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 إهداء
رة النور التي عبرت بي نحو األمل،،، واتسع قلبه ليحتوي حلمي حين ضاقت الدنيا،،،فرّوض الصعاب إلى بؤ 

 من أجلي وسار في حلكة الدرب ليغرس معاني النور والصفاء في قلبي ،،، أبي العزيز

يرفرف فوق ناصية احالمي،،،فتبقى روحي متأللئة  إلى التي تمتهن الحب وتغزل األمل في قلب عصفور

شرقة طالما كان دعاؤها عنوان دربي،،، وتبقى أمنياتي على وشك التحقق طالما يدها في يدي وسنارة وم

 جهدها تصطاد لي الراحة وتخطف التعب واأللم من قلبي،،،  والدتي الحبيبة

 إلى أخي الحبيب عمرو يا من زرع فّي حب العلم وكان سندًا لي في حياتي ،،،، 

في تدريسي ،،، وكان قلبهن أصفى من ماء الذهب ،، أخواتي ،، روان ودانة  إلى من سهرن الليالي الطوال

 وآية ,,,

إلى من أحاسيسهم مرهفة، وأحاديثهم مشوقة، وبراءتهم ممتعة ،،، إلى طيور الجنة ،،، أخوتي محمد وأوس 

 وبراء .

 إلى من آنسني ورافقني في دراستي ،،، إلى طلبة العلم ،،، زمالئي وزميالتي

 صدقاء جميعًا ,,,إلى األ

 إلى األكرم منا جميعًا شهداء فلسطين،،،

 إلى األسرى فك هللا قيدهم ،،،

 إليكم جميعاً أهدي بحثي المتواضع ،،،

 
 أحمد فؤاد أحمد ناصيف





 

 ب 

 وتقدير شكر
 

يم فضله وجزيل إحسانه، بأن أتم علي نعمته ووفقني أعظم الشكر وأكمله وأجزله هلل رب العالمين على عظ

 إلتمام هذا البحث، والصالة والسالم على أشرف خلق هللا محمد صلى هللا عليه وسلم.

وانطالقًا من حديث المصطفى صلى هللا عليه وسلم "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا" فإني أجد لزامًا علّي  

على كل ما  حرزهللا أحمد محمد/الدكتورأستاذي المشرف على الرسالة،  أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى

 .بذله من رعاية وتوجيه وجهد

كما ويطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من طاقم معهد التنمية المستدامة من موظفين ودكاترة 

به من ارشادات ونصائح الذين مهدوا لنا طريق المعرفة، وأشكر لجنة المناقشين وبما تفضلوا  ومحاضرين،

 .سيكون لها األثر الكبير في إغناء هذه الرسالة وإثرائها، بارك هللا فيهم

وإلى زمالء وأصدقاء العلم الذين شاركوني أجمل اللحظات في الدراسة وتكلفوا الجهد والعناء في مساعدتي 

على دعمه المتواصل طوال فترة إلخراج هذه الرسالة الى حيز الوجود، كما وأخص بالذكر األستاذ مروان زهد 

 إعداد هذه الرسالة.

 

 وهللا ولي التوفيق                                  

 
 أحمد فؤاد أحمد ناصيف
 



 

 ج 

 :الدراسة مصطلحات
 

 إدارة وظيفــة أساســية فــي المنظمــات، تعمــل علــى تحقيــق االســتخدام األمثــل للمــوارد إدارة الموووارد البشوورية"  :

فيهــا، مــن خــالل اســتراتيجية تشــمل علــى مجموعــة مــن السياســات والممارســات المتعــددة البشــرية التــي تعمــل 

 (9101بشكل يتوافق هذا االستخدام مع استراتيجية المنظمة ورسالتها ويسهم في تحقيقها ".)عنتر،

  سـوف تحكــم هـذا المسـتقبل وتطبـق  يــهنشـا  يتعلـق بالمســتقبل وباالقتراحـات وبـالقرارات التـي  : هـوالتخطوي ،

، ة التــي تحققــه .)المغربــيوذلــك فــي اطــار البــدائل الممكنــة التــي يجــب تقييــدها الختيــار البــديل االمثــل والوســيل

9104.) 

