذية حاليان مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية، كرئيس الكزراء كمجمس 
. كالضبط ادإدارمالكزراء. كيتمتع كؿ منيـ بصالحيات بحيث تحافظ عمى نكع مف االستقرار 

  (٨١١١)منصكر، 

 اإلدارة العامة: .2.3.4
 

ء، بما فييا مف كزارات تضـ جميع العامميف في األجيزة الحككمية التابعة لمجمس الكزرا
كمؤسسات كىيئات رسمية، كىي الجية التنفيذية لسياسة الحككمة حيث تقدـ الخدمات كتتصؿ 

ينظـ قانكف ، حيث مس الكزراء بالتقارير كالتكصياتبالجميكر بشكؿ مباشر، كتعكد عمى مج
كف الخدمة ؤ بش الخدمة المدنية المعدؿ كالصادر عف المجمس التشريعي الفمسطيني، كؿ ما يتعمؽ

كعمى ديكاف المكظفيف العاـ بالتنسيؽ ، قاعدالمدنية، بما فييا التعييف كالنقؿ كالندب كالترقية كالت
العمؿ عمى االرتقاء بادإدارة العامة كتطكيرىا، كيؤخذ رأيو في بمع الجيات الحككمية المختصة 

مشركعات القكانيف كالمكائح الخاصة بادإدارة العامة، كالعامميف بيا)القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
2003 . ) 

 القطاع الحكومي الفمسطيني : .2.3.5
ات أساسية يعرؼ القطاع الحككمي في أم دكلة : " ذلؾ القطاع الذم يعمؿ عمى تقديـ خدم

مطمكبة لضماف النظاـ العاـ ، كيصعب تسكيقيا لألفراد بثمف ، مثؿ الدفاع كالعدالة كاألمف 
الداخمي ، كعادة ما تمكلكىا المكازنة العامة لمدكلة ، كالتي تؤمف إيراداتيا بالدرجة األكلى مف 

برم، الضرائب المفركضة عمى الشعب ، لممساىمة في تحمؿ نفقات الخدمة العامة " ) ص
2003 :125 . ) 

إطار  ضمفيتشكؿ القطاع الحككمي الفمسطيني مف مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية 
تنظيمي أك ىيكؿ إدارم معتمد ليا تتككف مف العديد مف الكزارات كالسمطات كالمؤسسات العامة 

كفقان ـ ، كالتي جاءت 2012( مركز مسؤكلية حسب المكازنة العامة لسنة  31، بمغ عددىا ) 
 ـ.2012/ـ.ك/إ.ق( لسنة 10/258قـ "لقرار مجمس الكزراء ر 

 ميام المؤسسات الحكومية الفمسطينية : .2.3.6
ـ في تعريؼ  2003اختص الباب الخامس مف القانكف األساسي الفمسطيني كتعديالتو لعاـ 

ي إشارة إل -( عمى أف "مجمس الكزراء 63السمطة التنفيذية كتنظيـ أعماليا، فقد نصت المادة )
الحككمة ىك األداة التنفيذية كادإدارية العميا التي تضطمع بمسؤكلية كضع البرنامج الذم تقره 
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السمطة التشريعية مكضع التنفيذ، فيما عدا لرئيس السمطة الكطنية مف اختصاصات تنفيذية 
يحددىا القانكف األساسي، تككف الصالحيات التنفيذية ادإدارية مف اختصاصات مجمس الكزراء 

،" 
 (: 2008)ديكاف الفتكل كالتشريع،  :( اختصاصات مجمس الكزراء في البنكد التالية69كتحدد المادة )

كضع السياسة العامة في حدكد اختصاصو، كفي ضكء البرنامج الكزارم المصادؽ عميو  .1
 مف 

 المجمس التشريعي.
 تنفيذ السياسات العامة المقررة مف السمطات الفمسطينية المختصة. .2
 المجمس التشريعي. ىالمكازنة العامة لعرضيا عمكضع  .3
 إعداد الجياز ادإدارم، ككضع ىياكمو، كتزكيده بكافة الكسائؿ الالزمة، كادإشراؼ عميو، .4

 كمتابعتو.
 متابعة تنفيذ القكانيف، كضماف االلتزاـ بأحكاميا، كاتخاذ ادإجراءات الالزمة لذلؾ . .5
ياز ادإدارم لكاجباتيا كاختصاصاتيا، ادإشراؼ عمى أداء الكزارات كسائر كحدات الج .6

 كالتنسيؽ  فيما بينيا.
 مسؤكلية حؼ النظاـ العاـ كاألمف الداخمي. .7
( أعاله،  7، 6مناقشة االقتراحات مع الجيات المختصة ذات العالقة بالفقرتيف ) .8

 كسياساتيا 
 في مجاؿ تنفيذ اختصاصاتيا.

في حكميا مف كحدات الجياز إنشاء أك إلغاء الييئات كالمؤسسات كالسمطات، أك ما  .9
 ادإدارم التي يشمميا الجياز التنفيذم التابع لمحككمة، عمى أف ينظـ كؿ منيا بقانكف.

كفقا تعييف رؤساء الييئات كالمؤسسات المشار إلييا في البند أعاله، كادإشراؼ عمييا  .10
 ألحكاـ القانكف.

بعة لمجياز التنفيذم تحديد اختصاصات الكزارات كالييئات كالسمطات كالمؤسسات التا .11
 كما في حكميا.كافة، 

 اختصاصات أخرل تناط بو، بمكجب أحكاـ القانكف.  .12
 أف القانكف األساسي الفمسطيني كالقكانيف كالمكائح األخرل الصادرة عف يكتجدر ادإشارة ىنا إل

السمطة الكطنية الفمسطينية، قد حددت أيضا اختصاصات السمطة التنفيذية الحككمة، فيما 
يخص ادإدارة المالية كجباية الضرائب ككضع المكازنة العامة كتحديد نسبة الضريبة كالرسكـ، 
 كادإدارة العامة لشؤكف المكظفيف العمكمييف كالخدمة المدنية، كادإدارة المحمية كالمجالس البمدية
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كعالقتيا بالسمطة المركزية، كتنظيـ مياـ السمطة التنفيذية في حؼ األمف كالنظاـ كاآلداب 
العامة كالحريات، كغيرىا مف االختصاصات كالمسؤكليات التي تقكـ بيا السمطة التنفيذية ممثؿ 

 .بالحككمة 
 (.2011ينية، كتتركز جيكد الحككمة الفمسطينية عمى القطاعات التالية )كزارة التخطيط الفمسط 
 

 : األمف كحؼ النظاـ، العدؿ كالقضاء، ادإصالح ادإدارم.قطاع األمن والحكم الرشيد.0
 : دعـ الصناعة كالتجارة، تنمية القطاع الزراعي كالسياحي.القطاع اإلنتاجي.  2
 : الحماية االجتماعية، تطكير الصحة كالتعميـ، دعـ الشباب كالمرأة.القطاع االجتماعي.  3
 : المياه كالكيرباء كالنفايات كالطرؽ كاالتصاالت.قطاع البنية التحتية.  4

 تطور المؤسسات والوزارات الحكومية في قطاع غزة: .2.3.7
شكمت التغيرات المتالحقة في ىيكمية الحككمة الفمسطينية عنصر عدـ استقرار، يضاؼ 

التنظيـ ادإدارم، لمعناصر األخرل التي انعكست عمي الكاقع الرقابي، كساىمت في تطكر سكء 
كزيادة في مظاىر الخمؿ كادإرباؾ في الجياز ادإدارم، كلقد شكمت التغيرات المتالحقة في 
ىيكمية الحككمة الفمسطينية في قطاع غزة عمالن يضاؼ لمعكامؿ السياسية كاالجتماعية 
ة كاالقتصادية كالثقافية التي مرت بيا الحككمات، مما نتج عنو زيادة عدد مؤسسات الخدم

( دائرة حككمية عمي 31ـ، ليصبح عددىا ) 2013كحتي  1994المدنية الفمسطينية مف العاـ 
اختالؼ مسمياتيا مكزعة ما بيف كزارة  أك سمطة أك ىيئة، حسب القطاعات، كالجدكؿ التالي 
يكضح مؤسسات السمطة الفمسطينية لمحككمة الفمسطينية في قطاع غزة )كزارة التخطيط 

 ( .2014 الفمسطينية بغزة،
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 (مؤسسات الخدمة المدنية لمحكومة الفمسطينية في قطاع غزة حسب القطاعات7/2جدول رقم )
 القطاع  المؤسسة / الوزارة م. القطاع المؤسسة / الوزارة م.

  كزارة الصحة -1
 
 

 القطاع
 

 الخدماتي

 كزارة الداخمية -18




قطاع

األمن


والحكم

 الرشٌد

 كزارة الشؤكف الخارجية -19 التربية كالتعميـ العاليكزارة  -2
 كزارة العدؿ -20 كزارة الشؤكف االجتماعية -3
 كزارة التخطيط -21 كزارة العمؿ -4
 كزارة ادإعالـ -22 كزارة شؤكف المرأة -5
األمانة العامة لمجمس  -23 كزارة الشباب كالرياضة -6

 الكزراء
 المجمس التشريعي  -24 كالشؤكف الدينيةكزارة األكقاؼ  -7
 ديكاف المكظفيف العاـ  -25 كزارة شؤكف األسرل كالمحرريف -8
ديكاف الرقابة ادإدارية  -26 كزارة الثقافة   -9

 كالمالية  
  كزارة الحكـ المحمي -10

قطاع 
البنية 
 التحتية

 ديكاف القضاء الشرعي -27
 كزارة المالية  -28 كزارة األشغاؿ العامة -11

القطاع


 اإلنتاجً

 كزارة االقتصاد الكطني  -29 كزارة النقؿ كالمكاصالت -12
كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا  -13

 المعمكمات 
 كزارة الزراعة   -30

 كزارة السياحة كاآلثار  -31 كزارة سمطة المياه الفمسطينية -14
 وزارةالطاقةوالمواردالطبٌعٌة -15



 (2014كزارة التخطيط الفمسطينية بغزة، )المرجع : 

 : المبحث ممخص .2.3.8
زة كالضفة غسطينية كاجية العمؿ الحككمي في قطاع تعتبر مؤسسات ككزارات السمطة الفم

تيـ المختمفة كالحصكؿ عمى الخدمة يقصدىا المكاطنيف الفمسطينييف دإتماـ معامال الغربية، حيث
كمف خالؿ ىذا المبحث تعرفنا عمى نشأة حسب اختصاص كؿ كزارة كآليات عمميا، المطمكبة 

التي تضـ مختمؼ األجيزة الحككمية، بادإضافة الي السمطة الكطنية الفمسطينية، كادإدارة العامة 
مبحث بجدكؿ مؤسسات الخدمة الحككمية الفمسطينية كتطكرىا، خاتمان ىذا ال مياـ المؤسسات

  المدنية حسب القطاعات المعتمدة لمحككمة الفمسطينية في قطاع غزة .
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 تمييد :
ثراءن  لمكضكع الدراسة ،  يعتبر الكقكؼ عمى الدراسات السابقة جزءان رئيسيان في البحث العممي كا 

كضمف المحددات المكضكعية في ىذا البحث تمكف الباحث مف ادإطالع عمى العديد مف الدراسات 
التي أجراىا مجمكعة مف الباحثيف  حيث اكتسب الباحث إضافة معرفية حكؿ مكضكع البحث كالذم 

 في الوزارات الفمسطينية"دور وظائف إدارة الموارد البشرية عمى جودة األداء اإلداري : راسةيتناكؿ د
( 10( دراسة كدراسات عربية كبمغت )15كتتنكع الدراسات ما بيف دراسات فمسطينية بمغت )

عمى دراسات تتعمؽ  ة( دراسات ، فيما اشتممت الدراس10دراسات ككذلؾ دراسات أجنبية بمغت )
دارة المكارد البشرية " كدراسات أخرل تتعمؽ ب جكدة متغير التابع " البالمتغير المستقؿ " كظائؼ كا 

كفيما يمي تكضيح لعدد مف الدراسات الفمسطينية كالعربية كاألجنبية التي اشتممت ، األداء ادإدارم "
 عمييا الدراسة :   

 الدراسات الفمسطينية: .3.1

 ( بعنوان: 2018دراسة أبو مراد )  -1
بمحافظة غزة وعالقتيا " فاعمية أنظمة تقييم أداء معممي مدارس وكالة الغوث الدولية االبتدائية 

 بجودة األداء الوظيفي لدييم "
ىدفت الدارسة إلي فاعمية أنظمة تقييـ أداء معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية االبتدائية 
بمحافظات غزة، كعالقتيا بجكدة األداء الكظيفي لدييـ ، كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي 

 التحميمي كقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات . 
 : نيا الدراسةوكان من أىم النتائج التي أسفرت ع

إف درجة فاعمية أنظمة تقييـ أداء المعمميف بمدارس ككالة الغكث الدكلية االبتدائية مف  -
 ( .79.72%كجية نظر مديرم المدارس جاءت بدرجة مكافقة كبيرة بكزف نسبي)

إف مستكل جكدة األداء الكظيفي لممعمميف بمدارس ككالة الغكث الدكلية االبتدائية مف كجية  -
 ( .80.52%المدارس جاءت بدرجة مكافقة كبيرة بكزف نسبي) نظر مديرم

( بيف α≤0.05 كجكد عالقة ارتباط مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة) -
متكسطات تقديرات مديرم المدارس االبتدائية لدرجة فاعمية نظاـ تقييـ األداء لدل معممي 

األداء الكظيفي لمعممي مدارس  مدارس ككالة الغكث الدكلية االبتدائية ، لمستكل جكدة
 0,567). ككالة الغكث الدكلية االبتدائية جاءت بمتكسط تقديرم )
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 ( بعنوان : 2017دراسة أبو شعيره )  -2
دراسة مقارنة بين المدارس الحكومية -"إدارة الموارد البشرية وعالقتيا باألمن الوظيفي    

 ووكالة الغوث الدولية بغزة " .
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى العالقة بيف إدارة المكارد البشرية كاألمف الكظيفي في كؿو مف 
المدارس الحككمية كمدارس ككالة الغكث بغزة، كاعتمد الباحث عمى منيج المقارنة التحميمي كقد 

 استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات . 
 : راسةوكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الد

% (، بينما بمغ 67.8الكزف النسبي لكاقع إدارة المكارد البشرية في المدارس الحككمية بمغ) -
 % ( .75بمدارس ككالة الغكث الدكلة بغزة)

%(، بينما بمغ 68.8الكزف النسبي لكاقع األمف الكظيفي في المدارس الحككمية بمغ) -
 %( .74بمدارس ككالة الغكث بغزة)

إحصائية بيف إدارة المكارد البشرية كاألمف الكظيفي في كؿو مف  تكجد عالقة ذات داللة -
 المدارس الحككمية كمدارس ككالة الغكث الدكلية.

 ( بعنوان: 2017دراسة الغنام )  -3
 أبعاد المنظمة األخالقية ودورىا في تحسين جودة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية "" 

أبعاد المنظمة األخالقية كدكره في تحسيف جكدة األداء ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمى 
المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية ، كقد أستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ، كادإستبانة 

 كأداة لجمع البيانات . 

 وقد خمصت الدراسة إلي العديد من النتائج كان أبرزىا :
ميف في المستشفيات الفمسطينية مرتفع ، حيث بمغ مستكل أبعاد المنظمة األخالقية لدل العام -

 .  74.32%)الكزف النسبي )

، حيث الفمسطينية في محافظات غزة مرتفعمستكل جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات  -
 .  76.67%)أتضح ذلؾ مف خالؿ حصكلو عمى كزف نسبي )

محافظات غزة مرتفع ، حيث مستكل جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية في  -
 .  76.67%)أتضح ذلؾ مف خالؿ حصكلو عمى كزف نسبي )

( بيف أبعاد المنظمة األخالقية  α≤0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  -
 لدل العامميف في المستشفيات الفمسطينية كتحسيف جكدة األداء المؤسسي .
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 ( بعنوان: 2017دراسة قشطة )  -4
 رجة ممارسة اإلدارة التعميمية في وكالة الغوث الدولية ألسموب اليندرة وعالقتيا بجودة األداء" د

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى درجة ممارسة ادإدارة التعميمية باألكنركا في محافظات غزة 
 ، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي .ألسمكب اليندرة مف كجية نظر مديرم المدارس

 وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة :
أف درجة ممارسة ادإدارة التعميمية باألكنركا في محافظات قطاع غزة ألسمكب اليندرة متحققة  -

 .  74.32% )بدرجة كبيرة كبكزف نسبي )
بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة  (α≤0.05كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) -

 .يمغرافية ات الدمتغير مممارسة ادإدارية التعميمية باألكنركا تعزل للدرجة 
كجكد عالقة طردية قكية ذات داللة إحصائية بيف ممارسة أسمكب ىندسة العمميات ادإدارية  -

 "اليندرة" كجكدة أداء ادإدارة التعميمية في األكنركا بمحافظات قطاع غزة .
 

 بعنوان : ( 2016دراسة النجار )  -5

  "واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية في محافظات غزة" بعنوان
التعرؼ عمى كاقع إدارة المكارد البشرية في المؤسسات الحككمية في قطاع غزة  ليىدفت الدراسة إ

، كالتعرؼ عمى سياسة تخطيط كتطكير طرؽ استقطاب المكارد البشرية كبياف الكيفية التي يتـ بيا 
 المكارد البشرية ، كقاـ الباحث باعتماد المنيج الكصفي التحميمي .اختيار كتعييف 

 : وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة
تقكـ المؤسسات الحككمية في قطاع غزة بإتباع كظائؼ المكارد البشرية، مثؿ: تخطيط  -

كتطكير  كتطكير المسار الكظيفي لممكارد البشرية، كاستقطاب المكارد البشرية، كتدريب
 المكارد البشرية، كتقييـ األداء، كاختيار المكارد البشرية، كالمكافآت كاألجكر كالحكافز.

ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة المكارد  -
 البشرية في المؤسسات الحككمية في قطاع غزة تعزل لمتغيرات: )الجنس، المؤىؿ العممي(.

 ( بعنوان: 2016أبو الريش ) دراسة  -6
" واقع العالقات االجتماعية بين أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة 

 وعالقتيا بجودة األداء "
ىدفت الدراسة التعرؼ إلي كاقع العالقات االجتماعية بيف أعضاء ىيئة التدريس في       

اء، كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ، الجامعات الفمسطينية عالقتيا بجكدة األد
 كاستخدمت االستبانة لجمع البيانات .
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 : وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة
%( أم بدرجة 75.80أف كاقع العالقات االجتماعية في الجامعات الفمسطينية جاء بنسبة ) -

 كبيرة .
التدريس في الجامعات الفمسطينية جاء بنسبة  أف درجة جكدة األداء الكظيفي ألعضاء ىيئة -

 ( أم بدرجة تقدير كبيرة .%75,40)
( في α≤0.05مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة)  طردية كجكد عالقة ارتباط -

العالقات االجتماعية بيف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية  كمستكل األداء 
 (. 0,894قيمة )بالكظيفي لدييـ 

 ( بعنوان: 2015دراسة جابر ) -7
 واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج األوروبي لمتميز في القطاع الحكومي في قطاع غزة     
 وسبل تطويره.    

 ىدفت الدراسة إال التعرؼ عمى كاقع إدارة المكارد البشرية كفؽ النمكذج األكركبي لمتميز في
القطاع الحككمي في قطاع غزة كسبؿ تطكيره، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،  

 كما استخدـ االستبانة لجمع البيانات .
 :  وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة

أف كاقع إدارة المكارد البشرية كفؽ النمكذج األكركبي لمتميز في القطاع الحككمي الفمسطيني  -
 (، كىك بدرجة )متكسطة(. 65.039( ككزف نسبي ) 3.252حسابي ) متكسط جاء ب

 التشجيع كالمكافأة لإلنجازات المتميزة عمى جميع المستكيات بالمؤسسة.  -
 ( بعنوان: 2014دراسة قرموط )  -8

 " درجة ممارسة الجودة اإلدارية وعالقتيا بفاعمية األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية 
 بمحافظات قطاع غزة "  
 م المدارس ىدفت الدارسة الحالية إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة الجكدة ادإدارية لدل مدير    

م المدارس ، كالتعرؼ عمى درجة ممارسة األداء الكظيفي لدل مدير الحككمية بمحافظات غزة
 بانة لجمع البيانات.كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كادإست الحككمية بمحافظات غزة،

 :  وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة
 درجة ممارسة الجكدة ادإدارية لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية -
 ( .79,54 % نظر معممييـ كبيرة ، كيقع عند كزف نسبي )        
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( في متكسط تقديرات المعمميف لدرجة  α≤0.05كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ) -
ممارسة الجكدة ادإدارية لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة في االستبانة األكلى 

 ككؿ تعزل إلى كؿ مف ) الجنس ، المرحمة التعميمية ( .
( بيف درجة 0,01تكجد عالقة ارتباطيو مكجبة كقكية دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) -

 جكدة ادإدارية كدرجة فاعمية األداء الكظيفي لدل أفراد عينة الدراسة .ممارسة ال
 :               (2013)المقادمة دراسة -9

 .التنافسية،) دراسة حالةالجامعةاإلسالمية ( الميزة تحقيق في البشرية دورالكفاءات
 الجامعة ادإسالمية   في التنافسية الميزة تحقيؽ في البشرية دكرالكفاءات معرفة إلى الدراسة ىدفت    
    التنافسية، كاعتمدت الميزة تحقيؽ في تساىـ العناصرالتي أىـ مف البشرية الكفاءات تعتبر إذ     

  .جمع البياناتل االستبانة استخداـ جانب إلى التحميمي الكصفي المنيج عمى الدراسة    

 وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة :   
    (% 75.90 )مانسبتو ادإسالمية الجامعة في العامميف لدل البشرية الكفاءة تكفر مستكل أف -  
  (77.30% ).   بنسبة متكافر ادإسالمية الجامعة في التنافسية الميزة تحقيؽ مستكل كماأف   
 .التنافسية الميزة كتحقيؽ البشرية الكفاءات تكفر ببف ةيقك  ارتباطيو عالقةيكجد  -   
 .التنافسية الميزة كتحقيؽ المعرفة تكفر فيب قكية عالقةاؾ ىن -   
 .التنافسية الميزة كتحقيؽ كالميارات القدرات تكفر بيف قكية ارتباطيو عالقة ىناؾ -   

 

 :(  2012(نعيم دراسة -10
 واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعميم العالي وعالقتيا بمستوى األداء اإلداري "" 

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع تنمية المكارد البشرية بالكزارة كعالقتيا بمستكل األداء ادإدارم 
شخصية، كقد استخدـ الممتغيرات لكالكشؼ عف الفركؽ ادإحصائية في آراء المبحكثيف تعزل 

 الباحث في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كادإستبانة لجمع البيانات .
 : النتائج التي أسفرت عنيا الدراسةوكان من أىم 

نتيجة الكزف النسبي لمحاكر تنمية المكارد البشرية التدريب كتنمية المسار الكظيفي كتطكيره  -
 % . 63.02كتقييـ األداء بشكؿ عاـ 

%، التدريب 65.5تقييـ األداء  ككاف الكزف النسبي لممحاكر عمى النحك التالي : -
 %. 60.1الكظيفي تنمية كتطكير المسار  % ،63.02

% كبالتفصيؿ لممحاكر عمى النحك 67.4نتيجة الكزف النسبي لمحاكر األداء بشكؿ عاـ  -
 % لمتنظيـ .66.9لمتكجيو ،كأخيران  69.04% لمرقابة ،ك69.9لمتخطيط ،  67.4التالي : 
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ىناؾ عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف كاقع تنمية المكارد البشرية كمستكل األداء  -
 دارم .ادإ

 : (2010)الطيراوي  دراسة -11
" دور استراتيجيات الموارد البشرية في تطوير األداء المؤسساتي في المنظمات غير  

 الحكومية في غزة "
  ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دكر إستراتيجية تنمية المكارد البشرية في تطكير األداء المؤسساتي    

كاستخدـ الباحث كارد البشرية كمدل تطكيرىا ،ادإستراتيجي لتنمية الممف خالؿ دراسة كاقع التخطيط 
 االستبانة لجمع البيانات .ك في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، 

 : وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة
ف ىذه االستراتيجيات زادت يجية لتنمية المكارد البشرية ، ك % مف المنظمات لدييا إسترات80 -

مف ميزاتيا التنافسية كأف تطكير إستراتيجية تنمية المكارد البشرية زاد عمي مستكاىا في 
 % . 78المنظمات كبنسبة 

 ضعؼ في نظاـ التاميف الصحي كأنظمة تقييـ األداء . -
 

 ( بعنوان: 2008)  ردراسة أبو عام -12
 وسبل تطويره"واقع الجودة اإلدارية في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر اإلداريين " 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع الجكدة ادإدارية في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر 
  . ارييف كسبؿ تطكيرهادإد

 : وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة
أظيرت نتائج الدراسة أف المتكسط الكمي لدرجة تكافر الجكدة ادإدارية في الجامعات  -

( 3.49نية في محافظات غزة في مجاالت أداة الدراسة لدل أفراد العينة بمغ )الفمسطي
 . كبيرة ؽ%( كبدرجة تكاف 69.8ي) كبكزف نسب

( بيف متكسطات تقديرات (α≤0.05 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة -
أفراد عينة ادإدارييف في تكافر الجكدة ادإدارية في الجامعات الفمسطينية تعزل لصالح 

 جامعة القدس المفتكحة كالجامعة ادإسالمية . 
( بيف متكسطات تقديرات (α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة -

 ممتغيراتلادإدارية في الجامعات الفمسطينية تعزل  أفراد عينة ادإدارييف في تكافر الجكدة
  الديمغرافية.
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 : (2008)أبو زايد دراسة  -13

 " واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاممة في فمسطين وسبل تطويره " 
ىدفت الدراسة إلي تقييـ كاقع إدارة المكارد البشرية كتنميتيا في المصارؼ العاممة في فمسطيف   

المنيج الكصفي التحميمي  كاستخدـ الباحثكسبؿ تطكيرىا ، كتحديد الجكانب المختمفة ليذا الكاقع ، 
 االستبانة لجمع البيانات .ك ، 

 :كانت التوصيات عمى النحو التاليوقد 
ادإدارة بأىمية إدارة المكارد البشرية كتنميتيا كالتي تنبع مف تطكر ادإدارة كأىمية زيادة إقناع  -

 العامميف كرأس ماؿ عقمي .
 تكعية العامميف بأىمية إدارة المكارد البشرية كتنميتيا . -
 كضع الخطط كالسياسات الفاعمة لتنمية إدارة المكارد البشرية . -
 :(2007صيام ) دراسة -14

بيق وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية في جياز الشرطة "فعالية متطمبات تط
 الفمسطينية في محافظات غزة"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كجية نظر الضباط العامميف في جياز الشرطة، كمحاكلة 
استخدـ الباحث المنيج الكصفي ، ك ية إدارة كتنمية المكارد البشريةالتعرؼ إلى الفركؽ في دراسة فعال
 التحميمي كادإستبانة لجمع البيانات .

 : وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة
أك مغيبة، كمستكل الرضا عف  ةتككف غير مكجكدكظائؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية تكاد  -

التحميؿ الكظيفي كتخطيط بأنظمة كظائؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية ضعيؼ كالمتعمقة 
 .كتقييـ األداءكتخطيط المسار الكظيفي كالتدريب كاالستقطاب كاالختيار كالتعييف القكل العاممة 

ىذا بادإضافة إلى غياب المكائح التنفيذية كادإجراءات التي تساعد في تصميـ كتنفيذ ىذه  -
تركيز ادإدارة العميا عمى األنظمة كغياب دكر ادإدارة العميا في كجكد ىذه المكائح، مع عدـ 

 تطكير األنظمة كالمكائح كادإجراءات المكجكدة مسبقا كالتي تسير كتسيؿ عمؿ الشرطة .
كجكد تكدس في الكادر البشرم كذلؾ نتيجة غياب األنظمة المتبعة في إدارة كتنمية المكارد  -

 .غياب تأىيؿ الكادر البشرم ،ك البشرية في عممية التكظيؼ
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 :( 2006) ونالزعن دراسة -15
  "واقع سياسات االختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية في وزارات السمطة الفمسطينية في      

 قطاع غزة وأثر ىذه السياسات عمى مستوى أداء العاممين في الوظائف اإلدارية"      
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ العكامؿ المؤثرة عمى اختيار المرشحيف لشغؿ المكاقع ادإدارية 

 .االستبانة لمبياناتك في كزارات السمطة الفمسطينية، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ، 

 : وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة
قكـ بإتباع سياسات اختيار كتعييف فعالة قائمة عمى أسس أف الكزارات الفمسطينية ال ت -

كمعايير عممية سميمة كعدـ كجكد سياسات إدارية ثابتة كمحددة تنظـ عممية االختيار 
 كالتعييف في الكظائؼ ادإدارية في أغمب الكزارات الفمسطينية .

التنفذ تدخؿ الكثير مف العكامؿ الغير مكضكعية في عممية االختيار كالتعييف مثؿ  -
 السياسي، كالتنفذ العشائرم، كاالعتبارات الشخصية.

 كجكد بعض أكجو القصكر كالضعؼ في أداء العامميف في الكظائؼ ادإدارية. -

 الدراسات العربية: .3.2
 (:  2115دراسة حسينة) -1

 دراسة حالة كمية العموم االقتصادية  –بعنوان" دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي      
 بسكرة "-والتجارة بجامعة محمد خيصر     

ىدفت الدراسة إلي إبراز الدكر الذم تمعبو إدارة المعرفة في بقاء كنمك المؤسسات كمحاكلة الرفع 
مف فعاليتيا كأداىا ، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة ، ككما كاستخدـ 

 .االستبانة لجمع البيانات
 أسفرت عنيا الدراسة : وكان من أىم النتائج التي

 يكجد قبكؿ متكسط لدل أساتذة الكمية لتطبيؽ األداء المؤسسي . -

 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة كاألداء المؤسسي . -

التعمـ  –العمميات الداخمية  –جاء ترتيب أبعاد األداء المؤسسي كتالي ) رضا الزبائف  -
 .كالنمك(

 

 ( :2015دراسة سبرينة ) -2
 " الجزائرية بعنوان " أثر إستراتيجية تنمية الموارد البشرية عمى أداء األفراد في الجامعات

ىدفت الدراسة إلي تحديد أثر إستراتيجية تنمية المكارد البشرية عمى أداء األفراد في الجامعات 
 كاالستبانة لجمع البيانات .، معتمدة عمى المنيج الكصفي التحميمي ، 
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 النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة :وكان من أىم 
أكدت أف كؿ مف التدريب ، التعميـ التنظيمي ، التطكير ) التنظيمي، ادإدارم كتطكير  -

 المسار الكظيفي ( كادإبداع تمثؿ استراتيجيات ىامة في تنمية مكاردىا البشرية.

كبعد العممية أظيرت الدراسة عدـ اىتماـ الجامعات بمقارنة أداء المكظفيف المتدربيف قبؿ  -
 التدريبية كتقييمو لتحديد مدل فعالية البرامج التدريبية .

أظيرت الدراسة عدـ اىتماـ الجماعات بعامؿ حفز المكظفيف )تحفيز مادم كمعنكم(  -
كمكافأة األفراد كفرؽ العمؿ ، الذيف يخمقكف طرؽ كأساليب ككسائؿ عمؿ جديدة ، كتجاىؿ 

 معنكيات المكظفيف كدعميـ لمعمؿ أكثر .الدكر الذم يمعبو في الرفع مف 

حكؿ أثر إستراتيجية  0.05عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية  -
تنمية المكارد البشرية عمى أداء األفراد في الجامعات تعكد لمتغير ) الجنس، الكظيفة، 

 العمر، المؤىؿ العممي ، كالخبرة الكظيفية ( .

