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  حفظه الله ورزقه الصحة والعافية والدي الكريم

  إلى من حملتني وهنا على وهن،وسهرت لأجلي الليالي

  أمي الحبيبة حفظها الله ورزقها الصحة والعافية

  إلى زوجتي وإخوتي وأصدقائي

  إلى جميع طلاب العلم والمعرفة

  أهدي هذا العمل المتواضع

  .................الباحث                                                         
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  انــر وعرفــكش

) وعن عمر رضي الله الناس يشكر  يشكر الله من لا قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ(لا
بالله  كمومن سأل، وه بالله فأعيذ استعاذ كمعنه قال: قال رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم(من 

له  اوه فأعدوئتكاففإن لم تجدوا ما  ،وهئفكاف، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فأعطوه
  .(رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح)  تروا أ�كم قد كافأتموه)  حتى

ذلك يطيب لي أن وبعد  لله أولا وأخيرا فهو الذي أعا�ني  على إكمال هذه الدراسة،  شكرا
عظيم  لىع      الدكتور /مصطفى عبد الله محمود  : أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذي المشرف

على هذا الوجه، فجزاه الله  ثلما تمكنت من إ�جاز هذا البح االتي لولاهته جهده وإرشاده ومتابع
  خير الجزاء وأكرمه ورفع شأ�ه.

وأعضاء  الليبية  كاديميةالأموظفي بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع  كما يطيب لي أن أتقدم
الذين ساعدو�ي ووقفوا بجا�بي   أصدقائي و زملائي  وإلى  نظيم  هيئة التدريس بقسم الإدارة والت

        حتى النهاية.

  الباحث                                                                                                   
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  ص الدراسةص الدراسةللخخمستمست
شرة  إلى هذه الدراسة تهدف التعرف على مد تطبی أو ممارسة وظائف إدارة الموارد ال

م ار والتعیین، التدرب، الحوافز، تقی ضا  المتمثلة في(االخت ة للموانئ، وأ ة اللیب األداء)، في الشر
اقة،  ة، الل ة، االستجا عاد جودة الخدمات والمتمثلة في(االعتماد التعرف على مد تطبی أ

ة للمواني ة اللیب ة الملموسة)، في الشر وأخیرا هدفت الدراسة التعرف على اثر  النواحي الماد
شرة على معاییر ج ة للموانئوظائف إدارة الموارد ال ة اللیب  وتمثلت ،ودة الخدمات في الشر

لة الدراسة  سي  مش ل رئ شرة على جودة الخدماتش   .في دراسة اثر ممارسات إدارة الموارد ال
ا والوسطي في ا ات العل ةوقد تكون مجتمع الدراسة من العاملین في المستو ة اللیب  لشر

احث مستخدأو  ، للموانئ ار عینة الدراسة ،  ال ة في اخت ق ة الط وثم إجراء أسلوب العینة العشوائ
انات الدراسة التحلیل اإلحصائي ل ة( لب ة للعلوم االجتماع ، ) SPSSاستخدام الحزمة اإلحصائ

ار والتعیین في  حیث ات االخت فاءة استراتیج ة بین  أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إیجاب
ة للموانئ وجودة الخدمات حیت بلغ المتوسط المرجح ( ة اللیب انحراف 3.14الشر )و

) ار ار 0.906مع ة االخت قة في عمل ة الدق ة ال تستند على األسالیب العلم ) ، رغم أن الشر
ة للمسئولین عند والتعیین ب اجاتهم للقوة العاملة ل تعتمد على التقدیرات الشخص ، فقد تحدید احت

مة المتوسط  م األداء حیث بلغت ق فة تقی ة للموانئ ال تمارس وظ ة اللیب أن الشر بینت الدراسة 
ار (2.88المرجح ( انحراف مع ) مما یدل على إن المعاییر الیتم  وضعها من قبل 0.707) و

ح والمطلوب وهذا مؤشر لجن ل الصح الش م األداء  ة تقی ة متخصصة ، ولذلك ال تتم عمل ه مهن
ن أن یؤثر على مستو األداءعلى األثر السلبي الذ م وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من   

ات  أهمها    .التوص
ار العاملین وتعی  اخت ة الموانئ  ة اللیب ینهم بناء على العمل على زادة االهتمام  من شر

ادة ،ومعرفة  م طلب استخدام ومعرفة قدراتهم في التعامل مع اآلخرن، ومد قدرتهم على الق تقد
ة، واالبتعاد عن   الت شخص ارات ومقا اء لدیهم،ودوافعهم للعمل وٕاخضاعهم الخت ات الذ مستو

اة . ة والمحا م الو  العالقات الشخص م دورة لتقی رامج تقی اسات و ة وضع س ضع الداخلي للشر
ة ،  م أداء الموظفین مع أهداف الشر ة التقی ة رط عمل ره، وأن تواصل الشر ذلك زادة تطو و
ون من خالل  ة ، وهذا  م أداء الموظفین بناء على مد تواف أهدافهم مع أهداف الشر وتقی

م. ة التقی اشرن للموظفین على مهارات عمل   تدرب الرؤساء الم
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Abstract  

This study aimed to identify the extent of application or practice the Jobs 
of human resources management in (Selection, Appointment, Training, 
Incentives and Performance Evaluation) in the Libyan Company for Ports. 
The study aimed to shed light how to applicant dimensions of services quality 
which represented in (reliability, responsiveness, courtesy, and aspects of 
physical tangible), in the Libyan Company for Ports. Finally, it aimed to 
identify the effect of human resources management Jobs on the quality of 
service standards in the Libyan Company for Ports. The study problem is 
mainly represented in the study of the impact of human resource 
management practices on the quality of services. 

The study sample consisted of employee in the upper and middle-level in 
Libyan Company for Ports. The researcher used stratified random sampling 
method in choosing the study sample. Statistical analysis was conducted study 
of the data using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Where the 
results of the study showed that there is a positive relationship between the 
efficiency of choice and appointment strategies in the Libyan Company for 
Ports and quality of services, whereas the average values is (3.14), and 
standard deviation is (0.906), although the company is not based on accurate 
in the selection and appointment process of scientific methods, but they 
depend on personal estimates for officials when determining the needs of the 
workforce.  

The study showed that Libyan Company for Ports did not have Job of 
performance evaluation, whereas the value of average is (2.88) and standard 
deviation is (0.707) which indicates that the criteria are not taken to be placed 
by specialized professional committee. So the performance appraisal process 
is not completed in proper manner requested, this is an indication of the 
negative impact that can affect performance. Finally the study found the some 
recommendations, most important of them are: 

Working to increase the interest of the Libyan Company for Ports selection 
and appointment of workers according to the special application form, 
knowing their abilities in dealing with others, the extent of their ability to 
leadership, and knowing their levels of intelligence, their motivation to work, 
also subjected them to tests, personal interviews, and stay away from personal 
relationships and favoritism. Develop policies and programs periodic 
evaluations to assess the internal situation of the company as well as for 
further development, and that the company continues to link the assessment 
employee performance process with the company's objectives, and evaluating 
employee performance based on how their goals agree with the company's 
goals, and this is through the training of the immediate superiors  to 
evaluation process skills. 
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  قائمة المحتويات

  الصفحة  الموضوع
ة ة القرآن   ب  اآل

  ج  اإلهداء
ر و    د  عرفانالش

  ه  ص الدراسةلخستم
اللغة االنجلیزة   و  مستخلص الدراسة 

ات   ز  قائمة المحتو
القائمة ا     ألش

  ك  قائمة الجداول
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ات الدراسة -5 -1   4  فرض
  5  حدود الدراسة -6 -1
  6  منهج الدراسة  -7 -1
م الدراسة -8 -1   6  مصطلحات ومفاه
قة -9 -1   8  الدراسات السا
ه بین هذه الدراسة والدراسات  -10 -1 قةأوجه االختالف والتشا   14  السا
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شرة -2 -2 ة إلدارة الموارد ال م األساس   16  المفاه
شرة  -3 -2   17  مراحل تطور  إدارة الموارد ال
شرة -4 -2 ة ودور الموارد ال   18  أهم
شرة -5 -2   19  أهداف إدارة الموارد ال
شرةوظائف إدارة  -6 -2   20  الموارد ال
ار والتعیین  -1 -  6 -2   21  االخت
ار  - 1 - 1 - 6 - 2 ة االخت   22  مفهوم عمل
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  : اإلطار العام للدراسةالفصل األول
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  المقدمة 1-1

ة ظمات المعاصرةتسعى المن التي تهدف إلى تخصص وتوظیف  ،في ظل البیئة التنافس
ه) وذلك من أجل إعطاء وتوفیر المیزة  شرة، منظم ة،  م الموارد المختلفة في المنظمة (ماد وتقی

ورة أعاله  ة للمنظمة، إن الموارد المذ شرة التنافس ا وثی بوظائف الموارد ال هي ذات ارت
ة  شرة یجب إن تتكامل وتتطاب مع عمل ولغرض الحصول على أعلى تأثیر لها فان الموارد ال

ة للمنظمة، ة على غیرها من المنظمات العاملة في نفس ل ذلك اإلدارة االستراتیج كسب میزة تنافس
مة للعمیل، وت ، وذلك من خالل إضافة ق اتها النشا ان حقی التمیز عن طر استغالل إم

بیرة ومواردها المختلفة،  ات  شرة في الوقت الحالي تواجه تحد حت إدارة الموارد ال ولقد أص
ة  ة) التي جعلت هذه اإلدارة  المتسارعةسبب التغییرات البیئ ة، اجتماع ة، تكنولوج (اقتصاد

ل م ش ات  م واالستراتیج ان البد ملزمة بتغییر المفاه فا مع التطورات والتغیرات، لذلك  ستمر تك
شرة  ط واستخدام أنشطة الموارد ال شرة تقوم بتخط ة خاصة بإدارة الموارد ال من وجود إستراتیج

ار والتعیین في د من الممارسات المتمثلةمن خالل العدی م األداء، تدرب حفیز، التاالخت ، تقی
ر مهاراتهم.   العاملین وتطو

عض  وتعد ارة عن  شرة ع ر الموارد ال ة تطو جودة الخدمات عن طر إستراتیج
ة التي تمثل أساس التحسین المستمر للمنظمات (الموانئ) من خالل  ة والفلسف ادئ التوجیه الم
شرة، لتحسین الخدمات والموارد التي تم توفیرها  ة والموارد ال استخدام األسالیب اإلحصائ

اإلضافة م عمل الموانئ، التي یتم بها مواجهة مطالب  للمنظمة،  ح إلى النظام الداخلي الذ 
المستفیدین في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وهي خل التكامل بین األسالیب اإلدارة الجوهرة 
ة وجعلها تعمل في نموذج نظامي موحد موجه  ة لتحسین األداء والوسائل التقن والجهود الحال

شرة.لتحقی التحسین    المستمر ألداء الموارد ال

ة تهدف إلى  شرة إستراتیج ما تعتبر جودة الخدمات من خالل تحسین أداء الموارد ال
حرة، وهي المجال المناسب لعمل الموارد  الموانئ ال شرة  تحقی مستقبل ناجح إلدارة الموارد ال

ة ثیرة تتم داخل المنظمة دون مشار انت أمور  شرة، فقد  أو مشورة أو علم إدارة الموارد  ال
بیرة إلدارات  شرة فرصة هامة و ح جودة الخدمات من خالل تحسین إدارة الموارد ال شرة وتت ال
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حرة،  ما في الموانئ ال ثیر من المنظمات والس شرة في  وأقسام ووحدات إدارة الموارد ال
ط واستخدام أسلوب  ة الفعالة في االقتراح والتخط عني أن إهمال دوره إدارة للمشار النظم، مما 

ة في اتخاذ القرار. شرة في المشار ة التي اهتمت  الموارد ال ة الدراسات العر ونظر لمحدود
شرة ، م إطار  وجودة الخدمات، بتحلیل العالقة بین إدارتي الموارد ال احث إلى تقد فقد سعي ال

عتمد على  ر ومیداني  احث أطروحاتف ة،إدارة ین والكال تاب في مجاالت اإلدارة اإلستراتج
شرة.   الموارد ال

لة الدراسة 1-2   مش

ةوتعاني ال ل العامة مصراتة ومیناء طرابلس والخمس)  اإلدارة( في موانئ اللیب ش و
شرة  عض القصور في توفر نظم فعالة لممارسات الموارد ال  خاص وهي محل الدراسة من 

السلب على و  س  ه، مما یجعل التي تنع مستو جودة خدماتها، وتحد من الدور الذ تقوم 
حرة المنافسة له ة غیر قادرة على مواجهة منافسة خدمات الموانئ ال ا سواء في الموانئ اللیب

ة أو ا ا ال قلإلاألسواق العر ة وخاصة أن قطاع الموانئ في لیب ة أو في األسواق العالم م
ة التطورات، وت ع مواك افة الخدماتستط م  التي تحتاجها السفن ذات األنواع المختلفة، حیث  قد

س الشؤون اإلدارة والقسم المالي عن طر المقابلة، ومراجعة  استطالع رأ رئ احث  قام ال
شرة،  ر الموارد ال طة بتطو قة المرت ة إلى و عض الدراسات السا اتضح افتقار الموانئ اللیب

شرة، اة من حیث العلمتطبی المعاییر  ر الموارد ال ة تطو لة  من هناو ستراتیج جاءت مش
شرةممارسات مشاكل الدراسة التعرف على    .الموارد ال

  تساؤالت الدراسة:

ار والتعیین، التدرب،  -1 شرة المتمثلة في (االخت هل هناك اثر لوظائف إدارة الموارد ال
م األداء) على جودة الخدمات في  ة لالحوافز، تقی ة اللیب   ؟ئلموانالشر

شرة في  إلى أ مد تمارس -2 ة لوظائف إدارة الموارد ال ة اللیب  ؟ئلموانالشر
عاد -3 ة للموانئ إلى أ مد تطب أ ة اللیب  ؟جودة الخدمات الشر
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 أهـــــــداف الدراســــــــــة: -1-3

ة:   تسعى هذه الدراسة إلى تحقی األهداف التال

ة  التعرف -1 شرة على جودة الخدمات في الشر على أثر تطبی وظائف إدارة الموارد ال
ة للموانئ  .اللیب

شرة في واقع تطبی ممارسات ىالتعرف عل -2 ة  وظائف إدارة الموارد ال ة اللیب الشر
  .ئلموانل

ة للموانئ -3 ة اللیب عاد معاییر جودة الخدمات في الشر   .التعرف على مد تطبی أ
ات التي تسهم في تحسین جودة الخدمات التعرف -4  التوصل إلى مجموعة من التوص

ة ل ة اللیب  لموانئ.الشر

 أهمیــــــة الدراســــــة:  -1-4

ارات ن إجمالها على النحو التالي: ، تستمد هذا الدراسة أهمیتها من عدة اعت   م

حرة، إذ  هتطب هذ .1 ة وهو قطاع الموانئ ال ة اإلستراتیج الدراسة على أحد القطاعات الخدم
مارسه ة خاصة لمختلف القطاعات األخر نتیجة للدور الذ   .مثل هذا القطاع أهم

ة  .2 ة اللیب شرة جودة الخدمات في الشر معرفة العالقة القائمة بین وظائف إدارة الموارد ال
 .ئللموان

ط الضوء على  إّن الدراسة .3 شرة، وتأثیرها على تحسین  دارةظائف إو تحاول تسل الموارد ال
ة جودة الخدمات في ة اللیب  .لموانئل الشر

ونها إلى نفس األداء، وهذا ما  .4 ة تحسین جودة الخدمات ، وعدم ر حث، أهم یوضح هذا ال
اسه وتقی ات أفضل عن طر ق والتطرق إلى مه، یتطلب إدارته للحصول على مستو

 ألسالیب التحسین والتغلب علیها.
قي .5 ة هذه الدراسة على المستو التطب ساهم من خالل النتائج إإذ  ،ذلك تبرز أهم نه 

ات، التي یتم التوصل إلیها ف ة،والتوص قدرتها على  زادة من ي مساعدة الموانئ اللیب
ة السائدة في العالم. ات والتغیرات العالم  مواجهة التحد
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 فرضيات الدراسة:  - 1-5

ة وهي: ات اآلت  تعتمد الدراسة على الفرض

ة األولى   : الفرض
ة بین ذو معنو  تأثیر وجدیال  شرة و  ائف إدارةظممارسة و  داللة إحصائ الموارد ال

ار والتعین،المتمثلة في( م األداء) وتطبی معاییر جودة  ،حوافزال التدرب، االخت تق
ة،الخدمات ة، االستجا اقة، (االعتماد ة الملموسة) الل ة لا النواحي الماد ة اللیب  .ئلموانلشر

ة وهي: ات فرع ة فرض   حیث تنبث من هذه الفرض
ة األولى ار وتعیین العاملین في وذ ثر معنو أوجد ی: ال الفرض ة  في اخت ة  داللة إحصائ الشر

ة ل المو اللیب  انئ.لموانئ ومستو جودة الخدمات 
ة ة الثان ة بین التدرب  وذ ثر معنو أوجد ی: ال الفرض جودة الخدمات  ومستو داللة إحصائ

ة لفي  ة اللیب   .لموانئالشر
ة الثالثة: ة بین الحوافز  وذ ثر معنو أ وجدیال  الفرض جودة الخدمات في  ومستو داللة إحصائ
ة ل ة اللیب   .لموانئالشر

عة: ة الرا م  وذ معنو  ثرأ جدیو ال  الفرض ة بین أسالیب تقی األداء المستخدمة داللة إحصائ
ة لوجودة الخدمات  ة اللیب   .لموانئفي الشر

ة:  ة الثان     الفرض
ة اتمارس إدارة ا ةلشر شرة والتي تشتمل على  للیب      للموانئ وظائف إدارة الموارد ال
ار والتعیین، م  ،حوافزوالتدرب ، وال ( االخت   ).داء األوتقی
ة الثالثة:    الفرض

ة  طبتإلي أ درجة        ةإدارة الشر   معاییر جودة الخدمات والتي تشتمل على للمواني اللیب
ة، االستجا اقة،ة( االعتماد ة الملموسة). ، الل   النواحي الماد

  حدود الدراســــــــة:  -1-6

ما یلي:   تتمثل حدود الدراسة ف
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ة:-1-1-6   الحدود الموضوع

شرة وتح عاد في موضوع وظائف إدارة الموارد ال سین جودة الخدمات، نظرًا لتعدد األ
شرة وظائف إدارةأثر على دراسة  تقتصر افإن الدراسة  ار والتعیین، الموارد ال  وهى(االخت

م األداء) التدرب، الحوافز، ة، تحسین جودة الخدماتفي  تقی عادها وهى (االعتماد  أ
ة، اقة، االستجا ة الملموسة) الل ة للموانئ النواحي الماد ة اللیب  .الشر

ة:-2-1-6 ان   الحدود الم

ة ال ىتقتصر الدراسة عل ةالشر ة  لیب للموانئ (اإلدارة العامة) وٕادارة تشغیل فروع الشر
بر حجمها ووقوعها في المنطقة  طرابلس والخمس لمیناء سبب  ار هذه الموانئ  حیث ثم اخت
ة الد في هذه الفترة ،الغر ذلك نطرأ لظروف التي تمر بها ال احث   و ع ال ستط والتي ال 

سهولة اقي الموانئ     .الوصول إلى 
ة:-3-1-6  الحدود الزمن

ةتغطي ه   . 2015فبرایر - 2014یولیو ما بین ذه الدراسة الفترة الزمن

  : منهج الدراســـــة  -1-7

ة للجمع بین  في في الدراسة، حیث یتعرض  یناالتجاهتحتاج الدراسة الحال الكمي والك
یز على  شرة أو إضافة إلى التر ة من حیث االهتمام بوظائف إدارة الموارد ال ف للجوانب الك

ار والتعی ة والحوافز، ن، والبرامج التدیطرق االخت م األداء، في حین یتحدد الجانب تقیو  رب
انات الت ة في ضوء الدراسة النظرة الكمي في تفسیر األرقام والب الدراسة المیدان ي جمعت 

ة. ف   الك
ة على المنهج الوصفي اطي وتعتمد الدراسة الحال ان والذ یتضمن  االرت معرفة ما إذا 

، حیث یوظف هذا ثمة عالقة بین متغیرن أو أكثر ومن ثم معرفة درجة تلك العالقة هناك 
شر عد مراجعة  ،وأثرها في تحسین جودة الخدمات ةالمنهج لوصف وظائف إدارة الموارد ال و

ار عینة  موضوع الدراسة، وسوف یتم اخت قة ذات العالقة  ات والدراسات السا العدید من األدب
ة ة عشوائ ق ة امن قبل المستهدفین  ،ط ةمن الشر وٕادارة تشغیل العامة)  اإلدارة(للموانئ  للیب

ة لمیناء   .طرابلس والخمس من مجتمع الدراسة فروع الشر
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م الدراسة: -1-8     مصطلحات ومفاه

ة:  1- شر   الموارد ال

ع األفراد العاملین في المنظمة قومون  ،هم جم انوا رؤساء أو مرؤوسین الذین  سواء 
  )54،ص2007،أبو النصر.(لتحقی أهداف المنظمة أداء مهام معینة،مقابل أجر معین،

ار: -2 ة االخت   عمل

ه انتقاء أفضل وأ موج نسب المتقدمین للتوظیف في المنظمة لشغل هو العمل الذ یتم 
ها شرو ومواصفات معینة مطلوب توافر وفي  ،ساس موضوعي وعادل، وذلك على أوظائف فیها

ات هذه الوظائف الشاغرة ة جل تحقی ، من أفیهم یجر تحدیدها من خالل متطل ة أساس غا
ین الفرد من أ فتوهي تم ة األفاءة هداء مهام وظ فراد ،  وتحقی أهداف من خالل ارتفاع إنتاج

  .)123،ص1996(عقیلي،بوجه عام

ب:-3   التدر

م الموارد  أنه عمل مخطط یتكون من مجموعة برامج مصممة من أجل تعل عرف 
مستو عالٍ  ة  یف تؤد أعمالها الحال شرة  ر وتحسین  ال من الكفاءة، من خالل تطو

  .)448،ص2005(عقیلة،أدائهم

  :حوافزال -4

ه  ،أنه شعور خارجي لد الفردعرف  ام بنشا أو سلوك معین،  یولد ف ة في الق الرغ
أنه أسلوب معین یهدف إلى زادة قدرات  عرف  سعي من ورائه إلى تحقی أهداف محددة، وقد 

س إیج ة إلى العاملین، مما ینع ما ونوعا، مما یؤد في النها ة لهم  ة اإلنتاج ا على الكفا اب
تحقی أهداف المنشأة وأهداف العاملین فیها، فقد تكون لد الفرد العامل قدرة على العمل، لكنه 

ة في أدائه   .)113،ص2004(صالح،تنقصه الرغ
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  :لجودةا -5

الصفات والخصائص التي یجب أن مجموعة من  مثل المفهوم التقلید للجودة على أنها
قا، وفي معظم  ما یتطاب مع صفات وخصائص وضعت لهذا المنتوج سا تتوفر في المنتوج و
اراته  ان فإن هذه الخصائص والصفات تحدد من قبل المنتج ووفقا لظروفه وموارده واعت األح

ة م،اإلنتاج   )18،ص2006(غن

  :جودة الخدمات-6

ما "مجموعة الخصائص هي مها  والمواصفات التي یجب أن تتوفر في الخدمات التي یتم تقد
اجات العمالء الحالی احت ة،رتقبینمن والیفي    .)9،ص1997(عط

ة: -7   االعتماد

ه. عتمد عل ل دقی و ش   قصد بها قدرة مقدم الخدمة على أداء الخدمات المتف علیها 

ة: -8   االستجا

اجات الجدیدة أو الطارئة للزائن من خالل المرونة في    ة االحت هي القدرة على تلب
م الخدمة    )46،ص2006(عبد المحسن،إجراءات وسائل تقد

  الجوانب الملموسة:-9

ونات أو األجزاءوتشیر ذلك إلى الدلیل الماد عض الم   للخدمة حیت تنطو الخدمة على 
ة الت الماد مها  ،الملموسة مثل التسه التجهیزات واألدوات المستخدمة في أدائها وتقد

  )94،ص2006(نایف،للعمیل

قة :-1-9   الدراسات السا

قة التي أجرت حول موضوع الدراسة الحالي،       عض الدراسات السا لالستفادة تناولنا عرضًا ل
اته المتاحة، ولقد تم عرض هذه الدراسات من  ان احث وٕام األقدم إلى وذلك في حدود علم ال

ل عام، ومن بین هذه الدراسات التي تم الحصول علیها ما  ش األحدث، ومن ثم التعلی علیها 
  یلي:
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ة   أوًال: الدراسات المحل

ي-1 عنوان)2006، (المحجو ة: "،  شر ب في تأهیل الموارد ال ا وأثرها على التدر   ".التكنولوج

  هدفت الدراسة إلى اآلتي:

ة الناتجة عن التعرف على اآلثار الف اجات  إدخالعل ة تحدید االحت ا على عمل التكنولوج
ة التدرب،  ة محل الدراسة في عمل ذلك الوسائل التي تستخدمها الشر ة و  انت أهم التدرب و

 النتائج على المحور التالي:

ة  قصور  .1 العمل ة الخاصة  ة التطورات التكنولوج ةإدارة التدرب في مواك یؤثر  التدرب
 . على مستو أداء األفراد المتدرین

ة داخل  .2 ة التدرب للتطورات التكنولوج ة مواك عمل ة التي تقوم  النقص في الخبرات العلم
المنظمة وفي تحقی أهدافها   .المنظمة ، یؤثر على إدارة التدرب بتأهیل العاملین 

2-)، ة في :،)2007الخطر شر ة"عنوان تأثیر إدارة الموارد ال   تحسین الخدمات المصرف

  تي:آلا ىهدفت الدراسة إل

اب تدني الخدمات داخل القطاع المصرفي ىالتعرف عل .1   .أهم أس

سین  .2 ل من مصرفي األمة والجمهورة الرئ شرة  دراسة الدور الحالي إلدارة الموارد ال
مي لهما ل التنظ شرة في هذین المصر  ،والش   فین.مع إبراز إدارة الموارد ال

اً  .3 عة حال ار والتعی دراسة األسلوب والطرقة المت ط واالخت ن والتدرب داخل یللتخط
  المصرفین.

ر دور  .4 ات لمحاولة تطو م توص المصرف.ادإتقد شرة    رة الموارد ال

ة:   وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التال

شرة  .1 ة الحدیثة داخل المصرفینضرورة وجود إدارة متخصصة للموارد ال م العلم   .المفاه
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في جید وفعال  ال .2 ه قوم على وصف وتوصیف الوظائف،تحدبد من وجود مالك وظ د ف
فة و شاغلیها واستقطاب مواص ة والمحافظة علیهم وتقلیل األفات الوظ فراد ذو الكفاءات العال

  معدل دوران العمل.

شرة ع .3 اسة الموارد ال ة لس اسات األخر للمصرف  ند وضعها الالنس بد من مراعاة الس
. ل متكامل ومنس ش   حتى تتحق أهداف المصرف 

سمح  .4 حق أهداف المصرف وال  ما  ة للوظائف  اجات الفعل احث بتحدید االحت یوصي ال
اء الوظائف     .بوجود فائض أو عجز أو وضع أع

احث بوضع خطة عل .5 ة ىیوصي ال ار والتع أساس عملي لعمل قبول العناصر ذات یاالخت ین 
اة. ة والمحا عد عن العالقات الشخص   المؤهالت والكفاءة وال

ة حسب  .6 س لغرض توزع البرامج والدورات التدرب   خر.آحاجات الموظف للتدرب ول

ات إدارة الموادی .7 عمل ام  الق ة  السماح للعناصر الجیدة وذات الكفاءة العال احث   وصي ال
ة. فاءة الخدمات المصرف شرة لتحسین    ال

ش-3 عنوان: )2012، (احب ب،  ة تأثیر تدر شر على االستعداد لالزمات والقدرة  الموارد ال
  "على مواجهتها

  :اآلتي إلىهدفت الدراسة 

ة التدرب وتعلمهم واستعدادهم لألزمات، والقدرة على مواجهتها. -1   التعرف  على مد أهم

ة على التعرف  -2 ة من البرامج التدرب تس على تأثیر المعارف والمهارات واالتجاهات الم
ات قید الدراسة. المستشف   مستو أداء العاملین 

م واالتجاه -3 شرة من التدرب والتعل ة الموارد ال ات، ومد مساهمتها التعرف على مستو تنم
  عها في حال وقوعها .وقوع األزمات،  والقدرة على التعامل الفعال مفي منع 

ة:   وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التال

ة لمواجهة األزمات التي قد تتعرض لها الدولة . -1 ة الكوادر الطب   االهتمام  بتدرب وتنم
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ة مع حاجة  -2  األفرادضرورة أن تتبنى اإلدارة التدرب المستمر، وأن تتالءم البرامج التدرب
  العاملین. 

ة عن األزمات التي ضرورة  -3 اف انات تحو معلومات  توفیر نظام معلومات وقاعدة ب
اتها وسبل التعامل معها والمعوقات التي  واجهتها دول من حیث أنواعها وقوتها وحجمها ومسب

  واجهت خطط التقلیل منها.

ة ًا: الدراسات العر   ثان

ب على أداء المشروعات الصغیرة والصغیرة جدا في قطاع غزة 2007(القوقا، -1   )،:أثر التدر

ة المشروع وزادة حجم  تهدف الدراسة إلى ، ونمو عدد اإلنتاجتأثیر التدرب على رح
اس أثر التدرب  ، وغیرها من المتغیرات التي تساعد في ق العمالء وتطور أسالیب العمل اإلدار

شرة.على نمو وتط ة ال ة التدرب للتنم ح أهم ذلك توض   ور المشروعات الصغیرة و

اً  اً أن للتدرب أثر  إلىوتوصلت هذه الدراسة  على أداء المشروعات الصغیرة، وأن  إیجاب
ذلك هناك أثر التدرب  فعاالً  للتدرب أثراً  ر مهارات وقدرات أصحاب المشروعات، و على تطو

ل إیجابي على زادة األر  الفائدة والنفع ش عود  اح، وهذا یدل على أن االستثمار في التدرب 
  على المشروعات. 

ب على وان: عن )،:2008،(مدني -2    المؤسسات العامة. األداءأثر التدر

مؤسسة الخطو  وهدفت هذه ح أثر التدرب على أداء العاملین  الدراسة إلى توض
ة  المملكة، وٕابراز عمل ة  ة السعود ة العر شر داخل المؤسسة عن  االستثمارالجو للكادر ال

م  لة التدرب) وذلك بتقی حث(مش لة موضوع ال ص المش ما هدفت إلى تشخ طر التدرب، 
المؤسسة وت ات التدرب  ر عمل حدید مواطن الضعف والقوة فیها، وذلك في إطار نموذج لتطو
  األداء التدربي في المؤسسة.

ات  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة وجود اختالف في المناهج والمحتو
ما أظهرت  ة التقدم المستمر وعن أسالیب التدرب العصرة في المؤسسة ،  ة عن مواك التدرب
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انة، الدراسة عدم  ة في المجال الفني والتقني والص ة حسب الحاجة المطلو وجود دورات تدرب
ة، ووجود تعارض بین مواعید إقامة الدورات  إلىإضافة  ة الزمن ة من الناح قصر الدورات التدرب
ة   مع المتدرب. التدرب

ار والتعیین في الوظائف اإلدار عنوان::،)2009، جرغون ( -3 اسات االخت ة في وزارة واقع س
ة والتعل مي م العالي، في قطاع غزة وأثره علىالتر   .الوالء التنظ

ار والتعیین في الوظائف اإلدارة  تهدف الدراسة إلى التعرف اسات االخت على واقع س
مي لد  ار والتعیین على الوالء التنظ اسات االخت ذلك أثر س م العالي، و ة والتعل في وزارة التر

  الموظفین.

ار والتعیین في الوزارة التضمن المنافسة  اسات االخت وتوصلت هذه الدراسة إلى أن س
فاء  الحرة والنزهة بین المرشحین، وال نعمل على تحفیز الكفاءات اإلدارة، مما یؤد إلى ان

ادات على أنفسهم.   عض الق

م األداء وأثره على مستو أداءعنوان: )،:2009(أبوحطب -4 ة تقی   العاملین. فاعل

م األداء لد العاملین، وذلك هذتهدف  مستو نظام تقی ه الدراسة في محاولة االرتقاء 
ة  ر عمل م األداء والتعرف على األسس الالزمة لتطو ة تقی من خالل التعرف على واقع عمل

م واأل ة التقی م واالرتقاء بخدمات ومنجزاتها والتعرف على المشاكل التي تواجه عمل داء، التقی
  واقتراح الحلول من منطل علمي وعملي.

م  وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ذات داللة ة نظام تقی ة بین فاعل  األداءإحصائ
م المستخدمة،  في، المعاییر المستخدمة، أسالیب التقی ل من التحلیل الوظ ةو الراجعة،  التغذ

في ف ة التحلیل الوظ ذلك فإن عمل ، وٕان مستو األداء، و ل دور ش ة الیتم مراجعها  ي الجمع
ة قلیلة. م األداء في الجمع   المعاییر المستخدمة لتقی
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ة في تحسین أداء العاملین في وزارة )،:2011،(الجساسي -5  ة والمعنو أثر الحوافز الماد
سلطنة عمان. م  ة والتعل   التر

ة  تهدف هذه الدراسة   ة التي تقدم للعاملین إلى التعرف على أهم الحوافز الماد والمعنو
ة  ة والمعنو ذلك التعرف على مد تأثیر الحوافز الماد م و ة والتعل  للعاملین تقدم التيبوزارة التر

ة بوزارة م التر انت هناك فروق واضحة من عمان سلطنة والتعل ذلك التعرف على ما إذا  ، و
ة،  حوثین حول تساؤالت الدراسة حسب متغیراتهم الشخص ة في آراء الم ة اإلحصائ ولقد الناح

ة في تحسین أداء العاملین  توصلت الدراسة إلى أن هناك ة والمعنو عالقة بین أثر الحوافز الماد
سلطنة عم م  ة والتعل  ان.بوزارة التر

قة:   التعلی على الدراسات السا

لة الدراسة وتساعده  احث على التعم في مش قة تساعد ال انطالقًا من أن الدراسات السا
قة التي  احث من االطالع على عدد من الدراسات السا ن ال فتح آفاق واسعة أمامه، فقد تم

اطه بتحسین األداء. شرة وارت   تناولت موضوع الموارد ال

  أهم هذه الدراسات:ومن 

ة، فقد تنوعت الد ة وخمس دراسات عر ان وتارخ ثالث دراسات محل راسات من حیث الم
ة من حیث إجراها، حیث تتف هذه الدراسة ئإجرا دراسة (خلیل هؤ مع الدراسات المحل ا،  ا في لیب

  ).2007والخطر  2006بوحاللة أ، 2004

ة أما ال ،  2011الجساسيمنها ( ،ساتتمثل في خمس درایفقسم الثاني من الدراسات العر
  ).2008، مدنى2009، أبوحطب2009، جرغون 2007القوقا

ل تلك الدراسات  شرةا أنهاالحظ على  ومنها ما تناول  ،ستخدمت نفس المفهوم للموارد ال
  .2011، الجساسى2007تحسین الخدمات، مثل دراسة الخطر 
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م األداءنتیجة  نللعاملی األداءمستو  ومنها ما تناول شرة  التدرب و تقی للموارد ال
ار والتعیین ا ما تناولومنه ،2009، أبوحطب 2008ة مدنى دراس اسة االخت في  واقع س

  .2009جرغون دراسة  اإلدارةالوظائف 

قة   أوجه االستفادة من الدراسات السا

عته تلك الدراسات. - حث الذ ات   التعرف على منهج ال

  الدراسة وتحدید المجاالت التي ستدرس.بناء أداة  -

قة. - انات في الدراسات السا عة في جمع الب  االطالع على األسالیب المت

قة -1-10 ه بین هذه الدراسة والدراسات السا   أوجه االختالف والتشا

عضه قة للمتغیرات ف ل ذلك أن هناك اختالفات في تناول الدراسات السا تضح من  ا و
ةتأثیر تناول  شرة في تحسین جودة الخدمات المصرف عض تناول إدارة الموارد ال واقع ، وال

ار والتعیین في الوظائف اإلدارة  اسات االخت قة تناولت  ،س ع الدراسات السا الرغم من أن جم
شرة وأهمیتها.   موضوع الموارد ال

قة تفسر العالقة بین عناصر جودة الخدمات ومج عض الدراسات السا االت الموارد إن 
شرة، إذ لم تظهر هذه الدراسات الد شرة واألداء الكلي ستراتیجي إلدارة الموار الور اال د ال

ق، للمنظمة شرة  وظائف إدارةة لم تتطرق إلى التكامل بین ما أن معظم الدراسات السا الموارد ال
حرة انات، حیث ما اتفقت معظم الدراسات في أ، و وتحسین الخدمات في الموانئ ال داء جمع الب

ان، واتفقت هذه الدراسات في المنهج المطب بها المتمثل في المنهج  اعتمدت على أداة االستب
  الوصفي التحلیلي وهو ما یتف مع هذه الدراسة.

شرة لجودة األداء المؤسسي، ومد  الموارد ال حیث اتفقت الدراسات على االهتمام 
ر األداء.  شرة لتطو ا لدعم الموارد ال   إدراك اإلدارة العل
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ار شرة وهي تتمثل  في هذه الدراسة حیث تم اخت مجموعة من الوظائف إدارة الموارد ال
ار والتعیین، التدرب ، الحوافز، ت م األداء) في (االخت جودة  لمعرفة العالقة  وأـثرها على وذلكقی

   الخدمات.
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  الثاني الفصل
  

  المقدمة -2-1
ة  -2-2 شر ة إلدارة الموارد ال م األساس   المفاه
ة -2-3 شر ر إدارة الموارد ال   مراحل تطو
ة -2-4 شر ة ودور الموارد ال   أهم
ة -2-5 شر   أهداف إدارة الموارد ال
ة -2-6 شر   وظائف إدارة الموارد ال
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  المقدمة -2-1

شرةال لقد حظیت إدارة   بیرة نظراً  موارد ال ة  أهم للدور الذ  في المنظمات المعاصرة 
ة. ه تضطلع ة والمعنو ن التفرط بها من النواحي الماد م   ال 

ر    ة ساهمت وتساهم في تطو ة والتكنولوج وذلك  ،األفراد إدارةإن التطورات العلم
م التقلید بتضمینها وظائف جدیدة ه اإلدارة، ذة التي تضطلع بها هتضاف إلى الوظائف والمفاه

شرة ال ط للموارد ال ط المهني لألفراد العاملین، ومن الضرور أن  فالتخط ه التخط ط  بد أن یرت
ع أو التكییف االجتماعي  إدارة تعتمد جزء في لألفراد العاملین الجدد األفراد على برامج للتطب

ة التدرب یتمثل في ضرورة رط الوظائف  األفراد ضاف إلى ذلك أن الدور الجدید إلدارة ،عمل
مي لعموم المنظمة النظام التنظ اس،علي، صالتي تؤدیها هذه اإلدارة    )05( ع

ة ما ونزول أراحأوال عجب عندما نسمع    سب ن ارتفاع أراح شر ان  ب الموارد أخر 
ن  م شرة  ة أو تلك ، فالموارد ال شرة في هذه الشر قوة في تحقی أهداف ورح أال ن تساهم و

ن أن م ما ىعل اً مال ئاً تكون عب للمنظمة و ة المنظ بغلأ هو الحال في  المنظمة  وم مات الح
اختصار االستخدامفإدافي العالم النامي،  شرة تعني  شر األمثل  رة الموارد ال للعنصر ال

فاءة، شر  ،وقدرات المتوفر والمتوقع علي مد   ، للعمل هوحماس ،وخبرات هذا العنصر ال
فاءة المنظمة و  هتم علماء اإلدارة بوضع أ تحقی أهدافها، لذلك  ونجاحها في الوصول إلىتتوقف 

ل فرد في المنظمة من خال ادئ واألسس التي تساعد على االستفادة القصو من  ل إدارة الم
ل  م و ار والتدرب والحوافز والتقی ط واالخت شرة، هذه األسس التي تساعد على التخط الموارد ال

شر  العنصر ال   .)9،ص2009.(الظاهر،ما له صلة 

ة: -2-2 شر ة إلدارة الموارد ال م األساس   المفاه

ان نشاطها وا عدتُ    ة أل منظمة مهما  یزة األساس شرة الر ة الموارد ال إلدارة الدینام
شرة تؤد من  ىوتحتاج أ منظمة إل ،فهو نشا متعدد الجوانب ،في تحقی األهداف موارد 

ه.   خاللها النشا الذ تقوم 

ة الم   اجاتها من األعداد والنوع ه یجب أن تقوم المنظمة بتحدید احت ختلفة من األفراد وعل
س هناك تعار  ر منها األتي:ف متف علیها لنشا إدارة ول شرة ولكن نذ   الموارد ال
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سلر" إل اسات  أن ىشیر" د ارة عن مجموعة من الممارسات والس شرة ع إدارة الموارد ال
شرة التي تحتاج إلیها النواحي ال ة لتنفیذ مختلف األنشطة المتعلقة   لممارسة اإلدارة المطلو

  .)20،ص2014.(جودة،أكمل وجه ىوظائفها عل

شرة إما عرفت  ه الحصول على األفراد دارة الموارد ال موج أنها النشا الذ یتم 
رغب ما یخدم أغراض المنظمة و الكم والنوع المناسبین،  جعلهم هم في تللمنظمة  قاء بخدمتها، و ال

ن من طاقاتهم وجهودهم إلنجاحها وتحقی أهدافه. أیبذلون    .)24،ص2013(ابوشیخة،كبر قدر مم

شرةأنها ىوعرفت عل الموارد ال ل ما یتعل  ة االهتمام  ة التي تحتا "هي عمل جها أ
شملذوه منظمة لتحقی أهدافها، انتها  ىاقتناء هذه المواد، واإلشراف عل ا  استخدامها، وص

رها هها لتحقی أهداف المنظمة،یوتوج والحفا علیها،   .)17،ص2007(برنوطي،وتطو

ة:مراحل تطور إدارة الموا - 3-2 شر   رد ال

ةاألوليالمرحلة  عد الثورة الصناع ة  اة الصناع   : تطورت الح

انت الصناعات محصورة في نظام الطوائف المتخصصة   ان مثالً  ،قبل ذلك   حیث 
ة  مارسون صناعتهم الیدو طة،فالصناع  س أدوات  شرة ومن ناح ي المنازل  ة إدارة الموارد ال

مثانت ال ة  ة لكثیر من المشاكل ورة الصناع ة البدا ةاإلثا   حیث: ،نسان

اع وتشتر  -1 اره سلعة ت اعت كثر من ألة آلدارة على اإلعد أن  اعتمدت ا ،نظرت إلى العامل 
  اعتمادها على العامل.

سبب نظام المصنع الكبیر. -2 ثیر من األعمال المتكررة التي ال تحتاج إلى مهارة    نشأة 

ة: ظهو  ة:المرحلة الثان ة اإلدارة العلم   ر حر

ة من الت   ة إطورات التي ساهمت في ظهور أهم شرة هي انتشار حر دارة الموارد ال
قالعلم اإلدارة   وهي: ،دارةإلرعة لألسس األتوصل إلى ا الذتایلور  ةداة 

قصد تایلور بذلك استبدال الطرقة -1 قي في اإلدارة: و ر حق ةالتجر تطو أو طرقة الخطأ  ب
الإلوالصواب في ا ة التي تعتمد علدارة  ة والمالحظة المنظمة ألا ىطرقة العلم سس المنطق

طة. م أوجه النشا المرت   وتقس
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ار الع -2 عتبره تایلور ااالخت شرة، فالأللمي للعاملین: و بد أن  ساس في نجاح إدارة الموارد ال
فة .كد من قدراتهم ومهارتهم الالزمة لأتت   تحمل عبء الوظ

ة وتطو  -3 مهم: حیاالهتمام بتنم شرة وتعل د تایلور أن العامل لن ینتج ؤ ی ثر الموارد ال
ه استعداد تام للعمل، وتدرب مناسب على العمل ون لد عد أن  ة منه إال  وهو  ،الطاقة المطلو

  )15،ص2009أمر جوهر للوصول إلى المستو المطلوب من العمل.(الظاهر،

ة: ة العالقات اإلنسان   المرحلة الثالثة: ظهور حر

ة العاملین ال   ة على أن إنتاج زت هذه الحر ثر فقط بتحسین ظروف العمل بل أتت ر
ضا العاملین والنمط  أ   علیهم. اإلشرافياالهتمام 

عض ممارسات إدارة  عة: البدء في ظهور    :األفرادالمرحلة الرا

ا وعلم النفس الصناعي والعالقات  انت أولى المنظمات أخذاً    م اإلدارة العل مفاه
ان أهم الممارسات وضع شرو التعیین ومة، و ش والح ة هي منظمات الج واستخدام  ،اإلنسان

ارات أنظمة األجور. ،االخت   واالهتمام 

   :األفرادالمرحلة الخامسة: البدء في ظهور المتخصصین في إدارة 

ات الكبیرة   عض الشر ة بتوظیف عاملین متخصصین في  واألجهزة قامت  وم الح
 ،واألجور ،والتدرب ،تخصصین في مجاالت التوظیفماألنشطة المختلفة بدال من األفراد ال

ة. واألمن ة الطب   الصناعي، والرعا

ة: ة العلوم السلو   المرحلة السادسة: ظهور حر

ة، والتي ظهرت في النصف    ر  العشرنمن القرن  الثانيأثرت هذه الحر في تطو
ة ة  ،ممارسات األفراد التي تتواكب مع التطور في العلوم السلو ومن أمثلثها إثراء وتغط

في ط المسار الوظ ،الوظائف وتخط   .)19،ص2007.(الخطر

ة: -2-4 شر ة ودور الموارد ال   أهم

الضرورة تكلفة ونفى إل ان ینظر   ارها  اعت شرة في الساب  قات تتحملها إدارة الموارد ال
قاً  ان االعتقاد السائد سا مة للمنظمة. و ارها مصدر ق مة أهو  المنظمة بدال من اعت ن الق
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ط عادة برأس المالاال ة ترت ات والتجهیزات وغیرها عدات،الم ألموال،ا -  قتصاد غیر أن ، التقن
حاث  ات التي واجهتها وتواجهها المنظمات، واأل  العدیدة قد أثبتت أنالتحوالت والتغیرات والتحد

مة إدارة الموارد ن أن تكون مصدر ق م شرة  اسات، ال وممارسات استقطاب  حیت إن س
رهم وتقییالعاملین وتع ن أنینهم وتدربهم وتطو م ضهم  ل  تؤثر م أدائهم وتعو ش اشرة  و م

م السلع والخدماووالئهم لت تهموحافز  ودافعتیهممقدرة العاملین واستعدادهم ورغبتهم  ىبیر عل ت قد
مة عتبرها الزائن ذات ق ارة/ مفهوم، أالتي  شرة یتضمن  ن ع ن العاملین هم أإدارة الموارد ال

شر - رد لصاحب العملأهم مو  :العاملین في المنظمة، رأس المال ال شر عني رأس المال ال  و
اء وا المعرفة لدیهم وتدربهم وخبرتهم، واالجتهاد والذ ما یتعل  صرف خصائص - لعالقات  والت

ة للمنظمة. مه اقتصاد ن أن تضیف ق م   العاملین التي 

ة  ىحد الكتاب علأعل    فاعل شرة  شرة" إن مهمة إدارة الموارد ال دور إدارة الموارد ال
ات العامل ع النشاطات التي تستخدمها المنظمات للتأثیر في قدرات وسلو ین تتضمن جم

ة،ورضا الزائن  ،ودوافعهم وحافزتهم ات ودوافع العاملین تؤثر في الرح وألن القدرات والسلو
ة المنظمة ،ن إدارة الموارد إف ،والكثیر من مؤشرات فعال شرة هو تحد استراتیجي حیو ام لال لق

ل جید مهم لكل شخص في المنظمةه  ر الكاتب(، ش وزمالؤه)انه بینما هنالك  Jacksonو
أن تحق النجاح  بدون إدارة  عوامل عدیدة تسهم وتؤثر في نجاح المنظمة، فمن الصعب جداً 

شرة هو أمر حیو وضرور  ة... إن مقدرة المنظمة علي إدارة الموارد ال فعال شرة  الموارد ال
ال لمقدرتها علي إرضاء الكثیر من الجهات المالكون ( منظمةذات المصلحة والعالقة 

،  الزائن، المجتمع)   )25،ص2013(حرم،والمستثمرون، أفراد المنظمة، المنظمات األخر

ة وأنشطتها:-2-5 شر   أهداف إدارة الموارد ال

ةا - 1 م شرة في تحقی ألهداف التنظ ة إذ تعمل علتسهم إدارة الموارد ال م ة التنظ  ى الفعال
قي المدیرون مسؤولین عن  ر أدائهم، و ة وتطو ابتكار الطرق التي تساعد المدیرن على تنم
شرة لمساندة المدیرن ومساعدهم  ل في تخصصه، لقد وجدت إدارة الموارد ال أداء مرؤوسیهم 

  على تحقی أهداف المنظمة.

