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 رارــــــــإل

 

   يمذو انزسانح انرٙ ذحًم انعُٕاٌ: عبد العزيز صبحي أحمد العطبر /أَا انًٕلع أدَاِ 

 "تطبيك المببدئ اإلسالميت في إدارة المىارد البشريت وعاللتهب بأداء المىظمبث غير الحكىميت في غزة  "

رثُاء يا ذًد اإلشارج إنّٛ حٛثًا ٔرد، ٔإٌ ْذِ ألز تأٌ يا اشرًهد عهّٛ ْذِ انزسانح إًَا ْٙ َراج خٓذ٘ انخاص، تاس

 انزسانح ككم، أٔ أ٘ خشء يُٓا نى ٚمذو يٍ لثم نُٛم درخح أٔ نمة عهًٙ أٔ تحثٙ نذٖ أٚح يؤسسح ذعهًٛٛح أٔ تحثٛح أخزٖ.

ال تًٕافمح ٔأَّ ال ٚدٕس انُشز إ نٓذِ انزسانحفٙ حمٕق انُشز  أكبديميت اإلدارة والسيبست للدراسبث العليبتحك  ألزكًا 

 رسًٛح يكرٕتح يٍ األكادًٚٛح.
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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

 

 َيْرَفِع اللََُّه الََِّذيَن آَمُنوا ِمِنُكْم َوالََِّذيَن ُأوُتوا اِلِعِلَم
َدَرجاٍت َواللََُّه ِبما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر

 



 أ
 

 إهــــداء
ء الذيف سطركا بدمائهـ أركع معاني البطكلة كالفداء في معارؾ الكفاء كالنصر إلى أركاح الشهدا

كأخص بالذكر أخي الشهيد رائد العطار) أبك أيمف ( كالشهيد محمد أبك شمالة)أبك  كالتمكيف
 .خميؿ( كالشهيد محمد برهـك ) أبك أسامة (  

 ................. حفظها ا كرعاها. زةإلى كالدتي العزي

 ركح أبي الغالي....................... رحمه ا  إلى

 إلى الشعب الفمسطيني المرابط المجاهد عمى أرض فمسطيف.

 إلى األسرل العظاـ القابعيف خمؼ قضباف السجاف .........

 إلى إخكاني كأخكاتي األحباب عمى قمبي.

 ئي األعزاء .إلى زكجتي الغالية التي كقفت بجانبي كساندتني في مشكارم هذا كأبنا

 إلى أصدقائي كرفقاء دربي األعزاء الذيف ساندكني في مسيرتي التعميمية.

 إلى األساتذة الكراـ الذيف بذلكا الجهد مف أجؿ كصكؿ هذا البحث إلى النكر.

 إليكم جميعًا ُأهدي هذا العمل المتواضع.
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ن المبعوث رحمة  لمعةالمين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمي
  .سيدنا محمد وعمى آله وصحبه

انطالقان مف قكؿ المصطفى " مػف   يشػكر النػاس   يشػكر ا "   يسػعني إ  أف أشػكر 
الدكتكر أكـر سمكر الذم أشرؼ عمػى إعػداد هػذل الرسػالة ككػاف لػه الفضػؿ فػي اتمػاـ هػذل الدراسػة 

رشاداته .  بمالحظاته كا 

  لشكر كالتقدير إلى أعضاء لجنه المناقشة المكقرة المتمثمػة بالػدكتكر  كما كأتقدـ بجزيؿ ا
عمى تفضمهـ بقبػكؿ مناقشػة هػذل الرسػالة كالحكػـ  ،  يوسف عبد بحر كالدكتكر عالء الدين السيد

 عميها. 

الجامعةةةات كمػػػا أتقػػػدـ بجزيػػػؿ الشػػػكر كالتقػػػدير لحسػػػاتذة األفاضػػػؿ محكمػػػي ا سػػػتبانة فػػػي 
لؾ بجزيػػؿ الشػػكر إلػػى كػػؿو مػػف جامعػػة األقصػػى كأكاديميػػة اإلدارة كالسياسػػة كأتقػػدـ كػػذالفمسةةطيني  

لمدراسات العميا ممثمة باإلدارة كالعػامميف كالطمبػة، لكػؿ مػا قػدمكل لػي مػف مسػاعدة كمسػاندل مكنتنػي 
الذم سػاعد   ")/ محمد العكر "أبو يوسفمف المضي بخطى ثابتة في مسيرتي العممية كالى األستاذ

 (.حصائيفي التحميؿ اإل

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى األساتذة أعضاء لجنة النقاش المكقريف كقارئ الرسالة عمى ما تكبدكل 
غنائها بمقترحاتهـ القيمة.   مف عناء في قراءة رسالتي المتكاضعة كا 

كزكجتػي كأبنػائي  ةكلف يفكتني أف أتقدـ بفائؽ الشكر كا حتػراـ كالتقػدير إلػى كالػدتي الغاليػ
خكتي كأخكاتي كأصدقائي كرفقاء دربي الذيف ساندكني ككقفكا بجانبي منذ بدايػة مسػيرتي األعزاء ك  ا 

 التعميمية كجزاهـ ا عني كؿ الخير.

 كا كلي التكفيؽ

 الباحث
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 الدراس  ممخص 

ؽ المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة يتطب مدل التعرؼ عمى إلى الحالية الدراسة هدفت
 ذلؾ حكؿأراء المبحكثيف  كالتعرؼ عمى الفركؽ في ،إدارة المكارد البشريةلممبادئ اإلسالمية في 

 الدراسة.  تبعان لمتغيرات

ؼ العالقات بيف كاتبعت الدراسة المنهج الكصفي التحميمي بهدؼ تحميؿ الظاهرة ككش 
كاشتمؿ مجتمع الدراسة عمى المدراء العامميف في المنظمات غير الحككمية،  ،أبعادها المختمفة

)مدراء ك منسقي مشاريع في المنظمات غير  مكظؼ( ُِٓ)تككنت عينة الدراسة مف ك 
 .الحككمية(

كجػػكد عالقػػة طرديػػة ذات د لػػة إحصػػائية بػػيف    التاليػػة النتػػائج إلػػى الدراسػػة خمصػػت كقػػد 
، غيػر الحككميػةتطبيقات ا ستقطاب كا ختيار كالتعييف كفؽ المبػادئ اإلسػالمية كأداء المنظمػات 

القػػة طرديػػة ذات د لػػة إحصػػائية بػػيف تطبيقػػات التػػدريب لممػػكارد البشػػرية كفػػؽ المبػػادئ كجػػكد عك 
تطبيقةات كجكد عالقة طردية ذات د لة إحصػائية بػيف ، ك غير الحككميةاإلسالمية كأداء المنظمات 

 كجػكد عالقػة طرديػة، ك غيػر الحككميػةكأداء المنظمػات  وفق المبادئ اإلسةالمي  لممكارد البشريةالتخطيط 
ذات د لػػػة إحصػػػائية بػػػيف تطبيقػػػات تطػػػكير كتقيػػػيـ أداء المػػػكارد البشػػػرية كفػػػؽ المبػػػادئ اإلسػػػالمية 

كجكد عالقة طردية ذات د لة إحصائية بيف تطبيقات المسػوكلية ، غير الحككميةكأداء المنظمات 
كجػػكد عالقػػة طرديػػة ذات ، غيػػر الحككميػػةا جتماعيػػة كفػػؽ المبػػادئ اإلسػػالمية كأداء المنظمػػات 

د لػػة إحصػػائية بػػيف الحػػكافز كالمكافػػضت كالتعػػكيض لممػػكارد البشػػرية كفػػؽ المبػػادئ اإلسػػالمية كأداء 
، كأنػػػػه   تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات د لػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػطات تطبيػػػػؽ غيػػػػر الحككميػػػػةالمنظمػػػػات 

عػػزل لمتغيػػر المبػػادئ اإلسػػالمية فػػي إدارة المػػكارد البشػػرية عمػػى أداء  المنظمػػات غيػػر الحككميػػة تي 
 د لػػػػة ذات فػػػػركؽ تكجػػػػد لبعػػػػد الخػػػػامساجػػػػنس كالموهػػػػؿ العممػػػػي كالمسػػػػمى الػػػػكظيفي، مػػػػا عػػػػدا ال

 المنظمات  أداء عمى البشرية المكارد إدارة في اإلسالمية المبادئ تطبيؽ متكسطات بيف إحصائية
المػػدير العػػاـ، كعمػػر الموسسػػة، كعػػدد المػػكظفيف، ، المػػكظفيف عػػدد لمتغيػػر تعػػزل الحككميػػة غيػػر

 دمة.كسنكات الخ

 مبادئ تطبيؽ بتعزيز الحككمية غير المنظمات تهتـ أفالدراسة   ما أكصت به كمف أهـ 
 تقييـ مف أساسيان  جزءن  األخالقية الممارسات اعتبار عمى التأكيد خالؿ مف اإلسالمية، األخالؽ
إدارة اهتماـ الموسسة بالمدراء ك  كتعييف العامميف  ختيار أساسيان  كمعياران  كترقيتهـ، العامميف
تحميؿ ككصؼ كظيفي خاص كالحرص عمى كجكد  صة لممكارد البشرية تعمؿ بالتزاـمتخص
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تهتـ المنظمة بعقد جمسات كأف  بالكظائؼ الخاصة بإدارة المكارد البشرية كفؽ المبادئ اإلسالمية
المنظمة العامميف في كالحرص عمى مشاركة  الخمؽ القكيـ لتعزيز لمعصؼ الذهني لمعامميف فيها

 ات خارجية لالطالع عمى تجارب ناجحة لإلفادة منها في العمؿ كفؽ المبادئ اإلسالميةبعث
تتضمف كأف  البشرية كفؽ المبادئ اإلسالمية لجنة لكضع خطة تنمية كتطكير المكاردكتكميؼ 

 معمكمات إعداد خطة المكارد البشرية الظركؼ الخاصة المتكقعة كفؽ المبادئ اإلسالمية
 .في التكنكلكجيا المفيدة لتطكير العامميف لديها كفؽ المبادئ اإلسالميةالموسسة  كاستثمار
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Abstract 
    This study aimed at identifying to what extent non – governmental organization 

implemented the Islamic principles in human resources management in Gaza strip.                      

and identifying the differences or respondents opinions about non – governmental 

organization implemented the Islamic principle in human resources management in 

Gaza strip due to the study variables . 

   The study adopted the analytical descriptive approach in order to analyze the 

phenomenon and to show  the relationships between its different dimensions. The 

study sample consisted of 215 employees, (Managers and Project coordinators in non-

governmental organizations).                                                                                             

    The study shows  the following results:  

 There is a positive relationship with a statistical significance, between 

attraction, selection and appointing, in accordance with the Islamic principles 

and the performance of non-governmental organizations. 

 There is a positive relationship with statistical significance between 

implementation of human resources training in accordance with the Islamic 

principles and the performance of non-governmental organizations.  

 There is a positive relationship between planning implementation for human 

resources in accordance with the Islamic principles and the performance of 

non-governmental organizations. 

 There is a positive relationship with a statistical significance, between 

implementation of development and performance evaluation of human 

resources in accordance with the Islamic principles and the performance of  

the non-governmental organizations.  

 There is a positive relationship with a statistical significance, between 

implementation of social responsibilities in accordance with the Islamic 

principles and the performance of  the non-governmental organizations. 

 There is a positive relationship with statistical significance, between 

implementation of incentives, rewards and compensation of human resources  

in accordance with the Islamic principles and the performance of  the non-

governmental organizations . 

 There are not any  differences with a statistical significance between averages 

of the Islamic principles implementation in human resources' management on 

the performance of  non-governmental organizations related to variables of 

gender, educational qualification and job title, except for after dimension 

which shows differences in favor of the Director-General, the age of the 

organization, number of employees, and years of service. 

   Among the most important recommendations of the study is that the non-

governmental organizations should be concerned with enhancing the application of 

the principles of The Islamic morality, by emphasizing the ethical practices regarded 

as an essential part of the evaluation and uplift of workers, and a fundamental 

criterion for the selection of staff and the appointing of directors. 
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 الصفح  رقم محتوىال

 أ اإلهداء 
 ب شكر كتقدير 
 ج ممخص الدراسة بالمغة العربية 
 ق ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية 
 ك قائمة المحتكيات 
 ح قائمة الجداكؿ 

 لمدراس  المنهجي اإلطار: األول الفصل
  مقدمة ِ 
  مشكمة الدراسة ْ 
 فرضيات الدارسة ٓ 
  أهداؼ الدراسة ٔ 
 أهمية الدارسة ٕ 
 حدكد الدراسة ٖ 
 الدراسة  مصطمحات ٖ 

 لمدراس  النظري اإلطار: الثاني الفصل
 المبحث األكؿ  إدارة المكارد البشرية ُِ 
  المبحث الثاني  القيـ كاألخالؽ اإلسالمية ِٗ 
   منظمات المجتمع المدني في فمسطيف المبحث الثالث ْٓ 
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 الفصل الثالث: الدراسات السابق  
 ٗٓ أك ن  الدراسات المحمية 

 ٓٔ   الدراسات العربية  ثانيان 
 َٕ ثالثان  الدراسات األجنبية 

 ٕٔ التعميؽ عمى الدراسات السابقة 
 الفصل الرابع: إجراءات الدراس  الميداني  

 ٖٗ أسمكب الدراسة 
 ٖٗ مصادر المعمكمات

 ٖٗ مجتمع كعينة الدراسة 
 ٖٗ عينة الدراسة
 ُٗ أدكات الدراسة

 ّٗ صدؽ ا ستبانة
 َُٓ يب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.األسال

  الفصل الخامس : تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراس 
 َُٕ المقدم  

 َُٕ الوصف االحصائي لعين  الدراس  وفق البيانات الشخصي 
 ُُُ اختبار فرضي  الدراس  

  : مناقش  النتائج والتوصياتالفصل  السادس
 ُْٗ النتائج 

 ُّٓ التوصيات
 قائم  المةةراجةةةةةةةةةةع

 ُٕٓ المراجع العربي 
 ُٕٔ المراجع األجنبي 

 ُٗٔ المالحق
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 الجداول قائم 

 رقم

 الجدول

 

 الجدول

رقم 
 الصفح 

 ّٗ درجات مقياس ليكرت  .1

 ْٗ  لممجاؿ الكمية كالدرجة( كا ختيار ا ستقطاب تطبيقات) األكؿ  المجاؿ فقرات بيف ا رتباط معامالت  .2

 ٓٗ  لممجاؿ الكمية كالدرجة( البشرية لممكارد التدريب تطبيقات) الثاني  المجاؿ فقرات بيف ا رتباط معامالت  .3

 ٔٗ  لممجاؿ الكمية كالدرجة( البشرية لممكارد التخطيط تطبيقات) الثالث  المجاؿ فقرات بيف ا رتباط معامالت  .4

 الكمية كالدرجة( اإلسالمية المكارد أداء كتقيـ تطكير قاتتطبي) الرابع  المجاؿ فقرات بيف ا رتباط معامالت  .5
  لممجاؿ

ٖٗ 

( اإلسالمية المبادئ كفؽ ا جتماعية المسوكلية تطبيقات) الخامس  المجاؿ فقرات بيف ا رتباط معامالت  .6
  لممجاؿ الكمية كالدرجة

ٗٗ 

 المبادئ كفؽ البشرية كاردملم تعكيضكال كالمكافضت الحكافز)  السادس  المجاؿ فقرات بيف ا رتباط معامالت  .7
  لممجاؿ الكمية كالدرجة( اإلسالمية

ََُ 

 َُُ  غير الحككمية المنظمات أداء فقرات بيف ا رتباط معامالت  .8

 َُّ لالستبانة الكمية كالدرجة ا ستبانة مجا ت مف مجاؿ كؿ ك درجة كؿ بيف ا رتباط معامؿ  .9

 َُْ المقياس مجا ت مف ؿمجا لكؿ كركنباخ ألفا الثبات معامؿ  .11

 َُٓ النصفية التجزئة بطريقة المقياس مجا ت مف  مجاؿ لكؿ ا رتباط معامالت  .11

 َُٔ الطبيعي التكزيع اختبار نتائج  .12

 َُٖ ُِٓ=  ف حيث النكع حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع  .13

 َُٗ ُِٓ=  ف حيث العممي الموهؿ حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع  .14
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 َُٗ ُِٓ=  ف حيث الكظيفي المسمى حسب الدراسة عينة فرادأ تكزيع  .15

 َُُ ُِٓ=  ف حيث الموسسة عمر حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع  .16

 ُُُ ُِٓ=  ف حيث المكظفيف عدد حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع  .17

 ُُُ ُِٓ=  ف حيث الخبرة سنكات حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع  .18

 مف فقرة لكؿ  مجاؿ لفقرات ا حتماؿ كقيمة النسبي الحسابي المتكسط المعيارم راؼكا نح الحسابي المتكسط  .19
 اإلسالمية المبادئ كفؽ كالتعييف كا ختيار ا ستقطاب تطبيقات مجاؿ فقرات

ُُّ 

 مف فقرة لكؿ  مجاؿ لفقرات ا حتماؿ كقيمة النسبي الحسابي المتكسط المعيارم كا نحراؼ الحسابي المتكسط  .21
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 الفصل األول

 اإلطار المنهجي لمدراس 

 مقدم 

 نبػػػي اكضػػػح اإلسػػػالـ أهميػػػة اختيػػػار العنصػػػر البشػػػرم، فقػػػد ركل القػػػر ف الكػػػريـ قصػػػة 
مكسػػػى عميػػػه السػػػالـ، عنػػػدما ذهػػػب إلػػػى بئػػػر فػػػي قريػػػة مػػػديف، ككجػػػد جماعػػػة مػػػف النػػػاس يسػػػقكف 

تقفػػاف بعيػػدان حتػػى ينتهػػي الرعػػاء، فسػػقى مكسػػى لهمػػا،  امرأتػػافد عمػػى جانػػب البئػػر  ـ، ككجػػمكاشػػيه
"َقاَلةةْت كبعػػدما رجعتػػا كقصػػت إحػػداهما ذلػػؾ عمػػى أبيهػػا، كقالػػت كمػػا يقػػص عمينػػا القػػر ف الكػػريـ  

َْْجْرَت اْلَقةِوَي اأْلَِمةيُن" سةورة  ِْْجْرُُ ِإن  َخْيةَر َمةِن اْسةَت  . وقةدٕٙالقصةص  آية  ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْسةَت
القةةةوة همػػػا  ،بيهػػػا ، بهػػػذا صػػػفات مػػػف يػػػتـ اختيػػػارل لمعمػػػؿ بصػػػفتيف أساسػػػيتيفألحػػػددت إحػػػداهف 

 .واألمان 

أال   يةةةةا رسةةةةول اهلل :أن أبةةةةا ذر قةةةةالكجػػػػاء فػػػػي سػػػػيرة الرسػػػػكؿ صػػػػمى ا عميػػػػه كسػػػػمـ، 
نهةا أمانة    يا أبا ذر :"فضرب بيدُ عمى منكبي ثم قال :تستعممني قال نهةا يةوم إنك ضعيف وا  وا 

بةاب    كتةاب اإلمةارة   صةحي  مسةمم  )"القيام  خزي وندام  إال من أخذها بحقها وأدى الذي عميه فيها

المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل قاؿ الرسكؿ صمى ا عميه كسػمـ  " ك  ( كراه  اإلمارة بغير ضرورة
 .ر()أخرج  مسمم في الصحي  وأبو داوود والنسائي في سننهما عن أبي ذخير". من المؤمن الضعيف وفي كلٍ 

كاعتبػػػر  ،هػػػتـ اإلسػػػالـ بالعػػػدؿ، كهػػػك مػػػا يمكػػػف اسػػػتنباطه ألجػػػؿ عمميػػػة تقيػػػيـ األداءاكقػػػد 
المكضكعية كالعدؿ أهـ أسس عممية تقييـ األداء، فهذل المكضكعية التي تضمف أف يأخػذ كػؿ ذم 
حؽ حقه، كهى التي تضمف أف يكضع الشخص المناسب في المكاف المناسػب، كيقػكؿ تعػالى فػي 

َيا َأَيَها ال ِذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقو اِميَن ِلّمِه ُشَهَداء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمن ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمةى   ”كتابه الكريـ
 -م صةدق اهلل العظةي“ َأال  َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِلمت ْقَوى َوات قُةوْا المّةَه ِإن  المّةَه َخِبيةٌر ِبَمةا َتْعَممُةونَ 

 .ٛالمائدة

عد المكارد البشرية عصب الموسسات ا جتماعية كالمحرؾ لعمميات التنمية كاإلنتاج تي 
لما لذلؾ مف انعكاس  ؛كتكلي موسسات المجتمع تنمية كتدريب المكارد البشرية أهمية خاصة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5525&idto=5807&lang=&bk_no=53&ID=860
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5525&idto=5807&lang=&bk_no=53&ID=860
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مكبة إيجابي عمى الفرد في مناحي التطكير الذاتي كاكتساب الثقة بالنفس كامتالؾ المهارات المط
في مجا ت عممه كرضال عف بيئة العمؿ كعمى تقدـ الموسسة كتطكرها في مناحي اإلدارة ككجكد 
العمؿ كا نتاج كعمى المجتمع بتنميته الشاممة . كيقصد بالمكارد البشرية تمؾ الجمكع مف األفراد 

أداء تمؾ  المهارات كالقدرات المناسبة ألنكاع معينة مف األعماؿ كالراغبيف في ككالموهميف ذ
  .(ٗٓ   ََُِ،)السعاداتاألعماؿ بحماس كاقتناع

 إف إذ لذلؾ؛ الرول كؿ سبؽ قد اإلسالـ فإف البشرية التنمية مرتكز هك اإلنساف حيث أف
 كالتنمية البناء عممية عميه تقكـ الذم المحكر جعمه اإلسالمية الرسالة لحمؿ اإلنساف اختيار

 ًإنَّا} بقكله كتعالى سبحانه ا ذكرها التي لحمانة الحامؿ كفه اإلسالمية، المجتمعات في كالتطكير
مىى األىمىانىةى  عىرىٍضنىا مىمىهىا ًمٍنهىا كىأىٍشفىٍقفى  يىٍحًمٍمنىهىا أىفٍ  فىأىبىٍيفى  كىاٍلًجبىاؿً  كىاألىٍرضً  السَّمىكىاتً  عى  ًإنَّهي  اإًلٍنسىافي  كىحى
هيك  ظىميكمنا كىافى   .(ِٕ)أية  األحزاب سكرة {جى

أف المنظمات غير الحككمية كغيرها مف المنظمات تكاجه تحديات كبيرة في ظؿ  بماك 
ستراتيجية كاضحة إتحتاج إلى صياغة  فإنهاالعكلمة كخاصة في مجاؿ إدارة مكاردها البشرية ، 

في قطاع المنظمات غير الحككمية الذم يحتاج لبشرية تتناسب مع مستجدات العمؿ لمكاردها ا
أجؿ خدمة أهدافها كالمتمثمة بتحسيف نكعية الخدمات المقدمة، كخفض التكاليؼ،  إلى الفاعمية مف

كتحقيؽ رضا الفئات المستهدفة كرضا الجمهكر ، كزيادة فرص التمكيؿ، كهذا كمه يأتي مف خالؿ 
 مجتمع في كالمنظمات  ستراتيجياتإيجاد عنصر بشرم موهؿ كمدرب كقادر عمى تنفيذ تمؾ اإل

 تككف أف إما ، فهيةثالث أنكاع إلى إليه تنتسب الذم القطاع حيث فم تصنيفها يمكف ما
 بكافة كهذل المنظمات .حككمية غير منظمات أك خاص، قطاع منظمات أك حككمية، منظمات
 المستكيات ا قتصادية كافة كعمى بها كالرقي كتنميتها بمجتمعاتها التقدـ إلى تسعى أنكاعها

 فقد  أجمعت خاص بشكؿ الحككمية غير لممنظمات كبالنسبة .كالثقافية كا جتماعية كالسياسية
 نهاإبؿ   (ُٗٗٗ )مينا، الكطنية التنمية ستراتيجيةإ دعـ في دكرها حيكية عمى الدراسات مف كثير
 (.َََِ )أفندم ،ا جتماعي  الرفال كنشر تكزيع في الرئيسة األداة تمثؿ الدكؿ بعض في
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 مشكم  الدراس  
" إنما بعثت   ه كالغاية مف رسالته حينما قاؿثتا عميه كسمـ الهدؼ مف بع بيف النبي صمى     

، فهذل الرسالة التي خطت مجراها في التاريخ  "مسند البزار عف أبي هريرة"ألتمـ مكاـر األخالؽ 
كمف شعاعها لـ يكف لها هدؼ أك غاية سكم إنارة أفاؽ  ،كبذؿ صاحبها جهدان عظيما في تبميغها

 ََِْ)الغزالي، لهد ىبصيرة كيسيركا إليها عم ىـ أعيف الناس حتى يسعكا إليها عمالكماؿ أما
 ٕٓ). 

الحككمية كغير الحككمية مف ك حية ، بالمنظمات الربحية كغير الر بعض لقد عانت 
ـ الباحثكف كالدارسكف ت، كلذا اها سالمية األخالؽ كالقيـ كالمبادئ تدني ا لتزاـ باإلخفاؽ بسبب 
كتب العممية كالمقا ت المحكمة بمكضكع األخالؽ كحاجة ممحة لنجاح الموسسات مف خالؿ ال

كمف الدراسات  بكافة أنكاعها بشكؿ عاـ كحاجة ممحة لنجاح إدارة المكارد البشرية بشكؿ خاص
القيـ الغربية اإلسالمية ك كالمبادئ  كالشفافية كالنزاهة المقارنة بيف تطبيؽ القيـ المهمة التي تناكلت

 (.ََُِ، Branine)دراسة التي لها موشرات لتطبيؽ المبادئ ا سالمية دارة المكارد البشريةفي إ
يرم الباحث أف المنظمات غير الحككمية تحتاج إلي التزاـ األخالؽ اإلسالمية في 

، كنظران ألف هذا المكضكع لـ يطرؽ مف قبؿ في المنظمات غير كثيران إدارتها لممكارد البشرية 
فإف الباحث يسعي ألف يجيب  ،مف خالؿ مراجعة األدبيات السابقةك  ب عمـ الباحثالحككمية حس

 كهك   الرئيسسواؿ الدراسة عف 
المنظمات غير  وعالقتها بْداء ق المبادئ اإلسالمي  في إدارة الموارد البشري يإلى أي مدى تطب

 ؟ بغزةالحكومي  

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئم  الفرعي  التالي  : 

بػػػيف تطبيػػػؽ  α) ≥ َٓ.َتكجػػػد عالقػػػة ذات د لػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة  ) هػػػؿ -ُ
 ؟حككميةالكأداء المنظمات غير المبادئ اإلسالمية في إدارة المكارد البشرية 

 متكسػػطات بػػيف α) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية د لػػة ذات فػػركؽ تكجػػدهػػؿ  -ِ
 أداء عمػى البشػرية المػكارد إدارة في ميةاإلسال المبادئ تطبيؽ حكؿ الدراسة عينة استجابة

 عمػر – الػكظيفي المسػمى – العممػي الموهػؿ – الجػنس) لػػ تبعان  غير الحككمية المنظمات
 .؟(الخدمة سنكات – المكظفيف عدد – الموسسة
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 فرضيات الدارس : 

 تكجػػػػد عالقػػػػػة ذات د لػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػػة        األولةةةةىالفرضةةةةي  الرئيسةةةة  
(َ.َٓ ≤ (α  أداء المنظمػػات ك بػػيف تطبيػػؽ المبػػادئ اإلسػػالمية فػػي إدارة المػػكارد البشػػرية

 حككمية.الغير 
 كيتفرع مف الفرضية الرئيسة األكلى عدد مف الفركض الفرعية التالية 

 لة إحصائية عند مستكل د لة   تكجد عالقة ذات د الفرضي  األولى (َ.َٓ ≤ (α  بيف
أداء المنظمػػات غيػػر ك التعيػػيف كفػػؽ المبػػادئ اإلسػػالمية تطبيقػػات ا سػػتقطاب كا ختيػػار ك 

 حككمية.ال
  تكجد عالقة ذات د لة إحصائية عند مستكل د لة  الفرضي  الثاني  (َ.َٓ ≤ (α  بيف

أداء المنظمػػػػػػات غيػػػػػػر ك تطبيقػػػػػػات التػػػػػػدريب لممػػػػػػكارد البشػػػػػػرية كفػػػػػػؽ المبػػػػػػادئ اإلسػػػػػػالمية 
 حككمية.ال
  لػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل د لػػة   تكجػػد عالقػػة ذات د  الفرضةةي  الثالثةة(َ.َٓ ≤ ( α 

أداء المنظمػػػات غيػػػر ك بػػػيف تطبيقػػػات التخطػػػيط لممػػػكارد البشػػػرية كفػػػؽ المبػػػادئ اإلسػػػالمية 
 حككمية.ال
  تكجػػد عالقػػة ذات د لػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل د لػػة  الفرضةةي  الرابعةة  (َ.َٓ ≤ ( α 

أداء المنظمػات ك دئ اإلسػالمية بيف تطبيقات تطكير كتقييـ أداء المكارد البشرية كفػؽ المبػا
 حككمية.الغير 

  تكجد عالقة ذات د لة إحصػائية عنػد مسػتكل د لػة ) الفرضي  الخامس  َ.َٓ ≤ ( α 
أداء المنظمػػػػات غيػػػػر ك بػػػػيف تطبيقػػػػات المسػػػػوكلية ا جتماعيػػػػة كفػػػػؽ المبػػػػادئ اإلسػػػػالمية 

 حككمية.ال
  ل د لػة   تكجػد عالقػة ذات د لػة إحصػائية عنػد مسػتك  الفرضي  السادسة(َ.َٓ ≤ (α 

أداء ك بػػػػػيف الحػػػػػكافز كالمكافػػػػػػضت كالتعػػػػػكيض لممػػػػػػكارد البشػػػػػرية كفػػػػػػؽ المبػػػػػادئ اإلسػػػػػػالمية 
 حككمية.الالمنظمات غير 

 α ) ≥ َٓ.َ) د لػة مسػتكل عنػد إحصائية د لة ذات فركؽ تكجد :الثاني   الرئيس الفرضي 
 المػػػػكارد إدارة فػػػػي يةاإلسػػػػالم المبػػػػادئ تطبيػػػػؽ حػػػػكؿ الدراسػػػػة عينػػػػة اسػػػػتجابة متكسػػػػطات بػػػػيف
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 المسػػمى – العممػػي الموهػػؿ – الجػػنس) لػػػػ تبعػػان  غيػػر الحككميػػة المنظمػػات أداء عمػػى البشػػرية
 (الخدمة سنكات – المكظفيف عدد – الموسسة عمر – الكظيفي

 أهداف الدراس :

 تهدف الدراس  إلى التالي: 

 الهدف الرئيسي :

  كعالقتهػػا بػػأداء رة المػػكارد البشػػريةؽ المبػػادئ اإلسػػالمية فػػي إدايػػمػػدل تطبالتعػػرؼ عمػػى 
 بغزة.المنظمات غير الحككمية 

 االهداف الفرعي  :
  ا سػتقطاب كا ختيػار كالتعيػيف كفػؽ المبػادئ اإلسػالمية  بػيف تطبيػؽ العالقةعمى التعرؼ

 حككمية.الأداء المنظمات غير ك 
 أداء ك المية التػػدريب لممػػكارد البشػػرية كفػػؽ المبػػادئ اإلسػػ بػػيف تطبيػػؽ الكشػػؼ عػػف العالقػػة

 .غير الحككميةالمنظمات 
  أداء ك التخطػيط لممػكارد البشػرية كفػؽ المبػادئ اإلسػالمية  بػيف تطبيػؽالتعرؼ عمى العالقة

 حككمية.الالمنظمات غير 
 تطػػػػكير كتقيػػػػػيـ أداء المػػػػكارد البشػػػػػرية كفػػػػؽ المبػػػػػادئ  بػػػػيف تطبيػػػػػؽ الكشػػػػؼ عػػػػف العالقػػػػػة

 حككمية.الأداء المنظمات غير ك اإلسالمية 
 أداء ك المسػػػوكلية ا جتماعيػػػة كفػػػؽ المبػػػادئ اإلسػػػالمية  بػػػيف تطبيػػػؽ عػػػف العالقػػػة الكشػػػؼ

 حككمية.الغير المنظمات 
 بػػػيف الحػػػكافز كالمكافػػػضت كالتعػػػكيض لممػػػكارد البشػػػرية كفػػػؽ المبػػػادئ  التعػػػرؼ عمػػػى العالقػػػة

 حككمية.الاإلسالمية كأداء المنظمات غير 

 فػي اإلسػالمية المبػادئ تطبيػؽ حػكؿ الدراسػة عينػة استجابة متكسطات معرفة الفركؽ بيف 
 الموهػػػػؿ – الجػػػػنس) لػػػػػػ تبعػػػػان  غيػػػػر الحككميػػػػة المنظمػػػػات أداء عمػػػػى البشػػػػرية المػػػكارد إدارة

 (الخدمة سنكات – المكظفيف عدد – الموسسة عمر – الكظيفي المسمى – العممي
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 أهمي  الدارس : 

ي ستككف متكفرة لمعديد تنبع أهمية الدارسة مف خالؿ المعمكمات كالنتائج كالتكصيات الت
كيمكف  ،مف الجهات المعنية كالمنظمات غير الحككمية كالمجتمع كالباحثيف في المجاؿ

 تفصيؿ األهمية لكؿ جهة كالتالي  

 : المنظمات غير الحكومي 

 ستفادة منها في ا يمكف تأتي أهمية الدارسة في ككنها مصدر لممنظمات غير الحككمية
ؽ كالمبادئ اإلسالمية لنجاح إدارة المكارد البشرية كالموسسة في مجاؿ أهمية القيـ كاألخال

 تحقيؽ أهدافها . 

  :المجتمع المحمي 

الدراسة لتقديـ نتائج كتكصيات مف الممكف أف تساهـ في تحسيف أداء المنظمات  ىتسع
انعكاس ذلؾ  ىغير الحككمية كالتي تقدـ خدمات لشرائح كاسعة مف المجتمع ، مما يودم إل

 ا عمي المجتمع .إيجاب

  :الباحثين والمهتمين بالدراسات 

نها اكما ك  ،ستقدـ الدراسة إطارا نظريا يتناكؿ دكر األخالؽ اإلسالمية في المكارد البشرية
 في دراسات مستقبمية . يستفيد منها الباحثكف كالدارسكفستقدـ نتائج كتكصيات قد 

 :أهمي  الدراس  لمباحث 

ككف الباحث تير في ادارة الدكلة كالحكـ الرشيد، ك حصكؿ الباحث عمى درجة الماجس
كمف طبيعة عممه التعامؿ مع المكارد  ،يعمؿ في منصب إدارم في جهاز الدفاع المدني

ثير تطبيؽ األخالؽ اإلسالمية أت لالبشرية بجميع فئاتها كدرجاتها فهك مهتـ بمعرفة مد
أرض  ىلمبادئ المتكفرة كالمكجكدة عمكغيرها في إدارة المكارد البشرية كمقارنتها بغيرها مف ا

 .تحقيؽ معد ت أداء مرتفعالكاقع  ستخالص العبر كمحاكلة تطبيؽ األمثؿ في سبيؿ 
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 الدراس  حدود : 

تطبيؽ المبادئ اإلسالمية فػي إدارة المػكارد البشػرية عمى  الدراسة هذل اقتصرت: الموضوعي  الحدود
 .ةبغز حككمية الالمنظمات غير  كعالقتها بأداء

   حككميةالالمدراء كمنسقي المشاريع في المنظمات غير   : البشري  الحدود

 ـ.َُِٓ/َُِْلمعاـ الجامعي الثاني الفصؿ الحدود الزماني : 

 مصطمحات الدراس  :

  :اإلدارة 
( تكجيه ، قيادة ، متابعة، رقابة " هي مجمكعة مف الكظائؼ أك العمميات ) تخطيط ، تنظيـ ،

هداؼ معينة عف طريؽ ا ستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة ")مصطفي ، تحقيؽ أ ىإل ىتسع
ََِٓ   ٕ) 

 األخالق  : 

 :       لغ 

  ،كالديف ةو كالمر  كالسجية، الطبع   بها كيراد تطمؽ أخالؽ كممة أف جدي المغة كتب في الناظر 
ٍمؽي "  ابادل الفيركز يقكؿ المعاني هذل كحكؿ  كالمركة كالطبع السجية كضمتيف بالضـ الخي
ميؽي   " منظكر ابف كيقكؿ .(ِّٔ ، المحيط القامكس")كالديف ٍمؽي  الخي  بضـ فهك..  السجية كالخي
 (.ُِْٓ-ُِِْ ، العرب لساف") كالسجية كالطبع الديف كسككنها الخاء

 : اصطالحا

 المعاني مف مجمكعة بأنها األخالؽ تعريؼ كيمكننا  "بقكله(.ٕٗ :ُٕٖٗ، زيداف) عرفها
 يقبح، أك اإلنساف نظر في الفعؿ يحسف كميزانها ضكئها كفي ،النفس في  مستقرةال كالصفات

 .عنه يحجـ أك عميه يقدـ ثـ كمف
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 تصدر النفس في راسخة هيئة  "بأنها عرفها حيث (ٕٓ  ََِْ)الغزالي، أما الغزالي فعرفها:
 . ( كركية فكر الى حاجة غير مف كسهكلة بيسر األفعاؿ عنها

 لممبادئ اإلسالمي  :  التعريف اإلجرائي 

هي مجمكعة مف القيـ كالمبادئ يكتسبها الفرد مف مصادر الثقافة اإلسالمية المستمدة مف 
القر ف كالسنة كالتي تتمثؿ في أخالقيات العمؿ مثؿ ) األمانة، كاإلخالص، كالصدؽ، كالقكة، 

النزاهة ، ككضع الرجؿ كالعمـ، كعدـ المحسكبية، كاألخالؽ ، كالشكرل ، كالكفاءة ، كالتفاني ، ك 
 المناسب في المكاف المناسب ، الكفاء بالعمؿ ، كالصبر ، كالحكمة (

 : الموارد البشري 
 الموسسة ينتمكف الى التي كالجماعػات األفراد مجمكعة أم العاممة، القكة حجـ أنهاب تعرؼ

 اتهـتجاها ك سمككهـك  كخبرتهـ تككينهـ حيث مف األفراد هو ء كيختمؼ معيػف كقت في
)كسيمة،  الكظيفية مساراتهـ كفي اإلدارية كمستكياتهـ كظائفهـ في يختمفكف كما كطمكحهـ،

ََِْ  ِٓ). 

  : إدارة الموارد البشري 

"مجمكعة مف القكاعد كاألساليب الخاصة بتنظيـ كمعاممة العامميف بحيث يمكف الحصكؿ عمى 
ألداء لمفرد كالجماعة كبالتالي قصارل إمكانات كؿ فرد كطاقاته كقدراته بما يحقؽ كفاءة ا

 (.ِٔ  ََُِ)السعادات،يقدمكف لعممهـ أفضؿ المزايا كأعظـ النتائج

 التعريف اإلجرائي إلدارة الموارد البشري  : 

مجمكعة مف القكاعد كاألساليب الخاصة بتنظيـ كمعاممة العامميف بحيث يمكف الحصكؿ عمى 
حقؽ كفاءة األداء لمفرد كالجماعة كبالتالي يقدمكف قصارل إمكانات كؿ فرد كطاقاته كقدراته بما ي

 لعممهـ أفضؿ المزايا كأعظـ النتائج

  : المنظمات غير الحكومي 
ربحية   صمة لها المنظمات غير الحككمية هي منظمات أك موسسات اجتماعية غير 

تستهدؼ الربح بشكؿ أساسي، الرسمية، أك بموسسات القطاع الخاص التي  ةبموسسات الدكل
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ـ بإنشاء هذل الموسسات هـ األفراد أك المجمكعات، كتستمد هذل المنظمات قكتها مف كمف يق
 (.ٖٔ  ََِِ)األشقر، الحريات الطبيعية لإلنساف كالتي تختمؼ مف مكاف آلخر 

 أداء المنظمات 
 ا نحرافات كتقصي الفعمية النتائج مع المتكقعة النتائج مقارنة يتضمف مهـ نشاط  بأنها تعرؼ

 كالبعيػدة السػنكية المقػررة األهػداؼ نحػك الحاصػؿ التقػدـ كاختبػار الفػردم األداء كتقػكيـ الخطػط عف

 .(ّّْ  ََُِ الدكرم،).األمد
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري لمدراس  
 . المبحث األول: إدارة الموارد البشري 
  . المبحث الثاني: المبادئ واألخالق اإلسالمي 
  المجتمع المدني في قطاع غزة.المبحث الثالث: منظمات 
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 املبحث األول

 املىارد انبشريتادارة 
  . مقدم 

  تعريف إدارة الموارد البشري. 
  أهمي  الموارد البشري. 

 البشري  الموارد إدارة أهداف. 
  تخطيط الموارد البشري. 
 ارة األداء وتقييم أداء العاممينإد. 

  وظائف الموارد البشري. 
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 مقدم 
المكارد البشرية ككظيفة مف كظائؼ المشركع كاحدة مف أهـ الكظائؼ التي تساهـ إدارة 

في نجاح الموسسة أك إخفاقها ، كبحكـ التطكر اإلدارم المشهكد أصبحت هذل اإلدارة تودم دكران 
حيكيان مهما يتقاطع مع أدكار اإلدارات األخرل داخؿ الموسسة كيتكامؿ معها مف أجؿ تحقيؽ 

 .اإلستراتيجيةكأهدافها رسالة الموسسة 
البحث عف أفضؿ العناصر  ىالبشرية كتحديد احتياجات الموسسة منها إل لفمف تخطيط القك 

نها كمنحها ياستقطاب هذل العناصر كمقابمتها كاختيارها كصك  تعي عمىالراغبة في العمؿ كالقادرة 
تماـ بسالمتها أثناء العمؿ كتقديـ ـ أدائها كا هيتدريبها كتقيلاألجكر كالعالكات كالحكافز المالئمة 

مف  هاالخدمات كالتأميف الصحي كبقية الخدمات إلي إنهاء الخدمات كالتقاعد المريح كغير 
الخدمات التي تقدمها إدارة المكارد البشرية بمفهكمها الحديث ككظائفها المتنكعة ، كؿ هذا يحتاج 

خالص ي تمثؿ في األخالؽ كالقيـ كالمبادئ إلي سياج حافظ يضمف أداء هذل الكظيفة بتفافو كا 
 اإلسالمية . 

  : تعريف إدارة الموارد البشري 

كسيحاكؿ الباحث  ،البشرية المكرد إلدارة مكحد تعريؼ تحديد في النظر كجهات اختمفت لقد
 مجمكعة"تسميط الضكء عمى بعض مف هذل المفاهيـ عمى النحك اآلتي  فقد عرفها السايح بأنها 

 كتحفيزها كتطكيرها البشرية المكارد مف احتياجاتها عمى المنظمة بحصكؿ ةالمتعمق النشاطات
كالفعالية)السايح ،  الكفاءة مستكيات بأعمى المنظمة أهداؼ تحقيؽ مف يمكف بما عميها كالحفاظ
 (.ّ  صَُِِ

 القكل تخطيط عمميات ذلؾ كيشمؿ المنشأة، داخؿ العاممة القكل استخداـ كعرفت أيضان بأنها
 كالمرتبات، التعكيضك  كالتنمية، التدريبك األداء،  تقييـك كالتعييف، ا ختيار بالمنشأة، العاممة

 المكارد، األفراد معاممة كالصحية كتنظيـ ا جتماعية الخدمات تقديـك  الصناعية، العالقاتك 
ا ذكاتهـ، تحقيؽ يمكنهـ بحيث بالمنشأة البشرية مكانياتهـ لقدراتهـ ا ستخداـ األمثؿ كأيضن  كا 
 (.ُِ  َََِ الباقي، إنتاجية)عبد أعمى لتحقيؽ

( إلى أف هناؾ عدة مصطمحات في اإلدارة لإلشارة إلى المكارد ُٕ  2007أشارت )برنكطي،و
 البشرية كمف أبرزها 
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 يستخدـ كمصطمح عاـ لإلشارة إلى العامميف الذيف تستعيف بهـ المنظمة. أ. العاممون:

 ارتباط العامميف بالمنظمة بعقد استخداـ دائـ.يستخدـ خاصة إذا كاف  ب. المستخدمون:

يشير إلى العامميف في نشاط اإلنتاج، كيدفع لهـ أجر عمى أساس كمية العمؿ  ت. العمال:
 المنجز كليس الزمف، ككذلؾ لمف يتـ ا ستعانة بهـ بشكؿ موقت.

تحديد القضايا يستخدـ لإلشارة إلى مجمكعة العامميف في منظمة ما كعندما تهتـ ب ث. قوة العمل:
 المختمفة التي تتعمؽ بعممها.

( فقد عػرؼ المػكارد البشػرية بأنهػا " مجمكعػات األفػراد المشػاركيف ِٓ  2002أما )بمكط، 
 في رسـ أهداؼ كسياسات كنشاطات كانجاز األعماؿ التي تقـك بها المنظمات كالموسسات".

 حيث قسم بموط هذُ الموارد إلى خمس مجموعات هي:

 حترافية     المكارد ا  -أ
 المكارد القيادية    -ب
 المكارد اإلشرافية   -ت
 باقي المكارد المشاركة  -ث
       ا تحادات العالمية -ج

( أف المكارد البشرية تشمؿ" كؿ مف يعمػؿ فػي منظمػة 97 :2004العريقي، ك  كيرم )السنفي
يف(عمى مػػػا، أم األفػػػراد الػػػذيف يعممػػػكف فػػػي المنظمػػػة "، كأف مػػػف أكلػػػى كاجبػػػات القػػػائميف )المػػػدير 

مكاناتهػػا كمكاهبهػػا كمعارفهػػا كاتجاهاتهػػا  المنظمػػات فهػػـ طبيعػػة المػػكارد البشػػرية مػػف حيػػث قػػدرتها كا 
ألف هػػذا يسػػاعدهـ فػػي إدارتهػػا  ؛كقيمهػػا كخصائصػػها )كالسػػف، كالجػػنس، ..الػػخ( كمسػػتكل تعميمهػػا

 كمف ثـ تحقيؽ أهداؼ المنظمة.

 أهمي  الموارد البشري :
 ارة األفراد؟إدارة الموارد البشري  أم إد

(  أف أنشطة المكارد البشرية تمثمت مف الناحية التاريخية في ُٕ  ََِّيبيف )المرسي،   
مسػػػاؾ سػػػجالت  بعػػػض الكظػػػائؼ التقميديػػػة ذات العالقػػػة بالعنصػػػر البشػػػرم مثػػػؿ تعيػػػيف األفػػػراد كا 
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العػػامميف كصػػػرؼ المسػػػتحقات ككضػػػع أنظمػػة التػػػدريب كالنقػػػؿ كالترقيػػػة، إضػػافة إلػػػى تقػػػديـ بعػػػض 
 لخدمات مثؿ الرعاية ا جتماعية كالصحية كالتأمينية لمعامميف.ا
كمػػع تزايػػد ا هتمػػاـ بالعػػامميف تحػػكؿ مسػػمى الجهػػاز اإلدارم المشػػرؼ عمػػى أنشػػطة هػػو ء   

العػػػامميف مػػػف إدارة المسػػػتخدميف أك العالقػػػات الصػػػناعية إلػػػى مسػػػمى إدارة األفػػػراد أك إدارة األفػػػراد 
 كالعالقات اإلنسانية.

لباحػػػث أنػػػه  بػػػد مػػػف تطػػػكير أداء عمػػػؿ هػػػذل األنشػػػطة بحيػػػث تصػػػبح دكائػػػر إدارة كيػػػرل ا 
كاضحة تتضمف جميع  إستراتيجياتكلة عف متابعة المكظفيف مف خالؿ و المكارد البشرية هي المس

 أنشطة إدارة المكارد البشرية المعركفة.
، حيػػث تركػػز تعػػد عمميػػة إدارة المػػكارد البشػػرية كظيفػػة مهمػػة مػػف كظػػائؼ اإلدارة الحديثػػة

عمػى العنصػػر البشػػرم كالػػذم يعتبػػر أثمػػف عناصػػر اإلدارة كأكثرهػػا تػػأثيران فػػي اإلنتاجيػػة، كيكمػػا بعػػد 
يػػػكـ يػػػزداد دكر األفػػػراد تػػػأثيران فػػػي كفػػػاءة المنظمػػػات اإلداريػػػة مثممػػػا تػػػزداد أعػػػداد المػػػكظفيف بهػػػذل 

كارد البشػػرية كظيفػػػة إلػػى اعتبػػار إدارة المػػ يػػودمالمنظمػػات كتػػزداد مشػػكالتهـ عمقػػا كتشػػعبا، ممػػا 
مسػػػػتقمة مػػػػف كظػػػػائؼ اإلدارة تخػػػػتص بالعنصػػػػر البشػػػػرم، كعمػػػػى مقػػػػدار كفاءتػػػػه، قدرتػػػػه، خبراتػػػػه، 

فهك العنصر  ،كحماسته لمعمؿ تتكقؼ كفاءة المنظمات كنجاحها في الكصكؿ إلى تحقيؽ األهداؼ
عمػػكرة الػػذم يشػػعر كيفكػػر كيخطػػط كينفػػذ كيبتكػػر كيقػػرر، كالبشػػر هػػـ أسػػاس بنػػاء هػػذل األرض الم

 .(36:2006 كالكشؼ عف مككناتها كبدكنه   يمكف استغالؿ ثركات األرض )إبراهيـ،

 (ِٓ 2000: ،شاكيش(النحو التالي  ىيمكن أيضًا التحدث عن أهمي  إدارة الموارد البشري  عم
 :المنظم  مستوى عمى . ٔ

نتاجيتها قيمتها تتزايد البشرية المكارد . أ أصالن  تمثؿ فهي كبالتالي المتراكمة بالخبرات كا 
  .الكقت بمركر منه اإلفادة كأهمية تتزايد قيمته

كالكظائؼ  اإلدارات مف كغيرها البشرية المكارد إدارة بيف هامة تكاممية عالقة هناؾ . ب
 لممنظمة. األخرل

اإلدارات  أعماؿ لتعكيض البشرية المكارد مف ا حتياجات تقدير في تقصير أم يودم . خ
 األخرل.
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 قوميال المستوى . عمىٕ
 ا قتصادم. كالنفكذ لالستقالؿ أساس البشرية المكارد . أ

 عالمية. تنافس أداة البشرية المكارد . ب
 المستكردة. التكنكلكجيا فاتكرة تخفض المبتكرة العقكؿ . خ
 الصادرات. لزيادة أداة الفاعمة البشرية المكارد . ز
 القكمية. الثركة تكمؿ البشرية المكارد . ج
 العالمي. لمصراع ساحة أصبح العقكؿ استقطاب . ذ
 القكمي. األمف تعزز البشرية لممكارد الفاعمة اإلدارة . خ

 البشري : الموارد إدارة أهداف

( فقد أكد أف الهدؼ الرئيسي إلدارة المكارد البشرية يتبمكر في ّٔ  2000:أما )مصطفى،
 التأكد مف قدرة المنظمة عمى تحقيؽ النجاح أك بمكغ األهداؼ مف خالؿ مكاردها البشرية.

 أهداف إدارة الموارد البشري  بنقطتين رئيستين هما: (ُُِ  ََِٓعقيمي،د )وقد حد

العمؿ عمى تحقيؽ الكفاية اإلنتاجية، كذلؾ بدمج المكارد البشػرية مػع المػكارد الماديػة التػي  -
 تمتمكها المنظمة.

العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ الفاعميػػة فػػي األداء التنظيمػػي، بحيػػث تحقػػؽ المنظمػػة مخرجػػات ذات  -
مػػف حيػػث الكميػػات كالمكاصػػفات كأقػػؿ تكمفػػة، كذلػػؾ حتػػى تسػػاعد عمػػى بقػػاء  كفػػاءة عاليػػة

 كاستمرار المنظمة.
 ( ُٕ  ََِّكيستدؿ مف التعريفات السابقة حسب )المرسي،  

أف إدارة المكارد البشرية تنطكم عمى ممارسة العممية اإلدارية مف تخطيط كتنظيـ كتكجيػه  -
 كرقابة لمعنصر البشرم في المنظمة.

مكعػػػة مػػػف األنشػػػطة المميػػػزة كالمتخصصػػػة كالتػػػي تعكػػػس مسػػػاهمة إدارة المػػػكارد كجػػػكد مج -
البشػػرية فػػي تحقيػػؽ األهػػداؼ التنظيميػػة. كتشػػمؿ هػػذل األنشػػطة  تخطػػيط المػػكارد البشػػرية، 
استقطاب العامميف، التدريب كالتطػكير التنظيمػي، تحفيػز العػامميف، تقيػيـ األداء، كتحسػيف 

 بيئة العمؿ.
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  مشترك  يمكن إيجازها بالنقاط ل تمك التعريفات توجد عناصر رئيسخال  ويري الباحث أنه من
 التالي : 

إدارة المكارد البشرية تشمؿ ممارسة العمميات اإلدارية مف تخطيط كتنظيـ كتكجيه كرقابة  . أ
 لمعنصر البشرم. 

  بد مف التركيز عمى الدكر التكاممي إلدارة المكارد البشرية بيف األفراد كالمنظمات  . ب
 لمجتمع. كا

 اعتبار كظيفة المكارد البشرية مف الكظائؼ األساسية بالمنظمة. . خ
 اعتبار المكارد البشرية أغمي مكارد المنظمة.  . ز
يتـ ممارسة إدارة المكارد البشرية في ظؿ ظركؼ متغيرة داخمية كخارجية  بد مف أخذها  . ج

 بعيف ا عتبار لتحقيؽ الفعالية المطمكبة. 
 رض النهائي إلدارة المكارد البشرية. يعتبر تحقيؽ األهداؼ الغ . ذ
إدارة المكارد البشرية  يتضمف كظيفة داخؿ المنظمة يجب أف اإلستراتيجيةتطبيؽ اإلدارة  . خ

 .الشاممة اإلستراتيجيةك الكصكؿ إلي نجاح  ستغالؿ األمثؿ لممكارد البشرية مف أجؿ ا

 .(ُٖ  ََِِ كصالح، التالي  )السالـ النحك عمى األهداؼ تحديد يمكف
 بأحسف السمع كالخدمات إنتاج أجؿ مف الكظائؼ مختمؼ في لمعمؿ األكفاء األفراد عمى الحصكؿ .1

 التكاليؼ. كأقؿ الطرؽ
 الكمية كالنكعية المعايير كفؽ الخدمات أك السمع إنتاج في العامميف جهكد مف القصكل ا ستفادة .2

 .سمفنا المحددة
 ذلؾ. كمما أمكف العمؿ في رغبتهـ عمى ةكالمحافظ لممنظمة األفراد انتماءك  ك ء تحقيؽ .3
 .البيئة في كاإلدارية التكنكلكجية التغيرات لمكاجهة تدريبهـ خالؿ مف العامميف قدرات تنمية .4
إنتاجيتهـ  مف كتزيد جيدة، بصكرة عممهـ أداء مف العامميف تمكف جيدة عمؿ ظركؼ إيجاد .5

 .المادية كمكاسبهـ
 تعرضهـ لحخطار التي المهاـ كتتفادل العامميف اـاستخد سكء تمنع مكضكعية سياسات إيجاد .6

 .ضركريةال غير
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في  كالترقي التقدـ فرص لهـ تتاح كأف جيدة عمؿ فرص يجدكا أف العاممكف يتكقع يجب أف .7
 .لذلؾ موهميف يصبحكف عندما المنظمة

 .جيد كصحي اجتماعي ضماف كجكد العاممكف يتكقعيجب أف  .8
إدارة المكارد البشرية كجهاز متخصص بأنه يعنى بتكفير  كيرل الباحث أنه يمكف تحديد أهداؼ

احتياجات المنظمة مف القكل العاممة، كتنميتها، كالمحافظة عميها بما يحقؽ أهداؼ المنظمة في 
يجاد نظامان تعكيضيان عف جهكدهـ ماديان كمعنكيان، كتحقيؽ  اإلنتاجية كالخدمة المتميزة كالنمك، كا 

لممنظمة، ككذلؾ مساعدة المنظمة في حؿ مشاكؿ العامميف ككسيط ا نتماء كالك ء الكظيفي 
بينهـ كبيف اإلدارة، كيمكف تصنيؼ هذل األهداؼ عمى شقيف، أكلهما أهداؼ خاصة بالمنظمة، 

 كالثاني أهداؼ خاصة باألفراد.

 إدارة الموارد البشري : إستراتيجياتمراحل صياغ  
 Strategyصػػػؿ كممػػػة إسػػػتراتيجية (، أف المعنػػػى الحرفػػػي ألُِٔ  ََِّبػػػيف )حسػػػف، 

كهػػي  ،هػػك "فػػف كعمػػـ تكجيػػه العمػػـك العسػػكرية"، كهػػذل الكممػػة ترجػػع جػػذكرها إلػػى الحضػػارة اليكنانيػػة
مػػػف كجهػػػػة نظػػػر كػػػكيف هػػػػي تكامػػػؿ األهػػػػداؼ  اإلسػػػتراتيجية، ك Strategiesمسػػػتمدة مػػػف كممػػػػة 

فكٌضػػح أف مصػػطمح ( ّّ  ََِِكالسياسػػات كتتػػابع األحػػداث كالتصػػرفات، أمػػا )تشػػاندا، كػػكبرا، 
مرتبطة بالقرارات الطكيمة األجؿ  اإلستراتيجيةله استخداـ كاسع في المنظمات اآلف، ف اإلستراتيجية

التػػي تتخػػذ عمػػى مسػػتكل اإلدارة العميػػا فػػي المنظمػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ رويػػة كرسػػالة المنظمػػة، كيػػتـ 
عتبػػػار رويػػػة كرسػػػالة التػػػي تأخػػػذ با  اإلسػػػتراتيجيةذلػػؾ مػػػف خػػػالؿ مػػػرحمتيف همػػػا  مرحمػػػة صػػػياغة 

التي تسػتخدـ فػي  اإلستراتيجيةكقصيرة األجؿ كاختيار  –الموسسة مف خالؿ كضع أهداؼ طكيمة 
التػػي تهػػتـ بترتيػػب الهيكػػؿ التنظيمػػي كنظػػـ  اإلسػػتراتيجيةإنجػػاز أهػػداؼ المنظمػػة، كمرحمػػة تطبيػػؽ 

 المختارة. اإلستراتيجيةعمميات المنظمة مع 
لتحقيؽ الفعالية لجهكد إدارة المكارد البشرية فإنها يجػب ( أنه ُٗ  ََِّكبيف )المرسي،  

ف يساهـ مديرك المكارد البشرية في صياغة ألممنظمة ك  اإلستراتيجيةأف تنخرط في عمميات اإلدارة 
( ك كؿ مػف ٕ  ََِٕإستراتيجية المنظمة خاصة فيما يتعمؽ بالمكرد البشرم،  كقد أكد )عيسى، 

ف إسػػػػػتراتيجية المػػػػػكارد البشػػػػػرية عمميػػػػػة ليسػػػػػت منفصػػػػػمة عػػػػػف (، أُّ  ََِِ)تشػػػػػاندا، ككػػػػػكبرا، 
العامػػػػة  اإلسػػػػتراتيجيةإسػػػػتراتيجية المنظمػػػػة أك عممياتهػػػػا بػػػػؿ هػػػػي جػػػػزء هػػػػاـ كأصػػػػيؿ مػػػػف الخطػػػػة 
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هػػػي خطػػة معاصػػػرة إدارة المػػػكارد البشػػرية   إسػػتراتيجيات( أف ٔ  ََِٕلممنظمػػة، أكرد )عيسػػػى، 
ؿ مف خاللها المنظمة مع المكرد )العنصػر( طكيمة المدل، تشتمؿ عمى ممارسات كسياسات تتعام

 اإلسػتراتيجيةالبشرم في العمؿ، كتتفؽ كتتكامؿ كتتناسؽ هذل الخطط كالممارسػات كالسياسػات مػع 
العامة لممنظمة، كتعمؿ عمى تحقيؽ رسالتها، كغايتها، كأهدافها، في ظػؿ متغيػرات البيئػة الداخميػة 

لتػػػي مػػػف أهمهػػػا المنافسػػػة الحػػػادة بػػػيف المنظمػػػات كالخارجيػػػة التػػػي تعمػػػؿ مػػػف خاللهػػػا المنظمػػػة، كا
 العالمية كاإلقميمية كالمحمية.
( عػػػػػف شػػػػػركط يمػػػػػـز كجكدهػػػػػا لنجػػػػػاح ِّٕ  ََِِ)تشػػػػػاندا، كػػػػػكبرا، كلقػػػػػد تحػػػػػدث كػػػػػؿ مػػػػػف 

 إستراتيجية المكارد البشرية، كحدد هذل الشركط بالمبادئ التالية 
التػي تمػد إدارة المػكارد  هػي يػا النشػطةكليتها  فاإلدارة العمو التزاـ اإلدارة العميا كتفكيض مس -

البشػػػرية بالصػػػالحيات كالتفػػػكيض، كتقػػػدـ لهػػػا الػػػدعـ المطمػػػكب كالكػػػافي، ممػػػا يشػػػجع هػػػذل 
 اإلدارة عمى النجاح في مهامها.

