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 ملخص الدراسة

 

تخطيط الموارد البشرية في تعزيز االبداع االداري لدى موظفي شركة دور عنوان الدراسة: 
 توزيع الكيرباء في قطاع غزة.

 
 دارياإل بػداعاإل تعزطػز فػ  البشػرط  المػوارد تخطػطط دور عمػىالتعرؼ إلى  ىدفت الدراسة

 .غزة قطاع ف  الكهرباء توزطع شرك  موظف  لدى
لمدراسػػ   و ػػ  مػػف اعػػداد  واعتمػػد اتسػػتباا  ماطاسػػاً  الباحػػث المػػاهو الواػػف  التحمطمػػ   سػػتخدـوا

 أسػػموباسػػتخداـ   وتػػـ شػػرافط موظفػػًا فػػ  الوظػػا ؼ اإل( 295)الباحػػث وبمػػد عػػدد ملتمػػع الدراسػػ 
 .الكهرباء توزطع شرك  ف  الدراس  ملتمع مفردات للمطع الشامؿ الحار

 

 أهًهب: ,وقذ تىصهت انذراست إنى انُتبئج

باسػػػػب   غػػػػزة قطػػػػاع -الكهربػػػػاء  توزطػػػػع شػػػػرك  فػػػػ  البشػػػػرط  المػػػػوارد تخطػػػػطط مسػػػػتوى بمػػػػد -
 (.متوسط %(  وبدرل  موافا ) 65.23)

 فػ  الكهربػاء توزطػع شػرك  مػوظف  لػدى اإلداري اإلبداعمستوى  أظهرت اتا و الدراس  أف   -
 (.متوسط ) %( و و بدرل  موافا 67.86) لاءت باسب  غزة  قطاع

لػدى  اإلداري اإلبػداعو  تخطػطط المػوارد البشػرط دور تولد عالق  ذات دتل  إحاا ط  بػطف  -
 .موظف  شرك  توزطع الكهرباء ف  قطاع غزة

 شػػرك  فػػ  اإلداري اإلبػػداع عمػػى البشػػرط  المػػوارد لتخطػػطط إحاػػا ط  دتلػػ  ذو أثػػر طولػػد -
 قطاع غزة. ف  الكهرباء توزطع

 بما يمي:وقد أوصت الدراسة 

 فػػػػ  اإلداري اإلبػػػػداع تعزطػػػػز الطػػػػات تطػػػػوطر عمػػػػى بالعمػػػػؿ العمطػػػػا دارةاإل اسػػػػتمرارضػػػػرورة  -
 .الشرك 

 المػوارد احتطالػات تحدطػد ف  دور لها لما كبطرة أ مط  الشرك  ف  اتستراتطلط  الخط  ماح -
 .البشرط 

 ضوء ف  البشرط  الموارد مف الشرك  احتطالات لتحدطد مستمر بشكؿ دورط  دراسات لراءإ -
 والمتوقع. الحال  العمؿ عبء تحمطؿ

 واتخاذ المحتمم  بالمشكالت التابؤ إلمكااط  المحطط  المتغطرات وتحمطؿ الشرك  بط   دراس  -
  مشػػػارك  بضػػػرورة اإلشػػػرافط  الوظػػػا ؼ فػػػ  المػػػوظفطف حػػػث  و بموالهتهػػػا الكفطمػػػ  التػػػدابطر
 .إبداعط  وماترحات أفكار لتادطـ الموظفطف وتشلطع



 
 
 

 ه   
 

Abstract 

Subject of the study : human resources planning role in the  reinforcement  of the  
administrative creativity of electricity distribution corporation  employees in Gaza 
strip. 

This study aimed to identify the role of  human recourses planning in reinforcing the 
administrative creativity of electricity distribution corporation employees  in Gaza 
strip. 

The researcher adopted the descriptive analytical approach and used the 
questionnaire that he prepared by himself  as a mean  to measure the study. 

The sample of the study is 295 employees in supervisory staff. Comprehensive 
inventory for all samples of the study  is adopted in electricity distribution 
corporation . 

The results of study : 

The results showed availability of human recourses planning dimensions in electricity 
distribution  corporation with a medium degree whereas  the percentage reached 
(%65.23) and its considered  a  medium degree.      

     The results showed a availability of administrative creativity dimensions in 
the corporations with a medium degree  whereas the  percentage of it 
reached( 67.86%) with an average reached (3.39).  

 The most important administrative creativity dimensions  like fluency, 
flexibility,  risk taking , originality and  sensitivity to problems,  limited to 
some organizations especially :  electricity distribution corporation. 

 There is a statistically significant relationship between human recourses 
planning and administrative creativity for the corporation employees. 

 There is a statistically significant effect of human recourses planning and 
administrative creativity for the corporation employees.  

The recommendations of the study : 

 The necessity of continuing the senior management in developing the 
procedures   of enhancing the administrative creativity in the corporation. 

 Giving a great importance to the strategic plan in the corporation  as it has a 
great role in identifying human recourses needs. 

 Conducting a periodic studies continuously to identify human recourses 
needs in light of analyzing the current daily workload.  

 Studying  the environment of the corporation and analyzing the surrounding 
variables to predict the potential problem and  take the suitable procedures 
to avoid it. 

 Urging supervisory employee on taking part and producing creative ideas and 
proposals. 
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 :تمييد
 عمى والاادرة الفاعم  األداة أا ه عمى المختمف  المؤسسات ف  البشري المورد إلى طاظر

 تمكاه الت  اللدطدة والمهارات المعارؼ طمتمؾ الذي  و المبدع فالموظؼ  اإلداري اإلبداع تحاطؽ
 التاافسط  بط تها ضمف المؤسس  لالاح أساس  مادر فهو معها  والتكطؼ بط ته ف  التحكـ مف

  مف بمستابؿ المؤسس التابؤ مف خاللها التخططط وظطف  اإلدارة الت  تحاوؿ  طعتبرو 
  بغرض هاتحاطؽ أ داف قها عفتعو لمشكالت الت  طمكف أف تحمطؿ ااستاراء الماض  و خالؿ 

موارد ا المختمف . ومف أ ـ الموارد الت  تعاى بها  ترشطدوتفعطؿ و   الوقوؼ عمى الحموؿ البدطم 
لماهوض ؛ المحرؾ اتساس ه لطه عمى أا  دطث   المورد البشري والذي طاظر إالمؤسسات الح

ومتطمبات دراس  رغبات وحالات ل المؤسساتدفع  األمر الذي ااتالطتها أثطر ف  توال  بواقعها
  كشرطؾ استراتطل  ـالطهر والاظلعمؿ عمى رفع كفاءتهـ  وا وتحفطز ـ وات تماـ بهـ   العاممطف

مف خالؿ تخططط سمطـ لمموارد البشرط   والذي  تحاطؽ أ دافها ف   فعاؿ بدور تاوـوكأداة مهم  
 مثؿ لموارد ا المتاح .ح المؤسسات والضامف لالستخداـ األح الاطمثؿ مفتا

مف العمال   المؤسساتإلى تمبط  احتطالات  طهدؼ  تخططط الموارد البشرط  ف  حطث إ
  بما طساعد عمى تحاطؽ أ دافها عف تهاطبطع  وحلـ أاشط الت  تااسبعداد والخاا ص باأل

التخططط اللطد لمموارد البشرط  طساعد عمى  فإف  لهذا . فترة زماط  مابم  وف  ظؿ ظروؼ متغطرة
التكمف  المالط  وتحاطؽ التوازف بطف العرض  وخفض  زطادة فعالط  اتستفادة مف الموارد البشرط 

 (.73: 2008)الاحطاا    حتطالاتإلل اوالطمب عمى  ذه الموارد وفاً 
؛ لذا بداعط  متفاوت ات ومهارات إلدى غالبط  األشخاص قدر  أف  ) Rowe  2004)طرى و 

مطزتها التاافسط  بسبب  المؤسس عمى اإلبداع  فاد تفاد مف تشلطع الموظفطف وتحفطز ـ  د  تبُ 
 (.31: 2017 والشطخ سوطدات)لدى موظفطها غطاب اإلبداع واتبتكار 

ف  العار الحال  أحد أ ـ العوامؿ الت  طتوقؼ عمطها الاح  اإلداري اإلبداع طمثؿو 
اإلبداع وطاظر إلى لدطدة  مبتكرة  طرؽ و دوات أأفكار ووسا ؿ و المؤسسات  والذي طأخذ شكؿ 

مطف ف  المؤسس  بمختمؼ كؿ الموظفطف العاممتكامم  طشترؾ فطها   عمؿ ماظومعمى أاه اإلداري 
ا  شرك  توزطع كهرباء  وذلؾ ادارطً  اتطمب عممها ابداعً مف أ ـ المؤسسات الت  طو  .مستوطاتهـ
 ءأدابداع اتداري كماهو  وثااف  طحسف مف تبا  اإلف الت  تمر بها  متعددةزمات الاظرًا لأل
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طزطد مف فرص الشرك  مف الوفاء بحالات ومتطمبات اراته  و ومه تهار قد وطام  موظؼ ال
 المواطاطف مف الطاق  الكهربا ط . 

 

 مشكمة الدراسة:أواًل: 
طعتبػػر قطػػاع الكهربػػاء مػػف أ ػػـ الاطاعػػات وأكثر ػػا تػػأثطرًا عمػػى المػػواطاطف فػػ  قطػػاع غػػزة  
فتأثطر ا مباشر عمى حطػاة المػواطف بشػكؿ عػاـ وعمػى اتقتاػاد الفمسػططا  بشػكؿ خػاص  واتطلػ  

والوضػػػع اتقتاػػػادي الاػػػعب   لظػػػروؼ الحاػػػار الػػػذي طعػػػاا  ماػػػه الاطػػػاع ماػػػذ سػػػاوات طوطمػػػ 
إلدارة العامػػ  لألحػػواؿ ا) خمسػػ  عشػػر ألػػؼ اسػػم ممطػػوا  و والكثافػػ  السػػكااط  العالطػػ  والتػػ  بمغػػت 

حطػػػدة لتولطػػػد الطاقػػػ  الكهربا طػػػ   وولػػػود محطػػػ  و   (7107  قطػػػاع غػػػزة  المداطػػػ  بػػػوزارة الداخمطػػػ 
ات المػواطاطف  ممػا ترتػب ابحت شرك  توزطػع الكهربػاء غطػر قػادرة عمػى الوفػاء بحالػات ومتطمبػأ

عمطه ساعات الاطػع الطوطمػ  التػ  تلػاوزت فػ  بعػض اتوقػات سػت  عشػر سػاع  متوااػم   لػذلؾ 
مػػػف ولػػػود كػػػوادر مؤ مػػػ  لػػػدطها مػػػف المهػػػارات اتبداعطػػػ  مػػػا طمكاهػػػا مػػػف التكطػػػؼ مػػػع  د  كػػػاف تُبػػػ

طعػاا  ماهػا المػواطف فػ   أمػاًل فػ  التخفطػؼ مػف حػدة اتزمػ  التػ   الظروؼ  والمتغطرات المختمف 
 اإلداري اإلبػػداعمسػػتوى لاطػػاس  (3)ممحػػؽ رقػػـ  الباحػػث اسػػتباا  استكشػػافط  أعػػد   ولاػػد  قطػػاع غػػزة

موظف  شرك  توزطع الكهربػاء  تػـ تطبطاهػا عمػى عطاػ  مػف ملتمػع الدراسػ   تبػطف مػف خاللهػا  ىلد
  بداعطػ التفكطػر بطرطاػ  إمكػف المػوظفطف مػف فػ  المهػارات الالزمػ  التػ  ت اواضػحً  اً أف  ااؾ ضعف

قػ  تسػاعد عمػى موالهػ  الظػروؼ والمتغطػرات الطار ػ    كمػا أف  اػاؾ أو تادطـ أفكػار ابداعطػ  خال  
اعطػ  لدطػدة ضعؼ ف  قدرة الموظفطف ف  المستوطات اتشػرافط  عمػى تزوطػد المرؤوسػطف بأفكػار ابد

 زمات. تعطاهـ عمى مواله  األ
الوزف الاسب  لمفارات  أف   اإلداري اإلبداع مستوى لاطاس اتستكشافط  الدراس  اتا و استباا تبطف  و

تػػوفر اتبػػداع درلػػ  الموافاػػ  عمػػى  ( ممػػا طعاػػ  أف  2.87بمتوسػػط حسػػاب  )  .% (57طسػػاوي ) 
لمعطػار  %( طباػاً 68-% 52كاات متوسط  حطث تاع فػ  الف ػ  مػا بػطف ) لدى الموظفطف اتداري

(Ozen.)  
لػراءات اتخػاذ إ طتطمب مما لدى موظف  الشرك   اإلداري اإلبداعمستوى عف تدا  الاتا و تعبر و 

 .  اتشكالطات والعمؿ عمى تطوطر قدرة وكفاءة الموظفطفمعاللتاحطحط  ل
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 ثانٌا : أسئلة الدراسة.

لػػدى الباحػػث رغبػػ  بضػػرورة تسػػمطط الضػػوء عمػػى  ػػذا الموضػػوع بالدراسػػ   لػػدتو  ا سػػبؽ ممػػ
 والبحث لمخروج باتا و وتواطات ذات قطم  تادـ لمتخذي الارار.

 التالي : يحيث يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس
لددي مدوظفي شدركة توزيدع  اإلداري اإلبدداعتخطيط الموارد البشدرية فدي تعزيدز ما دور "

 الكيرباء في محافظات غزة"؟
 

 األس م  الفرعط  التالط :  السؤاؿ الر طس وطابثؽ مف
محافظات  –ف  شرك  توزطع الكهرباء   الموارد البشرط تطبطؽ أبعاد تخططط  ىما مستو  -

 غزة؟
 محافظات غزة؟ –لدى الموظفطف ف  شرك  توزطع الكهرباء  اإلداري اإلبداعمستوى ما  -
 ؟اإلداري اإلبداعلموارد البشرط  و دتل  احاا ط  بطف أبعاد تخططط الد عالق  ذات  ؿ تو  -
 ؟ اإلداري اإلبداعتخططط الموارد البشرط  ف  تعزطز ما مدى تأثطر  -
تخططط )المبحوثطف حوؿ  اتاستلابمتوسطات  بطفولد فروؽ ذات دتل  إحاا ط  ت ؿ  -

 -العمر-اللاس) :التالط  غرافط الدطم لممتغطرات ىتعز  (اإلداري اإلبداع  الموارد البشرط 
 (.ساوات الخدم  -المؤ ؿ العمم  -المسمى الوظطف  

 

 أىداف الدراسة: ثالثاً 
 :ىداف التاليةتسعى الدراسة إلى تحقيق األ

 .محافظات غزة –تخططط الموارد البشرط  ف  شرك  توزطع الكهرباء  مستوىالكشؼ عف  -1
 الموظفطف.التعرؼ عمى مستوى اتبداع اتداري لدى  -2
 .اإلداري اإلبداعتعزطز و تخططط الموارد البشرط  بطف توضطح اتلاه وطبطع  العالق   -3
 .اتبداع اتداري عمى تعزطز تخططط الموارد البشرط  ثر أبعادأمعرف   -4
تخططط كؿ مف )استلاب  المبحوثطف حوؿ  بطف( α ≤0.05)دتل  ىدراس  الفروؽ عاد مستو  -5

المسمى  -العمر -اللاس)( تبعًا لممتغطرات الدطمغرافط  التالط  دارياإل اإلبداع الموارد البشرط  
 (.ساوات الخدم  -المؤ ؿ العمم  -الوظطف  
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 .الدراسة أىميةًا: رابع
تكتسب الدراس  أ مطتهػا مػف أ مطػ  الاتػا و التػ  تاػدمها والتػ  تعػود بالفا ػدة العممطػ  والعممطػ  عمػى 

 عمى الاحو التال :متخذي الارارات  والت  طمكف تفاطمها 
 

 ة: مياألىمية العم
المرالػػع التػػ  تااولػػت سػػات و  مطػػ  الدراسػػ  الاظرطػػ  مػػف خػػالؿ اتطػػالع عمػػى الدراأتكمػػف  -

ثػػراء المعرفػػ  العممطػػ   إلػػى إ ودراسػػ   سػػعطاً  تخطػػطط المػػوارد البشػػرط  واتبػػداع اتداري بحثػػاً 
عف خاواػطته وحساسػطته فػ  المؤسسػات  ف  موضوع مف أكثر المواضطع أ مط  فضالً 

 الخدماتط  ف  فمسططف.
لمبػػاحثطف والمهتمػػػطف فػػ  ملػػػاؿ  مهمػػػاً  تعتبػػر معمومػػات واحاػػػاءات  ػػذه الرسػػػال   مرلعػػاً  -

 البحث العمم .
 .المسا م  ف  إثراء المكتب  العربط  بمعمومات عف موضوع مف الموضوعات المهم  -
 تعزطػز فػ  ستسػا ـ بأا هػا ُطعتاػد الت  البشرط  الموارد تخططط أبعاد أ ـ عمى الدراس  تركز -

 .الشرك  ف  اإلداري اإلبداع
 األىمية العممية: 

  لمسػؤولطف فػ  شػرك  توزطػع الكهربػاءتادطـ ملموع  مف التواػطات لاػااع الاػرار وا طأمؿ الباحث -
 والت  ستسا ـ ف  تلوطد خدماتها. 

تطػوطر سطاسػ  الشػرك  واسػتراتطلطتها طمكػف اتعتمػاد عمطهػا فػ   تعتبػر اتػا و الدراسػ  ماػدرًا مهمػاً  -
 .الشرك ف   اإلداري اإلبداعوتعزطز   الموارد البشرط  خط تحسطف و المتعما  بتطوطر 

 

 .متغيرات ونموذج الدراسة خامسًا:
تػػـ اتسػػتفادة مػػف أدبطػػات الدراسػػ  فػػ  تحدطػػد متغطػػرات الدراسػػ  الحالطػػ   مػػف خػػالؿ حاػػر 

 مرتبطػػػ  بالموضػػػوع ا تمػػػاـ الباحػػػث فػػػ  دراسػػػاتهـ وال التػػػ  اعتمػػػد عمطهػػػا البػػػاحثوفألبعػػػاد أ ػػػـ ا
طالحػػػظ التبػػػاطف بػػػطف البػػػاحثطف فػػػ  تحدطػػػد عػػػدد واوعطػػػ  أبعػػػاد تخطػػػطط المػػػوارد البشػػػرط  واتبػػػداع و 

 و ذا ااتو عف اختالؼ رؤطتهـ  وأماكف توالد ـ.  اتداري
تفػػاؽ بػػطف امت أعمػػى اسػػب  أبعػػاد قػػد شػػك   خمسػػ ( تبػػطف أف  اػػاؾ A-5)رقػػـوبػػالاظر إلػػى الممحػػؽ 

التابػؤ باحتطالػات المػوارد البشػرط   تخططط الموارد البشرط  و   عمى الاحػو التػال : ) ف الباحثطف 
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السطاسات المترتب  عمى تخططط المػوارد   دعـ اإلدارة العمطا  التخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط 
 قد اعتمد الباحث  ذه األبعاد كمتغطرات مستام  ف  الدراس  الحالط . و توفر المعمومات(   البشرط  

مت أعمػػى اسػػب  اتفػػاؽ بػػطف أبعػػاد شػػك   خمسػػ  اػػاؾ ( طتضػػح بػػأف B-5) رقػػـ الممحػػؽوبػػالاظر الػػى 
  تابػػػػؿ المخػػػػاطرة  المرواػػػػ   لطالقػػػػ ا) بػػػػداع اتداري و ػػػػ  عمػػػػى الاحػػػػو التػػػػال :تافػػػػ  البػػػػاحثطف 

ولاػػػد اعتمػػػد عمطهػػػا الباحػػػث فػػػ  باػػػاء اتسػػػتباا  اتستكشػػػافط ؛ (  اػػػال   األالحساسػػػط  لممشػػػكالت
لػػدى مػػوظف   اإلداري اإلبػػداعلتحدطػػد مػػدى موافاػػ  عطاػػ  الدراسػػ  عمػػى ولػػود مشػػكم  فػػ  مسػػتوى 

 شرك  الكهرباء.
 اآلتي:متغيرات الدراسة انحصرت في  لى ما سبق, فإن  وبالنظر إ

 تية:ويتضمن األبعاد األ موارد البشرية تخطيط الالمتغير المستقل:  .1
 التابؤ باحتطالات الموارد البشرط .   -
 .التخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط  -
 .دعـ اإلدارة العمطا -
 .السطاسات المترتب  عمى تخططط الموارد البشرط  -

 .تتوفر المعموما -
 .داري في شركة توزيع الكيرباء, ويتضمن األبعاد األتيةاإلبداع اإل المتغير التابع: .2

     .لطالق ا -
 .المروا  -
 .تابؿ المخاطرة -
 .الحساسط  لممشكالت -
 .اال األ -
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 ساوات الخدم (. الوظطف   المؤ ؿ العمم   العمر  المسمى  اللاس):ةغرافيالديم اتالمتغير  .3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  الدراسة متغيرات يوضح( 1) رقم شكل

 .المصدر: جرد من قبل الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
 
 
 
 
 
 
 
 

 تخطٌط الموارد البشرٌة

باالحتياجات الموارد  التنبؤ-
 البشرية.  

التخطيط االستراتيجي لمموارد -
 البشرية

 دعم اإلدارة العميا-
عمى تخطيط المترتبة السياسات -

 الموارد البشرية
 توفر المعمومات-

 

 المتغيرات الديمغرافية

 )الجنس ,العمر, المسمى الوظيفي, المؤىل العممي, سنوات الخدمة(

 الطالقة الفكرية -
 المرونة-
 تقبل المخاطرة-
 الحساسية لممشكالت-
 االصالة-

 المتغٌر التابع المتغٌر المستقل

 البداع الداري
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 .سًا: فرضيات الدراسةساد
 :عمى النحو التاليالدراسة  مشكمةتم صياغة فرضيات الدراسة في ضوء 

 بطف( α ≤ 0.05)ى دتل  تولد عالق  ذات دتل  إحاا ط  عاد مستو  األولى: الفرضية الرئيسية
 محافظات غزة. -واتبداع اتداري ف  شرك  توزطع الكهرباءتخططط الموارد البشرط  

 

 ويتفرع منيا الفرضيات التالية:
 داري واإلبداع اإلالموارد البشرط   احتطالاتب التابؤتولد عالق  ذات دتل  إحاا ط   بطف   .1

 محافظات غزة. -موظف  شرك  توزطع الكهرباء لدى 
اتبداع اتداري و  التخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط طولد عالق  ذات دتل  إحاا ط  بطف  .2

 محافظات غزة. -شرك  توزطع الكهرباءلدى موظف  
شرك  واتبداع اتداري لدى موظف   دعـ اتدارة العمطاطولد عالق  ذات دتل  إحاا ط  بطف  .3

 .محافظات غزة -توزطع الكهرباء
 السطاسات المترتب  عمى تخططط الموارد البشرط طولد عالق  ذات دتل  إحاا ط  بطف  .4

 محافظات غزة. -شرك  توزطع الكهرباءاتبداع اتداري لدى موظف  و 
اتداري لدى موظف  شرك  حاا ط  بطف توفر المعمومات واتبداع طولد عالق  ذات دتل  إ .5

 محافظات غزة. –توزطع الكهرباء 
 

 الثانية:الرئيسية الفرضية 
  ( ف  α ≤ 0.05)  ى دتل ذو دتل  إحاا ط   عاد مستو  اً ؤثر تخططط الموارد البشرط  تأثطر ط

 محافظات غزة. -شرك  توزطع الكهرباءاتبداع اتداري لدى موظف  
 

 الثالثة: الفرضية
( بطف متوسطات استلاب  α ≤ 0.05)ى دتل  ذات دتل  إحاا ط  عاد مستو  ت تولد فروؽ

طباًا   محافظات غزة -شرك  توزطع الكهرباءف  تخططط الموارد البشرط  دور المبحوثطف حوؿ 
ساوات  -المؤ ؿ العمم  -المسمى الوظطف   -العمر-اللاسلممتغطرات الدطمغرافط  )

 .الخدم (
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 الفرضية الرابعة:
( بطف متوسطات استلاب  α ≤ 0.05) ى دتل تولد فروؽ ذات دتل  إحاا ط  عاد مستو  ت

المسمى الوظطف  -العمر-اللاستبعًا لممتغطرات الدطمغرافط  ) اإلداري اإلبداعالمبحوثطف حوؿ 
 .ساوات الخدم (-المؤ ؿ العمم -

 

 حدود الدراسة :سابعاً 
 لدى موظف  الشرك   ومستوى  اإلداري اإلبداع قطاسالدراس  عمى  ركزت : الحد الموضوعي -

 .مهاطتأثطر أبعاد تخططط الموارد البشرط  ف  شرك  الكهرباء ع
 .(2018/2019)الدارس  ف  الفاؿ الدراس  اتوؿ مف العاـ اللامع   طبات : الحد زماني -
ف  محافظات  قطاع غزة  –الدراس  عمى فروع شرك  توزطع الكهرباء  طبات: لحد المكانيا -

طار الكهربا    وعدـ الادرة عمى اااطاع الت اتطل   وذلؾ تستمرار معاااة المواطاطف الطومط 
 طلاد حموؿ لذرط  أو ابداعط  لممعالل .إ
شرك   الوظا ؼ اإلشرافط  ف الموظفطف العاممطف ف   عمى لمطع دراس تمت  ال :الحد البشري -

 .دارة  مدطر دا رة  ر طس قسـ  ر طس شعب (غزة )مدطر عاـ  مدطر إمحافظات -توزطع الكهرباء
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 . مصطمحات الدراسة :ثامناً 

 تخطيط الموارد البشرية:  -
التابؤ لممستابؿ واتستعداد له أي طااد به عممط  تحدطد احتطالات الماظم  "عرفه " اري فطوؿ": 

بالوظا ؼ الالزم  لإللاب  عف  ذه اتحتطالات خالؿ الكمط  والكطفط  مف األفراد المؤ مطف والاطاـ 
 (. 11: 2014)الططب   "ةفترة زماط  طمكف أف تكوف قاطر 

كمػًا  شػرط وتػوفطر احتطالػات المؤسسػ  مػف المػوارد البحدطػد ت   ػو عممطػ(: التعريف اإلجرائدي) -
واوعًا وفاًا لاوع اتعماؿ الت  طمارسواها  والعوامػؿ البط طػ  التػ  تػؤثر فػطهـ  لطتمكاػوا مػف تحاطػؽ 

  أ دافها بدرل  عالط  مف الكفاءة.
 

 االبداع االداري: -
"طااػػد بػػه الاػػػدرة عمػػى التابػػػؤ بالاػػعوبات والمشػػػكالت التػػ  قػػد تطػػػرأ أثاػػاء التعامػػػؿ مػػع الاضػػػاطا 

ومخػارج ماهػا باعتمػاد اسػالطب عممطػ  تسػتاد عمػى افكػار عمطاػ  مبتكػرة طػتمخض واطلاد حموؿ لهػا 
 .(17: 2004)طافش   "عاها اكتشافات لدطدة وأعماؿ ممطزة تحدث تطورًا وتحسااً 

  لالحتطالػػػاتالتوظطػػػؼ األمثػػػؿ  مػػػف خػػػالؿلدطػػػدة لمعمػػػؿ أفكػػػار  إطلػػػاد ػػػو : التعريدددف اإلجرائدددي -
 لضماف لودة العمؿ. بأقؿ تكمف  وأسرع وقت ممكف لأل داؼمف ألؿ الواوؿ وذلؾ   الالزم 

 

 .: الصعوبات التي واجيت الباحث في الدراسةتاسعاً 

لـ طواله الباحث اػعوبات كبطػرة فػ  إعػداد اتسػتباا  وتطبطاهػا  باسػتثااء تػأخر بعػض المحكمػطف 
الباحػػػث اػػػعوب  فػػػ     كمػػػا والػػػهاً الهـ بػػػيخرطف كػػػااوا أكثػػػر تعاواػػػاسػػػتبد إلػػػى ممػػا اضػػػطر الباحػػػث

ف   كمػا أخػارج الشػرك  التوااؿ مع بعض الموظفطف لتعب   اتستباا  وذلؾ بسبب العمؿ المطداا 
طلػاد مرالػع حدطثػ  بالمغػ  اتالمطزطػ  وخااػ  فػ  مكتبػات اللامعػات له اعوبات ف  إاالباحث و 

 ف  قطاع غزة.

مسػتمر لمكهربػاء والػذي تلػاوز عػف ال فػ  اتااطػاع وواله الباحث أطضَا اػعوبات إضػافط  تمثمػت
مف  الطوم  اتعتداء باإلضاف  الى  بسبب الحاار المفروض عمى قطاع غزة ساع  طومطا (16)

 مسطرات العودة وفؾ الحاار. اطاع ردًا عمىمدف وقرى الطرؼ اتحتالؿ الاهطوا  عمى 
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 انفصم انثاني

 االطار اننظري
 

 .الموارد البشرط  دارةإلى إالمبحث اتوؿ : مدخؿ 

 .تخططط الموارد البشرط المبحث الثاا  : 

 .اإلداري اإلبداعالمبحث الثالث: 

 الكهرباء. توزطع شرك  ف  اإلداري اإلبداع واقعالمبحث الرابع: 
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 البشرية الموارد إدارة إلى مدخل  :ولاأل  المبحث

 :تمييد

أ مط  وأ داؼ الموارد البشرط   باإلضاف  الوقوؼ عمى  مف الدراس   المبحث طهدؼ  ذا 
كمدخؿ الى ادارة الموارد البشرط  وأطضًا كمادم  واضح   ظا ؼ الموارد البشرط و التعرؼ عمى الى 

 .وشامم  لممبحث التال  المتعمؽ بتخططط الموارد البشرط 

 عممػ الو  دارياإل  ادور بػ دارة المػوارد البشػرط  فػ  الماظمػات المعااػرة الحدطثػ  إتمطػزت 
 فػ  اً مػ ا راً عااػ باعتبػار ـ  والاطادطػ  لممػوظفطف  التولطهطػ  الوظػا ؼ ولود ظؿ ف  وذلؾ هاـ ال

 تطػور فػ  سػا مت الحدطثػ  األكادطمطػ  والدراسػات العممطػ  التطػورات أف إت البشػرط   الموارد إدارة
 ومفػا طـ واظرطػات اترطفػوتع وظػا ؼ دخػاؿإب وذلػؾ البشػرط   المػوارد إدارة وتلدطػد وتحػدطث

 وعممطػات  اتسػتراتطل  والتخططط اإلداري  كالتخططط  البشرط  الموارد إدارة ف  لدطدة استراتطلط 
 بعممطػات بالاطػاـ البشػرط  المػوارد إدارة تمطػزت كما  لمموظفطف والمها   واإلداري الوظطف   التدرطب
 والتامطػ  الامػو طحاػؽ بشػكؿ لممػوظفطف واإلداري والمهاػ  العممػ  والتوظطػؼ والتػدرطب التطػوطر
            ؤسسػػػالػػػذي طحاػػػؽ أ ػػػداؼ الم المطمػػػوب المسػػػتوى إلػػػى لمواػػػوؿ والرقػػػ   والتطػػػور

 (.9 :(2012 الحرطري )

 لتكػوطف الحاطاػ  الماػدر أاهػا فػ  الحدطثػ  الماظمػات فػ  البشػرط  المػوارد إدارة وتتلسػد
 تمتالكهػا اتطلػ  طكػوف  ت الحدطثػ  الماظمػ  أداء فػ  التمطػز فتحاطػؽ وتعزطز ػا  التاافسػط  المطػزة
 عمػى قػدرتها عمػى األوؿ الماػاـ طعتمػد فػ  بػؿ فحسػب التكاولولطػ    أو المالطػ  أو المادطػ  الموارد
 المطػزة المػوارد  فػإف  ػذه مػف اتسػتفادة تعظػطـ الاادرطف عمػى الموظفطف مف خاا  اوعطات توفطر

 إف كمػا المختمفػ  أاشػطتها بػأداء طرطػؽ قطامهػا عػف  لمماظمػات تتحاػؽ عػاـ بشػكؿ التاافسػط 
 إلى تكالطؼ ملرد كواه مف البشري العاار قطادة عمى قدرتها بمدى مر وف المطزة  ذه استمرارط 

 (.27 2009: السالـ (استراتطلط   مطزة كواه

عممطػػ  ادارة المػػوارد البشػػرط  تسػػاعد المؤسسػػ  فػػ  موالهػػ  تحػػدطات الماافسػػ  وتحاطػػؽ  إف  
التمطػػػز  وذلػػػؾ عػػػف طرطػػػؽ اطلػػػاد بط ػػػ  تاظطمطػػػ  مال مػػػ  لامػػػو وتطػػػور المػػػوارد البشػػػرط  )عبػػػاس  

90:2003.) 
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و ػو حلػر الزاوطػ  لتحاطػؽ أ ػداؼ المؤسسػ    الػركف األساسػ  ػو البشػري المػورد أف   الباحث ويرى
 ولػود مؤسسػات تاػور طاػعب حطػث ه وتطوطر أدا ػ تدرطبه خالؿ مف به  ات تماـ بد مف ت لذا

 عاار بشري فاعؿ. فاعم  دوف ولود

 .مفيوم إدارة الموارد البشريةأواًل: 

إلدارة الموارد البشرط   وذلؾ لتعدد المهاـ والوظا ؼ ذات  واحدمف الاعب تادطـ تعرطؼ 
 طاظر دارة الموارد البشرط   فالبعضالباحثطف والدارسطف  لدور إ رؤط    واختالؼالطبطع  المختمف 

 تعرطفات تعددت ولهذا  واسع  حدطث  باظرة إلطها األخر طاظر والبعض ضطا  تامطدط  اظرة إلطها
 ملموع    الموارد البشرط  إدارة  حطث أشار إلى أف  دطسمر  هعرفها ماوما  البشرط  الموارد إدارة

 تحتاج الت  البشرط  بالاواح  األاشط  المتعما  مختمؼ لتافطذ المطموب  والسطاسات الممارسات
 (.34: 2003دطسمر  )  وله أكمؿ عمى وظا فها لممارس  اإلدارة إلطها

ُتَعرؼ بأاها كؿ اإللراءات والسطاسات المتعما  بعممط  اختطار وتعططف وتدرطب الموظفطف  كما 
دارة معامالتهـ ف  كؿ المستوطات  والعمؿ عمى تاظطـ الموارد البشرط  داخؿ المؤسس   وزطادة  وا 

دارة وخمؽ روح التعاوف بطاها  لمواوؿ بالمؤسس  إلى مستوطات إاتالط  عالط  ثاتها ف  عدال  اإل
 (.161 :2006شطخ    )أبو

والت  تعمؿ عمى تدرطبهـ   طدي البشرط  الما رةاها اتدارة الت  تهتـ بإطلاد األوعرفها المد وف بأ
 (.17:2005المد وف ) وااؿ مهاراتهـ مف ألؿ تحاطؽ أ داؼ المؤسس 

 اتستراتطلط  مزاطا ا بااء الماظم  مف تمكطف عف المس ول  اإلدارة   " الهطت  بأاها وعرفها
 باإلضاف  البشرط   لمموارد وتوظطؼ مال ـ واقع  تخططط خالؿ مف وتطوطر ا عمطها والمحافظ 

 (.11: 2003)الهطت    تطوطر ا لعممط   المستمرة ومتابعتها تدرطبها إلى
الاشاط الذى طتـ بمولبه الحاوؿ عمى األفراد الالزمطف لمماظم  كمًا   :بأاها باغالا   فوبط  

واوعًا  بما طخدـ أغراضها وطرغبهـ ف  البااء بخدمتها  وطلعمهـ طبذلوف أقاى طاقاتهـ إلطلاد 
 .(8: 2008)الاباغ   عاار البشرى الت  توالهه الماظم الحموؿ لممشكالت المتعما  بال
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 الاوى مف المشروع احتطالات بتحدطد المتعمؽ اإلداري الاشاط ذلؾ" :بأاها كما عرفها شاوطش
 بأعمى البشرط  الثروة  ذه مف اتستفادة وتاسطؽ  المحددة والكفاءات باألعداد وتوفطر ا العامم 
 (.34:2000 شاوطش ) ممكا  كفاءة

مف خالؿ تحاطؽ سموب العمم  الذي طهتـ بإدارة ش وف الموظفطف عد ادارة الموارد البشرط  األوتُ  
الكفاءة والعدؿ بطاهـ  وذلؾ عف طرطؽ تخططط وتاظطـ وتولطه ورقاب  وتدرطب الموارد البشرط  

 (.17:2011العامم   والعمؿ عمى اادمالها والحفاظ عمطها  لتحاطؽ أ داؼ المؤسس  )الدطري  

البشرط   اتبالطاقاشاط إداري طهتـ   إدارة الموارد البشرط أف وبناء عمى ما سبق يرى الباحث 
 درل  عالط  مف تحاطؽو   الماظم  وفؽ احتطاج كمًا واوعاً مف توفطر ا  داخؿ الماظم  ااطالقاً 

  باإلضاف  إلى  هـأدا  بتولطههـ ومراقب عاىتُ   كما ط  بهاالماو المهاـ تحدطد و   هااالتاسطؽ فطما بط
 .المؤسس تحاطؽ أ داؼ  ة مف ألؿر وفؽ السطاسات المار  تطوطر ـ وتحفطز ـ واتحتفاظ بهـ

 .: أىمية إدارة الموارد البشريةثانياً 
البشرط   طعط  المواردأف  تولد ملموع  مف المبررات الت  دفعت العالـ بمؤسساته المختمف   

 :(33: 2011)الفول    ولعؿ أبرز  ذه المبررات ما طم  أولوط  وا تمامًا خااًا وعااط  فا ا  
 

       كاف  المستوطات اإلدارط  أف زطادة اإلاتالط  تتوقؼ عمى تحسطف. إدراؾ المس ولطف ف  1
 استخداـ الموارد البشرط  .

  . تاام  اتتلاه اإلاساا  ف  اإلدارة  والذي ركز عمى قضط  التعاوف بطف العاممطف وادارة 2
 المؤسس .

وبالتال   اإلاتالط  . ظهور تشرطعات لدطدة تحاوؿ اترتااء بالموارد البشرط  مف ألؿ زطادة 3
 تزداد الربحط .

. تحاطؽ الامو  والسع  احو اتستارار اتقتاادي  طتطمب ات تماـ بالموارد البشرط   عمى    4
 ها تعد أ ـ المداخؿ لمامو اتقتاادي.اعتبار أا  

 حطث ترتب عمى التطورات التكاولولط  حدوث تغططر ف  األسالطب      . تطوطر أسالطب اإلاتاج5
تشغطمها  اإلاتاج  فأابحت تستخدـ اآلتت ذات التكاولولطا المتطورة  ومثؿ  ذه اآلتت أابحو 

 طحتاج إلى اوعط  لدطدة مف العمال   وأاماط لدطدة مف عالقات العمؿ .
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طراقب      س   ألاه  و الذي طخطط  وطافذ  و الغاط  والوسطم  ألي مؤس . ُطعد اإلاساف بمكاا 6
 وطحاؽ األ داؼ. 

رأس المػػاؿ البشػػري  ػػو الاػػادر  تعػػد المػػوارد البشػػرط  مػػدخؿ لمتامطػػ  الملتمعطػػ   عمػػى اعتبػػار أف   .7
 عمى استغالؿ كاف  الموارد لتحاطؽ أفضؿ إاتالط  ممكا  وبأقؿ التكالطؼ.

لمعمػػػؿ طسػػػا ـ فػػػ  تحفطػػػز  اً اػػػالح اً تاظطمطػػػ اً ر مااخػػػتػػػوفإدارة المػػػوارد البشػػػرط  أف ويدددرى الباحدددث 
المػوارد دارة إكمػا طػرى أف   لتطػوطر قػدراتهـ اتبداعطػ هد اللالعاممطف وطدفعهـ الى بذؿ المزطد مف 

قػػػدرة المؤسسػػ  عمػػػى التاػػػافس والتمطػػز واإلبػػػداع تعتمػػػد  ألف  الاػػػالح لماا ػػد البشػػرط  تمثػػػؿ أولوطػػػ  
 البشري.مالها رأسكفاءة بالدرل  اتولى عمى 

 

 أىداف الموارد البشرية: ثالثاً 
 فعال  بشرط  بموارد الماظم  تزوطد  و المؤسسات كاف  ف  البشرط  الموارد إلدارة األساس  الهدؼ
 أو السػمع  إاتالهػا تاػدطـ مػف المؤسسػ  تػتمكف لكػ  واحتطالاتهػا  رغباتها طمب   تطوطراً  ا وتطوطر 
 المػوارد عمػى الحاػوؿ كطفطػ  بدراسػ  ات تمػاـ لزامػاً  طاػبح ذلػؾ تحاطػؽلو  عالطػ   بكفػاءة الخػدم 
 إذا إت ذلػؾ تحاطػؽ لهػا طمكػف   وتبهػـ واتحتفػاظ وتاطػطمهـ وتػوظطفهـ مهػاراتهـ وتامطػ  البشػرط  
 كمػا بالماظمػ   طرتبط وبعضها بالملتمع طرتبط بعضها األ داؼ مف ملموع  تحاطؽ عمى عممت

 .(17-16: 2009)الولطد عمى الاحو اتت : و طمكف تااطفها بالعاممطف طرتبط بعضها األخر أف
 األىداف التنظيمية: -أ 

تسػػػهـ إدارة المػػػوارد البشػػػرط  فػػػ  تحاطػػػؽ األ ػػػداؼ التاظطمطػػػ   إذ تعمػػػؿ عمػػػى ابتكػػػار الطػػػرؽ التػػػ  
مسؤولطف عف أداء مرؤوسطهـ كؿ ف   المدطرطفتساعد المدطرطف عمى تامط  وتطوطر أداء ـ  وابااء 

ومسػػاعدتهـ عمػػى تحاطػػؽ أ ػػداؼ  المػػدطرطفالمػػوارد البشػػرط  لمسػػاادة تخااػػه  حطػػث ولػػدت إدارة 
 .(540:  2005الماظم   فه  تسعى إلى تمكطف اإلدارة العمطا مف تحاطؽ أ دافها)ارمسترواو  

 :األىداف الوظيفية -ب 

والتػ  تسػعى ف  الماظم   المتعما  بالعاار البشري وظا ؼ بالإدارة الموارد البشرط   تاوـ
لػػػى تػػػوفطر عااػػػر بشػػػري مؤ ػػػؿ وفاػػػًا لالحتطػػػاج الحاطاػػػ ؛ لممحافظػػػ  عمػػػى مسػػػتوى خاللهػػػا إمػػػف 

  وف  الماابؿ سػتفاد إدارة طلاب  عمى مستوى الخدم  لملمهورإمااسب مف اتداء  طاعكس بشكؿ 
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تاػػـ بوظا فهػػا المختمفػػ  المػػوارد البشػػرط  قطمتهػػا وتأثطر ػػا ودور ػػا الفاعػػؿ فػػ  تحاطػػؽ األ ػػداؼ إذا لػػـ 
 الوله األكمؿ.عمى 

 األىداف االجتماعية: -ت 
تعمػػػؿ إدارة المػػػوارد البشػػػرط  عمػػػى تحاطػػػؽ ملموعػػػ  مػػػف األ ػػػداؼ اتلتماعطػػػ  واألخالقطػػػ   وذلػػػؾ 
اسػػػتلاب  لممتطمبػػػات واتحتطالػػػات والتحػػػدطات اتلتماعطػػػ . ومػػػف  اػػػا تسػػػعى إلػػػى تحلػػػطـ اآلثػػػار 

 (.22-21: 2001)زوطمؼ   اتت : السمبط  والمعوقات البط ط  الت  تواله الماظم   مف خالؿ
 لمحاوؿ بإمكااها التادـ الت  البشرط  والطاقات لمعمؿ المتاح  الفرص بطف التوازف عمى المحافظ 

 .الفرص  ذه عمى
 طلعمهػـ الػذي بالشػكؿ  وربحطػ  إاتالطػ  وأكثر ػا األعمػاؿ أفضػؿ إطلػاد فػ  الملتمع أفراد مساعدة
 .لمعمؿ ومتحمسطف سعداء
 عػادؿ لهػذا ماابػؿ عمػى والحاػوؿ اللطػد بالشػكؿ طاقػاتهـ اسػتثمار مػف الملتمػع أفػراد تمكػطف

 .اتستثمار
 .السمطـ لألفراد غطر اتستخداـ وتلاب العمؿ قوة عمى والمحافظ  لمعاممطف  الحماط  توفطر

 

 األىداف الشخصية: -ث 
وفػػ      قػػدر المسػػتطاع  تعمػػؿ إدارة المػػوارد البشػػرط  عمػػى تحاطػػؽ األ ػػداؼ الشخاػػط  لمعػػاممطف 

ضػػػوء اتمكااطػػػات المتاحػػػ   وذلػػػؾ مػػػف ألػػػؿ حمػػػاطتهـ والحفػػػاظ عمػػػطهـ  وتامطػػػ  قػػػدراتهـ وباػػػا هـ 
إف إشػباع حالػات العػاممطف ورغبػاتهـ الشخاػط  وتحاطػؽ الرضػا الػوظطف  ومتابعػ  حطػث وحفز ـ  

 المسارات الوظطفط  لهـ طحتاج إلى قدر مف ا تماـ إدارة الموارد البشرط . 
باإلضاف  إلى األ داؼ العام  السابا  طمكف تمخطص أ ـ األ داؼ الفرعط  إلدارة الموارد البشػرط  و 

 (:34: 2003فطما طم  )الهطت   
مخاطر  لإلاتاج وعدـ تعرطض العماؿ ألي مااسباً  اتوفطر ظروؼ العمؿ المااسب  الت  تكفؿ لوً  -

 مثؿ حوادث العمؿ الاااعط  وأمراض المها .
أكفأ األشخاص لشغؿ الوظا ؼ الحالط  والاطاـ بإعداد ـ وتدرطبهـ لماطاـ بأعمالهـ عمى اختطار  -

 الوله المطموب.
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إمػػداد العػػاممطف بكػػؿ البطااػػات التػػ  طحتالواهػػا والخااػػ  بالمشػػروع وماتلاتػػه وسطاسػػاته ولوا حػػه  -
 ـ لممس ولطف قبؿ اتخاذ قرار معطف طؤثر عمطهـ.تهاقتراحاو وتواطؿ أراء ـ 

 .حتفاظ بالسلالت المتعما  بكؿ عامؿ ف  المشروع بشكؿ موحدات -
 

توقعػػػػات أ ػػػدافها وتحاطػػػػؽ  مػػػف تحاطػػػػؽ ف المؤسسػػػػ مًكػػػتُ أف إدارة المػػػػوارد البشػػػػرط   ويدددرى الباحددددث
 .هـ ورغباتهـتادطـ خدم  ذات لودة عالط  تمب  حالاتالمستفطدطف مف خالؿ 

 

 وظائف ادارة الموارد البشرية.رابعًا: 
طاطوي اشاط وممارسات ادارة الموارد البشرط  ف  الماظم  عمى العدطػد مػف الوظػا ؼ والاشػاطات  
طشػػػكؿ ملموعهػػػا فػػػرع مػػػف فػػػروع المعرفػػػ  اتدارطػػػ   وطغطػػػ  ملػػػاتت التوظطػػػؼ والعمػػػؿ والتامطػػػ  

طاـ مػػف خػػالؿ والعالقػػات الخااػػ  بالعمػػؿ  وطوضػػح اػػ  واػػطاا  المػػوارد البشػػرط   والتعوطضػػات
 الشكؿ التال  أ ـ وظا ؼ إدارة الموارد البشرط :

                        

 

 

 

 

 

 التحميل الوظيفي -
تخطيط الموارد  -

 البشرية
 االستقطاب -
 االختيار -

 التدريب -
 داءتقييم األ -
تخطيط  المسار  -

 الوظيفي

 الراتب -
 األجور -
 الحوافز -

 السالمةو مان األ -
 الصحة -

دمج الموارد  -
 البشرية

 عالقات العمل -

 البشرية الموارد دارةإ وظائف( 2) رقم شكل
 ال رس  غزة قطاع ف  الفمسططاط  الشرط  لهاز ف  البشرط  الموارد إدارة واقع ي رشد محمد   اـاطالمصدر: 
 (.11:2007, سالمط   غزة  فمسططفإل  اللامع  اماشورة غطر مالستطر

 

 ادارة الموارد البشرٌةوظائف 

عالقات الموارد 

 البشرية

صيانة الموارد 
 البشرية

التعويضات 
 والحوافز

 الموارد تأىيل
 البشرية

 التوظيف
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 التوظيف: -1
  اشاط وقد عرفه لاد الرب بأاه ططمؽ عمطه أطضًا "وظطف  تلمطع وتكوطف الموارد البشرط "

 الت  األعماؿ سمسم  مف ملموعها طشكؿ مترابط و   فرعط  متكامم  أاشط  مف طتكوف ر طس 
اختالؼ  عمى البشرط  الموارد مف الماظم  توفطر احتطالات مف البشرط  الموارد إدارة تمكف

: 2009  الرب لاد) الماظم  ف  المولودة الوظا ؼ لشغؿ ؛محددة مواافات ووفؽ أاواعها 
 :ما طم  األاشط   ذهأ ـ ومف  .(39

 وظطفػ  وتحدطػد كػؿ ومسػ ولطات والبػات عمى التعرؼ بها وطااد :الوظا ؼ وتواطؼ . تحمطؿ أ
األداء  معػاططر واعػداد والاػدرات  والمعرفػ  المهػارات حطػث مػف طشػغمها  فَمػ ومتطمبػات موااػفات
 (.2011 :32)عباس  لها المااسب 

  وطركػز بأ ػداؼ واسػتراتطلطات الماظمػ   عػادة الاشػاط وطػرتبط  ػذا :المػوارد البشػرط  تخطػطط . ب
 وموااػفاتهـ  أعػداد ا مػف حطػث المسػتابؿ البشػرط  فػ  المػوارد مػف الماظمػ  حالػ  تاػدطر عمػى

 (.2009:29 )السالـ العمؿ  وتحمطؿ تامطـ اتا و ضوء ف  ذلؾ وطلري
 متاح  ومف  و ما وتحدطد محددة  فترة ف  العاممطف عمى الطمب توقع معدؿ التادطر  ذا وطتطمب

)أبػو  .البشػرط  الموارد ف  الزطادة أو العلز ااف  لتحدطد والعرض  الطمب لااب  بطف الماارا  ثـ
 (.33:2010 شطخ  

التوظطػؼ حطػث  عممطػ  أركػاف مػف األوؿ الػركف اتسػتاطاب طعػد : البشػرط  المػوارد اسػتاطاب . ت
 أوسػع لااعػدة الفراػ  إتاحػ  ثػـ ومػف المتاػدمطف  كبطرة مف أعداد عمى الحاوؿ طمكف مف خالله

 الوظػا ؼ حػوؿ المعمومػات مػف قػدر تػوفطر أكبػر ثػـ ومػف التافطػذطف  المػدطرطف أمػاـ اتختطػار مػف
 غطػر واسػتبعاد بالوظطفػ  المسػتهدفطف األفػراد حػوؿ  اتسػتاطاب لهػود تركطػز ثػـ    ومتطمباتهػا
 (.160:  2011  لشغمها)سعد المؤ مطف

 خداـاسػت طرطػؽ عػف الماظمػ  فػ  المتادمطف أفضؿ اختطار ف  وطتركز :والتعططف اتختطار . ث  
لهػا. وطااػب ا تمػاـ  ػذه الوظطفػ  عمػى  المػؤ مطف الوظػا ؼ فػ  وتعططػاهـ الموضػوعط   المعػاططر

إلراء عممطػات الماابمػ  واتختبػارات مػف ألػؿ وضػع الشػخص المااسػب فػ  المكػاف المااسػب )أبػو 
  (.27: 2001شطخ   
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 :تأىيل الموارد البشرية -2
 البشػرط   تطػوطر المػوارد إلػى وتهػدؼ الػبعض بعضػهما تكمػؿ أاشػط  عمػى الوظطفػ   ػذه تشػتمؿ
 مػف  ػذه الوظطفػ  وتتكػوف اتسػتراتطلط   أ ػدافها وتحاطػؽ عممهػا ممارسػ  أكثػر قػدرة عمػىلتاػبح 
 :التالط  األاشط 

 سػموكطات أو معػارؼ أو مهػارات العػاممطف كسػابإ عمػى الاشػاط  ػذا وطركز :والتطوطر التدرطب .أ
 .الضعؼ لدطه لوااب ومعالل  األداء  تحسطف بهدؼ لدطدة

 الوظػا ؼ فػ  الالػاح  عمى قدرة أكثر لتكوف ؛البشرط  لمموارد المستابم  األداء تامط  إلى طسعىو 
 (.31 :: 2009 السالـ(توالهها  الت  المستابمط  المواقؼ أو
 فػ  والضػعؼ الاوة اااط قطاس  دفها دورط  عممط  األداء تاططـ وطعتبر  :العاممطف أداء تاططـ . ب

 محدد  دؼ تحاطؽ ألؿ مف معطف  موقؼ ف  طمارسها الت  والسموكطات الفرد الت  طبذلها اللهود
 (. 57: 2008له الماظم  مسباًا )الضمور   خططت

وقػػد طتضػػح عػػدـ كفػػاءة أداء الموظػػؼ  و اػػا قػػد طكػػوف التػػدرطب مػػدخال لتعػػوطض أولػػه الػػااص فػػ  
 .(32:  2008كفاءة الموظؼ )الموسوي  

 الوظػا ؼ ملموعػ  طوضػح الػذي المسػمؾ  ػو الػوظطف  المسػارت . تخطػطط المسػار الػوظطف : 
 إمػا وذلػؾ المؤسسػ   فػ  الػوظطف  عمػره خػالؿ إلطهػا طاتاػؿ أو الفػرد فطهػا طتػدرج التػ  المتتابعػ 
 الحرك   ذه وتسمى قمته حتى التاظطم  الهطكؿ قاعدة مف التاظطمط  المستوطات عبر عمودطا
 سػبؽ ممػا وااطالقػا. (229:2005)عاطمػ    األفاػ  الػوظطف  بالااػؿ فتسػمى أفاطػا أو بالترقطػ  
الخبػرات المرتبطػ  بالعمػؿ والتػ  تمتػد عبػر حطػاة  ملموعػ  بأاػه الػوظطف  المسػار تعرطػؼ طمكااػا
 الفرد.

 التعويضات: -3

 تاوـ إدارة الموارد البشرط  مف خالؿ  ذه الوظطف  الر طسط   بتامطـ عدد مف األاظم   
  الت  عمى أساسها طلرى وضع تعوطضات ومكافيت لمموارد البشرط  الت  تعمؿ ف  الماظم 

 لى مالط  وغطر مالط وطمكف تااطؼ التعوطضات إ وذلؾ وفؽ أسس وقواعد موضوعط  وعادل 
 (.R.Wayne Mondy & Robert,2005: 325)وفؽ التوضطح التال : 
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التعوطضات المباشرة مثؿ تعوطض اهاط  طضات المالط : مباشرة وغطر مباشرة : التعو  . أ
 مالط  غطر مباشرة مثؿ الحوافز المادط  وخدمات أساسط  وااابط . اتالخدم   وتعوطض

مالط : مباشرة وغطر مباشرة: التعوطضات المباشرة مثؿ مزاطا العمؿ الغطر التعوطضات  . ب
الت العمؿ مالط  وغطر مباشرة تشمؿ تسهطالغطر حوافز المعاوط   أما التعوطضات وال

 والتسهطالت المالط .
  صيانة الموارد البشرية: -4 

تتكوف وظطف  الاطاا  مف اشاططف فرعططف متكاممطف  طهدفاف إلى توفطر السالم  والاح  
 (.85:2007 عمرى لمموارد البشرط  ف  مكاف عممها )

دارط  مشترك و : مف خالؿ تامطـ برامو فاط  توفير السالمة . أ لحماط  الموارد البشرط  مف  ؛ا 
 ثااء ممارستها ألعمالها.ألعمؿ  الت  قد تتعرض لها اابات اا  حوادث و 

تحمى الموارد البشرط   وبط ط مف خالؿ تامطـ برامو احط   طبط    الصحة: الحفاظ عمىب . 
  .مف األمراض الااتل  عف طبطع  العمؿ ومااخه المادي

 : عالقات الموارد البشرية -5

 مااسب افس  إطلاد لو عمى والعمؿ والمؤسس  الفرد ماالح بطف التكامؿ لى تحاطؽإ تهدؼ
ورغباتهـ  اتلاه العاممطف لمعرف  المستمر العمؿ البشرط  الموارد إدارة مف ذلؾ وطتطمب لمعمؿ 

 : (113: 2012اعطـ  ) عمى اتت  مؿتوالت  تش

خاا  بتفعطؿ مشارك  العاممطف ف  : وذلؾ مف خالؿ تامطـ برامو دمج الموارد البشريةأ. 
 وتوفطر العالقات اتاسااط  الططب  معهـ .  اإلدارة والعمؿ

ف  و لطها العاممإ  الماظم  وااابات العمؿ الت  طاتم: بااء عالقات لطدة بطف عالقات العملب . 
 براـ اتتفاقات معها بخاوص ذلؾ.ا  و   فطما طختص بشؤوف العمؿ والتوظطؼ

التزاـ المؤسسات بتطبطؽ خطوات التوظطؼ له أ مط  أساسط  ف  تحاطؽ الازا    أف  ويرى الباحث 
المااسب والشفافط  ف  عممط  التوظطؼ والحاوؿ عمى أفضؿ الاتا و وأبرز ا اختطار الفرد 

 عالط  مستوطات تحاطؽ طمكف التدرطبط  العممط  خالؿ مف أاه كما طرىف  المكاف المااسب  
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 عمى قادرة متمطزة وعااار متطورة  عممط  أسالطب استخداـ طرطؽ عف العمؿ  أداء مف
 البشرط  الموارد تامط  أسس أ ـ كأحد التدرطب أ مط  تظهر حطث. بداعواإل واتبتكار التلدطد
 .لممؤسس 

 .بين وظائف إدارة الموارد البشريةالعالقة خامسًا: 
 

ة ور المؤسسػػػات لموظػػػا ؼ المػػػذكطتوقػػػؼ الػػػاح إدارة المػػػوارد البشػػػرط  عمػػػى كطفطػػػ  اسػػػتعماؿ 
طػػؤمف لممؤسسػػات تحدطػػد حلػػـ المػػوارد البشػػرط   ووضػػع  لممػػوارد البشػػرط   فػػالتخططط السػػمطـ سػػابااً 

الموارد الت  تمكاها مف تحاطؽ  بلمطعدة ماها  والعمؿ عمى تزوطد ا اتستراتطلطات الكفطم  لالستفا
أ ػػػدافها وخااػػػ  تمػػػؾ البػػػرامو التخططططػػػ  والمعموماتطػػػ  المولهػػػ  لاشػػػاطات وأعمػػػاؿ  ػػػذه المػػػوارد 

استاطاب العاممطف بدوره طكمؿ وظطف  التخططط  إذ طمكػف تحدطػد ماػادر المػوارد  البشرط . كما أف  
:  2012)المبطضػطف واألكمبػ    فػرادما  لالختطػار واألاسػب مػف األالبشرط  واألسس العممط   الضا

24). 

عػػادة تكػػوطف اتلا ػػات العػػاممطف ا  مػػًا فػػ  تشػػكطؿ و مه إف إدارة المػػوارد البشػػرط  تمػػارس دوراً 
اللػػدد  احػػو ماظمػػاتهـ ووظػػا فهـ اللدطػػدة  فالتحدطػػد الاػػحطح لمتطمبػػات الوظطفػػ  واختطػػار األفػػراد 

عمى كطفط  تحاطؽ األداء السمطـ لمعمؿ  ومف  الذطف طمتمكوف  ذه المؤ الت أو الادرات  ثـ تدرطبهـ
المػػػوارد البشػػػرط   ف  إالقػػػ  بػػػطف المؤسسػػػات واتفػػػراد  إذ العتعزطػػػز  ثػػػـ تحفطػػػز ـ طسػػػاعد بػػػدوره عمػػػى

المحفزة تمتـز أكثر بأ ػداؼ وتعمػؿ بلدطػ  أكثػر عمػى االػاز  المسػؤولطات واألعمػاؿ التػ  أحططػت 
 (.34-33: 2011بها )عباس 

ماػػدر لمالػػاح  ػػو و   الحفػػاظ عمطػػه مػػف ثػػروة حاطاطػػػ  تبػػػد   طمثػػؿالمػػورد البشػػري  أف  ويددرى الباحددث 
تستاد إلطه المؤسسات لزطادة مستوطات إاتالها وكفاءتهػا وتحاطػؽ المطزة التاافسط  وضماف   والتفوؽ

 .الامو والبااء واتستمرار
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 :ممخص

ودور ا مف خالؿ تعرطؼ الموارد البشرط   تااوؿ  ذا المبحث مدخؿ لمموارد البشرط  ف  الماظمات
الر طسط    داؼاألالتعرؼ عمى أ مط  و بحث مكما تااوؿ الف  التأثطر عمى أداء وتطوطر الماظم   

 والعالق  بطاها. الموارد البشرط  وظا ؼباإلضاف  الى   مموارد البشرط ل والفرعط 
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 املبحث انثاني: ختطيط املىارد انبشرية

 

 تمهطد.

 .البشرط  الموارد تخططط مفهوـ: أوتً 

 .البشرط  الموارد تخططط أ داؼ: ثااطاً 

 .البشرط  الموارد تخططط أ مط : ثالثاً 

 .البشرط  الموارد تخططط مراحؿ: رابعاً 

 .البشرط  الموارد تخططط تعطؽ  الت  العوامؿ: خامساً 

 .البشرط  الموارد تخططط عممطات متطمبات: سادساً 

 .البشرط  الموارد مف باتحتطالات التابؤ ف  المؤثرة العوامؿ:  سابعاً 

 .البشرط  لمموارد اتستراتطل  التخططط: ثامااً 
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 :تمييد

 أ داؼ وأ مط طهدؼ  ذا المبحث الى التعرؼ عمى مفهـو تخططط الموارد البشرط   وأ ـ 
 البشرط  ومعوقات ومتطمبات الموارد تخططط البشرط  كما أاه سطتااوؿ مراحؿ الموارد تخططط
 .البشرط  الموارد تخططط

الموظؼ المااسب ف  المكاف اـ و و وضع  مؤسس  عمى مفهوـ أساس  و طتوقؼ الاح ال
المااسػػب  ولضػػماف تحاطػػؽ ذلػػؾ فااػػه طلػػب عمػػى اتدارة العمطػػا ووحػػدات المػػوارد البشػػرط  المشػػارك  

المفهػػوـ  و ػػذا طتطمػػب بػػدوره رؤطػػ  مسػػتابمط  طسػػتارئ الفعالػػ  فػػ  ادارة الشػػرك  بمػػا طاسػػلـ مػػع ذلػػؾ 
فطهػػػا اػػػااع الاػػػرار فػػػ  المؤسسػػػ  اتحتطالػػػات الالزمػػػ  مػػػف المػػػوارد البشػػػرط  مػػػف خػػػالؿ التخطػػػطط 

تخطػطط المػوارد البشػرط  مػف أ ػـ مهػاـ ادارة المػوارد البشػرط   حطػث طسػهـ  طعتبرحطث   لهاالفاعؿ 
والاطػػاـ بمهامهػػا عمػػى الولػػه   تاطػػالؽ الماظمػػ التخطػػطط الاػػحطح فػػ  وضػػع المباػػات اتساسػػط  

لمواكبػ  احتطالػات الماظمػ  مػف خػالؿ التابػؤ  ؛لبشػرط  المؤ مػ المػوارد وسد ثغػرات غطػاب   اتكمؿ
 الماظم .حاوؿ عمطها مف داخؿ مالدقطؽ بهذه اتحتطالات ووضع خطط استراتطلط  ل

تخطػػطط المػػوارد البشػػرط  والتعػػرؼ عمػػى ولػػذلؾ كػػاف مػػف المهػػـ اف طتاػػاوؿ الباحػػث أ مطػػ  وأ ػػداؼ 
 معوقات ومتطمبات تخططط الموارد البشرط  ف   ذا المبحث.

 .مفيوم تخطيط الموارد البشريةأواًل: 

اب فػ  تحدطػد مفهػوـ تخطػطط المػوارد البشػرط   وطرلػع ذلػؾ إلػى ت ػتختمؼ ولهات اظػر الكُ 
 ضمف أاشط  إدارة الموارد البشرط .الزاوط  الت  طاظر ماها كؿ كاتب إلى  ذا الاشاط أو أ مطته 

ملموعػػ  السطاسػػات واإللػػراءات المتكاممػػ  والمتعماػػ  بالعمالػػ    هبأا ػػ شػػاوطش طعرفػػهحطػػث 
والت  تهدؼ إلى تحدطد  وتوفطر األعداد والاوعطات المطموب  مف الاوى العامم  ألداء أعماؿ معطا  

وع قػػا ـ  أو تحػػت الدارسػػػ   أو وبتكمفػػ  عمػػػؿ مااسػػب   سػػواء كػػاف ذلػػػؾ لمشػػر  فػػ  أوقػػات محػػددة 
    اإلاشػػػػػػػػػاء اخػػػػػػػػػذطف فػػػػػػػػػ  اتعتبػػػػػػػػػار األ ػػػػػػػػػداؼ اإلاتالطػػػػػػػػػ  لممشػػػػػػػػػروع والعوامػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػؤثرة عمطهػػػػػػػػػا

 .(132: 2005)شاوطش 
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ض ماهػػا و مااراػػ  بػػطف مػػا  ػػو مطمػػوب مػػف العمالػػ  وبػػطف مػػا  ػػو معػػر  هبأا ػػزوطمػػؼ  وعرفػػه
  االماظمػ  ولػب التاػرؼ فطهػ داخؿ الماظم   فإذا كاات اتطل  المااراػ  ولػود فػا ض فػ  عمالػ 

 .(83: 2003)زوطمؼ   اأما إذا كاات الاتطل  ولود علز  فإاه طلب توفطر 

كذلؾ طاظر عباس وسهطم  إلى تخططط الموارد البشرط   بأاه التابؤ بالطمػب المتوقػع عمػى 
 (.55:2007عباس  سهطم  فترات المابم  )الموارد البشرط  وعرضها ف  الماظم  خالؿ ال

 ووضع عممط  إعدادعمى أاه تخططط الموارد البشرط   إلى:  خروفاشطموف داتف و  وأشار
 العمال  مف احتطالاتها عمى الماظم  حاوؿ وضماف تحدطد إلى وبرامو تهدؼ خطط التافطذ قطد

                           .المااسب الوقت وف  إحداثها أو ولود ا المتوقع بالوظا ؼ لماطاـ الالزم 
( Shimon L.Dalan & etc,2002:162). 

 لتوقعبالحال  كما أشار اخروف إلى تخططط الموارد البشرط  عمى أاه ذلؾ الشعور 
الحال  لمموظفطف اللدد وحالاتهـ  تحددلك    ف  المستابؿ  المطموب  رد البشرطاالمو  ىمستو 

الماااب الشاغرة ف   لشغؿ طترفعوفالذطف  األفرادولضماف الخبرة الكافط  لدى   التدرطبط 
 .(Parker, 1996& Caine ) عمطاال اإلدارط  المستوطات

 ثـ ومف البشرط  الموارد تخططط إلى لإلشارة الاوى تخططط ماطمح البعض وطستخدـ
 بشكؿ اتالط اإل العممط  ف  الداخمط  والمستخدمات البشرط  الموارد وتولطه تاظطـ أاه عمى طعرفواه
 وأقؿ الاتا و أفضؿ إلى الواوؿ تستهدؼ مسبااً  محددة متكامم  برمل  وبمولب وفعاؿ  متااسؽ
 مع وتاسلـ تتوافؽ أف طلب مستابمط  عممط   و البشرط  الموارد وتخططط والتكالطؼ  اللهود

 تسعى محددة أ داؼ ولود عمى أساساً  طعتمد التخططط و ذا الماظم   ف  األخرى داراتاإل
 والتدرطب كالتوظطؼ أخرى إدارط  أاشط  أو عممطات التخططط وطتضمف تحاطاها  إلى الماظم 
 (.221 :2006 والاطرف   كامؿ)بالماظم  العامم  الاوى وتامط 

تحتالها  ضرورط    عممط   و البشرط  الموارد تخططط أف وبناء عمى ما ذكر يرى الباحث
 احتطالات تادطرتوفطر الموارد البشرط  المطموب  و  حطث طتـ مف خاللها   مستمرةالمؤسس  باف  

كما أف غطاب  ذه . استراتطلطتها تحاطؽ طخدـ متطمبات الموارد  بما مف المستابمط  الماظم 
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العشوا ط   الت  تعتمد عمى التادطر الشخا  ف  تحدطد اتحتطالات مف الوظطف  طخمؽ حال  مف 
 الموارد البشرط .