ة -2 ف ن اإلدارات واألقسام المختلفة من ال األهداف الوظ ات لكي تتم محافظة على مستو
ة من  ة والنوع اجاتها الكم احت شرة  ات المنظمة، یجب أن تمدها إدارة الموارد ال ة لمتطل مناس
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متها وسیتأثر تشغیلها واالستفادة منها إذ لم تقم إدارة الموارد  األفراد. إن الموارد المتاحة ستفقد ق
شرة بوظائفها المختلفة على الوجه األكمل.   ال

ةاأل -3 شرة على تحقی مجموعة من األهداف اتعمل إدارة المو  هداف االجتماع رد ال
ة ة واألخالق اجات  وا ،االجتماع ات واالحت ة للمتطل ة، ومن هنا وذلك استجا ات االجتماع لتحد

ة التي تواجه المنظمة. ىتسع ة والمعوقات البیئ م اآلثار السلب   إلى تحج

ة -4 شرة على تحقی األهداف الشتعمل إدا األهداف الشخص ة للعاملین رة الموارد ال خص
ساعد على ما  ة قدراتهم و وذلك  قائهم وحفز هممهم للعمل حمایتهم والحفا علیهم وتنم

عة المسارات  واإلنتاج، في ومتا ة وتحقی الرضا الوظ اع حاجات العاملین الشخص إن إش
ة لهــــــم ف حتــــــاج إل ،الوظ قــــدر ال بــأس بـــــــه من اهتمــــــــام إدارة المـــــــــــوارد  ىال شــــــــــك 

شرة م،ال   .)16،ص2011.(الرح

ة -2-6   شر   وظائف إدارة الموارد ال

ة الم   ف مختلف األنشطة الوظ ام  الق شرة  العاملین في تتسم إدارة الموارد ال تعلقة 
ة  األخر من حیث إإذ المنظمة،  ف نها ال تختلف عن الوظائف التي تمارسها اإلدارات الوظ

ط و  التخط ة، غیر المهام اإلدارة  م والتحفیز والرقا الً أالتنظ من تلك اإلدارات تمارس  ن 
عة األداء المنا بها طب ة تتعل  ط عملها الفني بإدارة النشاطات ،أنشطة فن ات یرت  فإدارة العمل

ة...اإل ة والفن ة والهندس قي من إنتاج المزج التسو طة  األنشطة المرت لخ . وٕادارة التسو تقوم 
ج  والتوزع ضاعة والتسعیر واإلعالن والترو ط ال ة تمارس األنشطة المتعلقة  ،تخط واإلدارة المال

ة واالستثمار في المنظمة ز اهتمامها في أولذا ف ،األمور المال شرة یتر ن إدارة الموارد ال
األفراد العاملین  ة المتعلقة    في  المنظمة والتي تتضمن ما یلي:األنشطة التخصص

ة - 1 شر ط الموارد ال ة تحد  تخط یف ستنتقل المنظمة من وضعها  اإلدارةد بها وهي عمل
التخ إلىالحالي  شرة بها، و ة للموارد ال النس ه  ط تحرص المنظمة على وضع مرغوب ف ط

شمل هذا الجانب  ون لدیها العدد المناسب من الموظفین( ط)  الكميأن  في التخط
فة  ط)، في الوظ في في التخط شمل هذا الجانب النوعي أو الك ة(و مؤهالت مناس و

ق ة، في الوقت المناسب، ول النفع  أعمالموا و المناس  واألفرادعلى المنظمة  األكبرتعود 
اغ،امعه  .)71،ص2010(درة،الص



22 
 

فها   تحلیل وتصنیف وتوصیف الوظائف -2 ط هذا النشا بتحلیل الوظائف وتصن رت و
في معین في المنظمة. ل مستو وظ ات المناطة  ات والمسؤول فها وتحدید الواج  وتوص

ار والتع -3 ار والتعیین للموظفین من   ینینظام االخت ط هذا النشا بتحدید سبل االخت رت و
الت والشرو الالزمة لذلك. ار والمقا ات التعیین واالخت  خالل إجراء عمل

م نظام األجور والحوافز - 4 م أنظمة  تصم تم من خالل ذلك تصم ل  و األجور المتعلقة 
في معین، إضافة لتحد ة والمستو وظ ة علید الحوافز الماد المستو الفرد أو  ىمعنو

 ).31،ص2013(حمود،الخرشة،الجماعي للعاملین في المنظمة ووفقا لألداء المنا بهم

ر   -5 ب والتطو فة على: التدر ز هذه الوظ  تر
م   - أ ر لزادة وتحسین قدرات وأداء العاملین. وتنفیذتحدید وتصم  برامج التدرب والتطو
ر    -ب شرة لتحسین جهود  اإلدارة اإلجراءات وتنفیذتطو  إدارةونشاطات الموارد ال

 ).37،ص2010(الهیتي،الجودة الشاملة داخل المنظمة

م األداء -6 م نظام تقو م األداء   تصم ة لتقو م ط إدارة وتنظ تم وف ذلك وضع ضوا و
م  م من خاللها أسلوب العدالة والمساواة في التقو المنجز للعاملین وف قواعد وثوابت تنظ

 العام لألداء الفرد أو الجماعي للعاملین لدیها.
ة  إدارة - 7 ة بوضع ضواذتهتم ه العالقات الصناع ف م الخدمات االه الوظ ة  ط تقد جتماع

العمل ثقوال الت التي تسهم في تحسین أجواء العالقات السائدة  افة التسه ة و ة والترفیه اف
ة في خل الوالء واالنتماء  ،من الثقة والمودة واإلخاء ط ذات األهم وغیرها من الضوا

 .للمنظمة

ة العاملین  -8 انة ورعا ط نظم السالمة  ص ام بوضع ضوا الق فة  ة  وتهتم هذه الوظ المهن
ة للعاملین في المنظمة ة واالجتماع ة الصح ة والرعا  )31،ص2013(حمود،الخرشة،والصناع

ار والتعیین:-2-6-1   االخت

ار -2-6-1-1 ة االخت   مفهوم عمل

ار ة االخت ع عمل ح والدقی للموظفین  تت ار الصح اشرة، واالخت ة االستقطاب م عمل
اً  عتبر واج اً  والعاملین  عول ، أساس عطي المنظمة الفرصة الحتوائها على فر عمل مؤهل  مما 

مومة عجلة اإلنتاج وتطورها. ة د ه مسؤول   عل
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ن م ار  و ة االخت ات المقدمة أنهاتعرف عمل ة التي من خاللها یتم دراسة وتحلیل الطل : العمل
ة من توافر المواصفات وال التأكدبهدف  الشاغرة،لشغل الوظائف  األفرادمن  شرو المطلو

ارهم واالستفسار عنهم، فة ثم مقابلتهم واخت اً  للوظ وتعیینهم  أفضلهمالنتقاء  تمهیداً  ،فحصهم طب
م،المنظمة   .)81،ص2010(الرح

ة  -2-6-1-2 ةاالاألهم ار: ستراتیج ة االخت   لعمل

ن  شرة وتم ار بدور حیو وهام في نظام إدارة الموارد ال ة االخت أهمیتها  في تسهم عمل
ة: تحقی األهداف   اآلت

فؤة:أت-1   مین قوة عاملة 

ضمن  إتمام إن   م  ل سل ش ار  ة االخت   ن:أعمل

ه العاملین .1 ة عال  .قادرون على تحقی إنتاج
ة .2  .لالستمرار في العمل لد المنظمة لد العاملین الدافع
عون التصرف والسلوك  .3 ستط  .طرق تحق رضا الزائنالعاملین 
ة المنظمة. املین قادرون على وضع وتنفیذالع .4  إستراتیج

ة ار األشخاص المناسبین لألدوار وهذا یوضح األهم ة الخت ة في  اإلستراتج الحیو
  المنظمة.

ة للمنظمة: -2 م المنفعة االقتصاد   تعظ

ار إل ة لممارسات االخت ة  ىتشیر المنفعة االقتصاد مة المضافة الصاف طة الق المرت
م  ،هذه الممارساتاستخدام  ة یتم تحدیدها وتقررها من خالل مقارنة مجموع ق مة االقتصاد والق

م واستخدام  ار، ومجموع تكالیف تصم ة االخت قها من خالل عمل النتائج التي یتم تحق
ة المتحققة من  ،االستثمار ىأ احتساب العائد عل الممارسات، إن احتساب المنفعة االقتصاد

ار مو  ة ظف واحد فقط القرار اخت بیرة  ،تكون عال ولكن طالما إن المنظمة تقوم بتعیین أعداد 
ار اإف في الوظائف المختلفة، ة المحققة من قرارات االخت م االقتصاد مة تكون ن مجموع الق لسل

بیرة(و  م ضئیإ هذه المنفعة  ة من القرار الواحد السل مة االقتصاد انت الق وفي المنظمات  ،لة)ن 
اً  ن تعیین آالفإرة فالكبی ة جداً  األشخاص سنو م تحق نتائج عال ل سل ومن هنا تأتي  ،ش
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م الصائب یجنب المنظمة  ار السل ة أخر فأن االخت ار، ومن ناح ضرورة خفض نفقات االخت
مة من قبل القائم  ا أفعال وتصرفات غیر سل ن أن یرفعها ضحا م ة التي  تكالیف الدعاو العال

ار ان یجب أ ،االخت ا الذین ما  أعمالهم. نالضحا حتفظوا    عینوا أو أن 

ار م3 ة االخت شرة األخر . تكافل عمل   ع نشاطات الموارد ال

ار الشخص المناسب من بین مج ار ، موعة األشخاص الذین تم استقطابهمیتم اخت فاخت
ثیرا" في أعدا ة المتقدمین لمصادر وأسالیب االستقطاب تؤثر  ة ثوأ، لعملد ونوع ناء عمل

غي عل ار ین م مهارات وقدرات ىاالخت ار تقی ة االخت عمل المتقدم ومعرفته وغیرها  القائمین 
فة/ الشخص المؤهل ها ومقارنت فة،التي تم تحدیدهمواصفات الوظ ة تحلیل لشغل الوظ ا في عمل

م األعمال ة اتم تحدید وفي ضوء نتائج تحلیل األعمال ی، وتصم م االخستراتیج ار وأسالیب التقی ت
الت ا والمنافع ،والمقا ضات والمزا ة لنظام التعو النس ر دورها في  ،و ع أن نغفل أو نذ فال نستط

ع المرشح و  فةتشج ات ، استعداده ورغبته في قبول الوظ ر والتدرب والترق ما أن فرص التطو
ضا" أن تشجع المرشحین في ق   )161،ص2013(حرم،ظمة.المن بول العمل لدمن شأنها أ

ار4 ة االخت   .مسؤول

شرةاإلضاف غي أن تشارك في ، ة إلى اختصاصیي الموارد ال هناك أطراف أخر ین
ار ة االخت ة األخر والعامل ،عمل م   .ن في المنظمةو ومن أهمها مدیرو الوحدات التنظ

  .)161،ص2013حرم،(

ار أهداف -2-6-1-3   االخت

ة  أهداف   ار هي عمل ة االخت ة من الذین  أفضلعمل فة المطلو المرشحین لشغل الوظ
اتها أداءلدیهم المقدرة على  اتها، وتحمل مسؤول والذین یتوفر فیهم االستعداد الدائم للتطور  ،واج

ه أوعمل معین  األداء على الفرد المناسب و ة إذاومعرفة ما  ،مد استمراره ف االستعداد  ان لد
فة.الك اء لشغل الوظ   افي والذ

ار تهدف  ة االخت   تحقی ما یلي: إلىوعمل

فة. -1 ات الزمة لشغل الوظ متطل ة    تحدید مد توافر الخصائص الفرد

  المهنة التي تالئمهم. إلىتمهیدا لتوجیههم  ،األفرادالكشف عن مواهب  -2
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فة. ،األفرادالنقص في معلومات  أوجهالكشف عن -3   المتقدمین للوظ

ه عن الفرد غیر المناسب. أساستهیئة  -4 سهل تدر فة  م للتدرب، فالفرد المناسب للوظ   سل

ة بین العاملین من خالل تكییف -5   مع وظائفهم. األفرادتهیئة تحقی درجة رضا عال

عاد أ تمییز من جانب األشخاص الذین بیدهم اتخاذ قرارات  -6 است
  .)159،ص2004،.(مصطفيالتعیین

ار -2-6-1-4 ة االخت   خطوات عمل

ل مهارة خالل فترة  -1 اجات المنظمة من المهارات المختلفة والعدد الالزم من  تحدید احت
ة من وحدات المنظمة. مقبلة، م ل وحدة تنظ   وذلك في ضوء مهام 

طاقات وصف الوظائف، -2 ات التأهیل  فحص  والخبرة للوقوف على الحد األدنى من متطل
  .)121،ص2013(ابوشیخة،لشغل الوظائف

المرشحین الواردة أسما یتم -3  نموذجطلب منهم تعبئة وهم في القائمة المصغرة ؤ االتصال 
ة، واستكمال أ وثائ ومستندات ناقصة. م سیرة ذات   طلب عمل (المستخدم لد المنظمة) وتقد

ة للمتقدمی تبدأ -4 ارات المناس ة إجراء االخت فة وخاصة ما عمل ن والتي تناسب العمل/الوظ
ه ة ومیول وغیرها تتطل   .)166،ص2013(حرم،من مهارات وقدرات ومعارف وخصائص شخص

الت شاملة لمن تجاوز  -5 قةو عمل مقا وقد تكون المقابلة مقننة في عدد من  ،ا المراحل السا
ةالتعرف على الصورة  إلىالمفتوحة، أو المقابلة متعمقة تهدف  األسئلة لخبرات الشخص  الجمال

هالمتقدم للعمل،    امل الحرة لیتوسع في ردوده، وهي على نمط االستمارات المفتوحة. وتعط

ة للعمل، ألثر ذلك على  -6 فة للفحص الطبي للتأكد من صالحیته الصح خضوع المتقدم للوظ
ة، وما یتصل بذلك من التأم ثعلى المنظمة في المستقبل، من حی تكلفة الموظف ینات الصح

ة للمتقدم للعمل. اقة الصح ة تترتب على عدم الل   تكالیف إضاف

ارات  اتخاذ -7 القرار النهائي بتعیین األشخاص المناسبین للعمل من بین الذین اجتازوا االخت
ة نتائجهم قة بنجاح وحسب أولو   .)142،ص2010(القروتي،السا
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ة التعیین:-2-6-1-5   ماه

ار ة  ،عد التعیین هو نتاج عملیتي االستقطاب واالخت مل لهما في عمل وهو الم
عد استقطاب لألكفاء واال التوظیف، فةخف ار األنسب من المتقدمین للوظ ة ضم  ،ت تأتي عمل

اره إلى أعضاء المنظمة.   المتقدم الذ تم اخت

ات التعیین  ون أو  ،المناسبان ن یتم وضع الرجل المناسب في المأإن من أساس ن 
فة بین مؤهالت الفرد ومواصفات هناك تناسبٌ  أداء  ،شاغل الوظ ن التنبؤ  م وفي هذه الحالة 

ه وتحفیزه للعمل   .)150،ص2014(جودة،الموظف القادم إذا أحسن تدر

ة التعیین: -2-6-1-6   خطوات عمل

ة التعیین  ل التالي( تتضمن عمل     )1- 2الخطوات الموضحة في الش
ع المتقدم       عدم توق

    

 

 

 

  أداء ضعیف            

    

  

  

    

ة التعین                                  )150،ص2014(جودة،خطوات عمل

ما یلي شرح      التفصیل: وف    لهذه الخطوات 

ع العقد -1 م عرض العمل وتوق  تقد

ارات م عرض العمل وشروطه إلى المتقدمین للعمل الذین اجتازوا االخت وحققوا  یتم تقد
ارهم  الت وتم اخت فة.نتائج جیدة في المقا   للوظ

اشرة العمل  م

فة  التثبت في الوظ

ع العقد مع  م عرض العمل وتوق تقد
 المتقدم

م أداء الموظف خالل فترة التجرة  تقی

الملفات  الحفظ 

 إنهاء خدمات الموظف

الملفات   الحفظ 
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ة: تضمن عقد العمل عادة البنود التال   و

نهما. -  ة واسم الموظف وعناو   اسم الشر

  تارخ االتفاق وتارخ بدء سران العقد. - 

فة. -  ات الوظ فة /واج   مسمى الوظ

 - . ازات األخر   الدرجة والراتب والعالوات واالمت

ةا -  ة العقد. لمستحقات من اإلجازات  السنو   حتى نها

  مدة العقد. - 

قة في حالة وجود خالف بین الطرفین.أ -  ام القانون المط   ح

ة التي تنظم العالقة بین الموظف وصاحب العمل  وهناك العدید من التشرعات العمال
  في مختلف المجاالت.

عدة  ثمن حی ،فقانون العمل في أ دولة ینظم العالقة بین الموظف وصاحب العمل        
عقد العمل ة. أمور  ات العمال   والنقا

لین:أالعمل قد یتكون على  إن عقد       حد ش

ستمر العمل بهذا الع  - أ هعقد عمل محدد المدة:  وٕاذا قام  ،قد حتى انتهاء المدة المحددة ف
افة  هنإلعمل قبل انتهاء المدة المحددة فصاحب العمل بإنهاء عقد ا فاء  ح للعامل است

ة من العقد. ق  حقوقه حتى انتهاء المدة المت
عمله إ  - ب موجب هذا العقد مستمرا  عتبر العامل المعین  ن لى أعقد عمل غیر محدد المدة: 

ه إشعار الطرف احد الطرفین في إنهاء عقد اأتنتهي خدمته، وٕاذا رغب  خر آللعمل فیتوجب عل
ا قبل مدة محددة في   القانون.خط

فرض القانون على إدارة المنظمة أن تضع نظاماً  ثأما من حی         م العمل ف اً  تنظ  داخل
ه أوقات الدوام وفترات الراحة وقائمة الجزاءات حدد القانون الحد األعلى  ،یوضح ف ما 

ة ساعاتلل صل الحد األعلى 48التي تصل  األسبوع  ساعة عمل في معظم قوانین العمل، وقد 
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ذلك الحد األدنى لح العاملین في  40إلى  حدد القانون  عض الدول المتقدمة، و ساعة في 
ة ع امل.أن تكون ألى اإلجازة السنو   جر 

ة خاصة         س نقا ات العمل فتعطي معظم القوانین للعاملین الح في تأس ما یتعل بنقا  وف
م شترأا تحظر القوانین على صاحب العمل بهم،  ة ین عدم یللتع ن  انتساب العامل لنقا

ة.أالعمال،  و  ه للنقا سبب انتسا فصله  قوم    ن 
اشرة العمل -2  م

ون الموظف ملزماً  ع عقد التوظیف  اشرة العمل عد توق في التارخ المحدد في العقد،  م
اشر تقررا بتارخ میر  ثحی س الم ه الموظف  أاشرة العمل في نفس الیوم الذ بدفع الرئ ف

اشر الموظف الجدید عمل ه لفترة محدودة في قانون العمل الجدید دوامه في المنظمة، وٕاذا لم ی
تم إلغاء عقد التوظیف.إف فا عن العمل و عتبر مستن   نه 

م الموظف خالل فترة التجرة -3  تقی

ةتجر وفقا لشرو التعاقد یتم تعیین الموظف الجدید وخضوعه لفترة  لعقد محددة في  ا ب
وخالل  ،تتجاوز مئة یوم تتعد هذه الفترة تلك المحددة في قانون العمل والتي عادة ال حیث ال

ثب ة الموظف الجدید عن  مراق اشر في العمل  س الم قوم الرئ م ،فترة التجرة  أدائه  وتقی
مات، حیت یرفع قبل انتهاء اطه في التعل   مفصالً  اً ر فترة التجرة تقر وتعاونه مع زمالئه وانض

اشر ،عن ذلك س الم ة الرئ عقد  ءنهاإبتثبیت الموظف الجدید أو  ما یتضمن التقرر توص
  عمله. 

فة -4  التثبت في الوظ

سعد انقضاء الفترة التجرب   م رئ عد تقد اشر تقرره وتوصیته  هة للموظف بنجاح، و الم
فته ستمر في عمله حتى نها ،بتثبیت الموظف الجدید، یثبت الموظف في وظ ة الفترة المتف و

ین الموظف الجدید إن من ح المنظمة وفقا للعقد ا ،علیها في العقد ن تنهي عمله ألمبرم بینها و
فاءته في  ات  ازه الفترة بنجاح وعدم إث سبب عدم اجت في فترة التجرة 

  .)150،ص2014(جودة،العمل
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ار والتعی 2-6-1-7 ة االخت   نیمشاكل عمل

ار والتعیین    ة االخت في هذه الفترة سیتم عرض جملة من المشاكل التي تصاحب عمل
ار والتعیین، نوجز  مرشد للمنظمات في تحسین جهودها في مجال االخت ن أن تستخدم  م والتي 

  هذه المشاكل على النحو اآلتي:

اب دور إدارة الم -1 اب غ شرة في المنظمات وغ ة واضحة اوارد ال ة ستراتیج یجعل عمل
ان. عض األح ة في  طرق غیر واضحة وعشوائ ار والتعیین   االخت

ط -2 اجات المنظمة من الموارد  سوء تخط س على عدم دقة تحدید احت شرة ینع الموارد ال
شرة ووضع إدارتها ة غیر محددة. ال  أمام مسؤول

ما ین -3 في والتحدید  شقیها الوصفي الوظ في  ات التحلیل الوظ س على ضعف عمل ع
فة ووظائف شاغلها. عدم دقة تحدید ات الوظ  متطل

ة  -4 قة لعمل س بتهیئة مدخالت غیر دق ما ینع ة االستقطاب  اب أو ضعف عمل غ
ة في جانب اإلعالن عن الوظائف أو تحدید األسواق ظهر ضعف العمل ار، وقد   االخت

مؤهلین لشغل أسلوب الجدب الذ قد یؤد إلى التحاق أفراد غیر  المستهدفة أو
فة   .)141،ص2005(الهیتي،الوظ

الغة في  -5 ارات ال إخضاعالم العمل، إذ  المتقدم للعمل الخت ن إتتصل موضوعاتها 
ال، وٕاال اعتبر وسیلة تمییز  سلوك الموظف مستق ار هو التنبؤ  الغرض من االخت

ة معینة. عاد فئات اجتماع  الست
ة الذ یرشح ال -6 ة الجهات المرجع فة االتصال بها إلعطاء عدم موضوع متقدم للوظ

عض  عرفونها عنه األمورمعلومات أكثر حول   .)156،ص2010(القروتي،التي 

  الحوافز-2-6-2

  فز وام الحمفهو  -2-6-2-1

اسات والوسائل التي تصمم وتكیف الستمالة الفرد (الموظف)          الحوافز هي مجموعة الس
ل الذ ینسجم مع تحقی أهداف المنظمة، مادامت تؤد  الش ه  فة المعهودة إل نحو أداء الوظ

اع حاجاته إلى المستو المرغوب.  ة وٕاش ة إلى تحقی أهدافه الشخص   النها
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ة   لهذا فإن الحوافز: نظام من العالقات المتداخلة ضمن مجموعة من المتغیرات البیئ
ة  ان س من السهولة أن نتوقع إم داخل وخارج المنظمة. وهي بهذا مهمة شاقة ومعقدة، إذ ل

ة سهلة وسر التحفیزإیجاد أجو ثیر ، عة للمشاكل ذات العالقة  من المتغیرات  اً ما أن هناك 
ن اعتمادها م ،جوده،صلتحسین الحافزة في المنظمة والوسائل التي    )334(الغزاو

قة شر وتعتبر عم أنه إنسان له  ،فالحوافز المشجعة هي التي تحق حاجات ال وتشعره 
انه   )15،ص2007(العاني،نه مقدر في عملهأو  ،م

ر (شاوش)    ن تعرف الحوافزأو  إدارةأنها فرص أو وسائل توفرها  نه من المم
ه المؤسسة أمام األفراد العاملین، اتهم وتخل لدیهم الدافع من  لتثیر  جل السعي للحصول أرغ

م، وذل علیها، عن طر الجهد، حسون والعمل المنتج، والسلوك السل اع حاجاتهم التي  ك إلش
ش اععو حاجة إلى اإلش أنها  ش،رون    .)208،ص2005(شاو

فعل الشيء، وهو شعور  بإثارتهلعمل ما ترد  تعطي الشخص دفعة أنالتحفیز معناه   
ة في  داخلي لد ة الرغ سلوك معین یهدف إلى تحقی أهداف معینة  نشا أو اتخاذالفرد یولد لد

  .)236،ص2010(دهمان،اً ألداء العمل ذات اإلنسانوهو تحرك 

ةأ -2-6-2-2   الحوافز هم

  :همهاالجدید للحوافز نتائج مفیدة، من أ  حق النظام

ات  -1 م ل  عات، وأراح. ،إنتاجزادة نواتج العمل في ش   ومب

ات الخامات،  -2 م ض  ض التكالیف ، وتخف ض الفاقد في العمل، ومن أمثلته تخف تخف
. شرة، وأ موارد أخر ض الفاقد في الموارد ال   وتخف

شتى  -3 اجات العاملین،  اع احت سمى التقدیر واالأنواعهاإش حترام والشعور ، وعلى األخص ما 
انة.   الم

  العاملین بروح العدالة داخل المنظمة. إشعار-4

  ورفع روح الوالء واالنتماء. المنظمة، إلى جدب العاملین -5

ة روح الفر والتضامن. -6 ة روح التعاون بین العاملین، وتنم   تنم
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  )86.ص1999(عساف،المجتمع أمامتحسین صورة المشروع  -7

  خصائص نظام الحوافز -2-6-2-3

حق النظام فعالیته    سها حتى  یبنى نظام الحوافز على عدة قواعد یجب االهتمام بتأس
العدید من الخصائص والمقومات التي تضمن له  جب أن یتسم ذلك النظام  المنشودة، هذا و

عض الخصائص من أهمها: ح،النجا   یجب أن یتسم نظام الحوافز ب
اس: یجب  -1 ة للق ات والتصرفات واالنجاز الذ سیتم تحفیزه في القابل أن تترجم السلو

عاده. اس أ ن تقدیره وق م ل   ش
ال  -2 ة عند تحدید معاییر الحوافز  ة والموضوع شیر هذا إلى الواقع : و ة التطبی ان إم

ات أو األوقات  أو األرقام. الغة في تقدیر الكم  م
ساطة: البد من وضوح نظام الحوا -3 ه الوضوح وال عاب أسلو ة فهمه واست ان فز وٕام

ه. قه وحسا  واالستفادة منه وذلك من حیت إجراءات تطب
التحفیز: یجب أن یتسم نظام الحوافز بإثارة همم األفراد وحثهم على العمل والتأثیر على  -4

الهم على تعدیل السلوك وتدقی األداء المنشود.   دوافعهم لزادة إق
قبوله من جانب لإلفراد المستفیدین منه، وٕاال فقد القبول: یتسم النظام الفعال  -5 للحوافز 

م،أهمیته وتأثیره لتحقی أهدافه المنشودة  ).146،ص2011(الرح
ة -6 ع : یجب أن تكون الحوافز مختلفة النوع، حتى تكون مثیرة ومرض لكافة   التنو

ة  اجات، وموزعة بین الحوافز الماد أنواعها أنواعهااالحت ة    .والمعنو
الستقرار و المرونة: ال یجب تعدیل النظام بین فترة وأخر ولكن یجب االستقرار على ا -7

 .التعدیل بم واحد إال إذا ظهرت متغیرات توجنظا
ون لنظام الحوافز منفعة للمنظمة -8  .الجدو : یجب أن 
ة العاملین في وضع نظام الحوافز والوفرة في الوقت والموارد وغیرها  -9 ة: أن مشار      المشار

ه ىحتوذلك  قومون  ن حسابهم على ما   .م

قصد بذلك أن یتم وضع معاییر األداءمعاییر  -  10 والسلوك، وأن یتم من خالل  لألداء: و
اس والتحقی  ).2009،319(ماهر،دراسات تجعل هذه المعاییر محددة وقابلة للق



32 
 

ة الحوافز -2-6-2-4 ات عمل   متطل

  العاملین تحتاج إلى ما یلي:حتى تقوم اإلدارة بتحفیز 

أداء الفردادإممارسات  أوال: ل العوامل المؤثرة  وهي من  ،رة ناضجة تتعل بتوفیر 
حق األداء األفضل إذا أراد.مسؤولیتها،  عمله و م  ن للفرد أن یتح م   حیث 

ا: عم ثان حتحدید حاجات ودوافع العمل للعاملین لدیها، أ تحدید لماذا  هم،فهل لون وماذا  ر
ط بنوع نشاطها ونوع العاملینجل المال فقط، أم للتقدم.. وهذا أعملون من    .یرت

ع توفیرها. ثالثا:   تحدید قائمة الحوافز التي تقرر استخدامها وتستط

عا: تحدید نظرتها لدوافع العمل، أ نظراتها لما یدفع العاملین لدیها لالنتماء إلیها وألداء  را
لما  األعمال المسندة ة،إلیهم ، و ا وعلم رات استفادت من النظ انت أكثر نضجا ووع

اً  ة المتوفرة حال   منها في تحفیز العاملین لدیها. تواستفاد ،العمل

م خامسا: م نظام وضع اعتماد ذلك في تصم ا وفي تصم (أنظمة) للحوافز  األجور والمزا
عتمدها المدراء في تحفیز مجموع العاملین ة  ات واع   .وٕادارته: فهي تحتاج تدر

ل ذلك للفئات المختلفة من العاملین: فتحفیز المدراء یختلف عنه للخبراء سادسا: ام  الق
حتاج الكثیر من اوللموظفین االعت عمال الكبیرة إلى عدد من ألادیین، ولهذا 

  .)350،ص2007نوطي،(بر األنظمة

ب -2-6-3   التدر

بمفهوم الت-2-6-3-1   در

انة  ة همحتل التدرب م مة بین األنشطة اإلدارة الهادفة إلى رفع الكفاءة اإلنتاج
ساعد على تحقی  شرة مما  ة الكفاءات ال ر وتنم وتحسین أسالیب العمل، ولعل السبب في تطو

اإل فاءة  اع الشخص لحاجات وطموحات إمن  تحقی مستو عالٍ ضافة إلى أهداف المنشأة  ش
  فراد.ألا
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فایته  ة قدراته ورفع  قصد بها تغیر الفرد بهدف تنم ة  ة سلو ةالتدرب هو عمل  اإلنتاج
عد علماً  ة و ق ة تطب ه من ناح   ).17،ص2013(الطعاني،من العلوم إذا ما نظرنا إل

ونه نشاطاً    احثین التدرب  عض ال إحداث تغیرات في الفرد  یهدف إلى مخططاً  وعرف 
ة المعلومات  ،وطرق العمل ،ومعدالت األداء ،والمهارات ،والخبرات ،والجماعة من ناح

ام واالتجاهات مما یجعل الفر  ،جودةعمالهاأد أو تلك الجماعة الئقة للق   .)223،ص2013،(الغزاو

سهم في زادة مهارة  أنه النشا الفعال الذ  ذلك  عرف التدرب  أداء  ،األفرادو ف
ة على  ة والمستقبل رامج العمل الحال ة، بهدف رفع  أسسأعمالهم لتنفیذ خطط و ة وعمل علم

  ).99،ص2011(الكاللده،فاءة المنظمة وفاعلیتها

ة-2-6-3-2   ب أهم   التدر

ة التدرب    من خالل ما یلي: یته واستمراروتبرز أهم
ة المتواصلة واالكتشافات والمستحدثات في طرائ اإلنتاج وما یترتب ا -1 لتطورات العلم

اجات دائم الطالع األفراد على تلك المعلومات الجدیدة لكي یتخذوها  ةومتجدد ةعلیها من احت
ر أعمالهم. أساساً   لتطو
ة ف  -2 ة والثورة التكنولوج ائنالتطورات اإلنتاج المعدات، أدت إلى  و ي اآلالت والم

ة وٕادارة مختلفة. ة ومهارات فن ا أسالیب وطرق جدیدة في العمل تتطلب تخصصات علم  استن
 لكتروني.إلعمال البرمجة والتشغیل للحاسب اأ   - أ
 .نشطة نظم المعلومات وتحلیل النظمأ   - ب

حو أسا - ج استخدام  ات. ثلیب اتخاذ القرارات    العمل

حوث والتدرب.أعمال ا -د مي وما یتصل بها من خبرات في ال ر التنظ   لتطو

ة وتحلیل السلوك اإلنساني في مواقع العمل. - ه حوث والدراسات السلو   أعمال ال

ة التغیرات  -3 ة الزمة لمصاح ة التدرب یب القو العاملة یجعل العمل التطور الهائل في تر
ل القو العاملة على المستو القومي   وعلى مستو المنشأة.في ه
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قع ،اتهمالتغیرات واالختالف في دوافع األفراد واتجاه -4 هم  ومن ثم ما  من تطور في سلو
ره أمراً  على مد فترة خدمة  ضروراً  اإلنتاجي، یجعل التدرب الهادف إلى تعدیل السلوك وتطو

ة ف ،(الفرد الوظ  .)14،ص2006العزاو

قوم علیها نشاط -2-6-3-3 باألسس التي    :التدر

ار -1 حد ذاته إلىوسیلة التدرب  اعت ة  س غا ة ول   .غا

حاجة  -2 ل شخص في المنظمة  ون  س من الضرور أن    تدرب. إلىل

س عالجاً  -3 ع المشاكل التدرب ل ار مثالً  ،لجم لة سوء االخت التدرب. فمش   ال تحل دائما 

م. أساسقوم التدرب على  -4 ط والتنظ   التخط

عة التدرب من منظمة  -5 فة.أخر  إلىتختلف طب عة الوظ عة النشا وطب   حسب طب

التدرب نشا مستمر ما دامت المنظمة تعمل وتنتج وال ینفد مرة واحدة في  -6
  .)239،ص2009(الظاهر،العمر

ب -2-6-3-4 م البرامج التدر   ةتقی

ة    ة عن المراحل األخر في عمل وهي الخطوة التي  ،التدربال تقل هذه المرحلة أهم
ع مراحلها ة في جم ة الجهود التدرب ن من خاللها التعرف على مد فاعل ذلك تعبر عن  ،م و

ة في تحقی أهدافه جب على منظمه األعمال أن تعمل  ،المخططة امد نجاح البرامج التدرب و
ة  ة التدرب ة للجهود والعمل ة عال ،(ألجل التواصل إلى ضمان فاعل   .)191،ص2009النداو

ین: للتعرف على تق نماذج- 1 م توزع على المشار ةفي المادة  أرائهمی فاءة التدرب ، وفي 
عة في التدرب. واألسالیبالمدرب،    المت

عد حضور البرامج  -2 ارات للمتدرین قبل و ةعقد اخت م على نجاح أوالتدرب فشل  : والح
حصل علیها المتدرون.البرنامج التدربي حسب النتائج    التي 

عد حضور البرنامج التدربي: فمجرد حصول المتدرب على  -3 م أداء المتدرین قبل و تقی
ون أفضل. الساب ال األسلوبعالمات أعلى حسب  الضرورة أن أداءهم س   عني 
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قوم هذا  -4 طة ومجموعة  األسلوباألسلوب التجربي:  على استخدام مجموعات ضا
ه، اء حیث تجر ار مجموعتین متماثلتین في مجال العمل والقدرات ومستو الذ  یتم اخت
  على التعلم. والقدرة

حها التدرب تقی -5 ذلك الفرص التي یت م الوسائل التي تم استعمالها في التدرب: و
عد إللمتد ام بنشاطات متمیزة    .)180،ص2010(القروتي،نتها فترة تدربهمرین للق

م األداء -2-6-4   تقی

م األداء -2-6-4-1   مفهوم تقی

م ا   عض المفاه م األداء البد وان تحدد  األداء قبل التطرق إلى تحدید مفهوم تقی طة  لمرت
مه.   وتقی

ة والكفاءة  ال من الفاعل شیر إلى ما یتضمن  ة الذ  م مفهوم اإلنتاج ومن هذه المفاه
غض  ة عن هذه األهداف.أما  النظراألهداف المحددة من قبل المنظمة  عن التكالیف المترت

ة المدخالتفالكفاءة  انت  حیت هالمستهلكة إلى المخرجات المتحصل تشیر إلى نس لما 
لما تم تحقی م ما ،المخرجات أكثر من المدخالت فان الكفاءة تكون أعلى  ةرجات معینخوانه 

ة، فقل فاأمدخالت  فاءة عال ضا تكون  ة تق الً ضلنتیجة أ ون اإلنتاج ار الكفاءة عن  مع اس 
ة، ف ات إوالفاعل ا اس الحوادث ومعدالت الدوران والغ مق ضا معلومات أخر  ن األداء یتضمن أ
ساهم أداؤه ،والتأخیرات ذلك الذ  ة و  حیت إن الفرد العامل الجید هو الذ تكون إنتاجیته عال

العمل طة  إلى صفات  إضافة ،وقلة حوادث العمل ،نتظام في الدواماال ،في تقلیل المشاكل المرت
األداء الفعال ط      .)75،ص2011(الكاللده،أخر ترت

ننا القول  ولذلك   األداء المرضي یتضمن مجموعة من المتغیرات من حیث أداء  نأم
ات الناجمة عن سلوك في العمل. فاءة مع حد أدنى من المعوقات والسلب ة و فاعل   العمل 

افة إ ل هذا یتضحمن  اس  م األداء تعد من األدوات الجوهرة في ق ة تقی ن عمل
ة، وهي تتضمن  األداء الفعال إلبراز مد مساهمة الفرد في اإلنتاج طة  العوامل والجوانب المرت

ل فرد في  سلسلة من الخطوات أو اس أداء  اإلجراءات المصممة للوصول إلى ق
اس،علي،المنظمة   .)242،ص2000(ع
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م العاملین 2-6-4-2   خطوات تقی

ة هي:   م أداء العاملین في أ منظمة بخطوات أساس ة تقی   تمر عمل

 وضع معاییر األداء -1

في ومواصفات شاغل الوظلإن  عه من الوصف الوظ ا تحلیل العمل وما یت فة دورا أساس
اسات األداءضفي و  فة من وظائف المنظمة، وتعتمد ق على ثالثة  ع معاییر األداء لكل وظ

  أسس:

اس المبني على النتائج  - أ س على : الق اس على النتائج ول یز وف هذا المق یتم التر
ستخدم  ع، وقد  م أداء موظفي الب عات المحققة لتقی مة المب استخدام ق النشاطات والتفاصیل، 

م ،األهداف، أو مدخل معاییر العمل في هذا المجال إما مدخل اإلدارة ات حیث تحدد تعل
 العمل للوصول إلى هذه األهداف.

اس المبني على السلوك  -ب م األداء الق ار عند تقی االعت ام سلوك الموظف وأخذه  : یتم ق
غي  ات التي ین لة في تحدید السلو ، إال أن هناك مش ا الموظف وعمل الفر انض

ة. م ومد أهمیتها النسب  إدخالها في التقی

اس المبني على السما - ج اس فتالق موجب هذا النوع من الق اس قدرات الموظف إ:  نه یتم ق
شا ال ة  ة ومهاراتإلشة واالتجاهات اوخصائصه الشخص   ـ)257،ص2014جودة،(التصالا یجاب

المعاییر -2 الغ العاملین   إ
اس ل منهم على المعاییر والتوقعات  قبل الق غي اطالع  وتقدیر أداء العاملین، ین

قوم  اشر للعامل الذ  س الم قوم بذلك هو الرئ ا من  ل فرد ، غال ة من  ة المطلو األدائ
م أداء  س وحیو في تقی   .العاملین معه المرؤوسینبدور رئ

اس األداء الفعلي -3  ق
م على أداء العامللكي  اً  ون الح قاً  موضوع غي على المشرف  وعادالً  ودق ع ین أن یتا

صورة منتظمة ءثناالعامل أ ل حثیث و ش سجل ما یلزم من مالحظات ،أدائه العمل    وأحداث و
هووقائع حول جوانب مختلفة من  حة تمثل  أدائه، وان تتوفر لد ة  وواضحة  وصح اف معلومات 

اس  عتمد علیها في ق ة أسالیب صادقة وموثوقة     .)259،ص2013(حرم،األداءبدقة موضوع
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4- :  مناقشة النتائج مع الموف

م مع الموظف، بینما یؤ اهناك اتجاه   د مناقشة نتائج التقی  دن في هذا الحال األول یؤ
قاء المعلومات م غیر معلنة. االتجاه الثاني    سرة ونتائج التقی

اسات مقابلة   ثیر من المنظمات س ع  م وتت أدائه ومناقشة النتائج  الموظف الذ تم تقی
موطن إالتوصل إلیها عن أدائه معه، حیث التي تم  الغ الموظف  ن الهدف من ذلك هو إ

عض  ر األداء، قد ینظر ال إلى مثل هذه ضعفه ألجل تفادیها في المستقبل ومحاولة تطو
اح عدم االرت الت  اشفة  ،المقا ون فیها نوع من الم ةوالتغوخاصة عندما  الراجعة غیر  ذ

ة، و  حضور  من ثماالیجاب س األصلي  ومن خالل  إجراء المقابلة التي تجر عادة من قبل الرئ
غي علالرئ اشر للموظف، فإنه ین ون واضحاً  ىس الم ما یتعل  ومحدداً  مجر المقابلة أن  ف

مة الموظف  وال یخفي عنه أ مالحظ بجوانب القصور من قبل  إلى ذلك  اإلضافة ،أو تقی
ع الموظف عل م  ىفإنه یجب تشج ة في التقی دون أ قیود أو أن یبد را ل صرح و ش

  حواجز

  .)257،ص2014(جودة،

م األداء-2-6-4-3   مراحل تقو

م األداء  -أ   مراحل تقو

م    ة تقو طاً تعد عمل ة ومعقدة تتطلب من القائمین على تنفیذها تخط ة صع  األداء عمل
ماً  ة تحقی األه سل غ ة ذات خطوات متسلسلة  ا على أسس منطق داف التي تنشدها المنظمة مبن

عض الكتب من خطوات على  من ثمو  ن أن نتعرف على تلك المراحل من خالل ما أوردته  م
  النحو األتي:

م أداء العاملین، حیهذه الخطو  : تعدوضع توقعات األداء -1 ة تقی یتم التعاون فیها بین  ثة عمل
ما بینهم حول وصف المهام  من ثموضع توقعات األداء و  المنظمة والعاملین على االتفاق ف

قها. غي تحق ة والنتائج التي ین  المطلو
ة التقدم في األداء: تأتي هذه المرحلة ضمن إطار التعرف على  -2 ة التي مرحلة مراق ف الك

قاعمل بها الفرد العامل وق ن اتخاذ ،اس إلى المعاییر الموضوعة مس م  من خالل ذلك 
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ة، حی ح ة اإلجراءات التصح ف ة تنفیذه إث یتم توفیر المعلومات عن  ان نجاز العمل وٕام
ل أفضل  ش

مقتضتقی -3 ع العاملین في المنظم ىم األداء:  م أداء جم ة والتعرف على هذه المرحلة یتم تقی
ات ة اتخاذ القرارات المختلفة. مستو ن االستفادة منها في عمل م  األداء والتي 

ل فرد عامل إلى معرفة مستو أدائه ومستو العمل الذ یزاوله  -4 حتاج  ة:  س ة الع التغذ
ن من معرفة درجة تقدمه في أدالكي یت لوغه المعاییر المطلوب بلوغها منه  ئهم لعمله و
موج ة ضرورة ألنها تنفع الفرد في إ ب ما تحدده اإلدارة من معاییر، و و س ة الع ن التغذ

ة نافعة ومفیدة ال س ة الع ة أدائه المستقبلي، ولكي تكون التغذ ف فهمها الفرد  معرفة  بد أن 
ة. س ة الع ه التغذ عاب المعلومات التي تحملها إل  العامل أ است

ثیرة ومتعددةاتخاذ القرارات اإلدارة: وا -5 ة، والنقل،  ،لقرارات اإلدارة  الترق ط  فمنها ما یرت
  .)204،ص2010الهیتي،(والتعین، والفصل،...الخ

م األداء وطرق معالجتهامشاكل ع 2-6-4-4 ة تقی   مل

م األداء عد ة تقی قها ىة مشاكل تفقدها األهداف التي تسعتواجه عمل  :من أهمها ،لتحق
ات واضحة لألداءعدم وجود معاییر  .1   ومستو

م ا ة تقی م عمل ة أمرا" ضرورا"حتى تستق ة وٕانتاج ففي ، ألداءعتبر وجود معاییر سلو
ح عم ةظل عدم وجود معاییر واضحة تص ة وشخص ة مزاج م عمل ة التقی جانب  ىوٕال، ل

م المعاییر. المعاییر ال ات مقارنة لتقی   بد من وجود مستو

م المیل نحو الوسط في .2   التقی

م إل     التقی قومون  عض من  ا للمشاكل  ىیلجأ  ز حول الوسط تجن مات تتر إعطاء تقی
مون من إثارتها من قبل الموظفین. ىاعتراضات یخشالتي تتمثل    المق

ة التساهل  .3   مالأو التشدد غیر المبرر في عمل   تقی

ال قومون  عض من  الغة في میل  م إلى التشدد والم م الموظفین أو التساهل تقیتقی
مته وأهدافهوالتهاون  م ق فقد التقی   .)210،ص2010(القروتي،ما 
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  تأثیر الهالة .4

التقیتظهر تلك  سبب تأثیر القائم  لة  عض الصفات أو الخصائص المش التي یتمیز بها من م ب
مه  م وقد تظهر النتائجقوم بتقو ة التقو عمل غیر ما قصد  ة في حالة  ما تظهر النتائج  إیجاب

ة في حالة  التأثیر لة التأثیراالیجابي أو سلب عتبر األمر مش وذلك ألن  ،السلبي، وفي الحالتین 
ة ستخالف واحد ةمن أهم مقوماتها  اً العمل ة في النظر  األساس اد م والح عدالة التقو والمتمثل 

م.  إلى   الشخص المق

  الشخصي التحیز. 5

قوم  از المقوم لصالح الشخص الذ  سبب انح لة  ثیرة  أداءهتظهر هذه المش اب  ألس
ة والصداقة والجنس والموطن وغیرها من  ابمنها القرا اس  األس ة الق األخر التي تجعل عمل

ةوالتقی عیدة عن الموضوع   .)215،ص2010(الهیتي،م 

م إل   التقی قومون  عض من  م من منظور شخصي التعامل مع عمل ىیلجأ  ة التقی
اة أو االنتقام من  ة ووسیلة للمحا ة غیر موضوع اب شخص عض ألس م ال ة التقی ما یخرج عمل

قها.   عن  األهداف المطلوب منها تحق

رها   م  ىورة تدرب المشرفین والقائمین علضر  إلى تشیر المشاكل الساب ذ ة التقی عمل
م ون مفهوم التقی زون عل ه والقراراتوأهداف ،حیث یدر حیث یر ه  ة  ىالتي تترتب عل الموضوع

