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الحمد هلل رب العالميف ،الذي عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،الميـ انفعنا بما عممتنػا ،وعممنػا مػا

ينفعنا ،وزدنا عمماً ،وىب لنػا مػف لػدنؾ رحمػة ،إنػؾ أنػت الوىػاب ،والصػمة والسػمـ عمػي نبينػا محمػد
أشرؼ المرسميف ،وعمى آلو وصحبو أجمعيف ،ومف سار عمى ىداه إلى يوـ الديف ،أما بعد:
قول ر ول ع ي هلل ع ه و م " من اال جزكم هلل خ رً ،فقد أب غ في ثناء" واو ه ع ي هلل
ع ه و م " و شكر هلل من و شكر ناس ".
لذا يقتضي الواجب أف أذكر فضؿ مف شػجعني ،وسػاعدني عمػى إتمػاـ ىػذه الد ارسػة ،ول ينكػر فضػؿ
الفضمء إل مف راف عمى قمبو ،وساء منبتاً.
واف كاف مف الواجب أف يذكر أىؿ الفضؿ بفضميـ ،وأف يخص بعضيـ بالذكر ،فإني أتقدـ بخػالص
شكري وعظيـ تقديري وامتناني إلى أستاذي الفاضؿ الػدكتور /وف ةق ح مةي

غةا ،وأسػتاذي الفاضػؿ

الػػدكتور  /إبةةر م عبةةد عابةةد ن ،المػػذاف أسػػعداني بإش ػرافيـ عمػػى ىػػذه الد ارسػػة ،فقػػد رافقػػاني فػػي ىػػذه
الرحمة التعميميػة ،ومنحػاني الكريػر مػف وقػتيـ ،وجػادوا عمػي بإرشػاداتيـ السػديدة ،وتوجييػاتيـ المفيػدة،
ومنحاني مف عمميـ ما يعجز مرمي عف مكافئتيـ ،فجازاىـ اهلل عني خير الجزاء.
كمػػا وأتقػػدـ بالشػػكر والمتنػػاف إلػػى عضػػوي لجنػػة المناقشػػة لتكرميمػػا عمػػي بمناقشػػة د ارسػػتي الػػدكتور/
و ئةةل محمةةد ثاب ة عمػػى تشػريفو لػػي كمنػػاقش داخمػػي والػػدكتور /و ةةف عبةةد بحةةر عمػػى تشػريفو لػػي
كمنػػاقش خػػارجي  ،ليػػـ كػػؿ لحت ػراـ والتقػػدير  ،كمػػا وأتقػػدـ بخػػالص الشػػكر والتقػػدير لمجامعػػة البنػػاء،
جامعػػة األزىػػر ممرمػػة بعمػػادة الد ارسػػات العميػػا والبح ػػث العممػػي  ،كمػػا وأتقػػدـ بخػػالص الشػػكر لكمي ػػة
القتصاد والعموـ اإلدارية  ،وأخص بالذكر أساتذتي بقسـ إدارة األعماؿ  ،كما وأتقػدـ بخػالص الشػكر
لألخوة بو ازرة التصالت وتكنولوجيا المعمومات لموافقتيـ ووقوفيـ بجانبي في تطبيؽ الدراسة عمػي
مكاتب البريد .
ومع خالص الشكر والتقدير لكؿ مف ساىـ في إنجاح ىذه الدراسة  .واهلل مف وراء القصد.
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ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ إلى درجة تطبيؽ وظائؼ إدارة الموارد البشرية ،وبياف مستوى

الستغراؽ الوظيفي لدى العامميف بمكاتب البريد بقطاع غزة ،وذلؾ مف وجية نظر العامميف باإلدارة

العامة لمبريد و مكاتب البريد بقطاع غزة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،تـ استخداـ المنيج الوصفي

التحميمي واستخداـ الستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات الضرورية ،حيث تـ استخداـ أسموب

الحصر الشامؿ ويتـ توزيع الستبانة عمى جميع العامميف باإلدارة العامة لمبريد ومكاتب البريد في
قطاع غزة والبالغ عددىـ ( )105موظؼ ،تـ استرداد ( )101استبانة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي
بنسبة استرداد  ،%96.19وتـ تحميؿ البيانات باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعموـ الجتماعية

).)SPSS
ولوع

در

إ ي عد د من نلائج منها:

 -1أف مستوى تطبيؽ وظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية بشػكؿ عػاـ فػي مكاتػب البريػد العاممػة فػي قطػاع
غزة بمغ المستوى المتوسط بوزف نسبي .%64.56

 -2أف وظيفػػة تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي كانػػت أكرػػر وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية التػػي تػػـ قياسػػيا
بالدراسة ممارسة ،حيث بمغ وزنيا النسبي .%69.66

 -3أف وظيفة جودة الحياة الوظيفية كانت أقؿ وظائؼ إدارة الموارد البشرية التي تـ قياسػيا بالد ارسػة
ممارسة ،حيث بمغ وزنيا النسبي .%56

 -4أف مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي لمعػػامميف فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غػزة بمػػغ المسػػتوى
المرتفع بوزف نسبي .%70.04

 -5يوجػد ىنػاؾ عمقػة طرديػة ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )α ≤ 0.05بػيف متوسػط الدرجػة
لمكمية لوظائؼ إدارة الموارد البشرية وجميع أبعادىا مػف جيػة ،وبػيف مسػتوى السػتغراؽ الػوظيفي
لمعامميف في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة مف جية رانية.

وبناء ع ى نلائج در
ً

ادم باحث مجموع من لوع ا منها:

 -1ضرورة الىتماـ بوظائؼ إدارة الموارد البشرية وبذؿ المزيد مف الجيد لتنميتيا وتطويرىا.
 -2ضرورة الىتماـ بتحسيف جودة الحياة الوظيفية لمعامميف بمكاتب البريد بقطاع غزة.

 -3ضرورة اىتماـ اإلدارة بالتغذية العكسية الراجعة مف قبؿ العامميف في مكاتب البريد.
ٍ
خاصة اإلناث منيـ.
 -4أىمية رفع مستوى الستغراؽ الوظيفي لمعامميف في مكاتب البريد وب
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Abstract in English
Abstract in English
This study aimed to identify the degree of implementation of the functions of human
resources management and indicate the level of job involvement among post office
employees in the Gaza Strip. The study also aimed to clarify the relationship between
the degree of application of the functions of human resources management and job
involvement from the viewpoint of post office employees in the Gaza Strip. To achieve
the objectives of the study, the analytical-descriptive approach was used and the
questionnaire was used as a key tool to collect the necessary data. The comprehensive
inventory method was used as the questionnaire was distributed to all the (105) post
office employees in the Gaza Strip. Only (101) questionnaires valid for statistical
analysis were returned, which made the return percentage (96.19). The data were
analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS).
The study concluded with a number of findings, some of which are as follows:
1.

2.

3.

4.
5.

In general, the level of the application of the functions of human resources
management in the Gaza Strip post offices was average with a percentage weight of
(64.56).
The function of career path planning was the most practiced function of human
resources management - among the functions which were measured in this study as it had a percentage weight of (69.66).
The function of the quality of working life was the least practiced function of
human resources management - among the functions which were measured in this
study- as it got a percentage weight of (56).
The level of job involvement among the Gaza Strip post office employees was high
with a percentage weight of (70.04).
There was a statistically significant direct correlation at the significance level of (α
≤ 0.05) between the overall mean score of the functions of human resources
management and all its dimensions on the one hand and between the level of job
involvement of the Gaza Strip post office employees on the other.

Based on the findings of the study, the researcher presented a series of
recommendations, some of which are as follows:
1.

It is necessary to pay greater attention to the functions of human resources
management and to exert effort to develop them.
2. There is a need for focusing on improving the quality of working life among the
Gaza Strip post office employees.
3. It is necessary that the management pays attention to inverse feedback provided by
post office employees.
4. It is important to raise the level of job involvement among post office employees,
particularly the female ones.
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 1.1مقدم

در

:

تمعب وظائؼ ادارة الموارد البشرية دو اًر ىاماً في نجاح المنظمات المختمفة  ،وقد تـ مناقشة

وظائؼ ادارة الموارد البشرية بشكؿ كبير مف خمؿ الباحريف في مجاؿ ادارة الموارد البشرية  ،والتي

بدورىا تودي الي تطوير العنصر البشري ،فنجد أف العامميف في المنظمات ذات ممارسة وظائؼ

ادارة الموارد البشرية بالشكؿ المطموب يتميزوا بدرجة عالية مف اللتزاـ والنتماء والستغراؽ
الوظيفي.

حيث يشيد العالـ حالياً تغيرات سريعة ومتعددة ومتشابكة العناصر وشديدة التعقيد ،أصبحت

في مجمميا تشكؿ ضغوطاً عمى منظمات األعماؿ ،وتيدد وجودىا واستمرارىا ،مما دفع المنظمات

إلى إعادة التفكير في طريقة أدائيا ألعماليا ،وألف ىذا العصر يتميز بأنو عصر المعرفة والتعمـ
واإلبداع والبتكار لتحقيؽ غايات المنظمات ،تعاظمت الحاجة إلى الموارد البشرية التي تتمتع
بالقدرات المتميزة ،والميارات العالية التي يعجز المنافسوف عف تقميدىا (فوظة والقطب:2013 ،

.)164

وتُعد إدارة الموارد البشرية مف أىـ إدارات المنظمة ،ألنيا تعمؿ عمى إدارة أىـ وأغمي أصوؿ
المنظمة ،وىو العنصر البشري (الموظفيف) والذي يعتبر رأس الماؿ الفكري في المنظمة ،ويقع عمى

مسؤولية إدارة الموارد البشرية القياـ بمجموعة مف الوظائؼ مف أىميا تخطيط المسار الوظيفي،
التوظيؼ ،التدريب والتنمية ،إدارة وتقييـ األداء ،جودة الحياة الوظيفية ،والمكافآت والحوافز.

ويعد موضوع الستغراؽ الوظيفي مف الموضوعات التي أىتـ بيا الباحروف في مجاؿ إدارة

الموارد البشرية ،وذلؾ باعتباره إحدى القضايا الرئيسة المزمة لفيـ ومعرفة سموؾ األفراد داخؿ

منظمات األعماؿ ،باإلضافة إلى تفسير العديد مف المتغيرات السموكية األخرى مرؿ الغياب،

واألداء ،والرضا ،وطبيعة سير العمؿ ،فالستغراؽ الوظيفي يعني أف يحب الفرد عممو ويكوف ميتـ
بالعمؿ المرتبط بو ،فاألفراد المحبيف لوظائفيـ يعمموف بكفاءة أعمى وانتاجية أفضؿ مف األفراد الذيف

ل يحبوف أعماليـ (المغربي.)14 :2004 ،

ويعد الستغراؽ الوظيفي ىدفاً ميماً مف أىداؼ إدارة الموارد البشرية التي يتطمب مف اإلدارة

العميا النظر إلى الموارد البشرية عمى أنيا المفتاح األساسي لتحقيؽ الفاعمية التنظيمية ،كذلؾ
يتطمب تحقيؽ أىداؼ الموارد البشرية النظر إلى عممية تنمية الموارد البشرية عمى أنيا متطمب

تنافسي ميـ يستدعي عمؿ شاؽ ومخطط ويحتاج إلى عممية تقييـ مستمر ،حيث إف إدارة الموارد
البشرية يمكف أف تضيؼ العديد مف المساىمات الميمة منيا المساىمة في تحقيؽ األىداؼ

الستراتيجية لممنظمة ،وزيادة درجة رضاء العامميف والمساىمة في تحقيؽ ذاتيـ وزيادة الستفادة مف
مياراتيـ وقدراتيـ البشرية المتاحة (زايد.)54 :2003 ،
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إ ف العنصر البشري بما لديو مف قدرة عمى التطوير ،والبتكار ،يمكف أف يقير ندرة الموارد الطبيعية
ويوسػػع مػػف إمكانيػػات المجتمػػع اإلنتاجيػػة ،فيػػو األسػػاس فػػي العمميػػة اإلنتاجيػػة واإلداريػػة ،وعمػػي ذلػػؾ
يعتمد نجاح وتقدـ المنظمات ،ومف خملو تتحقؽ فعاليتيا ػ لذا يبرز أىمية دور إدارة الموارد البشرية
في ىذه المنظمػات ،حيػث إف فعاليػة وظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية فػي المنظمػة ،تػؤرر وبشػكؿ فعػاؿ
عمى تقدـ وتطور المنظمة فػي عالمنػا الحاضػر ،عػالـ العولمػة الػذي تسػوده المنافسػة الشػديدة ،حيػث
إف الموارد البشرية تسيـ في تحسيف األداء لممؤسسة وتحسيف حياة الموظفيف في آف واحد ،وبالتػالي
التأكيػ ػػد عمػ ػػى ضػ ػػرورة الىتمػ ػػاـ بعواطػ ػػؼ ومشػ ػػاعر األف ػ ػراد ،لتحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ الط ػ ػرفيف المؤسسػ ػػة
والمػػوظيفيف ،ويمكػػف القػػوؿ أف ىنػػاؾ عمقػػة تبادليػػة بػػيف وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية والسػػتغراؽ
الػ ػػوظيفي ،فػ ػػاف تػ ػػوفر وظػ ػػائؼ إدارة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية يعمػ ػػؿ عمػ ػػي زيػ ػػادة مسػ ػػتوي دوافػ ػػع واسػ ػػتغراؽ
الموظفيف ،وبالتالي تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
ويعػد البريػػد أحػػد الػػدعائـ الرئيسػة لمدولػػة ،حيػػث يسػػاعد فػػي تمكػيف العمقػػات بػػيف الجماعػػات واألفػراد
وربطيـ بالعالـ الخارجي ،وذؾ عبر عصور الحضارة اإلنسانية ويعد أحد المؤشرات الميمػة لمتعػرؼ
إلى مدى تقدـ األمػـ وازدىارىػا ،ومػف ىػذا المنطمػؽ تحػرص و ازرة التصػالت وتكنولوجيػا المعمومػات
عمػػى تقػػديـ الخػػدمات البريديػػة لمجميػػور بأسػػاليب متطػػورة ومنتظمػػة وتقػػوـ عمػػى أسػػاس فعػػاؿ ومػػنظـ
معتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى وس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؿ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ متط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة ،ومواكب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؿ التكنولوجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الحدير ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
).)http://www.mtit.gov.ps/index

لػػذلؾ يقػػع عمػػى اإلدارة العامػػة لمبريػػد ودائ ػرة الم ػوارد البش ػرية مسػػئولية رفػػع كفػػاءة العػػامميف فػػي تمػػؾ
المؤسسػػة ،وتحقيػػؽ أقصػػى اسػػتغراؽ وظيفػػي ليػػـ حتػػى يعممػػوف بأقصػػى كفػػاءة وفعاليػػة ،لػػذا جػػاءت
الد ارسػة لتتنػػاوؿ عمقػػة وظػػائؼ إدارة المػوارد البشػرية بالسػػتغراؽ الػػوظيفي لػػدى العػػامميف فػي مكاتػػب
البريد العاممة بقطاع غزة.

 1.2در ا

ابق :

تعد الدراسات السابقة مف الركائز األساسية التي يعتمد عمييا الباحث لتحديد مشكمة الدراسة
ومتغيراتيا ،وقد أسفرت جيود الباحث عف ظيور عدة دراسات تناولػت وظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية
وعمقتيا بالستغراؽ الوظيفي ،لذا قاـ الباحث بفحص ومراجعة الدراسات السابقة المتاحة فػي مجػاؿ
اء أكانػػت العربيػػة واألجنبيػػة ،ذات الصػػمة بموضػػوع الد ارسػػة وتػػـ عػػرض بعػػض الد ارسػػات
الد ارسػػة سػو ً
التي سبؽ أف تناولت موضوع الد ارسػة أو بعػض جوانبػو مرتبػة مػف األحػدث إلػى األقػدـ ،وتػـ عػرض
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ىذه الدراسات مف حيث أىدافيا ومنيجيتيا ومتغيراتيا ،وأىـ النتائج التػي توصػمت إلييػا ،وذلػؾ عمػى
النحو التالي:
 الدراسات التي ركزت عمى وظائؼ إدارة الموارد البشرية.
 الدراسات التي ركزت عمى الستغراؽ الوظيفي لدى العامميف.
 الدراسات التي ركزت عمى العمقة بيف وظائؼ إدارة الموارد البشرية بالستغراؽ الوظيفي.
 التعميؽ عمى الدراسات السابقة والفجوة البحرية.

 1.2.1در ا

أووً -در ا
 .0در

لي ركز ع ى وظائف إد ر مو رد بشر :

عرب :

(غانم )6101 ،بعنو ن" :ممار ةا شةرك ولعةاو

مو رد بشر ودور ا في لعز ز
هدف من در

ف ةط ن

فةي محافظة ع ةى

د ء وظ في عام ن".

:

 درجػػة ممارسػػة الشػػركة لسػػتراتيجيات الم ػوارد البش ػرية( :عدالػػة تقػػديـ الح ػوافز الماديػػة والمعنويػػة،رقافة المنظمة التنظيمية ،العدالة التنظيمية ،التمكيف) ودورىا في تعزيز األداء الوظيفي لمعامميف.
 التعرؼ إلى مدى إدراؾ مدراء ورؤساء األقساـ في شركة التصالت الفمسطينية.منهج

در

:

استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،ويشمؿ مجتمع الدراسة عمى ( )80مدير ،ورئيس قسـ مف شركة
التصالت الفمسطينية في محافظات عزة ،وتـ استرداد ( )60استبانة بنسبة .%75
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 أف مستوى جميع ممارسات إدارة الموارد البشػرية كانػت مرتفعػة تتػراوح متوسػطيا بػيف(، -4.09.)4.27
 جمي ػػع ممارس ػػات إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية كان ػػت لي ػػا أر ػػر إيج ػػابي عم ػػى مس ػػتوى األداء ال ػػوظيفيلمعامميف ،حيث بمػغ القػدرة التفسػيرية لمعادلػة النحػدار التػي بيػا ممارسػات إدارة المػوارد البشػرية
كمتغيرات مستقمة قد بمغت (.)0.781
-

وأوصت الدراسة لضرورة الىتماـ بيػذه الممارسػات وبخاصػة العدالػة فػي تقػديـ الحػوافز الماديػة
والمعنوية والشفافية في تقييـ أداء العامميف.
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 .6در

(ماضي )6103 ،بعنو ن ":جود

عام ن – در
هدف من در

لطب ق

ع ى جامعا

حا

وظ ف

ف طن

وأثر ةا ع ةى م ةلوى

د ء ةوظ في

".

:

 التعػػرؼ إلػػى درجػػة تطبيػػؽ أبعػػاد جػػودة الحيػػاة الوظيفيػػة والجوانػػب األساسػػية ليػػا فػػي الجامعػػاتالفمسطينية.
 التعرؼ إلى أرر جودة الحياة الوظيفية عمى تحسيف األداء الوظيفي لمعامميف.منهج

در

:

 تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ الستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،وبمغتحجـ العينة ( )344موظؼ ،تـ اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية العشوائية.
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 بمغ مستوى تطبيؽ أبعاد جودة الحياة الوظيفية والجوانػب األساسػية ليػا فػي الجامعػات الفمسػطينيةما نسبتو  %68.68وىذا يعتبر مستوى مرتفعاً إلى ٍ
حد ما.
 توج ػػد عمق ػػة طردي ػػة ذات دلل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف أبع ػػاد ج ػػودة الحي ػػاة الوظيفي ػػة ،واألداء ال ػػوظيفيلمعامميف.
 ل توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات المبحػػوريف فيمػػا يتعمػػؽ بػػآرائيـ حػػوؿ جػػودةالحياة الوظيفية لمعامميف في الجامعات تُعزى لمعمر ،المؤىؿ العممي ،الخبرة.
 .4در ة (طب ةل )6104 ،بعنةو ن ":لخطة ط م ةار ةوظ في وعالالةةه با فاع ة
وزرلي عمل و شئون وجلماع
هدف من در

لنظ م ة فةةي

".

:

 التعرؼ إلى درجة التخطيط لممسار الوظيفي في و ازرتي العمؿ والشئوف الجتماعية. التعػػرؼ إلػػى عمقػػة تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي بالفاعميػػة التنظيميػػة لمعػػامميف فػػي و ازرتػػي العمػػؿوالشئوف الجتماعية.
منهج

در

:

 تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ السػتبانة كػأداة رئيسػة لجمػع البيانػات ،وتػـتوزيعيا عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددىـ ( )130موظؼ وموظفة.
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أ م نلائج لي لوع
-

إ ها در

:

بمغ مستوى تخطيط لممسار الوظيفي في و ازرتي العمؿ والشئوف الجتماعية ما نسػبتو (،)%82
وىذا يعتبر مستوى مرتفع.

-

توجػػد عمقػػة طرديػػة ذات دللػػة إحصػػائية بػػيف تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي ،والفاعميػػة التنظيميػػة
لمعامميف في و ازرتي العمؿ والشئوف الجتماعية.

-

ل توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات المبحػػوريف فيمػػا يتعمػػؽ بػػآرائيـ حػػوؿ درجػػة
التخطيط لممسػار الػوظيفي تُعػزى لممتغيػرات التاليػة( :لمجػنس ،لمعمػر ،المؤىػؿ العممػي ،الخبػرة،
المسمى الوظيفي).

 .3در

(فوظ و قطب )6104 ،بعنو ن" :أثر ممار ا إد ر مو رد بشر ع ى لع ةم ونمةو

عام ن في معارف لجار
هدف من در

ردن ".

:

 اختبار مدى تطبيؽ رمانية مف ممارسػات إدارة المػوارد البشػرية وىػي( :التحميػؿ الػوظيفي ،تخطػيطالم ػوارد البش ػرية ،التوظيػػؼ ،التػػدريب والتطػػوير ،إدارة وتقػػيـ األداء ،التعويضػػات والمنػػافع ،التمكػػيف،
إدارة عمقات العامميف) وأرر األبعاد السابقة عمى بطاقة األداء المتوازف.
منهج

در

:

 استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ اختيار أكبر( )6مصارؼ مف حيث العمػر كعينػة لمد ارسػةوشػممت عينػة الد ارسػة ( )20مػدي ار مػػف مػديري كػؿ مصػرؼ فػي مدينػػة عمػاف بواقػع ( )120مػدي ار تػػـ
استرداد  %93مف الستبانات الموزعة.
أ م نلائج لي لوع
-

إ ها در

:

أف جميػع المصػارؼ تطبػؽ ممارسػات إدارة المػوارد البشػرية بدرجػة مرتفعػة يتػراوح متوسػطيا بػػيف
(.)4.05 – 3.64

-

وج ػػود أر ػػر ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دلل ػػة ( (0.05لجمي ػػع ممارس ػػات إدارة المػ ػوارد
البشرية عمى التعمـ والنمو العامميف باسترناء التحميؿ الوظيفي.
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 .1در

(زعلري )6104 ،بعنو ن" :ممار ا
في معارف

لرل ج
هدف من در

الم

لرل ج ا

مو رد بشر ودور ا في مرونة

ف ط ن ".

:

 قيػػاس وتحمي ػؿ أرػػر ممارسػػات اسػػتراتيجيات الم ػوارد البش ػرية( :السػػتقطاب والختيػػار ،التػػدريبوالتطػوير ،المحافظػة عمػى المػوارد البشػرية) فػي المرونػة السػػتراتيجية مػف وجيػة نظػر المػػديريف
العامميف في المصارؼ اإلسممية الفمسطينية.
منهج

در

:

 تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي وشممت عينة الدراسة عمى جميع المديريف فػي المصػارؼاإلس ػ ػػممية الب ػ ػػالغ ع ػ ػػددىـ ( )150م ػ ػػدي اًر ،ت ػ ػػـ اس ػ ػػتعادة ( )90اس ػ ػػتبانة بنس ػ ػػبة  %69.23م ػ ػػف
الستبيانات الموزعة ،كاف الصالح لمتحميؿ منيا  80استبانة.
أ م نلائج لي لوع

:

إ ها در

 إف مسػػتوى ممارسػػة المػػديريف لسػػتراتيجيات المػػوارد البشػرية فػػي المصػػارؼ اإلسػػممية الفمسػػطينيةكاف مرتفعاً بمتوسط عاـ  ، 3.8وكاف متوسط الستراتيجيات الرمرة يتراوح بيف (.)3.8 – 3.75
 إف ممارسات استراتيجيات الموارد البشرية ليا أرر إيجابي فػي المرونػة السػتراتيجية ،وأبعادىػا فػيالمصارؼ اإلسممية الفمسطينية حيث بمغ القدرة التفسيرية لمممارسات استراتجيات الموارد البشػرية
عمى المرونة الستراتجية (.)0.473
 .2در ة (عبةةد قةةادر وأبةةو ةةن )6106 ،بعنةةو ن" :أثةةر ممار ةةا إد ر مةةو رد بشةةر ع ةةى
نلاج

با قطاع عناعي

هدف من در

ود ني با لطب ق ع ى مجموع شركا ج اد عناع ".

:

 التعػ ػػرؼ إلػ ػػى تػ ػػأرير ممارسػ ػػات إدارة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية( :تخطػ ػػيط الم ػ ػوارد ،الختيػ ػػار والتعػ ػػيف،التدريب ،الحوافز) عمى اإلنتاجية بالقطاع الصناعي.
منهج

در

:

 تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي وشممت عينة الدراسة عمى()187عامؿ.أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وجود عمقة طردية ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) (0.05بيف ممارسػات إدارة المػواردالبشرية وانتاجية العامميف.
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 عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة ) (0.05فػػي متوسػػط ممارسػػات إدارةالمػ ػوارد البشػ ػرية ،وانتاجي ػػة الع ػػامميف تُع ػػزى إل ػػى العم ػػر والحال ػػة الجتماعي ػػة لمع ػػامميف ،والمؤى ػػؿ
العممي والخبرة والمستوى الوظيفي.
 .3در ة (أبةةو حطةةب )6115 ،بعنةةو ن" :فاع ة نظةةام لق ة م
عام ن – حا در
هدف من در

ع ى جمع

د ء وأثةةرت ع ةةى م ةةلوى أد ء

أعدااء مر ض خ ر ".

:

 التعرؼ إلى مستوى تطبيؽ نظاـ تقييـ األداء في جمعية أصدقاء المريض الخيرية. التع ػػرؼ إل ػػى فاعمي ػػة نظ ػػاـ تقي ػػيـ األداء ،وأرػ ػره عم ػػى مس ػػتوى أداء الع ػػامميف ف ػػي جمعي ػػة أص ػػدقاءالمريض الخيرية.
در

منهج

:

 ت ػػـ اس ػػتخداـ الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي ،وش ػػممت عين ػػة الد ارس ػػة جمي ػػع الع ػػامميف ال ػػدائميف ف ػػيجمعية أصػدقاء المػريض الخيريػة والبػالغ عػددىـ ( )121موظػؼ ،وتػـ اسػترداد ( )119موظػؼ
بنسبة استرداد (.)%98.3
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 أف مستوى تقييـ األداء بجميع محاوره كانت منخفض بنسبة (.)% 54.66 وجػػود عمقػػة طرديػػة ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة ) (0.05بػػيف فاعميػػة نظػػاـ تقيػػيـاألداء ،وبيف مستوى أداء العامميف في جمعية أصدقاء المريض الخيرية.
 عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة  0.05فػػي اسػػتجابات عينػػة الد ارسػػةح ػػوؿ مس ػػتوى نظ ػػاـ التقي ػػيـ األداء تع ػػزى لممتغيػ ػرات التالي ػػة( :الج ػػنس ،العم ػػر ،الخبػ ػرة ،المؤى ػػؿ
العممي ،المستوى الوظيفي).
 .4در

(أبو ز د )6114 ،بعنو ن" :و اع إد ر ولنم

مةو رد بشةر فةي معةارف عام ة

في ف ط ن و بل لطو رت".
هدف من در

:

 تقييـ واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارؼ العاممة في فمسطيف وسبؿ تطويره. تحديد مواطف القوة والضعؼ في تخطيط إدارة وتنمية الموارد البشرية في ىذه المصارؼ. التعرؼ إلى طبيعة العمقة بيف العامميف بالمصارؼ وادارة الموارد البشرية.8
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منهج
-
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در

:

تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وشػممت عينػة الد ارسػة عمػى( )376موظػؼ مػف مػوظفيف
المصػػارؼ تػػـ اختيػػارىـ مػػف خػػمؿ أسػػموب العينػػة العش ػوائية البسػػيطة تػػـ اسػػترداد منيػػا()233
استبانة بنسبة .%62
إ ها در

أ م نلائج لي لوع

:

 أف مسػػتوى وجػػود السياسػػات ،والخطػػط واضػػحة لتنميػػة المػوارد البشػرية فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػيفمسطيف كاف مرتفعاً بوزف نسبي .%73.7
 ل توج ػػد ف ػػروؽ ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دلل ػػة ) (0.05ف ػػي متوس ػػط اس ػػتجابات عين ػػةالدراسة حوؿ واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية فػي المصػارؼ العاممػة فػي فمسػطيف تُعػزى لمجػنس،
ولممؤىؿ العممي.
 ل توج ػػد ف ػػروؽ ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دلل ػػة ) (0.05ف ػػي متوس ػػط اس ػػتجابات عين ػػةالدراسة حوؿ واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارؼ العاممة في فمسطيف تُعزى لمخبرة.
جنب :

ثان اً -در ا

 .1در ة ( )silva, shinyashiki, 2014بعنةةو ن " :ةةل ل ةةلط ع إد ر مةةو رد بشةةر
لخف ض دورن عمل".
"The human resource management can reduce turnover".

:

هدف من در

التعػػرؼ إلػػى مػػدى قػػدرة ممارسػػات إدارة الم ػوارد البش ػرية( :التوظيػػؼ والختيػػار ،التػػدريب والتطػػوير،
الحوافز والمكافآت) عمى تخفيض دوراف الموظفيف في الشركات الب ارزيمية.
منهج

در

:

ػدير مػػف مػػدراء الم ػوارد
تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وشػػممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى ( )62مػ اً
البشرية لمشركات في جنوب الب ارزيؿ تػـ اختيػارىـ بطريقػة عشػوائية ،تػـ اسػترداد ( )36اسػتبانة بنسػبة
استرداد .%58
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أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وجػػود عمقػػة عكسػػية ليسػػت ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة ) (0.05بػػيف الدرجػػة الكميػػةلممارسات إدارة الموارد البشرية وأبعادىا( :التدريب والتطوير ،الحػوافز والمكافػآت) مػف جيػة وبػيف
دوراف الموظفيف مف جية أخرى.
 وجود عمقة عكسية ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) (0.05بيف بعد التوظيؼ والختيػارودوراف الموظفيف.
 أف مستوى ممارسة إدارة الموارد البشرية في جميػع أبعادىػا كػاف متوسػطاً ومعػدؿ دوراف المػوظفيفكاف مرتفعاً.
 .2در ة ( )bal, et,al, 2013بعنةو ن " :لحد ةد عالاة بة ن ممار ة

ةلرلج ا إد ر مةو رد

بشر و وبلكار في منظما ".
"A study on determining the relationship between strategic HRM practices and
innovation in organizations".

:

هدف من در

 التعػػرؼ إلػػى العمقػػة بػػيف ممارسػػات إدارة الم ػوارد البش ػرية السػػتراتيجية( :التػػدريب ،المكافػػآت،إدارة وتقييـ واألداء) ،والبتكار في المنظمات.
التعرؼ إلى مستوى ممارسات إدارة الموارد البشرية والبتكار في الشركات وكيفية تطويرىا.

منهج

در

:

 تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وشػممت عينػة الد ارسػة عمػى جميػع مػوظفيف إدارة المػواردالبشرية في ( )48شركة تعمؿ في عدة مجالت( :الصحة ،وسائؿ اإلعمـ ،النسيج ،البنوؾ).
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وجػػود عمقػػة طرديػػة ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة  %5بػػيف جميػػع أبعػػاد ممارسػػاتإدارة الموارد البشرية ومستوى البتكار.
-

أف متوسػػط ممارسػػات إدارة الم ػوارد البش ػرية كػػاف يت ػراوح بػػيف  %69-56بمتوسػػط عػػاـ ،%61
وىو مستوى متوسط .
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الغصلىاألولى
اإلطارىالطامىللدرادظ

 .4در ة ( )Benjamin,2012بعنةةو ن " :لطةةو ر منةةاخ إد ر مةةو رد بشةةر و ة وك لنظ مةةي
ومعدل دورن طوعي في قطاع معرفي ن ج ري".
"Human Resource Development Climate as a Predictor of Citizenship Behaviour
and Voluntary Turnover Intentions in the Banking Sector" .

:

هدف من در

 التعرؼ إلػى العمقػة بػيف تطػوير ممارسػات المػوارد البشػرية والسػموؾ التنظيمػي ،ومعػدؿ الػدورافالطوعي في القطاع المصرفي النيجيري.
منهج

:

در

 تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وشػػممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى ( )600عامػػؿ فػػي القطػػاعالمصرفي النيجيري ،تـ استرداد ( )303بنسبة .%50.5
إ ها در

أ م نلائج لي لوع

:

 أف ىنػػاؾ عمق ػةً طردي ػةً ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة) (0.05بػػيف مسػػتوى تطػػويرالموارد البشرية مف جية وبيف سموؾ التنظيمي ،ومعدؿ الػدوراف الطػوعي فػي القطػاع المصػرفي
النيجيري.
 عدـ وجود عمقة طرديػة ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى دللػة ) (0.05بػيف مسػتوى السػموؾالتنظيمي ومعدؿ الدوراف الطوعي.
( )Sinha, 2012بعنو ن ":عو مل مةؤثر ع ةى جةود ح ةا

 .3در
منظما

هند

عمةل – د ةل لجر بةي فةي

" .

"Factors Affecting Quality of Work Life: Empirical Evidence From Indian
Organization ".

:

هدف من در

تيدؼ الدراسة التعرؼ إلى العوامؿ المؤررة عمى جودة العمؿ في منظمات األعماؿ اليندية.
منهج

در

:

 تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي وشممت عينة الدراسة عمى ( )100موظؼ يعمموف فيمناصب اإلدارية المتوسطة.

أ م نلائج لي لوع
-

إ ها در

:

أف مستوى المعيشة لمموظفيف ،الرضا الوظيفي ،والدعـ التنظيمي مف أىـ العوامؿ المؤررة عمػى
جودة الحياة الوظيفية.
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الغصلىاألولى
اإلطارىالطامىللدرادظ

 .5در ة ( )Absar, et, al, 2010بعنةةو ن" :أثةةر ممار ةةا إد ر مةةو رد بشةةر ع ةةى رضةةا
وظ في :د ل من شركا

عناع

في بنغالدش".

" Impact of Human Resources Practices on Job Satisfaction: Evidence From
Manufacturing Firms in Bangladesh".

:

هدف من در

 التعرؼ إلى العمقة بيف ممارسات إدارة الموارد البشرية والرضا الوظيفي. تحديد أرر ممارسات إدارة الموارد البشرية( :تخطيط الموارد ،تدريب والتطوير ،المكافػآت ،إدارةالعمقات ،تقييـ األداء) عمى الرضا الوظيفي في بنغمدش.
منهج

در

:

 تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ إعداد اسػتبانة وتوزيعيػا عمػى ( )60موظػؼ فػي ()20شركة في مجاؿ التصنيع بواقع ( )3موظفيف لكؿ شركة تـ استرداىا جميعاً.
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وجود عمقة طردية ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) (0.05بيف مستوى ممارسات إدارةالموارد البشرية بجميع أبعادىا ،وبيف الرضا الوظيفي.
 أف ممارسػػات إدارة الم ػوارد البش ػرية تػػؤرر بدرجػػة كبي ػرة فػػي مسػػتوى الرضػػا الػػوظيفي ،حيػػث بمػػغمستوى القدرة التفسيرية لتمؾ الممارسات (.)0.518
 .6در ة ( )Koon, Rahman, 2013بعنةو ن" :أثةر
عمل في شركا

ما ز

ةلرلج

إد ر مةو رد بشةر ع ةى نلةائج

عام و خاع ".

" The Impact of Strategic Human Resource Management on employee outcomes
in private and public limited companies in Malaysia".

هدف من در

:

 التعػػرؼ إلػػى التفاعػػؿ ب ػػيف اسػػتراتجيات اإلعمػػاؿ( :التم ػػايز  ،وخفػػض التكمفػػة) ،وممارس ػػات إدارةالمػوارد البشػرية( :التوظيػػؼ والختيػػار ،التػػدريب والتطػػوير ،المكافػػآت ،إدارة األداء ،األمػػف الػػوظيفي،
وجودة حياة العمؿ) مػف جيػة وبػيف نتػائج العػامميف (اللتػزاـ التنظيمػي ،الػدوراف الطػوعي ،السػتغراؽ
الوظيفي ،وجودة حياة العمؿ) في الشركات العامة والخاصة الماليزية.
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الغصلىاألولى

منهج

اإلطارىالطامىللدرادظ

در

:

 تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وشممت عينة الدراسة عمػى ( )200مػدير مػوارد بشػرية فػيالشػػركات العامػػة والخاصػػة و ( )1000موظػػؼ مػػف غيػػر عػػامميف فػػي إدارة الم ػوارد البش ػرية بطريقػػة
العينػػة العشػوائية البسػػيطة تػػـ اسػػترداد ( )123اسػػتبانة مػػف عينػػة المػػدراء و( )642اسػػتبانة مػػف عينػػة
الموظفيف غير العامميف في إدارة الموارد البشرية.
إ ها در

أ م نلائج لي لوع

:

 وجود تأرير ذات دللة إحصائية عنػد مسػتوى دللػة ) (0.05بػيف جميػع ممارسػات إدارة المػواردالبشػرية مػػف جيػػة وبػػيف اللتػزاـ التنظيمػػي ،والسػػتغراؽ الػػوظيفي ،وجػػودة حيػػاة العمػػؿ مػػف جيػػة
أخرى.
-

عدـ وجود تأرير ذات دللة إحصائية بيف جميع ممارسات إدارة الموارد البشرية مف جية ،وبيف
دوراف العامميف الطوعي مف جية أخرى.

-

عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي ممارسػػة إدارة الم ػوارد البش ػرية بػػيف شػػركات القطػػاع
العاـ والخاص.

 1.2.2در ا

أووً  -در ا
 .0در

ابق

عرب :

لي ركز ع ى و لغرق وظ في:

(ماضةي )6103 ،بعنةو ن" :أثةر ةدعم لنظ مةي ع ةى لنم ة و ةلغرق ةوظ في ةدى

عام ن في مكلب غز
هدف من در

ا مي لابع ألونرو ".

:

 التعرؼ إلى أرر الدعـ التنظيمػي عمػى تنميػة السػتغراؽ الػوظيفي لػدى العػامميف فػي مكتػب غػزةاإلقميمي التابع لألونروا.
-

تحديد وسائؿ الدعـ التنظيمي ومعوقاتو.

منهج
-

در

:

تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وشػػممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى ( )327موظػػؼ يعمػػؿ مػػف
الدرجػػة الوظيفػػة العاش ػرة إلػػي الدرجػػة الوظيف ػػة العش ػريف بطريقػػة العينػػة الطبقيػػة العش ػوائية ،ت ػػـ
استرداد( )270موظؼ بنسبة .%82.52
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الغصلىاألولى
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أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وجػػود عمق ػػة طردي ػػة ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دلل ػػة ) (0.05ب ػػيف ال ػػدعـ التنظيم ػػي،وتنمية الستغراؽ الوظيفي لدى العامميف في مكتب اإلقميمي األونوروا.
-

عػػدـ وج ػػدود ف ػػروؽ ذات دلل ػػة إحص ػػائية عنػػد مس ػػتوى ) (0.05ف ػػي متوس ػػط ال ػػدعـ التنظيم ػػي
ومتوسط الستغراؽ الوظيفي تُعزى لممتغيرات التالية( :لمجنس ،الخبرة ،المؤىؿ العممي ،العمر).

 كمػػا توصػػمت إلػػي عػػدـ وجػػدود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) (0.05فػػي متوسػػطالستغراؽ الوظيفي تُعزى لدائرة العمؿ.
 .6در ة ( وح ةةدي )6104 ،بعنةةو ن " :ق ة م لنظ م ة وعالالهةةا باو ةةلغرق ةةوظ في :در ة
مدن

ع ى موظفي معارف

هدف من در

الم

– اطاع غز ".

:

 التعرؼ إلى العمقة بيف القيـ التنظيمية والستغراؽ الوظيفي لدى موظفي المصارؼ اإلسػمميةبقطاع غزة.
 التعرؼ إلى مستوى الستغراؽ الوظيفي لدى موظفي المصارؼ اإلسممية بقطاع غزة.منهج

در

:

 تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وشمؿ مجتمع الد ارسػة جميػع المػوظفيف اإلداريػيف العػامميففػػي المصػػارؼ اإلسػػممية -قطػػاع غ ػزة والبػػالغ عػػددىـ ( )101موظػػؼ (أسػػموب الحصػػر الشػػامؿ)،
حيث بمغ عدد الستبانات المستردة ( )80استبانة بنسبة استرداد .%80
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وج ػػود عمق ػػة طردي ػػة ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دلل ػػة ) (0.05ب ػػيف الق ػػيـ التنظيمي ػػة-

والنغماس الوظيفي.

إف مسػػتوى النغمػػاس الػػوظيفي لمػػوظفي المصػػارؼ كانػػت مرتفعػػة حيػػث بمػػغ الػػوزف النسػػبي لػػو

(.)%74

 ووجود فروؽ ذات دللة إحصػائية لمسػتوى النغمػاس ُيعػزى لمتغيػر الحالػة الجتماعيػة لصػالحالمتزوجيف.
 عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية لمستوى النغمػاس ُيعػزى لمتغيػر سػنوات الخبػرة ،العمػر،المؤىؿ العممي ،الجنس ،والمسمى الوظيفي.
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 .4در

(نجةم )6100 ،بعنةو ن " :عالاة بة ن ق ةاد

لطب ق

ع ى مد رس حكوم

هدف من در

بمحافظ

لحو ة و و ةلغرق ةوظ في  :در ة

داه ".

:

 التعرؼ إلى العمقة بػيف أبعػاد القيػادة التحويميػة ،وبػيف السػتغراؽ الػوظيفي لممدرسػيف بالمػدارسالحكومية بمصر.
 تحديد درجة الختمؼ في الستغراؽ الوظيفي بيف المدرسيف وفقاً لخصائصيـ الديموغرافية.منهج
-

:

در

تػـ اسػتخداـ المػػنيج الوصػفي التحميمػي ،وشػػممت عينػة الد ارسػة عمػػى ( )384مػدرس ومدرسػة تػػـ
اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية العشوائية ،وكانت نسبة استرداد الستبانات الموزعة (.)%73

أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 بمغ متوسط الستغراؽ الوظيفي عند المدرسيف ( )2.77بوزف نسبي ( )55.4لذلؾ يعتبر مستوىالستغراؽ الوظيفي عند المدرسيف الحكومييف في مدارس محافظة الدقيمية أقؿ مف المتوسط.
 توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة ) (0.05فػػي متوسػػط السػػتغراؽ الػػوظيفييعزى لمجنس لصالح الذكور.
 توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة ) (0.05فػػي متوسػػط السػػتغراؽ الػػوظيفييعزى لمعمر بيف ( -40أقؿ مف  60سنة  -30 ،أقؿ مف  40سنة) لصالح الفئػة العمريػة -40
أقؿ مف  60سنة.
 توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة ) (0.05فػػي متوسػػط السػػتغراؽ الػػوظيفييعزى لممستوى التعميمي لممدرسيف لصالح المستوى التعميمي األعمى.
-

ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) (0.05في متوسط الستغراؽ الػوظيفي
يعزى لمحالة الجتماعية لممدرسيف (متزوج ،وغير متزوج).

 .3در ة ( منطةةاوي )6113 ،بعنةةو ن" :أثةةر ثقافةة
لطب ق

ع ى مؤ

هدف من در

منظمةة ع ةةى و ةةلغرق ةةوظ في در ةة

رم".

:

 التعرؼ إلى العمقة بيف رقافة المنظمة ،والستغراؽ الوظيفي لدى العامميف في مؤسسة صحيفةاألىراـ بمصر.
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در

منهج

:

 تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وشػػممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى ( )250مػػدير مػػف مػػديريمؤسس ػػة األىػ ػراـ الص ػػحفية ت ػػـ اختي ػػارىـ بطرق ػػة العين ػػة الطبقي ػػة العشػ ػوائية بنس ػػبة والتناس ػػب ت ػػـ
استرداد منيا ( )237استبانة بنسبة استرداد .%94.8
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وجػػػود عمقػ ػػة طرديػػػة ذات دللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػػػد مسػ ػػتوى دللػ ػػة ) (0.05ب ػػيف الرقافػ ػػة السػ ػػائدةبالمؤسسة بجميع أبعادىا ،وبيف الستغراؽ الوظيفي لمعامميف بالمؤسسة.
-

كمػػا توصػػمت إلػػى أف بعػػد المنافسػػة فػػي المؤسسػػة ىػػي أكرػػر أبعػػاد الرقافػػة التنظيميػة تػػأري ار عمػػى
السػػتغراؽ الػػوظيفي ،يميػػو بعػػد القػػدرة عمػػى التكيػػؼ رػػـ البتكػػار رػػـ الىتمػػاـ بػػاألفراد رػػـ جماعيػػة
العمؿ.

جنب :

ثان اً -در ا

 .1در ةةة ( )Nwibere, 2014بعنةةةو ن " :لفاعةةةل عالاةةة بةةة ن و ةةةلغرق ةةةوظ في و رضةةةا
وظ في و و لزم لنظ مي ولعهد منظم في جامعا

ن ج ر ".

"interactive relationship between job involvement, job satisfaction, organisational

citizenship behavior, and organizational commitment in Nigerian universities ".

:

هدف من در

 التعرؼ إلى العمقة التفاعمية بيف الستغراؽ الوظيفي والرضا الوظيفي ،واللتػزاـ التنظيمػي بػيفالعامميف في الجامعات النيجيرية.
منهج

در

:

 تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وشػػممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى ( )210مػػف أسػػاتذة خمػػسجامعات حكومية في الجامعات النيجيرية تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي ،وتـ استردادىا جميعاً.
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وج ػػود عمق ػػة طردي ػػة ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد ) (0.05ب ػػيف الس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي واللتػ ػزاـالتنظيمي.
-

وجػػود عمقػػة طرديػػة ليسػػت ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة ) (0.05بػػيف السػػتغراؽ
الوظيفي ،والرضا الوظيفي.
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 .2دراس ة ()Yeu, 2014بعنةةنا "العالق ة بةةال ارسةةالرايالةةن ال نفه ة الةةد الان ال ة 
نارلازا الان ال ف شركاتصنا الاكالفنالابرالد".
" The Relationship between work engagement, perceived organizational support
and organizational citizenship behavior at ZUN Utara industry SDN BHD".

:

هدف من در

 توض ػػيح العمق ػػة ب ػػيف في ػػـ ال ػػدعـ التنظيم ػػي  ،والس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي م ػػف جي ػػة وب ػػيف الس ػػموؾالتنظيمي لشركات صناعة التكيؼ والتبريد في ماليزيا.
منهج

در

:

 تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وشػػممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى ( )80موظف ػاً تػػـ اسػػترداد( )76استبانة بنسبة استرداد .%95
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وجود عمقة طردية ذات دللة إحصائية بيف الستغراؽ الوظيفي ،والسموؾ التنظيمي. عػػدـ وجػػود عمقػػة ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) (0.05بػػيف الػػدعـ التنظيمػػي ،والسػػموؾالتنظيمي.
 أف مس ػػتوى الس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي لم ػػوظفي ش ػػركات ص ػػناعة التكي ػػؼ والتبري ػػد ف ػػي ماليزي ػػا ك ػػافمتوسطاً بوزف نسبي .%62
 .3در ة ( )Emami, 2012بعنةةو ن" :العمقػػة بػػيف السػػتغراؽ الػػوظيفي والرضػػا الػػوظيفي واللتػزاـ
التنظيمي بيف الموظفيف ذات المستوى اإلداري المنخفض .
"The relationship between job involvement, job satisfaction and organizational
commitment among lower level employees".

:

هدف من در

 التعػرؼ إلػػى العمقػة بػػيف السػتغراؽ الػػوظيفي ،واللتػزاـ التنظيمػػي بػيف المػػوظفيف ذات المسػػتوىاإلداري المنخفض.
منهج
-

در

:

تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وشممت عينة الدراسة عمى ( )100موظؼ مف الدرجات
الدنيا لشركات تصنيع السيارات في شرؽ لندف ،وىػي تعػادؿ ( )%10مػف المجتمػع الد ارسػة ،تػـ
اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية ،وتـ استردادىا جميعاً.
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أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وجود عمقة طردية ذات دللة إحصائية عنػد مسػتوى دللػة ) (0.01بػيف السػتغراؽ الػوظيفي،وبيف اللتزاـ التنظيمي حيث بمغ معامؿ الرتباط (.(0.53
 أف مس ػػتوى الس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي لمم ػػوظفيف ذات المس ػػتوى اإلداري الم ػػنخفض لش ػػركات تص ػػنيعالسيارات في شرؽ لندف كاف متوسط بوزف نسبي (.)%67.8
 وأوص ػػت الد ارس ػػة لض ػػرورة قي ػػاـ الش ػػركات بب ػػدؿ ك ػػؿ م ػػا ف ػػي وس ػػعيـ لتعزي ػػز الرض ػػا ال ػػوظيفيوالستغراؽ الوظيفي.
 .4در

( )cherubin, 2011بعنو ن" :الدعـ التنظيمي المحسوس والستغراؽ
"perceived organizational support and engagement".

:

هدف من در

 التعرؼ إلى طبيعة العمقة بيف الدعـ التنظيمي المحسوس ،والستغراؽ الػوظيفي لػدى العػامميففي الشركات غير الربحية الموجودة في الشماؿ الشرقي مف الوليات المتحدة األمريكية.
منهج
-

در

:

تـ استخداـ المنيج الوصػفي التحميمػي ،وشػممت عينػة الد ارسػة عمػى ( )100عامػؿ مػف العػامميف
فػػي الشػػركات غيػػر الربحيػػة الموجػػودة فػػي الشػػماؿ الش ػرقي مػػف الوليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،تػػـ
اختيارىـ بشكؿ عشوائي ،استرد منيا ( )65بنسبة استرداد .%65

أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وج ػػود عمق ػػة طردي ػػة ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دلل ػػة ) (0.05ب ػػيف ال ػػدعـ التنظيم ػػيالمدرؾ ،والستغراؽ الوظيفي لدى عينة الدراسة.
 عػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة ) (0.05بػيف أراء أفػراد عينػػة الد ارسػػةفػػي الػػدعـ التنظيمػػي ،والسػػتغراؽ الػػوظيفي ُيعػػزى لممتغيػرات التاليػػة( :الجػػنس ،العمػػر ،المسػػتوى
التعميمي ،الخبرة ،والوظيفة).
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( )Saks, 2006بعنو ن" :

 .5در

و بق و نلائج و و لغرق وظ في ".

""Antecedents and consequences of employee engagement

:

هدف من در

 التعرؼ إلى العمقة بيف الستغراؽ الوظيفي والتنظيمي مف جية وبيف المتغيرات التالية( :الدعـالمقػ ػػدـ مػ ػػف المشػ ػػرؼ ،نظػ ػػاـ الح ػ ػوافز والمكافػ ػػآت ،عدالػ ػػة اإلج ػ ػراءات ،عدالػ ػػة التوزيػ ػػع ،الػ ػػدعـ
التنظيمي ،خصائص الوظيفية) مف جية أخرى.
منهج
-

:

در

تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وشممت عينة الد ارسػة عمػى ( )102مػف المػوظفيف الػذيف
يعممػػوف فػػي عػػدة منظمػػات فػػي كنػػدا تػػـ اختيػػارىـ بطرقػػة عشػوائية تػػـ اسػػترداد ( )%85مػػف تمػػؾ
الستبانات.

