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 }بسم اهلل اىسمحه اىسحيم{

تُرِهُّ مَهْ وِ اىيَّهُمَّ مَبىِلَ اىْمُيْلِ تُؤْتِي اىْمُيْلَ مَهْ تَشَبءُ وَتَنْصِعُ اىْمُيْلَ مِمَّهْ تَشَبءُ وَتُؼِصُّ مَهْ تَشَبءُ وَُق

نَّهَبزِ وَتُىىِجُ اىنَّهَبزَ ( تُىىِجُ اىيَّيْوَ فِي اى:6تَشَبءُ بِيَدِكَ اىْخَيْسُ إِوَّلَ ػَيَى مُوِّ شَيْءٍ قَدِيسٌ )

فِي اىيَّيْوِ وَتُخْسِجُ اىْحَيَّ مِهَ اىْمَيِّتِ وَتُخْسِجُ اىْمَيِّتَ مِهَ اىْحَيِّ وَتَسْشُقُ مَهْ تَشَبءُ بِغَيْسِ 

 (.;6حِسَبةٍ)

 (27 – 26آل عمران: سورة )
******************************************************* 

( يَخْتَصُّ بِسَحْمَتِهِ مَهْ يَشَبءُ وَاىيَّهُ 7;فَضْوَ بِيَدِ اىيَّهِ يُؤْتِيهِ مَهْ يَشَبءُ وَاىيَّهُ وَاسِغٌ ػَيِيمٌ )قُوْ إِنَّ اىْ

 .(8;ذُو اىْفَضْوِ اىْؼَظِيمِ )

 (74 – 73آل عمران: سورة )
 

 

 صدق اهلل العظيم
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 ىـــــــــــاا اإل
 يو وسلم...ىادي البشرية جمعا  محما صلى اهلل عل 
 ...أرض فـلسطين طيبة الثري 
 ينخر يى آ جل أن يحأ برار الذين قضوا من  الشياا  األ... 
 بطال الذين أفنوا شبابيم خلف القضبان ألجل حريتنا...سرى األاأل 
    بذكر    عامرٍ   الحرب اليمجية بصار عاٍر, وقـلٍب   لةآالمقـاومة الباسلة التي تجابو

 اهلل ...
 يفكر البشر الكرين الذين أثروا  دبا , والمفالُكتاب, واأل... 
   جيادىما في ىذه الحياة مع كل فرٍد من إخوتي كي يصبح نافعاً لأمي وأبي  

 لنفسو ووطنو...
 ...أمي المثابرة المجتياة التي كانت وال زالت علما ً ُيقتاى بو 
  مرٍ ألجلنا مصباح العلم بما أفناه من عُ  أبي رمز الُخلق المستقيم, الذي أضا  

 ...ومالٍ 
   زوجي الفـاضل جزا  صبره وتشجيعو لي... 
 عنيم الساعات الطوال, , فـلذات أكبادي الذين تحملوا ُبعاي  أوالدي

 .بواب المغلقة أثنا  االمتحانات, صبا, مؤمن, مثنى..وتحملوا األ
  ه الاائم بلسانو الرطب الصغير...والحبيب الصغير ُمظفر ودعاؤ 
  الحبيبات, إخوتي األحبا   خواتيأ..., 
 يقـاتي المخلصات...صا 
 بصيرتي بحسن إدراكو...  رلكل من أىاى إلى عيوبي, وأنا 
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 ميسرة أبو دان
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 شنس و تقديس
 (7 –ابساهيمسىزة  ){منُوَّيدَشِأَم ىَستُنَه شَئِقبه تؼبىل }ىَ

هللًشكرانًكحمدانًعمىًماًقدرهًليًمفًخير,ًكماًيسرهًليًًحنيًىامتيًسجكداًنأيًًبدايةًن
ًالعمؿًالمتكاضع,ًكالذمًأتمنىًأفًينًكإلتماـبيؿًالعمـًفيًس طالبًالعمـ.ًًبوًفعًاهللىذا

ًمفًطريقيًعقبةًنالعرفافًلكؿًمفًأضاءًفيًدربيًشمعة,ًأكًأزاؿًتقدـًبالشكرًًكأكأكدًأفً
ً.كقاتًالعصيبةاألكًىكفًعمىًأأكًساندنيًبمعمكمةً

ةًاألزىرًكجامعةًكجامعًكحتىًالًأيطيؿًأشكرًجامعاتناًالعتيدة,ًجامعتيًاإلسالمية
ًبطكاقميف ًديس ًكاإلًأبك ًكمسئًكاألكاديمية ًبالذدارية ًكأخص ًالمكتبات ًاإللي خكةًكر

ًاإلكاأل ًالجامعة ًبمكتبة ًكزيادخكات ًسالمية, ًلألخ ًالشكر ًفي ًغرابةن ًبالؿ ًأبك ًالفاضؿ
كسيـًاليابيؿ,ًد.ًياسرًيفًلسعةًعمميماًكصبرىما,ًد.ًالفاضمًشرفيًٌكالشكرًمكصكؿًلمًي

ًمالشرفال ًمف ًبو ًتفضال ًما ًلكؿ ًًكا ًالتقدير ًبكافر ًأتقدـ ًكما ًلمسادةحظات, ًالعرفاف
ًكؿًو ًكالكًزًالمحكميف ًالجامعات ًفي ًكمكقعو ًكلقبو ًالعاـًاباسمو ًالمكظفيف ًكديكاف رات

بآرائيـًالقيمة.ًكماًأيشيدًبالجيكدًالحثيثةًكالتعاكفًًاالستبانةًبإثراءكبالذاتًالذيفًتفضمكاً
ًكزاًالقيـ ًاالقتصمف ًاإلرة ًفي ًمتمثمة ًالكطني ًبكامؿًاد ًكالتخطيط ًلمدراسات ًالعامة دارة

ًرأسيـ ًكعمى ًًطاقميا ًعابد, ًأيمف ًد. ًالعاـ ًشئكفًًأ.المدير ًدائرة ًككذلؾ ًعكض, ربيع
ًمديرىا ًفي ًممثمةن ًًالمكظفيف ًاأ. ًمعمكماتًًيـتسييمللعمرمًمركاف ًحصكليًعمى سرعة

ًصحيحةًكدقيقة.
كليدًأبكًًأ.ًرجمةًالدراساتًالسابقةًكيًتمساىمتوًفلًؿ,صبحيًبيمًكً.كماًأشكرًأ

ً.ضباعًلترجمتوًممخصًالدراسة
ً ًبكافر ًأتقدـ ًكما ًًألصدقاءالشكر ًالعمـك ًمحمكدًزكجيًفيًكمية ًأ. كالتكنكلكجيا:
ًأ.ًمحمدًفركانة ًًكً,يكسؼ, ًالسرًكاألختًًبرئاسةطاقـًمكتبةًالكمية ًأكـر األخًالقديرًأ.

ً.ميًأ.ًمحمكدًحماـًكأخيوًعكضيككذلؾًالشكرًكالتقديرًلزملينداًزعرب,ً
ًًكأخيراًن ًمف ًالمناقشة ًاألكاديمييلجنة ًألاًفاألساتذة ًبمناقشتي,فاضؿ ًلتفضميـ

ً.قكنياًكمةًالتيًيسكتصحيحًمسارًالبحثًالعمميًبالمالحظاتًالقي
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 اثقائًت انًحتوٍ

 الصفحة الموضوع
 أ .آيةًقرآنية
 ب .اإلىداء
 ت .تقديرًكًشكر
 ج-ث .المحتكياتًقائمة
 ذ-ح .كؿاالجدًقائمة
 ذ .األشكاؿًقائمة
 ذ .المالحؽًقائمة

 ر .العربيةًبالمغةًالدراسةًممخص
 ز .اإلنجميزيةًبالمغةًالدراسةًممخص
 7-1 لمدراسة العام اإلطار: األول الفصل
 2ً.مقدمة

 3 .البحثًشكمةم
 4 .الدراسةًفرضيات

 5ً.متغيراتًالدراسة
 6 .الدراسةًأىداؼ

 6 .أىميةًالدراسة
 40-8  لمدراسة اإلطار النظري: الثاني الفصل

 19-9 .المبحثًاألكؿ:ًإدارةًالمكاردًالبشرية
 27-20 .المبحثًالثاني:ًترقيةًالمكظفيف

 40-28ًطينية.مؤسساتًالسمطةًالكطنيةًالفمسالمبحثًالثالث:ً
 31-29 .نشأةًالسمطةًالكطنيةًالفمسطينيةأكالن:ً

 34-32 .ثانيان:ًديكافًالمكظفيفًالعاـ
40ً-35ًثالثان:ًكزارةًاالقتصادًالكطني.
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 41-58   .الدراسات السابقة: الثالث الفصل
 45-42ً.المحميةراساتًدال1.3ً
48ً-45ً.اإلقميميةراساتًدال2.3ً
55ً-49ًة.الدراساتًاألجنبي3.3ً
 58-55ًالتعميؽًعمىًالدراساتًالسابقة.4.3ً

 59-140  .اإلطار العممي لمدراسة: الرابع الفصل
 63-59 المبحثًاألكؿ:ًالمنيجيةًكاإلجراءات.

 73-64 المبحثًالثاني:ًصدؽًكثباتًأداةًالدراسة.
 108-74ًالمبحثًالثالث:ًتحميؿًالبيانات.

 140-109ًالمبحثًالرابع:ًاختبارًالفرضيات.
 141-146  .النتائج والتوصيات: الخامس الفصل
 142 مقدمة.

 142 .نتائجًالدراسة
 144 .تكصياتًالدراسة
 146 .دراساتًمقترحة

 147-153 المراجع.
 151-147ًأكالن:ًالمراجعًالعربية.

153ً-151ًثانيان:ًالمراجعًاألجنبية.
 166-154 مالحق الدراسة.

 161-155ً(1كلية:ًممحؽًرقـً)االستبانةًبصكرتياًاأل
 165-162ً(2االستبانةًبصكرتياًالنيائية:ًممحؽًرقـً)
 166ً(3أسماءًالسادةًالمحكميف:ًممحؽًرقـً)
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 انجداولقائًت 
 الصفحة الجدول رقم الجدول

2-1  25ًالدرجةًكنسبةًاألقدميةًكاألداء. 
 38 أسماءًالمسمياتًالكظيفيةًكعددىاًبالكزارة. 2-2

2-3  39 تكزيعًالمكاتبًجغرافيانًكعددًالمكظفيفًبيا. 
2-4  39 ـًلتاريخو.2005الترقياتًالتيًحصمتًبالكزارةًمنذًبدايةًالعاـً 
2-5  39 حتىًتاريخو.ًإشرافيوعددًالمكظفاتًالالتيًيحممفًمسمياتً 
4-1 63ًًمحاكرًالدراسةًكالمجاالتًالتيًتندرجًتحتًكؿًمحكر.ًتكزيع 

4-2  
لمجاالتً)الكصؼًالكظيفي,ًكفاءةًالمسئكؿًالمباشرًفيًاإلدارةًًخميالدااالتساؽًصدؽً

 كدقةًتخصصًاإلدارة(.
65 

4-3  
)البرامجًالتدريبية,ًاإلفصاحًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًًلممجاالتًالداخمياالتساؽًصدؽً

 المرشحيفًلمترقية,ًتطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنيةًكتقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكية(.
67 

4-4  
ً ًحسبً)االنتماءًًلممجاالتًالداخمياالتساؽًصدؽ ًكالتمييز ًكالنزاىة ًاإلدارية )الشفافية

ًالسياسي,ًالعائمي,ًكالجنسًكعددًسنكاتًالخبرةًكالترقية(.
69 

4-5  
ًستبانةًمعًالدرجةًالكميةمجاالتًاالمفًًمجاؿكؿًًاالرتباطًبيفًدرجةًمصفكفةًمعامالت
 لفقراتًاالستبانة.

71 

4-6  72 .الستبانةلطريقةًالتجزئةًالنصفية(ًمعامؿًالثباتً) 
4-7  73ً.الستبانةلمعامؿًالثباتً)طريقةًألفاًكركنباخ(ً 
4-8  74 درجاتًمقياسًليكرتًًالخماسي. 
4-9  74 .أطكاؿًالفتراتًكالكزفًالنسبيًالمقابؿًلكؿًصنؼ 

A-10-4 .76ًتكزيعًأفرادًعينةًالدراسةًحسبًالجنس 

B-10-4 
خدمةًالمدنيةًحسبًالسنكاتًمنذًاستالـًالحككمةًفيًغزةًلمياـًتكزيعًتعييناتًمكظفيًال

 ـ.2005عممياًعاـً
76 

A-11-4 ً77 العمر.تكزيعًعينةًالدراسةًحسب 
B-11-4 ً78 المكظفيفًالعامميفًحسبًالفئاتًالعمرية.تكزيع 
C-11-4 ً78 المكظفيفًالعامميفًالمتكقعًتقاعدىـًخالؿًالعشرةًأعكاـًالقادمة.تكزيع 

4-12  79 المؤىؿًالعممي.تكزيعًعينةًالدراسةًحسبً 
4-13  79ًسنكاتًالخبرة.تكزيعًعينةًالدراسةًحسبً 
4-14  80 المسمىًالكظيفي.تكزيعًعينةًالدراسةًحسبً 

A-15-4 ً80 الفئةًالكظيفية.تكزيعًعينةًالدراسةًحسب 
B-15-4 ً81ًالمكظفيفًالعامميفًحسبًالفئاتًالكظيفية.تكزيع 
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4-16  82ً.(Sample Kolmogorov-Smirnov-1لتكزيعًالطبيعي)اختبارًا 

4-17  
ًاالختبار) ًكقيمة ًالنسبي ًكالكزف ًالحسابي ًلtالمتكسط ًاالحتمالية ًكالقيمة )ً مجاؿًفقرات

ًالكصؼًالكظيفي.
83 

4-18  
(ً ًاالختبار ًكقيمة ًالنسبي ًكالكزف ًالحسابي ًلtالمتكسط ًاالحتمالية ًكالقيمة مجاؿًفقراتً(

ً.دارةشرًفيًاإلؿًالمبائًككفاءةًالمس
86 

4-19  
دقةًمجاؿًفقراتً(ًكالقيمةًاالحتماليةًلtالمتكسطًالحسابيًكالكزفًالنسبيًكقيمةًاالختبار)

ً.تخصصًاإلدارة
88 

4-22  
ًاالختبار) ًكقيمة ًالنسبي ًكالكزف ًالحسابي ًلtالمتكسط ًاالحتمالية ًكالقيمة )ً مجاؿًفقرات

ًالبرامجًالتدريبية.
90 

4-21  
ًكال ًالحسابي ًاالختبار)المتكسط ًكقيمة ًالنسبي ًمجاؿtًكزف ًلفقرات ًاالحتمالية ًكالقيمة )

ً.عفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقيةًاإلفصاح
93 

4-22  
(ً ًاالختبار ًكقيمة ًالنسبي ًكالكزف ًالحسابي ًلفقراتًمجاؿtًالمتكسط ًاالحتمالية ًكالقيمة )

ًتطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنية.
95 

4-23  
ًكالكزف ًالحسابي ً)ًالمتكسط ًاالختبار ًكقيمة ًلفقراتًمجاؿtًالنسبي ًاالحتمالية ًكالقيمة )

ًتقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكية.
98 

4-24  
(ً ًاالختبار ًكقيمة ًالنسبي ًكالكزف ًالحسابي ًلفقراتًمجاؿtًالمتكسط ًاالحتمالية ًكالقيمة )

ًالشفافيةًاإلداريةًكالنزاىة.
100 

4-25  
ًاالختب ًكقيمة ًالنسبي ًكالكزف ًالحسابي ًمجاؿtًار)المتكسط ًلفقرات ًاالحتمالية ًكالقيمة )
ًالتمييزًحسبًاالنتماءًالسياسي,ًالعائميًكالجنس.

103 

4-26  
(ًكالقيمةًاالحتماليةًلفقراتًمجاؿًعددtًالمتكسطًالحسابيًكالكزفًالنسبيًكقيمةًاالختبار)

ًسنكاتًالخبرة.
105 

4-27  
ًاالختبار) ًكقيمة ًالنسبي ًكالكزف ًالحسابي tًالمتكسط ًكالقيمة ًمجاؿً( ًلفقرات االحتمالية

ً)الترقية(.
107 

4-28  

(ًالتيًتنصًعمىًأفًالنظاـًالمتكامؿًالمتبعًفيOHًنتائجًاختبارًالفرضيةًالصفريةً)
عمى05.0ًعندًمستكلًذاتًداللةًإحصائيةكزارةًاالقتصادًالكطنيًالًيؤثرًبصكرةًً

ًترقيةًالمكظفيفًفيًالكزارة.

110 

4-29  
ًالنظاـً ًمحكر ً)مجاالت ًمجتمعة ًالمستقمة ًالمتغيرات ًلتأثير ًالمتعدد ًاالنحدار نتائج

ًالمتكامؿ(ًفيًالمتغيرًالتابعً)الترقية(.
110 

4-32  112ًالدراساتًالسابقةًالتيًدعمتًالفرضيةًاألكلى. 

4-31  
(ً ًالصفرية ًالفرضية ًاختبار OHًنتائج ًالتيًتنصًعمى ًتؤثرً( ًاأليخرلًال ًالعكامؿ أف

ًعمىًترقيةًالمكظفيفًفيًالكزارة.05.0عندًمستكلًذاتًداللةًإحصائيةبصكرةًً
113ً

4-32 ًالتأثيراتً  ًمحكر ً)مجاالت ًمجتمعة ًالمستقمة ًالمتغيرات ًلتأثير ًالمتعدد ًاالنحدار  113نتائج



 

 ك

 

ًاألخرل(ًفيًالمتغيرًالتابعً)الترقية(.
4-33  114ًاتًالسابقةًالتيًدعمتًالفرضيةًالثانية.الدراس 

4-34  
متكسطاتًتقديراتًآراءًأفرادًالعينةًًالمبحكثيفًفيلمفركؽًبيفًإجاباتًً(t)نتائجًًاختبارً

ًالعكامؿًالمؤثرةًعمىًترقيةًالمكظفيفًفيًكزارةًاالقتصادًالكطنيًتيعزلًلمجنس.حكؿً
116ً

4-35  

متكسطاتًتقديراتًآراءًأفرادًًفيً(One Way ANOVA)نتائجًتحميؿًالتبايفًاألحادمً
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Abstract 
This study aimed to identify the factors affecting the decisions of staff 

promotion in Ministry of National Economy, and determine whether there are 

significant statistical differences in the answers of respondents about the axes of the 

basic study consisting of: (an integrated system in the ministry, other effects).  

The present study also aimed to try to come up with recommendations 

helping to bridge the gap between the system in the ministry and the employee's 

perception  of the system controller. 

The researcher adopted a descriptive analytical approach. Therefore, the 

study was  applied and implemented in a comprehensive manner covering the 

whole study community (241) employees in the ministry. The study has adopted 

the questionnaire as a major tool in terms of data collection where (186) 

questionnaires were recovered (77.2%). Concerning the data collection of the 

questionnaire and analysis of the results,  it was conducted by the statistical 

program (SPSS) and the application of simple regression method and multiple 

regression to find the strength of the effect of the independent variables on the 

dependent variable (the staff promotion). 
The most important results of the study are as follows: 

 All aspects of the integrated system affect the decision of staff promotion (job 

description, the efficiency of direct contact manager, the accuracy of 

administration, training programs, the disclosure of information to candidates 

for promotion, the application of the civil service law, the annual performance 

efficiency reports, and administrative transparency and integrity). 

 Aspects of other factors' axis  affect the decision of staff promotion in the 

Ministry of National Economy (discrimination by political affiliation, family 

and sex, and the years of experience). 

 The study showed that there are no statistically significant differences in the 

response of the respondents about the areas of  

(job description, the accuracy of administration, training programs, the annual 

performance efficiency reports, and years of experience) attributable to sex, 

while the aspects (the efficiency of direct contact manager, the disclosure of 

information to candidates for promotion, the application of the civil service 

law, and administrative transparency and integrity, and discrimination by 

political affiliation, family and sex) showed that there are statistically 

significant differences in favor of males. 

The most important recommendation in order to raise the 

efficiency of the ministerial systems concerning promotion process, 

including: 
 Finding a clear mechanism for systems with attention to fair staff cares. 

 Finding a mechanism to expedite promotion process by the administrative 

structure.
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ً:مقدمة 1.1
فػػيًمختمػػؼًًإفًإدارةًالمػػكاردًالبشػػريةًالفاعمػػةًىػػيًاإلدارةًالتػػيًتػػؤمفًبػػأفًاألفػػرادًكالعػػامميف

تًىـًأىـًالمكاردًكمفًكاجبياًالعمؿًعمىًتزكيدىـًبكافةًالكسائؿًالتيًتمكنيـًمػفًالقيػاـًالمستكيا
بأعمػػػاليـًلمػػػاًفيػػػوًمصػػػمحتياًكمصػػػمحتيـ,ًكأفًتػػػراقبيـًكتسػػػيرًعمػػػييـًباسػػػتمرارًلضػػػمافًنجاحيػػػاً

أمػػػػاًكظػػػػائؼًإدارةًالمػػػػكاردًً(.11,ًصـ2012ً,المبيضػػػػيفاألكمبػػػػي,ًًك)ًصػػػػمحةًالعامػػػػةمكنجػػػػاحًال
كتعػػدًً.(2,ًصـDessler)ً,2008ًفػي:ًالتكظيػػؼ,ًالتػدريب,ًالتقيػيـ,ًكالتعػكيضًالبشػريةًفتتمثػؿ

ً.الترقيةًإحدلًمياـًإدارةًالمكاردًالبشريةًالتيًبالحصكؿًعميياًيزدادًكالءًالمكظؼًلمؤسستو
نػػاتجًطبيعػػيًلجيػػدهًفػػيًخدمػػةًفًالترقيػػةًالتػػيًيحصػػؿًعمييػػاًالمكظػػؼًىػػيًكتػػرلًالباحثػػةًأ

بطريقػػػػةًً–اسػػػػتراتيجياتياًكأىػػػػدافياًالمنشػػػػكدة,ًكحصػػػػكلوًعمييػػػػاًًلتنفيػػػػذًكبالػػػػدًؤ,ًكسػػػػعيوًمنظمتػػػػو
فػػػيًكزارتػػػوًأكًفػػػيًًأكألقرانػػػوًفػػػيًالمجػػػاؿًًيعػػػززًثقتػػػوًبنفسػػػوًكيجعمػػػوًمكاكبػػػاًنً-صػػػحيحةًكنزييػػػة

عمػػػىًتقمػػػدهًًعػػػالكةًنًقتػػػدلًبػػػوًمػػػفًالػػػزمالء,ييًًصػػػبحًنمكذجػػػاًنالمؤسسػػػاتًاألخػػػرل,ًكبمػػػركرًالػػػزمفًي
ً.أكثرًرفعةًاجتماعيان,ًكمالياًنًمنصباًن
,ًالفػػردًعمػػىًكظيفػػةًذاتًمسػػتكلًًأعمػػىعمميػػةًإعػػادةًتخصػػيصً"عػرؼًالترقيػػةًعمػػىًأنيػػاًتيًًك
كبػػرًكأكثػػرًصػػعكبةًمػػفًأمسػػؤكلياتًكسػػمطاتًً,مػػاًتنطػػكمًمثػػؿًىػػذهًالكظيفػػةًعمػػىًكاجبػػاتًكعػػادةًن

مػاًتػرتبطًبزيػادةًفػيًالراتػبًأكًاألجػرًعمػىًًكمػاًأنيػاًعػادةًنً,كظيفػةًالسػابقةالؾًالتيًمارسياًفيًتم
لمكظؼًىذاًالنقؿًكيدرؾًبأنوًيحمؿًمعنىًالتقديرًمفًجانبًالمنظمةًلجيػكدهًأكًلطػكؿًأفًيقبؿًا
ً.(183صًـ,2010ًأبكًشيخو,)ً"مدةًخدمتو

فيعرفافًً(271صًـ,Carrelً,Kuzmits,ً1982)مفًمايكؿًكارؿًكفرانؾًككميتزًأماًكالًن
فًإرضًالترقيةًف,ًكلغ"فًمكظؼًفيًكظيفةًأعمىًمستكلعمميةًتتضمفًإعادةًتعيي"الترقيةًبأنياً

كالمسؤكلياتًكبالمقابؿًيحصؿًالمكظفكفًً,المكظفيفًيكاجيكفًزيادةًطمبًعمىًالميارات,ًالقدرات
ًالراتبً ًفي ًأكثرًكعمىًزيادة ًمنافع ًكىيئةًنً,أحيانان ًأعظـ ًلسمطة ًًإضافةن يضيؼًًكً.كبرأكمركز

ًبً(547صًـ,Dessler),ً2008 ديسمر ًالترقية ًتعريؼ ًأإلى دارة ًكا  ًاألداء ًتقييـ المسارًف
ً.األفرادًمثؿًالترقيةًكالنقؿًلصالحًسمكؾًقكمالكظيفيًغالبانًماًتقكدًإلىً

"ًقػػػػدًيسػػػػتخدـًكمػػػػرادؼًعيػػػػالترف"فًمصػػػػطمحًأفيكضػػػػحًبػػػػً(338ً–337ًمنصػػػػكر,ًص)ًأمػػػػا
,ًفإذاًكانتًالترقيةًتعنىًإسنادًكظيفةًجديدةًإلىً",ًكربماًيعنيافًشيئيفًمختمفيفالترقيةلمصطمحً"

ًالحاليةاًككاجباتياًكمسئكلياتياًالشخصًتختمؼًفيًطبيعتي ًالكظيفة قدًالًيترتػبًعميػوًًعيالترففًًإ,عف
ًلمشخصتغييرًفيًطبيعةً ًالكظيفية ًالمسؤكليات ًلكفًتترتبًكنطاؽ ًأجره, ًأك ً.عميوًزيادةًفيًراتبو

ديسمر ًالترقيةًتًيأبًـ,2008كيؤكًد ًالمينةف ًالكظيفيًككذلؾًًً,عدًجزءًميـًفي ًالمسار تخطيطًكتطكير
ًأنيًاً,الناسًةلغالبيبالنسبةً ًالترقيةًًعمى ًالكظ"كيعرؼ ًالمكقع ًالمسػؤكلياتًًكالتقدـًفي بزيػادة فًأيفيًمصحكباًن

ًلمترقيةًألنياًعادةًن ًاألجرًًالناسًيتطمعكفًبشغؼ تعنىًزيادةًفي ,ً"كغالبػانًالرضػاًالػكظيفيًالمسؤكلياتًكمًا
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كشػػػغؿًً,داءًاالسػػػتثنائيفًالترقيػػػةًبالنسػػػبةًلػػػربًالعمػػػؿًتػػػزكدهًبفرصػػػةًلمكافػػػأةًذكمًاألبػػػأكيضػػػيؼً
يجابيػةًإةًتجربًإفًعمميةًالترقيةًليستًدائماًنًلمعمؿ.ًكالءًنًكيفييًًكظؼًتـًاختبارهًكمكاقعًمفتكحةًبم

تقمػؿًمػفًً,ًأكًالسػريةًبإمكانيػاًأففًعدـًالعدالة,ًاألحكاـًاالعتباطيػةإمفًالمكظؼًكالمدير.ًًلكؿًو
ً.(387صًـ,Dessler,ً2008)فعاليةًعمميةًالترقيةً

ترفيػعًلممكظػؼًمػفًمركػزهًالػكظيفيًالحػاليً"عمىًماًتقػدـًتػرلًالباحثػةًأفًالترقيػةًىػيًبناءنً
,ًالصػػػالحياتًكالمسػػػػؤكلياتًحًلػػػػوًممارسػػػةًمػػػدلًأكسػػػػعًمػػػفًالسػػػػمطاتلمركػػػزًكظيفػػػيًأعمػػػػىًيتػػػي

,ًكىػذاًالترفيػعًنػاتجًاديةًأكثرًككضعًأدبػيًكمعنػكمًأحسػفكبالمقابؿًيتمتعًبالحصكؿًعمىًمزاياًم
ةًمػػفً,ًفػػيًبيئػػأقدميػػةًأكسػػبتوًتػػراكـًخبػػراتًكأالمكظػػؼًككفػػاءةًفػػيًاألداءًًقػػيًبذلػػويحقًيػػدًوعػػفًجًي

 ."كالنزاىةًالشفافيةًكالعدالة
 

 :الدراسةمشكمة  2.1
راتياًكمكاردىػػػاًتسػػػعىًلمحفػػػاظًعمػػػىًمقػػػدمػػػفًكجيػػػةًنظػػػرًالباحثػػػةًفػػػإفًالمنظمػػػاتًالبػػػدًأفً

يحظػػػىًالممكنػػػة.ًًكًجيػػػكدفػػػيًذلػػػؾًكػػػؿًالً,ًكالػػػدفعًبعجمػػػةًالتقػػػدـًباسػػػتمرارًباذلػػػةًنالماديػػػةًكالبشػػػرية
,ًعميوًالبدًمفًطرؽًتجعػؿًالمؤسسػاتًساسيةًبيااألركيزةًالالعنصرًالبشرمًبأىميةًخاصةًككنوً

تحقػػػؽًمػػػفًخالليػػػاًأكبػػػرًعائػػػدًمػػػفًاإلنتاجيػػػةًعػػػفًطريػػػؽًكضػػػعًالشػػػخصًالمناسػػػبًفػػػيًالمكػػػافً
ً.المناسب

بالمنظمػػاتًىػػي:ًػػػػػػػػػةًكقػػدًأشػػارتًالدراسػػاتًإلػػىًأفًالعكامػػؿًالتػػيًتػػتحكـًفػػيًفػػرصًالترقيػػػػػػػػػػػ
صعكبةًالحصكؿًعمػىًالمػؤىالتًالمطمكبػةً)دقػةًتخصػصًًنكعًالعمؿ,ًالمينةً)كصؼًالكظيفة(,

اإلدارة(,ًمدلًأحقيةًالمكظؼًلمترقيةًمفًحيػثًإنجازاتػو,ًكمسػتكلًأدائػوًكمعارفػوًكخبراتػوً)تقػاريرً
عػػفًًاإلفصػػاحظمػػةً)كفػػاءةًاألداء(,ًككػػذلؾًسياسػػةًالشػػركةًفػػيًاسػػتبعادًالمرشػػحيفًمػػفًخػػارجًالمن

فػػػيًحػػػػيفًرألًً(.323-322ـ,ًص2011,)المعشػػػكؽ,لمترقية(ًلممػػػكظفيفًالمرشػػػػحيفالمعمكمػػػاتً
جمػػػيفًأفًمػػػفًالعكامػػػؿًالتػػػيًتػػػتحكـًفػػػيًفػػػرصًالترقيػػػة,ًكجػػػكدًكصػػػؼًكظيفػػػيًحػػػديثً)الكصػػػؼً

كمػػاًتعتبػػرًالشػػفافيةًاإلداريػػةًإحػػدلًالعكامػػؿًالمتحكمػػةًً(.240ـ,ًصGlennً,1983)ًالػػكظيفي(
قية,ًحيثًأنياًالكضكحًالتاـًفيًاتخػاذًالقػراراتًكرسػـًالخطػطًكالسياسػاتًكعرضػياًفيًفرصًالتًر

عمػػػىًالجيػػػاتًالمعنيػػػةًبمراقبػػػةًأداءًالحككمػػػةًكخضػػػكعًالممارسػػػاتًاإلداريػػػةًكالسياسػػػيةًلممحاسػػػبةً
كالمراقبةًالمستمرة,ًكىيًببساطةًتكفيرًالمعمكماتًالالزمةًككضػكحياًكتػداكلياًعبػرًجميػعًكسػائؿً

أماًالعكامػؿًالتػيًتقػؼًعائقػانًً.(16-15ـ,ًص2007ًالراشدم,قةًمكشكفةًكعمنيػةً)اإلعالـًبطري
فػػػيًكجيػػػةًالترقيػػػةًفمنيػػػا,ًالتمييػػػزًحسػػػبًاالنتمػػػاءًالسياسػػػي,ًاالنتمػػػاءًالعػػػائميًأكًالتمييػػػزًضػػػدً

ًالجنس.
ً
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إٌفًكزارةًاالقتصادًالكطنيًىيًإحدلًكزاراتًالحككمةًالفمسطينيةًكالتيًتتمتعًبكادرًبشػرمً
كافػةًالقػكانيفًكالػنظـًاإلداريػةًالمحػددةًمػفًديػكافًالػكزارةًتنطبػؽًعمػىًًكً,فقػط(ًمكظفان241ًقكاموً)

المكظفيفًالعاـًفيماًيخصًشؤكفًالمكظفيفًمنذًالتعييفًكحتىًالتقاعد,ًكىػذاًيشػمؿًالترقيػةًأيضػانً
ًالتيًىيًىاجسًلكؿًمكظؼ.

عػػػػدـًكضػػػػكحًإفًالباحثػػػػةًكمػػػػفًخػػػػالؿًعمميػػػػاًسػػػػابقانًفػػػػيًكزارةًاالقتصػػػػادًالػػػػكطني,ًلمسػػػػتً
سياساتًكمعاييرًالترقيةًككذلؾًعايشتًمعاناةًعػددًالًبػأسًبػوًمػفًالمػكظفيفًبانتظػارًحصػكليـً
عمػىًالترقيػػة,ًكػػذلؾًأرادتًاسػتقراءًمػػاًإذاًكػػافًالحػاؿًعمػػىًمػػاًىػكًفػػيًالحككمػػةًالحاليػةًىػػكًنفػػسً

التػػػيًالحظػػػتًالباحثػػػةًقمػػػةًالدراسػػػاتًالمحميػػػةًًأيضػػػاًنالحػػػاؿًالػػػذمًكانػػػتًعميػػػوًالحككمػػػةًالسػػػابقة,ً
تناكلتًالترقيةًكالعكامؿًالمؤثرةًعمييا,ًمماًٌشكؿًلدلًالباحثةًإحساسانًبأىميةًاإلسياـًفيًتكضيحً
أكبرًقػدرًمػفًالعكامػؿًالتػيًمػفًالممكػفًأفًتقػؼًحػائالنًبػيفًالمكظػؼًكبمكغػوًالترقيػةًفػيًكظيفتػوً

ًرزبػػمػػاًتقػػدـًفػػيًكزارةًاالقتصػػادًالػػكطني,ًكػػكفًالباحثػػةًكانػػتًإحػػدلًمكظفػػاتًالػػكزارة.ًبنػػاءنًعمػػىً
ًالسؤاؿًالتالي:ًلًالباحثةلد

بقطــاع  فــي وزارة اتقتصــاد الــوطني المــوظفين ترقيــة ىمــوامــل المــؤثرة عالع ىــي مــا
 ؟غزة
ً

 :فرضيات الدراسة 3.1
كؿًالمباشػرًفػيًاإلدارة,ًدقػةًتخصػصًئالكصػؼًالػكظيفي,ًكفػاءةًالمسػ)يؤثرًالنظاـًالمتكامػؿ .1

لمعمكمػػػاتًلممػػػكظفيفًالمرشػػػحيفًلمترقيػػػة,ًتطبيػػػؽًاإلدارة,ًالبػػػرامجًالتدريبيػػػة,ًاإلفصػػػاحًعػػػفًا
المتبػػعًفػػيًً(فيةًاإلداريػػةًكالنزاىػػةقػػانكفًالخدمػػةًالمدنيػػة,ًتقػػاريرًكفػػاءةًاألداءًالسػػنكية,ًكالشػػفا

عمػػػػىًترقيػػػػةα=0.05ًًًإحصػػػػائيةًعنػػػػدًمسػػػػتكلداللػػػػةًًبصػػػػكرةًذاتاالقتصػػػػادًالػػػػكطنيًًكزارة
ًالمكظفيفًفيًالكزارة.

كعػػددًسػػنكاتًً,الجػػنسًكًالسياسػػي,ًالعػػائميًاالنتمػػاءحسػػبًًالتمييػػز)ًالمتغيػػراتًاألخػػرلًتػػؤثر .2
ًإحصػػػػػائيةًعنػػػػػدًمسػػػػػتكلداللػػػػػةًًبصػػػػػكرةًذاتاالقتصػػػػػادًالػػػػػكطنيًًكزارةالمػػػػػؤثرةًفػػػػػيًً(الخبػػػػػرة

α=0.05ً.ًعمىًترقيةًالمكظفيفًفيًالكزارة
بػػػػيفًمتكسػػػػطاتًاسػػػػػتجاباتα=0.05ًًفػػػػركؽًذاتًداللػػػػةًإحصػػػػائيةًعنػػػػدًمسػػػػتكلًًتكجػػػػدًال .3

تعػػػزلًً(المؤسسػػػاتًالحككميػػػةًلمػػػؤثرةًعمػػػىًترقيػػػةًالمػػػكظفيفًفػػػيالمبحػػػكثيفًحػػػكؿً)العكامػػػؿًا
المسػػػمىًالػػػكظيفي,ًالفئػػػةًالكظيفيػػػةً,ًالمؤىػػػؿًالعممػػػي,ًالعمػػػر)الجػػػنس,ًًالشخصػػػيةًمتغيػػػراتمل

ً(.كعددًسنكاتًالخبرة
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 الدراسة: متغيرات 4.1
 .وزارة اتقتصاد الوطني فيالترقية التابع:  المتغير

 :المتغيرات المستقمة
ًيندرجًتحتوًالعكامؿًالفرعية:كامؿًالمتبعًفيًالترقيةًًكاـًالمتالنظ .1
 .ًالكصؼًالكظيفي
 اإلدارةؿًالمباشرًفيًئًككفاءةًالمس. 
 ًاإلدارةدقةًتخصص.ً
 البرامجًالتدريبية.ً
 اإلفصاحًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقية.ً
 تطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنية.ً
 تقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكية. 
 اريةًكالنزاىةالشفافيةًاإلد.ً
 ,ًيندرجًتحتياًالعكامؿًالفرعية:التأثيراتًاألخرل .2
 ً,ًكالجنس(.ًالعائميالتمييزًحسبً)االنتماءًالسياسي
 .عددًسنكاتًالخبرة 

ً(ًيكضحًالمتغيراتًالمستقمةًكالمتغيرًالتابعًلمدراسة1-1كالشكؿًرقـً)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1شكل رقم )  
 متغيرات الدراسة

ً(باحثةالإعدادً)المصدر:ً
 

 التابعة متغيرات الدراسة المستقمة

ــل المتبــع .1 النظــام المتكام
 في الترقية.

 التأثيرات األخرى..2

 

وزارة اتقتصاد  فيالترقية 
 الوطني

 



 

: 

 

 :أىداف الدراسة 5.1
فػيًكزارةًاالقتصػػادًًالعكامػؿًالمػؤثرةًعمػػىًحصػكؿًالمكظػػؼتيػدؼًالدراسػةًإلػػىًالتعػرؼًعمػػىً .1

عمػػػىًالترقيػػػةًكالمتمثمػػػةًفػػػيًالنظػػػاـًالمتكامػػػؿًمػػػفًحيػػػثً)الكصػػػؼًالػػػكظيفي,ًكفػػػاءةًًالػػػكطني
فً,ًالبػػػػػرامجًالتدريبيػػػػػة,ًاإلفصػػػػػاحًعػػػػػدقػػػػػةًتخصػػػػػصًاإلدارة,ًاإلدارةالمباشػػػػػرًفػػػػػيًًالمسػػػػػئكؿ

المعمكمػػاتًلممػػكظفيفًالمرشػػحيفًلمترقيػػة,ًتطبيػػؽًقػػانكفًالخدمػػةًالمدنيػػة,ًتقػػاريرًكفػػاءةًاألداءً
السػػنكيةًكالشػػفافيةًاإلداريػػةًكالنزاىػػة(.ًكالتػػأثيراتًاألخػػرلًالتػػيًمػػفًالممكػػفًأفًتحيػػدًبمسػػارً

ة[ً]التمييػزًحسػبً)االنتمػاءًالسياسػي,ًالعػائميًكالجػنس(ًكعػددًسػنكاتًالخبػًرػػػًالترقيةًكتتمثؿًب
الخدمػػػةًالمدنيػػػةًلمعػػػاـًً(4)ًقػػػانكفًرقػػػـًفػػػيًحػػػاؿًانطبقػػػتًعميػػػوًشػػػركطًالترقيػػػةًكمػػػاًحػػػددىا

,ًأكًالمعػاييرًالتػيًتضػعياًالمجػافًالمنػكطً(ـ(2005لمعػاـًًعنػو,ًكالقانكفًالمعػدؿً(ـ(1998
 .حسبًخصكصيةًالمركزًالكظيفيً,بياًذلؾ

فػػيًخمػػؽًجػػكًًككميػػةحصػػكؿًالمكظػػؼًعمػػىًًالترقيػػةًبنزاىػػةًفػػيًالمؤسسػػاتًالحًإبػػرازًأىميػػة .2
نتاجيػة,ًانخفػاضًذلػؾًعمػىًالرضػاًالػكظيفي,ًزيػادةًاإل,ًكانعكػاسًالػكزارةًفػيًيجابيًكصػحيإ

عػػفًالمصػػالحًالشخصػػيةًأكًالفئكيػػةًالتػػيًيشػػككًًبعيػػداًنًكزيػػادةًالػػكالءً,دؿًدكرافًالمػػكظفيفمعػػ
 العربيًكالغربي.ًاإلعالـمنياًالشارعًالفمسطينيًكتشكهًصكرةًمؤسساتناًفيً

تكػافؤًالفػرصًفػيًًكأىميػةًكضػعًالشػخصًالمناسػبًفػيًالمكػافًالمناسػبًكأىميػةًتعزيزًقيمة .3
الػػدفعًيػػاًىػػكًحككميػػةًكالتػػيًسػػيككفًناتجالمجتمعنػاًالفمسػػطينيًكمحاكلػػةًالنيػػكضًبمؤسسػػاتناً

 بعجمةًالتقدـ.
تيدؼًالدراسةًأيضانًإلػىًتسػميطًالضػكءًعمػىًالػدكرًالػذمًيمعبػوًديػكافًالمػكظفيفًلرفػدًعمميػةً .4

كرسػػػـًًككزارتػػػو,ًمػػػفًحيػػػثًتكضػػػيحًالتشػػػريعاتتصػػػبًفػػػيًصػػػالحًالمكظػػػؼًًالترقيػػػةًكجعميػػػا
ًالسياسات.

ً

 :أىمية الدراسة 6.1
مػػػفًأكائػػػؿًالدراسػػػاتًالتػػػيًً-حسػػػبًعمػػػـًالباحثػػػةً–مدًىػػػذهًالدراسػػػةًأىميتيػػػاًمػػػفًككنيػػػاتسػػػتًأوًت:

المػؤثرةًعمػىًترقيػةًالمكظػؼًالعمػكمي,ًكىػيًبمثابػةًدعػكةًلمػفًليػـًعددًكبيرًمفًالعكامػؿًتناكلتً
القةًمباشرةًبالنظاـًفيًالكزارةًكالديكافًلمعرفةًتكجياتيـًكآرائيػـ.ًكػذلؾًتنبػعًأىميػةًالدراسػةًمػفًع

ككنيػػاًتبحػػثًفػػيًظػػاىرةًأصػػبحتًتشػػغؿًبػػاؿًالكثيػػرًمػػفًصػػناعًالقػػرارًكالعػػامميفًفػػيًمجػػاؿًإدارةً
تأخرىػاًالمكاردًالبشريةًلمبحثًعفًحمكؿًأكًبدائؿًمناسبةًتعالجًالتأثيرًالعكسيًلحجبًالترقيةًأكً

أكًفشؿًالمكظؼًفيًالكفاءًبمعاييرىاًلمحصػكؿًعمييػا,ًكاإلحبػاط,ًعػدـًالرضػاًالػكظيفي,ًالشػعكرً
ًاالنيزاميًكاالنسحابًكخالفوًمفًاألمراضًاإلدارية.
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تكضػػػػحًالدراسػػػػةًأفًمػػػػكظفيًكزارةًًأفًمػػػػفًالمػػػػأمكؿبالنسػػػػبةًلػػػػكزارةًاالقتصػػػػادًالػػػػكطني,ًًثانيــــًا:
مماًالمتبعةًفيًالترقيةًًحسبًاألصكؿًاإلداريةًكالقانكنيةاالقتصادًالكطنيًيحصمكفًعمىًالترقيةً

عمػػػػىًتعظػػػػيـًقيمػػػػةًالػػػػكزارةًكازديػػػػادًدرجػػػػةًالػػػػكالءًمػػػػفًالمػػػػكظفيفًلمنظمػػػػتيـًكبالتػػػػاليًزيػػػػادةًيعمػػػػؿً
بداعػػوإفًالمكظػػؼًإذاًكثػػؽًكتأكػػدًأنػػوًمحػػاطًبالعدالػػةًكأفًكفاءتػػوًًكقمػػةًالػػدكراف.ًاإلنتاجيػػة ىمػػاًًكا 

كانحصرًجيدهًفػيًًالكساطةقية,ًانصرؼًذىنوًعفًاستجداءًالعامؿًاألساسًفيًحصكلوًعمىًتًر
كىناًسيقكدًالىًحسرًالسمكؾًاالنسحابيً)التأخيرًكالغياب(,ً,ًيفيةًتنميةًقدراتوًلصالحًالمؤسسةك

ًتقميؿًمعدؿًالدكرافًكزيادةًالرضاًالكظيفي.
,ًكالتػيًالجامعػةمكتبػةًالمتكفرةًفػيًًاألبحاثًالسابقةًسيضاؼًإلىبالنسبةًلمكتبةًالجامعة,ً :ثالثاً 

كركادًً,مبػاحثيفًفػيًالمجػػاؿلًيػػاًنممعًعدًالبحػثًمرجعػاًن,ًلػذلؾًسػػيًيتناكلػتًالترقيػةًمػفًجكانػػبًمختمفػة
ًالتيًتناكلتًمكضكعًالترقية.ًالعربيةًكالمحميةحيثًالحظتًالباحثةًقمةًالدراساتًًالمكتبة

رةًعمػىًالترقيػةًعمػىًجراءًدراساتًمستقبميةًتتناكؿًكؿًعنصرًمفًالعناصرًالمػؤثإمكانيةًإ :رابعاً 
ًحدة.ً
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 المبحث األول
 إدارة الموارد البشرية

 :مقدمـــة 1.1.2
 

ـــَن الطنيزَبـــاتم قـــال تعالى: ـــي اَلَبـــرز َواَلَبَحـــرم َوَرَزَقَنـــاَىَم مم }َوَلَقـــَد َكرنَمَنـــا َبنمـــي آَدَم َوَحَمَمَنـــاَىَم فم
منـَن َخمَ  َمَناَىَم َعَمى َكثميـر  مم ياًل))اإلسـراء/َوَفضن اختمػؼًالعممػاءًفػيًبيػافًأكجػوًالتكػريـً.ً(72َقَنـا َتَفضم

فيًاإلنسافًفمنيـًمفًقاؿ:ًكيٌرـًبالعقؿًكآخرًقاؿ:ًكيػٌرـًباالختيػارًكمػنيـًمػفًقػاؿًكيػٌرـًبأنػوًيسػيرً
مرفكعًاليامة,ًكمنيـًمفًيرلًأنوًكيٌرـًباألكؿًبيدهًالًبفموًكالحيكانات,ًكلكفًقمةًالفضؿًكالتكريـً

(,ًكػػذلؾًخمػػؽًاهللًالكػػكفًكمػػو1ً>:>,ًص18الشػػعراكم,ًمجمػػدأبانػػاًآدـًبيػػدهً)مػػؽًاهللًتعػػالىًأفًخ
يػػدكرًمػػفًأجػػؿًخدمػػةًاإلنسػػاف,ًيعطيػػوًعطػػاءنًدائمػػانًالًينقطػػعًدكفًسػػعيًمػػفًاإلنسػػافًكالشػػمسً

ـًاإلنسػػاف8ً>:>صً,18مجمػػدًً,الشػػعراكمكالقمػػر,ًكالمطػػرًكاليػػكاءً) ًاهللًكػػرى (,ًكتػػرلًالباحثػػةًأفى
ئتوًكعقموًالذمًيميزًبوًطريؽًالخيرًمفًالشرًكأمدهًباإلرادةًكالطاقةًالبدنيةًليػكظفيـًبصكرتوًكىي

إضػػافةنًإلػػىًقدراتػػوًالعقميػػةًفػػػيًتسػػييؿًكتيسػػيرًحياتػػو.ًفػػإفًكػػػافًاهلليًخػػالؽًىػػذاًالكػػكفًقػػدًكرمنػػػاً
كفضػػمناًعمػػىًكثيػػرًمػػفًخمقػػوًفكيػػؼًالًيعػػيًاإلنسػػافًأىميػػةًكقيمػػةًككنػػوًبشػػرانًأكًعنصػػرانًبشػػريانً

ًىًإلدارةًذاتوًككقتوًكقدراتوًمفًخالؿًإدارةًالمكردًالبشرم.كيسع
إدارةًالمػػكاردًالبشػػريةًفػػيًالمؤسسػػاتًتختمػػؼًعػػفًإدارةًالمػػكاردًغيػػرًالبشػػريةًكػػاألمكاؿ,ًًإفًى
,ًيتشػػػابوًمػػػعًغيػػػرهًفػػػيًبعػػػضًفًمعقػػػدًالتركيػػػبكالمعمكمػػػات,ًألفًاإلنسػػػافًكػػػائً,األجيػػػزة,ًاآلالت

عمميػػانًدقيقػػانًكػػيًًفًإدارتػػوًالبػػدًأفًتفيمػػوًفيمػػاًنكبػػذلؾًفػػإً,أخػػرلًؼًعػػنيـًفػػيًنػػكاحًوالنػػكاحيًكيختمػػ
تػػتمكفًمػػفًاالسػػتفادةًمػػفًطاقاتػػوًكتكجيػػوًخبراتػػوًكمعارفػػوًكتقميػػؿًشػػعكرهًبالسػػخطًكالنقمػػةًلتحقػػؽً

ً(ً.ً=,ًصـ>688اياتياًمنوً)درة,ًالصباغ,ًغ
عقيدًمػفًلتبالغةًاًسيماًفيًبدايةًالقرفًالحادمًكالعشريفًاتسـًبأىميةًوالالعنصرًالبشرمًًإفًى

أكًًشكؿًحصػيمةًالنتػائجًالمتػكخىًبمكغيػاًفػيًإطػارًأمًعمػؿًإنتػاجييًيحيثًالتعامؿًمعوًباعتبارهً
اتجاىاتػوًكميكلػوًفػيًالمنظمػاتًً,لتيًتتطمعًنحكًتحقيؽًرغباتوافيكًالغايةًكالكسيمةًعيفًخدميًمًي

ً.ً(17ـ,ًص;688,ً,ًالخرشة)حمكدًًًًًاإلنسانيةًكافة
اإلداراتًالكظيفيػػػةًفػػػيًالمنظمػػػةًكأكثرىػػػاًحساسػػػيةًككنيػػػاًًيةًمػػػفًأىػػـػعػػػدًإدارةًالمػػػكاردًالبشػػػًركتًي

كأكثػرًمػكاردًالمنظمػةًعيرضػةًلمتػأثرًبػالتغيراتًالبيئيػةًالداخميػةًًكأحػرجًعناصػرًاإلنتػاجًتتعامؿًمعًأىـػ
كالخارجية,ًكمفًخاللوًتستطيعًالمنظماتًإحرازًالكثيػرًمػفًالمزايػاًالتنافسػيةًالتػيًتمكنيػاًمػفًمكاجيػةً

ً(.11,ًصـ6887لييتي,ًابيئيةًكضمافًاالستمرارًكالبقاءً)الالتحدياتً
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 مفيوم إدارة الموارد البشرية:  2.1.2

التػيًأطمقػتًالتسمياتً)مثؿًإدارةًاألفراد,ًشؤكفًاألفراد,ًشؤكفًالمكظفيف(ًًتباينتًكتعددت
ً"ارةًاألفػرادانتشارانًتسميةً"إدًكافًأكثرىاًفًٍاً عمىًاإلدارةًالمعنيةًبالعنصرًالبشرمًفيًالمنظمات,ًًك

(1).ً
بأنياًذلؾًالجزءًمفًالكظيفةًاإلداريةًالمتعمػؽًبالعالقػاتًاإلنسػانيةًفػيًعرؼًإدارةًاألفرادً"كتًي

المنظمةًأكًأنياًذلؾًالجزءًمفًاإلدارةًالمتعمؽًبالعامميفًكعالقاتيـًفيًالمنظمةًالػذمًييػدؼًإلػىً
ً.(68-67ـ,ًص6818خة,ًؽًالعدالػػػةًفيمػػػاًبيػػػنيـً)أبػػػكًشػػػيرفػػػعًمسػػػتكلًكفػػػاءةًالعػػػامميفًكتحقيػػػ

النشػػػػاطًالػػػػذمًبمكجبػػػػوًيػػػػتـًالحصػػػػكؿًعمػػػػىًاألفػػػػرادًلممنظمػػػػةًبػػػػالكـًكالنػػػػكعً"كعيرفػػػػتًأيضػػػػانًبأنيػػػػاً
المناسػػبيفًبمػػػاًيخػػػدـًأغػػػراضًالمنظمػػةًكيػػػرغبيـًفػػػيًالبقػػػاءًبخػػدمتياًكيجعميػػػـًيبػػػذلكفًأكبػػػرًقػػػدرً

كلكػفًميمػاًً,(16ـ,ًص1==1)عقيمػي,ًًممكفًمفًطاقاتيـًكجيكدىـًإلنجاحياًكتحقيؽًأىػدافيا"
ً,ًأالًكىكًالكادرًالبشرم.مياتًفالجميعًيدكرًحكؿًمحكرًرئيساختمفتًالتس

"ً ً"األإدارةًكبالتعمؽًأكثرًمفًمجردًمفيـك حسػفًً,ًفػإف"إدارةًالمكاردًالبشػريةفراد"ًإلىًمفيـك
األفػرادًمػفًًالتحكؿًفيًنظرةًالمنظماتًإلػىعرفتياًعمىًأنياً"ً(=6,ًصـ6887-6886حسف,ً)

إلػػىًكػػكنيـًأصػػؿًمػػفًأصػػكؿًًمػػفًعناصػػرًالتكمفػػةًالكاجػػبًخفضػػوًألدنػػىًحػػدًلػػو,كػػكنيـًعنصػػرانً
ً".المنظمةًالتيًيمكفًاالستثمارًفيوًكزيادةًقيمتوًبالنسبةًلممنظمة

,ًبػػدءانًمػػفًتخطػػيطًىػػذهًتضػػمفًمجمكعػػةًمػػفًالعمميػػاتًالجزئيػػة"ًت"إدارةًالمػػكاردًالبشػػريةًإفًى
عدادينظـًالتحميؿًكالكصؼًالكظيفًمركرانًبإعدادً,المكارد ,ًكنظـًتقكيـًنظـًاالختيارًكالتعييفً,ًكا 

ًبكضػػػعًالتأديػػػبًكنظػػػـًالسػػػالمةًالمينيػػػةًبمػػػاًيحقػػػؽًأىػػػداؼًانتيػػػاءًنأداءًالعػػػامميفًكنظػػػـًالحػػػكافزًًك
ً(ً.61ً–68,ًصـ6888,ًالمنظمةً)أبكًشيخة
ًإدارةًالمػػكاردًالبشػػريةً"ًىػػكًتعريػؼًآخػػر تعنػػيًالحصػػكؿًعمػػىًالقػػكلًالبشػػريةًالعاممػػةًمػػفًأفى

كانجػػػػػازًًنيػػػػػةًلغػػػػػرضًتحقيػػػػػؽًأىػػػػػدافياكالكػػػػػـًبمػػػػػاًيػػػػػتالءـًمػػػػػعًحاجػػػػػةًالمنظمػػػػػةًالمعًًٍحيػػػػػثًالنػػػػػكع
ً(.68ـ,ًص;688حمكد,ًالخرشة,ً)"ًاستراتيجياتياًالمحددة

بأنياًإحدلًالكظائؼًكاإلداراتًاألساسػيةًكالرئيسػيةًفػيًكافػةًكيقصدًبإدارةًالمكاردًالبشريةً"
,ًككػػؿًمػػاًيتعمػػؽًبيػػاًمػػفًتػػيًتعمػػؿًفييػػاالمػػكاردًالبشػػريةًالًمحػػكرًعمميػػاًجميػػعً,أنػػكاعًالمنظمػػات

,ًاألكمبػي)"ًخػدمتياًكعمميػاًفييػاأمكرًكظيفيةًمفًساعةًتعيينياًفيًالمنظمػةًكحتػىًسػاعةًانتيػاءً
البشػػػريةًالمػػػاىرةًكالتػػػيًًمبإيجػػػادًاأليػػػداإلدارةًالتػػػيًتيػػػتـًأكًىػػػيً".ً(11,ًصـ6816,ًيفالمبيضػػػ

ـ,6889ًمؤسسػػػةً)المػػػدىكف,ًالًجػػػؿًتحقيػػػؽًأىػػػداؼأتعمػػػؿًعمػػػىًتػػػدريبيـًكصػػػقؿًميػػػاراتيـًمػػػفً
ً(ً.ً;1ص

ً
                                                 

()منياًإدارةًأفراد,ًعالقاتًعمالية,ًعالقاتًصناعية,ًإدارةًالقكلًالعالمة,ًإدارةًالمكظفيف. 
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ذلػؾًالنشػاطًبأفًالمقصكدً"بإدارةًالمكاردًالبشػريةً"ً(=1,ًصـ6887,ًالييتي)ًكيرمًالييتي
ػػٍفًىػػـًكػػافًمنػػوًضػػمفًقػػكةًالعمػػؿًلممنظمػػاتًمػػاًعػػفًإدارةًالمػػكردًالبشػػرمًسػػكاءًنًالمسػػئكؿ ,ًأكًمى

,Desslerً(Desslerًاً.ًأمػػ"يػأًليػػـًفػػرصًالعمػػؿًفػيًمنظمػػةًمحػػددةقػادركفًعمػػىًالعمػػؿًكلػػـًتتي
يفًكاالىتمػػاـً,ًكتعػػكيضًالمػػكظفعمميػػةًالحصػػكؿًعمػػىًتػػدريب,ًتقيػػيـًفيػػرمًبأنيػػا(6ًـ,ًص>688

ً.,ًكصحتيـًكسالمتيـًالمينيةًكقضاياىـًالعادلةبعالقاتيـًالعمالية
ًإدارةًالمػػػػكاردًالبشػػػػريةًىػػػػيً"جميػػػػعًاألنشػػػػطةًكالجيػػػػكدًالمبذكلػػػػةًلمعنايػػػػةً كتػػػػرلًالباحثػػػػةًأفى

فػػػيًمكػػػافًعممػػػوًمنػػػذًالسػػػعيًالسػػػتقطابوًلممؤسسػػػةًمػػػركرانًباختبػػػاراتًالتعيػػػيف,ًًبالعنصػػػرًالبشػػػرم
التدريب,ًالتقييـًكالتقػكيـ,ًالتحفيػز,ًالترقيػةًكالعنايػةًبسػالمتيـًالمينيػةًكقضػاياىـًالتػيًتػؤرقيـًمػفً

ًمفًتحقيؽًأىدافيا".أجؿًالحصكؿًعمىًأفضؿًطاقاتيـًالكامنةًلمصمحةًالمؤسسةًبماًيض


 الموارد البشرية: تطور إدارة  3.1.2

إدارةًالمػػكاردًالبشػػريةًكحقػػؿًمػػفًحقػػكؿًعمػػـًاإلدارةًتطػػكرتًمػػعًالتطػػكرًالػػذمًمػػٌرًبػػوًعمػػـً
,ًتمػػػؼًالمنظمػػػاتًمػػػعًبدايػػػةًىػػػذاًالقػػػرفاإلدارة,ًلكنػػػوًكتخصػػػصًمسػػػتقؿًبػػػدأًاالىتمػػػاـًبػػػوًفػػػيًمخ

.ًكيرجػػعًذلػػؾًإلػػىًكػػكفًالعنصػػرًالبشػػرمًىػػكًاألداةًالمحركػػةًكالمكجيػػةًلمختمػػؼًعناصػػرًاإلنتػػاج
المفيكـًالحديثًإلدارةًالمكاردًالبشػريةًاسػتقرًبعػدًسمسػمةًمػفًالتطػكراتًالتػيًمػرتًعمػىًالعنصػرً

ًالبشرمًكىكًيمارسًالعمؿ.
 تتمثل ىذه التطورات في:

 مرحمةًماًقبؿًالثكرةًالصناعية.ً .1
 .مرحمةًالثكرةًالصناعية .6

 (.>1ـ,ًص6888أبكًشيخة,ًريفً)مرحمةًالقرفًالعش .7

 ورة الصناعية أوًت: مرحمة ما قبل الث
,ًكالسػػعيًلتػػكفيرًالحػػدًاألدنػػىًمػػفًمسػػػتمزماتًاليدكيػػػةًتميػػزتًىػػذهًالمرحمػػةًبطػػرؽًاإلنتػػاج

.ًؽ()الػرً ًفؿًبقائوًحيىان.ًكافًيينظرًلمعامؿًأنوًمػفًضػمفًممتمكػاتًصػاحبًالعمػؿالمعيشةًالتيًتك
ًاضػػىًأجػػراًنكػػافًالعامػػؿًيتق.ًتػػالًذلػػؾًنظػػاـًالصػػناعةًالمنزليػػةًكظيػػكرًفئػػةًتممػػؾًالخبػػرةًكالميػػارة

ًيسمحًلوًبالحياةًفقطً
ً(.;6,ًصـ6818,ً)أبكًشيخة

 : مرحمة الثورة الصناعية نياً ثا
ًكالتاسػػػػػعًعشػػػػػرًإلػػػػػىًاسػػػػػتخداـًاآلالتًعشػػػػػرًتًالثػػػػػكرةًالصػػػػػناعيةًفػػػػػيًالقػػػػػرنييفًالثػػػػػامفأدًى
,ًكبػدأًتشػكيؿًالجماعػاتًطبقػاتًالمجتمػعًكالنسػاءًكاألطفػاؿً,ًمماًأفرزًتشغيؿًكثيػرًمػفكتطكرىا
بالنقابػػاتًىػػذهًالجماعػػاتًسػػميتً,ًليعبػػرًعػػفًمصػػالحًالجماعػػةًكالمطالبػػةًبحقكقيػػاًجديػػدًوًكشػػكؿًو
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اتًالعمػػػؿًكغيرىػػػاً)ديػػػرم,ًتطالػػػبًبحقػػػكؽًالعمػػػاؿًكتفػػػاكضًباسػػػميـًفيمػػػاًيتعمػػػؽًبػػػاألجكرًكسػػػاع
ً.(61,ًصـ6811

ًالنقابػاتًالعماليػةًعمػىًمسػتكلًالعػالـًتسػاىـًكثيػرانًإلنصػاؼًالعػامميفًمػفًكترلًالباحثػةًا فى
ًاكضًبيفًالحككمةًكجيةًالعمؿ.التفخالؿً

 ثالثًا: مرحمة القرن العشرين
فًبظيكرًأنشػطةًكفعاليػاتًكاسػعةًالنطػاؽًفػيًالتػأثيرًعمػىًإدارةًالمػكاردًالعشرًكًاتسـًالقرفًي

ً:ًكحسبًالتسمسؿًالتاريخيىمياًأالبشريةًكافً
سػػػتًكاىتمػػػتًبدراسػػػةًالكقػػػتًكالحركػػػة,ًككًرً"ميػػػةًبزعامػػػةً"فردريػػػؾًتػػػايمكربػػػركزًالحركػػػةًالعم .1

اىتماميػػاًفػػيًتنظػػيـًالعالقػػةًبػػيفًاإلدارةًكالعػػامميف,ًالتػػدريب,ًكالتحفيػػزًالمػػادمًلمعػػامميفًكفػػؽً
مػػفًكجيػػةًنظػػرًالباحثػػةًفإنػػوً(.66ًـ,ًص;688اإلنتاجيػػةًالتػػيًيحققكنيػػاً)حمػػكد,ًالخرشػػة,ً

فًاعتبػػارًلمعكامػػؿًييعػػابًعمػػىًالحركػػةًالعمميػػةًاالتجػػاهًالمػػادمًالجػػاؼًالػػذمًركػػزتًعميػػوًدًك
 ألخرل.البشريةًا

ظيكرًعمـًالنفسًالصناعيًكتركيزهًعمىًدراسةًظكاىرًمعينػةًكاإلجيػاد,ًاإلصػابات,ًتحميػؿً .6
 (.61ـ,ًص6888العمؿً)أبكًشيخة,ً

"ًكتركيزىػػاًعمػػىًالمبػػادئًاإلداريػػةًالخمسػػةً)تحديػػدًلتقسػػيماتًاإلداريػػةً"لينػػرمًفػػايكؿمدرسػػةًا .7
ةًالالزمػةًلتحقيػؽًاألىػداؼ,ًاألىداؼًالتيًتسعىًلتحقيقياًالمنظمة,ًتحديدًاألعمػاؿًكاألنشػط

القيػػاـًبتجميػػعًاألعمػػػاؿًكاألنشػػطةًالمتشػػػابيةًأكًالمتماثمػػةًفػػػيًشػػكؿًكظػػػائؼًإداريػػةًمتماثمػػػةً
كمتكاممػػة,ًتجميػػعًالكظػػائؼًالمتماثمػػةًفػػيًىيئػػةًأقسػػاـًإداريػػة,ًكتجميػػعًاألقسػػاـًالمتماثمػػةًأكً

دًفكريػةًيػرتكفًعمييػاًالمتشابيةًفيًىيئػةًإداراتًتنظيميػةًتنػاطًبػاألفراد(ًكالتػيًأصػبحتًقكاعػ
 (ً.99ًـ,ًص;688العمؿًاإلدارمًكالتنظيميً)حمكد,ًالخرشة,ً

العػػػامميفًالًًإنتاجيػػػةًالػػػذمًاعتقػػدًأفً"لتػػػكفًمػػايكأركػػػةًالعالقػػاتًاإلنسػػػانيةًبزعامػػةً"ظيػػكرًح .8
,ًأنفسػػػيـً)ىاشػػػـً,ًبػػؿًباالىتمػػػاـًأيضػػػانًبالعػػػامميفبتحسػػػيفًظػػػركؼًالعمػػػؿًالماديػػػةًفقػػػطًتتػػأثر
 .(=6,ًصـ=>=1

عمػىًًكبيػرًهًأثػرًهًالعممية,ًعمػـًالػنفسًالصػناعيًكحركػةًالعالقػاتًاإلنسػانيةًركةًاإلدارةكافًلح .9
,ًفاىتمػػتًىػػذهًلبشػػريةًفػػيًمنظمػػاتًالجػػيشًكالحككمػػةاألنشػػطةًالتػػيًتمارسػػياًإدارةًالمػػكاردًكا

,ًممػاًيفالتأديػبًكرعايػةًالعػاممًكً,ًتصػميـًاألجػكر,ًاالختبػاراتًالنفسػيةاإلدارةًبشركطًالتعيػيف
,ًاألمػػفًالمػػكاردًالبشػػريةًكػػالتكظيؼ,ًالتػػدريبًةًإلػػىًمختصػػيفًفػػيًمجػػاالتًإدارةكجػػدًالحاجػػأ

 (.61ـ,ًص6888,ًالطبيةًكاالجتماعيةًلمعامميفً)أبكًشيخةًالصناعيًكالرعاية
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ًالسػػمككيةًفػػيًال .: ,ًتطػػكرتًممارسػػاتًإدارةًنصػػؼًالثػػانيًلمقػػرفًالعشػػريفبظيػػكرًحركػػةًالعمػػـك
ًالالمػػكاردًالبشػػػري ,ًكنشػػػطتًكثيػػػرًمػػػفًالػػػدكؿًفػػػيًإصػػػدارًسػػمككيةةًكػػػيًتكاكػػػبًتطػػػكرًالعمػػػـك

 (.=6ـ,ًص6888شيخة,ًأبكً)تشريعاتًتضمفًبياًالعالقةًبيفًالمنظمةًكالعامميفً

 تنظيم الموارد البشرية: 4.1.2
تنظيميػةًفػيًعدًإدارةًالمكاردًالبشريةًكحدةًتنظيميةًاستشاريةًكمساعدةًلمختمؼًالكحداتًالتًي

 :عمىًمجمكعةًعكامؿًأىمياً-يأتيًبعدًقميؿسًعمىًنحكًماً-المنظمةًكيتكقؼًحجميا

ًمدلًاإليمافًبأىميتياًداخؿًالمؤسسة.ً .أً
ًبياًالميتكقعالمياـً .بً  .أفًتقـك

عددًالعامميف,ًإذًكمماًزادًعددًالعامميفًفيًالمنظمةًزادتًالخدماتًالمطمكبةًمفًاإلدارةً .جً
ً(.=6,ًصـ6818ًًشيخة,أبكً)ًكبالتاليًانعكسًعمىًحجميا
سػػػندًىػػػذهًيتخػػػذًشػػػكؿًإدارةًأكًقسػػػـ,ًكربمػػػاًتًيًددارةًفػػػيًالمنظمػػػاتًقػػػغيػػػرًأفًتنظػػػيـًىػػػذهًاإل

سػػتندًإلػػىًشػػخصًيتبػػعًمػػديرًعػػاـًالكظيفػػةًإلػػىًمػػديرًاإلنتػػاجًمػػثالنًأكًغيػػرهًمػػفًالمػػديريفًكربمػػاًتًي
مػػػفًخػػػالؿًًالبشػػريةًالمػػػكاردًإدارةًكظيفػػةتيػػػؤدمًكأحيانػػانًً.المنظمػػةًأكًرئػػػيسًمجمػػسًاإلدارةًمباشػػػرة

إلدارةًالمػكاردًًالػداخميًالتنظيمػيًالتقسػيـًيػتـًقػدًزم.مركػًؤدمًبشػكؿكًتيػحدكدًكؿًكحدةًتنظيميةًأ
:البشريةًعمى

 .جغرافيًأساس .1

 كظيفي.ًأساس .6

ًلحجػػػـًاًنفقػػػًكًنشػػػاطًمػػػفًأكثػػػرًأكًكاحػػػداًنًتنظيميػػػاًنًقسػػػماًنًالػػػداخميًالتنظيمػػػيًالتقسػػػيـًقػػػدًيضػػػـ .7
 المنظمة.

 الزبائف.ًأكًالمتعامميفًأساس .8

ميًإدارةًأكًكحدةًأكًقسـًكفؤًإلدارةًالمكاردًؿًسكاءًسًيكترلًالباحثةًأىميةًكجكدًكيافًمستق
البشػػريةًمتخصػػصًبكافػػةًالمجػػاالتًالتػػيًتتعمػػؽًبالعنصػػرًالبشػػرمًألجػػؿًتنميػػةًقدراتػػو,ًصػػيانتو,ً
الحفاظًعمىًسالمتوًكحقكقو,ًتحسيفًمسػارهًالػكظيفي,ًترقيتػوًكأخيػرانًإنيػاءًخدماتػوًبشػكؿًيضػمفً

ًالمكظؼًمفًجيةوًأخرل.ككرامةًكحؽًًحيسفًسمعةًالمؤسسةًمفًجية,
 العوامل التي أدت إلى اتىتمام بإدارة الموارد البشرية:  5.1.2

ً:البشريةًبإدارةًالمكاردؿًالتيًأدتًلالىتماـًممفًأىـًالعكا
ًعمىًجكىرمًتأثيرًلوًالمنظمةًأصكؿًمفًكأصؿًوًمكانةًنًيحتؿًالبشرمًالعنصرًأصبح .1

ً.اليؼًاألخرلاإلنتاجيةًكذكًتكمفةًىامةًبنفسًدرجةًأىميةًالتك
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ًفيًتطكيرًكزيادةًكالتطكراتًالتحديات .6 ًكالرغبة ًفعالةًًالتقنية ًإدارة ًحتمتًكجكد اإلنتاجية,
كالبقاءًكالمحافظةًًلممكاردًالبشريةًبيدؼًالحصكؿًعمىًقكلًعاممةًذاتًميارةًككفاءةًعالية

 .(71صـ,ً=>=1,ًعميياً)ىاشـ

 :ضغكطًالمؤثراتًالبيئيةًالخارجية,ًكيشمؿًذلؾ .7

 شرعًالدكلةًالقكانيفًكالتشريعاتًلحمايةًالمكظفيفًكتأمينيـ.حيثًتًيالقانونية:  تالمؤثرا .أً

فيًصياغةًكتنظيـًسياساتًكبرامجًإدارةًًىاًـهًأصبحًلمنقاباتًدكرًهالعمالية:  النقابات تأثير .بً
 .المكاردًالبشرية

ًبالظركؼًتتأًالعمل: سوق تأثير .جً ًكيصعبًالتنبؤ ًتبادلي, ًبشكؿ ًبسكؽًالعمؿ ًالمنظمة ثر
 .مؤثرةًعمىًكمييماال

ًكاالتجاىات اتجتماعية: المؤثرات .دً ًالقيـ ًتؤثر ًيحتاجوًحيث ًما ًتحديد ًفي ًكالمعتقدات
,ًباإلضافةًإلىًاىتماـًمفًجانبًإدارةًالمكاردًالبشريةًبتحقيؽًمستكياتًمفًالعمؿًالعاممكف

ً ًالشعكر ًالكظيفي, ًالرضا ًتصميـًباإلنجازمف ًخالؿ ًمف ًالذاتي ًكالتقدير ًالذات ًتحقيؽ ,
ًأفًىتكفؿًتحسيفًنكعيةًالعمؿًأنظمةًعمؿًفعالةًكأكثرًإنسانية العامميفًيبحثكفًعفًً.ًكما

ًتًي ًكتقدميـًمنظمات ًلتطكرىـ ًيخطط ًميني ًمسار ًليـ ًكتكفر ًكخبراتيـ ًقدراتيـ ًليـ نمي
 الكظيفي.

ًكال: المؤثرات التقنية .قً ًالميارات ًعمى ًبالضركرة ًيؤثر ًاإلنتاج ًكأساليب ًطرؽ قدراتًتطكر
ًتكافًر  (.26-23صـ,Kuzmits,Carrel ً,2:93ً)ىاًفيًالعمالةًالالـز

ًكالمتعمقةًالمنظمةًفيًالداخمية والعوامل القوى .8 ًبالقيادةًنفسيا ًالتحفيز, ًجماعاتًسمكؾ,
ً.العمؿ

 :التغيير في خميط القوى العاممة من حيث .9

ًزيادةًمستكياتًالتعميـًالرسميًمماًيزيدًمفًمشكمةًالتكفيؽًبيفًحاجاتًالمنظمةًكالحاجات .أً
 البشرية.

دخكؿًالمرأةًسكؽًالعمؿًككثرةًالمكظفاتًالمتزكجاتًكاألمياتًمماًيمقىًعبءًعمىًاإلدارةً .بً
تعتقدًالباحثةًأفًىذاًالطرحًمتكفرًفقطًلتخطيطًساعاتًالعمؿًبمركنةًلتكفيرًبدائؿًلمعمؿ.ً

ًالقطاعً ًفي ًكليس ًالخاصة ًبالشركات ًأك ًالعمؿ ًنيظـ ًطكرت ًالتي ًالمتقدمة ًالدكؿ في
 الحككمي.

