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 إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب .وكلت أنامله ليقدم لنا لحظة
سعادة .وحصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم .إلى القلب الكبير

(والدى العزيز)
 إلى من أرضعتني الحب والحنان .ورمز الحب وبلسم الشفاء .والقلب

الناصع البياض(والدتي الحبيبة).
 إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي (إخوتي)
 إلى المتربعة على عرش األيام الطفلة التي غمرت بيتها من الحب والحجارة.

المهرة األصيلة التي طالما سبقت دنياها وزمانها (فلسطين).
 إلى الروح التي سكنت روحي (جدتي) رحمها اهلل
 اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساه لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع
مظلم هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة ال يضئ إال قنديل الذكريات.

ذكريات األخوة البعيدة الذين أحببتهم وأحبوني (أصدقائي).
الباحثة
ميرفت محمد الغلايني

ب

ا

لحمد لك الحمد كله والشكر كله ,إليك يرجع األمر كله عالنيته وسره ,أنت ربنا وموالنا

عليك توكلنا واليك المصير ,وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد
الطاهر األمين.

الحمد هلل الذي وفقني على إنجاز هذه الدراسة بهذه الصورة ,ولم يكن كذلك لوال من

أكرموني بفضل علمهم وسعة معرفتهم ,لذا فإنني أسجل وقفة شكر وتقدير إلى جامعة األزهر

بغزة ,وعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ,وجميع أعضاء الهيئة التدريسية بكلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية وأخص بالذكر الدكتور /وفيق حلمى اآلغا ,والدكتور/جالل إسماعيل شبات

على جهودهما الرائعة وارشاداتهما المستنيرة ,ومنحي الشرف بقبول اإلشراف على بحثي هذا
وعلى سعة علمها ,فلهما مني كل معاني االحترام والتقدير.

كما وأتقدم بعميق االمتنان للدكتور /وائل محمد ثابت على تشريفه لي كمناقش داخلي,

والشكر موصول للدكتور الفاضل /نبيل عبد شعبان اللوح والذي شرفني كمناقش خارجي.

كما وأشكر السادة محكمي أداة الدراسة ,والسادة المشاركين في تعبئة االستبيان ,كما

وأشكر كل من أسدى لي علما ,أو أفادني بتجربة ,أو قدم لي رأيا ,أو توجيها ,أو نصحا ,أو

دعوة في ظهر الغيب كانت سببا في توفيق اهلل لي.

أخير فإني ال أدعي الكمال في هذا العمل المتواضع ,فحسبي أنني حاولت واجتهدت,
و ا

فإن وفقت فمن اهلل ,وان قصرت فمن نفسي والشيطان -فالكمال هلل وحده -وما توفيقي إال باهلل
عليه توكلت واليه أنيب.

الباحثة
ميرفت محمد الغلايني

ج

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية بتحقيق

الميزة التنافسية من وجهة نظر العاملين في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة ,حيث تم
اختيار عينة عشوائية اشتملت على ( )200موظفا وموظفة من العاملين في البنوك التجارية بمحافظة

غزة وتم استرداد ( )182استبيان.

واعتمدت الباحثة إلجراء الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ,الذي يقوم على وصف

الظاهرة ومن ثم تقديم التفسيرات المتعلقة بها ,كما اعتمدت على أسلوب االستبانة لجمع البيانات

من عينة الدراسة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

 .1هناك مستوى لتوفر أبعاد عملية االستقطاب واختيار الموارد البشرية في البنوك التجارية بقطاع غزة,
بوزن نسبي %77.59

 .2كما يوجد مستوى لتوفر الميزة التنافسية لدى البنوك التجارية في قطاع غزة ,بوزن نسبي .%75.56

 .3أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة نحو استقطاب الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغيرات (الجنس ,العمر,
المسمي الوظيفي ,المؤهل العلمي ,التخصص).

 .4يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب الموارد
البشرية وتحقيق الميزة التنافسية تعزى للمتغيرات (الحالة االجتماعية ,سنوات الخدمة).

وخلصت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها -:

 على البنوك التجارية في قطاع غزة عند إعدادها للتحليل الوظيفي أن تراعي أن يكون هذا
التحليل دقيقا ومفهوما من قبل جميع الموظفين وال يحتمل في فهمه أي لبس أو غموض أو
عبارات فضفاضة.

 ضرورة اهتمام إدارة البنوك التجارية في قطاع غزة بتفعيل الموقع اإللكتروني في عملية

االستقطاب والحصول على القوى العاملة ,حيث أن الموقع اإللكتروني ألي مؤسسة يعتبر من

أهم وسائل االستقطاب المعروفة.

 محاولة توفير متخصصين في برنامج المسار الوظيفي يكون لهم دور في عملية االختيار
والتعيين؛ األمر الذي ينعكس بشكل إيجابي في ربط عملية االختيار والتعيين بالمسار

الوظيفي.

 عدم خضوع عملية التعيينات والترقيات لتدخالت اإلدارة العليا ,والتي سيلعب العامل الشخصي
فيها دو ار أساسيا فتفقد مهنيتها وموضوعيتها.
د

The Relationship of Human Resources' Polarization and Nomination
with Achieving the Competitive Feature
Abstract
This study aimed at identifying the relationship of polarization and
nomination of human resources with achieving the competitive feature from the
standpoint of the employees of the commercial banks operating in Gaza Strip. A
random sample was selected that contained (200) male and female employee
working in the commercial banks in Gaza Governorate and (182) questionnaire
were retrieved.
In order to implement the study, the researcher adopted the descriptive
analytical method that is based on describing the phenomenon and then presenting
its related explanations. The researcher also used a questionnaire to collect data
from the study sample.
The results of the study showed the following:
1. There is a level for the availability of the dimensions of the polarization and
the selection of human resources in commercial banks in Gaza Strip with
77.59% relative weight.
2. There is a level for the availability of the competitive feature in the
commercial banks in Gaza Strip with 75.56% relative weight.
3. The results of the study showed that there is no statistically significant
differences between the averages of the study sample responses toward the
nomination and selection of human resources and the achievement of
competitive feature due to the variables of gender, age, job title, academic
qualification and specialization.
4. There are statistically significant differences between the averages of the
study sample responses towards the nomination and selection of human
resources and the achievement of competitive feature due to the variables of
marital status and years of service.
The study came up with several recommendations:
1- When preparing for its career analysis, the commercial banks in Gaza Strip
should bear in mind that the analysis is accurate and understood by all the
employees without any ambiguity or confusion or loose phrases.
2- There is a necessity that the management of the commercial banks in Gaza
Strip have to pay attention to activating electronic sites in the process of
polarization and accessing the labor force where the electronic site for any
institution became one of the most important means of the known
polarization means.
3- The commercial bank management should attempt to provide specialists in
career path program who have their own role in the process of selection and
appointment. This will positively be reflected in linking both the selection
and appointment process and the career path.
4- The process of appointments and promotions should not to a subject to the
intervention of the higher management because the personal factor will play
a fundamental role that it will lose its professionalism and objectivity.
ه
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التنافسية.
"ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
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مقدمة:

تمثل الموارد البشرية موردا مهما وأصال من األصول التي تمتلكها المنظمات والمؤسسات,

فاإلنسان هو المورد الحقيقي ألي مؤسسة ,نظ ار لما يملكه من قدرات ومهارات تمثل العنصر الحاسم

لتحقيق الكفاءة واإلنتاجية ,بينما تظل الموارد األخرى سواء كانت مادية أو غيرها عوامل مساندة,
وبالتالي تعد عملية استقطاب الموارد البشرية من أهم الوظائف التي تلقى على عاتق المؤسسة إنجازها,
وعلى

أساسها

يتم

تحديد

مسارات

النشاطات

التسويقية

واإلنتاجية

والمالية

والبحثية

للمؤسسة(الهيتي.)121 :2003,

كما أن الموارد الطبيعية واألموال المتوافرة لدولة ما  -رغم أهميتهما وضرورتهما الكبرى -ال

يغنيان أبدا عن العنصر البشري الكفء ,والماهر ,والفعال ,والمدرب ,والمعد إعدادا جيدا مبنيا على
أسس علمية دقيقة ,وهذه حقيقة راسخة على مر العصور واألزمان ,فاألموال والموارد الطبيعية ال
ينتجان منتجا بذاتهما ,فالبشر بخصائصهم التي خلقهم اهلل  -سبحانه وتعالى  -عليها هم القادرون

على استخدام هذه الموارد بنسب متفاوتة من حيث الكفاءة والفعالية في العمليات اإلنتاجية ,للحصول
على السلع والخدمات التي تعمل على تحقيق أقصى إشباع ممكن للحاجات الفسيولوجية للفرد ,بهدف

الوصول إلى تحقيق الرفاهية أو الحياة الكريمة للفرد والمجتمع ,ومن ثم التقدم االقتصادي للدولة,
ولالقتصاد العالمي ككل (عيسى.)2 :2007 ,

في مجلة هارفارد ( )HARVARD BUSINESS REVIEWعدد مارس  2007مقال

بعنوان" :عظم عائدك من األفراد" ,يقول الكاتبان بأن المدراء مولعون بمقولة أن" :مواردنا البشرية هي

ثروتنا األكثر أهمية" ,في حين أن الكثير من المسئولين يعتبرون الموارد البشرية ويتعاملون معها

كتكاليف! هذا خطير ألنه ,بالنسبة للكثير من المنظمات تعتبر الموارد البشرية هي المورد الوحيد للميزة
التنافسية على المدى البعيد ,فالمنظمات التي ال تستثمر في مواردها البشرية تخاطر بنجاحها ,بل
بوجودها ( .)Bassi&McMurrer,2007,116كما أجريت دراسة في الواليات المتحدة األمريكية تبين

أن  %70من الشركات والمؤسسات ذات األداء المالي فوق المتوسط تؤمن بأن استقطاب الموارد

البشرية المؤهلين تعد عامال أساسيا في تحقيق نجاح الشركة ,وأن برامج تدريب القيادات تساهم بشكل
فعال في دعم القدرات التنافسية للشركات (شلتوت.)2 :2009 ,

وتستطيع منظمات األعمال من خالل استقطاب وتعيين الموارد البشرية جني الكثير من الفوائد

االستراتيجية ,مثل تحقيق الميزة التنافسية ,والتي تعتبر هدفا استراتيجيا ال يمكن تحقيقه إال بتخطيط
ورسم إستراتيجيات بعيدة المدى سواء على مستوى المنتج أو على مستوى الخدمة التي تقدمها

المؤسسة ,أو على مستوى مدخالت اإلنتاج من مواد وأيد عاملة وعالقات عمالء وغيرها من العوامل
(عريقات وآخرون.)3 :2010 ,

2

إن الموضوع المهم في هذه الدراسة يتعلق باستقطاب وتعيين إدارة الموارد البشرية في

المؤسسة ,والتي تهدف إلى تحقيق الميزة التنافسية ,وبما أن منظمات األعمال وبموجب نظرية النظم
تعتبر نظاما مفتوحا يؤثر ويتأثر في البيئة المحيطة ,ويتفاعل معها بعالقة تفاعلية تبادلية ,وبما أن

إدارة الموارد البشرية تعتبر جزءا من المؤسسة ,فهي تشكل نظاما فرعيا باإلضافة لإلدارات األخرى في
المؤسسة  ,لتكون في مجموعها النظام الكلي وهو المؤسسة بكافة إداراتها وموظفيها ومعداتها وكل ما
يتعلق بها .وألن لكل نظام من هذه النظم الفرعية دور في تحقيق أهداف النظام الكلي من خالل تفاعله

مع النظم الفرعية األخرى والبيئة المحيطة ,فإن إدارة الموارد البشرية وعند ممارسة مهامها وأدوارها
تضع في حسبانها األهداف االستراتيجية للمؤسسة ,فهي بحاجة ألن تستقطب وتعين األشخاص ذوو

أفضل المهارات والخبرات من البيئة الخارجية بوسائل متعددة ,من أجل تحقيق أهداف المؤسسة
(عريقات وآخرون.)49 :2010 ,

كما وتتضمن عملية تخطيط الموارد البشرية ,التنبؤ باحتياجات المؤسسة من الموارد البشرية

من خالل تقدير الطلب والعرض من العمالة ,وباإلضافة إلى ذلك فإن عملية تخطيط الموارد البشرية

تهدف إلى إيجاد اآلليات المناسبة التي تساعد المؤسسة على سد الفجوة بين المطلوب من العمالة
والمعروض منها ,وبمعنى آخر فإن عملية تخطيط الموارد البشرية تهدف إلى تحديد كمية ونوعية

العمالة البشرية التي يجب أن تنضم إلى المؤسسة أو أن تخرج منها (نور الدين وآخرون.)3 :2013 ,

كما تمارس البيئة التنافسية ضغوطا مستمرة على المؤسسة  ,فتدفعها للبحث عن اكتساب ميزة

أو مزايا تنافسية ,تؤهلها إلى ضمان استم اررية نشاطها أوال واألسبقية على منافسيها ثانيا .وينجم كل
ذلك عن عمليتي الجذب والدفع بين الثنائية بيئة– ميزة ,باعتبار أن البيئة تدفع إلى إنشاء الميزة .وتعد
عملية تخطيط استقطاب الموارد البشرية عامال مهما في حصول المؤسسة على ميزة تنافسية تساعدها
على المنافسة في البيئة ,وهذا بالتحديد الفعال للموارد البشرية الالزمة في ذلك (نور الدين وآخرون,
.)3 :2013

ومما سبق إذا كانت المنظمات في الدول المتقدمة استطاعت تحقيق مستويات إنجاز عالية

بفضل إدراكها وممارستها لوظائف إدارة الموارد البشرية وأهدافها ,فإن األمر يحتاج إلى ضرورة إعطاء
هذا الموضوع في قطاع المصارف أهمية خاصة.

مشكلة الدراسة:

يمثل استقطاب الموارد البشرية في المؤسسة موردا مهما ,وأصال من أهم أصول الميزة

التنافسية التي تمتلكها ,حيث ال يمكن تحقيق أهداف المؤسسة بدون الموارد البشرية التي يجب على
المؤسسة أن تسعى دائما جاهدة لالهتمام بها ,واالستثمار في تنمية مهاراتها وكفاءاتها ,لتكون قادرة
على تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية وتساعدها في مواجهة التغيرات والتحديات.
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كما إن التطور التكنولوجي واالندماج في االقتصاد العالمي وتغير مفاهيم وأساليب اإلدارة,

وادخال الحاسبات االلكترونية في أساليب العمل واإلنتاج ,ومع اتساع األعمال وزيادة التخصصات
وتعدد الخبرات وزيادة حدة المنافسة ,وتبرز األهمية الكبرى في إدارة الموارد البشرية في تفعيل الخبرات

والقدرات البشرية بشكل مستمر ونوعي .وهو ما يؤدي إلى الرشد في تخطيط القوى العاملة وربطه
باحتياجات المؤسسة؛ التي تسعى من خالل الموارد المتاحة لديها ,وال سيما البشرية منها إلى تحقيق

ميزة تنافسية تكتسبها بالتخطيط والتسيير الجيد لهذه الموارد ,باعتبار هذا األخير سريع التغير وصعب

التحكم فيه .كما واطلعت الباحثة على بعض البحوث السابقة ومنها دراسة (علي )2013 ,والتي
االسترتيجية ,ألنها تحد من قدرات المنافسين على تقليدها
ا
القدرت
ا
اقترحت بضرورة استقطاب
ومحاكاتها ,وألنها تعد معيا ار للتميز .ودراسة (أبو قرن )2012 ,والتي اقترحت بإجراء بحوث مستقبلية

برمجها التوظيفية والتي من شأنها ان تساعد على رفع الميزة التنافسية
لمؤسسات التوظيف في تنفيذ ا

للمؤسسات ,كذلك اطلعت على دراسة (أبو عودة )2008 ,والتي اقترحت بدراسة مدى مالئمة أساليب
التعيين واالستقطاب مع التطور التكنولوجي وصوال للميزة التنافسية بين المؤسسات ,كذلك اطلعت على

دراسة (الزعانين )2010 ,والتي اقترحت باالهتمام باستقطاب الموارد البشرية كمدخل استراتيجي

لتحقيق الميزة التنافسية ,وفي هذا السياق جاءت هذه الدراسة لتطرح هذه المشكلة البحث بتحديد درجة
تقيد البنوك التجارية بمعايير استقطاب الموارد البشرية وعالقتها بتحقيق الميزة التنافسية .ومن خالل ما
سبق فيمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:

هل توجد عالقة بين استقطاب الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية في البنوك
التجارية العاملة في قطاع غزة؟
تساؤالت الدراسة:

ينبثق عن سؤال البحث الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي:

 .1ما مستوى توفر أبعاد عملية االستقطاب واختيار الموارد البشرية في البنوك التجارية بقطاع
غزة؟

 .2ما مستوى تحقيق الميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة؟

 .3هل يوجد عالقة بين معايير اختيار استقطاب الموارد البشرية المستخدم في البنوك التجارية
بقطاع غزة وتحقيق الميزة التنافسية؟

 .4هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى (  )   0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين نحو متغيرات الدراسة ذات الصلة باستقطاب الموارد البشرية ودورها في تحقيق

الميزة التنافسية للمؤسسة (:العمر ,الجنس ,الحالة االجتماعية ,المؤهل العلمي ,المسمى

الوظيفي ,عدد سنوات الخبرة ,التخصص)؟
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متغيرات الدراسة:
المتغير التابع :الميزة التنافسية للبنوك التجارية العاملة في قطاع غزة.

المتغير المستقل :استقطاب واختيار الموارد البشرية والذي يتكون من:
 عملية تحليل الوظائف المعمول بها ودوريتها.

 االست ارتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة.
 مهنية اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب.

 كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب (العيلة( )2008 ,أبو الروس.)2008 ,

ذ

المتغيرات المستقلة:





عملية تحليل الوظائف المعمول
بها ودوريتها.
االستراتيجية المتبعة لعملية
التخطيط للقوى العاملة.
مهنية اإلجراءات المتبعة في
عملية االستقطاب.
كفاءة األفراد القائمين بعملية
االستقطاب.

المتغير التابع
تحقيق الميزة التنافسية
المصدر  :جرد بواسطة الباحثة,
2014

شكل 1رقم ( )1العالقة بين متغيرات الدراسة

فرضيات الدراسة:

الفرضية األولى :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معايير استقطاب الموارد البشرية المستخدمة
في البنوك التجارية بقطاع غزة وتحقيق الميزة التنافسية.

ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية األتية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين تحليل الوظيفة وتحقيق الميزة التنافسية

للبنوك التجارية في قطاع غزة
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين وجود إستراتيجية واضحة لتخطيط
القوى العاملة وتحقيق الميزة التنافسية للبنوك التجارية في قطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين مهنية إجراءات االستقطاب وتحقيق

الميزة التنافسية للبنوك التجارية في قطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين كفاءة األفراد القائمين بعملية

االستقطاب وتحقيق الميزة التنافسية للبنوك التجارية في قطاع غزة.
الفرضية الرئيسة الثانية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين نحو استقطاب الموارد البشرية وتحقيق

الميزة التنافسية تعزى للمتغيرات الشخصية التالية (:العمر ,الجنس ,الحالة االجتماعية ,المؤهل العلمي,

المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخبرة ,التخصص).

أهداف الدراسة:

من خالل هذه الدراسة نطمح لتحقيق العديد من األهداف لعل أهمها ما يلي:

 .1تحديد مستوى تؤثر معايير االستقطاب للموارد البشرية في البنوك التجارية وتحديد مستوى توفر
الميزة التنافسية في البنوك التجارية بقطاع غزة.

 .2تحديد المفاهيم الخاصة حول استقطاب الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية للبنوك في قطاع
غزة.

 .3إبراز العالقة الموجودة بين تحليل الوظيفة واستقطاب الموارد البشرية والحصول على ميزة تنافسية
وجوانب هذه العالقة.

 .4إبراز العالقة الموجودة بين إستراتيجية تخطيط القوى العاملة والحصول على ميزة تنافسية وجوانب
هذه العالقة.

 .5التعرف على مدى كفاءة األشخاص القائمين على عملية االستقطاب في البنوك التجارية وعالقه
ذلك بالميزة التنافسية للبنك.

 .6معرفة مهنية إجراءات عملية استقطاب الموارد البشرية التي تستخدمها البنوك التجارية في قطاع
غزة وأثر ذلك على تحقيق الميزة التنافسية.

 .7محاولة وضع مادة علمية متكاملة في االستقطاب والميزة التنافسية ,في مجال تنمية الموارد
البشرية وكيفية استثمارها ,تسهل على الباحثين اإللمام بهذا الموضوع.

 .8معرفة مستوى اتجاهات المبحوثين نحو متغيرات الدراسة ذات الصلة باستقطاب الموارد البشرية

ودورها في تحقيق الميزة التنافسية للبنك تبعا (:العمر ,الجنس ,الحالة االجتماعية ,المؤهل

العلمي ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخبرة ,التخصص).
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أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:

 .1إن موضوعات الموارد البشرية بشكل عام ,تولي اهتماما خاصا بتطوير أنشطة المؤسسات سعيا
منها للوصول إلى سياسات قادرة على استقطاب وجذب العنصر البشرى واالحتفاظ به.

 .2تنطلق أهمية هذا البحث من أهمية العنصر البشري في منظمات األعمال ,كونه يعتبر العنصر
األساس في نجاح أو فشل المؤسسة  ,فمهما امتلكت المؤسسة من تكنولوجيا ,وأموال ,وكانت
مواردها البشرية غير مؤهلة أو غير قادرة أو غير راغبة في العمل ,فإنها حتما ستؤول إلى الفشل
ومن ثم الزوال ,فأي منظمة بال أفراد ال تعدو كونها سوى مجموعة من المكائن والمعدات واألبنية

وبعض األموال ,التي ال حياة وال حراك فيها؛ ألن األفراد هم األصل أو المورد األكثر أهمية,
والذي يبعث الحياة في المنظمات ,ويسهم بشكل واضح في تحقيق األهداف المنشودة.

 .3إضافة دراسة جديدة إلى الدراسات اإلدارية الميدانية التي تناولت هذا الموضوع ,وبالتالي ممكن أن
تشكل مرجعا ألية دراسة الحقة.

 .4إن استهداف تحسين التنافسية والحصول على مزايا تنافسية في البنك بصفة عامة ,يمكن إحداثه
بتفعيل نمط استقطاب الموارد البشرية وتوجيه األداء البشري نحو المستويات األفضل.

 .5الدور الذي يلعبه استقطاب واختيار الموارد البشرية في الحصول على مزايا تنافسية ,وتكييف هذه
الموارد للوصول إلى األهداف المسطرة وتحقيقها.

 .6على المستوى العلمي يأتي التعرف على استقطاب الموارد البشرية وأهدافها من وجهة نظر أفراد
عينة الدراسة ليساهبم في بلورة جنبات هذه الوظائف ,وتحديد أبعادها بشكل يعمل على تعظيم

إنتاجية العنصر البشري وبالتالي يحقق الميزة التنافسية للبنك

 .7األهمية التي يكتسبها هذا الموضوع نظ ار للوضع الراهن الذي تمر به المؤسسات الحالية ,والتي
تستدعي االهتمام بالموارد البشرية كمحدد أساسي لنجاح أو فشل المؤسسات وال سيما في األجل

الطويل.

 .8حداثة الموضوع من حيث التطرق الستقطاب الموارد البشرية وعالقته بالميزة التنافسية في الكتب
والمراجع وخاصة العربية منها وندرة الدراسات واألبحاث.

منهجية الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي التي تحاول

من خاللها وصف الظاهرة موضوع الدراسة (عالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية بتحقيق الميزة

التنافسية) وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها ,واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي
تتضمنها واآلثار التي تحدثها ,وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو
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مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة
وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسات الدقيقة.

مصطلحات الدراسة:

إدارة الموارد البشرية" :اإلدارة المعنية بتخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وتنمية األنشطة التي تكفل
الحصول على أفضل الموارد البشرية ,لتلبية احتياجات عمليات المؤسسة حاض ار ومستقبال ,وحسن
استخدامها وحفظها وصيانتها وتنميتها وتقويم أدائها وتعظيم القدرة والرغبة في العمل ,لتحقيق أهداف

المؤسسة بأعلى إنتاجية لألداء من حيث الفعالية والكفاءة" (أبو علفة.)25: 2005 ,

تعريف االختيار والتعيين" :هي جميع األنشطة التي يتم من خاللها انتقاء أنسب الموارد البشرية من

المرشحين للوظائف المتاحة ,والذين تتوفر لديهم مقومات الوظيفة من حيث المؤهالت والقدرات الفكرية
والعينية واإلنسانية" (حمود والخرشة.)109 :2007 ,

الموارد البشرية" :هي عملية جمع واستخدام المعلومات الالزمة ,التخاذ الق اررات حول االستثمار في
وظائف إدارة الموارد البشرية المختلفة" (السالم وصالح .)58 :2002 ,كما ويعرف التخطيط للموارد
البشرية بأنه" :أحد األنشطة والممارسات األساسية التي تؤديها إدارة الموارد البشرية في كافة أنواع

المنظمات ,فمن خاللها تقدر وتحسب احتياجات المنظمة المستقبلية من الموارد البشرية من حيث
أعدادها ,بشكل يخدم متطلبات تحقيق إستراتيجياتها"(عقيلي.)229 :2005 ,

االستقطاب :هي "عملية استقطاب كفاءات المرشحين المؤهلين للعمل في المؤسسة والعمل على اختيار
أفضلهم من حيث الكفاءة والمهارات" (.)Denisis, 2005: 185

الميزة التنافسية :لقد عرفها  M.Porterبأنها " :تنشأ الميزة التنافسية بمجرد توصل البنك إلى اكتشاف
طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين ,حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا
االكتشاف ميدانيا" ( .)M. Porter, 1993 :48كما عرفت كذلك بأنها "المهارة أو التقنية أو المورد

المتميز الذي يتيح للمؤسسة إنتاج قيم ومنافع للعمالء ,تزيد عما يقدمه لهم المنافسون ,ويؤكد تميزها

واختالفها عن هؤالء المنافسين من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز ,حيث

يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق على ما يقدمه لهم المنافسون اآلخرون" (خليل:1998 ,

.)37
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة

المبحث الأول:

إدارة الموارد البشرية
المبحث الثاني

الميزة التنافسية
المبحث الثالث

واقع البنوك في قطاع غزة
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المبحث األول إدارة الموارد البشرية
مفهوم إدارة القوي البشرية في المنظمات:

عملية تحديد احتياجات المؤسسة تبدأ من القوى البشرية بعملية التخطييط لتليك الميوارد ,وعمليية

التخطيط للقيوى البشيرية ميا هيي إال عمليية تنبيؤ باحتياجيات المؤسسية المسيتقبلية مين حييث الكيم والنيوع,

ومين ثيم وضيع اإلسيتراتيجيات التييي مين خاللهيا ييتم الحصيول علييي القيوى العاملية الالزمية لتنفييذ أنشييطة

المؤسسيية كمييا هييو مخطييط لهييا ,ولييذلك علييى الم يوارد البش يرية أن تكييون لييديها التغذييية الراجعيية والبيانييات
الكامل يية ع يين المي يوارد الحالي يية الموج ييودة بالمنظم يية وع يين االحتياج ييات المس ييتقبلية ,لك ييي تس ييتطيع وض ييع

إستراتيجيات واضحة لمواجهة االحتياجات المستقبلية (العيلة.)9 :2008 ,

ونظي ي ار لتغي يير البيئ يية الت ييي تعم ييل فيه ييا المنظم ييات بص ييفة مس ييتمرة ,ف ييإن عملي يية تخط يييط المي يوارد

البشرية ينبغي أن تكيون مسيتمرة ,ألنهيا ليسيت غايية فيي حيد ذاتهيا ,وانميا هيي أحيد الوسيائل الهامية التيي
تسيياعد فييي تييوفير الم يوارد البش يرية التييي تسييتطيع إنجيياز األنشييطة المطلييوب القيييام بهييا لتحقيييق أهييداف

المؤسسة بكفاءة وفاعلية (بالل.)41 :2004 ,

وتحولييت النظيرة إلييى األفيراد فييي المنظمييات ميين كونهييا عنصيير ميين عناصيير التكلفيية التييي يجييب

خفضييها إلييى أدنييى حييد لهييا ,إلييى كونهييا أصييل ميين أصييول المؤسسيية التييي يمكيين االسييتثمار فيهييا وزيييادة

قيمتها بالنسبة للمؤسسة وقد أدى هذا التحول في النظرة إليى األفيراد إليى اعتبيار األفيراد ميورد مين ميوارد

المؤسسة  ,فالمورد البشري يمكن أن يحقق ثروة أو إيرادات من خالل استخدام مهاراته ومعرفتيه ,ولييس
من خالل عملية التحويل والتغيير الذي تحيدث للميوارد الماديية لكيي تحقيق الثيروة ,فبيدون هيذه المهيارات

ياجز أو ذو قييدرات محييدودة تمنعييه ميين إحييداث التحييول والتغيييير لييذلك ,ولكييي
والمعرفيية يصييبح الفييرد عي ا
يصي ييبح الفي ييرد مي ييورد البي ييد أن يمتلي ييك الخب ي يرة ,والمهي ييارات ,والقي ييدرات واالسي ييتعدادات الالزمي يية ألداء مهي ييام
متخصصة (حسن.)29 :2005 ,

لييذلك لييم يعييد الييدور التقليييدي إلدارة الم يوارد البش يرية مقب يوال أو كافيييا ,إلدارة الم يوارد البش يرية فييي

ظل التغيرات والتحديات التي تواجه المؤسسية مين تقيدم تكنوليوجي ,وعولمية ,وتنيوع المهيارات المطلوبية,
ار مختلفية إلدارة الميوارد البشيرية ,ليذلك أصيبح
واختالف مزيج القوى العاملية ,وكلهيا تحيديات تتطليب أدو ا

لزام ييا عل ييى وظ ييائف إدارة المي يوارد البشي يرية أن تواك ييب م ارح ييل التط ييور التنظيم ييي ,وأن تتبن ييى توجه ييات

إستراتيجية في تعامالتها مع مواردها البشرية ,خاصة فيي مجيال تخطييط وتنميية هيذه الميوارد (أبيو ازييد,

.)8 :2008

ولذلك فإن العنصر البشري لم يعد أحد عوامل اإلنتاج فحسب ,بل أصيبح يحتسيب كاسيتثمارات

حاض يرة ومسييتقبلية ,لييذلك أصييبح هنيياك اهتمييام مت ازيييد لييإلدارة المعاص يرة بييالمورد البشييري والعمييل علييى
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ابتكييار وتطييوير أفضييل السييبل واآلليييات ,السييتثمار طاقاتييه وتوظيييف قد ارتييه الذهنييية واإلبداعييية فييي خلييق
وتنمية المزايا التنافسية في شكل سلع وخدمات وتقنيات حديثة ومتفوقة (السلمي.)57 :1997 ,

تعريف إدارة الموارد البشرية:

اختلييف علميياء اإلدارة فييي تعيريفهم للميوارد البشيرية والتييي تهييتم بالعنصيير البشييري فيهييا ,وبالتييالي

فييي تسييمية النشيياطات الخاصيية بهييذه الوحييدة ,فميينهم ميين سييماها "إدارة األف يراد" ,وميينهم ميين سييماها "إدارة
المي يوارد البشي يرية ,أو "إدارة األش ييخاص" ,أو "إدارة ش ييئون الع يياملين" ,أو إدارة ش ييئون الم ييوظفين (ربايع يية,
 ,)19 :2003ولك يين مهم ييا اختلف ييت التس ييميات فجم يييعهم تمرك ييزوا ح ييول المح ييور الي يرئيس وه ييو الك ييادر
والعنصر البشري.

ومن التعريفات التي تناولت هذا الموضوع:
" ذلك النشاط اإلداري المتعلق بتحديد احتياجات المشيروع مين القيوى العاملية ,وتوفيرهيا باألعيداد
والكفيياءات المحييددة ,وتنسيييق االسييتفادة ميين هييذه الثييروة البشيرية بييأعلى كفيياءة ممكنيية" (شيياويش,

.)26 :2000

" الحصييول علييى القييوى البش يرية العامليية ميين حيييث النييوع والكييم بمييا يييتالءم مييع حاجيية المؤسسيية
المعنية لغرض تحقيق أهدافها وانجاز إستراتيجياتها المحددة" (حمود ,الخرشة.)2 :2007 ,

" عملييية االهتمييام بكييل مييا يتعلييق بييالموارد البش يرية التييي تحتاجهييا أي مؤسسيية لتحقيييق أهييدافها,
اإلشرف على استخداماتها ,وصيانتها والحفاظ عليها ,وتوجيهها
وهذا يشمل اقتناء هذه الموارد و ا

لتحقيق أهداف المؤسسة " (البرنوطي.)11 :2004 ,

ومرقبيية ,لتطييوير ومكافييأة وتكامييل وصيييانة الم يوارد البش يرية بغييرض
" تخطيييط وتنظيييم وتوجيييه ا
اإلسييهام فييي تحقيييق األهييداف الكامليية لكييل ميين الفييرد والمؤسسيية والمجتمييع" (,Aswathappa

.)5 :2005

" ه ييي الوظ ييائف والمه ييام إلدارة األفي يراد الع يياملين ف ييي المؤسس يية ,م يين حي ييث اختي ييارهم وتعيي يينهم
وتدريبهم وتحفيزهم وانتهاء بتقاعدهم وانهاء خدماتهم" (نوري ,كورتل.)46 :2011 ,

" مجموعة من األنشطة المتمثلة في تحلييل الوظيائف ,االختييار والتعييين ,وتقيويم أداء العياملين,
وترقيتهم ونقلهم وتصميم هيكل األجور والتدريب وتوفير سبل األمان والسالمة لهم (أبو شييخه,

.)24 :2011

" هو األسلوب العلمي الخاص بإدارة شئون العاملين داخل المؤسسات (ديري.)17 :2011 ,
 وورد في ييي تعري ي ييف إدارة المي ي يوارد البشيي يرية أنهي ي يا ":اس ي ييتخدام األف ي يراد لتحقي ي ييق أه ي ييداف المؤسس ي يية"
(.)Mondy& noe, 2005: 4
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 كما ورد تعريفها " :تصميم نظام رسمي في مؤسسة لضمان االستخدام الفعال والكفء للمواهب
البشرية لتحقيق األهداف التنظيمية" (.)Robit& john, 2008: 4

 وعرفت بأنها ":إدارة ترتكز على التطورات الحديثة في إدارة الموارد البشرية" (الحريري:2012 ,
.)16

 كمييا عرفييت إدارة الم يوارد البش يرية" :هييي وضييع وتطبيييق السياسييات المتعلقيية باجتييذاب العناصيير

البشرية المؤهلة للعمل في منظمات األعمال ,والحفياظ عليهيا ,واثيارة دافعيية العياملين لمزييد مين

اإلنتيياج ,ممييا يسيياهم فييي النهاييية إلييى تطييوير منظميات األعمييال والعيياملين فيهييا علييى حييد سيواء"
(القريوتي.)49 :2010 ,

" تمثل إدارة الموارد البشرية وظيفة أساسية في المنظمات ,تعمل عليى تحقييق االسيتخدام األمثيل
للم ي يوارد البش ي يرية التي ييي تعمي ييل فيهي ييا ,مي يين خي ييالل اسي ييتراتيجية تشي ييمل مجموعي يية مي يين السياسي ييات
والممارس ييات المتع ييددة ,بش ييكل يتواف ييق م ييع ه ييذا االس ييتخدام م ييع إس ييتراتيجية المؤسس يية ورس ييالتها
ويسهم في تحقيقها" (عقيلي.)14 :2009 ,
بيئة العمل

ثقافة المؤسسة

األهداف
االستراتيجية
استراتيجية الموارد
البشرية

إدارة األداء

البنية المؤسسية

تحليل المهام الوظيفية

التدريب والتطوير
إدارة المكافآت
العالقات مع الموظفين

المخرجات

شكل رقم ( )2يوضح عملية إدارة الموارد البشرية

المصدر( :كشواي ,باري ,إدارة الموارد البشرية ,دار الفاروق للنشر والتوزيع ,الطبعة الثانية)11 :2006 ,

وترى الباحثة أنه من خالل التعريفات السابقة توجد عناصر مشتركة بين هذه التعريفيات يمكين حصيرها

بالتالي:

 -1وظيفة إدارة الموارد البشرية من الوظائف الهامة واألساسية في البنك.
 -2تساهم إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهداف البنك.
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 -3تحقق وظيفة الموارد البشرية في المؤسسة وظائف العملية اإلدارية في المؤسسة ,مثل التخطيط
والرقابة.

 -4تسعى الموارد البشرية لتحقيق مزايا تنافسية للبنك من خالل العنصر البشري.

أهمية إدارة الموارد البشرية:

إدارة الم يوارد البش يرية وظيفيية م ين وظييائف المؤسسيية تعم يل وتسيياهم فييي تحقي يق أه يداف المؤسسيية بكفيياءة
وفاعلييية ,ولييذلك فإنه يا تحت يل أهمييية كبي يرة فييي المؤسسيية ,ويرجييع سييبب ه يذه األهمييية إلييى مجموعيية م ين

العوامل التي تلخص في النقاط التالية:

 -1إن إدارة الموارد البشيرية تتعاميل ميع أهيم الموجيودات فيهيا ,وهيو الموجيود الوحييد اليذي ال يمكين
تقلي ييده أو إيج يياد مثل ييه م يين قب ييل المؤسس ييات األخ ييرى وال يمك يين خزن ييه لفتييرة زمني يية قادمي ية كبقي يية

الموجودات األخرى التي تمتلكها المؤسسة (النداوي.)41 :2009 ,

 -2التوسع والتطور الصناعي الذي تم في العصر الحيديث ,وبالتيالي كبير حجيم العمالية الصيناعية
بمييا يشييترط فيهييا ميين مواصييفات ,ومييا تحتاجييه ميين تييدريب واعييداد يجعييل ميين العسييير التف يريط
بالقوى العاملة التي تم استقدامها وتدريبها ,وضرورة المحافظة عليها مين خيالل نظيم واجيراءات

مستقرة تقوم على تنفيذها إدارة متخصصة ومسئولة (السلطان.)32 :2003 ,

 -3أن هناك سببين مهمين لتطور إدارة الموارد البشرية ,وقيد لخصيهما السيلمي فيي اكتشياف أهميية
األداء البش ييري كمح ييدد أساس ييي للكف يياءة اإلنتاجي يية ,وأيض ييا اكتش يياف أهمي يية وق ييدرة إدارة المي يوارد

البشي يرية في ييي توجيي ييه األداء البش ييري ,والتي ييأثير علييييه بم ييا يحق ييق المزي ييد م يين الكفي يياءة اإلنتاجيييية
(السلمي.)42 :2001 ,

 -4تحتاج المؤسسة إلى تخطيط الموارد البشرية ,لتحديد احتياجات المؤسسة المستقبلية من الموارد
البشرية ,ومن ثم تخفيض التكاليف التي تنتج عن النقص أو الزييادة فيي تليك الميوارد واليتخلص
من االنعكاسات السلبية اإلدارية (درة ,الصباغ.)164 :2008 ,

 -5أن إدارة الم يوارد البش يرية ه يي اإلدارة المهميية واألساسييية التييي تعم يل لمواجه ية التحييديات الجديييدة
ف يي العييالم اليييوم ,وبشييكل خيياص فييي مجييال إدارة الم يوارد البش يرية والمتمثل ية فييي تحدي يد العولميية
وتح ي ييدي تحقيي ي يق الي ي يربح والنم ي ييو الواس ي ييع ف ي ييي ظي ي يل المنافس ي يية وللتح ي ييدي العملي ي يي والتكنول ي ييوجي

والمعلوماتي ,باإلضافة إلى التغير السريع في مختلف مجاالت الحياة (النداوي.)41 :2009 ,

وتييرى الباحثيية أن ميين أهييم التحييديات التييي تواجييه إدارة الم يوارد البش يرية هييو التحييدي المعلوميياتي ,ولييذلك
فعلى إدارة الموارد البشرية أن تواكب التطور على جميع المستويات وتوظفها بطريقة تجعل إدارة الموارد
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البش يرية ش يريكا اسييتراتيجيا للمؤسسيية ,وهييذا ويتطلييب تغي ي ار جييذريا فييي طريقيية أداء وظييائف إدارة الم يوارد
البشرية في مجال االستقطاب والتعيين.

أهداف إدارة الموارد البشرية:

تهدف إدارة الموارد البشرية لتحقيق مجموعة من األهداف التي تنبثق من وظيفة هيذا النيوع المتخصيص

في اإلدارة ويمكن ذكرها على النحو التالي:

 -1تعويض العاملين عن جهودهم ماديا ومعنويا (المدهون.)20 :2005 ,

 -2العمييل علييى تحقيييق التعيياون بييين العيياملين ,حتييى يسيياهم كييل ميينهم بشييكل إيجييابي وعيين اقتنيياع
لتحقيق المستوى المنشود من األداء (عبد الباقي.)72 :2000 ,

 -3تييوفير األف يراد العيياملين المالئمييين للمنظميية ,ووضييع الشييخص المناسييب فييي المكييان المناسييب
لألعمال (زويلف.)43 :2003 ,

 -4تحقيي ييق مي ي يزة تنافسي ييية للمؤسسييية باالسي ييتخدام األمثيييل لوظي ييائف إدارة الم ي يوارد البش ي يرية (عبي يياس,
.)28 :2003

 -5صيييانة الم يوارد البشؤسسييةرية والمحافظيية علييى سييالمتها ومسييتوى مهاراتهييا فييي األداء العملييي
(المدهون.)20 :2005 ,

 -6تحقيييق أهييداف المؤسسيية بتييوفير القييوى العامليية المناسييبة مييع تطييور النظييام والقييدرة علييى تلبييية
متطلبات هذا التطور من الموارد البشرية (الزعانين.)10 :2012 ,

وفى ضوء ذلك ,تجد الباحثة أن الهدف األساسي إلدارة الموارد البشرية ,هيو اسيتقطاب وصييانة الميوارد
البش يرية التييي تمتلييك المييؤهالت الالزميية للقيييام بالعمييل فييي البنييك علييى أكمييل وجييه ,وبالتييالي فييإن إدارة
الم يوارد البش يرية يقييع علييى كاهلهييا مهميية جييذب األف يراد ,وتييدريب العيياملين الموجييودين فييي ابنييك لالرتقيياء
بأدائهم للمستوى الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف البنك وصوال إلى مستوى التميز.

وظائف إدارة الموارد البشرية:

لقييد سيياهمت التحييديات البيئييية المختلفيية فييي تطييوير الوظييائف التييي تمارسييها إدارة القييوى العامليية

س يواء م ين حيييث المحتييوى أو ميين حيييث التطبيقييات ,ولقييد شييهدت السيينوات األخي يرة تطييورات كبي يرة فييي

تكنولوجيا المعلومات وتزايدت االتجاهات نحو المركزية المعلومات واتخاذ الق اررات ,ليذا كيان ل ازميا عليى

إدارة القييوى العامليية شييأنها شييأن اإلدارات األخييرى فييي المؤسسيية ,إعييداد نظييام معلومييات للم يوارد البش يرية

لخدمة القوى العاملة من خالل العديد من التطبيقات الخاصة بنشاطات ووظيائف هيذه اإلدارة( .عبياس,

)47 :2003
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وذكر (أبوماضي )2007,بأن المهمة األساسية في تنمية الموارد البشرية هي التوفيق بين الفرد

والوظيفة ويتم ذلك من خالل وظائف متعددة وهي كالتالي:

 تحليللل وتوصلليف الوظللائف :يقصييد بالتحليييل الييوظيفي "عملييية تحديييد وتسييجيل المعلومييات المرتبطيية
بطبيعيية وظيفيية معينيية ,فهييو يحييدد المهييام التييي تتكييون منهييا الوظيفيية والمهييارات والمعرفيية والقييدرات
والمسييئوليات المطلوبيية ميين الفييرد شيياغل الوظيفيية ,لكييي يحقييق مسييتوى أداء نيياجح" ,ويعييد التحليييل

ال ييوظيفي حج يير األس يياس لك ييل وظ ييائف المي يوارد البشي يرية ,ويعن ييي ه ييذا اعتم يياد ك ييل وظ ييائف المي يوارد
البشرية إلى حد ما على كفاءة تحليل الوظيفة ,وعند القيام بالتحلييل اليوظيفي فيإن العميل ومتطلباتيه

هييي التييي تكييون محييل الد ارسيية ,فتحييدد أوال المهييام التييي تتكييون منهييا الوظيفيية ,ثييم تحييدد بعييد ذلييك
المهيييارات والخصي ييائص الشخصيييية والخلفيي يية التعليميييية والت ييدريب الضي ييروري ألداء الوظيفييية بنجي يياح

(حسيين ,)108 :2000,وهييي "عملييية تحديييد المعلومييات ذات العالقيية بطبيعيية وظيفيية ميين الوظييائف
الدرسية بتحديييد المهيام التييي تؤليف وظيفيية مين الوظييائف وكييذلك
ويقيوم المحلييل بواسيطة المالحظيية و ا
تحديد المها ارت والمعلومات والقدرات والمسئوليات المطلوب توفرها لشغل هيذه الوظيفية والتيي يمكين
االعتماد عليها في إدارة وصف للوظيفة وكذلك توصيف للوظيفة" (دره والصباغ.)47 :2008 ,

 تخطلليط الملوارد البشللرية :ويقصييد بهييا تحديييد احتياجييات المؤسسيية ميين الميوارد البشيرية كمييا ونوعييا,
ويتطلب هذا تقدير طلب المؤسسية مين العياملين ,وتحدييد ميا هيو متياح منهيا ,ومين ثيم المقارنية بيين

جييانبي الطلييب والعييرض لتحديييد صييافي العجييز أو الزيييادة فييي الم يوارد البش يرية(أبو شيييخه:2000,

 ,)57وهي عملية تحدد بها اإلدارة االحتياجيات المسيتقبلية مين القيوى العاملية كميا ونوعيا بيأن يكيون
لييديها العييدد المناسييب ميين المييوظفين وبمييؤهالت مناسييبة فييي الوظييائف المناسييبة فييي الوقييت المناسييب
(دره والصييباغ ,)42 :2008,ويمكيين القييول أيضييا أن تخطيييط الم يوارد البش يرية هييي "عملييية تقييدير
وتنبييؤ تقييوم بهييا المؤسس يية ,لتحديييد احتياجاتهييا م يين الك يوادر البش يرية ف ييي الوقييت المناسييب والمك ييان

المناسب ,وذلك من أجل تحقيق األهداف العامة والخاصة للمؤسسة" (المغربي.)112 :2007,


االستقطاب :هو "ذلك النشاط الذي ينطوي على جذب وعاء من األفيراد المتقيدمين الميؤهلين لشيغل

الوظيفيية الشيياغرة" ,ليييتم اختيييار األفضييل ميين بييينهم لشييغل وظييائف المؤسسيية ,وميين الناحييية األخييرى
فيي ييإن االسي ي ييتقطاب البي ي ييد وأن يهي ي ييتم بعمليي ي يية جيي ييذب المرشي ي ييحين األكفي ي يياء والمي ي ييؤهلين فقي ي ييط للوظيفي ي يية
(نصراهلل ,)208 :2002,وهي عملية جذب لألفراد المتقدمين المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة فيي
مختلف المستويات التنظيمية ,وذليك مين أجيل اختييار األفضيل مين بيينهم لشيغل وظيائف المؤسسية,

ومن ناحية أخرى ,فإن االستقطاب يهتم بعملية جذب المرشحين األكفاء والميؤهلين النتقياء األفضيل

للعمل بالمؤسسة (المغربي.)119 :2007,

 االختيار والتعيين :هو "عملية انتقاء األفراد الذين تتوفر لديهم الميؤهالت المطلوبية والمناسيبة لشيغل
وظييائف معينيية" ,وهييو الجييزء األخييير ميين عملييية االسييتقطاب عنييدما تق يرر المؤسسيية تعيييين المرشييح
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المناس ي ي ي ييب ف ي ي ي ييي المك ي ي ي ييان المناس ي ي ي ييب م ي ي ي يين المتق ي ي ي ييدمين للوظيف ي ي ي يية ( ,)maund,2001:25وذك ي ي ي يير

المغربي( )121 ,2007بأن عملية االختيار والتعيين تأتي بعد االنتهاء من عملية االستقطاب التي
من خاللهيا ييتم د ارسية وتحلييل الطلبيات المقدمية مين األفيراد لشيغل الوظيائف الشياغرة فيي المؤسسية,
بهدف التأكد من تيوافر المواصيفات والشيروط المطلوبية لشيغل وظيائف معينية ثيم مقيابلتهم واختييارهم

وفحصهم طبيا ,تمهيدا النتقاء أفضلهم وتعيينهم بالمؤسسة.

