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 : ةمقدمال
إلى تحقيق النجاح والتفوق والتميز في جميع عملياتها  العامة منها والخاصة، المنظماتجميع تتطلع 

، وبالتالي تحقيق أهدافها وغاياتها، وبناء المؤسسيةفعالية الكفاءة و الوأنشطتها وتتسابق من أجل تحقيق 
تي تعمل ستراتيجي قوي ومتميز يحقق لها النمو والبقاء وتحسين وتطوير األداء في ظل البيئة الإمركز 

الموارد بكل أنواعها ولغرض إنجاز هذه  ىر المستمر، والمنافسة الحامية علم بالتغيفيها، والتي تتس
فإن األمر يتطلب أن تمتلك هذه المنظمات رؤية إستراتيجية عميقة، ورسالة واضحة،  ،األهداف

ستراتيجية رصينة، تستطيع من خالل ذلك النظر إلى آفاق المستقبل ببصيرة ثاقبة ورؤية صائبة لمعرفة  وا 
االقتصادية ما يمكن أن تكون عليه في المدى البعيد في ظل المتغيرات البيئية والتكنولوجية والتنافسية و 

والسياسية واالجتماعية والمعلوماتية واإلدارية التي تواجه منظمات األعمال في ظل عصر العولمة وما 
في  موارد البشريةاالستراتيجية للدارة اإلمن هنا كان يجب دراسة دور ، يحيط به من فرص ومخاطر

 تحقيق األداء المؤسسي الحكومي.
 :أهمية الدراسة

ظل الدور  يتواجه المؤسسات الحكومية ف يتناوله ألحد الموضوعات الهامة الت يهمية البحث فأتكمن 
مما يؤكد على ضرورة تطبيق نظم  .الجديد للدولة داخل مجتمع المعرفة وهو تحقيق كفاءة المنظمة

جهزة الحكومية وذلك األ يتدعم كفاءة المنظمة ف يدارة االستراتيجية للموارد البشرية والتحديثة لإل
من العديد  ييعان يورة يتطلب تطوير قدرات العاملين على مستوى الجهاز الحكومي بالدولة الذبالضر 

ففي عصر يسود  .من المشاكل المرتبطة بالجمود المؤسسي وسوء الخدمات العامة المقدمة للمستفيدين
رًا متجددة وكثرة أعداد المستفيدين من الخدمات العامة أصبح هناك أدوا فيه مفهوم الميزة التنافسية

وذلك من  للمنظمات الحكومية جعلتها تعمل تحت ضغوط كبيرة مما يؤكد على ضرورة أن يتميز األفراد
الحد األعلى من الكفاءة في االنجاز وزيادة الوعي لدى  إلىخالل أهمية تطبيق تقنيات تؤكد الوصول 

 من خالل :األجهزة الحكومية بأهمية رفع كفاءة المنظمة والتميز في األداء وذلك 
 رتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.اإل .1
 الوظيفي. توظيف تقنية المعلومات في األداء .2
 تنمية الموارد البشرية وتفعيل قنوات التواصل مع المجتمع. .3
 ستغالل األفضل لإلمكانات المتاحة.اإل .4
إلى تحقيق كفاءة  يارة االستراتيجية للموارد البشرية مما يؤددتحقيق التوافق بين تطبيق اإل .5

 تفعيل دورها في إدارة التنمية. يالمنظمة، وبالتال
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  :الدراسة مشكلة
دارة من خالل اإل وفعالية أداء وزارة العدل القطرية تحقيق كفاءة إشكاليةحول  المشكلة البحثية تدور

 كهنا فإنخر آومن جانب . القطريبما يتوافق مع متطلبات المجتمع  ،ستراتيجية للموارد البشريةإلا
لخاصة مواكبة التطورات ا فيمن خدمات وزارة العدل القطرية والمتمثلة دين المستفيالمواطنين تطلعات 
فّعال  همية إلحداث تغييرأل يدعولى المستفيدين مما إالمقدمة وتطوير الخدمات  يالرقمبالتحول 

تتمثل المشكلة و  .الحصول على خدمات متميزة وتحقق الرضا العام يلمواجهة تطلعات المجتمع ف
 : الت البحثية التاليةالتساؤ  يالبحثية ف
 دارةإلرة العددل القطرية في استخدام اأي مدي نجحت تجربة الجهاز الحكومي لوزا ىإل -

  ؟ الوزارةتحقيق كفاءة  يستراتيجية للموارد البشرية فإلا
 ءلية أداوفعا تحقيق كفاءلستراتيجية للموارد البشرية إلادارة إلاستخدام اماهي متطلبات ونتائج و  -

 وزارة العدل القطرية ؟
 

 

  :فروض الدراسة
 وهي:  ةاعتمدت الدراسة على فرضية رئيس

ة المنظمة بوزارة العدل تحقيق كفاء يستراتيجية للموارد البشرية فإلا داللة معنوية لإلدارة اذ يوجد تأثير
 وقد تم صياغة الفرضيات الفرعية  كما يلى : . القطرية

على كفاءة وفعالية األداء المؤسسي  يؤثرون معنويا ستراتيجيةم واستيعاب دور وأهمية ومفهوم اإلفه .1
 دولة قطر. يفالحكومي بالتطبيق علي وزارة العدل 

ؤسسي لوزارة على كفاءة وفعالية األداء الم يؤثران ستراتيجيةإلااإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة  .2
 العدل القطرية.

 على كفاءة وفعالية األداء المؤسسي لوزارة العدل. يؤثر مستوي اإلدارات ىالستراتيجيات علوضع ا .3
 على كفاءة وفعالية األداء المؤسسي لوزارة العدل. يؤثر ستراتيجيةإلاليات تطبيق اإلدارة آ تحديد .4

 النحو التالي: ىنموذج الدراسة عل (1رقم ) يوضح الشكل
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 المتغير التابع      المتغير المستقل 

 

 

 

 

 

 أهداف الدراسة

         
  تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

 تحقيق كفاءة المنظمةستراتيجية للموارد البشرية ودورها في إلا دارةإلالتعرف على متطلبات ا .1
 باألجهزة الحكومية.

 ظل المتغيرات العالمية . يستراتيجية للموارد البشرية فإلا دارةإلتحليل منظومة ا .2
ستراتيجية للموارد البشرية دورها في إلادارة إلمعوقات التي تحول دون أن تأخذ االتعرف على ال .3

 .جهزة الحكوميةألباالمنظمات كفاءة 
 كفاءة وزارة العدل القطرية تحقيق يستراتيجية للموارد البشرية فإلدارة اإلا تقويم تجربة استخدام .4

 .ستراتيجية دولة قطرا  ضوء رؤية و  يف
 حدود الدراسة  

 ياالستراتيجية للموارد البشرية ف دارةإلتحليل دور ا يفتتمثل حدود موضوع الدراسة  -
 .وخاصة بوزارة العدل القطريةكفاءة المنظمة بالمؤسسات الحكومية 

ويمثل عام  2020 - 2018من  الفترة الزمنية يالحدود الزمنية للدراسة فتتمثل ف -
ومواكبة استراتيجية الحكومة  يومة القطرية بمشروع التحول الرقمهتمام الحكإ 2018

لى إعداد السياسات إمن خالل قنوات متعددة باالضافة  وضرورة تقديم الخدمات العامة
 .لكترونيةإلرنامج الحكومة اواالستراتيجات الخاصة بب

 

ستراتيجية إلاإلدارة ا
 للموارد البشرية

 األداء المؤسسي الحكومي

 

فهم واستيعاب دور وأهمية اإلدارة -1
 .ستراتيجيةإلا
 التخطيط وصياغة اإلستراتيجية.-2
 إستراتيجيات على مستوى اإلدارات.-3
 اإلستراتيجية.آليات تطبيق اإلدارة -4

 الكفاءة.-1
 .الفَعالية-2
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 :السابقةالدراسات 
المرتبطة بموضوع الدراسة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفيما األدبيات السابقة تناولت العديد من 

  يلي أهم تلك الدراسات:
 دراسات باللغة العربية:

  أثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة سماللي يحضيةدراسة ،
االقتصادية، جامعة الجزائر، التنافسية للمؤسسة االقتصادية، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم 

على  ؛ستراتيجية للموارد البشرية وتنمية الكفاءاتإلا دارةإلتهدف الدراسة لمعرفة أثر ا :2005
 الدراسة تناولتوقد  -مدخل الجودة والمعــــرفة -الميـزة التنـافسية للمؤسسة االقتصادية خلق 

وتنمية  إدارةللموارد البشرية من خالل  ة االستراتيجي لإلدارةاإلشكالية التالية: هل يمكن 
دارة المعرفة و  إدارة) الكفاءات ة للمؤسسة أن تؤثر في الميزة التنافسي (الجودة الشاملة ا 

النتائج أهمها: أن أهم مسعى للمؤسسات االقتصادية في  توصل إلى جملة منو ؟ االقتصادية
هو ؛ فاءات البشرية الفردية والجماعيةوفي إطار امتالكها للموارد والك ستراتيجيإلاهها ظل توج
ساعدة على للمالحديثة  ةاإلدار  بيقهذا مرهون بتط . كلالميزة التنافسية والحفاظ عليها امتالك

لذا فإدارة الموارد ستراتيجيات المؤسسة. إتنمية الكفاءات البشرية واعتبارها أصال وشريكا في 
لجودة الشاملة التي تعد أسلوبا لتحسين والرفع البشرية خاصة الفردية منها، على رأسها إدارة ا

 .من أداء الموارد
  حالة مؤسسة –، استراتيجية تنمية الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية حسين يرقيدراسة

تهدف الدراسة لمعرفة  :2008-2007، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة الجزائر، -سوناطراك
تم  ،حالة مؤسسة سوناطراك –ثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية أ

فيها طرح اإلشكالية التالية: ما هي االستراتيجيات الفعالة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة 
الموارد أن تنمية  توصل إلى جملة من النتائج أهمها:و ؟ قتصادية في ظل المتغيرات الجديدةاال

فتنمية الموارد  ؛وير المؤسسات على اختالف أنواعهاالبشرية تعتبر مطلبا أساسيا لبقاء وتط
البشرية تفرضها التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسات. وما لم يكن لدى المؤسسات 

رد البشرية فإن االستثمار في مجال تنمية الموا ع؛اوب مع تلك التغيرات من اتبااالستعداد للتج
ستراتيجيات تواكب فااليعتبر ضرورة ال مناص منها للمحافظة على استمرارية المؤسسة. 

 . اردها البشرية فإن مصيرها الزوالمتطلبات التغيير والتطوير، التي من أهمها تنمية مو 
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 الصناعية، المنظمات أداء في اھ، اإلدارة اإلستراتيجية ودورمحمد حنفي محمد نوردراسة  -
 ماجستير رسالة) المحدودة والشاحنات السيارات لصناعة جياد شركات مجموعة حالة دراسة
تهدف إلى : م2005 األعمال، إدارة قسم العليا، الدراسات كلية النيلين جامعة( منشورة غير

وتتمثل مشكلة البحث  ؛الصناعية راتيجية ودورها في أداء المنظماتاإلدارة اإلست ىالتعرف عل
 .اإلدارة االستراتيجية في الشركة في ماهية المشاكل والمعوقات التي تحول دون تطبيق

 التالية : أهم أوضحت الدراسة النتائج 
 ضعف معرفة اإلدارة العليا بعملية التحليل البيئي -
  أن الهيكل التنظيمي الحالي للشركة مالئم لتطبيق إستراتيجية الشركة الحالية. -
أن ثقافة الشركة )القيم السائدة فيها( مالئمة لتنفيذ إستراتيجية الشركة وأن بيئة العمل  -

  .داخل الشركة مالئمة وتساعد على تنفيذ االستراتيجية
إقتناع جميع المبحوثين بأهمية تطبيق اإلدارة االستراتيجية ودورها في رفع كفاءة أداء  -

االستراتيجية يتطلب تأهيل وتدريب كوادر اإلدارة العليا الشركة، وأن تطبيق نموذج اإلدارة 
 .على أساليب اإلدارة االستراتيجية

راسة د، نظام الحكومة االلكترونية كمدخل للتطوير التنظيمى : هشام محمود ابراهيم دراسة -
رة تطبيقية على الوزارات الخدمية فى مصر ، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية التجارة وادا

