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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية تطوير �أداة مو�ضوعية لقيا�س درجة فاعلية �إدارة املوارد
الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام ،والتحقق من �صدقها وقابلية تطبيقها يف
هذه امل�ؤ�س�سات ،وقد ت�ضمن املقيا�س يف �صورته النهائية ( )70معيارا ً ت�ستويف
معايري ال�صدق ،وتغطي (� )9أبعاد رئي�سة يف الأداة .مت تطبيق املقيا�س على جميع
ر�ؤ�ساء �أق�سام �ش�ؤون املوظفني يف مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن وعددهم ()35
واملوظفني املخت�صني يف هذه الأق�سام وعددهم ( ،)100للعام الدرا�سي ،2009/2008
خمت�صا ،حيث بلغ معامل ثبات
رئي�س ق�سم وموظ ًفا
وقد بلغ عددهم الإجمايل ()135
ًّ
َ
الأداة  . 0.92يف �ضوء هذه النتائج يو�صي الباحث بالإفادة من هذا املقيا�س يف تقييم
نب �أداة
درجة فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،من منطلق �أنه مل ت َ
قيا�س يف امل�ؤ�س�سات التعليمية حتى الآن.
الكلمات املفتاحية :قيا�س ،فاعلية� ،إدارة املوارد الب�رشية ،م�ؤ�س�سات التعليم العام.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/6/10 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/2/26 :م
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Developing an Instrument to Measure the Efficiency
of Human Resources Management in
General Education Institutions
Dr. Mohammed S. Algaraidih
Collage of Arts & Sciences
University of Nizwa

Abstract
The current study aimed at developing an objective tool for measuring the
degree of efficiency of the human resources management in the general education institutions to verify credibility and applicability in these Institutions.
The measure includes in its final version (70) criteria which meet the standard
criteria for credibility. It also covers nine key dimensions . The measure has
been applied to 35 of the staff , and to 100 specialists in the directorates of
education in Jordan in the academic year 2008/2009.The total number has
reached 135 heads of sections and staff. The reliability coefficient of the tool
has reached 0.92. In light of these results, the researcher recommends to benefit from this research in assessing the degree of efficiency in the human resources management in the educational institutions, an instrument such as this
has not been established yet in the educational institutions.
Key words: measuring, efficiency, human resources management, general education
institutions.
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مقدمة

�إن املنظور اال�سرتاتيجي يف الإدارة احلديثة يفر�ض على املديرين �رضورة البحث الواعي

وامل�ستمر عن جماالت حت�سني فعالية �أداء منظماتهم ،وكفاءتها وزيادة �إنتاجيتها ،وجودة

أي�ضا تزايد
خمرجاتها .ونظرا �إىل ت�ضخم حجم املنظمات التعليمية املعا�رصة وتعقدها ،و� ً
ال�صعوبات املالية التي تواجهها ،وتنوع �أن�شطتها ،وت�شابك عملياتها ،وتعقد م�شكالتها،
وتعدد �أهدافها ،وزيادة عدد الكوادر الب�رشية العاملة فيها نتيجة الإقبال الوا�ضح على التعليم
من قبل �أفراد املجتمع ؛ فقد �أ�صبحت احلاجة ما�سة يف هذه املنظمات �إىل عملية تقييم

م�ستمر لفاعلية �إدارة املوارد الب�رشية ،فت�صبح وظيفة متخ�ص�صة تقوم على منهج علمي
ومو�ضوعي ،معتم ٍد على معايري ومقايي�س مو�ضوعة �سلفا ً لهذه الغاية.

تعد �إدارة املوارد الب�رشية يف املنظمات املعا�رصة ،حجر الزاوية يف العملية الإدارية؛ ذلك ب�أ ّن

مدى فاعلية هذه املنظمات يف حتقيق ر�سالتها يعتمد �إىل حد كبري على مواردها الب�رشية،

وما يتمتع بها �أفرادها من مهارات وقدرات ،وما لديهم من طاقات ودوافع وطموحات� .إن
�أداء املوظفني اجليد هو الطريق �إىل جناح املنظمات ،يربز ذلك من خالل اهتمام املنظمات

بجميع النواحي اخلا�صة باملوظفني من حيث :برامج التدريب ،وطرق التحفيز ،وبناء فرق العمل،
وامل�شاركة ،والتعاون ،وتقييم الأداء.) Evan & Lindsay, 1996( .

ومن هنا حر�صت املنظمات املعا�رصة على تطوير ال�سيا�سات ،والقوانني ،والقواعد املنا�سبة

لإدارة املوارد الب�رشية فيها ،وت�ستهدف هذه الأنظمة والقوانني والقواعد ب�صورة �أ�سا�سية
ا�ستقطاب الكفاءات للعمل يف املنظمات ،وتهيئة املناخ املنا�سب لها ،والعمل على تنميتها،

وحثها على اال�ستمرار ب�أداء الدور املطلوب منها على الوجه الأمثل ،مبا ي�ؤدي يف النهاية �إىل
االرتقاء مب�ستوى الأداء والإنتاجية لهذه الكفاءات ،ويف نهاية املطاف حتقيق الغايات الأ�سا�سية

للمنظمات ،وتقدمي خدمات ومنتجات على م�ستوى عال من الإنتاجية (Werther & Davis,
.)1996

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ازداد االهتمام باملوارد الب�رشية و�إدارتها يف الآونة الأخرية ،خا�صة مع زيادة االجتاه نحو تو�سع

يف �إدارة هذه املوارد ،فلم تعد �إدارة املوارد الب�رشية جمرد فن يعتمد على املهارات واخلربات

ال�شخ�صية فح�سب ،بل �أ�صبحت عن�رصا ً جوهريا ً يف العملية الإدارية ،يتوقع منها �أن تقوم

بدور رئي�س يف التخطيط اال�سرتاتيجي واتخاذ القرارات وعلى �أعلى امل�ستويات التنظيمية،
وتطور دور �إدارة املوارد الب�رشية وات�سع جمالها ات�ساعا ً كبرياً ،ومل تعد م�س�ؤولية �إدارة املوارد
الب�رشية مقت�رصة على وحدة �إدارية متخ�ص�صة ،بل �أ�صبحت م�س�ؤولية ت�شارك فيها جميع
الوحدات الإدارية ،و�أ�صبح من املهم �أن ي�سلم املديرون يف كل املواقع الإدارية باملبادئ الأ�سا�سية

لإدارة املوارد الب�رشية ،مبا تت�ضمنه من جوانب �إن�سانية وفنية وقانونية (ر�شيد)2001 ،

وعليه ف�إن �إدارة املوارد الب�رشية تعد حجر الزاوية يف الأجهزة الإدارية املختلفة للم�ؤ�س�سات؛

وذلك لأن مدى فاعلية الأجهزة الإدارية يف حتقيق ر�سالتها يعتمد �إىل حد كبري على القدرات

الب�رشية ،وما يتمتع به الأفراد من مهارات ،وطاقات ،ودوافع ،وطموحات .فهم الذين ير�سمون
اال�سرتاتيجيات ،وال�سيا�سات ،واخلطط ،وي�ضعون الربامج ،ويقومون بتنفيذها .لذلك ف�إن

جناح امل�ؤ�س�سات �أو �إخفاقها يف حتقيق �أهدافها وغاياتها الأ�سا�سية يعتمد بال�رضورة على
نوعية املوارد الب�رشية العاملة فيها وعلى اال�ستخدام الفاعل لها( .حممد )2001 ،لذلك ف�إن

ا�ستقطاب �أف�ضل املهارات الب�رشية ،واختيارها ،وتعيينها ،وتدريبها وحتفيزها ،وتقدمي فر�ص
النمو واالرتقاء بها تعد من الأمور املهمة التي ت�ساعد املنظمة على مواجهة التحديات ،مما

يزيد من وظائفها وي�ضيف �إىل �أعبائها وم�س�ؤولياتها يف ظل العوملة.

�إن جناح املديرين والإدارة معا ً مرهون ب�صياغة ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الب�رشية والإدارية

و�إعدادها وتنفيذها ،فاالهتمام اال�سرتاتيجي ينطلق من عمليات اال�ستقطاب الناجحة،
وتعاطي املديرين باهتمام وم�س�ؤولية مع الأفراد ،وا�سرتاتيجية املوارد الناجحة التي تركز على
جذب املوارد الب�رشية النوعية ،وحتفزها ،وحتتفظ بها ،وت�ستفيد من طاقاتها وثرواتها الإنتاجية،
والإبداعية(.احلويله )2008 ،وميكن القول ب�صفة عامة �إن �إدارة املوارد الب�رشية ،هي �أحد الأن�شطة
الإدارية امل�س�ؤولة عن زيادة فاعلية املوارد الب�رشية يف املنظمات املعا�رصة؛ مما ي�سهم يف حتقيق

�أهداف الفرد واملنظمة واملجتمع (ال�صرييف)2003 ،

وتهدف �إدارة املوارد الب�رشية احل�صول على الأفراد الأكفاء عن طريق حتديد موا�صفات

الأعمال ،والبحث عن م�صادر القوى العاملة وفق متطلبات العمل لتحقيق اال�ستخدام الأمثل

للجهود الب�رشية والقيام ب�إجراءات االختيار والتعيني ،واال�ستفادة الق�صوى من اجلهود الب�رشية
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عن طريق تدريبها وتطويرها ،وتقييم العاملني تقييما ً مو�ضوعيا ً يف فرتات دورية ل�شياع
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اال�ستقرار يف العمل ،وتطوير كفاءات العاملني ،وت�شجيع العمل الإداري الناجح ،واحلفاظ على

ا�ستمرار الرغبة يف العمل ،واندماج �أهداف العاملني و�أهداف املنظمة؛ وذلك خللق التعاون

الفاعل امل�شرتك ،وذلك عن طريق العمل على �إ�شباع رغبات العاملني (زويلف)2001 ،

وال تقت�رص وظائف �إدارة املوارد الب�رشية على الأعمال التخ�ص�صية التي تتمثل يف :حتليل

وو�صف الوظائف ،وتخطيط املوارد الب�رشية ،واالختيار والتعيني ،وتقييم الأداء والتدريب،
والأجور واحلوافز ،و�صيانة املوارد الب�رشية ،وبناء نظام للمعلومات الإدارية ،والإجراءات الت�أديبية.