  البشرية الموارد تخطيط ثانيًا: أىداف

إلددى تحقيقيددا مددن خددالل التخطدديط لموارىددا  المؤسسدداتىندداك العديددد مددن األىددداف التددي تسددعى 
 .(132: 2005شاوطش )  البشرية وىي عمى النحو التالي:

التعػرؼ عمػى الوضػػع الاػا ـ لماػػوى العاممػ  باػػورة تفاػطمط   تمكػػف مػف تحدطػػد المعػالـ الواقعطػػ    -
 لاوى العمؿ المتاح .

التعرؼ عمى ماػادر الاػوى العاممػ  ودراسػتها وتاططمهػا بهػدؼ تحدطػد أسػموب اتسػتفادة المثمػى   -
 ماها ف  تافطذ خط  الاوى العامم  مف حطث العدد والاوع.

تاػػػدطـ العػػػوف لػػػإلدارة العمطػػػا فػػػ  تخطػػػطط وتافطػػػذ خطػػػط وبػػػرامو العمػػػؿ لمختمػػػؼ األاشػػػط  ذات   -
 العالق  بالموارد البشرط  بالماظم .

التابػػؤ بأعػػػداد واوعطػػات الاػػػوى العاممػػ  الالزمػػػ  لمختمػػػؼ األاشػػط  بالماشػػػأة خػػالؿ فتػػػرة زماطػػػ    -
 مااسب  ف  المستابؿ.

المشػػػارك  فػػػػ  تاػػػػدطر اتحتطالػػػػات التػػػ  طتطمبهػػػػا العمػػػػؿ فػػػػ  المسػػػتابؿ  وذلػػػػؾ وفاػػػػًا لظػػػػروؼ   -
 طموغرافط .اتطل  لمتغطرات اتقتاادط  والثاافط  والسطاسط  والتكاولولط  والد المؤسس 

وؿ إلػى مسػتوى التشػغطؿ تحدطد معالـ سطاسات وخطط التعططف والتدرطب الالزم  لضػماف الواػ  -
 .اتقتاادي السمطـ والمستار داخؿ الماشأة

المػوارد البشػرط  ماػدر مهػـ فػ  كػؿ الماظمػات والمؤسسػات بغػض االحػظ أف مف خالؿ ما سبؽ 
رط  طػػػػؤثر بشػػػػكؿ سػػػػمب  عمػػػػى أداء تمػػػػؾ الاظػػػػر عػػػػف طبطعػػػػ  عممهػػػػا  فػػػػالااص فػػػػ  المػػػػوارد البشػػػػ

  المؤسسات ووظا فها.
 

                        .البشرية الموارد تخطيط ثالثًا: أىمية

إت   عمى الرغـ مف أف التخططط لمموارد البشرط  طتولب ممارسته مف قبؿ لمطع الماظمات
  طتطمبخط  الأف أ مطته تظهر بشكؿ واضح ف  الماظمات الكبطرة والمتوسط   كما أف إعداد 

  األعماؿ الممااة عمى عاتؽ الوحدات اتدارط  الت  طتكوف ماها الهطكؿ التاظطم  لمشرك  دراس 
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دارط  ضغط عمؿ أكثر مف باق  الوحدات إلطتضح أف لدى بعض الوحدات ا ذلؾ ومف خالؿ 
ى  بطاما  ااؾ وحدات لدطها فا ض ف  العمال   وف   ذه الحال  ت تكوف الماشأة بحال  األخر 

إلى استخداـ عمال  ف  الوحدات الت  لدطها ضغط إذ طمكف اتستعاا  بالوحدات الت  لدطها فا ض 
 .(19:2010 وفاتطز  رلمواله   ذا الضغط )سطبوك ؛ف  العمال 

عبػػػاس  ( و )47: 2001)زوطمػػػؼ  ط المػػػوارد البشػػػرط  مػػػف خػػػالؿ اتتػػػ  وتظهػػػر أ مطػػػ  تخطػػػط 
2011 :20): 

مػػػف خػػػالؿ مسػػػتابؿ الػػػوظطف  لمعػػػاممطف متخطػػػطط لالطسػػػاعد تخطػػػطط المػػػوارد البشػػػرط  عمػػػى  -
 تحدطد أاشط  التدرطب والااؿ والترقط .

عطػ  التعرؼ عمى ااػاط الاػوة والضػعؼ فػ  اوعطػ  أداء المػوارد البشػرط   ومػف ثػـ تحدطػد او  -
 .ها وتطوطر ا ورفع مستوطات أدا هاالبرامو الالزم  لتدرطب

وبالتػػال  ترشػػطد   طسػػاعد تخطػػطط المػػوارد البشػػرط  فػػ  الػػتخمص مػػف الفػػا ض وسػػد العلػػز -
 .أقؿ حد استخداـ الموارد البشرط  وتخفطض التكمف  الخاا  بالعمال  إلى

لمخدمػ  أو باػا هـ فطهػا ومػدى طساعد تحمطؿ قوة العمؿ المتاح  عمػى معرفػ  أسػباب تػركهـ  -
 رضا ـ عف العمؿ.

بالماااػػب الشػػاغرة وعمػػى معرفػػ    تزوطػػد الماظمػػ  بالمعمومػػات الخااػػ  بػػالموارد البشػػرط  -
الكفػاءات البشػرط  سػواء مػف  أفضػؿوالحاػوؿ عمػى   مخزواها مف الكفاءات ف  كؿ وقت

 .البط   الخارلط  أو الداخمط 
فطؼ العبء المرتبط بالموارد البشرط  عف طرطؽ طسا ـ تخططط الموارد البشرط  ف  تخ -

 التابؤ الدقطؽ بالحالات المستابمط  لكؿ وظطف  مف الوظا ؼ ف  الماظم .
الاح خطط وسطاسات الموارد لطسا ـ التخططط لمموارد البشرط  ف  بااء الااعدة األساسط   -

 البشرط  األخرى كاتختبار والتدرطب والتحفطز.
 بغض الماظمات كؿ ف  مهـ مادر البشرط  الموارد  أف الحظط سبؽ ما خالؿ مف

 تمؾ أداء عمى سمب  بشكؿ طؤثر  البشرط  الموارد ف  فالااص  عممها طبطع  عف الاظر
 (.    Kannappanavar 622010:)ووظا فها الماظمات
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 إلى ماظم  مف تختمؼ أ دافها تحاطؽ عمى الماظمات قدرة أف بالذكر اللدطر ومف
 قبؿ ولذلؾ  بها المحطط  الظروؼ وباختالؼ الماظمات  ذه عمؿ طبطع  باختالؼ  أخرى

 بها المحطط  والمتغطرات العوامؿ دراس  و وتحدطد فحص مف د  تبُ  البشرط  الموارد التخططط
   .(Ejohwomu 2007:24)عمطها والمؤثرة

 

الشرك  بحال  الى وضع استراتطلط  واضح  متعما   أف   يرى الباحث ومن خالل ما سبق
بالموارد البشرط   فمع تزاطد عمؿ الشرك  وتعاد عممها والظروؼ المحطط  بها فه  بحال  

ف مف أسباب عدـ الاح أالى تخططط ماظـ ومستمر لالحتطالات البشرط   وخاا  
الكفاءات وعدـ التخططط المؤسسات  وعدـ  قدرتها عمى تحاطؽ أ دافها طعود الى ااص 

    لمموارد البشرط .

            .: مراحل تخطيط الموارد البشريةرابعاً  

ومدى   خطوات وأ مطتها بالاسب  لتخططط الموارد البشرط الطختمؼ الكتاب ف  تحدطد عدد  
مف حطث   الماظم  لشغؿ الوظا ؼ بالشكؿ الذي طحاؽ أ داؼ ؛توفطر الكوادر الالزم  الادرة عمى

كمخرلات اها ط  لمماظم  سواء كاات )سمعه /   كمط  اإلاتاج واوعطته والتامطؿ مف كمف  الماتو
 :عمى الاحو التال و    مراحؿ بأربع البشرط  الموارد وطمكف تمخطص مراحؿ تخططط  خدمه(

 .الموارد البشرية من المتوافر  :األولى المرحمة

 .(19: 2012: )بااري  خالؿ اتت  مف الموارد البشرط  مف المتوافر تحدطد وطتـ
 المكاتػب  فػ  العػاممطف ( ف ػ  مػف كػؿ العاممػ  الاػوى إلػى بالاسػب  الػرا ف الوضػع واػؼ  -

 العػال   والمسػتوى المتوسػط والمسػتوى اإلشػراف   المسػتوى فػ  اتدارطػ  الكػوادر اتختاااػطوف 
 اللػاس )العمػر  خاا اػها تحدطػد مػع وحػدة  كػؿ فػ  وذلػؾ ) العػادطوف العمػاؿ المهػرة  العمػاؿ
 .الرا ف( الكفاءة اللامع   مستوى الخبرة  التأ طؿ  العمم   والمؤ ؿ

  .ف اتهـ خالؿ فترة الخط  الموضوع ف  افس سطباوفالتابؤ بعدد العااار مف كؿ ف    الذطف  -
الترقطػ  أو الااػؿ عااار الت  ستمتحؽ بافس الف   خػالؿ مػدة الخطػ   سػواء بسػبب التحدطد عدد و  

 دوف حال  لتدرطبهـ  والذطف طمكف أف طدخموا الف   ذاتها بعد تدرطب خاص.
 التابؤ بعدد العااار الت  طمكف توافر ا خالؿ مدة الخط .  -
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 . المرحمة الثانية: تحديد االحتياجات

 تااسـ  ذه المرحم   مف وله  اظر شاوطش الى قسمطف :

 .(035: 7115)شاوطش  القوى العاممة:: تحديد الطمب عمى القسم االول
إف المؤسسات الت  تاظر إل  المدى البعطد تاوـ بتحمطؿ دقطؽ تحتطالاتها مف الموارد 
البشرط   كما تأخذ بعطف اتعتبار تطوطر وتامط   ذه الاوى  كما تأخذ بعطف اتعتبار الاوى 

ببراامو  تا و  ذا التحمطؿ تزود المؤسس العامم  المتوفرة لدطها حالطًا وسمـ الترقطات والشواغر  إف ا
 بحطث طتـ تحدطد ما طم :   زما  عف احتطالاتها مف األفراد

 لدد. موظفطفمف ألمها إلى  الوظا ؼ الت  تحتاج المؤسس  .0

 المهارات الت  طحتاج إلطها شاغمو  ذه الوظا ؼ. .7

المستابؿ إلى وظا ؼ اإلمكااات الوالب توفر ا ف  الموظفطف اللدد مف ألؿ ترقطتهـ ف   .3
 أعمى.

الداطا   عاد تعططف أفراد ذوى تأ طؿ عاٍؿ ف  المستوطات اإلدارط   حطط و اا طلب عمى الماشأة ال
مؤ مطف لممستوطات اإلدارط  العمطا إذا بأاها قد اضطرت لترقط  أفراد غطر وذلؾ خوفًا مف أف تفالأ 

العاممطف؛  فالمعاوط  وارتفاع اسب  دوراف العمؿ بطكاف عدد ـ قمطاًل أو تسببت ف  ااخفاض الروح 
 ألف الترقطات ستكوف قمطم   وعمطه فإف الطمب عمى الاوى العامم  طتأثر بعوامؿ ماها:

 دوراف العمؿ. .0

 تركطب الاوى العامم .طبطع  و  .7

 معدؿ امو وتطور الماشأة. .3

  وأماـ  ذا الوضع طلب عمى المؤسس  أف تاـو بتادطر حلـ واوعط  الطمب عمى الاوى 
 وذلؾ عف طرطؽ:  العامم  مستابالً 

 حار عدد وأاواع األعماؿ المطموب . .0

 تادطر حلـ واوعط  الاوى العامم  الالزم  لألعماؿ المطموب . .7
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 .( 038: 7115)شاوطش   القسم الثاني : تحديد العرض من القوى العاممة
مػػف قػػوى عاممػػ   وكػػذلؾ مػػا  وطتعمػػؽ  ػػذا اللػػزء بدراسػػ  وتحمطػػؿ مػػا طتػػوفر لػػدى المؤسسػػ 

طتوفر ف  سوؽ العمال  ف  ضوء اتحتطالات الت  تـ تحدطد ا ساباًا. وططمؽ عمى عممط  الدراسػ  
 ف قوى عامم  م والتحمطؿ  ذه "مخزوف المهارة" وطااد به التعرؼ عمى ما طتوافر لدى المؤسس 

 مف حطث الكـ والتخاص )الاوع(. وتشتمؿ تمؾ العممط  عمى ثالث  عااار ر طسط :
 .وما لدطهـ مف قدرات ومهارات وخبرات المؤسس  تحدطد عدد العاممطف حالطُا ف  .0

 العمؿ.وب  لماطاـ بتحمطؿ طبطع  األعماؿ داخؿ المؤسس  لمتأكد مف المهارات والادرات المطم .7

 توافؽ العاممطف مع ما طاوموف به مف أعماؿ.التأكد مف  .3

وتاػػػارطر   مبػػات اتسػػػتخداـ التػػػ  تاػػدموا بهػػػاوطػػتـ الحاػػػوؿ عمػػى  ػػػذه المعمومػػػات عػػادة مػػػف ط
ألداء  وقػوا ـ وسػلالت ومسػتادات األلػور والرواتػب. وفػػ  حػاؿ مػا لػـ تسػتطع الماشػأة أف تفػػ  ا

اتط   فطلػب عمطهػا اتسػتعاا  بالماػادر باحتطالاتها مف الاوى العامم  اعتمادًا عمى ماادر ا الذ
 الخارلط  عف طرطؽ دراس  أسواؽ العمال  المتوفرة لسد احتطالاتها.

وطلب عمى مخطط  الموارد البشرط   بالماشأة أف طدركوا وطتفهموا  الاوعط  والخبرة المتوفرة ف   
ات التػػػدرطب السػػػوؽ  اسػػػب  البطالػػػ  واوعطتهػػػا  و ػػػؿ  ػػػ  موسػػػمط  أـ مااعػػػ   واتلا ػػػات وسطاسػػػ

عمػى الاػوى العاممػ   وتوزطػع  وحلػـ العاممػ  لماوى والخارلط والتعمطـ ف  الدول   والهلرة الداخمط  
 األاشط  المختمف   والوضع اتقتاادي العاـ.

 

مددن خددالل  الفعميددة مددن المددوارد البشددرية المرحمددة الثالثددة: التوفيددق بددين المتددوافر وبددين الحاجددات
 االتي: 

 لكؿ ف  . اً أو علز  اً فا ضسواء كاف المولود والمطموب مف الموارد البشرط   بطف تحدطد الفرؽ  -
اتطلػػػ  حركػػػ  الترقطػػػات  أو  لسػػػد الفلػػػوة التػػػ  تظهػػػر  التاػػػحطحات الالزمػػػ   اتلػػػراءاتخػػػاذ اإل  -

   أو اتستاال  أو الوفاة  أو السفر  أو غطر ا مف األسباب اتخرىالتااالت الداخمط 
عػادة توزطػع العاااػر المولػودة  إذا ب العاااػر اللدطػدةإعداد برامو عمؿ تستاطا -   أو تػدوطر وا 

 .تطمب األمر ذلؾ
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 تابعة تنفيذ خطة الموارد البشرية.المرحمة الرابعة: تقييم وم

باورة مستمرة ودورط ؛ لتاحطح  طتـ ف   ذه المرحم  تاططـ ومتابع  خط  الموارد البشرط 
تاتو عف الفرؽ بطف التاور الاظري أثااء التخططط والواقع  الت  طمكف أفو اتاحرافات أوًت بأوؿ  
بحطث تاتو عف  البشرط  وبما أاه طتـ اتخاذ عدة قرارات خاا  بخط  الموارد العمم  أثااء التافطذ.

البشرط   لذلؾ تااب الرقاب  والتاططـ عمى الارارات الت   تافطذ ا تمبط  حالات الماشأة مف الموارد
  وطهدؼ متابع  وتاططـ تافطذ الخط  إلى اإللاب  عف األس م  التالط : تتضماها تمؾ الخط 

 (.047: 7115)شاوطش 
 كفاءة الخط  حتى اآلف ف  تافطذ أ داؼ الماشأة؟ ما مدى .0

 ما الذي طلب تغططره ف  الخط ؟ .7

  ؿ الخط  فعال  مف حطث التكمف  والعا د؟  .3

 ما    ااعكاسات الخط  عمى كؿ مف الماشأة والعاممطف؟ .4

 من توافر الخصائص التالية في نظام الرقابة والتقييم الذي سوف يتبع: د  كما الب  
 المروا  الكافط  لمواله  أي متغطرات قد تحدث.  .أ 

 اترتباط بخطط وأ داؼ الماشأة. .ب 

 اترتباط بأوضاع الماشأة الداخمط  المالط  ماها واإلدارط . .ج 

 .لتهالمساعدة ف  اكتشاؼ اتاحراؼ ف  تافطذ الخط  ومعال .د 

 لمراحؿ الت  تمر بها عممط  تخططط الوارد البشرط .وطالحظ مف خالؿ الشكؿ التال  ا    
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 يوضح مراحل تخطيط القوى العاممةرقم ( 3) شكل رقم
 .جرد بواسطة الباحث المصدر:

 
 

 :(112: ص2000)طراوا    تخطيط الموارد البشرية تعيق عمميةالعوامل التي   خامسًا:
 

حطػث الػد أف  ػذه الاااعػ  بأ مطػ    التخططط مف قبػؿ اإلدارة العمطػا ضعؼ الوع  بأ مط  .1
التخطػػطط قػػد تكػػوف غطػػر مولػػودة أو ضػػعطف   إف  ػػذه الحالػػ  قػػد تػػؤدي إلػػى فشػػؿ عممطػػ  

وضع خط  لمموارد البشرط  أو تافطذ ا فطما بعد طتطمب دعـ  تخططط الموارد البشرط   ألف  
مػػػف قبػػػؿ اإلدارة العمطػػػا  و ػػػذا طسػػػتمـز خمػػػؽ الاااعػػػ  اإلطلابطػػػ  لػػػدى إدارة الماظمػػػ  بأ مطػػػ  

 الموارد البشرط   وأ مط  التخططط لهذه الموارد.
طعتمػػد التخطػػطط بشػػكؿ أساسػػ  عمػػى المعمومػػات التػػ  تتاػػؼ  عػػدـ تػػوفر معمومػػات دقطاػػ  .2

وكػػذلؾ عػػدـ تػػوفر معمومػػات     كثطػػر مػػف األحطػػاف باػػدرتها أو اااػػها أو سػػرع  تغططر ػػافػػ
مما طاعكس سمبًا عمى فعالط  التخططط  دقطا  عف اتحتطالات الفعمط  مف الموارد البشرط  

 .لمموارد البشرط 
أخػرى فرعطػ   وعػدـ  ػداؼ الر طسػط   و لكؿ مؤسس  ملموع  مػف األ عدـ وضوح األ داؼ .3

 ػػداؼ أو بعػػض ماهػػا  طخمػػؽ حالػػ  مػػف عػػدـ وضػػوح الرؤطػػ   وبالتػػال  قػػد األ وضػػوح  ػػذه
 طكػػػػػوف مػػػػػف الاػػػػػعب وضػػػػػع خطػػػػػ  فاعمػػػػػ  لممػػػػػوارد الشػػػػػرط   طمكػػػػػف مػػػػػف خاللهػػػػػا تحدطػػػػػد

 اتحتطالات الفعمط  مف الموارد البشرط .

 الموارد البشرٌة من المتوافر: المرحلة األولى

 الموارد البشرٌةمن  الحتٌاجات تحدٌدالمرحلة الثانٌة: 

 الحاجات وبٌن المتوافر بٌن التوفٌقالمرحلة الثالثة: 

 الموارد البشرٌةالمرحلة الرابعة: تقٌٌم ومتابعة تنفٌذ خطة 

 على الطلب تحدٌد

 العرض من  تحدٌد العاملة القوى

 العاملة القوى
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ضعؼ التاسطؽ بطف التخططط والوظا ؼ األخرى إلدارة الموارد البشرط   وتهرب الموظفطف  .4
  التافطذ عمى اعتبار أف ذلؾ مف مس ولط  األلهزة اإلدارط  ذات العالق   وألف مف مس ولط

 وضع الخط  وتافطذ ا طحتاج إلى متابع  دورط  مستمرة.
 .الاادرة عمى وضع خط  فاعم  لمموارد البشرط  عدـ توفر الكفاءات المااسب  .5
بعضػػهـ طفضػػؿ الباػػاء فػػ  مكااػػه الحػػال   والاطػػاـ  مػػف قبػػؿ المػػوظفطف ألف   مااومػػ  التغططػػر .6

 .العمؿ بالطرؽ والوسا ؿ التامطدط ب
 

 لتخطيط الموارد البشرية وأىميا:عدة ويرى الباحث من خالل عممو في الشركة معوقات 

 الشػػػرك  مػػػف خػػػالؿ األوضػػػاع تػػػوفر أو كفاطػػػ  الموازاػػػات السػػػاوط  والتػػػ  تتػػػأثر بهػػػاعػػػدـ  -
واتااسػػػاـ   البطالػػػ  ومعػػػدؿ  اتقتاػػػادي كالتضػػػخـ بهػػػا المحططػػػ  الخارلطػػػ  اتقتاػػػادط 

 .والحاار  الداخم 

عػػػدـ اػػػح  التابػػػؤات باتحتطالػػػات وذلػػػؾ بسػػػبب الحاػػػار واتااسػػػاـ الػػػداخم  والوضػػػػع  -
 اتقتاادي.

 الهطكػػؿ فػػ  تغططػػر أحػػداث أو الوظػػا ؼ عمػػى العػػاممطف توزطػػع كإعػػادة التاظطمطػػ  لتغطػػراتا -
 طتعمػػػؽ فطمػػػا خااػػػ . البشػػػرط  المػػػوارد طمػػػب تحدطػػػد فػػػ  الداخمطػػػ  المػػػؤثرات مػػػف التاظطمػػػ 
 إلػى طتطمػب قػد بػدوره والػذي األفػراد توزطػع إعػادة حالػ  فػ  وكذلؾ العاممطف وتامط  بتدرطب
 .البشرط  الموارد وتطوطر تدرطب

مف المشاكؿ الت  تعطؽ  اً تخططط الموارد البشرط  طواله عدطد ف  أومما سبق يرى الباحث        
إلدارة   طتخطػػػطال دارة العمطػػػا ووحػػػدةاإل دعػػػـفاعمطتػػػه وتعطػػػؽ تحاطػػػؽ أ دافػػػه  لػػػذلؾ ت بػػػد مػػػف 

لضػماف فاعمطػ   الالزمػ  ساسػط مراعػاة اتعتبػارات والمتطمبػات األو الموارد البشرط  فػ  الشػرك  
 اشاط تخططط الموارد البشرط  ف  الشرك .

 .متطمبات عمميات تخطيط الموارد البشرية سادسًا:
 

 :اتت  ذلؾ طتطمب ف  طط الموارد البشرط  بالفاعمط   فإطتسـ تخط لك        
بػػطف  اظػػاـ متكامػؿ لممعمومػػات عػف المػػوارد  البشػرط  بالمؤسسػػ   وأف طكػوف  اػػاؾ تكامػؿٌ  ولػود. 1

 لممؤسس  ككؿ.المعمومات الخاص باألفراد وبطف اظاـ المعمومات اإلدارط   اظاـ
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سػػػالطب الكمطػػ  التػػػ  بشػػرط  عمػػػى أاػػه ملػػػرد ملموعػػ  مػػف األ. أت طاظػػر إلػػى تخطػػػطط المػػوارد ال2
المتغطػرات شػرط   بػؿ طلػب أف تعكػس الخطػ  لمطػع تستخدـ ف  التابؤ باتحتطالات مف الموارد الب

 .المتوقع حدوثها مستابالً 
 مػػف اسػػتراتطلطاتها العامػػ  مػػع و اظمػػ  . أف تابػػع أ ػػداؼ تخطػػطط المػػوارد البشػػرط  مػػف أ ػػداؼ الم3

 رسـ السطاسات األخرى إلدارة الموارد البشرط .
 . ضػػػرورة اقتاػػػاع اإلدارة العمطػػػا فػػػ  الشػػػرك  بأ مطػػػ  وضػػػرورة تخطػػػطط المػػػوارد البشػػػرط  كأسػػػاس 4

 لتكوطف قوة عمؿ متوازا  ذات وتء وااتماء قوي لمواقع العمؿ  ولمماظم  باف  عام .

 :ما يمي ( أن من متطمبات تخطيط الموارد البشرية2013ويرى عدوان )
  الماظمػ  مسػتوى عمػى البشػرط  المػوارد تامطػ  اظػاـ مػف أساس  لزء البشرط  الموارد تخططط .أ

 (.البشرط  الموارد واطاا   والتدرطب  اتختطار) مثؿ  األخرى العممطات عمطه وتتوقؼ
   لتأثطر ػا  البشػرط  المػوارد التخطػطط عاػد اتعتبػار بعػطف الحالط  العمؿ معاططر تؤخذ أف طلب .ب  

 .المستابمط  العمؿ معاططر عمى الكبطر
 والمتكامؿ السمطـ التخططط لضماف  الماظم  ف  موظؼ كؿ لوظطف  المسبؽ التحدطد مف تبد .ج

 . البشرط  لمموارد
  تػؤثر التػ  والخارلطػ  الداخمطػ  البط طػ  التغطػرات  البشػرط  لممػوارد التخططط عاد طراعى أف د  تبُ  .د  

 .المطموب  والعمال  الوظا ؼ واوع درل  عمى
أف مػػػف أ ػػػـ متطمبػػػات فاعمطػػػ  تخطػػػطط المػػػوارد البشػػػرط  فػػػ  وبنددداًء عمدددى مدددا سدددبق يدددرى الباحدددث 

أف مف أسباب فشؿ تافطذ تخططط الموارد  حطثالمؤسس   دعـ اتدارة العمطا لخط  الموارد البشرط   
مػف الػدعـ والتفػوطض والتولطػه مػف  د  البشرط   و عدـ دعـ اتدارة العمطا لتافطذ التخططط  ولػذلؾ تُبػ

وت طمكف الشروع ف  عممط  تخطػطط المػوارد البشػرط   ات بعػد أف تػزود اتدارة العمطػا   اتدارة العمطا.
 طبػػػطف براػػامو ضػػػعو و ح  ذات أ ػػداؼ محػػػددة ودقطاػػ  لممؤسسػػ   ادارة المػػوارد البشػػرط  بخطػػػ  واضػػ

 المطموبػػ  والتخااػػات المهػػارات حطػػث مػػف احتطالاتهػػا تاػػاطؼ مػػع اتفػػراد مػػف الماظمػػ  حالػػ 
  الكفاطات  ذه فطه تتوفر اف طابغ  الذى والوقت التخاص ااواع مف اوع كؿ مف المطموب والعدد
فػػ  المؤسسػػ  طػػؤدي فػػ  اهاطػػ  ـ التػػرابط بػػطف تخطػػطط المػػوارد البشػػرط  وباطػػ  الخطػػط اعػػدف ااحطػػث إ
 لى فشؿ تخططط الموارد البشرط .اتمر إ
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                            .الموارد البشريةمن حتياجات الالعوامل المؤثرة في التنبؤ با سابعًا: 

مػػف  ػػذه العوامػػؿ مػػا    عػػدة عوامػػؿبالبشػػرط   المػػواردعممطػػ  التابػػؤ باحتطالػػات الماظمػػ  مػػف  تتػػأثر 
 (.149: 2003طم : )دطسمر 

طعتبػػر حلػػـ الطمػػب المتوقػػع عمػػى الماػػتو أو : . حجددم الطمددب المتوقددع عمددى المنددتج أو الخدمددة1
البشرط  المطموب  لها  ولذلؾ عمى الماظم  التابؤ بحلـ  المواردالخدم  مف أ ـ العوامؿ ف  تحدطد 

البشػػػػرط  الالزمػػػػ  إلاتػػػاج  ػػػػذا الحلػػػػـ مػػػػف  المػػػػواردهػػػػا  وبالتػػػػال  تحدطػػػد اتتلالمبطعػػػات المتوقػػػػع لما
 المبطعات.

وطااػػد بػػه حلػػـ الاػػوى البشػػرط  المطمػػوب لمماظمػػ   البشددرية: لممددواردمعدددل الدددوران المتوقددع . 2
اتطلػػػ  لتػػػرؾ األفػػػراد العمػػػؿ فػػػ  الماظمػػػ   سػػػواء اتطلػػػ  اتسػػػتاال   أو ااتهػػػاء الخدمػػػ   أو التااعػػػد 

 وغطر ا.

 ة الماتولمتعارؼ عمطه أف  زطادة مستوى لودمف ا القرارات الخاصة بتطوير جودة المنتجات: .3
طتطمب زطادة ف  اللهد المبذوؿ  والوقػت المبػذوؿ  و ػذا طػؤثر عمػى طبطعػ  وحلػـ األفػراد العػاممطف 

وزطػػادة فػ  الماظمػػ   ولمتغمػػب عمػػى مثػػؿ  ػػذه المشػػكم  طػتـ تػػدرطب العػػاممطف  ورفػػع مسػػتوى أدا هػػـ  
 حلـ الاوى البشرط  العامم .

ف  ظؿ التطور التكاولول  المتسارع  تسعى الماظمات إلى امتالؾ . المتغطرات التكاولولط : 4
التكاولولطا الحدطث   لزطادة قدرتها التاافسط   و ذا قد طتطمب زطادة ف  حلـ  واوع الاوى العامم  

 ف  الماظم .
الموارد المالط  المتاح  عاماًل مهمًا مف عوامؿ اإلاتاج ف  : تعد . الموارد المالط  المتاح 5

الماظم   ت طمكاها ممارس  اشاطها بدوف توفر الموارد المالط  الت  تستططع مف خالؿ تغطط  
افااتها  ومف  ذه الاشاطات اشاطات الاوى البشرط   فالماظم  ت طمكاها ممارس  مها  التوظطؼ  

         المهم   وماها ألور ورواتب  ومكافيت األفراد المراد تعططاهـ إت إذا توفرت الافاات لهذه
 (.150: 2003) دطسمر  
قرارا ػا التػ  سػطتـ إسطاسػات الرسػـ طترتػب عمطػه أف تخطػطط المػوارد البشػرط  يرى الباحث و 

فػػػ  ملػػػاتت اتسػػػتاطاب  اتختطػػػار والتعطػػػطف  التػػػدرطب  تامطػػػ  المسػػػار الػػػوظطف   تاطػػػطـ اتداء  
الاػػح  والسػػالم  المهاطػػ  فػػ  مكػػاف العمػػؿ... إلػػخ  وتحدطػػد اطػػاؽ ممارسػػ   ػػذه السطاسػػات داخػػؿ 

 الشرك   بما طتكامؿ وطتوافؽ مع متطمبات أ دافها اتستراتطلط .
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 التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية: ثامنًا: 
 المػػوارد البشػػرط التخطػػطط اتسػػتراتطل  لممػػوارد البشػػرط   ػػو أحػػد أ ػػـ العاااػػر فػػ  إدارة 

حطػػث طشػػطر  ػػذا المفهػػـو إلػػى العممطػػات التػػ  تضػػمف الماظمػػ  مػػف خاللهػػا الحاػػوؿ عمػػى العػػدد 
التخطػػطط  والاوعطػػ  المااسػػب  مػػف األفػػراد وفػػ  األمػػاكف المااسػػب  واألوقػػات السػػمطم  والاػػحطح . إف  

تػػأمطف وتػػوفطر األفػػراد اتسػػتراتطل  لممػػوارد البشػػرط  طػػرتبط مباشػػرة باتسػػتراتطلط  العامػػ  لمماظمػػ ؛ ل
 الخطػػػػ  مػػػػع البشػػػػرط  المػػػػوارد إدارةخطػػػػ   تػػػػربط أف طلػػػػب  و الالزمػػػػطف لتافطػػػػذ اسػػػػتراتطلط  الماظمػػػػ 

 الكمطػ  الخطػ   ػذه أ ػداؼ مػع اتسػاؽ فػ  مهامهػا تػؤدي حتػى وذلػؾ  لمماظمػ  الكمطػ  اتستراتطلط 
    ممػػػػوارد البشػػػػرط وفطمػػػػا طمػػػػ  توضػػػػطح لمعالقػػػػ  بػػػػطف التخطػػػػطط اتسػػػػتراتطل  لمماظمػػػػ  والتخطػػػػطط ل

 (.59-58: 7113 عباس )
 يوضح العالقة بين التخطيط االستراتيجي لممنظمة والتخطيط لمموارد البشرية. (1جدول رقم )

 خطة الموارد البشرية الخطة االستراتيجية
 تحدطد المهارات البشرط  المطموب  لكؿ اشاط تحدطد طبطع  الاشاطات

)اقتاادط   التماعط   تحدطد عوامؿ السوؽ الخارلط  
 تكاولولط ( المؤثرة عمى اشاط الماظم 

تحدطد المهارات البشرط  الالزم  لمواله  عوامؿ السوؽ 
 ا لخارلط .

تحدطد الموارد الداخمط  الحالط  المااسب  لالاح 
 اتستراتطلط 

تحدطد خاا ص ومواافات األفراد الحالططف وضماف 
 مسا متهـ ف  تافطذ اتستراتطلط 

حدطد الااص ف  الموارد المطموب  لتافطذ استراتطلط  ت
 الماظم 

تحدطد الااص ف  الاوى العامم  لتافطذ استراتطلط  
 الماظم 

 تغططرات ف  البط   تحدطد أي
تحدطد أي تغططرات ف  الزطادة أو اتستغااء عف الاوى 

 العامم 
  دار وا ؿ لماشر 3اتطل   طإدارة الاوى العامم  مدخؿ استر  (:58:7113المادر: سهطم  محمد عباس )

 عماف األردف.والتوزطع  
 

       طالحػػػظ مػػػف اللػػػػدوؿ أعػػػاله التكامػػػؿ بػػػػطف الخطػػػ  اتسػػػتراتطلط  وخطػػػػ  المػػػوارد البشػػػػرط  
إذ إف  ذا التكامؿ طتـ عمى خطوتطف األولى مااقش  الخط  اتستراتطلط  بطف كؿ مف اإلدارة العمطػا 

دارة المػػوارد البشػػرط   أمػػا الخطػػوة الثااطػػ   فهػػ  قطػػاـ إدارة المػػوارد البشػػرط  بإعػػدا خطػػ  لممػػوارد  دوا 
 البشرط .

خططط اتستراتطل  لمماظم  لذلؾ أابح مف الضروري الربط بطف تخططط الموارد البشرط  وبطف الت
ؼ اتسػػػتراتطلط  وتعتبػػػر عممطػػػ  ضػػػرورط  لتحاطػػػؽ اتاسػػػلاـ بػػػطف أ ػػػداؼ المػػػوارد البشػػػرط  واأل ػػػدا

طػ  واضػح  المعػالـ تتضػمف وبالتال  فالتخططط لممػوارد البشػرط  طاتضػ  ولػود خ. العام  لمماظم 
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كالتوظطؼ وتكػوطف و تطػوطر العػاممطف أاشط  إدارط  أخرى تمارسها إدارة الموارد البشرط  عممطات و 
رارات التػػ  فػػ  الماظمػػ   والتػػ  تتطمػػب لمػػع معمومػػات دقطاػػ  واػػادق  وكافطػػ  مػػف ألػػؿ اتخػػاذ الاػػ

عممطػػ  تخطػػطط المػػوارد البشػػرط  تاػػع فػػ  إطػػار  ف  إومػػف لااػػب اخػػر  فػػ تضػػمف الالػػاح لمماظمػػ .
البط ػػػ  الداخمطػػػ   كمػػػا  مفهػػػوـ تحمطمػػػ  شػػػامؿ لمظػػػروؼ البط طػػػ  المحططػػػ  بالماظمػػػ  وكػػػذلؾ ظػػػروؼ

 (:4طاور لاا الشكؿ رقـ )

 متطمبات التحميل الشامل  تخطيط الموارد البشرية
   

تحمطؿ وتاططـ البط   الخارلط  والداخمط    أطف احف اآلف؟    
 وخاا ص العاار البشري

   
 

 ماذا ارطد؟         
ر تحدطد أ داؼ الموارد البشرط  ف  إطا 

 الموظفطف التاظطمط  والعدال  معالكفاءة 
   
 
 كطؼ احاؽ ما ارطد؟   

الالزم   البشرط  اختطار اشاطات الموارد 
 الالزم  لذلؾ وتخاطص الموارد المالط 

   
تاططـ الاتا و المحاا  والوضع اللدطد   كطؼ حاااا ما ارطد؟    

 والبدء مرة أخرى بافس اإللراء
 البشرية في إطار التخطيط الشامل لممنظمة ( تخطيط الموارد4شكل رقم )

ـ الكتب   عال 2002المادر: السالـ واالح   إدارة الموارد البشرط  مدخؿ استراتطل  ف  إدارة الموارد البشرط   
 .102ربد: األردف  ص إالحدطث لماشر والتوزطع  

رط  وطالحظ مف الشكؿ السابؽ مدى وضوح العالق  بطف تحدطد مالمح الموارد البش
وظروؼ العمؿ بالماظم . فبمغ  اتستراتطلط  ت طمكف تحدطد مكاف الماظم  إت إذا حددت أو 
 عرفت الظروؼ البط ط  المحطط  بها مف ثاافط  والتماعط  واقتاادط  وتكاولولط . وعرفت أطضاً 

 ف  الماظم . ما    مواافات وخاا ص العاممطف حالطاً 
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 :الممخص

لػػػى تحدطػػػد إاسػػػتعرض  ػػػذا المبحػػػث أ مطػػػ  وأ ػػػداؼ تخطػػػطط المػػػوارد البشػػػرط   باإلضػػػاف  
مراحمػػه ومتطمبػػات عممطػػات تحاطاػػه  وتػػـ التعػػرؼ فػػ   ػػذا المبحػػث عمػػى معوقػػات عممطػػ  تخطػػطط 

 المػػػوارد مػػػف باتحتطالػػػات التابػػػؤ فػػػ  المػػػؤثرة العوامػػػؿكمػػػا تاػػػاوؿ  ػػػذا المبحػػػث  المػػػوارد البشػػػرط .
 .البشرط  لمموارد والتخططط لمماظم  اتستراتطل  التخططط بطف العالق و  البشرط 
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 داريبداع اإلاملبحث انثانث: اإل

 

 .أوت: مفهوـ اإلبداع اإلداري

 .ثااطا: أ مط  اإلبداع اإلداري

 .ثالثا: عااار اتبداع اتداري

  .اإلداري اإلبداع عمى الباعث  التاظطمط  رابعًا: المتغطرات

 .: معوقات اتبداع اتداريخامساً 

 .اإلداري اإلبداع معوقات مع التعامؿ سادسًا: استراتطلطات
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 : تمييد

    وذلؾ وباا ها الماظمات وتطور لامو وأساسط   مهم وسطم و  أداة اإلبداع اتداري طعتبر
 مف المؤسس  تمكف تاافسط  مطزة تحاطؽ إلى باإلضاف  المرلوة  األ داؼ لمواوؿ إلى تحاطؽ

 د  تبُ  فااه اإلبداع طحااها الت  البالغ  لأل مط  واظراً  .والتطور الامو درلات أعمى إلى الواوؿ
 و مراحؿ بإتباع اإلبداع لتطوطر الالزم  وتخاطص الوسا ؿ لمعمؿ  المااسب المااخ توفطر مف

 لذلؾ طابغ  عمى لمطع .اإلداري المطموب  اإلبداع مستوطات إلى الواوؿ مف تمكف استراتطلطات
عطف  المؤسسات الت  تسعى لمتطور والتادـ أف تتباى سطاس  تشلطع اتبداع وات تماـ بالمبد

 المتغطراتو لمحاؽ بركب الحضارة والتادـ  ولذلؾ سوؼ طتااوؿ الباحث عااار اتبداع اتداري
 معوقات مع التعامؿ لطاتاستراتطو  معوقاتباإلضاف  الى  اإلداري اإلبداع عمى الباعث  التاظطمط 
 .اإلداري اإلبداع

 االبداع أواًل: مفيوم

 لوزطػػؼ شػػومبطتر اتقتاػػاديالمفكػػر  اتقتاػػادياإلبػػداع ألوؿ مػػرة فػػ  الملػػاؿ  اسػػتعمؿ
قػػد عػػرؼ  لوزطػػؼ شػػومبطتر و   1912" لسػػا   اتقتاػػاديكمػػا طتضػػح فػػ  كتابػػه "اظرطػػ  التطػػور 
طرطاػػػ  أو اظػػػاـ لدطػػػد فػػ  اإلاتػػػاج طػػػؤدي إلػػػى تغططػػػر  ابتكػػػاراإلبػػداع أاػػػه )الحاػػػطم  الااتلػػػ  عػػف 
عرطػؼ واحػد لإلبػداع   لػذلؾ ولػـ طتفػؽ المفكػرطف فػ  تحدطػد ت  مكواات الماتو   و كطفط  تاػمطمه(

 أ مها فطما طم  : اذكرلإلبداع   تعرطفات عدةتولد 

 لتحاطػؽ( المػؤازر) المػدعـ بأاػه واطاػور اإلبػداع وماطكػؿ كرطسػتطف  مػف كالطتػوف كؿٌ  طعرؼ
 اإلبداعطػ  الوقفػات بعػض حػدوث عاػد طتـ المؤسس  داخؿ الااتو فاألداء المؤسس   عمؿ ف  الامو

    الامػػػػػػػػو لتػػػػػػػػوفطر األفكػػػػػػػػار تمػػػػػػػػؾ تلمطػػػػػػػػع بػػػػػػػػؿ فاػػػػػػػػط أفكػػػػػػػػار ولػػػػػػػػودت طتطمػػػػػػػػب  اإلبػػػػػػػػداع دعػػػػػػػػـو 
 (.200: 2008 )المغرب 

 أو لدطػػد شػػ ء إاتػػاج ألػػؿ مػػف لدطػػدة فكػػرة وتطبطػػؽ إطلػػاد  ػػو وطػػرى الػػبعض أف اإلبػػداع
 فهػػو غطر ػػا  و واإلدارة والاػػااع  اتقتاػػاد مطػػداف فػػ  مولػػود شػػ ء عمػػى معتبػػر تحسػػطف إدخػػاؿ
 .(4:2012)مراد  المستمر التغططر طمطز ا ما وأ ـ   معادة األبعاد متعددة ظا رة
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 التػ  والموضػوعط   الذاتطػ  العوامػؿ لملموعػ  المتكاممػ  الوحػدة أاػه عمػى اإلبػداع" وطعرؼ
 طعاػػ  الواسػػع بمعاػػاه واإلبػػداع واللماعػػ   الفػػرد مػػف قطمػػ  ذو وأاػػطؿ لدطػػد إاتػػاج تحاطػػؽ إلػػى تاػػود
 .(:5:2012Ollila) "والماا و والمشكالت لألفكار اللدطدة الحموؿ إطلاد

 .(13: 2009)العلم   .لدطد بأاه طتاؼ الذي العمؿ إاتاج عمى الادرةبأاه  وطعرفه العلم    

 ابهػ طتمطػز التػ  طػ العام راتوالاػد راتاالمهػ مػف ملموعػ : بأاػه اإلداري اإلبداع ُطعرؼ كما
عمػاؿ المطموبػ  ات تافطػذ م  لمتطبطؽ مف ألؿوالااب غزة  بمحافظات الغوث وكال  مدارس مدطرو

 (.7:2016الشاعر) وب المطم التربوط   داؼماهـ بشكؿ أكثر فاعمط   وطحاؽ األ

لإلبداع فمفهومه طختمؼ مف  لامع تعرطؼ طولد ت أاه ومن خالل التعريفات السابقة يرى الباحث
أف  غطػػػر مػػػف خاللهػػػا؛ لإلبػػػداع طاظػػػر التػػػ  باحػػػث الػػػى أخػػػر  وذلػػػؾ بالتأكطػػػد طعػػػود الػػػى الزاوطػػػ 

المشترؾ ف   ذه التعرطفات  و كوف اتبداع طتعمؽ بإاتاج أفكار لدطدة  ادف  تاػع خػارج اطػاؽ 
 د عاد التافطذ.المألوؼ وتكوف مفطدة ومابول  عمى المستوى الماشو 

 :اإلداري اإلبداع -

طلػد  والتػ  المتغطرة  ظؿ الظروؼ ف  مؤسس  لدى كؿ حتمطاً  أمراً  اإلداري اإلبداع أابح
 طسػتخدـ أف عمطػه ولكػف الماضػ   بحمػوؿ الحاضػرة باإلمكاف حؿ لمشػكالت عاد ما أاه الاا د فطها

 التامطدط  والمعادة الت  تاابمه.لممشكالت  متمطزة  لدطدة حموؿ إلطلاد اإلبداعط ؛ قدراته

 اإلداري. اإلبداع تااولت الت  التعرطفات تعددت فاد متعددة اإلبداع تعرطفات أف وكما

 الشدركة تطدوير إلدى تؤدي جديدة ممارسة أو فكرة تتفق عمى أىمية وجود التعريفات أن ىذه إال
 ومن ىذه  التعريفات:

 لمواػػػوؿ  المتاحػػػ  لإلمكااػػػات األمثػػػؿ التوظطػػػؼ طرطػػػؽ عػػػف لمعمػػػؿ لدطػػػدة الطػػػ  ابتكػػػار"
 لمتواػؿ مػؤثرات؛ مػف بػه طحػطط وبما قدرات مف لدطه متوافر ممكف وقت وأسرع تكمف  بأقؿ لمهدؼ
 (14: 2009)العلم   ". بها طعمؿ الت  لمماظم  الافع طحاؽ أسموب أو فكرة إلى
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 المػػػدطروف طاػػػدمها التػػػ  والممارسػػػات األفكػػػار"  ػػػو اإلداري اإلبػػػداع أف"  الااسػػػم " وطػػػرى
 إالػاز فػ  وفاعمطػ  كفػاءة أكثػر وأسػالطب وطػرؽ إدارطػ  عممطػات إطلاد إلى تفض  والت  والعامموف
  (.32 :2002)الااسم    " لمملتمع خدم  وأكثر والدوا ر  والمؤسسات الشركات أ داؼ

 طاػتو ومػا وماػادر ا الخالقػ  األفكػار تباػ  عممطػ  بأاه" اإلداري اإلبداع عرؼ مف و ااؾ
 أفػراد قبػؿ مػف وتافطػذ ا الماظمػ  مسػتوى عمػى ممطػزة اامػ  تحػدث بحطػث مختمفػ  إالازات مف عاها
 .(309:2011لمع    )اوري". واحدة كوحدة الماظم  أو لماعات أو الماظم  ف 

 مف تابع الت  اللدطدة  واألسالطب إطلاد الطرؽ عمى المدطر ادرةب اإلداري بداعوطعرؼ اإل
 وتحػػػدي ومخػػػاطرة لممشػػػكالت  ومرواػػػ  وحساسػػػط  وطالقػػػ  أاػػػال  ومػػػف إبداعطػػػ   وقػػػدرات تفكطػػػر

التغططػر )شػاورة   ومسػاطرة المسػتوى  اإلداري تحسػطف مػف ألػؿ  والتحمطػؿ والػربط باتتلاه  واحتفاظ
2012 :43.) 

الماػدرات والخاػا ص التػػ  طتمطػز بهػػا العضػو اتداري فػ  المؤسسػػ   والتػ  تمكاػػه كمػا طااػد بػػه 
د فكػػرة لدطػػدة متمطػػزة قابمػػ  لمتطبطػػؽ  بهػػدؼ حػػؿ مشػػكم  أو تطػػوطر اظػػاـ قػػا ـ أو اطلػػا مػػف ااتػػاج

 (7:2009عماؿ بما طكفؿ تحاطؽ أ داؼ المؤسس . )أبو لامع  مفهوـ أو أسموب عمم  لتافطذ األ

 :بالتال  طتسـ اإلداري اإلبداع أف طتضح السابا  التعرطفات عرض ومف خالؿ
 .التافطذ موضع ووضعها تكوف قابم  لمتطبطؽ دطدةل ممارسات أو أفكار إطلاد .1
 األفضؿ. احو خ لمتغططروماا إبداعط  اكتشاؼ طرؽ .2
 .اإلبداع  التفكطر عمى الادرة طممؾ الذي المبدع المتمطز اإلداري توفطر. 3
  المعامم  مف عرطض لهامش والسماح واتستااللط   بالمروا  تتسـ  تاظطمط  بط   توفطر .4

 اإلاسااط .
ضػػو ه  فعمػػى واتلتماعطػػ   اتقتاػػادط  التامطػػ  عممطػػ  فػػ  مهمػػاً  عااػػراً  اإلداري اإلبػػداع طعػػد. 5

 .ورقطها األمـ تادـ درل  تتحدد
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 أىمية االبداع اإلداري :ثانيا

 فعػ اهػل باتسػتلاب  وذلػؾ التغططػر  طػ معم فػ  األساسػط  الماومات أحد طعد اإلداري اإلبداع      
اللدطػدة  األفكػار بولػود إتذلػؾ  طتحاػؽ وت  راتالتطػو  ذه ػ مػع تتواكػب التػ  تالتعػدطال رطػؽط

 .المستمرة طراتالتغ ذههل تستلطب الت  الحدطث  واألسالطب

 أف الماظم  ف  رارالا متخذو طدرؾ عادما إلطه والحال  اتداري اإلبداع أ مط  تظهر كما  
 طػػػرؽ تباػػػ  سػػػ ادر  عمػػػى طحثهػػػا ممػػػا المرغػػػوب  واألداء الفعمػػػ  الماظمػػػ  أداء بػػػطف تفاوتػػػاً   اػػػاؾ

 (.390:2005 العمطاف .)لدطدة وأسالطب

 المشػاكؿ وحػؿ والتطػوطر لمتغططػر كػأداة واسػتخدامها اإلبداعطػ   األفكػار تباػى الماظمػ  عمى أف أي
 .بفعالط  أ دافها وتحاطؽ الماظم  أداء لتحسطف التاظطـ  ماها طعاا  قد الت 

 (68-67: 2013)لمول   ويمكن توضيح أىمية االبداع اإلداري من خالل النقاط التالية: 

طعتبر لزءا ت طتلزأ مف ثااف  أي ماظم  تسعى إلى الالاح كواه طحتؿ موقع الامب ف   .1
 ممارس  أاشطتها وعممطاتها.

طخمؽ المااخ المال ـ الذي طمكف الماظم  مف تطوطر ماتلات لدطدة إلشباع حالات العمالء  .2
 ف  السوؽ مف له   والادرة عمى تحاطؽ أ داؼ الامو الت  تسعى إلطها الماظم  مف له  أخرى.

ػ طساعد الماظم  ف  العمؿ باورة أفضؿ مف خالؿ تحسطف التاسطؽ والرقاب  الداخمط  والهطكؿ 3
 طم .التاظ
طلاد  .4 طؤدي إلى تسهطؿ العممطات اإلدارط  الت  تمكف الماظم  مف اتستمرار ومواام  عممها وا 

لى إحداث تغططرات إطلابط  ف  بااء ت الت  توالهها بكفاءة وفاعمط  و الحموؿ اإلبداعط  لممشكال ا 
 الماظم  وف  عممطاتها اإلدارط .

المتغطرات البط ط  المحطط  بها  وتحسطف  عاظم  عمى التكطؼ والتفاعؿ مع لمططساعد الم .5
 إاتالطتها  واترتااء بمستوى أدا ها وأداء العاممطف فطها.

لراءات وأسالطب عمؿ  .6 طعمؿ عمى إطلاد اكتشافات وماترحات وأفكار لوضع أاظم  ولوا ح وا 
لدطدة مبدع  وخالق   األمر الذي طالـ عاه بروز برامو وخدمات خارج أاشط  الماظم  

 لر طسط .ا
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مها لملمهور المستفطد مف الخدم  طسا ـ ف  تحسطف لودة الماتلات والخدمات الت  تاد .7
 وزطادة مدخالتها المالط .

البحث عف  استغالؿ الموارد البشرط  واتستفادة مف قدراتهـ عف طرطؽ إتاح  الفرا  لها ف  .8
 .المحطط  طتفؽ مع التغطراتاللدطد ف  ملاؿ العمؿ والتحدطث المستمر ألاظم  العمؿ بما 

 

 المطادطف ف  والضرورط  ح مالم المطالب مف أابحت اإلبداعط  اإلدارة فأ الباحث ويرى
 واتتاالط   المعموماتط  المتالحا   والثورة والتااطات المستلدات ورهظ بسببذلؾ و   المختمف  

 والتاا  الحضاري  التطوربركب  المحاؽ أ مط  إلى إضاف  مستمر  بشكؿ المتغطرة والظروؼ
 اإلبداعط  األفكار اللدطدة اتباع طرطؽ عف إت الاورة بهذه طالز أف له كاف ما الذي
أف تلسطد استراتطلطات التاافس بطف المؤسسات أابح طتمثؿ ف  مدى تطبطؽ أبعاد  اتبداع  كما

 اتداري والت  تلعؿ لممؤسس  قطم  مضاف  لها وزاها  وتعزز مركز ا التاافس  بطف المؤسسات.
 

  .دارياإل داعباإل عناصر: ثالثا

بطف  اتفاؽ شبه طولد أاه  الدراس  محؿ البحث موضوع تااولت الت  األدبطات مف تبطف  
 ولود عف التحدث طمكف ت بدواها والت  اإلداري  اإلبداع عااار تحدطد أغمب الباحثطف عمى

 أو اللماع  أو الفرد مستوى عمى سواء اإلبداع مستوى وتحدطد قطاس ف  إبداع؛ أل مطتها
 .(51:2013الزامم   )و   عمى الاحو التال :  الماظم  

 (.282: 2008)أحمد  محمود   :الطالقة -1
   تعا  تحرر العاؿ وااطالؽ التفكطر خارج حدود الزماف والمكاف والظروؼ والتحدطات

وطااد بها الادرة عمى إاتاج أكبر عدد مف األفكار اإلبداعط   أي الادرة عمى اسػتدعاء أكبػر عػدد 
عمػػى درلػػ   أاػػهممكػػف مػػف األفكػػار المااسػػب  لموقػػؼ معػػطف  خػػالؿ فتػػرة زماطػػ  قاػػطرة اسػػبطًا  أي 

 عالط  مف سطول  األفكار وسطول  تولطد ا  و ااؾ أسالطب لاطاس الطالق    :
 .واحد اسؽ ف  كممات إعطاءب التفكطر سرع  . أ
  معاػػػػى ذات والعبػػػػارات اللمػػػػؿ مػػػػف ممكػػػػف عػػػػدد أكبػػػػر فػػػػ  كممػػػػات وضػػػػع عمػػػػى الاػػػػدرة . ب

وحػػدة  فػػ  معػػطف موضػػوع حػػوؿ طاترحهػػا التػػ  األفكػػار كمطػػ  حطػػث مػػف متفػػوؽٌ  المبػػدع فالشػػخص
 طمكػفو  تولطػد ا وسػطول  األفكػار سػطول  مػف عالطػ  درلػ  طمتمػؾ  أاه أي بغطره  ماارا  ثابت  زماط 
 (.55 :2001 الططط  ) :لمطالق  أاواع خمس  تحدطد
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 . محدد اسؽ ف  وتولطد ا األلفاظ إلعطاء الشخص تفكطر سرع  أي:  المفظ طالقة -
 . الواحد المعاى ذات األلفاظ مف ممكف عدد أكبر إاتاج أي :التداعي طالقة -
 . محدد زمف ف  األفكار مف كبطر عدد استدعاء و   :األفكار طالقة -
 . معطااً  موقفاً  تااسب متام  كممات ف  السرطع التفكطر أي :التعبير طالقة -
 . حاطاط  رسوـ لتكوطف معطا  أشكاؿ إلى اإلضافات بعض تادطـ :األشكال طالقة -

 األصالة: -2

سػػابا    و ػػ  الماػػدرة عمػػى اإلتطػػاف باألفكػػار اللدطػػدة الاػػادرة والمفطػػدة وغطػػر المرتبطػػ  بتكػػرار أفكػػار
 .(119 :2002) السرور  غطر المألوؼ وبعطد المدىو   إاتاج 

 المحطططف بػه وطااد بها الادرة عمى إاتاج الحموؿ اللدطدة  فالمبدع بهذا المعاى ت طكرر أفكار  
 األفكػار طستكشػؼ كػ  التامطدط  التفكطر طرؽ عف وطبتعد الحموؿ التامطدط  لممشكالت  إلى طملأ وت

        مختمػػػػػػػػؼ  أو لدطػػػػػػػػد شػػػػػػػػ ء تػػػػػػػػوفطر فػػػػػػػػ  والرغبػػػػػػػػ  لمتخطػػػػػػػػؿ اتطلػػػػػػػػ  فاألاػػػػػػػػال   ػػػػػػػػ  األاػػػػػػػػطم  
 (.38:2003 )الاطرف  

 طسػتططع   ػو الػذي المبػدع فالشػخص .أاػالتها درلػ  زادت الفكػرة شػطوع درلػ  قمػت كممػا أاػه أي
 ولػػدطتها  تاوعهػػا مػػف حطػػث بهػػا أقرااػػه طػػأت  التػػ  عػػف تختمػػؼ ولدطػػدة أاػػطم  باسػػتلابات اإلتطػػاف
 (.29: 2007)الهوطدي   اإلبداع  بالتفكطر ارتباطاً  الخاا ص أكثر مف الخااط   ذه وتعتبر

 :يمي فيما والمرونة الطالقة من كل عن يختمف األصالة ومصطمح

       تهػتـ بػؿ الطالقػ   فػ  كمػا الفػرد طعططهػا التػ  اإلبداعطػ  األفكػار كمطػ  إلػى تشػطر ت ألاال ا -
 .ولدطتها باطم  األفكار

 مػف افػوره إلػى تشػطر بػؿ شخاػطًا   ػو تاػوراته تكػرار مػف الفػرد افػور إلػى تشػطر ت األاػال  -
 طكػرر ت المبػدع الشػخص أف تعاػ  المرواػ   فهػ  عػف طمطز ػا مػا و ذا اآلخروف  طفعمه ما تكرار
 اإلبػداع سػمـ درلػات أعمػى األاػال  وتمثػؿ .لممشػاكؿ التامطدطػ  حمولهـ مف وطافر  اآلخرطف أفكار

 .(63: 2002)الحطزاف 
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 المرونة: -3

الادطمػػ   و ػ  الاػدرة عمػى تحوطػؿ مسػار األفكػار حسػب مػا طاتضػطه الموقػؼ  والتخمػ  عػف األفكػار
إذا ثبػػت بطالاهػػا  وقبػػوؿ األفكػػار اللدطػػدة الباػػاءة إذا ثبػػت اػػحتها  أي الاظػػر ألمػػور مػػف زواطػػا 

 (.23 :2008مختمف  )طافش 
ذ اطػػ  محػػددة سػػمفًا وغطػػر قابمػػ  لمتغططػػر والمرواػػ  عكػػس اللمػػود الػػذ ا  الػػذي طعاػػ  تباػػ  أامػػاط 

حسب ما تستدع  الحال   ومف أشكالها المروا  التماا ط   ومروا  إعادة التعرطؼ أو التخمػ  عػف 
 (. 85 :2008المفهـو )لرواف  

وطتـ قطاس المروا  بأكثر مف طرطا  مثال: طتـ الكشؼ عف عدد مػف التػااالت مػف فكػرة إلػى فكػرة  
اخر مف المضامطف ف  السطاؽ الواحد  أو طمكف حاػر األاػواع المختمفػ  مػف أو مف اوع إلى اوع 

 األفكػػار والاػػور التػػ  أاتلهػػا الشػػخص. ودرلػػ  المرواػػ  تكػػوف  ػػ  عػػدد تمػػؾ التػػااالت أمػػا درلػػ 
      الطالقػػػػػ  فطكػػػػػوف العػػػػػدد الكمػػػػػ  لألفكػػػػػار التػػػػػ  رسػػػػػمها الشػػػػػخص باػػػػػرؼ الاظػػػػػر عػػػػػف أاواعهػػػػػا

 (.29: 2000)حاورة  
 

 لممشكالت: الحساسية -4

 هاوتحدٌد الواحد قفالمو فً تالمشكال نم الكثٌر رؤٌة ىلع موظفال قدرة فً ثلوتتم

 الواضبحة الرؤٌبة ىلبع القبدرة نالمببدعٌ نالمبدٌرٌن مب ةلبالمشبك اإلحسبا  لببوٌتط ,دقٌقاا  تحدٌداا 

 (.20 :2007)الٌحٌوي,  .المشكلة ألبعاد

 عااار حظ مال ىمع  ـغطر  فم األسرع  ـ باإلبداع فالمتافطلؾ أف اتفراد ذ معاى
 ف  األولى الخطوةؿ طمث  مالمشك اؼاكتش فإ حطث قؼ المو  ف  ا ولودف م اؽوالتح  مالمشك
 ىوتعدطالت عم تحسطاات خاؿإد أو لدطدة  معرف  إضاف ثـ  فوم  ؿ لهاح فع البحث ط معم
 أو الشاذة  أو العادط  غطر األشطاء ظ الحم ىمع الادرة أطضاً  الادرة ذههب وترتبط مولودة  رؼمعا

      .الفرد محطط ف  اهوتوظطف اهتاظطم إعادة ىمع مؿالع ف ثـوم الفرد  محطط ف  المحطرة
 (.55: 2009)اوفؿ  
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 قبول المخاطرة: -5

فػ   لهػا حمػوؿ عػف والبحػث اللدطػدة  واألسػالطب األفكػار تباػ  ف  المبادرة زماـ أخذ تعا 
   بهػػا  طاػػوـ التػػ  األعمػػاؿ عػػف الااتلػػ  المخػػاطرة لتحمػػؿ قػػابالً  الفػػرد فطػػه طكػػوف الػػذي الوقػػت افػػس
 (. 282: 2008 ومحمود  )أحمد ذلؾ عمى المترتب  المس ولطات لمواله  اتستعداد ولدطه

 التغططر طكر وف الذطف الااس  مف التامطدي لماحو تارفاته ف  مخالفاً  شخااً  وطعد المبدع
 مرتبط ألاه واإلبداع التلرطب طحبوف وت العمؿ   ـ عمطه مف أاماط  عمى ما وطفضموف اتستمرار

 (.205: 2000 )الارطوت   ماحرف  كظا رة اإلبداع لظا رة أحطاااً  طاظر بؿ بالمخاطر

وتحاطػػؽ المسػػتوى المرضػػ  مػػف  العاااػػر السػػابا  ممارسػػ  عمػػى الموظػػؼ قػػدرة أف يددرى الباحددثو 
ومواكبػػػػ  حالػػػػات  احتطالاتهػػػػا  لتمبطػػػػ  تسػػػػعى طامحػػػػ  شػػػػرك  إلدارة اً مهمػػػػ اً متطمبػػػػ طمثػػػػؿ اإلبػػػػداع

 الطرؽ. وأحدث األسالطب بأفضؿ متطمبات البط   المحطط 

  :اإلداري اإلبداع عمى الباعثة التنظيمية رابعًا: المتغيرات

اإلداري   لإلبػػػػػػػداع المااسػػػػػػػب الماػػػػػػػاخ تهط ػػػػػػػ  فػػػػػػػ   امػػػػػػػاً  دوراً  التاظطمطػػػػػػػ  المتغطػػػػػػػرات تمعػػػػػػػب
 العػػػػػػػاممطف أداء التػػػػػػػ  طمكػػػػػػػف أف ترفػػػػػػػع مػػػػػػػف مسػػػػػػػتوىو   المتغطػػػػػػػراتتحدطػػػػػػػد أ ػػػػػػػـ سػػػػػػػطتـ   حطػػػػػػػث
 :و   عمى الاحو اآلت " اإلبداع  باألداء" طعرؼ ما إلى وتؤدي

جراءات أنظمة .1   :العمل وا 

 أاشط  تحكـ الت  واإللراءات واألسالطب والاواعد السطاسات ملموع  العمؿ أاظم  تمثؿ
 .(31:2009)العلم   : مف اتت  العمؿ أاظم  وتتكوف محددة أ داؼ لتحاطؽ المؤسس   
  :السياسات -

 تسمطتها عمى ودرج المؤسس   ف  العمطا اإلدارة تعتمد ا الت  الشمولط  واألحكاـ الارارات   
لراءات وأسالطب قواعد واعتماد وضع طتـ إطار ا وف  إلطها اتستااد طتـ  )الموا ح(  العمؿ وا 

 .اشاط لكؿ
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  :واألساليب القواعد -
 اإللراءات عمى السطاسات وتاطبؽ مف وتابثؽ محدد باشاط تتعمؽ ثابت  ومبادئ أسس   

 .اإللراءات تطبطؽ ف  التارؼ كطفط  تحدد وتافطذط  عممط  معاططر و  
  :اإلجراءات -

 حدوثها وفاًا لتتابع والمرتب  ببعضها المرتبط  المهاـ مف سمسم  العمؿ إلراءات تمثؿ
لراءات أاظم  وتسا ـ العمؿ ألداء المحدد األسموب ملموعها ف  تمثؿ والت   تامط  ف  العمؿ وا 
 والتشدد والتعاطد الروتطف عف واتبتعاد والبساط  بالطسر اتسمت ما إذا العاممطف لدى اإلبداع روح
 اإللراءات عمى اعتمدت ما إذا التاظطمط  البط   فاف الماابؿ وف  العمؿ. وقواعد أاظم  تافطذ ف 

 عف الخروج مسؤولط  تحمؿ خشط  العمؿ قواعد تافطذ ف  المركزط  والحرفط  واستخداـ الروتطاط 
 الذي  األمر العاممطف لدى اإلبداعط  الروح تامط  طرطؽ ف  عاب  ذلؾ طكوف فسوؼ الاواعد  تمؾ
 السكراف)أعمالهـ تأدط  ف  الخالق  وقدراتهـ العاممطف  ؤتء موا ب استغالؿ فرا  التاظطـ طفاد

2004 :86.)  
 ف  والمعرف  المعمومات إدارة عااار مف عاار أ ـ العمؿ إلراءات إدارة تعتبرلذلؾ 

 عمى تركز عمؿ استراتطلط  فه . كبطرة أو كاات اغطرة خاا  أو حكومط  شرك  أو مؤسس  أي
 المافع  توفطر عمى قادرة فعال  لتكوف الماشأة داخؿ تتـ الت  اإللراءات مف الااوى اتستفادة
 الاشاطات لتافطذ الالـز البشري اللهد مف قمماا فكمما  لودة وبأعمى التكالطؼ بأقؿ لممستفطد
 فعات اإللراء كاف كمما ومدروس   وماظم  معروف  الاشاطات تمؾ كاات وكمما لإللراء  المكوا 
 دور ا ف  العمؿ إلراءات إدارة أ مط  تكمف و اا .أعمى بلودة تكوف العمطؿ خدم  وبالتال  أكثر
 مف حاطاط  مافع  تادطـ وضماف الماشأة ف  الاحطح بالشكؿ العمؿ دطموم  عمى الحفاظ ف 