 النجاح نظام المطلوب يعناصر التطوير التنظيم لى تحديدإتهدف هذه الدراسة  :2011االعمال، 
ة الحكوم دخالإثر أ، وتحديد المصرية جهزة الحكوميةألا يعند تطبيقها ف لكترونيةإلالحكومة ا

تصميم نموذج يوضح  ىإلالحكومية، كما تهدف  جهزةألالعمل با ظمةأنعلى تطوير  رونيةتلكإلا
وقد  .يجهاز حكومي أي عند تطبيقها ف ةلكترونيإلنظام الحكومة ا نجاحالعناصر المطلوبة إل

 يأ يف لكترونيةإلالحكومة ا نه يجب عند تطبيق نظامأ :لى نتائج عدة أهمهاإالدراسة  خلصت
، ييكل، الهري)البش بعاده الثالثةأب يطوير التنظيمــــدخل التـــن يتبع مأ ؛مصر يف يجهاز حكوم

 مصر يف يجهاز حكوم في أيقبل تطبيقه  كترونيةإللويجب النظر لنظام الحكومة ا .(جيالتكنولو 
ر ، ومنظو لكترونيةإله نظام الحكومة انظور المواطن تجام -من حيث ثالثة مناظير رئيسية وهم :

 .رونيةلكتإلنظام الحكومة اكومة نفسها تجاه لكترونية، منظور الحإلالمنظمات تجاه نظام الحكومة ا
 مركز ،الشاملة الجودة تحقيق في مكانياتهاا  و  لكترونيةإلا دارةإل، اسحر قدورى .د دراسة -

 : 2010ول، أل، الجزء ا14، مجلة المنصور، العدد ةوالدولي العربية للدراسات المستنصرية
 في شكلية تغييرات حداثإ على يقتصر ال اإللكترونية دارةإلا ن مفهومأإلى تشير هذه الدراسة 

 وهيكلية وهندسة آلية عادةإ في بل ؛العامة للزبائن والمنافع والخدمات المعامالت تقديم أساليب
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. لتحقيقهاالمؤسسات سعى ت يتال للجودة ماً عد ذاتها داريةإلا واإلجراءات والعمليات األنشطة
 على استخدام يعتمد متقدماً  نموذجاً  تحقيقها المستهدف اإللكترونية ارةإلدا تمثل ذلك وعلى

 وقتية تغييرات إحداث مجرد وليس ؛التحولي التغيير إلحداث المتقدمة والتكنولوجيا المعلوماتية
 هميةأ من ؛الدراسة هميةأ تأتي هنا ومن. بالفعل القائمة األعمال على هياكل بسيطة أو

 دارةإلا تطبيقات توفرها أن يمكن التي والكيفية ،المعاصرة والمجتمعات المؤسسات في متغيراتها
 مفهوم على التعرف لىإوتهدف الدراسة  .ونشرها ودعمها الجودة نطاق توسيع في لكترونيةإلا
برازإلا دارةإلا  مفهوم تطور على الضوء المؤسسات، وتسليط ارةإد في أهميتها لكترونية، وا 

 بين العالقة لتكامل معرفي طارإ صياغة لىإباالضافة  .عليه تقوم التي المرتكزات وأهم الجودة
 وفعالية الّداعمة لرفع كفاءة األدوات من باعتبارها الجودة إدارة تحقيق مع لكترونيةإلا دارةإلا

 في الجودة تكون أن نه البدأالدراسة:  ليهاإتوصلت  ياالستنتاجات الت همأومن . المؤسسات
على  تعمل سنوات ومنذ المؤسسات أصبحت لهذا ؛المؤسس داخل المقامة اإلصالحات قلب

 تقاسم من تمّكن بطريقة ،ةالمختلف عملياتها في فأكثر أكثر لكترونيةإلا دارةإلا تطبيقات دماجإ
 .نشاطاتها بين وتحسين التنسيق المعلومات

 :باللغة األجنبيةدراسات 
 ,Peyman. Et al., Exploring Failure. Factory of Implementing دراسة -

Knowledge Management Systems in Organization, (Vol.5 May 2005). 

 يفشل تطبيق إدارة المعرفة فعوامل  تحديدة اإلجابة على التساؤل حول استهدفت هذه الدراس
على  اعتمدت الدراسة . حيث"عوامل فشل تطبيق إداراة المعرفة تحليلالدراسة أي استهدفت " ؛اتالمنظم
فى مجال الدواء ومقرها التى تعمل  Calibroبشركة  (BB)باحث أطلق عليهم فريق عمل  1000
أن عوامل فشل  وتوصلت إلى . Case Studyستخدمت الدراسة أسلوب دراسة الحالة وا .سويسرا

 :يفتتمثل  Calibroتطبيق إدارة المعرفة فى 
 .بأبعاد إدارة المعرفة ومتطلباتهاعدم اضطالع اإلدارة العليا  -
 .لخبرة لقيادة فريق إدارة المعرفةاختيار شخص بسيط وعديم ا -
 .ألعضاء فريق المعرفة الخاطئ االختيار -
 .خاطئ والتنبؤ غير الصحيح للمشروعالتخطيط ال -
 .لمعرفةعدم وضع ميزانية لمشروع إدارة ا -
 .غير المالئمةالثقافة التنظيمية  -
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  ( Miguel et al, 2005 )دراســـــــة   -
ناعهم إق ومحاولة ،لقيمة إدارة المعرفة ( SMEs ) يفاستهدفت هذه الدراسة معرفة مدى إدراك المديرين 

معرفة النظرية إلدارة ال المفاهيم تلك المشروعات وذلك من خالل توضيح بعض يبأهمية إدارة المعرفة ف
واعتمدت على تصميم قائمة  ، Yorkshireبجنوب (I & B)وطبقت هذه الدراسة على شركتين هما 

عامل  75و (I)عامل بشركة  18و، يرين التنفيذيين بهاتين الشركتياستقصاء ثم توزيعها على المد
. لوب الدراسة الوصفيةواستخدمت أس Case Studyواعتمدت على أسلوب دراسة الحالة . (B)بشركة 

 ألهم النتائج التالية:هذه الدراسة وخلصت 
 .لهاويتم تجاه ا،ولكن نادرا ما يتم تطبيقها عملي ؛إدارة المعرفة لمفهوم (SMEs) مديروإدراك   -
 يستحقق خسائر ف (SMEs)ن أو  ،ة عالية التكاليفأن عمليات إدارة المعرفب (SMEs) ومدير معرفة  -

 كفاءة ومعدالت اإلنتاج والمنافسة نتيجة تسرب المعرفة 
ية يا السلوكتوضيح وفهم القضاو  وثقافة تنظيمية مالئمة افة تحتاج إلى دعم اإلدارة العليإدارة المعر   -

 .ة بين النظرية والتطبيقوالتكنولوجية لسد الفجو 
  (Carrillo and Gaimon, 2000)دراســـــــة -

. ق المعرفة وتغيير أساليب التصنيعدراسة العالقة بين تحسين األداء وبين خلاستهدف الباحثان 
. الصغيرة لكترونياتإلصناعة امجال  يعينة تتكون من عشرة شركات تعمل فواعتمدت الدراسة على 

 ألهم النتائج التالية:الدراسة  وتوصلت .لدراسة أسلوب تحليل االرتباطستخدمت اوا
تغيير أساليب تحسين أداء هذه الشركات وبين خلق المعرفة و وجود عالقة ارتباط بين  -

 .العمل بتلك الشركات
 .اعلية إستراتيجية أساليب التصنيعف يفأن المعرفة تلعب دورا هاما  -
 .مكن أن يحقق للشركة ميزة تنافسيةأن تراكم المعرفة بطريقة آلية ي -
 .أساليب التصنيعة الحدية لتغيير أن خلق المعرفة يؤثر على تقليل التكلف -
 .إلى تحسين أداء التصنيع يأن خلق المعرفة وتراكمها يؤد -
 .التصنيع( من تغيير أساليب المعرفة تفرز الفوائد األساسية )المتولدةأن  -

 : Raj Reddy & Others ,sustainable ICT for Emerging Economicدراسة  -

Mythology and Reality of the  Digital divide problem ,2004  

المعلومات واالتصاالت للشعوب تاحة تكنولوجيا إلى إ يجندة بحث تؤدأهذه الدراسة وضع  استهدفت
، وضمان سهولة استخدامهم لها ربعة بليون فردأدوالر وعدد  لفينأيقل متوسط دخل الفرد فيها عن  يالت

 . طلعاتهمواستيعابها الحتياجاتهم وت
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لوجيا لى المزايا والعوائد الضخمة لتكنو إتحول دون الوصول  يالدراسة بالتحليل المعوقات الت تناولت كما
البحثية للدول النامية  جندةتدور حولها األ ساسيةأيمكن اتخاذها كمحاور  يالمعلومات واالتصاالت والت

ها من الدراسات ة تختلف عن غير ن هذه الدراسأ لىإ شارةإلوتجدر ا .التنمية المعلوماتية جالم يف
تكنولوجيا المعلومات لتلك  تاحةإ لىإ يالنامية تؤد لدوللبحث  ندةأجتساعد على وضع  نهاأ يفخرى ألا

، حتى يمكن توفير مقومات البيئة الداعمة لتطوير وبناء لرغم مما تعانيه من مشكالت الفقرعلى ا .الدول
  .ظل تكنولوجيا المعلومات يفالقدرات داخل المنظمات الحكومية بتلك الدول 

 & .Chiplunkar, Chandrashekhar, Deshmukh, S.G دراسة -

Chattopadhyay, R., (2003 October), “Application of Principles of Event 

Related Open Systems to Business Process: تطبيق مبادئ  استهدفت الدراسة
ركزت هذه الدراسة على و الحدث المتعلقة بالنظم المفتوحة في إعادة هندسة عمليات األعمال: 

تحليل بيئة األعمال التنافسية بمساعدة تكنولوجيا المعلومات، مع األخذ باالعتبار التفاعالت 
األعمال. المختلفة بين عمليات األعمال المتعددة عندما يتم تطبيق إعادة هندسة عمليات 

وتقترح الدراسة نموذجًا مبنيًا على مخططات الحدث لتسجيل التدفق المنطقي والتفصيالت ذات 
العالقة، التي يمكن أن ُتستخدم في تصميم نظم المعلومات؛ إذ إن مخططات الحدث مفيدة في 

م، تصميم نظم معلومات الذكاء. وهذه المنهجيـة يمكن أن تستخدم في تطوير نظام لنظم التصمي
حيث يمكن أن يتم تحليل كل حدث لمعرفة متطلباته من البيانات، والعمليات، والموارد. ويمكن 
أن تظهر التفاعالت بين القوى المختلفة، واألحداث، والنماذج، والتطبيقات من خالل مخططات 

 إلعادة الهندسة، ومكوناتها. المحركةالتفاعل. وتبحث هذه الدراسة أيضًا في القوى 

 Marakos et al., (2001) Revising public Information Managementدراسة   -

for effective e-government Services. Information Management, Vol. 9, 

No.4. :ات تهدف الدراسة إلى توضيح األسباب التي تؤدى إلى رفع كفاءة وجودة الخدم
رفع الخدمات الحكومية ال يعتمد فقط  وتوصلت الدراسة إلى أنالحكومية المقدمة إلكترونيا. 