في المقدمة، كأف  حددة مسبقان  بحيث يتاح لهـ مكاف قيادمجهكد فريؽ المكارد البشرية الم -
لمحصػػكؿ عمػػى مػػا يحتاجػػه إلنجػػاز مػػا هػػك مطمػػكب  يبػػذؿ الفريػػؽ كػػؿ المجهػػكدات الالزمػػة

 منه.

 وبنوع من التفصيل سيقوم الباحث بالحديث عن وظائف إدارة الموارد البشري  : 
 : الوظائف يلمتح

بالعمميػات  المرتبطػة المعمكمػات كجمػع دراسػة فػي النظاميػة العمميػة الكظػائؼ بتحميػؿ كيقصػد 
 أك كشػركطها لهػا الكامػؿ الكصػؼ كضػعك  تحديػد بهػدؼ بالكظيفػة الخاصػة كلياتو كالمسػ

 (ٕٖ   2003)عباس، .محدداتها

الخصائص  كمجمكعة الكظيفة، تمؾ كاجبات تحديد خالله مف يمكف اإلجراء الذم بأنه تعرؼ كما
بشأف  معمكمات التحميؿ هذا عف كينتج لشغمها، تعيينهـ الكاجب األفراد في تكافرها المطمكب
 تكصيؼ ككذا ،لمكظيفة كصؼ إعداد في عميها ا عتماد يمكف كالتي الكظيفة شغؿ متطمبات

 (.108   2002 لمكظيفة )ديسمر،
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 .:الوظيف  تحميل أهمي 

 كالمنظمة  البشرية المكارد إدارة مف لكؿو  أهمية ذات معمكمات الكظيفي التحميؿ عممية تكفر
 باآلتي   األهمية هذل كتتمثؿ، أنفسهـ كالعامميف

 المختمفة الكظائؼ خصائص تحديد عمى البشرية اردلممك  التخطيط عممية تستند . أ
 كالقدرات . المهارات كمتطمباتها مف

 التحديد عمى كظيفة لكؿ ا ختيار معايير كتحديد البشرية المكارد اختيار عممية تستند . ب
 المختمفة. الكظائؼ كمكاصفات الدقيؽ لكصؼ

ف إ إذ كالتطكيرية، ريبيةالتد البرامج كتصميـ بناء في األساس الكظائؼ تحميؿ عممية تعد . خ
الفعمية  كالمهارات الكظيفة كأكصاؼ خصائص بيف الفجكة تحديد عمى تعتمد البرامج هذل

 .(ٕٖ   2003 )عباس، ألدائها المتكفرة

 تخطيط الموارد البشري :

يعتبر تخطيط المكارد البشرية بأنه العممية التي تتأكد الموسسة مف خاللها أف لديها األعداد      
نكاع المناسبة مف المكظفيف في األماكف المناسبة كالكقت المناسب كالقادريف عمى القياـ بكفاءة كاأل

 (.ُٔ  َُُِكفاعمية بتمؾ المهاـ التي تسمح لمموسسة بإنجاز أهدافها الكمية )عباس،

كمف الكتاب مف رأل  أف عممية تخطيط المكارد البشرية ما هي إ  عممية تنبو 
المستقبمية بالكـ كالنكع ،كمف ثـ كضع استراتيجية كاضحة لمحصكؿ عمى باحتياجات الموسسة 

القكل البشرية الالزمة لتنفيذ أنشطتها، كلذلؾ عمى إدارة المكارد البشرية أف تككف عمى اطالع بما 
لتتمكف مف كضع  ،لدل الموسسة مف مكارد بشرية حالية كما المطمكب منها في المستقبؿ

 ة المتطمبات المستقبمية. استراتيجية كاضحة لمكاجه

تخطيط المكارد البشرية نظاـ مطابقة المعركض مف المكارد البشرية، داخميان كهـ  دكيع
المكظفكف الحاليكف، كخارجيان تمؾ التي سيتـ التعاقد معها كيتـ البحث عنها في  إطار زمني 

مكارد البشرية بشكؿ معيف، فالتخطيط السميـ لممكارد البشرية يسهـ في تحديد حاجة الموسسة لم
 . (ْْٓ  ََِٓ، Armstrong)دقيؽ

http://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Armstrong%22
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كمف كجهة نظرنا نعتبر تخطيط المكارد البشرية هك دراسة متأنية لحالة الموسسة مف 
اد المستقبمية المطمكبة إلنجاز المهاـ المطمكبة لها، مع المكارد البشرية ككضع تصكرعف األعد

ضركرة العمؿ عمى تكفيرها حسب احتياجات الموسسة بالكـ كالنكع كالمهارات المناسبة كفي الكقت 
 كالمكاف المناسبيف لمكاكبة التغيرات السريعة التي تحيط بها.

بالتغيرات ا قتصادية  كتظهر أهمية تخطيط المكارد البشرية ككننا نعيش في عالـ يمكج
كالتكنكلكجية كا جتماعية، فالتخطيط يحقؽ مزايا عديدة تتمثؿ في الحصكؿ عمى أحسف الكفاءات 
البشرية مف سكؽ العمؿ أك مف مخزكف المهارات الداخمية في الموسسة، مما يساعد عمى تحسيف 

عمى تكسيع قاعدة  استخداـ المكارد البشرية بالشكؿ الذم يحقؽ سياسة إنتاج أكثر، كيساعد
المعمكمات اإلدارية الخاصة بالمكظفيف؛ مما يخدـ أنشطة المكظفيف كباقي الكحدات التنظيمية، 
كما يساعد عمى تحديد ا حتياجات المستقبمية مف المكارد البشرية كمف ثـ تخفيض التكمفة التي 

بشرية يودل بمعزؿ عف تنتج عف النقص أك الزيادة في تمؾ المكارد، كلك أف كؿ نشاط لممكارد ال
 (.ُٓ:  ََِٗاألخر؛ لفقدت المكارد البشرية كقراراتها فاعميتها )السالـ، 

نستطيع القكؿ أف أهمية تخطيط المكارد البشرية تظهر مف خالؿ تمكيف  كمف هنا كعميه
الموسسة مف مكاجهة ظركؼ المستقبؿ عف طريؽ التنبو السميـ لالحتياجات مف المكارد البشرية، 

مما يساعد الموسسة  ؛الي تخفيض كمفة اإلنتاج كالحد مف الهدر في الطاقات غير المستغمةكبالت
 الحفاظ عمى حصتها في السكؽ كالقدرة عمى مكاجهة األزمات.    عمى

  والتعيين واالختيار االستقطاب أهمي:. 
ئؼ ا ستقطاب هك العممية التي يمكف بها جذب طالبي العمؿ المتقدـ لممنظمة لشغؿ الكظا

عمى عدة  كا ستقطاب كتنطكم عممية ا ختيار ، كقد يتـ ذلؾ عف طريؽ اإلعالف المكسعةالشاغر 
ؼ مف خالؿ أدكات فحص مختمفة يخطكات مف شأنها تقميص حجـ قائمة المرشحيف لمتكظ

حتياجات إلمكصكؿ إلى أفضؿ المرشحيف الذيف تتالئـ مكاصفاتهـ كخبراتهـ كموهالتهـ مع 
فك  المنظمة  في الهدؼ تحقيؽ عمى القادركف المستكيات، مختمؼ في األكفاء األفراد تكافري لـ ا 

 القكل بفعؿ تتحقؽ   ا قتصادية فالنتائج كالتنظيمية، المادية لممقكمات استخداـ ضكء أحسف
نما ا قتصادية كحدها،  تبرز المفهـك هذا مف كانطالقنا األكلى، بالدرجة بشرية إنجازات هي كا 

 عمى كالقدرة كالصالحية فاألساس سميمة، أسس عمى كتعيينهـ العاممة القكل أفراداختيار  أهمية
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لحاقهـ بالمشركع العامميف اختيار مجاؿ في العممية األسس األهداؼ، هي تحقيؽ  التي باألعماؿ كا 
 الكفاءة ضكء في المكضكعي المبدأ إلى تستند أسس كهي كقدراتهـ استعدادهـ كميكلهـ مع تتفؽ

 بالغ أثر له أمر كهك المناسب العمؿ في المناسب الشخص كضع في النهاية يكفؿ ماب كالجدارة
 ترجع العامميف كاختيار استقطاب أهمية فإف تقدـ ما إلى باإلضافة اإلنتاجية، الكفاية رفع في
 (112 ص   2011 ،ابك عيد(إلى 
 زاد ككمما المنظمة، أماـ المتاحة العمؿ كمصادر أبكاب جميع يفتح الجيد ا ستقطاب .1

 بيف مف كاألكفأ األفضؿ اختيار في كاسعة الخيارات أصبحت لمعمؿ عدد المتقدميف
 المتقدميف.

 المناسب المكاف بأنها لممرشحيف رسالتها تكصيؿ المنظمة تستطيع ا ستقطاب خالؿ مف .2
 .الكظيفية حياتهـ كتطكير كلبناء لهـ لمعمؿ

 كالمنتجة. الفاعمة العمؿ قكة بناء في األكلى الخطكة هك ا ستقطاب عممية نجاح إف .3
 التدريب:  

تنميػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػكارد البشػػػػػػػػػػػرية إف التػػػػػػػػػػػدريب هػػػػػػػػػػػك أهػػػػػػػػػػػـ الكسػػػػػػػػػػػائؿ المسػػػػػػػػػػػتخدمة لتحقيػػػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػػذا 
 الهدؼ. 

تتعػػػػػػػػػػدد المفػػػػػػػػػػاهيـ المسػػػػػػػػػػتخدمة لمتعبيػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػدريب كعمميػػػػػػػػػػة فهنالػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف يعػػػػػػػػػػدل 
 محاكلػػػػػػػػػػػػة لتحسػػػػػػػػػػػػيف األداء الحػػػػػػػػػػػػالي كالمسػػػػػػػػػػػػتقبمي لمعػػػػػػػػػػػػامميف عػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ زيػػػػػػػػػػػػادة قػػػػػػػػػػػػدراتهـ
عمػػػػػػػػي اإلنجػػػػػػػػاز ، أك أنػػػػػػػػه الجهػػػػػػػػكد اإلداريػػػػػػػػة كالتنظيميػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تهػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػيف قػػػػػػػػدرة 

أداء عمػػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػػيف أك القيػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػدكر محػػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي  ىالفػػػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػ
 .(ِِِ   ََِّيعمؿ فيها ". )الهيتي ، 

 نجػػد أيضػػان أنػػه كعنػػد تحديػػد مفهػػكـ التػػدريب يميػػز بعػػض الكتٌػػاب بػػيف مفهػػكـ )اإلعداد(الػػذم
يهػػدؼ لتهيئػػة العامػػؿ لػػدخكؿ الكظيفػػة الجديػػدة كبػػيف مفهػػكـ ) التػػدريب خػػالؿ الخدمػػة ( ، كيٌميػػػز 
بعضػػهـ أيضػػان بػػيف ) التػػدريب( الػػذم يخػػتص باألعمػػاؿ كالكظػػائؼ الفنيػػة كبػػيف ) التنميػػة اإلداريػػة  
التػػػػي تهػػػػدؼ إلػػػػػى تنميػػػػة المهػػػػػارات اإلداريػػػػة لممػػػػػديريف كتحسػػػػيف قػػػػػدراتهـ عمػػػػى أداء مسػػػػػوكلياتهـ 

 ( .َُٖ  ََِّإلدارية)الفارس، ا
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 أهمي  التدريب في المنظمات: 
أهمية كظيفة نشاط التدريب  ىتتفؽ جميع كجهات نظر كتاب إدارة المكارد البشرية عم

كيظهر ا تفاؽ كاضحا في منظمات األعماؿ في الدكؿ الصناعية المتقدمة كيتضح  ،لممنظمة
تثمرة في مجاؿ التدريب ، حيث بمغ متكسط ا هتماـ بنشاط التدريب مف خالؿ األمكاؿ المس

%( ِٓكبعض المنظمات تخصص ) ،%( مف إجمالي ميزانيات بعض المنظماتَُاإلنفاؽ )
مف مجمكع ا مكاؿ التي تدفع لمعامميف لغرض تطكير مهاراتهـ كمعارفهـ كتحديث أساليب أدائهـ 

 (. ِِٓ   ََِّلمعمؿ )الهيتي ، 

بػػػػػػػػػيف أهميػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريب كفكائػػػػػػػػػدل لممنظمػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي كيمكػػػػػػػػػف بمػػػػػػػػػكرة أهػػػػػػػػػـ الجكانػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػي ت
 .(َُٖ   ََِّالنقاط التالية  )الفارس ، 

 زيادة اإلنتاجية. . أ
 زيادة الرضى الكظيفي لمعامميف.  . ب
 تخفيض حكادث العمؿ.  . خ
كسابه المزيد مف المركنة.  . ز  ضماف استمرارية التنظيـ كا 
 يودم التدريب إلى تحسيف سمعة المنظمة.  . ج

 مات:الحوافز والمزايا والخد

إف انتقػػػاء كتعيػػػيف األفػػػراد الجيػػػديف ككضػػػعهـ فػػػي الكظػػػائؼ التػػػي تػػػتالءـ مػػػع مكاصػػػفاتهـ 
شػػباع رغبػػاتهـ بػػبعض الحػػكافز  كطمكحػػاتهـ عمػػؿ غيػػر متكامػػؿ مػػا لػػـ تقػػكـ المنظمػػة بصػػيانتهـ كا 

كيػػودكف المهػػاـ المطمكبػػة مػػنهـ  ،كالمزايػا كالخػػدمات لكػػي تسػػتطيع ا حتفػػاظ بهػػـ راغبػػيف فػػي العمػػؿ
 عالية. بفاعمية

 أواًل: مفهوم الحوافز: 
ت التي تكفرها المنظمات المعاصرة مجمكعػة مزايػا ذات قيمػة ماديػة تضػاؼ أتشمؿ المكاف

األجػكر ، فػإذا كانػت هػذل المزايػا  لعمي األجر النقدم الذم تدفعه لمعامميف ، كهذل توثر في مستك 
أقػؿ ، كتسػتخدـ المنظمػات  عديدة كذات قيمة مادية لمعامميف ، فهػي تسػمح بجعػؿ مسػتكم األجػكر

هػػك ا حتفػػاظ بالعػػامميف كالثػػاني هػػك تحفيػػزهـ   األكؿ ،هػػذل المزايػػا عػػدة أغػػراض أبرزهػػا ، غرضػػيف
( ، إذا كػػػاف األجػػػر أك المرتػػػب هػػػك المقابػػػؿ ُِٖ    ََِْلتقػػػديـ األداء األفضػػػؿ ) برنػػػكطي ، 
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عائػػد الػػذم يحصػػؿ عميػػه الػػذم يحصػػؿ عميػػه الفػػرد كقيمػػة لمكظيفػػة التػػي يشػػغمها، فػػإف الحػػافز هػػك ال
نتيجػة لتميػػزل فػػي أداء العمػػؿ، كيفتػػرض هػػذا التعريػػؼ أف الحػػكافز تركػػز عمػػى مكافػػأة العػػامميف عػػف 

 (َُٗ  ََِٔتميزهـ في األداء، كأف األداء الذم يستحؽ هك أداء غير عادم )صالح، السالـ ، 
 أهمي  المزايا : 

توثر في طريقة تصميـ األجػكر ، كمهمػة ألنها  ؛تعتبر المزايا مهمة إلدارة المكارد البشرية
. )برنػكطي  ان مهمػ ان ألنها تمثػؿ تعكيضػ ؛لإلدارات ألنها توثر في سمكؾ العامميف ، كمهمة لممكظؼ

 ،ََِْ  ِْٗ.) 
 ويحقق النظام الجيد لمحوافز فوائد عديدة منها:

 زيادة في إنتاجية العمؿ كفي المبيعات كاألرباح. . أ
 جا ت المادية كالبشرية.تخفيض الفاقد في العمؿ في الم . ب
 زيادة مدخك ت العامميف كأشعارهـ بركح العدالة داخؿ المنظمة. . خ
 جذب العامميف الجيديف إلى المنظمة كتنمية ركح الك ء كا نتماء كا ستقرار لديهـ. . ز
تالفػػػػي الكثيػػػػر مػػػػف مشػػػػاكؿ العمػػػػؿ كالغيابػػػػات كدكراف العمػػػػؿ السػػػػمبي كانخفػػػػاض المعنكيػػػػات  . ج

 (.ِٔٔ  َُِِة،)الشكابككالصراعات 

 المتطمبات األساسي  لخطط الحوافز الفعال :
 (ُّْ  َََِ،ةهناؾ بصكرة عامة مطمبيف أساسييف لخطط الحكافز لكي تعمؿ بفعالية  )راكي   

يتعمؽ المطمب األكؿ بالطرؽ كاإلجراءات كالكسائؿ المستخدمة في تقييـ أداء العامميف، فػإذا كانػت  -
فػػػرد فالبػػػد أف يشػػػعر بػػػأف أدائػػػه كأداء اآلخػػػريف يقػػػيـ بطريقػػػة دقيقػػػة الحػػػكافز تػػػرتبط بمسػػػتكل أداء ال

كصػػحيحة كعادلػػة، فالنقطػػة األساسػػية كالحرجػػة فػػي عمميػػة تقيػػيـ األداء هػػي درجػػة ثقػػة الفػػرد فػػي 
اإلدارة، فإذا تزعزعت هذل الثقة سيككف مف المستحيؿ بناء نظاـ صحيح لتقييـ األداء كلبناء خطط 

 حكافز فعالة.
الثاني لزيػادة فاعميػة خطػط الحػكافز فيتمثػؿ فػي ضػركرة اعتمػاد الحػكافز عمػى أما المطمب 

أداء الفػػػرد، كقػػػد يبػػػدك ذلػػػؾ ككأنػػػه شػػػيء بػػػديهي إ  أف الكاقػػػع هػػػك عػػػدـ اعتمػػػادل فػػػي الكثيػػػر مػػػف 
المنظمات، ك  بػد لمفػرد أف يشػعر بكجػكد عالقػة بػيف مػا يفعمػه كمػا يحصػؿ عميػه، فخطػط الحػكافز 

إدراؾ الفػػرد لكجػػكد عالقػػة مباشػػرة بػػيف أدائػػه كمكافأتػػه، كػػذلؾ فػػإف خطػػط  الفرديػػة تعتمػػد عمػػى مػػدل
الحػػكافز الجماعيػػة تعتمػػد عمػػى إدراؾ األفػػراد لكجػػكد عالقػػة بػػيف أداء المجمكعػػة كمكافػػضت أعضػػاء 
المجمكعة،  بد أف يدرؾ أعضػاء المجمكعػة أف األداء الفػردم يػوثر عمػى مسػتكل أداء المجمكعػة 
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أيضػػان عمػػى الحػػكافز عمػػى مسػػتكل المنظمػػة، أم  بػػد أف يػػدرؾ األفػػراد  ككػػؿ، كمػػا قيػػؿ هنػػا ينطبػػؽ
كجكد عالقة بيف األداء التنظيمي كمكافضتهـ الفردية كباإلضافة إلى ذلؾ،  بد أف يومنكا أف أدائهـ 

  الفردم يوثر عمى أداء المنظمة بصكرة عامة.

 ثانيًا. المزايا والخدمات: 
نكعػان مػػف الحػػكافز غيػر المباشػػرة التػي تمنحهػػا المنظمػػة  تمثػؿ المزايػػا كالخػدمات أك المنػػافع

لمعامميف فيها بشكؿ تطكعي أك بشكؿ إلزامي يفرضه القانكف، كهذل الحكافز غيػر المباشػرة تمنحهػا 
المنظمػػة لمعػػامميف لمجػػرد كػػكنهـ أعضػػاء فػػي المنظمػػة كينتمػػكف إليهػػا، كبػػذلؾ فهػػي بمثابػػة مقابػػؿ 

كيتعػرض الجػػزء التػالي ألهميػة المزايػػا كهػي   تػػرتبط بأدائػه  ،إلػػى المنظمػةلعضػكية الفػرد كانتمائػه 
لى أنكاعها ككيفية تصميـ البرنامج الخاص بها إلى جانب التطػرؽ إلػى مفهػـك النظػاـ  كالخدمات كا 

 (.ٗٓ  ََِٗ)الحداد،المرف لمخدمات

  تقػؼ تتنكع الخدمات التػي تقػدمها المنظمػات الناجحػة، كهػي أنواع الخدمات المقدم  لمعاممين: 
عند حد أك تنكع معيف طالما كجػدت المنظمػات فيهػا كسػيمة جيػدة لالحتفػاظ باألكفػاء مػف العػامميف 
كضػػمنت تصػػاعد إبػػداعاتهـ يكمػػان بعػػد يػػكـ، كبصػػفة عامػػة يمكننػػا تصػػنيؼ بػػرامج الخػػدمات التػػي 

  .ف لهما اشتقاقات فرعية كهمات لمعامميف فيها إلى قسميف رئيسيتقدمها المنظما

كتتضػػمف بػػرامج عديػػدة مػػف بينهػػا مػػدفكعات دمات ذات الطبيعةة  الماليةة  المباشةةرة: بةةرامج الخةة -1
اإلجازات كالعطالت، كمكافػأة التقاعػد، كالتػأميف بأنكاعػه، كمكافػضت ا قتراحػات البنػاءة، كميػزة هػذل 

 .في الحصكؿ عميها جميع المكظفيف الخدمات أنها مالية كيشترؾ

جتماعيػة ليسػت ذات صػبغة ماليػة مباشػرة، كبػالرغـ الخػدمات ا برامج الخدمات االجتماعي :  -2
مػف ككنهػا أكسػػع أنػكاع الخػػدمات المقدمػة مػف قبػػؿ المنظمػات ألفرادهػػا العػامميف كعػػكائمهـ، إ  

ف الهػػػػدؼ األساسػػػػي مػػػػف تقػػػػديـ هػػػػذل إأف بعضػػػػها قػػػػد   يغطػػػػي بالضػػػػركرة جميػػػػع العػػػػامميف، 
مشػػػػػاعر ا نتمػػػػػاء لديػػػػػه مػػػػػع الخػػػػػدمات هػػػػػك الترفيػػػػػه كرفػػػػػع الػػػػػركح المعنكيػػػػػة لمعامػػػػػؿ كتنميػػػػػة 

 .(َُِ   ََِٔ)صالح كالسالـ، المنظمة



 


 

26 

 إدارة األداء وتقييم أداء العاممين:

 أواًل. مفهوم إدارة األداء: 

األداء هػػػك سػػػجؿ بالنتػػػائج المحققػػػة يجسػػػد سػػػمككان عمميػػػان يػػػودم لدرجػػػة مػػػف بمػػػكغ الفػػػرد أك 
، أمػػا الكفػػاءة فهػػي القػػدرة عمػػى بكفػػاءة كفاعميػػة -أم درجػػة اإلنجػػاز –الفريػػؽ لحهػػداؼ المخططػػة 

ا ستخداـ الكؼء لممكارد المتاحة مف خالؿ خفض أك تحجيـ الفاقد بها، كذلؾ مف خالؿ استخداـ 
المػػكارد بالقػػدر المناسػػب كفػػؽ معػػايير محػػددة لمجدكلػػة كالجػػكدة كالتكمفػػة، كأمػػا الفاعميػػة فتتمثػػؿ فػػي 

نشػػطة المناسػػبة، كدكف أف يتعػػارض القػػدرة عمػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ المنظمػػة مػػف خػػالؿ حسػػف أداء األ
ذلػػؾ مػػع المصػػمحة المجتمعيػػة بمعنػػى  خػػر هػػؿ يحسػػف العػػاممكف كفػػرؽ العمػػؿ كالمػػديركف أداء مػػا 

دكف داع أك مبػرر؟ مػف ناحيػة  للتحقيؽ األهداؼ، أـ أف هناؾ أنشػطة أخػرل تػود ليجب أف يود
ردهػػػا فػػػي سػػػعيها لبمػػػكغ أخػػػرل فػػػإف كانػػػت المنظمػػػة فاعمػػػة لكنهػػػا   تراعػػػي ا سػػػتخداـ الرشػػػيد لمكا

 (.ُّٕ   ََِْ)مصطفي ، أهدافها فإف األداء سيككف معيبان 

 عف محددة كبيانات حقائؽ عمى الحصكؿ إلى هدؼي األداء تقييـ عممية مضمكف كلعؿ
عطائه المنفذ األداء مستكل كتقدير كفهـ تحميؿ عمى تساعد نهاإ بحيث لعممهـ العامميف أداء  كا 
 بعممه،  قيامه خالؿ مف الفرد سمكؾ فهـ ككذلؾ ،تنفيذل مطمكب هك ما مع كمقارنته معينة قيمة

 تقييـ كيعتبر البشرية، المكارد إدارة تمارسها التي الكظائؼ أهـ أحد تعد العامميف أداء تقييـ فعممية
 أداء تحميؿ غايتها مترادفة مسميات جمعاء كمها العامميف، أداء تقييـ أك الكفاءات تقييـ أك األداء
 كذلؾ فكرية، أك سمككية أك فنية مهارات أك بدنية أك نفسية صفات مف به يتعمؽ ما بكؿ دالفر 

 أساسية كضمانة الثانية كمعالجة األكلى تعزيز عمى فالعمؿ كالضعؼ، القكة نقاط تحديد بهدؼ
 (.ِٓ  ََِِ كصالح، السالـ) منظماتال فاعمية لتحقيؽ

 وظائف الموارد البشري :
البشرية بداية في تخطيط المكارد البشرية، كالتي يقصد بها تحديد  تتمثؿ كظائؼ المكارد

احتياجات الموسسة مف المكارد البشرية كما كنكعا كتقدير الطمب كالعرض مف المكظفيف؛ لتحديد 
نجازها في الموسسة، كتحميؿ إأك الزيادة في المكارد البشرية كفقا لطبيعة النشاطات المراد  العجز

يرتبط ذلؾ النشاط بتحميؿ الكظائؼ كتصنيفها كتكصيفها كتحديد الكاجبات كتكصيؼ الكظائؼ، ك 
 (.ُُِ  ََِٕكالمسوكليات المككمة لكؿ مستكل كظيفي معيف في الموسسة )الخرشة كحمكد، 
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كما تشمؿ الكظائؼ كضع نظـ ا ختيار كالتعييف، كتهتـ تمؾ الكظيفة بإجراءات اختيار   
الي تحديد إجراءات التعييف الالزمة لدخكؿ المكظفيف إلى الموسسة كبالت ،ثـ تعييف المكارد البشرية

مف خالؿ المقابمة كا ختبارات؛ لضماف كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب، كتصميـ 
نظاـ األجكر كالحكافز فمف خالؿ األجكر يتـ تحديد قيمة كؿ كظيفة كأهميتها النسبية كتحديد 

ية كالجماعية ثـ دؿ عادؿ لحداء المتميز كتحديد الحكافز الفر كيقصد بالحكافز منح مقاب ،أجرها
يتـ تحسيف كفاءة  هاكضع نظـ الترقية كالنقؿ الخاصة بهـ، ثـ إعداد خطة التدريب كالتي بمكجب

كسابهـ المهارات المناسبة كتطكيرهـ، كتحديد ا حتياجات التدريبية المناسبة ككيفية  المكظفيف كا 
 (.ٓٔ  َُُِة )الديرم، تقييـ األنشطة التدريبي

كهناؾ مف اعتبر أف كظيفة تقكيـ األداء تتـ مف خالؿ كضع ضكابط إدارية كتنظيمية 
لتقكيـ األداء المنجز لممكظفيف  كفؽ قكاعد كثكابت تنظـ مف خاللها أسمكب العدالة كالمساكاة في 

ية كالنقؿ، كما تهتـ تمؾ التقكيـ العاـ لحداء الفردم كالجماعي لممكظفيف لديها، ثـ كضع نظـ الترق
الكظيفة بكضع نظـ الترقية كالنقؿ كرعاية كسالمة المكظفيف كما تهتـ تمؾ الكظيفة بكضع ضكابط 
نظـ السالمة  المهنية كالصناعية كالرعاية الصحية كا جتماعية المكظفيف في الموسسة )الخرشة 

 (.ُُٓ  ََِٕكحمكد، 

 عاصرة؛ برزت أهمية إدارة المكاردكفي ظؿ ما تعيش فيه الموسسات مف تحديات م
دارية مختصة مف خالؿ التكسع كالتطكر كبالتالي كبر إالبشرية كا هتماـ المتزايد بها ككظيفة 

المكارد البشرية في حجـ العمالة، كما يشترط لها مف مكاصفات، مما يجعؿ مف العسير التفريط 
ذلؾ، كتبرز األهمية كذلؾ مف خالؿ كالمدربة كضركرة المحافظة عميها مف خالؿ ادارة مختصة ب

ارتفاع تكمفة العمؿ ا نساني ، حيث تمثؿ األجكر نسبة عالية مف تكاليؼ اإلنتاج في جميع 
ارتفاع مستكيات العمؿ كزيادة اإلنتاجية، ككذلؾ  الموسسات األمر الذم يتطمب ضغط تكاليؼ

كجكد خبراء في إدارة المكارد التعميـ كما رافقه مف تغير في خصائص المكارد البشرية، كضركرة 
 (. ٕٕ  ََِّالبشرية لمتعامؿ مع تمؾ النكعية الجديدة مف المكظفيف)سمطاف،

أنػػه يمكػػف تقػػديـ تعريػػؼ لعمميػػة تقيػػيـ أداء المػػكارد البشػػرية  وممةةا سةةبق ذكةةُر يةةرى الباحةةث
 كظيفيالػػػ كاألداء السػػمكؾ لقيػػاس تهػػدؼ منتظمػػػة دكريػػة عمميػػة أكثػػر شػػمك ن لجكانػػب التقيػػػيـ كهػػك 
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 الفعمػػػػي األداء مقارنػػػػة خػػػػالؿ مػػػػف كضػػػػعها السػػػػابؽ األهػػػػداؼ عػػػػف ا نحرافػػػػات كتحديػػػػد لمعػػػػامميف
 .المنظمة كفاءة رفع بهدؼ مسبقان  المحددة بالمعايير

 التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشري : 
هػذل  كلقد حدثت كثير مف التغيرات في مجا ت العمؿ المختمفة في كقتنا الحاضر، قد صاحبت

التغيرات كثيػر مػف التحػديات كالعقبػات أمػاـ إدارة المػكارد البشػرية لتحقيػؽ أهػدافها تجػال العػامميف 
 (َُّ  َََِ، كمف هذل التحديات ) عبدالباقي، لمف ناحية كتجال المنشأة مف ناحية أخر 

 زيادة ا عتماد عمى التكنكلكجيا الحديثة.  .1
 العاممة.  لالتغيرات في تركيب القك  .2
 معمكمات في إدارة المكارد البشرية. نظـ ال .3
 العائد كالتعكيض المادم لمعامميف.  .4
 العاممة.  لزيادة حجـ القك  .5
 التشريعات كالمكائح الحككمية.  .6
 تزايد كنمك أعداد المكظفيف المتخصصيف.  .7
 عدـ قدرة المديريف التنفيذييف في اإلدارات المختمفة عمى تقييـ األداء بفاعمية.  .8

 ة إدارة المكارد البشرية عف اإلنتاجية كالربحية. . تزايد مسئكليَُ
 تنمية كتطكير قدرات العامميف.  ى. الحاجة المتزايدة إلُُ

إدارة المػػكارد البشػػرية هػػي السػػعي  مػػف التحػػديات التػػي تكاجػػه كيػػرل الباحػػث أف القصػػد النهػػائي
دارة متفهمػة مػف أجػؿ تحقيػؽ الغ ايػة الكبػرل كهػي الحثيث كالجاد كراء بناء قكة بشػرية منتجػة كا 

رفاهيػػػة اإلنسػػػاف كرخػػػاء المنظمػػػات كازدهػػػار المجتمعػػػات كنمكهػػػا سػػػعيان منهػػػا لتحقيػػػؽ خدمػػػة 
 أفضؿ.
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  انثاني املبحث

 اإلســــــالميت واألخالق املبادئ

  مقدم 
  : األخالق مفهومأواًل 

  : اإلسالمي  األخالق خصائصثانيًا  
  : اإلسالم في اإليجابي  العمل أخالقثالثًا 

 العمل صاحب في المطموب  األخالقًا: رابع 
  :تقويمها وطرق العمل أخالق تراجعخامسًا 

  : اإلسالمي  القيمسادسًا  

  : البشري  الموارد في اإلسالمي  األخالق دورسابعًا 
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:مقدم   

ف أ إذا كاف اإلنساف هك مرتكز التنمية البشرية فإف اإلسالـ قد سبؽ كؿ الرول لذلؾ؛ إذ
كالتنمية  نساف لحمؿ الرسالة اإلسالمية جعمه المحكر الذم تقكـ عميه عممية البناءاختيار اإل

سبحانه كتعالى بقكله }ًإنَّا  كالتطكير في المجتمعات اإلسالمية، فهك الحامؿ لحمانة التي ذكرها ا
مىى السَّمىكىاًت كىاألىٍرضً  انىةى عى مىمىهىاكىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يى  عىرىٍضنىا األىمى اإًلٍنسىافي ًإنَّهي  ٍحًمٍمنىهىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنهىا كىحى

هيك {  .ِٕسكرة ا حزاب، اآلية  كىافى ظىميكمنا جى
  مفهوم األخالق: أوالً 

  :المغ  في األخالق معنى

 ةكءكالمر  كالسجية، الطبع   بها كيراد تطمؽ أخالؽ كممة أف جدي المغة كتب في الناظر إف       
ٍمؽي " بادلأ الفيركز يقكؿ المعاني هذل حكؿك  كالديف  ةو كالمر  كالطبع السجية كضمتيف بالضـ الخي
ميؽي   " منظكر ابف كيقكؿ(  ِّٔ ، المحيط القامكس")كالديف ٍمؽي  الخي  بضـ فهك..  السجية كالخي
 (.ُِْٓ-ُِِْ ، العرب لساف") كالسجية كالطبع الديف كسككنها الخاء

 كهي الباطنة، اإلنساف صكرة أنه الخمؽ،  أم كحقيقته،  "بقكله ؾذل منظكر ابف يفسر ثـ       
مؽ بمنزلة بها المختصة كمعانيها كأكصافها نفسه،  كلهما كمعانيها كأكصافها الظاهرة لصكرته الخى

 (.ُِِْ ، العرب لساف") كقبيحة حسنة أكصاؼ

 كالٌشرب حداك  شيء األصؿ في اليٍخمؽي   "األصفهاني الراغب يقكؿ المعنى هذا كفي       
ٍرـً  كالشُّرب ٍرـً  كالصَّ ٍمؽي  خص لكف كالصَّ  كخيص بالبصر، المدركة كالصكر كاألشكاؿ بالهيئات الخى
ٍمؽي   . بالبصيرة المدركة كالسجايا بالقكل الخي

ٍمػػػػػػؽي  إ  هػػػػػػذا إف  كقػػػػػػرء ميًقػػػػػػه الفضػػػػػػيمة مػػػػػػف اإلنسػػػػػػاف اكتسػػػػػػبه مػػػػػػا كالخػػػػػػالؽ األكلػػػػػػيف، خى  قػػػػػػاؿ بخي
 كأنػػػػػػػه أم  بكػػػػػػػذا خميػػػػػػػؽ كفػػػػػػػالف ،(ََِ البقػػػػػػػرة( )خػػػػػػػالؽ مػػػػػػػف رةاألخػػػػػػػ فػػػػػػػي كمالػػػػػػػه  ) تعػػػػػػػالى
ٍمػػػػػػؽً  جهػػػػػػة مػػػػػػف ليػػػػػػهإ مػػػػػػدعك أك كػػػػػػذا، عمػػػػػػى مجبػػػػػػكؿ كقكلػػػػػػؾ ذلػػػػػػؾ فيػػػػػػه مخمػػػػػػكؽ  عيتػػػػػػاني،() الخى
ُٖٗٗ  ُْٔ.) 
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 (ّْ   ُِٗٗ ، بالجف) :هي أمور ثالث  مالحظ  يمكن المغوي العرض هذا خالل ومن

ميػػػػػػؽ .1  مسػػػػػػتقيمة هيئػػػػػػة عمػػػػػػى الفطريػػػػػػة افاإلنسػػػػػػ خمقػػػػػػة فػػػػػػي الطبيعيػػػػػػة الصػػػػػػفات عمػػػػػػى يػػػػػػدؿ الخي
 .متناسقة

 مػػػػػف جػػػػػزء فهػػػػػي فيػػػػػه خمقػػػػػت كأنهػػػػػا صػػػػػبحتأ حتػػػػػى المكتسػػػػػبة الصػػػػػفات عمػػػػػى األخػػػػػالؽ تػػػػػدؿ .2
 .طبعه

 .ظاهرم سمككي كجانب باطني، نفسي جانب  جانبيف لحخالؽ أف .3
 :االصطالح في األخالق

 تمؾ أهـ سنذكر كلكف لذكرها، المجاؿ يتسع   كثيرة بتعريفات األخالؽ العمماء عرؼ       
   كمنها التعريفات

 مف أفعالها إلى لها داعية لمنفس حاؿ  " بأنها األخالؽ عرؼ فقد ،مسكويه ابن تعريف     -ُ
 المزاج، أصؿ مف طبيعيان  يككف ما منها  قسميف الى تنقسـ الحاؿ كهذل.  ركية ك  فكر غير

 مف يجف الذم ككاإلنساف سبب، أقؿ مف كيهيج غضب نحك شيء أدنى يحركة الذم كاإلنساف
 يضحؾ ككالذم يسمعه، خبر مف يرتاع أك سمعة يطرؽ صكت أدنى مف يفزع كالذم شيء ايسر

 يككف ما كمنها. يناله شيء أيسر مف كيحزف يغتـ ككالذم يعجبه، شيء أم مف مفرطان  ضحكان 
 ممكة يصير حتى فأك ن  أك ن  عميه يستمر ثـ الفكر، مبدول كاف كربما كالتدريب، بالعادة مستفادان 
 (.ُٓ  ُٖٗٗ مسككيه، ابف")كخمقان 

 بيسر األفعاؿ عنها تصدر النفس في راسخة هيئة)   بأنها عرفها حيث الغزالي تعريف     -ِ
 (. ٖٖ  ََِْ، الغزالي()  كركية فكر الى حاجة غير مف كسهكلة

 فابف بعيد حد الى فمسفي منهج إلى يجنحاف أنهما السابقيف التعريفيف مف كيالحظ 
 يتبع كاف بؿ األرسطى، بالتفكير  األخالقي تفكيرل في متأثران  كاف" دراز عبدا يقكؿ كما مسككيه
 جميع في هو ء أفكار مف نسخه أكلئؾ أفكار إف أقكؿ ك .. تمامان  التفكير هذا في ارسطك
 لجفبا) أيضا تفكيرهـ نكاحي بعض في ان أثر  الفكرية كلجهكدهـ  لإلسالـ أف ذلؾ ،نكاحيها

،ُِٗٗ، ّْ .) 
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 مستقرة صفات فهي األخالؽ معاني مف مهمة معاف لنا ان كشف قد التعريفيف فإف ذلؾ كمع
 تظهر كبهذا فيها، تكٌمؼ   تمقائية بطريقه سريعة كردكها ألفعاؿ عنها تصدر اإلنسانية النفس في

 .األخالؽ

 كالصفات المعاني مف جمكعةم بأنها األخالؽ تعريؼ كيمكننا  "بقكله زيداف عبدالكريـ عرفها -ّ
 يقدـ ثـ كمف يقبح، أك اإلنساف نظر في الفعؿ يحسف كميزانها ضكئها كفي النفس في  المستقرة
 (.ٕٗ ،ُٕٖٗ، زيداف)عنه يحجـ أك عميه

 – المغكم المعنى عف كثيران  تبتعد   ا صطالحي المعنى في األخالؽ أف كالمالحظ
 الرسكخ، سبيؿ عمى بالنفس تقكـ التي الصفات تمؾ بها ريدكفي فالعمماء) كصهران  نسبان  بينهما فنجد

 .(ُٕٓ  ََُِ األشقر،()الذـ أك المدح بها المكصكؼ كيستحؽ

الظكاهر  با   العالقة بيف الخمؽ كالسمكؾ بقكله    دا هحمر كيكضح اإلماـ الغزالي 
ألخالؽ، كاآلداب عنكاف  داب البكاطف ، كحركات الجكارح ثمرات الخكاطر، كاألعماؿ نتيجة ا

رشح المعارؼ، كسرائر القمكب هي مفارس األفعاؿ كمنابعها، كمف لـ يخشع قمبه لـ تخشع 
 .(ّٕٓ\ِجكارحه)إحياء عمـك الديف 

فا لتزاـ بها هك سبب تقدـ األمـ كالشعكب، كانهيار األخالؽ هك سبب تأخرها، كلها ثمار 
، كلذلؾ اعتنت بها الشريعة اإلسالمية عناية طيبة، في الدنيا كاآلخرة، عمى األفراد كالمجتمعات

 فائقة، كقد ظهر ذلؾ مف خالؿ عناية القر ف الكريـ كالسنة النبكية.

 خصائص األخالق اإلسالمي  : ثانيًا : 

 أنها مبني  عمى العقيدة :  .1

نية عمى العقيدة ، كهي بهذا تقكـ عمى أساس صمب يمكف بماألخالؽ في اإلسالـ 
لتفريؽ بيف الخمؽ الحسف كالخمؽ السيء كاإليماف كهك أساس ا لتزاـ بكؿ ا عتماد عميه في ا

  .(ُٓ  ََُِخمؽ حسف ، كالبعد عف كؿ خمؽ سيء. ) الصنيع ،
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  :أنها مثالي  واقعي   .2

األخالؽ في اإلسالـ مثالية بمعنى أنها تمثؿ أعمى مستكل يمكف أف يصؿ إليه اإلنساف 
اة ؽ بها في كاقع حياته ، كليست منفصمة عف الحيكما أنها كاقعية يمكف لإلنساف التخم

َوُيْؤِثُروَن َعَلى المثالية في خمؽ اإليثار ، إذ يقكؿ تعالى ) اليكمية التي يعيش فيها فمثال

( ) سورة الحشر  َأْوُفِسِهْم َوَلْى َكبَن ِبِهْم َخَصبَصٌت َوَمْه ُيىَق ُشحَّ َوْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحىَن
  .(ٜ:آي 

َواْلَكبِظِميَه اْلَغْيَظ َواْلَعبِفيَه َعِه الىَّبِس ۗ َواللَُّه ُيِحبُّ والعفو   فقال تعالى ) ف والمثالي  في الص

 .( 33: 3991( ) تاْٙ ،  اْلُمْحِسِىيَه

 :أخالق عالمي  .3

كاألخالؽ في اإلسالـ إنسانية عالمية،   تبيح لجنس ما تحرمه عمى  خر، العرب كالعجـ 
سكاء، بؿ المسممكف كغيرهـ أماـ أخالقها سكاسية، الربا حراـ مع المسمـ كالكافر، كالسرقة  فيها

حراـ لماؿ المسمـ كالكافر، كالزنا حـر بالمسممة كغير المسممة، كالعدؿ كاجب مع المسمـ كغير 
 :المسمـ، كالعدكاف حراـ عمى المسمـ كغير المسمـ. كفي هذا يقكؿ القر ف

نَّكي ) مىى أى َّ تىٍعًدليكا اٍعًدليكا هيكى أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل ى يىٍجًرمى  (.ٖ( )المائدة أية ـٍ شىنىضفي قىٍكـو عى

كبهذا تنزهت األخالؽ اإلسالمية عف النزعة العنصرية القكمية التي اتسمت بها األخالؽ 
 (.َِْ  ََُِالميداني،( .اليهكدية، كاألخالؽ القبمية كالبدائية عمى كجه العمـك

 :م  الفطرةمالء .4

جاء اإلسالـ في مجاؿ األخالؽ بما يالئـ الفطرة كالطبيعة البشرية كيكممها،   بما يصادرها 
كيصدمها فما كاف ا ليخمؽ اإلنساف عمى طبيعة ثـ يكمفه أف يقهرها كيقتمها، أك يبطؿ أثرها 

 (.613   ََِٗ)القكسي، كيجمدها
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 .(613   ََِٗ)القكسي، :مراعاة الواقع .5

أنها أخالؽ كاقعية،   تصدر أكامرها كنكاهيها ألناس يعيشكف باألخالؽ اإلسالمية  تختص
في أبراج عاجية، أك يحمقكف في أجكاء المثالية المجنحة، إنما تخاطب بشرا يمشكف عمى األرض، 

 .لهـ دكافع كشهكات، كلهـ مطامع كأماؿ، كلهـ مصالح كحاجات

 :اإليجابي  .6

ـ  أنها أخالؽ إيجابية، فهي   ترضى مف المتحمي بها كمف خصائص األخالؽ في اإلسال
كالريشة في  تةمسايرة الركب، أك المشي مع التيار، أك العجز كا ستسالـ لححداث تكجه قياد

مهب الريح. إنما تحث عمى القكة كالكفاح، كمكاصمة السعي في ثقة كأمؿ، كتقاكـ العجز كاليأس، 
ذً في القر ف الكريـ  )كالتماكت كالكسؿ، ككؿ أسباب الضعؼ ك   .(ُِ)مريـ أية(ًبقيكَّة اٍلًكتىػابى  خي

ني، كطمب بهذا رفض اإلسالـ السمبية أماـ الفساد ا جتماعي كالسياسي، كالتحمؿ الخمقي كالدي
إلى المسمـ أف يغير المنكر بيدل، فإف لـ يستطع فبمسانه، فإف لـ يستطع فبقمبه، كذلؾ أضعؼ 

 .(ِّٓ  َُُِ،السكارنة (اإليماف

 الصالحي  لكل زمان ومكان: .7
 لجميع ةصالح فهي كذلؾ كانت كلما بالشمكؿ، كتمتاز المصدر، ربانية اإلسالمية أخالقنا

 كعدـ كاليسر، السهكلة مف به تتميز لما نظرنا األماكف، عجمي كفي العصكر، كؿ في الناس
 (.ٓٓ  َُِِ،الشهرم(يطاؽ   بما تكميفهـ كعدـ الناس، عف الحرج كرفع المشقة،

 : التوازن .8

كمف خصائص األخالؽ اإلسالمية التكازف الذم يجمح بيف الشيء كمقابمه في اتساؽ 
حؽ الجسـ كحؽ الركح، فال حرماف لمجسـ مف ذلؾ  التكازف بيف ، كتناسؽ، بال غمك ك  تفريط

نكية الفارسية، كالركاقية اليكنانية، سك يصؿ إلى حد التعذيب، كما في البرهمية الهندية، كالما
كالرهبانية المسيحية كنحكها. ك  إغفاؿ ألمر الركح، كما في اليهكدية إلى حد كبير، ثـ في 

عف أف يككف لها حؽ كلهذا قاؿ الرسكؿ  المذاهب المادية التي لـ تعترؼ لمركح بكجكد، فضال
فال يناـ أبدا، كعـز الثاني أف يصكـ النهار فال  لبعض أصحابه الذيف عـز أحدهـ أف يقـك الميؿ

 (.ٕٓ  ََِْ)الغزالي،

http://www.s66b.com/vb/t133238/
http://www.s66b.com/vb/t133238/
http://www.s66b.com/vb/t133238/
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يفطر أبدا، كعـز الثالث أف يعتزؿ النساء فال يتزكج أبدا  "إنما أنا أعممكـ با، كأخشاكـ له، 
 ."كـ كأفطر، كأتزكج النساء، فمف رغب عف سنتي فميس منيكلكني أقـك كأناـ، كأص

 :األخالق اإلسالمي  تقوم عمى مبدأ العطاء .9
، ينكر المسمـ ذاته كحظ نفسه في سبيؿ اآلخريف، كقد أطمعنا القر ف  األخالؽ اإلسالمية

الكريـ عمى عينات رائعة مف نماذج ليست مقصكرة عمى أفراد، بؿ أصبحت صفة الجيؿ المسمـ 
ةه  ﴿:ث قاؿ ا في كتابه الكريـحي اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًه ـٍ كى مىى أىٍنفيًسًه كفى عى ييٍوًثري  .]ٗالحشر  [﴾  كى

 الوسطي  :  .11
فراط كالتفريط كمما يدؿ عمى اعتداؿ تتسـ األخالؽ في اإلسالـ با عتداؿ البعيد عف اإل

عان كهك كسط بيف التبذير فمثالن السخاء خمؽ محمكد شر  ،خالؽ اك كسطيتها دكف الطرفيفاأل
ًلؾى )  كقد أثنى ا تعالى عميه فقاؿ ،كالتقتير كىافى بىٍيفى ذىَٰ كا كى ـٍ يىٍقتيري لى ـٍ ييٍسًرفيكا كى كىالًَّذيفى ًإذىا أىٍنفىقيكا لى
ٍغميكلىةن كى ى تىٍجعىٍؿ يىدى )  ( كقاؿ تعالىٕٔ( )سكرة الفرقاف،أية قىكىامنا عينيًقؾى كى ى تىٍبسيٍطهىا كيؿَّ  ًإلىى ؾى مى

كذلؾ ا عتداؿ في شهكة الطعاـ دكف الشرل  (ِٗ)سكرة ا سراء اية(اٍلبىٍسًط فىتىٍقعيدى مىميكمنا مٍَّحسيكرنا
بيكا كى ى تيٍسًرفيكا ًإنَّهي  ى ييًحبُّ اٍلميٍسًرًفيفى )كالجمكد فقاؿ تعالى  كيميكا كىاٍشرى ( ُّسكرة األعراؼ  أية ()كى

 (.ٕٓ  ََِْ)الغزالي،

 :  اإلسالم في العمل أخالق:  ثالثاً 
 العمؿ صاحب كفي ، العامؿ في تكافرها  يجب التي األخالؽ   العمل بْخالق نقصد 

 بالعقيدة يتمسؾ أف المسمـ اإلنساف في األصؿ إف   نقكؿ ذلؾ نفصؿ أف كقبؿ. سكاء حد عمى
 يتعرؼ أف المسمـ عمى كبالتالي ، سفاسفها عف كتنهى األخالؽ، مكاـر لىإ تدعك التي اإلسالمية

 . الحسنة الكريمة األخالؽ إلى
 كالكفاء الصدؽ يعٌدكف ك يزالكف كانكا فالبشر السميمة، ةالفطر  إليها تدعك الكريمة كاألخالؽ    

 يعٌدكف ك يزالكف ريـ،كالتك الثناء صاحبها يستحؽ أصيمة أخالقان  كالصبر كالشجاعة كالجكد بالعهد
 جاءت كالشريعة ، صاحبها كتذـ ، السميمة العقكؿ ترفضها سيئة أخالقان  كالجبف  كالغدر الكذب
 (.ُٖٓ ،َََِ األشقر،)منها المنكر عف كتنهى األخالؽ، مف المعركؼ الى داعية
 يقسمكف ـكألكانه السنتهـ كاختالؼ كنحمهـ، مممهـ اختالؼ عمى الناس أف يظهر سبؽ مما       
 الذميمة كيستقبحكف السميمة،  هـتبفطر  الكريمة األخالؽ لىإ يميمكف كذميمة، كريمة إلى األخالؽ
 تثبت اإلسالمية الشريعة جاءت إذا فكيؼ الطارئة، الممكثات تمكثها لـ التي الصريحة بعقكلهـ

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB4vqrj9fKAhUEqxoKHSujDcQQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Fsourid%3D25%26aya%3D67&usg=AFQjCNGDSrfgq5DxPgZJpfOGrRJum0tkzA&sig2=bj2zR0AGOhIVbFv1TvPFcA&bvm=bv.113034660,d.d2s
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB4vqrj9fKAhUEqxoKHSujDcQQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Fsourid%3D25%26aya%3D67&usg=AFQjCNGDSrfgq5DxPgZJpfOGrRJum0tkzA&sig2=bj2zR0AGOhIVbFv1TvPFcA&bvm=bv.113034660,d.d2s
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB4vqrj9fKAhUEqxoKHSujDcQQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Fsourid%3D25%26aya%3D67&usg=AFQjCNGDSrfgq5DxPgZJpfOGrRJum0tkzA&sig2=bj2zR0AGOhIVbFv1TvPFcA&bvm=bv.113034660,d.d2s
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8j9mxkNfKAhVDvBoKHSpGBAQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.al-malekh.com%2Fvb%2Ff468%2F10906%2F&usg=AFQjCNElkwPQTM9EWt8hKgbmcD3aenAumQ&sig2=UDkiJjq9uK5-i2EBUgS3Qw
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 مف كحذرت د،أح فيها يقع   حتى الذميمة عف كتنهى ، المستقيمة الفطر في الكريمةاألخالؽ 
 .امتنع كلمف اتبع لمف كاألخرة الدنيا في الجزاء ذلؾ عمى كرتبت تحذير، أشد فيها الكقكع

 :   العمل صاحب في المطموب  االخالقرابعًا : 

 العمؿ رب إلى بالنسبة الحاؿ كذلؾ معينه بأخالؽ متخمقان  يككف فأ العامؿ مف يطمب كما
 عالقة العالقة تستمر حتى بها القياـ يجب كاجبات عميهك  معينة أخالؽ تكافر فيه يجب أف تتكافر

 (. ٖٔ ،ََِٓالتميمي،)   يمي ما كالكاجبات خالؽاأل تمؾ كمف كريمة إنسانية

 .كاألجر بالمدة يتعمؽ ما بياف مع انجازل المراد العمؿ ماهية لمعامؿ يبيف اف .ُ

ٍسعىهىا ى ييكىمِّؼي ا  )تعالى ا لقكؿ. طاقته فكؽ يكمفه   أف .ِ )سكرة ( لٌمهي نىٍفسان ًإ َّ كي
 طاقته فكؽ كمفه كاذا ،"يطيقكف   ما تكمفكهـ ك " كسمـ عميه ا صمى كيقكؿ (ِٖٔالبقرة أية

 ." ) ركال النسائي كابف ماجه (يعينه أف فعميه

 يحتـر  انسانية نظرة العامؿ الى العمؿ صاحب نظرة تككف أف بد فال بالحسنى يعاممه أف .ّ
   كمه ذلؾ كقبؿ ك يحتقرل يهينه فال اإلنسانية خصائص بكؿ يتمتع إنساف فالعامؿ تهإنساني افيه

 . يظممه

 :تقويمها طرق و العمل أخالق تراجعخامسًا: 

 : العمل أخالق تراجع:  أوالً 

 سكاء العماؿ مف هائمة أعداد مف فيه كاف ما مع الطكيؿ تاريخه في اإلسالمي المجتمع إف -1
 ألف ؛العمالية بالمشكمة يسمى ما يعرؼ لـ األفراد كأ  الدكلة كعند  المصنع أك األرض في

 كأمرت قاطعان، تحريمان  الظمـ حرمت سادته التي الشرعية كاألحكاـ اإلسالمية العقيدة
 .المشركعة حقكقها لها إنسانية نظرة العماؿ الى ينظركا أف غيرهـ أمرت كما العمؿ أصحاب

 بقية عف منفصمة كالعماؿ العمؿ شوكف عالجت التي لشرعيةا األحكاـ تكف لـ    -ِ 
 عالجت التي الشرعية األحكاـ أف ذلؾ األخرل اإلنساف مشكالت تعالج التي الشرعية األحكاـ
 أنها اعتبار عمى عالجتها إنما ا عماؿ كأصحاب العمؿ بيف كالعالقات كالعماؿ العمؿ قضية
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 عالج إنما كاإلسالـ اإلنساف حاجة عف الناشئة انيةاإلنس العالقات مف بغيرها مرتبطة عالقات
 (.َٔ-ٗٓ ،ََِٓ، التميمي) مجزأ غير كال بكصفه اإلنساف

 اإلسالمية، العقيدةب كثيقان  ارتباطان  مرتبطة األخالؽ أف إلى نخمص تقدـ ما عمى كبناءن 
 الديف عف ألهس لمف كسمـ عميه ا صمى قاؿ كما كمه الديف بؿ ،اإلسالمية العقيدة هك فأساسها

 " األخالؽ مكاـر ألتمـ بعثت إنما"   كسمـ عميه ا صمى كقاؿ"  الخمؽ حسف الديف  "  فقاؿ
 أساسان  اإلسالمية العقيدة اتخاذ مف فالبد رواُ: أحمد  ومالك  والبخاري في األدب المفرد(( )

 الخير مف هصاحب فعؿ كلك باطؿ عمؿ فهك باألخالؽ يتصؼ   عمؿ ككؿ ، عمؿ لكؿ كمنطمقان 
 مف تكثر فالنه إف"   ا رسكؿ يا له قيؿ لما كسمـ عميه ا صمى عنه ركل فقد ،فعؿ ما

 فاإلسالـ "النار في هي   قاؿ. بمسانها جيرانها توذل أنها غير كصيامها كصدقتها، صالتها،
 جكهرم،). ـاإلسال قررها التي  كاألخالؽ يتنافى ألنه محـر فهك أذل نكع كهذا كاألذل الظمـ حـر

ابف أبي    صحيح اإلسناد، كركالكقاؿ الحاكـك  ابف حبافك  البزارك  أحمد ركال)(. ْٕ ، َُٗٗ
   (شيبة

ف محمكد، خمؽ ذا المومف يككف أف تعالى با اإليماف مقتضى فإف كعميه  السيئة األخالؽ كا 
 بمقدار الشخص إيماف مدل نعرؼ أف يمكننا ذلؾ كعمى ضعفه، أك مافاإلي كجكد عدـ عمى دليؿ
 ذميـ مف به يتصؼ ما بمقدار إيمانه ضعؼ مدل كنعرؼ األخالؽ، مكاـر مف به يتحمى ما

 في عميؾ زاد الخمؽ في عميؾ زاد فمف ،خمؽ الديف أف عمـفا( "ّٕ ،ُٗٗٗجكهرم،)األخالؽ
 .الديف

  (.ِّٗ ، ُٕٖٗ، زيداف) : العمل أخالق تراجع أسباب. ثانياً 

 القارئ أف إ  ، تقدـ كما حياة كنظاـ منهج نهاا  ك  يتجزأ،   كؿ اإلسالمية الشريعة فإ
 كلـ إيمانه، مف غفمة في أك عمدان  إما العمؿ كأخالؽ يتنافى سمككان  سمؾ مف هناؾ أف يجد لمتأريخ
 تشكؿ   كلكنها اإلسالمية عةالشري إليها دعت التي  ا خالقية بالمعانى كامالن  التزامان  يمتـز

 أف شؾ  ك  .أسبابه عف كالكشؼ عندل، الكقكؼ يستحؽ أمر فذلؾ نادرة، هي كليست ظاهرة،
   التالية األمكر في األسباب تمؾ نجمؿ أف يمكف كلكف ممكف غير ذلؾ حصر

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000008&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000087&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000202&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000040&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000200&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000200&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000200&spid=35
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 كأ الصحيحة، اإلسالمية بالعقيدة ا لتزاـ عدـ العقدم بالتمكث نعني: العقدي التموث  -ٔ 
 الشبهات بسبب ا نحراؼ مف يطرأ ما بسبب جهالن  فا  ك  ، عمدان  إف مبادئها بعض عف التخمى

غراءاته الشيطاف ككساكس ، كالشهكات  . ذلؾ كنحك كا 

 المنهج اتباع في تكمف سالمتها إذ  الحياة تمكث إلى يودل العقدم التمكث هذا أف ك شؾ
 مخالفة كؿ أف جدؿ ك .  العمؿ أخالؽ نهاكم األخالؽ، بمبادئ التمسؾ الى دعا الذم األقكـ
 . نفسه الكقت في كأخالقية دينية مخالفة تعتبر الديف ألكامر

 حدكد عف تنتهكا أف لكـ  ف قد الناس أيها  "قاؿ أنه كسمـ عميه ا صمى عنه ركل كقد
 عميه نقـ صفحته لنا ميبد مف فإنه ، ا بستر فميستتر شيئان  القاذكرات هذل مف أصاب مف ،ا

رواُ أحمد والبهيقي والحاكم في ) "   كسمـ عميه ا صمى قكله أخر حديث مف كجاء"  ا كتاب
 ، البخارم..") الدنس مف األبيض الثكب ينقى كما الخطايا مف نقنى المهـ.. ( شعب اإليمان

َِٕ).  