 التلللدريب :الت ييدريب ه ييو "عملي يية تعل ييم ,يكتس ييب فيه ييا األفي يراد مه ييارات ومع ييارف تس يياعدهم ف ييي بل ييوغ
األهي ييداف" ,ويمثي ييل التي ييدريب أهميي يية كبي ي يرة خاصي يية في ييي ظي ييل التطي ييورات االقتصي ييادية واالجتماعيي يية
والتكنولوجية ,والتي تؤثر بدرجة كبيرة على أهداف واسيتراتيجيات المؤسسية ,ومين ناحيية أخيرى فيإن
هييذه التغي يرات يمكيين أن تييؤدي إلييى تقييادم المهييارات التييي تييم تعلمهييا فييي السييابق ,وبالتييالي يحتيياج

الموظ ييف إل ييى تح ييديث مها ارت ييه واكتس يياب مه ييارات جدي ييدة ,ل ييذلك وج ييب االهتم ييام ب ييالموظف وزي ييادة

كفاءتي ي ييه التي ي ييي تي ي يينعكس علي ي ييى كفي ي يياءة المؤسسي ي يية (نص ي ي يراهلل ,)210 :2002,ويي ي ييري دره والصي ي ييباغ

( )43:2008بأن التدريب هو "ذلك الجهد المنظم والمخطط له لتزويد الموارد البشرية فيي المؤسسية

بمعييارف معينيية وتحسييين وتطييوير مهارتهيا وقييدراتها وتغيييير سييلوكها واتجاهاتهييا بشييكل إيجييابي بنيياء,
وتركييز هييذه الوظيفيية علييى تحديييد وتصييميم وتنفيييذ ب يرامج التييدريب والتطييوير لزيييادة وتحسييين قييدرات

وأداء العاملين

 تقيلللليم األداء :ه ييو "نظ ييام لمراجع يية وتقي يييم أداء المه ييارات للف ييرد ,وه ييي مقارن يية ب ييين مس ييتوى األداء
الحقيقي واألداء األفضل" ,ويتم بموجبه تقيييم الموظيف بشيكل دوري عين طرييق اليرئيس المباشير أو
ميين لهييم عالقيية بييالموظف ( ,)mondy and others,2005كمييا أنهييا عملييية لتحديييد وتقييدير
وتسييجيل أداء وسييلوك المييوظفين الحقيقييي فييي الوظيفيية وتأخييذ هييذه العملييية طابعييا رسييميا ,يقيييم بهييا

سييلوك المييوظفين المييرتبط بالوظيفيية لمحاوليية الوقييوف علييى أسييباب وضييع أدائهييم الحييالي ,ولمعالجيية
ن يواحي اليينقص والضييعف فيييه وتحسييينه مسييتقبال ,كمييا يترتييب علييى تقييييم األداء ق ي اررات تييؤثر علييى

أوضاع الموظفين ,مثل االحتفاظ بهم أو ترقيتهم أو إنهاء عملهم أو نقلهم أو زيادة فيي رواتيبهم أو
تدريبهم (دره والصباغ.)43 :2008 ,

 تخطيط المسار الوظيفي :هيو "الطرييق اليذي يسيلكه الموظيف وتسياعده اإلدارة للوصيول إليى م اركيز
وظيفيية أفضيل خييالل حياتيه الوظيفيية فييي المؤسسية" ,وييتم ذلييك عين طرييق الترقييية والنقيل والتييدريب
بما يتناسب مع مهارات وقدرات الموظف (ديسلر)123 :2003,

وب ييين عب يياس( )77 :2006ب ييأن تخط يييط المس ييار ال ييوظيفي يه ييتم بتخط يييط الوظ ييائف المختلف يية

للعيياملين عبيير الجهييود الرسييمية والنظامييية التييي تسيياعد العيياملين فييي تطييورهم وتقييدمهم ,باعتبييارهم مييوردا
حيويييا فييي المؤسس يية وهييذه البي يرامج تتيييح الفرص يية للعيياملين للترقييية والت ييدريب بمييا يتناس ييب مييع مه ييارات
وقدرات العاملين.
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 نظللللام التعويضللللات :وه ييي "جمي ييع المكاف ييضت الت ييي يتقاض يياها الم ييوظفين مقاب ييل إنج ييازهم لألعمي ييال
والخدمات داخيل المؤسسية" ,وتنقسيم إليى تعويضيات ماليية مباشيرة ,وتشيمل (ال ارتيب الشيهري ,العميل

اإلضافي) ,والتعويضات المالية غير المباشرة وتشمل (التأمين الصحي ,واإلجازات مدفوعة ال ارتب,
و ارتييب التقاعييد ,واصييابات العمييل) ,وتعويضييات غييير مالييية وتشييمل التسييهيالت المقدميية فييي بيئيية

العمييل ) ,)mondy and others,2005كمييا يييرى دره والصييباغ ( )44:2008بييأن التعويضييات

المالييية وغييير المالييية تحييدد قيميية كييل وظيفيية .قياسييا باألعمييال والمهييام المتفييق عليهييا مييع المؤسسيية,
وذلك بتخصيص رواتب وأجور يحكمها سلم رواتب يكون على شكل درجات في الغالب ,كذلك فإن

المؤسسة تمنح العاملين مزايا إضافية تأخيذ صيورة امتييازات وعيالوات ,كتيأمين السيكن والمواصيالت

والتأمين الصحي.

 الوقايللة والسللالمة المهنيللة :تعنييى إدارة الميوارد البشيرية فييي المؤسسيية بتييوفير ظييروف عميل مناسييبة
تمنييع ميين وقييوع أخطييار تهييدد صييحة المييوظفين وسييالمتهم ,وتسييتمد هييذه العناييية قوامهييا ميين عامييل

أخالقييي غايتييه المحافظيية علييى العنصيير البشييري وتجنييب الح يوادث واإلصييابات التييي تعييرض حياتييه
للخطيير ,وتييوفير شييروط عمييل صييحية تضييمن اسييتمرار نشيياط المؤسسيية وتسييتمد قوامهييا كييذلك ميين

عامل التكلفية ,فيالحوادث الصيناعية واصيابات العميل تحميل المؤسسية نفقيات كبييرة تتمثيل فيي تكلفية
إنتيياج البضييائع بسييبب تعطييل المييوظفين واآلالت ,باإلضييافة إلييى تعييويض العامييل المصيياب وتحمييل
نفقييات عالجييه وأجييوره (أبييو شيييخه ,)138:2000,ويييرى الجنيياحي( )68 :2004بييأن هييذه الوظيفيية

ته ييتم ب ييإجراءات الحف يياظ عل ييى أم يين وس ييالمة الع يياملين وحم ييايتهم ,وذل ييك بوض ييع بييرامج فني يية إداري يية
مشييتركة عالييية المسييتوى ميين أجييل حماييية هييذه الم يوارد البش يرية ميين الح يوادث ,ويييتم ذلييك ميين خييالل

التأمين الصحي وتصميم برامج للتوعيية الصيحية عامية وبيرامج توعيية صيحية خاصية ببيئية العميل,

بهييدف حماييية الم يوارد البش يرية ميين اإلصييابات واألم يراض التييي قييد تنييتج بسييبب طبيعيية وبيئيية العمييل

داخل المؤسسة.

 تطوير عالقات العمل :تهتم هذه الوظيفية بتهيئية جيو مين الثقية والتفياهم بيين العياملين ,وتعميل عليى
بحث مطالب وشكاوى النقابات العمالية ,ووضع نظام لبحث ومعالجة شكاوى العاملين (أبو شيخه,
 ,)142 :2000كم ييا وض ييح عب يياس) )2006ب ييأن ه ييذه الوظيف يية ته ييتم بت ييوفير الحاج ييات اإلنس ييانية
واالجتماعية للعاملين فيي المؤسسية ,واقامية االتصياالت والتفياعالت السيليمة بيينهم وبيين اإلدارة مين

جهة وبينهم وبين النقابات العمالية من الجهة األخرى.

سلاعات وجلداول العملل :حييث ييرى مياهر(  )41 :2003بيأن يكيون التركييز هنيا عليى تحدييد سياعات
العمل والراحة واإلجازات ,وفقا لنظام يناسب طبيعة العمل في المؤسسة.

وترى الباحثة أنه يمكن تطبيق نظام إدارة الموارد البشيرية للقييام بجمييع الوظيائف الميذكورة أعياله بهيدف

تسهيل أدائها ,وتحقيق السرعة والدقة في إنجازها.
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المشكالت التي تنشأ عن غياب أو سوء تخطيط الموارد البشرية:

يؤدي غياب أو سوء تخطيط الموارد البشيرية إليى ظهيور العدييد مين المشياكل التيي تعتيرض سيير العميل

في المنظمات منها (عبد الباقي:)136 :2000 ,

 -1وجود فائض في العمالة في بعض الوظائف ,ووجود عجز في وظائف أخرى.
 -2عدم تناسب العمالة المختارة مع االحتياجات من حيث النوع والعدد.

 -3تعطي ييل الطاق ييات اإلنتاجي يية المرتبط يية اس ييتخدامها بعنص يير العم ييل ,ف ييي ح ييال وج ييود عج ييز ف ييي
العمالة.

 -4اضطراب األداء نتيجة الظروف المفاجئية لتغييرات العمالية ,فإنيه مين الصيعب توقيع ميا يقيوم بيه

األش ييخاص ,فم يين الممك يين أن يعطلي يوا س ييير الخط ييط بس ييهولة عي ين طري ييق (االس ييتقالة ,الترقي يية,

التقاعد ,أو اإلصابة بالمرض ,أو رفض القيام ببعض األمور) (كشواي.)27 :2006 ,

 -5هنيياك اختالفييات بييين كييل شييخص وآخيير وميين ثييم فإنييه ميين الصييعب وضييع سياسييات ومنيياهج
تتناسب مع جميع األشخاص بشكل متساوي.

العالقة بين التوظيف ووظائف الموارد البشرية:

الديناميكية والطبيعة الغامضة لعالقات التوظيف في كثير من األحيان تزيد من صعوبة إدارتها ,وتتفاقم
المش ييكلة بس ييبب تع ييدد العوام ييل الت ييي ت ييؤثر عل ييى عق ييد العم ييل ومنه ييا :ثقاف يية المؤسس يية ,وأس ييلوب اإلدارة

السيائدة ,والقييم التييي ييتم تطبيقهييا مين قبييل اإلدارة العلييا ,ووجييود أو عيدم وجييود منيا ميين الثقية والتفاعييل
اليومي بين الموظفين والمديرين التنفيذيين ,وسياسات الموارد البشرية وتطبيقات األعمال.

يمكيين للمتخصصييين فييي الم يوارد البش يرية اإلسييهام فييي تطييوير عالقيية التوظيييف اإليجابييية والمنتجيية ميين

خالل الطرق التالية (:)Armstrong, 2006: 215

 مقابالت التوظيف ,وذلك بعرض الجوانب السلبية وكذلك الجوانب اإليجابيية للوظيفية فيي "شيرح
الوظيفة بشكل واقعي بداخل المقابلة".

يرءات والقي يييم
 تعريي ييف المي ييوظفين المبتي ييدئين الجي ييدد في ييي المؤسسي يية وموظفيهي ييا بالسياسي ييات واإلجي ي ا
األساسية للمؤسسة ,وتوضيح معايير األداء المتوقع في مجاالت ,مثل الجودة وخدمة العميالء,
وتحديد متطلبات المرونة.

البرمج التعريفية.
 إصدار وتحديث الكتيبات التي تعزز الرسائل التي تم شرحها من خالل ا
ومرجعة األداء بصورة منتظمة.
 التشجيع على تطوير عمليات إدارة األداء ا

 التشجيع على استخدام خطط تنمية الوظائف التيي توضيح التحسيين المسيتمر فيي األداء ,طيرق
التعلم الذاتي.

برمج التعلم والتطوير لتعزيز القيم األساسية ,وتحديد توقعات األداء.
 استخدام ا
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 ضمان تدريب المديرين والقياديين في فهم دورهيم فيي إدارة عالقية التوظييف مين خيالل عملييات
إدارة األداء والقيادة.

 تشجيع أكبر قدر ممكن من االتصال بين المديرين والقياديين وأعضاء الفريق ,من أجل تحقيق
التفاهم المتبادل.

 اعتماد سياسة الشفافية بشكلها العام ,أي ضمان تطبيقها في جميع المسيائل التيي تيؤثر علييهم,
يرر اليذي ليه األثير فيي تنميية الوظيائف,
مثل معرفة الموظفين لما يجيري حيولهم ,ومشياركتهم الق ا

والتطوير ,واآلفاق المستقبلية.

التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية:

لقييد حييدثت كثي يير ميين التغيي يرات فييي مج يياالت العمييل المختلف يية فييي وقتن ييا الحاضيير ,وق ييد صيياحبت ه ييذه

التغييرات كثييير ميين التحييديات والعقبييات إلدارة الميوارد البشيرية لتحقيييق أهييدافها تجيياه العيياملين ميين ناحييية
وتجاه المنشاة من ناحية أخرى (عبد الباقي.)413 :2004 ,

ويمكن القول إن التحديات التي واجهيت إدارة الميوارد البشيرية أسيهمت بشيكل فاعيل عليى ممارسيات هيذه
اإلدارة بصورة أكثر مما كانت عليه قبيل حليول هيذه المتغييرات وافيراز أثارهيا المختلفية فيي جوانيب الحيياة
اإلدارية والتنظيمية على وجه الخصوص (حمود والخرشية ,)24 :2007 ,ويمكين إنجياز هيذه التحيديات

بما يلي:

 -1تحللديات العولمللة التنافسلللية :خضييعت سييبل الحصييول علييى القييوى البش يرية واختيييارهم للعديييد ميين
االعتبارات التي نصت عليها االتفاقيات والمعايير الدولية ومعايير العمل السيائدة ,وهيذا ال يجعيل سيبل

التعامييل مييع العيياملين خاضييعا للعديييد ميين التش يريعات والقيوانين ألعلييى األصييعدة المحلييية فحسييب ,وانمييا
الدولييية أيضييا ,كمييا إن التنافسييية بييين الشييركات متعييددة الجنسيييات جعلييت سييبل اختيييار العيياملين خاضييع
للعديد من اآلثار والمتغيرات التشريعية المختلفة (حمودة والخرشة.)25 :2007 ,

 -2التحلديات البيئيللة :لقييد أثيرت المتغييرات المتسييارعة فيي البيئيية الخارجيية علييى سيوق العمييل ومهييارات
الق ييوى العامل يية وكيييذلك ق يييم العي يياملين ومتطلب يياتهم الثقافي يية ,وله ييذا ف ييإن البني يياء اإلس ييتراتيجي والتنظيميييي
لمنظمييات الق ييرن الحييادي والعشي يرين ركييز عل ييى ضييرورة االس ييتجابة الفاعليية للمتغيي يرات البيئييية واف ارزاته ييا

المختلفيية (حمييود والخرشيية ,)26 :2007 ,وقييد صيياحب التغييير فييي مجيياالت العمييل المختلفيية فييي الوقييت

كثي يير م يين العقب ييات والتح ييديات أم ييام إدارة المي يوارد البشي يرية وم يين ه ييذه التح ييديات (عب ييد الب يياقي:2000 ,

.)103

أ .تغير القيم واالتجاهات.

ب .العائد والتعويض المادي.
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ث .زيادة حجم القوى العاملة.

ت .التشريعات واللوائح الحكومية.
ج .تزايد ونمو أعداد الموظفين.

ح .زيادة حجم المنشضت وتعقد عالقات العمل.
 .تزايد عدد الوظائف الذهنية مع تناقص في األعمال اليدوية.

د .الحاجة المتزايدة إلى تنمية وتطوير قدرات العاملين.

 -3التحديات التكنولوجية :الشك أن التطورات التكنولوجية واستخدام الحاسبات اآللية يشيكل قييدا عليى

إدارة األفراد ,فسوف تؤدى التغيرات الملحوظة في التكنولوجييا اإللكترونيية إليى تغييرات جذريية فيي أنيواع
األعم ييال والمه ييارات الت ييي تحت يياج إليه ييا المنش ييضت ,وس ييوف ت ييزداد أهمي يية بع ييض األنش ييطة مث ييل الت ييدريب

والتنمييية ,والتخطيييط للمسييتقبل الييوظيفي بمييا يتناسييب مييع تلبي ية احتياجييات هييذه التغي يرات (عبييد البيياقي,

.)413 :2004

 -4نظللم المعلومللات فللي إدارة األفللراد :لكييي تسيياهم إدارة األف يراد فييي تحقيييق أهييداف المنشييضت بطريقيية
أفضييل ,فإنهييا تحتيياج إلييى نظييم معلومييات حديثيية تشييمل كييل بيانييات خطييط إدارة األف يراد فييي شييكل قسييم
متخصييص يقييدم النصييح لييإلدارة .ولييذلك ينبغييي أن تتيوافر إلدارة األفيراد قاعييدة ميين المعلومييات األساسييية

اعتمييادا علييى خييدمات الحاسييب اآللييي ,وحتييى المنشييضت المتوسييطة الحجييم يمكنهييا االسييتفادة ميين خييدمات
الحاسب اآللي الصغير الحجم ,فالتحدي الذي يواجه معظم المنشضت الكبيرة الحجيم فيي الوقيت الحاضير
يعييوق مقييدرتها علييى تقييديم معلومييات ذات قيميية لييإلدارة تسيياعدها علييى اتخيياذ ق ي اررات رشيييدة تجيياه القييوى

العاملة (عبد الباقي.)414 :2004 ,

االستقطاب في النظام اإلداري الحديث
قبييل شييغل الوظيفيية باألكفيياء ميين األف يراد ,يلييزم البحييث عيين ه يؤالء األكفيياء ,واشييعارهم بييالفرص الوظيفييية

المتاحة ,وتشجيعهم على التقدم لاللتحاق بها ,وبعد أن تحدد أي مؤسسة احتياجاتها من القيوى العاملية,
تضع الشروط التي ترغب توفرها في شاغلي وظائفها ,وتنتهي من وضع الخطط المناسبة لمواجهة هذه

االحتياجييات ,تييأتي الخطييوة التالييية وهييي تنفيييذ الب يرامج التييي تتضييمنها الخطييط وذلييك ميين خييالل عملييية

االستقطاب(رشيد.)258 :2001,

وعملي يية االس ييتقطاب تش ييير إل ييى ذل ييك النش يياط ال ييذي ينط ييوي عل ييى إيج يياد الع ييدد الك ييافي م يين المتق ييدمين

المؤهلين ,ليتم اختيار األفضل من بينهم لشغل وظائف المنشأة (نصر اهلل.)107 :2002 ,

ويعد االستقطاب الركن األول من أركان عملية التوظيف ,فيما يعد كيل مين االختييار والتعييين اليركنين

اآلخرين فيها ,وتعتبر جميع النفقات في عملية التوظيف نفقات استثمارية ,حيث إنه ينظر إليها لتحقيق
ورء توظيف القوى العاملية يفيوق ميا ييتم إنفاقيه فيي سيبيل الحصيول عليهيا ,واال فلين تسيتطيع
مردود من ا
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يتمرر فييي أداء نشيياطاتها وتحقيييق أهييدافها .ويجييب أن يكييون وعيياء االسييتيعاب مناسييبا بمييا
المؤسسيية االسي ا
األفرد المتقدمين للعمل في المؤسسة (الهيتي.)1 :2003 ,
ا
يسمح بالتمييز الجيد بين

عملية االستقطاب:

تمر عملية االستقطاب للتوظيف بمرحلتين أساسيتين هما (رشيد:)259 :2001,

المرحلة األولى:

تبدأ بالبحث عن الكفاءات المناسبة ,وجذبها وتشجيعها للتقدم للعمل في الوقت المناسب وبالنوعيات

واألعداد المناسبة وتسمى مرحلة االستقطاب.

المرحلة الثانية:

وتتضمن المفاضلة بين المرشحين للوظائف المناسبة وتسمى مرحلة االختيار والتعيين.

وبعد اكتمال إجراءات المفاضلة بين المتقدمين ,يتم إصدار قرار التعيين بناء على نتائج االختبارات,

ليصبح الشخص الذي تم اختياره موظفا وعامال في المؤسسة.

فالمعلوم أن تعيين األفراد يقتضي دراسة مسبقة ودقيقة للمصادر المختلفة التي يمكن أن نحصل منها
على القوى العاملة المطلوبة (زويلف.)91 :2003 ,

وتأتي عملية االستقطاب بعد عملية تخطيط الموارد البشرية وتتضمن التوعية بوجود وظائف شاغرة عن

طريق وسائل اإلعالم المختلفة ,وتشجيع المؤهلين لشغل هذه الوظائف عن طريق تقديم طلبات

التوظيف ,وذلك عقب اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وشروط االلتحاق بها ومواعيد امتحاناتها (النمر
وآخرون.)253 :2001 ,

وهو الخطوة التي تعقب اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة ,وقد نسبقها أو تعوض عنها في بعض الحاالت

المحدودة جدا ,وهناك من يسميها االستجالب ويراد بها جذب واغراء المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة
(الكبيسي.)108 :2004 ,

ويشير لفظ االستقطاب إلى "تلك المراحل أو العمليات المختلفة للبحث عن المرشحين المالئمين لملء

الوظائف الشاغرة بالمؤسسة" (ماهر.)141 :2006 ,

ويمكن تعريف االستقطاب بأنه "جذب األفراد بالعدد والوقت والمؤهالت المناسبة وتشجيعهم لطلب

التعيين في المؤسسة" (برنوطي.)213 :2004 ,

وأيضا يمكن تعريف االستقطاب بأنه "البحث عن األفراد الصالحين لملء الوظائف الشاغرة في العمل,
واستمالتهم وجذبهم واختيار األفضل منهم بعد ذلك للعمل" (عالقي.)219 :1993 ,

وأيضا يمكن تعريف االستقطاب "بأنه عملية البحث عن األفراد المالئمين لملء الوظائف الشاغرة في
العمل واستمالتهم وجذبهم واختيار األفضل منهم بعد ذلك للعمل" (عالقي.)170 :1999 ,
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وعرفته د.راوية حسن بأنه "البحث عن األفراد وجذب األفراد المؤهلين واألكفاء لشغل الوظائف الشاغرة"

(حسن .)99 :2004 ,وهناك من يسميها االستجالب ويراد بها جذب واغراء المؤهلين لشغل الوظائف
الشاغرة (الكبيسي.)108 :2004 ,

وأخي ار يمكن تعريف االستقطاب "بأنه استمالة وجذب مجموعة كافية من األفراد ,ويكونون القاعدة

التي يمكن منها اختيار أو انتقاء أصلح األفراد لملء الوظائف الشاغرة (صالح ,والسالم.)81 :2006 ,

وترى الباحثة أن وظيفة االستقطاب تمتد ليس فقط لتشمل السعي إلى الوفاء باحتياجات الوظائف

من المرشحين ,وانما أيضا الوفاء باحتياجات ورغبات وقدرات واهتمامات المرشحين لشغل الوظائف.
وهكذا يوفر االستقطاب الفرصة للمنظمة وللمتقدمين لكي يختار بعضهم بعضا وفقا لمصالحهم

واهتماماتهم.

أهمية االستقطاب:

يعتبر نجاح عملية االستقطاب الخطوة األولى في بناء قوة العمل الفعالة والمنتجة ,ويمكن التعرف

على المنظمات وأهميتها من خالل التعرف على مواصفات العاملين فيها فالمنظمات المبدعة والناجحة

هي التي تمتلك أناس مبدعين.

وعليه فإن االستقطاب المخطط بأسلوب علمي هو أمر هام جدا بالنسبة للمنظمات وخاصة

المنظمات الكبيرة ,ألن قياس مقدار كفاءة العاملين بها يكون مقدار كفاءتها.

وتبرز أهمية عملية االستقطاب في الفوائد التالية (صالح ,والسالم:)84 :2006 ,
 .1االستقطاب الجيد يفتح جميع أبواب ومصادر العمل المتاحة أمام المؤسسة ,وكلما ازداد عدد
المتقدمين للعمل أصبحت الخيارات واسعة في اختيار األكفأ واألفضل من بين المتقدمين.

 .2من خالل عملية االستقطاب تستطيع المؤسسة توصيل رسالتها إلى المرشحين بأنها المكان
المناسب لهم للعمل والبناء وتطوير حياتهم الوظيفية.

 .3إن نجاح عملية االستقطاب هو الخطوة األولى في بناء قوة العمل الفعالة والمنتجة.
استقرر العمالة وزيادة
ا
 .4الحصول على قوى عاملة مؤهلة وذات كفاءة عالية ,مما يؤدي إلى
فعالية المؤسسة.

 .5اإلسهام في زيادة عملية االختيار من خالل التركيز على استقطاب واجتذاب األفراد المناسبين
األفرد غير المؤهلين لشغل الوظائف.
ا
الذين يتم االختيار من بينهم ,وبالتالي تقليل عدد

 .6من خالل االستقطاب تستطيع المنظمة إيصال رسالة إلى المرشحين بأنها هي المكان
المناسب لهم للعمل ولبناء وتطوير حياتهم الوظيفية.
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أهداف عملية االستقطاب:

تهدف عملية االستقطاب إلى تحقيق ما يلي (صالح ,والسالم:)84 :2006 ,

 .1حصر عمليات االستقطاب التي يقتضيها كل من تحليل العمل (حيث تحدد المواصفات والشروط
الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة) وتخطيط الموارد البشرية (حيث تحدد األعداد والنوعيات

المطلوبة من العاملين).

 .2توفير العدد الكافي من المتقدمين المالئمين لشغل الوظائف بأقل التكاليف الممكنة.
 .3اإلسهام في زيادة عملية االختيار من خالل التركيز على استقطاب واجتذاب األفراد المناسبين
الذين يتم االختيار من بينهم ,وبالتالي تقليل عدد المتقدمين من غير المؤهلين لشغل الوظائف.

 .4اإلسهام في زيادة فاعلية المؤسسة عن طريق زيادة معدالت استقرار العمالة وتكوين قوى عاملة
ذات تأهيل وكفاءة عالية.

وباإلضافة إلى الغاية األساسية لجهود االستقطاب المتمثلة في البحث عن األفراد المؤهلين وجذبهم
للعمل في المؤسسة ,فإن تلك الجهود تسعى في العادة إلى تحقيق عدد من األهداف األخرى ,وأهمها
ما يلي (:)Schuler, 1995: 218

 .1وضع خطط الموارد البشرية موضع التنفيذ ,وذلك بتحديد عدد األفراد الالزمين ,والمهارات
والخبرات الواجب توفرها فيهم ,ومصادر وسبل الحصول عليهم.

 .2توسيع قاعدة االختيار من بين المرشحين المؤهلين ,وذلك بزيادة عددهم الختيار األنسب من
بينهم.

 .3توفير الفرص المتكافئة للمواطنين من مختلف قطاعات المجتمع لشغل الوظائف العامة.

 .4الحد من عدد األشخاص غير المؤهلين ,ومساعدة المتقدمين في التحقق من أن الوظائف مناسبة
لمؤهالتهم واستعداداتهم واهتماماتهم وطموحاتهم.

 .5عدم االكتفاء بالتركيز على استقطاب األكفاء من األفراد فحسب ,بل العمل على االحتفاظ بهم.
ويعد االستقطاب خطوة رئيسية لترجمة مبادئ الجدارة إلى واقع عملي ,إذ تهدف جهود االستقطاب

إلى اجتذاب األكفاء لشغل الوظائف ,وزيادة أعداد المتقدمين منهم للعمل ,وبذلك يمكن رفع مستوى
الخدمات وزيادة اإلنتاجية في المؤسسات التربوية الحكومية األمر الذي يساعد على تمثيل كافة فئات

المجتمع في قطاع التعليم تمثيال مناسبا.

وفوق كل ذلك تساعد جهود االستقطاب على اختيار الفرد المناسب للوظيفة و المؤسسة ,وهي

تساعد كذلك على اختيار العمل المناسب و المؤسسة المناسبة للفرد ويعتبره كثير من الباحثين من

الجوانب االستراتيجية الهامة في إدارة المنظمات على اختالفها ,األمر الذي يتطلب من المنظمات

تخصيص الوقت والجهد والموارد الالزمة له ()Burdett,1992: 9
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تطبيق برامج االستقطاب:

تنفيذ برامج االستقطاب يتم من خالل أسلوبين :هما االستقطاب السلبي واالستقطاب اإليجابي,

ويتوقف استخدام أحد األسلوبين على العديد من العوامل ,مثل :عدد الوظائف الشاغرة ونوعها ,والحالة

العامة لالقتصاد وسوق العمل ,وفيما يلي نوجز هذين األسلوبين (:)Connerely, 1997: 259272

 .1االستقطاب اإليجابي:

يذهب األسلوب اإليجابي في االستقطاب إلى أبعد من مجرد إظهار أن هناك وظائف شاغرة ,أو

االكتفاء بتقديم المعلومات عن الوظائف الشاغرة عند طلبها ,بل يتضمن القيام بجهود نشطة للحصول
على الكفاءات واغرائها للعمل في المؤسسة من خالل حمالت مكثفة في وسائل اإلعالم المختلفة.

 .2االستقطاب السلبي:

األسلوب السلبي في االستقطاب يكون في العادة موجها نحو شغل وظائف معينة ,ويكتفي ببساطة

باإلعالن عن وجود وظائف شاغرة من آن آلخر ,وبيان شروط التقدم إليها ,ومواعيده واجراءاته والجهة

التي يتقدم إليها ,واالستقطاب بهذه الصورة قد يتم باستخدام عدة وسائل ,مثل اإلعالن في الصحف
والمجالت العامة منها والمتخصصة في مجال معين ,كذلك يشمل وسائل تعليق إعالنات الوظائف في

أماكن العمل ولوحات اإلعالنات.

العوامل المؤثرة على عملية استقطاب الموارد البشرية وجذبها:

تواجه المؤسسة وادارة الموارد البشرية العديد من المتغيرات المؤثرة على سياسات استقطاب وجذب

الموارد البشرية ,وتحديد أي من المصادر يمكنها التركيز عليه حاليا أو مستقبليا ,ومن أهم هذه

العوامل (عباس:)108 :2006 ,
 .1العوامل البيئية:

تتمثل البيئة التنظيمية للمؤسسة بكافة المتغيرات المحيطة بها ,سواء ضمن ما يسمى بالبيئة العامة
المتمثلة بالمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ,أو البيئة الخاصة التي تسمى بيئة المهمة

والتي تمثل األطراف المتعاملة مع المؤسسة مباشرة ,مثل :العاملين ,والمالكين ,والزبائن ,والمنافسين,
والموردين ,والممولين ,تؤثر جميع هذه المتغيرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة على إستراتيجيات

جذب واختيار المصادر الخاصة بالموارد البشرية ,ففي ظل البيئة المستقرة والبسيطة نسبيا ,والتي يمكن
معرفة مكوناتها واتجاهاتها إلى حد ما ,فإن المؤسسة تركز على المصادر الداخلية في الحصول على

الموارد البشرية ,من خالل سياسات الترقية من الداخل لغرض تنمية قدرات العاملين ,وذلك بدوره يؤدي
إلى االستقرار في عالقات العمل ,أما في حالة عدم االستقرار البيئي والتعقيد ,فإنه البد من إجراء

التغيرات في الموارد البشرية الموجودة فعليا في المؤسسة ,وال بد من السعي للحصول على الموارد
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البشرية من الخارج ,فالبيئة المتغيرة قد تؤدي إلى ظهور وظائف متنوعة وجديدة ( Walker, 1999:

.)229

 .2العوامل التنظيمية:
تتضمن تلك المجموعة العوامل المرتبطة بجهود ونشاطات المؤسسة في مجال االستقطاب ,حيث

تشتمل على اإلعالن المؤثر والواضح الذي يمكن أن يعرف المرشح بطبيعة الوظائف المعلن عنها,

كما تعتبر اإلجراءات الخاصة بوضع موازنات عملية االستقطاب عامال تنظيميا آخ ار ,إذ أن المبالغة
أو التقصير في الموازنة ال يخدم أهداف االستقطاب الجيد ,وانما يتطلب األمر التحديد الدقيق للموازنة

عن طريق تحديد كلفة المرشح الواحد واجراءات الترشيح وتكتسب إستراتيجية االستقطاب التي تضعها
المؤسسة أهمية خاصة من بين العوامل التنظيمية ,إذ يشترط أن تكون عملية االستقطاب واضحة
الغرض ومحددة النهاية ومبررة من حيث الوسيلة ,ومهما أثمرت جهود المؤسسة من نتائج إيجابية في

مجال االستقطاب ,فإن هذه النتائج تبقى قاصرة عن تحقيق هدف االستقطاب إذا لم تأخذ بعين
االعتبار التحديد الدقيق لمصادر االستقطاب (الهيتي.)126 :2005 ,

مصادر الحصول على الموارد البشرية (مصادر االستقطاب)

بعد قيام المؤسسة بتحديد احتياجاتها من الموارد البشرية ,وذلك في شكل خطة للقوى العاملة تتضمن
إعداد وصف ومواصفات لتلك الوظائف ,وينبغي التفكير في المصادر التي سيتم من خاللها الحصول

منها على احتياجاتها وهناك مصدران أساسيان لالستقطاب هما :االستقطاب الداخلي واالستقطاب

الخارجي ,ويوضح الجدول التالي تلك المصادر.

جدول رقم( :)1يوضح مصادر استقطاب الموارد البشرية
The internal source
أوالً :المصادر الداخلية
Promotion
 .1الترقية
Rotation
 .2النقل الوظيفي
 .3مخزون المهارات

Skills Inventories

 .4اإلعالن الداخلي

Job Posting

 .5عن طريق الزمالء والمعارف واألصدقاء

Friends

ثانياً :المصادر الخارجية

The External Source

 .1التقدم المباشر للمنظمة

Walks in

 .2اإلعالن

Advertisement

 .3وكاالت ومكاتب التوظيف

Agencies

 .4المدارس والمعاهد

Schools& Institutes
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 .5النقابات

Unions

 .6المنظمات المهنية

Professional Associations

 .7الخدمة العسكرية

Military Service

 .8موظف مختص باالستقطاب

Officer polarized

 .9المشاركة في أحداث ومناسبات
.10
.11

نظم مؤتمتة للبحث عن المرشحين

Participation in events and occasions
Automation Research for Candidates

أساليب أخرى حديثة

Other Modern Methods

المصدر( :الكبيسي ,عامر ,إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية ,المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ,جمهورية
مصر العربية ,القاهرة.)110 ,2004 ,

أ .المصادر الداخلية :والمقصود بالمصادر الداخلية في الموارد البشرية المتاحة داخل المؤسسة,
ويمكن اللجوء لهذه المصادر في حالة الوظائف التي تحتاج لخبرات قد ال تتوافر خارج المؤسسة

ومنها (ماهر:)145 :2006 ,

 .1الترقية:

تلجا المؤسسة لهذا المصدر في حالة الرغبة في شغل بعض الوظائف اإلشرافية أو القيادية ,حيث
يكون لهذا األسلوب بعض المزايا مثل:

 تحفيز العاملين لرفع قدراتهم بغرض الحصول على الترقية.

 رفع الروح المعنوية للعاملين ,لكي يشعروا باألمن الوظيفي وأن المؤسسة التي يعملون بها توفر
لهم فرص الترقي والنمو في المستقبل.

 توفر المؤسسة عمالة لديها خبرات بالعمل ,وتلك العمالة ال تحتاج إلى تكاليف تدريب وتطوير
وغيره من البرامج التدريبية.

وتقوم بعض المنظمات بإعداد خطة متكاملة للترقية ,وتكون واضحة ومعلنة لكافة العاملين ,وقد

تصمم هذه الخطط على شكل خرائط ترقية؛ يوضح فيها العالقة بين كل وظيفة والوظائف األخرى

واإلجراءات التي ينبغي اتباعها للترقية (عبد الباقي.)153 :2004 ,

 .2النقل الوظيفي:

قد يتم تطبيق سياسة التوظيف من داخل المؤسسة عن طريق النقل الداخلي للموظف من وظيفة إلى
أخرى أو من فرع إلى فرع أخر ,والهدف من ذلك قد يكون لخلق توزان في عدد العاملين في اإلدارات

المختلفة وهذا النوع من المصادر تلجأ المؤسسة له عندما تكون سياستها في إدارة الموارد البشرية
قائمة على تنويع خبرات العاملين فيها ,وأيضا عندما ال تتوافر تلك الخبرات في سوق العمل الخارجي

(عبد الباقي.)153 :2004 ,
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 .3مخزون المهارات:
وتستخدم المؤسسة ذلك األسلوب عندما يكون لديها تصور كامل عن القدرات والمهارات ,والرجوع إلى
مخزون المهارات للبحث عمن تتوافر فيهم تلك المهارات والقدرات ويتم شغل الوظيفة بعد ذلك إما

بالنقل أو الترقية (ماهر.)145 :2006 ,

 .4اإلعالن الداخلي:

مصطلح يطلق عليه  ,job Postingوهو إعالن داخلي يعمم على جميع العاملين في المؤسسة,

سواء في لوحات اإلعالن ,أو عن طريق منشور يوزع على العاملين ,أو في مجلة المؤسسة في حال
وجودها ,حيث توضح المؤسسة حاجتها (عقيلي.)299 :2005 ,

وعندما ترغب المؤسسة في شغل الوظائف في المستويات التنظيمية الدنيا ,فإنه يكون من المفيد نشر
حاجاتها من الوظائف على لوحات اإلعالنات بتلك المؤسسة ,وهذه اإلعالنات يقرأها العاملون

بالمنظمة ,وينشرون تلك األخبار خارج المؤسسة ,في محيط األصدقاء واألسرة حيث يتقدم للوظيفة
بعد ذلك من يجد في نفسه مواصفات شغلها (ماهر.)145 :2006 ,

 .5عن طريق الزمالء والمعارف واألصدقاء-:

إذا أرادت المؤسسة شغل إحدى وظائفها ذات التخصصات النادرة فقد يتطلب من العاملين بها في
نفس المهنة أو الوظيفة أن يتصلوا بأصدقائهم الذين تتوافر فيهم الشروط لشغل تلك الوظيفة أو

المهنة ,واغرائهم بااللتحاق بالعمل لديها (ماهر.)146 :2006 ,
 .Aمن مزايا هذا النوع من التوظيف ما يلي (عقيلي:)284 :2005 ,
 .1رفع الروح المعنوية لدى العاملين مما يعزز الوالء واإلخالص واالستقرار الوظيفي ,وهذا بدوره
يساعد على تحقيق األهداف المنشودة.

 .2يوفر هذا المصدر عمالة لديها خبرات في العمل مما يقلل تكاليف التدريب.
 .3المحافظة على القوى العاملة في المؤسسة من التسرب في حالة الترقية والتقدم.
 .4المحافظة على السرية خاصة إذا كانت الوظيفة تتطلب ذلك.

 .5تحفيز الموظفين ورفع قدراتهم من أجل الحصول على الترقية.

 .Bعيوب ومحاذير هذا النوع من أنواع التوظيف (عقيلي:)284 :2005 ,

 .1حجب خبرات وأساليب عمل جديدة يمكن الحصول عليها من الخارج ,ونقص التنويع في
االهتمامات والمعارف والثقافات الجديدة التي تحملها معها الموارد البشرية الخارجية.

 .2قد يتم سوء اختيار العاملين في حالة الترقية.
 .3قلة عدد الموظفين المتقدمين للوظيفة نسبيا.

 .4قد ال تكون المصادر الداخلية بالكفاءة المطلوبة.
27

ب .المصادر الخارجية:
ويقصد بها تلك المصادر التي تمد المؤسسة باحتياجاتها من الموارد البشرية وقد يقصد بها أيضا

سوق العمل حيث تنقسم تلك المصادر إلى مصادر عديدة أهمها (ماهر:)145 :2006 ,

 .1التقدم المباشر للمنظمة:

تستطيع المنظمة أن تحصل على مواردها البشرية من خالل األفراد الذين يتقدمون مباشرة أو عن

طريق تقديم طلبات وظائف ,حيث تقوم المؤسسة باالحتفاظ بطلبات التقدم التي يملؤها األفراد والتي
تتضمن بيانات كاملة عنهم وعن مستوى تعليمهم وخبراتهم السابقة وقدراتهم ومهاراتهم ,ثم تقوم إدارة

الموارد البشرية بتصنيف هذه الطلبات ,طبقا للتخصصات الوظيفية على أن تقوم باالتصال بأصحاب
تلك الطلبات عند الحاجة إليهم ,حيث تجري عليهم االختبارات الالزمة لالختيار (,2005 ,Dessler

.)172

 .2اإلعالن:
من أهم المصادر الخارجية للحصول على األفراد الالزمين لشغل الوظائف الخالية في حالة عدم

إمكانية شغلها من داخل المؤسسة فقد تقوم المؤسسة باإلعالن عن حاجتها من الموارد البشرية في
الصحف اليومية والمجالت والدوريات المتخصصة ,وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة أن تختار
وسيلة اإلعالن التي تتناسب مع الوظيفة المطلوب شغلها(عبد الباقي.)156 :2004 ,

 -3وكاالت ومكاتب التوظيف :ويوجد نوعان من وكاالت ومكاتب التوظيف:
 وكاالت أو مكاتب عامة:

وهذا النوع من المكاتب عبارة عن مكاتب عمال عامة تدار من قبل الحكومة ويتم اإلشراف عليها

أيضا بواسطة الحكومة ,ويكون هدفها الرئيسي إيجاد فرص عمل لكل عاطل عن العمل ,حيث يتم
تسجيل أسماء العاطلين عن العمل لديها وبياناتهم وخبراتهم كشرط للحصول على العمل ,وأما في

حالة عدم توافر عمل يناسب خبرات العاملين فان هذه الوكاالت تقوم بصرف (إعانات بطالة) ,وذلك

كما هو مطبق في الدول األوروبية (.)Dessler, 2004:174

وفي جمهورية مصر العربية يوجد مثل هذه المكاتب وتسمى مكاتب العمل أو إدارة القوى العاملة,
والتي تقوم بحصر بيانات الخريجين وتوزيعهم على اإلدارات والمكاتب الحكومية ,وكما يقوم أيضا

باإلشراف على طرق شغل الوظائف الخالية بالمنظمات ,ولكنها ال تقدم إعانات بطالة للعاطلين,
وهذه المكاتب تقدم خدماتها مجانا وتعتبر همزة الوصل بين المنظمات وبين طالبي العمل (ماهر,

.)147 :2006
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 وكاالت أو مكاتب خاصة:
وهي مكاتب خاصة يديرها متخصصون في جذب واستقطاب العمالة واختيارهم أيضا ,حيث تقوم هذه
المكاتب بتلقي طلبات راغبي العمل وتصنيفها إلى تخصصات مهنية والرجوع إليها عند طلب إحدى

المنظمات أو الشركات لتخصص معين ,كما تقوم هذه المكاتب أيضا باستقطاب العمالة من خالل
اإلعالن بالصحف والمجالت والدوريات المتخصصة (ماهر.)148 :2006 ,

 .4المدارس والجامعات:

تعتبر المدارس والجامعات والمعاهد الفنية المتخصصة وكذلك الجامعات من المصادر الهامة في
الحصول على الموارد البشرية ,فقد تلجأ بعض الشركات إلى إقامة عالقات وطيدة بالمدارس الفنية
والمعاهد والجامعات بغرض جذب خريجيها للعمل بها (.)Dessler, 2004: 177

ففي هذا األسلوب من أساليب االستقطاب تتبع بعض الشركات الصناعية تدريب تلك العمالة الفنية

من المداس أو المعاهد بها خالل عطلة اإلجازة الصيفية ,أو أثناء العام الدراسي كجزء من الدراسة

العملية وتقوم بصرف مقابل نقدي رمزي أو وجبة غداء أثناء التدريب وذلك لخلق رغبة جدية لدى
المتدرب لكي يلتحق في العمل عندهم وتلك الطريقة توفر فرصة لتقييم األفراد ومن خالل مالحظة

سلوكهم ورغبتهم في التعليم ودافعيتهم على أن تختار منهم من ترغب في تعيينه بعد تخرجهم (ماهر,

.)148 :2006

 .5النقابات العمالية:
يبرز أهمية دور النقابات العمالية في الدول الرأسمالية كمصدر للموارد البشرية خاصة في المستويات

الدنيا من الوظائف ,حيث تتحكم هذه النقابات في العروض من العمالة في مهنة ما عن طريق
االتفاق بين النقابة وأصحاب األعمال على أن يتم التعيين من بين أعضاء النقابة فقط (ماهر,

.)149 :2006

وأيضا تمثل النقابات العمالية مصد ار أخ ار للتعيين ,بل إنه مصدر مهم لترشيح أعضاء بتصنيف

معين تحتاجه المؤسسة وهي تقوم بذلك كخدمة ألعضائها وكذلك لالحتفاظ بقوته (برنوطي:2004,

.)229

 .6المنظمات المهنية:
تقوم بعض المنظمات المهنية بتأهيل أعضائها للعمل في مجاالت معينة ,وبغرض هذا التأهيل تقوم

بتدريبهم واختيارهم ومنحهم شهادات واجازات وتراخيص للعمل في مجال محدد ,ومن أمثلتها جمعية
(المحاسبين ,واألطباء ,والمهندسين ,والمحامين ,والمدرسين ,والصناعيين) ,حتى إنه في الواليات
المتحدة األمريكية ودول أوروبا يوجد جمعية خاصة بمدراء الموارد البشرية (ماهر.)149 :2006 ,
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 .7موظف مختص باالستقطاب:
إذا احتاجت إدارة الموارد البشرية استقطاب عددا كبي ار من المرشحين كما بالنسبة لالستقطاب من بين
الطلبة في المدارس والجامعات ,ستحتاج إلى عدد كبير من الموظفين الذين يقومون بالمقابلة

والمساعدة في تقديم طلبات االستخدام وغيرها ,يمكن للمؤسسة أن تحتفظ بموظفين في إدارة الموارد

البشرية وظيفتهم هي استقطاب المرشحين وشائع حاليا في الدول المتقدمة ,أن المنظمات تستعين

بأشخاص اختصاصهم هو االستقطاب فيكون تعيينهم على أساس وقتي ولقاء أجر(برنوطي:2004 ,

.)229

 .8المشاركة في أحداث ومناسبات خاصة:
تعتبر المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المتخصصة مناسبات لاللتقاء بين المنظمات والباحثين عن
عمل ,مثال قد يتعرف المشاركون في مؤتمر علمي ما على باحث أو مختص في التخطيط يعتبرونه

مناسبا لهم ,فيبحثون معه إمكانية العمل لديهم ,فهذه واحدة من النتائج غير المباشرة والوظائف
المهمة ألمثال هذه المناسبات (برنوطي )231 :2004 ,باإلضافة إلى ذلك أخذت بعض المجموعات

في الدول المتقدمة تنظيم مناسبات أو مهرجانات  Job fairsهي لقاءات غرضها األساس هو تحقيق

هكذا لقاء بين الباحثين عن عاملين وبين الباحثين عن عمل( Robert & Monday, 1999:
.)189

 .9نظم مؤتمته للبحث عن المرشحين:
أدى تطور االتصاالت ونظم المعلومات إلى مجموعة من األساليب الحديثة للبحث عن العاملين

وفيما يلي أسلوبين تم تطويرهما في الواليات المتحدة وحققتا درجة من النجاح بشكل يوحي باحتماالت
انتشار استخدامهما (برنوطي:)233 :2004,
 قواعد بيانات لصحف األعمال:

قد بدأت الكثير من المنظمات الدولية المهنية إعداد قاعدة بيانات تتضمن المعلومات التعريفية
األساسية التي تظهر في صحيفة لألعمال والتي يمكن للباحثين عن أشخاص بمؤهالت معينة

االستفادة منها.

 نظام محوسب لحصر المتقدمين لالستخدام:
إذا ما أقامت منظمة ما نظام للمعلومات عن العاملين يمكنها بسهولة توسيعه ليضم أيضا نظاما
فرعيا يتضمن قاعدة بيانات عن العاملين ,وعن غيرهم من المرشحين إلشغال وظائف ذات متطلبات
معقدة ,وفي هذه الحالة يستطيع أي مدير يحتاج ألي شخص بمؤهالت معينة أن يرجع إلى هذا

النظام ,ليحصل على أسماء من يملكون المهارات والمؤهالت المطلوبة وهذا النظام يمكن استخدامه
بسهولة (برنوطي.)233 :2004 ,
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أساليب أخرى حديثة في االستقطاب:

يساعد التطور التكنولوجي والعلمي في ابتداع وسائل جديدة يوميا لالستقطاب ,فنجد منظمات تستبدع

أسلوبا جديدا أو تطور أسلوبا قديما لالستفادة من التكنولوجيا والتغيرات االجتماعية الحديثة ,ومن
األساليب الحديثة التي بدأ البعض في استخدامها هي دعوة العاملين الذين يعملون لديها ترشيح من

يعرفونه فبدل من أن يتم اإلعالن عن الوظيفة ,يتم إبالغ الموظفين بحاجة المؤسسة عن أشخاص

بمؤهالت معينة لشغل تلك الوظيفة ,لذلك يقوم الموظفين بدافع الصداقة والوالء للعمل إلقناع
أصحابهم للتقدم بطلب إشغال الوظيفة (برنوطي.)240 :2004 ,

أساليب التوظيف البديلة:

بالرغم من أهمية عملية االستقطاب ,إال أن المنظمات قد تلجأ إلى مصادر استقطاب بديلة غير
تقليدية لتعويض النقص في القوى البشرية فيها ,وذلك لعدة أسباب ,مثل :عدم رغبة المؤسسة في

زيادة حجم القوى العاملة فيها ,وارتفاع تكلفة االستقطاب ,وعدم رغبة المؤسسة في الدخول في
إجراءات إنهاء خدمات الموظفين ,ولذلك تلجأ المنظمات إلى أسلوب العمالة المؤقتة الذي يأخذ عدة

أشكال منها (:)Dessler, 2004: 121

 .1الخدمة المؤقتة (اإلعارة) :ويقصد بها "أن تقوم إحدى المنظمات بإعارة بعض موظفيها الدائمين
للعمل لفترة محدودة في إحدى المنظمات التي تعاني من نقص في الموارد البشرية ,بحيث تقوم
الشركة المستعيرة بتغطية جميع نفقات األفراد المعارين لها حسب قانون المؤسسة األم".

 .2العقود المؤقتة  :Temporary Assignmentsونقصد به أن "تقوم إحدى المنظمات باستخدام
عقود العمل المؤقتة ,سواء كانت قصيرة األجل أو طويلة األجل ,حيث تتوقف هذه العقود على

مدى استقرار جو العمل والحالة االقتصادية للمنظمة".

 .3التعاقد من الباطن  :Outsourcingوبقصد به "أن تقوم المؤسسة بالطلب من إحدى
الشركات المتخصصة في عمل ما بإنجاز هذا العمل لها" ,حيث تقوم الشركة المتخصصة
بإيفاد بعض الموظفين لديها في موضوع التعاقد للعمل لدى المؤسسة حتى إنجاز العمل المتفق

عليه.

 .4العمل لبعض الوقت  :Part-timeويقصد به أن "تقوم المؤسسة بالتعاقد مع بعض العاملين
لفترة زمنية أقل من أسبوع أو لفترة أطول" ,ولكن لعدد محدود من ساعات الدوام الرسمية لليوم,
وبموجب هذا العقد ينتفع هؤالء العاملون من المزايا التي تمنحها المنظمة لعامليها الدائمين

بمقدار ساعات العمل التي يقومون بها لصالح هذه المؤسسة.

 .5ساعات العمل اإلضافية  :Overtimeويقصد به "السماح لعدد من موظفي المؤسسة بالعمل
لعدد محدود من ساعات العمل اإلضافية بعد ساعات العمل الرسمية ,أو في أيام العطل
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الرسمية" ,مما يوفر على المؤسسة تكاليف اإلعالن عن الوظائف ,وتكاليف االستقطاب,
وكذلك تكلفة التدريب ,ومن جهة أخرى يمثل هذا العمل زيادة في مستوى دخل الموظف من

خالل ما يكسبه مقابل هذا الوقت اإلضافي في العمل.