 تممكه بما واتحتفاظ موظفطف أو مواطاطف أو مشترطف كااوا سواء لعمال ها تادمها الت  الخدمات
 (.2015رحاف  س) الزمف مر عمى عمطها حامت خبرة مف الماشأة

 :التنظيمي البناء -2 

 واألقسػػػػاـ والوالبػػػػات واألعمػػػػاؿ الاشػػػػاطات تاسػػػػطـ طوضػػػػح تاظطمػػػػ   باػػػػاء ماظمػػػػ  لكػػػػؿ
 الاشػػاطات أولػػه تحدطػػد ثػػـ الماظمػػ   أ ػػداؼ تحدطػػد التاظطمػػ   الباػػاء عممطػػ  واإلدارات  وتسػػتمـز

 وحػػدات فػػ  وتلمطعهػػا اشػػاط كػػؿ فػػ  المطموبػػ  العممطػػات وتحدطػػد المطمػػوب  فػػ  العمػػؿ المختمفػػ 
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 فػ  المطموبػ  والمػؤ الت وظطفػ   كػؿ والبػات تحدطػد مػع عممط   كؿ ف  وتحدطد الوظا ؼ إدارط  
 مػف طتمكاػوا لكػ  الالزمػ   السػمطات وماحهـ المطموب  بالوظا ؼ وتكمطفهـ األفراد شاغمها  وتعططف

 التسػهطالت واإلمكااطػات تػوفطر مػع بطػاهـ  العالقػ  وتحدطػد عاتاهـ   عمى الممااة الوالبات ممارس 
 مػػف ومػػا طتطمبػػه التاظطمػػ  الهطكػػؿ ولػػود مػػا  لماظمػػ  التاظطمػػ  الباػػاء بالعمػػؿ  وطتضػػمف الخااػػ 
 ولهػػػ  والمسػػػؤولطات والاػػػالحطات األدوار ووضػػػوح عمطػػػه  باػػػ  الػػػذي والمفهػػػوـ التاػػػمطـ وضػػػوح
 لالسػتااللط  لطػدة ف  درل  والمتمثؿ المال ـ  العمؿ مااخ ولود إلى باإلضاف   والمكافأة المساءل 
 الشػػفافط  مػػع اللطػػد  وتشػػلطع األداء لإلبػػداع اعتبػػارات وولػػود الاػػرارات اتخػػاذ فػػ  الذاتطػػ  والحرطػػ 

  ط. وتكمػػف أ مطػػ  الباػػاء التاظطمػػ   فػػ  كواػػه أداة ر طسػػالباػػاء الػػذات  والااػػد الااػػد  فػػ  والاػػراح 
مسػباًا. و ػو العاممطف لمواػوؿ إلػى أ ػداؼ متفػؽ عمطهػا   تساعد اإلدارة عمى تاظطـ وتاسطؽ لهود
ومف خاللػه طػتـ التوحطػد  أو التفاعػؿ بػطف اللهػود واألاشػط   طوفر اإلطار الذي طتحرؾ فطه األفراد 

الماطمؽ فاف التاظطـ الفعاؿ الػذي طتضػمف  طاكػؿ تاظطمطػ  مراػ   المختمف  ف  الماظم    ومف  ذا
مشػػارك  فػػ  اتخػػاذ وتشػػطع فطهػػا الالمركزطػػ  وتفػػوطض السػػمط  وال تاسػػاب فطهػػا اتتاػػاتت بسالسػػ 

وطهطػػف فػػرص اكبػػر لإلبػػداع واتبتكػػار عػػف طرطػػؽ تطػػوطر وتامطػػ   طمػػاح مسػػاح  أفضػػؿ  الاػػرارات
أداء أعمالهـ بحرطػ  واسػتااللط  فػ  اتخػاذ الاػرارات ممػا طشػلع عمػى  طتاح لهـ فرا  األفراد  حطث
 (.175-174: 1997حرطـ التاافس. )

 :. االتصاالت3
  المعاوطػ  وروحهػـ تفكطر ـ وأاماط العاممطف اظر ولهات عمى كبطر تأثطر لالتااتت إف

 ماترحػاتهـ إبػداء عمػى وطشػلعواهـ قولػه  طرطػدوف لمػا طسػتمعوف الػذطف الرؤسػاء طفضػموف فهػـ
 .(87:2004 )السكراف أعمالهـ إلتماـ المال م  بالمعمومات طزودواهـ

 وتامط  تحفطز إلى تؤدي الت  الفعال  المعمومات توفر الت  اتتااؿ اظـ إطلاد  اا والمااود
 مهػـ أثر لها التاظطـ ف  طومطاً  تتدفؽ الت  فالمعمومات واتبتكارط   اإلبداعط  واتقتراحات األفكار

 تحاطؽ ف  ماها اتستفادة طلب أفكار مف تحممه العاممطف  بما بطف اإلبداعط  اتتلا ات تامط  ف 
 .الماظم  أ داؼ
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 :القيادة . نمط4
 مشػرفاً  أو مػدطراً  أو ر طسػاً  كػاف سػواء العمػؿ لماعػات طاػود الػذي بالشػخص الاطػادة وتتمثؿ

لمعممطػ   تطػوراً  طعتبػر تطوطر ػا عمػى والعمػؿ ورسػالتها  دور ػا وتحدطػد الاطػادة دراسػ  فاف وعمى ذلؾ
 ويالعػاممطف  تسػت إلبػداع وتشػلطعاً  التاظطم  المااخ لتحسطف وقدراتها؛ بإمكاااتها واترتااء اإلدارط 

 الحالطػػ  تفرضػػه التحػػدطات مػػا بسػػبب المعااػػرة الحدطثػػ  والماظمػػات الماظمػػات التامطدطػػ  ذلػػؾ فػػ 
 (. 2012 :2002حمود  ) واآلفاؽ األبعاد متعددة ثورة مف الطوـ العالـ طعاطشه لما والمستابمط 

 ذلػؾ وطتبػع الماظمػات فػ  اإلداري اإلبػداع عمػى المػؤثرة العوامػؿ أ ػـ مػف واحػدا الاطادة امط طعتبر
  فػػػ ؤثروفطػػػ ادةفالاػػػ. طهلمرؤوسػػػ  اإلبداعطػػػ تار الاػػػد ىعمػػػ ر طسالػػػ أو دالاا ػػػ راثػػػ فمػػػ اساألسػػػ فػػػ 
 بهش اؾو ا  ابوالعا وابالث مط س طهـفمد  ـله  المماوح مطاتالس الؿخ فم طهـمرؤوس موكطاتس

 اإلبداعطػػػػ  راتالاػػػػد أف عمػػػػى اإلداري اعاإلبػػػػد اؿملػػػػ  فػػػػ طفوالمتخااػػػػ احثطفالبػػػػ طفبػػػػ اعإلمػػػػ
 (.87:2003)الشاحاء  السا د الاطادة بامط تتأثر لمرؤوسطهـ

 عمى األقػؿ المتلدد  أو التفكطر ف  لمعاممطف قدوة والرؤساء المدطروف طكوف أف بمكاف األ مط  مف
 طفكػػر بطرطاػػ  ر طسػػهـ كػاف إذا متلػػددًا  تفكطػػراً  طفكػروا أف المرؤوسػػطف مػػف اتوقػع فػػال بهػػـ  ات تمػاـ
 عمػػى بػػؿ طلػػب لمػػزمالء  بالاسػػب  الحػػاؿ وكػػذلؾ لمتلدطػػد  بػػاتً  طماػػ  وت بالاػػدطـ طتشػػبث أو تامطدطػػ 
 .عدة طرؽ مستخدماً  ذلؾ عمى وطشلع اإلبداع   واألداء باألفكار اللدطدة طهتـ أف المدطر
 التفكطػػر وتحفطػػز تامطػػ  فػػ  وحطوطػػاً  مهمػػاَ  دوراً  تمعػػب الاطػػادة أف يددرى الباحددث سددبق مددا ضددوء وفددي

 والماظمات اإلدارط  الاطادات تتولى أف طلب ذلؾ ولتحاطؽ العاممطف  أداء ف  واتبتكاري اإلبداع 
 مػػع موضػػوعط  معاممػػ  تخمػػؽ والطػػات أاظمػػ  إطلػػاد خػػالؿ مػػف الاطػػادي العمػػؿ تحسػػطف عمػػى العمػػؿ
 لطسػت الوظطف  أف عمى والتركطز واإلبداع  اتبتكاري التفكطر وتشلطع والثا   الرأي وتبادؿ األفراد
 .مسؤولط  أاها عمى إلطها الاظر طلب بؿ مادط  امتطازات أو التماعط  ولا  

 :الحوافز -5
وفاعمطػػ    بكفػػاءة العمػػؿ عمػػى األفػراد حػػث إلػػى تهػػدؼ التػ  الوسػػا ؿ إحػػدى الحػػوافز تعتبػر
المػوظفطف  تشػلطع عمػى أثر ػا لهػا فػالحوافز الماظمػات  ف  اإلداري اإلبداع واستمرار وعمى ظهور

الفكرطػػػػ   الطالقػػػػ  وزطػػػػادة اتالػػػػاز فػػػػ  اللهػػػػد مػػػػف مزطػػػػد وبػػػػذؿ والتلدطػػػػد  والمبػػػػادأة اإلبػػػػداع عمػػػػى
 اإلبػداع لولػود أساسػط  وركطزة بؿ المبدع  الماظمات ف  ر طسطاً  ماوماً  الحوافز وتعتبر .واإلاتالط 
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 بػػاألداء ربطهػػا مػػف د  تُبػػ بػػؿ الحػػوافز  بوضػػع فاػػط ات تمػػاـ طابغػػ  وت الملػػاؿ   ػػذا وتامطتػػه فػػ 
 .المرلوة ثمار ا الحوافز تمؾ تؤت  حتى وموضوعط  وعادل  محددة معاططر توضع واإلبداع بحطث

 مع اإلبداع  لاطاس وموضوعط  عادل  مااططس  االؾ تكوف أف السمطـ الحوافز اظاـ وطاتض 
 الحػوافز وتمعػب واضػحًا  تحدطػداً  األفػراد طشػغمها التػ  الوظػا ؼ ووالبػات اختاااػات تحدطػد
 والرواتػب المكافػيت مثػؿ المادطػ  فالحوافز اإلداري اإلبداع تشلطع ف  مهماً  دوراً  والمعاوط  المادط 
 حسػف فػ  وتتمثػؿ تحاطاهػا  إلػى الماظمػ  تسػعى معطاػ  أ ػداؼ احػو األفػراد لهود تحرؾ الملزط 
 بسػموكه مرتبطػ   سػمممو  مادطػ  اتطلػ  طرى الفرد ألف اإلبداعط  األفراد وطاقات إمكااات استغالؿ
 (.16:2008  ) طكؿ
 ألي اسػتراتطلطاً  خطػاراً  طعتبػرمػف المتغطػرات الباعثػ  لإلبػداع اتداري و  التػدرطب أفَ  الباحدث ويدرى
 التطػورات ومواكبػ   العمػؿ حالػات تمبطػ  عمػى قػادرة مبدعػ  بشػرط  كػوادر إعػداد إلػى تتطمػع لهػ 

 .وخالق  إبداعط  بطرؽ العمؿ ملاتت ف  تحدث الت  السرطع  والتغطرات
 

 اإلداري اإلبداع خامسا : معوقات

 قػدرة الفػرد عمػى اسػتثمار قدراتػه طواله اإلبداع اإلداري العدطد مف المعوقات الت  تامؿ مف
د احػػو التفكطػػر المبػػدع ر وتامطػػ  ذاتػػه  وتاػػدطـ اللدطػػد  فبواعػػث  ػػذه المعوقػػات  ػػو تامطػػؿ ااػػدفاع الفػػ

وترسػطخ المركزطػ  الشػدطدة   والحرص عمى الاظاـ البطروقراطػ   والروتطف  وتعططؿ الادرات الفكرط 
ع اتداري فػػ  خمػػس ممػػا طترتػػب عمطػػه وأد اتفكػػار اللدطػػدة  وقػػد اػػاؼ البػػاحثطف معوقػػات اتبػػدا

 طوضحها الشكؿ التال :  ملموعات
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 اإلداري اإلبداع معوقات( ( 5  رقم  شكل

 جرد بواسطة الباحث استنادا  الى الدراسات السابقة

 :مف خالؿ اتت مكف توضطح  ذه المعوقات وط

 معوقات العقمية: ال - أ
تتمثػػػؿ فػػػ  ضػػػعؼ قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى اإلدراؾ والتػػػذكر والتحمطػػػؿ مػػػف حطػػػث اتسػػػاع المػػػدى  

والتاوطػػع  وااحاػػار التفكطػػر فػػ  حػػدود ثابتػػ  ت طػػتمكف مػػف الخػػروج ماهػػا  وطبػػدو ذلػػؾ فػػ  اعتمػػاد 
الفػػػرد عمػػػى  اإلحسػػػاس والبدطهطػػػ  بالاػػػحطح والخػػػاطف عاػػػد حػػػؿ المشػػػكم   والملػػػوء إلػػػى اسػػػتخداـ 

ع الادرة عمى ترلم  األفكار إلى خطط محددة لمعمؿ اإلطلاب   والاظػر إلػى وضو أسالطب مألوف   
المشػػكالت الكبػػرى اظػػرة كمطػػ  دوف تاسػػطمها إلػػى مشػػكالت اػػغرى  واللمػػود الشػػدطد فػػ  التفكطػػر 

 (.270: 2011اف لمخطاؿ )الحرطري  إطالؽ العا ـوعد

  المعوقات االنفعالية: -ب

 وبادرتاا عمى تكوطف المفا طـ بطالق  ومروا  وقد  المعوقات اتافعالط  تتحكـ باألفكار 
 :ما طم   ذه المعوقاتأ ـ مف و   تماعاا اشر أفكاراا

 

المعوقات 

 الدافعٌة
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 الداري

المعوقات 
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 .لطات العمؿ والتعططف والترقطاتأحباط مف اإل -
 .الخوؼ مف ارتكاب األخطاء أو الفشؿ  -
 .ماف الوظطف عدـ توفر األ -
 مف تولطد ا. المطؿ لتفضطؿ تاططـ األفكار بدتً   -
 عدـ الادرة عمى الراح  والطمأاطا .  -
 الحماس الزا د والرغب  السرطع  ف  الالاح. -
 ااخفاض الادرة عمى التخطؿ والرغب  ف  اكتشاؼ ما  و لدطد.  -
 (78:2002 السرور) والو ـ. الواقع بطف التمططز عمى الادرة عدـ -

 معوقات الدافعية:  -ج

طتػأثر اإلبػػداع اتداري بملموعػػ  مػػف العوامػػؿ التػػ  تعمػػؿ عمػػى تحرطػػؾ وتولطػػه الطاقػػ         
احو ما طاػوـ بػه مػف عمػؿ  و ػى التػ  تػدفع المبػدع إلػى السػططرة عمػى مػا لدطػه مػف لمفرد الافسط   
ومهارات ف  الملاؿ الذي طبحث عاه  وتدفع أطضػًا إلػى التفكطػر  واكتشػاؼ مػا قػد طولػد  معمومات

لاؿ مػف أولػه الااػور  ومػف ثػـ التفكطػر فػ  اللدطػد  والتعبطػر عاػه بشػكؿ فعػاؿ  ولاػد ف   ذا الم
أثبتت األبحاث أف تواؿ الفرد لملدطد طتطمب رغب  حاطاط  مف لاابه تدفعػه لمتواػؿ إلطػه  وت بػد 
أف طكػػوف الفػػرد مػػدفوعًا لمدرلػػ  التػػ  تلعمػػه طبػػذؿ اللهػػد اإلطلػػاب  المحاػػؽ لإلبػػداع  وطػػؤدى عػػدـ  

الفرد وتحفطػزه بالطرطاػ  المال مػ   وعػدـ حاػوله عمػى احتػراـ وتاػدطر اآلخػرطف ومسػاادتهـ  تشلطع 
 (.379: 2002إلى إعاق  اإلبداع. )توفطؽ  

 المعوقات التنظيمية: -د

وبالاػػدر الػػذي تتمثػػؿ فطػػه  ػػذه المعوقػػات   حطط المباشػػر الػػذي طعمػػؿ فطػػه الفػػردتتعمػػؽ بػػالمو 
سػػػمبًا قدرتػػػه عمػػػى اإلبػػػداع وطضػػػطؽ أمامػػػه ملػػػاؿ التفكطػػػر لػػػدى الفػػػرد أو فػػػ  محػػػطط عممػػػه  تتػػػأثر 

اإلبداع  وبالتال  طتلمػد سػموكه الػوظطف  وطثبػت عاػد حػد معػطف وطاػبح التغطػر أو التطػوطر بعػده 
 اإلداري باػػورة اإلبػػداع توالػػه التػػ  المعوقػػات أ ػػـ مػػف التاظطمطػػ  المعوقػػات وتعتبػػر  أمػػرًا اػػعباً 

 (.46 :2009  العلم ) :التالط  الاااط ف  ط التاظطم المعوقات تااوؿ وطمكف. خاا 
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  ما و ذا عمطه  اعتادت لوضع تغططراً  فطه ترى ألاها : لمتغيير اإلدارية الجيات مقاومة -
 والمػوا ح العمػؿ وأسػالطب طػرؽ فػ  تغططػر أي تابػؿ ت أاهػا إذ اإلدارة  بلمػود طسػمى

ت. المتبعػ  والاػرارات واإللػراءات والتعمطمػات والاػوااطف  عػف خرولػاً  ذلػؾ اعتبػرت وا 
 .المألوؼ

  إت ذاتها  بحد غاط  لطست أاها ومع :واإلجراءات والتعميمات بالقوانين الحرفي االلتزام -
 التاطػد مراقبػ  عمػى األلهػزة بعػض فػ  اإلدارطػ  الرقابػ  تاتاػر ذلػؾ مػف بػالرغـ أاػه

 .المبتغاة األ داؼ تحاطؽ ف  مسا متها لمدى اتلتفات دوف بالشكمطات
 مركزي أسموب تباعا عمى طحراوف طلعمهـ مما : بأنفسيم المديرين بعض ثقة عدم -

 مف اوع ألي الفرا  إتاح  دوف ألافسهـ الارارات اتخاذ حؽ طحتكروف بحطث اإلدارة  ف 
 ممػا لهػـ  تهدطػداً  المبػدعطف األفػراد فػ  بعضػهـ طػرى قػد بػؿ العػاممطف  قبػؿ مػف المشػارك 
 .لادراتهـ األاظار طمفتوا ت ك  عمطهـ التأثطر طحاولوف طلعمهـ

 العمػؿ  وأاظمػ  اإللػراءات التاظطمػ   الباػاء  فػ تتمثػؿ والتػ  : التنظيميدة البيئدة سدوء -
 طحػبط الاػح  غطػر التاظطمػ  والماػاخب  التػدرط الحػوافز  الاطػادة  امػط اتتاػاتت 

 .وطحلمها األفراد طاقات
 لمماظمػ  الاحػاً  موظفطػه الػاح طعتبػر ت الذي فالر طس  :مؤىمة إدارية قيادة وجود عدم -

 .لمبااء الماظم  طؤ ؿ ت قا د  و لهـ طس ء عما التفتطش عمى وطحرص فاط ككؿ
 مػػػف أ ػػػـ المحفػػػزات عمػػػى اإلبػػػداع أف طػػػرىازدواجيدددة المعدددايير المتبعدددة فدددي المنظمدددة :  -

طعاقػب  ولكػف طالحػظ فػ  بعػض الماظمػات أف  والكسوؿ  مؿ اللاد طكافأاالعامموف أف الع
وفػػ  مثػػؿ  اتااطػػاد والخضػػوع والتزلػػؼ  ػػ  شػػروط الواػػوؿ لمماااػػب الرفطعػػ    مػػؤ الت

 (.55-52: 2000األلواء طابح اإلبداع مرضًا طااوـ بكاف  السبؿ.)الارف    ذه
 الوقت بالكاد طممكوف بأاهـ العاممطف بعض طشعر : اإلبداع لممارسة المتاح الوقت ضيق -

 و ـ لإلبداع  الوقت بعض استغراؽ عف اا طؾ المعتادة  ومهامهـ وظا فهـ ألداء الكاف  
 أ ػدافهـ تحاطػؽ عػف األ مطػ  فػ  طاػؿ عممهػـ  عػف مافاػالً  شػطً ا اإلبػداع طعتبػروف
 مػف أقػؿ وعػدد الخالقػ  األفكػار مػف قمطػؿ عػدد إلى الماظم  حاؿ طاته  وبذلؾ الروتطاط  
 (.379: 2002  توفطؽ(  الولود حطز إلى األفكار تمؾ  إخراج عمى الاادرطف العاممطف

 ·وذلؾ عاد غطاب التاسطؽ بطف اإلدارات المختمف  تنازع السمطات وانعدام روح الفريق: -
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 بحطث تمطؿ كؿ إدارة إلى العمؿ مافام  عف اإلدارات األخرى  وتفضؿ اتافراد بالسمط 
واتسػتاالؿ الػذات  باػرؼ الاظػػر عػف طبطعػ  العالقػات المفروضػػ  التػ  تاػـو بطاهػا وبػػطف 

 ػػذه الػػروح اتسػػتااللط  فػػ  الماظمػػ  فػػإف ذلػػؾ طعػػوؽ إمكااطػػ   ظهػػور إفألخػػرى. ا اللهػػات
 (.192: 2001الادرات اإلبداعط  لدى العاممطف. )عبد اهلل   الماظم  ف  تامط 

 

 البيئية: المعوقات -ه
 التػ  البط ػ  كااػت فػاذا. ماػه الحػد أو اإلبػداع تشػلطع فػ  دورًا كبطراً  البط ط  الظروؼ تمعب

 التسػرع طػتـ وت الػافس  عػف والتعبطػر التفكطػر فػ  الفػرد حرط  تحتـر مرا  سمح  بط   الفردطعاطشها 
ف  إادار اتحكاـ عمى مف طفكػر وطعبػر عػف فكػرة  واذا كااػت البط ػ  تسػمح بػالتفكطر الحػر الػذي 
طعتبر البداط  لإلبداع  وتعططػه البط ػ  فراػ  لمتلرطػب حتػى  لػو خرلػت الفكػرة عػف المػألوؼ فإاهػا 

ما اذا كااػت الظػروؼ الثاافطػ  وخااػ  العػادات والتاالطػد تضػغط أ عتبر بط   تساعد عمى اتبداع.ت
عمػػى مػػف طفكػػر  فػػاف الفػػرد سػػطمطؿ الػػى التاػػرؼ بالطرطاػػ  التػػ  طتوقعهػػا ماػػه اتخػػروف  وطتلاػػب 

 (.170 :2001التفكطر ف  أشطاء لدطدة عف اطاؽ اتخرطف )عبداهلل  
 

 ركطزة ذلؾ كوف حكومط  الغطر و  الحكومط  الماظمات ف  اإلداري اإلبداع أ مط  سبق مما يتضح
 اإلبػداع عوا ػؽ تممػس خػالؿ مػف إت ذلػؾ طتػأتى وت األداء  مسػتوى رفػع إلػى الهػادؼ لمتطػوطر
  ػ  المؤسسػ  فػ  لمعػاممطف المااسػب  األلػواء تهط ػ  ُتعػد إذ  المؤسسػات وخػارج داخػؿ اإلداري
بػداعاتهـ مػوا بهـ إلطػالؽ األساسػط  الركطػزة  وتافطػذ المشػاكؿ وحػؿ األعمػاؿ إالػاز فػ  وا 

 خالؿ مف قاوى أ مط  اللااب  ذا تول  الغربط  الماظمات أف حظوطال .والخطط اتستراتطلطات
 واموا ما أف رطب وت معاللتها  بهدؼ المؤسسات ف  اإلبداع لمعوقات المتعما  والدراس  البحث
 إبػراز فػ  لممو ػوبطف المال مػ  األلػواء تهط ػ  عمػى طعتمػد بػؿ الاػدف  ولطػد لػطس تاػدـ مػف إلطػه

 أكتػاؼ عمػى تػاهض والشػعوب األمػـ حضػارات أف إذ األمثػؿ  اتسػتثمار واسػتثمار ا طاقػاتهـ
 .أباا ها مف المبدعطف
ف معوقػػات اتبػػداع اتداري تكمػػف فػػ  اتاسػػاف ذاتػػه  حطػػث اف العاػػؿ و بػػه اهلل لإلاسػػاف فػػإ ولػػذلؾ

دوف غطػػره مػػف المخموقػػات  و ػػو ماػػدر التفكطػػر واتبػػداع  ولػػذلؾ الػػد اف اتاسػػاف الػػذي طمتمكػػه 
الخوؼ وعدـ المخاطرة وعدـ الثا  بالذات  سطؤدي الى قتؿ اتبداع فطه  ولذلؾ ت بد مف المبػدع 
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ح بالشػػلاع  والمبػػادرة وحػػب الػػتعمـ وتابػػؿ المخػػاطرة لطػػتمكف مػػف التغمػػب عمػػى معوقػػات اف طتسػػم
 اتبداع.

 

  تعامل مع معوقات اإلبداع اإلدارياستراتيجيات السادسًا: 
اإلداري  د مػف اتسػتراتطلطات طمكػف لمماظمػات إتباعهػا لتلػاوز عابػات اإلبػداعطعدال ااؾ 

 :(31: 2008 عطد ) عمى الاحو التال  و   
 تشلطع األفراد عمى التعبطر عف أفكار ـ بحرط . -
 تادطـ الدعـ فطما طتعمؽ بتطوطر األفكار اإلبداعط . -
 تشلطع األفراد عمى المخاطرة. -
 إتاح  الخاواط  لألفراد لمتفكطر اإلبداع . -
 تشلطع التفاعؿ مع اآلخرطف خارج اطاؽ أعضاء اللماع . -
 بطف األفراد واللماعات. تشلطع التاافس البااء -
 تشلطع األفراد عمى استخداـ وسا ؿ اإلبداع ف  حؿ المشكالت الت  توالههـ. -
 الحد مف اإلشراؼ المفرط عمى األفراد واللماعات أثااء تأدط  المهاـ. -
 تحسطف المااخ العاـ ولعمه أكثر اافتاحًا وتبادًت لمخبرات وتاباًل لمرأي والرأي اآلخر. -
 مف اإللراءات الروتطاط  المعادة الت  تحوؿ بطف ااطالؽ األفكار واإلبداع. التخمص -
 تشلطع اسػتخداـ األسػالطب العممطػ  التػ  تسػهـ فػ  إثػارة الفكػر وخمػؽ روح اإلبػداع وتاػدطـ أفكػار -

 لدطدة.
 المشارك  ف  اتخاذ الارار. -
 تولطه لهود األفراد ف  اتتلا ات الاحطح . -
 والاػػػدرات واألفكػػػار المتاحػػػ  لألفػػػراد ذلػػػؾ لتحاطػػػؽ األ ػػػداؼ المرغوبػػػ  وحػػػؿاسػػػتخداـ المهػػػارات  -

 المشاكؿ المرتبط  بالوظطف .
 تطوطر المهارات والادرات وذلؾ لتحاطؽ األ داؼ المستابمط .  -
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 :ممخص
وتاػػػاوؿ أ ػػػـ معوقػػػات اإلبػػػداع   تػػػهأ مطمفهػػػـو اإلبػػػداع اإلداري و اسػػػتعرض  ػػػذا المبحػػػث 

كما تااوؿ  ذا المبحث أ ػـ عاااػر   اإلداري اإلبداع عمى الباعث  التاظطمط  المتغطراتاتداري  و 
الباحػػث كأبعػػاد لممتغطػػر التػػابع  واعتمػػد ااتبػػداع اتداري والتػػ  تااولتهػػا معظػػـ الدراسػػات السػػابا  

 اسػػػتراتطلطاتو  اإلداري اإلبػػػداع معوقػػػاتوتػػػـ التعػػػرؼ فػػػ   ػػػذا المبحػػػث عمػػػى  )اإلبػػػداع اتداري( 
 .معوقاتال مع التعامؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

58 
 

 

 

 املبحث انرابغ

 االداري االبداع وواقغ انكهرباء تىزيغ شركة

 

 .غزة قطاع ف  الكهرباء تارطخط  عف لمح  أوًت:

 .غزة محافظات كهرباء توزطع بشرك  تعرطؼ ثااطًا:

 .داري ف  شرك  توزطع الكهرباءثالثًا: واقع اإلبداع اإل
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 تمييد:

تاػدـ الطاقػ   والتػ  شرك  توزطع الكهرباء مف أ ـ المؤسسات الخدماتط  ف  قطاع غػزة ُتعد
الػػػى تركطػػػب واػػػطاا  شػػػبك  الكهربػػػاء وتطورطهػػػا  ومتابعػػػ  ترشػػػطد  باإلضػػػاف   الكهربا طػػػ  لملمهػػػور

الوظطفطػ  مػوزعطف عمػى  المسػمطات بمختمػؼ اً موظف (1000طعمؿ ف  الشرك  أكثر مف ) الكهرباء.
مستوى قطاع غزة  تاوـ اتدارة العمطا حالطًا بالبدء ف  اعتمػاد الالمركزطػ  فػ  ادارة  فروع عمى( 5)

الماػػرات  بحطػػث طاػػـو كػػؿ فػػرع مػػف فػػروع الشػػرك  بالاطػػاـ بالمهػػاـ اتدارطػػ  والفاطػػ  مسػػتاؿ بذاتػػه مػػع 
 متابع  ادارط  مع اتدارة التافطذط  المركزط .

لالػػاح الشػػرك  مػػف خػػػالؿ  مػػامه عػػامال رك فػػ  الشػػ البشػػرط  المػػوارد إدارة وظطفػػ تعتبػػر و 
عممطات التطوطر والتاططـ والمكافأة لممورد البشري والحفاظ عمى المادرات المتوفرة ف  الشػرك  التػ  
طمتمكهػػا الموظػػؼ ألداء اتعمػػاؿ بشػػكؿ لطػػد وبفاعمطػػ  عالطػػ   و ػػذا طػػؤدي الػػى ردود فعػػؿ اطلابطػػ  

 تلاه الشرك .

 الكيرباء في قطاع غزة:لمحة تاريخية عن  -أوالً 

ـ  وأثاػػاء اتاتػػداب البرططػػاا  عمػػى 1935عػػرؼ قطػػاع غػػزة الكهربػػاء ألوؿ مػػرة فػػ  تارطخػػه عػػاـ 
فمسططف   حطث كاف الخط الذي أاشأته شرك  روتابرج ف  ذلؾ الوقػت  طمتػد مػف مدطاػ  حطفػا إلػى 

سكرات اإلالمطز فػ  غزة  وكاف الهدؼ مف إدخاؿ الكهرباء إلى الماطا  ف  ذلؾ الوقت  تزوطد مع
 .48خاف طواس ودطر البمح بالطاق   حطث اااطع التطار باطاـ حرب الػ

 وف  بداط  الخمسطاات  وخالؿ الحكـ العسكري الماري لاطاع غزة  أاشأت أوؿ وحدة لتولطد
كطمػػوا وات كاسػػتثمار محمػػ   1050الكهربػػاء فػػ  غػػزة  حطػػث تػػـ إاشػػاء محطػػ  لتولطػػد الطاقػػ  باػػوة 

الفمسػػػػططاططف وعمػػػػى رأسػػػػهـ الحػػػػاج رشػػػػاد الشػػػػوا حطػػػػث  ملموعػػػػ  مػػػػف المسػػػػتثمرطفخػػػػػاص أاشػػػػأه 
المهمػ  فػ  ااػؿ وتوزطػع الكهربػاء إلػى األمػاكف  1948اسػتخدمت الػشبك  الادطم  الماشأة قبؿ عػاـ 

ـ تػـ تلهطػز أربػع محطػات 1953ف  غزة   وبعد ذلؾ بامطؿ وبمساعدة اإلدارة الماػرط  فػ  العػاـ 
 مدف الر طسط  و   كالتال :لتولطد الطاق  ف  ال

 كطمو وات. 3750محط  ف  مدطا  غزة  بعدد ثالث وحدات  بطاق  إلمالط   .1
 كطموا وات. 500محط  ف  مدطا  خاف طواس  بعدد وحدتطف  بطاق  إلمالط   .2
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 كطموا وات. 400محط  ف  مدطا  رفح  بعدد وحدة واحدة  بطاق  إلمالط   .3
 كطمو وات. 150واحدة  بطاق  إلمالط   محط  ف  مدطا  دطر البمح  بعدد وحدة .4

ـ تـ إطااؼ عمػؿ تمػؾ الوحػدات التػ  تػـ إاشػاؤ ا خػالؿ اإلشػراؼ الماػري 1967وبعد حرب عاـ 
عمػػى قطػػاع غػػزة مػػف قبػػؿ قػػوات اتحػػتالؿ اإلسػػرا طم   ومػػف ثػػـ قامػػت سػػمطات اتحػػتالؿ بالتػػدرطو 
بإدخػػػػػاؿ الكهربػػػػاء إلػػػػى المػػػػدف باطػػػػاع غػػػػزة مػػػػف خػػػػالؿ شػػػػرك  الكهربػػػػاء اإلسػػػػرا طمط  خػػػػػالؿ الفتػػػػػرة 

مطلاوات خالؿ  90ـ  حطث تدرلت زطادة التغذط  لاطاع غزة إلى أف وامت إلى 1968-1970
مطلػػاوات  140ـ  وبعػػػد اتفاقطػػ  أوسػػمو  تػػـ إاشػػاء شػػرك  تولطػػد كهربػػاء غػػزة  بطاقػػ  1993طاػػاطر 

لمواله  اتحتطالات المتزاطدة لاطاع غزة عمى طمب استهالؾ الكهرباء. ولػـ تهػتـ قػوات اتحػتالؿ 
تافػػؽ عمطػػه أقػػؿ الافاػػػات  طػػاع الكهربػػاء كمػػا طلػػب  واعتبرتػػه مػػوردًا لالحػػتالؿبتحػػدطث وتطػػوطر ق

وتلاػػػ  ماػػػه أعمػػػى العوا ػػػد كمػػػا بػػػاق  الاطاعػػػات التاموطػػػ  داخػػػؿ الماػػػػاطؽ المحتمػػػػ   وكػػػاف قطػػػاع 
الكهربػػاء فػػ  المػػدف الر طسػػط  طتبػػع البمػػدطات فػػ  المػػدف الر طسػػط   أمػػا الاػػرى فكااػػت الكهربػػػاء تتبػػع 

     .الكهربػػػػاء اإلسػػػػرا طم  إلػػػػى حػػػػطف قطػػػػاـ السػػػػمط  الوطاطػػػػ  الفمسػػػػططاط  بعػػػػد اتفاقطػػػػ  أوسػػػػموضػػػػابط 
 (.1: 1995)مركز أبحاث الطاق  الفمسططا    

 

 :غزة محافظات كيرباء توزيع شركة ثانيًا:

بطف السمط  الوطاطػ  الفمػسططاط  ممثمػ   شراك    شرك  خاواط  مسا م  محدودة  قامت عمى 
فػػػػ  سػػػػمط  الطاقػػػػ  الفمسػػػػططاط   ووزارة المالطػػػػ  وبػػػػطف ملمػػػػوع البمدطػػػػػات والملػػػػػالس الاروطػػػػػ  فػػػػػ  

تحػت سمطػػ   محافظػات غػزة  وتعمػؿ عمػػى توزطػػع الطاقػػ  الكهربا طػػ  فػ  كافػػ  المااطػػؽ التػػ  تاػػع
دارة السمطػػػػ  الوطاطػػػ  الفمسططاطػػػػ  فػػػ   أعمػػػػاؿ اللباطػػػػػ    محافظػػػػات غػػػػزة  ومػػػػا طتبػػػػع ذلػػػػؾ مػػػػفوا 

كطمػو  4.0الماخفػض ) والتحاطػؿ  واإلشػراؼ الفا   وأعماؿ الاطاا   والتطوطػر لشبكػات الضغط
 كطمو فولت(. 22فولت(  والضغػط المتوسط )

 

 لػىأسست شرك  توزطع الكهرباء بمحافظات غزة بعد قدـو الػسمط  الوطاطػ  الفمػسططاط  إ
األراضػ  الفمسػػططاط  وقطػػاـ سػمط  الطاقػػ  الفمسػػططاط  حطػث كػػاف إاشػػاء شػرك  توزطػػع الكهربػػاء أحػػد 

 مطالب الدوؿ المااح  الت  تحممت تادطـ الدعـ لتطوطر  ذا الاطاع الهاـ.

 لتاتاؿ كاف  الاالحطات والمهػاـ 11/99بارار وزاري برقـ  1998وتـ تأسطس الشرك  عاـ 
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 مف البمدطات إلى الشرك   وتـ إادار أوؿ فاتورة باسـ الشرك  ف  أغػسطس عػاـالمتعما  بالتوزطع 
ـ   وتػػؤدي الشػػرك  مهامهػػا فػػ  كافػػ  أرلػػاء محافظػػات غػػزة  ومػػداها وقرا ػػا  وطتبػػع لمشػػرك  1998

العدطػػد مػػف الفػػروع  فػػ  كػػؿ مػػف محافظػػ  الشػػماؿ  ومحافظػػ  غػػزة  ومحافظػػ  الوسػػػطى  ومحافظػػػ  
وبالتمعف ف  اػص كطمو متر مربع.  360فح  وبذلؾ فاف خدماتها تغط  خػاف طواس  ومحافظ  ر 

التاػػػدطر المرفاػػػ  بػػػه    وبػػػاتطالع عمػػػ  عاػػػد تأسػػػطس الػػػػشرك  ووثطاػػػػ 1999لسػػػا   11الاػػػرار رقػػػـ 
% وملموع البمدطػات 51طتضح أف الشركاء المؤسسوف  ـ سمط  الطاق  الفمسططاط  بحا  تساوى

 .(www.gedco.ps ك الشر )موقع  %49ات غػزة بحا  والملػالس الاروطػ  فػ  محافظػ
 

 (.47:2012)دحالف   :الشركة تواجو التي المشاكل

 العمؿ تحت الضغوط الها م   والظروؼ المعادة  الت  تزدحـ بها ساح  اتسػتهالؾ العامػ   .1
 عدـ ااتظػاـ إلىوالت  أثر ف  قدراتها ظروؼ سطاسط  والتماعط  واقتاادط  مختمف  مما أدى 

 المستهمؾ ف  سداد الفاتورة  ومستحاات الشرك   مما ااعكس سمبًا عمى قدرة الشرك  والعاممطف
 عمى الاطاـ بعممهـ عمى أكمؿ وله خدمً  لممستهمؾ واترتااء بالشرك .

 لغالبط  لمهور المستهمكطف  اتطل  لمظروؼ اتقتاادط  والحػاار  أدى . ضعؼ الادرة المالط 2
 لولود ظوا ر غطر طبطعط ؛ كعدـ السداد أو التحمطؿ عمى الشبك  دوف الرلػوع لمػشرك   أو
 التالعب ف  الواالت المازلط   أدى لزطادة العبء عمى العاممطف  والشرك   حطث اضػطرت

تفتػػػطش عمػػػى تمػػػؾ المخالفػػػات لماعهػػػا  أو الحػػػد ماهػػػا ومحاولػػػ  الشػػػرك  إلػػػى تلاطػػػد العشػػػرات لم  
قطمػػ  الفػػواتطر أو لػػزءًا ماهػػا و" ػػذا فػػ  األاػػؿ لػػطس مػػف المهػػاـ الطبطعطػػ " ممػػػا طهػػػدر  اسػتطفاء
العػػػاممطف وطحمػػػؿ الشػػػرك  أعبػػػاء مالطػػػ  إضػػػافط   كػػػاف األولػػػى أف تافػػػػؽ عمػػػػى تطػػػػوطر  طاقػػػػات
 ستهمطف.الشبكات  ورفع مستوى خدم  الم وتحػسطف

 ضػػعؼ المؤسسػػات ذات العالقػػ  )البمػػدطات( أدى إلػػى إخػػالؿ شػػروط تأ طػػؿ الماػػاطؽ اللدطػػدة  . 3
وبااء الخدمات فطها  مما اضطر الشرك  فػ  كثطػر مػف األحطػاف والحػاتت لتحاػطؿ مػػسا مات 

المشػتركطف لتأ طػؿ قػدرة الشػبك  لسػد حالػ  المشػتركطف  ومػد ـ باتشػتراكات المطموبػ   ممػا  مػف
 لتشوطش العالق  بطف الشرك  والعاممطف بها مف له  "خاا  مف  ػـ عمػػى تمػػاس بلمهػػور دىأ

 المسػػتهمكطف"  والمسػػتفطدطف مػػف خػػدمات الشػػرك  ممػػا طػػؤثر سػػمبًا عمػػى افػػػسط  وقػػػدرات العػػػاممطف
 بالشرك .

http://www.gedco.ps/
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واإلغالقػػات  أدت لاػػعوب  الحاػػوؿ عمػػى قطػػع الحاػػار إف سطاسػػ  اتحػػتالؿ المتمثمػػ  فػػ   . 4
الغطػػػار الالزمػػػ  ألعمػػػاؿ الاػػػطاا   ممػػػا اضػػػطر الشػػػرك  تسػػػتخداـ مػػػواد شػػػبه تالفػػػػ  إلاػػػػالح 

والشػػبكات خااػػ  بعػػد الحػػروب التػػ  شػػاتها قػػوات اتحػػتالؿ عمػػى غػػزة فػػ  السػػاوات  الخطػػػوط
 العشر اتخطرة  واستخداـ تمؾ المخمفات طؤثر سمبًا عمى قدرات العاممطف اللسدط  والافسط .

 

 الكيرباء: توزيع شركة في االداري االبداع ًا: واقعلثثا

طتسػاى لهػا تواجو المؤسسات الخدماتية تحديًا كبيرًا يتمثل في حاجتيا لرفع مستوى أدائيدا حتدى 
التػػأقمـ مػػع متطمبػػات التغطػػر السػػرطع  حطػػث أاػػبح اتبػػداع اتف بمثابػػ  اتمػػؿ اتكبػػر لممؤسسػػات 

 الكبرى  لحؿ الكثطر مف المشكالت الت  توالهها.
لػػذا فػػإف تطػػوطر مسػػتابمها ت طعتمػػد عمػػى الكػػػوادر البشػػرط  فحسػػب  واامػػا طعتمػػد عمػػى تػػوفطر اػػػوع 

عمػػػى  متمطػػػز مػػػف العػػػاممطف وعمػػػى أفػػػراد مبػػػدعطف  فػػػ  مختمػػػؼ الملػػػاتت  حطػػػث تسػػػعى الشػػػرك 
بداعطػ  تدارطػ  الادطمػ   وتوظطػؼ تااطػات إاستخداـ أسالطب ادارط  لدطػدة والتخمػ  عػف السطاسػات ا

موالهػ  المخػاطر والتحػدطات الحالطػ  عمػى ـ تكف معروف  مف قبػؿ وذلػؾ لتكػوف أكثػر قػدرة لدطدة ل
 والمستابمط . 

وخااػػػ  أف الشػػػرك  تعػػػطش فػػػ  ظػػػؿ بط ػػػ  متسػػػارع  اتحػػػداث وكثطػػػرة التغططػػػر وتعػػػاا  مػػػف أزمػػػات 
 اقتاادط  ومعطشط  اعب  اتطل  الحاار والبطال  واتااساـ الداخم  ف  قطاع غزة.

           الحبطبػ  را ػد. ـ) مػع عػدد مػف المػوظفطف فػ  الشػرك   لمقابالت التي أجراىدا الباحدثومن خالل ا
 شػرك  ف   التخططط دا رة مدطر  لحط  أبو محمود .  ـسابااً  رفح فرع ومدطر التلارط  الدا رة مدطر
واقػع إلػى لمتعػرؼ ( الكهرباء توزطع شرك  ف  الحسابات قسـ ر طس -دبور خالدأ.   الكهرباء توزطع

اا  مف الااػور فػ  ما زالت تع كما اف الشرك  عدة  ف  لواابطتوافر  اتبداع اتداري  تبطف أاه
 :ما طم مف خالؿ وذلؾ   لوااب أخرى
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 جوانب االبداع في الشركة:     
 

التػػػدرج بألطػػػ  فاػػػؿ الخطػػػوط شػػػبك  الكهربػػػاء  مػػػفتبػػػطف ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ  :الفندددي االبدددداع -
 الػػػػتحكـ لاظػػػػاـ اختاػػػػار  ػػػػ  ) SCADA بماظومػػػػ فاػػػػمها مػػػػف خػػػػالؿ  الػػػػ  مطكااطكطػػػػا
 (.Supervisory Control and Data Acquisition البطااات وتحاطؿ اإلشراف 

 وحػػدةكمػػا أاػػه تػػـ وضػػع اظػػاـ اتتاػػاؿ المركػػزي للمطػػع فػػروع الشػػرك  مػػف خػػالؿ إاشػػاء   -
تمػػت ادارتهػػا ادارطػػًا بطرطاػػ  متطػػورة بػػدطاًل عػػف  والتػػ  Call Center المركزطػػ  اتتاػػاؿ

الطرطاػػػػػ  التامطدطػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػالؿ اتتاػػػػػاؿ عبػػػػػر اتلهػػػػػزة الطدوطػػػػػ  والػػػػػرد العشػػػػػوا   عمػػػػػى 
 رقـ ضمف الهاتؼ عم  والتشغطؿ الفاؿ براامو تاسطؽاستفسارات الزبا ف  بحطث أابح 

اتبػػداع فػػػ  "  و ػػػذا طػػدؿ عمػػػى حالػػ  التطػػػور و 133" مركػػزي موحػػػد للمطػػع فػػػروع الشػػرك 
  الى توفطر أطدي عامم . باإلضاف استخداـ تكاولولطا حدطث  وفرت الوقت واللهد  

مػػرت  التػػ طظهػر التطػػور واتبػػداع الفاػ  واتداري مػػف خػػالؿ المراحػؿ  :التجدداري التطددوير -
به الشرك  ف  متابع  اتستهالؾ وااظم  اادار الفاتورة  حطث بػدأت الشػرك  ماػذ اشػأتها 

واػػوت الػػى التطػػور باسػػتخداـ  الػػدفع مسػػبؽ عػػداد لػػ إبػػدا     مطكػػااطك  عػػدادباسػػتخداـ 
 .Smart Meter ذك  عداد

 ضػػمف( One Stop Shop) الخدمػػ  توحطػػد ماظومػ تلهطػػز و  تلػػاري براػػامواشػاء إ   -
 معامالت المشتركطف. إلالازتاـو بتادطـ الخدم  السرطع   لدطدة لمهور اقالـ (5)

 ضػمف ومغماػ  واحػدة مسػتادطه دورة ضػمف ترمطزطػ  مالطػ  ماظومػ  ااشػاء: المالي التطوير -
 داء وخدم  الموظفطف.المال  واظاـ تاططـ األ  تطوطر الاظاـ اتداري و موحد مال  براامو

 التسػكطف طسػتهدؼ داريإ براػاموتبطف اتبداع اتداري مف خالؿ تطوطر  :االداري التطوير -
  موحػػػػػػد داريإ براػػػػػػامو ضػػػػػػمف واتااػػػػػػراؼ الحضػػػػػػور وماظومػػػػػػ  اتداء وتاطػػػػػػطـ اتداري

باإلضاف  الى ااشاء اظاـ اترشف  اإللكترواط  لحفظ بطااات المشتركطف والمػوظفطف  حطػث 
 كاف الاظاـ السابؽ عبارة عف أرشف  ورقط  تحفظ ف  ممفات خاا  بالدوا ر واتقساـ.

 الحرطػػ  الموظػػؼ تعطػػ  اتدارة أف الػػبعض  طػػرى: المشدداركة والحريددة فددي اتخدداذ القددرار -
 الػػػذات  الحػػػافز طامػػػ  و ػػػذا  الطػػػه المسػػػادة المهمػػػ  طافػػػذ كطػػػؼ بافسػػػه طاػػػرر لكػػػ  والفراػػػ 
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 لمتواػؿ الفػرص وماحػه بالتفكطر الموظؼ مادرة الى ذلؾ طؤدى مما  لدطه الممكط  وحاس 
 .الشرك  أ داؼ وتحاطؽ  ابداعط  لحموؿ

  :في الشركة االداري االبداعالقصور في جوانب      
تاػػـو بهػػا اتدارة العمطػػا فػػ  العمػػؿ  ػػ  ممارسػػات تعتمػػد عمػػى  التػػ  :الممارسددات االداريددة -

  دوف أف طكوف  االػؾ إطػالؽ لمتفكطػر بشػمولط  وات تمػاـ طف والبطروقراطط  والمركزط الروت
 بالعمؿ اتبداع  وتهط   الظروؼ المال م  لإلبداع والعمؿ اللماع . 

حبػػاط المهطماػػ  عمػػى افسػػط  المػػوظفطف اتطلػػ  لػػدى المػػوظفطف وحالػػ  اإل :فقدددان الدافعيددة -
التفكطػػػر فػػػ  المسػػػتابؿ  الوضػػػع اتقتاػػػادي الاػػػعب الػػػذي طعطشػػػه الموظػػػؼ  ومحدودطػػػ 

فضؿ  مما طؤدي ذلؾ الى قتؿ اتفكار اللدطدة بػدت مػف وااسداد األفؽ ف  التغططر الى األ
مطػػ  لمموظػػؼ بػػدت مػػف التفكطػػر فػػ  حػػؿ تػػدعطمها  والتفكطػػر فػػ  المشػػاكؿ الشخاػػط  والطو 

 مشكالت العمؿ وابتكار طرؽ ابداعط 
كطاهـ عمػػى السػػمـ الػػوظطف  قػػد طرطاػػ  التعطػػطف واختطػػار المػػوظفطف وتسػػ التعيددين واالختيددار: -

الشػػخص غطػػر  لػػدى بعػػض المػػوظفطف  وبالتػػال  فػػاف تعطػػطف اإلحبػػاط بالشػػعور طػػؤدي إلػػى 
اري الػذي طحسػب فػ  اتد التلػاوزع مػف أاػواع مااسب   ػو اػو الغطر المااسب ف  الوظطف  

و المحسوبط  مما طؤدي الى تحطػطـ اتبػداع  وطاػؿ الموظػؼ الػى قااعػ    أاطار الواسط
مػر ت ؿ به الػى مراتػب اشػرافط  طالمػا األسمبط  بأف التمطز واتلتهاد والتضحط  قد ت تا

 .طتعمؽ بالمهارات واتبداع
 بعػض المػوظفطف فػ  الوظػا ؼ اتشػرافط  الفاطػ  االبدداع:االعتماد عمى االنتاجية ال عمى  -

وبالتػػال    ا تمامهػػا بالعػػاممطف مػػف أكثػػر اإلاتالطػػ  فػػ  العمػػؿ عمػػى تعتمػػد طػػروف أف اإلدارة
 اإلداري الهػػـر قمػػ  فػػ  البشػػرط  المػػوظفطف أو المػػوارد شػػؤوف إدارات لػػطس بالضػػرورة وضػػع

شػػباع افسػػطتهـ و العػػاممطف رفا طػػ  المهػػـ لػػدطها ألاػػه لػػطس واتلتماعطػػ    المهاطػػ  رغبػػاتهـ وا 
اإلاتالط   و معطار التاططـ السػاوي لػدى المػوظفطف  ومستوى وطاظر الى أف معطار اإلاتاج

 تػػؤمف التػػ  الماظمػػات فػػ  طحػػدث مػػا عكػػس و ػػذا ولػػطس معطػػار مػػا تػػـ تطػػوطره او ابداعػػه 
ابات فعال  تحافظ وخاا  مف لدطها اا اتلتماع  التفاعؿ و اإلاسااط  العالقات باظرطات

 الظػروؼ لػه تػوفرت حػاؿ فػ  أكثػر طبػدع الموظػؼ عمى حاوؽ الموظفطف  وبالتال  سػوؼ
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اتلتمػاع   وسػتكوف لدطػه فراػ  اتبػداع وتابػؿ  الػوظطف  واتسػتارار العمػؿ ف  المااسب 
 المخاطرة وحؿ المشكالت الطومط  واستغالؿ الدواـ الرسم  ف  اترتااء والتطوطر.

اتبػػداع  أف مددن خددالل عممددو فددي شددركة توزيددع الكيربدداء ويددرى الباحددث
الشػرك  فػ  السػاوات  االتػ  شػهدته فػ  التطػور اتداري والفاػ لػه أثػره  اتداري ف  الشرك 

طعترضػػػػه بعػػػػض المعوقػػػػات المختمفػػػػ  ماهػػػػا التاظطمطػػػػ  أف اتبػػػػداع اتداري  ااتخطػػػػرة  كمػػػػ
بػػػداع اتداري أولوطػػػ  ضػػػمف الفردطػػػ  والملتمعطػػػ   حطػػػث مػػػا زالػػػت الشػػػرك  ت تعطػػػى اتو 

سطاساتها أو خطتها اتستراتطلط   وخااػ  أاهػا الطػـو بحالػ  ضػرورط  لالاتاػاؿ مػف حالػ  
تبػػػدأ  ػػػذه وطلػػػب أف المعاللػػػات الطومطػػػ  الدورطػػػ  الػػػى حالػػػ  التمطػػػز والتطػػػوطر واتبػػػداع  

اتهػ  السطاس  بالعمؿ عمى تمبط  احتطالات الموظػؼ المهاطػ  واتاسػااط  داخػؿ الشػرك   وت
بتادطـ اتمتطازات لممواطف  وخاا  أاها مؤسس  خدماتط  تاـو بتزوطد المشتركطف بالاطاع 

 الكهربا  .
 

 :ممخص
 توزطع بشرك عاـ  تعرطؼ  و غزة قطاع ف  الكهرباء تارطخط  عف لمح  المبحث  ذا تااوؿ

مف خالؿ  الكهرباءداري ف  شرك  توزطع واقع اإلبداع اإل  كما تااوؿ أطضًا غزة محافظات كهرباء
 داري والفا  ف  الشرك .لموظفطف لدطهـ خبرة ف  الملاؿ اإللراء ماابالت مع بعض اإ
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 انثانثانفصم 

 اندراسات انسابقة
 

 .البشرية الموارد تخطيط : الدراسات التي تناولتالقسم األول

 .اإلداري اإلبداع تناولت التي الدراسات: الثاني القسم

 .البحثية والفجوة السابقة الدراسات عمى التعقيبالقسم الثالث: 
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 :تمييد
 الدراس  بموضوعمتعما  ال الدراسات بعضالوقوؼ عمى   ذا اللزء مف الدراس   تااوؿسط
 الت  والاتا و تباتها  الت  واإللراءات األسالطبو  تااولتها  الت  الموضوعات لمعرف  الحالط  
حطث تضمات الدراسات تارطخطًا مف الحدطث إلى الادطـ  الدراسات وسطتـ ترتطب إلطها  توامت

( والدراسات 25( ودراسات عربط  )15( دراس  وزعت بطف دراسات فمسططاط )53السابا  )
 : التال  عمى الاحو تااطفها وتـ (13األلابط  )

 

 :السابقة التي تناولت تخطيط الموارد البشريةالدراسات 
   :الفمسطينيةالدراسات   -1

( بعنوان: "دور تخطيط وتنمية الموارد البشرية في تحسين جودة 2016دراسة )مطرية, 
 الخدمات التعميمية في مؤسسات التعميم التقني".

دور تخططط وتامط  الموارد البشػرط  فػ  تحسػطف لػودة الخػدمات  إلىالتعرؼ   دفت الدراس 
 التعمطمط  ف  مؤسسات التعمطـ التاا .

ف ملتمػػػع الدراسػػػ  مػػػف لمطػػػع مػػػوظف  الف ػػػ  المػػػاهو الواػػػف  التحمطمػػػ   وتكػػػو  واعتمػػػدت الدراسػػػ  
  وبمغػت عطاػ  ( موظفػاً 326اتشرافط  ف  مؤسسات التعمطـ التاا  فػ  قطػاع غػزة  والبػالد عػدد ـ)

  لمدراس . أداة( موظفًا  وتـ استخداـ اتستباا  177الدراس  )
 اىميا: ,وقد خمصت الدراسة الى نتائج عدة

بعػػػاد تخطػػػطط المػػػوارد البشػػػرط  فػػػ  مؤسسػػػات التعمػػػطـ التااػػػ  بدرل )متوسػػػط ( بػػػوزف اسػػػب  تػػػوافر أ -
(%64.86.) 

بػػػػطف دور تخطػػػػطط المػػػػوارد  (α≤0.05) تولػػػػد عالقػػػػ  ذات دتلػػػػ  احاػػػػا ط  عاػػػػد مسػػػػتوى دتلػػػػ   -
 البشرط  وتحسطف لودة الخدمات التعمطمط  ف  مؤسسات التعمطـ التاا .

فػػ  تاػػدطرات المبحػػوثطف احػػو  ( α≤0.05) تولػػد فػػروؽ ذات دتلػػ  احاػػا ط  عاػػد مسػػتوى دتلػػ   -
دور تخطػػػطط وتامطػػػ  المػػػواد البشػػػرط  فػػػ  تحسػػػطف لػػػودة الخػػػدمات التعمطمطػػػ  فػػػ  مؤسسػػػات التعمػػػطـ 

عػػزي لمتغطػػر اللػػاس ولاػػالح الػػذكور  والمتغطػػر عػػدد سػػاوات الخدمػػ  ولاػػالح الػػذطف تزطػػد التااػػ  تُ 
لمتغطػػػرات: )المؤ ػػػؿ  فػػػأكثر(  وتبػػػطف عػػػدـ ولػػػود فػػػروؽ ُتعػػػزىسػػػاوات  10تهـ عػػػف )سػػػاوات خػػػدم

 العمم    المسمى الوظطف (. 
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 وأوصت الدراسة بما يمي:

ضػػرورة التػػزاـ اتدارة العمطػػا فػػ  مؤسسػػات التعمػػطـ التااػػ  بتحاطػػؽ أ ػػداؼ تخطػػطط المػػوارد البشػػرط    -
 الكامؿ لها.الت  تتضماها خط  الموارد البشرط   وتادطـ الدعـ 

أف تاػػـو مؤسسػػات التعمػػطـ التااػػ  بوضػػع الخطػػط والسطاسػػات الفاعمػػ  لتامطػػ  المػػوارد البشػػرط   واف  -
 تاوـ بمرالعتها وتاططمها بشكؿ دوري  لتستططع اف تحدد ما طحتاج لمتطوطر او اتلغاء.

 

رفع مستوى ( بعنوان: " دور التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية في 2014دراسة )البيطار, 
 التمكين الوظيفي في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة "

 ػػػدفت الدراسػػػ  الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى دور التخطػػػطط اتسػػػتراتطل  لممػػػوارد البشػػػرط  فػػػ  رفػػػع 
مسػػتوى التمكػػػطف الػػوظطف  فػػػ  المؤسسػػات غطػػػر الحكومطػػ  فػػػ  قطػػاع غػػػزة  وذلػػؾ مػػػف خػػػالؿ 

لمتخطػػػػطط اتسػػػػتراتطل  لممػػػػوارد البشػػػػرط    توضػػػػطح مػػػػدى تػػػػوفر الرؤطػػػػ  والفمسػػػػف  اتسػػػػتراتطلط 
ومسػػتوى ممارسػػات التخطػػطط اتسػػتراتطل  لممػػوارد البشػػرط  وتكػػوف ملتمػػع الدراسػػ  مػػف لمطػػع 

( 870العاممطف ف  المؤسسات غطر الحكومط  المحمط  والدولط  ف  قطاع غػزة والبػالد عػدد ا )
 وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج  من أىميا: مؤسس .

 طططلمتخ طػػػػػػػػػػػػ تطلراإلستا لفمسف وا ط رؤلا فبط طػػػػػػػػػػػػ حاا إ تل ذات د ط طػػػػػػػػػػػػرد عالق  ودولػػػػػػػػػػػػ -
 فبط طػػػ حاا إ تل ذات د عالق  ولػػػود طضاوأ الػػػوظطف  فلتمكطوا ط رلبشا واردلمم تطل راتستا

 . الوظطف  فلتمكطوا ط رلبشا واردلمم تطل راتستا طططلتخا تسارمما
 البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرط  واردلمم تطل راتستا طططلمتخ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تطلراإلستا لفمسف وا ط رؤلا فم ؿك وىمستأف  -

 .  طسومت باسب  ءلا ط رلبشا واردلمم تطل راتستا طططلتخا تسارمما وىمستو
 :وأوصت الدراسة بما يمي

 ف  فلعاممطا للمطع طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر لبشا واردلمم تطل راتستا طططلمتخ لعمم ا وـلمفها سطخرتو دتأكط  -
قدراتهـ ومهاراتهـ اتدارط  ف   رططولت تسساؤلما بط   ف   مطتهوأ ط دارتا تطاولمستا لمطع

 التحمطؿ والتخططط اتستراتطل  ورسـ السطاسات.
 ورادلما رعتباوا ط رلبشا واردلمم تطل راتستا طططلمتخ عم دا طمط ظتا ثااف  ؽخم رورةض -

 .تسساؤلمم تاافسط  زةمط ؽخم عمى اً در قا حاطا  طاً تطلراستا اً ر ستثماا ط رلبشا
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قدراتهـ ومهاراتهـ اتدارط  ف   رططولت تطل تراتستا طططلمتخ دراءلما ؿ طأت عمى ؿلعما  -
 . التحمطؿ والتخططط اتستراتطل  ورسـ السطاسات

 

 ".عوامل نجاح تخطيط الموارد البشرية في الكميات التقنية( بعنوان: "2013دراسة )عدوان,
 الكمطػػػاتالػػػاح تخطػػػطط المػػػوارد البشػػػرط  فػػػ   عوامػػػؿ عمػػػى التعػػػرؼ إلػػػى الدارسػػػ   ػػػدفت

وأثر المتغطرات المستام  عمػى المتغطػر التػابع  مػف ألػؿ الواػوؿ إلػى امػوذج  طشػتمؿ  التااط  
 عمى المتغطرات األكثر تأثطرًا ف  الاح تخططط الموارد البشرط .

 اسػػػتباا  أعػػػدت باسػػػتخداـ توزطػػػع تػػػـ العمطػػػا  حطػػػث اإلدارة مػػػوظف  عمػػػى الدارسػػػ  وقػػػد ألرطػػػت
  الشامؿ. أسموب الحار

 خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج  من أىميا ما يمي:وقد 
  تػػػػوفر المػػػػوظفطف الاػػػػادرطف عمػػػػى تحاطػػػػؽ اتسػػػػتراتطلط  طتراعػػػػ  الكمطػػػػات عاػػػػد وضػػػػع الخطػػػػ -

 .اتستراتطلط األ داؼ 
مػػػػف ملتمػػػػع الدراسػػػػ  طػػػػروف أف الكمطػػػػات تمتمػػػػؾ الاػػػػدرة عمػػػػى  (%63.98)بطاػػػػت الدراسػػػػ  أف  -

مػػػف خػػػالؿ تػػػوفطر الػػػدعـ الػػػالـز موالهػػػ  الظػػػروؼ الطار ػػػ  التػػػ  تتعػػػرض لهػػػا فػػػ  المسػػػتابؿ 
 لالرتااء بخط  الموارد البشرط .

الكمطػػات تحػػدد احتطالاتهػػا  مػػف أراء ملتمػػع الدراسػ  طػػروف أف (%68.37أف )أظهػرت الاتػػا و  -
  وتعطد توزطع موظفطها عمى مواقع العمؿ المختمف   ف  ضوء اتػا و تحمطػؿ مف الموارد البشرط 

 .العمؿ
 وأوصت الدراسة بما يمي:

عمى التخطػطط تها   لتحدطد المشاكؿ الت  تعطؽ قدر عمطها توااؿ الكمطات مع اللهات المشرف  -
 لمموارد البشرط   ووضع الحموؿ المااسب .

تكػوف شػاغرة فػ  المسػتابؿ   أفد الوظػا ؼ المتوقػع الوظطف   لتحدطػ اإلحالؿاستخداـ بطاقات  -
 . اإلدارط مستوى مف المستوطات  أيف  

تباػػى الفكػػر اتسػػتراتطل  الحػػدطث فػػ  تعامػػؿ الكمطػػات مػػع موارد ػػا البشػػرط   بحطػػث طػػتـ دمػػو  -
 .اتستراتطلط الموارد البشرط  ضمف خطتها وتولهاتها 
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الموارد البشرية وعالقتيا بقدرة المؤسسات غير ( بعنوان: واقع تخطيط 2013دراسة )زقوت, 
 الحكومية في قطاع غزة عمى الحفاظ عمى االعداد الالزمة من العاممين.

الى التعرؼ عمى واقع تخططط الموارد البشرط   وبطاف عالقته بادرة   دفت الدراس 
المؤسسات الغطر الحكومط  ف  قطاع غزة عمى الحفاظ عمى العدد اتمثؿ مف الموظفطف  وتكوف 

( مؤسس   وقد 887ملتمع الراس  مف العاممطف ف  المؤسسات الغطر الحكومط  وعدد ا )
 للمع البطااات. داة اتستباا أاستخدمت الماهو الواف  التحمطم   و 

 وقد خمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا:
ولود أثر واضح لتخططط الموارد البشرط  عمى قدرة المؤسسات غطر الحكومط  فػ  قطػاع غػزة  -

 عمى الحفاظ عمى اتعداد الالزم  مف العاممطف.
 الموارد البشرط .تتوفر لدى  ذه المؤسسات استراتطلطات لعممط  التخططط لالحتطالات مف  -
لابػات المبحػوثطف حػوؿ ( بػطف إ0.05 ط  عاد مسػتوى دتلػ  )ت تولد فروؽ ذات دتل  احاا -

واقػػع تخطػػطط المػػوارد البشػػرط  وعالقتػػه باػػدرة المؤسسػػات غطػػر الحكومطػػ  فػػ  قطػػاع غػػزة عمػػى 
اتعػػػداد الالزمػػػ  مػػػف العػػػاممطف تعػػػزي لمتغطػػػرات )اللػػػاس  سػػػاوات الخدمػػػ   المؤ ػػػؿ  العممػػػ   

 ما يمي:الى وأوصت الدراسة  لمسمى الوظطف (.ا
زطػػػادة اشػػػراؾ المػػػوظفطف المعاطػػػطف بوضػػػع خطػػػط المػػػوارد البشػػػرط   وتخاػػػطص مطزااطػػػ  أكبػػػر  -

خااػػػػ  بأاشػػػػط  المػػػػوارد البشػػػػرط   وزطػػػػادة اتعتمػػػػاد عمػػػػى اتسػػػػالطب الرطاضػػػػط  واتحاػػػػا ط  
البشػػرط  والتابػػؤ بحلػػـ العػػرض والعممطػػ  الحدطثػػ  فػػ  عممطتػػ  تحدطػػد اتحتطالػػات مػػف المػػوارد 

 الداخم  والخارل .
ضػػرورة رفػػع ماػػدار تباػػطر العػػاممطف بفػػرض الترقطػػ  المتاحػػ  فػػ  كػػؿ ملػػاؿ وظطفػػ  مػػع زطػػادة  -

 التركطز عمى حرك  تااالت إلكساب العاممطف مهارات لدطدة ف  اقساـ اخرى.
عممطػػ  الػػدمو  حكومطػػ  وسػػهول  دمػػو الػػراءالغطػػر مرواػػ  تاػػمطـ الوظػػا ؼ بالمؤسسػػات زطػػادة  -

 .والفاؿ
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(  بعنوان: "العالقة بين توظيف العاممين ومالئمة االفراد لمنظماتيم في 2011دراسة الغول )
 المنظمات الغير حكومية".

