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ABSTRACT 

The aim of this study was to identify the level of The Efficiency Human of Resources 

Administration among Head Departments at AL albayt University and its Relation with 

their Employees Work Performance, and to know whether there is the impact of gender 

variables, the number of years of experience, and the educational qualification, in the 

estimates of the study sample of the level The effectiveness of human resources 

management and the level of performance of employees at Al-Bayt University, to conduct 

this study was used as a descriptive and relational survey, the sample of the study was 

made up of (127) head of Administrative and academic department, and the head of the 

administrative division selected in the way, the results showed that The overall degree 

of effectiveness of human resources management at Al-Bayt University came at a 

moderate level, and the results of the field of staff performance showed that it came 

within an average rating, and the results showed that there were no statistically 

significant differences in the average answers of the individual study sample to the level 

The effectiveness of human resources management according to the variables of 

gender, scientific qualification and experience, as the results showed that there are no 

statistically significant differences in the average answers of the members of the study 

sample of the level of performance of employees according to the gender variable and 

qualification, and the existence of differences according to the number of years' 

experience for the benefit (10 years and over), the study showed a statistically positive 

correlation between the effectiveness of human resources management and the 

performance of the staff at Al-Bayt University in all areas, and the study recommended 

that the Human resources department at the university use the method of internal 

functional substitution, to be To ensure the selection of experienced staff, the university's 

recruitment processes are transparent, and the university provides its employees with 

opportunities for promotion. 

Keywords: Human Resources Administration,  Head Departments, AL albayt University, 

Employees work Performance. 
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راسة وأهميتها : الفصل األول  خلفّية الدِّ

 

 املقدمة:

تشهد املؤّسسات التعليمّية تغريات متالحقة أحدثتها نتائج التقدم التقني والتكنولوجي؛ مام أدى إىل 
املنافسة الحادة بني بني املؤّسسات، وترافق مع هذا التقدم تطّوراً يف تطلعات املؤّسسات املستقبلّية 

تاحُة لديها، إذ فرضت هذه التحديات وطموحاتها، األمر الذي استدعى منها االهتامم باملوارِد الَبرشيّة املُ 
 تأثرياً  يف املوارِد الَبرشيّة والتي تعد الوسيلة األكرثعىل اإلدارات الُعليا يف املؤّسسات التعليمّية الرتكيز عىل 

سة، إذ أن قيام إِدارة املواِر  سة وتقدمها، إذ تُعد تَنمّية املوارِد الَبرشيّة هدفاً أساسياً للمؤسَّ  درقي املؤسَّ
سة وتحقيق أهدافها، كام أن تَنمّية  الَبرشيّة بتعزيز ُقدرات لألفراد يُّعد محوراً من محاور تقدم املؤسَّ
املوارِد الَبرشيّة ميكنها من القدرة عىل استقطاب الكفاءات املؤهلة، وتأهيل وتدريب املوارِد الَبرشيّة 

رشيّة الفّعالة تَسعى بدورها إىل تحقيق أهداف املُتاحُة من أَجْل الوقوف بوجه التحديات، فاملوارِد البَ 
سة ورفع حجم أدائها، وأن االستخدام األمثل لها قد يُسهم يف رفع  الكفاءة، والقدرة والخربة  املؤسَّ
سة ونجاحها يف الوصول إىل تحقيق أهدافها.   والدافعّية لدى األَفراد مام ينعكس بالتايل عىل كفاءة املؤسَّ

ويف ذات الحني الذي أصبحت فيه املؤّسسات التعليمّية تُواجه التحديات التي تؤثر بشكل مبارش يف بنّية 
التعليم وبيئته، وأهدافه، ومناهجه، واسرتاتيجياته؛  والتي انعكست بالكامل عىل املنظومة التعليمّية، 

ة إىل املزيد من الخطط فضالً عن التطّور امللموس عىل العملّية التعليمّية التي أصبحت بحاج
واالسرتاتيجيات الحديثة التي قد تُحدث تقدماً ملموساً عىل املؤّسسات التعليمّية واالرتقاء مبستوى أدائها 

 (. 8111وتطويرها )الطويل، 

من هذا املنطلق أوىل علامء اإلِدارة أَهّمّية بالغة مبوضوع إِدارة املوارِد الَبرشيّة؛ تتجىل يف وضع وأسس 
سة التعليمّية، نظريّ  ة وعلمّية تُسهم يف رفع كفاءة األَفراد وفاعليتهم؛ مبا يعود بنتائج إيجابّية عىل املؤسَّ

وتتجىل هذه األُسس يف عمليات تحليل الوظائف للوقوف عىل أهم املتطلبات والخصائص الوظيفة 
سة، إضافة إىل االهتامم بعمليّ  اتيجي ة التحليل االسرت وطبيعتها ومدى تناسبها مع طبيعة أعامل املؤسَّ

سة ضمن مجاالتها  اإلداريّة والَتنمّية الَبرشيّة والتَّدريب والَتطوير املستمر لألفراد العاملني  ألهداف املؤسَّ
فيها، وَذِلَك من خالل توافر موارد برَشيّة ُمدربة ومؤهلة لديها اإلمكانّية عىل التكّيف مع بيئة العمل 

ابع املهنّية والحرفّية لدى األَفراد العاملني، وبَذلَِك تستطيع املؤّسسات مواجهة وتطّوراته، إضافة إىل وضع ط
التحديات التي فرضتها ظروف املعارصة والتطّور التكنولوجي وهذا ما تطلب من اإلدارات االستغالل 

سة من أَجْل ََتكينها من تصميم وتطبيق اسرتاتيج اتها التنافسّية ياألمثل للموارد الَبرشيّة املُتاحُة للمؤسَّ
 (.8118)القريويت 

تُعّد إِدارة املوارِد الَبرشيّة الوسيلة األوىل لتطوير أداء املؤّسسات، حيُث تُؤدي املوارِد الَبرشيّة دوراً هاماً 
سة ورقّيها من خالل ما ميتلكونه من معارف وخربات وُقدرات ومهارات َتكنهم من االبتكار  يف علو املؤسَّ

سة، ومن هنا فإنَّ مامرسات إِدارة املوارِد الَبرشّية هي مصدراً الَتطوير ورفع  مستوى األداء الكيل للمؤسَّ
 (. 8102للَتنمّية املؤّسسّية املستدامة وأساساً لإلبداع اإلداري يف املؤّسسات التعليمّية )الراوي،

ّية التي تحقق لإلِدارة أهدافها ( بأن إِدارة املوارِد الَبرشيّة هي األداة الحقيق10: 8100وقد أشار السلمي )
من خالل فهم مصادر الفكر والَتطوير للمورد الَبرشي والذي يُّعد أداة تشغيل باقي املوارِد املاّديّة املُتاحُة 

سة.   للمؤسَّ
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 ذوتربز أَهّمّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف املؤّسسات التعليمّية يف أنَّها تُؤدي دوراً محورياً يف رسم وتنفي
سة  سة، من حيث تكامل إِدارة املوارِد الَبرشيّة مع االسرتاتيجّية الكُلّية للمؤسَّ الخطة االسرتاتيجّية للمؤسَّ

 (.8112واالسرتاتيجيات الوظيفّية األخرى )درة والصباغ، 

سة إىل أخرى إال أن هنال بأن( 8111يرى كشواي ) ك أهداف إِدارة املوارِد الَبرشيّة تتفاوت ما بني مؤسَّ
مجموعة من األَهداف التي تَسعى إليها غالبّية املؤّسسات املعارصة تََتَمثل يف استقطاب العاملني األكفاء يف 

سة، وَذلَِك من خالل استغالل  مختلف الوظائف من أَجْل رفع الكفاءة واإلنتاجّية وخفض التكاليف عىل املؤسَّ
سة من خال سة يف تحقيق انتامء ووالء العاملني جهود هؤالء العاملني لتحقيق الفائدة للمؤسَّ ل أسلوب املؤسَّ

وزيادة دافعيتهم إىل العمل، وتَنمّية ُقدراتهم الفنّية والتقنّية واملعرَّفّية، من خالل تدريبهم عىل مواكبة 
التطّورات، وَذلَِك ال يتحقق إال بوجود بيئة عمل َتكن العاملني من أداء أعاملِهم عىل أكمِل وجه، ووضع 

 ت وأنظمة َتنع إساءة استخدام العاملني لوظائفهم وَتَّنع وقوع األخطاء واالنحرافات. سياسا

( أداء العاملني بأنَّه: "السلوك الذي يقوم به الفرد لتنفيذ Kroenke ,1998: 161عرَّف كرونيك ) وقد
 املطلوب منه يف الظروف العاديّة ويضمن مستوى مقبول من الكفايّة واملهارة".

وقد تم التوجه إىل التعرَّف عىل عنارص أداء املوظفني ومكوناته بهدف املساهمة يف قياس مستواه 
والذي أعترب أداء العامل هو محصلة ( 2003يده يف املؤّسسات، ومن أبرز املساهامت، ما أورده )درة، وتحد

ما ميتلكه من معلومات ومهارات وخربات َتثل خصائصه األساسّية التي تنتج أداء فّعاالً يقوم به َذلَِك 
 وظيفة من الوظائف؛ وحجم ومتطلبات العمل، وتشمل األدوار واملهارات والخربات التي تطلبها املوظف؛

العمل املنجز يف الظروف العاديّة، ورسعة اإلنجاز؛ ونوعّية العمل، والدقة والنظام واإلتقان والرباعة والتمكن 
تؤثر  وبيئة التنظيم والعوامل الّداخلّية التي؛ الفني والقدرة عىل التنفيذ وتنظيم العمل والتحرر من األخطاء

نظيم وهيكله وأهدافه وموارده ومركزه االسرتاتيجي واإلجراءات املستخدمة، يف األداء الفّعال مثل الت
 والعوامل البيئّية الخارجّية، مكونات وعنارص لقياس مستوى أداء العاملني وتحديده. 

إىل أنَّ معايري أداء العاملني يجب أن تحتوي عىل القدرة عىل أداء  (Torder, 2001)يف حني يرى توردر 
تحصيلها من خالل التَّدريب والتعليم واكتساب الخربات واملهارات واملعارف املتخصصة العمل، وميكن 

سة ، إذ تعرب عن مستوى أداء العمل،  املرتبطة بالعمل؛ وجودة العمل، والتي ترتبط بجميع أنشطة املؤسَّ
داخل لوهي اسرتاتيجّية عمل أساسّية تُسِهم يف تقديم سلع وخدمات تريض بشكل كبري العمالء يف ا

والخارج؛ وَذلَِك من خالل تلبّية توقعاتهم الضمنّية والرصيحة؛ وكمّية العمل، حجم العمل املنجز، وقدرة 
املوظف عىل تحمل أعباء الوظيفة، وإِدارة الوقت، وإمكانات الفرد؛ ووقت العمل، حيُث ترجع أَهّمّية 

و رأس مال وليس دخل، مام يتوجب عىل الوقت من أنه من املوارِد غري القابلة للتجديد أو التعويض، فه
الفرد استغالله االستغالل األمثل؛ وتكلفة العمل، وتشري إىل تكلفة تحقيق النتائج، ومدى اهتامم الفرد 
 املوظف واستخدامه للمواد الخام واآلالت واملعدات، والخدمات، وما هي التكلفة باملقارنة مع امليزانّية. 

ي من املؤّسسات التعليمّية التي يقع عىل عاتقها مسؤولّية تعليمّية للعديد ونظراً بأن جامعة آل البيت ه
من الطلبة يف مستويات علمّية متعددة، وتخصصات أكادميّية علمّية وإنسانّية متعددة أيضاً، ولطلبة من 

ة ذي فاعلّية يّ مختلف الجنسيات العربّية واألجنبّية، فإنَّه ال بد من أن يكون املستوى اإلداري للموارد الَبرش
تنعكس عىل أداء العاملني فيها، األمر الذي تنعكس نتائجه بالتايل عىل مستوى األداء الكيل للجامعة، وتكوين 
صورة ذهنّية يدركها الطلبة عن جامعة آل البيت قد تُسِهم هذه الصورة إن كانت إيجابّية عىل سمعة 

  الجامعة األكادميّية.
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راسة:   مشكلة الدِّ

الجامعات من املؤّسسات التي لها مكانة بارزة َتيزها عن غريها من مؤّسسات املجتمع، ملا تقوم به تعد 
من وظائف مهمة يف بنائه ومنوه وازدهاره وتقدمه، كام أنَّها َتثل رصوحاً للعلم واملعرَّفة، إذا ال ميكن 

 رك للتغريات الحاصلة يفتصور أي مخرجات تعليمّية عىل مستوى املجتمع بدون نظام إداري واعي ومد
 (.8105البيئة الخارجّية ميكنه من تحقيق مستوًى عايل من األداء )شيخو، 

وقد الحظ الباحث كونه يعمل بوظيفة رئيس قسم إداري يف جامعة آل البيت وجود بعض أوجه القصور 
ن هنا أداء العاملني فيها، ميف فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام تنعكس آثارها سلباً عىل 

راسة للكشف عن فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت  جاءت مشكلة الدِّ
 وعالقتها يف أداء العاملني. 

راسة:   أسئلة الدِّ

راسة األسئلة اآلتّية:   تناولت الدِّ

 ؤساء األقسام يف جامعة آل البيت من وجهة نظرهم؟ ما مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى ر 

ط استجابات أفراد عّينة α=0.05هل هناك فروق ذات داللة احصائّية عند مستوى الداللة ) ( يف متوسِّ
راسة عن مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت من وجهة  الدِّ

 املؤهل العلمي والخربة؟ نظرهم باختالف الجنس و 

 ما مستوى أداء العاملني يف جامعة آل البيت من وجهة نظر رؤساء األقسام؟ 

ط استجابات أفراد عّينة α=0.05هل هناك فروق ذات داللة احصائّية عند مستوى الداللة ) ( يف متوسِّ
راسة عن مستوى أداء العاملني يف جامعة آل البيت باختالف الجنس واملؤهل  العلمي والخربة؟  الدِّ

( بني مستوى فاعلّية إِدارة α=0.05هل هناك عالقة ارتباطّية ذات داللة احصائّية عند مستوى الداللة )
 املوارِد الَبرشيّة ومستوى أداء العاملني من وجهة نظر رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت ؟ 

راسة:   أهداف الدِّ

راسة إىل ما يأيت:   تهدف هذه الدِّ

 التعرَّف إىل فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت من وجهة نظرهم .

 التعرَّف إىل مستوى أداء العاملني يف جامعة آل البيت من وجهة نظر رؤساء األقسام؟ 

راسة أفراد عين التعرَّف فيام إذا كان هناك أثر متغريات الجنس والخربة واملؤهل العلمي يف تقديرات ة الدِّ
 ملستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البيت وأثرها يف أداء العاملني. 
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راسة   :أَهّمّية الدِّ

راسة أهميتها من طَرِحها ملوضوع بالغ األَهّمّية يف امليادين اإلداريّة، إذ تتناول هذه  تكتسب هذه الدِّ
راسة مفهومّي إِدارة امل وارِد الَبرشيّة وأداء العاملني، وَذلَِك من خالل البحث يف العالقة بني إِدارة املوارِد الدِّ

راسة الحالّية أهميتها من أَهّمّية موضوعها وهو محاولة التعرَّف الَبرشيّة وأداء العاملني، كام و  تستمد الدِّ
ني. ل البيت وعالقتها مبستوى أداء العاملإىل فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشّية لدى رؤساء األقسام يف جامعة آ 
 وتََتَمثل هذه األَهّمّية من خالل تناولها جانبني مهمني وهام: 

 األَهّمّية الَنظريّة:

راسة الحالّية من إضافة معلومات جديدة إىل املعرَّفة   تربز األَهّمّية الَنظريّة من خالل ما تُسِهم به الدِّ
ّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة، وعالقتها بأداء العاملني عىل وجه العموم، كام أنه اإلنسانّية واإلداريّة حول فاعل

ارسني، والباحثني إىل البحث يف هذا املجال،  راسة قد يتم توجيه أنظار املهتمني، والدَّ من خالل نتائج الدِّ
راسات ذات الصلة مبوضوع راسة يف الدِّ راسة الحالّية كام ميكن أن يستفيد الباحثون من أداة الدِّ ، الدِّ

 وتطبيقهام يف بيئات أخرى.

  األَهّمّية التطبيقّية:

راسة من فوائد عملّية يف امليدان اإلداري،  راسة ملا تُرتبه نتائج هذه الدِّ تأيت األَهّمّية التطبيقّية لهذه الدِّ
راسة بأن  ري، وعىل وجه اإلدا يف املجالتائجها قد تفيد املسؤولني نوتََتَمثل األَهّمّية التطبيقّية لهذه الدِّ

راسة من معرَّفة فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة  الخصوص يف جامعة آل البيت من خالل ما تقدمه هذه الدِّ
لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت وعالقتها مبستوى أداء العاملني، كَذِلَك التعرَّف إىل مستوى إِدارة 

 أداء العاملني يف الجامعة املبحوثة.املوارِد الَبرشيّة ومستوى 

 التعريفات االصطالحّية واالجرائّية:

راسة عدداً من املصطلحات تّم تعريفها عىل النحو اآليت:   تناولت الدِّ

والصباغ،  )درةهي درجة التوافق بني املخرجات الفعلّية للنظام اإلداري واملخرجات املرغوبة". الفاعلّية: "
8112.) 

بأنَّها مدى توافق األَهداف التنظيمّية التي وضعتها إِدارة املوارِد الَبرشيّة مع  احث إجرائياً:ويعرَّفها الب
 املخرجات الفعلّية يف أداء العاملني. 

: " مجموعة من االسرتاتيجيات والعمليات واألنشطة التي يتم تصميمها لدعم إِدارة املوارِد الَبرشيّة
سة واألَفراد الذين يعملون بها"   األَهداف املشرتكة عن طريق إيجاد نوع من التكامل بني احتياجات املؤسَّ

من  ت من مامرساتما تقوم به إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البي ويعرَّفها الباحث إجرائياً بأنَّها:
راسة من خالل أبعاد  شأنَّها تَنمّية وتطوير العاملني لتحقيق األَهداف املنشودة، وتقاس اجرائياً يف هذه الدِّ

 التخطيط للموارد الَبرشيّة، والتوظيف، والتَّدريب، واملكافئات. 

 (.88: 8105املساعيد، هو تنفيذ أمر أو واجب أو عمل ما أسند إىل شخص أو مجموعة للقيام به" ) األداء:

راسة عىل األداة التي استخدمت لقياس  ويعرّفه الباحث إجرائياً: بأنه مستوى استجابات أفراد عينة الدِّ
  مستوى أداء العاملني يف جامعة آل البيت. 
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راسة ومحدداتها:  حدود الدِّ

راسة بالحدود واملحّددات اآلتّية:   تحّددت الدِّ

راسة عىل موضوع مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشّية لدى رؤساء الحدود املوضوعّية: اقترصت  هذه الدِّ
 األقسام يف جامعة آل البيت وعالقتها مبستوى أداء العاملني.

 الحدود املكانّية: اقترصت عىل األقسام اإلداريّة واألكادميّية يف جامعة آل البيت. 

راسة عىل ال  عاملني يف جامعة آل البيت.الحدود الَبرشيّة: اقترصت هذه الدِّ

راسة خالل الفصل الدرايس الصيفي من العام الدرايس   .8102/8102الحدود الزمنّية: تّم تطبيق هذه الدِّ

وتحّدد تعميم النتائج يف ضوء الخصائص السيكومرتيّة )الصدق والثبات( وموضوعّية استجابة أفراد عينة 
راسة. راسة عن أداة الدِّ  الدِّ
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راسات السابقة:  ينالفصل الثا   األدَّب النظري والدِّ

راسة الحالّية. راسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدِّ ن هذا الفصل عرضاً لألدب النظري، والدِّ  تَضمًّ

 : أوالً: األدَّب النظري

راسة الحالّية، وتمَّ تقسيم هذا الجز  ن هذا الجزء عرضاً لألدب النظري ذي العالقة مبوضوع الدِّ إىل  ءتَضمًّ
محورين رئيسني، تناول املحور األول موضوع إِدارة املوارِد الَبرشيّة، أما املحور الثاين تناول أداء العاملني 

 وعىل النحو اآليت.

 :املحور األول: إِدارة املوارِد الَبرشيّة

ّية متَسعى العديد من املؤّسسات يف مختلف القطاعات، سواء أكانت مؤّسسات تعليمّية أم مؤّسسات خد
إىل تطوير املوارِد الَبرشيّة فيها؛ وَذِلَك من خالل إدارات تُسمى إِدارة املوارِد الَبرشيّة، وقد بَرَز مفهوم 
إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف ظل االتجاه نحو العاملّية، وتزايد حدة املنافسة، وكمواكبة للتطّورات العلمّية يف 

تبّني مداخل اسرتاتيجّية إلِدارة املورد الَبرشي تقوم عىل استثامر،  مجاالت علوم اإلِدارة؛ وَذلَِك من خالل
 وتوظيف ما َتتلكه العنارص الَبرشيّة من ُقدرات ومهارات وخربات يف بيئة العمل التنظيمّية. 

ونتيجة للتطّورات املتسارعة، والتغرّيات املتالحقة، والحاصلة يف بيئة أعامل املؤّسسات التعليمّية؛ ال سيام 
يف محور إِدارة املوارِد الَبرشّية، وظهور ووسائل االتصاالت الحديثة، والتقدم التكنولوجي والعلمي، 
وتأثريات العوملة، وما أحدثته من التغرّيات التنظيمّية، فقد اتجهت اإلدارات خصوصاً يف املؤّسسات 

رسة ظراً الحتياجات املؤّسسات إىل ماماملًتعلُمة إىل تغيرّي مامرسات إِدارة املوارِد الَبرشيّة بشكل مكثف، ن
إدارتها للموارد الَبرشيّة بتغيرّي أفكار العاملني، وتزويدهم باألفكار الجديدة التي تعزز مستوى ادائهم 

سة )  & Khannaوتتناسب مع تلك األفكار واملتغريات الحاصلة يف البيئتني الّداخلّية والخارجّية للمؤسَّ

Sehgal, 2016.) 