أساليب االستقطاب:

تتعدد أساليب االستقطاب وجذب الموارد البشرية ويتوقف اختيار وسيلة االستقطاب المناسبة على

مستوى الوظيفة وحجم المؤسسة والمنطقة التي تعمل بها (:)Wayne, 1990: 86

 .1اإلعالن:

يتوقف اختيار الوسيلة المناسبة لإلعالن عن نوع الوظيفة المطلوبة شغلها ,وينبغي على مدير
الموارد البشرية قبل أن يعلن عن الوظيفة أن يقوم بدراسة متطلبات شغل الوظيفة من حيث المؤهل

وعدد سنوات الخبرة ونوعها ,وتحديد المنطقة التي يرغب باختيار العمالة منها ,واختيار وسيلة اإلعالن
المناسبة التي تصل إلى أكبر عدد من القراء أو المشاهدين ,وتحديد األسلوب الذي يتم من خالله

استقبال المتقدمين للوظيفة ,ويمكن أن يقوم مدير الموارد البشرية باختيار أحد الوسائل اإلعالنية

المناسبة ,سواء كانت داخل المؤسسة أو خارجها (ماهر.)150 :2004 ,

فداخل المؤسسة يتم عن طريق اإلعالنات الداخلية فهي عبارة عن "ملصقات أو إعالنات في لوحات
داخلية خاصة بالشركة وتكون هذه اإلعالنات ملفتة للنظر والغرض من استخدام ذلك األسلوب هو

نشر حاجة الشركة إلى شغل بعض الوظائف من خالل العاملين بالشركة والذين يتوقع منهم أن يحثوا
معارفهم وأصدقائهم الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة على التقدم للشركة" وغالبا ما يستخدم هذا

األسلوب للوظائف ذات المستوى التشغيلي والذي ال يحتاج إلى مؤهالت وخبرات عالية(ماهر:2004 ,

:)151

 .Aإعالنات بالصحف اليومية والدوريات:
غالبا ما تقوم المنظمات باإلعالن عن حاجتها من العمالة بوسيلة إعالم عامة ,مثل الصحف

اليومية باعتبار أنها تصل إلى أكبر عدد من القراء بأقل تكلفة ,وهناك بعض المنظمات التي تعلن عن
حاجاتها من العمالة في المجالت الدورية والمهنية والتي تكون موجهة إلى أفراد معينين أو إلى فئات أو
مهن معينة ويكون ذلك غالبا في الوظائف التي تحتاج إلى تخصصات دقيقة كالمبرمجين ومهندسي

اإللكترونيات أو التي تحتاج تخصصات نادرة (.)Dessler, 2004: 121
 .Bإعالنات من خالل الراديو والتلفزيون:

وقد تلجأ بعض المنظمات إلى اإلعالن في الراديو والتلفزيون باعتبارهما وسيلتان لإلعالن

تصالن إلى معظم أفراد المجتمع ويكون هذا غالبا في حالة المشروعات أو الشركات الجديدة والتي

تحتاج إلى عدد كبير من العمالة يغلب عليها الطابع الفني (ماهر.)152 :2006 ,
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 .2استخدام مستقطبين محترفين لهذا الغرض:
يستخدم هذا األسلوب في الدول المتقدمة غالبا ,حيث يوجد بعض المتخصصين في عمليات

االستقطاب والجذب للموارد البشرية ,وهؤالء المستقطبون تتوافر لديهم معلومات كاملة عن أهم األفراد

في كل مهنة من تلك المهن (جهات عملهم ,أرقام هواتفهم الخاصة) ,وقد يحصلون على تلك البيانات

من جهات العمل نفسها أو من المؤتمرات والندوات ,وبرامج التدريب التي يشتركون بها( Dessler,

.)2004: 153

 .3دعوة المتقدمين لزيارة المؤسسة:
تقوم بعض المنظمات بجذب األنظار إليها من خالل دعوة فئات معينة لزيارتها أو التعرف عليها,

وذلك بغرض تقديم نفسها للمجتمع الذي تعمل فيه ,وهذه المنظمات غالبا ما تكون جديدة ,وبعض
المنظمات األخرى تقوم بعقد مؤتمرات علمية على نفقتها ,حيث تضم هذه المؤتمرات مجموعة من

المحترفين في وظيفة معينة أو في مجال معين ,وتقوم من خالل هذه المؤتمرات مجموعة من

المحترفين في وظيفة معينة أو في مجال معين ,وتقوم من خالل هذه المؤتمرات بالتعريف بنفسها
وبالمزايا التي تمنحها للعاملين بها ,وبذلك تخلق رغبة داخل بعض األفراد من ذوي التخصصات التي

تحتاجها لاللتحاق للعمل بها(ماهر.)153 :2006 ,

وقد تقوم مجموعة من المنظمات بإقامة معرض أو احتفال ( )job fairsيجمع بين تخصصات مهنية

معينة ,ويتم تقديم المؤسسة أو المجموعة المشتركة بالمعرض ومن خالل تلك المعارض تستطيع تلك

المنظمات أن تجتذب عددا من أصحاب التخصصات الذين يقطنون بنفس المكان الذي تعمل فيه

المؤسسة وال يرغبون في السفر يوميا ,وتحمل مشقة الذهاب والعودة من العمل ,وغالبا ما تقوم بهذا
المعرض منظمات صغيرة وغير مشهورة (.)Dessler, 2004: 136
 .4التدريب العملي للدارسين:

وهو أسلوب خاص من االستقطاب ,حيث تقوم بعض الشركات الصناعية وبعض الشركات األخرى,
باستضافة طلبة الجامعات أو المعاهد الفنية أو المدارس الفنية الصناعية ,للتدريب بها خالل شهور

اإلجازة الصيفية أو خالل فترة الدراسة ,وخالل فترة التدريب يتعرف الطلبة على أسلوب العمل بالشركة

والمزايا التي يتمتع بها من يعملون بهذه الشركة ,وهذا يخلق لدى البعض منهم الرغبة في االلتحاق

بالعمل بهذه الشركة بعد التخرج(.)Dessler, 2004: 137

مشكالت االستقطاب:

هناك العديد من المصاعب التي تعترض عملية االستقطاب ينبغي التنبؤ لها ,والعمل على إيجاد

الحلول الصحيحة لها ,ومنها(كشواي:)43 :2003 ,
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لألفرد وتنفيذها على النحو السليم تتطلب الكثير من الوقت والجهد والمال,
ا
 عملية االستقطاب
الخبرت اإلدارية والفنية
ا
األفرد المؤهلين ,فإنها تستدعي توافر
ا
والسيما في حالة وجود عجز في

المناسبة لتولي مسؤوليات االستقطاب.

 تصميم البرنامج السليم لالستقطاب يتطلب الوفاء بتوفير االحتياجات المتضاربة للباحثين عن
العمل والجمهور والمديرين ,والمتطلبات العديدة للبيئة القانونية واالجتماعية والمهنية للعمل.

 عدم وضوح اإلعالن عن االستقطاب أو المدة القصيرة للتقدم له.

 المشكلة الرئيسة للجهود المكثفة لالستقطاب تكمن في زيادة التكاليف المالية لعملية التوظيف,
مرجعة لطلباتهم,
وذلك بسبب زيادة أعداد المتقدمين لشغل الوظائف ,وما يستلزمه ذلك من ا

وفرزها ,وامتحانهم واجراء المقابالت معهم.

الفرغ في أي وظيفة معينة ,ومن الذي سيقوم بتحديد
القرر بشأن كيفية ملء ا
 صعوبة اتخاذ ا
األفرد المطلوبين للوظيفة.
ا
مواصفات الوظيفة ,وتحديد مواصفات
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المبحث الثاني الميزة التنافسية.
تمهيد.

يحظى مفهوم الميزة التنافسية باهتمام كبيير فيي كيل مين مجيالي اإلدارة واقتصياديات األعميال,

فهي تمثل العنصر اإلستراتيجي الحرج الذي يقيدم فرصية جوهريية لكيي تحقيق المؤسسية ربحيية متواصيلة

بالمقارنة مع منافسيها ,وحسب بعض الكتاب فإن عملية اإلدارة اإلستراتيجية أصيبحت تعيرف عليى أنهيا

إدارة المي يزة التنافسييية ,وتعتبيير المي يزة التنافسييية جييوهر أداء المؤسسيية فييي السييوق التنافسييي ولكييي تكييون
المؤسسيية ناجحيية ومتفوقيية ,ال بييد أن تفهييم األسيياس الحقيقييي للمنافسيية ,ألن النجيياح فييي المسييتقبل سييوف
يعتمييد علييى قييدرة المنظمييات علييى إيجيياد نميياذج جديييدة للمييزة التنافسييية ,وألن المييزة التنافسييية مييع مييرور

الزمن تصبح ضرورة تنافسية وليست ميزة إذا ما أرادت المؤسسة البقاء واالستمرار.

وترتكز الميزة التنافسية لمعظيم منظميات األعميال عليى اإلنتياج الواسيع ,ومين ثيم تجمييع أحجيام

كبييرة ميين الموجييودات المالييية والمادييية ,وميين هنييا بييرزت المنظمييات ذات اإلمكانييات المالييية الكبييرة التييي
تعتمييدها فييي تحقيييق الم ازيييا التنافسييية واسييتدامتها واسييتخدامها عوائقييا لييدخول منافسييين جييدد إلييى القطيياع
الصييناعي الييذي تعمييل فيييه وفييي االتجيياه اآلخيير ,نجييد أن المنظمييات الصييغيرة بأحجامهييا وامكاناتهييا قلمييا
تستطيع تعبئة حجم كبير من الموارد المنظمية من أجل أن تدخل في سباق تنافسيي بعيد أن تيتمكن مين

تحقيق ميزة تنافسية تؤهلها للدخول في ذلك السيباق ميع المنظميات الكبييرة ,كميا أنهيا تكيون عياجزة حتميا
عن استخدام آليات دفاع مشابهة لتلك التي تستخدمها المنظمات الكبيرة (المعاضيدي.)58 :2006 ,

ويهييدف المبحييث الثيياني إلييى تنيياول مفهييوم المييزة التنافسييية وتعريفاتهييا ومصييادرها وأبعادهييا كمييا

يهييدف المبحييث لمحاوليية توضيييح العالقيية بييين اسييتقطاب الم يوارد البش يرية والمي يزة التنافسييية ميين خييالل
استعراض أحد المداخل في اإلدارة وهو مدخل الموارد كأساس لتحقيق الميزة التنافسية وقد تم تقسيم هيذا

المبحث إلى محيورين تتنياول الموضيوعات التاليية :مفهيوم المييزة التنافسيية ,واإلدارة اإلسيتراتيجية للميوارد

البشرية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية للبنك.

تعريف الميزة التنافسية:

تعرف الميزة التنافسية على أنها" :المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج

قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه لهم المنافسون ,ويؤكد تميزها واختالفها عن هؤالء المنافسين من
وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز ,حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي
تتفوق على ما يقدمه لهم المنافسون اآلخرون"( .السلمي.)8 :2001 ,

وتعرف أيضا على أنها "قدرة المؤسسة على صياغة وتطبيق اإلستراتيجيات التي تجعلها في

مركز أفضل بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة في نفس النشاط وتتحقق الميزة التنافسية من خالل
35

االستغالل األفضل لإلمكانات والموارد الفنية والمادية والمالية والتنظيمية والمعلوماتية ,باإلضافة إلى

القدرات والكفاءات وغيرها من اإلمكانات التي تتمتع بها المؤسسة والتي تمكنها من تصميم وتطبيق
إستراتيجياتها التنافسية ,ويرتبط تحقيق الميزة التنافسية ببعدين أساسيين هما القيمة المدركة لدى العميل
وقدرة المؤسسة على تحقيق التميز" (حيدر.)8 :2002 ,

كذلك تعرف الميزة التنافسية بأنها "قدرة المؤسسة على صياغة وتطبيق اإلستراتيجيات التي

تجعلها في مركز أفضل بالنسبة للمؤسسات األخرى والعاملة في نفس النشاط والتي تتحقق من خالل

االستغالل األفضل لإلمكانيات والموارد الفنية ,المادية ,التنظيمية ,باإلضافة إلى القدرات والكفاءات
والمعرفة وغيرها التي تتمتع بها المؤسسة والى تمكنها من تصميم وتطبيق إستراتيجيتها التنافسية"(أبو

بكر.)14 :2006 ,

ويعرف (مايكل بورتر) "أن الميزة التنافسية ال تختص بالدولة وانما بالمؤسسة ,فالميزة التنافسية

تنشأ أساسا من القيمة التي استطاعت مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار

أقل بالنسبة ألسعار المنافسين بمنافع متساوية وبتقديم منافع متفردة في المنتج تعوض بشكل واع
الزيادة السعرية المفروضة" (.)Porter, 1993: 48

كما تعرف الميزة التنافسية على أنها "مجال تتمتع فيه المؤسسة بقدرة أعلى من منافسيها في

استغالل الفرص الخارجية أو الحد من أثر التهديدات ,وتنبع الميزة التنافسية من قدرة المؤسسة على

استغالل مواردها المادية أو البشرية ,فقد تتعلق بالجودة أو التكنولوجيا أو القدرة على تخفيض التكلفة,
أو الكفاءة التسويقية أو االبتكار والتطوير أو وفرة الموارد المالية ,أو تميز الفكر اإلداري ,أو امتالك

موارد بشرية مؤهلة" (إدريس ,المرسي.)58 :2002 ,

ويتجسد مفهوم القدرة التنافسية في "مدى إمكانية المؤسسة في المحافظة على سمعتها وزيادة

حصتها السوقية في البيئة أو مجال النشاط الذي تنتمي إليه .كما ويرتبط المفهوم بفاعلية المؤسسة

والتي تحدد في ضوء قدرتها على إشباع احتياجات المتعاملين معها في عمالء ومستثمرين وفئات

المجتمع األخرى ,وببساطة شديدة فإن المؤسسة التي ال تنجح في إشباع احتياجات أو مقابلة توقعات
عمالئها أو العاملين بها أو المساهمين في ملكيتها ,سوف لن تكون قادرة على تحقيق ميزة تنافسية

على الشركات األخرى المنافسة لها ,تلك الميزة التنافسية يمكن أن تكون نسبية من حيث كونها تميز
المنظمة التي تتمتع بها بشكل نسبي عن غيرها من المنظمات وخالل فترة زمنية معينة ,كما يمكن أن

تكون ميزة مستمرة للمنظمة ,بحيث تميز المؤسسة في فترة زمنية أطول ال يستطيع خاللها أي من

المنافسين تقليد أو محاكاة تلك الميزة ,كما ال يمكنهم تكرار المنافع المترتبة عليها"(السالم,2009 ,
ص.)26

وتعرف الباحثة الميزة التنافسية على أنها" :على أنها الكيفية التي تستطيع بها البنك أن تميز بها نفسها
عن أقرانها ومنافسيها ويحقق لنفسها التفوق والتميز عليه".
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ومن خالل استعراض المفاهيم المرتبطة بالميزة التنافسية وتعريفات بعض الكتاب ترى الباحثة
بأن الميزة التنافسية تتمثل باآلتي:

 .1القدرة على التقدم عن اآلخرين بالسعر ,بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار
المنافسين بمنافع متساوية.

 .2تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية ,وتوجيهها للزبائن بشكل أفضل من المنافسين وأكثر
فعالية منهم ,أو تقديم منتجات وخدمات بمنافع منفردة تعوض بشكل واعي الزيادة السعرية

المفروضة.

 .3القدرة على السيطرة واالستم اررية بنفس الموقع من السوق.

 .4التمايز بالموارد من خالل مجموعة المهارات والتكنولوجيات والموارد والقدرات التي تستطيع اإلدارة
تنسيقها واستثمارها ,لخلق قيم ومنافع للعمالء أعلى مما يحققه المنافسون ,والسرعة في التجديد

بحيث يصعب تقليدها ,وتأكيد حالة من التمييز واالختالف فيما بين المؤسسة ومنافسيها.

 .5قدرة أعلى من المنافسين في استغالل الفرص الخارجية أو الحد من أثر التهديدات.

عناصر الميزة التنافسية:

يعتمد تحقيق الميزة التنافسية على مدى توافر العديد من العناصر وعلى طبيعة التفاعل

والتكامل بينها ,ومن أبرز عناصر الميزة التنافسية ما يلي(الربابعة:)8 :2006 ,

 الموارد الطبيعية :على الرغم من أهمية توافر الموارد الطبيعية لتحقيق ميزة تنافسية للدولة أو
للمؤسسة ,إال أن توافرها لم يعد مصد ار أساسيا لتحقيق هذه الميزة ,وذلك نتيجة للعديد من
التغيرات العالمية والمحلية التي حدثت في اآلونة األخيرة ,حيث إن عدم توافر هذه الموارد لم

يعد حائال دون تحقيقها لميزة تنافسية كما هو الحال في اليابان ,في حين أن هناك دوال أخرى
امتلكت هذه الموارد ولم تستطع تحقيق ميزة تنافسية ,وبالتالي فإن توفر الموارد لم يعد يترأس

أولويات المعادلة التنافسية.

 رأس المال :لقد كان توافر رأس المال في الدولة قاد ار على تحقيق ميزة تنافسية عالية ,لكن
االقتصاد العالمي الجديد العابر للحدود ,والذي يتيح إمكانية نقل رؤوس األموال من بلد آلخر
وعدم ربطها بحدود جغرافية وسياسية معينة عبر الشركات متعددة الجنسيات واستثمارها في

الدول النامية ,أدى إلى تراجع أهمية توافر رأس المال للدولة أو للمؤسسة في تحقيق ميزة
تنافسية لها.

 التكنولوجيا :يلعب العنصر التكنولوجي دو ار مهما في تحسين الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق الميزة
التنافسية عبر عمليات خلق واستيعاب المعرفة ,وكذلك ابتكار وتطبيق تكنولوجيا جديدة في
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أداء األعمال .ولكن االستفادة من هذا العنصر لم تعد مقتصرة على دول بعينها ,حيث

تستطيع الكثير من الدول الحصول على التكنولوجيا.

 الموارد البشرية :تمثل الموارد البشرية ذات التعليم المتميز والمهارة العالية بعدا استراتيجيا هاما
في تحقيق الميزة التنافسية ,إذ تعتبر من أهم المصادر غير الملموسة ولها دور كبير في خلق

وتطبيق التكنولوجيا ,فضال عن كونها عنص ار غير قابل للمحاكاة أو التقليد بشكل سريع وسهل

من قبل المنافسين (الربابعة.)9 :2006 ,

خصائص الميزة التنافسية:

خصائص وصفات الميزة التنافسية على النحو التالي(شراب:)34 :2011 ,
 أنها نسبية ,أي تتحقق بالمقارنة وليست مطلقة.

 أنها تؤدي إلى تحقيق التفوق واألفضلية على المنافسين.
 أنها تنبع من داخل المؤسسة وتحقق قيمة لها.

 تنعكس في كفاءة أداء المؤسسة ألنشطتها أو في قيمة ما يقدم للمشترين أو كالهما.

 تؤدي للتأثير في المشترين وادراكهم لألفضلية فيما تقدم المؤسسة وتحفزهم للشراء منها.
 تتحقق لمدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وتجديدها.

المرتكزات األساسية للميزة التنافسية:

ترتكز التنافسية على سبعة عناصر أساسية ,تتمثل في (بوشناف:)48 :2000 ,
 تحقيق رضا كافة األطراف المعنية ,من خالل تقديم منتجات وخدمات متميزة مقارنة بالمنافسين.
 تحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية للعميل ,ومن ثم تلبيتها بطريقة أفضل من المنافسين.

 السرعة في اقتناص فرصة تحقيق مزايا تنافسية جديدة ,وذلك قبل أن يسبقها إليها المنافسون.
 استخدام سلسلة من التكتيكات والطرق لتوفير ميزة تنافسية مؤقتة مما يغير في قواعد لعبة
المنافسة.

 اإلعالن عن األفعال اإلستراتيجية المرغوب اتخاذها مما يسمح بتعطيل ردود أفعال المنافسين.

 تنظيم خطوات متتابعة ومتناسقة للتطور االستراتيجي مما يسمح بتوفير فرص تسويقية جديدة أكبر.

38

مصادر الميزة التنافسية:

حدد ( شراب )2011 ,مصادر الميزة التنافسية باآلتي( :شراب)35 :2011 ,
 المصادر الداخلية :المرتبطة بموارد المؤسسة الملموسة وغير الملموسة مثل العوامل األساسية
لإلنتاج ,الطاقة والموارد األولية ,قنوات التوزيع ,الموجودات ....وغيرها .كذلك قد تتأتى الميزة

التنافسية من النظم اإلدارية المستخدمة والمطورة ,أساليب التنظيم اإلداري ,طرق التحفيز,
مردودات البحث والتطوير واإلبداع ,المعرفة.

 المصادر الخارجية :وهي كثيرة ومتعددة وتتشكل من خالل متغيرات البيئة الخارجية وتغيرها مما
يؤدي إلى خلق فرص وميزات يمكن أن تستغلها المؤسسة وتستفيد منها ,كظروف العرض والطلب

على المواد األولية ,المالية ,الموارد البشرية المؤهلة وغيرها.

 يمكن للمؤسسة أن تبني ميزة تنافسية من خالل خياراتها اإلستراتيجية الخاصة بالتكامل األفقي
والعمودي والتنويع والتحالفات اإلستراتيجية والعالقة مع اآلخرين.

فإن مصادر الميزة التنافسية تتكون من( :عثمان.)46-45 :2003 ,

 .1الملكية :وتتضمن قدرة المؤسسة على شراء الموجودات التي تساهم في خدمة مستهلكين
بطريقة أفضل من المنافسين ,ويترتب على ذلك تمتع المؤسسة بمركز قوي في السوق,
حصولها على موارد فريدة من نوعها ,وتمتعها بسمعة جيدة عن أدائها.

 .2الوصول للموارد :ويتضمن هذا المصدر تمتع المؤسسة بميزة تنافسية ألن لها القدرة على
الوصول إلى سوق الموارد والسلع بطريقة أكفأ من المنافسين ,ويتطلب هذا تمتع المؤسسة
بالمهارة ,المعرفة ,الخبرة ,والقوة والسلطة في البيئة الموجودة فيها ,ويتطلب ذلك أيضا وجود

عالقات خارجية للمنظمة مع كل الموردين ,قنوات التوزيع ,الشركاء ,والسلطات الحكومية.

 .3الكفاءة :وتنسب الكفاءة إلى المعرفة والقدرات التي تتمتع بها مؤسسة األعمال والتي تساعدها
على القيام بأنشطتها بطريقة أكثر كفاءة من المنافسين.

ولغرض استغالل المصادر آنفة الذكر ال بد من اإلشارة إلى وجود طريقتين للقيام بذلك ,وتتضمن

الطريقة األولى تعزيز قدرة الشركة في استغالل تلك المصادر وذلك لخلق قيمة أو منفعة للمستهلك

بطريقة أفضل من المنافسين وتدعى هذه الطريقة بالتوجه نحو اإلبداع ,أما الطريقة الثانية فتتضمن

محاولة تضييق المجال أمام المنافسين في استغالل مصادر الميزة التنافسية ,وذلك لمنعهم من
تحقيق أي منفعة أو قيمة تذكر للمستهلك بالمقارنة مع القيمة المتحققة له من المؤسسة  ,وتدعى

هذه الطريقة التوجه نحو االستغالل قبل اآلخرين.
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أساليب تحقيق الميزة التنافسية:

الكفاءة المتفوقة:

المؤسسة ما هي إال نظام لتحويل المدخالت إلى مخرجات لذلك نجد أن أبسط قياس للكفاءة يتمثل في

مقدار المدخالت المطلوبة إلنتاج مخرجات معينة ,وكلما ارتفع معدل كفاءة عمليات المؤسسة قلت

المدخالت المطلوبة إلنتاج مخرجات معينة ,ومن ثم تقل تكلفة الهيكل اإلنتاجي للمنظمة (جونز,
.)201 :2001

فاإلنتاجية العالية تقود إلى تحقيق كفاءة متفوقة ,كما أن االستراتيجية التنافسية والهيكل التنظيمي

المناسب ونظم الرقابة ونظم المعلومات والسياسات التي تتبعها المؤسسة كلها تساعد في تحقيق كفاءة
عالية مقارنة بالمنافسين (الشيخ وبدر.)151 :2004 ,

الجودة المتفوقة:

إن تحقيق المؤسسة لمستويات عالية من الجودة في منتجاتها وخدماتها سيزيد من قيمة هذه المنتجات
والخدمات بالنسبة لعمالئها ,وسيمكنها من فرض سعر أعلى لمنتجاتها مما يؤدي لتحقيق ميزة تنافسية

للمؤسسة ,بل ويمكنها من البقاء واالستمرار (جونز.)201 :2001 ,

وتتوفر للخدمة خصائص يمكن للعميل مالحظتها ,ومن ثم تكون موضعا لتقييمه وذلك مثل المهارات

البشرية في أداء الخدمة والمها ارت السلوكية في التعامل (االنصات ,والتحدث ,واالقناع ,والتأثير)

والتصميم لجو مادي مؤثر نفسيا (الجو المحيط بالخدمة) مثل تصميم المبنى وقاعة التعامل أو الخدمة
وتجهيزاتها مثل :األثاث ,والديكور ,واإلضاءة ,والتهوية ,واأللوان ,والكتيبات ,والمجالت ,وأحيانا

الموسيقى الخفيفة ,أضف إلى ذلك الخصائص النوعية المتعلقة بسهولة نيل العميل للخدمة والود
واالحترام والبشاشة والتلطف والمصداقية واالتصال الفعال في تقديم الخدمة (مصطفى.)19 :1999 ,

اإلبداع المتفوق:

ويشير إلى كل تقدم يط أر على منتجات أو خدمات المؤسسة وهياكلها وأساليبها اإلدارية واستراتيجياتها,
بمعنى أنه يتحقق من خالل تقديم منتج جديد أو العمل بأسلوب جديد مختلف عن المنافسين ويعتبر

التجديد أحد األسس البنائية للميزة التنافسية الذي يسمح لمؤسسة أن تتميز ,وبالتالي تفرض أسعا ار

عالية أو تخفض تكاليف إنتاجها (جونز.)202 :2001 ,

االستجابة المتفوقة لحاجات الزبون:

تستطيع المؤسسة أن تحقق ميزة تنافسية من خالل قدرتها على تقديم وانتاج سلع وخدمات تشبع
احتياجات عمالئها بشكل أفضل من منافسيها ,وبالتالي سيصبح هناك مواءمة ما بين هذه السلع
والخدمات مع المطالب الفردية أو الجماعية ويمكن اعتبار الجودة والتجديد جوانب مكملة لالستجابة

لحاجات الزبون (جونز.)202 :2001 ,
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إن تحقيق االستجابة المتفوقة للزبائن تتطلب حساسية عالية ومعرفة دقيقة بالزبائن أوال ,ثم التركيز على

االحتياجات التي يمكن إدراكها بهدف تحقيق مستوى جودة معين يصعب تحقيقه من قبل المنافسين,

واالهتمام بالتنويع في تشكيله المنتجات والخدمات التي تتكيف واحتياجات الزبائن ,والسرعة في تصميم

المنتجات أو الخدمات التي تلبي تطور احتياجات وأذواق الزبائن المتغيرة ,واال أصبح المنتج الذي

تقدمه المؤسسة راكدا وغير مطلوب من العمالء (الشيخ وبدر.)152 :2004 ,

درجة استدامة المزايا التنافسية:

البد من توافر خاصيتين رئيسيتين لكي تصبح القدرات المميزة للمنشأة بمثابة ميزة مستدامة ,الخاصية

األولى هي االستم اررية ( ,)Durabilityوالخاصية الثانية هي القابلية للتقليد ( )Imitabilityوتشير
االستم اررية إلى "معدل إهالك أو استنزاف موارد المنشأة أو قدراتها المميزة" ,وقد يترتب على

التكنولوجيا المتطورة إنتهاء القدرة المميزة لمنشأة ما ,أما قابلية الكثير من الشركات إلى الهندسة

العكسية ( )Reverse Engineeringالتي تقوم على تحليل المنتج المنافس بغرض التعرف على

مكوناته ,أو استقطاب العاملين بالشركات المنافسة ,أو االستيالء على براءات االختراع ويسهل تقليد
القدرات الجوهرية عندما تتسم بالشفافية وامكانية النقل والتقليد (:)2 ,1999 ,McGee & Love

 الشفافية :وهي تشير إلى سرعة تفهم العالقات بين الموارد والقدرات المساندة إلستراتيجية
المنشأة الناجحة ,فمثال تتفوق شركة جيليت لمستلزمات الحالقة من خالل اعتمادها على
البحوث والتطوير في مجال تصميم شفرات وماكينات الحالقة ,ويصعب محاكاة هذه التقنية

من قبل المنافسين.

 إمكانية النقل :تشير إلى "قدرة المنافسين في جمع الموارد والقدرات الالزمة لمساندة التحدي
التنافسي" ,مثال من الصعب محاكاة الظروف البيئية والمناخية الالزمة لزراعة الشاي السائدة
في الهند وسيالن.

 إمكانية التقليد :وهي "قدرة المنافسين على استخدام الموارد والقدرات المقلدة لمحاكاة نجاح
المنافسين" ,البد من االعتراف بأن النجاح يعكس توليفة معينة من الموارد والقدرات الملموسة
وغير الملموسة التي كثي ار ما يتعذر تقليدها ومضاهاتها من قبل المنافسين ( & McGee

\

.)2 :1999 ,Love

أبعاد تحقيق الميزة التنافسية

يرتبط تحقيق الميزة التنافسية ببعدين أساسيين هما:

البعد األول :القيمة المدركة لدى العميل:

بمعنى قيام المنظمات باستغالل اإلمكانيات المختلفة في تحسين القيمة التي يدركها العميل للسلع

والخدمات التي تقدمها تلك المنظمات ,مما يساهم في بناء الميزة التنافسية لها ,حيث يتضمن مفهوم
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القيمة باإلضافة إلى السعر والجودة ,مدى االقتناع بالمنتج أو الخدمة وخدمات ما بعد البيع وتؤدي

إدارة رأس المال الفكري دو ار هاما في تدعيم مفهوم القيمة لدى العميل الذي يعد من الدعائم األساسية
لتحقيق الميزة التنافسية من خالل التركيز على مكوناتها ,والذي يتمثل في رأس مال العالقات (أبو

بكر.)15 :2006 ,

البعد الثاني :التميز:
يمكن تحقيق الميزة التنافسية أيضا من خالل عرض سلعة أو خدمة ال يستطيع المنافسون تقليدها أو

عمل نسخة منها ,وهناك عدة مصادر للوصول إلى التميز ,من أهمها الموارد المالية والموارد المادية
والموارد البشرية واإلمكانيات التنظيمية (حمدي.)121 :2005 ,

معوقات الميزة التنافسية:

ومن بين المعوقات التي تضعف من دور التنافسية.)D'AVENI Richard, 263( :
 ضعف الهياكل التنظيمية في المجتمع.

 انخفاض مستوى المورد البشري وتخلف االتصاالت اإلدارية.
 غياب قاعدة البيانات ومنظومة المعلومات اإلدارية
 غياب حرية المديرين والمسيرين

 غياب روح الفريق وحلقات الجودة
 تدهور المنا التنظيمي والسلوك التنظيمي الفعال
 غياب األداء األفضل في العمليات

 الفشل في قياس الفرص والتعرف على التهديدات البيئية.

معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية.

إن جودة الميزة التنافسية تتحدد من خالل ثالثة عوامل رئيسية ,متمثلة في( :المقادمة.)36 :2013 ,

 -1مصدر الميزة :وتنقسم الميزة التنافسية وفق هذا المعيار إلى نوعين رئيسين:

 مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة ,مثل :التكلفة األقل لكل من اليد العاملة والمواد األولية ,إذ
يسهل تقليدها ومحاكاتها نسبيا من قبل المؤسسات المنافسة.

 مزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة مثل التكنولوجيا ,تمييز المنتج والتفرد في تقديمه ,السمعة
الطيبة والعالمة التجارية القوية ,العالقات الوطيدة مع العمالء وحصيلة من المعرفة

المتخصصة.
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 -2عدد مصادر الميزة التي تمتلكها المؤسسة:
فاعتماد المؤسسة على ميزة تنافسية واحدة فقط يؤدي إلى سهولة محاكاتها أو التغلب عليها

من قبل المنافسين ,كاعتمادها مثال على التكلفة المنخفضة للمواد األولية ,في حين يصعب تقليد الميزة
عند تعدد مصادرها.

 -3درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميزة:
إذ يجب أن تسعى المؤسسات إلى توفير مزايا جديدة وبشكل أسرع ,وذلك قبل قيام المنافسين

بمحاكاة الميزة الحالية لها ,وعليها أن توفر مزايا تنافسية جديدة من مرتبة مرتفعة.

 -4تنمية وتطوير الميزة التنافسية للمؤسسة:

تقوم المؤسسات بتنمية وتطوير مزايا تنافسية جديدة من خالل إدراك أو اكتشاف سبل جديدة

وأفضل للمنافسة ,وذلك بواسطة ابتكار تحسينات وتطورات مستمرة في التكنولوجيا في المنتج ,في
أساليب التسويق ,وفي أساليب العمليات اإلنتاجية ,والتي ال تتم إال باستخدام البحث والتطوير وتنمية
القدرات اإلبداعية ومهارات األفراد ,ومن أهم الدوافع التي تؤدي إلى التجديد في الميزة ظهور
تكنولوجيات جديدة ساهمت في توفير فرص جديدة في عدة مجاالت وظهور حاجات جديدة للمستهلك

أو تغيير حاجاته األولية ,والتي تؤدي إلى حتمية تعديل الميزة التنافسية الحالية أو تنمية ميزة تنافسية

جديدة (خليل.)87 :1998 ,

ويتوقف بناء وتعزيز الميزات التنافسية للمؤسسة على تحسين جودة الموارد المستخدمة في

تحقيق المنتج ,وتعظيم عائدها وتطوير وتفعيل العمليات من خالل استعمال األساليب اإلدارية الحديثة

كإعادة الهندسة ,وادارة الجودة الشاملة ,وكذلك التحسين المستمر في األداء ,وضرورة ابتكار وتطوير
ميزات تنافسية جديدة وتوظيفها بطريقة فعالة لهدف التصدي لقدرة محاكاة المنافسين لميزتها التنافسية

الحالية (المقادمة.)36 :2013 ,

اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة.

تتأثر المنظمات بالتغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية المحيطة بها ,ومن هذه التغيرات:

النقص في رأس المال الالزم للتمويل ,التغير في الخصائص الديموغرافية للقوى العاملة .وترتب على
هذه النتائج زيادة المنافسة بين المنظمات وزيادة مستويات األداء بالمنظمات ,وزيادة االهتمام بالبقاء

واالستمرار في السوق ( )Coddington, -al.,et, 1985: 155

كما ترتب على زيادة المنافسة في تلك البيئة تصفية الكثير من المشروعات ,تجميد خطط

القوى العاملة بها ,وخفض القوى العاملة ,والتغير في الهيكل التنظيمي وزيادة التعلم التنظيمي,
وانخفاض عدد المستويات اإلدارية وزيادة نطاق اإلشراف بها.
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ولكي تواجه المنظمات هذه التغيرات والنتائج المترتبة عليها ,فإن عليها تقديم السلع والخدمات

بأسعار منخفضة عن المنافسين وبجودة مرتفعة)Wilson, 1986:77( .

وكذلك تطبيق مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية في كافة مجاالت العمل بالمؤسسة ,ومن هذه

المجاالت إدارة الموارد البشرية والنظم الفرعية المكونة لها ,مثل :االستقطاب واالختيار ,التدريب
والتطوير ,تقييم األداء ,التعويضات والمكافضت ( Schuler and Jackson, 1982, Tichy et.-al,

.)1987: 39

كما واهتم الباحثون في مجال اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ببحث ودراسة أثر السياسات

والممارسات المتعلقة بالموارد البشرية على أداء المؤسسة)Wright, et.-al, 2001: 45( .

واقترحت هذه الدراسات أن سياسات وممارسات الموارد البشرية يمكن أن تؤدي إلى زيادة أداء المؤسسة

وزيادة الميزة التنافسية بها ,وذلك ألن سياسات الموارد البشرية تعتبر متميزة وفريدة ومختلفة من مؤسسة

ألخرى ,كما أنه من الصعب تقليدها و محاكاتها (Lado, Wilson 1994, Wright, et.-al., .
)2001, Callins and Clark 2003

الميزة التنافسية إلدارة الموارد البشرية:

عرفت ) (Kotler 2000الميزة التنافسية بأنها "مقدرة المؤسسة على أداء أعمالها بالشكل الذي

يصعب على منافسيها تقليده".

ويمكن للمؤسسة تحقيق الميزة التنافسية بواسطة تنفيذها لوظائف تعمل على خلق قيمة Creation-

 Valueفي مجاالت تخفيض التكاليف مقارنة بمنافسيها ,أو العمل على أدائها بأساليب تقود إلى
التميز .وتخفيض التكلفة ,وتحقيق التميز عن اآلخرين ويمكن أن يتحقق من خالل الوسائل اآلتية:

أ .الكفاءة المتفوقة :تتعلق بتكاليف المدخالت الالزمة إلنتاج مخرجات معينة ,فاإلنتاجية
العالية تقود إلى تحقيق كفاءة متفوقة ,كما أن اإلستراتيجية المناسبة ,الهيكل التنظيمي

المناسب ,نظم الرقابة التي تتبعها المؤسسة كلها تساعد على تحقيق كفاءة عالية مقارنة
بالمنافسين.

ب .الجودة المتفوقة :تقاس الجودة من خالل ما تحققه المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة
من قبول لدى العمالء ,ومستوى أداء هذه المنتجات ,والجودة العالية من شأنها أن تساعد على
تكوين اسم تجاري ذا سمعة جيدة ,وتقلل الجهد والوقت الذي يستغرق في إصالح العيوب في

المنتج.

ج .اإلبداع المتفوق :يتحقق من خالل تقديم منتج جديد أو العمل بأسلوب جديد مختلف عن
المنافسين.
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د .االستجابة المتفوقة لدى العمالء :يتطلب ذلك حساسية عالية ومعرفة دقيقة باحتياجات
العمالء أوال ,ثم التركيز على هذه االحتياجات التي يمكن إدراكها لتحقيق مستوى جودة
معين يصعب على المنافسين تحقيقه( .الشيخ)87 :2004 ,

والميزة التنافسية والتي تعني مدى وجود قدرات وامكانيات لدى المؤسسة لتقديم أفضل السلع والخدمات
عن المنظمات المنافسة يمكن تحقيقها من خالل مساعدة إدارة الموارد البشرية لمؤسسة على أداء ذلك

بشكل أكثر من المنافسين)Brackbank, 1999) .

يمكن التمييز بين مستويين من مستويات ممارسة أنشطة إدارة الموارد البشرية هما :المستوى التشغيلي,

والمستوى االستراتيجي ,وتشير األنشطة التشغيلية للموارد البشرية إلى األنشطة الروتينية اليومية التي

تمارسها إدارة الموارد البشرية .أما األنشطة اإلستراتيجية فهي أكثر تعقيدا وتتصف بعدة صفات

منها:

 -1طويلة األجل :وهي األنشطة التي يتم ممارستها في األجل الطويل الذي يمتد لعدة سنوات.
 -2الشمولية :وهي تشمل عدة أنشطة داخل إدارة الموارد البشرية.

 -3مخططة :وتعني وجود خطة واضحة ومحددة ألنشطة إدارة الموارد البشرية.
 -4التكامل :أي مدى تكامل هذه األنشطة مع األنشطة األخرى في المؤسسة.

 -5ذات قيمة مضافة مرتفعة :وهي أنشطة هامة لنجاح المؤسسة وتحقيقها ألهدافها.
وفي السنوات األخيرة ظهر مفهوم المبادر وتم استخدامه في مجال إدارة الموارد البشرية ليحل محل

مفهوم رد الفعل(.)Wilson, 1986:79

وبدمج هذين البعدين (التشغيلي واالستراتيجي – المبادر ورد الفعل) وهو ينتج إطار ينظم أنشطة إدارة

الموارد البشرية في المؤسسة كما يوضحه الشكل التالي:
جدول رقم ( )2يوضح أبعاد الميزة التنافسية ألنشطة الموارد البشرية

اإلستراتيجي

رد الفعل

المبادر

تنفيذ اإلستراتيجية

تنفيذ البدائل اإلستراتيجية

التشغيلي

تنفيذ وظائف

تحسين وظائف الموارد البشرية

الموارد البشرية
Source: Brockbank, W., ifHR were Really Strategically Proactive: Present and Future Directions in HR's
Contribution to Competitive Advantage, Human Resource Management, (Vol. 38, No. 4, 1999), P. 339.

من الشكل السابق يتضح أن هناك أربع خاليا هي:

 -1رد الفعل التشغيلي :وفي هذه الخلية فإن إدارة الموارد البشرية تهتم بتنفيذ الوظائف المختلفة إلدارة
الموارد البشرية ,مثل :إدارة المنافع والتعويضات ,األجور والحوافز ,تعيين العاملين ,تدريب وتطوير
العاملين.
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 -2المبادر التشغيلي :وفي هذه الخلية ,فإن إدارة الموارد البشرية تعمل على تحسين تصميم وتنفيذ
وظائف الموارد البشرية ,وذلك من خالل اإلجابة على سؤال رئيسي مؤداه :كيف يمكن تحسين
أنشطة الموارد البشرية من حيث الكم والجودة قبل حدوث مشاكل بها ,وهذه األنشطة تشمل :إعادة

هندسة الموارد البشرية ,تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في األنشطة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية,
التأكد من وجود الروح المعنوية اإليجابية لدى العاملين بالمنظمة.

 -3رد الفعل االستراتيجي :وتهتم هذه الخلية بتنفيذ إستراتيجية النشاط والتي يفترض أنه تم تصميمها
بشكل فعال ,ومن هذه اإلستراتيجيات :النمو ,تقديم منتجات جديدة ,االبتكار ,خفض وقت اإلنتاج,
الدخول في أسواق جديدة .ويمكن إلدارة الموارد البشرية أن تساعد في تنفيذ هذه اإلستراتيجيات من

خالل تحديد وتطوير المعرفة الفنية لدى العاملين وزيادة المهارة لديهم ,خلق وايجاد وتكوين ثقافة
المؤسسة التي تتفق مع متطلبات إستراتيجية النشاط ,إدارة التغيير وتسهيل تنفيذه.

 -4المبادر االستراتيجي :تهتم إدارة الموارد البشرية في هذه الحالة بخلق وايجاد البدائل اإلستراتيجية,
مثل خلق ثقافة اإلبداع واالبتكار ,تحديد إمكانية اندماج وانضمام المؤسسة مع منظمات أخرى,

وكذلك خلق وايجاد اإلمكانيات والقدرات الداخلية للمؤسسة التي تدعم تسويق المنتجات ورأس المال
الالزم لذلك (.)Brockbank, 1999 :339

العالقة بين إدارة الموارد البشرية واستراتيجية النشاط:

في معظم المنظمات ,فإن إدارة الموارد البشرية ترتبط بعملية تخطيط وتنفيذ استراتيجية النشاط,

كما أن إدارة الموارد البشرية يجب أال تتم بمعزل عن إدارة المؤسسة ككل من خالل مدخل استراتيجي
إجمالي.

بافتراض أن العنصر البشري من العناصر الضرورية في تكوين وتنفيذ الق اررات األساسية

بالمؤسسة  ,لذلك فإن المؤسسة عليها أن تنفذ استراتيجيتها إلدارة هذا المورد وربطه باالستراتيجية الكلية
للمنظمة.

إدارة الموارد البشرية ترتبط مع استراتيجية النشاط من خالل أربعة روابط هي:

 .1اإلداري واالهتمام األساسي ينصب على المنتج ,السوق ,العمال التنفيذيين ,ويتم الحصول على
أفضل األفراد عندما نحتاج إليهم ,وهذه هي مهمة إدارة الموارد البشرية.

 .2أحادي االتجاه بمجرد أن يتم وضع استراتيجية النشاط ,فإننا نتأكد أن الموارد البشرية قد فهمت
واستوعبت حاجات وأهداف المؤسسة كما أن المؤسسة تقوم بحث األفراد على االستجابة لهذه

الحاجات من خالل برامج إدارة الموارد البشرية المناسبة(.)Wilson, 1986:82
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 .3ثنائي االتجاه وفي هذه الحالة يوجد ارتباط بين إدارة الموارد البشرية واستراتيجية النشاط ,ولذلك يتم
تصميم وتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية ,والتي تشمل االستقطاب ,تدريب وتنمية العاملين ,تقييم

األداء.

 .4التكامل .في هذه الحالة فإنه يتم تنفيذ األنشطة المتعلقة باإلنتاج والتسويق ,الموارد البشرية بشكل
متكامل وذلك كما يوضحه الشكل التالي:
جدول رقم ( :)3يوضح نتائج ممارسة الموارد البشرية على كل من إستراتيجية النشاط والميزة التنافسية للمؤسسة
نتائج أثر ممارسة
الموارد البشرية على

عدم وجود ارتباط

تدعيم جزئي

إستراتيجية النشاط
نتائج أثر ممارسة
الموارد

البشرية على تحقيق
ميزة تنافسية

ممارسة الموارد البشرية
تخفض

درجة مرتفعة من
التدعيم

تدعيم ثابت ومستقر

أثر محدود لممارسة

تحسن ممارسة الموارد

تعظم ممارسة الموارد

الموارد البشرية على

البشرية من الميزة

البشرية من الميزة

الميزة التنافسية

التنافسية

التنافسية

للمؤسسة
Source: Fattler, M., Achieving Competitive Advantage Through Strategic Human
Resource Management, Hospital & Health Services Administration, (Vol. 35, No. 3, Fall
1990), P. 351

من الشكل السابق يتضح ما يلي:

 .1في ظل المدخل اإلداري فإنه ال توجد عالقة بين إستراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية النشاط,
وعلى ذلك فإنه النتيجة المتوقعة هي فقد المؤسسة للميزة التنافسية للمنظمات األخرى.

 .2في ظل العالقة أحادية االتجاه ,فإن إستراتيجية الموارد البشرية تدعم جزئيا الميزة التنافسية
للمؤسسة.

 .3في حالة العالقة ثنائية االتجاه فإن الوضع أفضل من الحالة السابقة ,ولكننا لم نصل بعد إلى
الوضع األفضل واألمثل.

 .4المدخل التكاملي ,وفيه يحدث تكامل بين إستراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية النشاط ومرحلة
التكامل هذه مرغوبة ,ألنها تسمح لكل الموارد سواء البشرية ,المالية ,التكنولوجية في المساهمة في
وضع األهداف وتقدير اإلمكانيات الالزمة لتنفيذها ,كما أن اإلدارة العليا تدعم إستراتيجية الموارد

البشرية من خالل المشاركة في حل المشاكل المتعلقة بها وتوفير اإلمكانيات والموارد الالزمة

لتنفيذها ,ونتيجة لذلك فإن تدعيم إستراتيجية الموارد البشرية يؤدي إلى تدعيم إستراتيجية النشاط.
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مراحل الحص ول على ميزة تنافسية للمنظمة من خالل اإلدارة اإلستراتيجية للموارد
البشرية:

للحصول على ميزة تنافسية للمنظمة من خالل اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ,فإن هناك عدة

مراحل يوضحها الشكل التالي:
تحليل البيئة الخارجية لتحديد الفرص
والتهديدات
تحليل البيئة الداخلية للمنظمة لتحديد نقاط
القوة والضعف
تحديد رسالة المنظمة

مساهمة وظائف التمويل
والتسويق والوظائف األخرى
بالمنظمة في تقييم استراتيجيات
النشاط من حيث :مدى جدواها،
مزاياها وعيوبها

تصميم استراتيجيات النشاط مثل:
 التنوع قيادة الجودة الفنية قيادة الجودة الوظيفية قيادة التكلفة -التركيز على قطاع سوقي محدد

الموارد البشرية المطلوبة من
حيث العدد والمهارات

الفجوة

تطوير خطط محددة لسد الفجوة بين
المطلوب والمعروض

تصميم استراتيجية الموارد البشرية

التصرفات الالزمة لسد الفجوة بين
المطلوب والمعروض والمتمثلة في
السياسات المتعلقة بالموارد البشرية
لتنفيذ إستراتيجية الموارد البشرية
وتدعيم إستراتيجية النشاط.

تنفيذ إستراتيجية الموارد البشرية:
 تخطيط الموارد البشرية تخطيط المسار الوظيفي االستقطاب -االختيار التدريب -تقييم األداء التعويض والمكافآت -عالقات العمل

مساهمة الموارد البشرية
في تقييم استراتيجية النشاط
من حيث :مدى جدواها،
مزاياها وعيوبها

الموارد البشرية المعروضة
من حيث العدد والمهارات

المخرجات:
 عاملين على درجة عالية من الكفاءة الفعالية التنظيمية -ميزة تنافسية

Source: Fattler, M. Op.-Cit., P. 355.
شكل ( )3يوضح مراحل الحصول على ميزة تنافسية للمنظمة من خالل ادارة الموارد البشرية
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من الشكل السابق يتضح أن مراحل الحصول على ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل اإلدارة

اإلستراتيجية للموارد البشرية هي:

 -1تصميم إستراتيجية النشاط :وذلك من خالل تحليل البيئة الخارجية للمنظمة وما بها من فرص
يمكن استغاللها وتهديدات يجب تجنبها  ,وكذلك البيئة الداخلية للمؤسسة وما بها من نقاط قوة يمكن

استخدمها الستغالل الفرص الموجودة بالبيئة الخارجية أو مواجهة التهديدات  ,كذلك نقاط الضعف
يجب تحسينها وتقويتها إذا توافرت لدى المؤسسة الموارد واإلمكانيات الالزمة  ,ومن نقاط القوة

والضعف الموجودة بالمنظمة منها ما يتعلق بالموارد البشرية بالمؤسسة.

 -2تقدير إستراتيجيات النشاط المرغوبة :والممكن تنفيذها في ضوء مساهمة الموارد البشرية :فكل
إستراتيجية للنشاط يتم تقديرها ومراجعتها وتقييمها من وجهة نظر الموارد البشرية  ,النواحي المالية ,
التسويق  ,المجاالت الوظيفية األخرى بالمنظمة .كما أن مديري الموارد البشرية يقومون بتحليل الفجوة
بين المطلوب من العاملين والمعروض منهم ,وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف والقيود المتعلقة بالموارد

البشرية بالمؤسسة قبل توفير البيانات الالزمة لعملية تصميم اإلستراتيجية.

ومن إستراتيجيات النشاط المتاحة والممكن تنفيذها :إستراتيجية التنوع ,إستراتيجية قيادة الجودة الفنية,

إستراتيجية قيادة الجودة الوظيفية ,إستراتيجية قيادة التكلفة واستراتيجية التركيز على قطاع سوقي محدد.

 -3تحديد فجوة الموارد البشرية (في حالة وجودها) في حالة تنفيذ اإلستراتيجية :ويتم تحديدها في ضوء
مقارنة المطلوب من الموارد البشرية من حيث العدد والمؤهالت والمعروض منها( :العدد والمؤهالت).