ًعفًعددًًخميطًتغيير .جً ًالمختمفة ًالميف ًفي ًالمكظفيف ًعدد ًفي ًالمتدرجة المياراتًبالزيادة
ًأداءً ًلتقييـ ًمتطكرة ًألنظمة ًالمنظمة ًاحتياج ًكبالتالي ًكالحرفية ًالفنية ًاألعماؿ ًفي العماؿ

 (.12-10,ًصEdwinً,1984مدرائياً)
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ًالجنس .دً ًالعمر, ًالتجانسًفي ًالعامميفً,عدـ ًبيف ًالخصاً,التعميـ ئصًالديمكغرافيةًككذلؾ
 (.15ـ,ًص2003حسف,ًكالكظيفيةً)

 مسؤوليات إدارة الموارد البشرية: 6.1.2
ًتختمؼًالمياـًكالكاجباتًالتيًتقكـًبياًإدارةًالمكاردًالبشريةًمفًمنظمةًألخرل,ًكمفًبمدًو

ًكبيفًالعامميفًعمىًأساسًآلخر ًبينيا ًبتنظيـًالعالقة ًكاىتماميا ًكذلؾًباختالؼًمعرفةًاإلدارة ,
ًذلؾًعم ًلمبمد, ًكاالجتماعي ًكالسياسي ًاالقتصادم ًبالفكر ًأىدافيا ًتحديد ًعممية ًتتأثر ًكما مي,

األمرًالذمًجعؿًاإلدارةًً,التطكرًالذمًيفرضًأساليبًمعينةًلتنظيـًالعالقةًبينياًكبيفًالعامميف
يفًيتعستخداـًأكًمكتبًلمتكظيؼًيقكـًبلالتنتقؿًمفًاىتمامياًبإدارةًالمكاردًالبشريةًككنياًدائرةً

(ً ًالعامميفًكاإلدارة ًالعالقاتًبيف ًكافة ًبتنظيـ ًتقكـ ًدائرة ًإلى ًزكيمؼ,العامميفًكحفظًسجالتيـ
ً(.26ـ,ًص2003

 ان أساسيتان األولى إدارية والثانية متخصصة:إَن إلدارة الموارد البشرية ميمت
 أوًت: الوظيفة اإلدارية

ًا ًالكحدات ًمع ًالمنظمة ًفي ًالبشرية ًالمكارد ًإدارة ًكاجباتياًتشترؾ ًبممارسة ًفييا ألخرل
ًكالرقاب ًالتكجيو ًالتنظيـ, ًالتخطيط, ًعممية ًمف ًدكائرًةاإلدارية ًمف ًدائرة ًلكؿ ًالبد ًأنو ًحيث ,

المنظمةًالقياـًبعمميةًالتخطيطًالحتياجاتياًككيفيةًتنفيذًىذهًالخططًكعمميةًتنظيـًالجيكدًمفً
ًكتكجيو ًقيادة ًيتطمب ًكالذم ًالمكضكعة ًالخطة ًإلى ًالكصكؿ ًأجؿًًأجؿ ًمف ًكرقابتيـ العامميف

ً(.66ـ,ًص6889المدىكف,ً)ًتحقيؽًأىدافيا
 ثانيًا: الوظيفة المتخصصة 

ًالمتخصصةًالتيًتقكـً ًإدارةًالمكاردًالبشريةًلياًمياميا يتفؽًالعديدًمفًالكتابًعمىًأفى
ًبياًكتركزًعمىًالمكاردًالبشريةًكماًيمي:ً

 الوظائف:تحميل وتوصيف  .1

فيًالمنظمةًككذلؾًتحديدًًؿًكظيفةًمفًالكظائؼًالكاجبًتكافرىاالعمؿًعمىًتحديدًمعالـًك
ًتكفرىاًفيًالشخصًالذمًيشغؿًالكظيفةًبغيةًتحقيؽًكضعًالشخصً الخصائصًكالمؤىالتًالالـز

ً(.67ـ,ًص6811ديرم,ًبأعمىًكفاءةً)ًالمناسبًفيًالمكافًالمناسبًكتحقيؽًاألىداؼ
 البشرية:تخطيط الموارد  .6

ً ًاإلدارة ًبيا ًتحدد ًمرغكبًفيوًعممية ًالحاليًإلىًكضع ًمفًكضعيا ًالمنظمة كيؼًستنتقؿ
ًالمناسبًمفً ًالعدد ًفييا,ًكبالتخطيطًتحرصًالمنظمةًعمىًأفًيككفًلدييا بالنسبةًلممكاردًالبشرية

جانبًنكعيًأكًكيفيًفيًالتخطيط(,ًفيًمناسبةً)ً(ًكبمؤىالتًو)الجانبًالكميًفيًالتخطيطًالمكظفيف
ًاالكظائؼًالمناسبة ًالكقت ًفي ًبالنفع, ًكأفراد ًكمنظمة ًعمييـ ًتعكد ًبأعماؿ درة,ً)ًلمناسبًكليقكمكا

ً.ً(1;ـ,ًص>688الصباغ,ً
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 المطموبة:اتختيار والتعيين أو تزويد المنظمة بالموارد البشرية  .7

فيًضكءًعمميةًالتخطيطًلممكاردًالبشريةًتجرمًعمميةًالحصكؿًعمىًالمكظفيفًالمطمكبيفً
ـًاالختيارًكالتعييفًكتييئتيًالبحث,ًاًتتـًعممياتًفرعيةًكالجذب,باألعدادًكالمؤىالتًالمطمكبة,ًكىن

ً(.6;ـ,ًص>688درة,ًالصباغ,ًلمعمؿًعندًالتحاقيـًبكظائفيـً)
 

 التدريب: .8

ًمفً ًالمنظمة ًفي ًالعامميف ًالمياراتًلدلًاألفراد ًكتطكير ًتحسيف ًنحك ًباستمرار ًالسعي ىك
 (.71ًـ,ًص;688حمكد,ًالخرشة,ً)ةًالمالئمةًليـًخالؿًكضعًالبرامجًالتدريبيةًكالتطكيري

 :تقييم األداء .9

ًنًيالعامميفًيتضمفًكيؼًنً ًكضعًنظاـًلتقكيـًأداءً ,ًلماذا ,ًكآثقـك أبكً)ًارًالتقكيـًكنتائجوقـك
 .(77ـ,ًص6818شيخة,ً

 :تحفيز العاممين .:

فيناؾًًالعامؿًكائفًبشرمًيتأثرًكيندفعًألداءًالمياـًالمككمةًإليوًبأنماطًليستًمتساكيةًإفًى
فًكظيفةًتحفيزًالعامميفًتأخذًعمىًعاتقياًتحفيزًالعامميفًالمبدع,ًكىناؾًالميجيد,ًكلذلؾًفإامؿًالع

ً.(68ـ,ًص6811ديرم,ًبكتائرًعاليةًكاندفاعً)ًبماًيجعميـًيؤدكفًاألعماؿًالمناطةًإلييـ
 :تحديد الرواتب واألجور والمزايا اإلضافية .;

ًالمكظفكفًيقكمكفًبأعماؿًكميا ًداـ ًتتفؽما ًمعينة ًالمنظمةًـ ًعمييا ًيجبًأفًمعيـ ًفإنيـ ,
,ًكذلؾًفإفًالمنظمةًـًركاتبًعمىًشكؿًدرجاتًفيًالغالبخصصًليـًركاتبًكأجكرًيحكمياًسمتًي

ًإضافية ًالمكظفيفًمزايا ًالسكفًكالمكاصالتًكالتأًتمنح ًامتيازاتًكعالكاتًكتأميف ًصكرة ميفًتأخذ
 .ً(6;ـ,ًص=688درة,ًالصباغ,ًلحياةً)الصحيًكالتأميفًعمىًا

 وضع نظام الترقية والنقل: .>

طبيعةًًتقتضيوىذهًالكظيفةًتأخذًعمىًعاتقياًترقيةًالعامميفًكالقياـًبإجراءاتًنقميـًحسبًماً
ًالم ًانضباطيـ ًنظاـ ًكفؽ ًالعامميف ًسمكؾ ًكمتابعة ًكمستمزماتو ً)العمؿ ًبو ـ,6811ًًديرم,عمكؿ

ً(.68ًص
 :صيانة ورعاية العاممين .=

,ًبؿًىكًإحساسًكشعكرًيسيؿًخزنوًلفترةًمفًالزمفًةنإفًالعنصرًالبشرمًليسًسمعةًأكًماكي
ًتح ًلمستكل ًالنيكضًبو ًألجؿ ًكتطكيره ًكرعايتو ًصيانتو ًيستمـز ًكىذا ًالمطمكبًكقدرة ًاليدؼ قيؽ

 (.35,ًصـ3122ًديرم,)
 

 العمل:تطوير عالقات   .18

ً,ًكتعمؿًعمىًبحثًمطالبًالنقاباتًالعماليةمفًالتفاىـًكالثقةًبيفًالعامميفًتتضمفًتييئةًجك
 .(44ـ,ًص3121,ًيفً)أبكًشيخةككضعًنظاـًلبحثًكمعالجةًشكاكمًالعامم
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 الوظيفي:تخطيط المسار  .11

ًكالتقدـً ًاالرتقاء ًبإمكانيـ ًالتي ًالكيفية ًإلى ًكتكجيييـ ًليـ ًكاإلرشاد ًالنصح ًتكفير مفًخالؿ
ً(.ً:35,ًصـ3113اًفيًحياتيـًالكظيفيةً)نصرًاهلل,ًخالليًكالنمكًمف

 
 م إدارة الموارد البشرية تتوزع عمى محورين:مما سبق فإن أنشطة وميا

ً(إعالف,ًمقابالتًاختبارات,ًتدريبًقبؿًالتعييف,ًالتعييفأفرادً)استقطاب,ًتعييفًًاألول:
ً(ً.37ً,ًصـ3111أبكًشيخة,ً)

ً)ًالثاني: ًالبشرية ًالمكارد ًالتدريب,ًتشغيؿًكصيانة ًتحميؿًالكظائؼ, ًالبشرية, تخطيطًالمكارد
ًالتحف ًالنقؿ, ًاالترقية, ًالرعاية ًالمينية, ًالسالمة ًاألداء, ًتقكيـ ًكاالجتماعيةيز, ىاشـ,ً(,)لصحية

ً(.56ًصًـ,9::2
 أىداف إدارة الموارد البشرية: 2.1.7

كاردً,ًفاليدؼًالعاـًإلدارةًالمشريةًبيفًأىداؼًعامةًكأخرلًفرعيةتتراكحًأىداؼًإدارةًالمكاردًالب
ثقافةًخدمةًالعميؿًكممارساتًالجكدةًىكًتكفيرً,ًالبشريةًفيًظؿًظركؼًالعكلمة,ًالتغييرًالمتكاصؿ

ـ,Byars,Rue ً,3119ًؿًالخاصةًبإدارةًالمكاردًالبشريةً)فيًجميعًالمسائًفالدعـًلممدراءًالتنفيذيي
ً(.6ص

 :  ف العامة إلدارة الموارد البشريةبعض األىدا
دريبًطػكيرًكالتػ,ًكتكجيييػاًبمختمػؼًكسػائؿًالتنسيؽًكمتابعػةًجيػكدًالقػكلًالعاممػةإدارةًكتجميعًكت .1

لألنظمػةًكالمػكائحًكخاصػةًًطبقػاًنًة.ًكأفًيتـًالتعامؿًمعًالمكاردًالبشريكالتحفيزًنحكًغاياتًالشركة
 نظاـًالعمؿًكالتأمينات,ًككذلؾًتعميماتًالشركةًكمراعاةوًجادةوًلمبدأًتكافؤًالفرصًكالعدالة.ً

شػػىًكسػػالمتوًكصػػحتوًالتأكػػدًمػػفًأفًكػػؿًفػػردًفػػيًالمنظمػػةًيقػػدـًأقصػػىًطاقاتػػوًكعطائػػوًبمػػاًيتما .6
 .ًً,ًكؿًفيًمكقعوًالكظيفيةالبدنيةًكالعقميةًكالنفسي

,ًكنحكًااللتزاـًبالتنميػةًالذاتيػةًكقكاعػدًالعمػؿًاألخالقيػةًالتػيًيوًرغباتًالعامميفًنحكًكظائفيـتكج .7
 .االجتماعيًتعتمدىاًاإلدارةًالعمياًكالعرؼ

دًالبشػػػػرية,ًتكػػػػكفًالميك جػػػػوًكضػػػػعًرؤيػػػػةًكبيػػػػافًلسياسػػػػةًكلػػػػكائحًالشػػػػركةًفػػػػيًمجػػػػاؿًإدارةًالمػػػػكاًر .8
ًلمممارساتًاإلدارية.ً

 أما بعض األىداف الفرعية إلدارة الموارد البشرية فيي كالتالي:
مػػعًااللتػػزاـًتمكػػيفًالمنظمػػةًمػػفًالحصػػكؿًعمػػىًالمػػكاردًالبشػػريةًذاتًالصػػالحيةًكالقابميػػةًلمتطػػكرً .1

 .ًًبقيـًكثقافةًالمنظمة

 .الياتًناجحةًفيًالتدريبًكالتطكيرؿًفعتسييؿًتطكيرًقدراتًالمدراءًكالمكظفيفًمفًخال .6
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مشػتركةًمعيػا,ًكمتابعػةًاتجاىػاتًًتتعزيزًالعالقةًمعًمصادرًالقكلًالعاممة,ًكبناءًقاعدةًمعمكما .7
 المكاردًالبشريةًنحكًمختمؼًالميفًكاألعماؿ,ًكالعمؿًعمىًتحديدًميفًالمستقبؿ.

لكػػؿًمػػفًاإلدارةًكالعػػامميفً,ًكتحديػػدًالكاجبػػاتًكالحقػػكؽًشػػئكفًالمػػكظفيفًكضػػعًكتحػػديثًإجػػراءات .8
 .لممكظؼًكينبغيًأفًتككفًالعدالةًبمختمؼًأشكالياًىيًاألساس,ًكاعتبارًالكرامةًاإلنسانية

ًعمػىًاالىتمػاـًالمتػكاًزاًإتباعًمدخؿًأخالقيًفػيًإدارة .9 ًةعػامميفًمػعًالعدالػةًكالشػفافيبالًفألفػرادًيقػـك
 معيـ.فيًالتعامؿً

االعتبػػارًالفػػركؽًًبعػػيففػػاتًكاألجيػػاؿًالعمريػػةًمػػعًاألخػػذًإدارةًقػػكلًعاممػػةًمتباينػػةًاألعػػراؽًكالثقا .:
,ًالتطمعػػػػات,ًكنػػػػكعًاعػػػػاتًفيمػػػػاًيتعمػػػػؽًباحتياجػػػػاتًالعمػػػػؿ,ًأسػػػػمكبًالعمػػػػؿبػػػػيفًالجمًالفرديػػػػةًأك
 .ًًعمىًجيكدًىذهًالعمالةًاإلشراؼ

ًالشػػفافيةًالمينيػػةًفػػيًالتعامػػؿًمػػعًقضػػاياًالعػػامميفًكتأكيػػدًاالحتػػراـًالمتبػػادؿًبػػيفًاإلدارةًكالعػػامميف .;
 (.59–57ـ,ًص3122المعشكؽ,ً)

 التحديات التي تواجو إدارة الموارد البشرية: 2.1.7
ًالكثيرًمفًالت حدياتًمماًالشؾًفيوًأفًالتغيراتًالتيًطرأتًعمىًبيئةًاألعماؿًقدًصاحبيا

ًككؿ ًالمنظمة ًعمى ًتؤثر ًإدارةالتي ًمثؿ ًبعضًاإلدارات, ًكعمى ًىذهًً, ًكتتمثؿ ًالبشرية, المكارد
ًالتحدياتًفي:

 رًفيًعالقاتًاالستخداـًكاالتجاىاتًنحكًتقميؿًالتكمفة.يالتغ .1

 زيادةًتناميًالتقنيةًكنظـًالمعمكمات.ً .6

 (.62–61ًـ,ًص3122المعشكؽ,ً)ًءالتغيرًفيًتطمعاتًالعمال .7

 العكلمةًكماًيالزمياًمفًمستجداتًعمىًبيئةًالعمؿ.ً .8

 التغيرًفيًالمنظماتًكتنظيماتيا.ً .9

 .(29-25صً,ـ3114ً–3113ف,ًحسالعاممةً)التغيرًفيًتركيبةًالقكلً .:

 تزايدًاألعماؿًالذىنيةًكتناقصًاألعماؿًاليدكية.ً .;

 فيًاإلداراتًالمختمفةًعمىًتقييـًاألداءًبفاعمية.ًًفعدـًقدرةًالمدراءًالتنفيذيي .>

 زيادةًالتشريعاتًكالمكائحًالحككمية. .=

ً(ً.219ً–214ـ,ًص3111ًالحاجةًالمتزايدةًإلىًتنميةًكتطكيرًقدراتًالعامميفً)عبدًالباقي,ً .18
 اتتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية: 2.1.7

صػػػدًمناىضػػػةًالتحػػػدياتًسػػػالفةًأنػػػوًبقً(515ً–511ـ,ًص3113)نصػػػرًاهلل,ًًيػػػرلًنصػػػرًاهلل
,ًحتػىًيمكػفًاالسػتفادةًالمػكاردًالبشػريةً,ًفيناؾًجممةًمفًاإلجراءاتًالتيًينبغيًإتباعياًفػيًإدارةالذكر

ًًً:كجزًمنيا,ًكنًيأكبرمنياًبشكؿً
 ً.تكفيرًظركؼًعمؿًأحسف 
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 .التكظيؼًالفاعؿًلقدامىًالمكظفيف 

 ًتًالعامميفًكذلؾًعفًطريؽًالتدريبالحاجةًإلىًتطكيرًميارا. 

 ًءًمعًزمالئيفًالرجاؿًفيًالمنظماتالعمؿًعمىًتكفيرًالمساكاةًلمنسا. 

 اهًتكنكلكجياًالمعمكماتًفيًالعمؿاستخداـًنظاـًمعمكماتًالمكاردًالبشريةًكالدفعًباتج.ً 

 فًالمنافعًكالمزاياًكالحكافز.تحسي 

 بيئةًجديدةًلالستقرارًالكظيفي.ًخمؽ 

 .استخداـًطرؽًفاعمةًفيًتقييـًأداءًالعامميف 

 أىمية جيود إدارة الموارد البشرية في عممية ترقية الموظفين: 1.7..1
ًالمينيةًلغالبيةًالمكظفيف,ًكالتيًتعنىً راتبًًعادةًنتيعدًالترقيةًالكظيفيةًجزءانًميماًفيًالحياة

(ًكيقكؿًكالنًمف498ًـ,ًصDesslerً,3119)ًأعمى,ًمسؤكلياتًأكسع,ًكغالبانًرضاًكظيفيًأكثر
ReevesًكHay ًReeves ,Hay)ً,2:95بأنوًالبدًلكؿًإدارةًأفًتضعًسياسةًً(317-315ـ,ًص

ً.الترقيةًفيًإطارًالنظاـًكتأخذًتمؾًالسياسةًفيًحسبانياًطبيعةًعمؿًالشركةًكمتطمباتًالعمؿًبيا
 :متطمبات عممية الترقية من إدارة الموارد البشرية 11.1.7

ًكمؤىالتيـً .1 ًخبراتيـ ًتبيف ًالعماؿ ًحكؿ ًالبشرية ًالمكارد ًإدارة ًفي ًمركزية ًبسجالت االحتفاظ
 (.434ـ,ًص3122,ًمديًركتقاريرًالتقييـًالمتعمقةًبيـً)ًكقدراتيـ

 .ًالعمياًكسياسةًالشركةًدارةتحديدًمجاالتًالترقيًمفًداخؿًأكًخارجًالشركةًحسبًتكجيياتًاإل .6

 مترقية,ًبمعنىًأفًالمكظؼًيستحؽًالترقيةًفيًإحدلًالحاالت:لتحديدًدرجةًالصالحيةً .7

 (.ًمفً)يتـًتحديدًالفترةًالزمنيةمنذًًز .ًأ

 اآلف. .ًب

 مستقبالنًكمتى. .ًت

ًالعم .ًث ًكمكافقةًاإلدارة ًعمىًأفًالمكظؼًالًيستحؽًالترقيةًبسببًعدـًالصالحيةًمعًتحديدىا يا
 (.434,ًصـ3122,ًرارً)المعشكؽمثؿًىذاًالق

ترلًالباحثةًأنوًمفًالمفيدًتضافرًالجيكدًإلنجازًترقيةًالمكظؼًالمستحؽًحسبًالمعمكؿًبوًًك
حتىًتككفًىذهًالترقيةًدافعانًكمحفزانًلوًًلمكظؼًأكًمكافأةنًلوًعمىًالتميز,فيًمؤسستو,ًإحقاقانًلحؽًا

نظمةًفيًجكًمفًلمزيدًمفًتحقيؽًأىداؼًالمًعمىًمزيدًمفًاإلنتاجيةًكفيًذاتًالكقتًمثيرانًلزمالئو
 الشفافيةًكالنزاىة.
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 المبحث الثاني
 ترقية الموظفين

 مفيوم ترقية العاممين:  1.2.2
تعتبرًسياسةًالترقيةًإحدلًالسياساتًالميمةًالتيًتؤثرًعمىًالقكةًالبشريةًكعمىًمعدالتً

لىًتدفقيا كافئكاًكمماًزادتًإنتاجيتيـًفًيًيالمؤسسة,ًحيثًيتكقعًالعامميفًفيًأمًمؤسسةًأًمفًكا 
ًفيـًيتكقعكفًترقي مزيدانًًتيـًإلىًكظائؼًتتيحًليـكمساىمتيـًفيًتحقيؽًأىداؼًالمؤسسة,ًكلذا

ً)ديرم, ًكالتقدـ ًالرفاه ًص6811مف ً>71ـ, ًالترقية ًكتعرؼ ًكاالرتقاءً(. ًالصعكد ًبأنيا بالمغة
ً(.8>7المعجـًالكسيط,ًص)

ًلألبد.ًإنوًيأمؿًبالحصكؿًعمىًترقيةًمفًمؤسستوًالمكظؼًلفًيستمرًفيًكظيفتوًذاتياًإفًى
(Straussً,Sayles8,ًص<<)ًكيؤكد.ً Dessler(Desslerً,2000387ـ,ًص)ًًبأفًالترقية
ةًلغالبيةًالناسًكيعرؼًالترقيةًعدًجزءًميـًفيًالمينةًكتخطيطًكتطكيرًالمسارًالكظيفيًبالنسبتًي
ًبزيادةًعمى" ًالكظيفيًمصحكبان ًفيًالمكقع ًالتقدـ الناسًيتطمعكفًبشغؼًًفًىأالمسؤكلياتًًكًأنيا

ً."لمسؤكلياتًكغالبانًالرضاًالكظيفيماًتعنيًزيادةًفيًاألجر,ًاًلمترقيةًألنياًعادةًن
ًىاشـ ًًفيًحيفًيعرفيا رقىًلكظيفةوًشغؿًالمكظؼًالمًي"ًبأنياً(;67ـ,ًص=>=1)ىاشـ,

ًالحالية, ًيفكؽًمستكلًكظيفتو ًكالمسئكلية ًالصعكبة ًيصحبًًأخرلًذاتًمستكلًأعمىًمف كقد
الترقيةًزيادةًفيًاألجرًكالميزاتًاألخرلًلكفًزيادةًاألجرًذاتياًليستًمعيارانًلمترقيةًماًلـًتكفً

ً.ً"مصحكبةًبممارسةًالمكظؼًالميرقىًألعباءوًكظيفيةوًأكبرًكتقمدهًلمركزًكظيفيًأعمى
عمموًًظيفتوًأكالمعنىًالشامؿًلمترقيةًىكًفيًالحقيقةًتغيرًالفردًمفًًككماًيرلًديرمًأفً"

كبيرًعماًكافًًمسؤكلياتًكاختصاصاتًكسمطاتًتختمؼًإلىًحدًوًخرًذاتإلىًكظيفةًأكًعمؿًآ
ً(.=71ـ,ًص6811يرم,د"ً)العمؿًاألصميًالذمًكافًيشغمومتكافرانًفيًالكظيفةًأكً

ًكالًن Kuzmits(Carrelً كCarrelًًمفًأما ,Kuzmitsً ًص6>=1, فيعرفافًً(;36,
"ً ًتالترقيةًبأنيا ,ًكأنوًلغرضًالترقيةًمستكلًعييفًمكظؼًفيًكظيفةًأعمىعمميةًتتضمفًإعادة
ًالمكظفيف ًالقدراتًفإف ًالميارات, ًعمى ًطمب ًزيادة ًيكاجيكف ًيحصؿًًك, ًكبالمقابؿ المسؤكليات

ً."لسمطةًأعظـًكىيئةًكمركزًأكبرًإضافةًنًعمىًزيادةًفيًالراتبًكأحيانانًمنافعًأكثرًفالمكظفًك
ً ًمنحًالمًكأن"ؼًالترقيةًعمىً,ًفعًرقانكفًالخدمةًالمدنيةًالفمسطينيةأما عمىًظؼًدرجةًأيا

(ًمفًالقانكفًرقـ1ً,ًكالمادةًرقـً)ـ>==1لسنةً(8ً(ًمفًالقانكفًرقـً)1"ًمادةً)مفًدرجتوًالحالية
ً.ـ:==1(ًسنة8ً)

الباحثةًأفًالترقيةًىيً"ترفيعًلممكظؼًمفًمركزهًالكظيفيًالحاليًآلخرًًبناءنًعمىًماًتقدـًترل
ت,ًكبالمقابؿًيتمتعًالمكظؼًأكسعًمفًالسمطات,ًالصالحياتًكالمسؤكلياأعمىًيتيحًلوًممارسةًمدلً

كانتًطرؽًًبالحصكؿًعمىًمزاياًماديةًأكثرًككضعًأدبيًكمعنكمًأفضؿ,ًكىذهًالترقيةًأمًوًالميرقى
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ًفيًاألداءً ًالمكظؼًككفاءة ًحقيقيًبذلو ًأفًتككفًناتجةًعفًجيد ًالبد ًفيًالكصكؿًليا, المنظمة
ًمفًالشفافيةًاإلداريةًكالنزاىة.راتًفيًظؿًبيئةًكأقدميةًأكسبتوًتراكـًخب

 أىداف عممية الترقية: .2.2.2
اًكؿًسياساتًتسييرًالمكاردًالبشريةًتتمحكرًحكؿًالكسائؿًالعمميةًالتيًتتمكفًخالليًإفًى

ًيعًالظركؼًالممكنةًلياًلبذؿًقصارل,ًكخمؽًجماإلدارةًمفًاختيارًأفضؿًالعناصرًلمقياـًبالعمؿ
ًلتقميؿًتك ًأفًعمليؼًالعمؿًكتحسيفًنكعيتواجيدىا ًكبما ًالسياسات, ًمفًىذه ًالترقيةًجزء ,ًمية

ًرىاًإلىًتحقيؽًمجمكعةًمفًاألىداؼ:تسعىًبدًكفإنياً
تكفيرًالظركؼًالتيًمفًشأنياًحفزًالعامميفًلمزيدًمفًالعمؿًكذلؾًلعمميـًبأفًىناؾًعالقةً .1

 (.766,ًصـ6811رم,ديالحافزًالذمًيتمقكنوً)ًأكًكاألجرًبيفًمعدؿًأكًمستكلًاألداء

ًتًي .6 ًألكبرالترقية ًقدراتًمكظفييا ًاستخداـ ًالمنظماتًمف ًممكفًمكف ًإفًنقدر ًنظاـًً. كجكد
ًمؤىميفًمعًرغباتً ًألفراد ًبالتكفيؽًبيفًاالحتياجاتًالمستمرة ترقياتًفعاؿًيسمحًلممنظمة

ً ًبتطكيرىا ًقامكا ًالتي ًالميارات ًتطبيؽ ًفي Carrelً)المكظفيف ,Kuzmitsً ,1=<6ً,
 .(;46ص

لشغؿًافًبقاءًالعددًالكافيًمفًالعامميفًفيًخدمةًالمنظمةًلتختارًمفًبينيـًمفًيصمحًضم .7
 (.9>6ـ,ًص6818الكظائؼًالشاغرةً)أبكًشيخة,

 سياسات الترقية: 3.2.2
 ين عمى حد السواء:ىمية كبيرة لإلدارة والعاممسياسات الترقية لو أوجود  إنَ 

 أوًت: من وجية نظر اإلدارة 
فيًً,ًمماًيعنيًدعـًفعاليةًإدارةًالمكاردًالبشريةلعامميف,ًكعفًانجازاتيـالكشؼًعفًقدراتًا .1

 التخطيطًلسياساتياًالمختمفة.

عىً,ًكىكًىدؼًميـًتسكبالتاليًتخفيضًتكمفةًعنصرًالعمؿ,ًتخفيضًمعدؿًدكرافًالعمؿ .6
 إدارةًأيةًمنظمةًلتحقيقو.

اإلنتاجية,ًكدفعًالعامميفًًاتمكيفًاإلدارةًمفًاستثمارًكتكظيؼًنظاـًالترقيةًلتخطيطًبرامجي .7
 فيًحصكليـًعمىًمركزًكظيفيًأعمى.ًًلتحقيؽًأعمىًمستكياتًاإلنتاجيةًرغبةًن

,ًإلىًنظمةًكسمعتياًبصكرةًمشرقةًكجذابة,ًفعمىًحيفًيتجوًنظاـًالترقياتإظيارًكجوًالم .8
ةًيفًبصكرةًفرديةًفإفًالتطبيؽًالفعميًلوًيعطيًمؤشرانًصادقانًعمىًإيمافًاإلداًرممتحفيزًالعا

ًكالمعنكي ًالمادية ًالحاجات ًإشباعيابأىمية ًفي ًالعاممكف ًيرغب ًالتي ًبريؽًة ًخالؿ ًمف ,
ًالجديد ًناحيةالكظائؼ ًمف ًكمسئكلياتيا ًبسمطاتيا ًالتة ًالمادية ًالحكافز ًخالؿ ًكمف ًي,
 .ًًاءًالمنصبًالكظيفيًمفًناحيةًأخرليحصمكفًعميياًلق

 ةًالمطمكبةًفيًالمستقبؿ.,ًكجذبًالعمالرارًالكظيفيًلمعامميفًفيًالمنظمةاالستق .9
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 وجية نظر العاممين في المنظمة  منثانيًا: 
 .,ًمماًيؤثرًإيجابيانًفيًمستكياتًأدائيـًسعيانًلمترقيةتحقيؽًرضىًالعامميفًفيًالمنظمة .1

ًمؤىميف .6 ًليصبحكا ًكبالتالي ًالخبرة ًالمتالؾ ًالذاتية ًكالتنمية ًلمتدريب ًالعامميف لشغؿًًحفز
 (.397ًـ,ًص3121الكظائؼًاألعمىً)أبكًشيخة,ً

 مناىج الترقية: 2.7.7
 ات الترقية عمى ثالثة مناىج ىي:تعتمد سياس

ًلحفزًترقية الموظفين العاممين داخل المؤسسة المنيج األول ىو .2 ًميمة ًكسيمة ًكىذه :
ًتًي ًالسياسة ًىذه ًلممنظمة, ًالكالء ًعمى ًكيشجعيـ ًالعمؿ, ًمف ًمزيد ًعمى عطيًالمكظفيف

ائؼًاألعمى,ًبحيثًالًتبحثًالمؤسسةًعفًأشخاصًمفًالعامميفًالفرصةًلمكصكؿًإلىًالكظ
 .يسًىناؾًمفًيشغؿًالكظائؼًالشاغرةخارجياًإالًبعدًالتأكدًأنوًل

تيحًمجاالنًلألفكارًالجديدة,ًعكسًالشخصًمفًخارجًييعابًعمىًىذاًاألسمكبًأنوًقدًالًيًي
ًالذمًيًي ًأفًاقتصارًفرصًالترقيةًعمىالمنظمة ًكما الداخؿًًفترضًبأفًلديوًأفكارًجديدة,

ممنظمةًلمحصكؿًعمىًيقمؿًمفًحجـًالعينةًلممتنافسيفًعمىًالكظيفةًكىذاًيعنيًفرصًأقؿًل
ًاألشخاص, ًركحًًكًأكفأ ًعمى ًسمبية ًأثاران ًيترؾ ًمما ًالعامميف ًبيف ًالتنافس ًحدة ًمف يزيد

 التعاكف.

ًبالربطًبيفًسًفيجبًعمىًاإلدارة:ًاعتماد الترقية عمى التدريب ي ىوالمنيج الثان .3 ياسةًأفًتقـك
اًحتىًيصبحًالتدريبًالكسيمةًالفعالةًفيًإعدادًالعامميفًيالتدريبًكسياسةًالترقيةًلممؤسسةًذات

ًالمالمحً ًأف ًذلؾ ًإلى ًيضاؼ ًشاغرة, ًتصبح ًقد ًكالتي ًاألعمى ًالكظائؼ ًلشغؿ كالمكظفيف
ًسكؼًتش ًالتي ًسكؼًتًيتالسياسية ًالترقية ًسياسة ًعمييا ًاالحتياجاتًمؿ ًكبيرة ًدرجة ًإلى حدد

 (.436ً–435ًـ,ًص3122ًديرم,المطمكبةًلمفترةًالمستقبميةً)ًلتدريبيةكالخطةًا

حيثًيتـً:ًىو فتح مجال الترقية أمام العاممين من داخل وخارج المؤسسةالمنيج الثالث  .4
ًالمكظفيفً ًكؿ ًبحيثًيتقدـ ًفيًالنشراتًككسائؿًاالتصاؿ ًالكظيفية ًالشكاغر اإلعالفًعف

ًالً.الميتميف ًكتىذا ًالمشاركة ًيدعـ ًالفرصنظاـ ًكافؤ ًالحصكؿًعمىًعددًًك, يتيحًلممنظمة
كبرًأ,ًلكنياًتزيدًمفًالمصاريؼًاإلداريةًكتستيمؾًكقتًأكبرمفًحجـًعينةًً,كفاءاتًأفضؿ

(Carrelً,Kuzmitsً,1=<646,ًص;). 

ًأفًالترقيةًليستًمطمب ًالعميا ً,كؿًالعامميفلًاًنلكفًيجبًأفًيككفًكاضحانًفيًذىفًاإلدارة
ًكبرًعندًالترقيةفًحقيقةًبأنيـًغيرًمؤىميفًلتحمؿًمسؤكلياتًكمياـًأخصكصانًإذاًكانكاًيشعرًك

ً.ً(436,ًصـ3122يرل,ًد)
ً
ً
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 العوامل التي تتحكم في فرص الترقية بالمنظمة: 2.7.7
 اطاتيا.حجـًالمنظمةًكتنكعًنش .1

 شركطًالترقيةًتككفًغيرًمحددةًتمامانًفيًبعضًالمؤسسات.ً .6

 سياسةًالمنظمةًفيًاستبعادًاألشخاصًمفًخارجيا.ً .7

 نكعًالعمؿًكالمينةًكصعكبةًالحصكؿًعمىًالمؤىالتًالالزمةًألدائو.ً .8

 فرصًتكسيعًأعماؿًالشركةًالتيًتعنيًإحداثًكظائؼًجديدة. .9

المعشكؽ,ً)ستكلًأدائوًكمعارفوًكخبراتوًنجازاتوًكمإمدلًأحقيةًالمكظؼًلمترقيةًمفًناحيةً .:
 (.434ً–433ـ,ًص3122

 :العناصر المحددة لمترقية 2.7.7
 (.االستراتيجيةضركرمًلمكظائؼًاألعمىً)لخبرةًذاتًالعالقةًبالكظيفةًؿًكاتكافرًالمؤى .2

ًذاتً .3 ًالمكظؼ ًكميارات ًتعكسًصفات ًجيد ًبمستكل ًأداء ًتقارير ًعمى ًالمكظؼ حصكؿ
 .ًبالكظيفةًمثؿًقدراتوًالقياديةًالصمة

 .ًالمكظفيفًالذيفًيستحقكفًالترقيةًتكفيرًفرصًمتكافئةًلجميع .4

 .ً,ًالمؤىالتً...ًالخكالتعميـ,ًاألقدميةًلترقيةًتحديدًنقاطًلكؿًعنصرًمفًعناصرًا .5

بالتناكبًًفًيتـًاختيارًأعضاؤىاأتعييفًلجنةًترقياتًمفًمسئكليفًحسبًمستكلًالكظائؼًًك .6
 .ًلسببيف

 إكسابًالمسئكليفًخبرةًفيًالعمؿًاإلدارمًبشئكفًالمكظفيف.ً .ًأ

 (.768صً,ـ6811,المعشكؽبالشركةً)ًمختمؼًاإلداراتبالتعرؼًعمىًالمكظفيفًاألكفأً .ًب

 :المعايير )اَلنظم( الرسمية لمترقية 2.7.7
ًالمرشحيفًيستحؽًالترقيةًألفًىًأمًىًلتيقدرىناؾًعدةًمعاييرًيجبًعمىًالمنظماتًاختبارىاً

ًالتنظيمية ًالفعالية ًمف ًكالًركالن ًالترقية, ًبطرؽ ًيتأثراف ًالكظيفي ًلممنظماتًأفًضا ًالميـ ًكمف ,
ً:يتـًاستخدامياًفيًالترقيةًىيًالمعاييرًالتيًفًى.ًإألغراضًصنعًقرارًالترقيةًكثقةتجمعًبياناتًمًي

 .(6=8,ًصStraussً,Sayles)طمقةًكتصمحًلكظائؼًالقاعدةًالترقيةًباألقدميةًالمًي .1

ـ,Carrel,ًKuzmits,ً1=<6ً)ةًكالكفاءةًكتصمحًلإلدارةًالكسطيًالترقيةًكمزيجًبيفًاألقدمي .6
 .(6;6صً

 (.>>6,ًصـ6818أبكًشيخة,ًإلدارةًالعمياً)الترقيةًبالكفاءةًالمطمقةًكتصمحًل .7

ًا .8 ًلجميع ًتصمح ًالزمنيًكباالمتحاف. ًالقيد ًكمع ًبالكفاءة ًالكظائؼًالترقية ًباستثناء لمكظفيف
 .العميا

,ًكتصمحًلمكظائؼًالحساسةًالتيًيككفًعددًالمؤىميفًقيةًباالختيارًالمطمؽًأكًاالستثناءالتًر .9
ً(.>76,ًصـ6811ًميؿً)المعشكؽ,لياًق
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المتبعةًعمىًمستكلًمؤسساتًالسمطةًالفمسطينيةًًالترقيةًنظـعفًأكثرًالباحثةًتحدثًكست
ًـ.>==1سنةًلً(8رقـً)ًالخدمةًالمدنيًالفمسطينيًفكحسبًماًجاءًفيًقانًك

 : الترقية باألقدمية المطمقة أوتً 
ًيًي ًقصد ًالفرد"باألقدمية ًيقضييا ًالتي ًالخدمة ًمدة ً"طكؿ ًكتعتبر ًالطرؽًًةاألقدمي, أيسر

ًالطريقةًًكيفضؿًالمكظفكفكأعرقيا,ً ًىذه ًكعدـًخضكعيا لتقديراتًكاأخرلًًالعتباراتلسيكلتيا
ماًتتخممياًعندعندماًتككفًغيرًمتصمةًأكًًةاألقدميًاحتسابتختمؼًالمؤسساتًفيًًكً.شخصيةال

ً:ًمفًالعيكبًعمىًطريقةًاألقدميةأكًإنياءًخدمة,ًًكًاستقالة
ًتمضيًسنكاتًو .ًأ ًعمىًاًقد ًًكًلمكظؼعديدة ًيًيفيًعممو ًلـ العناصرًًتمؾقدرًتقفًالعمؿًىك

 ذاتًالكفاءة.ًالشابة

ً .ًب ًلمتنافسًفيًالعمؿًكتطكيرهمًيالاالحتكاـ ًالعامميف ًأماـ ًالحكافز ًتقميؿ ًمعناه ً,طمؽًلألقدمية
قدميةًكليسًالكفاءةًمماًيؤدمًفيًالنيايةًإلىًكصكؿًأشخاصًأللًلمعرفتيـًأفًاألىميةذلؾً
ً.(8=6ـ,ًص6811ككرتؿ,ًًنكرم,)ًرًسمبيأثؤىميفًلكظائؼًالقيادةًكىكًأمرًلوًغيرًمًي

كينفذًبنسبةًًناًىكًماًييسمىً"استحقاؽًالدرجة"كالمقابؿًليذاًالنكعًمفًالترقيةًفيًمؤسسات
%ًمفًديكافًالمكظفيفًالعاـًلصالحًالمكظؼ,ًحيثًيحصؿًالمكظؼًعمىًاستحقاؽًمالي188ً

ًفيً ًأفًيؤدمًذلؾًلتغير ًبدكف ًالميسكفًعمييا, ًالسنكاتًحسبًالفئة ًمعيفًمف مياـًكؿًعدد
(8ًشرعًالفمسطينيًفيًقانكفًالخدمةًالمدنيةًرقـً)كقدًأخذًالمًيًصالحياتو.ًكًوكظيفتو,ًكمسؤكليات

مفًالدرجةًالعاشرةًمفًيفيًبدءنًبأسمكبًالترقيةًباألقدميةًعمىًدرجاتًالسمـًالكظً.ـ>==1لسنةً
ً(.ًنيالفمسطيًمفًقانكفًالخدمةًالمدنيةً;8مادةً:ًالمصدر)بيفًالمستكفيفًلشركطًالترقيةً

 :من حيث نطقة نزاع بين النقابات واإلدارةأن نظام األقدمية ىو م SaylesوStrauss  ويرى
ًكرأمً: الموضوعية واإلنصاف .ًأ ًاالختيار ًاختبارات ًاألداء, ًتقييـ ًأف ًبعضًالمكظفيف يرل

.ًالمشرفيفًقدًيككفًبياًبعضًالتحيزًكعدـًالعدالةًمماًيؤثرًعمىًالركحًالمعنكيةًكاإلنتاجية
 .ًىـ,ًالمنصبًاألعمىًكاألسناًنًالمجتمعاتًيشغؿًالرجؿًاألكبرًفيًبعض

ًقضيًالمكظؼًكقتاًنً:المساىمة في زيادة القدرة .ًب ًلعمموًكبرًفيًعمموأًكمما ًإتقانو ًازداد ,
,ًكلكفًبعضًالخبراءًيقكؿًأفًطكؿًدرجةًكبراعتوًبوًكأصبحًمؤىالنًأكثرًلمكظيفةًاألعمى

ًمافترةً عمىًتغييرًكظيفتوًكىذاًماًيسمىً"عجزًالمكظؼًً,ًتقمؿًمفًقدرةالخدمةًفيًكظيفةو
 التدريب".

ًكتتًمكافئة عمى الوتء: .ًت ًليا ًكالئيـ ًعمى ًمكظفييا ًقيدامي ًالمنظمات ًتكمفةًتيكافئ جنب
ً(.8=8-7=8,ًصStraussً,Saylesً)االستقالةً
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 قدمية والكفاءة الجمع بين األ : نظام الترقية عمى أساسثانياً 
ً ًفي ًتضع ًالمنظمات ًمف ًذاتًكثير ًلكظائؼ ًالمكظؼ ًترقية ًعند ًالحالي ًاألداء االعتبار

ًيمقىً ًكىذا ًكالكظائؼًالمتخصصة, ًاإلدارية ًفيكًًستحسافامسؤكلياتًأكثرًخصكصان العامميفًبيا,
ـ,6818ًًبمستكلًاالنجازًالمتكقعًلمعامؿً)أبكًشيخة,الترقيةًلألنسب",ًكبالتاليًاالرتقاءً"ًتدعيـًلمبدأ

 (.6=6ص
ًف ًفي ًلنا ًً–مسطيفًكبالنسبة ًكمفً–قطاعًغزة ًالعاـ ًالمكظفيف ًديكاف ًقانكفًًفإف خالؿ

ًالمدنية ً)ًالخدمة ًً(4رقـ ًًـ(,1998)لمعاـ ًفإنو ًإلىتتـ ًالسادسة ًالدرجة ًمف األكلىًًالترقية
ًالكظيفيًًك ًبدرجاتًالسمـ ًصعدنا ًكمما ًاألقدمية ًنسبة ًمكضحتتقمصًفييا ًىك ًجدكؿالفيًًكما

ً(.1-6رقـً)ًالتالي
 (1-2جدول رقم )

 يوضح الدرجة ونسبة األقدمية واألداء
 نسبة األداء نسبة األقدمية الدرجة

ً%20ً%80ًمفًالسادسةًإلىًالخامسة
ً%40ً%60 مفًالخامسةًإلىًالرابعة
ً%50ً%50 مفًالرابعةًإلىًالثالثة
ً%60ً%40 مفًالثالثةًإلىًالثانية
ً%80ً%20 مفًالثانيةًإلىًاألكلى

ً(5ةًرقـً)المصدر:ًقانكفًالخدمةًالمدني
,ًفًتسػاكمًالمرشػحافًفػيًاألداءإ,ًفػلمفئةًاألكلػىألداءًبمعيارًاًقانكفًالخدمةًالمدنيةًيأخذًك
تػػتـًالترقيػػةًداخػػؿًالفئتػػيفًالثانيػػةًأمػػاًبػػاقيًالفئػػاتًالكظيفيػػةًفً.اآلخػػرًباألقدميػػةًفأحػػدىماًعػػتميػػزً

قرارًمػفًرئػيسًالػدائرةًكالثالثةًلممكظفيفًالمستكفيفًلشركطًالترقيةًفيًالدائرةًالحككميةًالمختصةًب
ةًلمترقيػػةًعطػػىًاألكلكيػػةًفػػيًالترقيػػاتًلألقدميػػةًكاألداءًمػػعًالبػػدءًبالنسػػبةًالمخصصػػكتًيالمخػػتص.ً

تتـًجميعًالترقياتًفيًباقيًدرجػاتًالفئػةًالثالثػةًكالفئتػيفًحيثً,ًمعينةًلنسبًوباألقدميةًكذلؾًكفقانً
ة.ًكيصػػدرًالقػػرارًبػػذلؾًمػػفًرئػػيسًالرابعػػةًكالخامسػػةًباألقدميػػةًمػػفًبػػيفًالمسػػتكفيفًلشػػركطًالترقيػػ

الترقيةًمػفًالفئػةًالثانيػةًإلػىًالفئػةًاألكلػىًًأماعمىًتكصيةًالمجنةًالمختصة.ًًالدائرةًالمختصًبناءًن
بتنسػػيبًمػػفًرئػػيسًالػػدائرةًكبقػػرارًمػػفًمجمػػسًالػػكزراء.ًفتػػتـًلممػػكظفيفًالمسػػتكفيفًلشػػركطًالترقيػػةً

يرًممتػػازًطيمػػةًسػػنكاتًالخدمػػةًفػػيًىػػذهًعطػػىًاألكلكيػػةًلمترقيػػةًباالختيػػارًلمػػفًحصػػؿًعمػػىًتقػػدكتًي
المكقػعً)ًالدرجة,ًكعندًالتساكمًفيًتقييـًاألداءًيػتـًاالختيػارًحسػبًاألقدميػةًفيمػاًبػيفًالمسػتحقيف

ً(.ـ2012غزة,ًديسمبر,ً-االلكتركنيًلديكافًالمكظفيفًالعاـ
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 ثالثًا: نظام الترقية عمى أساس الكفاءة 
ًتًي ًعمىًأساسًالكفاءة ًمكافأةًنالترقية ًكيمكفًًعتبر ًالنشيطًذمًالسمكؾًالسميـ ًالمنتج لمفرد

ًإجراءً ًطريؽ ًعف ًأك ًاألداء, ًكتقييـ ًقياس ًنتائج ًخالؿ ًمف ًالكفاءة ًعامؿ ًتكافر ًعف الكشؼ
ًالترقية.ًاختباراتًلمرشح

 :الكفاءة من مزايا نظام الترقية عمى أساس
 اجتذابًأفضؿًالعناصرًلشغؿًالكظائؼًالشاغرةًفيًالمنظمةًكاالحتفاظًبيا.ً .1

جيكدىـًلمحصكؿًعمىًالترقيةًمماًيعكدًعمىًًمنشأةًلبذؿًقصارلحفزًاألفرادًالعامميفًبال .6
 .ًزيادةًاإلنتاجًكًالمنشاةًبالفائدة

ًالعامميف .7 ًلألفراد ًالركحًالمعنكية ًالًتخضعًًرفع ًالجدارة ًبمعيار ًأفًالترقية بسببًاعتقادىـ
 دالن.حكمانًكعاإذاًكافًنظاـًتقديرًالكفاءةًمًيًالعتبارًشخصي,ًخاصةًن

 أما عيوب الترقية عمى أساس الكفاءة فيي:
ًالتيًتًيًنوألًمكضكعية,غيرً .ًأ ًالكظيفية رضيًالًيكجدًطريقةًمبسطةًلكضعًمعاييرًالكفاية

ًالجميع.ً
أكًتعييفًمكظؼًًكاالستقالة,ًاالنتقاؿًلمنظمةًأخرل,ًازديادًمعدالتًدكرافًالعمالةًفيًالمنظمة, .ًب

 (.8ً>6ـ,ًص6889شاكيش,ًقرارًالعمالةًبياً)بذلؾًعدـًاستًمفًخارجًالمنظمة,ًمسبباًن

 :طرق الترقية 2.7.7
 : موظف المناسب عبرد حصوليا عمى التبد لممؤسسة من إتباع طرق تؤك

 االختباراتًالتيًترتبطًبطبيعةًالكظائؼًكالخدمةًبالمنظمة. .2

 .ًئؼًالتيًتتطمبًصفاتًشخصيةًبذاتيااالختبارًالمطمؽًفيًحالةًالكظائؼًالعمياًأكًالكظا .3

 تبارًالعممي.االخ .4

 المفاضمةًبإجراءًمقارنةًبيفًالمرشحيفًالمتنافسيف.ً .5

 طمؽ.ًاالنجازًالفائؽًكىكًمرتبطًباالختبارًالمًي .6

,ًكتعتبرًالمؤىالتًقدميةًبالنسبةًلمكظائؼًالتيًالًتتطمبًتغييرانًمممكسانًفيًالمياراتًأكاأل .7
ً ًبالخدمة ًكاستمراره ًالمكظؼ ًبكالء ًاعترافان ًىنا ًعمًكالترقية ًالمنظمةًحافظتو ًأسرار مى

 .(433,ًصـ3122ً)المعشكؽ,

إلعادةًً-كفيًخطكةًجديدةًجريئةًغيرًمسبكقةً-يتجوًديكافًالمكظفيفًالعاـًفيًغزةًًلذلؾ
ًأداءًسنكيةًمتناسبةًفيًصياغتياًظرًفيًتصنيؼًالكظائؼًالحككمية,ًًكالن كضعًتقاريرًكفاءة

النماذجًلخمسةًكسبعيفًددًىذهًمعًالتكصيؼًالكظيفيًلمكظائؼًالميدرجةًلدييـًكربماًسيصؿًع
تطكيرًلجافًالمسابقات,ًتطكيرًنظاـًحكافزًالمركزم,ًكبالتاليًطرحًآليةًجديدةًلعمميةًنمكذجان,ًًك
ًيحكمًأعمىًقدرًممكفًمفًاإلنصاؼًكالنالكظيفيالتعديؿً ًكفاءات,ً)الترقية(, ًقدرات, ًمع زاىة
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ًًك ًتطمؤىالت ًعاـ ًمدير ًمع ًشخصية ًمقابمة ًالمكظؼ)المصدر: ًالمكاردًخبرات ًسياسات كير
ًظ(.23:41ـ,4/4/3124ًالبشريةًبديكافًالمكظفيفًالعاـًبغزة,ًاألحد

 :المشاكل التي تواجو الترقية 2.7.7
)تطبيؽًقانكفًالخدمةًًقمةًالكظائؼًالعمياًكمماًارتفعًالسمـًاإلدارمًمقارنةًبأعدادًالمتنافسيف .2

 المدنية,ًكااللتزاـًباليياكؿًاالداريةًفيًالمؤسساتًالحككمية(

)تقريرًكفاءةًاألداء,ًعددًسنكاتًالخبرة,ًدقةًتخصصًًمدلًصعكبةًاستيفاءًشركطًالترقية .3
 .االدارة,ًالتحصيؿًمفًالبرامجًالتدريبية(

بمكظفيياًلمترقيةًلممناصبًلشركةًا,ًأمًىؿًتكتفيًةًالمؤسسةًفيًشغؿًالكظائؼًالعمياسياس .4
ًتستعالعميا ًأـ ًالخارجية, ًبالخبرات ًالمعمكماًيف ًعف ًلمترقية()االفصاح ًلممرشحيف ًت

 .(:42ـ,ًص3122ً,المعشكؽ)

ًتًي ًكبالتاليًحتى ًاإلدارة, ًإدارمًيصدرًعفًجية ًقرار ًىك ًالترقية ًقرار ًأف ًلنا نتجًيتضح

ًصدكرًقرارًبياًمفًالجيةًالمختصة,ًأماًقبؿًصدكرًقرارًالترقيةًالترقيةًأثرىا,ًكًي تصبحًحقانًيمـز
ًينظرًلمكظيفةًًأفًالمكظؼًيتمنىًففتظؿًمجردًأمؿًبالنسبةًلممكظفي يتحقؽ.ًكماًأفًىذاًالمفيـك

دخالوًفيًًؼعمىًأنياًمينةًدائمةًحيثًيتـًتعييفًالمكظ مرتبةًبشكؿًىرميًتغطيًمدةًًككادركا 
ًالًك ًالمستكياتًاإلداريةظيفيةحياتو ًألعمى ًالتدرج ًحؽ ًالمكظؼًلو ًأف ًأم ًطريؽًً, ًعف كذلؾ
ً.(31,ًصًـ3112يمي,الغنالترقيةً) ًً
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 المبحث الثالث
   ةسات السمطة الوطنية الفمسطينيمؤس

 أوتً 
 نشأة السمطة الوطنية الفمسطينية

 
 :نشأة السمطة الفمسطينية 1.3.2

ًالمركزمًالفمسطينيًفيًدكرتوًالمنعقدةًفيًًأينشأت ًالكطنيةًالفمسطينيةًبقرارًمفًالمجمس السمطة
ًالفمسطينيةًعمىًجكيًي,ًـًفيًتكنس4::2أكتكبر21ًً ًأفًتككفًنكاةًالدكلة ًفرضًفمسطيأمفًًزءًوعكؿًعمييا

ًإجماليً(%33)كقطاعًغزة,ًحيثًتشكؿًنسبةًىذهًاألراضيًماًنسبتوًًالغربيةًكىيًالضفة أرضًًمف
ًالتاريخية ً(.ً:98ً–985ًـ,ًص6ً::2ـ,ًسنة4ًً::2ً–ً:2:9يكمياتًكثائؽًالكحدةًالعربيةً)ًفمسطيف

 
 :بناء المؤسسات 2.3.2

ًفيًاألراضيًالفم ًلمسئكلياتيا ًالكطنية ًتكليًالسمطة ًسارعتًإلىمنذ أجيزتياًًإنشاءًسطينية
إلدارةًالمجتمعًالكزاراتًكالمؤسساتًالحككميةًالحككميةًكاألمنية,ًجيازًالخدمةًالمدنيةًالمككفًمفً

ًبمياـًاألمفًكحفظًالنظاـًالعاـ.ًكماًتـًإنشاءًالمحافظاتً المدني,ًكجيازًالشرطةًالفمسطينيةًليقـك
عادة ًكا  ًالداخمية, ًلكزارة ًالًبتبعيتيا ًكالإحياء ًكالقركية ًالحكـًمجالسًالبمدية ًبمياـ ًلتقـك مجافًالمحمية

ًلتحؿًمحموًالكزاراتًكالمؤسساتًًالمحمي.ًكعميوًتًـى إلغاءًنظاـًالدكائرًالذمًكافًمعمكؿًبوًسابقان
ًمكاتبًكزارا ًكتقع ًاهللالكطنية. ًفيًراـ ًالفمسطينية ًاإلداريةتًالسمطة ًالعاصمة ًكمكاتبًالمؤقتةً, ,

ًغزة ًمدينة ًفي ًإنشاءأخرل ًسياؽ ًكفي ًتنامتًعمميةً. ًالحككمية ًقاعدةًالتكظيؼًاألجيزة ًعمى ,
ًعمىً ًإلشغاؿًالكظائؼًكيًتتمكفًمفًالنيكضًباألعباءًالممقاة استقطابًالمكظفيفًلسدًحاجاتيا

كزارةًكنحكًأربعكفًمؤسسةًًفثمانيةًكعشرًكًعاتقياًكاالضطالعًبمسؤكلياتياًالكطنية,ًحيثًتـًإنشاء
قراراتًرئاسيةًأكًبقانكفًخاص.ًكشكؿًالقرارًالقاضيًباستمرارًالعمؿًبالقكانيفًًنشأتًبمكجبكىيئةًأًي
ـًفيًالضفةًالغربيةًكقطاعًغزةًاألساسًالذمًتـ6/7/2:78ًساريةًالمفعكؿًقبؿًتاريخًًتالتيًكان
,ًكترؾًفيًنفسًالكقتًفراغانًمممكسانًفيًةلتنظيـًبعضًماًيتعمؽًبشئكفًالكظيفةًالعامإليوًاالستنادً
ًيقضاي ًما ًعديدةًكأىميا ًأماً(1:ً–ً:9,ًصًـ3112تعمؽًبقراراتًالتعييفًكالترقيةً)الغنيمي,ًا .

ًبد ًالتي ًاألكلى ًالفمسطينية ًتكنس,ًًأالحككمة ًمف ًليا ًاألكلى ًالتكليفة ًتشكيؿ ًفي ًالسمطة رئيس
عددًًبينماًكافكاستكممياًعندماًعادتًالسمطةًإلىًغزةًكأريحا,ًفقدًبمغًعددًكزرائياًسبعةًعشرًكزيراًًن

ًكبقيتًكزارتافًشاغرتافًىماً(31)الكزاراتً الزراعةًكاألشغاؿًالعامةًكاحتفظًالرئيسًلنفسوًًكزارة,
ً(ً.81,ًصـ3119,ًالرقب)ًبمنصبًكزيرًالداخمية
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ًالسمطةًالفمسطينيةًكًىكترلًالباحثةًأنوًفيً ًقدـك فًفيًالمؤسساتًرًاستيعابًالمكظفيثًيبداية
ثًبأقؿًقدرًمفًاإلدارةًلممكاردًالبشريةًبحيثًيتـًاالستيعاب,ًككانتًأغمبياًتحدًالمدنيةًكالعسكرية

ًأيسسًكاضح ًبغير ًالترقية ًالكزاراتًًكالتكظيؼ, ًفي ًأحدثًتضخمان ًمما ًيًية ًما ًنشأ بالبطالةً"سمى
ًائؼًأكًالترقياتًاإلداريةًالعميا.المحسكبيةًلمحصكؿًعمىًالكظًكً"ًكاستعافًالكثيرًبالكساطةالمقنعة

ً
 :ي لمخدمة المدنية لمسمطة الفمسطينيةاإلطار التشريع 3.3.7

ًالمجمسًالتشريعيًبإقرار ًالمدنيةًقاـ ًالخدمة ًيتعمؽًبالخدمةًقانكف ًما ًكقانكفًخاصًبكؿ ,
يتقاضكفًًفًالعامميفًفيًالدكائرًالحككمية,المدنيةًليشمؿًكافةًاألحكاـًالمتعمقةًبالمكظفيفًالعمكميي

ً ًخزينة ًمف ًالكظركاتبيـ ًتشكيالت ًحسبًنظاـ ًبمقتضىًائؼالسمطة ًالمعينيف ًالمكظفيف ًككذلؾ ,
ًفيو ًفمادةًكجدكلي(219ًلًالقانكفًعمىً),ًكقدًاحتًكقكانيفًأكًقراراتًخاصةًفيماًلـًيردًبشأنيا

ًممحقيفًبالقانكف.ً
ًـ9ً::2(ًلسنة5ًياسرًعرفات(ًبالتصديؽًعمىًقانكفًرقـً)قاـًرئيسًالسمطةًالفمسطينيةً)

طالعًعمىًنظاـًالخدمةًالمدنيةًباالًيالمجمسًالتشريعً,ًحيثًقاـقانكفًالخدمةًالمدنيةًبإصدار
سسًالخدمةً,ًكعمىًأنظمةًكأمكؿًبوًفيًمحافظاتًالضفةًالغربيةـًالمع2:77(ًلسنة34ًرقـً)

القانكفًالمقدـًمفًمجمسًً,ًكعمىًمشركعـ,ًالمعمكؿًبوًفيًمحافظاتًغزة2:99العامةًلسنةً
ًيةًالفمسطينيةًالقانكفًالتالي:سًالسمطةًالكطن,ًأصدرًرئي,ًكعمىًمكافقةًالمجمسًالتشريعيالكزراء

بًفقدًنصتًالمادةًاألكلىًعمىًالعمؿًبأحكاـًقانكفًالخدمةًالمدنيةًعمىًأفًيبدأًتطبيؽًالجان
برعاتًالخارجيةًمفًلإلمكاناتًالماليةًأكًكفايتياًكانتظارهًالمعكناتًكالتًالماليًمنوًعمىًمراحؿًكفقاًن

ًمكاً,ًحيثًأفًىالدكؿًالمانحة ٌؿ ًالفمسطينيةًيأتيًعبرًمعكناتًكتبرعاتًكقركضًمفًجي ًالسمطة زنة
ًاألمنية ًاألكضاع ًاستقرار ًلحيف ًالمانحة ًكاالً,السياسيةً,الدكؿ ًالسمطةًاالقتصادية ًداخؿ جتماعية

ً.ًالفمسطينية
بتغطيػػةًكافػػةًجكانػػبًالخدمػػةًالمدنيػػةًكمػػاًيتعمػػؽًبيػػاًً,ًقػػاـكالقػػانكفًمقسػػـًإلػػىًسػػتةًأبػػكاب

ـ,3116ًالعممػي,ًإحالتػوًإلػىًالتعاقػدً)إلىًمركرانًبكافةًماًيتعمؽًبوًكصكالنًًكبالمكظؼًمنذًتعيينو
ً.ً(267ً–266ًص

سسًأكًمعاييرًفيًحيفًكافًلقدًعيبًعمىًعممياتًالترقيةًأنياًكانتًتتـًلمبعضًبدكفًأًي
ًالمستحقكفًينتظركفًتكافرًالمكازنةًالماليةًلمحصكؿًعمىًمستحقاتيـًالمالية.

,ًنظرانًلخمؽًكظائؼًعمياًإللزاميةًعمىًجدكؿًتشكيؿًالكظائؼاًديالتكقدًتـًإجراءًبعضًالتع
ًدرجةًكظيفيةً(23)فقدًكانتًفيًالفترةًالسابقةًًأماً.,ًالككيؿيدةًذاتًطبيعةًسياسيةًمثؿًالكزيرجد

 ,A , Bاألربعًدرجاتًفيًالكظائؼًالعمياً)ًأيضيفتً.صعكداًنً(2)حتىًدرجةًً(23)مفًدرجةًمرتبةً

C , Dًثـًالكظائؼ)ً(ًالسياسيةM – A1 – A2 – A3 – A4(ً,)ً,1:,ًصـ3112الغنيمي.)ً
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لمسمطة الوطنية الفمسطينية في الفترة  ةالتحديات التي واجيت السمطة التنفيذي 2.3.7
 م2..7م إلى 1222من سنة 

ً:ًًعامةًىيًمجاالتًوًهًالتحدياتًتمثمتًفيًثالثىذ
 .ًمجمسًالكزراء
 .الرئاسة 

 ًكالمحمي.ًماًبيفًالحكـًالمركزمًالعالقة
البحثًخاصتيا,ًحيثًمعًًاكستتناكؿًالباحثةًفقطًالتحدياتًالخاصةًبمجمسًالكزراءًلعالقتي

ـ,ًدكفًكجكدًكفاءات5ً::2فًالمشاكؿًبرزتًنتيجةًالستالـًكظائؼًجديدةًمنذًعاـًيمكفًالقكؿًبأ
ًقياـًبياًمنيا:ملبشريةًأكًقدراتًتقنيةًكافيةً

ككاضػػػػحةًًةةًعمػػػػىًتحديػػػػدًكتنفيػػػػذًسياسػػػػاتًمتناسػػػػقعػػػػدـًقػػػػدرةًمجمػػػػسًكزراءًالسػػػػمطةًالفمسػػػػطيني .1
ًالتفصيؿ.ً

ًيةمجمػػسًقيػػادةًفمسػػطينتحػػكؿًمجمػػسًالػػكزراءًإلػػىً" .2 ً–31)شخصػػيةًقياديػػةًبػػدالنًمػػفًً(56)"ًيضػـػ
 .عمىًالحاجاتًالكزاريةًلىًالتركيزمفتقرةًإ,ًمماًجعؿًأجندةًىذهًالحككمةًكزيراًنً(35

,ًمػػةًإلػػىًالمجمػػسًالتشػػريعيًفػػيًالكقػػتًالمحػػددعػػدـًقػػدرةًمجمػػسًالػػكزراءًعمػػىًتقػػديـًالميزانيػػةًالعا .3
 .ًًالماليةًالتفصيميةًفيًالميزانيةًعدادًالبنكدرغـًجيكدًكزارةًالماليةًفيًإ

 .ًًالتشريعيًعمىًالحؽًفيًمراقبةًاإلنفاؽًالفعميًلمكزاراتكالمجمسًًةالتنازعًبيفًالسمطةًالتنفيذي .4

جانػػبًالميػػاـًالكزاريػػةًممػػاًأدلًإلػػىًتفاكضػػيةًمػػعًدكلػػةًالكيػػافًبًألعبػػاءًوتحمػػؿًكثيػػرًمػػفًالػػكزراءً .5
 ضيؽًكقتيـًإلدارةًالعمؿًالكزارمًالداخمي.

ثػػرًعمػػىًقػػدرةًمجمػػسًالػػكزراءًعمػػىًأممػػاًً,جمػػسًالػػكزراءًلمعنصػػرًالبشػػرمًالخبيػػرافتقػػارًمكتػػبًم .6
,ًكفػػيًتشػػكيؿًكتنسػػيؽًيجيًفػػيًمجػػاالتًمعينػػةًمػػفًالسياسػػاتتزكيػػدًالحككمػػةًبالتحميػػؿًاالسػػترات

صالحًالقطاعًالعاًك  .ًًـا 

أحيانػانًًة,ًحيػثًتعمػؿًالسػمطةًالتنفيذيػاًالبنػاءًالمؤسسػاتيضعؼًالمادةًالقانكنيػةًالتػيًيرتكػزًعمييػ .7
,ًة)تقكيةًمؤسسػاتًالسػمطةًالفمسػطينيكلػيسًبنػاءنًعمػىًأسػاسًقػانكنيًرسػميلكاقػعًابسياسةًاألمػرً
ً.(,ًالشقاقيكنية,ًصايغنسخةًالكتًر

ًالسمطةً ًمنً-تاريخياًنالجديرًبالذكرًأفًقيادة ًالتحريركقيادة ىيًبيدًفصيؿًفمسطينيًً–ظمة
كاحدًىكًحركةًفتحًكالذمًيسيطرًعمىًجميعًأجيزتياًبماًفيياًاألمنية,ًلكفًالكضعًقدًتغيرًبعدً

ً ًالثاني/يناير ًكانكف ًفي ًالثانية ًالتشريعية ًـ3117االنتخابات ,ً ًبنسبةًحيث ًحماس ًحركة فازت
مقعدانًفيًالمجمس,ًمنياًً(243)مقعدانًمفًإجماليًً(85)مفًاألصكات,ًأمًماًيعادؿًً(5546٪)
مقعدانًفيًالدكائرًاالنتخابية.ًأماًحركةًً(56)مقعدانًكفقانًلنظاـًالتمثيؿًالنسبي,ًكماًالًيقؿًعفًً(:3)

ً ًنسبة ًعمى ًحصمت ًفقد ًآنذاؾ, ًالفمسطينييف ًصفكؼ ًفي ًسياسية ًقكة ًأىـ مفًً(٪5245)فتح,
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ائمةًحماسًكقدًعينوًالرئيسًالفمسطينيًمقعدان.ًترأسًإسماعيؿًىنيةًقً(56)األصكات,ًأمًماًيعادؿً
كقائعًالمكقعًااللكتركنيًلًالمصدر:)ًـ3117آذار/مارسًعاـًً:3محمكدًعباسًرئيسانًلمكزراءًفيً

ًـ(.3123,ًنكفمبركأحداثًالشرؽًاألكسطًكشماؿًأفريقيا
 

عمىًاتفاؽًالتكافؽًالفمسطينيًفيًالقاىرةًكمكة,ًًىعًاألحداثًفيًأراضيًالسمطة,ًقضتسارًي
ًأسفرـ,3118ًًيكنيو25ًمطةًفيًقطاعًغزةًكذلؾًفيًسيطرةًحركةًحماسًعمىًمقاليدًالسلًدميًك
,ًنقسميفأصبحتًالسمطةًبيدًفصيميفًمبذلؾًًانقساـًسياسيًككيانيًماًزاؿًعصيانًعمىًالحؿ,ًوعن
,ًإالًأفًفلؾًتشكيؿًحككمتيفًفمسطينيتي.ًنتجًعفًذخرًفيًقطاعًغزة,ًكاآلحدىماًفيًالضفةًالغربيةأ

كقدًخرلً,ًكحككماتًسابقةًأهًالحككماتمشاركةًرمزيةًمفًبعضًالفصائؿًالفمسطينيةًفيًىذًىناؾ
)المكقعًااللكتركنيًلمركزًًليعمؽًىذاًاالنقساـ,ًـ3119ديسمبرًفيجاءًالعدكافًاإلسرائيميًعمىًغزةً
ً.(ـ3123الديمقراطيةًكتنميةًالمجتمع,ًنكفمبر

ًمؤسساتياًكىيئاتياًفيًالمنطقةًالجغرافيةً,ياكؿًسمطةًبكزارتإلىًاستقالؿًًىذاًاالنقساـًأدل
لكفًالالفتًلمنظرًىكًأفًً.المكظفيفًكأصبحًىناؾًازدكاجيةًفيًالكزاراتًً,ًبمعنىالتيًتقبعًعمييا

ًالسم ًتستعمؿًنفسًديباجةًكتركيسة ًالرسميةًكزاراتًكمؤسساتًحككمةًغزة ًالفمسطينية ًالكطنية طة
(ً ًعاـ ًالعامةمدير ًاالقتصاديطكالتخطًمسياساتلًاإلدارة ًكزارة ًشخصيةالكطنيً, ًمقابمة األحدًً–,
ً(.ـ3ً/23/3123ًتاريخب
ً

ً
ًثاف
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 المبحث الثالث
 ةمؤسسات السمطة الوطنية الفمسطيني

 ثانياً 
 ديوان الموظفين العام

 
 :نشأة وتطور ديوان الموظفين العام 1.3.7

ًالجيازًاإلدارمًتعكدًإلىًاالنتدابًالبًر يطانيًعمىًفمسطيفًلعؿًالبذكرًاألكلىًلنشأةًىذا
ً.إلىًأفًنصؿًإلىًقياـًالسمطةًالكطنيةًالفمسطينية

 , ما يمي: رز التحديات التي يواجييا الديوانمن أب 7.3.7

ًالتكظيؼًكتطكيرً .1 ًآليات ًفي ًكالمساكاة ًالشفافية ًيضمف ًبما ًالمدنية ًالخدمة ًقانكف تطكير
 المسارًالكظيفيًلمكظفيًالخدمةًالمدنية.ً

 اتبًفمسطينيًفكرًتسمـًالسمطةًلميامياًعمىًأرضًالكطف.ًنظاـًرًكًذإعدادًكتنفي .6

ًبت .7 ًالخاصة ًاإلدارية ًكاألنظمة ًالمكائح ًكمتابعة ًالمكاطفًكضع ًلخدمة ًالكزارات ًدكر سييؿ
 ـ(.3123ًً,)المكقعًاإللكتركنيًلديكافًالمكظفيفًالعاـًالفمسطيني,ًنكفمبر

 :رؤية الديوان 3.3.7
ًاألكلىًفيًمج اؿًاإلصالحًاإلدارمًكتطبيؽًأصكؿًالخدمةًأفًيصبحًالديكافًالمؤسسة

ً.المدنية
 :رسالة الديوان 2.3.7

ًبشكؿًشامؿًفيًمجاؿً ًالفمسطينية ًالحككمة ًكدعـ ًإلىًرفد يسعىًديكافًالمكظفيفًالعاـ
ًفيًتخطيطًكعرضًكتنفيذً ًكالفعالية ًالكفاءة ًالمدنيةًمفًخالؿًتبنيًمفاىيـ ًقطاعًالخدمة إدارة

المصادرًالبشريةًلمسمطةًالكطنيةًالفمسطينيةًباإلضافةًإلىًاإلشراؼًكمراقبةًالسياساتًالمتعمقةًب
 .ًيؽًالدقيؽًلقانكفًالخدمةًالمدنيةكالتطبًذالعاـًعمىًالتنفي

 :ميام الديوان 2.3.7

 .فمسطيفًلتحقيؽًالتنميةًاإلداريةًالجيازًاإلدارمًفيًرالعمؿًعمىًتطكي .1

ًتط .6 ًمف ًكالتحقؽ ًالقانكف ًىذا ًأحكاـ ًتطبيؽ ًعمى ًالدكائاإلشراؼ ًلسائرًًربيؽ الحككمية
 تشريعاتًالخدمةًالمدنيةًبصكرةًسميمة.ً

ًالد .7 ًكذلؾًمفًخالؿًًكالتنسيؽًمع ًكتطكيرىا ًالعامة ًباإلدارة ًاالرتقاء ًمفًأجؿ ًالحككمية ائر
ًيتعمؽًباألنظمةًكالمكائحًكالتعميماتًكالقراراتًالتيًتعنىًبشئكفً ًفيًكؿًما المشاركةًمعيا

 الدكائرًالحككميةًقبؿًعرضياًعمىًمجمسًالكزراء.ًًالخدمةًالمدنيةًالتيًتقدميا
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تقديـًالرأمًفيًمشاريعًاليياكؿًالتنظيميةًكتقسيماتياًكجداكؿًالكظائؼًكالكصؼًالكظيفيً .8
 التيًتقدمياًالدكائرًالحككميةًقبؿًعرضياًعمىًمجمسًالكزراء.ً

اتيـًعفًطريؽًكالعمؿًعمىًتنميةًقدًرًالمشاركةًفيًإعدادًكتنفيذًالخططًالمتعمقةًبالمكظفيف .9
 تنسيؽًالتدريبًكالبعثاتًداخؿًفمسطيفًكخارجيا.ً

 .ًيبًكفتحًفركعًلوًفيًأنحاءًفمسطيفإنشاءًمركزًلمتدًر .:

ًالمت .; ًبيف ًامتحاناتًتنافسية ًبإجراء ًالخاصة ًالقكاعد ًفيًكضع ًفيًالمشاركة ًلمتعييف قدميف
ًالعامة ًكاتخاالكظائؼ ًًذ, ًسنكيان ًاالمتحانات ًتمؾ ًلعقد ًالالزمة ًدعتًاإلجراءات ًكمما أك

 الحاجةًإليياًكذلؾًبالتنسيؽًمعًالدكائرًالحككميةًكالجياتًاألخرلًالمعنية.ً

ًبتبميغياً .> مراجعةًالقراراتًاإلداريةًالصادرةًمفًالدائرةًالحككميةًبالتعييفًكالترقيةًالتيًتمتـز
يعترضًعمىًماًيراهًًفًٍأ,ًكلمديكافًالحؽًفيًخالؿًخمسةًعشرةًيكمانًمفًصدركىاًلمديكاف

ًكالمًكمخ ًالقانكف ًىذا ًألحكاـ ًمنيا ًالمدنيةالفان ًالخدمة ًبشاف ًالسارية ًأسبابًائح ًكيبمغ ,
,ًكفيًحاؿًعدـًاالتفاؽًتاريخًتبميغوًبيااعتراضوًإلىًالدائرةًالحككمةًخالؿًثالثيفًيكمانًمفً

ًماًيراهًذإلىًمجمسًالكزراءًالتخاًيرفعًالديكافًاألمرً,بيفًالديكافًكالدائرةًالحككميةًالمعنية
ألحكاـًىذاًالقانكفم  .ًناسبانًكفقاًن

 إعدادًسجؿًمركزمًلجميعًمكظفيًالخدمةًالمدنيةًفيًفمسطيف. .=

,ًكمتابعةًتمؾًالديكافًمياـً,ًكأيةًإحصاءاتًأخرلًتتطمبياعفًالمكظفيفًاإلحصاءاتًإعداد .18
 .ًكتحديثياًاإلحصاءات

 .ًلمراجعًالمتعمقةًبالخدمةًالمدنيةتكثيؽًالتشريعاتًكا .11

لخدمةًالمدنيةًفيًفمسطيفًتكضحًفيوًكاجباتًالمكظؼًكحقكقوًالتيًيتضمنياًإعدادًدليؿًا .16
ىذاًالقانكفًكسائرًالتشريعاتًالمعمكؿًبياًفيًفمسطيف,ًكالتيًيجبًعمىًالمكظؼًاإللماـً

 بيا.

إحالةًممفاتًالمكظفيفًالذيفًتنتييًخدماتيـًمرفقةًباستمارةًحصرًمدةًخدمتيـًإلىًالجيةً .17
ديكافًالمكظفيفًالتقريرًالسنكمًل)ًلتقاعديةًكفقانًلنظاـًالتقاعداالمختصةًلصرؼًالمستحقاتً

 .ًـ(3122العاـًلسنةً

يتضحًمماًتقدـًأفًديكافًالمكظفيفًالعاـًيقكـًباإلشراؼًعمىًتنفيذًقانكفًالخدمةًالمدنيةً
ًبالتعاكفًكالتنسيؽًمعًالدائرةًالحككميةًالمعنية.ً

(ًتشيرًإلىًأفًمتابعةًإجراءاتًشئكف5ًالبندً)(ًمفًقانكفًالخدمةًالمدنية6ًإٌفًالمادةًرقـً)
المكظفيفًكالتعييفًكالترقيةًكالنقؿًكالندبًكاإلعارةًكغيرىاًكضبطًالممفاتًكالسجالتًالخاصةًىيًمفً

 .(ـ9::2(ًلمعاـ5ًقانكفًالخدمةًالمدنيةًرقـً)المكظفيفًفيًالدائرةًالحككميةً)ًمياـًكحدةًشئكف

ً
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 :ظفينالعوائق أمام عمل ديوان المو  2.3.7

ًأغسطسً ًفيًآبً/ ًفعمية ًبصكرة ًأصبحًنافذان ًالمدنية ًمفًأفًقانكفًالخدمة عمىًالرغـ
,ًإالًأنوًلـًيطبؽًفعميانًفيًميةًلمسمطةًالكطنيةًالفمسطينيةـًبعدًصدكرهًفيًالجريدةًالرس9::2

ٌفًماًتـًتطبيقًأكالماليًًوشق قانكفًأكًالًعالقةًلياًبالًماليةًنًفعميانًالًيتعدلًالئحةًنًواإلدارم,ًكا 
ًبالشؽًالماليًالذمًاحتكاه.ً

ًالمًي ًالمدنية ًالخدمة ًقانكف ًيعرؼًبمسكدة ًيطبؽًما ًالعاـ ًالمكظفيف ًديكاف ًمفًالًزاؿ عدة
قبمو,ًكالمؤشرًعميياًمفًرئيسًالسمطةًالكطنيةًفيماًيتعمؽًبركاتبًالمكظفيف.ًكحتىًتاريخوًلـً

ًمنفذ ًقرارات ًأك ًلكائح ًأم ًالكزراء ًمجمس ًالمفترضًالقاًألحكاـًةيصدر ًمف ًكاف ًكالتي نكف,
,ً(ًمفًالقانكف219عميوًالمادةً)ًحسبماًنصتًنفاذةإصدارىاًخالؿًمدةًأقصاىاًسنةًمفًتاريخً

ًالعم ًيعنىًاستمرار ًفيًفمسطيفمما ًالمدنية ًبشأفًالخدمة ًبالقكانيفًكالمكائحًالسارية ًفبعضًؿ ,
كماًزاؿًالديكاف7ًً::2(ًلسنة34ًالمكظفيفًماًزالكاًخاضعيفًلنظاـًالخدمةًالمدنيةًاألردنيًرقـً)

المكظفيفًًبعمىًتدريًـًفيماًيتعمؽًباإلشراؼ9::2يطبؽًجزءًمفًقانكفًالخدمةًالمدنيةًلسنةً
ألحكاـً,كالترقياتًكاإلجازات القانكفًاألساسيًكقانكفًالخدمةًالمدنية,ًلذاًكجبًًكىذاًيعتبرًخرقاًن

ًتنفيذيةًالتيًنصًعميياًالقانكفًألفًى,ًكذلؾًعبرًإصدارًالمكائحًالهكضعًآلياتًتنفيذًالعمؿًعمى
,ًالقانكفيمكفًأفًيكتنؼًتفسيرًأمًمادةًمفًمكادًًالذمىذهًالمكائحًأفًتزيؿًالغمكضًًمفًشأف

ًال ًسيؤدم ًالمكائح ًليذه ًاالستناد ًأف ًالمًككما ًكشرائح ًفئات ًلكافة ًمكحدة ًمرجعية ظفيفًعتماد
ًالمدنية ًالخدمة ًفي ًعمىًأساسًالعامميف ًكسيعامميـ ًال, ًالتمييزمبدأ ًكعدـ ًمفًمساكاة ًكسيزيد ,

مياـًً–القطاعًالعاـًالفمسطينيً–(جؿًالنزاىةًكالمساكاةً)أمافأكفاءةًاألداءًلدييـً)االئتالؼًمفً
ً(.38,ًصـ3123يةًالفمسطينية,ًكصالحياتًمؤسساتًالسمطةًالكطن

ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً



 

79 

 

 المبحث الثالث
 ةمؤسسات السمطة الوطنية الفمسطيني

 ثالثاً 
 د الوطنيوزارة اتقتصا

 
 :نشأة وزارة اتقتصاد الوطني 1.3.7

ًمخعًي ًبأسماء ًالطكيؿ ًتاريخيا ًالكطنيًخالؿ ًاالقتصاد ًسميتًكزارةًتمفةرفتًكزارة ًفمقد ,
ًـ3114ىذهًالكزاراتًجميعياًسنةًًتمج,ًثـًدًيكالتجارة,ًكزارةًالصناعة,ًكزارةًالتمكيفًاالقتصاد
ًو.ًخىذاًاالسـًحتىًتاريً,ًكالًتزاؿًتحمؿمسمىًكزارةًاالقتصادًالكطنيتحتً

كزارةًاالقتصادًالكطنيًىيًالكزارةًالمسئكلةًًفًىإفًـ3116ًةطبقانًلمقانكفًالخاصًبالكزارةًسن
ًإطار ًتشكيؿ ًالمكاطنيفًمفًخالؿ ًأكضاع ًفيًتحسيف ًكالمساىمة ًاالقتصاد ًقطاع تنمكمًًعف

اتًالعالقةًمفًذً,ًيدعـًكيساىـًفيًإحداثًطفرةًاقتصاديةًبالتنسيؽًمعًالكزاراتلمقطاعًالخاص
ًالكزارةًبمشاركةًالكزاراتًذاتًالعالقةًبتككيفًىيئاتًخالؿًرسـًإطارًرسميًلمتعاكف .ًكماًتقـك

ًاالقتصاًتشاكرية ًالسياسات ًلرسـ ًالخاص ًالقطاع ًمع ً)مشتركة ًلمدراساتًدية ًالعامة اإلدارة
ً.(ـ3123,ًديسمبركزارةًاالقتصادًالكطنيًالتخطيط,ًك

 :رؤية الوزارة 7.3.7

ًاالقتصادمًعبًلًى ًالنمك ًقيادمًفيًتشجيع ًإلىًخمؽًفرصًعمؿدكر ًالمستند ,ًالمستمر
ً ًبرامج ًخالؿ ًمف ًالفمسطينية ًالكطنية ًالرفاىية ًكتحسيف ًاالقتصادم ًالرخاء لكزارةًاكتحقيؽ

ًبا ًالمجاؿالمختصة ًىذا ًفي ًشركائيا ًمع ًا)ًلتعاكف ًلكزارة ًالتشغيمية ًالكطنيالخطة ً,القتصاد
ً(.3ًـ,ًص3122
 :الوزارة رسالة 3.3.7

ًتحسيفً ًلغرض ًالمعرفة ًعمى ًمبنية ًإبداعية ًحككمية ًمؤسسة ًالكطني ًاالقتصاد كزارة
ًقدرا ًبناء ًبرامج ًخالؿ ًمف ًالفمسطينية ًالكطنية ًكشركائياالرفاىية ًالكطني ًاالقتصاد ًكزارة ,ًت

كبرامجًالسياساتًاالقتصاديةًكالبحث,ًكبرامجًضبطًمراقبةًالشركاتًكبرامجًالتطكيرًالصناعيً
مجمكعةًمفًالقيـًتتمثؿًفيًاالستقامةًكاالحتراـًًكًاالستراتيجيةبرامجًالجًتشجيعًالتجارة,ًًككبرام
ًالقطاعًالخاصًكالتحسيًةكاألمان ًمع ًكالمشاركة ًالخدماتًالمقدمةكالمسؤكلية ًفًالمستمرًلجكدة

ً.(4ـ,ًص3122ً,االقتصادًالكطنيًةخطةًالتشغيميةًلكزاًرال)
ً
ً
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 :رة اتقتصاد الوطنيلوزا اتستراتيجيةاألىداف  2.3.7

 ًخالؿًحمايةًتنميةًالقطاعًالصناعيًكتحسيفًالتجارةًكحمايةًالمستيمؾًمفًيالمساىمةًف
 التجارم.ًًاالقتصادًالكطنيًكتنظيـًحركةًالتبادؿًةمنتجاتًالقطاعًالخاصًكتعزيزًتنافسي

 ً ًالمتعمقةاتطكير ًالممكيةًًبتنظيـًلخدمات ًحقكؽ ًكحماية ًكالمؤسسات ًالشركات كتصنيؼ
 الخاص.ًًلصالحًالقطاعًالتجاريةًبراـًاالتفاقاتدكلية,ًكاً فكريةًكالتعاكفًمعًالمؤسساتًالال

 .رفعًفعاليةًالمكاردًالطبيعيةًالمتاحةًكترشيدًاالستيالؾًلتحقيؽًأفضؿًإنجازاتًممكنة 

 ًالسياساتًالمًي ًفيًرسـ ًالمًيالمساىمة ًمتخذمًحسنة ًكدعـ ًكمية ًاقتصادية ًإلىًقضايا ستندة
 كزاراتًمفًخالؿًإجراءًاألبحاثًكالدراساتًكالتقاريرًاالقتصادية.ًالقراراتًفيًال

 ًالمساىمةًفيًبناءًالقدراتًلممؤسسةًمفًخالؿًإعدادًنظاـًإدارمًكماليًيتصؼًبالشفافية
 كالمركنة.ً

 يـًكقكاعدًتخدـًالقطاعًتطكيرًتطبيؽًالتشريعاتًكالقكانيفًبأسمكبًمرفًكمتناسؽًكفؽًمفاى
 (.3صً,المصدرًالسابؽ)ًالخاص

 

 :الييكل التنظيمي لوزارة اتقتصاد الوطني 2.3.7

ًبتن ًتقكـ ًتخصصية ًعمؿ ًبدكائر ًمتنكعة ًعامة ًإدارات ًالكزارة ًىيكمية ًسياساتًتضـ فيذ
,ًأماًمديرياتًككحداتًأكًمؤسساتًكىيئات,ًكماًيتبعًمكتبًالكزيرًمباشرةًكاستراتيجياتًالكزارة

ًأي ًفيتبعو ًالقطاعًالخاص.ًضانًعدةًكحداتًلدمكتبًككيؿًالكزارة ًىٌيًالييكميةًكًتصنيؼعـ ما
ً.(2-3مكضحةًبالشكؿ)

ً  
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ًً  وزارة االقتصاد انوطٌُ

 مديرية دمغ ومراقبة التعاون الثمينة

 مديرية المصادر والموارد الطبيعية

 وحدة التمثيل الخارجي

 وحدة الرقابة الداخمية

 وكيل الوزارة

 وحدة العالقات الدولية

 وحدة التنسيق مع القطاع الخاص

 وحدة الشئون القانونية

 ديوان الوزير )مدير عام ديوان الوزير(

 مدير مكتب الوزير

 دائرة اتتصال واإلعالم

 ىيئة تشجيع اتستثمار

 مؤسسة المواصفات والمقاييس

 ىيئة المدن الصناعية

 مدير مكتب الوكيل

 لمعموماتوحدة الحاسوب وتكنولوجيا ا

 وحدة نظم الجودة

 اإلدارة العامة
لممكاتب 

 فرعيةال
وحماية 

العامة  اإلدارة
 نلمشؤو

اإلدارية 
والمالية

اإلدارة العامة 
 لمشركات

اإلدارة العامة 
لمدراسات 
 والتخطيط

اإلدارة العامة 
 لمصناعة

اإلدارة العامة 
 لمتجارة

 والمعابر

دائرة .1
 المختبرات.