 ،كبالغاية الككف لؽكبخا بالككف، اإلنساف عالقة اإلسالمية العقيدة بينت لقد : الفكري التموث -2
 نظيفان  فكران  يكٌكف كالحياة الككف لمعنى الشامؿ التصكر فهذا اإلنساف خمؽ أجمها مف التي
. غيرل كيضر نفسه فيضر كغايته هدفه عف باإلنساف تخرج التي الفكرية الممكثات مف اخالين 

  كغايته هاب كعالقته الدنيا في الحقيقي مركزل سيعرؼ ذهنه في هذا استحضر إذا فاإلنساف
 الشرع بها جاء التي كالتنظيمات الضكابط جميع راضية بنفس سيتقبؿ كبالتالي الحياة في

 (.ِّٗ ، ُٕٖٗ، زيداف) اإلسالمي
 هذا  يقاؿ حيث اليكـ نسمع كما ذاته حد في غاية الماؿ كاف بأف الفكر هذا تمكث فإذا
 مالكة فأصبحت المادة علجم حياتهـ الناس بعض كٌرس حتى ذلؾ كنحك المادة، عصر العصر

 تختمؼ قد كبالتالي ، با عياذا ، قيؿ كما لممادة ان عبيد بعضهـ فأصبح ، لها فيمالك   لهـ
 الفكرم التمكث أف شؾ ك  فكرية انتكاسة هذل أف ك شؾ كحراـ، حالؿ مف الماؿ جمع كسائؿ
 الذم ، الفهـ هذا بغيا ظؿ كفي كالحياة لمككف اإلسالمي كالتصكر الصحيح الفهـ غياب سببه
 ، السيئة كالمعامالت ، الخاطئة السمككيات بسبب الحياة تتمكث  الفكرم  التمكث الى يودل

  كتعطيؿ بالباطؿ، الناس أمكاؿ كأكؿ كالتزكير كالغش كالسرقة ، الفاسدة ا خالؽ كممارسة
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 عمى الجزاء كرتب ، اإلسالـ منعها التي كاألخالؽ كاألقكاؿ األعماؿ مف ذلؾ كنحك مصالحهـ
 (.ْٓ  ََُِ، فخرم عبدالمطيؼ) كاألخرة الدنيا في مقترفها

 :  القيمي التموث  -ٖ 

 التمكث أف كما ،العقدم التمكث هك أسبابهما أهـ أحد القيمي  كالتمكث ، الفكرم التمكث أف  شؾ
 ألخالقيةا القيـ أف المعمكـ كمف متالزمة أمكر فهي العقدل التمكث إلى يودياف كالقيمي الفكرم
 فالخير كاألرض السمكات مادامت تتبدؿ ك  تتغير   ثابتة اإلسالمية الشريعة بها جاءت التي
 كلف ، الرسؿ كأرسؿ الكتب ا أنزؿ منذ األصيؿ  مفهمكمه في يزاؿ ما كالباطؿ كالحؽ كالشر
 كاألخالؽ القيـ ثبات مف كتطكرل حركته في الزمف يغير كلف ،ن حقا كالباطؿ باطالن  الحؽ يصبح

 (. ّّ ، َُٗٗ ، حمداف)تتغير   التى الفطرة مكاجهة في ألنها ؛اإلسالمية

 :  اإلسالمي  القيمسادسًا: 

 التحفيز أك ا تصاؿ أك القيادة أك التخطيط أك اإلدارة جكانب مف جانب أم في نظرت لك
 كبسيطة مثالية صكرة يف ظاهرة لكجدتها الكثير، الكثير كغيرها اإلبداع، أك التنظيـ أك الرقابة أك

 في ذيكرت التي المخمكقات بعض كقصص األنبياء قصص في خصكصان  كاحد،  ف في كتمقائية
 أفضؿ عميه المختار المصطفى تطبيؽ في ككذلؾ كالنحؿ، كالنمؿ، الهدهد، كقصة القر ف،
 القر ف يف جيدان  النظر أمعنت لك بؿ. عنهـ ا رضي الكراـ الراشديف كخمفائه كالسالـ، الصالة
 كفعالية عممياتها كجكدة أعضائها بناء في تيضاهى   اإلسالمية اإلدارة لتجد فإنؾ كالسنة

 (.ْٗ،َََِ األشعرم،)مخرجاتها

ف          كلهذا كاألمـ، كالجماعات اإلفراد حياة في كبير تأثير مف لها لما  بالغة أهمية لمقيـ كا 
 أسس  ك ياته الكريـ القر ف سكر بينت فقد عناية، أيما بها كاعتنى بها الكريـ القر ف حفؿ فقد

 كالمعامالت باألخالؽ النبكية السنة اعتنت ككذلؾ ،(ٕ  َََِ ، األزدم)كمكارمها األخالؽ
 صمى ا رسكؿ  أحاديث – لهـ كقع فيما – العاديف بعض عد فقد التصكرات، كؿ فاقت عناية
 األخالؽ في كأربعكف ، العقائد في هامن عشركف ،حديث الؼ ستيف فكجدكها كسمـ عميه ا

 فقد.  بها الكريـ القر ف كعناية كاألخالؽ بالقيـ السنة عناية عمى دليؿ شؾ بال كهذا كالمعامالت،
نؾ  )  تعالى قاؿ  كيأمرل ، تارة الخمؽ بحسف نبيه تعالى ا يمتدح ،(ْالقمـ( )عظيـ خمؽ لعمى كا 
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 األعراؼ() الجاهميف عف كأعرض بالعرؼ كأمر العفك خذ) أخرل تارة كمحاسنها األخالؽ بمكاـر
ُٗٗ. ) 

 أربع  عن تخرج  ال الشرعي  األدل  في وردت التي القيم  أن(  ٔٚ:  ٕٓٓٓ   سمارة) ذكر
 :وهي    رئيس قيم

 نشاطاته في اإلنساف إليها يهدؼ التي المادية بالنتائج مرتبط سمككي معيار   المادي  القيم  .1
 .كمها المادية

 . كمها األعماؿ في الخالؽ إرضاء بها كالمقصكد   الروحي  م القي .2

 النظر بغض ،إنساف هك حيث مف باإلنساف يرتبط سمككي معيار كهي   اإلنساني  القيم  .3
 .كشكمه كلكنه جنسه عف

 . باألعماؿ القياـ عند الصفات بعض مراعاة كهي   الُخمقي  القيم  .4
 كلممجتمع البشرية لعمكـ كاألخالؽ القيـ منظكمة ازإبر  في كالفريد األبرز الدكر لإلسالـ كاف

  أهمها كمف كالمعاني، القيـ مف بالكثير حفؿ إذ اإلسالمي،

نىٍفسو }  تعالى قكله في :التزكي  .ُ مىا كى تىٍقكىاهىا فيجيكرىهىا فىأىٍلهىمىهىا. سىكَّاهىا كى  .زىكَّاهىا مىفٍ  أىٍفمىحى  قىدٍ . كى

قىدٍ  ابى  كى { زكاها مف أفمح قد  }الطبرم قاؿ(  َُ-ٕ ا يات الشمس، ةسكر ) {دىسَّاهىا مىفٍ  خى
 مف بالصالحات كأصمحها كالمعاصي الكفر مف تطهيرها فكثر نفسه زكى مف أفمح قد

 .األعماؿ
ـٍ  األىٍرضً  ًمفى  أىٍنشىأىكيـٍ  هيكى }  تعالى قاؿ فقد ،اإلعمار .ِ كي كلي  ًفيهىا كىاٍستىٍعمىرى  ًإلىٍيهً  تيكبيكا ثيَـّ  فىاٍستىٍغًفري

بِّي ًإفَّ   جعمكـ أم فيها استعمركـ» :كثير ابف قاؿ ،(ُٔ ا ية هكد، سكرة) {ميًجيبه  قىًريبه  رى
 جعمكـ أم"  بقكله عماراإل معنى القرطبي شرح كقد ،«كتستغمكنها تعمركنها عيماران 
 عمى تعالى ا مف المطمؽ كالطمب العمارة، طمب كا ستعمار كسكانها، عيمارها

 تتطمب األرض عمارة أف شؾ ك  لعمارتها، خمقكـ "فيها استعمركـ} أف كما الكجكب،
 قادر بإنساف إ  اإلعمار عممية تتـ أف يمكف   إذ اإلنساف، كهك كموثران  فاعالن  عنصران 
 لب كهذا اإلعمار، بعممية القياـ مف تمكنه التي كالمهارة كالفكر كالعمـ باإليماف كمهيأ
 قراقيش،)كالعممية النفسية مككناته بجميع اإلنساف تطكير عمى ترتكز التي البشرية التنمية

، ََُِ  ٗ). 
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ـٍ  هيكى }  تعالى قاؿ  التنشئ  .ّ  كقكله ،(ُٔ ا ية هكد، سكرة) {األىٍرضً  ًمفى  أىٍنشىأىكي
ـٍ  فىأىٍنشىٍأنىا} تعالى نَّاتو  ًبهً  لىكي ـٍ  كىأىٍعنىابو  نىًخيؿو  ًمفٍ  جى ًمٍنهى  كىًثيرىةه  فىكىاًكهي  ًفيهىا لىكي  سكرة) {تىٍأكيميكفى  اكى

 ابف قاؿ. كالتنمية كاإليجاد كالزيادة التربية بمعنى تأتي كالتنشئة ،(ُٗ ا ية المومنكف،
 .( ٗ  ََُِ ، قراقيش،«.)كارتفع كشب، ربا.. ينشأ نشأ»  منظكر

 البشري  الموارد في اإلسالمي  األخالق دورسابعًا: 

 أخرل لعناصر إضافة البشرية المكارد ىمع األكلى الدرجة في ماؿاألع منظمات نجاح يعتمد
 في البشرية المكارد إدارة ميةهأ كتزداد البشرم، المكرد كهك  األساسي العنصر مع كامؿكبالت مؿتع
 إلى تسعى الربحية كغير الربحية المنظمات أصبحت حيث المفتكحة اؽكاألسك  التنافسية البيئة ظؿ

 يمملمع قيمة إضافة خالؿ فم مجاؿال نفس في ةمعامال المنظمات فم هاغير  ىمع تنافسية ميزة كسب
  تنافسية ميزة الحالية األعماؿ بيئة في ثؿتم أصبحت البشرية المكارد في كحيث الخدمة قيمكمت

 (. 16 ص   2003 المرسى،)العامميف رغبات لتحقيؽ

 :  العامل في المطموب  األخالق -أ
   ببعضهما مرتبطاف خمقاف هما مؿالعا في تكافرها المطمكب األخالؽ أساس أف لنا يظهر
  هذيف تحت – معظمها أك – العمؿ أخالؽ جميع تندرج كتكاد ،كاألمانة القكة  هما ينفكاف
 األخرل العمؿ أخالؽ بعض نتبعهما ثـ ،أك ن  الخمقيف هذيف عف فسنتحدث. ميفالمه الخمقيف
  التالي النحك عمى العامؿ في فرهاتكا المطمكب

 :  القوة.  ٔ
 ما خذكا) تعالى قكله نحك ةالقدر  معنى في ارةت  تستعمؿ"  الضعؼ ضد األصؿ في القكة     

 ألشياءا في تستعمؿ أم مبالق كفي البدف في ذلؾ كيستعمؿ(ّٔ) البقرة  اآلية  ( بقكة  تيناكـ
  ةالمعنكي القكة فإ ،كمنزلته مكانته كقكيت ،عزيمته كقكيت فه،اأطر  قكيت  فيقاؿ كالمعنكية  المادية
 فالقر ف كاألدب األخالؽ رجاؿ بها يعني الفضائؿ مف فضيمة المعنكية القكة كهذل. مهـ مطمب
سكرة )(بقكل  تيناكـ ما خذكا  )تعالى قاؿ كما اإلرادة كصالبة مةالعزي صدؽ بمعنى القكة يستعمؿ

. كالكهف ؼالضع إلى مكاتمي ك  كنشاط، بجد كاعممكا ،عميه كاحرصكا تقبمكل أم )ّٔالبقرة  اآلية 
 .(ِْٗ ،ُٕٖٗالشرباحي،)
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  ،(ِٔ القصص)( األميف القكل  استأجرت مف خير إف)  تعالى قاؿ كما لمعمؿ مطمكبة إذف فالقكة
 القكة فيهـ تراعي أف غىفينب ،العمالة تختار أف ينبغي كهكذا األجراء، يككف أف ينبغى فهكذا

 (. َٔ ،ُٗٗٗ العدكم،)كاألمانة
 مادم هك ما القكة مف أف قدمنا كما به القياـ المراد لمعمؿ مناسبة كلالق تككف أف يجب هنا كمف
 فيختار كاإلياب، كالذهاب ،أمكر في كالسعي ،أشياء بعمؿ  المكمؼ العامؿ فقكة، معنكم هك كما
 بصنعته معرفته في تكمف الصانع كةكق ،بدنه في تكمف الفالح كقكة البدف، القكل االعامؿ له

 معرفته في تهقك  تكمف كالمدرس ،تخطيطه كحسف عممه في قكته تكمف سدكالمهن ،فيها كمهارته
 (. ّٔ-ِٔ ، ُٗٗٗ ، العدكم)تعميمه كحسف بتخصصه

   ا رحمة تيمية ابف يقكؿ  هذا كفي ،كاتقانان  كمعرفة قكة بحسبها مهنة كؿ في القكة فإف كهكذا
لى القمب ةعشجا إلى ترجع الحرب إمارة في القكةف ،بحسبها ك ية كؿ في كالقكة)  الخبرة كا 

 ، كالسنه الكتاب عميه دؿ الذم بالعدؿ العمـ إلى ترجع الناس بيف الحكـ في كالقكة..  بالحركب
 .( ُٔ ، ق ُّٖٔ، المبارؾ( ) ا حكاـ تنفيذ عمى القدرة كالى
 :  االمان .  ٕ 

 إنسانان  يمتدحكا فأ أرادكا فإذا قبمه، العرب بها كاعتز ،اإلسالـ أكجبه خمؽ األمانة أف شؾ  
 السنة فعمت ككذلؾ ،الخمؽ هذا عمى أياته مف كثير في الكريـ القر ف أكد كقد ،باألمانه كصفكل
ـٍ رىاعيكفى )  تعالى فقاؿ المشرفة ٍهًدًه ـٍ كىعى ـٍ أًلىمىانىاًتًه ًإفَّ الٌمهى )  تعالى كقاؿ ،(ٖ المومنكف)(كىالًَّذيفى هي
ـٍ  انىاًت ًإلىى أىٍهًمهىا يىٍأميريكي  إ  تستقيـ   الناس أمكر أف كالكاقع (ٖٓ  النساء ةسكر ) ( أىف تيودُّكٍا األىمى

 كالصانع، العامؿ، يحسف كأف بكقته، ا نتفاع يحسف كأف عبادته، في يخمص أف كمنها باألمانة،
 مف عميه ما ودمي كأف ،عممه المكظؼ يحسف أف األمانة كمف فيه، يجتهد أف ك، عممه كالتاجر
 . جميعان  كاألمة كالدكلة المكاطنيف تجال كتبعة مسوكلية

 كسمـ عميه ا صمى عنه لرك  فقد ،الديف أسس مف أساس الجميؿ الخمؽ هذا أف شؾ ك      
 كلما ،(( ُّٓ/ّأخرجه اإلماـ أحمد في المسند)"  "له أمانه   لمف ديف ك  أمانة اإليماف  "قكله
 معركفان  كسمـ عميه ا صمى النبي كاف األصيؿ الكريـ كالطبع السميمة الفطرة ؽخم ا مانة انتك
 .(ُْ-ّٗ ، ُُٗٗ ، مكسي) كسمـ عميه ا صمى إليه يكحى فأ قبؿ قكمه بيف بها

      

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM-J_8k9fKAhXGXRoKHfyJB_wQtwIIUTAL&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMxzreuxZOZY&usg=AFQjCNGOG5ORkJs6KZZXvf2aDp-FjlljGA&sig2=VjP4Nq7US3JVF6ruV2zlnw
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ_IWYlNfKAhVBSBoKHclaA0wQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.albahre.com%2Fpublish%2Farticle_3856.php&usg=AFQjCNFoR_Vfu3XdBbX_aZ_56fdQifsJIw&sig2=KkLS0yGty4wnvyge-37rrQ
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ_IWYlNfKAhVBSBoKHclaA0wQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.albahre.com%2Fpublish%2Farticle_3856.php&usg=AFQjCNFoR_Vfu3XdBbX_aZ_56fdQifsJIw&sig2=KkLS0yGty4wnvyge-37rrQ
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ_IWYlNfKAhVBSBoKHclaA0wQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.albahre.com%2Fpublish%2Farticle_3856.php&usg=AFQjCNFoR_Vfu3XdBbX_aZ_56fdQifsJIw&sig2=KkLS0yGty4wnvyge-37rrQ
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 :التالي  النقاط في العامل واجبات نمخص أن ويمكن هذا

 بيف العقد يككف كأف عممه مقاتكمنط كاجباته هي كما منه المطمكب هك ما العامؿ يعرؼ أف 
 . فيه لبس   كاضحان  كصاحبه العامؿ

 به كارتبط عميه تعاقد كأ كمؼ الذم العمؿ تجال بالمسوكلية يشعر أف  . 

 مهندسان  أك مزارعا أك صانعان  أك مكظفان  كاف سكاء العمؿ نكع كاف أيا الكجكل أحسف عمى يوديه أف  
 . ذلؾ كنحك معممان  أك طبيبان  أك

 صمى لقكله (ْٕ ،ُُِْ محمكد،)تقصير أك هماؿإ كأ غش دكف كاخالص بأمانة ذلؾ دميو  أف 
 ا أف بداهة يعني كهذا ." يتقنه أف عمالن  عمؿ إذا احدكـ مف يحب ا إف"    كسمـ عميه ا

الحديث " (منا فميس غش مف)  كسمـ عميه ا صمى قاؿ ،العمؿ في كا هماؿ التقصير يمقت
 . "(، كانفرد به عف البخارمَُِديث )أخرجه مسمـ ح

 كأشكالها صكرها بكؿ العمؿ في الخيانة عدـ  . 

 مف فكؿ. خيانه الناس أعماؿ كتعطيؿ خيانة، الرشكة كأخذ خيانة، كالغش خيانة، األكقات فتضييع 
 كا ألمانته خائف فهك الحنيؼ الشرع منه طمبه ما كفؽ يودل كلـ نكعه كاف مهما عمالن  تقمد

 األنفاؿ( تعممكف كأنتـ أماناتكـ كتخكنكا كالرسكؿ ا تخكنكا   أمنكا الذيف أيها يا  )يقكؿ تعالى
ِٕ. 

 حؽ دكف دكنه، هـ مف أك قرابته، أك نفسه إلى نفعان  بذلؾ رليج ككظيفته عممه استغالؿ عدـ 
 عميه، كااستومن مف عند أمانة لعاـا الماؿ إذ ،جريمة يعد ا ستغالؿ هذا فإف ،قانكني أك شرعي
 فهك ذلؾ بعد أخذ فما رزقان  فرزقنال ،ؿعم عمى استعممنال مف  "كسمـ عميه ا صمى قاؿ فقد

 المكاسب رفض عمى كشدد ذالنفك  استغالؿ مف التعفؼ ضركرة عمى اإلسالـ شدد فقد.  "غمكؿ
 .(ّٕ-ِٕ ، ََِٓ، التميمي) مشهكرة معركفة المتبية ابف كقصة ،المشبكهة
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 : مقدم  
نا الحالي يعد العمؿ ا جتماعي كالتنمكم كالتطكعي مف أهـ الكسائؿ المستخدمة في عصر       

  سيما في ظؿ اتساع الهكة بيف  للمنهكض بالمجتمعات، كيكتسب العمؿ ا جتماعي أهمية كبر 
 مكارد الحككمات كازدياد احتياجات الشعكب ، فقد باتت الحككمات غير قادرة عمي تكفير
ؼ احتياجات أفرادها كمجتمعاتها سكاء البمداف النامية أك المتقدمة ، فبزيادة تعقيدات الظرك 

الحياتية ازدادت حاجات المجتمع المتغيرة، فظهرت جهات أخرم لمساندة الجهات الحككمية 
(. كفي السنكات األخيرة ِٔٓ  ََِٖا جتماعية )مالكم، ، كتكممة دكرها لتمبية ا حتياجات

تزايد ا هتماـ اإلعالمي بمفاهيـ كمصطمحات لـ تكف في مكضع ا هتماـ في العقكد السابقة مثؿ 
تمع المدني، المنظمات غير الحككمية، كالموسسات األهمية كالدكر الذم تمعبه هذل الهياكؿ المج

 (.  ٔٔ  ََِّفي عمميات التنمية كتغيير المجتمعات كترسيخ الديمقراطية)األشقر،

 تعريف المجتمع المدني:

الثقافي يمكف القكؿ إف المجتمع المدني يمثؿ نمطان مف التنظيـ ا جتماعي كالسياسي ك       
أك كثيران عف سمطة الدكلة، كتمثؿ هذل التنظيمات في مختمؼ مستكياتها كسائط تعبير  قميالن  خارجان 

كمعارضة بالنسبة إلى المجتمع تجال كؿ سمطة قائمة، فهك إذف مجمؿ البني كالتنظيمات 
  تخضع  كالموسسات التي تمثؿ مرتكز الحياة الرمزية كا جتماعية كالسياسية كا قتصادية التي

ينتج فيه الفرد ذاته  مباشرة لهيمنة السمطة، حيث إنه هامش يضيؽ كيتسع بحسب السياؽ،
بداعاته، فثمة دائما هكامش مف الحصانة الفردية كالجماعية كمسافات كتضامناته  كمقدساته كا 

تفصؿ بيف المستكل ا جتماعي كالمستكل السياسي، إف هذل الهكامش هي التي يمكف تسميتها 
 .(ِّ   ََِٖمعان مدنيان.)الصبيحي، مجت

 ثالثًا: مكونات المجتمع المدني:
إف منظمات المجتمع المدني هي المنظمات التي يوسسها كيديرها أفراد كجماعات )مف       

كتسعى هذل المنظمات إلى خدمة أعضائها المنتسبيف إليها كرعايتهـ  ،خارج القطاع الحككمي(
نظمات النقابات، اتحادات العماؿ، النكادم الرياضية كا جتماعية كرعاية مصالحهـ، كمف هذل الم

 (. ُِ   ََِٖكالثقافية، األحزاب السياسية، الجمعيات التعاكنية، كغير ذلؾ)حجازم، جكاد، 
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 المنظمات غير الحكومي  :

هي المنظمات التي يوسسها كيديرها أفراد كجماعات )مف خارج القطاع الحككمي(، كتسعى   
كدكف الحصكؿ عمى أم مقابؿ،  نظمات إلى خدمة المجتمع كالمساهمة في تطكيرل مجانان هذل الم

 (ُٖ   ََِٖمثؿ جمعيات تمكيف النساء كمنظمات حقكؽ اإلنساف.)حجازم، جكاد، 

كهي جزء مف النسيج المجتمعي نشأت في كضع اجتماعي كاقتصادم كسياسي كتمكيمي        
كما يغيب كيتراجع  أك يتغير بعضها كيظهر ما هك جديد، يتحرؾ كيتبدؿ كفؽ تحك ت المجتمع 

أم أنها ليست منظمات جامدة مف حيث أكضاعها الداخمية أك كظائفها أك عالقاتها مع الجماهير 
أك مع غيرها مف المنظمات غير الحككمية األخرل أك مع مصادر تمكيمها أك السمطة 

 .(ُِ  ََُِالمركزية.)لدادكة،

المتحدة المنظمة غير الحككمية بأنها أم عمؿ طكعي لمجمكعة مف كتعرؼ األمـ       
ل عمى المستكل اإلقميمي أك الكطني أك الدكلي، تقدـ مجمكعة متنكعة مف و المكاطنيف يتـ إنشا

الخدمات اإلنسانية، كلها دكر في رصد السياسات كتشجيع المشاركة السياسية عمى المستكل 
                                   .( Martens,2002:274) اغؿ المكاطنيف.المجتمعي، كاطالع الحككمات عمى شك 

   النشْة

في فمسطيف إلى النصؼ الثاني مف القرف التاسع   غير الحككميةتعكد نشأة المنظمات 
عشر كقد تزامف نشأتها مع تزايد ا متيازات األجنبية في فمسطيف نظران لإلصالحات العثمانية، 

القدس األدبية" أكؿ منظمة أهمية أنشأت في فمسطيف كيرجع تاريخ تأسيسها إلى كتعتبر "جمعية 
 (.ِـ ُْٗٗ( )سالـ، كليد،ُْٖٗالعاـ )

حككمية منذ أكائؿ القرف الماضي، ككانت مدف الكنشطت حركة تأسيس المنظمات غير 
لعماؿ حيفا كالقدس كنابمس كيافا مف أكائؿ المدف التي احتضنت هذل الموسسات، مثؿ جمعية ا

العرب في حيفا كا تحاد النسائي العربي في نابمس، كقد شهدت مدينة نابمس أكؿ تظاهرل نسكيه 
نظمتها جمعية ا تحاد النسائي العربي المرخصة مف السمطاف العثماني، كغمب عمى عدد مف 

في  هذل الجمعيات الفكر التحريرم مف السيطرة العثمانية، كما لعبت هذل الموسسات دكران بارزان 
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المحافظة عمى الطابع الثقافي كا جتماعي لممجتمع الفمسطيني كعمى هكيته الكطنية خاصة في 
مقاكمة ا ستعمار البريطاني كأطماع الحركة الصهيكنية كالككالة اليهكدية كا حتالؿ اإلسرائيمي 

 (.ٗـ ََِٓفيما بعد. )عمرك،

 حكومي   في فمسطينالمراحل تطور المنظمات غير 

حككمية  كعمى مدار تاريخها المعاصر كالحديث الغير الفمسطينية منظمات سطرت ال
أدكاران مختمفة كمتباينة انسجمت مع الظركؼ كاألكضاع السياسية كا قتصادية التي مر بها 
المجتمع الفمسطيني ابتداءن بفترة السيطرة العثمانية عمى مقدرات البالد، كمركران با ستعمار 

، ككذلؾ بفترة التكاجد األردني كالمصرم في الضفة الغربية كقطاع غزة، البريطاني كالصهيكني
ـ، ككاف لقياـ السمطة الكطنية الفمسطينية ُٕٔٗكانتهاء با حتالؿ اإلسرائيمي لبقية فمسطيف عاـ 

 ـ ا ثر في ظهكر مرحمة جديدة بمفاهيـ كأدكار جديدة لمعمؿ األهمي الفمسطيني.ُْٗٗعاـ 

في فمسطين كل عمى ومي  حكال  مراحل تطور المنظمات غير قوم الباحث بتوضييوس
 (.ٔٔ:   ٕ٘ٓٓ)زياد حدى:

 المرحم  األولى:

ـ ك عايشت الحكـ العثماني ُٕٔٗامتدت مف أكائؿ القرف العشريف كحتى حزيراف 
ـ، كما ُْٖٗا حتالؿ البريطاني كنشاط العصابات الصهيكنية كاحتالؿ إسرائيؿ أراضي عاـ 

ـ، كاتسـ نشاطها خالؿ ُٕٔٗردني لمضفة الغربية كالمصرم لقطاع غزة عاـ شهدت الحكـ األ
هذل الفترة بالطابع الخيرم كاإلغاثي كركز عمى بعض المجا ت دكف غيرها فظهرت جمعيات 

 (.ٖٗ  ََِْني بالمرأة كالطفؿ.)شبير،تمحك األمية كجمعيات تع

 المرحم  الثاني :

حككمية  الـ كقد تميزت المنظمات غير ُْٗٗـ كحتى العاـ ُٕٔٗامتدت مف العاـ 
خاللها بتعدد أدكارها كتنكع نشاطاتها، حيث ركزت عمى سد الفجكات الخدمية التي تعمد ا حتالؿ 
ضافة إلى دكرها السياسي الممحكظ في المحافظة عمى الهكية الفمسطينية كتعزيز  إهمالها، كا 

ذل المرحمة تطكران كشهدت ه ،حتالؿصمكد الشعب الفمسطيني كمدل بالدعـ الالـز لمقاكمة ا 
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ـ، ليبدأ العمؿ األهمي ُٕٖٗفي أداء الموسسات بعد اند ع انتفاضة عاـ  كتحك ن نكعيان 
حككمية  الالفمسطيني مرحمة جديدة، لما لهذل ا نتفاضة مف خصكصية كأثبتت المنظمات غير 

لى جانب تقديـ الخدمات قدرتها الفائقة عمى دعـ حركة النضاؿ بعدة أشكاؿ في ذلؾ الكقت،  كا 
في قطاعات مختمفة أهمها الصحة كالتعميـ كالزراعة كتميز العمؿ في هذل المرحمة كسابقاتها 
بالتطكر المحض، كتركز عمؿ تمؾ الموسسات عمى تقديـ الخدمات لممنتفعيف، كعمى دعـ 

 (.ٕٕ  ََُِالمقاكمة كالصمكد بكؿ الكسائؿ المتاحة)الطهراكم،

 (.ُُِ  َُُِ)العالكؿ، :المرحم  الثالث 

بدأت هذل المرحمة بتكقيع اتفاقية أكسمك كتأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية، كأصبحت 
كلة عف تقديـ الخدمات لمجمهكر و موسسات السمطة الكطنية الفمسطينية الجهة الرسمية كالمس

كتميزت هذل  كبدأت تتحمؿ جزءان مهمان مف المسوكلية في مجا ت التنمية كالسياسة كالتحرير
 المرحمة بعدد مف السمات أهمها 

حككمية  نحك التكتؿ كالتحالؼ محاكلة منها البحث عف طبيعة التكجه المنظمات غير  .1
 دكرها الجديد كعالقتها بالسمطة.

حيث أظهر الجهاز المركزم الفمسطيني لإلحصاء حككمية الازدياد عدد المنظمات غير  .2
حككمية  في قطاع غزة تأسست بعد الت غير % مف إجمالي المنظمأ.ّٓـ، أف ُٗٗٗ

% مف إجمالي المنظمات في الضفة الغربية ُ.ّٗقياـ السمطة الكطنية الفمسطينية، ك 
 تأسست أيضان بعد قياـ السمطة.

 كالسمطة الفمسطينية.  غير الحككميةتأزمت العالقات بيف المنظمات  .3
 .َََِ/ُـ تـ إصدار قانكف الجمعيات الخيرية كالهيئات األهمية رق .4

لة أماـ السمطة عف ءأصبحت في كضع مساحككمية الف المنظمات غير إكيمكف القكؿ هنا 
ككذلؾ تمكيمها ككصفها القانكني كلكف كفي نفس الكقت   يمكف أف نقمؿ  ،طبيعة عممها كدكرها

 .مف حجـ مساهمة القطاع األهمي كدكرل المتميز في عممية التنمية الشاممة
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 :حكومي   في فمسطين عام  وفي قطاع غزة خاص الغير تعداد المنظمات 

في الضفة الغربية كقطاع غزة   غير الحككميةأظهرت نتائج التعداد أف عدد المنظمات 
%" في الضفة ٔ.ٕٔالجزء األكبر منها " ،ـَََِمنظمة كذلؾ في منتصؼ العاـ  ِٔٗيبمغ 

 (.ُٗص  ََُِ %" في قطاع غزة. )شمبي ،ْ.ِّالغربية كالباقي "

حككمية  في قطاع غزة عاـ الاستطاع الباحث الحصكؿ عمى عدد المنظمات غير 
 " منظمة أهمية في قطاع غزة فقط.ٖٖٔ( مف كزارة الداخمية كالتي بمغت "َُِٓ)

 غزة.بكفيما يمى التكزيع الجغرافي لممنظمات األهمية كما هك في كثائؽ كزارة الداخمية 

 (ٕجدول )

 ت األهمي  في قطاع غزةالتوزيع الجغرافي لممنظما

 العدد المنظم 
 ّْٖ محافظة غزة

 َُٔ محافظة خانيكنس
 ُْٗ محافظة الشماؿ
 ّٗ محافظة الكسطى
 ِٖ محافظة رفح
 ٖٖٔ إجمالي

 ٕ٘ٔٓ -* المصدر وزارة الداخمي 

كيبمغ عددها ،حككمية  تتمركز في محافظة غزة الكيالحظ مف الجدكؿ أف غالبية المنظمات غير 
 مف إجمالي عدد المنظمات  (ّْٖ)

    البني  الداخمي  لممنظمات األهمي 

في هذل الدراسة إلى ا ضطالع عمى البنية الداخمية لممنظمات األهمية  هناؾ حاجة
مكضكع الدارسة المتعمؽ بالرقابة كهي أحد أهـ  إلثراءلمعرفة  لية العمؿ داخؿ هذل المنظمات ك 
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فة الهيكؿ التنظيمي أك البناء الداخمي لهذل المنظمات الكظائؼ اإلدارية، فمف الضركرم معر 
 كلة عف العمميات اإلدارية كطبيعة عممها.و لتحديد الجهة المس

الفمسطينية في بناء هياكمها التنظيمية كاإلدارية تبعان لطبيعة   غير الحككميةكتختمؼ المنظمات 
ت كالتي يمكف تمخيصها عمى عممها كاختالؼ تخصصاتها كأهدافها، كهناؾ مجمكعة مف ا ختالفا

 النحك التالي 

تشمؿ النمكذج األكؿ مف الهياكؿ التنظيمية عمى كجكد جمعية عمكمية "هيئة عامه"  .1
% ٔ.َٕإضافة إلى مجمس إدارة كفقان لمقانكف، كأظهرت نتائج دراسة شمبي ك خركف أف 

ؿ الكـ مف المنظمات غير الحككمية تتكفر لديها هيئة أك جمعية عمكمية، كهذا يشم
كبشكؿ خاص الجمعيات الخيرية كاألندية الشبابية   غير الحككميةاألكسع مف المنظمات 

 كالرياضية.
يشمؿ النمكذج الثاني مف الهياكؿ عمى كجكد جمعية عمكمية كمجمس أمناء كأظهرت  .2

 % فقط مف إجمالي المنظمات تتكفر لديها مجالس أمناء.ٕ.ُِالنتائج أف 
كؿ مف جمعية عمكمية كمجمس أمناء إضافة إلى هيئة إدارية ك أما النمكذج الثالث فيتش .3

% مف إجمالي المنظمات لديها ِ.ْٗتعتني باألمكر التنفيذية لمموسسة، كأظهرت النتائج أف 
سسات األبحاث)زياد ، شمبي، كالسعدم، هيئات إدارية كهذا يشمؿ موسسات التنمية كمو 

 (ِٓـ ، ََُِكالمالكي، 

   حكومي   في فمسطينالأهمي  المنظمات غير 

كرثت السمطة الكطنية الفمسطينية كاقعان اجتماعيان هشان، خاصة في قطاع الخدمات 
ا جتماعية، إضافة إلى الكاقع ا قتصادم السيئ، مع البنية التحتية المدمرة، كا نتشار الكاسع 

الن عف األزمة لمفقر كالبطالة، كالنقص الكبير في المرافؽ كالخدمات الصحية كالتعميمية، فض
السكانية نتيجة القيكد ا حتاللية عمى البناء، حيث أبقى ا حتالؿ عمى مستكل الخدمات ذاتها 

في ظؿ اإلدارة األردنية لمضفة الغربية، كفي ظؿ اإلدارة ـ ُٕٔٗالتي كانت قائمة قبؿ عاـ 
 (.ُُْ  ََِٕ، ) الحكارني المصرية لقطاع غزة عمى الرغـ مف الزيادة الكبيرة في عدد السكاف.
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 تنمي  الموارد البشري :

فعمى المستكل الحالي كالمستقبمي تمثؿ القكل البشرية العنصر األساسي لمموسسات 
دارتها عامالن  مف عكامؿ نجاحها، فقد تجمت قدرتها عمى تجميع كتنظيـ  ان رئيسي العامة كالخاصة، كا 

مكاناتها المادية كالفكرية كالعممية لت صب في مجاؿ الخدمات المختمفة، السياسية طاقات األفراد، كا 
بالجماعات، كطرحها األفكار الجديدة، كتطكير  ا تصاؿكا جتماعية كا قتصادية كقدرتها 

أساليب العمؿ، كتقديـ الخدمات المطمكبة بصكرة أفضؿ، حيث تضع األسس السميمة إلدارة القكل 
نشطة كبرامج، تتعمؽ بتصريؼ البشرية كممارسة كنشاط، كهي عبارة عف مجمكعة كظائؼ كأ

شوكف القكل البشرية، كتنظيـ المجتمع كدفهـ إلى العمؿ، مف خالؿ تنمية المكارد البشرية 
 (.ُْٓ  َُِِ)السايح،

 القضاء عمى الفقر والبطال :

هك ا هتماـ بالقضاء عمى الفقر، إذ يعتبر حككمية الإف أهـ أكلكيات المنظمات غير 
ممقاة عمى عاتؽ الفرد كالجماعة كالدكلة، إذ هك كاجب مرتبط بمفهـك القضاء عميه مف المهاـ ال

التكافؿ ا جتماعي، بالرغـ مف تشابه أسبابه في جميع مناطؽ العالـ، كالتي يمكف ردها إلى 
ا ختال ت ا قتصادية كا جتماعية، كعجز التنمية المعتمدة عمى أنماط غير مناسبة مف اإلنتاج 

في معالجة هذل ا ختال ت بشكؿ جذرم كلقد تحقؽ بعض الجهكد المتفرقة كالتكزيع كا ستهالؾ 
في تقميص حجـ انتشار الفقر كمعالجة أسبابه، لكنها ما زالت بعيدة عف تحقيؽ أهداؼ التنمية 
ا جتماعية، فالمكارد اإلنتاجية كا ئتماف كاألراضي كالتكنكلكجيا كالخدمات العامة األساسية 

ة السياسية كا جتماعية كالثقافية، ليست بمتناكؿ الفئات األشد فقران في كالمشاركة في الحيا
 ََِٖفمسطيف، فاآلليات التي مف شأنها أف تكفؿ حماية المستهمؾ غير مكجكدة )الصبيحي،

 ٖٕ.) 

 تْهيل البني  التحتي  لمقطاع الزراعي:

ات في المجا ت عمى الصعيد الزراعي تـ إقرار خطة ثالثية لمتنمية تستهدؼ تعزيز القدر 
عادة تأهيؿ البنية التحتية لمقطاع الزراعي، كزيادة المساحة  الزراعية المختمفة، كخاصة بناء كا 
عادة تأهيمها، كما تستهدؼ الخطة  المزركعة، كتكفير فرص عمؿ كا هتماـ بالمراعي كالغابات كا 
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كيج المحاصيؿ الزراعية ا هتماـ بالتنمية الريفية، كتنفيذ مشاريع الحصاد المائي، كتنمية كتر 
نشاء بنؾ لالئتمانات الزراعية )المقداد ك   َُِِخركف،أالتصديرية، كتطكير قاعدة بيانات كا 

 ُِّ.) 

في فمسطين  غير الحكومي وأظهرت دراس  الطهراوي بعض الخدمات التي تقدمها المنظمات 
  منها:

 ُّٕاؿ كالمعاقيف كتشمؿ العمؿ عمى حماية الحقكؽ ا قتصادية كا جتماعية لمنساء كاألطف -
 % مف العينة.ٔٔمنظمة أهمية أم بنسبة 

غاثي حيث بمغت نسبة المنظمات العاممة في هذا المجاؿ حكالي ا هتماـ بالعمؿ الخيرم كاإل -
% كاشتممت أعماؿ كنشاطات هذل الموسسات عمى الدفاع عف األرض ٓ.ِٕمنظمة أهمية  ٕٓ

 الفقراء كغيرها. كدعـ األسرل كتعميـ المحتاجيف كمساعدة

% ُِمنظمة أهمية، كبنسبة  ِٓا هتماـ بالعمؿ التنمكم المهني كبمغ عدد هذل المنظمات  -
مف العينة كالتي تقدـ خدمات اجتماعية مختمقة كالصحة كالتعميـ كالزراعة كالقركض كالتدريب 

 كالتطكير الموسسي.

المنظمات التي اشتمؿ عممها عمى  التثقيؼ المدني كالديمقراطي كحقكؽ اإلنساف كقد بمغ عدد -
 % مف العينة.ٓ.ِٔمنظمة أم بنسبة  ٓٓنشر الثقافة كالمعرفة 

كهذا يدؿ عمى أهمية القطاع األهمي الفمسطيني كما يقدمه مف الخدمات في المجا ت 
 (.ٕٖ  ََُِ)الطهراكم، المختمفة.

ته في ظل المجتمع حكومي  ومتطمبات استمراريالالمقومات األساسي  لعمل المنظمات غير 
 الفمسطيني:

يجيب أف ينبع العمؿ األهمي الفمسطيني مف جذكر محمية أهمية في األحياء أك  الجذور: .1
المكاقع التي سينشط فيها، كأف يضمف شرعيته مف خالؿ قاعدة عريضة مف المشاركة في 

مصدر  تحديد األهداؼ مف قبؿ الفئات المستفيدة مف هذا العمؿ، هكذا يومف العمؿ األهمي
 حصانته كحمايته.
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يجب أف تركز الهيكمية التنظيمية لمعمؿ األهمي الفمسطيني بمنتهى الكضكح كعمى   الهيكمي : .2
 اعتماد مبدأ الديمقراطية في اتخاذ القرار، كمبدأ المسوكلية كالمحاسبة الجماعية.

ة التطكعية أف يبني العمؿ األهمي الفمسطيني عمى قاعدة مف الطاقة البشري الطاق  البشري : .3
 . ادها لمعطاء الدائـ كغير المحدكدالمتميزة باستعد

ة ممكما هك الحاؿ في العالقة بيف العمؿ األهمي كالسمطة، فإذا كانت العالقة مك  التمويل .4
جكانب أك  كمثمرة فتصبح مسوكلية السمطة تكفير جزء مف المكارد المتاحة لها لدعـ بعض

 .مجا ت العمؿ األهمي
إلنجاح كترسيخ العمؿ األهمي الفمسطيني، تكجد ضركرة  عتماد  ع األدوار:التنسيق وتوزي .5

مبدأ التنسيؽ كتكزيع األدكار  ستثمار المكارد المتاحة عمى أحسف كجه، كلتالقي ا زدكاجية 
 كلتعزيز المصداقية لدل الجمهكر، كلخمؽ شبكة متماسكة مف البنية التحتية الموسسية.

منشأ المنظمة األهمية لمعالجة حاجة مجتمعية ممحة أك ذات كقع أف يككف  المنشْ والحاضر: .6
 مجتمعي طكيؿ المدل.

يعتمد نجاح العمؿ األهمي كديمكمته عمى مدل كضكح الهدؼ  ستراتيجي:الهدف اإل .7
ستراتيجي لمعمؿ ا ستراتيجي )طكيؿ المدل( الذم مف أجمه أنشئ هذا العمؿ، كالهدؼ اإل

 . األهمي الفمسطيني
الحكـ، ففي ظؿ العمؿ األهمي مع السمطة بطبيعة  ترتبط طبيعة عالقة السمط : العالق  مع .8

الحكـ الديمقراطي لمجتمع، تككف العالقة إيجابية كمثمرة كمكممة، كلكف في ظؿ مجتمع 
 (.ِٗ   ََِٕ)صياـ، استبدادم تككف العالقة عدائية.

   حكومي  التي تنسجم مع القانونالمواصفات ومحددات المنظمات غير 

هذا األمر  بد أف يحددل القانكف بما يتالءـ مع طبيعة كمهمات المنظمة األهمية   المرجعي  .1
مة لتحقيؽ ا نسجاـ ءكشركط تشكيمها كتمكيمها كمراقبتها بحيث تحدد الكزارة األكثر مال

 كموسسات الدكلة.  غير الحككميةكالتنسيؽ العاـ بيف المنظمات 
النظاـ الداخمي لكؿ منظمة أهمية في إطار القانكف كبما كهك ما يجب أف يحددل  التشكيل: .2

يشتمؿ عميه هذا النظاـ مف لكائح داخمية مالحقة متعمقة بالكصؼ الكظيفي لمعامميف 
 كلحهداؼ كالمبادئ كأساليب العمؿ.
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كهك ما يفرض كضكح شركط العضكية كحقكقها ككاجباتها في المنظمة األهمية منذ  العضوي : .3
كما يتبع ذلؾ مف عضكية الهيئات التنفيذية، كالتشريعية متمثمة بالجمعية مرحمة التأسيس، 

 العمكمية كطريقة ممارسة الديمقراطية، كتداكؿ المسوكلية مف خالؿ ا نتخابات الدكرية.
حككمية  بدرجة مف ا ستقاللية في نشاطها كذلؾ ال بد أف تتمتع المنظمات غير  االستقالل: .4

يجكز التدخؿ في شوكنها سكاء مف جهة التمكيؿ أك مف جهة ضمف سيادة القانكف، فال 
الرقابة العامة، فمهمة التمكيؿ مرتبطة بالمشركع الممكؿ كأهدافه بشكؿ عاـ، أما الرقابة 
فمهمتها تحديد أم انحراؼ عف الخط المرسكـ لممشركع مف أجؿ تصحيح األخطاء قبؿ 

 استفحالها.

 معوقات عمل المنظمات غير الحكومي :

ؾ العديد مف المخاكؼ حكؿ تسييس الموسسات األهمية أكثر مف الالـز كعدـ هنا
ارتباطها بالمجتمع مقارنة مع المراحؿ المتقدمة لنشأتها كتطكرها )مركز تطكير الموسسات األهمية 

 (.ُِ  ََُِالفمسطينية،

 :(ٖٙ: ٖٕٓٓوفيما يمي أهم المعوقات ) مرصد  

العكامؿ التي تعرقؿ عمؿ المنظمات غير حككمية  تعتبر مشكمة التمكيؿ مف أهـ التمويل: .ُ
كتقمؿ مف نشاطها، كتمعب المساعدات المادية دكران محكريان في تحديد اتجاهات عمؿ 
المنظمات غير الحككمية، كتتأثر فرصة الحصكؿ عمى التمكيؿ بنكعية النشاط كالتكجيهات 

كجهة محمية أك دكلية، كاألهداؼ المعمنة مف قبؿ هذل المنظمات سكاء كاف التمكيؿ مف 
باإلضافة إلى ذلؾ، فإف التنافس عمى مصادر التمكيؿ ذاتها يشكؿ عائقان كبيران في الحصكؿ 
، كفي كثير مف األحياف يرتبط ذلؾ بشركط عديدة منها جكدة المشاريع  عمى التمكيؿ الالـز

مكانية تنفيذها، كمنها كجكد الكادر البشرم الال ـز لتنفيذ تمؾ المقدمة كالمدركسة تقنيان كا 
المشاريع المقدمة إلى جهات التمكيؿ كمنها مطابقة األنشطة المقدمة كالمقترحة مع أهداؼ 

 كأكلكيات الجهة الممكلة.

إف نكعية المناخ السياسي كعدـ ا ستقرار السياسي  ضعف أو غياب الممارسات الديمقراطي : .ِ
د مف العكامؿ التي توثر عمى أك غياب الممارسات الديمقراطية داخؿ الهيكؿ التنظيمي تع
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عمؿ كفعالية المنظمات غير الحككمية كتحد مف نشاطها كاستقالليتها كحريتها في الحركة 
 ك لية اتخاذ القرار فيها كتضع قيكدان عمى إدارتها.

إف النقص في الككادر كالمهارات كالخبرات  ضعف البناء المؤسسي ونقص القدرات البشري : .ّ
مقياـ بنشاطات المنظمات غير الحككمية قد يعكؽ مف تطكرها، باإلضافة الفنييف كاإلدارييف ل

إلى ضعؼ البناء الموسسي. كهذاف العامالف أساسياف في تنشيط دكر المنظمات غير 
 الحككمية كالشراكة مع الحككمة.

  حكومي ال غير لممنظمات المؤسسي األداء

 أدائها عمى بالضركرة تنعكس المنظمة ةإدار  نطاؽ عف تخرج كبيرة خارجية عكامؿ كجكد إلى نظرنا

 كاإلدارة الفرد أداء قياس عمى أساسنا ينبني الذم الموسسي األداء بقياس ا هتماـ مف بد   فكاف

 أعماؿ لنتاج المتكاممة المنظكمة هك الموسسي األداء .امع كالخارجية الداخمية التأثيرات ضكء في

 .كالخارجية الداخمية بيئتها عناصر مع تفاعمها ضكء في المنظمة

 األداء قياس

 في القصكر كحجـ نكع ككذلؾ ،كنجاح تقدـ مف تحقيقه تـ ما لتحديد األداء قياس عممية
 (.ٕٗ  ُٗٗٗ هالؿ،)عميه المتفؽ األداء لمعايير الفعمي األداء مطابقة خالؿ مف ذلؾ تـكي األداء

 كتقصي الفعمية النتائج مع تكقعةالم النتائج مقارنة يتضمف مهـ نشاط بأنها  (الدكرم)عرفه كما

 السنكية المقررة األهداؼ نحك الحاصؿ التقدـ كاختبار الفردم األداء كتقكيـ الخطط عف ا نحرافات

 (ّّْ  ََُِ الدكرم،)األمد كالبعيدة
  المؤسسي األداء تقييم عممي  أهمي 

 الموسسي األداء ـتقيي خالؿ مف تحقيقها إلى المنظمات تهدؼ التي األغراض مف العديد هناؾ

 .(ّْ  ََِّ الخطيب،) عددها كما كأهمها

 المتاحة لمكاردها المنظمة استغالؿ في الكفاءة مدل عمى الضكء تسميط. 

 المتكاممة اإلدارية العممية في أساسية حمقة. 

 اإلدارية القرارات اتخاذ في المساعدة. 

 أهدافها تحقيؽ عمى المنظمة قدرة مف التحقؽ في المساعدة. 
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 ؟مؤسساتهم أداء عن معرفته المدراء يحتاج الذي ما

 باألهداؼ مقارنة الحالي األداء بأنه األداء مستكل كيعرؼ الحالي؟ األداء مستكل هك ما 

 .المكضكعة

 الزمف مف فترة عبر األداء كهي المنظمة؟ في ا تجال أك النزعة هي ما. 

 اء؟األد مف كا تجال المستكل هذا يحدث لماذا معرفة :التحميؿ 

 أدائها عمى تحافظ أك أدائها مف لتحسف المنظمة قامت بماذا فعمية خطة 

 (.ُّٗ  ََِٗ النعيمي،(

 :األداء وقياس األداء إدارة
 بالبيانات فقط يزكدنا األداء قياس المنظمة، أداء إدارة عف يختمؼ المنظمة أداء قياس

ستراتيجياتك  مشاريعها نجاح كمدل المنظمة كضع حكؿ كالمعمكمات  األداء إدارة أما .اها 
 خطط تنفيذ يتبعها تصحيحية قرارات كاتخاذ قياسه بعد األداء تحسيف بعمميات القياـ فتتضمف
 األداء بقياس ا كتفاء كعدـ ،بينهما الخمط عدـ يجب .ككؿ المنظمة ألداء كتطكير تحسيف

 كف،ك خر  النعيمي)الصحيحة كجهتها إلى المنظمة تقكد تصحيحية إجراءات اتخاذ دكف
ََِٗ  َُِ.) 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابق 

   الدراسات المحمي 
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 الفصل الثالث: الدراسات السابق 

كفي هذا الفصؿ يتناكؿ الباحث الدراسات التي تناكلت البحث في إدارة المكارد البشرية 
لت مكضكع المنظمات غير الحككمية كقد تناكؿ كاألخالؽ اإلسالمية باإلضافة لدراسات تناك 

 الباحث تمؾ الدراسات عمي النحك التالي  

 : الدراسات المحمي  :أوالً 

( "دور الموارد البشري  في نجاح عممي  التغير دارس  تطبيقي  ٕٕٔٓدارس  )ثابت  .1
 فمسطين " –عمى المنظمات غير الحكومي  العامم  في قطاع غزة 

ى التعرؼ عمى أهمية الدكر الذم تمعبه المكارد البشرية في هدفت هذل الدراسة إل
المنظمات غير الحككمية العاممة في قطاع غزة كدكرها في إحداث التغيير المطمكب مف 
كجهة نظر مدراء هذل الموسسات، كاستخدمت الدراسة المنهج الكصفي التحميمي حيث تـ 

لهذا  اقاـ الباحث بتصميمه ةستباناستخداـ أسمكب جمع البيانات مف خالؿ تكزيع نمكذج ا
كقد أظهرت نتائج الدراسة ما يمي   فيما يتعمؽ بروية الموسسة كدكرها في نجاح  ،الغرض

ف أراء المبحكثيف كانت إيجابية كدلت عمى ضركرة كجكد روية كرسالة كاضحة أالتغيير إلى 
 حداث التغيير . لمموسسة ككذلؾ ضركرة تكضيح الهدؼ النهائي لمموسسة مما سيساعد في إ

 كما خمصت الدراس  إلى مجموع  من التوصيات أهمها .: 
ككذلؾ ضركرة تكضيح الهدؼ النهائي  ،ضركرة كجكد روية كرسالة كاضحة لمموسسة

لمموسسة سيساعد في إحداث التغيير، كضركرة تحديد دكر كؿ عضك في فرؽ العمؿ لضماف 
ر محددة لتحديد المهارات المطمكبة لمكظائؼ التنفيذ السميـ لحعماؿ كالعمؿ عمى كجكد معايي

 الجديدة كا عتماد عمى الكفاءة كا ستعداد كالقدرة عمى التعمـ كأساس لنظاـ الترقيات . 
الجامعات  في البشري  الموارد دوائر أتمت  أثر " ( بعنوان 2011 عيد  أبو( دراس  .2

 "تطويرها اتوآلي بها العاممين نظر وجه  من العمل جودة عمى الفمسطيني 
 الجامعػات فػي البشػرية المػكارد دكائػر أتمتػة أثػر عمى التعرؼإلى  الدراسة هدفت

 ،تطكيرهػا ك ليػات الػدكائر هػذل فػي العػامميف نظػر كجهػة مػف جػكدة العمػؿ عمى الفمسطينية
 جامعػات فػي البشػرية المػكارد دكائػر فػي العػامميف مػف جميػع الدراسػة مجتمػع تكػكف كلقػد
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 كما الكصفي المنهج الباحث استخدـ كلقد القدس المفتكحة، ك يرزيتب ك الكطنية النجاح
 ،ان مكظف ( 26 ) بمغ حيث لمحدكديته البحث نظران  لمجتمع الشامؿ المسح أسمكب استخدـ
 .البيانات لجمع كأداتاف كالمقابمة ا ستبانة كاعتمدت

 نتائج الدراس  :

 مجاؿ في األتمتة عناصر  ستخداـ الكمية الدرجة أف إلى الدراسة كتكصمت
 دكائر في األتمتة تطبيؽ في كفنية مالية تحديات كتكجد كانت كبيرة، المبحكث عمؿ

 البشرية المكارد دكائر في األتمتة تطبيؽ عممية  ليات تطكير أهـ مف ك البشرية، المكارد
 .البشرية المكارد كمهاـ جميع كظائؼ أتمتة ككذلؾ ،الفنية المشاكؿ معالجة هي

 دراس  :توصيات ال

 كالبصرية السمعية الموتمرات كنظـ الجكاؿ استخداـ تفعيؿ بضركرة الدراسة أكصت .1
 المراسػالت اعتمػاد عمى كالعمؿ بعد، عف ا جتماعات كعقد التدريب كالتطكير في
  لكتركنية.اإل

 الفمسطينية، الجامعات في تتـ التي اإلدارية المعامالت كافة في التكقيع ا لكتركني .2
  .الخدمة تحسيف في كدكرها األتمتة بأهمية تكعية العامميف عمى كالعمؿ

األكاديمي   البشري  الموارد تنمي  في المعرف  إدارة دور" ( بعنوان 2011 )العمول  دراس  .3
 "غزة قطاع في الفمسطيني  الجامعات في

 المػكارد تنميػة مجػاؿ فػي المعرفػة إدارة مفهػكـ إلػى التعػرؼ الدراسػة اسػتهدفت
 فػي المعرفػة إدارة لػدكر األكػاديمييف العػامميف ممارسػة درجػة كتحديػد ،كاديميػةاأل البشػرية
 كاسػتخدـ .غػزة بمحافظػات الفمسػطينية الجامعػات األكاديميػة فػي البشػرية المػكارد تنميػة

مػف  الدراسػة مجتمػع كتكػكف الدراسػة، أهػداؼ لتحقيػؽ التحميمػي الكصػفي المػنهج الباحػث
 األقصى، األزهر، كهي، غزة بقطاع الفمسطينية امعاتالج في العامميف األكاديمييف جميع
 الدراسػة المفتكحػة عينػة القدس اإلسالمية، - كبمغت أكاديميان، ( 1309 ) عددهـ كالبالغ

 .البيانات لجمع ةرئيس كأداة ا ستبانه الباحث كاستخدـ (أكاديميان، ( 196 
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 نتائج الدراس :

 اسػتخداـ عمػى شػديدا ارصػح تحرص الجامعات بعض أف إلى الدراسة كتكصمت
 العمػؿ فػي التميػز إلػى كالكصػكؿ األداء لتحسػيف المتطػكرة الكسػائؿ التكنكلكجيػة أحػدث
 الجامعػات كقيػاـ غػزة، قطػاع فػي شػعبنا فيهػا يمػر الصػعبة التػي الظػركؼ مػف بػالرغـ

 أف إ  الكميات، داخؿ العمؿ سير بمراقبة كمتابعة مستمر كبشكؿ القطاع في الفمسطينية
 المتابعػة عمميػات بػيف اسػتمرار حػاؿ الفمسػطينية بالجامعػات كالعػامميف الطمبػة عػدد زيػادة

 .األحياف بعض في كالمراقبة

 توصيات الدراس :

 أقسػاـ فػي المعمكمػات نظػـ فػي الحديثػة التكنكلكجيػا تكظيػؼ بضػركرة الدراسػة أكصػت .1
 الجامعات كافة.