 : هـو عمليــة التأكـد مـن تــوافر االعـداد مــن النـوع المناســب مـن االفــراد فـي المكــان تخطوي  الموووارد البشوورية

مــنظم للمــوارد البشــرية المتاحــة والتنبــؤ  المناســب ، وفــي الوقــت الــذي يكــون هنــاك حاجــة اليــه ، أي تحليــل 

باالحتياجات المستقبلية والتأكد من االستخدام االمثل لهذه الموارد والتخطـي  الـالزم للتأكـد مـن ان العـرض 

 (.9104من الموارد البشرية يتوازن مع االحتياجات المطلوبة .)تيم ، 

 طلبات كل وظيفة عن طريق تفتيتها إلى : أسلوب علمي من شأنه تجميع حقائق محددة عن متتحليل العمل

عناصـــرها األوليـــة، وتحديـــد طبيعـــة ومهـــام كـــل عنصـــر بالشـــكل الـــذي يمكـــن معـــه التعـــرف علـــى متطلباتهـــا 

 (9112)صالح،الكمية، والمهارات والمؤهالت والقدرات التي يجب توافرها  يمن يشغلها.



 

 د 

 لتســـهل علـــى المـــوظفين تعلـــم الكفـــاءات "الجهـــد المخطـــ  الـــذي تقـــوم بـــه الشـــركة  :تووودريل المووووارد البشووورية

المرتبطة بوظائفهم، وتتضمن تلك الكفاءات المعارف أو المهارات أو السلوكيات الضرورية للنجـا  فـي أداء 

 (9102المهام الوظيفية ". )الشريف،

  تلــك العمليــة التــي تتضــمن البحــث والدراســة والتحــري عــن المــوارد البشــرية المؤهلــة ســواء مــن  :االسووتقطا"

اخـــــل المنظمـــــة او مـــــن خارجهـــــا، والعمـــــل علـــــى جـــــذبها النتقـــــاء أفضـــــلها لمـــــلء الوظـــــائف الشـــــاغرة فـــــي د

 ( .9112المنظمة")حسن، 

 عمليــة فنيــة متخصصــة تقــوم علــى اســاس تقيــيم مخرجــات الوظــائف التــي يقــوم بهــا االفــراد  :تقيوويا ااداء"

 ( .9104العاملون وفقا لمعايير او مقاييس او مؤشرات محددة مسبقا")مصطفى،

 المنظومــة المتكاملــة لنتــائ  مهــام وأعمــال الوحــدات اإلداريــة فــي المؤسســات فــي ضــوء  ااداء المؤسسووي " :

تفاعالتها مع البيئة الداخلية والخارجية والذي يؤدي إلى تفوقها في العمل ويضاعف من قدرتها علـى انجـاز 

ة وفاعليــة مــع األخــذ بعــين االعتبــار البيئــة المهــام واألعمــال الموكلــة إليهــا وفــي مجــاالت إداريــة عديــدة بكفــاء

ـــة للعمـــل وبموجـــب األنظمـــة والتعليمـــات المعمـــول بهـــا " ـــدى العربـــي إلدارة المـــوارد الداخليـــة والخارجي .)المنت

 (.9109البشرية،
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 :الملخص

 المـوارد فـي نالعـاملي نظـر وجهـة مـن المؤسسـي بـاألداء وعالقتـه البشـرية المـوارد إدارة واقـع علـى للتعرف الدراسة هدفت

 تحليـــل التخطـــي ،) بعناصـــرها البشـــرية المـــوارد إدارة بـــين العالقـــة دراســـة خـــالل مـــن الفلســـطينية، الـــوزارات فـــي البشـــرية

 والجــنس، العمــر،) مــن كــل اثــر معرفــة إلــى باإلضــافة المؤسســي، واألداء( األداء تقيــيم االســتقطاب، التــدريب، العمــل،

 اختيــــار وتــــم المؤسســــي، األداء و البشــــرية المــــوارد إدارة علــــى( الــــوظيفي مىوالمســــ الخبــــرة، وســــنوات العلمــــي، المؤهــــل

 اتخـاذ فـي القـرار أصـحاب تسـاعد حيـث الفلسـطينية، الوزارات في البشرية الموارد عمل أهمية على بناء الدراسة موضوع

وهـو المـنه  الوصـفي  الباحـث مـداعتو  لتعـديل تحتاج التي الجوانب على والتركيز للوزارة المستقبلية االستراتيجية القرارات