أ م نلائج لي لوع
-

إ ها در

:

وج ػػود ىن ػػاؾ عمق ػػة طردي ػػة ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دلل ػػة) (0.05ب ػػيف الس ػػتغراؽ
الوظيفي والتنظيمي لمفرد مع جميع المتغيرات السابقة.

 وجػػود عمقػػة طرديػػة ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة ) (0.05بػػيف السػػتغراؽ الػػوظيفيمف جية وبيف والرضا الوظيفي ،واللتزاـ التنظيمي مف جية أخرى.

 1.2.3در ا ركز ع ى عالا ب ن وظائف إد ر مو رد بشر باو لغرق
وظ في.

أووً -در ا
 .0در

عرب :

( عبادي و جاف )6106 ،بعنو ن" :إ لرلج ا لعز ز و لغرق ةوظ في ودور ةا فةي
د ء عا ي منظما

لحق ق

هدف من در

عمال – در

لطالع ".

:

 التعرؼ إلى العمقة بيف الستغراؽ الوظيفي ،واألداء العالي لمعامميف في قطاع المصرفيالعراقي في أربيؿ.

منهج
-

در

:

تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وشممت عينة الدراسة عمى ( )105مف العامميف في

قطاع المصارؼ في أربيؿ تـ استردادىا جميعا.
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أ م نلائج لي لوع
-

إ ها در

:

وجود عمقة طردية ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) (0.05بيف الستغراؽ الوظيفي

وأبعاده واألداء العالي.

 أف مستوى الستغراؽ الوظيفي لمعامميف في قطاع المصرفي العراقي في أربيؿ كاف متوسطاًبنسبة .%60

 .6در

در

( مغربي )6113 ،بعنو ن" :جةود ح ةا

عمةل وأثر ةا فةي لنم ة و ةلغرق ةوظ في-

م د ن ".

هدف من در

:

 التعرؼ إلى طبيعة جودة حياة العمؿ ،وبياف أررىا عمى الستغراؽ الوظيفي لمعامميف فيالمراكز الطبية.

 التعرؼ إلى مستوى الستغراؽ الوظيفي ،ومدى اختمفو بيف فئات عينة الدراسة اإلدارييفواألطباء والفنييف.

منهج

در

:

 تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ المػ ػػنيج الوصػ ػػفي التحميمػ ػػي ،وش ػ ػممت عينػ ػػة الد ارسػ ػػة عمػ ػػى ( )400موظػ ػػؼ مػ ػػفالمػػوظفيف بػػالمراكز الطبيػػة بجامعػػة المنصػػورة ،تػػـ اسػػترداد منيػػا( )318اسػػتبانة بنسػػبة اسػػترداد
.%79.5
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 يوجػػد انخفػػاض فػػي مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي الم اركػػز الطبيػػة المتخصصػػة محػػؿ الد ارسػػةحيث كاف الوزف النسبي يتراوح بيف (.)%56 -%50
 وجود عمقة طردية ذات دللة إحصائية عند ) (0.05بيف العوامؿ الخاصة بجػودة حيػاة العمػؿوالستغراؽ الوظيفي.
 ل توجػد فػػروؽ ذات دللػة إحصػػائية عنػػد ) (0.05فػي متوسػػط السػػتغراؽ الػوظيفي ُيعػػزى لنػػوعالعمؿ.
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ثان اً -در ا
 .0در

جنب :
حا

( )yu, 2013بعنو ن" :در

ال لغرق وظ في د ر مو رد بشر فةي شةرك

كزو نوبل د انا في هند و ع ن".
" a Case Study of Employee Engagement in Akzonobel Corporate HR in India
and CHina".

:

هدف من در

 التعػػرؼ إلػػى مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي ،وعمقتػػو بممارسػػات إدارة المػػوارد البش ػرية فػػي شػػركةاكزو نوبؿ (ُ)akzonobelلمدىانات.
 التعرؼ إلى العوامؿ التي مف الممكف أف تسيـ في رفع الستغراؽ الوظيفي.منهج
-

در

:

ت ػػـ اس ػػتخداـ الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي ،وش ػػممت عين ػػة الد ارس ػػة المقابم ػػة الشخص ػػية ل ػػي ()18
موظؼ مف الموظفيف إدارة الموارد البشرية العامميف في الشركة.

أ م نلائج لي لوع
-

إ ها در

:

وجود عمقة طردية ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) (0.05بيف الستغراؽ الوظيفي
مف جية وبيف كؿ مف التغذية العكسية ،اختيار الموظؼ المناسب لمعمؿ في الوظيفة ،العمقة

مع الزممء ،التدريب والتطوير ،والرضا عف المدراء العمؿ مف جية أخرى.

 أف مستوى ممارسات إدارة الموارد البشرية والستغراؽ الوظيفي لدى الموظفيف كاف مرتفعاًبوزف نسبي عمى التوالي ( )%71.2و(.)%76

-

وجود فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) (0.05في متوسط الستغراؽ الوظيفي

والممارسات اإلدارية المطبقة مف وجية نظر أفراد العينة تُعزى لممستوى اإلداري (موظؼ،
مدير) لصالح المدراء.

 .6در
شركا

( )Chughtal, 2013بعنو ن " :دور ممار ا إد ر مو رد بشر ودورن عام ن في
ولعاو وأثر ا ع ى و لغرق".

ُ" Role of HR Practices in Turnover Intentions with the Mediating Effect of Employee
Engagement".

ا هدف من در

:
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 التعػػرؼ إلػػى العمقػػة بػػيف ممارسػػات إدارة الم ػوارد البش ػرية( :التػػدريب والتطػػوير ،التمكػػيف ،ىيكػػؿاألجور ،جودة حياة العمػؿ) مػف جيػة وبػيف السػتغراؽ الػوظيفي ودوراف المػوظفيف مػف جيػة فػي
الشركات التصالت في باكستاف.
 التعرؼ عمى التعرؼ إلى الوظيفي.منهج

در

:

 تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وشػػممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى ( )210موظػػؼ فػػي شػػركاتالتصالت بطريقة العينة العشوائية البسيطة تـ استرداد ( )105استبانة.
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وج ػػود عمق ػػة طردي ػػة ذات دلل ػػة إحصػ ػػائية ب ػػيف ممارس ػػات إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية والسػػػتغراؽالوظيفي لمعامميف.
 أف ممارسات الموارد البشرية تستطيع تفسير ما نسبتو ( )%89.9مف التغيرات التي تحػدث فػيمستوى النغماس الوظيفي لمعامميف.
 وأوصػػت الد ارسػػة عمػػى ضػػرورة فحػػص العمقػة بػػيف ممارسػػات إدارة المػوارد البشػرية والسػػتغراؽالوظيفي في دراسات مستقبمية أخرى.
 .4در ة ( )Alfes, et, al, 2013بعنةو ن " :عالاة بة ن إد ر مةو رد بشةر و ة وك و ةلغرق
موظف.
" The Link between Perceived Human Resource Management Practices, Engagement and
Employee Behaviour".

ا هةةةدف مةةةن در ةةة  :التعػػرؼ عمػػى العمقػػة بػػيف ممارسػػات إدارة الم ػوارد البش ػرية وبػػيف السػػتغراؽ
الوظيفي ودوراف الموظفيف مف جية في المممكة المتحدة ( بريطانيا ).
منهج

در

:

 تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وشػػممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى ( )297موظػػؼ فػػي شػػركاتقطاع الخدمات في المممكة المتحدة بطريقة العينة العشوائية.
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وج ػػود عمق ػػة طردي ػػة ذات دلل ػػة إحصػ ػػائية ب ػػيف ممارس ػػات إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية والسػػػتغراؽالوظيفي لمعامميف.
 وجود عمقة عكسية بيف ممارسات إدارة الموارد البشرية ودوراف العامميف.22
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 وأوصػػت الد ارسػػة عمػػى ضػػرورة فحػػص العمقػػة بػػيف ممارسػػات إدارة المػوارد البشػرية والسػػتغراؽالوظيفي في دراسات مستقبمية أخرى.
 .3در

( )Akpan, 2012بعنو ن" :إد ر مو رد و و لغرق وظ في ب ن أ ةالذ

جامعةا فةي

جنوب ن ج ر ا ".
" resource management and job involvement among university lecturers in south
south Nigeria".

:

هدف من در

 التعرؼ إلى مستوى الستغراؽ الوظيفي عند أساتذة الجامعات في جنوب نيجيريا. التع ػػرؼ إل ػػى العمق ػػة ب ػػيف إدارة المػ ػوارد (المالي ػػة والمادي ػػة) ،والس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي عن ػػد أس ػػاتذةالجامعات في جنوب نيجيريا.
منهج

:

در

 ت ػػـ اس ػػتخداـ الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي ،وش ػػممت عين ػػة الد ارس ػػة عم ػػى ( )578محاض ػػر م ػػفمحاضريف ( )3جامعات في جنوب نيجيريا تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية.
أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وجػ ػػود عمقػ ػػة طرديػ ػػة ذات دللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف مػ ػػدى ممارسػ ػػات الم ػ ػوارد (الماديػ ػػة والماديػ ػػة)والستغراؽ الوظيفي.
 أف مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي عنػػد أسػػاتذة الجامعػػات فػػي جنػػوب نيجيريػػا كػػاف متوسػػطاً بػػوزفنسبي . %582
 وأوصػػت الد ارسػػة بضػػرورة اعتمػػاد المسػؤوليف فػػي الجامعػػات عمػػى وظػػائؼ إدارة المػوارد البشػريةلتعزيز الستغراؽ الوظيفي عند أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات النيجيرية.
 .5در

( )Binti Isa, 2011بعنو ن " :عالاة بة ن ممار ةا إد ر مةو رد بشةر و و ةلغرق
حا في الشركات اإلنتاجية في ماليزيا.

وظ في – در

"The Relationship Between Human Resource Practices and Employee
Engagement a case Study in Nichias FGS SDN BHD".

هدف من در

:

 التعػػرؼ إلػػى العمقػػة بػػيف ممارسػػات إدارة الم ػوارد البش ػرية والسػػتغراؽ الػػوظيفي ،فػػي الشػػركاتاإلنتاجية في ماليزيا.
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منهج
-

اإلطارىالطامىللدرادظ

در

:

تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وشممت عينة الد ارسػة عمػى ( )360موظػؼ (رئػيس فػرؽ
عمؿ  ،وموظفيف إنتاج).

أ م نلائج لي لوع

إ ها در

:

 وج ػػود عمق ػػة طردي ػػة ذات دلل ػػة إحصػ ػػائية ب ػػيف ممارس ػػات إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية والسػػػتغراؽالوظيفي لمعامميف.
 أف ممارسػػات المػوارد البشػرية تسػػتطيع تفسػػير مػػا نسػػبتو ( )%40مػػف التغيػرات التػػي تحػػدث فػػيمستوى الستغراؽ الوظيفي لمعامميف.
وأوصػػت الد ارسػػة عمػػى ضػػرورة فحػػص العمقػػة بػػيف ممارسػػات إدارة الم ػوارد البش ػرية ،والسػػتغراؽ
الوظيفي في دراسات مستقبمية أخرى.

 1.2.4لع ق ع ى در ا

ابق و فجو بحث :

تعددت وظائؼ إدارة الموارد البشرية بتعدد أراء ال ُكتاب والباحريف عمى الرغـ مف اتفاقيـ عمى جػوىر

وظػػائؼ إدارة المػوارد البشػرية وأىميتيػػا ،حيػػث يبػػيف الباحػػث مػػف خػػمؿ الجػػدوؿ التػػالي أكرػػر وظػػائؼ
إدارة الموارد البشرية تك ار اًر في الدراسات العربية ،واألجنبية.
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بناء عمي الدراسات السابقة
المصدر :إعداد الباحث ً

-

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ شبو اتفػاؽ عمػى وظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية ،ويمكػف تشػبيو

وظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية بمجموعػػة متراكمػػة ،ومجمعػػة مػػف المعػػارؼ المختمفػػة ،حيػػث إف كػػؿ
فرد ينظر إلى جانب المعرفة الذي يدخؿ في دائرة اىتماماتو ،أي أف كؿ طرؼ سوؼ يكوف لديو
وجية نظػر مختمفػة فيمػا يتعمػؽ بوظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية ،ومػف رػـ فػإف الخػتمؼ يػأتي مػف
اخػتمؼ وجيػة نظػر ،واىتمامػات مسػتخدميو ،حيػث يتضػح لمباحػث مػف جػدوؿ السػابؽ أف أغمػب
الب ػػاحريف متفق ػػيف عم ػػى أف وظ ػػائؼ إدارة المػ ػوارد البشػػرية تنحص ػػر بش ػػكؿ أساس ػػي فػ ػي الوظ ػػائؼ
25
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التاليػػة( :تخطػػيط مسػػار العمػػؿ ،اسػػتقطاب واختيػػار المػػوظفيف ،التػػدريب والتطػػوير ،إدارة وتقيػػيـ
األداء ،المكافآت والحوافز ،إدارة العمقات بيف العامميف ،التمكيف ،وجودة حياة العمؿ) .
-

وعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف اتف ػػاؽ الب ػػاحريف ح ػػوؿ وظ ػػائؼ إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية إل أف ىن ػػاؾ فروقػ ػاً ب ػػيف
البػػاحريف عمػػى أىميػػة كػػؿ وظيفػػة مػػف الوظػػائؼ ،مػػع تأكيػػد ىػػذه الد ارسػػة عمػػى أف ىنػػاؾ وظػػائؼ
أخرى إلدارة الموارد البشرية ،حيث إف أغمب الدراسات السابقة كانت مركزة عمى وظيفية التدريب
والتنمية ،حيث تـ التطرؽ إلى ىذه الوظيفػة فػي  10د ارسػات سػابقة مػف أصػؿ  17د ارسػة سػابقة،
وىذا يشير إلى أىمية تمؾ الوظيفة مف وجيػة نظػر البػاحريف ،وىػذا مػا يتفػؽ بػو الباحػث لػذا سػيتـ
التركيػػز عمػػى ىػػذه الوظيفػػة ،كمػػا يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف وظيفػػة تخطػػيط مسػػار العمػػؿ،
ووظيفة إدارة وتقييـ األداء ،ووظيفة جودة حياة العمؿ ،وتـ التطرؽ إلييا فػي  5-4د ارسػات فقػط
مف أصؿ  17دراسة ،وىذا يشير إلى إىمػاؿ أو عػدـ إدراؾ أغمػب الد ارسػات السػابقة المدرجػة فػي
ىػػذه الد ارسػػة إلػػى أىميػػة تمػػؾ الوظػػائؼ مػػف الناحيػػة العمميػػة بالنسػػبة لممنظمػػة ولمموظػػؼ معػاً ،لػػذا
كاف ذلؾ دافعػاً لػدى الباحػث لختيػار تمػؾ الوظػائؼ ،وتناوليػا فػي ىػذه الد ارسػة ،وبيػاف مفيوميػا،
وأىميتيا ،وخطواتيا.

 أربتػت بعػػض الد ارسػات السػػابقة أف لوظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية أىميػةً كبيػرةً فػػي تحقيػؽ وتنميػػةالستغراؽ الوظيفي لدى العامميف ،حيث توصػمت د ارسػة (المغربػي )2004 ،وجػود عمقػة طرديػة

ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد  %5بػػيف العوامػػؿ الخاصػػة بجػػودة حيػػاة العمػػؿ والس ػتغراؽ الػػوظيفي،
وىذه النتيجة تؤكدىا كؿ مف دراسة ( )yu, 2013التي توصمت بوجػود عمقػة طرديػة ذات دللػة
إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دللػػة  0.05بػػيف السػػتغراؽ الػػوظيفي ،وبػػيف اختيػػار الموظػػؼ المناسػػب
لمعمؿ في الوظيفة ،العمقة مع الػزممء ،التػدريب والتطػوير ،والرضػا عػف المػدراء العمػؿ ،ود ارسػة
( )Chughtal, 2013وجػػود عمقػػة طرديػػة ذات دللػػة إحصػػائية بػػيف ممارسػػات إدارة الم ػوارد
البشرية والستغراؽ الوظيفي لمعامميف.
طبقاً لما سبؽ وبعد تحميؿ الدراسات السابقة خمص الباحث إلى تحديد أوجو التشابو والخػتمؼ بػيف
الدراسات السابقة ،والدراسة الحالية والفجوة البحرية بينيما كما يمي:
أووً -أوجه لشابه ب ن در ا

ابق و در

تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يمي:
 استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.26
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-

تتفؽ مع دراسات محور إدارة الموارد البشرية في أنيا تتناوؿ بعض وظائؼ إدارة الموارد

-

تتفؽ مع دراسات محور الستغراؽ الوظيفي في أف الستغراؽ الوظيفي في ىذه الدراسة سيكوف

-

تتشابو مع معظـ الدراسات السابقة في استخداـ نفس األساليب اإلحصائية المستخدمة ،وىي

-

البشرية.

ىو متغير تابع ،وىو كذلؾ في جميع الدراسات ذلؾ المحور.
معامؿ الرتباط واختبار  ،t- testوتحميؿ التبايف األحادي.

تتشابو مع أغمب الدراسات السابقة في طريقة قياس متغيرات الدراسة المستقمة والتابعة:

(وظائؼ إدارة الموارد البشرية ،والستغراؽ الوظيفي) حيث سيتـ قياسيا مف خمؿ تصميـ
استبانة معدة خصيصاً ليذا الغرض.

ثان اً -أوجه وخلالف ب ن در ا
-

ابق و در

حا :

تختمػػؼ عػػف جميػػع الد ارسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت موضػػوع العمقػػة بػػيف إدارة الم ػوارد البش ػرية،
والستغراؽ الوظيفي في أنيا ستجرى عمى البيئة الفمسطينية في مكاتب البريد العاممة في قطاع
غزة.

 تعتبػػر الد ارسػػة الوحيػػدة التػػي سػػتقاـ عمػػى مكاتػػب البريػػد فػػي قطػػاع غ ػزة ،والتػػي تتنػػاوؿ موضػػوعوظائؼ إدارة الموارد البشرية والستغراؽ الوظيفي لمعامميف في تمؾ المكاتب.
ثا ثاً-

فجو بحث

و جو نب

ضاف

لي لناو ها باحث في در

:

يمكف لمباحث تحديد الفجوة البحرية بيف الدراسات السابقة ،والدراسة الحالية ،وأىـ الجوانب اإلضػافية
التي سوؼ يتناوليا الباحث في دراستو وىي:
 من ح ث زمن إجرء ل ك در

:

حيػث إف جميػػع الد ارسػات السػػابقة قػػد أجريػت فػػي فتػرة تقػػع مػػا بػيف عػػامي (2004ـ2015-ـ) بينمػػا
الدراسة الحالية ستجرى في سنة 2016ـ).
 من ح ث هدف:
الكريػر مػف الد ارسػات السػابقة ىػػدفت لمتعػرؼ إمػا عمػى العمقػػة بػيف ممارسػات إدارة المػوارد البشػرية،
ومتغيػرات أخػػرى خػػمؼ السػػتغراؽ الػػوظيفي أو العمقػػة بػػيف السػػتغراؽ الػػوظيفي ،ومتغيػرات أخػػرى
بخمؼ ممارسات إدارة الموارد البشرية ،وحتى تمؾ الدراسات التػي ربطػت بػيف وظػائؼ إدارة المػوارد
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البشػ ػرية والس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي ل ػػـ تتنػ ػاوؿ بع ػػض أبع ػػاد الد ارس ػػة الحالي ػػة كوظيف ػػة تخط ػػيط المس ػػار
الوظيفي ،ووظيفة التدريب والتنمية ،ولكف الدراسة الحالية ستتناوؿ تمؾ الوظائؼ.
والشكؿ رقـ ( )1.1يوضح نقاط الفجوة البحرية بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية.
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لحد د فجو بحث من خالل نلائج در ا

ابق و در

حا :

ابق

فجو بحث

 -1تناولػػت الكريػػر مػػف الد ارسػػات السػػابقة

 -1قمػػة الد ارسػػات التػػي ربطػػت موضػػوع

 -1تي ػ ػ ػػدؼ لمتع ػ ػ ػػرؼ إل ػ ػ ػػى مس ػ ػ ػػتوى

البش ػ ػرية ،وربطتيػ ػػا بمتغي ػ ػرات عديػ ػػدة

موض ػ ػ ػ ػػوع الس ػ ػ ػ ػػتغراؽ ال ػ ػ ػ ػػوظيفي،
ٍ
خاصة في البيئة العربية.
وب

البشػ ػ ػ ػ ػ ػرية( :تخط ػ ػ ػ ػ ػػيط المس ػ ػ ػ ػ ػػار

در ا

موض ػ ػ ػ ػ ػػوع وظ ػ ػ ػ ػ ػػائؼ إدارة المػ ػ ػ ػ ػ ػوارد

مرػ ػ ػ ػؿ اللتػ ػ ػ ػزاـ التنظيم ػ ػ ػػي ،والرض ػ ػ ػػا
ال ػػوظيفي ،ومع ػػدؿ ال ػػدوراف الع ػػامميف،
ولكػػف القميػػؿ منيػػا ربػػط وظػػائؼ إدارة

الموارد البشرية بالستغراؽ الوظيفي.
 -2تتفؽ الكرير مف الدراسات عمى أىمية

وظػػائؼ إدارة المػوارد البشػرية لمػػا ليػػا

وظ ػػائؼ إدارة الم ػ ػوارد البشػ ػرية مػ ػػع

در

تطبيػ ػ ػ ػػؽ وظػ ػ ػ ػػائؼ إدارة الم ػ ػ ػ ػوارد

الػػوظيفي ،التػدريب والتنميػػة ،إدارة
وتقيػ ػ ػ ػ ػػيـ األداء ،جػ ػ ػ ػ ػػودة الحيػ ػ ػ ػ ػػاة

 -2ندرة الدراسات التي تناولت وظيفتػي

الوظيفيػ ػ ػػة) ف ػ ػ ػػي مكاتػ ػ ػػب البري ػ ػ ػػد

تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي والتػػدريب

والعاممة في قطاع غزة.

والتنمي ػ ػػة لمع ػ ػػامميف ،وأررىم ػ ػػا عم ػ ػػى

الستغراؽ الوظيفي.

حا

 -2تي ػ ػ ػػدؼ لمتع ػ ػ ػػرؼ إل ػ ػ ػػى مس ػ ػ ػػتوى
السػػتغراؽ الػػوظيفي لمعػػامميف فػػي

ػر ف ػ ػػي
م ػ ػػف عمق ػ ػػة قوي ػ ػػة ،وأر ػ ػ ّػر كبي ػ ػ اً
تحقيػػؽ الرضػػا الػػوظيفي ورفػػع اللت ػزاـ

مكاتب البريد.
 -3تيػػدؼ لمتعػػرؼ إلػػى العمقػػة بػػيف

التنظيمي والروح المعنوية لمعامميف.

وظ ػ ػ ػػائؼ إدارة المػ ػ ػ ػوارد البشػ ػ ػ ػرية

 -3أغم ػػب الد ارس ػػات الت ػػي رب ػػط موض ػػوع

والستغراؽ الوظيفي لمعػامميف فػي

الس ػ ػػتغراؽ ال ػ ػػوظيفي بوظػ ػ ػػائؼ إدارة

مكاتب البريد.

المػ ػ ػوارد البشػ ػ ػرية ل ػ ػػـ تتن ػ ػػاوؿ وظيف ػ ػػة

 -4تقػػديـ توصػػيات فػػي ضػػوء النتػػائج

التخطػ ػػيط لممسػ ػػار الػ ػػوظيفي ووظيفػ ػػة

التػػي سػػيتـ التوصػػؿ إلييػػا ،تيػػدؼ

التدريب والتنمية.

إلػ ػػي زيػ ػػادة السػ ػػتغراؽ الػ ػػوظيفي

لمعامميف في مكاتب البريد.



شكل( )0.0وضح نقاط فجو بحث :
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 1.3در

و لطالع :

خػػمؿ عمػػؿ الباحػػث فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة  ،لحػػظ أف مكاتػػب البريػػد تواجػػوُ

المشػػكمت نتيجػػة ضػػعؼ فػػي وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البشػرية ،ممػػا يػػؤرر عمػػى مسػػتوى السػػتغراؽ
بعػػض ُ
ِ
لألدبيات السػابقة
الوظيفي لدى الموظفيف في مكاتب البريد ،واعتمادًا عمى ما تـ استخمصو مف مراجع

حوؿ موضوعي وظائؼ إدارة الموارد البشرية ،والستغراؽ الوظيفي ،اتضح وجود ضعؼ واضح في ٍ
كؿ

مػػف مس ػػتوى تطبي ػػؽ وظ ػػائؼ إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية ،ومس ػػتوى الس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي ل ػػدى الم ػػوظفيف ف ػػي
مكاتػ ػػب البريػ ػػد العاممػ ػػة فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة ،ويتضػ ػػح ذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػمؿ المؤش ػ ػرات اإلحصػ ػػائية ،والد ارسػ ػػة
ِ
(مشػكمة البحػػثُ ،مجتمػػع البحػث ،تكػػويف الفػػروض،
السػتطمعية التػػي أج ارىػا الباحػػث لتحديػػد كػمً مػػفُ :
ِ
لمبحث) ،وقد اعتمدت ىذه الدراسة الستطمعية عمى مرحمتيف أساسيتيف ىما:
لمتغيرات األساسية
وا ُ

مرح

مكلب :

و ى -در

تـ في ىذه المرحمػة التعػرؼ إلػى واقػع مكاتػب البريػد العاممػة فػي قطػاع غػزة مػف حيػث عػددىا ،وعػدد
العامميف فييا ،وأماكف تواجدىا ،والخدمات التي تقدميا لمجميور.
جدول ( :)0.2عدد عام ن في

د ر عام

بر د و مكالب بر د

رام

ب ان

عدد موظف ن

-1

مكتب بريد الشجاعية

8

مكتب بريد النصيرات

6

مكتب بريد الشاطئ

1

مكتب بريد بيت حانوف

4

مكتب بريد بيت لىيا

4

مكتب بريد بني سييم

4

مكتب بريد جباليا المعسكر

8

مكتب بريد عمر المختار

10

مكتب بريد دير البمح

7

مكتب بريد خاف يونس

11

مكتب بريد رفح

10

اإلدارة العامة لمبريد غزة (المركزية)
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

جما ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

105
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يتضح مف الجػدوؿ السػابؽ أف عػدد مكاتػب البريػد العاممػة فػي قطػاع غػزة بمػغ ( )12مكتػب بريػد مػف
بيني ػػا اإلدارة العام ػػة لمبري ػػد ،يعمم ػػوف بي ػػا ( )105موظ ػػؼ م ػػا ب ػػيف م ػػدير ورؤس ػػاء أقس ػػاـ وش ػػعب،
وموظفيف عادييف (حراس ،إداري ،محاسبيف  ،)...كما يتضح أف أكبػر عػدد مػف المػوظفيف كػاف فػي
اإلدارة العامة لمبريد بغزة ،حيث كاف عدد العامميف بيذه اإلدارة ( )32موظؼ.

مرح

مدن :

ثان  -در

 -0و لبان :
قاـ الباحث بإعداد استبانة تحتوي مجموعة مف األسػئمة التػي تيػدؼ إلػى معرفػة واقػع العمػؿ
لوظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية الموجيػػة لمعػامميف فػػي مكاتػب البريػػد ،وتػـ توزيعيػا عمػى عينػػة حجميػػا
( )30مفردة مف العامميف بمكاتب البريد التالية( :اإلدارة العامة لمبريد ،مكتب بريد ديػر الػبمح ،مكتػب
بريد خاف يونس ،مكتب بريد رفػح) ،وقػد روعػي فػي ىػذه العينػة أف تكػوف ممرمػة لجميػع العػامميف فػي
مكاتػػب البريػػد ،وذلػػؾ التعػػرؼ إلػػى مسػػتوى تطبيػػؽ وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية فػػي تمػػؾ المكاتػػب،
والتعرؼ إلى أىـ العوامؿ المؤررة بيػا ،باإلضػافة التعػرؼ إلػى مسػتوى السػتغراؽ لػدى المػوظفيف فػي
تمػػؾ المكاتػػب ،والجػػدوؿ رقػػـ ( )1.3.2يوضػػح بيػػاف بمفػػردات عينػػة الد ارسػػة السػػتطمعية التػػي تػػـ
توزيع عمييـ استبانة الدراسة الستطمعية.
جدول ( :)0.3ب ان بمفرد
ب ةةةةةةةةةةةةةةةان

رام

عن

و لطالع

در

مد ر

رئ س ا م

موظف

عدد

-1

اإلدارة العامة لمبريد

1

2

7

10

-2

مكتب بريد دير البمح

1

1

3

5

-3

مكتب بريد خاف يونس

1

2

5

8

-4

مكتب بريد محافظة رفح

1

2

4

7

جما ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

3

3

05

41
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ويوضػػح الجػػدوؿ السػػابؽ بيػػاف بمفػ ِ
ػردات عينػػة الد ارسػػة السػتطمعية التػػي تػػـ اختيارىػػا مػػف أجػػؿ
التعرؼ إلى ظواىر المشكمة حيث اختار الباحث مفردات العينػة السػتطمعية بش ٍ
ائي بػدوف
ػكؿ عشػو ٍ
ترتيػػب مسػػبؽ ،وقػػاـ الباحػػث بتحميػ ِػؿ ق ػوائـ الستقصػػاء المسػػترجعة بالكامػ ِػؿ ،والجػػدوؿ التػػالي يوضػػح
خصائص العينة الستطمعية التي تـ توزيع الستبانة الستطمعية عمييـ.
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جدول ( :)0.4خعائص ع ن و لطالع :

م

ب ان

عدد

عمر

مؤ ل ع مي

-1

مدير

2

 40سنة 50 -سنة

ماجستير

2

 40سنة 50 -سنة

بكالوريوس

-2

رئيس قسـ

1

 45سنة

ماجستير

6

 38سنة –  50سنة

بكالوريوس

-3

موظؼ

2

27سنة –  35سنة

ماجستير

12

 22سنة –  45سنة

بكالوريوس

5

 22سنة –  45سنة

رانوية عامة

جما ي

41

معدر :وزر ولعاو ولكنو وج ا مع وما .

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف عينػػة الد ارسػػة السػػتطمعية ممرمػةً لجميػػع المسػػتويات العمريػػة ،وأيضػاً
لجميػػع المػػؤىمت العمميػػة ،حيػػث كانػػت أعمػػار أفػراد العينػػة السػػتطمعية تتػراوح مػػا بػػيف  22سػػنة –
 50س ػػنة ،وأيضػ ػاً العين ػػة الس ػػتطمعية تحت ػػوي عم ػػى جمي ػػع الم ػػؤىمت العمميػ ػة م ػػف رانوي ػػة عام ػػة
وبك ػػالوريوس وماجس ػػتير ،وى ػػذا يش ػػير إل ػػى أف أفػ ػراد العين ػػة الس ػػتطمعية ممرم ػػة لجمي ػػع المس ػػتويات
التعميمية.


هدف من و لبان :

التعػػرؼ المبػػدئي عمػػى مسػػتوى تطبيػػؽ وظػػائؼ إدارة المػوارد البشػرية مػػف وجيػػة نظػػر العػػامميف فييػػا،
ومستوى الستغراؽ الوظيفي لدى العامميف في مكاتب البريد.
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اإلطارىالطامىللدرادظ

نلائج و لبان :

جدول ( :)0.5ملو ط ح ابي إلجابا
م
أووً
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
ثان اً
1

ع ن و لطالع ع ها ووزنها ن بي:
ملو ط ح ابي

فقر
فقر

و لغرق وظ في

يحقؽ لي عممي أكبر إشباع في حياتي.

2.55

51

2.8

56

2.6

52

يشغمني التفكير في وظيفيتي حتى بعد انتياء وقت العمؿ.

2.75

55

معظـ اىتماماتي مركزة حوؿ وظيفتي.

3.45

69

امتمؾ روابط قوية جدا بوظيفتي وأرى أنو مف الصعب جداً كسرىا

2.75

55

3.25

65

إنني شديد التمسؾ بالدقة في أداء عممي إلى درجة كبيرة.

2.45

49

أحب أ تستوعب وظيفتي معظـ وقتي.

2.6

52

أنني أجد متعة حقيقية في أدائي لعممي.

2.3

46

يبدو لي كؿ يوـ عمؿ في وظيفتي كأنو ينتيي سريعاً.

2.8

56

2.5

50

2.5

50

2.72

54

ملو ط ح ابي

وزن ن بي%

2

40

يعد اىتمامي بوظيفتي واستغراقي في أداء مياميػا مػف أىػـ األشػياء
التي أعطييا األولوية.
معظػػـ األشػػياء اليامػػة التػػي تحػػدث لػػي تنػػدمج فػػي وظيفتػػي الحاليػػة
بشكؿ أو آخر.

معظػ ػػـ األىػ ػػداؼ الشخصػ ػػية فػ ػػي حيػ ػػاتي مرتبطػ ػػة وموجيػ ػػة نحػ ػػو

وظيفتي

أشعر بالستقرار النفسي عندما أتعامؿ مع رئيسي.

أشػػعر أنن ػػي أسػػترمر معظ ػػـ قػػدراتي العمميػػة وخبرتػػي الوظيفيػػة فػػي

العمؿ.

درج

ال لغرق وظ في.

ك

فقر وظائف إد ر مو رد بشر
تسػػعى إدارة المؤسسػػة إلػػي تحسػػيف أداء العػػامميف مػػف خػػمؿ التعمػػيـ
والتدريب المستمر.
تق ػػوـ إدارة المؤسس ػػة لتنميػ ػػة ج ػػودة الحيػػػاة الوظيفيػ ػػة لمع ػػامميف فػ ػػي

2

المؤسسة.

3

تقوـ اإلدارة بعممية تقييـ أداء العامميف بشكؿ دوري.
تيتـ اإلدارة بمشاركة العامميف فييػا لمتخطػيط لمسػارىـ الػوظيفي مػع

4

وزن ن بي%

الوحدات المختصة في المؤسسة.
درج

ك

وظائف د ر مو رد بشر

المصدر :مف إعداد الباحث.
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2.5

50

2.2

44

2.1

42

2.2
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من جدول
-

ابق لب ن نلائج لا :

بمغ مستوى الستغراؽ الوظيفي لدى أفراد العينة الستطمعية  %54وىذا يعتبر مستوى متدني
كحد ما.

 أف الفقرة رقـ ( )10مف فقرات الستغراؽ الوظيفي والتي تنص عمى أنني أجد متعػة حقيقيػة فػيأدائي لعممي  ،والفقرة رقـ ( ،)8والتي تنص عمى إنني شديد التمسؾ بالدقة فػي أداء عممػي إلػي
درجػة كبيػرة كانػػت أقػؿ الفقػرات مػػف حيػث الػوزف النسػػبي ،والػذي بمػغ عمػػى التػوالي نسػػبة ،%46
 ،%49وىذا يعني أف معظـ الموظفيف ل يجدوف متعة في أداء عمميـ وأيضاً ل يػؤدوف عمميػـ
بالدقة المطموبة.
 بمػػغ الػػوزف النسػػبي لمفق ػرة رقػػـ ( )1مػػف فق ػرات وظػػائؼ ادارة الم ػوارد البش ػرية والتػػي تػػنص عمػػيتسعى إدارة المؤسسة إلي تحسيف أداء العامميف مف خمؿ التعميـ والتدريب المستمر بمغ %40
وى ػػذا يشػ ػػير إلػ ػػى قمػ ػػة اىتمػػػاـ إدارة المؤسسػ ػػة بعمميػػػة التعم ػػيـ والت ػػدريب المس ػػتمر لتحسػػػيف أداء
العامميف فييا.
 بمغ الوزف النسبي لمفقرة رقـ ( )2مف فقرات وظائؼ ادارة ادارة الموارد البشػرية والتػي تػنص عمػىتقوـ إدارة المؤسسة بتنمية جودة الحياة الوظيفية لمعامميف في المؤسسة بمغ  ،%50وىػذا يشػير
إلي ضعؼ الىتماـ بجودة الحياة الوظيفية في المؤسسة.
 بمػػغ الػػوزف النسػػبي لمفق ػرة رقػػـ ( )3مػػف فق ػرات وظػػائؼ ادارة الم ػوارد البش ػرية والتػػي تػػنص عمػػىتقػػوـ اإلدارة بعمميػة تقيػػيـ أداء العػػامميف بشػػكؿ دوري بمػػغ  ،%44وىػػذا يػػدؿ عمػػى قمػػة الىتمػػاـ
بتقييـ وتطوير أداء العامميف بالمؤسسة.
 بمػػغ الػػوزف النسػػبي لمفق ػرة رقػػـ ( )4مػػف فق ػرات وظػػائؼ ادارة الم ػوارد البش ػرية والتػػي تػػنص عمػػىتيػػتـ اإلدارة بمشػػاركة العػػامميف فييػػا لمتخطػػيط لمسػػارىـ الػػوظيفي مػػع الوحػػدات المختصػػة فػػي
المؤسسة بمغ  ،%42وىذا يعتبر مؤشر عمى قمة معرفة العامميف لمسػارىـ الػوظيفي ،وانخفػاض
الىتماـ بوظيفة تخطيط المسار الوظيفي.
ٍ
بشكؿ عػاـ كػاف منخفضػاً ،حيػث إف
 مما سبؽ يتضح أف مستوى تطبيؽ وظائؼ الموارد البشريةالػوزف النسػػبي لفقػرات وظػػائؼ إدارة المػوارد البشػرية كػػاف يتػراوح بػػيف  %50 -%40وىػػذا يعتبػػر
مستوى ضعيؼ ،قد يكوف مف العوامؿ التي تؤرر عمى مستوى السػتغراؽ الػوظيفي لمعػامميف فػي
مكاتب البريد.
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 مقابال

شخع :

قػػاـ الباحػػث بػػإجر ِ
ػاع غ ػزة ،وذلػػؾ
اء مقػػابمت مػػع عػػدد مػػف المسػػئوليف والعػػامميف بمكاتػػب البريػػد بقطػ ِ

لموقوؼ عمى بعض الظواىر التي تعظـ مف م ِ
ِ
شكمة الدراسة وتعززىػا ،وجػاء إطػار المقػابمت مكونػاً
ُ
مف رمرة محاور أساسية وىي:
محور

ول-

معهم مقابال

شخاص ذ ن أجر

شخع :

أجرى الباحػث مجموعػة مػف المقػابمت مػع عػدد مػف المسػؤوليف والمػدراء فػي اإلدارة العامػة لمبريػد
ومكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة ،والجدوؿ التالي يوضح وظيفة ومكاف عمؿ مف أجريت معيـ
المقابمت والغرض منيا:
جدول ( :)0.6مقابال
م

شخص ذي لم مقاب له

در

مكان

و لطالع
لار خ مقاب

غرض من مقابال

 -1مدير دائرة الخدمات البريدية

غزة

2016-2-3ـ

 -2مدير مكتب بريد

دير البمح

2016-2-2ـ

التعرؼ إلى واقع إدارة

 -3مدير مكتب بريد

خاف يونس

2016-2-1ـ

الموارد البشرية

 -4مدير مكتب بريد

رفح

2016-2-1ـ

والستغراؽ الوظيفي

 -5مدير مكتب بريد

غزة -الشجاعية

2016-2-3ـ

المصدر -مف إعداد الباحث

محور ثاني  -أ م جو نب لي لناو ها باحث خالل مقابال :
جاءت أىـ النقػاط التػي تناوليػا الباحػث خػمؿ مجموعػة مػف المقػابمت مػع عػدد مػف المسػئوليف
بمكاتب البريد المذكورة سابقاً عمى النحو التالي:
 مدى المعرفة بأىداؼ ،وأىمية وظائؼ إدارة الموارد البشرية. الصعوبات التي تواجو عمؿ إدارة الموارد البشرية. السبؿ التي مف خمليا يمكف تنمية مستوى الستغراؽ الوظيفي ،وزيادة فعاليتو. أىـ الصعوبات التي قد تؤرر عمى مستوى الستغراؽ الوظيفي.محور ثا ث -نلائج لي لوعل إ ها باحث من خالل مع ومةا و ب انةا و ارء مبدئ ة
لي حعل ع ها باحث من مقابال :
 قمة المعرفة بأىداؼ وأىمية وظائؼ إدارة الموارد البشرية .
35

اإلطارىالطامىللدرادظ

الغصلىاألولى
اإلطارىالطامىللدرادظ

 قمة الىتماـ بالتدريب المستمر لمموظفيف العامميف.
 نقص اإلمكانيات المزمة لعممية تدريب وتنمية الموظفيف في مكاتب البريد.
 ضعؼ التغذية العكسية ،والتقييـ المستمر ألداء العامميف في مكاتب البريد.
 تدني الحوافز المادية ،والمعنوية المشجعة لمعامميف في مكاتب البريد.
 قمة األمواؿ المزمة في عميمة تطوير وتعميـ العامميف.
 قمة الىتماـ بعممية التخطيط المستمر لممسار الوظيفي لمعامميف.
 قمة الىتماـ بتحسيف جودة الحياة الوظيفية لمعامميف.
 ضعؼ في معرفة بأىمية الستغراؽ الوظيفي لمعامميف وسبؿ تنميتو.

 1.4مشك

در

:

أشػػارت العديػػد مػػف األبحػػاث والد ارسػػات إل ػى أف السػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي منظمػػات األعمػػاؿ
ينعكس عمى أداء العامميف ،والتزاميـ التنظيمي ،كد ارسػة ( )Emami, 2012التػي كػاف مػف نتائجيػا
وجود عمقة طردية بيف اللتػزاـ التنظيمػي ،والسػتغراؽ الػوظيفي ،ود ارسػة (المنطػاوي )2007 ،التػي
توصمت إلي وجود عمقة بيف الستغراؽ الوظيفي ،والقدرة عمى البتكار والمنافسة ،وأيضاً تبػيف مػف
خػمؿ الد ارسػة السػػتطمعية التػي أج ارىػػا الباحػث عمػى ( )30موظػػؼ مػف مػػوظفي مكاتػب البريػػد أف
نسػػبة مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي لػػدييـ كانػػت ( ،)%54وىػػي نسػػبة منخفضػػة ،وأيض ػاً بمػػغ مسػػتوى
تطبيػػؽ وظػػائؼ الم ػوارد البشػرية بشػػكؿ عػػاـ كػػاف منخفض ػاً ،حيػػث إف الػػوزف النسػػبي لفقػرات وظػػائؼ
إدارة الم ػوارد البش ػرية كػػاف يت ػراوح بػػيف ( ،)%50 -%40وىػػذا يعتبػػر مسػػتوى ضػػعيؼ ،وبالتػػالي قػػد
يكوف مف العوامؿ التي تؤرر عمى مستوى الستغراؽ الوظيفي لمعامميف في مكاتب البريد.
وانطمق ػاً مػػف األىميػػة المت ازيػػدة لػػدور إدارة الم ػوارد البش ػرية ووظائفيػػا فػػي م اركػػز البريػػد ،ولمػػا
تواجيػػو ىػػذه الم اركػػز مػػف تحػػديات ،وسػػعييا لمعمػػؿ عمػػى رضػػا العمػػمء والعمػػؿ عمػػى رفػػع مسػػتوى
العامميف وزيادة رضاىـ وزيادة مستوي أدائيـ مف أجؿ خدمة المجتمع المحيط بيا ،اسػتدعى ضػرورة
الىتمػػاـ بالسػػتغراؽ والػػذي يكػػوف نابعػاً مػػف خػػمؿ اسػػتخداـ وتطبيػػؽ لوظػػائؼ إدارة المػوارد البشػرية،
والتػػي يكػػوف فػػي العػػادة مصػػدرىا العنصػػر البشػػري ،وبالتػػالي تحػػاوؿ الد ارسػػة التعػػرؼ عمػػي عمقػػة
وظػػائؼ إدارة المػوارد البشػرية بتحقيػػؽ السػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غػزة
مف خمؿ السؤاؿ الرئيس التالي:
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ل ناك عالا ب ن وظائف إد ر مو رد بشر ولحق ق و لغرق ةوظ في فةي مكالةب بر ةد
عام في اطاع غز ؟
ويتفرع مف السؤاؿ السابؽ مجموعة مف التساؤلت:

 -1ما مستوى وظائؼ إدارة الموارد البشرية في( :تخطيط المسار الوظيفي ،إدارة وتقييـ األداء،
التدريب والتطوير ،جودة الحياة الوظيفية) في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة؟

 -2ما مستوى تحقيؽ الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة؟

 -3ما طبيعة العمقة بيف وظائؼ إدارة الموارد البشرية ،وتحقيؽ الستغراؽ الوظيفي في مكاتب
البريد العاممة في قطاع غزة؟

 -4ىؿ يوجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف متوسط التقديرات حوؿ
واقع وظائؼ إدارة الموارد البشرية في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تُعزى لمتغيرات:
(النوع ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخبرة ،المستوى الوظيفي)؟
 -5ىؿ يوجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف متوسط التقديرات حوؿ
مستوى تحقيؽ الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تعزى لمتغيرات

(النوع ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخبرة ،المستوى الوظيفي)؟

 1.5فرض ا وملغ ر
أ  .فرض ا
فرض

در
رئ

در

:

 :وتتمرؿ فرضيات الدراسة كالتالي:
و ى" :و لوجد عالا ذ

وظائف إد ر مو رد بشر

دو

إحعائ

عند م لوى ( )α≤0.05ب ن دور

وم لوى و لغرق وظ في في مكالب بر د عام

في اطاع

غزة  .ويتفرع مف ىذه الفرضية مجموعة مف الفرضيات الفرعية التالية:
 -1ل توجد عمقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف تخطيط المسار
الوظيفي ،وبيف مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة .

 -2ل توجد عمقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف إدارة وتقييـ األداء ،وبيف
مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة .

 -3ل توجد عمقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف التدريب والتطوير
لمعامميف ،وبيف مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة .

 -4ل توجد عمقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف جودة الحياة الوظيفية،
وبيف مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة .
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ثان  :ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤0.05بيف

رئ

متوسط تقديرات حوؿ دور وظائؼ إدارة الموارد البشرية في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة

تُعزى لمتغيرات النوع ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخبرة ،المستوى الوظيفي .
ثا ث " :ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف متوسط
فرض رئ
تقديرات حوؿ مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تُعزى لمتغيرات

النوع ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخبرة ،المستوى الوظيفي .

ب -ملغ ر

در :

في ضوء فرضيات الدراسة يمكف تحديد المتغيرات الرئيسة لمدراسة كما ىو موضح في الشكؿ
رقـ ( )10.1إلى متغيرات مستقمة ومتغير تابع ومتغيرات ديموغرافية وذلؾ عمى النحو التالي:

 -0ملغ ر م لقل :وظائؼ إدارة الموارد البشرية ،وتتكوف مف األبعاد التالية:
 تخطيط المسار الوظيفي. إدارة وتقييـ األداء. -التدريب والتنمية.

 -جودة الحياة الوظيفية.

 -6ملغ ر لابع :الستغراؽ الوظيفي.

د موغرف  :وتتمرؿ في النوع الجتماعي (ذكور ،إناث) ،العمر ،المؤىؿ

 -4ملغ ر

العممي ،عدد سنوات الخبرة ،المستوى الوظيفي.

والشكؿ التالي يوضح عمقة متغيرات الدراسة مع بعضيا البعض.
ملغ ر م لقل

وظائف إد ر مو رد بشر

ملغ ر لابع

 -1لخط ط م ار وظ في.
 -2إد ر ولق م

و لغرق وظ في

دء

 -3لدر ب و لنم .
 -4جود

حا

وظ ف

ملغ ر

د موغرف

نوع ،عمر ،مؤ ل ع مي ،عدد نو
وظ في

شكل( )0.6وضح نموذج وملغ ر

معدر :إعد د باحث باوعلماد ع ى در ا

ابق
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:

 1.6أ د ف در

 -1التعػػرؼ إلػػى مسػػتوى وظػػائؼ إدارة المػوارد البشػرية فػػي (تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي ،إدارة وتقيػػيـ
األداء ،التدريب والتطوير ،جودة الحياة الوظيفية) في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة.
 -2الكشؼ عف مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة.
 -3بياف طبيعة العمقة بيف وظائؼ إدارة الموارد البشػرية ،وتحقيػؽ السػتغراؽ الػوظيفي فػي مكاتػب
البريد العاممة في قطاع غزة.
 -4التعػػرؼ إلػػى واقػػع وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية ،وأىميتيػػا فػػي تنميػػة السػػتغراؽ الػػوظيفي لػػدى
العامميف في مكاتب البريد بقطاع غزة.
 -5الكشؼ عف الفروؽ لممتغيرات الديمغرافية لوظائؼ إدارة الموارد البشرية والستغراؽ الوظيفي.
 -6تقػديـ مجموعػة مػف التوصػيات فػي ضػوء نتػائج الد ارسػة ،والتػي تفيػد القػائميف عمػى إدارة مكاتػػب
البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة فػػي زيػػادة تطبيػػؽ وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية لتحسػػيف وتنميػػة
الستغراؽ الوظيفي لمعامميف.

در

 1.7أ م

:

تستمد الدراسة أىميتيا مف خمؿ موضوعيا العممي ،وكذلؾ مف مجاؿ تطبيقيا عمميا ،ويمكف
إيضاح ذلؾ مف خمؿ ما يمي:
-0

م

نظر :

 تس ػػاعد الد ارس ػػة ف ػػي التع ػػرؼ إل ػػى ال ػػدور ال ػػذي تق ػػوـ ب ػػو وظ ػػائؼ إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية م ػػف:(تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي ،إدارة وتقيػػيـ األداء ،التػػدريب والتنميػػة ،جػػودة الحيػػاة الوظيفيػػة) فػػي
التأرير عمى الستغراؽ الوظيفي لمعامميف بمكاتب البريد بقطاع غزة.
 يعػػد موضػػوع وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية ،والسػػتغراؽ الػػوظيفي مػػف المواضػػيع الحديرػػة فػػيالعص ػػر الحػ ػالي ،ل ػػذا يمك ػػف أف تسػ ػيـ الد ارس ػػة ف ػػي إم ػػداد المكتب ػػة العربي ػػة عمومػ ػاً ،والمكتب ػػة
الفمسػػطينية خصوص ػاً بالمعػػارؼ حػػوؿ وظػػائؼ الم ػوارد البش ػرية والسػػتغراؽ الػػوظيفي ،إل أف
الدراسات ،واألبحاث العربية التػي كتبػت فػي موضػوع السػتغراؽ الػوظيفي قميمػة جػداً ومحػدودة

في -حدود عمػـ الباحػث -وبخاص ٍػة فػي المكتبػة الفمسػطينية ،لػذا يعتبػر ىػذا البحػث األوؿ فػي
فمسطيف.
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المساىمة في تحديد أفضؿ الممارسات أو الوظائؼ اإلدارية إلدارة الموارد البشرية التي يمكػف

-

العتماد عمييا في تنمية الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد في قطاع غزة .
م

.0

لطب ق :

 لفت انتباه مكاتب البريد في غزة إلى أىمية وظائؼ الموارد البشرية ،والستغراؽ الوظيفي.-

مساعدة مكاتب البريد لمستفادة مف نتائج البحث والعمؿ عمى تطبيقيا في أداءىا.