) (Bjorkman & Pavlovsky, 2000بل تت�ضمن الأعمال الإدارية املتمثلة يف التخطيط
والتنظيم والتوجيه واملتابعة� ،ش�أنها �ش�أن الإدارات الأخرى يف املنظمة� .إذ ال بد لكل �إدارة من

و�ضع اخلطط التي حتقق الأهداف العامة التي �أن�شئت من �أجلها ،و�أن تقود �أن�شطة العاملني
وحتفزها وترغبها وتوجهها نحو حتقيق الأهداف (ال�سامل و�صالح)2002 ،

وتتبلور عملية تقييم فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام ،فت�صبح

وظيفة متخ�ص�صة تقوم على منهج علمي يقوم به �أفراد مدربون باالعتماد على مقايي�س
علمية دقيقة ،و�أن الو�صول �إىل نتائج دقيقة ومو�ضوعية عن عملية التقييم �سيكون له الأثر
الكبري يف املنظمات التعليمية وا�ستمرارها يف امل�ستقبل؛ ذلك لأنه �سيتم اتخاذ قرارات كثرية

ومهمة بنا ًء على تلك النتائج مثل االختيار والنقل والف�صل والرتقية واملكاف�آت.
َّ

ولذلك ف�إن حماولة بناء �أداة لقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم

العام� ،أ�صبحت �رضورية وحيوية ،ومن هذا املنطلق ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة يف حماولتها

بناء �أداة لقيا�س جوانب القوة والق�صور يف وظائف �إدارة املوارد الب�رشية؛ مما ي�سهم يف تطوير
ممار�سات �إدارة املوارد الب�رشية ،ويحقق يف النهاية اال�ستخدام الأمثل لهذه املوارد يف م�ؤ�س�سات

التعليم العام.ويف حدود علم الباحث واطالعه مل يجد درا�سة عربية تناولت تطوير �أداة مقننة
لقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية � ،إال �أن هناك درا�سات
عربية و�أجنبية تناولت املو�ضوع ب�شكل غري مبا�رش منها على �سبيل املثال ال احل�رص درا�سة

فاي ( )Fey, 2000التي هدفت �إىل معرفة العالقة بني ممار�سات �إدارة املوارد الب�رشية وم�ستوى
الأداء يف (� )115رشكة تابعة مملوكة ل�رشكات �أجنبية يف رو�سيا ،كذلك هدفت �إىل معرفة دور

اال�ستثمار يف تطوير املوارد الب�رشية يف حت�سني م�ستوى الأداء يف هذه ال�رشكات .وبينت نتائج
الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية قوية يف ممار�سات تطوير املوارد الب�رشية و�أداء ال�رشكات التابعة

لها ،كذلك بينت نتائج الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية بني تطوير الإدارة وتطوير املوظفني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
من جهة ،و�أداء ال�رشكة من جهة �أخرى ،وكانت �أبرز العوامل املعززة لهذه العالقة الإيجابية:
�أما درا�سة كل من ويرب وهاري�سون ( )Wyper & Harrison, 2000فقد هدفت �إىل تطبيق

منهج العمليات ال�ست يف وظائف �إدارة املوارد الب�رشية ل�رشكات يبلغ عدد موظفيها ()1400
موظف بناء على منوذج و�ضعه دميينج ،وهو النموذج الذي ي�شكل �إ�سرتاتيجية �إدارة املوارد

الب�رشية وهي :البيئة التنظيمية ،وتطوير املوظف ،وت�أمني املوارد ،واملكاف�أة ،والتوا�صل ،وحت�سني
التنظيم .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أهمية الق�ضايا التي تتعلق بالأ�شخا�ص يف �إدارة التطوير،

مثل خوفهم من التغيري والقيا�س وعدم الر�ضا عن الو�ضع القائم ،واحلاجة �إىل �إ�رشاك املزودين
والزبائن يف العملية.

يف حني هدفت درا�سة بدوار )� (Budhwar, 2000إىل تو�ضيح درجة التكامل ()Integration

بني �إدارة املوارد الب�رشية والإ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية� ،إ�ضافة �إىل درجة تفوي�ض امل�س�ؤوليات فيما
يتعلق مبهام �إدارة املوارد الب�رشية ملديري الإدارة الدنيا يف �ستة قطاعات �صناعية بريطانية وحتديد

�أهم املتغريات التنظيمية (عمر امل�ؤ�س�سة ،وحجم امل�ؤ�س�سة ،وطبيعة امل�ؤ�س�سة ،ومرحلة دورة
حياة امل�ؤ�س�سة ،ووجود ا�سرتاتيجيات خا�صة باملوارد الب�رشية ،وال�سيا�سات التنظيمية املتعلقة

ثم تف�سري جوهر هذه
باال�ستقطاب ،والتدريب ،والتطوير ،واالت�صال بني املوظفني) ،ومن ّ
املمار�سات يف بريطانيا .وكان �أبرز نتائج الدرا�سة� :أن �أكرث من ( )%50من امل�ؤ�س�سات متار�س درجة
عالية من التكامل اال�سرتاتيجي لإدارة املوارد الب�رشية ،و�أن ما ن�سبته ( )%61من عينة الدرا�سة

متار�س درجة منخف�ضة من تفوي�ض امل�س�ؤوليات ،كما خل�صت �إىل وجود ثالثة متغريات بالن�سبة
�إىل درجة التكامل اال�سرتاتيجي ،وهي :حتديد فعالية برامج التدريب مبا�رشة ،واالت�صال مع

املوظفني من خالل �صناديق االقرتاع وامل�سوحات ،وا�ستهداف ا�ستقطاب طويل الأمد.

و�أجرى كل من بجوركمان وبافلو�سكي ) (Bjorkman & Pavloskays, 2000درا�سة هدفت

�إىل ا�ستق�صاء مدى ت�أثري ممار�سات �إدارة املوارد الب�رشية يف �أداء امل�ؤ�س�سة ،وقد مت جمع البيانات من
( )101م�ؤ�س�سة غرب رو�سيا ،وقد مت تطوير منوذج يت�ضمن خمرجات املوارد الب�رشية ،مثل( :احلوافز،
والتدريب ،والتطوير ،واملهارات) .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج كان �أهمها� :أن

التدريب والرواتب العالية لها عالقة �إيجابية بحوافز و�أداء املديرين ،و�أن وجود الأمان الوظيفي كان

م�ؤ�رشا ً قويًّا على الأداء الفعال للموظفني يف املنا�صب الإدارية ،ووجود عالقة �إيجابية مبا�رشة بني

الرتقية التي تعتمد على كفاءة ال�شخ�ص ،وقدرته ،وبني �أداء امل�ؤ�س�سة ب�شكل عام ،كما �أن هناك
عالقة �إيجابية بني خمرجات املوارد الب�رشية والأداء العام للم�ؤ�س�سة.
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�شمولية التطوير ،وعمل الفريق ،والالمركزية ،ووجود نظام للحوافز.
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وقام كل من بوزيل ووليم ) (Poselie & Wielem, 2002بدرا�سة هدفت �إىل حتديد
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العالقة بني �إدارة املوارد الب�رشية و�إدارة اجلودة ال�شاملة ،ومعرفة �أثر العالقة يف الأداء داخل

املنظمة ،وقد اعتمد الباحثان على الأدبيات ال�سابقة ودرا�سات قام بها باحثون �سابقون عند
ت�صميم اال�ستبانة التي وزعت على موظفي (ارن�ست �أند يونغ) يف هولندا ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن �أبرز ما ي�ؤثر يف ر�ضا املوظفني ونيتهم يف اال�ستقالة عند تطبيق برامج اجلودة

ال�شاملة ما يلي :التعاون ،والقيادة ،واحلافز املادي ،وو�ضوح عملية االت�صال ،وظروف العمل

أي�ضا �أن التعاون والقيادة واحلافز املادي هي �أقوى
داخل امل�ؤ�س�سة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة � ً
امل�ؤثرات على ر�ضا املوظفني عند تطبيقهم لربامج �إدارة اجلودة ال�شاملة.

�أما بقله ( )2002فقد �أجرى درا�سة هدفت التعرف �إىل واقع ممار�سة تخطيط املوارد الب�رشية

يف منظمات القطاعني العام واخلا�ص الأردين من خالل معرفة درجة اتباع جمموعة من
الأن�شطة واملمار�سات املتعلقة ب�أ�س�س ومراحل تخطيط املوارد الب�رشية يف منظمات كال

القطاعني واملقارنة بينهما ،كما هدفت الدرا�سة التعرف �إىل مدى توافر املعلومات املتعلقة

بتخطيط املوارد الب�رشية ودرجة دقتها وا�ستخدامها لدى الدائرة �أو الق�سم املعني بالتخطيط
لها ،ومت �إعداد ا�ستبانة وزعت على عينة ع�شوائية بلغت ( )139مديرا ً من مديري �إدارة املوارد
الب�رشية يف منظمات كال القطاعني والبالغ عددها ( )252منظمة .وقد متثلت �أبرز النتائج

التي تو�صلت �إليها الدرا�سة فيما يلي� :أن درجة ممار�سة الأن�شطة واملمار�سات املتعلقة ب�أ�س�س

تخطيط املوارد الب�رشية ومراحله يف منظمات القطاعني العام واخلا�ص الأردين متو�سطة،
كذلك �أظهرت النتائج عدم وجود فروق بني منظمات كال القطاعني فيما يخ�ص تلك

الأن�شطة واملمار�سات .

و�أجرى �شتات ( )2003درا�سة هدفت التعرف �إىل واقع ممار�سات �إدارة املوارد الب�رشية يف حتقيق

الإبداع امل�ؤ�س�سي يف البنوك التجارية القطرية ،وتكون جمتمع الدرا�سة من البنوك التجارية
القطرية ،والبالغ عددها خم�سة بنوك رئي�سة .وقد متثلت �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها

هذه الدرا�سة فيما يلي� :أ�شارت النتائج �إىل �أن ممار�سات االختيار الإبداعية كانت العامل الأكرث

ممار�سة بني العوامل الأخرى ،و�أن ممار�سات التدريب الإبداعية متار�س بدرجة كبرية بعد عامل
االختيار ،كذلك �أظهرت التقدم الوا�ضح لعامل الثقافة وتراجع عامل التحفيز من حيث
الرتبة يف درجة املمار�سة ،و�أن عامل القيادة احتل املرتبة الأخرية من بني العوامل الأكرث ممار�سة،

وهذا ما يعك�س �شخ�صية البريوقراطية التي يتمتع بها الر�ؤ�ساء.

كما قام برييز و�آخرون ) (Perez et al, 2004بدرا�سة هدفت �إىل حتديد العالقة بني ممار�سات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إدارة املوارد الب�رشية والتعلم التنظيمي ،ومعرفة مدى م�شاركة املوظفني يف اتخاذ القرارات،

واملكاف�آت ،وم�شاركة املوظف يف اتخاذ القرار) .وقد تكون جمتمع الدرا�سة من (� )2740رشكة

�أ�سبانية من قطاع اخلدمات وال�صناعة .مت ا�ستخدام اال�ستبانة االلكرتونية جلمع املعلومات،

كما �أجريت املقابالت مع املديرين من قطاعات البنوك والهند�سة والنقل الربيدي .وكانت �أبرز

نتائج الدرا�سة ما يلي� :أن جميع معامالت االرتباط بني الفقرات �إيجابية وذات داللة مما يعزز

وجود الأبعاد الأربعة يف التعليم التنظيمي ،و�أن للتعيني االنتقائي والتدريب اال�سرتاتيجي
والتعوي�ض وم�شاركة املوظفني يف �صنع القرار ت�أثريًا �إيجابيًّا يف التعلم ،كذلك وجود داللة

�إح�صائية موجبة بني �سيا�سات �إدارة املوارد الب�رشية والتعلم التنظيمي.

�أما درا�سة جرادات ( )2004فقد هدفت التعرف �إىل اجتاهات مديري �إدارة املوارد الب�رشية يف

قطاع البنوك الأردين نحو واقع تطبيق نظم معلومات املوارد الب�رشية ،كذلك التعرف �إىل

العوائق التي حتول دون تطبيق نظم معلومات املوارد الب�رشية .وقد اختريت عينة من مديري

املوارد الب�رشية ممن هم دون امل�ستوى الأول بلغ عددهم ( )130مديرًا.ومتثلت �أبرز النتائج التي
تو�صلت �إليها الدرا�سة فيما يلي :كان مدى املوافقة العامة لأفراد عينة الدرا�سة نحو تطبيق
نظم معلومات املوارد الب�رشية متو�سطاً ،ووجود عوائق حتول دون تطبيق نظم معلومات املوارد
الب�رشية ،ومن �أبرز هذه العوائق :عدم معرفة املوظفني بالنظم احلديثة لإدارة املوارد الب�رشية

ب�شكل خا�ص ،ولنظام املعلومات الإداري يف البنك ب�شكل عام ،كذلك نق�ص الدورات التدريبية
يف جمال نظم املعلومات لدى موظفي البنك واعتماد البنك على نظام معلوماتي واحد

للموارد الب�رشية.