لغــرض  الدراسةة   المــنه  الــذي يهــتم بجمــع وتلخــيص وتصــنيف المعلومــات والحقــائق المدروســة المرتبطــة بســلوك عينــة

 لجمـــع كـــأداة  االســـتبانة الباحـــث اســـتخدم كمـــا  تحليلهـــا وتفســـيرها وتقيـــيم طبيعتهـــا للتنبـــؤ بهـــا وضـــبطها أو الـــتحكم فيهـــا

 وشــمل الفلســطينية، الــوزارات فــي البشــرية المــوارد دائــرة فــي بالعــاملين يتمثــل الــذي البحــث مجتمــع مفــردات نمــ البيانــات

% 54 نسـبة يشـكل مـا موظـف( 175)  ماسـون  معادلـة علـى بنـاء العينـة أفـراد عـدد وبلغ موظف( 322)الدراسة مجتمع

    البحث، مجتمع من

 المؤسســـي األداء وبـــين البشـــرية المـــوارد إدارة أبعـــاد بـــين موجبـــة قويـــة ارتبـــا  عالقـــة وجـــود إلـــى الدراسوووة توصووولت وقووود

 إدارة عمليـات وأن الـوزارات، فـي تعمـل التـي البشـرية للمـوارد اهتمـام تـولي البشرية الموارد إدارة أن، و الفلسطينية للوزارات

 وهنــاك ،بالفاعليــة تتصــف( األداء تقيــيم االســتقطاب، التــدريب، العمــل، تحليــل التخطــي ،)فــي المتمثلــة البشــرية المــوارد

 .الفلسطينية الوزارات أداء في ملحوظ وتحسن تطور

 خلـق علـى والعمـل التدريبيـة، البـرام  وتصـميم تحديـد فـي األداء تقيـيم نتـائ  على االعتماد بضرورة الدراسة أوصت وقد

 والمؤهـل اصاالختصـ حسـب البشـرية المـوارد بتوزيـع واالهتمـام عليـه، البشـرية المـوارد تـدريب تـم ما لتطبيق مناسبة بيئة

 بعمليـة تخـتص التـي القـرارات صـنع فـي األقسام رؤساء اشراك وضرورة الخبرة، سنوات االعتبار بعين األخذ مع العلمي

 .االستقطاب
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The reality of human resources management in the Palestinian ministries and 

its relation to institutional performance 

prepared by: Ahmad Fuad Ahmad Nasif 

supervisor: Dr. Ahmed Mohamed Harzallah 

 

Abstract: 

The study aimed to recognize the human resources reality, and its relationship with the 

institutional performance from the perspective of the HR workers in the Palestinian ministries, 

through studying the relationship between the Human Resources Management and its elements 

(planning, work analysis, training, polarization and evaluation) and the Institutional 

Performance, in addition of knowing the effects of (age, gender, qualifications, years of 

experience and job title) on human resources management and the institutional performance. The 

researcher here relied on the descriptive analytical method which cares about collecting and 

summarizing and classifying the information and thoughtful facts related to the behavior of the 

study sample, for the purpose of analyzing, explaining and evaluating its nature to predict and 

adjust or control it. The researcher also used the questionnaire as a tool to collect information 

from the research community. 

The research study included 322 employee, and the number of sample members according to the 

Mason Equation is 175 employee which means 54% of the research community. 

The study showed that there is a strong positive correlation relationship between the dimensions 

of the human resources management and the institutional performance of the Palestinian 

Ministries, and that the human resources management cares about the human resources that work 

in the ministries, and that the process of human resources management represented by (planning, 

work analysis, training, polarization and evaluation) is effective, and there is a remarkable 

improvement in the Palestinian ministries performance. 

This study recommends that it is necessary to rely on the results of the performance evaluation in 

the determination and designing of the training programs, and to build a suitable environment to 

implement the trainings which were given to the human resources. It also recommends that it's 

good to show interest in the distribution of the human resources according to the specialization 

and qualifications, taking into consideration the years of experience and the importance of 

involving the chiefs of departments in making decisions about polarizations.
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 ولالفصل اا 

 وأهميتها خلفية الدراسة

 :مقدمة 1.1

يعد األداء المؤسسي مفهوما مهمًا بالنسبة للمنظمات والوزارات بشكل عام، ويكاد يكون الموضوع 

الرئيس لمجمل فروع المعرفة اإلدارية، وذلك لما طرأ مؤخرًا من تطورات علمية وتكنولوجية أسرع بكثير من 

مهارات متطورة ومستويات أعلى من األداء  ذي قبل، مما انعكس على نشا  المنظمات المختلفة وتطلب

 والقدرات حتى تستطيع هذه المنظمات مواكبة التغيرات المتسارعة في العالم.

