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 ل تعالى:اق

لُ )  ُهمأ يَ ت أ ُمِّيِّيَن َرُسواًل مِّن أ يِهمأ و ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اْلأ َعَليأِهُم آيَاتِِه َويُ زَكِّ

َمَة َوِإن َكانُو   .(2)الجمعة: (مُِّبينٍ ِمن قَ بأُل َلِفي َضاَلٍل ا َويُ َعلُِّمُهُم الأِكَتاَب َوالأِحكأ
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 اإلهــــــداء

وأدى األمانة ونصح األمة، معلم البشرية األول سيدنا "محمد" صلى اهلل عليه  إلى من بلغ الرسالة ✓
 وسلم.

إلى الشمعة التي إحترقت لتنير حياتي، وأعطتني بال توقف؛ من علمتني أن السعادة الحقيقة تكمن  ✓
 ( داعياً المولى عز وجل أن ينظر إليها نظرة رضاً ال تشقى بعدها.الغاليةأمي في إسعاد اآلخرين، )

إلى من علمني العطاء دون إنتظار، وأزال األشواك عن دربي ليمهد لي الطريق من رحل وفي القلب  ✓
 يجمعنا به في الفردوس األعلى.له حنين وشوق:)أبي الغالي(، طيب اهلل ثراه، داعيًا المولى أن 

حياتي ورفيقة دربي، من غرست حبها في قلبي، زوجتي الغالية )أم أحمد( حفظها اهلل إلى شريكة  ✓
 تعالى، التي وقفت بجانبي مشجعة وداعمة، وما عرفتها يومًا إال وفية صبورة مجاهدة معطاءة..

 إلى القلوب الطاهرة والرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي أبنائي )أحمد، محمد، حنين( ✓
 خوتي وأخواتي( ...إعتز بهم جميعًا )أين إلى الذ ✓
 .. وأخوالي وخالتي .....إلى أعمامي وعماتي ✓
 .الكريمة وابنائه وعائلته النجار عبد اهلل اإلى والد زوجتي عمي الغالي أب ✓
حباب في جمعية سالم، ممثلة بمجلس اإلدارة المتميز الذين وقفو بجانبي وساندوني، اإلخوة األ إلى ✓

 ستاذ/ يعقوب سليمان " أبو محمد" والموظفين الكرام...وأخص بالذكر األ
خص طين شعب واحد، الشعب الجزائري، وأن الجزائر وفلسإإلى من أحبو فلسطين وعملوا لها وقالوا  ✓

 األستاذ / أبو أسامة الجزائري، وفريق المبادرة. بالذكر رئيس المبادرة الجزائرية الفلسطينية في الجزائر
 برين...هل فلسطين الصاأإلى  ✓
 إلى أرواح الشهداء األكرم منا جميعًا... ✓
 إلى أسرانا البواسل فك اهلل اسرهم ... ✓
 إلى كل الحضور الكريم .... ✓
لى كل شخص أحبني في اهلل وأحببته في اهلل إلى كل أحبائي وأصدقائي  ✓ وزمالئي طالب العلم وا 

 ليكم جميعًا أهدى هذا العمل المتواضعإ
 سعدالباحث / عمر محمد دياب 

 



 ت

 

 شكر وتقدير
 

ُكمْ  {قال تعالى  ُكْم لَِئْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَّ َن َربُّ  صدق اهلل العظيم } َوإِْذ َتأَذَّ
 7))سورة إبراهيم :

الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين 
 ليم أما بعد.....سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التس

بداية أشكر اهلل العلي القدير الذي وفقني إلتمام هذه الرسالة، ويطيب لي أن أتقدم بجزي الشكر 
 والتقدير إلى كل من ساهم في مساعدتي في إنجاز هذه الرسالة، والذي وفقني اهلل عز وجل لتحقيقها.

 
الذي أشرف على  إبراهيم المدهونمحمد أتوجه بالشكر والتقدير ألستاذي الدكتور الفاضل /       

هذه الرسالة، ومساعدتي في إثرائها، من خالل اإلرشادات السديدة والمفيدة، فله مني خالص الوفاء 
 والتقدير.

 

 كما أتوجه بخالص الشكر والمتنان لألساتذة األفاضل عضوي لجنة المناقشة:
 اهلل )مناقشًا داخليًا(الدكتور /                                        حفظه 

 الدكتور  /                                       حفظه اهلل )مناقشًا خارجيًا(
لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، لتخرج الرسالة في أبهى حلة، فجزاهم اهلل خيرًا، والشكر   

 لى ما قدموه لي فترة الدراسة.موصول إلى العاملين في أكاديمية اإلدارة والسياسية للدراسات العليا ع
 

إلى أهل بيتي الثاني جمعية سالم لإلغاثة والتنمية، والمبادرة الجزائرية  الشكر بجزيل كما أتقدم   
عدة، حتى تمكنت الفلسطينية، ممثلة باإلدارة والموظفين األعزاء على ما قدموه لي من عون ومسا

ضل / زياد أحمد النجار الذي أشرف على تدقيق والشكر موصول إلى الشيخ الفا من إنجاز الرسالة،
لى الزميل المهندس / الصديق  سماعيل خضر الذي أشرف على ترجمة ملخص إهذه الرسالة، وا 

 الدراسة إلى اللغة اإلنجليزية. 
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 الدراسةملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الرشاقة اإلستراتيجية في تنمية الموارد البشرية في المؤسسات       
األهلية الفلسطينية بقطاع غزة، وقد تناول الباحث هذا الموضوع في ضوء األهمية الكبيرة التي تحظى بها 

الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة  الرشاقة اإلستراتيجية في تنمية العنصر البشري، واستخدم
( مبحوث، 219الفلسطينية، والبالغ عددهم ) األهلية الدراسة من أصحاب الوظائف اإلشرافية في المؤسسات

ستخدم الباحث اإلو   ستخدام أسلوب المسح الشامل.إستبانة أداة للدراسة، وتم ا 
 

ســــــــتخدام الرشــــــــاقة اإلســــــــتراتيجية:) التخطيط، إ يتم :توصـــــلت الدراســـــة إلى جملة من النتائج أهمها     
بينما تطبيق  ،بدرجة كبيرة (%71.327) ( في المؤســــســــات األهلية الفلســــطينية بنســــبةاالتنظيم، التكنولوجي

وكذلك  ،بدرجة كبيرة (%71.611) ةنســـــــــبالموارد البشـــــــــرية:)التدريب، تنمية المســـــــــار الوظيفي، التنظيم( ب
( بين درجة ممارسـة الرشـاقة اإلسـتراتيجية α≤0.05داللة إحصـائية عند مسـتوى )وجود عالقة طردية ذات 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وكذلك وبين تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية
وتنمية  ســـــتجابات المبحوثين حول الرشـــــاقة اإلســـــتراتيجيةإ( بين متوســـــطات α≤0.05عند مســـــتوى داللة )

)الجنس، العمر، المؤهل العلمي،  اتمتغير لفي المؤســـــــــســـــــــات األهلية الفلســـــــــطينية تعزى ل الموارد البشـــــــــرية
 .(عدد سنوات الخدمةالمسمى الوظيفي، 

 

ضرورة تعزيز إستخدام مفهوم الرشاقة اإلستراتيجية : كما توصلت الدارسة إلى جملة من التوصيات أهمها 
بسبب االهتمام بالبدائل اإلستراتيجية عند تنفيذ الخطط وذلك كذلك و ، بقطاع غزةفي المؤسسات الفلسطينية 
تطوير الرشــــــاقة اإلســــــتراتيجية عند مدير و ، قتصــــــادية والســــــياســــــية في قطاع غزةكثرة التقلبات والتغيرات اإل

المؤسسات األهلية الفلسطينية في قطاع غزة، عن طريق وضع برامج تدريب متخصصة ومستمرة، بهدف 
قلهم ورفع درجة الوعي بأهمية الرشــــاقة اإلســــتراتيجية، حيث يســــهم ذلك في مواجهة التغيرات والتحديات صــــ

وضــــع الخطط والســــياســــات الفاعلة لتنمية الموارد البشــــرية  ،التي تواجههم على الصــــعيد الداخلي والخارجي
، الطريقة التي يتم تنفيذ أعمالهم ختيارإمنح العاملين المزيد من الحرية في  ،وتقييمها وتطويرها بشكل دوري

 توضيح أليات التحفيز والعقاب للعاملين في المؤسسة.وكذلك 
 
 

 



 ر

 

Abstract 

The objective of this study is to identify the role of strategic agility in the 

development of human resources in Palestinian Non Governmental Organization 

in Gaza Strip. The researcher chose this subject because the great importance of 

strategic fitness in the development of the human element. The researcher based 

on descriptive analytical approach, the survey sample was formed from (219) 

supervisors employees in the Palestinian institutions. Questionnaire was used as 

a tool for study, also a comprehensive survey method was used. 
 

    The study found a number of results, the most important of which are the 

following: The strategic agility (planning, organization, technology) is used 

significantly in the Palestinian Non Governmental Organization by (%71.327) to 

a large extent, While the application of human resources (training, career 

development, organizing) by(%71.611). 

As well as a statistically significant relationship at (α≤0.05) between the degree 

of exercise of strategic agility and the development of human resources in 

Palestinian Non Governmental Organization. The results shows that there were 

no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) between the mean 

responses of respondents on the strategic agility and human resources 

development in Palestinian NGOs due to variables (gender, age, academic 

qualification, job title, number of years of service). 
The study concludes a number of recommendations, the most important of which 

are: The necessity of promoting the use of the concept of strategic agility in the 

Palestinian institutions in the Gaza Strip, interest in strategic alternatives when 

implementing the plans because of the frequent fluctuations and economic and 

political changes in the Gaza Strip, and the strategic agility development of the 

directors of Palestinian Non Governmental Organization in the Gaza Strip, 

through specialized and continuous training programs to refine and raise 

awareness of the importance of strategic agility, as this contributes to face the 

changes and challenges facing them internally and externally. The study also 

recommend to develop plans and effective policies for human resources 

development and evaluate and develop it periodically. 
Give employees more freedom to choose the way their business is carried out, 

also recommend clarifying the mechanisms of motivation and punishment for 

employees in the institution



1 

 

 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة. 1

 

 المقدمة 1.1

 وتساؤلت الدراسةمشكلة الدراسة  2.1

 أهداف الدراسة 3.1

 أهمية الدراسة 4.1

 متغيرات الدراسة 5.1

 فرضيات الدراسة 6.1

 حدود الدراسة 7.1

 مصطلحات الدراسة 8.1

 صعوبات الدراسة 9.1

 

 

 
 
 
 
 
 



2 

 

 مقدمةلا1.1 
 

في العصر الحديث بدأت المؤسسات تمارس نشاطاتها ومهامها في ظل عمليات التغيير المستمرة      
والناتجة عن عدم استقرار البيئة المحيطة بالمؤسسات، والتقدم السريع في التقنيات الحديثة ووسائل االتصال 

نه تعلم جيدًا أى الرغم المتنوعة، وبموجب ذلك تحاول المؤسسات امتالك مجموعة من القدرات والموارد، عل
ينعكس على وجود المؤسسة وبقائها، والشك أن نجاح أي مؤسسة  تغيير القدرات والموارد في خواصها، وهذا

ناتج بالدرجة األولي عن امتالك تلك المؤسسة للموارد البشرية، فغياب أو ضعف تلك الموارد يؤدي إلى عدم 
 تمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها.

دارة هذا إ حدى الوسائل فيإكما يطلق عليها، هي ستراتيجية اإلأو خفة الحركة  ستراتيجيةاإلوالرشاقة    
دارة المخاطر التي تواجهها المؤسسات في ظل هذا التغيير فالرشاقة الالتغيير وغير    ستراتيجية اإلمتوقع، وا 

ستمرار، عن طريق التفاعل بسرعة مع الواقع إفي بيئة تنافسية متغيرة بزدهار تعني القدرة على البقاء واإل
 .(sherehiy,2008:8)المتغير وتقديم خدمات جيدة غير متوقعة

عمال وسط األ هي التي تمتلك المهارة الالزمة للتنقل فيستراتيجية اإلوالمؤسسات التي تستخدم الرشاقة    
 ابة بفاعليةـستجإلرشيقة هادفة تؤثر على ا إستراتيجياتالمتغيرة، ولذلك التنظيم المتطور والناجح من خالل 

(Nicholas,2012:2). 
لقد اكتشفت وألول مرة قيمة " بقولة:ستراتيجية اإلإلى قيمة الرشاقة  ،(Nicholas,2012:22)شارأولقد      

سنة( الماضية بصفتي ضابط بحري برتبة رئيس فريق الغوص )تخليص  (23خالل ستراتيجية اإلالرشاقة 
كتشاف الظروف إعلى لى مهارة عالية وتدريب جسدي وعقلي إالذخائر والمتفجرات( وهذا العمل يحتاج 

 .يد واألفضل هي الرشاقة في األداءوكان العنصر الرئيسي الذي يفصل بين الج المتغيرة بسرعة،
 

تحيا بها المؤسسات، كما ُيعد المحرك األساسي لجميع  التيُيعد العنصر البشري من العناصر المهمة     
ذا تميز هذا المورد بمهارته ومعرفته وقدرته وقابليته للتكيف مع طبيعة إالنشاطات وأساس فاعليتها وخاصة 

، مما ت بآثارها على المؤسساتنعكسإاألعمال التي يمارسها ونظرًا للتغيرات الحاصلة في بيئة األعمال 
 والمعرفية وتطوير قدراتها األدائية" ةإعادة النظر بتركيبة الموارد البشرية المهاري ستدعىإ
 .(2005:1المدهون،)

متكاملة، يتم دمجها في  إستراتيجيةن تكامل عمليات الموارد البشرية في منظومة متجانسة وبلورتها في إ    
هم  أصبحالعامة للمنظمة، يحقق لها فرصًا أفضل لتكوين وتشغيل موارد بشرية متميزة، لذا   ستراتيجية اإل

 يب والتناسق مع الموارد المستخدمةاإلدارة األول في أداء الموارد البشرية التأكد من توافقها، من حيث األسال
 .(2012:32)كورتل،
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نطالقًا من األهمية البالغة للرشاقة اإلستراتيجية     في تنمية الموارد البشرية والحاجة الماسة للتعاطي  وا 
ت أهمية الدراسة للتعرف على دور الرشاقة أمعه، في ظل المتغيرات السريعة في العالم وفي فلسطين، ج

 اإلستراتيجية في تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية.

 

م في إدارة وتنمية هالفلسطينية من أكثر المؤسسات التي تساالمؤسسات األهلية ويرى الباحث أن      
، وتلعب دورًا في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه من خالل ما تقوم به من المجتمع الفلسطيني

غاثية، وتنموية وغيرها من الخدمات.  تقديم خدمات تعليمية، وصحية، واجتماعية، وثقافية، وا 
 

 مشكلة الدراسة: 2.1
تحقيق االستقرار للمؤسسة  هاعتبر الرشاقة االستراتيجية من المفاهيم االدارية الحديثة، التي يتم من خاللت    

على المدى القريب والبعيد، وبما يضمن لها النجاح والتفوق في عالم يتسم بالمتغيرات والمستجدات المستمرة 
سات المختلفة، ومنها االستراتيجية في المؤسهذا يتطلب االستخدام الفاعل واالمثل للرشاقة و والسريعة، 

هلية ومعايشته للواقع الذي تعيشه أهلية الفلسطينية، من واقع عمل الباحث في مؤسسة المؤسسات األ
هلية الفلسطينية من ضعف في الموارد البشرية في المؤسسات وعدم تمكنها من االستجابة المؤسسات األ

  .الى التغيرات السريعة في العالم
عاملة في قطاع  هليةأمؤسسات لمدراء مع ثالث  نتائج المقابالت التي أجرها الباحث كذلك من خاللو    

ن أ، نتائج المقابالت في فلسطين والتي أظهرت األهليةحول أهم المشكالت التي تواجه المؤسسات غزة، 
، في العاملين في المؤسسةتقوية قدرات ومهارات بحاجة الى  يهناك ضعف ملحوظ في الموارد البشرية وه
 في المؤسسة،لوجود مسار وظيفي لكل موظف كذلك االفتقار  جميع المجاالت بما يتالئم مع وظائفهم،

عن الموارد البشرية في وكذلك إطالع الباحث على دراسات سابقة محلية توصي بضرورة إجراء دراسات 
في ظل التغيرات السريعة في الدول  للتمويلضعف  منالمؤسسات األهلية  ةالمؤسسات األهلية، كذلك معانا

كذلك تعاني المؤسسات الفلسطينية من عدم استقرار نتيجة االوضاع التي تمر بها فلسطين، نتيجة و  ،المانحة
الحصار وسياسات االحتالل االسرائيلي لتدمير المؤسسات الفلسطينية، وهذا يتطلب ان يكون لدى المؤسسات 

ة الحركة واالستجابة الى هذه المتغيرات باستخدام اساليب االدارة الحديثة، لضمان موارد بشرية متطورة وسريع
 تنمية الموارد البشريةومن هنا تتركز مشكلة الدراسة في استمرارها في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، 

أداء وظائفه على قادرًا على ، والتي تجعل من العنصر البشري الرشاقة االستراتيجية هوالدور الذي تمارس
أكمل وجه، على إعتبار أنها من أهم متطلبات جودة الخدمات في المؤسسات األهلية الفلسطينية، لذلك كان 
البد من التعرف على دور الرشاقة اإلستراتيجية في تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية، 

 التالي: سالرئي في السؤالتكمن مشكلة الدراسة  وعليه فإن
 

 ؟الفلسطينية األهليةفي تنمية الموارد البشرية في المؤسسات ستراتيجية اإلما دور الرشاقة 
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 وينبثق عن السؤال الرئيس التساؤلت الفرعية التالية:
 ؟الفلسطينية األهليةفي المؤسسات  ستراتيجيةاإلما واقع الرشاقة  •

 ؟الفلسطينية األهليةفي المؤسسات  ما مستوى تنمية الموارد البشرية •

 ؟الفلسطينية األهليةفي المؤسسات  في تنمية الموارد البشريةستراتيجية اإلما عالقة الرشاقة  •

 ؟الفلسطينية األهليةفي المؤسسات  في تنمية الموارد البشريةستراتيجية اإلللرشاقة  أثرهل يوجد  •

بين متوسطات استجابات  ((0.05عند مستوى داللة إحصائية هل توجد فروق ذات دالله  •
تعزي لمتغيرات )الجنس، الفلسطينية  األهليةفي المؤسسات ستراتيجية اإلحول الرشاقة  المبحوثين

 ، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(؟العمر، المؤهل العلمي

بين متوسطات استجابات  ((0.05هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة  •
المبحوثين حول تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية تعزي لمتغيرات )الجنس، 

 العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(؟

 أهداف الدراسة 3.1 
 

 الفلسطينية. األهليةفي المؤسسات  ستراتيجيةاإلالتعرف على واقع الرشاقة  .1

 الفلسطينية. األهليةتحديد مستوى تنمية الموارد البشرية في المؤسسات  .2

 الفلسطينية. األهليةفي تنمية الموارد البشرية في المؤسسات ستراتيجية اإلالرشاقة  عالقةتحديد  .3

 األهليةفي تنمية الموارد البشرية في المؤسسات  ستراتيجيةاإلالرشاقة  أثرتحديد مستوى  .4
 الفلسطينية.

 األهليةفي المؤسسات ستراتيجية اإلالكشف عن الفروق في وجهات نظر المبحوثين حول الرشاقة  .5
 الفلسطينية.

الكشف عن الفروق في وجهات نظر المبحوثين حول تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية  .6
 الفلسطينية.

 

 أهمية الدراسة4.1  
على المؤسسات وهو الرشاقة  واسعكبير و عنصر مهم له تأثير الدراسة في تناول تكمن أهمية     
  ، والذي ُيعد نشاط إداري تمارسه المنظمات للوصول إلى التميز في األداء.ستراتيجيةاإل
 :ولا: األهمية العلمية " النظرية "أ

، ستراتيجيةاإلحول الرشاقة  والمحلية تكمن األهمية العلمية للدراسة مع بداية ظهور الدراسات العربية .1
 اء المكتبة العربية بإضافات جديدة ونوعية.ثر إمما يساعد على 

يمكن ان تكون هذه الدراسة أحد المراجع التي يمكن االستفادة منها كدراسة حديثة تالمس حاجات  .2
 الفلسطينية. األهليةالواقع القائم في المؤسسات 
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 المتوقعة من خالل فتح أفاق لدراسات مستقبلية.تكمن أهمية هذه الدراسة بالفائدة الحالية والمستقبلية  .3
 

 : األهمية العملية " التطبيقية":ثانياا 
 

المؤسسات  وهيلقطاع حيوي وهام ويمثل قاعدة أساسية في فلسطين تمكن أهميتها في استهدافها  .1
 .األهلية ، بهدف رفع مستوى الكفاءة في إدارة المؤسساتاألهلية

األداء وامتالك القدرة على االستجابة السريعة مقترحات لتنمية وتطوير ان تقدم يمكن للدراسة  .2
 والقدرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم، لهذا العصر، برزللتغيرات التي تمثل السمة األ
 لتصل إلى التميز في األداء.  ستراتيجية اإلمن خالل استخدام الرشاقة 

 الفلسطينية. األهليةتطوير الكادر البشري في المؤسسات  .3
 

 متغيرات الدراسة5.1  
 

 ستراتيجية:اإلالمتغير المستقل: الرشاقة  .1

  .(oyedijo,2012 & sherehiy,2008) التكنولوجيا التخطيط، التنظيم،: ابعادها         
 :تنمية الموارد البشرية المتغير التابع: .2

 .(2016مطرية،) سياسات تنمية المسار الوظيفي، سياسات تقييم األداء، ابعادها: سياسات التدريب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( يوضح عالقة المتغيرات المستقلة بالمتغيرات التابعة1.1شكل )
 دراسة كاًل منالمصادر التالية: الرشاقة اإلستراتيجية الباحث باالعتماد على  المصدر: جرد بواسطة

 (oyedijo,2012 & sherehiy,2008) (2016دراسة )مطرية،، الموارد البشرية. 
 

 

 المتغير المستقل

 الرشاقة اإلستراتيجية

 التخطيط-1

 التنظيم-2

 التكنولوجيا-3

 

 التابعالمتغير 
 تنمية الموارد البشرية

 سياسات التدريب-1

سياسات تنمية -2

 المسار الوظيفي

 سياسات تقيم األداء -3



6 

 

 :الدراسة فرضيات 6.1
 

 رضية األولى:الف .1
وتنمية الموارد  بين الرشاقة اإلستراتيجية ((0.05 عند مستوىإحصائية  ةيوجد عالقة ذات دالل    

 البشرية في المؤسسات األهلية.
 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

الموارد البشرية في تنمية و بين التخطيط ((0.05 عند مستوىإحصائية  ةيوجد عالقة ذات دالل -أ
 .المؤسسات األهلية

تنمية الموارد البشرية في و بين التنظيم ((0.05 عند مستوىإحصائية  ةيوجد عالقة ذات دالل -ب
 .المؤسسات األهلية

تنمية الموارد البشرية و بين التكنولوجيا ((0.05 عند مستوىإحصائية  ةيوجد عالقة ذات دالل -ت
 .في المؤسسات األهلية

 الثانية: الفرضية .2
 

 تنمية الموارد البشرية غإفيستراتيجية اإلللرشاقة  ((0.05عند مستوى إحصائية ذو داللة  أثريوجد     
 .في المؤسسات األهلية

 الفرضية الثالثة: .3
 

جابات المبحثوين بين متوسطات إ ((0.05عند مستوى داللة إحصائية توجد فروق ذات دالله    
)الجنس، العمر،  االتية متغيراتلتعزي لاإلستراتيجية في المؤسسات األهلية الفلسطينية، حول الرشاقة 

 المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(.
 

 الفرضية الرابعة: .4
 

جابات المبحثوين بين متوسطات إ ((0.05عند مستوى داللة إحصائية توجد فروق ذات دالله     
)الجنس، العمر،  االتية متغيراتلتعزي ل ،الفلسطينية األهليةفي المؤسسات تنمية الموارد البشرية حول 

 المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(.
 

 حدود الدراسة 7.1
في تنمية الموارد البشرية في  ستراتيجيةاإلاقتصرت الدراسة على دور الرشاقة الحد الموضوعي:   -1

 الفلسطينية. األهليةالمؤسسات 

 .العاملة في قطاع غزةالمحلية  االهلية الجمعياتالدراسة على إجراء  اقتصارتم  الحد المكاني: -2

 .م2017الدراسة عام  إجراءتم  زماني:الحد ال -3
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في المحلية  األهليةالمؤسسات في  ةالمواقع القيادية واإلشرافيالدراسة على  تم إجراء :الحد البشري -4
 .قطاع غزة

 

 :طلحات الدراسةمص 8.1
 

 :الستراتيجيةالرشاقة  -1
تتيحها الفرص البيئية من خالل تخطيط  ىلإاإلدراك والحصول على المزايا  على ستراتيجيةاإلهي القدرة  

 والبعيد الذي يحدث في بيئة األعمال بشكل سريع وفعال وبالشكل المطلوب وتنفيذ التغيير القريب
 .(2008:14،)المعاضيدي

 

  :إجرائياا ويعرفها الباحث،    
تتكيف مع  يالفلسطينية، لك األهلية المؤسساتهي مجموعة الخطوات واإلجراءات والعمليات التي تتخذها 

 .لالستجابة بسرعة لهذه التغيرات إستراتيجيةالتغيرات السريعة التي تحيط بها، وبلورة 
 

 :الموارد البشرية -2

المؤسسة في وقت معين، ويختلف هؤالء األفراد فيما بينهم من حيث مجموعة األفراد والجماعات التي تكون 
تكوينهم، خبرتهم، سلوكهم، اتجاهاتهم، وطموحاتهم، كما يختلفون في وظائفهم ومستوياتهم اإلدارية وفي 

 .(2008:10)الشيخ،مساراتهم الوظيفية
 

 إجرائياا:ويعرفها الباحث،    
 .الفلسطينية األهلية المؤسساتمجموعة األفراد والجماعات العاملة في 

 

 ة الموارد البشرية:تنمي -3
 

من خالل تخطيط واقعي  والمحافظة عليها وتطويرهاستراتيجية اإل اياهاهي عملية تمكين المنظمة من بناء مز 
 .(2013:18،وتدريب مالئم للموارد البشرية)الكاللدة

 

 إجرائياا: ‘ويعرفها الباحث    
الفلسطينية من  األهلية المؤسساتهي جميع اإلجراءات والسياسات والمهام التي تساهم في رفع كفاءة   

 ي جميع المجاالت لتحقيق األهداف.خالل التدريب والتطوير لتحسين األداء ف
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 صعوبات الدراسة 9.1

 الثاني الضفة الفلسطينية.اإلنقسام الفلسطيني وعدم تمكن الباحث من تغطية الدراسة لشطر الوطن  .1

عدم استجابة البعض من عينة الدراسة لتعبئة إستبانة الدراسة، وغياب شعورهم بأهمية تلك اإلستبانة  .2
 وموضوع الدراسة.

ه الباحث صعوبة جقلة المراجع التي تتعلق بالمتغير المستقل وهو الرشاقة االستراتيجية، حيث وا .3
 لك المتغير.في الحصول على بعض المراجع الخاصة بذ

 اإلنقطاع المستمر للتيار الكهربائي نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة. .4

 
 

 ملخص الفصل  
 

تناول الباحث في هذا الفصل اإلطار العام للدراسة فبدأ بالمقدمة المكونة من أربع فقرات، تحدث في    
الفقرة األولي عن الرشاقة اإلستراتيجية وأهميتها، وفي الفقرة الثانية تحدث عن أهمية العنصر البشري في 

، وفي الفقرة الرابعة واألخيرة تحدث عن المؤسسة، وفي الفقرة الثالثة تحدث عن أهمية تنمية الموارد البشرية
األهلية الفلسطينية، ومن المقدمة انبثقت المشكلة البحثية والذي استنتج منها  اتبيئة الدراسة وهى المؤسس

السؤال الرئيس ومنه األسئلة الفرعية، ومن خالل األسئلة الفرعية صاغ الباحث فرضيات الدراسة وأهدافها 
ظهر الباحث المتغيرات المستقلة والتي أهمية العلمية والعملية للدراسة، كما المرجوة ومن ثم توضيح األ

تمثلت في ثالث أبعاد للرشاقة اإلستراتيجية وهي )التخطيط، التنظيم، التكنولوجيا(، والمتغيرات التابعة والتي 
سار الوظيفي، لتنمية الموارد البشرية وهي )سياسات التدريب، سياسات تنمية الم تمثلت في ثالث أبعاد

سياسات تقييم األداء(، وحدد الباحث حدود الدراسة، وهى الحد البشري والمكاني والزماني والموضوعي، وقام 
إلى الصعوبات التي واجهت الباحث  بتعريف المصطلحات الرئيسية التي تناولها عنوان الدراسة، وصوالً 

 خالل إعداد هذه الدراسة.
   

العام للدراسة بالدليل اإلرشادي في كتابة الرسائل الجامعية المعتمد  اء اإلطاروقد التزم الباحث في بن    
 من أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا.
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري للدراسة. 2

 المقدمة 1.2

 المبحث األول: الرشاقة الستراتيجية 2.2

 المبحث الثاني: تنمية الموارد البشرية 3.2

 الفلسطينية األهلية المبحث الثالث: المؤسسات 4.2
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 المقدمة 1.2

تراتيجية وتنمية يهدف هذا الفصل إلى التعرف على اإلطار النظري والمفاهيمي لكاًل من الرشاقة اإلس       

 منهما، وسيتم التعرف التعريفات التي تناولها الباحثون، وأهمية كالً ، وتسليط الضوء على الموارد البشرية

 على نبذة عن المؤسسات األهلية الفلسطينية في قطاع غزة.

ويرى الباحث أن هذا الفصل يزخر بكثير من األدبيات ذات العالقة المفيدة في تحقيق نتائج الدراسة،    

فات والرسائل العلمية في هذا المجال، إضافة إلى تعليقات وذلك نتيجة استعراض العديد من المراجع والمؤل

 نظره، التي عملت على أثراء هذا الفصل. ةالباحث ووج
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 المبحث األول

 الرشاقة الستراتيجية 1.2

 تمهيد 1.1.2

  الرشاقةومصطلح مفهوم  2.1.2

 أهمية الرشاقة الستراتيجية 3.1.2

 للرشاقة الستراتيجيةجة المنظمة أسباب حا 4.1.2

 ابعاد الرشاقة الستراتيجية  5.1.2

 الفرق بين الرشاقة الستراتيجية والمرونة الستراتيجية 6.1.2

 مميزات المنظمات الرشيقة 7.1.2
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 المبحث األول
 الرشاقة الستراتيجية

 تمهيد 1.1.2
القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية وكذلك السرعة إن المؤسسات في هذه األيام بحاجة كبيرة إلى       

في إتخاذ القرارات الصحيحة، في ظل الدرجة العالية من حالة عدم التأكد لظروف البيئة الخارجية المحيطة 
بالمؤسسات، وكذلك البيئة المضربة بشكل مستمر فإن التخطيط اإلستراتيجي بالطرق التقليدية لم يعد يجدي 

(، كذلك يجمع التخاطب اإلجتماعي العالمي المعاصر على أن اإلدارة Abu Radi,2013: 12نفعًا)
اإلستراتيجية الكفؤة والتخطيط اإلستراتيجي الفعال سيكونان العصا السحرية في تحسين أداء القطاع الخاص 
والعام، وخصوصا انه في عصرنا الراهن، تواجه كافة منظمات األعمال سواء كانت عامة أو خاصة، 
تحديات كثيرة نتيجة للتغيرات والتطورات العلمية والتقنية السريعة والمستمرة، وأمام تلك التحديات أوضحت 

(،  7 :2010اإلدارة التقليدية بعملياتها ووسائلها عاجزة عن جعل المنظمة قادرة على المنافسة)القحطاني،
لحديثة التي تمكنها من تجاوز هذه لذلك كان ال بد من هذه المؤسسات أن تستخدم األساليب اإلدارية ا

(، ومن أنجح هذه األساليب اإلدارية هو أسلوب الرشاقة االستراتيجية، حيث 26 2013:العقبات)الصانع،
يعتبر أحد الوسائل المهمة في إدارة هذا التغيير، وستعرض الدراسة اإلطار النظري لمصطلح الرشاقة 

ستراتيجية وابعادها والفرق بينها وبين المصطلحات المشابهة اإلستراتيجية، كما سيناقش أهمية الرشاقة اإل
 لها والخطوات المطلوبة من المؤسسات لتصبح رشيقة استراتيجيًا.

 

   الرشاقةمفهوم  2.1.2
قبل التعرف على مفهوم الرشاقة من الناحية االستراتيجية ال بد من توضيح مفهوم الرشاقة بإطاره       

األدبيات السابقة للمصطلح فقد ُوجد أن بعض الباحثين إستبدلوا مصطلح الرشاقة  العام، فمن خالل مراجعة
 بمصطلح )خفة الحركة(، وفي هذا اإلطار ستُعرض وجهات نظر الباحثين في هذا المفهوم.

( Oxfordهي مصدر رُشَق وتعني الخفة والسرعة في العمل )معجم الرائد(، اما في معجم ) الرشاقة لغة:
 (.Aurdan,2011: 8ة هو القدرة على التحرك السريع والسهل )فمعنى الرشاق

 ولقد عرف كثير من الباحثين مصطلح الرشاقة، وكان لهم وجهات نظر، سُتعرض في الجدول التالي:
 (: يوضح وجهات نظر الباحثين في تعريف مصطلح الرشاقة2.1جدول )

 المصدر التعريف
 Erand & Verma,2008: 32 غير المتوقعةالقدرة على االستجابة السريعة للتغيرات 

 Narasimhan,2006: 443 هي من أنواع المرونة وهي القدرة على األعمال غير المخطط لها.
 Doz & Kosonen, 2008: 43 القدرة على إدارة وتطبيع المعرفة بفاعلية

 عتماد على المصادر المذكورة في الجدولالباحث باإل جرد بواسطةالمصدر 
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يالحظ أن الباحثين إتفقوا على سمات مشتركة في تعريفاتهم، وهي السرعة في االستجابة ورد الفعل     
 السريع والقدرة على مواجهة التغيرات الغير متوقعة سواء كانت من داخل المؤسسة أو من خراجها.