ملؤّسسات التعليمّية يف عرصنا الراهن تكرس اهتاممها بإِدارة املوارِد الَبرشيّة؛ وَذلَِك إمياناً بأن وقد أخذت ا
سة، ويتوقف نجاح املؤّسسات التعليمّية  إِدارة هذه املوارِد، هي األساس يف تنسيق وتنظيم أنشطة املؤسَّ

، إذ أنه لتحقيق أهدافها، يتوجب أن عىل اختالف ملكيتها عىل مستوى فاعلّية إِدارة مواردها الَبرشيّة
يتوافر فيها عاملني رئيسني أولها إِدارة كفؤة وفّعالة، وثانيها عاملني ذوي أداء كبرية، ومن هنا أصبحت 
إِدارة املوارِد الَبرشيّة تُعد محوراً رئيساً لعملّية الَتنمّية ورفع األداء املؤّسيس ووسيلة لتحقيق األَهداف 

 (.8105، املنشودة )اليعقوب

 مفهوم إِدارة املوارِد الَبرشيّة: 

سة،  إن إِدارة املوارِد الَبرشيّة هي مزيج من املامرسات والسياسات واألنظمة التي تنظم سري أنشطة املؤسَّ
سة التي ينتمون إليها، وترتبط هذه  وَذلَِك من خالل التأثري عىل سلوك املوارِد الَبرشيّة إيجابياً نحو املؤسَّ
سة، وتجسيد  املامرسات بأنشطة متعددة من أبرزها التوظيف والتأهيل للحفاظ عىل مستوى أداء املؤسَّ
سة عىل اعتبار أنهم أصوالً ثابتة، فتعمل إِدارة املوارِد الَبرشيّة بدورها عىل االهتامم  دور العاملني يف املؤسَّ

حفيزهم يف سبيل قيامهم ببذل مجهودهم بتدريبهم وتَنمّية أدائهم وحاميّة املنافع األساسّية لهم وت
سة   (.Nose, 2007)  Gerhart &Hollenbeck &لتحقيق أهداف املؤسَّ
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( إِدارة املوارِد الَبرشيّة بأنَّها: " مجموعة من العمليات املؤّسسة 85: 8111) عرَّف كشواي وقد
ن كة من خالل إيجاد نوع ملالسرتاتيجيات املخططة واألنشطة املصممة مسبقاً،  لدعم األَهداف املشرت 

سة واألَفراد العاملني فيها"  التكامل بني احتياجات املؤسَّ

ة يف إِدارة املؤّسسات كافة، Boateng.2007وعرَّف بوتينغ ) ( إِدارة املوارِد الَبرشيّة بأنَّها: "الوظيفة الرئيسَّ
 ارِد الَبرشيّة فيها".ويعتمد نجاح وفشل املؤّسسات بشكل رئيس عىل فاعلّية وكفاءة إِدارة املو 

"عملّية استقطاب وجلب العنرص الَبرشي والعمل عىل ( بأنَّها: Griffin, 2012: 36بينام يعرَّفها غريفن )
سة".   تطويره والحفاظ عليه من حيُث الكم والنوع املناسبني من أَجْل تحقيق أهداف املؤسَّ

إِدارة تشتمل عىل املامرسات "أن إِدارة املوارِد الَبرشيّة هي:  (Dissler, 2013: 55)يف حني يرى ديسلر 
 قة باختيار العنرص الَبرشي واألَفراد العاملني ليتم توظيفهم بعد تقييم كفاءتهم للعمل".والسياسات املتعل

( بأنَّها: "املنفعة من أداء العاملني يف Mondy &Noe, 2015:580بينام عرَّفها كل من موندي ونوي )
سة". سة لتحقيق أهداف املؤسَّ  املؤسَّ

( بأن إِدارة املوارِد  Al Qudah & Osman & Abu Halim, 2014ويرى كٌل من القضاة وعصامن وأبو حليم)
الَبرشيّة هي عبارة عن آليه من خاللها يتم تحليل أهداف املؤّسسة يف سبيل الوصول إليها، من خالل 
دِّراسة، وتقييم وفهم العاملني بها، وتحديد ما يالمئها يف البيئة الخارجّية، وتحديد حجم العاملة، ومعدالت 

 الَبرشيّة، وتدريبهم وتحفيزهم وتقييم مستوى أدائهم. تدفق املوارِد 

( فريى بأن إِدارة املوارِد الَبرشيّة هي: جملة من الوظائف واألنشطة والعمليات Keir, 2016أما كري )
سة من خالل  املتشابكة التي تمَّ التخطيط لها مسبقاً، والتي تهدف إىل رفع مستوى األداء الكيل للمؤسَّ

 العاملني فيها.  رفع مستوى أداء

( بأن مفهوم إِدارة Muriithi & Gachunga & Mburugu , 2014ويرى كٌل من موريثي وجاكونغا ومبورغ )
نة توظيف وتدريب وتأهيل  سة املتضمِّ املوارِد الَبرشيّة: "هي اإلِدارة املسؤولة عن تحديد أنشطة املؤسَّ

سة وسياساتهاملوارِد الَبرشيّة املُتاحُة، والحفاظ عليها بحيُث   ا".تتمكن من التعامل مع اسرتاتيجيات املؤسَّ

ويرى الباحث بأن إِدارة املوارِد الَبرشيّة هي املامرسات التي تقوم بها اإلِدارة املختصة بشؤون العاملني 
سة وفقاً ملا تم التخطيط له وطبقاً لألهداف املنشودة.    لضامن سري عمل املؤسَّ

 أَهّمّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة: 

تَسعى املؤّسسات التعليمّية إىل جملة من األَهداف التي تَسعى إىل تحقيقها تََتَمثل يف استقطاب العاملني 
التكاليف  وخفض، األكفاء، وتوظيفهم لسد الحاجات الوظيفّية لديهم، ولرفع مستوى الكفاءة واإلنتاجّية

سة، وَذلَِك من سة؛ وَذلَِك من خالل  عىل املؤسَّ خالل توظيف جهود هؤالء العاملني لتحقيق الفوائد للمؤسَّ
تَنمّية مستوى انتامء ووالء العاملني وزيادة دافعيتهم نحو العمل، وتَنمّية ُقدراتهم الفنّية واملعرَّفّية 

ئة العمل؛ وَذِلَك صلة يف بيوالتقنّية؛ من خالل عقد الربامج التَّدريبّية التي تُسِهم يف مواكبة التطّورات الحا
ال يتحقق إال بوجود بيئة عمل تحكمها إِدارة موارد َبرشيّة ذات فاعلّية وكفاءة عالّية، َتكن العاملني من 
أداء أعاملهم عىل أكمل وجه، من خالل وضع السياسات واألنظمة التي َتنع إساءة استخدام العاملني 

سة )كشواي، لوظائفهم وَتَّنع وقوع األخطاء واالنحراف   (.8111ات التي تؤثر عىل املؤسَّ
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عىل أن أَهّمّية مامرسات إِدارة املوارِد الَبرشيّة تتجىل  ,Syed & Yahy)8108وقد أكّد كل من سيد ويحى )
يف تحقيق األَهداف قصرية األمد وطويلة األمد، وَذلَِك من خالل تأكيدها عىل العاملني بأنَّهم يعدون جزءاً 

سة، وأن ُقدراتهم ومهاراتهم سُتسِهم يف تحقيق التميز املؤّسيس املستدام. من املوارِد ا  لتنظيمّية للمؤسَّ

( إىل أن أَهّمّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة تربز من دورها يف وضع وتنفيذ 8112وقد أشار كٌل من دره والصباغ )
سة الخطط االسرتاتيجّية للمؤّسسات، حيُث أنَّها تظفي نوعاً من التكام ل ما بني اسرتاتيجّية املؤسَّ

 واالسرتاتيجيات الوظيفّية للعاملني فيها.  

( إىل أن أهم ما يربز أَهّمّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف عرصنا الراهن أنَّها 01: 8108يف حني أشار النجار )
الل دارة الُعليا من خواحدة من الوظائف اإلداريّة يف املؤّسسات التي تفرس التطّور الذي تَسعى إليه اإِل 

 فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة.

( بأن إِدارة املوارِد الَبرشيّة تكمن أهميتها يف أنَّها Neog &Barua, 2014ومن جانب آخر يرى كٌل من )
تُؤدي دوراً محورياً يف رفع مستوى معرَّفة العاملني ومهاراتهم الذاتّية وتحفيزهم لبذل ما بوسعهم لتحقيق 

 هداف املؤّسسة. أ 

( أن أَهّمّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة تربز Bambale & Maimako, 2016وقد أشار كٌل من بامبل وميامكو )
سة من خالل املامرسات السليمة لها، مام يُسهم يف تحسني  من خالل دورها األسايس يف اسرتاتيجيات املؤسَّ

سة والعاملني فيها.   األداء الكيل للمؤسَّ

( إىل أنه من أهم األسباب التي تدعو املؤّسسات إىل االهتامم مبواردها الَبرشيّة 8116أشار سلطان )وقد 
ارتفاع درجة التوجه إىل الًتعُلم وازدياد الثقافة العامة، وزيادة تكاليف تشغيل املوارِد الَبرشيّة، إذ َتثل 

سات، كذلك اتساع نطاق التدخل األجور نسبة عالّية ومتزايدة من تكاليف اإلنتاج يف جميع املؤسّ 
الحكومي يف عالقات العمل بني العامل وأصحاب األعامل عن طريق إصدار قوانني وترشيعات عاملّية، يف 
ظل االتجاه املتزايد نحو الحجم الكبري والذي أدى إىل تضخم املؤّسسات يف مجاالت األعامل املختلفة، 

لتي تدافع عن حقوق العاملني وترعى مصالحهم، فضالً عن ارتفاع وزيادة دور وأَهّمّية النقابات العاملّية ا
 مستوى تطلعات العاملني نتيجة الرتفاع مستويات معيشتهم وزيادة درجة وعيهم وثقافتهم.

 مامرسات إِدارة املوارِد الَبرشيّة:

، وأصب  ة وتخصصيف ظل تطّور مفهوم مامرسات إِدارة املوارِد الَبرشيّة، وتطّور دورها ليصي  أكرث شموليّ 
إلِدارة املوارِد الَبرشيّة دور اسرتاتيجي فّعال يتطلب توافر كفاءات متخصصة واسرتاتيجّية إىل جانب املهام 

 (.01: 8118التنفيذيّة إلِدارة املوارِد الَبرشيّة)نرص هللا، 

فة التخصصّية، ة والوظيحيُث أصبحت إِدارة املوارِد الَبرشيّة تناط بوظيفتني رئيستني هام: الوظيفة اإلداريّ 
سة مبامرستها وتََتَمثل  فأما الوظيفة اإلداريّة فهي تقوم عىل إرشاك مختلف الوحدات املؤّسسّية يف املؤسَّ
يف وظائف التخطيط، والتنظيم والتوجيه، والرقابة، واإلبداع والَتطوير، وتخصيص املوارِد. وأما املهام 

فيز رشيّة بتخطيط املوارِد الَبرشيّة والتعيني التوظيف، والتَّدريب وتحالتخصصّية فتامرسها إِدارة املوارِد البَ 
  العاملني، وَذلَِك عىل النحو اآليت:
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  أوالً: مامرسة التخطيط للموارد الَبرشيّة:

( مامرسة التخطيط للموارد الَبرشيّة بأنَّها: "الوظيفة األوىل إلِدارة املوارِد Mishra,2007: 63عرَّف مرشا ) 
سة والعاملني فيها، من حيُث الشواغر املطلوبة،  الَبرشيّة والتي تقوم من خاللها بالتنبؤ باحتياجات املؤسَّ
واألعامل املطلوب إنجازها، وعدد العاملة الالزمة لها، وَذِلَك بتحديد كل وظيفة من الوظائف املطلوبة، 

 والفرتة الزمنّية الالزمة لها.

سة  (68: 8101وقد أشار أبو شيخة ) إىل أن عملّية تخطيط املوارِد الَبرشيّة هي: "تحديد احتياجات املؤسَّ
سة من حيُث الكم والنوع".   من العاملني الالزمني إلنجاز األعامل املتطلب إنجازها من قبل املؤسَّ

( فريى بأن مامرسة التخطيط للموارد الَبرشيّة هي: تحديد Jameendar,2014أما من وجهة نظر جاميندر )
تنسيق وتنظيم احتياجات املؤّسسة من املوارِد الَبرشيّة، من خالل تقدير اإلِدارة لحجم األعامل املطلوبة و 

مقابل عدد العاملة املُتاحُة، ومن ثم إجراء املقارنة بني العرض والطلب لتحديد العجز أو الزيادة يف 
 العاملني. 

إىل أن مامرسة تخطيط املوارِد  Kinicki & Williams ,2014: 280)وقد أشار أشار كل من كينيك ووليامز )
الَبرشيّة هي من العمليات التي تقوم عىل النشاط التنبؤي بهدف تحديد االحتياجات الالزمة من العنرص 

سة إلنجاز املهام املطلوبة.  الَبرشي لدى املؤسَّ

م رِد الَبرشيّة يجب أن يت( أنه من الرضوري قبل البدء بعملّية تخطيط املوا8101:82يف حني يرى النهود )
سة وأخذها كأساس عند تخطيط  سة، حيُث أن معرَّفة القيم لدى املؤسَّ معرَّفة القيم السائدة لدى املؤسَّ

 املوارِد الَبرشيّة والتنفيذ، والعمل عىل تحقيقها، تساعد عىل تحقيق فاعلّية األداء وفاعلّية اإلِدارة.

سة من امتالك وتربز أَهّمّية تخطيط املوارِد الَبرش يّة يف أنَّها من العنارص التي من خاللها تتمكن املؤسَّ
املوارِد الَبرشيّة املؤهلة ملواكبة التحديات واملستجدات، بغّية توافر الخربات الفنّية والتقنّية واملهارات 

سة، كام يُّعد التخطيط إلِدارة العنرص الَبرشي مدخالً من مد ّية اخل عملالالزمة لضامن سري عمل املؤسَّ
التخطيط االسرتاتيجي عىل مستوى اإلِدارة الُعليا، كام توجه عملّية تخطيط املوارِد الَبرشيّة اهتامم 

سة يف مدى حاجتها إىل التغيرّي)  (.Thoha, 2015املؤسَّ

 الل( أنَّ أَهّمّية التخطيط للموارد الَبرشيّة تربز من خAl Qudah, at el, 2014يف حني يرى القضاة وآخرون )
مساعدتها عىل التشغيل االقتصادي لعنارص اإلنتاج وزيادة النمو املهني واملؤّسيس، إضافًة إىل تطوير، 
وتحسني والكفاءات األساسّية ليك يتم الحصول عىل أكرب فائدة ممكنة من هذه العنارص، ويربط بني 

 ق الربحّية والتنمّية.اسرتاتيجّية املؤّسسة، واسرتاتيجّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف تحقي

تشجيع السلوك املؤثر عوضاً عن ( إىل أن للتخطيط منافع عدة تكمن يف 8111وقد أشارت الزهري )
سة نظرتها للمستقبل وصول إليه؛ الذي تود ال السلوك االستجوايب؛ ويعني السلوك املؤثر أن تطّور املؤسَّ

، أما السلوك االستجوايب فهو، عىل العكس مام سبق، وَذلَِك باستخدام املوارِد الَبرشيّة بكفاءة وفّعالّية
يعني االستجابة للمشاكل عند حدوثها، وإن الرشكات التي َتتلك ردة الفعل االستجابّية قد تخرس مركزها 
 عىل املدى البعيد، عىل عكس الرشكات ذات اإلجراءات املؤثرة التي تكون أكرث استعداداً ملواجهة املستقبل. 
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 :التعيني والتوظيفثانياً: 

سة عىل  تحديد املصادر التي َتكنها من جذب العنارص   تعرَّف عملّية التوظيف بأنَّها: "مدى قدرة املؤسَّ
 ,Opoku & Arthur(، كام يعرَّف أوبيكو وآرثر )05: 8101الَبرشيّة التي تُسهم يف تحقيق أهدافها" )الثابت، 

سة جذب الُقدرات الَبرشيّة وتشجيعهم عىل  ( التوظيف عىل أنه: "عملّية تستطيع من2015 خاللها املؤسَّ
سة"، وقد أشار السامل وحرحوش ) ( إىل أن عملّية 20: 8108األداء املتميز الذي يحقق غايات املؤسَّ

التوظيف تقوم كل منها عىل مجموعة من اإلجراءات املختصة بالبحث والجلب للعنرص الَبرشي بحسب 
سة وبناء عىل املواصفات والرشوط التي وضعتها يف إعالنَّها.  الشواغر التي تحتاج إليها  املؤسَّ

سة، وكلام ازداد عدد  وتربز أَهّمّية التوظيف بأنَّها تُعد آلّية  لفت  مصادر العمل املُتاحُة أمام املؤسَّ
واسطة باملتقدمني للعمل أصبحت الخيارات واسعة يف اختيار األكفأ واألفضل من بني املتقدمني، كام أنه 

سة توصيل رسالتها إىل املرشحني بأنَّها املكان املناسب لهم للعمل ولبناء وتطوير  التوظيف تستطيع املؤسَّ
حياتهم الوظيفّية أي أن الهدف الرئييس لعملّية التوظيف هو توفري العاملة املناسبة يف املكان املناسب 

سة ألهدافها من   (.8106هذه العملّية )الصرييف، والوقت املناسب وإدامتها وتحقيق املؤسَّ

( إىل جملة من أهداف التوظيف التي تعود بنتائج إيجابّية عىل Kimarei, 2012وقد أشار كيامري )
سة كام ييل:   املؤسَّ

سة من املوارِد الَبرشيّة.   تحديد متطلبات املؤسَّ

 زيادة نسبة التوظيفات وخفض تكاليف األجور. 

سة.   خفض احتاملّية دوران العمل يف املؤسَّ

 زيادة الكفاءة والفاعلّية الفرديّة واملؤّسسّية. 

وتعتمد عملّية التوظيف إىل معايري تََتَمثل يف: درجة توافر املهارات الوظيفّية والخربات واملؤهالت 
املطلوبة،  مع الوظيفة التعليمّية، باإلضافة إىل مدى مناسبة الصفات الشخصّية للمرش ، ومدى تناسبها

سة للمفاضلة بني املرتشحني للوظيفة   .(Coulter & Robbins, 2011)وهذا يتم من خالل إجراء املؤسَّ

 ( إىل أن املؤّسسات تعتمد مصدرين أساسيني يف عملّية التوظيف وهي: 66: 8102وقد أشارت الراوي )

سة، وميكن اللجوء لهذه يف املصادر الّداخلّية: ويقصد االستغالل األمثل للموارد ال َبرشيّة املُتاحُة للمؤسَّ
سة، حيُث تلجا  حالة الوظائف اإلرشافّية، أو الوظائف التي تحتاج لخربات قد ال تتوافر خارج املؤسَّ
سة إىل الرتقّية لشغل بعض الوظائف اإلرشافّية أو القياديّة، أما النقل الوظيفي الذي عادًة ما تقوم  املؤسَّ

س سة إىل اإلعالن به املؤسَّ ة عندما تكون سياساتها قامئة عىل تنويع خربات العاملني فيها، كام قد تلجأ املؤسَّ
 الداخيل عندما ترغب  يف شغل بعض الوظائف يف املستويات اإلداريّة الدنيا

سة باحتياجاتها من املوارِد الَبرشيّة يف   وق العمل ساملصادر الخارجّية: ويقصد بها املصادر التي َتد املؤسَّ
سة أن تحصل عىل  سة، بحيُث تستطيع املؤسَّ وقد تعتمد هذه االسرتاتيجّية عىل الرتش  املبارش للمؤسَّ
مواردها الَبرشيّة، من خالل األَفراد الذين يتقدمون لها مبارشة، أو بالربيد، وغالياً ما تستخدم املؤّسسات 

ليومّية، واملجالت، والدوريات املتخصصة، ويف هذه اإلعالن عن حاجتها من املوارِد الَبرشيّة، يف الصحف ا
سة أن تختار وسيلة اإلعالن، التي تناسب الوظيفة املطلوب شغلها.  الحالة ينبغي عىل املؤسَّ
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 ثالثاً: التَّدريب والَتطوير:

( بأن عملّية تدريب العنرص الَبرشي هي: "مجموعة من اإلجراءات التي تعمل 51: 8101عرَّف الهيتي ) 
سة عىل إكساب العاملني فيها للمهارات واملعارف والُقدرات واالستعدادات واألفكار م ن خاللها املؤسَّ

 الالزمة للقيام بأداء املهام واألعامل املطلوبة منهم".

( التَّدريب بأنَّه: " تعليم مخطط وممنهج ومخطط مسبقاً يسهم Muriithil et al. 2014وعرَّف موريثيل )
م لدى األفراد؛ أي أنه عملّية تنظيمّية تهدف إىل تطوير مهارات العاملني وقدراتهم، وال يف تعزيز الًتعلُ 

سة لتلبّية متطلباتها  تقترص هذه العملّية عىل فرتة زمنّية محددة، بل هي عملّية استمراريّة تالزم املؤسَّ
 واحتياجات العمل وتقليص الفجوة بني االحتياجات واإلمكانيات والقدرات. 

( بأنَّه عملّية التَّدريب اكتساب املهارات Shakeel & Lodhl, 2015شيكل ولولدل فقد عرَّفا التَّدريب )أما 
التي يحتاج إليها العاملون ألداء أعاملهم بفّعالّية، ويتم تحديد التَّدريب وفقاَ لطبيعة، ومستوى التَّدريب 

سة.  املطلوب يف ضوء احتياجات املؤسَّ

( أنَّ التَّدريب هو تلك العملّية املشرتكة واملستمرة التي يكتسب الفرد املعارف 8101يف حني يشري عساف )
واملهارات والُقدرات واالتجاهات واألفكار واآلراء الالزمة، ألداء عمل معني أو بلوغ هدف محدد حالياً، أو 

سة المستقبالً وَذلَِك بهدف زيادة كفاءة العاملني للقيام إلعاملهم، وبالتايل زيادة كفا تي يعملون ءة املؤسَّ
فيه تحقيقاً لألهداف يف إطار خدمة وتحقيق أهداف املجتمع. وبتعدد مفاهيم التَّدريب، وتنوعها إال أن 
سة  مضامينها تتشابه إىل حد كبري، فيعرَّف التَّدريب بأنَّه العملّية املستمرة التي تحتاج إىل الجهود املؤسَّ

اتجاهات املتدربني،  وَذلَِك يجعلهم أكرث فاعلّية وَتَّيز يف أداء واملخططة لتطوير معارف، وخربات، و 
 مهامهم.

( إىل أنَّ عملّية التَّدريب توثق العالقة فيام بني العاملني وإداراتهم، وتسهم Kepha,2015وقد أشار كيفا  )
سة، وزيادة مستوى خربات لألفراد، وصقل مهاراتهم وم تي واهبهم اليف زيادة جودة األداء الكيل للمؤسَّ

سة.  تؤثر إيجابياً عىل اإلنجاز املؤّسيس، وبالتايل ترسيع معدل النمو االقتصادي والربحي للمؤسَّ

 إىل جملة من أهداف التَّدريب والَتطوير املهمة نلخص منها ما يأيت:  Vinesh,2014)كام أشار فاينش )

 معالجة نقاط الضعف لدى العاملني. 

 حسينه. رفع مستوى أداء العاملني وت

 إنجاز األعامل بشكل ثابت. 

ويف ضوء ما سبق فإنَّه من الرضوري بأن ميتاز األَفراد يف املؤّسسات بالدافعّية نحو العمل، وأن تقوم 
راسة مواردها الَبرشيّة بصورة علمّية َتكنها من التقدم والرقي.   املؤّسسات بدِّ

 :رابعاً: املكافئات التعويضات 

واملكافئات عىل أنَّها: العوامل التي تقوم بها اإلِدارة بتحريك ُقدرات الفرد الكامنة التي عرَّفت التعويضات 
سة )عبدالرحمن،   (.8100تزيد من كفاءة األداء بالنحو التي تَسعى إىل تحقيقه املؤسَّ

( إىل أن من  املكافئات لألفراد األكفاء عىل بذلهم األعامل املميزة هي إحدى 8111وقد أشار كُاّلب ) 
سة.    األدوات التي تُسهم يف تحقيق األَهداف التي تَسعى إليها املؤسَّ
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وتربز أَهّمّية نظام التعويضات يف أنه يقوم عىل معايري صحة من  الحوافز، ومالءمتها لظروف العمل، 
سة، وإمكانّية تطويرها والتعديل عليها إن لزم  والظروف االقتصاديّة، والترشيعات التي تصدر عن املؤسَّ
األمر، وتََتَمثل املعايري يف معيار التميز يف األداء، ومعيار األقدمّية، ومعيار صعوبة العمل، ومعيار اإلبداع 

 (. 8115واالبتكار، ومعيار املهارات املكتسبة )الهيتي، 

 ( إىل أن التعويضات واملكافئات تَسعى إىل تحقيق األَهداف اآلتّية:8111ويف هذا الخصوص يرى كُاّلب )  

 رفع معنويّة العاملني مام يزيد من كفاءة أدائهم. 

 منع حدوث أي انحرافات سلبّية أو تجاوزات للمعايري املوضوعة يف من  الحوافز. 

سة، وا  لعاملني فيها من حيُث جودة الخدمات التي تقدمها. يُسهم يف زيادة  إنتاجّية املؤسَّ

 :خامساً: تقييم األداء 

( تقييم األداء عىل أنه: "العملّية التي يتم مبوجبها قياس أداء العاملني وفقاً 612: 0221عرَّف الغامدي )
وتطوير  ملهام واجباتهم الوظيفة يف ضوء اإلنجاز الفعيل للفرد وسلوكه وأدائه ومدى استعداده، لتحسني

اإلنجاز الذي يقدمه، ومبا يساعد عىل معرَّفة جوانب الضعف والقوة يف طريقة أدائه ومستوى اإلنجاز 
 الذي يقدمه لغرض معالجة جوانب الضعف، وتدعيم جوانب القوة". 

لفرد( ل ويُّعد تقييم األداء مبثابة إجراءات وعمليات رقابّية الزمة للتأكد من أن عملّية تنفيذ )األداء الفعيل
تتم وفقاً للمعايري والخطط املوضوعة مقدماً، وبيان االختالف بني تلك املعايري والخطط التي تم دراستها 
وتحليلها للتعرَّف عىل نقاط الضعف والقصور، وتحديد مسبباتها واملسؤول عنها، وتقديم االقرتاحات 

توفري ك التعرَّف إىل مواطن الكفايّة والوالتوصيات املناسبة لتصحيحها، ومنعها من الحدوث مستقبالً؛ كذل
ن هذا املفهوم النقاط اآلتّية )العامري،   (: 8112والعمل عيل تنميتها وتشجيعها ويَتضمًّ

يتمثل تقييم األداء يف مجموعة اإلجراءات والعمليات الالزمة للتأكد من أن التنفيذ الفعيل قد تم وفقاً ملا 
 هو مخطط من قبل.

إىل اكتشاف االختالفات بني املخطط مقدماً، واملنفذ فعالً حتى يتسنى للمسؤولني  يهدف تقييم األداء
إِدارة الوحدات، لبيان نقاط الضعف واكتشاف أسباب االنحرافات بنوعيها السالب واملوجب، وتحديد 

 املسئولني عنها.

قدر رار حدوثها باتخاذ اإلجراءات املصححة التي تعمل عىل التقليل من االنحرافات السالبة ومنع تك
اإلمكان، وأخذها يف االعتبار عند وضع الخطط يف املستقبل، وتَنمّية االنحرافات املوجبة بكافة وسائل 

 التشجيع؛ والتي من أهمها نظام الحوافز املاّديّة واملعنويّة حتى نهيأ للمرشوع فرصة للتقدم. 