م األداء  ما أن من الضرور وضع معاییر واضحة ومفهومة لتقی م. ة التقی والدقة في عمل
ات اإلدارة عة الوظائف والمستو ة  تتناسب مع طب المختلفة، تشتمل على الجوانب السلو

ة ة تتناسب مع الوظائ واإلنتاج   .)210،ص2010(القروتي،ف المختلفةأوزان نسب

  الخالصة

صفتها اإلطار الذ یتم من استعراض  لتم في هذا الفص شرة  تطور مفهوم اإلدارة الموارد ال
شرة المؤهلة للعمل في منظمات  اجتذاب العناصر ال اسات المتعلقة  خالله وضع تطبی الس
م  ة للمنظمة مرورا بتقد ط اجات التخط ار والتعیین وفقا لالحت ات االخت األعمال، ابتداء من عمل

الت الفعالة بخل ا   التقاعد أو إنها الخدمة من المنظمة. لوالء واالنتماء للمنظمة وانتهاء تسه
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  المقدمة:  -3-1

ات ادة  ،استحوذت الجودة على اهتمام الكثیر من إدارات الشر حتى صار ینظر إلى ق
ات األعمال في التسعین س لنجاح شر ات من القرن الماضي، الجودة على أنها المفتاح الرئ

حت الجودة اإل ة، إذ أص انت أم خدم ة  بیرة، صناع انت أم  سة صغیرة  ة الرئ ستراتیج
مالجودة ل تفضال عن ذلك، فقد امتدم، للمنافسة الیو  ة و اً تخطي الحدود المحل اً  تد دول  ،)(عالم

ة س لزادة الحصة السوق حت المفتاح الرئ ة أینما  ،حیث أص ة شر التالي زادة األراح أل و
س ما تعبر و انت،  عبر عنه الزون ول هدف تحقی النجاح البد من إدراك أن الجودة هي ما 

قوة وجهد تعاوني  قوده الزون  ة المنتجة، فهي نتاج عمل   عموماً نظمة بین أجزاء المعنه الشر
ونون جز  ؤمنون بها و ة و فهمها العاملون في الشر ات  ات تتطور ءوهي عمل ا منها،هي عمل

اً  ر الجودة في العالم تلقائ   )5،ص2009.(الحداد،في ضوء أفضل الممارسات لتحسین وتطو

ضرورة او         م إدارة الجودة ، إذ زداد وعي المؤسسات في السنوات األخیرة  تطبی مفاه
اتها  م الجودة في عمل ادئ ومفاه ات في العالم لترسیخ م سعت العدید من المؤسسات والشر

ات الجدیدة ال ع مجابهة التحد ة حتى تستط ة واإلنتاج ة والخدم ع شدة المنافسة التصن طة  مرت
یز على حر ،الدولي والمحلي ینعلى المستو  التدف عد أن تم التر ة التجارة، والسماح للسلع 

ات  عني هذا األمر ضرورة سعي هذه الشر ة، و الحر بین الدول  وٕالغاء الحواجز الجمر
ع أن تثبت  ات الجودة في سلعها وخدماتها حتى تستط والمؤسسات إلى الوصول إلى أعلى مستو

  المحلي والدولي.  ییننفسها على الصعید

ة للوصول إلیها،  ىمن األهداف التي تسع جودة الخدمةعتبر تحقی      أ منظمة خدم
حت تمثل قطاعاً  ار أن الخدمات أص اقي القطاعات اً مهم اعت مال ل ونها من  ،وم رغم 

م مها المفاه م علیها وتقی صعب الح م الخدمات ، التي  وٕان منظمات األعمال في مجال تقد
ز اهتمامها، لذلك فإنها تسعى تواجه منافسة متزایدة وٕان إدارة التسو قد  وضعت هذه الحالة مر

ة وتحقإلى االهتمام بجودة الخدمات المقدمة لكي تحق اع  الجدارة المطلو  الرضا واإلش
  منها من خالل إدراكهم لجودة الخدمة المقدمة. ینللمستفید
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ما أن الخدمة نشا أو مجموعة األنشطة   تفاعلغیر ملموسة تنتج وتقدم من خالل و
فإن جودة الخدمة تقع في قلب  من ثمو  ،مقدم الخدمة ومتلقیها من أجل حل مشاكل المستفید

م الخدمات وتنفیذها ات تقد   ).90،ص2010(الصمیدعي،یوسف،عمل

م اإلدارة الحدیثة التي تقوم على مجموعة وُ  عد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفاه
ن أل مؤ  م ادئ التي  ار والم ن، من األف قها من أجل تحقی أفضل أداء مم سسة أن تط

ة وزادة األراح، وتحسین سمعتها في السوق المحلي والخارجي، في ظل  وتحسین اإلنتاج
ات والمؤسسات على اختالف مجاالتها ونشاطاتها، ولهذا فقد  االرتفاع الكبیر في عدد الشر

ح لزاماً  القبول العالمي حسب  ىة لكي  تحظكمال مقومات نظم الجودعلیها العمل على است أص
اً معاییر الجودة الم ع تف علیها دول قبل إال  حینئذ، وتستط ار العولمة الذ لن  اتجاه ت السیر 

الجودة في منتجاتها وخدماتها.  ات المتمیزة    الشر

  مفهوم الجودة -3-2

ء. ،لمة جودة في أصل اللغة تعني الجید   قال أجاد فالن في عمله وأجود ینقض الرد و
  ...عده جیدا(ووجد جیدا أو اطلب جیدا)،أو إیجاد الشيء یجده(جودة)أ صار جیداً ستجادهوإ 

لمة مشتقة من أنها  ة  الالتین لمة جودة  قصد بها ط Qualitiesوتعرف  عة الشيء و ب
لمة جودة من أصل اللغة أوالشخص ودرجة صالحه،   ،خص من الجنسأ (النوع) ىتعود إلفما 

لمة الجودة عن وجود میزات أو صفات معینة في السلعة  ،الشيء أنواعاً  وقد (تنوع) وتعبر 
شترها أو  ،والخدمة ات من  إن وجدت هذه الممیزات فإنها تلبي رغ
  ).55،ص2009(الطائي،وآخرون،ستعملها

طة  ة مرت أنها (حالة دینام ة والوقد عرفت الجودة  االمنتجات الماد فراد ألخدمات و
حیث تطاب هذه الحالة مع  طة،  ات والبیئة المح الحظ على هذا التعرف  التوقعات)والعمل و

اجودة المنتوج أو اعدم رط  طة أللخدمة فقط، وٕانما رط الجودة  ات والبیئة المح فراد والعمل
  حسب التغیرات المتوقعة.
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أنها(مجموعة من المزا   عض الجودة  المنتج ما عرف ال ا والخصائص الخاصة 
ات ا أو الخدمة، اع رغ ةو والم ،والتوفیر ،ماناألو  ،لمستهلكین، السعروالتي تساهم في إش  ،توق
ة ة االستعمال). ،واالعتماد   وقابل

ة    ة واإلنتاج ق یزه على مجموعة من الجوانب التسو الحظ على التعرف الساب تر و
م على جودة أ منتج  ة، أو خدمةالضرورة للح   ).17، ص2008(الدراد

ي أما   ل أرف الجودة نه عإف ،معهد الجودة الفیدرالي األمر ش ح و نها أداء العمل الصح
م المستفید ح من المرة األولي، مع االعتماد على تقی في معرفة مد تحسن  Customerصح

ان  أخر  عطاء معانٍ إ ه التعارف  لم تمنع اآلخرن من األداء، إال أن هذ عتقد آخرون  ، إذ 
عض منها م ون ال عتمدة على المستخدم، وهي تقترح تعرفات الجودة تقع في عدة أصناف، فقد 

اً أ والخصائص األجمل  ،واألداء األفضل ،األعلى ن الجودة تكمن في عیون المشاهد، وغال
ة لمدیر اإلنتاج النس ، و س واإلنتاج فالجودة عندهم تعني االلتزا ،والتحسینات األخر المقای م 

ع الجید من أول مرة    .والتصن

أنها  Jurranوعرف جوران   ات العمیل مواءمة المنتج لالستعمال ودقته  الجودة  لمتطل
سورةلوذلك لما  م واالنتفاع والم ة في التصم التي تهیئ   Availabilityلجودة من أهم

حق ما  ، ألاألمان للعاملین عند مزاولتهم  المستلزمات الضرورة للعمل، و ل دقی ش عمالهم 
في وضع المواصفات الخاصة بجودة المنتج ودرجة مالئمته  اً أن للزون دور  ىإضافة إل

ه المنتج ون عل طمح أن    ).28،ص2007(السامرائي، لالستعمال الذ وضع من اجله وما 

 Fitnes forلمنتج لالستعمالمة اءنها مد مالأوزمیله، الجودة  J.M.Juranفقد عرف   
use  م على جودة المنتج في رأ ار األساسي للح وزمیله هو هل المنتج مالئم  Juranفالمع

غض النظر عن وضع وحالة المنتج   ).19، ص2014(جودة، لالستعمال أم غیر مالئم 

خي لمفهوم الجودة:  -3-3   التطور التار

ة لإلدارة إال  في لم تظهر  فإنهالجودة قدم الصناعة نفسها رغم قدم مفهوم ا   فة رسم وظ
اقي  ةونآلا فة تماثل تماما  ر اإلدار الحدیث على أنها وظ ح ینظر إلیها في الف األخیرة، وأص
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رة الالوظائف ا ة تطو ه فالجودة عمل ...الخ، وعل اإلنتاج والتسو ة في المنظمة  ستراتج
ست ثورة عدة مراحل. ،ول   إذ مرت 

ما    یلي شرح مفصل لكل مرحلة حسب تسلسلها الزمني:و ف

  مرحلة الفحص  -1-3

التي ظهرت مع مطلع القرن العشرن برادة فردرك تایلور الذ اهتم بدراسة وهي 
م العلمي للعمل ة والزمن في إطار نظرة التنظ ة، التي قدمت  ،الحر اإلدارة العمل سمى  أو ما 

ض تكلفة  اع في العمل  رالهذمن خالل الحد من  ،اإلنتاجللعالم الصناعي سبل تخف والض
ان سائد عي الذ  ظهور مصطلح  اً التصن آنذاك، وقد تمیزت هذه المرحلة من تطور الجودة 

ه"جدید أطل ع قصد  ه فحص الجودة " قتها  ل عتها ومطا فحص السلعة للتأكد من طب
سی ه المشروع.للمواصفات الخاصة(أو/و) لغرض التأكد من أن اإلنتاج  ل الذ یرتئ الش   ر 

ة فحص جودة المنتوج من المشر    ناء على هذا التعرف انتقلت  مسؤول اشرو  ف الم
انت عل ة التحق من الجودة الذ  العمل الرقابي على  ىإل –ه مسؤول مفتشین مختصین 
انت ة في هذه المرحلة إل الجودة، و مسئول عنه تحدید االنحراف أو الخطأ وال ىتهدف الرقا

ة المن ع العقو حقهلتوق ة  ة" إذنأوهذا ما  ،اس س ة البول ه هذه  سماه تایلور "الرقا أهم ما جاءت 
حت مستقلة ش التي أص فتي اإلنتاج والتفت حیلة، المرحلة هو الفصل بین وظ ورتل،  )

  ).20،ص2012

ط الجودة -3- 2   ض

ة واألنشطة  ة والتنفیذ ه األسالیب الفن ات الجودة قصد  التي تستخدم لتحقی متطل
ات ومراقبتها، وتهدف عة العمل ضا إلى إزالة أسالیب األداء  وتهدف هذه األسالیب إلى متا غیر أ

  ).24،ص2014(دودین،مرضي في مختلف المراحلال

  تأكید الجودة 3-3

افة الجهود ل ه  ز هذه المرحلة على توج ة من حدوث األخطاء، و تر  وصفت من ثملوقا
لة عدم  ة، فإیجاد حل لمش أنها تعتمد على نظام أساسه منع وقوع األخطاء منذ البدا المرحلة 
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لة أصال  ست طرقة فعالة، حیث األفضل من ذلك هو منع وقوع المش قة المواصفات ل مطا
ة. ابها منذ البدا   والقضاء على أس

افة اإلجراءات الالزمة لتوفیإ   ة تأكید الجودة تتضمن   ConfidenceToر الثقةن  عمل
Provide  ناء على ذلأ ات الجودة، و متطل ة تفي  یر إك فن المنتج أو العمل ن أسلوب تف

ة تعتمد على الوق طور فلسفة رقاب غي أن یتغیر ل ة بدال من الفحص واكتشاف الخطاإلدارة ین  أا
  عد فوات األوان.

ة التخط   منظورها عمل اإلضافة إلى ضرورة إن تأكید الجودة مرحلة تشمل  ط للجودة، 
ن ،دراسة تكالیف الجودة الفوائد المم من تطبی نظام تأكید  ةومقارنتها 

  ).26،ص2014(جودة،الجودة

  إدارة الجودة-4-3

ة على مر العصور   م الجودة أو النوع ة المنتج النهائي  ،لقد تطورت مفاه من مفهوم نوع
ة TQMلها  إلى مفهم نظام الجودة الشاملة التي یرمز ضا :إدارة الجودة الكل نظام  - وتسمى أ

ة –الجودة الشاملة  ة الكل   ).47،ص2007(السامرائي،إدارة النوع

  أهداف الجودة -3-4

ة، إسالمي بنصوص الكتاب والسن أة وٕاتقان العمل وحسن إدارته مبدالتأكید على أن الجود -1
ه واجب دیني ووطني، و  في یجب نه من سمات العصر أواألخذ  شه، وهو مطلب وظ الذ نع

ع جوانبها. حتضن جم   أن 

ة روح العمل التعاوني الجماعي -2 ع العاملین عن طر تنم ر أداء جم ة مهارات  ،تطو وتنم
المنشآت. ،العمل الجماعي افة العاملین  افة الطاقات و   بهدف االستفادة من 

م الجودة ا -3 ة تحلشاملة والقائمة على الفترسیخ مفاه اء  تاعل شعارها الدائم، أن نعمل األش
ل مرة. حة من أول مرة وفي    طرقة صح

م -4 ة والتعل ة التر ة في عمل تقوم على أساس التوثی للبرامج واإلجراءات  ،تحقی نقلة نوع
ات العاملین. ،والتفعیل لألنظمة واللوائح والتوجیهات مستو   واالرتقاء 
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مستو األدا -5 عة الفعالة وٕایجاد االهتمام  ء لإلدارین والموظفین في المنظمات من خالل المتا
یز  ة الالزمة، وتنفیذ برامج التدرب المقننة والمستمرة والتأهیل الجید مع تر ح اإلجراءات التصح

ونات النظام(المدخالت ع أنشطة م ات  - الجودة على جم  المخرجات ) –العمل

  .)30،ص2014(دودین،

ع األطراف التي لها مصلحةاالتفاق م -6 ه والمدیرن ذو الصلة  ،ع جم مثل لجنة التوج
ة ومؤشرات النجاح. ل من أهداف الجودة، والنتائج النهائ ة المراد تحسینها على    العمل

ان  -7 ةاوضع أهداف الجودة في م ام سنوذلك حتى یت ،رز ومرئي أثناء تحسین العمل ى الق
،م المحق معهاالمقارنة المستمرة للتقد   .)339،ص2003(توفی

  خصائص الجودة   -3-5

  وأهم هذه الخصائص : ،خصائص تمیزها للجودة عدة

 فائـقـــة: حیث الجودة تعني التفوق. -
 قائمة على المـنـتـــج: التعامل مع اختالف خصائص المنتج وجودتها. -
ات  -  الزائن.قائمة على المستخدم: قدرة المنتج على إرضاء توقعات ورغ
م المنتج. - قة لمواصفات تصم  قائمة على التصنیـع: تعني الجودة مطا
السعر المالئم. -   قائمة على القیـمـــة: فالمنتج األكثر جودة یلبي حاجة الزائن 

س فقط بین  ا، ل اجات الزائن أمرا حیو ة احت عتبر توفیر خصائص الجودة وتلب و
ة  ضا ضمن الشر ة وغیرها بل أ ل قسم سلسلة من الشر ات یتوفر في  عض الشر نفسها، ففي 

ؤد الخلل في أ جزء من هذه السلسة لحدوث مضاعفات، مما  ،الموردین ومن الزائن و
ة من العمل. ل مرحلة تال المزد من األخطاء والمشاكل في    یتسبب 

ط الجودة  ض عرف   Qualityومن أهم اإلجراءات لمعالجة هذا الوضع ما 
Control ة اس الجودة من الداخل والتي تشمل أرعة نماذج أساس عتبر أحد إجراءات ق .وهو 

اس الجودة هي:   لق

ة) الجودة - ط (رقا  ض
 ضمان(تأكید) الجودة -
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 ):QTMام إدارة الجودة(ظن -
مي،و ):  TQMإدارة الجودة الشاملة( -  )39،ص2009خرون،آ(النع

    مفهوم الخدمة -3-6

في تحدید مفهوم الخدمة، سنحاول تفحص عدد من هذه نتیجة الختالف وجهات النظر 
ه. م وفقا لإلطار الزمني الذ وضعت ف   المفاه

 )32إن’p1948،Bull(  ع ارة عن األنشطة أو المنافع التي تعرض للب أن الخدمة ع یجد 
اعة السلع الم مها  ط تقد أنها:إبذلك ف ،أو یرت  نه حدد الخدمة 

م االست -  شارة، إلقاء محاضرة..).أنشطة غیر ملموسة (تقد
ة خدمات  - عد الحصول على الخدمة(خدمات التأمین،خدمات صح ها المستفید  منافع یدر

 النقل ...)
م - ط تقد اعةیرت السلع الم مها دوراً  ؤدو ،ألنها تقدم مع هذه السلع ؛ها  اً  تقد  أساس

ومهما في تحقی المنافع التي یرغب المستهلك الحصول علیها من خالل شراء 
ة،نقل السلعة..)  انة،ضمان،توفیر أدوات إضاف  ).22،ص2010(الصمیدعي،یوسف،السلعة(ص

 أو عمل خیر ،وعرفت الخدمة هي أ نشا،  ، ن لجهة معینة أن تقدمه لجهة أخر م
استئجار أو حجز غرفة وال تؤد ،وهي من حیث الجوهر غیر ملموسة ة ما،   إلى انتقال ملك

ن من  ،في فندق ل هذه النشاطات تم وب الطائرة وزارة الطبیب،  أو وضع أموال في البنك ور
 الحصول على خدمات.

ه هو أنه إضافة إلى إنتاج السلع، فإن الكثیر من  ن اإلشارة إل م وما 
ة تقدم مجمو  طة بذلك، عة من الخدمات المالمؤسسات الصناع ضائع،رت وخدمات  نقل ال

ة انة واالستشارات التقن   ).22ص2010(صادق،احمد،الص

 )1997وعرفها لستانتون،STANTON (ن الخدمة هي النشاطات غیر إ هقول
ع سلعة أو  ،المحسوسة والتي تحق منفعة للزون أو المستفید طة بب الضرورة مرت ست  والتي ل

ة. ن إنتاج خدمةإأ  ،خدمة أخر  مها ال یتطلب استخدام سلعة ماد  معینة أو تقد
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 )وعرفAdrain palmer(  القول ة إنتاج مإالخدمة  نفعة غیر ن الخدمة هي عمل
الدرجة األساس، حد ذاتهاإ ملموسة  عنصر جوهر من منتج ملموس، حیث  یتم من  ،ما  أو 

ال ال ل من أش ة مشخصة لد الخالل أ ش اع حاجة أو رغ ادل إش  عمیل أو المستفید. ت
 ونها نشاط یرفقه عدد من العناصر غیر الملموسة، والتي تتضمن  اً تعرف الخدمة 

س نتیجة النتقالها للمالك. ازة (االمتالك)، ول ة الح  عض التفاعل مع الزائن أو مع خاص
ات واألفعال واألداء أنها األعمال والعمل أنهم  ،و حس الزائن  ل ما یدرك أو  وأنها 

وال یترتب  ،تغیر واضح في العوامل وعلى إنتاج الخدمة ذاتها ،أشتروه من أفعال وردود أفعال
م ماد ملموس.   على ذلك تقد

قدم المنافع للمستفید ضا أنها منتج غیر ملموس  حق له منفعة ما ، من غیر  ،وورد أ و
ورتل،وسأن یؤد إلى تملكه لشيء ملم   ).64،ص2009(

 ) رستوفرلوفلوك ر  ة Lovelock،2004و ارة عن منفعة مدر ) أن الخدمة هي ع
ادل، وال یترتب علیها  ،وتكون قابلة للت شيء ماد حد ذاتها،أو متأصلة  الحواس، قائمة 

ة،وهي في الغالب غیر محسوسة.   ملك
بین الخدمة                    ) Shostack،1977وفي مسعى لتعرف الخدمة، میزت شوستاك(

طة بهذا الجوهر، حیث تقول ن اعتماده إ :الجوهر والعناصر المح م ن هذا التمیز هو أساس 
ارة عن المخرجات الضرورة لمؤسسة  لتعرف الخدمة، فالجوهر في عرض الخدمة هو ع

م منافع غیر محسوسة یتطلع إلیها المستفیدون.   الخدمة والتي تستهدف تقد
انت الجوانب وتكم ة، فإذا  ة تعرف شوستاك للخدمة أنها تقارنها مع السلعة الماد ن أهم

عني أنها خدمة أكثر مما هي سلعة  ة أو السائدة في العرض فإن ذلك  غیر المحسوسة هي الغال
ح س صح   ).211،ص2010(الطائى،واخرون،والع

ة الخدمات   -3-7   أهم
عة خصائصها  ة الخدمة من طب ع أهم ة، فالسعي إلى اإلفادة هودور تن اة الیوم ا في الح

من الخدمة في وقتها یختلف عن اإلفادة من السلعة، فقد یتم تأجیل أو تأخیر في اإلفادة من 
ا ما تقترن بوقت محدد ه في الخدمة والتي غال  ةً ن واحدغ، و السلعة، ولكن ذلك قد ال تحسن عواق

قین من الق رن الماضي ومطلع هذا القرن تمثلت في النمو من أبرز الخصائص للعقدین السا
  الهائل في قطاع الخدمات في االقتصاد العالمي المتقدم.
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ندظإن  ل  ااهرة الزادة في الطلب على الخدمات  سمة واضحة في دول العالم، ففي  ش
ة مقارنة من  ،م، من إجمال التشغیل2003في عام%67قطاع الخدمات ما معدله  ل نس وش

 2003عام  %48.5تج القومي وفي المملكة المتحدة ارتفعت حصة الخدمات من إجمال النا
اً  2004عام  %35.5إلى  ة حال ات المتحدة األمر  %71فقد بلغت أكثر من  أما في الوال
ذلك تزاید عدد األفراد الذین تم تعیینهم واستخدامهم في  2007لعام  من إجمالي الناتج القومي، و

هذا فضال  ،خر من أسواق االقتصادآوز أعداد المستخدمین في أ قطاع قطاع الخدمات لیتجا
ضا، فمن بین( ة أ فة عمل 15عن استمرار تزاید النمو في الوظائف واألعمال الخدم ) ملیون وظ

ود االقتصاد األخیر عام  ة فترة الر من  %58،هناك ما یزد عن2002تم استحداثها منذ نها
حقول الخدمات ومجاالتهاهذه الوظائف واألعمال ترت   ).270،ص2010(الزعبي،ط 

حاث للعام ،تعتبر حوالي نصف نفقات المستهلك مشترات للخدمات أن 2000وتشیر األ
اً  معظم السلع  ولعل ارتفاع أسعار ،اكبر من نفقات المستهلك الخدمات سوف تستهلك نصی

مثل الماد علك تعي ذلك دون شك إذا لو  ،كبر عائ في طر نمو سرع القتصاد الخدماتأة 
ارتك أو جهاز التلفاز أو حذان تصلأما جرت  ك أو تدفع فاتورة الطبیب لكن عندما تقول ءح س

قارب نصف ة نفقات المستهلك فنحن ما نزال نف أن الخدمات تمثل ما  ة االقتصاد هم تماما األهم
شهد قطاع الخدمات في العالم العري نم ،للخدمات لعدة  ونوعاً  ماً  ،متزایداً  واً ومن الموقع أن 
اب   :منها ،أس
اد التشغیل اآللي - سبب ظاهرة ازد احة  مما یوفر أو قاتاً  ،زادة أوقات الفراغ  للراحة والس

 .واالستجمام
شتهم و ذلك زادة دخل الموا - ماطنین وارتفاع مستو مع ة التي  الس عد الطفرة النفط

 الماضي م العري مند أواخر القرن لشهدها العا
ة وق فو  - عد أكثر رح له أن قطاع الخدمات في العالم العري  اساً  ،هذا  إلى السلع  ق

ورتل،وأقل حاجة لرأس المال ،والمنتجات  ).76،ص2009(

اد أوقات الفراغ - اد ضغو العمل ،ازد مما زاد معه الدخل  ،وارتفاع دخل الفرد ،وازد
ة حت قوة عمل  ،القابل لإلنفاق على الخدمة الترفیه واتساع دائرة عمل المرأة وأنها أص

 مؤثرة.
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اً  - اد تعقید المنتجات تقن انة ،ازد ستدعي الحاجة إلى خدمة الص الكمبیوتر  :مثل ،مما 
ان ذلك قبل  ،فهي سلع تتطلب  خدمات متخصصة ،وأنظمة األمان ،واالنترنت سواء 

عد االستخدام هأثناءاستعماله أم  عة،أم   ).26،ص2005(أبون

  :خصائص  الخدمات -3-8

عود إلى جملة من الخصائص التي تتمیز بها عن السلع    إن تحدید مفهوم الخدمة 
ة   وهذه الخصائص هي : ،الماد

ة للمس(غیر ملموسة): -أ ع المشتر استخدام حواسه الخمسة إلدراك  عدم القابل ستط "أ ال 
ما أن المستفید من  ة معاینة أو فحص الخدمة قبل شرائها،  معنى صعو الخدمة قبل شرائها،

ون قادرا على إصدار قرارات أو الخدمة استنادا إل الخدمة لن  م محسوس من تقی ىإبداء الرأ 
ة"                 مثلما  ،الخدمة خالل حواسه قبل شرائه حصل لو انه اشتر سلعة ماد

  ).199،ص2006(الطائي، الصمیدعي، 

لة و أ "ومن   التأكد یتوجه المستهلك إلي  وعدم هاتقلیل من مخاطر الجل تجاوز هذه المش
ح عة وخصائص الخدمة ثال س طب والتي ترتكز على  ،عن العالقة الممیزة للخدمة، والتي تع

ان والتوزع ال ذلك السعر ،مستمرالم ع"  ،و   ).46،ص2003(المساعد، عامل منافسة وتشج

حصل    ح المنافع التي  ر الصورة الملموسة عن الخدمات وتوض وهذا من اجل تطو
ما في إعالنات الفنادق والمطاعم ...الخ وهذا االختالف  ،علیها المستفید جراء استخدامه للخدمة

هف ن االطالع عل م ة    في الجدول التالي: ي الالملموس
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  )1- 3الجدول(

ة   خدمات المستهلك  خدمات المنتج  درجة الملموس

عدم  الخدمات التي تتصف 
امل  ل  ش ة     وأساسيالملموس

ة وأنظمة االتصاالت  األمن والحما
ل، اندماج المؤسسات و    التمو

الء التوظیف أماكن  المتحف، و
م والخدمات  ة، التعل النقل و الترف

ة   والسفر والمزادات العلن

مة مضافة  الخدمات التي تعطي ق
  للسلع الملموسة

انة، االستثمارات  التامین، عقود الص
ة واإلعالنات م  ،الهندس وتصم

  العبوات واألغلفة

ح التامین  خدمات التنظیف، التصل
ة ة الصح   والعنا

الخدمات التي توفر منتجات 
  ملموسة

الء النقل،  متاجر الجملة و
  المستودعات والبنوك

ع اآللي، ا متاجر التجزئة، لب
ة العقارات  الخدمات البرد

  والتبرعات الخیرة

ة لخدمات المنتج والمستهلك   .)25،ص2006الضمور،  المصدر( تصنیف الدرجة الملموس

ة -ب ة أو عدم االنفصال ین الشخص   التالزم ط الوثی بین الخدمة ذاتها و ونعني بها الترا
مها، األمر الذ یترتب ه ضرورة حضور طالب الخدمة إل الذ یتولى تقد مها  ىعل أماكن تقد

ة ة ما یلي ،ما هو الحال في الخدمات الطب ترتب عن هذه الخاص       و
  ).223،ص2008(المؤذن،

مون  -  .الخدمة في الوقت الذ تطلب فیها تقد
ن استخدامه في توصیل ه - م اشر هو األسلوب الوحید الذ  ذا النوع من التوزع الم

 .الخدمات إلي طالبیها
وقد تتطور المعرفة بینهما لمعرفة  ،وطیدةبین مقدم الخدمة والمستفید منها تكون العالقة  -

ة عض األ ،شخص ان إلي صداقات وعالقالتصل في  ةح  .ت عائل
عملون تحت فهو وأم من ثمو  زاد الطلب علیها،االخدمات المقدمة إلي زائنه إذا م - ثاله 

ستط أت في وقت  ع الحصولشعار"من لم   خر"آعلى الخدمة الیوم فل
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این أو عدم التماثل أو عدم   عدم التجانس أو عدم التماثل -ج ة الت تتمیز الخدمات بخاص
فاءة مزودها طالما أنها تعتمد ،التجانس ما  ،على مهارة أو أسلوب أو  مها،  ان تقد وزمان وم

ة لإلنتاج في حالة الخدماتأنجد  ل نوع من أنواع الخدمات  ،نه من الصعب إیجاد معاییر نمط ف
اسها، بل لها  ة ق ف ل منهاطرق مختلفة في  ة الخاصة  اس اإلنتاج ة في ق   .نجد صعو

طرق مختلفة اعتمادا على ظروف معینة نإ  قدم خدماته  این  ،مزود الخدمة  ذلك تت و
انا   ).30ص28، ص2005(الضمور،الخدمة المقدمة من قبل نفس الشخص أح

ة للعدید من    قة المحصلة النهائ إن ظاهرة عدم التأكد في نتائج الخدمات هي في الحق
اب   :األس

عتبر هذا مستلزماً تدخل المستفید من الخدمة في إنتاج  - م الخدمة ذاتها، و اً  وتقد  أساس
ن الوصول إلفي أداء  م عال من الكفاءة إال بتوافره   و مست ىعض الخدمات، وال 

اً أعلى ذلك نجد  مثاالو  ة یتوقف ولو جزئ على  ن دقة تشخص الطبیب للحالة المرض
ات المرض على أسئلته واستفساراته ة شاالستما أن دقة  ،دقة إجا ارات اإلدارة والقانون

ثیر  ما على دقة الب اً تتوقف  ن الطالب یتدخل في أانات التي یدلي بها الزون، 
اً  ون تدخله هذا ایجاب اً في  المحاضرة و ان وسلب ان أخر  عض األح  .في أح

اینة الجودة ومختلفؤثما ی - الصفات هو العبء  ةر على جودة الخدمات یجعل منها مت
شالذ یؤد ح یؤثر  بیر على جودة الخدمةه الشخص، والذ أص عدم  من ثمو  ،ل 

صیب مقدم الخدمة من إرهاق وتعب وملل ؛تجانسها أو تماثلها ذلك من اعتالل  ،لما  و
ة ة أ ،في حالته النفس ة ثوانخفاض في روحه المعنو ة الجراح ناء تأدیته لها، فالعمل

ة الخامسة مثال لن تكون  ة ىاألولبجودة العمل  .أو الثان
اً و  - ون سب م الخدمة رما  اب عدم تجانس الخدمات المقدمة  خرآ قت تقد من أس

احا تختلف في جودتها عن المحاضرة  ،وتماثلها فالمحاضرة التي تقدم الساعة التاسعة ص
قدمها الشخص ذاته الساعة ال عة مساءالتي  عد الظهر أو السا ة        ثان

 ).226، ص2008(المؤذن،
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ة: -د فهي غیر قابلة  ،تتعرض الخدمات للزوال والفناء عند استخدامهامتزامنة أو الفنائ
اً  امل في المؤس للتخزن، هذا ما یجعل تكلفة التخزن واإلیداع منخفضة نسب ل  ش سات أو 

ن النظر إل م ة وهذا  ةإنتیجة  هالخدم ة الفنائ ة لخاص   ).288،ص2008(على،یجاب

بیرة في حالة عدم االستفادة من الخدمة، فوجود لذا فإن  ة تمنى بخسائر  المؤسسات الخدم
عینة فإنه ال غرف شاغرة في الفندق مثال أو مقاعد غیر مشغولة على متن طائرة في رحلة م

ن تخزنها لوقت  ل هذه  ،خرآم ارها طاقات معطلة، وال تش اعت ل خسارة  ش له  فهدا 
لة طالمال ة مش ة أ این أو التذبذب في الطلب وعدم ن الطلب مستمرُ أا خاص ، إال أن الت

ات عض الصعو ات النقل  ،استمراره بوتیرة واحدة یجعل مؤسسات الخدمة تواجه  ما في شر
ن التخفیف من أثار  م ة ساعات العمل ونهایته، ورغم ذلك  التي تواجه ازدحاما في فترات بدا

عض اإلجراءا ة عن طر    ت:هذه الخاص

یل قوة عمل لمواجهة حالة التزاید على طلب الخدمة؛ -  تش
م الخدمة لألسر و المجموعات.   - معنى تقد ة  ر أسالیب الخدمات المشتر تطو

من،  ).28،ص2009(أ

ة:  -هـ  ة، الملك السلع الماد ة ممیزة للخدمات مقارنة  ة تمثل صفة وخاص "إن عدم انتقال الملك
النس ل إة لهذه األخیرة فف ش ن لمستخدمیها ح التصرف بها، وامتالكها واستخدامها واستهالكها 

متلك  ، وعندما یدفع ثمنها فان المستهلك  عها في وقت الح ة تخزنها أو ب ان إم امل و
  السلعة". 

ة للخدمة ف    النس استعمال أو استخدام الخدمة لفترة معینةإأما   ،ن المستفید له فقط الح 
ان(مثلو الوقت محدد  ثیر من األح ن ما إ و  غرفة في فندق أو مقعد في طائرة)تأجیر  :في 

ون إال لقاء استعمال أو یدفع هه ما  اشرة من الخدمة المقدمة إل فهو  ،حصول على منفعة م
ة ق لة تسو سبب مش ة،مما  ما في السلع الماد متلكها  السعادة عند ؛ ألال شعر  ن المستهلك 

شعره بتملكه للسلعة مما ی بیر على رجل تسو الخدمة حتى  عبء     هذه الخدمةلقي 
  ). 202،ص2006(الطائي،

الت وطرق  وفي الجدول التالي عرض لملخص خصائص الخدمات وما تتضمنه من مش
                  معالجتها:
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  )2- 3لجدول(ا

  عض المشاكل الناتجة عن خصائص الخدمات وأسالیب معالجتها

قاتعض   الخصائص   عض طرق المعالجة  التطب

  
  
  

ة   عدم الملموس

ة توفیر عینات. -  صعو
ثیرة على  - ج وجود قیود  عنصر الترو

قي.  في المزج التسو
ة  - ة وجود تحدید السعر والنوع صعو

 مقدما.
مؤشر للجودة. -  استخدام السعر 
م الخدمات المتنافسة. - ة تقی   صعو

یز على الفائدة. -  التر
 للخدمة.ة زادة الملموس -
 استخدام األسماء التجارة. -
ة  - ة الشخص استخدام التوص

ع الخدمة.  مدخل لب
ر الشهرة. -  تطو
ض تعقیدات الخدمة. -  تخف

  

 د مقدم الخدمة.و جو تتطلب  -  التالزم
اشر. - ع الم  الب
ات. - ة نطاق العمل   محدود

بیرة. -  تعلم الكل في مجموعات 
سرعة. -  العمل 
م الخدمات. -   تحسین أنظمة تسل

  
االختالف وعدم 

  التجانس

 تعتمد المعاییر على من هو مقدمها . -
ة. - ة التأكد من النوع   صعو

تدرب عدد أكبر من الموظفین  -
 األكفاء.

ار وتدرب  - الحرص على اخت
 الموظفین.

ة مستمرة ومؤسسة. -   توفیر مراق

  
  الزوال والفناء

ن تخزنها. - م  ال 
  مشاكل التذبذب. -

ات قدر المستطاع. -  إتمام العمل
المحاولة المستمرة إلیجاد تواف  -

  بین العرض والطلب.
  

  
  )33،ص2005(الضمور، :المصدر

  تعرف جودة الخدمة   -3-9

حاو  ل فرد  قة، ف طرقة دق س من السهل تعرفها  ة عنها أو إن جودة الخدمة ل ل الكتا
صل إلى تعبیر عملي عنها یتف مع اآلخرن، وتستمد أممارستها یجد  ه أن  نه من الصعب عل
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اساً  ات في تعرف جودة الخدمة من الخصائص العامة الممیزة للخدمات ق إلى السلع  الصعو
ة ،الماد او   .)90،ص2006(المح

مفهوم جودة الخدمات لذلك سیتم عرض أهم هذه اتولقد تعددت تعرف  ها بتعدد المهتمین 
  :التعارف بهدف الوصول إلى مفهوم عام لها على النحو التالي

م  - عاد مهمة في تقد أ عد الشخصي  عد  اإلجرائي وال تلك الجودة التي تشمل على ال
م  تالخدمة ذا ون الجانب اإلجرائي من النظم واإلجراءات المحددة لتقد ة،و الجودة العال

یف یتفاعل  مع  ،المنتجات أو الخدمات أما الجانب اإلنساني أو الشخصي للخدمة فهو 
 .)51،ص2014(دودین،العمالء

اجاتهم، وٕاذا أنهاوعرفت  جودة الخدمة  - اع احت  القدرة على مقابلة توقعات العمالء وٕاش
عتبر ذلك  ه من خدمة  ان هناك فرق بین توقعات نحو جودة الخدمة وما حصلوا عل

 في جودة الخدمة. اً قصور 
أنها مد توفی الخدمة للمواصفات التي یجب أن تتوفر  - ما تم تعرف جودة الخدمات 

فيفي الخدم ما  مها  اجات العمالء الحال ات التي یتم تقد   .ین والمرتقبینیاحت
نها مستو متعادل لصفات تتمیز بها الخدمة أ جودة الخدمات Badiro ادیروعرف  -

ضیف أن مجموعة الصفات  اجات العمالء، و ة واحت ة على قدرة المنظمة الخدم مبن
ل مستخدم ة  اع حاجات العمالء هي مسؤول أو  التي تحدد قدرة جودة الخدمة على إش

 ).40،ص2006(عبد المحسن،عامل في المنظمة 
ر  - س مد مالأن جو  Lewis and Booms و ع مة الخدمة ءدة الخدمة هي مفهوم 

عنى  م الخدمة  الفعل لتوقعات المتقدم للحصول على هذه الخدمة، أ أن تسل المقدمة 
قة لمواصفات الخدمة المقدمة للتوقعات الخاصة بهذه المواصفات ه  ،المطا الذ فوعل

م على جودة الخدمة هو المستفید   .)291،ص2006(إدرس،الفعلي منهاح

ة جودة الخدمة  -3-10   أهم

ة جودة الخدمة    ة ألهم اب أساس ن اإلشارة إلى أرعة أس   :م
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  جال الخدمةنمو م -أ

لقد تزایدت أعداد المنظمات التجارة التي تقدم الخدمات أكثر من أ وقت مضى، فعلى   
الخدمات إضافة إلى نمو المنظمات سبیل المثال نصف منظمات األعمال یتعل نشاطها 

الخدمات  مازال مستمراً    .التوسع المتصلة 

اد المنافسة -ب   ازد

عتمد على حصولها على القدر الكافي من المنافسة،    قاء المنظمات  إذ من المعلوم أن 
ا  لذلك فإن توفیر جودة الخدمة في منتجات هذه المشارع والخدمات یوفر لها العدید من المزا

ة   .)194،ص2006(الدراكة،التنافس

  الفهم األكبر للعمالء -ج

رهون الت صورة جیدة، و ز فقط أن تتم معاملتهم  لى ععامل مع المنظمات التي تر
م منتجات ذات جودة وسعر معقول بدون توفیر المعاملة الجیدة والفهم  في تقد الخدمة، فال 

  األكبر للعمالء.

  خدمة العمیللول االقتصاد لجودة المد -د

حت المنظمات تحرص في الوقت الحالي على ضرورة استمرار التعامل معها  أص
عني أن المنظمات یجب أن ال تسعى فقط إلى اجتذاب زائن  ع قاعدة عمالئها، وهذا  وتوس

ة  ،وعمالء جدد، ولكن یجب علیها أن تحافظ على العمالء المحلیین ومن هنا تظهر األهم
  ) .253،ص1999(الحداد،العمالء من أجل ضمان ذلكالقصو لجودة خدمة 

  معاییر جودة الخدمات:   -3-11

عاد اتعتبر الج   ة، فلقد أشار الودة محصلة لمجموعة من األ أن الجودة  Waterستراتج
م تبدأ من معرفة  ن االعتماد علیها في تصم م عاد التي  حدد األ حتاجه المستهلك و ما 

یر من المنتج(السلعة، الخدمة)  ذلك ظهرت الحاجة إلى طرائ جدیدة في التف ه، و الذ یرض
حاث التي تم إجرا أجل خدمة المستهلكین، وتشیر ها في مجال جودة الخدمات إلى ؤ الدراسات واأل

ة: عاد التال م جودة الخدمة من خالل األ   تقی
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ة -1   االعتماد

ة إلى قدرة مزود الخدمة على انجا ل دقی  ز الخدمتشیر االعتماد ش  ة الموعودة 
قة، من حیت الوقت  قدم له خدمة دق أن  ه، فالمستفید یتطلع إلى مزود الخدمة  عتمد عل
سأل  عتمد على المزود في هذا المجال بذاته، وقد  واالنجاز، تماما مثلما وعده بذلك، وأن 

ي ماهر، وأن ت ان أید م ارتي ستكون  أن س انتها في المستفید "هل لي أن أطمئن  تم ص
  ).230،ص2010؟"(الطائى،واخرون،الوقت المحدد

ذلك تعني قدر    م خدمة و ل دقی من حیث ة المزود على إنجاز وتقد ش حسب وعده و
  ).281،ص2010(الزعبي،الوقت واالنجاز والوعد

ة -2   االستجا

م ال   ،قصد بها قدرة مقدم الخدمة على أداء وتقد ل جید ودقی ش ن أو  خدمة الموجودة 
  ).93،ص2010(الصمیدعي،یوسف،هذه الخدمة تقدم من خالل االعتماد على األفراد والمعدات وغیرها

اجات الجدیدة أو الطارئة للزائن من خالل المرونة    ة االحت ذلك هي القدرة على تلب و
م  ة المنظمة في تقد م الخدمة، فمثال ما هو مد استعداد ورغ في اإلجراءات ووسائل تقد

،ساعدة للزائن أو حل مشاكله المحددةالم او   ).46،ص2006(المح

  الجوانب الملموسة -3

ونات أو  ،شیر ذلك إلى الدلیل الماد للخدمة   عض الم حیث تنطو الخدمة على 
مها  :مثل ،األجزاء الملموسة ة، التجهیزات واألدوات المستخدمة في أدائها وتقد الت الماد التسه

ادة  نك أن تالحظ ذلك في األدوات  والتجهیزات التي تتوافر في ع م للعمیل، و
  ).46،ص2006(عبدالمحسن،الطبیب

ة المتاحة لد المنظمة مثل   الت الماد ار إلى مظهر التسه شیر هذا المع ذلك   :و
اني، األجهزة، المعدات ومظه ذلك الم ر األفراد مقدمي الخدمة ووسائل االتصال، و

ات  بر في الشر ة  ات أهم ل المحسوس ال...الخ، وتش ور،اإلضاءة، صاالت االستق والد
العمالء. ة ذات االتصال الكبیر    الخدم
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اقة -4   اللطافة والل

اقة والتأدب ودماثة الخل في شخص مق ذلك وتعني توفیر صفات الل دم الخدمة، و
اسة والمودة والصداقة  الصداقة والود حتى یبني مع العمیل ع ،مع العمالءالك القة جیدة تتسم 

  ).67،ص2014(دودین،واالحترام 

مه لهذه    عه مقدم الخدمة عند تقد ة واألسلوب الذ یت ف ما أن المستفید یهمه الك و
ة، والم بیر في نفس المستفید الخدمة، فاألسلوب اللطیف والكلمات الطی عاملة الحسنة لها وقع 

مه لجودة الخدمة.   وتؤثر على تقی

ة -5   المصداق

ة وقدرة مفهوم الخدمة على إعطاء الثقة التي    ان ل أساسي على إم ش هذه تعتمد 
ة وفقا لم اً تتضمن المستفید وتجعله واثق حصل من حصوله على الخدمة المطلو ا یتوقع ان 

ه  قدرات مقدم الخدمة ؤدعلیها، وهنا ت الدور الكبیر في تحقی ذلك، حیث ومستو المعرفة لد
مقدم الخدمة الذ و  لدور الكبیر في تحقی ذلك،الهما  همقدم الخدمة ومستو المعرفة لد نإ

اقة، الخدمة الس ة (المعرفة،الل المواصفات المطلو ة...الخ)یتمتع  سوف یجسد  رعة، االستجا
م الخدمة وفي تحقی المصدا ة في تقد ة للمستفیدضماق الخدمة  من ن  الثقة والمصداق

ة.   الخصائص المطلو

  األمان -6

ة دوراً  ؤدت   ألن توفیر عنصر  ،ب الزائن لطلب الخدمةذفي ج وفعاالً  بیراً  هذه الخاص
ة للمست النس ة  ل نقطة أساس ش الحاجات  حدإل فید، إن الحاجة إلى األمان تمثاألمان والثقة 

ة تعتمد  ة جراح حث عنها المستفید في الخدمة، فمثال خضوع المستفید لعمل ة التي ی األساس
الطبیب الجر  بیر على مد األمان والثقة  ل  ة التي سوف یلقاها منه اش ح وعلى مد العنا

قوم المس ،ومن الكادر المراف له ة التي سوف یرقد بها، لذلك  ع تفومن الجهة الصح ید بتجم
قوم على أالمعلومات الالزمة من  ة قبل أن  حصل على مستو الثقة واألمان المطلو جل أن 

ة   ).93،ص2010(الصمیدعي،یوسف،إجراء العمل
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  االتصال -7

حها، والدور إهل    عة الخدمة المقدمة وتوض ح طب ن مزود الخدمة قادر على شرح وتوض
التحدید، مثال، هل یتم  ة ؟ و ه للحصول على الخدمة المطلو غي على المستفید أن یلع الذ ین
م الخدمة؟  األعطال أو العراقیل التي قد تحصل في نظام تقد الغ المستفید  إ

  ).232ص2010(الطائى،واخرون 

  درجة فهم المقدم للخدمة -8

ي  حتاج هذا المورد  م من الوقت والجهد  قصد بها درجة فهم موارد الخدمة للمستفید و
ات الخاصة، مشاعر المستفید وتقدیر هذه المشاعر.   فهم المستفید لطل

ن الحصول على الخدمة -9   مم

ل سهولة ة الحصول على الخدمة  ان التالي الخدمة المقدمة سهلة  ،هذه تشیر إلى إم و
ن للمستفید الحصول علیها متى ما أدرك ذلك م   ).94،ص2010(الصمیدعي،یوسف،المنال و

  أسالیب تحقی جودة  الخدمة:   -3-12

استخدام  صتحر    ر وتحقی مستو جودة خدماتها  ة على تطو المنظمات الخدم
ة:   مجموعة من الطرق واألسالیب التال

حوث: اال -1-3-12   ستخدام المستمر للدراسات وال

ة من قبل المنظمات إلى اللجوء إلى    إن الفشل في الوصول إلى خدمات ذات جودة عال
ماتهم  ع المعلومات وتحقی الفهم عن توقعات العمالء للخدمة وتقی وسیلة لتجم حوث  استخدام ال

ح ة الخدمة یجب أن تسعىن منظمإألداء الفعلي لها، ومن المنظور فل ات  ثجاهدة لل عن إجا
ة :ح ة التال س     اسمة لألسئلة الرئ

عتبره العمالء  -  ما في مالمح أو خصائص الخدمة؟همما الذ 
ة لهذه المالمح؟ - النس  ما هو المستو الذ یتوقعه العمیل 
م هذه الجوانب من الخدمة في الواقع العملي؟ -  یف یتم إدراك وتقی
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عادها والتعرف على توقعات العمالء وٕادراكاتهم للخدمة إن التعرف على دور الخدمة وأ
مثل جوهر أ برنامج فعال لتحسین جودة الخدمة. الت التعامل فیها،    ومش

اس أدائهم وتحفیزهم یتوقف لن قرارات وضع معاییر الخدمة إذلك ف لعاملین وتدربهم وق
صفة عامة في تحقی الف حوث  حاث، وتساعد ال ة لمنظمة الخدمة:على ناتج هذه األ   وائد التال

 التعرف على معاییر جودة الخدمة، ومساعدة اإلدارة في المفاضلة بین معاییر الجودة. -
ة  - ة النسب  عاد الخدمة.ألمعرفة األهم
اسا على المنافسین. - م األداء الفعلي للخدمة ق  تقی

او  -2-3-12   العمالء   تحلیل ش

او    عض  ،لمستو جودة الخدمة المقدمة خطیراً  العمالء مؤشراً   تعتبر ش ة ل النس و
ة للتعرف على أداء العمالء ومد رضائهم على  س المنظمات فان هذه الوسیلة تعتبر األداة الرئ

ة متخصصة حث ما تقوم بها مؤسسة  ات الخدمة المقدمة،    ).306،ص1999الحداد،( .مستو

  العمل على استقطاب وتوظیف أفضل الكفاءات   -3-3-12

رام   مة ما لم یتوافر لد  جإن وضع معاییر و لتحسین جودة الخدمة تعتبر غیر ذات ق
االتجاه االمنظمة قاعدة من األ یجابي والمقدرة على تحقی تلك المعاییر، إلفراد الذین یتمتعون 

الت الجودة تنحصر في ضعف مهارات مقدمي  ثلثتشیر نتائج الدراسات إلى أن نحو و  مش
ة في الالخدمة أو افت ن المنظمة یجب أن تكون إعمل وتدني نظرتهم للعمیل، ولذا فقادهم للرغ

العرض الفعلي للمنظمة.   حرصة على انتقاء وتوظیف أفضل العناصر التي سوف تقوم 

  االهتمام ببرامج التسو الداخلي -4-3-12

ن المنظمة من تحقی األداء المتمیز ولكن  إن م الحصول على أفضل العاملین قد ال 
ة  یجابي نحو تحسین جودة الخدمة، إلاالتجاه او یجب أن یتوافر لد هؤالء العاملین الرغ

مقتضاه یتم النظر إل ن و ى العاملین على أنهم عمالء داخلیوالتسو الداخلي هو مفهوم حدیث 
ة لى وظائفهم علىإ و  ع تلك  ن المنظمة یجب أن تبذل جهوداً إ و ، أنها منتجات داخل معینة لب

شر مسب لتحقی النجاح في تعامالتهم مع العمالء الخارجین، للالوظائف  عاملین وٕاقناعهم بها 
ن الهدف إ و  ،سوق أول من وجهة نظر المنظمة عني ذلك أن العاملین یجب النظر إلیهم
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یتمثل في تحفیز مقدم الخدمة وزادة درجة التحفیز والرضا بین العاملین النهائي للتسو الداخلي 
ة إلى مقابلة توقعات العمالء  ،ومن ثم تحقی مستو مرتفع من جودة الخدمة وهو یؤد في النها

  وتحقی رضائهم ووالئهم للمنظمة.