 -4تصميم إستراتيجية الموارد البشرية من خالل تصميم سياسات إدارة الموارد البشرية التي تدعم
إستراتيجية النشاط وذلك في ضوء العالقة التكاملية بين إستراتيجية النشاط واستراتيجية الموارد البشرية
والذي ينتج عنه مخرجات فردية وتنظيمية فعالة منها تحسين الميزة التنافسية للمؤسسة(1999 :341

.)Brockbank,
التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية وكيفية مواجهتها( :المقادمة.)41 :2013 ,

نتيجة للتغيرات التي حدثت في البيئة الخارجية للمؤسسة ظهرت مجموعة من التحديات التي تواجه

إدارة المؤسسة بصفة عامة وادارة الموارد البشرية بصفة خاصة وتتمثل هذه التحديات فيما يلي:
 .1التحول من عصر التصنيع إلى عصر المعلومات.

 .2التحول من األسواق المحدودة إلى األسواق العالمية.
 .3التحول من البيئة المستقرة إلى البيئة المتغيرة.
 .4التحول من األمر إلى التوجيه.

 .5التحول من العمل الجسماني والبدني إلى العمل الذهني والعقلي.
 .6التحول من األداء الفردي إلى األداء الجماعي في شكل فرق عمل.
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 .7التحول من التخصص في العمل إلى التنوع في المهارات.

 .8التحول من التركيز على السلع والخدمات إلى التوجه بالمستهلك.
 .9التحول من اتباع األوامر إلى المبادرة والمشاركة في اتخاذ الق اررات.
 .10التحول من الموارد البشرية إلى شركاء في النشاط.

 .11التحول من األصول المالية على رأس المال الفكري.
ونتيجة للتحديات السابقة فإن إدارة الموارد البشرية عليها أن تواجه هذه التحديات من خالل اإلدارة

الحديثة للموارد البشرية والمتمثلة في(:)Chiavenato, 2001:26

 .1تبني فلسفة جديدة لتنفيذ األنشطة ,وذلك من خالل التحول من مفهوم إدارة الموارد البشرية إلى
مفهوم اإلدارة مع الموارد البشرية ,باعتبار أن المورد البشري هو شريك في المؤسسة وليس عنصر

خارجي عنها.

 .2ارتباط إدارة الموارد البشرية بشكل مباشر برسالة المؤسسة إدارة الموارد البشرية أصبحت تساهم في

التخطيط االستراتيجي وتطوير الوسائل واألساليب التي يستطيع من خاللها األفراد المبادرة

والمساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة ,وهذا يعني أن إدارة الموارد البشرية أصبحت تساهم بشكل

كبير في تحقيق األهداف والنتائج التنظيمية ,وهذا يتطلب التزام العاملين بأهداف المؤسسة ومحاولة
تحقيقها والحاجة إلى التزام األفراد تعني تعليم وتدريب العاملين كما أن االتصاالت والمساهمة في

اتخاذ الق اررات أصبحت متطلبات هامة للمنظمة.

وكذلك ظهرت أهمية االرتباط بين تخطيط الموارد البشرية مع التخطيط االستراتيجي اإلجمالي
للمؤسسة ,وذلك لتدعيم رسالة المؤسسة كما أن أهداف إدارة الموارد البشرية يجب أن تنبع من أهداف
المؤسسة المتمثلة في الربح ,النمو ,اإلنتاجية ,الجودة ,االبتكار ,واإلبداع ,المرونة والتنافسية ,وكذلك

التقييم المستمر ألثر أنشطة الموارد البشرية على العاملين المؤسسة ,وذلك التخاذ اإلجراءات

التصحيحية الضرورية في عالم يتسم بالتغير المستمر.

 -3التركيز على الثقافة التنظيمية التي تتسم بالديمقراطية والمساهمة في اتخاذ الق اررات ,وذلك من
خالل مساهمة العاملين في اتخاذ الق اررات  ,إتاحة فرص الحوار المستمر مع العاملين واالتصاالت

المفتوحة والمباشرة وبرامج المقترحات والمقابالت واالجتماعات المستمرة ,التخاذ الق اررات بشكل أكثر

فعالية ,وكذلك زيادة حرية العاملين في اختيار مهام عملهم والطرق الالزمة لتنفيذ هذه المهام.

 -4استخدام أدوات التحفيز واإلنجاز الشخصي .وذلك من خالل قيام المؤسسة بتصميم الوسائل التي
تقدم فرص للتطوير المستمر لقدرات ومهارات العاملين بها وذلك من خالل تحسين برامج التدريب

والتنمية والتطوير بين العاملين .وكذلك توعية العاملين بأهمية التطوير الذاتي ألنفسهم.
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 -5السياسات المرنة إلدارة الموارد البشرية التي تعتمد على حاجات ورغبات العاملين بالمؤسسة ,وذلك
من خالل التحول من مركزية القواعد واإلجراءات إلى تصميم السياسات المرنة إلدارة الموارد البشرية

التي تعتمد على حاجات ورغبات العاملين.

 -6التحول الكلى إلى خدمة العمالء ,سواء العمالء الداخليين أو العمالء الخارجيين .وذلك من خالل
اعتبار أن العاملين بالمؤسسة عمالء داخليين يجب إشباع حاجاتهم ورغباتهم في المؤسسة التي
يعملون بها.

 -7التركيز على إدارة المعرفة ورأس المال الفكري .أصبحت المعرفة هي أهم الموارد المتاحة
بالمؤسسة ,وذلك من خالل توليد وهيكلة وتطوير ونشر وتبادل المعرفة ,وعلى ذلك فإن المنظمات

الناجحة هي تلك المنظمات التي يتوافر فيها معرفة تنظيمية وتعلم تنظيمي فعال ,كما أن الفعالية
التنظيمية تعتمد على جذب واستخدام وتطوير وتنمية العاملين الذين يمكنهم استخدام معرفتهم لحل
المشكالت ,خلق أفكار جديدة ,تطوير طرق عمل جديدة واشباع حاجات ورغبات العمالء.
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المبحث الثالث البنوك في قطاع غزة
البيئة المصرفية في فلسطين

لم تكن النظم المصرفية وليدة الوقت الحاضر ,بل نتاج عمل مجتمع وتطورات تاريخيه طويلة,

ابتداء بنظام المقايضة ,مرو ار باستخدام المعادن الثمينة ,ومن ثم ظهور النقود ,ومعهيا بدأت الحركة

المصرفية الحديثة وتأسيس المصارف وذلك في ايطاليا ,حيث تيم تأسييس أول مصرف حكومي في

الربع األخير من القرن السادس عشر ,وفي سنة (1960م) تيم تأسييس بنك أمستردام الذي مارس
األعمال المصرفية ,ومع الثورة الصناعية التي ساهمت في إيجياد المشاريع الضخمة أصبحت الحاجة
إلى مصارف كبيرة ,لذلك تأسست المصارف على شيكل شركات مساهمة عامة ,أما نشأة المصارف
في الوطن العربي جاءت متأخرة عين أوروبيا ,حيث تأسس أول مصرف عربي في العقد الثالث من

القرن التاسع عشر وهيو بنيك ميصر ,والبنك العربي فيي فليسطين ,وتتابعيت الميصارف العربيية فيي
الظهيور بعيد ذليك (عاشور.)125 :2003,

البنوك التجارية في فلسطين:

تعددت المفاهيم المرتبطة بالمصارف التجارية وتنوعت حسب الزاوية التيي ينظير منها,

فالمصرف التجاري ليس مجرد بناء قائم ,بل يعتبر مؤسسة تيضم العنيصر اإلنيساني والموارد المالية

الالزمة ألداء الوظائف المصرفية المناطة به ,والتي تخدم احتياجات المجتمع ,وقد عرف البنك

التجاري بأنه "نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يرتكز نشاطها في قبيول الودائع ومنح االئتمان,

حيث أن المصرف يعتبر وسيطا بين أولئك الذين لديهم فيائض وبيين أولئك الذين يحتاجون لتلك
األموال" (هندي.)88 :1996 ,

واستطاعت البنوك التجارية العاملة في فلسطين مواكبة التطورات العالمية ,ويالحيظ هذا في

الخدمات المصرفية المقدمة وسرعة انتشارها وتوسعها ,ومن هيذه الخيدمات قبيول الودائع بفوائد أو بدون

فائدة ,وتقديم التسهيالت االئتمانية المباشرة وغيير المباشيرة ,وتقيديم خدمات تحويل األموال داخل

فلسطين وخارجها ,وبيع وشراء العميالت األجنبيية ,واصيدار بطاقات االئتمان والدفع ,والشيكات المحلية

للتيداول ,واليشيكات اليسياحية ,وحفيظ وادارة المقتنيات الثمينة واألوراق المالية ,وتقديم خدمات االستعالم

للزبائن ,وتقديم خدمة االستشارات المصرفية للعمالء ,واالستثمار ,وخدمة اإلعتمادات المستندية,
واصيدار خطابيات الضمان ,وحسابات التوفير (المراقب االقتصادي2001 ,م) ,وتلعب البنيوك دو ار

هاميا فيي حركة النشاط االقتصادي من خالل تأثيرها المباشر في حجم التسهيالت االئتمانية التي

تقدمها ,وبالتالي في مقدار عرض النقود في االقتصاد ,وتأتي أهمية دراسة دور البنوك في التأثير على
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عرض النقود بسبب ما تحدثه التغيرات في حجم النقود من تأثير مباشر على مستويات البطالة

والتضخم ,ومعدالت النمو االقتصادي ,وهى جميعها متغيرات تشكل أهداف مباشرة لليسياسة
االقتصادية (السمهوري.)68 :1999 ,

ونظ ار ألهمية االئتمان المصرفي والذي يعتبر المحدد األول لمدى نجاح البنك لما ليه من

أهمية للمجتمع من ناحية ,وللبنك من ناحية أخرى ,فكثير من اليشركات ال ارئيدة يتوقيف قرار إنشائها أو
توسعها على مدى مرونة ومقدرة تلك الشركات على الحصول على ائتميان ,فقد أشارت دراسة

( )2002 ,Charlesلعينة ( )500شركة تبين أن نسبة كبييرة مين تليك لشركات يرتبط قرار إنشائها أو
التوسع في نشاطها على مقدرة تلك الشركات فيي الحيصول على ائتمان بنكي لتحقيق الهدف المطلوب,

وأن الحصول على رأس المال من البنيوك عليى شكل ائتمان يعد األقل تكلفة ,وأن االئتمان يناسب
تمويل المشاريع بسبب عدم دخيول شيركاء جدد في المدى الطويل ,األمر الذي يحتم انخفاض العائد

على االستثمار ,أو طرح أسهم جديدة والتي تؤدي النخفاض قيمة العائد على السهم مستقبال عند توزيع

األرباح.

مصادر تمويل المصرف التجاري:

تعتبر سيولة أي منشأة المحرك األساسي لتلك المنشأة ,إذ ال بد مين تيوفر سييولة لمقابلة التزاماتها

المتعددة قبل الوصول إلى نقطة تحصيل أرباح ,هذا في المؤسيسة العاديية والشركات ,وفي البنوك تزيد
الحاجة إلى السيولة المطلقة لكون البنك وأعماله تتركيز عليى األموال السائلة ,فمن أين يحصل على

مصادره لهذه السيولة؟ فقد قسم (شيحه1999 ,م) تليك المصادر إلى:

أوالً /المصادر الداخلية :أموال المصرف الخاصة.
وتتكون من العناصر التالية:

 .1رأس المال المدفوع /ويتكون من األموال التي حصل عليها المصرف التجياري مين أصحاب
المشروع عند تأسيسه أو من أية إضافات أو زيادات قيد تطي أر علييه فيي المستقبل ,ويمثل رأس

المال المدفوع نسبة ضئيلة من مجموع أموال الميصرف وذليك لألسباب التالية (جبر:2002 ,

:)210

أ -ألن المصرف ال يتعامل بشكل رئيسي بأمواله الخاصة ,وانما يعتمد على الودائع التيي لديه في
عمليات االستثمار.

ب  -صغر حجم رأس المال يمكنه من توزيع أرباح أكبر المساهمين األوائيل للميصرف ,ومع ذلك
فيجب عدم إهمال رأس المال المدفوع وذلك للمساعدة في خلق الثقية فيي نفوس المتعاملين وخاصة

أصحاب كبار الودائع.
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 .2األرباح المحتجزة /تعتبر األرباح المحتجزة جزء من حقوق المساهمين وتتخذ األربياح المحتجزة
أشكال عديدة تشمل ما يلي:
أ -االحتياطات /في أي مؤسسة مالية يقتطع مبلغ معين من صافي األرباح لمواجهية أي طارئ قد
يتعرف له المصرف في المستقبل ,وتنقسم إلى ثالثة أقسام:

 احتياطي إجباري أو قانوني /وهو "نسبة مئوية يقتطعها المصرف كل عام من صافي أرباحهوبشكل إجباري ,وفي الغالب تكون هذه النسبة ( ,)%10ويبقيى المصرف يقتطع تلك النسبة حتى
تعادل القيمة االسمية ألسهم الميصرف" (أي حتى يتساوى االحتياطي القانوني مع رأس المال المدفوع

بالكامل).

 احتياطي اختياري /وهو "احتياطي يكونه المصرف من تلقياء نفيسه بيشكل اختياري وذلك بأن يقتطعنسبة من صافي الربح كل عام وذلك لتحقيق هدفين رئيسين (تدعيم المركز المالي للمصرف لكسب

ثقة المتعاملين ,ومواجهية أي خسارة طارئة تواجه المصرف زيادة عن االحتياطي القانوني)".

 االحتياطي العام /وهو "احتياطي آخر يقتطعه البنك من صافي أرباحيه بنيسبة معينة وذلك لمواجهةأي خسائر يتعرض لها المصرف زيادة على االحتياطي القانوني واالختياري".
ب  -المخصصات /وتستخدم المخصصات في تعديل األصل لتجعلها ممثلة للقيمة الحقيقيية لها في

تاريخ إعداد الميزانية ,طبقا ألسس التقييم المتعارف عليها لكل نوع من أنيواع األصول مثل:

مخصص الديون المشكوك فيها ,مخصص االستهالك ,مخصص هبوط أسعار أوراق مالية.
ت  -األرباح المدورة /وهي "أرباح غير موزعة حيث يقتطع المصرف جزءا مين أربياح المصرف

للتوزيع (بعد خصم االحتياطات والمخصصات) على شكل أربياح ميدورة وغير موزعة ويستطيع

المصرف توزيعها على حملة األسهم متى تشاء".

ثانياً /المصادر الخارجية :وتتمثل في األموال التي يحصل عليه البنك من خارج نطاق أمواله

الخاصة ,وتشمل التالي (شيحه1999 ,م):

أوال /الودائع :وتنقسم الودائع حسب المصدر إلى قسمين هما:

 .1الودائع المحلية :يقوم المصرف التجاري بفتح الحسابات التالية للعمالء:

 الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) :وتتمثل هذه الحسابات في األموال التي يودعها
األفراد والهيئات في المصارف التجارية ,وهذه الحيسابات يقيوم البنيك بفتحها بدون شرط أو

قيد ويستطيع العميل أن السحب منها أو اإليداع في أي وقيت يشاء ,وال يدفع البنك فائدة
على هذا الحساب ولكن هنالك بعض المبالغ التيشجيعية يقوم البنك بإضافتها على حساب

العمالء الجارية بين فترة وأخرى.
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 الودائع ألجل :وهي "مبالغ يودعها العمالء في البنك إلى موعد متفق علييه وهيي نوعين
(ودائع ألجل تستحق في تاريخ معين ,ودائع ألجل خاضعة إلى إشعار)".

 حسابات التوفير :تتشابه هذه الحسابات مع الودائع الخاضعة لإلشعار مين حييث اإلجراءات
التي تتبع في السحب واإليداع وحجم الوديعة والمبلغ الميصرح فيي سحبه كل مرة ,ويستطيع

المودع السحب منها متى شاء ,وفي هيذا النيوع مين الودائع يعطي العميل دفتر توضح به
إيداعاته وسحوباته وما له من رصيد وفائيدة على رصيده.

 .2الودائع األجنبية :وتتكون من اآلتي:

 ودائع البنوك األجنبية :التي تتخذ من المصارف المحلية بنوكا مراسلة لها ,حييث تحتفظ
بمبالغ ضئيلة نسبيا وذلك لتسهيل معامالتها المصرفية داخل الوطن.

 ودائع غير المقيمين :وهم األشخاص الذين يملكون حيسابات فيي الميصارف المحلية ,ولكنهم
غير مقيمين بها (ارشيد1999 ,م).

وقد قسم شيحه الودائع إلى(شيحه:.)78 :1999 ,

 .1ودائع جارية :يمكن سحبها في أي وقت ,ال يتقاضى صاحبها أي فائدة.
 .2ودائع الحكومة :مبالغ كبيرة وقليلة السحب ,غالبا تكون بدون فوائد.

 .3ودائع ألجل :يشترط تحديد المدة الزمنية للبنك وأخطاره قبل اليسحب بميدة كافيية ,ويتقاضى
صاحبها فوائد تتناسب مع المدة.

 .4الودائع االدخارية :متعددة األشكال ويحصل صاحبها على عائد ,ومن صورها :دفاتر التوفير
واالدخار ,شهادات اإليداع ,حيث يصدرها البنيك لألفيراد أو اليشركات وال تسحب هذه األموال
أو تباع للبنك إال بعد انتهاء األجل

وظائف المصارف التجارية:

تقوم المصارف التجارية بالعديد من الوظائف الهامة واألساسية التي من شأنها تعزيز ثقة المتعاملين

مع المصرف من جهة ,وتعزيز المركز المالي لهذه المصارف من جهة أخرى ,وذلك في حالة امتالك
إدارة المصرف للكفاءة الالزمة لتحقيق األهداف المنوطة بها على أكمل وجه ,ويمكن إيجاز وظائف

البنك التجاري بما يلي (موسى:)20 :2010 ,

 .1قبول الودائع :وهي من أهم وظائف المصارف التجارية ,ولقيد سيميت الميصارف التجارية
(بمصارف الودائع) ,ويقوم البنك التجاري بالتعامل مع أشكال متعيددة مين الودائع تتالءم مع
احتياجات المتعاملين على اختالف أنواعهم ,وتنقسم الودائيع إليى (ودائع جارية ,ودائع ادخارية,

ودائع ألجل).
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 .2منح التسهيالت االئتمانية :حيث تشكل أحد أهم الوسائل التي يستخدمها البنك التجاري في
توظيف ما لديه من أموال ,بهدف الحصول على عوائد مجزيية مين وراء ذليك ,وترتبط هذه

الوظيفة بقبول الودائع ,وتعتمد المصارف في تحقيق أرباحها على هيامش الفائدة بين الفوائد

الدائنة على الموجودات والفائدة المدينة عليى المطلوبيات ,وحجيم التسهيالت االئتمانية التي
تمنحها المصارف يعكس مدى تطور االقتصاد فيي الدولية وخاصة فيما يتعلق منها باإلنتاج

والتنمية.

 .3االستثمار :وهو الجانب األخر الستخدامات األموال بعد التسهيالت االئتمانيية ,حييث تستثمر
المصارف األموال الفائضة عن حاجتها من السيولة والتسهيالت االئتمانية ,من خالل توظيفها
في مصارف أخرى للحصول على فوائد أعلى من الفوائد المدينة عليى الودائع ,أو من خالل

االستثمار في السوق المالي ,أو مين خيالل االسيتثمار فيي العقارات إلعادة بيعها عند ارتفاع

أسعارها.

 .4خلق النقود /وهي من أهم الوظائف التي تمييز عميل الميصارف التجاريية عين المؤسسات المالية
الوسيطة األخرى ,وذلك نظ ار لتعامل المصارف بالودائع الجارية.

 .5إجراء الحواالت المالية باألساليب االلكترونية الحديثة واصدار البطاقات االئتمانية.
 .6المتاجرة بالعمالت األجنبية ,واصدار الكفاالت وخطابيات اليضمان ,واالعتميادات المستندية.
جدول رقم ( )4يوضح المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة:

المصدر :إعداد الباحثة بالرجوع لموقع سلطة النقد)www.pms.ps( 2014 ,
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المصارف الفلسطينية والميزة التنافسية

لقد أضحى لزاما على المصارف الفلسطينية أن تسعى بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة خدماتها

المصرفية المقدمة ,وكذلك البحث عن ميزات تنافسية خاصة بها ,والسيما أن بعض هذه الميصارف
باتت تفكر في العمل بشكل دولي واالنتقال إلى العالمية ,وهذا يتطلب منها االرتقاء إليى ميستوى

التحديات المتباينة التي تواجه العمل المصرفي خالل القرن الحادي والعشرين ,ويمكن فيي هيذا
الخصوص تحديد عدد من محاور العمل الرئيسية لتطوير أداء الميصارف الفليسطينية وتطيوير خدماتها

وحصولها على السبق في خلق الميزة التنافسية (الشنتف .)73 :2000 ,

أوالً :مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي:

ال شك أن أهم ما يميز العمل المصرفي في عصر العولمة ,هو تعاظم دور التكنولوجية الميصرفية
والعمل على تحقيق االستفادة القصوى من ثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ,بهدف تطيوير نظم

ووسائل تقديم الخدمة المصرفية ,وابتكار تطبيقات جديدة في مجال الميزة التنافسية تتسم بالكفاءة
والجودة والسرعة في األداء بما يتواءم مع اإليقاع المتسارع للصناعة المصرفية في القرن الحيادي

والعشرين (عاشور.)144 :2003 ,

وقد اهتمت الدول المتقدمة بشكل خاص بتكثيف االستخدام ألحدث تقنيات المعلومات واالتصاالت في

المجال المصرفي ,لتحقيق هدف انخفاض العمليات المصرفية التي تتم داخل الفرع حيث ال تتجياوز
 %10من إجمالي العمليات ,بينما تتم جميع العمليات األخرى بواسطة قنوات الكترونية ,وهيو ميا ترتب
علية تغيرات ملحوظة في طبيعة وآليات تقديم الخدمة المصرفية مين أهمهيا (نجيم ,عبيود )99 :2005

أ .انخفاض تكلفة التشغيل ,وال سيما التكلفة الحقيقة لعمليات المدفوعات ,فيضال عين تقليص
استخدام النقود.

ب .تزايد أهمية استخدام وسائل الدفع االلكترونية ومنها بطاقات االئتمان واليشيكات اإللكترونيية
والنقود االلكترونية.

ت .أدى ذلك إلى تحرير العمالء من قيود المكان والزمان وظهور ما يعرف بالخدمات المنزليية
المصرفية  Home Bankingالتي توفر الوقت والجهد لعمالء المصارف.

ث .وأخي ار فقد أدى تطبيق التقنيات الحديثة إلى تمكين المصارف من تقديم خدمات لم تكن
معروفة من قبل مثل أجهزة الصراف اآللي  ATMوخدمات سداد الفواتير (الخصم اآللي)
وظهيور ما يسمى بالمصارف االلكترونية والمصرف المحمول.

وهذا وقد أصبحت المصارف الفلسطينية مطالبة ببذل مزيد من الجهود لتيدعيم قيدرتها وميزتهيا التنافسية

ال سيما في عصر ثورة المعلومات واالتصاالت ,وكذلك أيضا من المنافسة اليشرسة التيي تواجها من
المصارف الوافدة ,والتي أضحت قدرتها على الصمود في مواجهة هذه التحيديات أمي ار مرهونا بنجاحها
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في االعتماد على نظم المعلومات كأحد ركائز اتخاذ القرار ومدى االسيتفادة مين ثورة العلم والتكنولوجيا

لرفع مستوى األداء.

ولعل من أهم المحاور التي يجب أن تتبناها المصارف الفلسطينية هلي االسلتفادة القلصوى ملن
التطبيقات التكنولوجية الحديثة في العمل المصرفي والتي تتمثل فيما يلي (عاشور-:)2003 ,

أ -زيادة اإلنفاق االستثماري في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات باعتبارها أهم األسلحة التيي تحرص

المصارف على اقتنائها للصمود في حلبة المنافسة .

ب -اإلسراع في تنفيذ شبكات االتصال بين المركز الرئيسي لكل مصرف وبياقي فيروع Inter

 Branchبما يضمن سرعة تداول البيانات الخاصة بالعمالء واجراءات التيسويات الالزمية عليها ,
باإلضافة إلى االرتباط بالشبكات االلكترونية الخاصة بالمصارف والمؤسسات الماليية األخرى .

ت -ضرورة التوسع في استخدام بطاقات  ATMلتقديم خدمات متنوعة مثل تسجيل أوامر اليدفع التي
يطلبها العمالء .

ث -التوسع في إصدار البطاقات البالستيكية وخاصة الذكية منها؛ نظ ار للدور الكبير الذي تلعبه في
تأمين المعامالت المصرفية االلكترونية المرتبطة بالتجارة اإللكترونية ,حييث تتيوافر فيهيا عناصر

الحماية ضد عمليات التزوير والتزييف وسوء االستخدام.

ثانياً تنويع الخدمات المصرفية- :

في ظل المنافسة المحتدمة التي أصبحت تواجهها المصارف ليس فقط من قبل المصارف المنافسة,

ولكن أيضا من المؤسسات المالية المصرفية األخرى والغير مصرفية األخيرى (بركيات)152 :2007 ,

والسيما بعد موجه التحرر من القيود التي سادت في العقدين األخيرين ,وازاء هذا التحيدي يعيد لزاما
على المصارف إذا أرادت االستمرار في العمل المصرفي أن تقدم حزمة متكاملة من الخدمات

المصرفية تجمع ما بين التقليدي والمستحدث من أجل المنافسة والتميز في اليصناعة الميصرفية,
وكذلك الجمع بين صيرفة الجملة وخدمات التجزئة وذلك حتى تستطيع االحتفاظ بعمالئها ,وفي هيذا

اإلطار يجب على المصارف تلبية كافة احتياجات العمالء للوصول إلى مفهوم المصارف الشاملة ,مع
التركيز على صيرفة التجزئة التي أصبحت تستحوذ على اهتمام متزايد من قبل الميصارف خيالل

السنوات القليلة الماضية ومن أهم هذه الخدمات-:

أ -االهتمام بالقروض الشخصية والتي تستخدم لتمويل االحتياجات الشخصية والعائلية مثل شراء
وحدات سكنية وسيارات وأجهزة منزلية .

ب -االهتمام بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .وباإلضافة إلى أهمية التركيز
على صيرفة التجزئة خالل هذه المرحلة ,فإن هناك حاجة إلى تقديم بعض الخدمات الحديثة أو التوسع

في القائم منها مثل-:
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أ -التأجير التمويلي.

ب -القروض المشتركة.
ت -خصم الفواتير التجارية.

ث -شراء التزامات التصدير.
ج -تقديم خدمات التحوط والتغطية من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف ,مثل :عقود الخيارات

المستقبلية  ,باإلضافة إلى العقود اآلجلة واتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة.

ثالثاً :االرتقاء بالعنصر البشرى-:

أن العنصر البشرى يعد من الركائز األساسية لالرتقياء بياألداء المصرفي ,فعلى الرغم من

الجهود التي بذلتها إدارات المصارف في السنوات األخييرة لتطيوير الخدمة المصرفية من أجل التنافس,
إال أن هذه الجهود سوف تظل محدودة النتائج ما ليم يتواكيب معها تطوير إلمكانيات العاملين وقدراتهم

الالزمة الستيعاب التطورات المتالحقة في مجال الخدمية المصرفية بما يضمن رفع مستوى تقديم
الخدمة المصرفية ,وتحقيق أفضل استثمار للموارد البيشرية في المصارف الفلسطينية ,وهذا ويتطلب

االرتقاء بمستوى أداء العنصر البشرى تبني عيدد مين اإلستراتيجيات المتكاملة للوصول إلى نموذج "
المصرفي الفعال" نذكر منها ما يلي( -:بركات)162 :2007 ,

أ -االستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية أو المصارف الكبرى لتدريب الكوادر الميصرفية عليى استخدام
أدوات العصر الحديث مثل اإلنترنت والسويفت  Swiftوغيرها.

ب -إرسال موظفي المصارف لبعثات تدريبية في الخارج ,الستيعاب أدوات التكنولوجيا المستخدمة في
المصارف العالمية وطرق التعامل معها وكيفية تطبيقها في فلسطين.

ت -ترسيخ بعض المفاهيم المتطورة لدى موظفي المصارف ,التي تتعلق بأهمية االبتكار واإلبيداع,
ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ,وتطوير المنتجات المصرفية ,والمبادرة لكسب عمالء جيدد ميع التحرر

من القيود الروتينية التي تعوق سير العمل.

ث -يجب صياغة األهداف التدريبية لتتناسب مع المستويات الوظيفية ,بحيث يتم التركيز على تنمية
وصقل مهارات حسن التصرف والقدرة على التفاوض والتخطيط واتخاذ القرار وتطبيق مبيدأ قيادات

المستقبل بصورة أكثر فاعلية ,وذلك من خالل إعطاء الفرصة للعناصر الشابة لتولى الوظائف
القيادية على أن تتوفر لديهم الكفاءة والصفات الشخصية التي تيؤهلهم ليذلك ميع تزويدهم بالبرامج

التدريبية المناسبة خارجيا وداخليا في المجاالت المصرفية والماليية ,ميع التدريب العملي على

مجاالت العمل المصرفي التي لم يسبق لهم العمل بها حتيى ييصبحوا قادرين في المستقبل على
المراقبة والمتابعة واتخاذ الق اررات المناسبة لحل المشاكل التي قيد تعترض األداء.
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ج -إلزام كافة العاملين بتلقي برامج تدريبية على استخدام تكنولوجيا االتصاالت والنظم والحاسب اآللي,
باعتباره عنص ار رئيسيا لتحقيق الميزة التنافسية والتطوير المطليوب فيي الميصارف الفلسطينية.

ح -تشجيع العاملين المتميزين والمجدين على بذل مزيد من الجهد واستنهاض طاقاتهم اإلبداعيية وذلك
باستخدام أسلوب الحوافز والمكافضت ,إما بصورة مادية أو عن طريق الترقية لوظيائف أعلى.

 ضرورة مشاركة العاملين في وضع أساليب تطوير األداء وهو ما يضمن التزامهم وحماسيهم عندالتطبيق.

اربعاً تطوير التسويق المصرفي-:

يعد تبنى مفهوم التسويق المصرفي (بريش )68 :2007 ,الحيديث أمي ار ملحيا فيي ظيل التطورات

المتالحقة التي تشهدها الساحة المصرفية ,والتي تبلورت أهيم مالمحهيا فيي احتيدام التنافسية ,حيث
يساهم هذا المفهوم في زيادة موارد المصرف ومن ثم تحقيق التوازن فيي هيكيل موارد المصرف

واستخداماته ,ومن أهم ركائز وظائف التسويق المصرفي الحلديث التلي يجلب التركيز عليها- :
أ -خلق أو صناعة العميل بالسعي نحو العميل المرتقب.

ب -المساهمة في اكتشاف الفرص االقتصادية ودراستها وتحديد المشروعات الجيدة ,بميا يكفيل
إيجاد عميل جيد.

ت -تصميم مزيج الخدمات المصرفية بما يكفل إشباع رغبات واحتياجات العمالء بشكل ميستمر
يكفل رضا العميل ,وذلك بعد القيام بدراسة وافية الحتياجات العمالء.

ث -ضرورة قيام مسئولي التسويق المصرفي بالمعايشة الكاملة للبيئة االقتصادية واالجتماعية التي
يعمل بها المصرف ,مع استخدام المنهج العلمي في تحليل قدرات العمالء الماليية وتحدييد
احتياجاتهم وتصميم مزيج الخدمات المصرفية الذي يتالءم معهم ,وذلك من خيالل اسيتخدام

أساليب وأدوات ابتكاريه غير تقليدية قادرة على إكساب المصرف الميزة التنافسية التي يبحث
عنها.

ج -تحقق التكامل بين الوظائف التسويقية المختلفة والوظائف المصرفية األخرى ,ألن أي انفصام
بينهما أو تعارض يؤثر على وحدة الرؤية ووضوح المهام ,وبالتالي لن يؤدى إليى تحقييق

األهداف المرجوة.

ح -تهيئة بيئة عمل مصرفية مناسبة للعمالء تمكن المصرف من االحتفاظ بهم ,من خالل
االهتميام بتحسين االنطباع المصرفي لدى العميل عن طريق انتقاء من يتعامل مع العمالء
ممن تتيوافر فيهم بعض الصفات الشخصية المميزة مثل اللباقة والذكاء والثقة والكفاءة.
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خامساً :مواكبة المعايير المصرفية الدولية- :

في ضوء ما تموج به الساحة المصرفية العالمية من تطورات هامة فرضت على صانعي السياسة

المصرفية والمؤسسات الدولية ,تم وضع العديد من القواعد والمعايير الرامية إليى تحقيق السالمة

المصرفية ,لذلك فإن المصارف الفلسطينية مطالبة بمراعاة هذه القواعد في سيياق سعيها إلى تنويع
خدماتها واالرتقاء بمستوى مصارفها ,ومن بين أهم المجاالت التي ينبغي العميل على مواكبتها نذكر ما

يلي (عاشور-:)2003 ,

 تدعيم القواعد الرأسمالية :تحتل قضية تدعيم رؤوس أموال المصرف أهمية متنامية بوصيفها
خط الدفاع األول عن أموال المودعين وصمام األمان في مواجهة الصدمات واألزمات .فضال عن
أهميتها في منح قدرة أكبر للمصرف على تنويع خدماته واستثماراته .ولقد اهتميت لجنية بيازل
بإصدار مشروعها الثاني بشأن كفاية رأس المال لوضع قواعد جديدة تعكس المخاطر الحقيقة التيي

تواجهها المصارف في الوقت الراهن ,وعلى الرغم من أن المقترحات الجديدة لم ترفع الحد األدنى
لمعدل كفاية رأس المال عن المستوى المعمول به حالييا ( ,)%8إال أن إدراج أنيواع جدييدة مين

المخاطر يمكن أن يؤدى إلى زيادة كبيرة في الحجم المطلق لمتطلبات رأس المال.

وفى ضوء ما سبق فإن سلطة النقد الفلسطينية ألزميت الميصارف بالتقييد بمعيدل كفايية رأس المال

( ,)%8بنهاية عام  ,1999كما تم رفع رأس المال التأسيسي إلى  50مليون دوالر.


تطوير السياسات االئتمانية بالملصارف :حددت لجنة بازل رؤيتها الخاصية بالرقابية عليى

المخاطر المصرفية التي احتلت فيها قواعد منح االئتمان مكانة هامة ,وقد اشتملت تلك القواعد

على ضرورة كفاية القواعد اإلرشادية لمنح االئتمان  ,وكفاية سياسات تقييم جيودة األصيول ,وكفايية
مخصصات الديون المعدومة  ,ووضع ضوابط للحد من مخاطر التركز والتي تقدر عادة بنسبة

مين رأس المال تصل إلى (.)www.pma.ps) (%25

كذلك يجب أن تحدد السياسات االئتمانية لكل مصرف اختصاصات الجهات الميسئولة عين مينح

االئتمان بالمصرف مع زيادة فاعلية دور إدارة التفتيش بالمصرف في الرقابة على عمليات االئتمان

 االهتمام بإدارة المخاطر :في ضوء ما شهدته الصناعة المصرفية من انفتاح غير مسبوق على
األسواق المالية العالمية والتطور السريع للتقدم التكنولوجي ,فضال عين تنيامي استخدام االبتكارات

المالية أصبحت الصناعة المصرفية ترتكز في مضمونها على فن إدارة المخاطر والشك أن حسن

إدارة المخاطر يتطلب ثالثة مراحل مترابطة وهى (بركات:)2007 ,
 -تعريف المخاطر التي يتعرض لها العمل المصرفي.

 -القدرة على قياس تلك المخاطر بصفة مستمرة من خالل نظم معلومات مناسبة.
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 قدرة اإلدارة على مراقبة تلك المخاطر قياسا بمعايير مناسبة ,واتخاذ القي اررات اليصحيحة فييالوقت المناسب لتعظيم العائد مقابل تحجيم المخاطر ,وهذا يتطلب جهد متواصل يمثل صميم

العمل المصرفي ,ومن المعروف أن العمل المصرفي يتعرض للعديد من المخاطر والمتمثلة في

مخياطر االئتمان العمليات المصرفية ,أسعار العائد ,السيولة ,االستثمار ,اليسمعة وااللتيزام بيالقوانين
المعمول بها فضال عن المخاطر اإللكترونية.

ونظ ار لتنوع تلك المخاطر وأهمية قياسها وادارتها بأسلوب علمي السيما وان معدل كفايية رأس المال
وفقا للمقترحات الجديدة للجنة بازل يعتمد عليها بصورة رئييسية ,فيإنه عليى الميصارف الفلسطينية أن

تبدأ على الفور باتخاذ العديد من اإلجراءات لتحقيق ذلك من خالل ما يلي- :

 العمل على حسن إدارة المخاطر من خالل تحقيق القدرة على قياس كافية أنواعهيا وانيشاء إدارات
خاصة ,لوضع ومتابعة السياسة المتبعة بالنسبة للمخياطر وأخيرى لمتابعية وتنفييذ السياسات
االئتمانية الموافق عليها ,وتقوية دور الرقابة الداخلية وتفعيل دورها ,بحيث تيستطيع توقع المخاطر

قبل حدوثها بدال من التعامل معها بأسلوب رد الفعل.

 تدريب الكوادر المصرفية بصفة مستمرة في هذا المجال.

د .وضع آلية لإلنذار المبكر للمصارف  ( -:بريش )102 :2007 ,ميع تعياظم االهتميام بموضوع
سالمة النظام المالي ومع التوجهات القوية لتدعيمها من قبل المؤسيسات الدوليية وفيى مقدمتها صندوق

النقد والمصرف الدوليين ولجنة بازل للرقابة المصرفية  ,فإن هناك حاجية ماسية إلنشاء وحدات للتنبؤ
المبكر باألزمات المصرفية بالمصارف الفلسطينية  ,وذلك للعمل على زييادة قدرة المصارف على
االستخدام الكفء لمواردها ومواجهة المخاطر وكذلك من أجيل التنافيسية ,فضال عن معاونة صانعي

القرار في التعرف على أية اختالالت خاصة في المدى القصير واقتيراح أهم األساليب واإلجراءات التي

تعالج الموقف أوال بأول قبل تفاقم المشكالت ,وهنا يمكن طرح عدد من التوصيات التي يجب أخذها

في االعتبار عند إنشاء وحدات اإلنذار المبكر ,نذكر منها.

أ -ضرورة توفير نظام جيد لالتصاالت لجمع المعلومات الدقيقة والكافية فيي الوقيت المالئيم وتحليلها
التخاذ ق اررات سليمة ووضع تصور شامل لألوضياع داخيل الجهياز الميصرفي الفلسطيني.

ب -دراسة األزمات المصرفية السابقة التي حدث فيي اليدول المجياورة الميشابهة لفليسطين ,واستخالص
الدروس المستفادة منها للجهاز المصرفي والعمل على تالفي األخطاء التي وقعت فيها.

هي -تحديث نظم اإلدارة والسياسات المصرفية :أصبح تحديث نظم اإلدارة والقيادات المصرفية يحتل
أهمية متنامية في اآلونة األخيرة وذلك إلى الحد الذي حدا بلجنة بازل إلى وضع عناصر ,مثل:

الخبرة ,ونوعية اإلدارة والطبيعة القيادية لألشخاص والقدرة على اتخاذ قرار المخاطرة ضيمن العوامل

التي توضع في االعتبار عند تحديد مستويات رأس المال لكل مصرف ,كما أن القييادات الناجحة

تتكيف مع المستجدات وتحسن إدارة المخاطر وتعمل على تقليل حجم الخسائر.
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سادساً :تفعيل دور الحكومة وسلطة النقلد لتطلوير أداء الجهلاز الملصرفي الفللسطيني:

يعد تطوير الجهاز المصرفي أحد األهداف الرئيسية التي توليها الحكومة أهمية قصوى في وقتنيا

الحاضر (عاشور )2003 ,باعتبار أنه مسألة مصيرية في مستقبل االقتصاد الفلسطيني ,لذا فإننيا ال
يمكن أن نغفل الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة ومؤسستها المختلفة ,وباألخص سلطة النقد فيي تفعيل

هذا التطوير والتحديث وهو ما سنوضحه فيما يلي (بريش.)88 :2007 ,

أ -تهيئة المنا

التشريعي ليتالئم مع المستجدات على الساحة المصرفية الدولية خاصة في ظل

العولمة والتحرر االقتصادي العالمي.

ب -تطوير وتقوية الدور الرقابي واإلشراف لسلطة النقد على المصارف ,ليتالئم مع المخياطر العديدة
التي أصبحت تتعرض لها المصارف في ظل إقبالها المتزايد على تقيديم الخيدمات المصرفية

المستحدثة والتي فرضتها عليها التنافسية الشرسة بين المصارف.

ت -العمل على تدعيم قواعد المحاسبة والمراجعة بالمصارف ,وتوحيدها وفقا للمعايير الدولية.
وترى الباحثة أنه رغم تعدد اإلستراتيجيات التنافسية ,مثل :خفيض التكلفية أو التمييز أو التحيالف
االستراتيجي أو االندماج المصرفي  ,إال انه تعد إستراتيجية جودة وعالمية الخدمة من أهم المداخل

واإلستراتيجيات التنافسية التي أصبحت المصارف في ظل المتغيرات االقتصادية الراهنة .وقد ساعد
تطور نظم المعلومات واالتصاالت تبنى المصارف على المعايير الدولية العالمية للجودة والتنيافس

وبالنسبة لقطاع المصارف في قطاع غزة  ,فإنه يوجد اآلن مشكلة كبيرة وهى البقياء قريبيا مين
المستهلكين ,وعلى اتصال دائم معهم والتعرف على حاجاتهم ومشكالتهم ,خاصية وأن االسيتخدام
االستراتيجي لنظم المعلومات يساعد المصارف على اكتساب ميزة تنافسية من خالل توفير معلومات

ومعرفة جيدة بحاجات المستهلكين.

63

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 المحور األول :دراسات التي تتعلق باستقطاب الموارد البشرية.
 المحور الثاني :دراسات تتعلق بالميزة التنافسية.
 المحور الثالث :دراسات تتعلق باستقطاب وتعيين الموارد البشرية بتحقيق الميزة
التنافسية.
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مقدمة:

إن الدراسات التي تحدثت عن الموارد البشرية والميزة التنافسية كثيرة ,ولكن من خالل بحثي

عن دراسات تربط بين استقطاب الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة ,فلم أجد أي من هذه

الدراسات قد طبقت في مجتمعنا الفلسطيني ,ومن هنا سوف أتطرق إلى بعض الدراسات التي أجريت

في فلسطين وفي البيئات العربية واألجنبية في مجال استقطاب الموارد البشرية ,والميزة التنافسية,
وسوف أقسمها إلى ثالثة محاور وهما:

 المحور األول :دراسات تتعلق باستقطاب الموارد البشرية.
 المحور الثاني :دراسات تتعلق بالميزة التنافسية.

 المحور الثالث :دراسات تتعلق بعالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية بتحقيق الميزة
التنافسية.

المحور األول :الدراسات التي تناولت موضوع استقطاب الموارد البشرية:
 .1القردجحي )2013( ,أثر نظم إدارة الموارد البشرية (اختيار الموظفين ,وتقييم الموظفين,
وتصميم العمل ,والمكافآت) ,في ذكاء المنظمة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر نظم إدارة الموارد البشرية (اختيار الموظفين,

وتقييم الموظفين ,وتصميم العمل ,والمكافضت) ,في ذكاء المنظمة ,في مجموعة الجميح في الدمام

بالمنطقة الشرقية ,ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة اشتملت على ( )31فقرة لجمع

البيانات المالئمة من عينة الدراسة ,ويتألف مجتمع الدراسة من المدراء ورؤساء األقسام العاملين في
مجموعة الجميح ,حيث تم توزيع ( )249استبانة ,وتمكن الباحث من استرجاع ( )232استبانة ,حيث
تم استبعاد ( )16استبانة لعدم صالحيتها ,وهذا يشكل نسبة ( )%86.7وتوصلت الدراسة إلى مجموعة

من النتائج أهمها :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعمليات نظم إدارة الموارد البشرية في ذكاء المنظمة
في مجموعة الجميح بمنطقة الدمام .كما يوجد أثر لعمليات نظم إدارة الموارد البشرية المتعلقة بي

(اختيار الموظفين ,وتقييم الموظفين ,وتصميم العمل ,ونظام الحوافز والمكافضت) في ذكاء االستثمار
التسويقي .كما لم يتبين أي أثر لتدريب الموظفين والمساواة بين الموظفين وجودة العمل في ذكاء
االستثمار التسويقي.

وبناء على نتائج الدراسة قدمت الدراسة توصيات أهمها :يجب الحفاظ على نظم إدارة

الموارد البشرية (اختيار الموظفين ,وتقييم الموظفين ,وتصميم العمل ,والمكافضت) ,كما يجب التركيز
على تطوير عمليات نظم إدارة الموارد البشرية وتعزيزها وبشكل صريح ,وواضح في ذكاء المنظمة
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(ذكاء االستثمار والتسويق ,وذكاء التكيف التشغيلي) لالرتقاء بأعمال الشركة ,وأهدافها لمواكبة

الشركات العالمية في نفس المجال.

 .2دراسة الكساسبة وآخرون ( )2010بعنوان" :تأثير وظائف إدارة الموارد البشرية (االستقطاب
واالختيار ,والتدريب والتطوير ,والمحافظة على الموارد البشرية"

هدفت هذه الدراسة إلى قياس تأثير وظائف إدارة الموارد البشرية (االستقطاب واالختيار,

والتدريب والتطوير ,والمحافظة على الموارد البشرية) في المنظمة المتعلمة في مجموعة شركات طالل

أبو غزالة في األردن ,وحاولت هذه الدراسة قياس مستوى تطبيق هذه المتغيرات في مجموعة الشركات
المبحوثة.

وقد تم تطوير استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة بهدف تحقيق أهداف الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :هناك تأثير للمتغير المستقل (االستقطاب واالختيار) عند مستوى
داللة ( )α ≥ 0.01في المتغير التابع (المنظمة المتعلمة) .وهناك تأثير للمتغير المستقل (التدريب
والتطوير) عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.01في المتغير التابع (المنظمة المتعلمة) .وهناك تأثير للمتغير
المستقل (المحافظة على الموارد البشرية) عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.01في المتغير التابع (المنظمة

المتعلمة) .وكان مستوى تصورات المبحوثين حول مستوى تطبيق وظائف إدارة الموارد البشرية

(التدريب والتطوير ,والمحافظة على الموارد البشرية) في مجموعة شركات طالل أبو غزالة متوسطا,
في حين كان مستوى تطبيق وظيفة االستقطاب واالختيار مرتفعا .وكان مستوى تصورات المبحوثين
حول مستوى تطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة في مجموعة شركات طالل أبو غزالة متوسطا.

وفي ضوء هذه النتائج تم صياغة بعض التوصيات منها ضرورة تعزيز بناء الشركات بصفة عامة إلى

منظمات متعلمة.

 .3أبو زايد ( )2008بعنوان "واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة في فلسطين
وسبل تطويره"ل

هدفت هذه الدارسة إلى تقييم واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة في فلسطين وسبل
تطويره ,وتحديد الجوانب المختلفة لهذا الواقع ,وتحديد مواطن القوة والضعف في تخطيط إدارة وتنمية

الموارد البشرية في هذه المصارف من أجل تطوير إدارة هذه الموارد.

استخدمت الدراسة أداة االستبيان في اإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها ,وقد تم توزيع
االستبانة على عينة بلغت ( )376مشكلة ما نسبته  % 10من مجتمع الدراسة والذي يشمل الموظفين

العاملين في المصارف العاملة في فلسطين والبالغ عددهم  3764كما استخدمت الدراسة المنهج
الوصفي لوصف وتحليل واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة في فلسطين.
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وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود سياسات وخطط واضحة لتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة

في فلسطين ,وأن هذه السياسات والخطط تطبق بفاعلية في المصارف العاملة في فلسطين ,كما
أظهرت وجود تطوير للسياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية ومواكبة للجديد في علم إدارة الموارد

البشرية ,كما اتضح من النتائج كفاءة الطاقم الوظيفي العامل في دوائر الموارد البشرية وكذلك وجود
مخصصات مالية لتطوير الموارد البشرية في موازنات المصارف العاملة في فلسطين.

وتوصلت الدراسة إلى بعض التوصيات والتي من شأنها تعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية في

المصارف العاملة في فلسطين مثل تعزيز قناعة اإلدارة العليا بأهمية إدارة الموارد البشرية وتطوير
العالقة بينهما ,واالستمرار في مواكبة الجديد في علوم الموارد البشرية ,والعمل على توعية العاملين في
المصارف بأهمية وأهداف إدارة الموارد البشرية ,والتركيز على تدريب كادر إدارة الموارد البشرية بشكل
أكبر ,واالهتمام أكثر بوضع أنظمة للحوافز المادية والمعنوية.
 .4دراسة الضمور ( )2008بعنوان ":واقع التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام
األردني"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام
األردني .والتعرف على العوامل المؤثرة على التخطيط اإلستراتيجي في الو ازرات األردنية.

تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في إدارات الموارد البشرية في الو ازرات األردنية والبالغ عددها

( )23و ازرة .وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من العاملين في إدارات الموارد البشرية ,حيث بلغ عدد
أفراد عينة الدراسة ( )166عامال وعاملة ,وهو يشكل ما نسبته ( )%50من مجتمع الدراسة.