 ة تقييم األداء تنبع من:  ( أن أَهّميّ 051-058: 8112( والخرشة )8118يرى كل من خضري )

تخطيط املوارِد الَبرشيّة: أن فاعلّية التقييم وأسس نجاحه يُسهم بشكل واض  يف تخطيط املوارِد الَبرشيّة 
لتحديد مدى الحاجة املستقبلّية للموارد مقاييس لتقييم األداء دوريا بحسب املوارِد املُتاحُة لديهام، 

وهذا من شأنه أن يرتبط بتقدير، وتحديد السياسات املؤّسسّية بدأ  وحاجتها الفعلّية للقوى الَبرشيّة،
باستقطاب املوارِد الَبرشيّة الكفؤة، واختيارها، وتعبئتها وتدريبها، وتطويرها، واستثامر ُقدراتها بكل 
فاعلّية، إذ أن تخطيط ووضع السياسات التشغيلّية والَتطويريّة، والتَّدريبّية يرتبط بشكل جوهري  

  سس السليمة لعملّية التقييم.باألُ 
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تحسني األداء وتطويره: أن عملّية التقييم تُسهم بشكل فّعال يف تحسني األداء وتطويره، إذ أن عملّية 
سة يف معرَّفة، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى األَفراد العاملني  التقييم تساعد اإلِدارة الُعليا يف املؤسَّ

البد من معرَّفة مستوى التقييم الدوري لهم من قبل اإلِدارة وهذا من شأنه لديها، ثم أن هؤالء األَفراد 
أن تحفيز األَفراد العاملني، ويدعو كل منهم إىل استثامر جوانب القوة يف مساره الوظيفي، وتطويره 
بالشكل األفضل أما األَفراد ذوي الُقدرات واملهارات الضعيفة سواء عىل الصعيد املهني والتخصص أو 

داري فإنَّ اإلِدارة تَسعى إىل إدماجهم يف الدورات التَّدريبّية املناسبة ملعالجة الضعف لديهم، ولذلك اإل 
فإنَّ التقييم من شأنه أن يؤرش الجوانب املرتبطة باألَفراد من حيُث نقاط القوة والضعف وبالتايل يتسنى 

ستطويرها وتحسينها، مام ينعكس أثره إيجابياً مستوى األداء العا  ة.م للعاملني يف تحقيق أهداف املؤسَّ

تحديد االحتياجات التَّدريبّية: أن التقييم السليم ألداء العاملني من شأنه أن يُسهم يف تحديد الربامج 
التَّدريبّية تحديداً ال يتم عشوائياً، وإمنا يرتكز عىل الحاجات الحقيقّية التي يتطلبها تحسني أداء العاملني 

سة.  يف املؤسَّ

 يعمل تقييم األداء عىل تطوير وتحسني أداء العاملني يف املؤّسسات، مام يؤدي إىل رفع من روحهم كام
املعنويّة، ويزيد من كفاءتهم باعتباره يضع أساساً مقبوالً لتقييم الُقدرات، والكفاءات، فضالً أنه يعمل 

 (. 8118عىل تحسني توزيع الوظائف املختلفة،  وينظم أعاملها املتعددة )غنيم، 

( إىل أن نظام تقييم األداء يف املؤّسسات يحتاج إىل جمع املعلومات 028: 8112وقد أشار الظاهر )
سة، وإىل  والبيانات الالزمة، ومن ثم تحليلها، وَذلَِك قبل تنفيذ األنشطة والربامج التي تضعها املؤسَّ

 مجموعة من األدوات الرقابّية منها: 

أكرث الوسائل أَهّمّية يف الحصول عىل املعلومات عن أداء العاملني، حيُث التقارير الكتابّية: وهي من 
ن حجم اإلنجاز، ومعدل األداء الحايل، كام تُعد مرجعاً يستند إليه يف حفظ حقوق جميع األطراف.   تَتضمًّ

ته، يسجالت وبطاقات الدوام: وهي عبارة عن كشف يوقع عليه األَفراد عند بدايّة الدوام الرسمي ويف نها
 ملنع حدوث تجاوزات عن ساعات الدوام الرسمي، والتخاذ اإلجراءات التصحيحّية الالزمة. 

التقارير اإلحصائّية: وتحتوي هذه التقارير عىل معلومات، ومعطيات تعتمد عىل بيانات تحتاج إىل 
 معالجة إحصائّية، للخروج بنتائج دقيقة.

ة معلومات عن حجم اإلنتاج الفعيل الذي تحقق، وعادًة ما يشمل التقارير الرقابّية: وتوفر التقارير الرقابيّ 
املعلومات بيانات مالّية، وإنتاجّية، وغريها للتعرَّف عىل حاالت االنحراف عن املعايري كام توفر معلومات 

 عن مستوى األداء. 

ابة وثيقة تُعد مبثالتقارير الشفويّة: ويتم الحصول عىل املعلومات من خالل االجتامعات واملقابالت، وال 
 لها صفة قانونّية ولكنها تساعد يف الحصول عىل حقائق مفيدة. 

املالحظة الشخصّية: وتُعد من أقدم أدوات الرقابة اإلداريّة وتدل عىل مراقبة املدير للعاملني، ورؤيّة ما 
إلجراءات يؤدي فعله، ويتم تسجيل مالحظاته عن كافة نواحي العمل؛ وَذلَِك من أَجْل فحص سالمة ا

 واألعامل، ومطابقتها باملعايري املوضوعة. 
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ومام سبق يرى الباحث بأن اسرتاتيجّية املوارِد الَبرشيّة تقوم عىل اإلفادة إىل أقىص حد من ُقدرات العاملني، 
سة؛ األمر الذي يتطلب وجود إِدارة  ومواهبهم لخلق ميزة تنافسّية، وتحقيق األَهداف املؤّسسيّة للمؤسَّ

لة يف مجال املوارِد الَبرشيّة تتمتع بالكفاءة يف التعامل مع االسرتاتيجّية املؤّسسّية، والقدرة عىل تنظيم فّعا
سة.   أدوار املوارِد الَبرشيّة من خالل تبّني السياسات واملامرسات التي تدعم أهداف املؤسَّ

 : املحور الثاين: أداء العاملني

سة بكفاءة  ر العنرص الَبرشي وقدرته عىل العمل ورغبته فيه باعتباره العنرص املؤثترتبط فاعلّية أي مؤسَّ
والفّعال يف استخدام املوارِد املُتاحُة، وتعتمد اإلِدارة عليه يف تعظيم النتائج، تّم التطرق خالل هذا املحور 

ف ه، بهدإىل مفهوم األداء وقياسه وأهميته، وتحديد عنارص األداء، وكَذلَِك املحددات وطريقة تحسين
التعرَّف عىل واقع املستوى العام ألداء العاملني يف املؤّسسات التعليمّية، وترشيد استخدام املوارِد املاّديّة 
والَبرشيّة املُتاحُة، وقد يصعب ترشيد استخدام العنرص الَبرشي لدرجة تزيد من صعوبة قدرة اإلِدارة عىل 

سة  ترشيد استخدام هذا العنرص، وهو األمر الذي جعل ة التي تُواجه اإلِدارة يف أي مؤسَّ املشكلة الرئيسَّ
هي التعرَّف عىل املتغريات املحددة لهذا العنرص، والتي تنعكس عىل سلوك هؤالء األَفراد الذين ميثلون 

سة.  قدرة العمل يف املؤسَّ

 تّم التعرف إىل نظراً ألَهّمّية األداء يف املؤّسسات باعتباره املعيار الذي يحدد مدى تحقيق أهدافها،
مفهومه، وعىل أهم مؤرشاته الدالة عليه، والبحث يف أهم املفاهيم املتعلقة به واملرتبطة أو حتى املشابهة، 
ط أو متدن، أو أنه غري فّعال،  والتطرق ملحدداته التي من خاللها ميكن إثبات أن األداء جيد أو متوسِّ

سات، وكام هو معلوم فإنَّ رواد الفكر اإلداري قدموا ومعرَّفة أهم أساليب قياسه يف املؤّسسات واملؤسّ 
نظريات متعددة ساهموا من خاللها يف تحديد أهم معايري نجاح املؤّسسات يف تحقيق أهدافها)رحمون، 

8101.) 

 مفهوم األداء:

، أو زتعددت التعريفات التي تناولت األداء والتي من أهمها بأنَّ األداء هو: "التفاعل بني السلوك واإلنجا
أنه مجموع السلوك والنتائج التي تحققت معا، مع امليل إىل إبراز اإلنجاز أو النتائج، وَذلَِك لصعوبة 

 (.61: 8108الفصل بني السلوك من ناحّية، واإلنجاز والنتائج من ناحّية أخرى" )الظاهر، 

كس املكونة لوظيفة الفرد وهو يعومنهم من عرَّف األداء بأنَّه: "األداء يشري إىل درجة تطبيق وإَتام املهام 
الكيفّية التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلباته الّداخلّية، وغالبا ما يحدث لبس وتداخل بني األداء 
والجهد، فالجهد يشري إىل الطاقة املبذولة، أما األداء فيقاس عىل أساس النتائج التي حققها الفرد" )حسن، 

8111 :81.) 

سة إىل تحقيقها خالل فرتة محددة،  ومنهم من عرَّف األداء بأنَّه: املخرجات واألَهداف التي تَسعى املؤسَّ
وهذا املفهوم يدل عىل أنه يعكس كالً من األَهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها، ويربط بني أوجه األنشطة 

سة إىل تحقيقها )الرصايرة،   (.8100واألَهداف التي تَسعى املؤسَّ

( بأنَّه: "العمل الذي يؤديه املرؤوسون، مبا يُسهم يف تحقيق األَهداف من 55: 8108)ويعرَّفه عربيات 
خالل تفهمه لدوره وإتقانه له، وإتباعه للتعليامت التي تصل إليه من اإلِدارة، وسلوكه مع زمالئه 

 ورؤسائه، وتطّوره املهني".
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واجبات، الفرد الفنّية، والعملّية ، للقيام بال ويعرَّفه الباحث يف ضوء التعريفات السابقة: بأنَّه مدى كفاءة
سة التي يعمل  وإنجاز ما يوكل إليه من مهام يف الوقت املحدد للقيام بهذه املهمة؛ لتحقيق أهداف املؤسَّ
بها، ويتض  مام سبق تعدد التعريفات الخاصة باألداء وأغلب التعريفات تتمحور حول كمّية الجهد 

 لني مبا يوكل إليهم من مهام، وخالصة القول فإنَّ األداء ينطوي عىل ما يأيت:والطاقة املبذولة من العام

 مجموع السلوك والنتائج التي تحققت معاً.

 كفاءة الفرد الفنّية، والعملّية، للقيام بالواجبات وإنجاز ما يوكل إليه من مهام يف الوقت املحدد.

 تحقيق األَهداف من خالل تفهمه لدوره وإتقانه له.

 يل املدخالت إىل مخرجات ذات جودة تتفق مع مهارات وُقدرات وخربات العاملني.تحو

 الجهد يشري إىل الطاقة املبذولة، أما األداء فيقاس عىل أساس النتائج التي حققها الفرد.

 كمّية املخرجات.

 وميكن عرض بعض املفاهيم املرتبطة باألداء كام يأيت:

لتايل فهي تقاس بالعالقة بني النتائج املحققة واألَهداف املرسومة هي مدى تحقيق األَهداف وباالكفاءة: 
 .(8110)مزهودة، 

تعرب اإلنتاجّية عن املقدرة عىل إيحاد الناتج )القيمة املضافة( باستخدام عوامل إنتاج محددة اإلنتاجّية: 
نة من اإلنتاج، مّية معيخالل فرتة زمنّية معينة، وهي عالقة نسبّية بني عنارص اإلنتاج املستخدمة لتوليد ك

 (.8101وقيمة اإلنتاج وفقا ملقياس نقدي أو مادي محدد )صليحة، 

 أَهّمّية األداء:

سة كانت بإعتباره الناتج النهايئ ملحصلة جميع األنشطة بها، وَذِلَك  يتبوأ األداء مكانة خاصة داخل أي مؤسَّ
س سة والدولة، َذِلَك ألن املؤسَّ ة تكون أكرث استقراراً وأطول بقاًء حني يكون أداء عىل مستوى الفرد واملؤسَّ

سة وقيادتها مبستوى األداء  العاملني أداًء متميزا، ومن ثم ميكن القول بشكل عام إن إهتامم إِدارة املؤسَّ
(، لَذلَِك أصب  االهتامم يف العصور األخرية وبشكل 8111عادة ما يفوق إهتامم العاملني بها )الرشيف، 

الَبرشي وبَتنمّية اداء العاملني من خالل إلحاقهم بدورات تدريبّية واالهتامم بهم واض  بالعنرص 
سة.  وتحفيزهم للقيام بأعامل تفوق األعامل املكلفني بها، بحيُث ينعكس األداء عىل تحقيق أهداف املؤسَّ

 ( فريى أن أَهّمّية األداء تربز يف اآليت:8101ومن وجهة نظر )صليحة، 

سة تحاول تحقيق النجاح والتقدم بإعتباره الناتج النهايئ لألداء الداخيل أ  َهّمّية كبرية داخل أيّة مؤسَّ
سة، فإذا كان هذا الناتج كبريةاً فإنَّ َذِلَك يعد مؤرشاً  ملحصلة جميع األنشطة التي يقوم بها الفرد أو املؤسَّ

سة واستقرارها وفّعاليتها.  واضحا لنجاح املؤسَّ

سة فقط بل تتعدى َذلَِك إىل أَهّمّية األداء يف نجاح خطط كام ال تتوقف أَهّمّية  األداء عىل مستوى املؤسَّ
  الَتنمّية االقتصاديّة واالجتامعّية يف الدولة.
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 عنارص األداء:

ن األداء عدة عنارص أهمها ما ييل : )السكران،   (.8111يَتضمًّ

عامة عن الفنّية واملهنّية والخلفّية العلمّية ال املعرَّفة مبتطلبات الوظيفة: وتشمل املعارف العامة واملهارات
 الوظيفة واملجاالت املرتبطة بها.

نوعّية العمل: تََتَمثل يف مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما ميتلكه من رغبة ومهارات فنّية 
 وبراعة  وقدرة عىل التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع يف األخطاء.

نجز: أي مقدار العمل الذي يستطيع املوظف إنجازه يف الظروف العاديّة للعمل، ومقدار كمّية العمل امل
 رسعة هذا اإلنجاز.

املثابرة والوثوق: وتشمل الجديّة يف العمل وقدرة املوظف عىل تحمل مسئولّية العمل وإنجاز األعامل يف 
 ملرشفني، وتقييم نتائج عمله.أوقاتها املحددة، ومدى حاجة هذا املوظف لإلرشاد والتوجيه من قبل ا

 (.8112وبالتايل فإنَّ عنارص األداء الفّعال تََتَمثل يف اآليت: )الصباغ ودرة، 

 بيئة التنظيم× متطلبات الوظيفة × األداء الفّعال ألي موظف = كفايات املوظف 

 أقسام األداء: 

 ( األداء إىل ثالث مستويات كام ييل:8111قسم مخيمر )

: ويعرب عن األعامل واملامرسات التي يقوم بها الفرد عند القيام بالواجبات واملسؤوليات األداء الَبرشي
سة وصوالً إىل تحقيق األَهداف التي وضعت له، والتي بدورها تُسهم يف تحقيق  التي تطلب منه يف املؤسَّ

سة، إذ يقوم الرئيس املبارش للفرد بتقييم أدائه حسب مجموعة متنوعة م ن ن املقايأهداف املؤسَّ يس تَضمًّ
خاللها تقديم اكرب قدر من اإلنتاج وبأقل تكلفة ومنتجات ذات جودة مناسبة، ومؤرشات القياس الفردي 
هي الوقت املعياري، والتكلفة املعياريّة، ودرجة تحقيق األَهداف املعياريّة، وتشمل موضوعات القياس، 

 الوقت املستنفذ، والتكلفة، والجودة.

: وتقوم بتقييم هذا النوع من األداء كل من اإلِدارة وأجهزة الرقابة الّداخلّية، ويتم تقييم األداء املؤّسيس
األعامل التي َتارسها الوحدات املؤّسسّية للقيام بدورها لتحقيق األَهداف التي وضعت لها بناًء عىل 

سة وسياستها العامة، وأما مؤرشات القياس لهذا  قسيم النوع فتشمل: درجة تاألَهداف اإلسرتاتيجّية للمؤسَّ
 العمل، ودرجة التخصص، ونظم إنتاج املخرجات، ودرجة املركزيّة، وفّعالّية االتصال.

م مؤرشات األداء التقني هام اإلنتاجّية ودوران العمل عىل اساس ان تطبيقات إِدارة  األداء التقني: ومن أهَّ
ثل املورد الّية للمرشوع بل أنَّها تؤثر يف املوارِد األخرى ماملوارِد الَبرشيّة ليس لها تأثري مبارش عىل النتائج امل

الَبرشي او سلوك العامل، وبالتايل تُؤدي إىل خلق قوة عمل ماهرة، محفزة، ومتمكنة مبا يؤثر يف األداء 
 ،التقني، والذي سيؤثر بدوره يف النتائج، يف حني اشار آخرون ملقاييس األداء التقني مثل اإلنتاجّية والجودة
وتقليل التكلفة، ومن مقاييس األداء التقني تطوير املنتجات الجديدة وتتلخص بأخذ فكرة معينة، 
وتحويلها إىل تصميم عىل الورق او يف الحاسوب وبناء منوذج فعيل لها، ومن ثم اختيارها من جوانب 

اف م األَهدمتعددة قبل طرح املنتجات يف األسواق، ويعد تقديم منتجات ذات مستوى مناسب احد اه
التي تَسعى إىل تحقيقها كافة املرشوعات ألنه السبيل إلرضاء الزبون، والحفاظ عىل امليزة التنافسّية 

  .(8100للمرشوع.)الجوارنة، 
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سة وتفاعلها مع عنارص البيئة الّداخلّية والخارجّية األداء املايل : وهي املنظومة املتكاملة لنتائج أعامل املؤسَّ
عن الناتج املايل وأداء الوحدات املؤّسسّية إضافة إىل تأثريات البيئة االجتامعّية، لها، وهو عبارة 

واالقتصاديّة، والسياسّية، والثقافّية، ويقوم بتقييم األداء املايل كل من أجهزة الرقابة املركزيّة، وأجهزة 
فّعالّية ّية البيئّية والالسلطة الترشيعّية، وأجهزة الرقابة الشعبّية، وتشمل موضوعات القياس: الفّعال

سة، ومدى التمثيل  السياسّية، وأما مؤرشات األداء فتشمل درجة قبول املجتمع للقرارات الخاصة باملؤسَّ
سة، كَذلَِك مدى توفر إيديولوجّية محددة يف العمل، ومدى االستقاللّية يف عملها.  االجتامعي يف املؤسَّ

 محددات األداء:

 به الفرد يحدده ثالثة عوامل رئيسّية هي: إن سلوك األداء الذي يقوم

الجهد املبذول: وهو يعكس درجة حامس الفرد ألداء عمله، فالجهد املبذول ميثل حقيقة درجة دافعّية الفرد 
 ألداء عمله.

 الُقدرات والخصائص الفرديّة: وهو ميثل ُقدرات الفرد وخرباته السابقة التي تحدد درجة فّعالّية الجهد املبذول.

راك الفرد لدوره الداخيل: وهو يعني تصورات الفرد وانطباعاته عن األنشطة التي يتكون منها عمله، وعن إد
سة، إن الحوافز هي املفتاح األسايس لتحسني أداء العاملني،  الكيفّية التي ينبغي أن ميارس بها دوره يف املؤسَّ

سني ليم، والتَّدريب، والخربة يف مجال العمل، وتحوأداء يعتمد عىل املقدرة والحوافز، واملقدرة تعتمد عىل التع
املقدرة عملّية طويلة، وبطيئة لذا فمن املمكن تحسني أداء العاملني بعملّية أرسع، وَذلَِك عن طريق تقديم 

 (.8101الحوافز املناسبة لهم )جرب، 

 قياس األداء:

يف املؤّسسات الصناعّية وغريها  هو أسلوب منظم لتحديد املدخالت، والعمليات، واملخرجات اإلنتاجّية
ن نظام قياس األداء معايري، ومقاييس لألداء )العريفي،  ، هو مقياس األداءو ( 8111بكافة أنواعها، ويَتضمًّ

 أداة مهمة للحكم عىل األمور، كاملوازين واملكاييل، وغريها.

ىل عملّية التخطيط وكَذلَِك تعمل ع لألداء وتتكون نظم قياس األداء من مؤرشات ومعايري، وهذه املقاييس
سة، ونظام  املالحظة وعمليات الرقابة عىل املوارِد بهدف الوصول لحاجات العميل وإنجاز أهداف املؤسَّ

الكتشاف األخطاء، وتحقيق الرقابة عىل العمليات إلحداث التعديالت يف العمليات،  قياس األداء رضوري
سة االسرتاتيجيّ    ة يف ظل التنافسّية التي تُواجه منتجاتها وخدماتهاوبالتايل تحقيق أهداف املؤسَّ

واملدخل الرئييس لتطوير فّعالّية املقاييس هو تحديد العنارص التي تساعد بشكل مبارش يف تحقيق النتائج 
سة أن تبدأ باختيار  املرغوبة، وتوصيلها إىل األَفراد املناسبني يف الوقت املناسب، حيث ينبغي عىل املؤسَّ

ن أالتي تصف، وتعكس األَهداف االسرتاتيجّية، وتعرب عن النتائج، وتركز عىل املخرجات، ويجب  املقاييس
 (: 8112)بن يونس،  تتصف املقاييس التي يتم تصميمها مبا ييل

 أن تتامىش مع األولويات املؤّسسّية املتعددة.

سة.  أن تدعم تحسني العمليات التي تقوم بها املؤسَّ

سة.إنشاء صورة كاملة ودق  يقة وواضحة، وشفافة عن أداء املؤسَّ

ن املزيج من املؤرشات املالّية، وغري املالّية.   وكَذلَِك يَتضمًّ
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 : األداءقياس مؤرشات 

مؤرش األداء هو العنرص الذي يستخدم لتقييم األداء الكيل أو الجزيئ، وتقييم األداء يف األَجْل القصري 
 (.8111)خليفة،  )املحاسبة، اإلعالن، اإلنتاجّية( وتقيم األداء ككل العاملنيواألَجْل الطويل، وتقييم أداء 

ومؤرشات قياس األداء األساسّية هي وسائل لقياس األداء أو التقدم اتجاه تحقيق األَهداف العملّية 
سة  سة، وعندما ترتبط املقاييس باالسرتاتيجيات والعوامل املفهومة، فإنَّها تساعد املؤسَّ و أي وحدة أ للمؤسَّ

سة بتحديد  سة، وكيفّية تحقيقها بشكل جيد، كام يسم  قياس األداء للمؤسَّ فيها عىل تفهم أهداف املؤسَّ
مناسباً، وباعتامد التعريف املحدد للنجاح، حتى يتمكن املديرون من  طريقة عملّية لتوصيف ما يُّعد أداءً 

 .(8111سة األعامل)شحادة، مكافأة موظفيهم واالستفادة من املامرسات الجيدة يف مؤسَّ 

 اختيار مؤرشات القياس: 

يوجد العديد من القرارات التي يجب أن يتم الوصول إليها بخصوص مؤرشات القياس من أَجْل تحقيق 
كثري من املقاييس التي تعطى رؤيّة شاملة عن أداء الالتوازن عند استخدامها، ومن ناحّية أخرى هناك 

سة سة، وتبدأ كثري مهناك الو  ،املؤسَّ ن البيانات التي ميكن استخدامها يف تحسني برامج العمل يف املؤسَّ
راسات والتقارير واألفكار  عملّية اختيار املقاييس من خالل قامئة شاملة ملؤرشات النتائج املمكنة، وتشري الدِّ

ر يف مؤرش افإىل أن هناك سبعة عنارص رضوريّة يجب أن تتو )املستفيدون(  التي يقدمها أصحاب املصلحة
 (: 8112القياس وهي )غباري، 

سة للوصول إليها، وارتباط املقياس  اأن يكون املقياس ذ معنى ويحقق األَهداف التي تَسعى املؤسَّ
 بالعمليات.

 تحديد املامرسات اإلداريّة الفّعالة، وتوفري البيانات الفنّية الحقيقّية.

 تقليل حجم البيانات املجموعة.

 :قياس األداء يف املؤّسسات الًتعليميّةأنواع مؤرشات 

ركزت البحوث التي تم تنفيذها يف مجال قياس األداء عىل املؤرشات املستخدمة يف عمليات القياس ونوعيتها 
  يوالرشوط املطلوبة لهذه املؤرشات، وهنا ميكن تقسيم مؤرشات قياس األداء إىل أربع مجموعات أساسّية وه

تحقيق أهداف املؤّسسات التعليمّية وتطويرها، وتعتمد هذه املجموعة من مؤرشات تتعلق بفّعالّية: 
 املؤرشات عىل طبيعة نشاط وأهداف كل وحدة.

استخدام املوارِد يف كل جهاز حكومي، حيُث ينطوي يف هذه املجموعة نسب مؤرشات تتعلق بكفاءة: 
ملحددة التي يقدمها الجهاز، ويبني تكلفة الخدمة التي يقدمها هذا التكاليف اإلجاملّية إىل بعض املخرجات ا

 الجهاز.

ت، اويكون َذلَِك عن طريق الربط النسبي بني مدخالت ومخرجات هذه الوحدمؤرشات تتعلق باإلنتاجّية: 
 ويتامىش هذا مع كل من اإلنتاجّية الكلّية واإلنتاجّية الجزئّية.

ن َذلَِك تحليال لألبعاد  الخدماتمؤرشات تتعلق مبستوى جودة  املؤداة يف املؤّسسات التعليمّية، ويَتضمًّ
 األساسّية التي تتكون منها جودة الخدمة بصفة عامة وجودة الخدمات يف املؤّسسات التعليمّية بشكل خاص.
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 (:8101ويضيف البعض عنارص أخرى ملؤرشات القياس منها )العبادي، 

سة األعامل عىل أداء العمل بالطريقة األمثل الذي مؤرشات تتعلق بوقت التشغيل:  يقيس مقدرة مؤسَّ
 وىف الوقت املحدد، واملعيار املحدد يف هذه النقطة هو متطلبات العميل.

راسات السابقة   :ثانياً: الدِّ

ن هذا الجزء  راسات السابقة ذات العالقة بفاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة وأداء العاملني، وقد قام تَضمًّ الدِّ
 الباحث برتتيبها تنازلياً من األقدم إىل األحدث.