 :  (2113) دراسة أبوزنط -3

 بعنوان " تنمية الموارد البشرية ودورىا في إدارة اإلبداع التنظيمي

ىدفت الدراسة بشكؿ أساسي إلي التعرؼ عمى دكر تنمية المكارد البشرية بعناصرىا المختمفة 
كالمتمثمة في ) ثقافة التنكع البشرم كالفكرم كالتخطيط االستراتيجي كالتكييؼ كالتغيير المستمر 

م الفني كادإدارم كالتفكير التنافسي ( في دائرة ادإبداع بعناصره المختمفة ) كالتطكر الميارا
الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كالمعتمد عمى  تادإيجاد ، التقدـ ، التعديؿ ، التنفيذ ( كأستخدم
 .بيانات المسح الميداني لمجتمع عينة الدراسة 

 وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة :

 ميزت الجامعات المبحكثة  بتكافر إستراتيجية كاضحة لتنمية المكارد البشرية فييا .ت -
 تميزت الجامعات المبحكثة بانتياج إدارة منظمة لإلبداع فيو . -
أسيمت ادإستراتيجية الفاعمة لتنمية المكارد البشرية في الجامعات المبحكثة في زيادة فاعميتيا  -

 .كقدرتيا عمى إدارة ادإبداع فييا 
 

 ( :2012دراسة القاضي ) -4
بعنوان "عالقة الممارسات اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية وأداء العاممين، وأثرىا عمى أداء  

 المنظمات "دراسة تطبيقية عمى الجامعات الخاصة في األردن":
 

الجامعات مى أداء ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر الممارسات ادإستراتيجية دإدارة المكارد البشرية ع
 .الخاصة باألردف
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وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة :

ضركرة إعطاء العامميف في الجامعات الخاصة باألردف فرصة المشاركة في اتخاذ  -
  .القرارات

   .تعديؿ نظـ التعكيضات بما يتالءـ مع تكقعات العامميف في الجامعات الخاصة باألردف -
 .إشراؾ ادإدارييف في ممارسة االستقطاب، كالتعييف مع مدير المكارد البشرية  -
أكضحت الدراسة أثر الممارسات ادإستراتيجية دإدارة المكارد عمى أداء العامميف في  -

 .الجامعات الخاصة باألردف
 

 :بعنوان ( 2010دراسة حسن ) -5
المؤسسي . دراسة تطبيقية في " ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق التميز 

 شركة زين الكويتية لالتصاالت الخموية":
ي في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر ممارسات إدارة المكارد البشرية في تحقيؽ التميز المؤسس

)االستقطاب، كالتعييف، كالتعرؼ إلى أثر ممارسات إدارة المكارد البشرية  شركة زيف الككيتية الخمكية،
 .في تحقيؽ التميز المؤسسي ب، كالتطكير، كتقييـ األداء، كالتعكيضات، كالصحة كالسالمة( كالتدري

 وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة :
  تقديـ الخدمةكجكد أثر ذك داللة معنكية لالستقطاب، كالتعييف في تحقيؽ التميز القيادم، كالتميز ب -
 كجكد أثر ذك داللة معنكية لتقييـ األداء في تحقيؽ التميز القيادم، كالتميز بتقديـ الخدمة.  -

 

 ( :2010دراسة النوفل ) -6
بعنوان "إستراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق األىداف اإلستراتيجية في البنوك  

 التجارية دولة الكويت"
)المشاركة بالمعمكمات،  ية تمكيف المكارد البشرية بمتغيراتيا:ىدفت الدراسة إلى بياف أثر إستراتيج

                            في تحقيؽ أىداؼ البنكؾ التجارية ،كالحرية كاالستقاللية، كفرؽ العمؿ المدارة ذاتيان، كالقكة التنظيمية(
 كادإستبانة في جمع البيانات . ، المنيج الكصفي التحميمي الباحث ، كاستخدـالككيتية  
 

 وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة :
أف مستكل أىمية كؿ مف المشاركة بالمعمكمات، كالحرية، كاالستقاللية، كالقكة التنظيمية في  -

 البنكؾ التجارية الككيتية متكسطة .
المتمثمة بالمشاركة كجكد أثر ذك داللة معنكية دإستراتيجية تمكيف المكارد البشرية  -

بالمعمكمات كالحرية كاالستقاللية كفرؽ العمؿ المدارة ذاتيان، كالقكة التنظيمية في تحقيؽ 
األىداؼ ادإستراتيجية بمتغيراتيا؛ )االبتكار، كادإنتاجية، كالمسؤكلية االجتماعية في البنكؾ 

 التجارية الككيتية(.



 الدراسات السابقة

89 

 الثالثالفصل 

 
 ( :2009دراسة )حسن،  -7

ف الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق الميزة التنافسية "دراسة بعنوان "إستراتيجية توظي
 تنظيمية عمى قطاع االتصاالت األردنية:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى إستراتيجية تكظيؼ المكارد البشرية، كأثرىا في تحقيؽ الميزة 
  . التنافسية في قطاع االتصاالت األردنية
 لدراسة :من أىم النتائج التي أسفرت عنيا ا

أىمية الدكر الحيكم الذم يمعبو تكظيؼ المكارد البشرية العاممة في شركات االتصاالت الخمكية  -
 .بالمممكة األردنية الياشمية مف تحقيؽ أىداؼ ىذه الشركات مف خالؿ امتالؾ ميزة تنافسية 

 أف ىناؾ أسس متبعة في مؿء الشكاغر في الشركات المبحكثة.  -
في عممية اختيار المكظفيف في الشركات، كال تستخدـ الشركات أسمكب كجكد أسس عممية  -

 االستقطاب ادإلكتركني في عمميا.
 (: 2007دراسة بن صوشة ) -8

 " تنمية الموارد البشرية مدخل استراتيجي لتحقيق الميزة التنافسية"
االستثمار في ىدفت ىذه الدراسة لتكضيح كيؼ يمكف لممنظمات تحقيؽ ميزة تنافسية مف خالؿ 

كقد تـ االستناد إلى المنيج التحميمي مف خالؿ محاكلة التعرؼ عمى الميزة  ،تنمية مكاردىا البشرية
 التنافسية كمداخؿ تعظيميا في المنظمة كالتعرؼ عمى أبعاد تنمية المكارد البشرية في المنظمة. 

 وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة :   
نما إنفاؽ استثمارم لو عائد شأنو شأف اعتبار  - ادإنفاؽ عمى التدريب كالتنمية ليس تكمفة كا 

أم استثمار آخر في اآلالت أك برامج التسكيؽ ، كبالتالي يجب اعتباره بند استثمارم في 
 المكازنة التخطيطية أك االستثمارية في المنظمة الحديثة.

يـ المكارد البشرية كفقا لقيمتيا ككفقا لممعايير قياس األنشطة المتعمقة بالمكارد البشرية، كتقي -
 الكمية كاالقتصادية، مف أجؿ قياس العائد عمى رأس الماؿ البشرم كرفع قيمتو.

بحث عف الثركات الفكرية كالميارات كاألفكار ادإبداعية كالمبتكرة الكامنة في مكاردىا ال -
الص قيمة أعمى مف خالؿ البشرية، كغير المستغمة حتى يمكنيا االستثمار فييا الستخ
 تنميتيا كتحكيميا إلى أرباح أك إلى مركز استراتيجي أفضؿ.
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 ( بعنوان :2006دراسة الحياصات) -9
"معايير قياس كفاءة وفاعمية إستراتيجية إدارة الموارد البشرية وعالقتيا باألداء 

 المؤسسي في المؤسسات الصحفية األردنية من وجية نظر الموظفين"
الدراسة إلى التعرؼ إلى كفاءة كفاعمية كاستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في المؤسسات ىدفت 

الصحفية األردنية المتمثمة في تخطيط المكارد البشرية، كاالختيار كالتعييف، كتقييـ أداء العامميف، 
 كتدريب العامميف كعالقتيا باألداء المؤسسي .

 : الدراسة وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا
أنو تكجد عالقة إيجابية بيف كفاءة كفعالية استراتيجيات تخطيط المكارد البشرية في  -

 المؤسسات الصحفية األردنية كأدائيا المؤسسي.
كتكجد عالقة إيجابية بيف كفاءة كفعالية استراتيجيات االختيار كالتعييف في المؤسسات  -

 الصحفية في األردف كأدائيا المؤسسي.
عالقة إيجابية بيف كفاءة كفعالية استراتيجيات تقييـ أداء العامميف في المؤسسات كما تكجد  -

 الصحفية األردنية كأدائيا المؤسسي .
 تكجد عالقة إيجابية بيف كفاءة كفعالية استراتيجيات تدريب العامميف كأدائيا المؤسسي. -

 : بعنوان  (2000دراسة أبو زيد ) -10
 عمى األداء الوظيفي والوالء التنظيمي والغياب""أثر مصادر استقطاب القوى العاممة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مصادر االستقطاب المستخدمة مف قبؿ شركات التأميف 
لمحصكؿ عمى مندكبي التأميف كمقارنة فعالية ىذه المصادر مف حيث األداء الكظيفي كالكالء 

 التأميف األردنية. التنظيمي كمعدؿ الغياب لدل مندكبي التأميف في شركات
 : وكان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة

تعتمد شركات التأميف األردنية عمى طمبات التكظيؼ لدل الشركة، كتكصيات العامميف  -
 كادإعالف في الصحؼ كككاالت التكظيؼ الستقطاب مندكبي البيع لدييا.

ؼ أقؿ مقارنة مع أداء معدؿ أداء المندكبيف المستقطبيف مف خالؿ ككاالت التكظي -
 المندكبيف المستقطبيف مف مصادر أخرل.

 ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الكالء التنظيمي بيف مصادر االستقطاب المختمفة. -
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 الدراسات األجنبية : .3.3
 Linking the main Obstacles to the" (:Kozubíková , 2015دراسة ) -1

Strategy Implementation Company's Performance"             " 
 " ربط العوائق الرئيسية لتنفيذ اإلستراتيجية مع أداء الشركة "

ىدفت الدراسة إلي تحميؿ العالقة بيف المعكقات الرئيسية لتنفيذ ادإستراتيجية كعائدات الشركات ، 
ستخدـ الباحث المقابمة كادإستبانة كأداة لجمع كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كما ا

شركة مف الشركات البكلندية التي احتمت المراكز  200المعمكمات كتككف مجتمع الدراسة مف 
 المتقدمة مف حيث التفضيؿ بيف الشركات .

 : وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
بيرة في تنفيذ ادإستراتيجية كىي الشركات المشاركة في االستطالع ليس لدييا مشاكؿ ك -

كالتي تيدؼ إلي القضاء عمى العكائؽ  ،تقديـ الحمكؿ كالعالجات بفاعمية قادرة عمى
 المحتممة ، كأف أفضؿ معيار لمعرفة أداء الشركة ىك نسبة النمك في العائد . 

 Human resource( في دراسة بعنوان "Triguero,et al., 2012دراسة ) -2
management practices aimed at seeking the commitment of 
employees on financial and non-financial (subjective) 

performance in Spanish Firms: An empirical contribution" 
ممارسات إدارة الموارد البشرية ومدى إلتزام الموظفين المالي وغير المالي)الذاتي( في "

 .  الشركات االسبانية"
ىدفت الدراسة إلى تقييـ العالقة بيف عمميات نظـ المكارد البشرية، كاألداء التنظيمي مف المنظكر 
المالي، كغير المالي في المنظمات ادإسبانية، كتأثير عمميات نظـ إدارة المكارد البشرية عمى األداء 

 التنظيمي مف خالؿ تأثيرىا عمى تطكير سمككيات المكظفيف.
 : النتائج التي توصمت إلييا الدراسةوكانت أىم 

يمكف االطالع عمى األداء الشخصي لعمميات نظـ المكارد البشرية التي تيدؼ إلى تعزيز  -
 التزاـ المكظفيف كتعزيز األداء التنظيمي غير المالي .

تعزيز العمميات التي تتبعيا الشركات ادإسبانية التي ليا آثار جانبية عمى األداء التنظيمي  -
 لي كغير المالي عندما تسعى إلى تحقيؽ التزاـ العامميف.الما
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 Examine the impact of humane( دراسة بعنوان "Soomro, 2011) دراسة -3
recourses management (hRM) practices on employee 
performance” a case study of Pakistan commercial banking 

sector" 
الموارد البشرية عمى أداء الموظف )دراسة حالة لقطاع الخدمات "تأثير ممارسات إدارة 

 المصرفية التجارية في باكستان " .
ىدفت إلى بياف أثر عمميات إدارة المكارد البشرية: )التدريب كاالختيار كالتخطيط الكظيفي، 

 .كمشاركة المكظؼ، كتعريؼ الكظيفة، التعكيض، كتقييـ األداء( عمى أداء المكظؼ
 : ىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسةوكانت أ

كجكد عالقة إيجابية بيف عمميات نظاـ إدارة المكارد البشرية المتعمقة بػ)التدريب، كاالختيار،  -
 . ، كتقييـ األداء(، كأداء المكظؼكالتخطيط الكظيفي، ، كالتعكيض

في جميع المستكيات في  كؿ عمميات إدارة المكارد البشرية أمر حيكم لجميع المكظفيف العامميف -
 المنظمة .

جراءات االختبار التي اعتمدتيا المنظمات التي  - أف المكظفيف كانكا سعداء جدان مع التعكيض، كا 
 ينتمكف إلييا.

 

 A meta-analytic( في دراسة بعنوان "Subramony,2009)دراسة -4
investigation of the relationship between HRM bundles and firm 

performance" 
  لمعالقة بين حزم إدارة الموارد واألداء المؤسسي " . تحقيق تحميمي"

ىدفت الدارسة إلى بياف أثر حـز عمميات نظـ إدارة المكارد البشرية عمى أداء الشركات التجارية. 
كقد تـ تصميـ استبانو لجميع المعمكمات األكلية، كمف خالليا تكصؿ الباحث إلى أف حـز التمكيف 

أعمى بكثير  تؤثر طرديان عمى نتائج األعماؿ كأف تمكيف االرتباط يعزز حـز نتائج األعماؿ، كيككف
 مف العالقة بيف عمميات نظـ المكارد البشرية الفردية، كنتائج األعماؿ. 

 : وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
أف المكظفيف ىـ أكثر عرضة لممارسة مستكيات عالية مف الجيد المتكاصؿ عندما تعمؿ  -

عمى ردكد األفعاؿ كتـ  عمى تحقيؽ أىداؼ محددة، كتمقي المياـ، أك السمكؾ التقكيمي
 المكافئة عمى كؿ ميمة أداء.



 الدراسات السابقة

93 

 الثالثالفصل 

ىناؾ نظريات قائمة عمى مفيكـ العمؿ بكصفو تبادالن اجتماعيان يشير إلى تكفر حكافز  -
مختمفة مثؿ: األجكر، كالفكائد، كالتنقؿ الداخمي، حيث يمكف أف يؤدم ذلؾ إلى إدراؾ 

 المكظفيف كيفية القياـ بأعماليـ كتقييـ أدائيـ.
 Resource practices and highبعنوان:  SIU SHOW (2008)دراسة -5

performance work system on empirical investigation of 
coherent human 

 "ممارسات الموارد البشرية وعالقة نظام العمل عالية األداء في التحقيق التجريبي "
 البشرية كاألداء العالي ألنظمة العمؿ.ىدفت إلى بياف فحص العالقة بيف ممارسات إدارة المكارد 

فردان مف الشركات العاممة في ىكنغ ككنغ كالتي لدييا أنظمة  248تتككف عينة الدراسة مف 
 لممارسات إدارة المكارد البشرية تدعـ األداء فييا.
 : وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

المكارد البشرية كبيف األداء العالي  كجكد عالقة ذات داللة إحصائية لممارسات إدارة -
 لممنظمات عينة الدراسة.

 ربط العالقة بيف المتغيريف )ممارسات إدارة المكارد البشرية كالتميز المؤسسي(. -
 التشابو في األبعاد لكف االختالؼ في الجانب التطبيقي . -

 

 Strategic HRM( دراسة بعنوان "Akhtar, Ding & Gloria, 2008دراسة ) -6
practices and their impact on company performance in Chinese 

enterprices 
 "ممارسات إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية وأثرىا عمى أداء الشركة في الشركات الصينية".
بياف صحة عمميات نظـ إدارة المكارد البشرية )االختيار، كالتعييف، كالتدريب، كالتقييـ، كتصميـ 

كجكدة العمؿ، كالمكافآت كالحكافز(، كأثرىا عمى أداء المنظمات في الصيف، حيث تـ العمؿ، 
( المتعمؽ بعمميات Dotty’s , Deleryالحصكؿ عمى نتائج الدراسة مف خالؿ استخداـ نمكذج )

 .نظـ المكارد البشرية 
 : وكانت أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة

 مميات نظـ إدارة المكارد البشرية كأداء المنظمات.كجكد أثر ذك داللة إحصائية بيف ع -
كجكد أثر لكؿ متغير عمى حده مع أداء المنظمات، كعمى ذلؾ فإنو خالؿ عقد أك عقديف  -

 مف الزمف، كبتكيؼ محمي ستسكد معظـ المنظمات الصينية.
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 ( بعنوان "ممارسات إدارة وتنمية الموارد البشرية"CPSC ،2005دراسة)  -7
إلى البحث عمى أثر تخطيط القكل العاممة، االستقطاب، كالتدريب "كذلؾ مف خالؿ  ىدفت الدراسة

دراسة صغيرة عف ممارسات المكارد البشرية في قطاع خدمات الشرطة في كندا، كقد قاـ المجمس 
 استبانو. 118استبانو، كجمع منيا  191بتكزيع 

 : وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
بة لتخطيط المكارد البشرية فإف معظـ الضباط المدراء يستخدمكف أدكات كنماذج أنو بالنس  -

التخطيط ك أنظمة المعمكمات لتطكير خططيـ ألف لدييـ خطة أك إستراتيجية لتنمية المكارد 
 البشرية مكتكبة. 

راضكف جدا عف جكدة/ نكعية مجندييـ  80أما بالنسبة لالستقطاب كاالختيار أكثر مف  -
 ة لسياسات االستقطاب الجيدة.كذلؾ نتيج

 The reality of human resource" management ( بعنوانLI، 2003دراسة ) -8
strategies in global companies in China "   

 "واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في الشركات العالمية في الصين"  
 البشرية ضمف قطاعيف أساسييف ىما: قطاعىدفت الدراسة إلى مقارنة ممارسات إدارة المكارد 

صناعة المشركبات الغازية كقطاع ادإلكتركنيات، حيث تـ كضع االفتراضات التي تقيس النمكذج 
العاـ الستراتيجيات إدارة المكارد البشرية مف حيث العالقة بيف ادإستراتيجية العامة المتبعة كممارسة 

 يئة المنظمة كأدائيا.إدارة المكارد البشرية كعالقتيما مع كؿ ب
 : وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

 ضركرة تكامؿ ممارسات إدارة المكارد البشرية مع ادإستراتيجية العامة لممنظمة . -
بينت النتائج أف ممارسات إدارة المكارد البشرية ليا أثر قميؿ عمى ربحية إعادة المكاءمة  -

التغيير بنجاح كيمتزمكا بالتحسيف المستمر بالكفاءات  داخؿ منظماتيـ، كأف يديركا عممية
 المينية الخاصة.

 "Learn how to implement ( بعنوانNankervis, et al., 2002)دراسة -9
human resource management strategies from a senior 

management perspective in medium-sized organizations "   
ممارسة استراتيجيات إدارة الموارد البشرية من منظور اإلدارة العميا التعرف عمى كيفية "

 في المنظمات متوسطة الحجم"
ىدفت الدراسة إلى معرفة كيؼ تمارس ادإدارة العميا استراتيجيات المكارد البشرية في المنظمات 

شكائينا، منظمة متكسطة الحجـ في استراليا اختيرت ع 800المتكسطة الحجـ، كشممت ىذه الدراسة 
 اعتمدت الدارسة أسمكب المسح ادإستباني.
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 : وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
عممية بناء كصياغة إستراتيجية المنظمة في المنظمات المشمكلة تتـ بمعزؿ عف مشاركة مديرم  -9

كعمى  – إدارة المكارد البشرية في ىذه العممية، حيث تتركز عممية إعداد كصياغة االستراتيجيات
في أيدم ادإدارة العميا، كأف غالبية ىذه المنظمات ال تمارس كظائؼ إدارة  –جميع المستكيات 

 .المكارد البشرية عمى مستكل استراتيجي، بؿ تنظر إلى ىذه ادإدارة عمى أساس تقميدم
أظيرت الدراسة أف معظـ ىذه المنظمات ال تقكـ باستشارة مديرم إدارة المكارد البشرية في  -

 عممية تطبيؽ كتنفيذ ادإستراتيجية.
 

 The impact of human" resources ( بعنوانFey &Ingamer, 2001دراسة ) -10
management practices on the performance of multinational 

companies in Russia" 
 "أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية عمى أداء الشركات المتعددة الجنسية في روسيا"

ىدفت الدراسة إلى بحث العالقة بيف ممارسات إدارة المكارد البشرية كاألداء في مائة كخمس عشرة 
يف مستكل منظمة مساىمة مممككة لجيات أجنبية في ركسيا كبالتحديد دكر االستثمار في تحس

 األداء في ىذه الشركات.
 : وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

يجابية في ممارسات تطكير المكارد البشرية كأداء الشركات  - بينت كجكد عالقة قكية كا 
 التابعة.

كجكد عالقة إيجابية بيف تطكير ادإدارة كتطكير المكظفيف مف جية كأداء المنظمة مف جية  -
 أخرل 

سي دالة تطكير المكارد البشرية، كمف العكامؿ المعززة ليذه العالقة أف األداء المؤس -
 ادإيجابية شمكلية التطكير، كعمؿ الفريؽ، كالالمركزية، ككجكد نظاـ الحكافز.

 :والفجوة البحثيةالتعقيب عمى الدراسات السابقة  .3.4
البشرية  مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة بينت كبشكؿ كاضح أىمية إدارة كظائؼ المكارد

كدكرىا في تعظيـ كتطكير األداء لممؤسسات كالمنظمات لتحقيؽ الميزة التنافسية في ظؿ االستقطاب 
 د كالتطكر اليائؿ في المعمكمات .الحا

وقد استند الباحث في إعداد وتنفيذ الدراسة عمى مراجعة الدراسات السابقة ، وذلك لالطالع 
 واالستفادة منيا في العديد من الجوانب :

 إثراء ادإطار النظرم لمدراسة الحالية . -1
 تحديد الجكانب التي سبؽ كاف تـ بحثيا سابقان ، كالجكانب التي لـ تبحث . -2
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االستفادة مف تحديد منيج الدراسة المتبع ، كادإطالع عمى أساليب الصدؽ كالثبات  -3
 المستخدمة في تمك الدراسات .

 في تقديـ التكصيات كالمقترحات .االستفادة مف نتائج كتكصيات الدراسات السابقة  -4
كمف خالؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة كجد أف ىناؾ دراسات قد اتفقت مع الدراسة الحالية 

اختمفت عنيا ، كفيما يمي ابرز نقاط االلتقاء أك االختالؼ كالفجكة  كبعضيافي بعض المجاالت ، 
 أم مف الدراسات السابقة . البحثية التي ستغطييا الدراسات الحالية ، كلـ تغطيا

 أواًل : أوجو اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة .
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في إتباعيا المنيج الكصفي التحميمي ، كما أف       

معظـ الدراسات قد استخدمت إدارة االستبانة لجميع لجمع البيانات ، كقميؿ جدان مف استخدـ أداة 
ر أك إبعاد إدارة المقابمة دكف االستبانة أك كمييما ، كما اتفقت الدراسة مع بعض الدراسات في محاك 

(، 2016دراسة )النجار،  (، 2017(، دراسة )الغانـ، 2017دراسة) أبكشعير، المكارد البشرية 
 . (2012كدراسة )القاضي،  ،(2012)نعيـ، دراسة

ثانيًا : أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة .

رة المكارد البشرية كتطبيقيا خاصة في مجاؿ تعتبر ىذه الدراسة إضافة نكعية جديدة في مجاؿ إدا  
العمؿ ادإدارم في قطاع غزة لما لو مف أىمية كبيرة ، حيث أف معظـ الدراسات ال تغطي إدارة 

، كمف الدراسات التي أختمفت مع الدراسة كظائؼ المكارد البشرية كعالقتيا بجكدة األداء ادإدارم
 ،(2013) أبكزنط ، دراسة2015))سبرينةيؽ دراسة الحالية مف حيث اختالؼ األبعاد كبيئة التطب

  . ( 2008)  رأبك عام(، دراسة 2010، دراسة الطيراكم)(2010دراسة النكفؿ )

نو يمكن اآلن مقارنة الدراسة أن الباحث يعتقد إلدراسات السابقة ، فااستنادًا إلي ما سبق من 
 ن الفجوة البحثية تتمثل بالتالي :إوبالتالي فالحالية ومعرفة ما يميزىا عن الدراسات السابقة ، 

 الباحث تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الحديثة في قطاع غزة  التي تربط بيف  رؤية حسب
 كظائؼ إدارة المكارد البشرية كاألداء ادإدارم في المؤسسات كالكزارات الفمسطينية  .

  البشرم في المؤسسات االقتصادية معظـ الدراسات السابقة كانت تتحدث عف تنمية رأس الماؿ
 كالتنمكية االجتماعية في إطار التطكر التكنكلكجي في العصر الحديث .

 ف بيئة التطبيؽ المتمثمة بالمؤسسات كالكزارات الفمسطينية تجرل حكلو إحسب عمـ الباحث ف
 دراسات تتعمؽ بإدارة كتطكير المكارد البشرية .
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 تضع إطار مقترح لدراسة دكر كظائؼ إدارة المكارد  تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات التي
 البشرية عمى جكدة األداء ادإدارم.

 

 مصفوفة الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة )إعداد:  المرجع

 الدراسات السابقة :    
بحثت الدراسات السابقة   

بدراستيا إلدارة الموارد 
البشرية وعالقتيا بمتغيرات 

 -:أخرى منيا 

 الميزة التنافسية -
 األداء ادإدارم  -
 تطكير األداء -
 ادإبداع التنظيمي -
 التميز المؤسسي  -
األداء الكظيفي كالكالء  -

 التنظيمي .
 

ثم تطبيق الدراسات السابقة 
 على :

القطاع  –القطاع الحككمي ) 
 –التجارم  –الخاص 

 . الجامعات (
كقد ركزت الدراسات عمى  

 بيئة العمؿ التجارم
كاألكاديمي كمؤسسات العمؿ 

الخيرم بادإضافة إلي 
 المؤسسات االقتصادية . 

 

 -الفجوة البحثية  :

حديثة  تعد ىذه الدراسة دراسة 
جكدة تدرس عالقة المكارد البشرية ب

األداء ادإدارم كربط ذلؾ بإدارة 
حيث ال تكجد -،  المكارد البشرية 

دراسات ربطت بيف المتغيريف.               
الكزارات ببيئة التطبيؽ المتمثمة  -

الحككمية تعتبر بيئة مناسبة لمثؿ 
كما لـ تطبؽ مثؿ ىذه الدراسات 

  .البيئة المذككرهىذه الدراسات عمى 
األداء ادإدارم  أىمية جكدة -

لممؤسسات كالكزارات الحككمية لما 
تمثمو مف تعامؿ مرتبط بالجميكر 
كالتعامالت اليكمية داخميان كخارجيان 

يحتاج تطكيرات كتحسينات حيث 
 بشكؿ مستمر . 

التطكرات الحديثة المستمرة  -
لممكارد البشرية تحتاج إلي تطبيؽ 

كدراسة العالقة  تكزاراعمى ال
بادإدارات المختمفة لظيكر نتائج 

   .أداء مختمؼ جكدة مختمفة بتميز ك 
 

 -الدراسة الحالية  :

لقد تـ التركيز خالؿ ىذه الدراسة 
إدارة كظائؼ عمى معرفة تأثير 
األداء جكدة  المكارد البشرية عمى

ادإدارم لمكزارات الفمسطينية كذلؾ 
مف خالؿ دراسة كظائؼ المكارد 

 البشرية في النقاط التالية:

كأحد  البشرية دكر إدارة المكارد-
المجاالت الحيكية في المؤسسات 
كالكزارات الحككمية كرفعتيا لألداء 

 ادإدارم .

بياف العالقة بيف دكر المكارد -
مف ادإدارم  األداء كجكدةالبشرية 

  .المختمفة خالؿ ممارس الكظائؼ

دراسة كظائؼ المكارد البشرية -
ككيفية مساىمتيا في تطكير الكادر 

 كتحقيؽ الرضا العاـ . البشرم

اعتمد الباحث في دراستو عمى -
الكظائؼ ادإشرافية ادإدارية في 

 .الكزارات الفمسطينية
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 : الفصل ممخص .3.5
تحدث ىذا الفصؿ عف مجمؿ الدراسات السابقة التي ليا عالقة بالمتغير التابع كالمتغير المستقؿ 

كقد أظيرت معظـ الدراسات السابقة نظرة ايجابية حكؿ دكر كظائؼ إدارة المكارد البشرية لمدراسة ، 
عمى تطكر كتميز المؤسسات الحككمية كالمؤسسات الخاصة كمف الدراسات ما دعا إلي أف تتبع 
المؤسسات الطرؽ الحديثة في التخطيط ك تطكير كظائؼ إدارة المكارد البشرية كااللتزاـ بالنزاىة 

 لرضا كالجكدة العالية في األداء .فافية ، لتحقؽ اكالش
 كما أف ىناؾ مف الدراسات مما اتفؽ مع الدراسة الحالية ، كمنيا ما أختمؼ معيا ايضان .

ية كالتخطيط اليادؼ سكمف خالؿ عرض الدراسات ، تبيف ضركرة تبني ادإجراءات كالركائز األسا
مف  اء ادإدارم التي تسعى المؤسساتجكدة األد إلي دإدارة المكارد البشرية حتى تتمكف مف الكصكؿ

 إلي رضا جميكر المتعامميف . خاللو
كقد تنكعت الدارسات ما بيف الدراسات الفمسطينية ، كالدراسات العربية ، كالدراسات األجنبية التي 

ر ذات نتائج كتكصيات ميمة لمبناء عمييا في عممية التطكي تتعمقت بمكضكع الدراسة، كجميا كان
 كالبناء ادإدارم . 
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 الفصل الرابع
 تالطريقة واإلجراءا

 مقدمة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ ادإجراءات التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة، كمف ذلؾ تعريؼ منيج 
عداد أداة الدراسة )االستبانة(،  الدارسة، ككصؼ مجتمع الدارسة، كتحديد مجتمع كعينة الدراسة، كا 

ي تـ كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، كبياف إجراءات الدراسة، كاألساليب كالمعالجات ادإحصائية الت
 استخداميا في تحميؿ كاستخالص النتائج، كفيما يمي كصؼ ليذه ادإجراءات. 

 إجراءات الدراسة: .4.1
قاـ الباحث بمجمكعة مف ادإجراءات كالخطكات لمكصكؿ ألىداؼ الدراسة التي كضعيا، 

 ككانت كالتالي:
 تحديد ادإطار العاـ لمدراسة. الخطوة األولى:
عداد ادإطار النظرم لمدراسة. الخطوة الثانية:  مراجعة األدبيات السابقة كا 
 استعراض كتحميؿ الدراسات السابقة. الخطوة الثالثة:
 تصميـ أداة الدراسة كعرضيا عمى محكميف مختصيف قبؿ تطبيقيا. الخطوة الرابعة:

 تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة الدراسة. الخطوة الخامسة:
 معالجة البيانات إحصائيا كتحميميا كالكصكؿ إلى النتائج. الخطوة السادسة:
 عرض النتائج كاالستنتاجات كتقديـ االقتراحات كالتكصيات. الخطوة السابعة:

 

 منيج وأسموب الدراسة: .4.2
استخدـ الباحث المنيج الكصفي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كادإجابة عف تساؤالتيا، حيث يعتمد ىذا 

رة كما تكجد فعالن بالكاقع، كما ييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا تعبيران المنيج عمى دراسة الظاى
كيفيان أك تعبيران كميان، بحيث يصؼ التعبير الكيفي الظاىرة كيصؼ خصائصيا، أما التعبير الكمي 
فيعطي كصفان رقميان بحيث يكضح مقدار ىذه الظاىرة أك حجميا كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر 

األخرل، كال يتكقؼ المنيج الكصفي عند كصؼ الظاىرة فقط بؿ يتعدل ذلؾ إلى التعرؼ المختمفة 
 (.13:  2000)عالـ، عمى العالقات بيف المتغيرات التي تؤثر في الظاىر كالتنبؤ بقياميا
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 مصادر جمع البيانات: .4.3
 -تقسـ مصادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نكعيف، كىما:

كتتمثؿ في أداة الدراسة ) االستبانة(، كالتي صممت خصيصان لمتعرؼ المصادر األولية :  -
عمى دكر كظائؼ إدارة المكارد البشرية عمى جكدة األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية 

 في قطاع غزة، كذلؾ لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث كالدراسة الميدانية.
لنظرم لمبحث، تـ المجكء إلى مصادر البيانات الثانكية لمعالجة ادإطار االمصادر الثانوية:  -

كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة كالدكريات كالرسائؿ العممية 
 السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة، ككذلؾ مكاقع ادإنترنت.