ولغرض تحقيق أهداف الدراسة ,وجمع البيانات الالزمة الختبار فرضياتها ,قام الباحث بتطوير استبانة
تكونت من ثالثة أجزاء :األول يقيس العوامل الشخصية والوظيفية للعاملين ,والثاني يقيس الواقع الفعلي

لتطبيق أنشطة إدارة الموارد البشرية ,والثالث واألخير فيقيس ممارسة التخطيط اإلستراتيجي إلدارة
الموارد البشرية.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :يوجد هناك عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين

أنشطة إدارة الموارد البشرية (تحليل وتصميم العمل وتخطيط الموارد البشرية واستقطاب الموارد البشرية
واختيار الموارد البشرية وتدريب وتطوير الموارد البشرية وتحفيز الموارد البشرية وادارة أداء الموارد

البشرية) وممارسة التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في الو ازرات األردنية .وال يوجد هناك
فروق ذات داللة إحصائية في أثر أنشطة إدارة الموارد البشرية على ممارسة التخطيط اإلستراتيجي
إلدارة الموارد البشرية في الو ازرات األردنية تعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية (الجنس والعمر
والمستوى التعليمي والمستوى الوظيفي والخبرة العملية).
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وعلى ضوء هذه النتائج تم وضع عدد من التوصيات ,منها :ضرورة تزويد األجهزة الحكومية األردنية

بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة الالزمة للتخطيط اإلستراتيجي جنبا إلى جنب مع الكفاءات البشرية
المناسبة للتعامل مع كل جديد.
 .5دراسة العيلة ( )2008بعنوان" :واقع عملية التوظيف المعمول بها في وزارة التربية والتعليم
العالي الفلسطيني بمحافظات قطاع غزة"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع عملية التوظيف المعمول بها في و ازرة التربية والتعليم العالي
الفلسطيني بمحافظات قطاع غزة ,من خالل التحقق من مدى فعاليتها ومدى االلتزام بتطبيق اإلجراءات
والمعايير؛ من خالل تطوير نظام للتوظيف يحقق استقطاب واختيار أفضل المرشحين وتعينهم ,من
خالل تتبع تطبيق مراحل عملية التوظيف مبتدأ بالتخطيط الستقطاب الموارد البشرية .تكون مجتمع

الدراسة من ( )565موظفا من العالمين بالوظائف اإلدارية العليا بو ازرة التربية والتعليم العالي
بمحافظات قطاع غزه في العام ( )2008متمثلة في المسميات الوظيفية التالية (مدير عام ,نائب مدير

عام ,مدير دائرة ,مدير التربية والتعليم ,نائب مدير التربية والتعليم مشرف تربوي ,مدير مدرسة) ,وقد
تضمنت عينة الدراسة جميع افراد المجتمع (الحصر شامل) وقام الباحث بتصميم استبانة من ()62

فقرة بغرض جمع البيانات من هذه الفئة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطيني تتبع بعض اإلجراءات والمعايير
قبل وأثناء عملية التوظيف ,فتقوم بعمل تخطيط للموارد البشرية بوزن نسبي بلغ ( )%66قبل عملية

التوظيف ,وتوصلت إلى أنها تشارك مديرياتها والمؤسسات التابعة لها في عملية التخطيط الموارد
البشرية على تقسيم الهيكل التنظيمي للو ازرة ومؤسساتها التابعة لها وبوازن نسبي بلغ ( )%65تقريبا.

وأظهرت أن الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في الو ازرة يتسم بالموضوعية والمرونة في

توصيف الوظائف اإلدارية والتدريسية ,ولكن بوزن نسبي قدرة( )%66أي بصورة متوسطة ,وأظهرت

أن الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في الو ازرة يتسم بالموضوعية والمرونة في توصيف

الوظائف اإلدارية والتدريسية ,ولكن بوزن نسبي قدرة ( )%66أي بصورة متوسطة ,وأظهرت أنه يوجد

الوزرة مواصفات وظيفية للمرشحين للوظائف الشاغرة لكل وظيفة من الوظائف إدارية والتدريسية
في ا
بشكل مكتوب ,ولكن بلغ وزنها النسبي( )%69أي بدرجه إيجابية وأظهرت أن يتم تعيين في الوظائف

اإلدارية والتدريسية بالو ازرة طبقا للشواغر المطلوبة في الهيكل التنظيمي للمؤسسات التربوية التابعة

للو ازرة ,وبدرجه عالية ,وأن المهمات والواجبات للوظائف اإلدارية والوظائف التدريسية المدرجة على
الهيكل التنظيمي تتناسب مع التخصصات العاملين ,وأيضا تتناسب الوظائف التدريسية المدرجة على

الهيكل التنظيمي للو ازرة مع حجم االحتياجات الفعلية وبدرجة متوسطة.
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من توصيات الدراسة لو ازرة التربية والتعليم الفلسطيني هي ضرورة العمل على مضاعفة اهتماماتها

بعمل تخطيط استراتيجي ودقيق للموارد البشرية ,وأن تتبع الموضوعية في تخطيطها للموارد البشرية
لتحقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها ,كما ويجب عليها أن تزيد وتفعل مشاركات مديرياتها والمؤسسات

التابعة لها في عملية التخطيط الموارد البشرية على تقسيم الهيكل التنظيمي للو ازرة ومؤسساتها التابعة

لها ,لكي تستطيع بناء قاعدة بيانات تساعدها في الحصول على مصادر بشرية وبصورة مستمرة
ضرورة العمل على تحديث مخرجات عملية التحليل الوظيفي لمواكبه متطلبات الوظائف الحديثة

لتكتمل مخرجات عملية التوظيف ,أيضا على الو ازرة مراجعة وضعية الوظائف الموجودة على الهيكل
التنظيمي للو ازرة واعادة ترتيبها.
 .6دراسة (صيام )2007 ,بعنوان "فعالية متطلبات تطبيق وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية في
جهاز الشرطة الفلسطينية في محافظات غزة"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية متطلبات تطبيق وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية

في جهاز الشرطة الفلسطينية في محافظات غزة وفقا لمتغيرات الجنس ,العمر ,المؤهل العلمي ,مكان
العمل ,الرتبة العسكرية ,المسمى الوظيفي ,سنوات الخدمة ,سنوات الخبرة ,تكون مجتمع الدراسة من
نسبة من فئة الضباط محافظات غزة.

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :أظهرت الدراسة ضعف إدراك اإلدارة العليا

ألهمية تطوير األنظمة والليوائح واإلجيراءات المعمول بها حيث بلغ الوزن النسبي  ,%56ويعزى ذلك

أن جميع العاملين بالشرطة يدركون جيدا أنه يجب أن يكون هناك قانون خاص للشرطة ينظم عملها
ويكون خياص فيهيا كبياقي أجهيزه الشرطة في دول العالم ,لكي يشتق من هذا القانون اللوائح التنفيذية
واإلجراءات التي تعمل عليى تطبيق هذا القانون ,ويجب تطوير هذه اللوائح بما يتوافق مع مستجدات

التنمية البشرية الميستدامة ومستجدات العمل الشرطي ,كما أن آراء عينة الدراسة حول عمل اإلدارة
العلييا عليى تطيوير األنظمة واإلجراءات الخاصة بوظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية في جهاز
الشرطة الفلسطينية ال يوجد بالشكل المناسب حيث بلغت النسبة  %50وهذه النسبة ضئيلة وهذا يدل
عليى أن اإلدارة العليا ال تعمل على ذلك ويعزى ذلك :إلى عدم قدرة مدراء الشرطة على وضيع ليوائح

تنفيذيية جديدة لعدة عوامل أهمها عدم المعرفة واإلطالع ,وعدم امتالك الوقت الكافي للعمل على وضيع
لوائح تنفيذية جديدة ,وعدم امتالك الصالحيات الواضحة للقيام بمثل هذا العميل

وقد أوصت الدراسة :بالعمل على مواكبة وتطوير هذا القانون واللوائح بما يتناسب ميع الميستجدات

فيي العميل الشرطي والتنمية البشرية المستدامة ,وهذا القانون يجب أن يكون من الواقع الفلسطيني
البحت باإلضافة إلى دراسة قوانين البلدان المجاورة واقتباس األفضل منها فقيط ولييس عيشوائية االنتقاء

لما لوحظ في القوانين السابقة كما يجب أن تكون هناك أكثر من لجنة لوضيع قيانون الشرطة حيث
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يجب أن تعرف صالحية كل لجنة وأن تكون هناك لجنة عليا لإلشيراف عليى جميع هذه اللجان حتى
نحافظ على الحياد وعدم االنحياز لفئة عن أخرى ,واالهتمام بتأسيس إدارة متخصصة إلدارة وتنمية

الموارد البشرية تكون من مهامها األساسية جميع األنشطة المتعلقة بأفراد الشرطة مع التركيز على

التصحيح الوظيفي لجميع كوادر الشرطة ,وأيضا إعداد خطة للقوى العاملة تشتمل على البرامج

التطويرية وتقييم األداء ,باإلضافة إلى دراسة حالة الضباط واألفراد ومعرفة مدى الخلل الواقع على
العنصر البشري والنظام اإلداري ,وأيضا لمواكبة آخر المستجدات التي تط أر على تنمية الكادر
الشرطي على المستوى المحيط ودول العالم واالستفادة من خبرتهم بما يتناسب والواقع الفلسطيني.

 .7دراسة إسماعيل ( )2007بعنوان " :معايير األفراد -
للمنظمات اإلدارية – األردن.

جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز

هدفت الدراسة إلى التعرف على معيار األفراد بحسب منظور المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية,
والذي يتعلق باألدوار والجهود المؤسسية في بناء بيئة العمل الداعمة والمحافظة عليها لتشجيع األداء

المتميز على المستويين الشخصي والمؤسسي ,وبينت الدراسة أن فاعلية المؤسسة يجب تقييمها في
المجاالت التالية:

تطبيق سياسة توظيف عادلة وشفافة ونظام مكافئات لتحفيز الموظفين .ووضع خطط لتوفير الكوادر

الضرورية لمواجهة الطلب الحالي والمستقبلي .وتنفيذ برامج تطوير وتدريب الموظفين بشكل يلبي
احتياجات المؤسسة .وتصميم وتنفيذ برامج تعزز رضا الموظفين وتشجعهم على البقاء في المؤسسة.

توصلت الدراسة إلى أن تقييم المؤسسة يتم من خالل قدرتها على إدارة الموارد البشرية إدارة سليمة,

حيث شملت أوجه التقييم تقريبا كافة نشاطات إدارة الموارد البشرية في المنظمات.

وقد خلصت الدراسة إلى :استنتاج معيار فرعي أطلق عليه المعيار رقم ( ,)1ويفحص هذا المعيار

الفرعي سياسات المؤسسة في مجاالت االستقطاب في المؤسسة بما يضمن تكافؤ الفرص ,حيث يقيم
مدى مالئمة هذه السياسات الستقطاب وتعيين أشخاص أكفاء في الوظائف المناسبة وفي الوقت

المناسب ,وذلك من أجل تحقيق أهداف المؤسسة بما فيها تعزيز الميزة التنافسية.
 .8دراسة الزرابي ( )2006بعنوان ":تقييم إجراءات استقطاب العاملين اإلداريين في وكالة الغوث
الدولية بقطاع غزة"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آلية تطبيق إجراءات اختيار الموظفين اإلداريين وتعينهم بوكالة

الغوث الدولية بقطاع غزة ,والى التحقق من مدى فعاليتها ,ومدى االلتزام بتطبيقها ,من آجل تطوير
نظام اختيار الموظفين اإلداريين وتعينهم وتحسن أدائهم.
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وقد ضم مجتمع الدراسة جميع الموظفين اإلداريين بمستوياتهم اإلدارية المختلفة والبلغ عددهم ()529

موظف ,وكانت عينة الدراسة ( )165موظف ,أي ما يعادل  %30من مجتمع الدراسة .حيث طبقت
على جميع المستويات اإلدارية في الجامعة اإلسالمية.

خلصت نتائج الدراسة إلى :إن مرحلة فحص الطلبات تتم بطريقة جيدة وبنسبة  ,%72.4كذلك مرحلة

اإلعداد للمقابلة كانت نسبتها  .%71.4وأن اختيار أعضاء لجنة المقابلة تتم بصورة مقبولة نوعا ما
وبنسبة  ,%63.6وكذلك نسبة قبول هذه المرحلة  .%64.4كما ويوجد ضعف في العالقة بين
االختبارات التي يخوضها المرشحون وبين متطلبات الوظيفة المعلنة ,كما أن ممارسات الفحص الطبي

ال تتم بشكل سليم .وال يتم تقييم الموظف خالل فترة االختبار بطريقة سليمة ,وال توجد فروق ذات داللة

إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة وحول عملية تقييم إجراءات استقطاب الموظفين اإلداريين
وتعينهم في وكالة الغوث.

كما وأوصت الدراسة إلي :األخذ بمبدأ الخبرة المتكافئة للشهادة ,والذي يسمح بوجود المنافسة .وتنويع

مصادر الحصول على اختبارات اللغة اإلنجليزية وتطوير نوعيتها .واعادة النظر في طريقة تشكيل
لجان المقابالت وتنويع األعضاء المشاركين بها .وتهيئة الجو العام للمقابلة واتاحة الوقت الكافي

لجميع المرشحين إلبراز كافة قدراتهم.

 .9دراسة شبير ( :)2006دراسة بعنوان " واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات غير الحكومية
في قطاع غزة وسبل تطويره"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة

وسبل تطويره ,وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,وقد تكونت عينة الدراسة من ()195

موظف لمعرفة أسباب ضعف وبطء عملية تنمية وادارة وتطوير الموارد البشرية في هذه المؤسسات.

ومن نتائج الدراسة :أن عملية االستقطاب واالختيار ال تلقى العناية الكافية ,وال توجد في المؤسسات

دراسة لسوق العمل وأساليب االستقطاب محصورة في إعالنات الصحف واالختيار يتم عن طريق
المقابالت الشخصية المتعجلة وغير المصممة بدقة .وأن المؤسسات غير الحكومية ال تمارس التخطيط
ضمن منهجية كاملة واضحة ,في ظل غياب بعض القوانين واللوائح المكتوبة والواضحة ,وافتقاد
األنظمة والقوانين الموجودة لكثير من البنود الهامة والالزمة لعملية تنمية وادارة الموارد البشرية وغياب
بعض اإلستراتيجيات الشاملة والهامة بشكل مكتوب وواضح.

من توصيات الدراسة :العمل على تطوير نظم وأساليب القيادة اإلدارية ,والعمل على مراجعة وتغيير
الهيكل التنظيمي دوريا وبشكل منهجي ومدروس .وصياغة إستراتيجيات واضحة مكتوبة إلدارة وتنمية
وتطوير الموارد البشرية.
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.10

دراسة الزعنون ( )2006بعنوان ":واقع سياسات االختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية في

و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة وأثره على مستوى األداء"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع سياسة االختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية في و ازرات

السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ,وأثره على مستوى األداء في الوظائف اإلدارية ,وأيضا كان
الهدف هو التعرف على أهم العوامل المؤثرة على اختيار المرشحين لشغل هذه المواقع اإلدارية .وكان
مجتمع الدراسة عبارة عن العاملين في الوظائف اإلدارية العليا والوسطي في و ازرات السلطة الفلسطينية

والتي بلغت  23و ازرة وكانت عينة الدراسة  500مفردة وهي عبارة عن  %14.8من مجتمع الدراسة
الكلي.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وكانت اهمها :ال تقوم و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية
باتباع سياسات اختيار وتعيين فعالة قائمة على أسس ومعايير علمية ,وال يوجد عملية ,سياسات ثابتة

ومحددة تنظم عملية االختيار والتعيين ,وأن عملية االختيار والتعيين تتم على اعتبارات سياسية
وعشائرية وشخصية .ووجود عالقة قوية بين سياسة االختيار والتعيين وبين مستوى أداء العاملين في

الوظائف اإلدارية.

وخرجت الدراسة بمجموعة توصيات :ضرورة وضع أسس علمية سليمة لسياسيات اختيار وتعيين
فعالة .وضرورة النظر إلى وظائف الموارد البشرية أنه نظام يتكون من أجزاء متفاعلة ومتكاملة .كما

يجب إعادة االعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة واألقدمية في الخدمة عند االختيار والتعيين في الوظائف

اإلدارية .وضرورة كتابة توصيف الوظائف اإلدارية ,في و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية .وعلى
اإلدارة العليا في و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية معالجة أوجه القصور والضعف في األداء الوظيفي

في الوظائف اإلدارية عن طريق التدريب والتأهيل المنتظم.
.11

دراسة بن المحيا ( )2005بعنوان "تقويم أساليب اختيار األفراد في األمن العام -دراسة

تطبيقية على مدينة تدريب األمن العام بالرياض

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية تطبيق أساليب اختيار األفراد في مدينة تدريب األمن العام
بدقة وموضوعية ,والتعرف على مدى فعالية تطبيق أساليب جذب واستقطاب األفراد إلى مدينة تدريب

األمن العام ,والتعرف على مدى تأثير المعوقات سلبا على تطبيق أساليب اختيار وقبول األفراد في
مدينة تدريب األمن العام بموضوعية وعدالة ,وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود استخدام متوسط ألساليب جذب واستقطاب األفراد إلى مدينة تدريب

األمن العام ,وفي مقدمتها النصائح التي يقدمها األقارب ,واألصدقاء ,وفي مؤخرتها "اإلعالن في
االنترنت" ,وهناك فعالية تطبيق متوسطة ألساليب اختيار األفراد في مدينة تدريب األمن العام بدقة
وموضوعية ,وفي مقدمتها االختبارات الطبية ,وفي مؤخرتها "االختبارات التحريرية" ,وأخي ار وجود تأثير
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سلبي كبير للمعوقات على تطبيق أساليب اختيار وقبول األفراد في مدينة تدريب األمن العام
بموضوعية وعدالة وفي مقدمتها الضغوط الخارجية(الواسطة) وفي مؤخرتها صعوبة االختبارات وعدم

شموليتها.

.12

دراسة  )2002( Pinkertonبعنوان":عملية االستقطاب كنظام متكامل"
"" A System Approach to Retention and Recruitment

هدفت الدراسة إلى توضيح عملية االستقطاب التي ينفذها نظام كارليون الطبي في نيفادا بالواليات
المتحدة األمريكية ( )Carilion Health System CHSحيث وظف ذلك النظام ,أو استخدم

المنحى النظمي في تنفيذه لعملية االستقطاب من خالل النظر لتلك العملية كنظام متكامل يتكون من
أنظمة فرعية هي :الوظيفة ,وطريقة االستقطاب ,والشخص المستهدف ,والبرامج المقدمة للشخص

المستهدف ليصبح موظف المستقبل.

إن هدف نظام (" )CHSهو استقطاب أفضل الممرضات للعمل في المستشفيات التابعة لذلك النظام,
وقد طور النظام طرقا جديدة لهذه العملية حيث أصبح هناك تنسيق واتصال ما بين أعضاء النظام
والمسؤولين اإلداريين في كليات التمريض" ,وتشير الدراسة إلى أنه وبعد اختيار طالبة التمريض

وترشيحها من قبل إدارة الكلية يقوم أحد أعضاء ( )CHSباالجتماع معها لفترة من الزمن ثم يقدم لها
مجموعة من المغريات الستقطابها لتكون إحدى ممرضات نظام ال (  ,)CHSومن هذه المغريات

إكمال دراستها على نفقة النظام ,وتدريبها عمليا في المستشفيات منذ لحظة اختيارها ,وتأمين السكن
المالئم إذا كانت ستعمل في مستشفى يبعد عن مكان سكنها األصلي مسافة كبيرة .والهدف هو

استقطاب أفضل طالبة تمريض لتصبح أفضل ممرضة.

.13

دراسة أبو زيد ( )2003بعنوان" :التخطيط الفعال للموارد البشرية في القطاعين العام

والخاص".

هدفت هذه الد ارسة إلى تسليط الضوء على واقع التخطيط الفعال للموارد البشرية في القطاعين العام
والخاص ,ومدى وضوح مفهوم هذا التخطيط لدى مديري الموارد البشرية في القطاعين ,مدى تطبيق

المفهوم في الممارسة الفعلية ألنشطة الموارد البشرية المختلفة ,والفروقات في هذه الممارسة بين
القاعين العام والخاص.

وقد تكون مجتمع الدراسة من مديري الموارد البشرية في منظمات القطاعين العام والخاص ,حيث بلغ
عدد منظمات القطاع العام ( )90منظمة ومنظمات القطاع الخاص ( )123منظمة من خالل دليل

سوق عمان المالي لعام 2003م.

أما عينة الدراسة فتكونت من ( )50مدي ار في القطاع العام ,و( )50مدي ار من القطاع الخاص شكلت ما
نسبته في القطاعين ( )%48,05من المجتمع.
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ومن خالل الخلفية النظرية للدراسة ,وتحليل إجابات أفراد العينة تمكن الباحث من الوصول إلى

مجموعة من النتائج من أهمها :هنالك تدني في نسبة مشاركة المرأة في المناصب اإلدارية الوسطى

والعليا .وهنالك نسبة عالية من المدراء التي أجريت عليهم الدراسة يحملون الشهادات الجامعية األولى
والعليا .ويوجد وضوح لدى مديري الموارد البشرية للمنظمات في القطاعين العام والخاص في مفهوم
التخطيط الفعال للموارد البشرية .وتوجد فروقات ذات داللة إحصائية في أنشطة التخطيط الفعال

للموارد البشرية لصالح القطاع الخاص في كل من الحوافز واالمتيازات واالستقطاب واالختيار والتعين.
وتوجد عالقة ارتباط إيجابية بين أنشطة أدارة الموارد البشرية وممارسة التخطيط الفعال للموارد البشرية

في القطاعين العام والخاص.
.14

دراسة  )2003( Liبعنوان" :واقع إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في الشركات العالمية

في الصين"
The reality of human resources management in global companies in
China strategies
هدفت الدراسة إلى مقارنة ممارسات إدارة الموارد البشرية ضمن قطاعين أساسيين هما :قطاع صناعة

المشروبات الغازية وقطاع اإللكترونيات ,حيث تم وضع االفتراضات التي تقيس النموذج العام

إلستراتيجيات إدارة الموارد البشرية من حيث العالقة بين اإلستراتيجية العامة المتبعة وممارسة إدارة

الموارد البشرية وعالقتهما مع كل بيئة المنظمة وأدائها.

وجاءت نتائج الدراسة لتساند بعضا من االفتراضات الرئيسية إلستراتيجيات إدارة الموارد البشرية ,والتي

تركز على ضرورة تكامل ممارسات إدارة الموارد البشرية مع اإلستراتيجية العامة للمنظمة ,وبينت

النتائج أن ممارسات إدارة الموارد البشرية لها أثر قليل على ربحية الشركات "أداء المنظمة" ولكن لم
تكن هناك عالقة قوية ذات فائدة بين فعالية إدارة الموارد البشرية التقنية وأداء المنظمة.

.15

دراسة المطيري ( )2003بعنوان" :تقييم سياسات االختيار لشغل الوظائف القيادة باألجهزة

العامة"

هدفت الدراسة إلى تقييم السياسة الحالية الختيار القيادات اإلدارية الوسطي بالقطاع العام بالمملكة
العربية السعودية ,ومدى اتفاقها مع األسس واألساليب العلمية ,كما هدفت إلى التعرف على المشاكل
التي تعترضها ووضع التوصيات المناسبة لعالجها ,وطبقت الدراسة على عينية من وحدات القطاع

العام بمدينة جدة ,حيث اقتصرت عينة البحث على  20وحدة إدارية من وحدات القطاع العام بجدة
بواقع  %20من شاغلي الوظائف القيادية الوسطي بها وبلغ عددهم  263مفردة.

أهم ما توصلت إليه نتائج الدارسة :أن السياسات الحالية في اختيار تلك القيادات تعاني من قصور في
تحقيق أهدافها ,فهي ال تستند إلى أي أسس أو أساليب علمية ,وانما هي في الغالب عبارة عن
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اجتهادات شخصية ال ترقي إلى األسلوب العملي السليم .وعدم النظر إلى عملية االختيار كمنظومة
تتضمن االهتمام بتكامل وفاعلية األنشطة الوظيفية المكونة له والمتمثلة في التخطيط السليم

لالحتياجات البشرية وتوصيف الوظائف القيادية .وندرة تطبيق األساليب العلمية المتمثلة في االختبارات

والمقابالت الشخصية مع عدم االهتمام بتطبيق االختبارات الحديثة ,باإلضافة إلى عدم االهتمام

بتصميم وتطوير النماذج الخاصة بأساليب االختيار ,كطلبات التوظيف ونماذج المقابالت الشخصية.
عدم وجود معايير عملية للمفاضلة بين المرشحين ,وأنما يتم االعتماد بصورة مطلقة على التقدير

العملي والمؤهل الدراسي للمرشح دون النظر إلى المعايير األخرى المتطلبات التي تتطلبها الوظيفة,
وهذا يوضح عدم أهلية القائمين على عملية االختيار.

وكانت توصيات الدراسة :ضرورة النظر لسياسات االختيار كمنظومة متكاملة تتضمن تكامل وترابط
األنشطة الوظيفية المكونة لها المؤثرة فيها ,وهي التخطيط العملي السليم لالحتياجات القيادية وتحليل

وتوصيف الوظائف القيادية واالستقطاب ,وهذا يتطلب تطوير هذه األنشطة وازالة أوجه القصور التي
تعاني منها لضمان بناء بيئة مناسبة لنجاح سياسات االختيار .وضرورة تطبيق األساليب العلمية

والموضوعية لالختيار والتي تعتمد على إجراء االختبارات الحديثة والمقابالت الشخصية ,واالهتمام

بتصميم وتطوير النماذج التي تساعد على ذلك كطلبات التوظيف ونماذج المقابالت والترقيات.

وضرورة إيجاد نظام معلومات فعال ومتكامل عن جميع الوظائف الشاغرة والمشغولة وعن جميع

الموظفين في كل دائرة حكومية.
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دراسة شامسي (2003م) بعنوان "تقييم سياستي االختيار والتعيين في قطاع األمن مع

التطبيق على وزارة الداخلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة"

هدفت الدراسة الى التعرف على الوضع الحالي بالنسبة لعملية اختيار العاملين في قطاع األمن في

و ازرة الداخلية بدولة اإلمارات العربية ,كما كان أيضا الهدف منها هو تحليل نظام االختيار الحالي
والتواصل الى المشكالت التي تعترضه ,والتعرف على تأثير سياسية االختيار والتعيين على كفاءة

األداء.

وكانت نتائج الدارسة :أن سياسية االختيار والتعيين تؤثر تأثي ار طرديا معنويا في األداء الوظيفي.

وسياسة االختيار والتعيين تؤثر تأثي ار طرديا معنويا في رضا العاملين عن العمل .وسياسة االختيار
والتعيين تؤثر تأثي ار عكسيا معنويا في دوران العمل.

وتوصلت توصيات الدارسة إلى :ضرورة توافر شرطين أساسين في عملية االختيار بالنسبة للقيادات

اإلدارية وهما إمكانية االعتماد ,بمعني أن تكون الطريقة التي تستخدم في االختيار يمكن االعتماد
عليها مهما اختلف الزمان والمكان ,أو مهما اختلفت الظروف المحيطة وأيضا الدقة والمصداقية بمعني

أن تكون عملية االختيار دقيقة صحيحة وصالحة للغرض المطلوب قياسه .وتحديد احتياجات
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ومتطلبات و ازرة الداخلية من المهارات المختلفة وذلك في ضوء أعباء العمل في كل قسم .واالهتمام

بطلبات التوظيف التي تمألها المتقدمون لشغل وظائف ,حيث أن تتضمن هذه البطاقات نوع التعليم
والخبرة واالشتراطات الجسمانية وان كانت موجودة وذلك لمصلحة كال الطرفين.
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دراسة ) )2002بعنوان":إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية للمهنيين في تنظيم برامج

التعليم –دراسة وصفية"
Rachell Pluijmen, Rob F. Peoll, Rerd J. Vanderkrogt
هدفت الدراسة الستكشاف كيف أن اإلستراتيجيات الحالية لتنمية الموارد البشرية توضع موضع التنفيذ
وألي مدى تتطابق هذه اإلستراتيجيات مع األفكار النظرية المنشودة الخاصة بتنمية الموارد البشرية.
وطبقت الدراسة على  20مهنيا ألمانيا في مجال تنمية الموارد البشرية.

وكانت من أهم نتائج الدراسة :أن هناك العديد من المشاكل والمعوقات التي تحول دون تبني

اإلستراتيجيات المفضلة ووضعها موضع التنفيذ والتي يوجهها مهنيو تنمية الموارد البشرية وكيفية
معالجتها وتتمثل في :عدم استقاللية وظيفة تنمية الموارد البشرية حيث تفرض اإلدارة العليا ومنسقو

البرامج المحتوى التدريبي ,ويمكن معالجة ذلك بتبني برامج مرنة وتشجيع المشاركين للتأقلم عليها ,عدم
مناسبة جو المنظمة للتدريب ,والعالج بالتغلب على المشاكل داخل المنظمة ,مقاومة التغيير ألي

شيء جديد وتتم معالجة ذلك بالتركيز على العناصر االيجابية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة استقاللية وظيفة تنمية الموارد البشرية ,وتبني برامج مرنة وتشجيع

المشاركين للتأقلم عليها.
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دراسة  )2002( et al ,Nankervisبعنوان" :التعرف على كيفية ممارسة إستراتيجيات

إدارة الموارد البشرية من منظور اإلدارة العليا في المنظمات متوسطة الحجم"
Learn how to practice human resources management strategies from
the perspective of senior management in a medium-sized
organizations
هدفت الدراسة إلى معرفة كيف تمارس اإلدارة العليا إستراتيجيات الموارد البشرية في المنظمات

المتوسطة الحجم ,وشملت هذه الدراسة  800منظمة متوسطة الحجم في أستراليا اختيرت عشوائيا,
حيث اعتمدت الدارسة أسلوب المسح االستباني.

توصلت الدراسة إلى أن عملية بناء وصياغة إستراتيجية المنظمة في المنظمات المشمولة تتم بمعزل

عن مشاركة مديري إدارة الموارد البشرية في هذه العملية ,حيث تتركز عملية إعداد وصياغة
اإلستراتيجيات – وعلى جميع المستويات – في أيدي اإلدارة العليا ,وأن غالبية هذه المنظمات ال
تمارس وظائف إدارة الموارد البشرية على مستوى إستراتيجي ,بل تنظر إلى هذه اإلدارة على أساس
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تقليدي ,كما أظهرت الدراسة أن معظم هذه المنظمات ال تقوم باستشارة مديري إدارة الموارد البشرية في

عملية تطبيق وتنفيذ اإلستراتيجية.
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دراسة  )2001( ,Fey & Ingamerبعنوان "أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على

أداء الشركات المتعددة الجنسية في روسيا"
The impact of human resource management practices on the
performance of multinational companies in Russia
هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية واألداء في مائة وخمس عشرة

منظمة مساهمة مملوكة لجهات أجنبية في روسيا وبالتحديد دور االستثمار في تحسين مستوى األداء
في هذه الشركات.

جاءت نتائج الدراسة لتبين وجود عالقة قوية وايجابية في ممارسات تطوير الموارد البشرية وأداء

الشركات التابعة ,وبينت النتائج كذلك وجود عالقة إيجابية بين تطوير اإلدارة وتطوير الموظفين من
جهة وأداء المنظمة من جهة أخرى ,أي أن األداء المؤسسي ,هو دالة تطوير الموارد البشرية ,ومن

العوامل المعززة لهذه العالقة اإليجابية شمولية التطوير ,وعمل الفريق ,والالمركزية ,ووجود نظام
الحوافز.
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دراسة  )2000( Wyper & Harrisonبعنوان "اآلثار المباشرة لرأس المال البشري على

إستراتيجية وأداء شركات الخدمة المهنية"
The direct effects of human capital on strategy and performance of
professional service firms
هدفت الدراسة إلى تطبيق منهج العمليات الست في وظائف إدارة الموارد البشرية لشركات أمريكية يبلغ
عدد موظفيها  1400موظفا ,بناء على نموذج وضعه ديمنج ,التي تشكل إستراتيجية إدارة الموارد

البشرية ,وهي البيئة التنظيمية ,وتطوير الموظف ,وتأمين الموارد ,والمكافأة ,والتواصل ,وتحسين
التنظيم.

خلصت الدراسة إلى أهمية القضايا التي تتعلق باألشخاص في إدارة التطوير ,مثل خوفهم من التغيير
والقياس وعدم رضاهم عن الوضع القائم ,والحاجة إلى إشراك المزودين والزبائن في العملية.
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دراسة (الشهري )2000 ,بعنوان "العوامل المؤثرة على عملية االختبار والتعيين ووظائف

شؤون األف ارد في الخدمة المدينة في السعودية"

هدفت الدراسة إلى الوقوف على األسس المستخدمة في عملية االختيار والتعيين في أجهزة الخدمة

المدنية في المملكة ,كذلك تحديد العوامل التنظيمية واالجتماعية والشخصية التي تؤثر في عملية
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االختيار والتعيين ,والوقوف على األساليب التي يتم اتباعها في عملية االختيار والتعيين بأجهزة الخدمة

المدنية ,وتكونت عينة الدراسة من ( )259مدي ار عاما ومدير إدارة يعملون في الو ازرات الحكومية
بمنطقة الرياض الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بالمملكة.

توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في فعالية عملية االختيار والتعيين

بدرجات متفاوتة ويمكن ترتيبها حسب درجة تأثيرها من األقوى إلى األضعف لتبدأ بالعوامل التنظيمية,

فأساليب االختيار ,فالعوامل االجتماعية ,فالعوامل الشخصية.

المحور الثانى :الدراسات التي تحدثت الميزة التنافسية:

 .1دراسة المقادمة (" )2013دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية".
هدفت الدراسة إلى معرفة دور الكفاءات البشيرية فيي تحقييق المييزة التنافسيية فيي الجامعية اإلسيالمية ,إذ
تعتبيير الكفيياءات البش يرية ميين أهييم العناصيير التييي تسيياهم فييي تحقيييق المي يزة التنافسييية ,حيييث تييأتي هييذه

الدراسة كدراسة حالة في الجامعة اإلسالمية ,انطالقا من أن الجامعة اإلسيالمية حققيت نجاحيات كبييرة
وم ارك ييز متقدم يية عل ييى المس ييتوي الفلس ييطيني والعرب ييي وفق ييا لمع ييايير الج ييودة والنوعي يية لمؤسس ييات التعل يييم

العالي ,وكذلك التعرف على واقع الميزة التنافسية في الجامعة اإلسالمية ,ومحاولة إبيراز واقيع الكفياءات
البشيرية فييي الجامعيية اإلسييالمية ,ومييدى مسيياهمتها فييي تحقيييق القييدرة التنافسييية .واعتمييدت الد ارسيية علييى
أسييلوب الحص يير الشييامل لمجتم ييع الد ارسيية والمك ييون اإلدارة العليييا وم ييدراء الييدوائر ورؤس يياء األقسييام ف ييي

الجامعة اإلسيالمية ,واليذي بليغ عيددهم  172حييث تيم توزييع  172اسيتبانة لييتم اسيترجاع  130اسيتبانة

ما نسبته .%76

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :أن مستوي توافر الكفاءات البشرية لدى العياملين فيي

الجامعة اإلسالمية ما نسبتها  ,%75.90كما أن مستوى تحقيق الميزة التنافسية في الجامعية اإلسيالمية

متوفرة بنسيبة  ,%77.30وهنياك عالقية قويية ارتباطيية قويية بيين تيوفر الكفياءات البشيرية وتحقييق المييزة
التنافس ييية .وهن يياك عالق يية ارتباطي يية قوي يية ب ييين ت ييوفر المعرف يية وتحقي ييق الميي يزة التنافس ييية .وهن يياك عالق يية
ارتباطيية قوييية بييين تييوفر القييدرات والمهييارات وتحقيييق المييزة التنافسييية .وهنيياك عالقيية ارتباطييية قوييية بييين

توفر السلوكيات وتحقيق الميزة التنافسية.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمهيا :نشير ثقافية توظييف واسيتقطاب جدييدة فيي
الجامعة تتمثل في ثقافة البحث عن كفاءات بدل األفراد ,ميع ضيرورة القضياء عليى مظياهر السيلبية فيي

التعام ييل م ييع الكف يياءات كاإلقص يياء ,والتهم يييش ,الالمس يياواة ...إل ييخ م يين حي ييث بع ييث روح جدي ييدة ت ييؤمن
بالكفاءات ,والعمل على تحفيز الموظفين على تقديم معارف وخبرات جديدة للعميل مين خيالل تشيجيعهم
واحتيرام أراءهييم ووضييع أنظميية وآليييات إدارييية وتسييهيل وتقييدير هييذه األفكييار .واالنتقييال ميين التركيييز علييى
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كف يياءة الف ييرد الواح ييد إل ييى التركي ييز عل ييى كف يياءة الفري ييق ,وك ييذلك تغيي يير االتجاه ييات م يين االعتم يياد عل ييى

التخصص إلى مبدأ الكفاءات المتعددة في جميع الوظائف.

 .2دراسة على ( )2013بعنوان " متطلبات استدامة الميزة التنافسية في التعليم العالي وجهة النظر
القائمة على أساس الموارد"

هييدفت الد ارسيية إلييى التعييرف علييى متطلبييات اسييتدامة المي يزة التنافسييية فييي مؤسسييات التعليييم العييالي ميين
وجهة النظر القائمة على أساس الموارد ,حيث تأتي هذه الد ارسية كد ارسية حالية الجامعية اإلسيالمية بغيزة

انطالقييا ميين أن الجامعيية اإلسييالمية حققييت نجاحييات عالييية علييى المسييتوي المحلييي والعربييي  ,واعتمييدت
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب استخدام االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ,حيث
اعتم ييدت الد ارس يية عل ييى أس ييلوب الحص يير الش ييامل لمجتم ييع الد ارس يية والمك ييون م يين اإلدارة العلي ييا وم ييدراء

الوح ييدات ف ييي الجامع يية اإلس ييالمية وبلغ ييت عين يية الد ارس يية  131حي ييث ت ييم توزي ييع  120اس ييتبانة فيم ييا ت ييم

استرجاع  111استبانة.

وقييد خلص يت الد ارسيية إلييى مجموعيية ميين النتييائج أهمهييا :أن مسييتوى المي يزة التنافسييية للجامعيية اإلسييالمية

بلغت  %75وهي كبيرة جدا إلى حد ما .وأن مستوى استدامة الميزة التنافسية للجامعة اإلسالمية متوافرة
بنسبة  .%75ووجود عالقية طرديية قويية بيين مسيتوى المييزة التنافسيية للجامعية اإلسيالمية تتيأثر بصيورة
جوهرية بكل من المتغييرات المسيتقلة التاليية( :تقيييم ميوارد وقيدرات الجامعية ,التعلييم المنظميي ,التحسيين

المستمر ,التكييف المنظمي ,التركيز على األسس العامة لبناء الميزة التنافسية)

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة اهتمام الجامعة بمتطلبات اسيتدامة المييزة

التنافسييية باعتبارهييا وسيييلة تمكنهييا ميين الحفيياظ علييى تلييك الم ازيييا ,وأنهييا ليسييت مجييرد وسيييلة للبقيياء عنييد
مسي ييتوى تنافسي ييي معي ييين بي ييل تحقي ييق لهي ييا سي ييبق تنافسي ييي .وأن تركي ييز إدارة الجامعي يية علي ييى بني يياء القي ييدرات

اإلسيتراتيجية وامييتالك ميوارد تتسييم بالنييدرة؛ ألنهيا تحييد ميين قيدرات المنافسييين علييى محاكاتهيا وتقليييدها لمييا
لهما من أهمية قصوى في استدامة الميزة التنافسية .وضرورة اهتمام الجامعية بيإجراء التحسيين المسيتمر

لبرامجهيا األكاديميية وسياسياتها المعتميدة فيي تقييديم خيدماتها ,وأن تبنيي االبتكيارات النوعيية ,ألنهيا تعتبيير

من أهم متطلبات استدامة الميزة التنافسيية .ويوصيي الباحيث بضيرورة تطبييق نميوذج الد ارسية فيي الواقيع

الميداني بوصفه إطا ار بمكن مؤسسات التعليم العالي من استدامة الميزة التنافسية.

 .3دراسة شعبان ( :)2011رأس المال الفكري ودورة في تحقيق الميزة التنافسلية لشلركة االتصلاالت
الخلوية الفلسطينية جوال:

ه ي ييدفت الد ارس ي يية إل ي ييى د ارس ي يية رأس الم ي ييال الفك ي ييري ودوره ف ي ييي تحقي ي ييق المي ي يزة التنافس ي ييية لش ي ييركة

االتصياالت الخلوييية الفلسييطينية جيوال ,وذلييك ميين خيالل التعييرف علييى ميدى تيوافر متطلبييات رأس المييال
الفكييري بأبعيياده الييثالث البشييري والهيكلييي والعالقييات لييدى شييركة االتصيياالت الخلوييية الفلسييطينية ج يوال,
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ود ارس ية العالقيية بييين ت يوافر تلييك المتطلبييات وتحقيييق المي يزة التنافسييية للشييركة ,كمييا هييدفت هييذه الد ارسيية

لإلجابيية عيين تسيياؤل هييو فيمييا إذا كانييت هنيياك تفيياوت فييي مكونييات رأس المييال الفكييري فييي تحقيييق المييزة
التنافسية للشركة.

وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الوظائف اإلدارية مدير إدارة ,مدير دائيرة ,رئييس

قسم ,مدير معرض لدى شركة جوال ,والبالغ عددهم  120موظفا ولصغر حجيم مجتميع الد ارسية فقيد تيم
اسييتخدام أسييلوب الحصيير الشييامل فييي جمييع بيانييات الد ارسيية ,حيييث تييم توزيييع االسييتبيان الييذي تييم إعييداده
لهذا الغرض على جمييع أفيراد العينية  120وتيم اسيترداد  105اسيتبيان مين المبحيوثين ,بمعنيي أن نسيبة

االسترداد بلغت حوال%87.5

وأظهرت الدراسة عدة نتائج من أهمهيا :وجيود عالقية إحصيائية بيين تيوافر متطلبيات رأس الميال

الفكري بأبعاده الثالثة (البشري والهيكلي والعالقات) وتحقيق الميزة التنافسية لشيركة االتصياالت الخلويية

جوال ,السيما فيما يتعلق في مجال الجودة المتفوقة ,وأن الشركة تمتلك مسيتوى مرتفيع للمييزة التنافسيية,
كما أوضحت الدراسة أن هنياك تفياوت فيي دور مكونيات رأس الميال الفكيري فيي تحقييق المييزة التنافسيية

للشركة من حييث رأس ميال العالقيات يسيهم بشيكل أكبير مين المكيونين اآلخيرين ليرأس الميال الفكيري فيي

تحقيق الميزة التنافسية للشركة.

ومن أهم ما أوصت به الدراسة ضرورة أن تتعامل إدارة الشركة مع رأس المال الفكري على أنه

مييورد رئيسييي واسييتراتيجي بييين الم يوارد المختلفيية التييي تمتلكهييا الشييركة ,والحفيياظ عليييه وتطييويره بشييكل

مستمر ,والتأكيد على أهميته ودوره في إنجاح الشركة وتحقيق الميزة التنافسية لها.

 .4دراسللة  )2011( Kraajienbrink, J. & othersبعنلوان" :النظللرة المسللتندة إلللى الملوارد:
مراجعة واستعراض وتقييم االنتقادات الموجهة لها"
The direct effects of human capital on strategy and performance of
professional service firms
هييدفت الد ارسيية إلييى اسييتعراض وتقييييم االنتقييادات األساسييية للنظرييية القائميية علييى أسيياس الم يوارد التييي
وجدت منذ أكثر من  20عاميا ,وخيالل هيذه األعيوام تيم تناولهيا مين قبيل العدييد مين البياحثين وتعرضيت

النتقييادات كثييرة ,لييذلك قييام البيياحثون بد ارسيية الفرضيييات التالييية :ليييس للنظرييية المسييتمدة إلييى الميوارد أييية
آثييار إدارييية ,وتتضييمن النظرييية المسييتندة إلييى الم يوارد تراجعييا ال نهائيييا ,وال يمكيين تحقيييق مي يزة تنافسييية
مستدامة .وليست النظرة المستندة إليى الميوارد نظريية خاصية بالمنظمية ,وال يعيد تحلييل ( )VRINكافييا
أو ضييروريا للمي يزة التنافسييية المسييتدامة .وقيميية المييورد غييير محييددة بشييكل كامييل لتييوفير نظرييية مفيييدة.

وتعريف المورد عير محدد.

وتوص ييلت الد ارس يية إل ييى أن أول خمس يية انتق ييادات ال ته ييدد النظري يية المس ييتندة إل ييى المي يوارد ,فه ييي غي يير
صحيحة أو ال صلة لها ,وال تنطبق عليها إال عندما تأخذ النظرية المستندة إليى الميوارد أقصيي أبعادهيا
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المنطقي يية أو غي يير العمليي ية ,حي ييث إن ييه أص ييبح تحدي ييد عالم ييات أفض ييل للنظري يية المس ييتندة إل ييى المي يوارد
ومتغيراتهييا ويصييبح احتواؤهييا بشييكل أفضييل ,أمييا االنتقييادات األخي يرة فه يي تشييكل تحييديات أكثيير خطييورة
ويجب التعامل معها إذا أردنا أن نحقق إمكانياتها فيي تفسيير النظريية المسيتندة إليى الميوارد ,وخصوصيا

خارج نطاق البيئات المستقرة أو التي يتم التنبؤ بها.

فالباحثون في هذه الدراسة يقترحون توجيها لنظريات وأبحاث مستقبلية ,تنياقش الطيرق المحتملية لتحقييق
النظرية المستمدة إلى الموارد.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير النظرية المسيتندة إليى الميوارد إليى نظريية أكثير حيويية وقابلية السيتدامة

الميزة التنافسية ,وخاصة إذا تم نقلها إلى إطيار عميل دينياميكي حقيقيي ,عين طرييق تحريكهيا إليى إطيار
عملها الطبيعي الفطري.

 .5دراسلة  )2010( Sirmon, D. & othersبعنلوان" :التلرابط اللديناميكي بلين نقلاط القلوة ونقلاط

الضعف للقدرة :التحقيق في قواعد وأساس الميزة التنافسية"
Dynamic correlation between the strengths and weaknesses of ability the
investigation into the rules and the basis of competitive advantage
هدفت الدراسة إلى زيادة فهمنا ألساسيات الميزة التنافسية المستدامة ,إضافة إلى اليديناميكيات المرتبطية

باسيتم اررية هييذه المييزة التنافسييية مين خييالل البحيث فييي التيأثيرات المباشيرة لمجموعية ميين نقياط القييوة لييدي
المنظميية ونقيياط ضييعفها علييى المييزة التنافسييية وعلييى أدائهييا ,كييذلك البحييث فييي العوامييل البيئييية والعوامييل
األخرى التي يمكن أن تؤثر في الميزة التنافسيية عليى الميدى الزمنيي ,وقيد ركيزت هيذه الد ارسية عليى كيل

ميين نقيياط القييوة ونقيياط الضييعف للقييدرة ,وعمييد أسييلوب البحييث إلييى تنيياول الثغ يرات فييي المنيياهج النظرييية
الحالية للنظرية المستندة إلى الموارد.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :أن مجموعية نقياط الضيعف لهيا تيأثير سيلبي عليى األداء ,بينميا

لمجموعة نقاط القوة تأثي ار إيجابيا متزايدا ,فيميا يتيأثر األداء نسيبيا بطريقية معقيدة بسيبب اآلثيار التكامليية
لمجموعة نقاط القوة ونقاط الضعف ,فالمنظمات التي تمتلك نقاط قوة عالية ونقياط ضيعف عاليية تيؤدي
عملها فيي مسيتويات جييدة ,لكين الخبيرة كيان لهيا أثي ار واضيحا وفارقيا فيي النتيائج التيي حققهيا كيل منهميا.

وتحقيييق ميي يزة تنافسييية مؤقت يية ه ييو أكثيير ص ييعوبة مم ييا كييان يعتق ييد س ييابقا ,وأن اضييمحالل وتضك ييل الميييزة
التنافسييية يحييدث بشييكل روتينييي كنتيجيية للتنييافس الييديناميكي والتفيياعلي .وأن مجموعييات القييوة والضييعف

تتغير بشكل كبير بمرور الوقت ,خاصة في األسواق حيث تكون المنافسة أكثر حدة.

وأوصييت الد ارسيية بضييرورة التعييرف علييى العوامييل التييي تييؤثر فييي جعييل المييزة التنافسييية مؤقتيية ,وبالتييالي
تحديد األسباب األكثر تأثي ار في تحقيق بعض المنظمات للميزة التنافسية المستدامة واألداء المتفوق.
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 .6دراسلللة الحلللواجرة ( :)2009دراسلللة ارتبلللاط إسلللتراتيجيات اسلللتثمار رأس الملللال المعرفلللي بلللاألداء
التنافسي للمؤسسات.

ه ييدفت الد ارس يية إل ييى تحلي ييل عالق يية إس ييتراتيجيات االس ييتثمار ف ييي رأس الم ييال المعرف ييي ب يياألداء

التنافسي لدي شركات التامين األردنية ,ولتحقيق أهيداف الد ارسية تيم تطيوير اسيتبانة لجميع البيانيات عين
متغيرات الدراسة ,وتوزعت على عينة بلغت ( )213مفردة وتم استرجاع ( )185استبانة منها.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :وجيود ارتبياط ذو داللية إحصيائية إلسيتراتيجيات

اسييتثمار رأس المييال المعرفييي فييي األداء التنافسييي للمؤسسييات ميين حيييث تنمييية التعليييم وتكامييل المعرفيية
وتوظيف رأس المال المعرفي.

وق ييدمت الد ارس يية التوص ييية اآلتي يية :عل ييى ش ييركات الت ييأمين األردني يية ض ييرورة العناي يية واالهتم ييام

بعمليييات التييدريب والتعليييم ,والتركيييز علييى جوانييب المعرفيية وتكاملهييا وتوظيفهييا ,ميين أجييل تحقيييق األداء

التنافسي للمؤسسات.

 .7دراسللة طشللطو

( :)2008بعن لوان "دور قللدرات نظللم المعلومللات فللي تعزيللز إسللتراتيجيات الميللزة

التنافسية في المنظمات الصناعية األردنية دراسة ميدانية"

هدفت الدراسة إلى دراسة لنظم المعلومات من خالل تحلييل قيدرات إدارة نظيم المعلوميات فيي المنظميات
الص ييناعية األردني يية والمتمثل يية ف ييي (الم ييورد البش ييري ,البرمجي ييات ,المع ييدات) ود ارس يية دوره ييا ف ييي تحقي ييق

إستراتيجيات الميزة التنافسية والمتمثلة في (إستراتيجية التمايز ,إستراتيجية قييادة التكياليف) ,حييث تكيون
مجتمع الدراسة من المنظمات الصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي السيوق األوليى والبيالغ

عددها ( )64منظمة صناعية ,باالعتماد على التقريير السينوي لبورصية عميان لعيام ( .)2007حييث تيم

اختيار ( )20منظمة كعينة لهذه الدراسة ,وتم اختيارها حسب المنظمات التي يزيد حجم موجوداتها عين
 19مليون دينار باعتبارها منظمات كبيرة الحجم .حيث تم استخدام اإلستبانة كأداة لهذه الدراسة.