راسة هدفت إىل الكشف عن فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف وزارة الرتبّية والتعليم 8111أجرى الحويلة ) ( دِّ
راسة تبعا لبعض املتغريات، واتبعت يف دولة الكو يت، والكشف عن االختالفات بني تقديرات أفراد عينة الدِّ

راسة املنهج الوصفي، تم استخدام استبانة مكونة من ) ( فقرة موزعة عىل سبعة مجاالت، وتكونت 26الدِّ
راسة من ) راسة ويت، وقد أسفرت نتائج ال( قائداً تربوياً يف وزارة الرتبّية والتعليم يف دولة الك812عينة الدِّ دِّ

طة، وعدم وجود فروق دالة احصائياً بني تقديرات  أنَّ درجة الفاعلّية الكلّية إلِدارة املوارِد الَبرشيّة كانت متوسِّ
 افراد العينة تعزى ملتغريات: الفئة العمريّة، املؤهل العلمي، واملركز الوظيفي.

َف إىل مدى إسهام التعليم العايل األردين يف تَنمّية املوارِد ( دِّراسة هدفت للتعّر 8112وأجرى لبابنة )
الَبرشيّة من وجهة نظر الخريجني وأصحاب العمل، تّم استخدام املنهج الوصفي، وتمَّ بتصميم استبانة 

راسة من )15لجمع البيانات، تكونت من ) ( خريجاً عامالً يف املؤّسسات 0010( فقرة، وتكونت عينة الدِّ
( صاحب عمل يف القطاعات التعليمّية والطبّية 851ة والخاصة يف محافظتي )إربد، عامن(، ومن )الحكوميّ 

راسة وجود  والهندسّية واملالّية يف محافظتي )إربد، عامن(، تم اختيارهم بطريقة عشوائّية، وأظهرت نتائج الدِّ
خصصات تغري التخصص لصال  التفروق دالة إحصائيا بني تقديرات الخريجني عىل املجال املعّريَف تعزى مل

العلمّية، وملتغري الجنس لصال  الذكور، وملتغري الجامعة لصال  الجامعات الحكومّية. وعىل املجال املهاري 
 تعزى ملتغري الجنس لصال  اإلناث، وعىل املجال الوجداين تعزى ملتغري الجنس لصال  اإلناث.

راسة هدفت التعرف إىل مست8112أجرى جربي ) وى معرَّفة املدرسة الثانويّة يف تطوير األداء والكشف ( دِّ
راسة من) راسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدِّ ( مديراً 66عن الصعوبات التي تُواجه، واستخدمت الدِّ

راسة باستبانة لجمع البيانات وأظهرت النتائج،  ومديرة وتمَّ اختيار العينة بطريقة قصديّة، وَتَّثلت أداة الدِّ
وجود فروق ذات داللة إحصائّية تعزى ملتغريات النوع والخربة وعدد الدورات التَّدريبّية، وأنَّ مدير عدم 

املدرسة يعمل عىل تذليل الصعاب التي تُواجه املعلمني، ويسعى ملكافحة األمّية، ويسعى لتوطيد العالقات 
 فيام بني املعلمني.

راسة هدفت للتعرَّف إىل8112وقام الغامدي )  مستوى فّعالّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف وزارة التعليم ( بدِّ
العايل يف اململكة العربّية السعوديّة، إىل جانب الكشف عن جوانب القوة والضعف يف وظائف إِدارة املوارِد  
راسة، وقام الباحث بتطوير راسة املنهج الوصفي التحلييل لتحقيق أهداف الدِّ  الَبرشيّة، واستخدمت الدِّ

راسة من ) ن فقرات ذات عالقة بخمسة مجاالت للموارد الَبرشيّة. وتكونت عينة الدِّ ( قائداً 002استبانة تَتضمًّ
راسة أن هنالك مستوى كبرية من املعوقات إلِدارة  إدارياً يف وزارة التعليم العايل يف اململكة. وأظهرت الدِّ

ر قدر لكة العربّية السعوديّة يعود للعوامل املتعلقة بعدم توفاملوارِد الَبرشيّة يف وزارة التعليم العايل يف املم
كاف من الالمركزيّة، وضعف مشاركة املوظفني يف اتخاذ القرار، وقلة عدد املختصني يف مجال التخطيط للموارد 
الَبرشيّة، وضعف الحوافز املالّية الجاذبة للموظفني للعمل يف الوزارة، وتدخل املحسوبيات يف عمليات 

  توظيف.ال
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راسة هدفت التعرَّف إىل بعض األساليب اإلرشافّية التي يستخدمها املرشفون 8112أجرى أبو شملة ) ( دِّ
الرتبويني يف تحسني أداء معلمني مدارس وكالة الغوث الدولّية يف غزة، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، 

راسة عىل ) معلامت اللغة العربّية والرياضيات يف محافظات ( معلمة من 001( معلامً و )015وتمَّ تطبيق الدِّ
راسة لجمع البيانات، وأظهرت النتائج تفاوتت األساليب اإلرشافّية بالفّعالّية يف تحسني  غزة، وَتَّثلت أداة الدِّ

(، يف حني حصل مجال التقويم %25أداء معلمي وكالة الغوث الدولّية بغزة، حيُث بلغ الوزن النسبي العام )
 (.%28( ، بينام مجال اإلِدارة الصفّية يف املركز الرابع بوزن نسب )%21كز الثالث بوزن نسبي )عىل املر 

راسة هدفت التعرف إىل فاعلّية إدارة املوارد البرشيّة يف الجامعات األردنّية 8101وأجرى مقابلة ) ( دِّ
راسة استبانة مكونة ) طبيقها عىل أعضاء هيئة ( فقرة تم ت11الحكومّية وسبل تطويرها، استخدمت الدِّ

التدريس واملوظفني واإلداريني يف إدارة املوارد البرشيّة يف كل من جامعة الريموك والعلوم والتكنولوجيا وأل 
راسة إىل أن درجة فاعلّية إدارة املوارد البرشّية يف الجامعات 602البيت عددهم ) ( فرداً، وأظهرت نتائج الدِّ

نظر أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة، وأن درجة فاعلّية إدارة املوارد األردنّية الحكومّية من وجهة 
البرشيّة يف الجامعات األردنّية الحكومّية من وجهة نظر املوظفني اإلداريني كانت ضمن درجة، كام بينت 

راسة أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف استجابات أعضاء هيئة التدريس عىل أداة الدِّ  اسة ر نتائج الدِّ
 .ة، الكلّية، الرتبة األكادميّيةتعزى إىل متغريات الجنس، الجامع

راس8100وأجرى مشاقبة ) ة هدفت التعرف إىل درجة ارتباط فاعلّية إدارة املوارد البرشيّة باألداء الوظيفي ( دِّ
لدى العاملني اإلداريني يف الجامعات األردنّية الحكومّية، ودرجة األداء الوظيفي لدى العاملني اإلداريني، تكون 

راسة يف الجامعات الحكومّية )جامعة الريموك، والجامعة األردنّية، وجامعة مؤتة( تكونت عينة  مجتمع الدِّ
راسة ) ( قائداً إدارياً، وأظهرت النتائج إن تقديرات أفراد العينة عىل مجاالت فاعلّية إدارة املوارد 612الدِّ

م وجود دالبرشيّة يف الجامعات األردنّية الحكومّية من وجهة نظر العاملني اإلداريني فيها جاءت متوسطة، وع
تعزى ألثر النوع االجتامعي واملؤهل العلمي وسنوات الخربة، ووجود فروق ذات  فروق ذات داللة إحصائّية

 داللة إحصائّية  تعزى ألثر املسمى الوظيفي وعدد الربامج التدريبّية.

راسة هدفت إىل مقارنة مامرسات إدارة املوارد البرشيّة يف الجامعات الحكومّية ( Iqpal, 2011أجرى إقبال ) دِّ
راسة من خالل استبيان يشتمل عىل )والخاصة يف مقاطع ( بنداً 61ة بنجاب يف الباكستان، تم جمع بيانات الدِّ

تتعلق بشكل أسايّس بالتوظيف والتدريب والتطوير والتعويض والعمل الجامعي ومشاركة املوظف وتقييم 
راسة من ) امعات حكومّية وخاصة، ( ج1( مديراً تنفيذياً ورئيس قسامً إدارياً، يف )11األداء، تكونت عينة الدِّ

وقد أظهرت النتائج وجود فروق يف ما بني مامرسات إدارة املوارد البرشيّة يف الجامعات الحكومّية والخاصة 
لصال  الجامعات الخاصة يف مجاالت التنمّية والتعويضات والعمل الجامعي ومشاركة املوظفني، واظهرت 

 ل مامرسة تقييم األداء.النتائج فروق لصال  الجامعات الحكومّية يف مجا

راسة هدفت معرَّفة دور اإلِدارة التعليمّية يف تطوير أداء املعلمني باملدارس الثانويّة 8108وأجرى حمد ) ( دِّ
الحكومّية، ومعرَّفة العوامل التي تؤثر عىل املعلمني، وعىل األدوار التي تؤديها اإلِدارة التعليمّية يف تطوير 

العالقة بني اإلِدارة التعليمّية واملعلمني والظروف التي يواجهها املعلمون يف املدارس،  أداء املعلمني، ومعرَّفة
راسة من ) ( معلام وتمَّ اختيار العينة بطريقة 021واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدِّ

راسة باستبانة لجمع البيانات وكانت أهم نتائج ال راسة، ضعف إرشاك اإلِداعشوائّية، وَتَّثلت أداة الدِّ رة دِّ
التعليمّية للمعلمني يف إنجاز مهامها، وعدم اهتامم اإلِدارة التعليمّية بنظام تدريب وتأهيل املعلمني، وعدم 
إرشاكهم يف الجوانب اإلداريّة، وضعف فّعالّية األداء الفني للمعلمني داخل املدارس الثانويّة، وأن عدم توفر 

  حاجة املعلمني تحد من تطوير أدائهم.اإلمكانات الالزمة لسد 
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( دِّراسة هدفت التعرَّف إىل دور املساءلة يف تحسني أداء املعلمني مبدارس وكالة 8106أجرى سالمة )
الغوث بغزة من وجهة نظر املديرين، وكَذلَِك التعرَّف إىل سبل تطوير دور املساءلة من وجهة نظر مديري 

راسة املنهج الوصفي، وقام الباحث بتصميم أداتني املناطق التعليمّية يف محافظات غ زة، واستخدمت الدِّ
راسة، واألداة الثانّية مقابلة شخصّية وموجهة ملديري املناطق التعليمّية  األوىل استبانة موجهة لعينة الدِّ

راسة من ) راسة إىل عدم وج815يف محافظات غزة، وتكونت عينة الدِّ ود ( مديرا ومديرة وقد توصلت الدِّ
فروق دالة إحصائّية لدور املساءلة يف تحسني أداء املعلمني يف مدارس وكالة الغوث تعزى ملتغري الجنس 
وَذلَِك يف مجايل التخطيط وإِدارة الصف، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية لدور املساءلة يف تحسني 

العلمي بينام توجد فروق ذات داللة أداء املعلمني يف مدارس وكالة الغوث بغزة تعزى ملتغري املؤهل 
 إحصائّية لدور املساءلة يف تحسني أداء املعلمني يف مدارس وكالة الغوث تعزى ملتغري سنوات الخدمة.

راسة هدفت التعرَّف إىل درجة مامرسة مديري املدارس الثانويّة مبحافظات غزة، 8101وأجرى الزعيم ) ( دِّ
راسة لإلِدارة بالَتمكني من وجهة نظر امل علمني، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل وتكونت عينة الدِّ

راسة من استبانتني االستبانة األوىل لقياس درجة مامرسة مديري 665من ) ( معلامً ومعلمة، وتكونت أداة الدِّ
توى أداء املعلمني، ساملدارس الثانويّة مبحافظات غزة لإلِدارة بالَتمكني، أما االستبانة الثانّية فقد كانت لقياس م

راسة إىل أن درجة مامرسة مديري املدارس الثانويّة مبحافظات غزة لإلِدارة بالَتمكني كانت  وقد توصلت الدِّ
مبستوى كبري، وأن درجة مامرسة مديري املدارس الثانويّة مبحافظات غزة لإلِدارة بالَتمكني كانت مبستوى 

 نويّة مبحافظتي غزة وشامل غزة لإلِدارة بالَتمكني كانت كبرية.كبري، وأن مستوى أداء معلمي املدارس الثا

( دِّراسة هدفت التعرَّف إىل دور املرشف الرتبوي يف تحسني أداء املعلمني يف مدارس 8101وأجرى امبيض )
القدس الحكومّية من وجهة نظر املعلمني واملديرين. وأثر متغريات )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات 

لمعلم عىل اتجاهاته نحو دور املرشف الرتبوي فيتحسن أداء املعلمني يف مدارس القدس الخدمة(  ل
راسة  راسة، وتكون مجتمع الدِّ راسة املنهج الوصفي التحلييل لتحقيق أهداف الدِّ الحكومّية. واتبعت الدِّ

 مدينة ّية يفمن جميع معلمي ومعلامت املدارس الحكومّية التابعة لوزارة الرتبّية والتعليم الفلسطين
( مدرسة حكومّية، إضافة إىل مديري 62( معلام ومعلمة موزعني عىل )282القدس، والبالغ عددهم )

، 8100-8101( مديرا ومديرة وَذلَِك حسب إحصاءات لعام 62ومديرات نلك املدارس، البالغ عددهم )
طة َتيل إ راسة إىل نتائج عديدة من أهمها، وجود آراء متوسِّ ىل كبريةة لدى مديري ومعلمي وتوصلت الدِّ

املدارس الثانويّة الحكومّية نحو دور املرشف الرتبوي يف تحسني أداء املعلمني يف مدارس القدس الحكومّية، 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية تعزى ملتغري جنس املعلمني حول دور املرشف الرتبوي، ووجود فروق 

ادة البكالوريوس مع دبلوم الرتبّية، وللمعلمني أصحاب الخربة من ذات داللة إحصائّية للمعلمني حاميل شه
 سنوات. 1-01

راسة هدفت التوصل إىل اسرتاتيجّية مقرتحة ألراء بدور مركز الَتطوير الرتبوي يف 8101وأجرى موىس ) ( دِّ
ات غزة مبحافظ تحسني أداء املعلمني وَذلَِك من خالل التعرَّف إىل درجة مامرس مركز الَتطوير بوكالة الغوث

يف تحسني أداء املعلمني ومن وجهة نظرهم. استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل، وقامت بتصميم 
راسة من ) راسة، أن درجة 621استبانة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدِّ ( معلم ومعلمة وأظهرت نتائج الدِّ

سني أداء املعلمني ومن وجهة نظرهم كانت مامرسة مركز الَتطوير بوكالة الغوث مبحافظات غزة يف تح
طة، وكَذلَِك أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة احصائّية تعزى ملتغري الجنس وعدد سنوات الخدمة  متوسِّ

 من وجهة نظر املعلمني، ووجود فروق تعزى ملتغري املؤهل العلمي ولصال  مؤهل البكالوريوس فأعىل.
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راسة هدف8106واجرى الغامدي ) ت إىل التعرَّف إىل درجة جودة أداء القيادة التعليمّية وتَنمّية املوارِد ( دِّ
راسة تبعا لبعض املتغريات، تّم استخدم املنهج الوصفي املسحي لتحقيق أهداف  الَبرشيّة يف أفراد عينة الدِّ

طة بنني وال راسة من جميع مديري املدارس الثانويّة واملتوسِّ راسة، وتكونت عينة الدِّ (، 012بالغ عددهم )الدِّ
راسة والتي اشتملت عىل ) ( فقرة موزعة عىل مجالني )القيادة التعليمّية وتَنمّية املوارِد 62تّم إعداد أداة الدِّ

طة والثانويّة كانت  راسة أن درجة جودة أداء القيادة التعليمّية باملدارس املتوسِّ الَبرشيّة(، وأظهرت نتائج الدِّ
ت داللة إحصائّية بالنسبة لدرجة جودة أداء القيادة التعليمّية وتَنمّية املوارِد كبرية، وأن هناك فروق ذا

طة للبنني باملدينة املنورة تعزى ملتغري املؤهل العلمي، "  الَبرشيّة باملدارس الثانويّة واملتوسِّ

راسة هدفت التعرَّف إىل8101وأجرى مشتهى )  واقع وتطبيق اسرتاتيجيات املوارِد الَبرشيّة يف وزارة الرتبّية  ( دِّ
والتعليم يف محافظات غزة، وتشخيص مواقع القوة والضعف فيها، للمساهمة يف تطوير اسرتاتيجيات املوارِد 

راسة من ) راسة املنهج الوصفي التحلييل، وتكونت عينة الدِّ تم ( موظفاً وموظفة 811الَبرشيّة، استخدمت الدِّ
اختيارهم بطريقة عشوائّية منتظمة، وأظهرت النتائج: أن الدرجة اإلجاملّية والتي َتثل و جهات نظر 

راسة هي ) ( وهي درجة مقبولة، وأنَّ الدرجة الكلّية السرتاتيجّية املوارِد %11املشاركني حول جميع أبعاد الدِّ
 النتائج الكلّية لتخطيط املوارِد الَبرشيّة ( وهي درجة ضعيفة، ووجود مستوى مقبول يف%51الَبرشيّة بلغت )

 (.%67.2بنسبة )

( دِّراسة هدفت إىل الكشف عن تحقيق امليزة dakeel & Almannie, 2015وأجرى الدخيل واملنيع )
التنافسّية يف مجال إدارة املوارِد الَبرشيّة يف مدارس منطقة الرياض يف اململكة العربّية السعوديّة، وكَذلَِك 

راس راسة دِّ ة أدوار اإلِدارة يف مديريات الرتبّية والتعليم ملعرَّفة تحقيق امليزة التنافسّية. واستخدمت الدِّ
راسة من ) ( من مديريات الرتبّية والتعليم يف منطقة الرياض، 881املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدِّ

راسة: أن هناك ثالثة من تسعة أبعاد من إِدارة املو  ارِد الَبرشيّة جاءت منخفضة وهي وكشفت نتائج الدِّ
)تحفيز املوارِد الَبرشيّة، تجنيد املوارِد الَبرشيّة، والخدمات والعالقات العامة(، فيام جاءت األبعاد األخرى 
ط عام  طة مبتوسِّ مبستوى كبري معتدلة، وبشكل عام كانت املوافقة عىل أبعاد إِدارة املوارِد الَبرشيّة متوسِّ

(2.53.) 

راسة هدفت التعرف إىل واقع عمليات تَنمّية املوارِد الَبرشيّة يف وزارة الرتبّية 8101هوري )واجري الج ( دِّ
والتعليم بسلطنة عامن، وتحديد آليات توظيف مدخل إِدارة املعرَّفة يف دوائر تَنمّية املوارِد الَبرشيّة، 

راسة راسة املنهج الوصفي التحلييل، وتكونت عينة الدِّ ( من املحافظات التعليمّية 612من ) استخدمت الدِّ
راسة استبانة للتعرَّف عىل واقع  بوزارة الرتبّية والتعليم بسلطنة عامن، وأعد الباحث لتحقيق أهداف الدِّ
ط تقديرات أفراد  تَنمّية املوارِد الَبرشيّة، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بني متوسِّ

نمّية املوارِد الَبرشيّة تعزى ملتغري النوع، وملتغري املؤهل العلمي، ووجود فروق ذات العينة ملحور عمليات تَ 
ط تقديرات أفراد العينة ملحور عمليات تَنمّية املوارِد الَبرشيّة تعزى ملتغري سنوات  داللة إحصائّية بني متوسِّ

 الَبرشيّة. األداء لَتنمّية املوارِدالخربة لصال  الفئة التي تزيد عن عرش سنوات يف عملّية التخطيط وتقويم 

راسة هدفت إىل تقييم إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف كليات الرتبّية من Ozturk ,2016وأجرى اوزتوك ) ( دِّ
راسة املنهج الوصفي  الجامعات الحكومّية يف تركيا يف إطار مبادئ إِدارة املوارِد الَبرشيّة ، استخدمت الدِّ

را ( عضوا أكادمييا من 11سة، وتمَّ جمع البيانات من خالل املقابالت الشخصّية مع )لتحقيق أهداف الدِّ
( جامعة حكومّية، وأظهرت النتائج أنه: يرى األكادمييني أن مبادئ إِدارة املوارِد 81كليات الرتبّية من )

إِدارة املوارِد  أن الَبرشيّة ال تؤخذ يف االعتبار بشكل كاف خالل التطبيقات اإلداريّة يف كليات الرتبّية،
الَبرشيّة تتشكل وفقا للخصائص الشخصّية واملواقف الدميقراطّية والتفاهامت بني اإلداريني، أن ثقافة إِدارة 

  .املوارِد الَبرشيّة مل توجد يف العديد من الكليات
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راسة النموذج التعّرَف إىل هدفت  Deepakshi, 2017)  & (Lochanوقام كل من دبكايش ولوشن بدِّ
ملامرسات إِدارة املوارِد الَبرشّية، االلتزام الوظيفي، االستقاللّية الوظيفّية واإلبداع لدى املوظفني كعوامل 

راسة من  فندق، وتمَّ تصميم استبانة  65موظف يف  111مؤثرة عىل اإلبداع لدى املوظفني. تكونت عينة الدِّ
راسة. أظهرت نتائج الدِّ  راسة أن االلتزام الوظيفي كان عامل وسيط بني إِدارة املوارِد كأداة لجمع بيانات الدِّ

 الَبرشيّة واإلبداع، بينام كان االستقالل الوظيفي عامل وسيط بني اإلبداع وااللتزام الوظيفي.

( دِّراسة هدفت التعرَّف إىل عالقة األمناط القياديّة مبستوى تطوير املوارِد الَبرشيّة 8101وأجرى الرسحي )
لقيادات اإلِدارة بوزارة الرتبّية والتعليم مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني لدى القيادات اإلِدارة لدى ا

بوزارة الرتبّية والتعليم مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني لديهم، واستخدم الباحث املنهج الوصفي 
راسة  يف استبانة مكو  راسة، وَتَّثلت أداة الدِّ راسة، 11نة من )لتحقيق أهداف الدِّ ( فقرة، وتكونت عينة الدِّ

راسة يف استبانة مكونة من ) راسة من )11وَتَّثلت أداة الدِّ ( موظفاً إدارياً 811( فقرة، وتكونت عينة الدِّ
ط  يف  راسة مبستوى متوسِّ راسة، موافقة أفراد عينة الدِّ بوزارة الرتبّية والتعليم، وقد أظهرت نتائج الدِّ

طات تقدير أفراد عينة مجاالت أداة تطو ير املوارِد الَبرشيّة، وجود فروق ذات داللة احصائّية بني متوسِّ
راسة حول مستوى تطوير املوارِد الَبرشيّة لوزارة الرتبّية والتعليم مبحافظات غزة، تعزى ملتغري املسمى  الدِّ

 الوظيفي لصال  مدير الدائرة ورئيس الشعبة.

ت التعرَّف إىل درجة فّعالّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى مديري مدارس ( دِّراسة هدف8102أجرى حسونة )
راسة: )الجنس، املؤهل  وكالة الغوث مبحافظات غزة، وعالقتها مبستوى أداء املعلمني، يف ضوء متغريات الدِّ

ىل: لقياس والعلمي، سنوات الخدمة(، تّم استخدام املنهج الوصفي التحلييل، إذ تم استخدام استبانتني، األ
درجة مستوى فّعالّية أداء إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى مديري مدارس وكالة الغوث مبحافظات غزة من 
وجهة نظر املعلمني وتكونت من ثالث مجاالت، والثانّية: لقياس مستوى أداء املعلمني من وجهة نظر 

راسة من مديري ومعلمي ومعلامت مدارس وكالة  املدراء، وتكونت من ثالث مجاالت تكون مجتمع الدِّ
راسة ) ( من املديرين وتمَّ اختيار معلم من كل مدرسة يديرها 821الغوث مبحافظات غزة، بلغت عينة الدِّ

راسة أن درجة فّعالّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة مديري  راسة، وقد اظهرت نتائج الدِّ مدير من مجتمع الدِّ
(، ال 26.%11ات غزة جاءت مبستوى كبري )عالّية( بوزن نسبي )مدارس وكالة الغوث الدولّية مبحافظ

راسة لفّعالّية إِدارة املوارِد  طات درجات تقدير أفراد عينة الدِّ توجد فروق ذات داللة إحصائّية بني متوسِّ
الَبرشيّة لدي مديري مدارس وكالة الغوث مبحافظات غزة تعزى ملتغري )املؤهل العلمي( كام ال توجد 

ت داللة مديري وكالة الغوث مبحافظات غزة تعزى ملتغري )املؤهل العلمي( كام ال توجد فروق فروق ذا
راسة لفّعالّية إِدارة املوارِد الَبرشّية لدى مديري  طات تقدير أفراد عينة الدِّ ذات داللة إحصائّية بني متوسِّ

ويّة قة ارتباطّية إيجابّية قمدارس وكالة الغوث مبحافظات غزة تعزى ملتغري )سنوات الخدمة(، توجد عال 
راسة ملستوى فّعالّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى مديري مدارس  طات درجات تقدير أفراد عينة الدِّ بني متوسِّ

 (.0.72وكالة الغوث مبحافظات غزة وبني تقديراتهم مبستوى أداء معلميهم تساوي )
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راسة الحاليّ  راسات السابقة وموقع الدِّ  ة منها: ملخص الدِّ

راسات السابقة تم استخالص اآليت:  من خالل عرض وتحليل الدِّ

. اتض  أن هناك اهتامماً متزايداً مبوضوع إِدارة املوارِد الَبرشيّة من عدة جوانب علمّية وإداريّة وتمَّ 1
 ربطها مبتغريات أخرى.