إلى جانب استراتيجية  ،على التكنولوجيا الجديدة ولكنه يعتمد أيضًا على رؤية وأهداف واضحة
المنظمات وفلسفة جديدة  فيعمل مناسبة. وأن تطبيق هذه التكنولوجيا يلزمه عمل تحضيري 

عادة توجيه نظم المعلومات لخدمة المستف  يدين. إلدارة المعلومات وا 

 :  ييالحظ على هذه الدراسات ما يل
داخل المنظمات الحكومية  دارةسة الموضوعات المتعلقة بتطوير اإلنحو درا هناك اتجاه متزايد .1

عاملين ن تحسين الخدمات العامة وتطوير قدرات الأكما يتضح  في ظل المتغيرات الخارجية.
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متكاملة  سسمنظومة وأن تتم على أ لتميز ينبغيظل نماذج ا داخل المنظمات الحكومية في
الخدمة وتعمل على رفع كفاءة وفعالية مستوى  داخل المنظمة.لكترونية تقوم على اإلدارة اإل

ن تتلقى هذه المنظومة ، على أفرادلأل بداعيةالمهارات اإل طالقوتطوير الموارد البشرية وا  
ت عامة وتشريعات ونظم ياساصورة س ة فيالدعم المالئم لها من البيئة الخارجية للمنظم

 .إدارية
هناك ف ؛دارة االستراتيجية للموارد البشرية داخل المنظمات الحكوميةوجود مستويات مختلفة لإل .2

 دارةالتي تقوم بها إ نشطةالمنظمة ويتكون من العمليات واأل مستوى ينحصر داخل حدود
يئة ت وعوامل البدارة متغيران طريق إوذلك عالمنظمة في مجال تحقيق كفاءة المنظمة، 

نشطة فهو على مستوى الدولة ويتكون من األ ما المستوى التاليأ الداخلية والخارجية للمنظمة.
ة مجال الخدمات العامة وتطوير قدرات العاملين بكاف والعمليات التي تقوم بها الدولة في
 في قطاعة المعلومات والسياسات المتبعو نشطة التنظيم أالقطاعات وذلك من خالل تشريعات و 

 .المعلومات
لى إنها ال تقتصر على النفاذ أفنجد  ستراتيجية للموارد البشريةاإل دارةبخصوص تطوير اإلو  .3

خرى مثل التدريب والتعليم وتوظيفها ليها مصادر أفحسب بل يضاف إ ،مصادر المعرفة
تساع إ فيية ستراتيجية للموارد البشر دارة اإلاإلحيث يتم التركيز على دور  ،اقتصاديًا واجتماعياً 

ة القائم لى توظيف المعرفةإضافة عملية التنمية الشاملة. باإل دارةنطاق الخدمات االجتماعية وا  
 .ة من خالل مؤسسات البحث والتطويروتوليد معرفة جديد

 جسدت فإن الدراسة الحالية الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  ختالفوفيما يتعلق بمدى ا .4
 ية.ستراتيجية للموارد البشر اإلدارة تحقيق كفاءة المنظمة باستخدام اإلالربط بين محاولة 

ة ستراتيجياإل ارةلى تناول دور اإلدالباحثة إ تسعى وفى ضوء هذه الفجوة البحثية        
 .لتطبيق على وزارة العدل القطريةتحقيق كفاءة المنظمة با للموارد البشرية في

 منهج الدراسة
المناهج استخداما في اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لكونه من أكثر 

نسانية، والمتضمن استخدام أسلوب المسح الميداني، لجمع البيانات إلجتماعية واالدراسات اإل
جراء مسح مكتبي لإلطالع على األدبيات والمراجع والدراسات بواسطة اإل ستبانة وتحليلها، وا 
والوقوف عند أهمها، ومعرفة دور اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في تحقيق كفاءة السابقة، 

من أجل بلورة و  وفعالية األداء المؤسسي  الحكومي، والتي شكلت رافدًا مهما لهذه الدراسة.
مشكلة الدراسة والتعرف على أبعادها المختلفة والفروض البحثية وأهدافها وأهميتها، تم إجراء 
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سة استطالعية مبدئية بنيت على شقين؛ األول الشق المكتبي وقد شمل مراجعة الدراسات درا
العلمية المرجعية التي تحدثت عن عالقة الموارد البشرية االستراتيجية بكفاءة وفعالية المنظمة. 

( مفردة من 10والشق الثاني ميداني وتمثل في إجراء مقابالت متعمقة مع عينة ميسرة قوامها )
املين بوزارة العدل محل الدراسة وتضمنت المقابلة توجيه مجموعة من األسئلة المعدة سلفًا الع

دارت حول مدى إسهام منظومة اإلدارة اإلستراتيجية للمورد البشرية في الوزارة في تحقيق كفاءة 
وفعالية األداء المؤسسي بالوزارة. وتوصلت تلك الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تعكس 
ثمة قصور في تلك المنظومة والتي تؤثر سلبًا على فعالية دورها وعلى رأسها غياب الرؤية 
اإلستراتيجية في إدارة الموارد البشرية بالوزارة وغياب تقييم مستوى إسهام العنصر البشري في 

 استخدام موارد الوزارة بكفاءة وكذلك ضعف دورها في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة.
 :الدراسة الميدانيةنتائج 

عينة من العاملين على الفروض من خالل التطبيق  ارختبإ من الدراسة الجزء هذا يتناول 
جية ستراتيوا  جهزة الحكومية بدولة قطر لتحقيق رؤية واأل وزارة العدل نظرًا لسعي الوزاراتب

ت والتي أكد بشرية وسياسات إدارة هذه الموارد.الحكومة القطرية وذلك من خالل الموارد ال
ا تحققه العديد من الدراسات النظرية وبعض من الدراسات الميدانية على المزايا اإليجابية التي

، عدلوزارة الأما عن مبررات اختيار  .حقيق الميزة التنافسيةللمنظمات، فضاًل عن دورها في ت
ور التط تقوم به وزارة العدل القطرية من خالل التوجه بمواكبة فترتبط بالدور الكبير الذي

 ةكد على ضرور . هذا التوجه أالنمو االقتصادي الذي تشهده البالدوزيادة الدستوري في قطر 
 ر.التركيز على النتائج وزيادة التعاون بين الوزارات وتقليص التشعب في عملية صنع القرا

ألداء افي تحقيق كفاءة وفعالية ستراتيجية للموارد البشرية دور اإلدارة اإلالتعرف على  سيتم
 ، واإلجراءات المنهاجية للدراسة، ودور هذه السياسات في تحقيق الميزةالمؤسسي الحكومي

ا وتم تناول هذ ، وأي من هذه السياسات لها األثر األكبر في تحقيق هذه الميزة.سيةالتناف
 والدراسة الميدانية. استعراض منهجية الدراسةالفصل من خالل 

 حساب صدق وثبات اإلستبانة:
لالستبيان بحساب )معادلة ألفا كرونباخ(  يصدق االتساق الداخلثبات و وقد جرى التحقق من 
Cronbach's Alpha))، ( 20عينة الدراسة على عينة إستطالعية مكونة من ) وصدق للتأكد من ثبات

 اسة.أداة الدر  وصدق يوضح معامالت ثبات التاليمفردة وقد تم إستبعادها من العينة الكلية، والجدول 
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 أداة الدراسة وصدق جدول  معامالت ثبات

 عدد العبارات صدق المحور ثبات المحور المحور

 10 0.951 0.904 مدى فهم واستيعاب دور وأهمية ومفهوم اإلستراتيجية 
 10 0.945 0.894 للتخطيط وصياغة اإلستراتيجية اإلعداد الجيد

 10 0.946 0.894 اإلستراتيجيات علي مستوي اإلدارات
 10 0.951 0.905 آليات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية

 10 0.950 0.902 كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكومي 
 50 0.989 0.978 الثبات العام لإلستبيان

 ليإلجمــا( 0.978أن معامــل الثبـات العــام لمحـاور الدراســة مرتفـع حيــث بلـ  ) السـابقيتضـح مـن الجــدول 
، وبلـ  0.904األول نحـو  المحـور، فيما تـراوح ثبـات (0.989ومعامل الصدق يساوي ) عبارات اإلستبيان

، وبلــ  ثبــات 0.894الثالــث نحــو  المحــور، وبلــ  معامــل ثبــات 0.894الثــاني نحــو  المحــورمعامــل ثبــات 
 ، وهـذا يـدل علـى أن اإلسـتبيان يتمتـع0.902نحـو  المحـور التـابع، وبل  ثبات 0.905نحو  الرابع المحور

 يللدراسـة بحسـب مقيـاس نـانل يالتطبيـق الميـداني يمكن اإلعتماد عليه ف والصدق بدرجة عالية من الثبات
 كحد أدنى للثبات. 0.70اعتمد  يوالذ

 ف عينة الدراسةصو 
 جدول  الجنس                                     الجنس -1

 % التكرار  

 49.5 109 ذكر

 50.5 111 أنثي

 100.0 220 اإلجمالي

حيث بلغت نسبة الذكور نحو  متغير الجنس ألفراد عينة الدراسة،يتضح من خالل نتائج الجدول 
 تلك النتائج.والشكل التالي يوضح ، %50.5، بينما بلغت نسبة اإلناث نحو 49.5%

 الجنس( 1شكل )

 

49.5%50.5%
ذكر

أنثي
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 الدرجة الوظيفية -2
 جدول الدرجة الوظيفية

 % التكرار  

 32.3 71 إدارة منخفضة

 31.8 70 إدارة متوسطة

 35.9 79 إدارة عليا

 100.0 220 اإلجمالي

 نحو إدارة منخفضةحيث بلغت نسبة  ألفراد عينة الدراسة يتضح من خالل نتائج الجدول متغير العمر
، والشكل %36نحو  إدارة عليا، وبلغت نسبة %32نحو  إدارة متوسطة، بينما بلغت نسبة من 32%

 التالي يوضح تلك النتائج.  
 الدرجة الوظيفية( 2شكل )

 
 المؤهل العلمي -3

 جدول المؤهل العلمي
 % التكرار  

 26.8 59 أقل من ثانوي عام

 22.7 50 ثانوي عام

 23.2 51 بكالوريوس

 27.3 60 دراسات عليا

 100.0 220 اإلجمالي

حاصلون حيث بلغت نسبة ال ألفراد عينة الدراسة يتضح من خالل نتائج الجدول متغير المؤهل العلمي
، بينما %23نحو  ثانوي عام علىحاصلون بلغت نسبة الو ، %27نحو  أقل من ثانوي عامتعليم  على

32.3
31.8

35.9

إدارة منخفضة إدارة متوسطة إدارة عليا
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، والشكل التالي يوضح تلك %27نحو  دراسات عليا، وبلغت نسبة %23نحو  بكالوريوسبلغت نسبة 
 النتائج.  

 ( المؤهل العلمي3شكل )

 
 سنوات الخبرة  -4

 جدول سنوات الخبرة
 % التكرار  

 26.4 58 سنوات 5أقل من 

 26.4 58 سنوات 10ل  5من 

 26.4 58 سنة 15ل  10من 

 20.9 46 سنة 15أكبر من 

 100.0 220 اإلجمالي

س أقل من خمحيث بلغت نسبة  ألفراد عينة الدراسة نتائج الجدول متغير سنوات الخبرةيتضح من خالل 
أكبر ، وبلغت نسبة %26نحو  سنوات 10 ىإلمن خمس سنوات ، بينما بلغت نسبة %26نحو  سنوات

 . ، والشكل التالي يوضح تلك النتائج%47نحو سنوات  10 من
 ( سنوات الخبرة4شكل )

 

26.8

22.7

23.2

27.3

20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0

أقل من ثانوي عام

ثانوي عام

بكالوريوس

دراسات عليا

26.4 26.4 26.4

20.9

سنوات5أقل من  سنوات10ل 5من  سنة15ل 10من  سنة15أكبر من 
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 نتائج الدراسة
 إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه محاور الدراسة األساسية أواًل:

 : (يجيةستراتإلا مدى فهم واستيعاب دور وأهمية ومفهومإتجاهات أراء أفراد العينة تجاه المحور األول ) -1
 جية(ستراتيإلادور وأهمية ومفهوم  معرفة( إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه المحور األول )مدى 1جدول )

 العبارات
قيمة 
إختبار 

 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

ستراتيجية خطة عادية يتم تطبيقها عن طريق اإلتعني 
 متخصصين في المنظمة.

 موافق 1.08 4.09 0.00 14.98

كل األفراد في الشركة يتم تدريبهم بشكل دوري على  
 ستراتيجية.اإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة اإلعمليات 

 موافق 1.06 4.11 0.00 15.48

العاملين في الشركة يفهمون تماًما دور كل فرد في 
 ستراتيجيةاإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة اإلعملية 

 موافق 1.07 3.97 0.00 13.49

لدى العاملين الحرية الكاملة في تعديل وتغيير 
 ستراتيجيةاإلاألهداف 

 موافق 1.03 4.08 0.00 15.64

ستراتيجية في المنظمة بالتشاور اإليتم وضع الخطط 
 التام بين كل العاملين والمدراء.

 موافق 1.19 3.98 0.00 12.20

ستراتيجي اإليشترك كل العاملين في عملية التقييم 
 لعناصر البيئة الخارجية

 موافق 1.15 4.07 0.00 13.85

 للبيئةستراتيجي اإليشرك كل العاملين في عملية التقييم 
 الداخلية للمنظمة

 موافق 1.05 4.05 0.00 14.90

ستراتيجية هي أسلوب يتم من خالله تحسين مستوى اإل
 األداء للمنظمة ويرفع إنتاجيتها

 موافق 1.18 4.05 0.00 13.13

ستراتيجية  تعطي كل الوظائف التنفيذية اإلاإلدارة 
 داخل المنظمة.