م  اتفراد العالق  بطف توظطؼ العاممطف ومالء إلى دفت الدراس  الى التعرؼ            
م  اتفراد ألعمالهـ  وابراز مسؤولط  مالءمى مدى لماظماتهـ وتأثطر سطاسات اتختطار ع

التحدطات الت  تعطؽ عممط   تختطار  باإلضاف  الى التعرؼ إلىادارة الموارد البشرط  ف  ا
 اختطار الفرد اتاسب ف  الماظمات  غطر الحكومط .

الماظمات غطر الحكومط  تعمؿ عمى التخططط  وقد خمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا: 
أفضؿ الكفاءات اتدارط  المتوفرة لشغؿ الوظا ؼ  مف خالؿ اتاح  الفرا  للمطع  تختطار

عممط  اتستاطاب لدى الماظمات لمؤ الت العممط  والخبرات الفاط    وأف مف طحمؿ ا
بشكؿ مااسب  مما طدؿ عمى أف  تعمؿاختطار العاممطف المال مطف لشغؿ الوظا ؼ و 

اتلراءات والاوااطف الت  تحكـ عممط  اختطار الموظفطف مااسب  وواضح   واف عممط  
اتستاطاب لدي الماظمات تتحرى الشفافط   والموضوعط   والحطادط  لدى موظفطها  و ذا 

 طامص مف معدتت دوراف العمؿ ف  الماظم . 

 لاظر ف  اتختبارات الت  تعاد ا الماظمات غطر الحكومط  إعادة ا ما يمي:بوأوصت الدراسة    
وضرورة تشكطؿ للا    اختبارات المطاق  البداط و اختبارات المهاط   و مثؿ اختبارات اتبداع  

مف الخبراء والمتخااطف ف  الملاتت المختمف  لمتخططط المااسب تحتطاج  ذه 
 الماظمات.

 

داء العاممين ط الموارد البشرية وتنميتيا عمى أأثر تخطي( بعنوان." واقع 2008دراسة )أحمد, 
 م".2007لى م إ2004اىمة العامة في الفترة من في الشركات الفمسطينية المس

التعرؼ عمى واقع أثر تخططط الموارد البشرط  وتامطتها ف  الشركات عمى  دفت الدراس  
والمتوالدة ماراتها ف  الضف   الفمسططاط  المسا م  العام  المدرل  ف  سوؽ فمسططف المال 

اء الغربط  ومعرف  مدى اسهاـ سطاسات واسالطب تخططط الموارد البشرط  وتامطتها عمى اد
مدى اختالفات ولهات اظر العاممطف ف  مدى مسا م   العاممطف ف  الشرك  والتعرؼ إلى

 داء. الموارد البشرط  وتامطتها عمى األوظطفت  تخططط 
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 لى نتائج عدة اىميا:وقد خمصت الدراسة ا
 ااؾ أثر كبطر لمتخططط الموارد البشرط  وتامطتها عمى اداء العاممطف ف  الشركات الفمسططاط   -

المسا م  العام  وااها ذات مسا م  كبطرة ف  التأثطر عمى اداء العاممطف بحطث ااها تامح 
 لمتابؤ بتوله أداء العاممطف فطها.

 ما يمي:بوأوصت الدراسة  
 دراس  أثر تخططط الموارد البشرط  وتامطتها عمى اداء العاممطف ف  الاطاع العاـ  -
 لوااب اخرى ف  ادارة الموارد البشرط  عمى اتداءأثر  دراس  -
داء الكم  تها عمى ملاتت أخرى كاللودة واألتخططط الموارد البشرط  وتامطأثر دراس   -

 لمشركات.
 

العاممة في مستشفيات القطاع الصحي  ىتخطيط القو واقع "بعنوان: ( 2008 ,عدوان)دراسة 
 ."محافظات قطاع غزة غير الحكومي في

التعرؼ إلى الوضع الاا ـ لماوى العامم  ف  مستشفطات الاطاع  دفت الدراس  الى 
 السمطـ التخططط مف تحد الت  المشاكؿ إلى البطااات واقع عمى لتعرؼ لحكوم ا الاح  غطر

 :مصت الدراسة الى نتائج عدة اىمياوقد خ العامم . لماوى

 تسػعى وت وواضػح   متكاممػ  وبماهلطػ  اػحطح  باػورة التخطػطط تمػارس ت المؤسسػات -
 .لممؤسس  المستابمط  بالخطط إعالمهـ أو التخططط إلشراؾ العاممطف ف 

 فهػو ومػع ذلػؾ التاظطمػ  اإلداري الوضػوح بعػدـ لممؤسسػ  التاظطمػ  اإلداري الهطكػؿ طتاػؼ  -
فػ  تمبطػ   وطسػاعد ا لممؤسسػ  الالزمػ  العاممػ  الاػوى حلػـ تحدطػد عمػى التػأثطر فػ  الاػدرة طمتمؾ

 .الاوى  ذه مف احتطالا ا
 العمطػا اإلدارة دعػـ مسػتوى وتػدا  المهاطػ  الخبػرة مسػتوى تػدا  وعمػؽ  شاشػ  الدارسػ  أظهػرت- 

 .الاحط  المؤسسات لدى العامم  الاوى لعممط  تخططط
 التكاولول  التطور استخداـ ف  كاؼ وغطر ضعطفا ا تماما المؤسسات لدى أف الدراس  أبرزت -

 وأوات الدراس  بما طم : .العامم  الاوى عممط  تخططط ف 
 بشػكؿ ومكتوبػ  ومعماػ  ومحػددة واضػح  استراتطلط  خطط بإعداد المؤسسات تاوـ أف ضرورة  -

 .واضح  أ داؼ ذات ماه  وماهل 
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 فهمها طمكف ومحددة واضح  ومسؤولطات االحطات ذو تاظطم  إداري  طكؿ لتطوطر السع   -
  احتطالػات وتمبطػ  تحدطػد عمػى مباشػر بشػكؿ التػأثطر عمػى وقػادرة بسػهول   والتعامػؿ معهػا

 .العمال  الالزم   مف المؤسس 

 الدراسات العربية:  -2
 

مددوارد البشددرية فددي متيجي لاالتخطدديط االسددتر  دور" ( بعنددوان:2017دراسددة )أبددو قصيصددة,
 (" 2017-2015سة حالة جامعة البحر األحمر في الفترة من ادر )تحقيق أىداف المنظمة

 أ داؼ تحاطؽ ف  اتستراتطل  لمموارد البشرط  التخططط أ مط  معرف  ىإل دراس ال ت دف
 ضػمف واللماعطػ  الفردطػ  والكفػاءات البشرط  الموارد تكتسبها الت   اتستراتطلط واأل مط   الماظم
 ىمع الباحث واعتمد التحمطم   الواف  والماهو اتستاباط  الماهو البحث تبعاو  المؤسس   موارد

 ىميا :أ ,وقد خمصت الدراسة الى نتائج عدة .البطااات للمع أدوات  واتستبطاا الماابم 
  مسػتوى عمػى اتسػتراتطل  والتخطػطط البشػرط  المػوارد تخطػطط بػطف إطلابطػ  ذات عالقػ  تولػد  -

  .  الماظم 
 أ ػداؼ وتحاطػؽ البشػرط  المػوارد تخطػطط ومتطمبػات أسػس بػطف طردطػ  معاوطػ  عالقػ  تولػد -

  . الماظم 
 . الماظم  أ داؼ وتحاطؽ البشرط  الموارد تخططط خطوات بطف طردط  معاوط  عالق  تولد  --
 وأوصت الدراسة بما يمي :   
 مػف لدطػ   أكبر  باورة اللامع   ف  اتستراتطل  بالتخططط متخاا  إدارط  وحدات إاشاء  -

 . العمؿ وأ مط  المفهوـ حطث
     الخااػ  البشػرط  المػوارد بأاشط  خاا  أكبر اط طزام وتخاطص  الالزم  المالط  الموارد زطادة -

 باللامع .
 باللامع . اتستراتطل  لمموارد البشرط  التخططط بموضوع ات تماـ زطادة - 
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لمموارد البشرية بالشركة العامة  االستراتيجيواقع التخطيط ( بعنوان: "2017دراسة )سالم, 
 ".لمصناعات الكيماوية في ليبيا دراسة تحميمية وصفية

لمموارد البشرط  داخؿ  اتستراتطل التعرؼ عمى مدى استخداـ التخططط  ت الدراس   دف
ستخدم  ومدى ولود مكتب لحوافز الموا طفؤسس   وكطفط  استاطاب واختطار العامملم ذه ا
اتطلط  الشرك   وقاـ ر مع است وطـؤسس   وتوافاط  التدرطب والتالموالتوعط  داخؿ  ذه ا لإلعالـ

ستخداـ التخططط ت لحاطا لموقوؼ عمى الواقع ا تستاباط اهو الواف  وامالباحث باستخداـ ال
 : نتائج عدة اىميا خمصت الدراسة الىو  .لمموارد البشرط  اتستراتطل 

 لـلمموارد البشرط   و  اتستراتطل مفهوـ التخططط العاـ ومفهوـ التخططط  بطفخمط  ولود -
وفؽ  العاممطفف اختطار واستاطاب و طك لـالاااعط   و  المؤسس مارس داخؿ  ذه طف واقعا و طك

 .استراتطل ماظور 
ط اتستراتطل  وواقع التخططري التدرطب والتاططـ طمتغ طف  إحاا ط  بلذات دت عالق تولد  -

 لمموارد البشرط .
كافيت وواقع مفز واللحواري اطمتغ طفإحاا ط  ب تل ذات دارتباط اطلابط   لطست  ااؾ عالق  -

 ما يمي: ب وأوصت الدراسة  لمموارد البشرط . اتستراتطل  التخططط
مفهـو  حإقام  ورش عمؿ تدرطبط  وادوات عممط  باورة ماتظم  داخؿ الشرك   لتوضط -

 دارة اتسالمط .واإللمموارد البشرط   اتستراتطل  التخططط
تابح قادرة عمى إعداد وتطوطر  حطثالبشرط    المواردلعااار إدارة  المستمرالتدرطب  -

 الوظطفط  لموحدات الاااعط  بالشرك  العام  لماااعات الكطماوط . لمالكاتا
لمعمؿ  الما رةالعااار البشرط  مف العمال   بتستاطا اتختطارعمى  الاا مطفتشلطع  -

 .بالشرك 
دور تخطيط الموارد البشرية في رفع كفاءة ( بعنوان : "2016دراسة ) فضل اهلل وسميمان, 

 ".)الستثمار المالً مصرف ىعل مٌدانٌة )دراسة أداء العاممين
الدراس  إلى معرف  دور تخططط الموارد البشرط  ف  رفع كفاءة أداء العاممطف  هدؼت

تـ قطاسه مف خالؿ خمس أبعاد فرعط  تمثمت  مستاالَ  متغطرٌ  باعتبار تخططط الموارد البشرط 
   اعتمدت  المتابع  والتاوطـ (  التحمطؿ البط    اطاغ  الخط ف  ) قااع  اإلدارة العمطا

 عمى البطااات.  لمحاوؿ  استبطاا ارةاستم عمى الدراس 
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 وخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا:     
 .العاممطف أداء كفاءة عمى البشرط  الموارد وتأثطر لتخططط عالق  ولود -
دراؾ مفهػـو إوضػعؼ فػ    ضعؼ ف  استخداـ األسالطب الحدطث  المتعما  بخططط الموارد البشرط  -

 .ًبا عمى كفاءة أدا هـمف ااعكس سقبؿ العاممطالتخططط باوره عام  مف  وأ مط 
 : ما يميب وأوصت الدراسة 
 عاػد اػدوات لمعػاممطف الىلعمؿ اعتماد األسالطب الحدطث  عاد تخططط الاوى العامم  وا ةضرور   -

عمطػػه   مطتػه وا ػـ المسػتحدثات التػ  تلػرىلتوضػطح مفهػوـ تخطػطط المػوارد البشػػرط  وأ بشػكؿ دوري
 العاممطف. مسبؽ لدىلطكوف  ااؾ ادراؾ 

ى مسػػػتابمط  ؤ وارد البشػػػرط  لماػػػدرة إلػػػى تحدطػػػد ر العػػػاممطف عاػػػد اػػػطاغ  خطػػػ  المػػػ بػػػيراءاألخػػػذ  -
 مااوم  تحدطات البط   المحطط  وتحاؽ رضا العاممطف . مف واضح  تمكف

ضػػػروري أف طكػػػوف العػػػامموف فػػػ  قسػػػـ إدارة المػػػوارد البشػػػرط  فػػػ  الماػػػرؼ مػػػف ذوي الكفػػػاءة  -
  المذكور. الملاؿوالخبرة ف  

 تخططط دور لزطادة  تذلطمها عمى والعمؿ  توالهه الت  وتحدطد المعوقات الاظاـ واقع تشخطص -
 .تافطذ الخط ف  المارؼ  العاممطف أداء كفاءة رفع ف  البشرط  الموارد

 

البشرية في كفاءة أداء منظمات دور تخطيط الموارد " بعنوان: (2016 ر,جواىدراسة )
 (".عمال )دراسة حالة مصنع سكر عساليةاأل

 دفت الدراس  الى التعرؼ عمى دور تخططط الموارد البشرط  ف  كفاءة اتداء بالماظمات 
دارة الموارد البشرط  أف تمعبه ف  سبطؿ تحسطف تمكف الاااعط  ومعرف  الدور اتطلاب  الذي طُ 

   كفاءة اتداء  واتبع الباحث الماهو الواف  التحمطم .
 :ىمياأ ,وقد خمصت الدراسة الى نتائج عدة   
تحدطد اتحتطالات مف الكوادر العامم  بشكؿ عمم  دقطؽ طحد مف تكمف  ااص العمال  وطزطد  -

 الاح عممط  اتختطار والتعططف.الموارد البشرط  وا   مف الاح تخططط
العامم  ومشاكؿ تسا ـ خط  اظاـ الموارد البشرط  ف  التابؤ ووضع حموؿ لمشاكؿ الاوى  -

  البطال  المااع  والعلز ف  بعض الف ات بما طضمف اتستخداـ اتمثؿ لاوة العمؿ وفعالط
 داء.عممط  التخططط وزطادة كفاءة األ
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 توافر أخاا   تخططط الموارد البشرط  بالمستوى المااسب مف ا ـ ماومات لالاح التطبطؽ. -
 ما يمي:واوصت الدراسة ب

 الوع  والثااف  باألسس العممط  لتخططط الموارد البشرط .ضرورة ات تماـ باشر  -
زطادة اللرع  التدرطبط  والتثاطفط  لماا مطف عمى ادارة الموارد البشرط  لمتابع  التطورات ف   -

 ملالهـ.
ضرورة العالج السرطع لمشاكؿ ااخفاض اتداء اتطل  لسرع  دوراف العمؿ مف ا ـ ماومات  -

 الاح التطبطؽ.
افر أخاا   تخططط الموارد البشرط  بالمستوى المااسب كدعام  لالاح العمؿ عمى تو  -

 التطبطؽ.
 

بعنوان تخطيط الموارد البشرية وعالقتو باألمن الوظيفي بوزارة التجارة "(: 2015دراسة )ىزاري 
 ."والصناعة بالرياض

مػػػدى  مسػػػا م  تخطػػػطط المػػػوارد البشػػػرط  فػػػ  تحاطػػػؽ اتمػػػف   ػػػدفت الدراسػػػ  التعػػػرؼ إلػػػى
 اتستباا  كأداة للمع البطااات.أداة الوظطف   واستخدـ الباحث الماهو الواف  التحمطم  و 

 :ىميا , أوقد خمصت الدراسة الى نتائج عدة
اض بطاػػػت اتػػػا و الدراسػػػ  عمػػػى اف واقػػػع تخطػػػطط المػػػوارد البشػػػرط  بػػػوزارة التلػػػارة والاػػػااع  بالرطػػػ -

 (.4.08متوسطها الحساب  )
أظهػػرت اتػػا و الدراسػػ  اف أ ػػـ معوقػػات اتمػػف الػػوظطف   ػػو التػػداخؿ فػػ  بعػػض مهػػاـ التخطػػطط  -

 بمهاـ اتقساـ اتخرى.
 أف  ااؾ عالق  بطف التخططط لمموارد البشرط  واتمف الوظطف . -

 وأوصت الدراسة بما يمي :
تحدطػػد اتحتطالػػات اتاطػػ   اتدارات اتخػػرى بػػالوزارة قبػػؿاطػػ  دارة المػػوارد البشػػرط  وبالتاسػػطؽ بػػطف إ -

 والمستابمط  مف الاوى البشرط .
 توفطر اتمكااات البشرط  المااسب  مف حطث الخبرة لتخططط الموارد البشرط . -
 توفطر اتمكااات المالط  والبشرط  الالزم  لتخططط الموارد البشرط  -
 خططط الموارد البشرط  بالدورات التدرطبط  المااسب .عف ت  دارات المسؤولدعـ العاممطف ف  اإل -
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أثر التخطيط وتنمية الموارد البشرية عمى اداء المصارف "( بعنوان: 2014دراسة )سعيد, 
 ."االسالمية اليمنية

أثر تخططط وتامط  الموارد البشرط  عمى أداء الماارؼ  إلى دفت الدراس  الى التعرؼ 
اإلسالمط  الطماط   وتحمطؿ مشكم  ضعؼ فاعمط  تخططط وتامط  الموارد البشرط  ف  الماارؼ 

اتستباا  كأداة أداة التدرطبط  الحدطث   واستخدمت  الطماط   وعدـ مواكبتها لالحتطالات اتسالمط 
 : اىميا ,سة الى نتائج عدةوقد خمصت الدرا للمع البطااات.

 .دارة الماارؼ ت تأخذ ف  الحسباف أراء موظفطها عاد اعداد خط  الموارد البشرط إ -
  ااؾ فلوة بطف احتطالات الماارؼ اتسالمط  مف العاممطف وبطف ما  و متوفر مف العاممطف. -
لتامط  الموارد البشرط  ف  الماارؼ اتسالمط  واحتطالات   فلوة بطف المسارات التخططططلود و  -

 الماارؼ اتسالمط   وضعؼ ف  تحدطد اتحتطالات التدرطبط . 
 : يمي بما الدراسة وأوصت

 .الخطط إعداد عف موظفطها اراء الحسباف ف  تأخذ أف الماارؼ ادارة عمى -
 الماارؼ احتطالات بطف الفلوة سد عمى العمؿ العممط  المؤسسات مع بالتعاوف الماارؼ عمى -

 .العاممطف مف متوفر  و ما وبطف العاممطف مف اإلسالمط 
 .التدرطبط  اتحتطالات لتحدطد الحدطث  والطرؽ األسالطب استخداـ -

 

واقع فاعمية أداء تخطيط الموارد البشرية في ظل التخطيط ( بعنوان: "2011دراسة )اليعقوبي, 
 ."بسمطنة عمان االستراتيجي في النظام التربوي

لمتعرؼ عمى واقع فاعمط  تخططط الموارد البشرط  ف  الاظاـ التربوي   دفت الدراس 
      ( مفردة موزع  بطف موظفطف إدارططف420بسمطا  عماف  وقد تكوات عطا  الدراس  مف )

 الدراسة إلى نتائج عدة من أىميا:توصمت و  .تربوططف مف مختمؼ مااطؽ السمطا و 
دراؾ لمفهوـ التخططط اتستراتطل  إلدارة الموارد البشرط  لدى عطا  الدراس .طولد وع   -  وا 
عداد  -  لمموارد البشرط . استراتطلط  ااؾ ا تماـ كبطر باطاغ  وا 
 ارتفاع مستوى الممارسات الفعمط  لمتخططط بطف دوا ر تامط  الموارد البشرط . -
موارد البشرط   وماها ضعؼ مستوى ولود ملموع  مف العوا ؽ الت  تحد مف فاعمط  تخططط ال -

 مشارك  موظف  وزارة التربط  والتعمطـ ف  اطاغ  خطط وأ داؼ الموارد البشرط .
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 :وأوصت الدراسة بما يمي
تزوطد دوا ر الموارد البشرط  بالاوى العامم  المؤ م  والمدرب  والاادرة عمى المشارك  ف  التخططط  -

 اتستراتطل  لمموارد البشرط .
 عمى إشراؾ الموظفطف ف  اطاغ  أ داؼ وخطط الموارد البشرط .الحرص  -
 إشراؾ المااطؽ التعمطمط  المختمف   ف  اطاغ  أ داؼ وخطط الموارد البشرط . -

 

تخطيط الموارد البشرية وعالقتيا باألمن الوظيفي في ( بعنوان: "2010دراسة )العتيبي,
 الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض".

لرعاط  الموارد البشرط  بالر اس  العام  الدراس  الى التعرؼ عمى اسالطب تخططط   دفت
الشباب بمدطا  الرطاض  والمعوقات الت  قد تحوؿ دوف تفعطؿ اشاط تخططط الموارد البشرط  
وعالقته بماومات اتمف الوظطف  لدى العاممطف بالر اس  العام  لرعاط  الشباب ف  مدطا  الرطاض  

 الدراس  الماهو الواف  التحمطم  واتستباا  كأداة للمع البطااات. واستخدمت

 وخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا:
مف ا ـ أسالطب تخططط الموارد البشرط     لمع وتحدطث البطااات اتحاا ط  عف اشاطات  -

ومااراتها  الماظم  وأ دافها  وتحمطؿ قوى العمؿ الحالط  ف  المؤسس  مف حطث الكفاءات واألعداد
 باوى العمؿ الوالب توفر ا  واعداد خط  الموارد البشرط .

 عدـ ا تماـ اإلدارة العمطا بالتخططط  لمموارد البشرط  عمى المدى الطوطؿ. -
 الامطط  ف  ااع الخطط وتطبطااتهاو  عدـ وضوح الط  تخططط الاوى العامم  -
البشرط     تعاد عممط  التخططط  مف أ ـ المعوقات الت  تحوؿ دوف تفعطؿ اشاط تخططط الموارد -

لمموارد البشرط  ااص الموارد المالط  والكفاءات البشرط  المتخاا  ف  ملاؿ التخططط  وعدـ 
 توافر معمومات دقطا  وحدطث  عف الموارد البشرط .

 :وأوصت الدراسة بما يمي
 ف  اإلدارة المس ول  عف تخططط الموارد البشرط . المتخااطف والمؤ مطفتوفطر  -
 الدق  المطموب .بو مااسب الوقت الف  توفطر المعمومات المطموب  لتخططط الموارد البشرط   -
 استخداـ الحاسب اآلل  ف  عممطات التخططط لمموارد البشرط . -
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 والتخطيط البشرية الموارد تخطيط توافق واقع: "بعنوان) 2009وآخرون, دراسة )جواد
 من ميدانية دراسة ",ادائيا عمى ذلك وأثر االردن في الشركات المساىمة في االستراتيجي

 ."المديرين نظر وجية

 الموارد وتخططط اتستراتطل  التخططط توافؽ تطبطؽ واقع التعرؼ الى دراس ال  دفت
 عمى التوافؽ أثر وفحص األردف  ف  الشركات المسا م  ف  البشرط  الموارد وتخططط البشرط 
 والوحدات اإلدارة العمطا مدطري اظر وله  مف المضاف  السوقط  والاطم  بالربحط  متمثم  أدا ها

 .الوظطفط 

 وخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا:
  معًا. البشرط  الموارد وتخططط اتستراتطل   التخططط تطبطؽ بطف وقوط  قا م  عالق   ااؾ أفً   -
 أفً  عمى طدؿ   ما الموارد وتخططط اتستراتطل  التخططط لتوافؽ احاا ط  دتل  ذا أثر  ااؾ -

  ذطف بطف الاا م  العالق  قوة عمى طدؿ مما طردي اتلاه وذات قوط  المتغطرطف بطف العالق 
 البشرط  لموارد ا ا تماما واضحا هاتولط عمى المبحوث  الشركات حرص طؤكد ما و ذا المتغطرطف 

 .والتطوطر والتدرطب اتختطار عممطات ف  تمثمت والت  المتغطرات لبعض دقطا  وأًاها
 ما يمي:وأوصت الدراسة ب 

مواضطعها بمحتوى  بػػرامو تطػػوطر وتػػدرطب لمعػػاممطف فػػ  المػػستوطات اإلدارطػػ  كافػػ   تتػػاؿعاد  -
 .التوافػؽالتخططط اتستراتطل   وتخططط الموارد البشرط   وكطفطػ  إطلػاد حالػ  

وخااػ  مػف المػوارد  إاػشاء وحػدات إدارطػ  متخاػا  بعممطتػ  التخطػطط اتسػتراتطل  والتخطػطط -
 البػشرط  

 تفعطػػؿ عالقػػات التوافؽ والتكامؿ واتعتمادط  بطف استراتطلطات وظا ؼ إدارة الموارد البشرط  -
 

لمموارد البشرية في القطاع  (: بعنوان "واقع التخطيط االستراتيجي2008, الضمور)دراسة 
 العام األردن"

واقع التخططط اإلستراتطل  لمموارد البشرط  ف  الاطاع  إلىالتعرؼ  عمى دفت  الدراس  
ف  الوزارات األرداط    العاـ األردا   والتعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة عمى التخططط اإلستراتطل 

طتكوف ملتمع الدراس  مف لمطع العاممطف ف  إدارات الموارد البشرط  ف  الوزارات األرداط   
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( مفردة  166( وزارة ولاد تـ اختطار عطا  عشوا ط  بسطط   بمد عدد أفراد ا )23والبالد عدد ا )
 ( مف ملتمع الدراس .50و و طشكؿ ما اسبته )%

 ى نتائج عدة اىميا:وخمصت الدراسة ال 
ولد عالق  ارتباط إطلابط  بطف تحمطؿ وتامطـ العمؿ  وممارس  التخططط اإلستراتطل  إلدارة ت -

 الموارد البشرط  ف  الوزارات األرداط .
ولد عالق  ارتباط إطلابط  بطف تخططط الموارد البشرط   وممارس  التخططط اإلستراتطل  إلدارة ت -

 ت األرداط .الموارد البشرط  ف  الوزارا
ولد عالق  ارتباط إطلابط  بطف استاطاب الموارد البشرط   وممارس  التخططط اإلستراتطل  إلدارة ت -

 الموارد البشرط  ف  الوزارات األرداط .
إلدارة  اتستراتطل طولد عالق  ارتباط إطلابط  بطف اختطار الموارد البشرط   وممارس  التخططط  -

 أوصت الدراسة بما يمي: الموارد البشرط  ف  الوزارات األرداط .
 لمتخططط اتستراتطل  الالزم  الحدطث  التكاولولط  الوسا ؿ بكاف  األرداط  الحكومط  األلهزة تزوطد -

 .لدطد كؿ ما  و مع لمتعامؿ المااسب  البشرط  الكفاءات مع لاب إلى لاباً 
 مع التخططط لمتعامؿ وذلؾ الوزارات  ف  اإلستراتطل  بالتخططط متخاا  إدارط  وحدات إطلاد  -

 لدط . أكثر باورة اإلستراتطل 
 مف التخططط اإلستراتطل  بموضوع متخاا  بدورات الوطاط  التدرطب ومراكز اللامعات قطاـ -

 . الاحطح  العممط  باورتها بهذه قطامهـ وضماف الموضوع   ذا حوؿ المدراء وع  زطادة ألؿ

تزوطد إدارات الموارد البشرط  بالاوى المدرب  الاادرة عمى المشارك  ف  التخططط اإلستراتطل   -
 لمموارد البشرط  ف  الاطاع العاـ.

 

 مدى كفاءة نظم معمومات الموارد البشرية( بعنوان : "2008رحمة,  دراسة )المدىون و أبو
 ".في وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع غزة

طهدؼ  ذا البحث إلى التعرؼ عمى مدى كفاءة اظـ معمومات المػوارد البػشرط  فػ   
وزارات السمط  الوطاط  الفمسططاط  باطاع غزة   وأ ـ العوامؿ الت  تحد مف كفاءتها   وأثر ا عمى 
فاعمط  إدارات ش وف الموظفطف   وتادطـ بعض الماترحات الت  طمكف أف تسا ـ ف  تحسطف كفػاءة 
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وقد تـ تحدطد الاتا و بااء عمى  . عمومات الموارد البشرط   لماطاـ بمس ولطاتها بكفاءة وفاعمط اظـ م
  .استباا 

 واهًهب: ,وخهصت انذراست انى انُتبئج

وفر اظـ معمومات الموارد البشرط  المستخدم  المعمومات الخاا  بالموظؼ باسب عالط  مػف ت -
  .الدق  بالاسب  لمعظـ عااار المعمومات

ااص الكفاءة التكاولولط  واإلدارط  والتاظطمط  مف أ ـ أسباب تدا  كفاءة اظـ معمومات الموارد  -
 .البشرط 

تدا  كفاءة اظـ معمومات الموارد البشرط  مف أ ـ العوامؿ المؤثرة عمى فاعمطػ  إدارة شػ وف  -
  .الموظفطف

 وأوصت الدراسة بما يمي: 
البحث   بإطلاد الوسا ؿ الكفطم  بتحسطف كفػاءة اظـ  ضرورة ا تماـ إدارات ش وف الموظفطف محؿ -

 .معمومات الموارد البشرط    فطما طتعمؽ بدق  وسرع  ومالءم  المعمومات
 توفطر الدورات التدرطبط  الالزم  لرفع كفاءة الموظفطف العاممطف ف  إدارات ش وف الموظفطف -
التعاوف  المػوظفطف   وتػدعطـ روحضرورة توفطر العدد المااسب مف الموظفطف ف  إدارات شػ وف  -

تدعطـ  بطاهـ   وتحسطف الظروؼ البط ط  والتاظطمط  المحطط  باظـ معمومات الموارد البشرط 
  ما طختص بعالق  تبادؿ المعمومػاتالعالق  بطف إدارات ش وف الموظفطف ف  الوزارات   وذلؾ فط

 .المالءم  المطموب بمػا طكفػؿ تػوفطر المعمومات بالدق  والسرع  ودرل  
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 الدراسات االجنبية: -1
 

التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية في الجامعات "بعنوان:( sadder,2013دراسة )
 .جامعة النجاح الوطنية كحالة دراسية", الفمسطينية

 راتطل ممارس  حاطاط  مماهل  لمتخططط اتستالى تحدطد مدى ولود  الدراس   دفت
عدـ تطبطؽ  واىميا: ,وخمصت الدراسة الى النتائج .لمموارد البشرط  ف  اللامعات الفمسططاط 

أًاها ف  حاؿ  ماهلطات التخططط اتستراتطل  ف  ادارة الموارد البشرط  ف  اللامعات  فضال عف
 ولود ا كممارسات  فأًاها ت تحاؽ الاتا و المرلوة ماها بشكؿ فعاؿ  حطث أًف قسـ الموارد

طاوـ بتافطذ األًاشط  الماوط  به دوف أًف طاوـ بربطها باأل داؼ  البشرط  ف  اللامعات
 ما يمي:ب وأوصت الدراسة لملامع  ككؿ.  اتستراتطلط

 لمواله  كوسطم  الفمسططاط  ف  اللامعات البشرط  لمموارد اتستراتطل  التخططط ماهلطات تبا  -
  .فطها البشرط  والمتعما  بالموارد الفمسططاط  اللامعات تواله الت  المااعب

 تمؾ تكوف لك  وذلؾ لملامع   بالخطط اتستراتطلط  البشرط  الموارد ادارة مهاـ ربط ضرورة -
 .تحاطاها ف  اتستراتطلط  وتسا ـ اللامع  أ داؼ مع ماسلم  المهاـ

 الالاح لامع  ف  البشرط  لمموارد اتستراتطلط  الماترح لمخط  العاـ اتطار مف اتستفادة إمكااط  -
 استراتطلط  خطط إلعداد األخرى الفمسططاط  ف  اللامعات به واتسترشاد دراسط  كحال  الوطاط 
 .بها خاا 
 ".واألداء االستراتيجي التخطيط" بعنوان (Rudd & Othersدراسة )

العاممطف مف  عمى تأثطره   ومدىاألداءراتطل   و اتست التخططط بطف العالق  ضطحتو  راس الد دفت 
 إذا طتعمموا أف راءالمد عمى الضروري مف أابح اللاسطات بتعدد أاه خاا و   مختمف  لاسطات

ف  حال  تعدد الثاافات. واستخدـ الباحث  المؤسسات أداء طعززراتطل  اتست التخططط كاف ما
العاـ مااسب  عطا  مف المؤسسات الدولط  وأكدت اتا و الدراس  أف اموذج التخططط اتستراتطل 

لكؿ الثاافات  كما أظهرت أف  ااؾ عالق  بطف الثااف  والتخططط  حطث ولد البحث أف بعض 
 الاطـ الثاافط  لها تأثطرًا بسططًا عمى التخططط واتداء.

 
 



 
 
 

83 
 

 العاملة القوى "تخطٌط :بعنوان (Karen Bloor & Alan Maynard , 2003) دراسة 

 ."مقارن استعراض دولً اقتصادي نهج نحو  :الصحٌة الرعاٌة مجال فً

 دفت الدراس  لمتعرؼ عمى اثار الاظـ المختمف  لتادطـ الرعاط  الاحط  الكادط  ولتخططط 
الاحط   واستخالص الدروس مف التلارب الدولط  )أسترالطا  فراسا  ألمااطا  السوطد  الاوى العامم 

والتعرؼ عمى أاظم  تخططط الاوى العامم   تااطؼ الاظـ المالط    والمممك  المتحدة(  مف خالؿ
فطها تخططط الاوى العامم  لكؿ عاار   وربط التموطؿ وأاظم  تواطم  بالطرطا  الت  طتـ

الاحط   حتى طمكف  والمسا م  ف  تطوطر مؤشرات كفاءة وفعالط  الاوى العامم  ف  اظـ الرعاط 
 ربطها بف ات تموطؿ وتافطذ وتخططط الاوى العامم .

 اىميا: ,صت الدراسة الى نتائج عدةوخم 
المعمومات عف اشاط العاممطف ف  ملاؿ الاح   أف  ااؾ حال  لالستثمار ف  لمع واستخداـ -

كما أف الحوافز المالط   العامم   وما طاتو عاها مف اتا و قبؿ التخططط لزطادة المخزوف مف الاوى
 .تؤثر عمى عطاء كؿ مف المتخااطف

اترتااء بمستوى السوؽ واإلقالؿ مف الااص المولود طتطمب مزطلا مف وأوضحت الدراس  أف  -
 وقد أوصت الدراسة بما يمي:أاظم  الدفع لتوازف  طاكؿ الحوافز.  أفضؿ

 بفعالط . تعمؿ حالطا الاا م  العمؿ قوة أف التأكد ضرورة -
 اظـ تحسطف ف  واتستثمار المال م  غطر وات تمامات اتختالفات تفسطر مف أمكف ما التامطؿ -

 .الاحط  الرعاط  اظـ وكفاءة والمساءل  الشفافط  ف  زطادة واإلدارة المعمومات
 

 دراسة:  السياحة مجال في البشرية الموارد وتخطيط تطوير( بعنوان: Lui, 2003دراسة )
 .الشعبية الصين من حالة
 السطاح  ملاؿ ف  البشرط  الماؿ رأس بتطوطر الكفطم  السبؿ اقتراح الى الدراس   دفت  

 العاار وتطوطر تخططط أ مط  بطاف وكذلؾ  والسطاسات البشرط  لمموارد التخططط خالؿ مف
 .الماظم  أ داؼ تحاطؽ ألؿ مف البشري
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  :أىميا ,عدة نتائج لىإ الدراسة وخمصت

 طترتب فااه  استراتطل  شراك  تطوطر ف  البشرط  والموارد الماظم  أ داؼ بطف الموا م  تحاطؽ -
 .البشرط  الموارد تخططط عممط  ممارس  البشرط  الموارد ادارة ف  العاممطف عمى

 :داريالمتعمقة باإلبداع االالدراسات السابقة ثانيًا : 
 :فمسطينيةالدراسات ال .1

( بعنوان:" ممارسات القيادة االخالقية وعالقتيا بتحقيق االبداع االداري 2017دراسة )الشاعر, -
 الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة(".)دراسة ميدانية عمى 

 دفت الدراس  الى التعرؼ عمى دور ممارسات الاطادة اتخالقط  وعالقتها بتحاطؽ   
 اتبداع اتداري ف  اللامعات الفمسططاط  باطاع غزة.

استخدـ الباحث الماهو الواف  التحمطم   واستخداـ اتستباا  كأداة ر طسط  للمع البطااات    
  وكاات العطا  عشوا ط  طباط .

 وخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا:  
( بطف α ≤ 1.15ولود عالق  ارتباطط  طردط  قوط  ذات دتل  احاا ط  عاد مستوى الدتل  ) -

 واتبداع اتداري ف  اللامعات الفمسططاط .الممارسات اتخالقط  
ذات دتل  احاا ط  بطف متوسطات تادطرات أفراد عطا  الدراس  حوؿ الممارسات  عدـ ولود فروؽ -

)اللاس  العمر  المؤ ؿ العمم   داري تعزي لمتغطراتخالقط  لماطادة وعالقتها باإلبداع ات
 الدراسة بما يمي:وقد أوصت  والمسمى الوظطف   وساوات الخدم (.

ضرورة قطاـ الاطادات بالعمؿ عمى دعـ وتعزطز روح الماافس  الشرطف  لادرتها عمى استخراج  -
 .فالطاقات الكاما  لدى المرؤوسط

ات تماـ بتعزطز الممارسات اتخالقط  لدى الاادة والمس ولطف مف خالؿ التأكد عمى اعتبار ا لزءًا  -
 وترقطتهـ. فأساسطًا مف عممط  تاططـ المس ولط
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( بعنوان: "االستدامة وتعزيز البيئة االبداعية لمقطاع التقني في 2017 ,دراسة )الطمة وأخرون
 كمية فمسطين التقنية".

الرشطا  ف  الكمطات  باإلدارة دفت الدراس  الى التعرؼ عمى البط   اتبداعط  وعالقتها 
الؿ استباا  تـ الواف  التحمطم   مف ختـ استخداـ الماهو التااط  العامم  ف  قطاع غزة وقد 

 خمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا:و  .توزطعها عشوا طاً 
 .%(75.19اإلبداعط  وبوزف اسبى ) البط  ألبعاد  مرتفع   ولود درل  موافا -
اإلبداعطػػػ  حطػػػث لػػػاء ترتطبهػػػا ووزاهػػػا الاسػػػبى كالتػػػالى:  البط ػػػ ولػػػود مسػػػتوى مرتفػػػع مػػػف ملػػػاتت  -

%(  واألاػال : 74.59%(  المرواػ : )74.89%(  اإلحساس بالمشػكالت: )76.86)الطالق : 
(74.41)%. 

   دارة الرشػػػػطا  فػػػػ  الكمطػػػػات اإلبداعطػػػػ  واإل البط ػػػػ ولػػػػود عالقػػػػ  ذات دتلػػػػ  احاػػػػا ط  بػػػػطف أبعػػػػاد   -
  وأوصت الدراسة بما يمي: .غزة باطاع التااط 

اإلبداعطػ  مػف خػالؿ العمػؿ عمػى تحسػطف قػدرات الكمطػات فػى الطالقػ    البط  ضرورة تعزطز أبعاد   -
 .والمروا   واألاال   والحساسط  لممشكالت

 

 فدي اإلبدداعي السموك تنمية عمى وتأثيرىا التنظيمية الثقافة: بعنوان( 2016 السحباني) دراسة -
 .غزة بقطاع الفمسطينية الوزرات

 فػػ  اإلبػػداع  السػػموؾ تامطػػ  عمػػى التاظطمطػػ  الثاافػػ  تػػأثطر عمػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػ   ػػدفت
 اللهػات ودراسػ  التحمطمػ   الواػف  المػاهو اسػتخداـ تػـ الهػدؼ  ػذا ولتحاطؽ الفمسططاط   الوزارات
 براػامو خػالؿ مػف البطااػات وتحمطػؿ  اتسػتباا  أداة اسػتخداـ عبػر فػوؽ فمػا مػدطر ف   مف اإلشرافط 
 .الدراسػ  لهػذه الفرضػطات اػح  مػف لمتأكد التحمطؿ باتا و والخروج(  SPSS) اتحاا   التحمطؿ

 :اىميا ,عدة نتائج الى الدراسة تخمصو 
 الػػػوزارات فػػػ  اإلبػػػداع  والسػػػموؾ التاظطمطػػػ  الثاافػػػ  بػػػطف إحاػػػا ط  دتلػػػ  ذات قوطػػػ  عالقػػػ  ولػػػود -

 اإللػراءات مف التخمص ف  ضعؼ بولود إقرار مع  ( 0.863) ارتباط معامؿ حسب الفمسططاط 
 ضػعؼ وكػذلؾ  %( 56,96) اسػب  بػوزف اإلبداعطػ  األفكػار ااطالؽ تماع الت  المعادة الروتطاط 

 الاتطلػ  لػاءت حطػث المػوظفطف أداء بحسػب اإلدارطػ  المكافػيت تحدطػد كطفطػ  فػ  الػوزارات قبػؿ مف
  %(. 53.32) اسب  بوزف األخطرة المرتب  ف 
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 :يمي بما الدراسة وأوصت
بػراز اإلبػداع  والسموؾ التاظطمط  بالثااف  الوزارت ف  لممدراء والمعرف  الوع  زطادة عمى بالعمؿ -  وا 

 التػػ  الااتمػػ  والرتابػػ  الػػروتطف عػػف التخمػػ  المػػدراء وحػػث األ ػػداؼ  تحاطػػؽ عمػػى طسػػاعداف أاهمػػا
عػػػادة العمػػػؿ  فػػػ  اإلبداعطػػػ  واتبتكػػػارات األفكػػػار ااطػػػالؽ ولػػػه فػػػ  عا اػػػاً  تعتبػػػر  لاظػػػاـ الاظػػػر وا 

 عالطػ  ومهاطػ  كفػاءة بكؿ لمعمؿ الموظفطف لتحفطز معاوط  أو مادط  كاات سواءً  والحوافز المكافيت
 إلطها. تسعى الت  األ داؼ تحاطؽ ألؿ مف

( بعنوان : "الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع االداري دراسدة مقارندة 2015دراسة ) حويحي, 
 محافظات غزة". -بين الجامعات العامة والخاصة

الدراسػػػػ  التعػػػػرؼ الػػػػى عالقػػػػ  الثاافػػػػ  التاظطمطػػػػ  باإلبػػػػداع اتداري فػػػػ  اللامعػػػػات  ػػػػدفت 
الفمسططاط  العام  والخاا  بمحافظات غزة  وقد اعتمد الباحث عمى الماهو الواف  وتكوات 

بوظػا ؼ تػـ اختطػار ـ بالطرطاػ   ف( مف الموظفطف اتدارطػطف واتكػادطمطط283عطا  الدراس  مف )
 وخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا: تـ تامطـ استباا  كأداة الدراس .  و العشوا ط  الطباط 

ولػود درلػػ  مرتفعػػ  مػػف الموافاػػ  مػػف قبػػؿ أفػراد العطاػػ  عمػػى الملػػاؿ المتعمػػؽ باإلبػػداع اتداري فػػ   -
 اللامعات العام  والخاا  بمحافظات غزة.

( بػػػطف أبعػػػاد α≤0.05 )ولػػػود عالقػػػ  ارتباططػػػ  مولبػػػ  ذات دتلػػػ  إحاػػػا ط  عاػػػد مسػػػتوى دتلػػػ   -
 الثااف  التاظطمط  واتبداع اتداري ف  اللامعات العام  والخاا  بمحافظات غزة.

 وأوصت الدراسة بما يمي: 
ضػػػرورة التعػػػرؼ بشػػػكؿ أفضػػػؿ عمػػػى مطػػػوؿ المػػػوظفطف ورغبػػػاتهـ لتحسػػػطف مطػػػوؿ األداء  واسػػػتثمار  -

 الارارات.الطاقات والادرات الكاما  لدى الموظفطف بإشراكهـ ف  اتخاذ 
 تعزطز األعراؼ التاظطمط  الت  تعمؿ عمى تهط   مااخ طشلع عمى اتبداع واتبتكار. -
 تعزطز توقعات الموظفطف بتزوطد ـ بالمعمومات الالزم  لتطوطر استخداـ اتسالطب الحدطث  -
 .داع والعمؿ عمى رعاطته وتعزطزهالتزاـ اللامع  بفهـ قدرات الموظفطف اتب -
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العدداممين فددي  الددوظيفي عمددى االبددداع االداري لدددى ( بعنددوان: "أثددر الدددخل2015دراسددة )لولددو, 
 القطاع الحكومي )دراسة حالة وزارة الشئون االجتماعية في قطاع غزة"(.

 ػػػدفت الدراسػػػ  الػػػى معرفػػػ  أثػػػر الػػػدخؿ الػػػوظطف  عمػػػى اتبػػػداع اتدري فػػػ  مؤسسػػػات الاطػػػاع 
 ت الدراسة الى نتائج عدة اىميا:وخمص الحكوم   واعتمدت الدراس  الماهو الواف .

ولود عالق  طردط  ذات دتل  إحاا ط  بطف الػدخؿ الػوظطف  واتبػداع اتداري عمػى العػاممطف فػ   -
 :وأوصت الدراسة بما يمي الاطاع الحكوم .

 تمبط  حالات الموظفطف والحوافز التشلطعط  لموظفطها المبدعطف والمتمطزطف. -
 والمتمطزطفا تماـ اتدارة العمطا بتادطـ الحوافز المادط  والحوافز التشلطعط  لموظفطها المبدعطف  -

العالقة بين مستوى األداء االداري ومسدتوى االبدداع االداري  "(  بعنوان:2015دراسة )خضير, 
 ".لدى أعضاء الييئات االدارية في االندية الرياضية في الضفة الغربية

التعػػرؼ الػػى العالقػػ  بػػطف مسػػتوى اتداء اتداري ومسػػتوى اتبػػداع اتداري لػػدى   ػػدفت الدراسػػ 
 اً أعضػػاء الهط ػػات اتدارطػػ  فػػ  اتادطػػ   وتحدطػػد الفػػروؽ فػػ  مسػػتوى اتداء واتبػػداع اتداري تباعػػ

 .ي المؤ ؿ العمم  والتخاصلمتغطر 

 اىميا: ,وخمصت الدراسة الى نتائج عدة    
اتداء اتداري ألعضػػػاء الهط ػػػات اتداري ومسػػػتوى اتبػػػداع اتداري و التعػػػرؼ بػػػطف مسػػػتوى اتداء  -

لدى الهط ػات اتدارطػ  فػ  اتادطػ  الرطاضػط  فػ  الضػف  الغربطػ   حطػث واػمت الاسػب  لالسػتلاب  و 
 %( 71.23كاف متوسطا )

=( بػػػطف 0.05لػػػ  اتحاػػػا ط  )تولػػػود عالقػػػ  ارتباططػػػ  اطلابطػػػ  دالػػػ  احاػػػا طا عاػػػد مسػػػتوى الد -
 : وأوصت الدراسة بما يميمستوى اتداء اتداري واتبداع اتداري. 

ضػػرورة حػػث اللهػػات ذات العالقػػ  بعمػػؿ تكثطػػؼ الػػدورات التدرطبطػػ  لمهط ػػات اتدارطػػ  بهػػدؼ رفػػع  -
مسػػتوى اتداء اتداري باسػػتمرار وضػػرورة تشػػلطع اتبػػداع اتداري لػػدى أعضػػاء الهط ػػات اتدارطػػ  

 ط .ف  اتادط  الرطاض
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 باإلبدداع اإلداري لددى مدديري المددارس يابعنوان: "إدارة التغيير وعالقت (2012, شقورة) راسةد
  ين".ممة نظر المعيفي محافظات غزة من وجالثانوية 
  فػ  محافظػ  غػػزة اوطػػالمػدارس الثا ي  مػدطر سػػدرلػ  ممار الػى  رؼالتعػػ ى  إلػراسػدفت الد ػ

ولتحاطػػػػؽ أ ػػػػداؼ   المعممػػػػطفاظػػػػر  ولهػػػػ  فمػػػػ ريباإلبػػػػداع اإلدا وعالقتهػػػػا التغططػػػػر إدارة سػػػػالطبأل
تػػػـ اختطػػػار العطاػػػ  بطرطاػػػ  العطاػػػ  العشػػػوا ط    مطمػػػاػػػف  التحو ال وهالمػػػاالدراسػػػ  اسػػػتخدـ الباحػػػث 

 وخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا: الطباط .
ات غػػزة لطػػد أف مسػػتوى تػػوفر مهػػارات اتبػػداع اتداري لػػدى مػػدطري المػػدارس الثااوطػػ  فػػ  محافظػػ -

حطث لاء ملاؿ اتحتفاظ باتتلاه  أوًت طمطه ملاؿ الطالق  ثـ المخاطرة والتحدي والتحمطؿ والربط 
 والمروا  واتاال  واخطرا الحساسط  لممشكالت.

 ولود عالق  ارتباطط  مولب  بطف لمطع أسالطب ادارة التغططر وبطف لمطع مهارات اتبداع اتداري. -
 يمي:وأوصت الدراسة بما 

ضػػرورة ات تمػػاـ بتامطػػ  مهػػارات اتبػػداع اتداري لػػدى المػػدراء حتػػى طتمكاػػوا مػػف تطبطػػؽ التغططػػر  -
 واستخالص أفضؿ الاتا و ف  العممط  التعمطمط .

 

 ا باإلبددداع اإلداري لدددى مددديرييددبعنددوان: "الثقافددة التنظيميددة وعالقت( 2010, ينىدد أبددو)اسددة ر د
 ين".ممة نظر المعيوجس الثانوية في محافظات غزة من المدار 

طػػػ  فػػػ  و ا دة فػػػ  المػػػدارس الثااسػػػامػػػط الثاافػػػ  التاظطمطػػػ  ال  إلػػػ متعػػػرؼل راسػػػ دفت الد ػػػ
 لإلبػػػداعطػػػ  و المػػػدارس الثاا ي  مػػػدطر سػػػدرلػػػ  ممار و   عممػػػطف  اظػػػر المهػػػلو  فمػػػ محافظػػػات غػػػزة

 لإلبػػداع سػػتهـدرلػػ  ممار  فقػػ  بػػطالالع ممػػطف  وكػػذلؾ الكشػػؼ عػػف المع اظػػر ولهػػ  فمػػ ياإلدار 
و هالباحثػ  المػا اسػتخدمت راسػ الد ػداؼ أ اطػؽلتحو ا دة  سػال امط الثااف  التاظطمطػ وبطف  ياإلدار 

 وتـ اختطار العطا  بطرطا  عشوا ط  طباط .   مطماف  التحو ال

 ىميا:, أوخمصت الدراسة الى نتائج عدة
الكمطػػ  لماطػػاس ولػػود عالقػػ  ارتباططػػ  مولبػػ  بػػطف لمطػػع أبعػػاد ماطػػاس الثاافػػ  التاظطمطػػ  والدرلػػ   -

اتبداع اتداري عدا بعد ثاافػ  الاػوة لػـ طظهػر ارتباطػا داًت بطاػه وبػطف كػؿ مػف المرواػ  والحساسػط  
 %(.77.35وقبوؿ المخاطرة وكاف الوزف الاسب  لالستباا  ) تلممشكال
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أظهرت الدراسػ  عػدـ ولػود فػروؽ ذات دتلػ  احاػا ط  بػطف متوسػطات تاػدطرات المعممػطف لدرلػ    -
مػػدطر ـ لإلبػػداع اتداري تعػػزى لمتغطػػر اللػػاس  كمػػا بطاػػت الدراسػػ  ترتطػػب الملػػاتت كمػػا  ممارسػػ 

الحساسػط   -اتاػال  -قبػوؿ المخػاطرة -الطالقػ  -التحمطػؿ والػربط -طم : )قدرة اتحتفاظ باتتلاه
 لممشكالت(. 

 الدراسات العربية: -2

  لددى القدادة التربدويين فدي  االبتكاريدةمسداىمة السدمات ( بعندوان: "2017دراسة )الشدبول,     
 األردن".في  اإلداري اإلبداعمديريات التربية والتعميم اتجاه 

لػدى الاػادة التربػوططف فػ  مػدطرطات  اتبتكارطػ  دفت الدراس  التعرؼ إلى مسا م  السمات 
قطػػػاس سػػػم  تحمػػػؿ المسػػػؤولط    خػػػالؿ  مػػػف األردففػػػ   اإلبػػػداع اإلداريالتربطػػػ  والتعمػػػطـ اتلػػػاه 
كػأداة  اتسػتباا . وقد اسػتخدمت الباحثػ  اآلخرطفوالتوااؿ مع  اتتااؿوسم  التعاوف  وسم  

 .واعتمدت عمى الماهو الواف  التحمطم  ف  تفسطر الاتا و لدراستها؛
 :اىميا عدة نتائج الى الدراسة وخمصت   

 .تحمؿ المسؤولط  بدرل  متوسط اءت متوسطات إلابات الاادة التربوططف عمى بعد ل -
  بػػطف اسػتلابات أفػػراد العطاػ   فطمػػا طتاػػؿلػ  الدتإحاػػا ط  عاػد مسػػتوى  دتلػ تولػد فػػروؽ ذات  ت -

 اإلداري. اإلبداعلدى الاادة التربوططف اتلاه  اتبتكارط بمسا م  السمات 

 وأوصت الدراسة بما يمي:   
لػػدى الاػػادة التربػػوططف مػػف خػػالؿ الػػاظـ والبػػرامو العمػػؿ عمػػى اسػػتمرار توظطػػؼ السػػمات اتبتكارطػػ   -

 وترلمتها ف  سموكهـ الطوم .
وضػػع خطػػ  مسػػتابمط  محػػددة المعػػالـ لمكشػػؼ عػػف المبػػدعطف مػػف الاػػادة التربػػوططف وتػػدرطبهـ بغطػػ   -

 الواوؿ الى قطادات ادارط  مبدع .
 ع اتداريف  الواوؿ لإلبدا  ضرورة ادارؾ الاادة التربوططف أل مط  السمات اتبتكارط -
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( بعندوان: "عناصدر االبدداع االداري لددى قيدادات الكميدات فدي جامعدة 2016دراسة )ابن زرعدة, 
 االميرة نورة بنت عبد الرحمن".

 دفت الدراس  الى التعرؼ عمى عااار اتبداع اتداري  ف  ضوء اتتلا ات الحدطث "         
عمػى مػدى تػوافر عاااػر اتبػداع اتداري لػدى قطػادات الكمطػات فػ  اللامعػ   وبمػد عػدد  تعرؼوال

   ور طس  قسـ   واستخدمت الباحث  الماهو الواف .ه( بطف عمطد ووكطم118افراد العطا  )
  ىميا:, أوخمصت الدراسة الى نتائج عدة

الكمطػػات  وأف اكثر ػػا تػػوافرا  ػػو لمطػػع عاااػػر اتبػػداع اتداري متػػوافرة بدرلػػ  عالطػػ  لػػدى قطػػادات 
عااػػر قبػػوؿ المخػػاطرة  حطػػث كااػػت درلػػ  التػػوافر عالطػػ  لػػدًا مػػف ولهػػ  اظػػر قطػػادات الكمطػػات  

 بطاما أقمها توافرًا  و عاار الخروج عف المألوؼ.
ولود فروؽ ذات دتل  احاا ط  فػ  درلػ  اتبػداع لػدى قطػادات الكمطػات فػ  اتاػال   والطالقػ   

لممشكالت  والخروج عف المألوؼ تعود لاوع الكمط  ولـ طكف  ااؾ فروؽ لتؾ العااار والحساسط  
تعػػود تخػػتالؼ الدرلػػ  العممطػػ  باسػػتثااء عااػػر الطالقػػ   فاػػد كااػػت  اػػاؾ فػػروؽ تعػػود لاػػالح 

 الدرل  العممط  ألفراد العطا   وذلؾ لاالح مف  ـ برتب  )استاذ/أستاذ مشارؾ(.
   حاػػا ط  لػػدى قطػػادات الكمطػػات فػػ  المرواػػ  الذ اطػػ  والتركطػػز  وعػػدـ عػػدـ ولػػود فػػروؽ ذات دتلػػ  ا

 التشتت  وقبوؿ المخاطرة  والادرة عمى التحمطؿ والربط تعود تختالؼ اوع كمط  افراد العطا .
 وأوات الدراس  بما طم :  

ي لػػدى ضػػرورة ا تمػػاـ الاطػػادات العمطػػا فػػ  اللامعػػ   واتسػػتفادة مػػف تػػوافر عاااػػر اتبػػداع اتدار 
 قطادات الكمطات  وتسخطر ا ودعمها لاالح الاهوض بالعممط  التعمطمط  وتطوطر الكمطات.

تستفادة مف تمطز قطادات الكمطات العممط  ف  بعض العااار  وعاد ورش عمؿ  ودورات تدرطبط  ا
 ف.لاطادات كمطات الحالط   والاطادات المستابمط  لتامط  عااار اتبداع اتداري لدى المهاطط

عف تاعضػػػاء  ط ػػػ  التػػػدرطس بشػػػكؿ عػػػاـ خااػػػ  ممػػػف طتمػػػ تامطػػػ  عاااػػػر اتبػػػداع اتداري لػػػدى 
 بسمات قطادط  لتامط  عااار اتبداع اتداري لدطهـ. 
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االدارة االبداعية لدى مدديري المرحمدة الثانويدة بمديندة مكدة "بعنوان:  (2014, المحياني)دراسة 
 ."من وجية نظرىم, السعوديةوعالقتيا بالتنمية المينية لممعممين 

 ػػػدفت الدراسػػػ  لمتعػػػرؼ عمػػػى عالقػػػ  اتدارة اتبداعطػػػ  بالتامطػػػ  المهاطػػػ  لمعممػػػ  المرحمػػػ  
الثااوط  بمدطا  مك   وتااولت اتدارة اتبداعط  مف خالؿ سبع  أبعاد    : اتاال   المروا   

اسػط  لممشػكالت  واسػتخدـ الطالق   المخاطرة  والربط والتحمطؿ  والخػروج عػف المػألوؼ  والحس
سػتباا  أداة ات  وتػـ تاػمطـ اً ( معممػ400الباحث الماهو الواف   وتكوات عطا  الدراس  مف )

 مدراس .ل
 وخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا: 
 %(.71.20تتوفر اتدارة اتبداعط  ف  مدارس مك  المكرم  بمستوى كبطر بوزف اسب  )  -
 أبعاد التامط  المهاط  لممعممطف وممارس  اتدارة اتبداعط  لممدطرطف.تولد عالق  مولب  بطف   -
عػزي ة اتبداعط  تُ تلابات المعممطف لممارس  اتدار   اسلدر  دتل  إحاا ط  ت تولد فروؽ ذات  -

 وأوصت الدراسة بما يمي: الى المؤ ؿ العمم  أو الخبرة.