راسة مع دِّراسة واحدة متخصصة تبحث يف فاعلّية املوارِد8 ملني الَبرشيّة وعالقتها بأداء العا . اتفقت الدِّ
راسة هدفت إىل التعرَّف عىل درجة فّعالّية إِدارة املوارِد الَبرشّية لدى مديري 8102حيُث قام حسونة ) ( بدِّ

راسة: )الجنس،  مدارس وكالة الغوث مبحافظات غزة، وعالقتها مبستوى أداء املعلمني، يف ضوء متغريات الدِّ
 الخدمة(.املؤهل العلمي، سنوات 

راسة مشتهى )6 راسة الحالّية جزئياً مع دراسات كل من دِّ ( التي هدفت إىل التعّرَف 8101. اتفقت الدِّ
عىل واقع وتطبيق اسرتاتيجيات املوارِد الَبرشيّة يف وزارة الرتبّية والتعليم يف محافظات غزة، ودِّراسة 

إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف وزارة التعليم العايل ( التي هدفت للتعرَّف عىل مستوى فّعالّية 8112الغامدي )
يف اململكة العربّية السعوديّة، إىل جانب الكشف عن جوانب القوة والضعف يف وظائف إِدارة املوارِد  

( التي هدفت إىل الكشف عن فاعلّية  إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف وزارة 8111الَبرشيّة ودِّراسة الحويلة )
 لتعليم يف دولة الكويت،الرتبّية وا

راسات السابقة التي هدفت التعرَّف إىل 6 راسة الحالّية من حيُث الهدف جزئياً مع  أغلب الدِّ . اتفقت الدِّ
 فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة . 

راسات يف عدة  راسات السابقة أفاد الباحث من جوانبها الَنظريّة التي أوردتها تلك الدِّ ومن خالل الدِّ
 جوانب، يكمن للباحث االستفادة يف النقاط اآلتّية:

راسة الحالّية.1 راسات السابقة ونتائج الدِّ  . الربط بني نتائج الدِّ

راسة.2 راسات السابقة يف كيفّية عرض اإلطار النظري واملراجع املستخدمة يف الدِّ  . االستفادة من الدِّ

راسة، وَذلَِك من خالل 3 راسات التي تناولت عنارص التفاؤل والتشاؤم . تحديد مشكلة الدِّ الرجوع إىل الدِّ
 والسعادة .

راسة واألساليب اإلحصائّية املستخدمة، وتحديد 4 راسة )االستبانة(، واختيار منهج الدِّ . تحديد أداة الدِّ
 املحاور األساسّية لالستبيان.

راسات السابقة يف عدة جوانب، أهم راسة عن الدِّ  ها:وتتميز هذه الدِّ

راسة بأنَّها تناولت قياس تطبيقي لفاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البيت وعالقتها  تتميز هذه الدِّ
جامعات أردنّية وتستلزم دراسات ميدانّية  5بأداء العاملني يف جامعة آل البيت، والتي تعترب إحدى أقدم 

 متعددة األغراض. 

راسات السابقة قد تم راسة يف  معظم الدِّ تنفيذها يف بيئات أجنبّية وعربّية، يف حني تم تنفيذ هذه الدِّ
  يف محافظة املفرق.  األردن



 

25 

 

 الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

راسة وعينتها والطريقة التي تم اختيارها، وطريقة  راسة، ومجتمع الدِّ ن هذا الفصل وصفاً ملنهج الدِّ تَضمًّ
التي تم التأكد من خاللها من صدق األداة وثباتها، واإلجراءات التي اتُّبعها  إعداد وتطوير األداة، والطرق

راسة، والطرق اإلحصائّية التي تم استخدامها الستخراج النتائج.   الباحث أثناء تنفيذ الدِّ

راسة:  منهج الدِّ

راسة؛ وَذلَِك باستخدام أداة يانات من لجمع الب تّم استخدام املنهج الوصفي املسحي ملالءمته لطبيعة الدِّ
راسة.   أفراد عينة الدِّ

راسة:  مجتمع الدِّ

راسة من جميع رؤساء األقسام اإلداريّة واألكادميّية ورؤساء الشعب العاملني يف جامعة  تكونَّ مجتمع الدِّ
رايس األول068آل البيت والبالغ عددهم ) عام يف ال ( رئيس قسامً وشعبًة، الذين يعملون خالل الفصل الدِّ

 ( وفقاً للهيكل املؤّسيس لجامعة آل البيت.2018-2019) جامعيال

راسة:   عينة الدِّ

راسة بالطريقة القصديّة، وزعت عليهم االستبانة وتمَّ   راسة من جميع أفراد مجتمع الدِّ تكونت عينة الدِّ
ايات التحليل ( استبانات غري صالحة لغ5اسرتجاع جميع االستبانات، وبعد فرز االستبانات تبنّي أن هناك )

راسة قد تكونت من ) ( رئيس قسامً إدارياً وأكادميياً ورئيس شعبة 082اإلحصايئ، وبَذلَِك فإنَّ عينة الدِّ
راسة والجدول )%25.5بواقع )  ( يوض  َذِلَك.0( من مجتمع الدِّ

راسة حسب متغريات الجنس املؤهل العلمي وعدد سنوات الخربة (0الجدول )  توزع أفراد عينة الدِّ

 النسبة املئويّة العدد الفئات املتغريات

 الجنس

  %18 22 ذكر

  %62 12 أنثى

 %011 082 املجموع

املؤهل 
 العلمي

 %68 10 بكالوريوس

 %2 2 دبلوم عايل

 %61 62 ماجستري

 %60 62 دكتوراه

  %011 082 املجموع
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عدد سنوات 
الخربة يف 

 العمل اإلداري 

 %16 55 سنوات 5أقل من 

 %68 10 سنوات 01إىل أقل من 5من

 %85 60 سنوات فأكرث 01

 %011 082 الكيل املجموع

 

راسة:  أداة الدِّ

راسة واإلجابة عن تساؤالتها، والتي تتناول  قام الباحث بتطوير أداة بغرض تحقيق أهداف هذه الدِّ
آل البيت وعالقتها بأداء العاملني، موضوع فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة 

ن الجزء األول منها عىل املتغريات  راسة من ثالثة أجزاء، تَضمًّ حيُث تكونت األداة املعدة لهذه الدِّ
ن الجزء الثاين منها عىل ) ( فقرة تقيس فاعلّية إِدارة املوارِد يف جامعة آل البيت من 61الدميغرافّية، وتَضمًّ

( ومشتهى 8112العاملني فيها، وَذلَِك بالرجوع إىل دِّراسات كل من: الغامدي ) وجهة نظر رؤساء األقسام
ن الجزء الثالث منها عىل )8102( وحسونة )8101) ( فقرة تقيس أداء العاملني من وجهة نظر 81(، وتَضمًّ

( وحمد 8112( ولبابنة )8111رؤساء األقسام العاملني فيها، وَذلَِك بالرجوع إىل دراسات كل من: الحويلة )
 (.8102( وحسونة، )8101( وأمبيض )8108)

راسة:   صدق أداة الدِّ

راسة بطريقة الصدق الظاهري، وَذلَِك بعرضها عىل مجموعه من   تم التحقق من صدق أداة الدِّ
( محكامً يعملون يف مجاالت تدريس اإلِدارة الرتبويّة، وأصول 06األساتذة الجامعيني، والذين بلغ عددهم )

((، وقد طلب 8ة، واملناهج وطرق التدريس، وإِدارة األعامل وعلم النفس الرتبوي )أنظر امللحق )الرتبيّ 
من املحكمني تنقي  ومراجعة االستبانة من حيُث درجة وضوح الفقرات وجودة الصياغة اللغويّة، ودرجة 

قاً ملا يرونه زم حذفه، وفالرتابط ما بني الفقرة واملجال الذي تقيسه، وتعديل ما يلزم تعديله، وحذف ما يل
 املحكمون مناسباً.

راسة بصورتها  راسة وفقاً للمالحظات واالقرتاحات التي أبداها املحكمني عىل أداة الدِّ تم تعديل أداة الدِّ
( من املحكمني، حيُث كان عدد فقرات %21األولّية، وقد تم التعديل والحذف وفقاً ملا اتفق عليه )

راسة بصورتها النهائّية(، حيُث تم حذف 0( فقرة، )أنظر امللحق )51وليه)االستبأنَّه بصورتها األ ( أداة الدِّ
راسة لتصب  )  ( فقرة، وتمَّ التعديل عىل الصياغة بالصورة النهائّية بعد التحكيم.51عدة فقرات من أداة الدِّ

 ثبات األداة:

راسة باستخدام طريقة االتساق الداخيل داخيل  وفقاً ملعادلة اختبار االتساق التم التحقق من ثبات أداة الدِّ
راسة عن كل األسئلة  (Cronbach Alphaكرونباخ ألفا ) لقياس مدى التناسق يف إجابات أفراد عّينة الدِّ

  املوجودة يف املقياس.
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 (8الجدول )

راسةCronbach Alphaقيم معامل االتساق الداخيل كرونباخ )  ( ألفا لجميع مجاالت الدِّ

االتساق  الفقرات  املجال الرقم األداة 
 الداخيل

فاعلّية إِدارة 
 املوارِد الَبرشيّة

 1.20 2-0 التخطيط للموارد الَبرشيّة 0

 1.22 06-2 التوظيف 8

 1.21 86-01 التَّدريب 6

 1.21 61-81 املكافئات 1

 1.22 81-0 أداء العاملني  5 أداء العاملني

 

( Cronbach Alphaمعامل الثبات واالتساق الداخيل كرونباخ ألفا )( أن جميع قيم 8يبني الجدول )
راسة قد تراوحت ما بني )  (  وهي قيم مقبولة لغايات البحث العلمي.1.21-1.22ملجاالت أداة الدِّ

 : املعالجة اإلحصائّية

راسة عىل النحو اآليت:   (SPSS)تم استخدام الربنامج اإلحصايئ   لتفريغ بيانات لالجابة عن أسئلة الدِّ

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة.     -  لإلجابة عن السؤال األول والثالث: تم استخدام املتوسِّ

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة وتحليل ا تباين للإلجابة عن السؤال الثاين والرابع، تّم استخدام املتوسِّ
 واختبار شيفيه.

 لإلجابة عن السؤال الخامس، تّم استخدام معادلة ارتباط بريسون. 

طات الحسابّية إلجابات أفراد العينة لتكون مؤرشاً عىل  وللتعرَّف عىل درجة التقدير، اعتمد الباحث املتوسِّ
طات تقسيم الحسابّية، وَذلَِك ب درجة التقدير باالعتامد عىل املعيار التايل يف الحكم إىل تقدير املتوسِّ

طة، منخفضة(.  درجات التقدير إىل ثالثة مستويات )كبرية، متوسِّ

 املعيار اإلحصايئ: 

 اعتمد الباحث عىل املعادلة التالّية وهي معيار التصحي : 

 0.66=  0-5الحد األدىن للبدائل  =        –الحد األعىل للبدائل 

              6يات              عدد املستو                      

 (.8.66 – 0املدى األول:    )

 (.6.12 -8.61املدى الثاين:  )  

  (.5 – 6.12املدى الثالث:    )
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 فتصب  بعد َذِلَك التقديرات كالتايل:

 مؤرشاً منخفضاً. 8.66 – 0من 

طاً. 6.12 – 8.61من   مؤرشاً متوسِّ

 مؤرشاً كبرياً.  5 – 6.12من 

راسة:متغريات ا  لدِّ

راسة عىل املتغريات اآلتّية:  اشتملت الدِّ

 أوال : املتغريات الدميغرافّية )الوسيطة( وهي:

 الجنس؛ وله فئتان:  ذكر، أنثى.

 املؤهل العلمي؛ وله أربعة مستويات: بكالوريوس، دبلوم عايل، ماجستري، دكتوراه.

 01إىل أقل من 5سنوات( )من 5أقل من عدد سنوات الخربة يف العمل اإلداري؛ ولها ثالثة مستويات: )
 سنوات فأكرث(  01سنوات( )

 ثانياً: املتغري املستقل: فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت. 

 ثالثا: املتغري التابع: أداء العاملني يف جامعة آل البيت.

راسة:  اجراءات الدِّ

راسات السابقه وتمَّ  راسة بعد اطالع الباحث عىل األدَّب النظري املتعلق باملوضوع والدِّ تم تطوير أداة الدِّ
 ( أستاذاً أكادميياً.. 06عرضها عىل )

 تم استصدار كتاب تسهيل مهمة من رئاسة جامعة آل البيت لتسهيل مهمة الباحث.

 مع رؤسائها لتسهيل املهمة يف أداء االستبانة.قام الباحث بزيارة األقسام املعنّية، واالجتامع 

 تم توزيع االستبانة عىل رؤساء األقسام والشعب وتمَّ تحديد موعد الستالمها.

راسة بجمع البيانات من العينة.  قام الباحث الدِّ

( استبانة عىل أفراد عينة الدراسه واسرتجعت جميعها وتبني 068تم جمع االستبانات حيُث تم توزيع )
راسة )5وجود )  ( مبحوثاً.082( استبانات غري صالحة لغايات التحليل اإلحصايئ لتصب  عينة الدِّ

 (.SPSSتم تفريغ وتحليل واستخراج النتائج باستخدام برنامج ) 
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راسة:  الفصل الرابع  نتائج الدِّ

راسة وفقاً لتسلسل أسئلتها، وَذلَِك عىل النحو  اآليت: تناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدِّ

 النتائج املتعلقة بالسؤال األول: 

 ما مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت من وجهة نظرهم؟

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة ملستوى فاعلّية   لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسِّ
( يوض  6دى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت من وجهة نظرهم، والجدول )إِدارة املوارِد الَبرشيّة ل

 َذلَِك.

 (6الجدول )

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة الرتبة واملستوى لفاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء  املتوسِّ
 األقسام يف جامعة آل البيت من وجهة نظرهم مرتبة تنازلياً 

ط  املجال الرقم الرتبة املتوسِّ
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 املستوى

ط 0.71 6.11 التَّدريب 6 0  متوسِّ

ط 0.67 6.62 التخطيط للموارد الَبرشيّة 0 8  متوسِّ

ط 0.75 6.61 التوظيف 8 6  متوسِّ

ط 1.16 6.86 املكافئات 1 1  متوسِّ

ط 6.66 فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة ككل   متوسِّ

 

ط، 6يبني الجدول ) ( أن مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البيت جاءت مبستوى متوسِّ
ط حسايب ) طات أن و ( 1.10( وبانحراف معياري بلغ )6.66مبتوسِّ طات الحسابّية وقد تراوحت املتوسِّ املتوسِّ

ط حسايببأعىل يف املرتبة األوىل ريب التَّد حيُث جاء( ، 6.11)– ((3.23الحسابّية للمجاالت ما بني   متوسِّ
 يف املرتبة األخرية مجال املكافئات( ومستوى كبرية، بينام جاء 0.71وانحراف معياري بلغ ) (3.44)بلغ 

ط حسايب بلغ ) ط.1.16( انحراف معياري بلغ )3.23ومبتوسِّ  ( ومبستوى متوسِّ

راسة عىل فقرات  طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة لتقديرات أفراد عينة الدِّ ل كوقد تم حساب املتوسِّ
  ، حيُث كانت عىل النحو اآليت:مجال عىل حدة
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 : التَّدريبأوالً: النتائج املتعلقة مبجال 

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة والرتبة واملستوى   ل لفقرات مجاتم حساب املتوسِّ
 .( يبني َذلِكَ 1، والجدول )التَّدريب

 (1الجدول )

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة للفقرات املتعلقة مبجال التَّدريب مرتبة تنازلياً   املتوسِّ

  

رقم  الرتبة
الفقر

 ة

ط  الفقرات املتوسِّ
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 املستوى

يتم تنفيذ الربامج التَّدريبّية وفقاً ملا تم التخطيط له  8 0
 مسبقاً 

 كبري  0.86 4.03

تلتزم الجامعة بوضع خطط  لتدريب العاملني بشكل  6 8
 مستمر

 كبري  0.71 3.97

يتم مس  االحتياجات التَّدريبّية وفقاً لنتائج تحليل  7 6
 مستوى أداء العاملني 

 كبري 0.80 3.90

توفر الجامعة فرص تدريبّية للعاملني لَتمكينهم من  2 1
 تحسني مهاراتهم 

 كبري 0.78 3.77

توفد الجامعة العاملني يف دورات تدريبّية خارجّية  4 5
 لالطالع عىل تجارب ناجحة لإلفادة منها يف العمل 

6.11 
0.85 

ط   متوسِّ

تتي  الجامعة للعاملني فرصاً ملناقشة االحتياجات  5 1
 التَّدريبّية مع اإلِدارة 

6.50 
1.00 

ط  متوسِّ

يتم تقييم التَّدريب من خالل الجهات املرشفة عىل  9 2
 التَّدريب

2.99 
0.97 

ط   متوسِّ

تفس  الجامعة املجال للعاملني ذوي الخربة بنقل  3 2
 خرباتهم إىل زمالئهم واإلفادة منها 

2.92 
0.83 

ط   متوسِّ

يتم مقارنة نتائج الربامج التَّدريبّية مع تطبيقها عىل  10 2
 الواقع العميل

2.90 
0.67 

ط  متوسِّ

تقوم الجامعة بتحديد االحتياجات التدريبّية للعاملني  1 01
 فيها بشكل دقيق

2.77 
0.84 

ط  متوسِّ

ط 0.71 6.11 مجال التَّدريب ككل  متوسِّ
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ط 1)يبني الجدول  طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة لفقرات مجال التَّدريب، حيُث بلغ املتوسِّ ( املتوسِّ
طات الحسابّية 1.20( وانحراف معياري)6.11الحسايب للمجال ) ط، وأنَّ املتوسِّ (، ضمن مستوى متوسِّ

(، حيُث جاء يف 1.16( و)8.22إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال "التَّدريب" قد تراوحت ما بني )
( التي تنص: "يتم تنفيذ الربامج التَّدريبّية وفقاً ملا تم التخطيط له مسبقاً" 2الرتبة األوىل الفقرة رقم )

ط حسايب بلغ ) ( ضمن مستوى كبري، تالها يف املرتبة الثانّية 1.21( وبانحراف معياري بلغ )1.16مبتوسِّ
ط حسايب ( التي تنص: "تلتزم الجامعة 1الفقرة رقم ) بوضع خطط  لتدريب العاملني بشكل مستمر" مبتوسِّ

( ضمّن مستوى كبرية، بينام جاء يف الرتبة األخرية الفقرة رقم 1.20( وبانحراف معياري بلغ )6.22بلغ )
ط حسايب بلغ )01) ( 8.22( التي تنص: "يتم تنفيذ الربامج التَّدريبّية وفقاً ملا تم التخطيط له مسبقاً" مبتوسِّ
ط.1.21نحراف معياري بلغ )وبا  ( ضمّن مستوى متوسِّ

 :التخطيط للموارد الَبرشيّةثانياً: النتائج املتعلقة مبجال 

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة الرتبة واملستوى لفقرات  يط للموارد مجال التخطتم حساب املتوسِّ
 .( يبني َذِلكَ 5، والجدول )الَبرشيّة

 (5الجدول )

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة للفقرات املتعلقة مبجال التخطيط للموارد الَبرشيّة مرتبة  املتوسِّ
 تنازلياً 

رقم  الرتبة
 الفقرة 

ط  الفقرات املتوسِّ
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 املستوى

يتوافر قاعدة بيانات عن املوارِد الَبرشيّة  0 1
 الحالّية 

 كبري 0.79 3.68

تستخدم اسرتاتيجيات املوارِد الَبرشيّة يف ضوء  5 2
 مُقدرات ومهارات العاملني  

ط  1.00 3.66  متوسِّ

تُحدد االحتياجات من املوارِد الَبرشيّة من  8 3
 حيُث الكم والنوع 

ط   0.97 3.55  متوسِّ

ط 0.81 3.48 تُحرص املوارِد الَبرشيّة املُتاحُة داخل الجامعة  6 4  متوسِّ

ط 0.87 3.39 توضع خطط تنظيمّية للحفاظ عىل سري العمل 7 5  متوسِّ

يتم األخذ بوجهات نظر العاملني ذوي الخربة  6 1
 قبل البدء بوضع الخطط

ط  0.97 6.06  متوسِّ

تستخدم إِدارة املوارِد الَبرشيّة أسلوب اإلحالل  4 2
 الوظيفي الداخيل 

ط  1.01 8.12  متوسِّ

طة  0.67 6.62 الَبرشيّة ككلمجال التخطيط للموارد   متوسِّ
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طات الحسابّية واالنحرافات املعيارّية لفقرات مجال التخطيط للموارد الَبرشيّة، 5يبني الجدول ) ( املتوسِّ
ط الحسايب للمجال ) ط، وأنَّ 1.12( وانحراف معياري)6.62حيُث بلغ املتوسِّ (، ضمن مستوى متوسِّ

طات الحسابّية إلجابات  أفراد العينة عن فقرات مجال "التخطيط للموارد الَبرشيّة" قد تراوحت ما املتوسِّ
( التي تنص: "يتوافر قاعدة بيانات عن 0(، حيُث جاء يف الرتبة األوىل الفقرة رقم )6.12( و )8.12بني )

ط حسايب بلغ ) كبري، ( ضمن مستوى 1.22( وبانحراف معياري بلغ )6.12املوارِد الَبرشيّة الحالّية" مبتوسِّ
( التي تنص: "تستخدم اسرتاتيجيات املوارِد الَبرشيّة يف ضوء مُقدرات 5تالها يف املرتبة الثانّية الفقرة )

ط حسايب بلغ ) ط، 0.11( وبانحراف معياري بلغ )6.11ومهارات العاملني" مبتوسِّ ( ضمّن مستوى متوسِّ
خدم إِدارة املوارِد الَبرشيّة أسلوب اإلحالل ( التي تنص: "تست01بينام جاء يف الرتبة األخرية الفقرة رقم )
ط حسايب بلغ ) ط.0.10( وبانحراف معياري بلغ )8.12الوظيفي الداخيل" مبتوسِّ  ( ضمّن مستوى متوسِّ

 :ثالثاً: النتائج املتعلقة مبجال التوظيف 

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة والرتبة واملستوى لفقرات مجال   تم حساب املتوسِّ
 .( يبني َذلِكَ 1، والجدول )التوظيف

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة للفقرات املتعلقة مبجال التوظيف مرتبة تنازلياً  (1الجدول ) املتوسِّ
طات الحسابّية  حسب املتوسِّ

ط  الفقرات الرقم الرتبة املتوسِّ
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 املستوى

تدرك الجامعة إمكانات كل فرد فيها مام يساعد  4 0
 عىل تحديد األعامل التي تسند إليهم 

 كبري 0.85 3.84

 كبري  0.94 3.73 تراعي الجامعة اختيار العاملني من الجنسني   6 8

ط 0.86 3.51 تتم التعيينات يف الجامعة عىل أساس الكفاءة  2 6  متوسِّ

1 3 

 

تهتم الجامعة بتقييم املتقدمني للعمل فيها قبل 
 تعيينهم

ط 1.26 3.27  متوسِّ

ط  0.75 8.11 تتسم عمليات التعيني يف الجامعة بالشفافّية 0 5  متوسِّ

ط 0.75 6.61 مجال  التوظيف ككل   متوسِّ

ط 1)يبني الجدول  طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة لفقرات مجال التوظيف، حيُث بلغ املتوسِّ ( املتوسِّ
طات الحسابّية 1.25( وانحراف معياري)6.61الحسايب للمجال ) ط، وأنَّ املتوسِّ (، ضمن مستوى متوسِّ

( ، حيُث جاء يف 6.21( و )8.11إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال "التوظيف" قد تراوحت ما بني )
( التي تنص: "تدرك الجامعة إمكانات كل فرد فيها مام يساعد عىل تحديد 1الرتبة األوىل الفقرة رقم )

ط حسايب بلغ ) ( ضمن مستوى كبري، 1.25( وبانحراف معياري بلغ )6.21األعامل التي تسند إليهم" مبتوسِّ
ط ( التي تنص: "ت1تالها يف املرتبة الثانّية الفقرة رقم ) راعي الجامعة اختيار العاملني من الجنسني" مبتوسِّ

ط، بينام جاء يف الرتبة األخرية 1.21( وبانحراف معياري بلغ )6.26حسايب بلغ ) ( ضمّن مستوى متوسِّ
ط حسايب بلغ )0الفقرة رقم ) ( 8.11( التي تنص: "تتسم عمليات التعيني يف الجامعة بالشفافّية" مبتوسِّ

ط.1.25) وبانحراف معياري بلغ   ( ضمّن مستوى متوسِّ
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 :رابعاً: النتائج املتعلقة مبجال املكافئات 

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة والرتبة واملستوى لفقرات مجال   تم حساب املتوسِّ
 .( يبني َذلِكَ 2، والجدول )املكافئات

 (2الجدول )

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة للفقرات  ب املتعلقة مبجال املكافئات مرتبة تنازلياً حساملتوسِّ
طات الحسابّية  املتوسِّ

ط  الفقرات الرقم الرتبة املتوسِّ
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

تبدي الجامعة اهتامماً يف صحة وسالمة  5 0
 العاملني 

 كبري 0.88 3.69

تقدم الجامعة للعاملني فيها حوافز مالّية  3 8
 حسب أدائهم 

ط  0.82 3.36  متوسِّ

تركز الجامعة عىل حاميّة املنافع األساسّية  4 6
 للعاملني فيها 

ط  0.82 3.33  متوسِّ

تتناسب املكافئات التي تقدمها الجامعة مع  6 1
 توقعات العاملني 

ط  0.85 3.21  متوسِّ

يتم االعتامد عىل نظام تقييم األداء يف من   7 5
 املكافئات للعاملني 

ط 1.21 6.01  متوسِّ

تقدم الجامعة للعاملني فيها أجوراً عادلة وفقاً  1 1
 ملستوى أدائهم 

ط  0.11 8.22  متوسِّ

ط  0.12 8.22 توفر الجامعة للعاملني فيها فرص للرتقّية   2 2  متوسِّ

ط  1.16 6.86 مجال املكافئات ككل   متوسِّ

  

طات الحسابّية 1يبني الجدول )  واالنحرافات املعياريّة لفقرات مجال املكافئات، حيُث بلغ ( املتوسِّ
ط الحسايب للمجال ) طات 1.16( وانحراف معياري)6.86املتوسِّ ط، وأنَّ املتوسِّ (، ضمن مستوى متوسِّ

(، حيُث 6.12( و )8.22الحسابّية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال "املكافئات" قد تراوحت ما بني)
ط 5ألوىل الفقرة رقم )جاء يف الرتبة ا ( التي تنص: "تبدي الجامعة اهتامماً يف صحة وسالمة العاملني" مبتوسِّ
( ضمن مستوى كبري، تالها يف املرتبة الثانّية الفقرة رقم 1.22( وبانحراف معياري بلغ )6.12حسايب بلغ )

( 6.61ط حسايب بلغ )( التي تنص: "تقدم الجامعة للعاملني فيها حوافز مالّية حسب أدائهم" مبتوسِّ 6)
ط، بينام جاء يف الرتبة األخرية الفقرة رقم )1.28وبانحراف معياري بلغ ) ( التي 8( ضمّن مستوى متوسِّ

ط حسايب بلغ ) ( وبانحراف معياري بلغ 8.22تنص: "توفر الجامعة للعاملني فيها فرص للرتقّية" مبتوسِّ
ط.1.16)   ( ضمّن مستوى متوسِّ
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 بالسؤال الثاين: النتائج املتعلقة 

راسة  (α=0.05)هل هناك فروق ذات داللة احصائّية عند مستوى الداللة  يف متوسط استجابات عّينة الدِّ
عن مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت من وجهة نظرهم 

 باختالف الجنس واملؤهل العلمي والخربة.