و�أجرى عي�سوه ( )2005درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر وظائف �إدارة املوارد الب�رشية املتمثلة

يف (التدريب ،والتحفيز ،واال�ستقطاب والتعيني ،وتقييم الأداء ،والتخطيط للموارد الب�رشية)

والعوامل الدميغرافية والوظيفية على مدى تطبيق اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات العامة
امل�ستقلة يف الأردن ،وتكون جمتمع الدرا�سة من امل�ؤ�س�سات العامة يف الأردن .و�أهم ما تو�صلت

�إليه الدرا�سة :عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لأثر وظائف �إدارة املوارد الب�رشية يف تطبيق
�إدارة اجلودة ال�شاملة تعزى �إىل متغري اجلن�س �أو امل�ؤهل العلمي �أو امل�ستوى الإداري .ووجود

عالقة ذات داللة �إح�صائية بني التخطيط للموارد الب�رشية ومدى تطبيق اجلودة ال�شاملة يف
امل�ؤ�س�سات العامة امل�ستقلة يف الأردن.

وا�ستهدفت درا�سة احليا�صات ( )2005التعرف �إىل كفاءة وفاعلية ا�سرتاتيجيات �إدارة املوارد
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وحتديد العالقة بني جوانب املوارد الب�رشية الأربعة( :التعيني االختياري ،والتدريب ،والتعوي�ض
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الب�رشية يف امل�ؤ�س�سات ال�صحفية الأردنية املتمثلة يف تخطيط املوارد الب�رشية ،واالختيار
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والتعيني ،وتقييم �أداء العاملني ،وتدريب العاملني وعالقتها بالأداء امل�ؤ�س�سي ،وقد ا�شتمل

جمتمع الدرا�سة على امل�ؤ�س�سات ال�صحفية الأردنية ،البالغ عددها ( )21م�ؤ�س�سة �صحفية.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج كان من �أهمها :وجود عالقة �إيجابية بني كفاءة

وفعالية ا�سرتاتيجيات تخطيط املوارد الب�رشية يف امل�ؤ�س�سات ال�صحفية الأردنية و�أدائها
امل�ؤ�س�سي ،ووجود عالقة �إيجابية بني كفاءة وفعالية ا�سرتاتيجيات االختيار والتعيني يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحفية و�أدائها امل�ؤ�س�سي.

وهدفت درا�سة اجلرايدة (� )2006إىل تقومي درجة فاعلية نظام معلومات املوارد الب�رشية يف

وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن ،ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بتطوير منوذج تقومي؛

بهدف قيا�س درجة فاعلية نظام معلومات املوارد الب�رشية يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن،
ومعرفة امل�شكالت التي حتد من فاعلية نظام معلومات املوارد الب�رشية ،تكون جمتمع الدرا�سة

وعينتها من جميع مديري الإدارة يف مركز وزارة الرتبية والتعليم ،ومن جميع مديري الرتبية
والتعليم ور�ؤ�ساء �أق�سام املوظفني يف مديريات الرتبية والتعليم ،وقد بلغ عددهم الإجمايل
( )120مديرا ً ورئي�س ق�سم.وكانت �أبرز نتائج الدرا�سة على النحو الآتي� :أن درجة فاعلية نظام

معلومات املوارد الب�رشية يف وزارة الرتبية والتعليم عالية ،و�أن من �أبرز امل�شكالت التي حتد من
فاعلية نظام معلومات املوارد الب�رشية عدم الربط املبا�رش بني مديريات الرتبية والتعليم وبني

الوزارة بهدف تبادل البيانات واملعلومات التي تتعلق بالعاملني وعدم التحديث امل�ستمر لبيانات

العاملني.

يف حني هدفت درا�سة احلويلة (� )2008إىل الك�شف عن تقديرات القادة الرتبويني يف وزارة

الرتبية يف دولة الكويت لدرجة فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف الوزارة .كما هدفت �إىل الك�شف

عن االختالفات بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة باختالف املركز الوظيفي ،والعمر ،واخلربة،
وامل�ؤهل العلمي ،واجلن�س .ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحث بتطوير ا�ستبانة ،وبعد التحقق

من �صدقها وثباتها ،طبقت على القادة الرتبويني يف وزارة الرتبية يف دولة الكويت والبالغ
عددهم ( )208قادة تربويني.وقد خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج كان من �أهمها� :أن درجة
الفاعلية الكلية لإدارة املوارد الب�رشية يف وزارة الرتبية يف دولة الكويت كانت متو�سطة ،وعدم

وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة الفاعلية تعزى �إىل متغريات الدرا�سة الآتية :الفئة
العمرية ،وامل�ؤهل العلمي ،واملركز الوظيفي ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة الفاعلية

تعزى �إىل متغري اجلن�س.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بيد �أن واقع البحث الرتبوي املعا�رص ي�شري �إىل ندرة الدرا�سات العربية التي ركزت على بناء

نظرا ً للأهمية الكبرية لإدارة املوارد الب�رشية يف رفع م�ستوى العاملني اقت�صاديا ً واجتماعياً،

وحت�سني فر�ص الإبداع امل�ؤ�س�سي ،وزيادة فاعلية �أفكار العاملني ،والإثراء الوظيفي وزيادة الأداء
والإنتاجية .والتعليم العام.

م�شكلة الدرا�سة

تعد �إدارة املوارد الب�رشية واحدة من �أهم مفاتيح النجاح يف م�ؤ�س�سات التعليم كونها

تدير العن�رص الب�رشي الأهم � ،إذ �إن جناح هذه امل�ؤ�س�سات مرهون ب�صياغة و�إعداد وتنفيذ

اال�سرتاتيجيات الب�رشية والإدارية ؛ لذلك ف�إن جناح �أو �إخفاق هذه امل�ؤ�س�سات يف حتقيق

�أهدافها وغاياتها الأ�سا�سية يعتمد بال�رضورة على نوعية املوارد الب�رشية العاملة فيها  ،وعلى
اال�ستخدام الأمثل لها ،ولذلك ف�إن حماولة تطوير �أداة لقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف
هذه امل�ؤ�س�سات �أ�صبحت �رضورية وحيوية للوقوف على نقاط القوة وال�ضعف يف وظائف �إدارة
املوارد الب�رشية ملا تكتنف من �أهمية.

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل تطوير �أداة لقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات

التعليم العام ،والتحقق من �صدقها ،وقابلية تطبيقها يف م�ؤ�س�سات التعليم العام .لذا
تهدف هذه الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي  :ما اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأداة قيا�س

فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام ؟

�س�ؤال الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي  :ما اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأداة قيا�س

فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام؟.

�أهمية الدرا�سة

ترتبط �أهمية الدرا�سة باجلوانب الآتية:

 -1حاجة امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف الأقطار العربية �إىل مناذج تفيدها يف قيا�س درجة فاعلية �إدارة
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�أدوات مو�ضوعية مقننة لقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام؛ وذلك
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املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام� ،إذ �إن الك�شف عن درجة الفاعلية قد ي�سهم يف
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حتديد الر�ؤية امل�ستقبلية لعمل �إدارة املوارد الب�رشية يف هذه امل�ؤ�س�سات.

� -2إمكانية �أن تقدم هذه الدرا�سة �إطارا ً �شامال ً ملفهوم فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف

م�ؤ�س�سات التعليم العام ،دعما ً حلداثة هذا املو�ضوع يف �أدبيات الإدارة الرتبوية العربية.

 -3تربز �أهمية الدرا�سة يف �إنها من الدرا�سات العربية الأوىل من نوعها والنادرة يف جمال تطوير
مقيا�س لفاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام ؛ وذلك لعدم وجود �أدوات
تقي�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف هذه امل�ؤ�س�سات للوقوف على نقاط القوة وال�ضعف يف

وظائفها.

� -4إمكانية توظيف هذه الأداة لقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم

العايل.

حدود الدرا�سة

حتدد الدرا�سة احلالية �ضمن الأطر الآتية:

 -1تقت�رص الدرا�سة على بناء �أداة لقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم.

 -2تعتمد الدرا�سة على اال�ستبانة ك�أداة لتق�صي درجة جودة كل معيار من معايري الأداة ،مع

الأخذ بدرجة �صدقها وثباتها.

ِ
�سيا�سات �إدارةِ املواردِ الب�رشيَّة وا�سرتاتيجياتِها
 -3تقت�رص الأداة على الأبعاد الرئي�سة الآتية:
وتدريب املواردِ
ِ
ِ
ِ
وتخطيط املواردِ الب�رشيّة،
والت�رشيعات املتعلق ِة ب�إدارةِ املوارد الب�رشيَّة،
و�أهدا ِفها،
وت�صميمه ،والأجهزةِ
ِ
ِ
ِ
وتوظيفها وتعيينِها ،وحتليلِ العمل
وا�ستقطاب املوارد الب�رشية
الب�رشيَّة،
والربجميَّ ِ
ات امل�ستخدم ِة يف �إدارةِ املواردِ الب�رشيَّة ،والرَّ ِ
واتب واحلوافزِ املاديَّة واملعنويَّة ،وتقومي ِ الأدا ِء

الوظيفي.

م�صطلحات الدرا�سة

القيا�س :عملية ت�شخي�صية دقيقة لإ�صدار حكم حول درجة فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف

م�ؤ�س�سات التعليم العام يف حتقيق الأهداف التي و�ضعت من �أجلها.

الفاعلية :ويق�صد بها قدرة �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام على حتقيق

الأهداف التي و�ضعت من �أجلها ،ويق�صد بها هنا قدرتها يف رفع م�ستوى العاملني اقت�صاديا ً

واجتماعياً ،وحت�سني فر�ص الإبداع امل�ؤ�س�سي ،وزيادة فاعلية �أفكار العاملني ،والإثراء الوظيفي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وزيادة الأداء والإنتاجية؛ بغية رفع كفاءة وفاعلية الأفراد والوظائف واملنظمة ككل.

يف م�ؤ�س�سات التعليم العام ،وتخت�ص بر�سم ال�سيا�سات وو�ضع الربامج وحتديد الإجراءات التي

تتعلق باملوارد الب�رشية وما يت�ضمنه ذلك من ا�ستقطاب واختيار وتدريب وحتفيز و�إدارة للأفراد.

م�ؤ�س�سات التعليم العام :م�ؤ�س�سات تنفذ برامج التعليم وفق خطط وتعليمات و�أنظمة

وزارة الرتبية والتعليم ويعمل فيها كادر �إداري وفني.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم الباحث املنهج (الكمي ،والكيفي) ،وهو املنهج املنا�سب لتحقيق �أهداف الدرا�سة،

فقد مت بناء �أداة قيا�س مكونة من ( )70معيارا ً موزعة على (� )9أبعاد رئي�سة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع ر�ؤ�ساء �أق�سام �ش�ؤون املوظفني يف مديريات الرتبية

والتعليم يف الأردن وعددهم ( )35رئي�س ق�سم ،واملوظفني املخت�صني يف تلك الأق�سام وعددهم

ٍ
موظف للعام الدرا�سي  ،2009/2008وقد بلغ عددهم الإجمايل ( )135رئي�س ق�سم
()100

وموظفاً ،وعينة الدرا�سة هي جمتمع الدرا�سة نظرا ً ل�صغر حجمه.

خطوات �إعداد مقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام.
اتبع الباحث اخلطوات الإجرائية الآتية لإعداد املقيا�س:

اخلطوة الأوىل :حتديد معايري فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام.

قام الباحث باالطالع على الأبعاد الرئي�سة امل�ستخدمة يف درا�سات كل من (اجلرايدة2006 ،؛

احلويله2008 ،؛ املو�سوي .)2003،
والأبعاد الرئي�سة هي:

� -1سيا�سات وا�سرتاتيجيات و�أهداف �إدارة املوارد الب�رشية.
 -2الت�رشيعات املتعلقة ب�إدارة املوارد الب�رشية.
 -3تخطيط املوارد الب�رشية.

