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 : الملخص

تأثير كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر  التعرف على  أداء البلديات، و  هدفت الدراسة إلى معرفة دور كفاءة الموارد البشرية في تحسين
على جودة العمل المنجز، ومستوى االلتزام في العمل، واستخدمت المنهج المسحي، واعتمدت الدراسة على االستبانة أداة لها، وتم تطبيقها  

 ( مفردة من موظفي بلدية الموقر.38على عينة الدارسة البالغة ) 

 نتائج أهمها:وتوصلت الدراسة إلى عدد من ال

أن الموارد البشرية العاملة في بلدية الموقر تتميز بمستوى مرتفع من الكفاءة فقد بلغ المتوسط الحسابي للكفاءة الموارد البشرية   -
(3.66 .) 

(، كما جاء االلتزام في العمل  3.18جودة العمل المنجز في بلدية الموقر جاء بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) -
 (.  3.32متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) بدرجة

أن الدرجة الكلية ألداء موظفي البلدية في بلدية الموقر متوسط، فقد بلغ المتوسط الحسابي التجاهات المبحوثين نحو األداء   -
 بدرجة مرتفعة.(  3.67( بدرجة متوسطة، بينما بلغ نحو األداء االضافي لعملهم في البلدية )3.18األساسي لعملهم في البلدية )

الموارد البشرية في بلدية الموقر وجودة العمل    كفاءة( بين  a<0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
 المنجز.

 الموارد البشرية في بلدية الموقر وااللتزام في العمل.   كفاءة( بين  a<0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 كفاءة، الموارد البشرية، أداء البلديات، بلدية الموقر. الكلمات المفتاحية:

  :المقدمة

ينظر للكفاءات البشرية في وقتنا الحاضر على أنها مورد استراتيجي حقيقي، إذ يعد المحرك األساسي لجميع النشاطات وأساس فاعليتها  
والقابلية للتكيف مع طبيعة األعمال التي يمارسها، ونظرًا لكون بيئة األعمال    وخاصة إذا تميز هذا المورد بالمهارات والمعارف والقدرات

ية  المحيطة بالمنظمة تتميز بالديناميكية وسرعة التغيرات، األمر الذي فرض عليها إعادة النظر بتركيبة الموارد البشرية المهارية والمعرف
خرى قيمتها تماما، فالحصول على الموارد البشرية الكفؤة واعدادها والمحافظة عليها  وتطوير قدراتها األدائية، والتي بدونها تفقد الموارد األ

 يعد نشاطًا ضروريا لكي تستطيع الوصول لغايتها. 

وفي أية منظمة أو مؤسسة أو بلدية يعد تقييم أداء الموظفين والعاملين في المنظمة له أهمية كبيرة ليس للعاملين في المنظمة فحسب، 
ببعضهم بعالقة جدلية،  يرتبطون  العاملين والموظفين والمشرفين والمنظمة والمجتمع  أن  في  للمشرفين وللمجتمع عموما، وال شك  بل 

دية أو عكسية، بمعنى، إذا تحسن أداء العامل تحقق رغبة المشرفين، ومن ثم تتحقق أهداف المنظمة، عندها يتطور وتناسب قد يكون طر 
 المجتمع، فاألساس في تطور المجتمع هو حسن أداء العامل أو الموظف وكفاءته والعكس صحيح. 

األول فاعتمادها  لذلك  للمواطن،  الخدماتية  المؤسسات  أهم  من  واحدة  خدماتها    والبلدية  تقدم  خالله  من  الذي  الكفاءة  الموظف  على 
للمواطنين، وعلى قدر جودة األداء الوظيفي للموظف أو العامل تكون الخدمات أكثر إرضاء للمواطن، لذلك تعتمد البلديات على األداء 

كل ما هو أفضل من خدمات لجمهورها،   الوظيفي بالدرجة األولى وتعتبره مخزون استراتيجية هامة من ممتلكاتها، لتبقى قادرة على تقديم
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أخرى،   أدائها من جهة  مواطنيها عن  والتطور من جهة، وترضي  والنزاهة  النقاء  المطلوب من  المستوى  إلى  أهدافها وتصل  فتتحقق 
 فالموظف يكون االعتماد عليه في التخطيط والتنفيذ ومتابعة سير العمل بالطريقة الصحيحة. 