حماية  دائرة.7
 المستيمك

دائرة المكاييل .3
والمقاييس 

 والموازين

دائرة المكاتب .2
 الفرعية

دائرة شئون .1
 .الموظفين

 ندائرة الشؤو.2
 اإلدارية.

الدائرة .3
 المالية

 دائرة.4
 األرشيف
 المركزي

دائرة تسجيل .1
 الشركات

دائرة الرقابة .2
عمى 

 الشركات.
 دائرة السجل.3

 التجاري
الرقابة  دائرة.4

 محالت عمى
 الصرافة

دائرة التخطيط .1
 اتوالسياس

دائرة اإلحصاء .2
 والدراسات

دائرة دعم .3
 القرار ذاتخا

دائرة .1
الترخيص 

 .الصناعي
 ةدائرة التنمي.2

 .الصناعية
دائرة تنمية .3

وترويج 
 الصادرات

 .دائرة التجارة.1
دائرة الممكية .2

 الصناعية
والوكاتت 

 .التجارية
 دائرة المعابر.3

      م  7.11(: مخطط توضيحي لييكمية وزارة اتقتصاد الوطني لمعام 1-7شكل رقم)
 م(7.17مصدر)اإلدارة العامة لمشؤون اإلدارية والمالية, وزارة اتقتصاد الوطني, نوفمبر ال



 

7< 

 

ًالكطني ًاالقتصاد ًكزارة ًمكظفي ًعدد ً)ًيبمغ ًمنصب352ًحكالي ًمف ًكيتدرجكف ًمكظفان )
ًاً,,ًحتىًكظيفةًسائؽكزير ألـًالتيًتقعًفيًنيايةًشارعًالنصرًمكزعيفًفيًالعمؿًبيفًالكزارة

ًال ًأبراج ًبجكار ًغزة ًالكسطىًقكسيمبمدينة ًالشماؿ, ًغزة, ًفي ًالفرعية ًيكنكالمكاتب ًخاف ًس,
ً,ًالمعابرًالحدكدية,ًىيئةًالمدفًالصناعيةًكالمقالع.ًكرفح

 
 (2-2جدول رقم )

 أسماء المسميات الوظيفية وعددىا بالوزارة

عدد  المسمى الوظيفي م.
عدد  المسمى الوظيفي .م الوظائف

 الوظائف
1ًكيميائي .916ًإدارمًجامعيً .1

1ًمبرمج .717ًأخصائيًصناعاتًغذائيةً .2

:ًمحاسب .918ًباحثًاقتصادمً .3

8ًمدخؿًبيانات .119ًحرفيًكيرباءً .4

61ًمدير .1822ًرئيسًشعبةً .5

9ًمديرًعاـ .21=1ًرئيسًقسـً .6

:ًمراسؿ .822ًسائؽً .7

19ًإدارمًمساعد .23;ًسكرتيرةً .8

8ًقانكنيًمساعد .124ًصيدليً .9

1ًمساعدًمحاسب .625ًطبيبًبيطرمً .12

1ًمساعدًميندس .8826ًفنيً .11

 مفتشًتمكيف .127ًفنيًتصميـًمكاقعً .12
77

1ًمفتشًسجؿًتجارم .628ًفنيًصفحاتًالكتركنيةً .13

7ًميني .629ًائيةًذفنيًصناعاتًغ .14

>ًميندس .1932ًكاتبًجامعيً .15

ًـ(3123ًديسمبرًً-كزارةًاالقتصادًالكطنيًً-)المصدر:ًاإلدارةًالعامةًلمشئكفًاإلداريةًكالماليةً
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 (3-2جدول رقم )
 توزيع المكاتب جغرافيًا وعدد الموظفين بيا

 أعمى منصب إداري عدد الموظفين المكتب م
ًديرًمكمؼمفتشًتمكيفً/ًم>ًمكتبًغزة .1
ًرئيسًقسـً,ًمديرًمكمؼ18ًًمكتبًالشماؿ .2
Aًمديرًمكتبًبدرجة17ًًمكتبًالكسطى .3
Aًمديرًمكتبًبدرجة19ًًمكتبًخافًيكنس .4
ًرئيسًقسـً/ًمديرًمكمؼ19ًمكتبًرفح .5

ًـ(3123ًًالكطني,ًنكفمبرًدكزارةًاالقتصاً–المصدر:ًاإلدارةًالعامةًلمشئكفًاإلداريةًكالماليةً)ًًًًًًًًً
 

(5ًكزارةًاالقتصادًالكطنيًكباقيًكزاراتًالحككمةًينطبؽًعميياًقانكفًالخدمةًالمدنيةًرقـً)
ً ًكالقانكفًالمعدؿًعنوًرقـً)9::2لمعاـ 5ًـ ًلمعاـ ًشئكفًالمكظفيفًبدءاًن3116( ًفيًإدارة مفًًـ

ًأكًإنياءًخدماتوًتعييفًالمكظؼًمركراًن ًبتقاعده بذلؾًتتبعً,ًكىيًبتدريبوًكترقيتوًأكًنقموًانتياءن
ً.ًلقكانيفًالخاصةًبالخدمةًالمدنيةديكافًالمكظفيفًالعاـًالذمًيشرؼًعمىًتطبيؽًأحكاـًا
 (4-2جدول رقم )

 م لتاريخو 2005الترقيات التي حصمت بالوزارة منذ بداية العام 
 عدد  المسمى الوظيفي م.
1ًككيؿًمساعد .1

7ًمديرًعاـ .2

7ًمدير .3

17ًرئيسًقسـ .4

18ًجامعيكاتبً .5

18ًمساعدًإدارم .6

ًـ(3123ً,السابؽ,ًديسمبرً)المصدر
 (5-2جدول رقم )

 حتى تاريخو إشرافيوعدد الموظفات الالتي يحممن مسميات 
 عدد  المسمى الوظيفي م.
 1ًمدير .1

 4ًرئيسًقسـًأكًشعبة .2

ًـ(3123ً,,ًديسمبرالسابؽًالمصدر)
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لوطني بشكلم عام والتحديات التي تواجو المعوقات التي تواجو عمل وزارة اتقتصاد ا
 :الوزارة لتنفيذ عممية الترقية خاصةً 

 .ًضعؼًالتنسيؽًمعًالكزاراتًاألخرل
 .ًلمخططًكالبرامج ًضعؼًالتمكيؿًالحككميًالالـز
 .ًعدـًتكفرًاالحتياجاتًالمادية
 ًالمحمميفًاإلحصائييف,ًميدخميًالبيا ناتًنقصًالكادرًالبشرمًالمتخصصًكالباحثيفًالمؤىميف,

ًكالمبرمجيف.
 .ًمفًأجؿًاالستعانةًبخبراءًكاستشارييف ًعدـًكجكدًتمكيؿًكاؼو
 .ًعدـًتكفرًالبرامجًالتدريبيةًالمتخصصةًلمعامميف
 ًًك ًالدكائر ًمف ًالعديد ًتفعيؿ ًكزارةًًاألقساـعدـ ًلمسياساتًكالتخطيط, ًالعامة ًاالدارة ًعاـ )مدير

 .ظ(23ً,ًـ3123-23-5االقتصادًالكطني,ًمقابمةًشخصية,ًالثالثاء,ً
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 الدراسات المحمية:1.3 
 م( 2011حرب, ) دراسة 1.1.3

 ي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة".بعنوان: "واقع الشفافية اإلدارية ومتطمبات تطبيقيا ف
ًمتطمباتًتطبيقياًلدلًاإلدارةًالعمياالشفافيةًاإلداريةًًكىدفتًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًكاقعً

تحديدًمدلًكجكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًفػيًإجابػاتً,ًًكقطاعًغزةبًالجامعاتًالفمسطينيةًفي
جػراءاتًالعمػؿًءلةًاإلداريػةًًكاؿًاإلدارم,ًالمساالمبحكثيفًبيفًنظاـًالمعمكمات,ًاالتص المشػاركةًكا 

محاكلػةًالخػركجًبتكصػياتًتعمػؿًعمػىًزيػادةًيةًاإلداريةًعمػىًتمػؾًالجامعػات,ًًكعمىًتطبيؽًالشفاف
ًدراسػػػةالًتاسػػتخدمًيػػةًبمػػاًيحقػػؽًجػػكدةًمخرجػػاتًالعمػػؿًكحػػؿًمشػػكالتو.االلتػػزاـًبالشػػفافيةًاإلداًر

ئيةًطبقيػػةًمػػفًمجتمػػعًالدراسػػةًالبػػالغًعمػػىًعينػػةًعشػػكاالدراسػػةًًطبقػػتًكالمػػنيجًالكصػػفيًالتحميمػػيً
جامعػػةًً,(ًمكظفػػانًإداريػػانًكأكاديميػػانًكيشػػغمكفًمناصػػبًإداريػػةًفػػيًالجامعػػةًاإلسػػالمية410عػػددهً)

كػػػأداةًلجمػػػعًاالسػػػتبانةً,ًكاسػػػتخدمتًمكظفػػػاًنً(205بمػػػغًحجػػػـًالعينػػػةً).ًاألزىػػػرًكجامعػػػةًاألقصػػػى
تمثمػتً,ًلتحميػؿًالنتػائجً(SPSS)ًاالجتمػاعيًاإلحصػائيبرنامجًحزمةًالتحميػؿًًالبياناتًكاستخدـ

كجػػػػكدًالتػػػػزاـًبممارسػػػػةًالشػػػػفافيةًاإلداريػػػػةًبدرجػػػػةًمقبكلػػػػةًلػػػػدلًاإلداريػػػػيفًأىػػػػـًنتػػػػائجًالدراسػػػػةًفػػػػيً
كاألكػػاديمييفًممػػفًيشػػغمكفًمناصػػبًإداريػػةًفػػيًالجامعػػاتًالفمسػػطينية,ًككػػذلؾًكجػػكدًعالقػػةًذاتً

المسػػاءلةًاإلداريػػة,ًالمشػػاركةً,ًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًكػػؿًمػػفً)نظػػاـًالمعمكمػػات,ًاالتصػػاؿًاإلدارم
جراءاتًالعمؿ(ًمعًكاقعًالشفافيةًاإلداريةًفيًالجامعاتًبالقطاع.ًك ًا 

تبنيًكنشرًمبدأًالشفافيةًاإلداريةًفتمثمتًفيًأماًأىـًالتكصياتًالتيًخرجتًبياًالدراسةً
تاحًعمىًاالنفءًمنظكمةًقيـًتدعكًالىًالنزاىةًًكبكؿًمتغيراتياًلتصبحًنيجانًمؤسساتيانًيسيـًفيًبنا

ًالجامعات. ًفي ًكالخارجي ًالداخمي ًالجامعاتًًالمستكييف ًفي ًالعميا ًالقيادات ًدكر ًعمى التركيز
ًركحً ًتشجيع ًالمكظفيف, ًمشاركة ًأماـ ًالمجاؿ ًفتح ًخالؿ ًمف ًالشفافية ًمبدأ ًبدعـ الفمسطينية

ًال ًك ًًكالمبادرة ًالدعـ ًتقديـ ًإلى ًإضافةن ًكاتجديد, ًالمميزة, ًالقتراحاتيـ ًالراجعة الىتماـًالتغذية
ًبتصكراتيـًلمحمكؿًالتيًيمكفًإتباعياًلحؿًمشكالتًالعمؿ.

 م( 2010دراسة )أبو شرخ,  2.1.3 
"تقييم أثـر الحـوافز عمـى األداء الـوظيفي فـي شـركة اتتصـاتت الفمسـطينية مـن وجيـة  بعنوان:

 نظر العاممين".
ةًاالتصػػاالتًىػػدفتًالدراسػػةًإلػػىًتقيػػيـًأثػػرًالحػػكافزًعمػػىًمسػػتكلًاألداءًالػػكظيفيًفػػيًشػػرك

حيػثًتػـًالمػنيجًالكصػفيًالتحميمػيًًالفمسطينيةًمفًكجيةًنظػرًالعػامميف,ًكاسػتخدمتًىػذهًالدراسػة
(ًاسػػػػػتبانةًبنسػػػػػبة210ًكقػػػػػدًتػػػػػـًاسػػػػػتردادً)ً,(ًاسػػػػػتبانةًعمػػػػػىًالعػػػػػامميفًفػػػػػيًالشػػػػػركة220تكزيػػػػػعً)

ت,ًكجػكدًعالقػةًذاتًداللػةًإحصػائيةًبػيفً)الترقيػا%(,ًكقدًتمثمػتًأىػـًنتػائجًالدراسػةًفػي95.5ً)
داءًكاألًفاعميػػةًنظػػاـًالحػػكافز,ًالحػػػكافزًالماديػػة,ًالحػػكافزًالمعنكيػػة,ًاإلنصػػػاؼًفػػيًمػػنحًالحػػػكافز(
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عػػػادةًصػػػياغةًنظػػػاـًكمعػػػاييرً.ًأمػػػاًالتكصػػػياتًالتػػػيًخرجػػػتًبيػػػاًالدراسػػػةًفيػػػيًضػػػركرةًإالػػػكظيفي
ةً,ًكضػػػركًرعمػػػىًالكفػػاءةًالمتػػكفرةًفػػػيًالفػػردًلمكظيفػػػةًالجديػػدةًالترقيػػاتًلممػػكظفيف,ًكأفًتكػػػكفًبنػػاءًن

كمػاًأكػدتًعمػىً .الربطًبيفًنتائجًتقييـًاألداءًالسنكمًكمنحًالحػكافزًكالمكافػآتًبنػاءًعمػىًالنتػائج
ضػػػػركرةًالعمػػػػؿًعمػػػػىًترسػػػػيخًمبػػػػادئًالعدالػػػػةًكاالنصػػػػاؼًكخصكصػػػػانًفيمػػػػاًيخػػػػصًمػػػػنحًالحػػػػكافزً
كالمكافػػآت,ًأكًالقضػػاءًعمػػىًالمحابػػاةًكالمحسػػكبيةًفػػيًمنحيمػػاًفيمػػاًيكفػػؿًالعدالػػةًفػػيًبيئػػةًالعمػػؿً

 ساىمةًفيًرفعًمستكلًاألداء.لمم
 
 (م2008)السباح, دراسة 3.1.3 

"مدى اتلتزام بترقية مدراء مكاتب البريد وأثره عمى مستوى الخدمات البريدية في قطاع  :بعنوان
 .غزة"

ىدفتًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًكاقعًترقياتًمديرمًمكاتبًالبريدًفيًقطاعًغػزةًمػفًحيػثً
ثرًذلؾًعمىًمستكلًالخدماتًالبريديػة,ًكأثػرًذلػؾًااللتػزاـًعمػىًأداءًكػؿًااللتزاـًبمعاييرًالترقيةًكأ

,ًتفسػػػيرًكتقيػػػيـًالمػػػنيجًالكصػػػفيًالتحميمػػػيًلمقارنػػػةًتًالدراسػػػةمػػػفًالمػػػكظفيفًكالمػػػديريف.ًاسػػػتخدم
فيًالتكصؿًإلىًتعميماتًذاتًمعنىًتزيدًمػفًرصػيدًالمعرفػةًعػفًمكضػكعًالبحػث.ًًالظاىرةًأمالًن

116ًكزعػتًاالسػتبانةًعمػىً)اةًرئيسػيةًلجمػعًمعمكمػاتًالبحػث,ًةًكػأدكاستخدمتًالدراسةًاالستبان
.ًمثمتًاالستجاباتًاًنمكتب(23ً)(ًعامؿًفيًمكاتبًالبريدًالبالغًعددىا128ً)ًإجمالي(ًمفًمكظفاًن
ًاإلحصػائيبتفريغًكتحميؿًاالستبانةًمفًخػالؿًبرنػامجًحزمػةًالتحميػؿًًكقدًقاـ(.ً%77.34)نسبةً

عمميػػػةًفػػػيًحالػػػةًتكزيػػػعًالبيانػػػاتًمالًاإلحصػػػائيةداـًاالختبػػػاراتً(,ًكتػػػـًاسػػػتخSPSSاالجتمػػػاعيً)
(ًىػػػكًمقيػػػاسًفتػػػرة,ًأكًاسػػػتخداـًاالختبػػػارات10ً-1كذلػػػؾًبسػػػببًأفًالمقيػػػاسًالمسػػػتخدـً)ًطبيعيػػػاًن

ًعمميةًفيًحالةًأفًتكزيعًالبياناتًغيرًطبيعي.مغيرًالًاإلحصائية
تطبيػػؽًمعػػػاييرًالترقيػػةًكػػػافًعػػفًًرضػػاًعينػػةًالدراسػػػةأفًًقػػدًخرجػػتًالدراسػػػةًبنتػػائجًىامػػةًمنيػػػاًك

ظيػػرتًمكافقػػةًمتكسػػػطةًعمػػىًأفًعػػدـًااللتػػزاـًبتطبيػػؽًمعػػاييرًترقيػػػةًًبدرجػػةًأقػػؿًمػػفًالمتكسػػط.
ًمدراءًمكاتبًالبريدًلوًأثرًجكىرمًعمىًضعؼًأداءًالمكظفيف.

دارةًالبريدًبدراسةًمعاييرً أكصتًالدراسةًأفًتقكـًالجياتًالمختصةًفيًكزارةًاالتصاالتًكا 
جعتياًبصفةًدكريةًكالتنسيؽًلذلؾًمعًالجياتًالمعنيةًبػديكافًالمػكظفيف,ًلتطػكيرًتمػؾًالترقيةًكمرا

فًحسػػفًاختيػػارًالتأكػػدًمػػًالمعػػاييرًكتحسػػينياًبمػػاًيحقػػؽًرضػػاًاألفػػراد,ًكتحسػػيفًالخدمػػةًالبريديػػة.
لحػػاقيـًبػػدكراتًتدريبيػػةًفػػيًمجػػاؿًالترقيػػات.أعضػػاءًلجػػافًالترقيػػة ً,ًذكمًكفػػاءة,ًنزاىػػةًكعدالػػةًكا 

تشكيؿًلجافًلمنظرًفيًتظمماتًاألفػرادًًالترقية.ًحيزًأكًالمحاباةًفيًتطبيؽًمعاييردـًالتمراعاةًع
 أسمكبًالترقيةًكتكجيوًالعنايةًالكافيةًإلنصاؼًالتظممات.ًضد
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 (م2005دراسة )المدىون,  4.1.3
"واقع سياسة تطوير المسار الوظيفي في وكالة الغـوث وتشـغيل الالجئـين الفمسـطينيين  :بعنوان

 .المحمية في الرئاسة والمكتب اإلقميمي بغزة" اإلداراتوجية نظر موظفي  ونروا( من)األ 
ىػػدفتًالدراسػػةًإلػػىًالتعػػرؼًعمػػىًسياسػػةًكبػػرامجًككالػػةًالغػػكثً"األكنػػركا"ًبتخطػػيطًكتطػػكيرً

,ًكػػذلؾًالتعػػرؼًعمػػىًمنيجيػةًكآليػػاتًالترقيػػةًالمعمػػكؿًالمحميػةًاإلداراتالمسػارًالػػكظيفيًلمػػكظفيً
قبكليػػاًبػػيفًالمػػكظفيفًمػػفًخػػالؿًقيػػاسًمػػدلًكعػػيًكمعرفػػةًالمػػكظفيفًبالمفػػاىيـًبيػػاًكقيػػاسًمػػدلً

المػػػنيجًالكصػػػفيًالتحميمػػػيًكطبقػػػتًًأسػػػمكباعتمػػػدتًالدراسػػػةًعمػػػىًً.بالترقيػػػةاألساسػػػيةًالمتعمقػػػةً
ضػمتًعينػةًً.كتػبًاإلقميمػيًبيػاماسػةًالككالػةًكالاالستبانةًعمىًالعامميفًباإلداراتًالمحميةًفػيًرئ

ً%ًمفًمجتمعًالدراسة.30.8(ًبنسبةًمكظفاًن195ًالدراسةً)
,ًكظفيفًعػػػفًسياسػػػةًالترقيػػػاتًالحاليػػػةالمػػػًرضػػػاظيػػػكرًعالقػػػةًبػػػيفًلدراسػػػةًأظيػػػرتًنتػػػائجًا

أىميػػةًفػػتكمفًفػػيًأمػػاًالتكصػػياتًالتػػيًخرجػػتًبيػػاًالدراسػػةًًتطػػكرًالمسػػارًالػػكظيفيًالفعمػػيًليػػـ.ًك
المسػارًالػكظيفيًكضعًسياسػةًكاضػحةًكمعمنػةًكمفيكمػةًلجميػعًالمػكظفيفًخاصػةًبػإدارةًكتطػكيرً

النظػػرًفػػيًنظػػاـًالترقيػػةًالحػػاليًكضػػركرةًربػػطًنتػػائجًتقيػػيـًًإعػػادةباإلضػػافةًإلػػىًًلكافػػةًالكظػػائؼ.
ًاألداءًبالمساريفًالتدريبيًكالكظيفي.

ً

 (م2001دراسة )الغنيمي,  5.1.3
 ."ترقية الموظف العام في فمسطين" :بعنوان

أحػدًأىػـًدعػائـًالكظيفػةًالعامػة,ًأمًتناكلتًالدراسةًالترقيةًمفًناحيةًقانكنيةًكخاضػتًفػيً
ترقيػػػةًالمكظػػػؼًالعػػػاـًكأىميتيػػػاًلممكظػػػؼًمػػػفًحيػػػثًتحسػػػيفًمركػػػزهًالػػػكظيفيًكالمػػػالي,ًكأىميتيػػػاً

العامػػػةًبمػػػاًيخػػػدـًالمصػػػمحةًًككنيػػػاًكسػػػيمةًالجتػػػذابًالعناصػػػرًالجػػػادةًكالفعالػػػةًلمكظيفػػػةًاإلداريػػػة
يسػتجيبًلحجػـًالتطػكرًالناشػئًنظػاـًكظيفػيًًإطػارمعًتكفيرًضكابطًتشريعيةًلمترقيةًفيًً,العامة

فيًالكظيفةًالعامة,ًكقدًاتبعػتًالدارسػةًالمػنيجًالكصػفيًالتحميمػيًعمػىًأسػاسًقػراءةًنظػـًالخدمػةً
ثػػارًحكاميػػاًفػػيًمكضػػكعًالترقيػػةًكضػػكابطياًكتطبيقاتيػػاًالعمميػػةًكاآلأالمدنيػػةًفػػيًفمسػػطيفًكبيػػافً
صػمتًعمييػاًالدراسػةًمػفًبعػضًتػـًتحميػؿًالمعمكمػاتًالرسػميةًالتػيًحًالمترتبةًعمىًىذاًالتطبيؽ.

عػػػدًليػػػذاًالغػػػرضًمسترشػػػدةًفػػػيًتحميميػػػاًبالمبػػػادئًالقانكنيػػػةًالػػػكزاراتًالتػػػيًتضػػػمنياًاالسػػػتبيافًالمًي
ًالترقيػػػةًكأسػػػاليبياًكضػػػكابطياًفػػػيًالقػػػانكفًاألكاآلراءًالفقييػػػةًًك حكػػػاـًالقضػػػائيةًالتػػػيًرسػػػمتًمفيػػػـك

حقػػانًلممكظػػؼًكلػػكًاسػػتكفىًشػػركطيا,ًأفًالترقيػػةًليسػػتًً:خرجػػتًالدراسػػةًبالنتػػائجًالتاليػػةًالمقػػارف.
نمػاًينحصػرًحقػوًفػيًحػدكدًالتػزاـًاإلدارةًبالقػػانكفًأثنػاءًاسػتعمالياًلسػمطتياًفػيًإصػدارًالترقيػػة,ً كا 

ًالترقيػػػػةًإالًلمػػػػفًاسػػػػتكفىًالشػػػػركطًالقانكنيػػػػة. لترقيػػػػةًالحظػػػػتًالدراسػػػػةًأفًاكمػػػػاًًكبحيػػػػثًالًتقػػػػـك
ًةًكالخبػػػرة,ًكيػػػتـًخػػػرؽًقاعػػػدةًاألقدميػػػة.,ًكالًتػػػتـًكفػػػؽًمعػػػاييرًالكفػػػاءباالختبػػػارًليسػػػتًاسػػػتثنائية

بػػدكفًااللتػػزاـًبضػػكابطًأكًمعػػاييرًمػػفًخػػالؿًأسػػمكبًًأظيػػرتًالدراسػػةًأفًالترقيػػاتًتجػػرمًمسػػبقاًنًك
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,ًكمػػفًالعامػػةًفػػيًفمسػػطيفًاإلدارةقػػدًطالػػتًًاإلداريػػةاسػػتنتجتًالدراسػػةًأفًظػػاىرةًالتمػػكثًًالترقيػػة.
ًلعامة.غيابًالنظاـًالقانكنيًلضبطًشؤكفًالكظيفةًاًأسبابيا

ً
 الدراسات اإلقميمية: 2.3

 (م2011, قاعوددراسة )أبو  1.2.3
فـي محـاور تطـوير األعمـال/ دراسـة  اإلدارية"إطار مقترح لقياس أثر ممارسة الشفافية  :بعنوان

 تقييمية".
ىػػػدفتًالدراسػػػةًإلػػػىًتحديػػػدًمػػػدلًممارسػػػةًأبعػػػادًالشػػػفافيةًالمتمثمػػػةًفػػػيًشػػػفافيةًالتشػػػريعاتً

,ًشفافيةًالمعمكماتًحكؿًاألعمػاؿ,ًشػفافيةًالعنصرًالبشرمتطكيرًالعمؿًًكًيكدالناظمةًلمعمؿًكلج
,ًكالشفافيةًالمفضيةًإلىًعدالةًتقديـًخدماتًكتكافؤًالفرصًكشفافيةًتقييـًاإلدارمقراراتًالتطكيرً

شفافيةًالتقييـًعمىًالترقيةًكمػدلًتػكافرًمحػاكرًتطػكيرًاألعمػاؿًكىػي:ًالعمميػات,ًًكانعكاساألداءً
عمػػىًمحػػاكرًًاإلداريػػةأثػػرًممارسػػةًأبعػػادًالشػػفافيةًًمػػكاردًالبشػػريةًكالتكنكلكجيػػا.ًكتحديػػداًناليياكػػؿ,ًال

شػػركةًاالتصػػاالتًاألردنيػػةً"أكرانػػج"ًمػػفًًتطػػكيرًاألعمػػاؿًفػػيًمنظمػػاتًاألعمػػاؿًاألردنيػػةًكتحديػػداًن
غيػراتًالدراسػة.ًاعتمػدتًتمقترحًقدمتوًالدراسػةًيضػعًمعػاييرًرئيسػيةًكأخػرلًفرعيػةًلمًإطارخالؿً

راسةًالمنيجًالكصفيًالتحميمػيًكتصػميـًاسػتبانةًكػأداةًرئيسػيةًلجمػعًالمعمكمػاتًكتكزيعيػاًعمػىًالد
,ًمػػػديرمًكرؤسػػػاءًاألقسػػػاـًفػػػيًالشػػػركةًالبػػػالغًعػػػددىـًاإلداراتجميػػػعًالمػػػدراءًالتنفيػػػذييف,ًمػػػديرمً

%ًمػػػػفًمجمػػػػكع96ًاسػػػػتبانة(ًبنسػػػػبة178ًً)مسػػػػتردةً(.ًكػػػػافًمجمػػػػكعًاالسػػػػتباناتًالمكظفػػػػاًن189)
ًالمكزعة.االستباناتً

إفًلممارسػةًأبعػادًالشػفافيةًأثػرًإيجػابيًًأماًالنتػائجًالتػيًتكصػمتًليػاًالدراسػةًفكػافًأىميػا:
كتطػػكيرًأعماليػػاًكالتخفيػػؼًمػػفًدرجػػةًالممارسػػاتًالسػػمبية,ًكتكصػػمتًًاإلداريػػةفػػيًتنميػػةًاألجيػػزةً

شػفافيةًكمػاًمقىًعمىًعاتؽًالحككمةًفيًتعزيزًممارسػةًالالدراسةًإلىًالتأكيدًعمىًأىميةًالدكرًالمًي
,ًكأفًالمتكسػطًالعػاـًلمحػاكرًجػاءًمرتفعػاًنًاإلداريػةبينتًالدراسةًأفًمستكلًممارسةًأبعادًالشفافيةً

مجتمعػةًًاإلداريػةلممارسػةًأبعػادًالشػفافيةًًكػذلؾ,ًكمػاًأفًىنػاؾًتػأثيراًنًتطكيرًاألعمػاؿًجػاءًمرتفعػاًن
تكلًىذاًالتػأثيرًيتفػاكتًفيًمحاكرًتطكيرًاألعماؿًكاممةًفيًمنظماتًاألعماؿًاألردنية,ًلكفًمس

كالمػاليًكصػياغةًًمعمكمػاتيالًاإلفصػاحضمافًمسػتكياتًعاليػةًمػفًبأكصتًالدراسةًًبيفًاألبعاد.
اسػػتحداثً,ًًكتشػػريعاتًتتميػػزًبالدقػػةًكالكضػػكحًكرفػػعًمسػػتكلًمشػػاركةًالعػػامميفًفػػيًاتخػػاذًالقػػرارات

ً.قسـًيعنىًبتعزيزًممارسةًالشفافيةًفيًتمؾًالمنظمات
ً
ً
ً
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 (و2212نبدوً, سًَت, ادراست ) 2.2.3

 ."العوامل المؤثرة في ترقية السيدات إلى المناصب اإلدارية العميا في السودان" :بعنوان

سػػميةًميػػدًالػػزيفًالبػػدكمًمػػفًالسػػكداف,ًجامعػػةًأحفػػادًلمسػػيداتًًىػػذهًالدراسػػةًمقدمػػةًمػػفًد.
ارسًمػػ16ً-15دؽًسػػكفيتيؿًفػػيًالفتػػرةًمػػفًبالسػػكداف,ًكًقػػدمتًفػػيًمػػؤتمرًعقػػدًبالقػػاىرةًفػػيًفنػػ

ـ,ًبعنكافًالعكامؿًالتيًتؤثرًعمىًترقيةًالنساءًإلىًالمناصبًاإلداريػةًالعميػاًفػيًالسػكداف.2010ً
زمالئيػفًتتبػعًترقيػةًالسػيداتًلممسػتكياتًاإلداريػةًالعميػاًكمقارنػةًمػعًالرئيسيًلمدراسػةًكػافًًاليدؼ

ًمعاييرًالخاصةفحصًالمقاييسًكاللًضافةًنعكامؿًالتيًتعيؽًتحركاتيفًلألعمى,ًإالرجاؿًكمعرفةًال
ًالتنظيمي تحديػدًمػاًإذاً,ًًكيًتؤثرًعمػىًترقيػةًالنسػاءتكضيحًالعكامؿًالت,ًًكبالترقيةًفيًأعمىًاليـر

فحصًكيفيةًإدراؾًالنساءً,ًًكلييكمية,ًالمؤسساتيةًأكًالمكقفيةكانتًترقيةًالسيداتًتتأثرًبالعكامؿًا
تػيًتسػاعدًفػيًتقميػؿًالعكائػؽًكضػعًالتكصػياتًالإضػافةنًإلػىًًلترقيتيفًإلىًمسػتكياتًإداريػةًعميػا.

أمػػاًمنيجيػػةًالدراسػػيةًفقػػدًاشػػتممتًًالتػػيًتحػػكؿًدكفًترقيػػةًالمػػرأةًكتضػػييؽًالفجػػكةًبػػيفًالجنسػػيف.
(ًمؤسسػػة,ًفييػػا18ًالدراسػػةًعمػػىًنػػكعيفًمػػفًالبيانػػات,ًاألكليػػةًكالثانكيػػة,ًمجتمػػعًالدراسػػةًشػػمؿً)

صػػػديةًلجمػػػعًالبيانػػػات,ً(ًخاصػػػة,ًأمػػػاًعينػػػةًالدراسػػػةًفكانػػػتًالعينػػػةًالق7)(ًمؤسسػػػةًعامػػػةًك11)
ً(ًرجػػاؿًاختيػػركاًمػػفًالمسػػتكياتًاإلداريػػةًالعميػػا.7)(ًسػػيدةًك15لدراسػػةًالمقػػابالتًلػػػً)اسػػتخدمتًا

كجػػكدًالشػػكاغرًفػػيًًالتحميػػؿًكجػػدًأفًترقيػػةًالنسػػاءًتجػػرمًغالبػػانًًتبعػػانًلػػػقكانيفًالعمػػؿًعمػػىًأسػػاس:
جػػدًأفًلمػػؤىالتًالعاليػػة.ًكقػػدًكًيعػػددًسػػنكاتًالخبػػرةًكالكفػػاءةًكاًتقػػاريرًكفػػاءةًاألداء,ًمكػػافًالعمػػؿ,

تعػػددًاألدكارًالتػػيًتمعبيػػاًفػػيًالمجػػاؿًًالمعكقػػاتًالتػػيًتقػػؼًحائػػؿًأمػػاـًترقيػػةًالسػػيداتًتتضػػمف:
المجتمعيػةًالتػيًً–العكامػؿًاألسػريةًكالثقافيػةًًالمنزلي,ًاإلنجابيًكاإلنتػاجيًممػاًيحػدًمػفًقػدراتيف.

التدريب,ًمتيحةنًالفرصػةًلمرجػؿًتضيؼًلمنساءًعبءًييعيؽًطمكحاتياًكيجبرىاًعمىًتخطيًفرصً
ًالتحيزًالنسبيًلصالحًترقيةًالرجؿًخصكصانًفيًالقطاعًالخػاص.ًلمحصكؿًعمىًميزاتًتنافسية.

معػػػاييرًالترقيػػػةًكمقاييسػػػياًيجػػػبًأفًًخرجػػػتًالدراسػػػةًبالتكصػػػياتًاآلتيػػػةًعمػػػىًصػػػعيدًالمؤسسػػػة:
ىيكميػػػػةًكشػػػػفافيةًًالخطػػػػكاتًالمتعمقػػػػةًبيػػػػاًلجعػػػػؿًعمميػػػػةًالترقيػػػػةًأكثػػػػرًتيعػػػػرؼًبكضػػػػكح,ًمتضػػػػمنةًن

يجػػػبًأفًييعمػػػفًعػػػفًالكظػػػائؼًالشػػػاغرةًفػػػيًاإلداراتًالعميػػػاًبشػػػكؿًمفتػػػكحًإلعطػػػاءًكػػػؿًًلمسػػػيدات.
بػرامجًتطػكيرًالمػكاردًالبشػريةًيجػبًأفًتػزكدًًالمرشحيفًالمؤىميفًفرصًمتساكيةًلمتقدـًلمكظػائؼ.

ًمكظفػػات:كػػؿًالمػػكظفيفًبفػػرصًمتسػػاكيةًبعيػػدانًعػػفًالتحيػػزًلمجػػنس.ًأمػػاًعمػػىًمسػػتكلًالسػػيداتًال
يجػبًأفًتركػػزًالسػيداتًعمػػىًالمينػةًأكثػػرًمػػفًتركيػزىفًعمػػىًالعمػؿ.ًيجػػبًعمػىًالنسػػاءًأفًيكيػػفً
أكثرًفطنةنًالكتسابًفرصًالتدريبًكأفًيكيٌفًأكثرًدافعيةًفيًتحدمًالمياـًكًذلؾًلزيادةًكفاءتيفً

ًلمترقيةًلممناصبًاإلداريةًالعميا.
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 م(2010دراسة )الطراونة, العضايمة,  3.2.3
 .في الوزارات األردنية" اإلدارية"أثر الشفافية عمى مستوى المساءلة  :نوانبع

سػاءلةًاإلداريػةًفػيًالػكزاراتًىدفتًالدراسةًإلىًمعرفةًأثػرًتطبيػؽًالشػفافيةًعمػىًمسػتكلًالمًي
المػػػػكاردًالبشػػػػريةًكمسػػػػؤكلياتياًمػػػػفًحيػػػػثًًإدارةاألردنيػػػػةًألنيػػػػاًتطػػػػاؿًمحػػػػاكرًاألعمػػػػاؿًبمػػػػاًفييػػػػاً

(661ًزعتًعمىًعينةًمككنةًمفً)كًي,ًخالفو.ًتـًتطكيرًاستبانةًلجمعًالبياناتالتكظيؼًكالترقيةًًك
كزاراتًتػـًاختيارىػاًبطريقػةًً(6)مفًمجمػكعًالمػكظفيفًالعػامميفًفػيًمراكػزًً(%40)بنسبةًًمكظفاًن
(SPSSً,ًكاسػػػتخدـًبرنػػػامجً)مكظفػػػاًنً(1653)ية,ًكبمػػػغًمجمػػػكعًالعػػػامميفًفػػػيًىػػػذهًالمراكػػػزًدقصػػػ

ًلتحميؿًالبيانات.
إفًتصػػكراتًأفػػرادًعينػػةًالدراسػػةًعػػفًدرجػػةًًالدراسػػةًلمجمكعػػةًمػػفًالنتػػائجًأىميػػا:تكصػػمتً

كجػكدًأثػرًذمًًفيًالكزاراتًالمبحكثةًكانتًمتكسطةًلكؿًمنيػا.مستكلًالمساءلةًفيةًًكتطبيؽًالشفا
ًاإلداريػةمسػتكلًالمسػاءلةًعمػىًلدرجةًتطبيؽًالشفافيةًبمجاالتياًالمختمفةًكمتفػردةًًإحصائيةداللةً

اتًالمبحكثػػػة,ًكمػػػاًأفًشػػػفافيةًالقػػػراراتًىػػػيًأكثػػػرًمجػػػاالتًالشػػػفافيةًتػػػأثيراًفػػػيًمسػػػتكلًفػػػيًالػػػكزاًر
قػػػدمتًالدراسػػػةًًً.,ًفػػػيًحػػػيفًأفًشػػػفافيةًالتشػػػريعاتًأقػػػؿًتمػػػؾًالمجػػػاالتًتػػػأثيراًناإلداريػػػةسػػػاءلةًالمًي

,ًـًالشػفافيةًفػيًالػكزاراتًالمبحكثػةضركرةًالعمؿًعمىًتعزيزًمفيًكً:مجمكعةًمفًالتكصياتًأىميا
اإلداريةًكزيادةًفعاليتياًساءلةًيجابيًفيًتييئةًالبيئةًالمالئمةًلتحسيفًمستكلًالمًيإمفًدكرًلماًلياً

ًاعتمادانًعمىًالشفافيةًفيًمختمؼًمجاالتًالعمؿ.
 

 م( 2006دراسة )بن موسى الزىراني, 4.2.3 
بعنوان: "اتجاىات ضباط الصف والجنود نحو نظام الترقية: دراسـة مسـحية عمـى ضـباط الصـف 

 ود بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة_ المممكة العربية السعودية".والجن
أيجريػػتًىػػذهًالدراسػػةًبمكػػةًالمكرمػػةًبالمممكػػةًالعربيػػةًالسػػعكدية,ًكىػػدفتًإلػػىًالتعػػرؼًعمػػىً

ضػباطًالصػؼًًأبرزًسمبياتًنظاـًالترقيةًالمطبؽًحاليػانًفػيًسػالحًحػرسًالحػدكدًمػفًكجيػةًنظػر
خرًالترقيات,ًكاآلثارًالسمبيةًالمترتبةًعمىًتأخرًالترقيات.ًكالجنكد,ًككذلؾًالتعرؼًعمىًأسبابًتأ

األداء,ًكمػػدلًتكافػػؽًالمػػدةًالزمنيػػةًالعالقػػةًبػػيفًنظػػاـًالترقيػػةًًكًكمػػاًىػػدفتًالدراسػػةًلمتعػػرؼًعمػػى
اسػػػتخدمتًالدراسػػػةًالمػػػنيجًالكصػػػفيًالتحميمػػػيًبمدخميػػػوًالمحػػػددةًبالنظػػػاـًالعسػػػكرمًفػػػيًالمممكػػػة.ً

(ًمػػػف585ً)ًمتًعينػػػةًالدراسػػػةًعينػػػةًعشػػػكائيةًبسػػػيطةًمقػػػدارىاالمسػػػحًاالجتمػػػاعي.ًشػػػمالكثػػػائقيًًك
الػذيفًجندم,ًحيثًكضحتًالدراسةًأفًضباطًالصػؼًىػـًاألفػرادًًكًؼػ(ًضابطًصػ3900أصؿً)

تقػػؿًعػػفًرتبػػةًضػػابط,ًأمػػاًالجنػػكدًفيػػـًالرتػػبًالعسػػكريةًاألدنػػىًمػػفًتزيػػدًرتبػػتيـًعػػفًجنػػدمًأكؿًًك
ً(ًفقرة.63)اتًفيًخمسةًمحاكرًتتضمفًرتبةًعريؼ.ًاستخدمتًاالستبانةًكأداةًلجمعًالبيان
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ككػػافًمػػفًأىػػـًالنتػػائجًالتػػيًخمصػػتًليػػاًالدراسػػة:ًىنػػاؾًسػػمبياتًلنظػػاـًالترقيػػةًالحػػاليًفػػيً
السػعكدية.ًيكجػدًبالسعكدية.ًكجكدًأسبابًلتأخرًالترقياتًالحاليًفيًحرسًالحدكدًبحرسًالحدكدً

ًسػػمبيةًتترتػػبًعمػػىًتػػأخرًالترقيػػاتًفػػيًحػػرسًالحػػدكدً إفًالمػػدةًالزمنيػػةًلمحصػػكؿًًة.السػػعكديبآثػػاره
ًعمىًالترقيةًالًتتكافؽًمعًالمدةًالزمنيةًالمحددةًبالنظاـ.

إعػػادةًالنظػػرًفػػيًالنقػػاطًالمحػػددةًًًأمػػاًأىػػـًالتكصػػياتًالتػػيًخمصػػتًليػػاًالدراسػػةًفكانػػت:
ًتشجيعًالعامميفًبالقطاعاتًالميدانيةًبحكافزًأخرلًغيػرًالترقيػة.لمخدمةًالميدانيةًلغرضًالترقيةًًك

السػػمـًأكًالػػدرجاتًالكظيفيػػةًلكػػؿًرتبػػة,ًكاحتسػػابًالترقيػػةًبػػأثرًرجعػػي.ًالعمػػؿًعمػػىًجدكلػػةًًزيػػادة
منعػػاىًلممحسػػكبية,ًكيفضػػؿًأفًتكػػكفًكاضػػحةًالمعػػالـًتحقيقػػاىًلمعدالػػةًًكالترقيػػاتًبنػػاءنًعمػػىًعناصػػرً

ميفًتًالتدريبيةًلمقائتكثيؼًالدكراًلمحيادًكسالمةًالتطبيؽ.ًالترقياتًمفًخارجًاإلدارةًضماناًنًلجاف
ًكفاءة.كفًالترقياتًليككنكاًأكثرًقدرةًًكشئعمىًلجافًًك
 

 م(2003دراسة )بن محمد آل سعود,  5.2.3
بعنوان: "اتجاىات الضباط نحو الترقية بالخدمة العسكرية, دراسة مسحية مقارنة في األجيزة 

 األمنية بالمممكة العربية السعودية".
األمنيػػةًفػػيًخمسػػةًمػػدفًتيمثػػؿًجغرافيػػةًًتناكلػػتًالدراسػػةًالعنػػكافًآنػػؼًالػػذكر,ًفػػيًاألجيػػزة

المممكة.ًاستخدمتًالدراسةًالمسحًاالجتماعيًبالعينةًكىكًأحدًمداخؿًالمنيجًالكصفيًالتحميمػي,ً
(ًعبػارةًلقيػاسًاتجاىػػاتًالضػباطًبػاألجيزةًاألمنيػةًنحػػك52ًمػفًخػالؿًإعػدادًاسػتبانةًمككنػػةًمػفً)

جراءاتًالترقية.ةًأبعادًلمترقية,ًشركطًالترقيةًًكخمس ًا 
(ًضػابطانًبػثالثًقطاعػػاتًأمنيػةًكىػيًالجػكازات,ًقػكاتًاألمػػف709ًطبقػتًاالسػتبانةًعمػىً)

الخاصػػة,ًكحػػرسًالحػػدكدًفػػيًخمػػسًمػػدفًسػػعكديةًىػػيًالريػػاض,ًجػػدة,ًالػػدماـ,ًعرعػػرًكأبيػػا.ًتػػـً
تكصػػػياتًً(.ًخرجػػػتًالدراسػػػةًبعػػػدةSPSSتحميػػػؿًبيانػػػاتًالدراسػػػةًباسػػػتخداـًالحزمػػػةًاإلحصػػػائيةً)

فًمعاييرىػػاًكأسػػاليبيا,ًكشػػركطياًراءاتًالترقيػػةًبالخدمػػةًالعسػػكريةًيتضػػمإعػػدادًدليػػؿًعػػفًإجػػمنيػػا:ً
جراءاتياًًك مراعػاةًعػدـًالتحيػزًأكًالمحابػاةًًتكزيعوًبيفًالضباطًفيًالقطاعاتًاألمنيةًكالعسكرية.كا 

فػػػيًتطبيػػػؽًمبػػػدأًالجػػػدارةًمػػػعًالمتنافسػػػيفًالمرشػػػحيفًلمحصػػػكؿًعمػػػىًترقيػػػةًبالمفاضػػػمةًمػػػعًمراعػػػاةً
دة.ًتعزيػػػزًاسػػػتخداـًعػػػدةًمقػػػاييسًلمكشػػػؼًعػػػفًقػػػدراتًالضػػػباطًالمرشػػػحيفًاسػػػتخداـًمعػػػاييرًمكحػػػ

دعـًبقاءًكاسػتمرارًالترقيػاتًاالسػتثنائيةًلمترقيةًلممناصبًالقياديةًمعًعدـًإغفاؿًأىميةًالتدريب.ًًك
ًمحصكرةًفيًالضباطًالذيفًقامكاًبأعماؿًمتميزةًفيًخدمةًاألمفًكمكافحةًالجريمة.

ً
ً
ً
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 الدراسات األجنبية: 3.3
 و(Molleman and Others, 2212) دراست 1.3.3

 :بعنوان
"How to Control Self-promotion among Performance Oriented 

Employees: The Roles of Task Clarity and Personalized 

Responsibility". 

كيػػؼًًبعنػػكافمػفًجامعػػةًجركنينػػؽًبيكلنػداًكىػػيًًعػػدتًبكاسػطةًثالثػػةًبػػاحثيفىػذهًالدراسػػةًأًي
ًالمسػػػؤكليةًالشخصػػػية.داءًالميكجػػػو:ًدكرًكضػػػكحًالميػػػاـًًككـًبالترقيػػػةًبػػػيفًالمػػػكظفيفًذكمًاألنػػػتح

المبالغػػػػةًمػػػػفًالترقيػػػػةًالذاتيػػػػةًًكالقػػػػةًبػػػػيفًأداءًالمػػػػكظفيفًالمكجػػػػوًًكىػػػػدفتًالدراسػػػػةًإلػػػػىًتحميػػػػؿًالع
المػػكظفيفًفػػيًاألداء.ًقامػػتًالدراسػػةًبػػافتراضًأفًالعالقػػةًتعتمػػدًعمػػىًكضػػكحًالميػػاـًكالمسػػؤكليةً

(506ًصػػية.ًمنيجيػػةًالبحػػثًاعتمػػدتًعمػػىًجمػػعًالبيانػػاتًمػػفًخػػالؿًتعمػػيـًاسػػتبانةًعمػػىً)الشخ
مكظفػانًبطريقػةًعشػكائيةًفػيًمؤسسػتيفًىكلنػديتيف,ًإحػداىماًتنشػطًفػيًمجػاؿًإدارةًالميػاهًكاألخػرلً

ًاسػػتعادةً) ـى %(.ًكمػػاًتكقعػػتًالدراسػػة,55.5ً(ًاسػػتبانةًبنسػػبةً)281تنشػػطًفػػيًمجػػاؿًالقضػػاء.ًتػػ
بيػػػةًبػػػيفًتكجيػػػوًاألداءًكالترقيػػػةًالذاتيػػػة,ًلكػػػفًفقػػػطًعنػػػدماًيكػػػكفًكضػػػكحًالميػػػاـًىنػػػاؾًعالقػػػةًإيجا

منخفض,ًكبدتًالمسؤكليةًالشخصيةًكأنياًتيخفضًقكةًالعالقةًبيفًاألداءًالمكجوًكالترقيةًالذاتية.ً
فعػػاالنًفػػيًتخفػػيضًًاأمػػاًالنتػػائجًالعمميػػةًالتػػيًسػػاقتياًالدراسػػةًفتمثمػػتًفػػيًكضػػكحًالميػػاـًالػػذمًبػػد

لذاتية.ًإفًلـًيكفًمفًالمحتمؿًزيادةًكضكحًالميمػة,ًفػإفًالمسػؤكليةًالشخصػيةًىػيًثػانيًالترقيةًا
ًأفضؿًخيارًلتخفيضًالترقيةًالذاتية.



 و(Groeneveld and Others, 2212دراست ) 2.3.3

 بؼُواٌ:

"Gender Differences in Academic Careers: Evidence for a Dutch 

University from Personnel Data 1990-2006". 

أجرلًىذهًالدراسةًمجمكعةًمفًالباحثيفًمػفًكميػاتًإدارةًاألعمػاؿ,ًكعمػـًالػنفسًمػفًثػالثً
لجامعػةًىكلنديػةًًاألكاديميػةًدليػؿًالميػفًفػيًالجنسػيفًبعنكافًاالختالفػاتًبػيفجامعاتًفيًىكلنداً

دًثـًنكقشًفيًمؤتمرًخاصًبػإدارةًالمػكاًرًـ.2006-1990ًمعمكماتًشخصيةًفيًالفترةًبيفًمف
فًالجنسػيبػيفًًخػتالؼلفحػصًاالًالدراسػةـ.ًىػدفت2009ًنػكفمبر13ًً-12البشريةًفيًالفتػرةًمػفً

فػػيًاالعتبػػارًًاألخػػذًمػػع,ًىكلنػػداًفػػيًكبيػػرةلجامعػػاتًًكػػاديميألاًالطػػاقـًفػػيًالترقيػػةاحتمػػاالتًًفػػي
ًلجامعػػةاألفػػرادًفػػيًاًمعمكمػػاتلنظػػاـًًالتيسػػجتًلمنيجيػػةمتًااسػػتخدً.الجػػنسعػػدـًالتمييػػزًبسػػببً

األكػػاديمييفًًانًمػفمكظفػ(1792ً)ًحػػكاليًيانػاتالدراسػةًبًىػػذهًكغطػتً,ـ2006-1990ًفًسػنةمػ
(ًلتحميؿًفرضياتCoxً)اٍستيخدمتًنماذجًانحدارًكككسً.ـ1990منذعاـلمجامعةًًكاانضمًكالذيف

.ًالرجػػؿًقػػؿًمػػفأًالترقيػػةًالمػػرأةًعمػػىًحصػػكؿًاحتماليػػةًأفًالدراسػػةًنتػػائجًأظيػػرتالدراسػػةًالثالثػػة.ً
مكانيػةًالخدمػة,ًسػنكاتًعمػىًأنيػاًالفػرؽًفػيشػرحتياًالدراسػةًًالجنسػيفًاالختالفاتًبيف ًاالنتقػاؿًكا 
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ًسػػاعاتًفػيًبػػيفًالجنسػيفًاالخػتالؼً.فػيًالكميػةًمػفًخػػالؿًالتمييػزًبػيفًالجػػنسًكلػيس,ًالخػارجي
أمػػػاًتكصػػػياتًً.الترقيػػػةًعمػػػىًالحصػػػكؿًاحتماليػػػةًلػػػـًتشػػػرحًاالختالفػػػاتًبػػػيفًالجنسػػػيفًفػػػيًالعمػػػؿ

سػػػنكاتًالخدمػػةً)الخبػػرة(,ًتكصػػػيًالدراسػػةًبتػػكفيرًخبػػػرةًلمنسػػاءًفػػيًمكػػػافًبالنسػػبةًلعػػددًالدراسػػة:ً
ًمساعدةًكذلؾًلمساعدتيفًعمىًبنػاءًكتكػكيفًخبػرةًفػيًالعمػؿ.ًمثالنًطالبةًصغيرًوًالعمؿًفيًعمرًو

قػػدًيكػػكفًمػػفًًمقػػابالتًالخػػركجًمػػفًالعمػػؿًلفحػػصًأسػػبابًتػػرؾًالسػػيداتًلمنظمػػاتيف.ًيجػػبًعقػػد
ىػذهًًكلسيداتًمفًالعمؿًفيًجامعاتًأخرلًمكفًاكىيًتًيً,لمزمالةًالمفيدًزيادةًمنحًالتنقؿًالخارجي

ًصؽًبالمينةًاألكاديمية.تتككفًأيضانًعامؿًحافزًلمسيداتًلتم
ً

 و(Breaugh), 2211 دراست 3.3.3

 :بعنوان
"Modeling The Managerial Promotion Process". 

ت,ًًلػػكيسًفػػيًس,ًتًس,ًىػػذهًالدراسػػةًفػػيًكميػػةًإدارةًاألعمػػاؿًبجامعػػةًميسػػكرم,ًأيجريػػت
كقػػدًًبعنػػكافًكضػػعًنمػػكذجًلعمميػػةًالترقيػػةًاإلداريػػة.ًلػػكيسًبميسػػكرم,ًبالكاليػػاتًالمتحػػدةًاألمريكيػػة,

ىدفتًالدراسػةًإلػىًتقػديـًكاختبػارًنمػكذجًلعمميػةًالترقيػة,ًاسػتخدمتًالدراسػةًالبيانػاتًالطكليػةًمػفً
,ًالمكمػػؼًبػػالتخطيطًالمشػػرؼًالحػػالي,ًالممفػػاتًالشخصػػيةًلممػػكظفيفًمصػػادرًمتعػػددة,ًالمػػكظفيف,

ًىذهًالمصادرًكانتًمػفًقسػـًالتسػكيؽًلمنظمػةًكبيػرةًفػيًالكاليػاتًالمتحػدة.ًالتتابعيًلقكلًالمياـ.
اختبرتًالدراسةًنمكذجانًلعمميةًالترقيةًمتضمنانًمػدراءًمنػاطؽ,ًىػؤالءًالمػدراءًتقػدمكاًلكظيفػةًمكقػعً

بؽًلمػػدراءًالمنػػاطؽ,ًكػػذلؾًالنتػػائجًدعمػػتًنمػػكذجًاألداءًالسػػاًمػػديرًإقميمػػيًفػػيًمنظمػػاتًكبػػرل.
التًإمكانيػػػةًترقيػػػةًمنصػػبًالكظيفػػػةًالسػػػابقة.ًىػػذاًالنمػػػكذجًتنبػػػأًبمعػػدًكمنصػػبًالكظيفػػػةًالحاليػػػة,ً

تنبػػأًبمػػاًإذاًكػػافًالمػػديرًترقػػىًأـًال.ًمػػفًضػػمفًالنتػػائجًالتػػيًخمصػػتًليػػاًيًالمػػدراء,ًكالػػذمًبػػدكره
التػأثيرًالعكسػي,ًمػاًإذاًكانػتًالدراسةًأنوًكافًيجبًعمىًالمكظفيفًتقييـًالعديدًمفًالقضاياًمثؿً

تقييمػػاتًإمكانيػػةًالترقيػػةًىػػيًتنبػػؤاتًصػػالحةًلػػألداءًفػػيًالمسػػتكياتًالكظيفيػػةًالعميػػاًالتاليػػة,ًكمػػاً
أفػػػادتًنتػػػائجًالدراسػػػةًأفًالنسػػػاءًككبػػػارًالسػػػفًمػػػفًالمػػػكظفيفًيكاجيػػػكفًمكانػػػعًفػػػيًالتقػػػدـًداخػػػؿً

يطًالضػػػكءًعمػػػىًكيفيػػػةًإزالػػػةًأكصػػػتًالدراسػػػةًبضػػػركرةًفيػػػـًأكضػػػحًلعمميػػػةًالترقيػػػةًلتسػػػمًالكظيفػػػة.
االنتمػاءًًاالىتماـًمفًالباحثيفًبمكضػكعًالترقيػةًلمػاًلػوًمػفًأىميػةًعمػىًاألداءًالػكظيفي,ًالعكائؽ.

ًكذلؾًإبداعًالمكظؼًفيًعممو.الكالءًلممنظمةًًكًك
ً
ً
ً
ً
ً
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 و(Hasmath ,2011دراست ) 4.3.3

 بعنوان:
"From Job Search to Hiring And Promotion: The Labor Market 

Experiences of  Ethnic  Minorities in Beijing". 

بعنكافًمنذًعمميةً,ًالصيفيةًإدارةًاألعماؿًبجامعةًفيًبكيفً_ًأجرلًالدراسةًباحثًمفًكم
الترقيػػة:ًخبػػراتًسػػكؽًالعمػػؿًبالنسػػبةًلألقميػػاتًالعرقيػػةًفػػيًكصػػكالنًلمتكظيػػؼًًكالبحػػثًعػػفًكظيفػػةً

مػعًالعمػاؿًكأصػحابًالشخصػيةًالسػكانيًكالمقػابالتًًعمػىًبيانػاتًالتعػدادًاعتمدتًالدراسة.ًبكيف
خبػػراتًالبحػػثًعػػفًعمػػؿ,ًالتكظيػػؼًكالترقيػػةًًتاختبػػًرهًالدراسػػةًىػػذً.العمػػؿًبشػػكؿًشخصػػيًمنفػػرد

عػػدًفػػيًبيانػػاتًسػػكؽًالعمػػؿًتشػػيرًإلػػىًأفًاألقميػػاتًالعرقيػػةًتًيً.لمعمػػاؿًمػػفًأقميػػاتًعرقيػػةًفػػيًبكػػيف
سػيماًعنػدماًيتعمػؽًاألمػرًفػػيًالمينيػة,ًالHanًمػعًالمجمكعػةًالعرقيػػةًًغيػرًحسػنةًمقارنػةًنًظػركؼًو

التكظيؼًبأجكرًمرتفعة,ًأكًالكظائؼًالعمياًالتيًتحتاجًلمياراتًخاصةًككذلؾًالترقيػات.ًأشػارتً
الدراسةًإلىًأفًىذهًالتفرقةًعمىًأساسًالعرؽًربماًتعزلًإلىًكجكدًثغراتًفيًاإلطارًالمؤسساتيً

,ًالتكظيػػػؼًاعيػػػةًفػػػيًالبحػػػثًعػػػفًكظػػػائؼكةًاالجتمكالتػػػيًتشػػػجعًاالعتمػػػادًعمػػػىًرأسًمػػػاؿًالشػػػب
ًكالترقية.

 

 (وKosteas2229, )ت دراس 6.3.3

 :بعنوان
"Job Level Changes and Wage Growth". 
أجرلًالدراسةًباحثًمفًجامعػةًكاليػةًكميفالنػدًبأكىػايكًبالكاليػاتًالمتحػدةًاألمريكيػةًبعنػكافً

ًمسػػتكلاتًفػػيًتغيػػًرالًتػػأثيرًديرتقػػًالدراسػػةمػػفًًالغػػرضكػػافًاألجػػر.ًمسػػتكلًتغيػػرًالكظيفػػةًكنمػػكً
ًًاألجػرًحسػػابًعمػىًالمينػة تغييػػرًًمسػتكلًفػػيًاإلدارةقيػػاسًخطػأًًكًالترقيػةًإنشػاءًإمكانيػػةًمػفلكىػػؿو

ًالعمػػاؿياًمالكظيفػػةًالتػػيًيسػػتخدًمسػػتكلًلتغيػػرًالمسػػتخدمةًاآلالتىػػيًًالمنيجيػػةالكظيفػػة.ًكانػػتً
ً.السابقةًالفترةًمفًالترقيةًعمىًالحصكؿًباحتماليةًلإليماف
ثانيػة.ًًسيسػتخدـًكػأداةًالترقيػةًعمػىًالحصػكؿًاحتماليةًبعدـًالمستجيبكفًإيمافًكراءًسببال
مفًاألجكرًبشكؿًمنفصؿًتأثيرًالدراسةًتقدرًكأيضاًن ًأشارتًالنتائجًإلىً.كالرجاؿًالنساءًعمىًكؿًً

ًاسػػتخداـًعنػػدًالقيمػػةًمػػفً(%7)ًمقارنػػةنًمػػعًعمػػىًاألجػػكرًتقريبػػانًزيػػادةً%(18تحمػػؿ)ًالترقيػػاتًأف
ًأجػػػكرًأكبػػػرًعمػػػىًيحصػػػمكفًالرجػػػاؿًأفًالدراسػػػةًكجػػػدتً.االعتياديػػػةًالتقػػػديرًمربعػػػاتًقػػػؿأيقػػػةًطًر

أكصػػتًالدراسػػةًبأىميػػةًالتخمػػيفًً.مقارنػػةًمػػعًزمػػيالتيفًمػػفًالنسػػاءًيترقػػكفًعنػػدماًكبازديػػادًبكثيػػر
الػػدقيؽًلمعالقػػةًبػػيفًتغيػػراتًمسػػتكلًالكظيفػػةًكاألجػػكرًكذلػػؾًلمسػػاعدةًالنػػاسًعمػػىًفيػػـًكيفيػػةًنمػػكً

ًعمىًمدلًحياةًالعامميف.ًاألجكر
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 (وLitzky and Greenhans ,2007دراست ) 7.3.3

 :بعنوان
"The Relationship Between Gender And Aspiration To Senior 

Management". 

بعنكافًالعالقةًأجرلًالدراسةًباحثافًمفًجامعتيفًفيًبنسمفانياًبالكالياتًالمتحدةًاألمريكيةً
الدراسػةًالعالقػةًبػيفًعكامػؿًالعمػؿًكالجػنس,ًاختبػرتًنحكًاإلدارةًالعميا.ًنكعًالجنسًكالطمكحًًبيف

العميا,ًتـًتطكيرًًاإلدارةكعكامؿًخارجًالعمؿًكعالقتياًمعًتطمعاتًالمكظفيفًلمترقيةًلمناصبًفيً
ًـى جمعًالبياناتًمػفًخػالؿًًنمكذجًعمميةًالتطمعاتًلإلدارةًالعمياًكاختباره.ًأماًمنيجيةًالبحثًفقدًت

.ًعامؿًمؤىؿ(368ًعينةًمككنةًمفً)لًيعط,ًأًيعبرًاالنترنتستخداـًاستبيافًتـًتكزيعوًكباًمسحً
أقػؿًرغبػةًًأظيػرتًالنتػائجًأفًالنسػاءًكػفًىًخدـًتحميؿًاالنحدارًاليرميًالمتعػددًلتحميػؿًالنتػائج.تًياسًٍ

,ًانخفػاضًعمػىًذلػؾًمفًالرجاؿًفيًالتطمعًكالطمػكحًنحػكًالترقيػةًلمناصػبًبػاإلدارةًالعميػا,ًعػالكةًن
رغبػةًالنسػػاءًفػيًالتطمػػعًلمناصػػبًاإلدارةًالعميػاًفػػيًجػػزءًمنيػاًكانػػتًنتيجػػةًلضػآلةًدرجػػةًالتطػػابؽً

فػػػاؽًآآخػػػرًىػػػكًأفًًصػػػيةًكمناصػػػبًاإلدارةًالعميػػػا,ًجػػػزءبػػػيفًتصػػػكرًالمػػػرأةًعػػػفًالخصػػػائصًالشخ
حيػثًأفًتطمعػاتًالنسػاءًالمينيػةًتتػأثرًبمػدلًاالنسػجاـًًالتقدـًالمينيًلممرأةًأقؿًممػاًىػيًلمرجػؿ.

العميػػا,ًكتصػػكرىفًلمفرصػػةًالتػػيًتكصػػميفًلمناصػػبًاإلدارةًًاإلدارةكدًمػػعًًالترقيػػةًلكظػػائؼًالمقصػػ
الفعميػػة,ًكمػػاًيزكدنػػاًبنظػػرةًًكضػػحًالفػػرؽًبػػيفًالتطمعػػاتًالمرجػػكةًكالممارسػػاتهًالدراسػػةًتىػػذً.العميػػا

مػػػفًالرجػػػاؿًفػػػيًالتطمػػػعًًالنسػػػاءًأضػػػعؼًرغبػػػةًنًًـ ثاقبػػػةًعمػػػىًبعػػػضًالعكامػػػؿًالتػػػيًتشػػػرحًكتفسػػػرًًلػػػ
العميػػاًًاإلدارةًمكاقػػعأفًعمػػىًًبضػػركرةًالتأكيػػدالمنظمػػاتًأكصػػتًالدراسػػةًًالعميػػا.ًاإلدارةبًلمناصػػ

ً,انظػػاـًالترقيػػةًلػػدييًـًالمنظمػػاتتقػػيًىكيجػػبًأفًًيً.عمػػىًالغالػػبًالذكريػػةغيػػرًمرتبطػػةًبالخصػػائصً
ًالعميا.ًاإلدارةكؿًدكفًتقدـًالمرأةًفيًكظائؼًلمقضاءًعمىًالعكائؽًالصناعيةًالتيًتحًي

 
 و(Gorjup and Others, 2227است )در 8.3.3

 :بؼُواٌ

"Promotion in Call Centers: Opportunities and Determinants". 

بأسػػبانياًككانػػتًًأعػػدًىػػذهًالدراسػػةًًثالثػػةًزمػػالءًفػػيًقسػػـًإدارةًاألعمػػاؿًفػػيًجامعػػةًركفيػػرا
فحػػصًًىػػكًالدراسػػةًىػػذهًمػػفًالغػػرضًكالمحػػددات.ًالفػػرصً:االتصػػاالتًمراكػػزًفػػيًالترقيػػةبعنػػكافً
ً.القطاعًىذاًفيًالترقياتًفرصًعمىًالتركيزًخالؿًمفًاالتصاؿًمراكزًفيًالكظائؼجكدةً

ًتيمػػارسًالترقيػةًكانػتًإذاًمػاًاكتشػػاؼًركػزتًعمػىًالدراسػةًتحديػدان,ًفػإفًأسػػئمةًأكثػرًكبشػكؿًً
ًـىًعمػىًمػؤثرةلاًالعكامػؿًكمعرفػةًاالتصػاؿ,ًمركػزًقطػاعيًفًعادمًبشكؿًو ًذلػؾ.ًبالنسػبةًلممنيجيػةًتػ

ً.البشػػػريةًلػػػدييـًالمػػػكاردًمػػػديرمًأكًاالتصػػػاالتًكػػػزامًرًعمػػػىًمػػػدراءًإلجػػػراءًمسػػػحًاسػػػتبانةًتصػػػميـ
يًالػػكظيفًكاألمػػافًالتػػدريب,ًالختبػػارًكيػػؼًيػػؤثرًكػػؿًمػػفًاألقػػؿًانحػػدارًالمربعػػاتًميػػؿحتًكأيجػػرم

إلػػػىًثالثػػػةًًباإلضػػػافة,ًاالتصػػػاالتًمراكػػػزًفػػػيًالترقيػػػةًاسػػػتخداـًعمػػػى,ًالمػػػكظفيفًكمعرفػػػةًقػػػدرات
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ًمركػػزًكػػافًكمػػاًإذا,ًكبيػػرةًمنظمػػةًجػػزءًمػػفًكػػكفًالمركػػز,ًالحجػػـ:ًةًفػػيًالمنظمػػةىيكميػػًمتغيػػرات
تقتػػرحًً.خارجيػػةًيسػػتعيفًبطاقمػػوًلتػػكفيرًاحتياجاتػػوًأكًيعتمػػدًعمػػىًالتزكيػػدًمػػفًمصػػادرًاالتصػػاؿ

ًىػذاًفػيًمدعكمػةًداخميػةًأسػكاؽًعمالػةًغيػابًمػعًلمترقيػةًمحػدكدًالدراسةًأفًىنػاؾًاسػتخداـًنتائج
ًالتحميػؿًعػرىؼ.ًالترقيػاتًاسػتخداـثًمػفًحيػًاالتصػاالتًمراكػزًفيًجدًتنكعيًكًذلؾ,ًكمع.ًالقطاع

ً.االتصػػػاالتًمراكػػػزيًفػػػًبشػػػكؿًمكثػػػؼًالترقيػػػةًالمحتمػػػؿًأفًتيكظػػػؼًكالييكميػػػةًاإلداريػػػةًالمتغيػػػرات
ًأكصتًالدراسةًباستخداـًالعكامؿًالييكميةًكالممارساتًاإلداريةًاألخرلًكأساسًلمترقية.

ً
 و(Furnham and Petrides, 2226)دراست  9.3.3

 بعنوان:
"Deciding on Promotions and Redundancies  Promoting People by 

Ability,  Experience, Gender and Motivation" 

مفًجامعةًكميةًًمـًالنفس,ًكاآلخرًمفًقسـًالتعميـأحدىماًمفًقسـًعأجرلًالدراسةًباحثافً
ًمفًخػالؿًالناسًتعزيزً,الترقيةًكالفصؿًمفًالعمؿًالبتًفيًقراراتًلندفًبالمممكةًالمتحدةًبعنكاف

مػفًالدراسػةًىػكًاختبػارًكيفيػةًكضػعًالنػاسًلػكزفًًكػافًالغػرضً.كالدافعيػةً,ًالجػنس,القدرة,ًالخبػرة
ًبشػػػػػػكؿًخػػػػػػاصًالترقيػػػػػػةًأكًالفصػػػػػػؿًفػػػػػػيًالعمػػػػػػؿ.ًالمعمكمػػػػػػاتًعنػػػػػػدماًيصػػػػػػنعًالنػػػػػػاسًقػػػػػػراراتيـ,

أمػػػاًًالخبػػػرة,ًالػػػذكاءًكالدافعيػػػة.ىػػػذهًالدراسػػػةًتعػػػرضًتصػػػنيؼًثالثػػػةًعكامػػػؿًحسػػػبًاألىميػػػةًكىػػػيً
.ًاالستبيانافًامؿًبالغًقامكاًبتعبئةًاستبيانافع(183ً)المنيجيةًفكانتًعبارةًعفًعينةًمككنةًمفً

مماًإلعطاءًتركيبةًمفًالمتغيراتًالتالية:ًالجنسً)ذكر/أنثى(,ًمستكييفًمفًالقدراتً)متكسػط/ًصًي
سػنة(ًكمسػتكيافًمػف15ًًت/أعمىًمػفًسػنكا5ًعالي(,ًمستكييفًمفًالخبػراتًفػيًالعمػؿً)أقػؿًمػفً

.) شػػػػخصًً(16)االسػػػػتبيافًاألكؿًطمػػػػبًمػػػػفًالمشػػػػاركيفًأفًييصػػػػنؼًالػػػػػًًالتحفيػػػػزً)متكسػػػػط/عاؿو
النتػػائجًأظيػػرتًأفًً.لمفصػػؿيفًالمتػػكقعتصػػنيؼًاألشػػخاصًالمحتممػػيفًلمترقيػػة,ًكاالسػػتبانةًالثانيػػةً

األكثػػرًقػػدرةًكًذكػػاءًعمػػىًخبػػرة,ًًالمشػػاركيفًفضػػمكاًالرجػػاؿًعمػػىًالنسػػاء,ًاألكثػػرًخبػػرةًعمػػىًاألقػػؿ
دافعيػػةًً.األكثػػرًتحفيػػزانًعمػػىًاألقػػؿًتحفيػػزانًألجػػؿًالترقيػػة,ًكلالحتفػػاظًبػػوًأكثػػرًمػػفًفصػػمواألقػػؿ,ًًك

أنيػػػاًالعامػػػؿًاألكثػػػرًأىميػػػةًفػػػيًصػػػنعًالقػػػرارًبالنسػػػبةًلمتغيػػػرًالفػػػركؽًًالمكظػػػؼًنيظػػػرًإلييػػػاًعمػػػى
يرًمفًصنعًالقراراتًعمىًالكثيجبًعمىًالمدراءًًالفردية.ًكقدًخرجتًالدراسةًبالتكصياتًالتالية:

المعمكمػػاتًالمختمفػػةًعػػفًالنػػاسًلمػػنحيـًًيجػػبًعمػػييـًالمكازنػػةًفػػيالنػػاسًمثػػؿًمػػفًسػػييرقى,ًكمتػػىً
ًقرارًبالترقية.

ً
ً
ً
ً
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 (وTakahashi ,2006دراست )10.3.3 

ً:بعنوان
"Effects of Wages And Promotion Incentives on The Motivation  

Levels of Japanese Employees". 

أعػػدًالدراسػػةًباحػػثًمػػفًالمدرسػػةًالعميػػاًإلدارةًاألعمػػاؿًبجامعػػةًكػػكبًفػػيًاليابػػاف,ًبعنػػكافً
الدراسةًإلىًالتركيزًًتىدف.ًالترقيةًعمىًمستكلًالدافعيةًلممكظفيفًاليابانييفتأثيرًحكافزًاألجكرًًك

منظمػػػاتًالترقيػػػةًعمػػػىًدافعيػػػةًالمػػػكظفيفًفػػػيًالًعمػػػىًتػػػأثيرًالتحفيػػػزًعػػػفًطريػػػؽًزيػػػادةًالراتػػػبًأك
اليابانية.ًحيثًأظيرتًالدراسةًالقكةًالنسبيةًلتأثيرًحػكافزًالراتػبًكالترقيػةًعمػىًدافعيػةًالمػكظفيف.ً

مكظفػػػانًيابانينػػػاًيعمػػػؿًفػػػيًمجمكعػػػةً(1823ًمنيجيػػػةًالدراسػػػةًتمػػػتًمػػػفًخػػػالؿًتقيػػػيـًمسػػػحًضػػػـً)
صػػناعًًعمػػىًلعكامػػؿًالمػػؤثرةشػػركاتًسػػياراتًتكيكتػػا.ًاسػػتخدمتًالدراسػػةًتحميػػؿًاالنحػػدارًلتحميػػؿًا

أكضػػػحتًالنتػػػائجًأفًكػػػالنًمػػػفًً(ًبشػػػكؿًمنفصػػػؿ.818كعػػػددىـً)(ًكالعمػػػاؿ928ًكعػػػددىـً)القػػػرارً
الترقيػػػةًكالراتػػػبًتػػػؤثرًبشػػػكؿًإيجػػػابيًعمػػػىًدافعيػػػةًالمػػػكظفيفًلمعمػػػؿ.ًمقارنػػػةًبػػػيفًالقػػػكلًالنسػػػبيةً
ًًلممؤثرات,ًأكضػحتًالدراسػةًأفًالترقيػةًالعادلػةًكانػتًالمحفػزًاألقػكلًمػفًمسػتكلًالراتػبًكزيادتػو.
السػػببًكراءًكيػػؼًأفًالعدالػػةًفػػيًالترقيػػةًكانػػتًأكثػػرًفعاليػػةًمػػفًالراتػػبًلتحفيػػزًالمػػكظفيفًنػػكقشً

خرجػػػتًًصػػراحةًفػػيًضػػكءًفػػرادةًكتميػػػزًنظػػاـًالمسػػارًالػػكظيفيًالمكجػػػكدًفػػيًالشػػركاتًاليابانيػػة.
ًالدراسةًبالتكصيةًباالىتماـًبتطكيرًالمسارًالكظيفي,ًكنظـًالترقيةًالعادلة.

