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 شكـخ وعخفان

إلى الجكتؾر الفاضل سعجؼ  يدخني في نياية ىحا العسل أف اتقجـ بكل الذكخ والتقجيخ والعخفاف

الكخند عمى كل ما بجلو معي خالؿ بجاية مذؾار الخسالة مؽ تعجيل وتعميق ونرح وإرشاد، فقج 

كاف لسالحغاتو الؿيسة عسيق األثخ في نفدي، وكاف لجيجه دور كبيخ في بشاء ىحا العسل 

 والؾصؾؿ إلى ىحه السخحمة، أدامػ هللا ذخخًا لظمبة العمؼ. 

يادفة لذكخ والعخفاف إلى مؽ تفزال عمي بسشاقذة الخسالة واثخائيا بسالحغاتيؼ الكسا اتقجـ با

 أحسج حخزهللا والجكتؾر ة مرمحظيعالجكتؾر 

تقجـ بالذكخ الجديل إلى كافة السؾعفيؽ في الؾزارات الفمدظيشية عمى سعة صجرىؼ وتحسميؼ أكسا 

 لي خالؿ مخحمة تؾزيع االستبياف. 

 العخفاف لكل مؽ درسشي وساعجني خالؿ مخحمة دراستي الجامعية.تقجـ بالذكخ و أو 

 

 



  ت
 

 مرظلحات الجراسة

 والتظؾيخ بالتؾعيف تيتؼ التي داريةاإل والشذاطات السياـ مؽ شاممة مجسؾعة: التشسية البذخية

 والفاعمية الكفاءة تحقيق في تداىؼ بظخؽ  السؤىمة البذخية السؾارد عمى والسحافغة والتحفيد

 .(2010 )زيج، يةوالتشغيس

ىؾ درجة تحقيق واتساـ السياـ السكؾنة لؾعيفة الفخد، وىؾ يعكذ الكيؽية التي  :األداء الهعيفي

يتحقق بيا، أو يذبع الفخد بيا متظمبات الؾعيفة، وغالبا ما يحجث لبذ وتجاخل بيؽ األداء 

 .(2016والجيج، فالجيج يذيخ إلى الظاقة السبحولة) الحجاد، 

، ـ1994، وتأسدت عاـ في الجولة الفمدظيشية: ىي إحجػ الؾزارات الفلدظيشية وزارة السالية

وتقـؾ بخسؼ الدياسة السالية لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية واإلشخاؼ عمى تشفيحىا بسا يزسؽ 

السداىسة الفعالة في تحقيق التكامل بيؽ الدياسات االقترادية والسالية والشقجية وتحقيق التشاسق 

 (.2019)وزارة السالية، غؾمة لالستقخار االقترادؼ ونسؾهلتذكيل مشبيؽ أدواتيا 

ـ ، 1994ىي إحجػ الؾزارات في الجولة الفمدظيشية، وتأسدت عاـ  :وزارة الرحة الفلدظيشية

وتعشى بالشغاـ الرحي في فمدظيؽ مؽ خالؿ تؾفيخ نغاـ صحي شامل متكامل يداىؼ في 

)وزارة و السحجدات الخئيدية لمرحة في فمدظيؽتحديؽ وتعديد مدتجاـ لمؾضع الرحي بسا ؼي

 .(2019الرحة، 

نذأت وزارة التخبية والتعميؼ العالي بعج تدمؼ الدمظة الؾطشية : وزارة التخبية والتعليم الفلدظيشية

وىي تعشى بذؤوف التعميؼ والتعميؼ العالي ، 1994الفمدظيشية، مياـ التعميؼ في فمدظيؽ عاـ 

 .(2019)وزارة التخبية والتعميؼ، يخص التعميؼ في فمدظيؽوالبحث العمسي، وكل ما 



  ث
 

 السلخص 

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى العالقة بيؽ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية )السالية، 

حيث عسمت الباحثة عمى استخجاـ السشيج مدتؾػ االداء الؾعيفي لجييؼ،  وبيؽالتعميؼ، الرحة( 

مؽ السؾعفيؽ  بديظة الجراسة، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ عيشة عذؾائية الؾصفي االرتباطي في

التي تؼ  ة( مؾعفا ومؾعفة، وتسثمت أداة الجراسة في االستبان250في الؾزارات الثالث، بمغت )

 بشاؤىا ليحا الغخض.