 -4تطوير وتنمية املوارد الب�رشية.

 -5ا�ستقطاب وتوظيف وتعيني املوارد الب�رشية.
 -6حتليل وت�صميم العمل.
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 -7الأجهزة والربجميات امل�ستخدمة يف �إدارة املوارد الب�رشية.
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 -8الرواتب واحلوافز املادية واملعنوية.
 -9تقومي الأداء الوظيفي.

 –10التحفيز.
 -11التدريب.
 -12الثقافة.

ولغر�ض فرز معايري فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام مت ت�أطري هذه

الأبعاد يف (� )9أبعاد رئي�سة هي:

�سيا�سات �إدارةِ املواردِ الب�رشيَّة وا�سرتاتيجيات ُها و�أهدا ُفها يف م�ؤ�س�سات التعليم العام
�أوال:
ُ

وتقي�س عبارات هذا البعد مدى فاعلية �سيا�سات �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات

التعليم العام وا�سرتاتيجياتها و�أهدافها من حيث و�ضوحها ومدى مواكبتها للتحديات التي
تفر�ضها الثورة التكنولوجية ،وقدرتها على و�ضع ا�سرتاتيجيات ملواجهة امل�شكالت الطارئة
فيها ،وقدرتها على �إمداد الأق�سام املختلفة يف م�ؤ�س�سات التعلم العام باحتياجاتها الكمية
والنوعية من الأفراد ،وقدرتها يف حتقيق الأهداف ال�شخ�صية للعاملني ورفع م�ستوى �أدائهم

وزيادة الفعالية التنظيمية لهذه امل�ؤ�س�سات.

ثانيا ً  :الت�رشيعات املتعلقة ب�إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام

وتقي�س عبارات هذا البعد مدى فاعلية الت�رشيعات املتعلقة باملوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات

التعليم العام من حيث قدرتها على دعم العاملني وت�شجيع املبدعني منهم ،وحداثتها

ومرونتها وعدم تناق�ضها مع اللوائح والتعليمات الداخلية ،ومدى تركيزها على تر�سيخ مبادئ
النزاهة وال�شفافية وحماربة الف�ساد وتطورها امل�ستمر ب�شكل يخدم امل�ؤ�س�سة.

ُ
تخطيط املواردِ الب�رشيّة يف م�ؤ�س�سات التعليم العام
ثالثا ً :

ويهتم هذا البعد بقيا�س مدى فاعلية تخطيط املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم

العام من حيث متا�شي �أهداف تخطيط املوارد الب�رشية مع �أهداف امل�ؤ�س�سة وا�ستمراريتها

ملواجهة املتغريات املت�سارعة وا�ستنادها �إىل معلومات دقيقة والتزامها ب�إطار زمني حمدد،
وتوظيفها التقنيات احلديثة يف عملها.

تدريب املواردِ الب�رشيَّة يف م�ؤ�س�سات التعليم العام
رابعا ً :
ُ

ويقي�س هذا البعد مدى فاعلية عملية تدريب املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم

العام من حيث قدرتها على تزويد املوظفني بالأفكار اجلديدة و�إك�سابهم الثقة بالنف�س،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ومدى م�ساعدتهم على تبني �أ�ساليب جديدة يف العمل ،و�إك�سابهم اجتاهات جديدة يف
براجمها للتطبيق.

ا�ستقطاب املوارد الب�رشية وتوظي ُفها وتعيينُها يف م�ؤ�س�سات التعليم العام
خام�ساً:
ُ

ويهتم هذا البعد بقيا�س كفاءة عمليات ا�ستقطاب وتوظيف وتعيني املوارد الب�رشية يف

م�ؤ�س�سات التعليم العام من حيث اجتذاب الأكفاء ل�شغل الوظائف ،وو�ضعها الرجل املنا�سب

يف املكان املنا�سب ،وعمل االختبارات واالمتحانات التناف�سية للمر�شحني ل�شغل الوظائف،
واعتمادها على �أ�س�س الكفاءة واجلدارة يف اختيار املوظفني ،ومدى ا�ستناد عملية اال�ستقطاب
والتعيني على معايري مو�ضوعية؛ مثل :اخلربات واجلدارة ،وا�ستخدام و�سائل تكنولوجية حديثة

مثل احلا�سوب والإنرتنت.

�ساد�سا ً  :حتلي ُل العمل وت�صمي ُمه يف م�ؤ�س�سات التعليم العام

ويهتم هذا البعد بالت�أكد من فاعلية وظيفة حتليل وت�صميم العمل يف م�ؤ�س�سات التعليم

العام من حيث مدى التزام املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام بتحليل العمل على

�أ�س�س مو�ضوعية وا�ستناد عملية التحليل على معلومات دقيقة و�سليمة ،ومدة م�شاركة

املوظفني يف حتليل العمل املتعلق بوظائفهم ،وحتديد واجبات و�أن�شطة كل وظيفة.

ات امل�ستخدم ُة يف �إدارةِ املواردِ الب�رشيَّة يف م�ؤ�س�سات التعليم العام
�سابعا ً  :الأجهزةُ والربجميَّ ُ

ويقي�س هذا البعد مدى فاعلية الأجهزة والربجميات امل�ستخدمة يف �إدارة املوارد الب�رشية يف

م�ؤ�س�سات التعليم العام من حيث كفاية عدد الأجهزة ،وقدرتها على �أداء العمل ،و�سهولة
ا�ستخدامها ،وتوفريها للمعلومات يف الوقت املنا�سب ،وكفاية املعلومات ودقتها.

واتب واحلوافزُ املاديَّة واملعنويَّة يف م�ؤ�س�سات التعليم العام
ثامنا ً  :الرَّ ُ

ويهتم هذا البعد بالت�أكد من مالءمة الرواتب واحلوافز يف م�ؤ�س�سات التعليم العام من

حيث منا�سبتها لظروف معي�شة املوظفني ،واملراجعة امل�ستمرة لها ،وا�ستنادها على �أ�س�س
مو�ضوعية ،ووجود نظام للحوافز ي�سهم يف حتقيق الفاعلية الإدارية ويحفز العاملني ،وربط

املكاف�آت مبعدل الأداء والإنتاجية.

تا�سعا ً  :تقومي ُ الأداءِ الوظيفي يف م�ؤ�س�سات التعليم العام

ويقي�س هذا البعد مدى فاعلية عملية تقومي الأداء الوظيفي يف م�ؤ�س�سات التعليم العام من

حيث رفعها مل�ستوى ال�شعور بامل�س�ؤولية للعاملني وتنمية �أدائهم وتطويره ،وحت�سني االت�صاالت

بني العاملني ،وو�ضوح مقايي�س تقييم �أداء العاملني وا�ستمرارية عملية التقومي و�شموليتها.
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جمال عملهم ومواكبتها للم�ستجدات احلديثة يف جماالت العمل ،وو�ضوح �أهدافها وقابلية
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وميكن تلخي�ص الأبعاد الأ�سا�سية واملعايري الفرعية ملقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف
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م�ؤ�س�سات التعليم العام يف اجلدول التايل:

ت
1

2

3

4

5

6

7
8

9

اجلدول رقم ()1
الأبعاد الرئي�سة واملعايري الفرعية ملقيا�س فاعلية
�إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام
معايري البعد
البعد الأ�سا�سي
 الو�ضوح.�سيا�ساتُ �إدار ِة املوار ِد الب�شر َّية وا�سرتاتيجياتُها  -مواكبة التحديات التي تفر�ضها الثورة التكنولوجية.
 القدرة على مواجهة امل�شكالت الطارئة يف امل�ؤ�س�سة.و�أهدا ُفها يف م�ؤ�س�سات التعليم العام
 تزويد امل�ؤ�س�سة باحتياجاتها الكمية والنوعية من الأفراد. رفع م�ستوى �أداء العاملني و�إك�سابهم اخلربات. دعم العاملني وت�شجيع املبدعني منهم.الت�شريعات املتعلقة ب�إدارة املوارد الب�شرية يف  -احلداثة.
 املرونة.م�ؤ�س�سات التعليم العام
 النزاهة وال�شفافية. التطوير. اعتباره جز ًءا من التخطيط ال�شامل يف امل�ؤ�س�سة.ُ
تخطيط املوار ِد الب�شر ّية يف م�ؤ�س�سات التعليم  -اال�ستمرارية.
 ا�ستناده �إىل معلومات دقيقة.العام
 توظيف التقنيات احلديثة. تزويد العاملني بالأفكار اجلديدة. تبني �أ�ساليب جديدة يف العمل.تدريب املوار ِد الب�شر َّية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام � -إك�ساب اجتاهات جديدة يف العمل.
ُ
 ا�ستخدام التقنيات احلديثة. و�ضوح الأهداف. اجتذاب الأكفاء ل�شغل الوظائف.ا�ستقطاب املوارد الب�شرية وتوظي ُفها وتعيي ُنها يف  -و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب.
ُ
 عمل اختبارات وامتحانات تناف�سية.العام.
التعليم
ؤ�س�سات
م�
 اختيار املوظفني على �أ�س�س الكفاءة واجلدارة. توظيف تكنولوجيا املعلومات. �أ�س�س �سليمة ومو�ضوعية للتحليل. معلومات دقيقة.حتلي ُل
العام .العمل وت�صمي ُمه يف م�ؤ�س�سات التعليم � -أهداف وا�ضحة وحمددة.
 حتديد واجبات كل وظيفة. حتديد �أن�شطة كل وظيفة. كفاية عدد �أجهزة احلا�سوب.الأجهز ُة والربجم َّياتُ امل�ستخدم ُة يف �إدار ِة املوار ِد � -سهولة ا�ستخدام الربامج.
 توفري املعلومات بالوقت املنا�سب.الب�شر َّية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام.
 توفري املعلومات الكافية والدقيقة.واتب واحلواف ُز املاد َّية واملعنو َّية يف م�ؤ�س�سات  -منا�سبة الرواتب لظروف معي�شة العاملني.
ال َّر ُ
 مراجعة �سيا�سة الرواتب با�ستمرار.العام.
التعليم
 ا�ستناد احلوافز على �أ�س�س مو�ضوعية. املوازنة بني الواجبات وامل�س�ؤوليات. حتقيق الفاعلية التنظيمية. حت�سني االت�صاالت بني العاملني.تقو ُمي الأدا ِء الوظيفي يف م�ؤ�س�سات التعليم العام - .و�ضوح مقايي�س تقييم الأداء.
 ا�ستمرارية التقومي.� -شمولية التقومي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اخلطوة الثانية� :صياغة فقرات املقيا�س

وقد روعي فيها الو�ضوح ،والدقة ،وارتباطها الوثيق بالبعد الأ�سا�سي يف املقيا�س ،وقد متت

ق بكل معيار �سلم خما�سي يعرب عن
�صياغة ( )80معيارا ً موزعة على (� )9أبعاد رئي�سة ،و�أر ِف َ

مدى منا�سبة املعيار الذي ترتاوح خانته بني ممتاز و�ضعيف.