العمميػة  كاألبحػاث لمػوتمراتا فػي يشارككف الذيف األكاديمييف كتكريـ تحفيز عمى العمؿ .2
 .الفمسطينية لمجامعات التحتية البنية تحسيف كمكاصمة

تنمي  الموارد البشري  في تطوير األداء  إستراتيجياتدور "( ٕٓٔٓدراس  )الطهراوي   .4
 "المؤسساتي في المنظمات غير الحكومي  في غزة

رد البشرية في تطكير تنمية المكا إستراتيجياتهدفت هذل الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر 
األداء الموسساتي في المنظمات غير الحككمية في محافظات غزة مف خالؿ دراسة كاقع 

 ،بشكؿ مهني ستراتيجياتالتخطيط ا ستراتيجي لتنمية المكارد البشرية، كمدل تطكير تمؾ اإل
 ،اتستراتيجيكالتعرؼ عمى المستكل المهني لمقائميف عمى صياغة كمتابعة كتقييـ تمؾ اإل

كأيضان تكجه المنظمات غير الحككمية اتجال ا ستثمار في العنصر البشرم كمدل قدرة تمؾ 
، كاستخدمت الدراسة المنهج هافي تطكير  ستراتيجياتالمنظمات عمى ا ستفادة مف تمؾ اإل

 الكصفي التحميمي. 

كأظهرت النتائج التي كشفت عنها الدراسة أف المنظمات غير الحككمية لديها 
ساهمت في زيادة ميزاتها التنافسية  ستراتيجياتلتنمية المكارد البشرية، كأف اإل اتيجياتإستر 

 عاؿو الموسسات مستكل عمى عمى مستكل تطكير استراتيجية كتنمية المكارد البشرية في تمؾ 
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تمؾ المنظمات أهمها في خمصت الدراسة إلى كجكد عدة جكانب مف الضعؼ كما نسبيان. 
نظمة أتخصصة إلدارة المكارد البشرية ، كضعؼ نظاـ التأميف الصحي ك عدـ كجكد إدارات م

 كفيما يخص ا ستثمار في العنصر البشرم في المنظمات غير الحككمية. ،تقييـ األداء

 توصيات الدراس :

ضركرة كجكد لكائح تنظيمية تقرها السمطة كالجهات المختصة تمـز بأكصت الدراسة 
 ستراتيجية . إخطة المنظمات غير الحككمية بكجكد 

 ضركرة خمؽ ثقافة تنظيمية حكؿ أهمية إدارة المكارد البشرية في خمؽ ميزة تنافسية.  
  ضركرة إنشاء كحدات متخصصة إلدارة المكارد البشرية ضمف الهياكؿ التنظيمية كبناء

 عالقات شراكة حقيقة مع الممكليف . 
  .تصميـ أنظمة أداء مهنية قائمة عمى أساس األداء 
التفكير االستراتيجي لدى المنظمات األهمي  في قطاع "( بعنوان : ٜٕٓٓدراس  )الفران  .5

 ."غزة
همية هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل التفكير ا ستراتيجي لدل المنظمات األ

كقد أجريت  الكبرل الفاعمة في محافظات غزة كذلؾ مف كجهة نظر اإلدارة العميا فيها.
نظمة غير حككمية مكزعة عمى محافظات غزة مف خالؿ استهداؼ ( مٖٗالدراسة عمى )

روساء مجالس اإلدارة كالمدارء التنفيذييف في تمؾ المنظمات كقد استخدمت الدراسة المنهج 
 الكصفي التحميمي.

 كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية  

ات مبنية عمى أظهرت الدراسة أف لممنظمات غير الحككمية تطكر افتراضات كسيناريكه
 تحميؿ بيئة العمؿ كيتـ اختبار لهذل ا فتراضات.

كجكد مستكل تركيز مناسب لممنظمات غير الحككمية عمى تحقيؽ إلى كتكصؿ الباحث 
 أهدافها حيث  يكجد كضكح لرسالة الموسسة كأهدافها.

 توصيات الدراس  :
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في قطاع   كميةغير الحكستراتيجي لدل المنظمات ضركرة  تعزيز مستكل التفكير اإل .1
كهذا يتطمب التركيز عمى  ،ستراتيجي لديهاغزة مف خالؿ تطكير ثقافة التفكير اإل

 النظرة الشمكلية لممنظمات كبيئتها المحيطة سكاء البيئة الداخمية أك الخارجية.
تطمب تعزيز درجة يالتركيز عمى تطكير رسائؿ كأهداؼ كاضحة إلدارة المنظمات كهذا  .2

 يف في إعدادها كصياغتها.المشاركة مف العامم
واقع جودة األداء في مؤسسات العمل "( بعنوان : ٜٕٓٓدراس  )عبد الواحد وحداد  .6

 ."األهمي في قطاع غزة)منظمات غير حكومي (
هدفت هذل الدراسة الى التعرؼ عمى كاقع جكدة األداء في موسسات العمؿ األهمي في 

المنهج الكصفي التحميمي باستخداـ كقد تـ استخداـ  ،قطاع غزة)منظمات غير حككمية(
 استبانة. 

 وتوصمت هذُ الدراس  إلى النتائج التالي  :

 .إف المنظمات األهمية في محافظات غزة تعاني مف عدـ استقرار كظيفي 
 . ضعؼ التحفيز بأشكاله المادية كالمعنكية 
  طة كالمهاـ. غياب التقييـ لحنشك كعدـ اعتماد منهجية التدريب في تأهيؿ الكادر الكظيفي 

 توصيات الدراس  :

أكصت الدراسة بتكفير ا ستقرار الكظيفي لمكظفي المنظمات غير الحككمية ،كذلؾ  .1
، كالمكائح ةباعتماد كادر كظيفي كسمـ ركاتب مناسب كتكفير التكصيفات الكظيفي

 الناظمة لمعمؿ.
لتدريب بشكؿ الدافعية لدل المكظفيف، كا هتماـ با اعتماد  ليات تحفيز متنكعة لخمؽ .2

 منهجي كمدركس لتحقيؽ أقصى استفادة ممكنة.
بضركرة تفعيؿ الرقابة الخارجية عمى المنظمات غير  الحككمية لجعمها أكثر اهتمامان  .3

 بجكدة األداء.
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فعالي  متطمبات تطبيق وظائف إدارة الموارد البشري  في "( ٕٚٓٓدراس  )صيام   .7
 ."جهاز الشرط  الفمسطيني  في قطاع غزة

فت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى فعاليػػة متطمبػػات تطبيػػؽ كظػػائؼ إدارة  المػػكارد البشػػرية هػػد
في جهاز الشرطة الفمسطينية في محافظات غزة مف كجهة نظر فئة الضباط العامميف في 

كاسػػػػتخدمت ( ضػػػػابط مػػػف العػػػػامميف فػػػػي الجهػػػػاز، ُّٖٓكتككنػػػػت العينػػػػة مػػػػف )الجهػػػاز، 
كلػػة التعػػرؼ عمػػى الفػػركؽ فػػي دراسػػة فعاليػػة إدارة الدراسػػة المػػنهج الكصػػفي التحميمػػي كمحا

متغيػػػرات الجػػػنس، العمػػػر، الشػػػرطة الفمسػػػطينية كفقػػػان ل جهػػػازكتنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية فػػػي 
الموهػػػػؿ ،مكػػػػاف العمػػػػؿ ،الرتبػػػػة العسػػػػكرية، المسػػػػمى الػػػػكظيفي، سػػػػنكات الخدمػػػػة، سػػػػنكات 

 الخبرة.

 وتوصمت الدراس  إلى مجموع  من النتائج أهمها :       

 ف كظائؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية تكاد تككف غير مكجكدة أك مغيبة.أ 

 .أف مستكل الرضا عف أنظمة كظائؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية ضعيؼ 

  كهنػػاؾ غيػػاب لمػػكائح التنفيذيػػة كاإلجػػراءات التػػي تسػػاعد فػػي تصػػميـ كتنفيػػذ هػػذل األنظمػػة
 ضافة  إلى غياب دكر اإلدارة العميا.إ

 الدراس :وقد أوصت 

عػػػػداد خطػػػػة لمقػػػػكل العاممػػػػة ا  بتأسػػػػيس إدارة مختصػػػػة إلدارة كتنميػػػػة المػػػػكارد البشػػػػرية ك  .1
 تشتمؿ عمى البرامج التطكيرية.

لمجهاز كيشترؾ مع اإلدارة  المختصة  نشاء مركز بحكث تابعا  كالحكافز ك  تقييـ األداء .2
 در البشرم.عداد كتأهيؿ الكاعداد خطة تنمية إلإإلدارة تنمية المكارد البشرية في 

واقع إدارة الموارد البشري  في المنظمات غير "( بعنوان : ٕٗٓٓدراس  )شبير  .8
 ."الحكومي  في قطاع غزة وسبل تطويُر

هدفت هذل الدراسة إلى تحميؿ كاقع إدارة المكارد البشرية في المنظمات غير الحككمية في 
 لكصفي التحميمي.كقد قامت الدراسة باستخداـ المنهج ا ،قطاع غزة كسبؿ تطكيرها
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 نتائج الدراس  :

عدـ عناية كافية بتخطيط كتطكير عممية تنمية المكارد كجكد كتكصمت الدراسة إلى 
البشرية مف خالؿ العديد مف الممارسات غير اإليجابية ،كعدـ كجكد خطط معتمدة كمكتكبة 

دارية كمهني ،لتطكير إدارة المكارد البشرية ة تعيؽ تطبيؽ إضافة الى كجكد مشاكؿ مالية كا 
خطط كبرامج تنمية إدارة المكارد البشرية في حيف أنه   يكجد تكاصؿ في تنفيذ خطط 

كأف المنظمات   تمارس التخطيط ضمف منهجية  ،التدريب نتيجة ارتباطها بالتمكيؿ الخارجي
 كاممة ككاضحة في ظؿ غياب المكائح كالقكانيف المكتكبة.

 توصيات الدراس  :

ركرة العمؿ عمى تطكير نظـ كأساليب القيادة اإلدارية كالعمؿ عمى أكصت الدراسة بض .1
 مراجعة كتطكير الهيكؿ التنظيمي دكريان كبشكؿ مدركس.

كاضحة كمكتكبة إلدارة المكارد البشرية مع األخذ بعيف ا عتبار  إستراتيجياتصياغة  .2
 تقنيات المعمكمات كنظـ المعمكمات في إدارة المكارد البشرية.

 الدراسات العربي :: ثانيًا 

   "إسالمي منظور من البشري  الموارد ( " بعنوان تنمي  ٕٕٔٓدراس  األحمد ) .1

 أف تبػيف حيػث إسػالمي" ، منظػكر مف البشرية المكارد تنمية الدراسة إلى   "  هدفت هذل 
 كعمػارة عميهػا تػدؿ فيػه كردت قػد عػدة مفػاهيـ لكػف الكػريـ، القػر ف فػي يػرد لػـ مصػطمح التنميػة

 المػكارد تسػخير فيهػا كالتػي األرض فػي الخالفػة شػرط عمػى المفهػكـ هػذا يقػكـ مػثال،إذ ضاألر 
  .المستخمفيف الخمؽ لخدمة كالخدمات السمع إنتاج عمى ليعمؿ ؛لإلنساف الطبيعية

 المبػادئ ترسػيخ بػذلؾ كقصدت األرض، في با نتشار عمى العمؿ اإلسالـ نصكص حثت كلقد
 التنميػة بػرامج أسػاس منػه جاعمػة كتطػكرل، رعايتػه عمػى رم، كتعمػؿالبشػ المػكرد تخػدـ التػي كالقػيـ

 .بها كالقائـ كغايتها، البشرية،
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 نتائج الدراس  : 

 عالقتها  في كاألخالقية الدينية الضكابط بالتزامها تتجمى البشرية لمتنمية اإلسالمية النظرة
 تقدـ.كال النجاح لتثمر ؛عنهما بمعزؿ تتـ أ  كتكجب كمحيطه، اإلنساف مع

 ضكابط  كفؽ كمقدرات مكارد مف األرض في مما لالستفادة اإلنساف بدعكة اإلسالـ جاء
أساليب  تحديد عمى المجاؿ هذا في اإلسالـ قتصري كلـ .تفريط ك  إفراط غير مف خاصة
 التنمية مع التعامؿ أخالقيات جعؿ إلى ذلؾ تعٌدل بؿ لممسيئيف، كالعقاب لممحسنيف الثكاب

حساف بإتقاف أدائه عمى كيحرص المسمـ به يمتـز أف جبي سمككا حميدا  .كا 

 توصيات الدراس  :

 المػكرد تخػدـ التػي كالقػيـ المبػادئ لترسػيخ ؛إسػالمي منظػكر مػف البشػرية المػكارد ضػركرة تنميػة
 البشرم.

 .بها كالقائـ كغايتها، البشرية، التنمية برامج أساس منه جاعمة كتطكرل، رعايته عمى كضركرة العمؿ

تةةْثر أخالقيةةات اإلدارة عمةةى عمميةة  توظيةةف المةةوارد "( : ٕٕٔٓاسةة  )لةةويزة  وسةةعاد  در  .2
 ."البشري  في الجزائر

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفهكـ أخالقيات اإلدارة كأهدافها كالمبادئ األخالقية اإلدارية 
قيات اإلدارة مف الفساد الذم تكاجهه المنظمات اإلدارية، كالتعرؼ عمى تصكر كاضح ألخال لمحد

كاضحا عف العالقة بيف المعايير  في المنظمات، كالتعرؼ عمى ما تممكه المنظمة تصكران 
 األخالقية اإلدارية كتحسيف األداء.

إف الدراسات األكاديمية المتعمقة بأخالقيات اإلدارة مكجكدة فكفي حدكد ما تـ ا طالع عميه 
 اضيع الحديثة كالتي لـ تخص بدراسات معمقة ألف هذل المكضكع يعتبر مف المك  ؛شكؿ قميؿبلكف 

 نتائج الدراس  : 

ا نتقاؿ مف األساليب العالجية في فرض النظاـ التأديبي بعد كقكع المخالفة األخالقية 
 إلى األساليب الكقائية في اختيار المديريف كالتدريب كالتكعية.
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ذاتية كشخصية   يمكف تعميمها أك عماؿ مسألة ا نتقاؿ مف ا عتقاد بأف أخالقيات اإلدارة كاأل
ك  بد مف إعداد األفراد فيها  ،التدريب عميها إلى ككنها مسألة إدراية تتعمؽ بثقافة كقيـ المنظمة

 يبهـ عميها.ر كتد

 ( : التكوين األخالقي اإلداري لممسممٕٔٔٓدراس  )بخاري   .3

در األخالؽ كالتعرؼ سالـ كمصاالدراسة إلى التعرؼ عمى األخالؽ ك ا هتماـ في اإل سعت
الدراسة إلى  سعتعمى ا تجاهات المختمفة في النظر إلى األخالؽ  كالفمسفة اإلسالمية، كما 

التعرؼ عمى التككيف األخالقي اإلدارم المسمـ كاتجاهات التربية األخالقية كاألساليب التي تساعد 
ابقة مف خالؿ جمع كاستخدمت الدراسة المنهج المسحي لمدراسات الس في تربية األخالؽ.

 الدراسات السابقة كاحتكاء نتائجها.

 نتائج الدراسة   

  .سالمي منهج كامؿ كشامؿ لجميع أمكر الحياةإف المنهج اإل .1

 .عمى اإلدرام المسمـ أف يستمد قيمة األخالقية مف القيـ كالمبادئ اإلسالمية .2

التطبيقي لحخالقيات  عمى الموسسات اإلدارية المختمفة أف تهتـ بتعزيز الجانب التككيني .3
اإلدارية عند العامميف لديها كأف   تقتصر عمى الجانب التككيني النظرم المجرد غير 

 قابؿ لمتطبيؽ في كثير مف األحكاؿ.ال

( : أثر األخالقيات الوظيفي  في تقميل فةرص الفسةاد اإلدراي ٕٓٔٓدراس  )عبد المطيف   .4
 في الوظائف الحكومي .

كأهمية، كما هدفت إلى  ألخالقيات اإلدارة مفهكما ـ عرض نظرمهدفت الدراسة إلى تقدي
ألشكاؿ كأسباب الفساد اإلدارم، كالتعرؼ عمى تحديد المجا ت التي يمكف  تقديـ عرض نظرم

استخدمت الدراسة المنهج المسحي لما تيسر كقد  عدها مصدرا لمكاجهة الفساد اإلدارم كعالجه.
رة بعامة كالدراسات التي تطرقت إلى مداخؿ التككيف مف دراسات خاضت في أخالقيات اإلدا

 بخاصته.
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 نتائج الدراس  : 

 الفرد كالمنظمة لطبيعة كفقان  كتتبايف تتعدد ا دارم الفساد ظاهرة اسباب اف تبيف تقدـ مما
 نتيجة اخرل كذلؾ الى دكلة كمف اخر الى مجتمع مف كيتبايف تأثيرها يختمؼ كبالتالي كالمجتمع،
 . ؾاذ كأ المجتمع هذا في البيئية لممتغيرات

 : ا تية النقاط في ا خالقي غير السمكؾ كدكافع اسباب سرد يمكف عامة بصكرة

 في المكاف المناسب الشخص كضع كعدـ ،كالمتابعة الرقابة ضعؼ في كيتمثؿ : ا دارة سكء 1-
 . الحككمي لممكظؼ كالمسوكليات الكاجبات كضكح كعدـ , المناسب

حاجته  شباعا  ك  كعدـ كفايتها لتمبية ،المكظؼ عميها يحصؿ التي كالمرتبات جكرألا انخفاض 2-
 . عائمته متطمبات كسد

 السكداء السكؽ لظهكر نتيجة كذلؾ المكظؼ يحتاجها التي كالخدمات سعاراأل ارتفاع 3-
 . اتبالر  لحجر أك الشرائية القكة انخفاض كبالتالي , الرسمية التكزيع قنكات في كاختفاء السمع

 التوصيات :

  تقديـ عرضا نظريا ألخالقيات اإلدارة مفهكما كأهميةأكصت الدراسة. 

  تقديـ عرضا نظريا ألشكاؿ كأسباب الفساد اإلدارم، كالتعرؼ عمى تحديد المجا ت كأكصت
 .التي يمكف عدها مصدرا لمكاجهة الفساد اإلدارم كعالجه

 ."لفساد اإلداري في المؤسسات العام الضوابط األخالقي  وا"( : ٕٕٔٓدراس  )األصفر   .5
الفساد اإلدارم في الموسسات العامة، كالتعرؼ عمى التحك ت عمى الدراسة إلى التعرؼ  تهدف

ا قتصادية كا جتماعية بتشكيؿ البنية البديمة أك البنية ا جتماعية المكافئة، كالكشؼ عف تحميؿ 
خالقية كا جتماعية بالنسبة ضعؼ الضكابط األمظاهر الفساد اإلدارم بانحالؿ البناء القيمي، ك 

 إلى الفعاليف.
تككنت عينة الدراسة مف العامميف في الموسسات العامة، كاستخدمت المنهج الكصفي 

 التحميمي.
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 نتائج الدراس  : 

ة في القيمة المطمقة ألبناء البشر اتكصمت الدراسة إلى أف القيـ األخالقية غايتها المساك 
يـ ا جتماعية بيف المكاقع التي يشغمها الناس كبيف األدكار التي يودكنها، كتبيف بينما تفاضؿ الق

أف المجتمع العربي يستقر عمى منظكمة أخالقية تنظـ العالقات ا جتماعية بيف الناس طيمة 
فكانت صكرة الحقكؽ كالكاجبات المترتبة عمى األفراد  ا جتماعي قركف عديدة فجاء نظاـ الضبط

 لكضكح تصكراتهـ كتفكيرهـ.كاضحة كؿ ا

عمى أف العامؿ األخالقي يأتي في مقدمة العكامؿ الموثرة في السمكؾ اإلنساني  الدراسة كصتكأ
 كفي مقدمة العكامؿ الموثرة في عمميات التطكير ا قتصادم كا جتماعي في البمداف كافة.

 اإلسالمي . ( بعنوان : أسس اختيار القوى البشري  في الصيرفهٕٛٓٓدراس  )ارشيد  .6

سة الى التعرؼ عمى القكل البشرية في الصيرفة اإلسالمية مف حيث بهدفت هذل الدرا
المبادئ العامة  ختيارها ككيفية تنميتها كأنشطتها التي تقـك بها باإلضافة الى طرائؽ اختيارها 

ا ختيار ككذلؾ أخالقيات العمؿ في الصيرفة اإلسالمية كما ترتب عمى  ،كالمشاكؿ التي تكاجهها
كأخيران إيجاد برنامج اإلعداد األخالقي لمعمؿ في الصيرفة اإلسالمية كقد  ،مف إيجابيات كسمبيات

 استخدمت الدراسة المنهج التجريبي.

 نتائج الدراس  :

تكصمت الدراسة إلى كجكد سمبيات في الكاقع كانحراؼ طرائؽ اختيار العامميف في 
نتيجة عدـ الجمع بيف العمـ المصرفي كالشرعي  ؛يةالصيرفة اإلسالمية عف المعايير الشرع

كالتدريب المطمكب عمى الصيرفة اإلسالمية مع عدـ كضع هيئة المحاسبة كالمراجعة لمموسسات 
يككف العامؿ فيها موهالن  بحيث المالية اإلسالمية معياران ممزمان لمتكظيؼ في المصرؼ اإلسالمي

 مع أهداؼ هذل الصيرفة التي حرفت عف أصمها. تأهيالن شرعيان كمصرفيان عاليان منسجمان 

 توصيات الدراس :

ضركرة دراسة هذل القكل في المحاكر التي ذكرت كتشخيص سمبيات الكاقع ككضع اإلطار  .1
 العاـ لكاقع مأمكؿ مف تميز القكل البشرية العاممة في الصيرفة اإلسالمية عف غيرها.
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إلسالمية مف حيث المبادئ العامة ضركرة التعرؼ عمى القكل البشرية في الصيرفة ا .2
  ختيارها ككيفية تنميتها كأنشطتها التي تقـك بها.

 ثالثًا: الدراسات األجنبي  :

( بعنوان : المنظمات غير الحكومي  George son( )ٕٕٔٓدراس  )جورج سون   .1
 المعوقات وضعف ونقص االمكانيات المتاح .

مية تعاني مف ضعؼ كاضح في ف المنظمات غير الحكك أهدفت هذل الدراسة الى 
دارم في المنظمات غير الجكانب المالية كالفنية كالتنظيمية فضالن عف تفشي ظاهرة الترهؿ اإل

 اإلنمائية ، كقد استخدمت الدراسة المنهج الكصفي التحميمي. اإلستراتيجيةكغياب  ،الحككمية

 نتائج الدراس  :

ي الجكانب المالية كالفنية أف المنظمات غير الحككمية تعاني مف ضعؼ كاضح ف
 كالتنظيمية.

كأكدت الدراسة أف المنظمات المطبقة لنظاـ الحككمة كانت أكثر فاعمية مف غيرها في تحقيؽ 
 أهدافها.

 توصيات الدراس  :

كدت الى اف المنظمات المطبقة أكقد  ،بضركرة السعي الى تطبيؽ مفهكـ الحككمة .1
ا في تحقيؽ أهدافها حيث يتـ العمؿ مف لنظاـ الحككمة كانت اكثر فاعمية مف غيره

خالؿ الشفافية كالمساءلة مع كجكد نظاـ كاضح لمرقابة كخطط لمتدريب الفني لمعامميف 
 في هذل المنظمات.

دارة الرشيدة مع تعزيز الشفافية كالمحاسبية كتفعيؿ نظـ بضركرة ترسيخ قيـ كثقافة اإل .2
 المساءلة فيها.   
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(بعنوان : المنظمات االهمي  steven jacson) (ٕٔٔٓدراس  )ستيفن جاكسون   .2
 ومعوقاتها.

همية تعاني مف نقص الخبرة الكافية لدل ف المنظمات األأهدفت هذل الدراسة الى 
القائميف عميها كضعؼ البناء التنظيمي لهذل المنظمات ، كقد استخدمت الدراسة المنهج 

 الكصفي التحميمي.

 نتائج الدراس  :

ف المنظمات األهمية تعاني مف نقص الخبرة الكافية لدل القائميف أخمصت الدراسة إلى 
لى بناء قدراتها الموسسية كالسعي إكما أنها في أمس الحاجة  عميها كضعؼ البناء التنظيمي.

 الى النهكض بها مف  خالؿ التدريب الفني.

 توصيات الدراس  :

أهدافها كضماف لها تحقيؽ  سنىبضركرة العمؿ عمى حككمة هذل المنظمات حتى يت .1
 نشطتها كبرامجها كخدماتها.أالبقاء كا ستمرار مع تعزيز الثقة كالمصداقية في 

ضػػػركرة التنسػػػيؽ مػػػع كافػػػة المنظمػػػات ا خػػػرل فػػػي المجتمػػػع حتػػػى يمكػػػف ا سػػػتفادة مػػػف  .2
 خبراها  المتنكعة.

المؤسسات االهمي  "( بعنوان : Couto Richad ( ).ٕٔٔٓدراس  )كوتو ريتشارد   .3
 . "ت غير الحكومي  واستخدام الحوكم  الرشيدة فيهاوالمنظما

هدفت هذل الدراسة باف الموسسات المنظمات غير الحككمية أصبحت في حاجة الى ما 
 يسمى بنظاـ الحككمة الجيدة كقد استخدمت الدراسة المنهج الكصفي التحميمي .

 نتائج الدراس  :

ات كموشرات الحككمة في ليأيمكف زيادة فاعمية هذل المنظمات مف خالؿ تطبيؽ 
كثر رشادة لمحكـ في هذل المنظمات أدارة إالعمؿ عمى تحقيؽ ك المنظمات غير الحككمية 

كتعميؽ المساءلة كالشفافية كنشر ثقافة السالـ كالديمقراطية  ،كالتأثير في السياسات العامة
 القكية مع ا ستجابة  حتياجات المستفيديف مف خدمات هذل المنظمات.
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لموسسات المنظمات غير الحككمية أصبحت في حاجة إلى ما يسمى بنظاـ الحككمة ف اأك 
 .الجيدة

 توصيات الدراس  :

 ضركرة العمؿ عمى تفعيؿ الحككمة الرشيدة في ادارة المنظمات غير الحككمية. .1
كالتأثير في السياسات  ،ضركرة تحقيؽ إدارة أكثر رشادة لمحكـ في هذل المنظمات .2

 اءلة كالشفافية كنشر ثقافة السالـ كالديمقراطية القكية.العامة كتعميؽ المس
الحوكم  في المؤسسات "(بعنوان : Ross Huiqan( )ٕٓٔٓدراس  ) روس هويكان   .4

 ."االهمي 
دارة المنظمات غير إلتزاـ بنهج الحككمة في هدفت هذل الدراسة الى ضركرة اإل

المنظمات  حكؿ دكف تحقيؽ هذلكذلؾ بهدؼ مكاجهة التحديات كالمعكقات التي ت ،الحككمية
يمكف ا ستفادة مف برامج الحككمة في بناء القدرات التنظيمية  ألهدافها المنشكدة حيث
 لممنظمات غير الحككمية.

 نتائج الدراس  :

كذلؾ بهدؼ مكاجهة التحديات  ،ا لتزاـ بنهج الحككمة في إدارة المنظمات غير الحككمية
 هذل المنظمات ألهدافها المنشكدة.كالمعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ 

ف الحككمة أصبحت تعمؿ عمى نشر ثقافة الديمقراطية كالشفافية أكأكدت الدراسة عمى 
 كالمشاركة القائمة عمى الفهـ الحقيقي  دكار المنظمات غير الحككمية .

 توصيات الدراس  :

الحككمة  ليات دكار المنظمات غير الحككمية كذلؾ مف خالؿ  تبني أضركرة تفعيؿ  .1
 الرشيدة كالتي تودم الى زيادة فاعمية تمؾ المنظمات.

 ضركرة رشادة عممية اتخاذ القرار كالتكجه نحك الكفاءة في تقديـ الخدمات. .2
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5. (Garg, Sharma & Pandey, 2010) Emerging Trends of دراس  بعنوان 
Human Resource Management (With Special Focus on  

InformationTechnologyIndustry. 

 التػي الحديثػة ا تجاهػات عمػى الضػكء إلقػاء إلػى النكعيػة الدراسػة هػذل هػدفت
 كطبقػت .المعمكمػات تكنكلكجيا صناعة عمى التركيز مع المكارد البشرية إدارة في ظهرت
، كقػد اسػتخدمت الدراسػة المػنهج  .الهنديػة المعمكمػات كالبرمجيػات صػناعة عمػى الدراسػة

 صفي.شبه التجريبي كالك 

  :منها نتائج عدة إلى الدراس  توصمت ولقد

 المعمكمػات تكنكلكجيػا مجػاؿ صػناعة فػي البشػرية المػكارد إدارة فػي الناشػئة ا تجاهػات
 القػكل كاحػدة مػف الهنػد أصػبحت القػديـ، ا قتصػاد فػي الصػناعة اتجاهػات عػف مختمفػة
قطػاع  فػي العػالـ قػادة معظػـ المعمكمػات، تكنكلكجيػا صػناعة مجاؿ في العالـ في العظمى
 الهنديػة التكنكلكجيػة الصػناعة مػف احتياجػاتهـ تػكفير عمػى فيعممػك  المعمكمػات تكنكلكجيػا
 الدراسػة كحػددت المعمكمػات، تكنكلكجيػا مجػاؿ فػي كدهنػ لخبػراء إلػى تػكظيفهـ باإلضػافة

 فػي التكنكلكجيػا اسػتخداـ إلػى الهنػد فػي البشػرية المػكارد تػدفع مػدراء قكيػة اتجاهػات ثالث
 :كهي ماؿ،األع

 .لمشركة األعمى التنفيذم المدير لكظيفة جدان  ضخمة بحث عمميات .1

 .المكهبة ك األجكر مف متكسطة مستكيات عف تبحث الهندية الشركات مف العديد .2

 ا سػتحكاذ عمميػات بسػبب المػكظفيف مػف ضػخمة أعػدادان  الهنديػة الشػركات كرثػت .3
 .العالمية

 :أهمها  التوصيات  من بجمم  الدراس  وأوصت

 الدكليػة المنافسػة تكاجػه أف مػف لصػناعة المعمكمػات السػماح الهنديػة الحككمػة عمػى يجػب .1
 الصناعة. لهذل النظاـ المالي تحرير ك العمؿ قكانيف احتراـ خالؿ مف لها الحادة
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 اإلبقػاء المعمكمات الهنديػة تكنكلكجيا صناعة مجاؿ في البشرية المكارد مديرم عمى يجب .2
 مف الفرص المزيد تكفير عمى كالعمؿ المعمكمات تكنكلكجيا براءلخ الحساسة الطبيعة عمى

  .لمنظماتهـ البشرية المكارد سياسات لكضع أمامهـ

بناء  البشري  الموارد وظيف  تستطيع كيف :بعنوان" Tony court 2010 ):دراس  )  .6
 "التغيير

بيئة  في سريعةك  مستمرة تغيير عمميات يكاجهكف المنظمات قادة أف إلى هذل الدراسة أشارت
 .المتاحة الفرص مف لالستفادة سريعة استجابة يتطمب كهذا ،األعماؿ

 التغيير تحقيؽ في المتبعة المداخؿ أف إلى تشير د ئؿ هناؾ أف إلى الدراسة أضافت كقد
 يركز أف يجب البشرية لممكارد المستقبمي الدكر كاف , عميها يعكؿ ك  بها مكثكؽ تبقى غير

  التغيير إلحداث قدراتها  تبنى كيؼ تتعمـ لكي ؛ظماتمساعدة المن عمى

 .المطمكب التغيير إحداث في يساعدها مما السابقة تجاربها مف تستفيد أف يجب المنظمات فأك 

 : التالي  الدراس  بالتوصيات خرجت وقد

 الخبرات مف لالستفادة المنظمات في كشركاء البشرية المكارد مدراء  يعمؿ أف ضركرة -1
 . السابقة الدركس مف كالتعمـالماضية 

إحداث  في  حقا يساعد مما صحيح بشكؿ المنظمات تكاجه التي التحديات تشخيص ضركرة -2
 .المطمكب التغيير

7. "Modeling HRD Practices in بعنوان (Hiok& Abdullah, 2009)  دراس 

Malaysian Manufacturing Firms" 

 لتنميػة نمػكذج كبنػاء البشػرية، المػكارد تنميػة كطبيعػة حجػـ عمػى التعػرؼ الدراسػة هػدفت
 الدراسػة هػذل فػي البيانػات جمػع أساليب تنكعت .ماليزيا في التصنيع شركات في المكارد البشرية

 فػي البشػرية المػكارد تنميػة دكائػر كمػكظفي مػدراء مػع عقػدت التػي كالمقػابالت بيف ا ستبانات ما
 مػف ماليزيػة تصػنيع شػركة ( 2135 ) الدراسػة مجتمػع بمػغ كلقػد الماليزيػة، شػركات التصػنيع
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 ( 365 ) الدراسػة عينػة بمغػت ك المػاليزييف، الصػناعييف اتحػاد لػدل الشػركات المسػجمة مجمػكع
 دكائر كمكظفي مدراء مع مقابمة 50 عقد كتـ البشرية، المكارد دكائر تنمية في العامميف مف فردان 
كاسػتخدمت الدراسػة المػنهج الكصػفي الدراسػة  شػممتها التػي فػي الشػركات البشػرية المػكارد تنميػة

 .التحميمي

 الدراس  إلى النتائج التالي  : وتوصمت

 تمؾ مع حجـ بقكة ترتبط الماليزية التصنيع شركات في البشرية المكارد تنمية ممارسات أف 
 بالتدخالت الحككمية بقكة كيتأثر يرتبط البشرية المكارد تنمية أف النتائج كضحت كما الشركات،

تنمية  أف إلى الدراسة تكصمت كما الماليزم، السكؽ كفي ا قتصاد في الحادثة اتكالتغير 
 لممكظفيف تدريب عممية إ  هي ما كالمتكسطة الصغيرة التصنيعية الشركات في البشرية المكارد
 لتنمية الحقيقي المفهـك مع يتعارض كهذا ،إنتاجيتهـ كتحسيف سمككهـ لتغيير تحفيزهـ مف أجؿ
 .كالتطكير التدريب عمى اقتصارل مجرد مف ألبعد يمتد الذم شريةالمكارد الب

 الدراس : وأوصت

نطػاؽ  عمػى البشػرية المػكارد بتنميػة تهػتـ التػي األبحػاث مػف المزيػد إجػراء بضػركرة .1
 ماليزيػا، فػي األخػرل ا قتصػاد قطاعػات تشػمؿ بحيػث المػاليزم الػكطني ا قتصػاد
  .المختمفة القطاعات مف كغيرها يالمال الزراعي، الصحي، الخدماتي، كالقطاع

 .الخاصة الشركات في البشرية المكارد تنمية ضركرة .2

 Influence of  Internet and بعنوان(Baloh & Trukman, 2003) دراس   " .8
Information Technology on Work and Human Resource 
Management . 

 عمػى كاإلنترنػت المعمكمػات نكلكجياتك تأثير عمى التعرؼ إلى النكعية الدراسة هذل هدفت
 لػنمط المعمكمػات كتكنكلكجيػا نترنػتاإل تغييػر كيفيػة كعمػى البشرية، المكارد كعمى إدارة العمؿ
كالعمػؿ كقػد  البشػرية المػكارد أداء عمػى ذلػؾ كتػأثير تفكيػرل كطريقػة اإلنسػاف ا جتماعيػة حيػاة
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 لمدراسػة األمريكيػة سػمكفينيا يػةك  خضػعت كلقد .استخدمت الدراسة المنهج الكصفي التحميمي
 :منها النتائج، مف بجممة خرجت التي

 مػف  العمػؿ :مثػؿ نترنػت،كاإل المعمكمػات تكنكلكجيػا بفعؿ نشأت لمعمؿ جديدة أنماط ظهكر
 .األعماؿ بيئة .المكجهة كالمشاريع بعد، عف العمؿ ،المنزؿ

  الدراس  : وأوصت

البيئيػة  لممتغيػرات بسػرعة سػتجيبكت تػتفهـ أف يجػب الناجحػة األعمػاؿ منظمػات بػأف .1
فػي ادارة  المعمكمػات كتكنكلكجيػا ا تصػا ت بثػكرة يتعمػؽ فيمػا كخصكصػان  المحيطػة

 .المكارد البشرية

 التعميق عمى الدراسات السابق  

استعرض الباحث عددًا من الدراسات السابق  العربي  والمحمي  واألجنبي  مرتب  زمنيًا من 
 هذُ الدراسات مرتبط  بمجال الدراس   األحدث إلى األقدم وجميع

 من حيث األهداف  -1
عمى الدراسات السابقة في المحكر األكؿ ) إدارة المكارد البشرية ( تبيف أف مف خالؿ اإلطالع 

بعض الدراسات تناكلت كظائؼ المكارد البشرية كتنميتها كأسس اختيارها مثؿ دراسة ) األحمد 
( ََِٕ( كدراسة ) صياـ ، ََُِاسة )الطهراكام ، ( كدر َُُِالعمكؿ ، )( كدراسة َُِِ،

( كهناؾ دراسات تناكلت َُِِ، األصفر( كدراسة )ََُِ. كهناؾ دراسات ) عبد المطيؼ ، 
( كمف خالؿ اإلطالع عمى دراسات المحكر َُُِ،  بخارمالتككيف األخالقي مثؿ دراسة ) 

( التي درست َُِِ) ثابت ،  الثاني ) المنظمات غير الحككمية ( فهناؾ دراسات مثؿ دراسة
 دكر المكارد البشرية في نجاح عممية التغير عمى المنظمات غير الحككمية . 

كهناؾ دراسات تناكلت التفكير ا ستراتيجي لممنظمات غير الحككمية مثؿ دراسة )الفراف ، 
ي تطكير األداء الموسسات إستراتيجيات( التي درست دكر ََُِ( كدراسة )الطهراكم ، ََِٗ

(  التي درست كاقع جكدة ََِٗفي المنظمات غير الحككمية كدراسة )عبد الكاحد كحداد ، 
 األداء في موسسات العمؿ األهمي في المنظمات غير الحككمية. 
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 goorgكهناؾ دراسات ربطت بيف إدارة المكارد البشرية كالمنظمات غير الحككمية مثؿ دراسة )
soon  ،َُِِ ( كدراسة )roos howekan  ،ََُِ( كدراسة )goorg baldey  ،ََُِ )

( كهناؾ دراسات َُُِ، kwot retshad( كدراسة )َُُِ،  steven jaksoonكدراسة )
( كدراسة ) ََِٗ، abdalla hoyoloتناكلت حجـ كطبيعة تنمية المكراد البشرية مثؿ دراسة )

tony krout  ،ََُِكدراسةاء التغير ( التي درست كيؼ تستطيع كظيفة المكارد البشرية بن 
(baloh torkman  ،ََِّ التي درست التعرؼ عمى تأثير تككلكجيا المعمكمات كاإلنترنت )

عمى العمؿ كعمى إدارة المكارد البشرية كتفردت الدراسة الحالية ببحث ) تطبيؽ المبادئ 
 غزة ( . اإلسالمية في إدارة المكارد البشرية دراسة تطبيقية في المنظمات غير الحككمية بقطاع

( في تقسيـ ََُِ( كدراسة ) الطهراكم ، َُِِككاف التشابه بينهما كبيف دراستي ) ثابت ،
( تناكلت دكر المكارد َُِِالمكارد البشرية كالمنظمات غير الحككمية حيث دراسة ) ثابت ،

البشرية في نجاح عممية التغير دراسة تطبيقية عمى المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة 
( في ََِْ( التي تناكلت كتشابهت مع دراسة ) شبير ، ََُِضان دراسة ) الطهراكم ، كأي

كاقع إدارة المكارد البشرية في المنظمات غير الحككمية كتعتبر هذل الدراسة األكلى فمسطينيان 
حسب عمـ الباحث التي تربط مكضكع المبادئ اإلسالمية في إدارة المكارد البشرية في المنظمات 

حككمية كما أنها األكلى فمسطينيان التي تختار مجتمع الدراسة كهي المنظمات غير غير ال
 الحككمية بقطاع غزة .

 من حيث المنهج المستخدم :  -2
في استخدامها المنهج الكصفي التحميمي جميع الدراسات السابقة مع تشابهت الدراسة الحالية 

 .بإعتبارل المنهج المالئـ لمدراسات 
 : ين  الدراس من حيث مجتمع وع

( كدراسة ) عبد ََُِ( كدراسة ) الطهراكم، َُِِاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ) ثابت ، 
( كدراسة َُِِ،  goorg soon( كدراسة )ََِْ( كدراسة )شبير، ََِٗالكاحد ، كحداد ،

(kwot retshad ،َُُِ .) 
( حيث طبقت عمى َُُِ( كدراسة ) العالكؿ ، َُُِكاختمفت مع دراسة ، ) أبك عيد ،

 الجامعات الفمسطينية . 
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 المستخدم  :  من حيث األداة  -3
 ......؟دراسة   جميع هذل  الدراسات استخدمت نفس أداة الباحث كهي ا ستبانة مثؿ

 مجال االستفادة من الدراسات السابق  : 
 .صياغة أسئمة كفرضيات الدراسة  -1
 .كتابة أهداؼ الدراسة  -2
  .عرض اإلطار النظرم -3
  .الدراسات السابقة عرض -4
  .التعقيب عمى الدراسات السابقة -5
 .تفسير نتائج الدراسة  -6

 ما تميزت به الدراس  : 

كما يميز هذل الدراسة ندرتها مف حيث تناكلها لممكضكع بقطاع غزة حسب عمـ الباحث  -ُ
كطرحها لمبحث كالتحميؿ كاهتممها بالموسسات غير الحككمية التي قمما كتب عنه في قطاع  –
 ة كالضفة الغربية ، غز 
 .قياس األداء كتطبيؽ المبادئ ا سالمية عمى السمكؾ األخالقي لمعامميف  -ِ
  غير الحككميةفي المنظمات كالمنسقيف  استهدفت الدراسة عينة المدراء  -ٖ
دارة المكارد البشرية -ٗ حيث انهـ لـ تكجد دراسة  ربطت الدراسة بيف المبادئ اإلسالمية كا 

 .لتناكؿ هذا المكضكع 
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  العربيت الدراسبث مه االستفبدة مجبل يىضح التبلي الجدول

 مجال االستفادة أهم النتائج عنوان الدراس  اسم الباحث
 

 األحمد

(َُِِ) 

 مف البشرية المكارد تنمية
 إسالمي منظكر

 تتجمػى البشػرية لمتنميػة اإلسػالمية النظػرة فإ -
 فػي كاألخالقيػة الدينيػة الضػكابط بالتزامهػا
 تتـ أ  كتكجب كمحيطه، اإلنساف ععالقتها م

 كالتقدـ. النجاح لتثمر عنهما بمعزؿ
 في مما لالستفادة اإلنساف بدعكة اإلسالـ جاء -

ضػكابط  كفػؽ كمقػدرات مػكارد مػف األرض
 .تفريط ك  إفراط غير مف خاصة

 المكارد التعرؼ عمى  تنمية
 إسالمي   منظكر مف البشرية

 

 لكيزة، كسعاد

(َُِِ) 

ات اإلدارة تػػػػػػػػػػػأثر أخالقيػػػػػػػػػػػ
عمػػػػػػػػػػى عمميػػػػػػػػػػة تكظيػػػػػػػػػػؼ 
المػػػػػػػػػػػػكارد البشػػػػػػػػػػػػرية فػػػػػػػػػػػػي 

 الجزائر.

 

ا نتقاؿ مف األساليب العالجية في فرض  -
النظاـ التأديبي بعد كقكع المخالفة األخالقية 
إلى األساليب الكقائية في اختيار المديريف 

 كالتدريب كالتكعية.
ا نتقاؿ مف ا عتقاد بأف أخالقيات اإلدارة  -

تية كشخصية   يمكف كاألعماؿ مسألة ذا
تعميمها أك التدريب عميها إلى ككنها مسألة 
إدارية تتعمؽ بثقافة كقيـ المنظمة ك  بد مف 

 إعداد األفراد فيها كتدريبهـ عميها.

التعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى أخالقيػػػػػػػػات 
اإلدارة عمػػى عمميػػة تكظيػػؼ 
 المكارد البشرية في الجزائر.

 

 بخارم

(َُُِ) 

التككيف األخالقي اإلدارم 
 لممسمـ

إف المنهج اإلسالمي منهج كامؿ كشامؿ لجميع -
 أمكر الحياة .

عمى اإلدارم المسمـ أف يستمد قيمة األخالقية -
 مف القيـ كالمبادئ اإلسالمية.

التعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى  التكػػػػػػػػػكيف 
 األخالقي اإلدارم لممسمـ

 

 عبد المطيؼ

(ََُِ) 

أثػػػر األخالقيػػػات الكظيفيػػػة 
اد فػػػػػي تقميػػػػػؿ فػػػػػرص الفسػػػػػ

 اإلدارم فػػػػػػػػػػػػي الكظػػػػػػػػػػػػائؼ

 اإلدارم الفساد ظاهرة أسباب أف ينضـ تقدـ مما
 الفرد كالمنظمة لطبيعة كفقان  كتتبايف تتعدد

 مف كيتبايف تأثيرها يختمؼ كبالتالي كالمجتمع،
 نتيجة أخرل كذلؾ إلى دكلة كمف  خر إلى مجتمع

التعػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػى  أثػػػػػػػػػػػػػػػػر 
ظيفيػػػػػػة فػػػػػػي األخالقيػػػػػػات الك 

تقميػػؿ فػػرص الفسػػاد اإلدارم 
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 في الكظائؼ الحككمية. . ذلؾ أك المجتمع هذا في البيئية لممتغيرات الحككمية.

 األصفر

(َُِِ) 

الضػػػػػػػػػػػػػػػػػكابط األخالقيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كالفسػػػػػػػػػػػػػػػػاد اإلدارم فػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 الموسسات العامة. 

تكصمت الدراسة إلى أف القيـ األخالقية غايتها 
المساكاة في القيمة المطمقة ألبناء البشر بينما 

شغمها تفاضؿ القيـ ا جتماعية بيف المكاقع التي ي
الناس كبيف األدكار التي يودكنها، كتبيف أف 
المجتمع العربي يستقر عمى منظكمة أخالقية 
تنظـ العالقات ا جتماعية بيف الناس طيمة قركف 

 .عديدة

التعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى الضػػػػػػػػػكابط 
األخالقيػػػػػػة كالفسػػػػػػاد اإلدارم 

 في الموسسات العامة. 

 

 ارشيد

(ََِٖ) 

ل أسػػػػػػػػػػػس اختيػػػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػػػك 
 البشػػػػػػػػػرية فػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػيرفه

 اإلسالمية.

كتكصمت الدراسة إلى كجكد سمبيات في الكاقع 
كانحراؼ طرائؽ اختيار العامميف في الصيرفة 
اإلسالمية عف المعايير الشرعية نتيجة عدـ الجمع 
بيف العمـ المصرفي كالشرعي كالتدريب المطمكب 

 .عمى الصيرفة اإلسالمية

التعػػرؼ عمػػى أسػػس اختيػػار 
القػػكل البشػػرية فػػي الصػػيرفه 

 سالمية.اإل
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محمي الجدول التالي يوض  مجال االستفادة من الدراسات ال  
 مجال االستفادة أهم النتائج عنوان الدراس  اسم الباحث

 

 

 ثابت

(َُِِ) 

دكر المكارد البشرية فػي نجػاح 
عمميػػػة التغيػػػر دارسػػػة تطبيقيػػػة 
عمػػػػػػػػػػػػػػػى المنظمػػػػػػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػػػػػػر 
الحككميػػػػة العاممػػػػة فػػػػي قطػػػػاع 

 فمسطيف. –غزة 

روية الموسسة فيما يتعمؽ ب
كدكرها في نجاح التغيير إلى إف 
أراء المبحكثيف كانت إيجابية 
كدلت عمى ضركرة كجكد روية 
كرسالة كاضحة لمموسسة ككذلؾ 
ضركرة تكضيح الهدؼ النهائي 
لمموسسة مما سيساعد في 

 إحداث التغيير .

التعرؼ عمى دكر المكارد 
البشرية في نجاح عممية 
التغير دارسة تطبيقية 

المنظمات غير  عمى
الحككمية العاممة في 

 فمسطيف. –قطاع غزة 

 

 أبك عيد

(َُُِ) 

 المػػكارد دكائػػر أتمتػػة أثػػر
الجامعػػػػات  فػػػي البشػػػرية

 العمػؿ جػكدة عمى الفمسطينية
 بهػا العػامميف نظػر كجهػة مػف

 تطكيرها ك ليات

 الدرجة أف إلى الدراسة تكصمت
 األتمتة عناصر  ستخداـ الكمية
كانػت  ثالمبحػك  عمػؿ مجػاؿ في

 ماليػة تحػديات كتكجػد كبيػرة،
 فػي األتمتػة تطبيػؽ فػي كفنيػة
 مػف ك البشػرية، المػكارد دكائػر
 تطبيؽ عممية  ليات تطكير أهـ

 المػػكارد دكائػػر فػػي األتمتػػة
 المشػاكؿ معالجػة هػي البشػرية
جميػػع  أتمتػػة ككػػذلؾ الفنيػػة

 .البشرية المكارد كمهاـ كظائؼ

 أتمتػة التعػرؼ عمػى أثػر
 فػي بشػريةال المكارد دكائر

 عمى الجامعات الفمسطينية
 كجهػة مػف العمػؿ جػكدة
 ك ليػات بهػا العامميف نظر

 .تطكيرها
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 العمكؿ

(َُُِ) 

 تنميػة فػي المعرفػة إدارة دكر
 األكاديمية في البشرية المكارد

 فػػي الفمسػػطينية الجامعػات
  غزة. قطاع

 بعض أف إلى الدراسة كتكصمت
 ان شديد ان حرص تحرص الجامعات

الكسػائؿ  أحػدث ـاسػتخدا عمػى
 لتحسػيف المتطػكرة التكنكلكجيػة

 في التميز إلى كالكصكؿ األداء
 الظػركؼ مػف بػالرغـ العمػؿ

 في شعبنا هاب يمر الصعبة التي
 الجامعػات كقيػاـ غػزة، قطػاع

 كبشػكؿ القطػاع فػي الفمسػطينية
 سػير بمراقبػة كمتابعػة مسػتمر
 أف إ  الكميػات، داخػؿ العمػؿ
 كالعػامميف الطمبػة عػدد زيػادة

بػيف  حػاؿ الفمسػطينية بالجامعات
 المتابعػػة عمميػػات اسػػتمرار
 .األحياف بعض في كالمراقبة

 إدارة التعػرؼ عمػى دكر
 المػكارد تنميػة فػي المعرفة
 األكاديميػػة فػػي البشػػرية

 فػي الفمسطينية الجامعات
 غزة. قطاع

 

 الطهراكم

(ََُِ) 

تنميػػػػػػػػػػػػػػػػة  إسػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجياتدكر 
المػػػػػكارد البشػػػػػرية فػػػػػي تطػػػػػكير 

سسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األداء المو 
المنظمػػات غيػػر الحككميػػة فػػي 

 غزة.

أظهرت النتائج التي كشفت 
عنها الدراسة أف المنظمات غير 

 إستراتيجياتالحككمية لديها 
لتنمية المكارد البشرية، كأف 

ساهمت في زيادة  ستراتيجياتاإل
ميزاتها التنافسية أيضان عمى 
مستكل تطكير استراتيجية 

 بشرية في تمؾكتنمية المكارد ال
 نسبيان.  الموسسات مستكل عاؿو 

التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى دكر 
تنميػة المػػكارد  إسػتراتيجيات

البشػػرية فػػي تطػػكير األداء 
الموسساتي فػي المنظمػات 

 غير الحككمية في غزة.
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 الفراف

(ََِٗ) 

التفكير ا ستراتيجي لدل 
المنظمات األهمية في قطاع 

 غزة.

 

أظهرت الدراسة أف لممنظمات -
تراضات غير الحككمية تطكر اف

كسيناريكهات مبنية عمى تحميؿ 
بيئة العمؿ كيتـ اختبار لهذل 

 ا فتراضات.

كتكصؿ الباحث لكجكد مستكل -
تركيز مناسب لممنظمات غير 
 الحككمية عمى تحقيؽ أهدافها.

التعرؼ عمى التفكير 
ا ستراتيجي لدل 

المنظمات األهمية في 
 قطاع غزة.

 

 

عبػػػػػػػد الكاحػػػػػػػد 
 كحداد

(ََِٗ) 

 

األداء فػػػػػػػػػػػػػػي  كاقػػػػػػػػػػػػػػع جػػػػػػػػػػػػػػكدة
فػػػي موسسػػػات العمػػػؿ األهمػػػي 

قطػػػػػػػػاع غزة)منظمػػػػػػػػات غيػػػػػػػػر 
 حككمية(.

  إف المنظمات األهمية في
محافظات غزة تعاني مف 

 عدـ استقرار كظيفي.
  ضعؼ التحفيز بأشكاله

 المادية كالمعنكية .
  عدـ اعتماد منهجية

التدريب في تأهيؿ الكادر 
غياب التقييـ ك الكظيفي 

 لحنشطة كالمهاـ. 

كاقػػػع جػػػكدة مػػػى التعػػػرؼ ع
األداء فػػػػػػػػػػػػػػػي موسسػػػػػػػػػػػػػػػات 
العمػػػؿ األهمػػػي فػػػي قطػػػاع 
غزة)منظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 حككمية(.

 

 صياـ

(ََِٕ) 

فعاليػػػػػػػػػػػة متطمبػػػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػػػؽ 
كظػػػائؼ إدارة المػػػكارد البشػػػرية 
فػػي جهػػاز الشػػرطة الفمسػػطينية 

 في قطاع غزة.

 ف كظػػػػػػػػػػػائؼ إدارة كتنميػػػػػػػػػػػة إ
المػػػكارد البشػػػرية تكػػػاد تكػػػكف 

 غير مكجكدة أك مغيبة.

  الرضػػػػػػػػا عػػػػػػػػف ف مسػػػػػػػػتكل ا  ك
أنظمػػة كظػػائؼ إدارة كتنميػػة 

 المكارد البشرية ضعيؼ.

فعاليػػػػػػػػػػػة التعػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػى 
متطمبػػػات تطبيػػػؽ كظػػػائؼ 
إدارة المػػػػكارد البشػػػػرية فػػػػي 
جهػػاز الشػػرطة الفمسػػطينية 

 في قطاع غزة.

كاقع إدارة التعرؼ عمى راسة إلى أف هناؾ تكصمت الدكاقع إدارة المكارد البشرية في  



 


 

83 

 شبير

(ََِْ) 

المنظمات غير الحككمية في 
 قطاع غزة كسبؿ تطكيرل.

 

عدـ كجكد عناية كافية بتخطيط 
كتطكير عممية تنمية المكارد 
البشرية مف خالؿ العديد مف 

اإليجابية كعدـ  غير الممارسات
كجكد خطط معتمدة كمكتكبة 

 لتطكير إدارة المكارد البشرية.

المكارد البشرية في 
المنظمات غير الحككمية 

كسبؿ في قطاع غزة 
 تطكيرل.
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 جنبي الجدول التالي يوض  مجال االستفادة من الدراسات األ

 مجال االستفادة أهم النتائج عنوان الدراس  اسم الباحث

 

 جكرج سكف

(َُِِ) 

المنظمات غير الحككمية 
المعكقػػػػػػػػػػػػػػػػات كضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ 
كنقػػػػػػػػػػػػػػػػص اإلمكانيػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 المتاحة.

ف المنظمػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػر الحككميػػػػػػػػػة إ-
تعػػػػػػػاني مػػػػػػػف ضػػػػػػػعؼ كاضػػػػػػػح فػػػػػػػي 

 المالية كالفنية كالتنظيمية. الجكانب

أكػػػػػػػػػػدت الدراسػػػػػػػػػػػة أف المنظمػػػػػػػػػػػات -
المطبقػػة لنظػػاـ الحككمػػة كانػػت أكثػػر 
فاعميػػػػػػػػة مػػػػػػػػف غيرهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػؽ 

 أهدافها.

التعػػػػرؼ عمػػػػى المنظمػػػػات 
كميػػػة المعكقػػػات غيػػػر الحك

كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ كنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 ات المتاحة.اإلمكان

 

 ستيفف جاكسكف

(َُُِ) 

المنظمات ا همية 
 كمعكقاتها.

 

األهمية تعاني مف ف المنظمات إ-
نقص الخبرة الكافية لدل القائميف 

 عميها كضعؼ البناء التنظيمي.

كما أنها في أمس الحاجة إلى بناء -
قدراتها الموسسية كالسعي إلى 
النهكض بها مف  خالؿ التدريب 

 الفني.

التعرؼ عمى المنظمات 
 همية كمعكقاتها.األ

 

 ككتك ريتشارد

(َُُِ) 

الموسسػػػػػػػػػػػػػػػات ا هميػػػػػػػػػػػػػػػة 
ظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالمن

الحككميػػػػػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ 
 الحككمة الرشيدة فيها.

أف يمكػػػػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػػػػادة فاعميػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػذل 
المنظمػػػػات حيػػػػث يمكػػػػف مػػػػف خػػػػالؿ 
تطبيؽ  ليات كموشرات الحككمة في 

 .المنظمات غير الحككمية

العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تحقيػػػػػػػؽ إدارة أكثػػػػػػػر  
رشػػػػػادة لمحكػػػػػـ فػػػػػي هػػػػػذل المنظمػػػػػات 
كالتػػػػػػػػػأثير فػػػػػػػػػي السياسػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػة 

التعػػػرؼ عمػػػى الموسسػػػات 
ا هميػػػػة كالمنظمػػػػات غيػػػػر 
الحككميػػػػػػػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ 

 الحككمة الرشيدة فيها.
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لشػػػػفافية كنشػػػػر كتعميػػػػؽ المسػػػػاءلة كا
ثقافػة السػالـ كالديمقراطيػة القكيػة مػػع 
ا سػػػػػتجابة  حتياجػػػػػات المسػػػػػتفيديف 

 مف خدمات هذل المنظمات.

 

 ركس هكيكاف

(ََُِ) 

الحككمػػػة فػػػي الموسسػػػات 
 همية.األ

كمة فػي إدارة أف ا لتزاـ بنهج الحك -
المنظمػػػػػػات غيػػػػػػر الحككميػػػػػػة كذلػػػػػػؾ 
بهػػدؼ مكاجهػػة التحػػديات كالمعكقػػات 
التػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػكؿ دكف تحقيػػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػذل 

 المنظمات ألهدافها المنشكدة.

كأكػػػدت الدراسػػػة عمػػػى أف الحككمػػػة -
أصػػػػػبحت تعمػػػػػؿ عمػػػػػى نشػػػػػر ثقافػػػػػة 
الديمقراطيػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػفافية كالمشػػػػػػػػاركة 

 دكار  القائمػػػػة عمػػػػى الفهػػػػـ الحقيقػػػػي
 الحككمية .المنظمات غير 

التعرؼ عمى الحككمة فػي 
 الموسسات ا همية.

  Garg, 
Sharma & 

Pandey 

(ََُِ) 

 الضكء إلقاء النكعية
 الحديثة ا تجاهات عمى
 إدارة في ظهرت التي

 مع المكارد البشرية
 صناعة عمى التركيز

 .المعمكمات تكنكلكجيا

 إدارة فػي الناشػئة ا تجاهػات إف
 صػناعةمجػاؿ  فػي البشػرية المػكارد

 عػف مختمفػة المعمكمػات تكنكلكجيػا
 ا قتصػاد فػي الصػناعة اتجاهػات
 كاحػدة مػف الهنػد أصػبحت .القػديـ
 مجػاؿ فػي العالـ في العظمى القكل

 .المعمكمات تكنكلكجيا صناعة

 التعػػرؼ عمػػى  النكعيػػة
 عمػػى الضػػكء إلقػػاء

 التػي الحديثػة ا تجاهػات
المػكارد  إدارة فػي ظهػرت
 عمػى التركيػز مع البشرية

 تكنكلكجيػػػا ناعةصػػػ
 المعمكمات

tony court 
2010)) 

 كظيفػة تسػتطيع كيػؼ
بنػػػاء  البشػػرية المػػكارد
 التغيير.