-

مساعدة مكاتػب البريػد عمػى تحقيػؽ الميػزة التنافسػية مػع المؤسسػات التػي تعمػؿ بػنفس المجػاؿ
مف خمؿ تطبيؽ وظائؼ الموارد البشرية والقدرة عمى الحتفاظ بالعػامميف مػف خػمؿ الىتمػاـ
برضا العامميف.

 1.8حدود در

:

-

حدود مكان  :اقتصرت ىذه الدراسة عمى مكاتب البريد العاممة بقطاع غزة فقط.

-

حةةةدود بشةةةر  :تشػػمؿ الد ارسػػة جميػػع العػػامميف فػػي اإلدارة العامػػة لمبريػػد بػػو ازرة التصػػالت
وتكنولوجيا المعمومات والبالغ عددىـ ( )105موظؼ.

-

1.9

حدود زمن  :تقتصر الدراسة عمى الفترة الزمنية مف سنة (2015ـ) حتى (2016ـ).

كل در

:

تتكوٌ اندزاست يٍ خًستُفصولُزئيستُ،عهىُأٌُتمسىُانفصولُعهىُانُحوُانتبني:
انفصم األول ُ-اإلطبز انعبو نهدزاستُ:ويشتًمُهراُانفصمُعهىُيبُيهي:
 ُيمديتُاندزاست. اندزاسبثُانسببمتُوانفجوةُانبحثيت. اندزاستُاالستطالعيت. ُيشكككهتُاندزاسككتُوأهًيتأككبُوأهككدافأبُوفسضككيبثُاندزاسككتُ،ويُأجيككتُوأسككهوةُاندزاسككتُ،و ككدو ُاندزاستُ،وهيكمُاندزاست.
أمةا فعةل ثةةاني  -اإلطػار المفػاىيمي لوظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية ،والسػتغراؽ الػوظيفي ،وأرػػر
وظائؼ الموارد البشرية في تحقيؽ الستغراؽ الوظيفي.
ف مةةةا لنةةةاول فعةةةل ثا ةةةث  -منيجي ػػة الد ارس ػػة :ويتن ػػاوؿ ى ػػذا الفص ػػؿ منيجي ػػة الد ارس ػػة الت ػػي ت ػػـ
اسػتخداميا ،وأسػموب البحػػث ،وأسػاليب جمػع البيانػػات ومجتمػع الد ارسػة وعينػػة الد ارسػة ،وأداة الد ارسػػة
وصدؽ وربات الستبانة ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة.
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في ح ن فعل ربع  -المعالجػات اإلحصػائية لمسػتبيانات وتحميػؿ البيانػات التػي تػـ جمعيػا عػف
طريؽ قوائـ الستقصاء المختمفة وتحميؿ فقرات تمؾ القوائـ باإلضافة إلى اختبار صحة الفروض.
و وضح فعل خامس  -النتائج والتوصيات مع تقديـ مقترحات في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة
وأخي اًر المراجع وممحؽ الدراسة.
والشكؿ التالي رقـ ( )1.3يوضح ىيكؿ الدراسة:
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ

عنو ن در

:

عالا وظائف إد ر مو رد بشر باو لغرق وظ في:
(د ر

لطب ق

ع ى مكالب بر د في اطاع غز ).

فعل

طار عام در

ول -

فعل ثاني:

طار نظري و لكون من أربع نقاط و ي:

أووً -وظائف إد ر مو رد بشر .

ثان اً -و لغرق وظ في.

ثا ثاً -عالا ب ن وظائف إد ر مو رد بشر و و لغرق وظ في.

ربعاً -نبذ عن مكالب بر د.
فعل ثا ث-
طر ق

و جرء

 1.10خالع

شكل رام ( )0.4ىيكؿ الدراسة
فعل ربع-
فعل خامس-

(جرد بواسطة الباحث)
لح ل ُ ب انا
نلائج ولوع ا

و خلبار فرض ا
در

در

وخط

لنف ذ لوع ا

 0.00خالع .
قاـ الباحث في ىذا الفصؿ باستعراض العديد مف الدراسات السابقة التػي تناولػت موضػوعي وظػائؼ
الموارد البشرية والستغراؽ الوظيفي ،سواء كانت مجتمعة أو منفردة ،رـ في ضػوء تمػؾ الد ارسػات تػـ
تحديد مشكمة الدراسة والتي تمرمت في بالتسػاؤؿ الػرئيس التػالي :ىػؿ ىنػاؾ عمقػة بػيف وظػائؼ إدارة
المػػوارد البش ػرية ،وتحقيػػؽ السػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،كمػػا ت ػػـ
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ص ػػياغة أس ػػئمة وفرض ػػيات الد ارس ػػة ،كم ػػا ق ػػاـ الباح ػػث باس ػػتعراض أى ػػداؼ وأىمي ػػة الد ارس ػػة الحالي ػػة
وحدودىا ،واجراء دراسة استطمعية بيدؼ التعرؼ عمى واقع مكاتب البريد العاممة بقطػاع غػزة ،مػف
حيث نوع واىمية الخدمات التي تقدميا لمجميور ،وعدد مكاتبيا المنتشرة في جميع انحاء محافظػات
قطاع غزة ،وعدد العامميف فييا ،واختتـ الباحث ىذا الفصؿ بعرض ىيكمية الد ارسػة والتػي تػـ اللتػزاـ
بيا مف أجؿ إعداد الدراسة.
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اإلطارىالمغاهوميىلوظائفى
إدارةىالمواردىالبذروظى
واالدتعراقىالوظوغي

 2الفصل الثبني

اإلطبر املفبهيمي لىظبئف إدارة املىارد
البشزيت واالستغزاق الىظيفي

 6.0لمه د.

 6.6وظائف إد ر مو رد بشر .
 6.4و لغرق وظ في.

 6.4عالا إد ر مو رد بشر باو لغرق وظ في.
 6.1نبذ مخلعر عن مكالب بر د عام في اطاع غز .
 6.2خالع .
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 2.1لمه د:

إدارةىالمواردىالبذروظى

واالدتعراقىالوظوغيرة الم ػوارد البش ػرية إلػػى جميػػع الممارسػػات واألعمػػاؿ المتخصصػػة فػػي كافػػة
تشػػير وطػػائؼ إدا
المنظمات ،والتي تتعمؽ بتوفير العامميف المناسبيف لتمؾ المنظمػات ،والعمػؿ عمػى تنميػتيـ وتطػويرىـ
لرف ػ ػػع كف ػ ػػاءاتيـ العممي ػ ػػة والعممي ػ ػػة ،وذل ػ ػػؾ ألداء األعم ػ ػػاؿ والمي ػ ػػاـ الموكم ػ ػػة لي ػ ػػـ بكف ػ ػػاءة وفعالي ػ ػػة.
حيث تمرؿ وظائؼ إدارة الموارد البشرية التوجو الحديث لممؤسسات المعاصرة ،مما أدى إلى ضرورة
الىتماـ بالمورد البشري ،وتؤكد أدبيات الفكر اإلداري ،أف النظرة إلي المورد البشري يجب أف يعتبر
أصمً استراتيجياً ويعد ش ػ ػريكاً أساسياً ف ػػي استػ ػراتيجيات المؤسسة ،فالمورد البشري وفي ظػؿ اقتصػاد
تحكمػػو المعرفػػة وعػػالـ تحركػػو التطػػورات اليائمػػة وتسػػيره الديناميكيػػة المتسػػارعة ،ويوجيػػو شػػعار أف
البقػػاء لألقػػوى والقػػوة تكمػػف فػػي التميػػز ،الػػذي لػػف يكػػوف دوف م ػوارد بش ػرية ذات كفػػاءات وميػػارات و
معارؼ تمكنيا مف التسيير الجيد والفعاؿ لباقي موارد المؤسسة (سبرينة.)1 :2015 ،
و رى باحث :أف حب الموظؼ لعممػو مػف األمػور التػي تسػاىـ وتسػاعد العػامميف عمػى تنميػة
وتطػػوير عمميػػـ ،وبالتػػالي يػػنعكس ذلػػؾ عمػػى مسػػتوى اإلنتاجيػػة لممنظمػػة وعمػػى القػػدرة التنافسػػية ليػػا،
فالستغراؽ الوظيفي يعبر بشكؿ عاـ عف مدى أىمية الوظيفة في حيػاة العػامميف ،ومػدى اسػتعدادىـ
لمحفاظ عمػى تمػؾ الوظيفػة وبػذؿ أقصػى الجيػود لموفػاء بمتطمباتيػا ،لػذ يقػع عمػى عػاتؽ وظػائؼ إدارة
الموارد البشرية العمؿ عمى زيادة وتنمية الستغراؽ الػوظيفي لمعػامميف ،وبالتػالي سػيتـ تنػاوؿ وظػائؼ
إدارة المػوارد البشػرية وعمقتيػػا بالسػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي ىػػذا الفصػؿ ،مػػف حيػػث التعػػرؼ إلػػى بعػػض
وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية مػػف حيػػث مفيوميػػا وأىميتيػػا وأىػػدافيا بشػػيء مػػف اإليجػػاز ،باإلضػػافة
لمتطرؽ لموضوع الستغراؽ الوظيفي بجميع مكوناتػو ،وأيضػاً التعػرؼ إلػى دور إدارة المػوارد البشػرية
في تنمية الستغراؽ الوظيفي.

 2.2وظائف إد ر مو رد بشر :
تعد إدارة المػوارد البشػرية مػف اإلدارات األساسػية والرئيسػة فػي المنظمػات ،والتػي يكػوف عمميػا
مركز ومنصب عمى جميع الموارد البشرية التي تعمؿ في المنظمة منذ تعيينيا وحتى انتياء خػدمتيا
وعمميا فييا ،حيث تيػتـ إدارة المػوارد البشػرية فػي اختيػار وتعيػيف العػامميف التػي يتػوافر بيػـ الشػروط
والمتطمبات الوظيفية ،وبعػد ذلػؾ يػتـ العمػؿ باسػتمرار عمػى رفػع كفػاءة العػامميف ،وتنميػتيـ وتطػويرىـ
بما يتمءـ مع التغيرات والتطورات التي تحتاج إلييا تمؾ الوظيفة ،وذلؾ يتـ مف خػمؿ وظػائؼ إدارة
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الم ػوارد البش ػرية مرػػؿ التػػدريب والتنميػػة ،وتخطػػيط المسػػار الػػوظيفي ليػػـ ،وتقيػػيـ أدائيػػـ والعمػػؿ عمػػى
إدارةىالمواردىالبذروظى

الدتعراقىالوظوغيػرؽ لموضػػوع وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية بجميػػع مكوناتيػػا عمػػى النحػػو
تنميػػة أوادائيػػـ وسػػيتـ التطػ
التالي:

 2.2.1مفهوم إد ر مو رد بشر :

تعػػددت وتنوعػػت المفػػاىيـ والتعريفػػات التػػي قػػدميا الكتػػاب والبػػاحروف حػػوؿ مفيػػوـ إدارة المػوارد

البشػ ػرية ،وذل ػػؾ لخ ػػتمؼ وجي ػػة النظ ػػر الت ػػي ي ػػتـ النظ ػػر إليي ػػا إلدارة المػ ػوارد البشػ ػرية ،فع ػ ّػرؼ

 )157: 2011) Tan,Nasurdinإدارة الم ػوارد البش ػرية عمػػى أنيػػا ممارسػػات محػػددة وسياسػػات

رسمية وفمسفات تيدؼ إلى جذب ،وتطوير ،وتحفيز ،والحتفاظ بػالموظفيف لضػماف ،واسػتمرار سػير
عمميػ ػػـ بفعاليػ ػػة خػ ػػمؿ حيػ ػػاة المنظمػ ػػة ،ويشػ ػػير  )10 :2000( Minbaevaعمػ ػػى أنيػ ػػا مجموعػ ػػة
الممارسات اإلدارية المستعممة مف قبؿ إدارة الموارد البشرية مػف أجػؿ تحسػيف نتػائج المنظمػة ،وذكػر
 )1 :2009( Purcell and boxallأف إدارة الموارد البشرية ىي اإلدارة التي تعكس كؿ األنشطة
المتعمقة في إدارة عمقات العامميف في الشركة ،ويرى عقيمػي ( )14 :2005عمػى أنيػا إدارة ووظيفػة
أساسػػية فػػي المنظمػػات تعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ السػػتخداـ األمرػػؿ لمم ػوارد البش ػرية التػػي تعمػػؿ فييػػا ،مػػف
خ ػػمؿ اس ػػتراتجية تش ػػمؿ عم ػػى مجموع ػػة م ػػف السياس ػػات ،والممارس ػػات المتع ػػددة بش ػػكؿ يتواف ػػؽ ى ػػذا
الس ػػتخداـ م ػػع اس ػػتراتجية المنظم ػػة ورس ػػالتيا ،ويس ػػيـ ف ػػي تحقيقي ػػا ،بينم ػػا ي ػػرى جعيج ػػع وبراىيم ػػي
( )3 :2011بأنيػػا مجموعػػة الميػػاـ المرتبطػػة بالحصػػوؿ عمػػى األف ػراد وتػػدريبيـ وتطػػويرىـ وحفػػزىـ
وتنظ ػػيميـ والمحافظ ػػة عم ػػييـ ويش ػػير ديس ػػمر ( )34 :2003أف إدارة المػ ػوارد البشػػرية ى ػػي مجموع ػػة
الممارسات والسياسات المطموبة لتنفيذ مختمؼ األنشطة المتعمقة بالنواحي البشػرية التػي تحتػاج إلييػا
اإلدارة لممارسػة وظائفيػػا عمػى أكمػػؿ وجػػو ،وبالتػالي يتضػػح مػف التعريفػػات السػػابقة عػدـ وجػػود اتفػػاؽ
فػػي تعري ػػؼ وظ ػػائؼ إدارة المػ ػوارد البش ػرية ،إو أن باحةةةث يتف ػػؽ م ػػع ديس ػػمر ( ، )34 :2003ألن ػػو
يعتبر أشمؿ وأوسع وأقرب إلى الواقع وأنو يتضمف النقاط التالية:
اء أكانػت الماديػة
 أنيا إدارة أساسية وميمة في المنظمة تعمػؿ عمػى اسػتغمؿ األمرػؿ لممػوارد سػو ًأـ البشرية.

 مجموعة مف السياسات والممارسات المتعددة. -توافؽ السياسات والممارسات مع أىداؼ المنظمة ورسالتيا.
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لذلؾ رى باحث :أنو يمكػف تعريػؼ إدارة المػوارد البشػرية عمػى أنيػا ىػي الممارسػات والسػتراتجيات
إدارةىالمواردىالبذروظى

المنظمػات ،والتػي تسػعى إلػػى المحافظػة عمػى العػامميف والعمػؿ عمػى رفػع الػػروح
واالدتعراقىالوظوغي
اإلداريػة المتبعػة فػي
المعنوي ػػة ،وتحقي ػػؽ الرض ػػا ال ػػوظيفي وزي ػػادة الدافعي ػػة لمعم ػػؿ ل ػػدييـ م ػػف أج ػػؿ تحس ػػيف أداء المنظم ػػة
وتحقيؽ أىدافيا عمى أكمؿ وجو.

 2.2.2أ م

إد ر مو رد بشر :

تعد إدارة الموارد البشرية مف اإلدارات الميمة في المنظمة ،والتي تسعى دائماً لتطػوير العنصػر

البشػػري بيػػا وتنميػػة قد ارت ػو لتتناسػػب مػػع الميػػاـ واألعمػػاؿ الموكمػػو لػػو ،حيػػث تؤكػػد جميػػع الد ارسػػات
العممية عمػى أىميػة العنصػر البشػري ،وأىميػة الغايػات التػي تتعمػؽ بتػوفيره واسػتخدامو والحفػاظ عميػو
وتطويره ،ومف ىنا يمكف توضيح أىمية إدارة الموارد البشرية ،وذلؾ لعمقتيػا المباشػرة بالعػامميف كمػا
يمي(شتات:)131 :2003 ،
 أف إدارة الموارد البشرية تتعامؿ مع المورد الوحيد الذي ل يمكف تقميده مف قبؿ المنافسيف. تعتبػػر إدارة المػوارد البشػرية أحػػد عناصػػر اإلنتػػاج األساسػػية ،كمػػا أنيػػا ليػػا دور كبيػػر فػػي تنميػػةوتطوير أداء العامميف في المنظمة.
 تعتبػػر إدارة المػوارد البشػرية مركػػز جػػذب ميػػـ فػػي المنظمػػة ،حيػػث إنيػػا ىػػي التػػي تحػػدد وتختػػارالموارد البشرية المزمة لممنظمة.
كما يرى زايد ( )51: 2003أف األىمية الحقيقية إلدارة الموارد البشرية في أنيا تسيـ فيما يمي:
 -0ز اد ربح ة

منظمة  :وذلػؾ مػف خػمؿ تحميػؿ ،وحػؿ المشػاكؿ مػف وجيػة نظػر التوجػو بػالربح

وليس مجرد التوجو بالخدمة ،وأيضاً مف خمؿ تحميؿ التكمفة ،والعائػد بالنسػبة لألمػور المرتبطػة
بنشػػاط إدارة المػوارد البشػرية مرػػؿ اإلنتاجيػػة واألجػػور ،والحػوافز ،والتعيػػيف ،والتػػدريب ،ومعػػدلت
الغياب وترؾ الخدمة ،ويتـ أيضاً زيادة الربحية مف خمؿ إعػداد مقترحػات لحػؿ مشػاكؿ العمالػة
في المنظمة ،وتدريب الموارد البشرية مع التأكيد عمى أىمية البعػد السػتراتيجي لممػوارد البشػرية
في تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
 -6ز ةةةاد

فعا ةةة

لنظ م ةةة

منظمةةة  :مػػف خػػمؿ المسػػاىمة فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ السػػتراتجية

لممنظمػػة ،والقػػدرة عمػػى اسػػتقطاب العمالػػة القػػادرة ،والراغبػػة فػػي األداء ،وتعظػػيـ السػػتفادة مػػف
الميػارات والقػػدرات البشػرية المتاحػػة ،وزيػادة درجػػة رضػػا العػػامميف والمسػاىمة فػػي تحقيػػؽ ذاتيػػـ،
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وخمػؽ منػاخ عمػؿ صػحي والحفػاظ عميػو ،وزيػادة فعاليػة التصػاؿ بػيف العػامميف ،وتطبيػؽ أسػػس

إدارةىالمواردىالبذروظى

أخمقية ،وحؿ الصراعات التي تنشأ بيف العامميف.
ومبادئ عمؿ
واالدتعراقىالوظوغي

ويذكر كشواي ( )13: 2006أف مف أىمية إدارة الموارد البشرية ما يمي:
 توجي ػػو النص ػػح بخص ػػوص الكيفي ػػة الت ػػي ينبغ ػػي أف ي ػػتـ م ػػف خملي ػػا تنفي ػػذ األنش ػػطة واجػ ػراءاتالعمؿ.
 التخطيط وتوجيػو النصػح بخصػوص عػدد ومسػتويات ،وأنػواع الوظػائؼ المطموبػة فػي المؤسسػةحتى تتمكف مف تحقيؽ أىدافيا بشكؿ فعاؿ.
 تصميـ الوظائؼ عمى أساس الواجبات والمسئوليات باإلضافة إلى خطوط سير التقارير والػدوراإلشرافي.
 إدارة وتوجيو النصح بخصوص عممية الختيار ،وذلؾ لضماف أف يكػوف لػدى المرشػحيف الػذيفيتـ انتقاؤىـ الميارات والمعرفة والخبػرة الضػرورية التػي تمكػنيـ مػف تنفيػذ الميػاـ المطموبػة مػنيـ
بالمستوى المطموب.
 تصميـ وتشغيؿ بػرامج تدريبيػة لضػماف أف المػوظفيف لػدييـ المػنيج والمعرفػة والميػارات المزمػةلمقياـ بمسئولياتيـ بكفاءة.
 توجيو النصح بخصوص أمور التظممات والمسائؿ التأديبية. توجيو النصح بخصوص تغير فريؽ العمؿ وادارة الفريؽ. توجيػػو النصػػح بخصػػوص أكرػػر الوسػػائؿ فاعميػػة لمتواصػػؿ مػػع المػػوظفيف واشػراكيـ فػػي عمميػػاتصنع القرار في المؤسسة.

 2.2.3أ د ف إد ر مو رد بشر :

تسػػعى إدارة الم ػوارد البش ػرية فػػي جميػػع المنظمػػات لتحقيػػؽ العديػػد مػػف األىػػداؼ ،وذلػػؾ مػػف خػػمؿ
تركيزىػػا عمػػى العنصػػر البشػػري فػػي المنظمػػة ،والعمػػؿ عمػػى تنميػػة وتطػػوير كفاءتػػو العمميػػة والعمميػػة،

ويمكف تحديد األىداؼ األساسية إلدارة الموارد البشرية كما يراىا (عقيمي:)29 :2005 ،
 -1لحق ق كفا

نلاج  :وذلؾ مف خمؿ دمج الموارد البشرية مع الموارد الماديػة التػي تممكيػا

المنظمػػة لتحقيػػؽ السػػتخداـ األمرػػؿ ليػػذه المػوارد مجتمعػػة التػػي تسػػمى بالمػػدخمت عمػػى اعتبػػار
أف المػػورد البشػػري ،ىػػو الػػذي يسػػتخدـ تمػػؾ المػػدخمت ووفق ػاً لمسػػتوى أدائػػو وكفاءتػػو ،ويتوقػػؼ
كفاءة وفعالية ىذا الستخداـ الػذي ينػتج عنػو مخرجػات (سػمع وخػدمات) بالكميػات والمواصػفات
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اإلطارىالمغاهوميىلوظائفى

المطموبػػة وبأقػػؿ تكمفػػة ،لػػذا يػػأتي ىنػػا دور إدارة الم ػوارد البش ػرية بجعػػؿ العنصػػر البشػػري بػػأعمى

إدارةىالمواردىالبذروظى

خمؿ التدريب والتطوير وتحفيزه ،وتعزز الرضا الوظيفي والولء لممنظمة.
كفاءة ممكنة مف
واالدتعراقىالوظوغي

 -2لحق ةةق فاع ةةة فةةي

د ء لنظ مةةةي :حيػػث إف الكفػػاءة اإلنتاجيػػة لوحػػدىا ل تكفػػي لتحقيػػؽ

النجػػاح والمنافسػػة والبقػػاء لممنظمػػة ،فتحقيػػؽ مخرجػػات بكفػػاءة عاليػػة مػػف خػػمؿ اسػػتخداـ كفػػؤ
لممدخمت يجب أف يكوف بمستوى ع ٍ
ػاؿ مػف الجػودة ولتحقيػؽ الرضػا لػدى عمػمء المنظمػة ،أي
يجػػب أف تمبػػي المخرجػػات المقدمػػة لمزبػػائف احتياجػػاتيـ ورغبػػاتيـ وتوقعػػاتيـ ومعػػاممتيـ معاممػػة
حسنة ،فالمنتج والخدمة الجيدة ليس مف وجية نظر المنظمة ،بؿ مف وجية نظر الزبػوف ،وىػذا
يبػػرر دور إدارة الم ػوارد البش ػرية بقياميػػا بحمػػمت تػػدريب وتوعيػػة لمم ػوارد البش ػرية حػػوؿ مسػػألة
الجػػودة ورضػػا الزب ػائف مسػػألة فػػي غايػػة األىميػػة ،حيػػث إف تحقيػػؽ رضػػا الزبػػوف واسػػعادىـ ىػػي
مسؤولية كؿ مف يعمؿ في المنظمة.
ويشير عبد الوىاب ( )6 :2006أف مف مياـ وأىداؼ إدارة الموارد البشرية تحقيؽ ما يمي:
 بناء قو عام  :ويػتـ ذلػؾ مػف خػمؿ التخطػيط السػتراتيجي لمعمالػة والسػتقطاب والختيػاروالتعييف.
 لطو ر ه كل وظ في في منظم  :ويتـ ذلؾ مف خمؿ تصميـ الوظائؼ ،وتكريؼ الستفادةمف ميارات العامميف.
 -لنم

ولطو ر عام ن :ويتـ ذلؾ مف خمؿ تنويع وتطوير ميارات العػامميف ،وتطػوير المسػار

الوظيفي.
 لحف ز عام ن :ويتـ ذلؾ مف خمؿ دراسة دوافع العامميف ،واألجور والمكافآت ،ونظـ الحػوافزوالمزايا.
 -ع ة ان

قةةو عام ة  :ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػمؿ تػػوفير ب ػرامج األمػػف والسػػممة ،والرعايػػة الصػػحية

والطبية والنفسية ،وتوفير خدمات لمعامميف.
 ملابع ة لقةةدم عةةام ن :ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػمؿ تقػػويـ األداء ومتابعػػة المسػػار الػػوظيفي ،وخطػػطالتقاعد.
ويرى ديمسر(  ،2003ص ) 34أف ممارسػات إدارة المػوارد البشػرية ىػي ممارسػات ميمػة ومطموبػة
لتنفيػػذ مختمػػؼ األنشػػط المتعمقػػة بػػالنواحي البش ػرية التػػي تحتػػاج إلييػػا اإلدارة لممارسػػة وظائفيػػا عمػػى
أكمؿ وجو.
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لؤثر ع ى عم
 2.2.4عو مل لي
إدارةىالمواردىالبذروظى

إد ر مو رد بشر :

ػى عممي ػػة إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية وت ػػؤرر عم ػػى إنتاجي ػػة الع ػػامميف ،والت ػػي م ػػف
ىن ػػاؾ عوام ػػؿ ت ػػؤرر عم ػ
واالدتعراقىالوظوغي

الضروري عمى المدراء النتباه ليا ولممارستيا وىي (:)Robbins, Coulter, 2012, p: 313
-

اتخاذ الق اررات الممركزية.

-

تحديد البرامج التدريبية المزمة لتطوير المعارؼ والميارات والقدرات الخاصة بالعامميف.

-

إنشاء فرؽ عمؿ مدارة ذاتياً.

-

وضع مياـ عمؿ تتسـ بالمرونة.

-

تواصؿ مفتوح بيف العامميف والمدراء.

-

منح مكافآت وحوافز عمى أساس األداء.

-

اتباع سياسة إشراؾ الموظفيف في صنع الق اررات وبخاصة الق اررات التي تخصيـ.

-

زيادة وصوؿ الموظؼ لممعمومات.

 2.2.5وفلرضا

د ر مو رد بشر :

ا

تقوـ إدارة الموارد البشرية عمى عدة افتراضات أساسية وىي كما يمي (زايد:)46 :2003 ،
 -1إد ر مو رد بشر إد ر موجه با د ء :حيث إنيا تركز عمى األداء أكرر مف تأكيدىا عمى
حف ػظ السػػجمت وكتابػػة اإلجػػازات ،حيػػث إف التركيػػز األساسػػي ليػػا ىػػو تعظػػيـ السػػتفادة م ػف
الموارد البشرية بما يحقؽ أىداؼ المنظمة والعامميف.
 -2إد ر مو رد بشر لركز ع ى عنعةر بشةري :تعطػي إدارة المػوارد البشػرية اىتمامػاً خاصػاً
باألفراد ،وقد يصؿ الحد إلى إعطاء اىتماماً شخصياً لكؿ فرد داخؿ المنظمة ،وذلػؾ مػف خػمؿ
تصميـ البػرامج والخػدمات التػي تفػي باحتياجػات العػامميف ،وىػذا يعمػؿ عمػى زيػادة درجػة انتمػاء
العامميف لممنظمة ومف رـ زيادة إنتاجيتيـ.
 -3إد ر مةةو رد بشةةر

هةةا طةةابع عةةا مي :حيػػث ممارسػػات ووظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية ليػػا

طػػابع عػػالمي ،فالبشػػر جميع ػاً ليػػـ نفػػس ا مػػاؿ والطموحػػات حتػػى إف اختمفػػت م ػواقعيـ ،ولػػذلؾ
فإف العديد مف ممارسات إدارة الموارد البشرية ل تعكس مجرد ممارسات محمية بقدر مػا تعكػس
ممارسات عالمية ،وتزداد أىمية ىذا الفتراض في ظؿ ظػروؼ العمػؿ الجديػدة التػي تؤكػد عمػى
العولمة والسوؽ المفتوح.
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 -4إد ر مو رد بشر ذ
إدارةىالمواردىالبذروظى
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لوجه م لقب ي :حيث إف اليدؼ األساسي مف إدارة الموارد البشػرية

واالدتعراقىالوظوغيمػػة عمػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا المسػػتقبمية ،ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ فػػإف التكامػػؿ بػػيف
ىػػو زيػػادة قػػدرة المنظ

الخطط السػتراتيجية لممنظمػة ،وادارة مواردىػا البشػرية أصػبح ضػرورة ممحػة لمنظمػات األعمػاؿ
الحديرة.

 2.2.6لعن ف وظائف إد ر مو رد بشر :

إف تعدد وظائؼ إدارة الموارد البشرية أدى إلى قياـ الكتاب والباحريف عمػى تصػنيفيا إلػى عػدة

تصنيفات ،حيث صنؼ  )2005, P.11( Minbaevaإلي ما يمي:
-

لخط ط لنظ مي :مرؿ تحميؿ العمؿ ،وتصميـ العمؿ ،وممارسات العمؿ.
لقطاب و خل ار موظف ن :مرؿ وضع اختبار التوظيؼ ،واجراءات التوظيؼ والتعييف.
لةةةدر ب و لطةةةو ر و لع ةةة م :مر ػػؿ ت ػػدريب وتوجي ػػو الم ػػوظفيف الج ػػدد ،تط ػػوير المين ػػة ،تط ػػوير
ميارات أداء العمؿ ،تطوير اإلدارة والمدير التنفيذي.

 -إد ر ولق ةةة م

د ء :مرػػؿ إج ػراء تقيػػيـ األداء الرسػػمي المنػػتظـ ،وتشػػكيؿ وبنػػاء مصػػادر تقي ػػيـ

األداء.
 إد ر مكافآ  :مرؿ استخداـ المكافآت لتحفيز ،ودفع الموظفيف لتحسػيف األداء ،وتقيػيـ المنػافعوالخدمات لنظاـ المكافآت.
 إد ر شؤون موظف ن( :تخطيط مسار العمػؿ) مرػؿ نقػؿ المػوظفيف ،وتػرقيتيـ وفقػاً لمسػتحقاؽاإلداري.
 -إد ر عالاةةةا

عةةةام ن :ونشػػاطاتيـ مر ػؿ تبػػادؿ المعمومػػات ،وحػػؿ المشػػاكؿ وأخػػذ آرائيػػـ فػػي

إجراءات العمؿ.
 مشاركة العامميف في التخطيط واتخاذ الق اررات (التمكيف). جودة حياة العمؿ.ويمكف تصنيؼ وظائؼ إدارة الموارد البشرية إلي خمسة مجموعػات ،وذلػؾ عمػى النحػو التػالي( :أبػو
شريعة.)14 :2014 ،
مجموعة خاصة بعممية التوظيؼ مرؿ (الستقطاب والختيار).
مجموعة خاصة بالتنمية والتطوير مرؿ (التدريب ،والتقييـ).
مجموعة خاصة بوظائؼ التعويضات والحوافز مرؿ (الرواتب والحوافز).
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مجموعة خاصة باألمف والصحة العمالية.
إدارةىالمواردىالبذروظى

بالعمقات العمالية مرؿ إدارة العمقات بيف العامميف.
مجموعة خاصة
واالدتعراقىالوظوغي
والشكؿ التالي يوضح تمؾ التصنيفات.

شكل ( :)6.0وظائف إد ر مو رد بشر
معدر( :أبو شر ع .)03 :6103 ،

و ركز باحث فػي د ارسػتو الحاليػة عمػى أربعػة أبعػاد أساسػية لوظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية تناوليػا
عمى النحو التالي:
أووً -مفهوم لخط ط م ار وظ في:

يقص ػػد بالمس ػػار ال ػػوظيفي بأن ػػو الطري ػػؽ ال ػػذي يس ػػمكو الموظ ػػؼ ب ػػيف الوظ ػػائؼ ف ػػي المنظم ػػة،

وتسػػاعده اإلدارة لموصػػوؿ إلػػي م اركػػز وظيفيػػة أفضػػؿ خػػمؿ حياتػػو الوظيفيػػة فػػي المنظمػػة (السػػالـ،
 ،)226 :2009ويمك ػػف تعريف ػػو أيضػ ػاً بأن ػػو عب ػػارة ع ػػف المس ػػمؾ ال ػػذي يوض ػػح مجموع ػػة الوظ ػػائؼ
المتتالية التي يشغميا الفرد خمؿ عمره الوظيفي ،وذلؾ إما عمودياً بالترقية أو أفقياً عف طريؽ النقػؿ
الوظيفي (سيميا.)4 :2015 ،
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أما بالنسبة لوظيفة تخطيط المسار الوظيفي فيو عممية تنظيمية تقوـ مف خمليا إدارة الموارد

إدارةىالمواردىالبذروظى

العاممة بالمنظمة ،وخط سػير حياتيػا الوظيفيػة فييػا منػذ تعيينيػا ،وحتػى سػاعة
البشرية برسـ األطر
واالدتعراقىالوظوغي
بموغي ػػا س ػػف التقاع ػػد (عقيم ػػي ،)547 :2005 ،ويع ػػرؼ طبي ػػؿ ( )13 :2013عم ػػى أن ػػو مجموع ػػة
األنشػطة الرسػػمية والمنظمػػة المشػتركة بػػيف الموظػػؼ واإلدارة ،إلعػػداد الموظػؼ لم ارحػػؿ سػػير وظيفػػي
متص ػػاعدة ،وتحدي ػػد المي ػػارات المطموب ػػة م ػػف تعم ػػـ ،وت ػػدريب ،وارش ػػاد ،لمتوفي ػػؽ ب ػػيف أى ػػداؼ الف ػػرد
والمنظمة في الوقت نفسو.
و رى باحث :أف تخطػيط المسػار الػوظيفي ىػو عبػارة عػف رسػـ التػدرج والم ارحػؿ الوظيفيػة لمعػامميف
مف بداية تعينيـ ،وحتى بموغيـ سف التقاعد ،ووضع الشروط والمعايير المطموبة في كؿ مستوى مف
مستويات التدرج الوظيفي.
 -0أ م

لخط ط م ار وظ في:

ىناؾ أىمية كبيرة لتخطيط المسار الوظيفي منيا ما يمي (عقيمي:)547 :2005 ،
 يعتبر تخطيط المسارات الوظيفية التنظيمية ،وما توفره مف فرص لمترقية والتقدـ الوظيفي وسيمةمحفػ ػزة تس ػػتخدـ م ػػف أج ػػؿ تحقي ػػؽ طموح ػػات المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي العم ػػؿ بوج ػػو ع ػػاـ ،ف ػػالجميع
سيسػػعى لمعمػػؿ بجػػد ،ونشػػاط ليحصػػؿ عمػػى الترقيػػات نحػػو األعمػػى فػػي المسػػارات التػػي تتيحيػػا
المنظمة ليـ ،وىذا سينعكس عمى بشكؿ إيجابي عمى أداء الموظؼ والمنظمة ككؿ.
 يعػػد تخطػػيط المسػػارات الوظيفيػػة ومػػا تػػوفره مػػف رؤيػػة واضػػحة لممسػػتقبؿ الػػوظيفي ،والعمػػؿ فػػيالمنظمػػة أداة اسػػتقطابية لجػػذب الم ػوارد البش ػرية الجديػػدة لمعمػػؿ فػػي المنظمػػة ،وبخاصػػة حممػػة
المػػؤىمت العمميػػة وأصػػحاب الخبػرة الكبيػرة ،حيػػث تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي يػػوفر التعػػرؼ إلػػى
فرص التقدـ المستقبمي في الوظيفة ،وىذا يعتبر أداة استقطاب فعالة ليـ.
 يعػػد تخطػػيط المسػػارات الوظيفيػػة ،ومػػا تػػوفره مػػف آفػػاؽ مفتوحػػة لكتسػػاب الميػػارات وأداء أعمػػاؿمستقبمية متنوعة أماـ الموارد البشرية ،أداة تساعد عمى تحقيؽ الرضا الوظيفي والولء والنتماء
لممنظمة مما يساعد بشكؿ فعمػي فػي تخفػيض معػدؿ دوراف العمػؿ فييػا ،وعػدـ تسػرب الكفػاءات
إلى منظمة أخرى ،ألنيا تحقؽ ليا الطموحات الوظيفية التي تنشدىا.
 -تمرؿ مسارات الخدمة الوظيفية قاعدة يقوـ عمييا رسـ استراتيجية التدريب والتنمية في المنظمة.
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اإلطارىالمغاهوميىلوظائفى

 -6م ئو

منظم في إد ر لطو ر وظ في:

إدارةىالمواردىالبذروظى

المنظمػػة التعػػرؼ إلػػى الكفػػاءات الطموحػػة مػػف المػػوظفيف ،والتخطػػيط لتقػػدميـ
واالدتعراقىالوظوغي
يقػػع عمػػى عػػاتؽ

ونموىـ الوظيفي ،ويتـ ذلؾ مف خمؿ وسائؿ عديدة منيا( :السالـ.)230 :2009 ،
 إناطػة األعمػاؿ الميمػة ،والمتحديػػة لألفػراد :حيػث إف األفػراد الػذي تعطػى ليػػـ فػي بدايػة حيػػاتيـالمينيػػة أعمػػالً ميمػػة ،وتتطمػػب لميػػارات عاليػػة سػػوؼ يبػػدؤوف فػػي عمميػػـ ويسػػتمروف بنجػػاح
متواصؿ في مراحؿ التطور الوظيفي المحقة.
 تزويػػد الموظػػؼ بم ػا يريػػده مػػف معمومػػات الخاصػػة بالميػػارات المطموبػػة لمتطػػور إلػػى المسػػتوياتالعميا.
 استخداـ الختبارات لكتشاؼ الموىوبيف :حيث في ىذه الوسيمة يتـ اكتشػاؼ المواىػب ومػف رػـوضع خطط النمو الوظيفي التي تخصيـ مستقبمً.
 عقد جمسات اإلرشاد والنصػح والتوجيػو :حيػث مػف خػمؿ تمػؾ الجمسػات يمكػف معرفػة واكتشػاؼاألفػراد الطمػػوحيف والموىػوبيف ،وتقػػديـ النصػػح والمسػاعدة فػػي توضػػيح أىػداؼ األفػراد وتطويرىػػا
وتحديد تصوراتيـ عف مينتيـ وطموحاتيـ لمسنوات القادمة.
 -4مرحل لخط ط م ار

وظ ف :

يػػرى جػػورج شػػتاينز ( )George steinerأف تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي يرتكػػز عمػػى خطػوات
التالية (وادي ،ماضي.)798 :2007،
 تقييـ وتحديد الوضع الحالي لألفراد والمنظمة. تحميؿ الفرص المتاحة والبيئة المحيطة بيا. تحديد األىداؼ طويمة األمد. تطوير واختيار الستراتجيات الممئمة إلنجاز األىداؼ المرسومة. تحديد نشاطات الميمات والخطوات المزمة لتنفيذ الستراتجيات.-

وض ػػع جػػػدوؿ زمن ػػي وموضػػػوعي يػ ػربط بػػػيف النش ػػاطات واإلمكانػ ػػات واألفػ ػراد لموصػػػوؿ إلػػػى
األىداؼ المرسومة.

ثان اً :مفهوم إد ر

د ء:

إف إدارة األداء يػػتـ تصػػميميا لمػربط بػػيف أىػػداؼ المؤسسػػة ،وأىػػداؼ الفػػرد بطريقػػة يمكػػف مػػف خمليػػا
ضػػماف أف يػػتـ توحيػػد أىػػداؼ الفػػرد وأىػػداؼ المؤسسػػة قػػدر المسػػتطاع (كشػواي ،)91 :2006 ،كمػػا
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تعرؼ عمى أنيا عممية منظمة لتحسيف األداء التنظيمي مف خمؿ تطػوير أداء األفػراد والفػرؽ ،وىػي
إدارةىالمواردىالبذروظى

نتائج أفضؿ مف المنظمة والفرؽ واألفراد مف خمؿ فيـ وادارة األداء في إطار
وسيمة لمحصوؿ عمى
واالدتعراقىالوظوغي
متفؽ عميو مف األىداؼ المخطط ليا ومعايير ومتطمبات الكفاءة ( ،)Armstrong, 2006: 2وتُعد
إدارة وتقي ػػيـ األداء أني ػػا نظ ػػاـ رس ػػمي تص ػػممو إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي المنظم ػػة ،ويش ػػتمؿ عم ػػى
مجموعة مف األسس والقواعد العممية واإلجراءات ،وفقا ليا تتـ عممية تقيػيـ أداء المػوارد البشػرية فػي
اء أكانوا رؤساء أـ مروؤسيف أو فرؽ عمؿ ،بحيث يقوـ كػؿ مسػتوى إداري أعمػى بتقيػيـ
المنظمة ،سو ً
أداء المسػػتوى األدنػػى ،بػػدءاً مػػف قمػػة اليػػرـ التنظيمػػي مػػرو اًر بمسػػتوياتو اإلداريػػة المختمفػػة (عقيمػػي،
.)363 :2005
و علقد باحةث :أف إدارة األداء ىػي المعػايير والقواعػد واألسػس التػي يػتـ مػف خمليػا تقيػيـ األعمػاؿ
المنفػػذة مػػف قبػػؿ المػػوظفيف ومقارنتيػػا باألعمػػاؿ المطموبػػة ،بيػػدؼ تحديػػد نقػػاط القػػوة والضػػعؼ فػػي
العمؿ ،وتعزيز نقاط القوة وتصحيح النحرافات إف وجدت.
ما عم

-6

إد ر

د ء ناجح ( :كشواي.)92 :2006 ،

 وضع أىداؼ واضحة لممؤسسة وتحديد عمميػة صػحيحة لتعريػؼ ،وتطػوير وقيػاس ومراجعػةىذه األىداؼ.
 تكامؿ أىداؼ المؤسسة التي يتـ وضعيا بواسطة اإلدارة العميا مع أىداؼ األفراد العامميف. ىناؾ وضوح بشأف أىداؼ المؤسسة وما تطمح إلى تحقيقو. تطػػوير مػػا يطمػػؽ عميػػو رقافػػة األداء التػػي تمػػنح النتػػائج مػػف خػػمؿ أولويػػة أكبػػر مػػف الجوانػػبالشكمية لموظائؼ المؤسسية مرؿ التوافؽ مع اإلجراءات القياسية.
 إنشاء نػوع مػف الحػوار المسػتمر بػيف اإلدارة والمػوظفيف ،ومػا ينػتج عػف ذلػؾ مػف تأكيػد أكبػرعمى احتياجات تطوير األفراد.
 التشجيع عمى التطوير الذاتي. -4أ د ف إد ر ولق م

دء

تسػػعى إدارة الم ػوارد البش ػرية مػػف وراء ممارسػػة وظيفػػة إدارة وتقيػػيـ أداء المػػوظفيف إلػػي تحقيػػؽ
العديد مف األىداؼ منيا ما يمي:
-

(.)Armstrong, 2006:2

تأس ػػيس رقاف ػػة األداء الع ػػالي الت ػػي ي ػػتـ م ػػف خملي ػػا تحم ػػؿ األفػ ػراد وف ػػرؽ العم ػػؿ المس ػػؤولية
لتحسيف المستمر لمعمميات التجارية ولمياراتيـ الخاصة.
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 التركيز عمى فعؿ األعماؿ الصحيحة مف خمؿ تحقيؽ اليدؼ بوضوح.إدارةىالمواردىالبذروظى

األىداؼ الفردية لمعامميف وبيف أىداؼ المنظمة.
 التوفيؽ بيفواالدتعراقىالوظوغي
 ضماف تمسؾ العامميف بالقيـ األساسية لممنظمة.-

توفير الدعـ المزـ مرؿ تدريب وتطوير الموظفيف وتوفير الموارد المناسبة ليـ.

-

ربط األداء الوظيفي بطريقة تضمف تحقيؽ استراتجيات مجمس الشركة أو المنظمػة المخطػط
ليا.

 -3خطو

لحق ق أ د ف إد ر

د ء:

يمكف لممنظمة تحقيؽ اليدؼ العاـ لإلدارة الفعالة لألداء مف قبػؿ المشػاركة بشػكؿ مسػتمر فػي
األنشطة التالية)U. S. Department of Health and Human Services, 2011 :4(:
 تحديد وترتيب أولويات النتائج المرغوب تحقيقيا.-

وضع وسائؿ لقياس التقدـ نحو تمؾ النتائج.

-

وضع معايير لتقييـ مدى نجاح تحقيؽ النتائج.

-

تتبع وقياس التقدـ المحرز نحو تحقيؽ نتائج ممموسة.

-

تبادؿ ردود الفعؿ المستمر بيف األفراد الذيف يعمموف في تحقيؽ النتائج.

 استعراض التقدـ المحرز بشكؿ دوري. تعزيز األنشطة التي تحقؽ النتائج المرغب بيا. التدخؿ لتحسيف التقدـ المحرز عند الحاجة. -1طرق لق م

د ء:

ىناؾ طرؽ عديدة لتقييـ األداء ،وىي كما يمي (قطب:)49 :2014 ،
-

لق ة م با نلةةائج :ويػػتـ مػػف خػػمؿ التفػػاؽ بػػيف المشػػرؼ المباشػػر والموظػػؼ عمػػى نتػػائج محػػددة
يجب إنجازىا خمؿ فترة محددة.

-

لق م با مشارك  :ويػتـ التقيػيـ بمشػاركة الموظػؼ مػع المػرؤوس فػي وضػع درجػات كػؿ معيػار
مف المعايير تقييـ األداء ،رـ يقوـ المدير بوضع درجات مف وجية نظره ،ويقوـ أيضاً الموظػؼ
بوضع درجات تقيميو عف أدائو مػف وجػو نظػره ،رػـ يػتـ مقارنػة التقييمػيف ،ويػتـ مناقشػة مبػررات
كػػؿ طػػرؼ ويػػتـ التفػػاؽ عمػػى الدرجػػة المناسػػبة لمتقيػػيـ ،وفػػي حالػػة الخػػتمؼ يػػتـ األخػػذ ب ػرأي
المدير.
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-

اإلطارىالمغاهوميىلوظائفى

لق م ذ لي :يقوـ الموظؼ بوضع درجات لنفسو رـ يقوـ بمناقشة تقييمو مع المدير المباشر،

إدارةىالمواردىالبذروظى

واالدتعراقىالوظوغي المدير المباشر.
ويتـ التعديؿ مف قبؿ

 لق ةةة م قرنةةةاء :يقػػوـ كػػؿ ارنػػيف م ػف المػػوظفيف أو أكرػػر بتقيػػيـ زميػػؿ آخػػر ليػػـ طبق ػاً لممعػػاييرالموضوعية.
 لق م عام ن رؤ اء :وىنا يتـ تقييـ المدراء مف قبؿ عاممييـ مف خمؿ كيفية أداء المديريفتجاه فريؽ العمؿ ومدى قدرتيـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
 لق م عمالء عام ن :يتـ مف خمؿ ىذه الطريقة تقػيـ العػامميف ،وخصوصػاً العػامميف مقػدميالخدمة أو السمعة مف قبؿ قياس رضا العممء عنيـ ،وأدائيـ في التعامؿ مع العممء.
و ري باحث :أف مف أفضؿ طرؽ تقييـ األداء ىو الجمع بيف أكرر مف طريقة ،كأف يتـ الجمع
بػػيف طريقػػة التقيػػيـ بالنتػػائج وطريقػػة التقيػػيـ بالمشػػاركة ،أو أي ط ػريقتيف اخ ػرتيف ،وبػػذلؾ نصػػؿ
لنتائج وتقييـ أداء أكرر دقة وتمشي عيوب كؿ طريقة.
ثا ثاً -مفهوم لدر ب و لنم :
يختمؼ مفيوـ التدريب عف مفيوـ التعميـ ،حيػث التػدريب يركػز عمػى زيػادة القػدرات والميػارات
التػي ليػا عمقػػة بعمػؿ محػػدد ،أـ التعمػيـ فيػو عبػػارة عػف زيػػادة فػي المعػارؼ والمػػدارؾ التػي ل تػرتبط
بالضرورة بعمؿ محدد (ماىر.)319 :2004 ،
 ويعرؼ التدريب بأنو الجيود اإلدارية أو التنظيمية التػي تػزود الفػرد العامػؿ بالمعمومػات والمعػارؼالتي تكسبو ميارات ومعارؼ وخبرات باتجاه زيادة كفاءة الفرد العامؿ وتساعد في بموغ األىداؼ،
كما أنو يرتبط بطبيعة األعماؿ ،وينسجـ مع سياسات مخطط المنظمة(شاويش(232 :1999 ،
و عةةةرف باحةةةث :التػػدريب بانػػو عمميػػة منظمػػة تعمػػؿ عم ػى التزويػػد بالمع ػارؼ ،والميػػارات ،وتغييػػر
بالتجاىات ،التي يتطمبيا الفرد حتى يتمكف مف القياـ بأداء واجباتو بكفاءة وفعالية عالية.
خطو

عم

لدر ب و لطو ر( :ديسمر)266 :2003،

 لح ل وحل اجا  :ويتـ مػف خػمؿ تمػؾ الخطػوة تحديػد ميػارات األداء الػوظيفي لتحسػيف األداءواإلنتاجيػة ،وتحديػد المػوظفيف الػػذيف ىػـ فػي حاجػػة لمتػدريب والتطػوير ،لمتأكػػد مػف مػدى ممئمػػة
البرنامج التعميمة والتدريبية لمستوى تعميميـ وخبراتيـ ومياراتيـ.
 -لعم م مع نا

لدر ب  :في ىذه الخطوة يتـ تحديد معينات التدريبية مرؿ الكتػب والمػذكرات

والتدريبات التي يمكف العتماد عمييا في عممية التدريب والتطوير.
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 خلبار مدى عح محلوى برنامج لدر بي :ويػتـ ذلػؾ مػف خػمؿ تجربػة البرنػامج عمػى عػددإدارةىالمواردىالبذروظى
واالدتعراقىالوظوغي
قميؿ مف األفراد.

 لنف ذ برنامج :ويتـ مف خمؿ استخداـ العديد مف األساليب العممية.-

لق م و ملابع  :حيث يتـ تقييـ مدى نجاح البرنامج التدريبي مف خػمؿ تفاعػؿ المتعممػيف مػع
البرنامج التدريبي ،ومف خمؿ استخداـ أساليب السترجاع لقياس ما تـ تعممو العامموف بالفعؿ،
وأيض ػاً مػػف خػػمؿ تحديػػد مسػػتوى التحسػػف الطػػارئ عمػػى األداء ،والشػػكؿ التػػالي يوضػػح تسمسػػؿ
خطوات عممية التدريب والتطوير.