 موافق 1.15 4.05 0.00 13.66

ستراتيجيات الوظيفية والخاصة بكل منطقة اإلصياغة 
دارة في المنظمة يتم اشتقاقها من  مة ستراتيجية العااإلوا 

 للمنظمة.
 موافق 1.22 4.00 0.00 12.19

 موافق 1.12 4.05 0.00 13.95 المتوسط العام للمحور
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ختبار )ت( إلستجابات أفراد عينة الدراسة ح (1) يتضح من نتائج جدول رقم ول اإلحصاءات الوصفية وا 
 لكلياونجد أن المتوسط  .(ستراتيجيةاإلمدى فهم واستيعاب دور وأهمية ومفهوم )عبارات المحور األول 

نة أفراد العييدل ذلك على أن  أي( ويعنى ذلك درجة موافقة )موافق( على المحور ككل، 4.05للمحور )
 .ستراتيجية(ية ومفهوم اإلدرجة موافقة عالية على عبارات بعد )مدى فهم واستيعاب دور وأهملديهم 

جابات حول وسطها رات المحور مما يدل على تمركز اإلونالحظ إنخفاض اإلنحرافات المعيارية لعبا
لة دالن قيم ال( حيث أ3ينة الدراسة عن المتوسط )هناك تفاوت في إجابات أفراد ع الحسابي، ونجد أن

 .0.05وهي ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية  0.000اإلحصائية لجميع العبارات تساوي 
كل دوري يتم تدريبهم بشالوزارة  في كل العاملينتنص على ) التيالمرتبة األولى العبارة  فيوقد جاءت  

 (4.11) حسابيستراتيجية( بمتوسط اإلوصياغة  اإلستراتيجي على عمليات اإلعداد الجيد للتخطيط
 ة يتمتعني االستراتيجية خطة عاديالمرتبة الثانية العبارة ) رجة موافقة )موافق(، فيما جاءت فيوبد

 وبدرجة موافقة )موافق(.( 4.09) حسابيتطبيقها عن طريق متخصصين في المنظمة( بمتوسط 
عداد لية اإليفهمون تماًما دور كل فرد في عم الوزارةالعاملين في ) وقد جاءت في المرتبة االخيرة العبارة

(، وبدرجة موافقة )موافق( 3.97) حسابيستراتيجية( بمتوسط اإلوصياغة  اإلستراتيجي الجيد للتخطيط
فهم  )مدىالعينة بدرجة موافقة عالية فيما يتعلق بالمحور األول  فيوقد جاءت اتجاهات أراء األفراد 

 .ستراتيجية(اإلواستيعاب دور وأهمية ومفهوم 
 : ستراتيجية(إلاإتجاهات أراء أفراد العينة تجاه المحور الثاني )اإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة  -2

 (تيجيةستراإلا( إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه المحور الثاني )اإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة 2جدول )

 العبارات
قيمة 
إختبار 

 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

مداد  تولي الحكومة جهة تكون مسؤولة عن توفير وا 
ستراتيجيات اإلوتعتيم المعلومات الالزمة إلعداد 
 وغيرها من البحوث.

 موافق 1.05 4.16 0.00 16.31

ادفة للربح الجهات الحكومية والمؤسسات غير اله
ستراتيجي طبًقا ألهداف تعتمد علي التخطيط اإل

 الحكومة ومتخذي القرارات فيها.
 موافق 1.14 4.03 0.00 13.42

ستراتيجيات في الجهات الحكومية يتم إعدادها اإل
بناء على توفر معلومات تاريخية وتصورات عن 

 الوضع في المستقبل.
 موافق 1.12 4.03 0.00 13.71
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تحليل المعلومات التاريخية يفرض اإلعداد الجيد 
تحليلها عن طريق خبراء أعضاء ستراتيجيات يتم لإل

 وطبًقا للمشورة وتبادل اآلراء بينهم.
 موافق 0.99 4.15 0.00 17.13

تم تحليل المعلومات والبيانات بغرض إعداد 
ستراتيجيات في المؤسسات الحكومية باستخدام اإل

 األساليب اإلحصائية والرياضية.
 موافق 1.13 4.05 0.00 13.72

جمع المعلومات الالزم ألغراض وضع وبناء 
ستراتيجية في الجهات الحكومية يتم من قبل اإل

متخصصين وبطريقة علمية ومخططة خاصة فيما 
 يتعلق بالعنصر البشري.

 موافق 1.12 4.07 0.00 14.26

هناك سجالت ونظام متكامل لتخزين وتداول 
 المعلومات في الجهات الحكومية.

 موافق 1.10 4.10 0.00 14.96

محددة ومسئولية معروفة لواضعي هناك جهات 
 ستراتيجيات الخاصة بالجهات الحكومية.اإل

 موافق 1.20 3.95 0.00 11.80

ستراتيجية بشكل دوري مع يتم مراجعة وصياغة اإل
تغير الظروف المحيطة بالشكل الذي يستدعي إجراء 

 تعديل في إستراتيجيات المؤسسة.
 موافق 1.11 3.97 0.00 12.91

اإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة تهتم المؤسسة ب
ستراتيجية كدور أساسي بالنهوض بأداء اإل

 الموظفين.
 موافق 1.09 4.06 0.00 14.47

 موافق 1.10 4.06 0.00 14.27 المتوسط العام للمحور
ختبار )ت( إلستجابات أفراد عينة الدراسة ح (2) يتضح من نتائج جدول رقم ول اإلحصاءات الوصفية وا 

لمحور ل الكلينجد أن المتوسط  .(ستراتيجيةاإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة اإل)عبارات المحور الثاني 
هم أفراد العينة لدييدل ذلك على أن  أيذلك درجة موافقة )موافق( على المحور ككل،  (، يعني4.00)

 ونالحظ إنخفاض .ستراتيجية(اإل)اإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة  موافقة عالية على عباراتدرجة 
 نبي، ونجد أجابات حول وسطها الحسارات المحور مما يدل على تمركز اإلاإلنحرافات المعيارية لعبا

يع ة لجمن قيم الداللة اإلحصائي، حيث أ(3هناك تفاوت في إجابات أفراد عينة الدراسة عن المتوسط )
 .0.05وهي ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية  0.000العبارات تساوي 

تولي الحكومة جهة تكون مسؤولة عن توفير تنص على ) التيالمرتبة األولى العبارة  في وقد جاءت
مداد وتعتيم المعلومات الالزمة إلعداد   (4.16) حسابيستراتيجيات وغيرها من البحوث( بمتوسط اإلوا 
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التاريخية يفرض تحليل المعلومات وبدرجة موافقة )موافق(، فيما جاءت فى المرتبة الثانية العبارة )
ستراتيجيات يتم تحليلها عن طريق خبراء أعضاء وطبًقا للمشورة وتبادل اآلراء بينهم( اإلعداد الجيد لإل

 وبدرجة موافقة )موافق(.( 4.15) حسابيبمتوسط 
ت ستراتيجيامحددة ومسئولية معروفة لواضعي اإلهناك جهات ) رة العبارةالمرتبة االخيوقد جاءت في 

اء وبدرجة موافقة )موافق(، وقد جاءت اتجاهات أر ( 3.95) حسابيالخاصة بالجهات الحكومية( بمتوسط 
صياغة )اإلعداد الجيد للتخطيط و العينة بدرجة موافقة عالية فيما يتعلق بالمحور الثاني  ياألفراد ف

 .يجية(ستراتاإل
  -ات(:اإلدار  ىمستو  ىعلستراتيجيات إلاإتجاهات أراء أفراد العينة تجاه المحور الثالث )-3

 اإلدارات( ىمستو  ىعلستراتيجيات إلا) الثالث( إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه المحور 3جدول )

 العبارات
قيمة 
إختبار 

 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

ستراتيجية مفصلة ومحددة لكل إدارة أو إهناك 
 قسم أو وظيفة في الجهات الحكومية

 موافق 1.07 4.13 0.00 15.43

قد يختلف شكل عملية تطبيق وتنفيذ السياسات 
باختالف الجهة أو اإلدارة التي يتم العمل بها في 

 الجهات الحكومية.
 موافق بشدة 1.05 4.20 0.00 17.03

ستراتيجية في الجهات اإلاختالف تطبيق 
الحكومية والوظائف واإلدارات المختلفة يستتبعه 
 اختالف في التقييم الخاص باألداء المنجز.

 موافق 1.19 3.97 0.00 12.05

ستراتيجية لكل منطقة وظيفية داخل إيتم إعداد 
الجهات الحكومية بشكل منفصل الختالف 

 طبيعة العمل في كل جهة.
 موافق 1.11 4.03 0.00 13.76

يتم تفويض السلطات لقادة الوحدات الرئيسية في 
ستراتيجيات المختلفة اإلالجهات الحكومية إلعداد 

 في هذه الوحدات.
 موافق 1.05 4.11 0.00 15.71

دارة مع مشرفيهم  يشرك العاملون في كل وحدة وا 
ستراتيجيات الخاصة بأعمالهم اإلفي وضع 

 بشكل دوري،
 موافق 1.06 4.07 0.00 14.95

 موافق 1.11 4.04 0.00 13.85كلما ارتفع مستوى المدراء في الجهات الحكومية 
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كلما زاد نسبة مساهمتهم في وضع 
 ستراتيجيات الوظيفية إلدارتهم.اإل

يوجد دور محدود للعاملين في المستويات الدنيا 
ستراتيجيات التي يتم اإلفي وضع ومناقشة 

حيث إنها وضعها في الجهات الحكومية 
 مسؤولية اإلدارة العليا.

 موافق 1.15 4.08 0.00 13.94

ستراتيجيات الخاصة بالمناطق اإليتم مناقشة 
الوظيفية المختلفة حيث تتعلق بالسياسات العليا 

 للجهات الحكومية.
 موافق 0.97 4.12 0.00 17.18

ستراتيجيات المختلفة اإليوجد ارتباط كبير من 
الحكومية المختلفة لنفس داخل اإلدارات 

 المؤسسة.
 موافق 1.14 4.08 0.00 14.04

 موافق 1.09 4.08 0.00 14.80 المتوسط العام للمحور
النسب المئوية إلستجابات أفراد الدراسة حول المحور الثالث  (3) يتضح من نتائج جدول رقم

ذلك درجة  ؛ ويعني(3.78للمحور ) الكليونجد أن المتوسط  اإلدارات( اإلستراتيجيات على مستوى)
لى أفراد العينة لديهم درجة موافقة عالية عيدل ذلك على أن  أيموافقة )موافق( على المحور ككل، 

ما يدل ونالحظ إنخفاض اإلنحرافات المعيارية لعبارات المحور م اإلدارات(.اإلستراتيجيات على مستوى )
ن هناك تفاوت في إجابات أفراد عينة الدراسة ع د أنتمركز االجابات حول وسطها الحسابي، ونجعلى 

ئية وهي ذات داللة إحصا 0.000قيم الداللة اإلحصائية لجميع العبارات تساوي  ، حيث أن(3المتوسط )
 .0.05 عند مستوى معنوي

ات قد يختلف شكل عملية تطبيق وتنفيذ السياستنص على ) ى العبارة التيالمرتبة األول في وقد جاءت
جة وبدر  (4.20) ( بمتوسط حسابيباختالف الجهة أو اإلدارة التي يتم العمل بها في الجهات الحكومية

دارة لكل إ ستراتيجية مفصلة ومحددةهناك إالمرتبة الثانية العبارة ) فيفيما جاءت  موافقة )موافق بشدة(.
 قة )موافق(.وبدرجة مواف( 4.13) بمتوسط حسابي أو قسم أو وظيفة في الجهات الحكومية(

اختالف تطبيق االستراتيجية في الجهات الحكومية )اإلستراتيجيات على مستوى وقد جاءت في 
 بمتوسط حسابى( والوظائف واإلدارات المختلفة يستتبعه اختالف في التقييم الخاص باألداء المنجز

ة فيما جة موافقة عاليوبدرجة موافقة )موافق(، وقد جاءت اتجاهات أراء األفراد فى العينة بدر ( 3.97)
 .)االستراتيجيات علي مستوي اإلدارات(يتعلق بالمحور الثالث 
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  -جية(:ليات تطبيق اإلدارة االستراتيآ) المحور الرابعإتجاهات أراء أفراد العينة تجاه -4
 ليات تطبيق اإلدارة االستراتيجية(.آ) المحور الرابع( إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه 4جدول )

ليات آ) المحور الرابعالنسب المئوية إلستجابات أفراد الدراسة حول  (4) يتضح من نتائج جدول رقم
ذلك درجة موافقة )موافق(  يويعن( 4.07للمحور ) يالكل( ونجد أن المتوسط ستراتيجيةاإلتطبيق اإلدارة 

يات تطبيق آلأفراد العينة لديهم درجة موافقة عالية على )يدل ذلك على أن  يأعلى المحور ككل، 

 العبارات
قيمة 
إختبار 

 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 ليلهاستراتيجية تتم من خالل متابعة النتائج وتحاإلعملية تنفيذ وتطبيق 
 لقياس االنحرافات عن المخطط لوضع القرارات التصحيحية.