 

 الرشاقة اإلستراتيجيةتعريف  ▪
 

يعد مفهوم الرشاقة اإلستراتيجية من المفاهيم الحديثة في الجانب اإلستراتيجي من علم اإلدارة،          
ويعتبر هذا المفهوم من السمات التي تميز المنظمات المعاصرة لما له من أثر كبير في إبراز المنظمات 

غته اإلستراتيجية مع اتساع وامتالكها للسرعة والدقة في التفوق على منافسيها، ولقد ظهر هذا المفهوم بصب
أفق المنظمات وتطور توجهاتها المستقبلية، من أجل تسليط الضوء على مفهوم الرشاقة اإلستراتيجية سوف 

 :الدراسات السابقة من خالل الجدول التالياذكر بعض التعريفات التي وردت في 
 ةراتيجي(: يوضح وجهات نظر الباحثين في تعريف مصطلح الرشاقة الست2.2) جدول

 المصدر التعريف
القدرة على دعم وقيادة التغيير المفاجئ من أجل االستفادة من الفرص 

 المتاحة في البيئة المتغيرة.
Morgan,2008: 6 

القدرة على اتخاذ قرارات حقيقية في الوقت النموذجي وكما هو مطلوب 
 للبيئة المتغيرة والظروف االستراتيجية.

Brannen & Doz, 2012: 
54 

القدرة على مواجهة التغيرات في بيئة األعمال من خالل تصميم نظام 
جل االستجابة السريعة له أاستراتيجي ذو مرونة عالية للشركة من 

 اطر.خوللتغيرات وعدم التعرض للم
 2014:88،العابدي والموسوي

 عتماد على المصادر المذكورة في الجدولالباحث باإل جرد بواسطةالمصدر:  
من خالل ما تقدم من تعريفات لمفهوم الرشاقة اإلستراتيجية ُيالحظ أن الباحثين إتفقوا في تعريفاتهم و       

على عدة عوامل لتوضيح الرشاقة اإلستراتيجية وهذه العوامل هي إستغالل الفرص المتاحة، اإلستجابة 
نافسين، إيجاد أفكار مبتكرة، السريعة للتطور في البيئة الداخلية والخارجية، االستمرارية في ظل وجود الم

 المرونة بدرجة كبيرة.
 

 أهمية الرشاقة الستراتيجية 3.1.2

ن حالة عدم اإلستقرار وعدم التأكد في البيئة المحيطة بالمؤسسة من السمات المالزمة للمؤسسات إ       
زايدة، والتكنولوجيا المتطورة، وهنا تكمن أهمية الرشاقة اإلستراتيجية في تاليوم، وذلك بسبب المنافسة الم

مواجهة هذا التغير السريع، إذ أنها مطلوب في جانبين األول داخل المؤسسة بهدف فهم الكفاءات األساسية 
ي البيئة وتحديد الحلفاء والمنظمات النظيرة لها، كما أن الرشاقة االستراتيجية هي مفتاح نجاح المنظمات ف

السريعة حيث أنها تمكن المؤسسة من تحقيق الكثير من األهداف بدقة وسرعة، وتساهم في تحسين المركز 
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( أن الرشاقة اإلستراتيجية تمنح الزبن(، ويشير )125 2013:،التنافسي بين المؤسسات)الكبيسي، نوري
العمل بصالحيات واسعة المؤسسة إطار عمل مرن يمكنها من النجاح والتفوق من خالل تمتع فرق 

( فقد رأى أن Ojhaأما ) (،75: 2013الزبن،) وممارسات التخاذ القرارات بدرجات عالية من االستقاللية
الرشاقة االستراتيجية تجسد قدرة المنظمة على إدارة وضبط التغير المستمر فهي تعد المنظمة لقبول التغيير 

زالة الحواجز أمام التغييرمن خالل توليد مجموعة من البدائل وتطوير المه عادة التعبئة والتنظيم وا   )ارات وا 
Ojha,2008:35 أما ،)(Kosonen)  فقد أشارا الى أن الرشاقة االستراتيجية تضفى على المنظمة صفة

الفطنة والمرونة واإلنفتاح على األحداث الجديدة بما يضعها في حال تكون فيه دائمًا مستعدة إلعادة تقييم 
 .(Kosonen, & Doz,2010: 4) السابقة وتغيير اتجاها في ضوء التطورات الجديدةالخيارات 

 
عد إحدى المتطلبات الجوهرية لنجاح المنظمات وضمان بقائها ن الرشاقة اإلستراتيجية تُ أالباحث  يرى      

ستمراريتها وأنها ميزة تنافسية تتجمع بمرور الوقت لتصبح مستدامة لت الك رؤية جيدة كمن المنظمة من إمتتوا 
 لمعرفة موقعها بين المتنافسين.

 

 جة المنظمة للرشاقة الستراتيجيةأسباب حا 4.1.2

نما ألنها تستمر في         إن الكثير من منظمات األعمال تنتهي وتتالشى ليس ألنها ترتكب األخطاء، وا 
(، (Kosonen & Doz2010: 32فعل األمور المعتادة على كونها صحيحة ألمد بعيد، وقد أجاب كاًل من

عند سؤالهم عن مدى حاجة المنظمات اليوم للرشاقة االستراتيجية، بأنه لم يعد أمام المدراء التنفيذين الوقت 
الكافي في إدارة شركاتهم حيث أن مدة خدمتهم تكون أقل، ومطلوب منهم أن يكون أدائهم أعلى بسبب 

وجي في العالم اليوم، ولتجاوز هذا الهجوم الذي تتعرض التغير السريع في البيئة وذلك بسبب التطور التكنول
(. أما Ruth,2008: 30له الشركات وفرق إدارتها فإن الرشاقة االستراتيجية هي المفتاح لتحقيق ذلك)

( فقد أشار إلى أن صعوبة إجراء عمليات التغيير وفقًا للمدخل التقليدي قد حتمت 2011: 20)المعاضيدي،
الرشاقة اإلستراتيجية على إعتبار أنها مدخاًل بدياًل للتعامل مع التغيرات المتسارعة، على المنظمات اعتماد 

( أن بعض المنظمات تمتاز بالكفاءة العالية في مرحلة معينة من دورة حياتها، 2013: 88وبين )الزبن، 
لة إلستمرار هذا وللحفاظ على هذا التفوق والتميز ينبغي عليها إعتماد الرشاقة اإلستراتيجية كوسيلة فعا

 التفوق.
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 بعاد الرشاقة الستراتيجية أ 5.1.2

في إطار البحث عن األبعاد التي تتفاعل فيما بينها لتشكل اإلطار الفكري للرشاقة اإلستراتيجية، وذلك      
في بقاء ، وسعيًا منها لتحقيق أهدافها ذات األهمية الكبيرة المؤسساتالختبار دور الرشاقة االستراتيجية في 

إستمرار المؤسسة في إطار البيئة المتغيرة، فقد ُوجد العديد من أراء الباحثين الذين تناولوا العديد من األبعاد 
مجموعة من األبعاد وهي )التخطيط، والتنظيم، تم قياس الرشاقة االستراتيجية من خالل يخالل دراساتهم وس

 (.Oyedijo,2012والتكنولوجيا(، التي إعتمدت على دراسة)
 

 التخطيطاولا: 
 

نجازها، ضمن بلوغها إلى أهدافها، وذلك ألن التخطيط يساعد        يعد التخطيط ضرورة للقيام باألنشطة وا 
على تحديد األهداف واإلمكانيات البشرية والمادية لتنفيذ األهداف، باإلضافة إلى إنه يساعد في التنسيق بين 

ضرورة حتمية لنجاح أي عمل من األعمال، وهو يختص بتحديد األهداف األعمال والرقابة عليها. وللتخطيط 
دارة في تنفيذ أهداف الخطة  والوسائل، واإلمكانيات المطلوبة لتحقيقها، وتوضيح دور كل فرد وا 

 (.21 : 2011)السعيدي،
 

، وهناك من أحد الوظائف اإلدارية المهمة، كما إنه من مهام القيادات في اإلداراتويعتبر التخطيط       
يعرف التخطيط، بأنه: عملية تتضمن وضع مجموعة من االفتراضات حول الوضع في المستقبل ثم وضع 
خطة تبين األهداف المطلوب الوصول إليها خالل فترة محددة واإلمكانات الواجب توافرها لتحقيق هذه 

 (.95: 1996لنمر وآخرون، األهداف، وكيفية استخدام هذه اإلمكانات بالكفاءة والفاعلية المطلوبة )ا
وينتج عن عملية التخطيط في المنظمة هيكاًل متكاماًل من الخطط تغطى كافة أنشطة المنظمة، لذا فإن 
الخطط تقسم إلى أنواع حسب الغرض منها. وقد استخدم بعض الباحثين بنود في قياس البعد التخطيطي 

الطويل، وضع خطط العمل واألهداف على المدى للرشاقة اإلستراتيجية وهي تحديد األهداف على المدى 
(.. وتمثل الحساسية البيئية Oyedijo,2012: 229القصير، والحساسية البيئية الخارجية والتخطيط المرن )

اقتران اإلستراتيجية بالمتغيرات البيئية، أي التكيف مع بيئة المنظمة، ويسمى هذا ايضاً بالتحليل اإلستراتيجي، 
قة بين متغيرات البيئة من فرص وتهديدات من جهة، ونقاط القوة والضعف في المنظمة والنظر إلى العال

من جهة أخرى، وتخصيص موارد المنظمة وتحويلها إلى حالة فريدة من خالل تحديد القصور النسبي 
لمنافسين والقدرات الداخلية المتاحة للمنظمة، واإلحاطة بالمتغيرات المتوقعة في بيئتها بهدف احتواء أفعال ا

 (.47: 2011وتحركاتهم )المحمدي،
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 ثانياا: التنظيم
 

يكتسب التنظيم أهميته من خالل تأثيره الفعال في نجاح المنظمة، وتحقيق أهدافها وتسهيل أعمالها         
المختلفة وفعالياتها المختلفة باعتباره الوسيلة التي بوساطتها توزع المهمات والمسؤوليات، ويتم تنظيم األقسام 

للمنظمة، وانه يساعد العاملين على العمل سوية إلنجاز األهداف وعلى أساس ذلك فإن المنظمة ال تؤدي 
 (. Stoner et al,2003: 378وظيفتها عندما ال يؤدي جزء أو اكثر وظيفته بالصورة الصحيحة )

لمنظمة، وتفويض السلطات، ومهمة التنظيم هي تعيين المهام والمجموعات لألنشطة داخل كل قسم في ا     
ختيار الموارد في المنظمة) (. ونجد أن هناك خصائص للتنظيم ومنها التخصص عند Daft,2006: 32وا 

: 2011تعيين المهام والمجموعات لألنشطة داخل كل قسم، وتفويض السلطات، واختيار الموارد )المحمدي،
84.) 

ظيمية إلى أنشطة متشابهة متخصصة في حقل معين التخصص هو الدرجة التي يتم فيها تقسيم المهام التن
ومنفصلة عن األنشطة األخرى. وكلما كانت درجة التخصص وطيدة سيؤدي الفرد عدد أكبر من المهام 

 :2008المتنوعة في الوظيفية التي يشغلها. واما إذا كانت الدرجة عالية فسيؤدي عدد أقل من المهام)السالم،
االنسجام بين المهارات والقابليات، والمعارف الخاصة بالوظيفية وشاغلها، وزيادة (، وتساهم في خلق  61

المهارات بسرعة اكثر، وبكلفة تدريبية أقل، واستعمال كفوء للعمل، وتقليل الوقت الخاص 
 (. 94 :2011بالتعلم)المحمدي،

 

يقوم المدير بتفويضها  ويعرف التفويض أيضًا على أنه يمثل نسبة عدد القرارات اإلدارية التي      
(. ويتعين على كل  96 :2011للمستويات اإلدارية األدنى إلى عدد القرارات التي يتخذها بنفسه)المحمدي،

داري كان أن يقوم بالخطوات اآلتية وهي تحديد المسئولية وهى أن يسند إو رئيس في أي مستوى أمدير 
سلطة وتعني أن يمنح للفرد السلطة الالزمة ألداء تلك الفرد مسؤولية أداء واجبات ومهام معينة، وتفويض ال

 (.165: 2006المهام والواجبات، والمساءلة: أن يتقبل الفرد المساءلة عن النتائج. )حريم،
أن عامل موارد النظام الذي يعد مدى قدرة المنظمة في الحصول على الموارد النادرة  اختيار موارد النظام:

هذا العامل على عدة قدرات منها قدرة المنظمة على الحصول من بيئتها على  والقيمة من بيئتها، ويشتمل
الموارد النادرة والقيمة، وقدرات متخذ القرارات في المنظمة على إدراك وتفسير األسبقيات الواقعية في البيئية 

ية والموارد المالية الخارجية وتغيراتها بهدف االستمرار في الحصول على هذه الموارد التي منها الموارد البشر 
 (. 26 :2002والتكنولوجيا )الجعدني، 

 

نما ينظر إلى المنظمات على انها عالقات إ       ن التنظيم وفق هذا العامل ال يتم إهماله أو تجاهله وا 
تساوميه مع بيئتها حول مختلف الموارد النادرة في المنظمة مثل ) التسهيالت المالية، األفكار، الموارد 

 (. 81 :2006( لغرض معالجتها في المنظمة، وتحويلها إلى مخرجات)يوسف، البشرية
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 ثالثاا: التكنولوجيا:
 

مما ال شك فيه أن التكنولوجيا وقدراتها وتطبيقاتها والمهارات المطلوبة فيها قد أسهمت بوصفها إحدى       
األدوات المساعدة لتحسين قدرة المنظمات على امتالك مقومات الرشاقة االستراتيجية بوصفها استجابة 

ير. وهنا يمكن أن يطرح طار بيئة مضطربة شديدة التغيإمناسبة للتغيير الذي تشهده هذه المنظمات في 
ستجابة للتغيير؟ يمكن ان تعتمد ده: كيف يمكن استخدام الرشاقة اإلستراتيجية من أجل اإلتساؤل جوهري مفا

منظمات األعمال أنموذج الرشاقة االستراتيجية بمفاهيمها وأهدافها لتحقيق التهيؤ المسبق وسرعة االستجابة 
عن مجموعة القدرات المنظمة وبخاصة التكنولوجيا منها، والتي تم  لحاالت التغير الظاهرة في بيئتها فضالً 

توظيفها لتحقيق أهدافها في إطار البيئة المتسارعة وفي إطار اإلجابة عن التساؤل المذكور 
( إلى أن تقنية المعلومات تعد الجزء األساس في قدرة Tallon,2007: 6يشير ) (.28:2013آنفا)الصانع،

لقدرة المنظمة على  محدداً  رات السوق واالستجابة لها، وأن التكنولوجيا تعد عامالً المنظمة على كشف متغي
 االستجابة للمخاطر أو الفرص البيئية.

وفي الصناعات التي تكون فيها الرشاقة ضرورية استخدمت التكنولوجيا بوصفها أداة لنقل التصاميم الجديدة 
ه المنظمات ضمن أمد زمني ال يتجاوز أسبوعين من كونها مخططات وأفكار إلى رفوف المخازن في هذ

 (.17: 2011)المعاضيدي،
 

 إن ما سبق يشير بوضوح إلى آليات تحقيق االستفادة من المزايا التي تنتجها الرشاقة بوصفها مدخالً        
من مداخل استجابة منظمات األعمال للتغيير المستند على التكنولوجيا، إذ أنها في الوقت ذاته نعد مسألة 
فنية وفيها يتم التأكيد على أن مرونة تقنية المعلومات تعد من المسائل المفيدة عندما تمتلك منظمة األعمال 

 خيارات المرنة التي تقدمها التكنولوجياالقدرة على تحديد الكيفية والوقت المناسبين لالستفادة من ال
Tallon,2007: 2) وفي إطار ذلك تعد مرونة التكنولوجيا وسيلة مناسبة للتميز االستراتيجي في ،)

المنظمات التي تمارس أعمالها في ظروف قصر دورات حياة المنتجات والتقلب العالي ألذواق الزبائن 
سوف تواجه بارتفاع الكلف األساسية لها نتيجة لحاالت التحول والتقلبات في األسعار، ولكن هذه المنظمات 

 (.18: 2011المتتابعة التي تواجهها )المعاضيدي،
 

ن القدرات الخاصة للتكنولوجيا تسمح للمنظمة القيام بأعمال مختلفة لمواجهة حاالت تغيير ظاهرة في إ     
ستراتيجية المطلوبة ال سيما في حاالت رغبة عن الحاجه إليها لتحقيق الرشاقة اإل بيئتها باستمرار فضالً 

ن رغبة المنظمة بامتالك األبعاد المتعددة للرشاقة أالمنظمة بقيادة الصناعة التي تنتمي إليها، كما 
(. وقد أشار Weill,Et,Al,2002: 37االستراتيجية يستلزم امتالكها تكنولوجيا متكاملة بكل قدراتها)

(Tallon,2007: 6 إلى أن هناك ) مجموعة من المقاييس التي يمكن من خاللها قياس رشاقة المنظمات
على السرعة التي تمارس فيها منظمات األعمال أنشطتها  في مواجهة التغيير البيئي والتي تم تطويرها بناءً 

 ألغراض اإلستجابة السريعة للتغيير في المؤسسة.
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 الفرق بين الرشاقة الستراتيجية والمرونة الستراتيجية 6.1.2
 

يوجد عدم وضوح في التمييز بين مفهوم الرشاقة االستراتيجية وغيره من المفاهيم، وهذا االختالف         
دراك الباحثين لمصطلح  يرجع إلى الترجمة من المصطلحات األجنبية، أو يرجع إلى اختالف في فهم وا 

تيجية، لذلك نرى بعض الباحثين يعد الرشاقة هي نفسها المرونة، ومنهم من يعدها امتداد الرشاقة االسترا
 وجزء من المرونة، والبعض األخر اعتبر ان هناك فرق بين المفهومين من حيث المعني والمضمون.

ياق ( أن الرشاقة تعتبر أكثر قدرة على التغيير في النظام ليتوافق مع سSafari2013: 369فقد أوضح ) 
عمل غير معروف في حين أن المرونة هي القدرة على التغيير في النظام ليتوافق مع سياق عمل معروف 

( أن العديد من الباحثين يعتبر الرشاقة امتداد للمرونة، Sharifi,1999: 18وواضح المعالم، وكان رأي )
أو غير المؤكد وذلك من خالل  وأن دور المرونة في المنظمة هو تمكين النظام من مواجهة التغيير المؤكد

كفاءة وفاعلية أسلوب التغيير في البيئة، ويتضن ذلك التغيير في البيئة الداخلية والخارجية، وأن الرشاقة 
والمرونة يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، بالمرونة هي القدرة على التكيف والبراعة، بينما الرشاقة تتعلق بالسرعة 

ذلك فإن المرونة هي شرط ضروري للرشاقة، كما أن هناك عدد من الباحثين الالزمة للتكيف مع النظام، ل
ن الحدود بين طبيعة المرونة والرشاقة أن هي شرط أساسي لتصبح منظمة األعمال رشيقة، و إيهم أكان ر 

 (.2013:86التزال غير واضحة )الصانع، 
 

أن المرونة والرشاقة بينهم قواسم مشتركة من حيث إدارة التغيير الذي يحدث في البيئة  ويرى الباحث      
المحيطة بالمنظمة، حيث نجد ان المرونة تركز على إدارة التغيير الذي يمكن التنبؤ به فتكون هناك استجابة 

دام طرق إستجابة مبتكرة، مبكرة، في حين أن الرشاقة تركز على إدارة التغيير الذي ال يمكن التنبؤ به بإستخ
وبناًء على ما تقدم يمكن االستنتاج أنه على الرغم من الجهود البحثية التي تسعى للتميز بين هذين 
المصطلحين عن بعضهما، إال أنه من الصعب حقًا التمييز والفصل بينهما، وعليه ُيمكن القول أن الرشاقة 

ن جانب، بالمنظمة الناجحة تجمع بين هذا وذاك سعيًا لتكون اإلستراتيجية هي امتداد للمرونة اإلستراتيجية م
 بنهاية المطاف منظمة رشيقة.

 

  مميزات المنظمات الرشيقة 7.1.2

تستند المنظمة الرشيقة على دمج نظام تكنولوجيا المعلومات، واألفراد والعمليات التجارية داخل        
منظمة منسقة ومرنة قادرة على اإلستجابة بسرعة لألحداث والتغيرات في البيئة، والرشاقة في هذه المنظمات 

يق النجاح من خالل الحصول تعتمد على رد الفعل على التحديات التي تهيمن على بيئة العمل والسعي لتحق
على الحصة السوقية والربحية وجذب الزبائن في األسواق التنافسية، كما أن المنظمات الرشيقة تقيم باستمرار 
أداء الموظفين داخل الحدود التنظيمية، ومن الجدير بالذكر أن المنظمات الرشيقة يجب عليها أن تفكر 

، إنما يجب عليها التفكير في كيفية إستعمال الفرص المحتملة في بشكل أبعد من كيفية التعامل مع التغيرات
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مكانية الحصول على مكانة خاصة آخذًة بعين اإلعتبار قدراتها وكفاءاتها )  ,Apichaبيئة مضطربة، وا 
( الخصائص التي تميز المنظمة الرشيقة عن المنظمة Audran, 2011: 53(، وقد لخص )25 :2012

 تالي:التقليدية في الجدول ال
 

 (: الفرق بين المنظمة التقليدية والرشيقة2.3جدول )
 

 المنظمة الرشيقة المنظمة التقليدية المعيار
 هيكل شبكي ذو شكل أفقي مسطح هرمي / رأسي الهيكل التنظيمي

 تعدد االختصاصات امتالك الخبرة كفاءة الوحدات والفرق 
 المركزي مركزي تدفق المعلومات وصناعة القرار

 التنسيق والتسوية السيطرة والمراقبة المدراء دور
 التكيف، المسئولية، االستقاللية وجود االحترام، الكفاءة نوعية األفراد

 (. (Source: Audran ,2011المصدر: جرد بواسطة الباحث باإلعتماد على المصدر المذكور  
نواع المختلفة من الهياكل توازن األ( السابق أن المنظمات الرشيقة 2.3الباحث من خالل الجدول ) ىوير 

التنظيمية، لكن العديد من المنظمات تفضل األشكال التي تميل إلى أن تكون أقرب إلى الالمركزية، وتعدد 
االتصاالت وتعدد التخصصات، والهدف من كل ذلك هو الوصول إلى منظمة تحارب الجمود، بوجود فريق 

 بصورة جماعية وسريعة.  عمل كفوء ومتعاون ويعتمد اتخاذ القرارات
 

 الملخص
عن مفهوم تحدث النظري للرشاقة اإلستراتيجية فبدأ بالمقدمة، ثم اإلطار  المبحثتناول الباحث في هذا      

الرشاقة اإلستراتيجية، وتناول أهميتها، وتحدث عن أسباب حاجة المنظمة إلى الرشاقة اإلستراتيجية، ثم 
 والتي تمثلت في ثالث أبعاد وهي )التخطيط، التنظيم، التكنولوجيا(،تناول الباحث أبعاد للرشاقة اإلستراتيجية 

مميزات المنظمات  تحدث عننة اإلستراتيجية، وأخيرًا وشرح الباحث الفرق بين الرشاقة اإلستراتيجية والمرو 
 .الرشيقة

 

أهمية الرشاقة اإلستراتيجية للمؤسسة، وكيف ُتساعد المؤسسات في اإلستجابة مما سبق يظهر لنا        
ستمرارها في تقديم الخدمات، بقائها السريعة للتغيرات الداخلية والخارجية، لتحافظ المؤسسة على  وضمان وا 

 .والوصول إلى تحقيق األهداف
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 المبحث الثاني
 تنمية الموارد البشرية

 تمهيد 1.2.2
 

إن ما يحدث في المجتمع العالمي من تطورات يزيد من أهمية تنمية الثروة البشرية كمدخل للتقدم        
خرى وسيبقى هناك بتطوير قدرات وكفاءة اإلنسان، بدون ذلك ال يمكن إستثمار الموارد األ وزيادة اإلهتمام

(، فالعنصر البشري 11:2001عجز واضح في الحصول على مستويات عالية من األداء والجودة)هالل، 
يعد أحد أهم الموارد في المؤسسات المختلفة حيث تعتمد فاعلية جميع موارد المؤسسة على كفاءة العنصر 
البشري في إدارتها، فمن خالل العنصر البشري تتحقق االستفادة الحقيقية من الموارد األخرى من مواد خام 

د المؤسسة، بل العنصر البشري بما لدية من قدرة على التجديد ورأس المال واإلدارة والتسويق وغيرها من موار 
     (.2009: 2واإلبداع، واإلبتكار، والتطوير، يمكنه أن يتغلب على ندرة الموارد األخرى)شتلتوت، 

لذلك إهتم الكثير من علماء اإلدارة والباحثين بإدارة وتنمية الموارد البشرية، التي بدروها تتعامل مع    
البشري باعتباره أهم عناصر اإلنتاج في المنظمة ويعتبر اإلستثمار في الموارد البشرية للمؤسسة العنصر 

من أفضل االستثمارات حيث يحقق الميزة التنافسية التي يصعب على المؤسسات تقليدها )المدهون، 
5:2005.) 

 

 مفهوم التنمية 1.2.2.2
 

يعتبر مفهوم التنمية من المفاهيم العالمية، بإعتباره يهدف إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع، لكي    
 يكتسب القدرة على التطور الذاتي المستمر. 

 مشتقة من النمو، أي إرتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر. التنمية لغة:
 

 مفهوم تنمية الموارد البشرية 2.2.2.2
 

مصطلح تنمية الموارد البشرية وصف المنهج الشامل والمتكامل الذي يعمل على تغيير يتضح من      
المعارف والسلوكيات المرتبطة بالعمل، وذلك من خالل إستخدام إستراتيجيات منظمة وتقنيات متقدمة تساعد 

 األفراد والمنظمات على االستخدام األمثل إلمكانياتها.
ول مفهوم الموارد البشرية، تم تلخيص مجموعة من تعريفات الباحثين وباالطالع على األدبيات التي تتنا

 وعلماء اإلدارة لمصطلح تنمية الموارد البشرية في الجدول التالي:
 

 تنمية الموارد البشرية(: يوضح وجهات نظر الباحثين في تعريف 2.4جدول )
 

 المصدر التعريف
اإلستراتيجية والمحافظة عليها المنظمة من بناء مزاياها عملية تمكين 

 وتطويرها من خالل تخطيط وآقعي وتدريب مالئم للموارد البشرية
 2013:18الكاللدة، 
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مجموعة من األنشطة والجهود اإلدارية التي تسعى لحصول المؤسسة على 
احتياجاتها من الموارد البشرية وتطويرها وتحفيزها والحفاظ عليها من أجل 

 ظيمية بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية.  تحقيق األهداف التن

 2011:15عامر،

دارة وتطوير وتحفيز الناس، بما في ذلك  هي وظيفة تنظيمية تتناول تجنيد وا 
دارة نظم لتعزيز االمتثال التنظيمي مع العمالة وفق  توفير الدعم الوظيفي وا 

 معايير حقوق اإلنسان.

Strandberg,2009 :2 

 الباحث باإلعتماد على المصادر المذكورة في الجدول جرد بواسطة :المصدر
 

أن تنمية الموارد البشرية لها سمات متعددة، وقد اتفق الباحثين عليها، وهي بناء يرى الباحث      
االستراتيجية وتطويرها والتدريب والتحفيز وتأمين الدعم الوظيفي وغيرها، وكل هذا من أجل تحقيق أهداف 

 مستوى من الكفاءة والفاعلية.المنظمة بأعلى 
 

 أهمية تنمية الموارد البشرية 3.2.2.2
 

 اإلصول التي تمتلكها أي مؤسسة، وهي من تنبع أهمية الموارد البشرية في اإلدارة كونها من أهم      
المتميز، ء االجيدة القادرة على األداء والعطعناصر العملية اإلنتاجية فيها وال بد من توفر الكفاءات أهم 

ن وظيفة الموارد البشرية تهدف إلى تحسين درجة المالءمة بين األفراد والوظائف. ولها إوعلى هذا األساس ف
، وتعود تنمية لموارد البشريةاتأثير كبير على جودة األداء، وكافة المتغيرات األخرى ذات العالقة بإدارة 

 والفرد. الموارد البشرية باألهمية على مستوي الدولة والمؤسسة
 

 :(2008:10)أبو زيد،  على مستوى الدولة
 االهتمام بالموارد البشرية يقلل من نزيف الدمغة في الدولة. -1
الموارد البشرية المؤهلة والفاعلة جزء من ثروة الدولة التي تمنحها القدرة على التنافس في المجاالت  -2

 العالمية.
خالل خفضها لقيمة الفاتورة اإلستيرادية وزيادتها العقول البشرية المبتكرة تدعم إقتصاد الدولة من  -3

 لقيمة فاتورة الصادرات.
 

 :(2010:85)عبد الرحمن، المؤسسةعلى مستوى 
جميع أعمال المؤسسات على الموارد البشرية، وأي خلل في هذه الموارد يؤثر سلبًا على  تعتمد -1

 األعمال اأُلخرى.
 يمة الموارد األخرى.وجود موارد بشرية مؤهلة في المؤسسة يزيد من ق -2
 .تنمية الموارد البشرية تؤدي إلى زيادة في اإلنتاج واالقتصاد في النفقات -3
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 :(2008:300)درة والصباغ، الفردعلى مستوى 

 تعمل تنمية الموارد البشرية على تطوير األفراد مما يشبع حاجة لديهم. -1
 خالل تحقيق الرضى النفسي لديهم. اإلهتمام في الموارد البشرية يعود باإلستقرار على العاملين من -2
 تعود تنمية األفراد عليهم بالنفع والفائدة في كل المجاالت، النفسية والمادية والمعنوية. -3

 

مما سبق يؤكد الباحث أن تنمية الموارد البشرية لها أهمية كبيرة في المؤسسة على جميع المستويات 
 أسرع وقت ممكن.في المؤسسة وتجعلها تصل إلى تحقيق أهدافها في 

 

 أهداف تنمية الموارد البشرية 4.2.2.2
 

تعتبر أهداف تنمية الموارد البشرية من الهداف ذات البعد االستراتيجي للمنظمة والتي توافق بين        
أهداف المنظمة طويلة المدى واألهداف قصيرة المدى، والتي تهدف بشكل أساسي إلى زيادة فعالية المنظمة 

إيجاز أهداف تنمية  يمكنك، و من خالل تكوين قوة عمل مستقرة وفعالة قادرة على العمل وراغبة في ذل
 (:2002:18الموارد البشرية بالتالي )السالم وصالح، 

 اإلستفادة القصوى من جهود العاملين وخبرتهم في إنجاز المهام، وفق المعايير المحددة سلفًا. -
 تحقيق إنتماء ووالء األفراد للمنظمة والمحافظة على رغبتهم في العمل. -
 لعاملين على أداء عملهم بصورة جيدة.إيجاد ظروف عمل جيدة تساعد ا -
 دعم فرص حصول العاملين على التقدم والترقي الوظيفي من خالل تأهيلهم لذلك. -
 تحديد احتياجات أفراد المنظمة والعمل على تحقيها لدعم عملية اإلستقرار الوظيفي. -

 

  التدريب 3.2.2

يعتبر العنصر البشري هو المحرك األساسي لجميع نشاطات المنظمات، فهو من المصادر المهمة       
لفاعليتها خاصة عندما يتميز بالمهارات المطلوبة ألداء األعمال المكلف بها، وبحجم هذه األهمية أضحت 

هام الجديدة التي تناط بهم، تنمية الموارد البشرية ضرورة حتمية لتصبح أكثر استعدادًا لقبول متطلبات الم
ويعد التدريب الركيزة األساسية لتنمية الموارد البشرية لذلك فقد إتفقت وجهات نظر جميع كتاب الموارد 
البشرية على أهمية التدريب للمنظمة ويتضح ذلك جليًا من خالل األموال المستثمرة في التدريب 

ي المنظمات من أهم مقومات التنمية التي تعتمدها (، كذلك تعتبر وظيفة التدريب ف 2003:225)الهيتي،
هذه المنظمات في بناء جهاز قادر على مواجهة الضغوطات والتحديات اإلنسانية في الحاضر 

 (.2005:78والمستقبل)المدهون،
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 تعريف التدريب 1.3.2.2
 

دراكها  نمي التصور المتكاملالتدريب هو عملية منظمة هادفة إلثراء المعرفة التي تُ        لجزئيات العمل وا 
كعناصر متفاعلة لتحقيق أهداف كلية، وتنمية المهارات المطلوبة ألداء المهام واالختصاصات بدرجة رفيعة 

الجهد المخطط الذي  ىمن الكفاءة والفعالية، وقد تعددت تعريفات التدريب ولكنها جميعًا تصب في معن
بة األعمال الموكلة إليهم وذلك للوصول إلى زيادة اإلنتاجية يهدف إلى تطوير مهارات األفراد وقدراتهم لمواك
 ي يلخص أهم التعريفات للتدريب.ل(. والجدول التا2013:45مما يسمح بتحقيق الغايات واألهداف )مطر،

 التدريب(: يوضح وجهات نظر الباحثين في تعريف 2.5جدول )
 

 المصدر التعريف
تجاهات العاملين العملية المنظمة إلكساب أو تطوير معارف  ومهارات وا 

 بهدف الوصول إلى األداء المطلوب
 2013:97الكاللدة،

تجاهات الفرد أو المجموعة لتحسين  عملية منظمة مستمرة لتنمية مجاالت وا 
كسابهم الخبرة المنظمة وخلق الفرص المناسبة للتغير في السلوك  األداء وا 

 من خالل توسيع معرفتها وصقل مهارتهم وقدراتهم.

لمبيضين ا
 2012:112واالكلبي،

هو العملية المنظمة التي يتم من خاللها تغيير السلوكيات ومشاعر الموظفين 
 من أجل زيادة وتحسين فعاليتهم وادائهم. 

 2012:326عالقي،

هو نشاط إنساني هدفه العام يركز حول التحسين والتكوين، ويمكن أن ُيمارس 
 منظمة.بأسلوب فردي أو أسلوب جماعي وبصورة 

 2010:89عبد الرحمن،

 الباحث باإلعتماد على المصادر المذكورة في الجدول المصدر: جرد بواسطة
 

بعد إستعراض بعض تعريفات التدريب يعرف الباحث التدريب على أنه: عملية منظمة ومخطط لها   
وفاعلية األعمال  تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات األفراد وتحسين سلوكهم، مما يؤدي الى زيادة كفاءة

 الموكلة لهم للوصل إلى تحقيق األهداف.
 