 

 مجتمع الدراسة: .4.4
(، كبناء 131: 2001الباحث )عبيدات كآخركف،ييعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا 

عمى مشكمة الدراسة كأىدافيا فإف المجتمع المستيدؼ يتككف مف جميع العامميف في الكزارات 
/ ككيؿ مساعد، مدير عاـ/ نائب مدير  كزارة الفمسطينية في قطاع غزة، كالتي تتمثؿ في: )ككيؿ
، مكزعكف كما ما ىك مكظفان  2001الغ عددىـ عاـ، مدير دائرة/نائب مدير دائرة، رئيس قسـ( كالب

 :الجدكؿ التاليمكضح في 

  



جراءات الدراسة  منيج  وا 

102 

 الرابعالفصل 

 (يوضح مجتمع الدراسة1/4جدول )
 رئيس قسم مدير دائرة مدير عام وكيل مساعد اسم الدائرة الحكومية

 23 22 3 1 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
 15 25 3 2 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 0 5 2 1 اإلعالموزارة 
 19 27 6 0 وزارة االقتصاد الوطني

 61 31 7 1 وزارة األوقاف والشؤون الدينية
 7 5 2 3 وزارة التخطيط 

 147 57 12 3 وزارة التربية والتعميم العالي
 7 5 2 1 وزارة الثقافة 
 66 68 10 2 وزارة الداخمية 
 16 29 4 2 وزارة الزراعة

 1 1 1 0 وزارة السياحة واآلثار
 23 18 6 0 وزارة الشباب والرياضة

 25 18 3 1 وزارة الشؤون االجتماعية
 2 5 4 1 وزارة الشؤون الخارجية

 705 231 13 0 وزارة الصحة
 8 7 6 1 وزارة العدل
 12 21 5 1 وزارة العمل
 25 76 8 1 وزارة المالية

 15 12 6 0 وزارة النقل والمواصالت
 0 3 5 0 وزارة شؤون المرأة

 5 7 1 2 وزارة شؤون األسرى والمحررين
 7 20 8 1 وزارة الحكم المحمي

 24 117 671 1189 
 

 بيانات غير منشكرة ( – 2018ديكاف المكظفيف العاـ ) المرجع :

 عينة الدراسة: .4.5
تعد عينة الدراسة جزء مف مجتمع الدراسة أك تمثؿ مجتمع الدراسة بما يتناسب مع طريقة اختيارىا 

 (، 104:  2009)مرابطي كنحكم، 
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 العشكائية.الطبقية ( باستخداـ معادلة العينة 347سيتـ اختيار عينة قكاميا )

2

2

0
e

pqz
n  

 .0.05عند مستكل داللة  1.96قيمة التكزيع الطبيعي المعيارم كتساكم  zحيث 

p .ىي نسبة النجاح في التجربة العشكائية 

q  ىي نسبة الفشؿ في التجربة العشكائية، حيثpq 1. 

e .ىي مقدار الخطأ في التقدير 

حيث أف احتماؿ مكافقة عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة غير معركؼ في أم مف 
. 0.5تساكم  qكبالتالي تككف قيمة  0.5تساكم  pالدراسات السابقة، فإننا نفترض أف قيمة 

فإف التقدير المبدئي لحجـ العينة يحسب  0.05دير يساكم كباعتبار أف مقدار الخطأ في التق
 كالتالي:

385
)05.0(

)5.0)(5.0()96.1(
2

2

0 n 

، فبادإمكاف تخفيض حجـ العينة قميالن باستخداـ 2001كحيث أف حجـ مجتمع الدراسة الكمي يساكم 
 قانكف التخفيض التالي:

N

n

n
n

)1(
1 0

0




 

 حجـ المجتمع. Nالحجـ المبدئي لمعينة،  0nحيث  

 كبالتالي فإف حجـ العينة المخفض يحسب كالتالي:

347

2001

)1385(
1

385





n 

 



جراءات الدراسة  منيج  وا 

104 

 الرابعالفصل 

 ( يوضح مجتمع وعينة البحث2/4جدول رقم )

 مكفالعام
 العدد ادإجمالي

 عينة الدراسة مجتمع الدراسة

 6 24 ككيؿ / ككيؿ مساعد

نائب مدير عاـمدير عاـ/   117 20 

 116 671 مدير دائرة /  نائب مدير دائرة

 205 1189 رئيس قسـ / نائب رئيس قسـ

 347 2001 المجمكع
 

 أداة الدراسة: .4.6
استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة كجمع البيانات كالبيانات المتعمقة بمكضكع البحث، حيث صممت 

المكارد البشرية عمى جكدة األداء ادإدارم في الكزارات خصيصان لمتعرؼ عمى دكر كظائؼ إدارة 
الباحث االستبانة ألنيا مف أكثر األدكات شيكعان كمالئمةن  قد استخدـالفمسطينية في قطاع غزة، ك 

 لمدراسة الحالية، كتستخدـ في معظـ مجاالت البحث العممي كخاصة في مجاؿ الدراسات ادإنسانية.
  -التالي:كتككنت االستبانة مف جزأيف ك

 –المؤىػؿ العممػي  –العمػر  -كالمتمثمة فػي )الجػنس الجزء األول : البيانات الشخصية لممبحوثين، 
 سنكات الخدمة( –المسمى الكظيفي 

 كينقسـ إلى محكريف: محاور وفقرات االستبانة:  الجزء الثاني
( مجػاالت 4( فقػرة مكزعػة عمػى )40كاحتكل عمػى ) ،المحور األول : مجاالت إدارة الموارد البشرية

 رئيسية، عمى النحك التالي : 
 ( فقرة.11مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف ) المجال األول :
 ( فقرات.10مجاؿ التدريب كالتطكير ) المجال الثاني :
 ( فقرات.10: مجاؿ تقييـ األداء  ) المجال الثالث
 ( فقرات.10كالتعكيضات ) : مجاؿ الحكافز المجال الرابع
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 .( فقرة21كيتككف مف )األداء اإلداري،جودة المحور الثاني :
 

 تصحيح أداة الدراسة )االستبانة(: .4.7
 نقاط لتصحيح أداة الدراسة، بحيث تيعرض فقرات 10استخدـ الباحث تدريجان كفؽ مقياس مككف مف 

مكافقتيـ عمى ىذه الفقرات مف خالؿ إعطاء االستبانة عمى المستجيبيف كييطمب منيـ إبداء مستكل 
( تدؿ عمى مستكل مرتفع 10( درجات بحيث أف اقتراب الدرجة مف الرقـ )10-1درجة تراكح بيف )

مكافقة أك عدـ المكافقة، ( يدؿ عمى مستكل منخفض مف ال1مف المكافقة كاقتراب الدرجة مف الرقـ )
 :الجدكؿ التاليحسب 

 درج العشاري(: مقياس الت3/4جدول رقم )

موافقة  االستجابة
 منخفضة جدا

 
 موافقة 
 مرتفعة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقياس

كلتحديد مستكل المكافقة عمى كؿ فقرة مف الفقرات ككؿ بعد ككؿ مجاؿ ضمف أداة الدراسة، تـ 
 االعتماد عمى قيمة الكسط الحسابي كقيمة الكزف النسبي. 

 االستبانة:خطوات بناء  .4.8
تػػػـ إعػػػداد أداة الدراسػػػة )االسػػػتبانة ( لمعرفػػػة دكر كظػػػائؼ إدارة المػػػكارد البشػػػرية عمػػػى جػػػكدة األداء 

 ادإدارم في الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة، كتـ إتباع الخطكات التالية لبناء االستبانة: 
ذات الصػػػػمة قػػػػاـ الباحػػػػث بػػػػاالطالع عمػػػػى األدبيػػػػات كالدراسػػػػات السػػػػابقة كاألطػػػػر النظريػػػػة  -

بمكضكع إدارة المكارد البشرية كاألداء ادإدارم، كاالستفادة منيػا فػي بنػاء االسػتبانة كصػياغة 
 فقراتيا.

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة. -

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -

 تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية.  -

ف المختصػيف كالخبػراء فػي إدارة األعمػاؿ كالجػكدة، عرض االسػتبانة عمػى عػدد مػف المحكمػي -
 كمعرفة رأييـ بادإستبانة.

تعػػػديؿ بعػػػض فقػػػرات االسػػػتبانة مػػػف حيػػػث الحػػػذؼ أك ادإضػػػافة أك التعػػػديؿ بنػػػاء عمػػػى آراء  -
 (2المحكميف، لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية، )ممحؽ رقـ
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 راد. استصدار المراسالت مف أجؿ تكزيع االستبيانات عمى األف -

 ( مفردة مف عينة الدراسة. 31تكزيع ىذه المقاييس عمى العينة االستطالعية المككنة مف ) -

 التحقؽ مف صدؽ كثبات االستبانة.  -

 تكزيع المقاييس عمى العينة الفعمية في البحث.  -

 تحميؿ البيانات كتفسيرىا.  -

 وثبات االستبانة: صدق .4.9
( مػػػػف أصػػػػحاب الكظػػػػائؼ 31اسػػػػتطالعية قكاميػػػػا )قػػػػاـ الباحػػػػث بتطبيػػػػؽ أداة الدراسػػػػة عمػػػػى عينػػػػة 

ادإشرافية بػالكزارات الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة، كذلػؾ لمتعػرؼ عمػى مػدل االتسػاؽ الػداخمي كالصػدؽ 
 البنائي كثبات االستبانة.
 أواًل: صدق االستبانة:

الذم كضع  صدؽ االستبانة يعني " أف يقيس االختبار فعالن القدرة أك السمة أك االتجاه أك االستعداد
. كقد تـ التأكد مف (323:  2003االختبار لقياسو، أم يقيس فعالن ما يقصد أف يقيسو" )العيسكم، 

 صدؽ االستبانة مف خالؿ:
 المحكمين "الصدق الظاىري": أراء صدق .1

حيث قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكليػة عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف بمػغ عػددىـ 
مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  ختصػػيف فػػي مجػػاؿ إدارة األعمػػاؿ كالجػػكدة كادإحصػػاء،( محكمػػان، م 13)

 ( يبيف أسماء المحكميف.0كالممحؽ رقـ ) الجامعات الفمسطينيةفي 
كقد طمػب الباحػث مػف المحكمػيف إبػداء آرائيػـ فػي مػدل مالئمػة العبػارات لقيػاس مػا كضػعت ألجمػو، 

عبػػارة لممحػػكر الػػذم ينتمػػي إليػػو، كمػػدل كفايػػة كمػػدل كضػػكح صػػياغة العبػػارات كمػػدل مناسػػبة كػػؿ 
العبػػارات لتغطيػػة كػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر متغيػػرات الدراسػػة األساسػػية، ىػػذا بادإضػػافة إلػػى اقتػػراح مػػا 
يركنػػػو مناسػػػبان كضػػػركريان مػػػف تعػػػديؿ صػػػياغة العبػػػارات أك حػػػذفيا، أك إضػػػافة عبػػػارات جديػػػدة ألداة 

انػػػات الشخصػػػية )الخصػػػائص الشخصػػػية كالكظيفيػػػة الدراسػػػة، ككػػػذلؾ إبػػػداء آرائيػػػـ فيمػػػا يتعمػػػؽ بالبي
المطمكبة مف المستجيبيف(، إلى جانب المقياس المستخدـ في االستبانة، كبذلؾ خرجت االستبانة في 
صػػكرتيا النيائيػػة. كتركػػزت تكجييػػات المحكمػػيف عمػػى انتقػػاد طػػكؿ االسػػتبانة، كاحتكائيػػا عمػػى بعػػض 

مػػيف نصػػحكا بضػػركرة تقمػػيص بعػػض العبػػارات مػػف الفقػػرات المتكػػررة بػػالمعنى، كمػػا أف بعػػض المحك
ضافة بعض العبارات إلى محاكر أخرل.  بعض المحاكر، كا 

 الداخمي  االتساق .2
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي، مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المحكر أك البعد الػذم 

الداخمي لفقرات االستبانة ، حيث تـ حساب االتساؽ (Drost, 2000 : 106)تنتمي إليو ىذه الفقرة 



جراءات الدراسة  منيج  وا 

107 

 الرابعالفصل 

( مفػردة، كذلػؾ بحسػاب معػامالت االرتبػاط بػيف 30عمى عينػة الدراسػة االسػتطالعية البػالغ حجميػا )
 كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو عمى النحك التالي:

 صدق االتساق الداخمي لممحور األول :إدارة الموارد البشرية" - أ
 ول: مجال االستقطاب واالختبار والتعيينصدق االتساق الداخمي لمبعد األ  -

 (: صدق االتساق الداخمي البعد األول "مجال االستقطاب واالختبار والتعيين"4/4جدول رقم )

معامل  الفقرة م.
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.52 تشترط الكزارة  تكفر الميارات القيادية في األفراد الذيف يتـ استقطابيـ  1

 0.001 ** 0.75 تتميز االمتحانات الالزمة لمتعييف بالنزاىة كالشفافية 2

 0.001 ** 0.64 تتميز المقابالت الالزمة لمتعييف بالنزاىة كالشفافية 3

 0.001 ** 0.77 يتـ تفضيؿ األفراد الذيف لدييـ ميارات المغة كالحاسكب عند اختيارىـ  4

 0.003 ** 0.86 تساىـ عممية االختيار كالتعييف بكضع الشخص المناسب في المكاف المناسب  5

6 
تكجد مكاصفات كظيفية لمكظائؼ الشاغرة تكضح المكاصفات الجسدية كالذىنية 

 0.001 ** 0.77 كالميارات كالخبرات

 0.001 ** 0.79 تعتمد الكزارة عمى مصادر استقطاب خارجية مف خارج الكزارة 7

 0.001 ** 0.82 تختار الكزارة أشخاص ذكم ميارات كقدرات فائقة لمقياـ باالمتحانات كالمقابالت  8

 0.001 ** 0.69 تيتـ الكزارة بالمكارد البشرية باعتبارىا قدرات إستراتيجية غير قابمة لمتقميد  9

 0.001 ** 0.78 تستخدـ الكزارة عمميات استقطاب متنكعة مثؿ التعييف كالترقيات كالنقؿ .....الخ   10

 0.001 ** 0.71 تشترط  الكزارة عند االختيار كالتعييف الرغبة كالقدرة لمعمؿ ضمف الفريؽ الكاحد  11
 

معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرات البعػػػد األكؿ "مجػػػاؿ االسػػػتقطاب كاالختبػػػار  الجػػػدكؿ السػػػابؽيبػػػيف 
كالتعيػػيف" كالمعػػدؿ الكمػػي لمبعػػد األكؿ، كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل 

(، كبػذلؾ تعتبػر الفقػرات صػادقة 0705(، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقػرة أقػؿ مػف )0705داللة )
 قياسو. لما كضعت ل
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 مجال التدريب والتطوير  :صدق االتساق الداخمي لمبعد الثاني -
 (: صدق االتساق الداخمي لمبعد الثاني "مجال التدريب والتطوير"5/4جدول رقم )

معامل  الفقرة م.
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.74 تكجد إدارة مستقمة لمتدريب كتنمية المكظفيف في الكزارة 1

2 
يكجد دراسات لالحتياجات التدريبية لمكزارة كفؽ لألداء المطمكب مف مكظفي 

 0.001 ** 0.69 الكزارة 

3 
تحفز الكزارة المكظفيف لدييا لاللتحاؽ بالبرامج التدريبية المتخصصة حسب 

 0.001 ** 0.59 التطكرات التكنكلكجية الحديثة 

 0.001 ** 0.78 تكفر الكزارة فرص تدريب خارج الكزارة لممكظفيف 4

5 
تعتبر الخطط كالتدريبات كاالحتياجات المعتمدة مف قبؿ الكزارة كاقعية كمفيدة 

 0.001 ** 0.56 كتستند إلي إستراتيجية عمؿ الكزارة 

6 
عدادىـ لممستقبؿ لتكلي  تحرص الكزارة عمى االرتقاء بأصحاب الكفاءة كا 

 0.001 ** 0.79 المناصب العميا

 0.001 ** 0.84 معايير محددة في قياس أثر التدريب لدل المكظفيف بعد التدريبتستخدـ الكزارة  7

 0.001 ** 0.58 يساىـ التدريب في تكظيؼ إمكانات المكظفيف بشكؿ فاعؿ في مجاؿ عمميـ 8

9 
يتـ التدريب لممكظفيف باالعتماد عمى أساليب كطرؽ حديثة تساعد عمى رفع 

 0.001 ** 0.73 الميارات كالمعارؼ الكظيفية  

 0.001 ** 0.77 يتـ االستعانة بمدرييف مف خارج الكزارة لتدريب كتطكير المكظفيف 10

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرات البعد الثاني "مجاؿ التدريب كالتطكير"  كالمعػدؿ  الجدكؿ السابؽيبيف 
(، حيػث 0705الكمي لمبعد الثاني، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللػة )

 (، كبذلؾ تعتبر الفقرات صادقة لما كضعت لقياسو.0705أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )
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 صدق االتساق الداخمي لمبعد الثالث: مجال تقييم األداء -
 (: صدق االتساق الداخمي لمبعد الثالث "مجال تقييم األداء"6/4جدول رقم )

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.64 تعتبر الطرؽ المستخدمة في تقييـ أداء العامميف مناسبة ألغراض التقييـ  1

 0.001 ** 0.74 يكجد معايير محددة مسبقان عف األداء المطمكب مف كؿ مكظؼ   2

 0.001 ** 0.79 تتكفر المعمكمات الكافية كالالزمة لعممية التقييـ  3

بداعي لممكظفيف  4  0.001 ** 0.85 تقـك الكزارة بتقييـ فني كا 

مكاناتيـ الفكرية  5  0.001 ** 0.65 يسعى نظاـ تقييـ األداء إلي حفز المكظفيف لمتنمية مياراتيـ كا 

 0.001 ** 0.74 يشارؾ المكظفيف في كضع معايير التقييـ  6

 0.001 ** 0.74 يحصؿ المكظفيف عمى تغذية عكسية عف تقييـ األداء  7

 0.001 ** 0.79 يحؽ لممكظؼ مراجعة تقييـ أدائو مف قبؿ المسئكليف  8

 0.001 ** 0.63 يكجد رضا عاـ مف المكظفيف عف تطبيؽ معايير التقييـ  9

 0.001 ** 0.81 تعمؿ الكزارة عمى نشر ثقافة الرقابة الذاتية 10

معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرات لمبعػػد الثالػػث: مجػػاؿ تقيػػيـ األداء كالمعػػدؿ  الجػػدكؿ السػػابؽيبػػيف 
(، حيػث 0705الكمي لمبعد الثالث، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

 (، كبذلؾ تعتبر الفقرات صادقة لما كضعت لقياسو.0705أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )
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 صدق االتساق الداخمي لمبعد الرابع: مجال الحوافز والتعويضات -
 (: صدق االتساق الداخمي لمبعد الرابع "مجال الحوافز والتعويضات"7/4جدول رقم )

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.71 يتميز نظاـ الحكافز كالتعكيضات بالعدالة  1

 0.001 ** 0.69 يتـ بناء نظاـ الحكافز كالتعكيضات كفؽ الطرؽ العممية لتحديد الركاتب كاألجكر  2

3 
يراعي نظاـ الحكافز كالتعكيضات القدرات كالخبرات كالشيادات العممية 

 0.001 ** 0.84 لممكظفيف 

4 
يشجع نظاـ الحكافز كالتعكيضات في الكزارة المكظفيف عمى متابعة أىداؼ 

 0.001 ** 0.69 الكزارة

5 
تقـك الكزارة بعمؿ مراجعة دكرية ألنظمة الحكافز كالتعكيضات المستخدمة بحيث 

 0.001 ** 0.74 تناسب التغيرات البيئة المحيطة 

 0.001 ** 0.79 يشعر المكظفكف  بالرضا عف نظاـ الحكافز كالتعكيضات المعمكؿ بو  6

 0.001 ** 0.85 يحؽ لممكظؼ المراجعة حكؿ مستحقاتو كحقكقو المالية  7

 0.001 ** 0.65 يكجد التزاـ بمكاعيد محددة لمحصكؿ عمى التعكيضات كالحكافز  8

 0.001 ** 0.59 يكجد معرفة تامة لدل المكظفيف عف نظاـ الحكافز كالتعكيضات 9

 0.001 ** 0.76 يكجد جيات نقابية تدافع عف حقكؽ المكظفيف المالية  10

معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرات لمبعػػد الرابػػع: مجػػاؿ الحػػكافز كالتعكيضػػات  الجػػدكؿ السػػابؽيبػػيف 
كالمعػػػدؿ الكمػػػي لمبعػػػد الرابػػػع، كالػػػذم يبػػػيف أف معػػػامالت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة 

(، كبػػذلؾ تعتبػػر الفقػػرات صػػادقة لمػػا 0705(، حيػػث أف القيمػػة االحتماليػػة لكػػؿ فقػػرة أقػػؿ مػػف )0705)
 كضعت لقياسو.
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 :األداء اإلداريجودة صدق االتساق الداخمي لممحور الثاني: - ب
 (: صدق االتساق الداخمي لممحور الثاني "األداء اإلداري"8/4جدول رقم )

معامل  الفقرة م.
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.000 ** 0.69 تبحث عف طرؽ متعددة لتطكير أدائؾ داخؿ العمؿ  .1

 0.000 ** 0.63 تتبع إستراتيجيات متنكعة لمتخفيؼ مف آثار ضغكط العمؿ  .2

 0.000 ** 0.64 تعتبر طبيعة عممؾ مصدر فخرؾ في الكزارة  .3

 0.000 ** 0.75 تمتـز بالقكانيف كادإجراءات المكضكعة مف قبؿ الكزارة  .4

 0.000 ** 0.71 تبحث عف طرؽ متعددة ألداء عممؾ بأقؿ جيد ككقت كتكمفة  .5

 0.000 ** 0.79 تدعـ ادإدارة العميا عممية تطكير جكدة األداء ادإدارم .6

 0.000 ** 0.84 تتعامؿ بأسمكب أخالقي مع الجميكر كالمكظفيف اآلخريف  .7

 0.000 ** 0.79 تيتـ بأداء عممؾ بدقة كسرعة عالية  .8

 0.000 ** 0.74 تقدـ تكصيات لإلدارة العميا باستمرار لتحسيف جكدة العمؿ  .9

 0.000 ** 0.61 تبحث عف تطكير نفسؾ في مجاالت متعددة لتحسيف أدائؾ داخؿ الكزارة  .10

 0.000 ** 0.59 تشعر بالرضا عف طبيعة عممؾ كتسمسمؾ ادإدارم  .11

12. 
يكجد لديؾ الجاىزية كاالستعداد كالرغبة لمعمؿ خارج أكقات الدكاـ الرسمي 

 0.000 ** 0.69 المطمكب .دإنجاز األداء ادإدارم 

 0.000 ** 0.67 تيتـ بالحصكؿ عمى التغذية الراجعة مف المتعامميف أك المسئكليف لتطكير أدائؾ .13

14. 
تتعاكف مع زمالئؾ كمع مف ىـ أكثر منؾ خبرة في تبادؿ الخبرات كالميارات 

 0.000 ** 0.81 لتحسيف األداء ادإدارم 

 0.000 ** 0.69 تستخدـ تفكيض السمطة بشكؿ فعاؿ لتطكير أدائؾ ادإدارم  .15

 0.000 ** 0.66 تبسط ادإجراءات ادإدارية لتحسيف جكدة الخدمات المقدمة  .16
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 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.000 ** 0.74 يتكفر لديؾ الميارة كالقدرة عمى حؿ مشكالت العمؿ اليكمية  .17

18. 
يكجد تنسيؽ مستمر بيف المستكيات ادإدارية لتحقيؽ الجكدة المطمكبة في إنجاز 

 0.000 ** 0.67 األعماؿ 

19. 
يكجد تشجيع لممكظؼ عمى البحث العممي لمكصكؿ لمفاىيـ جديدة لتطكير 

 0.000 ** 0.71 جكدة األداء ادإدارم 

20. 
يكجد اىتماـ كمتابعة مف قبؿ ادإدارة لالقتراحات التي يتقدـ بيا المكظفكف 

 0.000 ** 0.61 لالرتقاء بجكدة األداء ادإدارم 

معػامالت االرتبػاط بػيف لممحػكر الثػاني: األداء ادإدارم كالمعػدؿ الكمػي لممحػػكر  الجػدكؿ السػابؽيبػيف 
(، حيػث أف القيمػة 0705الثاني، كالذم يبػيف أف معػامالت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل داللػة )

 (، كبذلؾ الفقرات صادقة لما كضعت لقياسو.0705االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )

 Construct Validityالصدق البنائي :  -3
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة، كالذم يقػيس مػدل تحقػؽ األىػداؼ التػي تريػد األداة 
الكصػػػػكؿ إلييػػػػا، كيبػػػػيف مػػػػدل ارتبػػػػاط كػػػػؿ مجػػػػاؿ مػػػػف مجػػػػاالت الدراسػػػػة بالدرجػػػػة الكميػػػػة لالسػػػػتبانة 

(Sullivan, Niemi, 2009 : 12 ،) الرتبػاط فػي جميػع أف جميػع معػامالت ا التػاليكيبيف الجدكؿ
(، كبػػػػذلؾ تعتبػػػػر جميػػػػع مجػػػػاالت 0705مجػػػػاالت االسػػػػتبانة دالػػػػة إحصػػػػائيان عنػػػػد مسػػػػتكل معنكيػػػػة )

 االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو.
 الصدق البنائي لجميع مجاالت االستبانة: -

 (: الصدق البنائي لجميع مجاالت االستبانة9/4جدول رقم )

معامل  عدد الفقرات المحاور
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.78 11 مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف
 0.001 ** 0.69 10 مجاؿ التدريب كالتطكير

 0.001 ** 0.54 10 مجاؿ تقييـ األداء
 0.001 ** 0.71 10 مجاؿ الحكافز كالتعكيضات

 0.001 ** 0.76 20 األداء اإلداريجودة 
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معامالت االرتباط بيف كؿ بعد مف األبعاد كالدرجة الكمية لالستبانة ككانت دالة  الجدكؿ السابؽيبيف 
 (، لذلؾ تعتبر المجاالت صادقة لما كضع لقياسو.0705عند مستكل داللة )

 :Reliabilityثانيا: ثبات فقرات االستبانة 
بعبػػارة أخػػرل  أك االتسػػاؽ فػػي نتػػائج االختبػػار عنػػد تطبيقػػو مػػف كقػػت آلخػػر،يقصػػد بثبػػات االسػػتبانة 

يعني االستقرار في نتائج االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيمػا لػك تػـ إعػادة تكزيعيػا عمػى األفػراد 
(، كلمتحقػػػؽ مػػػف ثبػػػات اسػػػتبانة 351:  1994أبػػػك ناىيػػػة، عػػػدة مػػػرات خػػػالؿ فتػػػرات زمنيػػػة معينػػػة )

تيف ىمػػػا: التجزئػػػة الدراسػػػة أجريػػػت خطػػػكات اختبػػػار الثبػػػات عمػػػى العينػػػة االسػػػتطالعية نفسػػػيا بطػػػريق
 النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
يقصد بطريقة التجزئة النصفية بأف يقسـ االختبار في ىذه الطريقة إلى نصفيف بطريقة عشكائية، أك 

كذات األرقػػاـ الفرديػػة عمػػى حدا)العيسػػكم،  هتبػػار ذات األرقػػاـ الزكجيػػة عمػػى حػػديؤخػػذ مفػػردات االخ
2012  :59 - 60.) 

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعػدؿ األسػئمة الزكجيػة الرتبػة لكػؿ 
بعد كقد تـ تصحيح معامالت االرتبػاط باسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط سػبيرماف بػراكف لمتصػحيح كجتمػاف، 

 ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبيان لفقرات االستبانة. أف التاليكيبيف جدكؿ 
 (: معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية10/4جدول رقم )

 معامل الثبات المعدل عدد الفقرات المجاالت

 0.79 41 إدارة الموارد البشرية
 0.84 11 مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف

 0.84 10 مجاؿ التدريب كالتطكير
 0.78 10 مجاؿ تقييـ األداء

 0.82 10 مجاؿ الحكافز كالتعكيضات
 0.87 20 األداء اإلداري

 
 استخدام معادلة ألفا كرونباخ: -2

تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد تبيف أف  
، مما يمكف الباحث مف استخداـ االستبانة التاليمعامالت الثبات مرتفعة كما ىك مبيف في جدكؿ 

 بكؿ طمأنينة. 
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 (: معامل الثبات باستخدام ألفا كرونباخ11/4جدول رقم )

 معامل االرتباط  عدد الفقرات المجاالت

 0.67 11 مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف
 0.77 10 مجاؿ التدريب كالتطكير
 0.78 10 مجاؿ تقييـ األداء

 0.69 10 كالتعكيضات مجاؿ الحكافز
 0.75 41 إدارة الموارد البشرية

 0.88 20 األداء اإلداري
كيستخمص الباحث مف نتائج اختبارم الصدؽ كالثبات أف أداة الدراسة )االستبانة( صادقة في قيػاس 
ما كضعت لقياسو، كما أنيا ثابتة بدرجة عالية جدان، ما يؤىميا لتككف أداة قياس مناسبة كفاعمة ليذه 

 الدراسة كيمكف تطبيقيا بثقة، كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية. 
 Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sار التوزيع الطبيعي )اختب

يعرؼ منحنى التكزيع الطبيعي بأنو يشبو الجرس )الناقكس( كيتميز بكجكد تماثؿ بيف جانبيو األيمػف 
كمػف سػمات منحنػى التكزيػع الطبيعػي أف المتكسػط يسػاكم الكسػيط كيسػاكم  كاأليسر حكؿ المتكسػط،

 .(010:  2101)كليد،  1015أكبر مف  sigمالية كالقيمة االحت  zالمنكاؿ، كأف قيمة 
( الختبار ما K-S) Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ ) –تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ 

 التالي.إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ 
 (: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي12/4جدول )

 zقيمة  االستبانة
القيمة االحتمالية 

Sig."" 
 0.62 0.62 إدارة الموارد البشرية

 0.58 0.45 مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف
 0.45 0.52 مجاؿ التدريب كالتطكير

 0.58 0.44 مجاؿ تقييـ األداء
 0.95 0.65 مجاؿ الحكافز كالتعكيضات

 0.66 0.74 األداء اإلداري
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( لجميػػع مجػػاالت المقيػػاس كانػػت أكبػػر مػػف Sigالجػػدكؿ السػػابؽ أف القيمػػة االحتماليػػة )يتضػػح مػػف 
 كبذلؾ يككف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التكزيع الطبيعي.  α=  1015مستكل الداللة  

 األساليب اإلحصائية المستخدمة : .4.10
في إجراء  (SPSS)لإلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ استخداـ الرزمة ادإحصائية لمعمكـ االجتماعية 

 التحميالت الالزمة كىي عمى النحك التالي:
 كتسػتخدـ بشػكؿ أساسػي ألغػراض معرفػة  النسب المئويـة والتكـرارات والمتوسـط الحسـابي :

 الدراسة.تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة 
  ــاط بيرســون لحسػػاب معامػػؿ : (Person Correlation Coefficient)معامــل ارتب

االرتبػػػاط كقيػػػاس صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي، ككػػػذلؾ تحديػػػد طبيعػػػة العالقػػػة بػػػيف المتغيػػػػريف 
 المستقؿ كالتابع كادإجابة عمى الفرضيات المتعمقة بالعالقة.

  اختبار معامل ألفا كرونباخ(Cronbach's Alpha):  .لقياس ثبات االستبانة 

  اختبار التجزئة النصفية(Split Half Method).لقياس ثبات االستبانة : 

 لتعػديؿ معامػؿ الثبػات فػي طريقػة التجزئػة معادلة سبيرمان بـراون لمثبـات ومعادلـة جتمـان :
 النصفية.

  سـمرنوف -اختبـار كولمجـوروف(: Kolmogorov-Smirnov Test (K-S  يسػتخدـ
 لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.ىذا االختبار 

 تحميل االنحدار الخطي التدريجي(Stepwise) لقياس أثر المتغير المسػتقؿ عمػى المتغيػر :
 التابع.

  اختبــارT لمعينــة الواحــدة(One Sample T.test)  لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػط الفقػػرة :
 %(.55كالمتكسط الحيادم )

 التبـاين األحـادي  اختبار تحميلOne Way Analysis of Variance (ANOVA) :
لمتحقؽ مف كجكد فػركؽ فػي متكسػط تقػديرات المبحػكثيف لممتغيػرات التػي تحتػكم عمػى ثػالث 

 أنكاع فأكثر مثؿ )العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمة(.
  اختبارT لعينيتين مستقمتين(T.test)  كؽ ذات داللة إحصائية فػي : لمتحقؽ مف كجكد فر

 متكسط تقدير المبحكثيف لممتغيرات التي تحتكم عمى نكعيف مثؿ )الجنس(.
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 :الفصل ممخص .4.11
تناكؿ ىذا الفصؿ خطكات كمنيجية إجراء الدراسة التي تـ إتباعيا، كالتعرؼ عمى مصادر البيانات 

في دراستو، ، كما تـ عرض ما الرئيسية كالثانكية لمدراسة، كتفصيؿ المجتمع الذم استيدفو الباحث 
يتعمؽ بأداة الدراسة كخطكات بنائيا، كمف ثـ التحقؽ مف صدقيا، مف كجية نظر المحكميف، كمف 
حيث االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي، ككذلؾ التعرؼ عمى مدل ثبات أداة الدراسة مف خالؿ 

كانت البيانات تتبع التكزيع حساب معامالت االرتباط لمحاكر االستبانة، كما تـ اختبار ما إذا 
الطبيعي مف عدمو، كانتيى الفصؿ الحالي بالتعرض لألساليب ادإحصائية المستخدمة لإلجابة عمى 

 أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
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 مقدمة. 5.1

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة. 5.2

 المحك المعتمد في الدراسة. 5.3

 تحميل فقرات االستبانة. 5.4

 اختبار فرضيات الدراسة. 5.5

 . مخمص الفصل5.6

 

 

 

 

  



عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا 

118 

 الخامسالفصل 

 الفصل الخامس 
 نتائج الدراسة وتفسيراتيا

 مقدمة : .4.1
ىذا الفصؿ عرضا لتحميؿ البيانات كاختبار فرضػيات الدراسػة كذلػؾ مػف خػالؿ ادإجابػة عػف يتضمف 

أسػػئمة الدراسػػة، كاسػػتعراض أبػػرز نتػػائج االسػػتبانة كالتػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا مػػف خػػالؿ تحميػػؿ فقراتيػػا، 
المسػمى الػكظيفي  –المؤىؿ العممػي  –العمر  –كالكقكؼ عمى متغيراتيا التي اشتممت عمى )الجنس 

سنكات الخبرة(، لذا تـ إجراء المعالجات ادإحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة، حيػث  –
( لمحصػكؿ عمػى نتػائج الدراسػة SPSSتـ استخداـ برنامج الػرـز ادإحصػائية لمدراسػات االجتماعيػة )

 التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

 الشخصية: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات .4.2
 كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.

 أواًل: عدد  االستبانات: )الموزعة ونسبة االستبانات المستردة وغير المستردة(
%(، كمػا 98( اسػتبانو بكاقػع )340( استبانو عمى جميع أفراد العينػة، كتػـ اسػترداد )347تـ تكزيع )

 .التاليىك مكضح في جدكؿ 
 (: يوضح االستبانات الموزعة واالستبانات المستردة1/5جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد االستبانات

 %98 340 المستردة
 %2 7 الغير مستردة
 %100 347 المجموع

%( فقػط 2%( مف االستبانات تـ استردادىا، كأف مػا نسػبتو )98أف ما نسبتو ) الجدكؿ السابؽيبيف ا
 لـ يتـ استردادىا.