 قادة أف إلى هذل الدراسة أشارت
 تغيير عمميات يكاجهكف المنظمات
 بيئة األعماؿ في كسريعة مستمرة

 التعػػػػرؼ عمػػػػى كيػػػػؼ
 المػكارد كظيفػة تسػتطيع
 بناء التغيير. البشرية



 


 

86 

 سريعة استجابة يتطمب كهذا
 .المتاحة الفرص مف لالستفادة

Abdullah & 
Hiok, 

2009)) 

 تنميػػة كطبيعػػة حجػػـ
 كبنػاء البشػرية، المػكارد
المػػكارد  لتنميػػة نمػػكذج
 شػػركات فػػي البشػػرية
 ماليزيا. في التصنيع

 فػي البيانػات جمػع أسػاليب تنكعػت
 بػيف ا سػتبانات مػا الدراسػة هػذل

 مػدراء مػع عقػدت التػي كالمقػابالت
 البشرية المكارد تنمية دكائر كمكظفي

 الماليزية. شركات التصنيع في

 حجػػػػـالتعػػػػرؼ عمػػػػى 
 المػػكارد تنميػة كطبيعػة
 نمػكذج كبنػاء البشػرية،
 في المكارد البشرية لتنمية

 فػػي التصػػنيع شػػركات
 .ماليزيا

Baloh & 
Trukman, 

2003)) 

 تكنكلكجيػػػػا تػػػػأثير
 كاإلنترنػػت المعمكمػػات

 كعمػى إدارة العمػؿ عمػى
 لبشريةا المكارد

 نشػأت لمعمػؿ جديػدة أنمػاط ظهػكر
 المعمكمػػػات تكنكلكجيػػػا بفعػػػؿ

 مػف المنػزؿ العمػؿ :مثػؿ كا نترنت،
 المكجهة كالمشاريع بعد، عف العمؿ

 تػػػػأثيرالتعػػػػرؼ عمػػػػى 
 المعمكمػػات تكنكلكجيػػا
 العمػؿ عمػى كاإلنترنػت
 المػػػكارد كعمػػػى إدارة

 البشرية
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 الرابع الفصل

 البحث منهجي 
  مقدم 
  : الدراس  سموبأأواًل 
  : الدراس  أداةثانيًا 
  : االستبان  قياس معاييرثالثًا 
  : االستبان  صدقرابعًا 
  : االستبان  ثباتخامسًا 
  : البحث في المستخدم  اإلحصائي  األساليبسادسًا 
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   مقدم 

 الدراسػة عينػة كتحديػد الدراسة مجتمع ككصؼ ، البحث منهجية تعريؼ الفصؿ هذا تناكؿ
 التػػػػي اإلحصػػػػائية كاألسػػػػاليب الدراسػػػػة إجػػػػراءات كبيػػػػاف ، كثباتهػػػػا صػػػػدقها مػػػػف كالتأكػػػػد ا سػػػػتبانة
 .ا ستبانة تحميؿ في استخدمت

 : الدراس  أسموبأواًل: 

  سػػػتراتيجية تبعػػػاي  تصػػػنؼ أف يكػػػف كمػػػا ، هػػػامن لمهػػػدؼ كفقػػػان  الدراسػػػات نصػػػنؼ أف يمكػػػف
 المبػػػػادئ تطبيػػػؽ ظػػػاهرة فهػػػـ الحاليػػػة الدراسػػػة فػػػػي الكصػػػفي الجػػػزء كيحػػػاكؿ المسػػػتخدمة، البحػػػث

 الكاقػع فػي مكجكدتاف هما كما حككمية،ال غير المنظمات كأداء البشرية المكارد إدارة في اإلسالمية
 شػػرح التحميمػػي الجػػزء يحػػاكؿ بينمػػا ككصػػفيان، كميػػان  تعبيػػران  عنهمػػا كالتعبيػػر دقيقػػان  كصػػفان  ككصػػفهما
 غيػػر الحككميػػة المنظمػػات كأداء البشػػرية دالمػػكار  إدارة فػػي اإلسػػالمية المبػػادئ تطبيػػؽ بػػيف العالقػػة
 .المكضكع عف في المعرفة رصيد يزيد بما تعميمها يمكف معنى ذات استنتاجات إلى لمكصكؿ

 : المعمومات مصادرثانيًا: 

 استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لجمع البيانات   

ى مصػادر المصادر الثانكية   حيػث اتجػه الباحػث فػي معالجػة اإلطػار النظػرم لمبحػث إلػ .1
البيانات الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة كالدكريات 
كالمقػػا ت كالتقػػارير كاألبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع الدراسػػة كالبحػػث 

 كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
ة لمكضػػكع البحػػث لجػػأ الباحػػث إلػػى جمػػع المصػػادر األكليػػة   لمعالجػػة الجكانػػب التحميميػػ .2

 ة لمبحث صممت خصيصا لهذا الغرض.ية مف خالؿ ا ستبانة كأداة رئيسالبيانات األكل
 البيانػػات بجمػػع الباحػػث قػػاـ ذلػػؾ أجػػؿ كمػػف الدراسػػة، أهػػداؼ تحقيػػؽ إلػػى الفصػػؿ هػػذا يهػػدؼ
جػػراء إحصػػائيا كتحميمهػػا تفريغهػػا كتػػـ الدراسػػة، أداة خػػالؿ مػػف الالزمػػة  كذلػػؾ الالزمػػة ختبػػاراتا  كا 
 كـمػػػػلمع اإلحصػػػػائية الػػػػرـز برنػػػػامج الباحػػػػث اسػػػػتخدـ كقػػػػد الدراسػػػػة، فػػػػركض صػػػػحة مػػػػف لمتحقػػػػؽ

 .الفركض حسب لمنتائج كالتكصؿ البيانات، تحميؿ في( SPSS) ا جتماعية
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 مجتمع وعين  الدراس : 

شػػكمة يعػػرؼ مجتمػػع الدراسػػة بأنػػه جميػػع مفػػردات الظػػاهرة التػػي يػػتـ دراسػػتها كبنػػاء عمػػى م
المنظمػػات المػػدراء كالمنسػػقيف المشػػاريع فػػي الدراسػػات كأهػػدافها، فػػإف مجتمػػع الدراسػػة يتكػػكف مػػف 

 ( منظمة. ِِٖحككمية  في قطاع غزة، كالمقدر عددهـ ) الغير 

 عين  الدراس  :

 ( باستخداـ معادلة العينة العشكائيةِِٔسيتـ اختيار عينة قكامها )

 .َٓ.َعند مستكل د لة  ٔٗ.ُالتكزيع الطبيعي المعيارم كتساكم قيمة  zحيث 

p .هي نسبة النجاح في التجربة العشكائية 

q  هي نسبة الفشؿ في التجربة العشكائية، حيثpq 1. 

e .هي مقدار الخطأ في التقدير 

غير معركؼ في أم مف  اإلستبانةعمى فقرات المدراء كالمنسقيف حيث أف احتماؿ مكافقة 
. ٓ.َتساكم  qكبالتالي تككف قيمة  ٓ.َتساكم  pالدراسات السابقة، فإننا نفترض أف قيمة 

دير المبدئي لحجـ العينة يحسب فإف التق َٓ.َكباعتبار أف مقدار الخطأ في التقدير يساكم 
 كالتالي 

385
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، فباإلمكاف تخفيض حجـ العينة قميالن  822كحيث أف حجـ مجتمع الدراسة الكمي يساكم
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 حجـ المجتمع. Nالحجـ المبدئي لمعينة،  0nحيث  

 كبالتالي فإف حجـ العينة المخفض يحسب كالتالي 

262

822

)1385(
1

385





n 

 

 غيػر الحككميػة( ما بيف مدراء كمنسقيف مػف المنظمػات ِِٔتككنت  عينة الدراسة مف  )
ث (  سػتخراج نتػائج الدراسػة كيعػزم الباحػُِٓ( استبانة كباسترداد )ِِٔ، كقاـ الباحث بتكزيع )

 نسبة ا سترداد إلى األسباب التالية تدني 

 .انتهاء عمؿ بعض المنسقيف كالمدراء مف الموسسة  -ُ
 .صعكبة الكصكؿ كالتكاصؿ لبعضهـ  نتقالهـ لمعمؿ مف منطقة ألخرل  -ِ

  .ا ستبانةاتالؼ بعض ا ستبانات نتيجة عدـ استكماؿ  -ّ

 .عدـ التجاكب مف بعضهـ كذلؾ بعد استالمهـ ا ستبانة  -ْ

 :  الدراس  ةأدا

 الدراسػة مجتمػع مػف يتطمب التي المغمقة األسئمة نمكذج كفؽ ا ستبانة بإعداد الباحث قاـ
( ليكػػػرت) تػػػدرج كفػػػؽ الدراسػػػة أداة بمحػػػاكر المتضػػػمنة المختمفػػػة العبػػػارات إزاء اسػػػتجاباتهـ تحديػػػد

   هما يفرئيس قسميف مف ا ستبانة كتككنت الخماسي

 األولي   الشخصي البيانات: األول القسم

  التي تصف عين  الدراس  : البيانات عن عبارة

    مقياسيف إلى كينقسـ:  الثاني القسم

   البشري  الموارد إدارة في اإلسالمي  المبادئ تطبيقأواًل: 

( ٔٔ) مػف كيتكػكف البشػرية المكارد إدارة في اإلسالمية المبادئ تطبيؽ مجا ت عف عبارة
    التالي النحك عمى ةسرئي مجا ت( ٔ) عمى مكزعة فقرة
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 (ُِ) كا ختيار ا ستقطاب تطبيقات :األول المجال

 (ُِ) البشرية لممكارد التدريب تطبيقات :الثاني المجال

 (ٗ) البشرية لممكارد التخطيط تطبيقات  الثالث المجال

 (ٖ) البشرية المكارد أداء كتقييـ تطكير تطبيقات  الرابع المجال

 (ٗ) البشرية لممكارد كالتعكيض كالمكضفات الحكافز تطبيقات :الخامس المجال

 ( ُٔ) ا جتماعية المسوكلية تطبيقات :السادس المجال

 غير الحكومي  المنظمات أداءثانيًا: 

 .فقرات( َُ) مف كيتككف غير الحككمية المنظمات أداء استبانة فقرات عف عبارة

 :   االستبان  بناء كيفي 

 البشػرية المػكارد إدارة فػي اإلسػالمية المبػادئ تطبيػؽ لمعرفة(  تبانةا س) الدراسة أداة إعداد تـ
    ا ستبانة لبناء التالية الخطكات اتباعب تتـ ،غير الحككمية المنظمات بأداء كعالقته

 في اإلسالمية المبادئ تطبيؽ  حكؿ النظرية كاألطر السابقة الدراسات باستعراض الباحث قاـ -
 . غير الحككمية المنظمات بأداء قتهاكعال البشرية المكارد إدارة

 .  كالخبراء المختصيف قبؿ مف المقاييس هذل تحكيـ -

 .  األفراد عمى استبيانات تكزيع أجؿ مف المراسالت استصدار -

 (. َّ) مف المككنة ا ستطالعية العينة عمى المقاييس هذل تكزيع -

 .  األدكات كثبات صدؽ مف التحقؽ -

 .  البحث في الفعمية العينة عمى المقاييس تكزيع -

 .  كثبات صدؽ عمؿ -

 .  كتفسيرها البيانات تحميؿ -
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 :   االستطالعي  العين 

كمنسقي  المدراء مف( َّ) قكامها استطالعية عينة عمى الدراسة أداة بتطبيؽ الباحث قاـ
 كبعد ا ستبانة، كثبات البنائي كالصدؽ الداخمي ا تساؽ مدل عمى لمتعرؼ كذلؾ ،المشاريع
 تـ ما مجمكع ليصبح استبانة( ِّٓ) تكزيع تـ لالختبار ا ستبانة كسالمة صدؽ مف التأكد
 لمتحميؿ صالحة استبانة( ُِٓ) عدد استرداد تـ كقد استبانة،( ِِٔ) استبانات مف تكزيعه

 %(ِٖ) بنسبة اإلحصائي

 معايير قياس االستبان  : ثالثًا: 

 (   ُحسب جدكؿ ) ا ستبانةف لفقرات تـ استخداـ مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحكثي

 ( : درجات مقياس ليكرتٔجدول )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجاب 

 ٓ ْ ّ ِ ُ الدرج 

( لالسػػتجابة " غيػػر مكافػػؽ بشػػدة" كبػػذلؾ يكػػكف الػػكزف النسػػبي فػػي هػػذل ُاختبػػار الباحػػث الدرجػػة )
 ا ستجابة.%( كهك يتناسب مع هذل َِالحالة )

 :  االستبان  صدقرابعًا: 

 مػف بالتأكػد الباحػث كقػاـ لقيػاس، كضػعت ما ا ستبانة أسئمة تقيس أف ا ستبانة بصدؽ يقصد
   بطريقتيف ا ستبانة صدؽ

 : المحكمين صدق -ٔ

 مف تألفت(  ّ)  ممحؽ فك المحكم مف مجمكعة عمى الدراسة مقاييس بعرض الباحث قاـ
 العممػي، البحػث كمنػاهج المختمفػة، الفمسطينية الجامعات في لتدريسيةا الهيئات أعضاء مف( ُِ)

 مػػف الدراسػػة مقيػػاس عمػػى بالتعػديؿ المحكمػػيف قػػاـ ذلػػؾ عمػػى كبنػاء الظػػاهرم، الصػػدؽ مػػف لمتحقػؽ
ضافة الفقرات بعض كتعديؿ فقرات حذؼ خالؿ  .الفقرات بعض كا 
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  المقياس صدق. ٕ

  الداخمي االتساق:  أوالً 

 الذم المجاؿ مع ا ستبانة فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدل الداخمي اؽا تس بصدؽ يقصد
 حساب خالؿ مف كذلؾ لالستبانة الداخمي ا تساؽ بحساب الباحث قاـ كقد الفقرة، هذل إليه ميتتن

 .نفسه لممجاؿ الكمية كالدرجة ا ستبانة مجا ت فقرات مف فقرة كؿ بيف ا رتباط معامالت

  البنائي الصدق:  ثانياً 

 التػي األهػداؼ تحقػؽ مػدل يقػيس الػذم األداة صػدؽ مقػاييس أحػد البنػائي الصػدؽ كيعتبر
 الكميػػػة بالدرجػػػة الدراسػػػة مجػػػا ت مػػػف مجػػػاؿ كػػػؿ ارتبػػػاط مػػػدل كيبػػػيف إليهػػػا، الكصػػػكؿ األداة تريػػػد

 .ا ستبانة لفقرات

 : االستبان  ثباتخامسًا:  

 ا سػتبانة تكزيػع إعػادة تـ لك يجةالنت نفس ا ستبانة هذل تعطي أف ا ستبانة بثبات يقصد
 ا سػتقرار يعنػي ا سػتبانة ثبػات إف أخػرل بعبػارة أك كالشػركط، الظػركؼ نفػس تحػت مػرة مف أكثر
 عػػدة العينػػة أفػػراد عمػػى تكزيعهػػا إعػػادة تػػـ لػػك فيمػػا كبيػػر بشػػكؿ تغييرهػػا كعػػدـ ا سػػتبانة نتػػائج فػػي

 . معينة زمنية فترات خالؿ مرات

 : الداخمي االتساق نتائج:  أوالً 

  لممقياس الكمي  والدرج  مجال كل درج  بين االرتباط معامالت حساب

 مف فقرة كؿ بيف ا رتباط معامالت بحساب الباحث قاـ الداخمي ا تساؽ صدؽ  ختبار 
   التالية ا رتباط مصفكفة عمى الباحث كحصؿ نفسه كالمجاؿ ا ستبانة فقرات

 (ٕ) رقم جدول
  لممجال الكمي  والدرج ( واالختيار االستقطاب تطبيقات) األول  المجال فقرات بين االرتباط معامالت

 معامل الفقرات م
 الدالل  مستوى االرتباط

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٖٕ.َ  تستقطب المنظمة المكارد البشرية المتميزة بالكفاءة . ُ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ُٕ.َ .يكجد لدل الموسسة إدارة متخصصة لممكارد البشرية تعمؿ بالتزاـ ِ
 َُ.َ مستكل عند دالة * َٖ.َلممكارد البشرية موهالت عممية كمهنية متخصصة  اإلستراتيجيةيتكافر لدم معدم الخطة  ّ
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 كفؽ المبادئ اإلسالمية.
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٗٔ.َ يتـ اإلعالف عف الكظائؼ الشاغرة بشكؿ كاضح كمحدد عبر عدة كسائؿ بنزاهة. ْ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ُٕ.َ يتـ تحميؿ مكاصفات الشخص الذم سيشغؿ الكظيفة بدقة كمسوكلية. ٓ
يكجد تحميؿ ككصؼ كظيفي خاص بالكظائؼ الخاصة بإدارة المكارد البشرية كفؽ المبادئ  ٔ

 اإلسالمية.
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٗ.َ

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ُٖ.َ ة.تتـ عممية اختيار األفراد الموهميف بشفافي ٕ
تستخدـ المنظمة المقابالت كا ختبارات غير المتحيزة عند التعييف كفؽ المبادئ  ٖ

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٗٔ.َ اإلسالمية.

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٖٕ.َ تعتمد المنظمة عمى معيار الجدارة في اختيار العامميف كفؽ الكفاءة كاألمانة. ٗ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ِٖ.َ حرص المنظمة عمى اختيار العامميف ذكم الخبرات المتنكعة كفؽ المبادئ اإلسالمية.ت َُ
تراعي المنظمة اختيار العامميف مف فئات عمرية مختمفة مف الشباب كالكبار كفؽ ا لتزاـ  ُُ

 األخالقي.
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ْٖ.َ

لديها القدرة عمى اإلبداع كاكتساب المعرفة كفؽ ركح الثقة العناصر البشرية العاممة  ُِ
 كا لتزاـ.

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ّٕ.َ

 ْٔٗ.َ  تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َُ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)**( 
 ّٖٖ.َ   تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َٓ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)*( 

 بػػػيف َٓ.َ د لػػػة مسػػػتكل عنػػػد قكيػػػة طرديػػػة عالقػػػة كجػػػكد( ّ) رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح
 α=  َٓ.َ  مف أقؿ(  الد لة مستكل) sig منها كؿ فإ حيث لممجاؿ، الكمية كالدرجة المجا ت

 (ٖ) رقم جدول
  لممجال الكمي  والدرج ( البشري  لمموارد التدريب تطبيقات) الثاني  المجال فقرات بين االرتباط معامالت

 معامل تالفقرا م
 الدالل  مستوى االرتباط

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٕ.َ  تهتـ المنظمة بتحديد ا حتياجات التدريبية لمعامميف فيها بشكؿ دقيؽ كفؽ المبادئ اإلسالمية. ُ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٗ.َ تهتـ المنظمة بعقد جمسات لمعصؼ الذهني لمعامميف فيها الخمؽ القكيـ. ِ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ْٖ.َ لمنظمة العامميف فيها عمى المشاركة في الموتمرات كالندكات كفؽ العزيمة كالكفاءة.تشجع ا ّ
تشجع المنظمة العامميف فيها عمى التباحث في الحا ت العممية المستمدة مف كاقع عممها  ْ

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ْٔ.َ كلية األدبية.و كممارساتها كفؽ المس

شجع المنظمة العامميف الجدد عمى اإلفادة مف خبرة زمالئهـ القدامى كالتعمـ منهـ كفؽ المبادئ ت ٓ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٖٕ.َ اإلسالمية.

تفسح المنظمة المجاؿ لمعامميف ذكم الخبرة فيها لنقؿ خبرتهـ إلى زمالئهـ كاإلفادة منها كفؽ  ٔ
 َُ.َ لمستك  عند دالة ** ٕٕ.َ األمانة كالنزاهة.

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ّٖ.َ تعزز برامج التدريب الرقابة الذاتية لدل العامميف كفؽ السمكؾ األخالقي. ٕ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٗ.َتكفد المنظمة العامميف في بعثات خارجية لالطالع عمى تجارب ناجحة لإلفادة منها في العمؿ  ٖ
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 كفؽ المبادئ اإلسالمية.
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ْٕ.َ ب المكظؼ عمى أساس السمكؾ ا جتماعي األخكم المتعاكف.يتـ تدري ٗ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٖٔ.َ يتـ تدريب المكظفيف عمى المبادئ كاألخالؽ العامة لمعمؿ. َُ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** َٕ.َ سالمية. يتـ ا ستعانة بالخبرات الخارجية في تدريب العامميف تدريبان نافعان مجديان كفؽ المبادئ اإل ُُ
تركز برامج التدريب عمى تكعية المكظؼ بمحاربة الفساد بكؿ أشكاله كفؽ حسف األخالؽ  ُِ

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٕ.َ كاألمانة.
 ْٔٗ.َ  تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َُ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)**( 
 ّٖٖ.َ   تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َٓ.َ د لة تكلمس عند الجدكلية r قيمة)*( 

 بػػػيف َٓ.َ د لػػػة مسػػػتكل عنػػػد قكيػػػة طرديػػػة عالقػػػة كجػػػكد( ّ) رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح
 α=  َٓ.َ  مف أقؿ(  الد لة مستكل) sig منها كالن  فإ حيث لممجاؿ، الكمية كالدرجة المجا ت

 (ٗ) رقم جدول
 الكمي  والدرج ( البشري  لمموارد التخطيط تطبيقات) الثالث  المجال فقرات بين االرتباط معامالت

  لممجال
 الدالل  مستوى االرتباط معامل الفقرات م
يتـ كضع خطط المكارد البشرية مف قبؿ اإلدارة كفؽ المبادئ  ُ

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ِٖ.َ اإلسالمية 

يتـ اطالع شاغمي الكظائؼ اإلشرافية عمى خطة المكارد  ِ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٔ.َ بمكضكعية كأمانة. إلستراتيجيةاالبشرية 

تكمؼ لجنة لكضع خطة تنمية كتطكير المكارد البشرية كفؽ  ّ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٕ.َ المبادئ اإلسالمية. 

يقتصر كضع خطة المكارد البشرية عمى المدراء كفؽ المبادئ  ْ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٕ.َ اإلسالمية 

تتضمف معمكمات إعداد خطة المكارد البشرية الظركؼ الخاصة  ٓ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٗ.َ المتكقعة كفؽ المبادئ اإلسالمية. 

يكجد نظاـ رسمي لمرقابة عمى األداء كفؽ المبادئ اإلسالمية  ٔ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ُٖ.َ يستخدـ عند تنفيذ الخطط 

البشرية عند حدكث تغيرات في  بيئة تراجع خطط تنمية المكارد  ٕ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ْٔ.َ العمؿ في الموسسة كفؽ المبادئ اإلسالمية. 

يشارؾ جميع روساء الكحدات اإلدارية كالعامميف في اإلدارات  ٖ
الخاصة بالمكارد البشرية في إعداد خططها كتنميتها كتطكيرها 

 كفؽ المبادئ اإلسالمية.
 َُ.َ مستكل دعن دالة ** ٖٕ.َ

يوخذ بعيف ا عتبار النظاـ التعميمي كالظركؼ التنقية كنكع  ٗ
عند  الخدمة المقدمة مف قبؿ الجهاز كفؽ المبادئ اإلسالمية

 إعداد خطط المكارد البشرية 
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ُٖ.َ

 ْٔٗ.َ  تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َُ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)**( 
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 ّٖٖ.َ   تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َٓ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة( )*
 بػػػيف َٓ.َ د لػػػة مسػػػتكل عنػػػد قكيػػػة طرديػػػة عالقػػػة كجػػػكد( ْ) رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح

 α=  َٓ.َ  مف أقؿ(  الد لة مستكل) sig منها كالن  فإ حيث لممجاؿ، الكمية كالدرجة المجا ت
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 (٘) رقم جدول
  لممجال الكمي  والدرج ( اإلسالمي  الموارد أداء ميوتقي تطوير تطبيقات) الرابع  المجال فقرات بين االرتباط معامالت

 الدالل  مستوى االرتباط معامل  م

يتكافر لدل الموسسة خطط إستراتيجية  ستثمار مكاردها  ُ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٖٕ.َ لتزاـ.البشرية كفؽ العدالة كا 

ميزانية خاصة  ستقطاب المكارد البشرية تخصص الموسسة  ِ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٔ.َ الموهمة الصالحة مستقبالن كفؽ المبادئ اإلسالمية.

تساعد الموسسة مكظفيها في تطكير مستكاهـ التعميمي  ّ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٓ.َ كاألكاديمي كفؽ المبادئ اإلسالمية.

جيا المفيدة لتطكير العامميف تستثمر الموسسة في التكنكلك  ْ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ِٔ.َ لديها كفؽ المبادئ اإلسالمية.

ترسـ المنظمة مسارات مهنية لمعامميف فيها مما يسهـ في  ٓ
تطكير قدرات العامميف كمشاريع المنظمة كفؽ حسف 

 المعاممة.
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ّٔ.َ

ر قدرات مكظفيها تخصص الموسسة مكارد مالية لتطكي ٔ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ْٕ.َ داخميان كخارجيان كفؽ المبادئ اإلسالمية.

تخصص الموسسة مكارد مالية لتطكير أنظمة تقييـ أداء  ٕ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٔ.َ كاضحة كمحددة كفؽ األمانة.

يتـ كضع برامج متكازنة لتنمية كتطكير المسار الكظيفي  ٖ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٖٕ.َ المبادئ اإلسالمية. لمعامميف كفؽ

 ْٔٗ.َ  تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َُ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)**( 

 ّٖٖ.َ   تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َٓ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)*( 

 بػػػيف َٓ.َ د لػػػة مسػػػتكل عنػػػد قكيػػػة طرديػػػة عالقػػػة كجػػػكد( ٓ) رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح
 α=  َٓ.َ  مف أقؿ(  الد لة مستكل) sig منها كالن  فإ حيث لممجاؿ، الكمية كالدرجة المجا ت
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 (ٙ) رقم جدول

 المبادئ وفق االجتماعي  المسؤولي  تطبيقات) الخامس  المجال فقرات بين االرتباط معامالت
  لممجال الكمي  والدرج ( اإلسالمي 

 الدالل  مستوى االرتباط معامل  م

تتكافؽ رسالة المنظمة كأهدافها مع المبادئ اإلسالمية  ُ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ْٕ.َ لممجتمع األصمي.

تومف المنظمة بأهمية خدمة المجتمع باإلضافة لحماية  ِ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ُٔ.َ مصالحها كفؽ المبادئ اإلسالمية.

نفع عميها تعمؿ المنظمة العمؿ في نشاطاتها بما يعكد بال ّ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٗٓ.َ كفؽ المبادئ اإلسالمية.

تعترؼ المنظمة كتمتـز بالقكاعد كاألعراؼ في النظاـ  ْ
ا جتماعي ككؿ كدليؿ لصحة عممها كفؽ المبادئ 

 اإلسالمية.
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ّٕ.َ

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٔ.َ تعمؿ المنظمة عمى ا لتزاـ بالقكانيف كاألنظمة اإلسالمية. ٓ

تكفر المنظمة المناخ البيئي المناسب أثناء العمؿ كفؽ  ٔ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ُٖ.َ المبادئ اإلسالمية.

يخضع كافة العامميف بالمنظمة لبرنامج التأميف الصحي  ٕ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٗٔ.َ كفؽ المبادئ اإلسالمية.

ت تثقيفية لمعامميف كالمجتمع المحمي تقـك المنظمة بعقد ندكا ٖ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٖٕ.َ كفؽ المبادئ اإلسالمية.

تستمع المنظمة آلراء كمقترحات المجتمع المحمي كتستفيد  ٗ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ْٕ.َ منها كفؽ المبادئ اإلسالمية.

 ْٔٗ.َ  تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َُ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)**( 

 ّٖٖ.َ   تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َٓ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)*( 

 بػػػيف َٓ.َ د لػػػة مسػػػتكل عنػػػد قكيػػػة طرديػػػة عالقػػػة كجػػػكد( ٔ) رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح
 α=  َٓ.َ  مف أقؿ(  الد لة مستكل) sig منها كالن  فإ حيث لممجاؿ، الكمية كالدرجة المجا ت
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 (ٚ) رقم جدول

 البشري  واردملم والتعويض والمكافآت الحوافز)  السادس  المجال فقرات بين االرتباط عامالتم
  لممجال الكمي  والدرج ( اإلسالمي  المبادئ وفق

 معامل  م
 الدالل  مستوى االرتباط

تقدـ الدائرة مكافضت مختمفة مما يدفع إلى تحسيف مستكل أداء العامميف  ُ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٓ.َ كفؽ المبادئ اإلسالمية.

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٔ.َ يتناسب األجر مع الجهد المبذكؿ. ِ

يكجد رضا عف مستكل الحكافز كاألجكر الممنكحة لمعامميف كفؽ العدؿ  ّ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٓٓ.َ كالمساكاة.

ي تساهـ المكافضت المالية الممنكحة لممتميزيف بإحداث تطكر هاـ ف ْ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٗٔ.َ مجاؿ المنافسة الشريفة بيف العامميف.

يتالءـ نظاـ التعكيضات المالية المعمكؿ به مع المستكل المعيشي  ٓ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٗ.َ العاـ كمستكل األسعار السائدة في السكؽ كفؽ المبادئ اإلسالمية.

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٔٓ.َ الكادر كفؽ المبادئ اإلسالمية.يتـ ترقية الكادر كفقان ألنظمة تحفز  ٔ

يتـ مكافأة كتحفيز الكادر ماديان كمعنكيان مف خالؿ المنظكر اإلسالمي  ٕ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ْٔ.َ كفؽ المبادئ اإلسالمية.

تدفعني مكافأة نهاية الخدمة لمتقدـ كالترقي كالعمؿ لفترة أطكؿ كفؽ  ٖ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٖٕ.َ سالمية.المبادئ اإل

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ْٕ.َ ـ قانكف مكافأة نهاية الخدمة النظاـ اإلسالمي كاألنظمة التعاقدية.ئيال ٗ

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ُٔ.َ تهدؼ التعكيضات التي يحصؿ عميها إلى تحقيؽ العدالة كالمساكاة. َُ

ر مدفكعة الراتب مف أجؿ التعميـ يحصؿ بسهكلة عمى إجازات غي ُُ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٗٓ.َ كالمرض بالمساكاة مع اآلخريف.

يحصؿ عمى برامج مخفضة التكاليؼ ألداء فريضة الحج كمناسؾ  ُِ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ّٕ.َ العمرة بالعدؿ كالمساكاة.

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٔ.َت يمكنه الحصكؿ عمى تسهيالت مالية كمصرفية؛ مرابحات ككفا  ُّ
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مصرفية مف المصارؼ بضماف الركاتب كا دخار كمكافأة نهاية 
 الخدمة كفؽ المبادئ اإلسالمية.

يستفيد بقكة مف أنشطة التكافؿ ا جتماعي التي تنظمها الموسسة كفؽ  ُْ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ُٖ.َ المبادئ اإلسالمية.

التي تتمثؿ في تأسس جمعيات تعاكنية  يتنفع مف خدمات الموسسة ُٓ
سكانية كخدمات التسكيؽ لمنفعة العامميف كفؽ المبادئ اإلسالمية.  َُ.َ مستكل عند دالة ** ٗٔ.َ كا 

ف عمى ك يمكف لممنظمة استثمار مكافضت العامميف بحيث يحصؿ العامم ُٔ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٖٕ.َ عكائد شرعية مجزية كفؽ المبادئ اإلسالمية.

 ْٔٗ.َ  تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َُ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)**( 

 ّٖٖ.َ   تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َٓ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)*( 

 بػػػيف َٓ.َ د لػػػة مسػػػتكل عنػػػد قكيػػػة طرديػػػة عالقػػػة كجػػػكد( ٕ) رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح
 α=  َٓ.َ  مف أقؿ(  الد لة مستكل) sig منها الن ك فإ حيث لممجاؿ، الكمية كالدرجة المجا ت

 (ٛ) رقم جدول
  غير الحكومي  المنظمات أداء فقرات بين االرتباط معامالت

 معامل  م
 الدالل  مستوى االرتباط

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٔ.َ تساهـ المبادئ اإلسالمية في تطكير أداء الموسسة بشكؿ كبير. ُ

المية في خمؽ عناصر بشرية لديها سمات قيمة تساهـ المبادئ اإلس ِ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٓ.َ كفريدة عف المنظمات األخرل.

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ْٔ.َ تساهـ المبادئ اإلسالمية في تطكير سياسات العمؿ في الموسسة. ّ

ساهمت المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في زيادة قدرة الموسسة  ْ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٓ.َ منافسة.عمى ال

تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في زيادة رضا الفئات  ٓ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٗٔ.َ المستهدفة لمخدمات المقدمة.

تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في تحسيف نكعية كجكدة  ٔ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٓ.َ الخدمات.
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تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في ا ستقرار الكظيفي  ٕ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٗٔ.َ لمموسسة.

تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في تحفيز القدرات اإلبداعية  ٖ
 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٔ.َ لمعامميف.

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٔ.َ افحة الفسػاد.تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في مك ٗ

 َُ.َ مستكل عند دالة ** ٕٔ.َ تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في خمؽ المنافسة الشريفة. َُ

 ْٔٗ.َ  تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َُ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)**( 

 ّٖٖ.َ   تساكم( ِٖ) حرية ةكدرج َٓ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)*( 

 بػػػيف َٓ.َ د لػػػة مسػػػتكل عنػػػد قكيػػػة طرديػػػة عالقػػػة كجػػػكد( ٖ) رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح
 α=  َٓ.َ  مف أقؿ(  الد لة مستكل) sig منها كالن  فإ حيث لممجاؿ، الكمية كالدرجة المجا ت

  :البنائي الصدق:  ثانياً 

 تحقػػػػؽ مػػػػدل قػػػػيسي الػػػػذم األداء صػػػػدؽ مقػػػػاييس أحػػػػد البنػػػػائي الصػػػػدؽ يعتبػػػػر
 مجػػا ت مػػف مجػػاؿ كػػؿ ارتبػػاط مػػدل كيبػػيف إليهػػا، الكصػػكؿ األداة تريػػد التػػي األهػػداؼ
 .ا ستبانة لفقرات الكمية بالدرجة الدراسة

 ا سػػػتبانة مجػػػا ت جميػػػع فػػػي ا رتبػػػاط معػػػامالت جميػػػع أف( ٗ) جػػػدكؿ يبػػػيف
 ا سػتبانة مجػا ت جيمػع يعتبػر كبػذلؾ α= 0...  معنكيػة مسػتكل عند إحصائيان  دالة

 .لقياسه تكضع لما صادقة
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 (ٜ) رقم جدول

 لالستبان  الكمي  والدرج  االستبان  مجاالت من مجال كلفي  درج  كل بين االرتباط معامل

  المجال
 تطبيقات
 االستقطاب
 واالختيار

 تطبيقات
 لمموارد التدريب

 البشري 

 تطبيقات
 التخطيط

 البشري  لمموارد

 تطوير تطبيقات
 أداء وتقيم

 البشري  لمواردا

 تطبيقات
 المسؤولي 
 االجتماعي 

 الحوافز تطبيق
 والمكافآت
 والتعويض

 المنظمات أداء
 الحكومي  غير

       -  كا ختيار ا ستقطاب تطبيقات

      - **ٕٓ.َ  البشرية لممكارد التدريب تطبيقات

 لممكارد التخطيط تطبيقات
     - **ٕٔ.َ **ٕٔ.َ البشرية

 أداء كتقييـ رتطكي تطبيقات
    - **ِٓ.َ **ٕٗ.َ *ْٖ.َ البشرية المكارد

   - *ْٔ.َ *ُْ.َ **ُٓ.َ **ٓٓ.َ ا جتماعية المسوكلية تطبيقات

 كالمكافضت الحكافز تطبيؽ
  - *ْٔ.َ **ِٔ.َ **ٕٔ.َ **ْٔ.َ **ٕٗ.َ كالتعكيض

 - **ٕٓ.َ *ٕٔ.َ **ٕٓ.َ **ٗٔ.َ **ٖٔ.َ **ْٕ.َ غير الحككمية المنظمات أداء

 **ٕٔ.َ **ِٖ.َ **ّٕ.َ **ٕٗ.َ **ٖٕ.َ **ٕٕ.َ **ْٕ.َ الفقرات جميع

 ْٔٗ.َ  تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َُ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)**( 

 ّٖٖ.َ   تساكم( ِٖ) حرية كدرجة َٓ.َ د لة مستكل عند الجدكلية r قيمة)*( 

 المجػػا ت بػػيف َٓ.َ د لػػة مسػػتكل عنػػد قكيػػة طرديػػة عالقػػة كجػػكد( ٗ) رقػػـ الجػػدكؿ مػػف يتضػػح
 .α=  َٓ.َ  مف أقؿ(  الد لة مستكل) sig منها كالن  فإ حيث لممجاؿ، الكمية كالدرجة

 : االستبانه ثبات. ٖ

 : المقياس ثبات

 : بطريقتين اإلسالمي  المبادئ لمقياس الثبات حساب تم

 Cronbach Alpha كرونباخ ألفا معامل .أ
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 معامػؿ حساب طريؽ عف المختمفة كلمجا تها اإلسالمية المبادئ لمقياس الكمي الثبات حساب تـ
 بجػدكؿ مكضػح هػك كمػا SPSS الحاسػكب برنػامج طريػؽ عػف  Cronbach Alpha كركنباخ ألفا
  (َُ) رقـ

 ( ٓٔ) رقم جدول

 المقياس مجاالت من مجال لكل كرونباخ ألفا الثبات معامل

 كرونباخ ألفا معامل  المجال

 ْٖ.َ  كا ختيار ا ستقطاب تطبيقات

 ٕٔ.َ  البشرية لممكارد التدريب تطبيقات

 ٕٕ.َ البشرية لممكارد التخطيط تطبيقات

 ٖٕ.َ البشرية المكارد أداء كتقييـ تطكير تطبيقات

 ٗٔ.َ  ا جتماعية المسوكلية تطبيقات

 ٕٓ.َ البشرية لممكارد كالتعكيض كالمكضفات الحكافز تطبيقات

 ْٖ.َ حككميةغير ال المنظمات أداء

 ٖٖ.َ ا ستبانة مجا ت جميع

 كداؿ مرتفػػػع ثبػػػات معامػػػؿ كهػػػك( ٖٖ.َ) ككػػػؿ لممقيػػػاس( َُ) رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح
 . َٓ.َ د لة مستكل عند إحصائيا

  :النصفي  التجزئ . ب

قاـ الباحث بالتحقؽ مف ثبات ا ختبار بإيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بػيف األسػئمة الفرديػة   
كقػػػد تػػػـ تصػػػحيح معػػػامالت ا رتبػػػاط باسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػػاط  ،لالختبػػػار لكػػػؿ محػػػكركالزكجيػػػة 

( معػػػػامالت ثبػػػػات ا ختبػػػػار ُِكيبػػػػيف الجػػػػدكؿ ) ،لمتصػػػػحيح كمعادلػػػػة جتمػػػػاف ،سػػػػبيرماف بػػػػراكف
  .باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
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 (ٔٔ) رقم جدول

 النصفي  التجزئ  بطريق  المقياس مجاالت من  مجال لكل االرتباط معامالت

  قبل االرتباط معامل  المجال
 التعديل

  مجال الثبات معامل
  التعديل

 0.79 ُٕ.َ  كا ختيار ا ستقطاب تطبيقات

 0.73 ّٔ.َ  البشرية لممكارد التدريب تطبيقات

 0.86 ٕٗ.َ البشرية لممكارد التخطيط تطبيقات

 0.89 ٖٔ.َ البشرية المكارد أداء كتقييـ تطكير تطبيقات

 0.88 ٕٗ.َ  ا جتماعية المسوكلية بيقاتتط

 0.90 ِٖ.َ البشرية لممكارد كالتعكيض كالمكضفات الحكافز تطبيقات

 0.85 ٖٕ.َ غير الحككمية المنظمات أداء

 0.92 ٖٔ.َ الفقرات جميع

 المعػدؿ الثبػات كمعامػؿ ،(ٖٔ.َ) لممقيػاس الثبػات معامؿ أف السابؽ الجدكؿ مف كيتضح
 .  َٓ.َ د لة مستكل عند إحصائيا كداؿ مرتفع ثبات معامؿ كهك( ٖٗ.َ)

 :  المستخدم  اإلحصائي  األساليبسادسًا: 

 Nolmogorov-Simirov Test) سػػمرنكؼ – ككلمجػػكركؼ الطبيعػػي التكزيػػع اختبػار

(K-S )أـ طبيعي التكزيع هؿ لمعرفة   . 

 Nolmogorov-Simirov Test (K-S) الطبيعي التوزيع اختبار

Nolmogorov-Simirov Test (K-S )) سػمرنكؼ – ككلمجػكركؼ اختبػار اسػتخداـ تػـ
 فػي مبينػة هػي كمػا النتػائج ككانػت عدمػه مػف الطبيعػي التكزيػع تتبػع البيانات كانت إذا ما  ختبار
 (ُِ) جدكؿ
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 الطبيعي التوزيع اختبار نتائج (ٕٔ) جدول

 z قيمة ا ستبانة ـ
 القيمة

 ا حتمالية

 0.11 ٖٓ.َ   ختياركا ا ستقطاب تطبيقات ُ

 0.23 ٖٕ.َ  البشرية لممكارد التدريب تطبيقات ِ

 0.06 ٗٔ.َ البشرية لممكارد التخطيط تطبيقات ّ

 0.14 ٕٖ.َ البشرية المكارد أداء كتقييـ تطكير تطبيقات ْ

 0.30 ٔٗ.َ  ا جتماعية المسوكلية تطبيقات ٓ

 0.14 ٕٖ.َ بشريةال لممكارد كالتعكيض كالمكضفات الحكافز تطبيقات ٔ

 0.26 ُٗ.َ غير الحككمية المنظمات أداء ٕ

 ٕٖ.َ ٖٕ.َ االستبان  مجاالت جميع

 كانػػت المقيػػاس مجػػا ت لجميػػع( Sig) ا حتماليػػة القيمػػة أف السػػابؽ الجػػدكؿ مػػف يتضػػح
 التكزيػػع يتبػػع المجػػا ت لهػػذل البيانػػات تكزيػػع فػػإف كبػػذلؾ، α=  َٓ.َ  الد لػػة مسػػتكل مػػف أكبػػر
 .الفرضيات عف كاإلجابة ا ستبانة فقرات لتحميؿ المعممية ا ختبارات استخداـ تـ كعميه ،يالطبيع

    التالية اإلحصائية األساليب استخداـ كتـ

 الداخمي ا تساؽ Internal Consistency . 

 كركنباخ ألفا معامؿ Cronbache Alfa . 

 النصفية التجزئة طريقة Split Half Method  . 

 كػػػؿ عػػػف الدراسػػػة أفػػػراد اسػػػتجابات انخفػػػاض أك ارتفػػػاع لمعرفػػػة كذلػػػؾ سػػػابيالح المتكسػػػط 
 .األساسية الدراسة متغيرات عبارات مف عبارة

 اختبػػار T الكاحػػدة لمعينػػة (One Seample T.test )الفقػػرة متكسػػط بػػيف الفػػرؽ لمعرفػػة 
 "ّ" الحيادم كالمتكسط

 اختبار T.test  مستقمتيف عينتيف بيف الفركؽ إليجاد. 
 فأكثر مستقمة عينات ثالث بيف لمفرؽ األحادم التبايف تحميؿ راختبا. 
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  الخامس الفصل

  الدراس  فرضيات واختبار البيانات تحميل

 

  مقدم   

 

 الشخصي  البيانات وفق الدراس  لعين  اإلحصائي الوصفأواًل : 
 

  الدراس  فرضيات اختيارثانيًا : 
 

 خالص ثالثًا : 
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 :  مقدم 

 اإلجابػػة خػػالؿ مػػف كذلػػؾ الدراسػػة فرضػػيات كاختبػػار البيانػػات تحميػػؿ رضعػػ الفصػػؿ هػػذا يتضػػمف
 تحميؿ خالؿ مف إليها التكصؿ تـ كالتي ا ستبانة نتائج أبرز كاستعراضكما  الدراسة، أسئمة عف

 المسػػػػمى – العممػػػػي الموهػػػػؿ – الجػػػػنس) عمػػػػى اشػػػػتممت التػػػػي متغيراتهػػػػا عمػػػػى كالكقػػػػكؼ فقراتهػػػػا،
 المعالجػػػػات إجػػػػراء تػػػػـ لػػػػذا ،(الخدمػػػػة سػػػػنكات – المػػػػكظفيف عػػػػدد – الموسسػػػػة عمػػػػر – الػػػػكظيفي

 اإلحصػػائية الػػرـز برنػػامج اسػػتخداـ تػػـ حيػػث الدراسػػة، اسػػتبانة مػػف المتجمعػػة لمبيانػػات اإلحصػػائية
 هػذا فػي كتحميمها عرضها سيتـ التي الدراسة نتائج عمى لمحصكؿ( SPSS) ا جتماعية لمدراسات
 .الفصؿ

 :  الشخصي  البيانات وفق الدراس  لعين  اإلحصائي الوصف

    الشخصية البيانات كفؽ الدراسة لعينة عرض يمي فيما

 :  الجنس حسب العين  أفراد توزيع

 مػف%( ُ.ِّ) ك الػذككر، مػف الدراسػة عينػة مػف%( ٗ.ٕٔ) نسػبته ما أف( ُّ) جدكؿ يبيف
 .الذككر جنس مف هـ العينة غالبية أف عمى يدؿ كهذا اإلناث،

 (ٖٔ) رقم جدول

  النوع حسب الدراس  عين  أفراد توزيع يوض 

  المئكية النسبة  العدد النكع

 9..1 331 ذكر

 11.3 19 أنثى

 %..3 130 المجمكع
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 : العممي المؤهل حسب العين  أفراد توزيع

%( مػػف مجمػػكع العينػػة يحممػػكف شػػهادة البكػػالكريس 8ُٖٕ) نسػػبته مػػا أف( ُْ) الجػػدكؿ يبػػيف
أف يكػكف  يتطمػب المنظمػات مػف النػكع هػذا إدارة أف إلػى يعكد ذلؾ بسب أف الباحث كيرل ،فأعمي
 فػي تطػرأ التػي المشكالت مع التعامؿ عمى القدرة كلديه هالن و م يككف أف يجب المدير ألف ؛موهالن 
باإلضػػػافة لتػػػكفر  بػػػالتمكيف يعػػػرؼ مػػػا كهػػػذا ،منػػػه أعمػػػى مسػػػوكؿ إلػػػى الرجػػػكع بػػػدكف كحمهػػػا العمػػػؿ

 .ة الكظائؼكفاءات عالية في السكؽ ك قم

 (ٗٔ) رقم جدول

  العممي الموهؿ حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع يكضح

  المئكية النسبة  العدد العممي الموهؿ

 13.9 .3 دكف فما دبمـك

 11.1 331 بكالكريكس

 3.. 31 ماجستير

 3.9 3 دكتكرال

 %..3 130 المجمكع

 : الوظيفي المسمى حسب العين  أفراد توزيع

 مػػدير" أجػػابكا%( ْ.ْٕ)ك ،"عػػاـ مػػدير" أجػػابكا%( ٔ.ِٓ) أف( ُٓ) كؿالجػػد مػػف يتضػػح
 إلػػػػى أقػػػػرب يكػػػػكف الكحػػػػدة منسػػػػؽ مػػػػدير أف إلػػػػى ذلػػػػؾ سػػػػبب الباحػػػػث كيرجػػػػع ،"كحػػػػدة منسػػػػؽ

النزاهػػػة ككضػػػع الرجػػػؿ  تطبيػػػؽ عػػػف مسػػػوكؿ يجعمػػػه ممػػػا عػػػنهـ المباشػػػر كالمسػػػوكؿ المػػػكظفيف
 أكبػر اهتمامػات لديػه يكػكف الذم العاـ المدير مف أكثر المناسب في المكاف المناسب كالكفاءة

 قػػدرة لػػديهـ يكػػكف حيػػث ،الشػػباب سػػف مػػف يكػػكف مػػا عػػادة الكحػػدة منسػػؽ مػػدير أف إلػػى إضػػافة
 . غيرهـ مف أكثر كالحركة العطاء عمى كبيرة
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(٘ٔ) رقم جدول  

  الوظيفي المسمى حسب الدراس  عين  أفراد توزيع يوض 

  المئكية النسبة  العدد الكظيفي المسمى

 10.1 00  عاـ مدير

 3.3. .31 كحدة منسؽ مدير

 %..3 130 المجمكع

 :   المؤسس  عمر حسب العين  أفراد توزيع

يممكػػػكف خبػػػرة تزيػػػد عمػػػي خمػػػس سػػػنكات %( 8َُٖ) نسػػػبته مػػػا أف( ُٔ) الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح
 منسقي المشاريع.طبيعة العينة كالمككنة مف المدراء ك  إلى ةالنسب هذل الباحث كيعزك

 (ٙٔ) رقم جدول

  المؤسس  عمر حسب الدراس  عين  أفراد توزيع يوض 

  المئكية النسبة  العدد الموسسة عمر

 39.3 33 سنكات ٓ مف أقؿ

 13.1 .1 سنكات َُ-ٓ

 39.1 ..3 سنكات َُ مف أكثر

 %..3 130 المجمكع

 : الموظفين عدد حسب العين  أفراد توزيع

 مػا أفك " مػكظفيف َُ مف أقؿ"  اأجابك %( ٖ.ّٓ) نسبته ما أف( ُٕ) رقـ الجدكؿ مف يتضح
  ،"ان مكظف َِ مف أكثر%( "ٖ.ِٖ) نسبته ما كأف ،"ان مكظف  َِ-َُ" أجابكا%( ّ.ّٓ) نسبته

 المػدير أداء فػي يػوثر   المػكظفيف عػدد أف إلى يعكد النسب تقارب سبب أف الباحث كيكضح
 عػدد عػف النظػر بغػض الموسسػة فػي دالسػائ النظػاـ في كالتحكـ السيطرة عمى فك قادر  المدراء ألف

 . األنظمة ككؿ العامميف كؿ عمى مكحد نظاـ هي اإلدارة ألف فيها العامميف
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 (ٚٔ) رقم جدول

  الموظفين عدد حسب الدراس  عين  أفراد توزيع يوض 

  المئكية النسبة  العدد المكظفيف عدد

 10.1 .. مكظفيف َُ مف أقؿ

 10.1 1. مكظؼ  َِ-َُ

 11.1 11 مكظؼ َِ مف أكثر

 %..3 130 المجمكع

 : الخبرة سنوات حسب العين  أفراد توزيع

 أفك " سػنكات َُ مػف أقػؿ"  اأجابك %( ّ.ّٓ) نسبته ما أف( ُٖ) رقـ الجدكؿ مف يتضح
 ،"سػػػنة َِ مػػػف أكثػػػر%( "ٖ.ِِ) نسػػػبته مػػػا كأف ،"سػػػنة َِ-َُ" أجػػػابكا%( ٗ.ُْ) نسػػػبته مػػػا
 المػػدير  كتسػػاب كافيػػة فتػػرة تعتبػػر َِ -َُ مػػف بػػرةالخ سػػنكات أف ذلػػؾ سػػبب أف الباحػػث يبػػيفك 

 يػػتعمـ التػػي المشػػكالت مػػف العديػػد عميػػه يمػػر حيػػث ،اإلدارة فػػي عممػػه يتطمبهػػا التػػي الخبػػرات كافػػة
 بحنكػة المنظمػة إلدارة الالزمػة المهػارة لممػدير تضػيؼ الخبرة سنكات أف إلى إضافة لممستقبؿ منها

 . بالمنظمة يرقى ديمقراطي كبشكؿ كحكمة

 (ٛٔ) رقم جدول

  الخبرة سنوات حسب الدراس  عين  أفراد توزيع يوض 

  المئكية النسبة  العدد المكظفيف عدد

 10.1 1. سنكات َُ مف أقؿ

 33.9 .9 سنة َِ-َُ

 11.1 39 ةسن َِ مف أكثر

 %..3 130 المجمكع
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 :  الدراس  فرضيات اختبار

 لعينة T اختبار) المعممية ا ختبارات استخداـ تـ الفرضيات كاختبار ا ستبانة فقرات لتحميؿ
 هذل أف حيث( األحادم التبايف اختبار مستقمتيف، لعينتيف T اختبار بيرسكف، اختبار كاحدة،

 .الطبيعي التكزيع تتبع بيانات كجكد حاؿ في مناسبة ا ختبارات

 ( :سط المتو  الموافق  درج ) الحياد درج  يساوي اإلجاب  درج  متوسط حول:  أوالً 

 بدرجة مكافؽ تقابؿ كهي( ّ) عف معنكيان  يختمؼ   اإلجابة درجة متكسط   الصفرية الفرضية
 .المستخدـ ليكرت مقياس حسب متكسطة

 (.ّ) عف معنكيا يختمؼ اإلجابة درجدة متكسط   البديمة الفرضية

 راتفقػ لتحميػؿ( One Seample T.test) الكاحػدة لمعينة T اختبار باستخداـ الباحث قاـ
 كيكػػكف ،الصػػفرية الفرضػػية نقبػػؿ( َٓ.َ) مػػف أكبػػر( Sig) ا حتماليػػة القيمػػة كانػػت فػػإذا ا سػػتبانة

 المتكسػطة المكافقػة قيمػة مػف قػؿأ الدراسػة مكضع الظاهرة حكؿ األفراد  راء متكسط الحالة هذل في
 ريةالصػػػف الفرضػػػية نػػػرفض( َٓ.َ) مػػػف أقػػػؿ( Sig) ا حتماليػػػة القيمػػػة كانػػػت إذا أمػػػا ،(3) كهػػػي
 المكافقػػة قيمػػة مػػف أكبػػر الدراسػػة مكضػػع الظػػاهرة حػػكؿ األفػػراد  راء متكسػػط الحالػػة هػػذل فػػي كيكػػكف

 اختالفػػا يختمػػؼ ا جابػػة متكسػػط كػػاف إذا مػػا تحديػػد يمكػػف الحالػػة هػػذل كفػػي ،(ّ) كهػػي المتكسػػطة
 .ا ختبار قيمة خالؿ مف كذلؾ المتكسطة، المكافقة درجة عف جكهريا

  الدراس  متغيرات من متغيرين بين العالق  حول ياتالفرض اختبار:  ثانياً 

 .الدراسة متغيرات مف متغيريف بيف إحصائية د لة ذات عالقة تكجد  :  الصفري  الفرضي 

 . الدراسة متغيرات مف متغيرات بيف إحصائية د لة ذات عالقة تكجد:  البديم  الفرضي 

 برنامج نتائج حسب) α= َٓ.َ   الد لة مستكل مف أكبر sig( P-value) كانت إذا
spss )بيف إحصائية د لة ذات عالقة تكجد   كبالتالي ،الصفرية الفرضية رفض يمكف   فإنه 

 α= َٓ.َ  الد لة مستكل أقؿ sig( P-value) كانت إذا أما الدراسة، متغيرات مف متغيريف
 تكجد بأنه القائمة البديمة الفرضية كقبكؿ الصفرية الفرضية رفض فيتـ( spss برنامج نتائج حسب)

 .الدراسة متغيرات مف متغيريف بيف إحصائية د لة ذات عالقة
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 :  االستبان  فقرات تحميل

 :البشري  الموارد إدارة في اإلسالمي  المبادئ تطبيق مجاالت فقرات تحميل:  أوالً 

  :إلسالمي ا المبادئ وفق والتعيين واالختيار االستقطاب تطبيقات مجال فقرات تحميل -

إلػػى درجػػة  كصػػؿ متكسػػط درجػػة ا سػػتجابة قػػد لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (ُٗأـ  ، النتائج مكضحة جدكؿ رقـ ) ّالمكافقة المتكسطة كهي 

 (ٜٔ) رقم جدول

 فقرات من فقرة لكل  مجال لفقرات االحتمال وقيم  النسبي الحسابي المتوسط المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 اإلسالمي  المبادئ وفق والتعيين واالختيار االستقطاب تطبيقات مجال

 المتوسط الفقرات 
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 المتوسط

  الحسابي 

 النسبي

  قيم 

  االختبار

 القيم 

 االحتمالي  

 (sig) 

 الرتب 

 ُ ََ.َ 19.5 82.8 0.86 4.14 تستقطب المنظمة المكارد البشرية المتميزة بالكفاءة . ُ

ِ 
يكجد لدل الموسسة إدارة متخصصة لممكارد البشرية 

 ُِ ََ.َ 8.86 72.9 1.07 3.65 تعمؿ بالتزاـ.

ّ 
لممكارد البشرية  اإلستراتيجيةيتكافر لدم معدم الخطة 

موهالت عممية كمهنية متخصصة كفؽ المبادئ 
 اإلسالمية.