 أهمية التدريب 2.3.2.2
 

أن للتدريب أهمية عظمي في المنظمة فهو يهدف إلى تنمية القوي البشرية في جميع المستويات       
التنظيمية داخل المنظمة، ويستمد التدريب أهميته من إرتباطه بالعنصر األهم في العملية اإلنتاجية وهو 

عمليًا ال يكفي أي منظمة تريد العنصر البشري، وقد انتبهت المنظمات حديثاً وبشكل كبير ألهمية التدريب، ف
أن تنمو في ظل التنافس والتسارع المتزايد في العصر الحديث أن تكتفي بتعين األفراد المميزين فقط بل البد 
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(، ويعود 2013:26من تبني إستراتيجية لتدريب أفراد المؤسسة لتنمية مهاراتهم وزيادة كفاءتهم)محيرق،
 واألفراد. التدريب باألهمية على مستوي المؤسسة

 

 المؤسسةعلى مستوى اولا: 
 المساعدة في ربط أهداف العاملين بأهداف المنظمة. .1
 المساعدة في خلق إتجاهات إيجابية داخلية وخارجية نحو المنظمة. .2
 المساعدة في إنفتاح المنظمة على المجتمع الخارجي، ووضوح سياساتها العامة. .3
 والتنظيمية المستجدة.مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة  .4
 تطوير أساليب القيادة وترشيد القرارات اإلدارية. .5
 زيادة اإلنتاجية وتطوير الداء التنظيمي. .6

 

 األفرادعلى مستوى ثانياا: 
 المساعدة في تحسين فهمهم للمنظمة واستيعابهم لدورهم فيها. .1
 المساعدة في تحسين قراراتهم وحل مشاكلهم في العمل. .2
 داء وتطوير مهارات اإلتصال بيهم.تطوير الدافعية لأل .3
 رفع الروح المعنوية وزيادة الشعور باألمان. .4
 التأهيل لشغل المناصب القيادية. .5

 

بشكل مباشر في  ُيحسنمما سبق يؤكد الباحث أن التدريب له أهمية كبيرة في المؤسسة، حيث أنه          
المؤسسة والعاملين فيها، ويزرع فيهم الصفات الطيبة من أجل النهوض بالعمل والمؤسسة جودة العمل في 

 هداف المؤسسة والفرد.أمعًا، والوصول الى تحقيق 
   

 أهداف التدريب 3.3.2.2
يعتمد نجاح أي برنامج تدريبي على وجود أهداف واضحة ومحددة، لذا البد من صياغة هذه         

األهداف بشكل واضح كأهم الخطوات في عملية التدريب، حيث أن عملية قياس جدوى التدريب وتقييمه 
 (.2013:32تعتمد اعتمادًا كليًا على وضوح أهدافه)محيرق،

 

 دريباألهداف الرئيسة للت4.3.2.2 
 مجموعة من األهداف وهى كالتالي: (234-2011:235)نوري وكورتل، وقد ذكر     
 األفراد.وتغيير االتجاهات لدى مهارات التنمية  .1
 تنمية الحصيلة المعرفية وتحسين مستوي األداء. .2
 رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة االستقرار في العمل. .3
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 الحاجة الى الرقابة.زيادة الكفاءة اإلنتاجية وتقليل  .4
 خض معدل دوران العمل وتقليل الحوادث. .5

 

 فوائد التدريب 5.3.2.2
فراد وعلى العالقات اإلنسانية والمناخ التنظيمي، فهو على األن للتدريب فوائد كثيرة على المنظمة و إ      

  ليكم الفوائد المتعددة للتدريب:وا  يهدف إلى تنمية القوي البشرية في المنظمة، 
 

 التدريب فـوائد(: يوضح 2.6جدول )
 

 فوائد التدريب لألفراد فوائد التدريب على المنظمة م
فوائد التدريب للعالقات 
اإلنسانية والمناخ 

 التنظيمي

1 
يساعد الفرد على تحسين وزيادة  تحسين ربحية المنظمة.

 فعالية القرارات وحل المشكالت.
تحسين وسائل اإلتصال بين 

 والمجموعات.اإلفراد 

2 
تحسين المهارة والمعرفة في 
يساعد على الثقة بالنفس، وتطور  جميع مستويات المنظمة.

 الذات.

يقدم معلومات حول 
األنظمة والسياسات اإلدارية 

 للمنظمة

3 
تحسين صورة المنظمة 

 وسمعتها الخارجية.
يساعد األفراد على كيفية التعامل 
 مع الصراعات والضغوط واإلحباط.

ينمى اإلحساس بأهمية 
العمل الجماعي وفرق 

 العمل

يساعد على التطوير  4
 التنظيمي

 يرفع من معنويات العاملين يعمق اإلحساس بالرضا الوظيفي.

 يوفر جو من المناخ الجيد يزيد من الدخل االقتصادي للفرد. يساعد على زيادة اإلنتاجية. 5
 (2012:228عالقي،)الباحث باإلعتماد على المصدر: : جرد بواسطة المصدر

 

 التدريب ىمباد 6.3.2.2
أهمية التدريب، ومخططاتها  لال يكفي أن تصدر المنظمات عبارات وتصريحات فضفاضة حو    

للتدريب، بل وأن تضع موضع التنفيذ الفعلي كل اإلمكانيات والجهود المادية والمعنوية، وأن تتوج قبل 
 ذلك هذه الجهود بإقتناع شامل وجاد من اإلدارة العليا للمنظمة.

، عالقي): التاليةن تضافر الجهود إلنجاح السياسات التدريبية يقتضي من المنظمة تحقيق الشرط إ

2012:327-328.) 

 دعم وتأييد اإلدارة العليا ماديًا ومعنويًا. •
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تركز جهود التدريب على حل المشكالت التي تواجه المنظمات وعلى معالجة أوجه  يجب أن •
 القصور في المهارات والسلوكيات، وليس فقط على أهاف زيادة اإلنتاج.

ت التدريبية الفعلية للموظف والمنظمة، وأن تشمل كل يجب أن تلبي البرامج التدريبية اإلحتياجا •
 فئات الموظفين.

يجب أتباع المنهج السليم في إختيار موضوعات التدريب وأن تغطي هذه الموضوعات مختلف  •
 اإلحتياجات والقدرات، وأن تكون فعاًل دافعًا للتغير.

المعلومات المرتدة التي يجب أن تزود البرامج التدريبية القائمين على التدريب بحصيلة من  •
 تسمح بتطوير وتحسين أساليب التدريب.

 

 معوقات التدريب 7.3.2.2
 

التدريب يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات حيث يعتمد عليه في تنمية قدرات ومهارات         
ولكن في الوقت الذي يشكل فيه التدريب ، الموظفين حتى تتمكن المؤسسة من التطور ومواجهة التحديات

وخالل السطور التالية سوف نتعرف على  يواجه الكثير من المعوقات، للمؤسساتأهمية كبيرة بالنسبة 
 .(2011:41)السكارنة،و ،(2016:2)الحياري، بالتدري أهم المشكالت والمعوقات التي تعترض

ويتم عقد الدورات فقط لمجرد استهالك  عدم وجود عالقة وثيقة بين الدورة التدريبية والعمل، •
 الميزانية الخاصة بالتدريب.

 إهمال الجانب العملي من الدورة التدريبية، ويقتصر على الجانب النظري. •
فقدان الموظفين الرغبة في حضور الدورات التدريبية وذلك لعدة أسباب على رأسها عدم رغبتهم  •

 ن وعدم وجود تحفيز من جانب اإلدارة.في تطوير مهاراتهم وقدراتهم والتقدم في الس
عجز المدّرب عن إيصال المعلومات أو تنمية المهارات، لذلك قد تحدث فجوةٌ كبيرة بين الُمدّرب  •

 .والمتدّرب وما تهدف إليه الّدورة الّتدريبية
كتسبوه من معلومات إسوء بيئة العمل؛ حيث تفتقر إلى مساعدة الُمتدّربين على تطبيق ما  •

 .ومهارات
 

 تنمية المسار الوظيفي4.2.2 
 

يعتبر مصطلح تنمية المسار الوظيفي من المصطلحات الحديثة في علم إدارة الموارد البشرية، فقد       
كانت الحياة الوظيفية للفرد في الماضي سهلة وميسرة، يرتقي الفرد في السلم الوظيفي في مسار معروف 

ولكن تضخم المنظمات وتطور أعمالها أدي إلى تعقيد عملية  ومحدد حتى يصل إلى نهاية حياته الوظيفية،
 (.2014:25فهم العاملين لطبيعة مسارهم الوظيفي، وكيفية تطويره وسبل اإلرتقاء في السلم الوظيفي)جودة،
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 تنمية المسار الوظيفيمفهوم  1.4.2.2
هناك عدة تعريفات تناولها الباحثين في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية لمصطلح تنمية المسار       

 الوظيفي، وفي الجدول التالي بعض هذه التعريفات:
 

 تنمية المسار الوظيفي(: يوضح وجهات نظر الباحثين في تعريف 2.7جدول )
 

 المصدر التعريف
عملية مشتركة بين اإلدارة والموظف تتضمن إعداد الفرد لمراحل سير وظيفي 
متصاعدة وتحديد المهارات المطلوبة من عليم وتدريب أو تحديد الوقت الزمني 

 لعبور كل مرحلة. 

 2012:563عالقي،

التحديد المسبق للوظائف والمستويات اإلدارية أو المحطات الوظيفية التي سيشغلها 
الموظف أو العامل أفقيًا أو راسيًا بما يتفق مع قدراته وخصائصه  المدير أو

 الشخصية وطموحاته.

 2011:141الديري،

إحداث توافق وتطابق بين الفرد من جهة، وبين الوظائف التي يشغلها من جهة 
ُأخرى، وذلك بغرض تحقيق أهداف المنظمة في اإلنتاجية، وتحقيق أهداف الفراد 

 في الرضا عن العمل.

 2008:374ماهر، 

 الباحث باالعتماد على المصادر المذكورة في الجدولالمصدر: جرد بواسطة 
 

ويعرفه الباحث أنه: عملية مشتركة بين الموظف واإلدارة، والتي على أساسها يتم تحديد المهارات      
المطلوبة وتحديد الموعد الزمني لسير العاملين، حسب إحتياجات المؤسسة وبما يتالئم مع رغبة العاملين 

 والمؤسسة.
 

 أهمية تنمية المسار الوظيفي 2.4.2.2
 

ُينظر إلى عملية تنمية المسار الوظيفي على أنها من أهم عمليات تنمية الموارد البشرية، فهي تعود       
على المنظمة بعديد من الفوائد، فوجود برنامج مخطط لتنمية المسار الوظيفي للعاملين يساعد في تحقيق 

( بعض النتائج اإليجابية التي 2003:378الفاعلية التنظيمية في تمية الموارد البشرية، ويذكر )المرسي،
 يمكن تحقيقها من تنمية المسار الوظيفي وهي:

 . تحسين القدرة على تشخيص العاملين من ذوي المواهب والعمل على المحافظة عليها.1
 . ضمان توفير الكفاءات المميزة مستقباًل ومقالبة الطموحات الوظيفية لألفراد.2
 افهم المستقبلية وتطوير خطط فعالة للوصول إليها.. تشجيع العاملين على تحديد أهد3
 . الحد من إحتياجات العاملين والتقليل من تقادم العمالة. 4
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 تنمية المسار الوظيفي دافأه3.4.2.2 
 

تعتبر عملية تنمية المسار الوظيفي مصلحة مشتركة بين العاملين والمنظمة، فكل منهما يحقق من      
 خالل هذه العملية مجموعة من األهداف، ويمكن تلخيص هذه األهداف في الجدول التالي:

 

 أهداف بتنمية المسار الوظيفي(: يوضح 2.8جدول )
 

 داف المنظمةـأه داف العاملينـأه م
 تهيئة وتنمية العناصر المناسبة لشغل الوظائف.  وظائف تتناسب مع الخلفية العلمية والعملية. شغل 1
 تهيئة وتعزيز القدرات التنافسية. التدرج الوظيفي بما يحقق الذات. 2
 خلق وتعزيز دافعية ورضى العاملين. تنمية ومواكبة الخبرات والقدرات. 3

4 
اإلجور الحصول على مستوى مناسب من 

 وملحاتها.
تقليل معدل دوران العمالة والتغيب وحوادث 

صابات العمل.  وا 
 زيادة اإلنتاج اإلفادة من فرص الترقية. 5
 تأهيل قيادات مؤهلة، متكاملة المهارات. إشباع الحاجات اإلنسانية األساسية. 6

 (2011:146المصدر: )ديري،المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد على 
 

 مسئولية تنمية المسار الوظيفي 4.4.2.2
عملية تنمية المسار الوظيفي تظافر الجهود بين ثالث جهات أساسية وهي: الفرد نفسه والمدير  تتطلب      

دارة الموارد البشرية في المنظمة، وكل من هذه الجهات عليها دور يجب عليها تأديته بشكل مالئم  المباشر وا 
(، 2008:38ر الوظيفي على الشكل األمثل، وقد ذكر )أبو زيد،حتى تتم عملية تنمية المسا

 ( بعض م هذه المسئوليات وهي:2011:150و)ديري،
 

 هأ. مسئولية الفرد نفس
 عن تنمية مساره الوظيفي ويحدد إهتماماته وتطلعاته وطموحاته. هأن يقتنع بمسئوليت .1
 صياغة األهداف ووضع الخطط الوظيفية والتصرف في ضوئها. .2
مكانيه ومهاراته ومعرفة كيفية تطويرها لتحقيق طموحاته وآماله. التعرف .3  بواقعية على قدراته وا 
 البحث عن المعلومات الوظيفية وكذلك الموارد التي تمكنه .4

 

 المدير التنفيذي. مسئولية ب
 دعم وتأييد خطة تنمية وتطوير الموظفين. .1
 مالحظة المرؤوسين للتعرف على مدى التوافق مع وظائفهم. .2
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 تقديم الدعم للمرؤوسين من خالل توفير النصح والمشورة الفورية عن أدائهم. .3
 صقل مهارات الفرد من خالل تكليفه بمهام نوعية تتناسب مع قدراته. .4

 

 المؤسسة. مسئولية ت
 نظام التخطيط وتنمية المسار الوظيفي.وضع  .1
 تحليل األفراد وتقييم أدائهم وتكوين قاعدة بيانات محدثة عنهم. .2
 دة األفراد على التبصر بذاتهم والتخطيط لمسارتهم.مساع .3
 توفير فرص التدريب والتطوير. .4
 ممارسة بعض الوسائل الخاصة بالمسار الوظيفي مثل النقل والترقية والتدريب وغيرها. .5

 

 خطوات تنمية المسار الوظيفي 5.4.2.2
 

 (:210-2003:211من خالل أربعة خطوات أساسية وهي )عباس، تتم عملية تنمية المسار الوظيفي   
 ويقصد بها تشخيص الميول واإلتجاهات المهنية والسلوكية وتحديد القيم والقدرات الذاتية. تقييم الذات:. 1
ويقصد بها توفير معلومات للعاملين عن إمكانياتهم وقدراتهم ومدى مالئمتها  فحص ودراسة الواقع: .2

 لتنفيذ خطة المنظمة.
 يتم تحديد أهداف الوظيفة المناسبة من خالل ما تم جمعه من معلومات في السابق. . تحديد األهداف:3
طوة انتظام األفراد في برنامج يحدد العاملين كيفية إنجاز أهدافهم المهنية، وتتطلب هذه الخ . تنفيذ الخطة:4

 تدريبي وحلقات دراسية، إضافة إلى ممارسة وظائف ومسؤوليات ومهام متنوعة.
 

 تنمية المسار الوظيفي خصائص 6.4.2.2
 

 :يلي ما (2004:214)أبو بكر،من أهم خصائص تنمية المسار الوظيفي كما ذكرها  
الوظيفي الذي من خالله يرى مستقبلة الوظيفي وعلى ان . يقع على عاتق الفرد أن يرسم لنفسة المسار 1

 يكون ذلك مقرونًا بالصفات والقدرات والمهارات التي تؤهله لذلك.
. يقع على عاتق المنظمة مسؤولية إيجاد الوظيفة المناسبة للفرد وفق قدراته ومهاراته وصفاته، وتهيئة 2

 صفات.مناخ العمل له إلستثمار ما لديه من قدرات ومهارات و 
. يستلزم تخطيط المسارات الوظيفية أن تمارس المنظمة مجموعة من الممارسات التنظيمية واإلدارية في 3

نهاء الخدمة.  مجاالت اإلختيار، والتعيين، والتأهيل، واإلدخال إلى العمل، والتدريب، والترقية، والنقل، وا 
لتحقيق التوافق بين إتجاهات وصفات . العمل من خالل النظم وتكامل جهود كل من الفرد والمنظمة 4

 وقدرات وتوقعات واحتياجات المنظمة وأهدافها.
. إن الهدف العام والمصلحة المشتركة والمحصلة النهائية للتخطيط الفعال للمسارات الوظيفية هو كفاءة 5

 الفرد وبقاء ونمو المنظمة بالعمل في منطقة المصلحة المشتركة.
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 تقييم األداء 5.2.2
 

تعد عملية تقييم األداء من أهم وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية، وهي عملية أساسية لالرتقاء       
باألداء في أي مؤسسة، لذلك تحتاج هذه المؤسسة أن تجري تقييمًا دوريًا ألداء العاملين لإلستفادة منهم 

داء العاملين، وقياس مدى بشكل سليم، كما أن عملية التقييم هي الجانب الساسي في تحليل وتقييم أ
صالحيتهم وكفاءتهم، ويراعى عند تقييم الداء محورين أساسيين، هو الحصول على حقائق وبيانات محددة 
عن أداء عمله، وصفاته الشخصية. ولعل الهدف الرئيس من عملية تقييم الداء هو الحصول على حقائق 

تساعد على تحليل وفهم مستوى األداء الفعلي، وبيانات محددة عن أداء العاملين لوظائفهم، بحيث أنها 
عطائه قيمة معينة ومقارنته مع ما هو مخطط تنفيذه، وكذلك فهم سلوك الفرد من خالل قيامة  وا 

 (.2014:36بوظيفته)مشتهي،
 ولقد تعددت تعريفات الباحثين لتقييم األداء، ويتناول الجدول التالي بعض هذه التعريفات:

 تقييم الداء(: يوضح وجهات نظر الباحثين في تعريف 2.9جدول )

 المصدر التعريف
عملية دورية منظمة، تهدف لقياس السلوك واألداء الوظيفي للعاملين، وتحديد 
االنحرافات عن األهداف السابق وضعها، م خالل المقارنة بين األداء الفعلي 

 والمعايير المحددة مسبقًا وبهدف رفع كفاءة المنظمة.
 2014:59ودة،ج

دوري يبين مستوى أداء الفرد ونوع سلوكه مقارنة مع مهام وواجبات الوظيفة تقرير 
المنوطة به، فهو يساعد المسؤولين على معرفة جوانب الضعف إن وجد وتدعيم 

 جوانب القوة أيضًا.
 2013:74الكاللدة،

ألعمالهم التي مجموعة العمليات المستمرة التي يتم بموجبها قياس إنجازات األفراد 
دراك منهم، مقارنة باألهدا  الموضوعة لهم. فتتم بوعي وا 

 2012:127الدباغ،

نشاط مهم من أنشطة الموارد البشرية الذي يهدف إلى التأكد من أن أداء الفرد 
 لعمله في المنظمة كان بشكل كامل وناجح وفاعل.

 2009:193النداوي،

 مصادر المذكورة في الجدولالمصدر من اعداد الباحث باالعتماد على ال
 

المؤسسة إلى تحسين وتطوير أداء العاملين، من خالل الكشف  تهدف من خالله هو نشاطويعرفه الباحث 
عن نقاط القوة والضعف، بهدف تطوير أداء العاملين وتعزيزه وتطوير قدراتهم، ويقوم بهذه العملية أشخاص 

 مؤهلين لتقييم األداء.
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 األداءأهمية تقييم 1.5.2.2 
حظي موضوع تقييم أداء الموارد البشرية بأهمية واسعة في إطار الفاعلية اإلدارية بصورة عامة، إذ      

إن التقييم من شأنه أن يخلق الجواء اإلدارية القادرة على متابعة األنشطة الجارية في المنظمة، والتحقق 
تهم، وفق معطيات العمل البناء، ولتقييم األداء من مدى التزام األفراد العاملين بإنجاز مسؤولياتهم وواجبا

 (.2014:60أهميتها على مستوى المنظمة، وعلى مستوي المديرين، وعلى مستوى العاملين)جودة،
 

 أهداف تقييم األداء 2.5.2.2
 

مشتركة بين العاملين والمنظمة، وهناك مجموعة من األهداف التي يمكن  أهداف تقييم األداء تعتبر     
و)السالم  (،2012:129(، و)الدباغ،2013:122تحقيقها من خالل تقييم األداء وقد ذكر منها)المحاسنة،

 (، األهداف التالية:2002:103وصالح،
 والتوجيه.يساعد تقيم األداء على تنمية قدرات المديرين في مجال اإلشراف  .1
 تقييم األداء مصمم لمساعدة المدراء على التخطيط وتحسين أداء الموظفين. .2
 يعتبر وسيلة لتنمية العالقات اإلنسانية بين المشرفين والعاملين. .3
 تحقيق الرضا الوظيفي وتحسين مناخ الدافعية. .4
 يساعد في تحديد االحتياجات التدريبية، وتخطيط المسارات الوظيفية بالمنظمة. .5
 اعد المدراء في صنع واتخاذ القرارات، وتحديد الترقيات والمكافآت.يس .6
 يعطي مؤشرات لعلميات االختيار والتعيين في المنظمة. .7

 

 تقييم األداء خطوات 3.5.2.2
 

تعد عملية تقييم األداء عملية مهمة جداً للمؤسسات، يتطلب تنفيذها التخطيط الجيد من قبل المسؤولين       
التقييم، لذلك فانه من الواجب اتباع سلسلة من الخطوات المتتالية للوصول للوضع األمثل في عن عملية 

 هذه العملية، وتتخلص خطوات تقييم الداء في اآلتي:
وهي عملية دراسة وتحديد األعمال المطلوبة تنفيذها، من حيث سياسات  تحديد العمل المطلوب: .1

جراءات التنفيذ، والتعرف على الواجب  (.2008:298ات والمسئوليات )ماهر،وا 
وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات تقييم األداء، فقبل البدء في عملية  :معايير تقييم األداءتحديد . 2

التقييم ال بد من تحديد المعايير والتي تشير إلى مستوى الداء المرغوب به، ويجب أن تكون هذه المعايير 
 .لألداء الفعلي مقارنة بما يجب أن يكون عليه األداء محل اتفاق حتي تكون مقاييس حقيقية

هناك عدة أساليب وطرق تتبع في عملية تقييم األداء، تختلف بإختالف  . تحديد أساليب تقييم األداء:3
 (.2011:330)نوري وكورتل، طبيعة المنظمة
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في هذه الخطوة يتم تنفيذ عملية قياس أداء الموظفين، والتي تختلف المؤسسات من حيث  . تنفيذ التقييم:4
مدة وفترة تقييمها، فبعض المؤسسات تنفذها سنويًا وأخرى في نصف العام، وذلك حسب فلسفة المؤسسة 

 (.2007:190وأهداف التقييم وتكلفته)المغربي،
إن الثمرة الحقيقية من التقييم هو أن يتم تطوير عمل الموظف وتعزيز أدائه، وهذا لن  التغذية الراجعة: .5

 يتم إال من خالل التغذية الراجعة والتي تغذي الموظف بنقاط الضعف ونقاط القوة لدية.
دارة : في هذه الخطوة يفتح باب التظلم للعاملين ويتم اإلستماع لشكواهم ودراستها من قبل اإلإجراء التظلم. 6

 (.2011:330)نوري وكورتل،العليا
 

 تقييم األداء أساليب 5.5.2.2
 

يعتبر األسلوب المتبع في قياس األداء من أهم الوسائل التي تؤدي إلى وجود تقييم أداء عادل        
وشفاف يبني على معايير واضحة، ويقصد بأساليب تقييم األداء باإلجراءات التنفيذية المباشرة لعملية 

وقع أو ترتيب أو درجة تعبر التقييم، أي تلك التي تستخدم لتقييم أداء العاملين بحيث يتم الحصول على م
 (.2013:134عن مستوى أداء العامل في المؤسسة)المحاسنة،

وتشير الدراسات واألبحاث في إدارة الموارد البشرية إلى وجود أساليب مختلفة لتقييم أداء العاملين يمكن   
تبعة في تقييم تصنيفها إلى أساليب تقليدية وأساليب حديثة، والجدول التالي يلخص أهم األساليب الم

 األداء:
 أساليب تقييم األداء(: يوضح 2.10جدول )

 األساليب الحديثة األساليب التقليدية م
 أسلوب التوزيع أو االختيار اإلجباري. أسلوب التدرج البياني. 1
 أسلوب األحداث الحرجة. أسلوب الترتيب البسيط. 2
 أسلوب التقرير المكتوب. أسلوب المقارنة الثنائية. 3
 أسلوب اإلدارة باألهداف. طريقة قوائم المراجعة. 4
 طريقة إدارة الجودة الشاملة لتقييم األداء.  5

 (.2013:135المصدر: )المحاسنة،المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد على 
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 الصعوبات والمشكل التي تواجه تقييم األداء 6.5.2.2
 :(2013:92عملية تقييم األداء يمكن تلخيصها في التالي)الكاللدة،هناك مجموعة من الصعوبات تواجه 

 التحيز من جانب المقيم للعوامل التي يفضلها.  .1
 التساهل أو التشدد في عملية التقييم. .2
 تقييم األفراد حسب تقديراتهم السابقة. .3
همال سلوكهم في باقي  .4  فترة التقييم.التأثر بسلوك األفراد في الفترة الخيرة قبل عملية التقييم وا 
 التحيز الشخصي من المقيم مع أو ضد أحد األفراد. .5

 
 الملخص

انطلق الباحث من خالل تمهيد بسيط، يظهر أهمية الثروة البشرية للمؤسسات التي ترغب بالبقاء،      
 وتسعى للتميز عليها أن تهتم بمواردها البشرية وتعمل على زيادة مهاراتهم وكفاءتهم.

  
عام، ثم التنمية البشرية وفرق بين مفاهيم تنمية الموارد البشرية، تحدث الباحث عن مفهوم التنمية بشكل        

وتحدث عن أهداف تنمية  لى أهمية تنمية الموارد البشرية على مستوى الدولة، والمؤسسة، والفرد،إثم انتقل 
تابع ال شكل المتغيرالتي تُ و  ، تقييم األداء(وهي )التدريب، تنمية المسار الوظيفي الموارد البشرية، وأبعادها

فه، وضرورة وضع برنامج تدريبي متميز اتحدث الباحث عن أهمية التدريب، وأهد كما في هذه الدراسة،
فع قدراته العلمية والعملية، والتدريب وحده ال يكفي لتنمية الموارد البشرية ر ومستمر لإلرتقاء بالكادر البشري و 

حث عن ا، وتحدث البمن أجل االرتقاء به ويكون على قدر من المسؤولية مساره الوظيفي،فال بد من تنمية 
تعمل  المتغيراتبالنسبة للمؤسسة، وكل هذه  هتوأهميتقييم األداء وفوائده في تنمية قدرات الموارد البشرية 

ويرفع  ،ع المستقبلناسب متالمؤسسة وتجعلها تواكب التغيرات السريعة في العالم بما ي كفاءة من أجل رفع
 درجة الميزة التنافسية لها.
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 المبحث الثالث
 المؤسسات األهلية الفلسطينية

 

 تمهيد 1.2.2
 

يعاني قطاع المؤسسات األهلية من عدم وجود خطة تنموية ومجتمعية واضحة ومتفق عليها بين       
األطراف المختلفة ومن ضعف في التنسيق المنظم بينها وخاصة التنسيق مع السلطة الوطنية، كما يعاني 

حة، ولكن تبقي جتماعي عدم ربط عالفتها مع الجهات المانعالقة المجتمع األهلي والضعف اإل من ضعف
جتماعية وتنموية في مجتمعاتنا النامية وذلك لكون إالمؤسسات األهلية لديها القدرة على تقديم خدمات 

 منشغلة بالصراعات والنزاعات السياسية حول السلطة.الحكومات 
يمانها بعجز الحكومات اإلو أما المؤسسات األهلية تستمد قوتها من قوة إيمانها بضرورات التغيير،  سهام في ا 

صناعة التغيير لذلك تجدها تقدم المعونات المادية والعينية والخدماتية، رغم محدودية مقدرتها المالية كما 
أن المؤسسات األهلية وهي تقود عملية التنمية ستكون األكثر رقيبًا ومساعدًا في ذات الوقت للسياسات 

 (.2008:94سن،الحكومية وتحويل بؤرة اهتمامها فيما يهم الصالح العام)مح
 

ونتيجة للظروف التي تمر بها األراضي الفلسطينية، وبالتحديد قطاع غزة، فقط انتشرت المؤسسات     
بشكل كبير، وأصبحت تشرف على كثير من نواحي الحياة التي عجزت الجهات الرسمية على  األهلية

 (2009:1اإلشراف عليها)البحيصي،
 

 تعريف المؤسسات األهلية 2.3.2
 

بعد اإلطالع على الكثير من التعريفات فمن الممكن أن تطلق عدة مسميات على المنظمات األهلية،     
حيث ينطبق عليها جميع التعريفات والخصائص، ومنها على سبيل المثال مؤسسات العمل المجتمعي، 
ح المنظمات غير الربحية، منظمات غير حكومية وغيرها من المسميات، فالبعض يطلق عليها مصطل

المنظمات غير الربحية، أو المنظمات التطوعية الخاصة، أو المنظمات الوسيطة، أو المنظمات الخيرية، 
 (.2012:55ففي الدول العربية وفلسطين يطلق عليه المؤسسات األهلية )زياد،

( من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الصادر عن السلطة الوطنية 2عرفت المادة رقم )    
( الجمعيات أو الهيئات بأنها:" شخصية إعتبارية معنوية تنشأ بموجب 2000( لسنة )1الفلسطينية تحت رقم )

ستهداف جني إاتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون 
 72).:2000الفلسطينية،الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية")الوقائع 

عبارة عن هيئات خاصة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها وال تهدف لتحقيق الربح       
س رأس مال، بل تسعى لتحقيق أغراض علمية أو إجتماعية أو يالمادي وال تكون ملكًا ألحد من الناس، ول

 في أو الديني أو الرياضي ألعضائهاجتماعي أو الثقالإلرتقاء بالمستوى العلمي أو اإل ثقافية
 (.2009:119)درغام،
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ويعرف الباحث المؤسسات األهلية هي مؤسسات مستقلة لها أهداف إنسانية غير ربحية، تسعى لتحقيق     
 التنمية المجتمعية والتخفيف من معاناة السكان الفقراء وااليتام والمعاقين.

  
 أهمية المؤسسات األهلية 3.3.2

األهلية دورًا كبيرًا وفعااًل في مختلف المجتمعات اإلنسانية المعاصرة، من خالل ما  المؤسساتتلعب        
تقدمه من الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية اإلجتماعية، التي يستفيد منها الماليين من الفقراء والمرأة، 

لية في إحداث التغيير اإلجتماعي والسياسي في األه المؤسساتوااليتام، والمعاقين، والمسنين، كما تساهم 
المجتمع، إضافة الى انها مراكز خدمية وعائية تسد الثغرات في أداء السياسات العامة)الحكومية(، كما أنها 

 (.75: 2007تقوم بدور رئيسي في توفير العديد من أوجه الرعاية وبرامج التنمية في المجتمع )أبو النصر،
 

األهلية دورًا رئيسيا في إدارة وتنمية المجتمع الفلسطيني، وتلعب دورًا بارزًا في  لمؤسساتباكذلك يناط      
مية والصحية واالغاثية تعزيز بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه من خالل ما تقدمه من الخدمات التعلي

من النسيج االجتماعي، من جتماعية والتنموية وغيرها، وتعتبر طرفًا محوريًا في العملية التنموية وجزءًا واإل
 حيث حجم ونوع مشاركتها وطبيعتها حيث تغطي العديد من الجوانب المهمة من احتياجات المجتمع

 (.2009:92)المشهراوي،
 

 أهداف المؤسسات األهلية 4.3.2

إن أي مؤسسة تنشأ من أجل تحقيق هدف أو عدة أهداف معينة، ولقد ذكر كثير من الباحثين الكثير    

( وهي 2009:19أهداف المؤسسات األهلية، سوف اذكر األهداف التي تحدث به )أحمد وآخرون،من 

 كتالي:

 سرة على اإلنتاج.مل على توفير فرص عمل، وتشجيع األالع .1

 .المؤسسات األهلية رسم السياسة العامة لنشاط .2

 .المؤسسات األهليةالتنسيق في تقديم الخدمات بين مختلف  .3

 توافق عليها الدولة. المؤسسات األهليةوضع سياسات واضحة لتمويل  .4

 حماية ورعاية األفراد واالسر المحتاجة من خالل تقديم المعوقات المادية والعينية لهم. .5

 تقديم الخدمات الصحية لألفراد المحتاجين من خالل برامج خاصة فيهم. .6
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 األهلية المؤسساتخصائص  5.3.2

يمكن ذكر أهم خصائص المؤسسات األهلية وكذلك المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، حيث        
و مؤسسات دولية ونورد فيما يلي الخصائص سواء كانت مؤسسات محلية أينطبق عليها جميع التعريفات و 
 (:2016:60،عنبرأهم الخصائص التي ذكرها)

لوائح وتعديل هذه ساسي لها، ولها حق تشريع اللكل مؤسسة فلسفة تستمد سياستها من النظام األ -1
 ستلزم األمر بسهولة ويسر أكثر من المؤسسات الحكومية.اللوائح طالما إ

تعتمد الجمعيات والمؤسسات في تمويلها على ما تجمعه من تبرعات وهبات ووصايا، وعلى ما  -2
شتراكات األعضاء، باإلضافة إلى عوائد الخدمات التي تقوم بها، وقد تحصل عليه من إتحصل 

 على تمويل من جهات دولية.  
تقوم المؤسسات والجمعيات على الجهود التطوعية لجماعة من األفراد المهتمين بالخدمة العامة  -3

دارتها في إطار النظام العام والقانون الذي تفرضه الدولة.  يتولون تنظيمها وا 
حتياجات إجمعيات والمؤسسات تنظيمات رسمية تهتم بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة إلشباع ال -4

 المجتمع وتحقيق الرفاهية اإلجتماعية للمواطنين.
 أسلوب العمل في المؤسسات يمتاز بالمرونة حيث تستطيع تعديل نظامها وقواعد العمل فيها. -5
جراء تها وأكثر قدرة على التجديد واإلاتعد الجمعيات والمؤسسات أكثر انطاًل في خدم -6 بتكار وا 

 التجارب لتطوير العمل، وكذلك السرعة والجودة في تقديم الخدمات.
 