شكل ( :)6.6اسلسلخطنات لال الادرالبنالاطنالر
معدر( :د

ر.)622 :6114،

 -0فو ئد لدر ب ولطو ر عام ن:
اء لممنظمػة أـ لألفػراد
ىناؾ العديد مػف الفوائػد لعمميػة التػدريب وتطػوير المسػتمر لمعػامميف ،سػو ً

أنفسيـ( ،السالـ :)272 :2009 ،وتتمرؿ فائدة التدريب والتنمي لمموظفيف بالنسػبة لممنظمػة فػي أنيػا
تسػػاىـ بشػػكؿ فعالػػة فػػي تحقيػػؽ ميػزة تنافسػػية لممنظمػػة مػػف خػػمؿ تحقيػػؽ العديػػد مػػف الفوائػػد منيػػا مػػا
يمي:
 يعمؿ عمى تحسيف ربحية المنظمة. تحسيف المعارؼ والميارات الخاصة بالعمؿ في كؿ مستويات المنظمة. يساعد العامميف عمى فيـ كيفية العمؿ في فرؽ مف أجؿ تحسيف جودة السمع والخدمات. يساعد في تحسيف نوعية اإلنتاج وزيادة كميتو. يساعد عمى تخفيض الحوادث واإلصابات في العمؿ.57
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 يساعد العامميف لمقتناع بعمميات التغيير في المنظمة.إدارةىالمواردىالبذروظى

واالدتعراقىالوظوغي
يب والتنمية فوائد لمموظفيف الذيف قد خضعوا لمتدريب ومنيا:
و رى باحث :أف لمتدر

 يسػػاعد المػػوظفيف عمػػى اتخػػاذ الق ػ اررات األفضػػؿ ،ويزيػػد مػػف ميػػاراتيـ فػػي حػػؿ المشػػاكؿ التػػيتواجييـ في بيئة العمؿ.
 يعمؿ عمى تقميؿ مف دوراف العمؿ نتيجة لزدياد الستمرار والربات في حياة العػامميف ،ورغبػتيـفي خدمة المنظمة واإلخمص ليا.
 يقمؿ مف األخطاء في العمؿ. طري ػػؽ الموظ ػػؼ نح ػػو الترقي ػػة والتق ػػدـ ال ػػوظيفي ويزي ػػد م ػػف الس ػػتعداد لتقب ػػؿ مي ػػاـ ومس ػػؤولياتجديدة.
ربعاً -مفهوم جود

حا

وظ ف :

جػػودة الحيػػاة الوظيفيػػة ىػػي عبػػارة عػػف تػػوفير العوامػػؿ المرضػػية والمطموبػػة بمكػػاف العمػػؿ كمػػا
ي ارىػػا أو يػػدركيا العػػامموف ،كمػػا تُعػػرؼ بأنيػػا درجػػة إشػػباع األفػراد لحاجػػاتيـ الشخصػػية الميمػػة التػػي
يحتاجونيػا أرنػاء عمميػـ لػدى الشػركة ( ، )Srivastava, Kanpur, 2014: 54وتعػد جػودة الحيػاة
الوظيفيػػة أنيػػا مجموعػػة مػػف األنظمػػة والبػرامج المرتبطػػة بتحسػػيف وتطػػوير مختمػػؼ الجوانػػب الخاصػػة
برأس الماؿ البشري لممنظمة ،والتي مف شأنيا أف تؤرر عمى حياة العمؿ لألفراد ،وبيئتيـ الجتماعية
والرقافية والصحية ،والذي بدوره ينعكس إيجابياً عمى مستوى األداء الوظيفي لمعامميف ،ومف رـ تسيـ
في تحقيؽ أىداؼ المنظمة والفرد وكافة األطراؼ ذات العمقة (ماضي ،)63 :2014 ،بينما يعرفيػا
(البمبيسػػي )7 :2012 ،بأنيػػا السياسػػات واإلجػراءات والعمميػػات التػػي تنفػػذىا المنظمػػة بيػػدؼ تطػػوير
وتحسػيف الحيػاة الوظيفيػة والشخصػػية لمعػامميف فييػا ،الػذي يػػنعكس بػدوره عمػى أداء المنظمػة واألفػراد
بشػػكؿ إيجػػابي ،وبػػذلؾ تحقػػؽ المنظمػػة أىػػدافيا وتطمعاتيػػا ،وفػػي الوقػػت نفسػػو تمبػػي وتشػػبع رغبػػات
عاممييا ،مما يضمف استم اررية نجاح المنظمة ،وحصانتيا ضد الكرير مف األزمات.
و رى باحث :أف جودة الحيػاة الوظيفيػة ىػي السياسػات والخطػط اإلداريػة والتطويريػة والتنمويػة التػي
تتبعيا المنظمة بيدؼ تحسيف الحياة الوظيفية لمعامميف فييا ،سواء مف الناحية المالية أـ مف الناحية
المعنوية ،والتي مف خمليا يمكف لممنظمة تحقيؽ أىدافيا وأىداؼ العامميف فييا ،وىػذا يػنعكس عمػى
مستوى أدائيـ لألعماؿ بالجودة المطموبة.
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 -0أ د ف جود

حا

إدارةىالمواردىالبذروظى

وظ ف :

األىداؼ التي تسعى المنظمة لتحقيقيا مف خمؿ تحقيؽ جودة حياة العمؿ منيا ما
واالدتعراقىالوظوغي
ىناؾ العديد مف
يمي (:)Srivastava, Kanpur, 2014: 56
 زيادة في إنتاجية الفرد والمساءلة واللتزاـ. -أفضؿ لمعمؿ الجماعي ولمتواصؿ.

 لتحسيف الروح المعنوية لمموظفيف. -لمحد مف التوتر التنظيمي.

 تحسيف العمقات داخؿ وخارج العمؿ. تحسيف شروط سممة العمؿ. -تحسيف رضا الموظفيف.

 -تعزيز التعمـ في مكاف العمؿ.

 -6مؤشر جود

حا

وظ ف

في منظما

ناجح ( :المغربي:)9 :2004 ،

 -الرقة والحتراـ المتبادؿ.

 فرصة الحصوؿ عمى التقدير وتحقيؽ الذات. التصالت الفعالة بيف الموظفيف والمدراء. -األىداؼ الواضحة.

 الوظيفة ذات المعنى واألىمية والتي تتميز بالتحدي والتنوع. السموؾ القيادي واإلشرافي الفعاؿ. -المعاممة العادلة والمنصفة.

 النجاح في مقابمة األىداؼ التنظيمية واألىداؼ الشخصية. وجود فرؽ عمؿ فعالة ومتناسقة. -وجود نظاـ أجور ومكافآت جيد.

و لو فق باحث مع مؤشرات جودة الحياة الوظيفية السابقة باإلضافة إلي المؤشرات التالية :

 -توفير بيئة عمؿ صحية وآمنة .

 المشاركة الفعمية بالمفيوـ الواسع . -إتاحة فرص الترقي والتقدـ الوظيفي .

 -العدالة الجتماعية والحفاظ عمي كرامة العامميف وخصوصيتيـ .
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في:
 2.3و لغرق وظ
إدارةىالمواردىالبذروظى
واالدتعراقىالوظوغيػوظيفي لمعػ ػػامميف مػ ػػف األمػ ػػور الضػ ػػرورية التػ ػػي يجػ ػػب عمػ ػػى اإلدارة العميػ ػػا
يعػ ػػد السػ ػػتغراؽ الػ ػ
لممنظمات بشكؿ عاـ ،وعمى إدارة الموارد البشرية بشكؿ خػاص الىتمػاـ بػو ،والعمػؿ بكافػة الوسػائؿ
والطرؽ لتنميتو ،وزيادتو لدى العامميف ،وذلؾ لما لو مف أىمية كبيػرة عمػى أداء العػامميف وانتػاجيتيـ،
وىذا سينعكس عمػى أداء المنظمػة ككػؿ ،وقػدرتيا اإلنتاجيػة والتنافسػية ،لػذا سػيتـ التعػرؼ إلػى مفيػوـ
الستغراؽ الوظيفي ،والفرؽ بينو وبيف بعػض المفػاىيـ األخػرى ،وأىميتػو وشػروطو ومتطمبػات تنميتػو
ومؤشرات وجػوده ،كمػا سػيتـ التعػرؼ إلػى نظريػات السػتغراؽ الػوظيفي واسػتراتيجيات تنميتػو بشػيء
مف اإليجاز.

 2.3.1مفهوم و لغرق وظ في:

تعددت وتنوعػت المفػاىيـ والتعريفػات التػي قػدميا الكتػاب والبػاحروف والػرواد فػي الفكػر اإلداري

المعاصػػر ح ػػوؿ مفي ػػوـ السػػتغراؽ ال ػػوظيفي ،وذل ػػؾ لخػػتمؼ وجي ػػة النظ ػػر التػػي ي ػػتـ النظ ػػر إليي ػػا
لمسػػتغراؽ الػػوظيفي ،حيػػث عػػرؼ  )2011: 17( Cherubinالسػػتغراؽ الػػوظيفي عمػػى أنػػو ىػػو
الرتباط العاطفي لمموظفيف بالمنظمة بدرجػة الىتمػاـ بمسػتقبؿ المنظمػة ،والسػتعداد لمعمػؿ بأقصػى
جيد ممكف حتػى بأوقػات العمػؿ غيػر الرسػمية  ،ويػرى  )2011: 40( Ahmadiعمػى أنػو التطػابؽ
أو النػػدماج النفسػػي لممػػوظفيف مػػع وظيفػػتيـ الحاليػػة ،وذكػػر (2006: 602( Saksأف السػػتغراؽ
الوظيفي ىو عبارة عف بناء فريد ومميز ،والذي يبقػي المكونػات السػموكية والعاطفيػة واإلدراكيػة لمفػرد
مرتبطػ ػػة مػ ػػع األداء ،بينمػ ػػا يشػ ػػير العابػ ػػدي ( )159 :2012أف السػ ػػتغراؽ الػ ػػوظيفي ىػ ػػو التجػ ػػاه
والشعور اإليجابي لمعامميف في تحقيؽ أىداؼ المنظمة وقيمتيا.
ويؤكػػد زى ػراف ،زى ػراف ( )352 :2013بػػأف السػػتغراؽ ىػػو مػػدى ارتبػػاط الفػػرد بوظيفتػػو ،ومػػا
تمرمو لو مف أىمية في حياتػو ،وانعكػاس ذلػؾ عمػى مفيومػو لذاتػو وتقػديره ليػا ،وبينمػا أشػار المغربػي
( )2004:14أف السػػتغراؽ الػػوظيفي ىػػو النػػدماج الػػداخمي لمفػػرد فػػي العمػػؿ أو التطػػابؽ والتجػػاوب
النفسي مع العمؿ بما ينعكس في صورة تحقيؽ لذاتية الفرد أو التزامو نحو عممو.
و ةةرى باحةةث :أف السػػتغراؽ الػػوظيفي ىػػو شػػعور العػػامميف أو المػػوظفيف بالسػػعادة وال ارحػػة النفسػية
عند أدائيـ لمياميـ وأعماليـ لدرجة الستعداد لبذؿ جيػد إضػافي بػدوف مقابػؿ فػي سػبيؿ إنجػاز تمػؾ
الميػػاـ واألعمػػاؿ ،الموكمػػو إلػػييـ ،ويمكػػف القػػوؿ أيضػاً أف السػػتغراؽ الػػوظيفي ىػػو حالػػة مػػف انػػدماج
الموظؼ لمعمؿ مف خمؿ استخداـ قدراتو لموصوؿ إلى أفضؿ جودة بالعمؿ.
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لغرق وظ في:
 2.3.2أ م و
إدارةىالمواردىالبذروظى

واالدتعراقىالوظوغيػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي لمعػػامميف مػػف الموضػػوعات ،واألمػػور الميمػػة التػػي
يعػػد تنميػػة ،وتحسػػيف مسػ
يجػػب عمػػى إدارة الم ػوارد البش ػرية الىتمػػاـ بيػػا ،وذلػػؾ لمػػا لػػو مػػف أىميػػة كبي ػرة لممنظمػػة عمػػى سػػير

عمميا ،والتي منيا (المنطاوي.)76: 2007 ،
 زيادة األداء الفردي والجماعي. التحسيف المستمر لمجودة. انخفاض معدلت الغياب ودوراف العمؿ. زيادة اللتزاـ بقيـ وأىداؼ المنظمة. -التحسيف المستمر في اإلنتاج.

2.3.3

ملط با و شروط

ا

لحق ق ولنم

و لغرق وظ في دى

فرد:

تسعى كرير مف المنظمات العماؿ لتحقيؽ وتنمية الستغراؽ الوظيفي لمعامميف في المنظمة،

ولكي يتـ ذلؾ فيناؾ متطمبات وشروط أساسػية يجػب توافرىػا ،حيػث ذكػر محمػود ( )79 :2013أف
مػػف أىػػـ الشػػروط األساسػػية لتحقيػػؽ السػػتغراؽ الػػوظيفي لػػدى العػػامميف ىػػي تطػػابؽ الفػػرد مػػع عممػػو،
وتحفيز األفراد تحفي اًز قوياً ،وشعور العامميف بالتضامف مع المنظمة ،وبالولء والنتمػاء إلييػا ،وجعػؿ
العامميف ينظروف نظرة شاممة إلي األداء لتحقيؽ القيمػة الذاتيػة ،فػي حػيف تػرى بمػوـ ()241: 2013
أف مػػف أىػػـ المتطمبػػات المزمػػة تنميػػة السػػتغراؽ الػػوظيفي لػػدى العػػامميف ىػػي تحقيػػؽ فاعميػػة نسػػؽ
التصػػاؿ وتعزيػػز التواصػػؿ ،وم ارعػػاة الظػػروؼ الجتماعيػػة والتنظيميػػة لممػػوظفيف ،وترمػػيف الجوانػػب
األخمقية والقيمية ليـ ،والقدرة عمى إدارة الجوانػب الفنيػة لمعمػؿ ،والنسػجاـ والمتنػاقض فػي التعامػؿ
مع القواعد التنظيمية ،وأنساؽ العمقات الجتماعية والنسجاـ في بيئة العمؿ.
و علقةةد باحةةث أف مػػف المتطمبػػات التػػي يجػػب أف تت ػوافر لتحقيػػؽ السػػتغراؽ الػػوظيفي لػػدي األف ػراد
باإلضافة لما تـ ذكره سابقاً ىي:
 تشجيع اإلدارة عمى مشاركة األفراد في اإلبداع وتطبيؽ أفكار جديدة بالعمؿ. توفر إطار مفاىيمي يحث عمى الستغراؽ بالعمؿ. -توفر الرغبة والقدرة لمفرد لمنيماؾ بالعمؿ.
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إدارةىالمواردىالبذروظى و لغرق وظ في:
 2.3.4مؤشر وجود

واالدتعراقىالوظوغي ارس ػػات إل ػػى وج ػػود بع ػػض المؤشػ ػرات الت ػػي ت ػػدؿ عم ػػى مس ػػتوى الس ػػتغراؽ
توص ػػمت بع ػػض الد

الوظيفي عند العامميف ،مف ىذه الدراسات دراسة المغربي ( ،)33 :2004حيث توصمت إلى أف مف
أىـ المتغيرات الدالة عمى استغراؽ الوظيفي عند العامميف ما يمي:
 امتمؾ روابط قوية بالوظيفة حيث مف الصعب كسرىا. الرغبة بأف تستغرؽ الوظيفة معظـ وقت الموظؼ. معظـ اىتماـ الموظؼ مركز حوؿ وظيفتو. التمسؾ والمحافظة عمى دقة أداء العمؿ إلى درجة كبيرة. معظـ األىداؼ الشخصية في حياتيـ مرتبطة ،وموجية نحو وظيفتيـ. التفكير في الوظيفة حتى بعد انتياء وقت العمؿ.

فرق ب ن و لغرق وظ في وبعض مفا م

در

خرى:

قد يخمط البعض بيف مفيػوـ السػتغراؽ الػوظيفي ،وبػيف بعػض المفػاىيـ اإلداريػة األخػرى مرػؿ
الرضا الوظيفي واللتزاـ التنظيمي لمموظؼ واإلدماف في العمؿ ،لذا يجب التفريؽ بػيف تمػؾ المفػاىيـ
والتوضيح الفرؽ بينيما وىو كما يمي:


فرق ب ن رضا وظ في و و لغرق:
الرضػػا الػػوظيفي يمرػػؿ المػػدى الػػذي يسػػتمتع فيػػو الموظػؼ بعممػػو أي أنػػو توجػػو شػػعور عػػاطفي

إيجػػابي نحػػو الوظيفػػة فػػي حػػيف أف السػػتغراؽ يعكػػس درجػػة أىميػػة ،ودور العمػػؿ فػػي حيػػاة الموظػػؼ
(بموـ.)241 :2013 ،


فرق ب ن و لغرق وظ في و و لزم لنظ مي:
ىناؾ تشابو كبير بيف الستغراؽ الوظيفي واللتزاـ التنظيمي حيث كمىما يبحراف فػي اىتمػاـ

الموظفيف بأعماليـ ،ولكف الفرؽ بينيما أف الستغراؽ الوظيفي يركز عمػى اىتمػاـ الموظػؼ بوظيفتػو
الحالية أو األخيرة بالنسبة لو ،أما اللتزاـ التنظيمي يركز عمى اىتماـ الموظؼ ،ورغبتو لمبقاء كجزء
مف المنظمة في المستقبؿ ).)Islam, et,al, 2012, 1
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فرق ب ن و لغرق وظ في و دمان عمل:

إدارةىالمواردىالبذروظى

واالدتعراقىالوظوغيبيف مفيوـ الستغراؽ الوظيفي ( )job involvementوادماف العمؿ
قد يخمط البعض

( )work aholismعمى الرغـ مف وجود اختمفات بينيما يتمرؿ في النقاط التالية (المنطاوي،
.)71 :2007
 إف إدماف العمؿ ليس موقفاً أو اعتقاداً عف الوظائؼ كما ىو في الستغراؽ الوظيفي. يظير شديد الحب لمعمؿ (مدمف العمؿ) نفس أنماط السموؾ فػي أمػاكف العمػؿ المختمفػة فيػو ليتوفر لديو مشاعر حوؿ وظيفة معينة عمى عكس المستغرؽ وظيفياً الذي يرتبط بوظيفػة معينػة
في موقع معيف.
اء
و ةةري باحةةث أف جميػػع المفػػاىيـ التػػي يحػػدث اقت ػراف بينيػػا وبػػيف مفيػػوـ السػػتغراؽ الػػوظيفي س ػو ً
كانت التزاـ وظيفي أو إدماف لمعمؿ أو رضي وظيفي أو اندماج وظيفي ،فجميعيا تشػير إلػى درجػة

التوج ػػو الع ػػاطفي اإليج ػػابي تج ػػاه العم ػػؿ والت ػػي يعب ػػر عني ػػا بم ػػدي إش ػػباع الوظيف ػػة لحاج ػػات الف ػػرد.
وبدورىا تعمؿ عمي زيادة الستغ ارؽ الوظيفي لدي الفرد.

 2.3.5نظر ا
-

نظر

و لغرق وظ في:

لواع Expectancy Theory

تفتػػرض ىػػذه النظريػػة التػػي قػػدمت مػػف قبػػؿ العػػالـ  Vroomسػػنة ( )1964أف عمػػى المػػدراء اسػػترمار
قبػػوليـ الشػػخص لػػدى المػػوظفيف والعمػػؿ عمػػى إليػػاميـ وزيػػادة حماسػػيـ ،وىػػذا يعتمػػد بدرجػػة أساسػػية
عم ػػى مي ػػؿ ورغبػ ػة الموظ ػػؼ ف ػػي التص ػػرؼ وفقػ ػاً لمنت ػػائج المتوقع ػػة م ػػف تصػ ػرفو ،حي ػػث يتح ػػدد م ػػدى
اسػتغراؽ الموظػؼ بمسػتوى توقعاتػػو ،ويبػرز ذلػؾ مػػف خػمؿ دافعيتػو لمعمػػؿ ،حيػث إذا كانػت توقعػػات
الفػػرد أكبػػر مػػف حػوافز المنظمػػة فػػإف السػػتغراؽ الػػوظيفي لديػػو سػػوؼ يػػنخفض ،والعكػػس صػػحيح إذا
كانػ ػػت توقعػ ػػات الموظػ ػػؼ أقػ ػػؿ م ػ ػف ح ػ ػوافز المنظمػ ػػة سػ ػػيزداد السػ ػػتغراؽ الػ ػػوظيفي لديػ ػػو (

Ho,

.)2006,33
 -نظر

لكامل ُ :Integrated Theory Model

قدـ كؿ مف  Rabinowitz and Hall 1977نموذج يوضح أف الستغراؽ الوظيفي يتكوف

مف رمرة عناصر ،وىي موقؼ الفرد وميولو والتفاعؿ بينيما ،حيث إف تمؾ العناصر الرمرة
متساوية مف حيث األىمية في شرح وتفسير الستغراؽ الوظيفي ،والشكؿ التالي يوضح نظرية

التكامؿ.
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شكل ( :)6.4النضح كنناتن رال الاكا ل
معدرُ .)Akhtar, singh, 2010( :

حيػث يعتمػد موقػػؼ الفػرد عمػػى التجاىػات الشخصػية نحػػو خصػائص الوظيفيػػة ،ويتػأرر بػػنمط
القيػػادة وفػػرص العمػػؿ والمشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػ اررات وقػػيـ المنظمػػة ،وتػػؤرر تمػػؾ األمػػور عمػػى موقػػؼ
الفرد ،وبالتالي عمى مستوى الستغراؽ الوظيفي.
ويعتم ػػد عنص ػػر مي ػػوؿ الف ػػرد عم ػػى الص ػػفات الشخص ػػية لمف ػػرد مر ػػؿ العم ػػر والج ػػنس والحال ػػة
الجتماعيػػة والخب ػرة الوظيفيػػة وموقػػع السػػكف ،ومتطمبػػات العمػػؿ العاليػػة مػػف حيػػث العناصػػر والوقػػت
والمسؤولية تمؾ األمور مؤررة عمى مستوى ميوؿ الفرد ،وبالتالي تؤرر فػي مػدى السػتغراؽ الػوظيفي،
لذا يعد الستغراؽ الوظيفي ىو ميزة شخصية ،ول يمكف تغييره بسيولة مف خمؿ المنظمة.
والتفاعػ ػػؿ بػ ػػيف موقػ ػػؼ الفػ ػػرد وميولػ ػػو يوضػ ػػح الخصػ ػػائص الشخصػ ػػية والبيئيػ ػػة تجػ ػػاه العمػ ػػؿ
والسػػموكيات ،ومػػدى انسػػجاـ والتطػػابؽ بػػيف الخصػػائص الشخصػػية لمفػػرد مػػع موقفػػو يتحػػدد مسػػتوى
السػ ػػتغراؽ الػ ػػوظيفي ،فكممػ ػػا كػ ػػاف ىنػ ػػاؾ انسػ ػػجاـ وتطػ ػػابؽ كممػ ػػا كػ ػػاف السػ ػػتغراؽ الػ ػػوظيفي عالي ػ ػاً
(.)Akhtar, singh, 2010
 -نظر

مدخل

ببي (اا م ،011 :6106 ،نقال عن :وح دي.)41 :6104 ،

قػػدـ  Brown 1996نمػػوذج لمسػػتغراؽ الػػوظيفي يرتكػػز عمػػى نتػػائج مجموعػػة مػػف الد ارسػػات
التجريبيػػة ،حيػػث وفق ػاً ليػػذا النمػػوذج فػػإف السػػتغراؽ الػػوظيفي يعتمػػد عمػػى مجموعػػة مػػف الخصػػائص
الشخص ػػية والوظيفي ػػة وس ػػموكيات اإلشػ ػراؼ والتجاى ػػات الوظيفي ػػة ،والش ػػكؿ الت ػػالي يوض ػػح مكون ػػات
نظرية المدخؿ السببي.
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شكل ( :)6.3النضح كنناتن رال ال دخلالسبب
معدر( :اا م.)011 :6106 ،

ومف حيث الخصػائص الشخصػية يتميػز الشػخص الػذي لديػو اسػتغراؽ وظيفػي أف لديػو إيمػاف
شػػػديد باختمفػ ػػات العمػ ػػؿ ،وحػ ػػافز داخمػ ػػي مرتفػ ػػع وشػ ػػعور ع ػػاؿ بػ ػػاحتراـ ال ػػذات إل أف الخصػ ػػائص
الديموغرافية ل يمكنيا تمييز بيف األشخاص المستغرقيف وظيفيػاً ،وأمػا بالنسػبة لمخصػائص الوظيفيػة
وسموكيات اإلشراؼ يتميػز الشػخص الػذي لديػو اسػتغراؽ وظيفػي بحبػو لألعمػاؿ ذات النتػائج الميمػة
والتي بيا درجة عالية مف التحدي واألعماؿ ذات الميمة المركبة والتي تحتاج لميارات مختمفة ،كمػا
أنو يكوف لديو القدرة عمى المشاركة في وضع معايير األداء ،ويرتبط ىذا الشخص بعمقػات إيجابيػة
بالمشرؼ الذي يوفر لو تغذية عكسية كافية عف أدائو.
أما مػف حيػث التجاىػات الوظيفيػة فيتميػز الشػخص الػذي يكػوف عنػد اسػتغراؽ وظيفػي بدرجػة
عالية مف الرضا الوظيفي واللتزاـ العاطفي القوى بالمنظمة التي يعمؿ بيا.
 -نظر

مدخل لحف زي:

قدـ العالـ  Kanungo 1982نظرية المدخؿ التحفيػزي ،والتػي تػنص عمػى أف السػتغراؽ الػوظيفي
يتػػأرر بخبػرة الفػػرد الجتماعيػػة المحتممػػة وببيئػػة العمػػؿ التػػي ممكػػف أف تمبػػي وتحقػػؽ طمبػػو الشخصػػي
وتصػػورات الموظػػؼ المتعمق ػػة باحتمػػالت أف تحق ػػؽ لػػو وظيفت ػػو احتياجاتػػو الشخص ػػية ىػػي العوام ػػؿ
األكر ػػر ت ػػأري اًر عم ػػى اس ػػتغراقو ال ػػوظيفي ،حي ػػث ي ػػرى  Kanungoأف األفػ ػراد يعتق ػػدوف ب ػػأف محت ػػوى
الوظيفة المحتممة توفر ليـ فرصة لتحقيؽ احتياجاتيـ المستقبمية ،لػذا فػإف السػتغراؽ الػوظيفي لػدييـ
يعتمد عمى احتياجات الموظفيف الداخمية والخارجية باإلضافة إلى تصوراتيـ عف احتمالية تمبية ىػذه
الوظيفة لحتياجاتيـ (.)Akhtar, singh, 2010
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لغرق وظ في:
 2.3.6محدد و
إدارةىالمواردىالبذروظى

ػددات قػػد تػػؤرر عمػػى مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي لمعػػامميف ،والتػػي يجػػب أخػػدىا
ىنػػاؾ عػػدة محػ
واالدتعراقىالوظوغي

بعيف العتبار مف قبؿ إدارة الموارد البشرية والعمؿ عمى توفيرىا لمعامميف ،وىي كما بينيا المنطػاوي
( )76 :2007في الخصائص التالية:
-

خعائص شخع  :وتتضمف( :األقدمية والحاجة إلي النمو وحسف أخمؽ الفرد).

-

خعائص وظ ف  :وتتضػمف الحػوافز واسػتقملية الوظيفػة والتنػوع وتوصػيؼ الميػاـ والمشػاركة
والتغذية العكسية.

-

خعةةائص وجلماع ةةة وتتضػػمف العمػػؿ مػػع ا خ ػريف والمشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات ومشػػاعر
النجاح.
كمػا ذكػر ( Development Dimensions International (( )DDI, 2005أف عمػى مػدراء
الشركات القياـ بخمسة أشياء لتحقيؽ بدرجة كبيرة لتحسيف اإلستغراؽ الػوظيفي عنػد العػامميف ،وىػي
كما يمي نقم عف (:)Markos, Sridevi, 2010: 93
 ربط جيد العمؿ باستراتجية الشركة. تشجيع العامميف. ترويج والتشجيع لمتعاوف بيف فرؽ العمؿ. تنمية وتطوير العامميف. تزويد الدعـ الممئـ لمعامميف.و رى باحث :أف الستغراؽ الوظيفي يتوقؼ عمى عنصريف  ،األوؿ متعمؽ بمستوى الرقافة

الدينية واألخمقية لمفرد ،والتي تعمؿ عمى إلزاـ الشخص نفسو عمى أداء العمؿ عمى أكمؿ وجو
وبكؿ دقة ،والراني يعتمد عمى الرقافة السائدة في المنظمة مف حيث مصداقية اإلدارة ،ونظاـ

التدريب والتحفيز والمكافآت باإلضافة إلدارة العمقات بيف العامميف ووضوح وبساطة إجراءات

العمؿ ،ومدى مشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات ومدى العدالة التنظيمية داخؿ المنظمة حيث تمؾ
األمور تعمؿ عمى تحسيف الستغراؽ الوظيفي لمفرد.

2.3.7

لرلج ا

و لغرق وظ في:

ىنػػاؾ العديػػد مػػف السػػتراتجيات التػػي تعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ السػػتغراؽ الػػوظيفي لػػدى العػػامميف،

والتي يجب عمى إدارة المنظمات إتباعيا وىي (:)Markos, Sridevi, 2010: 93
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ول عمل:
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واالدتعراقىالوظوغيػات العمػؿ عمػى تنميػػة السػتغراؽ الػػوظيفي لمموظػؼ مػف أوؿ يػػوـ عمػؿ لػػو
يجػب عمػى المنظمػ

في المنظمة مف خمؿ تعريفو وتوجيو بميمة الشركة ،ورؤيتيا والقيـ والسياسػات واإلجػراءات المتبعػة
السػػائدة فػػي الشػػركة كمػػا يجػػب عمػػى المنظمػػات تعريػػؼ الموظػػؼ فػػي حقوقػػو وواجباتػػو ،حيػػث ىػػذه
الستراتيجية تعمؿ عمى ضماف عدـ التداخؿ وحدوث الصراعات التنظيمية بيف الموظفيف ،لذا يجب
بذؿ كؿ الجيود اإلدارية المزمة لمحد مف الص ارعات التنظيميػة ،والعمػؿ عمػى الحتفػاظ بػالموظفيف،
وتنمية مواىبيـ مف اليوـ األوؿ لعمؿ الموظفيف الجدد.
-

بدء من قم :
لتنميػػة السػػتغراؽ الػػوظيفي لمموظػػؼ يتطمػػب التػزاـ اإلدارة العميػػا بػػو مػػف خػػمؿ تأسػػيس واضػػح

لمرسػػالة والرؤيػػة والقػػيـ فػػي المنظمػػة ،حيػػث مػػا لػػـ تكػػف اإلدارة العميػػا مؤمنػػة بػػذلؾ ،وممتزمػػة بػػو ف ػإف
شعار دوف تطبيؽ.
الستغراؽ الوظيفي سيكوف
اً
 لعز ز و لغرق وظ في من خالل لو عل في لجا ن:يجب عمى المػدراء تعزيػز اتصػاؿ رنػائي التجػاه بيػنيـ ،وبػيف المػوظفيف ومػنحيـ فرصػة ،لكػي
يكػػوف لي ػػـ رأي ف ػػي القضػػايا الت ػػي تي ػػـ العم ػػؿ وحيػػاتيـ ،ى ػػذا األم ػػر سػػيؤدي إل ػػى ش ػػعور الم ػػوظفيف
بالنتماء ،وبالتالي تحسيف الستغراؽ الوظيفي لدييـ.
 -إعطاء فرص مرض

لطو ر و لقدم:

لتنمية الستغراؽ الوظيفي لدى الموظفيف يجب عمى اإلدارة منح الموظفيف الحرية في اختيػار
أفضػػؿ طريقػػة يػػرى أنيػػا مناسػػبة ألداء ميامػػو ،طالمػػا تمػػؾ الطريقػػة سػػتؤدي الميػػاـ الموكمػػة ليػػـ عمػػى
أكمؿ وجو.
-

لأكد من موظف ن د هم كل شيء حلاجون إ ه ق ام بأعما هم:
لزي ػػادة الس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي يج ػػب عم ػػى الم ػػدراء التأك ػػد م ػػف أف الع ػػامميف ل ػػدييـ كاف ػػة المػ ػوارد

المزمة مرؿ الجسدية أو المادية والمالية والمعمومات مف أجؿ القياـ بعمميـ عمى نحو فعاؿ.
 منح موظف ن لدر ب منا ب:لزيادة الستغراؽ الوظيفي يجب عمى اإلدارة القياـ بتدريب الموظفيف وتطويرىـ ،وزيادة

مياراتيـ مف خمؿ إعطاء دورات تدريبية مناسبة لعمميـ ،حيث إف تمؾ الستراتيجية ستعمؿ عمى
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زيادة معرفتيـ بعمميـ ويزيد رقتيـ وقدرتيـ عمى أداء العمؿ دوف الكرير مف اإلشراؼ مف المدراء،
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الستغراؽ الوظيفي لدييـ.
وىذا يعمؿ عمى زيادة
واالدتعراقىالوظوغي
 -وجد نظام لغذ

مرلد :

يجػػب عمػػى المؤسسػػات تطػػوير نظػػاـ إدارة األداء الػػذي يضػػمف لممػػديريف والمػػوظفيف لممسػػاءلة
عف مستوى المشاركة التي يمتمكيا ،واجراء مسح منتظـ لمتعرؼ إلى العوامؿ المؤررة عمى الستغراؽ
الوظيفي عند العامميف في المنظمة ،والتركيز عمى أىـ العوامؿ التي مف شػأنيا أف تحقػؽ السػتغراؽ
الوظيفي.
 وجود حو فز:يجب عمى اإلدارة أف تستخدـ المزايا المالية وغير المالية ،لمموظفيف الذيف يبدوف قد اًر أكبر

مف الستغراؽ في وظائفيـ .وقد أشارت العديد مف النظريات اإلدارية التي توصمت إلي أف العامميف
الذيف يحصموف عمى مزايا مالية وغير المالية يميموف إلي بدؿ جيد أكبر في العمؿ ،لذا يجب ربط
نظاـ الحوافز بأداء العامميف.

 -بناء ثقاف لنظ م

مم ز :

يجب عمى إدارة المؤسسات بناء وتأسيس رقافة عمؿ قوية مبنية عمى الحتراـ المتبادؿ،

والعمؿ عمى إدارة العمقات بيف العامميف ،وحؿ المشكمت والصراعات التي قد تحدث أرناء العمؿ
بسرعة وبعدالة وانصاؼ.

 2.4عالا إد ر مو رد بشر و و لغرق وظ في:
ػر إلدارة الم ػوارد البش ػرية فػػي تنميػػة السػػتغراؽ
دور كبيػ اً
بينػػت العديػػد مػػف الد ارسػػات أف ىنػػاؾ اً
الوظيفي لدى العامميف والموظفيف في المؤسسات ،حيث توصمت دراسة (المغربػي )37 :2004 ،أف
ىناؾ عمقةً طرديةً ذات دللة إحصائية بيف األجور والمكافآت ،ومشاركة العامميف فػي اتخػاذ القػرار
وبػ ػػيف مسػ ػػتوى السػ ػػتغراؽ الػ ػػوظيفي لػ ػػدييـ ،حيػ ػػث بينػ ػػت الد ارسػ ػػة إل ػ ػى أف نسػ ػػبة مسػ ػػاىمة األجػ ػػور
والمكافػػآت فػػي تفسػػير التغي ػرات التػػي تحػػدث فػػي السػػتغراؽ الػػوظيفي ىػػي  %73.7مقابػػؿ %30.4
لممشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػرار ،وىػػذه النتيجػػة تؤكػػدىا كػػؿ مػػف د ارسػػة ()Koon, Rahman, 2013
ود ارسػػة ( )Chughtal, 2013التػػي توصػػمتا إل ػى وجػػود عمقػػة طرديػػة ذات دللػػة إحصػػائية بػػيف
األجػػور والمكافػػآت والتمكػػيف والتػػدريب والتطػػوير العػػامميف مػػف جيػػة ،وبػػيف السػػتغراؽ الػػوظيفي مػػف
جية أخرى.
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ويرى المغربػي ( )37 :2004أف عمػى اإلدارة م ارعػاة أجػور ومكافػآت العػامميف بيػا ،ود ارسػتيا

إدارةىالمواردىالبذروظى

ػوعي بمػػا يسػػيـ فػػي دعػػـ اسػػتغراؽ العػػامميف بيػػا ،حيػػث إف األجػػور والمكافػػآت
بشػػكؿ تحميمػػي وموضػ
واالدتعراقىالوظوغي
تأخذ مكاناً بار اًز في التأرير عمى استغراؽ الفرد في عممػو خاصػة مػع فئػات الفنيػيف واإلداريػيف ،وىػذا
يمزـ المسئوليف بضػرورة السػعي لتنشػيط أرػر المكافػآت والحػوافز وتحػري الموضػوعية فػي تقػديرىا فػي
ظؿ المحػددات والقيػود القانونيػة المؤرخػة ،كمػا يجػب عمػى اإلدارة فػي المؤسسػات النتبػاه إلػى أىميػة
المشاركة فػي القػ اررات ،إذ يجػب أف تتػرؾ الفرصػة لممرؤوسػيف لممشػاركة والتػأرير والتعػاوف فػي صػنع
واتخاذ الق اررات لما لو مف أىمية في زيادة الستغراؽ الوظيفي لمعامميف والموظفيف.
و رى باحث :أف وظائؼ إدارة الموارد البشرية بشكؿ عاـ والوظائؼ التالية( :وظيفة تخطيط مسار
الوظيفي ،التدريب والتنمية ،إدارة وتقييـ األداء ،وجودة حياة العمؿ) بشػكؿ خػاص تعمػؿ عمػى زيػادة
الستغراؽ الوظيفي لدا العامميف ،وذلؾ مف خمؿ ما يمي:

 2.4.1عالا لخط ط م ار وظ في باو لغرق وظ في:

تعمػػؿ وظيفػػة تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي عمػػى معرفػة المػػوظفيف لمشػػروط والمتطمبػػات المطموبػػة

لمحص ػػوؿ عم ػػى الترقي ػػة ،وى ػػذا يحفػ ػزه عم ػػى تط ػػوير نفس ػػو وزي ػػادة ميا ارت ػػو لممنافس ػػة عم ػػى الترقي ػػات
المسػػتقبمية ،ممػػا يحقػػؽ لػػو الطمأنينػػة لمسػػتقبمو الػػوظيفي ،وىػػذا األمػػر يعمػػؿ عمػػى تحسػػيف السػػتغراؽ
الوظيفي.

 2.4.2عالا إد ر ولق م

د ء باو لغرق وظ في:

تعمػػؿ ىػػذه الوظيفػػة عمػػى تصػػحيح أي قصػػور فػػي أداء األعمػػاؿ عنػػد وقوعػػو ،وتعمػػؿ عمػػى

تحسػيف أداء العمػػؿ مػف خػػمؿ التركيػز عمػػى فعػػؿ األعمػاؿ الصػػحيحة ،كمػا أنيػػا تعمػؿ عمػػى التوفيػػؽ
بػػيف األىػػداؼ الفرديػػة لمعػػامميف وبػػيف أىػػداؼ المنظمػػة ،وىػػذا كمػػو يعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ رضػػا العػػامميف
والستمتاع بممارسة أعماليـ مما يؤدي لتحسيف الستغراؽ الوظيفي لدييـ.

 2.4.3عالا

لدر ب و لنم

باو لغرق وظ في:

تعمػ ػػؿ وظيفػ ػػة التػ ػػدريب والتطػ ػػوير لممػ ػػوظفيف عمػ ػػى زيػ ػػادة الميػ ػػارات العمميػ ػػة والعمميػ ػػة لػ ػػدى

المػػوظفيف ،ممػػا تجعميػػـ يػػؤدوف أعمػػاليـ المطموبػػة بكفػػاءة عاليػػة ،وىػػذا يػػؤدي إلػػى تحقيػػؽ المكافػػآت
والحػ ػوافز العدي ػػدة ،ويجنب ػػو أيضػ ػاً أي عق ػػاب ن ػػاتج ع ػػف التقص ػػير ،وبالت ػػالي ق ػػد ي ػػؤدي إل ػػى تحس ػػيف
الستغراؽ الوظيفي لدى العامميف في منظمات األعماؿ.
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وظ ف

باو لغرق وظ في:

اء أكانػػت مػػف الناحيػػة الماديػػة مرػػؿ ممئم ػة األجػػور والرواتػػب،
إف جػػودة الحيػػاة
واالدتعراقىالوظوغي
الوظيفيػػة س ػو ً

والمكافػ ػػآت ،أـ مػ ػػف الناحيػ ػػة المعنويػ ػػة مرػ ػػؿ التعامػ ػػؿ الحسػ ػػف والعدالػ ػػة التنظيميػ ػػة والشػ ػػعور بػ ػػاألخوة
والمحبة ،ىذه األمور تعمؿ عمى انتشار مناخ مستقر يسوده الحب وتجنب الصراعات مما قػد تػؤدي
إلى تحسيف الستغراؽ الوظيفي لدى العامميف ،وبالتالي تنمية كفاءة العامميف.

 2.5نبذ مخلعر عن مكالب بر د عام في اطاع غز :
يعد البريد ىو أحد المرافؽ الحكومية اليامة والذي يسػعى دائمػاً لتمبيػة احتياجػات المجتمػع فػي
كافة المجالت الجتماعية والرقافية والسياسػية والقتصػادية ،حيػث يسػاىـ البريػد فػي تقػديـ الخػدمات
لمجيات الحكومية والمؤسسات والجمعيات ،وفػي عػاـ (1967ـ) ،وبحكػـ الحػتمؿ اإلسػرائيمي لبػاقي
أ ارضػػي فمسػػطيف ،وغيرىػػا تػػـ انتقػػاؿ إدارة البريػػد الفمسػػطينية إلش ػراؼ مباشػػر مػػف قبػػؿ سػػمطة البريػػد
اإلس ػرائيمية منػػذ ذلػػؾ التػػاري  ،وحتػػى تػػاري تسػػمـ السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية البريػػد كبقيػػة الم ارفػػؽ
األخػػرى مػف الحػػتمؿ اإلسػرائيمي فػػي مػػايو سػػنة ( 1994ـ) فػػي وضػػع ميميػػؿ وبنيػػة تحتيػػة ضػػعيفة
حيػػث وضػػع الحػػتمؿ جممػػة مػػف المعوقػػات قبػػؿ تسػػميـ السػػمطة لمكاتػػب البريػػد تمرمػػت بعػػدـ السػػماح
إلدارة البريػػد الفمسػػطينية بالنضػػماـ إلػػى عضػػوية التحػػاد البريػػدي العػػالمي ،ورػػـ فػػرض القيػػود عمػػى
مواصػ ػػفات الطوابػ ػػع الفمسػ ػػطينية مػ ػػف ناحيػ ػػة الػ ػػنص ونػ ػػوع العممػ ػػة إل أف الػ ػػو ازرة اسػ ػػتطاعت تػ ػػوفير
إصدارات مختمفة مف طوابع البريد الفمسطينية تبرز المعالـ وا رار الفمسطينية ،وشارؾ وفػد فمسػطيف
ألوؿ م ػرة فػػي أعمػػاؿ المػػؤتمر الرػػاني والعشػػريف لمتحػػاد البريػػدي العػػالمي الػػذي عقػػد فػػي بكػػيف عػػاـ
(1999ـ) حيػػث اسػػتطاع الوفػػد الحصػػوؿ عمػػى وضػػع م ارقػػب فػػي التحػػاد ،والػػذي مكنػػو مػػف إج ػراء
المبػػادلت البريديػػة مػػع دوؿ العػػالـ بشػػكؿ مباشػػر ،وتسػػعى مكاتػػب البريػػد العاممػػة قطػػاع غػزة لتحقيػػؽ
األىداؼ العامة التالية (.)http://www.mtit.gov.ps/index
 تقديـ أفضؿ الخدمات لمختمؼ قطاعات المجتمع الفمسطيني. مواكبة وسائؿ التكنولوجيا الحديرة في تقديـ الخدمات البريدية. تعزيز األنشطة المالية في الخدمات البريدية المتاحة.ويق ػ ػ ػ ػػع عم ػ ػ ػ ػػى ع ػ ػ ػ ػػاتؽ اإلدارة العام ػ ػ ػ ػػة لمبري ػ ػ ػ ػػد مجموع ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف المي ػ ػ ػ ػػاـ والمس ػ ػ ػ ػػؤوليات مني ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػا
يمي( )http://www.mtit.gov.ps/index.بتاري 2016/8/1
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 متابعة تنفيذ السياسات ،و ترجمة الخطط المرسومة لقطاع البريد في نطاؽ دراسة الحتياجات.إدارةىالمواردىالبذروظى

خدمات بريدية جديدة لضماف تمبية احتياجات المواطنيف والمؤسسات.
 العمؿ عمى تقديـواالدتعراقىالوظوغي
 التنسيؽ مع المؤسسات والجيات واإلدارات البريدية المحمية والدولية ،بما يضمف حسف سػير أداءالعمؿ.
 رفػػع التقػػارير الدوري ػػة وغيػػر الدوري ػػة إلدارة الػػو ازرة ع ػػف سػػير األعم ػػاؿ التػػي ت ػػـ إنجازىػػا ،وتق ػػديـالقتراحات والتوصيات المزمة لتطوير وتفعيؿ اإلدارة.
 الىتماـ بنوعية الخدمة وتحسينيا ومراقبتيا بما يضمف الحفاظ عمى مستوى حسف األداء ،والرقيبو لألفضؿ دائماً.

 2.5.1و اع وظائف إد ر
مع وما في ل ب

مو رد

لي للبعها وزر ولعاو

بشر

ولكنو وج ا

حل اجا موظف ها:

(و ازرة التصالت وتكنولوجيا المعمومات – دائرة الموارد البشرية)2016/8/20-
مقدم :
تقوـ إدارة الموارد البشرية بو ازرة التصالت وتكنولوجيا المعمومات بالتعاوف مع ديػواف الم ػػوظفيف
الع ػػاـ ف ػػي إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية بالو ازرة  ،كوف الديواف مسئول عف مؤسس ػػات الس ػػمطة الوطني ػػة

الفمس ػػطينية ،حي ػػث يعتب ػػر ديػ ػواف الم ػػوظفيف الع ػػاـ الجي ػػاز اإلداري المرك ػػزي المس ػػئوؿ ع ػػف إدارة

ش ػػؤوف مػوظفي الخدمػة المدنيػة فػي مؤسسػات السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية وفػؽ قػانوف الخدمػة
المدنيػة ،حيث يسعى ديواف الموظفيف العاـ إلى تطوير نظاـ الخدمة المدنيػة مػف خػمؿ اسػتقطاب
وتعيػيف الكفاءات البشػرية ،وكػذلؾ تػدريب وتأىيػؿ المػوارد البشػرية العاممػة فػي مؤسسػات السػمطة

الوطنيػة الفمسطينية ،لمنيوض بمستوى الخدمات المقدمة لممواطف.
إف إدارة المػوارد البشػرية بشػكميا الحػديث ليسػت وليػدة السػاعة ،إنمػا ىػي نتيجػة لمجموعػة مػف
التطورات المتداخمة والتػي سػاىمت بشػكؿ مباشػر أو غيػر مباشػر فػي ظيػور الحاجػة إلػى إدارة أفػراد

متخصصة ،ترعى شؤوف العامميف بالمنظمة وتعمؿ عمى توفير أنجع ا ليات إلدارة الطاقات

البشرية بكفػاءة ،وتمكػف مػف زيػادة إنتاجيػة العػامميف .وتعتمػد كفػاءة المنظمػات عمػى حسػف اسػترمار
مواردىػا وعمػى األخػص البشػرية منيػا ،التػي تػتحكـ فػي بػاقي المػوارد وفػي طريقػة اسػتخداميا ،وليػذا

ظيػر الحتياج إلى إدارة مستقمة تختص بالموارد البشرية (أبو عيد).31 : 2011 ،
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أ م وظائف لي للبعها وزر ولعاو ولكنو وج ا مع وما في ل ب
إدارةىالمواردىالبذروظى

حل اجا موظف ها

واالدتعراقىالوظوغي
الوظيفي
 .1وظيفة التحميؿ

 .2وظيفة التخطيط لمموارد البشرية.
 .3وظيفة الستقطاب.
 .4وظيفة الختيار.
 .5وظيفة التعييف .

 .6وظيفة التدريب والتنمية .
 .7وظيفة التقييـ .

 .8وظيفة إدارة جودة الحياة الوظيفية .
أووً :وظ ف

لح ل وظ في :

يق ػػوـ و ازرة التصالت وتكنولوجيا المعمومات بعممي ػػة التحمي ػػؿ ال ػػوظيفي ف ػػي الو ازرة وذلؾ لموصوؿ

إلػى الميػاـ الوظيفيػة لكػؿ وظيفػة وكػذلؾ المػؤىمت والميػارات الواجػب توافرىػا فػي شػغؿ ىػػذه

الوظيفػة ،حيػث يسػػتمد ىػذه الصػمحيات بموجػب قػانوف الخدمػػة المدنيػة المعػػدؿ لمعػػاـ  2005فػػي
المػػادة رقػػـ ( ) 9فػػي البنػػد رقػػـ () 2

تقػػديـ ال ػرأي فػػي مشػػاريع اليياكػػؿ التنظيمية وتقسيماتيا،

وجػداوؿ الوظػائؼ والوصػؼ الػوظيفي ،التػي تقػدميا الػدوائر الحكوميػة قبػؿ عرضيا عمى مجمس

الوزراء مف خمؿ الخطوات التالية:
 -1تبدأ عممية التحميؿ الوظيفي مف خمؿ إقرار اليياكؿ التنظيمية لمو ازرة أو المؤسسة ،حيػث يػتـ
ذلػؾ مػف خػمؿ د ارسػة األعمػاؿ والخػدمات التػي تقػوـ بيػا الػو ازرة ،ويػتـ ذلػؾ عػف طريػؽ تقػديـ ىيكػؿ

مقتػرح مػف الػوز ارة لديواف الموظفيف ليػتـ د ارسػتو مػف قبػؿ ديػواف المػوظفيف العػاـ وو ازرة التخطػيط
حيث يتـ العمؿ عمػى د ارسػة األعمػاؿ والخػدمات التػي تقػوـ بيػا الػو ازرة وممءمػة تمػؾ اليياكػؿ لتمؾ

األعماؿ والخدمات.
 -2يقوـ ديواف الموظفيف العاـ بتصميـ نمػوذج لبطاقػة الوصػؼ والتوصػيؼ الػوظيفي ويػتـ ارساليا
لمو ازرة لمقياـ بتعبئتيا وفؽ المياـ الوظيفية لكؿ وظيفة .

 -3يتـ تدقيؽ بطاقات الوصؼ والتوصيؼ الوظيفي المقدمة مف الو ازرة لمديواف لعتمادىا لمتأكد مف
أف ىذه الميػاـ ممئمػػة لممسػػمى الػػوظيفي وكػػذلؾ ممءمػػة المػػؤىمت والخب ػرات المطموبػػة فػػي

شػػاغؿ ىػػذه الوظيفػػة مػػع تمػػؾ الميػػاـ مػػع ضػػرورة م ارعػػاة التخصػػص فػػي العمػػؿ لضػػماف عػػدـ
تػػداخؿ الصػػمحيات ،حيػػث تنطبػػؽ ىػػذه اإلج ػراءات عمػػى الوظػػائؼ المعتمػػدة فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي

وكذلؾ الوظائؼ المستحدرة وفؽ لظروؼ العمؿ في المؤسسة أو الو ازرة.
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ثان ا:وظ ف

لخط ط مو رد بشر :

ً إدارةىالمواردىالبذروظى

واالدتعراقىالوظوغي الرجؿ المناسب فػي المكػاف المناسػب والسػعي نحػو اسػتغمؿ المػوارد
انطمؽ مف مبدأ وضع

البشػ ػرية الس ػػتغمؿ األمر ػػؿ بغي ػػة تحس ػػيف الخ ػػدمات المقدم ػػة ،تعتم ػػد و ازرة التصالت وتكنولوجيا
المعمومات بالتعاوف مع ديواف الموظفيف العاـ باإلجراءات التالية لمقياـ بوظيفة تخطيط الموارد

البشرية:

 -1في حاؿ اعتماد الييكؿ التنظيمي لممرة األولى  :يتـ تسكيف الموظفيف الموجوديف فػي الػو ازرة
عمػػى الييكػػؿ التنظيمػػي المعتمػػد وفػػؽ مسػػمياتيـ الوظيفيػػة واختصاصػػاتيـ والميػػارات التػػي

يتمتعوف بيا

 -2فػي حػاؿ الترقيػة  :فػي ىػذه الحالػة يػتـ العمػؿ عمػى ترقيػة بعػض المػوظفيف الموجػوديف فػي
الخدمة لتولي مناصب جديدة شاغرة فػؽ الييكػؿ التنظيمػي المعتمػد ،ويػتـ م ارعػاة التخصػص

والخبرات المطموبة لشغؿ تمؾ الوظيفة ،وكذلؾ وجود احتياج حقيقي لتمؾ الوظيفة.