الت العمالء -5-3-12   سرعة التصد لمش

ة عن أسلوب عن رضا عمال 1988في دراسة أجرت عام  عض المنظمات الخدم ء 
ما یلي: الت والتصد لها والتعامل معها، تلك المنظمات في مواجهة المش جاءت النتائج 

عة،   ).27،ص2005(ابون

عة نشا المنظمة، فقد بلغت  - اختالف طب الت  ة رضاء العمالء عن حل المش تختلف نس
ة ة، %76هذه النس ة لالتصاالت الهاتف ات التأمین،ال%46النس ة لشر ة %35نس النس

 للبنوك.
و على احتماالت إعادة الشراءیؤثر أسلوب التعامل مع ا-  لما ز ، لش صفة عامة  اد التعامل و

و  ح. ،زاد احتمال إعادة الشراء الفعال مع الش س صح  و الع

التعامل  ة لد عمالء آخرن  التوص ام العمالء  و في فرص ق حیث یؤثر سلوك الش
ة.م   ع منظمة خدم

م العمیل عن الخدمة -6-3-12   تعل

مه  متها لد العمیل من خالل بذل جهود ملموسة لتعل ن للمنظمة تعزز مصدر ق م
الخدمات المقدمة، وال ر معرفته  الخدمات یزد من قدرته على أشك  وتطو ن زادة إلمام العمیل 

 ةا عن هذه الخدمات، وتأخذ عمللرضاتخاذ قرار أفضل، ومن ثم تحقی درجات أعلى من ا
ال أبرزها   :التعلم عدة أش

ة   ف عض الخدمات إتعرف العمیل   .بنفسهنجاز 

ستخدم الخدمة -  .تعرف العمیل متى 
ستخدم الخدمة، مثال ذلك وسائل تقلیل معدالت التأخیر في  - یف  تعرف العمیل 

 .صفوف االنتظار للحصول على الخدمة
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اع  - اسات معینة قد ال تلقى قبوالً شرح مبررات إت لد العمیل أو تحظى  المنظمة س
 ).185،ص2006(إدرس،برضائه

ة تدعم الجودة -7-3-12 م ة تنظ ة ثقاف     تنم

ح الجودة شعاراً    سعون  یتطلب تحقی التمیز في الخدمة أن تص ع العاملین و یؤمن جم
مة تنظ ،إلى التطبی العملي له ح الجودة ق اع والرضامعنى أن تص ة یتولد عنها اإلش بل  ،م

 .یر متف علیها للجودةوالحفز لد العاملین، وإلیجاد هذه الثقافة فان األمر یتطلب وجود معای

 .وقادرن على تحقی تلك المعاییر استقطاب أفراد مؤهلین -
ع إدار للمق - شأن تحسین الجودةتشج  .ترحات واآلراء 

الثقافة إصفة عامة ف ط  ة وخلو نه یرت ة من االعتماد ة ضرورة توافر درجة عال م التنظ
ح من الممارسات من األخطاء وتولید االتجاه نحو شعار"أداء الخ دمة على الوجه الصح

  .أول مرة
  :تأكید دور فرق الجودة  -8-3-12

فرق الجودة حدإتمثل ت سمى  ارزة لتحقی جودة الخدمة في وجود ما   ،المنظمات ال
فرق الجودة"مجتمع العاملین الذین یتوافر لدیهم المقدرة على التنسی والعمل المشترك  قصد  و

الرضا لد العمالء"  ة في تحقی األداء المتمیز وتولید الشعور    والرغ
ون  ،وتعتبر هذه الفرق أداة للتحفیز   ن انجاز الخدمة یتطلب في أما تستمد أهمیتها من 

ادل یجعل من كثر من موظف في أكثر من موقع، فهذا االعتماالغالب تضافر جهود أ د المت
فر  حاث إلى أن العاملین أالعمل  حد محددات نجاحه في أداء الخدمة، وتشیر الدراسات واأل

ة: ات متمیزة من الخدمة یتوفر لدیهم الخصائص التال   في الوحدات التي تنجح في تحقی مستو
ل فرد هو جزء مأالشعور  - سعه إلى تحقی هدف مشترك نن   .فر 
ة تجاه مساعدة الزمالء من اجل ا - المسؤول أعمالهم على الوجه األكملالشعور  ام   .لق
طرة روح التعاون بدال - الزمالء س  .من التنافس في العالقة 
ة الشعور -  .الوالء واالنتماء لمؤسسة خدم
ان الهدف النهائي هو نجاح الفر في تحقی ا -  لتمیز وخدمة العمالء.اإلدراك 
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حتاج إلى وتجدر اإلشارة إلى أن بناء فرق الخدمة ال یجب أن یترك عرضه للصدفة،  إذ 
الوحدة أو جل تحدید المهام واألدوار والتنسی بین األعضاء سواء داخل أبدل جهود ممیزة من 
عضها ا   ).192،ص2004(مصطفى،خرآلبین الوحدات و

  إدار نحو جودة الخدمة.وجود تعهد أو التزام   -9-3-12

ضرورة إحداث    العمالء  ة  ة و النجاح لبرامج جودة الخدمة أو العنا ط تحقی الفعال یرت
ة،  عموماً ي ثقافة المنظمة تغییر جذر ف ات التنفیذ المستو ا و انتهاء  بدءا من اإلدارة العل

ة فعالة یتوافر لدیها: اد تطلب ذلك توافر أنما ق   و

ة واضحة  -  ألهداف النشا ورسالته. رؤ
صال وتحقی الفهم لتلك األهداف. -  المقدرة على إ
 القدرة في التصرفات والعمل. -
قه. - التمییز والقدرة على تحق مان   اإل
 الحماس والوالء. -

ات تمثل األساس في تحقی النجاح لبرامج أوالشك  ع المستو ادة الفعالة في جم ن الق
  ).193،ص2004(مصطفى،جودة الخدمة

ة -13- 3 شر   العالقة بین إدارة الجودة الشاملة وٕادارة الموارد ال

عض عناصر الجودة الشاملة،  یلعب   شرة دورا حاسما في تنفیذ  قسم إدارة الموارد ال
فة یجب أن ال م إدارة الجودة الشاملة خالل والنجاز هذا الدور فان هذه الوظ  تكون مصممة لتدع

ات   الجودة خالل عمل اع ممارسات إدارة تمتاز  المنظمة فقط، لكن یجب أن تضمن إت
عتمده القسم على الدوام . عني التحسین المستمر الذ  فة نفسها ، وهذا    الوظ

عتمد على الطرقة التي ینفذ بها العمل من   أوإن نجاح    فشل إدارة الجودة الشاملة 
ل المستو  ات الناجحة خالل العاملین في  ع العمل ة خمسة ات ، وتمتلك جم لتحسین النوع

ط  ناء الفر واإلبداع التكنولوجي والتدرب والتخط أطوار متكاملة ومتداخلة وهي التآلف و
   االستراتیجي.
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ة في إدارة الجودة الشاملة  -1- 3-13 شر   الموارد ال

 دراسة الدوافع والحوافز 
اتجاه الهدف الذ  یر الفرد وتوجه السلوك اإلنساني  ة تؤثر على تف الدوافع هي قوة داخل

سعي الفرد إلى  عة، فالدافع هو حاجة  ات غیر المش ع حاجات الفرد ورغ اعهاش من خالل  إش
  ).131.ص2014(جودة،عدة طرق 

هم من خالل دواف ة التي تسمح بدفع األفراد  وتحر ع معینه نحو الحوافز هي العمل
  ) 36ص2013،عون .(سلوك  معین أو بذل مجهودات معینه قصد تحقی هدف محدد

  اندماج العاملین 
ل  حد ذاته، بل هو أداة لترسیخ مساهمة العاملین في  س هدف  إن اندماج العاملین ل
الت وجهود التحسین المستمر بهدف  ار جدید وحل المش المنظمة من إیجاد أف نواحي اإلدارة 

ات التي  أن إلى اإلشارةنجاح المنظمة، وتجد  الرغم من االیجاب التشارك  ة اتخاذ القرارات  عمل
ات. عض السلب الت ولها  عض المش   تمیزها إال أنه تواجهها 

ة في اتخاذ الحدیثواالتجاه  ة  في تصنیف طرق المشار القرارات فقد اعتبر أن المشار
ن  تتم عن طر اللجان أو المجالس أو عن طر التمثیل في المجالس أو عن طر  أنم

یل حلقات الجودة ،تش   )19ص1998الغاز، أبو(الجوهر

 ین العاملین  تم
م إحساس الفرد  ین هو منح العاملین قوة التصرف واتخاذ القرارات من خالل تدع التم

ة في العمل من خالل التعرف على  انعدام فاعلیته الذات ة التي تزد من شعوره  العوامل السلب
  )166،ص1995،،(النجارالثقة ومحاولة تالفیها

ة هي: ین العاملین على ثالثة عناصر أساس عتمد تم   - و
 :ة المعلومات   مشار

ة في الثقة بین العاملین واإلدارة      إن المعلومات هي حجر الزاو

 ة  : اإلدارة الذات

ة عن رسالة المنظمة    المعلومات الواقع د العاملین     البد لإلدارة أن تضع إطار للتحرك وتزو
مها   وأهدافها وق
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 فر العمل:   

ة تمیز انه نسیج  عتبر فر العمل أحد الدعائم األساس للتحرك الذاتي للعاملین و
ات المراد تحق تجه نحو الغا اتهم و ة متكامل من قدرات األعضاء ورغ ة الكل قها وتعتد الفاعل

ة الفرق التي توجد بها   )168،ص2010، (النجارللمنظمة على فاعل

 االتصال بین العاملین 

ل المعلومات من فرد إلى أخر أومن جهة إلى  ة تحو أنه عمل ن تعرف االتصال    .أخر م

التالي فإن لالتصال عناصر  ةو ة  إلى  اإلضافةتشمل المرسل والرسالة ،   أساس التغد
ة والتي تعتبر من عناصر االتصال الهام س غي أن یتلقي معلومات مرتدة عما الع ة فالمرسل ین
  - ومن أهم مهارات االتصال هي:، حدث لرسالته وهل فهم المستقبل ما قصده منها

ستوعب ما  :القارئ الجید -1 دون إلى إعادة ما تم  قرؤهقرأ و ح و ل الصح الش حاجة 
  قراءته.

ة -2 ة :مهارات الكتا أداء المهام المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة یتطلب إتقان الكتا ام  أن الق
  أسلوب واضح ومفهوم.

ن تحسین مهارات مهارات االتصال:  -3 م یز و تر من  اإلنصاتیتضمن االستماع بتفرغ و
اه شتت االنت ل ما    )140،ص2014.(جودة، .خالل االبتعاد عن 

  ب  الجودةتدر
حصل  ضمن إن  العاملون على المعارف والمهارات الالزمة التدرب هو نشا مستمر 

ة إدارة الجودة  ح والناجح لمنهج نهم من وضع  تلك المعارف  موضع لتطبی الصح التي تم
  )165،ص2001،.(عقیليالشاملة

 ة التدرب في الجودة  مراحل عمل
اسة الجودة أنالتحق من  -1 ب هو جزاء من س ون - :التدر ل منظمة البد أن  لها  إن 

اسة واضحة ومعروفة تخص الجودة.   س
ب: -2 التدر ات المتعلقة  ع المسؤول ة اإلشراف  توز في الكثیر من المنظمات فإن مسؤول

  على تدرب الجودة تقع على عات المدیر  أو أكثر من مدیر المنظمة.
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ب: تحدید أهداف ا-3   لتدر

ة:لهذ  ة عن التساؤالت التال   ا الغرض یجب اإلجا

ات العمیل خالل المنظمة؟  - الغ متطل  یف یتم التشخص وٕا
 أ المجاالت تحتاج إلى تحسین األداء؟ -
 ما هي التغیرات المخططة للفترة القادمة في المنظمة؟ -
 والمهن الجدیدة التي تحتاج المنظمة إلى إدخالها إلیها؟ اإلجراءاتما هي  -

ة األهداف وعند تحدید ات  اإلدارةالبد أن تكون  التدرب ا قد وافقت علیها ووضعت األولو العل
ما یجب أن تكون    )257،ص2008،.(الطائياألهداف واضحة وقابلة للتنفیذ لها  وستقوم بدعمها، 

ب -4 م التدر ل : أن تدرب الجتنظ قدم  ا، وأن  ودة البد أن ینا األفراد من اإلدارة العل
ذلك مد  اجات العاملین للتدرب في أقسامهم، و ه عن احت المدراء في المنظمة تقاررهم إل

ه وتأثیره في أدائهم لوظائفهم.  ة التدرب الذ انخرطوا ف   فاعل
ة في الجودة : -5 ب اجات التدر ة أساسا ومنطلقا مثل تحدید اال تحدید االحت اجات التدرب حت

م المنتجات  م مجاالت مثل تصم ه في تصم ة تترجم إلى برامج تدر م أهداف تدرب لتصم
ة  م تجارب الجودة ،والطرق اإلحصائ م عروضهم وتصم الجدید، ومهارات تحلیل الموردین وتقی

ة في ج ة الجودة ،وتحلیل تكالیف الجودة، واألسالیب الكم ات وأسس تشغیل في مراق دولة العمل
ة .   التجهیزات اآلل

م البر  -6 بيتصم : تشمل هذه المرحلة تحدید أهداف البرنامج التدربي نامج التدر
ان التدرب  ما تشمل مستلزمات البرنامج من حیث م ل برنامج ،  ها  حتو والموضوعات التي 

ضاحوالمقاعد المرحة ووسائل    اإل
م البرامج  - 7 بيتقی ما هو التدر م برامج تدرب الجودة بهدف التأكد من سیر األمور  : یتم تقی

ان التدرب ،  م للمدرب ،لموضوعات البرنامج، لتوقیت البرنامج، لم ة التقی مخطط وتجر عمل
اعه.   واألسلوب الذ تم إت

م  شف أن تقی ة البرنامج وفي  م على مد فعال فید في الح نقا الضعف البرنامج التدربي 
ال. ن تجنبها مستق م   )145،ص2014(جودة، في البرنامج  حتى 
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  المقدمة -4-1

قین، سیتم في هذا الفصل  اإلطارعد استعراض  النظر للدراسة في الفصلین السا
ذلك إجراءات تطبی الدراسة والمعالجات  وصف لمنهج ومجتمع وعینة الدراسة وأداتها و

ة بدءاالتي استخدمت في تحلیل النتائج ،  اإلحصائ ة  و الدراسة االستطالع الجانب العملي 
استعراض النتائج التي توصلت  نتهي    الدراسة. إلیهاو

  : منهج الدراســـــة -4-2

في في الدراسة، حیث یتعرض  ة للجمع بین االتجاه الكمي والك تحتاج الدراسة الحال
شرة أو إضافة ة من حیث االهتمام بوظائف إدارة الموارد ال ف یز على  للجوانب الك إلى التر

م األداء، في حین  ة، و تق ة والمعنو ة والحوافز الماد ار والتعین، والبرامج التدرب طرق االخت
ة في ضوء الدراسة  الدراسة المیدان انات التي جمعت  یتحدد الجانب الكمي في تفسیر األرقام والب

ة. ف   النظرة الك
ة على المنهج الوصفي اطي وتعتمد الدراسة الحال ان والذ یتضمن  االرت معرفة ما إذا 

، حیث یوظف هذا هناك ثمة عالقة بین متغیرن أو أكثر ومن ثم معرفة درجة تلك العالقة 
شرة عد مراجعة  ،وأثرها في تحسین جودة الخدمات المنهج لوصف وظائف إدارة الموارد ال و

موضو  قة ذات العالقة  ات والدراسات السا ار عینة العدید من األدب ع الدراسة، وسوف یتم اخت
ة ة، عشوائ ق ة امن قبل المستهدفین  ط ةمن الشر وٕادارة تشغیل (اإلدارة العامة) للموانئ  للیب

ة لمیناء   .طرابلس والخمس من مجتمع الدراسة فروع الشر
في حث الك   ال

مي، حیت الیتم تحو  أسلوب غیر  انات واإلحداث  ل عتمد على دراسة وقراءة الب
حت الكمي وٕانما یتم الحصول على النتائج من واقع مالحظة  ما في حالة ال انات إلى أرقام  الب

ة. ة وغیر اللفظ   وتحلیل األحداث والمواقف والصور والوثائ واالتصاالت اللفظ
حث الكمي   ال

اب والحقائ من منظور أوسع وأشمل وعن العالقات بین المتغیرات  عتمد حث عن األس على ال
ن التوصل إلى  ح من المم ص ن تفسیر عالقات السبب والنتیجة بین هذه المتغیرات، و م حتى 

قة بخصوص الظاهرة أو الظواهر محل الدراسة   ).5،ص2003(عادل،تنبؤات دق
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ین الكمي   فيوالك الجمع بین األسلو
ة أو جوانب  تعد   عض الظواهر االجتماع ة وحدها لفهم  اف انات األسلوب الكمي غیر  ب

ة وتعمی  ح الرؤ شمل زادة لتوض في إلى الجانب الكمي وذلك ألنه  األسلوب الك اإلستعانه 
ط التفسیرات. ساعد على دقة التحلیل وض ة األمر الذ    النظرة الشمول

  نموذج الدراسة -4-3

شرة لهذه الدراسة  اروهي (المتغیر المستقل)  في المتمثلةوظائف إدارة المورد ال  (االخت

م  التدرب، الحوافز، والتعیین، (المتغیر و المتمثلة في وأثره في تحسین جودة الخدمات ) األداءتقی

ع) ة، معاییر وهيالتا ة، االستجا اقة، (االعتماد ة الملموسة)النواحي  الل    وهي الماد

  

  

    

  

  

    

  

  

ل رقم (   ) متغیرات الدراسة1- 4ش

احثالمصدر:    إعداد ال

 جودة الخدمات

  االعتمــــادیــة - 

  االستجــابـــة  -

  اللبـــاقـــــة  -

ة الملموسة -   النواحي الماد

ع  المتغیر التا

ب - 2   التدر

 المتغیرات المستقلة

ةالحوافز - 3  الماد

م األداء - 4  تق

ار والتعیین- 1  االخت

متغیرات الدراسة
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ات الدراسة:   -4-4   فرض

ة وهي: ات اآلت   تعتمد الدراسة على الفرض

ة األولى ة بین أثر ذو وجدیال :  الفرض شرة و  ائف إدارةممارسات وظ داللة إحصائ الموارد ال
ار والتعین، المتمثلة في م األداء) وتطبی معاییر جودة الخدمات یتق ،حوافزال تدرب،ال ( االخت

ة.   المواني اللیب

ة: ة الثان ة الفرض ة تمارس إدارة الشر شرة والتي تشتمل  اللیب للموانئ وظائف إدارة الموارد ال
ار والتعیین،   ).،م األداءیتق حوافز،التدرب ، ال على: ( االخت

ة الثالث ة ال طبت ةالفرض ةإدارة الشر   للمواني معاییر جودة الخدمات والتي تشتمل على لیب

اقة، ة ، الل ة، االستجا ة الملموسة). ( االعتماد   النواحي الماد

  مجتمــــع وعینــــة الدراســــة: -4-5

  مجتمع الدراسة: -4-5-1

ادات اإلدارة    ع الق ة الیتمثل مجتمع الدراسة جم ةو المسؤولین في الشر للموانئ  لیب

ة لمیناء الغ عددهم( طرابلس و الخمس (اإلدارة العامة) وٕادارة تشغیل فرع الشر )  520وال

  .موظفاً 

  :عینة الدراسة -4-5-2

ات ا ةتتمثل عین ة الالدراسة في المستو الشر ا والوسطي  ةلعل ة عینه للمواني لیب ق   ط
ة لكل من  ة لمیناء(اإلدارة العامة) وٕادارة تشغیل عشوائ الغ  طرابلس و الخمس فرع الشر وال

ار موظفا حیث تم تحدید )177عددهم(   :تيألالعینة من خالل ا خطوات اخت
ح -1 الغ عددهم ( ثتحدید مجتمع ال    .موظفا )520األصلي وال
ات إدارة -2 ا والوسطي تصنیف أفراد المجتمع على هیئة مستو   .وهي مستو اإلدارة العل
ار  -3 ةاخت ق ة الط ار العینة العشوائ   .وتحدید نوع العینة وتم اخت
الغ عددهم (ف األفرادتحدید العدد المطلوب من  -4   .اموظف )177ي العینة وال
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  ترتیب مجتمع الدراسة - 3- 5 – 4
انات       الب

  
  الموانئ

  
  العدد الموزع

  
  العدد الراجع

ا   اإلدارة الوسطي  اإلدارة العل

العدد 
  عالموز 

العدد 
  عالراج

العدد 
  عالموز 

العدد 
  عالراج

  45  75  18  25  63  100  مصراتة

  46  55  14  20  60  75  طرابلس

  43  65  11  15  54  75  الخمس

  134  195  43  60  177  250  اإلجمالي

ل (   )2- 4ش
احث   المصدر:إعداد ال

انات دواتأ -4-6     :جمع الب

ان للحصول علي  احث على استمارة االستب ار اعتمد ال انات التي تساعد على اخت الب
ان ، وللتحق من  م استمارة استب موضوع الدراسة حیث قام بتصم ات الدراسة المتعلقة  فرض
مین حیث تم عرض  أسلوب صدق المح ان تم استخدام طرقة المحتو  صدق استمارة االستب

مین المت ة على مجموعة من المح ان في صورتها المبدئ خصصین في مجال استمارة االستب
م ة الفقرات لموضوع، اإلدارة واإلحصاء وطلب منهم الح عض  على مد مناس وقد تم إدخال 

م  عد التح ان على ضوء مالحظاتهم واقتراحاتهم ، و الت على البنود استمارة االستب التعد
س ان تضم مجوعات رئ حت استمارة االستب األتي : ةأص   من األسئلة وهى 

انات حول  -: المحور األول  - أ شمل مجموعة من األسئلة التي خصصت لجمع الب و
الدراسة  ة عن مفردات العینة المستهدفة   الخصائص الشخص

شمل مجموعة من األسئلة مقسمة إلى قسمین القسم األول عن - : المحور الثاني   - ب  و
م  إدارةوظائف  ار والتعیین، التدرب، الحوافز، تقی شرة (االخت  ) ، والقسمداءاألالموارد ال

ة الملموسة اقة، النواحي الماد ة، الل ة، االستجا  ) الثاني عن جودة الخدمات ( االعتماد
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ل التالي: ان في الش م االستب   مراحل تصم

انات المطلوب جمعها. تحدید -1   الب

ان وطرق إدراكها. -2   تحدید نوع قائمة االستب

  تحدید مستو السؤال. -3

ل  -4 ة المتوقعة لكل سؤال.تحدید ش   اإلجا

اغة األسئلة. -5   ص

  تسلسل األسئلة. -6

ة إلخراج قائمة األسئلة. -7   تحدید المظاهر الماد

م وتعدیل ما یلزم. 7-1التحق من الفقرات  -8   ومراجعة وتصم

ة -9   ).280،ص2003(تابت،أظهار قائمة األسئلة في صورتها النهائ

ة  -4-7 موغراف   العوامل الد

ان خصــص لألســئلة العامــة، والتــي تمــت  قًا إلــى أن القســم األول مــن قائمــة االســتب اإلشــارة ســا
ــن مــن خاللهــا التعــرف علــى خصــائص عینــة الدراســة، ولقــد تــم تحدیــد  م انــات  تهــدف إلــى جمــع ب

التالي: انها    هذه الخصائص و

ین في الدراسة حسب 1-4یوضح الجدول رقم (  فئةل ) تصنیف المشار

  )1-4( جدول رقم

ة%  العدد       النس

ور   الجنس   98.3  174  ذ

  1.7  3  أنتي

  19.2  34  سنة30اقل من  
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  44.1  78  سنة40إلى اقل من 30من  العمر

  25.4  45  سنة50إلى اقل من40من

  11.3  20  سنة فأكثر50من

  

مي   المستو التعل

عادله ثانو أو   21.5  38  ما 

عادله   65.5  116  جامعي أو ما 

  10.7  19  ماجستیر

توراه   2.3  4  د

  

  

  التخصص

  24.9  44  أدارة

ة   23.2  41  محاس

  25.4  45  هندسة

  22.0  39  ليأحاسب 

  4.5  8  قانون 

  

في ز الوظ   المر

تب   21.4  38  مدیر م

س قسم   19.7  35  رئ

س وحدة    19.2  34  رئ

  39.7  70  إدار موظف 

  

  سنوات الخبرة

  24.9  44  سنوات5اقل من 

  27.1  48  سنوات 10 إلى 5من 

  20.3  36  سنة  15اقل من  إلى 10من 

  27.7  49  سنة فأكثر15من 

  %100  177  اإلجمالي لكل فئة  
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ة من اإلناث، )1-4(من خالل الجدول الساب ور أعلى نس ة الذ حیت  الحظ أن نس
ور( ة الذ ة  علل، و)98.8انت نس ة اللیب احث السبب أن الشر ور على  للموانئال تفضل الذ

ة التوظیف نظرا  األنات حتاج إلى تأخیر عن أوقات الدوام في عمل ة قد  الشر الن العمل 
  .الرسمي

مثلـــون مـــا نســـبته ( )34) إن (1-4یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم (مـــا  ) مـــن %19.2مفـــردة 
مثلــــــون مــــــا 78) ســــــنه،في حــــــین أن (30قــــــل مــــــن(أة وأعمــــــارهم إجمــــــالي عینــــــة الدراســــــ ) مفــــــردة 

) ســنه 40) ســنه ومــا دون(30مــن إجمــالي عینــة الدراســة وأعمــارهم تتــراوح مــن ( )%44.1ه(نســبت
مثلـــون مـــا نســـبته (45،مقابـــل ( وهـــم الفئـــة األكثـــر مـــن أفـــراد عینـــة الدراســـة ) مـــن %25.4) مـــنهم 
) مفــردة 20وفي حــین أن( ) سنه،50) سنه وما دون (40إجمالي أفراد عینة الدراسة وأعمارهم من(

،  )ســنه فصــاعدا50) مــن إجمــالي أفــراد عینــة الدراســة وأعمــارهم مــن (%11.3بته(مثلــون مــا نســ
ــا،و اغلبهــا تكــون محصــورة بــین حملــة  ــة العل ات اإلدار ــأن الدراســة اســتهدفت المســتو علــل ذلــك  و

عد الثالثین ون  حصل على الماجستیر  ة والماجستیر  ألن اغلبهم من    .الشهادة الجامع

ـــذلك  ین فـــي الدراســـة حســـب التخصـــص 1-4م (یوضـــح الجـــدول رقـــو ) تصـــنیف المشـــار
حوثــة، األكثــرهــم  عادلــهحملــة الجــامعي أو مــا  ه ( عــددا فــي العینــة الم ) %65.5حیــث بلغــت نســ

ـــه  عادلـــه بلغـــت نســـبته( الثـــانو ثـــم یل توراه هـــم  )،%21.5ومـــا  عـــددا فـــي  األقـــلوالماجســـتیر والـــد
حوثة العینة ــل منهمــا ،الم ة  لت نســ انــات  وتطــر)%2.3) و(%10.7( علــى التــوالي حیــث شــ الب

مــا یبــدوا  ــالوروس  س علــى مــن حاصــلین علــى ال ل رئــ شــ ة فــي التوظیــف  قة اعتماد الشــر السا
  أنها األساس في التوظیف.

ین تخصصهم 1- 4بین من الجدول رقم(و    ة المشار ة العدد  ) أن غالب متقارة من ناح
ون تخصص  ة  هندسةبینما  تخصص  )%23.2حین أن(ف ) لكل منهم،%25.4( بنس

ة، ان تخصصهم إدارة،%24.9بینما( محاس ین  ان %22.0في حین أن( ) من المشار  (
ان( ان تخصصهم قانون.%4.5تخصصهم حاسب إلى، بینما  ین    ) من المشار

ین لهم ة مما یدل على أن المشار ة من المحاس انت تخصصاتهم قر ین   لذا فإن جل المشار
ان. استمارة االستب األسئلة المطروحة  بیرة    عالقة 
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ة الموظفین 1-4یتبین من الجدول( ة دارینإلا) أن نس مقارنة  هي أعلى نس
ة  )،34.1وهي( األخر  األقسام ینما نس س وحدةو  أعلى) وهي ثاني 24.3هي( رئ

ة  من بین  س قسم ،األقسامنس ة رئ ضا ) ،23.8هي( وتكون نس ة أننجد  وأ  نس
تب التالي )21.4وهي( مدیر م  تكون النسب متقارة.    و

ة ( )1- 4یتبین من الجدول( ه) الذین لهم 27.7أن نس سنه ) 15(في الخبرة تفوق  أقدم
ة ( ، انت نس ه) من لهم 20.3و ة(سنة )15(إلى  )10(من  أقدم ینما نس ) لهم 27.1، و

ة تقدر بـــــ ( )5(سنوات،أما من )10(إلى  )5(من هاالقدم انت نس ) وهذا 24.9سنوات وأقل ف
ة نظر لتوفر مناصب الشغل لدیها ومد حاجتها  أندلیل على  ة الطاقة الشا موظفین  إلىغالب

الوظائف وٕادراك  األخیرةفي السنوات  فة في المجتمع مقارنة  ة هذه الوظ أهم المتخرجین 
  .األخر 

اس ( - 8- 4 انهصدق أداة الق اته:) الست   وث

ان   4-8-1   هصدق االست

التأكــد  احــث  اســه، وقــام ال انة ما وضعت لق س أسئلة االست انة أن تق صدق االست قصد 
طرقتین: انة    من صدق االست

1-  :(  صدق أداة الدراسة (الصدق الظاهر

مها علــى المشــرف  عــد تصــم انة  عــرض االســت تّم التأّكد من صدق المحتو ألداة الدراسة 
ـــًا مـــن قبـــل  مهـــا علم علـــى الدراســـة ألّنـــه مـــن المتخصصـــین فـــي المـــنهج العلمـــي، ومـــن َثـــمَّ َتـــمَّ تح

حــث العلمــي،  إدارة األعمــالمجموعــة مــن المتخصصــین والخبــراء فــي مجــال  منــاهج ال والمهتمــین 
ـــذلك خب قـــي، ومـــن یـــر ومتخصـــص فـــي مجـــال او انه الدراســـة فـــي  ثـــمإلحصـــاء التطب إخـــراج اســـت

الت التي استلزم األمــر إجراءهــا مــن إضــافة أو حــذف أو تعــدیل،  عد إجراء التعد ة  صورتها النهائ
احث الفقرات التي واف علیهاوقد اعتمد  مین ال   المح
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اس (االتساق الداخلي):-2  صدق المق

انة مــع  ــل فقــرة مــن فقــرات االســت ــاس (االتســاق الــداخلي) مــد اتســاق  صــدق المق قصد 
انة وذلــك مــن خــالل  ــه هــذه الفقــرة، وقــد تــم حســاب االتســاق الــداخلي لالســت المجــال الــذ تنتمــي إل

ــا بیرســون  ــا (معامــل ارت ــل فقــرة مــن Pearson Correlationحســاب معــامالت االرت ) بــین 
ة للمجال نفسه.فقرات مجاالت اال انة والدرجة الكل   ست

  نتائج االتساق الداخلي:

ار والتعیینا   لممارسة األول: االخت

  )2- 4جدول رقم (

ل فقرة من فقرات عامل االر م ا بین  ار والتعیین  ممارسةت ةاالخت   والدرجة الكل

  العدد  الفقرة  ت
ا  معامل ارت

  بیرسون 

الداللة 
ة   اإلحصائ

P-Value 

1  
ار والتعیین على أسس وقواعد واضحة تستند  ة االخت عمل

ة   ومحددة على الشواغر  في الشر
177 0.815 0.000 *  

2  
فة بناءًا على الكفاءة  ار وتعیین األفراد المؤهلین للوظ یتم اخت

  والخبرة
177 0.765 0.000 * 

3  
فة  ل وظ ار والتعین یراعى فیها إن  اسة االخت عند وضع س

حق الهدف من  تكون مالئمة وف ما  التخصص ومؤهالته و
  شاغلها

177 0.747 0.000 * 

4  
ار والتعیین معاییر التحسین  ة االستقطاب واالخت تتضمن عمل

  المستمر
177 0.677 0.000 * 

5  
ار على أساس المنافسة ولكن علي أساس  ال یتم االخت

ة والمصالح الخاصة   العالقات الشخص
177 0.937 0.000 * 
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  العدد  الفقرة  ت
ا  معامل ارت

  بیرسون 

الداللة 
ة   اإلحصائ

P-Value 

6  
ع اإلفراد الموظفین تهدف  إلى تحقی العدالة والمساواة بین جم

ان المناسب   عن طر وضع الشخص المناسب في الم
177 0.637 0.000 * 

7  
ار والتعیین  اسات االستقطاب واالخت س نعتقد إن االهتمام 

ر أداء الموظفین   عني االهتمام بتطو
177 0.531 0.000 *  

ًا  ا دال إحصائ ة *   االرت   0.05عند مستو المعنو

ــــل فقــــرة مــــن فقــــرات ) معامــــل االر 2-4یوضــــح الجــــدول رقــــم ( ــــا بــــین  ــــار ا ممارســــةت الخت
ًا  والتعیــین الجــدول دالــة إحصــائ ــا المبینــة  ــة للممارســة، والــذ یبــین أن معــامالت االرت والدرجــة الكل

ة  ذلك تعتبر الممارسة )0.05(عند مستو المعنو اسه و   .صادق لما وضع لق

ب ة: التدر   الممارسة الثان

ل فقرة من فقرات ) معامل االر 3- 4دول رقم (ج ا بین  ة تدربال ممارسةت   والدرجة الكل

  العدد  الفقرة  ت
ا  معامل ارت

  بیرسون 
ة   الداللة اإلحصائ

P-Value 

1  
ة بناءًا على  ة والبرامج التدرب اجات التدرب یتم تحدید االحت

ما یخدم مصلحة العمل. ة لهذه البرامج و   الحاجة الفعل
177 0.670 0.000 *  

ز التدرب على التحسین المستمر للجودة  2  * 0.000 0.683 177  یر

3  
ة لتدرب الموظفین واكتسابهم المهارات  اف هناك مخصصات 

ة   المطلو
177 0.611 0.000 * 

ة مستمدة من واقع   4 ة مع المادة التدرب المتدرین ومتناس
  مستواهم الذهني والبدني

177 0.715 0.000 * 
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ا   العدد  الفقرة  ت معامل ارت
  بیرسون 

ة   الداللة اإلحصائ

P-Value 

5  
ة حسب حاجة الموظف للدورة  یتم توزع الدورات التدرب

ه ر المطلوب للعمل  ة والتطو   التدرب
177 0.714 0.000 * 

ة الموظفین   6 ة مع نوع ات البرامج التدرب تتناسب أعداد ونوع
  وعددهم

177 0.617 0.000 * 

7  
ة في  ة وعدالة البرامج التدرب یوجد لد رضا عن عدد ونوع

ة.  * 0.000 0.694 177  الشر

ة  ًا عند مستو المعنو ا دال إحصائ   0.05*   االرت

ــل فقــ3-4یوضح الجدول رقــم ( ــا بــین  والدرجــة  تــدربرة مــن فقــرات ممارســة ال) معامــل االرت
ًا  الجــدول دالــة إحصــائ ا المبینة  ة للممارسة، والذ یبین أن معامالت االرت ــة الكل عنــد مســتو المعنو

اسه. )0.05( ذلك تعتبر الممارسة صادق لما وضع لق   و

  

  الممارسة الثالث: الحوافز

ل فقرة من فقرات الممارسة4- 4جدول رقم ( ا بین  ةوالدرج حوافزال ) معامل االرت   ة الكل

ا بیرسون   العدد  الفقرة  ت  P-Valueالداللة اإلحصائي معامل ارت

1  
ة على بذل مزد من الجهد و المثابرة  ة في الشر افأة الماد تشجع الم

  للحصول علیها
177  0.446 0.000 *  

في من خالل ما یتقاضوه من رواتب وعالوات  2 الرضا الوظ  * 0.000 0.452 177  أشعر 

ةأشعر   3 الشر افآت المتاحة  ة الحوافز والم  * 0.000 0.512 177  أهم

افآت لتحسین المردود األدائي للموظفین  4 ة إلى زادة الم   * 0.000 0.683 177  تسعى الشر

ة   5 افآت في الشر أن العدالة تسود نظام الحوافز والم  * 0.000 0.621 177  أشعر 
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ا بیرسون   العدد  الفقرة  ت  P-Valueالداللة اإلحصائي معامل ارت

6  
ام قوم الرؤساء بتفوض السلطة  ساعدهم على الق ما  للموظفین 

لة إلیهم   األعمال المو
177 0.605 0.000 * 

ة  7 ة في وضع الخطط المستقبل ة للموظفین فرص المشار ح الشر  * 0.000 0.615 177  تت

8  
ة للموظفین لتحفیزهم على العمل مثل شهادة  ا إضاف ة مزا تقدم الشر

  التكرم
177 0.683 0.000 * 

9  
ة أكثر من فضل  مة المعنو ة الحصول على الق الموظفون في الشر
  غیرها

177 0.770 0.000 * 

ات  10 عض الصالح ضهم ب ة تفو   * 0.000 0.836 177  حبذ الموظفون في الشر

ة  ًا عند مستو المعنو ا دال إحصائ   0.05*   االرت

ـــل فقـــرة مـــن فقـــرات ممارســـة ) معامـــل االر 4-4یوضـــح الجـــدول رقـــم ( ـــا بـــین   الحـــوافزت
ًا عنــد  الجــدول دالــة إحصــائ ــا المبینــة  ــة للممارســة، والــذ یبــین أن معــامالت االرت والدرجــة الكل

ة  اسه. )0.05(مستو المعنو ذلك تعتبر الممارسة صادق لما وضع لق   و

م األداء عة: تق   الممارسة الرا

  ) 5- 4جدول رقم (

ا  م ل فقرة من فقرات ممارسة بین معامل االرت ة األداءتق   والدرجة الكل

  العدد  الفقرة  
ا  معامل ارت

  بیرسون 

الداللة 
ة   اإلحصائ

P-Value 

1  
نهم من فهم دوافع   ة تم ة وعمل م لدیهم خبرات علم التقی لفون  الم

  الموظفین اتجاه أعمالهم
177 0.718 0.000 * 

م األداء   2 ة تقی  * 0.000 0.583  177  لمراجعة دورة لتضمن تحقی أهدافهاتخضع عمل
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م األداء على أسس ومعاییر وأنظمة واضحة   3 عتمد نظام تقی
م. ضمن العدالة في التقی في مما    ومحددة في الوصف الوظ

177 0.753 0.000 * 

ة والحوافز  4 م من أجل الترق الحضور قبل فترة التقی  * 0.000 0.644 177  یلتزم العاملون 

5  
ة  اجات التدرب ة وتحدید االحت الترق شرة  ط أنشطة الموارد ال ترت

م األداء ة تقی عمل  * 0.000 0.644 177  والحوافز 

م أداء العاملین من حین آلخر  6 ر معاییر تقی  * 0.000 0.608 177  یتم تعدیل وتطو

7  
م أداء  ة تقی س لها دور هام في عمل ة ل العالقات الشخص

  الموظفین
177 0.418 0.000 * 

8  
ة لضمان  عد حضورهم الدورات التدرب م األفراد قبل و یتم تقی

  تحقی هذه البرامج أهدافها
177 0.718 0.000 *  

ة  ًا عند مستو المعنو ا دال إحصائ   0.05*   االرت

ـــل فقـــرة مـــن فقـــرات ) معامـــل االر 5-4یوضـــح الجـــدول رقـــم ( ـــا بـــین  م األداء ممارســـةت  تقـــ
ًا عنــد  الجــدول دالــة إحصــائ ــا المبینــة  ــة للممارســة، والــذ یبــین أن معــامالت االرت والدرجــة الكل

ة  اسه. )0.05(مستو المعنو ذلك تعتبر الممارسة صادق لما وضع لق   و

عاد جودة الخدمات ع: أ   المتغیر التا

ة  عد األول: االعتماد     ال

ا بیمعامل  )6- 4جدول رقم ( عداالرت ل فقرة من فقرات  ة ن  ة االعتماد   والدرجة الكل

  العدد  الفقرة  ت
معامل 
ا  ارت
  بیرسون 

ة   الداللة اإلحصائ

P-Value 

1  
ة للعمالء من أول  ة لتقدم الخدمة المطلو الشر قدرة الموظفین 

سر الطرق المتاحة أ   مرة و
177 0.690 0.000 * 
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  العدد  الفقرة  ت
معامل 
ا  ارت
  بیرسون 

ة   الداللة اإلحصائ

P-Value 

2  
قة  سجالت دق ة  ن الرجوع إلیها حال تحتفظ الشر م لمعامالته 

  وقوع األخطاء
177 0.719 0.000 * 

ة  3 ات العمل الیومي في الشر ة من متطل اف ة  م  * 0.000 0.722 177  یتم إنجاز 

4  
مستو عالي من  م الخدمات  ة على تقد الشر عمل الموظف 

  الجودة
177 0.920 0.000 * 

5  
أنهم أعضاء في  عضه فتخر الموظفون  ّمل  فر عمل 

  عضاً 
177 0.608 0.000 * 

  

ة  ًا عند مستو المعنو ا دال إحصائ   0.05*   االرت

ا 6-4یوضح الجدول رقم ( عد ) معامل االرت ل فقرة من فقرات  ةبین  ــة  االعتماد والدرجة الكل
ًا عنــد مســتو ا الجدول دالــة إحصــائ ا المبینة  عد، والذ یبین أن معامالت االرت ــة لل  )0.05(لمعنو

اسه. عد صادق لما وضع لق عتبر ال ذلك    و

ة عد الثاني: االستجا     ال

  )7- 4جدول رقم (

عد امعامل   ل فقرة من فقرات  ا بین  ةاالرت ة الستجا   والدرجة الكل

  العدد  الفقرة  ت
ا  معامل ارت

  بیرسون 

ة   الداللة اإلحصائ

P-Value 

ة خدمات فورة وسرعة لعمالئهم  1   * 0.000 0.700 177  قدم موظفي الشر
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  العدد  الفقرة  ت
ا  معامل ارت

  بیرسون 

ة   الداللة اإلحصائ

P-Value 

ط العمل  2 ة على التكیف في مح الشر  * 0.000 0.560 177  قدرة الموظفین 

3  
ات الزائن  ة لطل ة أبدا عن االستجا ال ینشغل موظفي الشر

  في أ وقت
177 0.699 0.000 * 

4  
ة  المهارات الالزمة ألداء المهام بدون  الشر متلك الموظفین 

  أخطاء
177 0.654 0.000 *  

5  
حصل العمیل على الوقت الكافي النجاز الخدمة من قبل 

  الموظف المختص
177 0.677 0.000 * 

6  
سیر  ة دائما على استعداد لمساعدة عمالئهم وت موظفو الشر

  الخدمة لهم
177 0.616 0.000 * 

  

ة  ًا عند مستو المعنو ا دال إحصائ   0.05*   االرت

ــا بــی7-4یوضح الجــدول رقــم ( عــد ) معامــل االرت ــل فقــرة مــن فقــرات  ةن  ــة  االســتجا والدرجــة الكل
ــة  ًا عنــد مســتو المعنو الجــدول دالــة إحصــائ ــا المبینــة  عــد، والــذ یبــین أن معــامالت االرت  )0.05(لل

اسه. عد صادق لما وضع لق عتبر ال ذلك    و

اقة عد الثالث: الل   ال

   )8- 4جدول رقم (

عد المعامل   ل فقرة من فقرات  ا بین  اقةاالرت ة ل   والدرجة الكل
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  العدد  الفقرة  ت
معامل 
ا  ارت
  بیرسون 

ة   الداللة اإلحصائ

P-Value 

ة خاصة  1 ة شخص ة لعمالئهم رعا  * 0.000 0.651 177  منح موظفو الشر

2  
المعرفة والفهم الكافي للرد على  ة  یتمتع موظفو الشر

  استفسارات العمالء
177 0.711 0.000 * 

3  
سعوا دائما  التعاطف مع مشاكل العمالء و ة  یتمتع موظفو الشر

ن أسرع وقت مم   لحلها 
177 0.739 0.000 * 

ل الئ وحضار   4 ش ة العمالء   * 0.000 0.597 177  عامل موظفو الشر

ة  5  * 0.000 0.696 177  یوجد تقدیر الظروف للعمالء من قبل موظفي الشر

  

ة  ًا عند مستو المعنو ا دال إحصائ   0.05*   االرت

ل ف8-4یوضح الجدول رقم ( ا بین  عد ال) معامل االرت اقــةقرة من فقرات  ــة  ل والدرجــة الكل
ًا عنـــد مســـتو ا الجـــدول دالـــة إحصـــائ ـــا المبینـــة  عـــد، والـــذ یبـــین أن معـــامالت االرت ـــة لل لمعنو

اسه. )0.05( عد صادق لما وضع لق عتبر ال ذلك    و

ة الملموسة ع: النواحي الماد عد الرا   ال

  )9- 4دول رقم (ج

ا بی  عد معامل االرت ل فقرة من فقرات  ة الملموسةالنواحي ن  ة الماد   والدرجة الكل
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  العدد  الفقرة  ت
ا  معامل ارت

  بیرسون 

الداللة 
ة   اإلحصائ

P-Value 

1  
م خدماته تعتبر حدیثة  ة لتقد األجهزة والمعدات التي تستخدمها الشر

ة للتطور   ومواك
177 0.604 0.000 * 

2  
حیث یتناسب مع  ة مرتب ومرح  م الداخلي للشر م والتنظ التصم

عة العمل   طب
177 0.721 0.000 * 

3  
ان  ه العمالء إلى م ة توج ة داخل الشر تساعد اللوحات اإلرشاد

اشرة   الخدمة م
177 0.737 0.000 * 

4  
توجد أماكن مخصصة للجلوس أثناء انتظار العمالء لدورهم في 

م الخدمة   الحصول على الخدمات تسهل في تقد
177 0.745 0.000 * 

ة وممتازةاإلضاءة   5 ة مناس ة لمبنى الشر  * 0.000 0.669 177  والتهو

6  
المعلومات واالتصاالت وتقنیتها یؤثر  إن الوضع الحالي الخاص 

  على جودة الخدمات
177 0.464 0.000 * 

ة  ة عند مستو المعنو ا دال إحصائ   0.05*االرت

ـــل فقـــرة مـــن فقـــرا9-4یوضـــح الجـــدول رقـــم ( ـــا بـــین  ـــة  عـــد ت) معامـــل االرت النـــواحي الماد
ًا  الملموســة الجــدول دالــة إحصــائ ــا المبینــة  عــد، والــذ یبــین أن معــامالت االرت ــة لل والدرجــة الكل

ة عند مستو ا اسه. )0.05(لمعنو عد صادق لما وضع لق عتبر ال ذلك    و

انة  -2-4-6 ات االست   ث

انة نفــس النتــائج لــ انة أن تعطــي هــذه االســت ــات االســت و تــم إعــادة توزعهــا أكثــر مــن مــرة قصــد بث
عنـــي االســـتقرار فـــي نتـــائج  انة  ـــات االســـت ـــارة أخـــر أن ث ع ، أو  تحـــت نفـــس الظـــروف والشـــرو

ة معینة. ما لو تم إعادة توزعها عدة مرات خالل فترة زمن بیر ف ل  ش انة وعدم تغییرها    االست
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ــات أداة  ــاس اإلحصــائي لمعرفــة ث احــث الق ــَع ال انة)، وذلــك مــن خــالل وقــد اّتَ ــاس (االســت الق
ما یلي: ة، وذلك  اخ و التجزئة النصف رون   طرقتین هما: معامل ألفا 

اخ ألفا  -1-2-4-6 رون   :(Cronbach's alpha Coefficient)معامل 

ــاخ ألفــا    رون انة)، طرقــة  اس (االســت ات أداة الق اس اإلحصائي لمعرفة ث احث الق اّتََع ال
(Cronbach's alpha Coefficient) ــ ــاخ عــن طر رون ، وفیهــا یــتم احتســاب معامــل ألفــا 

ة   :1المعادلة التال

 









 










 
2

22

1 SDt

SDSDt

n

n
R tt  

  حیث:

ttR: .ا ألفا   تشیر إلى معامل ارت

n: .اس   تشیر إلى عدد فقرات الق
2: SDt .ار الكلي این االخت   تشیر إلى ت

  2: SD .اس اینات فقرات الق   تشیر إلى مجموع ت

ـــاخ أقـــل مـــن  رون مـــة معامـــل ألفـــا  انـــت ق ـــات ضـــعیف إذا  انة ذات ث ، %60وتكـــون االســـت
مــة ضــمن الفتــرة (مــن  انــت هــذه الق مــة %70أو أقــل مــن  %60ومقبــوًال إذا  انــت ق )، وجیــد إذا 

ــاخ ضــمن الفتــرة (مــن  رون انــت %80أو أقــل مــن  %70معامل ألفــا  مــة أكبــر )، أمــا إذا  هــذه الق
ســـاو  لمـــا  اقتـــرب )،%80(مـــن أو  ـــات ممتـــاز، و  انة تكـــون ذات ث شـــیر ذلـــك إلـــى أن االســـت

اس من  ار أفضل. )،%100(المق االخت   تعتبر النتائج الخاصة 

ــاخ ألفـــا  رون انة)،  فقــد تـــم احتســاب معامـــل  ــات أداة هـــذه الدراســة (االســـت مــا یتعلـــ بث أمــا ف
الغ عددها  وضح جدو  )،54(لمتغیرات الدراسة ول ــاخ  ،)10-4ل (فقرة، و رون م معــامالت ألفــا  ق

  لكل متغیر.