 األهلية في قطاع غزة المؤسساتتصنيف وتعداد  6.3.2
 المؤسساتأن عدد  ((2016تظهر إحصائيات المنظمات األهلية الصادرة عن وزارة الداخلية لعام        

حسب قطاع ( صنف 15، تصنفها وزارة الداخلية إلى )مؤسسة( 901األهلية العاملة في قطاع غزة بلغ )
 ء كانت إجتماعية أو ثقافية، أو تعليمية، وغيرها كما يظهر في الجدول التالي:العمل التي تعمل بها سوآ

 

 األهلية العاملة في قطاع غزة حسب قطاع العمل. المؤسسة(: توزيع 11.2) جدول رقم
 

 المؤسساتعدد  قطاع العمل م
 396 إجتماعي 1
 22 بيئي 2
 85 ثقافي 3
 45 تعليمي 4
 17 حقوق اإلنسان 5
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 13 خرجين جامعة 6
 8 الصداقة 7
 45 زراعي 8
 8 سياحة وآثار 9
 59 شباب ورياضة 10
 55 طبي 11
 14 عائلي عشائري 12
 53 المرأة والطفل 13
 32 معاقين 14
 49 نقابي 15

 901 المجموع
 (.2016من اإلدارة العامة والمنظمات غير الحكومة بوزارة الداخلية واألمن الوطني ) األهلية المؤسساتالمصدر: إحصائية 

 

الداخلية ( أن المؤسسات األهلية اإلجتماعية حسب تصنيف وزارة 11.2يظهر الجدول أعاله رقم )     
الفلسطينية، كان لها النصيب األوفر من تعداد المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة، ولعل هذا األمر 

 كان ألهميتها ودورها البارز في المجتمع الفلسطيني لما يعانيه من ويالت االحتالل والحصار، والفقر.
 

 الصعوبات التي تواجه المؤسسات األهلية الفلسطينية 7.3.2
 

 (:2009:78)بدر،(، 2016:70)عنبر،يواجه القطاع األهلي الفلسطيني تحديات وصعوبات كثيرة منها  
عدم اإلدراك الكافي لبعض قيادات العمل األهلي الفلسطيني )إما بحسن نية أو سوء نية( للتغيرات  .1

إجراء السياسية والتنموية الحاصلة على الصعيد الدولي، وما تتطلبه هذه التغيرات من ضرورة 
تغيرات هيكلية على صعيد البني الداخلية للمؤسسات األهلية، لكي تتمكن من لعب دورها الجديد، 

 في تقديم خدمات نوعية ومتميزة ومستدامة للمجتمع المحلي.
عدم اإلدراك المكاني لبعض المؤسسات األهلية الفلسطينية ألهمية التغير واالنفتاح الديمقراطي  .2

جراءات مؤسساتية خشية سيطرة قوى أخرى مكانها أي أنها تحصن وتحمى واحجامها عن القيام بإ
 ستمرار األمر الواقع.فسها من خالل إن

عدم اإلدراك المكاني لبعض المؤسسات األهلية للتغيرات السياسية الهامة الجارية حاليًا وضرورة  .3
 تحولها من مؤسسات إغاثية إلى مؤسسات تنموية.
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الفلسطينية إلى عمليات التطور المؤسسي باعتبارها عملية مفروضة تنظر بعض المؤسسات األهلية 
داري في عمل  من الخارج، وخاصة من قبل الجهات المانحة، بهدف إحداث تغير فكري وبرنامجي وا 

 المؤسسة.
( قد يعيق إلى أبعد 2000لسنة1عدم التنفيذ الدقيق واألمثل )لقانون الجمعيات والهيئات األهلية رقم  .4

التطور المؤسسي والتنظيمي للمؤسسات األهلية، حيث أن هذه المؤسسات غير مستعدة  حد، عمليات
بداء قدر كبيرة من الشفافية والديمقراطية والمسائلة والمحاسبة، بوجود قوانين رجعية ومحافظة، ما إل

لم تضمن حماية كافية من اضطهاد السلطات المركزية، مما يجعل هذه المؤسسات تحجم على 
 الحات داخلية.إجراء إص

هتمام بالكادر البشري لدى تلك المؤسسات أو كذلك عدم سعيها لتطوير برامج الحكومة عدم اإل .5
عتماد تلك المؤسسات األهلية على المشاريع التنفيذية القصيرة محدودة الزمن إالخاصة بها كذلك 

ي مدني المؤسسة وعدم ستقرار مالإوعدم توفر البرامج اإلستراتيجية طويلة األمد، أيضًا عدم وجود 
 وجود تعديل مستقر.

 
 الملخص

أوضح خالله معاناة وظروف المؤسسات األهلية الفلسطينية، ثم تحدث عن تعريف بتمهيد الباحث  بدأ    
الفلسطينية، وتحدث عن  يضابالمؤسسات األهلية وأهميتها في المجتمع الفلسطيني في ظل اإلحتالل لألر 

األهلية الفلسطينية حيث تتمتع بخصائص ممتازة، وتحدث عن تصنيف فها، وخصائص المؤسسات اأهد
وتعدد المؤسسات األهلية الفلسطينية وتعمل هذه المؤسسات في عدة مجاالت منها اإلجتماعية والثقافية 
والصحية والتعليمية وغيرها، وأخيرًا تحدث عن الصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات األهلية الفلسطينية 

 صار واالنقسام الفلسطيني.في ظل الح
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 الثالثالفصل 
 الدراسات السابقة

 

 المقدمة 1.3
 

، وتنمية الموارد ستراتيجية اإلالرشاقة  الدراسات السابقة في مجالي ستعراضيهدف هذا الفصل ال    
البشرية لالستفادة منها في هذه الدراسة، وقد وجد الباحث القليل من الدراسات التي تناولت جانب 

العربية منها ، بينما وجد وفرة من الدراسات التي تناولت الفلسطينية و وخاصة  ستراتيجيةاإلالرشاقة 
جانب تنمية الموارد البشرية، إال أن هذه الدراسات قامت بدراسة الموضوعين من جوانب مختلفة 

طالع الباحث على هذه الدراسات لم يجد أي منها قد البيئة الموجودة فيها، ومن خالل إوحسب 
 األهليةوعالقتها بتنمية الموارد البشرية في المؤسسات  ستراتيجيةاإلاقة تتطرق إلى موضوع الرش

 الفلسطينية.
 

وكان  ، ومن ثم الدراسات العربية( دراسات8وكان عددها ) وسيتناول الباحث الدراسات الفلسطينية    
طبقًا  وسيرتب الدراساتدراسة،  (12وكان عددها ) ومن ثم الدراسات األجنبية ( دراسات،10عددها )

 للتسلسل ألزمني من األحدث الى األقدم.
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 الدراسات الفلسطينية 2.3

:"مدى ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية   وعالقتها بتميز األداء المؤسسي لدى ) م2016.  دراسة )هنية 1
 قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة ".

وعالقتها بتميز األداء المؤسسي  اإلستراتيجية  مدى ممارسة الرشاقة الدراسة إلى التعرف على  هدفت      
وقد استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالختبارات  ،لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة

اإلحصائية  المناسبة الختبار صحة الفرضيات ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة، واستخدم الباحث أسلوب 
لشامل في إجراء الدراسة الميدانية حيث انحصر مجتمع الدراسة في شركات الصناعات الغذائية الحصر ا

( شركة، ولكن تم توزيع 67المسجلة كعضو في اتحاد الصناعات الغذائية في قطاع غزة، والتي بلغ عددها )
ركات مغلقة ال ( ش8( شركات تعبئة االستبانة، ولوجود )4( شركة، وذلك لرفض )55( استبانة على )104)

 %(.100تعمل، كانت نسبة االسترداد )
والتميز في األداء المؤسسي في شركات الصناعات  للرشاقة اإلستراتيجيةممارسة وجاءت النتائج لتؤكد وجود  

%(، 77.75الغذائية كانت بدرجة قوية لكال المتغيرين، فقد بلغ المتوسط النسبي للرشاقة اإلستراتيجية )
 %(.78.65للتميز في األداء المؤسسي ) والمتوسط النسبي

وقد أوصت الدراسة بضرورة ضرورة وجود خطة إستراتيجية شاملة تتسم بالمرونة لشركات الصناعات     
 على الشركات توفير كادر ذو كفاءة عالية، يساعدها في الوصول للتميز في األداء.، وكذلك الغذائية

 

 الستراتيجي في تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة الفلسطينية".(:" دور التخطيط 2016دراسة )لبد،  .2
 

، وتحديد ستراتيجي في وزارة الصحة الفلسطينيةإلالتخطيط اهدفت هذه الدراسة التعرف على دور       
والكشف عن الفروق اإلحصائية  في آراء المبحوثين، تعزى مستوي تنمية الموارد البشرية في الوزارة، 

شخصية، واستخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي، في إجراء الدراسة، وتكون مجتمع الدارسة  لمتغيرات
ذات العالقة بالتخطيط وتنمية الموارد البشرية، في وزارة الصحة الفلسطينية في  تمن العاملين في اإلدارا

أن الباحث قام بإستخدام  ( موظفًا، علمًا 896قطاع غزة، من رئيس شعبة حتى وكيل وزارة والبالغ عددهم )
( استبانة على مجتمع الدراسة وقد 300العينية العشوائية الطبقية حسب المسمى الوظيفي، حيث تم توزيع )

 (.%91.3( استبانة بنسبة )274تم إسترداد)
وقد أوصت الدراسة بضرورة خطيط اإلستراتيجي في وزارة الصحة، وجاءت النتائج لتوكد وجود ضعف في الت

تعزيز ثقافة التخطيط والتطوير لدى العاملين في الوزارة، من خالل اشراك أكبر نسبة ممكنة من اإلدارات 
والموظفين في إعداد الخطط والبرامج، وعدم اقتصار ذلك على اللجان المختصة، وكذلك تكثيف برامج تنمية 
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رة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر االعتماد على وتطوير الموارد البشرية ضمن خطط وبرامج وزا
 االحتياجات التدريبية للموظفين.

 

م(:" عمليات إدارة المعرفة ودورها في تطوير الموارد البشرية في وزارات السلطة 2014دارسة )اللوح، .3
 الفلسطينية في قطاع غزة ".

 

المعرفة متمثلة في إكتساب المعرفة، وتخزين ونقل هدفت هذه الدراسة التعرف على دور عمليات إدارة      
 وتطبيق المعرفة في تطوير الموارد البشرية في وزارات السلطة الفلسطينية بقطاع غزة.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تطبيقه على الوظائف اإلشرافية من رئيس شعبة    
 مفردة. (550لعشوائية حيث بلغت )إلى وكيل وزارة بإستخدام العينة الطبقية ا

وجاءت النتائج لتؤكد وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عمليات أدارة المعرفة، وتطوير الموارد      
البشرية، ووجود ضعف لدى وزارات السلطة الفلسطينية في رصد مبالغ كافية إلكتساب المعرفة، بينما السلطة 

د الندوات لوجود تقبل من قبل الموظفين في نقل ومشاركة المعرفة تعمل على تخزين المعرفة من خالل عق
تطوير آليات اختيار الموارد  بضرورة وقد أوصت الدراسةبداخلها، وكذلك يوجد تخطيط للموارد البشرية، 

رفتهم وخبرتهم البشرية في الوزارة بشفافية ونزاهة، وأن التدريب الذي يحصل عليه الموظفون يزيد من مع
 .م في العملوكفاءته

 

(:" واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العالي وعالقتها بمستوى 2012. دراسة )نعيم،4
 األداء اإلداري".

واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العالي وعالقتها  هدفت هذه الدراسة التعرف على     
بمستوى األداء اإلداري، والكشف عن الفروق اإلحصائية في آراء المبحوثين، تعزى لمتغيرات شخصية، 

وتضمن مجتمع البحث اصحاب المسميات اإلدارية من موظفي  م الباحث المنهج الوصفي التحليلي،واستخدا
(، وكانت العينة كامل مجتمع الدراسة، واستخدم البحث األداة الرئيسية االستبانة وادوات 127وعددهم ) الوزارة

 ( من مجتمع الدراسة.%81( بنسبة )103(، وكان عدد االستبانات المستردة )spssالتحليل بنظام )
كان  ة التربية والتعليم العاليوزار درجة ممارسة العاملين لتنمية الموارد البشرية في وجاءت النتائج لتؤكد    

ضرورة إستحداث إدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارات وتخصيص الموازنات وقد أوصت الدراسة إلى  ،متوسط
عداد وتنفيذ برنامج من الدورات الت وكذلك ضرورة تحديث  خصصية وورشات عمل في هذا المجال،لها، وا 
قد دورات تدريبية في هذا والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لعالوصف الوظيفي والتحليل الوظيفي، 

 المجال.
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(:"دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات 2011دراسة)العالول،. 5
 الفلسطينية بقطاع غزة".

الموارد البشرية األكاديمية في التعرف على دور إدارة المعرفة في تنمية  هدفت هذه الدارسة الى     
، وقد إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وصممت الباحثة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة"

العاملين في الجامعات  ناستبانة من أجل هذا الهدف، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع األكاديميي
-م2009المية، القدس المفتوحة( للعام الدراسي االزهر، األقصى، اإلس)الفلسطينية بقطاع غزة وهى 

( أكاديميًا. وكان أبرز النتائج أن درجة ممارسة العاملين األكاديميين لدور 1309م، والبالغ عددهم )2010
المعرفة في تنمية الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة كان متدني، كذلك وجود فروق ذات 

ممارسة العاملين األكاديميين لدورة إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية  داللة إحصائية لدرجة
دور المعرفة في تنمية الموارد  وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز ي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،ف

 البشرية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 

إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تطوير األداء المؤسساتي في (:"دور 2010دراسة )الطهراوي،. 6
 المنظمات غير الحكومية في غزة".

دور إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تطوير األداء المؤسساتي  هدفت هذه الدراسة التعرف على     
راتيجي لتنمية الموارد البشرية، في المنظمات غير الحكومية في غزة، من خالل دراسة واقع التخطيط االست

ومدى تطورها والتعرف إلى المستوى المهني للقائمين على صياغة ومتابعة وتقييم تلك اإلستراتيجيات، 
( 253وقد ضمت عينة الدراسة ) ري لتطوير األداء لتحقيق األهداف،وتوحيد اتجاه استثمار العنصر البش

البشرية لها دور كبير في تطوير األداء المؤسساتي في المنظمات موظف، ومن أبرز النتائج أن تنمية الموارد 
 غير الحكومية في قطاع غزة.

وقد أوصت الدراسة بضرورة وجود لوائح تنظيمية تقرها السلطة والجهات المختصة، تلزم المنظمات غير    
رد البشرية ودورها في الحكومية بوجود خطة إستراتيجية، وضرورة خلق ثقافة تنظيمية حول أهمية إدارة الموا

 خلق ميزة تنافسية.
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(:"تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم اإلستثمار في العنصر 2009دراسة )شلتوت،. 7
 البشري في وكالة الغوث بقطاع غزة".

 

في العنصر  اإلستثمارستراتيجي لتعظيم إهدفت الدراسة إلى التعرف على تنمية الموارد البشرية كمدخل 
، والتحقق من مدى توظيف إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية وأثرها البشري في وكالة الغوث بقطاع غزة

الفاعل في إعداد الموظف الكفء والماهر والفعال والمدرب والمعد إعداد جيد مبني على أسس عملية. وتم 
ى تحسين األداء العام للمؤسسة ويعمل التعرف على مفهوم اإلستثمار في العنصر البشري الذي يؤدي إل

على تأهيلها لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة تمكنها من تحقيق الريادة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
التحليلي، وضم مجتمع الدراسة جميع العاملين في الوكالة ما بين الدرجة الوظيفية الثامنة والدرجة الوظيفية 

%( من 40( موظف أي ما يعادل)253( موظف، وقد ضمت عينة الدراسة )665)العشرين، والبالغ عددهم 
مجتمع الدراسة. ومن أبرز النتائج وجود سياسة واضحة لتخطيط وتطوير طرق استقطاب الموارد البشرية له 
أثر جيد على تعظيم إستثمار هذه الموارد، كذلك وجود سياسة واضحة لإلختيار والتعين، وأظهرت الدراسة 

 توجد ذات داللة إحصائية في أراء أفراد العينة حول تنمية الموارد البشرية وأثر على تعظيم اإلستثمار أن ال
يعزى للجنس، والحالة االجتماعية، والدرجة الوظيفية، فيما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في أراء 

 د الدورات التدريبة.أفراد العينة يعزى للعمر، عدد سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، وعد
 

(:"واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة في فلسطين وسبل 2008 دراسة )أبو زايد، .8
 تطويره".

هدفت هذه الدراسة الى تقييم واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة في فلسطين وسبل 
الواقع، وتحديد مواطن القوة والضعف في تخطيط إدارة وتنمية الموارد  تطويره، وتحديد الجوانب المختلفة لهذا

 البشرية في هذه المصارف من أجل تطوير إدارة هذه الموارد.
ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبيان أداة للدراسة في االجابة على اسئلة ألقد 

( موظف يعملون في 3764( موظف من أصل )376ة بلغت )الدراسة، وقد تم توزيع االستبانة على عين
 %( من مجتمع الدراسة.10المصارف الفلسطينية، أي نسبة )

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود سياسات وخطط واضحة لتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة     
لة في فلسطين، كما أظهرت في فلسطين، وأن هذه السياسات والخطط تطبق بفاعلية في المصارف العام

وجود تطوير للسياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية، ومواكبة للجديد في علم إدارة الموارد البشرية، كما 
 والعمل على توفيرالطاقم الوظيفي العامل في دوائر الموارد البشرية  ضرورة تعزيز أوصت الدراسة

 وازنات المصارف العاملة في فلسطين.مخصصات مالية لتطوير الموارد البشرية في م
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 الدراسات العربية 3.3

(،"أثر إستراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء األفراد في الجامعات 2015دراسة )سبرينة، .1
 الجزائرية".

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر إستراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء األفراد في الجامعات، معتمدة 
المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم دراسة حالة األساتذة والموظفين واإلداريين على عينة من الجامعات 

( أستاذا وموظفًا 3676البالغ عددهم )( مفردة من مجتمع الدراسة و 524( جامعات والبالغ عددهم )3وعددها )
داريًا، واستخدمت الباحثة اإلستبانة كأداة رئيسية للدراسة، وكان أبرز نتائج الدراسة أن كل من التدريب  وا 
والتعليم التنظيمي والتطوير واإلبداع تمثل إستراتيجيات هامة، تتبناها الجامعات محل الدراسة في تنمية 

داريين، كذلك عدم إهتمام الجامعات محل الدراسة بمقارنة أداء مواردها البشرية من أساتذ ة وموظفين وا 
 الموظفين المتدربين قبل وبعد العملية التدريبية وتقييمه لتحديد مدى فعالية البرامج التدريبية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة بحث الجامعة وتركيزها في تحصيل التغذية الراجعة عن مدى استفادة المدربين 
وعى الجامعة بأهمية التنويع في األدوات النفسية )تحفيز مادي ومعنوي( من البرامج التدريبية، وكذلك ضرورة 

 بهدف مساعدة الموظفين على إظهار قدراتهم والرفع في مؤهالتهم.
م(:"تشخيص مؤشرات الذكاء الستراتيجي لضمان السيادة 2014دراسة )العابدي والموسوي،. 2

 اإلستراتيجية   من خالل خفة الحركة اإلستراتيجية ".
 

إلى تشخيص مؤشرات الذكاء االستراتيجي لضمان السيادة اإلستراتيجية من  هدفت هذه الدراسة      
إلى محاولة تحديد مستوى خفة الحركة اإلستراتيجية للشركة  خالل خفة الحركة اإلستراتيجية، كما هدفت

واختيار العالقة الترابطية من الناحية التطبيقية، والعمل على تجسيدها في اطار العالقة بين الذكاء 
االستراتيجي وخفة الحركة اإلستراتيجية   في السيادة اإلستراتيجية   ولتحقيق هذه األهداف تم اعتماد 

التحليلي، واستخدم الباحث االستبانة أداة أساسية لجمع البيانات، وقد تكونت عينية  النهج الوصفي
( شخص يعمل في هذه الشركة، واستخدم الباحث 310( شخص من الشركة من أصل )88الدراسة من )

 المقابلة الشخصية المقابلة الشخصية أداة أخري لجمع البيانات، وكان من أبرز  نتائج الدراسة أن متغير
خفة الحركة اإلستراتيجية   يمثل استجابة واضحة للشركة حول التكيف واالستجابة للتغيرات في مجال 

 تراتيجيا في تعاملها مع زبائنها.الخدمات المقدمة للزبائن، وهذا ما يجعل الشركة خفيفة اس
فة حركة وقد أوصت الدراسة بضرورة اعتماد الشركة المبحوثة على مؤشرات الذكاء االستراتيجي وخ

 الموارد والعمليات والهياكل في الشركة بما يضمن تحقيق السيادة اإلستراتيجية.
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م(:"أثر خصائص المعلومات اإلستراتيجية في تحقيق الخفة اإلستراتيجية   ودور 2013دراسة )الزبن، 3 .
 القدرات التنافسية كمتغير معدل".

أثر خصائص المعلومات اإلستراتيجية في تحيق الخفة اإلستراتيجية    لى بيانإهدفت هذه الدراسة       
ودور القدرات التنافسية كمتغير معدل في شركة ألبا هاوس في أألردن، وقد تكون مجتمع الدراسة من 
كافة العاملين في الشركة في كل المواقع التابعة لها، أما عينة الدراسة فقد شملت كافة المديرين ورؤساء 

( فردًا، ولتحقيق 72ام ومشرفي اإلنتاج العاملين في الشركة والمواقع التابعة لها والبالغ عددهم )األقس
أهداف الدارسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، استخدم األسلوب التطبيقي لجمع البيانات 

النتائج  ن من أبرزوتحليلها واختبار الفرضيات، وقد استخدم الباحث االستبانة لجمع المعلومات، وكا
أنه يوجد عالقة وأثر لخصائص المعلومات اإلستراتيجية في تحقيق خفة الحركة اإلستراتيجية   لشركة 

 ألبا هاوس األردن، كما أن الشركة تمارس الرشاقة اإلستراتيجية بدرجة قوية.
ذلك للدور وصت الدراسة بضرورة اعتماد المعلومات اإلستراتيجية في شركة ألبا هاوس و أوقد    

اإلستراتيجي لمخرجاته، والمتمثلة بالمعلومات اإلستراتيجية وما تتمتع به هذه المعلومات من خصائص 
 تساهم بشكل كبير في عملية صنع القرار.

 
 

 م(:"أثر محددات الرشاقة اإلستراتيجية   في الفاعلية التنظيمية". 2013دراسة )الصانع، 4 .
 

قياس وبيان أثر محددات الرشاقة اإلستراتيجية كمتغير مستقل هدفت هذه الدراسة إلى       
بأبعادها)التخطيط، التنظيم، واألفراد، والتكنولوجيا( في تحقيق الفعالية التنظيمية بأبعادها، مدى تحيق 
الهدف ، التكيف البيئي، نوعية المخرجات، كتغير تابع في شركة تصنيع األسمنت األردنية، وقد 

المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت اإلستبانة أداة لجمع البيانات، وتكونت عينية استخدمت الباحثة 
الدراسة من الكادر اإلداري المكون من المدراء بدرجات وظيفية متفاوتة ) رئيس مجلس إدارة، مدير 

( فرد، ومن أبرز  63عام، عضو مجلس إدارة، نائب مدير عام، مدير تنفيذي(، حيث بلغ عدد العينة )
ذو داللة إحصائية  للرشاقة اإلستراتيجية   بمتغيراتها  يوجد تأثيرنتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه ال

 في تحقيق الفعالية التنظيمية بمتغيراتها في شركة اإلسمنت.
      أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات فيما يتعلق بتأثير محددات الرشاقة اإلستراتيجية   في وقد       

تحقيق الفاعلية في قطاعات أخرى وتوصية لشركة الفارج أن تكون سباقة في التغيير بداًل من اللجوء إلى 
 أسلوب ردة الفعل، وذلك من أجل التصدي بسرعة وفعالية للتغيرات المعقدة في البيئة.
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    "الحركة اإلستراتيجية( على خفة OODAم(:" تأثير مبادئ حلقة القرار)2013دراسة )الكبيسي ونوري، .5
 

( في خفة OODAهدفت هذه الدراسة إلى تشخيص مستوى عالقة وتأثير مبادئ حلقة القرار )     
الحركة اإلستراتيجية   وقد تم إنتقاء مستشفى مدينة الطب، ومستشفى اليرموك كمجمع للدراسة، ونم 

( طبيب من مستشفى مدينة 26شملت )اختيار األطباء العاملين في أقسام الطوارئ كعينة للبحث، حيث 
( طبيب، وبتطبيق عدد من 53طبيب من اليرموك ، ليبلغ إجمالي مجموع العينة )  (27الطب، و)

األساليب اإلحصائية  توصل الباحث إلى الباحث إلى مجموعة من النتائج كان أبرز ها وجود عالقة 
اإلستراتيجية  ، كما تبين حسب وجهة نظر ارتباط وتأثير واضح لمبادئ حلقة القرار في خفة الحركة 

األطباء في أقسام الطوارئ في المستشفيات التي خضعت للدراسة أن ارتفاع مستويات سرعة التغيير 
في العمليات واألنشطة وردود الفعل السريعة يزيد من خفة الحركة اإلستراتيجية   في أقسام الطوارئ، 

ي إحداث المزيد من خفة الحركة اإلستراتيجية، كما نتج عن وأن التغير الذي يحصل ينعكس إيجابيًا ف
الدراسة أن زيادة مستويات التنوع في تقنيات العمل، والهياكل التنظيمية، والقدرات والموارد البشرية يؤدي 

رشاقة إلى زيادة في رفع مستويات خفة الحركة اإلستراتيجية  ، كما نتج عن الدراسة أن مستوى ممارسة ال
 تيجية   كان ضعيفًا، اإلسترا
وقد أوصت الدراسة أن هناك حاجة واضحة ألن يدرك القائمون على أقسام الطوارئ في مستشفيات     

بغداد لتحفيز سرعة تقديم خدماتهم واالستجابة لألحداث البيئية للتدخل السريع عند الطلب، بما يسمح 
حداث المزيد من التغيرات ا  إليجابيةفي إحداث مزيد من التعزيزات وا 

       

 م(:" قدرات تقنية المعلومات وأثرها في خفة الحركة اإلستراتيجية ".2011دراسة )المعاضيدي،  .6
 

هدفت الدراسة إلى اختبار وتحليل عالقتي االرتباط بين قدرات تكنولوجيا المعلومات واإلستعداد للتغير       
الحركة اإلستراتيجية المتمثلة في )التركيز، والسرعة، اإلستراتيجي القائم على فكرة استثمار فلسفة خفة 

 والمرونة (، التي باتت تفرض نفسها في اآلونة األخيرة بوصفها المدخل المالئم لمواجهة التغيرات البيئية
التي تشهدها المنظمات في إطار ممارستها ألعماله سعيًا لبقائها، وقد تم تنفيذ الجانب التطبيقي من الدراسة 

( مديرًا من مدراء 48ركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية في نينوى، وقد بلغ عدد عينة الدراسة)في الش
(، وكان من أبرز  النتائج 72.9%اإلدارة العليا والوسطى في الشركة، وقد بلغت نسبة اإلسترداد لالستبانة)

يعتمد على خطوات متتابعة  التي توصلت لها الدراسة إن تحقيق خفة الحركة اإلستراتيجية   للمنظمة
ومتسلسلة تؤهلها لالستفادة من المزايا التي تحققها تلك الخفة، كما انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
         قدرات تكنولوجيا المعلومات وقدرات خفة الحركة اإلستراتيجية في الشركة التي طبقت عليها الدراسة، ومن 

تبني المنظمات لخارطة طريق صحيحة إلمتالك خفة الحركة اإلستراتيجية ضرورة بأوصلت الدراسة  وقد
 وعناصرها، لما لها من أثر في تحسين استعداد المنظمة للتغير البيئي بمختلف أشكاله.
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:"قياس دور التدريب في تنمية الموارد البشرية" )دراسة 2009)دراسة )عبد القادر، والحديد،. 7
 الدخل والمبيعات باألردن(.ميدانية على دائرة ضريبة 

 

هذه الدراسة الى تتبع العالقة بين مفهوم التدريب وتنمية الموارد البشرية، حيث ال تعتبر هدفت         
الفائدة من التدريب، هو ضرورة ملحة لتنمية الموارد البشرية، وأن كل منها يعطى اآلخر، ويتوافقان حتى 

 كل منهما اآلخر.التكامل في معظم األحيان، أو قد يكمل 
وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وقد قاما بتطوير إستبانة لقياس دور التدريب في تنمية   

( موظف يعلمون في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 1590الموارد البشرية، وقد تكون مجتمع الدراسة من )
 .( مواظف255) في األردن، فيما كانت عينة الدراسة

وقد أثبت الجانب العلمي من الدراسة في األردن، بأن التدريب يمكنه اإلسهام بفاعلية في تنمية الموارد    
البشرية من خالل عدة جوانب، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات التي تنسجم مع 

ة من النتائج التي تم التوصل فرضياته واهدافه باتجاه توضيح كيفية استفادة الموارد البشرية محل الدراس
إليها، وقد كان من أهم التوصيات ضرورة العمل على زيادة االهتمام بالعمليات التدريبية في المؤسسات من 
أجل تحقيق التطور في األداء الوظيفي للعاملين حيث بينت نتائج الدراسة إلى أن التدريب يؤدي إلى تعزيز 

 ؤدي إلى كفاءة العمل.احتياجاته من مهارات ومقدرات، مما ي
 
 

 ". التنافسية الميزة لتحقيق استراتيجي مدخل البشرية الموارد تنمية: "  2007 )دراسة )بن صوشة. 8
 

 تنمية في اإلستثمار خالل من تنافسية ميزة تحقيق للمنظمات يمكن كيف لتوضيح الدراسة هذه هدفت        

 غير المنظمات واستثنت خاصة أو عامة كانت سواء الربحية المنظمات الدراسة هذه وتناولت البشرية مواردها
 تعظيمها ومداخل التنافسية الميزة على التعرف محاولة خالل من التحليلي المنهج إلى االستناد تم قد. و ةالربحي

 أدوات على التحليل في االعتماد وتم مة،المنظ في البشرية الموارد تنمية أبعاد على والتعرف المنظمة في

، وكان من أبرز النتائج أن الموارد البشرية األداء وتقييم المنفعة وتحليل التكلفة قياس مثل الجزئي االقتصاد
 والتنمية التدريب على اإلنفاق عتبارتحقق الميزة التنافسية بدرجة متوسطة، وقد كان من أهم التوصيات ا

نما تكلفة ليس  وبالتالي التسويق، برامج أو اآلالت في آخر ستثمارإ أي شأن شأنه عائد له استثماري إنفاق وا 

 على يجب، كذلك الحديثة المنظمة في يةاإلستثمار  أو التخطيطية الموازنة في استثماري بند اعتباره يجب
 الكمية للمعايير ووفقا لقيمتها وفقا البشرية الموارد وتقييم البشرية، بالموارد المتعلقة األنشطة قياس المنظمات

 .قيمته ورفع البشري المال رأس على العائد قياس أجل من واالقتصادية،
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(: "تخطيط وتنمية الموارد البشرية كمدخل لرفع كفاءة وفاعلية 2007دراسة )الدعيس،. 9
 المنظمات". دراسة تطبيقية في المنظمات الحكومية في اليمن.

الدراسة إلى التعرف على مدى إتباع المنظمات الحكومية لتخطيط وتنمية الموارد البشرية في إدارة  هدفت
( منظمة من 15تلك الموارد، وقد تكون مجتمع الدراسة من المنظمات التي شملتها الدراسة، وعددها )

( عاماًل، وقد 17579المنظمات الحكومية في العاصمة اليمينية، والتي يصل عدد العاملين فيها إلى )
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واختار الباحث أربع منظمات كبيرة في أمانة العاصمة من حيث 

( 8779عدد العاملين، وكبر حجمها كعينة تمثل المنظمات الحكومية، التي يصل تعداد العاملين فيها )
 عاماًل. 

ارد البشرية داخل هذه المنظمات من شأنه أن يرفع من كفاءة وكان أبرز النتائج ارتفاع كفاءة وفاعلية المو    
رفع كفاءة وفاعلية المنظمات من خالل و  وقد كان من أهم التوصيات ضرورة تعزيزوفاعلية المنظمة ككل، 

إعداد الكوادر اإلدارية والفنية القادرة على اتخاذ القرارات وتطبيق نظام تخطيط وتنمية الموار البشرية في 
 نظمات.هذه الم

 
 
 

(: "معايير قياس كفاءة وفاعلية إستراتيجية إدارة الموارد البشرية 2006دراسة )الحياصات  .10
 وعالقتها باألداء المؤسسي في المؤسسات الصحفية األردنية من وجهة نظر الموظفين".

 

البشرية وعالقتها باألداء إدارة الموارد إستراتيجية معايير قياس كفاءة وفاعلية هدفت الدراسة إلى التعرف إلى 
ت الصحفية األردنية، المتمثلة في تخطيط الموارد البشرية، واإلختيار والتعين، وتقييم المؤسسي في المؤسسا

إشتمل مجتمع الدراسة على المؤسسات الصحفية  عاملين وعالقتها باألداء المؤسسي،أداء العاملين، وتدريب ال
( عاماًل فأكثر 50) حفية تم أخذ المؤسسات التي عدد عامليها( مؤسسة ص21األردنية البالغ عددها )

 .( مؤسسات صحفية4) وتصدر أكثر من صحيفة، وبلغ عددها
توجد عالقة إيجابية بين كفاءة وفعالية إستراتيجيات تخطيط أهمها، توصلت الدراسة إلى مجموعة النتائج   

توجد عالقة إيجابية بين كفاءة وفعالية المؤسسي، و لصحفية األردنية وأدائها الموارد البشرية في المؤسسات ا
وقد كان من أهم صحفية في األردن وأدائها المؤسسي، إستراتيجيات االختيار والتعين في المؤسسات ال

كفاءة وفعالية إستراتيجيات تقييم أداء العاملين في المؤسسات الصحفية في األردن وأدائها  تعزيز التوصيات
 المؤسسي.
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 اسات األجنبيةالدر  4.3

(:" دراسة تأثير العوامل التنظيمية لتنفيذ الرشاقة Dehagi & Navabakhsh, 2014دراسة ). 1
 اإلستراتيجية   في بلدية أصفهان".

 

إلى تحديد العوامل اإلدارية لتنفيذ الرشاقة اإلستراتيجية في بلدية أصفهان، وقد إستخدم  هدفت الدراسة      
( 235الوصفي وكانت عينة الدراسة من مدراء وموظفي اإلدارة العليا، ووزعت )الباحث أسلوب المسح 
استعمال التكنولوجيا لتطبيق و وجود تنسيق بين وحدات البلدية، وكان أبرز النتائج  إستبانة بطريقة عشوائية، 

حترام ان تكون ثقافة المنظمة تستند على الثقة المتضرورة وكان من أهم توصيات الدراسة التقنيات،  بادلة وا 
نشاء قيم مثل ثقافة العمل الجماعي وثقافة التعلم التنظيمي وثقافة التغيير، وثقافة العمل  القائد والموظفين وا 
الفعال، وهذه األنواع من القيم يمكن أن تساعد المنظمات لتصبح أكثر رشاقة، وعالوة على ذلك في 

 قيق السرعة المطلوبة للقضاء عليها.المنظمات الرشيقة يجب أن تحدد جميع العقبات بهدف تح
 

وتأثيرها على القدرات التنافسية في المستشفيات  ستراتيجيةاإل(:"الرشاقة Abu Radi, 2013دراسة ). 2
 األردنية الخاصة".