 ثانيًا : توزيع أفراد العينة حسب الجنس :
  (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب " الجنس"2/5جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد  الجنس

 ذكر
250 7308 

 أنثى
89 2602 

%100 340 المجموع  
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 "أنثى".%( مف العينة 2602%( مف العينة "ذكر"، كأف )7308يبيف الجدكؿ السابؽ أف ما نسبتو )
أم أف نسبة المكظفيف مف الذككر في المكارد البشرية عالية في الكزارات الفمسطينية كىػذا يرجػع إلػي 
طبيعػة كثقافػة العكامػػؿ ادإجتماعيػة كالثقافيػػة فػي المجتمػػع الفمسػطيني كالتػػي تحػد مػػف مشػاركة ادإنػػاث 

 ة مف مسئكليات كبيرة. في الكثير مف الكظائؼ كتغميب تشغيؿ الذككر لما ما يترتب عمى رب األسر 
 ثالثًا : توزيع أفراد العينة حسب العمر :

  (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب " العمر"3/5جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد  العمر

 31أقل من 
28 8.2 

 41أقل من  – 31
131 38.5 

 51أقل من  – 41
130 38.2 

 فأكثر 51
51 15 

%100 340 المجموع  

%( 3805عػاـ"، كأف ) 31%( مف العينة "تقؿ أعمػارىـ عػف 802الجدكؿ السابؽ أف ما نسبتو )يبيف 
%( منيـ تتػراكح أعمػارىـ مػف 3802عاـ"، كأف ) 41عاـ إلى أقؿ مف  31منيـ تتراكح أعمارىـ مف "

 %(.05عاـ فأكثر" ىي ) 51عاـ"، كأف نسبة مف بمغت أعمارىـ " 51" عاـ إلى أقؿ مف 41
( يػػرل الباحػػث أف النسػػبة األعظػػـ مػػف المػػكظفيف فػػي إدارة المػػكارد 15الجػػدكؿ رقػػـ )كحسػػب بيانػػات 

، كاشػتراط الذم يتحمػؿ أعبػاء العمػؿ ادإدارمالبشرية بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة مف الشباب 
 الكزارات الخبرة الكافية مف العمؿ لمحصكؿ عمى الكظائؼ ادإشرافية .

 حسب المؤىل العممي:رابعًا : توزيع أفراد العينة 
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب "المؤىل العممي"4/5جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد  المؤىل العممي

 6509 224 بكالوريوس

 3002 016 ماجستير

 209 01 دكتوراه

%100 340 المجموع  

 
%( مػػػػػف العينػػػػػة يحممػػػػػكف درجػػػػػة "بكػػػػػالكريكس" ، كأف 6509يبػػػػػيف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ أف مػػػػػا نسػػػػػبتو )

%( مػػػػؤىميـ العممػػػػي "دكتػػػػكراه".    209%( حاصػػػػميف عمػػػػى درجػػػػة "ماجسػػػػتير"، كأف مػػػػا نسػػػػبتو)3002)
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كيستنتج الباحث مف خػالؿ الجػدكؿ السػابؽ أف أكثػر مػف نصػؼ المػكظفيف فػي إدارة المػكارد البشػرية 
ات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة ىػػـ مػػف حممػػة البكػػالكريكس كمػػف ثػػـ حممػػة الػػدرجات العميػػا ) فػػي الػػكزار 

فيف مػػػف حممػػػة الماجسػػػتير كالػػػدكتكراه ( ، كىػػػذه نسػػػبة تعطػػػي إشػػػارات جيػػػدة نحػػػك أف معظػػػـ المػػػكظ
 الشيادات العممية . 

 خامسًا : توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي:
 ينة الدراسة حسب "المسمى الوظيفي"(: توزيع أفراد ع5/5جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 وكيل / وكيل مساعد
6 1.8 

 مدير عام/ نائب مدير عام
20 5.9 

 مدير دائرة/نائب مدير دائرة
110 32.4 

 رئيس قسم
204 60 

%111 340 المجموع  

 
ىػـ بدرجػة "ككيػؿ عػاـ / ككيػؿ مسػاعد"، %( مف أفراد العينة 008يبيف الجدكؿ السابؽ أف ما نسبتو )

%( مسػػػماىـ الػػػكظيفي "مػػػدير 3204%( ىػػػـ بدرجػػػة "مػػػدير عػػػاـ/ نائػػػب مػػػدير عػػػاـ"، كأف )509كأف )
%( مػنيـ بمسػمى "رئػيس قسػـ"، كيػرل الباحػث أف ذلػؾ قػد يتناسػب 61دائرة/نائب مدير دائرة"، كأف )

 مع الكاقع كالييكؿ ادإدارم لمكزارة .
 لعينة حسب سنوات الخدمة:خامسا: توزيع أفراد ا

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب "سنوات الخدمة"6/5جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد  سنوات الخدمة

 سنوات 5أقل من 
09 506 

 11أقل من  -5
68 2101 

 15أقل من  – 11
253 7404 

%100 340 المجمكع  

العينػػة يتػػراكح عػػدد سػػنكات الخدمػػة لػػدييـ مػػف  %( مػػف أفػػراد506يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ أف مػػا نسػػبتو )
أقػؿ مػف  – 01%( منيـ يتراكح عدد سنكات الخدمػة لػدييـ مػف "21سنكات"، كأف ) 01أقؿ مف  -5"

 سنة فأكثر" 05%( عدد سنكات الخدمة لدييـ "7404"، بينما )05
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ارد البشػرية فػي ( يرل الباحث أف معظػـ المػكظفيف فػي إدارة المػك 18كبناءان عمى تحميؿ الجدكؿ رقـ )
، كيػأتي انسػجامان مػع متطمبػات تقمػد اع غزة مػف أصػحاب الخدمػة الطكيمػةالكزارات الفمسطينية في قط

 الكظائؼ ادإشرافية .

 المحك المعتمد في الدراسة: .4.3
( كمف ثـ 9=1-10لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ حساب المدل بيف درجات المقياس )

(، كبعد ذلؾ 178=5/9(  لمحصكؿ عمى طكؿ القفزة، أم )5المحؾ كىك )تقسيمو عمى عدد درجات 
تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس )بداية المقياس كىي كاحد صحيح كذلؾ لتحديد 
الحد األعمى ليذه الخمية، كىكذا أصبح طكؿ الخاليا كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي حيث تـ 

خمسة مستكيات )منخفض جدان، منخفض، متكسط، مرتفع، مرتفع  تقسيـ مستكيات المكافقة إلى
 جدان(

 (: المحك المعتمد في الدراسة7/5جدول )

 الوزن النسبي الوسط الحسابي
 مستوى الموافقة

 إلى من إلى من

 منخفض جدا 28% 10 278 1

 منخفض 46% 2871% 476  2781

 متكسطة 64% 4671% 674  4761

 مرتفع 82% 6471% 872 6741

 مرتفع جدا 100%  8271 10  8721

 

 تحميل فقرات االستبانة: .4.4
، (One Sample T test)لمعينة الكاحدة  tلتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ اختبار 

( ىي درجة الحياد، كىي تمثؿ 5.5لمعرفة متكسطات درجات االستجابة، حيث اعتبرت الدرجة )
%( عمى مقياس الدراسة، كتعتبر الفقرة "ايجابية" بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا 55)

يمة أك الق 1.97)" الجدكلية كالتي تساكم ) t" المحسكبة أكبر مف قيمة " t إذا كانت قيمة " 
(، كتعتبر الفقرة "سمبية" بمعنى أف 5.5( كالمتكسط الحسابي أكبر مف )0.05االحتماليةأقؿ مف)

" الجدكلية t" المحسكبة أصغر مف قيمة "  t أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة"
 (.5.5مف)كالمتكسط الحسابي أكبر  0.05أك القيمة االحتمالية أكبر مف  1.97)كالتي تساكم )
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 أوال : تحميل أبعاد المحور األول "إدارة الموارد البشرية"
 (: التحميل الكمي ألبعاد المحور األول "إدارة الموارد البشرية"8/5جدول رقم )

الوسط  األبعاد م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 قيمة
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

1 
واالختبار مجال االستقطاب 

 والتعيين
6.41 1.43 64.1 11.7 0.00 1 

2 
 مجال التدريب والتطوير

 في العمل
5.9 1.81 59 4.08 0.00 3 

 2 0.00 5.93 59.8 1.49 5.98 مجال تقييم األداء 3

 4 0.26 0.88 45.3 2.02 4.53 مجال الحوافز والتعويضات 4

  0.01 2.8 57.2 1.46 5.72 إدارة الموارد البشرية

 
%(، كىػذا يعنػي أف 5772بمػغ ) " إلدارة المـوارد البشـرية"تبيف أف الكزف النسبي  الجدكؿ السابؽمف 

مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات إدارة المكارد البشرية بشػكؿ عػاـ، كقػد موافقة بدرجة متوسطة ىناؾ 
 بينت النتائج أف ترتيب األبعاد جاء كالتالي:

%( بمسػػتكل 6471: المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي ) والتعيــين""مجــال االســتقطاب واالختبــار  -
 مرتفع.

 %( بمستكل متكسط.5978: المرتبة الثانية بكزف نسبي ) "مجال تقييم األداء" -

 %( بمستكل متكسط.59: المرتبة الثالثة بكزف نسبي )"مجال التدريب والتطوير" -

 %( بمستكل متكسط.45.3: المرتبة الرابعة بكزف نسبي )"مجال الحوافز والتعويضات" -

  تحميل فقرات البعد األول: "مجال االستقطاب واالختبار والتعيين" .1

كالذم يبيف آراء أفراد عينة التالي لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ  tتـ استخداـ اختبار 
 الدراسة في فقرات البعد األكؿ مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف
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 تحميل لفقرات البعد األول "مجال االستقطاب واالختبار والتعيين" (:9/5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 قيمة 
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

1 
تشترط الكزارة  تكفر الميارات القيادية في 

 األفراد الذيف يتـ استقطابيـ 
6.32 1.88 63.2 8.03 0.00 

7 

2 
تتميز االمتحانات الالزمة لمتعييف بالنزاىة 

 كالشفافية
6.99 1.94 69.9 14.2 0.00 

1 

3 
تتميز المقابالت الالزمة لمتعييف بالنزاىة 

 كالشفافية
6.61 1.91 66.1 10.7 0.00 

4 

4 
يتـ تفضيؿ األفراد الذيف لدييـ ميارات 

 المغة كالحاسكب عند اختيارىـ 
6.7 2.01 67 11 0.00 

3 

5 
تساىـ عممية االختيار كالتعييف بكضع 
 الشخص المناسب في المكاف المناسب 

6.04 2.22 60.4 4.47 0.00 
10 

6 

تكجد مكاصفات كظيفية لمكظائؼ الشاغرة 
تكضح المكاصفات الجسدية كالذىنية 

 كالميارات كالخبرات
6.74 1.87 67.4 12.2 0.00 

2 

7 
تعتمد الكزارة عمى مصادر استقطاب 

 مف خارج الكزارةخارجية 
5.65 2.14 56.5 1.29 0.20 

11 

8 
تختار الكزارة أشخاص ذكم ميارات 

 كقدرات فائقة لمقياـ باالمتحانات كالمقابالت 
6.51 2.03 65.1 9.2 0.00 

5 

9 
تيتـ الكزارة بالمكارد البشرية باعتبارىا 
 قدرات إستراتيجية غير قابمة لمتقميد 

6.17 1.9 61.7 6.55 0.00 
9 

10 
تستخدـ الكزارة عمميات استقطاب متنكعة 
 مثؿ التعييف كالترقيات كالنقؿ .....الخ  

6.26 2.02 62.6 6.95 0.00 
8 

11 
تشترط  الكزارة عند االختيار كالتعييف 

 الرغبة كالقدرة لمعمؿ ضمف الفريؽ الكاحد 
6.49 1.99 64.9 9.18 0.00 

6 

 0.00 11.7 64.1 1.43 6.41 جميع الفقرات 
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تبيف أف الفقرة الثانية " تتميز االمتحانات الالزمة لمتعييف بالنزاىة  الجدكؿ السابؽمف خالؿ 
في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الكزف النسبي  المرتبة األولىكالشفافية " جاءت في 

%(، كالقيمة االحتمالية تساكم 55.5( أم أكبر مف )5.5%( كىك أكبر مف العدد )69.9)
( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابيان حسب 0.05ىي أقؿ مف )( ك 0.00)

 المبحكثيف، كأف درجة التأييد ليذه الفقرة "مرتفعة". 
بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة السابعة " تعتمد الكزارة عمى مصادر استقطاب خارجية مف خارج 

%( 56.5في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الكزف النسبي ) المرتبة األولىالكزارة " جاءت في 
( كىي أقؿ 0.00%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )55.5( أم أكبر مف )5.5كىك أكبر مف العدد )

( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابيان حسب المبحكثيف، كأف درجة 0.05مف )
 التأييد ليذه الفقرة "متكسط". 

 مجال االستقطاب واالختبار والتعيين"تبيف النتائج أف الكزف النسبي العاـ لمبعد األكؿ " كل عامبش
%( ك كانت 55.5( أم أكبر مف )5.5%( كىك أكبر مف القيمة االفتراضية العدد )64.1بمغ )

( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا 0.05( كىي أقؿ مف )0.00القيمة االحتمالية )
ككذلؾ درجة تأييد ىذا المجاؿ "مرتفع"                                                   ، عد كانت إيجابيةالب

عممية ل بالتخطيط الجيد  يبيف ذلؾ أف أفراد العينة يؤكدكف عمى أف الكزارات الفمسطينية تتمتع
فيف العاـ لمحصكؿ عمى مكارد كالتي بدكرىا ترفعيا الي ديكاف المكظ االستقطاب كاالختيار كالتعييف 

 .األداء ادإدارمجكدة في الكزارة كعمى  الموارد البشرية أىمية لتنمية منلما لو بقدرات ككفاءات عالية 
كمما تبيف أف الفقرة الثانية التي تضمنت "تتميز االمتحانات الالزمة لمتعييف بالنزاىة كالشفافية " 

( ، يدؿ عمى أف الكزارات الفمسطينية 69.9جاءت في المرتبة األكلى ، حيث بمغ الكزف النسبي ليا )
ات مف أصحاب تشكؿ لجاف االمتحان كبشكؿ فعاؿ في أف ساىـتمف خالؿ ديكاف المكظفيف العاـ ك 

 بأف تككف أمكر االمتحانات متميزة ككاضحة كشفافة . ك  ،الكفاءة كالخبرة كاألمانة
 كيعزك الباحث ذلؾ إلي :

 أف الكزارات كمف خالؿ التجارب السابقة تطكر كسائميا في كضع االمتحانات كحفظيا . -
تسػػاعد فػػي قيػػاـ قيػػاـ ديػػكاف المػػكظفيف العػػاـ بتػػكفير أمػػاكف كقاعػػات متخصصػػة لالمتحانػػات  -

 المجاف بدكرىا في الحفاظ عمى النزاىة كالشفافية كمتابعة ادإجراءات التي تقـك بيا الكزارات.
كجػػكد لجػػاف رقابيػػة مشػػتركة أثنػػاء كضػػع االمتحانػػات كتقػػديميا كفرزىػػا كتصػػحيحيا يضػػمف  -

 الحفاظ عمى مستكل النزاىة كالشفافية .
 تعمقة بعممية االستقطاب كاالختيار كالتعييف .االلتزاـ بأنظمة كقكانيف الخدمة المدنية الم -
 كجكد سياسات إدارية كاضحة كمكتكبة تنظـ العممية .  -
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كفػػي إشػػارة إلػػي اضػػعؼ الفقػػرات كىػػي الفقػػرة السػػابعة تعتمػػد الػػكزارة عمػػى مصػػادر اسػػتقطاب    
        %( . 56.5خارجية مف خارج الكزارة " في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الكزف النسبي )

 يعزك الباحث ذلؾ إلي :    
 عدـ قدرة الكزارات عمى استقطاب قدرات خارجية لمعمؿ في الكزارة . -
 عدـ القدرة عمى تكفير الركاتب العالية لمثؿ ىذه القدرات كتكفير المستمزمات اليامة. -
 تػػكفر قػػدرات ككفػػاءات مػػف داخػػؿ الػػكزارة تعمػػؿ الػػكزارة عمػػى تنقميػػا كترقيتيػػا مػػف مكػػاف آلخػػر -

 كتعمؿ عمى تغطية النقص المكجكد مف خالؿ ككادرىا المتكفرة .
( التي أشارة إلي أف بعد االسػتقطاب 2016كقد اتفقت مع بعض الدراسات مثؿ دراسة ) أبك شعير، 

( ، حيػػث أف كزارة التربيػػة 3.58كالتسػػكيف لػػو أىميػػة كبيػػرة كقػػد حػػاز عمػػي متكسػػط حسػػابي بنسػػبة )
تتبػػع سمسػػمة مػػف ادإجػػراءات السػػميمة بأسػػمكب كمينيػػة عاليػػة ،كدراسػػة  كالتعمػػيـ فػػي الحككمػػة كالككالػػة

( كقػػػد تطػػرؽ فييػػا إلػػػي 69.68( التػػي حصػػػؿ فييػػا البعػػد عمػػػى درجػػة كزف نسػػبي )2016)النجػػار، 
كجػػكد المينيػػة التػػي عممػػت بيػػا الػػكزارات خػػالؿ السػػنكات السػػابقة ، ككجػػكد أسػػاتذة مخصصػػيف عمػػى 

( إلػػي كجػػكد تخطػػيط لممػػكارد البشػػرية فػػي 2015اسػػة ) جػػابر، رأس اليػػـر فػػي ادإدارات ، كأشػػارت در 
الحككمػػة الفمسػػطينية ككجػػكد قيػػادة ناضػػجة أكثػػر خبػػرة كدرايػػة فػػي إدارة المػػكارد البشػػرية كأكثػػر تقيمػػان 

( التػػػػػي بينػػػػػت أف مسػػػػػتكل أىميػػػػػة 2010لمقصػػػػػكر كالخمػػػػػؿ الػػػػػذم قػػػػػد يحيطيػػػػػا ، كدراسػػػػػة )حسػػػػػف، 
ية لالتصػاالت الخمكيػة مػف كجيػة نظػر العينػة كػاف مرتفعػان االستقطاب كالتعييف في شركة زيف الككيت

( التػػػػي تػػػػرل أف 2006( ، كقػػػػد اختمفػػػػت الدراسػػػػة مػػػػع دراسػػػػة )الزعنػػػػكف، 3.90بمتكسػػػػط حسػػػػابي )
الكزارات الفمسطينية ال تقكـ بإتباع سياسات اختيار كتعييف فعالة ، قائمة عمى أسسو كمعايير عمميػةو 

ثابتػػة كمحػػددة تػػنظـ العمميػػة ، كتػػرل أيضػػان عػػدـ كجػػكد نزاىػػة حػػرة سػػميمةو ، كال يكجػػد سياسػػات إداريػػة 
 كنزيية بيف المتقدميف لشغؿ المكاقع ادإدارية .

  تحميل فقرات البعد الثاني: "مجال التدريب والتطوير" .2
كالذم يبيف آراء أفراد عينة التالي لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ  tتـ استخداـ اختبار 

 .فقرات البعد الثاني مجاؿ التدريب كالتطكير الدراسة في
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 (: تحميل لفقرات البعد الثاني "مجال التدريب والتطوير"10/5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 قيمة 
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

1 
تكجد إدارة مستقمة لمتدريب كتنمية المكظفيف في 

 الكزارة
6.89 2.64 68.9 9.72 0.00 

1 

2 
يكجد دراسات لالحتياجات التدريبية لمكزارة كفؽ 

 لألداء المطمكب مف مكظفي الكزارة 
6.14 2.22 61.4 5.29 0.00 

4 

3 

تحفز الكزارة المكظفيف لدييا لاللتحاؽ بالبرامج 
التدريبية المتخصصة حسب التطكرات 

 التكنكلكجية الحديثة 
5.89 2.23 58.9 3.22 0.00 

7 

 0.02 3.33 55.5 2.51 5.55 تكفر الكزارة فرص تدريب خارج الكزارة لممكظفيف 4
8 

5 

تعتبر الخطط كالتدريبات كاالحتياجات المعتمدة 
مف قبؿ الكزارة كاقعية كمفيدة كتستند إلي 

 إستراتيجية عمؿ الكزارة 
5.89 2.27 58.9 3.14 0.00 

6 

6 
االرتقاء بأصحاب الكفاءة تحرص الكزارة عمى 

عدادىـ لممستقبؿ لتكلي المناصب العميا  كا 
5.28 2.39 52.8 1.70 0.09 

9 

7 
تستخدـ الكزارة معايير محددة في قياس أثر 

 التدريب لدل المكظفيف بعد التدريب
5.02 2.42 50.2 0.378 0.00 

11 

8 
يساىـ التدريب في تكظيؼ إمكانات المكظفيف 

 عمميـبشكؿ فاعؿ في مجاؿ 
5.94 2.15 59.4 3.74 0.00 

5 

9 

يتـ التدريب لممكظفيف باالعتماد عمى أساليب 
كطرؽ حديثة تساعد عمى رفع الميارات 

 كالمعارؼ الكظيفية  
6.06 2.11 60.6 4.89 0.00 

3 

10 
يتـ االستعانة بمدرييف مف خارج الكزارة لتدريب 

 كتطكير المكظفيف
6.36 2.25 63.6 7.06 0.00 

2 

 0.00 4.08 59 1.81 5.9 جميع الفقرات 
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تبيف أف الفقرة العاشرة " تكجد إدارة مستقمة لمتدريب كتنمية المكظفيف في  الجدكؿ السابؽمف خالؿ 
%( 63.6في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الكزف النسبي ) المرتبة األولىالكزارة " جاءت في 

( كىي أقؿ 0.00%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )55.5( أم أكبر مف )5.5كىك أكبر مف العدد )
( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابيان حسب المبحكثيف، كأف درجة 0.05مف )

 التأييد ليذه الفقرة "متكسطة". 
ينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة السابعة " تستخدـ الكزارة معايير محددة في قياس أثر التدريب ب

في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ  المرتبة األخيرةلدل المكظفيف بعد التدريب " جاءت في 
%(، كالقيمة االحتمالية 55.5( أم أقؿ مف )5.5%( كىك أقؿ مف العدد )50.2الكزف النسبي )

( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة غير إيجابيان 0.05( كىي أكبر مف )0.37ساكم )ت
 حسب المبحكثيف، كأف درجة التأييد ليذه الفقرة "متكسطة". 

 %(59بمغ ) مجال التدريب والتطوير"تبيف النتائج أف الكزف النسبي العاـ لمبعد الثاني " بشكل عام
%( ك كانت القيمة االحتمالية 55.5( أم أكبر مف )5.5اضية العدد )كىك أكبر مف القيمة االفتر 

، ( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا البعد كانت إيجابية0.05( كىي أقؿ مف )0.00)
 ككذلؾ درجة تأييد ىذا المجاؿ "متكسطة"

يتبيف مف خالؿ تحميؿ ىذا البعد أف أفراد العينية يكافقكف عمى أف التدريب كالتطكير يعتبر حاجة 
مكزارات الفمسطينية لتطكير كتدريب المكظفيف عمى القياـ بكاجباتيـ كاألعماؿ التي يككمكف بيا لماسة 

ج التحميؿ ، إال أف ، كىك يشكؿ بعد ىاـ لرفع كفاءة كميارات مكظفيف الكزارات كىذا ما أكدتو نتائ
 المكافقة بدرجة متكسطة . وفي كاقع التدريب كالتطكير دؿ عميالباحث يرل كجكد بعض الخمؿ 

تبيف أف الفقرة العاشرة " تكجد إدارة مستقمة لمتدريب كتنمية المكظفيف في  الجدكؿ السابؽكمف خالؿ 
.  %(63.6في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الكزف النسبي ) المرتبة األولىالكزارة " جاءت في 

يبيف ذلؾ أف الكزارات الفمسطينية تكلي أىمية في إدارة المكارد البشرية ألىمية التدريب كالتطكير 
كانعكاس ذلؾ عمى األداء ادإدارم لمكظفييا ، كما إنيا تحرص عمى إعداد إدارات مستقمة تتمثؿ في 

تطكير كتكفير قاعات مجيزة بكامؿ أداكتيا لتستطيع مف خالليا القياـ بإعداد دائرة التدريب كال
 ككادرىا كمكظفييا لمالئمة أعماليـ التي يقكمكف بيا . 

 كيعزك الباحث ذلؾ إلي :
أف جميع الكزارات الفمسطينية كمف خالؿ الخطط ادإستراتيجية تسعى إلي أف تككف ىناؾ  -

 البشرية تيتـ بتخطيط كتنمية كتدريب المكظفيف لدييا .إدارة مستقمة تسمى إدارة المكارد 
اىتماـ الكزارات الفمسطينية كبالتعاكف مع ديكاف المكظفيف العاـ بعممية التدريب كالتطكير  -

 لممكظفيف .

 االىتماـ بتكفير كفاءات كقدرات تكاكب التطكرات المعاصرة  كالحديثة . -
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ستراتيجية إلي تدريب المكظفيف في سعي ديكاف المكظفيف العاـ كمف خالؿ الخطط ادإ -
 الكزارات مف خالؿ تكفير مدربيف ذات كفاءة كخبرة في مجاؿ التدريب كالتطكير .

اشتراؾ الكزارات مع ديكاف المكظفيف كادإدارات المختمفة في كضع الخطط كالبرامج الالزمة  -
 كالتي تفيد المكظؼ في أداء عممو . 

ـ الكزارة معايير محددة في قياس أثر التدريب لدل كبادإشارة إلي أضعؼ الفقرات " تستخد
المكظفيف بعد التدريب " جاءت في المرتبة األخيرة في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الكزف 

، حيث يكجد تبايف في إجابات المبحكثيف في ادإجابة عمى فقرات البعد لما  %(50.2النسبي )
 لو مف أىمية في عممية األداء ادإدارم . 

 كيعزك الباحث ذلؾ إلي :
 تكتفي الكزارات بتكزيع استبانو تقييـ لمدكرة كالمدرب المشرؼ عمييا . -
تخطيط كاحتياج الدكرات التدريبية يتـ مف خالؿ استطالع المكظفيف أنفسيـ كحيف تنفيذىا  -

 بالتأكيد تعكد بالنفع عمييـ .

 يـ مف خالؿ أعماليـ .يالحظ مدراء الكحدات المختمفة انعكاس اثر التدريب عمى مكظفي -

 عدـ تكفر المكازنات الالزمة لحفز عممية التدريب كحفز المتدرب نفسو لمعرفة قياس األثر.  -

( في أىمية بعد التدريب 2016اتفقت الدراسة مع بعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة ) النجار، 
تخصصات في  ( بدرجة عالية ، مف حيث تكفير70.44كالتطكير ، حيث حصؿ عمى كزف نسبي )

تباع برامج كخطط تدريبية منيجية حديثة لتنمية كتطكير المكارد البشرية ، كدراسة  مجاؿ التدريب كا 
( التي أشار فييا إلي إعداد الخطط التربية دإكساب المكظفيف المعارؼ كالميارات 2015)جابر، 

لتحديد االحتياجات  السمككية التي تمكنيـ مف مكاجية متطمبات الحالية كاستخداـ منيجية كاضحة
( كالتي تطرؽ إلي أنو يكجد بالكزارة مراكز 2012كقد اتفقت مع دراسة )نعيـ،  التدريبية لممكظفيف ،

% ( ، 73تدريب بمكاصفات تعمؿ عمى رفع كفاءة جكدة التدريب كقد حصمت عمى كزف نسبي )
مكظفي الكزارة ، كجاء كما أشارت إلي استخداـ الكزارة معايير محددة في قياس أثر التدريب لدل 

( أىمية بعد التدريب كالتطكير لممكارد البشرية كقد كاف الكزف  2015-2014في دراسة )سبرينو، 
%( كىك يشكؿ إستراتيجية ىامة لتنمية المكارد البشرية ، 6272النسبي الذم ستمتع بو ىذا البعد )

ركة زيف الككيتية ( عمى أف لمتدريب كالتطكير أىمية في ش2010كأشارت دراسة )حسف، 
( كالتي أشار  2007( كقد اختمفت مع دراسة)صياـ، 3770لالتصاالت الخمكية بمتكسط حسابي )

فييا إلي غياب تأىيؿ الكادر البشرم كاف كاف مكجكد فيك تأىيؿ عشكائي كغير مدركس ككذلؾ 
ياب دك ادإدارة غياب المكائح التنفيذية كادإجراءات التي تساعد في تصميـ كتنفيذ ىذه األنظمة كغ

 العميا . 
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  تحميل فقرات البعد الثالث: "مجال تقييم األداء" .3
كالذم يبيف آراء أفراد عينة  التاليلمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ  tتـ استخداـ اختبار 

 الدراسة في فقرات البعد الثالث مجاؿ تقييـ األداء
 "مجال تقييم األداء"(: تحميل لفقرات البعد الثالث 11/5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 قيمة 
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

1 
تعتبر الطرؽ المستخدمة في تقييـ أداء 

 العامميف مناسبة ألغراض التقييـ 
6.26 1.96 62.6 7.15 0.00 

4 

2 
يكجد معايير محددة مسبقان عف األداء 

 المطمكب مف كؿ مكظؼ  
6.47 1.89 64.7 9.49 0.00 

2 

3 
تتكفر المعمكمات الكافية كالالزمة لعممية 

 التقييـ 
6.36 1.78 63.6 8.92 0.00 

3 

بداعي لممكظفيف  4  0.03 2.36 56.1 2.02 5.61 تقـك الكزارة بتقييـ فني كا 
7 

5 

يسعى نظاـ تقييـ األداء إلي حفز 
مكاناتيـ  المكظفيف لمتنمية مياراتيـ كا 

 الفكرية 
5.58 2.09 55.8 3.64 0.00 

8 

 0.36 0.711 45.9 2.35 4.59 يشارؾ المكظفيف في كضع معايير التقييـ  6
10 

7 
يحصؿ المكظفيف عمى تغذية عكسية عف 

 تقييـ األداء 
6.02 2.32 60.2 4.11 0.00 

6 

8 
يحؽ لممكظؼ مراجعة تقييـ أدائو مف قبؿ 

 المسئكليف 
7.16 1.96 71.6 15.6 0.00 

1 

9 
يكجد رضا عاـ مف المكظفيف عف تطبيؽ 

 معايير التقييـ 
6.2 2.03 62 6.34 0.00 

5 

10 
تعمؿ الكزارة عمى نشر ثقافة الرقابة 

 الذاتية
5.57 2.11 55.7 3.25 0.00 

9 

 0.00 5.93 59.8 1.49 5.98 جميع الفقرات 
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تبيف أف الفقرة الثامنة " يحؽ لممكظؼ مراجعة تقييـ أدائو مف قبؿ المسئكليف الجدكؿ السابقمف خالؿ 
%( كىك 71.6في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الكزف النسبي ) المرتبة األولى" جاءت في 

( كىي أقؿ مف 0.00%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )55.5( أم أكبر مف )5.5أكبر مف العدد )
( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابيان حسب المبحكثيف، كأف درجة التأييد 0.05)

 ليذه الفقرة "مرتفعة". 
ينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة السادسة " يشارؾ المكظفيف في كضع معايير التقييـ " جاءت في ب

%( كىك أقؿ مف العدد 45.9في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الكزف النسبي ) المرتبة األخيرة
( مما 0.05( كىي أكبر مف )0.36%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )55.5( أم أقؿ مف )5.5)
حسب المبحكثيف، كأف درجة التأييد ليذه الفقرة  ةكانت في ىذه الفقرة غير إيجابي دؿ عمى أف اآلراءي

 "منخفض". 
%( 59.8بمغ ) مجال تقييم األداء"تبيف النتائج أف الكزف النسبي العاـ لمبعد الثالث " بشكل عام

%( ك كانت القيمة االحتمالية 55.5( أم أكبر مف )5.5كىك أكبر مف القيمة االفتراضية العدد )
، ( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا البعد كانت إيجابية0.05( كىي أقؿ مف )0.00)

 ككذلؾ درجة تأييد ىذا المجاؿ "متكسطة" .
الباحث أف أفراد العينية يشعركف بأىمية عممية تقييـ األداء لما كمف خالؿ تحميؿ ىذا البعد يرل 

يشكمو مف رافعة لمعمؿ في الكزارات الفمسطينية، كىذه النتيجة تدؿ عمى رضا المكظفيف إلي حد ما 
، مما يساعدىـ عمى رفع مستكل أدائيـ ، كما أف الكزارة  تطكر كسائميا في تقييـ المكظفيف كأدائيـ 

ابطة بيف أىداؼ التقييـ كطبيعة الكظيفة التي يعمؿ بيا المكظؼ كتنسيقان مع ديكاف كتعتمد خطط متر 
المكظفيف العاـ في اعتماد النماذج كآليات التقييـ حسب الكصؼ الكظيفي لكؿ مكظؼ ، كمف خالؿ 

 ادإجابات المتقاربة البد مف متابعة أكثر ليذا األمر كاالىتماـ الجيد باالنجازات .
تبيف أف الفقرة الثامنة " يحؽ لممكظؼ مراجعة تقييـ أدائو مف قبؿ  السابؽ الجدكؿمف خالؿ 

في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الكزف النسبي  المرتبة األولىالمسئكليف " جاءت في 
 ، كىي بدرجة مرتفعة . %(71.6)

 كيرجع الباحث ذلؾ إلي :
 يجابيان خالؿ السنكات الماضية .أف نظاـ التقييـ في الكزارات الفمسطينية تطكر تطكران ا -
 اعتماد نماذج لمتقييـ منسجمة مع النماذج المعتمدة مف قبؿ ديكاف المكظفيف العاـ . -

اىتماـ ادإدارة العميا بالتقييـ كأىميتو بالنسبة لممكظؼ في تحقيؽ الرضا عف العمؿ الذم  -
تاحة الفرصة لو بالتظمـ كمراجعة مسئكليو في التقييـ أمر   ايجابي لممكظؼ .يقكـ بو كا 

كضكح إجراءات التقييـ لممكظؼ كما يستحقو مف خالؿ تقييـ االيجابيات كالسمبيات في  -
 عممو كتميز ىذه ادإجراءات بالعدالة كالشفافية .



عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا 

131 

 الخامسالفصل 

عطائيـ فرصة المناقشة تطكر ميـ  - تكفر إمكانية المراجعة كالتظمـ مف قبؿ المكظفيف كا 
 بالنسبة لعمؿ المكظؼ .