طخدية بيؽ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات  ارتباط عالقةتؾصمت الجراسة إلى أف ىشاؾ وقج 

في الؾزارات الفمدظيشية  مدتؾػ تشسية السؾارد البذخيةكمسا زاد فاألداء الؾعيفي. وبيؽ الفمدظيشية 

مدتؾػ التشسية لمسؾارد البذخية الى اف  الجراسة مدتؾػ األداء الؾعيفي، كسا تؾصمتزاد ذلػ مؽ 

( 94.3)كميةلمجرجة الالستؾسط الحدابي  في الؾزارات الفمدظيشية  جاء بجرجة متؾسظة، حيث بمغ

، كسا تبيؽ أّف مدتؾػ األداء الؾعيفي لجػ السؾعفيؽ في الؾزارات ( 140.0وانحخاؼ معيارؼ )

( وانحخاؼ معيارؼ 94.0)لمجرجة الكميةالستؾسط الحدابي الفمدظيشية جاء بجرجة عالية، حيث بمغ 

(140.0) ، 

تشسية السؾارد البذخية في مدتؾػ في  ذات داللة احرائية وتبيؽ مؽ خالؿ الشتائج أّنو تؾجج فخوؽ 

ؼيسا أشارت ، وكانت الفخوؽ لرالح الحكؾر، الشؾع االجتساعيعدػ لستغيخ تالؾزارات الفمدظيشية 

تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات نو ال أالشتائج إلى 

في الؾزارة، والؾزارة التي يتؼ السؤىل العمسي، والعسخ وسشؾات العسل عدػ لستغيخ تالفمدظيشية 

مدتؾػ األداء ال تؾجج فخوؽ في العسل بيا، كحلػ ؼيسا يخص السدسى الؾعيفي، كسا تبيؽ أّنو 

، والسؤىل العمسي، والعسخ، الشؾع االجتساعيعدػ لستغيخ تالؾعيفي في الؾزارات الفمدظيشية 

بيؽ وزارة  تبعا لستغيخ الؾزارة خوؽ وسشؾات العسل في الؾزارة، والسدسى الؾعيفي، ؼيسا تبيؽ وجؾد ف



  ج
 

التعميؼ  التخبية و وزارة السالية و يؼ لرالح وزارة الرحة، وبيؽ وزارةالتعم وزارة التخبية و الرحة و

 لرالح وزارة السالية.

وتؾصي الجراسة بزخورة العسل في الؾزارات الفمدظيشية السختمفة عمى تشسية السؾارد البذخية 

التظؾر والشسؾ الحاتي في العسل وفي الحياة العامة كؾف ذلػ يشعكذ بذكل يزسؽ ليؼ تحقيق 

في القخارات ايجابيًا عمى قجرة السؾعف واداءه في العسل، وضخورة االىتساـ بإشخاؾ السؾعفيؽ 

معخفة التظؾرات  التي تخص العسل، كؾنيؼ جدء مؽ السشغؾمة الخاصة بالؾزارة ومؽ حقيؼالسيسة 

 .ؼامل مع السذكالت التي يسكؽ أف تؾاجيييؼ مؽ التعالتي تخص العسل بسا يسكش
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The relationship between the development of human resources in 

Palestinian Ministries of (Finance, Education, and Health) and their 

level of job performance 

Prepared by: Lina Fadi Hana Rashmawi  

Supervisor: Dr. Sadi AL-Krounz 

Abstract 
The study aimed to identify the relationship between the development of human 

resources in Palestinian Ministries of (Finance, Education, and Health) and their level 

of job performance. The researcher used the correlational descriptive approach in the 

study, and the study sample consisted of a random sample of (250) employees in the 

three ministries. The study tool is a questionnaire made for this purpose. 