على القدرات التنافسية في المستشفيات األردنية  ستراتيجية اإلكتشاف تأثير الرشاقة إ إلىهدفت الدراسة       
ستبانة أداة للدراسة، تم تطبيق الدراسة إلا واستخدم الباحثعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليل، إالخاصة، 

ستبانة، وقد أظهرت إ( 233الموزعة) االستباناتعلى المستشفيات الخاصة األردنية في عمان، بلغ عدد 
ومتغيرات القدرة التنافسية، أنه يوجد اختالف في  ستراتيجية اإلقة بين متغيرات الرشاقة النتائج انه يوجد عال

أن المستشفيات الخاصة وكان أبرز النتائج في المستشفيات األردنية،  ستراتيجيةاإلمدى ممارسة الرشاقة 
 األردنية قادرة على خلق القيمة واستعمالها في اختيار زبائنها.

من اجل  ستراتيجيةاإلوصيات الدراسة المستشفيات األردنية الخاصة بممارسة الرشاقة أهم ت وكان من    
 زيادة القدرات التنافسية، كما اوصت بضرورة زيادة سرعة االستجابة من اجل زيادة القدرات التنافسية.

 
 

 اإلستراتيجية "."دراسة أثر التعلم الستراتيجي في الرشاقة (:Idris & AL Rubaie, 2013دراسة). 3
 

اإلستراتيجية في شركة هاوس، التعلم االستراتيجي في الرشاقة  أثر هذه الدراسة إلى إختبار هدفت    
فرد من المدراء ورؤساء  (55وقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة )

( إستبانة، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من 47األقسام والمهندسين ومشرفي اإلنتاج وقد تم إسترداد )
النتائج كان أبرز ها وجود تأثير دال إحصائيًا بين التعلم االستراتيجي والرشاقة اإلستراتيجية في شركة 
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، كما توصلت إلى ان مستوى ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية  في شركة ألبا هاوس كان قويًا البا هاوس
الشركات بضرورة امتالك اليقظة اإلستراتيجية  لتحسين الدراسة أوصى وكان من أهم توصيات جدًا، 

 مستويات الرشاقة اإلستراتيجية   وتحقيق الريادة في مجالها.
 
 

الصناعية في واألداء المتصور في المنشآت  ستراتيجيةاإلتأثير الرشاقة (:"Akanbi,2013دراسة ). 4
 نيجيريا".

 
 

على أداء بعض الشركات في نيجيريا، ولتحقيق  ستراتيجيةاإلهدفت الدارسة إلى معرفة تأثير الرشاقة        
ستبانة أداة للدراسة وقد الا بإستخدامستخدم الباحث أسلوب المسح لجميع فئات العمال أفراد العينية إذلك 

رتباط والتباين، إلختبارات تحليل اا  نحدار المتعدد، و إل( استبانة، واستخدمت الدارسة ا210استرجع منها )
تأثير كبير على أداء الشركات  ستراتيجية اإلالنتائج التي خلصت لها الدراسة أن الرشاقة  أبرز وكان من 

ستباقية لردة إضرورة أن تكون الشركات وكان من أهم توصيات الدراسة ستنادا لهذه النتائج ا  الصناعية، و 
 تي تحدث في بيئة األعمال المعقدة ولتحسين أدائها.الفعل من أجل التصدي للتغيرات ال

 
 

(: "نظرة عامة في التخطيط الستراتيجي ودوره في إدارة الموارد Mostaghim، 2013دراسة ) .5
 البشرية في المؤسسات ".

هذا الدراسة إلى أحد أهم عناصر اإلدارة، وهو التخطيط ووضع عناصر البنية التحتية لعملية  هدفت      
اإلدارة عن طريق تكامل كل الجهود واألنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة. إشترك في هذه الدراسة عدد من 

ستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي عبر الطريقة ا لمسحية في توزيع الباحثين من جمهورية إيران، وا 
 االستبانة، التي شملت جميع العاملين في دائرة التخطيط في المؤسسات الحكومة.

أن عناصر البنية التحلية لعملية اإلدارة يلزمها التـأكد من فاعلية استخدام الموارد،  النتائجومن اهم     
يجاد عالقة واضحة بين وتقوية الروح المعنوية من خالل جعلهم يشاركون في البرامج المختلفة لل مؤسسة، وا 

 اإلدارة المالية والموازنة ووحدة التخطيط للمواد البشرية.
اعتبار العنصر البشري من أهم عوامل النجاح في زيادة اإلنتاجية وكان من أهم توصيات الدراسة     

للمؤسسة، وأن التخطيط االستراتيجي الجيد يزيد ويحسن من كفاءة العنصر البشري، وذلك عن طريق إتخاذ 
 قرارات ببصيرة وحكمة. 
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 واألداء التنافسي في قطاع التصالت في نيجيريا".  ستراتيجيةاإل(:" الرشاقة Oyediji,2012دراسة ) .6
 

واألداء التنافسي في قطاع غزة االتصاالت  ستراتيجيةاإلهدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين الرشاقة 
( شركات نيجيرية تعمل في هذا المجال وقد كانت عينة الدراسة 9في نيجيريا، وتكون مجتمع الدراسة من )

 دارة العليا في كل شركة، وقد استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة.من كافة أعضاء اإل
ن الرشاقة أواألداء التنافسي، و  ستراتيجيةاإلوجود عالقة ذات داللة معنوية بين الرشاقة وكان أبرز النتائج 

داء التنافسي في شركات االتصاالت النيجرية محل الدراسة وبهذا تعتبر الرشاقة ألتؤثر على استراتيجية اإل
باألداء في االهتمام ضرورة وكان من أهم توصيات الدراسة  معامل تنبؤ جيد لألداء التنافسي،ستراتيجية اإل

 شركة االتصاالت للوصول إلى تنافس جيد أمام الشركات اآلخرى. 
 

في   ستراتيجية اإل(:" دراسة المتطلبات التنظيمية الالزمة لتنفيذ الرشاقة (Attafar,et.,2012دراسة. 7
 المنظمات ".

 

في المنظمات بشكل عام،  ستراتيجيةاإللى بيان المتطلبات الالزمة لتنفيذ الرشاقة إهدفت الدراسة       
العينة، ختيار إلعتماد أسلوب العينة العشوائية إنتخاب الصناعية، وقد تم إلوكحالة دراسة في مجموعة ا

ستبانة صالحة إ( 165) إستردادستبانة وتم إ( 200وتكونت من جميع المدراء في الشركة وقد تم توزيع )
ن البنية التحتية لتنفيذ الرشاقة أها أبرز لعملية التحليل وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من 

عوامل وهي عامل تنظيمي ويتضمن الهيكل التنظيمي،  عدةوالكثر أهمية يتم تجميعها في   ستراتيجية اإل
واالستراتيجي، والتكنولوجيا، والثقافة، والعمليات، والعامل الثاني هو العامل اإلداري ويشمل التفكير 

لخطط الخاصة في تنفيذ ا العاملينو  مشاركة اإلدارةضرورة وكان من أهم توصيات الدراسة االستراتيجي، 
  بالرشاقة.

 
 

 في التقنية". ستراتيجيةاإل(:" تطور الرشاقة اإلنتاجية والرشاقة Kettunen,2010دراسة ). 8
 

األعمال وتطوير منهجيات المنتجات في ستراتيجية الطار متكامل إهدفت هذه الدراسة إلى وضع          
ظل ظروف محددة فب بيئات األسواق المعقدة وسريعة التغير، ألن الشركات تحتاج إلى الرشاقة المعلومات 

نه أجد و في فنلندة لكي تطبق عليها هذه الدراسة، حيث أجريت مقابالت شخصية مع المدراء التنفيذين، وقد 
يجابية إماضية وجود جزء من نموذج الدراسة قد تحقق، وهناك أثار مع خبرة الشركات خالل السنوات ال

اعتماد األساليب المتطورة وكان من أهم توصيات الدراسة متوقعة وجدت في العمليات التشغيلية للشركات، 
طويل األمد، والمبادرة بقبول التغير في جميع األقسام ستراتيجية اإلفي تطوير المنتجات من خالل الرشاقة 

 الشركة بداًل من تجنبه. لدى
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 على القدرات التنافسية واألداء المالي". ستراتيجيةاإلالرشاقة  أثر(:" Ojha,2008دراسة) 9.
 

، وكيف على القدرات التنافسية واألداء الماليستراتيجية اإلالرشاقة  أثرهدفت الدراسة إلى معرفة          
، باإلضافة لتأثير ستراتيجيةاإللبناء الكفاءات المطلوبة للحصول على الرشاقة  إستراتيجية عداد إيمكن 
، واستهدفت يضطراب البيئإلعلى األداء التشغيلي والمالي تحت مستويات مختلفة من استراتيجية اإلالرشاقة 

( فقرة، 21ى )ستبانة تحتوي علإهذه الدراسة المنظمات الصناعية في الواليات المتحدة، وقد الباحث بتصميم 
( 60وتكونت عينة الدراسة من المدراء التنفيذيين لهذه المصانع حيث كان لكل قطاع صناعي نصيب )

ن مستوى أالنتائج في هذه الدراسة أبرز ( موظف فما فوق، ومن 100مصنع من المصانع التي لديها)
مفيدة   ستراتيجية اإل، وأن الرشاقة لدى الشركات المبحوثة في الدراسة كان قوياً ستراتيجية اإلممارسة الرشاقة 

ضطرابات البيئية، ولكن ليس عند حالة اإلضطرابات المنخفضة او العالية، ففي إلفي مستويات معتدلة من ا
ن الكفاءة التشغيلية لها أعالية، كما نتج عن الدراسة ستراتيجية اإلستخدام الرشاقة إهذه الحالة تكون تكلفة 
داء المالي ألبا وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة االهتمام، ستراتيجيةاإلعالقة طردية بالرشاقة 
 للمنظمات الصناعية.

 

بين مديري القوى البشرية في كليات  ستراتيجيةاإل"كفاءات اإلدارة  :(Statham، 2006دراسة ). 10
 المجتمع في ولية تكساس األمريكية ".

  ستراتيجية اإلهدفت الدراسة للتعرف على المستويات المتوقعة والحقيقية للكفاءات الضرورية لإلدارة       
الفاعلة بين وجهات نظر كل من مديري القوى البشرية والمديرين التنفيذيين في كليات المجتمع في والية 
تكساس، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي عبر الطريقة المسحية في توزيع االستبانة، التي شملت 

ات المجتمع في والية تكساس، ومن أبرز في كليجميع العاملين في ادارة القوي البشرية والمديرين التنفيذين 
نتائج هذه الدراسة وجود نقص في القوى البشرية في كليات المجتمع في والية تكساس االمريكية لمعالجة 

 الكفاءة في االدارة اإلستراتيجية.
م تفقوا في تقديرهإومدراء القوي البشرية  نالمدراء التنفيذييوكان من أهم توصيات الدراسة توصى      

ستراتيجي لمديري القوى البشرية، على الرغم من أن مدراء القوى إلللكفاءات الضرورية والمتوقعة لألداء ا
 البشرية يعتقدون أن الكفاءة الحقيقية منسجمة مع درجة الكفاءة المطلوبة أو المتوقعة بعكس المدراء التنفيذيين.
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في الموارد البشرية ورأس المال البشري  اإلستثمار"العالقة بين  :(Chu-chen Yeh,2005) دراسة. 11
 وأداء الشركة"

 

في الموارد البشرية، ورأس المال البشري للمنظمة وأداء اإلستثمار هدفت الدراسة إلى شرح العالقة بين      
في الموارد البشرية وأداء الشركة من خالل تأثير وسيط  اإلستثمارالشركة. وتم اقتراح عالقة إيجابية بين 

 الرأسمال البشري للمنظمة.
( من كبار المديرين التنفيذيين في الشركة الموجودة في الواليات المتحدة وتايوان 105تم جمع البيانات من )

نولوجيا، والتصنيع. مثل، قطاع الصناعة والخدمات المهنية، الخدمات المالية، مجال البحث والتطوير، والتك
 وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات.

إيجابي هام على أداء الشركة وله عالقة بالمستوى  أثرفي الموارد البشرية له  اإلستثماروأظهرت النتائج أن  
لمال البشري ومدى مناسبته للمنظمة، والتكامل المرتفع لرأس المال البشري للشركة الذي تم قياسه بكمية رأس ا

أن مستوى أعلى وكان من أهم توصيات الدراسة البشري وخصوصية رأس المال البشري، بين رأس المال 
رتبط بمستوى أعلى من رأس المال البشري، والتكامل بين رأس المال البشري، وخصوصية اإلستثمار إمن 

بعاد األربعة كان متعلق بمستويات أعلى لألاإلستثمار لى من تنمية عأرأس المال البشري، كذلك أن مستوى 
 لرأس المال البشري.

 

   (:" الستجابة لتحديات العولمة: تنمية الموارد البشرية في اليابان"Zhu،2004دراسة ). 12
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على التغيرات في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية في اليابان خالل    
ستجابتها لتحديات العولمة. وقد استخدم الباحث المنهج إالسنوات األولى من القرن الحادي والعشرين، ومدى 

ة بإدارة الموارد البشرية وسياساتها الوصفي التحليلي، وأسلوب الدراسة الميدانية للتعرف على المظاهر المتعلق
م(، كما استكملت إجراءات الدراسة 2001وممارساتها وتطويرها، حيث بدأ الدراسة الميدانية في بداية عام )

( وقد استخدم الباحث أسلوب المقابلة الشخصية لجمع المعلومات 2002سبتمبر)-خالل الفترة من أغسطس
( مستويات حسب عدد الموظفين، وقد 6راسة، حيث صنفها إلى )عن العاملين بالمؤسسات وعى عينة الد

وأظهرت النتائج وجود تحديات مستقبلية في مجال تطوير الموارد البشرية  ( شخص200بلغ حجم العينة )
اليابانية، وأن السياسات والممارسات لتطوير الموارد البشرية لم تصل بعد إلى المستوى الذي وصل إلية 

أوضاع سوق العمل الحديث  أثرتعلى القاعدة المعرفية اقتصاديًا، كذلك  الياباني من حيث اعتمادهاالقتصاد 
ت، في اليابان بالعوامل الداخلية والخارجية، مثل المنافسة في األسواق العالمية، والتغيرات التقنية، واالبتكارا

 من أجل النهوض اية بالتدريب العن وكان من أهم توصيات الدراسة واألوضاع االقتصادية الداخلية،
 المؤسسات.ب
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 التعقيب على الدراسات السابقة 5.3

من خالل االطالع على الدراسات السابقة المتوفرة حول متغيرات الدراسة، يمكننا أن نستنتج أن معظم 
الدراسات قد تناولت المتغيرات بشكل يساعد الدراسة الحالية على وضع إطار نظري ومفاهيمي لكاًل من 

اير التي تناسب بيئة الدراسة وتنمية الموارد البشرية، وكذلك استنتاج األبعاد والمع ستراتيجيةاإلالرشاقة 
 الحالية ومن خالل ما سبق من دراسات يتضح لنا ما يلي:

وما لها من دور   ستراتيجية اإلهدف إلى توضيح أهمية ممارسة الرشاقة معظمها الدراسات السابقة  -
 المنظمة رائدة في أدائها.في جعل  وحيوي مهم وفعال

 لوصفي التحليلي كمنهج لتحليل البيانات.الدراسات السابقة معظمها استخدم المنهج ا  -

ستبانة في جمع البيانات، وبعضها اعتمد على المقابلة إلعتمدت على اإالدراسات السابقة معظمها  -
 الشخصية.

كان هناك تباين في العينة الدراسية في الدراسات السابقة كاًل حسب البيئة التي تم فيها الدراسة،  -
 العينات حسب الفئة المستهدفة من الدراسة.حجام أوكذلك ظهر التباين في 

 

 السابقة: دراساتال أوجه الستفادة من .5

وائد التي حصل عليها الباحث من خالل اطالعه على الدراسات السابقة كانت فهناك مجموعة من ال
 على النحو التالي: 

 التعرف على آخر المستجدات البحثية والعلمية في مجال الدراسة. -1

 وصياغة منهجية الدراسة الحالية. منهجية الدراسات السابقة وتسلسل فقراتهااالستفادة من  -2

 االستفادة والمساعدة في تصميم أداة الدراسة االستبانة وصياغة محاورها. -3

 اء الجانب النظري والفكري للدراسة الحالية.ثر إساهمت في  -4

 للدراسة. المناسبة عينةالاالستفادة في تحديد  -5

 ائي المالئم للدراسة الحالية.حصإلتحديد االسلوب ا  -6
 

 السابقة: دراساتالأوجه اتفاق الدراسة الحالية مع  .6

 تفقت الدارسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في اتباعها المنهج الوصفي التحليلي.إ -1

الدارسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام االستبانة كأداة لقياس متغيرات  تفقتإ -2
 .الدراسة

تي تستهدف أصحاب الوظائف عينة الدراسة ال تفقت الدارسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة فيإ -3
 العليا.
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في األبعاد والمتغيرات الفرعية، حيث اتقفت في أبعاد تفقت الدارسة الحالية مع بعض الدراسات إ -4
(، في sherehiy,2008(، ودراسة)oyedijo,2012في كاًل من دراسة )  ستراتيجية اإلالرشاقة 

، (2016لبد،تفقت في أبعاد تنمية الموارد البشرية مع دراسة كاًل من دراسة )إ حين
 .(2007(، ودراسة)بن صوشة،2012ودراسة)نعيم،

 

 السابقة: دراساتالأوجه اختالف الدراسة الحالية مع  .7
 

 ختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مشكلة الدراسة.إ -1

 فرضيات الدراسة. الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيختلفت إ -2

ختارت الدارسة الحالية بيئة إبيئة الدراسة حيث  ختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيإ -3
 واستهدفت الجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة. األهليةالمؤسسات 

 

  السابقة: دراساتالما تميزت به الدراسة الحالية عن  .8
 

تعد الدراسة الحالية ذات منظور أكاديمي واستراتيجي حديث المحتوي الفكري، وذلك لقلة التوجهات 
، ولدورها الهام في مواكبة األحداث ستراتيجيةاإلالبحثية المحلية والعربية حول موضوع الرشاقة 

عن غيرها من الدراسات والتطورات السريعة، وعليه يمكن تلخيص إسهامات وما يميز هذه الدراسة 
 ي:السابقة التال

وتأثيرها على ستراتيجية اإلأظهرت الدراسة الحالية اإلسهامات الفكرية الحديثة في مجالي الرشاقة  -1
 الموارد البشرية.

وتنمية الموارد ستراتيجية اإلتميزت الدراسة الحالية بإطار نظري يحتوي على مفهومي الرشاقة  -2
 ين من االستفادة بشكل كبير من الدراسة.البشرية، مما يساعد الباحث

 حاولت الدارسة الحالية إكمال الجهود البحثية التي قامت بها الدراسات السابقة. -3

وتنمية الموارد البشرية في  ستراتيجيةاإلتميزت الدراسة الحالية بربطها بين مفهومي الرشاقة  -4
 .الفلسطينية األهليةالمؤسسات 

نها تناولت أتميزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات على المستوى المحلي من حيث  -5
نها تعتبر األولى من نوعها على حد علم الباحث التي تربط بين الرشاقة أ، حيث األهليةالمؤسسات 

 الفلسطينية. األهليةوتنمية الموارد البشرية في المؤسسات   ستراتيجية اإل
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 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية 6.3

 بين الدراسات السابقة والدارسة الحاليةالفجوة البحثية ( مصفوفة 3.1جدول رقم )

 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
ركزت الدراسات السابقة على 

، وأبعاد، أثردراسة عالقة، و 
  ستراتيجية اإلالرشاقة 
  ستراتيجية اإلالحساسية  •

وضوح الرؤيا  •
  ستراتيجية اإل

  ستراتيجية اإلاألهداف  •

 سرعة االستجابة •

 
 

لم تهتم الدراسات السابقة 
  ستراتيجية اإلبدور الرشاقة 

 .في تنمية الموارد البشرية

 
 

تم التركيز في الدراسة الحالية 
 اإلستراتيجية،على دور الرشاقة 

 وتنمية الموارد البشرية.

أجريت الدراسات السابقة على 
قطاعات معينة وخاصة 
المؤسسات الربحية وليس 

 الخيرية.

لم تركز الدراسات السابقة 
على المؤسسات األهلية 

 .الفلسطينية

سوف تجري الدراسة الحالية 
العاملة  المؤسسات األهليةعلى 

 في قطاع غزة.

السابقة على  أجريت الدراسات
 عينات مختلفة منها:

 الصحة قطاع -
 شركات تجارية-
 قطاع الصناعة-

 شركات االتصاالت

 

لم تركز الدراسات السابقة 
أصحاب القرار في على 

 األهليةالمؤسسات 
 الفلسطينية.

 

ركزت الدراسة الحالية على 
    المؤسساتأصحاب القرار في 

وهم مجلس االدارة،  األهلية
والمدراء التنفيذين، ورؤساء 

 االقسام.
 

 الباحث بناًء على الدراسات السابقة بواسطةجرد المصدر: 
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 عــرابــل الــالفص

 واإلجـراءاتة ـيـهجـمنال .4

 
 تمهيد 1.4

 منهج الدراسة 2.4

 مجتمع الدراسة 3.4

 عينة الدراسة 4.4

 أدوات الدراسة 5.4

 (اإلستبانةأداة الدراسة )صدق  6.4

 (اإلستبانةأداة الدراسة )ثبات  7.4

 األساليب اإلحصائية المستخدمة 8.4

 خطوات بناء الدراسة 9.4

 اختبار توزيع البيانات 10.4
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 عــرابــل الــالفص
 واإلجـراءاتة ـيـهجـمنال

 تمهيد1.4
 

ســـتراتيجية في تنمية الموارد البشـــرية في المؤســـســـات التعرف على دور الرشـــاقة اإلتهدف هذه الدراســـة إلى 
تباعها، من حيث منهج الدراســــــة، إيتناول هذا الفصــــــل منهجية الدراســــــة التي تم الفلســــــطينية بقطاع غزة، و 

ومجتمع الدراســـــــة، وعينة الدراســـــــة، وأداة الدراســـــــة، وصـــــــدق االســـــــتبانة، وثباتها، واألســـــــاليب اإلحصـــــــائية 
 ختبار توزيع البيانات.ا  راء الدراسة، ومصادر البيانات، و المستخدمة، وخطوات إج

 

 منهج الدراسة 2.4
 

عتماد المنهج الوصـــــفي التحليلي، والذي يعتمد على دراســـــة الظاهرة كما توجد إتم لتحقيق أهداف الدارســـــة 
، كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع وكمياً  كيفياً  ، ويعبر عنها تعبيراً دقيقاً  في الواقع، ويهتم بوصــفها وصــفاً 

يل ها المختلفة، بل يتعدى ذلك إلى التحلســــتقصــــاء مظاهرها وعالقاتإلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل المع
يبني عليها التصــور المقترح بحيث يزيد بها رصــيد المعرفة عن  ســتنتاجاتإوالربط والتفســير، للوصــول إلى 

 الموضوع، وقد إستخدم الباحث مصدرين اساسين في البيانات:
دور الرشـــــــــــــاقة ســـــــــــــتبانة(، وذلك للتعرف على لدراســـــــــــــة )اإلوتتمثل في أداة ا البيانات الرئيســــــــة: .1

 .اإلستراتيجية في تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية
: وتتمثل في الدراســـــــــــات واألدبيات الســـــــــــابقة، وما تحويه المكتبات من دراســـــــــــات البيانات الثانوية .2

 وأبحاث وكتب ومراجع في مجال الدراسة.
 

 مجتمع الدراسة 3.4
 

المحلية العاملة في قطاع غزة والمسجلة لدى وزارة الداخلية األهلية  اتالمؤسسيتكون مجتمع الدراسة من 
التي بلغ  المؤسساتوهي مجتمع الدراسة، وتم إجراء الدراسة على  ،مؤسسة (901الفلسطينية، وعددها )

( 78، وبلغ عددها )( شيكل700.000وميزانيتها السنوية ال تقل عن ) ،فما فوق نموظفي (5)عدد موظفيها 
 .مؤسسة

 

 عينة الدراسة: 4.4
 

 عينة الدراسة الستطالعية .1
الوظائف اإلشرافية  أعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب( من 30مكونة من عدد ) استطالعية عينة تم اختيار

 ، وذلك للتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة.بقطاع غزة الفلسطينية األهلية المؤسساتفي 
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 عينة الدراسة الفعلية: .2
توزيع ثالث وتم ، مؤسسة( 78والتي بلغ عددها ) ،على العينة الممثلة لمجتمع الدراسةجري تطبيق الدراسة 

عضو مجلس )أصحاب الوظائف اإلشرافية أعضاء مجلس اإلدارة و  ، يقوم بتعبئتهامؤسسةستبانات لكل إ
أي ، نظرًا لصغر حجم العينة ،الشامل الحصر أسلوبعتماد إوتم  ،في المؤسسةمدير، رئيس قسم( إدارة، 

ستبانة إ (15)وتم فقد  ،%(93.6) بنسبة استبانة (219)وتم استرجاع ستبانة، إ (234)عدد  أنه تم توزيع
 .التعبئة بسبب عدم موافقة المؤسسات على ،(%6.4بنسبة ) عهااجلم يتم استر 

 

 :ةول التالياويتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الجد
 (1.4جدول رقم )

 الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
 النسبة المئوية % العدد الجنس م
 58.0 127 ذكر 1
 42.0 92 أنثى 2

 %100 219 المجموع
(؛ أي 42%(، ومن اإلناث )58%سابق، أن نسبة أفراد عينة الدراسة من الذكور هي )يتبن من الجدول ال

ن نسبة الذكور أعلى من االناث، ويفسر الباحث ذلك لطبيعة المجتمع الغزي، وميلة إلى توظيف الذكور أ
أكثر من اإلناث، وكذلك أن غالبية من يتبوأ المناصب اإلشرافية في الجمعيات الخيرية الفلسطينية هم من 

م والتي تتطلب حركة دائمة، وهذا الرجال نظرًا لقدرتهم على متابعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه
م، بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في قطاع غزة 2015يتفق مع ما جاء في مسح القوى العاملة للعام 

 (.2016:24( لإلناث )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 19.7%( للذكور، مقابل)70%بواقع )
 

 (2.4جدول رقم )
 العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية % العدد العمر م
 38.8 85 سنة فأقل 30 1
 41.1 90 سنة 40-31من  2
 14.2 31 سنة 50-41من  3
 5.9 13 سنة فأكثر 51 4

 %100 219 المجموع
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 (،38.8%( هي )سنة فأقل 30الذين أعمارهم ) سابق، أن نسبة أفراد عينة الدراسة منيتبن من الجدول ال
، (14.2%( وهي )سنة 50-41من الذين أعمارهم )و (،41.1%( هي )سنة 40-31من أعمارهم )الذين و

بعين سنة، النسبة الكبيرة من الذين أعمارهم دون األر ، أي (5.9%( هي )سنة فأكثر 51) والذين أعمارهم
وفقًا لما أكده التقرير  مجتمع الشباب،ه نبأن طبيعة المجتمع الفلسطيني يوصف ويفسر الباحث ذلك إلى أ

لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن غالبية المجتمع الفلسطيني هم من فئة الشباب السنوي ل
(2016:29.) 

 (3.4جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي م
 6.8 15 هدكتورا 1
 16.4 36 ماجستير 2
 68.5 150 بكالوريوس 3
 8.2 18 دبلوم 4

 %100 219 المجموع
 

، والذين (6.8%) يتبن من الجدول السابق، أن نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يحملون درجة الدكتوراه هي
(، والذين 68.5%(، والذين يحملون درجة البكالوريوس هي )16.4%يحملون درجة الماجستير هي )

ن معظم العاملين في مجلس اإلدارة والوظائف اإلشرافية (، أي أ8.2%المتوسط هي ) يحملون درجة الدبلوم
في الجمعيات الخيرية الفلسطينية، هم من حملة درجة البكالوريوس، ويفسر الباحث ذلك الى وجود االعداد 

 ة. الكبيرة من حملة درجة البكالوريوس في قطاع غزة والسماح لهم بالمشاركة في التنمية المجتمعي
 

 (4.4جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي م
 20.1 44 عضو مجلس إدارة 1
 23.7 52 مدير تنفيذي 2
 56.2 123 رئيس قسم 3

 %100 219 المجموع
(، والذين 20.1%عضو مجلس إدارة )سابق، أن نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يعملون يتبن من الجدول ال

(، وهذا يدل على أن عدد العاملين 56.2%(، والذين يعملون رئيس قسم )23.7%يعملون مدير تنفيذي )
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رؤساء أقسام في الجمعيات الخيرية أكبر من عدد أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذين، ويفسر الباحث 
 لمؤسسات بشكل عام.ذلك لتناسبه مع هرمية الهياكل التنظيمية ل

 
 

 (5.4جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة م

 33.8 74 سنوات فأقل 5 1
 38.4 84 سنوات 10-6من  2
 17.4 38 سنة 15-11من  3
 10.5 23 سنة فأكثر 16 4

 %100 219 المجموع
( هي سنوات فأقل 5سابق، أن نسبة أفراد عينة الدراسة الذين عدد سنوات خدمتهم )يتبن من الجدول ال

(، والذين عدد سنوات خدمتهم 38.4%( هي )سنوات 10-6من (، والذين عدد سنوات خدمتهم )%33.8)
(، وهذا 10.5%( هي )سنة فأكثر 16(، والذين عدد سنوات خدمتهم )17.4%( هي )سنة 15-11من )

في الوظائف اإلشرافية العليا في الجمعيات الفلسطينية مجلس اإلدارة و نوات خدمة العاملين يدل على تنوع س
لى جانب شعبنا الفلسطيني، وكذلك في غزة، ويفسر الباحث ذلك لتاريخ هذه الجمعيات العريق للوقوف ا

 ستمرار ضخ الدماء الجديدة للعمل في هذه الجمعيات الرائدة.إ
 

 أداة الدراسة 5.4
 

دور الرشـاقة اإلسـتراتيجية تم اسـتخدام االسـتبانة كأداة للدراسـة، والتي تم تصـميمها خصـيصـًا، للتعرف على 
 .(1، كما هو موضح في الملحق رقم )في تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية

 

 مكونات الستبانة: 
 وتتكون االستبانة من:

، العلمي المؤهلالعمر، وتشـــتمل على البيانات الشـــخصـــية التالية: )الجنس، : البيانات الشــخصــية .1
 (.الخدمةسنوات ، عدد المسمى الوظيفي

 وهي مكونة من:، ستراتيجيةالرشاقة اإلمحاور  .2
 ( فقرات.9، ويشتمل على )التخطيطمحور  -
 .ات( فقر 10، ويشتمل على )التنظيممحور  -
 .ات( فقر 7، ويشتمل على )التكنولوجيامحور  -
 :وهي مكونة من، تنمية الموارد البشريةمحاور  .3



65 

 

 ( فقرات.5، ويشتمل على )سياسات التدريبمحور  -
 .ات( فقر 5، ويشتمل على )سياسات تنمية المسار الوظيفيمحور  -
 .ات( فقر 6، ويشتمل على )سياسات تقييم األداءمحور  -

 مقياس التدريج:
( تمثل أدنى درجة موافقة، 1(، حيث )10-1من )ســتجابات أفراد عينة الدراســة حســب مقياس إعتماد إوتم 
 ( تمثل أعلى درجة موافقة.10و)

 وتم تقييم درجات الموافقة بحسب مقياس التدريج المبين في الجدول التالي:
 

 (6.4جدول رقم )

 مقياس درجات الموافقة

 درجة

 الموافقة

 الوزن

 الرقمي

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من

 36.00أقل من  20.00 3.60أقل من  2.00 1 جدا قليلة
 52.00أقل من  36.00 5.20أقل من  3.60 2 قليلة

 68.00أقل من  52.00 6.80أقل من  5.20 3 متوسطة
 84.00أقل من  68.00 8.40أقل من  6.80 4 كبيرة

 100.00 84.00 10.00 8.40 5 كبيرة جدا
 

 (. (Source:Ozen,G. Yaman,M.& Acar ,2012 المصدر:
 الدراسة: بناءخطوات  6.4
 تم إتباع الخطوات التالية:    

 اإلطالع على الدراسات السابقة في مجال الدراسة، وتلخيصها والتعليق عليها. .1
 اإلطالع على األدب النظري السابق في مجال الدراسة، وبناء اإلطار النظري للدراسة. .2
 ستبانة.تبانة(، والتحقق من صدق وثبات اإلالدراسة )االسبناء أداة  .3
 ختيار مجتمع وعينة الدراسة.إ .4
 ستبانة( على عينة الدراسة وجمعها.توزيع أداة الدراسة )اإل .5
 تحليل البيانات، وعرضها في جداول، والتعقيب عليها. .6
 .ةمقترحدراسات التفسير النتائج ومناقشتها، وصياغة التوصيات وال .7
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 :صدق أداة الدراسة )الستبانة( 7.4
 

، وقد تم التأكد من (2010:10)الجرجاوي،ونعني بصـــدق أداة الدراســـة، أن األداة تقيس ما وضـــعت لقياســـه
 صدق االستبانة من خالل التالي:

 الصدق من وجهة نظر المحكمين )صدق المحتوى/ الصدق الظاهري(: .1
كما هو موضــــح في  ختصــــاصأصــــحاب الخبرة واإلمن المحكمين من ( 9ســــتبانة على عدد )تم عرض اإل
انة، ووضـــــــوح تعليمات االســـــــتبانة، ســـــــتبأكد من ســـــــالمة الصـــــــياغة اللغوية لإل، من أجل الت(2ملحق رقم )

ســـــــــتبانة، ومدى صـــــــــالحية االســـــــــتبانة لقياس نتماء الفقرات لمحاور اإلا  ســـــــــتبانة ككل، و نتماء المحاور لإلا  و 
 المحكمين.ستبانة من وجهة نظر تم التأكد من صدق اإل راسة، وبذلكاألهداف المرتبطة بهذه الد

 صدق التساق الداخلي )الصدق البنائي(: .2
تم حســــاب صــــدق االتســــاق الداخلي لمحاور وفقرات االســــتبانة، بعد تطبيقها على عينة اســــتطالعية قوامها 

كما هو مبين  ســـــــتبانة،امالت االرتباط لمحاور وفقرات اإل( من مجتمع الدراســـــــة، ومن خالل إيجاد مع30)
 :في الجداول التالية

 

 (7.4جدول رقم )
 لمحاور الستبانة)صدق بنائي( صدق التساق الداخلي 

 

معامل  المحور م
 الرتباط

قيمة 
"Sig" 

 0.000 0.778 التخطيط 1
 0.000 0.982 التنظيم 2
 0.000 0.855 التكنولوجيا 3
 0.000 0.680 الرشاقة اإلستراتيجية 
 0.000 0.787 سياسات التدريب 1
 0.000 0.871 سياسات تنمية المسار الوظيفي 2
 0.000 0.900 سياسات تقييم األداء 3
 0.000 0.723 تنمية الموارد البشرية 

 (.0.433( = )0.05( ومستوى داللة )29رتباط بيرسون" عند درجة حرية )إ: معامل "* قيمة "ر
 دالة إحصائيًا، وتفي بأغراض الدراسة. صدقيتبين من الجدول السابق أن جميع المحاور تتمتع بمعامالت 
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 (8.4جدول رقم )
 الرشاقة الستراتيجيةصدق التساق الداخلي لفقرات محاور 

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 الرتباط

قيمة 
"Sig" 

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 الرتباط

قيمة 
"Sig" 

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 الرتباط

قيمة 
"Sig" 

 فقرات المحور الثالث فقرات المحور الثاني فقرات المحور األول
1 0.932 0.05 1 0.807 0.05 1 0.882 0.05 
2 0.959 0.05 2 0.816 0.05 2 0.837 0.05 
3 0.965 0.05 3 0.791 0.05 3 0.726 0.05 
4 0.979 0.05 4 0.608 0.05 4 0.817 0.05 
5 0.936 0.05 5 0.709 0.05 5 0.879 0.05 
6 0.881 0.05 6 0.668 0.05 6 0.932 0.05 
7 0.868 0.05 7 0.773 0.05 7 0.957 0.05 
8 0.734 0.05 8 0.850 0.05    
9 0.847 0.05 9 0.674 0.05    
   10 0.709 0.05    

 (.0.433( = )0.05داللة )( ومستوى 29رتباط بيرسون" عند درجة حرية )إ: معامل "* قيمة "ر
 دالة إحصائيًا، وتفي بأغراض الدراسة. صدقيتبين من الجدول السابق أن جميع الفقرات تتمتع بمعامالت 

 (9.4جدول رقم )
 تنمية الموارد البشريةصدق التساق الداخلي لفقرات محاور 

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 الرتباط

قيمة 
"Sig" 

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 الرتباط

قيمة 
"Sig" 

 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 الرتباط

قيمة 
"Sig" 

 فقرات المحور الثالث فقرات المحور الثاني فقرات المحور األول
1 0.817 0.05 1 0.591 0.05 1 0.852 0.05 
2 0.901 0.05 2 0.764 0.05 2 0.968 0.05 
3 0.916 0.05 3 0.869 0.05 3 0.933 0.05 
4 0.887 0.05 4 0.897 0.05 4 0.843 0.05 
5 0.637 0.05 5 0.627 0.05 5 0.755 0.05 
      6 0.830 0.05 

 (.0.433( = )0.05( ومستوى داللة )29) مل ارتباط بيرسون" عند درجة حرية: معا"* قيمة "ر
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 دالة إحصائيًا، وتفي بأغراض الدراسة. صدقيتبين من الجدول السابق أن جميع الفقرات تتمتع بمعامالت 
 

 ثبات أداة الدراسة )الستبانة(: 8.4
درجات متشــــابهة عند تطبيق  تســــاق نتائج المقياس، فإذا حصــــلنا على"مدى إ ،بثبات أداة الدراســــة يقصــــدو 

، وقد تم (2010:466ننا نســـــتدل على ثباتها")عالم،ى نفس المجموعة مرتين مختلفتين فإختيار علنفس اإل
 التأكد من ثبات االستبانة من خالل التالي:

  الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: .1
م معادلة ألفا كرونباخ لمحاور ســـــتخداإرتباط بمن خالل حســـــاب معامالت اإلســـــتبانة تم التأكد من ثبات اإل

 ستبانة، كما هو مبين في الجدول التالي:اإل
 

 (10.4جدول رقم )
 معامالت الرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور الستبانة

 معامل الرتباط عدد الفقرات المحور م
 0.849 9 التخطيط 1
 0.623 10 التنظيم 2
 0.843 7 التكنولوجيا 3
 0.902 26 الرشاقة اإلستراتيجية 
 0.851 5 سياسات التدريب 1
 0.878 5 سياسات تنمية المسار الوظيفي 2
 0.794 6 سياسات تقييم األداء 3
 0.956 16 تنمية الموارد البشرية 

ســـــــــــتبانة هي م معادلة ألفا كرونباخ لمحاور اإلســـــــــــتخداإرتباط بمن الجدول الســـــــــــابق أن معامالت اإل يتبين
 معامالت ثبات دالة إحصائيًا، وتفي بأغراض الدراسة.