ظفين في البلدية وكفاءتهم هو حصيلة استثمار حقيقي من قبل البلدية لقدرات ومهارات ومعارف العاملين كما أن األداء الوظيفي للمو 
فيها، ومما ال شك فيه أن مستوى كفاءة الموظفين يمثل مقياسا حقيقيا لمدى نجاح إدارة الموارد البشرية بالبلدية ومدى سالمة برامجها 

على االبتكار واالبداع في األداء، وتؤدي في النهاية الى الحفاظ على مكتسبات وممتلكات   المستخدمة نحو تحقيق أهدافها التي ترتكز
 وموارد البلدية. 

  97730بـ    تعد بلدية لواء الموقر المظلة المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والبيئية والهندسية وغيرها لقاطني اللواء، الذي يقدرو 
 مما يخلق تحديات كبيرة لتحقيق الخدمة األمثل للمواطنين.  ( 2022لعامة، )دائرة االحصاءات امواطنًا ومواطنة 

،  وتضم البلدية ثالثة عشر تجمعًا سكانيًا وهي: الموقر، المنشية، مغاير مهنا، الحاتمية، النقيرة، أم بطمة، الذهبية الشرقية، الفيصلية
 . لم، والهاشمية، والكتيفة واللسينالذهبية الغربية، رجم الشامي الشرقي، رجم الشامي الغربي، قرية سا

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

البلدية فقد صارت تحظى باهتمام كبير من قبل   البشرية تمثل المحرك الذي يدفع عوامل اإلنتاج ويوجهها لتحقيق أهداف  إن الموارد 
الوقت الحالي لمواجهة تحديات المستقبل، ومن مسؤوليها، خاصة مع إدراكهم ألهمية استقطاب وتوظيف موارد بشرية عالية الكفاءة في  

  هذا المنطلق تظهر إشكالية الحفاظ على مستويات كفاءة عالية لدى الموارد البشرية أثناء مسيرتها الوظيفية، حتى تكون لديها القدرة على 
 التكيف مع مختلف الظروف ومواجهة كل التحديات.

ن للبلديات تعزيز إستراتيجيتها ويدفعها للنمو والديمومة، نظرا لتأثيرها بصورة واضحة على ازدياد االهتمام بالكفاءات البشرية يضم  كما إن
 أداء الخدمات وتقديمها للمواطنين، فكان البحث عن دور هذه الكفاءات يشكل أكبر اهتمامات المفكرين والباحثين، ومن بينها هذه الدراسة  

ما دور كفاءة الموارد البشرية في تحسين أداء البلديات؟  غتها في السؤال التالي:  فقد تبلورت إشكالية هذه الدراسة والتي يمكن صيا
 ويتفرع منه عدد من األسئلة الفرعية التالية:

 ما مستوى كفاءة الموارد البشرية العاملة في بلدية الموقر؟   -1
 ما تأثير كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر على جودة العمل المنجز؟ -2
 فاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر على االلتزام في العمل؟ما تأثير ك  -3
 ما تأثير كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر على أداء موظفي البلدية؟  -4
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 فرضيات الدراسة: 

الموارد البشرية في بلدية الموقر وجودة العمل    كفاءة( بين  a< 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -1
 المنجز.

الموارد البشرية في بلدية الموقر وااللتزام في    كفاءة( بين  a< 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2
 العمل.

ية في بلدية الموقر وأداء موظفي  الموارد البشر   كفاءة( بين  a< 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3
 البلدية. 