The study found that there was a positive relationship between human resources 

development in the Palestinian ministries and job performance. The higher the level 

of human resource development in the Palestinian ministries has increased the level of 

job performance. The level of development of human resources in the Palestinian 

ministries came with a mean score of 3.49 and a standard deviation of (0.151). The 

level of employee performance in the Palestinian ministries came to a high degree, in 

which the average of the total score is (3.71) and standard deviation is (0.178). 

 

Results showed that there were differences in the level of human resources 

development in Palestinian ministries due the gender variable in favor of Males.  The 

results indicated that there are no statistically significant differences in level of human 

resource development in Palestinian ministries due to the academic qualification, age 

and years of experience in the ministry variables In terms of job title, it was found that 

there are no differences in level of performance in Palestinian ministries due to the 

gender variable, the scientific qualification, age, years of experience in the ministry, 

and job title. While, there were differences according to the ministry variable between 

the Ministry of Health and the Ministry of Education in favor of the Ministry of 

Health, and between the Ministry of Finance and the Ministry of Education in favor of 

the Ministry Finance. 

 

The study recommends the need of working on the development of Human resources 

in various Palestinian ministries on in a way that ensures achieving development and 

self-growth in the work and in Public life. This would reflect positively on the 

performance of the employee and his abilities at work. Also there is a need to pay 

attention to the involvement of employees in the important and fateful decisions that 

concern the job. Because they are part of the Ministry's system and they have the right 

to know the developments which relate to the work and how to deal with the problems 

that they might face in work based on these decisions. 
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 الفرل األول
___________________________________________________________

 االطار العام للجراسة 

 مقجمة  1.1

ؼ أىسية أ ىسية السؾرد البذخية تزاىي أ  فّ أاىتست االدارة الحجيثة بالسؾارد البذخية، باعتبار 

السؾرد البذخؼ ىؾ  كؾف كثخ فعالية، دارية، بل قج تكؾف العشرخ األعشرخ مكؾف لمعسمية اإل

 دارة العسمية بأكسميا.إصاحب القجرة عمى 

ساسي ىؾ الخكؽ األو مشغسة، أالعامل في أؼ مؤسدة  س الساؿ البذخؼ أالسؾارد البذخية ر  عجوت

ف يخفض انتاجيتيا، لحلػ أو يسكؽ أ، سشغسةالانتاجية  يديؼ في رفع مدتؾػ في العسل الحؼ 

اىتست السؤسدات بذكل كبيخ بالسؾارد البذخية، وعسمت عمى تأسيذ مجسؾعة مؽ الؾعائف مؽ 

 (. 2008درة والرباغ، )مشغسةسيد لمسؾارد البذخية العاممة في اجل تحقيق الت

إدارة السؾارد البذخية كؾعيفة قج أصبحت مؽ أىؼ الؾعائف اإلدارية  وعمى الرعيج اإلدارؼ فإفّ 

في السشغسات، وىي ال تقل أىسية عؽ باقي الؾعائف األخخػ كالتدؾيق واإلنتاج والسالية، كسا أف 

ذخية قج اتدع ليذسل أنذظة رئيدة متعجدة يأتي عمى رأسيا تحميل مفيـؾ إدارة السؾارد الب

الؾعائف وتؾصيفيا، وتخظيط السؾارد البذخية، وجحب السؾارد البذخية واستقظابيا، وتحفيد السؾارد 
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البذخية، وتشسية السؾارد البذخية وتجريبيا، باإلضافة إلى الشذاط التقميجؼ الستعمق بذؤوف إدارة 