 موافق 1.09 4.10 0.00 14.94

و ستراتيجيات حيث التنفيذ هاإلال يوجد دور لإلدارة في عملية تنفيذ 
 موافق 1.16 4.01 0.00 12.68 مسؤولية العاملين داخل الجهات الحكومية.

ستراتيجيات والتنفيذ والتقييم اإليوجد فصل تام من عملية وضع 
 والمراجعة حسب كل مرحلة تعد منفصلة تماًمأ من المرحلة األخرى.

 موافق 1.16 4.00 0.00 12.68

ستراتيجي في المؤسسات الحكومية وذلك عن اإليتم تحسين الوضع 
طريق االستفادة من عمليات التحليل المستمر لنتائج تطبيق 

 ستراتيجيات المختلفة.اإل
 موافق 1.11 4.09 0.00 14.51

 ستراتيجي يتم إسناده إلى أفراد متخصصين مناإلعملية تقييم األداء 
 الجهات الحكومية حتى تزداد درجة الموضوعية والحيادية.خارج 

 موافق 1.06 4.13 0.00 15.83

ستراتيجية من خالل مناقشة اإليشرك كل العاملين في تقييم نتائج 
 موافق 1.04 4.10 0.00 15.72 النتائج والبحث عن أسباب القصور ومحاولة اختراع العالج الالزم.

تم ستراتيجيات من وقت آلخر حتى ياإليتم مراجعة وتقييم أساليب تقييم 
 تعديل واستخدام األساليب األكثر مالءمة لعملية التقييم.

 موافق 1.09 4.05 0.00 14.32

ات ستراتيجيات المعمولة بها في الجهات الحكومية عملياإلتقييم نتائج 
 ستراتيجيات المستقبلية.اإلال يوجد بينها أي عالقة ووضع وتنفيذ 

 موافق 1.16 4.08 0.00 13.80

من  ستراتيجيات يتم من خالل خبراء في عملية التقييماإلمسؤولية تقييم 
 موافق 1.04 4.12 0.00 16.21 داخل المنظمة الحكومية دون تدخل من اإلدارة العليا.

عملية قياس النتائج تتم بشكل موضوعية ويتم تسجيل النتائج بشكل 
 دوري حتى يتم تحليلها وتفسيرها بشكل كفء وفعَّال.

 موافق 1.09 4.03 0.00 13.93

 موافق 1.10 4.07 0.00 14.46 المتوسط العام للمحور
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ونالحظ إنخفاض اإلنحرافات المعيارية لعبارات المحور مما يدل على تمركز (، ستراتيجيةاإلاإلدارة 
( 3هناك تفاوت في إجابات أفراد عينة الدراسة عن المتوسط ) نأ، ونجد يالحسابحول وسطها االجابات 

 ىوهي ذات داللة إحصائية عند مستو  0.000ن قيم الداللة اإلحصائية لجميع العبارات تساوي أحيث 
 .0.05معنوية 

ل االستراتيجيات يتم من خالمسؤولية تقييم تنص على ) يالتالمرتبة األولى العبارة  يفوقد جاءت  
 يحساب( بمتوسط خبراء في عملية التقييم من داخل المنظمة الحكومية دون تدخل من اإلدارة العليا

تم ياتيجيات ستر اإلمسؤولية تقييم المرتبة الثانية العبارة ) يفوبدرجة موافقة )موافق(، فيما جاءت  (4.13)
سط ( بمتو المنظمة الحكومية دون تدخل من اإلدارة العليامن خالل خبراء في عملية التقييم من داخل 

 وبدرجة موافقة )موافق(.( 4.12) يحساب
ييم والتق وضع االستراتيجيات والتنفيذ يوجد فصل تام بين عمليات) ةالعبار  ةاالخير  ةالمرتبوقد جاءت في 

وبدرجة ( 4.00) يحساببمتوسط ( ن المرحلة األخرىمنفصلة تماًمأ عوالمراجعة حسب كل مرحلة تعد 
 لمحورباموافقة )موافق(، وقد جاءت اتجاهات أراء األفراد فى العينة بدرجة موافقة عالية فيما يتعلق 

 (.ستراتيجيةاإلليات تطبيق اإلدارة آ) الرابع
  -(:كوميكفاءة وفعالية األداء المؤسسي الح ) المحور الخامسإتجاهات أراء أفراد العينة تجاه  -3

 (.ميكفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكو  ) المحور الخامس( إتجاهات أراء أفراد العينة تجاه 4جدول )

 العبارات
قيمة 
إختبار 

 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

يعتمد قياس فعالية األداء في الجهات الحكومية على مقاييس 
 موافق 1.21 4.02 0.00 12.49 كمية ومقاييس نوعية ووصفه.

يعتمد قياس فعالية وكفاءة األداء في الجهات الحكومية على 
 مقاييس أداء وصفية فقط.

 موافق 1.14 4.07 0.00 14.00

يعتمد قياس فعالية وكفاءة األداء في الجهات الحكومية على 
مقاييس أداء كمية وذلك لدقة حساباتها ووضوح مؤشراتها 

 مثل المتغيرات الوصفية. للجميع دون عمل تفسيرات لها
 موافق 1.09 4.10 0.00 14.88

يتم قياس كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكومي من خالل 
 التحسن المستمر للعاملين داخل المنظمة من وقت آلخر.

 موافق 1.13 4.02 0.00 13.39

 موافق 1.03 4.05 0.00 15.15يتم قياس كفاءة وفعالية األداء في الجهات الحكومية من 
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ءة كفا ) المحور الخامسالنسب المئوية إلستجابات أفراد الدراسة حول  (4) يتضح من نتائج جدول رقم
قة ذلك درجة مواف يويعن( 4.06للمحور ) يالكل( ونجد أن المتوسط وفعالية األداء المؤسسي الحكومي

ءة كفا أفراد العينة لديهم درجة موافقة عالية على )يدل ذلك على أن  يأ)موافق( على المحور ككل، 
دل يونالحظ إنخفاض اإلنحرافات المعيارية لعبارات المحور مما  .(وفعالية األداء المؤسسي الحكومي

 الدراسة عن هناك تفاوت في إجابات أفراد عينة أن، ونجد يالحسابعلى تمركز االجابات حول وسطها 
ية وهي ذات داللة إحصائ 0.000قيم الداللة اإلحصائية لجميع العبارات تساوي  أنحيث  (3المتوسط )

قييم من أهم عوامل تتنص على ) يالتالمرتبة األولى العبارة  يفوقد جاءت   .0.05معنوية  ىمستو عند 
 توسطبم (كفاءة وفعالية األداء للجهات الحكومية هو مدى التحسن في مفاهيم ومعايير االلتزام البيئي

ية بشكل زيادة اإلنتاجالمرتبة الثانية العبارة ) يفوبدرجة موافقة )موافق(، فيما جاءت  (4.16) يحساب
مستمر من أهم المؤشرات التي يتم االعتماد عليها في قياس كفاءة وفعالية األداء في المؤسسات 

 ةالعبار  ةاالخير  ةالمرتبوقد جاءت في  وبدرجة موافقة )موافق(.( 4.11) يحساب( بمتوسط الحكومية
 متوسطب( كفاءة وفعالية األداء المؤسسي للجهات الحكومية للعنصر البشري الدور األهم في عملية تقييم)

ة عالية العينة بدرجة موافق يفوبدرجة موافقة )موافق(، وقد جاءت اتجاهات أراء األفراد ( 3.99) يحساب
 (.األداء المؤسسي الحكوميكفاءة وفعالية ) بالمحور الخامسفيما يتعلق 

االنحدار في مستوى رضاء ووالء خالل قياس التطور أو 
 العاملين.

يتم الحكم على مدى تحسن الكفاءة وفعالية األداء في 
الجهات الحكومية من خالل التطور المستمر في رضاء 

 العمالء وانخفاض معدالت الشكاوى منهم.
 موافق 1.12 4.04 0.00 13.79

وكفاءة األداء في المؤسسات هناك صعوبة في تقييم فعالية 
 الحكومية وذلك من خالل وحدات حكومية ال تهدف للربح.

 موافق 1.12 4.03 0.00 13.71

زيادة اإلنتاجية بشكل مستمر من أهم المؤشرات التي يتم 
االعتماد عليها في قياس كفاءة وفعالية األداء في المؤسسات 

 الحكومية.
 موافق 1.08 4.11 0.00 15.17

عوامل تقييم كفاءة وفعالية األداء للجهات الحكومية  من أهم
 هو مدى التحسن في مفاهيم ومعايير االلتزام البيئي.

 موافق 1.08 4.16 0.00 15.96

للعنصر البشري الدور األهم في عملية تقييم كفاءة وفعالية 
 موافق 1.22 3.99 0.00 12.08 األداء المؤسسي للجهات الحكومية.

 موافق 1.12 4.06 0.00 14.06 للمحورالمتوسط العام 



 22 

 :تحليل النتائج
يجـاد الصـي  والمعالجـات والحلـول المنا  بـارسـبة للمشـكلة الـواردة فيـه، باختلغرض تحقيق أهـداف الدراسـة وا 

فـــاءة كفـــي تحقيـــق لـــإلدارة اإلســـتراتيجية للمـــوارد البشـــرية  المعنـــويتـــأثير الرئيســـية المتمثلـــة فـــي الالفرضـــّية 
قـة نجـد عال ي سـبق ذكرهـا.الفرضّيات الفرعّيـة التـ ، وما ترتب عليها منالحكومي وفعالية األداء المؤسسي
دور المحور التابع )كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكـومي(؛ بـالمحور المسـتقل )إرتباط طردي قوي بين 

وذلـــك عنـــد مســـتوى داللـــة  0.946اإلدارة اإلســـتراتيجية( حيـــث بلغـــت قيمـــة معامـــل إرتبـــاط بيرســـون نحـــو 
المحور التـابع )كفـاءة وفعاليـة  توجد عالقة إرتباط طردي قوي بين  .0.05أي أقل من  0.000صائية إح

ث األداء المؤسسي الحكومي( والمحور األول )مدى فهم واستيعاب دور وأهمية ومفهوم اإلسـتراتيجية(، حيـ
أي أقــل مــن  0.000وذلـك عنــد مسـتوى داللــة إحصـائية  0.910بلغـت قيمــة معامـل إرتبــاط بيرسـون نحــو 

ابع )كفــاءة وفعاليــة األداء المؤسســي الحكــومي( المحــور التــ توجــد عالقــة إرتبــاط طــردي قــوي بــين  .0.05
ون والمحور الثاني )اإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة اإلستراتيجية(، حيث بلغـت قيمـة معامـل إرتبـاط بيرسـ

توجـد عالقـة إرتبـاط طـردي  .0.05أي أقـل مـن  0.000وذلك عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية  0.922نحو 
لـى عة األداء المؤسسـي الحكـومي( والمحـور الثالـث )اإلسـتراتيجيات المحـور التـابع )كفـاءة وفعاليـقوي بين 

وذلــــك عنــــد مســــتوى داللــــة  0.903مســــتوى اإلدارات(، حيــــث بلغــــت قيمــــة معامــــل إرتبــــاط بيرســــون نحــــو 
المحور التـابع )كفـاءة وفعاليـة  توجد عالقة إرتباط طردي قوي بين . 0.05أي أقل من  0.000إحصائية 