إن عملية تحسين األداء المؤسسي عملية متكاملة تنطوي على أنشطة مخططة وشاملة للمؤسسة 

هذه العملية على محاور ككل، وتتم بناء على استراتيجيات واضحة، وخط  محدودة المعالم، وتحتوي 

 أساسية تتعلق بالعمليات الداخلية، والهياكل التنظيمية، والموارد البشرية والتكنولوجيا. 

واذا ما امعنا النظر لواقع مجتمعنا الفلسطيني فإننا نالحظ توجه مضاعف من قبل الشركات 

مجال سواء لبرام  التثقيفية في هذا ال، فقد ازداد حجم التدريب والالهتمام بإدارة الموارد البشريةوالمؤسسات 

 ، وازداد اهتمام ادارة الموارد البشرية بالتعلم واالستفادة من التجارب العالمية للدولكانت داخلية او خارجية

، والعمل على انشاء عالقات شراكة مع هذه االدارات المتقدمة من اجل المتقدمة في مجال ادارة االفراد

، االدارة  العصري السليم والممنه ه التجارب على مؤسساتنا ومحاكاتها لواقع تشاطر الرؤية وتطبيق هذ

 مما يساعد في عملية التنمية والتغير من اساليب وطرق االدارة الكالسيكية التي اصبحت قديمة يومنا هذا

الى واقع اداري حديث ومعاصر تتوفر  يه عناصر االدارة الحديثة من حيث العمل االني و التوقع 

 الواقع الفعلي إلدارة المورد البشري في دول االقليم . ويواكب لمستقبلي،ا
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ويقع على عاتقها من المجتمع والدولة الفلسطينية تجزأ وباعتبار الوزارات الحكومية جزء ال ي

، تعيشها مختلف فئات ومؤسسات الوطن، فهي تتأثر تأثرا جذريا بالتطور والتغيرات التي مسؤولية كبيرة

استشراف المستقبل والتعامل معه من خالل التدريب والتركيز على العنصر البشري فرض عليها يوهو ما 

، والتي تعنى باستقطاب د البشرية وفقا لألساليب العلميةواالدارة الجيدة للموار  وكيفية التخطي  السليم

للوزارات لمواكبة  وتعيين وتدريب وتحفيز وتقييم االفراد العاملين والعمل على تحسين األداء المؤسسي

المتطلبات العصرية المتجددة ولتحسين العملية الخدماتية التي تقوم بعملها كافة الوزارات  من أجل توفير 

 أكبر قدر من الكفاءة اإلدارية وتحقيق رضا المواطنين وأصحاب المصالح ومتلقين الخدمة. 

، رات الفلسطينية كانت هذه الدراسةفي الوزاونظرا ألهمية ادارة الموارد البشرية في تطوير اداء العاملين 

مؤسسي داخل التي يحاول من خاللها الباحث تسلي  الضوء على الموارد البشرية وعالقتها باألداء ال

وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنه  الوصفي الذي يقوم على تجميع وتصنيف الوزارات الفلسطينية، 

الدراسة على خمس فصول رئيسية بحيث تضمن الفصل األول تعريف  البيانات من ثم تحليلها، واشتملت

عام بأهداف واسئلة ومبررات وفرضيات الدراسة، في حين قام الباحث بكتابة اإلطار النظري والدراسات 

الطريقة واالجراءات السابقة التي تم االستعانة بها في الفصل الثاني، وقد شمل الفصل الثالث والرابع على 

وقد واجه الباحث بعض من   والفصل الخامس على االستنتاجات والتوصيات،  لنتائ  ومناقشتها،وتحليل ا

المعيقات في هذه الدراسة منها رفض بعض الوزارات تعبئة االستبانات الخاصة بالدراسة وقد تم استثناء 

 هذه الوزارات من الدراسة.
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 :الدراسة مشكلة 2.1

د البشرية هو تحقيق االنسجام بين أهداف واستراتيجيات الدور المعاصر إلدارة الموار يتمثل 

المنظمة، وقد تطورت عملية تقييم أداء المنظمات في الوقت الحاضر حيث أصبحت تعتمد على المقارنة 

بين األداء الفعلي لألفراد العاملين في المنظمة واألداء المطلوب تحقيقه، ومن هنا جاءت مشكلة هذه 

خيص واقع تطبيق وظائف إدارة الموارد البشرية ومدى امكانية تحقيق تراب  بين الدراسة والتي تسعى لتش

إدارة الموارد البشرية وبين األداء الناجح للوزارات الفلسطينية السيما أن هذه اإلدارة من اإلدارات األساسية 

 في المنظمات أيًا كان نوعها وطبيعة عملها.