في كضع معايير التقييـ " حيث  كفالفقرة السادسة " يشارؾ المكظف لفقراتبينما كانت أضعؼ ا
%( ، جاءت لتعبر عف عدـ رضا المكظفيف عف دـ مشاركتيـ في كضع 45.9جاءت بكزف نسبي )

معايير التقييـ، كيفسر ذلؾ بالرغبة عند المكظؼ بالمشاركة في كضع معايير التقييـ كيشعر بذلؾ 
 كما لو مف حقكؽ كما عمية مف كاجبات .منة خالؿ خبرتو في عممو 

 كيفسر الباحث ذلؾ مف خالؿ :
أف المكظفيف يعتبركف أف مشاركتيـ في كضع معايير التقييـ يشكؿ نكع مف العدالة لدييـ  -

 كقد يككف إنصاؼ ليـ كلألعماؿ التي يقكمكف بيا .
مييئان لعممية  رغبة المشاركة لدل المكظفيف يعبر عند رضاه عف محاكر التقييـ بحيث يككف -

 التقييـ .

كذلؾ المشاركة تعتبر عنصر فعاؿ لدل المكظؼ كىك مف خاللو يككف أكثر جدية في  -
تحقيؽ انجازات أكبر في عممو ، كيشكؿ لديو الرضا بعد عممية التقييـ بحيث يعزز نقاط 

 القكة كمعالجة نقاط الضعؼ .

ي أظيرت كضكح القكانيف كادإجراءات ( كالت2016كاتفقت نتائج ىذا البعد مع دراسة )أبك شعير، 
المتبعة كأف مشاركة ديكاف المكظفيف في عممية التقييـ تنعكس عمى معايير النزاىة كالشفافية في 

( كالتي أشارت إلي أف نظاـ تقييـ األداء الحالي 2016عممية تقييـ األداء ، كدراسة ) النجار، 
تحسيف كتطكير أداء المكظؼ كأظيرت أف  يتميز بالنزاىة كالشافية كالمكضكعية ، كيعمؿ عمى

( إلي أف الكزارة 2012ىناؾ قكاعد لمبيانات متكفرة كسيمة الكصكؿ إلييا، كأشارت دراسة ) نعيـ، 
تعتمد في تقييميا السنكم لممكظفيف كفؽ منيجية عممية مف خالؿ المختصيف في التقييـ ، كذلؾ 

جكد معايير كمقاييس تقييـ أداء المكظفيف مقارنة بالتعاكف مع ديكاف المكظفيف العاـ ، كذلؾ أكدت ك 
 مع األىداؼ المتكقعة كالمرتبطة بالتكصيؼ الكظيفي لعمؿ المكظؼ .

 تحميل فقرات البعد الرابع: "مجال الحوافز والتعويضات" .4
كالذم يبيف آراء أفراد عينة  التالي لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ tتـ استخداـ اختبار 

 الدراسة في فقرات البعد الرابع مجاؿ الحكافز كالتعكيضات
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 (: تحميل لفقرات البعد الرابع "مجال الحوافز والتعويضات"12/5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 قيمة 
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

1 
يتميز نظاـ الحكافز كالتعكيضات 

 بالعدالة 
4.45 2.42 44.5 0.795 0.63 5 

2 
يتـ بناء نظاـ الحكافز كالتعكيضات كفؽ 
 الطرؽ العممية لتحديد الركاتب كاألجكر 

4.58 2.39 45.8 0.741 0.36 4 

3 

يراعي نظاـ الحكافز كالتعكيضات 
القدرات كالخبرات كالشيادات العممية 

 لممكظفيف 
4.73 2.33 47.3 0.61 0.45 3 

4 

يشجع نظاـ الحكافز كالتعكيضات في 
الكزارة المكظفيف عمى متابعة أىداؼ 

 الكزارة
4.8 2.51 48 0.514 0.25 2 

5 

تقـك الكزارة بعمؿ مراجعة دكرية ألنظمة 
الحكافز كالتعكيضات المستخدمة بحيث 

 تناسب التغيرات البيئة المحيطة 
4.35 2.39 43.5 0.898 0.37 6 

6 
يشعر المكظفكف  بالرضا عف نظاـ 
 الحكافز كالتعكيضات المعمكؿ بو 

4.1 2.42 41 0.105 0.63 9 

7 
يحؽ لممكظؼ المراجعة حكؿ مستحقاتو 

 كحقكقو المالية 
5.88 2.56 58.8 2.73 0.01 1 

8 
يكجد التزاـ بمكاعيد محددة لمحصكؿ 

 عمى التعكيضات كالحكافز 
4.23 2.46 42.3 0.954 0.62 8 

9 
يكجد معرفة تامة لدل المكظفيف عف 

 نظاـ الحكافز كالتعكيضات
4.33 2.51 43.3 0.845 0.45 7 

10 
يكجد جيات نقابية تدافع عف حقكؽ 

 المكظفيف المالية 
3.87 2.48 38.7 0.86 0.63 11 

  0.58 0.84 45.3 2.02 4.53 جميع الفقرات 
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تبيف أف الفقرة السابعة " يحؽ لممكظؼ المراجعة حكؿ مستحقاتو كحقكقو  الجدكؿ السابؽمف خالؿ 
%( 58.8في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الكزف النسبي ) المرتبة األولىالمالية " جاءت في 
( كىي أقؿ 0.00%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )55.5( أم أكبر مف )5.5كىك أكبر مف العدد )

حسب المبحكثيف، كأف درجة  ةراء كانت في ىذه الفقرة إيجابيعمى أف اآل( مما يدؿ 0.05مف )
 التأييد ليذه الفقرة "متكسطة". 

بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة العاشرة " يكجد جيات نقابية تدافع عف حقكؽ المكظفيف المالية " 
%( كىك أقؿ 38.7ي )في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الكزف النسب المرتبة األخيرةجاءت في 
( كىي أكبر مف 0.86%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )55.5( أم أقؿ مف )5.5مف العدد )

حسب المبحكثيف، كأف درجة  ةكانت في ىذه الفقرة غير إيجابي ( مما يدؿ عمى أف اآلراء0.05)
 التأييد ليذه الفقرة "منخفضة". 

بمغ  مجال الحوافز والتعويضات"مبعد الرابع "تبيف النتائج أف الكزف النسبي العاـ ل بشكل عام
%( ك كانت القيمة 55.5( أم أقؿ مف )5.5%( كىك أقؿ مف القيمة االفتراضية العدد )45.3)

( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا البعد كاف 0.05( كىي أكبر مف )0.84االحتمالية )
 "ككذلؾ درجة تأييد ىذا المجاؿ "منخفض، غير إيجابي

كمف خالؿ تحميؿ ىذا البعد يرل الباحث أف أفراد العينية يشعركف بأىمية كبيرة لعممية الحكافز 
كالتعكيضات مع أنيا ال ترتقي إلي المستكل المطمكب، حيث كانت نتائج الفقرات مف كجية نظر 

يذا المبحكثيف سمبية كقد تككف معدكمة كال تذؿ عمى رضا المكظفيف ، لذلؾ كاف يجب االىتماـ ب
البعد كتشجيع الحكافز كالتعكيضات مف قبؿ ادإدارة العميا ليشعر المكظؼ باالنتماء إلي عممو 
عطاء أفضؿ ما في جعبتو  ككزارتو كاالىتماـ بالحكافز أيان كانت تشجع المكظؼ عمي تطكير نفسو كا 

 لمكزارة التي ينتمي إلييا مما ينعكس ايجابيان عمى جكدة أدائو في العمؿ .
الكزارات االىتماـ بالحكافز كالتعكيضات لممكظفيف عمى ما يقدمكنو  ىعمى ما ذكر يجب عم كبناءن 

مف انجازات لمكزارة كعمى ما يككؿ إلييـ مف أعماؿ لتشجيع المنافسة كتحقيؽ انجازات عالية تحقؽ 
 أىداؼ الكزارة كتخمؽ رضا عاـ لجميكر المتعامميف كمتمقي الخدمة .

ىذه الظركؼ الصعبة التي تعيشيا الكزارات كالمؤسسات الفمسطينية أمر كيرل الباحث أنو كفي ظؿ 
 مف قبؿ المبحكثيف .كغير ايجابية قد يككف طبيعي أف يحصؿ ىذا البعد عمى نظرة سمبية 

 كيعزك الباحث ضعؼ ىذا البعد إلي :
 كقت آلخر. بيئة العمؿ الغير مستقرة كالمتغيرة مف خالؿ تعدد الحككمات المختمفة التي تأتي مف -1
 الصعكبات المالية كانعداـ الركاتب كعدـ كجكد مصاريؼ تشغيمو لمكزارات الفمسطينية . -2
 االنقساـ السياسي كما ترتب عمية مف فصؿ بيف الكزراء كككالئيـ كانعكاس ذلؾ عمى المكظفيف -3
 كمدل أىميتياعدـ إدراؾ ادإدارة العميا ألىمية الحكافز كالتعكيضات لقيمة األعماؿ المنجزة  -4
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 لممكظؼ حيف يشعر بالرضاء كاالرتياح لقيمة األعماؿ التي يقـك بيا .   
التأثيرات النفسية التي يتعرض ليا المكظؼ نتيجة عدـ تمقي أم نكع مف الحكافز كالتعكيضات  -5

 جراء األعماؿ المككمة لو كادإنجازات التي يحققيا مف حيف آلخر .
عدـ تقدير ادإدارة دإنجازاتو العممية كالعممية التي يقكـ بيا مف  عدـ شعكر المكظؼ بالرضا مف -6

 أثناء عممو بالكزارة كمع شعكره بأف ما يحققو مف انجاز يذىب لغيره .
 عاـ كتأثيراتو المختمفة . 12االحتالؿ كالحصار المفركض عمى قطاع غزة منذ أكثر مف  -7

كالتي دلت عمى كجكد نظاـ فعاؿ لممكافآت  (2016كقد اختمفت ىذه النتائج مع دراسة ) النجار، 
( التي نظرت إلي نتائج بعد الحكافز  2012كاألجكر كالحكافز كاختمفت مع دراسة )القاضي، 

كالتعكيضات بنظرة ايجابية كأف جميع الفقرات كانت ضمف المستكل المتكسط ، كما أشارت دراسة ) 
ت كاألجكر في تحقيؽ التميز القيادم ( إلي كجكد أثر ذك داللة معنكية لمتعكيضا2010حسف، 

 كالتميز بتقديـ الخدمة . 
 األداء اإلداري" جودة ثانيا : تحميل فقرات المحور الثاني "

( كالذم يبيف آراء أفراد 25لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات المحكر الثاني: األداء ادإدارم.

 (: تحميل فقرات المحور الثاني "األداء اإلداري"13/5جدول رقم )
رقم 
 الفقرة

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 قيمة
t 

قيمة ال
 االحتمالية

 الترتيب

 1 0.00 8.61 64.4 2 6.44 تبحث عف طرؽ متعددة لتطكير أدائؾ داخؿ العمؿ 1

7 
تتعامؿ بأسمكب أخالقي مع الجميكر كالمكظفيف 

 اآلخريف
7.93 1.89 79.3 23.7 0.00 2 

 3 0.00 23.5 78.4 1.83 7.84 تيتـ بأداء عممؾ بدقة كسرعة عالية 8

 4 0.00 23 77.9 1.83 7.79 كادإجراءات المكضكعة مف قبؿ الكزارةتمتـز بالقكانيف  4

14 
تتعاكف مع زمالئؾ كمع مف ىـ أكثر منؾ خبرة في 

 تبادؿ الخبرات كالميارات لتحسيف األداء ادإدارم
7.69 1.58 76.9 25.5 0.00 5 

17 
يتكفر لديؾ الميارة كالقدرة عمى حؿ مشكالت العمؿ 

 اليكمية
7.63 1.94 76.3 20.2 0.00 6 

5 
تبحث عف طرؽ متعددة ألداء عممؾ بأقؿ جيد ككقت 

 كتكمفة
7.52 1.86 75.2 20 0.00 7 
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15 
تستخدـ تفكيض السمطة بشكؿ فعاؿ لتطكير أدائؾ 

 ادإدارم
7.39 1.69 73.9 20.7 0.00 8 

16 
تبسط ادإجراءات ادإدارية لتحسيف جكدة الخدمات 

 المقدمة
7.33 1.79 73.3 18.9 0.00 9 

13 
تيتـ بالحصكؿ عمى التغذية الراجعة مف المتعامميف أك 

 المسئكليف لتطكير أدائؾ
7.28 1.85 72.8 17.8 0.00 10 

10 
تبحث عف تطكير نفسؾ في مجاالت متعددة لتحسيف 

 أدائؾ داخؿ الكزارة
7.26 1.97 72.6 16.5 0.00 11 

9 
تقدـ تكصيات لإلدارة العميا باستمرار لتحسيف جكدة 

 العمؿ
7.12 1.79 71.2 16.7 0.00 12 

 13 0.00 13.1 70.2 2.15 7.02 تعتبر طبيعة عممؾ مصدر فخرؾ في الكزارة 3

18 
يكجد تنسيؽ مستمر بيف المستكيات ادإدارية لتحقيؽ 

 الجكدة المطمكبة في إنجاز األعماؿ
6.87 2.01 68.7 12.5 0.00 14 

12 
خارج  يكجد لديؾ الجاىزية كاالستعداد كالرغبة لمعمؿ

 أكقات الدكاـ الرسمي دإنجاز األداء ادإدارم المطمكب .
6.86 2.52 68.6 9.92 0.00 15 

 16 0.00 7.9 65.3 2.4 6.53 تشعر بالرضا عف طبيعة عممؾ كتسمسمؾ ادإدارم 11

2 
تتبع إستراتيجيات متنكعة لمتخفيؼ مف آثار ضغكط 

 العمؿ
6.38 1.93 63.8 8.41 0.00 17 

 18 0.00 7.29 63.1 2.06 6.31 العميا عممية تطكير جكدة األداء ادإدارمتدعـ ادإدارة  6

20 
يكجد اىتماـ كمتابعة مف قبؿ ادإدارة لالقتراحات التي 

 يتقدـ بيا المكظفكف لالرتقاء بجكدة األداء ادإدارم
6.05 2.25 60.5 4.53 0.00 19 

19 
يكجد تشجيع لممكظؼ عمى البحث العممي لمكصكؿ 

 جديدة لتطكير جكدة األداء ادإدارملمفاىيـ 
6.04 2.35 60.4 4.24 0.00 20 

  0.00 21.8 70.6 1.32 7.06 جميع الفقرات

%( كىي 70.6" بمغ )األداء اإلداريأف الكزف النسبي لممحكر الثاني " الجدكؿ السابؽيتبيف مف 
( 0.00االحتمالية )%( ككانت القيمة 55.5( أم أكبر مف)5.5أكبر مف القيمة المفترضة العدد )

( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا البعد كانت إيجابية، كأف درجة 0.05كىي أقؿ مف )
 . التأييد "مرتفع"
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يتضح مف خالؿ ما سبؽ أف عينة الدراسة يميمكف إلي المكافقة كبشكؿ مرتفع ، مما يعني أف 
 المحكر إيجابي ، كبالتالي فأفراد العينة يكافقكف كيؤكدكف عمى مستكل ارتفاع أدائيـ في الكزارات  

باف كاجباتو الفمسطينية كىذا ما أكدتو نتائج الفقرات في ىذا محكر األداء ادإدارم كاقتناع المكظؼ 
المينية كاألخالقية تحتـ عمية االرتقاء في عممو كتعزيز االيجابية لديو، كيستنتج الباحث مف خالؿ 
ذلؾ أف الكزارات الفمسطينية استفادت مف خالؿ تحديد نقاط الضعؼ في التجارب الحككمية السابقة 

ستعمؿ عمى تحقيقيا مف كاتبعت نظاـ كتابة الخطط ادإستراتيجية كتنفيذىا ككضع األىداؼ التي 
خالؿ المكارد البشرية لدل كؿ كزارة ، كدفعت المكظفيف نحك ادإبداع كالتطكير لتحقيؽ أىداؼ 
الكزارة ككذلؾ العكدة بالمنفعة عمى المكظؼ في الحصكؿ عمى حقكقو مف " التقدـ لمكظائؼ العميا 

ع في التدريب، كاكتساب الميارات مف خالؿ الكزارة كالترقيات، كاالرتقاء في المسار الكظيفي، كالتنك 
العممية كالفنية كادإنسانية، كالحصكؿ عمى المكافآت كالعالكات السنكية " مما حفز المكظؼ عمى 
االرتقاء بنفسو ليتطكر في اكتساب الميارات كالخبرات الالزمة لطبيعة عممو كينتقؿ مف المكظؼ 

حقؽ رضا متمقي الخدمة مف الجميكر الخامؿ إلي المكظؼ الفاعؿ ليتحقؽ الرضا عف أدائو كيت
( 2018كتحقيؽ مستكم عالي في جكدة األداء ادإدارم ، كقد تكافؽ النتائج مع دراسة )أبكمراد، 

( في نسب متقاربة بأف مستكل جكدة األداء الكظيفي بمدراس ككالة  2017،كدراسة ) الغناـ، 
(  2012اختمفت مع دراسة ) نعيـ،  ( ، كقد80.52الغكث الدكلية بمغت بدرجة كبيرة بكزف نسبي ) 

 %( بدرجة ايجابية .67.4في أف الكزف النسبي لمقياس مستكل األداء ادإدارم ككؿ قد بمغ )
 ومن خالل الجدول تبين أن:

 -: أعمى ثالث فقرات كانت
( كىي " تبحث عف طرؽ متعددة لتطكير أدائؾ داخؿ العمؿ " في المرتبة 1فقرة رقـ ) -

 %( ، بدرجة تأييد "مرتفعة" ، كيعزك الباحث ذلؾ إلي :64.4األكلى بكزف نسبي )
أف المكظؼ يشعر بأىمية تطكير األداء ككمما ارتقى في أدائو كمما ارتقى في مساره  -1

 الكظيفي .
كما أف الميارات كالكفاءات كالقدرات التدريبية المختمفة التي يحصؿ عمييا المكظؼ أثناء   -2

 يو أىمية في السمـ الكظيفي ككذلؾ تحسيف لجكدة العمؿ ادإدارم.عممو تحسف مف أدائو ، كتعط
 كجكد لكائح كقكانيف التي تضبط عمؿ المكظؼ تحسف مف أدائو باستمرار . -3
 كصكؿ المكظؼ لدرجة يعتبر نفسو جزء مف الكزارة التي يعمؿ فييا كيسعى لتحقيؽ أىدافيا -4
ميكر كالمكظفيف اآلخريف " في المرتبة ( كىي " تتعامؿ بأسمكب أخالقي مع الج7فقرة رقـ ) -

 % (، بدرجة تأييد "مرتفعة". كيعزك الباحث ذلؾ إلي :79.3الثانية بكزف نسبي )
كصكؿ المكظؼ إلي درجة كبيرة مف األدب الديني كالدعكم كاألخالقي كادإنساني في  -1

 التعامؿ مع الجميكر .
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حتـ عمية التعامؿ مع الجميكر بأسمكب اقتناع المكظؼ بأف كاجباتو المينية كاألخالقية ت -2
 الئؽ.

رساء عالقة  -3 إيماف المكظؼ بعالقة ايجابية مع زمالءه في العمؿ تتكلد عف الثقة لديو كا 
 ايجابية تساىـ في المحافظة عمى الركابط االجتماعية كالمينية كاألخالقية .

خريف بعمؽ في كيفية ال بد مف أف تتكفر في المكظؼ سمات فف التعامؿ كالتأثير مع اآل -4
 تغير األخر نحك البناء كاالرتقاء كالعمؿ بركح الفريؽ .

( كىي " تيتـ بأداء عممؾ بدقة كسرعة عالية " في المرتبة الثالثة بكزف نسبي 8فقرة رقـ ) -
 %(، بدرجة تأييد " مرتفعة ". كيعزك الباحث ذلؾ إلي :78.4)

عممو بدقة كسرعة عالية يجعمو ييتـ بو اقتناع المكظؼ بأف تحسف أدائو مرتبط بأداء  -1
 كتحقيؽ دكدة أداء عالية تحقؽ رضا الكزارة كرضا متمقي الخدمة مف المتعامميف .

الربط بيف األداء كالتطكير الكظيفي يجعؿ المكظؼ يسعى لمكصؿ إلي درجة مف التميز  -2
 كيرجع ذلؾ إلي قكة ادإمكانيات البشرية .

نحك تنفيذ القرارات ادإدارية كحسف ادإنجاز مع متمقي الخدمة في شعكر المكظؼ بااليجابية  -3
 الكقت المناسب كبالسرعة المطمكبة شعكر بالثقة كحسف األداء .

 بينما كانت أضعف ثالث فقرات:
( كىي " يكجد تشجيع لممكظؼ عمى البحث العممي لمكصكؿ لمفاىيـ جديدة 19فقرة رقـ ) -

 %( بدرجة التأييد "متكسطة". 60.4نسبي )لتطكير جكدة األداء ادإدارم " بكزف 
 كيعزك الباحث ذلؾ إلي :

 الكزارات الفمسطينية في السنكات األخيرة . تالصعكبات التي كاجي -1
غالؽ المعابر ساىـ بعدـ التكاصؿ مع الخارج كتبادؿ الخبرات . -2  الحصار كادإحتالؿ كا 
التشجيع لممكظؼ إال إذا كاف عمى ضعؼ المكارد المادية كالمالية لمكزارات ساىـ بعدـ  -3

 حسابو الشخصي .
تكقؼ جؿ البرامج كالمشاريع التي تككف ممكلة مف الخارج بيدؼ تعزيز البحث العممي  -4

 في قطاع غزة .
( كىي " يكجد اىتماـ كمتابعة مف قبؿ ادإدارة لالقتراحات التي يتقدـ بيا 20فقرة رقـ ) -

 %(، بدرجة تأييد "متكسطة".60.5رم " بكزف نسبي )المكظفكف لالرتقاء بجكدة األداء ادإدا
 كيعزك الباحث ذلؾ إلي :

أف التخطيط لدل الكزارات الفمسطينية يعكد بالدرجة األكلى عمى ادإدارة العميا بالكزارة  -1
 حيث تعتمد نظاـ مركزية التخطيط كال مركزية التنفيذ .
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زمنية محددة ، كربما خالؿ فترة رسـ سياسات خاصة تضعيا الكزارة لمتنفيذ خالؿ مدة  -2
 التنفيذ تحصؿ عمى بعض المالحظات كتأخذ بيا في كضع الخطط المستقبمية .

عدـ االستقرار كالتنقالت الكظيفية مف كقت ألخر كالتيميش لبعض القرارات يساىـ في  -3
 إىماؿ بعض المقترحات التي يجد فييا المكظؼ أىمية لجكدة العمؿ ادإدارم .

 مكانات كالمكارد المتاحة قد ال تساىـ في تنفيذ بعض المقترحات .قمة ادإ -4
( كىي " تدعـ ادإدارة العميا عممية تطكير جكدة األداء ادإدارم " بكزف نسبي 6فقرة رقـ ) -

 (، بدرجة تأييد " متكسطة ".كيعزك الباحث ذلؾ إلي : 63.1)
 جكدة األداء ادإدارم . حرص الكزارة عمى تنفيذ القرارات ادإدارية التي تساعد عمى -1
تقكـ الكزارة بكضع كتطبيؽ معايير مكحدة حسب األنظمة كالقكانيف تضبط عممية الجكدة  -2

 ادإدارية عمى أسس سميمة ليتـ البناء عمييا كتطكيرىا مستقبالن إذا ما تبيف أف ىناؾ خمؿ .
ادإدارم كاالعتماد عمى  التناغـ بيف المكظفيف كادإدارة العميا في تطبيؽ معايير جكدة األداء -3

 الخطط المكتكبة كالقرارات ادإدارية تدعـ عممية األداء ادإدارم .
الكضع القائـ مف صعكبات في العمؿ كقمة المكازنات التشغيمية كعدـ تكفر المكارد الالزمة  -4

 كقمة الركاتب نتيجة الحصار كاالنقساـ يجعؿ الخطط كالقرارات حبيسة األدراج . 

 ات الدراسة:اختبار فرضي .4.5
( بين إدارة α ≤ 1.15الفرضية األولى: "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 الموارد البشرية واألداء اإلداري لدى العاممين في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزة".

مبيف في ، كما ىك كتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ حساب معامالت ارتباط بيرسكف
 الجدكؿ التالي:

 (: العالقة بين إدارة الموارد البشرية واألداء اإلداري14/5جدول رقم )

 المجاالت
 األداء اإلداري

 الداللة (.Sig)الداللة  معامل بيرسون لالرتباط

 دالت 0.01 0.59** مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف

 دالت 0.01 0.45** مجاؿ التدريب كالتطكير

 دالت 0.01 0.49** مجاؿ تقييـ األداء

 دالت 0.01 0.34** مجاؿ الحكافز كالتعكيضات

 دالة 0.01 0.52** إدارة الموارد البشرية
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يتبيف أف معامؿ االرتباط بيف محكر إدارة المكارد البشرية كاألداء ادإدارم  الجدكؿ السابؽمف خالؿ 
توجد عالقة ذات (، بالتالي فإنو 0.05( أقؿ مف).Sig، كقيمة )0.52مرتفعة حيث قيمة  )ر( = 

( بين إدارة الموارد البشرية واألداء اإلداري لدى α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 العاممين بالوزارات الفمسطينية في قطاع غزة. 

لمكارد كىذا يعطي مؤشر أف ىناؾ عالقة طردية بيف المتغيريف، أم أنو كمما تكفرت مجاالت إدارة ا
 البشرية يزيد مستكل األداء ادإدارم.

كيتضح مف خالؿ ما سبؽ حرص الكزارات الفمسطينية عمى دعـ كظائؼ إدارة المكارد البشرية 
كأىمية ذلؾ بالنسبة لجكدة األداء ادإدارم ، كبالتالي تسعى الكزارات إلي التخطيط لممكارد البشرية 

كة كالعمؿ عمى تنمية المكارد البشرية كتكفير المناخ كصكالن لتالفي نقاط الضعؼ كتعزيز نقاط الق
التنظيمي المناسب كتكفير بيئة عمؿ صالحة، بادإضافة إلي تحديد البرامج التدريبية المناسبة 

 كاالرتقاء بقدرات المكظفيف، كىذا االىتماـ ينعكس ايجابيان عمى األداء ادإدارم لممكظؼ .
( كالتي خمصت إلي أنو كمما زادت فعالية تخطيط 2016، كقد اتفقت الدراسة مع دراسة ) أبكشعير

( كالتي أكدت عمى كجكد 2015المكارد البشرية كمما زاد تحقيؽ األمف الكظيفي ، كدراسة )جابر، 
( عمى كاقع إدارة المكارد 0.05تأثير لتخطيط المكارد البشرية ذات داللة إحصائية عند مستكل )

( 2010يز في القطاع الحككمي ، كاتفقت مع دراسة ) الطيراكم، البشرية كفؽ النمكذج األكربي لمتم
التي بينت كجكد عالقة ايجابية دإستراتيجية تنمية المكارد البشرية في تطكير األداء المؤسسي في 

( التي أشارت إلي 2007المؤسسات غير الحككمية مي قطاع غزة كقد اختمفت مع دراسة )صياـ، 
رية تكاد تككف غير مكجكدة أك مغيبة كأف مستكل الرضا عف كظائؼ أف كظائؼ إدارة المكارد البش

إدارة المكارد البشرية ضعيؼ ككجكد تكدس في الكادر البشرم نتيجة غياب األنظمة المتبعة في 
 إدارة المكارد البشرية ، كغياب تأىيؿ الكادر البشرم أيضان . كيعزك الباحث ذالؾ إلي :

 لممكارد البشرية . اىتماـ الكزارات بعممية التخطيط -
 دراسة نقاط الضعؼ كالعمؿ عمى تالفييا كدراسة نقاط القكة كتعزيزىا . -
 االستفادة مف التجارب السابقة في تعزيز دكر كظائؼ إدارة المكارد البشرية . -
 أىمية تنمية كظائؼ إدارة المكارد البشرية لما يمثمو مف أىمية عمي األداء ادإدارم . -

 تظير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية، والتي جاءت كالتالي: (14/5ومن خالل جدول )
مجال االستقطاب ( بين α ≤ 1.15عند مستوى داللة )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية   .1

 .لدى العاممين في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزةواألداء اإلداري  واالختبار والتعيين
اط بيف محكر مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف ( يتبيف أف معامؿ االرتب14/5مف جدكؿ )

توجد (، بالتالي 0.05( أقؿ مف).Sig، كقيمة )0.59كاألداء ادإدارم مرتفعة حيث قيمة )ر( = 
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( بيف مجاؿ االستقطاب كاالختبار α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) عالقة
 ات الفمسطينية في قطاع غزة.كالتعييف كاألداء ادإدارم لدل العامميف في الكزار 

يتضح مف خالؿ ذلؾ أىمية مجاؿ االستقطاب كاالختيار كالتعييف بالنسبة ألفراد العينة كمدل 
انعكاس ذلؾ ايجابيان عمى األداء ادإدارم، كىذا يؤكد عمى كجكد عالقة قكية بيف مجاؿ 

مع دراسة )أبك شعير،  االستقطاب كاالختبار كالتعييف كاألداء ادإدارم . كتتفؽ نتائج الدراسة
( باف كمما زادت فعالية تخطيط المكارد البشرية كاستعممت الطرؽ المناسبة كالعادلة 2016

لالستقطاب كاالختيار كالتعييف كمما زاد تحقيؽ األمف الكظيفي كاتفقت مع دراسة كدراسة )جابر، 
فمسطينية ككجكد قيادة ( كالتي أشارت كجكد تخطيط دإدارة المكارد البشرية في الحككمة ال2015

( 2010ناضجة أكثر خبرة كاطالعان بكاقع إدارة المكارد البشرية ، كتكافقت مع دراسة )حسف، 
كالتي أكدت عمى أىمية االستقطاب كاالختيار كالتعييف في شركة زيف الككيتية لالتصاالت 

ي أكدت عمى ( الت2006الخمكية حيث كانت النسبة مرتفعة، كما كاتقت مع دراسة )الزعنكف، 
جكد عالقة قكية بيف كاقع سياسات االختيار كالتعييف كبيف مستكل األداء ادإدارم في الكظائؼ 

 ادإدارية ، مع كجكد بعض أكجو القصكر كالضعؼ في  أداء العامميف في الكظائؼ ادإدارية.
مجال التدريب ( بين α ≤ 1.15عند مستوى داللة )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .2

 .لدى العاممين في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزةواألداء اإلداري  لتطويروا
( يتبيف أف معامؿ االرتباط بيف محكر مجاؿ التدريب كالتطكير كاألداء 14/5مف جدكؿ )

 توجد عالقة(، بالتالي 0.05( أقؿ مف).Sig، كقيمة )0.45ادإدارم مرتفعة حيث قيمة )ر( = 
( بيف مجاؿ التدريب كالتطكير كاألداء α≤ 0.05تكل داللة )ذات داللة إحصائية عند مس

 ادإدارم لدل العامميف في الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة.
يتضح مف خالؿ ذلؾ أىمية مجاؿ التدريب كالتطكير بالنسبة ألفراد العينة كمدل انعكاس ذلؾ 

مجاؿ التدريب كالتطكير  ايجابيان عمى األداء ادإدارم، كىذا يؤكد عمى كجكد عالقة قكية بيف
كاألداء ادإدارم، فكمما زادت فرص تنمية كتدريب المكارد البشرية مف خالؿ البرامج التدريبية 
المتخصصة كمما تميزت جكدة األداء ادإدارم لدل المكظؼ، كيرل الباحث أف االىتماـ 

دإبداعات ، يحفز بالمكظفيف مف الناحية العممية كالعممية كتحديدان بتنمية تطكير القدرات كا
( 2016المكظؼ نحك االىتماـ باألداء ادإدارم ك كتتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة )أبك شعير، 

( ، فكمما زادت فرص تدريب 0.01بأنو يكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل )
بة كمما زاد كتنمية المكارد البشرية كتـ تحديد االحتياجات التدريبية كاختيار الكسائؿ المناس

( كالتي بمغ الكزف النسبي لمحكر 2016تحقيؽ األمف الكظيفي كاتفقت مع دراسة )النجار، 
%( مما يدؿ عمى إتباع برامح كخطط تدريبية منيجية 70.44التدريب كتطكير المكارد البشرم )

دريب ( عمى أىمية مجاؿ الت2015حديثة لتنمية كتطكير المكارد البشرية كقد أكد دراسة )جابر، 
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كالتطكير كأنو كمما زادت تطكير ميارات كقدرات المكارد البشرية كمما كاف التميز في القطاع 
( كالتي أكدت 2010الحككمي كفؽ النمكذج األكركبي، كتكافقت الدراسة مع دراسة )حسف، 

 عمى أىمية محكر التدريب كالتطكير في مؤسسة زيف الككيتية كقد كانت إيجابية بدرجة مرتفعة 
 مجال تقييم األداء( بين α ≤ 1.15عند مستوى داللة )توجد عالقة ذات داللة إحصائية  ال .3

 .لدى العاممين في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزةواألداء اإلداري 
( يتبيف أف معامؿ االرتباط بيف محكر مجاؿ تقييـ األداء كاألداء ادإدارم 14/5مف جدكؿ )

ذات  توجد عالقة(، بالتالي 0.05( أقؿ مف).Sigكقيمة )، 0.49مرتفعة حيث قيمة )ر( = 
( بيف مجاؿ تقييـ األداء في العمؿ كاألداء α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 ادإدارم لدل العامميف في الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة.
عكاس ذلؾ ايجابيان يتضح مف خالؿ ذلؾ أىمية مجاؿ تقييـ األداء بالنسبة ألفراد العينة كمدل ان

عمى األداء ادإدارم، كىذا يؤكد عمى كجكد عالقة قكية بيف مجاؿ تقييـ األداء كاألداء ادإدارم، 
كأنو مف المالحظ كمما ارتفعت نسبة العدالة كالنزاىة كالشفافية في تقييـ األداء لممكظؼ ترتفع 

رة كمحفكظة بعدالة نسبة األداء ادإدارم، ألف ذلؾ يعطي المكظؼ شعكر بأف حقكقو متكف
 كنزاىة دكف تمييز بينو كبيف اآلخريف، ذلؾ سيجعؿ المكظؼ متفاني في عممو كجكدتو .