 أهداف الدراسة 

 معرفة مستوى كفاءة الموارد البشرية العاملة في بلدية الموقر.  -1
 التعرف على تأثير كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر على جودة العمل المنجز.  -2
 االلتزام في العمل. التعرف على تأثير كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر على   -3
 توضيح العالقة بين كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر وأداء موظفي البلدية.  -4

 أهمية الدراسة: 

 األهمية العلمية: 

 تنبع أهمية الدراسة من: 

 شل البلدية. أهمية العنصر البشري باعتباره يمثل المورد األساسي في أي بلدية، ونتيجة للدور الحاسم الذي يلعبه في نجاح أو ف -1
أهمية الموارد البشرية التي تعتبر المورد األغلى واألهم والقادر على تحقيق أهداف البلدية، خاصة في ظل التغيرات البيئية  -2

 السريعة التي تفرض على البلديات مواكبتها باستمرار. 
هذه الممارسات خارج نطاق األنماط  التعرف على دور كفاءة الموارد البشرية من خالل مجموعة من الممارسات وأهمية تطبيق   -3

 التقليدية لهذه األدوار خصوصا أن بعضها يعتبر حديث التطبيق في البيئات العربية.

 األهمية العملية: 

تقديم إسهام علمي للمسؤولين واإلداريين في المؤسسات الخدمية )البلديات( بكيفية تقويم أداء ممارسات الموارد البشرية وعالقتها  -1
 الموظفين وأفاق تطويرها خدمة ألهداف البلدية. بأداء 

 إضافة قيمة بحثية يستفيد منها الطالب والباحثين في هذا المجال عن طريق إثراء المعرفة فيما يحتويه من مفاهيم ومقترحات.  -2
كافة المواطنين على  تكمن أهمية الدراسة في تناولها لمجتمع بحثي مهم وهو البلديات، التي تعد بمثابة بوابة لتقديم خدماتها ل -3

أكمل وجه وأفضل جودة، باعتبارها هي مكان االحتكاك األساسي في كل منطقة مع سكانها، لذا يتوجب عليها تقديم خدماتها 
 بأكمل وجه.
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أهمية نتائج الدراسة في رسم صورة واضحة أمام صانعي ومتخذي القرار في بلدية الموقر نحو العالقة بين كفاءة الموارد البشرية  -4
بأبعادها، واألداء الوظيفي، وقد تساعد هذه النتائج في إجراء دراسات أخرى حول أساليب إدارية أخرى، أكثر مالئمة لنمط، 

 ومحددات أداء البلدية، تسهم في تحسين األداء الوظيفي لموظفي بلدية الموقر. 

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة: 

ي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون : تعرف بأنها مؤسسة أهلية ذات استقالل مالالبلدية
وتهدف الى إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة   (2015،  2015( لسنة  41)قانون البلديات رقم)  

رة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها  بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادا
 .  (2008)إيمان عقلة، مساعدة،  بنفسها او من خالل التشارك مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني. 

العلمية والعملية، والمهارات السلوكية، التي تتميز بها الموارد  : هي  الكفاءة القدرة على  مجموعة من المعارف  البشرية، والتي تمنحها 
االستجابة لمتطلبات الوظائف، وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة ومنحها ميزة تنافسية، سواء كانت هذه المعارف مستخدمة في العمل، أو 

 ( 162، ص2017)حمير،  .كانت طاقات كامنة لدى الموارد البشرية يمكن االستفادة منها مستقبالً 

للتأكيد على حقيقة أنَّ    الموارد البشرية:  أنَّها مجموعة من األفراد الذين يشكلون القوى العاملة في المنظمة أو قطاع األعمال؛ وذلك 
الموظفون هم جزء مهم من العمل، والعتبارهم أصاًل من أصول الشركات التي يعملون بها والذي يجب إدارته بفاعلية لتحقيق النجاح. 