 -3وبخصػوص التخطػيط لحتياجػات الو ازرة مػف المػوارد الجديػدة وفػؽ العتمادات المالية المقرة
يتـ ذلؾ وفؽ الخطوات التالية:

أ  -يقوـ المجمس التشريعي بإقرار الموازنة العامة والتي تتضػمف عػدد اإلحداريات الجديػدة لجميػع
مؤسسات وو ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية .

ب  -تقوـ و ازرة المالية بتوزيع ىذه اإلحداريات عمى مؤسسات وو ازرات السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية
كؿ عمى حد.
ج يقػػوـ دي ػواف المػػوظفيف العػػاـ بالتعػاوف مػػع الػػو ازرة بتحديػػد المسػميات الوظيفيػة التػػي تحتاجيػػا
وفػػؽ العػػدد المقػػر مػػف خػػمؿ د ارسػػة الوظػػائؼ الشػػاغرة عمػػى الييكػػؿ التنظيمػػي المعتمػػد ،وكػػذلؾ
لجػػاف الفحػػص عمػػى الطبيعػػة ،لمتأكػػد مػػف الحاجػػة الفعميػػة لتمػػؾ المسػميات مػػف خػمؿ د ارسػة

العػػبء الػػوظيفي الممقػػى عمػى الو ازرة لموصػوؿ إلػػى المسميات الوظيفة المطموبة.

د -يػتـ بعػػد تمػؾ الد ارسػػة إصػدار جػدوؿ تشػكيمت وظيفيػة يتضػػمف المسػػمى الػػوظيفي ،والعػدد
المطمػوب منػو ،ويػتـ إقػ ارره مػف قبػؿ رئػيس ديػواف المػوظفيف العػاـ وو زيػر الماليػة .

ثا ثاً -وظ ف و لقطاب:
بناء عمي مخرجات

عمميػة تخطػيط المػوارد البشػرية بتحديػد أنػواع الوظػائؼ المطموبػة ،وعػدد

العػامميف ا لمزمػيف لكػؿ منيػا ،والشػروط الػمزـ توفرىػا فػيمف يشػغميا ،تبػدأ إجػراءات البحػث عف

أنسب األشخاص ليذه الوظائؼ ،ومحاولة جذب واسػتقطاب أكفػأ األشػخاص لمعمػؿ فػي الو ازرة
بالتعاوف مع ديواف الموظفيف العاـ ويتـ ذلؾ مف خمؿ اإلجراءات التالية:
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عالن د خ ي  :يتـ اإلعمف عف الوظيفة الشاغرة فػي الػو ازرة نفسػيا فقط ،وفي ىذه

إدارةىالمواردىالبذروظى

معينيف التقدـ لتمػؾ الوظيفػة ،حيػث يػتـ اإلعػػمف لختيػػار األفضػػؿ ويػػتـ
الحالة ل يسمح لمغير
واالدتعراقىالوظوغي

عمػػؿ تعػػديؿ وظيفػػي لمفػػائز بيػػذه الوظيفػػة وتقتصػػر ىػػذه الحالػػة عمػػى الوظػػائؼ اإلش ػرافية مػػف

الفئػػة الرانيػػة مرػػؿ (رئػػيس قسػػـ ،رئػػيس شػػعبة) أما الوظائؼ اإلشرافية مف الفئة األولى والوظائؼ

التخصصية يتـ مف خمؿ اإلعمف الخارجي وذلؾ إلتاحة الفرصة أماـ الجميع لممنافسة.

عةالن خةارجي :يتـ بالتنسيؽ مع ديواف الموظفيف العاـ عػف الوظيفػة الشػاغرة حيػث ينشػر
اإلعػمف فػي الجريػدة الرسػمية ولوحػة اإلعمنػػات فػػي مقػػر دي ػواف المػػوظفيف العػػاـ وكػػذلؾ الموقػػع
اإللكترونػػي لمػػديواف ويتضػػمف اإلعمف ا تي:
أ -اسـ المؤسسة أو الو ازرة الطالبة لموظيفة
ب -اسـ الوظيفة ومياميا ومتطمبات شغميا.
ج -الراتب األساسي لموظيفة باإلضافة إلى العموات األخرى.
د -مكػػاف تقػػديـ الطمػػب وآليػػة التقػػديـ ،حيػػث يػػتـ تقػػديـ طمبػػات اللتحػػاؽ بالوظيفػػة بشػػكؿ إلكتروني
عمى موقع ديواف الموظفيف العاـ .
ىػ -تاري بدأ تقديـ الطمبات وتاري النتياء.
ربعاً :وظ ف وخل ار :
تمرػػؿ وظيف ػػة الختي ػػار المت ػػداد الطبيع ػػي لوظيف ػػة البح ػػث والس ػػتقطاب لممػ ػوارد البشػ ػرية المناس ػػبة

م ػػف خػػمؿ المفاض ػػمة ب ػػيف األفػ ػراد المتقػػدميف لش ػػغؿ وظيف ػػة معين ػػة م ػػف حي ػػث درج ػػة صمحيتيـ

لتمؾ الوظيفة ،وفؽ اإلجػراءات المتبعػة بالو ازرة وبالتعاوف مع الػديواف لممفاضػمة بػيف المتقػدميف
لموظيفػة وذلػؾ اسػتناد لقػانوف الخدمػة المدنيػة المعػدؿ فػي العػاـ  2005فػي المػادة ()20البنػد رقػـ

( (1والػذي يػنص عمػى

يصػدر رئػيس الػديواف بالتنسػيؽ مػع الػدائرة الحكوميػة المخػتص قػرار

بتشػكيؿ لجنػة الختيػار مػف ممرمػيف عػف الػديواف والػدائرة الحكوميػة المختصػة عمػى النمػوذج

المخصػص لذلؾ ويحدد فيو مياـ ومكاف وزماف ومدة عمؿ المجنة ويتـ ذلؾ مف خمؿ الخطوات

التالية-:

 -1يػتـ فػرز طمبػات المتقػدميف لشػغؿ الوظيفػة إلكتروني وفػؽ الشػروط الػواردة فػي اإلعػمف عػف
الوظيفة

. -2يتـ استقباؿ الطمبات الورقية لممتقدميف لموظيفة والمقبولة طمباتيـ إلكتروني لمتأكد مف
مطابقة المعمومات الواردة في الطمب اإللكتروني مع ا الطمب المقدـ ورقي .
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 -3يتـ عقد اختبار تحريري لممتقدميف والذيف اجتازت طمباتيـ الفحص اإللكتروني والورقي
إدارةىالمواردىالبذروظى

المرشحيف لممقابمت ممف اجتازوا الختبار التحريري وغالب مػا تكػوف
 -4يتـ تحديد نسبة
واالدتعراقىالوظوغي
بنسػبة( ( )7-1لكؿ وظيفػة بمعنػي أف يػتـ مقابمػة ( )7مرشػحيف لموظيفػة عنػدما يكػوف
الحتيػاج المطموب ()1مرشح لموظيفة .

 -5يتـ إجراء المقابمة الشفوية لممؤىميف ليا مف خمؿ لجنو المقابمت والتي يقوـ بتشكيميا ديواف
الموظفيف العاـ والتي يراعى عنػد تشػكيميا أف تكػوف لجنػة متخصصػة مكونػة مػف ممرػؿ عػف

ديواف الموظفيف العاـ و آخر عػف الػو ازرة المعنيػة و آخػر عػف جيػة حياديػة مرػؿ الجامعػات،

أو النقابات ،أو مؤسسات المجتمع المدني أو و ازرة محؿ الختصػاص وقػد تتكػوف مػف

( (5 - 3أعضاء وذلؾ فؽ نماذج تقييـ معدة بشكؿ مسبؽ تتضمف بنود التقييـ يتـ التفػاؽ
عمييػا مػف قبػؿ أعضػاء المجنػة وتحديد دور كػؿ عضػو فػي المجنػة وذلػؾ بغيػة الحصػوؿ عمػى

أفضػؿ المتقدميف لشغؿ تمؾ الوظيفة.

 -6بعد رصد درجات المتقدميف يػتـ تػرتيبيـ مػف األعمػى درجػة يميػو األدنػى درجػة وتعمػف النتػائج
عمى الموقع اإللكتروني لديواف الموظفيف العاـ.

 -7في حاؿ قررت المجنة عدـ ممئمػة أي مرشػح لشػغؿ الوظيفػة يػتـ اإلعػمف عػف عػدـ اجتيػاز
أي مف المرشحيف لممسابقة.

خام اً :وظ ف

لع ن:

تعتبر عممية التعييف ىي الخطوة األخيرة في عممية الحصوؿ عمى الموارد البشػرية المطموبػة ويقوـ

الػديواف بيػذه العمميػة اسػتنادا لػنص المػادة ( )23مػف قػانوف الخدمػة المدنيػة المعػدؿ لمعاـ 2005
والتي تنص عمى يعد الديواف كشفاً بأسماء المرشحيف لمتعييف وفقاً لترتيب أسبقيتيـ الوارد مف قبؿ
لجنػة الختيػار وتبمػغ الػدائرة الحكوميػة بػذلؾ ،ويكػوف الترتيػب وفقا لألعمػى درجػة بالمتحػػاف وعنػػد

التسػػاوي يكػوف وفقا لألعمػػى مػؤىمً فاألقػػدـ تخرجا فػػاألكبر سػػنا ويػػتـ التعيػػيف بحسب الترتيب الوارد

في القوائـ وفؽ لإلجراءات ا تية:

 -1التصػاؿ بالمرشػح لموظيفػة والحاصػؿ عمػى المرتبػة األولػى فػي الختبػارات ،وذلػؾ لسػتمـ
كتاب الترشيح والتوجو إلى الو ازرة المعنية

 -2يػػتـ اسػػتقباؿ ممػػؼ المرشػػح لشػػغؿ الوظيفػػة مػػف قبػػؿ الػػو ازرة ،حيػػث يػػتـ التأكػػد مػػف صػػحة
المستندات المطموبة

 -3إجػراء الفحػص الطبػي لممرشػح مػف قبػؿ لجنػة مختصػة ،بػو ازرة الصػحة لموقػوؼ عمػى مػدى
لياقة المرشح الصحة لشغؿ تمؾ الوظيفة.

. -4تسميـ المرشح العمؿ في الوزارة.
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 -5إصػدار قػرار التعيػيف لممرشػح ،وارساؿ نسػخة لمػو ازرة المعنيػة ،ونسػخة أخػرى لػإلدارة العامػة
إدارةىالمواردىالبذروظى

الماليػػة ،ونسػػخة أخػػرى لييئػػة التػػأميف والمعاشػػات ،ونسػػخة لػػدائرة التػػاميف
لمرواتػػب بػػو ازرة
واالدتعراقىالوظوغي
الصحي بو ازرة الصحة وبذلؾ يصبح المرشح موظؼ ضمف موظفي الخدمة المدنية.

اد ا :وظ ف

لدر ب و لنم :

تقوـ و ازرة التصالت وتكنولوجيا المعمومات بعممية التدريب والتنمية لموظفييا التعاوف مع ديواف

الموظفيف العاـ مف خمؿ إتباع أربع مراحؿ وىي :
1ة لحد د وحل اجا

لدر ب :

والتي تعني تحديد الميارات المطموب رفعيا لدى أفراد وادارات معينة ،والتي يتـ تفصيميا في

مجموعة مف األىداؼ المطموب تحقيقيا بنياية التدريب.
2ة لعم م برنامج لدر ب:

بعد أف بتـ تحديد الحتياجات التدريبية المزمة لمموظفيف تقوـ الو ازرة بتصميـ البرنامج التدريبي

والذي يعني ترجمة األىداؼ إلى موضوعات تدريبية وتحديد األسموب الذي سيتـ استخدامو بواسطة

المتدربيف في توصيؿ موضوعات التدريب إلى المتدربيف كما يتـ تحديد المعنيات التدريبية مرؿ
األفمـ ،السبورة ،األقمـ  ...إل  ،وكجزء مف تصميـ برنامج التدريب يجب تحديد المدربيف في

أيضا تحديد ميزانية التدريب.
البرنامج ،و ً
3ة مرح لنف ذ برنامج لدر ب:

والتي تتضمف أنشطة ميمة مرؿ تحديد الجدوؿ الزمني لمبرنامج ،كما يتضمف تحديد مكاف التدريب،
والمتابعة اليومية إلجراءات تنفيذ البرنامج خطوة بخطوة.

 -4مرح لق م لدر ب :
وأخي اًر وبعد انتياء برنامج التدريب يحتاج األمر إلى تقييـ برنامج التدريب ،ويتـ ذلؾ مف خمؿ تقييـ

المتدربيف محؿ التدريب ،أو تقييـ رأييـ حوؿ إجراءات البرنامج.
ابعاً :وظ ف لق م
للم عم

د ء:

لق م ود ء بوزر ولعاو وفقاً لا ي:

 -1يقوـ الرئيس المباشر بالتعاوف مع المدير المعني بتحديد أىداؼ الوحدة التنظيمية التي يساىـ
المرؤوس في تحقيقيا بما يتفؽ مع الخطة و األىداؼ اإلستراتيجية المعتمدة .

76

الغصلىالثاني

اإلطارىالمغاهوميىلوظائفىإدارةىالمواردىالبذروظىواالدتعراقىالوظوغي

اإلطارىالمغاهوميىلوظائفى

 -2يقوـ الرئيس المباشر بالتعاوف مع مرؤوسيو بتحديد مؤشرات األداء والنتائج المطموبة مف
إدارةىالمواردىالبذروظى

في بداية السنة وفقاً لألىداؼ التنظيمية المحددة لموحدة ،عمى أف ل يتجاوز
المرؤوس تحقيقيا
واالدتعراقىالوظوغي
عدد مؤشرات األداء والنتائج المطموب مف الموظؼ تحقيقيا عف خمسة مؤشرات لكؿ ىدؼ ول

تقؿ عف مؤشر واحد ويتـ تحديد العممة القصوى لممؤشر وفقاً لدرجة أىميتو بالنسبة ألىداؼ
الوحدة التنظيمية ،وما يتفرع عنيا مف أنشطة تفصيمية ومواعيد تنفيذىا.

 -3يقوـ الرئيس المباشر باطمع الموظؼ عمى األىداؼ ومؤشرات األداء المعتمدة في نموذج
تقييـ األداء السنوي (سجؿ األداء والتقرير السنوي) .المطموب تحقيقيا مف قبؿ الموظؼ،
باإلضافة إلى عناصر تقييـ األداء (العناصر العامة والخاصة والعممة القصوى لممؤشر) لكؿ

منيا ،والتي سيتـ عمى أساسيا تقييـ أدائو وسموكو.

 -4تقوـ دائرة الموارد البشرية في الو ازرة ،بتوزيع نس مف نماذج تقييـ األداء السنوي (سجؿ األداء
والتقرير السنوي) .التي يعدىا الديواف عمى كافة فروع الدائرة ومديرياتيا ،عمى أف تصميـ خمؿ

األسبوع األوؿ مف شير كانوف الراني ،وبالنسبة لشاغمي الوظائؼ التعميمية خمؿ األسبوع
األوؿ مف بدء دواـ شاغمي ىذه الوظائؼ لمفصؿ الدراسي األوؿ.ويكوف إرساؿ النماذج بشكؿ

الكتروني.

 -5عمى الرئيس المباشر تنظيـ ممفات أصولية تحفظ بيا نماذج تقييـ األداء السنوي (سجؿ األداء
والتقرير السنوي).الخاصة بالموظفيف الذيف يرأسيـ ،وأية ورائؽ ذات صمة بأدائيـ وسموكيـ ،ول

يجوز إجراء أي تعديؿ عمى البيانات والوقائع والممحظات المدونة في نموذج تقييـ األداء

السنوي بعد اعتمادىا مف قبؿ المدير المعني.

 -6يقوـ الرئيس المباشر بإجراء المتابعة المستمرة والمراجعة الدورية مػع مرؤوسيو لمستوى أدائيـ
وانجازىـ وفقاً لممؤشرات والنتائج المطموب تحقيقيا مف قبؿ الموظؼ ،بما يتفؽ واألىداؼ
المعتمدة التي تـ التفػاؽ عمييا مع مرؤوسيػو في بدايػة العاـ ،وتدويف الممحظػات الخاصة بيا

في نمػوذج تقييـ األداء السنوي (سجؿ األداء والتقرير السنوي)

 -7يقوـ الرئيس المباشر بوضع العممة المستحقة لكؿ عنصر مف عناصر التقييـ في نموذج
تقييـ األداء السنوي (سجؿ األداء والتقرير السنوي) ،ورفعو إلى المدير

 -8يتولى المدير المعني مراجعة تقييـ الرئيس المباشر ،وبياف رأيو في الخانة المخصصة لذلؾ،
ورفعػػو إلى المدير العمي.

 -9يعتمد الوزير أو مف يفوضو التقدير والعممة النيائية ألداء الموظؼ السنوي في مدة ل تتجاوز
 17كانوف األوؿ.
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ثامنا:وظ ف إد ر جود

ً
إدارةىالمواردىالبذروظى

حا

وظ ف .

واالدتعراقىالوظوغي ولكنو وج ا مع وما
لقوم وزر ولعاو
لوف ر جود

حا

بلوف ر مجموع من مقوما

لي لعمل ع ي

وظف للمثل با لا ي :

 -1العمؿ عمي التفويض الكافي

والعادؿ.

 -2توفر ظروؼ العمؿ ا منة والصحية وذلؾ مف خمؿ توفير مناخ عمؿ مناسب .

 -3الستفادة القصوى والسريعة مف الطاقات والقدرات البشرية المتاحة  ،وىذا يتضمف تدعيـ
الستقملية لدى األفراد  ،توفر الميارات المتعددة المطموبة لمعمؿ  ،والمعارؼ والمعمومات ،

المياـ الررية والمشاركة في التخطيط.

 -4إتاحة الفرص المستقبمية لمتحسيف المستمر واألمف ويحتوي ذلؾ عمى تنمية قدرات العامميف،
وتييئة الفرصة لستخداـ المعرفة والميارات الجديدة ،وتوفير فرص الترقية باإلضافة إلى

الطمئناف عمى الدخؿ واألمف الوظيفي.

 -5التكامؿ الجتماعي في بيئة العمؿ ويشتمؿ عمى ممارسة العمؿ بحرية ومساواة دوف إجحاؼ

أو ظمـ  ،وتوفر مجموعات عمؿ موجية ذاتياً وتدعيـ العمقات فيما بيف األفراد بكافة

الوحدات اإلدارية.

 -6الشرعية في بيئة عمؿ المنظمة ويتضمف حقوؽ األفراد والحفاظ عمى أسرارىـ مع حريتيـ
عمى التعبير والكمـ  ،ىذا إلى جانب المعاممة العادلة لجميع العامميف.

 -7العمؿ والمدى الكمي المسموح بو لمعامميف حيث يجب السعي لتحقيؽ التوازف في العمقات ما
بيف العمؿ وعدـ العمؿ وآرار ذلؾ والحياة العائمية وعمقتيا بيف العمؿ.

 -8العمقة الجتماعية لمعمؿ .يجب أف يؤدي التوظيؼ والعمؿ بالمنظمة بشكؿ مفيد اجتماعيا.
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بر د:

مي إلد ر عام
 2.5.2ه كل لنظ
إدارةىالمواردىالبذروظى
واالدتعراقىالوظوغي

د ر عام

بر د

د ئر خز ن

د ئر ح ابا

د ئر حرك

د ئر خدما

عام

ما

بر د

بر د

د ئر

من

بر دي

مكالب بر د في جم ع
أنحاء اطاع غز

شكل ( :)6.1النضحهالكلال اإلدارةالعا للبرالد

خاللادارةال ناردالبشرال بنزارةاراصارتناكننلنجالا

ال علن ات . 6102

يتبػػيف مػػف الشػػكؿ السػػابؽ أف اإلدارة العامػػة لمبريػػد تحتػػوي عمػػى خمػػس دوائػػر ،وىػػي دائ ػرة الخزينػػة
العامػػة ،ودائ ػرة الحسػػابات الماليػػة ،ودائ ػرة الحركػػة البريديػػة ،ودائ ػرة األمػػف البريػػدي ،ودائ ػرة الخػػدمات
البريدية ،والتي يندرج تحتيا جميع مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة.

 2.5.3خدما

بر د

لي لقدمها

د ر عام

بر د:

تقػ ػػدـ اإلدارة العامػ ػػة لمبريػ ػػد العاممػ ػػة فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة عػ ػػدة خػ ػػدمات لمجميػ ػػور ،منيػ ػػا مػ ػػا يمػ ػػي:

(.)http://www.mtit.gov.ps/index.
 خدمة الصادر والوارد لمبعائث البريدية( :الرسائؿ – البطاقات – المطبوعات – الرزـ الصػغيرة)وخدمة الطرود الواردة.
-

خدمة بيع طوابع الدمغة.

 خدمة بيع طوابع السكاف (األحواؿ المدنية).وتقدـ ىذه الخدمات أيضا في مكاتب البريد مف خمؿ قسميف رئيسييف وىما:
 ا م مقبوضا :
ويقػػوـ ىػػذا القسػػـ بتحصػػيؿ مبػػالغ مسػػتحقة عمػػى الجميػػور والمؤسسػػات لصػػالح مؤسسػػات وو ازرات
أخرى حكومية وغير الحكومية ،مرؿ:
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 تحصيؿ فواتير لصالح الو ازرات( :فواتير ضريبة الدخؿ– الرسوـ الجمركية-التأميف الصحي).إدارةىالمواردىالبذروظى

لصالح شركات التأميف.
 تحصيؿ بوالصواالدتعراقىالوظوغي
 تحصيؿ فواتير لصالح شركات خاصة مرؿ شركة جواؿ وشركة التصالت. ا م مدفوعا :
يقوـ ىذا القسـ بدفع مستحقات الجميور مف رواتب ومساعدات مرؿ:
 دفع رواتب بعض موظفي الحكومة. دفع رواتب موظفي البطالة. دفع مخصصات الشئوف الجتماعية. -صرؼ كوبونات العماؿ العاطميف عف العمؿ الصادرة مف اتحاد نقابات العماؿ.

 2.6خالع :
استعرض الباحث في ىذا الفصؿ موضوعيف مف أىـ موضوعات اإلدارة ،وىما إدارة الموارد البشرية
والستغراؽ الوظيفي ،حيث تـ بياف مفيػوـ إدارة المػوارد البشػرية وأىميتيػا ،وأىػدافيا التػي تسػعى إلػي
تحقيقيا مف خمؿ ممارسة وظائفيا المختمفة ،وتـ التطرؽ إلي أربع وظائؼ رئيسة مػف وظػائؼ إدارة
الموارد البشرية وىي وظيفػة تخطػيط المسػار الػوظيفي ،إدارة وتقيػيـ األداء ،التػدريب والتنميػة ،وجػودة
الحياة الوظيفية ،وذلؾ مف خمؿ بياف مفيوميا وأىميتيا في تنمية وتحسيف الستغراؽ الوظيفي لدى
العامميف في منظمات األعماؿ.
كما تـ في ىذا الفصؿ توضيح مفيوـ السػتغراؽ الػوظيفي وأىميتػو ومؤشػرات وجػوده لػدى العػامميف،
واستراتيجيات تنمية الستغراؽ الوظيفي ،كما تـ بياف نظريات الستغراؽ الوظيفي ،والفرؽ بينو وبيف
بعض المفاىيـ اإلدارية مرؿ الرضا الوظيفي ،واللتزاـ التنظيمي وادماف العمؿ.
وأيضاً تـ في ىذا الفصؿ التعرؼ إلى عمقة وظائؼ إدارة الموارد البشرية بالسػتغراؽ الػوظيفي لػدى
العػامميف ،واختػػتـ الباحػػث ىػػذا الفصػػؿ بػػالتعرؼ إلػػى طبيعػػة عمػػؿ وأىػػداؼ مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي
قطاع غزة ،والتعرؼ إلى الييكمية اإلدارية لتمؾ المكاتب.
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 3الفصل الثبلث

منهجيت الدراست واإلجزاءاث
 4.0لمه د.

 4.6منهج در
 4.4أد

در

 4.3عدق وثبا
4.1

ا ب

.

.
و لب انا .
حعائ

م لخدم .

 4.2خالع .
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 3.1لمه د:

يتنػاوؿ ىػػذا الفصػؿ وصػػفاً لمػنيج الد ارسػػة وأفػراد مجتمػػع الد ارسػة وعينتيػػا ،وكػذلؾ أداة الد ارسػػة
المستخدمة وطرؽ إعدادىا وصدقيا ورباتيا ،كما يتضمف ىذا الفصؿ وصفاً لإلجراءات التي قاـ بيا
الباحث في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا ،وأخيػ اًر المعالجػات اإلحصػائية التػي اعتمػد عمييػا الباحػث
في تحميؿ ىذه الدراسة.

 3.2منهج در

:

تـ اسػتخداـ المػنيج الوصػفي التحميمػي فػي ىػذه الد ارسػة ،وذلػؾ ألف المػنيج الوصػفي التحميمػي
ييدؼ إلى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصػفيا وصػفاً دقيقػاً ،ويعبػر عنيػا تعبيػ اًر كيفيػاً
وكمي ػ ػاً ،ويعمػ ػػؿ عمػ ػػى جمػ ػػع الحقػ ػػائؽ والمعمومػ ػػات عنيػ ػػا ومػ ػػف رػ ػػـ تحميميػ ػػا لموصػ ػػوؿ إلػ ػػى النتػ ػػائج
والتوصػػيات ،حيػػث اعتمػػد الباحػػث عمػػى أسػػاليب الد ارسػػة النظريػػة والميدانيػػة ،وذلػػؾ لتحقيػػؽ أىػػداؼ
الدراسة وذلؾ عمى النحو التالي:

 3.2.1أ وب جمع ب انا :
 .0در

نظر :

اعتمد الباحث في تطوير اإلطار النظري لمدراسة عمى المجمت والدوريات العممية واألبحاث

العممية المتخصصة والمنشورة منيا وغير المنشورة ،وعمى الكتب العربية واألجنبية التي تطرقت إلى

موضوع الدراسة ،باإلضافة إلى ذلؾ فقد استند الباحث عمى النشرات والتقارير ،والمواقع اإللكترونية.
 .6در

مدن :

اعتمد الباحث عمى قائمة الستبانة ،وذلؾ لجمع البيانات األولية المزمة إلجراء واتماـ

الدراسة الميدانية ،باإلضافة إلى إجراء المقابمت الشخصية كما يتضح عمى النحو التالي:
 اائم و لبان :

تعد قائمة الستبانة أداة ممئمة بشكؿ كبير في تقصي ا راء ووجيات النظر حوؿ مسألة،

أو قضية ما ،ويعد استخداميا كأداة رئيسة ،ألنيا مف أكرر وسائؿ جمع البيانات شيوعاً واستخداماً،

وتـ تصميميا في ضوء بعض الدراسات السابقة وفقاً لمتغيريف الدراسة.
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 وظائف إد ر مو رد بشر  :اعتمد الباحث عمى دراسة كم مف( :ماضي( ،)2014 ،طبيؿ،( ،)2013أبو حطب )Chughtal, 2013(ُ ،)2009 ،في إعداد مقياس وظائؼ إدارة الموارد

البشرية.

 و لغرق وظ في :اعتمد الباحث عمى دراسة كم مف( :الوحيدي( ،)2013 ،نجـ،)2011 ،(ماضي.)Binti Isa, 2011( ،)Yeu, 2014( ،)2014 ،
وقد قاـ الباحث بعرض قائمة الستبياف عمى مجموعة مف األساتذة المختصيف لتكوف في

صورتيا النيائية ،ومناسبة لبناء إطار عمقة وظائؼ إدارة الموارد البشرية بالستغراؽ الوظيفي في
مكاتب البريد وقد تـ توضيحيا إلى جميع العامميف.
 مقابال

شخع :

وذلؾ مف أجؿ ،توضيح وشرح أىداؼ الدراسة ،ولمتأكد مف أىمية الحصوؿ عمى المعمومات
الصحيحة والمعمومات اإلضافية إف أمكف ذلؾ ،ولمحصوؿ عمى بعض البيانات التي ل يمكف

الحصوؿ عمييا بواسطة الستبانة ،قاـ الباحث بإجراء المقابمت الشخصية مع بعض أفراد عينة

الدراسة الذيف لـ يتفيموا بعض األسئمة وذلؾ لإلجابة عمى تساؤلتيـ واستفساراتيـ أرناء ممئيـ
لمستبياف.

 3.2.2مجلمع وع ن

در

:

يتكوف مجتمع الدراسة مف موظفيف اإلدارة العامة لمبريد في و ازرة التصالت وتكنولوجيا

المعمومات البالغ عددىـ ( )105موظؼ ،فقد تـ اختيار عينة الدراسة لتشمؿ جميع مفردات
المجتمع (طريقة المسح الشامؿ) حيث تمكف الباحث مف استرداد  101استبانة بنسبة %96.2
والجداوؿ التالية توضح خصائص أفراد عينة الدراسة:

جدول ( :)4.1وضح لوز ع أفرد ع ن ح ب نوع وجلماعي:
ن ب

مئو %

نوع

لكرر

ذكر

93

92.1

أنرى

8

7.9

مجموع

010

011

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف  %92.1مف أفراد العينة ذكور ،و  %7.9إناث.
والزيادة في نسبة الذكور ناتجة عف أف موظفيف مكاتب البريد غالبيتيـ مف الذكور ،وذلؾ

نتيجة اتجاه اإلدارة العامة لمبريد بالتوظيؼ مف نوع الذكور أكرر مف اإلناث ،وذلؾ ألف العمؿ
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يتطمب ساعات اضافية في بعض األحياف ،مما يجعؿ ادارة البريد تمجأ إلي التوظيؼ مف نوع

الذكور .

جدول ( :)4.2وضح لوز ع أفرد ع ن ح ب عمر:
مئو %

ن ب

عمر

لكرر

 30سنة فاقؿ

10

9.9

 40-31سنة

45

44.6

 41سنة فأكرر

46

45.5

مجموع

010

011

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف  %45.5مف أفراد العينة متوسط أعمػارىـ مػف  41سػنة فػأكرر،
و  %44.6يتراوح أعمارىـ ما بيف  31سنة إلى  40سنة ،و  %9.9متوسػط أعمػارىـ مػف  30سػنة
فأق ػػؿ ،والس ػػبب ف ػػي ازدي ػػاد النس ػػبة المئوي ػػة لص ػػالح الفئ ػػة العمري ػػة( 40 -31س ػػنة) والفئ ػػة العمري ػػة
( 41سنة فػأكرر) يرجػع إلػى تػدني نسػبة التوظيػؼ فػي السػنوات األخيػرة(2016-2010ـ) ممػا جعػؿ
عدـ الحصوؿ عمي نسبة مئوية عالية لموظفيف ذو الفئة العمرية ( 30سنة فأقؿ) .
جدول ( :)4.3وضح لوز ع أفرد ع ن ح ب نو
نو

خبر

خبر
ن ب

لكرر

مئو %

 6-4سنوات

33

32.7

7سنوات فأكرر

68

67.3

مجموع

010

011

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف  %67.3مػف أفػراد العينػة متوسػط سػنوات الخبػرة لػدييـ مػا مػف
 7سػػنوات فػػأكرر ،و  %32.7تتػراوح سػػنوات الخبػرة لػػدييـ مػػا بػػيف  4سػػنوات إلػػي  6سػػنوات .وسػػبب
ارتفػػاع نسػػبة ( 7سػػنوات فػػأكرر) يرجػػع إلػػى أف المػػوظفيف فػػي مكاتػػب البريػػد ىػػـ مػػوظفيف قػػدامي وقػػد
قضي عمي توظيفيـ فترة كبيرة .
جدول ( :)4.4وضح لوز ع أفرد ع ن ح ب مؤ ل ع مي:
مؤ ل ع مي

لكرر

رانوية فاقؿ

12

11.9

دبموـ

15

14.9

بكالوريوس

64

63.4

ماجستير

10

9.9

مجموع

010

011
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م ػػف خػ ػػمؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتضػ ػػح أف  %63.4مػ ػػف أف ػ ػراد العينػ ػػة حاصػ ػػميف عم ػػى مؤىػ ػػؿ عممػػػي
بكػػالوريوس ،و  %14.9دبمػػوـ ،و  %11.9رانويػػة فأقػػؿ ،و  %9.9ماجسػػتير .وسػػبب ارتفػػاع نسػػبة
المؤىػػؿ العممػػي مػػف بكػػالوريوس يعػػود إلػػى أف غالبيػػة الوظػػائؼ بػػاإلدارة العامػػة لمبريػػد ىػػي وظػػائؼ
تخصصية تتطمب ممف لديو شيادة بكالوريوس بالتخصص المطموب.
جدول ( :)4.5وضح لوز ع أفرد ع ن ح ب م لوى
م لوى

د ري

لكرر

د ري
ن ب

مئو %

موظؼ

75

74.3

رئيس قسـ

16

15.8

مدير

10

9.9

مجموع

010

011

مػ ػػف خػ ػػمؿ الجػ ػػدوؿ السػ ػػابؽ يتضػ ػػح أف  %74.3مػ ػػف أف ػ ػراد العينػ ػػة مسػ ػػتواىـ اإلداري موظػ ػػؼ ،و
 %15.8رئػػيس قسػػـ ،و  %9.9مػػدير ،وسػػبب ارتفػػاع نسػػبة المسػػتوي اإلداري لصػػالح فئػػة الموظػػؼ
عف غيرىا مف الفئات ،ألف غالبية الوظائؼ باإلدارة العامة لمبريد وظائؼ عادية ،وبالتػالي لػيس مػف
الوظائؼ اإلشرافية.

 3.3أد

در

:

 محاور و لبان :
لتحقيؽ ىدؼ الدراسة المتمرؿ في التعرؼ إلى عمقة وظائؼ إدارة الموارد البشرية بالستغراؽ
الػػوظيفي( :دارسػػة تطبيقيػػة عمػػى مكاتػػب البريػػد فػػي قطػػاع غ ػزة) ،تػػـ بنػػاء وتصػػميـ اسػػتبانة لمد ارسػػة
بالسػػتفادة مػػف األدبيػػات السػػابقة المشػػابية واستشػػارة ذوي الخب ػرة والختصػػاص فػػي ىػػذا المجػػاؿ فػػي
الحقػػؿ المينػػي .وقػػد اشػػتممت السػػتبانة عمػػى ج ػزأيف :الجػػزء األوؿ -البيانػػات الشخصػػية( :الجػػنس،
العمػػر ،سػػنوات الخبػرة ،المؤىػػؿ العممػػي ،المسػػتوى اإلداري) ،الجػػزء الرػػاني فقػرات السػػتبانة بعن ػواف
عمقػػة وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البشػرية بالسػػتغراؽ الػػوظيفي( :دارسػػة تطبيقيػػة عمػػى مكاتػػب البريػػد فػػي
قطاع غزة) وتكونت مف  65فقرة موزعة كالتالي:


وظائؼ إدارة الموارد البشرية واشتممت عمى  40فقرة كالتالي:



المحور األوؿ -وظيفة تخطيط المسار الوظيفي واشتممت عمى  9فقرات.



المحور الراني -وظيفة إدارة وتقييـ األداء واشتممت عمى  10فقرات.
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المحور الرالث -وظيفة التدريب والتنمية واشتممت عمى  11فقرة.



المحور الرابع -وظيفة جودة الحياة الوظيفية واشتممت عمى  10فقرات.



الستغراؽ الوظيفي واشتممت عمى  25فقرة.

 طر ق

لعح ح:

وقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي المكوف مف خمس درجات لتحديد أىمية كؿ فقرة مف
فقرات الستبانة  ،وذلؾ لقياس استجابات المبحوريف لفقرات الستبانة حسب الجدوؿ التالي:
:

جدول ( :)4.6درجا لعح ح مق اس در
و لجاب

مو فق بشد

مو فق

محا د

غ ر مو فق

غ ر مو فق بشد

كؿ فقرات الستبانة

5

4

3

2

1

 لعن ف م لو ا محاور و لبان :
مػػف خػػمؿ الطػػمع عمػػى بعػػض الد ارسػػات فػػي مجػػاؿ اإلدارة مرػػؿ د ارسػػة (كػػمب،)2015 ،
ود ارس ػػة (البرب ػػري )2016 ،يمك ػػف تص ػػنيؼ مس ػػتويات مح ػػاور الد ارس ػػة المس ػػتخدمة مقي ػػاس ريك ػػارد
الخماسي إلى خمسة أصناؼ وىي موضحة عمى النحو التالي:
 ح اب مدى مق اس:
مدى المقياس = الحد األعمى لممقياس – الحد األدنى لممقياس = .4 = 1-5
 ح اب مدى فئ :
مدى الفئة = مدى المقياس  /عدد درجات المقياس = .0.80 = 5 ÷4
وفي ضوء ىذه النتيجة تـ تحديد قيمة فئات المقياس الخماسي المتدرج كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
جدول ( :)4.7وضح لعن ف م لو ا
مدى وزن ن بي
مدى ملو ط
ح ابي
لعن ف

لم لحد د فئا

ملغ ر وفقاً مق اس أد

در

ملدرج من خم

حقول:

%36فأال

أكثر من%52-%36

أكثر من%68 -%52

أكثر من%84 -%68

أكثر من%84

1-1.80

1.81-2.60

2.61-3.40

3.41-4.20

4.21-5

منخفضة جدًا

منخفضة

متوسطة

مرتفعة

مرتفعة جدًا

مق اس وذ ةك لعرف إ ى لعةن ف م ةلو ا محةاور در ة و و ةلبان ككةل ،ةل ةي منخفضة جةد ً أم

منخفض  ،.......................أم مرلفع جد .
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 خطو

بناء و لبان ولطب قها:

تـ إعداد الستبانة عمى النحو التالي:

 الطمع عمى الدراسات السابقة والستفادة منيا مف أجؿ بناء الستبانة.
 استطمع رأي عدد مف المتخصصيف في مجاؿ الدراسة مف أجؿ تحديد المجالت الرئيسة
لمستبانة والفقرات الخاصة بكؿ محور .

 إعداد الستبانة األولية مف أجؿ استخداميا في جمع البيانات والمعمومات.
 عرض الستبانة عمى المشرؼ مف أجؿ اختبار مدى ممءمتو لجمع البيانات.
 تعديؿ الستبانة بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرؼ.

 تـ عرض الستبانة عمى مجموعة مف المحكميف ،والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النصح واإلرشاد،
واجراء التعديمت المزمة.

 تـ الحصوؿ عمى موافقة و ازرة التصالت وتكنولوجيا المعمومات لتطبيؽ الدراسة عمى اإلدارة
العامة لمبريد في الو ازرة.

 إجراء دراسة استطمعية ميدانية أولية لمستبانة لفحص صدؽ وربات األداة ،وتكونت العينة
الستطمعية مف ( )30مفردة مف موظفي اإلدارة العامة لمبريد في و ازرة التصالت وتكنولوجيا

المعمومات موضع الدراسة.

 توزيع الستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات المزمة لمدراسة ،رـ جمعيا واجراء التحميؿ
اإلحصائي التي يتمءـ مع الدراسة.

 3.4عدق وثبا


و لب انا :

عدق وثبا إد ر مو رد بشر :

عدق و لبان :
يقصد بصدؽ الستبانة أف تقيس أسئمة الستبياف لما وضعت لقياسو (الجرجاوي:2010 ،

 ،)105وتـ استخداـ طريقتيف لمتأكد مف صدؽ الستبياف:


عدق محكم ن:

ىو أف يختار الباحث عدداً مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أو المشكمة

موضع الدراسة (الجرجاوي .)107 :2010،ولقد تـ عرض الستبانة عمى مجموعة مف المحكميف

تألفت مف ( )12متخصص في اإلدارة واإلحصاء والممحؽ رقـ ( )2يوضح أسماء المحكميف ،وذلؾ

لمست رشاد بآرائيـ في مدى مناسبة فقرات الستبانة لميدؼ منيا ،وكذلؾ لمتأكد مف صحة الصياغة
المغوية ووضوحيا ،وقد تمت الستجابة

راء المحكميف مف إضافة أو حذؼ أو تعديؿ لبعض

الفقرات ،وبذلؾ خرجت الستبانة في صورتيا النيائية.
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 عدق مق اس:

وذلػ ػػؾ بػ ػػأف يكػ ػػوف المقيػ ػػاس قػ ػػاد اًر عمػ ػػى قيػ ػػاس الجان ػػب الػ ػػذي أعػ ػػد م ػػف أجػ ػػؿ قياسػ ػػو (الف ػ ػرا،
مقداد ،)134 :2011،وأنواعو كالتالي:
 -0ول اق د خ ي:
وىو قوة الرتبػاط بػيف درجػات كػؿ فقػرة مػف فقػرات السػتبياف ،والدرجػة الكميػة لممحػور الػرئيس
الذي تنتمي إليو ،أي يقيس مدى صدؽ فقرات المقياس لقياس األىداؼ ،وتـ حساب التساؽ الداخمي
لفقرات الستبانة مف خمؿ حساب معاممت الرتباط بيف كؿ فقرة ،والدرجة الكمية لممحور التابعػة لػو
كما يمي:
نلائج ول اق د خ ي:
محور

ول -وظ ف لخط ط م ار وظ في:

جدول ( :)4.8معامال

ورلباط وم لوى دو

كل فقر من فقر وظ ف لخط ط م ار وظ في مع درج
ك

رام

فقةةةةةةةةةر

محور:
معامل
ورلباط

م لوى دو

-0

تشارؾ في التخطيط لمسارؾ الوظيفي.

0.886

**0.00

-6

يتناسب مستواؾ العممي مع وظيفتؾ الحالية.

0.742

*0.02

-4

يأخذ بالحسباف الحاجات الشخصية عند تطوير المسار الوظيفي.

0.880

**0.00

-3

يػ ػػتـ تحسػ ػػيف صػ ػػورة المؤسسػ ػػة مػ ػػف خػ ػػمؿ تطػ ػػوير المسػ ػػار الػ ػػوظيفي

0.879

**0.00

-1

يتـ اختيارؾ لموظيفة بناء عمى معايير الكفاءة والقدرات.

0.733

*0.02

-2

يساعد المناخ التنظيمي في المؤسسة عمى التخطيط لممسار الوظيفي.

0.693

*0.04

-3

تساعد األنظمة والمػوائح والقػوانيف فػي المؤسسػة عمػى التخطػيط لممسػار

0.872

**0.00

-4

تشارؾ في التخطيط لمسارؾ الوظيفي.

0.827

**0.00

-5

يتناسب مستواؾ العممي مع وظيفتؾ الحالية.

0.807

**0.00

لمعامميف.

الوظيفي

* ورلباط د ل إحعائ اً عند م لوي دو

.α=1.11

يتضػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف المحػػور األوؿ وظيفػػة تخطػػيط المسػػار الػوظيفي مػرتبط ارتباطػاً
طرديا مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( ،)α= 0.05وتػدؿ
ً
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عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المحػور األوؿ ،ممػا يعنػي أنيػا متسػقة داخميػاً مػع المحػور الػذي تقيسػو،
وىي أساسية في قياسو.
محور ثاني -وظ ف إد ر ولق م
جدول ( :)4.9معامال

د ء:

ورلباط وم لوى دو
مع درج

رام

كل فقر من فقر وظ ف إد ر ولق م
ك

دء

محور:
معامل ورلباط

فقةةةةةةةةةر

م لوى دو

-0

يتـ تحديد وترتيب األىداؼ وفقاً ألولوياتيا وأىميتيا.

0.975

**0.00

-6

يوجد وسائؿ محددة وواضحة لقياس مدى تحقيؽ األىداؼ.

0.815

**0.00

-4

تتوفر معايير لتقييـ مدى نجاح العامميف في تحقيؽ األداء.

0.861

**0.00

-3

يوجد متابعة لمدي تحقيؽ األىداؼ.

0.873

**0.00

-1

تيتـ المؤسسة بالتغذية العكسية مف الموظفيف.

0.794

**0.00

-2

تعمف المؤسسة عف أي تقدـ وتطور لدي موظفييا.

0.881

**0.00

-3

تعزز المؤسسة األنشطة التي تحقؽ األىداؼ.

0.899

**0.00

-4

تشارؾ قيادة المؤسسة موظفييا في تحسيف األداء.

0.746

**0.00

-5

يتـ تزويد الموظفيف بتغذية عكسية عف كيفية أدائيـ ومستواه.

0.892

**0.00

-01

يتـ تقييـ األداء بأكرر مف طريقة.

0.877

**0.00

* الرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي دللة .α=0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المحور الراني

وظيفة إدارة وتقييـ األداء

مرتبط ارتباطاً

إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α= 0.05وتدؿ
طردياً مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ً

عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المحور األوؿ ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المحور الذي تقيسو،
وىي أساسية في قياسو.
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محور ثا ث -وظ ف

لدر ب و لنم :

جدول ( :)4.10معامال

ورلباط وم لوى دو
مع درج

رام

كل فقر من فقر وظ ف

ك

لدر ب و لنم

محور
معامل ورلباط

فقةةةةةةةر
يوجد خطة لدي المؤسسة لزيادة ميارات وقدرات جميع الموظفيف

م لوى دو

0.812

**0.00

.6

تستعيف المؤسسة بخبرات خارجية لتعميـ وتطوير عاممييا.

0.910

**0.00

.4

ىناؾ دورات وندوات تعميمية خاصة في كيفية أداء الخدمة وتطويرىا.

0.893

**0.00

.3

يتـ تقييـ الموظفيف بعد كؿ عممية تعمـ لمتعرؼ إلى مدي الستفادة.

0.812

**0.00

.1

تتابع المؤسسة البرامج التعميمية لتطوير موظفييا.

0.675

*0.046

.2

يتـ توفير برامج تعميمية بناء عمى الحتياجات التدريبية.

0.735

*0.735

.3

تزيد البرامج التعميمية مف الميارات والخبرات النظرية.

0.959

**0.00

.4

تزيد البرامج التعميمية مف الميارات والخبرات العممية.

0.706

**0.00

.5

يتـ تطوير جميع العامميف مف خمؿ البرامج التعميمية.

0.820

**0.00

 .01تعطي اإلدارة اىتماماً كبي اًر لبرامج التعمـ لمعامميف.

0.873

**0.00

 .00تمبي البرامج التعميمية حاجات الموظفيف المستقبمية.

0.751

**0.00

.0

بشكؿ دوري ومستمر.

* الرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي دللة .α=0.05

طرديا
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المحور الرالث وظيفة التدريب والتنمية مرتبط ارتباطاً ً

إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α= 0.05وتدؿ عمى
مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ً
ارتباط الفقرات التي تقيس المحور الرالث ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المحور الذي تقيسو ،وىي
أساسية في قياسو.
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محور ربع -وظ ف جود
جدول ( :)4.11معامال

رام

حا

وظ ف :

ورلباط وم لوى دو
مع درج

ك

كل فقر من فقر وظ ف جود
محور:

حا

معامل

فقةةةةةةةر

ورلباط

وظ ف

م لوى دو

 -1تتصرؼ اإلدارة بصدؽ ونزاىة واحتراـ مع جميع الموظفيف.

0.951

**0.00

 -2تيتـ اإلدارة بوجيات نظر موظفييا المتعمقة بالعمؿ.

0.940

**0.00

 -3تُبيف المؤسسة أىمية العمؿ الذي يقوـ بو كؿ موظؼ.

0.772

*0.015

 -4يتناسب راتبي مع الدرجة العممية التي أحمميا والمياـ المطموبة مني.

0.880

**0.00

 -5يوجد فرص مستقبمية متاحة الترقية والتقدـ الوظيفي.

0.832

**0.00

 -6يشعر الموظفيف بسعادة كبيرة بما يحصموا عميو مف دخؿ.

0.913

**0.00

 -7يشعر الموظفوف بالرضا عف العموات والزيادات التي تضاؼ لمرواتب.

0.948

**0.00

 -8تمنح الترقيات السترنائية عمى أساس كفاءة األداء لمموظفيف.

0.782

**0.00

 -9تطبؽ إدارة المؤسسة سياسة وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.

0.774

**0.00

 -10تيتـ مؤسستي بسممة وأمف الموظفيف.

0.806

**0.00

* الرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي دللة .α=0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المحور الرابع وظيفة جودة الحياة الوظيفية مرتبط ارتباطاً

إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α= 0.05وتدؿ
طرديا مع جميع الفقرات التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ً
ً

عمى ارتباط الفقرات التي تقيس المحور الرابع ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المحور الذي تقيسو،
وىي أساسية في قياسو.
 .6عدق بنائي:
يعتبػر الصػدؽ البنػائي أحػد مقػاييس صػدؽ األداة الػذي يقػيس مػدى تحقػؽ األىػداؼ التػي تريػد

األداة الوصػوؿ إلييػا ،ويبػيف مػدي ارتبػاط كػؿ مجػاؿ مػف مجػالت الد ارسػة بالدرجػة الكميػة لفقػرات
السػتبانة .ويوضػح الجػدوؿ التػالي مػدى ارتبػاط كػؿ محػور مػف محػاور الد ارسػة بالدرجػة الكميػة لفقػرات
السػتبانة  ،وعمقتيػا القويػة باليػدؼ العػػاـ لمد ارسػػة ،وبػذلؾ يكػػوف المقيػاس يتسػـ بدرجػػة عاليػة مػػف
الصدؽ.
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جدول ( :)4.12معامال

ورلباط وم لوى دو

رام

كل محور من محاور و درج

مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال

ك

معامل ورلباط

ال لبان :
م لوى دو

-1

تخطيط المسار الوظيفي.

0.804

**0.00

-2

إدارة وتقييـ األداء.

0.927

**0.00

-3

التدريب والتطوير.

0.825

**0.00

-4

جودة الحياة الوظيفية.

0.897

**0.00

* الرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي دللة .α=0.05
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع محاور ادارة الموارد البشرية مرتبطة طردياً مع الدرجة الكمية لممحػور ممػا
يعني انيا متسقة مع المحور الذي تقيسو .

ثبا

لبان إد ر مو رد بشر :
لمتأكػػد مػػف ربػػات المقيػػاس تػػـ تطبيػػؽ ىػػذا المقيػػاس عم ػى عينػػة اسػػتطمعية مكونػػة مػػف ()30

موظفاً مف موظفي اإلدارة العامة لمبريد في و ازرة التصالت وتكنولوجيا المعمومات ،ومف رـ استخدـ
طريقة الربات بطريقة ألفا – كرونباخ والربات بطريقة التجزئة النصفية ،وذلؾ عمى النحو التالي:


ثبا بطر ق أ فا كرونباخ:
ت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ ألف ػػا كرونب ػػاخ لقي ػػاس رب ػػات ك ػػؿ مح ػػور م ػػف مح ػػاور المقي ػػاس عم ػػى ح ػػدة،

باإلضػػافة إلػػى حسػػاب ربػػات المقيػػاس ككػػؿ ،حيػػث بمػػغ معػػدؿ الربػػات ( ،)0.951وىػػو معامػػؿ ربػػات
ع ٍ
ػاؿ يشػير إلػى صػمحية المقيػاس .وتتػراوح قيمػة معامػؿ ألفػا بػيف ( ،)1-0وكممػا اقتربػت مػف الواحػد
دلػت عمػى وجػود ربػات عػالي ،وكممػا اقتربػت مػف الصػفر دلػت عمػى عػدـ وجػود ربػات ،ويبػيف الجػدوؿ
التالي معاممت الربات لمحاور مقياس الدراسة:
جدول ( :)4.13معامال
محاور

رام

ثبا

مق اس وظائف إد ر مو رد بشر وفقاً طر ق أ فا كرونباخ:
ا م معامل أ فا كرونباخ

عدق ذ لي *

عدد فقر

-1

تخطيط المسار الوظيفي.