اخلطوة الثالثة :الت�أكد من �صدق القيا�س

وللت�أكد من �صدق املقيا�س مت عر�ضه على جمموعة من املحكمني املخت�صني يف جمال �إدارة

املوارد الب�رشية يف اجلامعات الأردنية ووزارة الرتبية التعليم ،وبلغ عددهم (  )10حمكمني ،وطلب

منهم �إبداء �آرائهم ومالحظاتهم على معايري املقيا�س من حيث �سالمة �صياغتها و�سهولة
فهمها ،ودرجة �شموليتها ،وات�ساق عباراتها ،وان�سجامها مع �أهداف الدرا�سة .وقد مت الأخذ
ببع�ض املقرتحات التي �أدىل بها املخت�صون ،و�إجراء بع�ض التعديالت يف �صياغة بع�ض املعايري،

وحذف بع�ض املعايري غري املنا�سبة ،والتي مل يجمع على مالءمتها ملو�ضوع الدرا�سة والبعد
الذي و�ضعت فيه  %90من املحكمني ،و�إ�ضافة عدد من املعايري ح�سب ورودها يف املالحظات
من الأع�ضاء املحكمني ،وبعد �أن ا�ستقر املقيا�س ب�صورته النهائية� ،أ�صبح عدد معايري هذا

النموذج ( )70معياراً.

اخلطوة الرابعة :تطبيق املقيا�س

مت تطبيق املقيا�س يف �صورته النهائية على جميع �أفراد الدرا�سة ،وعددهم ( )135رئي�س

ق�سم وموظفا ً
خمت�صا يف مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن .وقد طلب منهم �أن مينحوا
ًّ

تقديراتهم الذاتية ملدى جودة املعيار ومنا�سبته للمقيا�س باعتبارهم على دراية ومعرفة ب�إدارة
املوارد الب�رشية.

وجرت معاجلة البيانات امل�ستوفاة من املقيا�س با�ستخدام الرزمة الإح�صائية ( .)SPSSوقد

منح كل بند الدرجات الآتية على املقيا�س اخلما�سي ،ومت ت�صحيح تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على جودة كل معيار من معايري الأداة على النحو الآتي:
�أعطيت الدرجة ( )5لال�ستجابة التي متثل «ممتازة».

�أعطيت الدرجة ( )4لال�ستجابة التي متثل «جيدة».

�أعطيت الدرجة ( )3لال�ستجابة التي متثل «متو�سطة».
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�أعطيت الدرجة ( )2لال�ستجابة التي متثل «مقبولة».
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�أعطيت الدرجة ( )1لال�ستجابة التي متثل «�ضعيفة».

بحيث كلما زادت درجة التقدير زادت درجة جودة البعد يف الأداة والعك�س �صحيح ،وقد

مت تق�سيم درجة جودة املعيار يف الأداة �إىل ثالثة م�ستويات ،بناء على تقديرات الإجابات ،وقد
ا�ستخدم الباحث ال�سلم الت�صنيفي من خالل تق�سيم الدرجة العظمى ( )5على ثالث فئات
مت�ساوية �ضمن املدى ( ،)5 -1بحيث �إن جميع املتو�سطات التي تقع �ضمن املدى ()2.49 –1
تقع يف مدى الدرجة املنخف�ضة (�ضعيفة �أو مقبولة) كما �أن املتو�سطات احل�سابية التي تقع

�ضمن املدى ( )3.49 –2.50تقع يف مدى الدرجة املتو�سطة ،و�أخريا ً ف�إن املتو�سطات احل�سابية

التي تقع �ضمن املدى ( )5 – 3.50تقع يف مدى الدرجة العالية (جيدة �أو ممتازة).

املعاجلة الإح�صائية

مت احت�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل معيار يف املقيا�س ،كذلك مت

ا�ستخراج معامل االرتباط بني معايري املقيا�س و�أبعاده واملقيا�س من جهة ،وبني الأبعاد ببع�ضها
�أو بني الأبعاد واملقيا�س ككل.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الذي ين�ص على «ما اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأداة قيا�س

فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام» ؟ مت احت�ساب معامالت االرتباط بني
معايري املقيا�س و�أبعاده من جهة ،واملعايري واملقيا�س من جهة �أخرى ،وبني الأبعاد واملقيا�س من
جهة ثالثة ،وقد ا�ستمد الباحث وجود ارتباط دال �إح�صائيا ال يقل عن ( )0.25بني املعيار وبعده،

�أو بني املعيار واملقيا�س� ،أو بني الأبعاد ببع�ضها� ،أو بني الأبعاد واملقيا�س ككل ،وذلك كمعيار

ل�صدق املقيا�س ،وقد كانت جميع الأبعاد دالة �إح�صائياً ،وهذا ي�شري �إىل �أن املقيا�س يتمتع
مب�ستوى عا ٍل من ال�صدق ،ويقي�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام

بدقة .واجلداول ( )11-2تو�ضح االرتباطات بني املعايري والأبعاد واملقيا�س ككل.

�سيا�سات �إدارةِ املواردِ الب�رشيَّة وا�سرتاتيجيات ُها و�أهدا ُفها  ،مو�ضحة
�أوالً :نتائج البعد الأول:
ُ
يف اجلدول رقم (.)2

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يت�ضح من اجلدول رقم ( )2ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ()3.74-3.28

وبانحراف معياري ما بني ()1.09-1.03؛ �إذ نال املعيار رقم (�« )3أن ت�ض َع �إدارةُ املواردِ الب�رشيَّة
ِ
ٍ
امل�شكالت الطارئة فيها» �أعلى متو�سط ح�سابي فقد بلغ ()3.74
ا�سرتاتيجيات ملواجه ِة

ِ
أهداف
ت�سهم �إدارةُ املواردِ الب�رشي َّ ِة يف حتقيقِ ال
بانحراف معياري ( ،)1.09يليه البعد رقم (�« )5أن
َ
َّ
ؤ�س�سة» مبتو�سط ح�سابي ()3.66
ال�شخ�صيَّ ِة للعامل َ
ني ،وزيادةِ الفعاليَّ ِة التنظيميَّ ِة للم� َّ

وانحراف معياري (.)1.13

ال�سيا�سات
تواكب
كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للأبعاد كان للبعد (�« )2أن
ُ
َ
ِ
واال�سرتاتيجيات والأهدافُ
تفر�ضها الثورةُ التكنولوجيَّة» مبتو�سط ح�سابي
التحديات التي
ُ
ُ

( )3.28وانحراف معياري ( .)1.03يف حني جاء البعد (�« )4أن تقو َم �إدارةُ املواردِ الب�رشي َّ ِة ب�إمدادِ
ؤ�س�س ِة باحتياجاتِها الكميَّ ِة والنوعيَّ ِة من الأفراد» يف املرتبة ما قبل
الأق�سا ِم املختلف ِة يف امل� َّ

الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.44وانحراف معياري ( .)0.95وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي
العام ( )3.54وبانحراف معياري ( )0.91مما ي�شري �إىل �أن تقديرات �أفراد جمتمع الدرا�سة عالية

�سيا�سات �إدارةِ املواردِ الب�رشيَّة وا�سرتاتيجياتها و�أهدافها.
فيما يتعلق مبالءمة معايري بعد
ُ
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اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت ارتباط (ر) بني معايري مقيا�س
فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية للبعد الأول واملقيا�س ككل
مع
املتو�سط االنحراف
البعد مع الأداة
بنود املقيا�س
املعياري
احل�سابي
0.41
0.91
3.54
�سيا�ساتُ �إدار ِة املوار ِد الب�شر َّية وا�سرتاتيجياتُها و�أهدا ُفها
و�ضوح
-1
ِ
ُ
0.29
0.81
1.21
�سيا�سات �إدار ِة املوار ِد الب�شر َّية وا�سرتاتيجيا ِتها 3.51
و�أهدا ِفها.
تواكب ال�سيا�ساتُ واال�سرتاتيجياتُ وال ُ
أهداف
ِ
� - 2أن َ
0.19
0.69
1.03
التحديات 3.28
التي ُ
تفر�ضها الثور ُة التكنولوج َّية.
ُ
ة
ملواجه
ا�سرتاتيجيات
ة
ي
الب�شر
د
املوار
ة
إدار
�
ع
ت�ض
� - 3أن
ٍ
ِ
ِ
َّ
َ
0.53
0.88
1.09
3.74
امل�شكالت الطارئة فيها.
ِ
� - 4أن َ
تقوم �إدار ُة املوار ِد الب�شر َّي ِة ب�إمدا ِد ال ِ
0.39
90.
0.95
أق�سام املختلف ِة يف 3.44
امل� َّؤ�س�س ِة باحتياجا ِتها الكم َّي ِة والنوع َّي ِة من الأفراد.
ت�سهم �إدار ُة املوار ِد الب�شر َّي ِة يف
� - 5أن
حتقيق ال ِ
ِ
َ
0.30
0.91
1.13
أهداف 3.66
َّ
ال�شخ�ص َّي ِة للعاملنيَ ،وزياد ِة الفعال َّي ِة التنظيم َّي ِة للم� َّؤ�س�سة.
ُ
حتر�ص ال�سيا�ساتُ والأهداف واال�سرتاتيجياتُ على رف ِع
� - 6أن
َ
0.37
0.84
1.07
اخلربات امليداني َة الالزم َة 3.61
م�ستوى �أدا ِء العامل َني و�إك�سا ِبهم
ِ
للحيا ِة العمل َّية.
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الت�رشيعات املتعلق ُة ب�إدارةِ املوارد الب�رشيَّة  ،مو�ضحة يف اجلدول
ثانياً :نتائج البعد الثاين:
ُ
رقم (.)3
اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت ارتباط (ر) بني معايري مقيا�س
فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية للبعد الثاين واملقيا�س ككل
ُ
الت�شريعات املتعلق ُة ب�إدار ِة املوارد الب�شر َّية

3.61

0.97

0.48

بدعم
َّ�شريعات
تلتزم �إدار ُة املوار ِد الب�شر َّي ِة بو�ض ِع الت
ِ
� -7أن َ
َّ
اخلا�ص ِة ِ
العامل َني وت�شجي ِع املبدع َني منهم.
َّ�شريعات التي تتعلقُ ب�إدار ِة املوار ِد الب�شر َّية.
 -8حداث ُة الت
ِ
الت�شريعات التي تتعلقُ ب�إدار ِة املوار ِد الب�شر َّية.
 - 9مرون ُة
ِ
والتعليمات
واللوائح
َّ�شريعات والقوانني
َّناق�ض بني الت
ِ
ِ
عدم الت ِ
ُ - 10
ِ
الدَّاخل َّية.
ِّ
تر�سيخ مبادئِ ال َّنــزاه ِة َّ
وال�شفاف َّية
على
ك
�
ؤ
ت
أن
� - 11
الت�شريعاتُ
دَ
ِ
وحمارب ِة الف�ساد.
حاجات العامل َني يف امل� َّؤ�س�سة.
تعك�س التَّ�شريعاتُ
ِ
� - 12أن َ

3.65

1.37

0.72

0.38

3.72
3.91

1.16
1.34

0.61
0.77

0.35
0.38

3.47

1.17

0.77

0.33

3.78

1.51

0.85

0.45

3.46

1.13

0.80

0.24

أهداف امل� َّؤ�س�سة.
يتم تطوي ُر
الت�شريعات با�ستمرارِ؛ خدم ًة ل ِ
ِ
� - 13أن َّ

3.60

1.60

0.75

0.41

َّ�شريعات دور ًّيا ملواكب ِة التقد ُِّم العلمي.
تتم مراجع ُة الت
ِ
� -14أن َّ

3.33

1.18

0.64

0.21

يت�ضح من اجلدول رقم ( )3ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ()3.91-3.33

ِ
تتعلق
الت�رشيعات التي
وبانحراف معياري ما بني ()1.34-1.18؛ �إذ نال املعيار رقم (« )9مرون ُة
ُ

ب�إدارةِ املواردِ الب�رشيَّة» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.91وانحرافا ً معياريا ً ( ،)1.34يليه
َّ
وال�شفافيَّة وحمارب ِة
تر�سيخ مبادئِ النَّــزاه ِة
الت�رشيعات على
البعد رقم (�« )11أن ت� ِّؤك َد
ِ
ُ
الف�ساد» مبتو�سط ح�سابي ( )3.78وانحراف معياري (.)1.51