3.79 1.04 75.8 11.2 َ.ََ ٕ 

ْ 
كظائؼ الشػاغرة بشػكؿ كاضػح كمحػدد يتـ اإلعالف عف ال

 عبر عدة كسائؿ بنزاهة.
3.82 1.16 76.4 10.3 َ.ََ ٔ 

ٓ 
يتـ تحميؿ مكاصفات الشخص الذم سيشغؿ الكظيفة 

 بدقة كمسوكلية.
3.68 1.06 73.6 9.39 َ.ََ ٗ 

ٔ 
يكجد تحميؿ ككصؼ كظيفي خاص بالكظائؼ الخاصة 

 .بإدارة المكارد البشرية كفؽ المبادئ اإلسالمية
3.67 1.06 73.5 9.43 َ.ََ َُ 

 ٖ ََ.َ 10.2 75.4 1.11 3.77 تتـ عممية اختيار األفراد الموهميف بشفافية. ٕ

ٖ 
تستخدـ المنظمة المقابالت كا ختبارات غير المتحيزة 

 عند التعييف كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.67 1.08 73.4 9.06 َ.ََ ُُ 



 


 

113 

ٗ 
اختيار العامميف  تعتمد المنظمة عمى معيار الجدارة في

 كفؽ الكفاءة كاألمانة.
3.97 0.99 79.4 14.4 َ.ََ ّ 

َُ 
تحرص المنظمة عمى اختيار العامميف ذكم الخبرات 

 المتنكعة كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.83 1.16 76.6 10.5 َ.ََ ٓ 

ُُ 
تراعي المنظمة اختيار العامميف مف فئات عمرية مختمفة 

 زاـ األخالقي.مف الشباب كالكبار كفؽ ا لت
3.89 1.03 77.9 12.7 َ.ََ ْ 

ُِ 
العناصر البشرية العاممة لديها القدرة عمى اإلبداع 

 كاكتساب المعرفة كفؽ ركح الثقة كا لتزاـ.
4.07 0.96 81.5 16.3 َ.ََ ِ 

  ََ.َ 18 76.6 0.68 3.83 المجاؿ فقرات جميع

 α ) ≥ َٓ.َ) د لة مستكل عند احصائيا داؿ الحسابي المتكسط

 ( : ٜٔ) الجدول من يتض 

 النسػػػػػػبي الحسػػػػػػابي المتكسػػػػػػط أف أم ،(ّٖ.ّ) يسػػػػػػاكم الكميػػػػػػة لمدرجػػػػػػة الحسػػػػػػابي المتكسػػػػػػط -
 هػذا أف يعنػي( ََ.َ) تسػاكم( sig) ا حتماليػة القيمة كأف( ُٖ) ا ختبار قيمة ،%(ٔ.ٕٔ)

 درجػػػة متكسػػػط أف عمػػػى يػػػدؿ ممػػػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػػػة مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػائيان  داؿ المجػػػاؿ
 مكافقػة هنػاؾ أف يعنػي كهػذا، ّ كهي المتكسطة المكافقة درجة عف زاد المجاؿ لهذا ا ستجابة

 .المجاؿ هذا عمى
"  بالكفػػػاءة المتميػػػزة البشػػػرية المػػػكارد المنظمػػػة تسػػػتقطب( " ُ) رقػػػـ لمفقػػػرة الحسػػػابي المتكسػػػط -

 كأف ،(ٓ.ُٗ) ا ختبػار قيمػة ،%(ٖ.ِٖ) النسػبي الحسػابي المتكسػط أف أم( ُْ.ْ) يساكم
 مسػتكل عنػد إحصػائيان  داؿ المجػاؿ هذا أف يعني مما (ََ.َ) تساكم( sig) ا حتمالية القيمة
 درجػػة عػف زاد المجػاؿ لهػػذا ا سػتجابة درجػة متكسػط أف عمػػى يػدؿ ممػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػة

 .الفقرة هذل عمى مكافقة هناؾ أف يعني كهذا ،ّ كهي المتكسطة المكافقة
 تعمؿ البشرية لممكارد متخصصة إدارة الموسسة لدل يكجد( " ِ) رقـ لمفقرة الحسابي المتكسط -

 ا ختبػػػػػار قيمػػػػػة ،%(ٗ.ِٕ) النسػػػػػبي الحسػػػػػابي المتكسػػػػػط أف أم( ٓٔ.ّ) يسػػػػػاكم"  بػػػػػالتزاـ
 داؿ المجػػػػػػاؿ هػػػػػػذا أف يعنػػػػػػيكهػػػػػػذا ( ََ.َ) تسػػػػػػاكم( sig) ا حتماليػػػػػػة القيمػػػػػػة كأف( ٓ.ُٗ)

 لهػذا ا سػتجابة درجػة متكسػط أف عمػى ؿيػد ممػا ،α ) ≥ َٓ.َ) د لػة مسػتكل عنػد إحصائيان 
 هػػػذل عمػػػى مكافقػػػة هنػػػاؾ أف يعنػػػي كهػػػذا ،ّ كهػػػي المتكسػػػطة المكافقػػػة درجػػػة عػػػف زاد المجػػػاؿ
 .الفقرة

تحةرص و  بالكفةاءة المتميةزة البشةري  المةوارد تسةتقطب ويمكن تفسير هذُ النتيج  بةْن المنظمة 
حيةث اتفقةت مةع  المبادئ اإلسةالمي المنظم  عمى اختيار العاممين ذوي الخبرات المتنوع  وفق 
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اختمفةةت هةةذُ الدراسةة  مةةع دراسةة   بينمةةا  (ٕٔٔٓ( ودراسةة  )العمةةول ٕٓٔٓدراسةة  )الطهةةراوي 
فروق في دراس  فعالية  إدارة التي توصمت إلى وجود ( ٕٗٓٓودراس  )شبير  ( ٕٚٓٓ)صيام 

لمةوارد البشةري  فةي وتحميةل واقةع إدارة ا وتنمي  الموارد البشةري  فةي جهةاز الشةرط  الفمسةطيني 
 المنظمات غير الحكومي .

 بالكفػػاءة المتميػػزة البشػػرية المػػكارد تسػػتقطب المنظمػػة أف إلػػى النتيجػػة هػػذل الباحػػث كيعػػزك
 المػػػكارد بػػػيف مشػػػتركة المصػػػمحة تكػػػكف حيػػػث كسػػػمعتها المنظمػػػة لتنميػػػة عميهػػػا تعتمػػػد نهػػػاإ حيػػػث

كاصػػػفات الشػػػخص الػػػذم سيشػػػغؿ يػػػتـ تحميػػػؿ م ك نفسػػػها، المنظمػػػة عمػػػى القػػػائميف كبػػػيف البشػػػرية
حتػػػى يصػػػؿ بالموسسػػػة ألفضػػػؿ إنجػػػاز ممكػػػف كيػػػتمكف مػػػف شػػػغؿ مكانػػػه  الكظيفػػػة بدقػػػة كمسػػػوكلية

 كاكتسػػاب اإلبػػداع عمػػى القػػدرة لػػديها العاممػػة البشػػرية العناصػػر أف إلػػى إضػػافةبالشػػكؿ الصػػحيح، 
 لها يعممكف التي نظمةالم إلى كتنمي مجالها في تبدع يجعمها مما كا لتزاـ الثقة ركح كفؽ المعرفة
 .لممنظمة البشرية المكارد جذب في اإلسالمية المبادئ تطبيؽ مف يزيد ما كهذا

 اإلسالمي  المبادئ وفق البشري  لمموارد التدريب تطبيقات مجال فقرات تحميل -

إلػػى درجػػة المكافقػػة  لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة ا سػػتجابة قػػد كصػػؿ Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 .(َِأـ  ، النتائج مكضحة جدكؿ رقـ ) ّطة )المحايد( كهي المتكس

 (ٕٓ) رقم جدول

 فقرات من فقرة لكل  مجال لفقرات االحتمال وقيم  النسبي الحسابي المتوسط المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 تطبيقات التدريب لمموارد البشري  وفق المبادئ اإلسالمي  مجال

 المتوسط الفقرات 
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 المتوسط

  الحسابي 

 النسبي

  قيم 

  االختبار

 القيم 

 االحتمالي  

 (sig) 

 الرتب 

ُ 
تهتـ المنظمة بتحديد ا حتياجات التدريبية لمعامميف فيها 

 بشكؿ دقيؽ كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.78 1.09 75.6 10.5 َ.ََ ٔ 

ِ 
مميف تهتـ المنظمة بعقد جمسات لمعصؼ الذهني لمعا

 .(الخمؽ القكيـ)فيها 
3.52 1.09 70.4 6.99 َ.ََ َُ 

ّ 
تشجع المنظمة العامميف فيها عمى المشاركة في 

 الموتمرات كالندكات كفؽ العزيمة كالكفاءة.
3.67 1.07 73.5 9.28 َ.ََ ٖ 

 ٗ ََ.َ 7.21 71.7 1.19 3.59 تشجع المنظمة العامميف فيها عمى التباحث في الحا ت  ْ
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ٓ 
المنظمة العامميف الجدد عمى اإلفادة مف خبرة  تشجع

 زمالئهـ القدامى كالتعمـ منهـ كفؽ المبادئ اإلسالمية.
4.12 0.92 82.1 17.5 َ.ََ ُ 

ٔ 
تفسح المنظمة المجاؿ لمعامميف ذكم الخبرة فيها لنقؿ 
 خبرتهـ إلى زمالئهـ كاإلفادة منها كفؽ األمانة كالنزاهة.

3.92 1.02 78.4 13.2 َ.ََ ْ 

ٕ 
تعزز برامج التدريب الرقابة الذاتية لدل العامميف كفؽ 

 السمكؾ األخالقي.
4.1 0.89 82 18.3 َ.ََ ِ 

ٖ 
تكفد المنظمة العامميف في بعثات خارجية لالطالع عمى 
تجارب ناجحة لإلفادة منها في العمؿ كفؽ المبادئ 

 اإلسالمية.
3.15 1.28 63.1 1.76 َ.ََ ُِ 

ٗ 
عمى أساس السمكؾ ا جتماعي يتـ تدريب المكظؼ 

 األخكم المتعاكف.
3.78 1.01 75.5 11.3 َ.ََ ٕ 

َُ 
يتـ تدريب المكظفيف عمى المبادئ كاألخالؽ العامة 

 لمعمؿ.
3.88 0.95 77.7 13.7 َ.ََ ٓ 

ُُ 
يتـ ا ستعانة بالخبرات الخارجية في تدريب العامميف 

 تدريبان نافعان مجديان كفؽ المبادئ اإلسالمية. 
3.5 1.18 70 6.17 َ.ََ ُُ 

ُِ 
تركز برامج التدريب عمى تكعية المكظؼ بمحاربة الفساد 

 بكؿ أشكاله كفؽ حسف األخالؽ كاألمانة.
3.97 1.09 79.3 13 َ.ََ ّ 

  ََ.َ 16.4 74.9 0.67 3.75 المجاؿ فقرات جميع

 α ) ≥ َٓ.َ) د لة مستكل عند احصائيا داؿ الحسابي المتكسط

 ( : ٕٓ) لالجدو من يتض 

 النسػػػػػػبي الحسػػػػػػابي المتكسػػػػػػط أف أم ،(ٖٕ.ّ) يسػػػػػػاكم الكميػػػػػػة لمدرجػػػػػػة الحسػػػػػػابي المتكسػػػػػػط -
 يعنػػيفػػي ( ََ.َ) تسػػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػػة كأف( ْ.ُٔ) ا ختبػػار قيمػػة ،%(ٓ.ْٕ)
 متكسػػط أف عمػػى يػػدؿ ممػػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائيان  داؿ المجػػاؿ هػػذا أف

 يعنػي كهػذا ،ّ كهػي( المحايػد) المتكسػطة المكافقة درجة عف زاد المجاؿ الهذ ا ستجابة درجة
 .المجاؿ هذا عمى مكافقة هناؾ أف

 خبػػػرة مػػػف اإلفػػػادة عمػػػى الجػػػدد العػػػامميف المنظمػػػة تشػػػجع( " ٓ) رقػػػـ لمفقػػػرة الحسػػػابي المتكسػػػط -
 سػػػطالمتك  أف أم ،(ُِ.ْ) يسػػػاكم"  اإلسػػػالمية المبػػػادئ كفػػػؽ مػػػنهـ كالػػػتعمـ القػػػدامى زمالئهػػػـ
 تسػػػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػػة كأف ،(ٓ.ُٕ) ا ختبػػار قيمػػة ،%(ُ.ِٖ) النسػػبي الحسػػابي

 يػػدؿ ممػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػة مسػػتكل عنػد إحصػػائيان  داؿ المجػاؿ هػػذا أف يعنػي هػذا(ََ.َ)



 


 

116 

( المحايػػد) المتكسػػطة المكافقػػة درجػػة عػػف زاد المجػػاؿ لهػػذا ا سػػتجابة درجػػة متكسػػط أف عمػػى
 .الفقرة هذل عمى مكافقة هناؾ أف ييعن كهذا ،ّ كهي

 عمػى لالطػالع خارجيػة بعثػات فػي العػامميف المنظمػة تكفػد( " ٖ) رقـ لمفقرة الحسابي المتكسط -
 أف أم ،(ُٓ.ّ) يسػػػاكم"  اإلسػػػالمية المبػػػادئ كفػػػؽ العمػػػؿ فػػػي منهػػػا لإلفػػػادة ناجحػػػة تجػػػارب
( sig) ا حتماليػة مػةالقي كأف ،(ٕٔ.ُ) ا ختبػار قيمػة ،%(ُ.ّٔ) النسبي الحسابي المتكسط
 ممػا α) ≥ َٓ.َ)د لػة مسػتكل عنػد إحصائيان  داؿ المجاؿ هذا أف يعنيمما ( ََ.َ) تساكم
 المتكسػػػػطة المكافقػػػػة درجػػػػة عػػػػف يزيػػػػد المجػػػػاؿ لهػػػػذا ا سػػػػتجابة درجػػػػة متكسػػػػط أف عمػػػػى يػػػػدؿ
 .الفقرة هذل عمى مكافقة هناؾ أف يعني كهذا ّ كهي( المحايد)

 

 عمػػػػى الجػػػػدد كالعػػػػامميف البشػػػػرية المػػػػكارد تشػػػػجع المنظمػػػػات أفبػػػػ النتيجػػػػة كيمكػػػف تفسػػػػير هػػػػذل
 اإلسػالمية المبػادئ كفػؽ مػنهـ كالػتعمـ الكافيػة الخبػرة يمتمكػكف الذيف القدامى زمالئهـ مف ا ستفادة

تػػدريب المكظػػؼ عمػػػى لػػديهـ، كيػػتـ  الخبػػرة كزيػػادة قػػدراتهـ كتنميػػة إبػػداعهـ إمكانيػػة مػػف يزيػػد ممػػا
( التػي تكصػمت ََِْالحاليػة مػع دراسػة )شػبير، اتفقةت الدراسة يػث ح أساس السمكؾ ا جتماعي

أف هنػػاؾ عػػدـ كجػػكد عنايػػة كافيػػة بتخطػػيط كتطػػكير عمميػػة تنميػػة المػػكارد البشػػرية مػػف خػػالؿ إلػػى 
( َُُِراسػة )أبػك عيػد،الحاليػة مػع د اختمفةت الدراسة بينمػا  العديد مف الممارسات غير اإليجابية

كفنيػػة فػػي تطبيػػؽ األتمتػػة فػػي دكائػػر المػػكارد البشػػرية كدراسػػة كجػػكد تحػػديات ماليػػة التػػي أظهػػرت 
 ( التي أظهرت كجكد روية كرسالة كاضحة لمموسسة.َُِِ)ثابت،

ممػػا  تػػدريب المكظػػؼ عمػػى أسػػاس السػػمكؾ ا جتمػػاعي األخػػكم المتعػػاكفكيرجػػع الباحػػث الػػى 
 البػػرامج أف لػػىإ إضػػافة يسػػهؿ التعامػػؿ بػػيف المػػكظفيف فػػي إطػػار العمػػؿ كالخػػركج بأفضػػؿ النتػػائج،

 الرقابػػػػة تكػػػػكف حيػػػػث نفسػػػػه عمػػػػى الجديػػػػد العامػػػػؿ أك المػػػػدير مػػػػف الذاتيػػػػة الرقابػػػػة تعػػػػزز التدريبيػػػػة
 أف إلػى إضػافة منهػا الخػاطئ كينتقػد عميهػا كيعدؿ بنفسه مهامه يتابع أف لممدير كيمكف ،شخصية
 .المنظمات في كالعامميف المدراء كخبرة كعي مف تزيد التدريبية البرامج

 اإلسالمي  المبادئ وفق البشري  لمموارد التخطيط تطبيقات مجال فقرات لتحمي -

إلػػى درجػػة  لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة ا سػػتجابة قػػد كصػػؿ Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 .(ُِأـ  ، النتائج مكضحة جدكؿ رقـ ) ّالمكافقة المتكسطة )المحايد( كهي 
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 (ٕٔ) رقم جدول

 فقرات من فقرة لكل  مجال لفقرات االحتمال وقيم  النسبي الحسابي المتوسط معياريال واالنحراف الحسابي المتوسط
 تطبيقات التخطيط لمموارد البشري  وفق المبادئ اإلسالمي  مجال

 الفقرات 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 المتوسط

  الحسابي 

 النسبي

  قيم 

  االختبار

 القيم 

 االحتمالي  

 (sig) 

 الرتب 

ُ 
يتـ كضع خطط المكارد البشرية مف قبؿ اإلدارة كفؽ 

 المبادئ اإلسالمية 
3.84 1.04 76.7 11.9 َ.ََ ُ 

ِ 
يتـ اطالع شاغمي الكظائؼ اإلشرافية عمى خطة المكارد 

 بمكضكعية كأمانة. اإلستراتيجيةالبشرية 
3.75 0.9 75 12.2 َ.ََ ِ 

ّ 
ية تكمؼ لجنة لكضع خطة تنمية كتطكير المكارد البشر 

 كفؽ المبادئ اإلسالمية. 
3.43 1.18 68.6 5.33 َ.ََ ٗ 

ْ 
يقتصر كضع خطة المكارد البشرية عمى المدراء كفؽ 

 المبادئ اإلسالمية 
3.56 1.08 71.2 7.56 َ.ََ ٓ 

ٓ 
تتضمف معمكمات إعداد خطة المكارد البشرية الظركؼ 

 الخاصة المتكقعة كفؽ المبادئ اإلسالمية. 
3.44 1.13 68.7 5.66 َ.ََ ٖ 

يكجد نظاـ رسمي لمرقابة عمى األداء كفؽ المبادئ  ٔ
 ْ ََ.َ 7.5 71.9 1.16 3.6 اإلسالمية يستخدـ عند تنفيذ الخطط 

ٕ 
تراجع خطط تنمية المكارد البشرية عند حدكث تغيرات 
 في  بيئة العمؿ في الموسسة كفؽ المبادئ اإلسالمية. 

3.54 1.14 70.9 6.98 َ.ََ ٕ 

ٖ 
ميع روساء الكحدات اإلدارية كالعامميف في يشارؾ ج

اإلدارات الخاصة بالمكارد البشرية في إعداد خططها 
 كتنميتها كتطكيرها كفؽ المبادئ اإلسالمية.

3.55 1.11 71.1 7.32 َ.ََ ٔ 

ٗ 
يوخذ بعيف ا عتبار النظاـ التعميمي كالظركؼ التنقية 
كنكع الخدمة المقدمة مف قبؿ الجهاز كفؽ المبادئ 

 اإلسالمية عند إعداد خطط المكارد البشرية 
3.63 1.14 72.6 8.08 َ.ََ ّ 

  ََ.َ 11.1 71.8 0.79 3.59 المجاؿ فقرات جميع

 α ) ≥ َٓ.َ) د لة مستكل عند احصائيا داؿ الحسابي المتكسط
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 ( : ٕٔ) الجدول من يتض 

 النسػػػػػػػبي يالحسػػػػػػػاب المتكسػػػػػػػط أف أم( ٗٓ.ّ) يسػػػػػػػاكم الكميػػػػػػػة لمدرجػػػػػػػة الحسػػػػػػػابي المتكسػػػػػػػط -
 يعنيكهذا ( ََ.َ) تساكم( sig) ا حتمالية القيمة كأف ،(ُ.ُُ) ا ختبار قيمة ،%(ٖ.ُٕ)
 متكسػػط أف عمػػى يػػدؿ ممػػا ،α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائيان  داؿ المجػػاؿ هػػذا أف

 يعنػي كهػذا ّ كهػي( المحايػد) المتكسػطة المكافقػة درجػة عػف زاد المجػاؿ لهذا ا ستجابة درجة
 .المجاؿ هذا عمى مكافقة اؾهن أف

 كفػػػؽ اإلدارة قبػػػؿ مػػػف البشػػػرية المػػػكارد خطػػػط كضػػػع يػػػتـ( " ُ) رقػػػـ لمفقػػػرة الحسػػػابي المتكسػػػط -
 قيمػػػة ،%(ٕ.ٕٔ) النسػػػبي الحسػػػابي المتكسػػػط أف أم ،(ْٖ.ّ) يسػػػاكم"  اإلسػػػالمية المبػػػادئ
 داؿ المجاؿ هذا أف يعنيمما ( ََ.َ) تساكم( sig) ا حتمالية القيمة كأف( ٗ.ُُ) ا ختبار
 لهػػذا ا سػػتجابة درجػة متكسػػط أف عمػى يػػدؿ ممػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػتكل عنػػد إحصػائيان 
 عمػى مكافقػة هنػاؾ أف يعنػي كهػذا ّ كهػي( المحايػد) المتكسػطة المكافقة درجة عف زاد المجاؿ
 .الفقرة هذل

 البشػػرية المػػكارد كتطػػكير تنميػػة خطػػة لكضػػع لجنػػة تكمػػؼ( " ّ) رقػػـ لمفقػػرة الحسػػابي المتكسػػط -
 ،%(ٔ.ٖٔ) النسػػػبي الحسػػػابي المتكسػػػط أف أم ،(ّْ.ّ) يسػػػاكم"  اإلسػػػالمية المبػػػادئ كفػػػؽ
 هػػػػذا أف يعنػػػػيممػػػػا ( ََ.َ) تسػػػػاكم( sig) ا حتماليػػػػة القيمػػػػة كأف( ّّ.ٓ) ا ختبػػػػار قيمػػػػة

 درجػػة متكسػػط أف عمػػى يػػدؿ ممػػا ،α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائيان  داؿ المجػػاؿ
 أف يعنػػي كهػػذا ،ّ كهػػي( المحايػػد) المتكسػػطة المكافقػػة درجػػة عػػف زاد اؿالمجػػ لهػػذا ا سػػتجابة

 .الفقرة هذل عمى مكافقة هناؾ

حداء كفؽ المبادئ اإلسػالمية يسػتخدـ عنػد تنفيػذ الخطػط ل قياس كيمكف تفسير ذلؾ بأنه يكجد
عػدـ  مما يزيد مف فعالية الموسسة كالتزامها بالمبادئ كاألخالؽ اإلسالمية كحرص المػكظفيف عمػى

 أف( التػػػي أظهػػػرت َُِِالكقػػكع بالخطػػػأ حيػػػث اتفقػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػع دراسػػػة )لػػػكيزة كسػػػعاد،
نهػا كفػؽ عماؿ   يمكف تعممها أك التدريب عميهػا ألخالقيات اإلدارة كاألأا نتقاؿ مف ا عتقاد باف 

لتي حثت ( اَُِِ( كدراسة )األحمد،َُُِبينما اختمفت مع دراسة )بخارم، ،المبادئ اإلسالمية
 ،عمػى العمػؿ با نتشػار فػي األرض كقصػدت بػذلؾ ترسػيخ المبػادئ كالقػيـك عمى نصكص اإلسػالـ 

 كاف المنهج اإلسالمي منهج كامؿ كشامؿ لجميع أمكر الحياة.

 المبػػادئ كفػػؽ البشػػرية المػػكارد خطػػط تضػػع اإلدارةسػػبب ذلػػؾ يعػػكد إلػػى أف  أف الباحػػث يبػػيف
 فػػي خطػػأ يحػػدث   حتػػى، مسػػبقة خطػػط ضػػمف معػػيف لاتجػػا كفػػؽ عممهػػـ تحكػػـ التػػي اإلسػػالمية
 مػف أهػـ األسػباب أيضػان كجػكدك  الصػحيحة، لػإلدارة اإلجػراءات أهػـ مف يعتبر كالتخطيط ،المنظمة

ممػا يزيػد مػف نظاـ رسمي لمرقابػة عمػى األداء كفػؽ المبػادئ اإلسػالمية يسػتخدـ عنػد تنفيػذ الخطػط 
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إلسػػػالمية كحػػػرص المػػػكظفيف عمػػػى عػػػدـ الكقػػػكع فعاليػػػة الموسسػػػة كالتزامهػػػا بالمبػػػادئ كاألخػػػالؽ ا
 عمػػى كاإلشػػراؼ اإلطػػالع فػػي اإلداريػػة اإلشػػرافية الكظػػائؼ أصػػحاب اشػػتراؾ إلػػى إضػػافةبالخطػػأ، 

 . الكافية كالمهارات الخبرات إكسابهـ كمحاكلة كأمانة بمكضكعية ككفاءاتهـ البشرية المكارد خطة

 المبةةةادئ وفةةةق البشةةةري  لمةةةواردا أداء وتقيةةةيم تطةةةوير تطبيقةةةات مجةةةال فقةةةرات تحميةةةل -
 :اإلسالمي 

إلػػى درجػػة المكافقػػة  لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة ا سػػتجابة قػػد كصػػؿ Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (ِِأـ  ، النتائج مكضحة جدكؿ رقـ ) ّالمتكسطة )المحايد( كهي 

 (ٕٕ) رقم جدول

 فقرات من فقرة لكل  مجال لفقرات االحتمال يم وق النسبي الحسابي المتوسط المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 تطبيقات تطوير وتقييم أداء الموارد البشري  وفق المبادئ اإلسالمي  مجال

 المتوسط الفقرات 
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 المتوسط

  الحسابي 

 النسبي

  قيم 

  االختبار

 القيم 

 االحتمالي  

 (sig) 

 الرتب 

ُ 
إستراتيجية  ستثمار مكاردها  يتكافر لدل الموسسة خطط

 البشرية كفؽ العدالة كا لتزاـ.
3.98 1.08 79.5 13.3 َ.ََ ُ 

ِ 
تخصص الموسسة ميزانية خاصة  ستقطاب المكارد 
البشرية الموهمة الصالحة مستقبالن كفؽ المبادئ 

 اإلسالمية.
3.64 1.13 72.7 8.29 َ.ََ ٓ 

ّ 
ـ التعميمي تساعد الموسسة مكظفيها في تطكير مستكاه

 كاألكاديمي كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.66 1.15 73.2 8.43 َ.ََ ْ 

ْ 
تستثمر الموسسة في التكنكلكجيا المفيدة لتطكير العامميف 

 لديها كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.62 1.22 72.5 7.49 َ.ََ ٔ 

ٓ 
ترسـ المنظمة مسارات مهنية لمعامميف فيها مما يسهـ 

مميف كمشاريع المنظمة كفؽ حسف في تطكير قدرات العا
 المعاممة.

3.68 1.05 73.6 9.47 َ.ََ ّ 

ٔ 
تخصص الموسسة مكارد مالية لتطكير قدرات مكظفيها 

 داخميان كخارجيان كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.38 1.29 67.6 4.34 َ.ََ ٖ 
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ٕ 
تخصص الموسسة مكارد مالية لتطكير أنظمة تقييـ أداء 

 نة.كاضحة كمحددة كفؽ األما
3.71 1.18 74.1 8.81 َ.ََ ِ 

ٖ 
يتـ كضع برامج متكازنة لتنمية كتطكير المسار الكظيفي 

 لمعامميف كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.42 1.11 68.4 5.52 َ.ََ ٕ 

  ََ.َ 11.3 72.7 0.82 3.64 المجاؿ فقرات جميع

 α ) ≥ َٓ.َ) د لة مستكل عند احصائيا داؿ الحسابي المتكسط

 ( : ٕٕ) جدولال من يتض 

 النسػػػػػػبي الحسػػػػػػابي المتكسػػػػػػط أف أم ،(ْٔ.ّ) يسػػػػػػاكم الكميػػػػػػة لمدرجػػػػػػة الحسػػػػػػابي المتكسػػػػػػط -
 أف يعنػي ،(ََ.َ) تسػاكم( sig) ا حتمالية القيمة كأف،( ّ.ُُ) ا ختبار قيمة ،%(ٕ.ِٕ)

 درجػة متكسػط أف عمػى يػدؿ ممػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػة مسػتكل عنػد إحصػائيان  داؿ المجاؿ هذا
 أف يعنػػي كهػػذا ّ كهػػي ،(المحايػػد) المتكسػػطة المكافقػػة درجػػة عػػف زاد المجػػاؿ هػػذال ا سػػتجابة

 .المجاؿ هذا عمى مكافقة هناؾ
 مكاردهػا  سػتثمار إسػتراتيجية خطػط الموسسػة لػدل يتكافر( " ُ) رقـ لمفقرة الحسابي المتكسط -

 يالنسػػػػػػػب الحسػػػػػػػابي المتكسػػػػػػػط أف أم ،(ٖٗ.ّ) يسػػػػػػػاكم"  لتػػػػػػػزاـكا  العدالػػػػػػػة كفػػػػػػػؽ البشػػػػػػػرية
 يعنػػيممػا ( ََ.َ) تسػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػة كأف( ّ.ُّ) ا ختبػار قيمػة ،%(ٓ.ٕٗ)
 متكسػػط أف عمػػى يػػدؿ ممػػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائيان  داؿ المجػػاؿ هػػذا أف

 يعنػي كهػذا ّ كهػي ،(المحايػد) المتكسػطة المكافقة درجة عف زاد المجاؿ لهذا ا ستجابة درجة
 .الفقرة هذل عمى مكافقة هناؾ أف

 مكظفيهػا قػدرات لتطػكير ماليػة مػكارد الموسسػة تخصػص( "  ٔ) رقػـ لمفقػرة الحسابي المتكسط -
 النسػبي الحسػابي المتكسػط أف أم ،(ّٖ.ّ) يسػاكم"  اإلسػالمية المبادئ كفؽ كخارجيان  داخميان 

 يعنػي ممػا( ََ.َ) تساكم( sig) ا حتمالية القيمة كأف ،(ّْ.ْ) ا ختبار قيمة ،%(ٔ.ٕٔ)
 متكسػػط أف عمػػى يػػدؿ ممػػا ،α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائيان  داؿ المجػػاؿ هػػذا أف

 يعنػي كهػذا ّ كهػي( المحايػد) المتكسػطة المكافقػة درجػة عػف زاد المجػاؿ لهذا ا ستجابة درجة
 .الفقرة هذل عمى مكافقة هناؾ أف

( التػػي نصػػت عمػػى َُِِكقػػد اتفقػػت نتيجػػة فقػػرات هػػذا المجػػاؿ مػػع نتػػائج دراسػػة )األصػػفر،
 الموسسػػػة مكظفيهػػػا فػػػي تطػػػكير مسػػػتكاهـ التعميمػػػي كاألكػػػاديمي كفػػػؽ المبػػػادئ اإلسػػػالمية ةسػػػاعدم
بينمػا اختمفػت  تقكم مف خبراتهـ في هذا المجاؿ كتعمؿ عمى صقؿ مبػادئهـ اإلسػالمية كأخالقهػـلك 

 أف إلػػى ت( التػػي اظهػػر ََِٖ( كدراسػػة )ارشػػيد،ََُِالدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة )عبػػد المطيػػؼ،
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 المبػادئ كفػؽ كمحددة كاضحة أداء تقييـ أنظمة لتطكير كميزانيات مالية مكارد تخصص الموسسة
  .اإلسالمية

فػػي القيمػػة المطمقػػة ألبنػػاء البشػػر  المسػػاكاةتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف القػػيـ األخالقيػػة غايتهػػا ك 
 .دكار التي يودكنهابينما تفاضؿ القيـ ا جتماعية بيف المكاقع التي يشغمها الناس كبيف األ

 مكاردهػػا  سػػتثمار إسػػتراتيجية خطػػط لػػديها يتػكفر المنظمػػة أف إلػػى النتيجػػة هػػذل الباحػػث يرجػع
خػػراج البشػػرية المػػكارد كخبػػرة مهػػارة سػػقؼ رفػػع إلػػى تػػودم الخطػػط كهػػذل ، البشػػرية  مػػف اإلبػػداع كا 
ها في تطػكير مسػتكاهـ تساعد الموسسة مكظفيك  المهنية، كالكفاءة الدافعية رفع إلى كدفعهـ داخمهـ

كتعمػػؿ  ،كتقػػكم مػػف خبػػراتهـ فػػي هػػذا المجػػاؿ العدالػػة كا لتػػزاـ كا مانػػة التعميمػػي كاألكػػاديمي كفػػؽ
 كميزانيات مالية مكارد تخصص الموسسة أف إلى إضافة عمى صقؿ مبادئهـ اإلسالمية كأخالقهـ،

 عمػى يجػب حيػث األمانة اكمنه اإلسالمية المبادئ كفؽ كمحددة كاضحة أداء تقييـ أنظمة لتطكير
 إلػػى تػودم التػػي لحعمػاؿ كالميزانيػػات الماليػة المػكارد صػػرؼ فػي األمانػػة العمػؿ هػػذا عمػى القػائميف
 . اإلسالمية المبادئ كفؽ البشرية المكارد أداء تطكير

 :اإلسالمي  المبادئ وفق االجتماعي  المسؤولي  تطبيقات مجال فقرات تحميل -

إلػػى درجػػة  فػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة ا سػػتجابة قػػد كصػػؿلمعر  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (ِّأـ  ، النتائج مكضحة جدكؿ رقـ ) ّالمكافقة المتكسطة )المحايد( كهي 

 (ٖٕ) رقم جدول

 فقرات من فقرة لكل  مجال لفقرات االحتمال وقيم  النسبي الحسابي المتوسط المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 ولي  االجتماعي  وفق المبادئ اإلسالمي تطبيقات المسؤ  مجال

 المتوسط الفقرات 
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 المتوسط

  الحسابي 

 النسبي

  قيم 

  االختبار

 القيم 

 االحتمالي  

 (sig) 

 الرتب 

ُ 
تتكافؽ رسالة المنظمة كأهدافها مع المبادئ اإلسالمية لممجتمع 

 األصمي.
4.21 0.95 84.3 18.7 َ.ََ ُ 

ِ 
تومف المنظمة بأهمية خدمة المجتمع باإلضافة لحماية 

 مصالحها كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.93 1.15 78.5 11.8 َ.ََ ْ 

 ٓ ََ.َ 10.8 77.6 1.19 3.88تعمؿ المنظمة العمؿ في نشاطاتها بما يعكد بالنفع عميها كفؽ  ّ
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 المبادئ اإلسالمية.

ْ 
ي النظاـ ا جتماعي تعترؼ المنظمة كتمتـز بالقكاعد كاألعراؼ ف

 ككؿ كدليؿ لصحة عممها كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.87 1.14 77.5 11.3 َ.ََ ٔ 

 ِ ََ.َ 14.4 81.2 1.08 4.06 تعمؿ المنظمة عمى ا لتزاـ بالقكانيف كاألنظمة اإلسالمية. ٓ

ٔ 
تكفر المنظمة المناخ البيئي المناسب أثناء العمؿ كفؽ المبادئ 

 ّ ََ.َ 12.5 78.7 1.1 3.93 اإلسالمية.

ٕ 
يخضع كافة العامميف بالمنظمة لبرنامج التأميف الصحي كفؽ 

 المبادئ اإلسالمية.
3.37 1.35 67.3 3.99 َ.ََ ٗ 

ٖ 
تقـك المنظمة بعقد ندكات تثقيفية لمعامميف كالمجتمع المحمي 

 كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.58 1.12 71.5 7.58 َ.ََ ٕ 

ٗ 
مقترحات المجتمع المحمي كتستفيد منها تستمع المنظمة آلراء ك 
 كفؽ المبادئ اإلسالمية.

3.57 1.22 71.4 6.91 َ.ََ ٖ 

  ََ.َ 15.7 76.5 0.77 3.82 المجاؿ فقرات جميع

 α ) ≥ َٓ.َ) د لة مستكل عند احصائيا داؿ الحسابي المتكسط

 ( : ٖٕ) الجدول من يتض 

 النسػػػػػػبي الحسػػػػػػابي المتكسػػػػػػط أف مأ ،(ِٖ.ّ) يسػػػػػػاكم الكميػػػػػػة لمدرجػػػػػػة الحسػػػػػػابي المتكسػػػػػػط -
 يعنػػيممػا ( ََ.َ) تسػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػة كأف( ٓ.ٕٔ) ا ختبػار قيمػة ،%(ٓ.ٕٔ)
 متكسػػط أف عمػػى يػػدؿ ممػػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائيان  داؿ المجػػاؿ هػػذا أف

 يعنػي كهػذا، ّ كهػي( المحايػد) المتكسػطة المكافقة درجة عف زاد المجاؿ لهذا ا ستجابة درجة
 .المجاؿ هذا عمى مكافقة هناؾ أف

 اإلسػػالمية المبػػادئ مػػع كأهػػدافها المنظمػػة رسػػالة تتكافػػؽ( " ُ) رقػػـ لمفقػػرة الحسػػابي المتكسػػط -
 قيمػػػة ،%(ّ.ْٖ) النسػػػبي الحسػػػابي المتكسػػػط أف أم ،(ُِ.ْ) يسػػػاكم"  األصػػػمي لممجتمػػػع
 داؿ المجػاؿ هػذا أف يعنػيمػا ( ََ.َ) تسػاكم( sig) ا حتمالية القيمة كأف( ٕ.ُٖ) ا ختبار
 لهػذا ا سػتجابة درجػة متكسػط أف عمػى يػدؿ ممػا ،α ) ≥ َٓ.َ) د لػة مسػتكل عنػد إحصائيان 
 عمػى مكافقػة هنػاؾ أف يعني كهذا، ّ كهي( المحايد) المتكسطة المكافقة درجة عف زاد المجاؿ
 .الفقرة هذل

 الصػحي التػأميف لبرنػامج لمنظمػةبا العػامميف كافػة يخضػع( " ٕ) رقػـ لمفقػرة الحسابي المتكسط -
 ،%(ّ.ٕٔ) النسػػػبي الحسػػػابي المتكسػػػط أف أم ،(ّٕ.ّ) يسػػػاكم"  اإلسػػػالمية المبػػػادئ كفػػػؽ
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 هػػػػذا أف يعنػػػػيممػػػػا ( ََ.َ) تسػػػػاكم( sig) ا حتماليػػػػة القيمػػػػة كأف( ٗٗ.ّ) ا ختبػػػػار قيمػػػػة
 ةدرجػػ متكسػػط أف عمػػى يػػدؿ ممػػا ،α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائيان  داؿ المجػػاؿ

 أف يعنػػي كهػػذا ّ، كهػػي( المحايػػد) المتكسػػطة المكافقػػة درجػػة عػػف زاد المجػػاؿ لهػػذا ا سػػتجابة
 .الفقرة هذل عمى مكافقة هناؾ

 المبػػػادئ مػػػع تتفػػػؽ كمبادئهػػػا كأهػػػدافها المنظمػػػة رسػػػالة أف النتيجػػػة هػػػذلسػػػبب  الباحػػػث يفسػػػر
 أك المنظمػػػة فػػػي يفالعػػػامم عمػػػى اختالفػػػان  ذلػػػؾ يحػػػدث   حيػػػث ،بهػػػا المحػػػيط لممجتمػػػع اإلسػػػالمية
تػػػومف المنظمػػػة بأهميػػػة خدمػػػة ك  خػػػدماتها، فػػػي المنظمػػػة معػػػه تتعامػػػؿ الػػػذم المجتمػػػع مػػػع تعارضػػان 

 تعمػػػؿ المنظمػػػة أف إلػػػى إضػػػافة، المجتمػػػع باإلضػػػافة لحمايػػػة مصػػػالحها كفػػػؽ المبػػػادئ اإلسػػػالمية
 عػف كالبعػد كاألمانػة العػدؿ حيػث صػغرل مػف الشػخص عميهػا تربػى التػي اإلسػالمية المبػادئ ضمف

 .  خريف حساب عمى أشخاص إلى كا نحياز كالظمـ المحسكبية

 المبةةةادئ وفةةةق البشةةةري  لممةةةوارد والتعةةةويض والمكافةةةآت الحةةةوافز مجةةةال فقةةةرات تحميةةةل -
 :اإلسالمي 

إلػػى درجػػة المكافقػػة  لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة ا سػػتجابة قػػد كصػػؿ Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (ِْ، النتائج مكضحة جدكؿ رقـ )أـ   ّالمتكسطة )المحايد( كهي 

 (ٕٗ) رقم جدول

 فقرات من فقرة لكل  مجال لفقرات االحتمال وقيم  النسبي الحسابي المتوسط المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 الحوافز والمكافآت والتعويض لمموارد البشري  وفق المبادئ اإلسالمي  مجال

 المتوسط الفقرات 
 الحسابي

 االنحراف

 معياريال 

 المتوسط

  الحسابي 

 النسبي

  قيم 

  االختبار

 القيم 

 االحتمالي  

 (sig) 

 الرتب 

ُ 
تقدـ الدائرة مكافضت مختمفة مما يدفع إلى تحسيف مستكل 

 أداء العامميف كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.53 1.2 70.7 6.52 َ.ََ ُ 

 ُّ ََ.َ 2.67 64.5 1.23 3.22 يتناسب األجر مع الجهد المبذكؿ. ِ

ّ 
يكجد رضا عف مستكل الحكافز كاألجكر الممنكحة 

 لمعامميف كفؽ العدؿ كالمساكاة.
3.29 1.17 65.8 3.62 َ.ََ ُُ 

ْ 
تساهـ المكافضت المالية الممنكحة لممتميزيف بإحداث 

 تطكر هاـ في مجاؿ المنافسة الشريفة بيف العامميف.
3.49 1.27 69.9 5.67 َ.ََ ّ 
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ٓ 
يضات المالية المعمكؿ به مع المستكل يتالءـ نظاـ التعك 

المعيشي العاـ كمستكل األسعار السائدة في السكؽ كفؽ 
 المبادئ اإلسالمية.

3.15 1.18 63.1 1.91 َ.ََ ُٓ 

ٔ 
يتـ ترقية الكادر كفقان ألنظمة تحفز الكادر كفؽ المبادئ 

 ٓ ََ.َ 5.18 68.4 1.18 3.42 اإلسالمية.

ٕ 
اديان كمعنكيان مف خالؿ يتـ مكافأة كتحفيز الكادر م

 المنظكر اإلسالمي كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.32 1.24 66.6 3.97 َ.ََ ٗ 

ٖ 
تدفعني مكافأة نهاية الخدمة لمتقدـ كالترقي كالعمؿ لفترة 

 أطكؿ كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.5 1.26 70 5.79 َ.ََ ِ 

ٗ 
يالءـ قانكف مكافأة نهاية الخدمة النظاـ اإلسالمي 

 ظمة التعاقدية.كاألن
3.3 1.24 66 3.57 َ.ََ َُ 

َُ 
تهدؼ التعكيضات التي يحصؿ عميها إلى تحقيؽ العدالة 

 كالمساكاة.
3.41 1.18 68.3 5.13 َ.ََ ٔ 

ُُ 
يحصؿ بسهكلة عمى إجازات غير مدفكعة الراتب مف 

 أجؿ التعميـ كالمرض بالمساكاة مع اآلخريف.
3.48 1.27 69.8 5.7 َ.ََ ْ 

ُِ 
مى برامج مخفضة التكاليؼ ألداء فريضة الحج يحصؿ ع

 كمناسؾ العمرة بالعدؿ كالمساكاة.
3.25 1.3 65 2.83 َ.ََ ُِ 

ُّ 
يمكنه الحصكؿ عمى تسهيالت مالية كمصرفية؛ 
مرابحات ككفا ت مصرفية مف المصارؼ بضماف 

 مكافأة نهاية الخدمةالركاتب كا دخار ك 
3.13 1.31 62.5 1.41 َ.ََ ُٔ 

ُْ 
يد بقكة مف أنشطة التكافؿ ا جتماعي التي تنظمها يستف

 الموسسة كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.33 1.16 66.7 4.25 َ.ََ ٖ 

ُٓ 
يتنفع مف خدمات الموسسة التي تتمثؿ في تأسس 
سكانية كخدمات التسكيؽ لمنفعة  جمعيات تعاكنية كا 

 العامميف كفؽ المبادئ اإلسالمية.
3.4 1.23 67.9 4.72 َ.ََ ٕ 

ُٔ 
يمكف لممنظمة استثمار مكافضت العامميف بحيث يحصؿ 
العامميف عمى عكائد شرعية مجزية كفؽ المبادئ 

 اإلسالمية.
3.22 1.4 64.4 2.3 َ.ََ ُْ 

  ََ.َ 6.22 66.8 0.81 3.34 المجاؿ فقرات جميع

 α ) ≥ َٓ.َ) د لة مستكل عند احصائيا داؿ الحسابي المتكسط
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 ( : ٕٗ) الجدول من يتض 

 النسػػػػػػبي الحسػػػػػػابي المتكسػػػػػػط أف أم ،(ّْ.ّ) يسػػػػػػاكم الكميػػػػػػة لمدرجػػػػػػة الحسػػػػػػابي لمتكسػػػػػػطا -
 يعنػػيممػا ( ََ.َ) تسػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػة كأف( ِِ.ٔ) ا ختبػار قيمػة ،%(ٖ.ٔٔ)
 متكسػػط أف عمػػى يػػدؿ ممػػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائيان  داؿ المجػػاؿ هػػذا أف

 يعنػي كهػذا ّ كهػي( المحايػد) المتكسػطة المكافقػة درجػة عػف ادز  المجػاؿ لهذا ا ستجابة درجة
 .المجاؿ هذا عمى مكافقة هناؾ أف

 مسػتكل تحسػيف إلػى يػدفع ممػا مختمفػة مكافضت الدائرة تقدـ( " ُ) رقـ لمفقرة الحسابي المتكسط -
 النسػػبي الحسػػابي المتكسػػط أف أم ،(ّٓ.ّ) يسػػاكم. " اإلسػػالمية المبػػادئ كفػػؽ العػػامميف أداء
 يعنػػيممػا ( ََ.َ) تسػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػة كأف( ِٓ.ٔ) ا ختبػار قيمػة ،%(ٕ.َٕ)
 متكسػػط أف عمػػى يػػدؿ ممػػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائيان  داؿ المجػػاؿ هػػذا أف

 يعنػي كهػذا، ّ كهػي( المحايػد) المتكسػطة المكافقة درجة عف زاد المجاؿ لهذا ا ستجابة درجة
 .الفقرة هذل عمى مكافقة هناؾ أف

 كمصػػػػرفية؛ ماليػػػػة تسػػػػهيالت عمػػػػى الحصػػػػكؿ يمكنػػػػه( " ُّ) رقػػػػـ لمفقػػػػرة الحسػػػػابي المتكسػػػػط -
 الخدمػػة نهايػػة كمكافػػأة كا دخػػار الركاتػػب بضػػماف المصػػارؼ مػػف مصػػرفية ككفػػا ت مرابحػػات

 ،%(ٓ.ِٔ) النسػػػبي الحسػػػابي المتكسػػػط أف أم ،(ُّ.ّ) يسػػػاكم"  اإلسػػػالمية المبػػػادئ كفػػػؽ
 هػػػػذا أف يعنػػػػيممػػػػا ( ََ.َ) تسػػػػاكم( sig) ا حتماليػػػػة القيمػػػػة كأف ،(ُْ.ُ) ا ختبػػػػار قيمػػػػة

عنػػد إحصػػائيا داؿ المجػػاؿ  درجػػة متكسػػط أف عمػػى يػػدؿ ممػػا، α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل ًن
 أف يعنػػي كهػػذا، ّ كهػػي( المحايػػد) المتكسػػطة المكافقػػة درجػػة عػػف زاد المجػػاؿ لهػػذا ا سػػتجابة

 .الفقرة هذل عمى مكافقة هناؾ

 كالحػكافز المكافػضت بعػض تصػرؼ المنظمػة أف إلػى يعػكد النتيجػة هػذل سبب أف احثالب يفسر
 ضػمف الطػرؽ بكافػة فيػه كاإلبػداع لمعمػؿ كحػبهـ الػكظيفي كرضاهـ دافعيتهـ مف يزيد مما لمعامميف
 لػػدل تجعػػؿ الخدمػػة نهايػػة مكافػػأة أف إلػػى إضػػافة المنظمػػة، عميهػػا تػػنص التػػي اإلسػػالمية المبػػادئ
 ألنػػه ،طكيمػػة لفتػػرة اإلسػػالمية المبػػادئ كفػػؽ بالعمػػؿ كالرقػػي كالتطػػكر لمتقػػدـ الػػرئيس الػػدافع العػػامميف

 رفػػع عمػػى تعمػػؿ كالماديػػة الماليػػة المكافػػضت أف بجانػػب النهايػػة، فػػي تنتظػػرل مكافػػأة هنػػاؾ أف يثػػؽ
بداعهـ العامميف كفايات  . كا جتهاد كالتقدـ العمؿ عمى كتحثهـ كا 
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 البشري  الموارد إدارة في اإلسالمي  المبادئ تطبيق مجاالت تحميل -

إلػػى درجػػة  ا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة ا سػػتجابة قػػد كصػػؿلمعرفػػة مػػ Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (ِٓأـ  ، النتائج مكضحة جدكؿ رقـ ) ّالمكافقة المتكسطة )المحايد( كهي 

 (ٕ٘) رقم جدول

 في اإلسالمي  المبادئ تطبيق لمجاالت االحتمال وقيم  النسبي الحسابي المتوسط المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 البشري  الموارد إدارة

 ا نحراؼ المتكسط المجاؿ
 المعيارم

 ا ختبار
 قيمة
 "ت"

 القيم 

 االحتمالي 

 (sig) 

 الترتيب

 ُ ََ.َ 18 76.6 0.68 3.83  كا ختيار ا ستقطاب تطبيقات

 ّ ََ.َ 16.4 74.9 0.67 3.75  البشرية لممكارد التدريب تطبيقات

 ٓ ََ.َ 11.1 71.8 0.79 3.59 البشرية لممكارد التخطيط تطبيقات

 ْ ََ.َ 11.3 72.7 0.82 3.64 البشرية المكارد أداء كتقييـ تطكير تطبيقات

 ِ ََ.َ 15.7 76.5 0.77 3.82  ا جتماعية المسوكلية تطبيقات

 لممكارد كالتعكيض كالمكضفات الحكافز تطبيقات
 البشرية

3.34 0.81 66.8 6.22 َ.ََ ٔ 

  ََ.َ 14.6 72.8 0.64 3.64  الكمية الدرجة

 α ) ≥ َٓ.َ) د لة مستكل عند احصائيا داؿ الحسابي المتكسط

 ( : ٕ٘) الجدول من يتض 

 النسػػػػػػػبي الحسػػػػػػػابي المتكسػػػػػػػط أف أم( ْٔ.ّ) يسػػػػػػػاكم الكميػػػػػػػة لمدرجػػػػػػػة الحسػػػػػػػابي المتكسػػػػػػػط -
 أف يعنػػي( ََ.َ) تسػػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػػة كأف( ٔ.ُْ) ا ختبػػار قيمػػة ،%(ٖ.ِٕ)

عند إحصائيا داؿ المجاؿ هذا  درجػة متكسػط أف عمى يدؿ مما α ) ≥ َٓ.َ) د لة مستكل ًن
 أف يعنػػي كهػػذا ّ كهػػي( المحايػػد) المتكسػػطة المكافقػػة درجػػة عػػف زاد المجػػاؿ لهػػذا ا سػػتجابة

 .المجاؿ هذا عمى مكافقة هناؾ
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 أهػػـ مػػف كتعييػػنهـ كالخػػريجيف البشػػرية المػػكارد اسػػتقطاب أف بػػتتث النتيجػػة هػػذل أف الباحػػث كيعػػزك
 أف حيػػػث المػػػنظـ المهنػػػي لمعمػػػؿ األسػػػاس حجػػػر فيهػػػا كتضػػػع المنظمػػػة بهػػػا تقػػػكـ التػػػي الخطػػػكات
 مكانػػػه فػػػي كػػػؿ تنتقػػػي حيػػػث كفػػػاءتهـ كحسػػػب حاجتهػػػا حسػػػب البشػػػرية المػػػكارد تسػػػتقطب المنظمػػػة
 لهػـ كتقػدـ كشػرؼ بنزاهػة اإلسػالمية كالمبػادئ القكاعػد حسػب لديػه مػا أفضؿ كيقدـ ليبدع المناسب

 . ألحد كاسطة أك محسكبية بدكف الشاغرة لمكظائؼ ا ختبارات

 الحكومي  غير المنظمات أداء فقرات تحميل:  ثانياً 

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة ا سػتجابة قػد كصػمت إلػى درجػة المكافقػة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (ِٔأـ  ، النتائج مكضحة جدكؿ رقـ ) ّالمتكسطة )المحايد( كهي 

 (ٕٙ) رقم جدول

 أداء فقرات من فقرة لكل  مجال لفقرات االحتمال وقيم  النسبي الحسابي المتوسط المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 الحكومي  غير المنظمات

 المتوسط المجال 
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 المتوسط

  الحسابي 

 النسبي

  قيم 

  ختباراال

 القيم 

 االحتمالي  

 (sig) 

 الرتب 

 ٓ ََ.َ 9.06 73.4 1.08 3.67 .الموسسة أداء تطكير في اإلسالمية المبادئ تساهـ ُ

 لػديها بشػرية عناصػر خمػؽ فػي اإلسالمية المبادئ تساهـ ِ
 ُ ََ.َ 14.4 79.4 0.99 3.97 .األخرل المنظمات عف كفريدة قيمة سمات

 ٗ ََ.َ 6.99 70.4 1.09 3.52 .العمؿ سياسات تطكير في ميةاإلسال المبادئ تساهـ ّ

 ْ ََ.َ 9.28 73.5 1.07 3.67 .المنافسة عمى الموسسة في اإلسالمية المبادئ ساهمت ْ

ٓ 
 رضػا زيػادة فػي البشرية لممكارد اإلسالمية المبادئ تساهـ
 .المقدمة لمخدمات المستهدفة الفئات

3.59 1.19 71.7 7.21 َ.ََ ٕ 

ٔ 
 تحسػػػيف فػػػي البشػػػرية لممػػػكارد اإلسػػػالمية المبػػػادئ اهـتسػػػ

 .الخدمات كجكدة نكعية
3.97 1.09 79.3 13 َ.ََ ِ 

ٕ 
 ا سػػتقرار فػػي البشػػرية لممػػكارد اإلسػػالمية المبػػادئ تسػػاهـ

 .لمموسسة الكظيفي
3.84 1.04 76.7 11.9 َ.ََ ّ 

 ٖ ََ.َ 7.56 71.2 1.08 3.56 تحفيػػػػز فػػػػي البشػػػػرية لممػػػكارد اإلسػػػػالمية المبػػػػادئ تسػػػاهـ ٖ
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 .لمعامميف بداعيةاإل القدرات

 َُ ََ.َ 5.66 68.7 1.13 3.44 .الفسػاد مكافحة في اإلسالمية المبادئ تساهـ ٗ

 ٔ ََ.َ 7.5 71.9 1.16 3.6 .الشريفة المنافسة خمؽ في اإلسالمية المبادئ تساهـ َُ

  ََ.َ 16.5 74.6 1.08 3.73 المجاؿ فقرات جميع

 α ) ≥ َٓ.َ) د لة مستكل عند احصائيا داؿ يالحساب المتكسط

 ( : ٕٙ) الجدول من يتض 

 النسػػػػػػػبي الحسػػػػػػػابي المتكسػػػػػػػط أف أم( ّٕ.ّ) يسػػػػػػػاكم الكميػػػػػػػة لمدرجػػػػػػػة الحسػػػػػػػابي المتكسػػػػػػػط -
 أف يعنػػي( ََ.َ) تسػػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػػة كأف( ٓ.ُٔ) ا ختبػػار قيمػػة ،%(ٔ.ْٕ)

عند إحصائيا داؿ المجاؿ هذا  درجػة متكسػط أف عمى يدؿ مما α ) ≥ َٓ.َ) د لة مستكل ًن
 أف يعنػػي كهػػذا ّ كهػػي( المحايػػد) المتكسػػطة المكافقػػة درجػػة عػػف زاد المجػػاؿ لهػػذا ا سػػتجابة

 .المجاؿ هذا عمى مكافقة هناؾ
 لػديها بشػرية عناصػر خمػؽ فػي اإلسػالمية المبػادئ تسػاهـ( " ِ) رقػـ لمفقػرة الحسػابي المتكسط -

 الحسػػػػابي المتكسػػػػط أف أم( ٕٗ.ّ) يسػػػػاكم"  األخػػػػرل تالمنظمػػػػا عػػػػف كفريػػػػدة قيمػػػػة سػػػػمات
( ََ.َ) تسػػػػاكم( sig) ا حتماليػػػػة القيمػػػػة كأف( ْ.ُْ) ا ختبػػػػار قيمػػػػة ،%(ْ.ٕٗ) النسػػػػبي
عنػػد إحصػػائيا داؿ المجػػاؿ هػػذا أف يعنػػي  أف عمػػى يػػدؿ ممػػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػػتكل ًن
 كهذا ّ كهي( المحايد) تكسطةالم المكافقة درجة عف زاد المجاؿ لهذا ا ستجابة درجة متكسط
 .الفقرة هذل عمى مكافقة هناؾ أف يعني

 مكافحػػػة فػػػي البشػػػرية لممػػػكارد اإلسػػػالمية المبػػػادئ تسػػػاهـ( " ٗ) رقػػػـ لمفقػػػرة الحسػػػابي المتكسػػػط -
 ا ختبػػػػػار قيمػػػػػة ،%(ٕ.ٖٔ) النسػػػػػبي الحسػػػػػابي المتكسػػػػػط أف أم( ْْ.ّ) يسػػػػػاكم." الفسػػػػػػاد

 إحصػػػائيا داؿ المجػػػاؿ هػػػذا أف يعنػػػي( ََ.َ) تسػػػاكم( sig) ا حتماليػػػة القيمػػػة كأف( ٔٔ.ٓ)
عنػد  المجػػاؿ لهػذا ا سػػتجابة درجػة متكسػػط أف عمػى يػػدؿ ممػا α ) ≥ َٓ.َ) د لػػة مسػتكل ًن
 هػػذل عمػػى مكافقػػة هنػػاؾ أف يعنػػي كهػػذا ّ كهػػي( المحايػػد) المتكسػػطة المكافقػػة درجػػة عػػف زاد

 .الفقرة

 إلػى يػودم العمػؿ فػي اإلسػالمية بالمبػادئ دالتقيػ أف إلػى يعػكد النتيجػة تمؾ سبب أف الباحث يفسر
 ضػمف لمخدمات تقديمه في يتقف العامؿ أف حيث لممجتمع المقدمة الخدمات كنكعية جكدة تحسيف

 قيمػػة سػػمات لػػديها بشػػرية عناصػػر خمػػؽ فػػي تسػػاهـ اإلسػػالمية المبػػادئ، كأف اإلسػػالمية الضػػكابط
 األخالقيػػات مػػف بػػالكثير العامػػؿ قيػػدت اإلسػػالمية المبػػادئ أف حيػػث األخػػرل المنظمػػات عػػف كفريػػدة
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 ممػػا العمػػؿ فػػي كاإلتقػػاف كالتفػػاني كاإلخػػالص العمػػؿ فػػي كالشػػرؼ األمانػػة مثػػؿ بالعمػػؿ ترتقػػي التػػي
 .كأدائها المنظمة كفاءة مف يزيد

 اختبار فرضيات الدراس  : 

الفرضةةةي  الرئيسةةةي  األولةةةى : توجةةةد عالقةةة  ذات داللةةة  إحصةةةائي  عنةةةد مسةةةتوى داللةةة      
(ٓ.ٓ٘ ≤ (α  بةةةين تطبيةةةق المبةةةادئ اإلسةةةالمي  فةةةي إدارة المةةةوارد البشةةةري  عمةةةى أداء

 .غير الحكومي المنظمات 

 تسػػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػػة كأف( ِْ.َ) يسػػاكم ا رتبػػاط معامػػؿ أف( ِٕ) رقػػـ جػػدكؿ يبػػيف
 ذات طرديػة عالقػة كجػكد عمػى يػدؿ كهػذا ،α ) ≥ َٓ.َ) الد لػة مسػتكل مػف أقػؿ كهػي( ََ.َ)

غيػػػر  المنظمػػػات كأداء البشػػػرية المػػػكارد إدارة فػػػي اإلسػػػالمية المبػػػادئ تطبيػػػؽ بػػػيف إحصػػػائية لػػػةد 
 .الحككمية

 (ٕٚ) دولج

غير  المنظمات وأداء البشري  الموارد إدارة في اإلسالمي  المبادئ تطبيق بين االرتباط معامل
 الحكومي 

 بيرسكف معامؿ الفرضية
 لالرتباط

 القسمة
 (sig) ا حتمالية

 ≥ َٓ.َجد عالقة ذات د لػة إحصػائية عنػد مسػتكل د لػة )تك 
( α  بػػيف تطبيػػؽ المبػػادئ اإلسػػالمية فػػي إدارة المػػكارد البشػػرية

 .غير الحككميةعمى أداء المنظمات 
َ.ِْ َ.ََ * 

 α  ≥ َٓ.َ د لة مستكل عند إحصائيان  داؿ ا رتباط* 

 كمحػدد محفػز يعتبػر المنظمػات فػي اإلسػالمية المبػادئ تطبيػؽ أف حيث يمكف تفسير هذل النتيجػة
لتنميػػػػة المػػػػكارد البشػػػػرية، كأف  إسػػػػتراتيجياتالمنظمػػػػات غيػػػػر الحككميػػػػة لػػػػديها ف أبػػػػك  لمفػػػػرد داخمػػػػي

سػػاهمت فػػي زيػػادة ميزاتهػػا التنافسػػية أيضػػان عمػػى مسػػتكل تطػػكير اسػػتراتيجية كتنميػػة  سػػتراتيجياتاإل
اتفقت نتيجػة هػذل الدراسػة مػع دراسػة حيث  المكارد البشرية في تمؾ الموسسات مستكل عالي نسبيان 

كجكد عدة جكانب مػف الضػعؼ تمػؾ المنظمػات أهمهػا عػدـ ( التي تكصمت الى ََُِ)الطهراكم،
( كدراسػة َُِِاألصػفر،بينما اختمفت مع دراسػة ) كجكد إدارات متخصصة إلدارة المكارد البشرية
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اة فػي القيمػة المطمقػة  بنػاء ( حيػث تكصػمت الػى أف القػيـ األخالقيػة غايتهػا المسػاك ََِٗ)الفراف،
 البشر بينما تفاضؿ القيـ ا جتماعية بيف المكاقع التي يشغمها الناس كبيف األدكار التي يودكنها.