9

0.898

0.948

-2

إدارة وتقييـ األداء.

10

0.907

0.952

-3

التدريب والتطوير.

11

0.911

0.954

-4

جودة الحياة الوظيفية.

10

0.934

0.966

-5

وظائؼ إدارة الموارد البشرية.

40

0.892

0.944

0.905

0.951

منوسط قيمة محاور وظىئؼ ادارة الموارد البشرية

*الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ
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تشػير النتػائج المبينػة فػي الجػدوؿ السػابؽ إلػى أف قيمػة معامػؿ ألفػا كرونبػاخ مرتفعػة لجميػع فقػرات
الستبانة ( ،)0.905وكذلؾ قيمة الصدؽ مرتفعة لجميع فقرات الستبانة ( .)0.951وبالتالي يمكف
القػوؿ بػأف المقػاييس المسػتخدمة تتمتػع بالربػات الػداخمي .وبػذلؾ أصػبح السػتبياف فػي صػورتو النيائيػة
صالحاً لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة ،وذلؾ بعد التأكد مف صدؽ وربات المقياس.
 انثبات بطريقة انتجزئة اننصفية 6Split -half methods
بعكدُتطبيككُاالسكتببَتُتكى تجزئكت فمكساث االسكتببَت إنكى جكزأيٍُوهًكب فمكساث ذاث األزلكبوُانفس يكتُ،
وانفمكساث ذاث األزلكبوُانزوجيكت ُ،كى تكى ا تسكبة يعبيكم االزتبكبط بكيٍ زجكبث انفمكساث انفس يكتُ،
و زجكبث انفمكساث انزوجيكت وبعكد ذنك تكى تصكحي يعبيكم االزتبكبط بًعب نكت سكبيسيبٌ بكساوٌُ
2r
 :Spearman Brownيعبيم االزتببط انًعدلُ=ُُ
1 r

ُُُ يثُُrيعبيم االزتبكبط بكيٍ زجكبث

األسئهت انفس يت و زجبث األسئهتُانزوجيتُ،وانُتبئجُيوضحتُفيُجدولُانتبني:
جدول ( :)4.14معامال
م

ثبا

مق اس وظائف إد ر مو رد بشر وفقاً طر ق

و لبان

لجزئ

نعف :

معامل ورلباط

معامل ورلباط معدل

-1

تخطيط المسار الوظيفي.

0.675

0.808

-2

إدارة وتقييـ األداء.

0.599

0.749

-3

التدريب والتطوير.

0.599

0.749

-4

جودة الحياة الوظيفية.

0.777

0.874

-5

وظائؼ إدارة الموارد البشرية.

0.812

0.896

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ الرتباط المعدؿ

( )Spearman Brownلمستبانة مرتفعة ودالة إحصائياً ،وىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع
بمعامؿ ربات مرتفع.

 عدق وثبا


لبان و لغرق وظ في:

عدق و لبان :
يقصد بصدؽ الستبانة

أف تقيس أسئمة الستبياف لما وضعت لقياسو (الجرجاوي،

 ،)2010:105وتـ استخداـ طريقتيف لمتأكد مف صدؽ الستبياف:


عدق محكم ن:
ىو أف يختار الباحث عدداً مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أو المشكمة

موضع الدراسة (الجرجاوي .)107 :2010 ،ولقد تـ عرض الستبانة عمى مجموعة مف المحكميف
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تألفت مف ( )12متخصصيف في اإلدارة ،وذلؾ لمسترشاد بآرائيـ في مدى مناسبة فقرات الستبانة
لميدؼ منيا ،وكذلؾ لمتأكد مف صحة الصياغة المغوية ووضوحيا ،وقد تمت الستجابة

راء

المحكميف مف إضافة أو حذؼ أو تعديؿ لبعض الفقرات ،وبذلؾ خرجت الستبانة في صورتيا

النيائية.

 عدق مق اس:
وذلؾ بأف يكوف المقياس قاد اًر عمى قياس الجانب الذي أعد مف أجؿ قياسو (الفرا ،مقداد،

 ،)134 :2011وأنواعو كالتالي:
 ول اق د خ ي:

وىو قوة الرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات الستبياف ،والدرجة لمستبانة ،أي يقيس مدى
صدؽ فقرات المقياس لقياس األىداؼ ،وتـ حساب التساؽ الداخمي لفقرات الستبانة مف خمؿ
حساب معاممت الرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمستبانة التابعة لو كما يمي:
جدول ( :)4.15معامال
رام

ورلباط وم لوى دو

كل فقر من فقر

و لغرق وظ في مع درج
معامل

فقةةةةةةةر

ورلباط

ك :

م لوى دو

-1

يحقؽ لي عممي أكبر إشباع في حياتي.

0.915

**0.00

-2

أعتز في عممي وأفتخر بو باستمرار.

0.898

**0.00

-3

ىناؾ نية بالبقاء والستمرار بأداء عممي لألبد.

0.957

**0.00

-4

يعد عممي مف أىـ األمور التي أعطييا أولوية في حياتي.

0.819

**0.00

-5

لدي استعداد لمعمؿ اإلضافي بدوف مقابؿ أف طمب مني ذلؾ.

0.901

**0.00

-6

معظـ اىتماماتي مركزة حوؿ وظيفتي وعممي.

0.947

**0.00

-7

أسعى دائماً بأداء عممي بدقة كبيرة.

0.887

**0.00

-8

أجد متعة وسعادة في أدائي لعممي.

0.965

**0.00

-9

أشعر بالنشاط والحيوية عند أدائي لعممي.

0.945

**0.00

 -10يبدو لي كؿ يوـ عمؿ في وظيفتي كأنو ينتيي سريعاً.

0.933

**0.00

 -11أشعر بالستقرار النفسي عندما أتعامؿ مع رئيسي.

0.921

**0.00

 -12أفكر في العمؿ حتى بعد انتياء وقتو المحدد.

0.744

**0.00

 -13أشعر أنني أسترمر معظـ قدراتي العممية وخبرتي الوظيفية في العمؿ.

0.784

**0.00

 -14في العمؿ يركز عقمي عمى وظيفتي.

0.912

**0.00
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معامل

فقةةةةةةةر

ورلباط

م لوى دو

 -15في العمؿ أعطي الكرير مف النتباه والتركيز عمى وظيفتي.

0.857

**0.00

 -16أبذؿ كامؿ جيدي لوظيفتي.

0.851

**0.00

 -17أسعى جاىداً بكؿ ما أوتيت مف قدرة إلنجاز وظيفتي.

0.888

**0.00

 -18أحب أف تستوعب وظيفتي معظـ وقتي.

0.870

**0.00

 -19المصدر الرئيس لمرضا عف حياتي ينبع مف عممي.

0.867

**0.00

 -20أشعر بمرور الوقت بسرعة أرناء العمؿ.

0.870

**0.00

مبكر ،لمستعداد ألداء عممي.
 -21غالباً أصؿ إلي عممي
اً

0.828

**0.00

 -22أشعر بحزف شديد عند عدـ أداء عممي عمى أكمؿ وجو.

0.789

**0.00

 -23لدي استعداد تقبؿ مسئوليات إضافية في عممي.

0.872

**0.00

 -24أسعى دائماً لتطوير مياراتي ،وذلؾ لتقديـ عممي عمى أكمؿ وجو.

0.685

**0.00

 -25يعد عممي مف أىـ األشياء التي تساعدني في نسياف مشاكمي الخاصة.

0.781

**0.00

* الرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي دللة .α=0.05

طرديػا مػع جميػع الفقػرات
يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ أف فقػرات السػتغراؽ الػوظيفي مػرتبط ارتباطػاً ً

إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α= 0.05وتدؿ عمى ارتباط الفقرات التي
التي تقيسو ،وجميعيا دالة
ً
تقيس الفقرات ،مما يعني أنيا متسقة داخمياً مع المجاؿ الذي تقيسو ،وىي أساسية في قياسو.

 ثبا

لبان و لغرق وظ في:

لمتأكػػد مػػف ربػػات المقيػػاس تػػـ تطبيػػؽ ىػػذا المقيػػاس عمػػى عينػػة اسػػتطمعية مكونػػة مػػف ()30
موظفا مف موظفي اإلدارة العامة لمبريد في و ازرة التصالت وتكنولوجيا المعمومات ،ومف رـ استخدـ
طريقة الربات بطريقة ألفا – كرونباخ ،وطريقة التجزئة النصفية وذلؾ عمى النحو التالي:
 طر ق أ فا كرونباخ:
جدول ( :)4.16معامل ثبا

مق اس و لغرق وظ في وفقا طر ق أ فا كرونباخ

رام

مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال

.1

و لغرق وظ في

عدد فقر
25

*الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ
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تشػير النتػائج المبينػة فػي الجػدوؿ السػابؽ إلػى أف قيمػة معامػؿ ألفػا كرونبػاخ مرتفعػة لجميػع فقػرات
الستبانة ( .)0.883وكذلؾ قيمة الصدؽ مرتفعة لجميع فقرات الستبانة ( .)0.939وبالتالي يمكف
القوؿ بأف المقػاييس المسػتخدمة تتمتػع بالربػات الػداخمي ،وبػذلؾ أصػبح السػتبياف فػي صػورتو النيائيػة
صالحاً لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة ،وذلؾ بعد التأكد مف صدؽ وربات المقياس.
 ثبا بطر ق

لجزئ

نعف

: Split _half methods

بعد تطبيؽ الستبانة تـ تجزئة فقرات الستبانة إلى جزأيف وىما فقرات ذات األرقاـ الفردية ،والفقرات
ذات األرقاـ الزوجية ،رـ تـ احتساب معامؿ الرتباط بيف درجات الفقػرات الفرديػة ودرجػات الفقػرات
الزوجيػة وبعػد ذلػؾ تػـ تصػحيح معامػؿ الرتبػاط بمعادلػة سػبيرماف بػراوف :Spearman Brown
معامؿ الرتباط المعدؿ =

2r
1 r

حيث  rمعامؿ الرتباط بيف درجات األسئمة الفرديػة ودرجػات

األسئمة الزوجية ،والنتائج موضحة في جدوؿ التالي:
جدول ( :)4.17معامل ثبا

مق اس و لغرق وظ في وفقا بطر ق

لجزئ

نعف :

م

مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال

معامل ورلباط

معامل ورلباط معدل

0

و لغرق وظ في

0.829

0.907

يتبيف مف النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ الرتباط المعدؿ

( )Spearman Brownلممقياس مرتفعة ودالة إحصائياً ،وىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بمعامؿ
ربات مرتفع ،يطمئف الباحث مف تطبيؽ الستبانة عمى أفراد عينة الدراسة.

3.5

ا ب

حعائ

م لخدم :

تـ تفريغ وتحميؿ الستبانة مف خػمؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي (SPSS) Package for the
 ،Social Sciencesوتػـ اسػتخداـ الختبػارات اإلحصػائية المعمميػة ،وذلػؾ ألف مقيػاس ليكػرت ىػو
مقياس ترتيبي وقد تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسب المئوية والتك اررات والنحرافات المعيارية والمتوسػط الحسػابي والمتوسػط الحسػابي النسػبي:
يسػتخدـ ىػذا األمػر بشػكؿ أساسػي ألغػراض معرفػة تكػرار فئػات متغيػر مػا ،ممػا يفيػد فػي وصػؼ
عينة الدراسة.
 -2اختبار ألفا كرونباخ ) (Cronbach's Alphaلمعرفة ربات فقرات الستبانة.
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 -3معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ) (Pearson Correlation Coefficientلقيػاس درجػة الرتبػػاط،
ويستخدـ ىذا الختبار لدراسة العمقة بػيف متغيػريف ،وقػد تػـ اسػتخدامو لحسػاب التسػاؽ الػداخمي
والصدؽ البنائي لمستبانة.
 -4اختبػػار  Tفػػي حالػػة عينػػة واحػػدة ( )T-Testلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة السػػتجابة قػػد
وصمت إلى الدرجة المتوسطة ،وىي  3أـ زادت أو قمت عف ذلؾ .ولقد تـ استخدامو لمتأكد مػف
دللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات الستبانة.
 -5اختبػار  Tفػي حالػة عينتػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ
فروقات ذات دللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.
 -6اختبػار تحميػػؿ التبػايف األحػػادي ()One Way Analysis of Variance - ANOVA
لمعرف ػػة م ػػا إذا ك ػػاف ىن ػػاؾ فروق ػػات ذات دلل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف ر ػػمث مجموع ػػات أو أكر ػػر م ػػف
البيانات.

 3.6خالع :
تنػػاوؿ الباحػػث فػػي ىػػذا الفصػػؿ المنيجيػػة المسػػتخدمة فػػي الد ارسػػة واجراءاتيػػا ،حيػػث تػػـ اإلشػػارة إلػػى
األسموب التي تػـ العتمػاد عميػو فػي الد ارسػة فػي جمػع وتحميػؿ البيانػات ،بيػدؼ الوصػوؿ إلػى نتػائج
الد ارسػػة ،وقػػد اس ػتعرض الباحػػث مجتمػػع الد ارسػػة ،وىػػو جميػػع العػػامميف بمكاتػػب البريػػد بقطػػاع غ ػزة
والبػػالغ عػػددىـ  105موظفػاً ،حيػػث تػػـ اسػػتخداـ أسػػموب الحصػػر الشػػامؿ ،وتػػـ توزيػػع السػػتبانة التػػي
صػػممت خصيص ػاً ليػػذا الغػػرض عمػػى جميػػع المػػوظفيف ،تػػـ اسػػترداد  101اسػػتبانة بنسػػبة اسػػترداد
.%96.2
وتـ أيضاً بياف طرؽ قيػاس صػدؽ وربػات السػتبانة ،حيػث تػـ اسػتخداـ عػدة طػرؽ لمتأكػد مػف صػدؽ
السػػتبانة وىػػي طريقػػة الصػػدؽ الظػػاىري (المحكمػػيف) ،وطريقػػة التسػػاؽ الػػداخمي لفق ػرات السػػتبانة
وطريقػػة التسػػاؽ البنػػائي ألبعػػاد السػػتبانة ،كمػػا تػػـ اسػػتخداـ طريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ وطريقػػة التجزئػػة
النصفية لمتأكد مف ربات الستبانة ،والتي تبيف أف الستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ والربات،
وأخي اًر اختتـ الباحث ىذا الفصؿ باألساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا في ىذه الدراسة.
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 4الفصل الزابع

حتليل البيبنبث واختببر

فزضيبث وأسئلت الدراست
 3.0لمه د .

 3.6لح ل

حعائي وعفي ملغ ر م لقل وظائف إد ر مو رد

بشر  .

 3.4لح ل

حعائي وعفي ملغ ر لابع و لغرق وظ في 

 3.3نلائج لح ل فرض ا  .
 3.1خالع  .
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 4.1لمه د:

فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خمؿ

اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،واستعراض أبرز نتائج الستبانة ،والتي تـ التوصؿ إلييا مف خمؿ
تحميؿ فقراتيا ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة ،إذ تـ

استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات الجتماعية ( )SPSSلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي

تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

 4.2لح ل
جاب عن

حعائي وعفي ملغ ر م لقل وظائف إد ر مو رد بشر :

ؤل

ول -و ذي نص ع ى :ما م لوى وظائف إد ر

(لخط ط م ار وظ في ،إد ر ولق م

مكالب بر د عام في اطاع غز ؟

د ء ،لدر ب و لنم  ،جود

مو رد بشر

حا

في

وظ ف ) في

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ متوسط الحسابي والنحراؼ المعياري والترتيب لكؿ
فقرة مف الفقرات حسب الوظيفية ،ولمدرجة الكمية لكؿ وظيفية مف الوظائؼ ،والجداوؿ التالية توضح

ذلؾ:

 لح ل وفقاً درج

ك

جم ع وظائف إد ر مو رد بشر :

جدول ( :)3.1ملو طا و ونحرفا

مع ار و وزن ن بي و لرل ب جم ع أبعاد وظائف
إد ر مو رد بشر
ملو ط ح ابي

ونحرف مع اري

وزن ن بي

لرل ب

 -0وظيفة تخطيط المسار الوظيفي.

3.483

1.034

69.66

1

 -6وظيفة إدارة وتقييـ األداء.

3.334

0.973

66.67

2

 -4وظيفة التدريب والتنمية.

3.284

0.965

65.67

3

 -3وظيفة جودة الحياة الوظيفية.

2.812

1.110

56.24

4

3.228

1.021

64.56

-----

وظائف

م

-1

ملو ط عام

يتبيف مف خمؿ الجدوؿ السابؽ أف وظيفة تخطيط المسار الوظيفي احتمت المرتبة األولى
بوزف نسبي  ،%69.66تمييا

وظيفة إدارة وتقييـ األداء

احتمت المرتبة الرانية بوزف نسبي

 ،%66.67أما وظيفة التدريب والتنمية فاحتمت المرتبة الرالرة بوزف نسبي  ،%65.67في حيف
وظيفة جودة الحياة الوظيفية احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي .%56.24
أما الوزف النسبي لمستوى وظيفة إدارة الموارد البشرية في( :تخطيط المسار الوظيفي ،إدارة وتقييـ
األداء ،التدريب والتنمية ،جودة الحياة الوظيفية) في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة بشكؿ عاـ

ىو  ،%64.56ويعتبر ىذا المستوى متوسطاً وفقاً لتصنيؼ مقياس الدراسة المستخدـ.
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و عزو باحث :تمؾ النتيجة إلى أف النقساـ الفمسطيني والحصار اإلسرائيمي وما ترتب عميو مف
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

انخفاض الموازنات المالية لممؤسسات والو ازرات العاممة في قطاع غزة ومنيا مكاتب البريد عممت
عمى التأرير بشكؿ سمبي عمى مستوى ممارسة وظيفة التدريب والتوظيؼ ،وأيضاً عمى وظيفة جودة

الحياة الوظيفية ،ألف السبب المالي وانخفاض مستوى المعيشة لمموظفيف ىو مف أىـ األسباب التي
تؤرر عمى تمؾ الوظائؼ ،وذلؾ ألنيا تحتاج إلى الموازنات المالية لتنفيذ البرامج التدريبية ولصرؼ

الرواتب والحوافز ،وعمى مستوى وظائؼ بشكؿ عاـ.

وتتفؽ تمؾ النتيجة مع كؿ مف دراسةُ( ،)silva,shinyashiki,2014ودراسة ()bal,el,at,2013
والتي توصمت إلي وجود مستوى متوسطا لممارسات إدارة الموارد البشرية.

وتتعارض مع كؿ مف الدراسات التالية (غانـ( ،)2015،ماضي( ،)2014،فوظة ،والقطب،)2013،

(زعترى( ،)2013،أبو حطب( ،)2009،أبو زايدُ ،)chughtal,2013 (،)yu,2013 ( ،)2008،وتتفكُ
بأَأبُنأبُعاللتُطس يتُنًتغيساثُكثيسةُيعُاالستغساقُانوظيفيُيثمُاالنتزاوُانتُظيًيُ وانميب ةُوغيسهبُُ .

 لح ل وفقاً فقر

محاور:

 -0وظ ف لخط ط م ار وظ في:
جدول ( :)3.2ملو طا و ونحرفا

مع ار و وزن ن بي و لرل ب وظ ف لخط ط م ار وظ في
ملو ط

ونحرف

وزن

ح ابي

مع اري

ن بي

 -1تعتمد المؤسسة عمى تقنيات حديرة في تخطيط المسار الوظيفي.

3.743

0.856

74.85

2

 -2يوجد لديؾ وعي تاـ بتخطيط المسار الوظيفي الخاص بؾ.

3.832

0.970

76.63

1

 -3تشارؾ في التخطيط لمسارؾ الوظيفي.

3.218

1.180

64.36

8

 -4يتناسب مستواؾ العممي مع وظيفتؾ الحالية.

3.604

1.258

72.08

4

 -5يأخذ بالحسباف الحاجات الشخصية عند تطوير المسار الوظيفي.

2.970

0.932

59.41

9

 -6يتـ تحسيف صورة المؤسسة مف خمؿ تطوير المسار الوظيفي لمعامميف.

3.634

1.027

72.67

3

 -7يتـ اختيارؾ لموظيفة بناء عمى معايير الكفاءة والقدرات.

3.574

1.126

71.49

5

 -8يساعد المناخ التنظيمي في المؤسسة عمي التخطيط لممسار الوظيفي.

3.347

1.062

66.93

7

3.426

0.898

68.51

6

3.483

1.034

69.66

_____

م

-9

فقر

تساعد األنظمة والموائح والقوانيف في المؤسسة عمى التخطيط لممسار
الوظيفي.
المتوسط العاـ

لرل ب

يتب ػػيف م ػػف خ ػػمؿ الجػ ػدوؿ الس ػػابؽ أف أعم ػػى فقػ ػرتيف ىم ػػا ،الفقػ ػرة رق ػػـ ( )2يوج ػػد ل ػػديؾ وع ػػي ت ػػاـ
بتخطيط المسار الػوظيفي الخػاص بػؾ احتمػت المرتبػة األولػى بػوزف نسػبي  ،%76.63تمييػا الفقػرة
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رقـ ( )1تعتمد المؤسسة عمى تقنيات حديرة في تخطػيط المسػار الػوظيفي احتمػت المرتبػة الرانيػة
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

بوزف نسبي .%74.85

أمةةا ف مةةا لع ةةق بةةأدنى فقةةرل ن فهمةةا ،الفق ػرة رقػػـ ( )3تشػػارؾ فػػي التخطػػيط لمسػػارؾ الػػوظيفي
احتم ػػت المرتب ػػة الرامن ػػة ب ػػوزف نس ػػبي  ،%64.36تميي ػػا الفقػ ػرة رق ػػـ ( )5يأخ ػػذ بالحس ػػباف الحاج ػػات
الشخصية عند تطوير المسار الوظيفي احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي .%59.41
كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الػوزف النسػبي لمسػتوى وظيفػة إدارة المػوارد البشػرية فػي (تخطػيط
المسػػار الػػوظيفي) فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ىػػو  ،%69.66وىػػذا المسػػتوى يعتبػػر
مرتفعا إلى ٍ
حد ما ،وذلؾ حسب تصنيؼ مقياس الدراسة.
و لضح باحث مف تمػؾ النتيجػة أف إدارة المػوارد البشػرية تيػتـ فػي بيػاف وتوضػيح المسػار الػوظيفي
لجميع الموظفيف ،باإلضافة إلى أف الموظفيف أنفسػيـ ييتمػوف بػالتعرؼ إلػى مسػتقبميـ الػوظيفي مػف
خمؿ الطمع عمى قانوف الخدمة المدنية الفمسطينية ،ومف خمؿ استفساراتيـ المسػتمرة ،ممػا يؤكػد
وجود زيادة الػوعي عنػد المػوظفيف حػوؿ مسػارىـ الػوظيفي ،لػذلؾ كانػت الفقػرة رقػـ ( )2يوجػد لػديؾ
وعي تاـ بتخطيط المسار الوظيفي الخاص بؾ بالمرتبة األولى بوزف نسبي .%76.63
ولكػػف مػػع ذلػػؾ يبقػػى ىنػػاؾ بعػػض القصػػور فػػي ممارسػػة اإلدارة لمتخطػػيط لممسػػار الػػوظيفي ،يتمرػػؿ
بانخفاض مستوى السماح لمموظفيف بالمشاركة في التخطيط لمسارىـ الوظيفي ،وىذا ما يؤكده الفقػرة
رقػػـ ( )3والتػػي تػػنص عمػػى تشػػارؾ فػػي التخطػػيط لمسػػارؾ الػػوظيفي والػػذي احتمػػت المرتبػػة الرامنػػة
بػػوزف نسػػبي  ،%64.36وكػػذلؾ الفقػرة رقػػـ ( )5والتػػي تػػنص عمػػي
تطوير المسار الوظيفي

يأخػػذ بالحسػػباف الحاجػػات الشخصػػية عنػػد

والتي احتمت المرتبة التاسعة بوزف نسبي  ،%59.41ىذا القصور في بعض ممارسات إدارة

الموارد واإلدارة بشكؿ عاـ أدي إلي أف يكوف مستوى العاـ لوظيفة التخطيط لممسار الوظيفي مرتفعػا
إلػػي حػ ٍػد مػػا بػػوزف نسػػبي  ،%69.66وبالتػػالي تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة تتوافػػؽ مػػع د ارسػػة (طبيػػؿ)2013 ،
والتي توصمت إلى أف مستوى تخطػيط لممسػار الػوظيفي فػي و ازرتػي العمػؿ والشػئوف الجتماعيػة بمػغ
مػػا نسػػبتو ()%82وىػػذا يعتبػػر مسػػتوى مرتفػػع ،كمػػا تتفػػؽ مػػع د ارسػػة (فوظػػة ،والقطػػب)2013 ،التػػي
توص ػػمت إل ػػى أف جمي ػػع المص ػػارؼ تطب ػػؽ ممارس ػػات إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية بدرج ػػة مرتفع ػػة يتػ ػراوح
متوسطيا بيف (.)4.05 – 3.64
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 -6وظ ف إد ر ولق م

د ء:

فرضواتىوأدئلظىالدرادظ
جدول ( :)3.3ملو طا و ونحرفا

مع ار و وزن ن بي و لرل ب وظ ف إد ر ولق م

د ء:

ملو ط

ونحرف

وزن

ح ابي

مع اري

ن بي

-1

يتـ تحديد وترتيب األىداؼ وفقا ألولوياتيا وأىميتيا.

3.861

0.775

77.23

1

-2

يوجد وسائؿ محددة وواضحة لقياس مدى تحقيؽ األىداؼ.

3.406

0.982

68.12

5

-3

تتوفر معايير لتقييـ مدى نجاح العامميف في تحقيؽ األداء.

3.436

1.043

68.71

3

-4

يوجد متابعة لمدي تحقيؽ األىداؼ .

3.426

0.792

68.51

4

-5

تيتـ المؤسسة بالتغذية العكسية مف الموظفيف .

3.020

1.095

60.40

10

-6

تعمف المؤسسة عف أي تقدـ وتطور لدي موظفييا .

3.139

1.087

62.77

7

-7

تعزز المؤسسة األنشطة التي تحقؽ األىداؼ .

3.624

0.893

72.48

2

-8

تشارؾ قيادة المؤسسة موظفييا في تحسيف األداء .

3.366

1.074

67.33

6

-9

يتـ تزويد الموظفيف بتغذية عكسية عف كيفية أدائيـ ومستواه

3.030

1.024

60.59

8

3.030

0.964

60.59

8

3.334

0.973

66.67

م

فقر

 -10يتـ تقييـ األداء بأكرر مف طريقة .

ملو ط عام

لرل ب

يتبيف مف خمؿ الجدوؿ السابؽ أف أعمى فقرتيف ىما ،الفقرة رقػـ ( )1يػتـ تحديػد وترتيػب األىػداؼ
وفقاً ألولوياتيا وأىميتيا احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي  ،%77.23تمييا الفقرة رقـ ( )7تعزز

المؤسسة األنشطة التي تحقؽ األىداؼ احتمت المرتبة الرانية بوزف نسبي .%72.48

أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػأدنى فق ػرتيف فيمػػا ،الفق ػرة رقػػـ ( )10يػػتـ تقيػػيـ األداء بػػأكرر مػػف طريقػػة احتمػػت

المرتبة الرامنة مكرر بوزف نسبي  ،%60.59تمييا الفقرة رقـ ( )5تيتـ المؤسسة بالتغذيػة العكسػية

مف الموظفيف احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي .%60.40

كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف الػػوزف النسػػبي لمسػػتوى وظيفػػة إدارة المػػوارد البش ػرية فػػي (إدارة

وتقييـ األداء) في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة ىو  ،%66.67ويعتبر ىذا المستوى متوسطاً
وفقا لتصنيؼ مقياس الدراسة المستخدـ.

و عةةزو باحةةث تمػػؾ النتيجػػة الػػي قمػػة وعػػي واىتمػػاـ ادارة المػوارد البشػرية بالتغذيػػة العكسػػية مػػف قبػػؿ
الم ػػوظفيف ،وبتقي ػػيـ الداء ب ػػأكرر م ػػف طريق ػػة وتزوي ػػد المػ ػوظفيف بتغذي ػػة عكس ػػية ع ػػف كيفي ػػة أدائي ػػـ
ومستواىـ  ،حيث جاءت تمؾ الفقرات بوزف نسبي عمي التوالي .%60.59،%60.59،%60.40

ىػػذه األمػػور قػػد سػػاعدت فػػي التقميػػؿ مػػف مسػػتوي ممارسػػة وظيفػػة ادارة وتقيػػيـ الداء الػػي المسػػتوي

المتوسط بوزف نسبي %66.67
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وىػذه النتيجػة تتفػؽ مػع د ارسػػة ( )bal, et, al, 2013التػػي توصػمت إلػى أف ممارسػة وظيفػػة إدارة
وتقيػػيـ األداء كػػاف متوسػػطاً بنسػػبة  ،%61وكمػػا تتعػػارض ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (فوظػػة ،والقطػػب،

 )2013ومػػع د ارسػػة (أبػػو حطػػب )2009 ،التػػي توصػػمتا إلػػى أف ممارسػػة وظيفػػة إدارة وتقيػػيـ األداء

كانت مرتفعة.
 -4وظ ف

لدر ب و لنم :

جدول ( :)3.4ملو طا و ونحرفا

مع ار و وزن ن بي و لرل ب وظ ف

لدر ب و لنم :

ملو ط

ونحرف

وزن

3.267

1.019

65.35

6

3.307

0.914

66.14

4

3.426

0.864

68.51

3

2.990

1.127

59.80

10

-5

تتابع المؤسسة البرامج التعميمية لتطوير موظفييا.

3.119

0.993

62.38

8

-6

يتـ توفير برامج تعميمية بناء عمى الحتياجات التدريبية.

3.149

0.984

62.97

7

-7

تزيد البرامج التعميمية مف الميارات والخبرات النظرية.

3.832

0.849

76.63

1

-8

تزيد البرامج التعميمية مف الميارات والخبرات العممية.

3.673

0.873

73.47

2

-9

يتـ تطوير جميع العامميف مف خمؿ البرامج التعميمية.

3.109

1.067

62.18

9

 -10تعطي اإلدارة اىتماما كبي ار لبرامج التعمـ لمعامميف.

2.951

0.994

59.01

11

 -11تمبي البرامج التعميمية حاجات الموظفيف المستقبمية.

3.297

0.933

65.94

5

3.284

0.965

65.67

_____

م
-1
-2
-3
-4

فقر

ح ابي

يوجد خطة لدي المؤسسة لزيادة ميارات وقدرات جميع الموظفيف

بشكؿ دوري ومستمر.

تستعيف المؤسسة بخبرات خارجية لتعميـ وتطوير عاممييا.
ىناؾ دورات وندوات تعميمية خاصة في كيفية أداء الخدمة
وتطويرىا.

يتـ تقييـ الموظفيف بعد كؿ عممية تعمـ لمتعرؼ إلى مدي
الستفادة.

ملو ط عام

مع اري

ن بي

لرل ب

يتبيف مػف خػمؿ الجػدوؿ السػابؽ أف أعمػى فقػرتيف ىمػا ،الفقػرة رقػـ ( )7تزيػد البػرامج التعميميػة مػف

الميػارات والخبػرات النظريػة احتمػت المرتبػة األولػى بػوزف نسػبي  ،%76.63تمييػا الفقػرة رقػػـ ()8

تزيػ ػػد الب ػ ػرامج التعميميػ ػػة مػ ػػف الميػ ػػارات والخب ػ ػرات العمميػ ػػة احتمػ ػػت المرتبػ ػػة الرانيػ ػػة بػ ػػوزف نسػ ػػبي
.%73.47
أمةةا ف مةةا لع ةةق بةةأدنى فقةةرل ن فهمةةا ،الفق ػرة رقػػـ ( )4يػػتـ تقيػػيـ المػػوظفيف بعػػد كػػؿ عمميػػة تعمػػـ

لمتعرؼ إلى مدى الستفادة احتمت المرتبػة العاشػرة بػوزف نسػبي  ،%59.80أمػا الفقػرة رقػـ ()10
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تعطػ ػػي اإلدارة اىتمامػ ػػا كبي ػ ػ ار لب ػ ػرامج الػ ػػتعمـ لمعػ ػػامميف فقػ ػػد احتمػ ػػت المرتبػ ػػة األخي ػ ػرة بػ ػػوزف نسػ ػػبي
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

.%59.01

كما يتبػيف مػف الجػدوؿ السػابؽ أف الػوزف النسػبي لمسػتوى وظيفػة إدارة المػوارد البشػرية فػي (التػدريب

والتنمية) في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة ىو  ،%65.67ويعتبر ىذا المستوى متوسطاً وفقاً

لتصنيؼ مقياس الدراسة المستخدـ.

و علقةةد باحةةةث إلػػى أف الب ػرامج التدريبيػػة والتعميميػػة والتطويريػػة تحتػػاج إلػػى تػػوفير موازنػػات ماليػػة

مرتفعة ،وىذا األمر غير متوفر في الو ازرات العاممة في قطاع غزة نتيجةً لمحصار المالي والنقساـ
بيف مؤسسات السمطة الفمسطينية فػي قطػاع غػزة والضػفة الغربيػة ،لػذلؾ تواجػو إدارة المػوارد البشػرية
فػػي مكاتػػب البريػػد صػػعوبة فػػي تػػوفير األم ػواؿ المزمػػة لتمويػػؿ جميػػع الب ػرامج التدريبيػػة والتطويريػػة

المزمػػة والمطموبػػة لتػػدريب وتنميػػة المػػوظفيف ،وىػػذا األمػػر سػػاىـ فػػي جعػػؿ مسػػتوى ممارسػػة وظيفػػة

التدريب والتطوير متوسطاً بوزف نسبي .%65.67

وىػذه النتيجػة تتفػؽ مػع كػؿ مػف د ارسػةُ(ُ)silva, shinyashiki, 2014ود ارسػةُ( )bal, et,al,2013التػي

توصمت إلى أف مستوى ممارسة إدارة الموارد البشرية لوظيفة التدريب كانت متوسطة ،كما تتعارض
رسػػة()yu,2013
درسػػة (زعتػػري ،)2013 ،وأيضػػا مػػع د ا
مػػع د ارسػػة (فوظػػة ،والقطػػب )2013،ومػػع ا

التي توصمت إلى أف مستوى ممارسة إدارة الموارد البشرية لوظيفة التدريب كانت مرتفعة.

 -3وظ ف جود

حا

وظ ف :

جدول ( :)3.5ملو طا و ونحرفا

مع ار و وزن ن بي و لرل ب وظ ف جود

ح ابي

ونحرف
مع اري

وزن

 -1تتصرؼ اإلدارة بصدؽ ونزاىة واحتراـ مع جميع الموظفيف.

3.178

1.220

63.56

3

 -2تيتـ اإلدارة بوجيات نظر موظفييا المتعمقة بالعمؿ.

3.099

1.109

61.98

4

 -3تُبيف المؤسسة أىمية العمؿ الذي يقوـ بو كؿ موظؼ.

3.347

0.974

66.93

1

 -4يتناسب راتبي مع الدرجة العممية التي أحمميا والمياـ المطموبة مني.

2.683

1.148

53.66

6

 -5يوجد فرص مستقبمية متاحة الترقية والتقدـ الوظيفي.

2.851

1.108

57.03

5

 -6يشعر الموظفوف بسعادة كبيرة بما يحصموا عميو مف دخؿ.

2.208

1.152

44.16

10

 -7يشعر الموظفوف بالرضا عف العموات والزيادات التي تضاؼ لمرواتب.

2.554

1.196

51.09

8

 -8تمنح الترقيات السترنائية عمى أساس كفاءة األداء لمموظفيف.

2.287

1.023

45.74

9

 -9تطبؽ إدارة المؤسسة سياسة وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.

2.604

1.040

52.08

7

 -10تيتـ مؤسستي بسممة وأمف الموظفيف.

3.307

1.129

66.14

2

2.812

1.110

----- 56.24

م

ملو ط

حا

وظ ف :

فقر
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يتبيف مف خمؿ الجدوؿ السابؽ أف أعمى فقرتيف ىما ،الفقرة رقـ ( )3تُبػيف المؤسسػة أىميػة العمػؿ
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

الذي يقوـ بػو كػؿ موظػؼ احتمػت المرتبػة األولػى بػوزف نسػبي  ،%66.93تمييػا الفقػرة رقػـ ()10
تيتـ مؤسستي بسممة وأمف الموظفيف احتمت المرتبة الرانية بوزف نسبي .%66.14

أما ف ما لع ق بأدنى فقرل ن فهمةا ،الفقػرة رقػـ ( )8تمػنح الترقيػات السػترنائية عمػى أسػاس كفػاءة
األداء لممػػوظفيف احتمػػت المرتبػػة التاسػػعة بػػوزف نسػػبي  ،%45.74وتػػأتي الفق ػرة رقػػـ ( )6يشػػعر
الموظفيف بسعادة كبيرة بما يحصموا عميو مف دخؿ بالمرتبة األخيرة بوزف نسبي .%44.16
أما الوزف النسبي لمستوى وظيفة إدارة الموارد البشرية في (جودة الحياة الوظيفية) في مكاتػب البريػد
العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ىػػو  ،%56.24ويعتبػػر ىػػذا المسػػتوى متوسػػطاً إلػػى حػ ٍػد مػػا وفقػػا لتصػػنيؼ
مقياس الدراسة المستخدـ.
و ةةرى باحةةث :أف عػػدـ تمقػػي جميػػع المػػوظفيف فػػي الػػو ازرات والمؤسسػػات السػػمطة العاممػػة فػػي قطػػاع
غزة لرواتبيـ كاممة ،وذلؾ منذ أكرر مف عاميف ،ومنيـ موظفو مكاتب البريد ،ىذا األمر أدى لزيادة
األعب ػػاء والمش ػػاكؿ القتص ػػادية والمعيش ػػية والجتماعي ػػة عم ػػى الم ػػوظفيف مم ػػا يعم ػػؿ عم ػػى ش ػػعورىـ
بالضيؽ النفسي مف تمػؾ المشػاكؿ ،ويػؤرر عمػى مسػتوى جػودة الحيػاة الوظيفيػة لمعػامميف فػي مكاتػب
البريد ،لذلؾ كاف مستوى الحياة الوظيفيػة متوسػطا إلػي ح ٍػد مػا بػوزف نسػبي ،%56.24وىػذه النتيجػة
تتعػػارض مػػع د ارسػػة (ماضػػي )2014 ،التػػي توصػػمت إلػػى أف مسػػتوى تطبيػػؽ أبعػػاد جػػودة الحي ػػاة
الوظيفيػػة والجوانػػب األساسػػية ليػػا فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بمػػغ مػػا نسػػبتو  %68.68وىػػذا يعتبػػر
مستوى مرتفعاً ٍ
لحد ما.
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فرضواتىوأدئلظىالدرادظ وعفي ملغ ر لابع و لغرق وظ في:
 4.3لح ل حعائي
ؤ ل فرعي ثاني -و ذي نص ع ى :ما م لوى لحق ق و لغرق وظ في في مكالب

بر د عام في اطاع غز ؟

لإلجابة عف ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث باسػتخداـ متوسػط الحسػابي والنحػراؼ المعيػاري والترتيػب

لكؿ فقرة مف الفقرات ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جدول ( :)3.6ملو طا و ونحرفا
م

مع ار و وزن ن بي و لرل ب كل فقر من فقر
ملو ط

فقر

ونحرف

و لغرق وظ في:
وزن ن بي

لرل ب
23

ح ابي

مع اري

1

يحقؽ لي عممي أكبر إشباع في حياتي.

3.020

1.140

60.40

2

أعتز في عممي وأفتخر بو باستمرار.

3.762

0.885

75.25

9

3

ىناؾ نية بالبقاء والستمرار بأداء عممي لألبد.

3.337

1.267

66.73

16

4

يعد عممي مف أىـ األمور التي أعطييا أولوية في حياتي.

3.475

0.986

69.50

14

5

لدي استعداد لمعمؿ اإلضافي بدوف مقابؿ أف طمب مني ذلؾ.

3.000

1.225

60.00

24

6

معظـ اىتماماتي مركزة حوؿ وظيفتي وعممي.

3.277

0.950

65.54

17

7

أسعى دائما بأداء عممي بدقة كبيرة.

4.168

0.601

83.37

1

8

أجد متعة وسعادة في أدائي لعممي.

3.812

0.833

76.24

8

9

أشعر بالنشاط والحيوية عند أدائي لعممي.

3.535

1.136

70.69

12

10

يبدو لي كؿ يوـ عمؿ في وظيفتي كأنو ينتيي سريعا.

3.139

1.105

62.77

20

11

أشعر بالستقرار النفسي عندما أتعامؿ مع رئيسي.

3.525

1.006

70.50

13

12

أفكر في العمؿ حتى بعد انتياء وقتو المحدد.

2.693

1.120

53.86

25

13

أشعر أنني أسترمر معظـ قدراتي العممية وخبرتي الوظيفية في العمؿ.

3.188

1.120

63.76

19

14

في العمؿ يركز عقمي عمى وظيفتي.

3.624

0.904

72.48

11

15

في العمؿ أعطي الكرير مف النتباه والتركيز عمى وظيفتي.

3.871

0.913

77.43

5

16

أبذؿ كامؿ جيدي لوظيفتي.

3.842

0.903

76.83

7

17

أسعى جاىدا بكؿ ما أوتيت مف قدرة إلنجاز وظيفتي.

3.891

0.859

77.82

4

18

أحب أف تستوعب وظيفتي معظـ وقتي.

3.099

1.034

61.98

22

19

المصدر الرئيس لمرضا عف حياتي ينبع مف عممي.

3.139

0.970

62.77

20

20

أشعر بمرور الوقت بسرعة أرناء العمؿ.

3.267

1.139

65.35

18

21

غالباً أصؿ إلي عممي مبكرا ،لمستعداد ألداء عممي.

3.861

0.837

77.23

6

22

أشعر بحزف شديد عند عدـ أداء عممي عمى أكمؿ وجو.

4.010

0.806

80.20

2

23

لدي استعداد تقبؿ مسئوليات إضافية في عممي.

3.723

0.814

74.46

10

24

أسعى دائماً لتطوير مياراتي وذلؾ لتقديـ عممي عمى أكمؿ وجو.

3.941

0.785

78.81

3

3.347

0.953

66.93

15

3.502

0.972

70.04

-----

25

يعد عممي مف أىـ األشياء التي تساعدني في نسياف مشاكمي الخاصة.
ملو ط عام
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يتبػػيف مػػف خػػمؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف أعمػػى فقػرتيف ىمػػا ،الفقػرة رقػػـ ( )7أسػػعى دائمػػا بػػأداء عممػػي
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

بدقػػة كبي ػرة .احتمػػت المرتبػػة األولػػى بػػوزف نسػػبي  ،%83.37تمييػػا الفق ػرة رقػػـ ( )22أشػػعر بحػػزف
شديد عند عدـ أداء عممي عمى أكمؿ وجو احتمت المرتبة الرانية بوزف نسبي .%80.20
أما فيما يتعمػؽ بػأدنى فقػرتيف فيمػا ،الفقػرة رقػـ ( )5لػدي اسػتعداد لمعمػؿ اإلضػافي بػدوف مقابػؿ أف
طمػػب منػػي ذلػػؾ احتمػػت المرتبػػة الرابعػػة والعش ػريف بػػوزف نسػػبي  ،%60وحتمػػت الفق ػرة رقػػـ ()12
أفكر في العمؿ حتى بعد انتياء وقتو المحدد المرتبة األخيرة بوزف نسبي .%53.86
في حيف كاف الوزف النسبي لمستوى تحقيؽ الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريػد العاممػة فػي قطػاع
غزة ىو  ،%70.04ويعتبر ىذا المستوى مرتفعاً وفقاً لتصنيؼ مقياس الدراسة المستخدـ.
و علقةةد باحةةث :إلػػى أف مػػوظفي مكاتػػب البريػػد يتمتع ػوا بػػأخمؽ دينيػػة عاليػػة ،وبأمانػػة كبي ػرة وىػػذه
األمػػور تسػػاىـ فػػي الصػػبر وأداء األعمػػاؿ الموكمػػة لػػدييـ بدرجػػة عاليػػة مػػف الدقػػة واإلخػػمص ،وبػػذؿ
أقصى جيد ممكػف إلنجػاز األعمػاؿ بالصػورة المطموبػة ،امػا فيمػا يتعمػؽ بػالتفكير بالعمػؿ بعػد الػدواـ
كانػت نسػبة متدينػة وقػػد يرجػع لمظػروؼ المعيشػػية الصػعبة التػي يعػانوا منيػػا المػوظفيف ،ىػذه األمػػور
سػػاىمت برفػػع مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي لػػدى العػػامميف بمكاتػػب البريػػد بػػوزف نسػػبي ،%70.04
وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة (الوحيدي ،)2013 ،ومػع د ارسػةُ( )yu, 2013وأيضػاً تتوافػؽ مػع د ارسػة
( )akpan, 2012التػػي توصػػمت إلػػى مسػػتوى اسػػتغراؽ وظيفػػي كػػاف مرتفػػع عنػػد أف ػراد عينػػة الد ارسػػة
المسػػتخدمة فػػي كػػؿ مػػف تمػػؾ الد ارسػػات ،كمػػا تتعػػارض ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (نجػػـ )2011،التػػي
توصمت إلى أف متوسط الستغراؽ الوظيفي عند المدرسيف الحكومييف في مدارس محافظػة الدقيميػة
أقؿ مف المتوسط بوزف نسبي .%55
وأيضػ ػاً تختم ػػؼ م ػػع د ارس ػػة (العب ػػادي ،وج ػػاؼ )2012،الت ػػي توص ػػمت إل ػػى أف مس ػػتوى الس ػػتغراؽ

ال ػػوظيفي لمع ػػامميف ف ػػي قط ػػاع المصػ ػرفي الع ارق ػػي ف ػػي أربي ػػؿ ك ػػاف متوس ػػطاً بنس ػػبة  ،.%60وأيضػ ػاً

اختمفت مع دراسة (المغربي )2004،التي توصمت لوجود انخفاض فػي مسػتوى السػتغراؽ الػوظيفي
لدى عينة الدراسة.
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فرضواتىوأدئلظىالدرادظ ا :
 4.4نلائج لح ل فرض
 نلةةائج ملع ق ة با فرض ة

رئ ة

و ةةى :ل توجػػد عمقػػة ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد

مستوى ( )α ≤ 0.05بيف دور وظائؼ إدارة الموارد البشرية ومستوى الستغراؽ الػوظيفي
في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة.
لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية قػػاـ الباحػػث باختبػػار معامػػؿ الرتبػػاط بيرسػػوف لمعرفػػة العمقػػة بػػيف
المتغيريف.
جدول ( :)3.7وضح معامل ورلباط ب ن درج
ب ان

عدد

وظائف إد ر مو رد بشر .

010

و لغرق وظ في.

010

**دالة عند 0.01

ك

وظائف إد ر مو رد بشر و و لغرق وظ في
ا م معامل ورلباط
1.231

م لوى دو
**1.111

*دالة عند // 0.05غير دالة

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أنو يوجد عمقة ارتباطية طرديػة ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى
( )α ≤ 0.05بيف دور وظائؼ إدارة الموارد البشرية ،ومستوى الستغراؽ الوظيفي فػي مكاتػب البريػد
العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة حيػػث كانػػت قيمػػة معامػػؿ الرتبػػاط  ،0.675وىػػذا يعنػػي أنػػو كممػػا زاد دور
وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية بش ػػكؿ عػػاـ كممػػا زاد مسػػتوى الس ػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي مكاتػػب البري ػػد
العاممة في قطاع غزة ،ومما سبؽ يمكف رفض الفرضية الصػفرية القائمػة بأنػو ل توجػد عمقػة ذات
دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف دور وظائؼ إدارة الموارد البشرية ومستوى السػتغراؽ
الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة. .
و عزو باحث :تمؾ النتيجة إلى أف زيادة ممارسة الوظائؼ اإلدارية تعمؿ عمػى زيػادة وتنميػة قػدرات
العامميف العممية والعممية ،وذلؾ مف خمؿ التدريب والتطوير وادارة وتقييـ األداء ،تمػؾ األمػور تػؤدي
إلػػى أداء األعمػػاؿ الموكمػػة لمعػػامميف عمػػى أكمػػؿ وجػػو ممػػا يزيػػد مػػف فرصػػة حصػػوليـ عمػػى المكافػػآت
والترقيػػات ،وبالتػػالي يزيػػد مػػف تحسػػيف وضػػعيـ المػػالي والجتمػػاعي ،ممػػا يشػػعرىـ بالسػػرور والسػػعادة
النفسية ،ويزيد مف حبيـ لعمميـ والتضحية في سبيمو ،وىذا يعمؿ عمى زيادة الستغراؽ الوظيفي.
وتتفػ ػ ػػؽ ى ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػع الد ارس ػ ػ ػػات التالي ػ ػ ػػة (العب ػ ػ ػػادي ،وج ػ ػ ػػاؼ( ،)2012،المغرب ػ ػ ػػي،)2004 ،
( )bintiisa,2011(،)akpan,2012(،)chughtal,2013(،)yu,2013(ُ،)koon,rahman,2013والت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
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الغصلىالرابع
تحلولىالبواناتىواختبارى

توصمت لوجود عمقة ارتباطيو طرديػة ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )α ≤ 0.05بػيف وظػائؼ
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

إدارة الموارد البشرية ومستوى الستغراؽ الوظيفي.
 -0نلائج ملع ق با فرضة

و ةى " :ل توجػد عمقػة ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى

فرع ة

( )α ≤ 0.05بيف تخطيط المسار الوظيفي ،وبيف مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد
العاممة في قطاع غزة.
لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية قػػاـ الباحػػث باختبػػار معامػػؿ الرتبػػاط بيرسػػوف لمعرفػػة العمقػػة بػػيف
المتغيريف.
جدول ( :)3.8وضح معامل ورلباط ب ن وظ ف لخط ط م ار وظ في و و لغرق وظ في:
ب ان

عدد

لخط ط م ار وظ في.

010

و لغرق وظ في.