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة لإلجابة عن هذا  جابات الست السؤال، تم استخراج املتوسِّ
راسة، عن  مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة، لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت، أفراد عينة الدِّ

   ( يوض  َذِلَك.2، والجدول )من وجهة نظرهم باختالف الجنس واملؤهل العلمي والخربة

راسة عن مستوى  (2الجدول ) طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة الستجابات أفراد عينة الدِّ املتوسِّ
فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت من حسب متغريات الجنس 

 واملؤهل العلمي والخربة

مجال   الفئات  املتغريات 
 املكافئات 

مجال 
 التوظيف 

التخطيط 
للموارد 
 الَبرشيّة 

مجال 
 التَّدريب 

فاعلّية إِدارة 
املوارِد 

 الَبرشيّة ككل

 3.50 3.46 3.50 3.71 3.23 س ذكر الجنس

 0.67 0.58 0.76 0.66 0.88 ع

 3.44 3.72 3.52 3.59 2.83 س أنثى

 0.44 0.70 0.74 0.67 0.52 ع

املؤهل 
 العلمي

 3.54 3.75 3.67 3.74 2.90 س بكالوريوس

 0.45 0.62 0.83 0.58 0.67 ع

 3.45 3.78 3.56 3.55 2.81 س ماجستري

 0.46 0.73 0.75 0.69 0.61 ع

 3.41 3.94 3.50 3.69 2.43 س دكتوراه

 0.38 0.77 0.68 0.62 0.63 ع

 5اقل من   الخربة
 سنوات

 3.61 3.75 3.42 4.04 3.25 س

 0.56 0.69 0.65 0.66 0.87 ع

أقل  -5من 
 01من 

 سنوات

 3.37 3.66 3.45 3.50 2.86 س

 0.42 0.71 0.73 0.69 0.49 ع

سنوات  01
 فأكرث

 3.58 3.98 3.77 3.66 2.91 س

 0.46 0.68 0.77 0.62 0.76 ع

ط الحسايب   ع=االنحراف املعياري س= املتوسِّ
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طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة 2يبني الجدول)  ات أفراد الستجاب( تبايناً ظاهرياً يف املتوسِّ
راسة عن  مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت من وجهة عينة الدِّ

 .نظرهم حسب متغريات الجنس واملؤهل العلمي والخربة

طات الحسابّية تم استخدام تحليل التباين الثاليث ولبيان داللة الفروق اإل   حصائّية بني املتوسِّ
 ( يبني َذِلَك.2املتعدد والجدول )

تحليل التباين الثاليث املتعدد ألثر الجنس، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخربة يف العمل  (2الجدول )
 ء األقسام يف جامعة آل البيتمستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤسا اإلداري عىل

مجموع  املجاالت مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 الحريّة

ط  متوسِّ
 املربعات

الداللة  قيمة ف
اإلحصايئّ 

 ة

 الجنس

0.93هوتلنج=

1 

 0.492ح=

 0.37 1.005 0.392 0 0.785 مجال املكافئات

 0.35 1.071 0.476 0 0.953 مجال التوظيف

مجال  التخطيط للموارد 
 الَبرشيّة

0.921 0 0.461 0.857 0.43 

 0.42 0.87 0.405 0 0.81 مجال التَّدريب

 0.65 0.433 0.087 0 0.173 إِدارة املوارِد الَبرشيّة ككل

 املؤهل العلمي

0.95ويلكس=

2 

 0.715ح=

 0.43 0.861 0.336 2 0.672 مجال املكافئات

 0.70 0.363 0.162 2 0.323 مجال التوظيف

التخطيط للموارد مجال  
 الَبرشيّة

0.151 2 0.075 0.14 0.87 

 0.46 0.778 0.362 2 0.725 مجال التَّدريب

 0.99 0.009 0.002 2 0.003 إِدارة املوارِد الَبرشيّة ككل

 الخربة

0.90ويلكس=

3 

 0.191ح=

 0.40 0.924 0.361 2 0.721 مجال املكافئات

 0.099 2.365 1.052 2 2.105 مجال التوظيف

مجال  التخطيط للموارد 
 الَبرشيّة

1.953 2 0.977 1.816 0.168 

 0.24 1.436 0.668 2 1.336 مجال التَّدريب

 0.05 2.985 0.597 2 1.194 إِدارة املوارِد الَبرشيّة ككل
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   0.39 127 43.344 مجال املكافئات الخطأ

   0.445 082 49.392 مجال التوظيف

للموارد  مجال  التخطيط
 الَبرشيّة

59.687 082 0.538   

   0.465 082 51.665 مجال التَّدريب

   0.2 082 22.199 إِدارة املوارِد الَبرشيّة ككل

    132 46.562 مجال املكافئات الكيل

    132 52.974 مجال التوظيف

مجال التخطيط للموارد 
 الَبرشيّة

67.523 132    

    132 59.581 مجال التَّدريب

    132 24.017 إِدارة املوارِد الَبرشيّة ككل

 

 ( اآليت:2)يتبني من الجدول 

 املجاالت.تعزى ألثر الجنس يف جميع (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة عدم 

تعزى ألثر املؤهل العلمي يف جميع  (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة عدم 
 املجاالت.

تعزى ألثر عدد سنوات الخربة يف ( α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة عدم 
  املجاالت.العمل اإلداري يف جميع 
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 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: 

 األقسام؟ ما مستوى أداء العاملني يف جامعة آل البيت من وجهة نظر رؤساء

طات الحسابّية واالنحرافات  وى أداء ستوى مستاملعياريّة مللإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسِّ
 ( يوض  َذلَِك.01والجدول )العاملني يف جامعة آل البيت من وجهة نظر رؤساء األقسام 

 (01الجدول )

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة ل راسة عن أداء  العاملني يف جامعة املتوسِّ تقديرات أفراد عينة الدِّ
 مرتبة تنازلياً آل البيت 

رقم  الرتبة
 الفقرة 

ط  الفقرات املتوسِّ
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 املستوى

يتم إدخال التكنولوجيا لزيادة حجم العمل  06 0
 املنجز

 كبري 0.66 3.98

يتناسب حجم العمل املوكل للعاملني مع  08 8
 مُقدراتهم 

 كبري 0.76 3.71

ط 0.81 3.64 يتم التخطيط  للعمل قبل البدء بأدائه  00 6  متوسِّ

تقوم الجامعة مبراجعة تقارير األداء وتصحي   01 1
 االنحرافات السلبّية فيها

ط 0.82 3.58  متوسِّ

ط 0.87 3.57 تنجز مهام العمل حسب أولوياتها  6 5  متوسِّ

ط 0.91 3.55 يتم متابعة جودة مخرجات األداء 5 1  متوسِّ

تتسم إجراءات العمل باملرونة والبعد عن  2 2
 الروتني

ط 0.87 3.53  متوسِّ

تهتم الجامعة بالرقابة عىل سلوك العاملني يف  01 2
 تقييم أدائهم

ط 0.75 3.48  متوسِّ

يتم تقييم أداء العاملني عىل أساس معايري  02 2
 محددة 

ط 0.74 3.42  متوسِّ

يسم  للعاملني بالتواصل مع القامئني عىل  81 01
 عملّية التقييم  

ط 0.76 3.34  متوسِّ

يتوفر لدى الجامعة معلومات كافّية بشأن  02 00
 نظام تقييم األداء 

ط 1.00 3.31  متوسِّ
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يف الجامعة عىل مدى يعتمد تقييم األداء  05 08
 تحقيق األَهداف

ط 0.88 3.21  متوسِّ

ط 0.91 3.16 يستند تقييم األداء إىل نتائج قابلة للقياس  02 06  متوسِّ

لدى العاملني مقدرة عىل تصحي  األخطاء  01 01
 الناتجة عن أداء العمل

ط 0.93 3.03  متوسِّ

ط 1.00 2.97 يتميز األداء بالحد األدىن من األخطاء 2 05  متوسِّ

ط 0.94 2.92 عدد الشكاوي حول جودة أداء العاملني قليلة 1 01  متوسِّ

يتم التقيد بأنظمة العمل إلنجاز املهام عىل  2 02
 أكمل وجه 

ط 0.93 2.91  متوسِّ

ط 0.92 2.90 تنجز املهام وفقاً لإلجراءات املوضوعة  1 02  متوسِّ

ع متحدد األوقات املناسبة للعمل مبا ينسجم  8 02
 رسعة إنجاز األعامل

ط 0.99 2.88  متوسِّ

تنجز الواجبات املطلوبة من العاملني يف  0 81
 مواعيدها املحددة

ط 0.98 2.75  متوسِّ

ط 0.63 3.14 أداء العاملني ككل   متوسِّ

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة لفقرات مجال أداء العاملني، 01يبني الجدول )   ( املتوسِّ
ط الحسايب للمجال )حيُث  ط، وأنَّ 1.16( وانحراف معياري)6.01بلغ املتوسِّ (، ضمن مستوى متوسِّ

طات الحسابّية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال "أداء العاملني" قد تراوحت ما بني) ( و 8.25املتوسِّ
نولوجيا لزيادة حجم ( التي تنص: "يتم إدخال التك06(، حيُث جاء يف الرتبة األوىل الفقرة رقم )6.22)

ط حسايب بلغ ) ( ضمن مستوى كبري، تالها يف 1.11( وبانحراف معياري بلغ )6.22العمل املنجز" مبتوسِّ
ط 08املرتبة الثانّية الفقرة رقم ) ( التي تنص: "يتناسب حجم العمل املوكل للعاملني مع مُقدراتهم" مبتوسِّ

ط، بينام جاء يف الرتبة األخرية ( ض1.21( وبانحراف معياري بلغ )6.20حسايب بلغ ) مّن مستوى متوسِّ
ط حسايب 0الفقرة رقم ) ( التي تنص: "تنجز الواجبات املطلوبة من العاملني يف مواعيدها املحددة" مبتوسِّ

ط.1.22( وبانحراف معياري بلغ )8.25بلغ )  ( ضمّن مستوى متوسِّ

 السؤال الرابع: النتائج املتعلقة 

يف متوسط استجابات أفراد عّينة ( α=0.05)ة احصائّية عند مستوى الداللة هل هناك فروق ذات دالل
راسة عن مستوى تقدير رؤساء األقسام ألداء العاملني يف جامعة آل البيت باختالف الجنس واملؤهل  الدِّ

 العلمي والخربة؟

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة لإلجابة عن هذا السؤال  وى تقدير ملست تم استخراج املتوسِّ
 .رؤساء األقسام ألداء العاملني يف جامعة آل البيت باختالف الجنس واملؤهل العلمي والخربة
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 (00الجدول )

طات الحسابّية واالنحرافات تقدير رؤساء األقسام ألداء العاملني يف جامعة آل البيت باختالف  املتوسِّ
 الجنس واملؤهل العلمي والخربة

ط   املتوسِّ
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 0.337 3.23 ذكر الجنس

 0.501 3.14 أنثى

 0.472 3.19 بكالوريوس املؤهل العلمي

 0.450 3.13 ماجستري

 0.645 3.28 دكتوراه

سنوات الخربة يف العمل 
 اإلداري

 0.598 3.97 سنوات 5اقل من  

 01أقل من -5من 
 سنوات

3.07 0.448 

 0.444 3.30 سنوات فأكرث 01

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة ملستوى تقدير 00) يبني الجدول  ( تبايناً ظاهرياً يف املتوسِّ
بيان داللة ولرؤساء األقسام ألداء العاملني يف جامعة آل البيت باختالف الجنس واملؤهل العلمي والخربة، 

طات الحسابّية تم استخدام تحليل ا  (.08لتباين الثاليث الجدول )الفروق اإلحصائّية بني املتوسِّ

 (08جدول رقم )

تحليل التباين الثاليث ألثر الجنس واملؤهل العلمي وعدد سنوات الخربة مستوى تقدير رؤساء األقسام 
 ألداء العاملني يف جامعة آل البيت

مجموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 الحريّة

ط  متوسِّ
 املربعات

 الداللة قيمة ف
 اإلحصائّية

 0.13 2.033 0.412 0 0.824 الجنس

 0.37 0.976 0.2 2 0.4 املؤهل العلمي

 0.00 6.392 1.297 2 2.594 سنوات الخربة

   0.203 127 22.523 الخطأ

    132 25.707 الكيل
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 ( اآليت:08)  يتبني من الجدول

وبداللة  2.033الجنس، حيُث بلغت قيمة ف تعزى ألثر  (α=0.05)جود فروق ذات داللة إحصائّية و  عدم-
 .0.138احصائّية بلغت 

 0.976املؤهل العلمي، حيُث بلغت قيمة ف تعزى ألثر  (α=0.05)جود فروق ذات داللة إحصائّية و  عدم-
 .0.374وبداللة احصائّية بلغت 

ي، حيُث بلغت سنوات الخربة يف العمل اإلدار تعزى ألثر ( α=0.05)جود فروق ذات داللة إحصائّية و -
طات 0.002وبداللة احصائّية بلغت  6.392قيمة ف  ، ولبيان الفروق الزوجّية الدالة إحصائيا بني املتوسِّ

 (.05الحسابّية تم استخدام املقارنات البعديّة بطريقة شيفيه كام هو مبني يف الجدول )

 (06الجدول )

 سنوات الخربة يف العمل اإلداري( ألثر عدد Scheffe - Testاملقارنات البعديّة بطريقة )

ط    املتوسِّ
 الحسايب

 5اقل من  
 سنوات

5-01 
 سنوات

سنة  00
 فأكرث

    3.97 سنوات 5اقل من   أداء العاملني 

   0.10 4.07 سنوات 01أقل من-5

  *0.23 0.33 4.30 سنوات فأكرث 01

 .(α=0.05)دالة عند مستوى الداللة   *

عدد سنوات الخربة من  بني( α=0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائّية 06يتبني من الجدول ) 
 .سنوات فأكرث يف أداء العاملني 01من وجاءت الفروق لصال   سنوات فأكرث 01و  أقل من سنوات 5-01

 السؤال الخامس: النتائج املتعلقة 

بني فاعلّية إِدارة املوارِد ( α=0.05) هل هناك عالقة ارتباطّية ذات داللة احصائّية عند مستوى الداللة 
 الَبرشيّة ومستوى أداء العاملني يف جامعة آل البيت ؟

بني فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة تم استخراج معامل ارتباط بريسون  لإلجابة عن هذا السؤال 
 ( يوض  َذلَِك.01، والجدول )عاملني يف جامعة ال البيتومستوى أداء ال
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 (01الجدول )

 بني فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة ومستوى أداء العاملنيللعالقة معامل ارتباط بريسون 

 أداء العاملني  مجاالت إِدارة املوارِد الَبرشيّة

 0.286- معامل االرتباط ر مجال املكافئات

 0.914 اإلحصائّيةالداللة 

 127 العدد

 *0.393 معامل االرتباط ر مجال التوظيف

 0.049 الداللة اإلحصائّية

 127 العدد

مجال  التخطيط للموارد 
 الَبرشيّة

 *0.298 معامل االرتباط ر

 0.015 الداللة اإلحصائّية

 127 العدد

 (**)0.371 معامل االرتباط ر مجال التَّدريب

 0.000 اإلحصائّيةالداللة 

 127 العدد

فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة 
 ككل

 (**)0.338 معامل االرتباط ر

 0.001 الداللة اإلحصائّية

 127 العدد

 (.1.15دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 (.1.10دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

بني فاعلّية إِدارة املوارِد وجود عالقة ارتباطّية موجبة دالة إحصائياً  (05) يتبني من الجدول 
الَبرشيّة وأداء العاملني ككل يف جامعة آل البيت، أما بالنسبة للمجاالت فقد تبنّي بأنه يوجد ارتباط بني 

(، %62.6( وهذا ما يفرس بأن نسبة االرتباط )1.626مجال التوظيف وإدارة املوارد البرشيّة مقداره )
ما يفرس بأن  (1.822كذلك وجود ارتباط بني مجال التخطيط للموارد البرشيّة وأداء العاملني مقداره )

(  بني مجال التدريب ومستوى أداء 1.620(، كذلك وجود ارتباط مقداره )%82.2نسبة االرتباط هي )
فئات ومستوى أداء العاملني (، كام يبني الجدول عدم جود ارتباط بني مجال املكا%62.0العاملني بنسبة )

  ( وهي نتيجة غري دالة. 1.821-حيث جاءت نتيجة االرتباط )
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 مناقشة النتائج والتوصيات:  الفصل الخامس

راسة وفقاً لتسلسل أسئلتها ومجاالتها والتوصيات  تناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدِّ
 التي خرجت بها.

 قة بالسؤال األول: مناقشة النتائج املتعل

 ما مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت من وجهة نظرهم؟

راسة أن الدرجة الكلّية لفاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشّية يف جامعة آل  أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال األول للدِّ
ط،  ط، تاله يف البيت قد جاءت مبستوى متوسِّ حيُث جاء يف املرتبة األوىل مجال التَّدريب ضمن مستوى متوسِّ

ط، تاله يف املرتبة الثالثة مجال التوظيف  املرتبة الثانّية مجال التخطيط للموارد الَبرشيّة ضمن مستوى متوسِّ
ط، وقد تف ط، وجاء يف املرتبة األخرية مجال املكافئات ضمن مستوى متوسِّ  هذه رسضمن مستوى متوسِّ

طة إىل أن إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البيت هي إِدارة  النتيجة كونها جاءت مبستوى كبري كلّية متوسِّ
رفع  بكفاءة، مام يُسهم يف متخصصة تعمل عىل توفري اآلليات الالزمة إلِدارة املوارِد الَبرشيّة يف الجامعة

 .مستوى إنتاجّية العاملني يف الجامعة

راسة الحويلة )وقد ا ( التي اظهرت نتائجها  أن درجة الفاعلّية الكلّية 8111تفقت هذه النتيجة مع نتيجة دِّ
راسة اوزتوك ) طة، كَذلَِك اتفقت مع نتيجة دِّ التي أظهرت  (Ozturk,2016إلِدارة املوارِد الَبرشيّة كانت متوسِّ

ستوى يات الرتبّية من الجامعات الحكومّية يف تركيا جاء مبنتائجها أنَّ مستوى تقييم إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف كل
راسة  الغامدي ) ( والتي أظهرت نتائجها أن مستوى فاعلّية 8112كبري، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دِّ

 إِدارة املوارِد الَبرشيّة كان منخفضاً مقابل ارتفاع املعوقات التي تعيق عمل إِدارة املوارِد الَبرشّية.

 فيام يتعلق مبناقشة النتائج املتعلقة مبجاالت إِدارة املوارِد الَبرشيّة فقد تم مناقشتها عىل النحو اآليت: أما 

 :أوالً: مناقشة النتائج املتعلقة مبجال التَّدريب 

ذه ه أظهرت النتائج أن مجال التَّدريب قد جاء يف املرتبة األوىل بني مجاالت إِدارة املوارِد الَبرشيّة، وقد تفرس
النتيجة بأن الجامعة تعمل عىل إكساب العاملني فيها للمهارات واالتجاهات واملعارف، وتصحي  االنحرافات 
يف أداء العاملني من خالل الربامج التَّدريبّية التي تعقدها، وقد تعزى هذه النتيجة إىل أنه نظراً لطبيعة أعامل 

جاد الكفاءات املُدربة للقيام بعمل الجامعة فهي تهتم الجامعة، وخصوصاً أنَّها تعتمد يف إدارتها عىل إي
 مبوضوع التَّدريب للعاملني، مام ميكنهم عىل أداء أعاملهم عىل أكمل وجه.

( التي تنص: 2الفقرة ) أما فيام يتعلق مبناقشة الفقرات الخاصة مبجال التَّدريب فقد جاء يف املرتبة األوىل
أن اً ملا تم التخطيط له مسبقاً" مبستوى كبري، وقد تفرس هذه النتيجة ب"يتم تنفيذ الربامج التَّدريبّية وفق

إِدارة املوارِد الَبرشيّة َتارس عملّية التخطيط املسبق لالحتياجات التَّدريبّية يف ضوء أوجه القصور التي يتم 
ديثة هات الحرصدها يف أداء العاملني وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن العاملني يف الجامعة يف ضوء التوج

( التي تنص: "تلتزم الجامعة 1يركزون عىل اكتساب الدورات التدريبّية وخاصًة املوظفني الجدد، تلتها الفقرة )
بوضع خطط  لتدريب العاملني بشكل مستمر" ضمّن مستوى كبرية وقد تفرس هذه النتيجة إىل أن ترصد 

 د برامج تدريبّية للعاملني، وقد تعزى هذهمعايري األداء بشكل دائم للكشف عن القصور الذي يستدعي عق
برز مهام لذي يُّعد من أ النتيجة إىل فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البيت يف عملّية التخطيط وا

  .اإلدارة
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 : ثانياً: مناقشة النتائج املتعلقة مبجال التخطيط للموارد البرَشيّة

أظهرت النتائج أن مجال التخطيط للموارد الَبرشيّة قد جاء يف املرتبة الثانّية بني مجاالت إِدارة املوارِد 
الَبرشيّة، وقد تفرس هذه النتيجة بأن الجامعة تهتم بتسليط الضوء عىل الكيفّية أو الطريقة التي يتم من 

 لني لألعامل املطلوبة، وَذِلَك للقضاء عىلخاللها التنسيق ملكان العمل وصفة العمل ومدى مناسبة العام
الهدر والوقت الضائع وتحسني انسيابّية العمل، وقد تعزى هذه النتيجة إىل قدرة رؤساء األقسام يف جامعة 
آل البيت عىل التنسيق بني حجم األعامل وعدد العاملني الالزمني إلنجاز هذه األعامل بالتوقيت والكيفّية 

 املناسبة. 