وتوصييل الباحييث إلييى النتييائج التالييية :وجييود عالقيية إيجابييية متوسييطة وذات دالليية إحصييائية بييين الميورد

البشييري فييي إسييتراتيجية التمييايز وقوييية فييي إسييتراتيجية قيييادة التكيياليف ,ووجييود عالقيية إيجابييية متوسييطة

وذات دالل يية إحص ييائية ب ييين المع ييدات ف ييي ك ييال اإلس ييتراتيجيتين (إس ييتراتيجية التم ييايز واس ييتراتيجية قي ييادة

التك يياليف) ,ووج ييود عالق يية إيجابي يية قوي يية وذات دالل يية إحص ييائية ب ييين البرمجي ييات ف ييي إس ييتراتيجية قي ييادة
التكاليف ومتوسيطة فيي إسيتراتيجية التميايز ,كميا تبيين أن المنظميات الصيناعية تركيز فيي أعمالهيا عليى
استخدام إستراتيجية قيادة التكاليف لتعزيز الميزة التنافسية لديها أكثر من استخدامها إلستراتيجية التمايز

وذل ييك بس ييبب انفتاحه ييا عل ييى البيئ يية الخارجي يية ولك يين ض ييمن ح ييدود معين يية ,وأوص ييى الباح ييث المنظم ييات
الصييناعية باسييتخدام ب يرامج تدريبييية جديييدة ومتطييورة لمواردهييا البش يرية لتحقيييق إسييتراتيجية التمييايز ,كمييا
يجييب أن يكييون هنيياك أهمييية لوجييود آلييية لتقييييم العالقيية بييين النظييام والمييورد البشييري ميين أجييل الحصييول

على مؤشرات يجب أخذها بعيين االعتبيار لتعيديالت مسيتقبلية ,سيواء مين خيالل مالحظيات العياملين أو
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مين تجربية تطبييق النظيام نفسيه ,كميا يجيب عليى إدارة الشيراء فيي المؤسسيات الصيناعية القييام بالتنسيييق
مع إدارة اإلنتاج وادارة الهندسة والتصميم لديها في اختيار وشراء المعدات المناسبة.

 .8دراسلللة أسلللية ( )2006بعنلللوان ":دور الكفلللاءات فلللي تحقيلللق الميلللزة التنافسلللية – دراسلللة حاللللة
المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء.

هدفت الدراسة إلى عرض مفهوم مصادر الميزة التنافسية ,والنتائج المحققة من اعتماد الموارد البشرية

كميزة تنافسية في بيئة األعمال ,كما تناولت عرض مختصر الهم المتغيرات االقتصادية واإلجتماعية

والتكنولوجية والقانونية ,إضافة إلى سرد بعض الخطوات اإلجرائية التي يجب على الموارد البشرية القام
بها بالتنسيق مع اإلدارات األخرى بالمنظمة إذا ما رغبت استخدام األصول البشرية كورقة تنافسية

متميزة ,وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

وكان من أهم نتائج الدراسة :تساهم تنمية كفاءات األفراد بصفة إيجابية وكبيرة في دعم الميزة التنافسية

للمؤسسة .وأن الميزة التنافسية للمؤسسة تتمثل في الجانب التقني والبشري لديها.

وأهم ما أوصت به الدراسة :ضرورة أن يولي المسؤولين في المؤسسات اهتمام اكبر إلدارة الكفاءات
البشرية لزيادة القدرة التنافسية وأن يتم نشر ثقافة توظيف واستقطاب جديدة في المؤسسات الجزائرية

تتمثل في ثقافة البحث عن كفاءات بدال من األفراد .مع ضرورة القضاء على المظاهر السلبية في
التعامل مع الكفاءات كاإلقصاء والتهميش والالمساواة ,من خالل بث روح جدية تؤمن بالكفاءات

البشرية.

 .9دراسلللة بلللدر (  )2003بعنلللوان :دور نظلللم المعلوملللات فلللي تحقيلللق ميلللزة تنافسلللية فلللي قطلللاع
الصناعات الدوائية األردني

هدفت الدراسة إلى التعيرف عليى دور نظيم المعلوميات فيي تحقييق مييزة تنافسيية فيي قطياع الصيناعات
الدوائية األردني باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ,وقد اسيتخدم الباحيث أسيلوب العينية العشيوائية فيي
توزيع اإلستبانة على مجتمع الدراسة ,وخلصيت الد ارسية إليى مجموعية مين النتيائج أهمهيا :مسياهمة نظيم

المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية لشركات الصناعات الدوائية األردنية ,وذلك من خالل تأثيرهيا عليى

المتغيي يرات المتعلقي ية ب ييالميزة التنافس ييية وه ييي ج ييودة المنتج ييات واألداء الم ييالي للش ييركات والسي ييطرة عل ييى
األس يواق واإلبييداع والتطييوير ,باإلضييافة إلييى تأثيرهييا بدرجيية أكبيير علييى كفيياءة العملي يات ,وأيضييا وجييود
عالقيية إيجابييية ذات دالليية إحصييائية ب يين كييل ميين المتطلبييات التنظيمي ية والتكنولوجي ية ,وتحقيييق المي يزة

التنافسية ,ووجود عالقة بين جاهزية تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية.

.10

دراسة عثمان ( )2003بعنوان" :أثر العوامل اإلستراتيجية إستراتيجيات المنافسة عللى الميلزة

التنافسية"

ه ييدفت الد ارس يية إل ييى د ارس يية أث يير العوام ييل اإلس ييتراتيجية :إس ييتراتيجيات المنافس يية عل ييى الميييزة التنافس ييية

لش ييركات تص يينيع األدويي ية األردني يية م يين منظ ييور الم ييدراء معتم ييدا عل ييى الم يينهج الوص ييفي التحليل ييي ف ييي
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يدرء اإلدارة العلي ييا ف ييي جمي ييع ش ييركات األدوي يية األردني يية
د ارس ييته ,وتألف ييت عين يية الد ارس يية م يين جمي ييع م ي ا

المنتمية لالتحاد األردني لمنتجي األدوية ,وقام الباحث بتصيميم اسيتبانة لهيذا الغيرض وخلصيت الد ارسية
يترتيجي وعامييل المرونيية وعامييل
إلييى مجموعيية ميين النتييائج أهمهييا :وجييود عالقيية بيين عامييل الجييودة اإلسي ا

يترتيجية خفيض التكياليف وتحقييق المييزة التنافسيية
الزمن وبيين المييزة التنافسيية ووجيود عالقية بيين إس ا
يترتيجية التمييايز عيين المنافس يين وتحقيييق المي يزة التنافسييية ,وأن أهييم
ووجييود عالقيية قوي ية جييدا ب يين إسي ا

العوامل اإلستراتيجية التي تستخدمها هيذه الشيركات هيي الجيودة والمرونية واليزمن ,بينميا حصيل عاميل

السييعر علييى موافقيية متوسييطة وهييو أقييل عامييل إسييتراتيجي اسييتخداما ميين وجهيية نظيير المييديرين ,وأن أهييم
اإلستراتيجيات التنافسية المستخدمة هيي إسيتراتيجية التميايز وأن هنياك عالقية بيين العواميل اإلسيتراتيجية
والمي يزة التنافسييية ,وأن هنيياك عالقيية ب يين جميييع اإلسييتراتيجيات التنافسييية والمي يزة التنافسييية لشييركات

إنتاج األدوية األردنية.

.11

دراسة العضايلة ( )2004أثر الخيارات اإلستراتيجية في الميزة التنافسية فلي شلركة البوتلاس

العربية األردنية

هييدفت الد ارسيية إلييى د ارسيية أثيير الخيييارات اإلسييتراتيجية فييي المي يزة التنافسييية فييي شييركة البوتيياس العربي ية

األردنييية ,وقييام بتصييميم اسييتبانة لجم ييع البيانييات الالزميية وتوصييلت الد ارس يية إلييى مجموعيية ميين النت ييائج
أهمها:

أن إستراتيجية قيادة السوق من خالل الكلفة األقل مرتفعة وأن إستراتيجية التمايز ليدى المبحيوثين فاعلية
وبمس ييتوى مرتف ييع ,وأن هن يياك عالق يية بي يين أبع يياد الخي ييارات اإلس ييتراتيجية والميي يزة التنافس ييية ,وأق ييوى ه ييذه

العالقييات بيين إسييتراتيجية التمييايز والمييزة التنافسييية ووجييود تفيياوت فييي درجيية التييأثير النسييبي للمتغي يارت
المستقلة (إستراتيجية التكلفة ,التمايز ,القوى التنافسية) في المتغيرات التابعة (الميزة التنافسية السيعرية
والميزة التنافسية غير السعرية) ,يعزى إلى طبيعة العواميل التيي تتضيمنها كيل مين اإلسيتراتيجيات مجيال

البحث وكذلك العوامل الخاصة بقوى المنافسة.

المحور الثالث :الدراسات التي ربطت بين استقطاب الموارد البشرية والميزة التنافسية:

 .1نور الدين وآخرون ( )2013مقال بعنوان" :دور التخطيط الفعال للموارد البشرية في تحقيق
ميزة تنافسية للمؤسسات الجزائرية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم تخطيط الموارد البشرية وأهميته في المؤسسات ,والعوامل المؤثرة

في التخطيط سواء االيجابية منها والسلبية ,والتعرف على أهم الخطوات الالزم اتباعها في التخطيط

للموارد البشرية ,ابراز العالقة الموجودة بين عملية التخطيط للموارد البشرية والحصول على ميزة تنافسية
وجوانب هذه العالقة.

84

وتعتبر عملية تخطيط الموارد البشرية من المهام اإلستراتيجية ذات األبعاد العديدة في المنظمة ,وهذا
نظ ار للدور المناط إليها والمتمثل أساسا في تحديد االحتياجات من هذه الموارد ,وتقديرها على منحى
يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة العامة ,وتنطلق هذه العملية من تحليل ودراسة البيئة وتستمر إلى
غاية مراقبة ومتابعة الموارد البشرية وتقييم أدائها ,وتسعى المؤسسة إلى التركيز على عملية التخطيط

حيز
بغرض تحقيق ميزة تنافسية خاصة ما تعلق األمر بالتحكم بتكاليف هذه الموارد باعتبارها تشغل ا

كبي ار من إجمالي التكاليف العامة للمؤسسة ,أو تحقيق التميز في المنتجات والخدمات المقدمة؛ كما
تسعى للحفاظ على هذه الميزة وتنميتها اعتمادا على الموارد البشرية لضمان البقاء واالستم اررية في

السوق.
 .2عبد الحميد ,عفاف السيد بدوي ( )2012استراتيجية للتوظيف ودوره في تحقيق الميزة
التنافسية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على استراتيجية التوظيف ومدى االهتمام بها في شركات االتصاالت,
والتعرف على دوره في تنمية القدرات اإلبداعية في هذه الشركات ومن ثم تحقيق قيمة مضافة وتحقيق

الميزة التنافسية لها ,ويبلغ عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال ( )4شركات ,اختير منها (شركة
فودافون مصر) وقد تم توزيع عدد ( )50قائمة استقصاء موجهة إلى العاملين في كل من قطاع الموارد

البشرية ,وقطاع المبيعات ,وقطاع خدمة العمالء ,وقطاع التسويق ,وقطاع التكنولوجيا ,باعتبار أن
تلك القطاعات هي من أكثر اإلدارات المعنية برأس المال الفكري ,استرجع منها عدد(  )45قائمة

صالحة للتحليل بنسبة ( )% 90وهي تعد نسبة استجابة جيدة ألغراض البحث.

خلصت الدراسة إلى النتائج التالية :إنه في ظل تزايد المنافسة بين المنظمات ,فقد أصبح من الواجب

على كل منظمة تحقيق مزايا تنافسية وعناصر تفوق على منافسيها ,ويتحقق ذلك باتباعها إستراتيجيات
تهدف إلى تقديم منتج غير قابل للتقليد من قبل المنافسين .إن استراتيجية للتوظيف هو الركيزة

األساسية لبناء التقدم االقتصادي بصفة عامة ,وتميز المنظمات بصفة خاصة ,وأن القيمة الحقيقية
للمنظمات تعتمد على ما تمتلكه من رأس مال فكري ,والذي يتمثل في مخزون المعرفة لدى العاملين

والتي يمكن تحويلها إلى قيمة ,كما إن الق اررات المتعلقة باستراتيجية للتوظيف هي ق اررات استراتيجية
باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة ,وأوضحت النتائج أن أبعاد استراتيجية للتوظيف (التنشيط,

والمحافظة ,واالهتمام) تميزت بأنها ذات تأثير إيجابي في تحقيق الميزة التنافسية لدى الشركة محل

الدراسة ,في حين لم تظهر هذه العالقة اإليجابية في بعدي (االستقطاب والصناعة).

 .3دراسة عريقات وآخرون ( )2010دور تطبيق معايير االستقطاب والتعيين في تحقيق الميزة
التنافسية .حالة دراسية – بنك اإلسكان للتجارة والتمويل األردني.
85

هدفت الدراسة إلى بيان أهمية العنصر البشري كمكون أساسي من مكونات المنظمة ,إذ أنها مهما

امتلكت من موارد مادية ومالية وتكنولوجية ولم تمتلك المورد البشري المالئم خبرة وتأهيال فإن مالها
إلى الفشل .وتعرضت الدراسة لتجربة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل األردني من خالل التعرف على
مصادر االستقطاب التي استخدمها البنك في سبيل تعيين أفضل الموظفين ,ومعرفة أثر معايير
االستقطاب التي استخدمها البنك في سبيل تحقيق الميزة التنافسية في القطاع المصرفي.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن أسباب نجاح البنك في عملية االستقطاب

تتمحور في أن البنك اعتمد على وكاالت التوظيف بالدرجة األولى ثم الجامعات .كما أن البنك سعى
إلى تحقيق النوعية لدى االستقطاب والتي تقوم باألصل على الخبرة في المجال المصرفي والتفوق

الدراسي في الجامعات .وركز البنك في سبيل تحقيق الميزة التنافسية على عنصر التجديد واالبتكار
فيما يتعلق بتقديم الخدمات للعمالء .وأثبتت الدراسة  -إحصائيا – وجود عالقة وثيقة ما بين مصادر
االستقطاب المستخدمة في بنك اإلسكان وتحقيق البنك الميزة التنافسية ,كما أثبتت وجود عالقة ذات

داللة إحصائية ما بين نوعية الموظفين وقدرة البنك على تحقيق الميزة التنافسية.

 .4دراسة شلتوت ( )2009بعنوان " :تنمية الموارد البشرية كمدخل إستراتيجي لتعظيم االستثمار
في العنصر البشري في وكالة الغوث بقطاع غزة "

هدف هذه الدراسة إلى التعرف على تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم االستثمار في

العنصر البشري في وكالة الغوث بقطاع غزة (مكتب غزة اإلقليمي ورئاسة الوكالة) ,والتحقق من مدى
توظيف إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية وأثرها الفاعل في إعداد الموظف الكفء والماهر والفعال

والمدرب والمعد إعدادا جيدا مبنيا على أسس علمية.

وضم مجتمع الدراسة جميع الموظفين العاملين ما بين الدرجة الوظيفية الثامنة والدرجة الوظيفية

العشرين ,والبالغ عددهم  665موظفا وقد ضمت عينة الدراسة  253موظفا أي ما يعادل  %40من
مجتمع الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة :أن وجود سياسة واضحة لتخطيط وتطوير طرق استقطاب الموارد البشرية له

أثر جيد على تعظيم استثمار هذه الموارد وبنسبة  ,%71.37وكذلك الحال لوجود سياسة واضحة

أثر التباع برامج
الختيار وتعيين الموارد البشرية بنسبة  ,%73.35وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك ا

وخطط تدريبية منهجية حديثة على تعظيم االستثمار في الموارد البشرية بنسبة  ,%69.64وكذلك

الحال لكل من نظم التقييم المتبعة بنسبة  ,%65.48تصميم واعداد سياسات المكافضت واألجور
والحوافز بنسبة  ,%68.48تخطيط وتطوير المسار الوظيفي بنسبة  .%64.88وأظهرت الدراسة أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء أفراد العينة حول تنمية الموارد البشرية وأثرها على تعظيم

االستثمار يعزى للجنس ,والحالة االجتماعية ,والدرجة الوظيفية .فيما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات
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داللة إحصائية في أراء أفراد العينة يعزى للعمر ,عدد سنوات الخبرة ,والمؤهل العلمي ,وعدد الدورات

التدريبية.

 .5دراسة بن صوشة ( )2007بعنوان" :تنمية الموارد البشرية مدخل إستراتيجي لتحقيق الميزة
التنافسية في الشركات الربحية في الجزائر "

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

مواردها البشرية ,وتناولت هذه الدراسة المنظمات الربحية ,سواء أكانت عامة أو خاصة ,واستثنت

المنظمات غير الربحية وقد اجريت الدراسة على  217مكتب.

وقد تم االستناد إلى المنهج التحليلي من خالل محاولة التعرف على الميزة التنافسية ومداخل تعظيمها

في المنظمة والتعرف على أبعاد تنمية الموارد البشرية في المنظمة ,وتم االعتماد في التحليل على
أدوات االقتصاد الجزئي مثل قياس التكلفة وتحليل المنفعة وتقييم األداء.

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية :اعتبار اإلنفاق على التدريب والتنمية ليس تكلفة وانما إنفاق

استثماري له عائد شأنه شأن أي استثمار آخر في اآلالت أو برامج التسويق ,وبالتالي يجب اعتباره بند

استثماري في الموازنة التخطيطية أو االستثمارية في المنظمة الحديثة .وقد توصلت الدراسة إلى
مجموعة من التوصيات :يجب على المنظمات قياس األنشطة المتعلقة بالموارد البشرية ,وتقييم الموارد

البشرية وفقا لقيمتها ووفقا للمعايير الكمية واالقتصادية ,من أجل قياس العائد على رأس المال البشري
ورفع قيمته .ويجب على المنظمات أن تبحث عن الثروات الفكرية والمهارات واألفكار اإلبداعية

والمبتكرة الكامنة في مواردها البشرية ,وغير المستغلة حتى يمكنها االستثمار فيها الستخالص قيمة

أعلى من خالل تنميتها وتحويلها إلى أرباح أو إلى مركز إستراتيجي أفضل.
 .6دراسة صوفيه ( )2007بعنوان" :إدارة الموارد البشرية ودورها في تحسين اإلنتاجية"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية الدور الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في تحسين اإلنتاجية

بالمؤسسة اإلقتصادية ,وأهمية الموارد البشرية في تحسين اإلنتاجية ,وأثر تحسين اإلنتاجية على
مستويات الربحية واألجور ,واعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي في الجانب النظري ,أما في المجال

الميداني فقد اعتمد على منهج دراسة حالة ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :أن اإلنتاجية
هي محصلة لمفهومي الكفاءة العالية ,وهي تكون نتيجة لتفاعل عوامل عديدة داخلية وخارجية ,أي بين

الموارد المتاحة في المؤسسة والمحيط الخارجي

وتوصلت كذلك إلى أن الموارد البشرية في المؤسسات تمثل جوهر العملية أو النشاط اإلنتاجي وتلح

الحاجة لهذه الموارد لرسم الخطط واإلستراتيجيات التي تؤدي إلى نجاح المؤسسة ,كما تساهم إدارة

الموارد البشرية إلى تحسين اإلنتاجية من خالل أنشطتها المتكاملة ووظائفها المختلفة.
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 .7دراسة  )2005( ,Chu-chen Yehبعنوان" :العالقة بين االستثمار في الموارد البشرية,
ورأس المال البشري للمنظمة وأداء الشركة في الواليات المتحدة وتايوان"

The relationship between investment in human resources, and human capital of the
organization and the performance of the company

هدفت الدراسة إلى شرح العالقة بين االستثمار في الموارد البشرية ,ورأس المال البشري للمنظمة وأداء
الشركة ,وتم اقتراح عالقة إيجابية بين االستثمار في الموارد البشرية وأداء الشركة من خالل تأثير
وسيط الرأسمال البشري للمنظمة ,حيث تم جمع البيانات من  105من كبار المديرين التنفيذيين في

الشركات الموجودة في الواليات المتحدة وتايوان ,مثل :قطاعات الصناعة والخدمات المهنية ,الخدمات

المالية ,مجال البحث والتطوير ,والتكنولوجيا ,والتصنيع .وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات.

وأظهرت النتائج أن االستثمار في الموارد البشرية له أثر إيجابي هام على أداء الشركة وله عالقة
لرس المال البشري للشركة الذي تم قياسه بكمية رأس المال البشري ,ومدى مناسبته
بالمستوى المرتفع أ

للمنظمة ,والتكامل بين رأس المال البشري وخصوصية رأس المال البشري .وعالوة على ذلك ,فإن أثر
الوسيط لمستوى رأس المال البشري بين االستثمار في الموارد البشرية واألداء تم إثباته .هذه الدراسة
أيضا اختبرت نموذج أكثر تعقيدا يربط بين اثنين من محافظ االستثمار في الموارد البشرية وأربعة أبعاد

لرأس المال البشري ونتائج أداء الشركات .وأن مستوى أعلى من االستثمار ارتبط بمستوى أعلى من
رأس المال البشري ,والتكامل بين رأس المال البشري ,وخصوصية رأس المال البشري.
 .8دراسة  )2005( CPSCبعنوان" :ممارسات إدارة وتنمية الموارد البشرية"
Management and human resource development practices

هدفت الدراسة إلى البحث على أثر تخطيط القوى العاملة ,االستقطاب ,والتدريب "وذلك من خالل

دراسة صغيرة عن ممارسات الموارد البشرية في قطاع خدمات الشرطة في كندا ,وقد قام المجلس
بتوزيع  191استبانة ,وجمع منها  118استبانة.

وقد توصلت الدراسة إلى أنه بالنسبة لتخطيط الموارد البشرية ,فإن معظم الضباط المدراء يستخدمون

أدوات كنماذج التخطيط وأنظمة المعلومات لتطوير خططهم ألن لديهم خطة أو إستراتيجية لتنمية
الموارد البشرية المكتوبة ,وأما بالنسبة لالستقطاب واالختيار أكثر من  %80راضون جدا عن جودة
نوعية مجنديهم وذلك نتيجة لسياسات االستقطاب الجيدة.

 .9دراسة عثمان ( )2003بعنوان" :أثر العوامل االستراتيجية واستراتيجيات المنافسة على الميزة
التنافسية لشركات أنتاج األدوية األردنية (دراسة ميدانية من منظور المديرين)"

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الصناعات الدوائية في األردن ,والتعرف على أهم
العوامل االستراتيجية واإلستراتيجيات التنافسية التي من شأنها خلق ميزة تنافسية لشركات إنتاج األدوية
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المحلية من وجهت نظر المديرين في تلك الشركات ,وكذلك التعرف على طبعة العوامل االستراتيجية
والميزة التنافسية لتلك الشركات من جهة والتعرف على طبيعة العالقة بين اإلستراتيجيات التنافسية
والميزة التنافسية لها من جهة أخرى.

وقد تكون مجتمع الدراسة من ( )14شركة لصناعة األدوية وجميع هذه الشركات منتمية لإلتحاد
األردني لمنتجي األدوية ,أما عينة الدراسة فقد كانت من مدراء اإلدارة العليا في تلك الشركات ,حيث
تم توزيع ( )75استبانة على العينة وتمكن الباحث من استرجاع ( )63استبانة ومن خالل الخلفية

النظرية للدراسة وتحليل االستبانة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :تعاني شركات إنتاج األدوية المحلية من نقص

شديد في رأس المال المستثمر والذي ينعكس سلبا على قدرتها في تطوير وابتكار المنتجات الدوائية
الجديدة ,مما يضعف موقفها التنافسي في السوق المحلية والخارجية .وان تطبيق بنود اتفاقية (تربيس)

في األردن عام ( )2005يشكل خط ار حقيقيا على بقاء شركات األدوية المحلية إن لم تعد النظر في
سياستها التصنيعية والتي تعتمد بالدرجة األولى على تقليد األدوية األجنبية .وتبين أن أهم

اإلستراتيجيات التنافسية المستخدمة من وجهة نظر المديرين هي إستراتيجية التمايز عن المنافسين
أثناء تغطية كامل السوق إستراتيجية خفض التكاليف ضمن الموافقة العالية ,حيث حصلت إستراتيجية

التمايز عن المنافسين أثناء تغطية كامل السوق على أعلى مستوى حسابي وحصلت إستراتيجية التمايز
عن المنافسين أثناء تغطية جزء من السوق على موافقة متوسطة ,كما بينت النتائج أيضا أن عينة

الدراسة ال تستخدم إستراتيجية تركيز خفض التكاليف حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ( .)1,94وأما
بخصوص العالقة بعوامل االستراتيجية المستخدمة من قبل شركات اإلنتاج المحلية والميزة التنافسية لها

فقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي    0.05بين جمع تلك العوامل
والميزة التنافسية .وأشارت النتائج أيضا إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى   0.05

بين جمع اإلستراتيجيات التنافسية والميزة التنافسية لشركات أنتاج األدوية المحلية.

.10

دراسة أبو زيد ( :)2000بعنوان" :أثر مصادر استقطاب القوى العاملة على األداء الوظيفي

والوالء التنظيمي والغياب".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر االستقطاب المستخدمة من قبل شركات التأمين للحصول
على مندوبي التأمين ,ومقارنة فعالية هذه المصادر من حيث األداء الوظيفي والوالء التنظيمي ومعدل

الغياب لدى مندوبي التأمين في شركات التأمين األردنية.

ومن نتائج الدراسة :تعتمد شركات التأمين األردنية على طلبات التوظيف لدى الشركة ,وتوصيات

العاملين واإلعالن في الصحف ووكاالت التوظيف الستقطاب مندوبي البيع لديها .وأن معدل أداء
المندوبين المستقطبين من خالل وكاالت التوظيف أقل مقارنة مع أداء المندوبين المستقطبين من
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مصادر أخرى .وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في الوالء التنظيمي بين مصادر االستقطاب

المختلفة.
.11

دراسة  )2000( Bernthal & Riouxبعنوان "االستقطاب األفضل واستراتيجيات التعيين

ونتائجها في تحسين المخرجات المؤسسية.

The best and recruitment strategies and results in polarization improve
institutional outputs

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االستقطاب األفضل واستراتيجيات التعيين ونتائجها في تحسين

المخرجات المؤسسية ,وتكونت عينة الدراسة من  162عضوا من .HR Benchmark Group

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها :أن الموظفين الداخليين أكثر نجاحا من الموظفين

الخارجيين ,إال أن المؤسسات تتجه إلى التوظيف من الخارج في مستويات إدارية مختلفة أكثر من
االتجاه للتوظيف من الداخل بنسبة  .%13وأن  %89من المؤسسات تعتمد اعتمادا مركز على

الطلبات ,وتعتمد  %80منها على فحص الطلبات يدويا ,و %75على الفحص مع المرجعية .وتمثل

المؤسسات التي تستخدم أكثر نظم االختيار فعالية ما بين  %15إلى  %22والتي تتبع الممارسات
التالية عند اختيارها لموظفيها :المقابالت السلوكية ,قائمة مواءمة التحفيز ,اختبارات القدرات ,تقييم
الدورات والخبرات.
.12

دراسة  )2000( Budhwarبعنوان "درجة التكامل بين إدارة الموارد البشرية واإلستراتيجية

المؤسسية"

The degree of integration between the institutional and strategic human resource
managemen

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة التكامل بين إدارة الموارد البشرية واستراتيجية المنظمة,

إضافة إلى درجة تفويض المسئوليات فيما يتعلق بمهام إدارة الموارد البشرية لمديري اإلدارة الدنيا في
ستة قطاعات صناعية بريطانية.

توصلت نتائج الدراسة إلى أن أكثر من  % 50من المنظمات تمارس درجة عالية من التكامل

االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية ,وأن  % 87.4من المنظمات لديها خطة مؤسسية إستراتيجية ,وأن
 % 34.6تستشير دائرة الموارد البشرية لدى إعداد هذه الخطة ,وأن  %26.4من عينة الدراسة ال توجد

لديها إستراتيجية خاصة بالموارد البشرية ,بينما  % 29.4لديها خطة إستراتيجية غير مكتوبة,
و %43.7لديها خطة مكتوبة.
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التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل الدراسات السابقة فقد تبين التالي:

لييم تجييد الباحث ية أي دارسيية محلييية تبحييث فييي اسييتقطاب الم يوارد البش يرية وعالقتهييا فييي تحقيييق المي يزة

التنافسييية للبنييوك ,سييوى دارس ية تحييدثت بشييكل ضييمني ميين عيين اسييتقطاب الم يوارد البش يرية منهييا د ارسيية
عريق ييات وآخ ييرون ( ,)2010ون ييور ال ييدين وآخ ييرون ( ,)2013د ارس يية ب يين صوش يية (  ,)2007د ارس يية
 )(2005 ,Chu-chen Yehوالتيي قامييت بدارسيية تنميية الميوارد البشيرية كميدخل اسييتراتيجي لتحقيييق

الميي يزة التنافس ييية" ف ييي البيئ ييات العربي يية واألجنبي يية ,وه ييذا الموض ييوع ي ييدل عل ييى حداث يية التخط يييط الفع ييال
السييتقطاب الم يوارد البش يرية لتحقيييق االسييتدامة فييي المؤسسييات الفلسييطينية ,وأنييه موضييوع بحاجيية إلييى

دارسة ومن هنا تكمين أهميية الدارسية الحاليية عليى المسيتوى المحليي ,أميا بالنسيبة للدارسيات الفلسيطينية
فلم تجد الباحثة أي دارسية تبحيث فيي دور التخطييط الفعيال السيتقطاب الميوارد البشيرية فيي تحقييق مييزة
تنافسية بل إن إجمالي الدارسات كانت تدرس أثر مصادر اسيتقطاب القيوى العاملية عليى األداء كد ارسية

د ارس يية أب ييو زي ييد (  ,)2000و د ارس يية علي يي ( ,)2013ود ارس يية الزعن ييون ( ,)2006و د ارس يية (ص يييام,
 )2007وهذا يضيف أهمية أخرى للدارسة على المستوى المحلى.

استفادت الباحثة من الدارسات السابقة في قسمين رئيسيين وهما القسم األول :معرفة ممييزات اسيتقطاب

الموارد البشرية والقسم الثاني وأثره عليى المييزة التنافسيية للمؤسسيات التيي تلجيأ إليى اسيتقطاب الميوظفين
فيها.

ووجييدت الباحثيية أن بعييض الدارسييات التييي قامييت بد ارسيية أهمييية اسييتقطاب الم يوارد البش يرية بنيياء علييى
تخط يييط مس ييبق توص ييلت إل ييى ع ييدة نت ييائج وأهمه ييا :وج ييود عالق يية وثيق يية م ييا ب ييين مص ييادر االس ييتقطاب

المستخدمة وتحقيق البنك الميزة التنافسية ,مثل :دراسة عريقات وآخرون ( ,)2010ونور الدين وآخرون

( ,)2013دراسة بن صوشة (.)2007

هنيياك دارسييات حاولييت معرفيية سييبب تحقيييق المي يزة التنافسييية فييي المؤسسييات الكبي يرة ,مثييل :مؤسسييات

األلعيياب أو البنييوك وتوصييلت هييذه الدارسييات إلييى أن يه ميين أهييم األسييباب التييي تييؤدي إلييى تحقيييق مي يزة
تنافسييية هييي تحقيييق أعلييى معييدل رضييا للزبييون وادارة م يوارد الشييركة مثييل :د ارسيية ,D. ,Sirmon

&

 ,)others (2010ود ارسية آسيية ( ,)2006ود ارسية ,)& others (2011 ,J. ,Kraajienbrink

ودراسة مصطفي علي شعبان (.)2011

وبعض الدراسات ركزت على معرفة الموارد البشرية ودورها في رفع انتاجيية وكفياءة المؤسسية وتوصيلت

إلى نتائج كثيرة أهمهيا أن تقيييم المؤسسية ييتم مين خيالل قيدرتها عليى إدارة الميوارد البشيرية إدارة سيليمة,
حيييث شييملت أوجييه التقييييم تقريبييا كافيية نشيياطات إدارة الم يوارد البش يرية ,فييي المنظمييات د ارسيية إسييماعيل

( ,)2007ود ارسيية الز اربييي ( ,)2006ود ارسيية (صيييام ,)2007 ,ود ارسيية العيليية ( ,)2008د ارسيية أسييية
( ,)2006ودراسة الضمور ( ,)2008وأبو زايد (.)2008
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أوجه االتفاق واالختالف بين الدارسة الحالية والدارسات السابقة:

أوال  :اتفقت الدارسة الحالية مع الدارسات السابقة بالنقاط التالية:
.1
.2
.3

بيان أهمية استقطاب الموارد البشرية.

ضييرورة اسييتقطاب الميوارد البشيرية لمييا لهييا أثيير علييى خلييق بيئيية تنافسييية مسييتدامة للشييركات

والمؤسسات الفلسطينية.

الخروج بتوصيات تؤكد على أهمية استقطاب الموارد البشرية ,وخصوصا فيي بيئية دارسيتنا

وهي البنوك التجارية الفلسطينية في قطاع غزة.

ثانيا :اختلفت الدارسة الحالية عن الدارسات السابقة في التالي:
هدف الدارسة :حيث هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على استقطاب واختيار الموارد البشيرية فيي تعزييز

المييزة التنافسيية فيي للبنيوك الفلسيطينية ,بينميا وجييدت الباحثية أن الدارسيات السيابقة ليم تتحيدث عين ذلييك
بصراحة بل تحدثت بشكل ضمني وفي بيئات مختلفة.
ما يميز الدارسة الحالية عن الدارسات السابقة:
تتمييز الدارسيية الحاليية عيين الدارسييات السييابقة كونهييا األولييى ميين نوعهييا حسييب علييم الباحثيية التييي تسييعى

لمعرفة استقطاب الموارد البشرية ,وعالقتها في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك التجارية في قطاع غزة.
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الفصل الرابع
منهجية الدراسة وتحليل البيانات
 منهجية الدراسة
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 صدق وثبات اإلستبانة.
 المعالجات اإلحصائية.
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مقدمة:
يتناول هذا الفصل وصفا مفصال لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسة ,ومن ذلك

تعريف منهج الدراسة ,ووصف مجتمع الدراسة ,وتحديد عينة الدراسة ,واعداد أداة الدراسة (اإلستبانة),
والتأكد من صدقها وثباتها ,وبيان إجراءات الدراسة ,واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة

النتائج ,وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي التي تحاول

من خاللها وصف الظاهرة موضوع الدراسة (عالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية بتحقيق الميزة
التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة) ,وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي
تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها ,وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي

المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن
الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسات الدقيقة.

مصادر الدراسة:

اعتمدت الدراسة على نوعين أساسيين من البيانات:

-1البيانات األولية :وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات
الدراسة وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع الدراسة ,ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام

برنامجSPSS :

) (Statistical Package For Social Scienceاإلحصائي واستخدام

االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

-2البيانات الثانوية :لقد قامت الباحثة بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة
بالموضوع قيد الدراسة ,والتي تتعلق بالكشف عن عالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية بتحقيق الميزة
التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة ,بهدف إثراء موضوع الدراسة بشكل علمي ,وذلك من أجل
التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ,وكذلك أخذ تصور عن آخر

المستجدات التي حدثت في مجال الدراسة.

مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البنوك التجارية بمحافظات غزة للعام -2014

 2015والبالغ عددهم ( )643موظفا وموظفة.
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عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية اشتملت على ( )200موظفا وموظفة في البنوك التجارية بمحافظات

غزة والجدول رقم ( )5يوضح حجم كل من المجتمع وعينة الدراسة والمسترد من العينة.
جدول رقم ( )5يوضح حجم مجتمع وعينة الدراسة

حجم

المسترد

نسبة

اسم البنك

حجم

المجتمع

العينة

%90

بنك فلسطين

469

80

72

القاهرة عمان

57

30

28

%93.3

األردن

28

20

17

%85

العربي

20

20

20

%100

اإلسكان للتجارة والتمويل

23

20

19

%95

القدس

46

30

26

%86.7

المجموع

643

200

182

%91

االسترداد

ومن الجدول السابق تبين أن عدد االستبيانات التي ستخضع للدراسة ( )182من الموظفين العاملين
في البنوك التجارية محل الدراسة.

أداة الدراسة:

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع رأي عينة
من المتخصصين في إدارة األعمال عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي

-

-

قامت الباحثة ببناء اإلستبانة وفق الخطوات اآلتية:
تحديد المحاور الرئيسية التي شملتها اإلستبانة.

صياغة الفقرات التي تقع تحت كل محور.

إعداد اإلستبانة في صورتها األولية والتي شملت ( )95فقرة والملحق رقم ( )1يوضح اإلستبانة

في صورتها األولية.

عرض اإلستبانة علي المشرف من أجل اختيار مدي ومالءمتها لجمع البيانات.
تعديل اإلستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.

عرض اإلستبانة على ( )17من المحكمين بعضهم أعضاء هيئة تدريس في جامعة األزهر

والجامعة اإلسالمية ,وجامعة األقصى ,وجامعة القدس المفتوحة ,والملحق رقم ( )3يبين أعضاء

لجنة التحكيم.
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-

وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم حذف ( )30فقرة من فقرات اإلستبانة ,

كذلك تم تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات اإلستبانة بعد صياغتها النهائية ()55

فقرة موزعة على أربعة محاور ,يمثلون استقطاب واختيار الموارد البشرية ,و( )24يمثلون الميزة

التنافسية ,حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي (موافق بشدة ,موافق ,محايد,
غير موافق ,غير موافق بشدة) أعطيت األوزان التالية ( )1 , 2 , 3 , 4 , 5لمعرفة عالقة

استقطاب وتعيين الموارد البشرية بتحقيق الميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة,

بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين ( )275 ,55درجة الستبانة استقطاب واختيار
الموارد البشرية ,و( )120 ,24الستبانة الميزة التنافسية ,والملحق رقم ( )2يبين اإلستبانة في
صورتها النهائية.

-

توزيع اإلستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة ,وقد تم تقسيم اإلستبانة إلى

ثالثة أقسام كالتالي:

القسم األول :يحتوي على الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة.

القسم الثاني :يتكون من ( )55فقرة موزعة على أربعة محاور تتناول استقطاب واختيار الموارد
البشرية من وجهة نظر العاملين في البنوك التجارية في قطاع غزة كالتالي:
جدول رقم ( )6يوضح محاور استقطاب واختيار الموارد البشرية من وجهة نظر العاملين في البنوك التجارية

البيان

المحاور

عدد الفقرات

المحور األول

تحليل الوظيفة

14

المحور الثاني

االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة

13

المحور الثالث

اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب

14

المحور الرابع

كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب

14

المجموع

55

القسم الثالث :يتكون من ( )24فقرة تتناول الميزة التنافسية من وجهة نظر العاملين في البنوك
التجارية في قطاع غزة.

صدق االستبانة:

قامت الباحثة بتقنين فقرات اإلستبانة وذلك للتأكد من صدقة كالتالي:

أوالً :صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين:

تم عرض اإلستبانة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين

في إدارة األعمال ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ,حيث قاموا بإبداء
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آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات اإلستبانة ,ومدى انتماء الفقرات إلى كل محور من محاور

االستبانة ,وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية ,وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل
بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات اإلستبانة ( )79فقرة )55( ,فقرة يمثلون استقطاب واختيار الموارد

البشرية ,و( )24يمثلون الميزة التنافسية .والملحق رقم ( )2يبين اإلستبانة في صورتها النهائية.

ثانياً :صدق االتساق الداخلي:

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق اإلستبانة على عينة استطالعية

مكونة من ( )30فردا من خارج عينة الدراسة ,وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل

محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة ,وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين

كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج
اإلحصائي (.)SPSS

أ -استبانة استقطاب واختيار الموارد البشرية:

معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المحور األول( :تحليل الوظيفة) والدرجة الكلية

لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم (:)7

الجدول ( )7يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول( :تحليل الوظيفة) مع الدرجة الكلية للمحور األول
م

معامل

الفقرة

االرتباط

 .1توجد آليات واضحة لعملية تحليل الوظائف في البنك.
.2

يوجد في البنك وصف مكتوب للوظائف اإلدارية أثناء عملية التوظيف

للوظائف التي يتم اإلعالن عنها.

0.704

دالة عند 0.01

0.742

دالة عند 0.01

يوجد في البنك وصف ثابت للوظائف اإلدارية ال يتغير بتغير المسئولين

 .3عند عملية التوظيف.

.4

يتسم الوصف الوظيفي المعمول به بالدقة والموضوعية في توصيف
الوظائف اإلدارية.

 .5تتحدد الموصفات الوظيفية للمرشحين بحسب وصف الوظيفة.
.6

يتم تحديث الوصف الوظيفي للمواصفات المعمول بها حسب تطور
الوظيفة نفسها.
يتحدد وصف الوظائف حسب تصنيفات الوظائف بناءاً على تطوير

 .7الهيكل التنظيمي للبنك وفروعه.
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مستوى الداللة

0.807

دالة عند 0.01

0.660

دالة عند 0.01

0.784

دالة عند 0.01

0.885

دالة عند 0.01

0.847

دالة عند 0.01

م
.8
.9
.10
.11

معامل

الفقرة

االرتباط

ينسجم الوصف الوظيفي للوظائف في البنك مع خطط البنك

اإلستراتيجية.

يتحدد الوصف الوظيفي لوظائف البنك في ضوء ما هو معمول به

عالمياً.

لدى العاملين الخبرات الالزمة لممارسة األساليب العلمية والمهنية في

عملية التوظيف بأنواعها.
تساهم طاقات الموظفين المتنوعة في تطوير أساليب التوظيف

بالمؤسسة.

 .12يتم االستفادة من التحليل الوظيفي في عملية التخطيط للقوى العاملة.
.13

يستخدم التحليل الوظيفي كأساس في تقرير نوعية األفراد الواجب
استقطابهم وتعينهم.

 .14الموظفون في البنك على دراية تامة بالوصف الوظيفي لهم.

مستوى الداللة

0.707

دالة عند 0.01

0.844

دالة عند 0.01

0.778

دالة عند 0.01

0.571

دالة عند 0.01

0.887

دالة عند 0.01

0.773

دالة عند 0.01

0.771

دالة عند 0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة
الكلية لفقراته دالة عند مستوى داللة ( ,)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بين (,)0.887-0.571
وبذلك تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه.

االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المحور الثاني( :االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط

للقوى العاملة) والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم (:)8

الجدول ( )8يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني" االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى
العاملة " مع الدرجة الكلية للمحور الثاني

م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

.1

توجد خطة واضحة لتحديد االتحتياجات المستقبلية من الموظفين.

0.790

دالة عند 0.01

.2

يوجد جهة مختصة للقيام بالتخطيط والتنبؤ للموارد البشرية.

0.812

دالة عند 0.01

0.851

دالة عند 0.01

0.801

دالة عند 0.01

0.425

دالة عند 0.05

.3
.4
.5

يوجد وضوح في عدد ونوعية الموارد البشرية المطلوبة في كل قسم من
أقسام البنك.
يشارك مدراء األقسام سنوياً في تحديد احتياجات الوحدات المختلفة من
الموظفين.

تسهم عملية التخطيط في اإلعداد الجيد لملئ الشواغر الوظيفية وتوفير

احتياجات البنك من العاملين في الوقت المناسب.
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م
.6

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

0.401

دالة عند 0.05

0.786

دالة عند 0.01

0.810

دالة عند 0.01

تتم خطة الموارد البشرية االستراتيجية في ضوء أهداف البنك.

0.853

دالة عند 0.01

 .10يتأثر البنك بالوضع السياسي عند وضع خطة الموارد البشرية.

0.530

دالة عند 0.01

 .11سياسة الموارد البشرية تساهم في استقرار معدل دوران العمل.

0.706

دالة عند 0.01

 .12سياسة الموارد البشرية تعمل على زيادة الرضا الوظيفي لدى العاملين.

0.648

دالة عند 0.01

0.594

دالة عند 0.01

.7
.8
.9

.13

يوجد نظام إلكتروني للمعلومات عن الموارد البشرية.
يتضمن نظام المعلومات عن الموارد البشرية بيانات خاصة بترقية
العاملين من داخل البنك لشغل المناصب الشاغرة.

تسترشد إدارة البنك بمتغيرات السنوات السابقة عند تحديد االحتاجات

المستقبلية.

تغطي خطة الموارد البشرية احتياجات البنك من الموظفين خالل عدة

سنوات.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة
الكلية لفقراته دالة عند مستوى داللة ( ,)0.01 ,0.05وتراوحت معامالت االرتباط بين (-0.401

 ,)0.853وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه.

االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المحور الثالث( :اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب)

والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم (:)9

الجدول ( )9يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث" اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب " مع
الدرجة الكلية للمحور الثالث

م
.1
.2
.3
.4
.5

معامل

الفقرة

االرتباط

يختلف نموذج طلب التوظيف بحسب الوظائف الشاغرة في البنك.
يتم فحص طلبات التوظيف والتأكد من مطابقتها للشروط العامة
للوظيفة قبل استالمها من المتقدم.
يتم تدقيق األوراق الثبوتية المرفقة مع الطلب والتاكد من سالمتها.
يتم تفريغ المعلومات المتوفرة بالطلب بقاعدة بيانات لتسهيل عملية
الفرز.
يعتمد البنك على برامج حاسوبية عند التخطيط للموارد البشرية.
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مستوى الداللة

0.599

دالة عند 0.01

0.660

دالة عند 0.01

0.638

دالة عند 0.01

0.475

دالة عند 0.01

0.626

دالة عند 0.01

م
.6

معامل

الفقرة

االرتباط

هناك مجموعة من االختبارات يجتازها المتقدمون لشغل الوظائف.

مستوى الداللة

0.603

دالة عند 0.01

0.672

دالة عند 0.01

0.676

دالة عند 0.01

.9

تتناسب االختبارات من حيث نوعها ومستواها مع الوظيفة الشاغرة.

0.569

دالة عند 0.01

.10

تستخدم نماذج خاصة للمقابالت من قبل لجنة المقابالت.

0.759

دالة عند 0.01

0.631

دالة عند 0.01

0.485

دالة عند 0.01

0.737

دالة عند 0.01

0.723

دالة عند 0.01

.7
.8

.11
.12
.13
.14

تقيس االختبارات التي يعقدها البنك المهارات المهنية للمتقدم بكفاءة
وفاعلية.
تقيس االختبارات التي يعقدها البنك درجة المعرفة والثقافة العامة
للمتقدم بكفاءة وفاعلية.

يعتبر إجراء الفحص الطبي ضروري في عملية التوظيف ,وذلك
الستبعاد أي مرشح لم تثبت لياقته طبياً.

يعتبر البنك التأهيل والتحصيل العلمى معيا ارً بين المتقدمين للوظائف

الشاغرة.

يتم إرشاد العاملين الجدد أثناء فترة التجربة بشكل مهنى.
ترفع ادارات الفروع توصياتها إلى مجلس إدارة البنك بشان إعتماد
التوظيف في البنك.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة

الكلية لفقراته دالة عند مستوى داللة ( ,)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بين (,)0.759-0.475
وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسه.
االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المحور الرابع( :كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب)
والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم (:)10
الجدول ( )10يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الرابع" كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب" مع
الدرجة الكلية للمحور الرابع

م

معامل

الفقرة
.1
.2

االرتباط

يوجد لجان مختصة في البنك مهمتها المفاضلة بين المرشحين واختيارهم

للتوظيف.

يحمل الكادر المهني في البنك مواصفات الموظف الدؤوب والملتزم بتطبيق
وانجاح سياسات واستراتيجيات المؤسسة.
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مستوى الداللة

0.730

دالة عند 0.01

0.848

دالة عند 0.01

م

معامل

الفقرة
.3

االرتباط

يتم تشكيل اللجان المختصة بمقابالت التوظيف من عدة تخصصات

مستوى الداللة

0.665

دالة عند 0.01

0.801

دالة عند 0.01

0.802

دالة عند 0.01

0.816

دالة عند 0.01

0.824

دالة عند 0.01

0.853

دالة عند 0.01

0.668

دالة عند 0.01

0.670

دالة عند 0.01

 .11يملك أعضاء لجنة التوظيف خبرة عالية في مقابلة المرشحين.

0.823

دالة عند 0.01

 .12يختار أعضاء لجنة التوظيف الموظفين بنزاهة وحيادية عاليتين.

0.701

دالة عند 0.01

بناء على أسس مهنية من خالل استخدام
يتم اختيار المرشحين
ً
.13
االختبارات والمقابالت  ...الخ.

0.774

دالة عند 0.01

0.877

دالة عند 0.01

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.14

وحسب طبيعة الوظيفة المعلن عنها للتوظيف.

لدى طاقم العمل في البنك المؤهالت العلمية المطلوبة والمتخصصة في

مجال الموارد البشرية.

يمتلك القائمون على عملية التوظيف بالبنك خبرة في صياغة االختبارات
واألدوات التي من خاللها يتم اختيار أفضل المرشحين.
يملك القائمون على عملية التوظيف قدر مناسب من المهارات المطلوبة.
يتمتع القائمون على عملية التوظيف بالبنك بخبرات سابقة ومشاركات

متعددة في عملية التوظيف.

يملك القائمون على عملية التوظيف بالبنك قدرة عالية على التمييز بين
المرشحين.
يجتاز أعضاء لجنة التوظيف عدة دورات تدريبية في مجاالتهم

وتخصصاتهم لزيادة الكفاءة لديهم.

يملك أعضاء لجنة التوظيف خبرة عالية في صياغة االختبارات واألدوات

التي من خاللها يتم اختيار أفضل المرشحين.

يتم إرسال أعضاء لجنة التوظيف في زيارات مصارف عالمية للوقوف على

أحدث المستجدات في مجال إدارة الموارد البشرية.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع والدرجة

الكلية لفقراته دالة عند مستوى داللة ( ,)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بين (,)0.877-0.665
وبذلك تعتبر فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسه.

للتحقق من الصدق البنائي للمحاور قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل
محور من محاور االستبانة والمحاور األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول ()11

يوضح ذلك.
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الجدول ( )11يوضح مصفوفة معامالت ارتباط كل محور من محاور االستبانة والمحاور األخرى
لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلية
المحور

المجموع

األول

الوظيفة
المحور األول تحليل الوظيفة

االستراتيجية

المتبعة

تحليل

0.910

المحور

التخطيط

الثاني المحور

اإلجراءات

لعملية المتبعة
للقوى عملية

العاملة

الثالث
في

المحور

كفاءة

القائمين

الرابع

األفراد

بعملية

االستقطاب

االستقطاب

1

المحور الثاني االستراتيجية

المتبعة

لعملية

التخطيط

المحور

الثالث

اإلجراءات

للقوى العاملة

المتبعة في عملية االستقطاب
المحور الرابع كفاءة األفراد

القائمين بعملية االستقطاب

0.903

1

0.835

0.854

0.688

0.692

1

0.875

0.683

0.671

0.716

1

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن جميع المحاور ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة

ارتباطا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية
من االتساق الداخلي.