 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .2
لمحاور طريقة التجزئة النصــــــــــــــفية رتباط بل حســــــــــــــاب معامالت اإلســــــــــــــتبانة من خالتم التأكد من ثبات اإل

 ستبانة، كما هو مبين في الجدول التالي:اإل
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 (11.4جدول رقم )
 معامالت الرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور الستبانة

 المحور م
 معامل الرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.821 0.697 التخطيط 1
 0.917 0.847 التنظيم 2
 0.954 0.912 التكنولوجيا 3
 0.962 0.927 الرشاقة اإلستراتيجية 
 0.879 0.784 سياسات التدريب 1
 0.932 0.872 سياسات تنمية المسار الوظيفي 2
 0.881 0.787 سياسات تقييم األداء 3
 0.957 0.917 تنمية الموارد البشرية 

دالة إحصائيًا، وتفي ستبانة هي معامالت ثبات تباط لمحاور اإلر من الجدول السابق أن معامالت اإل يتبين
 بأغراض الدراسة.

 

 اختبار توزيع البيانات: 9.4
ختبار إذا إل K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testســــــمرنوف  -ختبار كولمجوروف إســــــتخدام إتم 

 كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:
 (12.4جدول رقم )

 التوزيع الطبيعي لمحاور الستبانة اختبار
 ".Sigقيمة " المحور م

  محاور الرشاقة اإلستراتيجية 
 0.094 التخطيط 1
 0.138 التنظيم 2
 0.200 التكنولوجيا 3
  محاور تنمية الموارد البشرية 
 0.146 سياسات التدريب 1
 0.073 سياسات تنمية المسار الوظيفي 2
 0.149 سياسات تقييم األداء 3
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، وهذا (0.05ســتبانة أكبر من مســتوى الداللة )حاور اإل" لجميع م.Sigيتبين من الجدول الســابق أن قيمة "
 ختبارات المعلمية.ستخدام اإلإ ولذلك تمستبانة تتبع التوزيع الطبيعي، يدل على أن جميع محاور اإل

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 10.4
رتباط إ(  )معامل SPSSســتخدام الرزمة اإلحصــائية للعلوم االجتماعية )إولإلجابة على أســئلة الدراســة تم 

للعينة  Tسمرنوف، اختبار  -ختبار كولمجوروف إبيرسون، معادلة ألفا كرونباخ، طريقة التجزئة النصفية، 
( في إجراء التحليالت ، تحليل االنحدار الخطيOne-Way ANOVA، اختبار T-Testالواحدة، اختبار 

 اإلحصائية الالزمة للدراسة، وهي على النحو التالي:
(: لقياس صـــــــــــدق االتســـــــــــاق Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرســـــــــــون ) .1

 .ةوالتابع ةالمستقل اتالداخلي، وكذلك تحديد طبيعة العالقة بين المتغير 
 .اس ثبات االستبانةلقي (Cronbach's Alpha): معادلة ألفا كرونباخ .2
 .لقياس ثبات االستبانة (Split-Half Method): طريقة التجزئة النصفية .3
(: الختبار إذا كانت البيانات Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف ) –ختبار كولمجوروف إ .4

 تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
ســــــــــتجابات عينة الدراســــــــــة على فقرات إنخفاض إللعينة الواحدة: لمعرفة مدى ارتفاع أو  Tختبار إ .5

ومحاور االســــــــتبانة، وللتعرف على مدى انحراف االســــــــتجابات لكل فقرة من الفقرات عن وســــــــطها 
 .".Sig"، وقيمة "T"الحسابي، إلى جانب المحاور الرئيسة، وللتعرف على قيمة 

في متوسط  (: للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصـائيةT-Testلعينتين مسـتقلتين ) Tختبار إ .6
 الجنس(.تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغير: )

ذات داللــة (: للتحقق من وجود فروق One Way ANOVAاختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي ) .7
، المســـــــــمى العلمي المؤهلالعمر، إحصـــــــــائية في متوســـــــــط تقدير أفراد عينة الدراســـــــــة لمتغيرات: )

 (.الخدمةسنوات ، عدد الوظيفي
لمتغير التــابع، وتحــديــد معــادلــة طي: لبيــان أثر المتغيرات المســــــــــــــتقلــة على اتحليــل االنحــدار الخ .8

 نحدار الخطي.اإل
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 الفصل الخامس
 التحليل والنقاش

 تمهيد 1.5
ختبار فرضـــــياتها، ومن ثم تم ا  تم اإلجابة على أســـــئلة الدراســـــة، و يتناول هذا الفصـــــل نتائج الدراســـــة، حيث 

 ختالف مع الدراسات السابقة.بيان أوجه التشابه واإلضافة إلى تفسير النتائج والتعقيب عليها، باإل
 

 نتائج السؤال األول ومناقشتها 2.5
 

 ينص السؤال على ما يلي:
 

 ما واقع الرشاقة اإلستراتيجية في المؤسسات األهلية الفلسطينية؟
 

 للعينة الواحدة، كما هو مبين في الجداول التالية: Tختبار إستخدام إتم اإلجابة على هذا السؤال بو 
 الرشاقة اإلستراتيجيةتحليل محاور    (:1.5جدول رقم )

 المتوسط المحور م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة
 كبيرة 1 74.442 0.000 16.089 1.325 7.444 التخطيط 1
 كبيرة 2 70.872 0.000 13.201 1.216 7.087 التنظيم 2
 متوسطة 3 67.962 0.000 7.256 1.620 6.796 التكنولوجيا 3
 كبيرة  71.327 0.000 14.328 1.167 7.133 الرشاقة اإلستراتيجية 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
(، وهو 71.327جاء بوزن نسـبي ) في المؤسـسـات األهلية الفلسـطينية الرشاقة اإلستراتيجيةواقع  •

 (.كبيرةبدرجة موافقة )
(، وهو بدرجة موافقة 74.442جاء بوزن نسبي ) في المؤسسات األهلية الفلسطينية التخطيطواقع  •
 (.كبيرة)
(، وهو بدرجة موافقة 70.872جاء بوزن نســبي ) في المؤســســات األهلية الفلســطينية التنظيمواقع  •
 (.كبيرة)
وهو بدرجة (، 67.962جاء بوزن نســـــبي ) في المؤســـــســـــات األهلية الفلســـــطينية التكنولوجياواقع  •

 (.متوسطةموافقة )
توضح النتائج السابقة وجود الرشاقة اإلستراتيجية لدى المؤسسات األهلية الفلسطينية بوزن نسبي        

تعمل بها المؤسسات (، وهي درجة كبيرة وجيدة، ويفسر الباحث ذلك إلى أن طبيعية الظروف التي %71.32)
في ظل التغيرات في العالم  األهلية الفلسطينية في قطاع غزة، هي ظروف متقلبة ومتغيرة بشكل سريع،

وهذا يجبرها على اللجوء للرشاقة اإلستراتيجية، سوء كانت المؤسسات تعلم أنها المؤثرة على الفلسطيني، 
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(، ودراسة 2016ة مع كاًل من دراسة )هنية،تسير وفق منهج الرشاقة أم ال، وقد إتفقت نتائج الدراس
(، وقد نتج عن هذه الدراسات أن الشركات التي أجريت عليها 2013(، ودراسة )الزبن،2014)العابدي،

(، Abu Radi,2013الدراسات تمارس الرشاقة اإلستراتيجية بشكل كبير، كما توافقت مع دراسة)
تيجية بشكل قوي، في حين إختلفت نتيجة هذه الدراسة ( على إستخدام الرشاقة اإلستراOjha,2008ودراسة)

(، حيث نتج عن هذه الدراسة أن المتوسط الحسابي النسبي للرشاقة اإلستراتيجية Rubaie,2012مع دراسة )
( وهذا يعني أن ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية كانت قوية جدًا، وعلى العكس من ذلك كانت نتائج %90.6)

( والتي ُأجريت على مستشفيات محافظة أربيل في العراق، وكانت النتائج متوسطة 2015دراسة )البدراني، 
 وأقرب للضعيفة في ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية.

 (:2.5جدول رقم )
 التخطيطتحليل فقرات محور 

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 
ام اإلدارية في يتم مشــــاركة جميع األقســــ

 ستراتيجي.عملية التخطيط اإل
 كبيرة 2 78.670 0.000 12.808 2.152 7.867

2 
يـتـم الـرجـوع إلـى اإلدارات الـتـنـفـيـــــذيـــــة 

 كبيرة 1 83.211 0.000 20.653 1.659 8.321 للحصول على البيانات والمعلومات.

3 
الجودة حول يوجد حوار استراتيجي عالي 

 كبيرة 8 71.009 0.000 7.745 2.099 7.101 مستقبل المؤسسة.

4 
ســــتراتيجي تتوفر المرونة في التخطيط اإل
 للمتغيرات الداخلية والخارجية.

 كبيرة 7 71.560 0.000 10.174 1.678 7.156

5 
تلتزم المؤســـــــســـــــة بالتخطيط المســـــــتمر 

 كبيرة 5 74.028 0.000 11.361 1.815 7.403 لتطوير األداء.

6 
تســــاعد جهود التخطيط اإلســــتراتيجي في 

حتمـــالت المســـــــــتقبليـــة المؤثرة توقع اإل
 سلبياا أو إيجابياا على األداء.

 كبيرة 4 74.128 0.000 13.046 1.599 7.413

7 
يســـاعد التخطيط الســـتراتيجي في تحديد 

 كبيرة 3 74.725 0.000 12.016 1.809 7.472 الفرص والتهديدات.

8 
تنفيذ ســريع للتحولت الســتراتيجية يوجد 

 في المؤسسة.
 كبيرة 9 68.945 0.000 7.687 1.718 6.894

9 
تعمل الجهود التخطيطية على اكتشــــــــاف 

 كبيرة 6 73.767 0.000 11.321 1.783 7.377 نقاط القوة والضعف.

 كبيرة  74.442 0.000 16.089 1.325 7.444 المحور ككل 
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 السابق أن:وقد تبين من الجدول 
(، وهو 74.442جاء بوزن نسبي ) في المؤسسات األهلية الفلسطينية درجة ممارسة التخطيط •

 .(كبيرةبدرجة موافقة )
في المؤسسات األهلية كمتغير للرشاقة اإلستراتيجية تخطيط أهمية للأنه يتوفر  ويفسر الباحث ذلك    

، والتي أشارت إلى أن وجود التخطيط بدرجة كبيرة (2016مليحة،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة)ية، الفلسطين
ختلف مع دراسة)الصانع، (، والتي أجريت على شركة األسمنت 2013في منظمات الخدمة االجتماعية، وا 

 األردنية الفارج وكانت النتيجة متوسطة.
(، والمعلوماتيتم الرجوع إلى اإلدارات التنفيذية للحصول على البيانات (، وهي )2رقم ) أعلى فقرة •

 .(كبيرة(، وهي بدرجة موافقة )83.211وقد جاءت بوزن نسبي )
تولي أهمية كبيرة في الحصــول  المؤســســات األهلية الفلســطينيةويعزو الباحث النتيجة الســابقة إلى أن      

تفقت هذه الدراســــة مع دراســــة  على المعلومات والبيانات باالعتماد على اإلدارات التنفيذية في المؤســــســــة، وا 
( حيث 2013، حيث كانت الموافقة على هذه الفقرة كبيرة، واختلف مع دراســــــــة )الصــــــــانع،(2016مليحة،)

 كانت الموافقة على هذه الفقرة متوسطة.
(، وقد جاءت ســــــتراتيجية في المؤســــــســــــةيوجد تنفيذ ســــــريع للتحوالت اإل(، وهي )8رقم ) قرةأدنى ف •

 .(كبيرة(، وهي بدرجة موافقة )68.945بوزن نسبي )
تهتم بالتنفيذ الســـريع للتحويالت  المؤســـســـات األهلية الفلســـطينيةويعزو الباحث النتيجة الســـابقة إلى أن     

اإلسـتراتيجية، بسـبب األوضـاع والتغيرات والتقلبات السـريعة التي تمر بها فلسـطين وخاصـة قطاع غزة، وقد 
ختلف مع دراســة  ، حيث كانت الموافقة على هذه الفقرة كبيرة،(2016لبد،)اتفقت هذه الدراســة مع دراســة  وا 

 ى هذه الفقرة متوسطة.( حيث كانت الموافقة عل2013)الصانع،
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 (:3.5جدول رقم )
 التنظيمتحليل فقرات محور 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 درجة الترتيب
 الموافقة

1 
يتم اتخاذ القرارات بشــــــــــــــكل جماعي 

 مع فريق اإلدارة بأكمله.
 كبيرة جدا 1 85.321 0.000 8.287 4.511 8.532

2 
عتمـــــــاد يوجـــــــد تنظيم من خالل اإل
 المتبادل على طول الوظائف.

 كبيرة 5 77.385 0.000 14.853 1.728 7.739

3 
يوجــــــد نهج مشــــــــــــــترك بين مختلف 

 الوحدات في المؤسسة.
 كبيرة 4 77.936 0.000 16.010 1.654 7.794

4 
تمتلك المؤســـــــســـــــة وصـــــــفًا واضـــــــحًا 

 للوظائف والنشاطات.
 كبيرة 3 79.266 0.000 16.155 1.761 7.927

5 
تعتمــــد المؤســــــــــــــســــــــــــــــــة على قواعــــد 
جراءات وتعليمات وقوانين وأنظمة  وا 

 في تنفيذ برامجها.
 كبيرة 2 82.248 0.000 19.955 1.646 8.225

6 
يتوفر تنســــــــــــــيق ذات مرونـــة عـــاليـــة 
لألعمال على مســـــــــــــتوى األقســـــــــــــام، 

 واألفراد في المؤسسة.
 كبيرة 6 74.817 0.000 13.218 1.655 7.482

7 
منح المــدراء التنفيــذيين المســــــــــــــئوليــة 

 الفردية في مراحل مختلفة.
 متوسطة 9 55.253 0.024 2.271- 3.079 5.525

8 
يتوفر في المؤســـــــســـــــة وظائف عدة، 
وتحتاج إلى معرفة متخصــــــــــــــصــــــــــــــة 

 ومهارات عالية.
 متوسطة 8 59.083 0.618 0.500- 2.709 5.908

9 
ون عال من تحتفظ المؤســـــســـــة بمخز 

الدعم والتمويل لضــــــــــمان إســــــــــتقراها 
 ستمرار عملها.وا  

 متوسطة 10 54.128 0.000 3.713- 2.335 5.413

10 
تمتلك المؤســـســـة القدرة على التحرك 
 بمرونة في الموارد حسب الحاجة.

 متوسطة 7 63.119 0.045 2.012 2.289 6.312

 كبيرة  70.872 0.000 13.201 1.216 7.087 المحور ككل 
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(، وهو بدرجة 70.872جاء بوزن نسبي ) في المؤسسات األهلية الفلسطينيةدرجة ممارسة التنظيم  •
وهي منظمة داخليًا،  تهتم بالتنظيم المؤسسات األهلية الفلسطينية أنإلى  ويعزو الباحث ذلك ،(كبيرةموافقة )

ختلف مع المؤسساتهذه في كمتغير للرشاقة اإلستراتيجية  وكذلك أهمية للتنظيم ، وقد وا 
 (، والتي أجريت على شركة األسمنت األردنية الفارج وكانت النتيجة متوسطة.2013دراسة)الصانع،

وقد جاءت  (،يتم اتخاذ القرارات بشــــكل جماعي مع فريق اإلدارة بأكملهوهي )(، 1رقم ) أعلى فقرة •
ويعزو البــاحــث النتيجــة الســــــــــــــــابقــة إلى أن  ،(كبيرة جــداوهي بــدرجــة موافقــة )(، 85.321بوزن نســــــــــــــبي )

تولي أهمية كبيرة في عملية إتخاذ القرارات بشــــكل جماعي من أجل الرقي  المؤســــســــات األهلية الفلســــطينية
بالمؤســــــســــــة وتجنب المخاطر التي قد تصــــــيب المؤســــــســــــة جراء إتخاذ قرارات فردية قد تكون غير موافقه، 

(، والتي أجريت على قطاع الصــــــــــــناعات الغذائية في غزة وكانت النتيجة 2016واتفقت مع دراســــــــــــة)هنية،
ختلف  (، والتي أجريت على شــــــركة األســــــمنت األردنية الفارج وكانت 2013مع دراســــــة)الصــــــانع،كبيرة، وا 

 النتيجة متوسطة.
ســـــتقراها إتحتفظ المؤســـــســـــة بمخزون عال من الدعم والتمويل لضـــــمان (، وهي )9رقم ) أدنى فقرة •
، ويعزو الباحث (متوســــــــطة(، وهي بدرجة موافقة )54.128(، وقد جاءت بوزن نســــــــبي )ســــــــتمرار عملهاا  و 

، تتلقي الدعم من المؤسسات الخارجية وتحديًد الدول المؤسسات األهلية الفلسطينيةالنتيجة السابقة إلى أن 
المانحة او المتعاطفة مع الشـــعب الفلســـطيني، وهذا يجعل هذا التمويل مرتبط بســـياســـة الدول المانحة اتجاه 

المانحة وما يحدث من نزاعات في الدول العربية فلســـــطين والقضـــــية، كذلك التغيرات في ســـــياســـــات الدول 
واإلســــــالمية، هذا يؤدي إلى تمزق هذه الدول وتفككه، وبذلك يكون من الصــــــعب الحصــــــول تمويل مســــــتقر 

 (.2016ومستمر، وقد اتفقت الدراسة مع دراسة )لبد،
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 (:4.5جدول رقم )
 التكنولوجياتحليل فقرات محور 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
(، وهو 67.962جاء بوزن نسبي ) في المؤسسات األهلية الفلسطينيةدرجة ممارسة التكنولوجيا  •

التكنولوجيا تحتاج إلى ميزانية كبيرة من أجل أن تصبح  أنإلى  ويعزو الباحث ذلك ،(متوسطةموافقة )بدرجة 
األهلية  المؤسسة متطورة تكنولوجينا ومواكبة للتكنلوجيا العالمية الحديثة، وهذا واضح على المؤسسات

بسبب إهتمام المانحين بتقديم المساعدات للسكان في فلسطين في ظل الوضع اإلقتصادي  الفلسطينية

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 درجة الترتيب
 الموافقة

1 
تمتـــاز المؤســــــــــــــســـــــــــــــــة بوجود نظـــام 
إلكتروني فعــــــال يســــــــــــــهــــــل العمــــــل 

 الرسمي.
 متوسطة 5 66.606 0.000 4.280 2.279 6.661

2 
ة تكنولوجيا تســـــتخدم المؤســـــســـــة تقني
ســــــــــــــتجـــابـــة المعلومـــات من أجـــل اإل

 للتغيرات.
 متوسطة 6 66.376 0.000 4.617 2.039 6.638

3 
يوجد في كل قســــــــم نظام للمعلومات 
ــــا من  ــــاإلدارة العلي ــــة مرتبط ب اإلداري

 خالل شبكة داخلية.
 متوسطة 7 63.394 0.030 2.184 2.295 6.339

4 
ـــــــا تســــــــــــــــتــثــمــر اإلدارة فــي تــكــ نــلــوجــي
ستجابة المعلومات بما يحقق سرعة إ

 المؤسسات الداعمة.
 متوسطة 4 67.477 0.000 5.621 1.964 6.748

5 
يــتــم الــتــحـــــــديـــــــث الــتــكــنــولــوجــي فــي 
 المؤسسة حسب التطورات الجديدة.

 متوسطة 3 68.945 0.000 6.964 1.897 6.894

6 
يوجـــــــد قـــــــدرة بشــــــــــــــريـــــــة في تقنيــــــة 
 المعلومات تتمتع بالخبرة والمعرفة.

 كبيرة 1 72.294 0.000 9.450 1.921 7.229

7 
راجعة ة يتوفر لدى المؤســـــــســـــــة تغذي

من خـــــارجهـــــا عن طريق شــــــــــــــبكـــــة 
 تصاالت فعالة.إ

 كبيرة 2 70.642 0.000 7.897 1.990 7.064

 متوسطة  67.962 0.000 7.256 1.620 6.796 المحور ككل 
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(، والتي ُأجريت على شركة 2013المتردي في فلسطين وخاصة قطاع غزة، وقد إتفقت مع دراسة)الصانع،
 األسمنت األردنية الفارج وكانت النتيجة متوسطة.

(، وقد تقنية المعلومات تتمتع بالخبرة والمعرفةيوجد قدرة بشــــــــــــــرية في (، وهي )6رقم ) أعلى فقرة •
ويفســــــــــــر الباحث النتيجة الســــــــــــابقة إلى أن  ،(كبيرة(، وهي بدرجة موافقة )72.294جاءت بوزن نســــــــــــبي )

تمتلك كوادر بشــــــــرية قوية وتتمتع بالخبر والمعرفة الكبيرة في تكنولوجيا  المؤســــــــســــــــات األهلية الفلســــــــطينية
 المعلومات، وأنه في حالة توفرت اإلمكانيات المادية تستطيع هذه الكوادر تطوير بالمؤسسة تكنولوجيًا.

يوجد في كل قســــــــــــــم نظام للمعلومات اإلدارية مرتبط باإلدارة العليا من (، وهي )3رقم ) أدنى فقرة •
ويفســر الباحث  ،(متوســطة(، وهي بدرجة موافقة )63.394(، وقد جاءت بوزن نســبي )شــبكة داخليةخالل 

، تســـــــتخدم نظام المعلومات اإلدارية، ولكن ليس النتيجة الســـــــابقة إلى أن المؤســـــــســـــــات األهلية الفلســـــــطينية
 بالدرجة المطلوبة.

 

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها: 3.5
 ينص السؤال على ما يلي:

 واقع تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية؟ما 
 :ةول التالياللعينة الواحدة، كما هو مبين في الجد Tوتم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار 

 (:5.5جدول رقم )
 تنمية الموارد البشريةتحليل محاور 

 المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

 كبيرة 1 72.181 0.000 9.132 1.970 7.218 سياسات التدريب 1

2 
سياسات تنمية المسار 

 الوظيفي
 كبيرة 2 71.897 0.000 9.706 1.810 7.190

 كبيرة 3 70.898 0.000 9.281 1.734 7.090 سياسات تقييم األداء 3
 كبيرة  71.611 0.000 10.004 1.714 7.161 البشريةتنمية الموارد  

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
(، وهو 71.611جاء بوزن نسبي ) في المؤسسات األهلية الفلسطينية تنمية الموارد البشريةواقع  •

 (.كبيرةبدرجة موافقة )
(، وهو 72.181جاء بوزن نســـــبي ) في المؤســـــســـــات األهلية الفلســـــطينية ســـياســـات التدريبواقع  •

 (.كبيرةبدرجة موافقة )
جاء بوزن نســــــبي  في المؤســــــســــــات األهلية الفلســــــطينية ســــياســــات تنمية المســــار الوظيفيواقع  •
 (.كبيرة(، وهو بدرجة موافقة )71.897)
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(، وهو 70.898جاء بوزن نســبي ) في المؤســســات األهلية الفلســطينية سياسات تقييم األداءواقع  •
 (.كبيرةبدرجة موافقة )

توضــح النتائج الســابقة بأن واقع تنمية الموارد البشــرية في المؤســســات األهلية الفلســطينية جاء بدرجة      
كبيرة، وتشــير ايضــًا إلى توفر درجة كبيرة من ســياســات التدريب، وتنمية المســار الوظيفي وســياســات تقييم 

د البشــــــرية في المؤســــــســــــة، ويعزو األداء، وتدل هذه النتيجة على أن قيادة المؤســــــســــــات تدرك أهمية الموار 
الباحث حصــــول تنمية الموارد البشــــرية على درجة كبيرة، إلى أن المؤســــســــات الفلســــطينية مدركة أن قوتها 
وتماســـكها، أمام المغيرات الســـريعة في هذا العالم مرتبطة بقوة المورد البشـــري الموجود في المؤســـســـة والذي 

 من خالله تستطيع تحقيق أهدافها.
تفق    (، والتي أجريت على مديري المدارس الحكومية في قطاع 2016ت هذه النتيجة مع دراســة)الحولي،وا 

( والتي أجريـــــــت على المصـــــــــــــــــــــارف الفلســــــــــــــطينيـــــــة، واختلف مع 2008غزة، ودراســـــــــــــــــــــة )أبو زيـــــــد،
 ( حيث كانت الموافقة على هذه الدراستين متوسطة.2016ودراسة )مطرية،  (2011ودراسة)العالول،

 (:6.5جدول رقم )
 سياسات التدريبتحليل فقرات محور 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 درجة الترتيب
 الموافقة

1 
تولى اإلدارة العليــــا أهميــــة لتــــدريــــب 

 الموظفين وتنمية مهارتهم.
 كبيرة 1 77.742 0.000 11.721 2.230 7.774

2 
التدريب في وضــــع تســــهم ســــياســــات 

معايير واضــــــحة وشــــــفافة للمشــــــاركة 
 في برامج التدريب.

 كبيرة 2 75.872 0.000 10.794 2.171 7.587

3 
تهتم المؤســــــســــــة بتحديد االحتياجات 

 التدريبية.
 كبيرة 3 74.908 0.000 10.688 2.060 7.491

4 
تهتم المؤســـــســـــة بمتابعة األثر الناتج 

 عن عملية التدريب.
 كبيرة 4 73.716 0.000 9.477 2.137 7.372

5 
تتبع المؤســــــــــســــــــــة أســــــــــلوب التحفيز 
المـــــــادي والمعنوي للمتميزين في 

 البرامج التدريبية.
 متوسطة 5 58.750 0.452 0.754- 2.436 5.875

 كبيرة  72.181 0.000 9.132 1.970 7.218 المحور ككل 
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(، 72.181جاء بوزن نسبي ) في المؤسسات األهلية الفلسطينية سياسات التدريب درجة ممارسة •
تهتم بالعملية  المؤســـــــــــــســـــــــــــات األهلية الفلســـــــــــــطينية أنإلى  ، ويعزو الباحث ذلك(كبيرةوهو بدرجة موافقة )

التدريبية للمورد البشــرية الموجود في المؤســســة، وهذا مؤشــر جيد على تقدم المؤســســات األهلية الفلســطينية 
(، حيث كانت درجة الموافقة كبيرة، 2014وقد إتفقت هذه الدراســــــــة مع دراســــــــة )مشــــــــتهى، في قطاع غزة،

 ( حيث كانت درجة الموافقة متوسطة.2012واختلفت مع دراسة )نعيم،
(، وقـــد تولى اإلدارة العليـــا أهميـــة لتـــدريـــب الموظفين وتنميـــة مهـــارتهم(، وهي )1رقم ) أعلى فقرة •

، ويفسر الباحث النتيجة السابقة إلى أن اإلدارة (كبيرةبدرجة موافقة )(، وهي 77.742جاءت بوزن نسبي )
، تولى إهتمام كبير في تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم من أجل المؤســســات األهلية الفلســطينيةالعليا في 

(، حيث كانت درجة الموافقة على 2013النهوض بالمؤســـــســـــة، وقد إتفقت هذه الدراســـــة مع دراســـــة )مطر،
 الفقرة كبيرة.هذه 
تتبع المؤســــســــة أســــلوب التحفيز المادي والمعنوي للمتميزين في البرامج (، وهي )5رقم ) أدنى فقرة •

ويفســـــــر الباحث النتيجة  ،(متوســـــــطة(، وهي بدرجة موافقة )58.750(، وقد جاءت بوزن نســـــــبي )التدريبية
تهتم بالتحفيز لكن ليس بالشــكل المطلوب ، المؤســســات األهلية الفلســطينيةالســابقة إلى أن اإلدارة العليا في 

هتمام المؤسسات بأولويات  وهذا يعود الى ضعف الميزانيات التي ترصد لعملية التدريب في المؤسسات، وا 
تفقت الدراسة مع دراسة )مطر،  ( حيث كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة متوسطة.2013أخرى، وا 

 (:7.5جدول رقم )
 تنمية المسار الوظيفي سياساتتحليل فقرات محور 

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 
تولى اإلدارة العليــــــا أهميــــــة لتنميــــــة 

 وتطوير المسار الوظيفي.
 كبيرة 1 73.779 0.000 9.158 2.216 7.378

2 
يوجد لدى المؤســــــســــــة نظام واضــــــح 

 وتطوير المسار الوظيفي.لتنمية 
 كبيرة 2 72.752 0.000 9.011 2.090 7.275

3 

ترتبط سياسة تنمية المسار الوظيفي 
بعمليــة الترقي في الســــــــــــــلم الوظيفي 
بمدى المعرفة والمهارة التي يمتلكها 

 الموظف.

 كبيرة 4 70.550 0.000 7.921 1.967 7.055

4 
تســـــــــهم ســـــــــياســـــــــات تنمية المســـــــــار 
الوظيفي في تحــــديــــد المعــــايير التي 

 كبيرة 5 70.229 0.000 7.471 2.022 7.023
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 وقد تبين من الجدول السابق أن:
جاء بوزن نسبي  في المؤسسات األهلية الفلسطينية ممارسة سياسات تنمية المسار الوظيفيدرجة  •
األهلية المؤســــســــات اإلدارة العليا في  أنإلى  ، ويعزو الباحث ذلك(كبيرة(، وهو بدرجة موافقة )71.897)

تتبع ســـياســـة تنمية المســـار الوظيفي للموظفين العاملين في المؤســـســـات، وبذلك يكون الموظف  الفلســـطينية
يحصـــل على الترقية في الســـلم الوظيفي في وقتها، وهذا يســـاهم في إســـتقرار عمل المؤســـســـات على المدى 

( حيث كانت 2010)بن طالب، (،ودراسة2011القريب والبعيد، وقد اتفتت هذه الدراسة مع دراسة )العاجز،
( حيث أجريت الدراســـة على مدارس الوكالة في 2012درجة الموافقة كبيرة، و إختلفت مع دراســـة )األعور،

 ( حيث كانت درجة الموافقة متوسطة.2012قطاع غزة وكانت درجة الموافقة متوسطة، ودراسة )نعيم،
(، وقد جاءت نمية وتطوير المســــار الوظيفيتولى اإلدارة العليا أهمية لت(، وهي )1رقم ) أعلى فقرة •

ويفســـر الباحث النتيجة الســـابقة إلى أن اإلدارة العليا  ،(كبيرة(، وهي بدرجة موافقة )73.779بوزن نســـبي )
، تولى إهتمام كبير في سياسة تنمية المسار الوظيفي للموظفين العاملين المؤسسات األهلية الفلسطينيةفي 

(، حيث كانت درجة الموافقة على هذه 2013هذه الدراســـة مع دراســـة )مطر،في المؤســـســـات، وقد إختلفت 
 الفقرة متوسطة.