( التي تنص: 0رة )الفق يتعلق مبناقشة الفقرات الخاصة مبجال التَّدريب فقد جاء يف املرتبة األوىلأما فيام 
يتوافر قاعدة بيانات عن املوارِد الَبرشيّة الحالّية" ضمن مستوى كبري، وقد تفرس هذه النتيجة إىل أن 

م، وقد واملعلومات بشكل دائالجامعة تتوافر فيها أجهزة حاسوبّية متطّورة تساعد عىل توفري البيانات 
تعزى هذه النتيجة إىل َتكن إِدارة املوارِد الَبرشيّة بالتكنولوجيا الحديثة، تالها يف املرتبة الثانّية الفقرة 

( التي تنص: "تستخدم اسرتاتيجيات املوارِد الَبرشيّة يف ضوء مُقدرات ومهارات العاملني" ضمّن 5رقم )
ط، وقد تفرس هذه  النتيجة إىل قدرة إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف الجامعة عىل التوظيف األمثل مستوى متوسِّ

( التي 01للمورد الَبرشي املتاح لديها مقابل األعامل املطلوبة، بينام جاء يف الرتبة األخرية الفقرة رقم )
طتنص: "تستخدم إِدارة املوارِد الَبرشيّة أسلوب اإلحالل الوظيفي الداخيل" ضمّن مستوى م ، وقد توسِّ

تفرس هذه النتيجة إىل أن إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البيت غالباً ما يتوفر لديها عاملني بدالء 
ميكنهم أن يشغلوا أو ينوبوا عن الشخص شاغل املنصب يف حال غيابه ألّي سبب من األسباب، وقد تعزى 

 امعة تَسعى إىل دميومة العمل وعدم انقطاعه. هذه النتيجة إىل أن إدارة املوارِد الَبرشيّة يف الج

 : ثالثاً: مناقشة النتائج املتعلقة مبجال التوظيف

أظهرت النتائج أن مجال التخطيط للموارد الَبرشيّة قد جاء يف املرتبة الثالثة بني مجاالت إِدارة املوارِد 
 رشيّة يف جامعة آل البيت عىل التوظيفالَبرشيّة، وقد تفرس هذه النتيجة إىل أن قدرة إِدارة املوارِد البَ 

طة نسبياً، وأن إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البيت  غالباً ما تقوم بجذب املُقدرات الَبرشيّة  هي متوسِّ
سة"، بحسب الشواغر التي تحتاج إليها  وتشجيعهم عىل األداء املتميز الذي يحقق أهداف الجامعة املؤسَّ

 املواصفات والرشوط التي األكادميّية واملهنّية التي تقوم باإلعالن عنها.  الجامعة وبناء عىل

( التي تنص: 1قرة )الف أما فيام يتعلق مبناقشة الفقرات الخاصة مبجال التوظيف فقد جاء يف املرتبة األوىل
وى ت"تدرك الجامعة إمكانات كل فرد فيها مام يساعد عىل تحديد األعامل التي تسند إليهم" ضمن مس

وقد تفرس هذه النتيجة إىل أن إِدارة املوارِد الَبرشيّة تهتم مبستوى كبري توافر املهارات الوظيفّية   كبري،
لدى العاملني ومدى تناسبها مع طبيعة األعامل التي يتم القاؤها عليهم،  تالها يف املرتبة الثانّية الفقرة 

الجنسني"، وقد تفرس هذه النتيجة إىل أن إِدارة املوارِد ( التي تنص: "تراعي الجامعة اختيار العاملني من 1)
الَبرشيّة تُسهم يف تفعيل دور املرأة يف املجتمع، وأنَّها ال تتحيز لنوع اجتامعي ضد نوع ، بينام جاء يف 

( التي تنص: "تتسم عمليات التعيني يف الجامعة بالشفافّية"، وقد تفرس هذه 0الرتبة األخرية الفقرة )
إىل أن إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البيت تتسم بالنزاهة يف التعيني، وقد تعزى هذه النتيجة النتيجة 

 إىل أنه يف أغلب األحيان يتم مقابلة املتقدمني للوظائف من قبل لجنة من ديوان الخدمة املدنّية. 
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 :رابعاً: النتائج املتعلقة مبجال املكافئات 

املكافئات قد جاء يف املرتبة الرابعة بني مجاالت إِدارة املوارِد الَبرشيّة، وقد تفرس  أظهرت النتائج أن مجال
هذه النتيجة إىل أن إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البيت تهتم يف بعض األحيان  مبن  الحوافز للعاملني 

 لبيت تعتمد بعض املعايري يفوفقاً ملالءمتها ظروف العمل، وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن جامعة آل ا
 األداء واألقدمّية وصعوبة العمل واإلبداع واالبتكار يف من  العاملني للمكافئات.

( التي تنص: 5قرة )الف أما فيام يتعلق مبناقشة الفقرات الخاصة مبجال التوظيف فقد جاء يف املرتبة األوىل
مستوى كبري، وقد تفرس هذه النتيجة إىل أن "تبدي الجامعة اهتامماً يف صحة وسالمة العاملني" ضمن 

الجامعة ليس لديها أعامل تشكل خطراً عىل العاملني نظراً لطبيعة عملها، كام أن الجامعة توفر للعاملني 
الحاميّة للمنافع األساسّية لهم، وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن الجامعة توفر للعاملني فيها تأمني صحي 

( التي تنص: "تقدم الجامعة للعاملني 6حلّية،  تالها يف املرتبة الثانّية الفقرة رقم )يف أفضل املستشفيات امل
ط، وقد تفرس هذه النتيجة إىل أن الجامعة تعتمد  فيها حوافز مالّية حسب أدائهم" ضمّن مستوى متوسِّ

األخرية  الرتبةمعايري محددة لألداء وعىل اساس هذه املعايري يتم من  الحوافز للعاملني، بينام جاء يف 
ط حسايب بلغ )8الفقرة رقم ) ( 8.22( التي تنص: "توفر الجامعة للعاملني فيها فرص للرتقّية " مبتوسِّ

ط.1.16وبانحراف معياري بلغ )  ( ضمّن مستوى متوسِّ

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: 

يف مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد ( α=1.15هل هناك فروق ذات داللة احصائّية عند مستوى الداللة )
الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت من وجهة باختالف الجنس واملؤهل العلمي والخربة من 

 وجهة نظرهم؟

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة  جابات أفراد عينة الستأظهرت النتائج بوجود تبايناً ظاهرياً يف املتوسِّ
راسة حو  مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة آل البيت من وجهة ل الدِّ

، وعليه سيتم مناقشة كل متغري عىل حدة باختالف الجنس واملؤهل العلمي والخربة من وجهة نظرهم
 وكام ييل: 

 :أوالً: مناقشة النتائج املتعلقة مبتغري الجنس

غري الجنس بعدم وجود فروق ذات داللة احصائّية ويف جميع املجاالت، وقد أظهرت النتائج املتعلقة مبت 
تفرس هذه النتيجة بأن رؤساء االقسام باختالف جنسهم يرون أن الواجبات املناطه بعملهم هي واجبات 
عادلة وليس هنالك أي تحيز من قبلهم لفئات معينة، وقد تعزى هذه النتيجة إىل وجود ترشيعات ناظمة 

 بني الجنسني. ال تفرق

 :ثانياً: مناقشة النتائج املتعلقة مبتغري املؤهل العلمي

وجود فروق ذات داللة إحصائّية تعزى ألثر العمر أظهرت النتائج املتعلقة مبتغري املؤهل العلمي عدم 
املجاالت، وقد تفرس هذه النتيجة بأن مهام اختلف املؤهل العلمي أو ازداد فإنَّ متطلبات ويف جميع 

 الوظيفة هي واحدة ومل تتحيز ملستوى املؤهل العلمي. 
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 :ثالثاً: مناقشة النتائج املتعلقة مبتغري الخربة 

 جميع تعزى ألثر العمر ويفأظهرت النتائج املتعلقة مبتغري الخربة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية 
املجاالت، وقد تفرس هذه النتيجة بأن إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البيت برصف النظر عن ذوي 

 الخربات الكبرية فإنَّها ترى من منظور واحد مستوى إدارتها للعنارص الَبرشيّة املُتاحُة يف الجامعة.

 : النتائج املتعلقة بالسؤال الثالثمناقشة 

 :ما مستوى أداء العاملني يف جامعة آل البيت من وجهة نظر رؤساء األقسام؟

أظهرت النتائج أن مستوى أداء العاملني يف جامعة آل البيت من وجهة نظر رؤساء األقسام قد جاءت 
ط، وقد تفرس هذه النتيجة إىل أن إِدارة املوارِد الَبرشيّة تَسعى بفاعلّية لتحقيق الن اح جمبستوى متوسِّ

والتقدم من خالل العاملني، كام ميكن تفسري هذه النتيجة إىل نتائج املوارِد الَبرشيّة والذي جاء مبستوى 
ط قد انعكس عىل مستوى أداء العاملني يف الجامعة.  متوسِّ

 (06) أما فيام يتعلق مبناقشة الفقرات الخاصة مبجال مستوى أداء العاملني قد جاء يف املرتبة األوىل الفقرة
ط ضمن مستوى كبري، وقد تفرس  التي تنص: "يتم إدخال التكنولوجيا لزيادة حجم العمل املنجز" مبتوسِّ
هذه النتيجة أن إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف الجامعة تعمل عىل توظيف التكنولوجيا يف األداء لرفع مستوى 

تنص: "يتناسب حجم العمل املوكل للعاملني ( التي 08أداء العاملني فيها، تالها يف املرتبة الثانّية الفقرة )
ط، وقد تفرس هذه النتيجة إىل أن إِدارة املوارِد الَبرشّية تقوم الربط  مع مُقدراتهم" ضمّن مستوى متوسِّ
النسبي بني مدخالت ومخرجات هذه الوحدات وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف 

عامل التي تلقيها عىل عاتق العاملني مع ُقدراتهم ومهاراتهم، بينام جاء يف الجامعة تنسق بني حجم األ 
( التي تنص: "تنجز الواجبات املطلوبة من العاملني يف مواعيدها املحددة" 0الرتبة األخرية الفقرة رقم )

ط، وقد تفرس هذه النتيجة إىل إِدارة املوارِد الَبرشيّة تهتم  داء األعامل أ  بقياس مقدرةضمّن مستوى متوسِّ
بالطريقة األمثل وىف الوقت املحدد، واملعيار املحدد يف هذه النقطة هو مستوى إنجاز األعامل بالوقت 

 املطلوب.

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: 

يف مستوى تقدير رؤساء األقسام ( α=0.05)هل هناك فروق ذات داللة احصائّية عند مستوى الداللة 
 ملني يف جامعة آل البيت باختالف الجنس واملؤهل العلمي والخربة؟ألداء العا

طات الحسابّية واالنحرافات املعياريّة ملستوى أداء   أظهرت النتائج بوجود تبايناً ظاهرياً يف املتوسِّ
عليه سيتم و العلمي والخربة الجنس واملؤهل بسبب اختالف فئات متغريات العاملني لدى رؤساء األقسام 

 كل متغري عىل حدة وكام ييل: مناقشة

 :أوالً: مناقشة النتائج املتعلقة مبتغري الجنس 

س، وتفرس الجنجود فروق ذات داللة إحصائّية تعزى ألثر و  أظهرت النتائج املتعلقة مبتغري الجنس عدم
اء و هذه النتيجة بأن مستوى أداء العاملني هو واحد برصف النظر عن النوع االجتامعي لرؤساء األقسام س

  أكانوا من اإلناث أم من الذكور فإنَّهم يرون مستوى أداء العاملني من منظور واحد.
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 :ثانياً: مناقشة النتائج املتعلقة مبتغري املؤهل العلمي

ملؤهل اجود فروق ذات داللة إحصائّية تعزى ألثر و  أظهرت النتائج املتعلقة مبتغري املؤهل العلمي عدم
العلمي، وتفرس هذه النتيجة بأن إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف جامعة آل البيت تستند يف تقييم أداء العاملني 
 عىل أسس علمّية ومعايري موضوعة مسبقاً، وبالتايل تكون رؤيتهم لألداء معتدلة وحسب ما الواقع العميل. 

 :ة : مناقشة النتائج املتعلقة مبتغري سنوات الخرب ثالثاً 

أظهرت النتائج املتعلقة مبتغري سنوات الخربة بوجود فروق ذات داللة إحصائّية تعزى ألثر العمر، حيُث 
سنة  01سنوات فأكرث وجاءت الفروق لصال  من  01سنوات و  01أقل  -5تبني بأن الفروق كانت بني 

ة، فكلام ني األداء وعدد سنوات الخرب فأكرث يف أداء العاملني، وتفرس هذه النتيجة بأنَّه هنالك عالقة طرديّة ب
( التي توصلت إىل  8108زادت الخربة زادت نسبة األداء، واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دِّراسة أحواس )
 وجود فروق ذات داللة إحصائّية يف أداء العاملني تعزى لعدد سنوات والخربة.

 السؤال الخامس: النتائج املتعلقة بمناقشة 

بني فاعلّية إِدارة املوارِد  (α=0.05)ارتباطّية ذات داللة احصائّية عند مستوى الداللة هل هناك عالقة 
 الَبرشيّة ومستوى أداء العاملني يف جامعة آل البيت ؟

جود أثر ذو داللة إحصائّية ملامرسات إِدارة املوارِد الَبرشيّة أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس بو 
ذ بلغت قيمة ، إ املوارِد الَبرشيّة، التوظيف، التَّدريب، املكافئات( يف أداء العاملنياملتمثلة يف )تخطيط 
وهذه ( وهي قيمة دالة إحصائياً وتدل عىل درجة ارتباط دالة إحصائياً، R( )1.662معامل االرتباط )

العاملني، حيُث  أداءالنتيجة تسم  باالستنتاج أن هنالك فاعلّية ملستوى إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف مستوى 
، وهي نسبة دالة %66.2تََتَمثل نسبة التغيرّي الحاصل بسبب إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف أداء العاملني مبقدار

 احصائياً، إال أنها نسبة طرديّة.

إىل  اويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن إِدارة املوارِد الَبرشيّة الكفؤة تساعد يف توجيه نظر اإلِدارة الُعلي
مراكز املسؤولّية التي تكون أكرث حاجة لإلرشاف مام يساعد عىل رفع مستوى اإلبداع، كام أنَّها تُسهم يف 
ترشيد الطاقة الَبرشيّة من خالل إبراز العنارص الناجحة وتنميتها، وكَذِلَك العنارص غري املنتجة والتي 

 ة كفاءتها.يتطلب األمر االستغناء عنها أو محاولة إصالحها بهدف زياد

 التوصيات:

راسة مبا يأيت:   يف ضوء النتائج تويص الدِّ

أن تقوم الجامعة بالتخطيط للربامج التدريبّية بشكل مستمر بناًء عىل أوجه القصور التي يتم رصدها يف 
أداء العاملني وأن تقوم بتنفيذها وفقاً للخطة املوضوعة مسبقاً، وأن يتم تقييمه من قبل الجهات املرشفة 

 ليه.ع

أن تقوم الجامعة مبقارنة نتائج الربامج التَّدريبّية مع تطبيقها عىل الواقع العميل، للتعرف إىل مدى فاعلّية 
 الربامج التدريبّية يف تحسني أداء العاملني. 

أن تفس  الجامعة املجال للعاملني ذوي الخربة بنقل خرباتهم إىل زمالئهم واإلفادة منها، يف سبيل تطوير 
  وَتكني العاملني مستقبالً من تسلم الوظائف اإلداريّة العليا. العمل،
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أن تقوم إدارة املوارد البرشيّة باعتامد أسلوب اإلحالل الوظيفي الداخيل وتفويض السلطة للعاملني مبا 
 يسم  بزيادة قدرات العاملني اإلداريّة. 

 اتهم العملّية. أن تقوم الجامعة برتقّية العاملني وفقاً ملؤهالتهم العلمّية وخرب 

 أن يتم إلزام العاملني بتوقيتات محددة إلنجاز األعامل، وذلك تفادياً لرتاكم األعامل.
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 املراجعقامئة 

 

 املراجع العربية:

.بريوت: دار ابن حزم 0.ط الَتمكني الوظيفي ودوره يف تعزيز الُقدرات الَبرشيّة(. 8112أبو املجد، محمد )
 للطباعة والنرش

 التي يستخدمها املرشفون الرتبويني يف تحسنيفاعلّية األساليب اإلرشافّية . (8112عبدالفتاح)أبو شملة، 
، رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة اإلسالمّية، غزة، أداء معلمني مدارس وكالة الغوث الدولّية يف غزة

 فلسطني. 

 دار صفاء للنرش والتوزيع. (، عامن: 0، )طإِدارة املوارِد الَبرشيّة(. 8111أبو شيخة، نادر )

، عامن، األردن: دار صفاء إطار نظري وحاالت عملّية، إِدارة املوارِد الَبرشيّة(. 8101أبو شيخة، نادر احمد )
 للنرش والتوزيع.

 ، رسالة ماجستري، جامعة الخليل، فلسطني.أَتتة وآليات تطويرها أثر(. 8110أبو عيد، رائد أحمد إبراهيم )

راسة ميدانّية يف قطاع (. 8112أبو لبدة، محمد)  االستثامر يف رأس املال الفكري يف املؤّسسات املًتعلُمة، دِّ
 .االتصاالت

املرشف الرتبوي يف تحسني أداء املعلمني يف مدارس القدس الحكومّية من  دور(. 8101امبيض، يرسى )
 ة، جامعة بريزيت، فلسطني.، رسالة ماجستري غري منشور وجهة نظر املعلمني واملديرين

سة االقتصاديّة: دِّراسة حالـة (. 8112بعجي سعاد) تقييم فّعالّية نظـام تقيـيم أداء العـاملني فـي املؤسَّ
سة توزيع وتسويق املنتجات البرتولّية املتعددة نفطال مسيلة منطقة سطيف، ماجستري  رسالة مؤسَّ

 ر. منشورة، جامعة محمد بوضياف باملسيلة، الجزائ

(، عامن: دار املسرية للنرش والتوزيع 2، )طسيكولوجيا الدافعّية واالنفّعاالت(. 8112بن يونس، محمد)
 والطباعة.

، رسالة ماجستري غري منشورة، دور إدارة املوارد البرشيّة يف التأثري عىل األداء (.8101الثابت، موىس)
 الجامعة األردنّية، االردن. 

راسة  دور(. 8112جربي، ناديّة. ) مدير املدرسة الثانويّة يف تطوير أداء املعلمني مبحلّية بحري شامل: دِّ
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم درمان، السودانميدانّية بواليّة الخرطوم

(. تَنمّية املوارِد الَبرشيّة بوزارة الرتبّية والتعليم يف سلطنة عامن يف ضوء مدخل 8101د)الجمهوري، راش
 .82-0(، ص 56( العدد )02) 56، املجلد مجلة عامل الرتبّيةإِدارة املعرَّفة، مرص: 

راسة ميدانّية، 8101الجوازنة، بهجت ) جلة امل(. مرونة سالسل التزويد يف الرشكات الصناعّية األردنّية: دِّ
 .16-12: 02( 0، )العربّية للعلوم اإلداريّة

  ، اإلسكندريّة: دار الجامعات املرصيّة.إِدارة األَفراد(، ، 8111حسن، راويّة )
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 . القاهرة: الدار الجامعّية للنرش والتوزيع.الَبرشيّة، رؤيّة مستقبلّيةإِدارة املوارِد (، 8116حسن، راويّة )

فّعالّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى مديري مدارس وكالة الغوث مبحافظات غزة، (. 8102حسونه، إلهام)
 ، الجامعة اإلسالمّية، غزة. رسالة ماجستري

ير أداء املعلمني باملدارس الثانويّة الحكومّية مبحلّية دور اإلِدارة التعليمّية يف تطو(، 8108حمد، إنصاف )
 . جامعة أم درمان اإلسالمّية، السودان.كرري، دِّراسة ميدانّية أم درمان

راسة (. 8111الحويلة، عبد املحسن) تقدير درجة فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة بوزارة الرتبّية شامل: دِّ
 ماجستري غري منشورة، جامعة أم درمان، السودان. ، رسالةميدانّية بواليّة الخرطوم

 مدى فاعلّية الرقابة اإلدارّية الّداخلّية يف الرشكات الصناعّية األردنّية، (.8110الخرشة، ياسني كاسب )
 رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة األردنّية، عامن، اململكة األردنّية الهاشمّية. 

اململكة األردنّية الهاشمّية:  –(، عامن 0، )طة الجودة وخدمة العمالءإِدار (. 8118خضري، كاظم حمود )
 دار املسرية للنرش والتوزيع.

 (، القاهرة: دار غريب.0، )طالدافعّية لإلنجازم(، 8111خليفة، عبد اللطيف محمد )

الَنظريّة  تكنولوجيا األداء الَبرشي يف املؤّسسات، األُسس(، 8116درة، عبد الباري والصباغ، إبراهيم )
 .ودالالتها يف البيئة العربّية

إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف القرن الحادي والعرشين (. 8112درة، عبدالباري إبراهيم والصباغ، زهري نعيم )
 (،عامن: دار وائل للنرش.8، )طمنحنى نظمي

 ،والعرشين منحنى نظميإدارة املوارد البرشيّة يف القرن الحادي (. 8112درة، عبدالباري والصباغ، زهري)
 (،عامن: دار وائل للنرش.8)ط

 دِّراسة تطبيقّية يف -مامرسات إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف الُقدرات املؤّسسّية أثر(. 8102الراوي، فاطمة )
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الرشق األوسط، عامن. البنوك التجاريّة األردنّية

ان واف، كنعنة العمل الّداخلّية وأثرها عىل أداء العاملني دِّراسة عىل عينة من بيئ(. 8101رحمون، سهام )
 ، عامن، األردن: دار الثقافة للنرش والتوزيع.القيادة اإلداريّة(، 8112)

(. أثر رأس املال الفكري يف اإلبداع يف املصارف األردنّية 8101الروسان، محمود والعجلوين، محمود )
 (.8)81، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاديّة والقانونّية. )دِّراسة ميدانّية(

درجة مامرسة مديري املدارس الثانويّة مبحافظات غزة لإلِدارة بالَتمكني وعالقتها (. 8101الزعيم، محمد )
 رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة اإلسالمّية، غزة.مبستوى أداء معلميهم، 

 . 826 -810(، 0)01، مجلة جامعة دمشقالسرتاتيجيات املوارِد الَبرشّية، (. التخطيط 8111الزهري، رندة )

، عامن، األردن: عامل إِدارة املوارِد الَبرشيّة: مدخل اسرتاتيجي(. 8118السامل، مؤيد وصال ، حرحوش)
 الكتاب الحديث للنرش والتوزيع.

ير وزارة الرتبّية والتعليم وعالقتها لتطواألمناط القياديّة لدى القيادات اإلداريّة ب(. 8101الرسحي، محمد )
  ، رسالة ماجستري غري منشورة،  الجامعة اإلسالمّية، غزة.املوارِد الَبرشيّة
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 فاعلّية الدور الرقايب للمفتشني اإلداريني العاملني يف إدارات تعليم البنني،(، 0221سعيد، الغامدي )
عىل الرابط:  العزبز،ماجستري غري منشورة، جدة: جامعة امللك عبد رسالة 

http://www.kaau.edu.sa/SearchG.asp 

، دِّراسة مسحّية عىل قطاع ضباط قوات املناخ املؤّسيس وعالقته بأداء العاملني(.8111السكران، نارص )
لّية العلوم اإلداريّة، جامعة نايف العربّية األمن الخاصة مبدينة الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة، ك

 للعلوم األمنّية.

دور املساءلة يف تحسني أداء املعلمني مبدارس وكالة الغوث بغزة من وجهة نظر (. 8106سالمة، جهاد )
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األزهر، غزةاملديرين وسبل تطويره

 ، اإلسكندريّة، مرص: دار الجامعة الجديدة للنرش.ملوارِد الَبرشيّةإِدارة ا(، 8116سلطان، محمد سعيد أنور )

،  القاهرة، مرص: دار غريب للطباعة والنرش املوارِد الَبرشيّة االسرتاتيجّية إِدارة(. 8100السلمي، عيل )
 والتوزيع.

ب للطباعة والنرش ، القاهرة، مرص: دار غرياملوارِد الَبرشيّة االسرتاتيجّية إِدارة(، 8100السلمي، عيل )
 والتوزيع.

 ، عامن: دار الصفاء للنرش والتوزيع.0، طإِدارة املوارِد الَبرشيّة(. 8111شحادة، نظمي )

 ، عامن: دار وائل للنرش والتوزيع.إدارة االبتكار: املفاهيم والخصائص(. 8111الرشيف، عبدهللا )

، منحنى نظمي، الَبرشيّة يف القرن الحادي والعرشينإِدارة املوارِد (. 8112الصباغ، زهري ودرة، عبدالباري)
 عامن: دار وائل للنرش والتوزيع.

 ، القاهرة: دار املعرفة الجامعّية.األبعاد األساسّية للشخصّية. (8101صليحة، عبد الخالق )

 ، عامن: دار صفاء للنرش والتوزيع.اإلِدارة الزائدة(. 8116الصرييف، محمد عبد الفتاح )

 ، عامن: دار وائل للنرش والتوزيع.  6، طاإلِدارة التعليمّية مفاهيم وآفاق(. 8111الطويل، هاين )

 ، عامن، األردن: عامل الكتب الحديث. إِدارة املعرَّفة (.8112الظاهر، نعيم )

 ، عامن: دار وائل للنرش والتوزيع.إِدارة األعامل(. 8112العامري، صال  والغالبي، طاهر )

 ، عامن، األردن: دار وائل للنرش.املوارِد الَبرشيّة مدخل اسرتاتيجي(. إِدارة 8116عباس، سهيلة محمد)

 ، القاهرة:  مركز الخربات املهنّية لإلدارة.العملّية التدريبّية(. 8100عبد الرحمن، توفيق )

(، أمناط القيادة الرتبويّة السائدة لدى رؤساء األقسام األكادميّية يف جامعة البلقاء 8108عربيات، بشري )
راس حالة(،  ةالتطبيقّية، وأثرها عىل أداء العاملني ألعضاء هيئة التدريس )كلّية الهندسة التكنولوجّية دِّ

 .115-186: 81(8، )مجلة الجامعة اإلسالمّية للدراسات الرتبويّة والنفسّية

، رسالة ماجستري، اإلبداع ومعوقاته لدى مديرات املدارس مبدينة الرياض واقع(. 8101عساف، وفاء )
  جامعة امللك سعود، الرياض، السعوديّة.

http://www.kaau.edu.sa/SearchG.asp
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مجلة العلوم (. أنظمة عمل األداء العايل واملنشأة الصناعّية العامة. 8112العنزي، سعد والعبادي، هاشم )
 . 612-681: 50(0، )االقتصاديّة واإلداريّة

(. درجة جودة أداء القيادة الرتبويّة وتنمّية املوارد البرشيّة، يف املدارس الثانويّة 8106الغامدي، عيل)
طة باملد  .0121-0112: 6(11، )دراسات العلوم الرتبويّةينة املنورة، واملتوسِّ

مستوى فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة يف وزارة التعليم العايل يف (. 8112الغامدي، عائض بن سعيد. )
، اطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة الريموك، اململكة العربّية السعوديّة من وجهة  نظر القادة اإلداريني

 ردن.األ

 ، عامن، األردن: دار املسرية للنرش والتوزيع. الَنظريّة والتطبيق –الدافعّية (. 8112غباري، ثائر أحمد )

 ، املنصورة، جمهوريّة مرص العربّية.إِدارة األعامل(. 8118غنيم، أحمد )

راسة السلوك اإلنساين الفردي والجامعي يف (. 8111القريويت، محمد ) املؤّسسات السلوك املؤّسيس دِّ
 ، عامن: دار الرشوق للنرش والتوزيع.املختلفة

 ، القاهرة، مرص: دار الفاروق للنرش والتوزيع.8، طإِدارة املوارِد الَبرشيّة(. 8111كشواي، باري )

، رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة الرقابة الّداخلّية يف القطاع الحكومي واقع(. 8111كالب، سعيد )
 ة، فلسطني.اإلسالمّية، عز 

 ، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، األردن. القيادة اإلداريّة(. 8112كنعان، نواف )

مدى إسهام التعليم العايل األردين يف تنمّية املوارد البرشيّة من وجهة نظر الخريجني (. 8112لبابنة، أحمد )
 ردن. ، رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة األردنّية، األوأصحاب العمل

سة  العربّية للَتنمّية اإلداريّة: قياس األداء املؤّسيس لألجهزة الحكومّية(. 8111مخيمر، عبد العزيز) . املؤسَّ
 ندوات ومؤَترات، القاهرة، مرص. 