امـل (، حيـث بلغـت قيمـة معآليـات تطبيـق اإلدارة اإلسـتراتيجيةوالمحور الرابع ) األداء المؤسسي الحكومي(
وهـــو مـــا  .0.05أي أقـــل مــن  0.000وذلــك عنـــد مســـتوى داللــة إحصـــائية  0.907إرتبــاط بيرســـون نحـــو 

 مصفوفة اإلرتباط بين المتغيرات وبعضها البعض للتأكد من صحة تطبيق نماذج اإلنحدار. ظهر في
 (1جدول )

  

مدى فهم 

واستيعاب 

دور وأهمية 

ومفهوم 

 ستراتيجيةإلا

اإلعداد الجيد 

للتخطيط 

وصياغة 

 ستراتيجيةإلا

ستراتيجيات إلا

ى مستو ىعل

 اإلدارات

ليات تطبيق آ

اإلدارة 

 ستراتيجيةإلا

دور اإلدارة  

 ستراتيجيةإلا

كفاءة 

وفعالية 

األداء 

المؤسسي 

 الحكومي

معامل 

إرتباط 

 بيرسون

.910** .922** .903** .907** .946** 

الداللة 

 اإلحصائية
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 نتائجه في الجدول التالي:ف؛ إستخدام نماذج اإلنحدار البسيطب فيما يخص اختبار الفرضية الرئيسية
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 وصف النموذج( 2جدول )

 لخطأ المقدرات المعيارياالنحراف  معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل اإلرتباط النموذج
1 .946a 0.895 0.895 0.266 

 المقدرات: )الثابت(، دور اإلدارة اإلستراتيجية

 يمن خالله نتعرف على قيمة معامل ارتباط بيرسون وه يوالذ( توصيف للنموذح 2يوضح لنا الجدول )
اء كفاءة وفعالية األد فيإلدارة اإلستراتيجية لقوي ي طردوجد إرتباط يدل على  ما( 0.946) يتساو 

تغير معامل التحديد والذى يوضح لنا قدرة النموذج على تفسير ال قيمةونجد أيضًا  .المؤسسي الحكومي
ما  تفسير يفن النموذج قد نجح أذلك  يوتعن( 0.946) يوتساو عالية  ؛ التي سنجدهالتابعالمتغير ا يف

  من قيم المتغير التابع. %95يقرب من 
 ل التباين(  تحلي3جدول )

 الداللة االحصائية قيمة )ف( المتوسط المربع درجات الحراية مجموع المربعات النموذج

 000b. 1861.3 131.3 1.0 131.3 حداراإلن 1
     0.1 218.0 15.4 البواقي  
       219.0 146.7 اإلجمالي  

  المتغير التابع: كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكومي

 المستقلة: دور اإلدارة االستراتيجيةالمتغير 

 يعنو مالفرض البديل: النموذج                                   ي: النموذج غير معنو يالفرض العدم
ة البسيط ونجد أن قيم يالخط(  تحليل التباين مدى معنوية نموذج االنحدار 3يوضح لنا جدول رقم )

 لقبو و  يالعدمرفض الفرض ذلك  ي( ويعن0.05)أقل من  يوه ،(0.000) يتساو الداللة اإلحصائية 
 جية فيستراتياإللإلدارة داللة إحصائية  ذاثر أد و وج أيذلك معنوية النموذج،  يالفرض البديل مما يعن

  .كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكومي 
 ( المعامالت4جدول )

 الداللة االحصائية  قيمة )ت( المعامالت  
 0.000 1.27 0.26 الثابت 1
 0.000 43.14 1.01 ستراتيجيةدور اإلدارة اإل   

 المتغير التابع: كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكومي
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 أن المتغير أييتضح أنها معنوية  والتي( المعامالت الخاصة بالمتغير المستقل 4يوضح لنا جدول )
ؤسسي داء المكفاءة وفعالية األعلى المتغير التابع ) معنوي( له تأثير ستراتيجيةاإلدور اإلدارة المستقل )
ر نجد أن قيمة المعامل للمتغي(. كما 0.05الداللة اإلحصائية أقل من )وذلك ألن قيمة  ؛(الحكومي
اإلدارة  دورأنه كلما زادت درجة المتغير المستقل ) (، أي1.01) هي( دور اإلدارة االستراتيجيةالمستقل )

قدار ( بمميكفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكو واحدة ستزداد درجة المتغير التابع )( درجة ستراتيجيةاإل
ة د  كفاءستراتيجية درجة واحدة، فإنه ستزدادور اإلدارة اإلنه كلما زاد أثر أ ( درجة، وهذا يعني1.01)

 %.     101وفعالية األداء المؤسسي الحكومي بمقدار 
 :ات الفرعيةالفرضي

 يعلى قيمة معامل ارتباط بيرسون وه تم التعرفمن خالله  يلذا جتوصيف للنموذ( 5يوضح جدول )
كفاءة و ستراتيجية إلإلدارة الاألبعاد األربعة  قوي بين يد إرتباط طردو مما دل على وج .(0.947تساوى )

فسير تيوضح قدرة النموذج على  يلذان معامل التحديد أونجد أيضًا  .وفعالية األداء المؤسسي الحكومي
ج قد ن النموذي أ( وتعن0.896) يالمتغير التابع ونجد أن قيمة معامل التحديد عالية وتساو  يالتغير ف
 من قيم المتغير التابع. %89تفسير ما يقرب من  ينجح ف

 وصف النموذج( 5جدول )

 معامل التحديد معامل اإلرتباط النموذج
معامل التحديد 

 المعدل
لخطأ  المعيارياالنحراف 

 المقدرات

1 .947a 0.896 0.894 0.266 
 مدى فهماإلدارات،  مستوى علىستراتيجية، االستراتيجيات تطبيق اإلدارة اإل لياتآ المقدرات: )الثابت(،

 ستراتيجيةاإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة اإلستراتيجية، واستيعاب دور وأهمية ومفهوم اإل

 يمعنو  الفرض البديل: النموذج                                   يالنموذج غير معنو : يالفرض العدم
ة البسيط ونجد أن قيم ي(  تحليل التباين مدى معنوية نموذج االنحدار الخط6يوضح لنا جدول رقم )
 ونقبل يذلك اننا نرفض الفرض العدم ييعن؛ (0.05أقل من ) ي( وه0.000) يالداللة اإلحصائية تساو 
كفاءة و  ستراتيجيةإلإلدارة الألبعاد األربعة ل ثرأد و وج أيمعنوية النموذج،  يالفرض البديل مما يعن

 وفعالية األداء المؤسسي بوزارة العدل.
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 (  تحليل التباين6جدول )

 الداللة االحصائية قيمة )ف( المتوسط المربع درجات الحراية مجموع المربعات النموذج

1 
 000b. 31.751 7.620 1 7.620 االنحدار
     0.240 98 23.520 البواقى
       99 31.141 االجمالى

صياغة و ستراتيجية، اإلعداد الجيد للتخطيط اإلالمتغير التابع: مدى فهم واستيعاب دور وأهمية ومفهوم 
ة ة وفعاليستراتيجية،  كفاءاإلليات تطبيق اإلدارة آاإلدارات،  اإلستراتيجيات على مستوىستراتيجية، اإل

 األداء المؤسسي الحكومي
 المتغير المستقلة: تكنولوجيا االتصال الحديثة

د ( المعامالت الخاصة بالمتغير المستقل والتي يتضح أنها معنوية أي أن األبعا7يوضح لنا جدول )
 للتخطيط وصياغة المستقلة )مدى فهم واستيعاب دور وأهمية ومفهوم اإلستراتيجية، اإلعداد الجيد

عنوي مأثير تاإلستراتيجية، اإلستراتيجيات على مستوى اإلدارات، آليات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية(؛ لها 
ل من ية أقعلى المتغير التابع )كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكومي( وذلك ألن قيمة الداللة اإلحصائ

 (، ونجد ما يلي:0.05)
(، 0.265( نحو )ستراتيجيةم واستيعاب دور وأهمية ومفهوم اإلد األول )مدى فهبلغت قيمة المعامل للبع 

جة ستراتيجية( در م واستيعاب دور وأهمية ومفهوم اإلأنه كلما زادت درجة المحور األول )مدى فه أي
 رجة.د( 0.265واحدة ستزداد درجة المتغير التابع )كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكومي( بمقدار )

أنه  يأ(، 0.336ستراتيجية( نحو )اإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة اإلغت قيمة المعامل للبعد الثاني )بل
داد ستراتيجية( درجة واحدة ستز اإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة اإلكلما زادت درجة المحور الثاني )

 ( درجة.0.336درجة المتغير التابع )كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكومي( بمقدار )
ما أنه كل (، أي0.205اإلدارات( نحو ) على مستوى ستراتيجياتت قيمة المعامل للبعد الثالث )اإلبلغ

ير اإلدارات( درجة واحدة ستزداد درجة المتغاإلستراتيجيات على مستوى زادت درجة المحور الثالث )
 ( درجة.0.33التابع )كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكومي( بمقدار )

ما زادت كل أنه ي(، أ0.199ستراتيجية( نحو )تطبيق اإلدارة اإل لياتلغت قيمة المعامل للبعد الرابع )آب
كفاءة )تابع ستراتيجية( درجة واحدة ستزداد درجة المتغير التطبيق اإلدارة اإل لياتدرجة المحور الرابع )آ

 ( درجة.0.199وفعالية األداء المؤسسي الحكومي( بمقدار )
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 ( المعامالت7جدول )

 الداللة االحصائية  قيمة )ت( المعامالت  

 0.000 1.235 0.229 الثابت
 0.000 4.472 0.265 ستراتيجيةعاب دور وأهمية ومفهوم اإلمدى فهم واستي

 0.000 4.922 0.336 ستراتيجيةاإلعداد الجيد للتخطيط وصياغة اإل
 0.001 3.258 0.205 اإلدارات على مستوىستراتيجيات اإل
 0.002 3.156 0.199 ستراتيجيةاإلليات تطبيق اإلدارة آ

 المتغير التابع: كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكومي
 

:النتائج العامة والتوصيات  
)دور اإلدارة  يمرتبطة بموضوع الدراسة المتمثل فلتوصل لمجموعة من النتائج الخلصت الدراسة ل

لى عالتطبيق اإلستراتيجية للموارد البشرية في تحقيق كفاءة وفعالية األداء المؤسسي الحكومي( ب
 هذه ي.دانجانب الدراسة المي يضاً أ، و ريعتمادًا على جانب الدراسة النظ، وذلك إوزارة العدل القطرية

 : النتائج 
 نتائج الدراسة النظرية - 1

اءة تحقيق كفلها دور كبير فى اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية  أنأظهرت الدراسة النظرية 
 : ذلك من خالل ما يليو   وفعالية األداء المؤسسي الحكومي

البشرية على كفاة  ستراتيجية للموارداإل دارةالنتائج المترتبة على استخدام اإلتنوعت اآلثار أو  -
اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية قد ساهمت في ، فهناك آثار إيجابية حيث أن األداء المؤسسي

ستراتيجيات والتى اإل عدادالالزمة أللتزام المؤسسات الحكومية على توفير وامداد المعلومات إ
تدريبهم وعملت على  ،ساعدت على تحسين مستوى ونوعية الخدمات التدريبية للموارد البشرية

فهم كما ساعد  .ستراتيجيةاإلخطيط وصياغة بشكل دوري على عمليات اإلعداد الجيد للت
داء، في تحقيق الكفاءة والفعالية لأل ستراتيجيةوأهمية ومفهوم اإل دورواستيعاب الموارد البشرية ل
ارات المختلفة مما يستلزم اإلد ووتطبيق السياسات باختالف الجهة أ مما ساعد على ضرورة تنفيذ

ضرورة تفويض وتمكين قادة الوحدات الرئيسية لباالضافة  رورة أن تتسم السياسات بالمرونة.بض
 يجابيةاإل ثاراأل هم. ومن أداراتهمأعمال إستراتيجيات الخاصة بفي وضع اإل دارةفي كل وحدة وا  

عملية التقييم داخل  فيستراتيجيات من خالل خبراء قيام عملية التقييم الخاصة باإل يضاً أ
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كما يعتمد قياس فعالية األداء في الجهات الحكومية على  يا.ظمات دون تدخل من اإلدارة العلالمن
 .لتحسين المستمر للموارد البشريةمقاييس كمية ومقاييس نوعية ويتم ذلك من خالل ا

ومية من منها الوزارة ان تتأثر قدرة الهيئات والمؤسسات الحك تعانيقد  التيثار السلبية أما األ
من  بعدد المؤسسيداء األكفاءة وفعالية تحقيق  فيلبشرية ستراتيجيات الموارد اإاالستفادة من 

 العوامل –العوامل، هذه العوامل يمكن تقسيمها إلى مجموعتين أساسيتين )العوامل الداخلية 
 :الخارجية( وهي كالتالي

 العوامل الداخلية : 
 منها  فادةاالستعلى فهم اإلستراتيجيات وتطبيقها، و  مدى توافر الموارد البشرية المؤهلة والقادرة

 تحقيق األهداف المنشودة. في
 شرية، د البستراتيجية للموار اإل دارةات اإللدى العاملين بأهمية االستفادة من تطبيق مستوى الوعي

 تتناسب مع هذه التطبيقات. ة المناخ والثقافة التنظيمية التيوتهيئ
  نيات االستفادة من اإلمكا علىاالهتمام المستمر بتدريب وتنمية مهارات العاملين، وتحفيزهم

 بهم.  أداء المهام واألعمال المنوطة اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية فيتتيحها  التي
  يمانها بأهمية االستفادة من تطبيقات  اإلدارةمدى توافر دعم وتأييد اإلدارة العليا، وا 

 كل. تحسين أداء العاملين والمنظمة ك للموارد البشرية في اإلستراتيجية
 خدمة.لمستاستراتيجيات تغييرات التنظيمية والهيكلية التي تتناسب مع اإلاهتمام اإلدارة بإجراء ال 
 يم التفراد وطبيعة ومتطلبات المهاتتناسب مع قدرات ومهارات األ التي ستراتيجياتاستخدام اإل 

 يقومون بها.