 حيػث لمفػرد داخمػي كمحػدد محفػز يعتبػر المنظمػات فػي اإلسػالمية المبادئ تطبيؽ أف الباحث يرل
 عممػه خػالؿ مػف العامؿ عميه شييم الذم الصحيح الخط رسـ عمى تعمؿ المبادئ تمؾ تطبيؽ أف
 فعػاليتهـ زيػادة إلػى يػودم ذلػؾ فػإف اإلسػالمية المبػادئ ضػمف  الجميػع يعمػؿ كعنػدما المنظمػة في

 . الحككمية غير لممنظمات الجيد األداء مف يزيد الذم الشيء العمؿ في ككفاءتهـ

 :   التالي  الفرضيات األولى الرئيس  الفرضي  من ويتفرع

توجةةةةةةةد عالقةةةةةة  ذات داللةةةةةةة  إحصةةةةةةائي  عنةةةةةةةد مسةةةةةةتوى داللةةةةةةة              الفرضةةةةةةي  األولةةةةةةى :
(ٓ.ٓ٘ ≤ (α  بين تطبيقات االستقطاب واالختيار والتعيين وفق المبةادئ اإلسةالمي  عمةى

 .غير الحكومي أداء المنظمات 

( sig) ا حتماليػػة القيمػػة كأف( ُٓ.َ) يسػػاكم ا رتبػػاط معامػػؿ أف( ِٖ) رقػػـ جػػدكؿ يبػػيف
 طرديػة عالقػة كجػكد عمى يدؿ كهذا ،α ) ≥ َٓ.َ) الد لة مستكل مف أقؿ يكه( ََ.َ) تساكم
 كأداء اإلسػػالمية المبػػادئ كفػػؽ كالتعيػػيف كا ختيػػار ا سػػتقطاب تطبيقػػات بػػيف إحصػػائية د لػػة ذات

 .غير الحككمية المنظمات

 (ٕٛ) جدول

 وأداء سالمي اإل المبادئ وفق والتعيين واالختيار االستقطاب تطبيقات بين االرتباط معامل
 غير الحكومي  المنظمات

 بيرسكف معامؿ الفرضية
 لالرتباط

 القسمة
 (sig) ا حتمالية

 ≥ َٓ.َتكجد عالقة ذات د لػة إحصػائية عنػد مسػتكل د لػة )
( α  بيف تطبيقات ا ستقطاب كا ختيػار كالتعيػيف كفػؽ المبػادئ

 .غير الحككميةاإلسالمية عمى أداء المنظمات 
َ.ُٓ َ.ََ * 

 α  ≥ َٓ.َ د لة مستكل عند إحصائيان  داؿ ا رتباط* 

 المبػػػادئ ضػػػمف كاختيارهػػػا البشػػػرية المػػػكارد كتعيػػػيف اسػػػتقطاب أف إلػػػى النتيجػػػة هػػػذل الباحػػػث يعػػػزك
 اآلخػريف حساب عمى ألحد كالتمييز كالتحيز المحسكبية كعدـ كاألمانة كالشرؼ كالنزاهة اإلسالمية
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 أداء عمػػى يػػنعكس ممػػا المناسػػب مكػانهـ فػػي كاألفضػػؿ ؼءاألكػػ العػامميف اختيػػار يضػػمف ذلػػؾ فػإف
 .عممه في كاألفضؿ مكانه في األكؼء الشخص اختيار تـ األساس مف ألنه أدائها في المنظمات

بين  α ) ≥ ٘ٓ.ٓ)الفرضي  الثاني  : توجد عالق  ذات دالل  إحصائي  عند مستوى دالل  
غيةةر سةةالمي  عمةةى أداء المنظمةةات تطبيقةةات التةةدريب لممةةوارد البشةةري  وفةةق المبةةادئ اإل

 .الحكومي 

( sig) ا حتماليػػة القيمػػة كأف( ّٗ.َ) يسػػاكم ا رتبػػاط معامػػؿ أف( ِٗ) رقػػـ جػػدكؿ يبػػيف
 طرديػة عالقػة كجػكد عمى يدؿ كهذا ،α ) ≥ َٓ.َ) الد لة مستكل مف أقؿ كهي( ََ.َ) تساكم
 كأداء اإلسػػػػػالمية المبػػػػػادئ كفػػػػػؽ البشػػػػػرية لممػػػػػكارد التػػػػػدريب تطبيقػػػػػات بػػػػػيف إحصػػػػػائية د لػػػػػة ذات

 .غير الحككمية المنظمات

 (ٜٕ) جدول

 المنظمات وأداء اإلسالمي  المبادئ وفق البشري  لمموارد التدريب تطبيقات بين االرتباط معامل
 غير الحكومي 

 بيرسكف معامؿ الفرضية
 لالرتباط

 القسمة
 (sig) ا حتمالية

 ≥ َٓ.َلػة )تكجد عالقة ذات د لػة إحصػائية عنػد مسػتكل د 
( α  تطبيقةات التةةدريب لممةوارد البشةري  وفةةق المبةادئ اإلسةةالمي بػيف 

 .غير الحككميةعمى أداء المنظمات 
َ.ّٗ َ.ََ * 

 α  ≥ َٓ.َ د لة مستكل عند إحصائيان  داؿ ا رتباط* 

 عمػى كالعمػؿ التدريبيػة العػامميف احتياجات تحديد أف إلى يعكد النتيجة تمؾ سبب أف الباحث يفسر
 مػػػف الجػػػدد العػػػامميف تعمػػػـ إلػػػى إضػػػافة كمهػػػارات خبػػػرات مػػػف ينقصػػػهـ مػػػا عمػػػى العػػػامميف تػػػدريب
 الالزمػػػة كالخبػػػرات المهػػػارات فػػػي تنقصػػػهـ التػػػي الثغػػػرات كسػػػد العمػػػؿ مجػػػاؿ فػػػي القػػػدامي زمالئهػػػـ
 . المنظمة أداء مف يرفع مما المهنية كخبرتهـ العمؿ في كفاءتهـ زيادة إلى تودم لمعمؿ

بين  α ) ≥ ٘ٓ.ٓ)ث  : توجد عالق  ذات دالل  إحصائي  عند مستوى دالل  الفرضي  الثال
 .غير الحكومي عمى أداء المنظمات  تطبيقات التخطيط لمموارد البشري  وفق المبادئ اإلسالمي 
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 تسػػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػػة كأف( ّْ.َ) يسػػاكم ا رتبػػاط معامػػؿ أف( َّ) رقػػـ جػػدكؿ يبػػيف
 ذات طرديػة عالقػة كجػكد عمػى يػدؿ كهػذا ،α ) ≥ َٓ.َ) الد لػة تكلمسػ مػف أقػؿ كهػي( ََ.َ)

غيػػػر  المنظمػػػات كأداء تطبيقةةةات التخطةةةيط لممةةةوارد البشةةةري  وفةةةق المبةةةادئ اإلسةةةالمي  بػػػيف إحصػػػائية د لػػػة
 .الحككمية

 (ٖٓ) جدول

 تالمنظما وأداء اإلسالمي  المبادئ وفق البشري  لمموارد التخطيط تطبيقات بين االرتباط معامل
 غير الحكومي 

 بيرسكف معامؿ الفرضية
 لالرتباط

 القسمة
 (sig) ا حتمالية

 ≥ َٓ.َتكجد عالقة ذات د لػة إحصػائية عنػد مسػتكل د لػة )
( α  تطبيقةات التخطةيط لممةوارد البشةري  وفةق المبةادئ اإلسةالمي بػيف 

 .غير الحككميةعمى أداء المنظمات 
َ.ّْ َ.ََ * 

 α  ≥ َٓ.َ د لة مستكل دعن إحصائيان  داؿ ا رتباط* 

 البشػرية لممػكارد المسػتقبمية الخطػط بكضػع تقػكـ المنظمػات إدارة أف إلػى النتيجة هذل الباحث يعزك
 اإلدارة أف بجانػػػب المنظمػػات فػػػي العػػامميف عميهػػا يمشػػػي أف يجػػب التػػي اإلسػػػالمية المبػػادئ كفػػؽ

 مػف يزيػد ممػا تحيز كبدكف يةكمكضكع أمانة بكؿ البشرية لممكارد اإلستراتيجية الخطة عمى تشرؼ
   بديهي بشكؿ المنظمة أداء يرفع ما كهذا العامميف أداء

بين  α ) ≥ ٘ٓ.ٓ)الفرضي  الرابع  : توجد عالق  ذات دالل  إحصائي  عند مستوى دالل  
تطبيقات تطوير وتقييم أداء الموارد البشري  وفق المبادئ اإلسالمي  عمى أداء المنظمات 

 .غير الحكومي 

 تسػػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػػة كأف( ّٖ.َ) يسػػاكم ا رتبػػاط معامػػؿ أف( ُّ) رقػػـ جػػدكؿ يفيبػػ
 ذات طرديػة عالقػة كجػكد عمػى يػدؿ كهػذا ،α ) ≥ َٓ.َ) الد لػة مسػتكل مػف أقػؿ كهػي( ََ.َ)

 كأداء اإلسػػالمية المبػػادئ كفػػؽ البشػػرية المػػكارد أداء كتقيػػيـ تطػػكير تطبيقػػات بػػيف إحصػػائية د لػػة
 .غير الحككمية تالمنظما
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 (ٖٔ) جدول

 وأداء اإلسالمي  المبادئ وفق البشري  الموارد أداء وتقييم تطوير تطبيقات بين االرتباط معامل
 غير الحكومي  المنظمات

 بيرسكف معامؿ الفرضية
 لالرتباط

 القسمة
 (sig) ا حتمالية

 ≥ َٓ.َتكجد عالقة ذات د لػة إحصػائية عنػد مسػتكل د لػة )
( α  بيقةةات تطةوير وتقيةةيم أداء المةوارد البشةةري  وفةق المبةةادئ تطبػيف

 .غير الحككميةعمى أداء المنظمات  اإلسالمي 
َ.ّٖ َ.ََ * 

 α  ≥ َٓ.َ د لة مستكل عند إحصائيان  داؿ ا رتباط* 

 التدريبيػة الػدكرات طريػؽ عػف البشرية المكارد أداء كتقييـ تطكير أف إلى النتيجة هذل الباحث يرجع
 الخبػػرة ذكم كالعػػامميف الجػػدد العػػامميف بػػيف المفيػػد كا حتكػػاؾ المنظمػػة فػػي العػػامميف قاهػػايتم التػػي
خػراج البشػرية المػكارد كخبػرة مهػارة سقؼ رفع إلى يودم العالية  إلػى كدفعهػـ داخمهػـ مػف اإلبػداع كا 
 لتطػػكير كميزانيػات ماليػػة مػكارد تخصػػص الموسسػة أف إلػػى إضػافة المهنيػػة، كالكفػاءة الدافعيػػة رفػع

 غير المنظمات أداء رفع إلى يودم مما اإلسالمية المبادئ كفؽ كمحددة كاضحة أداء تقييـ أنظمة
 .  الحككمية

 α ) ≥ ٘ٓ.ٓالفرضي  الخامس  : توجد عالق  ذات دالل  إحصائي  عند مسةتوى داللة  )
غيةر بين تطبيقات المسةؤولي  االجتماعية  وفةق المبةادئ اإلسةالمي  عمةى أداء المنظمةات 

 .ومي الحك

 تسػػاكم( sig) ا حتماليػػة القيمػػة كأف( ْٕ.َ) يسػػاكم ا رتبػػاط معامػػؿ أف( ِّ) رقػػـ جػػدكؿ يبػػيف
 ذات طرديػػة عالقػػة كجػػكد عمػػى يػػدؿ كهػػذا ،α) ≥ َٓ.َ) الد لػػة مسػػتكل مػػف أقػػؿ كهػػي( ََ.َ)

غيػر  المنظمػات كأداء اإلسالمية المبادئ كفؽ ا جتماعية المسوكلية تطبيقات بيف إحصائية د لة
 . الحككمية
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 (ٕٖ) جدول

 المنظمات وأداء اإلسالمي  المبادئ وفق االجتماعي  المسؤولي  تطبيقات بين االرتباط معامل
 غير الحكومي 

 بيرسكف معامؿ الفرضية
 لالرتباط

 القسمة
 (sig) ا حتمالية

 ≥ َٓ.َتكجد عالقة ذات د لػة إحصػائية عنػد مسػتكل د لػة )
(α  جتماعيػػػػػػػػة كفػػػػػػػػؽ المبػػػػػػػػادئ بػػػػػػػػيف تطبيقػػػػػػػػات المسػػػػػػػػوكلية ا

 .غير الحككميةاإلسالمية عمى أداء المنظمات 
َ.ْٕ َ.ََ * 

 α  ≥ َٓ.َ د لة مستكل عند إحصائيان  داؿ ا رتباط* 

 اإلسػػالمية المبػػادئ مػع تتفػػؽ أف عميهػػا يجػب المنظمػػة أف إلػػى النتيجػة هػػذل الباحػػث يعػزك
 محػػددة كأخالقيػػات بمبػػادئ تسػػـكي مسػػمـ مجتمػػع فػػي ننػػاإ حيػػث المجتمػػع خػػالؿ مػػف بهػػا المحيطػػة
 طبقػػػػت ككممػػػػا العػػػػامميف بػػػػيف العمػػػػؿ فػػػػي اإلنصػػػػاؼ إلػػػػى يػػػػودم الػػػػذم كالعػػػػدؿ كالصػػػػدؽ كاألمانػػػة

 بالشػػػػكؿ كالعمػػػؿ األداء لرفػػػع الصػػػحيح الطريػػػؽ تشػػػكؿ التػػػي اإلسػػػالمية المبػػػادئ هػػػذل المنظمػػػات
 . الحككمية غير المنظمات أداء زاد المطمكب

 α ) ≥ ٘ٓ.ٓ)ذات داللة  إحصةائي  عنةد مسةتوى داللة  الفرضي  السادس  : توجد عالقة  
عمةةى أداء المنظمةةات  الحةوافز والمكافةةآت والتعةةويض لممةةوارد البشةةري  وفةةق المبةةادئ اإلسةالمي بةةين 

 .غير الحكومي 

( sig) ا حتماليػػة القيمػػة كأف( ِٓ.َ) يسػػاكم ا رتبػػاط معامػػؿ أف( ّّ) رقػػـ جػػدكؿ يبػػيف
 طرديػة عالقػة كجػكد عمى يدؿ كهذا ،α ) ≥ َٓ.َ) لد لةا مستكل مف أقؿ كهي( ََ.َ) تساكم
 اإلسػػالمية المبػػادئ كفػػؽ البشػػرية لممػػكارد كالتعػػكيض كالمكافػػضت الحػػكافز بػػيف إحصػػائية د لػػة ذات
 .غير الحككمية المنظمات كأداء
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 (ٖٖ) جدول

مي  وأداء معامل االرتباط بين الحوافز والمكافآت والتعويض لمموارد البشري  وفق المبادئ اإلسال
 غير الحكومي المنظمات 

 بيرسكف معامؿ الفرضية
 لالرتباط

 القسمة
 (sig) ا حتمالية

 ≥ َٓ.َتكجد عالقة ذات د لػة إحصػائية عنػد مسػتكل د لػة )
( α  بػػيف الحػػكافز كالمكافػػضت كالتعػػكيض لممػػكارد البشػػرية كفػػؽ

 .غير الحككميةالمبادئ اإلسالمية عمى أداء المنظمات 
َ.ِٓ َ.ََ * 

 α  ≥ َٓ.َ د لة مستكل عند إحصائيان  داؿ ا رتباط* 

 رفػػعي كالماديػة الماليػة المكافػضت صػرؼ أف إلػى يعػكد النتيجػة هػذل سػبب أف الباحػث يفسػر
 الطػرؽ بكافػة فيػه كاإلبػداع لمعمػؿ كحػبهـ الػكظيفي رضػاهـ زيػديك  الموسسػة في العامميف كفاءة مف

 حتػى عممه في يجتهد العامؿ يجعؿ ما كهذا ،منظمةال عميها تنص التي اإلسالمية المبادئ ضمف
 . المنظمة في األداء فعالية مف يزيد مما الكظيفي المنصب في ارتقاء أك مالية مكافضة يناؿ

      داللةةةة  مسةةةةتوى عنةةةةد إحصةةةةائي  داللةةةة  ذات فةةةةروق توجةةةةد:  الثانيةةةة   الرئيسةةةة الفرضةةةةي 
(ٓ.ٓ٘ ≤ ( α فةي اإلسةالمي  المبةادئ بيةقتط حول الدراس  عين  استجاب  متوسطات بين 

 العممةي المؤهةل – الجةنس) تبعاً  غير الحكومي  المنظمات أداء عمى البشري  الموارد إدارة
 (الخدم  سنوات – الموظفين عدد – المؤسس  عمر – الوظيفي المسمى –

لعينتػػػػيف مسػػػػتقمتيف لمعرفػػػػة مػػػػا إذا كػػػػاف هنػػػػاؾ فػػػػركؽ ذات د لػػػػة  Tتػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات، كذلؾ تػـ اسػتخداـ إحصائية كهك 

اختبار التبايف األحادم لمعرفة ما إذا كاف هناؾ فركؽ ذات د لة إحصائية كهذا ا ختبار معممي 
 متكسطات فأكثر. ّيصمح لمقارنة 

 اجابةةات المبحةةوثين حةةول ذات داللةة  إحصةةائي  بةةين متوسةةطات فةةروق توجةةد ال -
تطبيةةق المبةةادئ اإلسةةالمي  فةةي إدارة المةةوارد البشةةري  عمةةى أداء  المنظمةةات غيةةر 

 الحكومي  تعزى لمتغير الجنس 

  المجموعتين بين الفروق عمى لمتعرف" ت" اختبار الباحث استخدم
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 (ٖٗ) رقم جدول

 الجنس لمتغير تبعاً  الفروق عمى لمتعرف وداللتها المحوسب  والقيم  المتوسط

 المجا ت

 
 المتكسط التكرار لنكعا

 ا نحراؼ
 " ت" قيمة المعيارم

 مستكل
 الد لة

 كا ختيار ا ستقطاب تطبيقات
 0.71 3.83 146 ذكر

َ.َٖ َ.ٗٓ 
 0.59 3.83 69 أنثى

 البشرية لممكارد التدريب تطبيقات
 0.67 3.72 146 ذكر

َ.َٕ َ.ْٖ 
 0.67 3.79 69 أنثى

  ةالبشري لممكارد التخطيط تطبيقات
 0.77 3.58 146 ذكر

َ.ّْ َ.ٔٔ 
 0.82 3.63 69 أنثى

 المػػػػكارد أداء كتقيػػػػيـ تطػػػػكير تطبيقػػػات
 البشرية

 0.76 3.63 146 ذكر

َ.َِ َ.ٕٗ 
 0.95 3.64 69 أنثى

 0.74 3.81 146 ذكر  ا جتماعية المسوكلية تطبيقات

َ.َْ َ.ٖٔ 
 0.84 3.86 69 أنثى

 كالمكضفػػػػػػػػػػػػػػات الحػػػػػػػػػػػػػػكافز تطبيقػػػػػػػػػػػػػػات
 البشرية لممكارد لتعكيضكا

 0.78 3.35 146 ذكر

َ.ِّ َ.ْٕ 
 0.86 3.32 69 أنثى

 غير الحككمية المنظمات أداء
 0.63 3.63 146 ذكر

َ.ُٔ َ.ٖٕ 
 0.67 3.65 69 أنثى

 المجا ت جميع
 0.76 3.63 146 ذكر

َ.َِ َ.ٕٗ 
 0.95 3.64 69 أنثى

 (ٜٙ.ٔ) تساوي (ٔٓ.ٓ) مستوى عند" ت" قيم 

 (ٛ٘.ٕ) تساوي ("٘ٓ.ٓ) مستوى عند" ت" قيم 
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 (ٖٗ)رقم الجدول من يتبين

 مػف أقػؿ المحسكبة" ت" قيمة كأف( α=َٓ.َ) مف أكبر كهي، sig=0.97 الد لة مستكل قيمة أف
 د لػة ذات فركؽ تكجد   أنه يتضح حيث الصفرية، الفرضية سنقبؿ كبالتالي الجدكلية،" ت" قيمة

 المنظمات  أداء عمى البشرية المكارد إدارة في اإلسالمية المبادئ طبيؽت متكسطات بيف إحصائية
 .األبعاد لجميع الجنس لمتغير تعزل الحككمية غير

 كالمبػادئ اإلسػالمية كاألخالقيات غير الحككمية المنظمات إدارة طبيعة أف إلىذلؾ  الباحث يعزك
 كهػذا ،كالصدؽ كاألمانة كالعدالة حسكبيةالم بعدـ يتعمؽ فيما ثابتة تككف الكظيفة هذل تتطمبها التي
 فػػي أداء أعمػػى تحقيػػؽ إلػػى ىيسػػع فكالهمػػا إناثػػان  أك ذكػػكران  كػػانكا سػػكاء المػػدراء بػػيف يختمػػؼ   مػػا

 نقطػة أعمػى إلػى المنظمػة فػي لمعػامميف الطريػؽ تنيػر التػي اإلسػالمية المبادئ عمى يعتمد المنظمة
 . اإلبداع سمـ في

تطبيةةةق  اجابةةةات المبحةةةوثين ئي  بةةةين متوسةةةطاتذات داللةةة  إحصةةةا فةةةروق توجةةةد -
المبةادئ اإلسةالمي  فةي إدارة المةوارد البشةري  عمةى أداء  المنظمةات غيةر الحكومية  

 تعزى لمتغير المؤهل العممي

 فػػي الفػػركؽ عمػػى لمتعػػرؼ (One Way Anova) األحػػادم التبيػػاف اختبػػار الباحػػث اسػػتخدـ
 .العممي الموهؿ متغير

 (ٖ٘) رقم جدول

 العممي المؤهل لمتغير تبعاً  اإلسالمي  المبادئ فيANOVA)  (One Way األحادي التباين حميلت نتائج

 مجموع التباين مصدر المجاالت
 متوسط الحري  درجات المربعات

 F قيم  المربعات
 مستوى
 الدالل 

 ا ستقطاب تطبيقات
 كا ختيار

المجمكعات بيف  2.02 3 0.67 

المجمكعات داخؿ 0.22 1.48  95.6 211 0.45 

 214 97.6 المجمكع 

 التدريب تطبيقات
 البشرية لممكارد

المجمكعات بيف  3.18 3 1.06 

2.11 0.07 

المجمكعات داخؿ  91.7 211 0.44 
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  214 94.9 المجمكع

 التخطيط تطبيقات
 البشرية لممكارد

المجمكعات بيف  4.34 3 1.45 

المجمكعات داخؿ 0.07 2.39  128 211 0.61 

 214 132 المجمكع 

 تطكير تطبيقات
 المكارد أداء كتقييـ

 البشرية

المجمكعات بيف  3.28 3 1.09 

المجمكعات داخؿ 0.18 1.63  141 211 0.67 

 214 144 المجمكع 

 المسوكلية تطبيقات
 ا جتماعية

المجمكعات بيف  0.64 3 0.21 

المجمكعات داخؿ 0.78 0.36  126 211 0.6 

 214 127 المجمكع 

 الحكافز تطبيقات
 كالتعكيض كالمكضفات
 البشرية لممكارد

المجمكعات بيف  3.82 3 1.27 

المجمكعات داخؿ 0.12 1.98  136 211 0.64 

 214 139 المجمكع 

غير  المنظمات أداء
 الحككمية

المجمكعات بيف  2.36 3 0.79 

المجمكعات داخؿ 0.13 1.92  86.4 211 

0.41 

 214 88.8 المجمكع

 المجا ت جميع

المجمكعات بيف  3.18 3 1.06 

المجمكعات داخؿ 0.07 2.11  91.7 211 0.44 

 214 94.9 المجمكع 

 (ٜٔ.ٖ= ٕ٘ٔ-ٗ)  حري  لدرج   ٔٓ.ٓ مستوى عند(ف) لقيم  اإلحصائي  الدالل  حدود
 (ٚٙ.ٕ=ٕ٘ٔ-ٗ)  حري  لدرج   ٘ٓ.ٓ مستوى عند(ف) لقيم  اإلحصائي  الدالل  حدود
 (ّٓ)رقـ الجدكؿ مف يتبيف

 المحسػكبة" ت" قيمة كأف( α=َٓ.َ) مف أكبر كهي ،sig=0.07 الد لة مستكل قيمة أف
 فػػركؽ تكجػد   أنػه يتضػػح حيػث الصػفرية، الفرضػػية سػنقبؿ كبالتػالي الجدكليػػة،" ت" قيمػة مػف أقػؿ
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  أداء عمػى البشػرية المػكارد إدارة في إلسالميةا المبادئ تطبيؽ متكسطات بيف إحصائية د لة ذات
 .األبعاد لجميع العممي الموهؿ لمتغير تعزل الحككمية غير المنظمات

 تعتمػد   اإلسػالمية المبادئ كفؽ المنظمات إدارة أفإلى يرجع الباحث سبب هذل النتيجة 
 تمسػػػػكه مػػػػدلك  المػػػدير شخصػػػػية عمػػػى تعتمػػػػد مػػػا بقػػػػدر المػػػديرة أك لممػػػػدير العممػػػي الموهػػػػؿ عمػػػى

 الموهػػؿ أف إلػػى إضػػافة ،حكلػػه مػػف المجتمػػع بهػػا يتعامػػؿ كالتػػي بػػه المحيطػػة اإلسػػالمية بالمبػػادئ
 بػػأعمى كالخػػركج المنظمػػة إدارة مػػف تمكنػػه التػػي الخبػػرة يمتمػػؾ المػػدير كػػاف إذا مػػا ديحػػد   العممػػي
 . منها كخدماتي إنتاجي أداء

ق المبةادئ اإلسةالمي  فةي ذات دالل  إحصائي  بين متوسةطات تطبية فروق توجد  -
إدارة المةةوارد البشةةري  عمةةى أداء  المنظمةةات غيةةر الحكوميةة  تعةةزى لمتغيةةر المسةةمى 

 .الوظيفي 

  المجمكعتيف بيف الفركؽ عمى لمتعرؼ" ت" اختبار الباحث استخدـ

 (ٖٙ) رقم جدول

 فيالوظي المسمى لمتغير تبعاً  الفروق عمى لمتعرف وداللتها المحوسب  والقيم  المتوسط

 المجا ت

 
 المتكسط التكرار النكع

 ا نحراؼ
 " ت" قيمة المعيارم

 مستكل
 الد لة

 كا ختيار ا ستقطاب تطبيقات
 0.63 3.95 00 عاـ مدير

ُ.ٓٔ َ.ُِ 
 0.69 3.79 .31  منسؽ مدير

 البشرية لممكارد التدريب تطبيقات
 0.65 3.85 00 عاـ مدير

ُ.ُّ َ.ُٖ 
 0.67 3.71 .31  منسؽ مدير

  البشرية لممكارد التخطيط تطبيقات
 0.81 3.59 00 عاـ مدير

َ.َٕ َ.ْٗ 
 0.77 3.6 .31  منسؽ مدير

 المػػػػكارد أداء كتقيػػػػيـ تطػػػػكير تطبيقػػػات
 البشرية

 0.9 3.73 00 عاـ مدير

َ.ٗٗ َ.ّٓ 
 0.78 3.61 .31  منسؽ مدير

 َُ.َ ْ.ِ 0.74 4.04 00 عاـ مدير  ا جتماعية المسوكلية تطبيقات
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 0.76 3.75 .31  منسؽ مدير

 كالمكضفػػػػػػػػػػػػػػات الحػػػػػػػػػػػػػػكافز تطبيقػػػػػػػػػػػػػػات
 البشرية لممكارد كالتعكيض

 0.89 3.35 00 عاـ مدير

َ.ُِ َ.ٖٗ 
 0.78 3.33 .31  منسؽ مدير

 غير الحككمية المنظمات
 0.63 3.72 00 عاـ مدير

ُ.ُ َ.ُٔ 
 0.64 3.61 .31  منسؽ مدير

 المجا ت جميع
 0.81 3.59 00 عاـ مدير

َ.َٕ َ.ْٗ 
 0.77 3.6 .31  منسؽ مدير

 ٔٗ.ُ تساكم َُ.َ مستكل عند" ت" قيمة

 ٖٓ.ِ تساكم َٓ.َ مستكل عند" ت" قيمة

  (ّٔ)رقـ الجدكؿ مف يتبيف

" ت" قيمػػػػػػػة كأف (،α=َٓ.َ) مػػػػػػػف أكبػػػػػػػر كهػػػػػػػي، sig=0.94 الد لػػػػػػػة مسػػػػػػػتكل قيمػػػػػػػة أف
   أنػػه يتضػػح حيػػث الصػػفرية، الفرضػػية سػػنقبؿ ليكبالتػػا الجدكليػػة،" ت" قيمػػة مػػف أقػػؿ المحسػػكبة

 المػػػكارد إدارة فػػػي اإلسػػػالمية المبػػػادئ تطبيػػػؽ متكسػػػطات بػػػيف إحصػػػائية د لػػػة ذات فػػػركؽ تكجػػػد
 مػػا األبعػػاد، لجميػػع الػػكظيفي المسػػمى لمتغيػر تعػػزل الحككميػػة غيػػر المنظمػػات  أداء عمػػى البشػرية

 .العاـ المدير لصالح فركؽ تبيف الخامس لبعدا عدا

 يسػعكف الكظيفيػة كمسػمياتهـ مناصػبهـ بػاختالؼ المػدراء أف إلػى النتيجػة هػذلسػبب  الباحث فسري
 كمحاكلػػة التدريبيػػة هـاحتياجػػات تحديػػد طريػػؽ عػػف المنظمػػة لمػػكظفي ككفػػاءة أداء أعمػػى تحقيػػؽ إلػى

 العػامميف بػيف الػدمج عمميػة إلػى باإلضػافة ،ككفػاءتهـ خبػرتهـ مػف تزيػد تػدريبات طريػؽ عف تمبيتها
 القػكانيف يػنص أنػه ا جتماعيػة المسػوكلية جانػب في العاـ المدير كيتميز القدامى، كزمالئهـ لجددا

 اتفػػاؽ حيػػث مػػف بعػػدل مػػف فك العػػامم كيطبقهػػا عممهػػا إلػػى المنظمػػة عميهػػا تعتمػػد التػػي كالمحػػددات
 . المجتمع في بها المحيطة اإلسالمية المبادئ مع المنظمة مبادئ
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إحصةائي  بةين متوسةطات تطبيةق المبةادئ اإلسةالمي  فةي ذات داللة   فروق توجد -
إدارة المةةةوارد البشةةةري  عمةةةى أداء  المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةة  تعةةةزى لمتغيةةةر عمةةةر 

 .المؤسس 

 متغيػر فػي الفػركؽ عمػى لمتعػرؼ (One Way Anova) األحػادم التبيػاف اختبار الباحث استخدـ
 .الموسسة عمر

 (ٖٚ) رقم جدول

 المؤسس  عمر لمتغير تبعاً  االجتماعي  المسؤولي  فيANOVA)  (One Way حادياأل التباين تحميل نتائج

 مجموع التباين مصدر المجاالت
 متوسط الحري  درجات المربعات

 F قيم  المربعات
 مستوى
 الدالل 

 ا ستقطاب تطبيقات
 كا ختيار

المجمكعات بيف  0.55 2 0.28 

المجمكعات داخؿ 0.55 0.6  97.1 212 0.46 

 214 97.6 المجمكع 

 التدريب تطبيقات
 البشرية لممكارد

المجمكعات بيف  0.65 2 0.32 

المجمكعات داخؿ 0.49 0.73  94.2 212 0.44 

 214 94.9 المجمكع 

 التخطيط تطبيقات
 البشرية لممكارد

المجمكعات بيف  1.49 2 0.74 

المجمكعات داخؿ 0.31 1.21  130 212 0.62 

 214 132 المجمكع 

 تطكير تطبيقات
 المكارد أداء كتقييـ

 البشرية

المجمكعات بيف  2.56 2 1.28 

المجمكعات داخؿ 0.15 1.91  142 212 0.67 

 214 144 المجمكع 

 المسوكلية تطبيقات
 ا جتماعية

المجمكعات بيف  1.16 2 0.58 

المجمكعات داخؿ 0.38 0.98  126 212 0.59 

 214 127 المجمكع 
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 الحكافز تطبيقات
 كالتعكيض كالمكضفات
 البشرية لممكارد

المجمكعات بيف  2.51 2 1.26 

المجمكعات داخؿ 0.15 1.95  137 212 0.65 

 214 139 المجمكع 

غير  المنظمات أداء
 الحككمية

المجمكعات بيف  1.12 2 0.56 

المجمكعات داخؿ 0.26 1.35  87.6 212 

0.41 

 214 88.8 عالمجمك 

 المجا ت جميع

المجمكعات بيف  2.56 2 1.28 

المجمكعات داخؿ 0.15 1.91  142 212 0.67 

 214 144 المجمكع 

 (ٜٔ.ٖ= ٕ٘ٔ-ٖ)  حري  لدرج   ٔٓ.ٓ مستوى عند(ف) لقيم  اإلحصائي  الدالل  حدود
 (ٚٙ.ٕ=ٕ٘ٔ-ٖ)  حري  لدرج   ٘ٓ.ٓ مستوى عند(ف) لقيم  اإلحصائي  الدالل  حدود
  (ّٕ)رقـ الجدكؿ مف يتبيف

" ت" قيمػػػػػػة كأف(،  α=َٓ.َ) مػػػػػػف أكبػػػػػػر كهػػػػػػي، sig=0.15 الد لػػػػػػة مسػػػػػػتكل قيمػػػػػػة أف
   أنػػه يتضػػح حيػػث الصػػفرية، الفرضػػية سػػنقبؿ كبالتػػالي الجدكليػػة،" ت" قيمػػة مػػف أقػػؿ المحسػػكبة

 المػػػكارد ارةإد فػػػي اإلسػػػالمية المبػػػادئ تطبيػػػؽ متكسػػػطات بػػػيف إحصػػػائية د لػػػة ذات فػػػركؽ تكجػػػد
 .األبعاد لجميع الموسسة عمر لمتغير تعزل الحككمية غير المنظمات  أداء عمى البشرية

 كالكفػاءة الػكعي مػف درجػة عمػى يككنػكف المػدراء أف يعػكد إلػى أف سبب ذلػؾ الباحث يبيف
 عمػػػر بػػػاختالؼ الرقػػػي درجػػػة إلػػػى بهػػػا كالكصػػػكؿ الموسسػػػة إدارة مػػػف تمكػػػنهـ التػػػي كاإلمكانيػػػات

 بتطبيؽ التزامه كمدل ككفاءته المدير خبرة عمى يعتمد كذلؾ الخدماتي العمؿ في الزمني الموسسة
 تحققهػا التػي بالنتػائج بػؿ بعمرهػا المنظمػة إنجػاز يقػاس ك  المنظمػة، عمػؿ فػي اإلسػالمية المبادئ

 . منها المرجكة لحهداؼ كتحقيقها كالكظيفي الخدماتي أدائها خالؿ كمف العمؿ في
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ذات دالل  إحصائي  بين متوسةطات تطبيةق المبةادئ اإلسةالمي  فةي  قفرو توجد  -
إدارة المةةةوارد البشةةةري  عمةةةى أداء  المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةة  تعةةةزى لمتغيةةةر عةةةدد 

 .الموظفين

 متغيػر فػي الفػركؽ عمػى لمتعػرؼ (One Way Anova) األحػادم التبيػاف اختبار الباحث استخدـ
 .المكظفيف عدد

 (ٖٛ) رقم جدول

 الموظفين عدد لمتغير تبعاً  اإلسالمي  المبادئ فيANOVA)  (One Way األحادي التباين يلتحم نتائج

 مجموع التباين مصدر المجاالت
 متوسط الحري  درجات المربعات

 F قيم  المربعات
 مستوى
 الدالل 

 ا ستقطاب تطبيقات
 كا ختيار

المجمكعات بيف  3.2 2 1.6 

المجمكعات داخؿ 0.03 3.59  94.4 212 0.45 

 214 97.6 المجمكع 

 لممكارد التدريب تطبيقات
 البشرية

المجمكعات بيف  2.53 2 1.27 

المجمكعات داخؿ 0.06 1.91  92.3 212 0.44 

 214 94.9 المجمكع 

 لممكارد التخطيط تطبيقات
 البشرية

المجمكعات بيف  2.21 2 1.11 

المجمكعات داخؿ 0.17 1.81  130 212 0.61 

 214 132 المجمكع 

 أداء كتقييـ تطكير تطبيقات
 البشرية المكارد

المجمكعات بيف  2.84 2 1.42 

المجمكعات داخؿ 0.12 2.13  142 212 0.67 

 214 144 المجمكع 

 المسوكلية تطبيقات
 ا جتماعية

المجمكعات بيف  2.43 2 1.21 

المجمكعات داخؿ 0.13 2.07  124 212 0.59 

 214 127 المجمكع 
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 كالمكضفات الحكافز تطبيقات
 البشرية لممكارد كالتعكيض

المجمكعات بيف  3.52 2 1.76 

المجمكعات داخؿ 0.07 2.11  136 212 0.64 

 214 139 المجمكع 

غير  المنظمات أداء
 الحككمية

المجمكعات بيف  2.21 2 1.11 

المجمكعات داخؿ 0.17 1.81  130 212 0.61 

 214 132 المجمكع 

 المجا ت جميع

المجمكعات بيف  2.64 2 1.32 

المجمكعات داخؿ 0.04 3.25  86.1 212 

0.41 

 214 88.8 المجمكع

 (ٜٔ.ٖ= ٕ٘ٔ-ٖ)  حري  لدرج   ٔٓ.ٓ مستوى عند(ف) لقيم  اإلحصائي  الدالل  حدود
 (ٚٙ.ٕ=ٕ٘ٔ-ٖ)  حري  ج لدر   ٘ٓ.ٓ مستوى عند(ف) لقيم  اإلحصائي  الدالل  حدود
  (ّٖ)رقـ الجدكؿ مف يتبيف

 مػف أكبػر المحسكبة" ت" قيمة كأف (α=َٓ.َ) مف أقؿ كهي، sig=0.04 الد لة مستكل قيمة أف
 د لػػة ذات فػػركؽ تكجػػد أنػػه يتضػػح حيػػث الصػػفرية، الفرضػػية سػػنقبؿ كبالتػػالي الجدكليػػة،" ت" قيمػػة

 المنظمات  أداء عمى البشرية المكارد إدارة في اإلسالمية المبادئ تطبيؽ متكسطات بيف إحصائية
 .المكظفيف عدد لمتغير تعزل الحككمية غير

 (ٜٖ) رقم جدول

 الموظفين عدد متغير في الفروق لتوض  شيفيه اختبار

 

 َُأقؿ مف 
 مكظؼ

ّ.ُُ 

 مكظؼ َِ-َُ

ّ.ُِ 

 مكظؼ َِأكثر مف 

ّ.ٕٖ 

 يفمكظف َُأقؿ مف 

ّ.ُُ 
َ.ِّ   

   ُْ.َ ان مكظف َِ-َُ
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ّ.ُِ 

 ان مكظف َِأكثر مف 

ّ.ٕٖ 
َ.َُ َ.َِ  

 ان مكظف َِ مف أكثر"  لمفئة فركؽ كجكد السابؽ الجدكؿ مف يتبيف

 تصػػنؼ ان مكظفػػ َِ مػػف أكثػػر تحتػػكم التػػي المنظمػػات أف إلػػى النتيجػػة هػػذل الباحػػث يعػػزك
، مسػػتكل عمػػى إدارة تتطمػػب كالتػػي الحجػػـ كبيػػرة المنظمػػات فػػي  عمػػى المنظمػػات هػػذل كتعتمػػد عػػاؿو
 مػف الرقابػة زيػادة إلػى يػودم ممػا اختياريػان  كلػيس فيهػا العػامميف تكظيػؼ فػي كالمقابالت  ختباراتا

 إلػى إضػافة المنظمػة فػي العػامميف تكظيؼ عممية عمى المنظمة عمى اإلشرافية كالجهة المدير قبؿ
 مػػدتعت المنظمػػة يجعػػؿ ممػػا لػػديهـ كالشػػكاغر النػػكاقص كسػػد العػػامميف احتياجػػات تحديػػد عمػػى العمػػؿ
 فػػي العػػامميف مػػف مبهػػر أداء عمػػى لمحصػػكؿ كبيػػرة بدرجػػة عممهػػا فػػي اإلسػػالمية المبػػادئ كتطبػػؽ
 . المنظمة

ذات داللة  إحصةائي  بةين متوسةطات تطبيةق المبةادئ اإلسةالمي  فةي  فروق توجد -
إدارة المةةوارد البشةةري  عمةةى أداء  المنظمةةات غيةةر الحكوميةة  تعةةزى لمتغيةةر سةةنوات 

 .الخدم 
 متغيػر فػي الفػركؽ عمػى لمتعػرؼ (One Way Anova) األحػادم التبيػاف اختبار الباحث استخدـ
 .الخدمة سنكات

 (ٓٗ) رقم جدول

 الخدم  سنوات لمتغير تبعاً  اإلسالمي  المبادئ فيANOVA)  (One Way األحادي التباين تحميل نتائج

 التباين مصدر المجاالت
 مجموع
 الحري  درجات المربعات

 متوسط
 F قيم  المربعات

 مستوى
 الدالل 

 ا ستقطاب تطبيقات
 كا ختيار

المجمكعات بيف  5.53 3 1.84 

المجمكعات داخؿ 0.01 4.22  92.1 211 0.44 

 214 97.6 المجمكع 

 التدريب تطبيقات
 البشرية لممكارد

المجمكعات بيف  3.91 3 1.3 

المجمكعات داخؿ 0.03 3.02  91 211 0.43 

 214 94.9 المجمكع 
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 التخطيط تطبيقات
 البشرية لممكارد

المجمكعات بيف  5.3 3 1.77 

المجمكعات داخؿ 0.03 2.94  127 211 0.6 

 214 132 المجمكع 

 تطكير تطبيقات
 المكارد أداء كتقييـ

 البشرية

المجمكعات بيف  3.34 3 1.11 

المجمكعات داخؿ 0.18 1.67  141 211 0.67 

 214 144 المجمكع 

 المسوكلية تطبيقات
 ا جتماعية

المجمكعات بيف  4.08 3 1.36 

المجمكعات داخؿ 0.07 2.11  123 211 0.58 

 214 127 المجمكع 

 الحكافز تطبيقات
 كالتعكيض كالمكضفات
 البشرية لممكارد

المجمكعات بيف  3.69 3 1.23 

المجمكعات داخؿ 0.13 1.91  136 211 0.64 

 214 139 المجمكع 

غير  المنظمات أداء
 الحككمية

المجمكعات بيف  3.34 3 1.77 

المجمكعات داخؿ 0.18 1.67  141 211 0.6 

 214 144 المجمكع 

 الفقرات جميع

المجمكعات بيف  3.82 3 1.28 

المجمكعات داخؿ 0.03 3.17  84.9 211 

0.4 

 214 88.8 المجمكع

 (ٜٔ.ٖ= ٕ٘ٔ-ٖ)  حري  لدرج   ٔٓ.ٓ مستوى عند(ف)  لقيم اإلحصائي  الدالل  حدود
 (ٚٙ.ٕ=ٕ٘ٔ-ٖ)  حري  لدرج   ٘ٓ.ٓ مستوى عند(ف) لقيم  اإلحصائي  الدالل  حدود

 :(ٓٗ)رقم الجدول من يتبين

 أكبػر المحسكبة" ت" قيمة كأف (α=َٓ.َ) مف أقؿ كهي، sig=0.03 الد لة مستكل قيمة أف
 ذات فػػركؽ تكجػد أنػه يتضػػح حيػث الصػفرية، الفرضػػية نرفضسػ كبالتػالي الجدكليػػة،" ت" قيمػة مػف

  أداء عمػػػى البشػػػرية المػػػكارد إدارة فػػػي اإلسػػػالمية المبػػػادئ تطبيػػػؽ متكسػػػطات بػػػيف إحصػػػائية د لػػػة
 .الخدمة سنكات لمتغير تعزل الحككمية غير المنظمات
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 (ٔٗ) رقم جدول

 الخبرة سنكات متغير في الفركؽ لتكضح شيفيه اختبار

 
 كاتسن ٓأقؿ مف 

ِ.ٗٓ 

 سنكات َُ-ٓ

ّ.ُ 

 سنكات َُأكثر مف 

ّ.ْٓ 

 سنكات ٓأقؿ مف 

ِ.ٗٓ 
َ.ْٔ   

 سنكات َُ-ٓ

ّ.ُ 
َ.ٕٖ   

 سنكات َُأكثر مف 

ّ.ْٓ 
َ.ََ َ.ََ  

 "سنكات َُ مف أكثر"  لمفئة فركؽ كجكد السابؽ الجدكؿ مف يتبيف

 اإلدارة مجػاؿ فػي العاليػة الخبػرة ذك المػدير أف إلػىيرجع الباحث سػبب هػذل النتيجػة يعػكد 
 كمشػػكالت تجػػارب مػػف بػػه مػػر مػػا بحكػػـ كذلػػؾ القميمػػة الخبػػرة ذك المػػدير مػػف أعمػػى كفاءتػػه تكػػكف
 تكاجهػػه التػػي لممشػػكالت الحمػػكؿ مػػف ان مخزكنػػ لديػػه يجعػػؿ ممػػا السػػابقة خدمتػػه سػػنكات فػػي كاجهتػػه
 كأهميتهػا غير الحككميػة المنظمات عمؿ في اإلسالمية المبادئ تطبيؽ بأهمية معرفته إلى إضافة

 . فيها كالعامميف المنظمات أداء رفع في
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات
 

  

 النتائج 
 التوصيات 
  المراجع 

  المالحق 
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات

 :الدراس  نتائجأواًل: 

 عمى الدراسة الميدانية التي قاـ بها الباحث حكؿ تطبيؽ المبادئ اإلسالمية في إدارة بناء
المكارد البشرية، فقد خمصت الدراسة لمجمكعة مف النتائج كذلؾ مف خالؿ البيانات التي جمعها 
الباحث مف ا ستانة، كتـ عرض كتفسير النتائج كربطها بالدراسات السابقة ذات العالقة بشكؿ 
مفصؿ في الفصؿ الخامس ، أما في هذا الفصؿ فسيتـ استخالص أهـ النتائج التي تكصمت 

 لدراسة، ككذلؾ أهـ التكصيات.إليها ا

 :ثانيًا : النتائج

كتكصمت  سالمية في إدارة المكارد البشريةجاءت هذل الدراسة لدراسة مدل تطبيؽ المبادئ اإل
 الدراسة إلى النتائج التالية   

توجةةد عالقةة  بةةين تطبيقةةات االسةةتقطاب واالختيةةار والتعيةةين وفةةق المبةةادئ اإلسةةالمي   .ٔ
 .حكومي غير الأداء المنظمات و 

 كتظهر النتائج اإليجابية ألفراد العينة   

 تستقطب المنظمة المكارد البشرية المتميزة بالكفاءة.  
 .تعتمد المنظمة عمى معيار الجدارة في اختيار العامميف كفؽ الكفاءة كاألمانة 
 .تحرص المنظمة عمى اختيار العامميف ذكم الخبرات المتنكعة كفؽ المبادئ اإلسالمية 
  المنظمة اختيار العامميف مف فئات عمرية مختمفة مف الشباب كالكبار كفؽ ا لتزاـ تراعي

 .األخالقي
  العناصر البشرية العاممة لديها القدرة عمى اإلبداع كاكتساب المعرفة كفؽ ركح الثقة

 كا لتزاـ.
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توجد عالق  بين تطبيقات التدريب لمموارد البشري  وفق المبادئ اإلسالمي  عمى أداء  .ٕ
 .غير الحكومي منظمات ال

 كتظهر النتائج اآلراء اإليجابية ألفراد العينة   

  تشجع المنظمة العامميف الجدد عمى اإلفادة مف خبرة زمالئهـ القدامى كالتعمـ منهـ كفؽ
 المبادئ اإلسالمية.

  تفسح المنظمة المجاؿ لمعامميف ذكم الخبرة فيها لنقؿ خبرتهـ إلى زمالئهـ كاإلفادة منها
 .األمانة كالنزاهةكفؽ 

 تعزز برامج التدريب الرقابة الذاتية لدل العامميف كفؽ السمكؾ األخالقي. 
  تركز برامج التدريب عمى تكعية المكظؼ بمحاربة الفساد بكؿ أشكاله كفؽ حسف

 .األخالؽ كاألمانة
عمةةى  تطبيقةةات التخطةةيط لممةةوارد البشةةري  وفةةق المبةةادئ اإلسةةالمي توجةةد عالقةة  بةةين  .ٖ

 غير الحكومي نظمات أداء الم

 كتظهر النتائج اآلراء اإليجابية ألفراد العينة   

 يتـ كضع خطط المكارد البشرية مف قبؿ اإلدارة كفؽ المبادئ اإلسالمية.  
  بمكضكعية  اإلستراتيجيةيتـ اطالع شاغمي الكظائؼ اإلشرافية عمى خطة المكارد البشرية

 .كأمانة
  كفؽ المبادئ اإلسالمية يستخدـ عند تنفيذ الخطط يكجد نظاـ رسمي لمرقابة عمى األداء. 
 نية كنكع الخدمة المقدمة مف قبؿ قيوخذ بعيف ا عتبار النظاـ التعميمي كالظركؼ الت

 .الجهاز كفؽ المبادئ اإلسالمية عند إعداد خطط المكارد البشرية 
إلسالمي  توجد عالق  بين تطبيقات تطوير وتقييم أداء الموارد البشري  وفق المبادئ ا .ٗ

 .غير الحكومي عمى أداء المنظمات 

 كتظهر النتائج اآلراء اإليجابية ألفراد العينة   

 يتكافر لدل الموسسة خطط إستراتيجية  ستثمار مكاردها البشرية كفؽ العدالة كا لتزاـ. 
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  تساعد الموسسة مكظفيها في تطكير مستكاهـ التعميمي كاألكاديمي كفؽ المبادئ
 .اإلسالمية

 ـ المنظمة مسارات مهنية لمعامميف فيها مما يسهـ في تطكير قدرات العامميف ترس
 كمشاريع المنظمة كفؽ حسف المعاممة.

 تخصص الموسسة مكارد مالية لتطكير أنظمة تقييـ أداء كاضحة كمحددة كفؽ األمانة. 
توجد عالق  بين تطبيقات المسؤولي  االجتماعية  وفةق المبةادئ اإلسةالمي  عمةى أداء  .٘

 .غير الحكومي منظمات ال

 كتظهر النتائج اآلراء اإليجابية ألفراد العينة   

 تتكافؽ رسالة المنظمة كأهدافها مع المبادئ اإلسالمية لممجتمع األصمي. 
  تومف المنظمة بأهمية خدمة المجتمع باإلضافة لحماية مصالحها كفؽ المبادئ

 .اإلسالمية
 نظمة اإلسالميةتعمؿ المنظمة عمى ا لتزاـ بالقكانيف كاأل. 
 تكفر المنظمة المناخ البيئي المناسب أثناء العمؿ كفؽ المبادئ اإلسالمية. 
عمةى  الحوافز والمكافةآت والتعةويض لممةوارد البشةري  وفةق المبةادئ اإلسةالمي توجد عالق  بين  .ٙ

 .غير الحكومي أداء المنظمات 

 كتظهر النتائج اآلراء اإليجابية ألفراد العينة   

 رة مكافضت مختمفة مما يدفع إلى تحسيف مستكل أداء العامميف كفؽ المبادئ تقدـ الدائ
 .اإلسالمية

  تساهـ المكافضت المالية الممنكحة لممتميزيف بإحداث تطكر هاـ في مجاؿ المنافسة
 .الشريفة بيف العامميف

 .يتـ ترقية الكادر كفقان ألنظمة تحفز الكادر كفؽ المبادئ اإلسالمية 
 هاية الخدمة لمتقدـ كالترقي كالعمؿ لفترة أطكؿ كفؽ المبادئ اإلسالميةتدفعني مكافأة ن. 
 تهدؼ التعكيضات التي يحصؿ عميها إلى تحقيؽ العدالة كالمساكاة. 
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  أسكةن يحصؿ بسهكلة عمى إجازات غير مدفكعة الراتب مف أجؿ التعميـ كالمرض 
 .اآلخريفب

 المكارد إدارة في اإلسالمية المبادئ تطبيؽ متكسطات بيف إحصائية د لة ذات فركؽ تكجد   .ٕ
، الموهػػػػؿ العممػػػػي ،  الجػػػػنس لمتغيػػػػر تعػػػػزل الحككميػػػػة غيػػػػر المنظمػػػػات  أداء عمػػػػى البشػػػػرية

 .األبعاد لجميعالمسمى الكظيفي ، عمر الموسسة ،
 المػكارد إدارة فػي اإلسػالمية المبػادئ تطبيػؽ متكسػطات بػيف إحصػائية د لة ذات فروق تكجد .ٖ

 .المكظفيف عدد لمتغير تعزل الحككمية غير لمنظماتا  أداء عمى البشرية
 المػكارد إدارة فػي اإلسػالمية المبػادئ تطبيػؽ متكسػطات بػيف إحصػائية د لة ذات فروق تكجد .ٜ

 .الخدمة سنكات لمتغير تعزل الحككمية غير المنظمات  أداء عمى البشرية
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 ثانيًا: توصيات الدراس 

سات السابقة، كفي ضكء ما كرد مف نتائج في ضكء ما كرد في اإلطار النظرم كالدرا
زيادة تطبيؽ  مف هذل الدراسة، فإف الباحث يقترح عددا مف التكصيات التي تمكف

 المبادئ اإلسالمية في تطبيؽ المكارد البشرية.