 اتبداعط .ات تماـ بشكؿ أكبر باألبعاد المختمف  لإلدارة  -
ضػػرورة إخضػػاع لمطػػػع المعممػػطف فػػػ  المدرسػػ  بغػػض الاظػػػر عػػف مػػػؤ التهـ العممػػ   أو عػػػدد  -

 كطفط  ممارس  اتدارة اتبداعط .لدورات تدرطبط  وتولطهط  إلرشاد ـ ب ساوات خبرتهـ
 

 منسدوبي لددى اإلداري باإلبدداع وعالقتدو التنظيميدة "المنداخ :( بعندوان2014دراسدة )حاضدر, 
 .الشرقية" بالمنطقة المدني الدفاعمديرية 

 بالماطاػ  المدا  الدفاع مدطرط  ف  التاظطم  المااخ خاا ص تحدطد إلى الدراس   دفت
 األسػموب الواػف  مػاهو الباحػث اسػتخدـ الدراسػ  كػأداة اتسػتباا  الدراسػ  الشػرقط   اسػتخدمت
 لمطػع مػف والمكواػ  الدراسػ  عطاػ  اختطػار فػ  الشػامؿ المسػح طرطاػ  الباحػث والتحمطم   واستخدـ

 ولمعاللػ  شػخص  ((195عػدد ا بمػد والتػ  الشػرقط  بالماطاػ  المػدا  مدطرطػ  الػدفاع ماسػوب 
 :وخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىمياSPSS), )اتحاا   التحمطؿ براامو استخداـ تـ البطااات

 (3.55) أبعػاده لمطػع عمػى اإللابػات متوسػط بمػد حطػث متوسػط  بدرلػ  التاظطمػ  الماػاخ تػوفر  -
 . (3.21)اإللابات متوسط بمد متوسط  بدرل  اإلداري اإلبداع وتوفر
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الػدفاع  مدطرطػ  ماسػوب  لػدى اإلداري واإلبػداع التاظطمػ  الماػاخ خاػا ص بػطف عالقػ  ولػود  -
 :وأوصت الدراسة بما يمي  .الشرقط  بالماطا  المدا 

المهػاـ  واقػع مػف الشػرقط  بالماطاػ  المػدا  الػدفاع مدطرطػ  فػ  إدارطػ  وظطفػ  كػؿ تواػطؼ إعػادة   -
 .األداء لاطاس لدطدة معاططر لوضع وذلؾ بها تاوـ الت  الحاطاط 

تحاطػؽ  عمػى تهاراقػد تعزطػز مػف لتػتمكف وذلػؾ بالمرواػ  تتسػـ لممدطرطػ  التاظطمطػ  الهطاكػؿ تطػوطر -
 اتستراتطلط . أ دافها

 لددى اإلداري اإلبدداع ومسدتوى التنظيمدي المناخ بين العالقة" :( بعنوان2014دراسة ) بنورة, 
 ."فمسطين في الرياضية األندية اإلداريين في

 اإلبػداع ومسػتوى التاظطمػ  الماػاخ بػطف العالقػ  بػطف العالقػ  عمػى التعرؼ إلى الدراس   دفت
كػأداة  اتسػتباا  الدراسػ  اسػتخدمت  فمسػططف فػ  الرطاضػط  األادطػ  فػ  اإلدارطػطف اإلداري لػدى

 فػ  الشػامؿ المسػح طرطاػ  وكػذلؾ والتحمطمػ   الواػف  األسػموب مػاهو الباحػث اسػتخدـ راسػ لمد
 وخمصت الدراسة الى نتائج اىميا: .اختطار عطا 

  .اإلداري اإلبداع ومستوى التاظطم  المااخ بطف إطلابط  ارتباطط  عالق  ولود  -
 لتحاطؽ التغططر ف  المسا م  عمى اإلدارط  الهط ات أعضاء تشلطع ضرورةالى: وأوصت الدراسة 

 خطػط باػاء فػ  المشػارك  عمػى اإلدارطػ  الهط ػات أعضػاء تشػلطع ضػرورةو  األادط  ورؤطته أ داؼ
 .واستراتطلطاته الاادي

 

 االبداع اإلداري في التطوير التنظيمي". عناصر ( بعنوان: "أثر تطبيق2013دراسة )عوض, 
 ػػػػػػدفت الدراسػػػػػػ  إلػػػػػػى  معرفػػػػػػ  أثػػػػػػر اإلبػػػػػػداع اإلداري فػػػػػػ  التطػػػػػػوطر التاظطمػػػػػػ  لمؤسسػػػػػػات       

واقػػػع اإلبػػػداع اإلداري فػػػ  مؤسسػػػات اتتاػػػاتت  التعػػػرؼ إلػػػىاتتاػػػاتت الخموطػػػ  فػػػ  لباػػػاف و 
والتعػػػػػرؼ عمػػػػػى مػػػػػدى تػػػػػأثطر عاااػػػػػر اتبػػػػػداع اإلداري فػػػػػ  التطػػػػػوطر التاظطمػػػػػ  فػػػػػ  مؤسسػػػػػات 

  ة الى نتائج عدة اىميا:وخمصت الدراس اتتااتت.
   ف   ت طزاؿ مفهوـ اتبداع اإلداري وتسطما الكتابات العربط   وعمى الرغـ مف كثرتها محاورًا  -

 التامطدي  ولـ طأخذ بعده اتستراتطل  التطبطؽ عمى الاحو المااسب. إطاره
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  اتتاػػاتت بشػػكؿ كبطػػرتاحاػػر أ ػػـ عاااػػر اإلبػػداع اإلداري فػػ  الماظمػػات  وماهػػا مؤسسػػات   -
  لممشػػكالت األاػػال   والطالقػػ   والمرواػػ   والمخػػاطرة  والاػدرة عمػػى التحمطػػؿ  والحساسػػط   بعاااػر

 والخروج عف المألوؼ.
 ما يمي : بوأوصت الدراسة  
زطػػادة ات تمػػاـ بػػإلراء الدراسػػات الخااػػ  بأسػػالطب تطػػوطر األعمػػاؿ بمؤسسػػات اتتاػػاتت  لمػػا  -

 اب  ف  اإلبداع.مف تأثطر إطل لذلؾ
زطػػادة ات تمػػاـ بػػإلراء الدراسػػات الخااػػ  بأسػػالطب تطػػوطر األعمػػاؿ بمؤسسػػات اتتاػػاتت  لمػػا  -

 مف تأثطر إطلاب  ف  اإلبداع لذلؾ
 .المبدعطف بهؤتء المختمف  اإلدارات وتغذط  اتتااتت باطاع معمؿل المبدعطف ستاطابا -
المخػػاطرة بالعمػػؿ خوفػػًا مػػف اإلخفاقػػات  لمػػا لهػػذا عػػدـ التػػردد بتطبطػػؽ األسػػالطب اللدطػػدة وتحمػػؿ  -

 مف تأثطر إطلاب  ف  اإلبداع. مف أ مط  بالغ  ف  اإلبداع األمر
 

" دراسددة المددوظفينبددداع إاالداري فددي  التمكددينبعنددوان: " أثددر   ( 2011 ,فددالق ونافمددة)دراسددة 
 األردنية.( االتصاالت Orange) حالة لمجموعة
تااولػت  مكػطف اإلداري فػ  إبػداع المػوظفطفمػدى تػأثطر الت إلػى الدراسػ  إلػى التعػرؼ  دفت

المفػػػا طـ الاظرطػػػ  المتاػػػم  بمفهػػػوم  التمكػػػطف اإلداري واإلبػػػداع اإلداري  حطػػػث قامػػػت الدراسػػػ  
بػالتعرؼ عمػػى درلػ  التمكػػطف اإلداري مػف خػػالؿ قطػػاس مسػتوى أبعػػاد التمكػطف اإلداري وأثػػر ذلػػؾ 

( مفػػػردة مػػػف الهط ػػػ  اإلدارطػػػ  فػػػ   82الدراسػػػ  مػػػف )  فػػػ  ابػػػداع المػػػوظفطف  حطػػػث تكواػػػت عطاػػػ 
 ىميا:, أعدةوخمصت الدراسة الى نتائج  .شرك ال

 .الاسبط  أل مطتهاوفاًا  ترتطبهاحطث تـ   أف عااار اإلبداع اإلداري الت  تـ دراستها مرتفع  اسبطاً  -
اإلداري فػػػػ  مسػػػػتوى اإلبػػػػداع اإلداري الػػػػذي طشػػػػعر بػػػػه  لمتمكػػػػطف إحاػػػػا ط ولػػػػود أثػػػػر ذي دتلػػػػ   -

  .الموظفطف
 وأوصت الدراسة بما يمي:  

مبػػػػدأ  تفعطػػػػؿمثػػػػؿ  األرداطػػػػ  اتتاػػػػاتتلػػػػدى إدارة ملموعػػػػ   الحدطثػػػػ  اإلدارطػػػػ  المفػػػػا طـ تطبطػػػػؽ  -
 وااع الارار اإلداري بما طشلع اإلبداع.  فرؽ العمؿ والعمؿ اللماع  وتشكطؿالمشارك  

 ف  اتخاذ الارارات. المرؤوسطفالسمط  ومشارك   وتفوطض الالمركزط العمؿ عمى إتباع  -
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 الحدطثػػػػ  التكاولولطػػػػا اسػػػػتطعابلػػػػدطها عمػػػػى  العػػػػاممطف بتػػػػدرطبضػػػػرورة ا تمػػػػاـ إدارات الملموعػػػػ    -
 إبداعاتهـ. لزطادةمتخاا   تدرطبط اتتااؿ المتطورة مف خالؿ إلحاقهـ بدورات  وتااطات

وأف تتااسػب الحػػوافز المعطػػاة  لممػػوظفطف والمعاوطػ  المادطػػ اظػػاـ فعػاؿ لمحػػوافز  العمػؿ عمػػى وضػع -
 ف تادـ ف  وقتها المااسب.ألعمؿ و مع اللهد المبذوؿ واف ترتبط بمعدتت األداء واإلبداع ف  ا

 

عمى  بالتطبيق التنظيميعمى االبداع  الوظيفي التمكين"أثر  :( بعنوان 2011 ,أحمد) دراسة
 "السعودية العربيةبالمممكة  بةياإلداري بجامعة ط بالجياز  العاممين

وأثػره عمػى اإلبػداع   الػوظطف  التمكػطفمفهوـ وأبعاد  وتحمطؿ تشخطصالدراس  إلى   دفت
 فتمكػػطوذلػػؾ مػػف مػػدخؿ أف  بػػ  طباللهػػاز اإلداري بلامعػػ  ط العػػاممطف عمػػى بػػالتطبطؽ التاظطمػػ 
 لتحدطػد دراسػ ال و ػدفت كمػا  البشػرط ملاؿ إدارة الموارد  ف  الحدطث  األسالطبأحد  عدطُ  العاممطف
 .ططب  لامع  ف  لمعاممطف التاظطم  واتبداع التمكطف عممط  أبعاد بطف قوة العالق  وتواطؼ

 :وخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا
 الوظطف  التمكطف عممط  اخضاع خالؿ مف طتأتى أف طمكف التاظطم  اتبداع بمستوى تااءر ات أف

 والفعالطػ    العمػؿ أ مطػ ( التمكػطف أبعػاد وتحمطػؿ تشػخطص أف كمػا  والتحمطػؿ لمدراسػ  لمعػاممطف
 تحسػطف اإلدارة بهػا تسػتططع التػ  الهامػ  الوسػا ؿ أحػد  ػ  )والتػأثطر  اتختطػاروحرطػ    الذاتطػ 
 بها. لمعاممطف التاظطم  اتبداع مستوى

 ثػـ اتختطػار حرطػ  طمطهػا  التاظطمػ  اتبداع عمى تأثطراً  التمكطف أبعاد أكثر    الذاتط  الفعالط  أف
 وأوات الدراس  ال  ما طم :  .التأثطر وأخطرا معاى العمؿ

 .لهود مف طبذلواه لـ وتادطر ـ قدراتهـ ف  الثا  بإظهار لمعاممطف المعاوي الدعـ تادطـ  -
 طػدعـ ممػا أفضػؿ  بطرطاػ  ات ػداؼ تحاطػؽ عمػى طسػاعد ـ بمػا وتػولطههـ لهػـ المسػاادة تاػدطـ -

 .اتبداع درلات أعمى تحاطؽ عمى طاعكس مما الذاتط  بفاعمطتهـشعور ـ  
 

 تطبيقية عمى دراسة  اإلبداع اإلداري وأثره عمى األداء الوظيفي( بعنوان: " 2010دراسة )جبر, 
 ".مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

عمى مستوى اإلبداع اإلداري وأثره عمى مستوى األداء الوظطف   إلى التعرؼ الدراس  دفت  ذه 
 .المدارس ف  وكال  الغوث الدولط  راءمد لدى
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 اتردالشامؿ لكؿ مف حمدطر مدرس  واستخدـ الباحث المس( 802)س  مف اكوف ملتمع الدر طوقد 
 وخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا: .س راملتمع الد

 .مرتفعا طعتبر المدارس ءار مد لدى اإلداري اإلبداع مستوى أف -
 المدارس ءرامد لدى الوظطف  األداء وبطف اإلداري اإلبداع مستوى بطف طردط  عالق  لودو  -
 الغػوث وكالػ  فػ  التعمػطـ براػامو لػدى اإلداري اإلبػداع ماومػات فػ  الااػور أولػه ضبعػ ولػود -

 سة بما يمي:االدر  أوصتو  .الدولط 
ت االمػػػػدارس بحطػػػػث تتضػػػػمف تمػػػػؾ الػػػػاظـ ماػػػػاططس لماػػػػدر  طرير اظػػػػاـ اختطػػػػار مػػػػد ضػػػػرورة تحػػػػدطث  -

 .المتادمطف لوظطف  مدطر مدرس    والسمات اإلبداعط  لدى
طكػػوف اإلبػػداع اإلداري احػػد عاااػػره  ء المػػدارس بحطػػثراتطػػوطر اظػػاـ تاطػػطـ األداء الػػوظطف  لمػػد  -

 .المهم 
المدرسػػػػط  مػػػػف  فاعمػػػػ  لمكشػػػػؼ عػػػػف المبػػػػدعطف والمو ػػػػوبطف فػػػػ  ملػػػػاؿ اإلدارة اسػػػػتراتطلط تطػػػػوطر  -

 طف المعمم

  وعالقتددو بدداألداء الددوظيفي لمددديري القطدداع بددداع االداري اال" ( بعنددوان:2009دراسددة ) العجمددة, 
 .العام "دراسة تطبيقية عمى المديرين العاممين بوزارات قطاع غزة"

مػدى تػوفر الاػدرات اإلبداعطػ  لػدى المػدطرطف العػاممطف بػوزارات   دفت الدراس  التعرؼ إلػى
ف ملتمع الدراس  مػف تكوً دت الدراس  عمى الماهو الواف    و قطاع غزة وعالقتها بأدا هـ. اعتم

تػػـ ( مػػدطرًا  1235( وعػػدد ـ )A4,A,B,Cالمػػدطرطف العػػاممطف بػػوزارات قطػػاع غػػزة مػػف الػػدرلات )
وقد تـ تامطـ استباا  الدراس  كوسطم  للمع   ردة مف الملتمع( مف370اخذ عطا  طباط  قوامها )

 ىميا:أ ,وخمصت الدراسة الى نتائج عدة البطااات الالزم .
تتػػوفر لػػػدى المػػػدطرطف العػػػاممطف بػػػوزارات قطػػػاع غػػزة لمطػػػع الاػػػدرات الممطػػػزة لمشخاػػػط  المبدعػػػ   -

 بدرل  عالط .
 .متفاوت  ف  توفطر المااخ اإلبداع المتغطرات التاظطمط  قطد الدراس  تسا ـ بدرلات  -
 والػوزارة  عممط  تاوطـ األداء بوزارات قطاع غػزة ت تػتـ بشػكؿ اػحطح وفعػاؿ بمػا طخػدـ الموظػؼ -

  معًا.
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 ما يمي:بوأوصت الدراسة 
 إاشاء إدارة حاضا  لإلبداع أو إاشاء ما طسمى )باؾ األفكار(. -
 وضع استراتطلط  مباط  عمى معاططر دقطا  لمكشؼ عف المبدعطف والمو وبطف.   -
 العمؿ عمى إتباع الالمركزط  وتفوطض السمط  ومشارك  المرؤوسطف ف  اتخاذ الارارات.  -
تفعطػػؿ اظػػاـ الحػػوافز عمػػى أسػػس ومعػػاططر مهاطػػ  تتضػػمف التمطػػز واإلبػػداع فػػ  األداء ومكافػػأة  -

 .المبدعطف
 ة عمدددى منظمددداتسدددة ميدانيدددراد, "القيدددادة واإلبدددداع بعندددوان: (2008,يخ ونخدددرونالشددد) دراسددة

 .االتصاالت في اليمن"
الػػػدور الػػػذي تمعبػػػه الاطػػػادة اإلدارطػػػ  فػػػ  تحفطػػػز اإلبػػػداع  إلػػػىإلػػػى التعػػػرؼ  راسػػػ  ػػػدفت الد

 اتتااتت ف  اللمهورط  الطماط .لدى العاممطف ف  قطاع  وتامطته
 :اىميا عدة نتائج الى الدراسة وخمصت

الاطادطػ   تا االؾ ممارس  متوسط  مف قبؿ اإلدارة ف  ماظمات اتتااتت الطماط  لدعـ الممارسػ -
المػػػػػوارد  و ػػػػى تحدطػػػػد ووضػػػػوح األ ػػػػداؼ والتمكػػػػطف واتتاػػػػاؿ الفعػػػػاؿ وتػػػػوفطر لإلبػػػػداعالداعمػػػػ  
 ف  حطف كاات  ااؾ ممارس  ضعطف  لكؿ مف الحوافز والمكافيت.  والتدرطب

وبػطف  مػف لهػ  لإلبػداعولد عالق  اطلابط  ذات دتل  إحاا ط  بطف الممارسات الاطادطػ  الداعمػ  ت -
 .اإلبداع مف له  أخرى

 سة بما يمي:االدر  أوصت
تمؾ  العمؿ عمى تحسطف المااخ العاـ ف  الماظمات مف خالؿ الممارس  الفاعم  مف قبؿ الاطادة -

وتمكطاهـ ومشاركتهـ ف  الممارسات  ط العاممطفامف خالؿ ااخر   الممارسات الت  تشلع اإلبداع
والخالؽ ومف خالؿ تولطد أفكار لدطدة  مف خالؿ العاؼ الذ ا  والتفكطر المبدعو اإلبداعط  

 ف  اهو اإلبداع. رارتحفز ـ عمى اتستم وماحهـ الحوافز والمكافيت المادط  وغطر المادط  الت 
 رة عمى بث روح اإلبداع لدى العاممطف.ات تماـ باستاطاب الكفاءات الاطادط  الااد -
 .ط ر تفعطؿ وحدات البحث والتطوطر وتوفطر الموارد الالزم  وخاا  الموارد البش -
 ذه  أبعاد متام  بأبعاد راس سات أكادطمط  ف  ملاؿ الاطادة واإلبداع ودادر  راء العمؿ عمى إل  -

المبدعطف والاادة  ةادطف أداء الا  بات مااراراسمثؿ المااخ التاظطم  وعالقته باإلبداع ود راس الد
 غطر المبدعطف.
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 بعنوان: "اإلبداع اإلداري ومعوقاتو في األمن العام بمدينة الرياض" (2007 دراسة )القحطاني,
 وتحدطد ض  إلى التعرؼ عمى لوااب اإلبداع اإلداري ف  األمف العاـ بمدطا  الرطاراس دفت الد

 والشخاط  الت  تحدد مف عممط  اإلبداع اإلداري و دفت كذلؾ إلىالمعوقات البط ط  والتاظطمط  
 التعرؼ عمى مدى اتختالؼ الحااؿ ف  ولهات اظر المبحوثطف احو لوااب اإلبداع اإلداري

 تهـ الشخاط  والوظطفط .اباختالؼ متغطر 
 ىميا:, أوخمصت الدراسة الى نتائج عدة 

العمػػؿ  فػػ  األمػػف العػػاـ زطػػادة معػػدتت ضػػغوط د مػػف اإلبػػداع اإلداريحػػمػػف أ ػػـ المعوقػػات التػػ  ت -
 وااص اإلمكااات المادط  والحوافز الالزم  لتشلطع اإلبداع واتبتكار.

باسػػتخداـ  ت األمػف العػػاـرامػف السػػبؿ المهمػ  لتفعطػػؿ اإلبػػداع اإلداري بػاألمف العػػاـ تطػػوطر إداو 
وتهط ػ  الماػاخ  الحوافز المعاوط  المااسب  لممبػدعطف والمتمطػزطف مثؿ ؿالتااطات الحدطث  ف  العم

 سة بما يمي:اوأوصت الدر  .لإلبداعالتاظطم  المال ـ 
ح واتبتكار والت  تعتمد عمى ثااف  تاظطمط  مرا  تتط لإلبداعتهط   البط   التاظطمط  الداعم    -

 وطـ السمط  واستبعاد غطرار وحؿ المشكالت وتراذ الااالفرا  لمشارك  العاممطف ف  اتخ
 الضروري مف خطوات العمؿ.

تادطـ  وضع اظاـ حوافز لممتفوقطف والمبدعطف ف  العمؿ اإلداري باألمف العاـ مع العمؿ عمى  -
 ت التفكطر اإلبداع .امو تدرطبط  لتامط  مهار راب
شركتي  بعنوان: " العالقة بين الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري في  (2003 رايرة,الص)سة ادر 

 البوتاس والفوسفات المساىمتين العامتين األردنية"
س  إلى إطلاد العالق  بطف الثااف  التاظطمط  واإلبداع اإلداري ف  الشركات ا دفت الدر 

ر التوافؽ بطف الثااف  وأبعاد ا األرداط  كما بحثت ف  ااعكاسات  ذه العالق  عمى مادا الاااعط 
ت اإلبداع حؿ المشكالت واتخاذ رامستاؿ واإلبداع وأبعاده كمتغطر تابع. وتمثمت متغط كمتغطر

  وسع  اتتااتت وتشلطع اإلبداع. والتغططر وروح الملازف  رارالا
 عدة اىميا: نتائج الى الدراسة وخمصت

 قتها.راوع المؤسسطف والاادة فطها فضال عف عمر اتختمؼ ثااف  المؤسس  حسب طبطعتها ودور  -
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التطوطر  ذلؾ سطؤدي إلى تاادمها فه  تاشد ف  إإذ   ت تباى ماظم  عمى ثااف  لفترة طوطم  لداً  -  
 والتغططر وخاواا ف  ملاؿ عممطاتها.

 طعد موضوع اإلبداع الشغؿ الشاغؿ لمماظمات مف ألؿ الاحها وتمطز ا.  -
الفرعط  رات بدرل  اكبر مف باط  المتغط اً مشكالت كاف واضحمتغطر التغططر والادرة عمى حؿ ال  -

 بما يمي: راسةوقد أوصت الد اع اإلداري.بداإل
  قطاس ثاافتها أو امطها الثااف  الذي طتالءـ مع  ضرورة ات تماـ بثااف  الماظمات ومحاول  -

 أو مهم  إذ تدعـ اإلبداع عمى عكس ثااف  الادوةاإلبداع فطما إذا كاف ثااف  دور  متغطر
 والشخاط  الت  تامؿ مف اإلبداع .

 محاول  اإللماـ وات تماـ بمفهوـ ثااف  الماظمات وأ مطتها وخاا اها وكطفط  تأثطر ا عمى -
 .وفعالطتها الماظمات تمؾ احال

 

"عالق  اتاماط الاطادط  بمستوى اإلبداع اإلداري  دراس  مسحط   :( بعاواف2003دراس  )الشاحاء 
 ".عمى العاممطف ف  المدطرط  العام  لملوازات بالرطاض

 الرطاض  ف لملواز  العام  المدطرط  فا دة الس  الاطادطاط األامى عمرؼ التعى إل راس تهدؼ الد
 طفب  العالقد تحدطى وال  المدطرط  فاع اإلداري اإلبدتوى مسد تحدطى إلذلؾ كؼ وتهد

  األاماط الاطادط  ومستوى اإلبداع اإلداري لدى العاممطف.
  ىميا:أ ,وخمصت الدراسة الى نتائج عدة

 .تمارس عااار اإلبداع اإلداري بدرل  متوسط  ف  المدطرط 
تولد عالق  ارتباطط  مولب  بطف األاماط الاطادط  ومستوى اإلبداع اإلداري بالمدطرط  العام  

 لملوازات.
  ت تولد فروؽ ذات دتل  إحاا ط  ف  مستوى اإلبداع اإلداري والخاا ص الشخاط    -

 لمعاممطف ف  المدطرط  )العمر  الرتب   الخبرة ف  العمؿ  المستوى التعمطم (.
  وقد أوات الدراس  بما طم :   
 ومػف مطط التسػ ادةالاطػ أسػالطب مػف خااػ  واألماطػ  عام  السعودط  الماظمات تخمص ضرورة -

واتعتػراؼ  راتالاػد اذاتخػ ف  لممشارك  المرؤوسطف أماـ الملاؿ وافساح راطط والبطروق الروتطف
 .الماظم  أ داؼ تحاطؽ ف  راتهـباد
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 .فعال  إدارط  أسالطب واتباع الاطادة راتمها لتامط  تدرطبط  راتدو  عاد -
 .اإلداري اإلبداع معوقات عمى لمتغمب حدطث  إدارط  مفا طـ تباى -

 

 ثالثًا: الدراسات االجنبية:

" اتجاىات جديدة في استراتيجية االبتكار في الجامعات : (Sharif, Tang,2014دراسة )
 الصينية في ىونغ كونغ وشنتشن".

طبات  ذه الدراس  عمى اللامعات الاطاط   وقطمت الدراس  الاشاط اتبتكاري  
وذج الثالثس لمتفاعؿ وشاتش )الاطف( باستخداـ الامالتعاوا  مف قبؿ اللامعات ف   واد كواد 

  والحكوم . استعرض الباحثاف اظاـ التعمطـ العال  ف   واد كواد بطف اللامع   والاااع 
) الاطف(. وكاف التركطز عمى ااؿ المعرف  بطف  ودور تطوطر العموـ والتكاولولطا ف  شاتشف 
والاااعط   والحكومط   ومالمح البراامو اتبتكاري مرافؽ اللامع  البحثط  والمعا د البحثط  

ف  استراتطلط  اتبتكار الت  تستخدـ التعاوف  التعاوا  الر طس   حطث طوثؽ اتلا ا ااش ا
. عمى الرغـ مف أاه ت طولد امط ر إبداعط  ألعماؿ لدطدة ف  الاطفواتبتكار لتولطد أفكا
وقد استطاع الباحثاف تحدطد ملموع    حكوم بطف اللامعات  والاااع   الواضح مف التعاوف 

مف المزاطا التاافسط  المحددة المرتبط  بكؿ مف اللامعات ف   واد كواد الت  تدفع إلى التعاوف  
 وتكوف ذات ام  مع المؤسسات والشركات ف  الاطاعات األخرى بطرطا  إبداعط .

 

الثقافة التنظيمية واإلبداع في العالقة بين بعنوان:  (Abdullaha, et al,2014)دراسة 
 المنتجات"

 ػػػدفت الدراسػػػ  إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى العالقػػػ  بػػػطف الثاافػػػ  التاظطمطػػػ  وابتكػػػار الماتلػػػات فػػػ         
الشركات الاغطرة والمتوسط  ف  الماطا  اللاوبط  مػف مالطزطػا  وقػد اعتمػد الباحػث عمػى المػاهو 

لمبحػث   مسػتخدمًا العطاػ  الطباطػ  العشػوا ط   حطػث الواف  التحمطم   وتـ تامطـ استباا  كػأداة 
أظهػػرت  ىميددا:, أعدددة نتددائج الددى الدراسددة وخمصددت ( شػػرك  اػػغطرة.36بمغػػت عطاػػ  الدراسػػ  )

%(  كمػا 79%(  وأف مستوى اإلبداع مرتفع باسػب  )76اتا و الدراس  أف مستوى الثااف  مرتفع )
 ت دتل  إحاا ط  مع اتبتكار ف  الماتلات.أظهرت الاتا و أف الثااف  التاظطمط  لها عالق  ذا
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 ضرورة التركطز عمى أبعاد الثااف  التاظطمط  ودعـ برامو التامط يمي:  بما الدراسة أوصت وقد
الت  تختص بالمهارات الاطادط  ألاحاب المشارطع والعمؿ عمى إدماج الكفاءات لضماف 

 اتستدام  لممشارطع الاغطرة والمتوسط .
 

 اختيار أثر الثقافة التنظيمية عمى إبداع المنظمة""بعنوان: (Abdi,&Senin,2014 ) دراسة

 دفت  ذه الدراس  إلى التعرؼ عمى العالق  بطف الثااف  التاظطمط  واإلبداع واختبار تأثطر ا        
عمى اإلبداع  وقد اعتمد الباحث عمى الماهو الواف  التحمطم   ولاد استخدـ اموذلًا لبحث 

  ا وذلؾ مف خالؿ ولهات اظر العاممطف ف  الشرك  المعتمدة عمى المعرف .ر ق  واختباالعال

: بطات اتا و الدراس  أف الثااف  التاظطمط  تمارس تأثطرًا اىميا عدة نتائج الى الدراسة وخمصت
له  أخرى فإف أعضاء الماظم  مف كاماًل عمى اإلبداع التاظطم  مف خالؿ تعمطـ الماظم  و 

  عمى الخبرة والثااف  التاظطمط  الت  تعزز أدا ها.سطحاموف 

" تأثير السموك القيادي عمى اإلبداع : دراسة مقارنة بين بعنوان:  (Hwang,2013)  دراسة
 الجامعات الكورية واألمريكية".

 ػػػػدفت الدراسػػػػ  إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى السػػػػموؾ الاطػػػػادي الػػػػداعـ  والمشػػػػارؾ  والمتسػػػػمط لممرشػػػػد 
وأمرطكطػ  األكادطم  عمى اإلبداع لطالب الدراسات العمطا الذطف طشرفوف عمطهـ ف  لامعػات كورطػ  

دـ : العمػػػوـ  والرطاضػػػطات  والهادسػػػ   والتكاولولطػػػا. حطػػػث اسػػػتخفػػػ  تخااػػػات ومحػػػددة وماهػػػا
 وتـ لمع المعمومات مف خالؿ استباا .  و الواف  الماارفالباحث الماه

عدـ ولود عالق  بػطف السػموؾ الاطػادي الػداعـ والمشػارؾ  :اىميا عدة نتائج الى الدراسة وخمصت
وتبػطف  والمتسمط لممرشد األكادطم  عمى درل  اإلبػداع لػدى الطػالب فػ  اللامعػات محػؿ الدراسػ  

تأثطر إطلاب  عمى الدافعط  الداخمط  لمطموب  وأف السػموؾ الاطػادي أف السموؾ الاطادي المشارؾ له 
 الداعـ له تأثطر إطلاب  عمى درل  رضا الطالب.
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بداع "بعنوان:  (,Rankouh &poor 2013دراسة ) دراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية وا 
 "المحاضرين

 دفت  ذه الدراس  إلى التعرؼ عمى العالق  بطف الثااف  التاظطمط  وتشلطع اإلبداع لدى 
المحاضرطف ف  لامع  ازاد اإلسالمط   وقد اعتمد الباحثاف عمى الماهو الواف  التحمطم    ولاد 

 كأداة لمبحث. اتستباا استخدماا 

الدراس  عالق  مباشرة بطف الثااف  : بطات اتا و وقد توصمت الدراسة لعدد من النتائج أىميا
التاظطمط  وتعزطز اإلبداع لدى المحاضرطف  ولود اختالؼ بطف ثاافات الكمطات وفروع اللامع  

 مف حطث فعالط  الثااف  التاظطمط .

ضرورة اشر فهـ الثااف  التاظطمط  وتعزطز االحطات مااسب   :يمي بما الدراسة أوصت وقد
 رالع  ف  الوقت المااسب مف ألؿ التطوطر واإلبداع.لممحاضرطف وتزوطد ـ تغذط  

 

 لتشددجيع التمكدديناسددتخدام بعنددوان : " "( (Fernadez & Moldogazeiv ,2013 دراسددة
 .االبداعي في القطاع العام" السموك

اإلداري فػػ  مؤسسػػات الاطػػاع  التمكػػطف أسػػالطبمػػدى ممارسػػ   توضػػطحالدراسػػ  إلػػى   ػػدفت
السػػػػموؾ اتبػػػداع  لػػػدى مػػػػوظف   تشػػػلطعفػػػ   التمكػػػطفدور  وتوضػػػػطح  األمرطكطػػػ  بالوتطػػػاتالعػػػاـ 

تسػػػتخداـ كافػػػ   اإلبداعطػػػ  واألسػػػالطبالبحػػػث عػػػف الطػػػرؽ  ومحاولػػػ  األمرطكطػػػ  الفطدرالطػػػ  الحكومطػػػ 
 :اىميا عدة نتائج الى الدراسة وخمصت .اللوااب كاهو إداري متعدد التمكطفممارسات 

فػػػ  الحكومػػػ   العػػػاممطفالسػػػموؾ اتبػػػداع  لػػػدى  تشػػػلطعالمختمفػػػ  عمػػػى  التمكػػػطفممارسػػػات  فعالطػػػ  -
 .األمرطكط المتحدة  الوتطات ف  اتتحادط 

مػػف خػػالؿ   المبػػدعطف لممػػوظفطفالمكافػػيت والحػػوافز  بتاػػدطـ التمكػػطف تػػدعطـتواػػمت الدراسػػ  إلػػى  -
 المػػػػدخالت مااراػػػػ  األداء باأل ػػػػداؼ المحااػػػػ   وربطهػػػػا باأل ػػػػداؼ المتوقعػػػػ  بمعاػػػػى اخػػػػر مااراػػػػ 

 بشػػكؿ عػػادؿ ومااػػؼ واتسػػتفادة ماػػه عمػػى المػػدى لممػػوظفطفبالمخرلػػات  وذلػػؾ لمػػاح المكافػػيت 
 وقد أوصت الدراسة بما يمي: .البعطد

داخػػػؿ ماظمػػػات الاطػػػاع العػػػاـ فػػػ   التمكػػػطفممارسػػػات  لتطبطػػػؽاإلدارطػػػ   التسػػػهطالتكافػػػ   تاػػػدطـ  -
 .األمرطكط  الحكوم 
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واتبتكػار  وذلػػؾ مػف خػػالؿ الػراء الدراسػػات  التمكػػطف سطاسػ  لتطبطػػؽمحكمػ   اسػػتراتطلطاتوضػع   -
لػػدى مػػوظف   الػػوظطف اتبتكػػار واتبػػداع  تحاطػػؽودوره فػػ   التمكػػطفاهػػو  تطبطػػؽ حػػوؿ واألبحػػاث

 الاطاع العاـ.
اظػػاـ المكافػػيت والحػػوافز المتبػػع وماابمتػػه بشػػكؿ فعػػاؿ تلػػاه اتبػػداع واتبتكػػار الاػػاتو عػػف  تطػػوطر  -

 .الوظطف  التمكطف
 

استكشدداف محددددات السددموك و العمددل الحددر واإلبددداع ( بعنددوان : "Roman, 2012)دراسددة 
 ."اإلبداعي في الشركات الصغيرة

إلػػػى استكشػػػاؼ محػػػددات السػػػموؾ اإلبػػػداع  فػػػ  الشػػػركات الاػػػغطرة  حطػػػث  الدراسػػػ  ػػػدفت 
اسػتخدـ الباحػث المػاهو الواػف  التحمطمػ   وتكواػت و  لمدراسػ الدراس  اتستباا  كػأداة  استخدمت

  ا.طعمموف لحسابهـ الخاص ف  إسبااط (700 )الت  بمد حلمها الدراس  عطا  

 وخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىميا:    
 ف  التأثطر عمى اتبتكار واإلبداع. اً ر طسط أظهرت الاتا و أف التعمطـ طمثؿ عامالً   -
 حاسمًا ف  اإلبداع. راً لـ الشرك  ت طمعب دو أظهرت الاتا و أف ح  -
  وقد أوصت الدراسة بما يمي:   
 .ومحدداته باتبداعتعزطز دور اتبتكار ف  الشركات الخاا  مف خالؿ برامو تدرطبط  تهتـ  -
 إبراز دور التعمطـ كعامؿ مؤثر ف  تامط  اإلبداع واتبتكار ف  الشركات. - 

تأثير الثقافة التنظيمية عمى االبداع والكفاءة  بعنوان: " (:Esra and others, 2011دراسة )
 ."التنظيمية

 دفت الدراس  الى معرف  العالق  بطف الثااف  التاظطمط  واتبداع اتداري  ومدى تأثطر        
العوامػػػػؿ الداخمطػػػػ  والخارلطػػػػ  عمػػػػى تمػػػػؾ العالقػػػػ   وقػػػػد اسػػػػتخدمت الدراسػػػػ  اتسػػػػتباا  للمػػػػع 

 البطااات  وطبات عمى عدد مف اتدارططف بلامع  أوكاف بتركطا.
 :اوخمصت الدراسة الى نتائج عدة اىمي     
أف ات تمػػػػاـ لوااػػػػب الثاافػػػػ  التاظطمطػػػػ  طػػػػرتبط بشػػػػكؿ كبطػػػػر بالاػػػػدرة اتبداعطػػػػ  لػػػػدى المدطرطػػػػ    -

 واتدارططف.
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وضػػػػحت الدراسػػػػ  الحالطػػػػ  أف الواػػػػوؿ لمسػػػػتوى ابػػػػداع  اداري فعػػػػاؿ  ػػػػو  ػػػػدؼ طلػػػػذب كػػػػؿ  -
 اتكادطمططف  والتربوططف  واتدارططف  وطشكؿ لدطهـ ا تماـ بالغا.

واتبداع اتداري لػدى المػدطرطف كما أكدت الدراس  عمى أف أ ـ العوامؿ الت  تؤثر عمى الكفاءة  -
 والاطادة اتدارط     الثااف  التاظطمط . 

 

  تدأثير:  المدوظفين بإبدداع القيدادة تمكدين"ربط بعنوان :( Zhang & Bartol ,2010دراسة ) 
 .والمشاركة المبدعة" والتحفيزالنفسي  التمكين

واتبػػداع  فاػػد تػػـ  والاطػػادة التمكػػطف فطالدراسػػ  إلػػى محاولػػ  الكشػػؼ عػػف العالقػػ  بػػ دفت ػػ
تكوف ملتمع الدراس   ثطباإلبداع  ح الاطادة تمكطفعمى أساس ربط  قاـ استخداـ اموذج اظري

 .الاطفالمعمومات ف   لتكاولولطاف  شرك   هـطعم والمشرفطف فططالفا الموظفطف لمطعمف 
 

 الدراسة الى نتائج عدة اىميا:وخمصت 
 .لدطهـالاادة واتبداع  لتمكطفمهـ  ططالافس   و وس التمكطفأف   -
 .لمعاممطفالافس   التمكطف فطالاادة وب تمكطف فطب إطلابط  ااؾ عالق    -
 .الوظطف اتبداع  لعممط  الداخمط  والدافعط الافس   التمكطف فطأف  ااؾ عالق  واضح  ب  -

 بما يمي: وقد أوصت الدراسة
له دور فعػاؿ فػ   ثطداخؿ الشرك   ح التمكطف عممط  تطبطؽمف ات تماـ بسموؾ الاادة عاد  د  تبُ  

 .الافس  بالتمكف العاممطفشعور  تعزطزاإلداري  وف   التمكطف عممط  الاح
 ممكاطفلمواوؿ إلى قادة  التمكطفالاادة احو  لتدرطبخاا   استراتطلطات تطوطرالعمؿ عمى   -

 ف  الشرك .
 .ف  الشرك  العاممطف تمكطفالمتبع  احو  الاطادة أسالطب تطوطرالعمؿ عمى  -
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 .البحثية لفجوةاثالثًا: 

 السابا  الدراسات بطف فلوة  ااؾ أف الباحث طرى السابا   لمدراسات العام  الاتا و ضوء ف 
 :اتت  الاحو عمى و   الحالط  والدراس 

                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

  البحثة الفجوة(  7)  شكل

 المصدر: جرد بواسطة الباحث

 

 اسات السابقة عمى ر ركزت الد

ركزت على بعض  أبعاد تخطٌط 

الموارد البشرٌة, باإلضافة الى 

 ربطها بمتغٌرات مختلفة

ركزت العديد من الدراسات عمى دراسة متغير 
متغيرات بتخطيط الموارد البشرية وربطو 

أخري مثل تحقيق أىداف المنظمة, وتحسين 
جودة الخدمات التعميمية , رفع مستوى 

 الحفاظ عمى االعداد الالزمةالتمكن الوظيفي 

 واالمن الوظيفي  من العاممين.

, حيث تمت الدراسة في بيئة مغايرة
ركزت عمى إجراء الدراسات في قطاعات 
مختمفة منيا البنوك والمصارف, 
الجامعات, مؤسسات القطاع الخاص, 

 المستشفيات.
 الفجوة
 البحثية

البشرٌة لم تتناول  أبعاد تخطٌط الموارد 

 مجتمعة وربطها بمتغٌرات  مختلفة
عدم الربط بين متغيرات الدراسة  تخطيط 

 الموارد البشرية واالبداع االداري

تطرقت لمتغٌري  اتل ٌوجد دراس

حد الدراسة, فً قطاع الطاقة الكهربائٌة 

 علم الباحث

 المعالجة

الموظفين ستركز الدراسة الحالية عمى 
في شركة توزيع  العاممين بالوظائف االشرافية
 .الكيرباء في محافظات غزة

 

 

التعرف عمى أثر تخطيط الموارد البشرية عمى 
 االبداع االداري

 

 أبعاد تخطٌط الموارد البشرٌة مجتمعة التركٌز على 

لتخطيط التنبؤ باحتياجات الموارد البشرية , ا) 
, دعم اإلدارة العميا, االستراتيجي لمموارد البشرية

السياسات المترتبة عمى تخطيط الموارد البشرية, 
 توفر المعمومات( واالبداع االداري.
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 :منيا واالستفادة الدراسات عمى التعقيب

 الدراسػػات مػػف العدطػػد  اػػاؾ أف الباحػػث ولػػد  السػػابا  الدراسػػ  أدبطػػات مرالعػػ  خػػالؿ مػػف
 ولاػد  لوااب عدة مف والتحمطؿ بالعرض اتداري واتبداع البشرط  الموارد تخططط موضوع تااولت

  2003 مػف الفتػرة خػالؿ تطبطاهػا تػـ  وألابط  وعربط  محمط  سابا  دراس ( 49) الباحث استعرض
 عمػػى تطبطاػػه تػػـ مػػا ماهػػا مختمفػػ  ملػػاتت فػػ  تعمػػؿ التػػ  الماظمػػات مػػف العدطػػد عمػػى 2017إلػػى

: مثػؿ األمػف قطػاع عمػى أخػرى دراسػات طبات كما(  2008  عدواف) دراس : مثؿ الاح  قطاع
 اتتاػػاتت قطػػاع عمػػى طبػػؽ األخػػر الػػبعض(  2015  الهػػزاري)و( 2007  الاحطػػاا ) دراسػػ 
 حكومطػػ  الغطػػر الماظمػػات عمػػى تطبطاهػػا تػػـ دراسػػات  اػػاؾ أف كمػػا  (2008  أحمػػد) دراسػػ : مثػػؿ
 اللامعػػػات عمػػى الدراسػػػات بعػػض ألرطػػػت كمػػا(  2011  الغػػػوؿ)و( 2013  زقػػوت)دراسػػػ : مثػػؿ
 مػػػف ااطماػػػت دراسػػػ  كػػػؿ أف وطالحػػػظ(  2011  أحمػػػد) و( 2017  قاطاػػػ  أبػػػو) دراسػػػ : مثػػػؿ

 تعػػػػالو معطاػػػػ  اتػػػػا و إلػػػػى الواػػػػوؿ خاللهػػػػا باحػػػػث كػػػػؿ حػػػػاوؿ  مختمفػػػػ  وأ ػػػػداؼ ر طسػػػػ  مشػػػػكم 
  البػػػاحثطف لػػػدى ات تمامػػػات تبػػػاطف إلػػػى اتخػػػتالؼ  ػػػذا فػػػ  السػػػبب وطرلػػػع  مختمفػػػ  موضػػػوعات
 لػػػدى والعممطػػػ  الاظرطػػػ  المعرفػػػ  إثػػػراء فػػػ  سػػػا ـ و ػػػذا  وملتمعهػػػا دراسػػػ  كػػػؿ ظػػػروؼ واخػػػتالؼ
 .الباحث

 :اآلتي حيث من السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميزت ولقد

 و البشػػرط  المػػوارد بتخطػطط  تتعمػػؽ التػػ  اتبعػاد لمطػػع الدراسػػ  استعرضػت: الدراسددة موضددوع .1
  السػػابا  الدراسػات بعػض تطرقػػت الماابػؿ فػ   البػػاحثطف أغمػب عمطهػا اتفػػؽ والتػ   اتداري اتبػداع

 .والتحمطؿ بالبحث العوامؿ  ذه بعض إلى

 تخطػػطط دراسػػ  تااولػػت التػػ   الباحػػث عمػػـ حػػد عمػػى الوحطػػدة الدراسػػ  تعتبػػر: الدراسددة مجتمددع .2
 بطامػػا  غػػزة قطػػاع فػػ  العامػػ  الحطػػاة عمػػى طػػؤثر مهػػـ قطػػاع فػػ  اتداري واتبػػداع البشػػرط  المػػوارد
 . مختمف  أخرى قطاعات عمى السابا  الدراسات  طبات

 مػػف الحالطػػ  الدراسػػ  اسػػتفادت حطػػث  البػػاحثطف للهػػود واسػػتكماتً  امتػػداداً  الحالطػػ  الدراسػػ  عتبػػرت و
 وبمػػورة واػػطاغ  الدراسػػ  ماهلطػػ  وتحدطػػد  وملاتتهػػا الدراسػػ  مشػػكم  تحدطػػد فػػ  السػػابا  الدراسػػات
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 اتػػا و مػػع مااراتهػػا سػػطتـ والتػػ   وتواػػطاتها اتا لهػػا راػػد تػػـ كمػػا  وأ مطتهػػا وأ ػػدافها فرضػػطاتها
 لمسػاعدة المفطػدة العممطػ  التواػطات وتاػدطـ  واتخػتالؼ اتتفػاؽ لوااػب لتوضػطح  الحالط  الدراس 
 .الشرك  موظف  لدى اتداري اتبداع متطمبات تحدطد عمى العمطا اإلدارة

 ممخص: 

وأبعاد  البشرط  الموارد تخططط السابا  والت  تااولت أبعاد الدراساتعمى أ ـ   المبحث  ذا تااوؿ
  حطث تـ تاسطمها الى دراسات فمسططاط  وعربط  وألابط   بحطث طمكف اتستفادة اإلداري اإلبداع

كما   مدى ارتباط الدراسات السابا  بالدارس  الحالط معرف  و ف  الفاوؿ الاادم  ماها ف  الدراس  
 ف   ذا المبحث. البحثط  الفلوةتـ التعرؼ عمى 
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 انفصم انرابغ

 جراءات اندراسةينهجية وإ
 

 تمهطد.
 الدراس . ماهو: أوتً 
 الدراس . ماادر: ثااطاً 
 الدراس . ملتمع: ثالثاً 
 الدراس . أداة: رابعاً 

 اتستباا  بااء خطوات: خامساً 
 اتستباا . ادؽ: سادساً 
 اتستباا . ثبات: سابعاً 
 البطااات. توزطع اختبار: ثامااً 
 المستخدم . اتحاا ط  سالطباأل: تاسعاً 
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 :تمييد
لراءاتهػػػا محػػػورًا ر طسػػػطًا طػػػتـ مػػػف خاللػػػه إالػػػاز اللااػػػب التطبطاػػػ  مػػػف  تعتبػػػر ماهلطػػػ  الدراسػػػ  وا 
الدراسػػ   وعػػف طرطاهػػا طػػتـ الحاػػوؿ عمػػى البطااػػات المطموبػػ  إللػػراء التحمطػػؿ اإلحاػػا   لمتواػػؿ 

الاتا و الت  طتـ تفسطر ا ف  ضوء أدبطػات الدراسػ  المتعماػ  بموضػوع الدراسػ   وبالتػال  تحاػؽ إلى 
 األ داؼ الت  تسعى إلى تحاطاها.

حطػػػػث تاػػػػاوؿ  ػػػػذا الفاػػػػؿ واػػػػفا لممػػػػاهو المتبػػػػع وملتمػػػػع وعطاػػػػ  الدراسػػػػ   وكػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػ  
وثباتهػا. كمػا طتضػمف واػفًا  المسػتخدم  وطرطاػ  إعػداد ا وكطفطػ  باا هػا وتطوطر ػا  ومػدى اػدقها

ف  تامطـ أداة الدراس  وتااطاها  واألدوات الت  اسػتخدمتها للمػع  بها الباحث لإللراءات الت  قاـ
بطااػػػات الدراسػػػ   وطاتهػػػ  الفاػػػؿ بالمعاللػػػات اإلحاػػػا ط  التػػػ  اسػػػتخدمت فػػػ  تحمطػػػؿ البطااػػػات 

 واستخالص الاتا و  وفطما طم  واؼ لهذه اإللراءات.
 منيجية وأسموب البحثأواًل: 

باػػاًء عمػػى طبطعػػ  الدراسػػ  واأل ػػداؼ التػػ  تسػػعى لتحاطاهػػا فاػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػاهو الواػػف  
التحمطم   والذي طعتمد عمى دراس  الظا رة كما تولد ف  الواقع وطهتـ بوافها واػفًا دقطاػًا وطعبػر 

لمعمومػػات المتعماػػ  بالظػػا رة مػػف عاهػػا تعبطػػرًا كطفطػػًا وكمطػػًا  كمػػا ت طكتفػػ   ػػذا المػػاهو عاػػد لمػػع ا
ألؿ استاااء مظا ر ا وعالقاتها المختمف   بؿ طتعداه إلى التحمطؿ والربط والتفسػطر لمواػوؿ إلػى 

طػػػػػد بهػػػػػا راػػػػػطد المعرفػػػػػ  عػػػػػف الموضػػػػػوع    اسػػػػػتاتالات طباػػػػػ  عمطهػػػػػا التاػػػػػور الماتػػػػػرح بحطػػػػػث طز 
 (.100: 2006)الحمداا   

 ثانيًا: مصادر الدراسة
 :حث مادرطف أساسطف للمع البطاااتقد استخدـ الباو 
اتلػػه الباحػػث فػػ  معاللػػ  اإلطػػار الاظػػري لمدراسػػ  إلػػ  ماػػادر البطااػػات ( الماػػادر الثااوطػػ : 1)

الثااوطػػ   والتػػ  تتمثػػؿ فػػ  الكتػػب والمرالػػع العربطػػ  واأللابطػػ  ذات العالقػػ   والػػدورطات والماػػاتت 
لمطالعػػ  فػػ  مواقػػع اإلاتراػػت المختمفػػ   التػػ  والتاػػارطر  والدراسػػات والملػػالت العممطػػ   والبحػػث وا

 تااولت موضوع الدارس .
( الماادر األولط : لمعالل  اللوااب التحمطمط  لموضوع البحث للأ الباحث إل  لمػع البطااػات 2)

باإلضػاف  إلػى   لمبحػث  اػممت خاطاػاً لهػذا الغػرض  األولط  مف خػالؿ اتسػتباا  كػأداة ر طسػ
 عمى المعمومات المكمم  لمدراس . الماابم  الشخاط  لمحاوؿ
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 ثالثًا: مجتمع الدارسة
شػرافط  المختمفػ  )مػدطر عػاـ  مػدطر ادارة  طتكوف ملتمع الدراسػ  مػف لمطػع العػاممطف بالوظػا ؼ ات

محافظػات غػزة  والبػالد عػدد ـ  -مدطر دا رة  ر طس قسـ  ر طس شعب ( ف  شرك  توزطع الكهرباء 
( محافظػات و ػ ) الشػماؿ  5عمى خمس  فػروع مػوزعطف عمػى )( موظفًا وموظف   موزعطف 371)

( موظفػػًا تػػـ اسػػتثاا هـ ألاهػػـ طمتمكػػوف مسػػمى اشػػراف   76عػػدا )  غػػزة  الوسػػطى  خػػااطواس  رفػػح(
(  295ولكػػاهـ ت طمارسػػػوف أي عمػػؿ ذو طػػػابع اشػػراف   لطاػػػبح عػػدد ملتمػػػع الدراسػػ  الاهػػػا   )

لػػى أا هػػا  ػػ  المسػػ ول  عػػف وضػػع الخطػػط ورسػػـ وطرلػػع السػػبب فػػ  اختطػػار  ػػذه الف ػػ  تحدطػػدًا  إ
 السطاسػػات وتحدطػػد األ ػػداؼ لمشػػرك   وبالتػػال  فهػػ  األقػػدر عمػػى تحاطػػؽ أ ػػداؼ الدراسػػ  الحالطػػ 
واعتمػػد الباحػػث فػػ  لمػػع بطااػػات الدراسػػ  عمػػى أسػػموب الحاػػر الشػػامؿ للمطػػع مفػػردات ملتمػػع 

 الدراس  ف  شرك  توزطع الكهرباء.

 نة الدراسة موزعة حسب المحافظات(: مجتمع وعي2جدول رقم )

 المجموع مدير عام مدير إدارة  مدير دائرة رئيس قسم رئيس شعبة المقر م

 141 1 11 37 56 36 الرئيسي 1

 38  1 5 14 18 الشمال 2

 36  1 3 13 19 الوسطى 3

 45  1 4 20 21 خانيونس 4

 34  1 6 15 12 رفح 5

 295 1 15 55 118 106 المجموع

 %100 0.3 %5.1 %18.7 %40 %35.9 النسبة المئوية

 .2018محافظات غزة سنة  –بشركة توزيع الكيرباء  المصدر: بيانات 
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 أداة الدراسة : رابعاً 
 مرطح اطار ف  الابته ف  لمتفكطر كافطا وقتا المبحوثطف ألاها تماح اختطار أداة اتستباا  وذلؾتـ 

 طكوف وبالتال   أخرى أدواتٌ  له توفِّره ممَّا أكثر التااطف ظروؼ لمباحث توفِّر   كما أاهاومااسب
 .دقطا  معمومات إلعطاء قابمط  أكثر المشارؾ

لدى موظفي شركة  اإلداري اإلبداعدور تخطيط الموارد البشرية في تعزيز  استباا إعداد تـ 
 ستباا  الدارس  مف قسمطف ر طسطف :اتتكوف و توزيع الكيرباء في قطاع غزة

 

 اللاس  العمر  المؤ ؿ العمم  و و عبارة عف البطااات الشخاط  عف المستلطب )القسم األول: 
 (.المسمى الوظطف   ساوات الخبرة

 

لدى موظف  شرك   اإلداري اإلبداعدور تخططط الموارد البشرط  ف  تعزطز  محاور: القسم الثاني
 ( طوضح فارات اتستباا .3واللدوؿ رقـ ) فارة (46)وطتكوف مف  توزطع الكهرباء ف  قطاع غزة

 

 االستبانةخطوات بناء : خامساً 
 اإلداري اإلبداعدور تخطيط الموارد البشرية في تعزيز قاـ الباحث بإعداد أداة الدراس  لمعرف  

 .لدى موظفي شركة توزيع الكيرباء في قطاع غزة
 : اتستباا واتبع الباحث الخطوات  التالط  لبااء  

عمى األدب اإلداري والدراسات السابا  ذات الام  بموضوع الدراس   واتستفادة  اتطالع -
 واطاغ  فاراتها. اتستباا ماها ف  بااء 

استشػػار الباحػػث عػػددًا مػػف أسػػاتذة اللامعػػات الفمسػػططاط  والمشػػرفطف اإلدارطػػطف فػػ  تحدطػػد  -
 وفاراتها. اتستباا أبعاد 

 .اتستباا متها تحدطد الملاتت الر طسط  الت  شم -
 تحدطد الفارات الت  تاع تحت كؿ ملاؿ. -
بداء المالحظات. -  عرض اتستباا  عمى المشرؼ لماااش وا 
 .أساسططف محورطفف  اورتها األولط  وقد تكوات مف  اتستباا تـ تامطـ  -
 مػػػف المحكمػػػطف ذوي الخبػػػرة فػػػ  الملػػػاتت األكادطمطػػػ ( 12) عمػػػى اتسػػػتباا تػػػـ عػػػرض  -

 ا ط  ف  كؿ مف اللامعات والمؤسسات الحكومط . واإلحاواإلدارط  
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مػف حطػث الحػذؼ أو اإلضػاف   اتسػتباا ف  ضوء اراء المحكمطف تـ تعػدطؿ بعػض فاػرات  -
 .فارة( 46ف  اورتها الاها ط  عمى ) اتستباا والتعدطؿ  لتستار 

 االستبانة فقرات( توزيع 3) رقم جدول
 
 
# 

 عدد 
 الفقرات

1.  

المحور األول: 
الموارد تخطيط 

 البشرية

البعد اتوؿ: التابؤ باحتطالات الموارد 
 البشرط 

5 

2.  
البعد الثاا : تخططط اتستراتطل  

 لمموارد البشرط 
5 

 5 البعد الثالث: دعـ اإلدارة العمطا  .3

4.  
المترتب  عمى  البعد الرابع: السطاسات

 تخططط الموارد البشرط 
7 

 4 البعد الخامس: توفر المعمومات  .5

 26 تخطيط الموارد البشرية 

1 

: الثانيالمحور 
 اإلبداع اإلداري

 4 البعد اتوؿ: الطالق  الفكرط 

 3 البعد الثاا : المروا  الذ اط  2

 5 البعد الثالث: تابؿ المخاطرة 3

 4 البعد الرابع: اتاال  4

 4 البعد الخامس: الحساسط  لممشكالت 5

 20 اإلدارياإلبداع : الثانيالمحور  

 46 إجمالي محاور االستبانة 
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 (:5حسب لدوؿ رقـ)  ( لاطاس استلابات المبحوثطف لفارات اتستبطاا5-1تـ استخداـ التدرج )
 درجات مقياس  ( 4جدول رقم ) 

    
 موافق بشدة   موافق   متوسط   غير موافق بشدة غير موافق االستجابة

 5 4 3 2 1 المقياس

 
دؿ عمى الموافا   ( 5 )وكمما اقتربت اتلاب  مف   ( لالستلاب  5-1التدرج )  الباحثطف تاختار 

 %.20العالط  عمى ما ورد ف  الفارة المعاط  وكؿ تدرج له وزف اسب  
 

 :االستبانة: صدق سادساً 
تػـ توزطػع عطاػ  اسػتطالعط  و  ما وضعت لاطاسه  اتستباا أف تاطس أس م   اتستباا طااد بادؽ 

وقػػػد قػػػاـ    اتسػػػتباا تختبػػػار اتتسػػػاؽ الػػػداخم  والاػػػدؽ الباػػػا   وثبػػػات  تباا ( اسػػػ30ا )حلمهػػػ
 بطرطاتطف: اتستباا الباحث بالتأكد مف ادؽ 

 المحكمين "الصدق الظاىري": أراء صدق -1
( متخااطف ف  07عمى ملموع  مف المحكمطف تألفت مف ) اتستباا عرض الباحث 

وقد (   0بالممحؽ رقـ ) الملاتت األكادطمط  واإلدارط  والمهاط  واإلحاا ط  وأسماء المحكمطف 
استلاب الباحث آلراء المحكمطف وقاـ بإلراء ما طمـز مف حذؼ وتعدطؿ ف  ضوء الماترحات 

 (. 3ااظر الممحؽ رقـ )  -ه الاها ط  ف  اورت  ستبطاات اإلالمادم   وبذلؾ خرل
 صدق المقياس -2

 Internal Validityأواًل : االتساق الداخمي 

مع الملاؿ الذي تاتم   اتستباا طااد بادؽ اتتساؽ الداخم  مدى اتساؽ كؿ فارة مف فارات 
وذلؾ مف خالؿ حساب   لالستباا  ذه الفارة  وقد قاـ الباحث بحساب اتتساؽ الداخم   إلطه

 والدرل  الكمط  لمملاؿ افسه. اتستباا معامالت اترتباط بطف كؿ فارة مف فارات ملاتت 
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 :نتائج االتساق الداخمي -
 الموارد البشرية تخطيطالمحور األول: 

التنبؤ باحتياجات الموارد ( معامؿ اترتباط بطف كؿ فارة مف فارات ملاؿ " 5طوضح لدوؿ رقـ )

اترتباط المبطا  دال  عاد مستوى " والدرل  الكمط  لمملاؿ  والذي طبطف أف معامالت البشرية 
 لما وضع لاطاسه. اً وبذلؾ طعتبر الملاؿ اادق  α≤ 1.15معاوط  

 والدرجة الكمية لممجال التنبؤ باحتياجات الموارد البشرية( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 5جدول رقم )
 

 البعد األول : )التنبؤ باحتياجات الموارد البشرية ( #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

وقوة العمؿ   تلري الشرك  عممط  تحمطؿ وماارا  بطف قوة العمؿ الحالط  1
 المطموب  مستاباًل.

0.723*  0.000 

*0.815 بعد دراس  شامم  لبط تها الداخمط  والخارلط .توفر الشرك  موارد ا البشرط   2  0.000 
تستخدـ الشرك  طرقًا وأسالطب كمط  أو رطاضط  ف  تادطر احتطالاتها مف  3

 الموارد البشرط .

0.639*  0.000 

وفؽ تادطراتها لعبء العمؿ   تحدد الشرك  حلـ و اوع العمال  المطموب  4
 المحتمؿ مستاباًل.

0.672*  0.000 

تلري الشرك  تحمطاًل وظطفطًا؛ لتحدطد الموارد البشرط  المااسب  لوظا فها  5
 .المختمف 

0.745*  0.000 

 3.0..قطم  اترتباط اللدولط  تساوي .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *

 

لمموارد التخططط اتستراتطل  كؿ فارة مف فارات " ( معامؿ اترتباط بطف 6طوضح لدوؿ رقـ )
معاوط   اترتباط المبطا  دال  عاد مستوى لمملاؿ  والذي طبطف أف معامالت " والدرل  الكمط  البشرط 
1.15 ≥α   لما وضع لاطاسه. اً وبذلؾ طعتبر الملاؿ اادق 
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 لممجال الكميةي لمموارد البشرية والدرجة ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات التخطيط االستراتيج6جدول رقم )

 البعد الثاا : التخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط  #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

تتمتع الخط  اتستراتطلط  ف  الشرك  دورًا مهمًا ف  تحدطد احتطالاتها مف  1
 الموارد البشرط .

0.783*  0.000 

لطابحوا أكثر قدرة عمى تحاطؽ تعمؿ الشرك  عمى تطوطر أداء موظفطها؛  2
 األ داؼ اتستراتطلط .

0.742*  0.000 

*670 اتستراتطلط  لمشرك . داؼ األف  ضوء الموارد البشرط  طتـ تعدطؿ خط   3  0.000 
مف مدى قدرة  موظفطها عمى تحاطؽ    لمتأكدمخزوف المهارة الشرك تحمؿ  4

 .األ داؼ اتستراتطلط 

0.590*  0.000 

*0.656 المتعما  بالموارد البشرط . سطاساتالخط  اتستراتطلط  عمى طبطع  واوع التؤثر  5  0.000 
 3.0..قطم  اترتباط اللدولط  تساوي .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *

" والدرل  الكمط   دعم اإلدارة العميابطف كؿ فارة مف فارات " ( معامؿ اترتباط 7طوضح لدوؿ رقـ )
وبذلؾ طعتبر    α≤ 1.15معاوط   اترتباط المبطا  دال  عاد مستوى   والذي طبطف أف معامالتلمملاؿ

 الملاؿ اادؽ لما وضع لاطاسه.
 

 والدرجة الكمية لممجال دعم اإلدارة العميا( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 7جدول رقم )

 العمياالبعد الثالث: دعم اإلدارة  #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

تشارؾ اإلدارة العمطا األقساـ واإلدارات لمختمف  ف  رسـ خط  الموارد البشرط   1
 لمشرك .

0.760*  0.000 

تتوفر المخااات المالط  الالزم ؛ لتافطذ السطاسات المترتب  عمى خط   2
 الموارد البشرط .

0.642*  0.000 

توفر اإلدارة العمطا لألقساـ المختمف   اتحتطالات البشرط  الالزم  مف حطث  3
 الكـ والاوع.

0.642*  0.000 

*0.764 بهـ.وماع تسر  الموظفطف تادـ اإلدارة العمطا التسهطالت الضرورط  لمحفاظ عمى 4  0.000 
*0.837 .الكفاءات مف خالؿ تادطـ حوافز تشلطعط  مختمف  تستاطابتسعى اإلدارة  5  0.000 

 3.0..قطم  اترتباط اللدولط  تساوي .α≤0...دتل  اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى  *
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السياسات المترتبة عمى تخطيط كؿ فارة مف فارات " ( معامؿ اترتباط بطف 8طوضح لدوؿ رقـ ) 
الكمط  لمملاؿ  والذي طبطف أف معامالت اترتباط المبطا  دال  عاد مستوي  " والدرل  الموارد البشرية

 لما وضع لاطاسه. اً وبذلؾ طعتبر الملاؿ اادق α≤ 1.15معاوط  
 

والدرجة  السياسات المترتبة عمى تخطيط الموارد البشرية( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 8جدول رقم )
 الكمية لممجال

 الرابع: السياسات المترتبة عمى تخطيط الموارد البشريةالبعد  #

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.781 عادل  لالختطار والتعططف تستاطاب الموارد البشرط  الما رة. تتبع الشرك  طرقاً  1  0.000 
متطمبات طتـ التوظطؼ ف  الشرك ؛ بااء عمى تحمطؿ وظطف   طحدد خالله  2

 الوظطفط  وشروط شاغمها.
0.775*  0.000 

تستاطب الشرك  الموارد البشرط  الت  تمتمؾ الشروط والمتطمبات الالزم     3
 لسد العلز ف  شواغر ا الوظطفط 

0.797*  0.000 

بمعاططر موضوعط  مباط  عمى الواؼ  تاططـ الشرك  ألداء موظفطها مرتبط 4
 الوظطف .

0.768*  0.000 

*0.576 .طتااسب مع اللهد المبذوؿ طتسـ بالعدال   طكؿ لأللور والرواتب طوضع 5  0.000 
*0.737 ترالع  الشرك  سطاساتها المتعما  بالتعامؿ مع الموظفطف  بشكؿ دوري. 6  0.000 
*0.671 تادـ الشرك  لمموظفطف الحوافز التشلطعط  الت  تتالءـ مع لهد ـ المبذوؿ. 7  0.000 

 3.0..قطم  اترتباط اللدولط  تساوي .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *

 

الكمط   " والدرل  توفر المعموماتكؿ فارة مف فارات " ( معامؿ اترتباط بطف 9طوضح لدوؿ رقـ )
وبذلؾ طعتبر  α≤ 1.15معاوط   اترتباط المبطا  دال  عاد مستوى لمملاؿ  والذي طبطف أف معامالت

 لما وضع لاطاسه. اً الملاؿ اادق
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 والدرجة الكمية لممجال توفر المعمومات( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 9جدول رقم )

 البعد الخامس: توفر المعمومات #

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

المواقع الوظطفط  المتوقع  ف  الفترة تتوفر معمومات تمكف الشرك  مف تحدطد  1
 .المابم 

0.839*  0.000 

*0.869 ومواافات وظطفط  محددة ومكتوب  لكؿ الموظفطف. اً تمتمؾ الشرك  واف 2  0.000 
طتوفر لدى الشرك   قواعد بطااات تتضمف معمومات تفاطمط  عف موظفطها  3

 .ف  مختمؼ المستوطات اإلدارط 
0.787*  0.000 

  واتحتفاظ بها  وحدطث  للمع البطااات  الشرك  أسالطب تااط  أما تستخدـ  4
 .واسترلاعها

0.881*  0.000 

 3.0..قطم  اترتباط اللدولط  تساوي .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *

 

 .اإلبداع اإلداريالمحور الثاني: 

" والدرل   الطالقة الفكريةفارات محور " ( معامؿ اترتباط بطف كؿ فارة مف 01لدوؿ رقـ )طوضح 
وبذلؾ  α≤ 1.15معاوط   اترتباط المبطا  دال  عاد مستوى لمملاؿ  والذي طبطف أف معامالت الكمط 

 طعتبر الملاؿ اادؽ لما وضع لاطاسه.
 

 والدرجة الكمية لممجال الطالقة الفكرية( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 10جدول )

 الطالقة الفكريةأوال:  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

0-  
طاترح عدد كبطر مف اتفكار والبدا ؿ الضرورط  لتطوطر العمؿ 

 وتلوطده.
0.700*  0.000 

*0.779 طادـ اكثر مف فكرة واحدة ف  فترة زماط  قاطرة.  -7  0.000 
*0.716 معطف.طتمتع بالادرة والماطؽ الالـز إلقااع اتخرطف برأي   -3  0.000 

4-  
طاتو عدد كبطر مف المعاا  واأللفاظ  ذات المعاى الواحد لمدتل  عمى 

 فكرة معطا .
0.765*  0.000 

 3.0..قطم  اترتباط اللدولط  تساوي .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *
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والدرل   المرونة الذىنيةفارات محور " ( معامؿ اترتباط بطف كؿ فارة مف 00لدوؿ رقـ ) طوضح 
وبذلؾ  α≤ 1.15معاوط   طا  دال  عاد مستوىلمملاؿ  والذي طبطف أف معامالت اترتباط المب الكمط 

 لما وضع لاطاسه. اً طعتبر الملاؿ اادق
 

 والدرجة الكمية لممجال المرونة الذىنية( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 11جدول )

 المرونة الذىنيةثانيا:  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

0-  
طحرص عمى إحداث تغطر وتعدطؿ ف  أسالطب العمؿ الت  طمارسها  بما 

 طحاؽ أ داؼ الشرك .
0.835*  0.000 

7-  
طحرص عمى معرف  ولهات الاظر المخالف  لرأطه لالستفادة ماها ف  

 .تلوطد العمؿ
0.844*  0.000 

*0.869 أفكار و أسالطب عمؿ لدطدة لتطوطر العمؿ ف  الشرك .طتباى   -3  0.000 
 3.0..قطم  اترتباط اللدولط  تساوي .α≤0...دتل   مستوىاترتباط داؿ إحاا طًا عاد  *

 

" والدرلػ   تقبل المخداطرةفارات محور " ( معامؿ اترتباط بطف كؿ فارة مف 07لدوؿ رقـ ) طوضح 
وبػذلؾ  α≤ 1.15لمملاؿ  والذي طبطف أف معامالت اترتباط المبطاػ  دالػ  عاػد مسػتوي معاوطػ   الكمط 

 طعتبر الملاؿ اادؽ لما وضع لاطاسه.
 

 والدرجة الكمية لممجال تقبل المخاطرة( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 12جدول )

 تقبل المخاطرةثالثا:  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.784 .طتباى حموؿ ابداعط  ؛ لمواله  مشاكؿ العمؿ المتوقع  ف  العمؿ  -0  0.000 

7-  
طتوفر لدى الموظؼ قدرة وكفاءة فططرح أفكار لدطدة تمثؿ تحدطًا 

 .لممتغطرات المحطط 
0.833*  0.000 

*0.726 .تغمب روح المغامرة وتحمؿ مخاطر العمؿ لدى أغمب الموظفطف  -3  0.000 

4-  
طرغب ف  العمؿ ضمف فرطؽ عمؿ تسوده روح التحدي والملازف  

 المحسوب .
0.878*  0.000 

5-  
ط  به  وطمتمؾ اللرأة الالزم  لمدفاع عف ولهه طتحمؿ مسؤولطاته الماو 

 اظره.
0.758*  0.000 

 3.0..قطم  اترتباط اللدولط  تساوي .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *
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 " والدرل  الكمط  األصالةفارات محور " ( معامؿ اترتباط بطف كؿ فارة مف 03لدوؿ رقـ ) طوضح 
وبذلؾ طعتبر  α≤ 1.15لمملاؿ  والذي طبطف أف معامالت اترتباط المبطا  دال  عاد مستوي معاوط  

 لما وضع لاطاسه. اً الملاؿ اادق
 

 والدرجة الكمية لممجال األصالة( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 13جدول )

 األصالة: رابعاً  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.812 طزود العاممطف لدطه بحموؿ إبداعط  لممشكالت الت  توالههـ.  -0  0.000 

7-  
طتمتع بادرة عالط  عمى التفكطر والادرة عمى الافاذ الى ما وراء المألوؼ 

 مف اتفكار.
0.796*  0.000 

*0.876 طالز الموظؼ ما طساد الطه مف مهاـ بأسالطب لدطدة ومتطورة.  -3  0.000 

4-  
طتلاب الروتطف وتامطد اتخرطف ف  حؿ المشكالت الت  تعترض سطر 

 العمؿ.
0.803*  0.000 

 3.0..قطم  اترتباط اللدولط  تساوي .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *
 

"  الحساسية لممشكالتفارات محور " ( معامؿ اترتباط بطف كؿ فارة مف 04لدوؿ رقـ ) طوضح 
 α≤ 1.15لمملاؿ  والذي طبطف أف معامالت اترتباط المبطا  دال  عاد مستوي معاوط   والدرل  الكمط 

 لما وضع لاطاسه. اً وبذلؾ طعتبر الملاؿ اادق
 

 والدرجة الكمية لممجال لممشكالتالحساسية ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 14جدول )

 خامسا: الحساسية لممشكالت 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.854 .مشكالت العمؿ قبؿ حدوثهاالتابؤ بطتمتع بالادرة عمى   -0  0.000 

*0.846 .لمواله  مخاطر العمؿ المحتمم  ؛طضع خطط طوارئ  -7  0.000 

*0.794 طمتمؾ الادرة عمى اكتشاؼ اشارات اتاذار المبكر.   -3  0.000 

*0.749 أسبابها.  وتحدطدطستططع تشخطص المشكالت الت  طتعرض لها   -4  0.000 
 3.0..قطم  اترتباط اللدولط  تساوي .α≤0...دتل   ا طًا عاد مستوىاترتباط داؿ إحا *
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  ValidityStructure: الصدق البنائي ثانياً 
طعتبر الادؽ الباا   أحد مااططس ادؽ األداة الذي طاطس مدى تحاؽ األ داؼ الت  ترطد األداة 

الدرل  الكمط  لفارات الواوؿ إلطها  وطبطف مدي ارتباط كؿ ملاؿ مف ملاتت الدراس  ب
دال  إلستباا  ( أف لمطع معامالت اترتباط ف  لمطع ملاتت ا15طبطف لدوؿ رقـ ) و  .اتستباا 

لما   وبذلؾ طعتبر لمطع ملاتت اإلستباا  اادق α≤0.05معاوط   ىإحاا طًا عاد مستو 
 لاطاسه. توضع

( اإلبداع اإلداري( و)تخطيط الموارد البشريةمحور )معامل االرتباط بين درجة كل مجال من  (15جدول رقم )
 الدرجة الكمية لالستبانة 

 
 
# 

 معامؿ 
 بطرسوف
 لالرتباط

 الاطم 
 اتحتمالط 

(Sig.) 

1.  

المحور األول: 
تخطيط الموارد 

 البشرية

 0.000 *0.561 البعد اتوؿ: التابؤ باحتطالات الموارد البشرط 

2.  
البعد الثاا : تخططط اتستراتطل  لمموارد 

 البشرط 
0.750* 0.000 

 0.000 *0.570 البعد الثالث: دعـ اإلدارة العمطا  .3

4.  
المترتب  عمى تخططط  البعد الرابع: السطاسات

 الموارد البشرط 
0.779* 0.000 

 0.000 *0.763 البعد الخامس: توفر المعمومات  .5

 0.000 *0.892 تخطيط الموارد البشريةالمحور األول:  

1 

: الثانيالمحور 
 اإلبداع اإلداري

 0.000 *626 البعد اتوؿ: الطالق  الفكرط 

 0.000 *0.684 البعد الثاا : المروا  الذ اط  2

 0.000 *0.555 البعد الثالث: تابؿ المخاطرة 3

 0.000 *0.724 البعد الرابع: اتاال  4

 0.000 *0.764 الحساسط  لممشكالت 5

 0.000 *0.880 اإلبداع اإلداري: الثانيالمحور  

 3.0..قطم  اترتباط اللدولط  تساوي .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *
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  Reliability االستبانةثبات سابعًا: 

 اتستباا افس الاتطل  لو تـ إعادة توزطع  اتستباا أف تعط   ذه  اتستباا طااد بثبات 
طعا  اتستارار  اتستباا أكثر مف مرة تحت افس الظروؼ والشروط  أو بعبارة أخرى أف ثبات 

وعدـ تغططر ا بشكؿ كبطر فطما لو تـ إعادة توزطعها عمى األفراد عدة مرات  اتستباا ف  اتا و 
 الدراس  مف خالؿ: استباا وقد تحاؽ الباحث مف ثبات  خالؿ فترات زماط  معطا .
وطرطا  التلز   الاافط  وكاات  Cronbach's Alpha Coefficientمعامؿ ألفا كرواباخ  

 (.06الاتا و كما    مبطا  ف  لدوؿ رقـ )
 معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة (16جدول رقم )

# 
 عدد 

 الفقرات
 معامل ألفا
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

1.  