010

**دالة عند 0.01

ا م معامل ورلباط
1.360

م لوى دو
**1.111

*دالة عند // 0.05غير دالة

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أنو يوجد عمقة ارتباطية طرديػة ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى
( )α ≤ 0.05بػػيف تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي ،وبػػيف مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي مكاتػػب البريػػد
العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة حيػػث كانػػت قيمػػة معامػػؿ الرتبػػاط  ،0.421وىػػذا يعنػػي أنػػو كممػػا زاد دور
وظيفة التخطيط المسار الوظيفي كمما زاد مستوى السػتغراؽ الػوظيفي فػي مكاتػب البريػد العاممػة فػي
قط ػػاع غػ ػزة ،مم ػػا س ػػبؽ يمك ػػف رف ػػض الفرض ػػية الص ػػفرية القائم ػػة بأن ػػو ل توج ػػد عمق ػػة ذات دلل ػػة
إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف تخطيط المسار الوظيفي ،وبيف مستوى الستغراؽ الوظيفي
في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة .
و رى باحث :إلى أف زيادة الوعي ،ومستوى التخطيط لممسار الوظيفي يعمؿ عمى تعرؼ الموظفيف
بالش ػػروط والمتطمب ػػات الترقي ػػة والتق ػػدـ ف ػػي المس ػػتويات اإلداري ػػة ،وى ػػذا يس ػػاىـ ف ػػي تش ػػجيع وتحفي ػػز
الم ػػوظفيف عم ػػى زي ػػادة ق ػػدراتيـ العممي ػػة والعممي ػػة ليكونػ ػوا ج ػػاىزيف لس ػػتغمؿ أي فرص ػػة لمترقي ػػة أو
النتقػػاؿ لمسػػتوى إداري ووظيفػػي أفضػػؿ ،ممػػا يرفػػع مػػف الػػروح المعنويػػة لػػدييـ ،ويجعميػػـ يشػػعروف
بالطموح واألمؿ في المستقبؿ وىذا يساىـ في زيادة الستغراؽ الوظيفي لدييـ.
وى ػػذا م ػػا أكدت ػػو بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابقة مر ػػؿ د ارس ػػة (طبي ػػؿ( ،)2013 ،فوظ ػػة والقط ػػب)2013 ،
ودراسة ) )Binti Isa, 2011ػ
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الغصلىالرابع
تحلولىالبواناتىواختبارى

نلائج ملع ق با فرض

فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

فرع

ثان " :ل توجد عمقة ذات دللة إحصائية عند مسػتوى ( ≤ α

 )0.05بيف إدارة وتقييـ األداء ،وبيف مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع
غزة.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قاـ الباحث باختبار معامؿ الرتباط بيرسوف لمعرفة العمقة بيف

المتغيريف.

جدول ( :)3.9وضح معامل ورلباط ب ن وظ ف إد ر ولق م
ب ان
إد ر ولق م

عدد
د ء.

010

و لغرق وظ في.

010

**دالة عند 0.01

د ء و و لغرق وظ في

ا م معامل ورلباط
1.132

م لوى دو
**1.111

*دالة عند // 0.05غير دالة

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أنو يوجد عمقة ارتباطية طرديػة ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى
( )α ≤ 0.05بيف إدارة وتقييـ األداء ،وبيف مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في
قطػػاع غ ػزة حيػػث كانػػت قيمػػة معامػػؿ الرتبػػاط  ،0.546وىػػذا يعنػػي أنػػو كممػػا زاد دور وظيفػػة إدارة
وتقييـ األداء كمما زاد مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة ومما سبؽ
يمك ػػف رف ػػض الفرض ػػية الص ػػفرية القائم ػػة بأن ػػو ل توج ػػد عمق ػػة ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى
( )α ≤ 0.05بيف إدارة وتقييـ األداء ،وبيف مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في
قطاع غزة .
و علقد باحث أف زيػادة ممارسػة اإلدارة لوظيفيػة إدارة وتقيػيـ األداء يعمػؿ عمػى رفػع كفػاءة العػامميف
فػػي أداء أعمػػاليـ بالدرجػػة المطموبػػة مػػنيـ ،وذلػػؾ م ػف خػػمؿ تصػػحيح األخطػػاء وأي انح ارفػػات أولً
بػػأوؿ ،ىػػذه األمػػور تشػػعر المػػوظفيف بالرضػػا عػػف أداء أعمػػاليـ ،وبالتػػالي تعمػػؿ عمػػى زيػػادة مسػػتوى
الستغراؽ الػوظيفي لػدييـ ،وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع د ارسػة (العبػادي ،والجػاؼ )2012،كمػا تتفػؽ مػع
دراسة (ُ ُُ.)koon,Rahman,2013
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

110

تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىوأدئلظىالدرادظ

الغصلىالرابع
تحلولىالبواناتىواختبارى

 -6نلائج ملع ق با فرض

فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

فرع

ثا ث  :ل توجد عمقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( α

 )≤ 0.05بيف التدريب والتنمية ،وبيف مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممػة فػي

قطاع غزة .

لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية قػػاـ الباحػػث باختبػػار معامػػؿ الرتبػػاط بيرسػػوف لمعرفػػة العمقػػة بػػيف

المتغيريف.

جدول ( :)3.10وضح معامل ورلباط ب ن وظ ف
ب ان

عدد

لدر ب و لنم .

010

و لغرق وظ في.

010

**دالة عند 0.01

لدر ب و لنم
ا م معامل ورلباط
1.231

و و لغرق وظ في:
م لوى دو
**1.111

*دالة عند // 0.05غير دالة

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أنو يوجد عمقة ارتباطية طرديػة ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى
( )α ≤ 0.05بيف التدريب والتنمية ،وبيف مسػتوى السػتغراؽ الػوظيفي فػي مكاتػب البريػد العاممػة فػي
قطاع غزة حيػث كانػت قيمػة معامػؿ الرتبػاط  ،0.670وىػذا يعنػي أنػو كممػا زاد دور وظيفػة التػدريب
والتنميػػة كممػػا زاد مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غػزة ،وممػػا سػػبؽ
يمك ػػف رف ػػض الفرض ػػية الص ػػفرية القائم ػػة بأن ػػو ل توج ػػد عمق ػػة ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى
( )α ≤ 0.05بيف التدريب والتنمية ،وبيف مسػتوى السػتغراؽ الػوظيفي فػي مكاتػب البريػد العاممػة فػي
قطاع غزة.
و عزو باحةث تمػؾ النتيجػة إلػى أف زيػادة ممارسػة اإلدارة لوظيفيػة التػدريب والتنميػة يعمػؿ عمػى رفػع
كفاءة العامميف في أداء أعماليـ بالدرجة المطموبة منيـ ،وذلؾ مف خمؿ الدورات التدريبيػة والنػدوات
العمميػػة ،ىػػذه األمػػور تحفػػز العػػامميف وتجعميػػـ يػػؤدوف أعمػػاليـ بكفػػاءة وفاعميػػة ممػػا يشػػعر العػػامموف
بالرضػػا عػػف أدائيػػـ ألعمػػاليـ ،وبالتػػالي تعمػػؿ عمػػى زيػػادة مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي لػػدييـ ،وتتفػػؽ
ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة ( )koon,Rahman,2013ومععد دراسععة ( ،)yu,2013وأٌضععا تت ع مععد دراسععة
(ُُ.)chughtal, 2013
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الغصلىالرابع
تحلولىالبواناتىواختبارى

 -4نلائج ملع ق با فرض

فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

ربع  :ل توجد عمقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (α

فرع

 )≤ 0.05بػػيف جػػودة الحيػػاة الوظيفيػػة ،وبػػيف مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي مكاتػػب البريػػد

العاممة في قطاع غزة.
لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية قػػاـ الباحػػث باختبػػار معامػػؿ الرتبػػاط بيرسػػوف لمعرفػػة العمقػػة بػػيف
المتغيريف.
جدول ( :)3.11وضح معامل ورلباط ب ن وظ ف جود
ب ان
جود

حا

عدد
وظ ف .

و لغرق وظ في.

**دالة عند 0.01

حا

وظ ف

ا م معامل ورلباط

010

1.152

010

و و لغرق وظ في:
م لوى دو
**1.111

*دالة عند // 0.05غير دالة

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف يوجد عمقة ارتباطيػة طرديػة ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى
( )α ≤ 0.05بيف جودة الحياة الوظيفية ،وبيف مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتػب البريػد العاممػة
في قطاع غزة حيث كانت قيمة معامؿ الرتباط  ،0.596وىذا يعنػي أنػو كممػا زاد دور وظيفػة جػودة
الحياة الوظيفية كمما زاد مستوى الستغراؽ الوظيفي فػي مكاتػب البريػد العاممػة فػي قطػاع غػزة ،وممػا
سػبؽ يمكػػف رفػض الفرضػػية الصػػفرية القائمػة بأنػػو ل توجػد عمقػػة ذات دللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتوى
( )α ≤ 0.05بيف جودة الحياة الوظيفية ،وبيف مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتػب البريػد العاممػة
في قطاع غزة .
و رجع باحث :تمؾ النتيجة إلى أف زيادة ممارسة اإلدارة لوظيفية جودة الحيػاة الوظيفيػة يعمػؿ عمػى
رفػػع الػػروح المعنويػػة لػػدييـ وتحفيػػزىـ عمػػى أداء أعمػػاليـ عمػػى أكمػػؿ وجػػو ،والىتمػػاـ بأعمػػاليـ وبػػذؿ
أقصى جيد ممكف ،وبالتالي تعمؿ عمى زيادة مستوى الستغراؽ الوظيفي لدييـ ،وتتفػؽ ىػذه النتيجػة
م ػ ػ ػػع د ارس ػ ػ ػػة ( )koon,Rahman,2013ومعععععععد دراسعععععععة ( ،)chughtal,2013وأٌضعععععععا ً تت ععععععع معععععععد
(المغربً.)2004،
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الغصلىالرابع
تحلولىالبواناتىواختبارى

 نلائج ملع ق با فرضة
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

رئ ة

ثان ة  " :ل توجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى

( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية فػػي مكاتػػب البريػػد
العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة تُعػػزى لمتغي ػرات( :النػػوع ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،عػػدد سػػنوات الخب ػرة،
المستوى الوظيفي).

-0

نوع :لتحقؽ مف صحة الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت "ُ Independent sample t

 testلمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف.
جدول ( :)3.12وضح نلائج خلبار  tفروق في وظائف إد ر مو رد بشر لعزى نوع وجلماعي:
وظ ف
تخطيط لمسار الوظيفي
إدارة وتقييـ األداء
التدريب والتنمية
جودة الحياة الوظيفية
اإلجمالي
**دالة عند 0.01

ملو ط

ونحرف

ح ابي

مع اري
5.503

نوع

عدد

ذكر

93

31.882

أنرى

8

25.125

5.540

ذكر

93

33.699

6.459

أنرى

8

29.125

5.111

ذكر

93

36.538

7.465

أنرى

8

31.250

7.611

ذكر

93

28.634

8.388

أنرى

8

22.125

8.576

ذكر

93

130.753

23.495

أنرى

8

107.625

23.219

ا م خلبار " "

م لوى دو

3.331

**0.001

1.948

//0.054

1.920

//0.058

2.103

*0.038

2.674

**0.009

*دالة عند // 0.05غير دالة

مػػف خػػمؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح أنػػو ل يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى()α≤0.05
بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية( :وظيفػػة إدارة وتقيػػيـ األداء ،وظيفػػة
التدريب والتنميػة) فػي مكاتػب البريػد العاممػة فػي قطػاع غػزة تُعػزى لمنػوع ،أنػو يوجػد فػروؽ ذات دللػة
إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية:
(وظيفة تخطيط المسار الوظيفي ،وظيفة جودة الحياة الوظيفية ،اإلجمالي) في مكاتب البريد العاممة
فػػي قطػػاع غ ػزة تُعػػزى لمنػػوع( :ذكػػر ،أنرػػى) لصػػالح الػػذكور ،ممػػا سػػبؽ ووفقػػا لمدرجػػة الكميػػة لوظػػائؼ
إدارة الموارد البشرية يمكف رفض الفرضية الصػفرية القائمػة بأنػو ل توجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية
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عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية فػػي مكاتػػب
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

البريد العاممة في قطاع غزة تعزى لمنوع.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أبوحطب )2009،التي توصمت بعدـ وجود فروؽ بوظيفة إدارة وتقيػيـ
األداء تُعزى لمجنس ،كما تختمؼ مع دراسة (طبيػؿ )2013،لتػي توصػمت بعػدـ وجػود فػروؽ بوظيفػة
تخطيط المسار الوظيفي تُعزى لمجنس.
 -6عمةةةر :لتحق ػػؽ م ػػف ص ػػحة الفرض ػػية ق ػػاـ الباح ػػث باس ػػتخداـ اختب ػػار ؼ

One Way

 ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف.
جدول ( :)3.13وضح نلائج خلبار لح ل لبا ن فروق في وظائف إد ر مو رد بشر لعزى عمر:
ب ان
تخطيط مسار
الوظيفي.

إدارة وتقييـ
األداء.

التدريب والتنمية.

جودة الحياة
الوظيفية.

اإلجمالي.

**دالة عند 0.01

مجموع

درج

حر

مربعا

بيف المجموعات

408.247

2

204.124

داخؿ المجموعات

2928.624

98

29.884

المجموع

3336.871

100

بيف المجموعات

971.515

2

485.758

داخؿ المجموعات

3203.039

98

32.684

المجموع

4174.554

100

بيف المجموعات

1295.496

2

647.748

داخؿ المجموعات

4443.078

98

45.338

المجموع

5738.574

100

بيف المجموعات

1423.254

2

711.627

داخؿ المجموعات

5877.320

98

59.973

المجموع

7300.574

100

بيف المجموعات

15393.270

2

7696.635

داخؿ المجموعات

43104.097

98

439.838

المجموع

58497.366

100

معدر لبا ن

مربعا

ملو ط

ا م خلبار
"ف"

6.831

14.862

م لوى دو
0.002
**

0.000
**

14.287

11.866

17.499

0.000
**

0.000
**

0.000
**

*دالة عند // 0.05غير دالة

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضػح أنػو يوجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى( )α≤0.05بػيف
متوسط تقديرات حػوؿ دور وظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية( :وظيفػة تخطػيط المسػار الػوظيفي ،وظيفػة
إدارة وتقيػػيـ األداء ،وظيفػػة التػػدريب والتنميػػة ،وظيفػػة جػػودة الحيػػاة الوظيفيػػة ،اإلجمػػالي) فػػي مكاتػػب
البري ػػد العامم ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة تُع ػػزى لمعم ػػر ،ولتوض ػػيح الفروق ػػات اس ػػتخداـ الباح ػػث اختب ػػار ش ػػيفيو
والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
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جدول ( :)3.14وضح فرواا ب ن فئا
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ
وظ ف

تخطيط مسار الوظيفي.

إدارة وتقييـ األداء.

التدريب والتنمية.

جودة الحياة الوظيفية.

اإلجمالي.

عمر وظائف إد ر مو رد بشر :

عمر

 41ن فما فوق

 31-40ن

 30ن فما فوق

 30سنة فما فوؽ

-

0.256

4.243

 40-31سنة

0.256-

-

*3.988

 41سنة فما فوؽ

4.243-

*3.988-

-

 30سنة فما فوؽ

-

1.500

*7.396

 40-31سنة

1.500-

-

*5.896

 41سنة فما فوؽ

*7.396-

*5.896-

-

 30سنة فما فوؽ

-

1.678

*8.500

 40-31سنة

1.678-

-

*6.822

 41سنة فما فوؽ

*8.500-

*6.822-

-

 30سنة فما فوؽ

-

2.044-

5.774

 40-31سنة

2.044

-

*7.818

 41سنة فما فوؽ

5.774-

*7.818-

------

 30سنة فما فوؽ

-

1.389

*25.913

 40-31سنة

1.389-

-

*24.524

 41سنة فما فوؽ

*25.913-

*24.524-

------

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أنو يوجد فروؽ ذات دللة إحصائية عنػد مسػتوى دللػة  0.05بػيف
فئات العمر في كؿ المحاور بيف الفئة العمرية  41سنة فما فوؽ وبػيف ( 30سػنة فمػا فػوؽ ،و -31
 40سػػنة فمػػا فػػوؽ) وكػػاف لصػػالح الفئػػة العمريػػة  41سػػنة فمػػا فػػوؽ ،ممػػا سػػبؽ ووفق ػاً لمدرجػػة الكميػػة
لوظػػائؼ إدارة المػوارد البشػرية ولجميػػع وظائفيػػا يمكػػف رفػػض الفرضػػية الصػػفرية القائمػػة بأنػػو ل توجػػد
فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور وظػػائؼ إدارة
الموارد البشرية في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تعزى لمعمر..
و رى باحث :أف تمػؾ النتيجػة ترجػع إلػى أف المػوظفيف ذات العمػر المرتفػع لػدييـ وعػي وادراؾ فيمػا
يتعمؽ بػرؤيتيـ لمسػتوى ممارسػة المػدراء لوظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية أكرػر مػف المػوظفيف األصػغر
سػػناً ،وىػػذا الخػػتمؼ فػػي درجػػة الػػوعي واإلدراؾ قػػد يكػػوف بسػػبب الفػػروؽ الفرديػػة ،ودرج ػة النتبػػاه
األكرر عند األكبر سناً.
وتتعارض ىذه النتيجة مع دراسة (أبو حطب )2009 ،التي توصمت بعدـ وجود فػروؽ بوظيفػة إدارة
وتقييـ األداء تُعزى لمعمر ،كما تختمؼ مػع د ارسػة (طبيػؿ )2013 ،لتػي توصػمت بعػدـ وجػود فػروؽ
بوظيفة تخطيط المسار الوظيفي تُعزى لمعمر ،وتختمؼ مع دراسة (عبد القادر )2012،لتي توصمت
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بعدـ وجود فروؽ بوظيفة التدريب تعػزى لمعمػر ،وتتعػارض أيضػاً مػع د ارسػة (ماضػي )2014 ،التػي
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ
توصمت بعدـ وجود فروؽ بوظيفة جودة الحياة الوظيفية تعزى لمعمر.
-4

ةةةةةةنو

خبةةةةةةر  :لتحق ػ ػػؽ م ػ ػػف ص ػ ػػحة الفرض ػ ػػية ق ػ ػػاـ الباح ػ ػػث باس ػ ػػتخداـ اختب ػ ػػار ت "ُ

 Independent sample t testلمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف.
جدول ( :)3.15وضح نلائج خلبار  tفروق في وظائف إد ر مو رد بشر لعزى
وظ ف
تخطيط مسار
الوظيفي.

إدارة وتقييـ األداء.
التدريب والتنمية.
جودة الحياة الوظيفية.
اإلجمالي.

**دالة عند 0.01

نو

خبر

عدد

ملو ط

ونحرف

ح ابي

مع اري

نو

ا م خلبار " "

خبر :
م لوى دو

 6-4سنوات

33

29.545

5.701

 7سنوات فأكرر

68

32.221

5.649

2.226-

*0.028

 6-4سنوات

33

32.182

4.972

 7سنوات فأكرر

68

33.897

7.038

1.255-

//0.212

 6-4سنوات

33

35.636

6.485

 7سنوات فأكرر

68

36.353

8.087

0.444-

//0.658

 6-4سنوات

33

29.879

5.447

 7سنوات فأكرر

68

27.265

9.619

1.739

//0.085

 6-4سنوات

33

127.242

19.053

 7سنوات فأكرر

68

129.735

26.413

0.541-

//0.590

*دالة عند // 0.05غير دالة

مػػف خػػمؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح أنػػو ل يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى()α≤0.05
بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية( :وظيفػػة إدارة وتقيػػيـ األداء ،وظيفػػة

التػػدريب والتنميػػة ،وظيفػػة جػػودة الحيػػاة الوظيفيػػة) فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة تُعػػزى
لسنوات الخبرة ،وأنو يوجد فروؽ ذات دللة إحصائية عنػد مسػتوى ( )α≤0.05بػيف متوسػط تقػديرات
حوؿ دور وظائؼ إدارة الموارد البشرية (وظيفة تخطػيط المسػار الػوظيفي) فػي مكاتػب البريػد العاممػة

في قطاع غزة تُعزى لسنوات الخبرة ( 6-4سػنوات 7 ،سػنوات فػاكرر) لصػالح  7سػنوات فػأكرر ،ممػا
سبؽ ووفقا لمدرجة الكمية لوظائؼ إدارة الموارد البشرية يمكػف قبػوؿ الفرضػية الصػفرية القائمػة بأنػو ل
توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور وظػػائؼ

إدارة الموارد البشرية في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تعزى لسنوات الخبرة.

و عةةزو باحةةث :تمػػؾ النتيجػػة إلػػى أف أغمػػب المػػوظفيف لػػدييـ خب ػرة متقاربػػة ،لػػذلؾ كػػاف لػػدييـ نفػػس
المقدار مف الوعي وادراؾ فيما يتعمؽ برؤيتيـ لمستوى ممارسة المدراء لوظائؼ إدارة المػوارد البشػرية
وىػػذا التشػػابو فػػي درجػػة الػػوعي واإلدراؾ أدى لعػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػآرائيـ حػػوؿ مػػدى ممارسػػة المػػدراء
لوظائؼ الموارد البشرية بشكؿ عاـ ،باسترناء تخطيط المسار الوظيفي كاف لمموظفيف المذيف خبرتيـ
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كبي ػرة أرػ ُػر عمػػى حجػػـ الػػوعي واإلدراؾ بممارسػػة المػػدراء لتمػػؾ الوظيفيػػة بدرجػػة أكبػػر مػػف المػػوظفيف
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ
الخبرتيـ أقؿ ،وقد يكوف ذلؾ بسبب فيميـ لقانوف الخدمة المدنية أكرر مف الموظفيف الخبرتيـ أقؿ.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أبو حطب)2009،التي توصمت بعدـ وجود فروؽ بوظيفة إدارة وتقييـ

األداء تُعزى لسنوات الخبرة ،وتتفؽ مع د ارسػة (عبػد القػادر )2012،التػي توصػمت بعػدـ وجػود فػروؽ
بوظيفة التػدريب تُعػزى لسػنوات الخبػرة ،وتتفػؽ أيضػاً مػع د ارسػة (ماضػي )2014،لتػي توصػمت بعػدـ
وجػ ػ ػػود فػ ػ ػػروؽ بوظيفػ ػ ػػة جػ ػ ػػودة الحيػ ػ ػػاة الوظيفيػ ػ ػػة تُعػ ػ ػػزى لسػ ػ ػػنوات الخب ػ ػ ػرة ،وتتعػ ػ ػػارض مػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػػة

(طبيػؿ )2013،لتػػي توصػػمت بوجػود فػػروؽ بوظيفػػة تخطػيط المسػػار الػػوظيفي تُعػزى لسػػنوات الخبػرة،
وتتعػػارض مػػع د ارسػػة (عبػػد القػػادر )2012،التػػي توصػػمت بوجػػود فػػروؽ بوظيفػػة التخطػػيط لممسػػار
الوظيفي تعزى لسنوات الخبرة.

-3

مؤ ةل ع مةي :لتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار ؼ "ُ One Way

 ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف.
جدول ( :)3.16وضح نلائج خلبار لح ل لبا ن فروق في وظائف إد ر مو رد بشر
لعزى مؤ ل ع مي:
وظ ف
تخطيط مسار
الوظيفي.

إدارة وتقييـ األداء.

التدريب والتنمية.

جودة الحياة
الوظيفية.

اإلجمالي.

**دالة عند 0.01

معدر لبا ن

مجموع
مربعا

حر

درج

ملو ط
مربعا

بيف المجموعات

214.162

3

71.387

داخؿ المجموعات

3122.709

97

32.193

المجموع

3336.871

100

بيف المجموعات

257.020

3

85.673

داخؿ المجموعات

3917.534

97

40.387

المجموع

4174.554

100

بيف المجموعات

625.074

3

208.358

داخؿ المجموعات

5113.500

97

52.716

المجموع

5738.574

100

بيف المجموعات

646.174

3

215.391

داخؿ المجموعات

6654.400

97

68.602

المجموع

7300.574

100

بيف المجموعات

5986.166

3

1995.389

داخؿ المجموعات

52511.200

97

541.353

المجموع

58497.366

100

*دالة عند // 0.05غير دالة

117

ام

م لوى

خلبار "ف"

دو

2.217

.091
//

2.121

3.952

3.140

3.686

.102
//

.010
*

.029
*

.015
*

تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىوأدئلظىالدرادظ

الغصلىالرابع
تحلولىالبواناتىواختبارى

مػػف خػػمؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح أنػػو ل يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى()α≤0.05
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية( :وظيفػػة تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي،
وظيفة إدارة وتقييـ األداء) في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تُعزى لممؤىؿ العممي ،وأنو يوجد
فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور وظػػائؼ إدارة
الم ػوارد البش ػرية( :وظيفػػة التػػدريب والتنميػػة ،وظيفػػة جػػودة الحيػػاة الوظيفيػػة ،اإلجمػػالي) فػػي مكاتػػب
البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة تُعػػزى لممؤىػػؿ العممػػي ،ولتوضػػيح الفروقػػات اسػػتخداـ الباحػػث اختبػػار
شيفيو والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
جدول ( :)3.17وضح فرواا ب ن فئا
وظ ف

مؤ ل ع مي في وظائف إد ر مو رد بشر :

مؤ ل ع مي

ثانو فاال

دب وم

بكا ور وس

ماج ل ر

رانوية فاقؿ

-

7.867-

6.458-

9.633-

دبموـ

7.867

-

1.408

1.767-

بكالوريوس

6.458

1.408-

-

3.175-

ماجستير

*9.633

1.767

3.175

-

رانوية فاقؿ

-

5.950-

5.813-

*10.750-

جودة الحياة

دبموـ

5.950

-

0.137

4.800-

الوظيفية.

بكالوريوس

5.813

0.137-

-

4.937-

ماجستير

*10.750

4.800

4.937

-

رانوية فاقؿ

-

22.267-

17.333-

*31.533-

دبموـ

22.267

-

4.933

9.267-

بكالوريوس

17.333

4.933-

-

14.200-

ماجستير

*31.533

9.267

14.200

-

التدريب والتنمية.

اإلجمالي.

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أنو يوجد فروؽ ذات دللة إحصائية عنػد مسػتوى دللػة  0.05بػيف
فئات المؤىؿ العممي في كؿ مف وظيفة التدريب والتنمية ووظيفة جودة الحياة ولموظائؼ ككؿ بشكؿ
ع ػػاـ (ماجس ػػتير ،رانوي ػػة فأق ػػؿ) لص ػػالح المؤى ػػؿ العمم ػػي ماجس ػػتير ،مم ػػا س ػػبؽ ووفق ػػا لمدرج ػػة الكمي ػػة
لوظائؼ إدارة المػوارد البشػرية يمكػف رفػض الفرضػية الصػفرية القائمػة بأنػو ل توجػد فػروؽ ذات دللػة
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف متوسط تقػديرات حػوؿ دور وظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية فػي
مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تعزى لممؤىؿ العممي..
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الغصلىالرابع
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و عزو باحث :تمؾ النتيجة إلى أف الموظفيف أصحاب المؤىؿ العممي مرتفع قد يكونوا في
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

مستويات وظيفية أفضؿ مف الموظفيف أصحاب المؤىؿ العممي األقؿ ،مما قد تسمح ليـ بإدراؾ

مستوى ممارسة المدراء لموظائؼ إدارة الموارد البشرية بدرجة أكرر منيـ وبخاصة لوظيفية التدريب
والتنمية ووظيفة جودة حياة العمؿ.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أبو حطب )2009،التي توصمت بعدـ وجود فروؽ بوظيفة إدارة
وتقييـ األداء تعزى لممؤىؿ العممي ،وتتفؽ مع دراسة (عبد القادر )2012،التي توصمت بعدـ وجود

فروؽ بوظيفة التخطيط لممسار الوظيفي تُعزى لممؤىؿ العممي ،في حيف إنيا تتعارض مع
دراسة(طبيؿ )2013،لتي توصمت بوجود فروؽ بوظيفة تخطيط المسار الوظيفي تعزى لممؤىؿ
العممي ،وتتعارض مع دراسة (عبد القادر )2012،التي توصمت بوجود فروؽ بوظيفة التدريب

والتنمية تعزى لممؤىؿ العممي .وتختمؼ أيضاً مع دراسة (ماضي )2014،لتي توصمت بوجود فروؽ

بوظيفة جودة الحياة الوظيفية تُعزى لممؤىؿ العممي.
م لوى وظ في :لتحقؽ مف صحة الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار ؼ
-1

One

 Way ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف.
جدول ( :)3.18وضح نلائج خلبار لح ل لبا ن فروق في وظائف إد ر مو رد بشر
لعزى م لوى وظ في:
وظ ف

التدريب والتنمية.

جودة الحياة الوظيفية.

اإلجمالي.

**دالة عند 0.01

حر

مربعا

بيف المجموعات

190.854

2

95.427

داخؿ المجموعات

3146.018

98

32.102

المجموع

3336.871

100

بيف المجموعات

429.024

2

214.512

داخؿ المجموعات

3745.530

98

38.220

المجموع

4174.554

100

بيف المجموعات

74.538

2

37.269

داخؿ المجموعات

5664.037

98

57.796

المجموع

5738.574

100

بيف المجموعات

628.778

2

314.389

داخؿ المجموعات

6671.797

98

68.080

المجموع

7300.574

100

بيف المجموعات

3761.582

2

1880.791

داخؿ المجموعات

54735.784

98

558.528

المجموع

58497.366

100

معدر لبا ن

تخطيط المسار الوظيفي.

إدارة وتقييـ األداء.

مجموع

درج

مربعا

*دالة عند // 0.05غير دالة
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ملو ط

ا م "ف"
2.973

5.613

.645

4.618

3.367

م لوى
دو

.056
//

.005
**

.527
//

.012
*

.039
*

تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىوأدئلظىالدرادظ

الغصلىالرابع
تحلولىالبواناتىواختبارى

مػػف خػػمؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح أنػػو ل يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى()α≤0.05
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية( :وظيفػػة تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي،
وظيفػػة التػػدريب والتنميػػة) فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة تُعػػزى لممسػػتوى الوظيػػؼ ،،وأنػػو
يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور وظػػائؼ
إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية( :وظيف ػػة إدارة وتقي ػػيـ األداء ،وظيف ػػة ج ػػودة الحي ػػاة الوظيفي ػػة ،اإلجم ػػالي) ف ػػي
مكاتب البريد العاممة في قطػاع غػزة تُعػزى لممسػتوى الػوظيفي ،ولتوضػيح الفروقػات اسػتخداـ الباحػث
اختبار شيفيو والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
جدول ( :)3.19وضح فرواا ب ن فئا
وظ ف

إدارة وتقييـ األداء.

جودة الحياة
الوظيفية.

اإلجمالي.

م لوى وظ في:

م لوى وظ في

موظف

رئ س ا م

مد ر

موظؼ

-

2.885

*6.460

رئيس قسـ

2.885-

-

3.575

مدير

*6.460-

3.575-

-

موظؼ

-

2.068-

*7.607

رئيس قسـ

2.068

-

*9.675

مدير

*7.607-

*9.675-

-

موظؼ

-

3.631

*20.593

رئيس قسـ

3.631-

-

16.963

مدير

*20.593-

16.962-

-

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أنو يوجد فروؽ ذات دللة إحصائية عنػد مسػتوى دللػة  0.05بػيف
فئػػات المسػػتوى الػػوظيفي فػػي كػػؿ المحػػاور بػػيف فئػػات المسػػتوى الػػوظيفي (مػػدير ،موظػػؼ) لصػػالح
المدير ،مما سبؽ ووفقا لمدرجػة الكميػة لوظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية يمكػف رفػض الفرضػية الصػفرية
القائمة بأنو ل توجد فروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )α≤0.05بػيف متوسػط تقػديرات حػوؿ
دور وظائؼ إدارة الموارد البشرية في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تعزى لممستوى الوظيفي.
وتتف ػػؽ ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػع د ارسػ ػة (عب ػػد الق ػػادر )2012 ،الت ػػي توص ػػمت بع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ بوظيف ػػة
التخطيط لممسار الوظيفي تُعزى لممستوى التعميمي .وتتفؽ مع دراسة (طبيؿ )2013 ،التي توصػمت
بعدـ وجود فروؽ بوظيفة تخطيط المسار الوظيفي تُعزى لممستوى الوظيفي.
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وتتعارض ىذه النتيجة مع دراسة (عبد القادر )2012 ،التػي توصػمت بوجػود فػروؽ بوظيفػة التػدريب
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

والتنميػة تُعػػزى لممسػتوى التعميمػػي ،وتختمػؼ ىػػذه النتيجػة أيضػاً مػع د ارسػػة (أبػو حطػػب )2009،التػػي
توصمت بعدـ وجود فروؽ بوظيفة إدارة وتقييـ األداء تُعزى لممستوى التعميمي.
رئ ةةة

 نلةةةائج ملع قةةة با فرضةةة

ثا ثةةة  " -و لوجةةةد فةةةروق ذ

عنةةةد

دو ةةة إحعةةةائ

م لوى( )α≤0.05ب ن ملو ط لقد ر حول م لوى و ةلغرق ةوظ في فةي مكالةب بر ةد
عام في اطةاع غةز لعةزى ملغ ةر ( نةوع ،عمةر ،مؤ ةل ع مةي ،عةدد ةنو

خبةر ،

م لوى وظ في)".
 -0نوع :لتحقؽ مف صحة الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبػار ت

Independent sample t

 "testلمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف.
جدول ( :)3.20وضح نلائج خلبار  tفروق في م لوى و لغرق وظ في لعزى نوع وجلماعي:
نوع

عدد

ملو ط ح ابي

ونحرف مع اري

ذكر

93

89.043

15.081

أنرى

8

70.125

23.925

**دالة عند 0.01

ا م خلبار " "

3.236

م لوى دو
**0.002

*دالة عند // 0.05غير دالة

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضػح انػو يوجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى( )α≤0.05بػيف
متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزى
لمنوع (ذكر ،أنرى) لصػالح الػذكور ،ممػا سػبؽ يمكػف رفػض الفرضػية الصػفرية القائمػة بأنػو ل توجػد
فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ مسػػتوى السػػتغراؽ
الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تعزى لمنوع.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (نجـ )2011،حيث توصمت إلى وجود فروؽ ذات دللة إحصائية فػي
مسػ ػ ػػتوى الس ػ ػ ػػتغراؽ الػ ػ ػػوظيفي يع ػ ػ ػػزى لمج ػ ػ ػػنس وذلػ ػ ػػؾ لص ػ ػ ػػالح ال ػ ػ ػػذكور ،وتتعػ ػ ػػارض م ػ ػ ػػع د ارس ػ ػ ػػة
(ماضػػي ،)2014،ود ارسػػة (الوحيػػدي ،)2013،ود ارسػػة ( )cherubin,2011حيػػث توصػػمت إلػػى عػػدـ
وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في مستوى الستغراؽ الوظيفي ُيعزى لمجنس.

-6

عمةةر :لتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اختبػػار ؼ One Way ANOVA

لمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف.
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جدول ( :)3.21وضح نلائج خلبار لح ل لبا ن
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ
مجموع

ب ان

درج

مربعا

حادي فروق في م لوى و لغرق وظ في لعزى عمر:
ملو ط مربعا

حر

بيف المجموعات.

6620.182

2

3310.091

داخؿ المجموعات.

20946.868

98

213.744

المجموع

27567.050

100

**دالة عند 0.01

ا م خلبار "ف"

م لوى دو
.000
**

15.486

*دالة عند // 0.05غير دالة

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضػح أنػو يوجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى( )α≤0.05بػيف
متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة تُعػػزى

لمعمر ،ولتوضيح الفروقات استخداـ الباحث اختبار شيفيو والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
جدول ( :)3.22وضح فرواا ب ن فئا

عمر م لوى و لغرق وظ في:

عمر

 41ن فما فوق

 31-40ن

 30ن فما فوق

 30سنة فما فوؽ

-

1.044-

*15.391

 40-31سنة

1.044

-

*16.436

 41سنة فما فوؽ

*15.391-

*16.436-

-

مف خمؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أنو يوجد فروؽ ذات دللة إحصائية عنػد مسػتوى دللػة  0.05بػيف

فئػػات العمػػر الفئػػة العمريػػة  41سػػنة فمػػا فػػوؽ وبػػيف ( 30سػػنة فمػػا فػػوؽ ،و 40-31سػػنة فمػػا فػػوؽ)
وكاف لصالح الفئة العمرية  41سنة فما فوؽ ،مما سبؽ يمكف رفض الفرضية الصفرية القائمة بأنو

ل توج ػػد ف ػػروؽ ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى( )α≤0.05ب ػػيف متوس ػػط تق ػػديرات ح ػػوؿ مس ػػتوى

الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تعزى لمعمر..

و رى باحث :إلى أف الموظفيف الذيف أعمارىـ أكبر قد يكونوا مستقريف نفسػياً واجتماعيػاً واقتصػادياً

بدرجػػة أكب ػر مػػف المػػوظفيف األصػػغر سػػناً ،لػػذا فػػإف متطمبػػات الحيػػاة الجتماعيػػة والقتصػػادية (مرػػؿ
توفير مسكف ،والرتباط العاطفي) لدييـ أقؿ مف متطمبات الحيػاة لػدى المػوظفيف األصػغر سػناً ،ىػذا
األمر يؤرر عمى مستوى ارتبػاطيـ بالوظيفػة واسػتغراقيـ الػوظيفي ،لػذلؾ كػاف ىنػاؾ فػرؽ فػي مسػتوى

الستغراؽ ُيعزى لمعمر لصالح األكبر سننا.
وتتفػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (نجػػـ )2011 ،حيػػث توصػػمت إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية
فػػي مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي ُيعػػزى لمعمػػر ،لصػػالح فئػػة األعمػػار األكبػػر سػػناً ( 60-40سػػنة)،
وتتعػ ػ ػػارض ىػ ػ ػػذه النتيجػ ػ ػػة مػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػػة (ماضػ ػ ػػي ،)2014،ود ارسػ ػ ػػة (الوحيػ ػ ػػدي ،)2013 ،ود ارسػ ػ ػػة
( )cherubin, 2011حيث توصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصػائية فػي مسػتوى السػتغراؽ
الوظيفي يعزى لمعمر.
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تحلولىالبواناتىواختبارى

خبةر  :لتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار ت

ةنو

Independent

فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

 sample t testلمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف.
جدول ( :)3.23وضح نلائج خلبار  tفروق في م لوى و لغرق وظ في لعزى
نو

ملو ط

ونحرف

ح ابي

مع اري
14.178
17.758

خبر

عدد

 6-4سنوات.

33

87.909

 7سنوات فأكرر.

68

87.368

**دالة عند 0.01

نو

ا م خلبار " "

0.153

خبر :
م لوى دو
//0.879

*دالة عند // 0.05غير دالة

مػف خػمؿ الجػدوؿ السػابؽ يتضػح أنػػو ل يوجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػػتوى ()α≤0.05
بيف متوسط تقديرات حوؿ مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تعػزى

لسػػنوات الخب ػرة ،ممػػا سػػبؽ يمكػػف قبػػوؿ الفرضػػية الصػػفرية القائمػػة بأنػػو ل توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة
إحصائية عند مستوى( )α≤0.05بيف متوسط تقديرات حوؿ مسػتوى السػتغراؽ الػوظيفي فػي مكاتػب

البريد العاممة في قطاع غزة تعزى لسنوات الخبرة.

و عزو باحث :تمؾ النتيجة إلى أف جميع الموظفيف بغض النظر عف سنوات خبرتيـ يعمموف تحػت
ظروؼ ومناخ تنظيمي واحد ويمارس عمييـ نفػس اإلجػراءات والقػوانيف واألنظمػة ،ويتعرضػوف لػنفس

المواقؼ والمشاكؿ لذلؾ كاف استغراقيـ الوظيفي متشابياً ،وغير مختمؼ.

وتتفػ ػ ػ ػػؽ ىػ ػ ػ ػػذه النتيجػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػ ػػة (ماضػ ػ ػ ػػي ،)2014 ،ود ارسػ ػ ػ ػػة (الوحيػ ػ ػ ػػدي ،)2013،ود ارسػ ػ ػ ػػة

( )cherubin,2011حيث توصمت إلى عدـ وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية فػي مسػتوى السػتغراؽ

الوظيفي ُيعزى لمسنوات الخبرة.
 -3مؤ ةةل ع مةةي :لتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اختبػػار ؼ "ُ One Way
 ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف.
جدول ( :)3.24وضح نلائج خلبار لح ل لبا ن

حادي فروق في م لوى و لغرق

وظ في لعزى مؤ ل ع مي:
ب ان

مجموع
مربعا

حر

درج

ملو ط
مربعا

بيف المجموعات

2084.612

3

694.871

داخؿ المجموعات

25482.438

97

262.706

المجموع

27567.050

100

**دالة عند 0.01

*دالة عند // 0.05غير دالة
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مػػف خػػمؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح أنػػو ل يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى()α≤0.05
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

بيف متوسط تقديرات حوؿ مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تعػزى
لممؤىػػؿ العممػػي ،ممػػا سػػبؽ يمكػػف قبػػوؿ الفرضػػية الصػػفرية القائمػػة بأنػػو ل توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة
إحصائية عند مستوى( )α≤0.05بيف متوسط تقديرات حوؿ مسػتوى السػتغراؽ الػوظيفي فػي مكاتػب
البريد العاممة في قطاع غزة تعزى لممؤىؿ العممي.
و علقد باحث :إلػى أف جميػع المػوظفيف بغػض النظػر عػف مػؤىميـ التعميمػي يعممػوف تحػت ظػروؼ
ومناخ تنظيمي واحد ويمارس عمييـ نفس اإلجراءات والقوانيف واألنظمة ،ويتعرضوف لػنفس المواقػؼ
والمشاكؿ المالية والنفسية ،لذلؾ كاف استغراقيـ الوظيفي متشابو ،وغير مختمؼ.
وتتفػ ػ ػ ػػؽ ىػ ػ ػ ػػذه النتيج ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػ ػػة (ماض ػ ػ ػ ػػي ،)2014،ود ارسػ ػ ػ ػػة (الوحيػ ػ ػ ػػدي ،)2013،ود ارس ػ ػ ػ ػػة
( )cherubin,2011حيث توصمت إلى عدـ وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية فػي مسػتوى السػتغراؽ
الػػوظيفي ُيعػػزى لممؤىػػؿ العممػػي ،وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (نجػػـ )2011،حيػػث توصػػمت إلػػى
وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي ُيع ػزى لممؤىػػؿ العممػػي ،لصػػالح

المستوى التعميمي األعمى (ماجستير ودكتوراه).
-1

م لوى وظ في :لتحقؽ مف صحة الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار ؼ "ُ One Way

 ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف المتغيريف.
جدول ( :)3.25وضح نلائج خلبار لح ل لبا ن

حادي فروق في م لوى و لغرق وظ في لعزى

م لوى وظ في:
معدر لبا ن

مجموع مربعا

حر

درج

ملو ط

ا م خلبار

مربعا

"ف"

بيف المجموعات

1021.033

2

510.516

داخؿ المجموعات

26546.017

98

270.878

المجموع

27567.050

100

**دالة عند 0.01

1.885

م لوى دو
.157
//

*دالة عند // 0.05غير دالة

مػػف خػػمؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح أنػػو ل يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى()α≤0.05
بيف متوسط تقديرات حوؿ مستوى الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة تعػزى
لممستوى الوظيفي ،مما سبؽ يمكػف قبػوؿ الفرضػية الصػفرية القائمػة بأنػو ل توجػد فػروؽ ذات دللػة
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إحصائية عند مستوى( )α≤0.05بيف متوسط تقديرات حوؿ مسػتوى السػتغراؽ الػوظيفي فػي مكاتػب
فرضواتىوأدئلظىالدرادظ

البريد العاممة في قطاع غزة تعزى لممستوى الوظيفي .
رسػة ( cherubin,
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (ماضي ،)2014 ،ود ارسػة (الوحيػدي ،)2013 ،ود ا

 )2011حيػث توصػػمت إلػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي
ُيعزى لممستوى الوظيفي ،وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة ( )yu, 2013التي توصمت إلى وجود فروؽ
ذات دللة إحصائية في مستوى الستغراؽ الوظيفي يعزى لممستوى الوظيفي.

 4.5خالع :
اسػػتعرض الباحػػث فػػي ىػػذا الفصػػؿ نتػػائج تحميػػؿ أبعػػاد الد ارسػػة وفقراتيػػا ،وحيػػث بينػػت الد ارسػػة أف
وظيفػػة تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي كانػػت أكرػػر وظػػائؼ إدارة المػوارد البشػرية حيػػث بمػػغ وزنيػػا النسػػبي
 %64.56في حيف كانت وظيفة جودة الحيػاة الوظيفيػة أقػؿ وظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية حيػث بمػغ
وزنيا النسبي .%56
وقد تـ اختبار فرضيات الدراسة الرئيسة ،وأىـ النتػائج التػي تػـ التوصػؿ إلييػا مػف اختبػار الفرضػيات
ىػػو وج ػػود عمق ػػة طردي ػػة ذات دلل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف الدرج ػػة الكمي ػػة لوظ ػػائؼ إدارة المػ ػوارد البشػػرية،
ولجميع وظائفيا وبيف الستغراؽ الوظيفي لدى العامميف.
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تنغوذها

 5الفصل اخلبمس

النتبئج والتىصيبث وآليت تنفيذهب
 1.0لمه د.
 :1.6نلائج در

.

 :1.4لوع ا .
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 5.1لمه د:

تنغوذها

ػاء عم ػػى الد ارس ػػة الميداني ػػة الت ػػي أج ارى ػػا الباح ػػث ح ػػوؿ العمق ػػة ب ػػيف وظ ػػائؼ إدارة المػ ػوارد
بن ػ ً

البشرية والستغراؽ الوظيفي لمعامميف بمكاتب البريد في قطاع غزة ،ونتيجػة تحميػؿ البيانػات التػي تػـ
جمعيػػا بواسػػطة اسػػتبانة تػػـ إعػػدادىا خصيصػاً ليػػذا الغػػرض ،قػػد توصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف
النتائج والتوصيات وسبؿ تنفيذىا ،وىي عمى النحو التالي:

 5.2نلائج در

:

أ .نلائج لطب ق

ملغ ر

در

:

 -0نلائج ملع ق با ملغ ر م لقل (وظائف مو رد بشر ):
تبيف مف نتيجة التحميؿ اإلحصائي في الفصؿ السابؽ النتائج التالية:
 أف مستوى تطبيؽ وظائؼ إدارة الموارد البشرية بشكؿ عاـ فػي مكاتػب البريػد العاممػة فػي قطػاع
غزة بمغ المستوى المتوسط بوزف نسبي .%64.56
 أف وظيفة تخطيط المسار الػوظيفي كانػت أكرػر وظػائؼ إدارة المػوارد البشػرية -التػي تػـ قياسػيا
بالدراسة -ممارسة حيث بمغ وزنيا النسبي .%69.66
 أف وظيف ػػة ج ػػودة الحي ػػاة الوظيفي ػػة كان ػػت أق ػػؿ وظ ػػائؼ إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية الت ػػي ت ػػـ قياس ػػيا
بالدراسة ممارسة ،حيث بمغ وزنيا النسبي .%56
 ل يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور
وظائؼ إدارة الموارد البشرية( :وظيفػة إدارة وتقيػيـ األداء ،وظيفػة التػدريب والتنميػة) فػي مكاتػب
البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غػزة تعػػزى لمنػػوع ،وأنػػو يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى
( )α≤0.05ب ػػيف متوس ػػط تق ػػديرات ح ػػوؿ دور وظ ػػائؼ إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية( :وظيف ػػة تخط ػػيط
المسػػار الػػوظيفي ،وظيفػػة جػػودة الحيػػاة الوظيفيػػة ،الدرجػػة الكميػػة لموظػػائؼ) فػػي مكاتػػب البريػػد
العاممة في قطاع غزة تُعزى لمنوع (ذكر ،أنرى) لصالح الذكور.
 يوج ػػد ف ػػروؽ ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى ( )α≤0.05ب ػػيف متوس ػػط تق ػػديرات ح ػػوؿ دور
وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية( :وظيفػػة تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي ،وظيفػػة إدارة وتقيػػيـ األداء،
وظيفة التدريب والتنمية ،وظيفة جودة الحياة الوظيفية ،اإلجمالي) في مكاتب البريػد العاممػة فػي
قطاع غزة تُعزى لمعمر لصالح الفئة العمرية  41سنة فما فوؽ.
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 ل يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور
تنغوذها

وظ ػػائؼ إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية( :وظيف ػػة إدارة وتقي ػػيـ األداء ،وظيف ػػة الت ػػدريب والتنمي ػػة ،وظيف ػػة
جػػودة الحيػػاة الوظيفيػػة ،اإلجمػػالي) فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة تُعػػزى لسػػنوات
الخبػرة ،وأنػػو يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات
حػػوؿ دور وظػػائؼ إدارة المػوارد البشػرية (وظيفػػة تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي) فػػي مكاتػػب البريػػد
العاممة في قطاع غزة تُعزى لسنوات الخبرة ( 6-4سنوات 7 ،سنوات فأكرر) لصالح  7سنوات
فأكرر.
 ل يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ دور
وظائؼ إدارة الموارد البشرية( :وظيفة تخطيط المسار الوظيفي ،وظيفة إدارة وتقييـ األداء) في
مكات ػػب البري ػػد العامم ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة تع ػػزى لممؤى ػػؿ العمم ػػي ،وان ػػو يوج ػػد ف ػػروؽ ذات دلل ػػة
إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوى ( )α≤0.05بػ ػػيف متوسػ ػػط تقػ ػػديرات حػ ػػوؿ دور وظػ ػػائؼ إدارة الم ػ ػوارد
البشرية( :وظيفة التدريب والتنمية ،وظيفة جودة الحياة الوظيفيػة ،اإلجمػالي) فػي مكاتػب البريػد
العاممة في قطاع غزة تعزى لممؤىؿ العممي لصالح المؤىؿ العممي ماجستير.
 يوجػػد ف ػػروؽ ذات دلل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى ( )α≤0.05ب ػػيف متوس ػػط تق ػػديرات ح ػػوؿ دور
وظائؼ إدارة الموارد البشرية( :وظيفة تخطػيط المسػار الػوظيفي ،وظيفػة التػدريب والتنميػة) فػي
مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة تُعػػزى لممسػػتوى الػػوظيفي ،وأنػػو يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة
إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوى ( )α≤0.05بػ ػػيف متوسػ ػػط تقػ ػػديرات حػ ػػوؿ دور وظػ ػػائؼ إدارة الم ػ ػوارد
البشػ ػرية( :وظيف ػػة إدارة وتقي ػػيـ األداء ،وظيف ػػة ج ػػودة الحي ػػاة الوظيفي ػػة ،اإلجم ػػالي) ف ػػي مكات ػػب
البريد العاممة في قطاع غزة تُعزى لممستوى الوظيفي لصالح المستوى الوظيفي المدير.
 -6نلائج ملع ق با ملغ ر لابع ( و لغرق وظ في):
تبيف مف نتيجة التحميؿ اإلحصائي في الفصؿ السابؽ النتائج التالية:
 أف مستوى الستغراؽ الوظيفي لمعػامميف فػي مكاتػب البريػد العاممػة فػي قطػاع غػزة بمػغ المسػتوى
المرتفع بوزف نسبي .%70.04
 يوجػػد ىنػػاؾ عمقػػة طرديػػة ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػط الدرجػػة
لمكميػ ػػة لوظػ ػػائؼ إدارة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية ،ولجميػػػع أبعادىػ ػػا م ػػف جيػػػة وب ػ ػيف مس ػػتوى السػ ػػتغراؽ
الوظيفي لمعامميف في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة مف جية رانية.
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 ل يوجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف متوسط تقديرات حػوؿ مسػتوى
الستغراؽ الػوظيفي فػي مكاتػب البريػد العاممػة فػي قطػاع غػزة تُعػزى لمنػوع (ذكػر ،أنرػى) لصػالح
الذكور.
 يوجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≤0.05بػػيف متوسػػط تقػػديرات حػػوؿ مسػػتوى
الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممػة فػي قطػاع غػزة تُعػزى لمعمػر لصػالح الفئػة العمريػة
 41سنة فما فوؽ.
 ل يوجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف متوسط تقديرات حػوؿ مسػتوى
السػتغراؽ الػوظيفي فػي مكاتػػب البريػد العاممػة فػػي قطػاع غػزة تُعػػزى لممتغيػرات التاليػة( :سػػنوات
الخبرة ،المؤىؿ العممي ،المستوى الوظيفي).
ب .نلائج خلبار فرض ا

در

لب ن من لح ل نلائج در

:
مدن

ملع ق باخلبار فرض ا مجموع من نلائج خاع

بقبول أو رفض فرض ا مب ن في جدول لا ي:
جدول (:)1.1

ل خ ص نلائج خلبار فرض ا :
فرضة

و ةى " :و لوجةد عالاة ذ

رئ ة

دو ة إحعةائ

عنةد م ةلوى ( )α ≤ 0.05بة ن دور وظةائف إد ر

مو رد بشر وم لوى و لغرق وظ في في مكالب بر د عام في اطاع غز ".
رام

-0

فرض
فرض

فرع

و ةى "-و لوجةد عالاة ذ

نل ج
دو ة إحعةائ

عند م لوى ( )α ≤ 0.05ب ن لخطة ط م ةار ةوظ في ،وبة ن

م لوى و لغرق وظ في في مكالب بر ةد عام ة فةي اطةاع

ثب عدم

در ا

لي لفق أو خل ف مع در

و لوجد در

لناو

موضوع

عح

فرض

غز ".
-6

فرضة

فرع ة

ثان ة  "-ل توجػد عمقػػة ذات دللػػة إحصػػائية

عنػد مسػتوى ( )α ≤ 0.05بػيف إدارة وتقيػيـ األداء ،وبػيف مسػتوى
الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة.