 ( 126، ص2006)أبو شيخة، 

 ج الدراسة االفتراضي: أنموذ

من أجل أغراض هذه الدراسة قام الباحث بمراجعة األدب السابق، وخلص إلى بناء أنموذج الدراسة اآلتي والذي يوضح العالقة بين 
 :متغيراتها
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 االطار النظري والدراسات السابقة: 

باعتبارها تمثل قمة الهرم في أصول البلدية، ومن هنا تنبع تلك األهمية، وهذا ما أكدت عليه مجموعة من للموارد البشرية أهمية كبرى  
الدراسات واألبحاث التي أجريت في الدول المتقدمة حيث تركزت الدراسة على موضوع العالقة بين اإلدارة الناجحة للموارد البشرية وبين  

ديات بدأت إدارة الموارد البشرية تتحول من األعمال الروتينية المعتادة واليومية التي تنحصر  نجاح المنظمات. وفي ظل التطورات والتح
فقط في حفظ السجالت والملفات الشخصية للموظفين ومتابعة تقارير تقييم أدائهم، وتنفيذ التعليمات واألسس التي تنظم حقوق العاملين 

كثير من كل ذلك، بل صارت مسؤولة عن رسم الخطط ووضع استراتيجيات معتمدة وتتبع حركاتهم وتقييدها، إلى أعمال أوسع وأشمل ب
لمواجهة التحديات المستقبلية المجهولة والتي يشوبها الغموض، كما جعلت هذه التغيرات الحاجة ملحة وضرورية إلى تطوير مؤهالت 

أصبحت أكثر تنوعا وتعقيدا، وكل ما هو كفيل بتحقيق أهداف  وقدرات العاملين والرفع من كفاءاتهم ومستويات أدائهم وزيادة معارفهم التي  
 ( 2017المؤسسة. )أبو سنينة، 

وكان من الضروري على المنظمات أن تولي اهتمامها بكل ما يخص مواردها البشرية من ممارسات بهدف تطويرهم ورفع أدائهم لكي  
مكانة التي تستطيع من خاللها أن تنافس المنظمات األخرى وأن  تصل إلى تحقيق كل أهدافها المنشودة وبالتالي تحقق الوصول إلى ال

 ( 2016تواكب التغيرات والمستجدات في البيئة والتي تحدث بشكل سريع ومتالحق. )کرو، 

ك أن  وإن أهم وظيفة على اإلطالق تقوم بها المنظمات كافة هي إدارة الموارد البشرية وممارساتها فهي تعد الوظيفة المحورية فيها، وال ش
نجاح تلك المنظمات أو فشلها يعتمد بشكل مباشر على مستوى فاعلية تلك الممارسات وكفاءتها، كما تقوم ممارسات إدارة الموارد البشرية 
البيئة   الوصول إلى تلك األهداف عن طريق دراسة وفهم وتقييم موظفيها وفهم ما يتناسب مع  المنظمة من أجل  على تحليل اهداف 

بعالمتغير التا

تحسين أداء 
البلدية

االلتزام في 
العمل

جودة العمل 
المنجز

أداء موظفي 
البلدية

لالمتغير المستق

كفاءة الموارد 
البشرية

كفاءات 
فردية

كفاءات 
جماعية

كفاءات 
تنظيمة

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

349 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

خلية للسوق، باإلضافة إلى تحديد حجم العمالة ومعدالت اندفاع الموارد البشرية نحوها وتدريبهم وتقييم أدائهم وتحفيزهم من الخارجية والدا
 2017)أجل المحافظة عليهم. )التميمي، 

لتي تؤثر سلبًا على  دف المنظمات من خالل تنمية كفاءات مواردها البشرية إلى سد الثغرات المعرفية الحالية والمستقبلية لديها، واوته
أدائها، وبالتالي تكون تنمية الكفاءات ضرورية في حال تراجع مستوى أداء الموارد البشرية بسبب وجود نقائص معرفية لديها، أو مالحظة  
أو تراجع مستوى  ثبات  التي تعرف  للمنظمات  بالنسبة  الكفاءات ضرورية  تنمية  األساس تكون  مواقف سلبية في سلوكها، وعلى هذا 
إنتاجيتها بصفة عامة، فتلجأ إلى إدخال تكنولوجيا حديثة واستخدام أساليب إنتاج أكثر تطورًا مما لديها، األمر الذي يتطلب كفاءات 