 .(2013وتشسيتيا وتظؾيخىا )الديخ،السؾارد البذخية 

السختمفة، يفتخض أف يكؾف مدتؾػ األداء الؾعيفي  السشغساتوبعج تشسية السؾارد البذخية في 

مختفع، أو يتشاسب طخديًا مع حجؼ التجريب والتأىيل الحؼ حرل عميو السؾرد البذخؼ، كؾف 

سؾرد البذخؼ عمى كل ما األداء بذكل عاـ يتشاسب طخديًا مع مدتؾػ التجريب، ومع حرؾؿ ال

 .(2016حجاد، يخص مدتؾاه الؾعيفي)

باستسخار بالبحث عؽ ؾيادات  السشغساتتقـؾ أىجاؼ العسل لحلػ أداة لتحقيق يعج األداء الؾعيفي و 

ججيجة عؽ طخيق إعادة ترسيؼ ـياكميا ومحاوالتيا بإشخاؾ العامميؽ فييا لؾضع الدياسات 

غسة كشغاـ حمقات الجؾدة وتقجيؼ حؾافد ججيجة لمجيؾد الفخدية األن وتؼ تحجيثبالظخيقة السثالية، 

والجساعية السمسؾسة، ومئات األساليب األخخػ التي تخكد عمى تحقيق غاية واحجة ىي تحديؽ 

 (.2004 األداء )الدكخاف،

وعميو فقج اىتست الجراسة بالبحث في العالقة بيؽ تشسية السؾارد البذخية في السشغسات الحكؾمية 

عميؼ والرحة والسالية، كؾنيا مؽ السؤسدات الخيادية والحيؾية بذكل عاـ في الجولة، وىي كالت

التي لجييا الكثيخ مؽ العامميؽ السؤثخيؽ، لحلػ يكؾف احتياج معخفة العالقة بيؽ تشسية السؾارد 

البذخية ومدتؾػ أدائيؼ الؾعيفي ميؼ، كؾنيؼ يدعؾف الى التسيد والجقة في ىحه السؤسدات 

 ؾية.الحي
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 مذكلة الجراسة وأسئلتيا 1.2

اىتست الباحثة بالسؤسدات الحكؾمية كؾنيا الخكيدة األساسية لمتشسية في الجولة، وتعج مؤسدات 

التعميؼ والرحة والسالية، مؽ أىؼ السؤسدات التي تحتاج الى الذفاؼية في العسل، ومؽ أكثخ 

رية التجريب والتظؾيخ والتأىيل، ومؽ أجل السؤسدات التي تحتاج السؾارد البذخية فييا الى استسخا

معخفة مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في السؤسدات الحكؾمية الفمدظيشية مؽ خالؿ التظبيق عمى 

مؤسدات التعميؼ والرحة والسالية، ومدتؾػ ىحه التشسية عمى األداء الؾعيفي ليؤالء السؾعفيؽ، 

 عؽ الدؤاؿ الخئيذ اآلتي:  كاف البج مؽ الؿياـ بيحه الجراسة، والتي ستجيب

 ؟ الهعيفي باألداء وعالقتيا الفلدظيشية الهزارات في البذخية السهارد ما مدتهى تشسية

 ويتفخع مشو االسئلة اآلتية:

 ؟مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية ما .1

 ؟ مدتؾػ األداء الؾعيفي لجػ السؾعفيؽ في الؾزارات الفمدظيشيةما .2

 ؟  ىل تؾجج عالقة بيؽ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية واألداء الؾعيفي.3

متغيخات )الشؾع  حدب مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشيةختمف يىل .4

االجتساعي، السؤىل العمسي، العسخ، السدسى الؾعيفي، سشؾات العسل في الؾزارة، الؾزارة التي 

 ؟ بيا، السدسى الؾعيفي(تعسل 

متغيخات )الشؾع االجتساعي،  حدب مدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات الفمدظيشيةختمف يىل .5