  
                                           

 
1Anastasi Anne, Psychological Test, Fifth Edition, Macgregor publishing company N. Y. 1982. 
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  )10-4جدول (

ات (لالتساق الداخلي) لكل متغیر من متغیرات الدراسة  م معامل الث   ق

  المحور  نوع المتغیر  ت
عدد 
  الفقرات

رمز 
 المتغیر

ات   معامل الث

%  

1  

عناصر المتغیر 
  المستقل

ار والتعیین   X1 85.80 7  االخت

  X2  79.74 7  التدرب  2

  X3  82.68 10  الحوافز  3

م األداء  5   X4  75.93 8  تق

6  

عناصر المتغیر 
ع   التا

ة   Y1  77.75  5  االعتماد

ة  7   Y2  72.75  6  االستجا

اقة  8   Y3  70.60  5  الل

ة الملموسة  9   Y4  74.02  6  النواحي الماد

  92.46    54  الكل    

مة10-4واضح من النتائج الموضحة في جدول ( انت مرتفعة  ) أن ق اخ  رون معامل ألفا 
ع المتغیرات وتتراوح بین ( ذلك ق ،)%85.80، %75.93لجم مة لكل متغیر من المتغیرات. و

ع المتغیرات  ة جدًا في العرف اإلحصائي. )،%92.46(ألفا لجم ات عال م ث   وهي ق

ة  -2-2-4-6   :(Split Half)التجزئة النصف

ــار إلــى  ــة) جــزئیینحیــث تــم تجزئــة فقــرات االخت ــة، واألســئلة الزوج ثــم حســاب   ،(األســئلة الفرد
ا بیرسون  ة ودرجــات األســئلة  )،Pearson Correlation(معامل ارت بین درجات األسئلة الفرد
ـــة فوجـــد أنـــه ( معادلـــة ســـبیرمان بـــراون  ،)0.841الزوج ـــا  ح معامـــل االرت عـــد ذلـــك تـــم تصـــح و

(Spearman Brown) :ة العالقة التال عطى    حیث 
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ات =   معامل الث
2 r 

ا بیرسون    ، حیث تمثل معامل ارت
1+r 

مـــة هـــذا المعامـــل تســـاو  ـــات لســـبیرمان وجـــد أن ق  )0.914(عـــد التعـــوض فـــي معامـــل الث
ة مقبولة. مة عال   وتعتبر هذه الق

م  ــع قــ الحــظ أن جم قة،  ــار مرتفعــة وهــي تمثــل مؤشــرات ــالنظر إلــى المعــامالت الســا االخت
ل جید. ش اس  ات أداة الق ن الوثوق بها وتدل على ث م   جیدة ومطمئنة ألغراض الدراسة، و

صــحة  انة الدراســة ممــا یجعلــه علــى ثقــة تامــة  ــات اســت احث قد تأكــد مــن صــدق وث ون ال ذلك  و
ة على أسئلة الدرا انة وصالحیتها لتحلیل النتائج واإلجا اتها. اإلست ار فرض   سة واخت

  أسالیب التحلیل اإلحصائي:  -9- 5

حث علي برنامج الح ةعتمد ال ة للعلوم االجتماع تم تحلیل  (SPSS)زمة اإلحصائ و
ة متمثلة في:  االعتماد علي عدد من األسالیب اإلحصائ انات    الب

ة  -1 ة والمتوسطات الحساب واالنحرافات اإلحصائي الوصفي: التكرارات والنسب المئو
ارة    .المع

ة والتكرارات.  -2  النسب المئو

رو  -3 ار ألفا  اناخت ات فقرات اإلست اخ لمعرفة ث  . ةن

ار التجزئة النصف -4 اناخت ات فقرات اإلست اس مد ث استخدام ةة لق مة  ، وسیتم تحسین الق
 معادلة سیبرمان. 

ات.             -5 ات الفرض ا سیبرمان إلث  استخدام معامل االرت

ار  -6   .الخطي االنحدار و Tاخت

ي واالنحراف الوسط الحساب في استخراج) SPSSحیث تم االعتماد على برنامج(   
ار الفروق  اس المستخدم في اخت رت ذ خمس درجات، والمق اس ل قه على مق ار وتطب المع

ة بین  ة والجودة المتوقعة.المعنو     الجودة الفعل
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  الفصل الخامس

  

  الدراسة ألسئلة اإلحصائيالتحلیل  -5-1

ار -5-2 ات اخت   الفرض
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  التحلیل اإلحصائي ألسئلة الدراسة -5-1 

  مقدمة:

مراجعتها تمهیدًا إلدخالها للحاسوب، وقد تم     احث  انات الدراسة، قام ال عد جمع ب
ة، وفي هذا إدخالها  ة إلى رقم ات اللفظ ل اإلجا للحاسوب بإعطائها أرقامًا معینة، أ بتحو

ة " شدةالجزء أعطیت اإلجا ة غیر مواف"  درجة واحدة ، "غیر مواف  " درجتین، وأعطیت اإلجا
ة " 4درجات،  3" محاید" ة "موافدرجات لإلجا ما أعطت اإلجا درجات،  5" مواف جداً "، ف

ح. وهذه الدرجات تمثل  س صح ة زادت درجة الموافقة علیها والع لما زادت درجة اإلجا حیث 
قائمة  ین في الدراسة (أفراد عینة الدراسة) على أألسئلة الواردة  ات المشار انإجا  هاالست

ة، وهي ذاتها تعد مدخالت التحلیل اإلحصائي، والذ یهدف إلى  مخرجات الدراسة المیدان
ًا احتساب المتوسطات،  استخالص النتائج من خالل تحلیل هذه المدخالت، وقد تم إحصائ

ات لكل فقرة. ة اإلجا ارة، ونس   واالنحرافات المع

ــار  احــث اخت ــار One Sample T-Testللعینــة الواحــدة  )،T(واســتخدم ال ، وذلــك الخت
ة (د انة، ومعرفة معنو ل مجال من مجاالت االست ین في الدراســة علــى  ،اللة)فقرات  آراء المشار

ــل فقــرة، والجــدول التــالي یبــین المتوســط الحســابي المــرجح لكــل فقــرة مــن فقــرات المجــال  محتــو 
ــار  ــذلك نتــائج اخت ــار لــه، و ة)، وتكــون  )T(واالنحــراف المع ــار والداللــة اإلحصــائ مــة االخت (ق

معنـــــى أن أفـــــراد عینـــــة الدراســـــة مـــــوافق ـــــة  مـــــة الداللـــــة الفقـــــرة ایجاب انـــــت ق ین علـــــى محتواهـــــا إذا 
ــة  ة للفقــرة أصــغر مــن مســتو المعنو والمتوســط الحســابي المــرجح للفقــرة أكبــر  )،0.05(اإلحصــائ

انــت  )،3(مــن  معنــى أن أفــراد عینــة الدراســة غیــر مــوافقین علــى محتواهــا إذا  ة  وتكــون الفقــرة ســلب
ة للفقــرة أصــغر مــن مســتو الم مة الداللــة اإلحصــائ ــة ق الحســابي المــرجح والمتوســط  )،0.05(عنو

ة  )،3(للفقــرة أصــغر مــن  مــة الداللــة اإلحصــائ انــت ق وتكــون أراء أفــراد عینــة الدراســة محایــدة إذا 
ة  ع الفقرات في وهذا ینطب على  )،0.05(أكبر من مستو المعنو انهجم   الدارس است
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ات: -5-2 ار الفرض   -اخت

ة  -5-2-1 ار الفرض   :األولىاخت

 :ار والتعین   ممارسة االخت

ة المــد لدراســة ــة ممارســة إدارة الشــر ة المتمثلــة  لیب شــر للمــوانئ وظــائف إدارة المــوارد ال
ــار والتعیــین،  ة فــي االخت ــار الفرضــ ة تنــاظر هــذه الممارســة، وتــم اخت اغة فرضــ صــ احــث  قــام ال

ة:   التال

ة المناظرة لهذه الممارسة هي:   الفرض

0: Hة  مارسال ت ةالشر ار والتعیین.للموانئ  اللیب فة االخت   وظ

1: H ة ة تمارس الشر ار والتعیین. للموانئ اللیب فة االخت   وظ

ــار  احــث اخت ة، اســتخدم ال ــار هــذه الفرضــ -One Sample Tللعینــة الواحــدة  )،T(الخت
Test  (داللــة) ــة ة، ومعرفــة معنو آراء أفــراد عینــة الدراســة  ،، وذلك للتحق من صحة هذه الفرض

ــار  ة واالنحــراف المع ة، والجــدول التــالي یبــین المتوســط الحســابي المــرجح للفرضــ فــي هــذه الفرضــ
ار  ذلك نتائج اخت ة).  T)(لها، و ار والداللة اإلحصائ مة االخت   (ق

  )1- 5جدول رقم (

ار  ار ونتائج اخت ة )T(المتوسط الحسابي المرجح واالنحراف المع فة ممارسة ل للفرض وظ
ار والتعیین   االخت

ار   المتوسط المرجح  االنحراف المع
ار  إحصاءه اخت
T 

ة   النتیجة الداللة اإلحصائ

 0Hرفض  * 0.043  2.039 0.906 3.14

ًا عند مستو  ة *  دالة إحصائ   0.05المعنو
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انــات الجــدول ( ــانحراف  )،3.14(أن المتوســط الحســابي المــرجح ، )1-5نالحظ من خــالل ب
ـــــــار منـــــــاظر لـــــــه  ـــــــار  )،0.906(مع مـــــــة إحصـــــــاءه االخت ة  )،2.039(وان ق بداللـــــــة إحصـــــــائ

ــة  )،0.043( مــة أصــغر مــن مســتو المعنو ما أن هذه الق مــة ا )،0.05(و لمتوســط الحســابي و ق
ة الصــفرة  )،3(المــرجح أكبــر مــن  شــیر إلــى رفــض الفرضــ ة البدیلــة )،0H(ممــا     (وقبــول الفرضــ

1H(: ة ، ممــا یــدل علــى قبــول الفــرض القائــل بـــ ــة تمــارس الشــر ــار  للمــوانئ اللیب فــة االخت وظ
  والتعیین .

احث بدراسة عناصر  انــات الممارسة األولي وقام ال ًال على حدة، حیث یتبــین مــن خــالل الب
الجــدول رقــم ( ین فــي الدراســة حــول هــذا المجــال  ،)2-5الواردة  ــات المشــار التوزــع التكــرار إلجا

ة المد( ة ممارسة إدارة الشر ة المتمثلــة فــي االخت لیب شــر ــار للموانئ وظائف إدارة المــوارد ال
ذلك الجدول رقــم ( ،)والتعیین ین فــي الدراســة  ،)3-5و ــات المشــار یبــین التحلیــل اإلحصــائي إلجا

  حول نفس الممارسة، ومن خالل الجدولین یتضح األتي:

  )2- 5جدول رقم (

ین في الدراسة حول فقرات ممارسة  ات المشار ار والتعیین التوزع  التكرار إلجا فة االخت   وظ

  

ال أواف 
 ةشد

أواف  أواف محاید ال أواف
 شدة

 اإلجمالي

ار والتعیین على أسس  ة االخت تستند عمل
وقواعد واضحة ومحددة على الشواغر  في 

ة  الشر

 177 39 49 15 59 15 العدد

ة %  100.0 22.0 27.7 8.5 33.3 8.5 النس

ار وتعیین األفراد المؤهلین  یتم اخت
فة بناءًا على الكفاءة   والخبرةللوظ

 177 16 48 22 64 27 العدد

ة %  100.0 9.0 27.1 12.4 36.2 15.3 النس

ار والتعین یراعى  اسة االخت عند وضع س
فة تكون مالئمة وف  ل وظ فیها إن 

حق الهدف  ما  التخصص ومؤهالته و
 من شاغلها

 177 33 50 27 57 10 العدد

ة %  100.0 18.6 28.2 15.3 32.2 5.6 النس
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ار  ة االستقطاب واالخت تتضمن عمل
 والتعیین معاییر التحسین المستمر

 177 17 46 58 43 13 العدد

ة %  100.0 9.6 26.0 32.8 24.3 7.3 النس

ار على أساس المنافسة ولكن  ال یتم االخت
ة والمصالح  علي أساس العالقات الشخص

 الخاصة

 177 39 62 27 26 23 العدد

ة %  100.0 22.0 35.0 15.3 14.7 13.0 النس

تهدف إلى تحقی العدالة والمساواة بین 
ع اإلفراد الموظفین عن طر وضع  جم
ان المناسب  الشخص المناسب في الم

 177 22 38 38 56 23 العدد

ة %  100.0 12.4 21.5 21.5 31.6 13.0 النس

اسات االستقطاب  س نعتقد إن االهتمام 
عني  ار والتعیین  ر واالخت االهتمام بتطو

 أداء الموظفین

 177 30 65 38 37 7 العدد

ة %   100.0 16.9 36.7 21.5 20.9 4.0 النس

  )3- 5جدول رقم:(

ار  المتوسط ار ونتائج اخت ار لفقرات لممارسة  )T(المرجح واالنحراف المع فة االخت وظ
  والتعیین

  
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 إحصاءه
ار  االخت

الداللة 
ة   الداللة اإلحصائ

ار والتعیین على أسس وقواعد واضحة  1 ة االخت تستند عمل
ة   ومحددة على الشواغر  في الشر

3.21 1.340 2.132 0.034 
* 

 مواف

2 
فة بناءًا على الكفاءة  ار وتعیین األفراد المؤهلین للوظ یتم اخت

 1.252 2.79  والخبرة
-

2.282 
0.024 

* 
غیر 
 مواف

3 
فة  عند ل وظ ار والتعین یراعى فیها إن  اسة االخت وضع س

حق الهدف من  ما  تكون مالئمة وف التخصص ومؤهالته و
  شاغلها

3.22 1.240 2.365 
0.019 

* 
 مواف

4 
ار والتعیین معاییر التحسین  ة االستقطاب واالخت تتضمن عمل

  المستمر
 مواف 0.448 0.760 1.088 3.06
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المتوسط   
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 إحصاءه
ار  االخت

الداللة 
ة  اإلحصائ

  الداللة

5 
ار  على أساس المنافسة ولكن علي أساس ال یتم االخت

ة والمصالح الخاصة   العالقات الشخص
3.38 1.327 3.852 

0.000 
* 

 مواف

ع اإلفراد الموظفین   6 تهدف إلى تحقی العدالة والمساواة بین جم
ان المناسب   عن طر وضع الشخص المناسب في الم

2.89 1.243 -
1.210 

غیر  0.228
 مواف

7  
ار والتعیین  نعتقد إن االهتمام اسات االستقطاب واالخت س

ر أداء الموظفین  4.986 1.116 3.42  عني االهتمام بتطو
0.034 

  مواف *

ة  ا عند مستو المعنو  0.05*  دال إحصائ

ــار والتعیــین علــى أســس وقواعــد واضــحة ومحــددة علــى الشــواغر فــي  -1 ــة االخت تســتند عمل
ة.   الشر

انات الجدول  ة " )،2- 5رقم(یتضح من خالل ب ة هي اإلجا  الأن أعلى نس
ة")، %33.3(وتساو "أواف ة اإلجا تضح من)، %27.7(وتساو "أوافوتلیها نس انات  و ب

مة المتوسط الحسابي المرجح لهذه الفقرة 3-5الجدول رقـم( ار  )،3.21()،أن ق انحراف مع
ار)، 1.340( انت إحصاءه االخت ما  ة )، 2.132(ف مة  )،0.034(بداللة إحصائ ما أن ق و

ة  ار أصغر من مستو المعنو ة لالخت مة  )،0.05(الداللة اإلحصائ مما یدل على أن ق
مة المتوسط المرجح أكبر من ا، وحیت أن ق فإن  )،3(المتوسط الحسابي المرجح دالة إحصائ

ار والتعین "أن على موافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین أفراد عینة  ة االخت تستند عمل
ة ضحة ومحددة على الشواغر في الشرعلى أسس وقواعد وا احث أال تعتمد الشر ر ال ة ، و

ارات  اجاتهم للقو العاملة حیث أن االعت ة للمسئولین عند تحدید احت على التقدیرات الشخص
ل علیهم االعتماد على األ ة تكون قابلة للخطاء والتحیز ،و قةالشخص ة الدق   .  سالیب العلم

فة بناءا على الكفاءة والخبرة. -2 ار وتعیین األفراد المؤهلین للوظ   یتم اخت

انات الجدول رقم( ة "5- 2یتضح من خالل ب ة هي اإلجا أن أعلى نس  "أواف ال)،
ة")، %36.2(وتساو  ة اإلجا انات الجدول )، %27.1(وتساو "أوافوتلیها نس تضح من ب و
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مة المتوسط الحسابي المرجح لهذه الفقرة 5-3رقـم( ار  )،2.79()،أن ق )، 1.252(انحراف مع
ار انت إحصاءه االخت ما  ة )، 2.282- (ف مة الداللة  )،0.024(بداللة إحصائ ما أن ق و

ة  ار أصغر من مستو المعنو ة لالخت مة المتوسط  )،0.05(اإلحصائ مما یدل على أن ق
مة المتوسط المرجح أكبر من الحسابي المرجح ا، وحیت أن ق فإن أفراد عینة  )،3(دالة إحصائ

ار وتعیین األفراد  أنعلى "موافقین غیر على محتو هذه الفقرة، أ موافقین غیر  یتم اخت
فة بناءا على الكفاءة والخبرة احث إنه المؤهلین للوظ ارات التحررة  إلى، یر ال جانب االخت

ف ة بل  ة مما له األثر االیجابي لمعرفة والشفو ارات عمل اراتها اخت ضل أن تضع ضمن اخت
ل أوسع وأفضل. ش   القدرات والمهارات 

ـــ  - 3 فـــة تكـــون مالئمـــة وف ـــل وظ ـــار والتعـــین یراعـــى فیهـــا إن  اســـة االخت عنـــد وضـــع س
حق الهدف من شاغلها ما    التخصص ومؤهالته و

انات الجدول رقم( ــة " )،5-2یتضح من خالل ب ة هي اإلجا وتســاو  "أوافأن أعلى نس
ــة")، 28.2%( ة اإلجا انــات الجــدو )، % 18.6(وتســاو شــدة" أوافــوتلیهــا نســ تضــح مــن ب ل و
مة المتوسط الحسابي المرجح لهذه الفقرة 5-3م(قـــر  ــار  )،3.22()،أن ق )، 1.240(ــانحراف مع

ــــار انــــت إحصــــاءه االخت مــــا  ة )،2.365(ف مــــة الداللــــة  )، 0.019 ( بداللــــة إحصــــائ مــــا أن ق و
ـــة  ـــار أصـــغر مـــن مســـتو المعنو ة لالخت مـــة المتوســـط  )،0.05(اإلحصـــائ ممـــا یـــدل علـــى أن ق

مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ
اســة علــى " مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ موافقین  ــار والتعــین یراعــى عنــد وضــع س االخت

حقــ الهــدف مــن شــاغلها مــا  فة تكون مالئمة وف التخصص ومؤهالتــه و ل وظ ــر  ،فیها إن  و
احث ةأ ال ان المناسب  مو قت ال ن الشر   "بوضع الشخص المناسب في الم

ار والتعیین معاییر التحسین المستمر - 4 ة االستقطاب واالخت   تتضمن عمل

انـــات  ـــة " )،5-2الجـــدول رقـــم(یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "حایــــدمـــأن أعلـــى نســـ
ة اإلجــ)، % 32.8(وتساو  ة"ـوتلیها نس انــ)، % 26.0(او ـوتســدة"ـشــ أوافــا تضــح مــن ب ات ـو

ـــــــدول ـالجـــــــ ـــــــرة )،5-3ـم(قـ مـــــــة المتوســـــــط الحســـــــابي المـــــــرجح لهـــــــذه الفق ـــــــانحراف  )،3.06(أن ق
ــار  ــار )،1.088(مع انــت إحصــاءه االخت مــا  ة )،0.760(ف مــا أن  )،0.448(بداللــة إحصــائ و
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ــ ة لالخت مــة الداللــة اإلحصــائ ــة ق مــة )، 0.05(ار أصــغر مــن مســتو المعنو ممــا یــدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ـــة االســـتقطاب مـــوافقین علـــى محتـــو هـــذه الفقـــرة، أ مـــوافقین أفـــراد عینـــة  علـــى " تتضـــمن عمل
ـــار والتعیـــین معـــاییر التحســـین المســـتمر احـــث أنواالخت ـــر ال ة تقـــوم  ، و معـــاییر  بتحـــدیثالشـــر

ــا ل دور ومســتمر االخت شــ ــون  یتماشــى مــع التغیــرات التــي تحــدت فــي  حتــىر والتعیــین وذلــك 
  " ةالشر 

ــار علــى أســاس المنافســة ولكــن علــي أســاس ال - 5 ة والمصــالح ال یــتم االخت عالقــات الشخصــ
  الخاصة

انــــات الجــــدول رقــــم( ــــة "5-2یتضــــح مــــن خــــالل ب ة هــــي اإلجا ــــأن أعلــــى نســــ  "أوافــــ)،
ـــة")، %35.0(وتســـاو  ة اإلجا انـــات )، %22.0(وتســـاو شـــدة" أوافـــوتلیهـــا نســـ تضـــح مـــن ب و

مـــــــة المتوســـــــط الحســـــــابي المـــــــرجح لهـــــــذه الفقـــــــرة  )،5-3الجـــــــدول رقـــــــم( ـــــــانحراف  )،3.38(أن ق
ــ ــار )،1.372(ار مع انــت إحصــاءه االخت مــا  ة  )،3.852(ف مــا أن  )،0.000(بداللــة إحصــائ و

ــة ــار أصــغر مــن مســتو المعنو ة لالخت مــة الداللــة اإلحصــائ مــة  )،0.05(ق ممــا یــدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ـــار علـــى أســـاس مـــوافقین علـــى محتـــو هـــذه الفقـــرة، أ مـــوافقین أفـــراد عینـــة  علـــى " ال یـــتم االخت
ة والمصــالح الخاصــة احــث المنافســة ولكــن علــي أســاس العالقــات الشخصــ ــر ال ة ال  و أن الشــر

ار والتعیین على الكفاءة والخبرة  ة تعتمد في االخت   .بل على المصالح والعالقات الشخص

ع اإلفراد الموظفین عن طر وضــع الشــخص تهدف إلى تحقی الع -6 دالة والمساواة بین جم
ان المناسب   المناسب في الم

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،5-2یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافـــ الـــأن أعلـــى نســـ
ة")، % 31.6(وتساو  ة اإلجا انــات )، %12.5(وتســاو "أوافــ" "حایــدموتلیها نس تضــح مــن ب و

مـــــــة المتوســـــــط الحســـــــابي المـــــــرجح لهـــــــذه الفقـــــــرة  )،5-3الجـــــــدول رقـــــــم( ـــــــانحراف  )،2.89(أن ق
ــار  ــار)، 1.243(مع انــت إحصــاءه االخت مــا  ة  )،1.210 -(ف مــا  )،0.228(بداللــة إحصــائ و

ـــار أصـــغر مـــن  ة لالخت مـــة الداللـــة اإلحصـــائ ـــة أن ق ممـــا یـــدل علـــى أن  )،0.05(مســـتو المعنو
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مــة المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إح مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــنق ا، وحیــت أن ق  )،3(صــائ
علــى " تهــدف إلــى تحقیــ مــوافقین غیــر على محتو هذه الفقرة، أ  موافقین غیرفإن أفراد عینة 

ـــان  ـــ وضـــع الشـــخص المناســـب فـــي الم ـــع اإلفـــراد المـــوظفین عـــن طر العدالـــة والمســـاواة بـــین جم
احــث المناســب ــر ال ة ال تمــارس العدالــة و المســاواة فــي المناصــب اإلدارــة و بــل تعتمــد  أن الشــر

اعلى التحیز  افآت والمزا   .الن أغلب الموظفین ال یهمهم سو الحصول على الرواتب والم

ر أداء  - 7 عنــي االهتمــام بتطــو ــار والتعیــین  اســات االســتقطاب واالخت س نعتقــد إن االهتمــام 
  .الموظفین

انات الجدول رقم( یتضح من خالل ة " )،5-2ب ة هي اإلجا وتســاو  "أوافأن أعلى نس
ـــة")، % 36.7( ة اإلجا ت)، %21.5( وتســـاو "حایـــدموتلیهـــا نســـ انـــات الجـــدول رقــــمضـــو   ح مـــن ب
مة المتوسط الحسابي المرجح لهذه الفقرة )،3-5( ــار  )،3.42(أن ق مــا )، 1.116(انحراف مع ف

ــار ة )،4.986(انــت إحصــاءه االخت ة )، 0.034(بداللــة إحصــائ مــة الداللــة اإلحصــائ مــا أن ق و
ة  ار أصغر من مستو المعنو مــة المتوســط الحســابي المــرجح  )،0.05(لالخت مما یدل على أن ق

مـــة المتوســـط المـــرجح أكبـــر مـــن ا، وحیـــت أن ق علـــى مـــوافقین فـــإن أفـــراد عینـــة  )،3(دالـــة إحصـــائ
ــار والتعیــین على " موافقین محتو هذه الفقرة، أ  اسات االســتقطاب واالخت س نعتقد إن االهتمام 

ر أداء المـــوظفین احـــث ، عنـــي االهتمـــام بتطـــو ـــة  إن یـــر ال رعمل ة  المـــوظفین فـــي  تطـــو  الشـــر
ــة ــة  عمل ــة وفقــا لجــداول غیــر منته اجــات التدرب ل متزایــد، وتتحــدد فیهــا االحت شــ مــه  تضــیف ق

ة.    زمن

 ب ممارسة ة: التدر   الثان

ة المتمثلــة  لدراسة شــر ة للموانئ وظائف إدارة الموارد ال ة االشتراك مد ممارسة إدارة الشر
ب،  ة:في التدر ة التال ار الفرض ة تناظر هذه الممارسة، وتم اخت اغة فرض ص احث    قام ال

ة المناظرة لهذه الممارسة هي:   الفرض

0: H ة مارست ال ة الشر ب. للموانئ اللیب فة التدر   وظ

1: H ة ة تمارس الشر ب. للموانئ اللیب فة التدر   وظ
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ــار هــذ ــارالخت احــث اخت ة، اســتخدم ال -One Sample Tللعینــة الواحــدة  )،T(ه الفرضــ
Test   ــة (داللــة) آراء أفــراد عینــة الدراســة ة، ومعرفــة معنو ، وذلك للتحق مــن صــحة هــذه الفرضــ

ــار  ة واالنحــراف المع ة، والجــدول التــالي یبــین المتوســط الحســابي المــرجح للفرضــ فــي هــذه الفرضــ
ار  ذلك نتائج اخت ة). )T(لها، و ار والداللة اإلحصائ مة االخت   (ق

    )4- 5جدول رقم:(  

ارالحسابي المرجح و  المتوسط  ار ونتائج اخت ة الممارسة ال )T(االنحراف المع   تدربللفرض

ار   المتوسط المرجح ار  إحصاء االنحراف المع ة Tاخت   النتیجة الداللة اإلحصائ

 0Hرفض  * 0.000  3.559 0.784 3.21

ة  ًا عند مستو المعنو   0.05*  دالة إحصائ

انــــات الجــــدول (نالحــــظ مــــن   )،3.21(أن المتوســــط الحســــابي المــــرجح  ،)4-5خــــالل ب
ــار منــاظر لــه  مــة  )،0.784(ــانحراف مع ــار  إحصــاءهوان ق ة  )،3.559(االخت بداللــة إحصــائ

ما أن هذه الق )،0.000( ــة و مــة ا)، 0.05(مــة أصــغر مــن مســتو المعنو لمتوســط الحســابي و ق
ة الصـــــفرة )،3(المـــــرجح أكبـــــر مـــــن  شـــــیر إلـــــى رفـــــض الفرضـــــ ة )، 0H(ممـــــا        وقبـــــول الفرضـــــ

ة ، ممــا یــدل علــى قبــول الفــرض القائــل بـــ :)1H(البدیلــة ـــة تمـــارس الشــر فـــة  للمـــوانئ اللیب وظ
ب .   التدر

احـــث بدراســـة عناصـــر  ب موقـــام ال ـــدر ـــًال علـــى حـــدة، حیـــث یتبـــین مـــن خـــالل  مارســـة الت
الجدول رقم ( انات الواردة  ین فــي الدراســة حــول هــذا  ،)5-5الب ــات المشــار التوزــع التكــرار إلجا

ة المدالمجــال ( ــة ممارسة إدارة الشــر ة المتمثلــة فــي  لیب شــر للمــوانئ وظــائف إدارة المــوارد ال
ب ــذلك الجــدول رقــم ( ،)التدر ین فــي الدراســة یبــین التحلیــ ،)6-5و ــات المشــار ل اإلحصــائي إلجا

  حول نفس الممارسة، ومن خالل الجدولین یتضح األتي:
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  ) 5- 5دول رقم (

ین في ال ات المشار   تدربدراسة حول فقرات الممارسة الالتوزع  التكرار إلجا

  

ال أواف 
 شدة

ال 
 أواف

 أواف محاید
أواف 
 شدة

 اإلجمالي

ة والبرامج یتم تحدید  اجات التدرب االحت
ة لهذه البرامج  ة بناءًا على الحاجة الفعل التدرب

ما یخدم مصلحة العمل.  و

 177 33 73 29 31 11 العدد

ة %  100.0 18.6 41.2 16.4 17.5 6.2 النس

ز التدرب على التحسین المستمر للجودة  یر
 177 27 85 21 36 8 العدد

ة %  100.0 15.3 48.0 11.9 20.3 4.5 النس

ة لتدرب الموظفین  اف هناك مخصصات 
ة  واكتسابهم المهارات المطلو

 177 33 63 26 46 9 العدد

ة %  100.0 18.6 35.6 14.7 26.0 5.1 النس

ة مستمدة من واقع المتدرین  المادة التدرب
ة مع مستواهم الذهني والبدني  ومتناس

 177 30 53 44 42 8 العدد

ة %  100.0 16.9 29.9 24.9 23.7 4.5 النس

ة حسب حاجة  یتم توزع الدورات التدرب
ر المطلوب  ة والتطو الموظف للدورة التدرب

ه  للعمل 

 177 20 40 28 59 30 العدد

ة %  100.0 11.3 22.6 15.8 33.3 16.9 النس

ة مع  ات البرامج التدرب تتناسب أعداد ونوع
ة الموظفین   وعددهمنوع

 177 21 64 33 53 6 العدد

ة %  100.0 11.9 36.2 18.6 29.9 3.4 النس

ة وعدالة  یوجد لد رضا عن عدد ونوع
ة. ة في الشر  البرامج التدرب

 177 13 45 32 68 19 العدد

ة %  100.0 7.3 25.4 18.1 38.4 10.7 النس
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  )6- 5جدول رقم(

ار  ار ونتائج اخت   لتدربلفقرات الممارسة ا Tالمتوسط المرجح واالنحراف المع

  
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 إحصاءه
ار  االخت

الداللة 
ة  اإلحصائ

  الداللة

1 
ة والبرامج  اجات التدرب یتم تحدید االحت
ة لهذه البرامج  ة بناءًا على الحاجة الفعل التدرب

ما یخدم    مصلحة العمل.و
 مواف * 0.000 5.556 1.163 3.49

ز التدرب على التحسین المستمر للجودة 2  مواف * 0.000 5.873 1.114 3.49  یر

ة لتدرب الموظفین  3 اف هناك مخصصات 
ة   واكتسابهم المهارات المطلو

 مواف * 0.000 4.074 1.199 3.37

4 
ة مستمدة من واقع  المتدرین المادة التدرب
ة مع مستواهم الذهني والبدني   ومتناس

  مواف * 0.000 3.617 1.143 3.31

5 
ة حسب حاجة  یتم توزع الدورات التدرب
ر المطلوب  ة والتطو الموظف للدورة التدرب

ه   للعمل 
2.78 1.285 -2.282 0.024 * 

غیر 
 مواف

6  
ة مع  ات البرامج التدرب تتناسب أعداد ونوع

ة    الموظفین وعددهمنوع
 مواف * 0.006 2.785 1.107 3.23

7  
ة وعدالة  یوجد لد رضا عن عدد ونوع

ة. ة في الشر   البرامج التدرب
2.80 1.153 -2.281 0.024 * 

غیر 
  مواف

ة  ا عند مستو المعنو  0.05*  دال إحصائ

ـــــة بنـــــاءًا علـــــى  - 1 ب ـــــة والبـــــرامج التدر ب اجـــــات التدر ـــــة یـــــتم تحدیـــــد االحت الحاجـــــة الفعل
ما یخدم مصلحة العمل.   لهذه البرامج و

انات الجدول رقم( ــة "5-5یتضح من خالل ب ة هــي اإلجا أن أعلى نســ وتســاو  "أوافــ)،
ــة")، 41.2%( ة اإلجا ــوتلیهــا نســ انــات الجــدول )، %18.6(وتســاو شــدة" أواف تضــح مــن ب و

مـــــــة المتوســـــــط الحســـــــابي المـــــــرجح لهـــــــذه الفقـــــــ )،6-5رقـــــــم( ـــــــار  )،3.49(رة أن ق ـــــــانحراف مع
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ــار  )،1.163( انــت إحصــاءه االخت ما  ة  )،5.556(،ف مــة  )،0.000(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و
ــــة  ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة  )،0.05(الداللــــة اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق

مــة المتوســط المــرجح أكبــر  ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(مــنالمتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ
ــة  علــى "مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین أفراد عینة  اجــات التدرب یــتم تحدیــد االحت

ما یخــدم مصــلحة العمــل ة لهذه البرامج و ة بناءًا على الحاجة الفعل احــث  ،والبرامج التدرب ــر ال و
التدرب أن ة معالجتها من خالل االهتمام  ف ة و     .تحدید أو معرفة نقا الضعف في الشر

ز التدرب على التحسین المستمر للجودة - 2   یر

انــــات الجــــدول رقــــم( ــــة " )،5-5یتضــــح مــــن خــــالل ب ة هــــي اإلجا  "أوافــــــــأن أعلــــى نســــ
ة")، %48.0(وتساو  ة اإلجا انــات الجــدول )، %20.3( وتســاو "أوافــ الوتلیها نس تضــح مــن ب و
مـــــة المتوســـــط الحســـــابي المـــــرجح لهـــــذه الفقـــــرة 6-5( رقــــــــــــــم ـــــار )، 3.49()،أن ق ـــــانحراف مع

ــا)، 1.114( انــت إحصــاءه االخت مــا  ة )، 5.873ر (ف مــة )، 0.000(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و
ة لالخت ــــة الداللــــة اإلحصــــائ مــــة ممــــا یــــدل ع)، 0.05(ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو لــــى أن ق

مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ
ــز التــدرب علــى التحســین  علــى "مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین أفــراد عینــة  یر

احــث  ، المســتمر للجــودة ــر ال انــت  إنو لمــا  ــة جیــدة وذات جــدو  انــت البــرامج التدرب لمــا 
  هناك تحسین في جودة الخدمة المقدمة

ة - 3 ب الموظفین واكتسابهم المهارات المطلو ة لتدر اف   هناك مخصصات 

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،5-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا وتســـاو        "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ــــة"وتلیهــــا نســــ)، 35.6%( ــــ الة اإلجا انــــات الجــــدول )، %26.0(وتســــاو "أواف تضــــح مــــن ب و

مــــــة المتوســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرة 6-5رقـــــــــــم( ــــــار  )،3.37()،أن ق ــــــانحراف مع
ــــار )1.199( انــــت إحصــــاءه االخت مــــا  ة  )4.074(ف مــــة  )،0.000(بداللــــة إحصــــائ مــــا أن ق و

ــــة  ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة  )،0.05(الداللــــة اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ــة لتــدرب علــى مــوافقین على محتو هــذه الفقــرة، أ موافقین أفراد عینة  اف " هنــاك مخصصــات 
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ـــة ـــة فـــي حـــال تحقـــ  المـــوظفین واكتســـابهم المهـــارات المطلو ـــة الفعل اجـــات التدرب االحت ورطهـــا 
  أهداف التدرب .