 ( 301، ص 2010تتناسب مع هذه الظروف الجديدة. )درة والصباغ، 

 ( 439، ص2005النقاط التالية: )عقيلي، وتتجلى أهمية تنمية الكفاءات بالنسبة للمنظمات ولمواردها البشرية من خالل 

   .إثراء معارف الموارد البشرية -1
  .تحضير الموارد البشرية لمواكبة متطلبات الوظائف، في إطار برامج تطوير وإدارة مسارها الوظيفي -2
  .ةد الثغرات المعرفية لدى الموارد البشرية، وجعل مواقفها وسلوكياتها أكثر إيجابية، وزيادة والئها للمنظمس -3
  .تخفيض معدل الغياب ومعدل دوران العمالة، وبالتالي زيادة إنتاجية المنظمة -4
تخفيض حجم العمالة بالمنظمة، من خالل إكساب الموارد البشرية لمؤهالت جديدة، تمكنها من شغل وظائف متنوعة وإنجاز   -5

  .مهام متعددة
   .ة في سوق العملاستفادة الموارد البشرية من فرص للترقية، وتحسين مكانة المنظم -6

 باإلضافة إلى النقاط السالفة الذكر، تسمح تنمية الكفاءات بتحقيق ما يلي: 

   .توفير الكفاءات الضرورية لمواجهة بيئة المنظمة الداخلية والخارجية -1
   .رفع معنويات الموارد البشرية مما يعود إيجابًا على المنظمة، ويحقق رضاء زبائنها -2
 .ونقاط الضعف لدى الموارد البشرية، وبالتالي اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتدارك الوضعاكتشاف نقاط القوة   -3

ي وتكون المنظمات في حاجة ماسة إلى تنمية كفاءات مواردها البشرية عندما تسجل تراجعًا في معدالت أدائها، بالمقارنة مع األداء المعيار 
األمر بالمعارف العلمية أو السلوكية منها. في حين تصير تنمية كفاءات الموارد  المستهدف، نتيجًة لنقص الكفاءات لديها، سواء تعلق  

 البشرية غير مجدية في حالة تراجع مستوى األداء ألسباب تتعلق بالمنظمة في حد ذاتها. 

وكفاءة الموظفين والحرص وكونها البلدية مؤسسة خدماتية تعتمد بالدرجة األولى على الموظف، لذا من الضروري العمل على تطوير أداء  
المواطن،   خدمة  في  اإلبداعية  الجوانب  تحريك  على  واالشتغال  عندهم،  اإليجابية  الجوانب  واستحثاث  بشكل صحيح  استثمارهم  على 

ات واستثمار الموظف ألقصى درجة، وتطوير كل الموارد البشرية فيها، من أجل الرفع من كفاءة البلدية، وزيادة مقدرتها في تقديم الخدم 
 للمواطن بأعلى مستوى وبشرط يرتضيه.
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 الدراسات السابقة:

)كرو،    دراسة  في  (،  2016هدفت  للبحث  المنظمات"  في  العاملين  أداء  على  الحديثة  البشرية  الموارد  إدارة  ممارسات  "أثر  بعنوان 
ل تحقيق أهداف البحث صمم الباحث استبيان،  الممارسات الحديثة إلدارة الموارد البشرية وأثرها على أداء العاملين في شركة جود، ومن اج

( مفردة. وخلصت الدراسة إلى  70وتكونت عينة الدراسة من االداريين في شركة جود والموظفين في إدارة الموارد البشرية البالغ عددهم )
يثة وكان األثر االكبر لتحليل وتصميم نتيجة مفادها أن األداء الوظيفي للعاملين يتأثر إلى حد كبير بممارسات إدارة الموارد البشرية الحد

الوظائف يليها مشاركة العاملين في اتخاذ القرار وتقييم األداء، جميع الممارسات تؤثر بشكل إيجابي في أداء العاملين، فكلما تحسن  
 تطبيق هذه الممارسات يتحسن أداء العاملين. 