-4

فرضة

فرع ة

ثا ثة  -ل توجػػد عمقػػة ذات دللػػة إحصػػائية

عنػػد مسػػتوى ( )α ≤ 0.05بػػيف التػػدريب والتنميػػة ،وبػػيف مسػػتوى
الستغراؽ الوظيفي في مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة .
-3

فرض

فرع

ربع  -ل توجػد عمقػة ذات دللػة إحصػائية

عنػػد مسػػتوى ( )α ≤ 0.05بػػيف جػػودة الحيػػاة الوظيفيػػة ،وبػػيف
مسػػتوى السػػتغراؽ الػػوظيفي فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع

ثب عدم
عح

تتفؽ مع دراسة(العبادي ،والجاؼ )2012،ومع
دراسة (.)koon,Rahman,2013

فرض
ثب عدم
عح

فرض

ثب عدم
عح

فرض

تتفؽ مع دراسة( )koon,Rahman,2013ومع
( ،)yu,2013ومع دراسة ( chughtal,
.) 2013
تتف ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػػع د ارس ػ ػ ػػة ()koon,Rahman,2013
ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ( ،)chughtal,2013ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
(المغربي.)2004،

غزة.

فرض

رئ

ثان  " :و لوجد فروق ذ

دو ة إحعةائ
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تنغوذهارد بشر في مكالب بر ةد عام ة فةي اطةاع غةز لعةزى ملغ ةر  ( :نةوع  ،عمةر ،مؤ ةل
دور وظائف إد ر مو
خبر  ،م لوى وظ في)".

ع مي ،عدد نو
رام

فرض

-0

فرع ة

فرض

نل ج

و ةى " -ل توجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية

عند مسػتوى ( )α≤0.05بػيف متوسػط تقػديرات حػوؿ دور وظػائؼ
إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي مكات ػػب البري ػػد العامم ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة
تعزى لمنوع الجتماعي .
-6

فرع ة

فرض

ثان ة  " -ل توجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية

عند مسػتوى ( )α≤0.05بػيف متوسػط تقػديرات حػوؿ دور وظػائؼ
إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي مكات ػػب البري ػػد العامم ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة
تعزى لمعمر .

-4

فرع ة

فرض

ثا ثة  " -ل توجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية

عند مسػتوى ( )α≤0.05بػيف متوسػط تقػديرات حػوؿ دور وظػائؼ
إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي مكات ػػب البري ػػد العامم ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة

در ا

لي لفق أو خل ف مع در

ثب عدم

وتتفؽ مع (أبوحطب ، )2009،وتتعارض مع

عح

(طبيؿ.)2013،

فرض
ثب عدم
عح

فرض
ثب عح
فرض

وتتعػ ػ ػ ػػارض مػ ػ ػ ػػع (أبػ ػ ػ ػػو حطػ ػ ػ ػػب )2009،ومػ ػ ػ ػػع
(طبيؿ )2013،ومػع د ارسػة (عبػد القػادر)2012،
ومع (ماضي.)2014،
وتتفػ ػ ػ ػػؽ مػ ػ ػ ػػع (أبػ ػ ػ ػػو حطػ ػ ػ ػػب )2009،ومع(عبػ ػ ػ ػػد
القػػادر )2012،ومػػع (ماضػػي )2014،وتتعػػارض
مع (طبيؿ )2013،ومع (عبد القادر.)2012،

تعزى لممؤىؿ العممي .
-3

فرع ة

فرض

ربعة  " -ل توجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية

عند مسػتوى ( )α≤0.05بػيف متوسػط تقػديرات حػوؿ دور وظػائؼ
إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي مكات ػػب البري ػػد العامم ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة
تعزى لعدد سنوات الخبرة .
فرضةةةةةة

-1

خام ةةةةةة  " -ل توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ ذات دلل ػ ػػة

فرع ةةةةةة

إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى ( )α≤0.05ب ػػيف متوس ػػط تق ػػديرات ح ػػوؿ
دور وظػػائؼ إدارة الم ػوارد البش ػرية فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي
قطاع غزة تعزى لممستوى الوظيفي .

فرضة

ثا ثة " و لوجةةد فةةروق ذ

رئ ة

دو ة إحعةةائ

ثب عدم
عح

فرض
ثب عدم
عح

فرض

تتفػػؽ مػػع (أبػػو حطػػب )2009،ومػػع د ارسػػة (عبػػد
القػ ػػادر )2012،وتتعػ ػػارض مػ ػػع (طبيػ ػػؿ)2013،
ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر)2012،
ومع(ماضي.)2014،
وتتف ػ ػػؽ م ػ ػػع (عب ػ ػػد الق ػ ػػادر )2012،وم ػ ػػع د ارس ػ ػػة
(طبيػػؿ )2013،وتتعػػارض (عبػػد القػػادر)2012،
ومع (أبو حطب.)2009،

عنةد م ةةلوى( )α≤0.05بة ن ملو ةةط لقةةد ر حةةول

م لوى و لغرق وظ في في مكالب بر د عام فةي اطةاع غةز لعةزى ملغ ةر  ( :نةوع ،عمةر ،مؤ ةل ع مةي
عدد نو
رام
0

خبر  ،م لوى وظ في)".
فرض
فرض

فرع

و ى " -و لوجد فةروق ذ

نل ج
دو ة إحعةائ

در ا

لي لفق أو خل ف مع در

ثب عدم

تتف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ (نج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ،)2011،وتتع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارض مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

عنةةةد م ةةةلوى( )α≤0.05بةةة ن ملو ةةةط لقةةةد ر حةةةول م ةةةلوى

عح

(ماض ػ ػ ػ ػػي ،)2014،وم ػ ػ ػ ػػع (الوحي ػ ػ ػ ػػدي،)2013،

و ةةلغرق ةةوظ في فةةي مكالةةب بر ةةد عام ة فةةي اطةةاع غةةز

فرض

ومع(.)cherubin,2011

لعزى نوع وجلماعي".
6

فرض

فرع

ثان  " -و لوجد فةروق ذ

دو ة إحعةائ

عنةةةد م ةةةلوى( )α≤0.05بةةة ن ملو ةةةط لقةةةد ر حةةةول م ةةةلوى
و ةةلغرق ةةوظ في فةةي مكالةةب بر ةةد عام ة فةةي اطةةاع غةةز

ثب عدم
عح

فرض

وتتفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ (نجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ )2011،وتتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارض
مع(ماض ػ ػػي ،)2014،وم ػ ػػع (الوحي ػ ػػدي،)2013،
ومع ()cherubin,2011

لعزى عمر".
4

فرض

فرع

ثا ث  " -و لوجد فةروق ذ

دو ة إحعةائ

عنةةةد م ةةةلوى( )α≤0.05بةةة ن ملو ةةةط لقةةةد ر حةةةول م ةةةلوى

ثب عح
فرض

وتتفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ مع(ماضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،)2014،ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
(الوحيدي ،)2013،وومع (.)cherubin,2011

و ةةلغرق ةةوظ في فةةي مكالةةب بر ةةد عام ة فةةي اطةةاع غةةز
لعزى مؤ ل ع مي".
3

فرض

فرع

ربع  " -و لوجد فةروق ذ

دو ة إحعةائ
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عنةةةد م ةةةلوى( )α≤0.05بةةة ن ملو ةةةط لقةةةد ر حةةةول م ةةةلوى

تنغوذها

فرض

و ةةلغرق ةةوظ في فةةي مكالةةب بر ةةد عام ة فةةي اطةةاع غةةز

لعزى
1

نو

فرضةةةة

إحعةةائ

فرع ةةةةة

دو ةةةةة

عنةةد م ةةلوى( )α≤0.05ب ة ن ملو ةةط لقةةد ر حةةول

ثب عح
فرض

م لوى و لغرق وظ في في مكالب بر ةد عام ة فةي اطةاع
غز لعزى

نو

( ،)cherubin,2011وتتعػ ػ ػ ػػارض مػ ػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػ ػػة
(نجـ.)2011،

خبر ".

خام ةةةةة  " -و لوجةةةةد فةةةةةروق ذ

ومع(الوحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي ،)2013،ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

وتتفػ ػ ػ ػػؽ مػ ػ ػ ػػع دراسة(ماضػ ػ ػ ػػي ،)2014،ود ارسػ ػ ػ ػػة
(الوحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي ،)2013،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
( ،)cherubin,2011وتتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارض مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
دراسة(.)yu,2013

خبر ".

ج .نلائج ملع ق بأ د ف بحث:
أظيرت النتائج تحقؽ أىداؼ الدراسة عمى النحو الموضح في الجدوؿ رقـ ( )5.2وفقاً لما يمي:
جدول (:)5.2

ل خ ص نلائج ملع ق بأ د ف بحث
رام

-1

هدف

مجال لحق قه

التعػ ػ ػػرؼ إلػ ػ ػػى مسػ ػ ػػتوى وظػ ػ ػػائؼ إدارة الم ػ ػ ػوارد

في التساؤؿ الفرعي األوؿ مف

البشػػرية ف ػػي( :تخطػػيط المسػػار الػػوظيفي ،إدارة

خمؿ جدوؿ (.)4.1

وتقيػػيـ األداء ،التػػدريب والتطػػوير ،جػػودة الحيػػاة

مدى لحق قه

تـ تحقيقو

الوظيفيػػة) فػػي مكاتػػب البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع
غزة.
-2

-3

في التساؤؿ الفرعي الراني مف

الكش ػػؼ ع ػػف مس ػػتوى الس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي ف ػػي

خمؿ جدوؿ ()4.6

مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة.
بيػػاف طبيعػػة العمقػػة بػػيف وظػػائؼ إدارة الم ػوارد
البش ػ ػ ػرية ،وتحقيػ ػ ػػؽ السػ ػ ػػتغراؽ الػ ػ ػػوظيفي فػ ػ ػػي

مكاتب البريد العاممة في قطاع غزة.

في نتائج الفرضية الرئيسة األولى

مف خمؿ جداوؿ (.)4.11( )4.7

التعػػرؼ إلػػى مفيػػوـ وواقػػع وظػػائؼ إدارة المػوارد
-4

مف خمؿ اإلطار النظري في

البشػرية وأىميتيػػا فػػي تنميػة السػػتغراؽ الػػوظيفي

الفصؿ الراني.

لدى العامميف في مكاتب البريد بقطاع غزة.

تـ تحقيقو
تـ تحقيقو

تـ تحقيقو

تقػػديـ مجموعػػة مػػف التوصػػيات فػػي ضػػوء نتػػائج
الد ارسػػة والتػػي تفيػػد القػػائميف عمػػى إدارة مكاتػػب

-5

البريػػد العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة مػػف زيػػادة تطبيػػؽ

مف خمؿ التوصيات وألية تنفيذىا

وظ ػػائؼ إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية لتحس ػػيف وتنمي ػػة
الستغراؽ الوظيفي لمعامميف.
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تـ تحقيقو
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النتائجىوالتوصواتىوآلوظى

 5.3لوع ا :

تنغوذها

 -1ضرورة الىتماـ بموضوع وظائؼ إدارة الموارد البشرية والعمؿ عمى تنميتيا وتطويرىا.
 -2ضرورة الىتماـ بتحسيف جودة الحياة الوظيفية لمعامميف بمكاتب البريد بقطاع غزة.

 -3ضرورة توافر البرامج التعميمية والتدريبية بيدؼ زيادة القدرات العممية والعممية لمعامميف
بمكاتب البريد.

 -4ضرورة الىتماـ بتخطيط المسار الوظيفي لمعامميف بمكاتب البريد بقطاع غزة.
 -5ضرورة تقيـ أداء العامميف وادارتو ،وذلؾ لرفع مستوى أداء العامميف مف خمؿ تصحيح
انحرافات سير العمؿ الفعمي عف المخطط.

 -6أىمية العمؿ عمى رفع مستوى الستغراؽ الوظيفي لمعامميف في مكاتب البريد وبخاصة اإلناث
منيـ.

 -7العمؿ عمى تقييـ الموظفيف بعد كؿ عممية تدريبية لمتعرؼ إلى مدى الستفادة التي تمت
بالبرامج التدريبية.

 -8يجب األخد بالحسباف الحاجات الشخصية لمموظفيف عند تطوير المسار الوظيفي .
 -9الىتماـ مف خمؿ الدارة بالتغدية العكسية لمموظفيف ػ
 -10الحث عمي تقييـ الموظفيف بأكرر مف طريقة .

بناء عمي الكفاءة .
 -11منح الترقيات لمموظفيف ً
 -12ربػط السػتغراؽ الػوظيفي بمتغيػرات اخػري بد ارسػات مسػتقبمية مػف خػمؿ البػاحريف والميتمػػيف
بالتنمية البشرية مرؿ تمكيف العامميف،المناخ التنظيمي ،والرقافة التنظيمية .
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النتائجىوالتوصواتىوآلوظى

تنغوذها عام وآ
 لوع ا

لنف ذ وخط عمل لنف ذ

مقلرح ك ف نجاح وظائف إد ر مو رد بشر في ل ح ن و لغرق وظ في:

لوع ا
ـ
1

2

3

4
5
6

7

جه

لنف ذ

لوع
ضرورة إعمـ الموظفيف بمعايير تقييـ األداء وبشكؿ
مسبؽ.
اإلدارة العامة لمبريد
الحرص عمى تييئة مناخ تنظيمي مناسب لمعامميف
دائرة الموارد البشرية
يعتمد عمى الرقة والحتراـ المتبادؿ بيف المدراء
مدراء مكاتب البريد.
والعامميف.

اإلدارة العامة لمبريد
دائرة الموارد البشرية.

تشجيع العامميف بمكاتب البريد وتحفيزىـ لتطوير
قدراتيـ العممية والعممية.

اإلدارة العامة لمبريد
دائرة الموارد البشرية.

العمؿ عمى مشاركة العامميف بالتخطيط لمسارىـ
الوظيفي وأخذ حاجات الشخصية لدييـ في الحسباف
عند التخطيط لمسارىـ الوظيفي.
ضرورة اىتماـ اإلدارة بالتغذية العكسية الراجعة مف
قبؿ العامميف في مكاتب البريد.
ضرورة تقييـ أداء العامميف بأكرر مف طريقة وذلؾ
لتحقيؽ العدالة واإلنصاؼ في عممية التقييـ.

اإلدارة العامة لمبريد
دائرة الموارد البشرية.

ضرورة اىتماـ الباحريف بموضوع الستغراؽ
الوظيفي واعادة تناولو بأتباع أساليب إحصائية
مختمفة ومحاولة ربطو بمتغيرات أخرى.

جدول (:)1.3

عام وخط عمل مقلرح لنف ذ لوع ا
جرء و نشط
معرفة آراء ومقترحات العامميف

باحث:

مط وب

 ترسي رقافة النقد البناء. معاقبة أي موظؼ ميما كانت درجتو في حالةالخطأ.
 التعامؿ بروح األخوة واألصدقاء وليس بروحالمدير والموظؼ.
 توفير برامج تدريبية متخصصة السماح ليـ باستكماؿ الدراسة ومنحيـالتسييمت المطموبة.
 أخذ أرائيـ في المسار الوظيفي المخطط ليـ. -زيادة وعييـ في المسار الوظيفي.

فئ م لهدف
الكادر اإلداري في
البريد.
جميع الموظفيف
بغض النظر عف
مستوياتيـ
الوظيفية.
الموظفيف غير
الحاصميف عمى
شيادات جامعية.
جميع الموظفيف.

اإلدارة العامة لمبريد
دائرة الموارد البشرية.

السماع لرأئييـ في إجراءات العمؿ ،وكيفية تطويره.

اإلدارة العامة لمبريد
دائرة الموارد البشرية
مدراء مكاتب البريد.
الباحروف.

 -اتباع عدة طرؽ في تقييـ األداء.

جميع الموظفيف
والكادر اإلداري.
الكادر اإلداري.

إجراء العديد مف الدراسات ذات العمقة.

جميع طمب
الدراسات العميا
والباحريف.

معدر :إعد د باحث
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مخرجا ملواع
كادر إداري ذو كفاءة عالية.
رفع المستوى اإلداري في البريد.
 التماسؾ واللتزاـ التنظيمي. -والولء لممنظمة والعمؿ.

 زيادة القدرة العممية والعممية. زيادة كفاءة إداء العمؿ.زيادة الروح المعنوية لمعامميف وتحفيزىـ.

زيادة تنفيذ األعماؿ بكفاءة وفعالية.
ضماف تنفيذ األعماؿ حسب ما ىو
مخطط لو.
 التعرؼ إلى العوامؿ المؤررة فيالستغراؽ الوظيفي.
 المساعدة في زيادة الستغراؽ الوظيفيمف خمؿ تنفيذ التوصيات.

المصادرىوالمراجع

 6املصبدر واملزاجع
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معادر و مرجع:
 -قرآن كر م.

أووً -مرجع عرب :

 كلب:

 -1أبو شيخة ،نادر أحمد ( ،)2001إد ر مو رد بشر

 ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،الطبعة

األولى ،عماف.
 -2ديسػػمر ،جػػاري ( ،)2003إد ر مةةو رد بشةةر " ،ترجمػػة عبػػد المتعػػاؿ ،محمػػد سػػيد ،مراجعػػة
عبد المحسف جودة  ،دار المري لمنشر والتوزيع ،السعودية ،متاح بجامعة األزىر بغزة.
 -3السػػالـ ،مؤيػػد سػػعيد ( ،)2009إد ر مةةو رد بشةةر مةةدخل

ةةلرل جي لكةةام ي " ،الطبعػػة

األولى ،مطبعة إرراء لمنشر والتوزيع ،األردف ،متاح :بمكتبة الجامعة اإلسممية غزة.
 -4عقيمي ،عمر وصفي ( ،)2005إد ر مةو رد بشةر

معاعةر  -بعةد

ةلرل جي " ،دار

وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 -5كشواي ،باري ( ،)2006إد ر مو رد بشةر " ،ترجمػة ونشػر وطباعػة دار الفػاروؽ لمنشػر
والتوزيع  ،القاىرة ،مصر.
 -6مػػاىر ،أحم ػػد ( ،)2004إد ر مةةةو رد بشةةةر " ،الػػدار الجامعي ػػة ،مصػػر ،مت ػػاح :بجامع ػػة
األزىر بغزة.

 ر ائل ع م :
 -1أبػػو حطػػب ،موسػػى محمػػد ( ،)2009فاع ةةة نظةةةام لق ةةة م
عةةام ن – حا ة در ة

د ء وأثةةةرت ع ةةةى م ةةةلوى أد ء

ع ةةى جمع ة أعةةدااء مةةر ض خ ر ة  ،د ارسػػة ماجسػػتير ،كميػػة

التجارة ،قسـ إدارة األعماؿ ،الجامعة اإلسممية بغزة.
 -2أبو شريعة ،فدواف محمػد ( ،)2014إدرك و لجا ا
مدن ة

ف ةةط ن

مدرء عام ن في مؤ

ةا

خدمة

نحةةو ممار ةةا إد ر مةةو رد بشةةر  ،رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة التجػػارة،

الجامعة اإلسممية -غزة.
 -3أبػػو ازيػػد ،بسػػمة أحمػػد إبػراىيـ ( ،)2008و اةةع إد ر ولنم ة

مةةو رد بشةةر فةةي معةةارف

عام في ف ط ن و بل لطو رت ،دراسة ماجستير ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسممية -غزة.
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حا

 -4البمبيسي ،أسامة زيػاد ( ،)2012جود

وظ ف

د ء وظ في عام ن

وأثر ا ع ى

فةةي منظمةةا غ ةةر حكوم ة فةةي اطةةاع غةةز  ،د ارسػػة ماجسػػتير ،كميػػة التجػػارة ،قسػػـ إدارة
األعماؿ ،جامعة اإلسممية غزة.
 -5البربري ،مرواف ،)2016( .دور جودة الحياة الوظيفية في الحد مف ظاىرة الحتراؽ الوظيفي
لدى العامميف في شبكة األقصى لإلعمـ واإلنتاج الفنػي  ،د ارسػة ماجسػتير ،برنػامج الد ارسػات
العميا المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى بغزة.
 -6جعيجع ،نبيمة ،حياة براىيمي ( ،)2011إد ر مةو رد بشةر فةي ععةر معرفة " ،ممتقػى
الػػدولي حػػوؿ رأس المػػاؿ الفكػػري فػػي منظمػػات األعمػػاؿ العربيػػة فػػي القتصػػاديات الحديرػػة،
جامعة الشمؼ ،الجزائر.
 -7زعتري ،عبد العزيز ىاني شػمس ( ،)2013ممار ةا

ةلرلج ا

مةو رد بشةر ودور ةا

ةةالم

ف ةةط ن

 ،د ارسػػة ماجسػػتير ،كميػػة

فةةي مرون ة و ةةلرل ج

فةةي معةةارف

األعماؿ :جامعة الشرؽ األوسط ،األردف.
 -8عبد الوىاب ،عمي محمػد .)2003( .إد ر مو رد بشر وأ م لها في لطو ر

د ر  .ورقػة

عمؿ مقدمة لجتماع استشاري لتنمية اإلدارة العامة والمالية العامة ،بيروت.
 -9سػػبرينة ،مػػانع ،)2015( .أثةةةر
جامعا

ةةةلرلج

لنم ةةة

مةةةو رد بشةةةر ع ةةةى أد ء

فةةةرد فةةةي

 ،دراسة دكتوراه ،جامعة محمد خيضر –بسكرة – الجزائر.

 -10سيميا ،دحػاش ( ،)2015أثر م ةار ةوظ في ع ةى لحف ةز عةام ن -در ة حا ة

مركةز

لجاري با بو ر  ،دراسة ماجستير ،كمية العموـ القتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة
البويرة -الجزائر.
 -11شػبير ،رحػػاب محمػد ( ،)2006و اةةع إد ر مةةو رد بشةةر فةةي مؤ

ةةا غ ةةر حكوم ة

فةةي اطةةاع غةةز و ةةبل لطةةو رت  ،:ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة لمػػؤتمر تنميػػة وتطػػوير قطػػاع غ ػزة بعػػد
النسحاب اإلسرائيمي ،كمية التجارة في الجامعة اإلسممية.
 -12شتات ،إينػاس ( ،)2003دور إد ر مو رد بشر في لحق ةق
مدن

ع ى معارف لجار

قطر

بةد ع مؤ

ةي -در ة

 ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،جامعػة اليرمػوؾ،

إربد ،األردف.
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 -13طبيؿ ،محمد أحمد عبداهلل ( ،)2013لخط ط م ار وظ في وعالاله با فاع

لنظ م ة

في وزرلي عمل و شئون وجلماع  ،دراسة ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة.
 -14ماضي ،أحمد ديػب محمػد ( ،)2014أثةر ةدعم لنظ مةي ع ةى لنم ة و ةلغرق ةوظ في
ةةدى عةةام ن فةةي مكلةةب غةةز

ا مةةي لةةابع ألونةةرو  ،د ارسػػة ماجسػػتير ،كميػػة التجػػارة:

الجامعة اإلسممية -غزة.
 -15ماضػػي ،خميػػؿ إسػػماعيؿ إب ػراىيـ  ،)2014( ،جةةود

ح ةةا

وظ ف ة وأثر ةةا ع ةةى م ةةلوى

د ء ةةوظ في عةةام ن – د ارسػػة تطبيقيػػة عمػػى الجامعػػات الفمسػػطينية  ،كميػػة التجػػارة ،قسػػـ
إدارة األعماؿ ،دراسة دكتوراه ،جامعة قناة السويس ،مصر.
 -16محم ػػود ،ش ػػيمف فاض ػػؿ ( ،)2013دور بعةةةض عو مةةةل هند ةةة

بشةةةر فةةةي و ةةةلغرق

وظ في  ،دراسة ماجستير في إدارة األعماؿ ،جامعة السميمانية،كردستاف العراؽ.
 -17المنطػػاوي ،إيمػػاف صػػمح ( ،)2007أثةةر ثقاف ة
لطب ق

ع ى مؤ

منظم ة ع ةةى و ةةلغرق ةةوظ في در ة

رم  ،دراسة ماجستير ،كمية التجارة ،جامعة طنطا ،مصر.

 -18الوحيػػدي ،ارفػػع يوسػػؼ ( ،)2013قةة م لنظ م ةة وعالالهةةا باونغمةةاس ةةوظ في :د ارسػػة
ميدانية عمػى مػوظفي المصػارؼ اإلسػممية – قطػاع غػزة  ،د ارسػة ماجسػتير ،كميػة القتصػاد
والعموـ اإلدارية :جامعة األزىر -غزة.
 -19كمب ،يامف ،)2016(.و اع لخط ط ما ي في شركا

مفع في لحاد مقةاو ن فةي

اطاع غز  ،دراسة ماجستير :كمية التجارة ،إدارة األعماؿ -الجامعة اإلسممية –غزة.

 مجال و دور ا :
 -1بم ػػوـ ،أس ػػمياف ( ،)2013تنمي ػػة الس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي مقارب ػػة ابس ػػتمولوجية لمنس ػػؽ الس ػػمطوي
كمقولة اجتماعية  ،مج عا م لرب  ،د ر منظوم  ،ص.257-231 :
 -2زى ػ ػراف ،محمػ ػػد حامػ ػػد ،سػ ػػناء حامػ ػػد زى ػ ػراف ( ،)2013العوام ػ ػؿ الخمسػ ػػة الكبػ ػػرى لمشخصػ ػػية
وعمقتي ػػا بك ػػؿ م ػػف الص ػػمود األك ػػاديمي والس ػػتغراؽ ال ػػوظيفي ل ػػدى ط ػػمب الد ارس ػػات العمي ػػا
العامميف بالتدريس  ،مج

رشاد نف ي ،مركز

.419
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 -3العبادي ،ىشاـ فوزي ،ولء جػودت الجػاؼ ( ،)2012إسػتراتجيات تعزيػز السػتغ ارؽ الػوظيفي
ودورى ػػا ف ػػي تحقي ػػؽ األداء الع ػػالي لمنظم ػػات األعم ػػاؿ – د ارس ػػة اس ػػتطمعية  ،كمي ػػة اإلدارة
والقتصاد ،جامع

كوف  ،مج د  ،1عدد  ،5ص106-73 :

 -4العابػ ػػدي ،عمػ ػػي رزاؽ جيػ ػػاد ( ،)2012الرشػ ػػاقة التنظيميػ ػػة :مػ ػػدخؿ اسػ ػػتراتيجي فػ ػػي عمميػ ػػة
الستغراؽ الوظيفي لمعػامميف – د ارسػة تجريبيػة لعينػة مػف شػركات القطػاع الصػناعي فػي و ازرة
الصناعة والمعػادف  ،مج ة

غةري ع ةوم والعةاد

و د ر ة  ،السػنة الرامنػة ،العػدد ال اربػع

والعشروف ،ص.174-147 :
 -5عب ػػد الق ػػادر ،أحم ػػد مي ػػدي ،أحم ػػد إبػ ػراىيـ أب ػػو س ػػف ( ،)2012أر ػػر ممارس ػػات إدارة المػ ػوارد
البش ػرية عمػػى اإلنتاجيػػة بالقطػػاع الصػػناعي السػػوداني بػػالتطبيؽ عمػػى مجموعػػة شػػركات جيػػاد
الصناعية  ،مج

ع وم و ثقاف  ،مجمد  ،12العدد ،2:ص.166-141 :

 -6غػػانـ ،فػػتح اهلل أحمػػد ( ،)2015ممارسػػات شػػركة التصػػالت الفمسػػطينية فػػي المحافظػػة عمػػى
الموارد البشرية ودورىا في تعزيز األداء الوظيفي لمعامميف  ،مج ة جامعة
ع وم

اعةى (

ة

ن ان ) ،المجمد التاسع عشر ،العدد األوؿ ،ص.359 -325 :

 -7فوطة ،سحر محمد ،محي الديف القطػب ( ،)2013أرػر ممارسػات إدارة المػوارد البشػرية عمػى
تعمػػـ ونمػػو العػػامميف فػػي المصػػارؼ التجاريػػة األردنيػػة  ،مج ة
ع وم

ردن ة

ع ةةوم لطب ق ة ،

ن ان  ،المجمد الخامس عشر ،العدد األوؿ ،ص.178 -163 :

 -8الفضػػمي ،فضػػؿ ( ،)2001تػػأرير المتغي ػرات الديموغرافيػػة والتوجييػػات القيمػػة عمػػى النغمػػاس
الػػوظيفي فػػي القطػػاع الحكػػومي بدولػػة الكويػػت ،مج ة جامع ة

م ةةك عبةةد عز ةةز ،القتصػػاد

واإلدارة ،المجمد  :15العدد ،1ص.115
 -9المغربػػي ،عبػػد الحميػػد عبػػد الفتػػاح ( ،)2004جػػودة حيػػاة العمػػؿ وأررىػػا فػػي تنميػػة السػػتغراؽ
ال ػػوظيفي  :د ارس ػػة ميدانيػػػة  ،مج ةةةة

در ةةةةا و بحةةةةوث لجار ةةةة  ،الع ػػدد الر ػػاني ،جامعػػػة

الزقازيؽ ،كمية التجارة ،مصر ،ص.52 -2 :
 -10نجـ ،عبد الحكيـ أحمد ( ،)2011العمقة بيف القيادة التحويمية والستغراؽ الػوظيفي  :د ارسػة
تطبيقية عمى المدارس الحكوميػة بمحافظػة الدقيميػة  ،مج ة

معةر

مجمد  ،35العدد  ،2مصر ،متاح بدار المنظومة ،ص.25-1 :
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 عمقة بعض سمات الشخصية بالستغراؽ (النغماس) الوظيفي لدى،)2011(  ىبة، يوسؼ-11
.97-65 : ص،0 عدد،60  مج د،

 در ا نف،عينة مف أطباء الطوارئ

 تخط ػ ػػيط المس ػ ػػار ال ػ ػػوظيفي لمم ػ ػػدراء ف ػ ػػي الجامع ػ ػػة،)2007( كام ػ ػػؿ ماض ػ ػػي، رش ػ ػػدي، وادي-12
، ن ةان

در ةا

ة

، ةالم

جامع

 مج،  وجية نظر ذاتيػة-اإلسممية غزة
.817-779 ،2 عدد،15 مجمد

: كلرون

مو اع



: مت ػ ػ ػػاح،  إد ر مةةةةةةةو رد بشةةةةةةةر – رؤيػ ػ ػػة اسػ ػ ػػتراتيجية،)2003(  عػ ػ ػػادؿ محمػ ػ ػػد، ازي ػ ػ ػد-1
.www.kotbarabia.com
: متػ ػ ػ ػػاح،

 د ةةةةةةةةةل إد ر مةةةةةةةةةو رد بشةةةةةةةةةر،)2014( ، محمػ ػ ػ ػػد عبػ ػ ػ ػػد الحفػ ػ ػ ػػيظ، قطػ ػ ػ ػػب-2

http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/%D8%AF%D9%84%D9
%8A%D9%84+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%
D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%
D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf

: مت ػ ػ ػػاح،2013 ، قط ػ ػ ػػاع البري ػ ػ ػػد، و ازرة التص ػ ػ ػػالت والتكنولوجيػ ػ ػ ػا المعموم ػ ػ ػػات: موق ػ ػ ػػع-3
http://www.mtit.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=1237:2
013-06-20-08-10-59&catid=10&Itemid=134.

جنب

 مرجع-ًثان ا

 Books
1- Armstrong, Michael, (2006)," performance management – key strategies and
practical guidelines ", 3rd edition, kogan page, London and Philadelphia.
2- Armstrong Michael (1981) ," A Hand book of personnal Management practice
Kogan page, London .
3- Bal, yasemin, serdar bozkurt, esin ertemsir, (2013),' Astudy on determining the
relationship between strategic HRM practices and innovation in organizations ",
management knowledge and learning, international conference, zadar, Croatia.,
Available:http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13360.pdf.
4- Boxall, peter, john Purcell (2009)," strategy and human resource management ",
palgrave macmillan, new York.
5- Cherubin, Gene L (2011)," Perceived Organizational Support and Engagement ",
Master of Science in Organizational Leadership, School of Business and Leadership ,
Nyack College. -Development Dimensions International (2005) (Predicting
Employee Engagement MRKSRR12-1005.
139

المصادرىوالمراجع
6- Robbins Stephen, Mary Coulter,(2012)," Management ", Eleventh Edition ,Prentice
Hall Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco, p:313.
7- Sinha, chandranshu (2012)," Factors Affecting Quality of Work Life: Empirical
Evidence From Indian Organization", Australian Journal of Business and
Management Research Vol.1 No.11, pp:33-41.
8- Yu, Difeng (2013)," a case study of employee engagement in akzonobel corporate
HR', available at,: http://essay.utwente.nl/63833/1/MSc_Difeng_YU_Rena.pdf.
ُ
 Thesis
1- Alfes, Kerstin, Amanda Shantz, Catherine Truss, Emma Soane ( 2013 )," The Link
between Perceived Human Resource Management Practices, Engagement and
Employee Behaviour", The International Journal of Human Resource Management,

24 (2), 330-351.
2- Binti isa, nora (2011)," The Relationship Between Human Resource Practices
and Employee Engagement a case Study in Nichias FGS SDN BHD ", Master of
Human Resource Management, University Utara Malaysia.
3- Yeu, chansay (2014)," The Relationshipbetween work engagement, perceived
organizational support and organizational citizenship behavior at zun utara
industry sdn BHD", the Master of Science (Management), Universiti Utara
Malaysia.
 Periodicals and Journals
1- Akpan, Charles (2012)," resource management and job involvement among
university lecturers in south – south Nigeria" , European Journal of Business and
Social Sciences, Vol 1, No 8, pp 12-22.
2- Absar, Mohammed Nurul, Mohammad Tahlil Azim, Nimalathasan Balasundaram,
Sadia Akhter (2010)," Impact of Human Resources Practices on Job
Satisfaction: Evidence From Manufacturing Firms in Bangladesh ", PetroleumGas University of Ploiesti BULLETIN, Vol. LXII No. 2, pp 31-42, available at:
http://www.upg-bulletin-se.ro/archive/20102/4.%20Absar_Azim_%20Balasundaram%20_Akhter.pdf. - Ahmadi, Freyedon
(2011)," Job involvement in Iranian Custom Affairs Organization: the Role of
Organizational Justice and Job Characteristics ", International Journal of
Human, Vol. 1, No. 2, pp 40- 45.
3- Benjamin, akinyemi (2012)," Human Resource Development Climate as a
Predictor of Citizenship Behaviour and Voluntary Turnover Intentions in the
Banking Sector", International Business Research, Vol. 5, No. 1,p:110-119.
4- Chughtal. Tauseef ahmad (2013)," Role of HR Practices in Turnover Intentions
with the Mediating Effect of Employee Engagement ",E-ISSN, Vol 10, no: 2 ,
pp: 97-103, available at:
http://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2013/5707-121.pdf

140

المصادرىوالمراجع
5- Department of Health and Human Services,(2011), " Performance Management
and Measurement ", U. S, available at:
http://www.hrsa.gov/quality/toolbox/508pdfs/performancemanagementandmeasure
ment.pdf.
6- Emami, mostafa (2012)," the relationship between jop involvement, jop
satisfaction and organizationl commitment among lower level employees",
Asian Journal of Social and Economic Sciences, Asian J. Soc. Econ. Sci. 1(1): 2333.
7- Heneman III Herbert G.& Milanowski Anthony T. (2011)," Assessing Human
Resource Practices Alignment", A Case Study, Human Resource Management
Vol. 50, No. 1, pp: 45–64.
8- Islam, Talat , Saif Ur Rehman Khan, Ungku Ahmad, Ishfaq Ahmed,(2012)," Does
organizational commitment enhance the relationship between job involvement
and in- role performance, Journal of human resource management,Vol.10,
No.2,pp.1-9.
9- Koon, Vui Yee, Tunku Abdul Rahman (2013)" The Impact of Strategic Human
Resource Management on employee outcomes in private and public limited
companies in Malaysia", International Symposium on Marketing, Logistics, and
Business(MLB), available at: athttp://ibacconference.org/ISS%20&%20MLB%202013/Pages/MLB2013.htm.
10- Markos, Solomon, sandhya Sridevi,(2010)," Employee Engagement: The Key to
Improving Performance ", International Journal of Business and Management,
Vol. 5, No. 12, p 89-96.
11- Minbaeva, dana (2005)," HRM Practices and MNC Knowledge Transfer ",
Department of International Economics and Management, Copenhagen
Business School, Personal Review, Vol.34, No.1, pp. 125-144.
12- Nwibere, B.M (2014)," interactive relationship between job involvement, job
satisfaction, organisational citizenship behavior, and organizational
commitment in Nigerian universities ', International Journal of Management and
Sustainability, 3(6): 321-340.
13- Saks, Alan (2006)," Antecedents and consequences of employee engagement ",
Journal of Managerial Psychology, Vol. 21, No. 7, pp. 600-619.
14- Srivastava, shefali, rooma Kanpur (2014)," astudy on quality of work life: key
elements and it is implications", Journal of Business and Management, Volume
16, Issue 3.), PP 54-59. -Silva, marlize Paulo da, Gilberto tadeu shinyashiki
(2014)," the human resource management can reduce turnover", Journal of
Management Research, Vol. 6, No. 2, p:39-52.
15- Tan, cheng ling, aizzat mohd nasurdin (2011)," Human Resource Management
Practices and Organizational Innovation: Assessing the Mediating Role of
Knowledge Management Effectiveness ", Electronic Journal of Knowledge
Management, Vol 9, NO: 2, PP:155-167. Michael Armstrong . A Hand book of
personnal Management practice , London , Kogan page , 1981 , (p126) .
141

المالحق

 7املالحك

142

المالحق

م حق رام ( :)0و لبان
جامعةةةةةةةةةةةةةة
عمةةاد

ك

نهائ

ز ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر – غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز

در ةةا

ع ةةا و بحث ع مةةةةةي

والعةةةةةةةةةةاد و ع ةةةةةةةةوم و د ر ةةةةةةةةةة

برنامج ماج ل ةةةةةةةةةر إد ر

عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال

األخ الكريـ /األخت الكريمة
تحية طيبة وبعد ،،

قوم باحةةةةةث بدر

بعنةةةةةةةو ن:

(عالا وظائف إد ر مو رد بشر باو لغرق وظ في -د ر

لطب ق

ع ي مكالب بر د في

اطاع غز ) ،وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف جامعة األزىر بغزة -كمية القتصاد والعموـ
اإلدارية -تخصص إدارة أعماؿ .أف لتعاونكـ مف خمؿ تعبئة الستبانة لو األرر البالغ في الحصوؿ
عمى أفضؿ النتائج ،وأود أف أحيط سيادتكـ بأف كؿ ما تدلوف بو مف آراء ستكوف موضع اىتماـ

الباحث ،مع العمـ أف المعمومات التي سيتـ الحصوؿ عمييا سوؼ تكوف سرية ،وستستخدـ لغرض

البحث العممي فقط ،لذلؾ نرجو مف سيادتكـ التكرـ بتعبئة بيانات الستبياف الخاصة بعالا وظائف

إد ر مو رد بشر باو لغرق وظ في ،متمنياً منكـ أف يتـ قراءة العبارات بعناية ووضع إشارة

( )xفي الخانة التي تعبر عف آرائكـ.

شاكر ن كم ح ن لعاونكم ...
الباحث /محمد أحمد أبو شنب
طالب ماجستير إدارة أعماؿ  -جامعة األزىر

143

المالحق

محاور وفقر
محاور وفقر
أووً -ب انا

و لبان :
شخع :

.0

نوع:

.6

عمر

󠆫

ذكر

󠆫

 41ن فأال
.4

و لبان :

نو
 4نو

أنثى

 31-40ن

 30ن فأكثر

خبر
فأال

 3نو

 2-3نو

فأكثر
.3

مؤ ل ع مي

ثانو فأال
.1

م لوى
موظف

دب وم

بكا ور وس

ماج ل ر

د ري
ا م
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ثان اً -وظائف إد ر مو رد بشر
م
محور

مو فق

فقر

بشد

مو فق

محا د

غر

مو فق

غر

مو فق
بشد

ول -وظ ف لخط ط م ار ةوظ في( :عبػارة عػف المسػمؾ الػذي يوضػح مجموعػة الوظػائؼ المتتاليػة التػي

يشغميا الموظؼ خمؿ حياتو الوظيفية)
-1
-2

تعتمػػد المؤسسػػة عمػػى تقنيػػات حديرػػة فػػي تخطػػيط المسػػار
الوظيفي.
يوجػػد ل ػػديؾ وعػػي ت ػػاـ بتخطػػيط المس ػػار الػػوظيفي الخ ػػاص
بؾ.

-3

تشارؾ في التخطيط لمسارؾ الوظيفي.

-4

يتناسب مستواؾ العممي مع وظيفتؾ الحالية.

-5
-6
-7
-8
-9

يأخػػذ بالحسػػباف الحاجػػات الشخصػػية عنػػد تطػػوير المسػػار
الوظيفي.
ي ػػتـ تحس ػػيف ص ػػورة المؤسس ػػة م ػػف خ ػػمؿ تط ػػوير المس ػػار
الوظيفي لمعامميف.
يتـ اختيارؾ لموظيفة بناء عمى معايير الكفاءة والقدرات.
يسػ ػػاعد المنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي فػ ػػي المؤسسػ ػػة عمػ ػػي التخطػ ػػيط
لممسار الوظيفي.
تس ػ ػػاعد األنظم ػ ػػة والمػ ػ ػوائح والقػ ػ ػوانيف ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػة عم ػ ػػى
التخطيط لممسار الوظيفي.

محور ثاني -وظ ف إد ر ولق م

د ء( :ىي المعايير والقواعد واألسس التي يتـ مف خمليا تقييـ األعمػاؿ المنفػذة

مف قبؿ الموظفيف ومقارنتيا باألعماؿ المطموبة بيدؼ تحسيف األداء)
-1

يتـ تحديد وترتيب األىداؼ وفقاً ألولوياتيا وأىميتيا.

-2

يوجد وسائؿ محددة وواضحة لقياس مدى تحقيؽ األىداؼ.

-3

تتوفر معايير لتقييـ مدى نجاح العامميف في تحقيؽ األداء.

-4

يوجد متابعة لمدي تحقيؽ األىداؼ.

-5

تيتـ المؤسسة بالتغذية العكسية مف الموظفيف.

-6

تعمف المؤسسة عف أي تقدـ وتطور لدي موظفييا.

-7

تعزز المؤسسة األنشطة التي تحقؽ األىداؼ.
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-8
-9

تشارؾ قيادة المؤسسة موظفييا في تحسيف األداء.
يػ ػػتـ تزويػ ػػد المػ ػػوظفيف بتغذيػ ػػة عكسػ ػػية عػ ػػف كيفيػ ػػة أدائيػ ػػـ
ومستواه.

 -10يتـ تقييـ األداء بأكرر مف طريقة.
محور ثا ث -وظ ف

لدر ب و لنم ( :تزويد الفرد بالمعمومات وتنمية مياراتو وتغيير اتجاىاتو بيدؼ تطوير أدائو بما

يحقؽ أىداؼ المنظمة.
-1
-2
-3

-4

يوج ػػد خطػػة لػػدى المؤسسػػة لزيػػادة مي ػػارات وقػػدرات جميػػع
الموظفيف بشكؿ دوري ومستمر.
تستعيف المؤسسة بخبرات خارجية لتعميـ وتطوير عاممييا.
ىناؾ دورات وندوات تعميمية خاصة في كيفية أداء الخدمػة
وتطويرىا.
يػتـ تقيػيـ المػوظفيف بعػد كػػؿ عمميػة تعمػـ لمتعػرؼ إلػى مػػدى
الستفادة.

-5

تتابع المؤسسة البرامج التعميمية لتطوير موظفييا.

-6

يتـ توفير برامج تعميمية بناء عمى الحتياجات التدريبية.

-7

تزيد البرامج التعميمية مف الميارات والخبرات النظرية.

-8

تزيد البرامج التعميمية مف الميارات والخبرات العممية.

-9

يتـ تطوير جميع العامميف مف خمؿ البرامج التعميمية.

 -10تعطي اإلدارة اىتماما كبي ار لبرامج التعمـ لمعامميف.
 -11تمبي البرامج التعميمية حاجات الموظفيف المستقبمية.
محور ربع -وظ ف جود

حا

وظ ف ( :درجة إشباع األفراد لحاجاتيـ الشخصػية الميمػة التػي يحتاجونيػا أرنػاء

عمميـ)
-1

تتصػ ػ ػ ػػرؼ اإلدارة بصػ ػ ػ ػػدؽ ون ازىػ ػ ػ ػػة واحت ػ ػ ػ ػراـ مػ ػ ػ ػػع جميػ ػ ػ ػػع
الموظفيف.

-2

تيتـ اإلدارة بوجيات نظر موظفييا المتعمقة بالعمؿ.

-3

تُبيف المؤسسة أىمية العمؿ الذي يقوـ بو كؿ موظؼ .

-4
-5

يتناس ػػب راتب ػػي م ػػع الدرج ػػة العممي ػػة الت ػػي أحممي ػػا والمي ػػاـ
المطموبة مني.
يوجد فرص مستقبمية متاحة الترقية والتقدـ الوظيفي.
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-6
-7

-8

-9

يشعر الموظفيف بسعادة كبيرة بما يحصموا عميو مف دخؿ.
يشػ ػػعر المػ ػػوظفيف بالرضػ ػػا عػ ػػف العػ ػػموات والزيػ ػػادات التػ ػػي
تضاؼ لمرواتب .
تمػ ػ ػػنح الترقيػ ػ ػػات السػ ػ ػػترنائية عمػ ػ ػػى أسػ ػ ػػاس كفػ ػ ػػاءة األداء
لمموظفيف.
تطب ػػؽ إدارة المؤسس ػػة سياس ػػة وض ػػع الرج ػػؿ المناس ػػب ف ػػي
المكاف المناسب.

 -10تيتـ مؤسستي بسممة وأمف الموظفيف.
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ثا ثةاً -فقةر

و ةلغرق ةوظ في

(النػدماج الػداخمي لمفػرد فػي العمػؿ أو التطػابؽ والتجػاوب النفسػي مػع العمػؿ بمػػا

ينعكس في صورة تحقيؽ لذاتية الفرد أو التزامو نحو عممو).
م

فقر

-1

يحقؽ لي عممي أكبر إشباع في حياتي.

-2

أعتز في عممي وأفتخر بو باستمرار.

-3

ىناؾ نية بالبقاء والستمرار بأداء عممي لألبد.

-4

-5

مو فق
بشد

يع ػػد عمم ػػي مػػف أى ػػـ األمػػور الت ػػي أعطييػػا أولوي ػػة ف ػػي
حياتي.
ل ػػدي اس ػػتعداد لمعم ػػؿ اإلض ػػافي ب ػػدوف مقاب ػػؿ أف طم ػػب
مني ذلؾ.

-6

معظـ اىتماماتي مركزة حوؿ وظيفتي وعممي.

-7

أسعى دائماً بأداء عممي بدقة كبيرة.

-8

أجد متعة وسعادة في أدائي لعممي.

-9

أشعر بالنشاط والحيوية عند أدائي لعممي.

 -10يبدو لي كؿ يوـ عمؿ في وظيفتي كأنو ينتيي سريعاً.
-11

أشعر بالستقرار النفسي عندما أتعامؿ مع رئيسي.

-12

أفكر في العمؿ حتى بعد انتياء وقتو المحدد.

-13

أشػ ػػعر أننػ ػػي أسػ ػػترمر معظػ ػػـ قػ ػػدراتي العمميػ ػػة وخبرتػ ػػي
الوظيفية في العمؿ.

 -14في العمؿ يركز عقمي عمى وظيفتي.
-15

ف ػػي العم ػػؿ أعط ػػي الكري ػػر م ػػف النتب ػػاه والتركي ػػز عم ػػى
وظيفتي.

 -16أبذؿ كامؿ جيدي لوظيفتي.
 -17أسعى جاىداً بكؿ ما أوتيت مف قدرة إلنجاز وظيفتي.
 -18أحب أف تستوعب وظيفتي معظـ وقتي.
 -19المصدر الرئيس لمرضا عف حياتي ينبع مف عممي.
-20

أشعر بمرور الوقت بسرعة أرناء العمؿ.
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-21
-22
-23
-24

-25

مبكر ،لمستعداد ألداء عممي.
غالبا أصؿ إلى عممي
اً
أش ػػعر بح ػػزف ش ػػديد عن ػػد ع ػػدـ أداء عمم ػػي عم ػػى أكم ػػؿ
وجو.
لدي استعداد تقبؿ مسئوليات إضافية في عممي.
أسػػعى دائمػاً لتطػػوير ميػػاراتي وذلػػؾ لتقػػديـ عممػػي عمػػى
أكمؿ وجو.
يعػػد عممػػي مػػف أىػػـ األشػػياء التػػي تسػػاعدني فػػي نسػػياف
مشاكمي الخاصة.

وشك اًر لكـ عمى حسف تعاونكـ ،،،
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م حق رام ( :)6اائم
رام

م محكم

محكم ن

مكان عمل

مالحظا

-1

د .يوسؼ عبد بحر

الجامعة اإلسممية

أستاذ إدارة األعماؿ المشارؾ

-2

د .سامي عمي أبو الروس

الجامعة اإلسممية

أستاذ إدارة األعماؿ المشارؾ

-3

د .ياسر عبد الشرفا

الجامعة اإلسممية

أستاذ إدارة األعماؿ المساعد

-4

د .وسيـ إسماعيؿ اليبيؿ

الجامعة اإلسممية

رئيس قسـ إدارة األعماؿ

-5

د .نبيؿ عبد الموح

ديواف الموظفيف العاـ

مدير عاـ بديواف الموظفيف العاـ

-6

د .نضاؿ حمداف المصري

جامعة القدس المفتوحة

عضو ىيئة تدريس

-7

د .ياسر عادؿ أبو مصطفى

جامعة فمسطيف

عضو ىيئة تدريس

-8

د .وائؿ محمد رابت

جامعة األزىر

عضو ىيئة تدريس

-9

د .عمي سميماف النعامي

جامعة األزىر

أستاذ المحاسبة المشارؾ

 -10ا.د .عبد اهلل محمد اليبيؿ

جامعة األزىر

عضو ىيئة تدريس

 -11د .شادي إسماعيؿ التمباني

جامعة األزىر

رئيس قسـ اإلحصاء

 -12د .رامز عزمي بدير

جامعة األزىر

رئيس قسـ إدارة األعماؿ
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م حق رام ( :)4كلاب مو فق بإجرء در
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