تطبيقةةات االسةةتقطاب واالختيةةار والتعيةةين وفةةق المبةةادئ اإلسةةالمي  ب توصةةيات تتعمةةق  .ٔ
 . غير الحكوميعمى أداء المنظمات 

 إدارة متخصصة لممكارد البشرية تعمؿ بالتزاـ.اهتماـ الموسسة ب 
  تحميؿ ككصؼ كظيفي خاص بالكظائؼ الخاصة بإدارة المكارد الحرص عمى كجكد

 .البشرية كفؽ المبادئ اإلسالمية
  تستخدـ المنظمة المقابالت كا ختبارات غير المتحيزة عند التعييف كفؽ المبادئ أف

 .اإلسالمية
تطبيقةةات التةةدريب لممةةوارد البشةةري  وفةةق المبةةادئ اإلسةةالمي  عمةةى ب تعمةةق توصةةيات ت .ٕ

 .غير الحكومي أداء المنظمات 
  الخمؽ القكيـ لتعزيز تهتـ المنظمة بعقد جمسات لمعصؼ الذهني لمعامميف فيهاأف. 
  المنظمة العامميف في بعثات خارجية لالطالع عمى تجارب ناجحة الحرص عمى مشاركة

 .ي العمؿ كفؽ المبادئ اإلسالميةلإلفادة منها ف
  يتـ ا ستعانة بالخبرات الخارجية في تدريب العامميف تدريبان نافعان مجديان كفؽ المبادئ أف

 .اإلسالمية
عمةةى  تطبيقةةات التخطةةيط لممةةوارد البشةةري  وفةةق المبةةادئ اإلسةةالمي ب توصةةيات تتعمةةق  .ٖ

 غير الحكومي أداء المنظمات 
 تطكير المكارد البشرية كفؽ المبادئ اإلسالمية. لجنة لكضع خطة تنمية ك يؼ متك 
  تتضمف معمكمات إعداد خطة المكارد البشرية الظركؼ الخاصة المتكقعة كفؽ أف

 .المبادئ اإلسالمية
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  تراجع خطط تنمية المكارد البشرية عند حدكث تغيرات في  بيئة العمؿ كجكد  لية تتقف
 .في الموسسة كفؽ المبادئ اإلسالمية

تطبيقةةةةات تطةةةةوير وتقيةةةةيم أداء المةةةةوارد البشةةةةري  وفةةةةق المبةةةةادئ ب عمةةةةق توصةةةةيات تت .ٗ
 .غير الحكومي اإلسالمي  عمى أداء المنظمات 

 الموسسة في التكنكلكجيا المفيدة لتطكير العامميف لديها كفؽ المبادئ اإلسالمية استثمار. 
  المبادئ تخصص الموسسة مكارد مالية لتطكير قدرات مكظفيها داخميان كخارجيان كفؽ أف

 اإلسالمية.
  يتـ كضع برامج متكازنة لتنمية كتطكير المسار الكظيفي لمعامميف كفؽ المبادئ

 .اإلسالمية
تطبيقات المسةؤولي  االجتماعية  وفةق المبةادئ اإلسةالمي  عمةى أداء ب توصيات تتعمق .٘

 .غير الحكومي المنظمات 
 مبادئ اإلسالمية.كافة العامميف بالمنظمة لبرنامج التأميف الصحي كفؽ ال اخضاع 
  تقـك المنظمة بعقد ندكات تثقيفية لمعامميف كالمجتمع المحمي كفؽ المبادئ اإلسالمية.أف 
 منها كفؽ المبادئ  اإلستفادةالمنظمة آلراء كمقترحات المجتمع المحمي ك  استماع

 اإلسالمية.
الحوافز والمكافةةةآت والتعةةةويض لممةةةوارد البشةةةري  وفةةةق المبةةةادئ توصةةةيات تتعمةةةق بةةة .ٙ

 .غير الحكومي عمى أداء المنظمات  سالمي اإل
  يتناسب األجر مع الجهد المبذكؿأف. 
  نظاـ التعكيضات المالية المعمكؿ به مع المستكل المعيشي العاـ كمستكل األسعار تالئـ

 السائدة في السكؽ كفؽ المبادئ اإلسالمية.
 بالعدؿ عمى برامج مخفضة التكاليؼ ألداء فريضة الحج كمناسؾ العمرة  الحصكؿ

 .كالمساكاة
 ف عمى عكائد شرعية مجزية ك مكافضت العامميف بحيث يحصؿ العامم استثمار المنظمة

 .كفؽ المبادئ اإلسالمية

  



 


 

155 

 دراسات مقترح  :

 دراسة مقارنة حكؿ أثر إدارة المكارد البشرية عمى المنظمات الحككمية. .ُ
 .كاقع جكدة األداء في موسسات العمؿ األهمي في قطاع غزة .ِ
 إدارة المكارد البشرية في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة كسبؿ تطكيرل.كاقع  .ّ
 .تنمية المكارد البشرية في تطكير األداء الموسساتي  إستراتيجياتدكر  .ْ
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   العربي  المراجعأواًل : 
    ، بترتيػب صػحيح  البسػتي التميمػي حػاتـ أبػك أحمػد بػف حباف بف محمد بمباف، ابف ،حباف ابف .ُ

  األرنوكط شعيب : تحقيؽ ،1991الثانية، الطبعة بيركت، لرسالةا موسسة
في  e-HRM الكتركنيا البشرية المكارد إدارة كاقع  (2009 )يكسؼ، محمد يكسؼ أمكنه، أبك .ِ

 اإلسالمية، الجامعة ،غير منشكرة ماجستير رسالة .(غزة قطاع -النظامية الفمسطينية الجامعات
 .فمسطيف غزة،
( تقييـ المستكل ممارسة التخطيط ََِٓكد كصالحية، لوم محمد )أبك دكلة، جماؿ داك  .ّ

ا ستراتيجي في إدارة المكارد البشرية، دراسة مقارنة بيف منظمات القطاعيف العاـ كالخاص 
 ،العدد  األكؿ.ِٓاألردنية، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، المجمة العربية لإلدارة،مجمد

 :عماف كالتكزيع، لمنشر صفاء دار ،1 ط البشرية، المكارد رةإدا ( 2000 ).نادر شيخة، أبك .ْ
 .األردف

( معكقات األداء اإلدارم التي تكاجه المنظمات َََِفائؽ محمد نايؼ فائؽ )،أبك صفية  .ٓ
 ،العدد األكؿ.ِِغير الحككمية منظمات مختارة مف األردف، مجمة جامعة األردف، المجمد 

 الجامعات في البشرية المكارد دكائر أتمتة أثر  (2011 )إبراهيـ، أحمد رائد عيد، أبك .ٔ
غير  ماجستير رسالة .تطكيرها ك ليات بها العامميف نظر كجهة مف العمؿ جكدة عمى الفمسطينية

 .الخميؿ، فمسطيف جامعة ،منشكرة
 إحياء دار ، الترمذم سنف الصحيح الجامع ، السممي الترمذم عيسى بف محمد، عيسى أبك .ٕ

 ك خركف. شاكر محمد أحمد : تحقيؽ - ركتبي العربي التراث
 مجمة  ".إسالمي منظكر مف البشرية المكارد تنمية"  (َُِِ) طاهر محمد األحمد ،سهيؿ .ٖ

 (.-145 ص األكؿ، العدد)عشر، السادس المجمد ( اإلنسانية العمـك سمسمة ) األقصى جامعة
المية، جامعة القدس ( أسس اختيار القكل البشرية في الصيرفه اإلسََِٖارشيد، محمكد ) .ٗ

 ،فمسطيف.ِِالمفتكحة، مجمة جامعة النجاح لحبحاث،مجمد
 ، ُ ط ، اإلسالمية األخالؽ مف ـ( فصكؿَََِ/هػَُِْ،) سيؼ بف ،عبدا األزدل .َُ
 . األندلس دار
 محمد تحقيؽ ، داككد أبي سنف، السجستاني داكد أبك األشعث بف سميماف، ا زدم  .ُُ

 . الفكر - دار الحميد، عبد الديف محيي
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لمنشر  العممية خكارـز ، العمؿ أخالقيات في الكجيز) ََِٖ (، داكد احمد ، األشعرم .ُِ
 الرياض. كالتكزيع،

 كالتأليؼ، لمطباعة الخميجية الشركة اإلسالمية، العامة اإلدارة في مقدمة  أحمد األشعرم، .ُّ
 .َََِ هػُُِْ ،ُ/ط السعكدية، العربية المممكة جدة،
( دراسة كاقع التخطيط ا ستراتيجي لدل مديرم ََِِراهيـ   )اأًلشقر ، يكسؼ إب .ُْ

 .  رسالة ماجستير غير منشكرة  المنظمات غير الحككمية المحمية في قطاع  غزة
/  هػُُِْ عماف،  النفائس دار ،ُ ط أصيمة، إسالمية ثقافة نحك عمر، األشقر، .ُٓ

 .ـَََِ
درام في الموسسات العامة، (   الضكابط األخالقية كالفساد اإلَُِِاألصفر، أحمد ) .ُٔ

 .ِّ، العدد ُٔرسالة ماجستير، المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب، المجمد 
 هػَُْٖ مصر، ، لمطباعة الكفاء دار ، ّ ط ، زيداف عبدالكريـ ، الدعكة أصكؿ .ُٕ
 . ـُٕٖٗ/

 ةالسياس مجمة ،"كالتنمية الحككمية غير المنظمات" (   َََِحسيف ) عطيه أفندم، .ُٖ
 األهراـ موسسة ، ُُْ عدد الدكلية،

أهمية التخطيط (2012) ؿ سعكد، عبد العزيز بف عبد الرحمف بف عبد العزيز  .ُٗ
ا ستراتيجي في إدارة المكارد البشرية لبعض منظمات القطاع العاـ ، مجمة جامعة اإلماـ محمد 

 .23السعكدية  عدد –العمـك اإلنسانية كا جتماعية  –بف سعكد اإلسالمية 
كرقة عمؿ مقدمة في  -المشكالت الموسسية لمعمؿ األهمي العربي -شهيدة، الباز  .َِ

 . ُٖٗٗنكفمبر  ّأكتكبر إلى  ُّالتنظيمات األهمية العربية في موتمر القاهرة 
 الشباب تكجيه في التربية لدكر تصكيرية روية :( 1992 ) إبراهيـ حسيف أسامة باهي، .ُِ

 مجمة ،)إسالمي منظكر مف األخالقية التربية في ؿمدخ( األخالقية المكضكعات نحك بعض
 . 23 العدد األزهر، جامعة – 34التربية
(   التككيف األخالقي لإلدرام المسمـ، رسالة َُُِبخارم، سمطاف بف سعيد ) .ِِ

 ماجستير، كمية التربية، جامعة أـ القرل، السعكدية.
دار 2001برنكطي، سعاد نائؼ، ) .ِّ ة األفراد"، عماف، دار كائؿ (، "إدارة المكارد البشرية كا 

 لمنشر كالتكزيع.
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(، "إدارة المكارد البشرية مف منظكر إستراتيجي"، بيركت، 2002بمكط، حسف إبراهيـ، ) .ِْ
 دار النهضة العربية، الطبعة الثانية.

 قرطبة موسسة الشيباني، عبدا أبك حنبؿ بف أحمد ، اإلماـ سند، أحمد ، حنبؿ  بف .ِٓ
 مصر.
 بيركت، صادر دار المصرم، األفريقي ، العرب لساف،  مكـر فب محمد، منظكر  بف .ِٔ

 األكلى. الطبعة
ا ستثمار البشرم بالموسسات العربية،  إستراتيجيات(، ُٔٗٗتكفيؽ ،عبد الرحمف ) .ِٕ

 .َْالقاهرة، مركز الخبرات المهنية لإلدارة )بميؾ(، ص 
قاهرة، مركز (، التدريب األصكؿ ك المبادئ العممية، الُْٗٗتكفيؽ،عبد الرحمف) .ِٖ

 .ُّّالخبرات المهنية لإلدارية، ص
 ، اإلسالمية الفجر دار ،ْ ط (  أخالقنا.ـُٗٗٗ/هػَُِْ،) ربيع محمد جكهرم ، .ِٗ

  المنكرة المدينة
( كاقع جكدة األداء في موسسات العمؿ ََِٗالحداد، عماد كعبد الكاحد كمومف ) .َّ

 فاؽ كتحديات، غزة.  األهمي في قطاع غزة، أكراؽ عمؿ موتمر المنظمات ا همية،
 عماف. الفكر دار ، التربكم كالتخطيط اإلدارة ( ََِٕ ) ك خركف رافدل ، الحريرم .ُّ
 ، دار التربكية اإلدارة ) ََِٕ (، حسنيف كمحمد إبراهيـ محمد حسف ، كالعجمي حساف .ِّ

 عماف. ، كالتكزيع لمنشر المسيرة
درية الدار الجامعية لمطباعة ( " إدارة المكارد البشرية " ، اإلسكنَََِحسف ، راكية)  .ّّ

 كالنشر كالتكزيع .
 -جريدة القدس-غزة-مقاؿ-إرباكات المجتمع المدني( ـََِٓ  )الحمك، كـر .ّْ
 ـََِٓ/ُُ/ِْ
كاقع الموسسات كالجمعيات الفمسطينية غير الحككمية في فمسطيف إلى  -حماد، رائد .ّٓ
 .نكفمبرِٕ-مقاؿ -منبر دنيا الكطف -أيف
 لمثقافة القبمة دار ، ُ ط ، اإلسالمية ، األخالؽ ـ(َُٗٗ/ هػَُُْ،) حمداف ، نذير .ّٔ

 .جدة، اإلسالمية،
 إدارة المكارد البشرية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،.(  ََِْ )حمداكم كسيمة، .ّٕ
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دارة التنظيمي السمكؾ (،ََِِالغفار) عبد حنفي، .ّٖ  الجامعة دار البشرية، المكارد كا 
 لمنشر. الجديدة

إنساف أكف  يف  -نافذة الخير -كاقع التنمية ا جتماعية في فمسطيف -د االحكارني، عب .ّٗ
 .ََِٕ-ُ-ِْ-غزة-نت
( ، مقا ت شرعية ، أخالؽ كدعكة ، عمي مكقع األلككة ، َُِّالخاني ، أحمد ، ) .َْ

http://www.alukah.net/sharia/0/52764/) 
 .القر ف في ا خالؽ ( دستكرَُٓٗراز ، عبد ا ، )د .ُْ
 المريخ. دار الرياض، البشرية، المكارد (، إدارةََِِجارم) ديسمر، .ِْ
 لمنشر كالتكزيع، الشركؽ دار ،"األفراد إدارة البشرية المكارد إدارة( َََِركاية،فواد ) .ّْ

 .كلىاأل الطبعة

  والحاكم  والبيهقي في ))الشعب((  رواُ: أحمد  ومالك  والبخاري في ))األدب المفرد(( .ٗٗ
ة تكمم  ٜٖٜٛ/رقمٓٛ/ٚٔانظر: ))المسند(( ). ((  وعند بعضهم: ))ألتمم صال  األخالق

   (شاكر
 

  مسند اإلمام أحمد   رواُ أحمد والبهيقي والحاكم في شعب اإليمان   متون الحديث .٘ٗ
سن    دار إحياء التراث العربي   أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد

 .تسع  أجزاء عدد األجزاء:   مٖٜٜٔهة / ٗٔٗٔ النشر:
التمخيص   األشرب  والحد فيها   كتاب السنن الكبرى   مالؾ عن الشافعي رواُ .ْٔ

سن       قرطب مؤسس   الحدود-   موطْ مالك   حد الزنا-  الحبير
 .أربع  أجزاء عدد األجزاء:  األولى رقم الطبع :  مٜٜ٘ٔهة/ٙٔٗٔ النشر:

( مف طريؽ بهز ثنا أبك هالؿ الراسبي عف قتادة ُّٓ/ّاإلماـ أحمد في المسند) ركال .ْٕ
بهز بف أسد عميه عبدالصمد بف عبدالكارث كحسف بف مكسى كما عند  كتابع به. t عف أنس

(، ككذلؾ تابعه عميه سميماف بف حرب كما عند الطبراني َُِ/ّ(، )ُْٓ/ّاإلماـ أحمد)
 (.ّْ/ِ(، كالشهاب القضاعي في مسندل)ِٖٖ/ٔ(، كالبيهقي في السنف)َِٔٔفي األكسط)

(، كانفرد به عف البخارم، كأخرجه الترمذم في "كتاب البيكع" َُِمسمـ حديث ) ركال .ْٖ
 .(ُُّٓ"باب ما جاء في كراهة الغش في البيكع" حديث )

 (، إدارة األفراد، عماف، دار صنعاء لمنشر كالتكزيع.ََِّزكيمؼ، عادؿ محمد خميؿ) .ْٗ

http://www.alukah.net/sharia/0/52764/
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=6&bookhad=9383
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=6&bookhad=9383
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&bookhad=17017
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&bookhad=17017
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=11&bookhad=1452
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=11&bookhad=1452
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=7&bookhad=1562
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=7&bookhad=1562
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 . الرسالة موسسة ، بيركت ، الدعكة أصكؿ) ـ ُٕٖٗ ( الكريـ عبد زيداف، .َٓ
 ُِٖٗ.) محسف،  مخامرة ك أميمة،  الدهاف&  زياد،  رمضاف&  الشيخ فواد، سالـ .ُٓ
 .الحديثة اإلدارية المفاهيـ(.ـ

 مدخؿ" البشرية المكارد إدارة (،َََِ) حرحكش عادؿ كصالح، سعيد دموي السالـ، .ِٓ
 الحديث. عالـ الكتاب دار ،، عماف استراتيجي

موسسات الكطنية في فمسطيف نحك -نقالن عف نخمة، خميؿ ( ـُْٗٗ)سالـ، كليد .ّٓ
 كدركها في تحسيف أداء الموسسة ا قتصادية  -أيمكؿ -القدس -مجتمعية الممتقى الفكرم العربي

دراسة ميدانية موسسة الجزائرية لصناعة األنابيب رسالة ماجستير ، جامعة قاصدم مرباحكرقمة ، 
 قسـ عمـك التسيير، الجزائر. 

كارد البشرية كما كردت في بعض متطمبات تنمية الم (ََُِالسعادات ، خميؿ إبراهيـ  ) .ْٓ
 -مجمة جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية  الدراسات العربية كاألجنبية   دراسة تحميمية.

 . ُْالسعكدية،ع  -العمـك اإلنسانية كا جتماعية 
 ، المسيرة دار ،2 ط العمؿ، ( أخالقياتَُُِ) خمؼ ، السكارنة ، بالؿ .ٓٓ

 . ق3432عماف،
 في اإلدارم كالقضاء اإلدارة( .  ـَََِ. )  الهادم عبد المنعـ بدع إحساف،  سمارة .ٔٓ

 . العممية يافا دار(    األردف)  عٌماف( .  ُط)  اإلسالـ
 صحيح شرح البارم فتح،  العسقالني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد، الشافعي .ٕٓ

 الخطيب. الديف محب : تحقيؽ  - بيركت، المعرفة دار ، البخارم،
 الشركؽ دار ،"األفراد إدارة البشرية المكارد ( إدارةَََِ) نجيب فىمصط شاكيش، .ٖٓ

 الثالثة. الطبعة لمنشر كالتكزيع،
( كاقع إدارة المكارد البشرية في المنظمات غير الحككمية في قطاع ََِْشبير، رحاب ) .ٗٓ

 غزة كسبؿ تطكيرل، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
"إعداد" كالسعدم، نعيـ "باحث مساعد" كالمالكي، مجدم   (ـََُِ) شمبي ،ياسر .َٔ

معهد  -تعداد المنظمات غير الحككمية الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة–"إشراؼ" 
  .القدس -أبحاث السياسات ا قتصادية الفمسطينية "ماس"

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55461
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55461
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 رياضال.   التربكية اإلدارة في نظريات( .  هػُِّْ)  أحمد محمكد فريز،  الشمعكط .ُٔ
 .كالتكزيع لمنشر الرشد مكتبة(  السعكدية العربية المممكة)

،  اإلسالـ في أخالقيات األعماؿ ،  (َُِِ) الشهرم، نكرة بنت عبدا بف متعب .ِٔ
 , بريطانيا -المجمة العالمية لمتسكيؽ اإلسالمي، الهيئة العالمية لمتسكيؽ اإلسالمي بمندف

 .ِع،ُمج
دكر كظائؼ المكارد البشرية في تحسيف الخدمة في ( َُِِ) الشكابكة، عدناف عكاد .ّٔ

مجمة البحكث المالية كالتجارية )كمية  كزارة األشغاؿ العامة اإلسكاف في المممكة العربية السعكدية
 ..293 - 261 ، ُع,مصر -التجارة جامعة بكر سعيد(

 سمسمة. العربي الكطف في المدني المجتمع مستقبؿ( .  ََِٖ.)شكر أحمد الصبيحي، .ْٔ
 .العربية الكحدة دراسات مركز ،(ّٕ) الدكتكرال أطركحات

 مجمة ،"إسالمي منظكر" األخالقي اإلرشاد :( 2001 ) إبراهيـ بف صالح الصنيع، .ٓٔ
  العدد. شمس، عيف جامعة – النفسي اإلرشاد مركز اإلرشاد النفسي،

الية متطمبات تطبيؽ كظائؼ إدارة  المكارد البشرية في جهاز ( فعََِٕصياـ، محمد  ) .ٔٔ
، الجامعة اإلسالمية، غزة، غير منشكرة  الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة، رسالة ماجستير

 فمسطيف.
(،إدارة األفراد كالعالقات اإلنسانية، دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع، ََِّالصيرفي، محمد) .ٕٔ

 .عماف 
 كالتطبيؽ الفكر   اإلسالـ في اإلدارة( .   هػ َُْٕ. )  براهيـإ الرحمف عبد،  الضحياف .ٖٔ
 . الشركؽ دار(     السعكدية العربية المممكة)  جدة(  .  ُ ط)

تنمية المكارد البشرية في  إستراتيجيات( دكر ََُِالطهراكم ،عبد المنعـ رمضاف )  .ٗٔ
ماجستير منشكرة ،  تطكير األداء الموسساتي في المنظمات غير الحككمية في غزة ،رسالة

 الجامعة اإلسالمية، غزة فمسطيف.
 كالتكزيع. لمنشر كائؿ دار ،"استراتيجي مدخؿ" البشرية المكارد (، إدارةََِّ) عباس، .َٕ
 2000 اإلسكندرية، الجامعية، الدار بشرية، مكاردال إدارة صالح، الباقي، عبد .ُٕ
الهيئة المستقمة -مفكضىنعـ لمقانكف   ل -حكؿ المنظمات األهمية -عبد العاطي، صالح .ِٕ
 .ـََِٓ-غزة -كرقة عمؿ-حقكؽ المكاطفل

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8
http://search.mandumah.com/Record/603190
http://search.mandumah.com/Record/603190
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86+-+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%22&type=JournalTitle
../../../pc/AppData/pc/AppData/Flash/Downloads/دور%20وظائف%20الموارد%20البشرية%20في%20تحسين%20الخدمة%20في%20وزارة%20الأشغال%20العامة%20الإسكان%20في%20المملكة%20العربية%20السعوديةHYPERLINK%22http:/qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl%3fbiblionumber=1079953%22
../../../pc/AppData/pc/AppData/Flash/Downloads/دور%20وظائف%20الموارد%20البشرية%20في%20تحسين%20الخدمة%20في%20وزارة%20الأشغال%20العامة%20الإسكان%20في%20المملكة%20العربية%20السعوديةHYPERLINK%22http:/qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl%3fbiblionumber=1079953%22
../../../pc/AppData/pc/AppData/Flash/Downloads/دور%20وظائف%20الموارد%20البشرية%20في%20تحسين%20الخدمة%20في%20وزارة%20الأشغال%20العامة%20الإسكان%20في%20المملكة%20العربية%20السعوديةHYPERLINK%22http:/qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl%3fbiblionumber=1079953%22
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 المجتمع بناء في األهمية المنظمات دكر  (  ََِِك خركف ) عزت، الهادم، عبد .ّٕ
 .فمسطيف ا، راـ كاإلنماء، لمبحكث بيساف مركز المدني،

 -دنيدكر المجتمعات األهمية في بناء المجتمع الم -كالنحاس، زكريا ،عبد الهادم، عزت .ْٕ
 .ـ ََِِ-فمسطيف –راـ ا 

( الحكار المجتمعي كاتخاذ القرار بالجمعيات ا همية، ََِٕهبة احمد )، عبدالمطيؼ  .ٕٓ
بحث منشكر في مجمة دراسات في الخدمة ا جتماعية كالعمكـ اإلنسانية، كمية الخدمة 

 ا جتماعية،جامعة حمكاف، العدد  الثالث كالعشركف، الجزء الثاني.
 كتطبيقاتها في العامة الكظيفة في اإلدارة أخالقيات) ُّٗٗ ( ، سعكد بف فهد ، العثيميف .ٕٔ

 . التكبة مكتبة ، الرياض. ّ ط ، السعكدية العربية المممكة
 البشرية المكارد تنمية في المعرفة إدارة دكر  (2011 )خميؿ، محمد سمر العمكؿ، .ٕٕ

 غزة، األزهر، جامعة ماجستير، رسالة .غزة قطاع في الفمسطينية الجامعات في األكاديمية
 .فمسطيف

 العربية المممكة) جدة(. ُ ط) اإلسالـ في اإلدارة( .  هػ َُْٓ)  مهنا محمد، العمي .ٖٕ
 .لمنشر السعكدية الدار(  السعكدية

تعداد المنظمات غير  -، كشمبي، ياسر كالسعدم، كالمالكي، مجدم  -عمرك، زياد .ٕٗ
راـ  -معهد أبحاث السياسات ا قتصادية الفمسطيني -الحككمية الفمسطينية في الضفة كقطاع غزة

 ـََُِ-ا
ا ئتالؼ مف أجؿ النزاهة  -المنظمات األهمية الفمسطينية كالفساد -عمرك، زياد .َٖ

  -ـََِٓ -القدس -نشكرات ا ئتالؼ -الطبعة األكلى -كالمساءلة أماف
 . بيركت فةالمعر  دار ، محمد بف محمد الديف، عمـك إحياء،حامد  أبك ،الغزالي .ُٖ
الجزء  الديف، عمـك إحياء :( 2004 ) عمراف سيد :تحقيؽ حامد، أبي اإلماـ الغزالي، .ِٖ

 .القاهرة الحديث، دار الثالث،
( تقييـ البرامج في المنظمات غير الحككمية الفمسطينية، ََِٓمجد أميف )أ غكشة، .ّٖ

 رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، راـ ا.
 جامعة منشكرات ،((األفراد)) البشرية المكارد إدارة ،ك خركف خميؿ سميماف الفارس، .ْٖ

 . ََِّ دمشؽ،
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(   أثر األخالقيات الكظيفية في تقميؿ فرص الفساد ََُِعبد المطيؼ ) أسار ،فخرم .ٖٓ
 اإلدرام في الكظائؼ الحككمية، البنؾ المركزم العراقي، العراؽ.

مية في قطاع غزة، أكراؽ ستراتيجي لدل المنظمات األه( التفكير اإلََِٗالفراف، ماجد ) .ٖٔ
 فاؽ كتحديات، غزة. همية، عمؿ موتمر المنظمات األ

 بيركت  ، الفكر دار مطبعة المحيط، القامكس :( ُٖٕٗ ) الديف، لمجد أبادم، الفيركز .ٕٖ
قراقيش، جهاد، رأس الماؿ الفكرم  األهمية ، كالقياس ، كاإلفصاح، )دراسة فكرية ، مف  .ٖٖ

( جامعة اإلسراء ِٓبغداد العمكـ ا قتصادية الجامعة العدد )كجهت نظر متعددة ( مجمة كمية 
 الخاصة، األردف. 

 لمعمـك العربية المنظمة العامة، الخدمة ـ ( أخالقياتُْٖٗ) حمد، ترجمة القريكتي،  .ٖٗ
 . عماف، ، التجارية الدستكر مطابع ، اإلدارية

 الباقي، عبد فواد محمد تحقيؽ ، ماجه، ابف سنف ،ا عبد أبك يزيد بف محمد، القزكيني  .َٗ
 -. بيركت الفكر، دار
 -الدرعية  ، ،  اإلسالـ في العمؿ أخالؽ( ََِٗ) القكسي، مفرح بف سميماف  .ُٗ

 .8ُُُِمج  , السعكدية
( تقكيـ كاقع ممارسات إدارة المكارد البشرية في ََِٗكاظـ، عبدا كعمي، حسيف ) .ِٗ

 ،العراؽ.ِ،العدد  ُُرئاسة جامعة القادسية، مجمة القادسية لمعمـك اإلدارية كا قتصادية، المجمد 
همية في  الحد مف العنؼ ت األ( فعالية برامج الجمعيأََِحمد هماـ )أحسف  ،كريـ .ّٗ

 .ُِٕضد األطفاؿ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الخدمات ا جتماعية، جامعة حمكاف،ص
(   تأثر أخالقيات اإلدراة عمى عممية تكظيؼ المكارد َُِِلكيزة، حيماف، سعاد القكف ) .ْٗ

 البشرية في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر.
في   ohsas َََُٖ( تطبيؽ المكاصفات الدكلية ََُِكد األعرج )محمد محم .ٓٗ

شركات األدكية األردنية البشرية كأثرها عمى أداء المكارد البشرية . رسالة ماجستير ،غير منشكرة 
 قسـ إدارة األعماؿ .    ا، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العمي

تطبيقات إدارة المكارد البشرية كعالقتها بعمميات إدارة  .(َُِّمحمد، فيصؿ صالح ) .ٔٗ
  .ع ,2مج  ,اليمف  -دارية العمـك اإل المعرفة.

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AD+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AD+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://search.mandumah.com/Record/154976
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
../../../pc/AppData/pc/AppData/Flash/Downloads/تطبيقات%20إدارة%20الموارد%20البشرية%20وعلاقتها%20بعمليات%20إدارة%20المعرفة.HYPERLINK%22http:/qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl%3fbiblionumber=1577769%22 
../../../pc/AppData/pc/AppData/Flash/Downloads/تطبيقات%20إدارة%20الموارد%20البشرية%20وعلاقتها%20بعمليات%20إدارة%20المعرفة.HYPERLINK%22http:/qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl%3fbiblionumber=1577769%22 
../../../pc/AppData/pc/AppData/Flash/Downloads/تطبيقات%20إدارة%20الموارد%20البشرية%20وعلاقتها%20بعمليات%20إدارة%20المعرفة.HYPERLINK%22http:/qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl%3fbiblionumber=1577769%22 
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 إبداع غزة، األكلى، الطبعة "البشرية المكارد كتنمية (، إدارةََِٓالمدهكف، محمد) .ٕٗ
 .كالنشر لمطباعة

(، مكقع الكتركني ََُِالمركز  التطكير الفمسطينية ) .ٖٗ
(http://www.ndc.ps/ar/node/725 ). 

سمسة  -دليؿ قانكف الجمعيات الخيرية كالهيئات المحمية -مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف .ٗٗ
 ََِٓأغسطس  -غزة -"ُالدليؿ "
   التربكية اإلدارة( .   هػ َُْٔ)  ا عبد نجاة،  النابة ك الحميد عبد،  مصطفى .ََُ

 لمنشر اإلمارات ( المتحدة العربية اإلمارات) دبي( .   ُط)   كسائمها – نظرياته –مفهكمها
 .كالتكزيع
(، إدارة المكارد البشرية اإلدارة العصرية لرأس الماؿ الفكرم، ََِْمصطفى، أحمد) .َُُ

 القاهرة .
السياسات الحككمية ك تنمية المكارد  .(َُِِأخك رشيدة ، هاني) ;المقداد ، محمد أحمد .3.1

 ,األردف  -مجمة المنارة لمبحكث كالدراسات البشرية   التعميـ العالي في األردف   حالة دراسية". 
 ..ص ص ,(2012) ,1ع  ,18مج 

 عمـ دار ، ُ ط ، اإلسالمية األخالقية ـ ( التربيةُِٗٗ/هػُُِْ) ، ، يالجف مقداد .َُّ
 .الرياض ، الكتاب
" تطكير اإلطار المفاهيمي لتقييـ ا جتماعية لمشركات األداء 2013 منصكر خاف   .َُْ

محاسبة كجمعية المحاسبة األمريكية مجمة ال " مسوكلية اإلسالمية الموسسات المصرفية كالمالية
 صفحات.  َُِّالمصمحة العامة  

 هػَُْٕ ، بيركت العربي الرائد دار ، ُط ، الشرباحي أحمد ، القر ف أخالؽ مكسكعة .َُٓ
 . ـُٕٖٗ/

 العصر ، ِ ط ، اإلسالـ في ـ(  ،األخالؽُُٗٗ/ هػُُِْ ،،) مكسى ، محمد .َُٔ
 . بيركت الحديث
 http://www.moi.gov.ps ـََِٔ -غزة -مكقع كزارة الداخمية  .َُٕ
     القمـ، دار كأسسها، اإلسالمية األخالؽ ، 2010)) حبنكة حسف الرحمف الميداني ، عبد .َُٖ

 ،. دمشؽ              

http://www.ndc.ps/ar/node/725
../../../pc/AppData/pc/AppData/Flash/Downloads/السياسات%20الحكومية%20و%20تنمية%20الموارد%20البشرية%20:%20التعليم%20العالي%20في%20الأردن%20:%20حالة%20دراسيةHYPERLINK%22http:/qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl%3fbiblionumber=1165709%22
../../../pc/AppData/pc/AppData/Flash/Downloads/السياسات%20الحكومية%20و%20تنمية%20الموارد%20البشرية%20:%20التعليم%20العالي%20في%20الأردن%20:%20حالة%20دراسيةHYPERLINK%22http:/qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl%3fbiblionumber=1165709%22
../../../pc/AppData/pc/AppData/Flash/Downloads/السياسات%20الحكومية%20و%20تنمية%20الموارد%20البشرية%20:%20التعليم%20العالي%20في%20الأردن%20:%20حالة%20دراسيةHYPERLINK%22http:/qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl%3fbiblionumber=1165709%22
http://www.moi.gov.ps/
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 أكسطية كالشرؽ العربية الحككمية غير المنظمات   دكر ) ُٗٗٗنظمي ) نجكل مينا، .َُٗ
  3يكليك ، ُُّ العدد مصر، الدكلية، السياسة مجمة ،"الكطنية . التنمية استراتيجية في

)  دمشؽ( .  ِط)  اإلسالمية التربية أصكؿ( . هػَُِْ. ) الرحمف عبد، النحالكم .َُُ
 . الفكر دار(   سكريا
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  (ُ)ممحؽ رقـ 

 بصكرة أكلية ا ستبانة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 
 

 

 ...........................  حفظه اهلل األخ الكريم / ..............................................

 السالم عميكم ورحم  اهلل وبركاته    

 االستبان 
 في إطار بحث ماجستير يقوم الباحث بدراس   بعنوان:

 تطبيق المبادئ اإلسالمي  في إدارة الموارد البشري  

 - دراس  تطبيقي  في المنظمات غير الحكومي  -
ول عمى درج  الماجستير في إدارة الدول  والحكم الرشيدوذلك استكمااًل لمتطمبات  الحص  

في كاف   ونظرًا ألهمي  المبادئ اإلسالمي  كمدخل من مداخل التميز واإلبداع والتطوير؛ التي يؤمل من خاللها في بناء وتطوير موارد بشري  فاعم 
ستراتيجي  وطني  تضطمع لمنهوض بالكوادر إهمي  بالغ  في المؤسسات المحمي  وعمى وجه التحديد المنظمات غير الحكومي ؛ لما لذلك من أ

 البشري  الفمسطيني .  

إن حرصكم عمى تقديم المعمومات الكافي  بدق  وموضوعي  سيؤدي إلى تقييم أفضل لموضوع الدراس  مما سيعود بالنفع والخير لما فيه مصمح  
 التحسين. لمؤسستكم وعمى المجتمع الفمسطيني من أجل البناء والتطوير و 

 لذا نْمل من حضرتكم التكرم بملء االستبان  بكل دق  وعناي    شاكرين لكم حسن تعاونكم   

 مالحظ  / أعدت هذُ االستبان  لغرض البحث العممي فقط 

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير   

الباحث                                                                                                 

 عبدالعزيز صبحي العطار

 والسياسية اإلدارة أكاديمية

 العليا للدراسات

 والحكم الرشيد دولة إدارة: تخصص
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 البيانات األساسي :

 

 ذكر                     أنثى   الجنس     /          

 

 دبمـك فما دكف           بكالكريكس          دراسات عميا         المؤهل العممي/        

 

 مدير تنفيذم          مدير/ منسؽ كحدة               منسؽ مشركع   مدير عاـ/ المسمى الوظيفي/        

       

 سنكات َُسنكات                أكثر مف  َُ-ٔسنكات فأقؿ                    مف ٓعمر المؤسس /           

 

 ان مكظف َِأكثر مف                 ان مكظف َِ-ُُمف              يفمكظف َُأقؿ مف عدد الموظفين/            

 

 سنكات َُسنكات                أكثر مف  َُ-ٔسنكات               مف  ٓأقؿ مف سنوات الخدم  /           
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 الحكومي  غير المنظمات في البشري  الموارد إدارة في اإلسالمي  المبادئ تطبيق مدى

 كبيرة بدرجة مكافؽ العبارة ـ
   جدا

 مكافؽ
 كبيرة بدرجة

 بدرجة مكافؽ
  متكسطة

 مكافؽ
  قميمة بدرجة

 بدرجة مكافؽ
  جدان  قميمة

  اإلسالمي  المبادئ وفقأواًل. تطبيقات االستقطاب واالختيار والتعيين 
      تستقطب المنظمة المكارد البشرية المتميزة.  .1
      يكجد لدل الموسسة إدارة متخصصة لممكارد البشرية.  .2
لممكارد البشرية موهالت عممية  اإلستراتيجيةم الخطة يتكافر لدم معد  .3

 كمهنية متخصصة.
     

يػػتـ اإلعػػالف عػػف الكظػػائؼ الشػػاغرة بشػػكؿ كاضػػح كمحػػدد عبػػر الكسػػائؿ   .4
 المتنكعة.

     

      فات مناسبة لها.صيتـ اختيار الشخص لمكظيفة حسب مكا  .5
كارد يكجد تحميؿ ككصؼ كظيفي خاص بالكظائؼ الخاصة بإدارة الم  .6

 البشرية.
     

      تتـ عممية اختيار األفراد الموهميف بشفافية كفؽ معايير كاضحة.  .7
      تستخدـ المنظمة المقابالت كا ختبارات غير المتحيزة عند التعييف.  .8
      تعتمد المنظمة عمى معيار الكفاءة في اختيار العامميف.  .9

      خبرات المتنكعة.تحرص المنظمة عمى اختيار العامميف ذكم ال  .11
تراعي المنظمة اختيار العامميف مف فئات عمرية مختمفة مف الشباب   .11

 كالكبار.
     

      تبدع العناصر البشرية العاممة في اكتساب المعرفة كالتميز.  .12
 ثانيًا: تطبيقات التخطيط والتدريب لمموارد البشري  من منظور المبادئ اإلسالمي 

      حتياجات التدريبية لمعامميف فيها بشكؿ دقيؽ.تحدد المنظمة ا   .13
      تعقد المنظمة جمسات لمعصؼ الذهني لمعامميف فيها.  .14
      تشجع المنظمة العامميف فيها عمى المشاركة في الموتمرات كالندكات.  .15
تتبنى المنظمة العامميف فيها عمى التباحث في الحا ت العممية المستمدة   .16

 كممارساتها.مف كاقع عممها 
     

      تتبنى المنظمة مبدأ نقؿ الخبرات بيف العامميف.  .17
      .انعايهٍٛ نذٖ انذاذٛح انزلاتح انرذرٚة تزايح ذعشس  .18
تكفد المنظمة العامميف في بعثات خارجية لالطالع عمى تجارب ناجحة   .19

 لإلفادة منها في العمؿ.
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      .انفزٚك ٔرٔذ اندًاعٙ انعًم أسانٛة عهٗ انًٕظف  انًُظًح ذذرب  .21
      .نهعًم انعايح ٔاألخالق انًثادئ عهٗ انًٕظفٍٛ انًُظًح ذذرب  .21
تستعيف المنظمة بالخبرات الخارجية في تدريب العامميف تدريبان نافعان   .22

 مجديان. 
     

      تكعي برامج التدريب المكظؼ بمحاربة الفساد بكؿ أشكاله.  .23
 وتقييم أداء الموارد البشري  من منظور إسالميثالثًا: تطبيقات تطوير 

      كاضحة لالستثمار في مكاردها البشرية. إستراتيجياتتضع الموسسة   .24
تخصػػػص الموسسػػػة ميزانيػػػة خاصػػػة  سػػػتقطاب المػػػكارد البشػػػرية الموهمػػػة   .25

 الصالحة مستقبالن.
     

      تستخدـ الموسسة معايير الجكدة في تطكير مسار المكظفيف.  .26
      تستثمر الموسسة في التكنكلكجيا المفيدة لتطكير العامميف لديها.  .27
      ترسـ المنظمة الخطط الالزمة لمتطكير المهني كتطكير قدرات العامميف.  .28
      تخصص الموسسة مكارد مالية لتطكير قدرات مكظفيها داخميان كخارجيان.  .29
أداء كاضػػػػػحة تخصػػػػػص الموسسػػػػػة مػػػػػكارد ماليػػػػػة لتطػػػػػكير أنظمػػػػػة تقيػػػػػيـ   .31

 كمحددة.
     

      يتـ كضع برامج متكازنة لتنمية كتطكير المسار الكظيفي لمعامميف.  .31

إعداد العنصر البشرم عمميان كفنيا كتشجيع ا بتكار عمى الصعيد   .32
 المستقبمي لممنظمة.

     

 رابعًا: تطبيقات المسؤولي  االجتماعي  من منظور المبادئ اإلسالمي 
      ة المنظمة كأهدافها مع أهداؼ كقيـ المجتمع األصيمة.تتكافؽ رسال  .33
      تومف المنظمة بأهمية خدمة المجتمع.  .34
      تعمؿ المنظمة عمى ا لتزاـ بالقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بها في الدكلة.  .35
      تكفر المنظمة المناخ البيئي المناسب أثناء العمؿ.  .36
لبرنامج التأميف الصحي كحقكؽ العمؿ يخضع كافة العامميف بالمنظمة   .37

 كالعامميف.
     

      تقـك المنظمة بعقد ندكات تثقيفية لمعامميف كالمجتمع المحمي.  .38
      تستمع المنظمة آلراء كمقترحات المجتمع المحمي كتستفيد منها.  .39
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 خامسًا: تطبيقات القيم واألخالق لمموارد البشري  في المنظم 
      مكارد البشرية عمى انتقاء األفراد ذكل األخالؽ الحميدة.تركز إدارة ال  .41
تضػػػع المنظمػػػػة دليػػػػؿ معػػػػايير القػػػػيـ األخالقيػػػػة لممنظمػػػػة كػػػػدليؿ إرشػػػػادم   .41

 لمعمؿ.
     

      تنمي المنظمة الرقابة الذاتية لمعامميف مف خالؿ برامج متنكعة.  .42
      كالفعالية. تتبنى المنظمة خمؽ مناخ تنظيمي إيجابي يحث عمى ا جتهاد  .43
تستكعب المنظمة عناصر بشرية لديها سمات قيمة كفريدة عف   .44

 المنظمات األخرل.
     

      يناقش مكضكع أخالقيات المهنة كالتعامؿ في اجتماعات إدارة المنظمة.  .45
يتـ كضع أهداؼ أخالقية في خطط كبرامج المنظمة لمتنفيذ في الفترات   .46

 القادمة.
     

نظمة مع األخطاء كفرص لمنمك اإليجابي كليس لمعقاب تتعامؿ الم  .47
 السمبي.

     

      سعى أفراد المنظمة عمى التكاصؿ ا جتماعي بيف الفريؽ الكاحد.  .48
 سادسًا: الحوافز والمكافآت والتعويض لمموارد البشري  من منظور المبادئ اإلسالمي 

      أداء العامميف.تقدـ الدائرة مكافضت مختمفة تدفع إلى تحسيف مستكل   .49
      يتناسب األجر مع الجهد المبذكؿ كفؽ المبادئ اإلسالمية .  .51
      يكجد رضا كظيفي مف الناحية المادية لحفراد.  .51
تساهـ المكافضت المالية الممنكحة لممتميزيف بإحداث تطكر هاـ في مجاؿ   .52

 المنافسة بيف العامميف.
     

ة المعمكؿ به مع المستكل المعيشي العاـ يالئـ نظاـ التعكيضات المالي  .53
 كمستكل األسعار السائدة في السكؽ.

     

      يتـ ترقية الكادر كفقان ألنظمة تحفز الكادر.  .54
      يتـ مكافأة كتحفيز الكادر ماديان كمعنكيان مف خالؿ المنظكر اإلسالمي.  .55
      كيمة.تدفع مكافأة نهاية الخدمة لمكادر لمتقدـ كالترقى لفترة ط  .56
      يالئـ قانكف مكافأة نهاية الخدمة النظاـ اإلسالمي كاألنظمة التعاقدية.  .57
      تهدؼ التعكيضات التي أحصؿ عميها إلى تحقيؽ العدالة كالمساكاة.  .58
تسهؿ المنظمة الحصكؿ عمى إجازات غير مدفكعة الراتب مف أجؿ   .59

 التعميـ كالمرض.
     

رامج مخفضة التكاليؼ ألداء فريضة الحج تساهـ المنظمة في دفع ب  .61
 كمناسؾ العمرة.
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بضماف الركاتب  لحصكؿ عمى تسهيالت مالية كمصرفيةتسهؿ المنظمة ا  .61
 كا دخار كمكافأة نهاية الخدمة.

     

      يستفيد المكظؼ مف أنشطة التكافؿ ا جتماعي التي تنظمها الموسسة.  .62
التي تتمثؿ في تأسس جمعيات ينتفع المكظؼ مف خدمات الموسسة   .63

سكانية كخدمات التسكيؽ لمنفعة العامميف.  تعاكنية كا 
     

ف عمى عكائد ك تستثمر المنظمة مكافضت العامميف بحيث يحصؿ العامم  .64
 شرعية مجزية.

     

 مدى مساهم  المبادئ اإلسالمي  في الموارد البشري  عمى أداء المنظمات غير الحكومي 
      اإلسالمية في تطكير أداء الموسسة بشكؿ كبير.تساهـ المبادئ   .65
تساهـ المبادئ اإلسالمية في خمؽ عناصر بشرية لديها سمات قيمة   .66

 كفريدة عف المنظمات األخرل.
     

      تساهـ المبادئ اإلسالمية في تطكير سياسات العمؿ في الموسسة.  .67
قدرة الموسسة عمى  ساهمت المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في زيادة  .68

 المنافسة.
     

تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في زيادة رضا الفئات   .69
 المستهدفة لمخدمات المقدمة.

     

تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في تحسيف نكعية كجكدة   .71
 الخدمات.

     

ار الكظيفي تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في ا ستقر   .71
 لمموسسة.

     

تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في تحفيز القدرات اإلبداعية   .72
 لمعامميف.

     

      تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في مكافحة الفسػاد.  .73
      تساهـ المبادئ اإلسالمية لممكارد البشرية في خمؽ المنافسة الشريفة.  .74
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 (2لم )ملحك ر

 أسمبء المحكميه

 مكان العمل االسم 

 الجامع  اإلسالمي   د. وسيم الهبيل   .1

 الجامع  اإلسالمي   سمير صافي  -د -أ  .2

 جامع  القدس المفتوح   د. محمد عبد اشتيوي   .3

 جامع  القدس المفتوح   د شريف حماد  -أ  .4

 أكاديمي  اإلدارة والسياس   د. نبيل الموح  .5

 جامع  القدس المفتوح   و ختم  صالح  أب -د  - أ  .6

 جامع  القدس المفتوح   سهيم  شاهين -د  .7

 الكمي  الجامعي  العربي   حسن رشاد رصرص  -د  .8

 جامع  األزهر مي نايف   .9

 جامع  األزهر  وائل ثابت   .11

 الجامع  اإلسالمي  سامي أبو الروس  .11
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 (3ملحك رلم )

بالصكرة النهائية ا ستبانة  

 
 
 

 ريم / ...........................................................................  حفظه اهلل األخ الك

 السالم عميكم ورحم  اهلل وبركاته    

 االستبان 
 في إطار بحث ماجستير يقوم الباحث بدراس   بعنوان:

 تطبيق المبادئ اإلسالمي  في إدارة الموارد البشري  

- المنظمات غير الحكومي  دراس  تطبيقي  في   - 

 وذلك استكمااًل لمتطمبات  الحصول عمى درج  الماجستير في إدارة الدول  والحكم الرشيد

ونظرًا ألهمي  المبادئ اإلسالمي  كمدخل من مداخل التميز واإلبداع والتطوير؛ التي يؤمل من خاللها في بناء 
وعمى وجه التحديد المنظمات غير الحكومي ؛ لما  وتطوير موارد بشري  فاعم  في كاف  المؤسسات المحمي 

 ستراتيجي  وطني  تضطمع لمنهوض بالكوادر البشري  الفمسطيني .  إلذلك من أهمي  بالغ  في 

إن حرصكم عمى تقديم المعمومات الكافي  بدق  وموضوعي  سيؤدي إلى تقييم أفضل لموضوع الدراس  مما سيعود 
 ؤسستكم وعمى المجتمع الفمسطيني من أجل البناء والتطوير والتحسين. بالنفع والخير لما فيه مصمح  لم

 لذا نْمل من حضرتكم التكرم بملء االستبان  بكل دق  وعناي    شاكرين لكم حسن تعاونكم   

 مالحظ  / أعدت هذُ االستبان  لغرض البحث العممي فقط 

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير   

الباحث                                                                                                 

 عبدالعزيز صبحي العطار

 والسياسية اإلدارة أكاديمية

 العليا للدراسات

 والحكم الرشيد دولة إدارة: تخصص
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 التعريف اإلجرائي إلدارة الموارد البشري  :  

مجمكعة مف القكاعد كاألساليب الخاصة بتنظيـ كمعاممة العامميف بحيث يمكف الحصكؿ عمى قصارل إمكانات 
قاته كقدراته بما يحقؽ كفاءة األداء لمفرد كالجماعة كبالتالي يقدمكف لعممهـ أفضؿ المزايا كأعظـ كؿ فرد كطا

 النتائج

 التعريف اإلجرائي  لممبادئ اإلسالمي  : 

هي مجمكعة مف القيـ كالمبادئ يكتسبها الفرد مف مصادر الثقافة اإلسالمية المستمدة مف القر ف كالسنة كالتي 
) األمانة، كاإلخالص، كالصدؽ، كالقكة، كالعمـ، كعدـ المحسكبية، كاألخالؽ ،   مثؿ ،ت العمؿتتمثؿ في أخالقيا

كالشكرل ، كالكفاءة ، كالتفاني ، كالنزاهة ، ككضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ، الكفاء بالعمؿ ، كالصبر 
 ، كالحكمة (

 البيانات األساسي :
                                                                                                                    

 ذكر                     أنثى   الجنس     /          

 

 دبمـك فما دكف           بكالكريكس          ماجستير        دكتكرال        المؤهل العممي/        

 

 مدير عاـ/ مدير تنفيذم                          مدير/ منسؽ كحدة               المسمى الوظيفي/

       

 سنكات َُسنكات            أكثر مف  َُ-ٓسنكات                    مف ٓأقؿ مف عمر المؤسس /             

 

 ان مكظف َِأكثر مف              ان كظفم َِ-َُمف              يفمكظف َُأقؿ مف عدد الموظفين/            

 

 سنكات َُسنكات                أكثر مف  َُ-ٓسنكات               مف ٓأقؿ مف سنوات الخدم  /           
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 الحكومي  غير المنظمات في البشري  الموارد إدارة في اإلسالمي  المبادئ تطبيق مدى

 كبيرة بدرجة مكافؽ العبارة ـ
   جدا

 كافؽم
 كبيرة بدرجة

 بدرجة مكافؽ
  متكسطة

 مكافؽ
  قميمة بدرجة

 بدرجة مكافؽ
  جدان  قميمة

  اإلسالمي  المبادئ وفقأواًل. تطبيقات االستقطاب واالختيار والتعيين 
      تستقطب المنظمة المكارد البشرية المتميزة بالكفاءة .  .1
      مؿ بالتزاـ.يكجد لدل الموسسة إدارة متخصصة لممكارد البشرية تع  .2
لممكارد البشرية موهالت عممية  اإلستراتيجيةيتكافر لدم معدم الخطة   .3

 كمهنية متخصصة كفؽ المبادئ اإلسالمية.
     

يػػتـ اإلعػػالف عػػف الكظػػائؼ الشػػاغرة بشػػكؿ كاضػػح كمحػػدد عبػػر عػػدة كسػػائؿ   .4
 بنزاهة.

     

      لية.يتـ تحميؿ مكاصفات الشخص الذم سيشغؿ الكظيفة بدقة كمسوك   .5
يكجد تحميؿ ككصؼ كظيفي خاص بالكظائؼ الخاصة بإدارة المكارد   .6

 البشرية كفؽ المبادئ اإلسالمية.
     

      تتـ عممية اختيار األفراد الموهميف بشفافية.  .7
تستخدـ المنظمة المقابالت كا ختبارات غير المتحيزة عند التعييف كفؽ   .8

 المبادئ اإلسالمية.
     

لمنظمة عمى معيار الجدارة في اختيار العامميف كفؽ الكفاءة تعتمد ا  .9
 كاألمانة.

     

تحرص المنظمة عمى اختيار العامميف ذكم الخبرات المتنكعة كفؽ المبادئ   .11
 اإلسالمية.

     

تراعي المنظمة اختيار العامميف مف فئات عمرية مختمفة مف الشباب كالكبار   .11
 كفؽ ا لتزاـ األخالقي.

     

العناصر البشرية العاممة لديها القدرة عمى اإلبداع كاكتساب المعرفة كفؽ   .12
 ركح الثقة كا لتزاـ.

     

 ثانيًا: تطبيقات التدريب لمموارد البشري  وفق المبادئ اإلسالمي 
تهتـ المنظمة بتحديد ا حتياجات التدريبية لمعامميف فيها بشكؿ دقيؽ كفؽ   .13

 المبادئ اإلسالمية.
     

      هتـ المنظمة بعقد جمسات لمعصؼ الذهني لمعامميف فيها الخمؽ القكيـ.ت  .14
تشجع المنظمة العامميف فيها عمى المشاركة في الموتمرات كالندكات كفؽ   .15

 العزيمة كالكفاءة.
     

     تشجع المنظمة العامميف فيها عمى التباحث في الحا ت العممية المستمدة   .16
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 كلية األدبية.و ؽ المسمف كاقع عممها كممارساتها كف
تشجع المنظمة العامميف الجدد عمى اإلفادة مف خبرة زمالئهـ القدامى   .17

 كالتعمـ منهـ كفؽ المبادئ اإلسالمية.
     

تفسح المنظمة المجاؿ لمعامميف ذكم الخبرة فيها لنقؿ خبرتهـ إلى زمالئهـ   .18
 كاإلفادة منها كفؽ األمانة كالنزاهة.

     

      ج التدريب الرقابة الذاتية لدل العامميف كفؽ السمكؾ األخالقي.تعزز برام  .19
تكفد المنظمة العامميف في بعثات خارجية لالطالع عمى تجارب ناجحة   .21

 لإلفادة منها في العمؿ كفؽ المبادئ اإلسالمية.
     

      يتـ تدريب المكظؼ عمى أساس السمكؾ ا جتماعي األخكم المتعاكف.  .21
      ب المكظفيف عمى المبادئ كاألخالؽ العامة لمعمؿ.يتـ تدري  .22
يتـ ا ستعانة بالخبرات الخارجية في تدريب العامميف تدريبان نافعان مجديان كفؽ   .23

 المبادئ اإلسالمية. 
     

تركز برامج التدريب عمى تكعية المكظؼ بمحاربة الفساد بكؿ أشكاله كفؽ   .24
 حسف األخالؽ كاألمانة.

     

 : تطبيقات التخطيط لمموارد البشري  وفق المبادئ اإلسالمي ثانياً 
      يتـ كضع خطط المكارد البشرية مف قبؿ اإلدارة كفؽ المبادئ اإلسالمية   .25
يتـ اطالع شاغمي الكظائؼ اإلشرافية عمى خطة المكارد البشرية   .26

 بمكضكعية كأمانة. اإلستراتيجية
     

ر المكارد البشرية كفؽ المبادئ تكمؼ لجنة لكضع خطة تنمية كتطكي  .27
 اإلسالمية. 

     

      يقتصر كضع خطة المكارد البشرية عمى المدراء كفؽ المبادئ اإلسالمية   .28
تتضمف معمكمات إعداد خطة المكارد البشرية الظركؼ الخاصة المتكقعة   .29

 كفؽ المبادئ اإلسالمية. 
     

بادئ اإلسالمية يستخدـ عند يكجد نظاـ رسمي لمرقابة عمى األداء كفؽ الم  .31
 تنفيذ الخطط 

     

تراجع خطط تنمية المكارد البشرية عند حدكث تغيرات في  بيئة العمؿ في   .31
 الموسسة كفؽ المبادئ اإلسالمية. 

     

يشارؾ جميع روساء الكحدات اإلدارية كالعامميف في اإلدارات الخاصة   .32
تطكيرها كفؽ المبادئ بالمكارد البشرية في إعداد خططها كتنميتها ك 

 اإلسالمية.

     

يوخذ بعيف ا عتبار النظاـ التعميمي كالظركؼ التنقية كنكع الخدمة المقدمة   .33
 مف قبؿ الجهاز كفؽ المبادئ اإلسالمية عند إعداد خطط المكارد البشرية 
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 ثالثًا: تطبيقات تطوير وتقييم أداء الموارد البشري  وفق المبادئ اإلسالمي 
يتكافر لدل الموسسة خطط إستراتيجية  ستثمار مكاردها البشرية كفؽ   .34

 العدالة كا لتزاـ.
     

تخصص الموسسة ميزانية خاصة  ستقطاب المكارد البشرية الموهمة   .35
 الصالحة مستقبالن كفؽ المبادئ اإلسالمية.

     

كفؽ تساعد الموسسة مكظفيها في تطكير مستكاهـ التعميمي كاألكاديمي   .36
 المبادئ اإلسالمية.

     

تستثمر الموسسة في التكنكلكجيا المفيدة لتطكير العامميف لديها كفؽ   .37
 المبادئ اإلسالمية.

     

ترسـ المنظمة مسارات مهنية لمعامميف فيها مما يسهـ في تطكير قدرات   .38
 العامميف كمشاريع المنظمة كفؽ حسف المعاممة.

     

ية لتطكير قدرات مكظفيها داخميان كخارجيان تخصص الموسسة مكارد مال  .39
 كفؽ المبادئ اإلسالمية.

     

تخصص الموسسة مكارد مالية لتطكير أنظمة تقييـ أداء كاضحة كمحددة   .41
 كفؽ األمانة.

     

يتـ كضع برامج متكازنة لتنمية كتطكير المسار الكظيفي لمعامميف كفؽ   .41
 المبادئ اإلسالمية.

     

 ت المسؤولي  االجتماعي  وفق المبادئ اإلسالمي رابعًا: تطبيقا
      تتكافؽ رسالة المنظمة كأهدافها مع المبادئ اإلسالمية لممجتمع األصمي.  .42
تومف المنظمة بأهمية خدمة المجتمع باإلضافة لحماية مصالحها كفؽ   .43

 المبادئ اإلسالمية.
     

ع عميها كفؽ المبادئ تمتـز المنظمة في العمؿ في أنشطتها بما يعكد بالنف  .44
 اإلسالمية.

     

تعترؼ المنظمة كتمتـز بالقكاعد كاألعراؼ في النظاـ ا جتماعي ككؿ   .45
 كدليؿ لصحة عممها كفؽ المبادئ اإلسالمية.

     

      تعمؿ المنظمة عمى ا لتزاـ بالقكانيف كاألنظمة اإلسالمية.  .46
      ؿ كفؽ المبادئ اإلسالمية.تكفر المنظمة المناخ البيئي المناسب أثناء العم  .47
يخضع كافة العامميف بالمنظمة لبرنامج التأميف الصحي بما يحفظ حقكؿ   .48

 العامميف.
     

تقـك المنظمة بعقد ندكات تثقيفية لمعامميف كالمجتمع المحمي كفؽ المبادئ   .49
 اإلسالمية.

     

كفؽ  تستمع المنظمة آلراء كمقترحات المجتمع المحمي كتستفيد منها  .51
 المبادئ اإلسالمية.
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 خامسًا : الحوافز والمكافآت والتعويض لمموارد البشري  وفق المبادئ اإلسالمي 
تقدـ الدائرة مكافضت مختمفة مما يدفع إلى تحسيف مستكل أداء العامميف   .51

 كفؽ المبادئ اإلسالمية.
     

      يتناسب األجر مع الجهد المبذكؿ.  .52
ل الحكافز كاألجكر الممنكحة لمعامميف كفؽ العدؿ يكجد رضا عف مستك   .53

 كالمساكاة.
     

تساهـ المكافضت المالية الممنكحة لممتميزيف بإحداث تطكر هاـ في مجاؿ   .54
 المنافسة الشريفة بيف العامميف.

     

يتالءـ نظاـ التعكيضات المالية المعمكؿ به مع المستكل المعيشي العاـ   .55
 في السكؽ كفؽ المبادئ اإلسالمية. كمستكل األسعار السائدة

     

      يتـ ترقية الكادر كفقان ألنظمة تحفز الكادر كفؽ المبادئ اإلسالمية.  .56
يتـ مكافأة كتحفيز الكادر ماديان كمعنكيان مف خالؿ المنظكر اإلسالمي   .57

 كفؽ المبادئ اإلسالمية.
     

لفترة أطكؿ كفؽ  تدفعني مكافأة نهاية الخدمة لمتقدـ كالترقي كالعمؿ  .58
 المبادئ اإلسالمية.

     

      ـ قانكف مكافأة نهاية الخدمة النظاـ اإلسالمي كاألنظمة التعاقدية.ئيال  .59
      تهدؼ التعكيضات التي يحصؿ عميها إلى تحقيؽ العدالة كالمساكاة.  .61
يحصؿ بسهكلة عمى إجازات غير مدفكعة الراتب مف أجؿ التعميـ   .61

 مع اآلخريف. كالمرض بالمساكاة
     

يحصؿ عمى برامج مخفضة التكاليؼ ألداء فريضة الحج كمناسؾ العمرة   .62
 بالعدؿ كالمساكاة.

     

يمكنه الحصكؿ عمى تسهيالت مالية كمصرفية؛ مرابحات ككفا ت   .63
مصرفية مف المصارؼ بضماف الركاتب كا دخار كمكافأة نهاية الخدمة 

 كفؽ المبادئ اإلسالمية.

     

تفيد بقكة مف أنشطة التكافؿ ا جتماعي التي تنظمها الموسسة كفؽ يس  .64
 المبادئ اإلسالمية.

     

يتنفع مف خدمات الموسسة التي تتمثؿ في تأسس جمعيات تعاكنية   .65
سكانية كخدمات التسكيؽ لمنفعة العامميف كفؽ المبادئ اإلسالمية.  كا 

     

ف عمى ك يحصؿ العاميمكف لممنظمة استثمار مكافضت العامميف بحيث   .66
 عكائد شرعية مجزية كفؽ المبادئ اإلسالمية.

     

 مدى مساهم  المبادئ اإلسالمي  في الموارد البشري  عمى أداء المنظمات غير الحكومي 
      .كبير بشكؿ الموسسة أداء تطكير في اإلسالمية المبادئ تساهـ  .67

      عف كفريدة قيمة سمات الديه بشرية عناصر خمؽ في اإلسالمية المبادئ تساهـ  .68
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 .األخرل المنظمات

      .الموسسة في العمؿ سياسات تطكير في اإلسالمية المبادئ تساهـ  .69

 عمػػػػى الموسسػػػة قػػػػدرة زيػػػادة فػػػػي البشػػػرية لممػػػػكارد اإلسػػػالمية المبػػػػادئ سػػػاهمت  .71
 .المنافسة

     

 مستهدفةال الفئات رضا زيادة في البشرية لممكارد اإلسالمية المبادئ تساهـ  .71
 .المقدمة لمخدمات

     

      .الخدمات كجكدة نكعية تحسيف في البشرية لممكارد اإلسالمية المبادئ تساهـ  .72

      .لمموسسة الكظيفي ا ستقرار في البشرية لممكارد اإلسالمية المبادئ تساهـ  .73

      .امميفلمع اإلبداعية القدرات تحفيز في البشرية لممكارد اإلسالمية المبادئ تساهـ  .74

      .الفسػاد مكافحة في البشرية لممكارد اإلسالمية المبادئ تساهـ  .75

      .الشريفة المنافسة خمؽ في البشرية لممكارد اإلسالمية المبادئ تساهـ  .76
 