ة مع مستواهم الذهني والبدني - 4 ة مستمدة من واقع المتدرین ومتناس ب   المادة التدر

انات الجدول رقم( ة " )،5-5یتضح من خالل ب ة هي اإلجا او وتســ "أوافأن أعلى نس
ــــة")، 29.9%( ة اإلجا ــــ الوتلیهــــا نســــ انــــات الجــــدول )، %23.7(وتســــاو "أواف تضــــح مــــن ب و

مة المتوسط الحسابي المــرجح لهــذه الفقــرة 6-5رقم( ــار  )،3.31()،أن ق  ،)1.143(ــانحراف مع
ــــار  انــــت إحصــــاءه االخت مــــا  ة  )،3.617(ف ــــة إحصــــائ مــــة الداللــــة )، 0.000(بدالل مــــا أن ق و

ـــة  ـــار أصـــغر مـــن مســـتو المعنو ة لالخت مـــة المتوســـط  )،0.05(اإلحصـــائ ممـــا یـــدل علـــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ــة مســتمدة مــنمــوافقین على محتــو هــذه الفقــرة، أ موافقین  واقــع المتــدرین  علــى " المــادة التدرب
ة مع مستواهم الذهني والبدني احث إن و  ومتناس عــد  ةعملتتم ر ال ــة قبــل و م للبــرامج التدرب تقی

ة تنفیذ ة التدرب     .للموظف وأن تكون في المستو الذهني والبدني العمل

ر  - 5 ــة والتطــو ب ــة حســب حاجــة الموظــف للــدورة التدر ب ــع الــدورات التدر المطلــوب یــتم توز
ه   للعمل 

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة "5-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا ـــأن أعلـــى نســـ  "أوافـــ ال)،
ــة")%33.3(وتساو   ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%22.6(وتســاو "أوافــ،وتلیها نســ تضــح مــن ب و

مــــــة المتوســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرة 6-5رقـــــــــــم( ــــــار  )،2.78()،أن ق ــــــانحراف مع
ــــار )،1.285( انــــت إحصــــاءه االخت مــــا  ة  )،2.282 -(،ف مــــا أن  )،0.024(بداللــــة إحصــــائ و

ــة  ــار أصــغر مــن مســتو المعنو ة لالخت مــة الداللــة اإلحصــائ مــة  )0.05(ق ممــا یــدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ــع الــدورات  مــوافقین غیــرعلــى محتــو هــذه الفقــرة، أ  نمــوافقی غیــرأفــراد عینــة  علــى " یــتم توز
ــه ر المطلــوب للعمــل  ــة والتطــو ــة حســب حاجــة الموظــف للــدورة التدرب احــث التدرب ــر ال علــى  و
ة .  ع الموظفین للحصول على الدورات التدرب   انه الیتم إتاحة الفرصة لجم
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ات البرامج  - 6 ة الموظفین وعددهمتتناسب أعداد ونوع ة مع نوع ب   التدر

انات الجدول رقم( ــة  )،5-5یتضح من خالل ب ة هــي اإلجا وتســاو  "أوافــأن أعلى نس
ـــــة" ،)36.2%( ة اإلجا انـــــات الجـــــدول  ،)%29.9(وتســـــاو "أوافـــــ الوتلیهـــــا نســـــ تضـــــح مـــــن ب و

مــــــة المتوســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرة  )،6-5رقـــــــم( ــــــار  ــــــانحراف )،3.23(أن ق    مع
ــار  ،) 1.107( انــت إحصــاءه االخت ما  ة  )،2.785(ف مــة  )،0.006(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و

ــــة  ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة  )،0.05(الداللــــة اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ــات البــرامج مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین أفراد عینة  علــى " تتناســب أعــداد ونوع
ــة المــوظفین وعــددهم ــة مــع نوع ــر  ،التدرب احــث  و ــاس اثــر التــدربب ال ق ــادة االهتمــام  علــى  ز

ة. ر أداءه وعمله ومهاراته العمل   المتدرب وعالقته بتطو

ة.یوجد لد رضا عن عدد  - 7 ة في الشر ب ة وعدالة البرامج التدر   ونوع

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،5-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  الـــأن أعلـــى نســـ
ــ ــة" ،)%38.4(وتســاو  "أواف ة اإلجا ــوتلیهــا نســ انــات  ،)%25.4(وتســاو "أواف تضــح مــن ب و

مة المت6-5الجـدول رقـــــــــــم( ــار  )،2.80( الفقــرةوسط الحسابي المــرجح لهــذه )،أن ق   ــانحراف مع
ـــار  ،) 1.153( انـــت إحصـــاءه االخت مـــا  ة  )،2.281-(ف مـــا أن  )،0.024(بداللـــة إحصـــائ و

ــة  ــار أصــغر مــن مســتو المعنو ة لالخت مــة الداللــة اإلحصــائ مــة  )0.05(ق ممــا یــدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(أكبــر مــن المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

علــى " یوجــد لــد رضــا عــن مــوافقین  غیــر على محتو هــذه الفقــرة، أ موافقین غیرأفراد عینة 
ة ــة فــي الشــر ة وعدالة البرامج التدرب احــث أن ،  عدد ونوع ــر ال ــة  وقلــة  و قلــة البــرامج التدرب

ة ام التدرب لكل دوره ، وال توجد عدالة في توزع الدورات التدرب   .أ

 الممارسة الثالث: الحوافز  

ة المد لدراسة ة ممارسة إدارة الشر ة المتمثلة فــي  لیب شر للموانئ وظائف إدارة الموارد ال
ة:الحوافز ،  ة التال ار الفرض ة تناظر هذه الممارسة، وتم اخت اغة فرض ص احث    قام ال



103 
 

ة المناظرة لهذه الممارسة هي:   الفرض

0: H ة تمارسال ة الشر فة الحوافز. للموانئ اللیب   وظ

1: H ة ة تمارس الشر فة الحوافز. للموانئ اللیب   وظ

ــار  احــث اخت ة، اســتخدم ال ــار هــذه الفرضــ -One Sample Tللعینــة الواحــدة  T)(الخت
Test   ــة (داللــة) آراء أفــراد عینــة الدراســة ة، ومعرفــة معنو ، وذلك للتحق مــن صــحة هــذه الفرضــ

ــار  ة واالنحــراف المع ة، والجــدول التــالي یبــین المتوســط الحســابي المــرجح للفرضــ فــي هــذه الفرضــ
ار  ذلك نتائج اخت ة).  )T(لها، و ار والداللة اإلحصائ مة االخت   (ق

  )7- 5دول رقم (ج

ار المتوسط   ار ونتائج اخت ة  Tالحسابي المرجح واالنحراف المع  حوافزالممارسة الللفرض

ار   المتوسط المرجح ار  إحصاءه االنحراف المع ة Tاخت   النتیجة الداللة اإلحصائ

 0Hرفض  * 0.000  5.362 0.712 3.29

ة  ًا عند مستو المعنو   0.05*  دالة إحصائ

انــات الجــدول (نالحظ من  ــانحراف  )،3.29(أن المتوســط الحســابي المــرجح  ،)7-5خــالل ب
ـــــــار منـــــــاظر لـــــــه  مـــــــة  )،0.712(مع ـــــــار  إحصـــــــاءهوان ق ة  )،5.362(االخت بداللـــــــة إحصـــــــائ

ــة  )،0.000( مــة أصــغر مــن مســتو المعنو ما أن هذه الق مــة المتوســط الحســابي  )،0.05(و و ق
ة الصــفرة )3(المــرجح أكبــر مــن  شــیر إلــى رفــض الفرضــ ة البدیلــة )0H(، ممــا      وقبــول الفرضــ

)1H(: ة ، مما یدل على قبول الفرض القائل بـ ة تمارس الشر فة الحوافز. للموانئ اللیب   وظ

احث بدراسة عناصر  انــات  لحوافزممارسة اوقام ال ًال على حدة، حیــث یتبــین مــن خــالل الب
الجــدول رقــم ( ین فــي الدراســة حــول هــذا المجــال  ،)8-5الواردة  ــات المشــار التوزــع التكــرار إلجا

ة المد( ة ممارسة إدارة الشر ة المتمثلــة فــي الحــوافز لیب شــر ) للموانئ وظائف إدارة الموارد ال
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ذلك الجدول رقم ( ین فــي الدراســة حــول نفــس  یبــین التحلیــل ،)9-5و ــات المشــار اإلحصــائي إلجا
  الممارسة، ومن خالل الجدولین یتضح األتي:

  ) 8- 5ل رقم (جدو 

ین في الدراسة حول فقرات  ات المشار   ممارسة الحوافزالتوزع  التكرار إلجا

  

ال 
أواف 
 شدة

ال 
 أواف

أواف  أواف محاید
 شدة

 اإلجمالي

ة  افأة الماد ة على بذل تشجع الم في الشر
 مزد من الجهد و المثابرة للحصول علیها

 177 50 90 19 11 7 العدد

ة %  100.0 28.2 50.8 10.7 6.2 4.0 النس

في من خالل ما یتقاضوه  الرضا الوظ أشعر 
 من رواتب وعالوات

 177 22 92 28 31 4 العدد

ة %  100.0 12.4 52.0 15.8 17.5 2.3 النس

ة  أهم افآت المتاحة أشعر  الحوافز والم
ة  الشر

 177 38 64 36 32 7 العدد

ة %  100.0 21.5 36.2 20.3 18.1 4.0 النس

افآت لتحسین  ة إلى زادة الم تسعى الشر
 المردود األدائي للموظفین

 177 23 40 46 52 16 العدد

ة %  100.0 13.0 22.6 26.0 29.4 9.0 النس

أن العدالة تسود نظام افآت  أشعر  الحوافز والم
ة  في الشر

 177 32 52 27 58 8 العدد

ة %  100.0 18.1 29.4 15.3 32.8 4.5 النس

ما  قوم الرؤساء بتفوض السلطة للموظفین 
لة إلیهم األعمال المو ام   ساعدهم على الق

 177 24 66 28 52 7 العدد

ة %  100.0 13.6 37.3 15.8 29.4 4.0 النس

ة  ح الشر ة في تت للموظفین فرص المشار
ة  وضع الخطط المستقبل

 177 16 42 31 62 26 العدد

ة %  100.0 9.0 23.7 17.5 35.0 14.7 النس
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ال 
أواف 
 شدة

ال 
 أواف

 أواف محاید
أواف 
 شدة

 اإلجمالي

ة للموظفین لتحفیزهم  ا إضاف ة مزا تقدم الشر
 على العمل مثل شهادة التكرم

 177 23 65 30 44 15 العدد

ة %  100.0 13.0 36.7 16.9 24.9 8.5 النس

ة الحصول على فضل  الموظفون في الشر
ة أكثر من غیرها مة المعنو  الق

 177 14 44 34 61 24 العدد

ة %  100.0 7.9 24.9 19.2 34.5 13.6 النس

عض  ضهم ب ة تفو حبذ الموظفون في الشر
ات  الصالح

 177 26 91 29 19 12 العدد

ة %  100.0 14.7 51.4 16.4 10.7 6.8 النس

ار 9- 5جدول رقم( ار ونتائج اخت   حوافزاللفقرات المجال  T)المتوسط المرجح واالنحراف المع

  
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 ؤإحصاءة
ار  االخت

الداللة 
ة  اإلحصائ

  الداللة

1 
ة على بذل  ة في الشر افأة الماد تشجع الم

  مزد من الجهد و المثابرة للحصول علیها
 مواف * 0.000 12.431 0.998 3.93

2 
في من خالل ما یتقاضوه  الرضا الوظ أشعر 

  من رواتب وعالوات
 مواف * 0.000 7.336 0.994 3.55

3 
افآت المتاحة  ة الحوافز والم أهم أشعر 

ة   الشر
 مواف * 0.000 6.234 1.133 3.53

4 
افآت لتحسین  ة إلى زادة الم تسعى الشر

  المردود األدائي للموظفین
 مواف 0.899 0.127 1.187 3.01

5 
افآت  أن العدالة تسود نظام الحوافز والم أشعر 

ة    في الشر
 مواف * 0.010 2.597 1.216 3.24
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المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 ؤإحصاءة
ار  االخت

الداللة 
ة  اإلحصائ

  الداللة

6 
ما  قوم الرؤساء بتفوض السلطة للموظفین 

لة إلیهم األعمال المو ام    ساعدهم على الق
 مواف * 0.002 3.163 1.141 3.27

7 
ة  ح الشر ة في تت للموظفین فرص المشار

ة  * 0.015 2.460- 1.222 2.77  وضع الخطط المستقبل
  غیر

 مواف

8 
ة للموظفین لتحفیزهم  ا إضاف ة مزا تقدم الشر

  على العمل مثل شهادة التكرم
 مواف * 0.022 2.318 1.200 3.21

9 
ة الحصول على  فضل الموظفون في الشر

ة أكثر من غیرها مة المعنو  * 0.021 2.337- 1.190 2.79  الق
  غیر

 مواف

10  
عض  ضهم ب ة تفو حبذ الموظفون في الشر

ات   الصالح
  مواف * 0.000 6.956 1.081 3.56

  

ة  ا عند مستو المعنو  0.05*  دال إحصائ

ـــد مـــن الجهـــد و المثـــابرة للحصـــول  - 1 ة علـــى بـــذل مز ـــة فـــي الشـــر افـــأة الماد تشـــجع الم
  علیها

انات الجدول رقم(تضح من خالل ی ة "8-5ب ة هي اإلجا أن أعلى نس وتساو  "أواف)،
ة" ،)50.8%( ة اإلجا تض ،)%28.2(او ـوتسشدة" أوافوتلیها نس انـو دول ـات الجـح من ب
مة المتوسط الحسابي المرجح لهذه الفقرة  )،9-5ـم(ـــقر  ار )، 3.93(أن ق انحراف مع
انت إحصاءه  ،)0.998( ما  ارف ة  )،12.431(االخت مة  )،0.000(بداللة إحصائ ما أن ق و

ة  ار أصغر من مستو المعنو ة لالخت مة  )،0.05(الداللة اإلحصائ مما یدل على أن ق
مة المتوسط المرجح أكبر من ا، وحیت أن ق فإن  )،3(المتوسط الحسابي المرجح دالة إحصائ

ة في موافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین أفراد عینة  افأة الماد على " تشجع الم
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ة على بذل مزد من الجهد و المثابرة للحصول علیها ل  الشر ش احث إن االهتمام  ر ال و
ات التي تسعي إلى  ع المستو عتبر حجر األساس في جم ة الذ  موضوع الحوافز الماد أكبر 

ة  انها المرموق.التمیز والوصول إلى العالم   أو المحافظة على م

في من خالل ما یتقاضوه من رواتب وعالوات - 2 الرضا الوظ   أشعر 

انات الجدول رقم( ة " )،8-5یتضح من خالل ب ة هي اإلجا وتســاو   "أوافأن أعلى نس
ت ،)%17.3(وتســـاو "أوافـــ الة"ـة اإلجابــــها نسبــــوتلیـــ ،)52.0%( انـــضـــــو دول ـات الجــــح مـــن ب
ــــــر  ــــــرة  )،9-5ـم(قـ مــــــة المتوســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفق ــــــار  )،3.55(أن ق ــــــانحراف مع
ــار  ،)0.994( انــت إحصــاءه االخت مــا  ة  )،7.336(ف مــة  )،0.000(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و

ــــة  ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة  )،0.05(الداللــــة اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــنالمتوســط الحســابي المــر  ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(جح دالــة إحصــائ

في مــن خــالل موافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین أفراد عینة  الرضا الــوظ على " أشعر 
احــث إن مــا یتقاضــوه مــن راتــب وعــالوات هــو المحــرك ،  ما یتقاضوه من رواتــب وعــالوات ــر ال و
فاءةوراء عمل المرؤوسین بجد واجت ؤدون الخدمات  طمحون و جعلهم    .هاد و

ة - 3 الشر افآت المتاحة  ة الحوافز والم أهم   أشعر 

انــــات الجــــدول رقــــم( ــــة " )،8-5یتضــــح مــــن خــــالل ب ة هــــي اإلجا  "أوافــــــــأن أعلــــى نســــ
ــة" ،)% 36.2(وتســاو  ة اإلجا انــات  ،)% 21.5(وتســاو شــدة" أوافــوتلیهــا نســ تضــح مــن ب و
مــة المتوســط الحســابي المــرجح لهــذه الفقــرة  )،9-5رقــم(الجــدول  ــار   )، 3.53(أن ق ــانحراف مع

ــار  ،)1.133( انــت إحصــاءه االخت مــا  ة  )،6.234(ف مــة  )،0.000(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و
ــــة  ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة  )،0.05(الداللــــة اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق

مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــنالمتوســط الحســابي المــ ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(رجح دالــة إحصــائ
افــآت مــوافقین على محتو هذه الفقــرة، أ موافقین أفراد عینة  ــة الحــوافز والم أهم علــى " أشــعر 

ة الشر الحوافز یزد من تحسین جودة الخدمات . ،المتاحة  احث االهتمام    یر ال
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ادة  - 4 ة إلى ز افآت لتحسین المردود األدائي للموظفینتسعى الشر   الم

انات الجدول رقم( ة " )،8- 5یتضح من خالل ب ة هي اإلجا  "أواف الأن أعلى نس
ة" ،)%29.4(وتساو  ة اإلجا انات الجدول  ،)%26.0( وتساو "حایدموتلیها نس تضح من ب و

مة المتوسط الحسابي المرجح لهذه الفقرة  )،9- 5رقـــــم( ار  )،3.01(أن ق انحراف مع
ار ،)1.187( انت إحصاءه االخت ما  ة  )،0.127(ف مة  )،0.899(بداللة إحصائ ما أن ق و

ة  ار أصغر من مستو المعنو ة لالخت مة  )،0.05(الداللة اإلحصائ مما یدل على أن ق
مة المتوسط المرجح أكبر من ا، وحیت أن ق فإن  )،3(المتوسط الحسابي المرجح دالة إحصائ

افآت موافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین أفراد عینة  ة إلى زادة الم على " تسعى الشر
احث و  ،لتحسین المردود األدائي للموظفین افأ إنر ال ة تجعل الموظفین ینجزون زادة الم

ل ملحو ش العمل  تفانون    . و

افآت  -5 أن العدالة تسود نظام الحوافز والم ةأشعر    في الشر

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،8-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافـــ الـــأن أعلـــى نســـ
ــة" ،)%32.8(وتســاو  ة اإلجا ــوتلیهــا نســ انــات الجــدول )%29.4( وتســاو "أواف تضــح مــن ب ،و
مــــــة المتوســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرة 9-5رقـــــــــــم( ــــــار  )،3.24()،أن ق ــــــانحراف مع

مـــا  ،)1.141( ـــارف ة  )،2.597(انـــت إحصـــاءه االخت مـــة )، 0.010(بداللـــة إحصـــائ مـــا أن ق و
ة لالخت ــــة الداللــــة اإلحصــــائ مــــة )، 0.05(ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ممــــا یــــدل علــــى أن ق

مة المتوسط المرجح أكبــر مــن ا، وحیت أن ق فــإن أفــراد  )3(المتوسط الحسابي المرجح دالة إحصائ
ــأن العدالــة تســود نظــام الحــوافز مــوافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین عینة  علــى " أشــعر 

ة افــــآت فــــي الشــــر افــــأة والعــــالوات لمســــتحقیها ، و والم یــــز علــــى إعطــــاء الم احــــث أن التر ــــر ال
  لتحقی العدالة بین الموظفین.

األعمــا - 6 ــام  ســاعدهم علــى الق مــا  ض الســلطة للمــوظفین  لــة قــوم الرؤســاء بتفــو ل المو
 إلیهم

انات الجدول رقم( ــة "8-5یتضح من خالل ب ة هي اإلجا أن أعلى نس ،(" وتســاو  موافــ
ـــــة" ،)37.3%( ة اإلجا "أ الوتلیهـــــا نســـــ ت ،)%29.4(وتســـــاو وافـــــ انـــــات الجـــــدول ضـــــو ح مـــــن ب
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ـــــــم(قر  ــــــرة  )،9-5ـ مــــــة المتوســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفق ــــــار  )،3.27(أن ق ــــــانحراف مع
ــار  ،)1.141( انــت إحصــاءه االخت مــا  ة  )،3.163(ف مــة  )،0.002(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و

ــــة  ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة  )، 0.05(الداللــــة اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق
ا، وحیــت  مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــنالمتوسط الحسابي المرجح دالة إحصــائ إن أفــراد ) 3(أن ق

قــــوم الرؤســــاء بتفــــوض الســــلطة مــــوافقین و هــــذه الفقــــرة، أ علــــى محتــــمــــوافقین عینــــة  علــــى " 
لــة إلـــیهم األعمـــال المو ـــام  ســـاعدهم علــى الق مـــا  ـــر ال ،للمــوظفین  احــث أن تفـــوض الســـلطة و

زون تجعل الموظف ه واالنتماء ون یر ه واالستمرار معه تحت أ ظرف.في عملهم والتمسك    إل

ة للموظفین فرص  - 7 ح الشر ةتت ة في وضع الخطط المستقبل  المشار

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة "8-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا ـــأن أعلـــى نســـ "أ ال)،  وافـــ
ــة" ،)%35.0(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%23.7(وتســاو "أوافــوتلیهــا نســ تضــح مــن ب و

ـــــــم(رق مــــــة المتوســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرة  )،9-5ـــ ــــــار ــــــانحرا)، 2.77(أن ق ف مع
ــار  ،)1.222( انــت إحصــاءه االخت مــا  ة )،  2.460 -(ف مــة  0.015بداللــة إحصــائ مــا أن ق و

ــــة  ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة  )،0.05(الداللــــة اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مة المتوسط المرجح أكبــر مــن ا، وحیت أن ق فــإن أفــراد  )3(المتوسط الحسابي المرجح دالة إحصائ

ة للمــوظفین مــوافقین  غیــر علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین غیــرعینــة  ح الشــر علــى " تتــ
ة ة فــي وضــع الخطــط المســتقبل ــة ، و فــرص المشــار احــث أن الكثیــر مــن المؤسســات العالم ــر ال

ــان هــذا العمــل  ة، حتــى یولــد لــدیهم شــعور  ة  للمــوظفین فــي وضــع الخطــط المســتقبل ح المشــار تتــ
النفع علیهم وعلى  عود  لما تنامي س ح عملهم ، وان الرح العائد    .أسرهمأص

م - 8 ة للموظفین لتحفیزهم على العمل مثل شهادة التكر ا إضاف ة مزا  تقدم الشر

انات الجدول رقم( ــة "8-5یتضح من خالل ب ة هي اإلجا أن أعلى نس ،(" وتســاو  موافــ
ـــــة" ،)36.7%( ة اإلجا "أ الوتلیهـــــا نســـــ انـــــات الجـــــدول  ،)%24.9(وتســـــاو وافـــــ تضـــــح مـــــن ب و

مـــــــة المتوســـــــط الحســـــــابي المـــــــرجح لهـــــــذه الفقـــــــرة  )،9-5م(رقـــــــ ـــــــار  )،3.21(أن ق ـــــــانحراف مع
ـــار )،1.200( انـــت إحصـــاءه االخت مـــا  ة  )،2.318(ف مـــة  )،0.022(بداللـــة إحصـــائ مـــا أن ق و

ــــة  ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة  )،0.05(الداللــــة اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق
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مة المتوسط المرجح أكبــر مــن ا، وحیت أن ق فــإن أفــراد  )3(المتوسط الحسابي المرجح دالة إحصائ
ة للمــوظفین مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین عینــة  ــا إضــاف ة مزا علــى " تقــدم الشــر

احــث   ،لتحفیــزهم علــى العمــل مثــل شــهادة التكــرم ــر ال الجانــب و إن اهتمــام مــن جانــب اإلدارة  
أهـــداف  حـــذافیرها عنـــد اقتنـــاعهم  اســـات  عـــون الس ت المعنـــو تجعلهـــم ینجـــزون األعمـــال بدقـــة ، و

ع أن تجعلهم جزاء منها.    المؤسسة التي تستط

ة أكثر من غیرها - 9 مة المعنو ة الحصول على الق  فضل الموظفون في الشر

انـــات الجـــدول ـــة "8-5رقـــم( یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا ـــأن أعلـــى نســـ "أ ال)،  وافـــ
ة" ،)%34.5(وتساو  ة اإلجا انــات الجــــدول  ،)%24.9(وتســاو "أوافــوتلیها نس تضــح مــن ب و
ــــــم( مـــــة المتوســـــط الحســـــابي المـــــرجح لهـــــذه الفقـــــرة  )،9-5رقـــــــــ ـــــار   )، 2.79(أن ق ـــــانحراف مع

ــار ،)1.190( انت إحصاءه االخت ما  ة  )،2.337 –(ف مــة  )،0.021(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و
ــــة  ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة  )،0.05(الداللــــة اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق

مة المتوسط المرجح أكبــر مــن ا، وحیت أن ق فــإن أفــراد  )3(المتوسط الحسابي المرجح دالة إحصائ
ة وافقین مغیر على محتو هذه الفقرة، أ  موافقین غیرعینة  فضل الموظفون في الشــر على " 

ـــة أكثــر مـــن غیرهـــا مــة المعنو ـــة   ،الحصــول علـــى الق ـــالحوافز المعنو احـــث أن االهتمــام  ــر ال و
ة فــي العمــل  ة وأدق نوع صل ألعلى إنتاج ون هناك مبرر أل موظف أن  على أكمل وجه لن 

  وأفضل.

عض  - 10 ضهم ب ة تفو اتحبذ الموظفون في الشر  الصالح

انات الجدول رقم( ــة "8-5یتضح من خالل ب ة هــي اإلجا أن أعلى نســ وتســاو  "أوافــ)،
ـــــة" ،)51.4%( ة اإلجا ـــــدموتلیهـــــا نســـــ انـــــات الجـــــدول  ،)%16.4(وتســـــاو "حای تضـــــح مـــــن ب و

ـــــــم( مــــــة المتوســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرة  )،9-5رقــــ ــــــار  )،3.56(أن ق ــــــانحراف مع
ما  ،)1.081( ــار ف ة   )،6.956(انــت إحصــاءه االخت مــة  )،0.000(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و

ــــة  ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة  )،0.05(الداللــــة اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مة المتوسط المرجح أكبــر مــن ا، وحیت أن ق فــإن أفــراد  )3(المتوسط الحسابي المرجح دالة إحصائ

ضــهم مــوافقین على محتو هــذه الفقــرة، أ موافقین عینة  ة تفو حبــذ الموظفــون فــي الشــر علــى " 
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ات عض الصــالح ا ب عــض الصــالح احــث انــه عنــدما تفــوض لهــم  ع الموظــف أن یــر ال ســتط ت 
ة والعمیل في نفس الوقت  ون لصالح الشر ة الذ  سرعة عال   .یتخذ القرار 

 م األداء عة: تقی   :الممارسة الرا

ة  لدراســة شــر ة للمــوانئ وظــائف إدارة المــوارد ال ة االشــتراك مــد ممارســة إدارة الشــر
م األداء،  ــــار المتمثلــــة فــــي تقیــــ ة تنــــاظر هــــذه الممارســــة، وتــــم اخت اغة فرضــــ صــــ احــــث  قــــام ال

ة: ة التال   الفرض

ة المناظرة لهذه الممارسة هي:   الفرض

0: Hة مارسال ت ة الشر م األداء. للموانئ اللیب فة تقی   وظ

1: H  ة ةتمارس الشر م األداء.للموانئ  اللیب فة تقی   وظ

ــار     احــث اخت ة، اســتخدم ال ار هــذه الفرضــ -(One Sample Tللعینــة الواحــدة  )T(الخت
Test  ( ــة (داللــة) آراء أفــراد عینــة الدراســة ة، ومعرفــة معنو ، وذلك للتحق من صحة هذه الفرض

ــار  ة واالنحــراف المع ة، والجــدول التــالي یبــین المتوســط الحســابي المــرجح للفرضــ فــي هــذه الفرضــ
ار  ذلك نتائج اخت ة). )T(لها، و ار والداللة اإلحصائ مة االخت   (ق

  )10- 5جدول رقم(

ارلمتوسط الحا ار ونتائج اخت ة  )T(سابي المرجح واالنحراف المع م ممارسة للفرض  األداءتقی

ار   المتوسط المرجح ار  إحصاءه االنحراف المع ة Tاخت   النتیجة الداللة اإلحصائ

 0Hعدم رفض  * 0.029  2.205 - 0.707 2.88

ة ًا عند مستو المعنو   )0.05 (*  دالة إحصائ

انــــات الجــــدول ( )، 2.80(أن المتوســــط الحســــابي المــــرجح ،)10-5نالحــــظ مــــن خــــالل ب
ار مناظر له مة  )،0.707(انحراف مع ار  إحصاءهوان ق ة)، 2.205 -(االخت  بداللــة إحصــائ

ــة)، 0.029( مــة أصــغر مــن مســتو المعنو مــا أن هــذه الق مــة المتوســط الحســابي و )، 0.05(و ق
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ة الصــفرة  ،)3(المرجح أصغر من شیر إلى عدم رفض الفرض ممــا یــدل علــى قبــول  ،)0H(مما 
ة  مارسال تالفرض القائل بـ : ةالشر م األداء .للموانئ  اللیب فة تقی   وظ

احــث بدراســة عناصــر  م األداء وقــام ال ــ ــًال علــى حــدة، حیــث یتبــین مــن خــالل ممارســة تقی
الجــدول رقــم  انــات الــواردة  ین فــي الدراســة حــول  ، )11-5(الب ــات المشــار التوزــع التكــرار إلجا

ة المدهذا المجــال ( ــة ممارسة إدارة الشــر ة المتمثلــة  لیب شــر للمــوانئ وظــائف إدارة المــوارد ال
م األداء ذلك الجدول رقم (في تقی ین فــي  ، )12-5) و ــات المشــار یبین التحلیل اإلحصائي إلجا

  )  11-5سة، ومن خالل الجدولین یتضح األتي:جدول رقم (الدراسة حول نفس الممار 

ات ا ین في الدراسة حول فقراتالتوزع  التكرار إلجا م ممارسة  لمشار   األداءتقی

  

ال أواف 
 شدة

ال 
 أواف

 أواف محاید
أواف 
 شدة

 اإلجمالي

ة  ة وعمل م لدیهم خبرات علم التقی لفون  الم
نهم من فهم دوافع    الموظفین اتجاه أعمالهمتم

 177 16 57 34 58 12 العدد

ة  النس
% 

6.8 32.8 19.2 32.2 9.0 100.0 

م األداء لمراجعة دورة  ة تقی تخضع عمل
 لتضمن تحقی أهدافها

 177 7 42 46 65 17 العدد

ة  النس
% 

9.6 36.7 26.0 23.7 4.0 100.0 

م األداء على أسس ومعاییر  عتمد نظام تقی
في  وأنظمة واضحة ومحددة في الوصف الوظ

م. ضمن العدالة في التقی  مما 

 177 25 30 30 67 25 العدد

ة  النس
% 

14.1 37.9 16.9 16.9 14.1 100.0 

م من  الحضور قبل فترة التقی یلتزم العاملون 
ة والحوافز  أجل الترق

 177 25 61 40 42 9 العدد

ة  النس
% 

5.1 23.7 22.6 34.5 14.1 100.0 
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ة وتحدید  الترق شرة  ط أنشطة الموارد ال ترت
م  ة تقی عمل ة والحوافز  اجات التدرب االحت

 األداء

 177 5 52 53 55 12 العدد

ة  النس
% 

6.8 31.1 29.9 29.4 2.8 100.0 

م أداء العاملین  ر معاییر تقی یتم تعدیل وتطو
 من حین آلخر

 177 15 42 27 64 29 العدد

ة  النس
% 

16.4 36.2 15.3 23.7 8.5 100.0 

س لها دور هام في  ة ل العالقات الشخص
م أداء الموظفین ة تقی  عمل

 177 14 34 27 69 33 العدد

ة  النس
% 

18.6 39.0 15.3 19.2 7.9 100.0 

عد حضورهم الدورات  م األفراد قبل و یتم تقی
ة لضمان تحقی هذه البرامج أهدافها  التدرب

 177 20 48 35 56 18 العدد

ة  النس
% 

10.2 31.6 19.8 27.1 11.3 100.0 

ار 12- 5جدول رقم( ار ونتائج اخت لفقرات الممارسة )، (T):المتوسط المرجح واالنحراف المع
عة.   الرا

  
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 إحصاءه
ار  االخت

الداللة 
ة  اإلحصائ

  الداللة

1 
م لدیهم  التقی لفون  ة الم ة وعمل خبرات علم

نهم من فهم دوافع  الموظفین اتجاه أعمالهم   تم
 مواف 0.644 0.464 1.135 3.04

2 
م األداء لمراجعة دورة  ة تقی تخضع عمل

  لتضمن تحقی أهدافها
 غیر مواف * 0.002 3.090- 1.046 2.76

3 
م األداء على أسس ومعاییر  عتمد نظام تقی

في وأنظمة واضحة ومحددة في  الوصف الوظ
م. ضمن العدالة في التقی   مما 

 غیر مواف * 0.031 2.169- 1.282 2.79
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المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 إحصاءه
ار  االخت

الداللة 
ة  اإلحصائ

  الداللة

4  

 

م من  الحضور قبل فترة التقی یلتزم العاملون 
ة والحوافز   مواف * 0.001 3.396 1.129 3.29  أجل الترق

5 
ة وتحدید  الترق شرة  ط أنشطة الموارد ال ترت

ة والحوافز  اجات التدرب م االحت ة تقی عمل
  األداء

 غیر مواف 0.200 1.287- 0.992 2.90

6  
م أداء العاملین  ر معاییر تقی یتم تعدیل وتطو

  من حین آلخر
 غیر مواف * 0.003 3.046- 1.234 2.72

7  
ة  س لها دور هام في عمل ة ل العالقات الشخص

م أداء الموظفین   تقی
 غیر مواف * 0.000 4.507- 1.218 2.59

8  
عد حضورهم الدورات  یتم م األفراد قبل و تقی

ة لضمان تحقی هذه البرامج أهدافها   التدرب
 غیر مواف 0.803 0.249- 1.206 2.98

  

ة  ا عند مستو المعنو   0.05*  دال إحصائ

 

ــــنهم مــــن فهــــم دوافــــع  المــــوظفین  -1 ــــة تم ــــة وعمل م لــــدیهم خبــــرات علم ــــالتقی لفــــون  الم
  اتجاه أعمالهم

انــات الجــدول رقــم(یتضــح مــن  ــة " )،11-5خــالل ب ة هــي اإلجا "أ الــأن أعلــى نســ ــ  واف
ــة" ،)%32.8(و وتســا ة اإلجا انــات الجــدول  ،)% 32.2(وتســاو "أوافــوتلیهــا نســ تضــح مــن ب و
مــــــة الم )،12-5رقــــــم( ــــــار  )، 3.04(توســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرةأن ق ــــــانحراف مع

ــا ،)1.135( انــت إحصــاءه االخت مــا  ة  )،0.464(ر ف مــة  )،0.644(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و
ار أصغر من مستو  ة لالخت ة الداللة اإلحصائ مــة المتوســط  )،0.05(المعنو مما یدل علــى أن ق

مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ
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ــة موافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین  ــة وعمل م لدیهم خبرات علم التقی لفون  على " الم
نهم من فهم دوافع  الموظفین اتجاه أعمالهم احــث  ،تم ــر ال مــن خــالل تحلیــل هــذه النتیجــة نجــد و

م  ــة مــن المــوظفین التــي تــر انــه نظــام ضــعیف ، وقــد أعــزت ذلــك إلــى نظــام تقیــ ة الغال أن  النســ
عتمد على أساسا على م ل فعلي أداء العاملین وال تمیز بین الكفاءات.األداء  ش   عاییر ال تترجم 

ة لتضمن تحقی أهدافها - 2 م األداء لمراجعة دور ة تقی  تخضع عمل

انــات الجــدول رقــم( ــة " )،11-5یتضــح مــن خــالل ب ة هــي اإلجا "أ الــأن أعلــى نســ ــ  واف
ــة" ،)%36.7(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%26.0(وتســاو "حایــدموتلیهــا نســ تضــح مــن ب و

مة المتوسط الحسابي المرجح لهذه )،12-5رقم( ــار  )،2.76(الفقرة أن ق  )، 1.046(ــانحراف مع
انـــت إحصـــاءه ا مـــا  ـــار ،ف ة )،3.090 –(الخت مـــة الداللـــة  )،0.002(بداللـــة إحصـــائ مـــا أن ق و

ة  ـــةاإلحصـــائ ـــار أصـــغر مـــن مســـتو المعنو مـــة المتوســـط ممـــا یـــدل علـــى أن ق )، 0.05(لالخت
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة )، 3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ـــر  ـــر علـــى محتـــو هـــذه الفقـــرة، أ مـــوافقین غی م األداء مـــوافقین غی ـــة تقیـــ علـــى " تخضـــع عمل
ــــة لتضــــمن تحقیــــ أهدافــــه احــــث أن یتــــلمراجعــــة دور ل دور ا، یــــر ال شــــ في  ع التحلیــــل الــــوظ

ل الوظائف التــي بــدورها  شمل  في  ــاد وتطــور تكــون  ومستمر حیث أن تحلیل الوظ فــي حالــة ازد
  مستمر.  

م األداء علـــى أســـس ومعـــاییر وأنظمـــة واضـــحة ومحـــددة فـــي الوصـــف  - 3 عتمـــد نظـــام تقیـــ
م. ضمن العدالة في التقی في مما   الوظ

انــات الجــدو  ــة " )،11-5ل رقــم(یتضــح مــن خــالل ب ة هــي اإلجا "ال أــأن أعلــى نســ ــ  واف
ــة" ،)%37.9(وتســاو  ة اإلجا ــأوتلیهــا نســ ــد واف انــات  ،)% 16.9(وتســاو "محای تضــح مــن ب و

مة المتوسط الحسابي المــرجح لهــذه الفقــرة  )،12-5الجدول رقم( ــار  )، 2.79(أن ق ــانحراف مع
ـــار ،)1.282( انـــت إحصـــاءه االخت مـــا  ة  )، 2.169 -(ف ـــة إحصـــائ مـــا أن  )، 0.031(بدالل و

ة لالخت مــة الداللــة اإلحصــائ ــةق مــة )، 0.05(ــار أصــغر مــن مســتو المعنو ممــا یــدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )، 3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

م األداء فقین مواغیر على محتو هذه الفقرة، أ موافقین غیر أفراد عینة  عتمد نظام تقیــ على " 
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م ضمن العدالــة فــي التقیــ في مما  ، على أسس ومعاییر وأنظمة واضحة ومحددة في الوصف الوظ
م ، وعــدم و  ة إلــى التحیــز الشخصــي للمقــ م المطبــ فــي الشــر ــة نظــام التقیــ احــث  عــدم جد ــر ال

ه  م اتجاه مستخدم اع المسب للمق ة النظام لالنط   . موضوع

ة والحوافز - 4 م من أجل الترق الحضور قبل فترة التقی  یلتزم العاملون 

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،11-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ة"%34.5وتساو  ة اإلجا "أ ال،وتلیها نس انــات الجــدول  ،)% 23.7(وتســاو وافــ تضــح مــن ب و

مـــــة المتوســـــط الحســـــابي المـــــرجح لهـــــذه الفقـــــرة  )، 12-5رقـــــم( ـــــار  )،3.29(أن ق   ـــــانحراف مع
ـــار ،)1.129( انـــت إحصـــاءه االخت مـــا  ة )،3.396(ف ـــة إحصـــائ مـــة  )،0.001(بدالل مـــا أن ق و

ة  ةالداللة اإلحصائ ار أصغر من مستو المعنو مــة المتوســط  )،0.05(لالخت مما یدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة )، 3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

م مــن موافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین  الحضور قبل فترة التقیــ على " یلتزم العاملون 
ــة والحــوافز احــثأجــل الترق م ســیؤد   إن ، یــر ال ــالتقیــ تحفیــز المســتخدمین لتحســین أدائهــم  ىإل

نوا مــن الحصــول علــى هــ ــة) ه التحفیــزاتذلیتم تصــرف فــي رواتــب المــوظفین وتــوزع  (تحفیــزات ماد
حصل علیها.   وف النقا التي 

م  - 5 ــة تقیــ عمل ــة والحــوافز  ب اجات التدر ة وتحدید االحت الترق ة  شر ط أنشطة الموارد ال ترت
 .األداء

ــة " )،11-5انــات الجــدول رقــم(یتضــح مــن خــالل ب ة هــي اإلجا "أ الــأن أعلــى نســ ــ  واف
ــة" ،)%31.1(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%29.9(وتســاو "حایــدموتلیهــا نســ تضــح مــن ب و
مـــــــــــة المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي المـــــــــــرجح لهـــــــــــذه الفقـــــــــــرة  )،12-5رقـــــــــــم( ـــــــــــانحراف  )،2.90(أن ق
ــار  ــار )،0.992(مع انــت إحصــاءه االخت مــا  ة )،1.287-(،ف مــا   )،0.200(بداللــة إحصــائ و

ة  مة الداللة اإلحصائ ــةأن ق ار أصغر من مستو المعنو مــة  )،0.05(لالخت ممــا یــدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ط أنشــطة المــوارد مــوافقین غیــر علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین غیر أفراد عینة  علــى " تــرت
م األداء ــة تقیــ عمل ــة والحــوافز  اجات التدرب ة وتحدید االحت الترق شرة  م األداء  ال نســتنتج إن تقیــ
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افــآت علــى المســتخدمین قه هو توزــع التحفیــزات والم سي من تطب احــث  ،ان الهدف الرئ ــر ال و
ــع  م األداء في جم الدرجــة إن الهدف من نظام التقی افــآت  الحــاالت هــو لغــرض مــنح الحــوافز والم

ــأتي تقــدیر األولي ما  اجــات، وف م ومعرفــة النتــائج  احت ــة التقیــ عــد عمل ل عرضــي  شــ ، التــدرب  
عض العاملین ات ل عض التدر شرة بإدوار  عد تحلیلها تقوم مصلحة الموارد ال   .  ف

م أداء  - 6 ر معاییر تقی  العاملین من حین آلخریتم تعدیل وتطو

انــات الجــدول رقــم( ــة " )،11-5یتضــح مــن خــالل ب ة هــي اإلجا "ال أــأن أعلــى نســ ــ  واف
ــة" ،)%36.2(وتســاو  ة اإلجا "أوتلیهــا نســ انــات الجــدول  ،)%23.7(وتســاو وافــ تضــح مــن ب و

مـــــة المتوســـــط الحســـــابي المـــــرجح لهـــــذه الفقـــــرة  )،12-5رقـــــم( ـــــار   )،2.72(أن ق ـــــانحراف مع
انــت إحصــاءه االخت )1.234( مــا  ة )،3.046-(ــار،ف مــة   )،0.003(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و

ة  ةالداللة اإلحصائ ار أصغر من مستو المعنو مــة المتوســط  )،0.05(لالخت مما یدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

م مــوافقین غیــر علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ فقین مواغیر  ر معــاییر تقیــ علــى " یــتم تعــدیل وتطــو
ــون یتماشــى مــع و ، أداء العاملین من حــین آلخــر احــث أن تعــدیل معــاییر األداء یجــب أن  ــر ال

ة.   التغیرات التي تحدت في الشر

م أداء الموظفین -7 ة تقی س لها دور هام في عمل ة ل  العالقات الشخص

انــات الجــدول رقــم( ــة " )،11-5یتضــح مــن خــالل ب ة هــي اإلجا "ال أــأن أعلــى نســ ــ  واف
ــة" ،)%39.0(وتســاو  ة اإلجا ــوتلیهــا نســ انــات ال ،)%19.2( وتســاو "أواف تضــح مــن ب دول جــو

مــــــة المتوســــــط الحســــــ )،12-5رقــــــم( ــــــار  )،2.59(ابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرةأن ق  ــــــانحراف مع
ــار  )1.218( انــت إحصــاءه االخت مــا  ة )،4.507-(،ف مــة  )،0.000(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و

ة  ةالداللة اإلحصائ ار أصغر من مستو المعنو مــة المتوســط  )،0.05(لالخت مما یدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

س لهــا دور  على "موافقین غیر لى محتو هذه الفقرة، أ عموافقین غیر  ة لــ العالقــات الشخصــ
م أداء الموظفین ة تقی م فــي الحصــول علــى المعلومــات التــي  هام في عمل احث اعتماد المقــ یر ال
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ـــة اللجـــوء لملـــف  ـــة الثان ـــأتي فـــي المرت م المـــوظفین هـــو االعتمـــاد علـــى الـــذاكرة و ـــنهم مـــن تقیـــ تم
  الموظف نفسه.

ة لضمان تحقی هذه البرامج أهدافها - 8 ب عد حضورهم الدورات التدر م األفراد قبل و  یتم تقی

انــات الجــدول رقــم( ــة " )،11-5یتضــح مــن خــالل ب ة هــي اإلجا "ال أــأن أعلــى نســ ــ  واف
ــة" ،)%31.6(وتســاو  ة اإلجا "أوتلیهــا نســ ــ انــات الجــدول  ،)%27.1(وتســاو واف تضــح مــن ب و

مة المأن  )،12-5رقم( ــار  )،2.98(توسط الحسابي المرجح لهذه الفقرةق  )1.206( ــانحراف مع
ـــار انـــت إحصـــاءه االخت مـــا  ة  )،0.249 -(،ف مـــة الداللـــة  )،0.803(بداللـــة إحصـــائ مـــا أن ق و

ة لالخت ــــةاإلحصــــائ مــــة المتوســــط )، 0.05(ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ممــــا یــــدل علــــى أن ق
ا مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــنالحســابي المــرجح دالــة إحصــائ فــإن أفــراد عینــة  )،3(، وحیــت أن ق

عـــد مـــوافقین غیـــر علـــى محتـــو هـــذه الفقـــرة، أ مـــوافقین غیـــر  م األفـــراد قبـــل و علـــى " یـــتم تقیـــ
ـــة لضـــمان تحقیـــ هـــذه البـــرامج أهـــدافها احـــث و  ،حضـــورهم الـــدورات التدرب م ـــر ال أنـــه الیـــتم تقیـــ

ــذلك  ــة و انــت تعتمــد المــوظفین قبــل توزــع الــدورات التدرب م إذا  ــة التقیــ ال یوجــد جــدو مــن عمل
ة   .  على العالقات الشخص

عاد جودة الخدمات ع ـــ أ   : المتغیر التا

ة*    عد األول: االعتماد   ال

ة المــــد لدراســـة ــــة ممارســــة إدارة الشــــر للمــــوانئ معــــاییر جــــودة الخــــدمات المتمثلــــة فــــي  لیب
ة،  ة:االعتماد ة التال ار الفرض ة تناظر هذا المجال، وتم اخت اغة فرض ص احث    قام ال

عد هي: ة المناظرة لهذا ال   الفرض

0: Hة  مارسال ت ةالشر ة.للموانئ  اللیب ار االعتماد   مع

1: H  ة ةتمارس الشر ة.للموانئ  اللیب ار االعتماد   مع

ــار هــذ ــارالخت احــث اخت ة، اســتخدم ال -One Sample Tللعینــة الواحــدة  )،T(ه الفرضــ
Test   ــة (داللــة) آراء أفــراد عینــة الدراســة ة، ومعرفــة معنو ، وذلك للتحق مــن صــحة هــذه الفرضــ
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ــار  ة واالنحــراف المع ة، والجــدول التــالي یبــین المتوســط الحســابي المــرجح للفرضــ فــي هــذه الفرضــ
ار ذلك نتائج اخت ة). جدول رقم( )،T(لها، و ار والداللة اإلحصائ مة االخت   )13-5(ق

ارالمتوسط الحسابي المرجح و   ار ونتائج اخت عد )،T(االنحراف المع ة ال ة للفرض   االعتماد

ار   سط المرجحالمتو  ار  إحصاءه االنحراف المع ة Tاخت   النتیجة الداللة اإلحصائ

 0Hرفض  * 0.000 11.110 0.704 3.59

ة  ًا عند مستو المعنو   0.05*  دالة إحصائ

انــــــات الجــــــدول (  )،3.59(أن المتوســــــط الحســــــابي المــــــرجح  ،)13-5نالحــــــظ مــــــن خــــــالل ب
ار منــاظر لــه  مــة )، 0.704(انحراف مع ــار إحصــاءهوان ق ة  )،11.110(االخت بداللــة إحصــائ

مــة أصــغر مــن مســ )،0.000( مــا أن هــذه الق ــةو مــة المتوســط الحســابي و  )،0.05(تو المعنو ق
ة الصــفرة، م)3(المرجح أكبر من شــیر إلــى رفــض الفرضــ ة ال )،0H(مــا   1Hةبدیلــوقبــول الفرضــ

ة ، مما یدل على قبول الفرض القائل بـ : ة تمارس الشر ة . للموانئ اللیب ار االعتماد   مع

احث بدراسة عناصر  ة وقام ال عاد االعتماد انــات أ ًال على حــدة، حیــث یتبــین مــن خــالل الب
الجــــدول رقــــم ( ین فــــي الدراســــة حــــول هــــذا  ،)14-5الــــواردة  ــــات المشــــار ــــع التكــــرار إلجا التوز

عد( ة المدال ة ممارسة إدارة الشر ــة لیب ) للموانئ معاییر جودة الخدمات المتمثلة في االعتماد
ذلك الجدول رقم ( ین في الدراسة حــول نفــس  ،)15-5و ات المشار یبین التحلیل اإلحصائي إلجا

عد ، ومن خالل الجدولین ی   )14-5تضح األتیجدول رقم (ال

ین في الدراسة حول فقرات   ات المشار ةالتوزع  التكرار إلجا عاد االعتماد   أ

  

ال أواف 
 شدة

ال 
 أواف

 أواف محاید
أواف 
 شدة

 اإلجمالي

ة لتقدم الخدمة  الشر قدرة الموظفین 
سر  أ ة للعمالء من أول مرة و المطلو

 الطرق المتاحة

 177 24 91 37 19 6 العدد

ة %  100.0 13.6 51.4 20.9 10.7 3.4 النس
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ال أواف 
 شدة

ال 
 أواف

 أواف محاید
أواف 
 شدة

 اإلجمالي

قة لمعامالته  سجالت دق ة  تحتفظ الشر
ن الرجوع إلیها حال وقوع األخطاء  م

 177 27 106 25 18 1 العدد

ة %  100.0 15.3 59.9 14.1 10.2 0.6 النس

ات العمل  ة من متطل اف ة  م یتم إنجاز 
ة  الیومي في الشر

 177 31 93 29 22 2 العدد

ة %  100.0 17.5 52.5 16.4 12.4 1.1 النس

م  ة على تقد الشر عمل الموظف 
مستو عالي من الجودة  الخدمات 

 177 17 82 43 29 6 العدد

ة %  100.0 9.6 46.3 24.3 16.4 3.4 النس

أنهم أعضاء في فر  فتخر الموظفون 
عضاً  عضه  ّمل   عمل 

 177 27 64 43 36 7 العدد

ة %  100.0 15.3 36.2 24.3 20.3 4.0 النس

  )15- 5جدول رقم(

ار  ار ونتائج اخت عد  Tالمتوسط المرجح واالنحراف المع ةلفقرات ل   االعتماد

  
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 إحصاءه
ار  االخت

الداللة 
ة  اإلحصائ

  الداللة

1 
ة لتقدم الخدمة  الشر قدرة الموظفین 
سر الطرق  أ ة للعمالء من أول مرة و المطلو

  المتاحة
 مواف * 0.000 8.407 0.966 3.61

2 
قة لمعامالته  سجالت دق ة  تحتفظ الشر

ن الرجوع إلیها حال وقوع األخطاء   م
 مواف * 0.000 12.473 0.844 3.79

3 
ات العمل  ة من متطل اف ة  م یتم إنجاز 

ة   الیومي في الشر
 مواف * 0.000 10.400 0.932 3.73
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المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 إحصاءه
ار  االخت

الداللة 
ة  اإلحصائ

  الداللة

4 
م الخدمات  ة على تقد الشر عمل الموظف 

  مستو عالي من الجودة
 مواف * 0.000 5.715 0.986 3.42

5 
أنهم أعضاء في فر  فتخر الموظفون 

عضاً  عضه  ّمل    عمل 
  مواف * 0.000 4.681 1.092 3.38

ة  ا عند مستو المعنو   0.05*  دال إحصائ

 

ســـــر قـــــدرة  - 1 أ ـــــة للعمـــــالء مـــــن أول مـــــرة و ة لتقـــــدم الخدمـــــة المطلو الشـــــر المـــــوظفین 
  الطرق المتاحة

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،14-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا "ـــأن أعلـــى نســـ  موافـــ
ــة" ،)%51.4(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%20.9(وتســاو "حایــدموتلیهــا نســ تضــح مــن ب و

مــــــة الم )،15-5رقــــــم( ــــــار  )،3.61(الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرةتوســــــط أن ق ــــــانحراف مع
ـــا )،0.966( انـــت إحصـــاءه االخت مـــا  ة )،8.407ر(،ف مـــة  )،0.000(بداللـــة إحصـــائ مـــا أن ق و

ة  ةالداللة اإلحصائ ار أصغر من مستو المعنو مــة المتوســط  )،0.05(لالخت مما یدل علــى أن ق
مــة  ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(المتوســط المــرجح أكبــر مــنالحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ة لتقـــدم الخدمـــة مـــوافقین علـــى محتـــو هـــذه الفقـــرة، أ مـــوافقین  الشـــر علـــى " قـــدرة المـــوظفین 
ســر الطــرق المتاحــة أ ــة للعمــالء مــن أول مــرة و م و  ،المطلو احــث قــدرة الموظــف علــى تقــد ــر ال

ات  ان ع المــوظفین ومــنحهم الخدمة من أول مرة إذا توفرت لهم اإلم ــذلك تشــج ة الملموسة و الماد
ة. ة والمعنو   عض الحوافز الماد

ن الرجوع إلیها حال وقوع األخطاء - 2 م قة لمعامالته  سجالت دق ة   تحتفظ الشر

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،14-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا "ـــأن أعلـــى نســـ  موافـــ
ـــة ،)%59.9(وتســـاو  ة اإلجا شـــدة""وتلیهـــا نســـ انـــات  ،)%15.3(وتســـاو موافـــ  تضـــح مـــن ب و