كيفسر الباحث ذلؾ بكضكح نماذج التقييـ كالتي يجرم اعتماده بناءان عمى نماذج ديكاف 
قد يعتبر المكظفيف المعتمد ، كما كيتميز نظاـ التقييـ بالعدالة كالشفافية التي يممسيا المكظؼ ك 

 مقياس حقيقي لقدرات المكظؼ كمف خاللو يعمؿ عمى تحسيف كتطكير األداء  .
( التي كضحت أف كمما تـ إتباع معايير 2016كتتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة )أبك شعير،  

جيدة كنظاـ جيد تتكفر فيو النزاىة كالشفافية كمما زاد األمف الكظيفي ، كاتفقت مع دراسة  
( كالتي أشارت إلي أنو كمما تميز تقييـ األداء بالشفافية كالمكضكعية كتحقيؽ 2016)النجار، 

الغرض الذم كضع مف أجمو، كما كتكفر عممية تقييـ األداء أسسان مكضكعية لترقية العامميف، 
( كالتي أكدت عمى 2010يجعؿ العامؿ أكثر شعكران بالمسؤكلية ، كتكافقت مع دراسة )حسف، 

األداء في شركة زيف الككيتية لالتصاالت الخمكية حيث كانت النسبة مستكل أىمية تقييـ 
( التي أشارت إلي ضعؼ كظائؼ إدارة 2010مرتفعة ، كقد اختمفت مع دراسة ) صياـ، 

المكارد البشرية كمف ضمنيا تقييـ األداء بسبب غياب المكائح التنفيذية كادإجراءات التي تساعد 
 ظران لغياب دكر ادإدارة العميا .في تصميـ كتنفيذ ىذه األنظمة ، ن

مجال الحوافز ( بين α ≤ 1.15عند مستوى داللة )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .4
 .لدى العاممين في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزةواألداء اإلداري  والتعويضات
كاألداء ( يتبيف أف معامؿ االرتباط بيف محكر مجاؿ الحكافز كالتعكيضات 14/5مف جدكؿ )

 توجد عالقة(، بالتالي 0.05( أقؿ مف).Sig، كقيمة )0.34ادإدارم مرتفعة حيث قيمة )ر( = 
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( بيف مجاؿ الحكافز كالتعكيضات في العمؿ α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
 كاألداء ادإدارم لدل العامميف في الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة.

ية مجاؿ الحكافز كالتعكيضات بالنسبة ألفراد العينة كمدل انعكاس يتضح مف خالؿ ذلؾ أىم
ذلؾ ايجابيان عمى األداء ادإدارم، كىذا يؤكد عمى كجكد عالقة قكية بيف مجاؿ الحكافز 
كالتعكيضات كاألداء ادإدارم ، كتتكلد ىذه العالقة نتيجة شعكر المكظؼ باألماف الكظيفي كأف 

خالؿ القياـ بأنشطة العمؿ المككؿ بيا كانجازىا عؿ أكمؿ كجو  األعماؿ التي يقكـ بانجازىا مف
سكاء كانت أعماؿ خارجية أك داخمية أك تطكير في القدرات كالميارات ادإدارية ستجد عند 

 ادإدارة العميا اىتماـ كيقدر ىذا الجيد معنكيان كماديان سينعكس ذلؾ ايجابيان .
( التي أشارت إلي أنو كمما تكفرت 2016كتتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة )أبك شعير،  

التعكيضات المادية كالمعنكية زاد تحقيؽ األمف الكظيفي كالعكس صحيح، كدراسة )النجار، 
كتكافقت مع دراسة ،  a=0.05كجكد نظاـ فعاؿ لممكافآت كاألجكر كالحكافز عند مستكل داللة 

تي أكدت عمى مستكل أىمية التعكيضات في شركة زيف الككيتية ( كال2010)حسف، 
( التي 2010لالتصاالت الخمكية حيث كانت النسبة مرتفعة ، كقد اختمفت مع دراسة ) صياـ، 

أشارت إلي ضعؼ كظائؼ إدارة المكارد البشرية بسبب غياب المكائح التنفيذية كادإجراءات التي 
 ، نظران لغياب دكر ادإدارة العميا . تساعد في تصميـ كتنفيذ ىذه األنظمة

 

( إلدارة الموارد α ≤ 1.15الفرضية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 البشرية في تنمية األداء اإلداري لدى العاممين في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزة.

لقياس أثر المتغير  Stepwiseي التدريجي الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخط
 المستقؿ )إدارة المكارد البشرية( عمى المتغير التابع )األداء ادإدارم(، كقد تبيف التالي:

( أف مستكل األداء Stepwiseيبيف نمكذج االنحدار النيائي باستخداـ طريقة االنحدار التدريجي )
ادإدارم كىك يمثؿ المتغير التابع يتأثر بصكرة جكىرية كذات داللة إحصائية بإدارة المكارد البشرية 

 كجميع أبعادىا. 
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 األداء اإلداري(جودة ( )المتغير التابع: Stepwise(: يوضح تحميل االنحدار التدريجي )15/5جدول )

 المتغيرات المستقمة
معامالت 

 حداراالن
الخطأ 
 المعياري

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية
Beta 

 قيمة
t 

القيمة 
 االحتمالية

sig. 

مستوى 
 الداللة 
عند 

(0.05) 
 دال 0.00 11.519  0.284 3.27 المتغير الثابت

 دال 0.00 6.534 0.613 0.087 0.56 مجال االستقطاب واالختبار والتعيين
 دال 0.03 1.91 0.191 0.073 0.14 مجاؿ التدريب كالتطكير
 دال 0.00 3.053 0.29 0.084 0.25 مجاؿ تقييـ األداء

 دال 0.00 4.62 0.74 0.039 0.32 مجاؿ الحكافز كالتعكيضات
 دال 0.00 5.12 0.62 0.214 0.62 إدارة الموارد البشرية

 ANOVAتحميل التباين 
 0.000 القيمة االحتمالية F 47.6قيمة اختبار 

 0.000 القيمة االحتمالية لمعامؿ التفسير R2 0.602قيمة معامؿ التفسير المعدؿ 
 يتضح مف الجدكؿ السابؽ : 

 جكدة ( عمىα ≤ 0.05أف إدارة المكارد البشرية ليا تأثير ذك داللة إحصائية  عند مستكل داللة  )
األداء ادإدارم لدل العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة، كبالتالي عدـ صحة الفرضية 

 الصفرية.

 معادلة التأثير: 
)مجاؿ التدريب  0714)مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف( +  0756+  3727األداء ادإدارم= 
)إدارة  0762كالتعكيضات( + )مجاؿ الحكافز 0732)مجاؿ تقييـ األداء( +  0725كالتطكير( + 

 المكارد البشرية(.
 كيعزك الباحث ذلؾ إلي :

أف كمما كانت عممية االستقطاب كاالختيار كالتعييف عمى درجة عالية مف النزاىة كالشفافية  -
 كبتخطيط سميـ كمدركس يتحقؽ مستكل ارتفاع األداء ادإدارم .

عدالة كتكافؤ الفرص كالمنافسة الختيار إذا تـ اعتماد معايير كمقاييس الكفاءة كالجدارة كال -
 المكظفيف في الكظائؼ ادإدارية يتحقؽ مستكل األداء ادإدارم ايجابيان .

أف كمما اىتمت الكزارات بالتدريب كالتطكير كتنمية القدرات لممكظفيف تحقؽ مستكل األداء  -
 ادإدارم ايجابيان .
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لممكظفيف ادريان كماديان تحقؽ مستكل إذا تـ اعتماد البرامج التدريبية كالشيادات العممية  -
 األداء ادإدارم ايجابيان .

أف كمما تميز تقييـ األداء بالنزاىة كالشفافية كالعدالة بيف المكظفيف تحقؽ مستكل األداء  -
 ادإدارم ايجابيان .

إذا تـ اعتماد التقييـ السنكم مف خالؿ العالكات كالترقيات لممكظفيف تحقؽ مستكل األداء  -
 ايجابيان .ادإدارم 

أف كمما اىتمت الكزارات لقيمة الحكافز كالتعكيضات لممكظفيف جراء انجاز األعماؿ المككمة  -
 إلييـ تحقؽ مستكل األداء ادإدارم ايجابيان .

داريان تحقؽ مستكل األداء  - أذا تـ تقدير ىذه االنجازات كاعتماد الحكافز كالتعكيضات ماديان كا 
 ادإدارم ايجابيان .

يئة العمؿ مناسبة كتتكفر فييا ادإمكانيات الالزمة كالمناخ المناسب لمعمؿ كمما كانت ب -
 سينعكس ايجابيان عمى األداء ادإدارم .

( التي أكدت كجكد عالقة ايجابية بيف إدارة 2016كاتفقت الدراسة مع دراسة )أبك شعير، 
( كدراسة 2015(، كدراسة )جابر، 2016المكارد البشرية كاألمف الكظيفي، كدراسة )النجار، 

( التي أجمعت عمى كجكد عالقة ايجابية دإدارة المكارد البشرية في تطكير األداء 2012)نعيـ، 
( التي بينت كجكد أثر كعالقة ايجابية الستراتيجيات تنمية 2014المؤسساتي كدراسة )سبرينو، 

ابو إلي حد ما المكارد البشرية عمى أداء األفراد رغـ اختالؼ مجتمع الدراسة إال أف ىناؾ تش
( التي خمصت 2010بيف كظائؼ المكارد البشرية كطبيعة األداء ادإدارم، كدراسة )الطيراكم، 

لكجكد عالقة ايجابية لتنمية المكارد البشرية في تطكير األداء المؤسساتي في المؤسسات الغير 
 حككمية . 

بين متوسطات ( α≤ 0.05) الفرضية الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
استجابة المبحوثين حول إدارة الموارد البشرية لدى العاممين بالوزارات الفمسطينية في قطاع غزة 

سنوات  -المسمى الوظيفي -المؤىل العممي -العمر -تبعًا لممتغيرات الديمغرافية )الجنس 
 الخدمة(.

بين متوسطات اسـتجابة ( α≤ 0.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 17
المبحوثين حول إدارة الموارد البشرية لدى العاممين بالوزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعًا 

 . لمتغير الجنس
 استخدـ الباحث اختبار "ت" لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات 
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 الجنس (: نتائج "ت" لعينتين مستقمتين الفروق تبعًا لمتغير16/5جدول رقم )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار ت

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 أنثى ذكر الداللة

 مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف
 غير دالة 0.51 0.65 6.32 6.43

 مجاؿ التدريب كالتطكير
 غير دالة 0.59 0.53 5.98 5.86

 مجاؿ تقييـ األداء
 غير دالة 0.72 0.35 6.01 5.96

 مجاؿ الحكافز كالتعكيضات
 غير دالة 0.21 1.28 4.76 4.44

 إدارة الموارد البشرية
 غير دالة 0.61 0.49 5.78 5.69

 الجدكؿ السابؽيتبيف مف 

(، كبالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية، α=0705( كىي أكبر مف )sig = 0.61أف قيمة مستكل الداللة)
حيث يتضح أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ إدارة المكارد البشرية 

 كأبعادىا لدل العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعان لمتغير الجنس. 

 كيمكف تفسير ذلؾ :

متساكية أماـ المتقدميف مف الذككر  بأف الكزارات الفمسطينية حديثان جعمت فرص العمؿ -
 كادإناث كحسب الكفاءة العممية .

تبات األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا مف خالؿ ديكاف المكظفيف بما يحافظ عمى حقكؽ كال  -
 الجنسيف في التنافس فيما بينيـ .

 ى .البحث عف تنمية الخبرات كالقدرات الميارية كادإدارية تقمص الفارؽ بيف الذكر كاألنث -

( ، التػػػػي أشػػػػارت إلػػػػي عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ بػػػػيف 2106كاتفقػػػػت فػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػع دراسػػػػة )النجػػػػار، 
متكسػػطات اسػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ كاقػػع إدارة المػػكارد البشػػرية فػػي المؤسسػػات الحككميػػة فػػي 

( كالتػػي تقػػكؿ بأنػػو ال تكجػػد 2105-2104قطػػاع غػػزل تعػػزل إلػػي الجػػنس ، كدراسػػة )سػػبرينو، 
( حػػكؿ أثػػر إسػػتراتيجية المػػكارد البشػػرية 0.05إحصػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة )فػػركؽ ذات داللػػة 

عمى أداء األفراد في الجامعات محؿ الدراسة تعكد لمتغير الجنس )الذكر ، أنثػى( ، كاتفقػت مػع 
( التػػي تكصػػمت إلػػي عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف إجابػػات المبحػػكثيف حػػكؿ تنميػػة 2102دراسػػة)نعيـ، 

الغػػػػكث الدكليػػػػة تعػػػػزل لمتغيػػػػر النػػػػكع ، فيمػػػػا اختمفػػػػت الدراسػػػػة مػػػػع المػػػػكارد البشػػػػرية فػػػػي ككالػػػػة 



عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا 

146 

 الخامسالفصل 

( كالتػػي تكصػػمت إلػػي كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل لمتغيػػر 2106دراسػػة)أبك شػػعير، 
 الجنس لجميع األبعاد لصالح ادإناث .

بين متوسطات اسـتجابة ( α≤ 0.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 27
ن حول إدارة الموارد البشرية لدى العاممين بالوزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعًا المبحوثي

 . لمتغير العمر
 استخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات 

 (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعًا لمتغير العمر17/5جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
أقل من  الداللة

31 

إلى  30
  40أقل من

إلى  40من
 50أقل من

50 
 فأكثر

 مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف
 دالة 0.04 2.89 6.67 6.3 6.54 5.81

 مجاؿ التدريب كالتطكير
 دالة 0.04 2.81 6.29 6.02 5.79 5.15

 مجاؿ تقييـ األداء
 غير دالة 0.28 1.29 6.26 5.95 5.99 5.58

 مجاؿ الحكافز كالتعكيضات
 دالة  0.03 3.09 5.24 4.45 4.47 3.93

 إدارة الموارد البشرية
 دالة 0.04 2.9 6.13 5.69 5.72 5.13

(، كبالتالي α≥0.05( كىي أقؿ مف )sig ≥ 0.04أف قيمة مستكل الداللة)الجدكؿ السابقيتبيف مف 
سنرفض الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنو تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ 
إدارة المكارد البشرية كأبعادىا لدل العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعان لمتغير العمر، 

 فأكثر(.  50شيفيو أف الفركؽ لصالح الفئة ) اختبارما عدا "مجاؿ تقييـ األداء" كتبيف مف نتائج 

 كيعزك الباحث ذلؾ إلي :

 إف ممارسة العمؿ ادإدارم بيف األعمار المختمفة نتيجة متكقعة لالختالؼ في الفيـ . -
 اكتساب الخبرات كالميارات ادإدارية تعزز الفركؽ بيف األعمار المختمفة . -
 عمر آلخر . طبيعة الفيـ المعرفي كالسمكؾ الثقافي يختمؼ مف -

( كالتي تكصمت إلي كجكد فركؽ ذات داللة 2015كقد اتفقت الدراسة مع دراسة )جابر، 
( في متكسط التقديرات لكاقع إدارة المكارد البشرية a≤0.05إحصائية عند مستكل داللة )

كفؽ النمكذج األكركبي لمتميز في القطاع الحككمي الفمسطيني تعزل لمتغير العمر، 
( كالتي تكصمت إلي أنو ال تكجد فركؽ ذات 2015-2014اسة)سبرينو، كاختمفت مع در 

( بيف إجابات أفراد عينة الدراسة تعكد لمتغير 0.05داللة إحصائية عند مستكل معنكية )
 العمر .
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بيف متكسطات استجابة ( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال  .3
البشرية لدل العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعان المبحكثيف حكؿ إدارة المكارد 

 . لمتغير المؤىؿ العممي
 استخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات 

 (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعًا لمتغير المؤىل العممي18/5جدول رقم )

 المجال

قيمة  المتوسطات
بار االخت
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 دكتوراه ماجستير  بكالوريوس الداللة

 مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف
 غير دالة 0.67 0.4 6.37 6.54 6.44

 مجاؿ التدريب كالتطكير
 غير دالة 0.94 0.07 5.9 5.93 5.76

 مجاؿ تقييـ األداء
 غير دالة 0.97 0.04 5.99 5.94 6.02

 الحكافز كالتعكيضات مجاؿ
 غير دالة 0.8 0.22 4.56 4.49 4.25

 إدارة الموارد البشرية
 غير دالة 0.96 0.04 5.72 5.75 5.64

(،  α≥0.05كىي أكبر مف)  (sig≥0.96)أف قيمة مستكل الداللة  الجدكؿ السابؽيتبيف مف 
كبالتالي سنقبؿ الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابة 
المبحكثيف حكؿ إدارة المكارد البشرية لدل العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعان لمتغير 

 المؤىؿ العممي.

 كيعزك الباحث ذلؾ إلي :

جؿ المكظفيف مف أصحاب المؤىالت  حسب نتائج التحميؿ لدرجة المؤىؿ العممي أف -
 العممية الجامعية .

أصحاب المسميات الكظيفية في الكظائؼ المختمفة قد يحممكف شيادات عممية مختمفة  -
 تتفاكت في سنكات األقدمية يككف ليا مردكد ايجابي في العمؿ . 

ار الكظيفي كحدة النظاـ كالقانكف الذم يحكـ عممية التدريب كالتقييـ في التأثير عمى المس -
 تطبؽ عمى الجميع بشكؿ مكحد .

( كالتي تكصمت إلي عدـ كجكد فركؽ ذات 2016كتتفؽ الدراسة مع دراسة)أبك شعير، 
داللة إحصائية بيف متكسطات إدارة المكارد البشرية كعالقتيا باألمف الكظيفي تعزل لمتغير 

االختالؼ في ( كالتي أشارت إلي عدـ 2015المؤىؿ العممي، ككذلؾ دراسة )جابر، 
متكسط التقديرات لكاقع إدارة المكارد البشرية كفؽ النمكذج األكركبي لمتميز في القطاع 

( 2012الحككمي الفمسطيني بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي، كما كاتفقت مع دراسة )نعيـ، 
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كالتي تقكؿ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد المجتمع 
 شمكؿ بالدراسة لكاقع تنمية المكارد البشرية تعزل لممتغير المستقؿ المؤىؿ العممي .الم

بـين متوسـطات اسـتجابة ( α≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة 47
المبحوثين حول إدارة الموارد البشرية لدى العاممين بالوزارات الفمسطينية في قطاع غـزة تبعـًا 

 الوظيفي. المسمىلمتغير 
 استخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات 

 (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي19/5جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
االختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 الداللة

وكيل 
عام / 
وكيل 
 مساعد

مدير 
عام/ 
نائب 
مدير 
 عام

مدير 
دائرة/نائ
ب مدير 
 دائرة

رئيس 
 قسم

 مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف
 دالة 0.03 3.05 6.51 6.16 6.97 5.68

 مجاؿ التدريب كالتطكير
 غير دالة 0.1 2.13 6.05 5.59 6.31 5.22

 مجاؿ تقييـ األداء
 دالة 0.02 3.35 6.08 5.73 6.61 5.05

 كالتعكيضات مجاؿ الحكافز
 دالة 0.03 3.1 4.73 4.08 5.05 4.18

 إدارة الموارد البشرية
 دالة 0.01 3.66 5.86 5.41 6.25 5.05

 الجدكؿ السابؽيتبيف مف 

( ، كبالتالي سنرفض الفرضية α=0.05( كىي أقؿ مف )sig=0.01أف قيمة مستكل الداللة)
المبحكثيف حكؿ إدارة المكارد البشرية  الصفرية، حيث يتضح أنو تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابة

لدل العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعان لمتغير المسمى الكظيفي، ما عدا المجاؿ 
"مجاؿ التدريب كالتطكير" لـ يظير فركؽ، كمف خالؿ اختبار شيفيو يتضح الفركؽ لصالح الفئة 

 "مدير عاـ/ نائب مدير عاـ" .

 إلي :كيرجع الباحث ذلؾ 

 اختالؼ ادإدارات العميا عف ادإدارات الدنيا في الخبرة كالتخطيط كالميارات ادإدارية . -
 اطالعيـ عمى أكجو القصكر كالخمؿ الذم يحيط ببيئة العمؿ كالتطمع إلي معالجتيا . -

إعداد الخطط ادإستراتيجية كاألشراؼ عمى تنفيذىا بأعداد خطط تشغيمية مف خالؿ ادإدارات  -
 الدنيا بما يحقؽ األىداؼ المكضكعة .  



عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا 

149 

 الخامسالفصل 

( كالتي دلت عمى كجكد فركؽ بيف متكسطات استجابات 2016كىذا يتفؽ مع دراسة )النجار، 
مية في قطاع غزة تعزل إلي المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة المكارد البشرية في المؤسسات الحكك 

( كالتي دلت عمى كجكد 2012( ، كدراسة )نعيـ،  a<0.05المسمى الكظيفي عند مستكل داللة )
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات مكظفي ادإدارة العميا كمكظفي ادإدارة الدنيا لمقياس كاقع 

( 2016ت مع دراسة )أبك شعير، ( ، كقد اختمف a>0.05تنمية المكارد البشرية عند مستكل داللة )
كالتي خمصت إلي انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إدارة المكارد البشرية 

( كالتي 2015كعالقتيا باألمف الكظيفي تعزل لمتغير المسمى الكظيفي كاختمفت مع دراسة )جابر، 
البشرية تعزل إلي متغير المسمى  قالت بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لكاقع إدارة المكارد

 الكظيفي .

بين متوسطات اسـتجابة ( α≤ 0.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 57
المبحوثين حول إدارة الموارد البشرية لدى العاممين بالوزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعًا 

 لمتغير سنوات الخدمة
 استخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات 

 (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعًا لمتغير سنوات الخدمة20/5جدول رقم )

 المجال

قيمة  المتوسطات
االختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 الداللة

 5أقل من 
 سنوات 

أقل -5
 11من

أكثر من 
11 

 مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف
 غير دالة 0.67 0.4 6.37 6.54 6.44

 مجاؿ التدريب كالتطكير
 غير دالة 0.94 0.07 5.9 5.93 5.76

 مجاؿ تقييـ األداء
 غير دالة 0.97 0.04 5.99 5.94 6.02

 مجاؿ الحكافز كالتعكيضات
 غير دالة 0.8 0.22 4.56 4.49 4.25

 البشريةإدارة الموارد 
 غير دالة 0.84 0.04 5.72 5.75 5.64

(، α≥0705( كىي أكبر مف )sig≥0.84أف قيمة مستكل الداللة )الجدكؿ السابؽ يتبيف مف 
كبالتالي سنقبؿ الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابة 

بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعان لمتغير المبحكثيف حكؿ إدارة المكارد البشرية لدل العامميف 
 سنكات الخدمة.

 كيعزك الباحث ذلؾ إلي :

االلتزاـ باألنظمة كالقكانيف كالتفيـ ليا مف خالؿ الممارسة العممية كالعممية تتطابؽ مع   -
 جميع المكظفيف .
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الميارات التنافس في االستفادة مف الدكرات كالبرامج التدريبية كرفع مستكل الخبرات ك  -
 ادإدارية كالتكنكلكجيا جعؿ كحدة الفيـ متقاربة عند المكظفيف.

كضكح تطبيؽ النماذج كالخطط كالبرامج العممية كخاصة الحديثة منيا كفر الكثير مف  -
 المشقة كالعناء عمى المتفاكتيف في سنكات الخدمة ممارسة إدارة المكارد البشرية .

( التي كضحت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 2016كاتفقت الدراسة مع دراسة )أبك شعير، 
إحصائية بيف متكسطات إدارة المكارد البشرية كعالقتيا باألمف الكظيفي تعزل لمتغير سنكات 

( كالتي تكصمت إلي أف عدد سنكات الخدمة ال تكثر 2015الخدمة، كاتفقت مع دراسة )جابر، 
النمكذج األكركبي لمتميز في القطاع عمى متكسطات التقديرات لكاقع المكارد البشرية كفؽ 
( التي تكصمت إلي أنو ال يكجد  2012الحككمي الفمسطيني ، كما كاتفقت مع دراسة )نعيـ، 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد المجتمع المشمكؿ بالدراسة لكاقع تنمية 
دمة كاختمفت الدراسة مع دراسة المكارد البشرية كلمحاكره تعزل لممتغير المستقؿ سنكات الخ

( التي دلت عمى كجكد فركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع 2016)النجار، 
إدارة المكارد البشرية في المؤسسات الحككمية في قطاع غزة تعزل إلي عدد سنكات الخدمة عند 

 ( .a=0.05مستكل داللة )

بين ( α≤ 0.05) حصائية عند مستوى داللةالفرضية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إ
متوسطات استجابة المبحوثين حول األداء اإلداري لدى العاممين بالوزارات الفمسطينية في قطاع 

سنوات  -المسمى الوظيفي -المؤىل العممي –العمر -غزة  تبعًا لممتغيرات الديمغرافية )الجنس 
 الخدمة(

ــد  17 ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــةال توجــد ف ــين متوســطات اســتجابة ( α≤ 0.05)  مســتوى دالل ب
لمتغيــر المبحــوثين حــول األداء اإلداري لــدى العــاممين بــالوزارات الفمســطينية فــي قطــاع غــزة  تبعــًا 

 .  الجنس
 استخدـ الباحث اختبار "ت" لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات 

 تبعًا لمتغير الجنس(: نتائج "ت" لعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق 21/5جدول رقم )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 أنثى ذكر الداللة

 األداء اإلداري
 غير دالة 0.09 1.67 6.86 7.13

 الجدكؿ السابؽيتبيف مف 

(، كبالتالي سنقبؿ الفرضية α≥0705( كىي أكبر مف )sig ≥ 0.09أف قيمة مستكل الداللة)
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الصفرية، حيث يتضح أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ األداء ادإدارم 
 لدل العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعان لمتغير الجنس. 

 كيعزك الباحث ذلؾ إلي :

غالبان اعتماد العمؿ يقكـ عمى الكفاءة كليس عمى الجنس كاألداء ادإدارم يتطمب مف كال  -
 الجنسيف عمى حدو سكاء .

المكاقع الكظيفية كالمينية في العمؿ ادإدارم قد تككف متشابية في الكظائؼ كالمياـ فال  -
 تؤثر عمى كال الجنسيف في األداء ادإدارم . 

 االلتزاـ بنظاـ المكائح كالقكانيف المطبقة في سياسة الكزارات الفمسطينية لكال الجنسيف . -

 ادإدارية كالفنية متكفرة لكال الجنسيف فتقمص مف الفارؽ بينيما .التدريبات كالميارات  -

( التي دلت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 2018كاتفقت الدراسة مع دراسة)أبكمراد، 
( التي أشارت إلي عدـ كجكد 2017إحصائية فييما تعزل لمتغير الجنس، كدراسة )الغناـ، 

األداء المؤسسي تعزل لمتغير الجنس،  جكدة فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
( دلت عمى أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات 2012كدراسة)نعيـ، 

( تعزل a>0.05أفراد المجتمع لمستكل األداء ادإدارم بكزارة التربية كالتعميـ عند مستكل داللة)
( دلت عمى كجكد 2014لممتغير المستقؿ الجنس ، كقد اختمفت الدراسة مع دراسة )قرمكط، 

 فركؽ ذات داللة إحصائية فييما تعزل لمتغير الجنس . 

بين متوسطات اسـتجابة ( α≤ 0.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 27
بــالوزارات الفمســطينية فــي قطــاع غــزة تبعــًا  المبحــوثين حــول  األداء اإلداري لــدى العــاممين

 لمتغير العمر. 

 استخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات 

 (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعًا لمتغير العمر22/5جدول رقم )

 المجال

قيمة  المتوسطات
االختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
أقل من  الداللة

31 

إلى  30
 40أقل من

إلى  40من
 50أقل من

 فأكثر 50

 دالة 0.02 3.01 7.19 7.09 7.14 6.35 األداء اإلداري
 الجدكؿ السابؽيتبيف مف 

( كبالتالي سنرفض الفرضية α≥0705كىي أكبر مف ) sig≥0.02)الداللة)أف قيمة مستكل 
الصفرية، حيث يتضح أنو تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ األداء ادإدارم لدل 
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 فأكثر. 50العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعان لمتغير العمر لصالح 

 كيفسر الباحث ذلؾ :

حسب الفئات العمرية كتككف لصالح  بأف الخبرة المتراكمة كالنظرة األكسع كاألعمؽ تختمؼ -
 فأكثر . 50العمر 

أف المكانة ادإدارية كالعممية كالتي اكتسبت بعد ىذا العمر تعطي نظرة مختمفة عف األداء  -
 ادإدارم باختالؼ الفئات العمرية .

أف القبكؿ لممقترحات كالخطط المتعمقة لتنمية كتطكير األداء ادإدارم مف قبؿ الفئة العمرية  -
 ر يعطي حافز لتجكيد األداء ادإدارم.األكب

( التي أشارت إلي عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف 2017كقد اختمفت الدراسة مع دراسة )الغناـ، 
-2014استجابات المبحكثيف حكؿ األداء المؤسسي تعزل لمتغير العمر، كدراسة)سبرينو، 

( بيف 0.05معنكم )( التي دلت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 2015
 أفراد عينة الدراسة تعكد إلي متغير العمر .

بـين متوسـطات اسـتجابة ( α≤0.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 37
ــًا  ــالوزارات الفمســطينية فــي قطــاع غــزة  تبع ــدى العــاممين ب المبحــوثين حــول  األداء اإلداري ل

 لمتغير المؤىل العممي. 
 استخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات 

 (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعًا لمتغير المؤىل العممي23/5جدول رقم )

 المجال

قيمة  المتوسطات
االختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 دكتوراه ماجستير  بكالوريوس الداللة

 اإلدارياألداء 
 دالة 0.01 4.67 7.15 6.97 6.23

 الجدكؿ السابؽيتبيف مف 

(، كبالتالي سنرفض الفرضية α≥0705( كىي أقؿ مف )sig≥0.01أف قيمة مستكل الداللة)
الصفرية، حيث يتضح أنو تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ  األداء ادإدارم لدل 

قطاع غزة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي، كتبيف مف خالؿ اختبار  العامميف بالكزارات الفمسطينية في
 شيفيو أف الفركؽ لصالح الدكتكراه.

 كيتضح مف ذلؾ :
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أف أصحاب المؤىالت العممية العميا كالدكتكراه تختمؼ عدد سنكات الخدمة عف غيرىـ ،  -
 يره .بادإضافة إلي األقدمية في العمؿ كتككف مفيـك لدييـ عف األداء ادإدارم كتطك 

اختالؼ بيئة العمؿ مف مكاف ألخر كالتمتع باالمتيازات ادإدارية كالفيـ لطبيعة المياـ  -
 كالمسؤكليات ادإدارية .

 تطبيؽ معايير كأسس تحكـ العالقة بيف المؤىالت العممية المختمفة . -

 ( التي أشارت إلي كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف2017كتتفؽ مع دراسة)الغناـ، 
( التي بينت كجكد 2012حكؿ األداء المؤسسي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كدراسة )نعيـ، 
( التي كضحت بعدـ 2018فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كاختمفت مع دراسة )أبكمراد، 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فييما تعزل لمتغير المستكل األكاديمي كدراسة)أبكالريش، 
( α ≤ 0.05ت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  )( التي دل2016

بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل األداء الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس 
( أشارت إلي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 2015في الجامعة الفمسطينية، كدراسة)أبكعامر، 

( بيف إجابات المبحكثيف حكؿ تكافر الجكدة ادإدارية α ≤ 0.05إحصائية عند مستكل داللة  )
 في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي .

بين متوسطات اسـتجابة ( α≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  47
ــالوزارات الفمســطينية فــي قطــاع ــدى العــاممين ب ــًا  المبحــوثين حــول  األداء اإلداري ل غــزة  تبع

 لمتغير المسمى الوظيفي. 
 استخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات 

 (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي24/5جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 الداللة

وكيل عام / 
وكيل 
 مساعد

مدير عام/ 
نائب مدير 

 عام

مدير 
دائرة/نائب 
 مدير دائرة

 رئيس قسم

 األداء اإلداري
 غير دالة 0.30 1.21 7.13 7 7.02 6.14

 الجدكؿ السابؽيتبيف مف 

(، كبالتالي سنقبؿ الفرضية الصفرية، α≥0705( كىي أكبر مف)sig≥0.30أف قيمة مستكل الداللة )
أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ األداء ادإدارم لدل حيث يتضح 

 العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة تبعان لمتغير المسمى الكظيفي.

 كيفسر الباحث ذلؾ :
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الميارات ادإدارية ك ما تراكـ مف خبرات كاىتماـ بالبرامج التدريبية كتطكير الكفاءة العممية  -
 الفكارؽ بيف المسميات الكظيفية المختمفة .آداب 

تشكؿ كحدة فيـ في آليات العمؿ ادإدارم كتقارب بيئة العمؿ كتبادؿ المعمكمات بيف األقساـ  -
 ادإدارية المختمفة كفر معرفة سابقة عف األداء ادإدارم .

م تفكيض الصالحيات الممنكحة لألقساـ ادإدارية المختمفة في التطكير كالتحسيف ادإدار  -
 كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد أثر ايجابيان عمى األداء ادإدارم .