ناول  واقع ادارة الموارد البشرية في الوزارات وسوف يحاول الباحث في  هذه الدراسة ان يت

، واالمن ومكافحة الجرائم تعليم والصحة والعدل  في المجتمعالفلسطينية والتي يقع من ضمن مسؤولياتها ال

,  ويأتي ذلك من اهتمام الباحث وشؤون المرأة والسياحة واالقتصادبشتى صورها، واالتصاالت والزراعة 

 ه وخبرته العملية في هذا المجال وباعتبار ان المورد البشري هو العنصر االساسيالمتأتي من واقع إلمام

، والن االداء هو العنصر االهم للوصول لألهداف والمهام الموكلة  للوزارات التي تقوم عليه اعمال الوزارات

 الفلسطينية .

 وبناء على ما تقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي :

 ع ادارة الموارد البشرية في الوزارات الفلسطينية وعالقته بااداء المؤسسي ؟ما واق
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 :الدراسة مبررات 3.1

 تم اختيار موضوع الدراسة لمجموعة من المبررات اهمها :

بحيث تمثل الموارد البشرية اساس أي منظمة وتقوم على نجاحها ركائز الدوائر االخرى ، هميةاأل .1

 داخل هذه المنظمة .

، بحيث تعد هذه الدراسة من الموضوعات العصرية التي ازداد التركيز عليها في االلفية حداثةال .2

 الثالثة لما لها دور في تحقيق اهداف الحكومة .

الرغبة لدى الباحث في موضوع الدراسة لمعرفة واقع ادارة الموارد البشرية في الوزارات الحكومية  .3

 الفلسطينية .

 

 :الدراسة أهمية 4.1

 ع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تطرحه، وتكمن أهميتها  يما يلي:تنب

 ااهمية النظرية: :أوال

تعتبر نتائ  الدراسة تغذية راجعة للوزارات الفلسطينية، حيث تساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرارات 

يها والتي تحتاج لتعديل أو تطوير بما االستراتيجية المستقبلية للوزارة و تبين الجوانب التي يجب التركيز عل

يكفل تحقيق أهداف الوزارات المختلفة ورفع قدرات الموارد البشرية فيها، مما يساعد على االرتقاء باألداء 

 المؤسسي داخل الوزارات الفلسطينية . 
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 ثانيًا ااهمية العملية:

 التعمق في عالقة لهم الذين والعاملين الجدد للباحثين افاق تقديمها في الدراسة لهذه العلمية االهمية تكمن

 هذه وتضيف ،تخصصا اكثر مستقبال جديدة دراسات توليد على ،وقدرتها البشرية الموارد مجال في

 . البشرية الموارد ادارة في علمية تطبيقية دراسة المكتبة الى الدراسة

 

 :الدراسة أهداف 5.1
 

 الهدف الرئيس :

 وارد البشرية وعالقته بتحسين االداء المؤسسي في الوزارات الفلسطينية .التعرف على واقع ادارة الم

 ويتفرع  منه االهداف التالية :

 التعرف على واقع تخطي  الموارد البشرية في الوزارات الفلسطينية . .0

 التعرف على واقع تحليل العمل في الوزارات الفلسطينية . .9

 لوزارات الفلسطينية .التعرف على واقع تدريب الموارد البشرية في ا .3

 التعرف على واقع تقييم اداء الموارد البشرية في الوزارات الفلسطينية . .4

 التعرف على واقع االستقطاب في الوزارات الفلسطينية .  .5

 التعرف على واقع االداء المؤسسي في الوزارات الفلسطينية . .2

را ية )الجنس ،العمر ،المستوى الوظيفي التعرف على واقع ادارة الموارد البشرية تبعا للمتغيرات الديمغ .2

 ، المؤهل العلمي، الخبرة العملية( .