المحور األول: 
تخطيط الموارد 

 البشرية

 0.928 0.871 5 البعد اتوؿ: التابؤ باحتطالات الموارد البشرط 

2.  
اتستراتطل  لمموارد البعد الثاا : تخططط 

 البشرط 
5 0.811 0.700 

 0.763 0.816 5 البعد الثالث: دعـ اإلدارة العمطا  .3

4.  
المترتب  عمى تخططط  البعد الرابع: السطاسات

 الموارد البشرط 
7 0.845 0.870 

 0.732 0.703 4 البعد الخامس: توفر المعمومات  .5

 0.937 0.934 26 تخطيط الموارد البشريةالمحور األول:  

1 

: الثانيالمحور 
 اإلبداع اإلداري

 0.728 0.700 4 البعد اتوؿ: الطالق  الفكرط 

 0.801 0.868 3 البعد الثاا : المروا  الذ اط  2

 0.700 0.700 5 البعد الثالث: تابؿ المخاطرة 3

 0.897 0.834 4 البعد الرابع: اتاال  4

 0.771 0.799 4 الحساسط  لممشكالت 5

 0.953 0.921 20 اإلبداع اإلداري: الثانيالمحور  

 0.966 0.944 46 إجمالي محاور االستبانة 
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( أف قطم  معامؿ ألفا كرواباخ مرتفع  إللمال  اتستباا  06واضح مف الاتا و ف  لدوؿ رقـ )
 1.966ا  التلز   الاافط  فبمغت   بطاما بطرط1.944حطث بمغت بطرطا  الفا كرواباخ 

حطث  تخطيط الموارد البشريةاما لمحاور اتستباا  فبمغت قطم  معامؿ ألفا كرواباخ محور 
(  اما حسب طرطا  1.934  بطاما للمطع الملاتت بمغت )(1.870- 1.713تراوحت بطف )

( 1.978 -1.711حطث تراوحت بطف ) التلز   الاافط  فكاات الاتا و مشابه  لطرطا  الفا كراباخ
 (.1.937بطاما بمغت للمطع الملاتت )

 -1.711فبمغػػػت قطمػػػ  معامػػػؿ ألفػػػا كروابػػػاخ حطػػػث تراوحػػػت بػػػطف ) اإلبدددداع اإلداريامػػػا لمحػػػاور 
(  امػػا حسػػب طرطاػػ  التلز ػػ  الااػػفط  فكااػػت 1.970(   بطامػػا بمغػػت للمطػػع الملػػاتت )1.868

(  بطامػػا بمغػػت للمطػػع 1.897 -1.711بػػاخ حطػػث تراوحػػت بػػطف )الاتػػا و مشػػابه  لطرطاػػ  الفػػا كرا
 (.1.953الملاتت )

إسػػتباا  الدراسػػ  ممػػا طلعمػػه عمػػى ثاػػ  تأكػػد مػػف اػػدؽ وثبػػات و أطمػػأف طكػػوف الباحػػث قػػد  وبػػذلؾ
 باح  اإلستباا  واالحطتها لتحمطؿ الاتا و واإللاب  عمى أس م  الدراس  واختبار فرضطاتها.

 البيانات: اختبار توزيع ثامناً 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

تختبار ما K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسمراوؼ-اختبار كولملوروؼ تـ استخداـ
   فػػ  لػػػدوؿ   وكااػػت الاتػػا و كمػػا  ػػ  مبطاػػ  إذا كااػػت البطااػػات تتبػػع التوزطػػع الطبطعػػ  مػػف عدمػػه

 (.08رقـ )
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 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  (17)رقم جدول 

 
 
# 

 عدد 
 الفقرات

-كولمجوروف
-Kسمرنوف

S) ) 

 المعنوية
Sig. 

1.  

المحور األول: 
تخطيط الموارد 

 البشرية

البعد اتوؿ: التابؤ باحتطالات الموارد 
 البشرط 

5 0.628 0.826 

2.  
البعد الثاا : تخططط اتستراتطل  

 لمموارد البشرط 
5 0.479 0.976 

 0.599 0.767 5 البعد الثالث: دعـ اإلدارة العمطا  .3

4.  
المترتب  عمى  البعد الرابع: السطاسات

 تخططط الموارد البشرط 
7 0.621 0.835 

 0.312 0.963 4 البعد الخامس: توفر المعمومات  .5

 0.965 0.499 26 تخطيط الموارد البشرية 

1 

: الثانيالمحور 
 اإلبداع اإلداري

 0.289 0.982 4 الطالق  الفكرط البعد اتوؿ: 

 0.340 0.940 3 البعد الثاا : المروا  الذ اط  2

 0.360 0.925 5 البعد الثالث: تابؿ المخاطرة 3

 0.318 0.958 4 البعد الرابع: اتاال  4

 0.333 0.945 4 الحساسط  لممشكالت 5

 0.855 0.607 20 اإلبداع اإلداري: الثانيالمحور  

 0.484 0.838 46 محاور االستبانة اجمالي 

ت ملاتلمطع ل (.Sig)الاطم  اتحتمالط   ( أف  07)رقـ واضح مف الاتا و الموضح  ف  لدوؿ 
هذه الملاتت طتبع التوزطع وبذلؾ فإف توزطع البطااات ل 1.15مستوى الدتل  مف  اكبرالدراس  كاات 

 لإللاب  عمى فرضطات الدراس .  معممط السطتـ استخداـ اتختبارات  حطثو   الطبطع 
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 .: االساليب االحصائية المستخدمةتاسعاً 
 

 Statistical Package for theمف خالؿ براامو التحمطؿ اإلحاا   اتستباا تـ تفرطد وتحمطؿ 

Social Sciences (SPSS). 
 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:ولقد 

الحساب : طستخدـ  ذا األمر بشكؿ أساس  ألغراض الاسب الم وط  والتكرارات والمتوسط  -0
 . معرف  تكرار ف ات متغطر ما وطتـ اتستفادة ماها ف  واؼ عطا  الدراس 

 .اتستباا (  لمعرف  ثبات فارات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرواباخ) -7

 .اتستباا ( لمعرف  ثبات فارات split halfاختبار التلز   الاافط  ) -3
 K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسمراوؼ-اختبار كولملوروؼ استخداـ -4

 .ما إذا كاات البطااات تتبع التوزطع الطبطع  مف عدمه طستخدـ  ذا اتختبار لمعرف 

( لاطاس درل  اترتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بطرسوف ) -5
. وقد تـ استخدامه لحساب اتتساؽ فطاوـ  ذا اتختبار عمى دراس  العالق  بطف متغطرط

 الداخم  والادؽ الباا   لالستباا   والعالق  بطف المتغطرات.

ولاد تـ استخدامه لمتأكد مف دتل  المتوسط لكؿ ( T-Test) ف  حال  عطا  واحدة Tاختبار  -6
 فارة مف فارات اتستباا .

  ما إذا كاف  ااؾ ( لمعرفIndependent Samples T-Test) ف  حال  عطاتطف Tاختبار  -7
 ذات دتل  إحاا ط  بطف ملموعتطف مف البطااات المستام .  تفروقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحمطؿ التباطف األحادي  -8
لمعرف  ما إذا كاف  ااؾ فروقات ذات دتل  إحاا ط  بطف ثالث ملموعات أو أكثر مف 

 البطااات.

 .Multiple Regression لمتعدداختبار اتاحدار ا -9
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 الممخص:
لػراءات ماهلط  المبحث  ذا استعرض الدراسػ   حطػث تاػاوؿ الماهلطػ  العممطػ  المتبعػ  فػ   وا 

فػ  الدراسػ  واتداة التػ  تػـ اسػتخدامها  اكادطمط  السطاس  والدراسات العمطا  كما تاػاوؿ ملتمػع
وثبػػات اتسػػتباا   والتعػػرؼ عمػػػى   باإلضػػاف  الػػى الطػػرؽ اتحاػػا ط  لمعرفػػػ  اػػدؽ الدراسػػ 

 اختبارات توزطع البطااات.
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 انفصم اخلايس

 انتحهيم وانتفسري واننقاش

 

 تمهٌد.

 الشخصٌة البٌاناتحصائً لعٌنة الدراسة وفق أولا: الوصف اإل

 تحلٌل فقرات الستبانةثانٌاا: 

 ثالثاا: اختبار فرضٌات الدراسة
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 :تمييد
  وذلؾ مف خالؿ تحمطؿ البطااات واختبار فرضطات الدراس طتضمف  ذا الفاؿ عرضًا ل

اإللاب  عف أس م  الدراس  واستعراض أبرز اتا و اتستباا  والت  تـ التواؿ إلطها مف خالؿ 
اللاس  العمر  المؤ ؿ (تحمطؿ فاراتها  والوقوؼ عمى متغطرات الدراس  الت  اشتممت عمى 

المسمى الوظطف   ساوات الخبرة( لذا تـ إلراء المعاللات اإلحاا ط  لمبطااات المتلمع   العمم  
 (SPSS)الدراس   إذ تـ استخداـ براامو الرـز اإلحاا ط  لمدراسات اتلتماعط   استباا مف 

 لمحاوؿ عمى اتا و الدراس  الت  سطتـ عرضها وتحمطمها ف   ذا الفاؿ. 
 
 لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية :الوصف اإلحصائي اواًل: 

 الصالحة ت( يوضح عدد االستمارا18جدول رقم )
 % النسبة التكرار 

 4558 252 استمارات مكتملة

 6851 84 استمارات مفقودة )لم يتم الاجابة عليها(

 61151 295 املجموع
 

مف اتستمارات تـ استكمالها بالتعب   مف  (%(85.4ف أ( 18)رقـ طتضح مف خالؿ لدوؿ 
مف بعض  حطث لـ تتـ تعب   اتستباا مفاودة % اعتبرت استمارات 14.6بطاما المبحوثطف 
وبذلؾ طابح عدد  وذلؾ اتطل  اتلازات والعمؿ المطداا  لبعض الموظفطف   الموظفطف

 استباا .( 252اتستبااات الخاضع  لمدراس  )
 

 حسب الجنس. توزيع أفراد العينة -
 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس19جدول رقم )
 %  النسبة التكرار الجنس

 84.1 212 ذكر

 15.9 40 اهثى

 100.0 252 املجموع

 
% مػػػف 15.9المبحػػػوثطف مػػػف الػػػذكور  بطامػػػا مػػػف  (%(84.1( اف 19طتضػػػح مػػػف خػػػالؿ لػػػدوؿ )

إلى طبطعػ  الملتمػع الفمسػططا  المحػافظ والػذي طفضػؿ اتعتمػاد عمػى  ويعزو الباحث ذلك اتااث
شػػرافط   باإلضػػاف  إلػػى حالػػ   ػػذه الوظػػا ؼ مػػف اتاػػاث وخاواػػًا فػػ  الوظػػا ؼ اإلالػػذكور أكثػػر 
 ف  الشرك . الفا  والمطداا  العمؿ در عمى تحمؿ الضغوط  حطث طغمبإلى شخص قا
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 فئت انعًزٌت.حسب ان انذراستتىسٌع عٍُت  -
 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية20جدول رقم )
 % النسبة التكرار الفئة العمرية

 3.2 8 سنة فأقل 25

 34.9 88 سنة 21-45

 36.1 91 سنة 85 -41

 25.8 65 سنة فأكثر 81من 

 100.0 252 إلاجمالي

 
التػ   الف ػ   ػ سػا   و ( 45 - 36%( ف ػتهـ العمرطػ  مػف )36.1( أف )20طتضح مف اللدوؿ رقـ )

ارتبػاط العمػر بتأسػطس  إلػى ذلدك الباحدث ويعدزو.  العػاممطف فػ  الشػرك  مػف األكبػر العػدد تشػكؿ
التحاػػػوا قػػػدطمًا بالشػػػرك  اتطلػػػ  ااتاػػػاؿ الشػػػرك  مػػػف حطػػػث أف أغمػػػب المػػػوظفطف  1998الشػػػرك  عػػػاـ 

مرحمػ  التاػػدطـ )التأسػطس( إلػػى مرحمػ  الامػػو وزطػػادة  احتطػاج الشػػرك  لعػدد أكبػػر مػف المػػوارد البشػػرط  
تػـ تعطػطف مػوظفطف اتطلػ  توسػع الشػرك  و   حتػى المحظػ لوقت اوما زالوا طباشروف أعمالهـ مف ذلؾ 

و ػذا طتماشػى مػع اظػاـ التعططاػات فػ  أخرى وزعػت عمػى محافظػات قطػاع غػزة   الى فروع وادارات
 .قااوف الخدم  

 

 العممي: المؤىل حسب الدراسة عينة توزيع -
 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي21جدول رقم )
 النسبة التكرار المؤهل العلمً

 9.5 24 دراسات عليا

 5955 651 بكالوريوس

 31.0 78 دبلوم

 100.0 252 إلاجمالي

 
( أف عػػػػػدد المػػػػػوظفطف الحااػػػػػمطف عمػػػػػى درلػػػػػ  البكػػػػػالورطوس بمغػػػػػت 21طتضػػػػػح مػػػػػف لػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

الػػى أف  ػػذا المؤ ػػؿ طتػػطح لمموظػػؼ اتاتاػػاؿ مػػف الف ػػ   ويرجددع ذلددك%( و ػػ  أعمػػى اسػػب   59.5)
الثالثػػػ  الػػػى الف ػػػ  الثااطػػػ  فػػػ  السػػػمـ الػػػوظطف  والتػػػ  تسػػػمح لػػػه بالحاػػػوؿ عمػػػى الترقطػػػ  فػػػ  السػػػمـ 

" ت طحػػػػؽ لهػػػػـ C,B,A)الػػػػوظطف  )درلػػػػ     فػػػػ  حػػػػطف أف الحااػػػػمطف عمػػػػى المؤ ػػػػؿ العممػػػػ  "دبمػػػػـو
شػعب   وذلػؾ حسػب اظػاـ الخدمػ  المداطػ    الحاوؿ عمى عػالوات اشػرافط  أعمػى مػف درلػ  ر ػطس
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مما طدفع كثطر مف الموظفطف تستكماؿ  دراستهـ اللامعط  لمحاوؿ عمى الدرلػ  اللامعطػ  اتولػى 
 لالرتااء ف  السمـ الوظطف   عممًا أف المؤ الت العممط  العمطا ت عالق  لها بالدرلات الوظطفط .

 

 سنوات الخدمة: حسب الدراسة  عينة توزيع -
 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخدمة 22جدول )
 النسبة التكرار سنوات الخدمة

 13.9 35 سنوات 5اقل من 

 25.4 64 سنوات 61– 5من 

 25.8 65 سنة 65 -66من 

 34.9 88 فأكثر 65من 

 100.0 252 إلاجمالي

 
 كمما تادـ العمر الزما  لمشرك   ( اف  أعداد الموظفطف تتااقص22طتضح مف لدوؿ )
حالػػ  التاػػاقص التػػدرطل  فػػ  سػػاوات الخدمػػ  الػػى اتوضػػاع اتقتاػػادط  الاػػعب   ويعددزو الباحددث

والحاار واتااسػاـ الػداخم  فػ  قطػاع غػزة  والتػ  أدت الػى ترالػع كبطػر فػ  أعػداد المػوظفطف فػ  
   .الشرك 

 

 المسمى الوظيفي:توزيع عينة الدراسة حسب  -
 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي23) جدول رقم
 % النسبة التكرار المسمى الوظٌفً

 4. 1 مدطر عاـ

 6.0 15 مدطر ادارة

 15.9 40 مدطر دا رة

 32.5 82 ر طس قسـ

 8552 668 ر طس شعب 

 100.0 252 إلاجمالي

 
مسما ـ الوظطف   (%32.5)مسما ـ الوظطف  ر طس شعب     (%45.2)( 23طتضح مف لدوؿ )

مدطر عاـ.  (%0.4)مدطر ادارة    (%6)مدطر دا رة    مسامهـ الوظطف (%15.9)ر طس قسـ  
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السابا  أف التوزطع طبطع  واطاؽ اتشراؼ ماطا  طتااسب مع الهطكؿ  من النتيجةالحظ ط
 التاظطم  ف  شرك  توزطع الكهرباء.

 تحميل فقرات االستبانة : ثانيًا:
 One Sample T لعطا  واحدة T)اختبار ط ممالمعلتحمطؿ فارات اتستباا  تـ استخداـ اتختبارات 

test  . وتكػوف الفاػرة اطلابطػ  بمعاػى أف أفػراد العطاػ  طوافاػوف ( لمعرف  متوسطات درلات اتستلاب
)أو مسػتوى  1.97اللدلط  والت  تسػاوي  tالمحسوب  أكبر مف قطم   tعمى محتوا ا اذا كاات قطم  

  % عمػى ماطػاس الدراسػ 60(  ػ  الحطػاد و ػ  تمثػؿ 3( واعتبػرت الدرلػ  )0.05الدتل  أقؿ مػف 
 %(.x3=60 % 20بحطث لكؿ محؾ  5-1)بااًء عمى المحؾ 

 
 ( درجات تفسير اإلجابة حسب فئات المتوسط الحسابي24جدول )

 الوزف الاسب  الوسط الدرل  الماطاس
 % 36اقؿ مف  1.80-1 1 قمطم  لدا
 % 52 -36مف  2.60- 1.80 2 قمطم 

 % 68-% 52مف  3.40 -2.61 3 متوسط 
 %84-% 68مف  4.20 -3.41 4 كبطرة

 %100 -% 84مف  5.00 -4.21 5 كبطرة لدا
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 .التنبؤ باحتياجات الموارد البشريةتحميل فقرات المحور االول:  -1
 

 التنبؤ باحتياجات الموارد البشرية الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور (25)رقم  جدول 

 البعد األول : التنبؤ باحتياجات الموارد البشرية  
الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

0-  
  العمؿ الحالط تلري الشرك  عممط  تحمطؿ وماارا  بطف قوة 

 وقوة العمؿ المطموب  مستاباًل.

3.35 0.89 66.90 6.12 0.00 

2 

7-  
توفر الشرك  موارد ا البشرط  بعد دراس  شامم  لبط تها 

 الداخمط  والخارلط .

3.32 0.90 66.43 5.67 0.00 

4 

3-  
تستخدـ الشرك  طرقًا وأسالطب كمط  أو رطاضط  ف  تادطر 

 البشرط .احتطالاتها مف الموارد 

3.15 0.87 62.91 2.64 0.01 

5 

4-  
وفؽ تادطراتها   تحدد الشرك  حلـ و اوع العمال  المطموب 

 لعبء العمؿ المحتمؿ مستاباًل.

3.31 0.89 66.29 5.63 0.00 

8 

5-  
تلري الشرك  تحمطاًل وظطفطًا؛ لتحدطد الموارد البشرط  

 .المااسب  لوظا فها المختمف 

3.36 0.90 67.26 6.36 0.00 

6 

 0.00 6.52 65.92 0.72 3.30 لمطع الفارات 
 

 
الشرك  تحمطاًل وظطفطًا؛ لتحدطد الموارد تلري ) الخامس  الفارةف أ( 25مف لدوؿ رقـ )طتضح 

, ويعزو  %67.26بوزف اسب  بمد  المرتب  اتولىاحتمت ( البشرط  المااسب  لوظا فها المختمف 
الى أف الشرك  تحدد خاا ص ومواافات الموارد البشرط  والشروط الالزم  لشغؿ  الباحث ذلك

الوظا ؼ المختمف  ف  ضوء دراس  وتحمطؿ لخاا ص ومواافات الوظطف   ولكف الشرك  بحال  
الى اتستفادة مف عممط  التحمطؿ ف  عممط  اتختطار والتعططف وعدـ تلاوز معاططر ومتطمبات 

طخضعوا لشروط ومتطمبات أف بعض مف تـ تعطاهـ ف  الشرك  لـ الوظطف   حطث طالحظ 
 المااسب .  كما أف ولود الخبرة المهاط  ساعد ف  تحدطد الموارد البشرط  الوظطف 

تستخدـ الشرك  طرقًا وأسالطب كمط  أو رطاضط  ف  تادطر احتطالاتها ) بطاما احتمت الفارة الثالث  
الى أف الشرك  ويعزو الباحث ذلك  %.62.91رة بوزف اسب  المرتب  األخط( مف الموارد البشرط 

اءات سالطب الكمط ؛ لعدـ توفر الكفلموارد البشرط  باتعتماد عمى األت تادر احتطالاتها مف ا
 سالطب  فه  تركز ف  تادطر ذلؾ عمى بعض اتسالطب التامطدط .الاادرة عمى استخداـ  ذه األ
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وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور االول )التنبؤ باحتياجات 
% وىي اكبر  65.92, والوزن النسبي  يساوي 3.30الشركة من الموارد البشرية( تساوي 

 tوىي اكبر من قيمة  6.52المحسوبة تساوي  t%" وقيمة 60من  الوزن النسبي المحايد "
مما  0.05وىي اقل  من  0.00القيمة االحتمالية تساوي , و 1.98 الجدولية, والتي تساوي 

طدؿ عمى ولود اتلا ات إطلابط  متوسط  لدى أفراد العطا  احو التابؤ باحتطالات الشرك  مف 
   .الموارد البشرط 

بعض طرؽ التابؤ التامطدط  الت  تحدد الشرك  مف خاللها إلى استخداـ  يعزو الباحث ذلك
التادطر الشخا  والخبرة السابا  الت  تتمتع بها اتدارة  عف طرطؽحالاتها الوظطفط  المستابمط   

العمطا أو بااًء عمى اتسترشاد بالساوات السابا  باإلضاف  الى اشراؾ اتقساـ المختمف  ف  تحدطد 
ولكف تحتاج  الشرك  الى تعزطز وتطوطر قدراتها واستخداـ اسالطب  .المابم  احتطالاتها ف  الفترات

 كمط  واوعط  حدطث  بحطث تابح أكثر قدرة عمى تمبط  حالاتها ومتطمباتها مف الموارد البشرط  .
 

أظهرت أف تحدطد اتحتطالات  والت ( 2017مع دراس  أبو قاطا  ) ىذه الدراسة تتفق
كما طفطد ف  تحمطؿ العرض   البشرط  طساعد عمى تافطذ ات داؼ اللامعط المستابمط  مف الموارد 

( والت  اشارت الى أف إدارة الماارؼ 2016والطمب مف الموارد المتاح   ودراس  فضؿ اهلل )
 تعتمد عمى تحمطؿ اتتلا ات المستابمط  لمواوؿ إلى أدؽ األرقاـ لعدد العاممطف المطموب تعططاهـ

مم  الحالط  والمستابمط  لتحاطؽ التوافؽ بطف العرض والطمب لمواوؿ الى أداء دراس  الاوى العاو 
 ووضع التابؤ ف  تسا ـ البشرط  الموارد ( والت  بطات أف خط 2016ودراس  لوا ر) متمطز 
 طضمف بما الف ات بعض ف  والعلز المااع  البطال  ومشاكؿ العامم  الاوى لمشاكؿ حموؿ

( 2013ودراس  عدواف)  اتداء كفاءة وزطادة التخططط عممط  وفعالط  العمؿ لاوة اتمثؿ اتستخداـ
والت  توامت الى اف الكمطات تحدد احتطالاتها مف الموارد البشرط  مف خالؿ التوااؿ مع 
اتقساـ اتدارط  واتكادطمط   حطث ططمب مف اتقساـ أف ترفع احتطالاتها المستابمط  مف الموارد 

حتطالاتها اتدارط  واتكادطمط  المتوقع  ف  كؿ فاؿ دراس   ودراس  زقوت البشرط  ف  ضوء ا
حكومط  تاوـ بتحدطد احتطالاتها مف الموارد البشرط  الغطر أف المؤسسات  ( والت  اظهرت2013)

عف طرطؽ دراس  شامم  لمبط   الداخمط  والخارلط  باعتماد ا عمى العدطد مف الطرؽ المتاوع  ف  
( والت  توامت إلى أف الر اس  العام  لرعاط  2010العتطب )دراس  اتحتطالات البشرط . و تحدطد 
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الشباب بالرطاض  تعتمد عمى التادطر الشخا  والخبرة السابا  ف  تادطر اتحتطالات مف الموارد 
 البشرط .

 

 .التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية :الثانيتحميل فقرات المحور  -2
 

 التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور (26) رقم جدول

 البعد الثاني: التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية 
الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

0-  
ف  الشرك  دورًا مهمًا ف   تتمتع الخط  اإلستراتطلط 

 تحدطد احتطالاتها مف الموارد البشرط .

3.37 0.89 67.30 6.49 0.00 

2 

7-  
تعمؿ الشرك  عمى تطوطر أداء موظفطها؛ لطابحوا أكثر 

 قدرة عمى تحاطؽ األ داؼ اإلستراتطلط .

3.46 0.99 69.13 7.34 0.00 

6 

3-  
 داؼ األف  ضوء الموارد البشرط  طتـ تعدطؿ خط  

 اإلستراتطلط  لمشرك .

3.30 0.86 66.08 5.58 0.00 

8 

4-  
مف مدى قدرة     لمتأكدمخزوف المهارة الشرك تحمؿ 

 .األ داؼ اإلستراتطلط موظفطها عمى تحاطؽ 

3.02 0.90 60.40 0.35 0.73 

5 

5-  
 سطاساتتؤثر الخط  اتستراتطلط  عمى طبطع  واوع ال

 المتعما  بالموارد البشرط .

3.35 0.91 66.96 6.04 0.00 

4 

 0.00 6.64 65.91 0.71 3.30 لمطع الفارات 
 

تعمؿ الشرك  عمى تطوطر أداء موظفطها؛ ) الثانيةالفقرة ان  طتضح( 26مف خالؿ لدوؿ رقـ )
اتولى بوزف اسب  بمد   احتمت المرتب ( لطابحوا أكثر قدرة عمى تحاطؽ األ داؼ اتستراتطلط 

69.13%. 
وذلؾ ـ  2016عاـ خاا  لمتدرطب والتطوطر دة ذلؾ الى استحداث الشرك  وح ويعزو الباحث

لالرتااء بادرات الموظفطف ورفع مستوطات  أدا هـ مف خالؿ عاد العدطد مف الدورات وورش العمؿ 
 الالزم  لتحسطف مستوى اتبداع لدطهـ.

مف مدى قدرة  موظفطها عمى    لمتأكدمخزوف المهارة الشرك تحمؿ ) الرابعةالفقرة  احتمتبطاما  
 %. 60.4األخطرة بوزف اسب  ( المرتب  اتستراتطلط األ داؼ تحاطؽ 

الى ولود اشكالط  لدى ادارة الشرك  ف  تادطر مدى أ مط  تحدطد المهارات  يعزو الباحث ذلك
ة  ماه لمشرك  اتستفاد طمكف اً مهم اً مهارط اً والمعارؼ الت  طمتمكها الموظفطف والت  تشكؿ مخزوا

 .ممكاف المااسبالرلؿ المااسب ل اختطارلطه لتحسطف لودة الخدم   وف  والرلوع إ
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 )التخطيط االستراتيجي المحور الثانيوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
% وىي اكبر من  الوزن 65.91, و الوزن النسبي  يساوي 3.30( تساوي لمموارد البشرية

الجدولية  t, وىي اكبر من قيمة 6.64المحسوبة تساوي  t% " وقيمة 60النسبي المحايد " 
مما يدل عمى  0.05وىي اقل  من  0.000, و القيمة االحتمالية تساوي 1.98والتي تساوي 

 . اد العينة نحو التخطيط االستراتيجي لمموارد البشريةوجود اتجاىات إيجابية متوسطة لدى أفر 
تحسطف مستوى لتخططط ضمف  طكمط  الشرك ؛ لالدا رة  استحداث الشرك إلى ذلؾ  يعزو الباحث

  ات أف  ذا المحور مملتمعتادطـ الخدم  المتمطزة لو  الموظؼادا ها واداء كوادر ا  واترتااء ب
تأخذ بعطف اتعتبار وضع خط  الشرك   لتطوطر وأف طحتاج الى تعزطز وا تماـ مف اتدارة العمطا  

لمابم   ضمف خطتها اتستراتطلط   ورفع درل  وتوفطر احتطالاتها مف الموارد البشرط  ف  الفترات ا
 ف  اتفراد عاد اتستراتطلط  مفهوـ حطث أف  مشارك  المستطمعطف ف  اعداد الخطط والبرامو

 .التافطذ حطز لطدخؿ للهد طحتاج حدطث مفهوـ  و الشرك 
 

( والت  أظهرت ولود عالق  اطلابط  بطف 2017دراس  أبو قاطا  ) مع ىذه الدراسة وتتفق
 دراس تخططط الموارد البشرط  والتخططط اتستراتطل  عمى مستوى لامع  البحر اتحمر  و 

البشرط  ف   لمموارد التخططط اتستراتطل  ممارس  مستوى( والت  أشارت الى أف 2014البططار)
الت   (2013ودراس  عدواف ) إطلابط   الاتطل  المؤسسات الغطر الحكومط  ف  قطاع غزة كاات

( 2011) الطعاوب ودراس  لدى الكمطات   لمموارد البشرط  ولود تخططط استراتطل  أشارت الى
دراؾ لمفهوـ التخططط اتستراتطل  إلدارة الموارد البشرط   كما أف  والت  أشارت إلى ولود وع  وا 

عداد  لمموارد البشرط  مف قبؿ الاظاـ التربوي بسمطا   استراتطلط  ااؾ ا تماـ كبطر باطاغ  وا 
 واردالم تخططط بطف إطلابط  ارتباط عالق  بطات أف  ااؾ ( والت 2008ودراس  الضمور)عماف  

 .الوزارات اترداط  ف  البشرط  الموارد إلدارة اتستراتطل  التخططط البشرط   وممارس 
بطف قوي لدًا ( والت  أظهرت ولود توافؽ 2009) فوط لواد و  مع دراس  وتختمف الدراسة

 ف  العام  المسا م  الشركات ف  البشرط  لمموارد التخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط  والتخططط
ماهلطات التخططط اتستراتطل  ف  ( الت  بطات عدـ تطبطؽ 2013)  sadder دراس و , فاألرد

( والت  بطات أف  ااؾ 2005) ودراس   اشـالفمسططاط .  ادارة الموارد البشرط  ف  اللامعات
 .لمدور اتستراتطل  إلدارة الموارد البشرط  ف  الماظمات المارط  اً واضح اً غطاب
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 لث: دعم االدارة العميا.المحور الثاتحميل فقرات  -3
 

 دعم اإلدارة العميا الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور (27جدول )

الوسط  البعد الثالث: دعم اإلدارة العميا 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

0-  
واإلدارات لمختمف  ف  رسـ تشارؾ اإلدارة العمطا األقساـ 
 خط  الموارد البشرط  لمشرك .

3.54 0.95 70.87 
 

9.12 0.00 

6 

7-  
تتوفر المخااات المالط  الالزم ؛ لتافطذ السطاسات 

 المترتب  عمى خط  الموارد البشرط .

3.30 1.00 66.03 4.79 0.00 

2 

3-  
توفر اإلدارة العمطا لألقساـ المختمف   اتحتطالات البشرط  

 الالزم  مف حطث الكـ والاوع.

3.22 0.94 64.42 3.73 0.00 

4 

4-  
 تادـ اإلدارة العمطا التسهطالت الضرورط  لمحفاظ عمى

 بهـ.وماع تسر  الموظفطف

3.17 1.06 63.41 2.57 0.01 

8 

5-  
الكفاءات مف خالؿ تادطـ حوافز  تستاطابتسعى اإلدارة 

 .تشلطعط  مختمف 

2.89 1.10 57.77 -1.60 0.11 

5 

 0.00 4.50 64.53 0.80 3.23 لمطع الفارات 
 

 
تشػػارؾ اإلدارة العمطػػا األقسػػاـ واإلدارات لمختمفػػ  فػػ  ) االولددىالفقددرة ( ان 27مددن جدددول )يتضددح 

 .(%70.87)المرتبة االولى بوزن نسبي بمغ احتمت  ( رسـ خط  الموارد البشرط  لمشرك 
 اَ لماعطػ اً طتطمػب لهػد لممػوارد البشػرط وضػع خطػ   قااع  اتدارة العمطػا بػأف الى يعزو الباحث ذلك

لتحدطد عبء العمؿ الحال  والمتوقع  وف  ضوء ذلؾ تحدد  ؛تشارؾ فطه مختمؼ اتدارات واتقساـ
فػ  التطػور الفاػ  واتداري اتطلابطػ  ت المستابمط  مف الموارد البشرط   واف حال  التػدرج اتحتطالا

طظهػػر مػػدى دعػػـ اتدارة فػػ  تافطػػذ الخطػػط والبػػرامو  وخااػػ  تفعطػػؿ اتدارة  فػػ  السػػاوات اتخطػػرة
  العمطا لدا رة التخططط ووحدة التدرطب وتعزطز ا بالكوادر اتدارط  واتحتطالات المادط .

الكفاءات مف خالؿ تادطـ حوافز تشلطعط   تستاطابتسعى اإلدارة ) الخامسةالفقرة  احتمتبطاما  
 %.57.77األخطرة بوزف اسب  المرتب  ( مختمف 

الى أف الاظاـ ف  الشرك  طشبه الى حد كبطر اظاـ العمؿ الحكوم  مػف حطػث  ويعزو الباحث ذلك
و ذا الاظاـ غطر مشلع وغطػر قػادر عمػى اسػتاطاب اتفػراد  تاتب واتلازات والحوافز والمكافأالرو 

التحػػػاؽ مػػػػوظفطف   الػػػذطف طمتمكػػػوف مهػػػػارات وخبػػػرات خااػػػ   وبالتػػػػال  تحػػػـر الشػػػرك  مػػػػف إمكااطػػػ
طتمتعوف  بادرات ابداعط  خاا  ضمف موظفطها  و ذا بدوره طاعكس سمبًا عمى لودة الخدم  الت  
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 تادمها الشرك . 
 

)دعم اإلدارة العميا(  الثالثلمتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور وبصفة عامة يتبين أن ا
% وىي اكبر  من  الوزن النسبي المحايد  64.53, و الوزن النسبي  يساوي 3.23تساوي 

الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  4.50المحسوبة تساوي  t%" وقيمة 60"
مما يدل عمى أن اإلدارة  0.05قل  من وىي ا 0.000, و القيمة االحتمالية تساوي 1.98

 .بدرجة متوسطة العميا تقدم الدعم الالزم  لنجاح خطة الموارد البشرية
تضع بعض السطاسات المتعما  بالعاار البشري وتبذؿ الى اف اتدارة العمطا يعزو الباحث ذلك 

ت  لمشرك ؛ لكفؽ اتمكااات المتاح  وف لال تماـ به مف خالؿ توفطر دعـ مادي ومعاويلهدا 
طولد دعـ حاطا  مف قبؿ اتدارة العمطا لوضع خط  شامم  لمموارد البشرط  تتضمف الادرة عمى 
استاطاب الكفاءات والمحافظ  عمطها ضمف رؤط  واضح  تعتمد عمى تادطر عمم  تحتطالات 

 .الشرك  المستابمط 
 تتباىف  قطاع الافط العمطا  والت  اظهرت أف اتدارة (2015)مع دراس  حمد تتفق ىذه الدراسة

بها مف خالؿ عرض الخطط والبرامو عمى كاف  اتدارات  الخط  اتستراتطلط  والسطاسات المتعما 
والت  أشارت  2013)) عدواف لمحاوؿ عمى أراء ا ومالحظاتها قبؿ اقرار ا  كما تتفؽ مع دراس 

أف الكمطات تحافظ عمى موظفطها  مف خالؿ تادطـ الدعـ والتسهطالت الالزم  لباا هـ ف   إلى
مشارك  مف خالؿ  أف اإلدارة العمطا تادـ الدعـ الالـز لالاح خط  الموارد البشرط و  العمؿ 

 .األقساـ واإلدارات المختمف 
عؼ التزاـ اتدارة والت  أشارت الى ض( 2016) مطرط مع دراس   تختمف الدراسة الحاليةو 

ودراس    العمطا  وعدـ قدرتها عمى تادطـ الدعـ الكاف  لضماف عممط  تخططط الموارد البشرط 
( والت  أشارت الى ولود قااع  لدى اتدارة العمطا ف  المارؼ بأ مط  2016فضؿ اهلل وسمماف )

( 2011الطعاوب  ) دراس و  اتباع تخططط الموارد البشرط  ف  توفطر اتحتطالات مف الاوى العامم  
والت  أظهرت ضعؼ مستوى مشارك  موظف  وزارة التربط  والتعمطـ ف  اطاغ  خطط وأ داؼ 

( والت  بطات عدـ ا تماـ اإلدارة العمطا بالتخططط لمموارد 2010العتطب  ) دراس الموارد البشرط   و 
ولود ثالث مكتبات ( والت  توامت إلى 2009البشرط  عمى المدى الطوطؿ  ودراس  الططار )

دراس  عدواف مف إحدى عشر مكتب  فاط لدطها إدارة مس ول  عف التخططط لماوى العامم   و 
مف تدا  مستوى دعـ اتدارة العمطا ( والت  توامت إلى أف المؤسسات الاحط  تعاا  2008)
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اه ت   والت  بطات أB,Kumbargoudar (2010) لدطها  ودراس  الموارد البشرط تخططط لعممط  
 طولد ا تماـ  كاؼ مف قبؿ اإلدارة العمطا ف  تحدطد احتطالات المكتبات مف الموظفطف المؤ مطف.

 

 السياسات المترتبة عمى تخطيط الموارد البشرية الرابع:تحميل فقرات المحور  -4
 

 البشريةالسياسات المترتبة عمى تخطيط الموارد الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  (28) رقم جدول

 البعد الرابع: السياسات المترتبة عمى تخطيط الموارد البشرية 
الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

0-  
تتبع الشرك  طرؽ عادل  لالختطار والتعططف تستاطاب الموارد 

 البشرط  الما رة.

3.29 1.01 65.74 4.48 0.00 
4 

7-  
طتـ التوظطؼ ف  الشرك ؛ بااء عمى تحمطؿ وظطف   طحدد خالله 

 متطمبات الوظطفط  وشروط شاغمها.

3.44 0.98 68.76 7.06 0.00 
6 

3-  
تستاطب الشرك  الموارد البشرط  الت  تمتمؾ الشروط والمتطمبات 

 الالزم    لسد العلز ف  شواغر ا الوظطفط 

3.38 0.92 67.68 6.63 0.00 
2 

4-  
بمعاططر موضوعط  مباط  عمى  تاططـ الشرك  ألداء موظفطها مرتبط

 الواؼ الوظطف .

2.96 1.13 59.20 -0.56 0.58 
5 

5-  
طتااسب مع اللهد  طتسـ بالعدال  طوضع  طكؿ لأللور والرواتب

 .المبذوؿ

3.02 1.09 60.40 0.29 0.77 
8 

6-  
بشكؿ ترالع  الشرك  سطاساتها المتعما  بالتعامؿ مع الموظفطف  

 دوري.

2.95 1.02 58.96 -0.81 0.42 
1 

7-  
تادـ الشرك  لمموظفطف الحوافز التشلطعط  الت  تتالءـ مع لهد ـ 

 المبذوؿ.

2.78 1.09 55.70 -3.12 0.00 
7 

  0.02 2.32 62.34 0.80 3.12 جميع الفقرات 

 

تحمطؿ وظطف    طتـ التوظطؼ ف  الشرك ؛ بااء عمى) الثااط الفارة ( اف 28مف لدوؿ رقـ )طتضح 
( احتمت المرتب  اتولى بوزف اسب  بمد طحدد خالله متطمبات الوظطفط  وشروط شاغمها

(68.76%). 
 المطموبػ  وظطفػ  مػف الوظػا ؼكؿ توفر المعمومات ذات العالق  بطبطع  ذلؾ الى  ويعزو الباحث 

 مف طشغمها.  مهارات وسماتوتحدطد  ماها كؿ  خاا ص ومواافاتوتحدطد 
تاػدـ الشػرك  لممػوظفطف الحػوافز التشػلطعط  التػ  تػتالءـ مػع لهػد ـ ) السدابعةالفقرة  احتمتبطاما  

 %.55.7األخطرة بوزف اسب  ( المرتب  المبذوؿ
الحػػػوافز واػػػوع طبطعػػػ  واضػػػح  تحػػػدد  سطاسػػػاتاظػػػاـ أو  لػػػودو ذلػػػؾ الػػػى عػػػدـ  ويعدددزو الباحدددث 
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شػعور المػوظفطف بعػدـ تحاطػؽ المسػاواة كمػا أف  الشػرك   الت  طمكف أف تمػاح لمػوظف  التشلطعط  
  .طؤدي الى ترالع ف  معطار التمطز واتبداع ف  اتداء  والمكاف اتتادطـ بعض الحوافز عاد 

 

)السياسدات المترتبدة  الثالدثوبصفة عامدة يتبدين أن المتوسدط الحسدابي لجميدع فقدرات المحدور 
% وىدي اكبدر  62.34الدوزن النسدبي  يسداوي , و 3.12عمى تخطيط الموارد البشدرية( تسداوي 

 tوىدي اكبدر مدن قيمدة  2.32المحسدوبة تسداوي  t%" وقيمة 60من  الوزن النسبي المحايد "
ممددا  0.05وىدي اقددل  مددن  0.02, والقيمدة االحتماليددة تسدداوي 1.98الجدوليدة والتددي تسدداوي 

 .بدرجة متوسطة البشريةيدل عمى أن اإلدارة العميا تقدم الدعم الالزم  لنجاح خطة الموارد 
 أف ات ف  ضوء قااوف الخدمػ  المداطػ   هاسطاساتتطبطؽ تاـو بالى أف الشرك   ويعزو الباحث ذلك

 مػػع طتوافػػؽ بمػػا تػػتـ البشػػرط  المػػوارد تخطػػطط عمػػى المترتبػػ ( التعطػػطف  اتختطػػار) السطاسػػات بعػػض
ولػػػطس ضػػػمف قػػػااوف الخدمػػػ   العمػػػؿ ومتطمبػػػات شػػػروط ضػػػمف العمػػػؿ وماػػػمح  الشػػػرك  سطاسػػػ 
  المداط .

( والتػ  أظهػرت أف سطاسػ  اتختطػار والتعطػطف تػؤثر عمػى 2011مع دراسػ  عػدواف ) تتفق الدراسة
قطػػػػػػاع غػػػػػػزة بدرلػػػػػػ  متوسػػػػػػط   المسػػػػػػار الػػػػػػوظطف  لػػػػػػدى العػػػػػػاممطف فػػػػػػ  الماػػػػػػارؼ العاممػػػػػػ  فػػػػػػ 

(66.57.)% 
( والت  اشارت الى أف الماظمات غطر الحكومط  تعمػؿ 2011مع دراس  الغوؿ ) وتختمف الدراسة

 م  اتفراد لماظماتهـ.ءبدرل  كبطرة عمى توظطؼ العاممطف ومال
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 تحميل فقرات المحور الخامس: توفر المعمومات  -5
 

 توفر المعموماتالوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  (29) رقم جدول

 الخامس: توفر المعموماتالبعد  
الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

0-  
تتوفر معمومات تمكف الشرك  مف تحدطد المواقع الوظطفط  المتوقع  

 .ف  الفترة المابم 

3.16 0.90 63.19 2.80 0.01 

8 

7-  
وظطفط  محددة ومكتوب  لكؿ تمتمؾ الشرك  واؼ ومواافات 

 الموظفطف.

3.20 0.93 63.90 3.33 0.00 

4 

3-  
طتوفر لدى الشرك   قواعد بطااات تتضمف معمومات تفاطمط  عف 

 .موظفطها ف  مختمؼ المستوطات اإلدارط 

3.58 0.87 71.63 10.60 0.00 

6 

4-  
  وحدطث  للمع البطااات  تستخدـ الشرك  أسالطب تااط  أما 

 .واسترلاعها  واتحتفاظ بها

3.58 0.95 71.55 9.60 0.00 

2 

 0.00 8.29 67.57 0.72 3.38 جميع الفقرات 
 

 
طتوفر لدى الشرك   قواعد بطااات تتضػمف معمومػات ) الثالث الفارة ( اف 29مف لدوؿ رقـ )طتضح 

( احتمػػت المرتبػػ  اتولػػى بػػوزف اسػػب  بمػػد تفاػػطمط  عػػف موظفطهػػا فػػ  مختمػػؼ المسػػتوطات اإلدارطػػ 
71.63%. 

ف المسػتوطات اتدارطػ  تسػتخدـ اظػـ تكاولولطػا معمومػات حدطثػ  تسػتططع ألػى إ ويعزو الباحث ذلك
مف خاللها الحاوؿ عمى معمومات تفاطمط  دورط  عف موظفطهػا  طمكػف ادخالهػا وتحػدطثها بشػكؿ 

لمموظػػؼ )دورات  مػػؤ الت  تاطػػطـ اتداء ... ( طػػوم   ممػػا طسػػاعد فػػ  متابعػػ  التغطػػرات اتدارطػػ  
  التخططط لمموارد البشرط . طستفاد مف  ذه البطااات ف و 
 

تتػوفر معمومػات تمكػف الشػرك  مػف تحدطػد المواقػع الوظطفطػ  المتوقعػ  ) االولدىالفقرة  احتمتبينما  
 %.63.19األخطرة بوزف اسب  ( المرتب  ف  الفترة المابم 

الػػى تػػوفر  طكمطػػ  تاظطمطػػ  معتمػػدة مػػف اتدارة العمطػػا لمشػػرك  طػػتـ باػػاًء عمطهػػا  ويعددزو الباحددث ذلددك
تحدطػػػد حالػػػ  الشػػػرك  لموظػػػا ؼ المتوقعػػػ  فػػػ  المسػػػتابؿ  كمػػػا أاػػػه طػػػتـ تاػػػدطـ خطػػػ  سػػػاوط  للمطػػػع 

 اتدارات تتضمف حال  المارات لموظا ؼ واتحتطالات مف الموارد البشرط .  
تافطػذ باػود الخطػ  و السطاسػط  طكػوف مػف الاػعب التأكػد مػف  ات أاه وبسػبب الظػروؼ اتقتاػادط 

 بالشكؿ المطموب.
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( تدوفر المعمومدات) حدور الخدامسوبصفة عامة يتبدين أن المتوسدط الحسدابي لجميدع فقدرات الم
% وىي اكبدر  مدن  الدوزن النسدبي المحايدد  67.57, و الوزن النسبي يساوي 3.38تساوي 

, 1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  8.29المحسوبة تساوي t%" وقيمة 60"
 المعمومدداتتددوفر  ممددا يدددل عمددى 0.05وىددي اقددل  مددن  0.000و القيمددة االحتماليددة تسدداوي 

 . متوسطبشكل  بالموارد البشريةالمتعمقة 
 

أف تػػػوفر المعمومػػػات طعتبػػػر مػػػف أ ػػػـ ركػػػا ز العمػػػؿ اتداري والفاػػػ  فػػػ   ذلػػػؾ الػػػى يعدددزو الباحدددث 
وقػػد لعػػب   فػػ  تخطػػطط المػػوارد البشػػرط الشػػرك  حطػػث طسػػتفاد ماػػه فػػ  لمطػػع المسػػتوطات اتدارطػػ  و 

التطػػػور  مواكبػػػ دورًا مهمػػػًا فػػػ  تطػػػوطر أاظمػػػ  العمػػؿ فػػػ  ادارات الشػػػرك  مػػػف خػػػالؿ   ػػذا المحػػػور
 ,SCADA, Call center, Load flowف  عدة مشارطع مركزط  ) لمطاً  وظهر ذلؾ  التكاولول 

والتػػػػ  كػػػػاف لتػػػػوفر المعمومػػػػات دور ( براػػػػامو المػػػػال  واتداري الموحػػػػد ... اترشػػػػف  اتلكترواطػػػػ   
إلالػاز وتوفطر اللهد والوقت والماؿ بشكؿ كبطػر لػدًا  وتافطذ الخطط لتطور وارتااء الشرك واضح 
 .  ف  التعامؿ مع المعموماتالتامطدط الطرؽ وتلاوزالعمؿ 
( والتػػ  اشػػارت الػػى اف تػػوفر المعمومػػات الالزمػػ  2015مػػع دراسػػ   ػػزازي ) ىددذه الدراسددة وتتفددق

عف العمؿ طزطد مف وضوح مهاـ العمؿ لدى لعػاممطف اتمػر الػذي طزطػد مػف رغبػتهـ بالعمػؿ وطعػزز 
 والتػػ  تواػػمت إلػػى أاػػه( 2008أبػػو رحمػػ  )  و دراسػػ  المػػد وف مػػف شػػعور ـ بػػاألمف الػػوظطف   و

 بػالموظفطف فػ  وزارت السػمط  الوطاطػ  الفمسػططاط  الخااػ  البشػرط  المػوارد معمومػات اظـ تتوفر
 مف الدق . عالط  بمعدتت
( والتػػ  أظهػػرت أف مػػف أ ػػـ معوقػػات تفعطػػؿ 2010دراسػػ  العتطبػػ  ) مػػع ىددذه الدراسددة وتختمددف

طا  وحدطث  عف المػوارد البشػرط  فػ  الر اسػ  اشاط التخططط الموارد البشرط  عدـ توفر معمومات دق
ت تتػػػوفر لػػػدى شػػػرك  ماػػػالـ  ( والتػػػ  بطاػػػت أاػػػه2007سػػػام  ) سػػػ العامػػػ  لرعاطػػػ  الشػػػباب. ودرا

ودراسػػػ   الفوسػػػفات البطااػػػات والمعمومػػػات الالزمػػػ  التػػػ  تحتالهػػػا عممطػػػ  تخطػػػطط المػػػوارد البشػػػرط  
(2013 )Karen Bloor & Alan Maynard  اشػػارت الػػى اف  اػػاؾ حالػػ  ماسػػ   التػػ

لالستثمار ف  توفر المعمومات ولمعها عف اشاط العاممطف ف  ملاؿ الاح  ومػا طاػتو عاهػا مػف 
 اتا و قبؿ التخططط لزطادة المخزوف مف الاوى العامم . 
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 تحميل محاور الدراسة: -5
 

 البشريةتخطيط الموارد الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  (30) رقم جدول

الوسط  محتوى المحور 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 0.00 6.52 65.92 0.72 3.30 التابؤ باحتطالات الموارد البشرط    -0
4 

 0.00 6.64 65.91 0.71 3.30 تخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط   -7
2 

 0.00 4.50 64.53 0.80 3.23 العمطادعـ اإلدارة   -3
8 

 0.02 2.32 62.34 0.80 3.12 المترتب  عمى تخططط الموارد البشرط  السطاسات  -4
5 

 0.00 8.29 67.57 0.72 3.38 توفر المعمومات  -5
6 

 جميع الفقرات 
3.26 0.63 65.23 6.54 0.00 

 

 
( والدذي يبدين اراء افدراد 30لمعينة الواحدة والنتدائج مبنيدة فدي جددول رقدم)  tتم استخدام اختبار

إلجمدالي الوزن النسدبي ان يتضح ( 30خالل الجدول )عينة الدراسة في محاور الدراسة, ومن 
( وانحدراف معيداري بمدغ 3.26% وبمتوسدط بمدغ )65.23بمدغ  تخطديط المدوارد البشدرية  محور

ممددا يدددل عمددى أن عمميددة  0.05وىددي أقددل مددن  0.00( والقيمددة االحتماليددة تسدداوي 0.63)
تخطيط الموارد البشرية في شركة توزيع الكيرباء متحققة, اال انيدا تتطمدب زيدادة االىتمدام مدن 

 الموارد البشرية.قبل االدارة العميا بتحسين وتطوير وظيفة  تخطيط 
و ذه الاتا و تكشؼ عف مدى حال  الشرك  لتخططط الموارد البشرط  لما له دور اطلاب  ف  تامط  

 الموارد البشرط  والاهوض بها احو اتفضؿ.
ويعزو الباحدث   حطث تبطف أف الُبعد توفر المعمومات احتؿ المرتب  اتولى ماارا  باألبعاد اتخرى

الى أف توفر المعمومات ف  غاط  ات مط  لمعرف  الوضع الحػال  والمسػتابم   حطػث ت طمكػف  ذلك
ادارة أي مؤسس  بدوف توفر المعمومات والذي طمكف البااء عمطه ف  معرف  احتطالػات الشػرك  مػف 

 اػ واتخػاذ الاػرارات المتعماػ  بالمهػاـ الوظطفطػ   وخا لبشرط  ورسػـ سطاسػات وخطػط اتدارةالموارد ا
لعمت مف استخداـ التكاولولطا الحدطث  والت   الذي طرتكز عمى ف  ظؿ وضعاا المعمومات  الرا ف

إلػػى لااػػب معظػػـ المػػوارد البشػػرط  العاممػػ  فػػ   مػػوظفطفالثاافػػ  المعموماتطػػ  مػػف أبػػرز احتطالػػات ال
ط  بشػػػكؿ كبطػػػر بػػػالموارد البشػػػر   حطػػػث ات تمػػػاـ بتػػػوفر المعمومػػػات مػػػرتبط الماظمػػػات والمؤسسػػػات
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 وتامطتها وتبادؿ البطااات بطف فروع الشرك  واداراتها.
حطػػث طعتبػػر مػػف أ ػػـ التحػػدطات اتساسػػط  فػػ  ادارة المػػوارد البشػػرط  عػػدـ تػػوفر المعمومػػات  والتػػ  
تشمؿ كؿ بطااات وخطط ادارة الموارد البشرط   والت  تساعد اتدارة عمى اتخاذ قرارات رشطدة تلاه 

الاتا و أف الُبعد "السطاسػات المترتبػ  عمػى تخطػطط المػوارد البشػرط " احتػؿ أظهرت  الموارد البشرط  
 .المرتب  اتخطرة مف أبعاد المتغطر المستاؿ

الػػى عػػدـ قااعػػ  الموظػػؼ بعدالػػ  تطبطػػؽ السطاسػػات المترتبػػ  عمػػى تخطػػطط ويعددزو الباحددث ذلددك  
ة ف  تعاممها لألفراد ف  الموارد البشرط  ف  الشرك   ولطس لدى الموظؼ أي مبررات لموقؼ اتدار 

تطبطػػؽ بعػػض السطاسػػات  و ػػذا مػػا طػػؤثر بشػػكؿ مباشػػر عمػػى أبعػػاد تخطػػطط المػػوارد البشػػرط  بشػػكؿ 
سػػػمب   وبالتػػػال  طػػػرى الباحػػػث أاػػػه مػػػف ماػػػمح  اتدارة مشػػػارك  المػػػوظفطف الػػػذطف لػػػدطهـ وظػػػا ؼ 

 .الشرك ا طحدث داخؿ المتعما  بهـ واألخذ بيرا هـ واقتراحاتهـ فطماشرافط   ف  اتخاذ الارارات 
 أي لالػػاح تكاممطػػ  عوامػػؿ تعتبػػر تخطػػطط المػػوارد البشػػرط  المػػذكورة ابعػػاد لمطػػعوطػػرى الباحػػث أف 

 إذا بشػػكؿ مهاػػ  واداري اػػحطح  اإلداري عممهػػا فػػ  اهػػاطتطب  وذلػػؾ اذا قامػػت المؤسسػػ  بمؤسسػػ 
وتػػػدعطـ  وباا هػػػا رارطتهااسػػػتم تضػػػمف وأف ألمهػػػا مػػػف تأًاشػػػ  التػػػ  األ ػػػداؼ تحاػػػؽ أفً  دتاأر  مػػػا

  مركز ا التاافس .

  اإلبداع اإلداريالمتغير الثاني: 
 

 الطالقة الفكرية: الولتحميل فقرات المحور ا -1
 

 الطالقة الفكرية الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور (31جدول )

الوسط  الطالقة الفكريةأوال:  

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

0-  
طاترح عدد كبطر مف اتفكار والبدا ؿ الضرورط  لتطوطر العمؿ 

 وتلوطده.

3.49 0.83 69.88 9.40 0.00 

6 

 2 0.00 6.23 66.45 0.82 3.32 طادـ اكثر مف فكرة واحدة ف  فترة زماط  قاطرة.  -7

 معطف.طتمتع بالادرة والماطؽ الالـز إلقااع اتخرطف برأي   -3
3.32 0.83 66.45 6.08 0.00 4 

4-  
طاتو عدد كبطر مف المعاا  واأللفاظ  ذات المعاى الواحد لمدتل  

 عمى فكرة معطا .

3.31 0.83 66.13 5.81 0.00 

8 

 0.00 6.88 67.22 0.827 3.36 جميع الفقرات 
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 مػػػف اتفكػػػار والبػػػدا ؿ الضػػػرورط  اً كبطػػػر  اً طاتػػػرح عػػػدد) األولػػػىالفاػػػرة ( اف 31مػػػف لػػػدوؿ )طتضػػػح 

 .% 69.88( احتمت المرتب  اتولى بوزف اسب  بمد لتطوطر العمؿ وتلوطده
سػاوات الخدمػ  الطوطمػ  فػ  الشػرك  كػاف لػه أثػر كبطػر و  الػى أف تػوفر الخبػرة ويعزو الباحدث ذلدك 

ف  قدرة الموظؼ عمػى طػرح افكػار وبػدا ؿ متعػددة لتحسػطف اتداء وتطػوطر العمػؿ  باإلضػاف  الػى 
لطػرح البػدا ؿ  الفراػ ف  الملاؿ الفاػ   إشرافطهالموظفطف الذطف لدطهـ وظا ؼ  تماحاف اتدارة قد 

 اء مهامه.الضرورط  الالزم  والت  تعطاه عمى أد
مػػف المعػػاا  واأللفػػاظ  ذات المعاػػى الواحػػد لمدتلػػ   اً كبطػػر  اً طاػػتو عػػدد) الرابعػػ الفاػػرة  احتمػػتبطامػػا  

 % 66.13األخطرة بوزف اسب  ( المرتب  عمى فكرة معطا 
طبطع  الخدم  الت  تادمها الشػرك   خالؿ مفاكتسبوا  ذه المهارة قد  أف الموظفطف إلى يعزى ذلك 

ؾ الدا ـ والمباشر عمى الموظفطف كسب رضا المواطاطف مف خالؿ التوااؿ واتحتكاوالت  تفرض 
حتاج  ذه الفارة الى تعزطز وتطوطر مػف خػالؿ التػدرطب المسػتمر والمتابعػ  المطدااطػ  تمعهـ  ولكف 

 مف قبؿ المس ولطف. 
ي تساو حور الطالقة الفكرية وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الم

%" 60% وىي اكبر  من  الوزن النسبي المحايد " 67.22, و الوزن النسبي يساوي 3.36
tوقيمة  وىي اكبر من قيمة  6.88المحسوبة تساوي  t , و 1.98الجدولية والتي تساوي  

توفر عنصر الطالقة  مما يدل عمى 0.05وىي اقل  من  0.00القيمة االحتمالية تساوي 
.الفكرية بشكل متوسط  

 

لموظفطف ف  ا لدى الطالق  الفكرط  بعاار أكبر ا تماـإعطاء عمى اتدارة العمطا  الاتا و أاهتبطف 
 الوظا ؼ اتشرافط  وتبا  اتفكار اللدطدة وتعزطز ا مف ألؿ تطوطر العمؿ وتحسطاه.

توفر عاار الطالق  الفكرط  لدى المبحوثطف باسب  قرطب  مف المستوى اللطد أطضًا وتبطف الاتا و 
 أولط  وتامطدط  الى مراحؿ متادم  تاسلـ ااتااؿ العمؿ اتداري والفا  مف مراحؿ تعتبر خالؿمف 

 اتخطرة تغطر اطلاب  احو اترتااء بالموظفطف لوحظ ف  الساوات  حطث مع التكاولولطا الحدطث 
    وتافطذ مشارطع تطوطرط  متخاا  والفاط  ممحوظ ف  تطوطر البرامو اتدارط  وتطور

). Call center,   العدادات الذكط   األرشف  اتلكترواط  SCADA, GPS,…) 
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ري دطدرل  تشلطع م ( التى أظهرت الى أف2015دراس  المرع  )تتفق ىذه الدراسة مع 
  القلملاؿ الط اتبداع  التفكطر مهاراتى استخداـ مع ط  ف  قطاع غزةالمدارس الحكوٌم  الثااو 

والتػ  بطاػت تػوفر عااػر الطالقػ  الفكرطػ  لػدى   (2003)الشػاحاءدراسػ  و   كاف متوسطا
. بشكؿ متوسط ف  قطاع غزة لعػاممطف بمدطرط  اللوازاتا  

( والتػ  أظهػرت 2017مع اتا و المؤتمر الثػاا  فػ  كمطػ  فمسػططف التااطػ  )وتختمف ىذه الدراسة 
التاافسط  الكبطرة فػ  الكمطػات التااطػ  وازدطػاد أف الكمط  تتمتع بدرل  عالط  مف الطالق  وذلؾ اتطل  

 عدد الكمطات بشكؿ مالحظ ف  اآلوا  اتخطرة.
عمػى اتثػر اتطلػاب  لتباػ  أسػالطب ادارطػ   اً ( التػ  اكػدت اف  اػاؾ اتفاقػ2016ودراس  أبو عبطد )

سػالمط  رؤسػاء األقسػاـ األكػادطمططف باللامعػ  اإل( والت  اظهرت أف 2010ودراس  خمؼ ) لدطدة.
إلػى الظػروؼ المتلػددة التػ   طعودذلػؾ الطالق  الفكرط  بدرل  كبطرة لدًا و بغػزة طتمتعػوف بالعااػر 

 وضرورة مواكبتها.المبحػوثطف لدى تمػر ببط ػ  العمػؿ 
قطػػػػاع غػػػػزة طتمتعػػػػوف  فػػػػ  وزاراتوالتػػػػ  بطاػػػػت أف المػػػػدطرطف العػػػػاممطف  (2009) دراسػػػػػػ  العلمػػػػ و 

 .بعاار الطالق  الفكرط  بدرلػ  عالطػ  لػدا
 .الثاني: المرونة الذىنيةتحميل فقرات المحور  -2

 المرونة الذىنيةالوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  (32جدول )

الوسط  المرونة الذىنيةثانيا:  

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

0-  
طحرص عمى إحداث تغطر وتعدطؿ ف  أسالطب العمؿ الت  

 طمارسها  بما طحاؽ أ داؼ الشرك .

3.41 0.82 68.27 7.97 0.00 

2 

7-  
طحرص عمى معرف  ولهات الاظر المخالف  لرأطه لالستفادة 

 .ماها ف  تلوطد العمؿ

3.31 0.88 66.13 5.49 0.00 

4 

3-  
أفكار و أسالطب عمؿ لدطدة لتطوطر العمؿ ف  طتباى 
 الشرك .

3.47 0.88 69.48 8.45 0.00 

6 

 0.00 8.20 67.94 0.76 3.40 لمطع الفارات 
 

 
و أسػالطب عمػؿ لدطػدة لتطػوطر العمػؿ فػ   اً طتباػى أفكػار ) الثالثػ الفاػرة اف ( 32من جدول )يتضح 
 . (%69.48)( احتمت المرتب  اتولى بوزف اسب  بمد الشرك 

الشػػرك  اتطلػػ   توالػػهطبطعػػ  العمػػؿ فػػ  الشػػرك  وحالػػ  عػػدـ اتسػػتارار التػػ   الػػى أف ويعددزى ذلددك
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واظرًا تخػتالؼ حالػات  ومتطمبػات المػواطاطف  حاار والوضع اتقتاادي والسطاس  لظروؼ ال
  تحتـ عمى الموظفطف تطوطر افكار ـ واسالطب  عممهـ لمواله  الظروؼ والمتغطرات المحطط .

طحػػرص عمػى معرفػػ  ولهػات الاظػر المخالفػػ  لرأطػه لالسػػتفادة ماهػا فػػ  ) الثااطػ الفاػػرة  احتمػتبطامػا 
 .(%66.13)األخطرة بوزف اسب  ( احتمت المرتب  تلوطد العمؿ

 

  طتابموف الرأي المخالؼ لرأطهـ وطتبادلوف ف  الشرك  الى أف الموظفطفذلؾ  ويعزو الباحث
مف المروا  المعارؼ والمهارات وطتوااموف مع بعضهـ البعض بشكؿ اطلاب  و ااؾ درل  

اتطل  لمعالقات اتاسااط  الحمطم  الت  تشكمت بطف الموظفطف خالؿ ساوات واتحتراـ المتبادؿ 
  ات واف كاات بدرل  متوسط  وفرضت عمطهـ طبطع  العمؿ اتشراف  والمطداا   العمؿ الطوطم

والبط   الت  طعاطشها بعض الموظفطف ف  الوظا ؼ  الموظؼ د اشكالطات ف  ثااف ااه طول
باعتبار أف التمسؾ بالرأي  و ممارس  الاالحطات المخول  له دوف قراءة ولهات اتشرافط  

ه.مع الموقع الوظطف  لدط تالاظر المخالف  له وخاا  اذا ااطدم  
تسدداوي حددور المرونددة الذىنيددة قددرات الموبصددفة عامددة يتبددين أن المتوسددط الحسددابي لجميددع ف

%" 60% وىددي اكبددر  مددن  الددوزن النسددبي المحايددد "67.94الددوزن النسددبي يسدداوي و  3.40
, والقيمدة 1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  8.20المحسوبة تساوي tوقيمة 

محددور المرونددة الذىنيددة  تددوفر عمددىممددا يدددل  0.05وىددي اقددل  مددن  0.00االحتماليددة تسدداوي 
 متوسط..بشكل 

 

الػػى أف الشػػرك  تمػػر بمتغطػػرات وظػػروؼ اػػعب  تاتضػػ  الماػػمح  اف طتمتػػع  ويعددزى الباحددث ذلددك
معهػػا الموظػػؼ بمرواػػ  عالطػػ   وقػػدرة عمػػى التكطػػؼ مػػع الظػػروؼ المختمفػػ ؛ لكػػ  طتفاعػػؿ الموظػػؼ 

سػػتخداـ عااػػر المرواػػ    مػػع أي موقػػؼ لدطػػد فػػ  بط ػ  العمػػؿ  ولػػذلؾ الػػد أف اوطسػتلطب بفاعمطػػ
كػػاف لػػه أثػػر اطلػػاب  فػػ  تغططػػر أسػػالطب العمػػؿ وتباػػ  أفكػػار لدطػػدة ممػػا كػػاف لػػه أثػػر فػػ  تحاطػػؽ 
مشػػارطع ادارطػػ  متطػػورة )اترشػػف  اتلكترواطػػ   البراػػامو اتداري الموحػػد ...( وفاطػػ  لدطػػدة )اظػػاـ 

طحاػػؽ األ ػػداؼ واترتاػػاء ( بمػػا  ذكػػ  عػػداد الػػ  ثػػـ الػػدفع مسػػبؽ تامطػػدي الػػى عػػدادالسػػكادا  اظػػاـ 
 اتداري والفا .