 تسهم سياسات تنمية المسار الوظيفي في تحديد المعايير التي يجب أن(، وهي )4رقم ) أدنى فقرة •
، (كبيرة(، وهي بدرجة موافقة )70.229(، وقد جاءت بوزن نســــبي )رتقاءتتوفر في الموظفين المتقدمين لإل

ســياســات تســتخدم بشــكل جيد  إلى أن اإلدارة العليا في المؤســســات األهلية الفلســطينية، ذلكويفســر الباحث 
 .رتقاءتتوفر في الموظفين المتقدمين لإل تنمية المسار الوظيفي في تحديد المعايير التي يجب أن

 
 
 
 
 
 
 

يــجـــــــب أن تــتــوفــر فــي الــمــوظــفــيــن 
 المتقدمين لالرتقاء.

5 
تشــــــــجع ســــــــياســــــــات تنمية المســــــــار 
الــوظــيــفــي الــمــوظــفــيــن عــلــى تــطـويـر 

 مهاراتهم ذاتيًا.
 كبيرة 3 72.156 0.000 9.585 1.873 7.216

 كبيرة  71.897 0.000 9.706 1.810 7.190 المحور ككل 
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 (:8.5جدول رقم )
 سياسات تقييم األداءتحليل فقرات محور 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
جاء بوزن نســــــــبي  في المؤســــــــســــــــات األهلية الفلســــــــطينية درجة ممارســــــــة ســــــــياســــــــات تقييم األداء •
يتوفر  المؤســســات األهلية الفلســطينية أنإلى  ، ويعزو الباحث ذلك(كبيرة(، وهو بدرجة موافقة )70.898)

لديها برنامج لتقييم األداء، وتهتم بســياســة تقييم األداء للموظفين العاملين في المؤســســات بدرجة كبيرة، وقد 
ختلفت مع دراســـــــــــة 2011إتفقت هذه الدراســـــــــــة مع دراســـــــــــة )العلول، (، حيث كانت درجة الموافقة كبيرة، وا 

 سطة.( حيث كانت درجة الموافقة متو 2014(، ودراسة )جودة،2014)مشتهى،
تســــــــاعد ســــــــياســــــــات تقييم األداء الموظفين في اختيار البرامج التدريبية (، وهي )5رقم ) أعلى فقرة •

، ويفســـــــــــر (كبيرة(، وهي بدرجة موافقة )72.294(، وقد جاءت بوزن نســـــــــــبي )المناســـــــــــبة لتطوير كفاءتهم
، تولى إهتمام بتقييم المؤســــــــــســــــــــات األهلية الفلســــــــــطينيةالباحث النتيجة الســــــــــابقة إلى أن اإلدارة العليا في 

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن
 النسبي

 درجة الترتيب
 الموافقة

1 
يوجد في المؤسـسـة نظام فعال لتقييم 

 أداء الموظفين.
 كبيرة 6 69.725 0.000 6.820 2.105 6.972

2 
يشـــــــــــــــمـــــــل نظـــــــام تقييم األداء في 
المؤســـــــــســـــــــة على معايير واضـــــــــحة 

 للتقييم.وأسس موضوعية 
 كبيرة 4 70.505 0.000 7.881 1.968 7.050

3 
تســــــــاهم ســــــــياســــــــات تقييم األداء في 
إظهار جوانب القوة والضــــــــــعف لدى 

 الموظفين.
 كبيرة 2 71.697 0.000 9.451 1.827 7.170

4 
تســـــاعد ســـــياســـــات تقييم األداء على 

 أداء الوظائف بكفاءة عالية.
 كبيرة 3 71.055 0.000 8.235 1.982 7.106

5 
تســـــــــــــاعد ســـــــــــــياســـــــــــــات تقييم األداء 

ــمــوظــفــيــن فــي  خــتــيـــــــار الــبــرامــج إال
 التدريبية المناسبة لتطوير كفاءتهم.

 كبيرة 1 72.294 0.000 8.950 2.028 7.229

6 
تقوم ســــــــــــياســــــــــــات تقييم األداء على 
تطوير معايير التقييم بشـــكل مســـتمر 

 لتالئم التغيرات.
 كبيرة 5 70.046 0.000 7.167 2.065 7.005

 كبيرة  70.898 0.000 9.281 1.734 7.090 المحور ككل 
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الموظفين من أجل اختيار البرامج التدريبية للموظفين حســب اإلحتياج، وقد إختلفت هذه الدراســة مع دراســة 
 (، حيث كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة متوسطة.2012)مطرية،

جاءت بوزن (، وقد يوجد في المؤســـســـة نظام فعال لتقييم أداء الموظفين(، وهي )1رقم ) أدنى فقرة •
، ويفســــر الباحث ذلك إلى أن اإلدارة العليا في المؤســــســــات (كبيرة(، وهي بدرجة موافقة )69.725نســــبي )

بشــكل جيد حتى يتم إعطاء كل موظف حقه، تســتخدم نظام فعال لتقييم أداء الموظفين  األهلية الفلســطينية،
 والوصول إلى أفضل الكفاءات في المؤسسة.

 

 الثالث ومناقشتهانتائج السؤال  4.5

 ينص السؤال على ما يلي:
 لبشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية؟أبين الرشاقة اإلستراتيجية وبين تنمية الموارد  عالقةهل يوجد 

 التالية: الرئيسة ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية
وبين تنمية  الرشاقة اإلستراتيجيةبين ( α≤0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال يوجد

 الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية.
رتباط بيرســون، كما هو مبين في الجدول إ تتم التحقق من صــحة هذه الفرضــية عن طريق إيجاد معامالو 

 التالي:
 (9.5جدول رقم )

 الموارد البشريةتنمية  بين الرشاقة اإلستراتيجية وبينارتباط بيرسون  تمعامال
 مستوى الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط المحور م
 0.05دالة عند  0.000 0.708 التخطيط 1

 0.05دالة عند  0.000 0.718 التنظيم 2

 0.05دالة عند  0.000 0.732 التكنولوجيا 3
 0.05دالة عند  0.000 0.769 الرشاقة اإلستراتيجية 

 .(0.195)=  (0.05)( ومستوى داللة 218بيرسون" عند درجة حرية )"رتباط إ: معامل "* قيمة "ر
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 ،إحصائياً  ةدال البشرية بين الرشاقة اإلستراتيجية وبين تنمية المواردرتباط بيرسون إ تمعامال •
الرشاقة اإلستراتيجية بين ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) طردية عالقةوهذا يدل على وجود 

 .وبين تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية
توضح النتائج السابقة وجود عالقة بين الرشاقة اإلستراتيجية وبين تنمية الموارد البشرية، يعزو الباحث هذه 

تكيف هذه المؤسسات مع النتيجة إلى أن ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية في المؤسسات الفلسطينية يؤدي إلى 
المتغيرات من حولها، مما يزيد من قدرتها وتوفر موارد بشرية قادرة على المنافسة والتطوير، وبالتالي ستصل 
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( 2016بال شك لحالة من التميز في إتخاذ قرارات سريعة وسليمة، وقد إتفقت هذه النتيجة مع دراسة)هنية،
اإلستراتيجية وتميز األداء في الشركات الخاصة، واتفقت مع دراسة التي بينت وجود عالقة بين الرشاقة 

(Oyedij,2012 حيث توصلت إلى أن الرشاقة اإلستراتيجية ترتبط بعالقة طردية مع األداء التنافسي )
( حيث توصلت إلى Acquier,2013للشركات التي تعمل في قطاع اإلتصاالت في نيجيريا، ومع دراسة )

تيجية لها عالقة قوية في تحقيق الميزة التنافسية، وهنا يمكن القول بأن هذا التوافق بين أن الرشاقة اإلسترا
 نتائج هذه الدراسة والدراسات األخرى يؤكد صحة هذه النتائج.

 

 الفرعية التالية:الفرضيات  السابقة ةالرئيس الفرضيةويتفرع من 
 وبين تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية؟ التخطيطبين  عالقةهل يوجد  .1

 التالية: الرئيسة ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية
وبين تنمية الموارد  التخطيطبين ( α≤0.05عالقة ذات داللة إحصـــــــــــــائية عند مســـــــــــــتوى الداللة ) ال يوجد

 البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية.
رتباط بيرســون، كما هو مبين في الجدول إ تقق من صــحة هذه الفرضــية عن طريق إيجاد معامالتم التحو 

 التالي:
 (10.5جدول رقم )

 تنمية الموارد البشرية وبين التخطيطبين رتباط بيرسون إ تمعامال
 مستوى الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط المحور م
 0.05دالة عند  0.000 0.741 سياسات التدريب 1
 0.05دالة عند  0.000 0.766 سياسات تنمية المسار الوظيفي 2
 0.05دالة عند  0.000 0.697 سياسات تقييم األداء 3
 0.05دالة عند  0.000 0.783 تنمية الموارد البشرية 

 (.0.195( = )0.05( ومستوى داللة )218رتباط بيرسون" عند درجة حرية )إ: معامل "* قيمة "ر
 من الجدول السابق أن:وقد تبين 

وهذا يدل على ، إحصائياً  ةدال وبين تنمية الموارد البشرية التخطيطبين رتباط بيرسون إ تمعامال •
وبين تنمية الموارد البشرية  التخطيط بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) طرية عالقةوجود 

 .وعلية نفضل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية الصفرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية
وبين تنمية الموارد البشــــــرية، يعزو الباحث ذلك  التخطيطتوضــــــح النتائج الســــــابقة وجود عالقة طردية بين 

بأن التدريب يؤثر بشــــــكل كبير على أداء العاملين وتحســــــين مســــــتوى عملهم والمســــــاهمة في إنجاز المهام 
( في وجود عالقة 2012(، ودراســــة )نعيم،2016بســــرعة، وقد إتفقت الدراســــة مع دراســــة كاًل من )مطرية،

 مية الموارد البشرية.وبين تن التخطيططردية بين سياسات 
 



85 

 

 وبين تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية؟ التنظيمبين  عالقةهل يوجد  .2
 التالية: الرئيسة ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية

وبين تنمية الموارد  التنظيمبين ( α≤0.05عالقة ذات داللة إحصـــــــــــــــائية عند مســــــــــــــتوى الداللة ) ال يوجد
 البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية.

رتباط بيرســون، كما هو مبين في الجدول إ تتم التحقق من صــحة هذه الفرضــية عن طريق إيجاد معامالو 
 التالي:

 (11.5جدول رقم )
 تنمية الموارد البشرية وبين التنظيمبين رتباط بيرسون إ تمعامال

 مستوى الدللة ".Sigقيمة " الرتباطمعامل  المحور م
 0.05دالة عند  0.000 0.514 سياسات التدريب 1
 0.05دالة عند  0.000 0.481 سياسات تنمية المسار الوظيفي 2
 0.05دالة عند  0.000 0.615 سياسات تقييم األداء 3
 0.05دالة عند  0.000 0.577 تنمية الموارد البشرية 

 (.0.195( = )0.05( ومستوى داللة )218ارتباط بيرسون" عند درجة حرية ): معامل "قيمة "ر* 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

وهذا يدل على  ،إحصائياً  ةدال وبين تنمية الموارد البشرية التنظيمبين رتباط بيرسون إ تمعامال •
تنمية الموارد البشرية وبين  التنظيمبين ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )طردية عالقة وجود 

 .وعلية نفضل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية الصفرية الفلسطينية في المؤسسات األهلية
تنمية الموارد البشـــــــــــرية، يعزو  وبين التنظيمبين توضـــــــــــح النتائج الســـــــــــابقة وجود عالقة طردية    

الباحث ذلك بأن تنمية المســـــــــــــــار الوظيفي ورســــــــــــــمة للموظف يؤثر في الموظف، وينعكس على 
(، 2008المؤســـــــــــســـــــــــة هذا التأثير بال شـــــــــــك، وقد إتفقت الدراســـــــــــة مع دراســـــــــــة كاًل من )أبو زيد،

في  الوظيفي تنمية المســـــــــــار(، في وجود عالقة طردية على ســـــــــــياســـــــــــة 2011ودراســـــــــــة)العالول،
 المؤسسات التي أجريت عليها الدراسة.

 

 وبين تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية؟ التكنولوجيابين  عالقةهل يوجد  .3
 التالية: الرئيسة ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية

وبين تنمية الموارد  التكنولوجيابين ( α≤0.05عالقة ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى الداللة ) ال يوجد
 البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية.
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رتباط بيرســون، كما هو مبين في الجدول إ تتم التحقق من صــحة هذه الفرضــية عن طريق إيجاد معامالو 
 التالي:

 (12.5جدول رقم )
 تنمية الموارد البشرية وبين التكنولوجيابين رتباط بيرسون إ تمعامال

 مستوى الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط المحور م
 0.05دالة عند  0.000 0.563 سياسات التدريب 1
 0.05دالة عند  0.000 0.600 سياسات تنمية المسار الوظيفي 2
 0.05دالة عند  0.000 0.565 سياسات تقييم األداء 3
 0.05دالة عند  0.000 0.614 تنمية الموارد البشرية 

 (.0.195( = )0.05( ومستوى داللة )218رتباط بيرسون" عند درجة حرية )إ: معامل ""ر* قيمة 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

وهذا يدل  ،إحصائياً  ةدال وبين تنمية الموارد البشرية التكنولوجيابين رتباط بيرسون إ تمعامال •
وبين تنمية الموارد البشرية  التكنولوجيابين ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )عالقة على وجود 

 .وعلية نفضل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية الصفرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية
وبين تنمية الموارد البشــــــرية، يعزو الباحث  التكنولوجياعالقة طردية بين توضــــــح النتائج الســــــابقة وجود    

ايجابيًا على الموظفين في المؤســـــســـــة، وينعكس ذلك باإليجاب على ذلك بأن التقييم الدقيق للموظفين يؤثر 
( 2013(، واختلفت مع دراسة )مطر،2012المؤسسة في كل النواحي وقد إتفقت الدراسة مع دراسة )األغا،

 في وجود عالقة سلبية على سياسة التقييم.
 

 نتائج السؤال الرابع ومناقشتها 4.5

 ينص السؤال على ما يلي:
 للرشاقة اإلستراتيجية على تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية؟ أثرهل يوجد 

 ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:
للرشــــاقة اإلســــتراتيجية على تنمية الموارد ( α≤0.05داللة إحصــــائية عند مســــتوى الداللة ) وذ أثريوجد  ال

 الفلسطينية.البشرية في المؤسسات األهلية 
 Linear Regressionنحدار الخطي )ســــــــــــــتخدام تحليل اإلإوتم التحقق من صــــــــــــــحة هذه الفرضــــــــــــــية ب

Analysis:كما هو مبين في الجدول التالي ،) 
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 (13.5جدول رقم )
 ةالتابع اتوالمتغير  ةالمستقل اتنحدار الخطي بين المتغير اإل  تحليل

المتغيرات  م
 قيمة "Tقيمة " Bمعامل  المستقلة

"Sig." الدللة 

 دالة 0.025 2.254- 1.015- المتغير الثابت 1
 دالة 0.000 10.726 0.790 التخطيط 2
 دالةغير  0.051 1.964 0.149 التنظيم 3
 دالة 0.002 3.168 0.183 التكنولوجيا 4

 (0.641معامل التحديد المعدل = )   –(   0.646معامل التحديد = )
 السابق أن:وقد تبين من الجدول 

%( 64.10(، أي أن ما نسبته )0.641= ) ومعامل التحديد المعدل(، 0.646= ) معامل التحديد •
يعود للتغير في المتغيرات المستقلة سابقة الذكر في الجدول، والنسبة  (تنمية الموارد البشرية)من التغير في 

 %( تعود للتغير في عوامل أخرى.45.90المتبقية )
(، أي أنها ، التخطيط، التنظيم، التكنولوجياهي: )المتغير الثابت دللة إحصائيةالمتغيرات ذات  •

  .تنمية الموارد البشريةتؤثر في 
*  0.149* )التخطيط( + 0.790 + 0.015 - = تنمية الموارد البشريةهي:  نحدارمعادلة اإل  •

 .* )التكنولوجيا( 0.193)التنظيم( + 
للرشاقة اإلستراتيجية على تنمية الموارد البشرية، وأنه يوجد أثر للرشاقة توضح النتائج السابقة وجود أثر    

 نها تؤثر إيجابيًا على تنمية الموارد البشرية.على تنمية الموارد البشرية؛ أي أ اإلستراتيجية
 

 :الخامس ومناقشتهانتائج السؤال خامساا: 
 

 ينص السؤال على ما يلي:
المبحوثين حول الرشــــــاقة اإلســــــتراتيجية وحول مســــــتوى تنمية  ســــــتجاباتبين متوســــــطات إ فروقهل توجد 

الموارد البشـــــــــرية في المؤســـــــــســـــــــات األهلية الفلســـــــــطينية تعزي لمتغيرات )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، 
 المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخدمة(؟

 ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
بين متوســـطات اســـتجابات المبحوثين ( α≤0.05داللة إحصـــائية عند مســـتوى الداللة )وجد فروق ذات ي ال

حول الرشـــاقة اإلســـتراتيجية وحول مســـتوى تنمية الموارد البشـــرية في المؤســـســـات األهلية الفلســـطينية تعزي 
 .(لمتغيرات )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخدمة
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 الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:تفرع من يو 
 

ســـــــتجابات بين متوســـــــطات إ( α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى الداللة )ي  .1
المبحوثين حول الرشــــــــــاقة اإلســــــــــتراتيجية وحول تنمية الموارد البشــــــــــرية في المؤســــــــــســــــــــات األهلية 

 .الجنس تعزى لمتغيرالفلسطينية 
 ، كما هو مبين في الجدول التالي:T-Testستخدام اختبار إصحة هذه الفرضية بوتم التحقق من 

 

 (:14.5جدول رقم )
 الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس

 المتوسط العدد الجنس المحور
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

 الرشاقة اإلستراتيجية
 1.172 7.172 127 ذكر

 دالة غير 0.557 0.588
 1.164 7.078 92 أنثى

 تنمية الموارد البشرية
 1.799 7.022 126 ذكر

 دالةغير  0.160 1.409-
 1.579 7.352 92 أنثى

 (.1.980( = )0.05( وعند مستوى داللة )217" الجدولية عند درجة حرية )T* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

، وهذا يدل على الرشاقة اإلستراتيجيةمحور " الجدولية في Tمن قيمة " أقل" المحسوبة Tقيمة " •
بين متوسطات استجابات المبحوثين ( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم 

 .الجنس تعزى لمتغيرحول الرشاقة اإلستراتيجية في المؤسسات األهلية الفلسطينية 
، وهذا يدل على تنمية الموارد البشريةمحور " الجدولية في Tقيمة "من  أقل" المحسوبة Tقيمة " •

ستجابات المبحوثين بين متوسطات إ( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم 
 .الجنس تعزى لمتغيرحول تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية 

ختالف وجهات نظر إفراد عينة الدراسة من العاملين في الوظائف اإلشرافية توضح النتائج السابقة عدم إ   
ومجلس اإلدارة في المؤسسات الفلسطينية، من كال الجنسين حول درجة ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية وتنمية 

 مؤسسة، ويمرونالموارد البشرية، ويفسر الباحث ذلك بأن العاملين من كال الجنسين يعلمون في نفس ال
( ودراسة 2012( ودراسة )نعيم،2014تفقت هذه النتيجة مع دراسة)جودة،بنفس الظروف، وقد إ

( والتي بينت عدم وجود فروق في ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية، 2009)شلتوت،
بينت وجود (، التي 2011( ودراسة )اليعقوبي،2015تعزى لمتغير الجنس، واختلف مع دراسة )السوسي،

 فروق تعزى لمتغير الجنس.
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ســـــــتجابات بين متوســـــــطات إ( α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى الداللة )ي  .2
المبحوثين حول الرشــــــــــاقة اإلســــــــــتراتيجية وحول تنمية الموارد البشــــــــــرية في المؤســــــــــســــــــــات األهلية 

 .العمر تعزى لمتغيرالفلسطينية 
، كما هو مبين في الجدول One-Way ANOVAوتم التحقق من صــحة هذه الفرضــية باســتخدام اختبار 

 التالي:
 (:15.5جدول رقم ) 

 العمرالفروقات بالنسبة لمتغير 

 المتوسط العدد العمر المحور
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

الرشاقة 
 اإلستراتيجية

 1.277 6.952 85 سنة فأقل 30

غير  0.242 1.406
 دالة

 1.076 7.183 91 سنة 40-31من 
 1.118 7.370 31 سنة 50-41من 

 1.064 7.418 12 سنة فأكثر 51

تنمية الموارد 
 البشرية

 1.992 6.831 85 سنة فأقل 30

غير  0.109 2.039
 دالة

 1.483 7.282 90 سنة 40-31من 
 1.612 7.512 31 سنة 50-41من 

 1.056 7.688 12 سنة فأكثر 51
 (.2.650( = )0.05( وعند مستوى داللة )215.3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
، وهذا يدل على الرشاقة اإلستراتيجيةمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " •

ستجابات المبحوثين بين متوسطات إ( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم 
 .العمر تعزى لمتغيرحول الرشاقة اإلستراتيجية في المؤسسات األهلية الفلسطينية 

، وهذا يدل على تنمية الموارد البشريةمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " •
ستجابات المبحوثين بين متوسطات إ( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم 

 .العمر تعزى لمتغيرحول تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية 
ختالف وجهات نظر إفراد عينة الدراسة من العاملين في الوظائف اإلشرافية توضح النتائج السابقة عدم إ

جلس اإلدارة في المؤسسات الفلسطينية، حول درجة ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية وم
باختالف أعمارهم، ويفسر الباحث ذلك بأن معظم العاملين هم من فئة الشباب، وهي الفئة األقوى وألقدر 

 يتمتعون من خبرات ومهارات وطاقات وقدرات. ازدهار من خالل مالسير بالمؤسسة نحو التقدم واإلعلى 
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ســـــــتجابات بين متوســـــــطات إ( α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى الداللة )ي  .3
المبحوثين حول الرشــــــــــاقة اإلســــــــــتراتيجية وحول تنمية الموارد البشــــــــــرية في المؤســــــــــســــــــــات األهلية 

 .المؤهل العلمي تعزى لمتغيرالفلسطينية 
، كما هو مبين في الجدول One-Way ANOVAهذه الفرضــية باســتخدام اختبار وتم التحقق من صــحة 

 التالي:
 (:16.5جدول رقم ) 

 المؤهل العلميالفروقات بالنسبة لمتغير 

 المتوسط العدد المؤهل العلمي المحور
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

الرشاقة 
 اإلستراتيجية

 0.988 7.259 15 دكتوراة

غير  0.842 0.277
 دالة

 1.231 6.981 36 ماجستير
 1.173 7.153 150 بكالوريوس
 1.195 7.163 18 دبلوم

تنمية الموارد 
 البشرية

 0.838 7.913 15 دكتوراة

غير  0.266 1.329
 دالة

 1.809 7.302 36 ماجستير
 1.777 7.038 150 بكالوريوس
 1.410 7.271 18 دبلوم

 (.2.650( = )0.05( وعند مستوى داللة )215.3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

، وهذا يدل على الرشاقة اإلستراتيجيةمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " •
ستجابات المبحوثين بين متوسطات إ( α≤0.05داللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم 

 .المؤهل العلمي تعزى لمتغيرحول الرشاقة اإلستراتيجية في المؤسسات األهلية الفلسطينية 
، وهذا يدل على تنمية الموارد البشريةمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " •

ستجابات المبحوثين بين متوسطات إ( α≤0.05مستوى داللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم 
 .المؤهل العلمي تعزى لمتغيرحول تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية 

ختالف وجهات نظر إفراد عينة الدراسة من العاملين في الوظائف اإلشرافية توضح النتائج السابقة عدم إ   
تيجية وتنمية الموارد البشرية، ات الفلسطينية، حول درجة ممارسة الرشاقة اإلستراومجلس اإلدارة في المؤسس

ختالف مؤهالتهم العلمية، ويعزو الباحث ذلك إلى أن جميع العاملين يدركون أهمية الرشاقة اإلستراتيجية بإ
 والموارد البشرية بالنسبة للمؤسسة.

( ودراسة 2012( ودراسة )نعيم،2013ودراسة)زقوت،( 2014تفقت هذه النتيجة مع دراسة)جودة،وا    
ة، ( والتي بينت عدم وجود فروق في ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشري2009)شلتوت،
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(، التي بينت 2011( ودراسة )اليعقوبي،2014ختلف مع دراسة )مشتهى،تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وا  
 وجود فروق تعزى لمتغير الجنس.

 

ســــــتجابات بين متوســــــطات إ( α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصــــــائية عند مســــــتوى الداللة )ي ال .4
المبحوثين حول الرشــــــــــاقة اإلســــــــــتراتيجية وحول تنمية الموارد البشــــــــــرية في المؤســــــــــســــــــــات األهلية 

 .المسمى الوظيفي تعزى لمتغيرالفلسطينية 
، كما هو مبين في الجدول One-Way ANOVAوتم التحقق من صــحة هذه الفرضــية باســتخدام اختبار 

 التالي:
 (:17.5جدول رقم ) 

 المسمى الوظيفيالفروقات بالنسبة لمتغير 

المسمى  المحور
 المتوسط العدد الوظيفي

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

الرشاقة 
 اإلستراتيجية

 1.176 7.060 44 عضو مجلس إدارة
غير  0.595 0.521

 0.965 7.275 52 مدير تنفيذي دالة
 1.244 7.098 123 رئيس قسم

تنمية الموارد 
 البشرية

 1.719 7.256 44 عضو مجلس إدارة
غير  0.157 1.865

 1.449 7.511 52 مدير تنفيذي دالة
 1.800 6.978 123 رئيس قسم

 (.3.040( = )0.05مستوى داللة )( وعند 216.2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

، وهذا يدل على الرشاقة اإلستراتيجيةمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " •
ستجابات المبحوثين بين متوسطات إ( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم 

 .المسمى الوظيفي تعزى لمتغيرحول الرشاقة اإلستراتيجية في المؤسسات األهلية الفلسطينية 
، وهذا يدل على تنمية الموارد البشريةمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " •

ستجابات المبحوثين متوسطات إبين ( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم 
 .المسمى الوظيفي تعزى لمتغيرحول تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية 

توضح النتائج السابقة عدم اختالف وجهات نظر إفراد عينة الدراسة من العاملين في الوظائف اإلشرافية    
ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية، ومجلس اإلدارة في المؤسسات الفلسطينية، حول درجة 

باختالف المسمى الوظيفي، ويعزو الباحث ذلك إلى أن جميع العاملين في جميع مستوياتهم الوظيفية 
 يشعرون بالرضا عن النظام المعمول به في المؤسسة.
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( ودراسة 2013هاشم، ( ودراسة )أبو2013( ودراسة)زقوت،2014تفقت هذه النتيجة مع دراسة)جودة،وا  
( والتي بينت عدم وجود فروق في ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية، 2009)شلتوت،

(، التي بينت 2011( ودراسة )اليعقوبي،2014تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، واختلف مع دراسة )مشتهى،
 وجود فروق تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

 

ســــــتجابات بين متوســــــطات إ( α≤0.05ذات داللة إحصــــــائية عند مســــــتوى الداللة )وجد فروق ي ال .5
المبحوثين حول الرشــــــــــاقة اإلســــــــــتراتيجية وحول تنمية الموارد البشــــــــــرية في المؤســــــــــســــــــــات األهلية 

 .عدد سنوات الخدمة تعزى لمتغيرالفلسطينية 
مبين في الجدول  ، كما هوOne-Way ANOVAختبار إســتخدام إوتم التحقق من صــحة هذه الفرضــية ب

 التالي:
 (:18.5جدول رقم ) 

 عدد سنوات الخدمةالفروقات بالنسبة لمتغير 

 المتوسط العدد عدد سنوات الخدمة المحور
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

 النظم الخبيرة

 1.196 6.970 74 سنوات فأقل 5

غير  0.053 2.597
 دالة

 1.167 7.029 84 سنوات 10 -6من 
 0.983 7.420 38 سنة  15-11من 

 1.237 7.579 23 سنة فأكثر 16

جودة اتخاذ قرارات 
 اإلدارة العليا

 1.741 7.009 74 سنوات فأقل 5

غير  0.270 1.315
 دالة

 1.865 7.036 84 سنوات  10-6من 
 1.171 7.598 38 سنة  15-11من 

 1.761 7.398 23 سنة فأكثر 16
 (.2.650( = )0.05( وعند مستوى داللة )215.3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
، وهذا يدل على الرشاقة اإلستراتيجيةمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " •

ستجابات المبحوثين بين متوسطات إ( α≤0.05عند مستوى داللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم 
 .عدد سنوات الخدمة تعزى لمتغيرحول الرشاقة اإلستراتيجية في المؤسسات األهلية الفلسطينية 

، وهذا يدل على تنمية الموارد البشريةمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " •
ستجابات المبحوثين بين متوسطات إ( α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة )وجود فروق ذات داللة عدم 

 .عدد سنوات الخدمة تعزى لمتغيرحول تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية 
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توضح النتائج السابقة عدم اختالف وجهات نظر إفراد عينة الدراسة من العاملين في الوظائف اإلشرافية    
اإلدارة في المؤسسات الفلسطينية، حول درجة ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية، ومجلس 

باختالف سنوات الخدمة، ويعزو الباحث ذلك إلى أن جميع العاملين في جميع مستوياتهم الوظيفية يشعرون 
لخبرة والمهارة على اختالف يعملون في نفس البيئة، وأن طبيعة األعمال والمهام تتطلب منهم المعرفة وا

 سنوات الخدمة لديهم.
( والتي بينت عدم وجود فروق 2011( ودراسة )اليعقوبي،2014تفقت هذه النتيجة مع دراسة)مشتهى،وا    

في ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية، تعزى لمتغير سنوات الخدمة، واختلف مع دراسة 
 ، التي بينت وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة.(2013هاشم، ( ودراسة )أبو2014)جودة،
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 
 مقدمة 1.6

 

يســــــــــــتعرض هذا الفصــــــــــــل أهم النتائج واإلســــــــــــتنتاجات التي توصــــــــــــل إليها الباحث من خالل التحليل     
ختبار الفرضـــــيات، إاإلحصـــــائي إلفراد عينة الدراســـــة على فقرات المتغير المســـــتقل والمتغير التابع، ونتائج 

فلســـــطينية بقطاع كما يحتوي هذا الفصـــــل على التوصـــــيات التي يقدمها الباحث إلى المؤســـــســـــات الخيرية ال
 غزة، لالستفادة منها.

 

 نتائج الدراسة 2.6
 " الرشاقة اإلستراتيجية "اولا: نتائج المتغير المستقل 

 

درجة ممارســــــــة الرشــــــــاقة اإلســــــــتراتيجية في المؤســــــــســــــــات األهلية الفلســــــــطينية جاء بوزن نســــــــبي  •
 (، وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.71.327)
(، وهو بدرجة موافقة 74.442الفلسطينية جاء بوزن نسبي )واقع التخطيط في المؤسسات األهلية  •

 )كبيرة(.
(، وهو بدرجة 70.872درجة ممارسة التنظيم في المؤسسات األهلية الفلسطينية جاء بوزن نسبي ) •

 موافقة )كبيرة(.
(، وهو 67.962درجة ممارســـة التكنولوجيا في المؤســـســـات األهلية الفلســـطينية جاء بوزن نســـبي ) •

 موافقة )متوسطة(.بدرجة 
 ثانياا: نتائج المتغير التابع " تنمية الموارد البشرية "

درجة ممارســـــــــة تنمية الموارد البشـــــــــرية في المؤســـــــــســـــــــات األهلية الفلســـــــــطينية جاء بوزن نســـــــــبي  •
 (، وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.71.611)
(، 72.181نســبي )درجة ممارســة ســياســات التدريب في المؤســســات األهلية الفلســطينية جاء بوزن  •

 وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.
واقع ســـــــياســـــــات تنمية المســـــــار الوظيفي في المؤســـــــســـــــات األهلية الفلســـــــطينية جاء بوزن نســـــــبي  •
 (، وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.71.897)
درجة ممارســــــــة ســــــــياســــــــات تقييم األداء في المؤســــــــســــــــات األهلية الفلســــــــطينية جاء بوزن نســــــــبي  •
 قة )كبيرة(.(، وهو بدرجة مواف70.898)
 



96 

 

 ثالثاا: نتائج متعلقة بفرضيات الدراسة
 نتائج العالقة بين الرشاقة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية: -1

 

( بين درجة ممارســـــــة الرشـــــــاقة α≤0.05وجود عالقة طردية ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى ) •
 .الفلسطينيةاإلستراتيجية وبين تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية 

 وبين تنمية الموارد التخطيط( بين α≤0.05وجود عالقة طرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) •
 البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية.

وبين تنمية الموارد البشرية  ن التنظيم( بيα≤0.05وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) •
 في المؤسسات األهلية الفلسطينية.

وبين تنمية الموارد البشرية  التكنولوجيا( بين α≤0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) •
 في المؤسسات األهلية الفلسطينية.

 

 نتائج أثر الرشاقة اإلستراتيجية على تنمية الموارد البشرية: -2
 

 .%(64.10)بنسبة  يجابي للرشاقة اإلستراتيجية على تنمية الموارد البشريةإوجود أثر  •
 

 نتائج الفروقات في الرشاقة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية: -3
ستجابات المبحوثين إ( بين متوسطات α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

 .الجنسعزى لمتغير في المؤسسات األهلية الفلسطينية تُ  وتنمية الموارد البشرية حول الرشاقة اإلستراتيجية
ستجابات المبحوثين إ( بين متوسطات α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

 .لعمراعزى لمتغير في المؤسسات األهلية الفلسطينية تُ  وتنمية الموارد البشرية حول الرشاقة اإلستراتيجية
ستجابات المبحوثين إ( بين متوسطات α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

المؤهل عزى لمتغير في المؤسسات األهلية الفلسطينية تُ  وتنمية الموارد البشرية حول الرشاقة اإلستراتيجية
 العلمي.