  ت لبياناصيانة أو تحديث قواعد اتوافر التمويل واالعتمادات المالية، سواء الالزمة لتشغيل أو
 .الخاصة بالموارد البشرية

 العوامل الخارجية : 
  ستراتيجية واضحة ومعلنة للتحول نحو مجتمع المعلومات، وا  الحكومة لرؤية  تبنيمدى

 كافة األجهزة والهيئات العامة. فيوتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 تتالءم مع متطلبات تكنولوجيا المعلومات التي مدى توافر البيئة التشريعية والقانونية. 

من  األداء المؤسسي الحكوميستراتيجية الموارد البشرية على كفاءة وفعالية إيتطلب التقييم الدقيق لدور 
يمكن االعتماد عليها  ورة التحديد الدقيق للمؤشرات التيخالل تطوير قدرات العاملين والعمل على ضر 

ستراتيجيات بإ. فيما يتعلق األداء المؤسسييات الموارد البشرية وكفاءة وفعالية ستراتيجإقياس كل من  في
ب الموارد البشرية، فيمكن قياس مدى اهتمام الهيئات الحكومية بها من خالل المؤشرات التالية: تدري
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دارة البشرية والمكافآت المخصصة لشاغلي وظائف إ، طرق تحفيز الموارد وتنمية مهارات الموارد البشرية
 داء .ارد البشرية وطرق تقييم وقياس األالمو 

 : ، هيباستخدام ثالثة مقاييس أساسية، فيمكن تقييمه األداء المؤسسي الحكوميأما رفع كفاءة وفعالية 
 دمات. الخ تقديم م األمثل للموارد، المتاحة لها في: ويقصد بها قدرة الوزارة على االستخداالكفاءة

اف تحقيق األهد رة على تقديم الخدمات بالشكل الذي يساهم فيتعكس قدرة الوزا وهيالفعالية: 
 المنوطة بها. 
 المواطنين. توقعاتقدرة الوزارة على تلبية احتياجات و  أيجودة الخدمة: 

ءة كفا رية علىستراتيجيات الموارد البشستفادة من التطبيقات المختلفة إلال يوجد نموذج واحد أمثل لال
، يمكن تعميمه على كل الهيئات الحكومية. فالنموذج المناسب األداء المؤسسي الحكوميوفعالية 

ة الفنيو تقدمها، واإلمكانيات البشرية  هداف الهيئة، وطبيعة الخدمات التيللتحسين يجب أن يتناسب مع أ
 يفأخذ يوأن  شودة من هذا التحسين،تواجها واألهداف المن لمتاحة لها، وطبيعة المشكالت التيوالمادية ا

 االعتبار الظروف والمتغيرات البيئية المحيطة بها.
  :نتائج الدراسة الميدانية

 :  مجموعة من النتائج تتمثل في لىإ ت الدراسةتوصل

صائية إحوجود عالقة ذات داللة تبين دت الدراسة على صحة الفرض الرئيسي؛ حيث أك -أ
سسي األداء المؤ تحقيق كفاءة وفعالية  للموار البشرية في ستراتيجيةاإل دارةاإل)طردية( بين 

 ال بد من التركيز على : األداء المؤسسي ل تحقيق كفاءة وفعالية ومن أج .الحكومي
 ا.عالجتهونقاط الضعف لم ،دراسة البيئة الداخلية والخارجية للوزارة لتحديد نقاط القوة لتعزيزها -

 .نظمة الخاصة بإدخال البيانات واستخراج المعلومات المطلوبة للعمل األاالهتمام بتطوير  -

اتهم الخدمة والتعرف على مقترح جية الستقبال شكاوى وتظلمات طالبيساليب التكنولو استخدام األ -
 .والعمل على التحسين المستمر لها وأرائهم حول الخدمات المقدمة

 الوزارة . في عن إجراءات العمل وتطبيقاتهارشادية أدلة إوجود  -

 سهولة االتصال بين العاملين وقيادات الوزارة . -

 ة.لى أهداف الوزار وصواًل منها إ داريةالجماعي لتحقيق أهداف الوحدات اإلنشر ثقافة العمل  -
 الفرضيات الفرعية :

الجيد  عداد، واإلتراتيجيةاإلس هميةفهم واستيعاب وأحصائية )طردية( بين إوجود عالقة ذات داللة تبين 
فاءة ستراتيجية على كاإل ارةتطبيق اإلد ليات، وآاراتعلى مستوى اإلد ستراتيجياتاإل ثرللتخطيط، وأ

 الحكومى.األداء المؤسسي وفعالية 
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 البد من التركيز على : األداء المؤسسي ومن أجل تحقيق كفاءة وفعالية 
 .مات واالتصاالتتكنولوجيا المعلو  التدريب الدائم والمستمر للعاملين على تقنية -

 .ملين وقدراتهم المعرفية وتنميتهااستثمار طاقات العا -

 .رفة بين العاملينى بالوزارة بشبكة داخلية لنقل المعالحاسب اآلل جهزةربط جميع أ -

 للعاملين بالوزارة . أجراء استقصاء دوري لقياس الرضا الوظيفي -

 .العاملين مع المهام الموكلة لهم توافق قدرات -

يق عادل للرقابة والمحاسبة ويساهم في تحقوضع نظام فعال و  تكنولوجيا المعلومات فياستخدام  -
 .وتحمل المسئولية لتزامأعلى درجات اإل

 داء.على تحسين مستوى األ ثرهاملين بتكنولوجيا المعلومات وأتوعية العا -

 رية.داالشاملة ليشمل جميع المستويات اإلدارة الجودة التدريب على مفاهيم ومتطلبات إ -

ين بوالعالقة النظرية والميدانية  لدراسةل ليهاتم التوصل إ التىو  ذكرها من خالل النتائج السابقة
على  من خالل التطبيقالحكومي األداء المؤسسي تحقيق كفاءة وفعالية و ستراتيجيات الموارد البشرية إ

 لمؤسسياألداء افاءة وفعالية يمكن اقتراح نموذج لرفع ك عينة من العاملين بوزارة العدل في دولة قطر.
 ( .1يوضحها الشكل رقم ) للموارد البشرية والتي ستراتيجيةاإل دارةالحكومي من خالل اإل

 المقترحة لوزارة العدل القطرية  لكترونيةاإل البوابة 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 المقترحة  اإللكترونيةالبوابة 

 العدل القطريةلوزارة 

 

مركز قواعد بيانات 

 الفتوى والعقود إدارة
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 التوصيات: 

 يسالمؤس داءأللتحقيق كفاءة وفعالية ا ل للتطبيقبعلى هيئة نموذج عملي قاقدمت الدراسة توصياتها 
عيل تف يفسهام ستراتيجية للموارد البشرية، بهدف اإلإلرة ادابوزارة العدل القطرية من خالل اإل يالحكوم
 رةداإلتقدم تصورًا لدور اذه التوصيات ه .العامة للمواطن القطري تقديم الخدمات  يف الوزارةدور 

 طبيقاتمن خالل ت يالحكوملألداء المؤسسي تحقيق الكفاءة والفعالية  يللموارد البشرية ف ستراتيجيةإلا
مكانية إسهام نتائج التقويم ف داءألة العدل القطرية ومن ثم تقويم احكومة وزار  لعامة امات تطوير الخد يوا 

 .  اتجة عن رضا المستفيدين من الخدمات العامةوالن feedbackمن خالل التغذية المرتدة 
 أهداف االطار المقترح :  - 1

 يكومالحاألداء المؤسسي وفعالية  رفع كفاءة يدل فتستهدف التوصيات بشكل عام تفعيل اسهام وزارة الع
جه على و  تتضمن يوالت ،ستراتيجية للموارد البشرية وتطبيقاتهاإلا داةألمن خالل استخدام ابوزارة العدل 

 هداف التالية : ألالتحديد تحقيق ا
 أ . جودة الخدمات المقدمة وخلق خدمات جديدة تتناسب مع تطلعات المستفيدين .

 لكترونية .إلمن خالل استخدام الوسائل ا جراءاتإليض وقت وتكلفة الخدمة وتبسيط اب . تخف
 المعامالت وتدريب العاملين عليها .ج . تطوير بيئة العمل بما يتناسب مع إعادة هندسة 

 د . تحسين أداء الموارد البشرية من خالل استخدام التقنيات الحديثة .
 جراءات : إلا - 2

 :  يكالتال يوهجراءات الرئيسية إللمقترحة على مجموعة من اتعتمد التوصيات ا
 ستراتيجية الوزارة بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة . إول : تطوير ألا جراءإلا

 : إعادة هيكلة وتطوير قطاعات وهيئات الوزارة .   يالثان اإلجراء
 ساسية لتكنولوجيا المعلومات .ألتطوير البنية اجراء الثالث : إلا
 جراء الرابع : تطوير أداء الموارد البشرية .إلا
 ستراتيجية الوزارة بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة . إ: تطوير  ولأل جراء اإلا

ن ميتضمنها  يتم تحليل البيئة الداخلية وما يتضمنها من نقاط القوة والضعف والبيئة الخارجية وما
 :  يكما يل يالفرص والتهديدات وه

 أواًل : نقاط القوة : 
العاملين وضرورة  وتطوير قدراتلى تطوير الخدمات ورفع كفاءتها إتهدف  ستراتيجيةإوجود خطة  .1

ستراتيجة للوزارة إكى ويتضح ذلك من خالل تواجد خطة للجودة فاعل ودينامي يوجود نظام داخل
2022 . 
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 .معتمدة وموثقة ومنشورة تراتيجيةإس هدافأتوجد رؤية ورسالة و  .2
 .ورؤية الحكومة القطرية سراتيجيةإورؤية الوزارة تتفق مع رسالة  .3
 .ولوجيا المعلومات ونظم المعلوماتالوزارة لتكن يفوجود وحدة متخصصة  .4
حد ما من الروتين  لىإتعمل بصورة نشطة وفعالة ومحررة  وجود وحدات وهيئات ذات طابع خاص .5

 ولكنها تخضع لقواعد الوزارة . يدار ألا
مراجعة شاملة لكافة السياسات تم إنشاء وحدة مركزية متخصصة داخل الوزارة تعمل على  .6

عداد إستراتيجية محدثة في ضوء المستجداإلوا ت ستراتيجيات والخطط التي تم إعدادها مسبقًا وا 
 تنفيذ ثرآقياس والعمل على متابعة وتقييم و  ،ية والتي مررنا والزلنا نمر بهاالمحلية واإلقليمية والعالم

 .هذه السياسات واإلستراتيجيات
بية تدري جية من خالل خططتنمية القدرات التكنولو  تشجيع العاملين بالوزارة والقطاعات المختلفة على .7