ب -استبانة الميزة التنافسية
معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات استبانة الميزة التنافسية والدرجة الكلية لفقراتها كما
هو مبين بالجدول رقم (:)12

الجدول ( )12يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات استبانة الميزة التنافسية والدرجة الكلية لفقراتها
م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

 .1يقدم البنك خدماته بطرق مختلفة عن منافسيه من البنوك األخرى.

0.729

دالة عند 0.01

 .2يمتلك البنك شبكة موظفين سريعة وفعالة في إيصال خدماته للعمالء

0.576

دالة عند 0.01

0.709

دالة عند 0.01

0.756

دالة عند 0.01

يعمل البنك على جمع ومشاركة المعلومات لتطوير األفكار الجديدة في تقديم 0.843

دالة عند 0.01

.3
.4
.5

لدى البنك التقنيات المتطورة المالئمة لتقديم الخدمات بشكل يلبي احتياجات

العمالء.

يقوم البنك بتطوير وتجديد أساليبه في عملية استقطاب واختيار الموظفين وذلك

لتقديم أفضل الخدمات للعمالء.
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م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

الخدمات.
0.863

دالة عند 0.01

 .6يعمل البنك على استثمار الطاقات المتميزة لدى العاملين.

0.902

دالة عند 0.01

0.849

دالة عند 0.01

0.814

دالة عند 0.01

 .10يتوفر لدى البنك قاعدة بيانات عن منافسيه ويقوم بتحديثها من وقت آلخر.

0.702

دالة عند 0.01

 .11يركز البنك على معرفة إمكانات وقدرات منافسيه على الصعيد الدولي.

0.764

دالة عند 0.01

 .12يتبني البنك مفهوم التعلم المنظمي بوصفه مصد ارً مهماً من مصادر المعرفة.

0.677

دالة عند 0.01

0.847

دالة عند 0.01

0.767

دالة عند 0.01

0.528

دالة عند 0.01

0.768

دالة عند 0.01

0.733

دالة عند 0.01

0.715

دالة عند 0.01

 .19تقييم إدارة البنك التكنولوجيا المستخدمة في عمليات االستقطاب باستمرار.

0.875

دالة عند 0.01

 .20تأخذ إدارة البنك بالحسبان الخبرات والكفاءات المتوفرة عند اتخاذ الق اررات.

0.729

دالة عند 0.01

0.787

دالة عند 0.01

0.773

دالة عند 0.01

0.704

دالة عند 0.01

0.555

دالة عند 0.01

.7
.8

يعمل البنك على تجديد وتطوير طرق االتصال بعمالئها إلمدادهم بالمعلومات عن

المزايا التي يقدمها.

يعمل البنك على دعم أنشطة البحث والتطوير من أجل تقليل تكاليف الخدمات

التي يقدمها.

 .9يهتم البنك بمعرفة وتحديد منافسيه الحاليين والمحتميين.

.13

يهتم البنك باألنشطة الداعمة لعملية التحسين المستمر و تدريب العاملين

واستقطاب الكفاءات.

 .14يمتلك البنك إمكانيات تحقيق الميزة التنافسية والحفاظ عليها.
.15

تهتم إدارة البنك بمواجهة المخاطر التي تحد من قدرته على استدامة الميزة

التنافسية.

 .16يستثمر البنك قدرات العاملين فيها ومعارفهم في تعزيز واستدامة مزاياه التنافسية.
.17
.18

.21

يحرص البنك للحصول على مراكز تنافسية متقدمة يصعب انجازها من قبل
المنافسين.
تعمل إدارة البنك على دراسة البيئة الداخلية للبنك للتعرف على نقاط القوة

واالستفادة منها في تقديم الخدمة للعمالء.

يتبني البنك إدخال وتجريب األفكار التجريبية التي يقدمها الموظفين لمواجهة
مشكالت العمل.

 .22يتمتع البنك بثقافة تنظيمية تساعد على تأمين فرص اإلبداع والمبادرة.
.23

يهتم البنك بتحديث تقنياته باستمرار لتتواكب مع الخدمات الجديدة في مجال

المعامالت اإللكترونية في البنك.

 .24يهتم البنك بالموارد البشرية باعتبارها قدرات استراتيجية غير قابلة للتقليد.
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يبين الجدول السابق معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات استبانة الميزة التنافسية"

والدرجة الكلية لفقراته ,والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (,)0.01
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ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى ( ,)0.902-0.528وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما

وضعت لقياسه.

ثبات االستبانة :Reliability

أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات اإلستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة

االستطالعية بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونبا .

 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث
احتسبت درجة النصف األول لكل محور من محاور االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني من
الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة

سبيرمان براون ) (Spearman-Brown Coefficientوالجدول ( )13يوضح ذلك:

الجدول ( )13يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل محور من محاور االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل
التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

عدد الفقرات

المحاور

االرتباط قبل معامل الثبات بعد
التعديل

التعديل

14

0.852

0.920

*13

0.636

0.778

المحور الثالث اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب

14

0.710

0.830

المحور الرابع كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب

14

0.855

0.922

*55

0.767

0.868

24

0.933

0.965

المحور األول تحليل الوظيفة
المحور الثاني االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط

للقوى العاملة

الدرجة الكلية الستبانة استقطاب واختيار الموارد

البشرية

الدرجة الكلية الستبانة الميزة التنافسية
* تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين.

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( )0.868الستبانة استقطاب واختيار الموارد

البشرية ( )0.965الستبانة الميزة التنافسية ,وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من
الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

 -2طريقة ألفا كرونباخ:
استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونبا  ,وذلك
إليجاد معامل ثبات االستبانة ,حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل محور من محاور االستبانة

وكذلك لالستبانة ككل والجدول ( )14يوضح ذلك:
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الجدول ( )14يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة وكذلك لالستبانة ككل

عدد الفقرات

المحور

معامل ألفا
كرونباخ

14

0.947

13

0.910

المحور الثالث اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب

14

0.871

المحور الرابع كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب

14

0.947

55

0.902

24

0.965

المحور األول تحليل الوظيفة
المحور الثاني االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى

العاملة

الدرجة الكلية الستبانة استقطاب واختيار الموارد

البشرية

الدرجة الكلية الستبانة الميزة التنافسية

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( )0.902الستبانة استقطاب واختيار الموارد

البشرية ( )0.965الستبانة الميزة التنافسية ,وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من
الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لقد قامت الباحثة بتفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج ) (SPSSاإلحصائي وتم استخدام

األساليب اإلحصائية التالية:

 -1التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمعرفة "عالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية
بتحقيق الميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة".

 -2إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون "."Pearson

 -3إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية
المتساوية ,ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ,ومعامل ارتباط ألفا كرونبا .

 -4اختبار  T.Testللفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين يعزى لمتغير الجنس.

 -5تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر تعزى لمتغير الحالة االجتماعية,
العمر ,المسمى الوظيفي ,المؤهل العلمي ,التخصص ,سنوات الخدمة.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
 مقدمة.
 نتائج الدراسة.

 توصيات الدراسة.
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مقدمة:

يتضمن هذا الفصل عرضا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ,وذلك من خالل اإلجابة

عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها,

والوقوف على البيانات الشخصية التي اشتملت على (الجنس ,الحالة االجتماعية ,العمر ,المسمى
الوظيفي ,المؤهل العلمي ,التخصص ,سنوات الخدمة) ,لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات

المتجمعة من استبانة الدراسة ,إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية )(SPSS
للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

أوالً :تحليل خصائص مجتمع الدراسة:

يتضمن تحليل خصائص مجتمع الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات

الشخصية ,وفيما يلي عرض لنتائج مجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:
 .1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:

جدول رقم ( )15يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

الجنس
ذكر

أنثى

المجموع

العدد

النسبة المئوية

139

76.4

43

23.6

182

100

يتبين من الجدول أن  %76.4من عينة الدراسة من جنس الذكور ,بينما  %23.6من عينة الدراسة
من جنس اإلناث ,وتعزو الباحثة السبب إلى أن البنوك تفضل الذكور على اإلناث في عملية

نظر ألن العمل المصرفي قد يحتاج إلى التأخير عن أوقات الدوام الرسمي كما أن العديد
التوظيف ,ا

من الوظائف تتطلب موظفين ذكور أكثر من اإلناث كوظيفة التلر أو ما شابه ,مما يعكس أيضا
طبيعة القوى العاملة في المجتمع الفلسطيني ,وأيضا هو نابع من ثقافة المجتمع الفلسطيني.
 .2توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية:

جدول رقم ( )16يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية

الحالة االجتماعية
متزوج
أعزب

مطلق
أرمل

المجموع
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العدد

النسبة المئوية

135

74.2

43

23.6

4

2.2

0

0

182

100

يتبين من الجدول السابق أن  %74.2من عينة الدراسة الحالة االجتماعية لديهم "متزوج" و%23.6
من عينة الدراسة الحالة االجتماعية لديهم "أعزب" بينما  %2.2من عينة الدراسة الحالة االجتماعية

لديهم "مطلق".

 .3توزيع عينة الدراسة حسب العمر

جدول رقم ( )17يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

العمر

من 34-20

العدد

النسبة المئوية

71

39

14

7.7

182

100
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من 50-35

من  51عام فما فوق
المجموع

53.3

يتبين من الجدول السابق أن  %53.3من عينة الدراسة أعمارهم من  34 – 20عام و %39من
عينة الدراسة أعمارهم تتراوح من  50-35عام ,بينما  %7.7من عينة الدراسة أعمارهم من  51عام
فما فوق ,نالحظ من التوزيع السابق أن الفئة العمرية لجيل الشباب تمثل األغلبية وهو الذي يعتبر

أكثر فاعلية وأكثر طموحا وتطلعا للمزيد من التقدم والرقي داخل البنك أو عبر حياته العملية األمر

الذي يجعله أكثر اهتمام بالمسار المهني بشقيه النظري والعملي مما يثري الدراسة من حيث االهتمام
من قبل المبحوثين.

 .4توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

جدول رقم ( )18يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية

مدير عام

3

1.6

مدير الموارد البشرية

7

3.8

مدير فرع

4

2.2

رئيس قسم

33

18.1

موظف

135

74.2

المجموع

182

100

يتبين من الجدول السابق أن  %1.6من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لديهم "مدير عام" و%3.8
من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لديهم "مدير موارد بشرية" ,و %2.2من عينة الدراسة المسمى

الوظيفي لديهم "مدير فرع" ,و %18.1من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لديهم "رئيس قسم" بينما
 %74.2من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لديهم "موظف" ,وتعزو الباحثة سبب ارتفاع نسبة

الموظفين في العينة إلى واقع الحال اإلداري في البنوك ,وذلك لتزايد أعداد المرؤوسين بالقياس إلى قلة
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أعداد الرؤساء في جميع األقسام وجميع البنوك ,كما أن قلة المناصب اإلدارية العليا كمدير فرع فأعلى
يعزى إلى أن تواجد هذه المسميات في محافظات الضفة الغربية ,األمر الذي يصعب التواصل معه

للتباعد الجغرافي.
 .5توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول رقم ( )19يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية

بكالوريوس

136

74.7

18

9.9

182

100

دراسات عليا

28

دبلوم

المجموع

15.4

يتبين من الجدول السابق أن  %15.4من عينة الدراسة المؤهل العلمي لديهم "دراسات عليا"
و ,%74.7من عينة الدراسة المؤهل العلمي لديهم "بكالوريوس" ,بينما  %9.9من عينة الدراسة

المؤهل العلمي لديهم "دبلوم" ,وهذا يعكس الواقع الحالي للموظفين في قطاع غزة ,حيث أن ما نسبته

 %60من إجمالي عدد العاملين في المصارف هم من حملة شهادة البكالوريوس (مجلة البنوك في

فلسطين ,العدد  ,2013 ,33ص ,)57كما أن هذا يدلل على توفر شروط التعليم االعتيادي العام,
كمتطلب هام عند إشغال الوظائف.

 .6توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

جدول رقم ( )20يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص

التخصص

العدد

النسبة المئوية

محاسبة

86

47.3

علوم مالية ومصرفية

9

4.9

إدارة أعمال

65

35.7

أخرى

22

12.1

المجموع

182

100

يتبين من الجدول السابق أن  %47.3من عينة الدراسة التخصص لديهم "محاسبة" و %4.9من
عينة الدراسة التخصص لديهم "علوم مالية ومصرفية" و %35.7من عينة الدراسة التخصص لديهم

"إدارة اعمال" بينما  %12.1من عينة الدراسة لديهم تخصصات أخرى غير تلك التي تم ذكرها في

الجدول ,وتعزو الباحثة ذلك إلى أن البنوك تعمد في توظيف العاملين لديها على خريجي تخصص
المحاسبة ,حيث أن طبيعة العمل داخل البنوك تتطلب هذا التخصص أكثر من غيره من التخصصات
األخرى.
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 .7توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة

جدول رقم ( )21يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة

سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

31

17

من  10-5سنوات

98

53.8

 11سنة فما فوق

53

29.1

المجموع

182

100

يتبين من الجدول السابق أن  %17من عينة الدراسة سنوات الخدمة لديهم "أقل من  5سنوات"
و %53.8من عينة الدراسة سنوات الخدمة لديهم "من  10-5سنوات" ,بينما  %29.1من عينة
الدراسة سنوات الخدمة لديهم " 11سنة فما فوق".

اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة:

يللنص الس لؤال األول مللن أسللئلة الدراسللة علللى" :مللا مسللتوى تللوفر ابعللاد عمليللة االسللتقطاب

واختيار الموارد البشرية في البنوك التجارية بقطاع غزة؟

ولإلجابيية عيين هييذا التسيياؤل قامييت الباحثيية باسييتخدام التك ي اررات والمتوسييطات والنسييب المئوييية,

والجداول التالية توضح ذلك:

المحور األول :تحليل الوظيفة.
الجدول ( )22يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المحور األول تحليل
الوظيفة وكذلك ترتيبها (ن =)182

الفقرات

م

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

4.01

.824

80.2

2

3.81

.868

76.2

8

3.09

1.116

61.8

14

3.82

.964

76.4

7

4.17

.968

83.4

1

3.96

.985

79.2

5

المتوسط

.1

توجد آليات واضحة لعملية تحليل الوظائف في البنك.

.2

يوجد في البنك وصف مكتوب للوظائف اإلدارية أثناء عملية التوظيف

.3

يوجد في البنك وصف ثابت للوظائف اإلدارية ال يتغير بتغير

.4

يتسم الوصف الوظيفي المعمول به بالدقة والموضوعية في توصيف

للوظائف التي يتم اإلعالن عنها.
المسئولين عند عملية التوظيف.
الوظائف اإلدارية.

.5

تتحدد الموصفات الوظيفية للمرشحين بحسب وصف الوظيفة.

.6

يتم تحديث الوصف الوظيفي للمواصفات المعمول بها حسب تطور
الوظيفة نفسها.
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الترتيب

.7

يتحدد وصف الوظائف حسب تصنيفات الوظائف بناءاً على تطوير

.8

ينسجم الوصف الوظيفي للوظائف في البنك مع خطط البنك

.9

يتحدد الوصف الوظيفي لوظائف البنك في ضوء ما هو معمول به

الهيكل التنظيمي للبنك وفروعه.

اإلستراتيجية.
عالمياً.

 .10لدى العاملين الخبرات الالزمة لممارسة األساليب العلمية والمهنية في
عملية التوظيف بأنواعها.
 .11تساهم طاقات الموظفين المتنوعة في تطوير أساليب التوظيف
بالمؤسسة.

 .12يتم االستفادة من التحليل الوظيفي في عملية التخطيط للقوى العاملة.
 .13يستخدم التحليل الوظيفي كأساس في تقرير نوعية األفراد الواجب
استقطابهم وتعينهم.

 .14الموظفون في البنك على دراية تامة بالوصف الوظيفي لهم.

الدرجة الكلية للمحور

3.88

.908

77.6

6

4.01

.913

80.2

3

3.96

.945

79.2

4

3.81

.903

76.2

9

3.14

1.155

62.8

13

3.64

.916

72.8

11

3.74

.895

74.8

10

3.41

1.051

68.2

12

74.91 .52550 3.7457

يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرتين هما:
 الفقرة رقم ( )5والتي تنص على "تتحدد المواصفات الوظيفية للمرشحين بحسب وصف الوظيفة",
واحتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  ,%83.4وتعزو الباحثة ذلك الى أن البنوك تعمد إلى تحديد

معالم كل وظيفة من الوظائف المتوفرة لديها من حيث واجباتها ومسئولياتها ومتطلباتها والشروط
التي يجب أن تتوفر فيمن يشغلها ,وينتج عن ذلك نظام سليم الختيار وتعيين األفراد وتحديد

االحتياجات الدقيقة من الموارد البشرية الحالية والمتوقعة داخل البنوك في قطاع غزة.

 الفقرة رقم ( )1والتي تنص على "توجد آليات واضحة لعملية تحليل الوظائف في البنك" ,احتلت
المرتبة الثانية بوزن نسبي  ,%80.2وتعزو الباحثة ذلك الى البنوك في قطاع غزة تقوم بتحديد

أنواع الوظائف المطلوبة لديها من خالل عمليات خاصة بجمع وتسجيل البيانات والمعلومات عن
الوظائف ,وذلك من حيث( :اختصاصات الوظيفة ,مسئوليات الوظيفة ,شروط شاغل الوظيفة,

العالقات الرئاسية) ,وترى الباحثة أن هذه الخطوة تساعد البنوك في االختيار السليم لشاغل الوظيفة
مما يقلل من الحاجة إلى اإلشراف المبالغ فيه ,ووضع البرامج التدريبية المناسبة ,والتخطيط السليم
للقوى العاملة.
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كما يتبين أن أدنى فقرتين هما:
 الفقرة رقم ( )11والتي تنص على "تساهم طاقات الموظفين المتنوعة في تطوير أساليب التوظيف
بالمؤسسة" ,واحتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي .%62.8

 الفقرة رقم ( )3والتي تنص على "يوجد في البنك وصف ثابت للوظائف اإلدارية ال يتغير بتغير
المسئولين عند عملية التوظيف" ,واحتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%61.8

وبصييفة عاميية يتبييين ميين الجييدول السييابق أن المتوسييط الحسييابي لجميييع فقيرات المحييور األول 3.7457
والوزن النسبي  ,%74.91وهذا يدل على أنه تتوفر عملية تحليل للوظيائف المعميول بهيا داخيل البنيوك
التجارية في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين فيها .وترى الباحثة هنا أن هناك اهتمام من قبل البنوك

التجارييية فييي قطيياع غ يزة بعملييية تحليييل الوظييائف التييي تعتبيير األسيياس الرئيسييي ألداء وظييائف الم يوارد

البش يرية المتعلقيية باالختيييار واالسييتقطاب وغيرهييا ميين تلييك الوظييائف ,فسياسيية اختيييار الموظييف لشييغل
وظيفة معينة تقوم على أساس تحديد متطلبات أداء الوظيفة وما تحتويه من عميل ,وميدى تمتيع المتقيدم

لشغلها بالمؤهالت والمهارات والقدرات الالزمة للنهوض بأعبائها قبل اتخاذ القرار بالتعيين.

واتفقت هذه الدراسة مع دراسة (العيلة )2008 ,والتي كان من أحد نتائجها اإليجابية في وجود

وصف وظيفي ومواصفات وظيفية أي وجود عملية تحليل وظيفي بصورة جيدة في و ازرة التربية والتعليم
العالي في فلسطين ,وعلى الرغم من اختالف البيئتين إال أنهما اتفقتا على أن عملية التحلييل اليوظيفي
المتبعة في كالهما جيدة.

كملا اتفقلت أيضيا ميع د ارسية (شيبير ,)2006 ,والتيي كيان مين نتائجهيا وجيود نظيام تحلييل

وتوصيف للوظائف لدى المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية ,والتي تشابهت مع قطاع المصارف في
كون كالهما غير حكومي.

واختلفللت الد ارسيية مييع د ارسيية (المطيييري )2003 ,والتييي ميين نتائجهييا إن السياسييات الحالييية فييي

اختيييار تلييك القيييادات تعيياني ميين قصييور فييي تحقيييق أهييدافها فهييي ال تسييتند إلييى أي أسييس أو أسيياليب
علمية وانما هي في الغالب عبارة عن اجتهادات شخصية ال ترقى إلى األسلوب العملي السيليم ,ويرجيع
سبب االختالف طبيعة المبحوثين في الدراستين.

كما اختلفت مع دراسة (الزعنون )2006 ,والتي أشارت إلى عدم دقة الوصيف اليوظيفي لجيزء

من الوظائف اإلدارية فيي اليو ازرات الفلسيطينية ,وقيد يرجيع سيبب االخيتالف إليى االخيتالف فيي مجتميع
الدراسة والقطاع الدراسة من القطاع العيام إليى القطياع الخياص ,والخيالف ميع هيذه الد ارسية سينجده فيي
كافة المحاور تقريبا وقد يكون بنفس السبب.
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المحور الثاني :االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة.
الجدول ( )23يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المحور الثاني
االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة وكذلك ترتيبها (ن =)182

الفقرات

م

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

2.91

1.193

58.2

13

4.31

.768

86.2

1

4.02

.800

80.4

5

4.25

.765

85

2

المتوسط

.1

توجد خطة واضحة لتحديد االحتياجات المستقبلية من

.2

يوجد جهة مختصة للقيام بالتخطيط والتنبؤ للموارد

الموظفين.
البشرية.

.3

يوجد وضوح في عدد ونوعية الموارد البشرية المطلوبة في

.4

يشارك مدراء األقسام سنوياً في تحديد احتياجات الوحدات

.5

تسهم عملية التخطيط في اإلعداد الجيد لملئ الشواغر

كل قسم من أقسام البنك.
المختلفة من الموظفين.

الوظيفية وتوفير احتياجات البنك من العاملين في الوقت 3.84

.822

76.8

9

3.65

.962

73

12

4.09

.843

81.8

3

3.91

.809

78.2

7

3.91

.819

78.2

8

3.67

1.031

73.4

11

4.06

.759

81.2

4

3.80

.990

76

10

3.93

.733

78.6

6

المناسب.
.6

يوجد نظام إلكتروني للمعلومات عن الموارد البشرية.

.7

يتضمن نظام المعلومات عن الموارد البشرية بيانات خاصة

.8

تسترشد إدارة البنك بمتغيرات السنوات السابقة عند تحديد

بترقية العاملين من داخل البنك لشغل المناصب الشاغرة.
االحتياجات المستقبلية.

.9

تتم خطة الموارد البشرية االستراتيجية في ضوء أهداف

البنك.

 .10يتأثر البنك بالوضع السياسي عند وضع خطة الموارد
البشرية.

 .11سياسة الموارد البشرية تساهم في استقرار معدل دوران
العمل.
 .12سياسة الموارد البشرية تعمل على زيادة الرضى الوظيفي
لدى العاملين.

 .13تغطي خطة الموارد البشرية احتياجات البنك من الموظفين
خالل عدة سنوات.

.14

الترتيب

الدرجة الكلية للمحور

77.45 .47124 3.8724
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يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرتين هما:
 الفقرة رقم ( )2والتي تنص على "يوجد جهة مختصة للقيام بالتخطيط والتنبؤ للموارد البشرية",
واحتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  ,%86.2وتعزو الباحثة ذلك إلى أن البنوك في قطاع غزة

تسعى للحصول وفي الوقت المناسب على احتياجاتها من العاملين القادرين والمؤهلين على تنفيذ

المهام الموكلة له لتحقيق أهداف البنوك ,وهذا يعطي البنوك القدرة على التوقع والتصرف بناء على
التغير في الطلب على الخدمات التي تقدمها أو التغير في إمدادات العمالة.

 الفقرة رقم ( )4والتي تنص على "يشارك مدراء األقسام سنويا في تحديد احتياجات الوحدات المختلفة
من الموظفين" ,احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي  ,%85وترى الباحثة أن البنوك تعتمد على

التقديرات الشخصية للمسئولين على القوى العاملة في تحديد احتياجاتها من القوى العاملة.
كما يتبين أن أدنى فقرتين هما:
 الفقرة رقم ( )6والتي تنص على "يوجد نظام إلكتروني للمعلومات عن الموارد البشرية" ,واحتلت
المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي .%73

 الفقرة رقم ( )1والتي تنص على "توجد خطة واضحة لتحديد االحتياجات المستقبلية من الموظفين",
واحتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%58.2

وبصيفة عامية يتبيين مين الجيدول السيابق أن المتوسيط الحسيابي لجمييع فقيرات المحيور الثياني 3.8724
والوزن النسبي  ,%77.45وهذا يدل على أن هنياك إسيتراتيجيات متبعية لعلميية التخطييط للقيوى العاملية
داخل البنوك التجارية في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين فيها.
درسية (العيلية )2008 ,حييث أشيارت إليى وجيود تخطييط للميوارد
واتفقلت هيذه الد ارسية ميع ا
البشرية للوظائف بو ازرة التربية والتعليم العالي قبل عملية التوظيف.
واختلفت هذه الدراسة مع دراسة (الزعنون )2006 ,التي أوضحت أن تخطيط الموارد البشيرية
داخل الو ازرات الفلسطينية ال يتم بصورة جيدة وال يحقق األهداف المرجوة منه ,كما يتضح أن االختيار
والتعيين في الوظائف اإلدارية ال يستند إلى تخطيط علمي للموارد البشرية داخل الو ازرات.
كملا اختلفلت نتيائج الد ارسية ميع د ارسية (شيبير ,)2006 ,التيي أوضيحت أن المؤسسيات غيير
الحكومييية ال تمييارس التخطيييط ضييمن منهجييية كامليية واضييحة ,فييي ظييل غي ياب بعييض الق يوانين والل يوائح
المكتوبية والواضيحة ,وافتقياد األنظمية والقيوانين الموجيودة لكثيير مين البنيود الهامية والالزمية لعمليية تنميية
وادارة الموارد البشرية وغياب بعض اإلستراتيجيات الشاملة والهامة بشكل مكتوب وواضح.
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المحور الثالث :اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب.
الجدول ( )24يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المحور الثالث
االستراتيجية اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب وكذلك ترتيبها (ن =)182

الفقرات

م

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

4.07

.904

81.4

5

3.96

.859

79.2

10

4.12

.823

82.4

3

3.86

.893

77.2

13

.797

78.4

12

80.6

7
6

المتوسط

الترتيب

.1

يختلف نموذج طلب التوظيف بحسب الوظائف الشاغرة في البنك.

.2

يتم فحص طلبات التوظيف والتأكد من مطابقتها للشروط العامة

.3

يتم تدقيق األوراق الثبوتية المرفقة مع الطلب والتاكد من سالمتها.

.4

يتم تفريغ المعلومات المتوفرة بالطلب بقاعدة بيانات لتسهيل عملية

.5

يعتمد البنك على برامج حاسوبية عند التخطيط للموارد البشرية.

3.92

.6

هناك مجموعة من االختبارات يجتازها المتقدمون لشغل الوظائف.

4.03

.724

.7

تقيس االختبارات التي يعقدها البنك المهارات المهنية للمتقدم بكفاءة

4.05

.749

81

.8

تقيس االختبارات التي يعقدها البنك درجة المعرفة والثقافة العامة

4.08

.655

81.6

4

.9

تتناسب االختبارات من حيث نوعها ومستواها مع الوظيفة الشاغرة.

3.94

.722

78.8

11

4.18

.677

83.6

1

3.97

.689

79.4

9

4.01

.713

80.2

8

3.80

.844

76

14

4.13

.613

82.6

2

للوظيفة قبل استالمها من المتقدم.

الفرز.

وفاعلية.

للمتقدم بكفاءة وفاعلية.

 .10تستخدم نماذج خاصة للمقابالت من قبل لجنة المقابالت.
 .11يعتبر إجراء الفحص الطبي ضروري في عملية التوظيف ,وذلك
الستبعاد أي مرشح لم تثبت لياقته طبياً.

 .12يعتبر البنك التأهيل والتحصيل العلمى معيا ارً بين المتقدمين للوظائف
الشاغرة.

 .13يتم إرشاد العاملين الجدد أثناء فترة التجربة بشكل مهنى.
 .14ترفع ادارات الفروع توصياتها إلى مجلس إدارة البنك بشان إعتماد
التوظيف في البنك.

الدرجة الكلية للمحور

80.16 .45494 4.0082

يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرتين هما:
 الفقرة رقم ( )10والتي تنص على "تستخدم نماذج خاصة للمقابالت من قبل لجنة المقابالت",
واحتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  ,%83.6وتعزو الباحثة ذلك الى أن كل بنك من البنوك

العاملة في قطاع غزة يعتمد على نماذج خاصة به إلجراء المقابالت للمتقدمين من الموارد لبشرية,

وذلك وفقا لما يتناسب مع سياسة كل بنك ,وما يناسب كل وظيفة من الوظائف داخل البنوك.
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 الفقرة رقم ( )14والتي تنص على "ترفع إدارات الفروع توصياتها إلى مجلس إدارة البنك بشأن
اعتماد التوظيف في البنك" ,احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي  ,%82.6وتعزو الباحثة ذلك الى
مدى الترابط والتنسيق بخصوص الوظائف المطلوبة في جميع فروع البنك مع الفرع الرئيس للبنك.

كما يتبين أن أدنى فقرتين هما:

 الفقرة رقم ( ) 4والتي تنص على "يتم تفريغ المعلومات المتوفرة بالطلب بقاعدة بيانات لتسهيل عملية
الفرز" ,واحتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي .%77.2

 الفقرة رقم ( )13والتي تنص على "يتم إرشاد العاملين الجدد أثناء فترة التجربة بشكل مهني",
واحتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%76

وبصفة عامة يتبيين مين الجيدول السيابق أن المتوسيط الحسيابي لجمييع فقيرات المحيور الثاليث 4.0082

والييوزن النسييبي  ,%80.16وهييذا يييدل علييى أن هنيياك مهنييية لإلجيراءات المتبعيية فييي عملييية االسييتقطاب
داخل البنوك التجارية في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين فيها.

اتفقلت هيذه الد ارسية ميع د ارسية (العيلية ,)2008 ,حييث أوضيحت الد ارسية التيزام و ازرة التربيية
والتعليم العالي بتطبيق األسس والمعايير أثناء عملية التوظيف.
واتفقت نتائج الدراسة ميع نتيجية د ارسية (الز اربيي ,)2006 ,حييث أظهيرت نتائجهيا بيأن مرحلية
فحص الطلبات باألنروا تتم بطريقة جيدة وكذلك مرحلة اإلعداد للمقابلة ,وبأنه يتم اختيار أعضاء لجنة
المقابلة بصورة مقبولة نوعا ما ,وكذلك أداء أعضاء لجنة المقابلة.

واختلفت هذه الدراسة مع دراسة (الزعنون ,)2006 ,حييث أظهيرت النتيائج عليى تيدخل العدييد
مين العواميل غيير الموضيوعية فيي عمليية االختييار والتعييين فيي الوظيائف اإلداريية ,وأنهيا تخضيع فيي
معظمها لعوامل سياسية وعشائرية وشخصية.

واختلفللت مييع د ارسيية (صيييام )2007 ,التييي أوضييحت أن آراء عينيية الد ارسيية حييول عمييل اإلدارة
العليي ييا علي ييى تطي ييوير األنظم يية واإلجي يراءات الخاص يية بوظ ييائف إدارة وتنمي يية المي يوارد البشي يرية في يي جه يياز

الشرطة الفلسطينية ال توجد بالشكل المناسب حيث بلغت النسبة  %50وهذه النسبة ضئيلة.
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المحور الرابع :كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب.
الجدول ( )25يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المحور الرابع
كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب وكذلك ترتيبها (ن =)182
االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

3.90

.787

78

9

4.07

.645

81.4

3

4.06

.706

81.2

5

4.28

.692

85.6

1

4.02

.772

80.4

6

4.07

.653

81.4

4

4.15

.778

83

2

3.72

.900

74.4

11

3.75

.905

75

10

3.97

.786

79.4

7

 .11يملك أعضاء لجنة التوظيف خبرة عالية في مقابلة المرشحين.

3.49

.939

69.8

13

 .12يختار أعضاء لجنة التوظيف الموظفين بنزاهة وحيادية عاليتين.

3.41

1.019

68.2

14

بناء على أسس مهنية من خالل استخدام
 .13يتم اختيار المرشحين
ً
االختبارات والمقابالت  ...الخ.

3.71

.903

74.2

12

3.91

.734

78.2

8

الفقرات

م

المتوسط

.1

يوجد لجان مختصة في البنك مهمتها المفاضلة بين المرشحين

.2

يحمل الكادر المهني في البنك مواصفات الموظف الدؤوب والملتزم

واختيارهم للتوظيف.

بتطبيق وانجاح سياسات واستراتيجيات المؤسسة.
.3

يتم تشكيل اللجان المختصة بمقابالت التوظيف من عدة تخصصات

.4

لدى طاقم العمل في البنك المؤهالت العلمية المطلوبة والمتخصصة في

.5

يمتلك القائمون على عملية التوظيف بالبنك خبرة في صياغة

وحسب طبيعة الوظيفة المعلن عنها للتوظيف.
مجال الموارد البشرية.

االختبارات واألدوات التي من خاللها يتم اختيار أفضل المرشحين.
.6

يملك القائمون على عملية التوظيف قدر مناسب من المهارات

.7

يتمتع القائمون على عملية التوظيف بالبنك بخبرات سابقة ومشاركات

.8

يملك القائمون على عملية التوظيف بالبنك قدرة عالية على التمييز

المطلوبة.

متعددة في عملية التوظيف.
بين المرشحين.

.9

يجتاز أعضاء لجنة التوظيف عدة دورات تدريبية في مجاالتهم

وتخصصاتهم لزيادة الكفاءة لديهم.

 .10يملك أعضاء لجنة التوظيف خبرة عالية في صياغة االختبارات
واألدوات التي من خاللها يتم اختيار أفضل المرشحين.

 .14يتم إرسال أعضاء لجنة التوظيف في زيارات مصارف عالمية للوقوف
على أحدث المستجدات في مجال إدارة الموارد البشرية.

الدرجة الكلية للمحور

77.85 .52740 3.8925
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الترتيب

يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرتين هما:
 الفقرة رقم ( )4والتي تنص على "لدى طاقم العمل في البنك المؤهالت العلمية المطلوبة
والمتخصصة في مجال الموارد البشرية" ,واحتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  %85.6وتعزو

الباحثة ذلك إلى قدرة البنوك على استقطاب الكوادر البشرية المناسبة للعمل داخلها ووضعها في
المكان المناسب ,مما يساهم في رفع مستوى العمل داخل البنك وزيادة اإلنتاجية لديه.

 الفقرة رقم ( )7والتي تنص على "يتمتع القائمون على عملية التوظيف بالبنك بخبرات سابقة
ومشاركات متعددة في عملية التوظيف" ,احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي  ,%83وتعزو الباحثة

ذلك إلى أن البنوك تعمل بجودة عالية في مجال التوظيف وانتقاء الموارد البشرية لديها ,وهذا يساعد
على إيجاد الكادر البشري مناسب لشغل الوظائف الشاغرة داخل البنوك.

كما يتبين أن أدنى فقرتين هما:

 الفقرة رقم ( )11والتي تنص على "يتم تفريغ المعلومات المتوفرة بالطلب بقاعدة بيانات لتسهيل
عملية الفرز يملك أعضاء لجنة التوظيف خبرة عالية في مقابلة المرشحين" ,واحتلت المرتبة قبل األخيرة
بوزن نسبي .%69.8

 الفقرة رقم ( )12والتي تنص على "يختار أعضاء لجنة التوظيف الموظفين بنزاهة وحيادية عاليتين",
واحتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%68.2

وبصييفة عاميية يتبييين ميين الجييدول السييابق أن المتوسييط الحسييابي لجميييع فقيرات المحييور ال اربييع 3.8925
والييوزن النسييبي  ,%77.85وهييذا يييدل علييى أن هنيياك كفيياءة لألف يراد القييائمين بعملييية االسييتقطاب داخييل
البنوك التجارية في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين فيها.

اتفقلت هيذه الد ارسية ميع د ارسية (العيلية ,)2008 ,حييث بينيت تمتيع األشيخاص القيائمين عليى
عملية التوظيف بو ازرة التربية والتعليم العالي بالكفاءة.
واتفقت هذه الدراسة أيضا مع دراسة (الزرابي )2006 ,والتي من أهم نتائجهيا أنيه ييتم اختييار
أعضاء لجنة المقابلة في األنروا بصورة مقبولة نوعا ما.
واختلفلت هيذه الد ارسية ميع د ارسية (الزعنيون )2006 ,اليذي أوضيحت انخفياض كفياءة القيائمين
على عملية االختيار والتعيين في الو ازرات الفلسطينية.
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تحليل فقرات محاور الدراسة مجتمعة:
الجدول ( )26يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي للدرجة الكلية لالستبانة
ومحاورها وكذلك ترتيبها (ن =)182

الفقرات

عدد
الفقرات

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

المعياري

الترتيب

تحليل الوظيفة

14

3.7457

.52550

74.91

4

االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة

13

3.8724

.47124

77.45

3

اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب

14

4.0082

.45494

80.16

1

كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب

14

3.8925

.52740

77.85

2

الدرجة الكلية لالستبانة

55

3.8797

.41565

77.59

يتضييح ميين الجييدول السييابق أن محييور اإلج يراءات المتبعيية فييي عملييية االسييتقطاب قييد احتييل المرتبيية
األولى بوزن نسبي ( ,)%80.16تلي ذلك محيور تنيوع كفياءة األفيراد القيائمين بعمليية االسيتقطاب اليذي احتيل

المرتبيية الثانييية بييوزن نسييبي ( ,)%77.91تييال ذلييك محييور االسييتراتيجية المتبعيية لعملييية التخطيييط للقييوى
العاملة الذي احتل المرتبة الثالثية بيوزن نسيبي ( ,)%77.45ثيم جياء محيور تحلييل الوظيفية فيي المرتبية

الرابعيية وزن نسييبي ( ,)%77.68ولقييد كييان الييوزن النسييبي للمجمييوع الكلييي لمحيياور عملييية االسييتقطاب
واختيار الموارد البشرية (.)%77.59

ومم ييا سي ييبق يتبيييين أن هني يياك تيييوفر ألبعي يياد اسيييتقطاب واختيي ييار الم ي يوارد البش ي يرية ,بيييوزن نسيييبي

( ,)%77.59وترى الباحثة هنا أن هذه النتيجة وما سبقها تعكس مدى االهتمام الكبيرة للبنوك التجارية
فييي قطيياع غ يزة باسييتقطاب الم يوارد البش يرية بييالطرق العلمييية المناسييبة ميين أجييل الوصييول إلييى أفضييل
النتائج في العمل والرقي بالموظف ومنظمته.
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اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:

ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسلة عللى :ملا مسلتوى تلوفر الميلزة التنافسلية فلي البنلوك

التجارية في بقطاع غزة؟ والجدول التالي يوضح ذلك:

ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة باستخدام التك اررات والمتوسطات والنسب المئوية,
الجدول ( )27يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لالستبانة وكذلك ترتيبها
(ن =)215

م
.1

الفقرات

المعياري

النسبي

3.40

1.136

68

20

3.38

1.079

67.6

21

3.84

.918

76.8

14

4.04

.792

80.8

5

3.93

.818

78.6

8

3.89

.860

77.8

11

3.85

.824

77

13

3.91

.915

78.2

10

3.96

.909

79.2

7

4.01

.928

80.2

6

3.79

.975

75.8

15

3.21

1.114

64.2

23

3.87

.940

77.4

12

4.24

.896

84.8

1

المتوسط

يقدم البنك خدماته بطرق مختلفة عن منافسيه من البنوك األخرى.

.2

يمتلك البنك

.3

لدى البنك التقنيات المتطورة المالئمة لتقديم الخدمات بشكل يلبي

.4

يقوم البنك بتطوير وتجديد أساليبه في عملية استقطاب واختيار

للعمالء

االنحراف

الوزن

شبكة موظفين سريعة وفعالة في إيصال خدماته

احتياجات العمالء.

الموظفين وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعمالء.
.5

يعمل البنك على جمع ومشاركة المعلومات لتطوير األفكار الجديدة

.6

يعمل البنك على استثمار الطاقات المتميزة لدى العاملين.

.7

يعمل البنك على تجديد وتطوير طرق االتصال بعمالئها إلمدادهم

.8

يعمل البنك على دعم أنشطة البحث والتطوير من أجل تقليل تكاليف

.9

يهتم البنك بمعرفة وتحديد منافسيه الحاليين والمحتميين.

في تقديم الخدمات.

بالمعلومات عن المزايا التي يقدمها.
الخدمات التي يقدمها.

 .10يتوفر لدى البنك قاعدة بيانات عن منافسيه ويقوم بتحديثها من
وقت آلخر.

 .11يركز البنك على معرفة إمكانات وقدرات منافسيه على

الصعيد

الدولي.
 .12يتبني البنك مفهوم التعلم المنظمي بوصفه مصد ارً مهماً من مصادر
المعرفة.

 .13يهتم البنك باألنشطة الداعمة لعملية التحسين المستمر وتدريب
العاملين واستقطاب الكفاءات.

 .14يمتلك البنك إمكانيات تحقيق الميزة التنافسية والحفاظ عليها.
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الترتيب

 .15تهتم إدارة البنك بمواجهة المخاطر التي تحد من قدرته على استدامة
الميزة التنافسية.
 .16يستثمر البنك قدرات العاملين فيها ومعارفهم في تعزيز واستدامة
مزاياه التنافسية.

 .17يحرص البنك للحصول على م اركز تنافسية متقدمة يصعب انجازها
من قبل المنافسين.

 .18تعمل إدارة البنك على دراسة البيئة الداخلية للبنك للتعرف على نقاط
القوة واالستفادة منها في تقديم الخدمة للعمالء.
 .19تقييم إدارة البنك التكنولوجيا المستخدمة في عمليات االستقطاب
باستمرار.

 .20تأخذ إدارة البنك بالحسبان الخبرات والكفاءات المتوفرة عند اتخاذ
الق اررات.

 .21يتبني البنك إدخال وتجريب األفكار التجريبية التي يقدمها الموظفين
لمواجهة مشكالت العمل.

 .22يتمتع البنك بثقافة تنظيمية تساعد على تأمين فرص اإلبداع
والمبادرة.

 .23يهتم البنك بتحديث تقنياته باستمرار لتتواكب مع الخدمات الجديدة
في مجال المعامالت اإللكترونية في البنك.

 .24يهتم البنك بالموارد البشرية باعتبارها قدرات استراتيجية غير قابلة
للتقليد.

الدرجة الكلية للمحور

4.06

.947

81.2

4

3.92

.949

78.4

9

4.14

.829

82.8

2

4.08

.764

81.6

3

3.75

.998

75

16

3.25

1.143

65

22

3.71

.903

74.2

18

3.74

.913

74.8

17

3.53

1.017

70.6

19

3.16

1.194

63.2

24

75.56 .48443 3.7784

يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرة هما:
 الفقرة رقم ( )14والتي تنص على "يمتلك البنك إمكانيات تحقيق الميزة التنافسية والحفاظ عليها",
واحتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  ,%84.8وتعزو الباحثة ذلك إلى أن البنوك الفلسطينية في
قطاع غزة ال تكتفي فقط بتحقيق الميزة التنافسية للمنافسة فيما بينها ,بل تحافظ وتبقي على تلك

الميزة التنافسية.

 الفقرة رقم ( )17والتي تنص على "يحرص البنك للحصول على مراكز تنافسية متقدمة يصعب
إنجازها من قبل المنافسين" ,احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي  ,%82.2وتعزو الباحثة ذلك إلى أن
البنوك تنظر من خالل تحقيقها للميزة التنافسية إلى تحقيق نتائج مهمة ,تتمثل في خلق الفرص

التسويقية الجديدة كما تحقق اختراق مجال تنافسي جديد ,وتمثل وسيلة لتكوين رؤية جديدة للمستقبل

الذي تريده المنظمة نفسها.
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كما يتبين أن أدنى فقرتين هما:
 الفقرة رقم ( )12والتي تنص على "يتبني البنك مفهوم التعلم المنظمي بوصفه مصد ار مهما من
مصادر المعرفة" ,واحتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي .%64.2

 الفقرة رقم ( )24والتي تنص على "يهتم البنك بالموارد البشرية باعتبارها قدرات استراتيجية غير قابلة
للتقليد" ,واحتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي %63.2

وبصللفة عامللة يتبللين مللن الجللدول السللابق أن المتوسللط الحسللابي لجميللع فق لرات المحللور الرابللع

 3.7784والوزن النسبي  ,%75.56وهذا يدل على أن هنلاك ميلزة تنافسلية للدى البنلوك التجاريلة
في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين فيها.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (المقادمة )2013 ,والتي أوضحت أن مستوى تحقيق الميزة التنافسية

فييي الجامعيية اإلسييالمية متييوفرة بنسييبة  ,%77.30كمللا أنهللا اتفقللت مييع د ارسيية (علييى )2013 ,والتييي
كشفت أن مستوى الميزة التنافسية للجامعة اإلسالمية بلغيت  %75وهيي كبييرة جيدا إليى حيد ميا ,وعليى
الرغم من اختالف البيئة ,إال أنهم اتفقوا على االهتمام بتحقيق الميزة التنافسية لديهم.

واتفقت مع د ارسية (طشيطوش )2008 ,والتيي أوضيحت أن المنظميات الصيناعية تركيز فيي أعمالهيا

على استخدام إستراتيجية قيادة التكياليف لتعزييز المييزة التنافسيية ليديها أكثير مين اسيتخدامها إلسيتراتيجية
التمايز وذلك بسبب انفتاحها على البيئة الخارجية ولكن ضمن حدود معينة ,وقد يكون سبب االختالف

إلى اختالف البيئة واختالف الفترة الزمنية.

اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على :هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيين معيايير
استقطاب الموارد البشرية المستخدمة في البنوك التجارية بقطاع غزة وتحقيق الميزة التنافسية؟
ولإلجابة عليى هيذا السيؤال قاميت الباحثية بصيياغة الفرضيية التاليية :ال توجيد عالقية ذات داللية

إحص ييائية عن ييد مس ييتوى (  )   0.05ب ييين مع ييايير اس ييتقطاب المي يوارد البشي يرية المس ييتخدمة ف ييي البن ييوك
التجارية بقطاع غزة وتحقيق الميزة التنافسية.
وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باسيتخدام معاميل ارتبياط بيرسيون والجيدول ()23
يوضح ذلك:
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جدول ( )28يوضح معامل ارتباط بيرسون بين استقطاب واختيار الموارد البشرية والميزة التنافسية

الدرجة الكلية
للميزة

المقياس

التنافسية

مستوى الداللة

المحور األول تحليل الوظيفة

0.415

دالة عند 0.01

المحور الثاني االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة

0.358

دالة عند 0.01

المحور الثالث اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب

0.546

دالة عند 0.01

المحور الرابع كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب

0.572

دالة عند 0.01

الدرجة الكلية الستبانة استقطاب واختيار الموارد البشرية

0.564

دالة عند 0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )180وعند مستوى داللة (0.128 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )180وعند مستوى داللة (0.098 = )0.05

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطيية ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى داللية (α

) ≤ 0.01بين معيايير اسيتقطاب الميوارد البشيرية المسيتخدمة فيي البنيوك التجاريية بقطياع غيزة وتحقييق
الميزة التنافسية.

اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة:

ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (
 )   0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب الموارد البشرية وتحقيق الميزة

التنافسية لدى العاملين في البنوك التجارية تعزى للمتغيرات الشخصية التالية( :العمر ,الجنس ,الحالة
االجتماعية ,المؤهل العلمي ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخبرة ,التخصص).
ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية:

ينص الفرض األول من فروض الدراسة على:

ال توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى  0.05بييين متوسييطات اسييتجابات أفيراد عينيية

الدراسة نحو استقطاب الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية لدى العاملين في البنوك التجاريية تعيزى

الجنس (ذكر ,أنثى)؟

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار " "T. testوالجدول ( )24يوضح ذلك:
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جدول ( )29يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس
(ذكور ,إناث)
االنحراف
المعياري

المحاور

الجنس

العدد

المتوسط

تحليل الوظيفة

ذكر

139

3.7230

.51230

أنثى

43

3.8189

.56616

ذكر

139

3.8760

.45106

أنثى

43

3.8605

.53696

اإلجراءات المتبعة في

ذكر

139

4.0128

.45731

عملية االستقطاب

أنثى

43

3.9934

.45224

كفاءة األفراد القائمين

ذكر

139

3.8854

.49200

بعملية االستقطاب
الدرجة الكلية
لالستبانة استقطاب
واختيار الموارد
البشرية

أنثى

43

3.9153

.63454

ذكر

139

3.8743

.40965

أنثى

43

3.8970

.43903

ذكر

139

3.7662

.48745

أنثى

43

3.8178

.47802

االستراتيجية المتبعة
لعملية التخطيط للقوى
العاملة

الدرجة الكلية
لالستبانة الميزة
التنافسية

قيمة "ت" قيمة الداللة
1.046

0.348

مستوى
الداللة
غير دالة
إحصائيا

0.696

غير دالة
إحصائيا

0.254

0.917

غير دالة
إحصائيا

0.324

0.156

غير دالة
إحصائيا

0.189

0.312

0.610

0.828

0.931

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )180وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )180وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يتض ييح م يين الج ييدول الس ييابق أن قيم يية "ت" المحس ييوبة اق ييل م يين قيم يية "ت" الجدولي يية ف ييي جمي ييع

المجاالت ,وهذا يدل على عدم وجود فيروق ذات داللية إحصيائية تعيزى لمتغيير الجينس ,وتعيزو الباحثية
ذلييك إلييى تق ييارب وجهييات النظيير والي يرأي بييين الييذكور واالن يياث بغييض النظيير ع يين اختالفيياتهم الوظيفي يية

والفئات العمرية التي ينتمون إليها ,واتفقت هذه الدراسة مع دراسة (الضمور.)2008 ,

الفرض الثاني من فروض الدراسة:

ييينص الفييرض الثيياني ميين فييروض الد ارسيية علييى :ال توجللد فلللروق ذات داللللة إحصلللائية عنلللد

مستوى  0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب الموارد البشرية وتحقيلق

الميزة التنافسية لدى العاملين في البنوك التجارية تعزى الحاللة االجتماعيلة (متلزوج ,أعلزب ,مطللق,
أرمل)؟
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وللتحق ييق م يين ص ييحة ه ييذا م يين الف ييرض قام ييت الباحث يية باس ييتخدام أس ييلوب تحلي ييل التب يياين

األحادي .One Way ANOVA

جدول ( )29يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة
تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
المحاور

مصدر التباين

بين المجموعات
تحليل الوظيفة
االستراتيجية المتبعة

داخل
المجموعات
المجموع

بين المجموعات

لعملية التخطيط للقوى

داخل
المجموعات
المجموع

اإلجراءات المتبعة في

داخل
المجموعات
المجموع

كفاءة األفراد القائمين

داخل
المجموعات
المجموع

العاملة

عملية االستقطاب

بعملية االستقطاب

بين المجموعات

بين المجموعات

مجموع
المربعات

.937

2

.469

49.047

179

.274

49.984

181

38.582

179

40.195

181

35.631

179

37.462

181

48.086

179

50.344

181

29.883

179

31.270

181

41.836

179

1.612

1.831

2.259

الدرجة الكلية
لالستبانة استقطاب
واختيار الموارد
البشرية

بين المجموعات

الدرجة الكلية
لالستبانة الميزة
التنافسية

بين المجموعات

.639

المجموع

42.475

داخل
المجموعات
المجموع

داخل المجموعات

درجات متوسط
الحرية المربعات

1.388

2

2

2

2

2

181

.806
.216
.916
.199
1.129
.269
.694
.167
.319
.234

قيمة "ف"

قيمة
الداللة

1.710

.184

3.740

4.599

4.204

4.156

1.367

.026

.011

.016

مستوى الداللة

غير دالة
إحصائيا

دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

.017

دالة عند
0.01

.258

غير دالة
إحصائيا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )179,2وعند مستوى داللة (3.82 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )179,2وعند مستوى داللة (2.62 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة
( )0.05في محور تحليل الوظيفة والدرجة الكلية الستبانة الميزة التنافسية ,أي أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة

( )0.05في جميع المحاور ,االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة واإلجراءات المتبعة
في عملية االستقطاب وكفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب والدرجة الكلية الستبانة استقطاب

واختيار الموارد البشرية ,أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية,
وتعزو الباحثة ذلك أن هناك فروق في تطلعات الحياة المستقبلية بين فئات الحالة االجتماعية.
ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية توضح ذلك:
جدول ( )30يوضح اختبار شيفيه في محور االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة تعزى
لمتغير الحالة االجتماعية
أعزب

المتغيرات

متزوج

متزوج

0

أعزب

*0.2223

0

مطلق

0.0465

0.1757

مطلق

0

* دالة عند 0.05

يتضيح ميين الجييدول السييابق وجيود فييروق بييين فئيية "متيزوج" و"أعييزب" لصييالح الحاليية االجتماعييية

"أعزب" ,ولم يتضح فروق في فئات الحالة االجتماعية األخرى.
جدول ( )31يوضح اختبار شيفيه في محور اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب تعزى لمتغير الحالة
االجتماعية
أعزب

المتغيرات

متزوج

متزوج

0

أعزب

*0.2234

0

مطلق

0.1735

0.3970

* دالة عند 0.05

مطلق

0

يتضيح ميين الجييدول السييابق وجيود فييروق بييين فئيية "متيزوج" و"أعييزب" لصييالح الحاليية االجتماعييية

"أعزب" ,ولم يتضح فروق في فئات الحالة االجتماعية األخرى.
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جدول ( )32يوضح اختبار شيفيه في محور كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب تعزى لمتغير الحالة
االجتماعية
أعزب

المتغيرات

متزوج

متزوج

0

أعزب

*0.2194

0

مطلق

0.3665

0.5859

مطلق

0

* دالة عند 0.05

يتضيح ميين الجييدول السييابق وجيود فييروق بييين فئيية "متيزوج" و"أعييزب" لصييالح الحاليية االجتماعييية

"أعزب" ,ولم يتضح فروق في فئات الحالة االجتماعية األخرى.
جدول ( )33يوضح اختبار شيفيه في الدرجة الكلية لالستبانة استقطاب واختيار الموارد البشرية تعزى
لمتغير الحالة االجتماعية
أعزب

المتغيرات

متزوج

متزوج

0

أعزب

*0.2031

0

مطلق

0.0540

0.2571

مطلق

0

* دالة عند 0.05

يتضيح ميين الجييدول السييابق وجيود فييروق بييين فئيية "متيزوج" و"أعييزب" لصييالح الحاليية االجتماعييية

"أعزب" ,ولم يتضح فروق في فئات الحالة االجتماعية األخرى.
الفرض الثالث من فروض الدراسة:

ييينص الفييرض الثالييث ميين فييروض الد ارسيية علييى :ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد

مستوى  0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب الموارد البشرية وتحقيلق

الميزة التنافسية لدى العاملين في البنوك التجارية تعزى العمر (من ,34-20من  ,50-35من 51

عام فما فوق)؟

وللتحقييق ميين صييحة هييذا ميين الفييرض قامييت الباحثيية باسييتخدام أسييلوب تحليييل التبيياين األحييادي

.One Way ANOVA
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جدول ( )34يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف"
ومستوى الدال لة تعزى لمتغير العمر
المحاور

مصدر التباين
بين المجموعات

تحليل الوظيفة

داخل المجموعات
المجموع

اإلجراءات المتبعة في

بين المجموعات

االستراتيجية المتبعة لعملية بين المجموعات
التخطيط للقوى العاملة داخل المجموعات
المجموع

عملية االستقطاب
كفاءة األفراد القائمين
بعملية االستقطاب

داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية لالستبانة بين المجموعات

استقطاب واختيار
الموارد البشرية

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية لالستبانة بين المجموعات
داخل المجموعات
الميزة التنافسية
المجموع

مجموع
المربعات

درجات متوسط
الحرية المربعات

.172
49.811
49.984

2
179
181

.826
36.636
37.462

2
179
181

2
179
181

.180
40.015
40.195

2
179
181

1.408
48.937
50.344

2
179

.498
30.772

181

31.270

2
179
181

.448
42.026
42.475

قيمة "ف"

.086
.278

قيمة
الداللة

.310

.734

غير دالة
إحصائيا

.090
.224

.402

.669

غير دالة
إحصائيا

.413
.205

2.018

.136

غير دالة
إحصائيا

.079

غير دالة
إحصائيا

.238

غير دالة
إحصائيا

.387

غير دالة
إحصائيا

.704
.273
.249
.172
.224
.235

2.574

1.448

.955

مستوى الداللة

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2,179وعند مستوى داللة (4.65 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )2,179وعند مستوى داللة (3.01 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة

( )0.05في جميع المحاور ,أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر,
وتعزو الباحثة ذلك إلى الخبرة التي يمتلكونها واحتكاكهم المباشر في جميع المستويات اإلدارية

والتنفيذية ,واختلفت مع دراسة (شلتوت.)2009 ,
الفرض الرابع من فروض الدراسة:

ييينص الفييرض ال اربييع ميين فييروض الد ارسيية علييى :ال توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد

مستوى  0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب الموارد البشرية وتحقيلق
الميزة التنافسية لدى العاملين في البنوك التجاريلة تعلزى المسلمى اللوظيفي (ملدير علام ,ملدير ملوارد

بشرية ,مدير فرع ,رئيس قسم ,موظف)؟

وللتحق ييق م يين ص ييحة ه ييذا م يين الف ييرض قام ييت الباحث يية باس ييتخدام أس ييلوب تحلي ييل التب يياين

األحادي .One Way ANOVA
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جدول ( )35يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف"
ومستوى الداللة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
المحاور

مصدر التباين
بين المجموعات

تحليل الوظيفة

داخل المجموعات
المجموع

اإلجراءات المتبعة في

بين المجموعات

االستراتيجية المتبعة لعملية بين المجموعات
التخطيط للقوى العاملة داخل المجموعات
المجموع

عملية االستقطاب
كفاءة األفراد القائمين
بعملية االستقطاب

داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية لالستبانة بين المجموعات

استقطاب واختيار
الموارد البشرية

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية لالستبانة بين المجموعات
داخل المجموعات
الميزة التنافسية
المجموع

مجموع
المربعات

درجات متوسط
الحرية المربعات

1.032
48.952
49.984

4
177
181

.865
36.597
37.462

4
177
181

4
177
181

1.356
38.839
40.195

4
177
181

.802
49.543
50.344

4
177

.750
30.521

181

31.270

4
177
181

1.806
40.669
42.475

قيمة "ف"

.258
.277

قيمة
الداللة

.933

.446

غير دالة
إحصائيا

.339
.219

1.544

.191

غير دالة
إحصائيا

.216
.207

1.046

.385

غير دالة
إحصائيا

.582

غير دالة
إحصائيا

.364

غير دالة
إحصائيا

.102

غير دالة
إحصائيا

.200
.280
.187
.172
.452
.230

.716

1.087

1.965

مستوى الداللة

ف الجدولية عند درجة حرية ( )4,177وعند مستوى داللة (3.82 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )4,177وعند مستوى داللة (2.62 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة

( )0.05في جميع المحاور ,أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المسمى
الوظيفي ,وتعزو الباحثة ذلك إلى أن غالبية المبحوثين مسماهم الوظيفي "موظف" ,وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة (شلتوت.)2009 ,
الفرض الخامس من فروض الدراسة:

ييينص الفييرض الخييامس ميين فييروض الد ارسيية علييى :ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد

مسلللتوى  0.05بلللين متوسلللطات اسلللتجابات أفلللراد عينلللة الدراسلللة نحلللو اسلللتقطاب الملللوارد البشلللرية

وتحقيق الميزة التنافسية لدى العاملين في البنوك التجارية تعلزى لمتغيلر المؤهلل العلملي (ماجسلتير,

بكالوريوس ,دبلوم)؟

وللتحق ييق م يين ص ييحة ه ييذا م يين الف ييرض قام ييت الباحث يية باس ييتخدام أس ييلوب تحلي ييل التب يياين

األحادي .One Way ANOVA
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جدول ( )36يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف"
ومستوى الداللة تعزى لمتغير المؤهل العلمي
المحاور
تحليل الوظيفة
االستراتيجية المتبعة لعملية
التخطيط للقوى العاملة
اإلجراءات المتبعة في
عملية االستقطاب
كفاءة األفراد القائمين
بعملية االستقطاب

مصدر التباين
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية لالستبانة بين المجموعات

استقطاب واختيار
الموارد البشرية

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية لالستبانة بين المجموعات
داخل المجموعات
الميزة التنافسية
المجموع

مجموع
المربعات

1.341
48.643
49.984

درجات متوسط
الحرية المربعات
2
179
181
2
179
181

.779
39.415
40.195

2
179
181

.061
37.401
37.462

2
179
181

.010
50.334
50.344

2
179

.215
31.055

181

31.270

2
179
181

.101
42.374
42.475

قيمة "ف"

.670
.272

قيمة
الدال لة

2.467

.088

غير دالة
إحصائيا

.390
.220

1.770

.173

غير دالة
إحصائيا

.864

غير دالة
إحصائيا

.982

غير دالة
إحصائيا

.539

غير دالة
إحصائيا

.808

غير دالة
إحصائيا

.031
.209
.005
.281
.108
.173
.051
.237

.146

.018

.621

.213

مستوى الداللة

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2,179وعند مستوى داللة (4.65 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )2,179وعند مستوى داللة (3.01 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة

( )0.05في جميع المحاور ,أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل
العلمي ,وتعزو الباح ثة هذه النتيجة إلى أن غالبة أفراد العينة من حملة شهادة البكالوريوس ,واتفقت
هذه النتيجة مع دراسة (شلتوت.)2009 ,
الفرض السادسة من فروض الدراسة:

ييينص الفييرض السييادس ميين فييروض الد ارسيية علييى :ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد

مستوى  0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب الموارد البشرية وتحقيلق
الميزة التنافسية للدى العلاملين فلي البنلوك التجاريلة تعلزى لمتغيلر التخصلص (محاسلبة ,عللوم ماليلة

ومصرفية ,إدارة أعمال ,أخرى)؟

وللتحق ييق م يين ص ييحة ه ييذا م يين الف ييرض قام ييت الباحث يية باس ييتخدام أس ييلوب تحلي ييل التب يياين

األحادي .One Way ANOVA
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جدول ( )37يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف"
ومستوى الداللة تعزى لمتغير التخصص
المحاور
تحليل الوظيفة
االستراتيجية المتبعة لعملية
التخطيط للقوى العاملة
اإلجراءات المتبعة في
عملية االستقطاب
كفاءة األفراد القائمين
بعملية االستقطاب

مصدر التباين
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية لالستبانة بين المجموعات

استقطاب واختيار
الموارد البشرية

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية لالستبانة بين المجموعات
داخل المجموعات
الميزة التنافسية
المجموع

مجموع
المربعات

.209
49.775
49.984

درجات متوسط
الحرية المربعات
3
178
181
3
178
181

.650
39.545
40.195

3
178
181

.240
37.222
37.462

3
178
181

.124
50.220
50.344

3
178

.029
31.241

181

31.270

3
178
181

.081
42.394
42.475

قيمة "ف"

.070
.280

قيمة
الداللة

.250

.862

غير دالة
إحصائيا

.217
.222

.975

.406

غير دالة
إحصائيا

.765

غير دالة
إحصائيا

.932

غير دالة
إحصائيا

.983

غير دالة
إحصائيا

.952

غير دالة
إحصائيا

.080
.209
.041
.282
.010
.176
.027
.238

.383

.147

.055

.113

مستوى الداللة

ف الجدولية عند درجة حرية ( )3,178وعند مستوى داللة (2.68 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )3,178وعند مستوى داللة (2.03 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة

( )0.05في جميع المحاور ,أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص,
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المبحوثين معظمهم يحملون شهادة البكالوريوس ,وكما أن مقارنة رواتبهم

ومؤهالتهم العلمية ينعكس بالرضا على محاور الدراسة وموافقتهم عليها.
الفرض السابعة من فروض الدراسة:

ييينص الفييرض السييابع ميين فييروض الد ارسيية علييى :ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد

مسلللتوى  0.05بلللين متوسلللطات اسلللتجابات أفلللراد عينلللة الدراسلللة نحلللو اسلللتقطاب الملللوارد البشلللرية

وتحقيق الميزة التنافسية لدى العاملين في البنوك التجارية تعزى لمتغير سلنوات الخدملة (أقلل ملن 5

سنوات ,من 10-5سنوات ,من  11سنة فما فوق)؟

131

وللتحق ييق م يين ص ييحة ه ييذا م يين الف ييرض قام ييت الباحث يية باس ييتخدام أس ييلوب تحلي ييل التب يياين

األحادي .One Way ANOVA

جدول ( )38يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف"
ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات الخدمة
المحاور
تحليل الوظيفة
االستراتيجية المتبعة لعملية
التخطيط للقوى العاملة
اإلج ارءات المتبعة في
عملية االستقطاب

كفاءة األفراد القائمين
بعملية االستقطاب

مصدر التباين
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

1.861
48.122
49.984

2
179
181

داخل المجموعات
المجموع

39.381
40.195

179
181

بين المجموعات

بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية لالستبانة بين المجموعات

استقطاب واختيار
الموارد البشرية

مجموع
المربعات

درجات متوسط
الحرية المربعات

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية لالستبانة بين المجموعات
داخل المجموعات
الميزة التنافسية
المجموع

2

.813

2
179
181

1.331
36.131
37.462

2
179
181

1.597
48.747
50.344

2
179

1.138
30.132

181

31.270

2
179
181

.821
41.654
42.475

.931
.269
.407
.220
.666
.202
.798
.272
.569
.168
.411
.233

قيمة "ف"

قيمة
الداللة

3.462

.033

دالة عند
0.05

1.848

.161

غير دالة
إحصائيا

.039

دالة عند
0.05

.056

غير دالة
إحصائيا

.036

دالة عند
0.05

.174

غير دالة
إحصائيا

3.298

2.932

3.381

1.765

مستوى الداللة

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2,179وعند مستوى داللة (4.65 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )2,179وعند مستوى داللة (3.01 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة

( )0.05في كل من محور االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة وكفاءة األفراد
القائمين بعملية االستقطاب ولدرجة الكلية لالستبانة الميزة التنافسية ,أي أنه ال توجد فروق ذات

داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة

( )0.05في جميع المحور ,تحليل الوظيفة واإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب والدرجة

الكلية الستبانة استقطاب واختيار الموارد البشرية ,أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى

لمتغير الحالة االجتماعية ,وتعزو الباحثة ذلك إلى أن أصحاب العمل داخل البنوك يتفاوت مدى
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اطالعهم على السياسات المتبعة داخل البنوك ,كما أن هناك تفاوت في مدى ممارسة للعمل داخل

البنوك.

ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية توضح ذلك:
جدول ( )39يوضح اختبار شيفيه في محور عملية تحليل الوظائف تعزى لمتغير سنوات الخدمة
من  10 -5سنوات

المتغيرات

أقل من  5سنوات

أقل من  5سنوات

0

من  10 -5سنوات

*0.2777

0

من  11سنة فما فوق

0.1774

0.1004

من  11سنة فما فوق

0

* دالة عند 0.05

يتضييح ميين الجييدول السييابق وجييود فييروق بييين فئيية "أقييل ميين  5سيينوات" و"ميين 10-5سيينوات"

لصالح سنوات الخدمة " أقل من  5سنوات" ,ولم يتضح فروق في فئات سنوات الخدمة االخرى.
جدول ( )40يوضح اختبار شيفيه في محور اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب تعزى لمتغير سنوات
الخدمة
من  10 -5سنوات

المتغيرات

أقل من  5سنوات

أقل من  5سنوات

0

من  10 -5سنوات

0.1603

0

من  11سنة فما فوق

*0.2608

0.1005

من  11سنة فما فوق

0

* دالة عند 0.05

يتضح من الجدول السابق وجود فيروق بيين فئية "أقيل مين  5سينوات" و"مين  11سينة فميا فيوق"

لصالح سنوات الخدمة " أقل من  5سنوات" ,ولم يتضح فروق في فئات سنوات الخدمة االخرى.

جدول ( )41يوضح اختبار شيفيه في محور الدرجة الكلية لالستبانة الميزة التنافسية تعزى لمتغير سنوات
الخدمة
المتغيرات

أقل من  5سنوات
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من  10 -5سنوات

من  11سنة فما فوق

أقل من  5سنوات

0

من  10 -5سنوات

0.1982

0

من  11سنة فما فوق

*0.2258

0.0276

0

* دالة عند 0.05

يتضح من الجدول السابق وجود فيروق بيين فئية "أقيل مين  5سينوات" و"مين  11سينة فميا فيوق"

لصالح سنوات الخدمة " أقل من  5سنوات" ,ولم تتضح فروق في فئات سنوات الخدمة االخرى.

وتع ييزو الباحث يية ه ييذا إل ييى أن أص ييحاب ه ييذه الفئ يية أق ييل اطالع ييا عل ييى السياس يييات المتبع يية وأق ييل

ممارسة للعمل المصرفي ,واتفقت هذه الدراسة مع كال من دراسة (شلتوت.)2009 ,
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النتائج والتوصيات
أوال :النتائج:

بعد عرض نتائج الدراسة ومناقشتها توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:

 هناك مستوى لتوفر أبعاد عملية االستقطاب واختيار الموارد البشرية في البنوك التجارية بقطاع
غزة ,بوزن نسبي  ,%77.59وأن هذه األبعاد جاءت مرتب ًة تنازلياً كما يلي:

 .1اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب ,بوزن نسبي .%80.16
 .2كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب ,بوزن نسبي .%77.85

 .3االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة ,بوزن نسبي .%77.45
 .4تحليل الوظيفة ,بوزن نسبي .%74.91

 هناك مستوى لتوفر الميزة التنافسية لدى البنوك التجارية في قطاع غزة ,بوزن نسبي
.%75.56

 النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسية األولى والفرضيات المتفرعة منها:

 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين تحليل الوظيفة وتحقيق الميزة
التنافسية للبنوك التجارية في قطاع غزة.

 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين وجود إستراتيجية واضحة لتخطيط
القوى العاملة وتحقيق الميزة التنافسية للبنوك التجارية في قطاع غزة.

 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين مهنية إجراءات االستقطاب
وتحقيق الميزة التنافسية للبنوك التجارية في قطاع غزة.

 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين كفاءة األفراد القائمين بعملية
االستقطاب وتحقيق الميزة التنافسية للبنوك التجارية في قطاع غزة.

 .5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بين معايير استقطاب الموارد البشرية
المستخدمة في البنوك التجارية بقطاع غزة وتحقيق الميزة التنافسية.
 النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسية الثانية والفرضيات المتفرعة منها:
 .5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب
الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغير الجنس.

 .6يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب
الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
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 .7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب
الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغير العمر.

 .8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب
الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

 .9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب
الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

.10

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو

استقطاب الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغير التخصص.

.11

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب

الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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ثانيا :التوصيات:

بعد عرض النتائج توصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات ,وهي كما يلي:
 على البنوك التجارية في قطاع غزة عند إعدادها للتحليل الوظيفي أن تراعي أن يكون هذا

التحليل دقيقا ومفهوما من قبل جميع الموظفين وال يحتمل في فهمه أي لبس أو غموض أو
عبارات فضفاضة.

 رغم أن البنوك التجارية في قطاع غزة تقوم بتحديث التحليل الوظيفي ,إال أنه يجب أن يتم

تحديثه بشكل دوري ومستمر حتى يتماشى مع التغيرات التي تحدث في البنوك كما ويتعاطى

أيضا مع التغير التكنولوجي الحادث.

 على اللجنة التي تقوم بعملية االختيار والتعيين عدم االكتفاء باالختبارات الشفهية والتحريرية,
بل يفضل أيضا أن تضع ضمن اختباراتها اختبارات عملية مما له األثر االيجابي لمعرفة

القدرات والمهارات بشكل أوسع وأفضل ,وخاصة الوظائف الدنيا.

 ضرورة اهتمام إدارة البنوك التجارية في قطاع غزة بتفعيل الموقع اإللكتروني في عملية
االستقطاب والحصول على القوى العاملة ,حيث أن الموقع اإللكتروني ألي مؤسسة أصبح
يعتبر من أهم وسائل االستقطاب المعروفة.

 على البنوك التجارية في قطاع غزة أال تتجاهل أيضا دور الصحف الرسمية كوسيلة من
وسائل االستقطاب ,حيث أنه الزالت تحظى بنسبة متابعة جيدة من قبل الخريجين والباحثين

عن فرص عمل.

 محاولة توفير متخصصين في برنامج المسار الوظيفي يكون لهم دور في عملية االختيار
والتعيين؛ األمر الذي ينعكس بشكل إيجابي في ربط عملية االختيار والتعيين بالمسار

الوظيفي.

 على إدارة البنوك التجارية في قطاع غزة مساعدة موظفيها في الحصول على معلومات حول
فرص وظيفية أخرى متوفرة في البنوك والذي بدوره سيفتح للموظف آفاق من التقدم والتكيف
والحصول على فرصته في الرقي داخل المؤسسة.

 على إدارة البنوك التجارية في قطاع غزة أن توفر لموظفيها معلومات عن فرص الترقية

المتوقعة مستقبال ,والتي تعتبر حاف از قويا إلثبات كفاءتهم وابراز قدراتهم الحقيقية وامكانية

استغاللها االستغالل األمثل.

 عدم خضوع عملية التعيينات والترقيات لتدخالت اإلدارة العليا ,والتي سيلعب العامل الشخصي
فيها دو ار أساسيا فتفقد مهنيتها وموضوعيتها.
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 على إدارة البنوك التجارية في قطاع غزة زيادة ثقة العاملين بأنفسهم واشعارهم بالعدالة بين

بعضهم البعض األمر الذي ينعكس إيجابيا على رضا الموظفين عن أعمالهم ووظائفهم,

وتوفير الموضوعية في فرص الترقية التي تنفذها وذلك بتحقيق فرص متكافئة للجميع.

 على إدارة البنوك التجارية في قطاع غزة مساعدة موظفيها في اختيار وظائفهم الحالية التي
يشغلونها بهدف الوصول إلى الوالء الحقيقي للوظيفة ,ومن ثم للمؤسسة ككل عبر رسم مسار

وظيفي واضح لجميع الموظفين يساعدهم في التقدم عبره للوصول إلى أهدافهم الوظيفية

وأهداف المؤسسة بشكل عام.
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ملحق رقم ()1
االستبيان بصورته األولية
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعـــــــــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــــر  -غزة
عمــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــات العـليا
كلية االقتصاد والعلوم اإلداريـــــــــــــة
قسم إدارة أعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
الفاضل

األخ/ت :الدكتور
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,

الموضوع تحكيم استبانه
تحية طيبة وبعد,,,
يطيب لي أن أضع بين أيديكم استبانة تتعلق بتخطيط الموارد البشرية وأود احاطتكم بأني أقوم

حاليا بإجراء دراسة بعنوان " :عالقلة اسلتقطاب وتعيلين الملوارد البشلرية بلالميزة التنافسلية فلي البنلوك

التجاريللة العاملللة فللي قطللاع غللزة" وذليك للحصييول علييى درجية الماجسييتير فييي إدارة الميوارد البشيرية ميين
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة األزهر بغزة.

كلييي أمييل بتكييرمكم بتحكيييم أسييئلة هييذه االسييتبانة لالسييتنارة بييضرائكم فيهييا ,وللوقييوف علييى صييحة

وصييدق فقراتهييا ,وكييذلك مييدى صييالحيتها ومالئمتهييا تمهيييدا لتنفيييذها حسييب األصييول العلمييية المتعييارف
عليها مع خالص الشكر والتقدير لكم على حسن تعاونكم.

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير,,,

الباحثة

ميرفت الغاليني
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بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعـــــــــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــــر  -غزة
عمــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــات العـليا
كلية االقتصاد والعلوم اإلداريـــــــــــــة
قسم إدارة أعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
أخي الموظف  /أختي الموظفة...
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,,,,
تقوم الباحثة بدراسة ميدانية حول "عالقة استقطاب وتعيلين الملوارد البشلرية بتحقيلق الميلزة التنافسلية

في البنوك التجارية في قطاع غزة" وذلك لغرض الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال.

ليذا أرجيو التكييرم باإلجابية عليى فقيرات االسيتبانة مقييد ار لكيم مجهيودكم وتشييجيعكم للبحيث العلمييي

والتعاون المخلص لدعم مسيرة التعليم في فلسطين ,مع العليم أن هيذه البيانيات سيوف تسيتخدم ألغيراض
البحث العلمي فقط.
وتقبلوا فائق االحترام,,,

الباحثة /ميرفت الغاليني
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الجزء األول  /معلومات عامة:

اسم البنك..........................................................:

الرجاء وضع إشارة (  ) Xفي المربع الذي ينطبق عليك
الجنس:

ذكر

الحالة االجتماعية:

متزوج

العمر:
المسمى الوظيفي:

سنوات الخدمة:

أعزب

من 34-20

مدير التمويل

دراسات عليا

محاسبة

مطلق

عضو مجلس إدارة
بكالوريوس

مالية ومصرفية

أقل من  5سنوات

إدارة أعمال
من  10-5سنوات
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أرمل

من  51عام فما فوق

من 50-35

مدير عام

المؤهل العلمي:
التخصص:

أنثى

موظف
دبلوم

أخرى
 11سنة فما فوق

المحور األول :عملية تحليل الوظائف المعمول بها في البنوك
الرقم

موافق

الللفلقلللللرة

بشدة

.1

توجد آليات واضحة لعملية تحليل الوظائف في البنك.

.2

يوجد في البنك وصف مكتوب للوظائف اإلدارية أثناء
عملية التوظيف للوظائف التي يتم اإلعالن عنها.

.3

يوجد في البنك وصف ثابت للوظائف اإلدارية ال يتغير

.4

يتسم الوصف الوظيفي المعمول به بالدقة والموضوعية

بتغير المسئولين عند عملية التوظيف.
في توصيف الوظائف اإلدارية.

.5

تتحدد الموصفات الوظيفية للمرشحين بحسب وصف

.6

يتم تحديث الوصف الوظيفي للمواصفات المعمول بها

.7

يتحدد وصف الوظائف حسب تصنيفات الوظائف بناءا

الوظيفة.

حسب تطور الوظيفة نفسها.

على تطوير الهيكل التنظيمي للبنك وفروعه.

.8

ينسجم الوصف الوظيفي للوظائف في البنك مع خطط

.9

يتحدد الوصف الوظيفي لوظائف البنك في ضوء ما هو

.10

لدى العاملين الخبرات الالزمة لممارسة األساليب العلمية

البنك اإلستراتيجية.
معمول به عالميا.

والمهنية في عملية التوظيف بأنواعها.

.11

تساهم طاقات الموظفين المتنوعة في تطوير أساليب

.12

يتم االستفادة من التحليل الوظيفي في عملية التخطيط

.13

يستخدم التحليل الوظيفي كأساس في تقرير نوعية األفراد

.14

التوظيف بالمؤسسة.
للقوى العاملة.

الواجب استقطابهم وتعينهم.
الموظفون في البنك على دراية تامة بالوصف الوظيفي
لهم.
153

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الثاني :االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة في البنوك
موافق

الرقم

الللفلقلللللرة

.1

توجد خطة واضحة لتحديد االتحتياجات المستقبلية من

بشدة

الموظفين.

.2

يوجد جهة مختصة للقيام بالتخطيط والتنبؤ للموارد البشرية.

.3

يوجد وضوح في عدد ونوعية الموارد البشرية المطلوبة في

.4

يشارك مدراء األقسام سنويا في تحديد احتياجات الوحدات

.5

كل قسم من أقسام البنك.
المختلفة من الموظفين.

تسهم عملية التخطيط في اإلعداد الجيد لملئ الشواغر
الوظيفية وتوفير احتياجات البنك من العاملين في الوقت
المناسب.

.6

يوجد نظام إلكتروني للمعلومات عن الموارد البشرية.

.7

يتضمن نظام المعلومات عن الموارد البشرية بيانات خاصة

.8

بترقية العاملين من داخل البنك لشغل المناصب الشاغرة.
تسترشد إدارة البنك بمتغيرات السنوات السابقة عند تحديد
االحتاجات المستقبلية.

.9

تتم خطة الموارد البشرية االستراتيجية في ضوء أهداف

.10

يتأثر البنك بالوضع السياسي عند وضع خطة الموارد

.11

البنك.

البشرية.
سياسة الموارد البشرية تساهم في استقرار معدل دوران
العمل.

.12

سياسة الموارد البشرية تعمل على زيادة الرضا الوظيفي لدى

.13

تغطي خطة الموارد البشرية احتياجات البنك من الموظفين

العاملين.

خالل عدة سنوات.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الثالث :اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب في البنوك
موافق

الرقم

الللفلقلللللرة

.1

يختلف نموذج طلب التوظيف بحسب الوظائف الشاغرة في

.2
.3
.4

بشدة

البنك.
يتم فحص طلبات التوظيف والتأكد من مطابقتها للشروط العامة
للوظيفة قبل استالمها من المتقدم.
يتم تدقيق األوراق الثبوتية المرفقة مع الطلب والتاكد من
سالمتها.
يتم تفريغ المعلومات المتوفرة بالطلب بقاعدة بيانات لتسهيل
عملية الفرز.

.5

يعتمد البنك على برامج حاسوبية عند التخطيط للموارد البشرية.

.6

هناك مجموعة من االختبارات يجتازها المتقدمون لشغل

.7

تقيس االختبارات التي يعقدها البنك المهارات المهنية للمتقدم

الوظائف.

بكفاءة وفاعلية.

.8

تقيس االختبارات التي يعقدها البنك درجة المعرفة والثقافة العامة

.9

تتناسب االختبارات من حيث نوعها ومستواها مع الوظيفة

.10

تستخدم نماذج خاصة للمقابالت من قبل لجنة المقابالت.

.11

يعتبر إجراء الفحص الطبي ضروري في عملية التوظيف ,وذلك

للمتقدم بكفاءة وفاعلية.
الشاغرة.

الستبعاد أي مرشح لم تثبت لياقته طبيا.

.12

يعتبر البنك التأهيل والتحصيل العلمى معيا ار بين المتقدمين

.13

يتم إرشاد العاملين الجدد أثناء فترة التجربة بشكل مهنى.

.14

ترفع ادارات الفروع توصياتها إلى مجلس إدارة البنك بشان

للوظائف الشاغرة.

إعتماد التوظيف في البنك.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الرابع :كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب في البنوك.
الرقم

موافق

الللفلقلللللرة

بشدة

 .1يوجد لجان مختصة في البنك مهمتها المفاضلة بين المرشحين
واختيارهم للتوظيف.

 .2يحمل الكادر المهني في البنك مواصفات الموظف الدؤوب والملتزم
بتطبيق وانجاح سياسات واستراتيجيات المؤسسة.

 .3يتم تشكيل اللجان المختصة بمقابالت التوظيف من عدة
تخصصات وحسب طبيعة الوظيفة المعلن عنها للتوظيف.

 .4لدى طاقم العمل في البنك المؤهالت العلمية المطلوبة
والمتخصصة في مجال الموارد البشرية.

 .5يمتلك القائمون على عملية التوظيف بالبنك خبرة في صياغة

االختبارات واألدوات التي من خاللها يتم اختيار أفضل المرشحين.

 .6يملك القائمون على عملية التوظيف قدر مناسب من المهارات
المطلوبة.

 .7يتمتع القائمون على عملية التوظيف بالبنك بخبرات سابقة
ومشاركات متعددة في عملية التوظيف.

 .8يملك القائمون على عملية التوظيف بالبنك قدرة عالية على التمييز
بين المرشحين.

 .9يجتاز أعضاء لجنة التوظيف عدة دورات تدريبية في مجاالتهم
وتخصصاتهم لزيادة الكفاءة لديهم.

 .10يملك أعضاء لجنة التوظيف خبرة عالية في صياغة االختبارات
واألدوات التي من خاللها يتم اختيار أفضل المرشحين.

 .11يملك أعضاء لجنة التوظيف خبرة عالية في مقابلة المرشحين.
 .12يختار أعضاء لجنة التوظيف الموظفين بنزاهة وحيادية عاليتين.
 .13يتم اختيار المرشحين بناء على أسس مهنية من خالل استخدام
االختبارات والمقابالت  ...الخ.

 .14يتم إرسال أعضاء لجنة التوظيف في زيارات مصارف عالمية
للوقوف على أحدث المستجدات في مجال إدارة الموارد البشرية.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الخامس :الميزة التنافسية
الرقم

موافق

الللفلقلللللرة

بشدة

 .1يقدم البنك خدماته بطرق مختلفة عن منافسيه من البنوك
األخرى.

 .2يمتلك البنك شبكة موظفين سريعة وفعالة في إيصال خدماته
للعمالء

 .3لدى البنك التقنيات المتطورة المالئمة لتقديم الخدمات بشكل
يلبي احتياجات العمالء.

 .4يقوم البنك

بتطوير وتجديد أساليبه في عملية استقطاب

واختيار الموظفين وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعمالء.

 .5يعمل البنك على جمع ومشاركة المعلومات لتطوير األفكار
الجديدة في تقديم الخدمات.

 .6يعمل البنك على استثمار الطاقات المتميزة لدى العاملين.
 .7يعمل البنك على تجديد وتطوير طرق االتصال بعمالئها
إلمدادهم بالمعلومات عن المزايا التي يقدمها.

 .8يعمل البنك على دعم أنشطة البحث والتطوير من أجل تقليل
تكاليف الخدمات التي يقدمها.

 .9يهتم البنك بمعرفة وتحديد منافسيه الحاليين والمحتميين.
 .10يتوفر لدى البنك قاعدة بيانات عن منافسيه ويقوم بتحديثها من
وقت آلخر.

 .11يركز البنك على معرفة إمكانات وقدرات منافسيه على
الصعيد الدولي.

مصدر مهما من
ا
 .12يتبني البنك مفهوم التعلم المنظمي بوصفه
مصادر المعرفة.

 .13يهتم البنك باألنشطة الداعمة لعملية التحسين المستمر و
تدريب العاملين واستقطاب الكفاءات.

 .14يمتلك البنك إمكانيات تحقيق الميزة التنافسية والحفاظ عليها.
 .15تهتم إدارة البنك بمواجهة المخاطر التي تحد من قدرته على
استدامة الميزة التنافسية.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

 .16يستثمر البنك قدرات العاملين فيها ومعارفهم في تعزيز
واستدامة مزاياه التنافسية.

 .17يحرص البنك للحصول على مراكز تنافسية متقدمة يصعب
انجازها من قبل المنافسين.

 .18تعمل إدارة البنك على دراسة البيئة الداخلية للبنك للتعرف على
نقاط القوة واالستفادة منها في تقديم الخدمة للعمالء.

 .19تقييم إدارة البنك التكنولوجيا المستخدمة في عمليات
االستقطاب باستمرار.

 .20تأخذ إدارة البنك بالحسبان الخبرات والكفاءات المتوفرة عند
اتخاذ الق اررات.

 .21يتبني البنك إدخال وتجريب األفكار التجريبية التي يقدمها
الموظفين لمواجهة مشكالت العمل.

 .22يتمتع البنك بثقافة تنظيمية تساعد على تأمين فرص اإلبداع
والمبادرة.

 .23يهتم البنك بتحديث تقنياته باستمرار لتتواكب مع الخدمات
الجديدة في مجال المعامالت اإللكترونية في البنك.

 .24يهتم البنك بالموارد البشرية باعتبارها قدرات استراتيجية غير
قابلة للتقليد.

تمت بحمد اهلل
شك ارً لحسن تعاونكم
الباحثة  /ميرفت الغاليني
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ملحق رقم ()2
االستبيان بصورته النهائية
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعـــــــــــــــــــة األزهــــــــــــر  -غزة
عمــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــات العـليا
كلية االقتصــــاد والعلوم اإلداريــــــــــــــة
قسم إدارة أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

أخي الموظف  /أختي الموظفة...
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,,,,
تقوم الباحثة بدراسة ميدانية حول "عالقة استقطاب وتعيلين الملوارد البشلرية بتحقيلق الميلزة التنافسلية

في البنوك التجارية في قطاع غزة" وذلك لغرض الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال.

ليذا أرجيو التكييرم باإلجابية عليى فقيرات االسيتبانة مقييد ار لكيم مجهيودكم وتشييجيعكم للبحيث العلمييي

والتعاون المخلص لدعم مسيرة التعليم في فلسطين ,مع العليم أن هيذه البيانيات سيوف تسيتخدم ألغيراض

البحث العلمي فقط.

وتقبلوا فائق االحترام,,,

الباحثة /ميرفت الغاليني
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الجزء األول  /معلومات عامة:

اسم البنك..........................................................:

الرجاء وضع إشارة (  ) Xفي المربع الذي ينطبق عليك
الجنس:

ذكر

الحالة االجتماعية:

متزوج

العمر:
المسمى الوظيفي:

سنوات الخدمة:

أعزب

من 34-20

مدير عام

المؤهل العلمي:
التخصص:

أنثى

من  51عام فما فوق

من 50-35

مدير موارد بشرية

مدير فرع
بكالوريوس

دراسات عليا

محاسبة

مطلق

مالية ومصرفية

أقل من  5سنوات

إدارة أعمال
من  10-5سنوات
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أرمل

رئيس قسم

موظف
دبلوم

أخرى
 11سنة فما فوق

المحور األول :عملية تحليل الوظائف المعمول بها في البنوك
الرقم

موافق

الللفلقلللللرة

بشدة

)1

توجد آليات واضحة لعملية تحليل الوظائف في البنك.

)2

يوجد في البنك وصف مكتوب للوظائف اإلدارية أثناء عملية
التوظيف للوظائف التي يتم اإلعالن عنها.

)3

يوجد في البنك وصف ثابت للوظائف اإلدارية ال يتغير بتغير

)4

يتسم الوصف الوظيفي المعمول به بالدقة والموضوعية في توصيف

المسئولين عند عملية التوظيف.
الوظائف اإلدارية.

)5

تتحدد الموصفات الوظيفية للمرشحين بحسب وصف الوظيفة.

)6

يتم تحديث الوصف الوظيفي للمواصفات المعمول بها حسب تطور

)7

يتحدد وصف الوظائف حسب تصنيفات الوظائف بناءا على تطوير

)8
)9

الوظيفة نفسها.

الهيكل التنظيمي للبنك وفروعه.
ينسجم الوصف الوظيفي للوظائف في البنك مع خطط البنك
اإلستراتيجية.
يتحدد الوصف الوظيفي لوظائف البنك في ضوء ما هو معمول به

عالميا.

 )10لدى العاملين الخبرات الالزمة لممارسة األساليب العلمية والمهنية في
عملية التوظيف بأنواعها.

 )11تساهم طاقات الموظفين المتنوعة في تطوير أساليب التوظيف
بالمؤسسة.

 )12يتم االستفادة من التحليل الوظيفي في عملية التخطيط للقوى العاملة.
 )13يستخدم التحليل الوظيفي كأساس في تقرير نوعية األفراد الواجب
استقطابهم وتعينهم.

 )14الموظفون في البنك على دراية تامة بالوصف الوظيفي لهم.
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موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الثاني :االستراتيجية المتبعة لعملية التخطيط للقوى العاملة في البنوك
الرقم

موافق

الللفلقلللللرة

بشدة

)1

توجد خطة واضحة لتحديد االتحتياجات المستقبلية من الموظفين.

)2

يوجد جهة مختصة للقيام بالتخطيط والتنبؤ للموارد البشرية.

)3

يوجد وضوح في عدد ونوعية الموارد البشرية المطلوبة في كل قسم

)4
)5

من أقسام البنك.
يشارك مدراء األقسام سنويا في تحديد احتياجات الوحدات المختلفة
من الموظفين.
تسهم عملية التخطيط في اإلعداد الجيد لملئ الشواغر الوظيفية
وتوفير احتياجات البنك من العاملين في الوقت المناسب.

)6

يوجد نظام إلكتروني للمعلومات عن الموارد البشرية.

)7

يتضمن نظام المعلومات عن الموارد البشرية بيانات خاصة بترقية
العاملين من داخل البنك لشغل المناصب الشاغرة.

)8

تسترشد إدارة البنك بمتغيرات السنوات السابقة عند تحديد

)9

تتم خطة الموارد البشرية االستراتيجية في ضوء أهداف البنك.

)10

يتأثر البنك بالوضع السياسي عند وضع خطة الموارد البشرية.

)11

سياسة الموارد البشرية تساهم في استقرار معدل دوران العمل.

)12

سياسة الموارد البشرية تعمل على زيادة الرضا الوظيفي لدى

)13

االحتاجات المستقبلية.

العاملين.
تغطي خطة الموارد البشرية احتياجات البنك من الموظفين خالل

عدة سنوات.
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موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الثالث :اإلجراءات المتبعة في عملية االستقطاب في البنوك
الرقم

موافق

الللفلقلللللرة

بشدة

)1

يختلف نموذج طلب التوظيف بحسب الوظائف الشاغرة في البنك.

)2

يتم فحص طلبات التوظيف والتأكد من مطابقتها للشروط العامة
للوظيفة قبل استالمها من المتقدم.

)3

يتم تدقيق األوراق الثبوتية المرفقة مع الطلب والتاكد من سالمتها.

)4

يتم تفريغ المعلومات المتوفرة بالطلب بقاعدة بيانات لتسهيل عملية
الفرز.

)5

يعتمد البنك على برامج حاسوبية عند التخطيط للموارد البشرية.

)6

هناك مجموعة من االختبارات يجتازها المتقدمون لشغل الوظائف.

)7

تقيس االختبارات التي يعقدها البنك المهارات المهنية للمتقدم بكفاءة

)8

تقيس االختبارات التي يعقدها البنك درجة المعرفة والثقافة العامة

وفاعلية.

للمتقدم بكفاءة وفاعلية.

)9

تتناسب االختبارات من حيث نوعها ومستواها مع الوظيفة الشاغرة.

)10

تستخدم نماذج خاصة للمقابالت من قبل لجنة المقابالت.

)11

يعتبر إجراء الفحص الطبي ضروري في عملية التوظيف ,وذلك

)12

يعتبر البنك التأهيل والتحصيل العلمى معيا ار بين المتقدمين

)13

يتم إرشاد العاملين الجدد أثناء فترة التجربة بشكل مهنى.

)14

ترفع ادارات الفروع توصياتها إلي مجلس إدارة البنك بشان إعتماد

الستبعاد أي مرشح لم تثبت لياقته طبيا.
للوظائف الشاغرة.

التوظيف في البنك.
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موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الرابع :كفاءة األفراد القائمين بعملية االستقطاب في البنوك.
الرقم

)1
)2
)3
)4

موافق

الللفلقلللللرة

بشدة

يوجد لجان مختصة في البنك مهمتها المفاضلة بين المرشحين
واختيارهم للتوظيف.
يحمل الكادر المهني في البنك مواصفات الموظف الدؤوب والملتزم
استرتيجيات المؤسسة.
بتطبيق وانجاح سياسات و ا
يتم تشكيل اللجان المختصة بمقابالت التوظيف من عدة
تخصصات وحسب طبيعة الوظيفة المعلن عنها للتوظيف.
لدى طاقم العمل في البنك المؤهالت العلمية المطلوبة
والمتخصصة في مجال الموارد البشرية.

)5

يمتلك القائمون على عملية التوظيف بالبنك خبرة في صياغة

)6

يملك القائمون على عملية التوظيف قدر مناسب من المهارات

)7

االختبارات واألدوات التي من خاللها يتم اختيار أفضل المرشحين.
المطلوبة.
يتمتع القائمون على عملية التوظيف بالبنك بخبرات سابقة
ومشاركات متعددة في عملية التوظيف.

)8

يملك القائمون على عملية التوظيف بالبنك قدرة عالية على التمييز

)9

يجتاز أعضاء لجنة التوظيف عدة دورات تدريبية في مجاالتهم

)10

بين المرشحين.

وتخصصاتهم لزيادة الكفاءة لديهم.
يملك أعضاء لجنة التوظيف خبرة عالية في صياغة االختبارات
واألدوات التي من خاللها يتم اختيار أفضل المرشحين.

)11

يملك أعضاء لجنة التوظيف خبرة عالية في مقابلة المرشحين.

)12

يختار أعضاء لجنة التوظيف الموظفين بنزاهة وحيادية عاليتين.

)13

يتم اختيار المرشحين بناء على أسس مهنية من خالل استخدام

)14

االختبارات والمقابالت  ...الخ.
يتم إرسال أعضاء لجنة التوظيف في زيارات مصارف عالمية
للوقوف على أحدث المستجدات في مجال إدارة الموارد البشرية.
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موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الخامس :الميزة التنافسية
الرقم

)1
)2

موافق

الللفلقلللللرة

بشدة

يقدم البنك خدماته بطرق مختلفة عن منافسيه من البنوك األخرى.
يمتلك البنك

شبكة موظفين سريعة وفعالة في إيصال خدماته

للعمالء

)3

لدى البنك التقنيات المتطورة المالئمة لتقديم الخدمات بشكل يلبي

)4

يقوم البنك بتطوير وتجديد أساليبه في عملية استقطاب واختيار

)5

احتياجات العمالء.

الموظفين وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعمالء.
يعمل البنك على جمع ومشاركة المعلومات لتطوير األفكار الجديدة
في تقديم الخدمات.

)6

يعمل البنك على استثمار الطاقات المتميزة لدى العاملين.

)7

يعمل البنك على تجديد وتطوير طرق االتصال بعمالئها إلمدادهم

)8

بالمعلومات عن المزايا التي يقدمها.
يعمل البنك على دعم أنشطة البحث والتطوير من أجل تقليل
تكاليف الخدمات التي يقدمها.

)9

يهتم البنك بمعرفة وتحديد منافسيه الحاليين والمحتميين.

)10

يتوفر لدى البنك قاعدة بيانات عن منافسيه ويقوم بتحديثها من

)11

يركز البنك على معرفة إمكانات وقدرات منافسيه على الصعيد

)12

وقت آلخر.

الدولي.
مصدر مهما من
ا
يتبني البنك مفهوم التعلم المنظمي بوصفه
مصادر المعرفة.

)13

يهتم البنك باألنشطة الداعمة لعملية التحسين المستمر و تدريب

)14

يمتلك البنك إمكانيات تحقيق الميزة التنافسية والحفاظ عليها.

)15

تهتم إدارة البنك بمواجهة المخاطر التي تحد من قدرته على

)16

العاملين واستقطاب الكفاءات.

استدامة الميزة التنافسية.
يستثمر البنك قدرات العاملين فيها ومعارفهم في تعزيز واستدامة
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موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

مزاياه التنافسية.

)17

يحرص البنك للحصول على مراكز تنافسية متقدمة يصعب انجازها

)18

تعمل إدارة البنك على دراسة البيئة الداخلية للبنك للتعرف على

من قبل المنافسين.

نقاط القوة واالستفادة منها في تقديم الخدمة للعمالء.

)19

تقييم إدارة البنك التكنولوجيا المستخدمة في عمليات االستقطاب

)20

تأخذ إدارة البنك بالحسبان الخبرات والكفاءات المتوفرة عند اتخاذ

)21

يتبني البنك إدخال وتجريب األفكار التجريبية التي يقدمها الموظفين

باستمرار.
الق اررات.

لمواجهة مشكالت العمل.

)22

يتمتع البنك بثقافة تنظيمية تساعد على تأمين فرص اإلبداع

)23

يهتم البنك بتحديث تقنياته باستمرار لتتواكب مع الخدمات الجديدة

)24

يهتم البنك بالموارد البشرية باعتبارها قدرات استراتيجية غير قابلة

والمبادرة.

في مجال المعامالت اإللكترونية في البنك.
للتقليد.

تمت بحمد اهلل
شك ارً لحسن تعاونكم
الباحثة  /ميرفت الغاليني
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قائمة المحكمين
مكان العمل

التخصص

م

االسم

.1

د .رامز بدير

جامعة االزهر

إدارة اعمال

.2

د .على النعامي

جامعة االزهر

محاسبة

.3

د .محمد اشتيوي

جامعة القدس المفتوحة

موارد بشرية

.4

د .محمد فارس

جامعة االزهر

إدارة اعمال

.5

د .صهيب اآلغا

جامعة االزهر

تربية

.6

د .نبيل اللوح

جامعة اإلسالمية

موارد بشرية

.7

د .خليل ماضي

جامعة غزة

إدارة أعمال

.8

د .سامي ابو الروس

الجامعة االسالمية

إدارة أعمال

.9

د .زياد أبو يوسف

جامعة األقصى

اللغة العربية

الجامعة االسالمية

إدارة أعمال

 .11د .حسن رصرص

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

إدارة تربوية

 .12د .سامى ابو طه

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

إدارة أعمال

 .13د .رأفت العوضي

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

إدارة تربوية

جامعة القدس المفتوحة

إدارة أعمال

 .10د .أكرم سمور

 .14د .نبيل شعت
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عينة من كتب تسهيل المهمة
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