ً
 و(Wood, 2223) دراست 11.3.3

 بعنوان:
"What Does It Take to Get to The Top: Do Middle and Senior 

Managers Agree?". 

بكاسػطةًالمحاضػرًالكبيػرًجميػنسًككدًفػيًجامعػةًبػاالراتًفػيًفيكتكريػاًعدتًىذهًالدراسػةًأًي
الفتػرةًمػفًباستراليا,ًكقيدمتًككرقةًفيًالمؤتمرًالسادسًلعمـًالنفسًالمنعقدًفيًلندفًببريطانيػاًفػيً

ىؿًيكافؽًمدراءًاإلدارةًالكسػطىًًبعنكافًماذاًتحتاجًلمكصكؿًلألعمى:ـ,2001ًًمفًيكليك1-6ًً
أحػػدً.ًكبػػارًكمػػدراءًبالمائػػة5ً-3ًنسػػبتوًمػػاتحتػػؿًًبأسػػترالياًالنسػػاءًأكضػػحتًالدراسػػةًأفًالعميػػا ًك

ًاإلدارةًفػيًنسػاءالًأفًىػكًةكبيػًرًبأعػدادًالعميػاًًاإلدارةًدخػكؿالتفسيراتًالمحتممػةًلفشػؿًالنسػاءًفػيً
لمترقيةًإلىًاإلدارةًالعميػاًمػفًحيػثًالمػؤىالتًًالضركريةعفًالشركطًًمختمفةمدارؾًًليفقدًيككفً

الشخصػػػية,ًكالجاذبيػػػة,ًاحتػػػراـًالرؤسػػػاء,ًالمطافػػػة,ًالشخصػػػيةًكقػػػكةًالمناصػػػريفًلممػػػدير.ًأيجريػػػتً
رةًالكسػطىًمػديرمًاإلداًمػف(ًمكظفػاى507ً,ًأمًمجمػكعً)أنثػىً(156)كًذكػر(351ًعمػى)ًالدراسة

باإلضػافةًلػذلؾ,ًأيجريػتًمقػابالتً.ًعػفًاالتجاىػاتًلمترقيػةًاستبانةالذيفًقامكاًبتعبئةًًاستراليا,ًفي
(ًسػنةًأك34ً)ً(ًمديراىًمفًاإلدارةًالعميا.ًغالبيةًالنسػاءًمػفًاإلدارةًالمتكسػطةًكانػتًبعمػر12معً)

.ًكػالًمجمػكعتيًالمػدراءً(ًسػنة64-50أقؿ,ًبينمػاًغالبيػةًالػذككرًفػيًاإلدارةًالكسػطىًكػانكاًبػيفً)
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%(52ً%(ًلمػػػػذككرًك)50فػػػػيًاإلدارةًالكسػػػػطىًكانػػػػتًليػػػػـًمسػػػػتكياتًتعميميػػػػةًمتقاربػػػػةًكبنسػػػػبةً)
(ًإنػاث,4ً(ًذكػكرًك)8لإلناثًيمتمكػكفًمػؤىالتًجامعيػة.ًبالنسػبةًلمػدراءًاإلدارةًالعميػاًفقػدًكػانكاً)
ًكسطى.لمقارنةًكجياتًنظرىـًعفًمعاييرًالترقيةًمعًاستجاباتًمديرمًاإلدارةًال

اإلدارةًالكسػػطىًقػػدًيمعػػبًدكرانًًالنتػػائجًأفػػادتًأفًاالخػػتالؼًبػػيفًالجنسػػيفًفػػيًإدراؾًمػػدراء
ًفيًسمكؾًالبحثًعفًالترقيةًلدييـًكبالتاليًالتمثيؿًالضعيؼًلمنساءًفيًاإلدارةًالعميا.

ً
 و(Rudin &Boudrean ,1996دراست ) 12.3.3

 بعنوان:
."Information Acquisition in Promotion Decisions" 

األمريكيةًبعنػكافًامػتالؾًالمعمكمػاتًألجػؿًقػراراتًقدـًالدراسةًباحثافًمفًالكالياتًالمتحدةً
فيمػػاًإذاًكانػػتًعمميػػةًجمػػعًالمعمكمػػاتًعػػفًالمرشػػحيفًالمحتممػػيفًسػػكؼًتًالدراسػػةًبحثػػًالترقيػػة.

األبحاثًتختمؼًفيًحاؿًماًكانتًالترقيةًالكظيفيةًستخضعًلإلعالفًالعاـًأـًال ًباالعتمادًعمىً
التػػيًتيػػتـًبكيفيػػةًاتخػػاذًالزبػػائفًلقػػراراتًالشػػراء,ًافترضػػتًالدراسػػةًأفًخبػػرةًالشػػخصًالػػذمًيصػػنعً
قرارًالترقيةًسكؼًيؤثرًعمىًكميةًالمعمكماتًالمطمكبةًعػفًالمرشػحيف,ًبػنفسًتػأثيرًمػدةًالدعايػةً

تًنتجاسػػتً.أمريكيػػاًنًمػػديراًنً(150ضػػـً)ًمسػػحمنيجيػػةًالدراسػػةًكانػػتًًالمخصصػػةًلفرصػػةًالترقيػػة.
باالنًلبحثًالمعمكمات,ًكلكػفًتيػتـًبتػأثيرًإعالنػاتًالكظيفػة.ًًمؽًًأفًخبرةًصانعًالقرارًالًتًيًالدراسة

صػػػداراحتمػػػاؿًجمػػػعًمعمكمػػػاتًأقػػػؿًعػػػفًالمرشػػػحيف,ًعمػػػىًالنتػػػائجًدلػػػتً حكػػػـًمبػػػدئيًبالترقيػػػةًًكا 
المسػػػػاىمةًفػػػػيًجمػػػػعًأكصػػػػتًالدراسػػػػةًبضػػػػركرةًًفرصػػػػتوًأكبػػػػرًمػػػػفًالترقيػػػػةًالخاضػػػػعةًلإلعػػػػالف.

اتًأكثػػرًعػػفًالمرشػػحيفًكنتيجػةًلإلعػػالفًعػػفًالترقيػػةًالكظيفيػةًألفًىنػػاؾًحاجػػةًألفًيبػػدكًمعمكمػ
ًمعًسياساتًتكافؤًالفرص,ًكىذاًسيحسفًمفًطريقةً ً.الترقيةالقرارًعادالنًكمتكازو

ً
 التعميق عمى الدراسات السابقة 4.3

 محم(ً ًالعربية ًالدراساتًالسابقة ًباستعراض, ًًكقامتًالباحثة ًككذلؾية قميمية( ًذاتًًا  األجنبية
ًغير ًأك ًالمباشرة ً"ًالعالقة ًخاصتيا ًالبحث ًبمكضكع ًترقيةًالمباشرة ًعمى ًالمؤثرة العكامؿ

"ًحيثًكزارةًاالقتصادًالكطنيًبقطاعًغزةدراسةًحالةًً–المكظفيفًفيًالمؤسساتًالحككمية
فيًًأعمىًمنوانتقالوًمفًكادرًكظيفيًإلىًآخرً"ًقصدتًالباحثػػػػػػػػػػةًترقيةًالمكظفيفًبمعنى

ًًكالمياـًكالصالحياتًًك ًًكالمسؤكليات, ًفيًالراتب", ًاستحقاؽًمصحكبانًبزيادةو ليسًالمرادًبيا
 الدرجةًالتيًيحصؿًعميياًالمكظؼًكؿًعددًمعيفًمفًالسنكاتًبحسبًالفئةًالميسكفًعمييا.

 ةًقمةًالدراساتًالمحميةًالتيًتبحثًمفرداتًعمميةًالترقيةًأكًكيفيةًتأثرًقرارًالحظتًالباحث
ًالدراساتًالمحميةًالتيًتناكلتًالترقيةًقيةًبالنظاـًالحككميًأكًفيًالقطاعًالخاصالتًر ,ًأما
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ككنتيجةًليذاًالعامؿًيظيرًأثرًالترقية.ًلـًًسىٍكؽًأحدًالعكامؿً)المفردات(ًفكانتًعبارةًعف
ًمفًالدراساتًالسابقةًكافةًالعكامؿًأكًمجمكعةنًمنياًكم اًىكًالحاؿًفيًبحثناًقيدًتتناكؿًأمو

 اش.النق
 اليامةًإحدلًكظائؼًإدارةًالمكاردًالبشريةًاتفقتًالدراساتًعمىًأفًعمميةًالترقيةًىي. 
 ًًالقطاعات ًفي ًمكظؼ ًلكؿ ًبؿ ًفقط ًالحككمييف ًلممكظفيف ًمؤرقة ًالترقية ًعممية ًتعتبر ال

ًيتناسبًمعًمعاييرً ًالطمكحًبما األخرل,ًألفًالترقيةًىيًتسمسؿًمنطقيًلممكظؼًالكؼء
ًالمنظمة.

 ًا ًمكضكع ًالفمسطينيكاف ًالعاـ ًالقطاع ًفي ًالكظيفية ًالخاصً-لترقية ًالقطاع ًفي ً-كربما
كالزاؿًمفًالمسائؿًالشائكةًكالمتداكلةًبشدةًضمفًقضاياًالشفافيةًكالنزاىة,ًككذلؾًاإلنصاؼً
ًالعمؿً ًشأف ًلرفعة ًعديدة ًجيكد ًتضافر ًتحتاج ًكالتي ًالفمسطيني ًالشارع ًفي الكظيفي

المكافًالمناسب,ًكمكافأةًالمكظؼًالكؼءًنظيرًالمؤسساتي,ًكضعًالشخصًالمناسبًفيً
ًالذيفً ًإلىًإنصاؼًالمكظفيف ًباإلضافة ًأخرل. ًكليسًألمًاعتباراتًغيرًمكضكعية تميزه

 حيرمكاًمفًترقياتيـ,ًأكًتأخرتًترقياتيـ.
 ًالترق ًالمكظؼًعمى ًلحصكؿ ًاإليجابي ًالدراساتًتناكلتًاألثر ًبعدالةًكؿ ًيستحقيا ًالتي ية

انعكاسًأثرًذلؾًعمىًالمؤسسةًالتيًيعمؿًبيا,ًمفًحيثًالرضاًتحيزًًككنزاىةًكبعيدانًعفًال
الكظيفي,ًتناقصًمعدؿًالدكراف,ًانعداـًسمكؾًاالنسحاب,ًزيادةًالتحفيزًكالدافعيةًلممكظفيفً

 تجاهًمؤسساتيـ.
 كانتًبمثابةًالركافدًلبحثناًمفًحيثًتناكؿًً-ذاتًطابعًعسكرمًً-بعضًالدراساتًاإلقميمية

ًًكىي:ًقيمةًالترقية,ًمعاييرًالترقية,ًشركطيا,ًأساليبيا,ًأبعادًالترقيةًًك جراءاتيا.ًمفًجانبو ا 
آخرًدعمتًدراسةًأخرلًبحثناًمفًناحيةًكجكدًسمبياتًلنظاـًالترقية,ًناقشتًأسبابًتأخرً

كذلؾًالمدةًالزمنيةًالتيًيحددىاًالنظاـًًكالترقيةًكاآلثارًالسمبيةًالمترتبةًعمىًتأخرًالترقية,ً
ًلماًجاءًفيًكشرطًًلمحصكؿًع ًىاتيفًالدراستيفًإسناده مىًالترقية.ًكقدًاعتبرتًالباحثةًأفى
الترقيةًفيًبناءًالرضاًالكظيفيًدكرًىميةًالتحفيزًعفًطريؽًالترقية,ًًكاإلطارًالنظرمًعفًأ

كؾًسمكالءًبيفًالمكظؼًكمؤسستو,ًكتخفيضًتكمفةًالدكرافًكالتقاعدًًكالكاسوًعمىًبناءًانعًك
 التكصياتًالتيًخرجتًبياًالدراستاف.ائجًًكاالنسحاب,ًمعًتكضيحًالنت
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 ًأماًدراسةًالبدكمًفتتقاطعًمعًدراسةًالباحثةًفيًعدةًمحاكرًمنيا:ًعينةًالدراسةًعمىًالقطاع
شاغرًًالشركطًالتيًيخضعًلياًالمكظؼًلنيؿًالترقيةً)تقاريرًكفاءةًاألداء,ًكجكدًالحككمي.

 ةًكالعكامؿًالمؤثرةًعمىًترقيتيا.االىتماـًبالمرأةًالعاممًكظيفي,ًالبرامجًالتدريبية(,
 ًتعتبرًدراسةًالغنيميًمرجعانًقانكنيانًلترقيةًالمكظفيفًالحككمييفًيتقاطعًمعًبحثًالباحثةًفي

ًالمدني ًالخدمة ًقانكف ًغطاء ًتحت ً)ككنو ًرقـ ًالفمسطيني 4ًة ًلمعاـ ًكتعديالتو1998( ,ًـ
ًالدراسةًبما ًأكضحتًىذه ًالمكظفيفًالمدنييفًالحككمييف. ًلمشؾًًكيناقشًفئة الًيدعًمجاالن

ًلممكظؼًكلكًاستكفىًشركطياليسبأفًالترقيةً ًالتزاـًتًحقان ًينحصرًحقوًفيًحدكد نما ًكا  ,
اإلدارةًبالقانكفًأثناءًاستعمالياًلسمطتياًفيًإصدارًالترقية,ًكبحيثًالًتقكـًالترقيةًإالًلمفً

تاليًيشعركفًبالحنؽًبالقدًييٍشكىؿًعمىًعامةًالمكظفيف,ًًكىذاًمماً.ًًكاستكفىًالشركطًالقانكنية
ًاستكفىًالشركطًالقانكنيةي.ًكتطبيؽًالقانكفًبالنسبةًلإلدارةًيعنيًترقيةًمفًاالحتراؽًالكظيفًك

ًالسنكية ًاألداء ًكفاية ًتقارير ًتقدير ًأك ًالدرجة ًعمى ًلمبقاء ًالالزمة ًبالمدة ًالمتعمقة ,ًسكاء
اةًكًتكافؤًالفرص.ًؽًمبدأًالمساًككفـًاألداء,ًعمىًأساسًمفًالعدالةًًكمراعاةًعناصرًتقييًك
:ًتؤثرًعمىًعمميةًالترقية,ًأالىًًكًىذاًماًيسمطًالضكءًعمىًالعكامؿًالتيًرأتًالباحثةًأنياًك ىيى

ًالمعمكم ًعف ًاإلفصاح ًالسنكية, ًاألداء ًكفاية ًًكتقارير ًلمترقية, ًالمرشحيف عددًاتًلممكظفيف
تًدراسةًالغنيميًمةًلبحثنا.ًكماًأكضحقيًٍىذهًالدراسةًأيضانًدعامةًًسنكاتًالخبرةًمماًيجعؿ

ًبؿًفيً ًالمدنية, ًقانكفًالخدمة ًليسًمنشأىا ًفيًترقياتًالمكظفيف, ًالتيًتنشأ أفًالمشاكؿ
األساليبًالمتبعةًفيًمنحًالترقياتًكاستصدارًالقرارات,ًتطبيؽًالعمميًإلجراءاتًالترقيةًًكال

ًى ًلذلؾ ًًككنتيجةن ًاإلدارم ًاليـر ًرأس ًتضخـ ًحدكث ًمعاييرك ًلغياب ًنظران ًتقمصًقاعدتو
الكفاءةًالمينيةًعندًإجراءًالترقيات,ًخاصةنًلمكظائؼًالعميا.ًنتيجةًأخرلًلسكءًالتطبيؽًفيً

ًانعداـ ًالمكظفيفًًترقياتًالمكظفيفًىك ًاإلحباطًبيف ًكانتشار ًالمستكياتًاإلدارية ًبيف الثقة
 اإلصالح.يرًًكػةًالتغيكضعؼًاألمؿًفيًإمكاني

 ًا ًالمؤىؿ ًأىمية ًأكدتًعمى ًًكلعمأغمبًالدراساتًالعربية ًلجافًالتأكمي ًاختيار ًمفًحسف د
لجافًًأعضائياًبحيثًيككنكاًمفًذكمًالكفاءة,ًالنزاىة,ًالعدالة.ًكذلؾًأىميةًتشكيؿالترقياتًًك

 كذلؾًأىميةًالتدريب.ًكاإلسراعًإلنصافيـ.ًلمعالجةًتظمماتًالمكظفيفًًك
 ىًالترقيةًانعكاسيماًعميةًاإلدارية,ًشفافيةًالمعمكماتًًكبعضًالدراساتًكضحتًأىميةًالشفاف

 كضركرةًتساكمًفرصيماًأماـًالمكظفيف.
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 ًًتحتًنفس ًمعان ًالجنسيف ًكال ًعمى ًالدراسة ًعنكاف ًتأثير ًبتناكؿ تميزتًالدراساتًاألجنبية
ظركؼًالعمؿ,ًمماًأظيرًفركؽًكاضحةًلصالحًالرجاؿًلسرعةًالحصكؿًعمىًالترقية,ًكماً

سرعةًالكصكؿًإلىًمناصبًًكتيًتحدًمفًتمتعًالنساءًبحقكقيفًفندتًعدةًدراساتًالعكامؿًال
 إداريةًعميا.

 ًالحظتًالباحثةًتنكعًمنيجيةًالبحثًالمستخدمةًفيًالدراساتًالسابقة,ًحيثًاٍستيخدـًالمنيج
العينةًالقصدية,ًالمسحًالشامؿ,ًالمسحًالكثائقيًكتصميـًاستبانةًشامالنً)الكصفيًالتحميميً

(ًالمكظفيف,ًكالسجالتًالتنظيميةةًمثؿًاستخداـًسجالتًكالمسحًاالجتماعي,ًالبياناتًالطكلي
ًانحدارً ًكتحميؿ ًالمتعدد ًاليرمي ًاالنحدار ًمثؿ ًبأنكاعو ًاالنحدار ًتحميؿ ًاستخداـ كأيضان
ًكميةً ًدراساتو ًبيف ًالمعركضة ًالدراسات ًتنكع ًالحظت ًكما ًالحالة. ًمقارنة ًكأخيران كككس,

 جتًبيا.,ًكدراساتًلـًتكضحًالتكصياتًالتيًخًرعينةًالدراسةحددتًبدقةًحجـًمجتمعًًك

 الدراسات السابقة:حالي و اتختالف بين البحث ال

 ًًفي ًانتقالوًمفًكادرًكظيفيًإلىًآخرًأعمىًمنو ًالمكظؼًبمعناىا ًترقية ًالبحثًقصد ىذا
ًاستحقاؽً ًبو ًكليسًالمقصكد ًالراتب, ًفي ًزيادة ًلصاحبو ًكالمياـ ًالمسئكليات الصالحيات,

 مييا.الدرجةًالذمًيحصؿًعميوًالمكظؼًحسبًالفئةًالميسكفًع
 ً,ًكالمتعدد ًالبسيط ًاالنحدار ًكىك ًالمستخدـ ًاالحصائي ًاالختبار ًبنكع ًالدراسة ًىذه تميزت

 كالذمًأظيرًبدقةًأمًالعكامؿًأكثرًتأثيرانًعمىًالترقية.
 لترقيةًفيًاًعمىًتناكؿًالبحثًأغمبًالعكامؿًالتيًقدًتعيؽًأكًتؤثرًعمىًحصكؿًالمكظؼ

ًكأكضحًبحسبًالتحميؿًاالحصائيًالتالمؤسسة ًالعكامؿًعمىًعمميةً, رتيبًالتنازليًلتأثير
ً.الترقية

 ًالبحثسبح ًالباحثةًيعتبرًىذا ًتؤثرًًىكًبًعمـ األكؿًالذمًيتناكؿًأغمبًالعكامؿًالتيًقد
بماًيككفًعمىًمستكلًفمسطيفًأيضان,ًكقدًعمىًترقيةًالمكظفيفًالحككمييفًفيًقطاعًغزة,ًكًر
رًكبيرًعمىًتغييرًمسارًعمميةًالترقيةًتطرؽًالبحثًالىًبعضًالعكامؿًالثانكيةًالتيًلياًأث
 مثؿًاالنتماءًالسياسي,ًالعائمي,ًكالتمييزًضدًالجنس.
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 المبحث األول
 واإلجراءات المنيجية

 
 مقدمة: 1.1.4

فػيًتنفيػذًالدراسػة,ًكمػفًًةيػاًالباحثػتيتناكؿًىػذاًالفصػؿًكصػفانًمفصػالنًلإلجػراءاتًالتػيًاتبع
مجتمػػعًالدراسػػةًكعينتيػػا,ًككػػذلؾًأداةًالدراسػػةًالمسػػتخدمةًًك,ًتعريػػؼًككصػػؼًمػػنيجًالدراسػػةًذلػػؾ

ًبيػػػاًتلإلجػػراءاتًالتػػيًقامػػًكثباتيػػا,ًكمػػاًيتضػػمفًىػػػذاًالفصػػؿًكصػػفاًنكطػػرؽًإعػػدادىا,ًكصػػدقياً
ًةالباحثػػًتالمعالجػػاتًاإلحصػػائيةًالتػػيًاعتمػػدًفػػيًتقنػػيفًأدكاتًالدراسػػةًكتطبيقيػػا,ًكأخيػػراًنًةالباحثػػ

ًعميياًفيًتحميؿًالدراسة,ًكفيماًيميًكصؼًليذهًاإلجراءات.ً
 اجراءات الدراسة: 2.1.4

 :منيجية الدراسة 1.2.1.4
ريقةًالبحثيةًالتيًيختارىاًالباحثًلتساعدهًفػيًالحصػكؿًعمػىًمعمكمػاتًتمكنػوًمػفًالطىيً

عػرؼًمسػبقانًجكانػبًكأبعػادًالظػاىرةًمكضػعًتًةكحيثًأفًالباحثػًا.أسئمةًالبحثًمفًمصادرىإجابةً
فييًعمىًاألدبًالنظرمًكالدراساتًالسابقةًالمتعمقةًبمكضكعًالبحث,ًًاالدراسةًمفًخالؿًاطالعي

رؼًعمػػىًالعكامػؿًالمػؤثرةًعمػػىًقػراراتًترقيػةًالمػػكظفيفًفػيًالمؤسسػاتًالحككميػػةًإلػىًالتعػًًسػعىت
ًةالباحثػػػًت,ًكمػػػفًأجػػػؿًتحقيػػػؽًأىػػػداؼًالدراسػػػةًقامػػػ)دراسػػػةًحالػػػة:ًكزارةًاالقتصػػػادًالػػػكطنيًبغػػػزة(

لمػػنظـًلكصػػػؼًباسػػتخداـًالمػػنيجًالكصػػفيًالتحميمػػيًكىػػكًأحػػدًأشػػكاؿًالتحميػػؿًكالتفسػػيرًالعممػػيًا
مػاتًمقننػةًعػفًالظػاىرةًكتصػكيرىاًكميػانًعػفًطريػؽًجمػعًبيانػاتًكمعمًكً,ظاىرةًأكًمشكمةًمحػددة

خضاعياًلمدراساتًالدقيقةأكًالمشكمة ً.,ًكتصنيفياًكتحميمياًكا 
قػػةًكالتفصػػيميةًحػػكؿًعمػػىًىػػذاًالمػػنيجًلمكصػػكؿًإلػػىًالمعرفػػةًالدقيًتعتمػػداًةلػػذاًفػػإفًالباحثػػ

أسػمكبًًتتخدماسػًامػاًأنيػلتحقيػؽًتصػكرًأفضػؿًكأدؽًلمظػاىرةًمكضػعًالدراسػة,ًكمشكمةًالبحث,ً
سػػتبانةًفػػيًجمػػعًالبيانػػاتًاالًتتخدمكاسػػ,ًحصػػرًالشػػامؿًفػػيًجمػػعًالبيانػػاتًمػػفًمجتمػػعًالدراسػػةال

ً.كالمقابمةًاألكلية
ً  
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 الدراسةوعينة مجتمع  2.2.1.4
جميعًالمكظفيفًالعامميفًفيًكزارةًاالقتصػادًالػكطنيًبغػزةًكالبػالغًًفيمجتمعًالدراسةًًيتمثؿ

بػكزارةًاالقتصػادًالػكطنيًًاإلدارةًالعامةًلمشػئكفًاإلداريػةًكالماليػةًمفعددىـًحسبًالبياناتًالكاردةً
بأسػمكبًً.ًحيثًتـًتكزيعًاالسػتبانةًعمػىًجميػعًالمػكظفيفًالعػامميفًفػيًالػكزارةاًن(ًمكظف241بغزةً)

%(ًمػػػػف77.2ً(ًبمعػػػػدؿً)241اسػػػػتبانةًمػػػػفًأصػػػػؿً)(ً:>1كتػػػػـًاسػػػػتردادً),ًالحصػػػػرًالشػػػػامؿ
ًالتيًتـًتكزيعيا.ًًتانااالستب

ًجمع البيانات:طرق  3.2.1.4
 :كقدًاستخدمتًالباحثةًمصدرييفًأساسييفًلممعمكماتًباإلضافةًإلىًالمقابالتًالشخصية

 :البيانات األولية . أ
كحصرًكتجميػعًعمىًمجتمعًالدراسةًستباناتًالكذلؾًبالبحثًفيًالجانبًالميدانيًبتكزيعًا

معًاالشخاصًذكمًباإلضافةًالىًاجراءًبعضًالمقابالتًًالمعمكماتًالالزمةًفيًمكضكعًالبحث,
اإلحصائيًكاستخداـًاالختباراتً(SPSS)ًكمفًثـًتفريغياًكتحميمياًباستخداـًبرنامجًاالختصاص

 اإلحصائيةًالمناسبةًبيدؼًالكصكؿًلدالالتًذاتًقيمةًكمؤشراتًتدعـًمكضكعًالدراسة.
 المقابالت الشخصية: . ب

ارةًاالقتصػػػادًبػػإجراءًعػػدةًمقػػابالتًشخصػػيةًمػػعًمسػػئكليفًكمػػكظفيفًفػػيًكًزًقامػػتًالباحثػػة
العاـًلتكضيحًالصكرةًالكاقعيةًلنظػاـًالترقيػةًًالكطنيًككذلؾًبعضًالمسئكليفًفيًديكافًالمكظفيف

بحيػػػػثًتسػػػػتفيدًالبحثػػػػةًمػػػػفًالمعمكمػػػػاتًفػػػػيًصػػػػياغًاسػػػػئمةًاالسػػػػتبانةًككػػػػذلؾًدعػػػػـًنتػػػػائجًالتحيػػػػؿً
 .اإلحصائيً(SPSS)ًرنامجبعدًتفريغًاالستباناتًعفًطريؽًبًاالحصائيًالتيًحصمتًعمييا

 :البيانات الثانوية . ت
المتعمقػػةًًكًكقكاعػػدًالبيانػاتًااللكتركنيػةًراتًالخاصػةالمنشػًكتمػتًمراجعػةًالكتػبًكالػػدكرياتًًك

العكامػػؿًالمػػؤثرةًعمػػىًقػػراراتًترقيػػةًالمػػكظفيفًفػػيًبدراسػػةًًمكضػػكعًقيػػدًالدراسػػة,ًكالتػػيًًتتعمػػؽبال
دراسػػػةًبشػػػكؿًعممػػػي,ًـًفػػػيًإثػػػراءًالأنيػػػاًتسػػػيًةرلًالباحثػػػتػػػكأمًمراجػػػعًقػػػدًً,المؤسسػػػاتًالحككميػػػة

مػػفًخػػالؿًالمجػػكءًلممصػػادرًالثانكيػػةًفػػيًالدراسػػة,ًالتعػػرؼًعمػػىًاألسػػسًكالطػػرؽًًةنػػكمًالباحثػػتًك
اـًعػػفًآخػػرًالمسػػتجداتًالتػػيًحػػدثتًالعمميػػةًالسػػميمةًفػػيًكتابػػةًالدراسػػة,ًككػػذلؾًأخػػذًتصػػكرًعػػ

ًتحدثًفيًمجاؿًالدراسة.ًك
ً
ً
ً
ً
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 أداة الدراسة: 3.1.4
العكامؿًالمؤثرةًعمىًقراراتًترقيػةً"لمعرفةًًالدراسةًفيًىذهًةباستخداـًاستبانًةالباحثًتقام

ً".  المكظفيفًفيًالمؤسساتًالحككمية,ًدراسةًحالة:ًكزارةًاالقتصادًالكطنيًبغزة
 ولقد تم بناء اتستبانة بإتباع الخطوات التالية:

فػػػيًعمػػػـًمكضػػػكعًالكالدراسػػػاتًالسػػػابقةًالمتعمقػػػةًبًاإلدارمعمػػػىًاألدبًًةبعػػػدًاطػػػالعًالباحثػػػ
دارةًالمػػػكاردًالبشػػػريةاإلداًر ًاإلداريػػػةًراءًنخبػػػةًمػػػفًالمتخصصػػػيفًفػػػيً,ًكاسػػػتطالعًآةًكا  عػػػفًالعمػػػـك

عمػىًالتكجييػاتًالمسػتمرةًًغيػرًالرسػمي,ًكبنػاءًنالرسػميًًكطريؽًالمقابالتًالشخصػيةًذاتًالطػابعً
 ببناءًاالستبانةًكفؽًالخطكاتًالتالية:ًةالباحثًت,ًقاميفاألكاديميًيفشرفمفًقبؿًالمًي

 .)المتغيراتًالمستقمةًكالتابعة(ًالرئيسيةًالتيًشممتياًاالستبانةًرالمحاًكتحديدً -

ًتحديدًالمجاالتًالتيًتندرجًتحتًكؿًمحكر. -
ً.مجاؿًمفًالمجاالتصياغةًفقراتًكؿً -
ًكالتيًشممتً) - ًاألكلية ًفيًصكرتيا ًاالستبانة 100ًإعداد ًكالممحؽًرقـ ًفقرة, يكضحًً(1)(

ًاالستبانةًفيًصكرتياًاألكلية.
ًغيرًمناسب.ًيركنومناسبان,ًكتعديؿًماًًكنوالعتمادًماًيًرًيفشرفعمىًالمًيًعرضًاالستبانة -
ً.يففشرًًتعديؿًاالستبانةًبناءنًعمىًتكجيياتًالمًي -
ًفيًًيفالمتخصصًك,ًاإلدارييفًكاإلحصائييف(ًمفًالمحكميف10ًعرضًاالستبانةًعمىً) - العمـك

ًاإلدارية ًالفمسطينية ًالجامعات ًفي ًالتدريس ًىيئات ًأعضاء ًمف ًأغمبيـ ً)ا, لجامعةًبغزة
ًاألزىر ًجامعة ًجامعةاإلسالمية, ًديكافًً-القدسً, ًفي ًالتعينات ًعاـ ًكمدير ًديس( أبك

ًالعاـ ًالمكظفيف ,ً ًالكطني, ًاالقتصاد ًكزارة ًفي ًكبعضًالمسؤكليف ًرقـ بيفًيً(3)كالممحؽ
ًأعضاءًلجنةًالتحكيـًكأماكفًعمميـ.

 .ةًبعضًالفقراتتعديؿًصياغككذلؾًً,إجراءًالتعديالتًالتيًأكصىًبياًالمحكمكف -
- ً ًتكجييات ًعمى ًفشرًًالمًيبناءن ً)يف ًالنيائية ًصكرتيا ًفي ًاالستبانة ًفقرات ًعدد ًفقرة69ًبمغ )

ًً,ًكممحؽمجاؿً(11)مكزعةًعمىً ًً(2)رقـ ًيكضحًاالستبانةًفيًصكرتيا ًالنيائية, تـًكقد
 ليكرتًالخماسيكؿًفقرةًكزفًمدرجًكفؽًسمـًإعطاءً

ً
ً
 



 

:7 

 

 :وصف اتستبانة 1.3.1.4
ًمفًقسميف:ًبانةاالستتككنتً

ًالقسـًاألكؿ:ًتككفًمفًالخصائصًالعامةًلمجتمعًالدراسةًكتككفًمف:
ًالمسمىًالكظيفيًكالفئةً ًالمؤىؿًالعممي,ًعددًسنكاتًالخبرة, ًالعمر, المتغيراتًالتاليةً)الجنس,

 الكظيفية(.
فيفًفيًلعكامؿًالمؤثرةًعمىًقراراتًترقيةًالمكظا(ًفقرةًلمتعرؼًعمى69ً)أماًالقسـًالثانيًفتضمف

محاكرًيكضحًً(1-4)ًكجدكؿ,ًحالةًتطبيقيةًكزارةًاالقتصادًالكطنيًبغزة.ًالمؤسساتًالحككمية
ً:كالمجاالتًالتيًتندرجًتحتًكؿًمحكرًمفًالمحاكرًةاالستبان

 ( 1-4جدول)
 محاور الدراسة والمجاتت التي تندرج تحت كل محور توزيع

 عدد الفقرات المحور          
 األول 

7ًًلكظيفيالكصؼًا 1
 6ًالمباشرًفيًاإلدارةًالمسئكؿكفاءةً 2

 6ًدقةًتخصصًاإلدارة 3
 5ًالبرامجًالتدريبية 4
 5ًاالفصاحًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقية 5
 7ًتطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنية 6
 6ًتقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكية 7
 7ًالشفافيةًاإلداريةًكالنزاىة 8

 الثاني 
 6ًمييزًحسبً)االنتماءًالسياسي,ًالعائمي,ًالجنس(الت 9
 5ًعددًسنكاتًالخبرة 12

 الثالث
 10ًالترقيةً 11

 69 اإلجمالي
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 المبحث الثاني
 صدق وثبات أداة الدراسة

 مقدمة: 1.2.4
التأكػدًمػفً"االسػتبانةًيعنػيًًداةًالدراسػة,ًفصػدؽأيتناكؿًىذاًالمبحثًفحػصًصػدؽًكثبػاتً

ً.(429ـ,ًص1995)العساؼ,ًً"اسوعدتًلقيأنياًسكؼًتقيسًماًأًي
 صدق أداة الدراسة: 2.2.4

شمكؿًاالستبانةًلكؿًالعناصرًالتيًيجبًأفًتدخؿًفيًالتحميؿً"ًأداةًالدراسةًصدؽيقصدًب
ً"مفًناحية,ًككضكحًفقراتياًكمفرداتياًمػفًناحيػةًثانيػة,ًبحيػثًتكػكفًمفيكمػةًلكػؿًمػفًيسػتخدميا

تقنيفًفقراتًاالستبانةًكذلؾًلمتأكدًمفًبًةالباحثًتكقدًقامً.(179ص,ًـ2001,)عبيداتًكآخركف
ًطريقتيف:بًاالستبانةصدؽًأداةًالدراسة,ًكقدًتـًالتأكدًمفًصدؽًفقراتً

 الصدق الظاىري لألداة )صدق المحكمين(: 1.2.2.4
بعرضًأداةًالدراسةًفيًصكرتياًاألكليػةًعمػىًمجمكعػةًمػفًالمحكمػيفًتألفػتًًةالباحثًتقام

لجامعػػػػػةًالجامعػػػػػاتًالفمسػػػػػطينيةًبغػػػػػزةً)اًمػػػػػفًأعضػػػػػاءًىيئػػػػػاتًالتػػػػػدريسًفػػػػػيًأعضػػػػػاء(10ًمػػػػػفً)
أبػكًديػس(ًالمتخصصػيفًفػيًمجػاالتًاإلدارة,ًكمػديرًً-القػدس,ًجامعػةًاإلسالمية,ًجامعةًاألزىر

يكضػحً.ًكليفًفػيًكزارةًاالقتصػادًالػكطنيكبعػضًالمسػئ,ًيناتًفيًديػكافًالمػكظفيفًالعػاـيعاـًالتع
ًةالباحثػًتيـًأداةًالدراسػة.ًكقػدًطمبػأسػماءًالمحكمػيفًالػذيفًقػامكاًمشػككريفًبتحكػً(3)الممحؽًرقـً

مػػفًالمحكمػػيفًإبػػداءًآرائيػػـًفػػيًمػػدلًمالئمػػةًالعبػػاراتًلقيػػاسًمػػاًكضػػعتًألجمػػو,ًكمػػدلًكضػػكحً
نتميًإليػو,ًكمػدلًكفايػةًالعبػاراتًلتغطيػةًتالذمًًلممجاؿصياغةًالعباراتًكمدلًمناسبةًكؿًعبارةً

مػفًتعػديؿًًاحًمػاًيركنػوًضػركرياًنالدراسػةًاألساسػيةًىػذاًباإلضػافةًإلػىًاقتػًرًمجاالتمفًًمجاؿكؿً
صػػػياغةًالعبػػػاراتًأكًحػػػذفيا,ًأكًإضػػػافةًعبػػػاراتًجديػػػدةًألداةًالدراسػػػة,ًككػػػذلؾًإبػػػداءًآرائيػػػـًفيمػػػاً

المبحػػكثيف,ًإلػػىًجانػػبًًمطمكبػػةًمػػفالشخصػػيةًكالكظيفيػػة(ًالًالمعمكمػػاتيتعمػػؽًبالبيانػػاتًاألكليػػةً)
كالتكجييػػاتًالتػػيًأبػػداىاًالمحكمػػكفًإلػػىًالمالحظػػاتًًكاسػػتناداًنمقيػػاسًالمسػػتخدـًفػػيًاالسػػتبانة.ًال

,ًحيػػثًتػػـًكبإرشػػادًالمشػػرفيفًبػػإجراءًالتعػػديالتًالتػػيًاتفػػؽًعمييػػاًمعظػػـًالمحكمػػيفًةالباحثػػًتقامػػ
تعديؿًصياغةًالعباراتًكحذؼًأكًإضافةًالبعضًاآلخرًمنيا.ًكعمىًضكءًتمؾًاآلراءًتػـًاسػتبعادً

بػػػذلؾًخرجػػػتًً.فقػػػرةً(69ةً)بعػػػضًالفقػػػراتًكتعػػػديؿًبعضػػػياًاآلخػػػرًليصػػػبحًعػػػددًفقػػػراتًاالسػػػتبان
ًاالستبانةًبصكرتياًالنيائيةًليتـًتطبيقياًعمىًأفرادًعينةًالدراسةًاالستطالعية.

ً
ً
ً
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 :صدق المقياس 2.2.2.4
 اتتساق الداخمي:نتائج  - أ

(30ً)ًةعمىًعينةًالدراسةًاالستطالعيةًالبالغػًةانبًاالتساؽًالداخميًلفقراتًاالستبتـًحسا
ًالتابعةًلو.ًًلممجاؿبيفًكؿًفقرةًكالدرجةًالكميةًمفردة,ًكذلؾًبحسابًمعامالتًاالرتباطً

ًالمجاؿبيفًمعامالتًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتً(ًت4-4(,ً)3-4,ً)(2-4كؿًرقـ)اجدالًك
(,0.05ًكالمعدؿًالكميًلفقراتو,ًكالذمًيبيفًأفًمعامالتًاالرتباطًالمبينةًدالةًعندًمستكلًداللةً)

ًاًكضعتًلقياسو.ستبانةًصادقةًلمالكبذلؾًتعتبرًفقراتًا
 (2-4جدول رقم )

 اإلدارةول المباشر في اتت )الوصف الوظيفي وكفاءة المسئلمج الداخمياتتساق صدق 
 (اإلدارةودقة تخصص 

 معامل  الفقرة المجال
 اترتباط 

مستوى 
 الدتلة

في
وظي

ف ال
وص

ال
 

ًبتجييزًالكصؼًالكظيفيًلكافةًالكظا  0.000 **0.822ًئؼًفيًالكزارة.إدارةًالمكاردًالبشريةًفيًالكزارةًتقـك
 0.000 **0.880ًالكزارةًكصؼًلممكاقعًالتيًيمكفًأفًيرتقيًلياًالمكظؼ.ًكاستراتيجيةتكفرًرؤيةًكرسالةً

 0.000 **0.886ًيحصؿًالمكظؼًعمىًتكعيةًتامةًبالكظيفةًالتيًسيشغمياًكالمسمىًالكظيفيًلو.
لماـًبالمياـ,ًالكاجب ات,ًالصالحياتًكالمسئكلياتًالخاصةًيصبحًالمكظؼًعمىًدرايةًكا 

ًبكظيفتو.ً
0.621** 0.000 

 0.000 **0.786ًتتطابؽًالمياـًكالكاجباتًالتيًيؤديياًالمكظؼًفعميانًمعًالكصؼًالكظيفيًالذمًحصؿًعميو.
 0.000 **0.758ًتينسؽًإدارةًالمكاردًالبشريةًفيًالكزارةًالمسابقاتًالداخميةًكالخارجيةًالتيًتقاـًلترقيةًالمكظؼ.

ءة 
كفا

ول
سئ

الم
 

شر
مبا

ال
 

 في
دارة

ات
 

 0.000 **0.813ًفيًاإلدارةًالتيًأتبعياًشخصًكفؤًيتعامؿًمعًأمكرًالدائرةًبمينيةًتامة.ًالمسئكؿ
 0.000 **0.834ًالمعاييرًالمنطقيةًكالعمميةًفيًإدارةًالعمؿ.ًًإلىفيًإدارتيًشخصًمكضكعيًيستندًًالمسئكؿ
 0.000 **0.683ًبالشائعاتًالمغرضةًعفًمكظفيو.ًالمباشرًالًيتأثرًالمسئكؿ
 0.000 **0.825ًفيًإدارتيًيكزعًالمياـًالكظيفيةًحسبًالتخصصاتًالعمميةًكالكفاءاتًالمينية.ًالمسئكؿ

 0.000 **0.805ً.المسئكؿيسكدًاإلدارةًالتيًأعمؿًبياًركحًالفريؽًكالتعامؿ,ًبفضؿًكفاءةًالشخصً
 0.000 **0.693ًتأىيؿًمكظفيوًلمترقيةًمفًخالؿًتفكيضًالصالحياتًليـ.المباشرًفيًًالمسئكؿيساىـً

ص 
خص

ة ت
دق

دارة
اإل

 

 0.000 **0.806ًاإلدارةًالتيًأعمؿًبياًتتمتعًبخصكصيةًكطبيعةًعمؿًتزيدًفرصةًالحصكؿًعمىًالترقية.
 0.001 **0.591ًيشارؾًالمكظؼًفيًإدارتيًفيًعمميةًاتخاذًالقرارًمماًيكسبيـًخبراتًتؤىميـًلمترقية.

 0.000 **0.803ًتكسعيةًفيًمجاؿًخدماتياًمماًيفرزًشكاغرًكظيفية.ًاستراتيجيةاإلدارةًتتبعً
 0.004 **0.515ًتزدادًقدراتًكمياراتًالمكظفيفًفيًاإلدارةًبالتدكيرًفيًاألقساـًالمختمفة.

 0.000 **0.757ًـًفيًدكؿًالجكار.ًيكتسبًالمكظؼًتطكيرانًكتدريبانًخاصانًبفنياتًعمؿًإدارتوًبسببًمكاكبةًالتقد
 0.000 **0.713ًتتـًالترقيةًفيًإدارتيًرأسياًكبمعدؿًمعقكؿ.

ً. α=8.89.*االرتباطًداؿًإحصائيانًعندًمستكمًداللةً α=8.81**االرتباطًداؿًإحصائيانًعندًمستكمًداللةً



 

:: 

 

 
 ( أن:2-4نالحظ من الجدول رقم )

 ًالكصؼًالكظيفي(ًكالدرجةًالكميةًًاألكؿالمجاؿًمعامالتًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقرات(
ًمستكلًداللة0.886ً–0.621)ًالقيمتيفتنحصرًبيفًًلفقراتو ًعند )05.0ً ًيدؿً, كىذا

 كضعتًلقياسو.لماًًصادقةكؿًعمىًأفًفقراتًالمجاؿًاأل
 ًدارة(ًاإلًرًفيالمباشًالمسئكؿمعامالتًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًالمجاؿًالثانيً)كفاءة

ً ًبيف ًتنحصر ًلفقراتو ًالكمية ًداللة0.834ًً–0.683)ًالقيمتيفكالدرجة ًمستكل ًعند )
05.0ًلماًكضعتًلقياسو.ًصادقةًالثاني,ًكىذاًيدؿًعمىًأفًفقراتًالمجاؿ 

 ً ًمفًفقراتًالمجاؿ ًفقرة ًتخصصًاإلمعامالتًاالرتباطًبيفًكؿ ًكالدرجةًالثالثً)دقة دارة(
,ًكىذا05.0ً(ًعندًمستكلًداللة0.806ًً–0.515)ًالقيمتيفلفقراتوًتنحصرًبيفًالكميةً

 لماًكضعتًلقياسو.ًصادقةًالثالثيدؿًعمىًأفًفقراتًالمجاؿً
  



 

:; 

 

 (3-4جدول رقم )
عن المعمومات لمموظفين  واإلفصاحلممجاتت)البرامج التدريبية  الداخمياتتساق صدق 

 بيق قانون الخدمة المدنية وتقارير كفاءة األداء السنوية(المرشحين لمترقية وتط

 معامل  الفقرة المجال
 اترتباط 

مستوى 
 الدتلة

بية
دري

 الت
مج

لبرا
ا

 

تقدـًإدارةًالمكاردًالبشريةًبرامجًتدريبيةًمتنكعةًتضمفًتطكيرًمكظفيًاإلداراتًالمختمفةًفيً
ًالكزارة.

0.907** 0.000 

 0.000 **0.890ًةًكالتخصصيةًفيًمجاالتًعمؿًالكزارة.برامجًالتدريبًتتسـًبالميني
التيًتحقؽًرؤيةًكرسالةًًاإلدارةتعدًبرامجًالتدريبًحسبًحاجةًكؿًإدارةًكتماشيانًمعًسياسةً

ًالكزارة.
0.858** 0.000 

 0.000 **0.841ًالشخصية.ًضالمحسكبيةًكاألغراالبرامجًالتدريبيةًتقدـًلممكظفيفًبعيداًعفً
 0.001 **0.560ًماًيزيدًمفًفرصةًحصكلوًعمىًالترقية.مًاتًالتدريبيةًيحسفًكفاءةًكخبرةًالمكظؼتراكـًالخبًر

ت 
وما

معم
ن ال

 ع
صاح

اإلف
ن 

شحي
مر

ن ال
ظفي

مو
لم

قية
متر

ل
 

ًإدارةًالمكاردًالبشريةًبالتعاكفًمعً التيًأنتميًلياًبتقديـًمعمكماتًكافيةًعفًفرصًًاإلدارةتقـك
ًييفًكافة.الترقيةًكفيًالكقتًالمناسبًلممعن

0.723** 0.000 

 0.000 **0.823ًجميعًالمكظفيفًيحصمكفًعمىًالمعمكماتًالمتعمقةًبالترقيةًبصكرةًعادلة.
 0.000 **0.806ًالمسابقاتًالخارجيةًأكثرًعدالنًلكضعًالشخصًالمناسبًفيًالمكافًالمناسب.

 0.000 **0.786ًالمجافًالمشرفةًعمىًمسابقاتًالترقيةًتتمتعًبالكفاءةًكالمينية.
 0.000 **0.765ًكالًيمكفًتسريبياًأكًالعبثًبيا.ًأسئمةًالمسابقاتًسرية

نية
لمد

ة ا
خدم

ن ال
انو

ق ق
طبي

ت
 

ـًفي2005ًًـًكالمعدؿًعنوًلسنة1998ًلمعاـ4ًًتيطبؽًقكانيفًكلكائحًقانكفًالخدمةًالمدنيةًرقـً
ًقرارًترقيةًالمكظؼًبماًيخدـًالصالحًالعاـ.

0.652** 0.000 

 0.000 **0.786ًثغراتًفيًالقانكفًتسيؿًحصكؿًالمكظفيفًعمىًترقيةًدكفًاستحقاؽ.ًالًيكجد
 0.000 **0.801ًمعرفةًالمكظفيفًبحقكقيـًالتيًيكفمياًقانكفًالخدمةًالمدنيةًيسيؿًمطالبتيـًبترقيتيـ.

 0.000 **0.808ًييعدًتاريخًالتعييفًعامؿًميـًفيًفرصةًالترقية.
 0.007 **0.481ً.األكفاءيحًفرصًترقيةًلممكظفيفًاستثناءًمجمسًالكزراءًيت

 0.000 **0.805ًتتـًالترقيةًحسبًالتسمسؿًاليرميًفيًالكظيفةًالحككمية.
 0.000 **0.635ًتستخدـًاألقدميةًكفيصؿًبيفًمكظفيفًمتساكييفًفيًنتيجةًالمسابقةًلحسـًالترقيةًلصالحًاألقدـ.ً

ءة 
كفا

ير 
قار

ت
داء

األ
 

وية
سن

ال
 

 0.000 **0.827ًكفاءةًاألداءًمكضكعية.ًتعدًتقارير
 0.000 **0.761ًتقديرًالمكظؼًفيًتقريرًكفاءةًاألداءًييؤخذًبالحسبافًعندًترقيتو.

 0.000 **0.781ًأىميةًكمنياًجزئيةًالحضكرًكاالنصراؼ.ًاألكثرتيركزًتقاريرًكفاءةًاألداءًعمىًالبنكدً
ًًك ًصياغة ًإلىًإعادة ًاألداء ًكفاءة ًتقارير ًأخرلًحسبًالمسمياتًتحتاج ًتفصيمية ًبنكد ضافة ا 

ًالكظيفية.
0.400* 0.028 

 0.000 **0.700ًيخضعًتقريرًكفاءةًاألداءًلمحكـًالمكضكعيًمفًالمسئكؿًالمباشرًعفًالمكظؼ.ً
 0.000 **0.797ًخضكعًالمكظؼًلممكافأةًأكًالعقابًيستندًإلىًنتيجةًتقريرًكفاءةًاألداء.

ً α=8.89االرتباطًداؿًإحصائيانًعندًمستكمًداللةً*. α=8.81دًمستكمًداللةًاالرتباطًداؿًإحصائيانًعن**



 

:< 

 

 
 
 

 ( أن:3-4نالحظ من الجدول رقم )
 ًمفًفقراتًالمجاؿ ًالكميةًالبرامجًالتدريبية)األكؿًًمعامالتًاالرتباطًبيفًكؿًفقرة ًكالدرجة )

,ًكىذاًيدؿ05.0ً(ًعندًمستكلًداللة0.907ًً–0.560)ًالقيمتيفتنحصرًبيفًًلفقراتو
 لماًكضعتًلقياسو.ًصادقةًاألكؿعمىًأفًفقراتًالمجاؿً

 (عفًالمعمكماتًلممكظفيفًًاإلفصاحمعامالتًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًالمجاؿًالثاني
ًلمترقية ًلفقراتوالمرشحيف ًالكمية ًكالدرجة )ًً ًبيف ًعند0.823ًً–0.723)القيمتيفتنحصر )
ً ًداللة 05.0ًمستكل ًالمجاؿ ًفقرات ًأف ًعمى ًيدؿ ًكىذا ًكضعتًًصادقةًالثاني, لما

 لقياسو.
 ً ًفقراتًالمجاؿ ًمف ًفقرة ًكؿ ًبيف ًالمدنية)الثالثًمعامالتًاالرتباط ًالخدمة ًقانكف (ًتطبيؽ

ًلفقراتو ًالكمية ًًكالدرجة ًبيف ًداللة0.808ًً–0.481)القيمتيفتنحصر ًمستكل ًعند )
05.0لماًكضعتًلقياسو.ًصادقةًالثالثعمىًأفًفقراتًالمجاؿًً,ًكىذاًيدؿ 

 ً ًالمجاؿ ًفقرات ًمف ًفقرة ًكؿ ًبيف ًاالرتباط ًمعامالت ًالسنكية)الرابع ًاألداء ًكفاءة (ًتقارير
ًلفقراتو ًالكمية ًًكالدرجة ًبيف ًداللة0.827ًً–0.400)القيمتيفتنحصر ًمستكل ًعند )

05.0لماًكضعتًلقياسو.ًصادقةًالرابعؿً,ًكىذاًيدؿًعمىًأفًفقراتًالمجا 
 

  



 

:= 

 

 (4-4جدول )
والنزاىة والتمييز حسب )اتنتماء  اإلدارية)الشفافية لممجاتت الداخمياتتساق صدق 

 السياسي, العائمي, الجنس( وعدد سنوات الخبرة والترقية 

 معامل  الفقرة المجال
 اترتباط 

مستوى 
 الدتلة

ية 
فاف

لش
ا

رية
إلدا

ا
 

ىة
لنزا

وا
 

 0.000 **0.867ًالمكظؼًبالعدالةًكالمساكاةًداخؿًإدارتوًلكؿًماًيتعمؽًبإجراءاتًالعمؿًكسياساتًالكزارة.يشعرً
 0.000 **0.721ًيشعرًالمكظؼًبالعدالةًكالمساكاةًبيفًدائرتوًكالدكائرًاألخرلًلكؿًماًيتعمؽًبإجراءاتًالعمؿًكسياساتًالكزارة.

 0.000 **0.832ًةًكاممةنًمستندانًعمىًالقانكف.يستطيعًالمكظؼًالحصكؿًعمىًحقكقوًالكظيفي
 0.000 **0.900ًيستطيعًالمكظؼًالحصكؿًعمىًحقكقوًالكظيفيةًكاممةنًفيًجكًمفًالشفافيةًكالنزاىة.

 0.000 **0.912ًالمستشارًالقانكنيًفيًالكزارةًيستطيعًاستعادةًحؽًالمكظؼًالمغبكف.
 0.000 **0.822ًتكجدًآليةًتظمـًكاضحةًكمكتكبة.

 0.000 **0.797ًتعدًميارةًككفاءةًالمكظؼًالعامؿًاألساسيًلترقيتو.

ييز
لتم

ا
 

 0.000 **0.533ًيعتبرًعامؿًكفاءةًاألداءًكاألقدميةًسببانًلمترقيةًأكثرًمفًاالنتماءًالسياسي.

 0.000 **0.368ًاالنتماءًالسياسيًيؤثرًأكثرًفيًحالةًالمناصبًالسياديةًكالسياسيةًبالكزارة.
 0.000 **0.566ًستندًالترقيةًفيًالكظائؼًإلىًكفاءةًاألداءًأكثرًمفًاالنتماءًالعائمي.ت

فًتكافرتًلديوًعكامؿًاستحقاؽًالترقية.ًاالنتماءقدًيضرً  0.000 **0.695ًالعائميًبمصمحةًالمكظؼًكا 
 0.000 **0.501ًمختمفةًبالكزارة.تتكفرًلدلًالمرأةًكالرجؿًفرصًترقيةًمتكافئةًلمحصكؿًعمىًمناصبًإداريةًفيًاإلداراتًال

 0.000 **0.494ًتيعطىًلمرجؿًكالمرأةًفرصًمتساكيةًفيًالترقياتًلنفسًمجمكعةًالمرشحيفًالمتقدميفًلمترقية.

خبرة
ت ال

سنوا
دد 

ع
 

 0.000 **0.782ًسنكاتًالخبرةًعامؿًجكىرمًفيًالحصكؿًعمىًالترقيةًإذاًتكافرتًالعكامؿًاألخرل.
 0.000 **0.786ًعددًمحددًمفًسنكاتًالخبرةًكشرطًلمترقية.بعضًالكظائؼًتتطمبً

 0.003 **0.519ًيمكفًتجييرًعددًسنكاتًالخبرةًالختيارًمكظؼًمعيفًلمترقية.ً
 0.009 **0.472ًعددًسنكاتًالخبرةًالكبيرًفيًمجاؿًماًيجعؿًمفًالصعبًعمىًالمكظؼًتغييرًكظيفتوًألجؿًالترقية.

 0.000 **0.598ًميةًتقؼًعائؽًأماـًالحصكؿًعمىًالترقية.قمةًعددًسنكاتًالخدمةًالحكًك
ية 

ترق
ال

 
 0.000 **0.637ًتؤثرًالترقيةًالتيًيحصؿًعميياًالمكظؼًفيًصياغةًالكصؼًالكظيفيًلمنصبو.

 0.000 **0.510ًالمباشرًفيًاإلدارة.ًًالمسئكؿتؤثرًالترقيةًعمىًكفاءةً
 0.000 **0.585ًتخصصًاإلدارة.ًقراراتًالترقيةًتأخذًبعيفًاالعتبارًمتغيرًدقة
 0.000 **0.609ًتؤثرًالترقيةًفيًصياغةًالبرامجًالتدريبية.

 0.000 **0.609ًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقية.ًاإلفصاحتؤثرًالترقيةًفيً
 0.000 **0.659ًتؤثرًالترقيةًفيًتطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنية.

 0.000 **0.627ًقاريرًكفاءةًاألداء.الترقيةًتأخذًبعيفًاالعتبارًت
 0.000 **0.680ًتؤثرًالترقيةًفيًالشفافيةًاإلداريةًكالنزاىة.

 0.000 **0.625ًالترقيةًتأخذًبعيفًاالعتبارًالتمييزًحسبً)االنتماءًالسياسي,ًالعائميًكالجنس(.
 0.000 **0.700ًالترقيةًتأخذًبعيفًاالعتبارًسنكاتًالخبرة.

ً α=8.89االرتباطًداؿًإحصائيانًعندًمستكمًداللةً*. α=8.81ؿًإحصائيانًعندًمستكمًداللةًاالرتباطًدا**



 

;8 

 

 ( أن:4-4نالحظ من الجدول رقم )
 (ًكالدرجةًكالنزاىةًاإلداريةالشفافيةً)األكؿًًمعامالتًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًالمجاؿ

كىذاً,05.0ًلًداللةً(ًعندًمستًك0.912–0.721)ًالقيمتيفتنحصرًبيفًًالكميةًلفقراتو
 لماًكضعتًلقياسو.ًصادقةكؿًيدؿًعمىًأفًفقراتًالمجاؿًاأل

 ًالثاني ًفقراتًالمجاؿ ًمف ًفقرة ًكؿ ًبيف ًلفقراتوالتمييز)ًمعامالتًاالرتباط ًالكمية ًكالدرجة )ً
عمىًأفًً,ًكىذاًيدؿ05.0(ًعندًمستكلًداللة0.695ًً–0.368)القيمتيفتنحصرًبيفً
 لماًكضعتًلقياسو.ًصادقةًالثانيفقراتًالمجاؿً

 ً(ًكالدرجةًالكميةًعددًسنكاتًالخبرة)الثالثًمعامالتًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًالمجاؿ
ًًلفقراتو ًمستكلًداللة0.786ًً–0.472)القيمتيفتنحصرًبيف ًعند )05.0ًًيدؿ ًكىذا ,

 لماًكضعتًلقياسو.ًدقةصاًالثالثعمىًأفًفقراتًالمجاؿً
 ً ًالمجاؿ ًفقرات ًمف ًفقرة ًكؿ ًبيف ًاالرتباط ًمعامالت ًلفقراتوالترقية)الرابع ًالكمية ًكالدرجة )ً

,ًكىذاًيدؿًعمىًأف05.0ً(ًعندًمستكلًداللة0.700ًً–0.510)القيمتيفتنحصرًبيفً
 لماًكضعتًلقياسو.ًصادقةًالرابعفقراتًالمجاؿً

 الدراسة لمجاتتي صدق اتتساق البنائ - ب
ىػداؼًالتػيًاالسػتبانةًالػذمًيقػيسًمػدلًتحقػؽًاأليعتبرًالصدؽًالبنائيًأحدًمقاييسًصػدؽً

ًلييا.التكصؿًإتريدًاالستبانةً
الدراسػةًمػعًالمعػدؿًًمحػاكرمػفًًمحػكر(ًيبيفًمعامالتًاالرتبػاطًبػيفًمعػدؿًكػؿ5ً-4جدكؿًرقـً)

(,0.05ًاطًالمبينةًدالةًعندًمستكلًداللةً)الكميًلفقراتًاالستبانةًكالذمًيبيفًأفًمعامالتًاالرتب
بػػذلؾًتكػػكفًالمحػػاكرًصػػادقةًلمػػاًكيضػػعتً(ًًك0.05قػػؿًمػػفً)أحيػػثًإفًمسػػتكلًالداللػػةًلكػػؿًفقػػرةً

ً.لقياسو
  



 

;1 

 

 (5-4جدول رقم )
 ستبانة مع الدرجة الكميةات مجاتتمن  مجالكل  اترتباط بين درجة مصفوفة معامالت 

 لفقرات اتستبانة 
 مستوى الدتلة اترتباطمعامل  المجال م
 0.000 0.737ًالكصؼًالكظيفي1ً
 0.011 0.456ًالمباشرًفيًاإلدارةًالمسئكؿكفاءة6ًً
 0.001 0.570ًدقةًتخصصًاإلدارة7ً
 0.000 0.605ًالبرامجًالتدريبية8ً
 0.000 0.882ًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقيةًاإلفصاح9ً
 0.000 0.857ًتطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنيةً:
 0.000 0.767ًتقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكيةً;
 0.000 0.926ًالشفافيةًاإلداريةًكالنزاىةً>
 0.000 0.817ًالجنس(ً-العائميً–التمييزًحسبً)االنتماءًالسياسيًً=
 0.000 0.731ًعددًسنكاتًالخبرة18ً
 0.000 0.751ًالترقية11ًً

 

ً α=8.89االرتباطًداؿًإحصائيانًعندًمستكمًداللةً*. α=8.81اللةًاالرتباطًداؿًإحصائيانًعندًمستكمًد**
ً

(ًأفًمعامالتًاالرتباطًبيفًكػؿًمجػاؿًمػفًمجػاالتًاالسػتبانة5ً-4يتضحًمفًجدكؿًرقـً)
(ًعنػػػدًمسػػػتكلًداللػػػة0.926ً-0.456كالدرجػػػةًالكميػػػةًلفقػػػراتًاالسػػػتبانةًتنحصػػػرًبػػػيفًالقيمتػػػيفً)

05.0ًجميعًمجاالتًاالستبانةًصادقةًلماًكضعتًلقياسو.ً,ًكىذاًيدؿًعمىًأف
 ثبات فقرات اتستبانة: 3.2.4

لػػكًتكػػررًتطبيقيػػاًًأمػاًثبػػاتًأداةًالدراسػػةًفيعنػيًالتأكػػدًمػػفًأفًاإلجابػةًسػػتككفًكاحػػدةًتقريبػاًن
أمػػاًأبػػرزًطػػرؽًتقػػديرً(.430ًـ,ًص1995)العسػػاؼ,ًًمختمفػػةًعمػػىًاألشػػخاصًذاتيػػـًفػػيًأكقػػات

ةًالثبػػاتًالػػداخميًبػػيفًبنػػكدًاالسػػتبانة,ًكىػػذهًالطريقػػةًتعتمػػدًعمػػىًتطبيػػؽًأداةًالدراسػػةًفيػػيًطريقػػ
األداةًمػػرةًكاحػػدةًعمػػىًمجمكعػػةًمعينػػةًمػػفًاألفػػرادًثػػـًتقػػديرًالثبػػاتًباسػػتخداـًإحػػدلًالمعػػادالتً

خطػػكاتًالثبػػاتًعمػػىًالعينػػةًاالسػػتطالعيةًنفسػػياًبطػػريقتيفًىمػػا:ًًثػػةالباحًتكقػػدًأجػػًر.ًاإلحصػػائية
ًكمعامؿًألفاًكركنباخ.ًطريقةًالتجزئةًالنصفية

ً
ً
ً
ً
ً
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ً:Split-Half Methodًًطريقة التجزئة النصفية  1.3.2.4
يػةًالرتبػػةًكمعػػدؿًاألسػػئمةًالزكجيػػةًتػـًإيجػػادًمعامػػؿًارتبػػاطًبيرسػكفًبػػيفًمعػػدؿًاألسػػئمةًالفرد

بػػراكفًًباسػػتخداـًمعامػػؿًارتبػػاطًسػػبيرمافًًتػػـًتصػػحيحًمعػػامالتًاالرتبػػاطًكقػػدًمجػػاؿ,الرتبػػةًلكػػؿً
ًحسبًالمعادلةًًالتالية:Spearman-Brown Coefficientًً)لمتصحيحً)

معامؿًالثباتً=ً
1

2

ه

معامالتًً(ًأف6-4جدكؿًرقـً)ًمفًبيفتكقدًً,حيثًرًمعامؿًاالرتباطه

(ً ًبيف ًتنحصر ًالمعدؿ ًفقرات0.952ً-0.715االرتباط ًلجميع ًالمعدؿ ًاالرتباط ًكمعامؿ )
ً.االستبانةلفقراتًًاتًكبيرًنسبياًنثب(ًمماًيدؿًعمىًأفًىناؾ0.988ًاالستبانةًىكً)

 (6-4جدول رقم )
 الستبانةلمعامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( 

معامل اترتباط  معامل اترتباط المجال م
 المصحح

مستوى 
 الدتلة

 0.000 0.922 0.856ًالكصؼًالكظيفي1ً
 0.000 0.856 0.749ًالمباشرًفيًاإلدارةًالمسئكؿكفاءة6ًً
 0.000 0.825 0.702ًاإلدارةدقةًتخصص7ًً
 0.000 0.889 0.800ًالبرامجًالتدريبية8ً
 0.000 0.934 0.876ًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقيةًاإلفصاح9ً
 0.000 0.952 0.909ًتطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنيةً:
 0.001 0.742 0.590ًالسنكيةًاألداءتقاريرًكفاءةًً;
 0.000 0.934 0.877ًاىةكالنًزًاإلداريةالشفافيةًً>
 0.001 0.715 0.556ًالتمييزًحسبً)االنتماءًالسياسي,ًالعائميًكالجنس(ً=
 0.000 0.799 0.665ًعددًسنكاتًالخبرة18ً
 0.000 0.828 0.707ًالترقية11ًً

 0.000 0.988 0.976 جميع المجاتت
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 :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ 2.3.2.4
كطريقػػةًثانيػػةًلقيػػاسًالثبػػاتًًفػػاًكركنبػػاخًلقيػػاسًثبػػاتًاالسػػتبانةريقػػةًألطًةالباحثػػًتاسػػتخدم

ً(ًأفًمعامالتًالثباتًمرتفعة.7-4جدكؿًرقـً)مفًبيفًتكقدً
 (7-4جدول رقم )

 الستبانةلمعامل الثبات )طريقة ألفا كرونباخ(  
 الصدق معامل ألفا كرونباخ المجال م
 0.942 0.888ًالكصؼًالكظيفي1ً
 0.931 0.867ًالمباشرًفيًاإلدارةًؿالمسئًككفاءة6ًً
 0.892 0.796ًدقةًتخصصًاإلدارة7ً
 0.931 0.867ًالبرامجًالتدريبية8ً
 0.915 0.837ًاإلفصاحًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقية9ً
 0.914 0.836ًتطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنيةً:
 0.901 0.811ًتقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكيةً;
 0.962 0.926ًاإلداريةًكالنزاىةًالشفافيةً>
 0.858 0.736ًالجنس(ً-العائميً–التمييزًحسبً)االنتماءًالسياسيًً=
 0.796 0.634ًعددًسنكاتًالخبرة18ً
 0.844 0.712ًالترقية11ًً

 2.982 0.964 جميع المجاتت

 الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ. =الصدق 

فػػيًحػػيفًكانػػتًً(0.964فًمعامػػؿًالثبػػاتًالكمػػيً)أً(7-4أعػػالهًرقػػـً)يتضػػحًمػػفًالجػػدكؿً
(ًلمجػػػاالتًاالسػػػتبانة.ًكػػػذلؾًقيمػػػةًالصػػػدؽ0.926ًً–0.634قيمػػػةًألفػػػاًكركنبػػػاخًتنحصػػػرًبػػػيفً)

(ًكبمغػػتًقيمػػةًالصػػدؽًلجميػػع0.962ًً-0.796كانػػتًمرتفعػػةًلكػػؿًمجػػاؿًحيػػثًتراكحػػتًبػػيفً)
عاليػػةًمػػفًالثبػػاتًتطمػػئفًكىػػذاًيػػدؿًعمػػىًأفًاالسػػتبانةًتتمتػػعًبدرجػػةً(,0.982ًفقػػراتًاالسػػتبانةً)

ً.إلىًتطبيقياًعمىًعينةًالدراسةًةالباحث
مفًنتائجًاختبارمًالصدؽًكالثباتًنستنتجًأفًأداةًالقياسً)االستبانة(ًفػيًصػكرتياًالنيائيػةً

(ًقابمػػةًلمتكزيػػع,ًبػػذلؾًتكػػكفًالباحثػػةًقػػدًتأكػػدتًمػػفًصػػدؽ2ًكمػػاًىػػيًمكضػػحةًفػػيًممحػػؽًرقػػـً)
كصػػالحيتياًلتحميػػؿًالنتػػائجًً,مػػىًثقػػةًتامػػةًبصػػحةًاالسػػتبانةكثبػػاتًاسػػتبانةًالدراسػػةًممػػاًيجعميػػاًع

ًالدراسةًكاختبارًفرضياتيا.ًأسئمةكاإلجابةًعمىً
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 المبحث الثالث
 تحميل البيانات

 مقدمة: 1.3.4
يتضػػمفًىػػذاًالفصػػؿًتحمػػيالنًتفصػػيميانًلمبيانػػاتًكاختبػػارًالفرضػػياتًمػػفًخػػالؿًاإلجابػػةًعػػفً

ًالتكصػػؿًإلييػػاًمػػفًخػػالؿًتحميػػؿًفقراتيػػاًالدراسػػةًكاسػػتعراضًأبػػرزًنتػػائجًاالًأسػػئمة ـٌ سػػتبانةًكالتػػيًتػػ
كالكقكؼًعمىًمتغيراتًالدراسةًالتيًاشتممتًعمىً)الجنس,ًالعمػر,ًالمؤىػؿًالعممػي,ًعػددًسػنكاتً

ً ـٌ لمبيانػاتًالمتجمعػةًًاإلحصػائيةالمعالجاتًًإجراءالخبرة,ًالمسمىًالكظيفيًكالفئةًالكظيفية(.ًلذاًت
ً.(SPSS)ًمفًاستبانةًالدراسةًباستخداـ

 المعالجات اإلحصائية: 2.3.4
ًـىا,ًتحميؿًالبياناتًالتيًتـًتجميعيلتحقيؽًأىداؼًالدراسةًًك اسػتخداـًالعديػدًمػفًاألسػاليبًًت

ًاإلحصػائيةًلمعمػكـًاالجتماعيػة كفيمػاًيمػيًمجمكعػةً(SPSS) ًاإلحصائيةًالمناسبةًباستخداـًالحػـز
ً:مفًاألساليبًاإلحصائيةًالمستخدمةًفيًتحميؿًالبيانات

دخاؿًالبياناتًإلىًالحاسبًاآللي,ًحسبًمقياس - ًيتضحًًليكرتًتـًترميزًكا  الخماسي,ًكما
 (ً:8-4فيًجدكؿًرقـً)

 (8-4جدول )
 الخماسي درجات مقياس ليكرت

ًغيرًمكافؽًبشدةًغيرًمكافؽًمحايدًمكافؽًمكافؽًبشدةًاتستجابة

5ً4ً3ً2ً1ً الدرجة
- ً ً)الحدكد ًالخماسي ًليكرت ًمقياس ًفترة ًطكؿ ًتحديد ًفي ًالمستخدـ ًكالعميا( ًمحاكرالدنيا

ً ًحسابًالمدل)حيثًالدراسة, ًفتراتًالمقياسًالخمسة4ً=1-5تـ ًعمىًعدد ًتقسيمو ًثـ ,)
قؿًقيمةًفيًأالقيمةًإلىًً,ًبعدًذلؾًتـًإضافةًىذه(0.8=4/5لمحصكؿًعمىًطكؿًالفقرةًأمً)

كجدكؿًرقـًً.كذاالحدًاألعمىًلمفترةًاألكلىًكى)كىيًالكاحدًالصحيح(ًكذلؾًلتحديدًًالمقياس
 :النسبيًالمقابؿًلكؿًصنؼ,ًكماًيمي(ًيكضحًأطكاؿًالفتراتًكالكزف4-9ً)

 (9-4جدول رقم)
 يوضح أطوال الفترات والوزن النسبي المقابل لكل صنف 

ً%100-%84أكبرًمفً%84-%68أكبرًمفًً%68-%52أكبرًمفًً%52-%36أكبرًمفًً%36 %20_ الوزن النسبي

ً 5.0-4.20أكبرًمفً 4.20ً-3.40أكبرًمفً 3.40ً-2.60أكبرًمف2.60ًًً-1.80أكبرًمفً 1.80ً-1  الفترة
ًمكافؽًبشدةًمكافؽًمحايدًغيرًمكافؽًغيرًمكافؽًبشدة التصنيف
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ًالدراسةً - ًلمفردات ًالشخصية ًالصفات ًعمى ًلمتعرؼ ًالمئكية ًكالنسب ًالتكرارات ًحساب تـ
 تتضمنياًأداةًالدراسة.ًالرئيسيةًالتيًالمحاكركتحديدًاستجاباتًأفرادىاًتجاهًعباراتً

كذلؾًلمعرفةًمدلًارتفاعًأكًانخفاضًاستجاباتًأفرادًالدراسةًعفMeanًًالمتكسطًالحسابيً -
ًترتيبً ًفي ًيفيد ًبأنو ًالعمـ ًمع ًاألساسية, ًعباراتًمتغيراتًالدراسة ًمف ًعبارة العباراتًكؿ

ً(.89ً,ًص1996كشؾ,ًحسبًأعمىًمتكسطًحسابيً)
 فقراتًاالستبانة.ًاختبارًألفاًكركنباخًلمعرفةًثبات -
 معامؿًارتباطًبيرسكفًلقياسًصدؽًالفقرات.ً -
ً.متجزئةًالنصفيةلًمعادلةًسبيرمافًبراكفًلمثبات -
 سمرنكؼًلمعرفةًنكعًالبياناتًىؿًتتبعًالتكزيعًالطبيعيًأـًالً-اختبارًككلكمجركؼ -
(1-Sample K-S.)ً
بيفًمتكسطًالفقرةًلمعرفةًالفرؽًً(One sample T test)ًلمتكسطًعينةًكاحدةً(t)اختبارً -

ًكالمتكسطًالحيادم.ً
- (ً ًالمستقمتيف ًالعينتيف ًبيفًً(Independent samples T testاختبار ًالفركؽ لمعرفة

ًمجمكعتيفًفقط.
 .رفةًالفركؽًبيفًأكثرًمفًمجمكعتيفلمعً(One Way ANOVA)ًتحميؿًالتبايف -
المتغيراتًالمستقمةًاالستدالليًالختبارًفرضياتًالدراسةًأمًالختبارًتأثيرًًاإلحصاءأساليبً -

البرامجًً,دارةدقةًتخصصًاإلً,دارةالمباشرًفيًاإلًالمسئكؿكفاءةً,ًالكصؼًالكظيفيكىيً)
ًالتدريبية ًلمترقيةًاإلفصاح, ًالمرشحيف ًلممكظفيف ًالمعمكمات ًعف ًالخدمةً, ًقانكف تطبيؽ
ًاألً,المدنية ًكفاءة ًالسنكيةتقارير ًاإلً,داء ًكالنزاىةالشفافية ًً,دارية ًحسب النتماءًاالتمييز

(ًفيًالمتغيرًالتابعًكىكًالترقية,ًحيثًسيتـًعددًسنكاتًالخبرةكالجنس,ًًالعائميًكالسياسيً
ً ًكالمتعدد ًالبسيط ًاالنحدار ًاختبار ً)استخداـ ًقيمة ًارتباطtًالحتساب ًكمعامالت ًالحرجة )

 .كالميؿً)معامؿًالمتغيرًالمستقؿ(ً(ًالمعنكيةً)احتماليةًاالختبار(,tبيرسكفًكً)
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 تحميل خصائص العينة: 3.3.4
 :الجنس - أ

%(ًمػػفًعينػػةًالدراسػػةًىػػـًمػػفًالػػذككر,87.6ًمػػاًنسػػبتوً)ًأفًًٌ(A-10-4)رقػػـًبػػيفًجػػدكؿًيًي
كتعػػػزكًالباحثػػػةًىػػػذهًالنتيجػػػةًلكجػػػكدًالعديػػػدًمػػػفً%(ًمػػػفًعينػػػةًالدراسػػػةًىػػػـًمػػػفًاإلنػػػاث.12.4ًك)

نفسػيةًعمػىًتحمػؿًاإلداراتًفيًالكزارةًذاتًطبيعةًعمؿًميدانية,ًكىذهًتتطمبًجيػدانًجسػديانًكقػدرةً
المصػػػػاعبًكالمشػػػػاؽًفػػػػيًالمينػػػػة,ًكالتعامػػػػؿًمػػػػعًالجميػػػػكر.ًكمػػػػفًىػػػػذهًاإلدارات,ًاإلدارةًالعامػػػػةً
لممكاتبًالفرعيةًكحمايةًالمستيمؾ,ًاإلدارةًالعامةًلممصادرًالطبيعية,ًدائرةًالشركات,ًمديريةًدمغً

فػػاؽًاألرضػػية(ً)األنًحدكديػػةالكمراقبػػةًالمعػػادفًالثمينػػة,ًاإلدارةًالعامػػةًلمتجػػارةًكالمعػػابر,ًكالسػػاحةً
ًأبكًسالـ ً.كمعبرًكـر

 (A-10-4جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

 النسبة المئوية  التكرار الجنس
163ً87.6ًًذكر
23ً12.4ًًأنثى

 122 186 المجموع
 

مػػكظفيًالخدمػػةًالمدنيػػةًحسػػبًالسػػنكاتًمنػػذًًتتكزيػػعًتعيينػػايكضػػحً (B-10-4)كالجػػدكؿ
ًـ.2005عاـًًحككمةًفيًغزةًلمياـًعمميااستالـًال

 (B-10-4)جدول رقم 
توزيع تعيينات موظفي الخدمة المدنية حسب السنوات منذ استالم الحكومة في غزة 

 م2005لميام عمميا عام 
 اإلجمالي اإلناث الذكور تاريخ التعيين م.
1.ً2005ً789ً296ً1085 
2.ً2006ً451ً214ً665 
3.ً2007ً468ً216ً684 
4.ً2008ً3458ً991ً4449 
5.ً2009ً1419ً468ً1887 
6.ً2010ً1909ً1806ً3715 
7.ً2011ً182ً53ً235 

ً.38ً,ًصـ2012,ًنكفمبرًؿاإلصدارًاألًكـ2012ً-2011المصدر/ًتقريرًالخدمةًالمدنيةًالسنكيةً
أفًىنػػاؾًفػػارؽًبػػيفًتعيػػيفًالػػذككرًكًاإلنػػاثًبنسػػبةًتكػػادًً(B-10-4)ًنالحػػظًمػػفًالجػػدكؿ

الػػذمًتقػػاربًفيػػوًأعػػدادًًـ2010ـ,ًماعػػداًالعػػاـ2010ً-2005منػػذًالسػػنكاتًً(1:2)ًتصػػؿًإلػػى
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سػػػببًاالنتخابػػػاتًثػػػـًالتكظيػػػؼًبػػػيفًالجنسػػػيف.ًربمػػػاًيكػػػكفًذلػػػؾًبسػػػببًالتػػػكترًالسياسػػػيًالسػػػائدًب
ًًظركؼًاالنقساـ.