التي هدفت إلى معرفة دور التدقيق الخارجي على فاعلية وكفاءة الخدمات المقدمة من مؤسسات (  2016وفي دراسة )كريم، والزوبعي،  
البلديات العراقية في محافظة المثنى مستخدمين مؤشر نشاط البلديات، إضافًة الى دراسة خصائص أنشطة البلديات، وقد ركز الباحثون  

( لألعوام  المالية  البيانات  تدني   ( كمرجع رئيسي2014-2012على  أهمها  النتائج كان  الى عدد من  الدراسة  للدراسة، وقد توصلت 
كن اإليرادات المتأتية للبلديات واعتمادها بشكل كبير على عوائد الخزية من منح لتغطية نفقاتها الجارية، إضافًة لعدم وجود نظام كلفة يم

خلص الباحثون الى ضرورة اعتماد البلديات عموما على التمويل من خالل تحديد الكلف المتوقعة ومقارنتها مع الكلف الفعلية لألعمال، و 
 الذاتي عوضًا عن المنح من قبل  المحافظة الخزينة.  

بعنوان: أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء الموظفين" فهدفت هذه الدراسة  (  others    &Shaukat,    2015أما دراسة )
لموارد البشرية وأداء الشركات في باكستان حيث اعتمدت مقاييس أداء العاملين على الدراسات إلى تقييم الروابط بين نظم ممارسات ا

ذج التجريبية المنشاة التي تربط بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء الموظف، وتم إعداد استبيان، وتوصلت الدراسة استنادا إلى نمو 
نصر البشري هو دائما األهم في أيا منظمة إال أن هذه األهمية سوف تزداد في  وطني من الشركات إلى أنه على الرغم من أن الع

المستقبل بسبب التغيرات التي تحصل في بيئة العمل والتي تتطلب من الفرد أن يلعب دورا حاسما ومهما في المنظمة وتشير إلى أن هذه 
وجميع   الموظف،  أداء  في  وإحصائيا  اقتصادية  هام  تأثير  لها  أداء  الممارسات  مع  ايجابيا  ترتبط  المختبرة  البشرية  الموارد  ممارسات 

 الموظفين.

بعنوان "أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على اكتشاف وتطوير القدرات اإلبداعية للعاملين (  2014أما دراسة )البدارين وأخرون،  
ممارسات إدارة الموارد البشرية المستخدمة في البنوك التجارية دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في إقليم الشمال" فهدفت إلى معرفة أثر  

ي   األردنية على اكتشاف وتطوير القدرات اإلبداعية للعاملين فيها، وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة، وتم اختيار عينة عشوائية تمثلت ف
النتائج هي: يوجد أثر    102 لممارسات االستقطاب واالختيار والتعيين والتدريب  موظفا وموظفة يعملون في سبعة بنوك، وكانت أهم 

المستخدمة في البنوك التجارية األردنية على اكتشاف وتطوير القدرات اإلبداعية للعاملين فيها والمتمثلة في كل من األصالة والطالقة  
تجارية األردنية على اكتشاف وتطوير الفكرية، والحساسية للمشكالت؛ ولم يكن هناك اثر لممارسات التحفيز المستخدمة في البنوك ال

 القدرات للعاملين فيها والمتمثلة في كل من األصالة والطالقة الفكرية والحساسية للمشكالت.