 

مالحظ  المعممطف تولطهات مدطري إلى الت  أشارت  (2015دراس  المرع  ) وتتفق الدراسة مع 
المػػػدارس البسػػػطط  عمػػػى التاوطػػػع باألسػػػالطب التػػػ  تركػػػز عمػػػى تغططػػػر اتلػػػاه تفكطػػػر الطمبػػػ  وتعزطػػػز 
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 اإلبداعطػ  لػدى الاػدرات بعػض تػوفر أظهػرت ( والتػ 2006) ودراسدة العدازمياسػموب التحمطػؿ  
 :و   الذ اط  المروا  عف تعبر والت  الداخمط  بوزارة المداططف العاممطف

 .احته بعدـ طاتاع عادما موقفه تغطر ف  طتردد ت العامؿ - 
 .ماه لالستفادة المخالؼ الرأي معرف  عمى الحرص - 
 .العمؿ أسالطب تغططر عمى الحرص - 

( والتػ  أظهػػرت أف 2017مػع اتػػا و المػؤتمر الثػػاا  فػ  كمطػػ  فمسػططف التااطػػ  ) وتختمدف الدراسددة
المروا  وذلؾ بسػبب التاافسػط  الكبطػرة التػ  ادت الػى تػوفطر المرواػ  الكمط  تتمتع بدرل  عالط  مف 

الكبطرة ف  التعامؿ مع الظروؼ مف خالؿ تغططر أاماط العمػؿ الاا مػ  وتػدرطب المػوظفطف  ودراسػ  
( والتػػ  اظهػػرت اف واقػػع تطبطػػؽ عااػػر المرواػػ  مػػف عاااػػر اتبػػداع اتداري 2012الحػػارث  )

لدى مدطري المدارس الثااوط  الحكومط  ف  لػدة كػاف بدرلػ  كبطػرة  وذلػؾ لولػوب التعامػؿ بمرواػ  
أف رؤسػػػاء األقسػػػاـ األكػػػادطمططف ( والتػػ  أظهػػرت 2010كافطػػ  مػػع المشػػكالت  ودراسػػ  المرعػػ  )

  وذلػؾ طعػود الػى أف  مط  بغػزة طتمتعػوف بعااػر الطالق  الفكرط  بدرلػ  كبطػرة لػداً باللامعػ  اإلسػال
مػػػف حطػػػث تباػػػ  ولهػػػ  الاظػػػر   الثاافػػ  السػػا دة فػػ  بط ػػ  العمػػػؿ التػػػ  طعمػػػؿ فطهػػػا رؤسػػػاء األقسػػػاـ

 .طفحالػات المػوظف والعمػؿ  مامح وكػذلؾ سطاسػ  اإلثػراء الػوظطف  التػ  تحاػؽ   السػمطم 
 بدرلػ  طتمتعػوف غػزة قطػاع بػوزارات فالمدراء العػاممط أف أظهرت لت وا ( 2009العلم  ) ودراس 
 الذ اط . المروا  مف لداً  عالط 
 .تقبل المخاطرة الثالث:تحميل فقرات المحور  -3

 تقبل المخاطرةالوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  (33) رقم جدول

الوسط  تقبل المخاطرةثالثا:  

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

 8 0.00 6.07 66.94 0.90 3.35 .طتباى حموؿ ابداعط  ؛ لمواله  مشاكؿ العمؿ المتوقع  ف  العمؿ  -0

7-  
طتوفر لدى الموظؼ قدرة وكفاءة فططرح أفكار لدطدة تمثؿ تحدطًا 

 .لممتغطرات المحطط 
3.50 0.87 69.96 9.02 0.00 

2 

 5 0.00 5.48 66.83 0.98 3.34 .تغمب روح المغامرة وتحمؿ مخاطر العمؿ لدى أغمب الموظفطف  -3

4-  
طرغب ف  العمؿ ضمف فرطؽ عمؿ تسوده روح التحدي والملازف  

 المحسوب .
3.45 1.00 68.94 6.99 0.00 

4 

5-  
الالزم  لمدفاع عف ط  به  وطمتمؾ اللرأة طتحمؿ مسؤولطاته الماو 

 ولهه اظره.
3.54 0.90 70.76 9.41 0.00 

6 

 0.00 9.01 68.68 0.76 3.43 جميع الفقرات 
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طتحمػؿ مسػؤولطاته ) الخامسدةالفقدرة  أن تابػؿ المخػاطرة محورلفارات ( 33مف لدوؿ رقـ )طتضح 
( احتمت المرتب  اتولى بػوزف اسػب  بمػد المااط  به  وطمتمؾ اللرأة الالزم  لمدفاع عف ولهه اظره

70.76%. 
إلى أاه اتطل  لساوات الخدم  الطوطم  والخبرة الت  اكتسبها الموظؼ خالؿ تمػؾ الفتػرة   يعزى ذلك

والدفاع عف رأطه بكؿ اكتسب ثا  عالط  بالافس  وأابح لدطه مف اللرأة ما طمكاه مف اتخاذ الارار 
تغمػػب روح المغػػامرة وتحمػػؿ مخػػاطر العمػػؿ لػػدى أغمػػب ) الثالثػػ الفاػػرة  احتمػػتبطامػػا   قػػوة واقتػػدار
 %.66.83األخطرة بوزف اسب  ( المرتب  الموظفطف

لطرح افكار لدطدة ومبتكرة  قد  الى حد ماإلى أف الموظؼ طمتمؾ الشلاع   ويعزي الباحث  ذلك 
لشػػػرك   وطبطعػػػ  تكػػػوف فطهػػػا درلػػػ  المخػػػاطرة عالطػػػ   وطرلػػػع السػػػبب فػػػ  ذلػػػؾ اف طبطعػػػ  عمػػػؿ ا
رطعًا  دوف الرلػوع وحساسط  الخدم  الت  تادمها لممواطاطف تتطمب احطااًا تارفا مطػدااطًا لرط ػًا وسػ

لملهات العمطا  ات اف  ذا اتمر طحتاج الى تعزطز بحطث طخشى الموظػؼ تحمػؿ كامػؿ المسػ ولط  
 اابط  دوف غطره.عف أي مخاطرة أو خطأ أثااء عممه وبالتال  طتحمؿ كامؿ اتلراءات الع

, 3.43تساوي حور تقبل المخاطرة وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الم
 t%" وقيمدة 60% وىي اكبدر  مدن  الدوزن النسدبي المحايدد " 68.68والوزن النسبي يساوي 

, و القيمدددة 1.98الجدوليدددة والتدددي تسددداوي  tوىدددي اكبدددر مدددن قيمدددة  9.01المحسدددوبة تسددداوي
عنصددر تقبددل المخدداطرة  تددوفر عمددىممددا يدددل  0.05وىددي اقددل  مددن  0.00االحتماليددة تسدداوي 

 .بشكل جيد
الموظفطف محؿ الدراس   ـ مف أاحاب الوظػا ؼ اتشػرافط   ولػدطهـ مسػاح   أف الى  ويرجع ذلك

اكؿ الطار ػ  شػكافط  تتخاذ الارار وطرح الحمػوؿ والبػدا ؿ اتبداعطػ  والتاػرؼ السػرطع لمعاللػ  الم
المعمومػػات الكافطػػ   وطمتمػػؾدوف الرلػػوع لػػإلدارة  كمػػا أف لػػدى الموظػػؼ المعرفػػ  الكافطػػ  بوالباتػػه 

مخػػاطرة  واللػػرأة فػػ  اتخػػاذ الاػػرار الاػػدرة عمػػى ال و الثاػػ  بػػالافسوتزطػػد مػػف التػػى تػػدعـ ولهػػ  اظػػره 
 الشرك .واالازه بالطرطا  المااسب   ضمف قوااطف الوقاط  والسالم  المتبع  ف  

التاػػػافس اتطلػػػاب  بػػػطف المػػػوظفطف لمواػػػوؿ الػػػى اتفكػػػار اتبداعطػػػ  واتاحػػػ   تشػػػلطعات أاػػػه طلػػػب 
 العمؿ. ف  العالط  المعاوط  والروح األلف  طاقاتهـ  وتوفطر لو مف إلطالؽالفرا  لهـ 
األكػػادطمططف والتػ  أظهػرت أف رؤسػػاء األقسػػاـ  (2010المرعػ  )الحالط  مع دراسػ   تتفق الدراسة

بدرل  كبطرة لدًا  وذلؾ طعود إلػى المسػاح   المخاطرةطتمتعػوف بالعااػر  باللامعػ  اإلسػالمط  بغػزة



 
 
 

147 
 

التػ  تماحهػا بط ػ  العمػؿ مػػف المسػ ولط  وتفػوطض الاػالحطات بشػكؿ طسػمح بالمخػاطرة المحسػوب  
 .والتغططر المحمود العواقب

 بدرل  طتافوف غزة قطاع بوزارات العاممطف المدطرطف أف أظهرت لت وا (2009ودراس  العلم  ) 
 (2009) الحوطم  س درا واتطل  (2011عبد العاؿ) س درا اتطل   و المخاطرة قبوؿ مف عالط 
 (متوسط ) بدرل  الفارة افس لاءت حطث

( والتػ  اظهػرت اف عااػر المخػاطرة لػدى مػدطري 2012دراسػ  الحػارث  ) مػع وتختمدف الدراسدة 
الثااوط  الحكومط  ف  لدة كاف بدرلػ  مابػوؿ  وذلػؾ لتػردد المػدطروف فػ  تطبطػؽ اسػالطب المدارس 

 لدطدة وتوقفهـ عف تادطـ افكار لطدة لك  ت طتـ مساءلتهـ عف اي قرارات لدطدة.
 مػػػػدطرأف  إلػػػػى أشػػػػارت التػػػػ  (2010)  ػػػػطف أبػػػػو سػػػػ راد واتطلػػػػ  (2012) شػػػػاورة سػػػػ درا اتطلػػػػ و 

 .كبطرة بدرل  المدرس  ف  العاممطف مف قبؿ الاادرة اإلبداعط  األفكار طتباى المدرس 
 

 تحميل فقرات المحور الرابع: االصالة. -4
 األصالةالوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  (34) رقم جدول

الوسط  األصالةرابعا:  

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

 طزود العاممطف لدطه بحموؿ إبداعط  لممشكالت الت  توالههـ.  -0
3.56 0.80 71.13 10.98 0.00 6 

7-  
طتمتع بادرة عالط  عمى التفكطر والادرة عمى الافاذ الى ما وراء 

 المألوؼ مف اتفكار.

3.37 0.82 67.32 6.99 0.00 

4 

 2 0.00 9.22 69.60 0.82 3.48 ومتطورة.طالز الموظؼ ما طساد الطه مف مهاـ بأسالطب لدطدة   -3

4-  
طتلاب الروتطف وتامطد اتخرطف ف  حؿ المشكالت الت  تعترض سطر 

 العمؿ.

3.28 0.94 65.63 4.71 0.00 

8 

 0.00 9.40 68.42 0.71 3.42 جميع الفقرات 
 

 
بحموؿ  طزود العاممطف لدطه) االولىالفقرة  أن األصالة ( لفقرات محور34من جدول رقم  )يتضح 

 .%71.13( احتمت المرتب  اتولى بوزف اسب  بمد إبداعط  لممشكالت الت  توالههـ
 ألػؿ مػف واسػتثاا ط  مألوفػ  غطػر بطرطاػ  إلػى أف المػوظفطف طحػاولوف التفكطػر ويعزو الباحث ذلدك

 المختمفػ  تغطػراتمسػتلاب  لملالة  لدطػد ابتكارطػه حمػوؿ إلػى لمواػوؿ ,اوعها مف فرطدة خمؽ أفكار
 .فرص إلى اتالتحدط تحوطؿو 
طتلاب الروتطف وتامطد اتخرطف ف  حؿ المشكالت الت  تعترض سطر ) الرابعةالفقرة  احتمتبينما  

 .% 65.63األخطرة بوزف اسب  ( المرتب  العمؿ
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بطرطاػػ  ابداعطػػ  لمعاللػػ   إلػػى حػػد مػػا الاتطلػػ  الػػى أف المػػوظفطف طحػػاولوف التفكطػػر ويعددزو الباحددث
مشػػػاكؿ العمػػػؿ إت أف الاظػػػاـ اتداري والفاػػػ  المعمػػػوؿ بػػػه فػػػ  الشػػػرك  والتعمطمػػػات الاػػػادرة مػػػف 
اتدارة العمطػا بولػوب اتلتػزاـ  والتاطػػد بػالاوااطف المعمػوؿ بهػػا فػ  الشػرك  طحػػوؿ أحطااػًا مػف العممطػػ  

 .اتبداعط  لدى الموظؼ والتفكطر اتبداع  ف  حؿ المشكالت
, 3.42تسدداوي حددور األصددالة  وبصددفة عامددة يتبددين أن المتوسددط الحسددابي لجميددع فقددرات الم

 t%" وقيمدة 60% وىدي اكبدر  مدن  الدوزن النسدبي المحايدد "68.42والوزن النسدبي يسداوي 
, و القيمددة 1.98الجدوليددة والتددي تسدداوي  tوىددي اكبددر مددن قيمددة  9.40 المحسددوبة تسدداوي
 عنصر االصالة بشكل جيد. توفر عمىمما يدل  0.05وىي اقل  من  0.00االحتمالية تساوي

 

ا مط  عاار اتاال  لدى الموظفطف  حطث تمثؿ اتاال  أعمى درلات اتبداع  الىويرجع ذلك 
اتزمػػات والمشػػاكؿ وتػػراكـ  فػػ  الشػػرك  العمػػؿ وبط ػػ  (  وبالتػػال  فػػإف طبطعػػ 77:2012)الكمطبػػ :

 تلبػػػرتسػػػتدع  الػػػى اتتطػػػاف بأفكػػػار لدطػػػدة وغطػػػر مألوفػػػ  الطومطػػػ  فػػػ  الوظػػػا ؼ اتدارطػػػ  والفاطػػػ  
التفكطػػر خػػارج الاػػادوؽ مػػع المحافظػػ  عمػػى أاػػال   ػػذه اتفكػػار لتطػػوطر العمػػؿ  عمػػىالموظػػؼ 

 والتمطز ف  اتالاز. 
( والتػ  أظهػرت الاتػا و اف درلػ  تشػلطع المعممػطف عمػى 2015دراسػ  المرعػ  ) مػع يتفدق وىدذا

استخداـ التفكطر اتبداع  لملاؿ األاال  متوسط  وذلؾ طعود الى دور المدطر ف  حث المعممطف 
( وذلػؾ فػ  رغبػ  مػدطري 2012عمى تعزطز الطمبػ  كممػا أظهػروا أفكػار أاػطم   ودراسػ  الحػارث  )

 ودراسػػػػػ اطلػػػػػاد اػػػػػوع مػػػػػف اتاسػػػػػلاـ والعمػػػػػؿ اللػػػػػاد البعطػػػػػد عػػػػػف الممػػػػػؿ  المػػػػػدارس الثااوطػػػػػ  فػػػػػ  
 لملػوازات العامػ  فػ  المدطرطػ  طمػارس األاػال  عااػر أف عمػى أكػدت ( والتػ 2003الشػاحاء)
 اخػتالؼ و   التاشػ  : مثػؿ األخػرى الظػروؼ متوسػط   وطعػود ذلػؾ إلػى باػورة الرطػاض بمدطاػ 
 اإلبداعط . دراتالا ف  تؤثر الت  ..(والتعمطـ . البط   

مػع اتػا و المػؤتمر  األاػال  عااػر ممارسػ  بدرلػ  طتعمػؽ فطمػا الحاليدة الدراسدة ةنتيجد تختمدف 
( والت  أظهرت أف الكمط  تتمتع بدرل  عالط  مف اتاال  2017الثاا  ف  كمط  فمسططف التااط  )

اتعمػػاؿ بأسػػموب لدطػػد وذلػػؾ لمواكبػػ  التغططػػرات المتسػػارع  والماافسػػ  الشػػدطدة  بحطػػث طػػتـ االػػاز 
ف رؤسػػػػػاء األقسػػػػػاـ األكػػػػػادطمططف باللامعػػػػػ  والتػػػػ  أظهػػػػرت أ (2010ومتطػػػػور  ودراسػػػػ  خمػػػػؼ )
بدرلػ  كبطػرة  حطػث أاهػـ طالػزوف مػا طسػاد إلػطهـ مػف أعمػػاؿ  باألاال   اإلسػالمط  بغػزة طتمتعػوف 

بأسػػػػموب متلػػػػدد وطلػػػػدوف أف إلػػػػراءات العمػػػػؿ بحالػػػػ  الػػػػى عممطػػػػ  تطػػػػوطر مسػػػػتمرة بعطػػػػدا عػػػػف 
 وطعود ذلؾ الى أف رؤساء اتقساـ طحمموف الػدرلات العممطػ  وطتعرضػوف لػافس الظػروؼ  الػروتطف

 .ا طتطمب ماهـ أف طكواوا عمى قدر مف التفكطر المتلددالمتالحا  التغططػر مم
 عاار طمارسوف قطاع غزة بوزارات العاممطف المدطرطف أف أظهرت لت وا (2009)العلم  ودراس  
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 عااػر ممارسػ  درلػ  أف أظهػرت حطػث ) ٨٠٠٢ (المطثػ ودراسػ    لػداً  عالطػ  بدرلػ  األاػال 
المػدارس  مػدطري اظػر ولهػ  مػف لػداً  كبطػرة بدرلػ  كػاف اإلداري اإلبػداع عاااػر األاػال  كأحػد

 .المكرم  بمك  اتبتدا ط 
 الحساسية لممشكالت: الخامستحميل فقرات المحور  -5

 الحساسية لممشكالتالوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  (35جدول )

الوسط  خامسا: الحساسية لممشكالت 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

 0.00 5.80 66.53 0.89 3.33 .مشكالت العمؿ قبؿ حدوثهاالتابؤ بطتمتع بالادرة عمى   -0
4 

 0.00 6.80 67.61 0.88 3.38 .لمواله  مخاطر العمؿ المحتمم  ؛طضع خطط طوارئ  -7
2 

 0.00 4.22 64.70 0.88 3.23 طمتمؾ الادرة عمى اكتشاؼ اشارات اتاذار المبكر.   -3
8 

4-  
 وتحدطدطستططع تشخطص المشكالت الت  طتعرض لها 

 أسبابها. 

3.49 0.85 69.84 9.13 0.00 

6 

 0.00 7.83 67.16 0.72 3.36 لمطع الفارات 
 

 
طسػػػتططع ) الرابعددةالفقددرة  أن  الحساسددية لممشددكالت محددورلفقددرات ( 35يتضددح مددن الجدددول )

أسػػبابها( احتمػػت المرتبػػ  اتولػػى بػػوزف اسػػب  بمػػد  وتحدطػػدتشػػخطص المشػػكالت التػػ  طتعػػرض لهػػا 
69.84%. 

تسػمح لػه  والتػ  الػى مسػتوى الخبػرة اللطػدة التػ   اكتسػبها الموظػؼ فػ  عممػه ويعزو الباحث ذلدك
دورات التدرطبط  الت   تماى العدطد مف الموظفطف تشخطص المشكالت الت  توالهه ومعاللتها  كما ب

 التفكطر اتبداع  لدطه و زودته  بالمعرف  الالزم  لذلؾ.سا مت ف  تحسطف طرطا  
  

األخطػػرة )طمتمػػؾ الاػػدرة عمػػى اكتشػػاؼ اشػػارات اتاػػذار المبكػػر( المرتبػػ   الثالثددةالفقددرة  احتمددتبينمددا 
 %.64.7بوزف اسب  
لػػػراء دراسػػػ  تحمطمطػػػ   لبط ػػػ  العمػػػؿ المحططػػػ   مػػػف خػػػالؿ إلػػػى إإلػػػى حالػػػ  الشػػػرك   ويعدددزى ذلدددك

استعراض عاااػر الاػوة والضػعؼ  والفػرص والتهدطػدات المحتممػ   ووضػع السػاارطو ات المختمفػ  
الخبرة المهاط  لمموظػؼ تعططػه الاػدرة الكافطػ   المواقؼ الطار   والمحتمؿ حدوثها  كما أفلمواله  

فػػ  كػػؿ مػػرة  وبالتػػال  فػػإف الموظػػؼ  قػػد تكػػوف متشػػابه  تػػ اللمشػػكالت المسػػتابمط  عمػػى التابػػؤ با
بحالػػ  ماسػػ  الػػى التػػدرطب والتطػػوطر لمعرفػػ  ألطػػات اكتشػػاؼ المخػػاطر واشػػارات اتاػػذار المبكػػر  

 وتزوطده بالخبرات المستمرة.
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حددددور حساسددددية المشددددكالت وبصددددفة عامددددة يتبددددين أن المتوسددددط الحسددددابي لجميددددع فقددددرات م
% وىددي اكبددر  مددن  الددوزن النسددبي المحايددد  67.16و الددوزن النسددبي يسدداوي  3.36تسدداوي

, 1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  7.83المحسوبة تساوي t%" وقيمة 60"
عنصر حساسدية  توفر عمىمما يدل  0.05وىي اقل  من  ,0.00و القيمة االحتمالية تساوي 

 متوسط.بشكل  المشكالت
 ـمعرفػػ  المػػوظفطف بألطػػات العمػػؿ والبػػرامو المسػػاعدة لبط ػػ  العمػػؿ تسػػاعد  أف ذلددك مددن ويسددتنتج

ات أف الموظػػؼ مػػا زاؿ ت طمتمػػؾ  لهػػا وتحدطػػد أسػبابها  وفطتعرضػػ التػ تشػػخطص المشػػكالت  عمػى
رؤطػػػ  أو خطػػػ  مسػػػتابمط  لموالهػػػ  المشػػػكالت المتوقػػػع حػػػدوثها  وعمطػػػه اتسػػػتعاا  بػػػذوي الخبػػػرات 

 حؿ اتشكالطات المختمف . واتستفادة ماهـ ف 
وت طزاؿ الموظؼ طخشى مف تفاقـ المشكم  اذا تـ اتخاذ الارار الخاطف والخوؼ مف موالهتػه أمػاـ 

  وبالتػال  طلػب تعزطػز الثاػ  بػالموظؼ وتعزطػز التػدرطب اتداري والمهاػ  لطسػتططع اتخػاذ ؿالمسؤو 
 الارار السمطـ وتحمؿ المس ولط .

( حطث كاف لدى الموظفطف الادرة 2010دراس  حمدوا  )و  (2015المرع  ) دراس  مع يتفق وىذا
( والتػػػػ  2004عمػػػػى اتبػػػػداع عمػػػػى اقتػػػػراح الحمػػػػوؿ السػػػػرطع  لموالهػػػػ  مشػػػػاكمهـ  ودراسػػػػ  رضػػػػا )

 أظهرت أف رلؿ اتمف بالمطار طمتمؾ الادرة عمى التابؤ بحدوث مشكالت ف  العمؿ.
( والتػ  أظهػرت أف 2017فػ  كمطػ  فمسػططف التااطػ  ) اتػا و المػؤتمر الثػاا  مػع واختمفت الدراسدة

اتطلػػ  ضػػعؼ الحالػػ  اتقتاػػادط  لمملتمػػع  الكمطػػ  تتمتػػع بدرلػػ  عالطػػ  مػػف اتحسػػاس بالمشػػكالت
الفمسػػططا  فػػ  قطػػاع غػػزة  وتفشػػ  ظػػا ر البطالػػ   وبالتػػال  طلػػب اقتػػراح حمػػوؿ سػػرطع  لموالهػػ  

 أ ػـ أف أظهػرت والتػ ( 2017) اللعبػري سػ ودرا مشاكؿ العمؿ واطلاد اسالطب لدطدة ف  العمػؿ.
 المشػكالت حػؿ فػ  المركػزي اتسػموب اتباع  و ات مط  الماظمات ف  المؤسس  اتبداع معوقات

 المااسب  البشرط  اتمكااات وقم 
ف رؤسػػػاء األقسػػػاـ األكػػػادطمططف باللامعػػػ  اإلسػػػالمط  بغػػػزة والتػػ  أظهػػرت أ (2010) ودراسػػ  خمػػؼ

إلػػى سطاسػ  التفػوطض  طعػود ذلػػؾو  ( بدرلػػ  كبطػػرة لحساسط  لممشػكالت)ا اتبداعبعاار طتمتعػوف 
ودراسػػ   فكطػػر فػػ  المشػػكالت مػػف لمطػػع اللهػػاتالمتبعػػ  فػػ  المؤسسػػ  بحطػػث طتػػرؾ لمموظػػؼ الت

( والتػػ  أظهػػرت أف المػػدطرطف العػػاممطف بػػوزارات قطػػاع غػػزة طتمتعػػوف بدرلػػ  عالطػػ  2009العلمػػ  )
 .مف الحساسط  لممشكالت
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 تحميل محاور االبداع االداري -
 

 اإلبداع اإلداريالوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  (36جدول )

الوسط  اإلبداع اإلداري 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 الاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 0.00 8.31 67.22 0.68 3.36 الطالق  الفكرط   -0
8 

 0.00 8.20 67.94 0.76 3.40 الذ اط  المروا   -7
4 

 0.00 9.01 68.68 0.76 3.43 تابؿ المخاطرة  -3
6 

 0.00 9.40 68.42 0.71 3.42 اتاال   -4
2 

 0.00 7.83 67.16 0.72 3.36 الحساسط  لممشكالت  -5
5 

 جميع المحاور 
3.39 0.61 67.86 10.21 0.00 

 

 

بػوزف اسػب  بمػػد  المخداطرة احتددل المرتبدة األولددىتقبدل  أن محددور( 36يتضدح مدن الجدددول رقدم )
 (. 0.76( وااحراؼ معطاري بمد )3.43وبمتوسط بمد )% 68.68

الػى أف طبطعػ  العمػؿ فػ  شػرك  توزطػع الكهربػاء درلػ  المخػاطرة فطهػا مرتفعػ   ويعزو الباحث ذلدك
وبالتػػال  فػػاف المػػوظفطف أاػػبح لػػدطهـ الاػػدرة عمػػى التعػػاط  والتكطػػؼ مػػع كافػػ  المخػػاطر المحتممػػ  
وتاػػػدطـ الحمػػػوؿ واتفكػػػار اتبداعطػػػ  لمعاللػػػ  تممػػػؾ المشػػػاكؿ. ولكػػػف اتدارة العمطػػػا تحمػػػؿ الموظػػػؼ 

مػ  عػف أي اخطػاء ااتلػ  عػف اللػػرأة فػ  اتخػاذ الاػرار  ممػا طػدفع بعػض المػػوظفطف المسػ ولط  الكام
إلى التأا  والرلوع لملهات المختا   خوفًا مف تحمؿ  المسؤولط   اتمر الذي طػؤدي الػى تػأخطر 

 االاز العمؿ وبالتال  طؤثر عمى لودة الخدم  المادم .
% وبمتوسػػط بمػػد 67.16بػػوزف بمػػد  رةالحساسددية لممشددكالت المرتبددة االخيدد احتددل محددوربينمددا  
  (.0.72( وااحراؼ معطاري بمد )3.36)
الػػى اف حلػػـ المشػػكالت التػػ  توالػػه الشػػرك  مختمفػػ  ومتاوعػػ  مػػا بػػطف فاطػػ  وادارطػػ   ويرجددع ذلددك 

العػاـ وظػروؼ الحاػار  كػؿ ذلػؾ طلعػؿ اطات بالظرؼ السطاسػ  واتقتاػادي ومشكالت لها ارتب
 ومعادة.واتحاط  بها لمطعًا عممط  اعب  الادرة عمى التابؤ بالمشكالت 
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, 3.39تسداوي حور االبدداع االداري وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات م
 t%" وقيمدة 60% وىي اكبدر  مدن  الدوزن النسدبي المحايدد " 67.86والوزن النسبي يساوي 

, والقيمدددة 1.98الجدوليدددة والتدددي تسددداوي  tوىدددي اكبدددر مدددن قيمددة  10.21المحسددوبة تسددداوي
فدي شدركة  تدوفر االبدداع االداري  مما يدل عمى 0.05وىي اقل  من  0.00االحتمالية تساوي 
 متوسط.بشكل توزيع الكيرباء 
ولػػود معوقػػات لإلبػػداع اتداري الػػذي طتعػػرض لهػػا الموظػػؼ فػػ  الشػػرك  الػػى  ذلددكويعددزو الباحددث 

ومف أ مها الامط التامطدي المتبع ف  الاظاـ اتداري ف  الشرك   واتزمات المالط  المتالحا  التػ  
 التػػ تتعػرض لهػػا الشػرك  والتػػ  تػؤثر عمػػى اسػتارار وطبطعػػ  العمػؿ  باإلضػػاف  الػى حالػػ  اتحبػاط 

 ظروؼ الحاار واتااساـ الفمسططا . طعطشها الموظؼ بسبب
لدعـ اتبػداع اتداري مػف خػالؿ   وبالرغـ مف  ذه المعوقات  فإف اتدارة العمطا وضعت استراتطلط

حػػػث المػػػوظفطف عمػػػى ضػػػرورة  التوااػػػؿ مػػػع اتدارة لعػػػرض اقتراحػػػات او افكػػػار لدطػػػدة  لتحاطػػػؽ 
 أ داؼ الشرك  واترتااء بها.

 مرتفػػع اإلبػػداع مسػػتوى أف أظهػػرت والتػػ ( Abdullah 2014) دراسػػ  مػػع الدراسػػ  اتػػا و اختمفػػت
 مػػػع إحاػػػا ط  دتلػػػ  ذات عالقػػػ  لهػػػا التاظطمطػػػ  الثاافػػػ  أف الاتػػػا و أظهػػػرت كمػػػا  %(79) باسػػػب 

 الماتلات ف  اتبتكار
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 اختبار الفرضيات:ثالثًا: 
 

 الدراس  )الفرضط  الر طسط  األولى(:اختبار الفرضطات حوؿ العالق  بطف متغطرطف مف متغطرات 
 الفرضط  الافرط  : ت تولد عالق  ذات دتل  إحاا ط  بطف متغطرطف مف متغطرات الدراس  

 الفرضط  البدطم  : تولد عالق  ذات دتل  إحاا ط  بطف متغطرطف مف متغطرات الدراس .
فإاػػػه ت طمكػػػف رفػػػض الفرضػػػط   α≤0.05أكبػػػر مػػػف مسػػػتوى الدتلػػػ   Sig.(P-value)إذا كااػػػت 

الافرط  وبالتال  ت تولد عالق  ذات دتل  إحاػا ط  بػطف متغطػرطف مػف متغطػرات الدراسػ   أمػا إذا 
فطػتـ رفػض الفرضػػط  الاػفرط  وقبػػوؿ  α≤0.05أقػؿ مػػف مسػتوى الدتلػػ   Sig.(P-value)كااػت 

 تغطرطف مف متغطرات الدراس .الفرضط  البدطم  الاا م  بأاه تولد عالق  ذات دتل  إحاا ط  بطف م
 

 فرضيات الدراسة :
 

 :ىاألول ةالرئيسي الفرضية

تخطيط الموارد البشرية  بين( α ≤ 0.05)ى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو 
 .محافظات غزة -واإلبداع االداري في شركة توزيع الكيرباء

( .Sigوأف الاطم  اتحتمالط  )  0.639 ( أف معامؿ اترتباط طساوي38طبطف لدوؿ رقـ )
و ذا طدؿ عمى ولود عالق  ذات   (α ≤ 0.05الدتل  ) ىمف مستو  اقؿو    0.00تساوي 

واتبداع اتداري ف  شرك  توزطع بطف تخططط الموارد البشرط  متوسط  طردط  دتل  إحاا ط  
 محافظات غزة. -الكهرباء
إلى أف الوضع اتقتاادي الحرج الذي تمر به الشرك  اتطل  لمظروؼ  ذلك الباحث ويعزو

مف الضروري ات تماـ بتخططط الموارد البشرط   لعؿالاا رة الت  فرضتها ظروؼ الحاار 
لرفع كفاءة الموظفطف وتحسطف قدراتهـ اتبداعط  ف  التكطؼ مع مختمؼ الظروؼ لتوفطر مستوى 

 ممكا .  درل در المحتمؿ الى أداى لممواطاطف  وتامطؿ اله  خدم  مرضط
تعزطز اتبداع اتداري لدى بتطبطؽ خط  الموارد البشرط  ف  الشرك  طكوف وبادر ات تماـ ب

 الموظفطف.
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دور إدارة الموارد البشرط  ف  تحاطؽ اتبداع ( "2017مع دراس  ماراوي ) ىذه الدراسة اتفقت
إدارة الموارد بطف  بولود عالق  إحاا ط " والت  أشارت اإلداري ف  المؤسس  اتقتاادط 

 .تحاطؽ اإلبداع اإلداريو  البشرط 
( والت  اشارت الى ولود عالق  اطلابط  بطف ممارسات ادارة الموارد 2015ودراس  عبداهلل )

 البشرط  )التعوطضات  الماافع  التوظطؼ  التمكطف  تخططط الموارد البشرط ( واتبتكار واتبداع.
أثر ذو دتل  إحاا ط  لإلبداع اإلداري ( والت  أظهرت ولود 2011ودراس  ااطر و العزاوي )

 .عمى تحسطف أداء الموارد البشرط  لدى العاممطف ف  الباوؾ التلارط  األرداط 
 

محافظات  -واالبداع االداري في شركة توزيع الكيرباءتخطيط الموارد البشرية  بين معامل االرتباط( 37جدول )
 غزة

 الفرض  
 معامؿ بطرسوف
 لالرتباط

الاطم  
 اتحتمالط 
(Sig.) 

( α≤ 0.05تولد عالق  ذات دتل  إحاا ط  عاد مستوى دتل  ) 
واتبداع اتداري ف  شرك  توزطع تخططط الموارد البشرط  بطف 

 محافظات غزة. -الكهرباء
0.639* 0.000 

 .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *

 
 ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 

 احتياجاتالتنبؤ ببين  (α ≤ 0.05)ى داللة وجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو ي -
 محافظات غزة. -الموارد البشرية واالبداع االداري لدى موظفي شركة توزيع الكيرباء

( .Sig  وأف الاطم  اتحتمالط  )0.445( أف معامؿ اترتباط طساوي 38طبطف لدوؿ رقـ )
عالق  ذات و ذا طدؿ عمى ولود   α ≤ 0.05و   اقؿ مف مستوي الدتل   0.00 تساوي 

متوسط  طردط  بطف التابؤ باحتطالات الموارد البشرط  واتبداع اتداري لدى دتل  إحاا ط  
 افظات غزة.مح -موظف  شرك  توزطع الكهرباء

الشرك  طرقًا مختمف  لمتابؤ باحتطالاتها مف الموارد البشرط  وتحاوؿ  إلى استخداـ يرجع ذلك
اتبتعاد عف الطرؽ العشوا ط  ف  تادطر اتحتطالات  حطث أف المعرف  المسبا  باتحتطالات 
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المطموب  مف الموارد البشرط  طساعد الشرك  عمى تحدطد شروط ومتطمبات الوظطف  و استاطاب 
 بادرات ابداعط  معطا .واختطار موظفطف طتمتعوف 

( والت  أشارت الى ولود عالق  طردط  بطف طرؽ 2013مع دراس  زقوت) واتفقت ىذه الدراسة
التابؤ باتحتطالات مف الموارد البشرط  وبطف توفطر اتحتطالات اتمثؿ. ودراس  عدواف 

رد البشرط  ولود عالق  طردط  بطف التابؤ باحتطالات الكمطات مف الموا ( والت  أظهرت2013)
   ودراس  وتخططط الموارد البشرط 

 
الموارد البشرية واالبداع االداري لدى موظفي شركة توزيع  احتياجاتالتنبؤ ب االرتباط بينمعامل ( 38جدول )

 محافظات غزة. -الكيرباء

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 0.05تولد عالق  ذات دتل  إحاا ط  عاد مستوى دتل  ) 
≥α بطف التابؤ باحتطالات الموارد البشرط  واتبداع اتداري )

 محافظات غزة. -لدى موظف  شرك  توزطع الكهرباء
0.445* 0.000 

 .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *
 

التخطيط بين  (α ≤ 0.05)ى داللة يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  -
محافظات  -شركة توزيع الكيرباءاالبداع االداري لدى موظفي و االستراتيجي لمموارد البشرية 

 غزة.
 

( تساوي .Sig  وأف الاطم  اتحتمالط  )0.558( أف معامؿ اترتباط طساوي 39طبطف لدوؿ رقـ )
و ذا طدؿ عمى ولود عالق  ذات دتل    α ≤ 0.05و   اقؿ مف مستوي الدتل   0.00

إحاا ط  متوسط  طردط  بطف التخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط  واتبداع اتداري لدى 
 .محافظات غزة -ك  توزطع الكهرباءموظف  شر 

الت  بدأت تعاى بالتخططط و  قبؿ حوال  عامطف ؿ دا رة التخطططتفعط الى ويعزى ذلك 
  ات أف الشرك  بعطف اتعتبار تطوطر العاار البشري ف  الشرك    الذي طأخذتطل ااتستر 

بحال  إلى وقت كاؼ لتاططـ التخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط  وقطاس مدى قااع  الموظفطف 
 بذلؾ ومدى تافطذ والاح  ذا البعد ف  الشرك .
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أشارت الى ولود عالق  خطط  مولب   والت ( 2018مع دراس  العولا  ) واتفقت ىذه الدراسة
ذات دتل  احاا ط  بطف استراتطلطات ادارة الموارد البشرط  ف  الباوؾ التلارط  وبطف تامط  اتبداع 

ولود عالق  إطلابط  بطف تخططط الموارد أظهرت  والت ( 2017أبو قاطا  )  التاظطم .
 مستوى الماظم .البشرط  والتخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط  عمى 

( والت  أظهرت ولود عالق  طردط  بطف اتستراتطلطات التاظطمط  لممؤسس  2013ودراس  زقوت )
( والتى أشارت 2013وبطف الادرة عمى الحفاظ عمى العدد اتمثؿ مف الموظفطف  ودراس  عدواف )

 الكمطات التااط .ف   وتخططط الموارد البشرط  اتستراتطل ولود عالق   طردط  بطف التخططط  الى
 

شركة االبداع االداري لدى موظفي و التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية  معامل االرتباط بين( 39جدول )
 محافظات غزة -توزيع الكيرباء

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

( α≤ 0.05تولد عالق  ذات دتل  إحاا ط  عاد مستوى دتل  ) 
بطف التخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط  واتبداع اتداري لدى 

 محافظات غزة -موظف  شرك  توزطع الكهرباء
0.558* 0.000 

 .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *
 
دعم االدارة العميا بين  (α ≤ 0.05)ى داللة يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  -

 .محافظات غزة -شركة توزيع الكيرباءواالبداع االداري لدى موظفي 
( تساوي .Sig  وأف الاطم  اتحتمالط  )0.506 ( أف معامؿ اترتباط طساوي40طبطف لدوؿ رقـ )

 و ذا طدؿ عمى ولود عالق  ذات دتل  إحاا ط   α≤ 0.05الدتل   ىمف مستو  اقؿو    0.00
 -شرك  توزطع الكهرباءدعـ اتدارة العمطا واتبداع اتداري لدى موظف   بطف متوسط  طردط 
 .محافظات غزة

  تحتاج الى ا تماـ ومتابع ولكف باسب  ز اتبداع اتداري عز اتدارة العمطا تاتطل  أف تظهر ال
مف أزمات ومشاكؿ  الشرك  تعاا  وبالرغـ مف أف" و ذا طعط  مؤشر أف عمى اتدارة العمطا

ابتكار أسالطب وأفكار ووسا ؿ مفطدة لمعمؿ  وتطوطر قدرات العاممطف  و  تعزطز بحال  الى "متعددة
 وتامط  موا بهـ وتحفطز ـ  لمتغمب عمى تمؾ المشاكؿ واتزمات.
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( والت  اشارت الى ولود 2016مع اتا و دراس  فضؿ اهلل وسمطماف ) اتفقت ىذه النتائج الدراسة
عالق  وأثر ذات دتل  احاا ط  بطف قااع  اتدارة العمطا وكفاءة العاممطف مما طدؿ عمى قااع  

( 2010ودراس  عباس )ـ تخططط الموارد البشرط  وأ مطته  وادراؾ اتدارة العمطا والوسطى بمفهو 
ولود تأثطر ذي دتل  احاا ط  لسموكطات الاطادة التحوطمط  عمى اتبداع والت  اظهرت الاتا و 

 التاظطم .
( والت  اشارت الى  ولود عالق  طردط  بطف دورة اتدارة العمطا وتحاطؽ 2008ودراس  اللعبري )

 اتبداع المؤسس  ف  الماظمات ات مط  ف  الضف  الغربط .
 

 -شركة توزيع الكيرباءدعم االدارة العميا واالبداع االداري لدى موظفي  معامل االرتباط بين( 40جدول )
 محافظات غزة

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

( α≤0.05تولػػد عالقػػ  ذات دتلػػ  إحاػػا ط  عاػػد مسػػتوى دتلػػ  )
بػػطف دعػػـ اتدارة العمطػػا واتبػػداع اتداري لػػدى مػػوظف  شػػرك  توزطػػع 

 محافظات غزة -الكهرباء
0.506* 0.000 

 .α≤0.05اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوي دتل   *
 

السياسات المترتبة بين  (α ≤ 0.05)ى داللة يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  -
 -شركة توزيع الكيرباءواإلبداع اإلداري لدى موظفي  عمى تخطيط الموارد البشرية

 محافظات غزة.
( تساوي .Sig  وأف الاطم  اتحتمالط  )0.588( أف معامؿ اترتباط طساوي 41لدوؿ رقـ )طبطف 
و ػػػػذا طػػػػدؿ عمػػػػى ولػػػػود عالقػػػػ  ذات دتلػػػػ    α ≤ 0.05و ػػػػ  اقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتوي الدتلػػػػ   0.00

إحاا ط  متوسط  طردط  بطف السطاسات المترتبػ  عمػى تخطػطط المػوارد البشػرط  واتبػداع اتداري 
 .محافظات غزة -وزطع الكهرباءلدى موظف  شرك  ت

 طفسطاسػػػ  اتختطػػػار والتعطػػػ)السطاسػػػات المترتبػػػ  عمػػػى تخطػػػطط المػػػوارد البشػػػرط   أفتبدددين النتدددائج 
ز اتبػػداع اتداري لػػدى فػػ  تعزطػػ لهػػا عالقػػ  واضػػح  التػػ  تتبعهػػا الشػػرك  الحػػوافز...(  التػػدرطبو 

اتحتطالػات المااسػب  مػف المػوارد تغططػ  تساعد عمػى حطث أف تطبطؽ  ذه السطاسات   الموظفطف
 لمموظػؼ الفراػ  بشكؿ عادؿ وحاطا   وبالتػال  تعطػ  البشرط  ف  المستوطات اتدارط  المختمف 
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خمػػػؿ فػػػ  تافطػػػذ  ػػػذه السطاسػػػات   فولػػػود واسػػػتاهاض الدافعطػػػ  لدطػػػه ومتاوعػػػ  لدطػػػدة افكػػػار طػػػرحل
وكبػػت  لموظػػؼا حاػػوؽز اتبػػداع اتداري مػػف خػػالؿ تلػػاو سػػطكوف لهػػا مػػردود سػػمب  عمػػى عممطػػ  

غطػػر مااسػب فػ  المكػاف الغطػػر وضػع الموظػؼ الالموا ػب والمهػارات التػ  طمتمكهػا الموظػػؼ عاػد 
 .باآلخرطفالمتمطز والمبدع مااسب ومساواة الموظؼ 

أظهػرت الاتػا و الػى ولػود أثػر ذي دتلػ   والتػ ( 2010مػع دراسػ  حسػف ) واتفقت ىدذه النتيجدة
معاوطػػػػػ  لممارسػػػػػات ادارة المػػػػػوارد البشػػػػػرط  )اتسػػػػػتاطاب  التػػػػػدرطب  تاطػػػػػطـ اتداء  التعوطضػػػػػات  
 الاح  والسالم  المهاط ( ف  تحاطؽ التمطز المؤسس  لشرك  زطف الكوطتط  لالتااتت الخموي. 

 

 

االبداع االداري لدى موظفي و  عمى تخطيط الموارد البشريةالسياسات المترتبة معامل االرتباط بين ( 41جدول )
 محافظات غزة -شركة توزيع الكيرباء

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

( α≤0.05مسػػتوى دتلػػ  )تولػػد عالقػػ  ذات دتلػػ  إحاػػا ط  عاػػد 
اتبػػػػداع و  السطاسػػػػات المترتبػػػػ  عمػػػػى تخطػػػػطط المػػػػوارد البشػػػػرط بػػػػطف 

 محافظات غزة -شرك  توزطع الكهرباءاتداري لدى موظف  
0.588* 0.000 

 .α≤0...دتل   اترتباط داؿ إحاا طًا عاد مستوى *
 

بين توفر المعمومات  (α ≤ 0.05)ى داللة عند مستو يوجد عالقة ذات داللة احصائية  -
 .محافظات غزة –واالبداع االداري لدى موظفي شركة توزيع الكيرباء 

( تساوي .Sig  وأف الاطم  اتحتمالط  )0.599 ( أف معامؿ اترتباط طساوي42طبطف لدوؿ رقـ )
و ذا طدؿ عمى ولود عالق  ذات دتل   α ≤ 0.05الدتل   ىمف مستو  اقؿو    0.00

توفر المعمومات واتبداع اتداري لدى موظف  شرك  توزطع بطف متوسط  طردط  إحاا ط  
 محافظات غزة. –الكهرباء 

تتضمف معمومات تفاطمط  عف أداء  اتدارط  والفاط  والت  بطاااتالقواعد  توفر أف تبطف الاتا و
طساعد ف  تحدطد البرامو  ف  مختمؼ المستوطات اإلدارط  المهاراتو  المؤ التو الموظفطف 

عاممطها ف  البعد الفا  التدرطبط  المااسب  الت  تساعد ف  تحسطف وتطوطر مستوطات اتداء لدى 
وضعه ف  المكاف المااسب. ولذلؾ تبد مف و  مف قدرات الموظؼ وابداعاته واتداري  مما طعزز

 توفر مخزوف المهارات عف الموظفطف وتحدطثها بشكؿ مستمر.
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 دتل  ذات وأثر عالق  ولود الى اشارت والت  (2017مع دراس  الفاتح ) ىذه النتيجةاتفقت 
  السوداا  المارف  الاطاع ف  اإلداري اتبداع عمى المعمومات تكاولولطا بطف احاا ط 
 بطف إحاا ط  دتل  وذات إطلابط  عالق  ولود ( والت  أظهرت2008الحاطط  ) ودراس 
 الضمور دراس  إلطه توامت ما مع أطضاً  طتفؽ و ذا اإلداري  واإلبداع اظاـ المعمومات استخداـ

(2003). 
 

محافظات  –توفر المعمومات واتبداع اتداري لدى موظف  شرك  توزطع الكهرباء معامؿ اترتباط بطف ( 42لدوؿ )
 غزة

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

( α≤0.05إحاػػا ط  عاػػد مسػػتوى دتلػػ  )تولػػد عالقػػ  ذات دتلػػ  
بػػطف تػػوفر المعمومػػات واتبػػداع اتداري لػػدى مػػوظف  شػػرك  توزطػػع 

 محافظات غزة –الكهرباء 
0.599* 0.000 

 .α≤0...دتل   د مستوىاترتباط داؿ إحاا طًا عا *
 

 :الثانية الفرضية
( α ≤ 0.05)  دتل ى ؤثر تخططط الموارد البشرط  تأثطر ذو دتل  إحاا ط  عاد مستو ط

 محافظات غزة. -شرك  توزطع الكهرباءاإلبداع اإلداري لدى موظف  ف  
)التابؤ باحتطالات الموارد البشرط    تخططط الموارد البشرط  أبعاد لموقوؼ عمى مستوى تأثطر

تخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط   دعـ اإلدارة العمطا  السطاسات المترتب  عمى تخططط 
  استخدـ الباحث اختبار اإلبداع اإلداريُملتمع  عمى  الموارد البشرط   توفر المعمومات(
 ما طم :  وطمكف استاتاج Stepwiseاتاحدار المتعدد باستخداـ طرطا  

و و  اتبداع اتدارياف  Stepwiseطبطف اموذج  اتاحدار الاها   باستخداـ طرطا   - أ
طمثؿ المتغطر التابع  طتأثر باورة  لو رط   وذات دتل  إحاا ط  بكؿ مف المتغطرات  
)توفر المعمومات   تخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط   السطاسات المترتب  عمى تخططط 

 الموارد البشرط  (.
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تـ استبعاد المتغطر)التابؤ باحتطالات الموارد البشرط   دعـ اإلدارة العمطا( لعدـ ولود تأثطر  - ب
 مع اإلبداع اإلداري. Stepwiseذات دتل  احاا ط  حسب طرطا   

  بطاما بمد معامؿ التحدطد 0.671أظهرت اتا و التحمطؿ اف معامؿ اترتباط بمغت  - ت
لتغطر ف  اإلبداع اإلداري طعود الى ثأتطر % مف ا45و ذا طعا  اف   0.450المعدؿ 

 البشرط   لمموارد اتستراتطل  تخططط المعمومات  توفرالمتغطرات المستام  التالط  )
% طعود لعوامؿ أخرى تؤثر 55( والباق  البشرط  الموارد تخططط عمى المترتب  السطاسات

 اإلبداع اإلداري. عمى المتغطر التابع  ف 
 

 في اإلبداع اإلداريتخطيط الموارد البشرية ( نتائج اختبار تحميل االنحدار المتعدد لتأثير ابعاد 43جدول )
المتغطر 
 التابع

(R) 
 اترتباط

(R²) 
معامؿ 
 التحدطد

F 
 المحسوب 

DF  درلات
 الحرط 

Sig. 
مستوى 
 الدتل 

ß  معامؿ اتاحدار T 
 المحسوب 

Sig. 
مستوى 
 الدتل 

اإلبداع 
 اإلداري

0.671 0.450 66.93 

 3 اتاحدار

0.000 

المادار 
 الثابت

1.280 8.145 ..... 

توفر 
 المعمومات

.282 5.028 ..... 

تخططط  245 البواق 
اتستراتطل  

لمموارد 
 البشرط 

.216 3.910 ..... 

 السطاسات
المترتب  عمى 

تخططط 
الموارد 
 البشرط 

.145 2.524 ....0 
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  التأثير :معادلة 

تخططط اتستراتطل  ) 0.216+ ( توفر المعمومات)0.282 +  1.28= اإلبداع اإلداري
 (المترتب  عمى تخططط الموارد البشرط  السطاسات) 0.145+ ( لمموارد البشرط 

المترتب  عمى تخططط  تخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط   السطاساتف  حال  تثبطت قطم  )
( بمادار وحدة واحدة طودي الى  زطادة المتغطر التابع توفر المعموماتوعاد زطادة )( الموارد البشرط 

 (.0.282)اإلبداع اإلداري( بمادار )
المترتب  عمى تخططط  تخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط   السطاساتف  حال  تثبطت قطم  )

( بمادار وحدة واحدة طؤدي الى  تخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط ( وعاد زطادة )الموارد البشرط 
 (.0.145زطادة المتغطر التابع اإلبداع اإلداري بمادار )

( وعاد زطادة توفر المعمومات  تخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط ف  حال  تثبطت قطم  )
( بمادار وحدة واحدة طؤدي الى  زطادة المتغطر المترتب  عمى تخططط الموارد البشرط  السطاسات)
 (.0.145ابع اإلبداع اإلداري بمادار )الت

تخططط اتستراتطل  لمموارد    توفر المعموماتو ذا ما طدعو  المعاططف الى ات تماـ بالمحاور )
 (.المترتب  عمى تخططط الموارد البشرط  السطاسات  البشرط 

 

 الفرضية الثالثة:
( بطف متوسطات α ≤ 0.05)ى دتل  ت تولد فروؽ ذات دتل  إحاا ط  عاد مستو 

محافظات  -شرك  توزطع الكهرباءف   تخططط الموارد البشرط دور استلاب  المبحوثطف حوؿ 
ساوات -المؤ ؿ العمم -المسمى الوظطف  -العمر-اللاسطباًا لممتغطرات الدطمغرافط  ) غزة

 .الخدم (
( بين متوسطات استجابة  α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  توجدأواًل: ال 

 .الجنس لمتغير تعزى تخطيط الموارد البشريةدور المبحوثين حول 
 

 اكبر  اختبار )ت( لعطاتطف مستامتطف اتا و تختبار الماابم  (.Sig) اتحتمالط  الاطم  أف تبطف
 (تخططط الموارد البشرط المحور )دور  إللمال بالاسب  (   α ≤ 0.05) الدتل  مستوى مف

ولود فروؽ معاوط  بطف استلابات  عدـ مما طوضح 0.816 حطث كاات قطم  المعاوط 
 اللاس. لمتغطرتخططط الموارد البشرط  تعزى حوؿ دور المبحوثطف 
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سطاسات  طخضعوف لافس ظروؼ العمؿ  وتطبؽ عمطهـذلؾ إلى أف العاممطف ويعزو الباحث 
إلى  وطتحمموف افس اتعباء دوف الاظرالوظطفط   موحدة  وطمارسوف افس المهاـ واتاشط 

 .اوعهـ
 الجنس –اختبار  )ت( لعينتين مستقلتين هتائج (84جدول رقم )

 

 قيمة المتوسطات
 t االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) انثى ذكر 

030..- 3228 3225 تخططط الموارد البشرط دور   ..8.0 

 
لمتوسطات تقديرات    (α≤0.05مستوى )ثانيا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

 العمر.ت عزى لمتغير  تخطيط الموارد البشريةدور  حولالمبحوثين 
 

 الدتل  مستوى مف اكبر" األحادي التباطف" تختبار الماابم  (.Sig) اتحتمالط  الاطم  أف تبطف
0.05 ≥ α   حطث كاات مستوى الدتل   (تخططط الموارد البشرط محور )دور بالاسب  تلمال

المال  محور دور ولود فروؽ معاوط  بطف استلابات المبحوثطف حوؿ عدـ مما طوضح  0.471
 لمتغطر  العمر.تخططط الموارد البشرط  

إلى اف السطاسات الت  تضعها الشرك  واضح  ومعروف  وتطبؽ عمى اللمطع بطرطا   يرجع ذلك
 ل .عاد

 العمر  ANOVA( نتائج اختبار "التباين األحادي" 46جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
سا   52

 فأقؿ
 سا  52-52

52-52 
 سا 

 سا  فأكثر 52

 3229 3218 3229 3248 تخططط الموارد البشرط دور 
..8.. ..... 

 

( لمتوسطات تقديرات α≤0.05مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ثالثا:
 المؤىل العممي.ت عزى لمتغير  تخطيط الموارد البشريةحول دور المبحوثين 

 

 الدتل  مستوى مف اكبر" األحادي التباطف" تختبار الماابم  (.Sig) اتحتمالط  الاطم  أف تبطف
0.05 ≥ α   حطث كاات مستوى الدتل   (تخططط الموارد البشرط محور )دور بالاسب  تلمال
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المال  محور دور ولود فروؽ معاوط  بطف استلابات المبحوثطف حوؿ عدـ مما طوضح  0.495
 لمتغطر المؤ ؿ العمم .تخططط الموارد البشرط  

 دتل  ذات فروؽ تولد ت( والت  بطات أاه 2013عدواف ) دراس  مع الاتطل   ذه اتفات 
  البشرط  الموارد تخططط عوامؿ حوؿ الدراس  عطا  استلاب  ف   α ≤ 0.05 مستوى عاد إحاا ط 

 دتل  ذات فروؽ ولدت ت أاه بطات والت (  2008 عدواف) ودراس   العمم  المؤ ؿ إلى تعزى
 الاطاع مؤسسات ف  البشرط  الموارد تخططط واقع حوؿ الدراس  عطا  استلاب  ف  احاا ط 
 .العمم  المؤ ؿ لمتغطر تعزى  الحكوم  غطر الاح 

العاممطف ف  الشرك   طعطشوف وطتأثروف بافس الظروؼ سواء المتعما  ذلؾ إلى أف  ويعزو الباحث
 بالبط   المكااط  أو التاظطمط  بغض الاظر عف مؤ التهـ العممط . 

 

 املؤهل العلمي ANOVAهتائج اختبار "التباين ألاحادي"  (81جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
دراسات 
 عمطا

 دبمـو بكالورطوس

 3229 3227 3212 تخططط الموارد البشرط دور 
....0 ...00 

 

 

لمتوسطات تقديرات    (α≤0.05مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  رابعا:

 ت عزى لمتغير المسمى الوظيفي.حوؿ دور تخططط الموارد البشرط  المبحوثين 
 

 ) الدتل  مستوى مف اكبر" األحادي التباطف" تختبار الماابم  (.Sig) اتحتمالط  الاطم  أف تبطف
α≤0.05)   مستوى الدتل   حطث كاف (تخططط الموارد البشرط محور )دور بالاسب  تلمال
لمال  محور دور إولود فروؽ معاوط  بطف استلابات المبحوثطف حوؿ عدـ مما طوضح  0.555

 .لمتغطر المسمى الوظطف تخططط الموارد البشرط  

وطعزو الباحث ذلؾ إلى إدراؾ الموظفطف ف  لمطع المستوطات اإلدارط  ف  الشرك  بارؼ الاظر 
لبشرط  الفاعم  الاادرة عف مسمطاتهـ الوظطفط   لدور تخططط الموارد البشرط  ف  توفطر الموارد ا

 عمى تحاطؽ أ داؼ الشرك .
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 املسمى الوظيفي  ANOVAهتائج اختبار "التباين ألاحادي"  (87جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
مدطر عاـ/ 
 مدطر ادارة

 ر طس شعب  ر طس قسـ مدطر دا رة

 3232 3221 3221 22577 تخططط الموارد البشرط دور 
...00 ..000 

 

لمتوسطات تقديرات    (α≤0.05مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند خامسا: 
 المبحوثين حول دور تخطيط الموارد البشرية ت عزى لمتغير سنوات الخبرة.

 الدتل  مستوى مف اكبر" األحادي التباطف" تختبار الماابم  (.Sig) اتحتمالط  الاطم  أف تبطف
0.05 ≥ α   مستوى الدتل   حطث كاف (تخططط الموارد البشرط محور )دور بالاسب  تلمال

المال  محور دور ولود فروؽ معاوط  بطف استلابات المبحوثطف حوؿ عدـ مما طوضح  0.459
 .لمتغطر ساوات الخبرةتخططط الموارد البشرط  

الذي لتطوطر قدرات الموظفطف وزطادة مهاراتهـ المعرفط   اتمر  إلى توفطر الشرك  فرص يعزى ذلك
 الموارد البشرط .تخططط  دورراء المبحوثطف حوؿ أتلاوز الفروؽ ف  تامطص الفلوة و سا ـ ف   

 إحاا ط  دتل  ذات فروؽ تولد ت أاه بطات والت ( 2013) عدواف دراس  مع الاتطل   ذه اتفات
 تعزى  البشرط  الموارد تخططط عوامؿ حوؿ الدراس  عطا  استلاب  ف   α ≤ 0.05 مستوى عاد
 احاا ط  دتل  ذات فروؽ ولدت ت أاه بطات والت (  2008 عدواف) ودراس   الخبرة ساوات إلى
 غطر الاح  الاطاع مؤسسات ف  البشرط  الموارد تخططط واقع حوؿ الدراس  عطا  استلاب  ف 

 .الخبرة ساوات لمتغطر تعزى  الحكوم 
 سنوات الخبرة  ANOVAهتائج اختبار "التباين ألاحادي"  (84جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 2اقؿ مف 
 ساوات

 ساوات 2-01
00-02 

 سا 
 سا  فأكثر 02

 3225 3219 3226 3241 تخططط الموارد البشرط دور 
..800 ...00 
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 الرابعة:الفرضية 
( بين متوسطات α ≤ 0.05) ى داللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ال 

-العمر-الجنستبعًا لممتغيرات الديمغرافية ) اإلبداع االدارياستجابة المبحوثين حول 
 سنوات الخدمة(-المؤىل العممي-المسمى الوظيفي 

 

( بين متوسطات استجابة  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) أواًل: ال 
 .المبحوثين حول اإلبداع االداري تعزى لمتغير الجنس

 

 اكبر  اختبار  )ت( لعطاتطف مستامتطف اتا و تختبار الماابم  (.Sig) اتحتمالط  الاطم  أف تبطف
حطث كاات قطم   المحور )اإلبداع اتداري(بالاسب  تلمال    α ≤ 0.05 الدتل  مستوى مف

حوؿ اإلبداع ولود فروؽ معاوط  بطف استلابات المبحوثطف  عدـ مما طوضح 0.989 المعاوط 
 اللاس. لمتغطرتعزى  اتداري

ف  ملاؿ اتبداع  أف الفرا  متاح  أماـ اللمطع )ذكور واااث(الى  ذلك يعزو الباحث
طعمموف ف  مااخ تاظطم  واحد   اتداري  كما أف الموظفطف والموظفات ف  الوظا ؼ اتشرافط 

تساعد ـ عمى اكتساب المهارات  الت وطشتركوف ف  افس الدورات التدرطبط  وورش العمؿ 
الى أف اتبداع عبارة عف  باإلضاف لمتطمبات تطبطؽ اتبداع اتداري   الضرورط  الالزم 

قدرات فطرط  تولد لدى اللمطع بغض الاظر عف الهوط  اللاسط   وطمكف تامطته بالتعمـ 
 والتدرطب وتلارب الحطاة.

أبو ودراس  )(  2012)شاورة   دراس  (  واتطل 2013مع دراس ) زقوت   اتفقت ىذه النتيجة
اا طًا لممارس  اتبداع اتداري تعزي (  والت  أشارت الى عدـ ولود فروؽ دال  اح2010  طف

 اللاس.
( والت  أشارت الى ولود فروؽ دال  احاا طًا لدرل  2010)لبر   واختمفت مع دراسة

 اتداري تعزي اللاس لاالح الذكور. لإلبداعممارس  مدطري المدارس 
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 الجنس –اختبار  )ت( لعينتين مستقلتين هتائج (89جدول رقم )

 المجال

 قيمة المتوسطات
 t االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) انثى ذكر 

.....- 3239 3239 اإلبداع اإلداري  ..080 

 
لمتوسطات تقديرات    (α≤0.05مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ثانيا:

 العمر.ت عزى لمتغير  حول اإلبداع اإلداريالمبحوثين 
 الدتل  مستوى مف اكبر" األحادي التباطف" تختبار الماابم  (.Sig) اتحتمالط  الاطم  أف تبطف

0.05 ≥ α   مما  0.471مستوى الدتل   حطث كاف محور )اإلبداع اإلداري( إللمال بالاسب
ور اإلبداع اإلداري المال  محولود فروؽ معاوط  بطف استلابات المبحوثطف حوؿ عدـ طوضح 

 .لمتغطر العمر
 تحاطؽ اتبداع اتداري بالادرة عمى ذلؾ الى أف متغطر العمر لطس له عالق   ويعزو الباحث

 ا تماـ الشخص بتامط  مهاراته.  مدى ألاه اابع مف تاطده عمرط   حطث ت طولد لإلبداع حدود
 ذات فروؽ تولد ت بأاه ( 2012  عابدطف)( و2013  الهادي دراس  ) مع الاتا و  ذه واتفات
 .العمر لمتغطر تعزى إحاا ط  دتل 

 
 العمر  ANOVAهتائج اختبار "التباين ألاحادي"  (51جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
سا   52

 فأقؿ
 سا  52-52

52-52 
 سا 

 سا  فأكثر 52

 3239 3235 3243 3243 اإلبداع اإلداري
..00. ..800 

 

 
( لمتوسطات تقديرات α≤0.05مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ثالثا: 

 المؤىل العممي.ت عزى لمتغير  حول اإلبداع اإلداريالمبحوثين 
 الدتل  مستوى مف اكبر" األحادي التباطف" تختبار الماابم  (.Sig) اتحتمالط  الاطم  أف تبطف

0.05 ≥ α   مما  0.796مستوى الدتل   حطث كاف اإلداري(محور )اإلبداع  إللمال بالاسب
المال  محور اإلبداع اإلداري ولود فروؽ معاوط  بطف استلابات المبحوثطف حوؿ عدـ طوضح 
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 لمتغطر المؤ ؿ العمم .
عمى اختالؼ مؤ التهـ العممط   ذلؾ الى أف الموظفطف ف  الوظا ؼ اتشرافط  ويعزو الباحث

طدركوف أ مط  ممارس  أبعاد اتبداع اتداري )الطالق   اتاال   المروا   الحساسط  لممشكالت  
 شاركوف ف  تامط  اتبداع بغض الاظر عف المؤ الت العممط .تالمخاطرة( وط

( واتطل  2010( ودراس  )أبو  طف  2012مع اتطل  دراس  )الحارث    وتتفق ىذه الدراسة
أشارت الى عدـ ولود فروؽ دال  إحاا ط  لدرل  تطبطؽ مهارات  والت  (2011دراس  )ابرا طـ  

 اتبداع اتداري لدى موظف  المدارس.
 املؤهل العلمي ANOVAهتائج اختبار "التباين ألاحادي"  (56جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
دراسات 
 عمطا

 دبمـو بكالورطوس

 3241 3237 3246 اإلبداع اإلداري
..000 ...00 

 

لمتوسطات تقديرات    (α≤0.05مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند رابعا: 

 الوظيفي.المسمى ت عزى لمتغير  اإلبداع اإلداريحول المبحوثين 
 الدتل  مستوى مف اكبر" األحادي التباطف" تختبار الماابم  (.Sig) اتحتمالط  الاطم  أف تبطف

0.05 ≥ α   مما  0.342مستوى الدتل   حطث كاف محور )اإلبداع اإلداري( إللمال بالاسب
اإلداري المال  محور اإلبداع ولود فروؽ معاوط  بطف استلابات المبحوثطف حوؿ عدـ طوضح 

 لمتغطر المسمى الوظطف  .
أف لمطع الموظفطف بمختمؼ مسمطاتهـ طخضعوف لافس الموا ح والاوااطف   ويعزو الباحث ذلك الى

 تحاطؽ اتبداع اتداري.ل اً لطس معطار وأف اختالؼ المسمطات الوظطفط  
 

 المسمى الوظيفي  ANOVA( نتائج اختبار "التباين األحادي" 52جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
مدطر عاـ/ 
 مدطر ادارة

 ر طس شعب  ر طس قسـ مدطر دا رة

 3240 3244 3210 2286 اإلبداع اإلداري
...30 ..3.0 
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لمتوسدطات تقدديرات    (α≤0.05مسدتوى )ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد  خامسدا:
 حول اإلبداع اإلداري ت عزى لمتغير سنوات الخبرة. المبحوثين

الماابمػػ  تختبػػار "التبػػاطف األحػػادي" اكبػػر مػػف مسػػتوى الدتلػػ   (.Sig)تبػػطف أف الاطمػػ  اتحتمالطػػ  
0.05 ≥ α   ممػػا  0.337مسػػتوى الدتلػػ   محػػور )اإلبػػداع اإلداري( حطػػث كػػاف إللمػػال بالاسػػب

طوضػح عػػدـ ولػػود فػروؽ معاوطػػ  بػػطف اسػتلابات المبحػػوثطف حػػوؿ المػال  محػػور اإلبػػداع اإلداري 
 لمتغطر ساوات الخبرة .

بػؿ   الخدمػ  بالساوات الطوطم  التػ  قضػا ا الموظػؼ فػ الى أف العبرة لطست  ويعزو الباحث ذلك
ومواقػػؼ  كتسػػبه مػػوظف  الشػػرك  مػػف خبػػراتمػػا ارتبػػ  عمػػى  ػػذه الفتػػرة مػػف خػػالؿ المتاتطلػػ  الفػػ  

  اتبداعط . ـقدراتهف   أثرتوتلارب 
( بحطػث طػرفض   2015) الحػوطح ( ودراسػ  2014باػورة مػع اتطلػ  دراسػ  ) وتتفق ىدذه الدراسدة

 اإلبػداع إلػى طاظػروا وت والتامطدطػ  الادطمػ  باألاظمػ  وطتمسػكوف عػاـ بشػكؿ لتغططػرملتمع الدراس  ا
( واتطلػ  2012( ودراسػ  )شػاورة 2012الحارث   ودراسػ ) الخبػرة  سػاوات عدد عف الاظر بغض

أشارت الى عػدـ ولػود فػروؽ دالػ  إحاػا ط  لدرلػ  تطبطػؽ مهػارات  والت ( 2011دراس  )ابرا طـ 
 اتبداع اتداري لدى موظف  المدارس.