السؤىل العمسي، العسخ، السدسى الؾعيفي، سشؾات العسل في الؾزارة، الؾزارة التي تعسل بيا، 

 ؟ السدسى الؾعيفي(
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 أىجاف الجراسة  1.3

 األتية:ؼ تدعى الجراسة لتحقيق األىجا

 مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية.. التعخؼ عمى 1

 .مدتؾػ األداء الؾعيفي لجػ السؾعفيؽ في الؾزارات الفمدظيشية. التعخؼ عمى 2

 . عالقة بيؽ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية واألداء الؾعيفي. التعخؼ عمى ال3

 حدب ؼ في مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية.التعخؼ عمى االختال4

متغيخات )الشؾع االجتساعي، السؤىل العمسي، العسخ، السدسى الؾعيفي، سشؾات العسل في الؾزارة، 

 الؾزارة التي تعسل بيا، السدسى الؾعيفي(.

متغيخات  حدب ية. التعخؼ عمى االختالؼ في مدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات الفمدظيش5

)الشؾع االجتساعي، السؤىل العمسي، العسخ، السدسى الؾعيفي، سشؾات العسل في الؾزارة، الؾزارة 

 التي تعسل بيا، السدسى الؾعيفي(.

 أىسية الجراسة 1.4

 تكسؽ أىسية الجراسة عمى الرعيجيؽ الشغخؼ والعسمي وىسا كالتالي: 

العالقة بيؽ ة حدب عمؼ الباحثة لسؾضؾع عجـ تظخؽ الجراسات الدابق األىسية الشغخية: -

في فمدظيؽ، لحلػ سعت  السخكدية األداء الؾعيفي في الؾزارات الحكؾميةالتشسية البذخية و 

الباحثة الى رفج السكتبة الفمدظيشية بجراسة ؼيسا يخص تشسية السؾارد البذخية في السؤسدات 

  الحكؾمية، واالداء الؾعيفي ليؼ.
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الجراسة تدعى لتحميل مدتؾػ التشسية البذخية وعالقتيا باألداء  كؾف  األىسية العسلية: -

فإّنيا يسكؽ أف تداعج أصحاب القخار في السؤسدات الفمدظيشية الحكؾمية في الؾعيفي، 

معخفة عالقة تشسية السؾارد البذخية بذكل مدتسخ عمى مدتؾػ األداء الؾعيفي ليؤالء 

 السؾعفيؽ.

تشسية السؾارد  ت تديؼ تحجيج الستغيخات السؤثخة فيكسا يسكؽ أف تقجـ تؾصيات ومقتخحا -

 البذخية في السؤسدات الحكؾمية الفمدظيشية.

 فخضيات الجراسة 1.5

 تقـؾ الجراسة عمى الفخضيات التالية:

 ≤ α) ال تؾجج عالقة ذات داللو إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة : الفخضية الخئيدية األولى

 في الؾزارات الفمدظيشية وبيؽ االداء الؾعيفي بذخيةمدتؾػ تشسية السؾارد ال بين (0.05

 (α ≥ 0.05) تؾجج فخوؽ ذات داللو إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة ال :الفخضية الخئيدية الثانية

مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية متؾسظات استجابات السبحؾثيؽ حؾؿ في 

، سشؾات العسل في الؾزارة، العسخ، السؤىل العمسي، عيالشؾع االجتساات الجراسة )عدػ لستغيخ ت

 (السدسى الؾعيفي، الؾزارة التي تعسل بيا

 (α ≥ 0.05) تؾجج فخوؽ ذات داللو إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة ال الفخضية الخئيدية الثالثة:

ػ عد تمدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات الفمدظيشية  متؾسظات استجابات السبحؾثيؽ حؾؿ في

، العسخ، سشؾات العسل في الؾزارة، الؾزارة السؤىل العمسي ات الجراسة )الشؾع االجتساعي،لستغيخ 

 التي تعسل بيا، السدسى الؾعيفي(