( بعنوان: ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرها على أداء العاملين" هدفت الى معرفة Momena   &Siddique,  2013ودراسة )
الب الباحثون البحث والتحري في  أثر ممارسات الموارد  شرية على أداء العاملين في معمل االسمنت في بنغالدش لهذا الغرض حاول 
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الموظفين من سبع شركات االسمنت    160مختلف مكونات ممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء الموظفين وفقا للعينة تتألف من  
التدريب، التنمية وإتاحة الفرص للتطور الوظيفي لها أثر إيجابي كبير على أداء    المدرجة في دكا المالية للتبادل. أظهرت النتائج أن

الموظف، كما بينت أن تقييم األداء والتعويض وممارسات القيادة لها تأثير إيجابي أيضا على أداء الموظفين ولكن هذا التأثير ليس هاما 
 البشرية يمكن أن تزيد من أداء العاملين في شركات االسمنت في بنغالدش.   في معمل االسمنت في بنغالديش. وأن االدارة الفعالة للموارد

بعنوان: "العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية واألداء المتوقع من العاملين في  (  Khaled    &Naser,    2013وفي دراسة )
( الممارسات واألداء التنظيمي هو موضوع مهم HRMية )المستشفيات األردنية" التي هدفت إلى توضيح العالقة بين إدارة الموارد البشر 

أداء  في العلوم التنظيمية، وتحديد حالة ممارسات إدارة الموارد البشرية، ودراسة اآلثار المترتبة على ممارسات إدارة الموارد البشرية على  
مع البيانات من جميع الموظفين من كل الموظفين في خمسة من المستشفيات في األردن، تم استخدام تصميم المسح الوصفي، تم ج

تملك مستشفى باستخدام االستبيانات، أثبتت النتائج أن ممارسات إدارة الموارد البشرية لها تأثير على األداء، وأن المستشفيات األردنية ال  
سات إدارة الموارد البشرية عامل ممارسات فعالة، وأن التعويض له األثر األكبر في زيادة مستوى أداء الموظف، على الرغم من أن ممار 

المساهمة  الممارسات بشكل فعال في أعمالها وإن  المستشفيات األردنية ال تطبق هذه  المنظمة إال أن معظم  أداء  أساسي في تعزيز 
ية واألداء، ويجب الرئيسية لهذا البحث يتمثل في إقناع مديري المستشفيات إعطاء اهتمام جدية العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشر 

 .أن يولوا اهتماما أيضا في كيفية تعزيز القدرات في مجاالت الموارد وتنمية المهارات البشرية من أجل زيادة وتحسين األداء في المستشفى

بعنوان "أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء الموظفين في المؤسسات الكاثوليكية التعليم (  Munjuri,  2011وفي دراسة )
الممارسات ) تأثير  إيجاد تأثير HRMالعالي في كينيا" ركزت على دراسة  الدراسة  الموظف وسعت  البشرية على أداء  الموارد  إدارة   )

يفي، تمكين الموظف وتصميم الوظائف وفرص العمل على أداء الموظفين في المؤسسات للتدريب، األداء المرتبط باألجر، األمن الوظ
 الكاثوليكية للتعليم العالي في كينيا، واعتمدت الدراسة العينة العشوائية المكونة من جميع موظفي الدعم في المؤسسة. 

ستوى أداء العاملين، التدريب وتمكين الموظف أيضا لهم وتوصلت الدراسة إلى أن األجر المرتبط باألداء كان له األثر األكبر في رفع م
تأثير على زيادة مستوى أداء الموظفين، أما تصميم الوظيفة واألمن الوظيفي هي األقل تأثير على األداء وكشفت الدراسة أن الغالبية 

لموظف في معظم األحيان بيد أن  العظمى من الموظفين من المستوى المتوسط تم تزويدهم بفرص التدريب مدفوعة األجر من قبل ا
 أغلبية الموظفين لم يتلقوا أي مكافآت مالية بعد تحققهم األهداف المحددة، بمعنى أنه ال يوجد أي أجر مرتبط باألداء في المنظمة.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

الحديثة إلدارة الموارد البشرية وعالقته بجودة حياة من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبين أنها تناولت واقع تطبيق الممارسات  
(، كما تناولت أثر 2016العمل، كما تناولت أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الحديثة على أداء العاملين في المنظمات كدراسة كرو )