 :العمر - ب
ًأقػػؿًمػػفأعمػػارىـً%(ًمػػفًعينػػةًالدراسػػة2.1ً)مػػاًنسػػبتوًًأفًٌ(A-11-4ًرقػػـً)بػػيفًجػػدكؿًيًي

,ًكمػا30ًإلػىًأقػؿًمػف25ًًىـًمفًالذيفًأعمارىـًتتراكحًماًبػيفًً%(23.1اًنسبتوً)سنة,ًكم25ً
,ًكمػػػػاًنسػػػػبتو40ًإلػػػػىًأقػػػػؿًمػػػػف30ًًىػػػػـًمػػػػفًالػػػػذيفًأعمػػػػارىـًتتػػػػراكحًمػػػػاًبػػػػيفًً%(44.6نسػػػػبتوً)

ىـًً%(14.5,ًكماًنسبتوً)50إلىًأقؿًمف40ًًىـًمفًالذيفًأعمارىـًتتراكحًماًبيفًً%(15.6)
ًةًفأكثر.سن50ًمفًالذيفًتبمغًأعمارىـً

 (A-11-4)جدول رقم 
 العمرتوزيع عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية  التكرار العمر
4ً2.1ًًسنة25ًأقؿًمفً

43ً23.1ًًسنة30ًإلىًأقؿًمف25ًًمفً
83ً44.6ًًسنة40ًإلىًأقؿًمف30ًًمفً
29ً15.6ًًسنة50ًإلىًأقؿًمف40ًًمفً
27ً14.5ًًسنةًفأكثر50ً
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احثةًىذهًالنتيجةًألمكرًعديػدةًمنيػا,ًالطمػبًعمػىًالكظػائؼًمػفًالخػريجيفًيكػكفًكتعزكًالب
سنةًفماًفكؽ,ًكماًأفًمعظـًالمتقدميفًلمعمؿًفػيًالػكزارةًأثنػاءًالفتػرةًاألكلػى22ًًفيًالفئةًالعمريةً

سػػػػنة,ًثػػػػـًحظػػػػكاًبفرصػػػػةًتكظيػػػػؼ,40ًًً–25مػػػػفًاالنقسػػػػاـًكػػػػانكاًمتطػػػػكعيفًكأعمػػػػارىـًمػػػػاًبػػػػيفً
ؾًعددًمفًالمكظفيفًالذيفًاستمركاًفيًالعمؿًبغضًالنظػرًعػفًاالتجاىػاتًباإلضافةًإلىًأفًىنا

السياسػػية,ًزدًعمػػىًذلػػؾًأفًأعمػػاؿًالػػكزارةًحسػػبًسياسػػتياًكرؤيتيػػاًىػػيًبالدرجػػةًاألكلػػىًميدانيػػةً
ً-25)كتتطمػػبًعنصػػرًالشػػبابًالقػػادرًعمػػىًتحمػػؿًالصػػعابًكىػػيًالفئػػةًالعمريػػةًالكاقعػػةًمػػاًبػػيفً

هًالنتيجػػةًانعكاسػػانًلحقيقػػةًأفًالمجتمػػعًالفمسػػطينيًىػػكًمجتمػػعًسػػنة.ًكمػػاًيمكػػفًأفًتكػػكفًىػػذً(40
فتٌيًكشاب,ًحيثًقامتًالسمطةًالفمسطينيةًبتكظيؼًالعددًاألكبرًمفًمكظفيًالخدمةًالمدنيةًبعدً

ـ(,ًبينمػػاًتػػػـًتعيػػيفًعػػػددًكبيػػرًمػػػفًمػػكظفيًالخدمػػػةًالمدنيػػةًلمعالجػػػةًأزمػػػة1994ًإنشػػائياًسػػػنةً)
ًـ(.2008االنقساـًبعدًالعاـً)
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 (B-11-4)ول رقم جد
 الموظفين العاممين حسب الفئات العمريةتوزيع 

 النسبة المئوية اإلجمالي اإلناث الذكور الفئة العمرية
0ً0ً0ً0ًًسنة20ًأقؿًمفً

 1178ً544ً1722ً5.5ًسنة.25ًإلىًأقؿًمف20ًًمفً
 4023ً2939ً6962ً22.3ً.سنة30ًإلىًأقؿًمف25ًًمفً
 3552ً2298ً5850ً18.8ً.سنة35ًإلىًأقؿًمف30ًًمفً
 3274ً1454ً4728ً15.2ً.سنة40ًإلىًأقؿًمف35ًًمفً
 2777ً1206ً3983ً12.8ً.سنة45ًإلىًأقؿًمف40ًًمفً
 3025ً1079ً4104ً13.2ً.سنة50ًإلىًأقؿًمف45ًًمفً
 1757ً554ً2311ً7.4ً.سنة55ًإلىًأقؿًمف50ًًمفً
 1180ً338ً1518ً4.9ًسنة.60ًً–55ً

 122 31178 12412 22766 المجموع
ً.27ً,ًصـ2012,ًنكفمبرًؿاإلصدارًاألًكـ2012ً-2011المصدر/ًتقريرًالخدمةًالمدنيةًالسنكيةً

 

 (C-11-4)جدول رقم 
 الموظفين العاممين المتوقع تقاعدىم خالل العشرة أعوام القادمةتوزيع 

 اإلجمالي اإلناث الذكور السنة م.
1.ً2012ً36ً14ً50 
2.ً2013ً271ً64ً335 
3.ً2014ً291ً72ً363 
4.ً2015ً256ً97ً353 
5.ً2016ً279ً83ً362 
6.ً2017ً283ً92ً375 
7.ً2018ً329ً99ً428 
8.ً2019ً345ً126ً471 
9.ً2020ً352ً105ً457 
10.ً2021ً437ً129ً566 

 3760 881 2879 المجموع

ً.27ً,ًصـ2012,ًنكفمبرًؿاإلصدارًاألًكـ2012ً-2011المصدر/ًتقريرًالخدمةًالمدنيةًالسنكيةًًًًًًًًً
المػػكظفيفًالعػػامميفًالمتكقػػعًتقاعػػدىـًخػػالؿًالعشػػرةًتكزيػػعًيكضػػحًً(C-11-4 )ًالجػػدكؿ

أعػػكاـًالقادمػػة,ًكتػػرلًالباحثػػةًأفًعػػددًالمػػكظفيفًالمتكقػػعًتقاعػػدىـًخػػالؿًالعشػػرةًأعػػكاـًالقادمػػةًمػػاً
ً%(ًمػػفًإجمػػاليًمػػكظفيًالخدمػػةًالمدنيػػةًالحػػالييف,ًكىػػذاًالتقاعػػدًبػػدكرهًيفسػػحًمجػػاالًن16.5نسػػبتو)

ً(.28ًلكجكدًشكاغرًكظيفيةًلمفئاتًالعمريةًالصغيرةً)المصدرًالسابؽ,ًص
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  :                   المؤىل العممي - ت
ًً%(ًمػفًعينػةًالدراسػة19.4)ًماًنسبتوًأفًًٌ(4-12)رقـًبيفًجدكؿًيًي مػؤىميـًالعممػيًدبمػـك

العممػيًًمػؤىميـً%(4.8كمػاًنسػبتوً)ً,مؤىميـًالعمميًبكالكريكسً%(74.7فماًدكف,ًكماًنسبتوً)
ًمؤىميـًالعمميًدكتكراه.ًً%(1.1ماجستير,ًكماًنسبتوً)

 (4-12)جدول رقم 
 المؤىل العمميتوزيع عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية  التكرار المؤىل العممي
ًفماًدكف 36ً19.4ًًدبمـك

139ً74.7ًًبكالكريكس
9ً4.8ًًماجستير
2ً1.1ًًدكتكراه
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نسبةًحممةًالبكالكريكسًاحتمتًالمرتبةًاألكلى,ًكتيعدًنتيجةًطبيعية,ًحيثًًكترلًالباحثةًأف
أفًمعظػػػـًالكظػػػائؼًتخصصػػػيةًتقػػػعًفػػػيًالفئػػػةًالثانيػػػةًكيشػػػترطًلنيػػػؿًىػػػذهًالكظيفػػػةًحسػػػبًشػػػركطً

ًاالستقطابًالتيًتضعياًالكزارةًبالتعاكفًمعًالديكافًالحصكؿًعمىًدرجةًالبكالكريكس.
 :سنوات الخبرة - ث

سػنكاتًخبػرتيـًأقػؿًمػفً%(ًمفًعينةًالدراسة31.2ً)ماًنسبتوً(ًأن13ًٌ-4بيفًجدكؿًرقـً)يًي
إلػػىًأقػػؿ5ًًتتػػراكحًسػػنكاتًخبػػرتيـًمػػاًبػػيفًمػػفًعينػػةًالدراسػػةًً%(39.2سػػنكات,ًكمػػاًنسػػبتوً)5ً
ًة,سػػن15ًإلػػىًأقػػؿًمػػف10ًًتتػراكحًسػػنكاتًخبػػرتيـًمػػاًبػيفًً%(19.9كمػػاًنسػػبتوً)ًسػػنكات,10مػف

ًسنةًفأكثر.15ًبمغتًًخبرتيـًمفًعينةًالدراسةًسنكاتً%(9.7كماًنسبتوً)
 (13-4)جدول رقم 

 سنوات الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب 
 النسبة المئوية  التكرار سنوات الخبرة 

58ً31.2ًًسنكات5ًأقؿًمفً
73ً39.2ًًسنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًمفً
37ً19.9ًًسنة15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً
18ً9.7ًًسنةًفأكثر15ً
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سػػنكاتًاحتمػػتًالمرتبػػةًً(10-5ً)باحثػػةًأفًنسػػبةًالمتمتعػػيفًبخبػػرةًتتػػراكحًمػػاًبػػيفًكتػػرلًال
األكلػػى,ًكتعػػزكًالباحثػػةًذلػػؾًإلػػىًأفًأكبػػرًنسػػبةًخبػػرةًتكافقػػتًمػػعًفتػػرةًعمػػرًالػػكزارةًكالتػػيًبػػدأتً

ً,ًكماًزالتًممتدةًحتىًتاريخناًىذا.(ـ2003)نشأتياًبدمجًثالثًكزاراتًفيًالعاـً
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            :         المسمى الوظيفي - ج
مسػػماىـًالػػكظيفيًمػػديرً%(ًمػػفًعينػػةًالدراسػػة1.6ً)ًمػػاًنسػػبتو(ًأن14ًٌ-4بػػيفًجػػدكؿًرقػػـً)يًي

ً%(84.4كمػاًنسػبتوً)ًمسػماىـًالػكظيفيًمػديرًدائػرة,مػفًعينػةًالدراسػةًً%(14عاـ,ًكماًنسبتوً)
ًمسماىـًالكظيفيًمكظؼ.مفًعينةًالدراسةً

 (14-4)جدول رقم 
 المسمى الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية  التكرار المسمى الوظيفي
3ً1.6ً مديرًعاـً

26ً14ً دائرةًمدير
157ً84.4ً مكظؼ
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مياتًالكظيفية,ًكىذاًاألمرًكترلًالباحثةًأفًنسبةًالمكظفيفًتمثؿًأعمىًنسبةًمفًبيفًالمس

ًعدةًمساحةًأكبرًمفًمساحةًالقمة.لمتسمسؿًاإلدارمًاليرميًالمنطقي,ًحيثًتيشكؿًالقاًمالـز
 
 

 : الفئة الوظيفية - ح
ىػػػـًمػػػفًالفئػػػاتً%(ًمػػػفًعينػػػةًالدراسػػػة1.6ً)ًنسػػػبتوًمػػػاًأفًًٌ(A-15-4)رقػػػـًبػػػيفًجػػػدكؿًيًي

كمػاًًىػـًمػفًالفئػةًالثانيػة,ً%(50.5ىـًمفًالفئةًاألكلػى,ًكمػاًنسػبتوً)ً%(14العميا,ًكماًنسبتوً)
كمػػػاًنسػػػبتوًًىػػػـًمػػػفًالفئػػػةًالرابعػػػة,ً%(11.3ىػػػـًمػػػفًالفئػػػةًالثالثػػػة,ًكمػػػاًنسػػػبتوً)ً%(21نسػػػبتوً)

ً.ىـًمفًالفئةًالخامسةً%(1.6)
 (A-15-4)جدول رقم 

 الفئة الوظيفية توزيع عينة الدراسة حسب 
 النسبة المئوية  التكرار الوظيفية  الفئة

3ً1.6ً عميا
26ً14ً أكلى
94ً50.5ً ثانية
39ً21ًًثالثة
21ً11.3ًًرابعة

3ً1.6ًًخامسة
 122 186 المجموع

ترلًالباحثةًأفًمعظـًالمكظفيفًيندرجكفًفيًالفئةًالثانية,ًكتعزكًالباحثةًذلؾًإلػىًالنتيجػةً
فمتطمبػػاتًالمنطقيػػةًالسػػابؽًذكرىػػاًفػػيًالبنػػديفًالمتعمقػػيفًبػػػ)المؤىؿًالعممػػيًكالمسػػمىًالػػكظيفي(,ً
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فيًالفئةًالكظيفيةًتعتمدًشركطياًعمىًالمؤىؿًالعمميًالذمًيصنؼًالكظائؼًحسبًتقسيـًالفئاتً
ًجداكؿًالخدمةًالمدنية

-2011اـًكتؤكػػدًاإلحصػػاءاتًالصػػادرةًمػػفًديػػكافًالمػػكظفيفًالعػػاـًفػػيًتقريػػرهًالسػػنكمًلمعػػ
%57ًأفًالفئةًالثانية,ًكىيًالفئةًالتخصصيةًأكبرًفئةًفيًقطاعًالخدمةًالمدنيػةًبنسػبةًًـ2012

ً(ًيكضحًذلؾ:B-15-4%,ًكالجدكؿًالتاليًرقـً)21.1يميياًالفئةًالثالثةًبنسبةً
 

 (B-15-4)جدول رقم 
 الموظفين العاممين حسب الفئات الوظيفيةتوزيع 

 نسبة الفئة اإلجمالي اإلناث الذكور فئات وظيفية م.
 0.5 161ً5ً166ًعمياً.1
 2.6 722ً74ً796ًأكلىً.2
 57 10562ً7181ً17743 ثانيةً.3
 21.1 3816ً2749ً6565ًثالثةً.4
 1465ً33ً1498ً4.8ًرابعةً.5
 13.9 3950ً384ً4334ًخامسةً.6
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ً.25ً,ًصـ2012,ًنكفمبرًؿاإلصدارًاألًكـ2012ً-2011المصدر/ًتقريرًالخدمةًالمدنيةًالسنكيةً

كلػػػػىًىػػػػيًكظػػػػائؼًبالدرجػػػػةًاألًتكمػػػػاًاسػػػػمفتًالباحثػػػػةًفػػػػافًغالبيػػػػةًالكظػػػػائؼًفػػػػيًالػػػػكزارا
ً.تخصصيةًكتندرجًىذهًالكظائؼًفيًالفئةًالثانية

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 :)سمرنوف -اختبار كولمجروفً-اختبار التوزيع الطبيعي 4.3.4
لتكزيػعًالطبيعػيًأـًالًسػمرنكؼًًلمعرفػةًىػؿًالبيانػاتًتتبػعًاً-سنعرضًاختبػارًكػكلمجركؼ

فًمعظـًاالختباراتًالمعمميةًتشترطًأفًيكػكفًفيًحالةًاختبارًالفرضياتًألًماختبارًضركًركىكً
ًاالحتماليػة(ًنتػائجًاالختبػارًحيػثًأفًالقيمػة16ً-4جػدكؿًرقػـً).ًكيكضحًالتكزيعًالبياناتًطبيعياًن

.05.0)0.05كبػػػرًمػػػفأًمجػػػاؿًؿلكػػػ sigًًكىػػػذاًيػػػدؿًعمػػػىًأفًالبيانػػػاتًتتبػػػعًالتكزيػػػعًالطبيعػػػي)
ًةًلتحميؿًفقراتًاالستبانةًكاإلجابةًعمىًالفرضيات.راتًالمعمميكيجبًاستخداـًاالختبا

 (16-4جدول رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) الطبيعي اختبار التوزيع

 القيمة اتحتمالية (Z) اتختبار مةيق المجال م

 0.728 0.690ً.الكصؼًالكظيفي1ً
 0.107 1.209ً.المباشرًفيًاإلدارةًالمسئكؿكفاءة6ًً
 0.963 0.502ً.دقةًتخصصًاإلدارة7ً
 0.518 0.816ً.البرامجًالتدريبية8ً
 0.963 0.502ً.مكظفيفًالمرشحيفًلمترقيةاإلفصاحًعفًالمعمكماتًلم9ً
 0.673 0.723ً.تطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنيةً:
 0.318 0.958ً.تقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكيةً;
 0.802 0.644ً.الشفافيةًاإلداريةًكالنزاىةً>
 0.713 0.699ً.التمييزًحسبً)االنتماءًالسياسي,ًالعائمي,ًالجنس(ً=
 0.181 1.096ً.عددًسنكاتًالخبرة18ً
 0.974 0.483ًالترقية.11ً

 0.552 0.795 جميع المجاتت
 

 :تحميل فقرات الدراسة 5.3.4
(ًلتحميػؿًفقػراتًاالسػتبانة,One Sample T testًلمعينػةًالكاحػدةً)Tًتػـًاسػتخداـًاختبػارً

ةً(ًالمحسػػكبtيجابيػػةًبمعنػػىًأفًأفػػرادًالعينػػةًيكافقػػكفًعمػػىًمحتكاىػػاًإذاًكانػػتًقيمػػةً)إكتكػػكفًالفقػػرةً
كالػكزفًً(0.05)مػفًًؿأقػًاالحتماليػةالقيمةً)أكً(1.97ًكالتيًتساكمً)ًالجدكليةً(t)مفًقيمةًًأكبر

افقػكفًعمػىًمحتكاىػاًإذاً%(,ًكتككفًالفقرةًسمبيةًبمعنػىًأفًأفػرادًالعينػةًالًيًك60مفًًأكبرالنسبيً
ةً(ً)أكًالقيمػػػػ1.97-)الجدكليػػػػةًكالتػػػػيًتسػػػػاكمtً))(ًالمحسػػػػكبةًأصػػػػغرًمػػػػفًقيمػػػػةtً)ًكانػػػػتًقيمػػػػة
%(,ًكتككفًآراءًالعينػةًفػيًالفقػرةًمحايػدةًإذا60ًمفًًأقؿكالكزفًالنسبي0.05ًمفًًأقؿاالحتماليةً

ً(.0.05)مفًًأكبركافًمستكلًالداللةًلياً
ً
ً
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 :(الوصف الوظيفي) األول المجالتحميل فقرات  1.5.3.4
يينػػاقشًالمجػػاؿًاألكؿًكجػػكدًكصػػؼًكظيفػػيًتضػػعوًإدارةًشػػئكفًالمػػكظفيفًبػػالكزارةًكعنصػػرً

تػـًاسػتخداـًاختبػارًفقػرات.ًكقػد6ًًالنظاـًالكميًالميتبعًفييا,ًكيتككفًىذاًالمجاؿًمفًمفًعناصرً
(t)ً(ًًكالػذمًيبػيفًآراءًأفػراد17-4لمعينةًالكاحدةًكالنتائجًمبينةًفيًجػدكؿًرقػـ)ًًعينػةًالدراسػةًفػي

ً.(الوصف الوظيفي)ًكؿاألًالمجاؿفقراتً
ً(,(2.99مًسػػػاًكيًاألكؿًجػػػاؿالمكبصػػػفةًعامػػػةًتبػػػيفًأفًالمتكسػػػطًالحسػػػابيًلجميػػػعًفقػػػراتً

مػفًقيمػةًًأقػؿًكىػي0.015ً-)المحسكبةًتساكمً)(tً)كقيمةًً,%(59.97يساكمً)ًكالكزفًالنسبي
(t)ًً(0.05ًمػفً)ًأكبػر(ًكىػي0.988ًكالقيمةًاالحتماليةًتسػاكمً)(1.97) الجدكليةًكالتيًتساكم

رادًالعينػػةًمػػفًقبػػؿًأفػػ)محايػػدة(ًعمػػىًدرجػػةًًحصػػؿًمجػػاؿًالكصػػؼًالػػكظيفيًقػػدممػػاًيػػدؿًعمػػىًأفً
ً(.05.0عندًمستكلًداللةً)

كتػػػرلًالباحثػػػةًأفًحياديػػػةًالنتيجػػػةًتعنػػػيًأمػػػاًعػػػدـًاسػػػتالـًالمكظػػػؼًلبطاقػػػةًتحمػػػؿًكصػػػفانً
المكظػػؼًكظيفيػان,ًأكًأفًالكصػػؼًالػكظيفيًألعمػػاؿًالمكظػؼًالًيتطػػابؽًمػعًالميػػاـًالتػيًيمارسػػياً

ً.بشكؿًحقيقيًكيكمي
 ( 17-4جدول رقم )

مجال فقرات ( والقيمة اتحتمالية لtلحسابي والوزن النسبي وقيمة اتختبار)المتوسط ا
 الوصف الوظيفي 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 

القيمة 
 اتحتمالية

Sig 

 الترتيب

1 
ًالكظيفيً ًالكصؼ ًبتجييز ًتقـك ًالكزارة ًفي ًالبشرية ًالمكارد إدارة

ًلكافةًالكظائؼًفيًالكزارة.
2.97ً59.35 -0.407 0.684 3ً

2 
فًألممكاقعًالتيًيمكفًًاًنالكزارةًكصفًكاستراتيجيةتكفرًرؤيةًكرسالةً
ً.يرتقيًلياًالمكظؼ

2.90 57.90 -1.401 0.163 5ً

3 
ًسيشغمياً ًالتي ًبالكظيفة ًتامة ًتكعية ًعمى ًالمكظؼ يحصؿ

ًكالمسمىًالكظيفيًلو.
3.02 60.32 0.212 0.832 2ً

ـًبالمياـ,ًالكاجبات,ًالصالحياتًلمااً يصبحًالمكظؼًعمىًدرايةًًك 4
ًكالمسئكلياتًالخاصةًبكظيفتو.

3.42 68.49 5.551 0.000 1ً

5 
تتطابؽًالمياـًكالكاجباتًالتيًيؤديياًالمكظؼًفعميانًمعًالكصؼً

ًالكظيفيًالذمًحصؿًعميو.
2.79 55.81 -2.594 0.010 6ً

6 
ًالداخميةً ًالمسابقات ًالكزارة ًفي ًالبشرية ًالمكارد ًإدارة تنسؽ

ًالخارجيةًالتيًتقاـًلترقيةًالمكظؼ.ًك
2.90 57.96 -1.160 0.248 4ً

  0.988 0.015- 59.97 2.99 جميع الفقرات
1.97ً"ًتساكم185ًكدرجةًحريةً"0.05ًالجدكليةًعندًمستكلًداللةtًًقيمةً
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حسب الوزن النسبي ىي كما  ( أن أعمى فقرتين17-4رقم ) جدول الواردة فيتبين النتائج 
 يمي:
ً)ًالفقرة - ً)ً(4رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.42تبيف ًالنسبيكقد ًالكزف ًبمغ

مماًيدؿًً(0.05)لًالداللةً(ًكىيًأقؿًمفًمستًك0.000كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)68.49%)
لماـًبالمياـ,ًالكاجبات,ًالصالحياتًاً عمىًدرايةًًكيصبحًالمكظؼً"القائمةًبأفًًأفًالفقرةعمىً

ًبكظيفتو ًالخاصة ًزادتًعً"كالمسئكليات ًمكافؽقد ًكجاءتًبدرجة ًالحياد ًدرجة جاءتًً.ف
ًاإلدارةً ًأكًتقكـ ًالمباشر, النتيجةًمكافقةًألفًالمكظؼًيمارسًأعمالوًتحتًاشراؼًمسئكلو
ًصالحياتو,ً ًكاجباتو, ًبميامو, ًدراية ًعمى ًيككف ًكبالتالي ًاألعماؿ ًبكافة ًلإللماـ بتدكيره

 فيًكؿًجزئيةًأكًقسـًداخؿًإدارتو.ًوكمسئكليات
ً)ًرةالفق - ً)ً(3رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 3.02ًتيبيف ًكقد ًالنسبي( ًالكزف ًبمغ

مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)0.832كالقيمةًاالحتماليةً)ً,ً)60.32%)
ً ًعمى ًالقائمأف ًًةالفقرة ًسيشغمياً"بأف ًالتي ًبالكظيفة ًتامة ًتكعية ًعمى ًيحصؿ المكظؼ

الحقيقةًالتيًلمستياًالباحثةًمفً.ًعفًدرجةًالحيادىريانًالًتختمؼًجًك"كالمسمىًالكظيفيًلو
ًيعممكفًفيًالمؤسساتً ًالذيف ًانطبقتًعمىًالمكظفيف ًكربما ًفيًالكزارة ًسابقا خالؿًعمميا

ً ًالحالية ًتكعيةًأالحككمية ًأك ًتامة ًتكعية ًعمى ًرسميان ًحصكليـ ًبدكف ًالعمؿ ًيستممكف نيـ
ًيجيؿًالمكظ ًكقد ًالتيًسيشغمكنيا, ًبالكظيفة ؼًالفرؽًبيفًالمسمىًالكظيفيًكالدرجةًعادية

 .سًعمموعمىًرأًكالفئةًحيفًيككفًمستجداًن
حسب الوزن النسبي ىي  ( أّن أدنى فقرتين17-4رقم ) جدول الواردة فيبين النتائج تَ كما 

 كما يمي:
ً)ًالفقرة - ً)ً(5رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(2.79تبيف ًالنسبيكقد ًالكزف ًبمغ

مماًيدؿًً(0.05)لًالداللةً(ًكىيًأقؿًمفًمستًك0.010حتماليةً)كالقيمةًاالً,)55.81%)
معًالكصؼًًتتطابؽًالمياـًكالكاجباتًالتيًيؤديياًالمكظؼًفعمياًن"القائمةًبأفًًأفًالفقرةعمىً

ًكافًًقدًقمتًعفًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًغيرًمكافؽ."الكظيفيًالذمًحصؿًعميو إذا
فكيؼًسيعرؼًأفًمياموًقدًتطابقتًمعًماًالمكظؼًلـًيستمـًكصؼًكظيفيًمفًاالساس,ً

 يقكـًبوًفعميان!ً
ً)ًالفقرة - ًً(2رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 2.90ً)تبيف ًكقد ًالنسبي( ًالكزف ًبمغ

مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)0.163كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)57.90%)
فًألممكاقعًالتيًيمكفًًاًنالكزارةًكصفًجيةكاستراتيتكفرًرؤيةًكرسالةً"القائمةًبأفًًأفًالفقرةعمىً

تعزكًالباحثةًذلؾًالىًانوًربماًالً.ًالًتختمؼًجكىريانًعفًدرجةًالحياد"يرتقيًلياًالمكظؼ
تعمؽًلكحةًتحمؿًالرؤيةًكًالرسالةًكًاالستراتيجيةًبشكؿًبارزًأماـًجميعًالمكظفيفًأكًداخؿً



 

<9 

 

ًبيفً ًالعالقة ًيصعبًعمىًالمكظؼًمعرفة ًكىذا ًإدارة, ًالحاليًكالمنصبًالذمًكؿ منصبو
يمكفًأفًيتكفرًلوًحسبًرؤيةًالكزارةًكرسالتيا,ًكلربماًيككفًجيؿًالمكظؼًبييكميةًالكزارةً

 كطريقةًالربطًبيفًتنفيذًاالستراتيجياتًكأىميةًالمكقعًالذمًقدًيرقىًلو.
 Eric Molleman andتػػأتيًنتػػائجًالمجػػاؿًاألكؿًكبالػػذاتًالفقػػرةًالثالثػػةًعكػػسًدراسػػة

othersً,2012ًـ(ًالتػػػػػيًكضػػػػػحتًإمكانيػػػػػةًالػػػػػتحكـًبالترقيػػػػػةًفػػػػػيًضػػػػػكءًالميػػػػػاـًالتػػػػػيًيمارسػػػػػيا
ـ(ًالتػػيًتكصػػمتًإلػػىًضػػركرةًكأىميػػةًكضػػع2005ًالمكظػػؼ.ًكمػػاًكتتكافػػؽًمػػعًدراسػػةً)المػػدىكف,ً

عادةًالنظرًفيًنظػاـًالترقيػةًالحػالي,ًكربػطًنتػائجًتقيػيـً سياسةًمعمنةًكمفيكمةًلجميعًالمكظفيفًكا 
الػػكزارةًًكاسػتراتيجيةرؤيػةًكرسػػالةًمػعًالفقػرةًالثانيػػةًالقائمػةً"أفًًكالػػكظيفيلتػدريبيًاألداءًبالمسػاريفًا

ممػػػاًييسػػػيؿًعمػػػىًالمكظػػػؼًالتخطػػػيطًً",فًيرتقػػػيًليػػػاًالمكظػػػؼألممكاقػػػعًالتػػػيًيمكػػػفًًاًنكصػػػفتػػػكفرً
ً.ذلؾًبإجادةًعمموًدعماًنلحصكلوًعمىًالترقيةًحسبًالشكاغرًالمطركحةًأماموًعمىًالييكميةًمًي

 :(المباشر في اإلدارة المسئولكفاءة ) الثاني المجالفقرات  تحميل 2.5.3.4
ًتػػـفقػػرات,ًكقػػد6ًًدارة,ًكيتكػػكفًمػػفًالمباشػػرًفػػيًاإلًالمسػػئكؿكفػػاءةًًيينػػاقشًالمجػػاؿًالثػػاني

(ًكالػذمًيبػػيفًآراءًأفػػراد18ً-4لمعينػةًالكاحػػدةًكالنتػائجًمبينػػةًفػػيًجػدكؿًرقػػـً)ً(t)اسػتخداـًاختبػػارً
 .(دارةالمباشر في اإل لمسئولاكفاءة )الثانيًالمجاؿعينةًالدراسةًفيًفقراتً

ً ًعامة ًفقراتًكبصفة ًالحسابيًلجميع ًالمتكسط ًأف ًالثانيتبيف ًكالكزفً(3.45تساكمًالمجاؿ ,)
ً)ًالنسبي 68.98ًيساكم ًكقيمة )%(t)ً(ً ًتساكم 8.085ًً)المحسكبة ًًأكبركىي ًقيمة ً(t)مف

(ًمما0.05ًمفً)ًأقؿ(ًكىي0.000ًكالقيمةًاالحتماليةًتساكمً)(1.97) الجدكليةًكالتيًتساكمً
مفًقبؿً)مكافؽ(ًعمىًدرجةًًحصؿًقدًدارةالمباشرًفيًاإلًالمسئكؿكفاءةًمجاؿًيدؿًعمىًأفً

تعزكًالباحثةًالنتيجةًالعامةًبالمكافقةًإلىًأفًكفاءةًً(.05.0أفرادًالعينةًعندًمستكلًداللةً)
لمكظؼًكتقييموًبشكؿًجيدًكاستفادتوًمفًخبراتًالمسئكؿًالمباشرًفيًاالدارةًتساىـًفيًإنصاؼًا

ًىذاًالمسئكؿًلمتقدـًفيًمجالو.
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 (18-4جدول رقم )
 مجالفقرات ( والقيمة اتحتمالية لtالمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة اتختبار )

 (دارةالمباشر في اإل المسئولكفاءة )

 انفقرة و
انًتوسط 

 انحسابٌ

انوزٌ 

 انُسبٌ
 tقًَت 

نقًَت ا

 االحتًانَت
 انترتَب

ًأمكرًًالمسئكؿ 1 ًمع ًيتعامؿ ًشخصًكفؤ ًأتبعيا ًالتي فيًاإلدارة
ًالدائرةًبمينيةًتامة.

3.66 73.23 9.203ً0.000 2ً

2 
ًالمعاييرًًالمسئكؿ ًإلى ًيستند ًمكضكعي ًشخص ًإدارتي في

ًالمنطقيةًكالعمميةًفيًإدارةًالعمؿً.
3.69 73.76 9.851ً0.000 1ً

3ً 6.429ً0.000 69.46 3.47ًرًالًيتأثرًبالشائعاتًالمغرضةًعفًمكظفيو.المباشًالمسئكؿ 3

4 
ًالتخصصاتًًالمسئكؿ ًحسب ًالكظيفية ًالمياـ ًيكزع ًإدارتي في

ًالعمميةًكالكفاءاتًالمينية.
3.30 65.91 3.743ً0.000 5ً

5 
ًركحًالفريؽًكالتعامؿًبفضؿًكفاءةً ًالتيًأعمؿًبيا ًاإلدارة يسكد

ً.المسئكؿالشخصً
3.42 68.49 5.817ً0.000 4ً

6 ً ًخالؿًًالمسئكؿيساىـ ًمف ًلمترقية ًمكظفيو ًتأىيؿ ًفي المباشر
ًتفكيضًالصالحياتًليـً.

3.15 63.01 1.919 0.057 6ً

  0.000 8.085 68.98 3.45 جميع الفقرات

1.97ً"ًتساكم185ًكدرجةًحريةً"0.05ًالجدكليةًعندًمستكلًداللةtًًقيمةً

حسب الوزن النسبي كما ( ترتيب أعمى فقرتين 18-4قم )ر  جدول الواردة فيبين النتائج تَ 
 يمي:
ً)ًالفقرة - ً)ً(2رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.69تبيف ًالنسبيكقد ًالكزف ًبمغ

مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)73.76%)
ً ًالفقرةعمى ًًأف ًبأف ًًالمسئكؿ"القائمة ًشخصًمًكًاإلدارةفي ًيستند المعاييرًًإلىضكعي

المكافقةً.ًقدًزادتًعفًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًمكافؽً"المنطقيةًكالعمميةًفيًإدارةًالعمؿ
 تدؿًعمىًأفًالمكظفيفًيممسكفًمكضكعيةًالمسئكؿًالمباشرًخالؿًالعمؿ.

ً)ًالفقرة - ً)ً(1رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.66تبيف ًالنسبيًًكقد ًالكزف بمغ
مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)73.23%)

التيًأتبعياًشخصًكفؤًيتعامؿًمعًأمكرًالدائرةًًاإلدارةفيًًالمسئكؿ"القائمةًًأفًالفقرةعمىً
ًتامة ًمكافؽً"بمينية ًكجاءتًبدرجة ًالحياد ًزادتًعفًدرجة ًأفًالمكظفيفًً.قد ترلًالباحثة

 ًالمسئكؿًالمباشرًكيكتسبكفًمفًخبراتوًالمينية.ًًيشعركفًكيتعايشكفًمعًكفاءة
 
 



 

<; 

 

 
حسب الوزن النسبي ىي  ( أّن أدنى فقرتين18-4رقم ) جدول الواردة فيبين النتائج تَ كما 

 كما يمي:
 
ً)ًالفقرة - ً)ً(6رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.15تبيف ًالنسبيكقد ًالكزف ًبمغ

مماًيدؿً(0.05ًكبرًمفًمستكلًالداللةً)(ًكىيًأ0.057كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)63.01%)
ً ًالفقرةعمى ًًأف ًبأف ً"القائمة ًمفًخالؿًًالمسئكؿيساىـ ًلمترقية ًمكظفيو ًتأىيؿ ًفي المباشر

ًليـتفكيضًالصالحي ًالحياد."ًات ًدرجة ًعف ًجكىريان ًتختمؼ ًالباحثةًًال ًخبرة ًخالؿ مف
ًف ًالرسمية ًكاالستدالؿًمفًالمقابالتًغير ًسابقان, ًفيًالكزارة ًالعظمىًمفًالعممية إفًالنسبة

ًإداريةً ًخبرات ًيكتسبكا ًفمف ًكعميو ًلمكظفييـ, ًبتفكيضًالصالحيات ًيقكمكف ًال المسئكليف
 تؤىميـًلمترقي.

ً)ًالفقرة - ً)ً(4رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 3.30ًتبيف ًكقد ًالنسبي( ًالكزف ًبمغ
ماًيدؿًم(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)65.91%)

خصصاتًالعمميةًحسبًالتفيًإدارتيًيكزعًالمياـًالكظيفيةًًالمسئكؿ"القائمةًًأفًالفقرةعمىً
ترلًالباحثةًأفًأغمبًً.قدًزادتًعفًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًمكافؽً"كالكفاءاتًالمينية

ًالتخصصات,ً ًحسب ًالكظائؼ ًتكزع ًأف ًالبد ًكبالتالي ًتخصصية ًالكزارة ًفي الكظائؼ
ًبياًطبيبًأكًمختصًتحاليؿًطبيةفالمجاالتًالين  .دسيةًالًيمكفًأفًيقـك
,Furnham & Petridesًيتكافؽًمػعًدراسػة)ًدارةالمباشرًفيًاإلًالمسئكؿكفاءةًإفًمجاؿً

بأنػوًيجػبًعمػىًًـ(ًعفًالبتًفيًقراراتًالترقيةًكالفصؿًمفًالعمػؿ,ًحيػثًأكصػتًالدراسػة2006
ػػنعًالقػػراراتًعمػػىًالكثيػػرًمػػفًالنػػاسًكمػػفًضػػم ًعمػػىًالمػػدراءًالمػػدراءًصي ػػٍفًالػػذمًسػػييرقى,ًكأفى نيـًمى

إذاًكػػافًالمسػػئكؿًالمباشػػرًفػػيًفػػةًعػػفًالنػػاسًلمػػنحيـًقػػرارًالترقيػػة.ًالمكازنػػةًفػػيًالمعمكمػػاتًالمختم
اإلدارةًقادرانًعمىًتمييزًالعناصرًالجيدةًكًالقابمةًلمتعمـًأكًالتػدريبًكأحسػفًتػكجيييـ,ًككػافًقػادرانً

فريؽًكالتعاكفًالخالؽًفإفًذلػؾًـًكحرصوًعمىًبثًركحًالعمىًتطكيرًأدائيـًمفًخالؿًتحفيزهًلي
 نشئًإدارةًنمكذجيةًكمكظفيفًمتمتعيفًبكافةًالصفاتًالتيًتقربيـًلمترقيةًحسبًالمعايير.سيًي

 :(دقة تخصص اإلدارة) الثالث المجالتحميل فقرات  3.5.3.4
اختبػارًًخداـتػـًاسػتفقػرات,ًكقػد6ًًييناقشًالمجاؿًالثالثًدقةًتخصصًاإلدارة,ًكيتككفًمػفً

(t)ً(ًًكالػذمًيبػيفًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًفػي19ً-4لمعينةًالكاحدةًكالنتائجًمبينةًفيًجػدكؿًرقػـ)
 .(دقة تخصص اإلدارة) الثالثًالمجاؿفقراتً

(,3.02ً)ًسػػاكميًالثالػػثًالمجػػاؿتبػػيفًأفًالمتكسػػطًالحسػػابيًلجميػػعًفقػػراتًكبصػػفةًعامػػةً
%(60ًالػػكزفًالنسػػبيًالمحايػػدً)ًتمػػؼًجكىريػػانًعػػفالًتخ%(ًكىػػي60.38ًيسػػاكمً)ًكالػػكزفًالنسػػبي



 

<< 

 

ً(1.97) الجدكليػةًكالتػيًتسػاكمًً(t)مػفًقيمػةًًأقػؿكىػيًً(0.345)المحسػكبةًتسػاكمًً(t)كقيمػةً
دقػػػػةًمجػػػػاؿً(ًممػػػػاًيػػػػدؿًعمػػػػىًأف0.05ًمػػػػفً)ًأكبػػػػر(ًكىػػػػي0.730ًكالقيمػػػػةًاالحتماليػػػػةًتسػػػػاكمً)

ةًعنػػػػدًمسػػػػتكلًداللػػػػةً)مػػػػفًقبػػػػؿًأفػػػػرادًالعينػػػػ)محايػػػػدة(ًعمػػػػىًدرجػػػػةًًحصػػػػؿًقػػػػدًتخصػػػػصًاإلدارة
05.0.)ًًربمػػػاًالًيمثػػػؿًمجػػػاؿًدقػػػةًتخصػػػصًاالدارةًاىميػػػةًبحيػػػثًيحصػػػؿًعمػػػىًالمكافقػػػةًفػػػي

ً.لىًمؤىالتًعمميةتحتاجًإفًأغمبًالكظائؼًتخصصيةًًكالنتيجةًالعامةًأل
ً

 ( 19-4جدول رقم )
 مجال فقرات لية ل( والقيمة اتحتماtالمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة اتختبار)

 (دقة تخصص اإلدارة)

 انفقرة و
انًتوسط 

 انحسابٌ

انوزٌ 

 انُسبٌ
 tقًَت 

انقًَت 

 االحتًانَت
 انترتَب

1 
ًتزيدً ًعمؿ ًكطبيعة ًبخصكصية ًتتمتع ًبيا ًالتيًاعمؿ اإلدارة

ًفرصةًالحصكؿًعمىًالترقية.
3.19 63.87 2.520ً0.013 3ً

ًالق 2 ًاتخاذ ًعممية ًفي ًإدارتي ًفي ًالمكظؼ ًمماًيشارؾ رار
2ً 3.205ً0.002 64.62 3.23ًيكسبيـًخبراتًتؤىميـًلمترقية.

3 
ًتتبعً ًيفرزًًاستراتيجيةاإلدارة ًمما ًفيًمجاؿًخدماتيا تكسعية

ًشكاغرًكظيفية.
2.76ً55.27 -3.474ً0.001 5ً

4 
ًفيً ًبالتدكير ًاإلدارة ًفي ًالمكظفيف ًكميارات ًقدرات تزداد

ًاألقساـًالمختمفة.
3.30 66.02 4.150ً0.000 1ً

ًادارتوً 5 ًعمؿ ًبفنيات ًخاصان ًكتدريبان ًتطكيران ًالمكظؼ يكتسب
ًبسببًمكاكبةًالتقدـًفيًدكؿًالجكار.

2.96 59.14 -0.531ً0.596 4ً

6ً 0.000 4.083- 53.33 2.67ًتتـًالترقيةًفيًإدارتيًرأسياًكبمعدؿًمعقكؿ. 6
  0.730 0.345 60.38 3.02 جميع الفقرات

1.97ً"ًتساكم185ًكدرجةًحريةً"0.05ًداللةًالجدكليةًعندًمستكلtًًقيمةً

حسب الوزن النسبي كما ( ترتيب أعمى فقرتين 19-4رقم ) جدول الواردة فيتبين النتائج 
 يمي:
ً)ًالفقرة - ً)ً(4رقـ ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.30تبيف ً)كقد ًالنسبي ًالكزف ً,ً)%66.02بمغ

ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)
ًبأفً ًبالتدكيرًفيًاألًاإلدارةقدراتًكمياراتًالمكظفيفًفيً"القائمة ًالمختمفةتزداد قدًً"قساـ

ًمكافؽ ًكجاءتًبدرجة ًالحياد ًزادتًعفًدرجة ًالفقرةً. ًأفًيكافقكفًالمكظفكفًعمىًىذه البد
ًالمخ ًالنتيجةًمفًكاقعيـًحيثًأفًالتدكيرًفيًاألقساـ ًيممسكفًىذه تمفةًيطمعيـًعمىًألنيـ

 مياراتًكقدراتًجديدةًيكتسبكنياًبالممارسة.ًً



 

<= 

 

ً)ًالفقرة - ً)ً(2رقـ ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.23تبيف ًاكقد ًالنسبيبمغ ً,ً)%64.62)ًلكزف
ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.002كالقيمةًاالحتماليةً)

ًيكسبيـًخبراتًتؤىميـًًالمكظؼًيشارؾًفيًإدارتيًفي"القائمةًبأفً عمميةًاتخاذًالقرارًمما
.ًربماًيشارؾًبعضًالمكظفكفًأكًقدًزادتًعفًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًمكافؽً"لمترقية

ًالعصؼً ًالتشاكر, ًخالؿ ًمف ًالقرار ًاتخاذ ًعممية ًفي ًبأخرل ًأك ًبطريقة ًمنيـ ًكبيرة نسبة
 ذهًالفقرة.الذىني,ًكتابةًالمقترحات...الخ,ًكبذلؾًكافؽًالمكظفكفًعمىًى

حسب الوزن النسبي ىي  ( أّن أدنى فقرتين19-4رقم ) جدول الواردة فيبين النتائج تَ كما 
 كما يمي:

ً)ًالفقرة - ً)ً(6رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(2.67تبيف ًالنسبيكقد ًالكزف ًبمغ
مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)53.33%)

قدًقمتًعفًدرجةًً"تتـًالترقيةًفيًإدارتيًرأسياًكبمعدؿًمعقكؿ"القائمةًبأفًًفًالفقرةأعمىً
الًيكافؽًالمكظفكفًعمىًمعدؿًالترقيةًكيركفًأنوًأقؿًمفًًالحيادًكجاءتًبدرجةًغيرًمكافؽ.

المعقكؿًرغـًأفًالترقياتًيجبًأفًتتدرجًحسبًالييكميةًاإلداريةًفيًالمنظماتًكربماًيممحً
ًالرفضًإل ىًكجكدًثغراتًفيًعمميةًالترقية,ًأكًاحتياجًسمـًالترقياتًإلىًإعادةًالنظرًىذا

 كتقميصًفيًالمدةًالقانكنيةًالستالـًأكؿًترقية.ًً
ً)ًالفقرة - ً)ً(3رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 2.76ًتبيف ًكقد ًالنسبي( ًالكزف ًبمغ

مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.001كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)55.27%)
ؿًخدماتياًمماًيفرزًشكاغرًتكسعيةًفيًمجاًاستراتيجيةتتبعًًاإلدارة"القائمةًًأفًالفقرةعمىً
ًمكافؽً"كظيفية ًغير ًبدرجة ًكجاءت ًالحياد ًدرجة ًعف ًقمت ًقد ًىيً. ًالمنظمة ًأف حيث

ًبؿً ًأعمالو, ًلتكسيع ًبالتخطيط ًاالستقالؿ ًالكزارة ًفي ًما ًإدارةو ًلفًتستطيع ًبالتالي حككمية,
 تككفًفيًتبعيةًالكزارةًكتحتًمظمتيا,ًكمنفذةًالستراتيجيتيا.ًدائماًن

(ًحصػػمتًعمػػىًدرجػػةًميحايػػد,ًدقػػةًتخصػػصًاإلدارة)ًرغػػـًأفًالنتيجػػةًالعامػػةًلممجػػاؿًالثالػػث
ـ(ًأظيػػرتًمكافقػػةًمتكسػػطةًعمػػىًأفًعػػدـًااللتػػزاـًبتطبيػػؽًمعػػايير2008ًإالًأفًدراسػػةً)السػػباح,ً

.ًكمػاًتتفػؽًالفقػرةًالثانيػةًمػفًعمىًضعؼًأداءًالمػكظفيفًأثرًجكىرمترقيةًمدراءًمكاتبًالبريدًلوً
ـ(ًالتػيًأكصػتًبرفػعًمسػتكلًمشػاركة2011ًمػعًدراسػةً)أبػكًقػاعكد,ًًدقػةًتخصػصًاإلدارةمجاؿً

ًالعامميفًفيًاتخاذًالقرارات.
تػزدادًبالتػػدكير"ًًاإلدارة(ًالقائمػةًبػأفً"قػػدراتًكميػاراتًالمػكظفيفًفػػي4ً)ًإفًنتيجػةًالفقػرةًرقػػـ

ًاألداءـ(,ًحيثًدعمتًنتػائجًالدراسػةًنمػكذجBreaughً,2011ًجاءًفيًدراسةً)ًتطابقتًمعًما
ًًالسابؽًلمدراءًالمناطؽًكالكظيفةًالحاليةًكالكظيفةًالسابقة.

ً



 

=8 

 

ً
ً

 :(البرامج التدريبية) الرابع المجالتحميل فقرات  4.5.3.4
ًـىًفقػرات,ًكقػد5ًالمجػاؿًالرابػعًالبػرامجًالتدريبيػة,ًكيتكػكفًمػفًًيينػاقش ً(t)اـًاختبػارًاسػتخدًتػ

(ًكالػػذمًيبػػػيفًآراءًأفػػرادًعينػػةًالدراسػػةًفػػػي20ً-4لمعينػػةًالكاحػػدةًكالنتػػائجًمبينػػةًفػػػيًجػػدكؿًرقػػـً)
 .(البرامج التدريبية)ًالرابعًالمجاؿفقراتً

(,2.94ً)ًتسػػػاكمًالرابػػػعًالمجػػػاؿتبػػػيفًأفًالمتكسػػػطًالحسػػػابيًلجميػػػعًفقػػػراتًكبصػػػفةًعامػػػةً
%(60ًالػػكزفًالنسػػبيًالمحايػػدً)ًمػػؼًجكىريػػانًعػػفالًتخت%(ًكىػػي58.75ًيسػػاكمً)ًكالػػكزفًالنسػػبي

1.97ً) )الجدكليػةًكالتػيًتسػاكمًً(t)مفًقيمػةًًأقؿكىيًً(0.996-)المحسكبةًتساكمًً(t)كقيمةً
البػػػرامجًمجػػػاؿً(ًممػػػاًيػػػدؿًعمػػىًأف0.05ًمػػفً)ًأكبػػػر(ًكىػػػي0.320ًكالقيمػػةًاالحتماليػػػةًتسػػاكمً)

ً(.05.0نةًعندًمستكلًداللةً)مفًقبؿًأفرادًالعي)محايدة(ًعمىًدرجةًًحصؿًقدًالتدريبية
أكًًةأفًالمػكظفيفًالًيسػتفيدكفًمػفًالبػرامجًالتدريبيػًمفًالكاضحًحسػبًالتحميػؿًاإلحصػائي

ً.أنياًمحدكدةًكالًتتناسبًمعًطمكحًالمكظفيفًالكظيفي
ً

 (20-4جدول رقم )
 مجال فقرات ل ( والقيمة اتحتماليةtالمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة اتختبار)

 )البرامج التدريبية(
 انفقرة و

انًتوسط 

 انحسابٌ

انوزٌ 

 انُسبٌ
 tقًَت 

انقًَت 

 االحتًانَت
 انترتَب

ًتطكيرً 1 ًتضمف ًمتنكعة ًتدريبية ًبرامج ًالبشرية ًالمكارد ًإدارة تقدـ
ًمكظفيًاإلداراتًالمختمفةًفيًالكزارة.

2.92 58.39 -1.043ً0.298 2ً

2 
ًبالمي ًتتسـ ًالتدريب ًعمؿًبرامج ًمجاالت ًفي ًكالتخصصية نية

ًالكزارة.ً
2.85ً56.99 -2.006ً0.046 5ً

3 
ًسياسةً ًمع ًكتماشيان ًإدارة ًكؿ ًحاجة ًحسب ًالتدريب ًبرامج تعد

ًاإلدارةًالتيًتحقؽًرؤيةًكرسالةًالكزارة.
2.88 57.63 -1.538ً0.126 3ً

4 ً ًعف ًبعيدان ًلممكظفيف ًتيقدـ ًالتدريبية كاألغراضًًالمحسكبيةالبرامج
4ً 1.682ً0.094- 57.31 2.87ًية.الشخص

5 
ًيزيدًمفً ًالمكظؼًما ًكخبرة ًالخبراتًالتدريبيةًيحسفًكفاءة تراكـ

ًفرصةًحصكلوًعمىًالترقية.
3.17 63.44 2.067ً0.040 1ً

  0.320 0.996- 58.75 2.94 جميع الفقرات

1.97ً"ًتساكم185ًكدرجةًحريةً"0.05ًالجدكليةًعندًمستكلًداللةtًًقيمةً
ً
ً
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حسب الوزن النسبي كما ( ترتيب أعمى فقرتين 20-4رقم ) جدول الواردة فيتائج تبين الن
 يمي:
- (ً ًرقـ 5ًالفقرة )(ً ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.17تبيف ً)كقد ًالنسبي ًالكزف ً,ً)%63.44بمغ

(ً ًاالحتمالية 0.040ًكالقيمة ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللة ًيدؿًعمى0.05ًً( ًأفًالفقرةمما
ماًيزيدًمفًفرصةًحصكلوًمراتًالتدريبيةًيحسفًكفاءةًكخبرةًالمكظؼًتراكـًالخب"القائمةًبأفً
نتيجةًمنطقيةًيمكفًلممكظفيفًً.قدًزادتًعفًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًمكافؽً"عمىًالترقية

 التأكدًمنياًمفًكاقعًكظائفيـًفيًمؤسساتيـ
- (ً ًرقـ ً)ً(1الفقرة ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(2.92تبيف ً)كقد ًالنسبي ًالكزف ً,ً)%58.39بمغ

ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)0.298كالقيمةًاالحتماليةً)
إدارةًالمكاردًالبشريةًتقدـًبرامجًتدريبيةًمتنكعةًتضمفًتطكيرًمكظفيًاإلداراتً"القائمةًبأفً

ًالنتيجةًفيًرأمًً.الًتختمؼًجكىريانًعفًدرجةًالحيادً"المختمفةًفيًالكزارة يعكدًسببًىذه
الباحثةًإلىًعدةًاحتماالت,ًقدًتيعنىًإدارةًالمكاردًالبشريةًبالدرجةًاألكلىًبأمكرًركتينيةًمفً
ًإدارةً ًتقـك ًقد ًالبشرية. ًالمكارد ًإلدارة ًاألخرل ًبالمياـ ًاىتماميا ًمف ًأكثر ًكغياب حضكر
المكاردًالبشريةًبتقديـًبرامجًتدريبيةًغيرًمتنكعة,ًبؿًتقميديةًالًتغطيًجميعًمجاالتًعمؿً

 كزارة.ال
ً 
حسب الوزن النسبي ىي  ( أّن أدنى فقرتين20-4رقم ) جدول الواردة فيبين النتائج تَ كما 

 كما يمي:
- (ً ًرقـ ً)ً(2الفقرة ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(2.85تبيف ًالنسبيًكقد ًالكزف بمغ

مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.046كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)56.99%)
ً ًعمى ًًالفقرةأف ًبأف ًًك"القائمة ًبالمينية ًالتدريبًتتسـ ًمجاالتًعمؿًبرامج ًفي التخصصية
ًمكافؽ.ً"الكزارة ًغير ًكجاءتًبدرجة ًالحياد ًدرجة ًقمتًعف ًالتدريبيةًًقد ًالبرامج حيثًأف

 ليستًمتنكعة,ًبالتاليًىيًالًتتسـًبالمينيةًأكًالتخصصية.
- (ً ًرقـ ً)ً(4الفقرة ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(2.87تبيف ًالنسبيًكقد ًالكزف بمغ

مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)0.094كالقيمةًاالحتماليةً)ً,ً)57.31%)
كاألغراضًًالمحسكبيةالبرامجًالتدريبيةًتيقدـًلممكظفيفًبعيدانًعفً"القائمةًبأفًًأفًالفقرةعمىً

كظفيفًبالغبفًتدؿًالنتيجةًعمىًشعكرًالم.ًالًتختمؼًجكىريانًعفًدرجةًالحيادً"الشخصية
 تجاهًالبرامجًالتدريبيةًكًظنيـًأنوًتكزعًبطريقةًالًنزيية

مػػفًالالفػػتًلمنظػػرًأفًمجػػاؿًالبػػرامجًالتدريبيػػةًقػػدًحصػػؿًعمػػىًدرجػػةًمحايػػدةًمػػفًقبػػؿًأفػػرادً
ًالعينة,ًكىذاًكافًعمىًعكسًتكقعاتًالباحثة,ًالتيًتكقعتًأفًتككفًالنتيجةًالكميةًلممجاؿًباتجاه
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ًًًعدًأحدًأىـًميػاـًإدارةًالمػكاردًالبشػريةًفػيًأمًمنظمػةفالتدريبًيًيًالمكافقة, كعميػوًتكجػبًأفًتقػـك
ىذهًاإلدارةًبالكزارةًبالمياـًالمناطةًبيػاًمػفًحيػثًنشػرًالػكعيًعػفًأىميػةًالتػدريبًكتجييػزًبػرامجً

ًًالتخصصػاتًالمختمفػةًبيػا.يتناسػبًمػعًاسػتراتيجياتًالػكزارةًًكتدريبيةًبماً الًيمكػفًأفًنمقػيًبػالمـك
بػػػادرًلتطػػػكيرًنفسػػػوًفػػػيًألنػػػوًيجػػػبًأفًيًيًسػػػةًكحػػػدىاًكنيعفػػػيًالمكظػػػؼًمػػػفًالمسػػػئكلية,عمػػػىًالمؤس

كجػكدًإحبػاطًقػكمًًتدؿًعمىًىذهًالنتيجةترلًالباحثةًأفًً.مؤسستوًأكًبالتبادؿًمعًخبراتًخارجية
لدلًالمكظفيف,ًأكًجيؿًبمدلًأىميةًالتدريب,ًحيػثًتػدؿًنتػائجًالعديػدًمػفًالدراسػاتًعمػىًأىميػةً

ـ(ًالتػيًحثػتًعمػىًعػدـًإغفػاؿ2003ًاًجاءًفيًدراسةً)بفًمحمػدًآؿًسػعكد,ًعنصرًالتدريبًكم
ًأىميةًالتدريبًلمترشيحًلمترقيةًلممناصبًالقيادية.

ً ًعف ًبعيدان ًلممكظفيف ًتيقدـ ًالتدريبية ً"البرامج ًبأف ًكالقائمة ًالمجاؿ ًفي ًالرابعة ًالمحسكبيةالفقرة
ً ًدراسةً)البدكم, ًدعمتيا ًبرامجًـ(ًحيثًأًك2010كاألغراضًالشخصية" ًأفًتزكد صتًبضركرة

ًالتحيزً ًعف ًبعيدان ًالتدريبًكالتطكير ًفي ًبفرصًمتساكية ًالمكظفيف ًكؿ ًالبشرية ًالمكارد تطكير
ًلمجنس.

عـــن المعمومـــات لممـــوظفين المرشـــحين  اإلفصـــاح) الخـــامس المجـــالتحميـــل فقـــرات  5.5.3.4
 :(لمترقية

يفًلمترقيػة,ًكيتكػكفًمػفًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشػحًاإلفصاحييناقشًالمجاؿًالخامسً
ً(ًكالػذم21-4لمعينةًالكاحدةًكالنتائجًمبينةًفيًجدكؿًرقـً)ً(t)تـًاستخداـًاختبارًفقرات,ًكقد5ًً

عــن المعمومــات لممــوظفين  اتفصــاح)الخػػامسًالمجػػاؿيبػػيفًآراءًأفػػرادًعينػػةًالدراسػػةًفػػيًفقػػراتً
ً.(لمترقيةالمرشحين 

(,2.99ً)ًتسػاكمًالخػامسًالمجػاؿراتًتبػيفًأفًالمتكسػطًالحسػابيًلجميػعًفقػكبصفةًعامػةً
%(60ًالػػكزفًالنسػػبيًالمحايػػدً)ًالًتختمػػؼًجكىريػػانًعػػف%(ًكىػػي59.76ًيسػػاكمً)ًكالػػكزفًالنسػػبي

ً(1.97) الجدكليػةًكالتػيًتسػاكمًً(t)مفًقيمػةًًأقؿكىيًً(0.194-)المحسكبةًتساكمًً(t)كقيمةً
االفصػػاحًمجػػاؿًمػػىًأفً(ًممػػاًيػػدؿًع0.05مػػفً)ًأكبػػر(ًكىػػي0.846ًكالقيمػػةًاالحتماليػػةًتسػػاكمً)

ًالًيختمؼًجكىريانًعفًدرجةًالحيادً.ًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقية
ً
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 (4-21جدول رقم )
( والقيمة اتحتمالية لفقرات مجال tالمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة اتختبار)

 (عن المعمومات لمموظفين المرشحين لمترقية اإلفصاح)
 انفقرة و

توسط انً

 انحسابٌ

انوزٌ 

 انُسبٌ
 tقًَت 

انقًَت 

 االحتًانَت
 انترتَب

1 
ًالتيًأنتميًلياً ًبالتعاكفًمعًاإلدارة ًالبشرية ًالمكارد ًإدارة تقـك
بتقديـًمعمكماتًكافيةًعفًفرصًالترقيةًكفيًالكقتًالمناسبً

ًلممعنييفًكافة.
2.80 56.02 -2.586ً0.010 4 

2 
ًالمعمكمات ًعمى ًيحصمكف ًالمكظفيف ًبالترقيةًًجميع المتعمقة

ًبصكرةًعادلة.
2.74 54.73 -3.154ً0.002 5 

3 
ًالشخصًالمناسبًفيً ًلكضع ًعدالن ًأكثر المسابقاتًالخارجية

ًالمكافًالمناسب.
2.93 58.60 -0.725ً0.470 3 

 2 0.464ً0.643 60.75 3.04ًالمجافًالمشرفةًعمىًمسابقاتًالترقيةًتتمتعًبالكفاءةًكالمينية. 4
 1 5.526ً0.000 68.71 3.44ًابقاتًسريةًكالًيمكفًتسريبياًأكًالعبثًبيا.أسئمةًالمس 5

  0.846 0.194- 59.76 2.99 جميع الفقرات

1.97ً"ًتساكم185ًكدرجةًحريةً"0.05ًالجدكليةًعندًمستكلًداللةtًًقيمةً

حسب الوزن النسبي كما ( ترتيب أعمى فقرتين 21-4رقم ) جدول الواردة فيتبين النتائج 
 يمي:
- (ً ًرقـ ً)ً(5الفقرة ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.44تبيف ً)كقد ًالنسبي ًالكزف ً,ً)%68.71بمغ

ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)
ً ًبأف ًالعبثًبيا"القائمة ًأك ًكالًيمكفًتسريبيا ًالمسابقاتًسرية ًزادتًعفًدرجةًً"أسئمة قد

ًكجاءتًبدًر ًمكافؽالحياد ًجة ًكالخارجيةًىكًعمؿًيتـً. إفًترتيبًلجافًالمسابقاتًالداخمية
ًالمقابمةً ًحتىًمكعد ًاليكية ًغيرًمعركفة ًالمجنة ًتككف ًكربما ًكالديكاف, ًالكزارة بالتنسيؽًبيف

 كبالتاليًيصعبًالكصكؿًلياًكًالتأثيرًعميياًلمحصكؿًعمىًاألسئمةًالسرية
- (ً ًرقـ ً)ً(4الفقرة ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 3.04ًتبيف ًكقد )(ً ًالنسبي ًالكزف ً,ً)%60.75بمغ

ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)0.643كالقيمةًاالحتماليةً)
الًتختمؼًجكىريانًً"المجافًالمشرفةًعمىًمسابقاتًالترقيةًتتمتعًبالكفاءةًكالمينية"القائمةًبأفً

ًالحياد ًدرجة ًعف ًتقًك. ًالمكظؼًباألسسًالتي ًييمـ ًدرجاتًال ًبتقييـ ًالمجاف ًعمىًأساسيا ـ
المكظؼًأثناءًمقابمتوًأكًإجراءًاالمتحافًالشفييًلو,ًكعميوًلفًيستطيعًالمكظؼًإنصاؼً

 المجافًبينوًكبيفًذاتوًبؿًسييمقيًالمكـًعمييـًميماًكانتًالنتائج
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حسب الوزن النسبي ىي  ( أّن أدنى فقرتين21-4رقم ) جدول الواردة فيبين النتائج تَ كما 
 كما يمي:

ً)ًالفقرة - ً)ً(2رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(2.74تبيف ًالنسبيكقد ًالكزف ًبمغ
مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.002كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)54.73%)

ً ًالفقرةعمى ًًأف ًبأف ًبالترقيةً"القائمة ًالمتعمقة ًالمعمكمات ًعمى ًيحصمكف ًالمكظفيف جميع
 متًعفًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًغيرًمكافؽ.قدًقً"بصكرةًعادلة

ً)ًالفقرة - ً)ً(1رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 2.80ًتبيف ًكقد ًالنسبي( ًالكزف ًبمغ
مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.010كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)56.02%)

ًإدارةًالمكاردًالبشريةًبالتعاكفًمعً"القائمةًًأفًالفقرةعمىً ًبتقديـًًدارةاإلتقـك التيًأنتميًليا
قدًقمتًعفًدرجةًً"معمكماتًكافيةًعفًفرصًالترقيةًكفيًالكقتًالمناسبًلممعنييفًكافة

 .ًالحيادًكجاءتًبدرجةًغيرًمكافؽ
ًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقيةًاإلفصاحترلًالباحثةًأفًالنتيجةًالعامةًلمجاؿً
يجةًصادمة,ًكتدؿًعمىًأفًالمكظفيفًالًيدرككفًأىميةًالًيختمؼًجكىريانًعفًدرجةًالحيادًىيًنت

منيػػػػاًًميئػػػػكستػػػكافرًمعمكمػػػػاتًكاضػػػػحةًلمجميػػػػعًبصػػػػكرةًمتسػػػاكيةًلفػػػػرصًالترقيػػػػة,ًأكًأفًالترقيػػػػةً
كبالتاليًلفًيمثؿًتكافرًمعمكماتًعنيػاًفارقػانًلممػكظفيف,ًكربمػاًأفًشػكاغرًالترقيػةًمحسػكمةًمسػبقانً

فًًككربمػاًيكػً.كفًأنفسػيـًبتػكافرًىػذهًالمعمكمػاتًيشػغملصالحًفئةًمعينػةًكعميػوًفبػاقيًالمػكظفيفًال
مػػفًالمػػكظفيفًأنفسػػيـ,ًفحسػػبًعمػػـًالباحثػػةًالمعمكمػػاتًتينشػػرًًالتقصػػيرًفػػيًالبحػػثًعػػفًالمعمكمػػة

,ًدراسػػػػةً)أبػػػػكًقػػػػاعكدًعمػػػػىًصػػػػفحةًالػػػػكزارةًاإللكتركنيػػػػةًكصػػػػفحةًديػػػػكافًالمػػػػكظفيفًالعػػػػاـًكػػػػذلؾ.
معمكمػػػاتيًمتكافقػػػةًمػػعًالفقػػػرةًاألكلػػػىًألًـ(ًأكصػػتًبضػػػمافًمسػػتكياتًعاليػػػةًمػػػفًاإلفصػػاح2011

ًبتقػػػديـًمعمكمػػػاتًكافيػػػةًعػػػفًفػػػرصًالترقيػػػةًكفػػػيًالكقػػػتً القائمػػػةًبػػػأفً"إدارةًالمػػػكاردًالبشػػػريةًتقػػػـك
كجػػػػكبًاإلعػػػػالفًعػػػػفًالكظػػػػائؼًفػػػػرأتًـ(2010ًدراسػػػػة)البدكم,ًًأمػػػػاًالمناسػػػػبًلممعنيػػػػيفًكافػػػػة".

لمػػؤىميفًفػػرصًمتسػػاكيةًلمتقػػدـًالشػػاغرةًفػػيًاإلداراتًالعميػػاًبشػػكؿًمفتػػكحًإلعطػػاءًكػػؿًالمرشػػحيفًا
لمكظػػػائؼ,ًكىػػػذاًيػػػدعـًالفقػػػرةًالثانيػػػةًفػػػيًالمجػػػاؿًالقائمػػػةًبػػػأفً"جميػػػعًالمػػػكظفيفًيحصػػػمكفًعمػػػىً

اتفقػػتًدراسػػةًأبػػكًقػػاعكدًمػػعًدراسػػةًالباحثػػةًفػػيًأنػػوًًالمعمكمػػاتًالمتعمقػػةًبالترقيػػةًبصػػكرةًعادلػػة".
ًإيجػابي,ًكلكػفًالنتيجػةًاإلحصػائيةً لدراسػةًأبػكًقػاعكدًجػاءتًبالمكافقػةًلممارسةًأبعادًالشفافيةًأثره

الشػػديدةًبينمػػػاًدراسػػػةًالباحثػػػةًحصػػػمتًعمػػػىًنتيجػػػةًحياديػػػةًكمػػػاًأفًدراسػػػةًالبػػػدكمًخرجػػػتًبنتػػػائجً
ًايجابية.
ـ(ًالفقػػرةًالثالثػػةًالقائمػػةًبػػأفً"المسػػابقات2003ًكمػػاًدعمػػتًدراسػػةً)بػػفًمحمػػدًآؿًسػػعكد,ًً

سػػب"ًالتػػيًأكصػػتًبمراعػػاةًعػػدـًالخارجيػػةًأكثػػرًعػػدالنًلكضػػعًالشػػخصًالمناسػػبًفػػيًالمكػػافًالمنا
التحيػػػػزًأكًالمحابػػػػاةًفػػػػيًتطبيػػػػؽًمبػػػػدأًالجػػػػدارةًمػػػػعًالمتنافسػػػػيفًالمرشػػػػحيفًلمحصػػػػكؿًعمػػػػىًترقيػػػػةً
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ـ(ًأف2006ًتػرلًدراسػةً)بػفًمكسػىًالزىرانػي,ًًكمػاًبالمفاضمةًمعًمراعاةًاستخداـًمعاييرًمكحدة
كضػركرةًتكثيػؼًالػدكراتًتككفًلجػافًالترقيػاتًمػفًخػارجًاإلدارةًضػمانانًلمحيػادًكسػالمةًالتطبيػؽ,ً

كىػذاًيػدعـًالفقػرةًالرابعػةًرقيػاتًليككنػكاًأكثػرًقػدرةًككفػاءة,ًالتدريبيةًلمقائميفًعمىًلجافًكشػئكفًالت
اح,ً,ًكذلؾًدراسةً)السبلترقيةًتتمتعًبالكفاءةًكالمينية"القائمةًبأفً"ًالمجافًالمشرفةًعمىًمسابقاتًا

ًـ(ًتدعـًالفقرةًالرابعة.2008
 (:تطبيق قانون الخدمة المدنية) السادس المجالت تحميل فقرا 6.5.3.4

تػػػػـًفقػػػرات,ًكقػػػد7ًًالمجػػػاؿًالسػػػػادسًتطبيػػػؽًقػػػانكفًالخدمػػػػةًالمدنيػػػة,ًكيتكػػػكفًمػػػػفًًيينػػػاقش
(ًكالػذمًيبػػيفًآراءًأفػػراد22ً-4لمعينػةًالكاحػػدةًكالنتػائجًمبينػػةًفػػيًجػدكؿًرقػػـً)ً(t)اسػتخداـًاختبػػارً

ً.(نون الخدمة المدنيةتطبيق قا)ًالسادسًالمجاؿالدراسةًفيًفقراتًًعينة
(,3.11ً)ًتسػػاكمًالسػادسًالمجػػاؿتبػػيفًأفًالمتكسػطًالحسػػابيًلجميػعًفقػراتًكبصػفةًعامػةً

ً(t)%(ًكقيمػػػة60ًالػػػكزفًالنسػػػبيًالمحايػػػدً)أكبػػػرًمػػػفً%(ًكىػػػي62.26ًيسػػػاكمً)ًكالػػػكزفًالنسػػػبي
كالقيمػػػةًً(1.97)الجدكليػػػةًكالتػػػيًتسػػػاكمًً(t)مػػػفًقيمػػػةًًأكبػػػركىػػػيًً(1.981)المحسػػػكبةًتسػػػاكمً

مجاؿًتطبيؽًقانكفًالخدمةً(ًمماًيدؿًعمىًأف0.05ًمفً)ًأقؿ(ًكىي0.049ًحتماليةًتساكمً)اال
البػػدً(.05.0مػفًقبػؿًأفػرادًالعينػػةًعنػدًمسػتكلًداللػةً))مكافػؽ(ًحصػؿًعمػىًدرجػػةًًالمدنيػةًقػد

فيػكًأفًيكافؽًالمكظفكفًعمػىًأفًتطبيػؽًقػانكفًالخدمػةًالمدنيػةًأسػاسًفػيًالحصػكؿًعمػىًترقيػة,ً
ًالمدنيةًالتابعةًلمحككمةًلكؿًماًيتعمؽًبالمكظؼ.ًتالقانكفًالذمًيحكـًالتعامؿًفيًالمؤسسا

ً

 (22-4جدول رقم )
 ( والقيمة اتحتمالية لفقرات مجالtالمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة اتختبار )

 )تطبيق قانون الخدمة المدنية(
 انفقرة و

انًتوسط 

 انحسابٌ

انوزٌ 

 انُسبٌ
 t قًَت

انقًَت 

 االحتًانَت
 انترتَب

1 
ـًكالمعدؿ1998ًلمعاـ4ًًتيطبؽًقكانيفًكلكائحًقانكفًالخدمةًالمدنيةًرقـً

 2 0.003 3.053 64.84 3.24ًـًفيًقرارًترقيةًالمكظؼًبماًيخدـًالصالحًالعاـ.2005ًعنوًلسنةً

2 
ًدكفً ًترقية ًعمى ًالمكظفيف ًحصكؿ ًتسيؿ ًالقانكف ًفي ًثغرات ًيكجد ال

 5 0.125ً0.901- 59.78 2.99ًاستحقاؽ.

3 
ًيسيؿً ًالمدنية ًالخدمة ًقانكف ًيكفميا ًالتي ًبحقكقيـ ًالمكظفيف معرفة

 1 4.796ً0.000 67.74 3.39ًمطالبتيـًبترقيتيـ.

 3 2.483ً0.014 64.52 3.23ًييعدًتاريخًالتعييفًعامؿًميـًفيًفرصةًالترقية. 4
 4 2.199ً0.029 63.66 3.18ًفؤ.استثناءًمجمسًالكزراءًيتيحًفرصًترقيةًلممكظفيفًالك 5
 1.323ً0.187ً6- 57.96 2.90ًتتـًالترقيةًحسبًالتسمسؿًاليرميًفيًالكظيفةًالحككميةً 6

7 
ًالمسابقةً ًنتيجة ًفي ًمتساكييف ًمكظفيف ًبيف ًكفيصؿ ًاألقدمية تستخدـ

 1.547ً0.123ً7- 57.31 2.87ًلحسـًالترقيةًلصالحًاألقدـ.ً

  0.049 1.981 62.26 3.11 جميع الفقرات
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 حسب الوزن النسبي كما يمي:ترتيب أعمى فقرتين ( 22-4)رقم جدول الواردة فيتبين النتائج 

ً)ًالفقرة - ً)ً(3رقـ ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.39تبيف ًالنسبيكقد ًالكزف ً,ً)%67.74)ًبمغ
ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)

ًالقا ًبأف ًمطالبتيـً"ئمة ًيسيؿ ًالمدنية ًالخدمة ًقانكف ًيكفميا ًالتي ًبحقكقيـ ًالمكظفيف معرفة
ًمكافؽًً"بترقيتيـ ًكجاءتًبدرجة ًالحياد ًزادتًعفًدرجة ًقد .ً ـى ًأل ًفإذا ًحقيقيًككاقعي, ىذا

المكظؼًبعددًسنكاتًالخبرةًالتيًيجبًأفًيقضيياًفيًكظيفتو,ًكيفيةًحسابًنتائجًتقاريرً
ًالب ًفائدة ًلفرصةًحصكلوًاألداء, ًكًترقبو ًكؿًذلؾًفيًمطالبتوًبترقية ًساىـ رامجًالتدريبية,

 عمييا.
- (ً ًرقـ ً)ً(1الفقرة ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.24تبيف ً)كقد ًالنسبي ًالكزف ًً,)%64.84بمغ

ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.003كالقيمةًاالحتماليةً)
ً ًبأف ًقكانيفًكلكا"القائمة ًرقـ ًالمدنية ًالخدمة ًلم4ًئحًقانكف ًلسنة1998ًعاـ ًكالمعدؿًعنو ـ

قدًزادتًعفًدرجةًالحيادًً"فيًقرارًترقيةًالمكظؼًتيطبؽًبماًيخدـًالصالحًالعاــ2005ً
ًلرعايةًكتحمؿً.ًكجاءتًبدرجةًمكافؽ مفًالمعركؼًأفًقانكفًالخدمةًالمدنيةًإنماًأينشئًكأيقرى

 لمسئكؿًعفًتنميتيـًكًتطكيرىـ.مسئكليةًمكظفيًالقطاعًالعاـًكًىكًا
 

حسب الوزن النسبي ىي  أّن أدنى فقرتين( 22-4)رقم  جدول الواردة فيبين النتائج تَ كما 
 كما يمي:

ً)ًالفقرة - ً)ً(7رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(2.87تبيف ًالنسبيكقد ًالكزف ًبمغ
مماًيدؿً(0.05ً)(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللة0.123ًكالقيمةًاالحتماليةً)ً,)57.31%)

ً ًالفقرةعمى ًًأف ًبأف ًنتيجةً"القائمة ًفي ًمتساكييف ًمكظفيف ًبيف ًكفيصؿ ًاألقدمية تستخدـ
ًلصالحًاألقدـ ًالترقية ًلحسـ ًالحيادًالًتختمؼًجكىرياًنً"المسابقة ًعفًدرجة ًيممسً. ًلـ ربما

ًكاف,ًكلكنياًتينفذًبيذهًاآللية  المكظفكفًىذهًالحقيقةًفيًكاقعيـًعمميانًألمًسببو
ً)الفق - ًرقـ ً)ً(6رة ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 2.90ًتبيف ًكقد ًالنسبيً( ًالكزف بمغ

مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)0.187كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)57.96%)
ًالفقرةعمىً ًبأنًأف ًالحككمية"ًوالقائمة ًاليرميًفيًالكظيفة ًحسبًالتسمسؿ ًالترقية الًً"تتـ

ربماًحصمتًىذهًالنتيجةًبسببًحصكؿًبعضًالمكظفيفً.ًادتختمؼًجكىريانًعفًدرجةًالحي
 عمىًترقياتًاستثنائيةًتفكؽًالتدرجًاليرميًبكثير

ًإفًدراسةًالعكامؿًالمؤثرةًعمىًقراراتًترقيةًالمكظفيفًالحككمييفًبػكزارةًاالقتصػادًالػكطني,
فػػػإفًـ,ًكعميػػػو1998ً(ًلمعػػػاـ4ًإنمػػػاًتجػػػرلًتحػػػتًسػػػقؼًقػػػانكفًالخدمػػػةًالمدنيػػػةًالفمسػػػطينيًرقػػػـً)
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ًاإلقميميػػػةالنتيجػػػةًالعامػػػةًلمتحميػػػؿًتصػػػبًفػػػيًسػػػياؽًالدراسػػػة,ًكقػػػدًأجريػػػتًالعديػػػدًمػػػفًالدراسػػػاتً
سػبًدكلػةًالدراسػة.ًكالمحميةًالتيًتأخذًفػيًاالعتبػارًتطبيػؽًقػانكفًالخدمػةًالمدنيػةًأكًالعسػكريةًح

نيػػةًـ(ًتناكلػػتًكػػؿًالجكانػػبًالقانكنيػػةًلمترقيػػةًفػػيًضػػكءًقػػانكفًالخدمػػةًالمد2011دراسػػة)الغنيمي,
المترتبةًعمػىًىػذاًالتطبيػؽ,ًكأكضػحتًالدراسػةًًكاآلثارضكابطياًكتطبيقاتياًالعمميةًً–الفمسطينيً

تًالمجػػاؿ,ًأفًالترقيػةًتكػػكفًلمػػفًاسػػتكفىًشػػركطيا,ًككانػػتًىػػذهًالدراسػػةًمتطابقػػةًمػػعًغالبيػػةًفقػػرا
(2ًكماًأفًالفقػرةً)ً(,ًكالًيتـًااللتزاـًبمعاييرًالكفاءةًكالخبرة,7قدميةًفقرةً)فإنوًيتـًخرؽًقاعدةًاأل

كالتػػػيًاقتربػػػتًمػػػفًدرجػػػةًالحيػػػادًحيػػػثًنصػػػت"ًبعػػػدـًكجػػػكدًثغػػػراتًفػػػيًالقػػػانكفًتيسػػػيؿًحصػػػكؿً
المكظفيفًعمىًترقيةًدكفًاستحقاؽًيتطابؽًمعًماًكردًفيًالغنيميًمفًأفًظاىرةًالتمكثًاإلداريػةً

ابًالنظػػاـًقػػدًطالػػتًاإلدارةًالعامػػةًفػػيًفمسػػطيفًكالتػػيًفسػػرتياًالدراسػػةًبأنيػػاًسػػببًمػػفًأسػػبابًغيػػ
ـ(ًفأكصػتًبػدعـ2003ًالقانكنيًلضبطًشئكفًالكظيفةًالعامػة.ًأمػاًدراسػةً)بػفًمحمػدًآؿًسػعكد,ً

(.5ًكاستمرارًالترقيػاتًاالسػتثنائيةًمحصػكرةًلمػذيفًقػامكاًبأعمػاؿًمميػزةًفػيًخدمػةًالمؤسسػةًفقػرةً)
جًرالترقيػػةًيتضػػمفًمعاييرىػػاًكأسػػاليبياًكشػػركطياًًإجػػراءاتكمػػاًأكصػػتًبإعػػدادًدليػػؿًعػػفً ًاءاتيػػاكا 

(ًكالتػػيًتػػنصًعمػػىًأفً"معرفػػةًالمػػكظفيفًبحقػػكقيـًالتػػيًيكفميػػاًقػػانكف5ًكىػػذاًيعنػػيًدعػػـًالفقػػرةً)
ًالخدمةًالمدنيةًييسيؿًمطالبتيـًبترقيتيـ".
ًبإعادةًالنظػرًفػيًالمػدةًالزمنيػةًلمحصػكؿ2006ًإفًدراسةً)بفًمكسىًالزىراني,ً ـ(ًتكصىي

(ًمػف6ً)ًكىذهًتدعـًمػاًكردًفػيًالفقػرةًدةًبالنظاـعمىًالترقيةًبحيثًتتكافؽًمعًالمدةًالزمنيةًالمحد
,Gorjup and Othersً.ًأمػاًدراسػة)أفًالترقيػةًتػتـًحسػبًالتسمسػؿًاليرمػيًبالكظيفػةًالحككميػة

كىػيًتػدعـًًكأسػاسًلمترقيػةًاإلداريػةـ(ًفقدًأكصتًباستخداـًالعكامػؿًالييكميػةًكالممارسػات2007ً
ًابًأفًتيعػػػػرؼًمعػػػػاييرًالترقيػػػػةًكمقاييسػػػػييجػػػػًوـ(ًأكصػػػػتًبأنػػػػ2010دراسػػػػةً)البػػػػدكم,ً.ً(6فقػػػػرةً)
ً.بكضكح

 :(السنوية األداءتقارير كفاءة ) السابع المجالتحميل فقرات  7.5.3.4
تػػـًاسػػػتخداـًفقػػراتًتكضػػحًتقػػاريرًكفػػاءةًاألداءًالسػػنكيةًكقػػدًً(6)يتكػػكفًىػػذاًالمجػػاؿًمػػفً

رادًعينػػػةً(ًكالػػػذمًيبػػػيفًآراءًأفػػػ23-4لمعينػػػةًالكاحػػػدةًكالنتػػػائجًمبينػػػةًفػػػيًجػػػدكؿًرقػػػـً)ً(t)اختبػػػارً
ً.(السنوية األداءتقارير كفاءة ) السابعًالمجاؿالدراسةًفيًفقراتً

(,3.21ً)ًتسػػاكمًالسػػابعًالمجػػاؿتبػػيفًأفًالمتكسػػطًالحسػػابيًلجميػػعًفقػػراتًكبصػػفةًعامػػةً
ً(t)%(ًكقيمػػػة60ًالػػػكزفًالنسػػػبيًالمحايػػػدً)أكبػػػرًمػػػفً%(ًكىػػػي64.21ًيسػػػاكمً)ًكالػػػكزفًالنسػػػبي

كالقيمػػػةً(1.97) الجدكليػػػةًكالتػػيًتسػػػاكمًً(t)فًقيمػػةًمػػػًأكبػػركىػػػيً(4.137)المحسػػكبةًتسػػاكمً
مجػاؿًتقػاريرًكفػاءةًاألداءً(ًممػاًيػدؿًعمػىًأف0.05ًمػفً)ًأقؿ(ًكىي0.000ًاالحتماليةًتساكمً)

يعمػـً(.05.0مػفًقبػؿًأفػرادًالعينػةًعنػدًمسػتكلًداللػةً))مكافػؽ(ًحصػؿًعمػىًدرجػةًًالسنكيةًقد
ًيرًكفاءةًاألداءًالسنكية,ًكدكرىاًفيًشركطًعمميةًالترقيةالمكظفكفًحؽًالعمـًأىميةًتقاًر

ً



 

=< 

 

 (23-4جدول رقم )
 ( والقيمة اتحتمالية لفقرات مجال tالمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة اتختبار )

 السنوية( األداء)تقارير كفاءة 
 انفقرة و

انًتوسط 

 انحسابٌ

انوزٌ 

 انُسبٌ
 tقًَت 

انقًَت 

 االحتًانَت
 انترتَب

 4 0.006 2.762 64.09 3.20ًتعدًتقاريرًكفاءةًاألداءًمكضكعية. 1

ًيًؤًتقدير 2 ًاألداء ًكفاءة ًتقرير ًفي ًعندًالمكظؼ ًبالحسباف خذ
ًترقيتو.