جامعة  ،مجلة العلوم اإلنسانّية(. األداء بني الكفاءة والفاعلّية مفهوم وتقييم، 8110مزهودة، عبد املليك )
 . 02-0: 0(0محمد خضري بسكره، )

فاعلّية إدارة املوارد البرشيّة وعالقتها باألداء الوظيفي لدى العاملني األإداريني يف (. 8100مشاقبة، نور)
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، إربد. الجامعات الحكومّية األردنّية

 جيات املوارِد الَبرشيّة يف وزارة الرتبّية والتعليم يف محافظاتواقع تطبيق اسرتاتي(. 8101مشتهي، مروان)
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة اإلسالمّية، غزة، فلسطني. غزة
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 (0امللحق )

راسة بصورتها األولّية  أداة الدِّ

  

 الدكتور/ة................................................ املحرتم/ ة ،،،حرضة األستاذ/ة/ 

 تحّية طيبة وبعد: 

فاعلّية إدارة املوارد البرشيّة لدى رؤساء األقسام يف جامعة  يقوم الباحث بإجراء دِّراسة علمّية بعنوان "
إلدارة اعىل درجة املاجستري يف وذلك استكامالً ملتطلبات الحصول "آل البيت وعالقتها بأداء العاملني

راسة يف الكشف عن فاعلّية إدارة املوارد البرشيّة لدى رؤساء األقسام يف الرّتبويّة ، وتحقيًقا لهدف الدِّ
( فقرة موزعة عىل 52فقد تم إعداد استبانة أولّية مكونة من )"، جامعة آل البيت وعالقتها بأداء العاملني

التخطيط، التوظيف، التدريب  :)ضمن أبعاد علّية إدارة املوارد البرشيّةفامجالني وهي: املجال األول: 
ألداء، رسعة األداء، جودة ا) أداء العاملني ضمن أبعادوالتطوير، املكافئات والتعويضات( أما املجال الثاين: 

فًقا ملقياس" ة و ، علامً بأنه تم تدريج االستجابة عىل فقرات االستبان(دقة األداء، حجم األداء، تقييم األداء
ط / مبستوى قليل / مبستوى قليل  ليكرت" الخاميس: مبستوى كبري جداً / مبستوى كبري / مبستوى متوسِّ

  جداً.

ونظًرا ملا َتلكونه من خربات أكادميّية ومهنّية يف هذا املجال، وما ُعرف عنكم من التعاون والرغبة الصادقة 
م من سعادتكم التكرم بقراءِة االستبانة األولّية وإبداء وجهة نظركيف التوجيِه البناء للباحثني؛ فإنني آمل 

 يف مدى وضوح الفقرات، وسالمة صياغتها، ومدى مالءمتها للمجاالت الواردة، وتعديل ما يلزم تعديله.

 وتقبلوا فائق شكري وتقديري لجهودكم ووقتكم الثمني،،،

 حازم خليل سليم ابداح الباحث:          إرشاف: أ.د تيسري محمد الخوالدة                    

 

  

 بيانات املحكم

  التخصص:  االســـم:

  جهة العمل:  الرتبة العلمّية:
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 القسم األول: معلومات عامة:

 يف املربع املناسب: √( يرجى وضع إشارة) 

 

 القسم الثاين: مجاالت وفقرات االستبانة 

 أوالً: إدارة املوارد البرشيّة 

 يف املربع املناسب: √( يرجى وضع إشارة) 

  

 أنثى □ذكر                         □             الجنس:

 دراسات عليا.                    □بكالوريوس                    □    املؤهل العلمي:

 سنوات فأكرث.    01   □سنوات.    01إىل أقل من 5من □سنوات   5 من أقل إىل  سنة من □سنوات الخربة:

انتامء الفقرات  وضوح الصياغة الفقرة الرقم
 للمجال

 التعديل

 املقرتح
غري  واضحة

 واضحة
منتميّ 

 ة
غري 

 منتمّية

 : التخطيطاملجال األول

      يتوافر قاعدة بيانات عن املوارد البرشيّة الحالّية  

تحدد االحتياجات من املوارد البرشيّة من حيث العدد  
 والنوع 

     

      تحرص املوارد البرشيّة املتاحة داخل الجامعة وخارجها  

تستخدم إدارة املوارد البرشيّة أسلوب اإلحالل الوظيفي  
 الداخيل 

     

تستخدم اسرتاتيجيات املوارد البرشيّة يف ضوء مهارات  
 وقدرات الكوادر البرشيّة املتوفرة 

     

      يتم األخذ بخربات العاملني قبل البدء بوضع الخطط 

      توضع خطط رقابّية للحفاظ عىل سري العمل 

      يتم توزيع االختصاصات عىل األنشطة املستهدفة 
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 التعيني والتوظيف املجال الثاين: 

      تتسم عمليات التعيني يف الجامعة بأنها محايدة  

      تتخذ قرارات التعيني يف الجامعة بعيداً عن املحسوبّية  

      تتم التعيينات يف الجامعة عىل أساس الجدارة 

      تستقطب الجامعة املوارد البرشيّة املتميزة  

تهتم الجامعة بتقييم املتقدمني للعمل فيها قبل اختيارهم  
 للعمل 

     

تدرك الجامعة قدرات كل فرد فيها مام يساعد عىل تحديد  
 األعامل التي تسند إليهم 

     

تحرص الجامعة عىل اختيار العاملني ذوي الخربات  
 املتنوعة 

     

      ةعمريّة مختلفتراعي الجامعة اختيار العاملني من فئات  

 التدريب والتطويراملجال الثالث: 

تهتم الجامعة بتحديد االحتياجات التدريبّية للعاملني فيها  
 بشكل دقيق 

     

توفر الجامعة فرص تدريبّية َتكنهم من تحسني مهاراتهم  
 ومقدراتهم  

     

توفد الجامعة العاملني يف دورات تدريبّية خارجّية لالطالع  
 عىل تجارب ناجحة لإلفادة منها يف العمل 

     

      يتم تحديد العاملني الذين هم بحاجة للتدريب   

      تلتزم الجامعة  بتدريب العاملني   

يتم التخطيط للتدريب وفقاً لنتائج تحليل مستوى أداء  
 العاملني  

     

      اً يتم تنفيذ الربامج التدريبّية وفقاً ملا تم التخطيط له مسبق 

يتم مقارنة نتائج الربامج التدريبّية مع تطبيقها عىل   
 الواقع العميل
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 املجال الرابع: املكافئات والتعويضات

      تقدم الجامعة للعاملني أجوراً عادلة وفقاً ملستوى أدائهم  

      توفر الجامعة للعاملني فرص الرتقّية  

      تقدم الجامعة للعاملني حوافز نقديّة حسب أدائهم  

      تركز الجامعة عىل حاميّة املنافع األساسّية للعاملني  

      تعوض الجامعة العاملني مادياً عن املنافع غري املستخدمة  

لدى الجامعة سياسات بديلة للتعويض عن املنافع  
 املتعددة 

     

      تبدي الجامعة اهتامماً يف صحة وسالمة العاملني  

تتناسب الحوافز التي تقدمها الجامعة مع توقعات  
 العاملني 

     

يتم االعتامد عىل نظام تقييم األداء يف من  الحوافز  
 للعاملني
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 :ثانياً : أداء العاملني 

  

انتامء الفقرات  وضوح الصياغة الفقرة الرقم
 للمجال

 التعديل

 املقرتح
غري  واضحة

 واضحة
منتميّ 

 ة
غري 

منتميّ 
 ة

 

      أقوم بإنجاز الواجبات املطلوبة مني يف مواعيدها املحددة 

تصميم الهيكل التنظيمي يعمل عىل رسعة االستجابة إلنجاز  
 العمل

     

تحدد األوقات املناسبة للعمل مبا ينسجم مع رسعة إنجاز  
 األعامل

     

      أقوم  بإنجاز مهام العمل حسب أولوياتها  

 

      تُعد العالقة بني العاملني واملراجعني متميزة 

      يتم إنجاز املهام وفقا لإلجراءات املوضوعة  

      األداءتقوم الجامعة مبتابعة جودة مخرجات  

      عدد الشكاوي حول جودة أداء العاملني قليلة 

 

      أتقيد بأنظمة العمل إلنجاز مهامي 

      تتسم إجراءات العمل باملرونة و البعد عن الروتني 

      يتميز األداء بالحد األدىن من األخطاء 

لدي املقدرة عىل تصحي  األخطاء الناتجة عن القيام بأداء  
 عميل
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      يتم التخطيط للعمل قبل أدائه 

      يتناسب حجم العمل املوكل إيل مع مقدرايت  

      يتم إنجاز العمل وفقا ملا خطط له 

يعمل املسئولني عىل إدخال التكنولوجيا لزيادة حجم العمل  
 املنجز

     

 

 االنحرافاتتقوم الجامعة مبراجعة تقارير األداء وتصحي   
 السلبّية فيها

     

      يعتمد تقييم األداء يف الجامعة عىل مدى تحقيق األهداف 

      تهتم الجامعة بالرقابة عىل سلوك العاملني يف تقييم أدائهم 

      يتم تقييم أداء العاملني عىل أساس املعايري املعمول بها 

      يستند تقييم األداء إىل نتائج قابلة للقياس  

      يتوفر لدى الجامعة معلومات كافّية بشأن نظام تقييم األداء  

يسم  للموظفني باالتصال الرسمي مع املرشفني بشأن نتائج  
 التقييم 

     



 

62 

 

 (8امللحق )

راسة  قامئة أسامء محكمني اداة الدِّ

الرتبة  اسم املحكم ت
 األكادميّية

 مكان العمل التخصص

 آل البيت إِدارة تربويّة أستاذ محمد عبود الحراحشة  

 آل البيت أصول تربّية  أستاذ صال  سويلم الرشفات  

مناهج اللغة العربّية  أستاذ أديب ذياب حامدنة  
 وأساليب تدريسها

 آل البيت

 آل البيت إِدارة أعامل اسرتاتيجّية أستاذ وليد مجيل العواودة  

 آل البيت تربّية خاصة أستاذ جامل أبو زيتون  

 آل البيت فلسفة الرتبّية الرياضّية أستاذ منصور نزال الزبون  

 آل البيت مناهج دراسات اجتامعّية أستاذ ماهر الزيادات  

 آل البيت مناهج علوم أستاذ مشارك عبدالسالم العدييل  

 الريموك إِدارة تربويّة أستاذ منرية محمد الرشمان  

 الريموك قياس وتقويم أستاذ نضال محمد الرشيفني  

 الريموك إِدارة أعامل أستاذ صال  الخطيب  

 الريموك إرشاد /علم نفس استاذ مشارك فواز أيوب املومني  

 الريموك مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك نادر الرفاعي  
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 (6امللحق )

راسة   بصورتها النهائّيةأداة الدِّ

 

 حرضة الزميل / الزميلة، رئيس / رئيسة القسم  ....................................... املحرتم/ املحرتمة 

 تحّية طيبة وبعد: 

 إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤساء األقسام يف فاعلّيةيقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستري بعنوان:          
، وَذِلَك استكامالً ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف البيت وعالقتها بأداء العاملنيجامعة آل 

راسة قام  اإلِدارة الرتبويّة من كلّية العلوم الرتبويّة يف جامعة آل البيت ومن أَجْل تحقيق أهداف الدِّ
يت ء األقسام يف جامعة آل البالباحث بتطوير استبانة لقياس فاعلّية إِدارة املوارِد الَبرشيّة لدى رؤسا

وعالقتها بأداء العاملني، ونظًرا بأنكم تعملون يف امليدان اإلداري يف جامعة آل البيت، نرجو منكم اإلجابة 
عن األداة املرفقة طًيا مبا يتناسب مع درجة تطبيقها يف مكاتبكم، وحسب التعليامت املرفقة، هذا وسوف 

راسة، علاًم بأن البيانات سوف تعامل برسيّة تكون للمعلومات التي تقدمونها أثر  اَ فّعال عىل نتائج الدِّ
تامة، وسوف تستخدم لغايات البحث العلمي فقط، علامً بأن اإلجابة ستكون وفقاً ملقياس ليكرت 

 الخاميس وكام ييل: 

موافق مبستوى  موافق موافق بشدة
ط  متوسِّ

غري موافق  غري موافق
 بشدة

 

 تعاونكم،،،شاكرين لكم حسن 

 حازم خليل سليم ابداح إرشاف: أ.د تيسري محمد الخوالدة                             الباحث: 
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 القسم األول: معلومات عامة:

 يف املربع املناسب: √( يرجى وضع إشارة) 

 

 :القسم الثاين: مجاالت وفقرات االستبانة 

 :أوالً: إِدارة املوارِد الَبرشيّة 

 يف املربع املناسب: √( يرجى وضع إشارة) 

  

 أنثى □ذكر                         □             الجنس:

 دكتوراه                □                 ماجستري □دبلوم عايل                 □بكالوريوس             □    املؤهل العلمي:

 عدد سنوات الخربة يف العمل اإلداري:

 سنوات فأكرث   01   □سنوات                01إىل أقل من 5من □سنوات                5أقل من  □

 املستوى الفقرة الرقم

كبري 
 جداً 

ط  كبري  منخف متوسِّ
 ض 

منخفض 
 جداً 

 : التخطيط للموارد الَبرشيّة املجال األول

      يتوافر قاعدة بيانات عن املوارِد الَبرشيّة الحالّية  

      تُحدد االحتياجات من املوارِد الَبرشيّة من حيُث الكم والنوع  

      تُحرص املوارِد الَبرشيّة املُتاحُة داخل الجامعة  

تستخدم إِدارة املوارِد الَبرشيّة أسلوب اإلحالل الوظيفي  
 الداخيل 

     

تستخدم اسرتاتيجيات املوارِد الَبرشيّة يف ضوء مُقدرات  
 ومهارات العاملني  

     

يتم األخذ بوجهات نظر العاملني ذوي الخربة قبل البدء  
 بوضع الخطط

     

      توضع خطط تنظيمّية للحفاظ عىل سري العمل 
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 التوظيف املجال الثاين: 

      تتسم عمليات التعيني يف الجامعة بالشفافّية  

      تتم التعيينات يف الجامعة عىل أساس الكفاءة  

      تهتم الجامعة بتقييم املتقدمني للعمل فيها قبل تعيينهم 

تدرك الجامعة إمكانات كل فرد فيها مام يساعد عىل تحديد  
 األعامل التي تسند إليهم 

     

      تحرص الجامعة عىل اختيار العاملني ذوي الخربات  

 تراعي الجامعة اختيار العاملني من الجنسني   

 

     

 التَّدريب املجال الثالث: 

تقوم الجامعة بتحديد االحتياجات التَّدريبّية للعاملني فيها  
 بشكل دقيق 

     

توفر الجامعة فرص تدريبّية للعاملني لَتمكينهم من تحسني  
 مهاراتهم 

     

تفس  الجامعة املجال للعاملني ذوي الخربة بنقل خرباتهم  
 إىل زمالئهم واإلفادة منها 

     

توفد الجامعة العاملني يف دورات تدريبّية خارجّية لالطالع  
 عىل تجارب ناجحة لإلفادة منها يف العمل 

     

تتي  الجامعة للعاملني فرصاً ملناقشة االحتياجات التَّدريبّية  
 مع اإلِدارة 

     

      تلتزم الجامعة بوضع خطط  لتدريب العاملني بشكل مستمر 

يتم مس  االحتياجات التَّدريبّية وفقاً لنتائج تحليل مستوى  
 أداء العاملني  

     

      يتم تنفيذ الربامج التَّدريبّية وفقاً ملا تم التخطيط له مسبقاً  

      يتم تقييم التَّدريب من خالل الجهات املرشفة عىل التَّدريب 

يتم مقارنة نتائج الربامج التَّدريبّية مع تطبيقها عىل الواقع  
 العميل

     



 

66 

 

 

 :ثانياً : أداء العاملني 

  

 املجال الرابع: املكافئات 

      تقدم الجامعة للعاملني فيها أجوراً عادلة وفقاً ملستوى أدائهم  

      توفر الجامعة للعاملني فيها فرص للرتقّية   

      تقدم الجامعة للعاملني فيها حوافز مالّية حسب أدائهم  

      تركز الجامعة عىل حاميّة املنافع األساسّية للعاملني فيها  

      تبدي الجامعة اهتامماً يف صحة وسالمة العاملني  

      تتناسب املكافئات التي تقدمها الجامعة مع توقعات العاملني  

      يتم االعتامد عىل نظام تقييم األداء يف من  املكافئات للعاملني  

 املستوى  الفقرة الرقم

كبري 
 جداً 

ط  كبري منخفض  منخفض  متوسِّ
 جداً 

      تنجز الواجبات املطلوبة من العاملني يف مواعيدها املحددة 

تحدد األوقات املناسبة للعمل مبا ينسجم مع رسعة إنجاز  
 األعامل

     

      تنجز مهام العمل حسب أولوياتها  

      تنجز املهام وفقاً لإلجراءات املوضوعة  

      مخرجات األداء يتم متابعة جودة 

      عدد الشكاوي حول جودة أداء العاملني قليلة 

      يتم التقيد بأنظمة العمل إلنجاز املهام عىل أكمل وجه  

      تتسم إجراءات العمل باملرونة والبعد عن الروتني 

      يتميز األداء بالحد األدىن من األخطاء 
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األخطاء الناتجة عن أداء  لدى العاملني مقدرة عىل تصحي  
 العمل

     

      يتم التخطيط  للعمل قبل البدء بأدائه  

      يتناسب حجم العمل املوكل للعاملني مع مُقدراتهم  

      يتم إدخال التكنولوجيا لزيادة حجم العمل املنجز 

تقوم الجامعة مبراجعة تقارير األداء وتصحي  االنحرافات  
 السلبّية فيها

     

      يعتمد تقييم األداء يف الجامعة عىل مدى تحقيق األَهداف 

      تهتم الجامعة بالرقابة عىل سلوك العاملني يف تقييم أدائهم 

      يتم تقييم أداء العاملني عىل أساس معايري محددة  

      يستند تقييم األداء إىل نتائج قابلة للقياس  

      يتوفر لدى الجامعة معلومات كافّية بشأن نظام تقييم األداء  

      يسم  للعاملني بالتواصل مع القامئني عىل عملّية التقييم   
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 (1امللحق )

 نبذة عن جامعة آل البيت

 01تعد جامعة آل البيت إحدى الجامعات الحكومّية الرسمّية يف األردن والتي تعود نشأتها إىل تاريخ ) 
هـ(، وَذلَِك باإلرادة امللكّية السامّية من جاللة املغفور له  0106جامدى الثاين  80م( )0228كانون أول 

ترأسها  لبيت امللكّية الخاصة وقدبإذن هللا الحسني بن طالل، حيُث أمر بتشكيل لجنة سميت بلجنة آل ا
سمو األمري الحسن بن طالل، وبعضويّة العديد من العلامء واملفكرين يف البعد األكادميي عىل املستويني 
املحيل واإلسالمي، وتجلت مهمة اللجنة بإرساء األُسس للجامعة من نواحي البناء والتخطيط والتصميم 

ترشين أول 0اح جامعة آل البيت لبدء التدريس رسمياً يف تاريخ  ومن النواحي األكادميّية، وقد تم افتت
0225 . 

تقع جامعة آل البيت يف محافظة املفرق التي تعترب موقع اسرتاتيجي يتوسط مناطق الكثافة السكانّية يف 
، وتقع مدينة املفرق يف ²( كم2.562( كم وتقع عىل مساحة )12األردن، حيُث تبعد عن العاصمة عامن )

 كم شامل العاصمة عامن. 12ة الشاملّية الرشقّية من األردن وتبعد الجه

سة تعليمّية حكومّية َتتاز يف تقديم خدمات  تنطلق جامعة آل البيت يف رؤيتها من منطلق أنَّها مؤسَّ
التعليم والبحث يف املجاالت اإلنسانّية ومجاالت العلوم الطبيعّية، وتعميق املعارف العلمّية عىل 

املحلّية واالقليمّية والعاملّية، وتتجىل رسالتها يف النهوض باملستوى العلمي والثقايف والحضاري،  املستويات
والرتكيز عىل املواءمة بني معطيات األصالة وآفاق املعارصة، وأنتاج املعرَّفة املوجهة نحو تحقيق الَتنمّية 

لناقد ، وتَنمّية مهارات االبداع والتفكري ااملستدامة ونقلها، ومواكبة التطّورات التقنّية يف مجال التعليم
واملنهج العلمي، وتحقيق التنوع املعّريَف يف جو من الوسطّية واالعتدال، واعداد املوارِد الَبرشيّة املؤهلة 
املالمئة الحتياجات سوق العمل، والقيام بأبحاث علمّية تخدم تراث االمة وحارضها، وتُسِهم يف بناء 

 طّوره واسترشاف املستقبل.مجتمع املعرَّفة وت

ومن جهة أخرى تهدف جامعة آل البيت إىل بناء شخصّية الطلبة لديها وفقاً للطريقة اإلسالمّية املتكاملة 
والواعّية واملعارصة والتي تجمع العلم والعقل مع اإلميان والعقيدة والقيم واملبادئ اإلنسانّية، من خالل 

ي الحنيف واملتسام  الذي ينبذ كافة أشكال االنحراف والتطرف إبراز الصورة الحقيقة للدين اإلسالم
والتعصب والغلو، ويقوم عىل الوسطّية واالعتدال والتسام  يف ظل االنتامء للحضارة اإلسالمّية العربّية 

عام منذ مجيء النبي صىل هللا  0111التي بسطت القيم األخالقّية املبادئ والعدالة عىل العامل ألكرث من 
 وسلم حتى انهيار الخالفة العثامنّية.عليه 

كام تهدف الجامعة إىل تأهيل طلبتها دينياً وعلمياً، وصقل شخصياتهم وأفكارهم العلمّية والسلوكّية من 
خالل نرش القيم، وتعريف الطلبة باللغة العربّية ولغات الشعوب االسالمّية، واللغات الحّية، إلتاحة 

 عارف املدونة بهذه اللغات. الفرصة لإلفادة املبارشة من امل

وعىل الصعيد العلمي فإنَّ جامعة آل البيت تهدف إىل االهتامم بالبحوث العلمّية والدارسات الُعليا، ال 
سيام البحوث اإلسالمّية واالقتصاديّة والَبرشيّة والسياسّية والعلوم الطبيعّية، واإلفادة  من التطّور 

 البداعي والحس النقدي لدى الطلبةالتكنولوجي الحديث يف مجال الًتعلُم والتعليم، وتَنمّية الفكر ا
 ليكونوا قادرين عىل مواكبة التطّور واالقتصاد املعّريَف. 
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كام تهدف الجامعة إىل  تحقيق معايري الجودة يف عملّية التدريس والبحث العلمي واإلِدارة، وتوفري 
الَتنمّية  ق العمل واإلسهام يفالطاقات الَبرشيّة املُدربة القادرة عىل تلبّية احتياجات مجتمع املعرَّفة وسو 

املستدامة، ومواكبة أهم التطّورات العلمّية يف املجاالت املعرَّفّية كافة، وتوثيق الروابط مع الجهات 
واملجامع والهيئات العلمّية واالسالمّية والعاملّية وتعزيز الرشكة والتعاون مع املؤّسسات املحلّية واالقليمّية 

 والعاملّية. 

( تخصصاً 62( كليات موزعة ما بني الكليات اإلنسانّية والعلوم الطبيعّية، وترس )01آل البيت ) تظم جامعة
( من األقسام 065( تخصصاً يف برامج املاجستري، وتضم ايضاً الجامعة )61يف برنامج البكالوريوس و )

 األكادميّية واألقسام والشعب اإلداريّة. 
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 (5امللحق )

 الهيكل التنظيمي لجامعة آل البيت
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 (1امللحق )

 كتاب تسهيل مهمة

 