( التي كضحت بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 2015كتتفؽ الدراسة مع دراسة )أبكعامر، 
( بيف إجابات المبحكثيف حكؿ تكافر الجكدة ادإدارية α ≤ 0.05إحصائية عند مستكل داللة )

( 2015-2014صنيؼ الكظيفي، كدراسة )سبرينو، في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الت
( بيف 0.50حيث أكضحت إلي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )

إجابات أفراد عينة الدراسة تعكد لمتغير المسمى الكظيفي كقد اختمفت الدراسة مع دراسة )دراسة 
عزل لممتغير المستقؿ المسمى ( التي دلت عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ت2012نعيـ،

 ( .a>0.05الكظيفي عند مستكل داللة )

( α≤ 0.05)  متغير سنوات الخدمة: ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة 57
األداء اإلداري لـــدى العـــاممين بـــالوزارات   جـــودة بـــين متوســـطات اســـتجابة المبحـــوثين حـــول

 الفمسطينية في قطاع غزة  تبعًا لمتغير سنوات الخدمة.
 استخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعات 

 (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعًا لمتغير سنوات الخدمة25/5جدول رقم )

 المجال

 قيمة المتوسطات
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 11أقل  -5 الداللة

أقل -11
15 

 فأكثر 15

 األداء اإلداري
 دالة 0.01 4.62 7.15 6.97 6.23

 الجدكؿ السابؽيتبيف مف 

(، كبالتالي سنرفض الفرضية α≥0705( كىي أقؿ مف )sig≥0.01أف قيمة مستكل الداللة)
فركؽ بيف متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ  األداء ادإدارم لدل الصفرية، حيث يتضح أنو تكجد 

العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  تبعان لمتغير سنكات الخدمة، كتبيف مف خالؿ اختبار 
 فأكثر". 15الفركؽ لصالح الفئة " شيفيو أف

 كيعزك الباحث ذلؾ إلي :

 كؿ بأدائيـ إلي الجكدة المطمكبة . عدـ كجكد حرص مف بعض الفئات العمرية عمى الكص -
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 تفاكت سنكات الخبرة بيف الفئات المختمفة يعطي فيـ متفاكت في طبيعة األداء ادإدارم . -

( يككف 15مزايا كعيكب العمؿ ادإدارم لصالح الفئة العمرية ) عمى االطالع الكاسع -
 المكظؼ قد كصؿ إلي أف معظـ األمكر ادإدارية أصبحت بدييية لديو .

استقرار بيئة العمؿ كعدـ تكفر األماف الكظيفي كالشعكر بالممؿ كالركتيف ينعكس سمبيان عدـ  -
 عمى طبيعة األداء ادإدارم .

الفئات العمرية الحديثة قد ال يككف تشكؿ لدييا كامؿ الفيـ كالمعرفة كنشر ثقافة األداء  -
 ادإدارم لدييـ سينعكس عمي طبيعة األداء ادإدارم .

( التي دلت عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 2016دراسة )أبكالريش، كتتفؽ الدراسة مع 
( بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل األداء α ≤ 0.05عند مستكل داللة )

الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة الفمسطينية تعزل إلي متغير سنكات الخدمة، 
( التي أشارت إلي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 2018كتختمؼ مع دراسة )أبكمراد، 

( التي قالت بعدـ كجكد فركؽ معنكية 2017فييما تعزل لمتغير سنكات الخدمة كدراسة )الغناـ، 
بيف استجابات المبحكثيف حكؿ األداء المؤسسي تعزل لمتغير سنكات الخدمة، كدراسة 

لة إحصائية بيف متكسطات تقديرات ( التي أشارت إلي عدـ كجكد فركؽ ذات دال2012)نعيـ،
( تعزل a>0.05أفراد المجتمع لمستكل األداء ادإدارم بكزارة التربية كالتعميـ عند مستكل داللة )

 لممتغير المستقؿ سنكات الخدمة .
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 مخمص الفصل .4.6
تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ التحميػػؿ ادإحصػػائي لمبيانػػات كنتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة، بيػػدؼ التعػػرؼ 

المػػػػػكارد البشػػػػػرية كدكرىػػػػػا فػػػػػي تنميػػػػػة األداء ادإدارم لػػػػػدل العػػػػػامميف بػػػػػالكزارات عمػػػػػى إدارة 
الفمسطينية فػي قطػاع غػزة، حيػث تػـ تحميػؿ البيانػات الشخصػية لممبحػكثيف، كمػف ثػـ تحميػؿ 
البيانػػات المتعمقػػة بمجػػاالت الدراسػػة كادإجابػػة عمػػى تسػػاؤالت الدراسػػة باسػػتخداـ المعالجػػات 

النتائج بالدراسات السابقة، ثـ تنػاكؿ الباحػث فرضػيات الدراسػة  ادإحصائية المناسبة كمقارنة
كأجػػػرل االختبػػػارات ادإحصػػػائية الختبارىػػػا كالتعميػػػؽ عمػػػى النتػػػائج، كمػػػدل تكافػػػؽ النتػػػائج أك 

 اختالفيا مع الدراسات السابقة.



 



 

 

 

 

 

 انطادشم صـانف
 اننتائج وانتىصٍاث
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النتائج والتوصيات 

 



 السادسالفصل 

 النتائج والتوصيات

 تمييد :

يعرض ىذا الفصؿ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا الدراسة، بناءان عمى المعالجات 
ادإحصائية التي أجريت عمى ما تـ جمعو كتحميمو مف بيانات كاختبار الفرضيات مف خالؿ أداة 
الدراسة كالتي استخدـ فييا الباحث االستبانة،كمف ثـ تحميؿ نتائج الدراسة كتفسيرىا كقد جاءت 

الكزارات الدراسة الحالية بعنكاف " دكر كظائؼ إدارة المكارد البشرية عمى جكدة األداء ادإدارم في 
كفيما يمي ممخص ألىـ نتائج المحكر األكؿ ) كظائؼ إدارة المكارد البشرية ( ، الفمسطينية "

 كالمحكر الثاني ) جكدة األداء ادإدارم ( .

 نتائج الدراسة : .6.1

 محور وظائف إدارة الموارد البشرية :

 ناؾ مكافقة %(، كىذا يعني أف ى5772بمغ ) "بمغ الكزف النسبي " دإدارة المكارد البشرية
 بدرجة متكسطة ، ككانت النتائج كالتالي : 

%( بمستكل 6471: المرتبة األكلى بكزف نسبي ) "مجاؿ االستقطاب كاالختبار كالتعييف" -
 مرتفع.

 %( بمستكل متكسط.5978"مجاؿ تقييـ األداء" : المرتبة الثانية بكزف نسبي ) -

 %( بمستكل متكسط.59) "مجاؿ التدريب كالتطكير": المرتبة الثالثة بكزف نسبي -

 %( بمستكل متكسط.4573"مجاؿ الحكافز كالتعكيضات": المرتبة الرابعة بكزف نسبي ) -

كتدؿ ىذه النسبة عمى كجكد تأثير لكظائؼ إدارة المكارد البشرية عمى األداء ادإدارم في الكزارات 
 الفمسطينية ، حيث أظيرت بالتفصيؿ ما يمي :

 
  ( بمستوى 64.1والتعيين" : المرتبة األولى بوزن نسبي )"مجال االستقطاب واالختبار%

 مرتفع.
بينت نتائج الدراسة أف فقرة "تتميز االمتحانات الالزمة لمتعييف بالنزاىة كالشفافية" حصمت  -

ف أمما يدؿ عمى  ( ،6979عمى مكافقة بدرجة مرتفعة مف قبؿ المبحكثيف بكزف نسبي ) 
 اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية .
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كما بينت نتائج الدراسة أف فقرة "تعتمد الكزارة عمى مصادر استقطاب خارجية مف خارج  -
(، %56.5)كزف النسبي الكزارة" حصمت عمى مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ المبحكثيف ب

 اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية .ف ليدؿ عمىأ
 

 ( بمستوى متوسط.59.8"مجال تقييم األداء" : المرتبة الثانية بوزن نسبي )% 

بينت نتائج الدراسة أف فقرة " يحؽ لممكظؼ مراجعة تقييـ أدائو مف قبؿ المسئكليف "  -
مما يدؿ عمى  ( ،%71.6)بمغ الكزف النسبي  حصمت عمى مكافقة درجة مرتفعة ، حيث

 اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية .ف أ
في كضع معايير التقييـ " حصمت عمى تأييد  كما بينت نتائج الدراسة فقرة " يشارؾ المكظفيف -

 اآلراء كانت في ىذه الفقرة غير إيجابية .ف أيدؿ عمى  ( .45.9منخفض بكزف نسبي )
 
 ( بمستوى متوسط.59"مجال التدريب والتطوير": المرتبة الثالثة بوزن نسبي )% 

يف في الكزارة " بينت نتائج الدراسة أف فقرة " تكجد إدارة مستقمة لمتدريب كتنمية المكظف -
(، حيث كانت اآلراء في ىذه الفقرة %63.6)كزف نسبي حصمت عمى درجة متكسطة، ب

 إيجابيان.
كما بينت نتائج الدراسة فقرة " تستخدـ الكزارة معايير محددة في قياس أثر التدريب لدل  -

بمغ الكزف النسبي  المكظفيف بعد التدريب "حصمت عمى تأييد بدرجة متكسطة، حيث
 اآلراء كانت في ىذه الفقرة غير إيجابيان .ف أمما يدؿ عمى ( 50.2%)
 

 "( بمستكل متكسط.4573": المرتبة الرابعة بكزف نسبي )مجال الحوافز والتعويضات% 

بينت نتائج الدراسة فقرة " يحؽ لممكظؼ المراجعة حكؿ مستحقاتو كحقكقو المالية " حصمت  -
اآلراء كانت في ىذه ف أمما يدؿ عمى ( ، %58.8)كزف نسبي عمى تأييد بدرجة متكسطة،ب

 الفقرة إيجابيان .
بينما بينت نتائج الدراسة أف الفقرة " يكجد جيات نقابية تدافع عف حقكؽ المكظفيف المالية "  -

ف أيدؿ عمى  ( ،حيث%38.7)بمغ الكزف النسبي  حصمت عمي درجة منخفضة ، حيث
 اآلراء كانت في ىذه الفقرة غير إيجابية .
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  اإلداري ر جودة األداءمحو : 

%( كىذا يعني أف استجابات 70.6" بمغ )األداء اإلداري"ممحكر الثاني بمغ الكزف النسبي ل -
 . المبحكثيف عمى ىذا البعد كانت إيجابية، كأف درجة التأييد "مرتفع"

 ومن خالل النتائج يتضح ذلك :
قد  " أدائؾ داخؿ العمؿبينت نتائج الدراسة أف فقرة " تبحث عف طرؽ متعددة لتطكير  -

 ( ، بدرجة تأييد مرتفعة .%64.4)كزف نسبي حصمت عمى 
بينما فقرة "تتعامؿ بأسمكب أخالقي مع الجميكر كالمكظفيف اآلخريف " بمغت بكزف نسبي  -

 % (، بدرجة تأييد مرتفعة. 79.3)
بمغ كما بينت النتائج فقرة " تيتـ بأداء عممؾ بدقة كسرعة عالية " أف الكزف النسبي  -

 .%(، بدرجة تأييد مرتفعة 78.4)
كما حصمت فقرة "يكجد تشجيع لممكظؼ عمى البحث العممي لمكصكؿ لمفاىيـ جديدة  - 

 %( بدرجة التأييد متكسطة. 60.4لتطكير جكدة األداء ادإدارم " عمى كزف نسبي )
كما بينت نتائج الدراسة فقرة " تدعـ ادإدارة العميا عممية تطكير جكدة األداء ادإدارم " أنيا  -

 .(، بدرجة تأييد متكسطة 63.1حصمت عمى كزف نسبي )
بينما حصمت فقرة يكجد اىتماـ كمتابعة مف قبؿ ادإدارة لالقتراحات التي يتقدـ بيا  -

 %(، بدرجة تأييد متكسطة.60.5زف نسبي )المكظفكف لالرتقاء بجكدة األداء ادإدارم " بك 
 : العالقة بين وظائف إدارة الموارد البشرية وجودة األداء اإلداري 
( بيف إدارة المكارد البشرية α≤ 0.05تكجد عالقةذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

 لدل المكظفيف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة.  كاألداء ادإدارم
مجاؿ االستقطاب ( بيف α≤ 0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

 لدل المكظفيف في الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة. كاألداء ادإدارمكاالختبار كالتعييف 
( بيف مجاؿ التدريب α≤ 0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

 دل العامميف في الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة.ل كالتطكير كاألداء ادإدارم
( بيف مجاؿ تقييـ األداء في α≤ 0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

 . لدل المكظفيف في الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة العمؿ كاألداء ادإدارم
مجاؿ الحكافز ( بيف α≤ 0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

لدل المكظفيف في الكزارات الفمسطينية في قطاع  في العمؿ كاألداء ادإدارم كالتعكيضات
 غزة.
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   : األثر بين وظائف إدارة الموارد البشرية وجودة األداء اإلداري 
 عمى( α ≤ 0.05ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة  )يكجد تأثير دإدارة المكارد البشرية  -

 . بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة مكظفيفاألداء ادإدارم لدل ال
 : فروق اإلجابات لممبحوثين حول إدارة الموارد البشرية 
لدل  إدارة المكارد البشرية كأبعادىامتكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ ال تكجد فركؽ بيف  -

 جنس.تبعان لمتغير الالعامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  

لدل  إدارة المكارد البشرية كأبعادىامتكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ تكجد فركؽ بيف  -
تبعان لمتغير العمر، ما عدا "مجاؿ تقييـ العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  

 فأكثر(.  50األداء" كتبيف أف الفركؽ لصالح الفئة )
لدل العامميف  إدارة المكارد البشريةف حكؿ متكسطات استجابة المبحكثيال تكجد فركؽ بيف  -

 تبعان لمتغير المؤىؿ العممي.بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  
لدل العامميف  إدارة المكارد البشريةمتكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ تكجد فركؽ بيف  -

المجاؿ "مجاؿ تبعان لمتغير المسمى الكظيفي، ما عدا بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  
التدريب كالتطكير" لـ يظير فركؽ، كيتضح الفركؽ لصالح الفئة "مدير عاـ/ نائب مدير 

 عاـ" .
لدل العامميف  إدارة المكارد البشريةمتكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ ال تكجد فركؽ بيف  -

 تبعان لمتغير سنكات الخدمة.بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  
 ممبحوثين حول جودة األداء اإلداري :فروق اإلجابات ل 

لدل العامميف  األداء ادإدارممتكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ ال تكجد فركؽ بيف  -
 تبعان لمتغير الجنس. بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  

لدل العامميف بالكزارات  األداء ادإدارممتكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ تكجد فركؽ بيف  -
 فأكثر. 50تبعان لمتغير العمر لصالح الفمسطينية في قطاع غزة  

لدل العامميف بالكزارات  األداء ادإدارم متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ تكجد فركؽ بيف  -
 تبعان لمتغير المؤىؿ العممي، كتبيف أف الفركؽ لصالح الدكتكراه.الفمسطينية في قطاع غزة 

لدل العامميف  األداء ادإدارممتكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ ال تكجد فركؽ بيف  -
 تبعان لمتغير المسمى الكظيفي.بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة 

لدل العامميف بالكزارات  األداء ادإدارم متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ تكجد فركؽ بيف  -
سنكات الخدمة، كيتضح أف الفركؽ لصالح الفئة  تبعان لمتغيرالفمسطينية في قطاع غزة  

 فأكثر" . 15"
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 مدى تحقيق األهداف :

 مجال تحققه الهدف

: ما مستكل إدارة كظائؼ السؤال األول
 الكزاراتالمكارد البشرية في 

.الفمسطينية

كظائؼ التعرؼ عمى مستكل  :اليدف
بالكزارات  إدارة المكارد البشرية

.الفمسطينية

.                                    (5.24( إلي الجدول )5.20النتائج من الجدول )تم تحميل 
أظيرت النتائج أف مستكل إدارة المكارد البشرية بشكؿ عاـ كانت بدرجة مكافقة 

( حسب متكسط أراء المبحكثيف في الكزارات الفمسطينية، %57.2متكسطة بنسبة )
( كتاله %64.1ب كاالختيار كالتعييف بنسبة )كحؿ في المرتبة األكلى مجاؿ االستقطا

( كأخيران %59( كحؿ ثالثان مجاؿ التدريب بنسبة )%59.8مجاؿ تقييـ األداء بنسبة )
 (. كىك األقؿ .%45.3مجاؿ الحكافز كالتعكيضات بكزف نسبي )

: ما مستكل جكدة األداء السؤال الثاني
 ادإدارم في الكزارات الفمسطينية

عمى مستكل جكدة : التعرؼ اليدف
األداء ادإدارم بالكزارات الفمسطينية

( كالتعرؼ عمى مستكل جكدة األداء ادإدارم في الكزارات 5.25كمف خالؿ جدكؿ )
( حسب متكسط أراء 70.6الفمسطينية فقد حصؿ ىذا المحكر عمى كزف نسبي بمغ )
المبحكثيف، حيث كانت االستجابة ايجابية بتأييد مرتفع .

: ما طبيعة العالقة بيف لثالسؤال الثا
إدارة المكارد البشرية كجكدة األداء 
 ادإدارم في الكزارات الفمسطينية

: تبياف عالقة إدارة المكارد اليدف
البشرية بجكدة األداء ادإدارم في 

الكزارات الفمسطينية

:(5.26تم تحميل نتائج جدول )
ية عند مستكل داللة بينت النتائج كجكد عالقة طردية مكجبة ذات داللة إحصائ

(05.0≥α)  بيف كظائؼ إدارة المكارد البشرية كجكدة األداء ادإدارم لدل مكظفي
 ( .0.52الكزارات في قطاع غزة، بنسبة )

كما أظيرت أف أكبر مجاالت إدارة المكارد البشرية ارتباطان ذات داللة إحصائية في 
كالتعييف ، حيث كانت العالقة جكدة األداء ادإدارم ىك مجاؿ االستقطاب كاالختيار 

( كأخيران مجاؿ الحكافز 0.45( كثالثان مجاؿ )0.49( كتاله مجاؿ تقييـ األداء )0.59)
( .0.34كالتعكيضات)

: ما مستكل التغير في السؤال الرابع
جكدة األداء ادإدارم نتيجة التغير في 

إدارة المكارد البشرية في الكزارات 
 الفمسطينية

دار التغيير في جكدة : بياف مقاليدف
األداء ادإدارم نتيجة التغيير في إدارة 

المكارد البشرية

(لألداء اإلداري: Stepwise)( يوضح تحميل االنحدار التدريجي 5.27جدول )
 النتائج التالية :

أف مستكل جكدة األداء ادإدارم كىك يمثؿ المتغير التابع يتأثر بصكرة جكىرية كذات 
إدارة المكارد البشرية كأظيرت تغير عمى جكدة األداء ادإدارم  داللة إحصائية بكظائؼ

 كمما كاف ىناؾ تغير في كظائؼ إدارة المكارد البشرية .

ما أثر كظائؼ إدارة : السؤال الخامس
المكارد البشرية عمى جكدة األداء 
 ادإدارم في الكزارات الفمسطينية؟

التعرؼ عمى أثر كظائؼ إدارة : اليدف
عمى جكدة األداء  البشريةالمكارد 

 ادإدارم في الكزارات الفمسطينية
 

أف إدارة المكارد ( Stepwise(: يكضح تحميؿ االنحدار التدريجي )15/5جدكؿ )
 جكدة ( عمىα ≤ 0.05البشرية ليا تأثير ذك داللة إحصائية  عند مستكل داللة  )

األداء ادإدارم لدل العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة، كبالتالي عدـ صحة 
 الفرضية الصفرية.
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: ىؿ تكجد فركؽ ذات السؤال الخامس
داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 

a≤0.05 حكؿ إدارة المكارد البشرية )
تعزم إلي المتغيرات الديمغرافية 
، )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي

المسمى الكظيفي ، سنكات الخبرة(. 
كالتعرؼ عمى األداء ادإدارم بالنسبة 

 لممتغيرات الديمغرافية .
التعػػػػػرؼ عمػػػػػى الفػػػػػركؽ ذات : اليـــــدف

الداللػػة ادإحصػػائية فػػي اسػػتجابات أفػػراد 
العينػػة تبعػػػان لممتغيػػػرات الديمغرافيػػػة، فػػػي 
 المكارد البشرية كجكدة األداء ادإدارم .



( حكؿ 5.32( إلي جدكؿ )5.28مكضح مف خالؿ جدكؿ )تـ استخداـ تحميؿ 
 الفركؽ لممتغيرات الديمغرافية .

 إدارة المكارد البشرية متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ ال تكجد فركؽ بيف 

 تبعان لمتغير)الجنس،لدل العامميف بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  كأبعادىا

 سنكات الخدمة،المؤىؿ العممي(،باستثناء متغيرم)العمر،المسمى الكظيفي(.  

لدل العامميف  األداء ادإدارممتكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ ال تكجد فركؽ بيف 
تبعان لمتغير)الجنس، ، المسمى الكظيفي(، بالكزارات الفمسطينية في قطاع غزة  

 سنكات الخدمة(. باستثناء متغيرات )العمر، المؤىؿ العممي،



: تقديـ مقترحات اليدف السادس
لتعزيز كظائؼ إدارة المكارد البشرية 

لالستفادة منيا في جكدة األداء ادإدارم 



مكضح ذلؾ في فصؿ النتائج كالتكصيات .
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 توصيات الدراسة : .6.2
 أوال / التوصيات المتعمقة بمحور وظائف إدارة الموارد البشرية :

 باالستقطاب واالختيار والتعيين . التوصيات المتعمقة 
العمؿ عمى إيجاد دائرة تختص بالمكارد البشرية ضمف الييكؿ التنظيمي لمكزارات دكف استثناء ،  -1

 مع إشراؾ مختمؼ ادإدارات في التخطيط كالتحميؿ لعممية االستقطاب كاالختيار كالتعييف .
كفاءات كالقدرات ادإدارية المتميزة تعزيز التنكع في مصادر االستقطاب خاصة مف أصحاب ال -2

المؤسسات  –كمراكز التدريب  كالخبرات  –سكاء كاف مف داخؿ الكزارة أك مف خارجيا ) كالنقابات 
 كالجامعات( .    -الخاصة 

صياغة استراتيجيات كاضحة دإدارة المكارد البشرية تتكامؿ مع ادإستراتيجية العامة لمكزارة ،  -3
ف الكاقع النظرم كالكاقع التطبيقي بما يتضمف تحقيؽ غايات إدارة المكارد ككسر حالة الجمكد بي

 البشرية التي تسعى ليا في بناء القدرات كتحقيؽ األىداؼ التي قامت مف اجميا .
الككادر البشرية ذات الكفاءة كالخبرة كالميارات ادإدارية العالية كعدـ التفريط بيا  المحافظة عمى -4

 ، كالسعي لمكصكؿ إلي أفضؿ العناصر البشرية خبرةن ككفاءة .
االىتماـ بنظاـ التغذية الراجعة مف خالؿ تكفر نظاـ معمكماتي فعاؿ بادإضافة إلي تكفير أنظمة  -5

تاحتيا لم  مكظفيف في الداخؿ كلمجميكر في الخارج . لمشكاكم كحكسبتيا كا 
االستمرار في رفد لجاف االمتحانات كالمقابالت بالكفاءات العممية المتخصصة لضماف نزاىة  -6

 كشفافية االمتحانات كالمقابالت دكت تحيز لفئة أك تنظيـ معيف .
 : توصيات متعمقة بتقييم األداء 

تبنى عمى أسس كمعايير كاضحة كمعمنة تراعي ‘ث االىتماـ بنظاـ تقييـ أداء المكظفيف بحي -1
 المتطمبات الكظيفية لكؿ كظيفة .

بناء نظاـ يفسح المجاؿ أماـ المكظفيف لمراجعة تقييـ األداء كمناقشتو مع مسئكلييـ ضمف  -2
 إجراءات كمخرجات تدؿ عمى عدالة التقييـ.

عطائ -3 يـ أىمية يعزز االنتماء كالكالء تعزيز مشاركة المكظفيف في كضع معايير تقييـ األداء كا 
 لمكظيفة كالكزارة ، لضماف الرضا عف التقييـ كعدـ معارضتو .

معرفة نقاط القكة كنقاط الضعؼ مف خالؿ التغذية الراجعة كالعمؿ عمى معالجتيا كتحسينيا  - 4
 لكضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب .

 بنتائج التقييـ العاـ لألداء الخارجي المخطط لو .  التأكد مف نتائج التقييـ الداخمي كمقارنتو -5
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 : توصيات متعمقة بالتدريب والتطوير 
إعداد برامج تكعكية كثقافية مف خالؿ التدريب المكثؼ لتكضيح أىمية جكدة األداء ادإدارم  -1

 كالفكائد المتكقعة عند تبنيو بالشكؿ المطمكب .
أصحاب التخصصات إلي دكؿ خارجية لالستفادة مف تعزيز فرص التدريب الخارجي كابتعاث  -2

الخبرات كالقدرات كالكفاءات الخارجية ، لتتككف الميارات كالمعارؼ ادإدارية في فيـ التخطيط 
 كالعنصر البشرم كالنكاحي ادإنسانية المرتبطة بو .

مكظفيف مف قياس اثر التدريب بعد إجراء التدريبات الالزمة لممكظفيف، لبياف مدل استفادة ال -3
 الدكرات التدريبية كانعكاسيا عمى سير العمؿ .

تكفير المكازنات المالية كتحديد االحتياجات التدريبية بادإضافة إلي تجييز قاعات باألجيزة  -4
 كالمعدات الالزمة كالتقنيات التكنكلكجية الحديثة لدعـ عممية التدريب كالتطكير

كالتحسينات التي يركنيا مناسبة لمبرامج التدريبية مف  تشجيع المكظفيف عمى تقديـ االقتراحات -5
 أجؿ تطكير األداء كالعمؿ عمى ربطيا بالمكافآت المادية كالمعنكية .

بداء المناقشات لتطكير  -6 كجكد نظاـ فعاؿ بيف مختمؼ المستكيات ادإدارية لتقديـ المقترحات كا 
 جكدة األداء ادإدارم كتعزيز الثقة المتبادلة .

  تتعمق بنظام الحوافز والتعويضات :توصيات 
تفعيؿ كتطكير نظاـ الحكافز كالتعكيضات بشقيو المادم كالمعنكم في الكزارات بشكؿ يتناسب  -1

 مع طمكحات المكظفيف كمستكيات انجازىـ كربطيا بتحقيؽ األىداؼ .
 تكفير بيئة عمؿ مستقرة كمناسبة لتشجيع المكظفيف عمى المبادرة كادإبداع  -2

حؽ المكظؼ في المشاركة بالقرارات التي ليا عالقة بميامو الكظيفية كالمراجعة حكؿ الحقكؽ كحفظ 
 كالمستحقات المالية التابعة لو .

تكفير الركاتب كالعالكات كادإعالف عف أنظمة الركاتب كاألجكر كتحقيؽ المساكاة في سياسات  -3
 ة كالتميز .  التحفيز لكافة المكظفيف لتنمية ركح المبادرة نحك الرياد

تشكيؿ أجساـ نقابية محايدة ال عالقة ليا باألطر الحككمية كالتنظيمية أك الحزبية لتشكؿ حجر  -4
 الزاكية في الدفاع عف الحقكؽ الكظيفية كالمالية كادإدارية لممكظفيف .

دراسة احتياجات كرغبات المكظفيف كالعمؿ عمى إشباعيا كتحقييا بشكؿ جيد كمنح جائزة  -5
 يز ضمف معايير عممية كمكضكعية ألفضؿ انجاز في جكدة األداء ادإدارم .لمتم

زالة المشاكؿ  -6 تنكيع مصادر كتنمية المكارد المالية لمكزارة سكاء كانت الداخمية أك الخارجية ، كا 
 التي تعيؽ تطبيقيا لضماف جكدة العمؿ كتحقيؽ الرضا الكظيفي .
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 ألداء :ثانيًا : التوصيات التي تتعمق بجودة ا
 البحث عف طرؽ متعددة لتطكير كتعزيز مقكمات جكدة األداء ادإدارم . -1
االىتماـ بانجاز األعماؿ بدقة كمينية عالية كالتعامؿ مع الجميكر كمتمقي الخدمة بأخالؽ راقية  -2

 داخؿ الكزارة كخارجيا .
ثارة الدافعية النجاز إرساء دعائـ القيادة التشاكريو كتنمية ركح العمؿ عبر الفريؽ لمتعاك  -3 ف كا 

 األعماؿ المككمة ليـ .
تكفير بيئة عمؿ صالحة لضماف حقكؽ المكظفيف في العمؿ في جك مف األماف الكظيفي  -4

كاالطمئناف النفسي كالراحة الجسدية مف خالؿ انسجاـ بيئة العمؿ مع حاجات كقدرات المكظؼ بما 
 يحقؽ راحتو كزيادة فاعميتو .

 عالقات كاسعة لالستفادة مف بناء العالقات كتبادؿ الخبرات .بناء شبكة  -5
تعزيز مشاركة المكظفيف في تدعيـ أىداؼ جكدة األداء ادإدارم بنشر ثقافة األداء كأىميتيا  -6

 بالنسبة ليـ .
ترسيخ الثقة المتبادلة كمفاىيـ ادإخكة كالمحبة كالتكافؿ كااللتزاـ باألمانة كادإخالص بيف زمالء  -7
 ينة في العمؿ .الم
 تشجيع البحث العممي في تطكير مفاىيـ جكدة األداء ادإدارم كتشكيؿ فرؽ تحسيف األداء كعقد -8

 لقاءات دكرية ليـ لنشر الممارسات الحسنة كتعميـ التجارب كتبادؿ األفكار .

 

 : المقترحة مستقبميةاللدراسات ا .6.3
 المقترحات دإجراء  تقديـ بعضفي ضكء ما تكصؿ إلية الباحث مف نتائج كتكصيات، يمكف 

 التالية : الدراسات المستقبمية
 دراسة إدارة األزمات كأثرىا عمى جكدة األداء ادإدارم في الكزارات الفمسطينية . -
 دراسة عالقة إستراتيجية إدارة المكارد البشرية بادإستراتيجية المؤسسية . -
ظفيف كأثرىا عمى األداء ادإدارم دراسة عف دكر النقابات المينية في الدفاع عف حقكؽ المك  -

 في الكزارات الفمسطينية .
 دراسة دكر ادإدارة العميا في تحسيف جكدة األداء ادإدارم في ضكء معايير الجكدة الشاممة . -
الرضا  –السالمة المينية  –بيئة العمؿ  –دراسة متغيرات أخرل مثؿ )المسار الكظيفي  -

 مى تحسيف األداء ادإدارم .الثقافة التنظيمية( كأثرىا ع –الكظيفي 
كاقع إدارة المكارد البشرية في الكزارات الفمسطينية دراسة مقارنة بيف قطاع غزة كالضفة  -

 .الغربية



عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا 

167 

 الخامسالفصل 

 خطة عمل مقترحة لتنفيذ التوصيات : 
بناًء عمى النتائج والتوصيات عمل الباحث خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسة، كما في 

  التالي:الجدول 

 المدة الزمنية جية التنفيذ البرامج والنشاط التوصية م
ضرورة العمل عمى إيجاد دائرة  .1

تختص بالموارد البشرية ضمن 
شراك  الييكل التنظيمي لموزارات وا 

اإلدارات في التخطيط والتحميل لعممية 
 االستقطاب واالختيار والتعيين 

إعداد دليل إجراءات مكتوب -
لمميام والوظائف واختيار 

     أصحاب الكفاءة والخبرة .              
تعزيز دور الموظفين في –

المشاركة بالتخطيط ووضع 
 األىداف        

دائرة الموارد -
البشرية باالشتراك 
 مع وحدة التخطيط 

 اإلدارة العميا-

 
 مرة سنويًا  -
 بشكل مستمر -
 

تعزيز التنوع في مصادر االستقطاب   .2
خاصة من أصحاب الكفاءات 

والقدرات اإلدارية المتميزة سواء كان 
 من داخل الوزارة أو من خارجيا .

 الترقيات والتنقالت الداخمية -
االستعانة من بخبراء من -

 الخارج .

 اإلدارة العميا-
دائرة الموارد -

 البشرية

حسب المسار -
الوظيفي والحاجة 

 روريةالض

االحتفاظ بالكوادر البشرية ذات  .3
الكفاءة والخبرة والميارات اإلدارية 
العالية وعدم التفريط بيا ، والسعي 

لموصول إلي أفضل العناصر البشرية 
 خبرًة وكفاءة .

 تعزيز دورىم في الوزارة. -
 توفير الدعم المادي المالئم-
 تعزيز التقييم والمتابعة.-

 اإلدارة العميا.-
دائرة الموارد -

 البشرية. 

 مستمر -
 مستمر -

االىتمام بنظام التغذية الراجعة من  .4
خالل توفر نظام معموماتي فعال 

باإلضافة إلي توفير أنظمة لمشكاوي 
تاحتيا لمموظفين  وحوسبتيا وا 

 ولمجميور في الخارج . 

الحصول عمى المعمومات -
-   وتقييم االنجازات .         
تسييل واستقبال المتظممين 
 تفعيل دائرة شكاوي لمجميور

دائرة الموارد -
 البشرية.

 اإلدارة العميا-

 بشكل دوري-
 بشكل دائم  -

زيادة االىتمام بنظام تقييم أداء  .5
الموظفين بحيث تبنى عمى أسس 
ومعايير واضحة ومعمنة تراعي 

 المتطمبات الوظيفية لكل وظيفة .

أولوية التقييم .   التأكيد عمى -
-  إعداد دليل إجراءات واضح–

ربط الحوافز والتعويضات بنتائج 
 التقييم .

 اإلدارة العميا-
دائرة الموارد -

 البشرية .

 سنوياً -
 مرة سنوياً -
 اإلدارة العميا-

ضرورة إفساح المجال أما الموظفين  .6
لممراجعة في لمتقييم ضمن إجراءات 

 عدالة التقييم  

التظممات من خالل استقبال -
-           الموظف نفسو     

 ورش عمل ولقاءات حوارية

 اإلدارة العميا -
 العالقات العامة-

خالل مدة  -
    التقييم .    

 بعد التقييم –
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معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط  .7
القوة والتأكد من نتائج التقييم 

الداخمي ومقارنتو بنتائج التقييم العام 
 خارجي المخطط لو.لألداء ال

دراسة أسباب نقاط الضعف -
–             ومعالجتيا .     

عمل مقارنة لمتقييم الداخمي مع 
 النتائج المطموبة خارجيًا. 

دائرة الموارد -
 البشرية .

دائرة الموارد مع -
 اإلدارة العميا.

بعد االنتياء من -
 التقييم .