3.19 63.76 2.530 0.012 5 

3 
تيركزًتقاريرًكفاءةًاألداءًعمىًالبنكدًاالكثرًأىميةًكمنياًجزئيةً

ًالحضكرًكاالنصراؼ.
3.33 66.67 4.518 0.000 2 

4 
ًبنكدً ضافة ًكا  ًصياغة ًإعادة ًإلى ًاألداء ًكفاءة ًتقارير تحتاج

ًتفصيميةًأخرلًحسبًالمسمياتًالكظيفية.
3.42 68.39 5.483 0.000 1 

ًالمسئكؿً 5 ًمف ًالمكضكعي ًلمحكـ ًاألداء ًكفاءة ًتقرير يخضع
 3 0.003 2.978 64.30 3.22ًالمباشرًعفًالمكظؼ.ً

6 
ً ًيستند ًالعقاب ًأك ًلممكافأة ًالمكظؼ ًتقريرًخضكع ًنتيجة الى

ًكفاءةًاألداء.
2.90 58.06 -1.295 0.197ً6 

  0.000 4.137 64.21 3.21 جميع الفقرات

1.97ً"ًتساكم185ًكدرجةًحريةً"0.05ًالجدكليةًعندًمستكلًداللةtًًقيمةً
 حسب الوزن النسبي كما يمي:ترتيب أعمى فقرتين  (23-4)رقم  جدول الواردة فيتبين النتائج 

- (ً ًرقـ ً)ً(4الفقرة ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.42تبيف ً)كقد ًالنسبي ًالكزف ً,ً)%68.39بمغ
ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)

ضافةًبنكدًتفصيميةًأخرلًحسبً"القائمةًبأفً تحتاجًتقاريرًكفاءةًاألداءًإلىًإعادةًصياغةًكا 
ًأفًً.ةًالحيادًكجاءتًبدرجةًمكافؽتًعفًدرجقدًزادً"المسمياتًالكظيفية مفًالكاضحًالجميى

ًلكافةًالفئاتًالكظيفية,ًلذلؾًكافؽًالمكظفكفً تقاريرًكفاءةًاألداءًكانتًمتشابيةًفيًبنكدىا
 ًعمىًضركرةًتعديؿًىذهًالبنكدًلتشمؿًقدراتًكًكفاءاتًميمة.

- (ً ًرقـ ً)ً(3الفقرة ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 3.33ًتبيف ًكقد )ً ًالكزف ً)بمغ ً,ً)%66.67النسبي
ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىًً(0.05(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)

ًبأف ً"القائمة ًالبنكد ًعمى ًتيركز ًاألداء ًكفاءة ًالحضكرًًاألكثرتقارير ًجزئية ًكمنيا أىمية
ظفيفًقبؿًأفًيشرعًديكافًالمًك .قدًزادتًعفًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًمكافؽ"ًكاالنصراؼ

ًبشدة ًتركز ًك ًركتينية ًالتقارير ًتمؾ ًكانت ًاألداء, ًكفاءة ًتقارير ًبتطكير جزئيةً عمى العاـ
 الحضكرًكاالنصراؼ.

حسب الوزن النسبي ىي  أّن أدنى فقرتين (23-4)رقم  جدول الواردة فيبين النتائج تَ كما 
 كما يمي:



 

== 

 

ً,)%58.06زفًالنسبيً)بمغًالًك(كقد2.90ًتبيفًأفًالمتكسطًالحسابيًيساكمً)(6الفقرةًرقـً) -
ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)0.197كالقيمةًاالحتماليةً)

ًبأفً ًاألداء"القائمة ًتقريرًكفاءة ًالىًنتيجة ًالعقابًيستند ًأك الًً"خضكعًالمكظؼًلممكافأة
ًعامؿًال.ًتختمؼًجكىرياًعفًدرجةًالحياد تحفيزًبشقيوًعمميانًفيًالكزاراتًكًالمؤسساتًفإفى

 المادمًكًالمعنكم,ًالسمبيًكًااليجابيًمتراجعةًكًتكادًالًتستعمؿ.
ًرقـ) - 2ًالفقرة )(ً ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 3.19ًتبيف ًكقد ًالنسبيً( ًالكزف بمغ

مماًيدؿًً(0.05(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.012كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)63.76%)
ًالمكظؼًفيًتقريرًكفاءةًاألداءًيؤخذًبالحسبافًعندًترقيتوتقديرً"القائمةًبأفًأفًالفقرةعمىً

حسبًماًكردًفيًقانكفًالخدمةًالمدنيةًً.قدًزادتًعفًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًمكافؽ"
فإنوًيجبًعمىًالمكظؼًالحصكؿًعمىًدرجةًالًتقؿًعفًجيدًجدانًفيًتقاريرًكفاءةًاألداءً

 .لمدةًسنتيفًمتتاليتيفًلمحصكؿًعمىًالترقية
ائجًالتحميػػػؿًظيػػػرًأفًالمػػػكظفيفًيكافقػػػكفًعمػػػىًاحتيػػػاجًتقػػػاريرًكفػػػاءةًاألداءًإلعػػػادةًمػػػفًنتػػػ

ضافةًبنكدًتفصيميةًأخرل,ًكىذاًمػاًيعكيػؼًديػكافًالمػكظفيفًالعػاـًعمػىً كتعديمػوًًإجػراءهصياغةًكا 
ًمدركسػةًنمكذجػاًن70ًلحػكاليًًاآلفعػددًالنمػاذجًالميعٌدلػةًحتػىًًفقػدًكصػؿً-حسبًعمـًالباحثةًً–

ًالعاليػة)امتيازًأكًجيػدًجػدان(ًكعًالكظيفة,ًكماًتيعدًنتيجةًتقريرًكفػاءةًاألداءًالسػنكمبعنايةًحسبًن
ً.عامؿًىاـًكًشرطًمفًشركطًقبكؿًالمرشحًلمترقية

ـ(ًكضحتًكيؼًمفًالممكفًالػتحكـًبالترقيػةMolleman and Othersً,2012ًدراسةً)
اسػػةًبتكضػػيحًالميػػاـًالتػػيًبػػيفًالمػػكظفيفًالػػذيفًيكجيػػكفًأدائيػػـًلغػػرضًنيػػؿًالترقيػػة,ًكأكصػػتًالدًر
ـ(ًفقػدBreaughً,2011ًيمارسياًالمكظؼًأكًزيادةًإحساسوًبالمسئكليةًالشخصية.ًأمػاًدراسػةً)

دعمػػتًنمػػكذجًأداءًالمػػدراءًالسػػابؽًكتنبػػأتًبمعػػدالتًإمكانيػػةًتػػرقيتيـًتبعػػانًألدائيػػـ,ًكضػػركرةًفيػػـً
أثنػػاءًتأديتػػػوًلعممػػو,ًكمتػػػاًعمميػػةًالترقيػػػةًلتسػػميطًالضػػػكءًعمػػىًكيفيػػػةًإزالػػةًالعكائػػػؽًأمػػاـًالمكظػػػؼً

ؤخػذًبالحسػبافً(ًالقائمةًبأفً"تقديرًالمكظؼًفػيًتقريػرًكفػاءةًاألداءًيًي2الدراستيفًدعمتًفقرةًرقـً)
تػػوًدراسػػةً) ـ(ًمػػفًأٌفًصػػناعًالقػػرارCarmeli and Othersً,2007ًعنػػدًترقيتػػو"ًكىػػكًمػػاًأقرى

رقياتًلمكظفييـًالتيًتػدعـًالفقػرةًيعتمدكفًتقاريرًكفاءةًاألداءًإلجراءًعممياتًالتنقؿًالكظيفيًكالت
أكصػػػتًدراسػػػةًًفػػػاؽًالترقيػػػة.فػػػيًالكظيفػػػةًىػػػكًالمتنبػػػئًالكحيػػػدًبآً(ًكأظيػػػرتًالدراسػػػةًأفًاألداء5)

األداءًالسػنكم,ًكمػنحًالمكافػآتًبنػاءنًعمػىًًــ(ًعمىًضركرةًالػربطًبػيفًنتػائجًتقيػي2010)أبكشرخ,
ؼًلممكافأةًأكًالعقػابًيسػتندًالػىًنتيجػةً"خضكعًالمكظً(ًالقائمة6النتائجًكًىذاًمتكافؽًمعًالفقرةً)

فيمػاًًتقريرًكفاءةًاألداء".ًكمػاًأكصػتًبالعمػؿًعمػىًترسػيخًمبػادئًالعدالػةًكًاإلنصػاؼًخصكصػاًن
فػػيًمنحيمػػاًبمػػاًيكفػػؿًًيخػػصًمػػنحًالحػػكافزًكًالمكافػػآتًأكًالقضػػاءًعمػػىًالمحابػػاةًكًالمحسػػكبية

ًالعدالةًفيًبيئةًالعمؿًلممساىمةًفيًرفعًمستكلًالعمؿ.
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 :(الشفافية اإلدارية والنزاىة) الثامن المجالتحميل فقرات  8.5.3.4

تـًاسػػػتخداـًفقػػػرات,ًكقػػػد7ًنػػػاقشًالمجػػػاؿًالثػػػامفًالشػػػفافيةًاإلداريػػػةًكالنزاىػػػة,ًكيتكػػػكفًمػػػفًيًي
(ًكالػػػذمًيبػػػيفًآراءًأفػػػرادًعينػػػة24ً-4لمعينػػػةًالكاحػػػدةًكالنتػػػائجًمبينػػػةًفػػػيًجػػػدكؿًرقػػػـً)ً(t)اختبػػػارً

ً.(والنزاىة اإلداريةة يالشفاف)امفالثًالمجاؿالدراسةًفيًفقراتً
(,2.68ً)ًتسػػاكمًالثػػامفًالمجػػاؿبػػيفًأفًالمتكسػػطًالحسػػابيًلجميػػعًفقػػراتًتكبصػػفةًعامػػةً

ً(t)%(ًكقيمػػػة60ًالػػػكزفًالنسػػػبيًالمحايػػػدً)أقػػػؿًمػػػفً%(ًكىػػػي53.67ًكالػػػكزفًالنسػػػبيًًيسػػػاكمً)
كالقيمػةً(1.97-) الجدكليػةًكالتػيًتسػاكمًً(t)مػفًقيمػةًًأقػؿكىػيً(4.587-) المحسػكبةًتسػاكمً

داريػػةًمجػػاؿًالشػػفافيةًاإل(ًممػػاًيػػدؿًعمػػىًأف0.05ًمػػفً)ًأقػػؿ(ًكىػػي0.000ًاالحتماليػػةًتسػػاكمً)
ً(.05.0مفًقبؿًأفرادًالعينةًعندًمستكلًداللةً))غيرًمكافؽ(ًًدرجةًحصؿًعمىًكالنزاىةًقد

ًاالحتماالتًفيًىذاًالمجاؿًعديدة,ًفإمػاًأالىًيكػكفًكجػكدًلمشػفافيةًاإلد اريػةًكًالنزاىػةًبشػكؿو
كاضحًييحسًبوًالمكظفكف,ًأكًأفًطرؽًالشفافيةًغيػرًمكتممػةًالمعػالـًأمػاميـ.ًكربمػاًيكػكفًىنػاؾً
اعتبػاراتًأخػرلًتطغػػىًعمػىًالشػػفافية.ًكًربمػاًىنػػاؾًغمػكضًفػػيًاتخػاذًالقػػراراتًأكًعػدـًخضػػكعً

لمعمكمػاتًعبػرًكسػائؿًالممارساتًاإلداريةًلممحاسبةًكالمراقبػةًالمسػتمرة,ًأكًعػدـًتػكفيرًكًتػداكؿًا
ً.اإلعالـًبطرؽًمكشكفةًكعمنية

ً

 (24-4جدول رقم )
( والقيمة اتحتمالية لفقرات مجال tالمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة اتختبار )

 والنزاىة( اإلدارية)الشفافية 
 انفقرة و

انًتوسط 

 انحسابٌ

انوزٌ 

 انُسبٌ
 tقًَت 

انقًَت 

 االحتًانَت
 انترتَب

ًالمًك 1 ًيتعمؽًيشعر ًما ًلكؿ ًإدارتو ًداخؿ ًكالمساكاة ًبالعدالة ظؼ
ًبإجراءاتًالعمؿًكسياساتًالكزارة.

2.65 53.01 -4.492 0.000 6 

2 
يشعرًالمكظؼًبالعدالةًكالمساكاةًبيفًدائرتوًكالدكائرًاألخرلًلكؿًماً

ًيتعمؽًبإجراءاتًالعمؿًكسياساتًالكزارة.
2.67 53.44 -4.357 0.000 4 

3 
حصكؿًعمىًحقكقوًالكظيفيةًكاممةنًمستندانًعمىًيستطيعًالمكظؼًال

ًالقانكف.
2.81ً56.13 -2.266 0.025 1 

ًفيًجكًمفً 4 يستطيعًالمكظؼًالحصكؿًعمىًحقكقوًالكظيفيةًكاممةن
 3 0.000 3.553- 53.66 2.68ًالشفافيةًكالنزاىة.

 7 0.000 5.160- 51.61 2.58ًالمستشارًالقانكنيًفيًالكزارةًيستطيعًاستعادةًحؽًالمكظؼًالمغبكف. 5
 0.000ً5 4.183- 53.23 2.66ًتكجدًآليةًتظمـًكاضحةًكمكتكبة. 6
 0.004ً2 2.935- 54.62 2.73ًتيعدًميارةًككفاءةًالمكظؼًالعامؿًاألساسيًلترقيتو. 7

  0.000 4.587- 53.67 2.68 جميع الفقرات

1.97ً"ًتساكم185كدرجةًحريةً"0.05ًالجدكليةًعندًمستكلًداللةtًًقيمةً
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حسب الوزن النسبي كما ترتيب أعمى فقرتين ( 24-4)رقم  جدول الواردة فيتبين النتائج 

 يمي:
ً)ًالفقرة - ً)ً(3رقـ ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(2.81تبيف ًالنسبيكقد ًالكزف ً,ً)%56.13)ًبمغ

ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.025كالقيمةًاالحتماليةً)
قدًً"المكظؼًيستطيعًالحصكؿًعمىًحقكقوًالكظيفيةًكاممةنًمستندانًعمىًالقانكف"أفًالقائمةًب

يستطيعًالمكظؼًالحصكؿًعمىً.ًالحيادًكحصمتًعمىًدرجةًغيرًمكافؽنقصتًعفًدرجةً
ًينصًعميوًالقانكفًأيضانًألفًالترقيةًىيً ًما حقكقوًفيًحاؿًتكافرتًشكاغرًلمترقية,ًكىذا

 ة.قرارًإدارمًيصدرًعفًجيةًاإلداًر
- (ً ًرقـ ً)ً(7الفقرة ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(2.73تبيف ً)كقد ًالنسبي ًالكزف ً,ً)%54.62بمغ

ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.004كالقيمةًاالحتماليةً)
قدًنقصتًعفًدرجةًالحيادًً"تعدًميارةًككفاءةًالمكظؼًالعامؿًاألساسيًلترقيتو"القائمةًبأفً

ًغيرًمكافؽكحصمتًعمىً ًحيثًً.درجة ًاإلحباط, ًليـ ًمسببةن ًالحالة يعيشًالمكظفكفًىذه
 يركفًحصكؿًترقياتًالًتخضعًلمميارةًكالكفاءة,ًبؿًلعكامؿًأخرل

ً
حسب الوزن النسبي ىي  أّن أدنى فقرتين (24-4)رقم  جدول الواردة فيبين النتائج تَ كما ً

 كما يمي:
ً)ًالفقرة - ًيسً(5رقـ ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ً)تبيف ًً(2.58اكم ًالنسبيكقد ًالكزف ًبمغ

مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)51.61%)
ً ًالفقرةعمى ًًأف ًبأف ًالمكظؼً"القائمة ًحؽ ًاستعادة ًيستطيع ًالكزارة ًفي ًالقانكني المستشار

يحصؿًأفًربماًلـً.ًقدًنقصتًعفًدرجةًالحيادًكحصمتًعمىًدرجةًغيرًمكافؽً"المغبكف
لجأًمكظؼًإلىًالمستشارًالقانكنيًإلنصافوًمفًالغبف,ًلذلؾًالًيكافقكفًعمىًالفقرة.ًأكًأفً

 مياـًالمستشارًالقانكنيًقدًالًتشتمؿًعمىًإنصاؼًالمكظفيفًالمغبكنيف
ًرقـ - 1ً)ًالفقرة )(ً ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 2.65ًتبيف ًكقد ًالنسبيً( ًالكزف بمغ

ًاالحتماليةً,)53.01%) ً)0.000)ًكالقيمة ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللة ًيدؿً(0.05( مما
ً ًالفقرةعمى ًبأفًأف ًيتعمؽً"القائمة ًما ًلكؿ ًإدارتو ًداخؿ ًكالمساكاة ًالمكظؼًبالعدالة يشعر

ًكسياساتًالكزارة ًمكافؽ"بإجراءاتًالعمؿ ًغير ًكجاءتًبدرجة ًالحياد ًدرجة ًقمتًعف ً.قد
ً ًك ًالمحاباة ًىناؾ ًيزاؿ ًال ًكمكاف ًزماف ًكؿ ًفي ًالتممؽًنعـ... ًالسياساتًك ًعمى التحايؿ

لممدراءًلمتغاضيًعفًاألخطاء,ًلذلؾًالعدالةًكًالمساكاةًشعكرًنسبيًأكثرًمماًىكًأمرًكاقعً
 .مممكس
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ً
ًلماًً,اإلداريةًكتحسيفًنظاـًالميساءلةًفيًذاتًالكقتًالذمًيتجوًبوًالعالـًنحكًالشفافية

ًمفًالمنظمةًكًالمكظؼًعمىًقدـًالم ساكاة,ًتظيرًنتيجةًتحميؿًالمجػاؿًفيًذلؾًمفًمصمحةًلكؿو
غيرًمكافؽًبالنسبةًألفرادًالعينة,ًكىذاًيعنيًمفًكجيةًنظػرًالباحثػة,ًإمػاًأفًالػكزارةًًةالثامفًالعام

الًتتمتعًبالقدرًالكافيًمفًالشفافيةًاإلداريةًكًالنزاىةًفػيًالتعامػؿًمػعًمكظفييػا,ًأكًأفًالمػكظفيفً
ىػػةًمػػفًخػػالؿًممارسػػتيـًأعمػػاليـًداخػػؿًالػػكزارة.ًكمػػاًأفًالًيشػعركفًبيػػذهًالشػػفافيةًاإلداريػػةًكًالنزا

(ًحصػػػمتًعمػػػىًدرجػػػةًغيػػػرًمكافػػػؽ.ًتػػػرلًدراسػػػةً)السػػػباح,7ًكػػػؿًفقػػػراتًالمجػػػاؿًالبػػػالغًعػػػددىا)
(7ًـ(ًأىميػػةًمراعػػاةًعػػدـًالتحيػػزًأكًالمحابػػاةًفػػيًتطبيػػؽًمعػػاييرًالترقيػػةًكىػػذهًتػػدعـًالفقػػرة)2008

سػيًلترقيتػو"ًكمػاًأكصػتًالدراسػةًبتشػكيؿًلجػافًالتيًتقكؿًبأفً"ًميارةًككفاءةًالمكظؼًعامؿًأسا
ضػػدًأسػػمكبًالترقيػػةًكتكجيػػوًالعنايػػةًالكافيػػةًإلنصػػاؼًالتظممػػاتًكىػػذهًًاألفػػرادلمنظػػرًفػػيًتظممػػاتً

ـ(2011ًأكصػتًدراسػةً)أبػكًقػاعكد,ًً(ًالقائمةً"تكجدًآليةًتظمػـًكاضػحةًكمكتكبػة".6تدعـًالفقرةً)
فافية,ًكماًأكصتًباستحداثًقسػـًييعنػىًبتعزيػزًبالتأكيدًعمىًدكرًالحككمةًفيًتعزيزًممارسةًالش

ـ(ًمػػاًجػػاءًفػػي2010ًممارسػػةًالشػػفافيةًفػػيًالمنظمػػات.ًكمػػاًأيػػدتًدراسػػةً)الطراكنػػةًكالعضػػايمة,ً
ـ(فقػدًأكصػت2011ًأمػاًدراسػةً)حػرب,ًًدراسةً)أبكًقاعكد(ًكلكنياًكانتًعمػىًالقطػاعًالحكػكمي.

.ًعمػػىًالمسػػتكييفًالػػداخميًكًالخػػارجيًفتػػاحاالنبتبنػػيًكًنشػػرًمبػػدأًالشػػفافيةًاإلداريػػةًكًالنزاىػػةًكً
مشػػػػاركةًًأمػػػػاـالتركيػػػػزًعمػػػػىًدكرًالقيػػػػاداتًالعميػػػػاًلػػػػدعـًمبػػػػدأًالشػػػػفافيةًمػػػػفًخػػػػالؿًفػػػػتحًالمجػػػػاؿً

الراجعػةًالقتراحػاتيـًًالمكظفيف,ًتشجيعًركحًالمبادرةًكًالتجديد,ًإضافةنًإلىًتقػديـًالػدعـًكًالتغذيػة
ًفًإتباعياًلحؿًمشكالتًالعمؿ.المميزةًكاالىتماـًبتصكراتيـًلمحمكؿًالتيًيمك

ً
 :(والجنس التمييز حسب اتنتماء السياسي, العائمي) التاسع المجالتحميل فقرات  9.5.3.4

6ًالمجػػاؿًالتاسػػعًالتمييػػزًحسػػبًاالنتمػػاءًالسياسػػي,ًالعػػائميًكالجػػنس,ًكيتكػػكفًمػػفًًيينػػاقش
(ًكالػػذم25ً-4دكؿًرقػػـً)نتػػائجًمبينػػةًفػػيًجػػلالكاحػػدةًكاًلمعينػػةً(t)تـًاسػػتخداـًاختبػػارًفقػػرات,ًكقػػد

العـائمي  ,اتنتمـاء السياسـيالتمييز حسب )التاسعًالمجاؿيبيفًآراءًأفرادًعينةًالدراسةًفيًفقراتً
ً.(الجنسو 

(,3.12ً)ًتسػػاكمًالتاسػػعًالمجػػاؿتبػػيفًأفًالمتكسػػطًالحسػػابيًلجميػػعًفقػػراتًكبصػػفةًعامػػةً
ً(t)%(ًكقيمػػػة60ً)ًالػػػكزفًالنسػػػبيًالمحايػػػدًأكبػػػرًمػػػف%(ًكىػػػي62.38ًيسػػػاكمً)ًكالػػػكزفًالنسػػػبي

كالقيمػػػػةً(1.97)الجدكليػػػةًكالتػػػيًتسػػػاكمًً(t)مػػػفًقيمػػػةًًأكبػػػركىػػػيًً(2.005)المحسػػػكبةًتسػػػاكمً
زًحسػػػبًالتمييػػػمجػػػاؿً(ًممػػػاًيػػػدؿًعمػػػىًأف0.05ًمػػػفً)ًأقػػػؿ(ًكىػػػي0.046ًاالحتماليػػػةًتسػػػاكمً)

مػػػفًقبػػػؿًأفػػػرادًالعينػػػةًعنػػػدًًدرجػػػةً)مكافػػػؽ(عمػػػىًًحصػػػؿًقػػػدًالجػػػنسًكًاالنتمػػػاءًالسياسػػػي,ًالعػػػائمي
حصػػػػؿًبعػػػػضًالمػػػػكظفيفًعمػػػػىًترقيػػػػاتًاسػػػػتثنائيةًبسػػػػببًانتمػػػػائيـً(.05.0داللػػػػةً)لًمسػػػػتًك
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ًآخػػػركفًبسػػػببًالجػػػنسًكًلػػػذلؾًكافػػػؽًأفػػػرادًالعينػػػةًبصػػػفةًعامػػػةًعمػػػىًنتيجػػػةً ػػػـر السياسػػػي,ًأكًحي
ًالمجاؿ.

ً

 (25-4جدول رقم )
 لفقرات مجال( والقيمة اتحتمالية tالمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة اتختبار)

 )التمييز حسب اتنتماء السياسي, العائمي والجنس(
 انفقرة و

انًتوسط 

 انحسابٌ

انوزٌ 

 انُسبٌ
 tقًَت 

انقًَت 

 االحتًانَت
 انترتَب

يعتبرًعامؿًكفاءةًاألداءًكاألقدميةًسببانًلمترقيةًأكثرًمفًاالنتماءً 1
ًالسياسي.

3.00 60.00 0.000ً0.999 5 

2 
ًيؤثر ًالسياسي ًالسياديةًًاالنتماء ًالمناصب ًحالة ًفي أكثر

ًكالسياسيةًبالكزارة.
3.34 66.88 3.870ً0.000 1 

3 
ً ًالكظائؼًإلىًكفاءة ًفي ًالترقية ًاالنتماءًًاألداءتستند ًمف أكثر

ًالعائمي.
3.05 61.08 0.667ً0.506 4 

4 
ًلديوً ًتكافرت ف ًكا  ًالمكظؼ ًبمصمحة ًالعائمي ًاالنتماء ًيضر قد

ًعكامؿًاستحقاؽًالترقيةً.
3.23 64.62 1.001ً0.318 2 

ًعمىً 5 ًلمحصكؿ ًمتكافئة ًفرصًترقية ًكالرجؿ ًالمرأة ًلدل تتكفر
ًالمختمفةًبالكزارة.ًاإلداراتمناصبًإداريةًفيً

3.11 62.26 1.567ً0.119 3 

6 
ييعطىًلمرجؿًكالمرأةًفرصًمتساكيةًفيًالترقياتًلنفسًمجمكعةً

ًالمرشحيفًالمتقدميفًلمترقية.
2.97 59.46 -0.367ً0.714ً6 

  0.046 2.005 62.38 3.12 جميع الفقرات

1.97ً"ًتساكم185ًكدرجةًحريةً"0.05ًالجدكليةًعندًمستكلًداللةtًًقيمةً
 حسب الوزن النسبي كما يمي:ترتيب أعمى فقرتين  (25-4)رقم  جدول الواردة فيتبين النتائج 

ً)ًالفقرة - ً)(2رقـ ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 3.34ًتبيف ًالنسبي(كقد ًالكزف ً,ً)%66.88)ًبمغ
ًالفقرةأفًمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)

قدًً"االنتماءًالسياسيًيؤثرًأكثرًفيًحالةًالمناصبًالسياديةًكالسياسيةًبالكزارة"القائمةًبأفً
ً ًمكافؽ ًبدرجة ًكجاءت ًالحياد ًدرجة ًزادتًعف ًكً. ًمؤيدييا ًاستقطاب ًحككمة ًكؿ تحاكؿ

ًبتغييرًمن ًممحكظ ًكىذا ًالعاـ, ًالمدير ًك ًكالككيؿ ًالسياسية ًك ًالسيادية ًالمناصب حيـ
 الحككماتًفيًقطاعًغزة

- (ً ًرقـ ً)(4الفقرة ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 3.23ًتبيف ً)(كقد ًالنسبي ًالكزف ًً,)%64.62بمغ
ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)0.318كالقيمةًاالحتماليةً)

فًتكافرتًلديوًعكامؿً"ائمةًبأفًالق استحقاؽًاالنتماءًالعائميًقدًيضرًبمصمحةًالمكظؼًكا 
ًالحيادً"الترقية ًيمحظًالمكظفكفًأفًمفًبيف.ًالًتختمؼًجكىريانًعفًدرجة زمالئيـًمفًًلـ
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حصؿًعمىًترقيةًبسببًاالنتماءًالعائمي,ًأكًأنيـًيتحرجكفًمفًاإلفصاحًعفًذلؾ,ًعميوً
 كانتًالنتيجةًحيادية

حسب الوزن النسبي ىي كما  أّن أدنى فقرتين(25-4)رقم  جدول الواردة فيبين النتائج تَ ما ك
 يمي:
- (ً ًرقـ ً)ً(6الفقرة ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(2.97تبيف ًالنسبيًكقد ًالكزف بمغ

مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)0.714كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)59.46%)
تعطىًلمرجؿًكالمرأةًفرصًمتساكيةًفيًالترقياتًلنفسًمجمكعةً"ائمةًبأفًالقًأفًالفقرةعمىً

حقيقةن..ًىناؾًفارؽًكبيرً.ًالًتختمؼًجكىريانًعفًدرجةًالحيادً"المرشحيفًالمتقدميفًلمترقية
ًييشيرً ًال ًلذلؾ ًالرجاؿ, ًلصالح ًالرجاؿ ًتقمد ًك ًعميا ًإدارية ًلمناصب ًالنساء ًتقمد ًبيف ما

 كاةًلكمييماًفيماًيخصًفرصًالترقية.المكظفكفًلتكافرًعنصرًالمسا
ًرقـ - 1ً)ًالفقرة )(ً ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 3.00ًتبيف ًكقد ًالنسبيً( ًالكزف بمغ

مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)0.999كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)60.00%)
ةًأكثرًمفًاالنتماءًكاالقدميةًسببًلمترقيًاألداءيعتبرًعامؿًكفاءةً"القائمةًبأفًًأفًالفقرةعمىً

ًالحيادً"السياسي ًدرجة ًعف ًتختمؼًجكىريان ًعناصرًً.ال ًلدييـ ًتتكافر ًالمكظفيف كثيرًمف
,ًلكفًالًتكجدًشكاغرًلمترقية,ًعميوًقدًيعزكًكفاءةًأداءًكًأقدميةالحصكؿًعمىًالترقيةًمفً

 .المكظفكفًذلؾًلالنتماءًالسياسيًكًبذلؾًفيـًحياديكفًتجاهًالفقرة
كليػةًلمنتيجػةًالعامػةًلممجػاؿًالتاسػعًفػإفًالمػكظفيفًيكافقػكفًعمػىًكجػكدًتمييػزًمفًالقراءةًاأل

عمىًأساسًسياسػي,ًعػائميًأكًحسػبًالجػنسًفػيًكزارةًاالقتصػادًالػكطنيًكىػذهًالنتيجػةًقػدًتكػكفً
تفسيرانًلماًسػبقياًمػفًنتػائج,ًمثػؿًعػدـًإحسػاسًالمػكظفيفًبكجػكدًشػفافيةًإداريػةًكنزاىػة,ًحيػاديتيـً

ريبيةًكحياديةًدقةًتخصصًاإلدارةًكماًكافًاإلفصػاحًعػفًالمعمكمػاتًلممرشػحيفًتجاهًالبرامجًالتد
لمترقيػػػةًذكًنتيجػػػةًحياديػػػةًكىػػػذهًالنتػػػائجًميجتمعػػػةًتيػػػدلؿًببالغػػػةًعمػػػىًتغمغػػػؿًاإلحبػػػاطًفػػػيًأعمػػػاؽً

ظػػؿًبيئػػةًتيشػػجعًالتمييػػزًبأنكاعػػو.ًًالمػػكظفيفًكعػػدـًجػػدكلًمحػػاكلتيـًلمنضػػاؿًمػػفًأجػػؿًالترقيػػةًفػػي
ةًبالمكافقػػػةًعمػػػىًأفًاالنتمػػػاءًالسياسػػػيًحاسػػػـًفػػػيًحالػػػةًالمناصػػػبًالسياسػػػيةًحظيػػػتًالفقػػػرةًالثانيػػػ

ـ(ًعػػزتًالتفرقػػةًالعرقيػػةً)سنسػػاكيياًبػػالتمييزًعمػػىًأسػػاسHasmathً,3122ً)دراسػػةًكالسػػيادية.
عائميًأكًسياسي(ًإلىًكجكدًثغراتًفيًاإلطارًالمؤسساتيًالػذمًيشػجعًاالعتمػادًعمػىًرأسًمػاؿً

كظائؼًكالتكظيؼًكالترقية.ًأماًالدراساتًالتيًتناكلتًالتمييزًالعفًالشبكةًاالجتماعيةًفيًالبحثً
فػيًًةـ(ًحيثًأكصتًباإلعالفًعفًالكظػائؼًالشػاغًر3121بسببًالجنسًفكانتًدراسةً)البدكم,ً

اإلداراتًالعميػػاًبشػػكؿًمفتػػكحًإلعطػػاءًالمػػكظفيفًالمػػؤىميفًفػػرصًمتسػػاكيةًلمتقػػدـًلمكظػػائؼ,ًكػػذلؾً
ريةًبتزكيدًالمكظفيفًبفرصًمتسػاكيةًبعيػدانًعػفًالتحيػزًلمجػنس,ًأكصتًبرامجًتطكيرًالمكاردًالبش

ـ(ًأظيػػرتً:Kosteasً,311)ًدراسػةً(ًعمػىًالتػكالي.7,6كىػذاًيتكافػؽًمػعًمػاًجػاءًفػيًالفقػرتيفً)
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رًمػػػػػفًزمػػػػػيالتيفًمػػػػػفًالنسػػػػػاء.ًأفًالرجػػػػػاؿًيحصػػػػػمكفًعمػػػػػىًأجػػػػػكرًأعمػػػػػىًبسػػػػػببًالترقيػػػػػاتًأكثػػػػػ
رةًأفًتيقػػيىـًالمنظمػػاتًنظػػـًالترقيػػةًـ(ًأكصػػتًبضػػرًكLitzky and Greenhans,ً3118)دراسػػة

دارةًالعميػػػا.ًلػػػديياًلمقضػػػاءًعمػػػىًالعكائػػػؽًالصػػػناعيةًالتػػػيًتحػػػكؿًدكفًتقػػػدـًالمػػػرأةًفػػػيًكظػػػائؼًاإل
ـ(ًناقشػػػتًالتمثيػػػؿًالضػػػعيؼًلمنسػػػاءًفػػػيًاإلدارةًالعميػػػاًكضػػػركرةًتحسػػػيفWoodً,3114ً)دراسػػػة

ًإدراكيفًلممناصبًالعميا.
ً

 :(عدد سنوات الخبرة) العاشر المجالتحميل فقرات  12.5.3.4
تػـًاسػتخداـًاختبػارًفقػرات,ًكقػد5ًًييناقشًالمجاؿًالعاشػرًعػددًسػنكاتًالخبػرة,ًكيتكػكفًمػفً

(t)ً(ًًكالػذمًيبػيفًآراءًأفػرادًعينػة26-4لمعينةًالكاحدةًكالنتائجًمبينةًفيًجػدكؿًرقػـ)ًًالدراسػةًفػي
ً.(عدد سنوات الخبرة)العاشرًالمجاؿفقراتً

(,3.28ً)ًتسػػاكمًالعاشػػرًالمجػػاؿطًالحسػػابيًلجميػػعًفقػػراتًتبػػيفًأفًالمتكسػػكبصػػفةًعامػػةً
ً(t)%(ًكقيمػػػة60ًالػػػكزفًالنسػػػبيًالمحايػػػدً)أكبػػػرًمػػػفًً%(ًكىػػػي65.55يسػػػاكمً)ًكالػػػكزفًالنسػػػبي

كالقيمػػػػةً(1.97)مًالجدكليػػػةًكالتػػػيًتسػػػاًكً(t)مػػػفًقيمػػػةًًأكبػػػركىػػػيًً(5.169)المحسػػػكبةًتسػػػاكمً
مجػاؿًعػددًسػنكاتًالخبػرةًؿًعمػىًأفً(ًممػاًيػد0.05مػفً)ًأقػؿ(ًكىػي0.000ًاالحتماليةًتساكمً)

يكافػػػػؽً(.05.0مػػػػفًقبػػػػؿًأفػػػػرادًالعينػػػػةًعنػػػػدًمسػػػػتكلًداللػػػػةً)ً)مكافػػػػؽ(ًحصػػػػؿًعمػػػػىًدرجػػػػةًقػػػػد
ًماًذاتًثقػؿًفػيًعمميػةًالترقيػة,ًحيػثًتكػكفًمػفً المكظفكفًعمىًأفًعددًسنكاتًالخبرةًفيًمجاؿو

ًضمفًالشركطًكًبحسبًالمنصبًاإلدارم.
ً

 (26-4جدول رقم )
 ( والقيمة اتحتمالية لفقرات مجالtالمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة اتختبار)

 )عدد سنوات الخبرة(
 انفقرة و

انًتوسط 

 انحسابٌ

انوزٌ 

 انُسبٌ
 tقًَت 

انقًَت 

 االحتًانَت
 انترتَب

ًتكافرتً 1 ًإذا ًعامؿًجكىرمًفيًالحصكؿًعمىًالترقية سنكاتًالخبرة
 2 0.000 3.887 66.56 3.33ًالعكامؿًاألخرل.

 1 0.000 6.789 70.86 3.54ًبعضًالكظائؼًتتطمبًعددًمحددًمفًسنكاتًالخبرةًكشرطًلمترقية. 2
 3 0.004 2.892 64.19 3.21ًيمكفًتجييرًعددًسنكاتًالخبرةًالختيارًمكظؼًمعيفًلمترقية.ً 3

4 
ًالصعبًعمىً ًمف ًيجعؿ ًما ًمجاؿ ًفي ًالكبير ًالخبرة ًسنكات عدد

ًتوًألجؿًالترقية.المكظؼًتغييرًكظيف
3.19 63.87 3.023 0.003 4 

5 
ًالحصكؿًعمىً ًأماـ ًتقؼًعائؽ ًالحككمية ًسنكاتًالخدمة ًعدد قمة

ًالترقية.
3.11 62.26 1.323 0.187 5 

  0.000 5.169 65.55 3.28 جميع الفقرات

1.97ً"ًتساكم185ًكدرجةًحريةً"0.05ًالجدكليةًعندًمستكلًداللةtًًقيمةً
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حسب الوزن النسبي كما ترتيب أعمى فقرتين  (26-4)رقم  جدول دة فيالوار تبين النتائج 
 يمي:
ً)ًالفقرة - ً)ً(2رقـ ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.54تبيف ًالنسبيكقد ًالكزف ً,ً)%70.86)ًبمغ

ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىً(0.05ً(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)
قدًزادتًً"عددًمحددًمفًسنكاتًالخبرةًكشرطًلمترقيةبعضًالكظائؼًتتطمبً"القائمةًبأفً

بعضًالكظائؼًذاتًتخصصيةًعاليةًكًتحتاجًإلىًً.فًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًمكافؽع
 ًسنكاتًخبرةًقبؿًأفًيترقىًلياًالمكظؼًلمقياـًبأعبائياًكىذاًماًتؤيدهًنتائجًالمجاؿ.

- (ً ًرقـ ً)ً(1الفقرة ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.33تبيف ًكقد ً)بمغ ًالنسبي ً,ً)%66.56الكزف
ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىًً(0.05(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.000كالقيمةًاالحتماليةً)

ًبأف ًالعكامؿً"القائمة ًتكافرت ًإذا ًالترقية ًعمى ًالحصكؿ ًفي ًجكىرم ًعامؿ ًالخبرة سنكات
لشروط سنوات الخدمة مع توافر ا .قدًزادتًعفًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًمكافؽ"ًاألخرل

 اأَلخرى َتعد المعيار الحقيقي لمترقية.
حسب الوزن النسبي ىي  أّن أدنى فقرتين (26-4)رقم  جدول الواردة فيبين النتائج تَ كما 

 كما يمي:
- (ً ًرقـ ً)ً(5الفقرة ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.11تبيف ًالنسبيًكقد ًالكزف بمغ

مماًيدؿً(0.05ًمستكلًالداللةً)(ًكىيًأكبرًمف0.187ًكالقيمةًاالحتماليةً)ً,)62.26%)
قمةًعددًسنكاتًالخدمةًالحككميةًتقؼًعائؽًأماـًالحصكؿًعمىً"القائمةًبأفًًأفًالفقرةعمىً
ًالحيادً"الترقية ًعفًدرجة ًالًتختمؼًجكىريان ًفيًفقرةً. ًألنيـ ًالفقرة, ًالمكظفكفًىذه يتحايد

 سابقةًأيدكاًكجكدًعددًمحددًمفًسنكاتًالخبرةًكشرطًلمترقية
4ً)ًرقـًالفقرة - )(ً ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 3.19ًتبيف ًكقد ًالنسبيً( ًالكزف بمغ

مماًيدؿًً(0.05(ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللةً)0.003كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)63.87%)
عددًسنكاتًالخبرةًالكبيرًفيًمجاؿًماًيجعؿًمفًالصعبًعمىً"ًالقائمةًبأفًأفًالفقرةعمىً

ىذهًً.قدًزادتًعفًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًمكافؽ"المكظؼًتغييرًكظيفتوًألجؿًالترقية
الفقرةًتدؿًعمىًمدلًعجزًالتدريبًالناجـًًعفًارتفاعًعددًسنكاتًالخبرة.ًىناؾًتفسيرًآخرً
حسبًقانكفًالخدمةًالمدنية,ًقدًييحاسبًالمكظؼًماليانًعمىًسنكاتًالخبرةًبدالنًمفًحصكلوً

 .أفضؿًمفًالترقيةًمفًالناحيةًالماديةعمىًمنصبًأعمىًفيجدًالمكظؼًأفًبقائوًفيًمنصبوً
يتفؽًالمكظفكفًعمىًأفًعددًسنكاتًالخبرةًلػوًتػأثيرًفػيًعمميػةًالترقيػةًأكًىػكًأحػدًعكامػؿً
الترقية,ًكىذاًمتكافؽًمعًاألقدمية,ًفاألقدميةًفيًمكافًالعمؿًتيكسبًالمكظؼًخبرةًفيًمجالوًممػاً

ًاألخرل.يجعموًمؤىالنًالكتسابًترقيةًإفًتكفرتًلوًباقيًالشركطً
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ـ(ًأظيرتًأفًالنساءًأقؿًاحتماليةنًلمحصػكؿGroeneveld and Othersً,3123ًدراسة)
عمىًالترقيةًمػفًأقػرانيفًالرجػاؿًبسػببًنقػصًعػددًسػنكاتًخبػرتيفًكأكصػتًالدراسػةًبتػكفيرًخبػرةً

ًلمنساءًفيًمكافًالعمؿ,ًكزيادةًمنحًالتنقؿًالخارجيًلمزمالة.
ظيرتًأفًالعيماؿًفضمكاًمدراءًأكثػرًخبػرةًـ(ًأFurnham and Petridesً,3117دراسة)

ػناعًالقػػرارًالمكازنػةًفػػيًالمعمكمػاتًالمختمفػػةًعػػفً عػفًقميمػػيًالخبػرة,ًكخرجػػتًبتكصػيةًأفًعمػػىًصي
ًلمنحيـًقرارانًبالترقية.ً-شركطًالترقيةًً–المكظفيفً
 :(الترقية)الحادي عشر المجالتحميل فقرات  11.5.3.4

ً(t)تػـًاسػتخداـًاختبػارًفقػرات,ًكقػد10ًًيتكػكفًمػفًالمجػاؿًالحػادمًعشػرًالترقيػة,ًًكًييناقش
(ًكالػػذمًيبػػػيفًآراءًأفػػرادًعينػػةًالدراسػػةًفػػػي27ً-4الكاحػػدةًكالنتػػائجًمبينػػةًفػػػيًجػػدكؿًرقػػـً)ًلمعينػػة
ً.(الترقية)الحادمًعاشرًالمجاؿفقراتً

ًتسػػػاكمًالحػػػادمًعشػػػرًالمجػػػاؿتبػػػيفًأفًالمتكسػػػطًالحسػػػابيًلجميػػػعًفقػػػراتًكبصػػػفةًعامػػػةً
%(60ًالػػػكزفًالنسػػػبيًالمحايػػػدً)أكبػػػرًمػػػفً%(ًكىػػػي65.58ًيسػػػاكمً)ًسػػػبي(,ًكالػػػكزفًالن3.28)

ً(1.97) الجدكليػةًكالتػيًتسػاكمًً(t)مػفًقيمػةًًأكبػركىػيًً(6.675)المحسكبةًتساكمًً(t)كقيمةً
ًقػػدالترقيػػةًمجػػاؿً(ًممػػاًيػػدؿًعمػػىًأف0.05ًمػػفً)ًأقػػؿ(ًكىػػي0.000ًكالقيمػػةًاالحتماليػػةًتسػػاكمً)

ً(.05.0دًالعينةًعندًمستكلًداللةً)مفًقبؿًأفراالمكافقةًعمىًدرجةًًحصؿ
ً

 (27-4جدول رقم )
 ( والقيمة اتحتمالية لفقرات مجال)الترقية(tالمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة اتختبار)

 انفقرة و
انًتوسط 

 انحسابٌ

انوزٌ 

 انُسبٌ
 tقًَت 

انقًَت 

 االحتًانَت
 انترتَب

ًعمي 1 ًيحصؿ ًالتي ًالترقية ًالكظيفيًتؤثر ًالكصؼ ًصياغة ًفي ًالمكظؼ يا
ًلمنصبو.

3.56 71.29 9.124 0.000 1 

 2 0.000 8.283 70.43 3.52ًالمباشرًفيًاإلدارة.ًًالمسئكؿتؤثرًالترقيةًعمىًكفاءةً 2
 7 0.009 2.643 63.76 3.19ًقراراتًالترقيةًتأخذًبعيفًاالعتبارًمتغيرًدقةًتخصصًاإلدارة. 3
 4 0.000 5.321 66.34 3.32ًالبرامجًالتدريبية.ًتؤثرًالترقيةًفيًصياغة 4
 6 0.001 3.484 64.52 3.23ًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقية.ًاإلفصاحتؤثرًالترقيةًفيً 5
 5 0.000 4.081 65.59 3.28ًتؤثرًالترقيةًفيًتطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنية. 6
 8 0.038 2.085 63.33 3.17ً.اءاألدالترقيةًتأخذًبعيفًاالعتبارًتقاريرًكفاءةً 7
 9 0.115 1.582 62.47 3.12ًتؤثرًالترقيةًفيًالشفافيةًاإلداريةًكالنزاىة. 8
 10 0.574 0.563 60.97 3.05ًكالجنس(.ًيالترقيةًتأخذًبعيفًاالعتبارًالتمييزًحسب)االنتماءًالسياسي,ًالعائم 9

 3 0.000 4.298 67.10 3.35ًالترقيةًتأخذًبعيفًاالعتبارًسنكاتًالخبرة. 10
  0.000 6.675 65.58 3.28 جميع الفقرات

1.97ً"ًتساكم185ًكدرجةًحريةً"0.05ًالجدكليةًعندًمستكلًداللةtًًقيمةً
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حسب الوزن النسبي كما ترتيب أعمى فقرتين  (27-4) رقم  جدول الواردة فيتبين النتائج 
 يمي:
ً)ًالفقرة - ً)ً(1رقـ ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًالنسبيًكقدً(3.56تبيف ًالكزف ً,ً)%71.29)ًبمغ

(ً ًاالحتمالية 0.000ًكالقيمة ًكىيًأقؿًمفًمستكلًالداللة ًيدؿًعمى0.05ًً( ًأفًالفقرةمما
قدًً"تؤثرًالترقيةًالتيًيحصؿًعميياًالمكظؼًفيًصياغةًالكصؼًالكظيفيًلمنصبو"القائمةً

 .ًزادتًعفًدرجةًالحيادًكجاءتًبدرجةًمكافؽً
- (ً ًرقـ 2ًالفقرة ًالمتًك( ًأف ًتبيف ًالحسابي ًً(3.52)سط ً)كقد ًالنسبي ًالكزف ً,ً)%70.43بمغ

ًأفًالفقرةمماًيدؿًعمىًً(0.05)مفًمستكلًالداللةًًأقؿكىيًً(0.000)كالقيمةًاالحتماليةً
ً ًعمىًك"القائمة ًالترقية ًتؤثر ًفيًاإلدارةًالمسئكؿفاءة ًالحيادًً"المباشر ًزادتًعفًدرجة قد

 .كجاءتًبدرجةًمكافؽً
حسب الوزن النسبي ىي  أّن أدنى فقرتين (27-4) رقم  جدول ردة فيالوابين النتائج تَ كما 

  كما يمي:
ً)ًالفقرة - ً)ً(9رقـ ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف ًً(3.05تبيف ًالنسبيكقد ًالكزف ًبمغ

مماًيدؿً(0.05ً(ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)0.574كالقيمةًاالحتماليةً)ً,)60.97%)
ً ًالفقرةعمى ًًأف ًبأف ً"القائمة ًالترقية ًحسبًتأخذ ًالتمييز ًاالعتبار ًالسياسي,ًبعيف االنتماء
 .ًالًتختمؼًجكىريانًعفًدرجةًالحيادً"كالجنسًيالعائم

8ً)ًرقـًالفقرة - )(ً ًيساكم ًالحسابي ًالمتكسط ًأف 3.12ًتبيف ًكقد ًالنسبيً( ًالكزف بمغ
مماًيدؿً(0.05ًكىيًأكبرًمفًمستكلًالداللةً)(0.115ًكالقيمةًاالحتماليةً)ً,)62.47%)

الًتختمؼًجكىريانًعفًً"ًتؤثرًالترقيةًفيًالشفافيةًاإلداريةًكالنزاىة"القائمةًبأفًًالفقرةًأفعمىً
 .درجةًالحياد

رؤيةًالمكظفكفًلمترقيةًبأنياًتؤثرًفيًالفقراتًالسابؽًذكرىػاًفػيًمجػاؿًالترقيػةًيعنػيًأىميػةً
االىتماـًبتطكيرًبالدراساتًًأكصتالترقيةًحسبماًعبرتًعنوًنتيجةًالتحميؿًكىٌيًالمكافقةًالعامة,ً

ـ(ًالمسػػاىمةًفػػيًجمػػعTakahashiً,2006ًالمسػػارًالػػكظيفيًكنظػػـًالترقيػػةًالعادلػػةًمثػػؿًدراسػػة)
معمكمػػػاتًأكثػػػرًعػػػفًالمرشػػػحيفًكنتيجػػػةًلإلعػػػالفًعػػػفًالترقيػػػةًالكظيفيػػػةًلكجػػػكدًحاجػػػةًألفًيكػػػكفً
القػػػػػػػرارًعػػػػػػػادالنًكمتكازيػػػػػػػانًمػػػػػػػعًسياسػػػػػػػاتًتكػػػػػػػافؤًالفػػػػػػػرصًكىػػػػػػػذاًسيحسػػػػػػػفًمػػػػػػػفًطريقػػػػػػػةًالترقيػػػػػػػة.ً

ـ(ًأكصتًبفيـًأكضحًلعمميػةًالترقيػةًلتسػميطًالضػكءًعمػىًكيفيػةًإزالػةBreaughً,2011ًة)دراس
العكائػػؽ,ًكطالبػػتًالبػػاحثيفًباالىتمػػاـًبمكضػػكعًالترقيػػةًلمػػاًلػػوًمػػفًأىميػػةًعمػػىًاألداءًالػػكظيفي,ً

ًكاالنتماء,ًكالكالءًلممنظمة,ًككذلؾًإبداعًالمكظؼًفيًعمموً.
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 المبحث الرابع
 اختبار الفرضيات

 مقدمة: 1.4.4
صػػممتًالباحثػػةًلدراسػػتياًعػػدةًفرضػػياتًحاكلػػتًمػػفًخالليػػاًالتعػػرؼًعمػػىًالعكامػػؿًالمػػؤثرةً

ًعمىًقراراتًترقيةًالمكظفيفًالحككمييفًبكزارةًاالقتصادًالكطني,ًككانتًالفرضياتًكالتالي:
إحصػػائيةًعنػػػدًداللػػةًًبصػػػكرةًذاتكزارةًاالقتصػػادًالػػكطنيًالنظػػاـًالمتكامػػؿًالمتبػػػعًفػػيًًيػػؤثر -1

ًعمىًترقيةًالمكظفيفًفيًالكزارة.α=0.05ًًمستكل
إحصػائيةًعنػدًداللػةًًبصػكرةًذاتاالقتصػادًالػكطنيًًكزارةالمتغيػراتًاألخػرلًالمػؤثرةًفػيًًتؤثر -2

ًعمىًترقيةًالمكظفيفًفيًالكزارة.α=0.05ًًمستكل
بػػػػػيفًمتكسػػػػػطاتًاسػػػػػتجاباتα=0.05ًً الًتكجػػػػػدًفػػػػػركؽًذاتًداللػػػػػةًإحصػػػػػائيةًعنػػػػػدًمسػػػػػتكل -3

عػػػزلًالمػػػؤثرةًعمػػػىًترقيػػػةًالمػػػكظفيفًفػػػيًالمؤسسػػػاتًالحككميػػػة(ًتًيًالمبحػػػكثيفًحػػػكؿً)العكامػػػؿ
لممتغيراتًالشخصيةً)الجنس,ًالعمر,ًالمؤىؿًالعممي,ًالمسمىًالكظيفي,ًالفئةًالكظيفيةًكعددً

 سنكاتًالخبرة(.
كالختبارًالفرضياتًتػـًاسػتخداـًتحميػؿًاالنحػدارًالبسػيطًكالمتعػدد,ًكتعتبػرًىػذهًاالختبػاراتً

عًالبيانػػاتًيتبػػعًالتكزيػػعًالطبيعػػي.ًكإلجػػراءًاختبػػارًالفرضػػياتًحػػكؿًالعالقػػةًمناسػػبةًحيػػثًأفًتكزيػػ
ًبيفًمتغيريفًمفًمتغيراتًالدراسةًيتـًاختبارًالفرضيةًاالحصائيةًاآلتية:

ًالفرضيةًالصفرية:ًالًتكجدًعالقةًذاتًداللةًاحصائيةًبيفًمتغيريفًمفًمتغيراتًالدراسة.
ًاحصائيةًبيفًمتغيريفًمفًمتغيراتًالدراسة.الفرضيةًالبديمة:ًتكجدًعالقةًذاتًداللةً

 :اختبار فرضيات الدراسة 2.4.4
 الفرضية األولى: 1.2.4.4

المباشػػرًفػػيًاإلدارة,ًدقػػةًتخصػػصًًالمسػػئكؿالكصػػؼًالػػكظيفي,ًكفػػاءةًت يــؤثر النظــام المتكامــل )
ؽًقػػانكفًاإلدارة,ًالبػػرامجًالتدريبيػػة,ًاإلفصػػاحًعػػفًالمعمكمػػاتًلممػػكظفيفًالمرشػػحيفًلمترقيػػة,ًتطبيػػ

( المتبع في وزارة اتقتصاد الخدمةًالمدنية,ًتقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكيةًكالشفافيةًاإلداريةًكالنزاىة
 عمى ترقية الموظفين في الوزارة.05.0عند مستوى ذات دتلة إحصائيةالوطني بصورة  
 :ة من النتيجة كما يمي الباحث تتحقق الفرضلإلجابة عن ىذا 

ًالمتكامػؿًالنظػاـإليجادًالعالقػةًبػيفًمتكسػطًتقػديراتًًالخطيًالبسيطاالنحدارًتـًاستخداـًاختبارً
ً.(28-4كالنتائجًمبينةًفيًجدكؿًرقـً)كترقيةًالمكظفيفًفيًالكزارة.ً
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 (28-4جدول رقم )
المتبع في  ( التي تنص عمى أن النظام المتكاملOHنتائج اختبار الفرضية الصفرية )
عمى ترقية 05.0عند مستوى ذات دتلة إحصائيةوزارة اتقتصاد الوطني ت يؤثر بصورة  

 الموظفين في الوزارة
 T انًجال

 \انًؼُوٍت 

Sig 

T 

 انًحسوبت

T 

 انجدونَت

 يؼايم

 بَرسوٌ

 Rنالرتباط

يؼايم 

انتحدٍد 
2R 

قرار ان

 االحصائٌ

ًرفضًالفرضية15.151ً1.97ً0.745ً0.555ً **0.000ًالكصؼًالكظيفي
ًرفضًالفرضية 7.668ً1.97ً0.492ً0.242ً**0.000ًكؿًالمباشرًفيًاإلدارةكفاءةًالمسئ

ًرفضًالفرضية0.386ً 10.754ً1.97ً0.621ً**0.000ًدقةًتخصصًاإلدارة
ًرفضًالفرضية 12.574ً1.97ً0.680ً0.462ً**0.000ًالبرامجًالتدريبية

ًلممكظفيفً ًالمعمكمات ًعف اإلفصاح
ًالمرشحيفًلمترقية

ًرفضًالفرضية 16.944ً1.97ً0.781ً0.609ً**0.000

ًرفضًالفرضية18.821ً1.97ً0.811ً0.658ًً**0.000ًتطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنية
ًرفضًالفرضية 0.555 15.135ً1.97ً0.745ً**0.000ًتقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكية
ًرفضًالفرضية21.579ً1.97ً0.847ً0.717ًً**0.000ًالشفافيةًاإلداريةًكالنزاىة

ً.α=0.01**دالةًإحصائيانًعندًمستكمًداللةً
ً
لجميػػػعًمجػػػاالتًمحػػػكرًالنظػػػاـًًالمحسػػػكبةً(Tأفًقيمػػػةً)ً(28-4رقػػػـً)بػػػيفًمػػػفًالجػػػدكؿًت
كبالتػاليًً(0.05ف)أقػؿًمػقيمػةًاالحتماليػةًال(ًكماًأف1.97ًالجدكلية=Tًمفًقيمةً)ًأكبرًالمتكامؿ

أفًجميعًمجاالتًمحكرًالنظػاـًالمتكامػؿًتػؤثرًفػيًًفإنناًنرفضًالفرضيةًالصفريةًكىذاًيدؿًعمى
 فيًكزارةًاالقتصادًالكطني.قرارًترقيةًالمكظفيفً

عمى الترقية  )مجاتت محور النظام المتكامل( ولقياس تأثير المتغيرات المستقمة متجمعة
 وكانت النتائج كالتالي :لمتعدد تم استخدام اختبار اتنحدار ا

 (29-4جدول رقم )
نتائج اتنحدار المتعدد لتأثير المتغيرات المستقمة مجتمعة )مجاتت محور النظام 

 المتكامل( في المتغير التابع الترقية
Sig 

F 

 انًحسوبت

F 

 انجدونَت

يؼايم االرتباط 

R 

يؼايم انتحدٍد 
2R 

 انقرار االحصائٌ

ًرفضًالفرضية 44.09ً1.99ً0.976ً0.952ً**0.000
ً. α=8.81إحصائيانًعندًمستكمًداللةًًةدال**

(ًالمحسػكبةFً)(ًإلػىًأفًقيمػة29ً-4تشيرًنتائجًاالنحدارًالمتعددًالكاردةًفيًالجدكؿًرقـً)
ضًالفرضػػػيةًف,ًكبالتػػػاليًنػػػًر05.0الجدكليػػػةًكبمسػػػتكلًمعنكيػػػةًً(F)أكبػػػرًمػػػفًقيمػػػة44.09ًً
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)مجاالتًمحػػكرًالصػػفريةًكىػػذاًيعنػػيًكجػػكدًتػػأثيرًذكًداللػػةًاحصػػائيةًلممتغيػػراتًالمسػػتقمةًمجتمعػػة
كانتًنتيجةًاالنحدارًالمتعددًًالنظاـًالمتكامؿ(ًعمىًترقيةًالمكظفيفًفيًكزارةًاالقتصادًالكطنيً.

لكؿًمجاؿًعمىًحدة.ًىذهًالنتيجػةًلجميعًمجاالتًالمحكرًاألكؿًأقكلًمفًنتائجًاالنحدارًالبسيطً
تػػدعـًفرضػػيةًالباحثػػةًمػػفًأفًالنظػػاـًالمتكامػػؿًفػػيًالػػكزارةًككػػؿًيػػؤثرًبصػػكرةًذاتًداللػػةًإحصػػائيةً

.ًألنوًمفًكجيػةًنظػرًالباحثػةًأفًىػذهًالعكامػؿًتتكامػؿًمعػانًلتكػكيف05.0ًعندًمستكلًمعنكيةً
ًنظاـًعمميةًالترقية.

ًثيرًليذهًالمجاالتًعمىًترقيةًالمكظؼًالحككميًكمحكرًيمثؿًنظاـكتعزكًالباحثةًكجكدًتأ
الػػكزارةًالمتكامػػؿًإلػػىًأفًالمكظػػؼًيجػػبًأفًيكػػكفًكاضػػحانًلديػػوًالنظػػاـ,ًحتػػىًيسػػتطيعًأفًيػػؤدمً
عمموًكماًيجبًأفًييؤدل.ًفيكًحيفًيتمقىًكصفانًكظيفيانًلممياـًالتيًيمارسػيا,ًكمسػتكلًاالتصػاؿً

ظػؿًإرشػادًكتكجيػوًمػفًمسػئكؿًمباشػرًكفػؤ,ًسيسػاعدًالمكظػؼًًكحدكدًصالحياتوًكمسؤكلياتوًفي
بؿًكيدفعػوًلإلبػداعًفػيًعممػوًحتػىًإذاًكانػتًحػدكدًاالدارةًتتسػـًبدقػةًالتخصػص,ًإضػافةنًإلػىًأفً
البرامجًالتدريبيةًالميعٌدةًبإحكاـًحسبًاالحتياجاتًالكظيفيةًبماًيخدـًالحفاظًعمىًالمسػتكلًالفنػيً

ؼًفرصػانًلتحسػيفًقدراتػوًكمياراتػوًمػفًخػالؿًمكاكبػةًمػاًىػكًحػديث.ًكاإلدارمًمتقدمانًكييتيحًلممكظػ
كييعػػػػدًتطبيػػػػؽًقػػػػانكفًالخدمػػػػةًالمدنيػػػػةًبالمسػػػػاكاةًكبعيػػػػدانًعػػػػفًالتحيػػػػزًفػػػػيًاجػػػػراءاتًاالسػػػػتقطاب,ً

لػػىً عمػػرًالمكظػػؼًالمينػػيًمػػعًمراعػػاةًصػػحتوًكسػػالمتوًالمينيػػةًيمثػػؿًًخػػرآالتكظيػػؼ,ًالترقيػػةًكا 
لمعدالةًكأفًمسيرتوًالكظيفيةًستزدادًقيمةنًبمركرًالػزمفًمظمةًحمايةًكأمافًلممكظؼ,ًفيكًمطمئفً

ًككذلؾًضمانوًالصحيًكاالجتماعيًمتكفرًكسيحميًعائمتوًمفًغكائؿًالزمف.
أماًتقاريرًكفاءةًاألداءًالتيًتعتبرًجكىريةًفيًشركطًالترقية,ًفإنيػاًلػفًتتطػابؽًفػيًقيمتيػاً

خػذًفػيًحسػبانياًكافػةًالجكانػبًالعمميػةًالحقيقيةًكمقياسًإالًإذاًكانتًجيدةًاإلعدادًكمكضكعيةًتأ
كاإلبداعيػػةًالتػػيًتحػػيطًبػػالمكظؼًكالًتركػػزًفقػػطًعمػػىًجزئيػػاتًبسػػيطةًممكػػفًأفًييحاسػػبًعمييػػػاً

المباشػر,ًكتػتـًعمػىًعػدةًًالمسػئكؿالمكظؼًفيًسياؽًآخر,ًكأفًتتـًعمميةًتعبئةًالتقريرًمػفًقبػؿً
ًكاحػػدًمػػفً السػػنةًبحيػػثًتينسػػىًأعمػػاؿًفتػػراتًفػػيًالشػػيرًأكًالسػػنةًبشػػكؿًتراكمػػيًكلػػيسًفػػيًيػػـك

المكظؼًخالؿًالعاـًككجيانًلكجوًمعًالمكظؼ,ًحتىًيعمـًالمكظػؼًنتيجػةًتقريػرهًكيحػاكؿًالحفػاظً
ًعمىًمستكاهًإفًكافًمرتفعانًأكًتحسيفًأدائو.

أمػػػاًالشػػػفافيةًاإلداريػػػةًكالنزاىػػػةًالتػػػيًتتمنػػػىًالباحثػػػةًأفًتتمتػػػعًبيػػػاًكزاراتًالسػػػمطةًفتعنػػػيً
قػػراراتًكرسػػػـًالسياسػػاتًكعرضػػياًعمػػىًالجيػػاتًالمعنيػػةًبمراقبػػػةًأداءًالكضػػكحًالتػػاـًفػػيًاتخػػاذًال

الحككمػػةًكخضػػكعًالممارسػػاتًاإلداريػػةًكالسياسػػيةًلممحاسػػبةًكالمراقبػػةًالمسػػتمرة,ًكػػؿًىػػذاًسػػييكىكفً
نظامانًمتكامالنًيدعـًالمكظؼًلمحصكؿًعمػىًترقيػةًمتػىًاسػتحقياًبجػدارةًكحسػبًالشػركطًالمعمنػةً

ًكافًالمكظفيفًالعاـ.ًًًًمفًالكزارةًبالتعاكفًمعًدي
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 أما الدراسات السابقة التي أيدت ودعمت الفرضية األولى فكانت:
 (30-4جدول رقم )

 الدراسات السابقة التي دعمت الفرضية األولى
 التوافق اتختالف الفقرة المجال السنة اسم الدراسة م.

1.  Molleman and othersً2012َ
17√ × 
;6× √ 

6811ًَأبكًقاعكد  .2

76× √ 

91× √ 

<× √ 

:6811ًَالغنيمي  .3
6× √ 

;× √ 

 √ ×>6811ًَحرب  .4

5.  Breaugh 
ً

2011َ
78× √ 

;6× √ 

6818ًَالبدكم  .6

88× √ 

96× √ 

:× √ 

 √ ×>6818ًَالطراكنةًكالعضايمة  .7

 √ ×:;6818َ أبكًشرخ  .8

َ>688 السباح  .9

78√ × 

9:× √ 

<;× √ 

10.  Gorjup and Others 688;َ::× √ 

َ:688 نيبفًمكسىًالزىرا  .11
98× √ 

::× √ 

12.  Furnham and Petrides 688:َ6× √ 

 √ ×6889َ16 المدىكف  .13

6887َ بفًمحمدًآؿًسعكد  .14

8× √ 

97× √ 

:9× √ 
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بػكًأًثًدعمياًألكثرًمػفًمجػاؿًكانػتًالبػدكم,أكثرًالدراساتًدعمانًلمفرضيةًاألكلىًمفًحي
ًالسباحًكبفًمحمدًآؿًسعكد.قاعكد,ً

 الفرضية الثانية: 2.2.4.4
ــز حســب اتنتمــاء السياســي, العــائمي والجــنس وعــدد ســنوات  ــؤثر العوامــل األخــرى )التميي ت ت

 ين في الوزارة.عمى ترقية الموظف05.0عند مستوى ذات دتلة إحصائيةالخبرة( بصورة  
 :ة من النتيجة كما يمي الباحث تتحقق الفرضلإلجابة عن ىذا 

خػرلًالعكامػؿًاألإليجادًالعالقػةًبػيفًمتكسػطًتقػديراتًًالخطيًالبسيطاالنحدارًتـًاستخداـًاختبارً
ً.(31-4كالنتائجًمبينةًفيًجدكؿًرقـً)ترقيةًالمكظفيفًفيًالكزارة.ًعمىً

 (31-4جدول رقم )
( التي تنص عمى أن العوامل اتخرى ت تؤثر OHفرضية الصفرية )نتائج اختبار ال

 عمى ترقية الموظفين في الوزارة05.0عند مستوى ذات دتلة إحصائيةبصورة  
 T انًجال

 \انًؼُوٍت 

Sig 

T 

 انًحسوبت

T 

 انجدونَت

يؼايم االرتباط 

R 

يؼايم 

تحدٍد ان
2R 

 انقرار االحصائٌ

التمييزًحسبًاالنتماءً
ًالسياسي,ًالعائميًكالجنس

ًرفضًالفرضية 8.959ً1.97ً0.551ً0.304ً**0.000

ًرفضًالفرضية 9.219ً1.97ً0.562ً0.316ً**0.000ًعددًسنكاتًالخبرة
ً. α=0.01**دالةًإحصائيانًعندًمستكمًداللةً

عمــى  )مجــاتت محــور التــأثيرات اتخــرى( رات المســتقمة متجمعــةولقيــاس تــأثير المتغيــ
 وكانت النتائج كالتالي :الترقية تم استخدام اختبار اتنحدار المتعدد 

 (32-4جدول رقم )
نتائج اتنحدار المتعدد لتأثير المتغيرات المستقمة مجتمعة )مجاتت محور التأثيرات 

 اتخرى( في المتغير التابع الترقية
Sig 

F 

 انًحسوبت

F 

 انجدونَت

يؼايم االرتباط 

R 

يؼايم انتحدٍد 
2R 

 انقرار االحصائٌ

ًرفضًالفرضية 76.69ً3.05ً0.675ً0.456ً**0.000
ً. α=8.81إحصائيانًعندًمستكمًداللةًًةدال**

المحسػكبةًً(F)لػىًأفًقيمػةً(ًإ32-4تشيرًنتائجًاالنحدارًالمتعددًالكاردةًفيًالجدكؿًرقـً)
ضًالفرضيةًالصفريةًكىػذاًف,ًكبالتاليًنًر05.0الجدكليةًكبمستكلًمعنكيةًً(F)أكبرًمفًقيمةً

)مجاالتًمحػػػػكرًالتػػػػأثيراتًيعنػػػػيًكجػػػػكدًتػػػػأثيرًذكًداللػػػػةًاحصػػػػائيةًلممتغيػػػػراتًالمسػػػػتقمةًمجتمعػػػػة
ً.ًعمىًترقيةًالمكظفيفًفيًكزارةًاالقتصادًالكطنيًاالخرل(

فقرًرؤيةًالػكزارة,ًفػإفًربماًترلًالباحثةًأنوًفيًظؿًاختالؿًالنظاـًكعدـًكضحًالسياساتًًك
ًمفًيستحؽًبسببًطغيافًالتمييزً عمميةًالترقيةًستككفًعبثيةًبحيثًييعطىًمفًالًيستحؽًكييحـر
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بحسبًاالنتمػاءًالسياسػي,ًحيػثًيسػعىًكػؿًفصػيؿًإلػىًتثبيػتًمؤيديػوًأكًمناصػريوًفػيًالكظػائؼً
المؤىالتًكشركطًالنظاـ,ًكسطىًتاركانًكراءًظيرهًالكفاءةًًكأكًالكظائؼًاالداريةًالعمياًكالًالسيادية

القيػػادةًلمػفًيحمػػؿًكربمػاًيكػكفًالتمييػػزًبحسػبًالجػنسًفػػيًمجتمػعًذكػكرمًالصػػبغة,ًكربمػاًتيعطػىً
ًكىذاًكموًالًيينشئًدكلةًأكًيرسخًبنياف.ًاسـًعائمةًكبير,

ت الفرضية الثانية فكانت:أما الدراسات السابقة التي أيدت ودعم

 (33-4جدول رقم )
 الدراسات السابقة التي دعمت الفرضية الثانية

 التوافق اتختالف الفقرة المجال السنة اسم الدراسة م.