تتم مراجع ُة
كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للأبعاد كان للبعد (�« )14أن
َّ
ِ
�رشيعات دوريًّا ملواكب ِة التق ُّد ِم العلمي» مبتو�سط ح�سابي ( )3.33وانحراف معياري ( .)1.18يف
التَّ

ِ
ؤ�س�سة» يف املرتبة ما قبل
�رشيعات
حني جاء البعد (�« )12أن
تعك�س التَّ
ُ
حاجات العامل َ
ني يف امل� َّ
َ
الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.46وانحراف معياري ( .)1.13وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي

العام ( )3.61وبانحراف معياري ( )0.97مما ي�شري �إىل �أن تقديرات �أفراد جمتمع الدرا�سة عالية
الت�رشيعات املتعلق ُة ب�إدارةِ املوارد الب�رشيَّة.
فيما يتعلق مبالءمة معايري بعد
ُ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يت�ضح من اجلدول رقم ( )4ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ()3.89-2.93

ُ
تخطيط املواردِ الب�رشي َّ ِة
وبانحراف معياري ما بني ()1.27-1.19؛ �إذ نال املعيار رقم (�« )15أن يكو َن
ِ
ؤ�س�سة» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.89وانحرافا ً
َّ
خطيط
جز ًءا من التَّ
ال�شامل للم� َّ
ِ
تخطيط املواردِ الب�رشي َّ ِة ملواجه ِة
معياريا ً ( ،)1.27يليه البعد رقم (« )17ا�ستمراري ُة عملي ِة
املتغيرِّ ِ
ات املت�سارع ِة يف املجتم ِع الترَّ بوي» مبتو�سط ح�سابي ( )3.80وانحراف معياري (.)1.39

كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للأبعاد كان للبعد (�« )20أن ت�ساع َد عملي ُة
ِ
ِ
ذات الكفاءةِ العالية» مبتو�سط ح�سابي
تخطيط املواردِ الب�رشي َّ ِة على توفري ِ املواردِ الب�رشية
ِ
نيات احلديث ِة يف
يتم
ُ
توظيف التِّقْ
( )2.93وانحراف معياري ( .)1.19يف حني جاء البعد (�« )23أن َّ

ِ
ِ
تخطيط املواردِ الب�رشية» يف املرتبة ما قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.03وانحراف
عمليات
معياري ( .)1.19وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي العام ( )3.33وبانحراف معياري ( )0.98مما
ُ
تخطيط
ي�شري �إىل �أن تقديرات �أفراد جمتمع الدرا�سة عالية فيما يتعلق مبالءمة معايري بعد
املواردِ الب�رشيّة.
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ثالثا ً  :نتائج البعد الثالث  :املتعلق ُة بتخطيط املواردِ الب�رشيّة  ،مو�ضحة يف اجلدول رقم
(.)4
اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت ارتباط (ر) بني معايري
مقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية و�أبعادها واملقيا�س ككل
ُ
تخطيط املواردِ الب�رشيّة
للبعد الثالث
ُ
0.53
0.98
3.33
تخطيط املوار ِد الب�شر ّية
ُ
َّخطيط َّ
� -15أن يكونَ
تخطيط املوار ِد الب�شر َّي ِة جز ًءا من الت ِ
ال�شامل 0.55 0.84 1.27 3.89
للم� َّؤ�س�سة.
� - 16أن تتما�شى � ُ
أهداف
ل
وا
اخلطط
مع
الب�شرية
د
املوار
تخطيط
أهداف
ِ
ِ
ِ
ِ
0.25 0.66 1.03 3.40
التَّنظيم َّية للم� َّؤ�س�سة.
ة
املت�سارع
ات
غ
املت
ة
ملواجه
ة
ي
الب�شر
د
املوار
تخطيط
ة
عملي
 - 17ا�ستمراري ُة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يرِّ
0.55 0.81 1.39 3.80
يف املجتم ِع الترَّ بوي.
0.21 0.80 1.05 3.29
تخطيط املوار ِد الب�شرية �إطا ًرا زمن ًّيا حم َّددًا.
� - 18أن تت�ضمنَ عملي ُة
ِ
0.39 0.86 1.39 3.12
معلومات دقيقة.
تخطيط املوار ِد الب�شر َّي ِة �إىل
� -19أن ت�ستندَ عملي ُة
ٍ
ِ
� -20أن ت�ساعدَ عملي ُة
ِ
تخطيط املوار ِد الب�شر َّي ِة على توف ِري املوار ِد الب�شرية 0.42 0.90 1.19 2.93
ذات الكفاء ِة العالية.
ِ
0.51 0.79 1.20 3.37
تخطيط املوار ِد ال َب�شر َّية.
الوعي الكافيِ يف امل� َّؤ�س�س ِة ب�أهمي ِة
ِ
� -21أن يتوف َر ُ
التن�سيقُ
تخطيط
ة
عملي
ة
�س
ؤ�س
�
امل
يف
أق�سام
ل
ا
خمتلف
بني
يتم
َّ ِ عندَ
ِ
ِ
� -22أن َّ
ِ
ِ 0.41 0.80 1.29 3.12
املوار ِد الب�شرية.
ُ
عمليات
ْنيات احلديث ِة يف
يتم
ِ
ِ
توظيف ال ِّتق ِ
� -23أن َّ
تخطيط املوار ِد 0.43 0.73 1.19 3.03
الب�شرية.
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رابعا ً  :نتائج البعد الرابع  :املتعلق ُة بتدريب املواردِ الب�رشيّة  ،مو�ضحة يف اجلدول رقم (.)5

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت ارتباط (ر) بني معايري مقيا�س
تدريب املواردِ الب�رشيَّة
فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية و�أبعادها واملقيا�س ككل للبعد الرابع
ُ
0.80
0.71
3.35
تدريب املوار ِد الب�شر َّية
ُ
َّ
� - 24أن َ
تدريب املوار ِد الب�شر َّي ِة �إىل
تهدف عملي ُة
ِ
ف�س.تزويدِ املوظفني بالأفكا ِر 0.34 0.46 1.23 2.75
تخ�ص عم َلهم و�إك�سا َبهم الثق َة بال َّن
اجلديد ِة التي ُّ
الوظائف املتعلق ِة مبهن ِة الت ِ َ
َ
َّدريب ك ُّل
� -25أن
ِ
ي�شمل الت ُ
َّعليم مثل الإدار ِة 0.59 0.67 1.20 3.54
إ�شراف والتَّوجي ِه والتَّخطيط.
در�سي وال ِ
والتنظيم ا َمل ِّ
ِ
� -26أن ت�ساعدَ الدَّرواتُ التَّدريبي ُة العامل َني على تب َّني � َ
أ�ساليب جديد ٍة يف 0.69 0.75 1.10 3.43
ال َعمل.
0.70 0.78 1.02 3.54
اجتاهات جديد ًة يف العمل.
ُك�س َب الدَّوراتُ التدريبي ُة العامل َني
ٍ
� -27أن ت ِ
َ
َ
احلوافزَ
التدريب
� -28أن يوف َر
ُ
املاد َّية واملعنو َّية للعاملنيَ ،وي�سمح لهم بالت ِ
َّقدم 0.48 0.70 1.21 3.34
الوظيفي.
ُ
0.44 0.73
95.
3.40
َّدريب للتنفيذ.
برامج الت ِ
 -29قابلية ِ
0.53 0.59 1.12 3.56
َّات يف خمت ِل ِف املجاالت.
َّدريب
امل�ستجد ِ
نظام الت ِ
ِ
يواكب ُ
� -30أن َ
ُ
تخطيط
ُ�ستخدم التقنياتُ احلديثة يف
� -31أن ت
ِ
َ
ِ
الربامج التَّدريب َّي ِة وتنفيذِ ها 0.57 0.73 0.91 3.47
وتقو ِميها.
ملتطلبات �إدار ِة
معلومات متكامل ٍة
نظم
ٍ
ِ
ِ
� -32ضرور ُة �إن�شا ِء ِ
تدريب املوارد 0.37 0.63 1.09 3.51
الب�شرية وتنمي ِتها.
أعمال
�
يف
التخطيط
يف
اخلا�ص
ع
القطا
إ�شراك
� -33ضرور ُة �
والتنفيذِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
0.37 0.49 1.04 3.06
التَّدريب.
ُ
التدريب وا�ضح ًة وموجه ً
حاجات
حتقيق
و
نح
ة
برامج
أهداف
�
� -34أن
تكونَ
ِ
ِ
َ
ِ
0.62 0.64 1.12 3.29
العاملني.
يت�ضح من اجلدول رقم ( )5ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ()3.56-2.75

ِ
دريب
وبانحراف معياري ما بني ()1.12-1.23؛ �إذ نال املعيار رقم (�« )30أن
يواكب نظا ُم التَّ
َ
ات يف خمتلِ ِ
امل�ستج َّد ِ
ِ
ف املجاالت» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.56وانحراف معياري

ِ
َ
دريب ُّ
َ
مثل
كل
( ،)1.12يليه البعد رقم (�« )25أن
الوظائف املتعلق ِة مبهن ِة التَّعليمِ
ي�شمل التَّ
ُ
ِ
الإدارةِ والتنظيمِ امل َ
إ�رشاف والتَّوجي ِه والتَّخطيط» مبتو�سط ح�سابي ( )3.54وانحراف
در�سي وال
ِّ

معياري (.)1.20

كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للأبعاد كان للبعد (�« )24أن تهدفَ عملي ُة

َّ
ِ
تخ�ص عملَهم و�إك�سابَهم
املوظفني بالأفكار ِ اجلديدةِ التي
تدريب املواردِ الب�رشي َّ ِة �إىل تزوي ِد
ُّ

الثق َة بالنَّف�س» مبتو�سط ح�سابي ( )2.75وانحراف معياري ( .)1.23يف حني جاء البعد ()33

ِ
ِ
التخطيط والتنفي ِذ يف �أعما ِل التَّدريب» يف املرتبة ما قبل
اخلا�ص يف
إ�رشاك القطا ِع
«�رضورةُ �
ِّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.06وانحراف معياري ( .)1.04وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي
فيما يتعلق مبالئمة معايري و�أبعاد مقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم
العام.