ستجابات المبحوثين إ( بين متوسطات α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •
المسمى عزى لمتغير في المؤسسات األهلية الفلسطينية تُ  وتنمية الموارد البشرية حول الرشاقة اإلستراتيجية

 الوظيفي
ستجابات المبحوثين إ( بين متوسطات α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

عدد عزى لمتغير في المؤسسات األهلية الفلسطينية تُ  وتنمية الموارد البشرية حول الرشاقة اإلستراتيجية
 سنوات الخدمة
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 توصيات الدراسة 3.6

 توصيات متعلقة بالمتغير المستقل " الرشاقة اإلستراتيجية "اولا: 

 ضرورة تعزيز إستخدام مفهوم الرشاقة اإلستراتيجية في المؤسسات الفلسطينية بقطاع غزة. .1
الرشاقة اإلستراتيجية عند مدير المؤسسات األهلية الفلسطينية في قطاع غزة، عن طريق تطوير  .2

وضع برامج تدريب متخصصة ومستمرة، بهدف صقلهم ورفع درجة الوعي بأهمية الرشاقة 
اإلستراتيجية، حيث يسهم ذلك في مواجهة التغيرات والتحديات التي تواجههم على الصعيد الداخلي 

 والخارجي.
 قيام اإلدارة العليا بتوفير كل متطلبات المؤسسة من التكنولوجيا الحديثة. ضرورة .3
بسبب كثرة التقلبات عند تنفيذ الخطط وذلك  ورسم السيناريوهاتاالهتمام بالبدائل اإلستراتيجية  .4

 قتصادية والسياسية في قطاع غزة.والتغيرات اإل
 تواجه اإلدارة. س البحث العلمي كوسيلة لحل المشاكل التي قدسُ اعتماد أُ  .5

 

 " تنمية الموارد البشرية"  التابع: توصيات متعلقة بالمتغير ثانياا 

السعي لتنويع وتنمية الموارد البشرية والمالية سواء من الداخلية او الخارجية للمؤسسة، والتشبيك مع  .1
الخبرات المؤسسات ذات العالقة وذلك لتعزيز وتنامي فرص التعلم المتبادل بين المؤسسات ذات 

 المختلفة واإلمكانات المتنوعة.
ستثمار الحقيقي عتبارهم اإلإ، بالعمل الحثيث والمتواصل لحسن إدارة وتنمية الموارد البشرية .2

 للمؤسسة، مما يساعد على تحقيق أهدافها وتحسين أدائها.
 وضع الخطط والسياسات الفاعلة لتنمية الموارد البشرية وتقييمها وتطويرها بشكل دوري. .3
 ختيار الطريقة التي يتم تنفيذ أعمالهم.إح العاملين المزيد من الحرية في من .4
شراكهم في رسم السياسات ووضع القرارات التي تتعلق  .5 التوسع في توزيع الصالحيات للعاملين وا 

 بأعمالهم، مما يدعم أجواء الثقة والتعاون المتبادل بينهم، ويحفزهم على أداء العمل بأكثر فعالية.
، من خالل وجود أنظمة ولوائح خاصة بعملية أليات التحفيز والعقاب للعاملين في المؤسسةتوضيح  .6

 .التحفيز والعقاب
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 :خطة عمل مقترحة لتنفيذ أهم توصيات الدراسة 4.6

 (1.6)جدول رقم 

جهة  التوصية م
 المدى  البرامج والنشطة التنفيذ

 مؤشر القياس الزمني

مفهوم رورة تعزيز إستخدام ض 1
الرشاقة اإلستراتيجية في 
المؤسسات الفلسطينية بقطاع 

 غزة.

رؤساء 
 المؤسسات

عقد برامج تدريبية، وورش  -
عمل مع المؤسسات الخارجية 

لتعزيز مفهوم الرشاقة 
 االستراتيجية.

 شهر2

تنظيم برامج تثقيفية 
تعمل من خاللها على 
نشر مفهوم الرشاقة 

 االستراتيجية.
اإلستراتيجية طوير الرشاقة ت 2

المؤسسات األهلية  راءعند مد
 الفلسطينية في قطاع غزة، 

مدراء 
 المؤسسات

عقد وورش عمل مع  -
الموظفين بحضور خبير في 

 الرشاقة االستراتيجية.
 شهر2

مدى نجاح هذه الورشة 
 وتقيميها.

رورة قيام اإلدارة العليا ض 3
بتوفير كل متطلبات المؤسسة 

 من التكنولوجيا الحديثة.

تكنولوجيا 
 المعلومات

توفير مايلزم للمؤسسة من  -
 شهور6 أدوات تكنلوجية حديثة.

توفير المتطلبات 
 التكنولوجية للمؤسسة

االهتمام بالبدائل اإلستراتيجية  4
عند تنفيذ ورسم السيناريوهات 

الخطط وذلك بسبب كثرة 
قتصادية التقلبات والتغيرات اإل

 والسياسية في قطاع غزة.

 العلياإدارة 

عقد ورشات عمل لتقييم  -
اإلنجازات مقارنة باألهداف 
 التي تضمنتها الخطط.

توفير خطه بديلة  -
 للمؤسسة.

 شهر6
إعتماد الخطة 
 االستراتيجية

السعي لتنويع وتنمية الموارد  5
البشرية والمالية سواء من 
الداخلية او الخارجية 
للمؤسسة، والتشبيك مع 

وذلك المؤسسات ذات العالقة 
لتعزيز وتنامي فرص التعلم 
المتبادل بين المؤسسات ذات 
الخبرات المختلفة واإلمكانات 

 المتنوعة.

قسم 
 المشاريع
مدراء 
 المؤسسات

عقد ورشات عمل لتقييم  -
اإلنجازات مقارنة باألهداف 
 التي تضمنتها الخطط.

توفير خطه لالهتمام  -
 شهر9 بالموارد البشرية في المؤسسة.

المؤسسات  التواصل مع
الداخلية والخارجية، 
وعقد شراكات مع 
 مؤسسات آخري
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عمل الحثيث والمتواصل ال 6
لحسن إدارة وتنمية الموارد 

ستثمار عتبارهم اإلإالبشرية، ب
الحقيقي للمؤسسة، مما يساعد 
على تحقيق أهدافها وتحسين 

 أدائها.

رؤساء 
 األقسام

 
 

عقد دورات خاصة -
 بالموظفين حسب احتياجاتهم.

 شهر12
استخدام أدوات وتقنيات 
حديثة تساعد على 
 اإلرتقاء والتطوير

ضع الخطط والسياسات و  7
الفاعلة لتنمية الموارد البشرية 
وتقييمها وتطويرها بشكل 

 دوري.

اإلدارة 
 العليا

وتوعية  متفعيل برامج التقيي -
الموظف بخطورة هذا 

 البرنامج.
 

 شهر12
رضا الموظفين عن 
الخطط والسياسات 

 المستخدمة

توسع في توزيع الصالحيات ال 9
شراكهم في رسم  للعاملين وا 
السياسات ووضع القرارات 
التي تتعلق بأعمالهم، مما 
يدعم أجواء الثقة والتعاون 
المتبادل بينهم، ويحفزهم على 

 أداء العمل بأكثر فعالية.

رؤساء 
 األقسام

 
 

تفويض العاملين وعقد  -
شراكهم في  ورش عمل وا 

  القرارات.صناعة 
 شهر12

وضوح المسار الوظيفي 
رضا الموظفين عن  مع

 الوظائف

10 j وضيح أليات التحفيز
والعقاب للعاملين في 

، من خالل وجود المؤسسة
أنظمة ولوائح خاصة بعملية 

 .التحفيز والعقاب

مدراء 
 المؤسسات

عقد اجتماعات مع  -
الموظفين والمختصين في 

 بناء اللوائح اإلدارية، من أجل
 الوصول إلى أفضل اللوائح.

 

 شهر12
توفير نظام الحوافز 
ولوائح تعليمات خاصة 

 بالمؤسسة

11 
س البحث العلمي سُ تماد أُ اع

كوسيلة لحل المشاكل التي قد 
 تواجه اإلدارة.

اإلدارة 
 العليا

التنسيق مع المؤسسات  -
قديم التسهيالت وت ،األكاديمية

واالفصاح على المعلومات 
 للباحثين

 شهر12
االطالع على النتائج 

 العلمية الحديثة
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 الدراسات المستقبلية  4.6

 في ضوء نتائج وتوصيات الدراسة، يقترح الباحث إجراء البحوث والدراسات المستقبلية التالية:
جراء المزيد من األبحاث حول مفهوم الرشاقة اإلستراتيجية، وربطة مع متغيرات أخرى غير الموارد إ    

 البشرية مثل:  
 .في قطاع غزة إدارة األزماتالرشاقة اإلستراتيجية في  دورما  .1
 .ةلمؤسسات األهلية الفلسطيني التفاعلية التنظيميةما مدى تأثير الرشاقة اإلستراتيجية ب .2
 .ةفي تنمية الموارد البشرية في الجامعات الفلسطيني ةالرشاقة االستراتيجيما دور  .3
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 والمراجع المصادرقائمة 
 القرآن الكريم •

 السنة النبوية •

 اولا: المراجع العربية:
 ، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان."محاسبة المنشآت الخاصة(،"2009أحمد، محمود، وآخرون) •

إدارة منظمات المجتمع المدني: دراسة في الجمعيات األهلية من (،"2007النصر، مدحت) أبو •
"، ايتراك للنشر منظور التمكين والشراكة والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك والجودة

 والتوزيع، القاهرة، مصر
الدار  زة التنافسية"،مدخل تحقيق المي –(،" إدارة الموارد البشرية 2004ابو بكر، مصطفي ) •

 الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر.
"، الطبعة الثانية، مطبعة الجراح، القواعد المنهجية لبناء الستبيان(،"2016الجرجاوي، زياد) •

 فلسطين.

 الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. إدارة الموارد البشرية"،(،" 2011الديري، زهدي ) •
 (،"إدارة األفراد "، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2012الدباغ، عصام ) •
عالم الكتب  مدخل استراتيجي" –(،"أدارة الموارد البشرية 2002السالم مؤيد، صالح مرموش ) •

 الحديث، األردن.
، الطبعة الثالثة، عمان، األردن: دار المنظمة والهيكل والتصميم""نظرية (،2008السالم، مؤيد) •

 وائل للنشر والتوزيع.
، الطبعة األولى، دار الميسر للنشر والتوزيع اتجاهات حديثة في التدريب"(،"2011السكارنة، بالل ) •

 والطباعة، عمان، األردن.
الطبعة األولى، عمان: دار البداية ، "إدارة الموارد البشرية الحديثة "،(2013) الكاللدة، طاهر •

 ناشرون وموزعون.

دار اليازوري  ،" التخطيط في الموارد البشرية"،(2012المبيضين، صفوان، األكلبي، عائض ) •
 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

، غزة. فلسطين: إبداع. للطباعة "إدارة الموارد وتنمية الموارد البشرية"،(2005المدهون، محمد ) •
 .والنشر

اإلدارة الستراتيجية للموارد البشرية، مدخل لتحقيق ميزة تنافسية (،" 2003المرسي، جمال الدين ) •
 الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر. لمنظمة القران الحادي العشرين"،
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الطبعة األولى،  "،(،"إدارة تقييم األداء الوظيفي بين النظرية والتطبيق2013المحاسنة، إبراهيم ) •
 دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

الطبعة األولي،  "دليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية"(،2007المغربي، عبد الحميد ) •
 المنصورة دار المكتبة العصرية للنشر.

السيرة للنشر دار الطبعة األولى،  (،" عولمة إدارة الموارد البشرية"،2009النداوي، عبد العزيز ) •
 .والتوزيع، عمان

الرياض، مطابع  اإلدارة العامة: األسس والوظائف"،(،"1996النمر، سعود بن محمد، وآخرون ) •
 الفرزدق التجارية.

 األردن. الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، أدارة الموارد البشرية"(،" 2006الهيتي، خالد ) •
جراءات العمل""تصميم المنظمة: (،2006) حريم، حسين • الطبعة الثالثة،  ،الهيكل التنظيمي وا 

 عمان، االردن: دار الحامد للنشر والتوزيع. 
،" المحاسبة المالية المتخصصة"، الطبعة األولى، مكتبة آفاق للطباعة (2009درغام، ماهر) •

 والنشر، غزة، فلسطين.
إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين"، (،"2008) درة، عبد الباري، الصباغ، زهير •

 األردن. الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان،
، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، استراتيجية إدارة الموارد البشرية"(،"2011عامر، سامح ) •

 األردن.
دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان،  إدارة الموارد البشرية"،(،"2010عبد الرحمن، بن عنتر ) •

 األردن.
 (،"إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي، دار وائل النشر، عمان.2003عباس، سهيلة ) •
‘ (،" إدارة الموارد البشرية"، الطبعة الرابعة، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع2012عالقي، مدني ) •

 السعودية.
"، الطبعة الخامسة، دار العلمي في العلوم النفسية والتربوية مناهج البحث(،"2010عالم، رجاء ) •

 النشر للجامعات، مصر.

الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  (،"إدارة الموارد البشرية"،2008ماهر، أحمد ) •
 مصر.

اب للنشر ، الطبعة األولى، دار السحأساسيات تدريب الموارد البشرية"(،"2013محيرق، مبروكة ) •
 والتوزيع، القاهرة، مصر.

مركز تطوير األداء والتنمية، مصر  (،"موسوعة التدريب األسس والمبادئ"،2001هالل، محمد ) •
 الجديدة، مصر.
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  العلميةوالمؤتمرات ثانياا: الرسائل 

(،"واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة في فلسطين 2008أبو زايد، بسمة) •
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التجارة ،غزة.تطويره" وسبل

غزة، ("تقييم النظم المالية في المؤسسات األهلية الفلسطينية في قطاع 2009البحيصي، عصام ) •
 ، غزة، فلسطين.ورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمرات األول المؤسسات األهلية، افاق وتحديات

إدارة الموارد البشرية  إستراتيجية "معايير قياس كفاءة وفاعلية (،2006خالد) الحياصات، •
، المجلة وعالقتها باألداء المؤسسي في المؤسسات الصحفية األردنية من وجهة نظر الموظفين"

 (،األردن.4(،)2األردنية في إدارة األعمال، المجلد)

ستراتيجية إدارة الموارد البشرية إ العالقة بين إستراتيجية األعمال و "(،2002الجعدني، فيصل) •
، دراسة ميدانية المصارف اليمنية، أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة وتأثيرها في األداء المنظمي"

 األعمال، غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.
 درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة، لإلدارة(،"2012األعور، رشا) •

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية،  "،اإللكترونية وعالقتها بتفويض السلطة لديهم
 غزة، فلسطين.كلية التربية، 

 ،تخطيط وتنمية الموارد البشرية كمدخل لرفع كفاءة وفاعلية المنظمات"(،"2007علي) الدعيس، •
منشورة، جامعة العلوم التطبيقية ، رسالة ماجستير غير دراسة تطبيقية في المنظمات الحكومية

 واالجتماعية اليمن.

  ستراتيجية اإلفي تحقيق الخفة   ستراتيجية اإلخصائص المعلومات  أثر(،"2013الزبن، نور) •
رسالة  ،. دراسة تطبيقية على شركة ألبا هاوس في األردنودور القدرات التنافسية كمتغير معدل "

 األوسط، األردن.جامعة الشرق ، ماجستير غير منشورة

، دراسة "التخطيط الستراتيجي وعالقته بفعالية األداء المؤسسي"(،2011السعيدي، أحمد) •
تطبيقية على شركات تكنلوجيا المعلومات، رسالة ماجستير غير منشورة، األكاديمية العربية 

 البريطانية للتعليم العالي، سلطنة عمان.
، التدريب على تنمية الموارد البشرية في البلدان اإلسالمية" أثر"تحليل ،(2008الداوي ) الشيخ، •

 .9-16، ص  2008/06، عدد مجلة الباحث
. دراسة في الفاعلية التنظيمية"  ستراتيجية اإلمحددات الرشاقة  أثر(،"2013الصانع، إيمان سالم ) •

جامعة الشرق األوسط  ،رسالة ماجستير غير منشورة، استطالعية لشركة االسمنت األردنية الفارج
 األردن.
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تنمية الموارد البشرية في تطوير األداء  إستراتيجيات "دور (،2010الطهراوي، عبد المنعم) •
، الجامعة غير منشورة ، رسالة ماجستيرالمؤسساتي في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة"

 غزة، فلسطين.سالمية، اإل

"تشخيص مؤشرات الذكاء الستراتيجي لضمان السيادة م(،2014والموسوي، هاشم) ،العابدي، علي •
دراسة تحليلية في شركة كورل لالتصاالت  ستراتيجية"،اإلمن خالل خفة الحركة   ستراتيجية اإل

 . 167-143(، 31) 8واإلدارية،  مجلة الغري للعلوم االقتصادية ،المتنقلة في العراق

تفعيل تطبيق التربية والتعليم العالي بمحافظات  دور الثقافة التنظيمية من(،"2011العاجز، إيهاب) •
 غزة، فلسطين.كلية التجارة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، "، غزة

مدى توفر متطلبات نجاح تطبيق اإلدارة اللكترونية في الجمعيات (،"2011العلول، عبد الماجد) •
رسالة ماجستير غير "، اد المؤسسي ضد الفسادالخيرية الكبرى في قطاع غزة، وأثرها على الستعد

 غزة، فلسطين.كلية التجارة، منشورة، الجامعة اإلسالمية، 

دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات (،"2011العالول، سمر) •
 جامعة األزهر، كلية التربية، غزة. رسالة ماجستير غير منشورة،"، الفلسطينية بقطاع غزة

"اإلدارة اإلستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية للشركات وفقاا لمعايير (،2010القحطاني، فيصل) •
دارة الجودة الشاملة" ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية إدارة األعمال، األداء اإلستراتيجي وا 

 الجامعة الدولية البريطانية، المملكة المتحدة.
( على خفة OODA(،"تأثير مبادئ حلقة القرار)2013ونوري، أسماء) ،الكبيسي، صالح الدين •

مجلة الدنانير، كلية  ،دراسة ميدانية في عدد من مستشفيات مدينة بغداد ،"ستراتيجيةاإلالحركة 
 دارة واالقتصاد في جامعة بغداد، العراق.اإل

في تطوير الموارد البشرية في وزارات السلطة  عمليات إدارة المعرفة ودورها،"(2014اللوح، نبيل) •
 دارسة تحليلية على إتحاد لجان العمل الصحي، غزة، فلسطين.، " الفلسطينية في قطاع غزة

، "ستراتيجيةاإلها في خفة الحركة أثر "قدرات تقنية المعلومات و (،2011) المعاضيدي، معن وعد •
دراسة استطالعية في الشركة العامة للمستلزمات الطبية في نينوى. المجلة العراقية للعلوم اإلدارية، 

7 (29 ،)108-85. 

"العالقة بين اختيار الستراتيجي والهيكل التنظيمي وتأثيرها على (،2011) الُمحمدي، سعد •
الشركات الصناعية العراقية، ، دراسة حالة: عينة من المديرين في بعض الفعالية التنظيمية"

 أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة سانت كليمنتس الدولية.
، ورقة عمل مقدمة "التطوير اإلداري المؤسسات العمل األهلي(،"2009أحمد )المشهراوي،  •

 غزة، فلسطين.آفاق وتحديات،  –لمؤتمر واقع المؤسسات األهلية 
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أداء تخطيط الموارد البشرية في ظل التخطيط الستراتيجي واقع فاعلية (،"2011) اليعقوبي، على •
"، رسالة ماجستير غير منشورة، االكاديمية البريطانية للتعليم في النظام التربوي بسلطنة عمان

 العالي، سلطنة عمان.

أثر تطبيق مبادئ غدارة الجودة الشاملة على أداء المؤسسات األهلية (،"2009بدر، رشاد) •
 غزة، فلسطين.غير منشورة، الجامعة اإلسالمية،  رسالة ماجستير ،ة في قطاع غزة"األجنبية العامل

 ،"التنافسية الميزة لتحقيق استراتيجي مدخل البشرية الموارد تنمية (،"2007) بن صوشة، رياض •
 .الجزائر جامعة ،غير منشورة ماجستير رسالة

تفعيل الحكومة اإللكترونية في امانة دور تنمية الموارد البشرية في (،"2011) بن طالب، تركي •
 قسم العلوم اإلدارية، السعودية.، رسالة ماجستير "،منطقة الرياض

دور تقييم أداء الموارد البشرية في تحسين جودة خدمات بلديات قطاع ،"(2014) جودة، سالم •
 غزة، فلسطين.، أكاديمية االدارة والسياسة "، رسالة ماجستير غير منشورة،غزة

(، اإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير 2016الجمعيات األهلية في قطاع غزة)دليل  •
 الحكومية، وزارة الداخلية واالمن الوطني، غزة، فلسطين.

،"أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة على إدارة (2012زياد، فهد ) •
 غزة، فلسطين.غير منشورة، الجامعة اإلسالمية،  رسالة ماجستير اإلزمات"،

واقع تخطيط الموارد البشرية وعالقته بقدرة المؤسسات غير الحكومية في ،"(2013) زقوت، خليل •
رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  "،قطاع غزة على الحفاظ على العداد الالزمة من العاملين

 غزة، فلسطين.كلية التجارة، اإلسالمية، 

في العنصر  اإلستثمارتنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم (،"2009) شلتوت، أماني •
كلية "، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، البشري في وكالة الغوث بقطاع غزة

 غزة، فلسطين.التجارة، 

دراسة "قياس دور التدريب في تنمية الموارد البشرية" (،"2009) عبد القادر، بابا، والحديد، إبراهيم •
التدريب  إستراتيجياتالملتقى العلمي حول:  ميدانية على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باألردن"،

 في ظل إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية، جامعة د. الطاهر موالي _ سعيدة.

المعايير الدولية إلدارة المشاريع في زيادة جودة المشروع في دور (،"2016عنبر، هشام) •
 غزة، فلسطين.، الجامعة اإلسالمية"، رسالة ماجستير، المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة

إدارة الموارد البشرية في ظل العولمة مع إشارة الحالة البلدان  إستراتيجيات"،(2012) كورتل، فريد •
اإلدارة في عصر المعرفة، المنعقد بجامعة الجنان في الفترة من  مؤتمر عولمة، من بحوث "العربية

 .32، لبنان، ص2012ديسمبر   17-15
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"دور التخطيط الستراتيجي في تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة (،2016) لبد، أحمد •
 سطين.غزة، فل، أكاديمية االدارة والسياسة رسالة ماجستير غير منشورة، الفلسطينية"،

(،"مدى التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، وبتجهز وعرض 2008محسن، محمد ) •
 .(، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة1القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم )

 "،والتعليم بقطاع غزةواقع استراتيجيات الموارد البشرية في وزارة التربية ،"(2014) مشتهي، محمد •
 غزة، فلسطين.، أكاديمية االدارة والسياسة رسالة ماجستير غير منشورة،

دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات التعليمية (،"2016مطرية، باسم ) •
للدراسات "، رسالة ماجستير غير منشورة، اكاديمية اإلدارة والسياسية في مؤسسات التعليم التقني

 العليا، غزة، فلسطين.
، دراسة ميدانية دور تنمية الموارد البشرية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية "(،"2013مطر، شادي ) •
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 المالحق
 (1ملحق رقم )

 
 

 
 غزة –أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا 

 دارةإلتخصص القيادة وا

 
 
 ين.المحترم ادة/ .....................................................الس

 ،،،،، السالم عليكم ورحمة اهلل
 يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية بعنوان

 اإلستراتيجية في تنمية الموارد البشرية في المؤسسات األهلية الفلسطينية" ةالرشاق ر" دو 
استكمااًل لمتطلبات نيل درجة الماجستير تخصص القيادة واالدارة، ولذلك صمم الباحث استبانة لقياس هذه 
عادتها مع مراعاة الدقة في  العالقة فآمل منكم الدعم والتعاون من خالل المشاركة في تعبئة االستبانة وا 

ولية في الحفاظ على سرية المعلومات اإلجابة بهدف الخروج بنتائج واقعية، هذا ويتحمل الباحث كافة المسؤ 
 والبيانات التي تقدم.

 
 المساعدة ... علىوتفضلوا بقبول الحترام والتقدير والشكر 

 
 

 الباحث/                                                                              
 سعد عمر محمد 
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 المناسب :( في المكان /الرجاء وضع عالمة ) 
  البيانات الشخصية :

 الجنس :  -1

 أنثي   ذكر 

 العمر : -2

        سنة  50-41من           سنة   40-31من فأقل             سنة  30

 سنة فأكثر  51      

 : المؤهل العلمي -3

      بكالوريوس            دبلوم        ماجستير              ه دكتور 

 : المسمى الوظيفي -4

     رئيس قسم             مدير تنفيذي         عضو مجلس إدارة

 سنوات الخبرات : -5

 سنة            15- 11من          سنوات  10 -6سنوات فأقل             من  5

 سنة فأكثر  16      
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 الجزء الثاني:) محاور الستبانة(:
 .( أعلى درجة موافقة10( أدنى درجة موافقة، و)1الدرجة )( يعني أن 1-10مالحظة / التدرج من )

 درجة الموافقة الـفـقـرة م

 المحور األول: الرشاقة الستراتيجية               
 درجة الموافقة أولا: التخطيط                          

 (10-1من )
  االستراتيجي.يتم مشاركة جميع األقسام اإلدارية في عملية التخطيط  1

  يتم الرجوع إلى اإلدارات التنفيذية للحصول على البيانات والمعلومات. 2
  يوجد حوار استراتيجي عالي الجودة حول مستقبل المؤسسة. 3
  تتوفر المرونة في التخطيط االستراتيجي للمتغيرات الداخلية والخارجية. 4
  األداء.تلتزم المؤسسة بالتخطيط المستمر لتطوير  5
تساعد جهود التخطيط االستراتيجي في توقع االحتماالت المستقبلية المؤثرة سلبيًا أو  6

 إيجابيًا على األداء.
 

  يساعد التخطيط االستراتيجي في تحديد الفرص والتهديدات. 7
  يوجد تنفيذ سريع للتحوالت االستراتيجية في المؤسسة. 8

  اكتشاف نقاط القوة والضعف.تعمل الجهود التخطيطية على  9
 (10-1من ) ثانياا: التنظيم

  يتم اتخاذ القرارات بشكل جماعي مع فريق اإلدارة بأكمله. 1
  يوجد تنظيم من خالل االعتماد المتبادل على طول الوظائف. 2
  يوجد نهج مشترك بين مختلف الوحدات في المؤسسة. 3
  والنشاطات. تمتلك المؤسسة وصفًا واضحًا للوظائف 4
جراءات وتعليمات وقوانين وأنظمة في تنفيذ برامجها. 5   تعتمد المؤسسة على قواعد وا 
  يتوفر تنسيق ذات مرونة عالية لألعمال على مستوى األقسام، واألفراد في المؤسسة. 6
  منح المدراء التنفيذيين المسئولية الفردية في مراحل مختلفة. 7
  وظائف عدة، وتحتاج إلى معرفة متخصصة ومهارات عالية.يتوفر في المؤسسة  8
  تحتفظ المؤسسة بمخزون عال من الدعم والتمويل لضمان استقراها واستمرار عملها. 9
 تمتلك المؤسسة القدرة على التحرك بمرونة في الموارد حسب الحاجة. 10

 

 

 درجة الموافقة ثالثاا: التكنولوجيا
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 (10-1من )
  المؤسسة بوجود نظام إلكتروني فعال يسهل العمل الرسمي.تمتاز  1
  تستخدم المؤسسة تقنية تكنولوجيا المعلومات من أجل االستجابة للتغيرات. 2
يوجد في كل قسم نظام للمعلومات اإلدارية مرتبط باإلدارة العليا من خالل شبكة  3

 داخلية.
 

  يحقق سرعة استجابة المؤسسات الداعمة.تستثمر اإلدارة في تكنلوجيا المعلومات بما  4
  يتم التحديث التكنولوجي في المؤسسة حسب التطورات الجديدة. 5
  يوجد قدرة بشرية في تقنية المعلومات تتمتع بالخبرة والمعرفة. 6

  يتوفر لدى المؤسسة تغذية راجعة من خارجها عن طريق شبكة اتصاالت فعالة. 7
  الموارد البشريةالمحور الثاني: تنمية  
 درجة الموافقة سياسات التدريبولا: أ 

 (10-1من )
  تولى اإلدارة العليا أهمية لتدريب الموظفين وتنمية مهارتهم. 1

تسهم سياسات التدريب في وضع معايير واضحة وشفافة للمشاركة في برامج  2
 التدريب.

 

  تهتم المؤسسة بتحديد االحتياجات التدريبية. 3
  تهتم المؤسسة بمتابعة األثر الناتج عن عملية التدريب. 4

  تتبع المؤسسة أسلوب التحفيز المادي والمعنوي للمتميزين في البرامج التدريبية. 5
 درجة الموافقة سياسات تنمية المسار الوظيفيثانياا:  

 (10-1من )
  تولى اإلدارة العليا أهمية لتنمية وتطوير المسار الوظيفي. 1
  يوجد لدى المؤسسة نظام واضح لتنمية وتطوير المسار الوظيفي. 2

ترتبط سياسة تنمية المسار الوظيفي بعملية الترقي في السلم الوظيفي بمدى المعرفة  3
 والمهارة التي يمتلكها الموظف.

 

تسهم سياسات تنمية المسار الوظيفي في تحديد المعايير التي يجب أن تتوفر في  4
 المتقدمين لالرتقاء.الموظفين 

 

  تشجع سياسات تنمية المسار الوظيفي الموظفين على تطوير مهاراتهم ذاتيًا. 5
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 درجة الموافقة سياسات تقييم األداءثالثاا:                    
 (10-1من )

  يوجد في المؤسسة نظام فعال لتقييم أداء الموظفين. 1

  على معايير واضحة وأسس موضوعية للتقييم.يشمل نظام تقييم األداء في المؤسسة  2
  تساهم سياسات تقييم األداء في إظهار جوانب القوة والضعف لدى الموظفين. 3

  تساعد سياسات تقييم األداء على أداء الوظائف بكفاءة عالية. 4
تساعد سياسات تقييم األداء الموظفين في اختيار البرامج التدريبية المناسبة لتطوير  5

 كفاءتهم.
 

  تقوم سياسات تقييم األداء على تطوير معايير التقييم بشكل مستمر لتالئم التغيرات. 6
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 (2ملحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمين لستبانة الدراسة

 

 مكان العمل الدرجة العلمية الســـــــم م
 اإلدارة والسياسةأكاديمية  مشاركأستاذ  محمد إبراهيم المدهون 1
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد محمود عبد الرحيم الشنطي 2
 الجامعة االسالمية أستاذ مساعد خالد الدهليز 3
 جامعة األزهر  أستاذ مساعد خليل إسماعيل ماضي 4
 كلية فلسطين التقنية أستاذ مساعد منصور األيوبي 5
 ديوان الموظفين العام أستاذ مساعد شعبان اللوح عبد نبيل 6
 أكاديمية اإلدارة والسياسة أستاذ مساعد محمد الجريسي 7
 جامعة االقصى أستاذ مساعد تامر فطاير  8
 الجامعة االسالمية أستاذ مساعد وسيم الهبيل 9

 
  

 (3ملحق رقم )
 قائمة بأسماء المؤسسات التي أجريت عليها الدراسة

 م
 العاملينعدد  المحافظة اسم الجمعية 

 114 محـــافظــــة غزة جمعية الهالل األحمر 1
 5 محـــافظــــة غزة جمعية الخريجات الجامعيات 2
 53 محـــافظــــة غزة جمعية معهد األمل لأليتام 3
 21 محـــافظــــة غزة جمعية بنك الدم المركزي 4
 39 محـــافظــــة غزة جمعية اإلتحاد النسائي الفلسطيني 5
 172 محـــافظــــة غزة جمعية المجمع اإلسالمي 6
 89 محافظة خانيونس جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر 7
 121 محافظة الـوسطى جمعية الصالح اإلسالمية 8
 83 محافظـــة الشمال جمعية الحياة واألمل 9
 220 محـــافظــــة غزة جمعية الوفاء الخيرية 10
 185 محـــافظــــة غزة جمعية أصدقاء المريض 11
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 57 محـــافظــــة غزة جمعية الشابات المسلمات 12
 161 محـــافظــــة غزة جمعية أطفالنا للصم 13
 6 محـــافظــــة غزة جمعية الحق في الحياة لألطفال المعوقين 14
 62 محافظـــة الشمال جمعية مركز اإلرشاد التربوي 15
 23 محـــافظــــة غزة لتأهيل المعاقينالجمعية الفلسطينية  16
 402 محافظة خانيونس جمعية دار الكتاب والسنه 17
 41 محافظـــة الشمال جمعية تطوير بيت الهيا 18
 88 محافظـــة الشمال جمعية جباليا للتأهيل 19
 100 محافظة خانيونس جمعية المجلس العلمي للدعوة السلفية 20
 29 محافظة الـوسطى للتأهيل المجتمعيجمعية المغازي  21
 46 محافظة خانيونس جمعية الهدى التنموية 22
 57 محافظة خانيونس جمعية مركز خزاعه للزراعة المستمرة 23
 109 محافظـــــــة رفح جمعية األمل لتأهيل المعاقين 24
 52 محـــافظــــة غزة جمعية لجان الرعاية الصحية 25
 56 محافظة الـوسطى البلح لتأهيل المعاقينجمعية دير  26
 21 محافظة خانيونس جمعية تطوير وتنمية المجتمع 27
 95 محافظـــة الشمال جمعية الفالح الخيرية 28
 28 محافظـــــــة رفح جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية 29
 7 محـــافظــــة غزة جمعية المركز العربي للتطوير الزراعي  30
 88 محـــافظــــة غزة جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخيرية 31
 85 محافظـــة الشمال جمعية العطاء الخيرية 32
 78 محـــافظــــة غزة جمعية رعاية المريض غزه 33
 41 محـــافظــــة غزة فلسطين -جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل   34
 30 محافظة الـوسطى جمعية نور المعرفة 35
 21 محافظة الـوسطى جمعية آفاق جديدة 36
 14 محـــافظــــة غزة جمعية األنصار الخيرية 37
 21 محافظـــة الشمال جمعية سالم لإلغاثة والتنمية 38
 29 محافظة الـوسطى الهيئة الفلسطينية للتنمية 39
 49 محـــافظــــة غزة جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي 40
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 18 محـــافظــــة غزة المرأةجمعية مركز شؤون  41
 48 محافظـــــــة رفح جمعية يبوس الخيرية 42
 11 محافظـــــــة رفح الجمعية الخيرية االجتماعية 43
 75 محـــافظــــة غزة جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي 44
 14 محـــافظــــة غزة الجمعية الفلسطينية للتنمية واالعمار) بادر( 45
 23 محـــافظــــة غزة فلسطين التربوية لحماية البيئة جمعية 46
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