1.  Groeneveld and Others


2012َ18× √ 

2.  Hasmath 6811َ=6× √ 

=6818َ البدكم  .3
9× √ 

:× √ 

4.  Kosteas 688=َ=× √ 

5.  Litzky and Greenhans2007َ=× √ 

6.  Takahashi 688:َ11× √ 

7.  Furnham and Petrides 688:َ18× √ 

8.  Wood6887َ=× √ 

راساتًداعمةًلمفرضيةًالثانيةًمفًحيثًعددًالمجاالتًالتيًاتفقتًمعياًىيًدكانتًأكثرًال
ً.دراسةًالبدكم

(ًكىكًناتجًاالنحدار0.952ًقيمتوً)ًكً(29-4جدكؿًرقـً)فيًمعامؿًالتحديدًبالمقارنةًبيفً
(0.456ًقيمتوً)ًكً(32-4جدكؿًرقـً)ًفيًمعامؿًالتحديدالمتعددًلكؿًمجاالتًالفرضيةًاألكلىًًك

ناتجًاالنحدارًالمتعددًلكؿًمجاالتًالفرضيةًالثانيةًنجدًأفًعكامؿًالنظاـًالمتكامؿًأكثرًتأثيرانً
النظاـًالمتكامؿًفيًرفدًعمميةًالترقيةًلصالحًً,ًكىذاًبسببًدكرعمىًالترقيةًمفًالعكامؿًاألخرل

ًمفًالكزارةًكالمكظؼ. ًكؿو
  



 

119 

 

 :الفرضية الرئيسية الثالثة 3.2.4.4
بــــين متوســــطات اســــتجابات  α=0.05 ت توجــــد فــــروق ذات دتلــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى

ــي وزارة اتقتصــاد الــوطنيالمبحــوثين حــول ) ــة المــوظفين ف ــى ترقي ــل المــؤثرة عم ( تعــزى العوام
الجنس, العمر, المؤىل العممي, سنوات الخبرة, المسـمى الـوظيفي, الفئـة متغيرات الشخصية )لم

 (.الوظيفية
 يتفرع عن ىذا الفرض الرئيسي الفرضيات الفرعية التالية:

  ــد مســتوى ــة إحصــائية عن ــين متوســطات اســتجابات  05.0ت توجــد فــروق ذات دتل ب
مـؤثرة عمـى ترقيـة المـوظفين فـي وزارة اتقتصـاد الـوطني( َتعـَزى المبحوثين حول )العوامل ال

 لمجنس.
ًاسػػػػتخداـًاختبػػػػارمػػػػفًخػػػػالؿًاختبػػػػارًىػػػػذهًالفرضػػػػيةًتػػػػـًلمتحقػػػػؽًمػػػػفًصػػػػحةًىػػػػذاًالفػػػػرضً

"T.test"ًًمتكسػطاتًتقػديراتًآراءًأفػرادًالعينػةًحػكؿًًالمبحػكثيفًفػيالختبارًالفركؽًبيفًإجابػات
كالنتػائجًمبينػةًفػيًً.عزلًلمجػنستيًًيًكزارةًاالقتصادًالكطنيالعكامؿًالمؤثرةًعمىًترقيةًالمكظفيفًف

 .(34-4جدكؿًرقـً)
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 ( 34-4جدول رقم )
متوسطات تقديرات آراء أفراد العينة  المبحوثين فيلمفروق بين إجابات  tنتائج  اختبار 

 العوامل المؤثرة عمى ترقية الموظفين في وزارة اتقتصاد الوطني تعزى لمجنسحول 

 انجُس انفرضَت 
انوسط 

 انحسابٌ

االَحراف 

 tقًَت  انًؼَارً
انقًَت 

 االحتًانَت

 الوصف الوظيفي
 0.802 3.034ًذكر

1.570 0.118 
 0.793 2.754ًأنثى

 ول المباشر في اإلدارةكفاءة المسئ
 0.734 3.491ًذكر

2.024 0.044 
 0.864 3.152ًأنثى

 دقة تخصص اإلدارة
 0.735 3.027ًذكر

0.379 0.705 
 0.812 2.964ًأنثى

 البرامج التدريبية
 0.843 2.977ًذكر

1.669 0.097ً
 0.895 2.661ًأنثى

 اتفصاح عن المعمومات لمموظفين المرشحين لمترقية
 0.825 3.044ًذكر

2.478 0.014 
 0.790 2.591ًأنثى

 تطبيق قانون الخدمة المدنية
 0.751 3.171ًذكر

2.757 0.006 
 0.851 2.702ًأنثى

 داء السنويةتقارير كفاءة األ
 0.680 3.245ًذكر

1.833 0.068 
 0.760 2.964ًأنثى

 دارية والنزاىةالشفافية اإل
 0.920 2.755ًذكر

2.827ً0.005 
 0.950 2.174ًأنثى

 التمييز حسب اتنتماء السياسي والعائمي والجنس
 0.805 3.178ًذكر

2.674ً0.008ً
 0.738 2.703ًأنثى

 عدد سنوات الخبرة
 0.694 3.292ًذكر

0.562ً0.579ً
 0.973 3.174ًأنثى

 جميع المجاتت
 0.496 3.146ًذكر

3.012ً0.003ً
 0.554 2.808ًأنثى

1.97ً"ًتساكم184ًكًدرجةًحريةً"0.05ًالجدكليةًعندًمستكلًداللةtًًقيمةً

دقػػػػػةً,ًؼًالػػػػػكظيفيالكصػػػػػلمجاؿ)أفًالقيمػػػػػةًاالحتماليػػػػػةًً(34-4رقػػػػػـً)ًكؿبػػػػػيفًمػػػػػفًالجػػػػػدت
مػػفً(ًأكبػػرًعػػددًسػػنكاتًالخبػػرةًكداءًالسػػنكيةًتقػػاريرًكفػػاءةًاألً,البػػرامجًالتدريبيػػةاإلدارة,ًتخصػػصً

ً(ًممػػاًيػػدؿًعمػػى1.97الجدكليػػةًكالتػػيًتسػػاكمً)ً(t)مػػفًقيمػػةًًأقػػؿالمحسػػكبةًً(t)كقيمػػةًً(0.05)
إجابػاتًمتكسطاتًتقديراتًًفي05.0ةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةكجكدًفركؽًذاتًداللعدـً

تقػػػاريرًً,البػػػرامجًالتدريبيػػػةاإلدارة,ًدقػػػةًتخصػػػصً,ًالكصػػػؼًالػػػكظيفيمجػػػاالتً)حػػػكؿًالمبحػػػكثيفً
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تعػػػزكًالباحثػػػةًعػػػدـًكجػػػكدًفػػػركؽًفػػػيًًعػػػزلًلمجػػػنس,(ًتًيعػػػددًسػػػنكاتًالخبػػػرةًكالسػػػنكيةًًداءاألًكفػػػاءة
,ًالبػػرامجًالتدريبيػػةًاإلدارة,دقػػةًتخصػػصً,ًالكصػػؼًالػػكظيفيبػػػػً)ًالنتػػائجًبػػيفًالجنسػػيفًفيمػػاًيتعمػػؽ

(ًإلػىًغيػابًالكصػؼًالػكظيفيًبالصػكرةًالحقيقيػةًعػددًسػنكاتًالخبػرةًكداءًالسػنكيةًتقاريرًكفاءةًاأل
التيًيعرفيػاًعممػاءًاالدارة.ًأمػاًدقػةًتخصػصًاالدارةًفػالفًأغمػبًالكظػائؼًتخصصػيةًكثانييػاًأفً

يكتنػؼًفيػـًالمػكظفيفًالمكظفيفًيتغمبكفًعمىًذلؾًبالتػدكيرًبينمػاًتػرلًلمباحثػةًأفًكجػكدًغمػكضً
ًالمباشػػػرًفػػػيًاإلدارة,ًالمسػػػئكؿفػػػاءةًكأمػػػاًالمجػػػاالتً)ًليػػػذهًالمجػػػاالتًكًالتعامػػػؿًبيػػػاًفػػػيًالعمػػػؿ,

,ًالشػػفافيةًتطبيػػؽًقػػانكفًالخدمػػةًالمدنيػػةًمكمػػاتًلممػػكظفيفًالمرشػػحيفًلمترقيػػة,االفصػػاحًعػػفًالمع
مفًخػالؿًالمتكسػطاتًنجػدً(ًًكالتمييزًحسبًاالنتماءًالسياسيًكالعائميًكالجنسًداريةًكالنزاىة,اإل

ً.اإلناثفيياًفركقاتًذاتًداللةًاحصائيةًكأفًالفركقاتًكانتًلصالحًالذككرًدكفً
نػاثًفػيًالمجػاالتًلةًاحصائيةًلصالحًالذككرًدكفًاإلتعزكًالباحثةًكجكدًفركقاتًذاتًدال

ـًٌذكرىػػا,ًإنمػػاًمػػرٌدهًأساسػػانًإلػػىًاليػػكةًفػػيًالتكظيػػ نػػاث,ًاإلؼًبػػيفًأعػػدادًالرجػػاؿًإلػػىًأعػػدادًالتػػيًتػػ
(23ً(ًمكظػػؼًمقابػػؿً)163حيػػثًظيػػرًلػػديناًعػػددًالرجػػاؿًمػػفًاالسػػتباناتًالتػػيًتػػـًاسػػتردادىاً)

كذلؾًىناؾًإلماـًمفًقبؿًالذككرًحكؿًاإلجراءاتًالمتبعةًفيًالترقية,ًككػذلؾًاإللمػاـًبمػاًًمكظفة.
داتًبطبيعةًألفًالسيًالترقية,ًفيًعمميةالمتبعةًًاإلجراءاتيتضمنوًقانكفًالخدمةًالمدنيةًكبالذاتً

التككيفًكالمياـًالعائميةًالممقاةًعميياًستككفًأكثرًانشغاالنًفيًبيتياًبعدًالعكدةًمفًالعمػؿ,ًعكػسً
ًالرجاؿًالذيفًيستطيعكفًااللتقاءًكالسعيًخمؼًالترقيةًحتىًخارجًدكاـًالعمؿ.

ً
 05.0ت توجـــد فـــروق ذات دتلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوىات بـــين متوســـطات اســـتجاب

 المبحوثين حول )العوامل المـؤثرة عمـى ترقيـة المـوظفين فـي وزارة اتقتصـاد الـوطني( َتعـَزى
 لمعمر.

لمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًتػـًاسػتخداـًاختبػارًتحميػؿًالتبػايفًاألحػادمًالختبػارًالفػركؽً
قيػػةًالعكامػػؿًالمػػؤثرةًعمػػىًتًرمتكسػػطاتًتقػػديراتًآراءًأفػػرادًالعينػػةًحػػكؿًًفػػيفػػيًآراءًعينػػةًالدراسػػةً

ً(35-4كالنتائجًمبينةًفيًجدكؿًرقـً)ً.لمعمرعزلًتيًًالمكظفيفًفيًكزارةًاالقتصادًالكطني
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 (35-4جدول رقم )
العوامل  متوسطات تقديرات آراء أفراد العينة حول في (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي  

 لمعمرالمؤثرة عمى ترقية الموظفين في وزارة اتقتصاد الوطني َتعَزى 

 يصدر انتباٍٍ انًجال
يجًوع 

 انًربؼاث

درجت 

 انحرٍت

يتوسط 

 انًربؼاث
 "F"قًَت

انقًَت 

 االحتًانَت

 الوصف الوظيفي
 0.217 4 0.869ًبيفًالمجمكعات

 0.656 181 118.770ًداخؿًالمجمكعات 0.857 0.331
  185 119.639 المجمكع

ول المباشر في كفاءة المسئ
 اإلدارة

 0.479 4 1.915ًاتبيفًالمجمكع
0.832 0.507ً  0.576 181 104.184ًداخؿًالمجمكعات

   185 106.098ًالمجمكع

 دقة تخصص اإلدارة
 0.986 4 3.944ًبيفًالمجمكعات

 0.543 181 98.240ًداخؿًالمجمكعات 0.127 1.817
   185 102.184 المجمكع

 البرامج التدريبية
 0.475 4 1.901ًبيفًالمجمكعات

 0.735 181 132.976ًداخؿًالمجمكعات 0.630 0.647
   185 134.877 المجمكع

اإلفصاح عن المعمومات 
 لمموظفين المرشحين لمترقية

 2.519 4 10.075ًبيفًالمجمكعات
 0.652 181 117.939ًداخؿًالمجمكعات 0.005 3.865

   185 128.014 المجمكع

 ةتطبيق قانون الخدمة المدني
 4ً0.887 3.548ًبيفًالمجمكعات

 0.598 181 108.265 داخؿًالمجمكعات 1.483ً0.209
   185 111.813 المجمكع

 داء السنويةألتقارير كفاءة ا
 0.580 4 2.320ًبيفًالمجمكعات

 0.480 181 86.849 داخؿًالمجمكعات 0.309 1.209
185ًً 89.169 المجمكع

 نزاىةالشفافية اإلدارية وال
 2.113 4 8.451ًبيفًالمجمكعات

 0.858 181 155.292 داخؿًالمجمكعات 0.074 2.264
ً 185 163.743 المجمكع

التمييز حسب اتنتماء 
 السياسي والعائمي والجنس

 0.966 4 3.863ًبيفًالمجمكعات
 0.650 181 117.690 داخؿًالمجمكعات 0.208 1.485

   185 121.553 المجمكع

 عدد سنوات الخبرة
 0.954 4 3.816ًبيفًالمجمكعات

1.812ً0.128ً  0.527 181 95.309 داخؿًالمجمكعات
   185 99.125 المجمكع

 جميع المجاتت
 0.345 4 1.379ًبيفًالمجمكعات

1.311ً0.268ً  0.263 181 47.587 داخؿًالمجمكعات
ً  185 48.966 المجمكع
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ًمػػفًلكػػؿًمجػػاؿًمػػفًالمجػػاالتًأكبػػرأفًالقيمػػةًاالحتماليػػةًً(35-4)رقػػـًًكؿتبػػيفًمػػفًالجػػد
(2.42ًالجدكليػةًكالتػيًتسػاكمً)ً(F)مػفًقيمػةًًأقػؿالمحسػكبةًً(F)كقيمةًً(0.05)ًمستكلًالداللة
متكسػطاتًًفػي05.0تًداللػةًإحصػائيةًعنػدًمسػتكلًداللػةكجػكدًفػركؽًذاعػدـًمماًيدؿًعمىً

ًالعكامػػؿًالمػػؤثرةًعمػػىًترقيػػةًالمػػكظفيفًفػػيًكزارةًاالقتصػػادًالػػكطنينػػةًحػػكؿًتقػػديراتًآراءًأفػػرادًالعي
كجدًفػركؽًً(ًفقدعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقيةًاإلفصاحباستثناءًمجاؿ)ًعزلًلمعمريًي
ً.05.0ًاتًداللةًإحصائيةًتعزلًلمعمرًحيثًالقيمةًاالحتماليةًلياًأقؿًمفًمستكلًالداللةًذ

مماًتقدـًالمكظػؼًبػالعمرًأصػبحًأكثػرًاىتمامػانًبسػرعةًالحصػكؿًعمػىًالترقيػةًكأكثػرًخكفػانًك
ًبيػاًمػعًنفسػو,ًحيػثًيتمنػىًالمكظػؼً عمىًفرصياًمفًالضياعًكذلػؾًبسػببًالحسػاباتًالتػيًيقػـك

اليًيتحسػػػفًراتبػػػوًأفًيتقاعػػػدًكىػػػكًفػػػيًفئػػػةًكظيفيػػػةًمناسػػػبةًأكًدرجػػػةًأفضػػػؿًلتحسػػػيفًراتبػػػوًكبالتػػػ
قػػدًتكػػكفًًلمعمكمػػاتًالميفصػػحًعنيػػاًبخصػػكصًالترقيػػةًميمػػةًبالنسػػبةًليػػـ.كػػكفًاالتقاعػػدم,ًلػػذلؾًت

ًبكفاءةًكخبرةًذلؾًالشخص.ًـشخصًمعيفًإلحساسيًإلىبحاجةًأكًاإلدارةًالعامةًًالكزارة
كالجدكؿBonferroniًًكلمتعرؼًعمىًاتجاهًالفركؽًقامتًالباحثةًباستخداـًاختبارًبينفركني

ً(ًيكضحًذلؾ:36-4رقـً)
(36-4جدول)  

حول المجال الخامس )اتفصاح عن المعمومات  Bonferroniاختبار بنفروني 
 لمموظفين المرشحين لمترقية(

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

40ًسنةًإلىًأقؿًمف30ًًمفً

 0.348 0.879ًسنة25ًأقؿًمفً
 0.075 0.410ًسنة30ًإلىًأقؿًمف25ًً
 0.033* 50ً0.519سنةًإلىًأقؿًمف40ًً
 0.772 0.318ًفأكثر50ً

أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(36-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
,ًحيػػػثًأفًىنػػػاؾًعػػػزلًلمعمػػػرفصػػػاحًعػػػفًالمعمكمػػػاتًلممػػػكظفيفًالمرشػػػحيفًلمترقيػػػة(ًتًيالخامس)اإل

(50ًإلػىًأقػؿًمػػفًسػنة40ًً(ًكبػيفًالعمػػرً)مػف40ًسػػنةًإلػىًأقػؿًمػف30ًًبػيفًالعمػرً)مػفًًفػركؽ
ىػيًً(سػنة40ًإلػى30ًً)قػدًتكػكفًالفئػةًالعمريػةًً(.40سػنةًإلػىًأقػؿًمػف30ًًلصالحًالعمػرً)مػفً

الػػكظيفيًمػػفًحيػػثًاإللمػػاـًبػػالقكانيفًالكظيفيػػة,ًالػػتمكفًمػػفًمفػػرداتًًالػػكعيمرحمػػةًسػػفًالشػػبابًًك
ظيفيػػةًالعمػؿًكًالتخصػص,ًجنػيًالخبػراتًالمختمفػةًبالتػػدريبًأكًخالفػو,ًالتسػكيفًعمػىًالفئػاتًالًك

بالتػػاليًسػػييتـًأكًالمناصػػبًاإلداريػػةًالعميػػاًًكًاإلشػػراقيةالمناسػػبةًلتخصصػػو,ًكالسػػعيًكراءًالمكاقػػعً
ًالمكظؼًلكجكدًمعمكماتًتفيدهًعفًتكفرًفرصًالترقية.
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 ـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى بـــين متوســـطات اســـتجابات 05.0ت توجـــد فـــروق ذات دتل
 عـزى( تَ وزارة اتقتصـاد الـوطنيعمـى ترقيـة المـوظفين فـي  المبحوثين حول )العوامل المـؤثرة

 لممؤىل العممي.
لمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًتػـًاسػتخداـًاختبػارًتحميػؿًالتبػايفًاألحػادمًالختبػارًالفػركؽً

العكامػػؿًالمػػؤثرةًعمػػىًترقيػػةًمتكسػػطاتًتقػػديراتًآراءًأفػػرادًالعينػػةًحػػكؿًًفػػيفػػيًآراءًعينػػةًالدراسػػةً
-4كالنتػػائجًمبينػػةًفػػيًجػػدكؿًرقػػـً)ً.لممؤىػػؿًالعممػػيعػػزلًتًتصػػادًالػػكطنيالمػػكظفيفًفػػيًكزارةًاالق

37)ً
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 (37-4جدول رقم )
العوامل  متوسطات تقديرات آراء أفراد العينة حول في(One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

 المؤثرة عمى ترقية الموظفين في وزارة اتقتصاد الوطني تعزى لممؤىل العممي
 يصدر انتباٍٍ حورػُواٌ انً

يجًوع 

 انًربؼاث

درجت 

 انحرٍت
 يتوسط انًربؼاث

 قًَت

"F" 

انقًَت 

 االحتًانَت

 الوصف الوظيفي
 0.633 3 1.899ًبيفًالمجمكعات

0.978 
 

0.404 
 

 0.647 182 117.740ًداخؿًالمجمكعات
ً 185 119.639 المجمكع

 ول المباشر في اإلدارةكفاءة المسئ
 2.347 3 7.041ًبيفًالمجمكعات

4.312 
 

0.006 
ً

 0.544 182 99.058ًداخؿًالمجمكعات
  185 106.098 المجمكع

 دقة تخصص اإلدارة
 0.074 3 0.223ًبيفًالمجمكعات

0.133 
 

0.941 
 

 0.560 182 101.961ًداخؿًالمجمكعات
  185 102.184 المجمكع

 البرامج التدريبية
 3.267 3 9.801ًبيفًالمجمكعات

4.754 
 

0.003 
 0.687 182 125.075ًداخؿًالمجمكعات 

   185 134.877 المجمكع

 
اإلفصاح عن المعمومات لمموظفين 

 المرشحين لمترقية

 0.926 3 2.778ًبيفًالمجمكعات
1.346 

 
0.261 

 
 0.688 182 125.236ًداخؿًالمجمكعات

ً  185 128.014 المجمكع

 ةتطبيق قانون الخدمة المدني
 0.603 3 1.808ًبيفًالمجمكعات

0.997 
 

0.395 
 

 0.604 182 110.004 داخؿًالمجمكعات
   185 111.813 المجمكع

 تقارير كفاءة األداء السنوية
 0.060 3 0.181ًبيفًالمجمكعات

0.124 
 

0.946 
 

 0.489 182 88.988 داخؿًالمجمكعات
ًً 185 89.169 المجمكع

 ة والنزاىةالشفافية اإلداري
 0.447 3 1.340ًبيفًالمجمكعات

0.501 
 

0.682 
 

 0.892 182 162.403 داخؿًالمجمكعات
ًً 185 163.743 المجمكع

التمييز حسب اتنتماء السياسي 
 والعائمي والجنس

 0.190 3 0.570ًبيفًالمجمكعات
0.286 

 
0.835 

 
 0.665 182 120.982 داخؿًالمجمكعات

ًً 185 121.553 المجمكع

 عدد سنوات الخبرة
 0.813 3 2.438ًبيفًالمجمكعات

1.530 
ً

0.208 
ً

 0.531 182 96.687 داخؿًالمجمكعات

ًً 185 99.125 المجمكع

 جميع المجاتت
 0.098 3 0.294ًبيفًالمجمكعات

0.366 
ً

0.778 
ً

 0.267 182 48.672 داخؿًالمجمكعات
ً  185 48.966 المجمكع
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ًمػػفًلكػػؿًمجػػاؿًمػػفًالمجػػاالتًأكبػػرأفًالقيمػػةًاالحتماليػػةً(37ً-4رقػػـً)ًكؿمػػفًالجػػدتبػػيفً
(2.65ًالجدكليػةًكالتػيًتسػاكمً)ً(F)مػفًقيمػةًًأقػؿالمحسػكبةًً(F)كقيمةًً(0.05)ًمستكلًالداللة
متكسػطاتًًفي05.0ًكجكدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستكلًداللةًعدـًمماًيدؿًعمىً

ًالعكامػػؿًالمػػؤثرةًعمػػىًترقيػػةًالمػػكظفيفًفػػيًكزارةًاالقتصػػادًالػػكطنيآراءًأفػػرادًالعينػػةًحػػكؿًًتقػػديرات
ً(ًفقػدالبػرامجًالتدريبيػةاإلدارةًًكالمباشػرًفػيًًالمسئكؿكفاءةًلممؤىؿًالعمميًباستثناءًمحكرمً)عزلًتًي

مسػتكلًعزلًلممؤىؿًالعمميًحيثًالقيمػةًاالحتماليػةًليػاًأقػؿًمػفًكجدًفركؽًذاتًداللةًإحصائيةًتًي
ً.05.0الداللة

نكعًالمؤىؿًالعمميًيتأثرًبكفاءةًالمسئكؿًالمباشػرًحيػثًيػتعمـًمنػوًالمكظػؼًدقػائؽًالعمػؿ,ً
ًكذلؾًيتأثرًبالبرامجًالتدريبيةًألنياًتصقؿًمياراتو,ًكتكسبوًقدراتًجديدةًكتعكضًفركؽًالتعميـ.

 ( 38-4جدول)
 المباشر في اإلدارة( المسئوللثاني )كفاءة في المجال ا Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًفماًدكفً ًدبمـك
0.004ً* 0.480ًبكالكريكس
 1.000 0.153ًماجستير
 1.000 0.403ًدكتكراه

أفًىناؾًفركؽًفيًآراءًأفرادًعينةًالدراسةًحكؿًالمجاؿًً(38-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
ًدبمكـ)ًالمؤىؿبيفًًلممؤىؿًالعممي,ًحيثًأفًىناؾًفركؽعزلً(ًتًيالمباشرًالمسئكؿكفاءةًاني)الث

ًبأىميةًً.(المؤىؿ)دبمكـًفماًدكف(ًلصالحًبكالكريكس)ًالمؤىؿ(ًكبيفًفماًدكف يشعرًحممةًالدبمـك
ًوبأنكاعًألنيـًيعكضكفًنقصًالمؤىؿًالعمميًبغزارةًالنصائحًأكًالتدريبًكفاءةًالمسئكؿًالمباشر,

ًفيًمكافًالعمؿًالذمًيزكدىـًبوًمسئكليـًالمباشر.
 (39-4جدول)

 في المجال الرابع )البرامج التدريبية( Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًبكالكريكس
ًفماًدكفً ً*0.006 0.522ًدبمـك

 1.000 0.378-ًماجستير
 1.000 0.122ًدكتكراه

ًماجستير
ًفماًدكفً ً*0.024 0.900ًدبمـك

 1.000 0.378ًبكالكريكس
 1.000 0.500ًدكتكراه
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أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(39-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
ًدبمكـًفماًدكف()المؤىؿًبيفًًلممؤىؿًالعممي,ًحيثًأفًىناؾًفركؽعزلًالبرامجًالتدريبية(ًتًيالرابعً)

دبمكـًفماً)المؤىؿًكجكدًفركؽًبيفً,ًكذلؾً(بكالكريكس)المؤىؿً(ًلصالحًبكالكريكس)المؤىؿًيفًكب
ًكالنتيجةًالنيائيػةًالفػركؽًكانػتًلصػالحً(ماجستير)المؤىؿً(ًلصالحًماجستير)المؤىؿًكبيفًًدكف(

فًبقيمػةًالبػرامجًالتدريبيػةًألًكفيشػعًركالماجسػتيرًًالبكػالكريكسًمػفًحممػةًكػؿًهًالمؤىؿً)ماجستير(.
دعمةًبالممارسةًالعمميةًمفًخػالؿًالتػدريب,ًكمػاًأفًالمكظػؼًينفػتحًأكثػرًالخبرةًالنظريةًتصبحًمًي

ًكذلؾًالتقنياتًالحاممةًلمعمـ.وًمفًجديد,ًفالعمـًدائـًالتطكرًًكعمىًالبيئةًمفًحكلوًفيماًتحمم
ً

 05.0ت توجـــد فـــروق ذات دتلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى تجابات بـــين متوســـطات اســـ
 عـزى( تَ وزارة اتقتصـاد الـوطنيالمبحوثين حول )العوامل المـؤثرة عمـى ترقيـة المـوظفين فـي 

 لسنوات الخبرة
لمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًتػـًاسػتخداـًاختبػارًتحميػؿًالتبػايفًاألحػادمًالختبػارًالفػركؽً

ثرةًعمػػىًترقيػػةًالعكامػػؿًالمػػًؤمتكسػػطاتًتقػػديراتًآراءًأفػػرادًالعينػػةًحػػكؿًًفػػيفػػيًآراءًعينػػةًالدراسػػةً
ً(40-4كالنتائجًمبينةًفيًجدكؿًرقـً)ً.لسنكاتًالخبرةًتعزىلًالمكظفيفًفيًكزارةًاالقتصادًالكطني
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 (40-4جدول رقم )
العوامل  متوسطات تقديرات آراء أفراد العينة حول في (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

 اد الوطني يعزى لسنوات الخبرة.المؤثرة عمى ترقية الموظفين في وزارة اتقتص
 يصدر انتباٍٍ ػُواٌ انًحور

يجًوع 

 انًربؼاث

درجت 

 انحرٍت

يتوسط 

 انًربؼاث

 قًَت

"F" 

انقًَت 

 االحتًانَت

 الوصف الوظيفي
 1.848 3 5.544ًبيفًالمجمكعات

 0.627 182 114.095ًداخؿًالمجمكعات 0.034 2.948
ًً 185 119.639 المجمكع

 المباشر في اإلدارة لالمسئوكفاءة 
 2.324 3 6.972ًبيفًالمجمكعات

2.267 0.006ً  0.545 182 99.126ًداخؿًالمجمكعات
ًً 185 106.098 المجمكع

 دقة تخصص اإلدارة
 2.111 3 6.334ًبيفًالمجمكعات

 0.527 182 95.850ًداخؿًالمجمكعات 0.009 4.009
ً  185 102.184 المجمكع

 ريبيةالبرامج التد
 4.912 3 14.737ًبيفًالمجمكعات

 0.660 182 120.140ًداخؿًالمجمكعات 0.000 7.441
   185 134.877 المجمكع

اإلفصاح عن المعمومات لمموظفين المرشحين 
 لمترقية

 1.659 3 4.976ًبيفًالمجمكعات
 0.676 182 123.038ًداخؿًالمجمكعات 0.065 2.453

   185 128.014 المجمكع

 تطبيق قانون الخدمة المدنية
 2.587 3 7.761ًبيفًالمجمكعات

 0.572 182 104.052 داخؿًالمجمكعات 0.004 4.525
   185 111.813 المجمكع

 تقارير كفاءة األداء السنوية
 2.111 3 6.334ًبيفًالمجمكعات

 0.455 182 82.835 داخؿًالمجمكعات 0.004 4.639

   185 89.169 المجمكع

 الشفافية اإلدارية والنزاىة
 1.468 3 4.405ًبيفًالمجمكعات

 0.875 182 159.338 داخؿًالمجمكعات 0.174 1.677
   185 163.743 المجمكع

التمييز حسب اتنتماء السياسي والعائمي 
 والجنس

 0.245 3 0.736ًبيفًالمجمكعات
 0.664 182 120.816 داخؿًالمجمكعات 0.775 0.370

   185 121.553 المجمكع

 عدد سنوات الخبرة
 1.429 3 4.288ًبيفًالمجمكعات

2.743ً0.045ً  0.521 182 94.837 داخؿًالمجمكعات
   185 99.125 المجمكع

 جميع المجاتت
 1.140 3 3.421ًبيفًالمجمكعات

4.557ً0.004ً  0.250 182 45.545 داخؿًالمجمكعات
   185 48.966 المجمكع

2.65ًتساكم0.05ًً"ًكمستكلًداللة3ً,182ًالجدكليةًعندًدرجةًحريةً"Fًقيمةً
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اإلفصػػػاحًعػػػفًالمعمكمػػػاتً)ًلمجػػػاؿأفًالقيمػػػةًاالحتماليػػػةً(40ً-4رقػػػـً)ًكؿتبػػػيفًمػػػفًالجػػػد
الشفافيةًاإلداريةًكالنزاىة,ًالتمييػزًحسػبًاالنتمػاءًالسياسػيًكالعػائميً,ًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقية

الجدكليػةً(F)مػفًقيمػةًًأصػغرالمحسػكبةً(F)كقيمػةًً(0.05)ًمسػتكلًالداللػةًمػفً(ًًًأكبركالجنس
كجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًعنػػدًمسػػتكلًداللػػةًعػػدـً(ًممػػاًيػػدؿًعمػػى2.65ًكالتػػيًتسػػاكمً)

05.0العكامؿًالمؤثرةًعمػىًترقيػةًالمػكظفيفًفػيًمتكسطاتًتقديراتًآراءًأفرادًالعينةًحكؿًًفي
 الشػػفافيةًاإلداريػػة,ًاإلفصػػاحًعػػفًالمعمكمػػاتًلممػػكظفيفًالمرشػػحيفًلمترقيػػة)كزارةًاالقتصػػادًالػػكطني

تػرلًالباحثػةًأفًًلسػنكاتًالخبػرة,ًتيعػزىلً(االنتماءًالسياسيًكالعائميًكالجنسًحسبكالنزاىة,ًالتمييزً
كشػػػبكةًعػػددًسػػنكاتًالخبػػػرةًفػػيًالػػكزارةًأكًمجػػػاؿًالعمػػؿًيخمػػػؽًالعديػػدًمػػفًالصػػػدقاتًكًالمعػػارؼً

االتصاالتًالتيًتمدًالمكظػؼًبمعمكمػاتًمختمفػةًالدقػةًكالمصػداقيةًعػفًاخبػار,ًشػركط,ًكمعػاييرً
الترقيػػػة,ًكػػػذلؾًفػػػإفًالمعرفػػػةًتخفػػػؼًمػػػفًحػػػدةًالتعامػػػؿًبػػػالقكانيفًكًاالجػػػراءاتًكيػػػتـًالنظػػػرًلتمتػػػعً
يًالمكظؼًبسنكاتًخبرةًفيًالمكافًكتأخذًبعيفًاالعتبار,ًكسكؼًيككفًلممكظؼًالخبيرًالبارعًفػ

ًالكصػؼًالػكظيفي,)ًبينماًبقيةًالمجاالتعمموًاىميةًكتقديرًأكبرًمفًالتمييزًحسبًاسـًالعائمة,ً
المباشرًفيًاإلدارة,ًدقةًتخصصًاإلدارة,ًالبرامجًالتدريبيػة,ًتطبيػؽًقػانكفًالخدمػةًًالمسئكؿكفاءةً

لػةًإحصػائيةًتًدالفػركؽًذايكجػدًفييػاًالمدنية,ًتقػاريرًكفػاءةًاألداءًالسػنكية,ًعػددًسػنكاتًالخبػرة(ً
عػزلًييًًىػذهًالمجػاالتمتكسػطاتًتقػديراتًآراءًأفػرادًالعينػةًحػكؿًًفػي05.0ًعنػدًمسػتكلًداللػة
ًلسنكاتًالخبرة.ً

05.0عندًمستكلًداللةًإحصائية(ًكجكدًفركؽًذاتًداللة41ً-4يظيرًالجدكؿًرقـً)

عػػػزلًلمتغيػػػرًكؿً)الكصػػػؼًالػػػكظيفي(ًتًيلممجػػػاؿًاألبالنسػػػبةًًمتكسػػػطاتًتقػػػديراتًآراءًأفػػػرادًالعينػػػة
لػػـًيظيػػرًأيػػةًدالالتًعنػػدًالمقارنػػةًبػػيفBonferroniًً,ًغيػػرًأفًاختبػػارًبنفركنػػيًالخبػػرةسػػنكاتً

ًالمجمكعاتًثنائيان.ً
 ( 41-4جدول)

 ول المباشر في اإلدارة(في المجال الثاني)كفاءة المسئ Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
انًتوسط  اختالف

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًسنةًفأكثر15ً
 1.000 0.276ًسنكات5ًأقؿًمفً

 0.038* 0.537ًسنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًمفً
 0.021* 0.627ًسنة15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً

أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(41-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
بػػػيفًًلسػػػنكاتًالخبػػػرة,ًحيػػػثًأفًىنػػػاؾًفػػػركؽعػػػزلً(ًتًيفػػػيًاإلدارةًالمباشػػػرًالمسػػػئكؿكفػػػاءةًالثػػػانيً)

(ًلصػػالحًسػػنةًفػػأكثر15ً)الخبػػرةًسػػنكاتًكبػػيفًً(سػػنكات10ًإلػػىًأقػػؿًمػػف5ًًمػػفً)سػػنكاتًالخبػػرةً
15ًإلػىًأقػؿًمػف10ًًمػفً)الخبػرةًسنكاتًكجكدًفركؽًبيفً,ًكذلؾً(سنةًفأكثر15ً)الخبرةًسنكاتً
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كالنتيجػػػةًً(سػػػنةًفػػػأكثر15ً)الخبػػػرةًسػػػنكاتًالحً(ًلصػػػسػػػنةًفػػػأكثر15ً)الخبػػػرةًسػػػنكاتًكبػػػيفًً(سػػػنة
ً(.سنةًفأكثر15ًالنيائيةًأفًالفركؽًكانتًلصالحًسنكاتًالخبرةً)

ترجعًالباحثةًالنتيجةًإلىًأنوًكمماًزادًعددًسنكاتًالخبػرةًزادًتقيػيـًالمكظػؼًكتقػديرهًلكفػاءةً
كحنكػتيـًكمعرفػةًًمسئكلوًالمباشػرًكىػذاًبسػببًتعاممػوًمػعًالكثيػرًمػفًالرؤسػاء,ًكتحكيمػوًلخبػرتيـ

ًالمكظؼًلمسياساتًكقكانيفًالعمؿ.
 ( 42-4) جدول

 في المجال الثالث )دقة تخصص اإلدارة( Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًسنكات5ًأقؿًمفً
 1.000 0.160ًسنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًمفً
 0.020* 0.455ًسنة15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً
 1.000 0.148-ًسنةًفأكثر15ً

ًسنةًفأكثر15ً
 1.000 0.148ًسنكات5ًأقؿًمفً

 0.652 0.308ًسنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًمفً
 0.026* 0.603ًسنة15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً

أفًىناؾًفركؽًفيًآراءًأفرادًعينةًالدراسةًحػكؿًالمجػاؿًًً(42-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
أقػؿً)سنكاتًالخبرةًبيفًًلسنكاتًالخبرة,ًحيثًأفًىناؾًفركؽعزلً(ًتًيارةدقةًتخصصًاإلدالثالثً)

أقػػؿً)الخبػرةًسػنكاتً(ًلصػالحًسػنة15ًإلػىًأقػؿًمػف10ًًمػفً)الخبػرةًسػنكاتًكبػيفًً(سػنكات5ًمػفً
مػفً)الخبػرةًسػنكاتًكبػيفًً(سػنةًفػأكثر15ً)الخبػرةًسػنكاتًكجكدًفركؽًبيفً,ًكذلؾً(سنكات5ًمفً
كالنتيجػػةًالنيائيػػةًأفًالفػػركؽًً(سػػنةًفػػأكثر15ً)الخبػػرةًنكاتًسػػ(ًلصػػالحًسػػنة15ًإلػػىًأقػػؿًمػػف10ًً

رةًالنتيجػػةًمنطقيػػةًحيػػثًأنػػوًبزيػػادةًسػػنكاتًالخبػػً(.سػػنةًفػػأكثر15ًكانػػتًلصػػالحًسػػنكاتًالخبػػرةً)
درايتوًبأدؽًالتفاصيؿًالتػيًيتطمبيػاًعممػوًفػيًاإلدارةًالتخصصػيةًيزدادًالتصاؽًالمكظؼًبمينتوًًك

ًيتوًعاليةًتجاهًدقةًتخصصًاإلدارة.التيًيعمؿًبيا,ًكعميوًستككفًحساس
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 (43-4) جدول
 في المجال الرابع )البرامج التدريبية( Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًسنكات5ًأقؿًمفً
 1.000 0.080ًسنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًمفً
 0.001* 0.683ًسنة15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً
 1.000 0.228-ًسنةًفأكثر15ً

ًسنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًمفً
 1.000 0.080-ًسنكات5ًأقؿًمفً

 0.002* 0.603ًسنة15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً
 0.906 0.308-ًسنةًفأكثر15ً

ًسنةًفأكثر15ً
 1.000 0.228ًسنكات5ًأقؿًمفً

 0.906 0.308ًسنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًمفً
ً*0.001 0.911ًةسن15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً

أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(43-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
أقػؿًمػفً)سػنكاتًالخبػرةًبػيفًًلسنكاتًالخبرة,ًحيثًأفًىناؾًفػركؽ(ًتعزلًالبرامجًالتدريبيةالرابعً)

5ًقؿًمػفًأ)الخبرةًسنكاتً(ًلصالحًسنة15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً)الخبرةًسنكاتًكبيفًً(سنكات5ً
سػػنكاتًكبػػيفًً(سػػنكات10ًإلػػىًأقػػؿًمػػف5ًًمػػفً)الخبػػرةًسػػنكاتًكجػػكدًفػػركؽًبػػيفً,ًكػػذلؾً(سػػنكات
10ًإلػػػػػىًأقػػػػػؿًمػػػػػف5ًًمػػػػػفً)الخبػػػػػرةًسػػػػػنكاتً(ًلصػػػػػالحًسػػػػػنة15ًإلػػػػػىًأقػػػػػؿًمػػػػػف10ًًمػػػػػفً)الخبػػػػرةً

إلػى10ًًمػفً)الخبػرةًسنكاتًكبيفًً(سنةًفأكثر15ً)الخبرةًسنكاتًكجكدًفركؽًبيفً,كذلؾً(اتسنك
كالنتيجػػةًالنيائيػػػةًأفًالفػػػركؽًكانػػػتًً(سػػػنةًفػػػأكثر15ً)الخبػػػرةًسػػنكاتًلصػػػالحً(ًسػػػنة15ًأقػػؿًمػػػفً

عمموًفيًإدارتػوًأكًكزارتػوًييصػبحًإفًالمكظؼًمفًخالؿًً(.سنةًفأكثر15ًلصالحًسنكاتًالخبرةً)
إدراكوًألىميةًالتػدريبًأكثػر,ًحيػثًأفًالتػدريبًيغطػيًالضػعؼًفػيًمجػاالتًأيخػرلًمػفًمجػاالتً

ًالعمؿ.
 (44-4جدول)

 في المجال السادس )تطبيق قانون الخدمة المدنية( Bonferroniبنفروني اختبار 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًسنكات5ًأقؿًمفً
 0.081 0.332ًسنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًمفً
 0.003* 0.564ًسنة15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً
 0.689 0.323ًسنةًفأكثر15ً

أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(44-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
بػيفًسػنكاتًًلسػنكاتًالخبػرة,ًحيػثًأفًىنػاؾًفػركؽعػزلً(ًتًيتطبيؽًقػانكفًالخدمػةًالمدنيػةالسادسً)
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سػػنكاتًسػنة(ًلصػالح15ًًإلػىًأقػؿًمػف10ًًالخبػرةً)مػفًسػنكاتًسػنكات(ًكبػيف5ًًالخبػرةً)أقػؿًمػفً
ًسنكات(.5ًالخبرةً)أقؿًمفً

سػػنكاتًفأقػػؿًيكػكفًتطبيػػؽًقػػانكفًالخدمػةًالمدنيػػةًكًلكائحػػو5ًًسػػنكاتًخبػػرةًمػفًالمكظفػكفًب
ككيفيةًتطبيقوًنكعاًماًضبابية.ًكلربماًيككفًالمكظؼًخائفانًمفًكيفيػةًتطبيػؽًالقػانكف,ًألنػوًقميػؿً

ًالخبرةًفيًالعمؿ.
 (45-4) جدول

 ية(في المجال السابع )تقارير كفاءة األداء السنو  Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًسنكات5ًأقؿًمفً
 0.017* 0.359ًسنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًمفً
 0.012* 0.444ًسنة15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً
 1.000 0.087ًسنةًفأكثر15ً

أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(45-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
سػػنكاتًبػػيفًًلسػػنكاتًالخبػػرة,ًحيػػثًأفًىنػػاؾًفػػركؽعػػزلً(ًتًيتقػػاريرًكفػػاءةًاألداءًالسػػنكيةابعً)السػػ

سػنكاتً(ًلصػالحًسػنكات10ًإلػىًأقػؿًمػف5ًًمػفً)الخبػرةًسػنكاتًكبيفًً(سنكات5ًأقؿًمفً)الخبرةً
كبػػػيفًً(سػػنكات5ًأقػػؿًمػػفً)الخبػػػرةًسػػنكاتًكجػػكدًفػػركؽًبػػيفً,ًكػػػذلؾً(سػػنكات5ًأقػػؿًمػػفً)الخبػػرةً
ً,(سػػػنكات5ًأقػػػؿًمػػػفً)الخبػػػرةًسػػػنكاتً(ًلصػػػالحًسػػػنة15ًإلػػػىًأقػػػؿًمػػػف10ًًمػػػفً)الخبػػػرةًسػػػنكاتً

ييػػتـًالمكظفػػكفًً(.سػػنكات5ًأقػػؿًمػػفً)الخبػػرةًكالنتيجػػةًالنيائيػػةًأفًالفػػركؽًكانػػتًلصػػالحًسػػنكاتً
حيثًًسنكاتًبحصدًنتائجًجيدةًفيًتقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكية,5ًالذيفًتقؿًسنكاتًخبرتيـًعفً
جادتو.أفًالحصكؿًعمىًالتسكيفًمًر ًىكفًبحسفًاألداءًكا 

 (46-4) جدول
 في المجال العاشر )عدد سنوات الخبرة( Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًسنكات5ًأقؿًمفً
 *0.049 0.339ًسنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًمفً
 0.643 0.246ًسنة15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً
 1.000 0.029ًسنةًفأكثر15ً

أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(46-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
أقػؿً)سػنكاتًالخبػرةًبػيفًًلسنكاتًالخبرة,ًحيثًأفًىنػاؾًفػركؽعزلً(ًتًيعددًسنكاتًالخبرةالعاشرً)

ؿًأقػ)الخبػرةًسػنكاتً(ًلصػالحًسػنكات10ًإلػىًأقػؿًمػف5ًًمػفً)الخبرةًسنكاتًكبيفًً(سنكات5ًمفً
 .(سنكات5ًمفً



 

16= 

 

يأمؿًالمكظفكفًبتمبيػةًشػركطًالترقيػةًكتخطػيًحػاجزًعػددًسػنكاتًالخبػرةًكًظيػرًذلػؾًبقػكةً
ًسنكات.5ًلمفًلدييـًسنكاتًخبرةًأقؿًمفً

 (47-4جدول)
 )الترقية( في المجال الحادي العاشر Bonferroniاختبار بنفروني 

 

 

 (Iيصدر)

 (Jيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًسنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًًمف
 1.000 0.109ًسنكات5ًأقؿًمفً

 *0.034 0.318ًسنة15ًإلىًأقؿًمف10ًًمفً
 0.710 0.232ًسنةًفأكثر15ً

أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(47-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
إلػى5ًًمػفً)سػنكاتًالخبػرةًبػيفًًلسنكاتًالخبرة,ًحيثًأفًىناؾًفركؽعزلً(ًتًيالحادمًعشر)الترقية

الخبػرةًسػنكاتً(ًلصػالحًسػنة15ًإلػىًأقػؿًمػف10ًًمػفً)الخبػرةًسػنكاتًكبيفًًسنكات(10ًأقؿًمفً
سػنكاتًتعػدًىػيًعمػرًالػكزارة10ًًإلىًأقػؿًمػف5ًًإفًالفترةًمفًً.(سنكات10ًإلىًأقؿًمف5ًًمفً)

أدلًإلػػىًكجػػكدًًفػػيًالحككمػػةًالعاشػػرة,ًاالنتخابػػاتًالثانيػػةًكنتائجيػػاًكمػػاًحصػػؿًبعػػدىاًمػػفًانقسػػاـ
تكظيػػؼًألعػػدادًالًبػػأسًبيػػاًكىػػيًبػػالًشػػؾًتطمػػحًلمترقيػػةًكتيػػتـًبالعكامػػؿًالتػػيًتػػؤدمًلمحصػػكؿً

ًعمييا.
ً

 ـــد مســـتوى ـــة إحصـــائية عن بـــين متوســـطات اســـتجابات 05.0ت توجـــد فـــروق ذات دتل
 عـزى( تَ طنيوزارة اتقتصـاد الـو المبحوثين حول )العوامل المـؤثرة عمـى ترقيـة المـوظفين فـي 

 .سمى الوظيفيممَ ل
لمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًتػـًاسػتخداـًاختبػارًتحميػؿًالتبػايفًاألحػادمًالختبػارًالفػركؽً

العكامػػؿًالمػػؤثرةًعمػػىًترقيػػةًمتكسػػطاتًتقػػديراتًآراءًأفػػرادًالعينػػةًحػػكؿًًفػػيفػػيًآراءًعينػػةًالدراسػػةً
-4ائجًمبينػةًفػيًجػدكؿًرقػـً)كالنتػً.لممسمىًالكظيفيعزلًتيًًالمكظفيفًفيًكزارةًاالقتصادًالكطني

48)ً
  



 

178 

 

 (48-4جدول رقم )
العوامل  متوسطات تقديرات آراء أفراد العينة حول في(One Way ANOVA) نتائج تحميل التباين األحادي 

 عزى لممسمى الوظيفيالمؤثرة عمى ترقية الموظفين في وزارة اتقتصاد الوطني تَ 

 يصدر انتباٍٍ ػُواٌ انًحور
يجًوع 

 انًربؼاث

جت در

 انحرٍت

يتوسط 

 انًربؼاث

 قًَت

"F" 

انقًَت 

 االحتًانَت

 الوصف الوظيفي
 1.811 2 3.622ًبيفًالمجمكعات

 0.634 183 116.017ًداخؿًالمجمكعات 0.060 2.857
ً  185 119.639 المجمكع

 اإلدارةالمباشر في  المسئولكفاءة 
 1.593 2 3.187ًبيفًالمجمكعات

2.833 0.061ً  0.562 183 102.911ًكعاتداخؿًالمجم
   185 106.098 المجمكع

 اإلدارةدقة تخصص 
 2.611 2 5.223ًبيفًالمجمكعات

 0.530 183 96.961ًداخؿًالمجمكعات 0.008 4.929
   185 102.184 المجمكع

 البرامج التدريبية
 1.680 2 3.359ًبيفًالمجمكعات

 0.719 183 131.517ًداخؿًالمجمكعات 0.099 2.337
   185 134.877 المجمكع

فصاح عن المعمومات لمموظفين اإل
 المرشحين لمترقية

 3.016 2 6.033ًبيفًالمجمكعات
 0.667 183 121.981ًداخؿًالمجمكعات 0.012 4.525

   185 128.014 المجمكع

 تطبيق قانون الخدمة المدنية
 1.257 2 2.514ًبيفًالمجمكعات

 0.597 183 109.299 داخؿًالمجمكعات 0.125 2.105
ً  185 111.813 المجمكع

 داء السنويةتقارير كفاءة األ
 1.409 2 2.818ًبيفًالمجمكعات

 0.472 183 86.351 داخؿًالمجمكعات 0.053 2.986

ًً 185 89.169 المجمكع

 دارية والنزاىةالشفافية اإل
 3.613 2 7.226ًبيفًالمجمكعات

 0.855 183 156.517 داخؿًالمجمكعات 0.016 4.224
ًً 185 163.743 المجمكع

التمييز حسب اتنتماء السياسي 
 والعائمي والجنس

 0.195 2 0.390ًبيفًالمجمكعات

 0.662 183 121.162 داخؿًالمجمكعات 0.745 0.295

ًً 185 121.553 المجمكع

 عدد سنوات الخبرة
 0.327 2 0.655ًبيفًالمجمكعات

0.609ً0.545ً  0.538 183 98.470 داخؿًالمجمكعات

ًً 185 99.125 المجمكع

 المجاتتجميع 
 1.038 2 2.075ًبيفًالمجمكعات

4.049ً0.019ً  0.256 183 46.891 داخؿًالمجمكعات

ً  185 48.966 المجمكع
3.04ًاكمًتس0.05ً"ًكمستكلًداللة2ً,183ًالجدكليةًعندًدرجةًحريةً"Fًقيمةً
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ًمػػفًأكبػػرًلكػػؿًمجػػاؿًمػػفًالمجػػاالتأفًالقيمػػةًاالحتماليػػةًً(48-4رقػػـً)ًكؿتبػػيفًمػػفًالجػػدت
الجدكليػػػػةًكالتػػػػيًتسػػػػاكمًً(F)مػػػػفًقيمػػػػةًًأصػػػػغرالمحسػػػػكبةًً(F)كقيمػػػػةًً(0.05)ًمسػػػػتكلًالداللػػػػة

ًفػػي05.0كجػػكدًفػػركؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًعنػػدًمسػػتكلًداللػػةًعػػدـً(ًممػػاًيػػدؿًعمػػى3.04ً)
العكامؿًالمؤثرةًعمىًترقيةًالمكظفيفًفػيًكزارةًاالقتصػادًمتكسطاتًتقديراتًآراءًأفرادًالعينةًحكؿً

اإلفصػاحًعػفًالمعمكمػاتً,ًدقػةًتخصػصًاإلدارةلممسمىًالػكظيفيًباسػتثناءًمجػاؿً)عزلًتيًًالكطني
عػزلًتًي(ًحيػثًتبػيفًكجػكدًفػركؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًالشػفافيةًاإلداريػةًكالنزاىػة,ًالمرشحيفًلمترقية

ً.05.0ًلممسمىًالكظيفيًحيثًالقيمةًاالحتماليةًلياًأصغرًمفًمستكلًالداللةً
تػػرلًالباحثػػةًفيمػػاًعػػداًالترقيػػاتًاالسػػتثنائيةًسػػتككفًالترقيػػةًمتناسػػبةًبػػيفًالمسػػمىًالػػكظيفيً

سػئكؿًكالكصؼًالكظيفيًأكًذاتًعالقةًمثالنًميندسًكمنصبًمديرًالػدائرةًاليندسػية,ًإفًكػافًالم
المباشرًقديرًككفؤ,ًيستطيعًتقييـًمفًىكًالصالحًلمترقيةًكترشػيحوًلمتػدريبًالمناسػبًبمػاًيتكافػؽً
كالشػػركطًالمطركحػػةًفػػيًقػػانكفًالخدمػػةًالمدنيػػة,ًأخػػذانًباعتبػػارهًسػػنكاتًالخبػػرةًالالزمػػةًبعيػػدانًعػػفً

ًالتمييزًبكؿًأنكاعو
كالجدكؿBonferroniًًنفركنيكلمتعرؼًعمىًاتجاهًالفركؽًقامتًالباحثةًباستخداـًاختبارًبي

ً(ًيكضحًذلؾ:49-4رقـً)
 (49-4) جدول

 في المجال الثالث )دقة تخصص اإلدارة( Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًمديرًعاـ
 0.063 0.767ًمديرًدائرة
 0.008* 0.921ًمكظؼ

اؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًأفًىنً(49-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
المسمىًالكظيفيًبيفًًلممسمىًالكظيفي,ًحيثًأفًىناؾًفركؽعزلً(ًتًيدقةًتخصصًاإلدارةالثالث)

يحػػرصًً)مػػديرًعػػاـ(ًكبػػيفًالمسػػمىًالػػكظيفيً)مكظػػؼ(ًلصػػالحًالمسػػمىًالػػكظيفيً)مػػديرًعػػاـ(.
ًبحكـًالمكقعًكالخبرة.ًالمديرًالعاـًكيمـًبدقةًتخصصًاإلدارةًأكثرًمفًالمكظؼ,
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 (50-4) جدول
في المجال الخامس )اإلفصاح عن المعمومات لمموظفين  Bonferroniاختبار بنفروني 

 المرشحين لمترقية(

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًمديرًعاـ
 0.174 0.705ًمديرًدائرة
 *0.018 0.942ًمكظؼ

أفًىناؾًفركؽًفيًآراءًأفرادًعينةًالدراسةًحكؿًالمجاؿًً(50-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
لممسمىًالكظيفي,ًحيثًأفًعزلً(ًتًياإلفصاحًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقيةالخامس)

بيفًالمسمىًالكظيفيً)مديرًعاـ(ًكبيفًالمسمىًالكظيفيً)مكظؼ(ًلصالحًالمسمىًًىناؾًفركؽ
اإلفصاحًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفً عمىيحرصًالمديرًالعاـًًالكظيفيً)مديرًعاـ(.

سكاءًكانتًالمعمكماتًمفًداخؿًالكزارةًأكًمفًًتوًكصالحياتواإلدارةًبحكـًمكقعوًكخبًر لمترقيةًفي
ًخارجياًأكثرًمفًقدرةًالمكظؼًنفسوًعمىًذلؾ.

 (51-4) جدول
 في المجال الثامن )الشفافية اإلدارية والنزاىة( Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط 

 (I-Jبٍَ )
Sig. 

ًمديرًعاـ
 *0.015 1.194ًمديرًدائرة
 *1.072ً0.018ًمكظؼ

أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(51-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
بػػيفًالمسػػػمىًًؽلممسػػػمىًالػػكظيفي,ًحيػػػثًأفًىنػػاؾًفػػػرًكعػػزلً(ًتًيالشػػفافيةًاإلداريػػةًكالنزاىػػػةالثامف)

الػػكظيفيً)مػػديرًعػػاـ(ًكبػػيفًالمسػػمىًالػػكظيفيً)مكظػػؼ(ًلصػػالحًالمسػػمىًالػػكظيفيً)مػػديرًعػػاـ(,ً
لصػالحًًكبيفًالمسمىًالػكظيفيً)مػديرًدائػرة(ًالمسمىًالكظيفيً)مديرًعاـ(ًكذلؾًيكجدًفركؽًبيف

)مػديرًالمسمىًالكظيفيً)مديرًعاـ(ًكالنتيجةًالنيائيةًأفًالفركؽًكانػتًلصػالحًالمسػمىًالػكظيفيً
دارمًمفًكاجبًالمػديرًالعػاـًحيػثًأنػوًأكبػرًعاـ(. فػيًاإلدارةًلتػكفيرًأكبػرًقػدرًًمنصػبًقيػادمًكا 

مػػفًالشػػفافيةًاإلداريػػةًكالنزاىػػةًكأسػػاسًلمتعامػػؿًبػػيفًمكظفيػػوًفػػيًاإلدارة,ًكأفًيسػػعيًلنشػػرًثقافػػةً
ًالشفافيةًكًالنزاىةًعمىًمستكلًالكزارة.

ً
ً
ً
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 05.0توىت توجـــد فـــروق ذات دتلـــة إحصـــائية عنـــد مســـ  بـــين متوســـطات اســـتجابات
عـزى المبحوثين حول )العوامل المـؤثرة عمـى ترقيـة المـوظفين فـي وزارة اتقتصـاد الـوطني( تَ 

 لمفئة الوظيفية.
لمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًتػـًاسػتخداـًاختبػارًتحميػؿًالتبػايفًاألحػادمًالختبػارًالفػركؽً

العكامػػؿًالمػػؤثرةًعمػػىًترقيػػةًتقػػديراتًآراءًأفػػرادًالعينػػةًحػػكؿًمتكسػػطاتًًفػػيفػػيًآراءًعينػػةًالدراسػػةً
ً(52-4كالنتائجًمبينةًفيًجدكؿًرقـً)ً.لمفئةًالكظيفيةعزلًتًالمكظفيفًفيًكزارةًاالقتصادًالكطني
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 (52-4جدول رقم )
العوامل  متوسطات تقديرات آراء أفراد العينة حول في (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

 عزى لمفئة الوظيفيةالمؤثرة عمى ترقية الموظفين في وزارة اتقتصاد الوطني تَ 
 يصدر انتباٍٍ ػُواٌ انًحور

يجًوع 

 انًربؼاث

درجت 

 انحرٍت

يتوسط 

 انًربؼاث

 قًَت

"F" 

انقًَت 

 االحتًانَت

 الوصف الوظيفي
 1.899 5 9.497ًبيفًالمجمكعات

 0.612 180 110.141ًداخؿًالمجمكعات 0.010 3.104
ًً 185 119.639 المجمكع

 اإلدارةول المباشر في كفاءة المسئ
 2.359 5 11.794ًبيفًالمجمكعات

4.502 0.001ً  0.524 180 94.304ًداخؿًالمجمكعات
ًً 185 106.098 المجمكع

 اإلدارةدقة تخصص 
 1.332 5 6.658ًبيفًالمجمكعات

 0.531 180 95.526ًداخؿًالمجمكعات 0.032 2.509
ًً 185 102.184 المجمكع

 البرامج التدريبية
 1.623 5 8.117ًبيفًالمجمكعات

 0.704 180 126.759ًداخؿًالمجمكعات 0.046 2.305
ًً 185 134.877 المجمكع

فصاح عن المعمومات لمموظفين اإل
 المرشحين لمترقية

 2.442 5 12.212ًبيفًالمجمكعات
 0.643 180 115.802ًاتداخؿًالمجمكع 0.003 3.796

ًً 185 128.014 المجمكع

 تطبيق قانون الخدمة المدنية
 0.848 5 4.241ًبيفًالمجمكعات

 0.598 180 107.572 داخؿًالمجمكعات 0.219 1.419
ًً 185 111.813 المجمكع

 داء السنويةتقارير كفاءة األ
 1.721 5 8.606ًبيفًالمجمكعات

 0.448 180 80.563 المجمكعاتداخؿً 0.002 3.846
ً  185 89.169 المجمكع

 دارية والنزاىةالشفافية اإل
 1.524 5 7.619ًبيفًالمجمكعات

 0.867 180 156.123 داخؿًالمجمكعات 0.124 1.757
ًً 185 163.743 المجمكع

التمييز حسب اتنتماء السياسي 
 والعائمي والجنس

 0.886 5 4.429ًبيفًالمجمكعات

 0.651 180 117.123 داخؿًالمجمكعات 0.241 1.361

ًً 185 121.553 المجمكع

 عدد سنوات الخبرة
 2.322 5 11.611ًبيفًالمجمكعات

4.776ً0.000ً  0.486 180 87.514 داخؿًالمجمكعات

ًً 185 99.125 المجمكع

 المجاتتجميع 
 0.652 5 3.260ًبيفًالمجمكعات

2.567ً0.029ً  0.254 180 45.706 اخؿًالمجمكعاتد

ً  185 48.966 المجمكع
2.26ًتساكم0.05ًً"ًكمستكلًداللة5ً,180ًالجدكليةًعندًدرجةًحريةً"Fًقيمةً
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ًمػػفًأقػػؿًلكػػؿًمجػػاؿًمػػفًالمجػػاالتأفًالقيمػػةًاالحتماليػػةً(52ً-4رقػػـً)ًكؿتبػػيفًمػػفًالجػػد
الجدكليػػػػةًكالتػػػػيًتسػػػػاكمً(Fً)مػػػػفًقيمػػػػةًًأكبػػػػرالمحسػػػػكبةًً(F)كقيمػػػػةًً,(0.05)ًمسػػػػتكلًالداللػػػػة

ًفػػػػي05.0كجػػػػكدًفػػػػركؽًذاتًداللػػػػةًإحصػػػػائيةًعنػػػػدًمسػػػػتكلًداللػػػػةً(ًممػػػػاًيػػػػدؿًعمػػػػى2.26ً)
العكامؿًالمؤثرةًعمىًترقيةًالمكظفيفًفػيًكزارةًاالقتصػادًمتكسطاتًتقديراتًآراءًأفرادًالعينةًحكؿً

الشػفافيةًاالداريػةً,ًقػانكفًالخدمػةًالمدنيػةتطبيػؽً)ًباسػتثناءًالمجػاالتًلمفئةًالكظيفيةيعزلًًالكطني
تًداللػػةًكجػػكدًفػػركؽًذا(ًتبػػيفًعػػدـًالتمييػػزًحسػػبًاالنتمػػاءًالسياسػػيًكالعػػائميًكالجػػنس,ًكالنزاىػػة

ًتمؾًالمجاالتمتكسطاتًتقديراتًآراءًأفرادًالعينةًحكؿًًفي05.0إحصائيةًعندًمستكلًداللة
ً.لمفئةًالكظيفيةعزلًتًي

الفئاتًالكظيفية,ًكقدًتطابؽًمجاؿًتطبيؽًةًأفًالمسمياتًالكظيفيةًتككفًضمفًترلًالباحث
الخدمػةًالمدنيػةًكالتمييػزًحسػبًاالنتمػاءًبأنكاعػوًفػػيًكػالًالحػالتيف,ًبينمػاًزادًمجػاؿًالشػفافيةًعمػػىً
القائمةًألفًالفئاتًتيتـًبكجػكدًالشػفافيةًكضػركرةًاالفصػاحًعػفًالمعمكمػاتًالالزمػةًعبػرًالكسػائؿً

لمعرفةًالجديدًالذمًسيحؿًبكضعوًالكظيفيػة,ًكىػؿًسػتتغيرًالفئػةًتبعػانً’ًالعمنيةًفيًحينوًالمرئيةًك
ًلمترقية,ًأـًأفًشركطًالترقيةًالًتنطبؽًعمىًفئتو.

Bonferroniًًكلمتعػػػػرؼًعمػػػػىًاتجػػػػاهًالفػػػػركؽًقامػػػػتًالباحثػػػػةًباسػػػػتخداـًاختبػػػػارًبينفركنػػػػي
ً(ًيكضحًذلؾ:53-4كالجدكؿًرقـً)

 (53-4جدول)
 في المجال األول )الوصف الوظيفي( Bonferroni اختبار بنفروني

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط بٍَ 

(I-J) 
Sig. 

ًعميا

 0.282 0.744ًأكلى
 0.047* 0.817ًثانية
 0.040* 0.880ًثالثة

 0.049* 0.929ًرابعةًً
 1.000 0.222-ًخامسة

دًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًأفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػراً(53-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
ًالعميػا()الفئػةًالكظيفيػةًبػيفًًلمفئػةًالكظيفيػة,ًحيػثًأفًىنػاؾًفػركؽ(ًتعػزلًاألكؿ)الكصؼًالكظيفي

الفئػةًالكظيفيػةًبيفً,ًكذلؾًىناؾًفركؽً(العميا)الفئةًالكظيفيةً(ًلصالحًالثانية)الفئةًالكظيفيةًكبيفً
الفئػةًبػيفً,ًكػذلؾًىنػاؾًفػركؽً(العميػا)ئػةًالكظيفيػةًالف(ًلصالحًالثالثة)الفئةًالكظيفيةًكبيفًًالعميا()

,ًكالنتيجةًالنيائيةًأفً(العميا)الفئةًالكظيفيةً(ًلصالحًالرابعة)الفئةًالكظيفيةًكبيفًًالعميا()الكظيفيةً
ًالعميا(.)الفركؽًكانتًلصالحًالفئةًالكظيفيةً

ياسػػاتًألنيػػاًحسػػبًقػػانكفًالخدمػػةًالمدنيػػةًفػػافًالكصػػؼًالػػكظيفيًلمفئػػةًالعميػػاًىػػكًرسػػـًالس
شػػراقية,ًبينمػػاًالفئػػةًالثانيػػةًتخصصػػيةًفػػيًمختمػػؼًالمجػػاالت,ًكالفئػػةًالثالثػػةً كظػػائؼًتخطيطيػػةًكا 
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إفًالكصػػؼًالػػكظيفيً,ًأمػػاًالرابعػػةًفيػػيًكظػػائؼًحرفيػػة.ًكظػػائؼًفنيػػةًكتابيػػة,ًكأعمػػاؿًسػػكرتاريا
ًيككفًأكثرًدقةًفيًمدراءًاالدارةًالكسطىًكالدنيا.

 (54-4جدول)
 ول المباشر في اإلدارة(في المجال الثاني )كفاءة المسئ Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط بٍَ 

(I-J) 
Sig. 

ًثالثة

 1.000 0.228-ًعميا
 1.000 0.118ًأكلى
 *0.003 0.522ًثانية

 1.000 0.172ًرابعةًً
 1.000 0.068ًخامسة

فػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًًأفًىناؾًفػركؽً(54-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
الفئػةًبػيفًًلمفئػةًالكظيفيػة,ًحيػثًأفًىنػاؾًفػركؽ(ًتعػزلًالمباشػرًفػيًاإلدارةًالمسػئكؿكفاءةًالثاني)

الفئػػةًالكظيفيػػةًًالكظيفيػػةً)الثانيػػة(ًكبػػيفًالفئػػةًالكظيفيػػةً)الثالثػػة(ًلصػػالحًالفئػػةًالكظيفيػػةً)الثالثػػة(.
ً,ًكعػادةًنابيةًكأعمػاؿًالسػكرتاريةًمػفًطباعػةًكحفػظًكثػائؽًكغيرىػاالفنيةًكالكتالثالثةًتضـًالكظائؼً

ماًتتمقىًىذهًالفئةًأكامػرًالعمػؿًالركتينيػةًمػفًمسػئكلياًالمباشػرًممػاًيجعميػاًأكثػرًتأكػدانًمػفًمػدلً
ًكفاءتوًلعممو.

 (55-4جدول)
 في المجال الثالث )دقة تخصص اإلدارة( Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
ف انًتوسط بٍَ اختال

(I-J) 
Sig. 

ًعميا

 0.272 0.697ًأكلى
 0.062 0.738ًثانية
 0.264 0.645ًثالثة

 *0.049 0.865ًرابعةًً
 0.071 1.389ًخامسة

أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(55-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
الفئػػػةًالكظيفيػػػةًبػػػيفًًفيػػػة,ًحيػػػثًأفًىنػػػاؾًفػػػركؽلمفئػػػةًالكظيعػػػزلً(ًتًيدقػػػةًتخصػػػصًاإلدارةالثالث)

الفئػػػػةًالرابعػػػػةًكتشػػػػمؿً )العميػػػػا(ًكبػػػػيفًالفئػػػػةًالكظيفيػػػػةً)الرابعػػػػة(ًلصػػػػالحًالفئػػػػةًالكظيفيػػػػةً)العميػػػػا(.
كالكيربائيػػةًالكظػػائؼًالحرفيػػةًفػػيًمجػػاالتًالتشػػغيؿًكالصػػيانةًكالحركػػةًكالنقػػؿًكالػػكرشًالميكانيكيػػةً

ثةًفإفًىذهًالفئةًذاتًاتصاؿًكظيفػيًأكًشخصػيًمػعً,ًكبحسبًعمـًالباحكمحطاتًالقكلًكغيرىا
ًالفئةًالعمياًباإلضافةًإلىًمسئكلياًالمباشرًالذمًغالبانًماًيتـًتخطيوًكتمقيًتكجيياتًالفئةًالعميا.
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 (56-4جدول)
 في المجال الرابع )البرامج التدريبية( Bonferroniاختبار بنفروني 

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط بٍَ 

(I-J) 
Sig. 

ًعميا

 0.125 0.899ًأكلى
 0.197 0.734ًثانية
 0.047* 0.930ًثالثة

 1.000 0.603ًرابعةًً
 0.336 1.289ًخامسة

أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(56-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
ًالعميػػا()الفئػػةًالكظيفيػػةًبػػيفًًؽلمفئػػةًالكظيفيػػة,ًحيػػثًأفًىنػػاؾًفػػرًكعػػزلً(ًتًيالبرامجًالتدريبيػػةالرابػػع)
ً.(العميا)الفئةًالكظيفيةً(ًلصالحًالثالثة)الفئةًالكظيفيةًكبيفً

بإمعافًالنظرًتممسًالباحثةًحاجةًالفئػةًالثالثػةًمػفًالفئػةًالعميػاًإلػىًاالىتمػاـًبيػـًأكثػرًفػيً
مػػاًقػػدًيطػػرحًمػػفًالبػػرامجًالتدريبيػػةًلتطػػكيرًقػػدراتيـًالفنيػػةًكالكتابيػػةًكأعمػػاؿًالسػػكرتارياًلتػػتالءـًمػػعً

ًشركطًلمترقيةًضمفًالفئةًالخاصةًبيـ.
 (57-4جدول)

في المجال الخامس )اإلفصاح عن المعمومات لمموظفين  Bonferroniاختبار بنفروني 
 المرشحين لمترقية(

 (Jيصدر) (Iيصدر)
اختالف انًتوسط بٍَ 

(I-J) 
Sig. 

ًأكلى

 1.000 0.091-ًعميا
 0.156 0.511ًثانية
 0.038* 0.676ًثالثة

 1.000 0.401ًرابعةًً
 1.000 0.580-ًخامسة

أفًىناؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًً(57-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
لمفئػػةًالكظيفيػػة,ًحيػػثًأفًعػػزلً(ًتًياإلفصػػاحًعػػفًالمعمكمػػاتًلممػػكظفيفًالمرشػػحيفًلمترقيػػةالخامس)

الفئػػػةًالكظيفيػػػةً(ًلصػػػالحًالثالثػػػة)الفئػػػةًالكظيفيػػػةًبػػػيفًًكًاألكلػػػى()الفئػػػةًالكظيفيػػػةًبػػػيفًًىنػػػاؾًفػػػركؽ
ً.(األكلى)

يقعًعمىًعاتؽًالفئةًالكظيفيةًاألكلىًكالككالء,ًالمدراءًالعاميف,ًكرؤساءًالػدكائرًاالفصػاحً
عفًالمعمكماتًلمستحقيياًفيًأمًفئةًكظيفيةًكانت,ًحيثًلكحظًمفًالتحميػؿًاىتمػاـًالفئػةًالثالثػةً

ًبو.
ً
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 (58-4جدول)
 في المجال السابع )تقارير كفاءة األداء السنوية( Bonferroniنفروني اختبار ب
 (Jيصدر) (Iيصدر)

اختالف انًتوسط بٍَ 

(I-J) 
Sig. 

ًرابعة

 1.000 0.063ًعميا
 0.268 0.500ًأكلى
 0.019* 0.529ًثانية

ً*0.005 0.666ًثالثةًً
 1.000 0.008ًخامسة

ؾًفػركؽًفػيًآراءًأفػرادًعينػةًالدراسػةًحػكؿًالمجػاؿًأفًىناً(58-4رقـً)يتضحًمفًالجدكؿً
الفئةًالكظيفيةًبيفًًلمفئةًالكظيفية,ًحيثًأفًىناؾًفركؽعزلً(ًتًيتقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكيةالسابع)

الفئػػةًبػػيفً,ًكػػذلؾًىنػػاؾًفػػركؽً(الرابعػػة)الفئػػةًالكظيفيػػةً(ًلصػػالحًالرابعػػة)الثانية(كالفئػػةًالكظيفيػػةً)
,ًكالنتيجػػةًالنيائيػػةًأفً(الرابعػة)الفئػةًالكظيفيػػةً(ًلصػػالحًالرابعػة)الكظيفيػػةًًكالفئػةًالثالثػػة()الكظيفيػةً

ًالرابعة(.)الفركؽًكانتًلصالحًالفئةًالكظيفيةً
الفئػػػػةًالرابعػػػػةًتشػػػػمؿًالكظػػػػائؼًالحرفيػػػػةًفػػػػيًمجػػػػاالتًالتشػػػػغيؿ,ًالصػػػػيانة,ًالحركػػػػة,ًالنقػػػػؿً

كمتعمػػػػؽًفػػػػيًصػػػػميـًًداءًالحرفػػػػيًالمتميػػػػزًكتحتػػػػاجًالػػػػىًتقيػػػػيـًمكغػػػػؿ,ًكتعتمػػػػدًعمػػػػىًاألكالػػػػكرش
تخصصػػيـًكدراسػػةًالكقػػتًكالحركػػةًلتقػػديرًكػػـًتسػػتنفذًىػػذهًالعمميػػاتًمػػفًمػػدةًإلنجازىػػا,ًكػػيًيقػػيـً

ًصاحبياًبأمانةًكالًييضـًحقوًفيًتقريرًكفاءةًاألداءًالسنكمًالركتيني.ً
 (59-4جدول)

 في المجال العاشر )عدد سنوات الخبرة( Bonferroniاختبار بنفروني 
 (Jيصدر) (Iيصدر)

ختالف انًتوسط بٍَ ا

(I-J) 
Sig. 

ًرابعة

 1.000 0.406ًعميا
 1.000 0.229ًأكلى
 *0.001 0.699ًثانية

 *0.004 0.700ًثالثةًً
 1.000 0.429ًخامسة

أفًىنػػػػاؾًفػػػركؽًفػػػػيًآراءًأفػػػػرادًعينػػػةًالدراسػػػػةًحػػػػكؿًً(59-4رقػػػػـً)يتضػػػحًمػػػػفًالجػػػدكؿً
الفئةًالكظيفيةًبيفًًلكظيفية,ًحيثًأفًىناؾًفركؽلمفئةًا(ًتعزلًعددًسنكاتًالخبرةالمجاؿًالعاشر)

الفئػػةًبػػيفً,ًكػػذلؾًىنػػاؾًفػػركؽً(الرابعػػة)الفئػػةًالكظيفيػػةً(ًلصػػالحًالرابعػػة)الثانية(كالفئػػةًالكظيفيػػةً)
,ًكالنتيجػػةًالنيائيػػةًأفً(الرابعػة)الفئػةًالكظيفيػػةً(ًلصػػالحًالرابعػة)كالفئػةًالكظيفيػػةًًالثالثػػة()الكظيفيػةً

ًالرابعة(.)ئةًالكظيفيةًالفركؽًكانتًلصالحًالف



 

17= 

 

الفئػػةًالرابعػػةًمػػفًخػػالؿًتعريػػؼًعمميػػاًسػػابؽًالػػذكرًفػػافًسػػنكاتًالخبػػرةًتضػػيؼًليػػـًكمػػاً
كزخمانًكبيرانًفيًالمينة,ًلذلؾًترلًالباحثةًالنظرًبعيفًاالعتبارًالىًسنكاتًالخدمػةًليػذهًالفئػةًاذاً

يػػػةًبحسػػػبًقػػػانكفًكػػػافًمحككمػػػانًعمػػػييـًبصػػػعكبةًالخػػػركجًمػػػفًفئػػػتيـًالكظيفيػػػةًلمحصػػػكؿًعمػػػىًترق
ًالخدمةًالمدنية.

 خالصة التحميل اتحصائي 4.2.4.4
بنػػػاءًعمػػػىًكػػػؿًمػػػاًتقػػػدـًفقػػػدًتكصػػػمتًالدراسػػػةًالػػػىًأىػػػـًالعكامػػػؿًتػػػأثيرانًفػػػيًالمتغيػػػرًالتػػػابعً

ً:كاآلتيًاألكزافًالنسبيةًكتحميؿًاالنحدارتًالحسابيةًًك)الترقية(ًمفًخالؿًالمتكسطا
 وزان النسبيةاأل ية و : من خالل تحميل المتوسطات الحسابأوتً 

 (60-4جدول)
 لمجاتت الدراسة وزان النسبيةالمتوسطات الحسابية واأل 

المتوسط  المجال م
 الحسابي

الوزن 
 tقيمة  النسبي

 القيمة اتحتمالية
Sig 

 الترتيب

 1 0.000 8.085 68.98 3.45ًكؿًالمباشرًفيًاإلدارةئكفاءةًالمس1

 2 0.000 5.169 65.55 3.28ًعددًسنكاتًالخبرة2

 3 0.000 4.137 64.21 3.21ًتقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكية3

 4 0.046 2.005 62.38 3.12ًالتمييزًحسبًاالنتماءًالسياسي,ًالعائميًكالجنس4

 5 0.049 1.981 62.26 3.11ًتطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنية5

 6 0.730 0.345 60.38 3.02ًدقةًتخصصًاإلدارة6

 ; 0.988 0.015- 59.97 2.99ًالكصؼًالكظيفي ;

 8 0.846 0.194- 59.76 2.99ًاإلفصاحًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقية >

 9 0.320 0.996- 58.75 2.94ًالبرامجًالتدريبية=

 10 0.000 4.587- 53.67 2.68ًالشفافيةًاإلداريةًكالنزاىة18
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 اتنحدار البسيط: من خالل تحميل ثانياً 
 (61-4ول)جد

 ترتيب العوامل المؤثرة عمى الترقية من خالل تحميل اتنحدار البسيط
 و.

  انًجال
 بَرسوٌ يؼايم

 Rنالرتباط

يؼايم انتحدٍد 
2R 

Sig 

ً**0.477ً0.847ً0.717ً0.000ًالشفافيةًاإلداريةًكالنزاىة1
ً**0.334ً0.811ً0.658ً0.000ًقانكفًالخدمةًالمدنيةتطبيؽ6ً
ً**0.000 0.430ً0.781ً0.609ًاإلفصاحًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقية7
 **0.410ً0.745ً0.555ً0.000ًالكصؼًالكظيفي8
ً**0.000 0.555 0.483ً0.745ًتقاريرًكفاءةًاألداءًالسنكية9
ً**0.000 0.537ً0.680ً0.462ًالبرامجًالتدريبية:
ً**0.386ً0.000 0.552ً0.621ًدقةًتخصصًاإلدارة;
ً**0.000 0.463ً0.562ً0.316ًعددًسنكاتًالخبرة>
ً**0.000 0.350ً0.551ً0.304ًالتمييزًحسبًاالنتماءًالسياسي,ًالعائميًكالجنس=
ً**0.000 0.395ً0.492ً0.242ًكؿًالمباشرًفيًاإلدارةئكفاءةًالمس18

ًالػكزارةًًتأمؿًالباحثة بأخػذًىػذهًالعكامػؿًبعػيفًاالعتبػار,ًكحسػبًمػاًتقػدـًمػفًنتػائجًأفًتقػـك
ً. ًكاعطائياًاالىتماـًالالـز
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

ً
 مقدمة: 1.5

ًـىي لييػاًمػفًخػالؿًالدراسػة,ًككػذلؾًإالتكصؿًًتضمفًىذاًالفصؿًممخصانًألىـًالنتائجًالتيًت
كالتػػػيًستسػػػاىـًفػػػيًتعزيػػػزًنقػػػاطًالقػػػكةًكمعالجػػػةًنقػػػاطًً,التكصػػػياتًالمقترحػػػةًعمػػػىًضػػػكءًالنتػػػائج

رًأغكارًكأسرارًالعكامؿًالمؤثرةًفيًترقيػةًالمكظػؼًىداؼًالمرجكةًلسبًٍجؿًتحقيؽًاألأالضعؼًمفً
اًىػػكًمػػفًخيػػاؿًكمػػً,دراكيػػةًبػػيفًالحقيقػػيًمػػفًىػػذهًالعكامػػؿكمحاكلػػةًتضػػيؽًالفجػػكةًاإلالحكػػكمي,ً

ًالمكظؼًأكًتكقعاتو.
ًنتائج الدراسة: 2.5

مػػػفًكجيػػػةًنظػػػرًالباحثػػػةًتنقسػػػـًنتػػػائجًالبحػػػثًإلػػػىًقسػػػميف,ًأحػػػدىماًنػػػاتجًعػػػفًالتحميػػػؿًكاختبػػػارً
عػػػضًالمسػػػئكليفًالفرضػػػيات,ًكاآلخػػػرًنػػػاتجًعػػػفًبعػػػضًالمقػػػابالتًالتػػػيًقامػػػتًبيػػػاًالباحثػػػةًمػػػعًب

ً.كالمكظفيفًفيًالكزارة
ًالفرضياتًأكضحتًالدراسةًماًيمي:ًكاختبارعمىًتحميؿًالنتائجًًاالطالعبعدًأكالن:ً
 ًيتأثرًالمكظفكفًفيًكزارةًاالقتصادًالكطنيًبالنظاـًالمتكامؿًالمتبعًفييا,ًحيثًيتفقكفًعمى

مكظفيفًدرايةًيصبحًلدلًالًلكفعماؿًكصؼًكظيفيًمقدـًليـًحسبًفئاتًاألًعدـًكجكد
ًالعمؿًا ًًك ًخالؿ ًمف ًبكظائفيـ ًالخاصة ًكالمسئكليات ًصالحياتيـ ًكاجباتيـ, ًبمياميـ, لماـ

ً ًالذم ًًينجزهاليكمي ًيحتاج ًفعميان ًلكنو ًسيشغمياإالمكظؼ, ًالتي ًبالكظيفة ًتامة ًتكعية ً,لى
 كالمسمىًالكظيفيًلوًكتبعاتو.ً

 ًاييرًالمنطقيةًكالعمميةًفيًلىًالمعإإفًالمكظفيفًيتممسكفًكجكدًشخصًكفؤًمكضكعيًيستند
ًاإلإ ًأمكر ًمع ًيتعامؿ ًأف ًكضركرة ًالعمؿ ًاألدارة ًجانب ًيكفر ًفيذا ًتامة ًبمينية مافًدارة

 كيناىضًالسمكؾًاالنسحابيًكيقمؿًمفًاالحتراؽًالكظيفيًلدلًالمكظفيف.ً,النفسي
 ًاإل ًتخصص ًدقة ًالمكظفكف ًيستشعر ًاألال ًفي ًبالتدكير ًذلؾ ًيتخطكف ًألنيـ قساـًدارة

ًبعممياتًصنعًً,فةالمختم ًلممشاركة ًكشغؼه ًميؿه ًأفًلدييـ ًكما ًكمياراتيـ, ًقدراتيـ ًيزيد مما
 القراراتًالخاصةًبإداراتيـًكيًيكتسبكاًالخبراتًالتيًتؤىميـًلمترقيةًداخؿًإدارتيـ.