 .معتمدة
 .يلصيانة وتطوير الوضع الحا يار فمالئمة البنية التحتية لوزارة العدل وقطاعاتها مع االستمر  .8
المستخدمة  اليبألسمواطنين من خالل ميكنة اتقدم خدمات لل يتهيئة وتجهيز بعض القطاعات الت .9

 تقديم خدمات تتسم بالجودة . يات فنظم تكنولوجيا المعلوم دخالا  و 
ة ت وزار قطاعات وهيئا ي( يتضمن أهم الخدمات الرئيسية فالبوابة القانونية القطرية )الميزانإنشاء  .10

...(  -ستثمرين م –حامين م –واطنين م - ةتخدم الجهات المستفيدة )قضا يوالتالعدل 
www.almeezan.qa  لى الجهات إالخدمات للمستفيدين دون توجههم  ويتسم هذا الموقع بتقديم

 المقدمة للخدمة لطلب الخدمة.
 ثانيًا : نقاط الضعف : 

 .يمتابعة ودعم مال لىإتحتاج  المقترحة الخطة التنفيذية .1
 ن بعض العاملين بقطاعات الوزارة بي يستراتيجإلالتخطيط ا هميةأغياب الفهم لفلسفة و  .2
جراءات التصحيحية الناتجة عن تحليل إلوا feedback مرتدةضعف االستجابة للتغذية ال .3

 اء .ألدات قياس رضاء العمالء وتقييم ااستبيان
 يملين فعتماد على العااليتم إجرائها وا يللتعامل مع االستبيانات الت لكترونىإعدم وجود نظام  .4

 .حصائياً إتجميعها وتحليلها 
 4ل  ضعف بنقاط بينما عدد نقاط ال 10ة بل  ن عدد نقاط القوة للوزار أتضح من البيانات السابقة ي

 .ستراتيجى جيد للبيئة الداخليةإنقاط وهو ما يعكس وضع 
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 ثالثًا : الفرص 
الل ختحسين المستمر من بأهمية ضمان جودة الخدمة وال يوالدول يهتمام المحلإلوا يزيادة الوع .1

 ستراتيجية للموارد البشرية .إلا دارةإلاستخدام ا
التعاون مع الوزارة لسياسة ضمان جودة الخدمات وتطوير قدرات العاملين من خالل  يتبن .2

 قليمية .إلالمنظمات الدولية وا
ب مراكز تدري يعلى التقنيات الحديثة وتدريبهم فوجود خطط تدريبية لتطوير قدرات العاملين  .3

 يف دواتألا دثحأاستخدام  يالطالع على تجارب لبعض الدول فلى جانب اإ .الخارج يفدولية 
 ( ..–لمملكة المتحدة ا –مريكية ألايات المتحدة الوال –وروبى ألا تحادإلتقديم الخدمات )ا

 عقد بروتوكوالت تعاون وشراكة مع بعض المؤسسات الريادية بالخارج . .4
باالنتهاء من النظام قامت  يقضايا الدولة والت دارةإوجود وحدات ذات طابع خاص مثل  .5

يهدف إلى تنظيم العمل الداخلي لإلدارة، من حيث حصر بيانات القضايا  اإللكتروني الذي
ة المتداولة، ومواعيد الجلسات، وأطراف الدعوى، وعدد القضايا المقامة ضد الجهات الحكومي

 ومنها، والربط مع الجهات الحكومية .
 رابعًا : التهديدات 

ة التنمي ال تتناسب مع يالمتغيرات الدولية والتتناسب مع التشريعات القانونية والمؤسسية الحالية قد ت
 المنشودة .

 : إعادة هيكلة وتطوير قطاعات وهيئات الوزارة .  يجراء الثانإلا
 ساسيين : أتضمن عملية إعادة الهيكلة بعدين وت

  يول : بعد تنظيمأل البعد ا
 لرؤيةائم مع تحقيق يتالدارية وقطاعات الوزارة وهيئاتها بما إلدات اوهو مرتبط بإعادة هيكلة الوح

 :  يوذلك من خالل ما يل هدافألوالرسالة وا
والهيكل التنظيمي من  ستراتيجيات عمل هذه القطاعاتإكامل يشمل مراجعة  يتطوير مؤسس .1

تخدام عمال المتكررة لضمان توحيد الجهود واالسألاخالل دمج القطاعات والهيئات ذات 
سية لزيادة كفاءة الهيئات والقطاعات وتعزيز قدراتها المؤس ؛فضل للموارد المخصصة لذلكألا

 لتستجيب مع المتغيرات التشريعية .
العمل  يفالتخصص  الوظائف وضمان يفتطوير هيكل ديوان الوزارة والحد من التداخل  .2

 وتنظيم العالقات بين القطاعات بما يتوافق مع المتغيرات التكنولوجية .
 من : وتتكون يلآلالقواعد بيانات الموارد البشرية وشبكات الحاسب استحداث اإلدارة المركزية  .3
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 قسم قواعد البيانات المركزية :  
ات لهذا القسم هو إنشاء قواعد بيانات مركزية للوزارة وربطها بقواعد بيان يالعمل األساس

 مة. القطاعات والهيئات والعمل على رفع الكفاءة الفنية لقواعد البيانات بصفة دورية ومنتظ
 يلشبكات الحاسب اآلل يالدعم الفن قسم: 

يم للوزارة وتقدبالقطاعات بالشبكة المركزية  يتابعة عمل ربط شبكات الحاسب اآلليقوم بم
 جهزة والشبكات .ألوالصيانة ل يخدمات الدعم الفن

 قسم المحافظة على األمن والسرية والخصوصية:  
استخدام المواطنين  جراءات الفنية للمحافظة على أمن وسرية وخصوصيةإلجميع ا ويتولى

ل قب Fire wallلكترونية إلحوائط الدفاع االعمل على إنشاء جانب للخدمات و ألالقطريين وا
 لى قاعدة البيانات المركزية .إالولوج 

 دارة المركزية لتطوير نظم المعلومات وتتكون من : ستحداث اإلا .4

  : قسم تحليل وتصميم نظم المعلومات المركزية 
اليدوية ة واختيار المعامالت تحليل الدورة المستندية لكل قطاع على حد يساسألا وعمله
 وتصميم نظم المعلومات المركزية المراد تطبيقها. يلالمعتمدة على الحاسب اآل ليةواآل
 نظم المعلومات :  قسم تطوير 

نظام المعلومات والخاص بكل قطاع على حدة وفقًا  ويختص هذا القسم بإنشاء وتطوير
  . دارة المركزية لقواعد البياناتإلثابتة وبالتنسيق مع ا سسأو لمعايير 

 ي: بعد مرتبط بالعنصر البشر  يالبعد الثان
ولوائح الموارد البشرية لتطبيق المنهج  ياالختصاصات وبطاقات الوصف الوظيف تطوير .1

ل نجاز من خالاإل اسأسعلى  ثابةالنتائج المستهدفة واإل نجازوإل داءاأل دارةإل يالعلم
مراجعة هذه المنظومة ن يتم أوالقطاعات على  داراتخطط سنوية فردية ترتبط بخطط اإل

 .الجديدة ستراتيجيةمع الخطة اإل
 BSC )Balanced(داء المتوازن التقييم من خالل تطبيق بطاقة األ تطوير نظام .2

Scorecard وسيلة لربط مؤشرات األداء  يفه يفهي تحدد مؤشرات األداء وبالتال
ضوء رؤيتها  يفنشطة وأداء المؤسسات أتعتبر نظام لقياس  يوه، الوزارة ستراتيجيةإب
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، والعمليات الداخلية، والنمو ، ومنظور العمالء،يها ويوازن ما بين المنظور المالستراتيجيتا  و 
1)والتطوير  ). 

 ساسية لتكنولوجيا المعلومات .ألالثالث : تطوير البنية ا جراءإلا
 بعاد التالية : ألا جراءإلويتضمن هذا ا

  ساسيةألالبنية ا – 1
تي تستخدم بغرض االتصاالت المادية التي تشمل األجهزة والمعدات الوتتضمن المكونات 

المعلومات وتخزينها وحفظها واسترجاعها وعرضها، وعمل حصر لكافة األصول  وتوصيل
التي و ، زارةلوجيا المعلومات الخاصة بالو ساسية لتكنو ألت والعمليات المتعلقة بالبنية اواإلمكانيا

ءة، وكفا ستراتيجيتها بفعاليةإمكن الوزارة من تخطيط وتنفيذ ي تتمتلكها وتسيطر عليها والت
يتطلب و ،  قواعد البيانات لجميع القطاعات جهزة والشبكات وبناءألوتوفير الموارد المادية من ا

 ذلك توافر اآلتي:
 .التجهيزات والمعدات الالزمة لالتصاالت الصوتية والمرئية 
 معالجةخزين البيانات والبرامج وذلك إلدخال و التطبيقات التقليدية للحاسب والتي تشمل ت 

 البيانات واستخراج المعلومات.
 .مستخدمين للحاسبات الشخصية والبرامج 
  شبكـات المعلومات وجميع التجهيزات الخاصة باالتصاالت وشبكات الخدمات الرقمية

(ISDN.والشبكات الذكية ) 
 التجهيزات الالزمة إلقامة المؤتمرات المرئية عن ُبعد (Video Conference.) 
  .تنمية المهارات البشرية من خالل توفير مدربين على درجة مرتفعة من الكفاءة 

 ويتم تقسيم موارد الوزارة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات إلى :
 الموارد المادية للبنية التحتية لمكونات تكنولوجيا المعلومات. -
 ية واإلدارية.الموارد البشرية لتكنولوجيا المعلومات الفن -
تمام الموارد غير المادية لتكنولوجيا المعلومات مثل المعرفة ورضا المستفيدين وااله -

 بالعمالء .
ا، وأداء الوزارة يتوقف على هذه الموارد، وعلى أسلوب دمجها معا على نحو يحقق أفضل استغالل له 

 وعلى أسلوب إدارتها ودمجها مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات .
                                                           

1.Garrison, R, H., and Eric, W., Noreen, and Peter, C., Brewer, (2014).Managerial 

accounting, Thirteenth Edition, Mc Graw Hill, USA. 
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 البرامج  – 2
ح وتتضمن البرامج والنظم والتطبيقات التي يتم من خاللها العمل وكذلك مجموعة السياسات واللوائ

كفاءة بلكترونية تدار إيمات التي تنظم هذا العمل وتنسقه، كذلك إنشاء منصة تفاعلية والقواعد والتعل
على تقديم الخدمات من خالل  ساعدوفعالية وتعمل على توفير المعلومات والخدمات للمستفيدين وت

يب در ت يلتاللكترونية وباإالمعامالت ومن خالل خرائط تدفق  ادة هندسةإععلى  جراءات مميكنة بناءإ
 .العاملين على هذه المعامالت

 .بع : تطوير أداء الموارد البشريةجراء الراإلا
 تتضمن تطوير يوالتستراتيجية المعدة مسبقًا إلخالل وضع مؤشرات محددة لتنفيذ اوذلك من  -

 .يورفع كفاءة العنصر البشر  ركانهأمنظومة التعليم والتدريب بكافة 
ات تصميم وتنفيذ برامج تدريبية على الشبكة )التدريب عن بعد( حيث ساعدت تكنولوجيا المعلوم -

ليدية تنفيذ البرامج التدريبية من خالل إتاحة طرق تختلف تمام عن الطرق التق يفبطريقة فعالة 
 .ممارسة العملية التدريبية يفنماطًا جديدة وسهلة وا

ن فع ؛ملية التدريبيةهذا المجال فإن الدور المهم للتدريب عن بعد هو تسهيل وتبسيط الع يوف -
التواجد  لىإدون الحاجة  نواعهاأشخص تطوير كفاءته بمختلف  أيبمقدور  صبحأطريق الشبكة 

يب عن بعد ال يهمه عدد مبنية على الشبكة والتدر فتراضية إفالقاعات هنا قاعات  ي،المكان
ون د يحقيقبالموازنة مع العمل ال مكانية تنفيذ هذه البرامجإكما يتيح التدريب عن بعد  .المتدربين

قديم كن تويم .لوظيفة وما يقوم بتنفيذه للتدريبشعور الموظف بالفارق بين ما يقوم بتنفيذه فعاًل ل
 .مستوى حيث مستوى وقدرات المتدرب البرامج التدريبية بأكثر من

 قائمة المراجع
 أواًل : المراجع العربية 

 الكتب:
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