با�ستقطاب املوارد الب�رشية وتوظي ُفها وتعيينُها
خام�سا ً  :نتائج البعد اخلام�س  :املتعلق ُة
ُ
مو�ضحة يف اجلدول رقم (.)6
اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت ارتباط (ر) بني معايري مقيا�س
�سيا�سات
فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية و�أبعادها واملقيا�س ككل للبعد اخلام�س
ُ
�إدارةِ املواردِ الب�رشيَّة وا�سرتاتيجيات ُها و�أهدا ُفها
0.59
1.13
3.56
ا�ستقطابُ املوارد الب�شرية وتوظي ُفها وتعيي ُنها
ب�شكل م�ستم ّر0.50 0.73 1.11 3.44 .
اجتذاب الأ ْكفا ِء ل�شغل
� -35أن ت�س َعى امل�ؤ�س�س ُة �إىل
ِ
الوظائف ٍ
ِ
يتم و�ض ُع َّ
0.44 0.76 1.42 3.39
املنا�سب يف املكانِ املنا�سب.
خ�ص
ِ
ال�ش ِ
� -36أن َّ
ل�شغل
اختبارات
يتم عم ُل
ٍ
ٍ
ِ
وامتحانات تناف�س َّي ٍة للمر�شح َني ِ
� -37أن َّ
الوظائف 0.51 0.87 1.29 3.40
ب�شكل م�ستمر.
فيها ،وتوثي ُقها ٍ
0.59 0.94 1.34 3.70
أ�س�س الكفاء ِة واجلدا َرة.
يتم اختيا ُر املوظف َني على � ِ
� -38أن َّ
َ
اال�ستقطاب واالختيا ِر والتعيني تكنولوج َيا
توظف عملي ُة
� -39أن
ِ
ِ
املعلومات؛ 0.58 0.87 1.38 3.56
احلا�سوب والإنرتنت.
مثل:
ِ
اخلربات
مثل:
ٍ؛
ة
مو�ضوعي
ري
معاي
على
اال�ستقطاب
ة
عملي
د
اعتما
-40
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
0.40 0.87 1.46 3.66
واجلدارة.
ّ
عدم ت�أث ِري ُّ
ال�ض ِ
ُ -41
غوط االجتماع َّي ِة على قرا ِر اختيا ِر املوظف َني يف 0.56 0.88 1.30 3.67
امل� َّؤ�س�سة.
ُ
0.46 0.84 1.35 3.62
بال�سرع ِة والدِّ قة.
لال�ستقطاب والتَّعيني
نظام
ِ
يت�صف ُّ
 -42اعتما ُد ٍ
يت�ضح من اجلدول رقم ( )6ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ()3.70-3.39

ني على
وبانحراف معياري ما بني ()1.34-1.42؛ �إذ نال املعيار رقم (�« )38أن
يتم اختيار ُ املوظف َ
َّ
ِ
أ�س�س الكفاءةِ واجلدارَة» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.70وانحراف معياري ( ،)1.34يليه
�

ِ
ّ
غوط االجتماعيَّ ِة على قرار ِ اختيار ِ
البعد رقم (« )41عد ُم ت�أثري ِ
ؤ�س�سة»
ال�ض
ُّ
املوظف َ
ني يف امل� َّ

مبتو�سط ح�سابي ( )3.67وانحراف معياري (.)1.30

ِ
يتم و�ض ُع َّ
خ�ص
ال�ش
كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للأبعاد كان للبعد (�« )36أن َّ

ِ
املنا�سب يف املكا ِن املنا�سب» مبتو�سط ح�سابي ( )3.39وانحراف معياري ( .)1.42بينما جاء

ِ
ٍ
ٍ
ُ
ني ل�شغلِ
الوظائف فيها،
اختبارات
عمل
يتم
البعد (� « )37أن
وامتحانات تناف�سيَّ ٍة للمر�شح َ
َّ
وتوثيقُها ب�شكلٍ م�ستمر « يف املرتبة ما قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.40وانحراف معياري
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العام ( )3.35وبانحراف معياري ( )0.71مما ي�شري �إىل �أن تقديرات �أفراد جمتمع الدرا�سة عالية
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( .)1.29وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي العام ( )3.56وبانحراف معياري ( )1.13مما ي�شري
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�إىل �أن تقديرات �أفراد جمتمع الدرا�سة عالية فيما يتعلق مبالءمة معايري بعد ا�ستقطاب املوارد
الب�رشية وتوظيفها وتعيينها.

�ساد�سا ً  :نتائج البعد ال�ساد�س  :املتعلق ُة بتحلي ُل العمل وت�صمي ُمه  ،مو�ضحة يف اجلدول
رقم (.)7
اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت ارتباط (ر) بني معايري
مقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية و�أبعادها واملقيا�س
ككل للبعد ال�ساد�س حتلي ُل العمل وت�صمي ُمه
0.63
0.95
3.32
حتلي ُل العمل وت�صمي ُمه
0.35
0.80
1.22
3.35
أ�س�س �سليم ٍة ومو�ضوع َّية.
يتم حتلي ُل ِ
العمل على � ٍ
� -43أن َّ
0.46
0.88
1.17
3.36
معلومات دقيق ٍة و�سليمة.
العمل على
ٍ
� -44أن ي�ستندَ حتلي ُل ِ
َ
0.46
0.87
1.17
3.53
العمل املتعلق بوظائ ِفهم.
� -45أن
حتليل ِ
ي�شارك املوظفونَ يف ِ
أهداف ِّ
0.56
0.84
1.25
3.33
ب�شكل م�ستم ّر.
يتم حتدي ُد � ِ
كل وظيف ٍة ٍ
� -46أن َّ
واجبات ِّ
0.45
0.72
1.13
3.09
وا�ضح.
يتم حتدي ُد
ب�شكل ِ
ِ
كل وظيف ٍة ٍ
� -47أن َّ
يتم حتدي ُد �أن�شط ِة ِّ
0.79
0.72
1.11
3.27
وظيفة.
كل ِ
� - 48أن َّ
يت�ضح من اجلدول رقم ( )7ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ()3.53-3.09

َ
ي�شارك املوظفو َن يف حتليلِ
وبانحراف معياري ما بني ()1.17-1.13؛ �إذ نال املعيار رقم (�« )45أن
ِ
بوظائفهم» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.53وانحراف معياري (،)1.17
العملِ املتعلق
ٍ
ُ
معلومات دقيق ٍة و�سليمة» مبتو�سط
حتليل العملِ على
يليه البعد رقم (�« )44أن ي�ستن َد

ح�سابي ( )3.36وانحراف معياري (.)1.17

ِ
واجبات
يتم حتدي ُد
كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للأبعاد كان للبعد (�« )47أن َّ

ِ
ِّ
كل وظيف ٍة ب�شكلٍ
وا�ضح» مبتو�سط ح�سابي ( )3.09وانحراف معياري ( .)1.13بينما جاء البعد

كل ِ
يتم حتدي ُد �أن�شط ِة ِّ
وظيفة» يف املرتبة ما قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي ()3.27
(�« )48أن
َّ
وانحراف معياري ( .)1.11وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي العام ( )3.32وبانحراف معياري

( )0.95مما ي�شري �إىل �أن تقديرات �أفراد جمتمع الدرا�سة عالية فيما يتعلق مبالءمة معايري بعد

حتليل العمل وت�صميمه.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت ارتباط (ر) بني معايري
مقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية و�أبعادها واملقيا�س ككل للبعد
ات امل�ستخدم ُة يف �إدارةِ املواردِ الب�رشيَّة
ال�سابع الأجهزةُ والربجميَّ ُ
الأجهز ُة والربجم َّي ُ
ات امل�ستخدم ُة يف �إدار ِة املوار ِد الب�شر َّية

3.15

80.

كاف من الأجهز ِة احلا�سوب َّية.
� -49أن يتوف َر عد ٌد ٍ
َ
تت�صف الأجهز ُة احلا�سوب َّي ُة امل�ستخدم ُة بالقدر ِة الكافي ِة لأدا ِء
� -50أن
العمل.
َ
الربامج امل�ستخدم ُة ب�سهول ِة اال�ستخدام.
تت�صف
� -51أن
ُ
� -52أن تو ِّف َر الأجهز ُة والربجمياتُ امل�ستخدم ُة
املعلومات يف الوقتِ
ِ
املنا�سب.
للعمل على هذ ِه الأجهزة.
كاف من ال
� -53أن يتوف َر عد ٌد ٍ
أ�شخا�ص امل�ؤهل َني ِ
ِ
املعلومات الكافي َة
� -54أن تقدِّ َم الأجهزة والربجمياتُ امل�ستخدم ُة
ِ
والدَّقيقة.

0.68

3.28

1.14

0.76

0.43

3.09

1.34

0.75

0.41

3.30

92.

0.81

0.49

3.35

1.03

0.69

0.57

2.81

1.01

0.77

0.42

3.07

1.12

0.61

0.67

يت�ضح من اجلدول رقم ( )8ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ()3.35-2.81

والربجميات
وبانحراف معياري ما بني ()1.03-1.01؛ �إذ نال املعيار رقم (�« )52أن توفِّرَ الأجهزةُ
ُ
ِ
ِ
الوقت املنا�سب» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.35وانحراف
املعلومات يف
امل�ستخدم ُة

الربامج امل�ستخدم ُة ب�سهول ِة اال�ستخدام»
تت�صف
معياري ( ،)1.03يليه البعد رقم (�« )51أن
َ
ُ

مبتو�سط ح�سابي ( )3.30وانحراف معياري (. )0.92

ٍ
كاف
كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للأبعاد كان للبعد (�« )53أن يتوفرَ عدد ٌ
ِ
ني للعملِ على هذهِ الأجهزة» مبتو�سط ح�سابي ( )2.81وانحراف معياري
من ال
أ�شخا�ص امل�ؤهل َ

ِ
املعلومات الكافي َة
والربجميات امل�ستخدم ُة
( .)1.01بينما جاء البعد (�« )54أن تق ِّد َم الأجهزة
ُ

وال َّدقيقة» يف املرتبة ما قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.07وانحراف معياري ( .)1.12وب�شكل

عام بلغ املتو�سط احل�سابي العام ( )3.15وبانحراف معياري ( )0.80مما ي�شري �إىل �أن تقديرات �أفراد
ات امل�ستخدم ُة يف
جمتمع الدرا�سة عالية فيما يتعلق مبالءمة معايري بعد الأجهزةُ والربجميَّ ُ
�إدارةِ املواردِ الب�رشيَّة.
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ات امل�ستخدم ُة يف �إدارةِ املواردِ
�سابعاً :نتائج البعد ال�سابع  :املتعلق ُة بالأجهزةُ والربجميَّ ُ
الب�رشيَّة  ،مو�ضحة يف اجلدول رقم (.)8
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واتب واحلوافز ُ املاديَّة واملعنويَّة  ،مو�ضحة يف اجلدول
ثامناً :نتائج البعد الثامن :املتعلق ُة بالرَّ ُ
رقم (.)9
اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت ارتباط (ر) بني معايري مقيا�س
فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية و�أبعادها واملقيا�س ككل للبعد
واتب واحلوافز ُ املاديَّة واملعنويَّة
الثامن الرَّ ُ
0.49
0.86
3.00
واتب واحلواف ُز املاد َّية واملعنو َّية
البع ُد الثامن :ال َّر ُ
0.52 0.75 1.04
2.82
ظروف معي�ش ِة العامل َني يف امل� َّؤ�س�سة.
واتب مع
� -55أن
ِ
تتنا�سب ال َّر ُ
َ
ب�شكل م�ستم ّر.
واتب ٍ
تتم مراجع ُة �سيا�س ِة الأجو ِر وال َّر ِ
� -56أن َّ

2.89

1.10

57.

0.47

أ�س�س مو�ضوع َّية.
� -57أن ت�ستندَ �سيا�س ُة
احلوافز على � ٍ
ِ

2.76

1.08

0.83

0.53

جذب لذ ِوي الكفاء ِة العال َية.
واتب م�صد َر ٍ
� -58أن تكونَ ال َّر ُ

3.13

1.17

0.80

0.53

حتقيق الفاعل َّي ِة الإداري ِة وحفز العاملني
واتب يف
� -59أن
ِ
َ
ت�سهم ال َّر ُ
وا�ستثار ِتهم للعمل.

2.91

0.98

0.80

0.27

الواجبات وامل�س�ؤوليات.
واتب على املوازن ِة بني
ِ
نظام ال َّر ِ
 -60اعتما ُد ِ

3.16

1.08

0.81

0.40

للرتقيات؛ مثل :اجلدارة.
 -61وجو ُد قواعدَ ومعاي َري مو�ضوعي ٍة
ِ

3.01

0.98

0.73

0.15

يتم ُ
مبعدل الأدا ِء والإنتاج َّية.
ربط املكاف� ِآت
ِ
� -62أن َّ

3.24

1.34

0.86

0.40

يوج ُد ج ًّوا من الثق ِة
� -63أن تتب َع امل�ؤ�س�س ُة
برنامج حوافز ف َّع اًال ومر ًنا ِ
َ
والتَّ�شجي ِع ُّ
وال�شعو ِر باالنتما ِء للم� َّؤ�س�سة.