 ًفيًزيادةًرصيدىـًالمعرفي ًفيًالكزارة ًالتيًتفيدىـ ً,يبحثًالمكظفكفًعفًالبرامجًالتدريبية

 زيادةًفرصتيـًفيًالحصكؿًعمىًًالترقيات.ًراكـًخبراتيـًلكيًي
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 ً ًأفًتككف ًبشدة ًالعبثًبيا,ًأيرغبًالمكظفكف ًأك ًتسريبيا ًيمكف ًكال ًالمسابقاتًسرية سئمة
 لضمافًاالفصاحًعفًالمعمكماتًلممكظفيفًالمرشحيفًلمترقيةًبالتساكم.

 ًتشرح ًقانكنية ًكدعامة ًلمظمة ًالمكظفكف ًالكظيفيةً,يتميؼ ًالقكانيف ًليـ كفًًزككيرتً,كتفسر
كىذاًيظيرًفيًتطبيؽًقانكفًالخدمةًالمدنيةًرقـًً,ياًحمايةنًمفًغكائؿًالمستقبؿًالمجيكؿعمي
ًلسنة4ً) ًًـ,1998ً( ًلسنة ًبحقكقيـًـ2005ًكتعديالتو حيثًيرلًالمكظفكفًبأفًمعرفتيـ

ًالخ ًقانكف ًليـ ًيكفميا ًتسيؿًدالتي ًكبالتالي ًالكظيفي ًلكضعيـ ًفيميـ ًييسيؿ ًالمدنية مة
ًقية,ًكماًأفًالمكظفيفًليسًلدييـًشؾًبأفًتطبيؽًلكائحًكقكانيفًالخدمةًالمدنيةمطالبتيـًبالتًر

 يطبؽًبماًيخدـًالمصمحةًالعامة.ًًكًترقيةفيًقراراتًالًأساس
 ساسًفيًنظاـًالكزارةًلصالحًترقيتيـ,ًأداءًالسنكمًحجرًلمكظفكفًيعتبركفًتقاريرًكفاءةًاألا

ًالىً ًتحتاج ًًكإلكنيا ًصياغة ًتفصاً عادة ًبنكد ًأخرلًبحسبًالمسمياتًالكظيفية,ًضافة يمية

ًاألكيحثًالمكظؼًعفًأفًيًي ًتقريرًكفاءة ةًالحضكرًكداءًفيًالحسبافًكيركفًبأفًحًرؤخذ
 داءًالسنكم.تقريرًكفاءةًاألًكاىتماـيعًدرجاتًسًبوًمفًتكًزأتأخذًقدرانًالًبًنصراؼكاال

 ًكالنزاىةًكركفًمفًيأمؿًالمكظفكفًاإل ًالكزاأحساسًبالشفافية ًالمتكامؿركافًنظاـ الذمًً,رة
ًالمكظؼ ًترقية ًالنزاىةً,يدعـ ًفيًنتائجًمجاؿ ًغيرًمممكسًالبتة ًيدؿًعمىًأفًً,كىذا مما

 المكظؼًلـًيممسًشفافيةًإداريةًكنزاىةًفيًالكزارة.
 ًتالشيًظكاىرًالتمييزًالسياسي,ًالعائمي,ًكحسبًالجنس,ًلكفًالمكظفيفًليكترثًالمكظفكف

ًأًكًاالنتماءفًأيشعركفًب ًأكثرًمفًالكفاءةًالسياسيًلو ًفيًالمناصبًالسيادية لكيةًكاضحة
 الرجؿًكالمرأةًلمترقية.ًـرضًالكاقعًكجكدًفرصًمتساكيةًأماأداء,ًكالًيركفًعمىًكاأل

 ًيتفقًك ًكما ًالمكظفيف, ًترقية ًمؤثرًفيًعممية ًسنكاتًالخبرة فًيتفؽًالمكظفكفًعمىًأفًعدد
 يسمىًإداريانًعجزًالتدريب.ىكًماًًكً,جؿًالترقيةأيرًالمكظؼًلعمموًمفًيعمىًصعكبةًتغ

ً ًمعًمسئكليفًكمكظفيفًفيًكزارةًثانيان: ًبإجرائيا ًالمقابالتًالتيًقامتًالباحثة مفًخالؿ
االقتصادًالكطنيًفضمكاًعدـًاالفصاحًعفًىكاياتيـ,ًخمصتًالباحثةًإلىًأفًالمعكقاتًالتيًقدً

ًًر ًلمكظفييا ًالترقية ًعممية ًحيثًانجاز ًالكطنيًمف ًاالقتصاد ًكزارة ًالنقاطًتكاجو ًفي ًتتمثؿ بما
ًالتالية:

 ًًمعياران ًتتبع ًفبعضًالكزارات ًألخرل, ًكزارة ًمف ًالترقية ًعممية ًفي ًالمتبع ًالمعيار اختالؼ
ًمتشددانًبينماًأخرلًتتجوًلمحاكلةًالتسييؿًعمىًمكظفييا.

 .ًاستمرارًسياسةًتفردًالحزبًالكاحدًبالسمطةًأغمبًالكقت
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 .ًتنفيذًترقياتًاستثنائيةًمفًرئيسًالمؤسسة
 .ًااللتفاؼًعمىًقانكفًالخدمةًالمدنيةًباالستثناءات
 .ًعدـًاكتماؿًاليياكؿًاإلداريةًكعدـًكضكحًالشكاغرًالكظيفيةًبالكزارة
 .ًتأجيؿًالترقياتًبمجردًتعييفًرئيسًجديدًلممؤسسةًكلفتراتًقدًتصؿًلستةًأشير
 ًالتدريبيةًالتخصصيةًفيًمجاالتًعمؿًالكزارة.ًتنقصًالدكرا
 ً ًالبشرم ًالكادر ًكطرؽًضعؼ ًالذات, ًتسكيؽ ًكالتخطيط, ًالحياتية ًالميارات ًفي كخاصةى

ًتركيجًالمكظؼًألفكاره.
 ًضعؼًعمميةًتفكيضًالصالحياتًمفًالمستكياتًاإلداريةًالعمياًلممستكياتًاألقؿًمماًيجعؿ

ًالمكظؼًالًيكتسبًخبراتًإداريةًكافية.
 .ًاقتصارًطرؽًتقييـًكفاءةًاألداءًعمىًالطريقةًالتقميدية
 ًيؿًالعاـًلمسمطةًالكطنيةًكاعتمادىاًاألساسيًعمىًالتمكيؿًالخارجي.ضعؼًالتمًك

ًبناءنًعمىًىذهًالعكامؿًترلًالباحثةًضركرةًمعالجةًىذهًالبنكدًلماًفيوًالصالحًالعاـ.

 توصيات الدراسة: 3.5
 ًكليسًاقتصارًىذهًاإلدارةًًةالحقيقيًلمكاردًالبشريةاإدارةًًبالتركيزًعمىًكظائؼييبًالباحثةًتي

جازاتًكتابعةًشئكفًالمكظفيفًاليكميةًمفًحضكر,ًانصراؼًعمىًم دارةًالمكاردًإتيعنىًبمياـًًا 
نياءًخدماتًالمكظؼ(ًكالتعاكفًماًبيفً البشريةً)استقطاب,ًتعييف,ًتدريب,ًتحفيز,ًترقية,ًكا 

ً ًالمكاردًالبشريةًككافةًاإلداراتًبمساعدةًخبراءًمفًداخؿًكخارجًالكزارة كًقطاعًغزةًأإدارة
ًاإللتصنيؼًالًك ًتقكـ ًلمكظائؼًالمتشابية. ًالتيًيًيظائؼًككضعًكصفان ًالمكظؼًدارة عيفًبيا

ًتكعيتو ًمفًخالؿ ًميامو ًلممارسة ًكمعنكيان ًنفسيان ًالتيًسيستممياًً,بتجييزه ًلمكظيفة كتييئتو
ىداؼًالكاجبًكاطالعوًعمىًرؤيةًكرسالةًالكزارةًكشرحًاستراتيجيتياًليسيؿًعميوًمعرفةًاأل

ًتحق ًفي ًالمساىمة ًكذعميو ًكشحيقيا, ًالكظيفي ًمساره ًرسـ ًيستطيع ًكطمكحوًًذلؾ ىمتو
 لالرتقاءًلممناصبًالعميا.

 ًًييبًالباحثةًبالمدراءًكصناعًالقرارًأفًيكسعكاًمفًمساحةًتفكيضًالصالحياتًلممكظفيفتي,ً

داراتيـًأكًإعباءًالكظيفيةًعنيـًكزيادةًتركزييـًعمىًنقاطًضعؼًسيـًفيًتخفيؼًاألفيذاًيًي
ًسي ًبرسـ ًعمقياميـ ًالمكظفيف ًتعكيد ًفي ًذلؾ ًيسيـ ًمكازو ًكبخط ًالمسئكليةًًىاستيا, تحمؿ
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ًأنوًيًيكمحاكلةًاإلبوًكالتركيزً دربًبداعًكالمبادرةًبدالنًمفًانتظارًأكامرًالمدراءًلمتنفيذ,ًكما
 المكظفيفًعمىًدكرًالمدراءًكيؤىميـًلدخكؿًمسابقاتًالترقية.ًً

 ًال ًتكخي ًاإلداراتًالمختمفة ًعمى ًالباحثة ًبماًتتمنى ًالبداية ًمنذ ًاستقطابًمكظفييا ًفي دقة
ًكرسالتياً ًكرؤيتيا ًالكزارة ًسياسة ًمف ًاإلداراتًبدعـ ًتتبنى ًكأف ًالعمؿ, ًطبيعة يتناسبًمع
ًكالترقيةً ًالجديد ًالتعييف ًلصالح ًكظيفية ًشكاغر ًإلفراز ًخدماتيا ًمجاؿ ًفي ًتكسعية سياسة

 الرأسية.
 ًبضركرة ًالبشرية ًالمكارد ًإدارة ًمسؤكلي ًالباحثة ًلضمافًًتنصح ًمتنكعة ًتدريبية ًبرامج تقديـ

ًاإل ًمكظفي ًبالمينيةًتطكير ًالتدريبية ًالبرامج ًاتساـ ًأىمية ًإدارتيـ, ًلصالح ًالمختمفة دارات
غراضًالشخصية,ًالفئكية,ًأكًكالتخصصيةًعمىًأفًتقدـًىذهًالبرامجًلممكظفيفًبعيدانًعفًاأل

 المحسكبيات,ًبؿًلصالحًمىفًسيعكدًبالفائدةًعمىًالكزارة.
 ًاالقتصادًأكعمىًًرً,ككؿًالكزراتً,يًالباحثةًكؿًمفًديكافًالمكظفيفًالعاـتكص ًكزارة سيـ

كتطكيرىاًكيًتتمتعًبالكفاءةًالمينية,ًً,الكطنيًبتدريبًالمجافًالمشرفةًعمىًمسابقاتًالترقية
ًلكافةًالمعنييفًبخصكصًشركطًأكًمعمكماتًشخصًالترقيةأىميةًاإل ً,فصاحًبشكؿًمتساكو

ً ًىذه ًتشكؿ ًعفًبحيثًال ًالمعمكماتًالكافية ًتقدـ ًكأف ًاآلخر, ًمكظؼًدكف ًلصالح فركقان
 فرصًالترقيةًلممعنييفًفيًالكقتًالمناسب.

 قدـًفيًحاؿًتكصيًالباحثةًأفًتخرجًالمجافًالمشرفةًعمىًمسابقاتًالترقيةًبقرارىاًلصالحًاأل
حاؿًًتساكتًنتائجًشخصًمتساكييف,ًكأفًيككفًالتسمسؿًاليرميًالكظيفيًأحدًشركطًالترقية

ًًكتكافرتًالشركطًاالخرل ًلسىٌدً, ًالقانكفًبشركحًكلكائح ًالقانكنييفًعمىًتزكيد العككؼًعمى
الثغراتًالقانكنيةًالتيًقدًيستفيدًمنياًغيرًالمستحقيفًلمترقيةًأكًمكظفيفًغيرًأكفاء,ًكأفً

كيحمؿًً,يككفًاستثناءًمجمسًالكزراءًلترقيةًالمكظفيفًلصالحًمفًيتميزًبكفاءةًغيرًاعتيادية
 بداعية.اً خالقيةًًكأنسانيةًراقيةًكصفاتًإداريةًًكإصفاتً

 ًخمؽًبرنامجًتحفيز ًعمىًالكزارة ًأنو ًالماليًكالمعنكمًكبرنامجًعقابيًً,ترلًالباحثة كبشقيو
كالتشديدً,داء,ًالتنبيومساندًلوًإلخضاعًالمكظفيفًلممكافأةًكالعقابًعمىًنتائجًتقريرًكفاءةًاأل

ًأل ًالمباشريف ًالمسئكليف ًعمى ًيككف ًاألف ًكفاءة ًيخضعًتقرير ًال ًمكضكعي ًالسنكم داء
ليةًلتقييـًمكظفيوًبشكؿًآكأفًيضعًكؿًمسئكؿًً,لمنزاعاتًالشخصيةًأكًاالختالفاتًالحركية
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ً ًبتقكيـ ًكيقكـ ًكسنكم, ًنصؼًسنكم, ًسنكم, ًربع ًشيرم, ًىذاًأأسبكعي, ًعمى ًبناءن دائيـ
ًكامؿًليكـًكاحدًفقط.ً  التقييـ,ًحتىًالًيتراكـًأداءًعاـو

 ًالباحثةًأفًتسعىًالكزارةًبجدًكجديةًلترسيخًكدعـًالشفافيةًاإلداريةًكمنيجًعمؿًكحياة.تأمؿ 
 ًترنكًالباحثةًالىًحثًالكزارةًعمىًدحضًالتمييزًبأنكاعو,ًكاتباعًقكاعدًعمميةًكعمميةًمف

ًالبقاءًلألجدر ًكرأبًالصدعًفيًكاإلً,ضمنيا ًاإلطارصالحًلمنيكضًبمؤسساتًالحككمة,
 المؤسساتي.

 ًتغفؿًالباحثةًعفًتحميؿًالمكظفيفًكالمكظفاتًجزءنًمفًمسئكلياتيـًتجاهًأنفسيـًمفًكماًال
ًالمدنية,ً ًالخدمة ًقانكف ًفي ًالكظيفية ًبحقكقيـ ًكمعرفتيـ ًأنفسيـ ًلتطكير ًمتابعتيـ حيث

دراكيـًأىميةًالتدريب,ًكتقريرًكفاءةًاألداءًالسنكمًكًالظركؼًالتيًيجبًأفًيًي كيًًًبيامألكا 
يجةًلطكؿًالمدةًالزمنية.ًيجبًأفًيحرصًالمكظفكفًعمىًأنظمةًالعمؿًالًييظمـًالمكظؼًنت

كنشرًركحًالشفافيةًكًالنزاىةًحتىًتشيعًأكاصرًالمكدةًكركحًالفريؽًكًالتعاكفًالبناءًلصالحً
ًالسمككياًالمؤسسة ًك ًالظكاىر ًمناىضة ًكيفية ًالمكظفكف ًيتعمـ ًأف ًكمفًًت.يجب السمبية

ًق ًكأفًيككنكا ًالتحيزًبأنكاعو, ادريفًعمىًالتعبيرًعفًآرائيـًفيًالعمؿًكربًالعمؿًضمنيا
 بأدبًكًضمفًمعاييرًالعمؿًبطريقةًمنفتحةًكبناءة.

ً: المقترحةالدراسات  4.5

 .أثرًالشفافيةًاالداريةًكالنزاىةًعمىًترقيةًالمكظؼًالحككمي 
 التمييزًضدًالجنسًكقرارًترقيةًالمكظؼ.ًفالعالقةًبي 
 ًفيًمؤسستو.ًًصعكدًالمكظؼًالييكؿًالتنظيميمدلًمساىمةًكضكحًالكصؼًالكظيفيًفي 
 داءًالسنكم.دراسةًتحميميةًلمعكامؿًالمصنفةًداخؿًتقريرًكفاءةًاأل 
 ًًالبرامجًالتدريبيةًفيًصقؿًشخصيةًالمرشحًلمترقية.ًمساىمةمدل
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 :المراجع
 انقرآٌ انكرٍى. 1.1

 المراجع العربية: 1.2
 الكتب: 1.2.1

 ً,ًعماف,1ًة.ًدارًالصفاءًلمنشرًكالتكزيع,ًطالمكاردًالبشريً-ـ2009أبكًشيخة,ًنادرًأحمد,
 األردف.

 ---ًً ًدارًً-ـ2010, ًاألكلى, ًالطبعة ًاطارًنظرمًكحاالتًعممية. ًالبشرية ًالمكارد إدارة
 صفاءًلمنشرًكالتكزيع,ًعماف,ًاالردف.

 ً,التكظيؼًكالمحافظةًعمىًً-ـ2012األكمبي,ًعائضًبفًشافيًكالمبيضيف,ًصفكافًمحمد
 اليازكرمًالعمميةًلمنشرًكالتكزيع,ًالطبعةًالعربية,ًعماف,ًاألردف.المكاردًالبشرية.ًدارً

 ًـ,ًاإلدارةًبالشفافية.ًدارًكنكزًالمعرفةًلمنشرًكالتكزيع,ًعماف,2007ًالراشدم,ًسعيدًعمي
 األردف.

 ًمتكلي ًمحمد ًالقرآفًً-الشعراكم, ًتفسير ًحكؿ ًالشعراكم ًالشيخ ًخكاطر ًالشعراكم, تفسير
 الكريـ.

 ,ًمكتبةًالرياض,ًالسمككية.ًالعمكـًفيًالبحثًإلىًالمدخؿً–ـ1995ًحمد,ًًصالحًالعساؼ
 .العبيكاف

 ً,إدارةًكتنميةًالمكاردًالبشرية.ًالطبعةًاألكلى.ً-ـ2005المدىكف,ًمحمدًإبراىيـ 
 1,ًج3المعجـًالكسيط,ًإصدارًمجمعًالمغةًالعربية,ًط. 
 ً,البشريةًالنمكذجية,ًالمدخؿًالمينيًإلدارةًالمكاردًً-ـ2011المعشكؽ,ًمنصكرًعبدًالعزيز

ًالمممكةًالعربيةً ًالعامة,ًمركزًالبحكث, المفيكـًكالرسالةًكعالقاتًاالستخداـ.ًمعيدًاإلدارة
 السعكدية.

 ً,إدارةًالمكاردًالبشرية.ًالطبعةًاألكلى,ًمكتبةًالميجمعًً-ـ2011النكرم,ًمنيرًكككرتؿ,ًفريد
 العربيًلمنشرًكالتكزيع,ًعماف,ًاألردف.

 مدخؿًاستراتيجي.ًالطبعةًاألكلى,ًً-ـ,ًإدارةًالمكاردًالبشرية2003رحيـًالييتي,ًخالدًعبدال
 دارًكائؿًلمنشرًكالتكزيع,ًعماف,ًاألردف.

 ً ًراكية, ًالدارًً-ـ2003-2002حسف, ًالبشرية. ًالمكارد ًلتخطيطًكتنمية ًاستراتيجي مدخؿ
 الجامعية,ًاإلسكندرية,ًمصر.
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 ًك ًكاظـ ًخضير ًًحمكد, ًكاسب, ًياسيف ًالطبعةًإداً-ـ2007الخرشة, ًالبشرية. ًالمكارد رة
 ردف.لمسيرةًلمنشرًكالتكزيع,ًعماف,ًاألاألكلى,ًدارًا

 ً ًنعيـ, ًزىير باغ, ًكالص  ًابراىيـ ًالبارم ًعبد ًالبشً-ـ2008ديٌرة, ًالمكارد ًالقرفًإدارة ًفي رية
 نظمي.ًالطبعةًاألكلى,ًدارًكائؿًلمنشرًكالتكزيع,ًعماف,ًاألردف.ًمنحىً-الحادمًكالعشريف

 ً ًزاىد ًمحمدديرم, ,2011ً ًلمنشرًً-ـ ًالثقافة ًدار ًاألكلى, ًالطبعة ًالبشرية. ًالمكارد إدارة
 كالتكزيع,ًعماف,ًاألردف.

 ً,إدارةًاألفراد.ًمكتبةًالميجمعًالعربيًلمنشرًكالتكزيع,ًعماف,ًً-ـ2003زكيمؼ,ًميدمًحسف
 األردف.

 ً,مصر.إدارةًمكاردًبشرية.ًالدارًالجامعية,ًاإلسكندرية,ًً-ـ2000عبدًالباقي,ًصالح 
 ,ًمفيكمو,ًالعممي,ًالبحثً-ـ2001كايد,ًًكعبدالخالؽ,ًعبدالرحمفًعدس,ًذكقاف,ًعبيدات

 .الفكرًدارًكأساليبو.ًعماف,ًأدكاتو,
 ً,ردف.البشرية.ًمؤسسةًزىراف,ًعماف,ًاألًإدارةًالمكاردً-ـ1991عقيمي,ًعمرًكصفي 
 (ًًلسنة4ًقانكفًالخدمةًالمدنيةًالفمسطينيًرقـ)ـ.1998 
 ,ًبيجتًمحمدًكشؾ ًالخدمةًمجاالتًفيًكاستخداماتياًاإلحصاءًمبادئً–ـ1996,

 .الحرة,ًاإلسكندريةًالطباعةًدارًاالجتماعية.
 ً ًماجد ًكالفرا, ًمحمد 2004ًمقداد, ًالبحثًالعمميًكالتحميؿًاإلحصائيًفيًالعمـك ًمناىج ـ,

 اإلداريةًكاالقتصادية.ًالطبعةًاألكلى,ًالجامعةًاالسالمية,ًغزة.ً
 قانكفًاإلدارم.ًبغداد,ًدارًالطبعًكالنشرًاألىمية.منصكر,ًشابًتكما,ًال 
 ً,إدارةًالمكاردًالبشرية.ًدارًزىرافًلمنشرًكالتكزيع,ًعماف,ًاألردف.ً-ـ2002نصرًاهلل,ًرضا 
 ً ًمحمكد, ًزكي ًكالنشرًً-ـ1989ىاشـ, ًلمطباعة ًالسالسؿ ًذات ًالبشرية. ًالمكارد إدارة

 كالتكزيع,ًالككيت.
 الرسائل العممية: 1.2.2

 ًتقييـًأثرًالحكافزًعمىًمستكلًاألداءًالكظيفيًفيًشركةًً-ـ2010حامد,ًأبكًشرخ,ًنادر
ًغزة,ً ًاألزىر, ًجامعة ًماجستير, ًرسالة ًالعامميف. ًنظر ًكجية ًمف ًالفمسطينية االتصاالت

 فمسطيف.
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 ً ًمحمد, ًبف ًبدر ًبف ًمحمد ًسعكد, ًبالخدمةًً-ـ2003آؿ ًالترقية ًنحك ًالضباط اتجاىات
ًاأل ًفي ًمقارنة ًمسحية ًدراسة ًرسالةًالعسكرية, ًالسعكدية. ًالعربية ًبالمممكة ًاألمنية جيزة

قسـًالعمكـًاإلدارية,ًً-ماجستير,ًأكاديميةًنايؼًالعربيةًلمعمكـًاألمنيةًكميةًالدراساتًالعميا
 الرياض,ًالسعكدية.

 ً ًالفتاح, ًعبد ًزينب ًالغنيمي, ًرسالةًً-ـ2001الحتة ًفمسطيف. ًفي ًالعاـ ًالمكظؼ ترقية
 ة,ًغزة,ًفمسطيف.ماجستير,ًجامعةًالقدسًالمفتكح

 ً ًمحمكد, ًحماد ًرسالةًً-ـ2008الرقب, ًالفمسطينية. ًالتغييرًلدلًكزاراتًالسمطة كاقعًإدارة
 ماجستير,ًالجامعةًاإلسالمية,ًغزة,ًفمسطيف.

 ً,اتجاىاتًضباطًالصؼًكالجنكدًنحكًالترقية,ًدراسةًً-ـ2006الزىراني,ًعابدًبفًمكسى
نطقةًمكةًالمكرمة.ًرسالةًماجستير,ًمسحيةًعمىًضباطًالصؼًكالجنكدًبحرسًالحدكدًبم

قسـًالعمكـًاإلدارية,ًالرياض,ًً-كميةًالدراساتًالعمياً-أكاديميةًنايؼًالعربيةًلمعمكـًاألمنية
 السعكدية.

 ً,مدلًااللتزاـًبمعاييرًترقيةًمدراءًمكاتبًالبريدًكأثرهًً-ـ2008السباح,ًمحمدًيكسؼًأحمد
 سالةًماجستير,ًغزة,ًفمسطيف.عمىًمستكلًالخدماتًالبريديةًفيًقطاعًغزة.ًًر

 ً ًالديفًعمر, ًٌصباحًسعد ًكالعممياتًاإلداريةًً-ـ2005العممي, ًالمدنية ًالخدمة ًقانكف أثر
ـ,2005ًً–ـ1998ًعمىًاألداءًاإلدارمًفيًفمسطيف,ًدراسةًكصفيةًتحميميةًفيًالفترةًمفً

 ,ًالسكداف.جامعةًالسكدافًلمعمكـًكالتكنكلكجيا,ًكميةًالدراساتًالعمياً-رسالةًدكتكراهً
 ً ًمحمد, ًطمب ًأماني ًً-ـ2005المدىكف, ًفي ًالكظيفي ًالمسار ًتطكير ًسياسة ككالةًكاقع

الغكثًكتشغيؿًالالجئيفًالفمسطينييفً)األكنركا(ًمفًكجيةًنظرًمكظفيًاإلداراتًالمحميةًفيً
 الرئاسةًكالمكتبًاإلقميميًبغزة.ًرسالةًماجستير,ًالجامعةًاإلسالمية,ًغزة,ًفمسطيف.

 ً ًنعيمة ًحرب, ًالجامعاتًً-ـ2011محمد, ًفي ًتطبيقيا ًكمتطمبات ًاإلدارية ًالشفافية كاقع
 الفمسطينيةًفيًقطاعًغزة.ًرسالةًماجستير,ًالجامعةًاإلسالمية,ًغزة,ًفمسطيف.ً

 الدوريات واألبحاث: 1.2.3
 ً ًغازم, ًقاعكد, ًفيًً-ـ2010أبك ًاإلدارية ًالشفافية ًأبعاد ًممارسة ًلقياسًأثر ًمقترح إطار

ً ًاألعماؿ: ًتطكير ً)محاكر ًمجمد ًالنيضة, ًمجمة ًتقييمية. ً)12دراسة ًعدد ًأبريؿ2ً(, ,)
 ـ,ًبحثًماجستيرًمحكـ.2011
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 ً,أثرًتطبيؽًالشفافيةًعمىًً-ـ2010الطركانة,ًرشاًنايؿًحامدًكالعضايمة,ًعمىًمحمدًعمر
(ً ًمجمد ًاألعماؿ, ًإدارة ًفي ًاألردنية ًالمجمة ًاألردنية. ًالكزارات ًفي ًالمساءلة (,6ًمستكل

 ـ.2010اني(,ًكانكفًالث1عدد)

 :التقارير 1.2.4
 ًـ.2011ك2010ًالتقريرًالسنكمًلديكافًالمكظفيفًالعاـًلألعكاـ 
 ًـ.2011الخطةًالتشغيميةًلكزارةًاالقتصادًالكطنيًلمعاـ 
 ً,ـ2012القطاعًالعاـًالفمسطيني,ًمياـًكصالحياتًمؤسساتًالسمطةًالكطنيةًالفمسطينية-ً

 أماف,ًاالئتالؼًمفًأجؿًالنزاىةًكالمساءلة.
 عًالفمسطينية,ًالجريدةًالرسميةًلمسمطةًالكطنيةًالفمسطينية.الكقائ 
 ًلألعكاـ ًالسنكم ًالمدنية ًالخدمة ًاإلصدار2012ً-2011تقرير ًالعاـ, ًالمكظفيف ًديكاف ـ,

 األكؿ.
 ً1994سميماف,ًداكد,ًمركزًدراساتًالشرؽًاالكسط,ًالسمطةًالكطنيةًالفمسطينيةًفيًالعاـ-ً

 (.14ـ,ًتقريرً)1995
 قاقي,ًخميؿ,ًتقكيةًمؤسساتًالسمطةًالفمسطينية,ًتقريرًفريؽًالعمؿًالمستقؿًصايغ,ًيزيدًكالش

 برعايةًمجمسًالعالقاتًالخارجية.
 ً ًالعربية ًالكحدة ًككثائؽ ًط1998-1993يكميات ًالعربية, ًالكحدة ًدراسات ًمركز ,1ًـ,

 بيركت.
 المقابالت: 1.2.5

 ًكزارة ًاإلحصاء, ًدائرة ًمدير ًالجدبة, ًأحمد ًبتًأ. ًغزة ًالكطني, ًاألاالقتصاد ربعاءًاريخ
ًظ.2:45ًـًالساعة28/11/2012ً

 غزة,ًً–كزارةًاالقتصادًالكطنيً-د.ًأيمفًعابد,ًمديرًعاـًاإلدارةًالعامةًلمدراساتًكالتخطيط
ً ًالساعة2/12/2012األحد 10:00ًـ, ًالثالثاء ًالساعة4ً/12/2012ص, ظ,12:00ًًـ,
ًظ.12:00ًـ,ًالساعة11/12/2012ًالثالثاءً

 ًمدي ًشريعة, ًأبك ًفدكاف ًاألربعاءًأ. ًبغزة, ًالعاـ ًالمكظفيف ًديكاف ًالتعيينات, ًعاـ ر
ًظ.12:00ًـ,ًالساعة3/3/2013ًظ.ًاألحد1:00ًًًـ,ًالساعة13/02/2013
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 ًـ.ًمحمدًزكيًأبكًحية,ًمديرًعاـًتطكيرًسياساتًالمكاردًالبشرية,ًديكافًالمكظفيفًالعاـ
 ظ.12:30ـ,ًالساعة3/3/2013ًبغزة,ًاألحدً

 ً ًشأ. ًمدير ًالعمرم, ًالمكظفيفمركاف ً-ئكف ًغزة, ًالكطني, ًاالقتصاد ًاألربعاءكزارة
ًالساعة28/11/2012 ًظ12:45ًًـ, ًالساعة11/12/2012ًالثالثاء, ,ًظ10:30ًًـ,

ًظ.12ًًـ,ًالساعة13/1/2013ًاألحد

 المواقع اتلكترونية: 1.2.6
 ًديكافًالمكظفيفًالعاـ

http://www.diwan.ps/ar/index.php 

 .ًمركزًالديمكقراطيةًكتنميةًالمجتمع 

http://www.cd_cd.org/index.php/en/conferences 
ً

 ـ.2012,ًنكفمبرًكقائعًكأحداثًالشرؽًاألكسطًكشماؿًأفريقياالمكقعًااللكتركنيًل 

fanack.com/ar/fanack/about-us   http://www.  
 

 ًة.كزارةًاالقتصادًالكطنيًبغًز

http://www.mne.ps/index.php 

 

 ًأماف(ًكالشفافيةًفيًالمنظماتًغيرًالحككميةًالفمسطينيةالنزاىة(. 

http://www.aman-palestine.org/documents/ngos 

 :اإلنجميزيةالمراجع  1.3
 Books:  

 Byars, LLoydl and Rue, Lesliew, 2008 – Human Resources 

Management. 2
nd

 edition, McGraw - Hill. 

 Carrel, Michael R and kumits, Frank E, 1982- Personnel: 

Management of Human Resources. Charles E.Merrill Publishing 

Co., Columbus, Ohio. 

  Dessler, Gary, 2000-Personnel: Human Resource Management. 

3
rd 

edition , Prentice - Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 

 ----, 2008 -Human Resources Management. 11
th
  edition, Pearson- 

Prentice Hall, Jersey -USA . 

http://www.cd_cd.org/index.php/en/conferences
http://www.mne.ps/index.php
http://www.mne.ps/index.php
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 Edwin, Flippo B, 1984 - Personnel Management, sixth edition, 

McGraw- Hill Book Co., New York. 

 Hay and Reeves, 1984 - Personnel Management in the public 

sector. Allyn and Bacom, Inc., Newton, Massachusettes. 

 Glenn, Stahl O, 1983-Public Personnel Administration. 8
th
 

edition, Harper &Row, N.Y. 

 Glueck, William F, 1982- Personnel: A diagnostic Approach .3
rd

 

edition, Plano, Texas, Business Publications, Inc. 

  Strauss, George and Sayles, Leonard R.- Personnel: The Human 

Problems of Management. 2
nd

 edition, Prentice- Hall, Inc., 

Englewood Cliffs, New Jersey. 

1.3.1 Thesis and Dissertation. 

 A.Badawi, Sumaia, 2010 - Factors Affecting Women's Promotion 

into Top Managerial Positions in the Sudan. 

http://www.popcouncil.org/2010 MENWKSHOP - 10.Pd 

 Wood ,Glenice , 2003 - What Does It Take to Get to The Top: Do 

Middle And Senior Managers Agree? Women in management 

Review, Vol:18, No:3, Pp.122-131. 

http:// www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid. 

1.3.2 Research and Reports  

 Breaugh, James A., 2011-Modeling The Managerial Promotion 

Process. Journal of managerial psychology,Vol:26, Iss:4, Pp.264-

277. 

http://www. emeraldinsight .com/journals.htm? articleid. 

 Furnham, Adrian and Petrides K.V, 2006 - Deciding on 

Promotions And Redundancies: Promoting People by Ability, 

Experience, Gender And Motivation. Journal of managerial 

Psychology Vol:21, NO:1,Pp 6-18. 

http://www. emeraldinsight.com/journals.htm? articled. 

 Gorjup, Maria Tatiana, Valrerde, Mireia and Ryan, Gerard, 2007- 

Promotion in Call Centers : Opportunities And Determinants. 

Journal of European industrial training, Vol:32, Iss:1, Pp 45-62. 

http://www. emeraldinsight .com/journals.htm? articled. 

 Groeneveld, Sandra, Tijdens, Kea and Van Kleef, Daphne. 

2012_Gender Differences in Academic Careers: Evidence for 

Adult University from Personnel Data 1990-2006. Equality, 

diversity and inclusion: An international journal, Vol:31, ISS:7 

Pp.464-662. 
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 Hasmath R, 2011 - From Job Search to Hiring and Promotion: the 

labor Market Experience of Ethnic Minorities in Beijing. 

International labor Review, 2011, Volume:150 Issue 1: Pp.189-

201 .Research Paper. 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?Articleid. 

 Kosteas, Vasilios D,2009-Job Level Changes and Wage Growth 

.International Journal of Manpower Vol:30, Iss:3, Pp.269-284. 

http://www.papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstred_id 

Litzy ,Barrie and Greenhaus, Jeffrey,2007 - The Relationship 

between Gender And Aspiration to Senior Management. Career 

Development International Vol:12, Issue: 7,Pp.637-659. 

http://emeraldinsight.com/journals.htm?articleid 

 Molleman, Eric,  Emans, Ben And Turusbekora, Nonna, 2012  - 

How to Control Self–promotion among Performance–oriented 

Employees: The  Roles of Task Clarity And Personalized 

Responsibility. Personnel Review, Vol:41, Iss:1, Pp.88-105 . 

http://www. emeraldinsight.com/journals.htm? articleid. 

 Rudin, JP and  Boudreau, JW, 1996 -Information Acquisition In 

Promotion Decisions. Journal of human relation,Vol: 49 , 

Issue:3Pp.313-335. Research Paper. 

http://www.human.sagepuh .com/content /49/3/313.Full.pdf. 

 Takahashi Kiyoshi, 2006 - Effects of Wages And Promotion 

Incentives On the Motivation Levels of Japanese Employees. 

Career Development International,Vol:11, Issue:3, Pp.193 -   

203.Research Paper. 

http://emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=155663&show=

html. 
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 (1: ممحق رقم )األولية : اتستبانة بصورتياأوتً 


اٌّؾٛهاالٚي<ِؼٍِٛبدشقظ١خ<

ثخاٌظؾ١ؾخ<(أِبَاإلعب٠Xوعٝٚػغئشبهح)

اٌغٌٕ

  )(أٔضٝ )(موو

اٌؼّو .1

ٍٕخئٌٝأل78ًِٓ)(ِٓ ٍٕخ78ئٌٝأل69ًِٓ)(ِٓ ٍٕخ69)(ألًِٓ

88 

  ٍٕخفأوضو98)( 98ٍٕخئٌٝأل88ًِٓ)(ِٓ

اٌّإً٘اٌؼٍّٟ .6

  )(ثىبٌٛه٠ًٛ )(كثٍَٛفّبكْٚ

  وزٛهاٖ)(ك )(ِبعَز١و

ٍٕٛاداٌقجوح .7

 )(كثٍَٛفّبكْٚ ٍٕٛاد18ئٌٝأل9ًِٓ)(ِٓ ٍٕٛاد9)(ألًِٓ

  ٍٕخفأوضو19)( ٍٕخ19ئٌٝأل18ًِٓ)(ِٓ

اٌَّّٝاٌٛظ١فٟ .8

 )(ِل٠وكائوح )(ِل٠وػبَ )(ٚو١ًٚىاهح

 ففٕٟ)(ِٛظ )(هئ١ٌشؼجخ )(هئ١ٌلَُ

   )(ِٛظفِقزض

اٌفئخؽَترله٠ظلبْٔٛاٌقلِخاٌّل١ٔخ .9

 )(صبٌضخ )(صب١ٔخ )(أٌٚٝ

  )(فبَِخ )(هاثؼخ

أفورول١خؽظًػ١ٍٙباٌّٛظف .:

......................................................................................................... 

ػلكاٌزول١بداٌزٟؽظًػ١ٍٙباٌّٛظفِٕنرؼ١١ٕٗؽزٝربه٠قٗ,ٚربه٠ـاٌؾظٛيػٍٝاٌزول١خ. .;

.............................................................................................................................................................

..................................................... 

ؽو٠مخاعواءاداٌزول١خفٟؽبيٚعٛكشبغوٚظ١فٟ. .>

 )(رول١خث١َبٍخااللل١ِخ )(رول١خاٍزضٕبئ١خثز١َٕتِِٓغٌٍاٌٛىهاء

  )(ِي٠ظِٓوفبءحاالكاءٚااللل١ِخ )(رول١خوفبءحاالكاء
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ٟ<ٚعٛكٔظبَِزىبًِِزجغفٟرول١خاٌّٛظف١ٓفٟٚىاهحااللزظبكاٌٛؽٕٟاٌّؾٛهاٌضبٔ

َ

االٍزغبثخكهعخاٌفموح

ِٛافك

ثشلح
ِؾب٠لِٛافك

غ١و

ِٛافك
غ١وِٛافك

ثشلح

رؾ١ًٍاٌٛظ١فخ

ثبٍزمطبة,1 .1 رؼٕٝ اٌجشو٠خ اٌّٛاهك اٌٛؽٕٟكائوح االلزظبك فٟٚىاهح ٠ٛعل

 ٔٙبءفلِبداٌّٛظف١ٓفٟاٌٛىاهح.ئرؼ١١ٓ,رول١خ,رله٠ت,ٔمًٚ


6.  
كاهحاٌّٛاهكاٌجشو٠خفٟاٌٛىاهحرؾ١ًٍكل١كٌٍّٕظتاٌٛظ١فٟاٌّواكئرٛفو

 رول١خاٌّٛظفٌِٗٓؽ١شاٌٛطفاٌٛظ١فٟٚاٌّٛاطفبداٌٛظ١ف١خ.


اٌم١ب٠ََٗزٍُاٌّٛظفثطبلخرؾًّاٌَّّٝاٌٛظ١فٌٟٗ,اٌّٙبَاٌٛاعتػ١ٍ  .7

 .ٗطالؽ١برَِٗٚإ١ٌٚبرثٙب,ِلٜ


اٌزٟرمبَئرشوف  .8 ٚاٌقبهع١خ ػٍٝاٌَّبثمبداٌلاف١ٍخ اٌجشو٠خ اٌّٛاهك كاهح

 ِٓأعًاٌّٛظف١ٓ.


اٌٛىاهح  .9 فالي اٌّٛظفِٓ ث١ٓ ٚطً وؾٍمخ رؼًّ اٌجشو٠خ اٌّٛاهك ئكاهح

 ٛظف١ٓإلٔظبفاٌّٛظفٚاؽمبقؽمٗٚك٠ٛاْاٌّ


وفبءحاٌّل٠و

ا  .1 ِل٠و اٌزٟ فاليأٌلائوح ِٓ ٔي٠ٙخ ثطو٠مخ ِٕظجٗ ػٍٝ ؽظً ثٙب ػًّ

 َِبثمخفبىثٙب.


ِٛهفٟاٌلائوحث١ّٕٙخربِخأرجؼٙبشقضوفإ٠زؼبًِِغاألِل٠واٌلائوحاٌزٟ  .6

. 


7.  
 اٌّل٠وفٟكائورٟشقضِياعٟرؾىِّٗؼب١٠وفبهطاٌّؼب١٠وا١ٌّٕٙخ.

ِّباٌّل٠و٠زأصوثبٌلٍبئٌ,  .8 ِٛظفٟكائورٗ األلب٠ًٚٚاٌشىبٜٚاٌى١ل٠خػل

 ٠إصوػٍٝرم١ُّٙ.


9.  
 ٍٍٛثُٙفٌٟفذإٌظو.أ٠ٕغنةِل٠وكائورٌٟجؼغاٌّٛظف١ٓثزأص١واٌٙبٌخٚ

:.  
 ٠شبهناٌّل٠واٌّقزضفٟرول١خاٌّٛظف١ٓفٟكائورٗ.

ؽج١ؼخٚفظٛط١خاٌلائوح

ػًّرؾزُفوصاٌزول١خاٌلاف١ٍخِّب٠ي٠لكائورٟرزّزغثقظٛط١خٚؽج١ؼخ  .1

 ِٓفوطز١ًٌٕٟاٌزول١خ.


رقبماٌمواهِّب٠َوعػ١ٍّخرول١زٗا٠شبهناٌّٛظففٟكائورٟفٟػ١ٍّخ  .6

 ػٍٝ.أكاه٠خئٌّٕبطت


7.  
 اٌلائوحرزجغاٍزوار١غ١خرٍٛؼ١خفِٟغبيفلِبرٙبِّب٠فوىشٛاغوٚظ١ف١خ.

١ٌُٙفٟكائورُٙئػّبياٌّٛوٍخئٌّبَثطج١ؼخاألّٛظف١ِٓؼوفخ٠ٚزٛفوٌلٜاٌ  .8

. 


9.  
 فمٟ.أْاٌزول١خف١ٙبرىْٛثشىًأِٓعٛأتفظٛط١خكائورٟ
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:.  
 ْاٌزول١خف١ٙبرىْٛثشىًهأٍٟ.أِٓعٛأتفظٛط١خكائورٟ

;.  
 ِؼ١ٓ.ػٕلؽل خِٓؽج١ؼخكائورٟاْاٌزول١خف١ٙبِغٍم

جواِظاٌزله٠ج١خاٌ

1.   ِٛظفٟئرملَ رط٠ٛو رؼّٓ ِزٕٛػخ رله٠ج١خ ثواِظ اٌجشو٠خ اٌّٛاهك كاهح

 اٌٛىاهح.


6.  
 ثواِظاٌزله٠ترزَُثب١ٌّٕٙخٚاٌزقظظ١خفِٟغبالدػًّاٌٛىاهح.

ٚرّبش١ب   .7 ثواِظاٌزله٠تؽَتؽبعخوًكائوح اٌزٟرؼل اٌلائوح ِغ١ٍبٍخ

 ٛىاهح.رؾمكهؤ٠خٚهٍبٌخاٌ


8.  
 ٌغوعاٌزول١خرقضفئخكْٚأفوٜ.خاٌجواِظاٌزله٠ج١خاٌّٛعٙ

األ  .9 ؽَت رٛىع اٌزله٠ج١خ ِٓاٌجواِظ ِموثخ ٌشقظ١بد اٌشقظ١خ ٘ٛاء

 اٌّل٠وٚالرقلَاٌلائوح.


:.  
 فوطخاٌّٛظفٌٍؾظٛيػٍٝاٌزول١خواداٌزله٠ج١خ٠ي٠لِٓرواوُاٌقج

اٌٛظ١فٟرقط١ؾاٌَّبه

1.  
 رَبػلاٌلائوحاٌزٟأٔزٌّٟٙبفٟرقط١ؾاٌَّبهاٌٛظ١فٌّٟٛظف١ٙب.

رٛع١ٙبداٌوئ١ٌاٌّجبشوثبإلػبفخئٌٝاٌجواِظاٌزله٠ج١خٚاٌزل٠ٚواٌٛظ١فٟ  .6

 رَبػلٟٔفٟرظ٠ٛتَِبهٞاٌٛظ١فٟ.


اٌَّبه  .7 رقط١ؾ فٟ ؽّٛؽبرٟ ث١ٓ ػبئك ٌٙب أٔزّٟ اٌزٟ اٌلائوح ٠مفِل٠و

 اٌٛظ١فٟٚاٌّٙبَاٌزٟرقزبه٘بٌٟاٌلائوحألكائٙب.


8.   ٠مف فٟ فٟثؼغاٌّٛظف١ٓ ؽّٛؽبرٟ ث١ٓ ػبئك ٌٙب أٔزّٟ اٌزٟ اٌلائوح

 رقط١ؾاٌَّبهاٌٛظ١فٟٚاٌّٙبَاٌزٟرقزبه٘بٌٟاٌلائوحألكائٙب.


فٟؽ١بر  .9 ثبٌَّبهاٌٛظ١فٟاٌن١ٍٍَٞىٗ ربَ ٚئٌّبَ اٌّٛظفثّؼوفخ ٠ٗزّزغ

 اٌٛظ١ف١خ,ِٓفاليٚػٛػا١ٌٙى١ٍخٚرؾ١ًٍاٌٛظ١فخ.


:.  
 ثؼغاٌٛظبئفرٕزٟٙثَّبهٚظ١فِٟغٍك.

اإلفظبػػٓاٌّؼٍِٛبدٌٍغٙبداٌَّزف١لح

ػٓ  .1 ِؼٍِٛبدوبف١خ ثزمل٠ُ كائورٟ ِغ ثبٌزؼبْٚ اٌجشو٠خ اٌّٛاهك ئكاهح رمَٛ

 فوصاٌزول١خٚفٟاٌٛلذإٌّبٍتٌٍّؼ١١ٕٓوبفخ.


ثؼغاٌّٛظف٠ٓ١ؾظٍْٛػٍِٝؼٍِٛبدمادأ١ّ٘خَٔج١خثقظٛصفوص  .6

 اٌزول١خٚشوٚؽٙبِّب٠غؼ٠ٍَُٙزف١لِْٚٓ٘نٖاٌّؼٍِٛبدكْٚغ١و٘ب.


7.  
 ِب.قبطخثبٌزول١خرغٙيوزفظ١ًٌّٛظف اٌَّبثمبداٌ

طخاٌَّبثمبداٌلاف١ٍخرؾوَِوشؾ١ٓأوضووفبءحِِٓٛظفٟاٌٛىاهحِٓفو  .8

 اٌزول١خ.
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ٌٛػغ  .9 ػلال  أوضو اٌزول١خ فٟ اٌقبهع١خ ,اٌَّبثمبد اٌؾ١بك٠خ فوع ػٍٝ

 اٌوعًإٌّبٍتفٟاٌّىبْإٌّبٍت.


:.  
 اٌٍغبْاٌّشوفخػٍَِٝبثمبداٌزول١خرزّزغثبٌىفبءحٚا١ٌّٕٙخ.

;.  
 أغٍتاٌٍغبْاٌزٟرؼملاٌَّبثمبدٟ٘شى١ٍخٚرؾًّؽبثغإٌّط١خ.

<.  
 أٍئٍخاٌَّبثمبد٠زُرَو٠تثؼؼٙبٌٍّموث١ٓو٠ٟؾَٕٛاهط١لكهعبرُٙ.

ٕ٘بنرؾ١يغ١وث١َؾٌٍؼٕظواٌنوٛهٞثم١بكحإٌّبطتاإلكاه٠خ٠ظٙوِٓ  .=

 فالياٌشوٚؽ.


هغُأْوفبءرٗرطغٝػٍٝاٌشوٚؽ,اٌّٛظفاٌىفإال٠ىَولٛاػلاٌز١١ّي  .18

 ٌزول١خإٌّبٍجخثَجتاٌزؾ١ي.اٌّطٍٛثخئالأٔٗال٠ؾظًػٍٝا


ٚٚعٛك  .11 اٌىفبءح غ١و أفوٜ الػزجبهاد رول١خ ػٍٝ ؽظً ثؼغاٌّٛظف١ٓ

 شبغو.


االٌزياَثمبْٔٛاٌقلِخاٌّل١ٔخ

َٚاٌّؼليػٕٗ>==1ٌٍؼب8َرُطجكلٛا١ٌٔٓٚٛائؼلبْٔٛاٌقلِخاٌّل١ٔخهلُ  .1

 ظبٌؼاٌؼبَ.َفٟلواهرول١خاٌّٛظفثّب٠قلَا6889ٌٌَٕخ


ٚعٛكثؼغاٌضغوادفٟاٌمبٍٍْٔٛٙذؽظٛيثؼغاٌّٛظف١ٓػٍٝرول١خ  .6

 كْٚاٍزؾمبق.


٠ؼولً  .7 اٌّل١ٔخ اٌقلِخ لبْٔٛ ٠ىفٍٙب اٌزٟ ثؾمٛلٗ اٌّٛظف١ٓ ِٓ اٌىض١و عًٙ

 ؽووخرول١زٗ.


8.  
 ٠ُؼل٠َٛٚربه٠ـاٌزؼ١١ٓػبًُِِٙفٟفوطخاٌزول١خ.

ِغ  .9 ػٍٝاٍزضٕبء ا١ٌَطوح أعً ِٓ ٚاؽل فظ١ً أثٕبء ٠قلَ اٌٛىهاء ٌٍ

اٌّل١ٔخ اٌقلِخ لبْٔٛ ثؾَت ِٕبطت١ٍبك٠خ ِّب ع١لح, فوصرول١خ ٠ز١ؼ

 ٌجؼغاٌّٛظف١ٓ.



:.  
 ثؼغاٌّٛظف٠ٓ١ؾظٍْٛػٍٝروف١غأٞ"كهعخشوف١خ"ثغوعاٌزمبػل.

;.  
 ثؼغاٌّٛظف١ٓؽظًػٍٝرول١خوٕٛعِٓاإلؽالي.

رول١خا  .> فوص ٌي٠بكح ع١ل ػبًِ اٌؾى١ِٛخ اٌٛظ١فخ فٟ اٌٙوِٟ ٌزًٍََ

 اٌّٛظف.


=.  
 أؽ١بٔبرىْٛػلكٍٕٛاداٌقلِخاٌؾى١ِٛخػبئكأِبَاٌؾظٛيػٍٝاٌزول١خ.

اٌّىبْ  .18 فٟ إٌّبٍت اٌوعً رؼغ ال األؽ١بْ أغٍت فٟ ثبأللل١ِخ اٌزول١خ

 إٌّبٍت.


11.  
 ٌّٛظف٠ووٌٓؾظٌٛٗػٍٝاٌزول١خثالػٕبءوج١و.اٌزول١خثبأللل١ِخرغؼًا

16.  
 اٌزول١خثبإلٔزبع١خِؼ١بهأوضؤفؼب ٌظبٌؼإٌّظّخ.
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,ِؼ١به١ِٓزَب١٠ٚٓفٟاٌىفبءحٚاإلٔزبطاٍزقلاَاأللل١ِخوف١ظًث١ِٓٛظف  .17

 ع١لٌؾَُاٌزول١خٌظبٌؼاألفؼً.


رمبه٠ووفبءحاألكاءا٠ٌَٕٛخ

1.  
 وفبءحاألكاءِغوكرمبه٠وهٚر١ٕ١خرفزموٌٍّٛػٛػ١خ.رمبه٠و

6.  
 ٠ؼزجورمو٠ووفبءحاألكاء,أكاحمادصمًفٟػ١ٍّخاٌزول١خ.

اٌؾؼٛهٚاالٔظوافأوضوِٓثٕٛك  .7 األكاءػٍٝعيئ١خ رُوويرمبه٠ووفبءح

 أفوٜأوضوأ١ّ٘خ.


8.  ٚ ط١بغخ ئػبكح ئٌٝ األكاء وفبءح رمبه٠و أفوٜرؾزبط رفظ١ٍ١خ ثٕٛك ئػبفخ

 ؽَتا١ٌَّّبداٌٛظ١ف١خ.


ػٓ  .9 اٌّجبشو اٌَّئٛي ِٓ اٌشقظٟ ٌٍؾىُ األكاء وفبءح رمو٠و ٠قؼغ

 اٌّٛظف.


ِّٙبرىٓٔز١غخرمو٠ووفبءحاألكاء,فاْاٌّٛظف٠ٌٓقؼغٌؼمبةأ٠ٕٚبي  .:

 ِىبفئخ.


اٌشفبف١خاإلكاه٠خٚإٌيا٘خ

٠زؼٍكثاعواءاد٠شؼواٌّٛظفثبٌ  .1 ؼلاٌخٚاٌَّبٚاحفٟكائورٗكاف١ٍب ٌىًِب

 اٌؼ١ًٍّٚبٍبداٌٛىاهح.


٠شؼواٌّٛظفثبٌؼلاٌخٚاٌَّبٚاحث١ٓكائورٗٚاٌلٚائواألفوٌٜىًِب٠زؼٍك  .6

 ثاعواءاداٌؼ١ًٍّٚبٍبداٌٛىاهح.


7.  
 ٌمبْٔٛ.٠َزط١غاٌّٛظفاٌؾظٛيػٍٝؽمٛلٗاٌٛظ١ف١خوبٍِخ َِزٕلا ػٍٝا

فٟعِٛٓاٌشفبف١خ  .8 وبٍِخ  اٌٛظ١ف١خ اٌّٛظفاٌؾظٛيػٍٝؽمٛلٗ ٠َزط١غ

 ٚإٌيا٘خ.


9.  
 اٌَّزشبهاٌمبٟٔٛٔفٟاٌٛىاهح٠َزط١غاٍزؼبكحؽكاٌّٛظفاٌّغجْٛ.

٠ؾبٍتلب١ٔٛٔب   .: اٌّٛظف١ٓفآِْأفطأ ئْلبَِل٠وأِٚل٠وػبَثظٍُأؽل

 ف١خ.ِّٙبرىٓهرجزٗاٌٛظ١


;.  
 اٌّٙبهحٚاٌىفبءحٌلٜاٌّٛظفٟ٘اٌؼبًِاألٍبًٌزول١زٗ.
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 انًحور انثانث: انتأثَراث األخرى ػهي ترقَت انًوظفٍَ فٌ وزارة االقتصاد انوطٌُ 

َ

اٌفموح
كهعخاٌّٛافمخ

ِٛافك

ثشلح
غ١وِٛافكِؾب٠لِٛافك

غ١و

ِٛافك

ثشلح

بئٍٟاالٔزّبءاٌزٕظ١ّٟٚاٌؼ

اٌزٕظ١ّٟ  .1 االٔزّبء ثَجت رول١بد ػٍٝ اٌّٛظف١ٓ ثؼغ ؽظً

 ثلهعخأوجوِٓػبًِاأللل١ِخٚوفبءحاألكاء.



6.  
ا١ٌَبك٠خ إٌّبطت ؽبٌخ فٟ أوضو ٠إصو اٌزٕظ١ّٟ االٔزّبء

 ٚا١ٌَب١ٍخثبٌٛىاهح.



7.  
ٍوػخ فٟ ِإصو ػبًِ االػزمبي ٍٕٚٛاد إٌؼب١ٌخ اٌقٍف١خ

 .اٌؾظٛيػٍٝرول١خ



8.  
أعً ِٓ اٌزٕظ١ّ١خ ارغب٘برُٙ ِٓ ٠غ١وْٚ  اٌّٛظف١ٓ ثؼغ

 اٌؾظٛيػٍِٝىبٍتٚظ١ف١خ.



9. 
اٌشقظ١خ اٌؼاللبد فالي ِٓ اٌٛظبئف فٟ كائّب  اٌزول١خ ٠زُ

 ٚاالٔزّبءاٌزٕظ١ّٟ.



اٍُاٌؼبئٍخأٚاٌزٕفلاٌؼشبئو٠ٞقلَاٌّٛظففٍٟوػخؽظٌٛٗ  .:

 ػٍٝاٌزول١خ.



ؽ١بٔبُاٍُاٌؼبئٍخأٚاٌزٕفلاٌؼشبئو٠ٞؼوثّظٍؾخاٌّٛظفٚئْأ  .;

 رٛافودٌل٠ٗػٛاًِاٍزؾمبقاٌزول١خ.



اٌز١١ّيؽَتاٌغٌٕ

1.  
ِٓ ػٍِٕٝبطتل١بك٠خ اٌوعًفٟؽظٌٛٙب ِٓ أٚفوؽظب  اٌّوأح

 فالياٌزول١خ.



ِغّٛػخ .6 ٌٕفٌ اٌزول١بد فٟ اٌوعً ػٓ أ٠ٌٛٚخ إٌَبء رؼطٝ

 ؾ١ٓاٌّزمل١ٌٍِٓزول١خ.اٌّوش



7.  
فٟ إٌَبئٟ اٌؼٕظو ِٓ فب١ٌخ رىْٛ ألْ ثؼغاإلكاهاد رَؼٝ

 ٚظبئفٙبوز١١ّيػلاٌّوأح.



8.  
الرؾظًا١ٌَلادػٍِٕٝبطتل١بك٠خثؾىُاٌؼبكادٚاٌزمب١ٌلٚهثّب

 ػبًِاٌل٠ٓ.



9.  
َرّضًاٌظوٚفاألٍو٠خٚػتءرى٠ٛٓٚهػب٠خاألٍوحِؼٛلبدأِب

 ئثلاعاٌؼٕظوإٌَبئٟٚرملِٗاٌٛظ١فٟ.



:.  

 ثؼغاإلكاهادرزؼّلرؾ١١لاٌّوأحثلػٜٛفشٛٔخاألػّبيثٙب.
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رأص١وإٌمبثبداٌؼّب١ٌخٚعّبػبداٌؼغؾ

٠مٛٞفوطزٗ  .1 ٔمبثبدرقظظ١خ اٌّٛظفئٌٝٔمبثبد١ِٕٙخ, أزّبء

 ٌٍزوش١ؼٌٍزول١خ.



6.  
 ٠ؼ٠ٟٕظُاٌؼًّإٌمبثٟ.٠ٛعللبٌٍْٕٔٛمبثبدفٟاٌزشو



7.  
 ظبئفاٌمطبعاٌؼبٌَظبٌؼاٌّٛظفإٌمبثبدرزلفًفٟٚ



فٟ  .8 فٟأِبوٓػٍُّٙ مادٔفٛم رؼٕٝإٌمبثبدألْرىْٛػٕبطو٘ب

 اٌٛىاهادٚمٌهؽز٠ًَٝٙػ١ٍُٙػ١ٍّخاٌزفبٚعٌظبػاٌّٛظف.



9.  
 ف٢فو.عّبػبداٌؼغؾللرغ١وَِبهػ١ٍّخاٌزول١خِِٓٛظ



ػلكٍٕٛاداٌقجوح

ٍٕٛاداٌقجوحػبًِعٛ٘وٞفٟاٌؾظٛيػٍٝاٌزول١خئمارٛافود  .1

 اٌؼٛاًِاألفوٜ.



6.  
 ثؼغاٌٛظبئفرزطٍتػلكِؾلكٍِٕٓٛاداٌقجوحوشوؽٌٍزول١خ.



7.  
 ٠ّىٓرغ١١وػلكٍٕٛاداٌقجوحالفز١بهِٛظفِؼ١ٌٍٓزول١خ.



اٌقجوح  .8 ٍٕٛاد ػٍٝػلك اٌظؼت ِٓ ٠غؼً ِب ِغبي فٟ اٌىج١و

 اٌّٛظفرغ١١وٚظ١فزٗألعًاٌزول١خ.



9.  
 ػلكٍٕٛاداٌقجوحاٌىج١و١ٌٌثبٌؼوٚهحِم١بًٌىفبءحاٌّٛظف.





 شاكرين حسن تعاونكم معنا
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 (2: ممحق رقم )النيائية: اتستبانة بصورتيا ثانياً 
 

ٛظف١ٓفٟاٌّإٍَبداٌؾى١ِٛخاٌّإصوحػٍٝلواهادرول١خاٌّاٌؼٛاًِ

كهاٍخؽبٌخ"ٚىاهحااللزظبكاٌٛؽٕٟ"

اٌّؾٛهاالٚي<ِؼٍِٛبدشقظ١خ<

(أِبَاإلعبثخاٌظؾ١ؾخ<٠Xوعٝٚػغئشبهح)

اٌغٌٕ

  )(أٔضٝ )(موو

اٌؼّو .=

ٍٕخئٌٝأل78ًِٓ)(ِٓ ٍٕخ78ئٌٝأل69ًِٓ)(ِٓ ٍٕخ69)(ألًِٓ

88 

  ٍٕخفأوضو98)( 98ٍٕخئٌٝأل88ًِٓ(ِٓ)

اٌّإً٘اٌؼٍّٟ .18

  )(ثىبٌٛه٠ًٛ )(كثٍَٛفّبكْٚ

  )(كوزٛهاٖ )(ِبعَز١و

ٍٕٛاداٌقجوح .11

  ٍٕٛاد18ئٌٝأل9ًِٓ)(ِٓ ٍٕٛاد9)(ألًِٓ

  ٍٕخفأوضو19)( ٍٕخ19ئٌٝأل18ًِٓ)(ِٓ

َّّٝاٌٛظ١فٟاٌ .16

  )(ِل٠وكائوح )(ِل٠وػبَ

   .................................)(ِٛظف

اٌفئخؽَترلهطاٌفئبدفٟلبْٔٛاٌقلِخاٌّل١ٔخ

 )(صب١ٔخ )(أٌٚٝ )(ػ١ٍب

 فبَِخ)( )(هاثؼخ )(صبٌضخ
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 بغ فٌ ترقَت انًوظفٍَ فٌ وزارة االقتصاد انوطٌُانًحور انثاٌَ : وجود َظاو يتكايم يت

َ

اٌفموح

كهعخاالٍزغبثخ

ِٛافك

ثشلح
ِؾب٠لِٛافك

غ١و

ِٛافك

غ١و

ِٛافك

ثشلح

اٌٛطفاٌٛظ١فٟ

:. 1
ثزغ رمَٛ اٌٛىاهح فٟ اٌجشو٠خ اٌّٛاهك ٌىبفخئكاهح اٌٛظ١فٟ اٌٛطف ١ٙي

 فٟاٌٛىاهح.اٌٛظبئف


;.  
ر١غ١خاٌٛىاهحٚطفٌٍّٛالغاٌز٠ّٟىٓا٠ْورمٟرٛفوهؤ٠خٚهٍبٌخٚاٍزوا

 اٌّٛظفٌٙب


<.  
٠ؾظًاٌّٛظفػٍٝرٛػ١خربِخثبٌٛظ١فخاٌز١ٍٟشغٍٙبٚاٌَّّٝاٌٛظ١فٟ

.ٌٗ 


=.  
اٌظالؽ١بد اٌٛاعجبد, ثبٌّٙبَ, ٚاٌّبَ كها٠خ ػٍٝ اٌّٛظف ٠ظجؼ

 ٚاٌَّئ١ٌٛبداٌقبطخثٛظ١فزٗ.


18.  
اٌز٠ٟإك٠ٙباٌّٛظففؼ١ٍب ِغاٌٛطفاٌٛظ١فٟاٌنٞرزطبثكاٌّٙبَٚاٌٛاعجبد

 ؽظًػ١ٍٗ.


11.  
اٌزٟ ٚاٌقبهع١خ اٌَّبثمبداٌلاف١ٍخ اٌٛىاهح فٟ اٌجشو٠خ اٌّٛاهك ئكاهح رَٕك

 رمبٌَزول١خاٌّٛظف.


وفبءحاٌَّإٚياٌّجبشوفٟاالكاهح

16.  
ا أِٛه ٠زؼبًِِغ شقضوفإ اٌزٟأرجؼٙب ث١ّٕٙخاٌَّإٚيفٟاالكاهح ٌلائوح

 ربِخ.


17.  
اٌٝاٌّؼب١٠وإٌّطم١خٚاٌؼ١ٍّخ اٌَّإٚيفٟئكاهرٟشقضِٛػٛػ٠َٟزٕل

 ئكاهحاٌؼًّ.فٟ


 اٌَّإٚياٌّجبشوال٠زأصوثبٌشبئؼبداٌّغوػخػِٓٛظف١ٗ.  .18

19.  
اٌؼ١ٍّخ اٌزقظظبد ؽَت اٌٛظ١ف١خ اٌّٙبَ ٠ٛىع اكاهرٟ فٟ اٌَّإٚي

 .ٚاٌىفبءادا١ٌّٕٙخ


1:.  
اٌشقض وفبءح ثفؼً ٚاٌزؼبًِ اٌفو٠ك هٚػ ثٙب اػًّ اٌزٟ االكاهح ٠َٛك

 اٌَّإٚي.


1;.  
رف٠ٛغ فالي ِٓ ٌٍزول١خ ِٛظف١ٗ رأ١ً٘ فٟ اٌّجبشو اٌَّإٚي ٠َبُ٘

 اٌظالؽ١بدٌُٙ.


كلخرقظضاالكاهح

1<.  
رزّزغثقظٛط١خٚؽج١ؼخػًّري٠لفوط اٌزٟاػًّثٙب ٌؾظٛياخاالكاهح

 ػٍٝاٌزول١خ.


1=.  
٠شبهناٌّٛظففٟئكاهرٟفٟػ١ٍّخارقبماٌمواهِّب٠ىَجُٙفجوادرإٍُ٘ٙ

 ٌٍزول١خ.


 االكاهحرزجغاٍزوار١غ١خرٍٛؼ١خفِٟغبيفلِبرٙبِّب٠فوىشٛاغوٚظ١ف١خ.  .68

 ريكاكللهادِٚٙبهاداٌّٛظف١ٓفٟاالكاهحثبٌزل٠ٚوفٟااللَبَاٌّقزٍفخ.  .61

66.  
فبطب  ٚرله٠جب  رط٠ٛوا  اٌّٛظف ِٛاوجخ٠ىزَت ثَجت اكاهرٗ ػًّ ثف١ٕبد

 اٌزملَفٟكٚياٌغٛاه.


 رزُاٌزول١خفٟاكاهرٟهأ١ٍبٚثّؼليِؼمٛي.  .67

اٌجواِظاٌزله٠ج١خ

68.  
ِٛظفٟ رط٠ٛو رؼّٓ ِزٕٛػخ رله٠ج١خ ثواِظ اٌجشو٠خ اٌّٛاهك ئكاهح رملَ

 اٌٛىاهح.االكاهاداٌّقزٍفخفٟ


 ثواِظاٌزله٠ترزَُثب١ٌّٕٙخٚاٌزقظظ١خفِٟغبالدػًّاٌٛىاهح.  .69

6:.  
اٌزٟ االكاهح ١ٍبٍخ ِغ ٚرّبش١ب  ئكاهح وً ؽبعخ ؽَت اٌزله٠ت ثواِظ رؼل

 رؾمكهؤ٠خٚهٍبٌخاٌٛىاهح.


 اٌجواِظاٌزله٠ج١خرملٌٍَّٛظف١ٓثؼ١لاػٓاٌّؾَٛث١بدٚاالغواعاٌشقظ١خ.  .;6
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6<.  
فوطخ ِٓ ٠ي٠ل ِب اٌّٛظف ٚفجوح وفبءح ٠ؾَٓ اٌزله٠ج١خ اٌقجواد رواوُ

 ؽظٌٛٗػٍٝاٌزول١خ.


اإلفظبػػٓاٌّؼٍِٛبدٌٍّٛظف١ٓاٌّوشؾ١ٌٍٓزول١خ

6=.  
رمَٛئكاهحاٌّٛاهكاٌجشو٠خثبٌزؼبِْٚغاالكاهحاٌزٟأٔزٌّٟٙبثزمل٠ُِؼٍِٛبد

 ٌّٕبٍتٌٍّؼ١١ٕٓوبفخ.وبف١خػٓفوصاٌزول١خٚفٟاٌٛلذا


 ع١ّغاٌّٛظف٠ٓ١ؾظٍْٛػٍٝاٌّؼٍِٛبداٌّزؼٍمخثبٌزول١خثظٛهحػبكٌخ.  .78

 اٌَّبثمبداٌقبهع١خأوضوػلال ٌٛػغاٌشقضإٌّبٍتفٟاٌّىبْإٌّبٍت.  .71

 اٌٍغبْاٌّشوفخػٍَِٝبثمبداٌزول١خرزّزغثبٌىفبءحٚا١ٌّٕٙخ.  .76

 مبدٍو٠خٚال٠ّىٓرَو٠جٙبأٚاٌؼجشثٙب.أٍئٍخاٌَّبث  .77

رطج١كلبْٔٛاٌقلِخاٌّل١ٔخ

78.  
 َٚاٌّؼليػٕٗ>==1ٌٍؼب8َرُطجكلٛا١ٌٔٓٚٛائؼلبْٔٛاٌقلِخاٌّل١ٔخهلُ

 َفٟلواهرول١خاٌّٛظفثّب٠قلَاٌظبٌؼاٌؼبَ.6889ٌَٕخ


 رول١خكْٚاٍزؾمبق.ال٠ٛعلصغوادفٟاٌمبْٔٛرًَٙؽظٛياٌّٛظف١ٓػٍٝ  .79

7:.  
ِطبٌجزُٙ ًَٙ٠ اٌّل١ٔخ اٌقلِخ لبْٔٛ ٠ىفٍٙب اٌزٟ ثؾمٛلُٙ اٌّٛظف١ٓ ِؼوفخ

 ثزول١زُٙ.


 ٠ُؼلربه٠ـاٌزؼ١١ٓػبًُِِٙفٟفوطخاٌزول١خ.  .;7

 اٍزضٕبءِغٌٍاٌٛىهاء٠ز١ؼفوصرول١خٌٍّٛظف١ٓاٌىفإ.  .>7

 فٟاٌٛظ١فخاٌؾى١ِٛخ.رزُاٌزول١خؽَتاٌزًٍََاٌٙوِٟ  .=7

88.  
ٌؾَُ اٌَّبثمخ ٔز١غخ فٟ ِزَب١٠ٚٓ ِٛظف١ٓ ث١ٓ وف١ظً األلل١ِخ رَزقلَ

 اٌزول١خٌظبٌؼاألللَ.


رمبه٠ووفبءحاألكاءا٠ٌَٕٛخ

 رؼلرمبه٠ووفبءحاألكاءِٛػٛػ١خ.  .81

 رمل٠واٌّٛظففٟرمو٠ووفبءحاألكاء٠أفنثبٌؾَجبْػٕلرول١زٗ.  .86

87.  
اٌؾؼٛه عيئ١خ ِٕٚٙب أ١ّ٘خ االوضو اٌجٕٛك ػٍٝ األكاء وفبءح رمبه٠و رُووي

 ٚاالٔظواف.


88.  
أفوٜ رفظ١ٍ١خ ثٕٛك ٚئػبفخ ط١بغخ ئػبكح ئٌٝ األكاء وفبءح رمبه٠و رؾزبط

 ؽَتا١ٌَّّبداٌٛظ١ف١خ.


89.  
ػٓ اٌّجبشو اٌَّئٛي ِٓ اٌّٛػٛػٟ ٌٍؾىُ األكاء وفبءح رمو٠و ٠قؼغ

 .اٌّٛظف


 فؼٛعاٌّٛظفٌٍّىبفأحأٚاٌؼمبة٠َزٕلاٌٝٔز١غخرمو٠ووفبءحاألكاء.  .:8

اٌشفبف١خاإلكاه٠خٚإٌيا٘خ

8;.  
ئكاهرٌٗىًِب٠زؼٍكثاعواءاداٌؼ٠ًّشؼواٌّٛظفثبٌؼلاٌخٚاٌَّبٚاحكافً

 ١ٍٚبٍبداٌٛىاهح.


8<.  
ث١ٓكائورٗٚاٌلٚائ ٠زؼٍك٠شؼواٌّٛظفثبٌؼلاٌخٚاٌَّبٚاح واألفوٌٜىًِب

 ثاعواءاداٌؼ١ًٍّٚبٍبداٌٛىاهح.


 ٠َزط١غاٌّٛظفاٌؾظٛيػٍٝؽمٛلٗاٌٛظ١ف١خوبٍِخ َِزٕلا ػٍٝاٌمبْٔٛ.  .=8

98.  
اٌشفبف١خ ِٓ عٛ فٟ وبٍِخ  اٌٛظ١ف١خ ؽمٛلٗ ػٍٝ اٌّٛظفاٌؾظٛي ٠َزط١غ

 ٚإٌيا٘خ.


 زؼبكحؽكاٌّٛظفاٌّغجْٛ.اٌَّزشبهاٌمبٟٔٛٔفٟاٌٛىاهح٠َزط١غاٍ  .91

 رٛعلآ١ٌخرظٍُٚاػؾخِٚىزٛثخ  .96

 رؼلِٙبهحٚوفبءحاٌّٛظفاٌؼبًِاألٍبٌٍٟزول١زٗ.  .97
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 انًحور انثانث: انتأثَراث األخرى ػهي ترقَت انًوظفٍَ فٌ وزارة االقتصاد انوطٌُ 

َ

اٌفموح

كهعخاٌّٛافمخ

ِٛافك

ثشلح
ِؾب٠لِٛافك

غ١و

ِٛافك
غ١وِٛافك

ثشلح

اٌغٌٕ(–اٌؼبئٍٟ–اٌز١١ّيؽَت)االٔزّبءا١ٌَبٍٟ

 ٠ؼزجوػبًِوفبءحاالكاءٚااللل١ِخٍجتٌٍزول١خأوضوِٓاالٔزّبءا١ٌَبٍٟ.  .98

 االٔزّبءا١ٌَب٠ٍٟإصوأوضوفٟؽبٌخإٌّبطتا١ٌَبك٠خٚا١ٌَب١ٍخثبٌٛىاهح.  .99

 ئٌٝوفبءحاالكاءأوضوِٓاالٔزّبءاٌؼبئٍٟ.رَزٕلاٌزول١خفٟاٌٛظبئف  .:9

9;.  
لل٠ؼواالٔزّبءاٌؼبئٍٟثّظٍؾخاٌّٛظفٚئْرٛافودٌل٠ٗػٛاًِاٍزؾمبق

 اٌزول١خ.



9<.  
رزٛفوٌلٜاٌّوأحٚاٌوعًفوصرول١خِزىبفئخٌٍؾظٛيػٍِٕٝبطتئكاه٠خ

 فٟاالكاهاداٌّقزٍفخثبٌٛىاهح.



9=. 
حفوصِزَب٠ٚخفٟاٌزول١بدٌٕفٌِغّٛػخاٌّوشؾ١ٓرؼطٌٍٝوعًٚاٌّوأ

 اٌّزمل١ٌٍِٓزول١خ.



ػلكٍٕٛاداٌقجوح

:8.  
ٍٕٛاداٌقجوحػبًِعٛ٘وٞفٟاٌؾظٛيػٍٝاٌزول١خئمارٛافوداٌؼٛاًِ

 األفوٜ.



 ثؼغاٌٛظبئفرزطٍتػلكِؾلكٍِٕٓٛاداٌقجوحوشوؽٌٍزول١خ.  .1:

 اٌقجوحالفز١بهِٛظفِؼ١ٌٍٓزول١خ.٠ّىٓرغ١١وػلكٍٕٛاد  .6:

:7.  
ػلكٍٕٛاداٌقجوحاٌىج١وفِٟغبيِب٠غؼًِٓاٌظؼتػٍٝاٌّٛظفرغ١١و

 ٚظ١فزٗألعًاٌزول١خ.



 لٍخػلكٍٕٛاداٌقلِخاٌؾى١ِٛخرمفػبئكأِبَاٌؾظٛيػٍٝاٌزول١خ.  .8:

 

 انًحور انرابغ : انترقَت 

اٌفموحَ

كهعخاٌّٛافمخ

ِٛافك

ثشلح
ِؾب٠لِٛافك

غ١و

ِٛافك

غ١و

ٚافك

ثشلح

:9.  
اٌٛظ١فٟ اٌٛطف ط١بغخ فٟ اٌّٛظف ػ١ٍٙب ٠ؾظً اٌزٟ اٌزول١خ رإصو

ٌّٕظجٗ.



رإصواٌزول١خػٍٝوفبءحاٌَّإٚياٌّجبشوفٟاالكاهح.  .::

لواهاداٌزول١خرأفنثؼ١ٓاالػزجبهِزغ١وكلخرقظضاالكاهح.  .;:

واٌزول١خفٟط١بغخاٌجواِظاٌزله٠ج١خ.رإص  .>:

رإصواٌزول١خفٟاالفظبػػٓاٌّؼٍِٛبدٌٍّٛظف١ٓاٌّوشؾ١ٌٍٓزول١خ.  .=:

رإصواٌزول١خفٟرطج١كلبْٔٛاٌقلِخاٌّل١ٔخ. .8;

اٌزول١خرأفنثؼ١ٓاالػزجبهرمبه٠ووفبءحاالكاء. .1;

ه٠خٚإٌيا٘خ.رإصواٌزول١خفٟاٌشفبف١خاإلكا .6;

اٌزول١خرأفنثؼ١ٓاالػزجبهاٌز١١ّيؽَت)االٔزّبءا١ٌَبٍٟ,اٌؼبئٍٟٚاٌغٌٕ( .7;

اٌزول١خرأفنثؼ١ٓاالػزجبهٍٕٛاداٌقجوح. .8;

 شاكرين حسن تعاونكم معنا
 
 



 

1:: 

 

 (3ممحق رقم ) :المحكمين السادة بأسماء قائمة: ثالثاً 
 مكان العمل مسات م.
ًغزة-ةالجامعةًاإلسالميًيكسؼًعاشكرًأ.ًد.ً.1
ًغزة-ةالجامعةًاإلسالميًد.ًيكسؼًبحرً.2
ًغزة-ةالجامعةًاإلسالميًسميرًصافيد.ًً.3
ًغزة-ةالجامعةًاإلسالميًد.ًساميًأبكًالركسً.4
ًأبكًديس-القدسًالمفتكحةجامعةًًأبكًحمدًـ.ًبسادً.5
ًغزة-جامعةًاألزىرً.ًرامزًبديردً.6
ًغزة-جامعةًاألزىرًد.ًكفيؽًاألغاً.7
ًغزة-كزارةًاالقتصادًالكطنيًعابدًف.ًأيمدً.8
ًغزة-كزارةًاالقتصادًالكطنيًأ.ًمركافًالعمرمً.9
ًديكافًالمكظفيفًالعاـًأ.ًفدكافًأبكًشريعةً.10
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