 سنويًا -

خالل إعداد برامج توعوية وتثقيفية  .8
التدريب المكثف لبيان أىمية جودة 
األداء اإلداري والفوائد المتوقعة منو 

 بالشكل المطموب .

 إعداد النشرات والبرامج -
عقد ورش عمل ولقاءات مع -

 الموظفين.

 وحدة التدريب -
 العالقات العامة 

 بشكل دائم -
 شيور 6كل -

تعزيز فرص التدريب الخارجي  .9
ت إلي وابتعاث أصحاب التخصصا

دول خارجية لالستفادة من الخبرات 
والقدرات والكفاءات الخارجية، 

لالستفادة من برامج التخطيط وفيم 
 النواحي اإلنساني لمعنصر البشري .

تسييل معامالت اإلبتعاث -
 لمخارج .

متابعة استفادة المبتعثين -
-    وانعكاس ذلك عمى العمل.

تحديد طبيعة النواحي اإلنسانية 
 لبشريلمعنصر ا

 اإلدارة العميا-
وحدة التخطيط -

في دائرة لموارد 
 البشرية .

 الموارد البشرية-

 سنويًا  -
خالل مدة -

 اإلبتعاث وبعدىا 
 يشكل دوري-

ضرورة قياس اثر التدريب بعد إجراء  .10
التدريبات الالزمة لمموظفين، لبيان 
مدى استفادة الموظفين من الدورات 

سير العمل التدريبية وانعكاسيا عمى 
. 

إجراء تقييم ألداء المتدربين -
-أثناء عممية التدريب .       
إعداد نموذج قياس لقياس 
 القدرات بعد التدريب .   

 وحدة التدريب-
دائرة الموارد  -

 البشرية .

 بشكل مستمر-
بعد االنتياء  -

 من التدريب .

تشجيع الموظفين عمى تقديم  .11
رونيا االقتراحات والتحسينات التي ي

مناسبة لمبرامج التدريبية من أجل 
 تطوير األداء .

تقديم خطط مكتوية لمدورات -
 واالحتياجات التدريبية.

 إبداء التعديالت والمقترحات-

 وحدة التدريب-
دائرة الموارد -

 البشرية .

أثناء إعداد -
 الخطة .

 خالل المتابعة-

تفعيل وتطوير نظام الحوافز  .12
المادي والمعنوي والتعويضات بشقيو 

في الوزارات وربط ذلك بمستويات 
 االنجاز وتحقيق األىداف .

اطالع الموظفين عمة نظام -
 الحوافز واليات تنفيذه .

إثراء نظام الحوافز بمتطمبات -
 االستحقاق واالنجاز .

وحدة العالقات  -
دائرة -العامة 

 الموارد البشرية .

 بشكل دوري .
بشكل دائم -

 ومستمر .

وفير بيئة عمل مستقرة ومناسبة ت .13
لتشجيع الموظفين عمى المبادرة 
واإلبداع وحفظ حق الموظف في 

المشاركة والمراجعة حول الحقوق 
 والمستحقات المالية التابعة لو .

تييئة بيئة العمل بالتجييزات -
-     الالزمة .                

توفير األمن الوظيفي لالستقرار 
–          اإلداري والنفسي .  

 حق المراجعة واالستفسار.

دائرة الموارد -
 البشرية .

-اإلدارة العميا  -
 الدائرة المالية. 

بشكل دائم -
 ومستمر.

بشكل دائم -
 ومستمر

تشكيل أجسام نقابية محايدة ال عالقة  .14
ليا باألطر الحكومية والتنظيمية أو 

إعداد وتوزيع اإلعالنات -
 والنشرات لتوضيح األىداف .

دائرة العالقات -
 العامة .

خالل فترة -
 اإلعداد .
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الحزبية لتشكل حجر الزاوية في 
الوظيفية الدفاع عن الحقوق 

 لمموظفين .

االعتماد عمى ذوي الكفاءة -
 والخبرة القانونية.

الجية القانونية -
 المختصة 

 بشكل مستمر-

تنويع مصادر وتنمية الموارد المالية  .15
الداخمية أو  لموزارة سواء كانت

زالة المشاكل التي تعيق  الخارجية ، وا 
تطبيقيا لضمان جودة العمل وتحقيق 

 الرضا الوظيفي .

تفعيل مصادر الجباية والحقوق -
 لية من خالل مجمس الوزراءالما
 خطة عمل لمتنفيذ والمعالجة.-

 الدائرة المالية .-
دائرة الموارد -

 البشرية .

بشكل دائم -
 ومستمر . 

 تمربشكل مس-
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 المصادر والمراجع
 أواًل: المصادر:

 . القران الكريم 

 الحديث الشريف.  

 :العربية المراجع: ثانيا
 :الكتب

إدارة المكارد البشرية مدخؿ تحقيؽ الميزة التنافسية،  (:2004مصطفى) أبك بكر، .1
  .ادإسكندرية

(: إدارة المكارد البشرية إطار نظرم كحاالت عممية"، الطبعة 2010أبك شيخة، نادر احمد) .2
 كالتكزيع، عماف .السادسة، دار الصفاء لمنشر 

 (  القياس التربكم، القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية.1994أبك ناىية، صالح الديف. ) .3
(: " أثر أتمتة دكائر المكارد البشرية في الجامعات 2011أبكعيد، رائد احمد إبراىيـ) .4

 الفمسطينية عمى جكدة العمؿ مف كجية نظر العامميف بيا كاليات تطكيرىا، رسالة ماجستير،
 جامعة الخميؿ، فمسطيف: الخميؿ .      

(: إدارة المكارد البشرية، مطبعة جامعة النيميف، الطبعة الثانية، 2010إسماعيؿ، زكي مكي) .5
 الخرطكـ.

 (: إدارة  المكارد البشرية، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.2004برنكطي، سعاد) .6
 -شرية العممية التدريبية، الطبعة الثالثة، (: تنمية المكارد الب2010تكفيؽ، عبد الرحمف) .7
 مدخؿ استراتجي لتنظيـ القدرات التنافسية.-(: إدارة المكارد البشرية2009جاد الرب، سيد) .8
عمـ كتطبيؽ، دار الميسرة لمنشر  -(: االدارة2008الجيكسي، محمد كجاداهلل، جميمة) .9

 كالتكزيع كالطباعة، عماف .
دارة المكارد البشرية"، الطبعة السادسة، دار البداية (: "إ2012الحريرم، محمد سركر،) .10

 لمنشر كالتكزيع، عماف.
 (: مدخؿ استراتيجي لتخطي كتنمية المكارد البشرية، الدار الجامعية.2003حسف، راكية) .11
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 (: إدارة المكارد البشرية، دار المسيرة2007حمكد، خضير كاظـ كالخرشة، ياسيف كساب) .12
إدارة األداء، -(: تكنكلكجيا األداء مف التقييـ إلي التحسيف1999الخزامي، عبدالحكـ احمد) .13

 مكتبة ابف سيناء، مصر: القاىرة .
 الدار الجامعية.  .14
 (: "إدارة المكارد البشرية في القرف الحادم2008دره، عبد البارئ، الصباغ ، إبراىيـ) .15
تكزيع، (: التحفيز عف طرؽ ادارؾ الذات، دار عالـ النشر كال2006الدركبي، سميماف) .16

 عماف.
(: إدارة المكارد البشرية، ترجمة محمد عبد العاؿ، الطبعة الثانية 2008ديسمر، جارم) .17

 الرياض: دار المريخ لمنشر.
ـ(: "إدارة المكارد البشرية"، الطبعة األكلى، دار صفاء لمنشر 2003الربايعة، عمي محمد) .18

 كالتكزيع، عماف.
الطبعة السادسة ، دار صفاء لمطباعة (: إدارة األفراد ، 2008زكيمؼ ، ميدم حسف) .19

 كالنشر كالتكزيع ، عماف .
( تكنكلكجية التعميـ في عصر المعمكمات كاالتصاؿ، عالـ 2002زيتكف، كماؿ عبد الحميد) .20

 .الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة، القاىرة، مصر
ـ الكتب (: إدارة المكارد البشرية مدخؿ استراتيجي، عال2002السالـ، مؤيد كصالح، عادؿ) .21

 الحديث لمنشر كالتكزيع، األردف.–
(: إدارة المكارد البشرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، 2003سمطاف، محمد سعيد أنكر) .22

 .ادإسكندرية، مصر
(: إدارة المكارد البشرية ادإستراتيجية، دار غريب لمطباعة كالنشر 2001السممي، عمي ) .23

 كالتكزيع، القاىرة ، مصر.
 (: التخطيط كالمتابعة، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة.2013السممي، عمي) .24
 (: إدارة المكارد البشرية، مطابع الدار اليندسية، القاىرة.2007السيد، أمؿ) .25
(: إدارة المبادئ األساسية، المركز القكمي لمنشر، 2001الشامي، لبناف كنينك، محمد) .26

 األردف: اربد.
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 . ةالمكاردالبشرية، الطبعة الثالثة،دارالشركؽ،عماف(: إدار 2005شاكيش،مصطفى ) .27
 .(: إدارة المكارد البشرية، إدارة األفراد، دار النيضة العربية لمنشر2004الشريؼ، محمد) .28
 .(: إدارة المكارد البشرية 2006صالح، عادؿ حرحكش، كالسالـ، مؤيد سعيد،) .29
ؿ، دار الحامد كالتكزيع، عرض كتحمي-(: إدارة المكارد البشرية2004صالح، محمد فالح) .30

 عماف.
(: إدارة المكارد البشرية ، الطبعة السادسة، دار المناىج 2009الصيرفي، محمد عبدالفتاح) .31

 لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف . 
(: إدارة المكارد البشرية، مدخؿ استراتيجي، الطبعة الثانية، 2006عباس ، سييمة محمد) .32

 دار كائؿ لمنشر ، عماف .
 (: مبادئ عمـ ادإدارة، مكتبة الرائد العممية .2001بركات عمي، عبد اهلل)عباس  .33
(: إدارة المكارد البشرية المفاىيـ كاألسس، األبعاد 2010عبد الرحمف، بف عنتر) .34

 ادإستراتيجية، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع .
المكارد البشرية،  ( ، تطكر إدارة2006العزاكم ، نجـ عبد اهلل ، كجكاد ، عباس حسيف) .35

 الطبعة العربية، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ، عماف ،األردف .
(: التدريب ادإدارم، الطبعة األكلى، دار اليازكرم العممية لمنشر 2004العزاكم، نجـ) .36

 كالتكزيع، عماف.
-لمنشر، (: إدارة المكارد البشرية المعاصرة بعد استراتيجي، دار كائؿ 2006عقيمي، عمر،) .37

 الطبعة األكلى، األردف.
(: ادإدارة دراسة تحميمية لمكظائؼ كالقرارات الدراية، مكتبة 2000عالقي، مدني عبد القادر) .38

 دار جدة، جدة.
(: إدارة المكارد البشرية، خكارـز العممية لمنشر العممية، 2007عالقي، مدني عبد القادر) .39

 دة . الطبعة الثانية، المممكة العربية السعكدية: ج

(  القياس كالتقكيـ التربكم كالنفسي، القاىرة، دار الفكر 2000عالـ، صالح الديف. ) .40
 العربي.
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(: تنمية ميارات مسئكلي شئكف العامميف، إيتراؾ لمنشر كالتكزيع، 2005عميكه، السيد) .41
 القاىرة، مصر .

االسكندرية، (  االختبارات كالمقاييس النفسية كالعقمية، 2003العيسكم، عبد الرحمف. ) .42
 منشأة المعارؼ بادإسكندرية.

(  القياس كالتجريب في عمـ النفس كالتربية، بيركت، دار 2012، عبد الرحمف. )العيسكم .43
 النيضة لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 (: قامكس االدارة، مكتبة بيركت، لبناف: بيركت.1983غطاس، نبيؿ كآخركف) .44
، 2002( . "تقرير التنمية ادإنسانية العربية"، الطبعة األكلى، 2002الفرجاني، نادر ) .45

 الناشر: برنامج األمـ المتحدة ادإنمائي كالصندكؽ العربي لالنماء االقتصادم كاالجتماعي .
(: إدارة المكارد البشرية، الطبعة الثانية، دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع، 2006كشكام، بارم) .46

 القاىرة .مصر: 
(: استراتيجيات إدارة المكارد البشرية في ظؿ العكلمة، المؤتمر العممي 2012ككرتؿ، فريد) .47

 األكؿ عكلمة ادإدارة في عصر المعرفة، لبناف : طرابمس. لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف.
(. "التطكير التنظيمي أساسيات كمفاىيـ حديثة"، دار كائؿ لمنشر ، 2003المكزم، مكسى) .48

 لطبعة الثانية، عماف.ا
 (: إدارة المكارد البشرية ، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر ، ادإسكندرية.2006، أحمد)ماىر .49
(: األمانة في األداء ادإدارم، جدة، مكتب الخدمات الجامعية 1994مجبر، ميدم) .50

 الحديثة.
 ، مصر، القاىرة .(: إدارة المكارد البشرية رؤية مستقمة، الدار الجامعية2000محمد، راكية) .51
 (: إدارة كتنمية المكارد البشرية، الطبعة األكلي، غزة.2005المدىكف، محمد) .52

(  العينة، مجمػة الكاحػات لمبحػكث كالدراسػات رمػد، 2009مرابطي، عادؿ، كعايشة نحكم. ) .53
4 (6 ،)106 – 119. 
قيؽ ميزة (: ادإدارة ادإستراتجية لممكارد البشرية المدخؿ لتح2006المرسي، جماؿ الديف) .54

 تنافسية لمنظمة القرف الحادم كالعشريف، الدار الجامعية، ادإسكندرية، مصر.
 مركز الخبرات المينية لإلدارة، القاىرة. .55
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رؤية معاصرة، دار النيضة -(: إدارة السمكؾ التنظيمي2005مصطفى، أحمد السيد) .56
 العربية، مصر، القاىرة.

ذكية لتنمية المكارد البشرية ،الطبعة األكلى (: دليؿ ادإدارة ال2007المغربي ، عبد الحميد) .57
 ، دار المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع ،المنصكرة

(: "عكلمة إدارة المكارد البشرية"، دار المسيرة لمنشر 2009النداكم، عبد العزيز بدر) .58
 كالتكزيع، عماف، األردف.

 زىراف، عماف. (: إدارة المكارد البشرية، الطبعة األكلى، دار2002نصر اهلل، حنا) .59
 (   مبادئ البحث التربكم، الرياض، مطبعة الممؾ عبد اهلل.2004النكح، عبد اهلل. ) .60
(: إدارة المكارد البشرية"، الطبعة الثانية، دار كائؿ 2008الييتي، خالد عبد الرحيـ) .61

 لمطباعةكالتكزيع.

 المجالت والرسائل العممية:

جتماعية بيف أعضاء ىيئة التدريس في (:" كاقع العالقات اال 2016أبك الريش، ريـ)  .1
 الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة كعالقتيا بجكدة األداء "

(: رقابة ديكاف المراقبة العامة، معيد ادإدارة العامة، 2000أبك حميد، عبد العزيز كأخركف ) .2
 الرياض.

(: " كاقع إدارة كتنمية المكارد البشرية في المصارؼ العاممة في  2008أبك زايد، بسمة ) .3
 فمسطيف كسبؿ تطكيره " 

(: بعنكاف "أثر مصادر استقطاب القكل العاممة عمى األداء 2000أبك زيد، محمد ) .4
 الكظيفي كالكالء التنظيمي كالغياب"

مستكل األداء الكظيفي في شركة االتصاالت (: تقييـ أثر الحكافز عمى 2010أبك شرخ، نادر) .5
 .الفمسطينية مف كجية نظر العامميف، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، فمسطيف: غزة

دراسة مقارنة بيف -(:"إدارة المكارد البشرية كعالقتيا باألمف الكظيفي 2017أبك شعيره، محمد)  .6
 المدارس الحككمية كككالة الغكث الدكلية بغزة " .
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(:" كاقع الجكدة ادإدارية في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر  2008ر، آماؿ ) أبك عام .7
 ادإدارييف كسبؿ تطكيره"

(: " فاعمية أنظمة تقييـ أداء معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية  2018أبك مراد، سجى )  .8
 االبتدائية بمحافظة غزة كعالقتيا بجكدة األداء الكظيفي لدييـ "

 ( : بعنكاف " تنمية المكارد البشرية كدكرىا في إدارة ادإبداع التنظيمي2013أبكزنط، ماجدة ) .9
(: عالقة نظـ المعمكمات ادإدارية في تحسيف األداء ادإدارم دراسة 2013أبككريـ، أيمف) .10

 ميدانية بالتطبيؽ عمى المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة، رسالة ماجستير، فمسطيف .
قترح لمعالجة مشكالت ادإدارة المدرسية في محافظات (: تصكر م2003بسيسك، نادرة) .11

 قطاع غزة، رسالة دكتكراه غير منشكره، جامعة عيف شمس، القاىرة .
(: " تنمية المكارد البشرية مدخؿ استراتيجي لتحقيؽ الميزة 2007بف صكشة، رياض ) .12

 التنافسية"
كركبي لمتميز في (: "كاقع إدارة المكارد البشرية كفؽ النمكذج األ2015جابر، عالء ) .13

 القطاع الحككمي في قطاع غزة كسبؿ تطكيره".
(: أثر المتغيرات الشخصية كالتنظيمية عمي كاقع تفكيض 2011حرب، حساـ الديف) .14

السمطة لدل القيادات ادإدارية دراسة تطبيقية عمي الكزارات الفمسطينية بغزة، )رسالة 
 طيف.ماجستير غير منشكرة الجامعة ادإسالمية(، غزة، فمس

(: الرقابة ادإدارية كعالقتيا بكفاءة األداء ) دراسة تطبيقية عمى 2003الحربي، احمد) .15
المراقبيف الجمركييف بجمرؾ مطار الممؾ خالد الدكلي، رسالة ماجستير ، جامعة نايؼ 

 السعكدية . –العربية لمعمكـ )األمنية( الرياض 
البشرية كأثرىا في تحقيؽ الميزة  ( :بعنكاف "إستراتيجية تكظيؼ المكارد2009حسف، حسف ) .16

 التنافسية "دراسة تنظيمية عمى قطاع االتصاالت األردنية:
( :بعنكاف" ممارسات إدارة المكارد البشرية كأثرىا في تحقيؽ 2010حسف، عبد المحسف ) .17

 التميز المؤسسي . دراسة تطبيقية في شركة زيف الككيتية لالتصاالت الخمكية":
دراسة  –بعنكاف" دكر إدارة المعرفة في تحسيف األداء المؤسسي (:  2015حسينة، قمبك) .18

 بسكرة "-حالة كمية العمـك االقتصادية كالتجارة بجامعة محمد خيصر 
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(: القيـ التنظيمية كعالقتيا بكفاءة األداء، رسالة ماجستير، جامعة 2003الحنيطة، خاؿ) .19
 نايؼ العربية لمعمـك االمنية، الرياض.

( بعنكاف :بعنكاف "معايير قياس كفاءة كفاعمية إستراتيجية إدارة 2006الحياصات، خالد ) .20
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 المكظفيف"
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 (، جميكرية مصر العربية.2007الخطة ادإستراتيجية لمحافظة البحيرة ) .22
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 دكتكراه، جامعة دمشؽ، سكريا: دمشؽ .
(: تكنكلكجيا االداء البشرم في المؤسسات ، االسس النظرية 2003درة، عبدالبارم) .25
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 .عماف .39
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 :(1ممحق )
 السادة المحكمينأسماء 

 الجامعة الدرجة العممية اسم المحكم م

 جامعة األقصى دكتكراه في إدارة األعماؿ احمد فرج اهلل احمد مكسى 1

 جامعة األقصى أستاذ مساعد اشرؼ محمد مشمش 2

 الجامعة ادإسالمية أستاذ مساعد أكـر إسماعيؿ حسف سمكر 3

 كزارة النقؿ كالمكاصالت أستاذ مساعد أيمف عبد القادر راضي 4

 كجيانكلالكمية الجامعية لمعمكـ كالتك ادإداريةدكتكراه في الفمسفة لمعمـك  وحاتـ محمد عسف 5

 أكاديمية ادإدارة كالسياسة أستاذ مساعد سامي سميـ أبكطو 6

 جامعة األقصى أستاذ مساعد عالء الديف خميؿ السيد 7

 جامعة القدس المفتكحة إحصائي عالء مصباح العطار 8

 أكاديمية ادإدارة كالسياسة أستاذ مساعد محمد الجريسي 9

 أكاديمية ادإدارة كالسياسة أستاذ مساعد محمكد عبدالرحمف الشنطي 10

 كمية فمسطيف التقنية أستاذ مساعد منصكر األيكبي 11

 ديكاف المكظفيف العاـ أستاذ مساعد نبيؿ المكح 12

 جامعة القدس المفتكحة أستاذ مساعد نضاؿ حمداف المصرم 13
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 النيائيةاالستبانة بصورتيا : (2ممحق )

 نيائيةفي صورتيا ال االستبانة

  
 أكاديميةاإلدارةوالسياسةلمدراساتالعميا

 غزة-برنامج الدراسات العميا المشترك مع جامعة األقصى   
 تخصص القيادة واإلدارة  



 ادة الوكالء والمدراء المحترمون في الوزارات الفمسطينية/ قطاع غزةالس
 

 -وبراكته، وبعد :السالم عليمك ورمحة هللا 

) دور وظائف إدارة الموارد البشرية عمى جودة األداء يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف : 
، كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى  اإلداري في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزة (

كالباحث  درجة الماجستير في ادإدارة كالقيادة مف أكاديمية ادإدارة كالسياسة لمدراسات العميا بغزة ،
وكيل وزارة يريد تطبيؽ االستبانة عمى الكظائؼ ادإشرافية في الكزارات الفمسطينية كالمتمثمة في ) 

لمحصكؿ .  عام، مدير دائرة/نائب مدير دائرة ، رئيس قسم ( /وكيل مساعد، مدير عام/نائب مدير
كالتي لباحث بتصميـ االستبانة الغرض قاـ اعمى المعمكمات كالبيانات الالزمة لمدراسة كلتحقيؽ ذلؾ 

 تشمؿ المجاالت التالية :

 مجاؿ التدريب كالتطكير  -2مجاؿ االستقطاب كاالختيار كالتعييف                  -1

 مجاؿ الحكافز كالتعكيضات  -4مجاؿ تقييـ األداء                                  -3

 مجاؿ جكدة األداء ادإدارم  -5

لذا نأمؿ مف حضرتكـ قراءة ما كرد في ىذه االستبانة مف فقرات ، كادإجابة عما جاء فييا بدقة 
(، أماـ العبارة التي تعبر  10إلي  1كمكضكعية ، كذلؾ بكضع الدرجة التي تىًجديكنيا مناسبة ) مف 

 ( الدرجة األعمى .10( تمثؿ الدرجة األقؿ، )1عف رأيكـ، حيث )

 الشكر والتقدير عمى تعاونكم اليادف والمثمراإلحترامو وتفضموا بقبول فائق
 

 الباحث / محمد حمدي الشاعر
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 أواًل : المعمومات الشخصية :

 في المربع أمام اإلجابة المناسبة  (×)يرجى وضع إشارة 

 الجنس :

 ذكر                     أنثى   

 الفئة العمرية :

 ةسن 50أقؿ مف40ة                سن 40أقؿ مف30سنة       30أقؿ مف

 سنة فأكثر50 

 المؤىل العممي :

 دبمـك فأقؿ         بكالكريكس               ماجستير  دكتكراه 

 المسمى الوظيفي :

دائرة / نائب مدير  مدير       / نائب مدير عاـ  ككيؿ كزارة مساعد       مدير عاـ ككيؿ كزارة /
 رئيس قسـ دائرة                               

 سنوات الخبرة :

 سنكات 10كات                  أكثر مفسن 10إلي  5مف       سنكات 5أقؿ مف 
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 وظائف إدارة الموارد البشرية -: لثانيالجزء ا

( 10( حيث يمثؿ الرقـ ) 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1يتككف ىذا المقياس مف عشر درجات )
( دلت عمى 10ادإجابة مف الرقـ ) ت( غير مكافؽ مطمقان ، أم كمما اقترب1مكافؽ بشدة كالرقـ )

تشعر/ تشعريف أنو يتناسب مع رؤيتؾ المكافؽ العالية كالعكس صحيح، الرجاء كضع الرقـ الذم 
 لمفقرة في المربع المخصص أماميا .

 1-10 الفقرة الرقم
 المجال األول : االستقطاب واالختيار والتعيين

  تشترط الكزارة  تكفر الميارات القيادية في األفراد الذيف يتـ استقطابيـ  1
  كالشفافيةتتميز االمتحانات الالزمة لمتعييف بالنزاىة  2
  تتميز المقابالت الالزمة لمتعييف بالنزاىة كالشفافية 3
  يتـ تفضيؿ األفراد الذيف لدييـ ميارات المغة كالحاسكب عند اختيارىـ  4
  تساىـ عممية االختيار كالتعييف بكضع الشخص المناسب في المكاف المناسب  5
المكاصفات الجسدية كالذىنية كالميارات تكجد مكاصفات كظيفية لمكظائؼ الشاغرة تكضح  6

 كالخبرات
 

  تعتمد الكزارة عمى مصادر استقطاب خارجية مف خارج الكزارة 7
  تختار الكزارة أشخاص ذكم ميارات كقدرات فائقة لمقياـ باالمتحانات كالمقابالت  8
  تيتـ الكزارة بالمكارد البشرية باعتبارىا قدرات إستراتيجية غير قابمة لمتقميد  9
  تستخدـ الكزارة عمميات استقطاب متنكعة مثؿ التعييف كالترقيات كالنقؿ .....الخ   10
  تشترط  الكزارة عند االختيار كالتعييف الرغبة كالقدرة لمعمؿ ضمف الفريؽ الكاحد  11

 : التدريب والتطوير :المجال الثاني 
  تكجد إدارة مستقمة لمتدريب كتنمية المكظفيف في الكزارة 1
  يكجد دراسات لالحتياجات التدريبية لمكزارة كفؽ لألداء المطمكب مف مكظفي الكزارة  2
تحفز الكزارة المكظفيف لدييا لاللتحاؽ بالبرامج التدريبية المتخصصة حسب التطكرات  3

 التكنكلكجية الحديثة 
 

  تكفر الكزارة فرص تدريب خارج الكزارة لممكظفيف 4
تعتبر الخطط كالتدريبات كاالحتياجات المعتمدة مف قبؿ الكزارة كاقعية كمفيدة كتستند إلي  5

 رة إستراتيجية عمؿ الكزا
 

عدادىـ لممستقبؿ لتكلي المناصب العميا 6   تحرص الكزارة عمى االرتقاء بأصحاب الكفاءة كا 
  تستخدـ الكزارة معايير محددة في قياس أثر التدريب لدل المكظفيف بعد التدريب 7
  يساىـ التدريب في تكظيؼ إمكانات المكظفيف بشكؿ فاعؿ في مجاؿ عمميـ 8
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يتـ التدريب لممكظفيف باالعتماد عمى أساليب كطرؽ حديثة تساعد عمى رفع الميارات  9
 كالمعارؼ الكظيفية  

 

  يتـ االستعانة بمدرييف مف خارج الكزارة لتدريب كتطكير المكظفيف 10
 المجال الثالث : تقييم األداء :

  تعتبر الطرؽ المستخدمة في تقييـ أداء العامميف مناسبة ألغراض التقييـ  1
  يكجد معايير محددة مسبقان عف األداء المطمكب مف كؿ مكظؼ 2
  تتكفر المعمكمات الكافية كالالزمة لعممية التقييـ  3
بداعي لممكظفيف  4   تقـك الكزارة بتقييـ فني كا 
مكاناتيـ الفكرية  5   يسعى نظاـ تقييـ األداء إلي حفز المكظفيف لمتنمية مياراتيـ كا 
  يشارؾ المكظفيف في كضع معايير التقييـ  6
  يحصؿ المكظفيف عمى تغذية عكسية عف تقييـ األداء  7
  يحؽ لممكظؼ مراجعة تقييـ أدائو مف قبؿ المسئكليف  8
  يكجد رضا عاـ مف المكظفيف عف تطبيؽ معايير التقييـ  9
  تعمؿ الكزارة عمى نشر ثقافة الرقابة الذاتية 10

 المجال الرابع: الحوافز والتعويضات :
  يتميز نظاـ الحكافز كالتعكيضات بالعدالة  1
  يتـ بناء نظاـ الحكافز كالتعكيضات كفؽ الطرؽ العممية لتحديد الركاتب كاألجكر  2
  يراعي نظاـ الحكافز كالتعكيضات القدرات كالخبرات كالشيادات العممية لممكظفيف  3
  يشجع نظاـ الحكافز كالتعكيضات في الكزارة المكظفيف عمى متابعة أىداؼ الكزارة 4
تقـك الكزارة بعمؿ مراجعة دكرية ألنظمة الحكافز كالتعكيضات المستخدمة بحيث تناسب  5

 التغيرات البيئة المحيطة 
 

  يشعر المكظفكف  بالرضا عف نظاـ الحكافز كالتعكيضات المعمكؿ بو  6
  يحؽ لممكظؼ المراجعة حكؿ مستحقاتو كحقكقو المالية  7
  يكجد التزاـ بمكاعيد محددة لمحصكؿ عمى التعكيضات كالحكافز  8
  يكجد معرفة تامة لدل المكظفيف عف نظاـ الحكافز كالتعكيضات 9
  يكجد جيات نقابية تدافع عف حقكؽ المكظفيف المالية  10

 الجزء الثالث / جودة األداء اإلداري :
  داخؿ العمؿ  ؾبحث عف طرؽ متعددة لتطكير أدائت 1
  ستراتيجيات متنكعة لمتخفيؼ مف آثار ضغكط العمؿ إتبع ت 2
  في الكزارة  طبيعة عممؾ مصدر فخرؾعتبر ت 3
  متـز بالقكانيف كادإجراءات المكضكعة مف قبؿ الكزارة ت 4
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  بأقؿ جيد ككقت كتكمفة  ألداء عممؾبحث عف طرؽ متعددة ت 5
  األداء ادإدارمتدعـ ادإدارة العميا عممية تطكير جكدة  6
  تعامؿ بأسمكب أخالقي مع الجميكر كالمكظفيف اآلخريف ت 7
  بدقة كسرعة عالية  عممؾ يتـ بأداءت 8
  قدـ تكصيات لإلدارة العميا باستمرار لتحسيف جكدة العمؿ ت 9
  داخؿ الكزارة  مجاالت متعددة لتحسيف أدائؾفي  عف تطكير نفسؾبحث ت 10
  ادإدارم  بالرضا عف طبيعة عممؾ كتسمسمؾ شعرت 11
الجاىزية كاالستعداد كالرغبة لمعمؿ خارج أكقات الدكاـ الرسمي دإنجاز األداء  لديؾيكجد  12

 ادإدارم المطمكب .
 

  ؾيتـ بالحصكؿ عمى التغذية الراجعة مف المتعامميف أك المسئكليف لتطكير أدائت 13
خبرة في تبادؿ الخبرات كالميارات لتحسيف  أكثر منؾمع زمالئؾ كمع مف ىـ تعاكف ت 14

 األداء ادإدارم 
 

  ادإدارم  أدائؾ ستخدـ تفكيض السمطة بشكؿ فعاؿ لتطكيرت 15
  بسط ادإجراءات ادإدارية لتحسيف جكدة الخدمات المقدمة ت 16
  الميارة كالقدرة عمى حؿ مشكالت العمؿ اليكمية  ؾيتكفر لدي 17
  يكجد تنسيؽ مستمر بيف المستكيات ادإدارية لتحقيؽ الجكدة المطمكبة في إنجاز األعماؿ  18
يكجد تشجيع لممكظؼ عمى البحث العممي لمكصكؿ لمفاىيـ جديدة لتطكير جكدة األداء  19

 ادإدارم 
 

يكجد اىتماـ كمتابعة مف قبؿ ادإدارة لالقتراحات التي يتقدـ بيا المكظفكف لالرتقاء بجكدة  20
 األداء ادإدارم 

 

 

 
 الباحث / محمد حمدي الشاعر
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 أسئمة إلجراء المقابالت لمدراسة االستكشافية: (3ممحق )
  

 أكاديميةاإلدارةوالسياسةلمدراساتالعميا
 غزة-برنامج الدراسات العميا المشترك مع جامعة األقصى   

 تخصص القيادة واإلدارة


 كيؼ تنظر الي جكدة األداء االدارم ؟ -1

ىؿ تممس تطكر لألداء ادإدارم عؿ مدار السنكات السابقة ؟ أـ يعتبر مجرد ركتيف فقط  -2

 عمى الكرؽ ككتابة التقارير دكف تطبيقو كاقعان عمميان .

زارة أساليب لدعـ كرفع مستكل عممية االداء االدارم باستخداـ بعض ىؿ تستخدـ الك  -3

 الكسائؿ مثؿ ) التدريب كالتطكير، التقييـ، الحكافز كالتعكيضات( ؟

كيؼ تنظر الي استخداـ كظائؼ المكارد البشرية المتعمقة ) االستقطاب كاالختيار كالتعييف  -4

 عمى جكدة االداء ادإدارم؟ ، كالتدريب كتقييـ االداء ، كالحكافز كالتعكيضات (

 تمجأ الكزارة الي مصادر استقطاب خارجية ذات كفاءة متميزة  لتحسيف عممية ىؿ  -5

 ؟األداء ادإدارم 

فًللمتقدمٌنوالمتمٌزٌنوأصحابالخبراتالعلمٌةالفرصتكافؤالوزارةتراعًهل -6

 .االدارٌةالمناصبجمٌع
 كتبادؿ الخبرة في الخارج ؟ىؿ تشجع الكزارة االبتعاث كالسفر لمتدريب  -7

 ىؿ يكجد تعاكف كتنسيؽ بيف االدارة العميا كاالدارات األخرل لتطكير االداء االدارم؟ -8

 اشكر لكم حسن تعاونكم

 الباحث / محمد حمدي الشاعر
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 كتب تسييل ميمة باحث: (4ممحق )
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