122 
 

مــة المتوســط الحســابي المــرجح لهــذه الفقــرة )،15-5الجــدول رقــم( ــار  )،3.79(أن ق ــانحراف مع
ــار ،)0.844( انــت إحصــاءه االخت مــا  ة )،12.473(ف مــة  )،0.000(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و

ــــة  ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة  )،0.05(الداللــــة اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

قــة مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین أفــراد عینــة  ســجالت دق ة  علــى " تحــتفظ الشــر
ـــن الرجـــوع إلیهـــا حـــال وقـــوع األخطـــاء م ـــلو  ،لمعامالتـــه  احـــث أن  ســـتخدم ســـجلت  ـــر ال فـــرد 

اناتئو مســ طها والمحافظــة علیهــا لكــي یــتم الرجــوع  ووضــوح هــال علــى اســتكمال ب انــات بهــا وضــ الب
عة ذلك اشر مسئول عن متا سة الم   . إلیها إذا استلزما ذلك ورئ

ة - 3 ات العمل الیومي في الشر ة من متطل اف ة  م  یتم إنجاز 

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،14-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا "ـــأن أعلـــى نســـ  موافـــ
ـــة" ،)%52.5(وتســـاو  ة اإلجا شـــدة"وتلیهـــا نســـ انـــات  ،)%17.5(وتســـاو موافـــ  تضـــح مـــن ب و

مــة المتوســط الحســابي المــرجح لهــذه الفقــرة )،15-5الجــدول رقــم( ــار   )،3.73(أن ق ــانحراف مع
انـــت إحصـــاءه)0.932( مـــا  ـــار ،ف ة )،10.400(االخت مـــة  )،0.000(بداللـــة إحصـــائ مـــا أن ق و

ار أصغر من م ة لالخت ةالداللة اإلحصائ مــة المتوســط  )،0.05(ستو المعنو مما یدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ــمــوافقین على محتــو هــذه الفقــرة، أ موافقین  اف ــة  م ــات العمــل علــى " یــتم إنجــاز  ة مــن متطل
ة ــةو  ،الیومي في الشر احث أن یتم تحدیــد العمــل المطلو العمــل  فــي الیــوم إنجــازه ر ال ومقارنتــه 
.   الفعلي أو المحق

  

   

مستو عالي من الجودة - 4 م الخدمات  ة على تقد الشر  عمل الموظف 

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة )،14-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا "" ـــأن أعلـــى نســـ  موافـــ
ــة" ،)%46.3(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%24.3(وتســاو "حایــدموتلیهــا نســ تضــح مــن ب و
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مــــــة الم )،15-5رقــــــم( ــــــار   )،3.42ة(توســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــر أن ق ــــــانحراف مع
ـــار ،)0.986( انـــت إحصـــاءه االخت مـــا  ة )،5.715(ف ـــة إحصـــائ مـــة  )،0.000(بدالل مـــا أن ق و

ةالداللة اإلح ار أصغر من مستو المعنو ة لالخت مــة المتوســط  )،0.05(صائ مما یدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

م الخــدمات موافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین  ة على تقــد الشر عمل الموظف  على " 
ـــأن هنـــاك درجـــة مـــن التناســـ واالنســـجام بـــین مـــا و  ،الجـــودة مســـتو عـــالي مـــن احـــث إن  ـــر ال

قه یتوقعه ین ما یتم تحق     .العمیل و

عضاً  - 5 عضه  ّمل  أنهم أعضاء في فر عمل   فتخر الموظفون 

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،14-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا "ـــأن أعلـــى نســـ  موافـــ
ــة"وتلیهــا  ،)%36.2(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)% 24.3(وتســاو "حایــدمنســ تضــح مــن ب و

مــــــة الم )،15-5رقــــــم( ــــــار  )،3.38(توســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرةأن ق ــــــانحراف مع
ـــار ،)1.092( انـــت إحصـــاءه االخت مـــا  ة )،4.681(ف ـــة إحصـــائ مـــة  )،0.000(بدالل مـــا أن ق و

ة  ار أصغر من مستو الداللة اإلحصائ ةلالخت مــة المتوســط  )،0.05(المعنو مما یدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ــ مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین  ــأنهم أعضــاء فــي فر فتخــر الموظفــون  علــى " 
عضاً  عضه  ّمل  احث أن نتائج العو  ،عمل  ثیر مــن العمــل الفــرد ر ال مل الجماعي أفضل 

ــ العمــل، ، ــرة فر ح االتجــاه العــالمي یــرجح ف ــ  وأصــ لمــا زاد االنســجام بــین أعطــاء الفر عــا  وط
لما استطاعوا تحقی أهدافهم. لما زاد التفاهم   و

 ة عد الثاني: االستجا   ال

ة للمــوانئ معــاییر جــودة الخــدمات المتمثلــة  لدراسة ة االشــتراك مد ممارســة إدارة الشــر
ة،  ة:في االستجا ة التال ار الفرض ة تناظر هذا المجال، وتم اخت اغة فرض ص احث    قام ال

عد هي: ة المناظرة لهذا ال   الفرض

0: Hة مارسال ت ة الشر ار االستجا للموانئ اللیب   ة.مع

1: H ة ة تمارس الشر ة. للموانئ اللیب ار االستجا   مع
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ــار هــذ ــارالخت احــث اخت ة، اســتخدم ال -One Sample Tللعینــة الواحــدة  ،(T)ه الفرضــ
Test   ــة (داللــة) آراء أفــراد عینــة الدراســة ة، ومعرفــة معنو ، وذلك للتحق مــن صــحة هــذه الفرضــ

ة واالنحــراف ا ة، والجــدول التــالي یبــین المتوســط الحســابي المــرجح للفرضــ ــار فــي هــذه الفرضــ لمع
ار ذلك نتائج اخت ة).  )،T(لها، و ار والداللة اإلحصائ مة االخت   (ق

  )16- 5جدول رقم(

ارلحسابي المرجح و المتوسط ا ار ونتائج اخت ة ا )،T(االنحراف المع عد اللفرض ةل  الستجا

ار   المتوسط المرجح  االنحراف المع
ار  إحصاءه اخت
T 

الداللة 
ة  اإلحصائ

  النتیجة

 0Hرفض  * 0.000 13.189 0.603 3.60

ة  ًا عند مستو المعنو   0.05*  دالة إحصائ

انـــــات الجـــــدول(نالحـــــظ مـــــن   )،3.60(أن المتوســـــط الحســـــابي المـــــرجح ،)16-1خـــــالل ب
ـــــــار منـــــــاظر لـــــــه مـــــــة  )،0.603(ـــــــانحراف مع ـــــــا إحصـــــــاءهوان ق بداللـــــــة  )،13.189ر(االخت

ة مـــا أن هـــذ )0.000(إحصـــائ ـــةو مـــة أصـــغر مـــن مســـتو المعنو مـــة المتوســـط  )،0.05(ه الق و ق
ة الصـــفرة 3الحســـابي المـــرجح أكبـــر مـــن  شـــیر إلـــى رفـــض الفرضـــ ة  0H، ممـــا  وقبـــول الفرضـــ

ة  ، ممـــا یـــدل علـــى قبـــول الفـــرض القائـــل بــــ :1Hالبدیلـــة  ـــةتمـــارس الشـــر ـــار  للمـــوانئ اللیب مع
ة .   االستجا

احـــث بدراســـة عناصـــر  ة وقـــام ال ـــًال علـــى حـــدة، حیـــث یتبـــین مـــن خـــالل عـــد االســـتجا
الجــدول رقــم ( انــات الــواردة  ین فــي الدراســة حــول  ،)17-5الب ــات المشــار ــع التكــرار إلجا التوز

عــد ( ة المــدهــذا ال ــة ممارســة إدارة الشــر للمــوانئ معــاییر جــودة الخــدمات المتمثلــة فــي  لیب
ة ــــذلك الجــــدول رقــــم (االســــتجا ین فــــي  یبــــین ،)18-5) و ــــات المشــــار التحلیــــل اإلحصــــائي إلجا

عد، ومن خالل الجدولین یتضح األتي:   الدراسة حول نفس ال

  )17- 5جدول رقم (

ین ف ات المشار ةعد االي الدراسة حول فقرات التوزع  التكرار إلجا   الستجا
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ال أواف 
 شدة

شدة أواف محاید ال أواف  اإلجمالي أواف 

ة خدمات فورة  قدم موظفي الشر
 وسرعة لعمالئهم

 177 33 88 36 19 1 العدد

ة %  100.0 18.6 49.7 20.3 10.7 0.6 النس

ة على التكیف  الشر قدرة الموظفین 
ط العمل  في مح

 177 15 99 42 16 5 العدد

ة %  100.0 8.5 55.9 23.7 9.0 2.8 النس

ة أبدا عن  ال ینشغل موظفي الشر
ات  ة لطل  الزائن في أ وقتاالستجا

 177 27 61 51 31 7 العدد

ة %  100.0 15.3 34.5 28.8 17.5 4.0 النس

ة  المهارات  الشر متلك الموظفین 
 الالزمة ألداء المهام بدون أخطاء

 177 19 85 40 29 4 العدد

ة %  100.0 10.7 48.0 22.6 16.4 2.3 النس

حصل العمیل على الوقت الكافي 
الخدمة من قبل الموظف النجاز 
 المختص

 177 10 107 37 19 4 العدد

ة %  100.0 5.6 60.5 20.9 10.7 2.3 النس

ة دائما على استعداد  موظفو الشر
سیر الخدمة لهم  لمساعدة عمالئهم وت

 177 32 100 27 15 3 العدد

ة %  100.0 18.1 56.5 15.3 8.5 1.7 النس

  )18- 5جدول رقم(

ار  ار ونتائج اخت عد ا Tالمتوسط المرجح واالنحراف المع ةلفقرات ال   الستجا

  
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 إحصاءه
ار  االخت

الداللة 
ة   الداللة اإلحصائ

1 
ة خدمات فورة وسرعة  قدم موظفي الشر

  لعمالئهم
 مواف * 0.000 11.088 0.902 3.75
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المتوسط   
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 إحصاءه
ار  االخت

الداللة 
ة  اإلحصائ

  الداللة

2 
ة  الشر على التكیف في قدرة الموظفین 

ط العمل   مح
 مواف * 0.000 8.838 0.876 3.58

ة  3 ة أبدا عن االستجا ال ینشغل موظفي الشر
ات الزائن في أ وقت   لطل

 مواف * 0.000 4.932 1.067 3.40

4 
ة  المهارات الالزمة  الشر متلك الموظفین 

 مواف * 0.000 6.692 0.966 3.49  ألداء المهام بدون أخطاء

5 
حصل العمیل على الوقت الكافي النجاز 

  الخدمة من قبل الموظف المختص
 مواف * 0.000 8.901 0.844 3.56

6  
ة دائما على استعداد لمساعدة  موظفو الشر

سیر الخدمة لهم  مواف * 0.000 12.074 0.890 3.81  عمالئهم وت

ة  ا عند مستو المعنو  0.05*  دال إحصائ

عة لعمالئهمقدم موظفي  - 1 ة وسر ة خدمات فور   الشر

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،17-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ة" ،)% 49.7(وتساو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)% 20.3( وتســاو "حایــدموتلیها نس تضــح مــن ب و

مـــة المتوســـط الحســـابي المـــرجح لهـــذه الفقـــرة18-5رقـــم( ـــار ـــانحراف  3.75)،أن ق          )،0.902(مع
ــــار انــــت إحصــــاءه االخت مــــا  ة )،11.088(،ف مــــة الداللــــة  )،0.000(بداللــــة إحصــــائ مــــا أن ق و

ة  ــــةاإلحصــــائ ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو مــــة المتوســــط  )،0.05(لالخت ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق اد عینــة فــإن أفــر  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ة خــدمات فورــة وســرعة موافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین  قــدم مــوظفي الشــر علــى " 
ـــة التـــي تســـاعد المـــوظفو  ،لعمالئهـــم احـــث إذا تـــوفرت لـــدیهم  الوســـائل والتقن علـــى انجـــاز  ینـــر ال

ل دقة وسرعة   .  أعمالهم 
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ط العمل - 2 ة على التكیف في مح الشر   قدرة الموظفین 

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،17-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ــة" ،)%55.9(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%23.7(وتســاو "حایــدموتلیهــا نســ تضــح مــن ب و

مة المتوسط الحســابي المــرجح لهــذه الفقــرة18-5رقم( ــار  )،3.58()،أن ق          )،0.876(ــانحراف مع
انـــــت إحصـــــا مـــــا  ـــــار،ف ة )،8.838(ءه االخت مـــــة الداللـــــة  )،0.000(بداللـــــة إحصـــــائ مـــــا أن ق و

ــــة ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو ة لالخت مــــة المتوســــط  )،0.05(اإلحصــــائ ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ة علــى التكیــف فــي مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین  الشــر علــى " قــدرة المــوظفین 
ط العمــــل عوا أن یتخــــذوا أســــالیب أكثــــر مالئمــــة  و  ،محــــ ســــتط ة  احــــث إن مــــوظفي الشــــر ــــر ال

ـــة تتطلـــب  ،لمعالجــة المواقـــف المختلفـــة مـــة  مرونــةوهــذه العمل ع وح ســـتط فـــي نفــس الوقـــت حتـــى 
سر الحاجز الن ة التــي تواجهــه خــالل الموظف  ین معالجة المواقف الصــع حول بینه و فسي الذ 

ة. فاعل ة  ف     ممارسة مهامه الوظ

ات الزائن في أ وقت - 3 ة لطل ة أبدا عن االستجا  ال ینشغل موظفي الشر

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،17-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ة"وتلیه ،)% 34.5(وتساو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)% 28.8(ســاو وت"حایــدما نس تضــح مــن ب و

مــة الم )،18رقــم( ــار  )،3.40(توســط الحســابي المــرجح لهــذه الفقــرةأن ق          )،1.067(ــانحراف مع
ـــــار انـــــت إحصـــــاءه االخت مـــــا  ة )،4.932(،ف مـــــة الداللـــــة  )،0.000(بداللـــــة إحصـــــائ مـــــا أن ق و

ة  ــــار أصــــغر مــــن اإلحصــــائ ــــةلالخت مــــة المتوســــط  )،0.05(مســــتو المعنو ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ة أبــــدا عــــن مــــوافقین علــــى محتــــو هــــذه الفقــــرة، أ مــــوافقین  علــــى " ال ینشــــغل مــــوظفي الشــــر
ات الزائن في أ وقت ة لطل احــث إن انشــغال الموظــف عــن العمــل یــؤد إلــى و  ،االستجا ر ال

سبب في عرقلة وتأخیر العمل .  ة وهذا  لة إل   تراكم األعمال المو

ة  المهارات الالزمة ألداء المهام بدون أخطاء - 4 الشر  متلك الموظفین 

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،17-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ــة" ،)% 48.0(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%22.6(وتســاو "حایــدموتلیهــا نســ تضــح مــن ب و
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ــــــــــم( ــــــــــرة  )،18-5رق مــــــــــة المتوســــــــــط الحســــــــــابي المــــــــــرجح لهــــــــــذه الفق ــــــــــانحراف   )،3.49(أن ق
ــار  ــار )،0.966(مع انــت إحصــاءه االخت مــا  ة )،6.692(ف مــا أن   )،0.000(بداللــة إحصــائ و

ــة ــار أصــغر مــن مســتو المعنو ة لالخت مــة الداللــة اإلحصــائ مــة  )،0.05(ق ممــا یــدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ة  مــــوافقین علــــى محتــــو هــــذه الفقــــرة، أ مــــوافقین أفــــراد عینــــة  الشــــر متلــــك المــــوظفین  علــــى " 
اء و ، لمهـــارات الالزمـــة ألداء المهـــام بـــدون أخطـــاءا احـــث أن التوافـــ بـــین المـــوظفین واألشـــ ـــر ال

عملــون فیهــا،إذا تحقــ هــذا التوافــ والمالئمــة  فعلونها والبیئة التــي  اء التي  ستخدمونها واألش التي 
نهم مـــن أ م الراحـــة وســـ شـــعرون  ل جیـــد فـــإن الضـــغو التـــي تقـــع علـــى المـــوظفین تقـــل و داء شـــ

قعون في عدد قلیل من األخطاء.  ل أسرع وأسهل وس ش   مهامهم 

 حصل العمیل على الوقت الكافي النجاز الخدمة من قبل الموظف المختص - 5

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،17-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ــة" ،)% 60.5(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%20.9(وتســاو "حایــدموتلیهــا نســ تضــح مــن ب و

مة المتوسط الحسابي المرجح  )،18-5رقم( ــار  )،3.56(لهذه الفقرةأن ق         )،0.844(ــانحراف مع
ـــــار انـــــت إحصـــــاءه االخت مـــــا  ةبداللـــــة إحصـــــا )،8.901(،ف مـــــة الداللـــــة  )،0.000(ئ مـــــا أن ق و

ة  ــــةاإلحصــــائ ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو مــــة المتوســــط  ممــــا یــــدل علــــى أن )،0.05(لالخت ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

حصــل العمیــل علــى الوقــت الكــافي النجــاز مــوافقین على محتــو هــذه الفقــرة، أ موافقین  علــى " 
ــل مهمــة الوقــت الكــافي إلنجو  ،الخدمــة مــن قبــل الموظــف المخــتص احــث إن إعطــاء  ازهــا ــر ال

ح مــن أول محاولــة حتــى ال تتعــرض لضــغو تســارع  ل الصــح الشــ ،وٕانــك تحتــاج إلنهــاء المهمــة 
  الوقت المحدد فلن تستفید شیئا من تكرار العمل مرتین. 

سیر الخدمة لهم - 6 ة دائما على استعداد لمساعدة عمالئهم وت   موظفو الشر

انات الجدول رقم( ة )،17- 5یتضح من خالل ب ة " أن أعلى نس وتساو  "أوافهي اإلجا
ة" ،)56.5(% ة اإلجا شدة"وتلیها نس انات الجدول  ،)%18.1(وتساو مواف  تضح من ب و

مة المتوسط الحسابي المرجح  )،18- 5رقــــــم( انحراف )، 3.81(الفقرة لهذهأن ق
ار  ار )،0.890(مع انت إحصاءه االخت ما  ة )،12.074(،ف ما و )،0.000(بداللة إحصائ
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ة  مة الداللة اإلحصائ ةأن ق ار أصغر من مستو المعنو مة  )،0.05(لالخت مما یدل على أن ق
مة المتوسط المرجح أكبر من ا، وحیت أن ق فإن  )،3(المتوسط الحسابي المرجح دالة إحصائ

ة دائما على موافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین أفراد عینة  على " موظفو الشر
سیر الخدمة لهماستعدا احث أن قدرة الموظف على توفیر و، د لمساعدة عمالئهم وت یر ال

ات العمیل على اختالفها  ع رغ ل یرضي جم ش ع  ،خدمات  ون مستعد لمواجهة جم وأن 
قه من توفیر أفضل الخدمات   .األمور التي قد تع

 اقة عد الثالث: الل   ال

ة المــد لدراســة ــة ممارســة إدارة الشــر للمــوانئ معــاییر جــودة الخــدمات المتمثلــة فــي  لیب
اقة،  ة تناظر هذاالل اغة فرض ص احث  ة: قام ال ة التال ار الفرض عد، وتم اخت   ال

عد هي: -5-8 ة المناظرة لهذا ال   الفرض

0: Hة  مارسال ت ةالشر اقة. للموانئ اللیب ار الل   مع

1: H  ة ةتمارس الشر اقة. للموانئ اللیب ار الل   مع

ــار هــذ ــارالخت احــث اخت ة، اســتخدم ال -One Sample Tللعینــة الواحــدة  )،T(ه الفرضــ
Test   ــة (داللــة) آراء أفــراد عینــة الدراســة ة، ومعرفــة معنو ، وذلك للتحق مــن صــحة هــذه الفرضــ

ة واالنحــراف ال ة، والجــدول التــالي یبــین المتوســط الحســابي المــرجح للفرضــ ــار فــي هــذه الفرضــ مع
ار ذلك نتائج اخت ة).  )،T(لها، و ار والداللة اإلحصائ مة االخت   (ق

  ،)19- 5جدول رقم(

ارالمتوسط الحسابي المرجح و   ار ونتائج اخت ة ا )T(االنحراف المع عد اللفرض اقةل  لل

ار   المتوسط المرجح ار  إحصاءه االنحراف المع ة Tاخت   النتیجة الداللة اإلحصائ

 0Hرفض  * 0.000  15.840 0.595 3.71

ة  ًا عند مستو المعنو   0.05*  دالة إحصائ
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انــــــات الجــــــدول (  )،3.71(أن المتوســــــط الحســــــابي المــــــرجح  ،)19-5نالحــــــظ مــــــن خــــــالل ب
ــار منــاظر لــه مــة  )،0.595(ــانحراف مع ــار إحصــاءهوان ق ة  )،15.840(االخت بداللــة إحصــائ

مــة أصــغر مــن  )،0.000( مــا أن هــذه الق ــةو مــة المتوســط الحســابي  )،0.05(مســتو المعنو و ق
ة الصــفرة، ممــا )3(المرجح أكبر من  ة البدیلــة  0Hشــیر إلــى رفــض الفرضــ ، 1Hوقبــول الفرضــ

ة مما یدل على قبول الفرض القائل بـ : ة تمارس الشر اقة . للموانئ اللیب ار الل   مع

احث بدراسة عناصر  عد اوقام ال اقةال انــات  لل ًال علــى حــدة، حیــث یتبــین مــن خــالل الب
الجــدول رقــم ( عــد  ،)20-5الــواردة  ین فــي الدراســة حــول هــذا ال ــات المشــار التوزــع التكــرار إلجا

ة امد( ة ممارسة إدارة الشر اقــة للیب ــذلك للموانئ معاییر جودة الخــدمات المتمثلــة فــي الل ) و
ین فـــي الدراســـة حـــول نفـــس یبـــین التحلیـــل اإلحصـــ ، )21-5الجـــدول رقـــم ( ـــات المشـــار ائي إلجا

عد، ومن خالل الجدولین یتضح األتي:   ال

ین ف )20- 5جدول رقم ( ات المشار عد الالتوزع  التكرار إلجا اقةي الدراسة حول فقرات ال   ل

  

ال أواف 
 شدة

ال 
 أواف

 أواف محاید
أواف 
 شدة

 اإلجمالي

ة  ة لعمالئهم رعا ة منح موظفو الشر شخص
 خاصة

 177 36 77 50 13 1 العدد

ة %  100.0 20.3 43.5 28.2 7.3 0.6 النس

المعرفة والفهم الكافي  ة  یتمتع موظفو الشر
 للرد على استفسارات العمالء

 177 14 103 39 18 3 العدد

ة %  100.0 7.9 58.2 22.0 10.2 1.7 النس

التعاطف مع مشاكل  ة  یتمتع موظفو الشر
نالعمالء  أسرع وقت مم سعوا دائما لحلها   و

 177 29 95 35 16 2 العدد

ة %  100.0 16.4 53.7 19.8 9.0 1.1 النس

ل الئ  ش ة العمالء  عامل موظفو الشر
 وحضار 

 177 25 102 35 8 7 العدد

ة %  100.0 14.1 57.6 19.8 4.5 4.0 النس
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ال أواف 
 شدة

ال 
 أواف

 أواف محاید
أواف 
 شدة

 اإلجمالي

یوجد تقدیر الظروف للعمالء من قبل موظفي 
ة  الشر

 177 22 102 36 11 6 العدد

ة %  100.0 12.4 57.6 20.3 6.2 3.4 النس

  )21- 5جدول رقم(

االمتوسط المرجح و   ار ونتائج اخت عد الثالث T)ر(االنحراف المع   لفقرات ال

  
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 إحصاءه
ار  االخت

الداللة 
ة  اإلحصائ

  الداللة

1 
ة  ة منح موظفو الشر ة شخص لعمالئهم رعا

  خاصة
 مواف * 0.000 11.435 0.881 3.76

2 
المعرفة والفهم الكافي للرد  ة  یتمتع موظفو الشر

  على استفسارات العمالء
 مواف * 0.000 9.570 0.840 3.60

3\ 
التعاطف مع مشاكل  ة  یتمتع موظفو الشر

ن أسرع وقت مم سعوا دائما لحلها    العمالء و
 مواف * 0.000 11.412 0.876 3.75

4 
ل الئ  ش ة العمالء  عامل موظفو الشر

  وحضار 
 مواف * 0.000 10.859 0.900 3.73

5 
یوجد تقدیر الظروف للعمالء من قبل موظفي 

ة   الشر
 مواف * 0.000 10.384 0.890 3.69

ة  ا عند مستو المعنو   0.05*  دال إحصائ

ة لعمالئهم  - 1 ة خاصةمنح موظفو الشر ة شخص   رعا

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،20-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ــة" ،)%43.5(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)% 28.2(وتســاو "حایــدموتلیهــا نســ تضــح مــن ب و
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مـــــــــــة المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي المـــــــــــرجح  )،21-5رقـــــــــــم( ـــــــــــانحراف  )،3.76(لهـــــــــــذه الفقـــــــــــرة أن ق
ـــار  ـــار،ف )،0.881(مع انـــت إحصـــاءه االخت ة )،11.435(مـــا  مـــا  )،0.000(بداللـــة إحصـــائ و

ة  مة الداللة اإلحصائ ــةأن ق ار أصغر من مستو المعنو مــة  )،0.05(لالخت ممــا یــدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ة لعمالئهــم مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین أفــراد عینــة  مــنح موظفــو الشــر علــى " 
ة خاصة ة شخص احث أن الهــدف مــن تعزــز مســتو رضــا العمیــل أ اإلحســاس أن رعا ، یر ال

ة والئهم أ  ــه  أنالخدمة قد نالت  رضا العمیل وتنم ع ما تقوم  ة العمیل هي جم ة أو رعا الشــر
  .  العمیلتمتنع عنه من أحل مصلحة 

المعرفة والفهم الكافي للرد على استفسارات العمالء - 2 ة   یتمتع موظفو الشر

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،20-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ــة") %58.2(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)% 22.0(وتســاو "حایــدم،وتلیهــا نســ تضــح مــن ب و

مة المتوسط الحســابي المــرجح 21-5رقم( ــار  )،3.60(لهــذه الفقــرة)،أن ق  )،0.840(ــانحراف مع
ــــار ــــت إحصــــاءه االخت ان مــــا  ة )،9.570(،ف ــــة إحصــــائ مــــة الداللــــة   )،0.000(بدالل مــــا أن ق و

ة  ــــةاإلحصــــائ ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو مــــة ا )،0.05(لالخت لمتوســــط ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

المعرفــة والفهــم الكــافي موافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین  ة  على " یتمتع موظفو الشــر
  .للرد على استفسارات العمالء

التعــاطف مــع مشــاكل العمــالء - 3 ة  أســرع وقــت  یتمتــع موظفــو الشــر ســعوا دائمــا لحلهــا  و
ن  مم

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،20-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ــة" ،)%53.7(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%19.8( وتســاو "حایــدموتلیهــا نســ تضــح مــن ب و

مة المتوسط الحسابي المرجح 21-5رقم( ــار  )،3.73(لهذه الفقرة )،أن ق  )،0.876(ــانحراف مع
انـــت مـــا  ـــار ،ف ة  )،11.412(إحصـــاءه االخت مـــة الداللــــة  )،0.000(بداللـــة إحصـــائ مـــا أن ق و
ة  ــــةاإلحصــــائ ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو مــــة المتوســــط  )،0.05(لالخت ممــــا یــــدل علــــى أن ق
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مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــراد عینــة فــإن أ )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ
التعــاطف مــع مشــاكل موافقین على محتو هذه الفقرة، أ موافقین  ة  على " یتمتــع موظفــو الشــر

ـــن أســـرع وقـــت مم ســـعوا دائمـــا لحلهـــا  ـــات  العمـــالء و اجـــات ومتطل احـــث أن تفهـــم احت ، یـــر ال
ة اجاتهم المستقبل ة احت ة،ومراق اجات العمالء الحال اع احت   .العمیل ، وٕاش

ل الئ وحضار  عامل - 4 ش ة العمالء   موظفو الشر

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،20-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ــة" ،)%57.6(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%20.3(وتســاو "حایــدموتلیهــا نســ تضــح مــن ب و

مــــــة الم )،21-5رقــــــم( ــــــار ــــــانحرا )،3.73(توســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرةأن ق ف مع
ــــار  )،0.900( انــــت إحصــــاءه االخت مــــا  ة )،10.859(،ف مــــا أن  )،0.000(بداللــــة إحصــــائ و

ة  مــة الداللــة اإلحصــائ ــةق ــار أصــغر مــن مســتو المعنو مــة  )،0.05(لالخت ممــا یــدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ة العمــالء مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین أفراد عینة  عامــل موظفــو الشــر علــى " 
ل الئ وحضار  افتــه و  ،ش ــذلك ق احــث أن أســلوب الموظــف واحترامــه لمواعیــد العمــل و ــر ال

ه للخدمة   .تجعل العمیل سعید عند تالق

ةیوجد تقدیر الظروف للعمالء من قبل موظفي  - 5  الشر

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،20-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ــة" ،)%57.6(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول ) %20.3(وتســاو "محایــدوتلیهــا نســ تضــح مــن ب ،و

مــــــة المتوســــــط الحســــــابي المــــــرجح لهــــــذه الفقــــــرة 21-5رقــــــم( ــــــار  )،3.69()،أن ق ــــــانحراف مع
ــار )،0.890( انــت إحصــاءه االخت مــا  ة )،10.384(،ف مــة  )،0.000(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و

ة  ةالداللة اإلحصائ ار أصغر من مستو المعنو مــة المتوســط  )،0.05(لالخت مما یدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

علـــى " یوجـــد تقـــدیر الظـــروف للعمـــالء مـــن قبـــل مـــوافقین تـــو هـــذه الفقـــرة، أ علـــى محمـــوافقین 
ة ــــاختالف التوقعــــات ،و ،  مــــوظفي الشــــر ــــة العمیــــل تختلــــف  احــــث أن رعا فــــإن توقعــــات  ــــر ال



134 
 

طلـــب هـــذه  قة  طلبـــون نفـــس الخدمـــة ألول مـــرة غیـــر توقعـــات مـــن لـــه تجـــارب ســـا العمـــالء الـــذین 
 .الخدمة من أماكن متعددة

  عد ة الملموسةال ع: النواحي الماد   الرا

ة المــد لدراســة ــة ممارســة إدارة الشــر للمــوانئ معــاییر جــودة الخــدمات المتمثلــة فــي  لیب
ــة الملموســة،  ة النواحي الماد ــار الفرضــ عــد، وتــم اخت ة تنــاظر هــذا ال اغة فرضــ صــ احــث  قــام ال

ة:   التال

عد هي: ة المناظرة لهذا ال   الفرض

0: Hة مارسال ت ة الشر ة الملموسة. للموانئ اللیب ار النواحي الماد   مع

1: H ة ة للموانئ  تمارس الشر ة الملموسة.اللیب ار النواحي الماد   مع

ــار هــذ ــارالخت احــث اخت ة، اســتخدم ال -One Sample Tللعینــة الواحــدة  ،(T)ه الفرضــ
Test   ــة (داللــة) آراء أفــراد عینــة الدراســة ة، ومعرفــة معنو ، وذلك للتحق مــن صــحة هــذه الفرضــ

ة واالنحــراف ا ة، والجــدول التــالي یبــین المتوســط الحســابي المــرجح للفرضــ ــار فــي هــذه الفرضــ لمع
ار ذلك نتائج اخت ة).  )،T(لها، و ار والداللة اإلحصائ مة االخت   (ق

ار )المتوسط ال22- 5جدول رقم( ار ونتائج اخت ة  ،(T)حسابي المرجح واالنحراف المع للفرض
عد ا ة الملموسةالل  نواحي الماد

ار   المتوسط المرجح ار  إحصاءه االنحراف المع ة Tاخت   النتیجة الداللة اإلحصائ

 0Hرفض  * 0.000  11.117 0.718 3.60

ة  ًا عند مستو المعنو   0.05*  دالة إحصائ

انــــات الجــــدول (  )،3.60(أن المتوســــط الحســــابي المــــرجح ،)22-5نالحــــظ مــــن خــــالل ب
ـــــــار منـــــــاظر لـــــــه مـــــــة  )،0.718(ـــــــانحراف مع ـــــــار  إحصـــــــاءهوان ق بداللـــــــة  )،11.117(االخت

ة مــا أن هــذ )،0.000(إحصــائ ــةو مــة أصــغر مــن مســتو المعنو مــة المتوســط  )،0.05(ه الق و ق
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ة الصــفرة )3(الحســابي المــرجح أكبــر مــن  شــیر إلــى رفــض الفرضــ ة  0H، ممــا  وقبــول الفرضــ
ة  ، ممـــا یـــدل علـــى قبـــول الفـــرض القائـــل بــــ :1Hالبدیلـــة  ـــةتمـــارس الشـــر ـــار  للمـــوانئ اللیب مع

ة الملموسة .   النواحي الماد

احث بدراسة عناصر  ــع وقام ال عــد الرا انــات  ــًال علــى حــدة، حیــثال یتبــین مــن خــالل الب
الجــــدول رقــــم ( ین فــــي الدراســــة حــــول هــــذا  ،)23-5الــــواردة  ــــات المشــــار ــــع التكــــرار إلجا التوز

عد( ة المــدال ــة ممارســة إدارة الشــر للمــوانئ معــاییر جــودة الخــدمات المتمثلــة فــي النــواحي  لیب
ــة الملموســة ــذلك الجــدول رقــم (الماد ین  یبــین التحلیــل اإلحصــائي ،)24-5) و ــات المشــار إلجا

عد، ومن خالل الجدولین یتضح األتي:   في الدراسة حول نفس ال

  )23- 5جدول رقم (

ین ف  ات المشار عد الالتوزع  التكرار إلجا ة الملموسةي الدراسة حول فقرات ال   نواحي الماد

  

ال أواف 
 شدة

ال 
 أواف

 أواف محاید
أواف 
 شدة

 اإلجمالي

ة األجهزة والمعدات  التي تستخدمها الشر
ة للتطور م خدماته تعتبر حدیثة ومواك  لتقد

 177 40 78 22 33 4 العدد

ة %  100.0 22.6 44.1 12.4 18.6 2.3 النس

ة مرتب  م الداخلي للشر م والتنظ التصم
عة العمل حیث یتناسب مع طب  ومرح 

 177 24 84 31 32 6 العدد

ة %  100.0 13.6 47.5 17.5 18.1 3.4 النس

ة  ة داخل الشر تساعد اللوحات اإلرشاد
اشرة ان الخدمة م ه العمالء إلى م  توج

 177 34 71 25 40 7 العدد

ة %  100.0 19.2 40.1 14.1 22.6 4.0 النس

توجد أماكن مخصصة للجلوس أثناء 
انتظار العمالء لدورهم في الحصول على 

م الخدمة  الخدمات تسهل في تقد

 177 31 78 24 31 13 العدد

ة %  100.0 17.5 44.1 13.6 17.5 7.3 النس

ة  ة مناس ة لمبنى الشر اإلضاءة والتهو
 وممتازة

 177 37 99 17 14 10 العدد

ة %  100.0 20.9 55.9 9.6 7.9 5.6 النس
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ال أواف 
 شدة

ال 
 أواف

أواف  أواف محاید
 شدة

 اإلجمالي

المعلومات  إن الوضع الحالي الخاص 
واالتصاالت وتقنیتها یؤثر على جودة 

 الخدمات

 177 35 85 32 20 5 العدد

ة %  100.0 19.8 48.0 18.1 11.3 2.8 النس

  

  )24- 5جدول رقم(

ارالمتوسط المرجح و  ار ونتائج اخت عد ال )،T(االنحراف المع ة الملموسةلفقرات ال   نواحي الماد

  

 
 

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
ار   المع

 إحصاءه
ار  االخت

الداللة 
ة  اإلحصائ

  الداللة

1 
م األجهزة والمعدات  ة لتقد التي تستخدمها الشر

ة للتطور   خدماته تعتبر حدیثة ومواك
 مواف * 0.000 8.057 1.091 3.66

2 
حیث  ة مرتب ومرح  م الداخلي للشر م والتنظ التصم

عة العمل   یتناسب مع طب
 مواف * 0.000 6.329 1.045 3.50

3 
ه العمالء  ة توج ة داخل الشر تساعد اللوحات اإلرشاد

اشرةإلى  ان الخدمة م   م
 مواف * 0.000 5.539 1.154 3.48

4 
توجد أماكن مخصصة للجلوس أثناء انتظار العمالء 
م  لدورهم في الحصول على الخدمات تسهل في تقد

  الخدمة
 مواف * 0.000 5.276 1.182 3.47

ة وممتازة 5 ة مناس ة لمبنى الشر  مواف * 0.000 10.007 1.044 3.79  اإلضاءة والتهو

6  
المعلومات واالتصاالت  إن الوضع الحالي الخاص 

  وتقنیتها یؤثر على جودة الخدمات
  مواف * 0.000 9.376 1.002 3.71

ة  ا عند مستو المعنو  0.05*  دال إحصائ
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ــــة  - 1 ــــة ومواك ــــر حدیث ــــه تعتب م خدمات ــــد ة لتق ــــي تســــتخدمها الشــــر األجهــــزة والمعــــدات الت
  للتطور

انـــات الجـــدول رقـــم(یتضـــح مـــن خـــالل  ـــة " )،23-5ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ـــة" ،)%44.1(وتســـاو  ة اإلجا انـــات  ،)%22.6(وتســـاو شـــدة" أوافـــوتلیهـــا نســـ تضـــح مـــن ب و

مــة المتوســط الحســابي المــرجح لهــذه الفقــرة  )،24-5الجــدول رقــم( ــار  )،3.66(أن ق ــانحراف مع
ا ،)1.091( مـــا  ـــارف ة )،8.075(نـــت إحصـــاءه االخت مـــة   )،0.000(بداللـــة إحصـــائ مـــا أن ق و

ة  ةالداللة اإلحصائ ار أصغر من مستو المعنو مــة المتوســط  )،0.05(لالخت مما یدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ة عمــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین  لــى " األجهــزة والمعــدات التــي تســتخدمها الشــر
ــة للتطــور م خدماتــه تعتبــر حدیثــة ومواك احــث و ، لتقــد عــض انــه ــر ال عــض القصــور فــي  یوجــد 

ة. ة وخاصة في قسم المناولة والحر   المعدات التي تستخدمها الشر

عة  - 2 حیث یتناسب مع طب ح  ة مرتب ومر م الداخلي للشر م والتنظ  العملالتصم

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،23-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ــة")%47.5(وتســاو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)%18.1(وتســاو "أوافــ ال،وتلیهــا نســ تضــح مــن ب و
مـــــــــــة الم )،24-5رقـــــــــــم( ـــــــــــانحراف   )،3.50(توســـــــــــط الحســـــــــــابي المـــــــــــرجح لهـــــــــــذه الفقـــــــــــرةأن ق
ــار  ــار )، 1.045(مع انــت إحصــاءه االخت مــا  ة )،6.329(ف مــا أن  )،0.000(بداللــة إحصــائ و

ــة  ــار أصــغر مــن مســتو المعنو ة لالخت مــة الداللــة اإلحصــائ مــة  )،0.05(ق ممــا یــدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ة موافقین و هذه الفقرة، أ على محتموافقین أفراد عینة  م الــداخلي للشــر م والتنظ على " التصم
عــة العمــل حیــث یتناســب مــع طب احــث و  ،مرتــب ومــرح  بیــر  إنــر ال م الــداخلي لــه اثــر  التصــم

ه جیدة    ة توفیر مقاعد للجلوس وتوفیر التكیف وتهو   .للعمیل من ناح
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ة  - 3 ة داخل الشر اشرةتساعد اللوحات اإلرشاد ان الخدمة م ه العمالء إلى م  توج

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،23-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ة" ،)%40.1(وتساو  ة اإلجا انــات الجــدول  ،)% 22.6(وتساو "أواف الوتلیها نس تضح من ب و

مة المتوسط الحسابي المرجح لهذه الفقرة 24-5رقم( ــار انحــ )،3.48()،أن ق  )،1.154(راف مع
ـــــار انـــــت إحصـــــاءه االخت مـــــا  ة )،5.539(،ف مـــــة الداللـــــة  )،0.000(بداللـــــة إحصـــــائ مـــــا أن ق و

ة  ــــةاإلحصــــائ ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو مــــة المتوســــط  )،0.05(لالخت ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ة مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ مــوافقین  ة داخــل الشــر علــى " تســاعد اللوحــات اإلرشــاد
اشــرة ــان الخدمــة م ــه العمــالء إلــى م احــث توج ــر ال ة توجــه العمیــل إلــى ، و إن اللوحــات اإلرشــاد

ان ال هالم اح ل ارت ة  ــان الــذ یذ یرغب التوجه إل حــث عــن الم ــة ، بدون ال رغــب الوصــول إل
عض اإلراك وعرقلة الموظفین.  سبب     ،وقد 

توجد أماكن مخصصة للجلوس أثناء انتظار العمالء لــدورهم فــي الحصــول علــى الخــدمات  - 4
م الخدمة  تسهل في تقد

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،23-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا "ـــأن أعلـــى نســـ ـــ  واف
ة  ،)%44.1(وتساو  ــة"وتلیها نســ تضــح مــن  ،)% 17.5(وتســاو "أوافــ وال شــدة أوافــاإلجا و

انــات الجــدول رقــم( مــة الم )،24-5ب ــانحراف  )، 3.47(توســط الحســابي المــرجح لهــذه الفقــرةأن ق
ــار  ــار ،)1.182(مع انــت إحصــاءه االخت مــا  ة )،5.276(ف مــا أن  )،0.000(بداللــة إحصــائ و

ة  مــة الداللــة اإلحصــائ ــار أصــغر ق ــةلالخت مــة  )،0.05(مــن مســتو المعنو ممــا یــدل علــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

علــى " توجــد أمــاكن مخصصــة للجلــوس مــوافقین علــى محتــو هــذه الفقــرة، أ موافقین أفراد عینة 
م الخدمــةأثناء انتظار العمالء لدورهم فــي الحصــول علــى الخــدما احــث و ، ت تســهل فــي تقــد ــر ال

ــل  ســرعة و دقــة وأن العمیــل   ساعد الموظف على أداء عمله  ان للجلوس  أن وجود صالة أو م
  ال یتعب من طول االنتظار إلجراء المعاملة. 
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ة وممتازة - 5 ة مناس ة لمبنى الشر  اإلضاءة والتهو

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة "ـــأن  )،23-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافـــأعلـــى نســـ
ـــة" ،)%55.9(وتســـاو  ة اإلجا انـــات  ،)%20.9(وتســـاو شـــدة" أوافـــوتلیهـــا نســـ تضـــح مـــن ب و

مــة المتوســط  )،24-5الجــدول رقــم( ــار )، 3.79(الحســابي المــرجح لهــذه الفقــرةأن ق ــانحراف مع
ــار ،)1.044( انــت إحصــاءه االخت مــا  ة )،10.007(ف مــة  )،0.000(بداللــة إحصــائ مــا أن ق و

ة  ــــةالداللــــة اإلحصــــائ ــــار أصــــغر مــــن مســــتو المعنو مــــة  )، 0.05(لالخت ممــــا یــــدل علــــى أن ق
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن  )،3(المتوســط الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

ــة لمبنــى المــوافقین على محتــو هــذه الفقــرة، أ موافقین أفراد عینة  ة علــى " اإلضــاءة والتهو شــر
ة وممتازة ة الجیدة واإلضاءة تساعد على راحة العمیل . ، مناس احث أن التهو   یر ال

المعلومات واالتصاالت وتقنیتها یؤثر على جودة الخدمات - 6  إن الوضع الحالي الخاص 

انـــات الجـــدول رقـــم( ـــة " )،23-5یتضـــح مـــن خـــالل ب ة هـــي اإلجا  "أوافــــــأن أعلـــى نســـ
ـــة"وتلیهـــا  ،)%48.0(وتســـاو  ة اإلجا انـــات  ،)% 19.8(وتســـاو شـــدة" أوافـــنســـ تضـــح مـــن ب و

مــة الم )،24-5الجــدول رقــم( ــار  )،3.71(توســط الحســابي المــرجح لهــذه الفقــرةأن ق ــانحراف مع
ـــار ،)1.002( انـــت إحصـــاءه االخت مـــا  ة )،9.376(ف ـــة إحصـــائ مـــة  )،0.000(بدالل مـــا أن ق و

ــــة ا ــــار أصــــغر مــــن الدالل ة لالخت مــــة المتوســــط  )،0.05(مســــتو إلحصــــائ ــــدل علــــى أن ق ممــــا ی
مــة المتوســط المــرجح أكبــر مــن ا، وحیــت أن ق فــإن أفــراد عینــة  )،3(الحســابي المــرجح دالــة إحصــائ

المعلومـــات مـــوافقین علـــى محتـــو هـــذه الفقـــرة، أ مـــوافقین  علـــى " إن الوضـــع الحـــالي الخـــاص 
احــــث أن هنــــاك تــــأثیر علــــى جــــودة ــــر الو ، واالتصــــاالت وتقنیتهــــا یــــؤثر علــــى جــــودة الخــــدمات

عــض المعــامالت تــتم بواســطة االنترنــت ــة التطــور فــي االتصــاالت وخاصــة إن    الخــدمات مــن ناح
ة ان ال یوجد اتصال من الش عض األح عض المعامالت. والتي في     مما تسبب  في تأخیر 

ة الثالثة: ةثر معنو ذات داللة أ یوجد الالفرض الموارد  إدارةبین ممارسات وظائف  إحصائ
ا ة المتمثلة في(االخت شر ب،الحوافز،ر ال م  والتعیین،التدر جودة )وتطبی معاییر األداءتقی
ة للموانئ.   الخدمات في اللیب



140 
 

اس أثر المتغیر المستقل  ز هذه الفقرة على ق ة) وظائف  ممارسة(تر شــر مــن إدارة الموارد ال
ــة، ي المتمثلــة فــ خــالل عناصــرها ــة، الحــوافز المعنو ب، الحــوافز الماد ــار والتعــین، التــدر (االخت

م األداء) ع ( تقـــ احـــث أســـلوب تحلیـــل االنحـــدار جـــودة الخـــدماتعلـــى المتغیـــر التـــا )، واســـتخدم ال
ع مــن قبــل المتغیــر  این في المتغیــر التــا ة تفسیر الت ذلك معرفة نس ة األثر و ط لمعرفة معنو س ال

  المستقل.

ار  .1 ة األولى:اخت ة الفرع  الفرض

ًا) لـیو  ار والتعین على جودة الخدمات.جد أثر معنو (دال إحصائ  الخت

ة: ة التال ة اإلحصائ ار الفرض ة، ال بد من اخت ة الفرع   للتحق من صحة هذه الفرض

ة العـــدم  ـــةد ود أثـــر ذجـــیو  ال :H0فرضـــ ة عنـــد مســـتو المعنو ـــار ل )،0.05(اللـــة إحصـــائ الخت
على جودة الخدمات. والتعیین  0: 10 H2  

ة البدیل  ــــة ذویوجــــد أثــــر    :H1فرض ة عنــــد مســــتو المعنو ـــــار ل )،0.05(داللــــة إحصــــائ الخت
على جودة الخدمات.  والتعیین  0: 11 H.  