 اسػػػتلابات بػػػطف معاوطػػػ  فػػػروؽ ولػػػود ضػػػححطػػػث تو  (2017  السػػػحباا ) وتختمدددف مدددع دراسدددة
 أاػحاب معتبػرًا الباحػث أف الخدمػ  سػاوات عػدد لمتغطػر تعػزى اإلبػداع  السػموؾ حػوؿ المبحوثطف
 .اإلبداع  السموؾ تامهار  عمى اتطالع ف  الكافط  الخبرة لدطهـ الطوطم  الخبرة ساوات

 

 سنوات الخبرة  ANOVAهتائج اختبار "التباين ألاحادي"  (54جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 2قؿ مف أ

 ساوات
 ساوات 2-01

00-02 
 سا 

 سا  فأكثر 02

 3236 3234 3239 3256 اإلبداع اإلداري
...30 ..33. 
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 :ممخص
 

 أ ػػػػداؼ مػػػػف لتحاطاػػػػه الدراسػػػػ  تسػػػػعى مػػػػا طمخػػػص ألاػػػػه الدراسػػػػ  فاػػػػوؿ أ ػػػػـ الفاػػػػؿ  ػػػػذا طعتبػػػر
اتبػػداع تخطػطط المػوارد البشػرط  فػ  تعزطػز  دور لتأكػػد اتحاػا   التحمطػؿ اتطلػ  وتػأت  وضػعتها 

 ات تمػػاـ الاػػرار أاػػحاب طػػدعو و ػػذا  اتداري لػػدى مػػوظف  شػػرك  توزطػػع الكهربػػاء فػػ  قطػػاع غػػزة
 اوعطػػػ  خػػػدمات وتاػػػدطـ العمػػػؿ وتطػػػوطر تحسػػػطف فػػػ  دور كبطػػػر مػػػف لهمػػػا لمػػػا   المفهػػػومطف بهػػػذطف
 لممواطاطف. وممطزة
الاتػػا و السػػابا  فػػ   ػػذا الفاػػؿ حاػػوؿ أبعػػاد تخطػػطط المػػوارد البشػػرط  وأبعػػاد  خػػالؿ مػػف وتبػػطف

طػدعو اتدارة العمطػا والمػوظفطف فػ  الوظػا ؼ اتشػرافط  و ػذا   اتبداع اتداري عمى اسب متوسػط 
 العمػػػؿ حلػػػـو  أ ػػػداؼ الشػػػرك  مػػػع لطتااسػػػب اتبػػػداع اتداريفػػػ  الشػػػرك  الػػػى تعزطػػػز التخطػػػطط و 

 .الشرك  ف  والتطوطراتالاز و 
 توضع سوؼو   راس الد لها خمات الت  والتواطات الاتا و اطاغ  تـ الفاؿ  ذا خالؿ ومف
 تحاطؽ اتستفادة  ألؿ مف به الماوط الدور حسب كؿٌ  والمس ول  المختا  اللهات طدي بطف

 وتحسطف لودة الخدم  المادم  لمموطاطف.
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 انفصم انرابغ

 اننتائج وانتىصيات
                                                                 .مقدمة

 ثانيا: نتائج الدراسة                                        

 ثالثًا: توصيات الدراسة                        

 رابعًا: الدراسات المقترحة                                            
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 :تمييد

 وأ ـ الدراس    ذه خالؿ إلطها التواؿ تـ الت  الاتا و أل ـ ممخااً  الفاؿ  ذا طتضمف

الاتػػا و  والتػػ  تسػػهـ فػػ  معاللػػ  ااػػاط الضػػعؼ  مػػف ألػػؿ  تمػػؾ ضػػوء عمػػى التواػػطات الماترحػػ 
تحاطؽ ات داؼ المرلوة  مف خالؿ التعرؼ عمى دور تخطػطط المػوارد البشػرط  فػ  تعزطػز اتبػداع 

 فػ  التواػطات  ذه تسا ـ أف ف  امالً  اتداري لدى موظف  شرك  توزطع الكهرباء ف  قطاع غزة 
 .الدراس   ذه أ داؼ تحاطؽ

 .الدراسة ثانيا: نتائج

 :التالط  الاتا و ت الدراس  الىالفرضطات توام واختبار الدارس  محاور بتحمطؿ الباحث قطاـ بعد

 شدركة فدي البشدرية الموارد تخطيط أبعاد تطبيق مستوى النتائج المتعمقة بالسؤال األول: ما .1
 غزة": محافظات – الكيرباء توزيع

فػػ  شػػرك  توزطػػع الكهربػػاء بدرلػػ   تخطدديط المددوارد البشددريةأظهػػرت الاتػػا و تػػوافر أبعػػاد  . أ
)متوسػط (  حطػػث لػاء الػػوزف الاسػب  للمطػػع فاػرات أبعػػاد محػور تخطػػطط المػوارد البشػػرط  

 متوسط .%( و   درل  65.23باسب  )
المتػػػوفر فػػػ  شػػػرك  توزطػػػع  البشدددرية المدددوارد باحتياجدددات التنبدددؤ أظهػػػرت الاتػػػا و أف ُبعػػػد . ب

  حطث %(65.92) البعد بمد فارات للمطع الاسب  الكهرباء لاء بدرل  متوسط   والوزف
 مػػف احتطالاتهػػا تاػػدطر فػػ  رطاضػػط  أو كمطػػ  وأسػػالطب تسػػتخدـ طرقػػاً  الشػػرك  أفأظهػػرت 
 ت الشػػرك  أف ويعددود ذلددك الددىالدراسػػ    ملتمػػع مػػف (%62.91) باسػػب البشػػرط   المػػوارد
 الكفاءات توفر لعدـ الكمط ؛ اتسالطب عمى باتعتماد البشرط  الموارد مف احتطالاتها تادر

 اتسػػالطب بعػػض عمػػى ذلػػؾ تاػػدطر فػػ  تركػػز فهػػ   اتسػػالطب  ػػذه اسػػتخداـ عمػػى الاػػادرة
 التامطدط .

فػػ  الشػرك  حاػػؿ عمػػى البشددرية  لممددوارد االسددتراتيجي التخطدديطأظهػرت الاتػػا و أف ُبعػػد  . ت
وتبػطف مػف %(  65.91) باسػب  الفاػرات للمطػع الاسػب  الػوزف لػاء حطث  متوسط  درل 

 موظفطهػػػا؛ أداء تطػػػوطرإلمكااطػػػ   خػػػالؿ تحمطػػػؿ الاتػػػا و ولػػػود رؤطػػػ  اطلابطػػػ  لػػػدى الشػػػرك 
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وذلػؾ فػ  حػاؿ دعػـ اتدارة العمطػا   اتستراتطلط  األ داؼ تحاطؽ عمى قدرة أكثر لطابحوا
 لمتخططط اتستراتطل  لمموارد البشرط .

  المهارة مف ملتمع الدراس  طروف أف الشرك  تاوـ بتحمطؿ مخزوف (%60.40)واسب  
  و ذا طدلؿ عمى الحال  اتستراتطلط  األ داؼ تحاطؽ عمى موظفطها  قدرة مدى مف لمتأكد

 مهارة ومتابع  وتاططـ قدرات ومهارات الموظفططف.إلى اعادة الاظر ف  تحمطؿ مخزوف ال
 الشرك  ف العميا  اإلدارة دعم توافر تخططط الموارد البشرط  ف  ُبعد الاتا و أظهرت . ث

 او ذ %( 67.57) باسب  البعد فارات للمطع الاسب  الوزف لاء متوسط   حطث بدرل 
استخداـ أداة الماابالت مع الرابع   و ذا ما تااوله الباحث عاد لاء ف  المرتب   الُبعد

 الروتطف عمى تعتمد ممارسات العمطا مف خالؿ استخداـ اتدارة بعض موظف  الشرك 
 والمركزط . والبطروقراطط 

 تخطيط عمى المترتبة السياسات توافر تخططط الموارد البشرط  ف  ُبعد الاتا و أظهرت . ج
 البعد فارات للمطع الاسب  الوزف لاء متوسط   حطث بدرل  الشرك  ف البشرية  الموارد
 تتالءـ الت  التشلطعط  لمموظفطف حطث تبطف أف الشرك  تادـ الحوافز %( 62.34) باسب 
  والوزف 2.78المبذوؿ باورة متوسط   حطث بمد المتوسط الحساب  لمفارة  لهد ـ مع

عد ف  المرتب  الخامس   و ذه الاسب  متوقع  مف وقد لاء  ذا البُ  % 55.70الاسب  
 واختطار التعططف طرطا  اً خالؿ ما ألراه الباحث مف ماابالت لبعض الموظفطف وتحدطد

 لدطهـ.  باإلحباط الشعور إلى ؤديف  الشرك   والت  ت الموظفطف
 بدرل  الشرك  ف  توفر المعمومات ف  البشرط  الموارد تخططط توافر الاتا و أظهرت . ح

والمتوسط  %( 62.34) باسب  البعد فارات للمطع الاسب  الوزف لاء حطث  متوسط 
وحدطث   أما  تااط  أسالطب تستخدـ أف الشرك  الدراس    حطث اثبتت3.38الحساب  

البطااات  واظهرت  وشمولط  وخاواط  سرط   طضمف و ذا  واسترلاعها  البطااات للمع
 الفترة ف  المتوقع  الوظطفط  المواقع تحدطد مف لدى الشرك  تمكاها معمومات أاه تتوفر

%(  وقد لاء  ذا الُبعد ف  المرتب  63.19المابم  ولكف بدرل  متوسط   ووزف اسب  )
 اتولى.
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 توزيع  شركة موظفي لدى االداري االبداع مستوى "ما :الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج  .2
 غزة". محافظات – الكيرباء

قطاع غزة بدرل   –ف  شرك  توزطع الكهرباء  أبعاد االبداع االداريأظهرت الاتا و توافر  . أ
اتداري باسب   )متوسط (  حطث لاء الوزف الاسب  للمطع فارات أبعاد اتبداع

 ف  اإلداري اإلبداع أبعاد أ ـ(  حطث ااحارت 3.39%( وبمتوسط بمد )67.86)
 الطالق   المروا   كبطر بعااار بشكؿ وماها شرك  توزطع الكهرباء الماظمات 

 لممشكالت. والمخاطرة  واألاال  والحساسط 
 المادم  ف  شرك  توزطع الكهرباء بمد ب عد الطالقة الفكريةأظهرت الاتا و أف  . ب

 .الرابعة المرتبة ف  ولاءت  (متوسط ) بدرل  و و  %(67.22)
 و و  %(67.94) بمد الكهرباء توزطع شرك  ف  المرونة الذىنية ب عد أف الاتا و أظهرت . ت

 .الثالثة المرتبة ف  ولاءت  (متوسط ) بدرل 
 و و  %(68.68) بمد الكهرباء توزطع شرك  ف  تقبل المخاطرة ب عد أف الاتا و أظهرت . ث

 .االولى المرتبة ف  ولاءت  (لطدة) بدرل 
 بدرل  و و  %(68.42) بمد الكهرباء توزطع شرك  ف  االصالة ب عد أف الاتا و أظهرت . ج

 .الثانية المرتبة ف  ولاءت  (لطدة)
  %(67.86) بمد الكهرباء توزطع شرك  ف  الحساسية لممشكالت ب عد أف الاتا و أظهرت . ح

 الخامسة. المرتبة ف  ولاءت  (متوسط ) بدرل  و و
 

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة: .3

 :الفرضية األولى 

 واتبداعإحاا ط  بطف تخططط الموارد البشرط  ولود عالق  ذات دتل   الاتا و أظهرت . أ
 محافظات غزة. -اتداري ف  شرك  توزطع الكهرباء

 البشرط  الموارد باحتطالات التابؤ بطف إحاا ط  دتل  ذات عالق  ولود الاتا و أظهرت . ب
 .غزة محافظات -الكهرباء توزطع شرك  موظف  لدى اتداري واتبداع
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 لمموارد اتستراتطل  التخططط بطف إحاا ط  دتل  ذات عالق  ولود  الاتا و أظهرت . ت
 .غزة محافظات -الكهرباء توزطع شرك  موظف  لدى اتداري واتبداع البشرط 

 اتداري واتبداع العمطا اتدارة دعـ بطف إحاا ط  دتل  ذات عالق  الاتا و ولود أظهرت . ث
 .غزة محافظات -الكهرباء توزطع شرك  موظف  لدى

 تخططط عمى المترتب  السطاسات بطف إحاا ط  دتل  ذات عالق  ولود الاتا و أظهرت . ج
 .غزة محافظات -الكهرباء توزطع شرك  موظف  لدى اتداري واتبداع البشرط  الموارد

 اتداري واتبداع المعمومات توفر بطف إحاا ط  دتل  ذات عالق  ولود الاتا و أظهرت . ح
 غزة. محافظات – الكهرباء توزطع شرك  موظف  لدى

 

 الثانية الفرضية: 
 معامػػػػػػػؿ بمػػػػػػػد بطامػػػػػػػا  0.671 بمغػػػػػػػت اترتبػػػػػػػاط معامػػػػػػػؿ اف التحمطػػػػػػػؿ اتػػػػػػػا و أظهػػػػػػػرت -

 اإلبػػػػػػػػداع فػػػػػػػػ  التغطػػػػػػػػر مػػػػػػػػف (%45) اف طعاػػػػػػػػ   ػػػػػػػػذا و  0.450 المعػػػػػػػػدؿ التحدطػػػػػػػػد
 تخطػػػػػطط   المعمومػػػػػات تػػػػػوفر) التالطػػػػػ  المسػػػػػتام  المتغطػػػػػرات تػػػػػأثطر الػػػػػى طعػػػػػود اإلداري

( البشػػػػػرط  المػػػػػوارد تخطػػػػػطط عمػػػػػى المترتبػػػػػ  السطاسػػػػػات البشػػػػػرط   لممػػػػػوارد اتسػػػػػتراتطل 
 اإلبػػػػػػداع فػػػػػػ   التػػػػػػابع المتغطػػػػػػر عمػػػػػػى تػػػػػػؤثر أخػػػػػػرى لعوامػػػػػػؿ طعػػػػػػود (%55) والبػػػػػػاق 
 .اإلداري

 :الفرضية الثالثة 
 متوسػػػػػطات بػػػػػطف(  α≤0.05)  مسػػػػػتوى عاػػػػػد إحاػػػػػا ط  دتلػػػػػ  ذات فػػػػػروؽ ت تولػػػػػد -

 .الجنس لمتغطر تعزى البشرط  الموارد تخططط دور حوؿ المبحوثطف استلاب 
 لمتوسػػػػػػػػػطات(   α≤0.05) مسػػػػػػػػػتوى عاػػػػػػػػد إحاػػػػػػػػػا ط  دتلػػػػػػػػ  ذات فػػػػػػػػػروؽ تولػػػػػػػػد ت -

 .العمر لمتغطر ُتعزى البشرط  الموارد تخططط دور حوؿ المبحوثطف تادطرات
 لمتوسػػػػػػػػػطات(   α≤0.05) مسػػػػػػػػػتوى عاػػػػػػػػد إحاػػػػػػػػػا ط  دتلػػػػػػػػ  ذات فػػػػػػػػػروؽ تولػػػػػػػػد ت -

 المؤىددددددل لمتغيددددددر ُتعػػػػػػزى البشػػػػػػرط  المػػػػػػوارد تخطػػػػػػطط دور حػػػػػػوؿ المبحػػػػػػوثطف تاػػػػػػدطرات
 .العممي
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 لمتوسػػػػػػػػػطات(   α≤0.05) مسػػػػػػػػػتوى عاػػػػػػػػد إحاػػػػػػػػػا ط  دتلػػػػػػػػ  ذات فػػػػػػػػػروؽ تولػػػػػػػػد ت -
 المسددددددمى لمتغطػػػػػػر ُتعػػػػػػزى البشػػػػػػرط  المػػػػػػوارد تخطػػػػػػطط دور حػػػػػػوؿ المبحػػػػػػوثطف تاػػػػػػدطرات
 .الوظيفي

 لمتوسػػػػػػػػػطات(   α≤0.05) مسػػػػػػػػػتوى عاػػػػػػػػد إحاػػػػػػػػػا ط  دتلػػػػػػػػ  ذات فػػػػػػػػػروؽ تولػػػػػػػػد ت -
 سددددددنوات لمتغطػػػػػػر ُتعػػػػػػزى البشػػػػػػرط  المػػػػػػوارد تخطػػػػػػطط دور حػػػػػػوؿ المبحػػػػػػوثطف تاػػػػػػدطرات
 .الخبرة

 

 :الفرضية الرابعة 

( بػػػػػػػطف متوسػػػػػػػطات  α≤0.05فػػػػػػػروؽ ذات دتلػػػػػػػ  إحاػػػػػػػا ط  عاػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى ) تولػػػػػػػد ال  -
 الجنس. استلاب  المبحوثطف حوؿ اإلبداع اتداري تعزى لمتغطر

(   لمتوسػػػػػػػػػػػطات α≤0.05ت تولػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػروؽ ذات دتلػػػػػػػػػػػ  إحاػػػػػػػػػػػا ط  عاػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتوى ) -
 .العمرالمبحوثطف حوؿ اإلبداع اإلداري ُتعزى لمتغطر تادطرات 

(   لمتوسػػػػػػػػػػػطات α≤0.05ت تولػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػروؽ ذات دتلػػػػػػػػػػػ  إحاػػػػػػػػػػػا ط  عاػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتوى ) -
 المؤىل العممي.تادطرات المبحوثطف حوؿ اإلبداع اإلداري ُتعزى لمتغطر 

(   لمتوسػػػػػػػػػػػطات α≤0.05ت تولػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػروؽ ذات دتلػػػػػػػػػػػ  إحاػػػػػػػػػػػا ط  عاػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتوى ) -
 ثطف حوؿ اإلبداع اإلداري ُتعزى لمتغطر المسمى الوظطف .تادطرات المبحو 

(   لمتوسػػػػػػػػػػػطات α≤0.05ت تولػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػروؽ ذات دتلػػػػػػػػػػػ  إحاػػػػػػػػػػػا ط  عاػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتوى ) -
 تادطرات المبحوثطف حوؿ اإلبداع اإلداري ُتعزى لمتغطر ساوات الخبرة.
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 .ثانيًا: مدى تحقق األىداف
 الباحث:  الت  تواؿ إلطها تحااها  ف  ضوء الاتا وطوضح اللدوؿ التال  أ داؼ الدراس  ومدى 

 
 

 مدى تحقق أىداف الدراسة ونتائجيا( 55) رقم جدول

 النتيجة طريقة تحقيق اليدف اليدف م

1 
تخطيط الموارد  تحديد مستوى

البشرية في شركة توزيع 
 قطاع غزة –الكيرباء 

لعينة واحدة( لمعرفة  T)اختبار 
 متوسطات درجات االستجابة

 شركة في البشرية الموارد تخطيط مستوى
 كان متوسط بوزن نسبي الكيرباء توزيع

(65.23 )% 

2 
 االبداع اإلداري  تحديد مستوى 

موظفي شركة توزيع  لدى
 زةالكيرباء في قطاع غ

لعينة واحدة( لمعرفة  T)اختبار 
 متوسطات درجات االستجابة

 موظفي لدى   اإلداري االبداعمستوى 
غزة كان  قطاع في الكيرباء توزيع شركة

 %( 67.86) بوزن نسبي اً متوسط

3 

تخطيط أبعاد  أثر  إلىالتعرف 
الموارد البشرية عمى االبداع 

شركة توزيع في  االداري
 الكيرباء

اختبار االنحدار المتعدد 
 Stepwiseباستخدام طريقة 

%( من التغير في 45أظيرت النتائج أن )
الى تأثير تخطيط الموارد البشرية يعود 

 االستراتيجي تخطيط , المعمومات )توفر
 عمى المترتبة السياسات البشرية, لمموارد
%( 55البشرية( والباقي ) الموارد تخطيط

 يعود لعوامل أخرى. 

4 

وجد فروق ذات داللة تىل 
إحصائية في إجابات المبحوثين 

 تخطيط الموارد البشريةحول 
 غرافيةتعزى لممتغيرات الديم

ت( لمفروق بين اختبار )
مجموعتين واختبار تحميل 
التباين األحادي لمفروق بين 

 ثالث مجموع فأكثر

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

5 

وجد فروق ذات داللة تىل 
إحصائية في إجابات المبحوثين 

تعزى  االبداع االداريحول 
 غرافيةلممتغيرات الديم

اختبار )ت( لمفروق بين 
تحميل مجموعتين واختبار 

التباين األحادي لمفروق بين 
 ثالث مجموع فأكثر

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
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 .ثالثًا: التوصيات
 فً ضوء ما توصلت إلٌه الدراسة من نتائج ٌوصً الباحث بما ٌلً:

 

 التوصيات الخاصة بتخطيط الموارد البشرية:  - أ
 

 الدراسة( أىم التوصيات التي توصمت الييا 56جدول رقم )
 التنفٌذ جهة التوصيات الُبعد م

1 

 التابؤ
 باحتطالات

 البشرط  الموارد

 

وأسالطب كمط  أو رطاضط  ف  تادطر  استخداـ طرؽ -
احتطالات الشرك  مف الموارد البشرط   وتلاب 

 استخداـ الطرؽ التامطدط  ف  تادطر اتحتطالات.

تحتاج  الشرك  الى تعزطز وتطوطر قدراتها واستخداـ  -
اسالطب كمط  واوعط  حدطث  بحطث تابح أكثر قدرة 
عمى تمبط  حالاتها ومتطمباتها مف الموارد البشرط   
مع الراء تحمطؿ وظطف  لتحدطد الموارد البشرط  

 .الحالط  والمستابمط 

 دارة العمطا اإل

وادارة 
 المارات

2 

 التخططط
 اتستراتطل 

 البشرط  لمموارد

الشرك  أ مط  كبطرة لما ماح الخط  اتستراتطلط  ف   -
لها دور ف  تحدطد احتطالات الموارد البشرط   
وتأثطر ا عمى اوع السطاسات المتعما  بالموارد 

 البشرط .

التركطز عمى مخزوف المهارة لدى الموظفطف لمتأكد   -
 مف قدرتهـ عمى تحاطؽ أ داؼ الخط  اتستراتطلط . 

  الشرك  دمو خط  الموارد البشرط  ضمف الخط -
 ولهاتها اتستراتطلط وت

 اتدارة العمطا

وادارة 
 المارات

وادارة الموارد 
البشرط  
ووحدة 
 التخططط

3 
دعـ اتدارة 

 العمطا

ضرورة سع  اتدارة تستاطاب الكفاءات مف خالؿ  -
 تادطـ حوافز تشلطعط  مختمف .

ضرورة استمرار اتدارة العمطا بالعمؿ عمى تطوطر  -

 اتدارة العمطا
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 ف  الشرك .الطات تعزطز اتبداع اتداري 

ا تماـ اتدارة العمطا بتادطـ التسهطالت الضرورط   -
 ادارطًا ومالطًا لمحفاظ عمى الموظفطف.

4 

 السطاسات
 عمى المترتب 
 الموارد تخططط

 البشرط 

مرالع  الشرك  سطاستها المتعما  بالتعامؿ مع  -
 الموظفطف بشكؿ دوري.

لفاط  المختمف  السع  لمعالل  المشكالت اتدارط  وا -
الت  تواله الموظفطف مف خالؿ  تعدطؿ وتغططر 

 بعض السطاسات  المتعما  بالموارد البشرط . 

 اتدارة العمطا

والموظفطف 
الذطف 
طشغموف 
وظا ؼ 
 اشرافط 

5 
توفر 

 المعمومات

الراء دراسات دورط  بشكؿ مستمر لتحدطد احتطالات  -
الشرك  مف الموارد البشرط  ف  ضوء تحمطؿ عبء 
العمؿ الحال  والمتوقع. وتطوطر وتحدطث الواؼ 
الوظطف  ف  ضوء احتطالات الشرك  المتلددة  
وتحدطد المواافات الوظطفط  المال م  لطبطع  كؿ 

 وظطف . 

 اتدارة العمطا

والموظفطف 
 الذطف

طشغموف 
وظا ؼ 
 اشرافط 

 

 التوصيات المتعمقة باإلبداع االداري: - ب
 

 جهة التنفٌذ التوصٌات المعٌار م

 الطالق  الفكرط  1
تشلطع الموظؼ وماحه الاالحطات الكافط  لطرح  -

اتفكار والبدا ؿ الضرورط  الالزم  الت  تعطاه عمى 
 أداء مهامه.

 اتدارة العمطا

 وادارة المارات

والموظفطف 
ف  الوظا ؼ 
 اتشرافط 

 المروا  الذ اط  2
تعزطز ثااف  واداب اتختالؼ لدى الموظفطف لتابؿ  -

ولهات الاظر المخالف  واتستفادة ماها ف  تلوطد 
 العمؿ وتحسطاه.

 اتدارة العمطا

 وادارة المارات

ف  الوظا ؼ 
 اتشرافط 
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 تابؿ المخاطرة 3

 خذ قرارٌ حاؿ اتُ  توفطر الحماط  الالزم  لمموظؼ ف  -
وفطه درل  معطا  مف المخاطرة اتطل  لظرؼ  لريً 

قا ر ورغب  ف  تحاطؽ المامح  العام  دوف الرلوع 
  .إلدارة الشرك 

 اتدارة العمطا

 وادارة المارات

ف  الوظا ؼ 
 اتشرافط 

 اتاال  4
اتاح  الفرا  لمموظؼ لمتفكطر بطرطا  غطر امطط    -

لمعالل   المشكالت الت  تعترض سطر العمؿ  بعطدًا 
 عف الطرؽ البدا ط  أو التامطدط . 

 اتدارة العمطا

 وادارة المارات

ف  الوظا ؼ 
 اتشرافط 

5 
الحساسط  
 لممشكالت

دراس  بط   الشرك  وتحمطؿ المتغطرات المحطط   -
إلمكااط  التابؤ بالمشكالت المحتمم  واتخاذ التدابطر 

 الكفطم  بموالهتها.  

حث الموظفطف ف  الوظا ؼ اتشرافط  بضرورة  -
مشارك  وتشلطع الموظفطف لتادطـ أفكار وماترحات 

 إبداعط  لعالج مشكالت العمؿ.

 دارة العمطااإل

 الماراتوادارة 

ف  الوظا ؼ 
 اتشرافط 

 

 ثالثًا: مقترحات الدراسة )البحوث المستقبمية(
مػػػػػػػػػوظف  شػػػػػػػػػرك  توزطػػػػػػػػػع  لػػػػػػػػػدى اإلداري اإلبػػػػػػػػػداع عمػػػػػػػػػى وأثر ػػػػػػػػػا اإلدارطػػػػػػػػػ  لمعرفػػػػػػػػػ ا .1

 الكهرباء ف  فمسططف.

معاللػػػػػػػ  السطاسػػػػػػػات المترتبػػػػػػػ  عمػػػػػػػى تخطػػػػػػػطط  فػػػػػػػ  اتدارطػػػػػػػ  المعمومػػػػػػػات اظػػػػػػػاـ دور .2
 .الموارد البشرط 

 الماظمػػػػػػات  احتطالػػػػػػات تاػػػػػػدطر عمػػػػػػى رطاضػػػػػػط و ال كمطػػػػػػ ال سػػػػػػالطباألو  طػػػػػػرؽأثػػػػػػر ال  .3
 غزة. قطاع ف البشرط   الموارد مف

مػػػػػػى األداء المؤسسػػػػػػ   فػػػػػػ  المؤسسػػػػػػات عأثػػػػػػر التابػػػػػػؤ باحتطالػػػػػػات المػػػػػػوارد البشػػػػػػرط   .4
 حكومط  ف  قطاع غزة.ال

ممػػػػػوارد البشػػػػػرط  عمػػػػػى لػػػػػودة الخػػػػػدمات فػػػػػ  مؤسسػػػػػات ل اتسػػػػػتراتطل  تخطػػػػػططال دور  .5
 الخاص.الاطاع 
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 لماشر  الرطاض. المرطخ دار  التاافسط "
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 .عماف الشروؽ  دار  3ط البشرط   الموارد إدارة. "(2000ماطفى الطب) شاوطش  -
   دمشؽ.لماشر الرضا دار, "واتبتكار اإلبداع إدارة" (.2001)رعد  الارف -
والتوزطػػػع   لماشػػػر الاػػػفاء الرا ػػػدة"  دار "اإلدارة (.2003 الفتػػػاح) عبػػػد محمػػػد الاػػػطرف   -

 عماف  اتردف.
المدرسػػػػػػط "   دار  واإلدارة التربػػػػػػوي اإلشػػػػػػراؼ فػػػػػػ  "اإلبػػػػػػداع (.2008) محمػػػػػػود طػػػػػػافش  -

 الفرقاف  عماف.
 والتوزطػع  لماشػر المسػطرة دار  "اإلبداع  التفكطر قدرات تامط " .(2001) محمد الططط   -

   اتردف.عماف
 والتوزطػػػػع لماشػػػػر المسػػػػطرة   دار 1ط البشػػػػرط  "  المػػػػوارد إدارة".( 2011) أاػػػػس  عبػػػػاس  -

 .عمافوالطباع   
 وا ػػػػؿ دار اسػػػػتراتطل "  مػػػػدخؿ العاممػػػػ : الاػػػػوى إدارة ". ( 2003) محمػػػػد سػػػػهطم  عبػػػاس  -

 األردف. عماف  والتوزطع  لماشر
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 والتوزطػع  لماشػر وا ؿ دار  3ط  "الموارد البشرط  إدارة(. "  2007) محمد سهطم  عباس  -
 .األردف  عماف

  لإلدارة المهاط  الخبرات مركز" والحرب السمـ ف  اإلبداع" .(2001) الدطف سعد  عبداهلل -
   مار.الاا رة  بطمؾ

 لماشر وا ؿ دار المعاارة  البشرط  الموارد إدارة (.2005) واف  عمر  عاطم  -
 األردف. والتوزطع 

 وا ؿ دار  3ط األعماؿ  ماظمات ف  التاظطم  لسموؾ. "ا( 2005) محمود العمطاف  -
   اتردف.عماف لماشر 

 واللماع  الفردي اإلاساا  لمسموؾ دراس  التاظطم  "السموؾ (.1997محمد ) الارطوت   -
 عماف  اتردف. المؤلؼ  الااشر  1ط  "اإلدارط  ف  الماظمات

 الموارد عمى والمحافظ  التوظطؼ". ( 2012)  األكمب   عا ضو المبطضطف  افواف  -
 .اتردف  عماف  والتوزطع لماشر الطازوري دار  "البشرط 

 2ط  متكامؿ استراتطل  ماهو احو - البشرط  الموارد إدارة. "(2008) الاحطاا  محمد -
 الرطاض.  لماشر العبطكاف

  غزة  العربط  المكتب   البشرط  الموارد وتامط  إدارة" .(2005) محمد ابرا طـ  المد وف -
 فمسططف.

   دار1  ط"عمطها العولم  وتأثطرات البشرط  الموارد إدارة"  .( 2008) الموسوي  سااف -
 لماشر والتوزطع  عماف  اتردف. الملدتوي

  لماشر وا ؿ دار  "استراتطل  مدخؿ :البشرط  الموارد إدارة" .(2003خالد)   الهطت  -
    اتردف.عماف

 " إدارته وكطفط  واتا لها ماادر ا: العمؿ ضغوط"  .(1995) الرحمف عبد  طلاف  -
   السعودط .الرطاض العام   اإلدارة معهد

عماف   الراط   دار   1ط  "البشرط  لمموارد الحدطث  اإلدارة" .(2009) طزطد الولطد  بشار -
 اتردف.
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 رسائل الماجستير:

 غطر والماافع الذ اط  والاورة الخدمات لودة دور"  .(2016) فوزي  عكر أبو -
  ماشورة غطر مالستطر رسال   المستفطدطف األعضاء مع العالق  لودة ف  الممموس 
 .غزة  اإلسالمط  اللامع 

 تحاطؽ ف  البشرط  لمموارد اتستراتطل  التخططط دور"  .(2017) إشراق   قاطا  أبو -
 لمدراسات والسطاس  اإلدارة أكادطمط  ماشورة  غطر مالستطر رسال   "الماظم  أ داؼ
 .فمسططف غزة  العمطا 

 مدطري لدى اإلداري باإلبداع وعالقتها التاظطمط  الثااف  "(. 2010وداد )  طف  أبو -
 ماشورة  غطر مالستطر رسال   "العاممطف اظر وله  مف غزة بمحافظات المدارس الثااوط 

 .غزة األز ر  لامع 
 مدطرط  حال  دراس : المحمط  اتدارة ف  الشرط  الموارد "تخططط (.2012بااري  أسماء ) -

 والعموـ الحاوؽ كمط  السطاسط   العمـو  ف  لطسااس مذكرة ورقم "  لوتط  المحمط  اتدارة
 ورقم   اللزا ر. لامع  السطاسط  

 لدى اإلداري اتبداع ومستوى التاظطم  المااخ بطف (. "العالق 2014)باورة   مراد -
 التربط  كمط  ماشورة  غطر مالستطر رسال  فمسططف  ف  الرطاضط  األادط  اإلدارططف ف 

 .فمسططف اابمس  الالاح  الرطاضط   لامع 
 رفع ف  البشرط  لمموارد اتستراتطل  التخططط دور" .(2014) ز طر شطرطف  البططار -

  مالستطر رسال   "غزة قطاع ف  الحكومط  غطر المؤسسات ف  الوظطف  التمكطف مستوى
 .فمسططف  غزة  اتسالمط  اللامع   التلارة كمط 

 دراس " اتداء الوظطف  عمى  وأثره اإلداري اإلبداع" .(2010) محمد الرحمف عبد لبر  -
كمط   مالستطر  رسال  غزة"  باطاع الدولط  الغوث وكال  مدارس مدطري عمى تطبطاط 
 .فمسططف غزة  اإلسالمط  اللامع   ف  التلارة

 بمدطات خدمات لودة تحسطف ف  البشرط  الموارد أداء تااط  دور" .(2014)  سالـ لودة  -
 العمطا  لمدراسات والسطاس  اإلدارة أكادطمط  ماشورة  غطر مالستطر رسال   "غزة قطاع
 .فمسططف غزة 
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 ماسوب  لدى اإلداري باإلبداع وعالقته التاظطمط  المااخ(. "2014حاضر  محمد ) -
  رسال  مالستطر غطر ماشورة  لامع  ااطؼ "الشرقط  بالماطا  المدا  الدفاع مدطرط 

 لمعمـو اتماط   الرطاض.
 ف  العاممطف لدى اإلداري اإلبداع عمى التاظطمط  الثااف  أثر(. "2013) أسماء  لمول  -

 لاطؿ تخرج مذكرة  "خطضػر محمػد لامعػ  حالػ  دراس   اللزا رط  العال  التعمطـ مؤسسات
 .اللزا ر  بسكرة لامع   لطسااس شهادة

 دراس  - اإلداري باإلبداع وعالقتها التاظطم  الثااف "  .(2015 اسماعطؿ) حوطح   -
 كمط  مالستطر   رسال  "غزة محافظاتف   الخاا و  العام  اللامعات بطف ماارا 

 .فمسططف غزة  ز ر ات لامع   إلدارط ااتقتااد والعمـو 
 الكهرباء توزطع بشرك  العاممطف رضا مستوى عمى التغططر (. "أثر2012دحالف  خالد ) -

  اتسالمط  اللامع   التلارة كمط   ماشورة غطر مالستطر غزة"  رسال  بمحافظات
 .فمسططف

 وكال  مدارس مدطري لدى اإلداري باإلبداع وعالقته لتمكطفا (  "2013الزامم   طوسؼ ) -
 اللامع   ربط الت كمط   ماشورة غطر مالستطر غزة"  رسال  محافظات ف  الدولط  الغوث

 .فمسططف  اتسالمط 
 غطر المؤسسات بادرة وعالقته البشرط  الموارد تخططط واقع" .(2013) خمطؿ  زقوت -

 رسال   "العاممطف مف الالزم  األعداد عمى الحفاظ عمى غزة قطاع ف  الحكومط 
 .فمسططف غزة  اإلسالمط   اللامع  ماشورة  غطر مالستطر

 ف  اإلبداع  السموؾ تامط  عمى وتأثطر ا التاظطمط  الثااف "  .(2016) حساـ السحباا   -
 والسطاس  اإلدارة أكادطمط    واإلدارة الاطادة براامو مالستطر  رسال   "الفمسططاط  الوزارات
 . فمسططف غزة العمطا  لمدراسات

 الماارؼ أداء عمى البشرط  الموارد وتامط  تخططط أثر" .(2014)  الغا  عبد سعطد  -
 .السوداف  الخرطوـ لامع  ماشورة  غطر دكتوراه رسال   "الطماط  اإلسالمط 

 مسحط  دراس : الوظطف  باألداء وعالقته التاظطم  المااخ" (.2004ااار) السكراف  -
 ااطؼ لامع  مالستطر  رسال   "الرطاض بمدطا  الخاا  األمف قطاع قوات ضباط عمى

 .األماط   الرطاض لمعموـ العربط 
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 اتداري اتبداع بتحاطؽ وعالقتها اتخالقط  الاطادة ممارسات" .(2017عماد)  الشاعر -
 ماشورة  غطر مالستطر غزة  رسال  قطاع ف  الفمسططاط  اللامعات عمى مطدااط  دراس )

 .فمسططف غزة  اإلسالمط   اللامع 
 اإلداري  اإلبداع بمستوى الاطادط  اتاماط "عالق  .(2003) االح بف عادؿ الشاحاء  -

 مالستطر  رساؿ بالرطاض  لملوازات العام  المدطرط  ف  العاممطف عمى دراس  مسحط 
 .السعودط  العربط  ك مالمم ماط  اتلمعمـو  ااطؼ لامع 

 المدارس مدطري لدى اإلداري باإلبداع وعالقتها التغططر "إدارة (.2012) ماطر شاورة  -
   ماشورة غطر مالستطر رسال   "المعممطف اظر وله  مف غزة محافظات الثااوط  ف 

   فمسططف.األز ر  غزة لامع 
 الفمسططاط  الشرط  لهاز ف  البشرط  الموارد إدارة "واقع. (2007) يرشد محمد  اـاط -

 .اتسالمط   غزة  فمسططف  اللامع  ماشورة غطر مالستطر ال رس  غزة" ف  قطاع
 الاطاع ف  البشرط  لمموارد اتستراتطل  التخططط واقع" .(2008) محمد موفؽ الضمور  -

 األردف. والمارفطف  المالط  لمعموـ العربط  دكتوراه  األكادطمط  رسال   "ف  األردف العاـ

رسال  "  المحمط  اإلدارة ف  البشرط  الموارد تخططط . "(2014) الخالؽ عبد  الططب -
 .اللزا ر  مرباح قاادي لامع   كمط  الحاوؽ والعمـو السطاسط   مالستطر غطر ماشورة

 قسـ  الملتمع كمط   "البشرط  الموارد تخططط مشكالت" .(2014) لمطؿ مراد  العبادي -
 .الرطاض  اتدارط  العموـ

 ف  الوظطف  باألمف وعالقتها البشرط  الموارد تخططط" .(2010)  مسعود خالد  العتطب  -
 لامع   ماشورة غطر مالستطر رسال   "الرطاض بمدطا  الشباب لرعاط  العام  الر اس 
 .السعودط   الرطاض  األماط  لمعموـ العربط  ااطؼ

 العاـ الاطاع لمدطري الوظطف  باألداء وعالقته اإلداري اإلبداع(. "2009توفطؽ ) العلم   -
 غزة. فمسططف. اإلسالمط   اللامع  ماشورة  غطر مالستطر رسال  غزة"  قطاع وزارات ف 

"واقع تخططط الاوى العامم  ف  مستشفطات الاطاع الاح   (.2008عدواف  لماؿ ) -
غطر الحكوم  ف  محافظات قطاع غزة"  رسال  مالستطر غطر ماشورة  كمط  التلارة  

 اللامع  اتسالمط   فمسططف.
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  "التااطػػػ  الكمطػػػات فػػػ  البشػػػرط  المػػػوارد تخطػػػطط الػػػاح عوامػػػؿ" .(2013) عمػػػاد  عػػػدواف -
 رسال  دكتوراه  لامع  اللااف  طرابمس  لبااف.

(. " فعالطػػػػػػػ  تخطػػػػػػػطط المػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرط  فػػػػػػػ  ضػػػػػػػؿ التخطػػػػػػػطط 2007عمػػػػػػػرى  سػػػػػػػام  ) -
 اتستراتطل "  رسال  مالستطر  لامع  محمد بوضطاؼ  اللزا ر.

 فػػػ  لماظمػػػاتهـ اتفػػػراد ومال مػػػ  العػػػاممطف توظطػػػؼ بػػػطف العالقػػػ " .(2011)   ابطػػػؿالغػػػوؿ -
كمط  اتقتااد والعموـ اتدارطػ     ماشورة غطر مالستطر رسال "  حكومط  الغطر الماظمات

 لامع  اتز ر  غزة  فمسططف.

  "الرطاض بمدطا  العاـ األمف ف  ومعوقاته اإلداري اإلبداع" .(2007) عبداهلل  الاحطاا  -
   الرطاض.األماط  لمعموـ العربط  ااطؼ لامع   العمطا الدراسات كمط رسال  مالستطر  

 فػ  العاممطف لدى اتداري اإلبداع عمى الوظطف  الدخؿ أثر" .(2015) روح  اتء لولو  -
 اللامعػػػػػ   "غػػػػػزة قطػػػػػاع فػػػػػ  اتلتماعطػػػػػ  الشػػػػػؤوف وزارة حالػػػػػ  دراسػػػػػ  الحكػػػػػوم  الاطػػػػػاع

 .فمسططف غزة  اإلسالمط  
 الخػدمات لػودة تحسػطف فػ  البشرط  الموارد وتامط  تخططط دور" .(2016) باسـ مطرط   -

 اإلدارة أكادطمطػػ  ماشػػورة  غطػػر مالسػػتطر رسػػال    "التااػػ  التعمػػطـ مؤسسػػات فػػ  التعمطمطػػ 
 .فمسططف غزة  العمطا  لمدراسات والسطاس 

  "العػػال  والتعمػػطـ التربطػػ  وزارة فػػ  البشػػرط  المػػوارد تامطػػ  "واقػػع .( 2012)  محمػػد اعػػطـ  -
  .فمسططف  اتسالمط  اللامع   التربط  كمط   ماشورة غطر مالستطر رسال 

 بػػوزارة الػػوظطف  بػػاتمف وعالقتػػه البشػػرط  المػػوارد تخطػػطط" .(2015) العزطػػز عبػػد   ػػزاري -
كمطػػػ  العمػػػوـ اإللتماعطػػػ    ماشػػػورة غطػػػر مالسػػػتطر رسػػػال   "بالرطػػػاض والاػػػااع  التلػػػارة

 الرطاض. امع  ااطؼ العربط  لمعمـو األماط  ل 
 ظػػػػؿ فػػػػ  البشػػػػرط  المػػػػوارد تخطػػػػطط أداء فاعمطػػػػ  واقػػػػع" .(2011) سػػػػالـ راشػػػػد الطعاػػػػوب   -

 األكادطمطػػ  مالسػػتطر  رسػػال   "عمػػاف بسػػمطا  التربػػوي الاظػػاـ اتسػػتراتطل  فػػ  التخطػػطط
 .عماف سمطا  العال   لمتعمطـ البرططااط  العربط 
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 المؤتمرات والندوات العممية:

(." الثااف  المؤسسط  واتبداع اتداري ف  المؤسس  التربوط  2009)أبو لامع  عواد  -
اترداط "  دراس  ف  المؤتمر الدول  لمتامط  اتدارط  تحت شعار احو أداء متمطز لماطاع 

 اوفمبر  الرطاض  السعودط . 4-1الحكوم   معهد اتدارة العام  
 مف العاـ التعمطـ مدارس ف  اإلداري اإلبداع"  .(2008) أشرؼ ومحمود محمد أحمد  -

 ف  التعمطـ تطوطرحوؿ   التاسع العمم  المؤتمر ف  مطدااط  دراس   "العاممطف اظر وله 
   مار.الفطوـ لامع  :2008أكتوبر  15-14 والمأموؿ  الواقع العرب  الوطف

 تعظطـ عمى البشرط  لمموارد اتستراتطل  التخططط تأثطر" .( 2011) حساـ محمد سعد  -
حوؿ  عشر السادس العمم  المؤتمر دراس  مادم  ف   "البشري ف  العاار اتستثمار

 25-24العرب   الربطع أحداث عف الااتل  الملتمعط  األزمات مواله  وسبؿ اثار
 مار. : لامع  عطف شمس  الاا رة 2011دطسمبر 

 الرشطا  باإلدارة وعالقتها اإلبداعط  البط  " . (2017)طوسؼ ااار  أبوو  سام  الطم   -
 وتعزطز اتستدام  الثاا  العمم  المؤتمر  "غزة قطاع ف  العامم  التااط  الكمطات ف 

 .فمسططف   غزة التااط   فمسططف كمط    التاا  لماطاع اإلبداعط  البط  
 الحكومط  المؤسسات ف  واألاشط  لمبرامو اإلبداعط  اإلدارة" (. 2008) سطد   عطد -

 اإلدارة تواله الت  التحدطات حوؿ اإلدارط  لمتامط  العربط  الماظم  ادوة ف  "والخاا  
 .العربط  مار لمهورط  الاا رة  :2008فبراطر  21-17  اإلبداعط 

 دراس المعمومات"   وتكاولولطا األداء تطوطر بطف العالق  " (.2003الفتاح ) عبد  الفول  -
 العرب  لمممتا  مادم  عمؿ ورق   المعمومات لتكاولولطا واألدا ط  التاظطمط  اآلثار حوؿ
 لمتامط  العربط  الماظم  ماشورات واإلدارططف  الاااواططف بطف العالق  لتطوطر الثالث

 .مار الشطخ  شـر اإلدارط  
 دراس  الموظفطف إبداع ف  اإلداري التمكطف أثر(. "2011)قدور  واافم  محمد فالؽ  -

 :بعاواف الدول  الممتاى إلى مادـ حثب"  Orange األرداط  اتتااتت لملموع  حال 
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"  ودولط  وطاط  تلارب وتحمطؿ دراس  الحدطث  الماظمات ف  التاظطم  والتغططر اإلبداع ”
  البمطدة– دحمب سعد لامع   التسططر وعموـ اتقتاادط  العموـ كمط ماطو   18-19

 اللزا ر.
 إلى مادم  عمؿ ورق "  وتامطته اإلداري اإلبداع مفهوـ(. "2002) أمطم  الااسم   -

 والشفافط   الازا   ظؿ ف  والتلدطد اإلبداعط  الاطادط  اإلدارة ف  الثالث العرب  المؤتمر
 .بطروت

 :والمقاالت المجالت والدوريات 

 أل مط   األرداط التلارط  الماارؼ ف  العاممطف إدراؾ" .(2006) أبو شطخ   اادر -
 واإلدارة  اتقتااد: عبدالعزطز الممؾ لامع  ملم " البشرط  الموارد إدارة وأ داؼ وظا ؼ

 .161ص  2عدد  20مو

 العمومط   اتدارة ف  البشرط  الموارد تخططط (. "2010) لماؿ فاتطز  لموؿ  سطبوكر و -
البطضاء   عطف محمد  سمطماا  والتمهطف المها  التكوطف مركز سام   تاا  مذكرة
 اللزا ر.ورقم   

 والتخططط البشرط  الموارد تخططط توافؽ واقع"" .(2009)سحر  فوط و  شوق   لواد -
  ملم  اتدارة ادا ها عمى ذلؾ وأثر اتردف ف  المسا م  الشركات ف  اتستراتطل 

 .25  ص78واتقتااد  ع
   19/7/2015الكاما "  المعرف  -العمؿ إلراءات إدارة (. "2015سرحاف  عماد ) -

 .   www.taelum.orgمف 2015 /23/7بتارطخ  استرلعت 

 اتخاذ عممط  فاعمط  عمى اإلبداع  التفكطر أثر (. "2017سوطدات  أحمد والشطخ  فؤاد ) -
 .1العدد  13مو  "اإلداري رارالا

 ف  التربوططف الاادة لدى اتبتكارط  السمات مسا م ". (2017) خمطؿ راوط  الشبوؿ  -
 اإلسالمط  اللامع  ملم   "األردف ف  اإلداري اإلبداع اتلاه والتعمطـ التربط  مدطرطات
 .151  ص1  عدد26مو  والافسط   التربوط  لمدراسات
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 "التاظطم  التطوطر ف  اإلداري اتبداع عااار تطبطؽ أثر"(  2013عوض  عاطؼ ) -
 .197  ع29مو لبااف   والاااواط  اتقتاادط  لمعموـ دمشؽ لامع  لم م

 البشرط  الموارد معمومات اظـ كفاءة مدى (. "2008المد وف  محمد وأبو رحم   أمؿ ) -
  16مو  اتسالمط  اللامع  ملم " غزة قطاع ف  الفمسططاط  الوطاط  السمط  وزارات ف 
 .785 -745 ص  2ع

 اإلبداع تحاطؽ ف  الاالح  اإلدارط  الاطادة تأثطر(  "2011اوري  حطدر ولمع   محمود) -
 .309  ص90 ع34  السا  قتاادتوا دارةات ملم "  اإلداري

 ملم  الحدطث "  الماظمات ف  التاظطم  والتغططر "اإلبداع (.2010د  ااار )مرا -
  2البمطدة ع لامع  التسططر  وعموـ اتقتاادط  العموـ كمط    اتقتاادط   األبحاث

 اللزا ر.  4ص

 ملم الاا رة  "  واإلاتاج اإلدارة فاعمط  عمى الحوافز أثر" .(2008) محمد   طكؿ  -
 .16 ص4ع اإلدارة 

 بالمدطا  الحكومط  الثااوط  المدارس ف  اإلداري اتبداع" .(2007)مسمـ ابرط  الطحطوي  -
 .95-5  ص83كوطت  علامع  ال  التربوط  الملم   الماورة
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 املالحق:
 احملكًني أمساء (1رقى ) يهحق

 
 م

 
 السم

 
 مكان العمل

 قاىلامع  األ د. أشرؼ مشمش 1
 ز رلامع  األ د. بالؿ زك  البشطت  2
 أكادطمط  السطاس  والدراسات العمطا د. خمطؿ ماض  3
 اللامع  اتسالمط  د. سام  أبو الروس 4
 لامع  اتقاى د. عالء الدطف خمطؿ السطد 5
 أكادطمط  السطاس  والدراسات العمطا د. محمد ابرا طـ المد وف 6
 أكادطمط  السطاس  والدراسات العمطا د. محمود الشاط  7
 كمط  فمسططف التااط  د. مااور اتطوب  8
 تقاىلامع  ا د. مااور مااور 9
 ز راأللامع   د. وا ؿ ثابت 10
 اللامع  اتسالمط  د. وسطـ اسماعطؿ الهابطؿ 11
 اللامع  اتسالمط  د. طاسر الشرفا 12
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 (2)يهحق رقى 
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 (3)يهحق رقى 
 تستباا  اتستكشافط ا

الوزن 
 النسبي

الوسط 
 الحسابي

ال أوافق 
 بشدة

 أوافق متوسط ال أوافق
 أوافق
 م البيدددددددان بشدة

       
تبػػػػداع اتداري الػػػى اطاظػػػر الموظػػػؼ 

كضػػػػرورة اسػػػػتراتطلط  لتحاطػػػػؽ ا ػػػػداؼ 
 الشرك .

0.  

       
المػػزج بػػطف ولهػػات  طسػػتططع الموظػػؼ

 .الاظر المختمف  لتولطد أفكار لدطدة
7.  

       
طػػػػدرؾ الموظػػػػؼ طبطعػػػػ  العالقػػػػ  بػػػػطف 

 مهاـ العمؿ ف  مستوطاته المختمف .
3.  

       
طمتمػػػػػػػػؾ الموظػػػػػػػػؼ مهػػػػػػػػارات توااػػػػػػػػؿ 
مختمفػ  تمكاػه مػف عػرض ولهػه اظػػره 

 بطرطا   واضح . 

4.  

       
طمتمؾ الموظؼ مف المهارات ما طعطاه 
عمػػػػػػػػى التفكطػػػػػػػػر اتبػػػػػػػػداع  لموالهػػػػػػػػ  

 الظروؼ الطار  .

5.  

       

لدى الموظؼ الادرة عمػى التعبطػر عػف 
أفكػػػػػاره و اػػػػػطاغتها بطرطاػػػػػ  ابداعطػػػػػ  

اتخػػػػػػػػاذ الاػػػػػػػػرار تسػػػػػػػػاعد اتدارة عمػػػػػػػػى 
 الفعاؿ.

6.  

       

لػػػػػػػدي الموظػػػػػػػؼ الاػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى تاػػػػػػػدطـ 
األفكػػار اتبداعطػػ  لتطػػػوطر العمػػؿ بمػػػا 
طال ـ الظروؼ المختمف  التػ  تمػر بهػا 

 الشرك . 

7.  

       
طتمتػػػع الموظػػػؼ بالاػػػدرة عمػػػى التكطػػػؼ 
مػػػػػػع الظػػػػػػروؼ المختمفػػػػػػ  مػػػػػػف خػػػػػػالؿ  

 تغططر وتعدطؿ أسالطب عممه. 
8.  

       
طبػػػادر الموظػػػؼ بطػػػرح افكػػػار لدطػػػدة  

وولهػػػػػات اظػػػػػر ابداعطػػػػػ  تسػػػػػاعد فػػػػػ  
 االاز العمؿ.

9.  
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 ؼرؤط  دقطا  تكتشا طمتمؾ الموظؼ

المشكالت الت  طعااى ماها اآلخروف 
 .ف  العمؿ

01.  

       
ابداعط  خطط طلهز الموظؼ 
المتوقع   والطوارئ لمواله  األزمات

 .ف  العمؿ

00.  

       
بادرة كبطرة عمى التابؤ  طتمتع الموظؼ

بالمشكالت المتعما  بالعمؿ قبؿ 
 .وقوعها

07.  

       
أسالطب  ططبؽ وطستحدث الموظؼ

ؿ خوفا مف لدطدة ألداء العم
 .اتخفاؽ

03.  

       
طتخذ الموظؼ قرارات لرط    وطتحمؿ 

 اتا و الارار.
04.  

       
ف  تلرب  أسالطب  طرغب الموظؼ

لدطدة ف  العمؿ حتى لو كاف  ااؾ 
 لمفشؿ.احتماؿ 

05.  

       
 تامطدط طرؽ غطر  طستخدـ الموظؼ

  .الوظطفط هألداء مهام

06.  

       
تعاد لمسات عاؼ ذ ا  لمحاوؿ 
عمى أفكار لدطدة  تسا ـ ف  تطوطر 

 الشرك .

07.  

       
بحموؿ  لدطه العاممطفطزود الموظؼ 

 إبداعط  لممشكالت الت  توالههـ

08.  

 المجموع 20 77 83 80 8 7787 5773

 النسبة المئوٌة %7.4 %28.7 %30.9 %29.8 2.98 %  

 النسبة النهائٌة )التقرٌبٌة( 7 29 31 30 3  
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 اندراسة استبانة (4)يهحق رقى 

 
 
 حفظيم اهلل          موظفي شركة توزيع الكيرباء         لسادة/  ا

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
  

 استبانة الدراسة حول

دور تخطيط الموارد البشرية في تعزيز االبداع االداري لدى موظفي شركة توزيع الكيرباء في " 
 "قطاع غزة

توزطع ف  شرك  تعزطز اتبداع اتداري  ف تخططط الموارد البشرط   إلى معرف  دور لدراس تهدؼ ا
 مف أكادطمط  اتدارة والسطاس . -الكهرباء  كمتطمب لمحاوؿ عمى درل  المالستطر

طرلى التكـر باإللاب  عف فارات اتستباا  بدق  وموضوعط   لضماف ماداقط  لذا 
مع   كرطف لكـ حسف تعاواكـشا  ي ستظهر به  والمستوى الذالرسال المعمومات الت  ستادمها 

 المعمومات إت ألغراض البحث العمم . عمى أت تستخدـ الحرص

 ,,,شاكرين لكم حسن تعاونكم

                                     
 الباحث                                                                      

 ماىر خميل نعيم
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  أواًل: البيانات الشخصية:

 ذكر              أاثى     الجنس : -
 

 سا  فأكثر 46سا         45-36سا          35-26سا  فأقؿ      25      العمر: -
 

 :      دراسات عمطا          بكالورطوس         دبمـوالمؤىل العممي -
 

مدطر عاـ       مدطر ادارة        مدطر دا رة     ر طس قسـ                المسمى الوظيفي: -
 ر طس شعب 

 
سا        15-11ساوات         10-5ساوات        5:     أقؿ مف  سنوات الخدمة -

 سا  فأكثر 15
 

 مف والكطفط  الكمط  الماظم  احتطالات تحدطد : عممط تعريف تخطيط الموارد البشرية
 فترة خالؿ اتحتطالات  ذه عف لإللاب  الالزم  بالوظا ؼ والاطاـ المؤ مطف األفراد
 قاطرة. تكوف أف طمكف زماط 

 لدطدة لمعمؿ عف طرطؽ التوظطؼ األمثؿ لإلمكااات  اتبتكار الط و اتعريف االبداع االداري:  -
 لضماف لودة العمؿ. ممكف المتاح  مف ألؿ الواوؿ لمهدؼ بأقؿ تكمف  وأسرع وقت
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 ثانيًا: المتغير المستقل )تخطيط الموارد البشرية(.

 غير موافق بشدة غير موافق متوسط موافق موافق بشدة المؤشر م
 البعد االول : )التنبؤ باحتياجات الموارد البشرية (

1.  
 العمؿ قوة بطف وماارا  تحمطؿ عممط  الشرك  تلري
      المطموب  مستاباًل. العمؿ وقوة  الحالط 

2.  
توفر الشرك  موارد ا البشرط  بعد دراس  شامم  

      لبط تها الداخمط  والخارلط .

فً  رٌاضٌة أو كمٌة وأسالٌب طرقاا  الشركة تستخدم  .3
البشرٌة. الموارد من احتٌاجاتها تقدٌر  

     
وفؽ   المطموب  العمال  واوع حلـ الشرك  تحدد  .4

 مستاباًل. المحتمؿ العمؿ لعبء تادطراتها
     

الموارد  لتحدطد وظطفطًا؛ تلري الشرك  تحمطالً   .5
      .البشرط  المااسب  لوظا فها المختمف 

 البشرية لمموارد االستراتيجي البعد الثاني: التخطيط
دورًا مهمًا  تتمتع الخط  اتستراتطلط  ف  الشرك   .6

      الموارد البشرط . مف احتطالاتها ف  تحدطد

 موظفطها؛ لطابحوا أداء تطوطر عمى الشرك  تعمؿ  .7
      اتستراتطلط . األ داؼ تحاطؽ عمى قدرة أكثر

 داؼ األف  ضوء   الموارد البشرط طتـ تعدطؿ خط    .8
 اتستراتطلط  لمشرك .

     

مف مدى قدرة   لمتأكد  مخزوف المهارة الشرك تحمؿ   .9
 .اتستراتطلط  األ داؼموظفطها عمى تحاطؽ 

     

سطاسات تؤثر الخط  اتستراتطلط  عمى طبطع  واوع ال  .10
 .بالموارد البشرط  المتعما 

     

     العميا. اإلدارة البعد الثالث: دعم
 ف  المختمف  واإلدارات األقساـ العمطا اإلدارة تشارؾ  .11

      لمشرك .  البشرط  الموارد خط  رسـ

الالزم ؛ لتافطذ تتوفر المخااات المالط    .12
      السطاسات المترتب  عمى خط  الموارد البشرط .

المختمف   اتحتطالات  لألقساـ العمطا اإلدارة توفر  .13
      البشرط  الالزم  مف حطث الكـ والاوع.

تادـ اإلدارة العمطا التسهطالت الضرورط  لمحفاظ   .14
بهـ.وماع تسر  الموظفطفعمى        

الكفاءات مف خالؿ تادطـ  تستاطابتسعى اإلدارة   .15
      .حوافز تشلطعط  مختمف 



 
 
 

200 
 

 غير موافق بشدة غير موافق متوسط موافق موافق بشدة المؤشر م
 البشرية. الموارد تخطيط عمى المترتبة البعد الرابع: السياسات

عادل  لالختطار والتعططف  اً تتبع الشرك  طرق  .16
      تستاطاب الموارد البشرط  الما رة.

 وظطف   عمى تحمطؿ بااء التوظطؼ ف  الشرك ؛ طتـ  .17
 شاغمها. الوظطفط  وشروط طحدد خالله متطمبات

     

الت  تمتمؾ الشروط  تستاطب الشرك  الموارد البشرط   .18
      والمتطمبات الالزم    لسد العلز ف  شواغر ا الوظطفط 

بمعاططر  تاططـ الشرك  ألداء موظفطها مرتبط  .19
مباط  عمى الواؼ الوظطف .موضوعط          

 طتسـ بالعدال  طوضع  طكؿ لأللور والرواتب  .20
      .طتااسب مع اللهد المبذوؿ

ترالع  الشرك  سطاساتها المتعما  بالتعامؿ مع   .21
      الموظفطف  بشكؿ دوري.

تادـ الشرك  لمموظفطف الحوافز التشلطعط  الت    .22
      تتالءـ مع لهد ـ المبذوؿ.

 المعمومات. البعد الخامس: توفر
تمكف الشرك  مف تحدطد المواقع  تتوفر معمومات  .23

 .المابم   الفترة ف  الوظطفط  المتوقع 
     

 محددة وظطفط  ومواافات اً واف تمتمؾ الشرك   .24
      الموظفطف. لكؿ ومكتوب 

 تتضمف بطااات لدى الشرك   قواعد توفرط  .25
مختمؼ  ف  موظفطها تفاطمط  عف معمومات
 .اإلدارط  المستوطات

     

 للمع وحدطث   أما  تااط  أسالطب الشرك  تستخدـ  .26
      .واسترلاعها  بها واتحتفاظ  البطااات
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 ثالثًا: المتغير التابع )االبداع االداري(

  ىذه مجموعة من العبارات تتعمق بالموظف في الشركة.

 م
 غير موافق بشدة موافقغير  متوسط موافق موافق بشدة المؤشر 

 الطالقة الفكرية                   

1.  
مف اتفكار والبدا ؿ الضرورط   اً كبطر  اً طاترح عدد

      لتطوطر العمؿ وتلوطده.  

2.  
كثر مف فكرة واحدة ف  فترة زماط  طادـ أ
      قاطرة.

3.  
بالادرة والماطؽ الالـز إلقااع اتخرطف  طتمتع

      برأي معطف.

4.  
عدد كبطر مف  المعاا  واأللفاظ  ذات  طاتو

      المعاى الواحد لمدتل  عمى فكرة معطا .

 المرونة الذىنية                    

5.  
 ف  تغطر وتعدطؿ  إحداث عمى  طحرص
العمؿ الت  طمارسها  بما طحاؽ أ داؼ  أسالطب
 الشرك .

     

6.  
 المخالف   ولهات الاظر معرف  طحرص عمى

      .ماها ف  تلوطد العمؿ لالستفادة لرأطه

7.  
لتطوطر العمؿ  عمؿ لدطدة وأسالطب اً طتباى أفكار 
      ف  الشرك .

 تقبل المخاطرة                  

8.  
 مشاكؿ العمؿ لمواله  ابداعط ؛ حموؿ طتباى

      .العمؿ ف  المتوقع 

9.  
طرح أفكار  ف  وكفاءة قدرة الموظؼ لدى طتوفر
      .لممتغطرات المحطط  تحدطاً  تمثؿ لدطدة

10.  
وتحمؿ مخاطر العمؿ لدى  المغامرة روح تغمب

      .أغمب الموظفطف

11.  
طرغب ف  العمؿ ضمف فرطؽ عمؿ تسوده روح 

 التحدي والملازف  المحسوب .
     

12.  
ط  به  وطمتمؾ اللرأة طتحمؿ مسؤولطاته الماو 

     الالزم  لمدفاع عف ولهه اظره. 
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 غير موافق بشدة غير موافق متوسط موافق موافق بشدة المؤشر م

 االصالة                     

13.  
 لممشكالت إبداعط  بحموؿ لدطه العاممطف طزود
 توالههـ. الت 

 
     

14.  
 عمى والادرة التفكطر عمى عالط  بادرة طتمتع
      اتفكار. مف والمألوؼ وراء ما الى الافاذ

15.  
الطه مف مهاـ بأسالطب طالز الموظؼ ما طساد 

 لدطدة ومتطورة.
     

16.  
 حؿ ف  اتخرطف وتامطد الروتطف طتلاب

      العمؿ. سطر تعترض الت  المشكالت

 الحساسية لممشكالت                

17.  
مشكالت العمؿ قبؿ ب التابؤطتمتع بالادرة عمى 

       .حدوثها

18.  
لمواله  مخاطر العمؿ  ؛طضع خطط طوارئ

       .المحتمم 

19.  
طمتمؾ الادرة عمى اكتشاؼ اشارات اتاذار  

      المبكر.

20.  
طستططع تشخطص المشكالت الت  طتعرض لها 

 أسبابها.  وتحدطد
     

 

 انتيت االسئمة
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 (املستقم املتغري) انبشرية املىارد ختطيط أبعاد يىضح( A-5)رقى  املهحق

 

 

 

 

 أبعاد تخطيط الموارد البشرية

 انببحث
التنبؤ 

باحتياجات 
 الموارد البشرية

السياسات 
المترتبة عمى 
تخطيط الموارد 

 البشرية
 

توفر 
 المعمومات

 

إلدارة ا دعم
 العميا
 

التخطيط 
االستراتيجي 
لمموارد 
 البشرية

التطور 
 التكنولوجي

تحميل 
 العمل

التطورات 
 التنظيمية

تطور 
اساليب 
 العمل

أبى قصٍصت, 

(2017) 
X    x     

     x x  x  (2017)سالم, 

     X X    (2016) مطرية
فضم وأخزوٌ 

(2016) 
X   X X  x   

 X x      x x (2016)جواىر
     X   X X (2015حمد )

      X    (2015)ىزاري )
     X   X  ( 2014البيطار )
 X x       x (2014سعيد )
     X X  X X (2013عدوان )
     X    X (2013زقوت )
        X X (2011)الغول 

     X   x X )2011اليعقوبي )
   X    x  x (2009جواد وأخرون )

   X    x  x (2008الضمور )

 X  x x   x  x (2009العتيبي )

   x       (2009شمتوت )

         X (2008أحمد )
المدىون وأبو رحمة 

(2008) 
  x    

 x x 

الفرا وزعنون, 
(8002) 

      x 
  

 X  X X X  x x  (2008عدوان )
       x   (2008)  فرحان

       x   (2007الدعيس )
 3 3 6 1 12 8 5 7 13 انًجًىع
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 ()املتغري انتابغ أبعاد االبداع االداري تبني( B-5)رقى  املهحق

 الباحث
القدرة عمى 
الربط 
 والتحميل

تقبل 
 المرونة الطالقة المخاطرة

الحساسية 
 االفاضة االصالة لممشكالت

 

الخروج 
عن 
 المألوف

تركيز 
 االنتباه

    x x x x   (2017انطهت وأخزوٌ )

     X   X  (2016السحباني )

    X X X  X X (2016ابن زرعة )

  X X X X X X  x (2015خضير )

  X X X X X X X X (2014المحياني )

  x x x X x x  x (2013عوض)

   X X X X X X x (2012شقورة )

  X X  X X X (2011فالق ونافمة )
   

    X X X X X  (2010ابوىين )

  . X X X X X X X (2010جبر )

 X X X X X X   X (2009العجمة )

   x X x x x   (2007)سويدات والشيخ

     X  X X  (2003الصرايرة )

 1 3 4 11 12 11 10 10 8 المجموع

 

 