3.09

1.31

0.77

0.14

يت�ضح من اجلدول رقم ( )9ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ()3.24-2.76

ربط املكاف� ِ
ُ
آت مبعد ِل
يتم
وبانحراف معياري ما بني ()1.34-1.08؛ �إذ نال املعيار رقم (�« )62أن
َّ
الأدا ِء والإنتاجيَّة» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.24وانحراف معياري ( ،)1.34يليه البعد
ِ
رقم (« )60اعتماد ُ نظا ِم الرَّ ِ
الواجبات وامل�س�ؤوليات» مبتو�سط ح�سابي
واتب على املوازن ِة بني

( )3.16وانحراف معياري (.)1.08

كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للأبعاد كان للبعد (�« )57أن ت�ستن َد �سيا�س ُة

ٍ
أ�س�س مو�ضوعيَّة» مبتو�سط ح�سابي ( )2.76وانحراف معياري ( .)1.08بينما جاء
احلوافزِ على �
ِ
ؤ�س�سة» يف املرتبة ما قبل
واتب مع
البعد (�« )55أن
ظروف معي�ش ِة العامل َ
ني يف امل� َّ
تتنا�سب الرَّ ُ
َ
الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.82وانحراف معياري ( .)1.04وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي

العام ( )3.00وبانحراف معياري ( )0.86مما ي�شري �إىل �أن تقديرات �أفراد جمتمع الدرا�سة عالية
واتب واحلوافز ُ املاديَّة واملعنويَّة.
فيما يتعلق مبالءمة معايري بعد الرَّ ُ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تا�سعاً :نتائج البعد التا�سع :املتعلق ُة بتقومي ُ الأداءِ الوظيفي  ،مو�ضحة يف اجلدول رقم (.)10

مي الأدا ِء الوظيفي
تقو ُ
� -64أن تزيدَ عملي ُة تقو ِمي الأدا ِء بامل�ؤ�س�س ِة من ُّ
ال�شعو ِر بامل�س�ؤول َّية.
وتنمي �أدا َء العاملني
� -65أن حتقِّقَ عملي ُة تقو ِمي الأدا ِء الفاعلي َة التنظيم َّي َةَ ،
وتط ِّو َره.
االت�صاالت ب َني ال َعاملني.
حت�سنَ عملي ُة تقو ِمي الأدا ِء
ِ
� -66أن ِّ
تقييم �أدا ِء العامل َني يف امل�ؤ�س�سة وا�ضح ًة وحمدَّدة.
� -67أن تكونَ
ُ
مقايي�س ِ
ال�سنوي ،و�إتاح ُة الفر�ص ِة لهم
يتم �إخبا ُر املوظف َني
� -68أن َّ
بنتائج تقييمِ هم َّ
ِ
نتائج تقييم �أدا ِئهم.
ِ
لالعرتا�ض على ِ
َّ�سم عملي ُة تقو ِمي الأدا ِء بال�شمول َّية.
� -69أن تت َ
 -70ا�ستمرار َّي ُة عملي ِة تقو ِمي �أدا ِء العاملني.

الأداة ككل

3.02

0.79

0.30

3.07

1.25

0.18

0.18

2.85

1.10

0.69

0.17

3.10
2.88

1.22
1.03

0.79
0.82

0.24
0.20

3.16

1.16

0.85

0.26

2.98
3.12
3.32

1.16
1.40
0.49

0.70
0.68

0.07
0.28

يت�ضح من اجلدول رقم ( )10ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت بني ()3.16-2.85

بنتائج
ني
وبانحراف معياري ما بني ()1.16-1.10؛ �إذ نال املعيار رقم (�« )68أن
ِ
يتم �إخبار ُ املوظف َ
َّ
ِ
ِ
نتائج تقييم �أدائِهم» �أعلى متو�سط
لالعرتا�ض على
ال�سنوي ،و�إتاح ُة الفر�ص ِة لهم
تقييمهم
ِ
َّ

ح�سابي حيث بلغ ( )3.16وانحراف معياري ( ،)1.16يليه البعد رقم (« )70ا�ستمراري َّ ُة عملي ِة
تقومي ِ �أدا ِء العاملني» مبتو�سط ح�سابي ( )3.12وانحراف معياري (.)1.40

ق عملي ُة تقومي ِ
كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للأبعاد كان للبعد (�« )65أن حتقِّ َ

وتطورَه» مبتو�سط ح�سابي ( )2.85وانحراف
وتنمي �أدا َء العاملني
الأدا ِء الفاعلي َة التنظيميَّةَ،
ِّ
َ
ني يف امل�ؤ�س�سة
معياري ( .)1.10بينما جاء البعد (� « )67أن تكو َن
مقايي�س تقييمِ �أدا ِء العامل َ
ُ
وا�ضح ًة وحم َّددة ».يف املرتبة ما قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.88وانحراف معياري (.)1.03
وبلغ املتو�سط احل�سابي العام ( )3.02وبانحراف معياري ( )0.79مما ي�شري �إىل �أن تقديرات �أفراد
جمتمع الدرا�سة عالية فيما يتعلق مبالئمة معايري بعد تقومي ُ الأدا ِء الوظيفي.

وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي العام جلميع �أبعاد املقيا�س ( )3.32وبانحراف معياري

( )0.49مما ي�شري �إىل �أن تقديرات �أفراد جمتمع الدرا�سة عالية فيما يتعلق مبالئمة معايري و�أبعاد

مقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام.
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اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت ارتباط (ر) بني معايري مقيا�س
فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية و�أبعادها واملقيا�س ككل للبعد التا�سع تقومي ُ الأداءِ الوظيفي
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الأبعاد

�سيا�ساتُ �إدار ِة املوار ِد الب�شريَّة
وا�سرتاتيجيا ُتها و�أهدا ُفها

الأجهز ُة والربجم َّياتُ
امل�ستخدم ُة يف �إدار ِة
املوارد الب�شر َّية

0.07

0.28

0.07-

0.41

0.53

0.65

0.28

واتب واحلواف ُز
ال َّر ُ
املاد َّية واملعنو َّية

0.06-

0.17

0.04-

0.20

0.21

0.21

0.62

0.20

تقو ُمي الأدا ِء الوظيفي

0.00

0.01-

0.14

0.16

0.12

0.02

0.03

0.25

0.14

الأداة ككل

0.41

0.48

0.53

0.80

0.59

0.63

0.68

0.49

0.30

* عند م�ستوى داللة (�ألفا=)0.05

ُ
تخطيط املوار ِد الب�شريّة

ُ
حتليل العمل وت�صمي ُمه

0.02-

0.10-

0.02

0.25

0.22

0.86

تدريبُ املوار ِد الب�شريَّة

ا�ستقطاب املوارد
ُ
الب�شرية وتوظيفُها
وتعيي ُنها

0.01-

0.24-

0.04-

0.52

0.22

ا�ستقطابُ املوارد الب�شرية
وتوظي ُفها وتعيي ُنها

تدريب املوار ِد الب�شر َّية
ُ

0.15

0.22

0.57

0.22

حتلي ُل العمل وت�صميمُه

ُ
تخطيط املوار ِد
الب�شر ّية

0.34

0.41

0.39

الأجهز ُة والربجم َّياتُ
امل�ستخدم ُة يف �إدار ِة املوار ِد
الب�شريَّة

الت�شريعاتُ املتعلق ُة
ب�إدار ِة املوارد الب�شر َّية

0.40

0.62

الرَّواتبُ واحلواف ُز املاديَّة
واملعنويَّة

0.35

مي
تقو ُ
الأدا ِء الوظيفي

�سيا�ساتُ �إدار ِة
املوار ِد الب�شر َّية
وا�سرتاتيجياتُها
و�أهدا ُفها

الأداة ككل

الت�شريعاتُ املتعلق ُة ب�إدار ِة املوارد
الب�شريَّة

اجلدول رقم ()11
معامالت االرتباط بني �أبعاد مقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية من
جهة وبني الأبعاد واملقيا�س من جهة �أخرى

1.00

يت�ضح لنا من اجلدول ال�سابق رقم (� )3أن معامالت االرتباط بني جماالت املقيا�س ترتاوح ما

ُ
وت�صميمه) على �أعلى ارتباط بالدرجة الكلية
(حتليل العمل
بني ( ،)0.86 – 0.25وقد حاز بُعد
ُ
( ،)0.86فيما نال بُعد (تقومي ُ الأدا ِء الوظيفي) على �أدنى ارتباط (.)0.25

ثبات املقيا�س

مت احت�ساب معامل ثبات االت�ساق الداخلي للمقيا�س با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا)،

وقد بلغ معامل ثبات الأداة ( ،)0.92وهي قيمة ت�ؤكد االت�ساق الداخل للمقيا�س املطور ،كما

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وقعت قيم الثبات للأبعاد الفرعية للمقيا�س يف املدى ( )0.92 -0.78واجلدول التايل يبني

اجلدول رقم ()12
معامل الثبات لكل بعد من �أبعاد املقيا�س الت�سعة
معامل الثبات
البعد
0.91
�سيا�ساتُ �إدار ِة املوار ِد الب�شر َّية وا�سرتاتيجياتُها و�أهدا ُفها
0.88
الت�شريعاتُ املتعلق ُة ب�إدار ِة املوارد الب�شر َّية
ُ
0.92
تخطيط املوار ِد الب�شر ّية
0.86
تدريب املوار ِد الب�شر َّية
ُ
ُ
ُ
0.94
ا�ستقطاب املوارد الب�شرية وتوظيفها وتعيينها
ُ
0.89
حتلي ُل العمل وت�صمي ُمه
0.82
الأجهز ُة والربجم َّياتُ امل�ستخدم ُة يف �إدار ِة املوار ِد الب�شر َّية
0.91
واتب واحلواف ُز املاد َّية واملعنو َّية
ال َّر ُ
0.78
تقو ُمي الأدا ِء الوظيفي
0.92
الأداة ككل
اخلال�صة والتو�صيات

لقد مت تطوير مقيا�س فاعلية دارة املوارد الب�رشية يف هذه الدرا�سة بالرجوع �إىل �إطار نظري

وا�سع ،واقت�رص املقيا�س على ( )70معيارا ً ت�ستويف معايري ال�صدق ،وتغطي (� )9أبعاد رئي�سة

يف الأداة.

يف �ضوء دالالت ال�صدق والثبات ميكن القول ب�أن مقيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية

يف م�ؤ�س�سات التعليم العام يتمتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية جتعله �أداة موثوقًا بها ميكن

ا�ستخدامها لقيا�س درجة فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام ،من ثم

تعرف مواطن القوة وال�ضعف يف تلك النظم ،والعمل على اتخاذ الإجراءات الالزمة لتطويرها.
�إن ما مييز هذا املقيا�س املطور عدم وجود مقايي�س لفاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات

التعليم العام يف الدول العربية حتى الآن.

ويو�صي الباحث ب�أن تقوم امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف الدول العربية بتطبيق املقيا�س والإفادة

منه يف التعرف على مواطن القوة وال�ضعف يف �إدارة مواردها الب�رشية ب�شكل ي�سهم يف
جتويد �أدائها؛ نظرا ً حلاجة هذه امل�ؤ�س�سات لأدوات تفيدها يف تعرف ر�صد نقاط القوة والك�شف
عن جوانب الق�صور يف �إدارتها للموارد الب�رشية التي ميكن �أن متثل عقبة يف جناحها وزيادة
كفاءتها .كما ميكن توظيف هذا املقيا�س يف قيا�س فاعلية �إدارة املوارد الب�رشية يف م�ؤ�س�سات

التعليم العايل.
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