سط لمعرفة أثر  ة ُاستخدم أسلوب تحلیل االنحدار ال ار والتعیینللتحق من هذه الفرض  االخت
ع، الجدول رقم ( متغیر تا   یبین ذلك: ،)25-5متغیر مستقل على جودة الخدمات 

ار والتعیین على جودة الخدمات25-5جدول رقم ( ار أثر االخت   ) تحلیل االنحدار الخت

  المتغیر المستقل
معامل 
 B االنحدار 

معامل التحدید 
2R 

مة   Fق
ة   المحسو

مستو 
  الداللة

ار والتعیین   * 0.000  20.885 0.107  (+) 0.175  االخت

ة  ًا عند مستو المعنو *  دال إحصائ
0.05  

                                           

1: 2 01معامل انحدار المتغير المستقل على المتغير التابع في معادلة االنحدار   XY  
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ار والتعییندراسة ألثر  ،)25-5یوضح الجدول رقم ( جودة متغیر مستقل على  االخت
ع، حیثالخدمات  مةأظهرت نتائج التحلیل ا متغیر تا الجدول أن ق  )،F(إلحصائي المدونة 

ة والتي بلغت ة )،20.885(المحسو ما أن هذ )،0.000(بداللة إحصائ مة أصغر من و ه الق
ة ، بذلك نرفض فرض العدم )0.05(مستو المعنو 0: 10 H  ونقبل الفرض البدیل
 0: 11 H  ار والتعین على جودة " على أساس ًا) لـ االخت یوجد أثر معنو (دال إحصائ

 الخدمات".

ة ((+) Bوحیث أن أشارة معامل االنحدار شیر ذلك إلى أن هذا التأثیر ایجابي،  ،)0.175موج
م  لما ارتفعت ق ار والتعیین" أ  م ""االخت مة معاجودة الخدماتارتفعت ق مل "، وتبین ق

ار والتعیینفي المتغیر المستقل ( أن التغیر)2R(التحدید من التغیر في  )،%10.7() ُفسراالخت
ع (   ).جودة الخدماتالمتغیر التا

ة: .2 ة الثان ة الفرع ار الفرض  اخت

ًا) لـیو  ب على جودة الخدمات.جد أثر معنو (دال إحصائ  لتدر

ة  ة اإلحصائ ار الفرض ة، ال بد من اخت ة الفرع ة:للتحق من صحة هذه الفرض   التال

ة العدم  ــةدو د أثــر ذجو ی ال:H0فرض ة عنــد مســتو المعنو ب ل )،0.05(اللــة إحصــائ علــى لتــدر
  جودة الخدمات.

ة البدیل  ــة  ویوجد أثر ذ   :H1فرض ة عنــد مســتو المعنو ب ل )،0.05(داللــة إحصــائ علــى لتــدر
  جودة الخدمات.  

سط لمعرفة أثر  ة ُاستخدم أسلوب تحلیل االنحدار ال ب للتحق من هذه الفرض متغیر التدر
ع، الجدول رقم ( متغیر تا   یبین ذلك: ،)26- 5مستقل على جودة الخدمات 

   )26- 5جدول رقم (

ار أثر التدرب على جودة الخدمات    تحلیل االنحدار الخت
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  المتغير المستقل

معامل االنحدار 
 B 

معامل التحدید 
2R 

مة   Fق
ة   المحسو

  مستو الداللة

ب   * 0.000 22.436 0.114  (+) 0.208  التدر

ة  ًا عند مستو المعنو   0.05*  دال إحصائ

ب دراسة ألثر  ،)26- 5یوضح الجدول رقم ( جودة الخدمات متغیر مستقل على التدر
ع، حیث أظهرت نتائج التحلیل ا مةإلحصائي المدونة متغیر تا ة  )،F(الجدول أن ق المحسو

ة )،22.436(بلغتوالتي  مة أصغر من مستو  )،0.000(بداللة إحصائ ما أن هذه الق و
ة  ، بذلك نرفض فرض العدم )0.05(المعنو 0: 10 H  ونقبل الفرض البدیل 0: 11 H 

ًا) لـ" یو على أساس  بجد أثر معنو (دال إحصائ  على جودة الخدمات". لتدر

ة ((+) Bوحیث أن أشارة معامل االنحدار شیر ذلك إلى أن هذا التأثیر  ،)0.208موج
م  لما ارتفعت ق م "" التدرب" ایجابي، أ  مة معامل التحدیدجودة الخدماتارتفعت ق  "، وتبین ق

)2R() بأن التغیر في المتغیر المستقل ع من التغیر في  )،%11.4() ُفسرالتدر المتغیر التا
  ).جودة الخدمات(

ة الثالثة: .3 ة الفرع ار الفرض  اخت

ًا) لـ الحوافز على جودة الخدمات.  یوجد أثر معنو (دال إحصائ

ة: ة التال ة اإلحصائ ار الفرض ة، ال بد من اخت ة الفرع   للتحق من صحة هذه الفرض

ة العدم  ة عند مستو د ود أثر ذوجال ی:H0فرض ــةاللة إحصائ علــى ل الحــوافز )،0.05(المعنو
  جودة الخدمات.

ة البدیل  ة  ویوجد أثر ذ  :H1فرض ة عند مستو المعنو علــى ل الحــوافز  )،0.05(داللة إحصائ
  جودة الخدمات.  

سط لمعرفة أثر  ة ُاستخدم أسلوب تحلیل االنحدار ال الحوافز للتحق من هذه الفرض
متغیر  ع، الجدول رقم (متغیر مستقل على جودة الخدمات    یبین ذلك: ،)27-5تا
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  ):27- 5جدول رقم (

ار أثر الحوافز على جودة الخدمات    تحلیل االنحدار الخت

  

  المتغیر المستقل
معامل االنحدار 

 B 
معامل التحدید 

2R  
مة   Fق

ة   المحسو
مستو 
  الداللة

  * 0.000 64.430 0.269  (+) 0.353  الحوافز

ًا عند مستو  ة *  دال إحصائ   0.05المعنو

متغیر جودة الخدمات متغیر مستقل على الحوافز دراسة ألثر  ،)27-5یوضح الجدول رقم (
مة  الجدول أن ق ع، حیث أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي المدونة  ة والتي بلغت  Fتا المحسو

ة )،64.430( ة  )،0.000(بداللة إحصائ مة أصغر من مستو المعنو ما أن هذه الق و
، بذلك نرفض فرض العدم )0.05( 0: 10 H  ونقبل الفرض البدیل 0: 11 H  على

ًا) لـ الحوافز على جودة الخدمات".أساس   " یوجد أثر معنو (دال إحصائ

ة ((+)  Bوحیث أن أشارة معامل االنحدار شیر ذلك إلى أن هذا التأثیر  ،)0.353موج
م  لما ارتفعت ق م "" الحوافز " ایجابي، أ  مة معامل جودة الخدماتارتفعت ق "، وتبین ق

من التغیر في المتغیر  )،%26.9() ُفسرالحوافزأن التغیر في المتغیر المستقل ( )2R(التحدید
ع (   ).جودة الخدماتالتا

عة: .4 ة الرا ة الفرع ار الفرض  اخت

ًا) لـوجی م األداء على جودة الخدمات.د أثر معنو (دال إحصائ  تق

ة: ة التال ة اإلحصائ ار الفرض ة، ال بد من اخت ة الفرع   للتحق من صحة هذه الفرض

ة العـــدم  ـــةد ود أثـــر ذوجـــی ال:H0فرضـــ ة عنـــد مســـتو المعنو م األداء  ل )،0.05(اللـــة إحصـــائ تقـــ
  على جودة الخدمات.
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ة البدیل  ـــة  ویوجـــد أثـــر ذ  :H1فرض ة عنـــد مســـتو المعنو م األداء  ل )،0.05(داللـــة إحصـــائ تقـــ
  على جودة الخدمات.  

سط لمعرفة أثر  ة ُاستخدم أسلوب تحلیل االنحدار ال م األداء  للتحق من هذه الفرض تق
ع، الجدول رقم ( متغیر تا   یبین ذلك: ،)28-5متغیر مستقل على جودة الخدمات 

  )28-5جدول رقم (

م األداء على جودة الخدمات  ار أثر تق   تحلیل االنحدار الخت

معامل االنحدار   المتغیر المستقل
 B 

معامل التحدید 
2R 

مة   Fق
ة   المحسو

مستو 
  الداللة

م األداء   * 0.000 25.308  0.126  0.244  تق

ة  ًا عند مستو المعنو   0.05*  دال إحصائ

م األداء  دراسة ألثر  ،)28- 5یوضح الجدول رقم ( جودة متغیر مستقل على تق
ع، حیث أظهرت نتائج التحلیل االخدمات  مةمتغیر تا الجدول أن ق  )،F(إلحصائي المدونة 

ة والتي ب ة  )،25.308(لغتالمحسو ما أن هذ )،0.000(بداللة إحصائ مة أصغر من و ه الق
ة ، بذلك نرفض فرض العدم )0.05(مستو المعنو 0: 10 H  ونقبل الفرض البدیل
 0: 11 H  ًا) لـ" یعلى أساس م األداء على جودة وجد أثر معنو (دال إحصائ تق

 الخدمات".

ة ((+)  Bوحیث أن أشارة معامل االنحدار  شیر ذلك إلى أن هذا  ،)0.244موج
م  لما ارتفعت ق م األداء " التأثیر ایجابي، أ  م "" تق مة جودة الخدماتارتفعت ق "، وتبین ق

م األداء أن التغیر في المتغیر المستقل ( )2R(معامل التحدید من التغیر  )،%12.6() ُفسرتق
ع (   ).جودة الخدماتفي المتغیر التا
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  النتائج -6-1

ــار والتعیــین فــي  أظهرت -1 ات االخت فــاءة اســتراتیج ة بــین  نتائج الدراسة أن هناك عالقة إیجاب
ـــــــة للمـــــــوانئ وجـــــــودة الخـــــــدمات حیـــــــت بلـــــــغ المتوســـــــط المـــــــرجح ( ةالشـــــــر ـــــــانحراف 3.14اللیب )و
ــ (مع ــار  ) ،0.906ار ــة االخت قــة فــي عمل ــة الدق ة ال تســتند علــى األســالیب العلم رغــم أن الشــر

اجاتهم للقوة العاملة .والتعیین بل تعت ة للمسؤلین عند تحدید احت   مد على التقدیرات الشخص

هــرت الدراســة أن هنــاك تفــاوت فــي موافقــة أفــراد عینــة الدراســة حــول عالقــة التــدرب بزــادة أظ -2
ــار (3.21المتوســط المــرجح بلــغ ( أنمــا  األداءفــاءة  ــانحراف مع ) ممــا یــدل علــى 0.784) و

فــاءة مواف أفراد عینة  ــین زــادة  ة بین التــدرب و حث على أن هناك عالقة ذات داللة إحصائ ال
  .األداء لد الموظفین

افــآت، إن أغلــب أفــراد العینــة الدراســة  بینــت الدراســة -3  ــأن العدالــة ال تســود نظــام الحــوافز والم
ذلك ات هناك خلل في طرق و و س هناك معــای آل ة في نظام الحوافز ، ول ط منح الترق یر وضــوا
ــــة ــــات التــــي تمــــنح  إدار ا علــــى  الواســــطةلمــــنح الحــــوافز، وأن الترق ة تــــؤثر ســــل  األداءوالمحســــو

افآت.الموظفین ، وذلك یوجد سوء في      تطبی نظام الحوافز والم

ـــة للمـــوانئ ـــأن بینـــت الدراســـة -4  ة اللیب مـــة ال تمـــارس  الشـــر م األداء حیـــث بلغـــت ق فـــة تقیـــ وظ
ار (2.88المتوسط المرجح ( انحراف مع الیــتم  وضــعها المعــاییر  إن) مما یدل على 0.707) و

ح والمطلــوب  ل الصــح الشــ م األداء  ــة تقیــ ــة متخصصــة ، ولــذلك ال تــتم عمل مــن قبــل لجنــه مهن
ن أن یؤثر على مستو األداء. م      وهذا مؤشر على األثر السلبي الذ 

ــة بــین  -5 ــد التــزام بینت الدراسة أن هناك عالقة ایجاب ــة وجــودة الخــدمات، وهــذا ممــا یؤ االعتماد
حة مــن أول مــرة طرقــة صــح م الخــدمات  فــي مواعیــدها المحــددة، و ة بتقــد ، وعلــى مســتو  الشــر

  .عال من الجودة

ات عین -6 مــة المتوســط المــرجح (بینت الدراسة إن استجا ــة حیــث بلغــت ق  ،)3.60ة الدراســة عال
) ـــار ـــه فهـــذا یـــدل  )0.603ـــانحراف مع حـــوثین راضـــین عـــن الخـــدمات المقدمـــة فـــي وعل ـــأن الم

ة للموانئ  ة اللیب ة.الشر الشر ط العمل  ذلك قدرة الموظفین على التكیف مع مح     ، و
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اقـــةأظ -7 عـــد الل ة تمـــارس  ـــان الشـــر یتمتـــع الموظفـــون  أنوهـــذا یـــدل علـــى  هـــرت نتـــائج الدراســـة 
المهارات الالزمة واألدب وح ة  ــذلك یتمتــع موظفــو الشر ه الموظفــون ، و سن الخل الذ یتمیز 

المعرفة والفهم للرد على استفسارات  ة    العمالء.الشر

ــة الملموســة، وهــذا یــدل علــى أن  -8 عــد النــواحي الماد ة تمــارس  ــأن الشــر أظهرت نتائج الدراســة 
م خــدماتها تعتبــر حدیثــة ، وتوجــد أمــاكن مخصصــه  ة لتقــد األجهزة والمعدات التي تســتخدمها الشــر

  .للجلوس أثنا انتظار العمالء لدورهم في الحصول على الخدمات 

ــ -9 أن ا) ل هأظهــرت نتــائج الدراســة  ــار والتعیــین علــى جــودة یوجــد أثــر معنــو (دال إحصــائ الخت
مــة أن  ، خــالل مــا أظهرتــه نتــائج التحلیــل اإلحصــائيالخــدمات، مــن   Bمعامــل االنحــدار  إشــارةق

ــة((+) ــار  شــیر ذلــك إلــى أن هــذا التــأثیر إیجــابي ، ،)0.157موج مــة "االخت لمــا ارتفعــت ق أ 
م"جــودة الخــدماارتفعــت والتعیــین"  ــار والتعیــین علــى قواعــد لولــذت" ق ــة االخت ك یجــب أن تســتند عمل

مــة معامــل التحدیــد واضــحة ومحــددة  ار والتعیــین 2Rوأن ق ) أن التغیــر فــي المتغیــر المســتقل(االخت

ع (جودة الخدمات) ،)%107فسر (   .من التغیر في المتغیر التا

أنــه  -10 ا) لیوجــد أثــر معنــو (دال أظهرت نتائج الدراسة  لتــدرب علــى جــودة الخــدمات، إحصــائ
مـــــــة أن  ،التحلیـــــــل اإلحصـــــــائيمـــــــن خـــــــالل مـــــــا أظهرتـــــــه نتـــــــائج   Bمعامـــــــل االنحـــــــدار  إشـــــــارةق

ـــة((+) مـــة "التـــدرب"  ،)0.208موج لمـــا ارتفعـــت ق شـــیر ذلـــك إلـــى أن هـــذا التـــأثیر إیجـــابي ،أ 
م"جودة الخدمات"  ارتفعت ــة بنــاء علــى  ق ة والبــرامج التدرب اجات التدرب ولذلك یجب أن تتم االحت

ـــة ، مـــة معامـــل التحدیـــد  الحاجـــة الفعل فســـر  2Rوأن ق أن التغیـــر فـــي المتغیـــر المســـتقل(التدرب) 
ع (جودة الخدمات) ،)11.4%(   .من التغیر في المتغیر التا

ا) ل الحــوافز علــى جــود -11 مــا أظهرتــه ة الخــدمات، مــن خــالل یوجــد أثــر معنــو (دال إحصــائ
مــة  أن ، نتــائج التحلیــل اإلحصــائي ــة((+) Bمعامــل االنحــدار  إشــارة ق شــیر ذلــك  ،)0.353موج

مــة "الحــوافز"  لمــا ارتفعــت ق م"جــودة الخــدمات" ارتفعــت إلــى أن هــذا التــأثیر إیجــابي ،أ  ولــذلك  ق
ــد مــن الجهــد والمثــابرة للحصــول  ة علــى بــدل مز ــة فــي الشــر افــآت الماد ع الم یجــب أن یــتم تشــج

مــة معامــل التحدیــد علیهــا،  فســر ( 2Rوأن ق  ،)%26.9أن التغیــر فــي المتغیــر المســتقل(الحوافز) 
ع (جودة الخدمات)   .من التغیر في المتغیر التا
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ا) ل -12 م یوجد أثــر معنــو (دال إحصــائ مــا أظهرتــه علــى جــودة الخــدمات، مــن خــالل  األداءتقیــ
مــة أن و  ، نتــائج التحلیــل اإلحصــائي ــة((+) Bمعامــل االنحــدار  إشــارةق شــیر ذلــك  ،)0.244موج

م  مة "تقی لما ارتفعت ق م"جودة الخدماتارتفعت " األداءإلى أن هذا التأثیر إیجابي ،أ  ولــذلك " ق
م األداء  عتمـــد نظـــام تقیـــ علـــى أســـس ومعـــاییر وأنظمـــة واضـــحة ومحـــددة فـــي الوصـــف یجـــب أن 

م ، ضــمن العدالــة فــي التقیــ في ممــا  مــة معامــل التحدیــد الــوظ أن التغیــر فــي المتغیــر   2Rوأن ق
م  فسر (األداءالمستقل(تقی ع (جودة الخدمات) ،)12.6%)    .من التغیر في المتغیر التا
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اا -2- 6   تلتوص

ة:من خالل نتائج  ات اآلت احث إلى التوص   الدراسة توصل ال

ار العاملین وتعیینهم زادة االهتمام  من شر العمل على  -1 اخت ة الموانئ  ة اللیب
م طلب استخدام ومعرفة قدراتهم في التعامل مع اآلخرن، ومد قدرتهم  بناء على تقد

اء لدیهم،ودوافعهم للعمل  ات الذ ادة ،ومعرفة مستو ارات على الق وٕاخضاعهم الخت
الت شخص اةومقا ة والمحا   . ة، واالبتعاد عن  العالقات الشخص

ة  -2 ة اللیب ة التي تخدم  للموانئأن تواصل الشر م البرامج التدرب ، أهدافهاتصم
ة  وتدرب العاملین مان الشر ون من خالل إ لضمان تحقی هذه األهداف ، وهذا 

اسه اإل ة التدرب وانع ة العمل فیهاأهم   .یجابي على فاعل

س لغرض أخر،  -3 ة حسب حاجة الموظف للتدرب ول توزع البرامج التدرب
ون  حیث یدر م ،  ة التقی یز على تدرب المشرفین والقائمین على عمل وضرورة التر
ة  زون على الموضوع حیث یر ه  م وأهدافه والقرارات التي تترتب عل مفهوم التقی

م.والدقة في ع ة التقی   مل

ة للموظفین وال تتعارض في نفس  -4 وضع برامج تحفیز تحق األهداف الشخص
أن  ة لدیهم  ات المنظمة، ورسم الصورة الذهن ان ة وٕام م الوقت مع األهداف التنظ

مارسونه ا علیهم وعلى العمل الذ  س إیجا   . انتمائهم والتزامهم سینع

ة اتخاذ  -5 القرار حسب ما یتناسب مع تخصصهم في إشراك الموظفین في عمل
  العمل من خالل الندوات واالجتماعات .

رامج  -6 اسات و م الوضع الوضع س م دورة لتقی ذلك زادة تقی ة و داخلي للشر
ره، وأ م أداء الموظفین مع تطو ة التقی ة رط عمل ة ،  أهدافن تواصل الشر الشر
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م  ون أداء الموظفین بناء على مد توافوتقی ة ، وهذا   أهدافهم مع أهداف الشر
م ة التقی اشرن للموظفین على مهارات عمل   .من خالل تدرب الرؤساء الم

ة لضمان تحقی هذه  -7 عد حضورهم الدورات التدرب م األفراد قبل و ضرورة تقی
ذلك ، وضرورة تعدیل البرامج أهدافها م األداء من حین ألخر، و ر معاییر تقی وتطو

م األداء دورا لضمان تحقی أهدافهیج   .ب تقی

ونة لوظائف إدارة  -8 عض المتغیرات الم احث بإجراء دراسة تتناول أثر  یوصي ال
شرة، تحلیل  ط الموارد ال شرة والتي لم یتم دراستها في هذه الدراسة (تخط الموارد ال

ة، إدارة العال ة)وتصنیف وتوصیف  الوظائف، األمن والسالمة المهن ، قات الصناع
عاد جودة الخدمات.   وأثرها على أ
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  المراجع  -أوال:

  الكتب : -أ

عة، -1   .2005عبد العزز ،تسو الخدمات المتخصصة،الوراق للنشر والتوزع،األردن،أبو ن
ة،دار الصفاء للنشر أبوسیخة، -2 شرة،إطار نظر وحاالت عمل نادر احمد،إدارة الموارد ال

ة، عة الثان   .2013والتوزع،عمان،الط
ندرة،إدرس، -3 ة،اإلس ة،الدار الجامع   .2006ثابت عبد الرحمن ،جودة الخدمات اللجوست
شرة : إدارة األفراد، عمان ،دار وائل للنشر والتوزع سعاد نائف، برنوطي، -4 إدارة الموارد ال

عة الثالثة   . 2007، الط

مانالفارسي،،الصدی منصوربوسنینة، -5 شرة ،أهمیتهاسل مها - ،الموارد ال - تنظ
اتها عة األولي  -مسؤول ا ،الط ة الدراسات العل م   .2003مهامها،أكاد

6- ، ز الخبرات توفی م واألدوات،مر عبد الرحمن ،الجودة الشاملة،الدلیل المتكامل للمفاه
ك"،القاهرة، م ة لإلدارة"   .2003المهن

  .2014شرة،دار وائل للنشر و التوزع،عمان، ، إدارة الموارد المحفو أحمد جودة، -7

عة جودة، -8 قات،دار وائل للنشر والتوزع،الط م وتطب محفو أحمد،إدارة الجودة الشاملة،مفاه
عة،   .2014السا

9- ، اعة  إدارةمحمد حافظ،حجاز ا الط شرة،دار الوفاء لدن الموارد ال
ندرةوالنشر، عة اإلس  .2007،األولى،الط

عة عواطف إالحداد، - 10 ر ناشرون وموزعون،عمان،الط م،إدارة جودة الشاملة،دار الف           براه
 .2009األولي،

اعة،مصر،الحداد، - 11 ان للنشر والط ة،الب   .1999عوض بدر،تسو الخدمات المصرف
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ة الحامد للنشر حرم، - 12 ت شرة، إطار متكامل،دار وم حسین محمود ،إدارة الموارد ال
عة  والتوزع   .2013األولي، ،عمان ، الط

اظمحمود، - 13 شرة،دار المسیرة للنشر الحرشة،،خضیر  اسب ،إدارة الموارد ال اسین 
عة الخامسة، اعة ،عمان،  الط   .2013والتوزع والط

ة، - 14 مان،إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء،دار صفاء للنشر الدراد مأمون سل
عة األولى،عمان،   .2008والتوزع،الط

ار درة، - 15 م،عبد ال اغ،ابراه م،الص شرة،دار وائل للنشر  إدارةزهیرنع الموارد ال
ة، عة الثان  .2010والتوزع،عمان، الط

شــرـــــــة مـــن منظــــــــور  إدارةعبد المنعـــــم،دهمان، - 16 إسالمــــــي،شعــــاع للنشــــــر  المــــــوارد ال
عة    .2010،األوليوالعلوم،حلب،الط

عة أحمد یو دودین، - 17 میون للنشر والتوزع،الط سف ،إدارة الجودة الشاملة،األكاد
  .2014األولى،

قيالزعبي، - 18 متكامل،دار المسیرة للنشر والتوزع - علي فالح،إدارة التوزع،مدخل تطب
عة األولى،عمان، اعة،الط   .2010والط

جرر مهد صالح،إدارة الجودة الشاملة،في القطاعین اإلنتاجي والخدمي،دار السامرئي، - 19
عة األولى،عمان،   .2007للنشر والتوزع ،الط

ش، - 20 شرةـشاو عة األفراد إدارة مصطفى نجیب،إدارة الموارد ال ،دار الشروق ،عمان الط
 .2005،األولي

ح،صادق، - 21 المصرفي وسلوك المستهلك،مؤسسة الثقافة  قور،التسوأحمد،صف
ندرة، ة،اإلس   .2010الجامع

عة صالح،محمد فالح ،إدارة  - 22 ة،عمان،الط شرة عرض وتحلیل ،الدار الجامع الموارد ال
 .2004األولى،

محمود جاسم،ردینه عثمان یوسف،دار المسیرة للنشر والتوزع الصمیدعي، - 23
عة األولى،عمان، اعة،الط   .2010والط
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ة للنشر والتوزع.الصیرفي، - 24 ندرةمحمد،الجودة الشاملة،مؤسسة حورس الدول عة اإلس ،الط
 .2006،األولى

عة الضمور، - 25 هاني حامد،تسو الخدمات،دار وائل للنشر والتوزع،الط
  .2005األولى،عمان،

مالطاهر، - 26 م إبراه شرة، علم الكتاب الحدیث للنشر والتوزع، عمان،        نع ة الموارد ال ، تنم
عة األولي ،   .2009الط

ازور الطائي، - 27 ة للتسوق الحدیث،دار ال ة للنشر حمید ،وآخرون،األسس العلم العلم
  .2006والتوزع،عمان،

ة للنشر الطائي، - 28 ازور العلم حمید،وآخرون،التسو الحدیث،مدخل شامل،دار ال
ة،عمان، عة العر   .2010والتوزع،الط

مالطائي، - 29 ة،دار ،یوسف حج ة والخدم وآخرون، نظم إدارة الجودة :قي المنظمات اإلنتاج
عة ة للنشر والتوزع،الط ازور العلم ة،عمان، ال   .2009العر

ة الطعاني، - 30 رةحسن احمد ،التدرب اإلدار وف رؤ ،دار وائل للنشر تطو
عة   .2013،األوليوالتوزع،عمان،الط

ة للنشر والتوزع،عمان، اإلدارة،العاني،هیثم - 31 نوز المعرفة العلم  .2007الحوافز،دار 
ة - 32 اس،سهل شرة،دار حسین على ،محمد،على ع اعة والنشر، ،إدارة الموارد ال وائل للط

 .2000عمان، 
م، - 33 ة للنشر عبد الرح شرة، دار الرا م جدیدة في إدارة الموارد ال زاهر،مفاه

  .2011والتوزع،عمان،
ة النهضة عبد المحسن، - 34 ت اس المقارن،م اس الجودة والق توفی محمد ،ق

  .2006المصرة،ایتراك،مصر،

35 - ، اس حسین جواد، الو نجم عبد الله العزاو ة في إدارة الموارد ، ع ظائف اإلستراتیج
ة ، عة العر ة للنشر والتوزع ، الط ازور العلم شرة ،دار ال   .2013ال

36 - ، ازور ،اإلدار نجم،التدرب العزاو ة، دار ال عة العر ة للنشر والتوزع،الط  .2006العلم
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مي في المنظمات المعاصرة،د - 37 ار زهران عساف،عبد المعطى محمد،السلوك اإلدار التنظ
 .1999للنشر والتوزع،عمان،

  .1996عقیلى،عمرو صفلى،إدارة القو العاملة ،دار زهران للنشر والتوزع،األردن ،عمان - 38
قات في إدارة الجودة الشاملة،دار المسیرة للنشر على، - 39 عبد الستار العلى ،تطب

عة األولى،عمان،   .2008والتوزع،الط

شرة،دار وائل للنشر  ، الوجیز في إدارةمحمد قاسمالقروتي، - 40 الموارد ال
  .2010والتوزع،عمان،

شرة،دار  إدارةفي  الحدیثةطاهر محمود،االتجاهات الكاللده، - 41 ازور الموارد ال ة  ال العلم
ة، عة العر  .2011للنشر والتوزع،عمان،الط

ة حیلة،،بلخیرفرد ورتل، - 42 نوز المعرفة العلم للنشر أمال ،الجودة وأنظمة األیزو،دار 
عة األولى،   .2012والتوزع،الط

ة، األجورأحمد ،نظم ماهر، - 43 ضات،الدار الجامع ندرةو التعو  .2010،اإلس
عة المساعد، - 44 قاتها،دار المناهج والتوزع،الط ي خلیل،تسو الخدمات وتطب ز

  .2003األولى،عمان،
ة، ،دلیل عصر للجودة و 9000أحمد سید ،إدارة الجودة الشاملة واالیزومصطفى، - 45 التنافس

  .2005القاهرة،
شرة، إدارةاحمد سید ،مصطفى، - 46 ،  لرأسالعصرة  اإلدارةالموارد ال ر المال الف

 .2004القاهرة،
عة  محمد صالح،المؤذن، - 47 ،دار الثقافة للنشر والتوزع،الط ادئ التسو م

  .2008األولى،عمان،
48 - ، حاو  ق للنشر والتوزع،إدارة الجودة في الخدمات،دار الشرو  قاسم نایف علوان، الم

عة األولى،   .2006 عمان، الط
49 - ، ة،دار المسیرة للنشر النداو شرة نظرة إستراتج عبد العزز بدر،عولمة إدارة الموارد ال

عة األولي  اعة، الط   . 2009والتوزع والط
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مي، - 50 محمد عبد العال،وآخرون،إدارة الجودة المعاصرة،مقدمة في إدارة الجودة الشاملة  النع
عة لإلن ة للنشر والتوزع،الط ازور العلم ات والخدمات،دار ال تاج والعمل

ة،عمان،   .2009العر
شرة مدخل استراتیجي، دار وائل ، عمان، الهیتي، - 51 م، إدارة الموارد ال خالد عبد الرح

عة الثاني   . 2005الط
ة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة ،دار  - 52 وائل عقلیي عمر وصفي ، مدخل إلى منهج

 .2001للنشر، عمان، األردن،
ازور للنشر  - 53 الطائي رعد عبد الله ،إدارة الجودة الشاملة ،دار ال

 .2008والتوزع،عمان،األردن،
ة،دار الجامعة،  - 54 م،إدارة األفراد والعالقات اإلنسان ،أبو الغاز إبراه الجوهر عبد الهاد

 .1990بیروت ،
شرة والسل - 55 مي، منشورات جامعة النجار عدنان،ادارة الموارد ال وك التنظ

عة االولى، ،سورا،الط  .1995دمش

ة : -ب   الرسائل الجامع

م عبد المجید القوقا -1 اثر التدرب على أداء المشروعات الصغیرة والصغیرة جدا في ، ابراه
ا،غزة،،،رسالة ماجستیرقطاع غزة ة عمادة الدراسات العل  .2007الجامعة اإلسالم

شیر مدني -2 ة  ،احمد  ة العر أثر التدرب على األداء،دراسة میداني على الخطو الجو
المؤسسات العامة ة،  توراه ، رسالة جامعة النیلین،الخرطوم،السعود  . 2008 ،د

ار والتعیین في الوظائف اإلدارة في وزارة ، ایهاب عبد الله جرغون  -3 اسات االخت واقع س
م العالي في قطاع غزة ة والتعل ة عمادة الدراسات الة ماجستیر،، رسالتر الجامعة اإلسالم

ا  .2009 ،العل

شرة، خلیل الهادحمد  -4 اداه لترشید استخدام الموارد ال رسالة  ،القو العاملة 
  .2004ماجستیر،
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ة، لخطر الصادق أبو القاسم ا -5 شرة في تحسین الخدمات المصرف ، تأثیر إدارة الموارد ال
ة عن مصرفي د ق ة الدراسات وال األمةراسة تطب م سیین، رسالة ماجستیر ،أكاد جمهورة الرئ

ا ،    . 2007-2006العل
شرة،دراسة  -6 ا وأثرها على تأهیل الموارد ال ي،التكنولوج عبد الستار العارف محمد المحجو

ة و صرمان،رسالة ماجستیر، ة العامة للكهراء، فرعي الزاو ة على الشر ق   .2006تطب
ة في، الجساسيعبد الله حمد  -7 ة والمعنو في وزارة   تحسین أداء العاملین أثر الحوافز الماد

م  ة والتعل م العالي ،التر ة للتعل ة البرطان ة العر م    .2011 ،األكاد

شرة  عدادإ ، القصور في حالله أبوعماد الدین محمد  -8 ة وأثرها عخطط الموارد ال لى فاعل
  . 2006المنظمة، رسالة ماجستیر ، 

م األداء وأثره على مستو أداء العاملین، موسى محمد ابوحطب، -9 ة تقی الجامعة  فاعل
ا،غزة، ة عمادة الدراسات العل  .2009  ماجستیر،رسالة  اإلسالم

،المؤتمر ريان،عادل محمد،استخدام المدخلين الكيفي والكمي لواقع أدبيات اإلدارة العربية - 10
حوث اإلدارة والنشر  .2003،مصر القاهرة،العري الثالث ال

ة على  - 11 ق أداء العاملین دراسة تطب ة والحوافز وعالقاتها  السقا مفید عبد الله،الدوافع النفس
ة،غزة،   .2013بنك فلسطین،الجامعة االسالم

  

  



  

 الحالم
ة للموانئ.  ة اللیب   نبده على الشر

ان.    استمارة االستب

ة    نموذج مراجعة لغو

مین  أسماء المح   .قائمة 

 

   



ة   نبذة عن الشر

عة    ات الهامة التا ة للموانئ إحد الشر ة اللیب لوزارة المواصالت، وتم تغیر تعتبر الشر
ع من  عد ثورة السا ة للموانئ" وذلك  ة االشتراك ة للموانئ"" بدل الشر ة اللیب اسمها إلى "الشر

ة. ار   فبرایر الم

موجب القانون رقم( ة  ة نشاطها بتارخ 1985) لسنة 21تأسست الشر اشرت الشر م، وقد 
ات منذ تأس01/01/1986 ط بها مهام ووج سها الهدف منها الرفع من مستو الموانئ م، وأن

المشروعات  امها  ات  الحدیثة في عمل الموانئ إلى جانب ق رها وٕادخال التقن ة وتطو اللیب
م أعمال  ة بتقد ما تقوم الشر ة ،  رة التي تضعها الشر انة وفقا للخطة التطو ة والص اإلنشائ

حرة لموانئ (ط ، الخمس، طبرق، درنة، زواره، المناولة و التخزن والخدمات ال رابلس، بنغاز
  رأس النوف، البرقة).

ة حوالي  ( الشر ة 5835یبلغ عدد الموظفین  ) موظفًا موزعین بین اإلدارة العامة للشر
مدینة مصراتة . ة  قع مقر اإلدارة العاملة للشر ورة، و   والموانئ المذ

  - معدات التشغیل الالزمة دها    ووسائل النقل داخلها. تشغیل الموانئ وتزو

  -  ها داخل الموانئ وفي الممرات المالحة إرشاد السفن عند دخولها وخروجها  وتحر
حرة  لها. م الخدمات ال  وتقد

  - . ضائع الواردة والصادرة والعابرة  شحن وتفرغ وتخزن ال

  - .حرة التشغیل والخدمات ال  تحصیل العوائد المتعلقة 

   - م خدمات اإلطفاء   التنسی مع الجهات ا لمختصة للمحافظة على النظام واألمن وتقد
 واإلنقاذ والدفاع المدني واإلسعاف وغیرها...

  -  انة ة القادرة على التشغیل والص الموانئ وٕاعداد الكوادر الفن ر أسلوب العمل  تطو
م العمل بها.   مات والتوجیهات الالزمة لتنظ  وٕاصدار التعل

  



  الهيكل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  رئيس لجنة اإلدارة بالشركة

 مكتب اإلعالم االمن والسالمة االشؤون القانونية التدريب والتطويرالنظم وتقنية المعلوماتالمراجعة الداخليةمكتب شؤون اللجنه

 فروع شركة الموانئ المناولة والتخزينالشؤون البحريةالشؤون الفنيةالشؤون الماليةاالداريةالشؤون

 المحفوظات

الشؤون العامة

شؤون العاملين

 شؤون العاملين

عقود االستخدام

التطيم والقوة 
المعاوماتية

العالقات العامة

 الخدمات والحركة

 الحسابات العامة

المرتباتمكتب

مراقبة المخزون

قسم االيرادات

 مكتب االيرادات

مكتب الخزينة

 قسم المشتريات

 العقود والتوريدات

الهندسة المدنية

الهندسة الكهربائية

الهندسة البرية

التجهيزات البحرية

 الصيانة البحرية

العمليات البحرية

الخدمات البحرية

المسح البحري

  المناولة والتخزين

 معدات المناولة

 المنظومات والتشغيل

  ميناء طرابلس

 ميناء بنغازي

 ميناء الخمس

 ميناء درنة

 ميناء طبرق

 ميناء زوارة

 ميناء البريقة

 ميناء راس النوف

الرعاية الصحية

المشتريات

مكتب المخازن



 

  دولة ليبيا
  فرع مصراتة -األكاديمية الليبية 

  قسم اإلدارة والتنظيم

  استمارة استبانه
  مقدمة للموظفين بالشركة الليبية للمواني

 
  بعد التحية ،،،               

  نتقدم إليكم استمارة استبانه أعدت لغرض انجاز دراسة بعنوان:

  وظائف إدارة الموارد البشرية وأثرها 
  في تحسين جودة الخدمات
  دراسة ميدانية على الموانئ الليبية

وإْذ نثق في تفّهمكم ألهمية البحث العلمي، وما يمكن أن يتمّخض عنه من 
رفع مستوى األداء الوظيفي للموظفين، فإنني أتشرف نتائج وتوصيات؛ تساهم في 

ً عدداً من األسئلة حول موضوع الّدراسة، آمالً  بتقديم هذا النموذج إليكم، متضمنا
منكم التعاون في اإلجابة عن األسئلة.. علماً بأّن الباحث على ثقة تامة بأنكم خير من 

إلى نتائج علمية، وأن  يعينه في الحصول على البيانات التي ستستخدم في الوصول
  هذه البيانات ستحاط بالسرية التامة، وسيكون استخدامها لغرض البحث العلمي فقط.

  

  لكم جزيل الشكر والتقدير

  والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
  

  الباحث : عادل نوري الدبسكي



  -الجزء األول :

ة والعامة، الرجاء التكّرم بوضع إشارة (  -أ انات الشخص   ) في المرع المناسب: الب

  الجنس -1

  أنثى  ذكر  

  العمر -2

  40إلى أقل من  30من سنة   سنة 30أقل من   

  سنة فأكثر 50من  سنة 50إلى أقل من  40من   

  المستوي التعليمي -3

   ثانوي  ثانوي وما يعادله  

    ماجستير  جامعي وما يعادله  

    دكتوراه  

  التخصص: -4

 هندسة                       محاسبة  إدارة  

    قانون  حاسب آلي  

  المركز الوظيفي: -5

                رئيس قسم                          مدير مكتب       

      موظف إداريرئيس وحدة                        

  سنوات الخبرة -6

 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من               سنوات 5  أقل من  

  سنة فأكثر 15من  سنة 15سنوات إلى أقل من10من    

     

  



ة.  الرجــاء :  الجزء الثاني  شــر یهـدف هذا الجـزء لمعرفة مد تطبی  لوظــائف إدارة المــوارد ال
ًا.إلى معرفة مد تطبـی  وضع إشارة     ( ار الذ تراه مناس   ) أمام الخ

 العبارة م
أوافق 
 بشدة

 ال أوافقمحايدأوافق
ال 

أوافق 
 بشدة

     االختيار والتعيين  - أوال

تستند عملية االختيار والتعيين على أسس -1
وقواعد واضحة ومحددة على الشواغر  في 

 الشركة

    

يتم اختيار وتعيين األفراد المؤهلين للوظيفة -2
 بناءاً على الكفاءة والخبرة

  
 

    

عند وضع سياسة االختيار والتعين يراعى -3
كل وظيفة تكون مالئمة وفق فيها إن 

التخصص ومؤهالته وبما يحقق الهدف من 
 شاغلها

    

تتضمن عملية االستقطاب واالختيار -4
والتعيين معايير التحسين المستمر

    

ال يتم االختيار على أساس المنافسة ولكن -5
علي أساس العالقات الشخصية والمصالح 

 الخاصة

    

العدالة والمساواة بين تهدف إلى تحقيق -6
جميع اإلفراد الموظفين عن طريق وضع 

الشخص المناسب في المكان المناسب

    

نعتقد إن االهتمام بسياسات االستقطاب -7
واالختيار والتعيين يعني االهتمام بتطوير 

أداء الموظفين

    

     التدريب  -ثانيا  

والبرامج يتم تحديد االحتياجات التدريبية -1
التدريبية بناءاً على الحاجة الفعلية لهذه 

البرامج وبما يخدم مصلحة العمل.

    

    يركز التدريب على التحسين المستمر للجودة-2

هناك مخصصات كافية لتدريب الموظفين -3
 واكتسابهم المهارات المطلوبة

    

المادة التدريبية مستمدة من واقع المتدربين -4
 ومتناسبة مع مستواهم الذهني والبدني

    

يتم توزيع الدورات التدريبية حسب حاجة -5
الموظف للدورة التدريبية والتطوير 

    



 العبارة م
أوافق 
 بشدة

 ال أوافقمحايدأوافق
ال 

أوافق 
 بشدة

المطلوب للعمل به
تتناسب أعداد ونوعيات البرامج التدريبية مع -6

نوعية الموظفين وعددهم
    

يوجد لدي رضا عن عدد ونوعية وعدالة -7
التدريبية في الشركة.البرامج 

    

     الحوافز المادية والمعنوية - ثالثا

تشجع المكافآة المادية في الشركة على بذل -1
مزيد من الجهد و المثابرة للحصول عليها

    

أشعر بالرضا الوظيفي من خالل ما -2
 يتقاضوه من رواتب وعالوات

  
 

    

المتاحة أشعر بأهمية الحوافز والمكافآت -3
 بالشركة

    

تسعى الشركة إلى زيادة المكافآت لتحسين -4
 المردود األدائي للموظفين

  
 

    

أشعر بأن العدالة تسود نظام الحوافز -5
 والمكافآت في الشركة 

    

يقوم الرؤساء بتفويض السلطة للموظفين بما -6
يساعدهم على القيام باألعمال الموكلة إليهم

    

تتيح الشركة للموظفين فرص المشاركة في -7
 وضع الخطط المستقبلية

  
 

    

تقدم الشركة مزايا إضافية للموظفين -8
لتحفيزهم على العمل مثل شهادة التكريم

    

يفضل الموظفون في الشركة الحصول على -9
 القيمة المعنوية أكثر من غيرها

  
 

    

10 - 
 

ببعض  يحبذ الموظفون في الشركة تفويضهم
 الصالحيات

    

   تقيم األداء  -رابعا 
 

    

المكلفون بالتقييم لديهم خبرات علمية وعملية -1
تمكنهم من فهم دوافع  الموظفين اتجاه 

 أعمالهم

    

تخضع عملية تقييم األداء لمراجعة دورية -2
لتضمن تحقيق أهدافها

    

 يعتمد نظام تقييم األداء على أسس ومعايير-3
وأنظمة واضحة ومحددة في الوصف 

الوظيفي مما يضمن العدالة في التقييم.

    

      يلتزم العاملون بالحضور قبل فترة التقييم من -4



 العبارة م
أوافق 
 بشدة

 ال أوافقمحايدأوافق
ال 

أوافق 
 بشدة

  أجل الترقية والحوافز
 

ترتبط أنشطة الموارد البشرية كالترقية -5
وتحديد االحتياجات التدريبية والحوافز 

بعملية تقييم األداء

    

يتم تعديل وتطوير معايير تقييم أداء العاملين -6
من حين آلخر

    

للعالقات الشخصية دور هام في عملية تقييم -7
 أداء الموظفين

  
 

    

يتم تقييم األفراد قبل وبعد حضورهم -8
الدورات التدريبية لضمان تحقيق هذه 

البرامج أهدافها

    

ة للمواني لمعاییر جــودة یهـدف هذا الجـزء إلى :  الجزء الثالث  ة اللیب معرفة مد تطبـی الشر
ًا. الخدمات .  الرجاء وضع إشارة ( ار الذ تراه مناس   ) أمام الخ

 العبارة م
أوافق 
بشدة

ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 

 بشدة

     االعتمادية  - أوال

قدرة الموظفين بالشركة لتقدم الخدمة -1
من أول مرة وبأيسر المطلوبة للعمالء 

الطرق المتاحة

  

تحتفظ الشركة بسجالت دقيقة -2
لمعامالته يمكن الرجوع إليها حال 

وقوع األخطاء

   
 

يتم إنجاز كمية كافية من متطلبات -3
العمل اليومي في الشركة

  

يعمل الموظف بالشركة على تقديم -4
الخدمات بمستوى عالي من الجودة

  

يفتخر الموظفون بأنهم أعضاء في -5
 ً فريق عمل يكّمل بعضه بعضا

  

   االستجابة –ثانيا 

يقدم موظفي الشركة خدمات فورية -1
وسريعة لعمالئهم

  

قدرة الموظفين بالشركة على التكيف -2
في محيط العمل

  

ال ينشغل موظفي الشركة أبدا عن -3
في أي وقتاالستجابة لطلبات الزبائن 

  



 العبارة م
أوافق 
بشدة

ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 

 بشدة
يمتلك الموظفين بالشركة  المهارات -4

الالزمة ألداء المهام بدون أخطاء
  

يحصل العميل على الوقت الكافي -5
النجاز الخدمة من قبل الموظف 

 المختص

  

موظفو الشركة دائما على استعداد -6
لمساعدة عمالئهم وتيسير الخدمة لهم

  

     اللباقة -ثالثا

يمنح موظفو الشركة لعمالئهم رعاية -1
شخصية خاصة

  

يتمتع موظفو الشركة بالمعرفة والفهم -2
الكافي للرد على استفسارات العمالء

  

يتمتع موظفو الشركة بالتعاطف مع -3
مشاكل العمالء ويسعوا دائما لحلها 

بأسرع وقت ممكن

  

بشكل يعامل موظفو الشركة العمالء -4
الئق وحضاري

  

يوجد تقدير الظروف للعمالء من قبل -5
موظفي الشركة

  

النواحي المادية  -رابعا 
 الملموسة

  

األجهزة والمعدات التي تستخدمها -1
الشركة لتقديم خدماته تعتبر حديثة 

ومواكبة للتطور

  

التصميم والتنظيم الداخلي للشركة -2
يتناسب مع  مرتب ومريح بحيث

 طبيعة العمل

  

تساعد اللوحات اإلرشادية داخل -3
الشركة توجيه العمالء إلى مكان 

الخدمة مباشرة

  

توجد أماكن مخصصة للجلوس أثناء -4
انتظار العمالء لدورهم في الحصول 

على الخدمات تسهل في تقديم الخدمة

  

اإلضاءة والتهوية لمبنى الشركة -5
وممتازةمناسبة 

  

إن الوضع الحالي الخاص بالمعلومات -6
واالتصاالت وتقنيتها يؤثر على جودة 

 الخدمات

  



  

ا ة الدراسات العل م   أكاد

  مدرسة اللغات

ة   قسم اللغة العر

ة   نموذج مراجعة لغو

حث:   أ.معلومات عن صاحب ال

ة:1   ...............................................اسم الطالب/الطال

  ................................................المدرسة:2

  ..............................................القسم:3

  .................................التخصص: 4

حث:5   .........................................................عنوان ال

:   ب.معلومات عن المراجع اللغو

  .....................................اسمه:1

  .....................................تخصصه:2

ة:3   ........................................درجته العلم

عه:4   .........................................................توق



  

مین أسماء المح   قائمة 

تور  تر. فة  اسم الد   الوظ
ة االقتصاد  اإلدارةاستاد   د.نبیل الجعید  1 ل   مصراتة –في 
ةاستاد في   احمد طاهر  2 م ة األكاد   طرابلس - اللیب
س قسم   د.عبد السالم المایل  3 ة االقتصاد اإلدارةرئ   الخمس -ل
ة العلوم  اإلحصاءاستاد   د.جمال اندیر  4 ل   طرابلس –في 
ة  د.على المحجوب  5 ة اللیب م األكاد س قسم العلوم اإلدارة    فرع مصراتة - رئ
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