دور (، كما تناولت  2014البدارين وآخرون )ممارسات إدارة الموارد البشرية على اكتشاف وتطوير القدرات اإلبداعية للعاملين كدراسة  
 (. 2016التدقيق الخارجي على فاعلية وكفاءة الخدمات المقدمة من مؤسسات البلديات العراقية كدراسة )كريم، والزوبعي، 

التطوير، وتقييم األداء، أما الدراسات األجنبية فقد تناولت أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية بمتغيراتها االستقطاب والتعيين، والتدريب و 
، (Shaukat    &Others,    2015والحوافز والمكافآت(، كما تناولت أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء الموظفين كدراسة )
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 Khaled,    2013وتناولت العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية واألداء المتوقع من العاملين في المستشفيات األردنية كدراسة )
 &Naser) ( 2013، وتناولت ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرها على أداء العاملين كدراسة   ,Momena  &Siddique). 

التحديد الدقيق لمشكلة الدراسة، ووضع اإلطار العام للدراسة بصياغة أسئلة  ساعدت الدراسات السابقة الباحث في جوانب عدة، وهي:  
 الدراسة وفرضياتها وأهدافها، كما تم االستعانة بالدراسات السابقة في صياغة أسئلة االستبانة. 

ين أداء البلديات: دراسة حالة دور كفاءة الموارد البشرية في تحسوما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو اختيار الموضوع "
، وكذلك اختلفت في المجتمع الذي تناولته فيها وهو "موظفي بلدية الموقر"، كما حاولت رسم صورة متكاملة عن كفاءة على بلدية الموقر"

 الموارد البشرية وعالقتها بأداء موظفي بلدية الموقر. 

لوصفية التي تعمل على دراسة الحقائق المتعلقة بطبيعة الظاهرة وتفسيرها  تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات انوع الدراسة ومنهجها:  
وتحليلها، وتسمى هذه الدراسات بالمسوح االجتماعية، وتعتمد هذه الدراسة على المنهج المسحي الذي يعد من أنسب المناهج العلمية 

في عملية جمع المعلومات والبيانات وإنما يستخدم أساليب  مناسبة للدراسات الوصفية، وال يقتصر منهج المسح على استخدام أسلوب واحد  
 (. Hussein, 1995, p.147عديدة كاالستقصاءات واالستبانات، باإلضافة إلى المالحظة )

تكون مجتمع الدراسة من موظفي بلدية الموقر التابعة للعاصمة، ونظرًا ألن مجتمع الدراسة كبير العدد فقد تم مجتمع الدراسة وعينتها:   
المتاحة وبلغ قوامها ) العينة  الدراسة، وفيما يأتي 38اتباع أسلوب  العينة مع طبيعة  الموقر، ولمناسبة نوع  ( مفردة من موظفي بلدية 

 ( 1الوصف التفصيلي للخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة كما هو موضح في الجدول رقم ) 

 الدراسة ( الخصائص الديموغرافية لمجتمع 1جدول رقم )

 النسبة التكرارات  الفئات  المتغيرات 
 المئوية %

 الجنس 
 78.9 30 ذكر 
 21.1 8 أنثى

 العمر

18-28 13 34.2 
29- 39 19 50 
40- 50 5 13.2 
 2.6 1 سنة وأكثر 51

 المستوى التعليمي

 10.5 4 دون  فما عامة ثانوية
 7.9 3 دبلوم متوسط 

 60.5 23 بكالوريس 
 21.1 8 ماجستير 

 44.7 17 سنوات  5أقل من  عدد سنوات الخبرة 
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اعتمدت الدراسة على االستبانة اإللكترونية كأداة بحثية لجمع المعلومات والبيانات من أفراد العينة، التي تعد من أكثر أداة الدراسة:  
باالعتماد على األدب   ”google forms“األدوات المستخدمة بجمع المعلومات في البحوث المسحية، وتم تصميمها من خالل تطبيق  

 حاور. وقد وضعت في شكل فقرات على مقياس ليكرت لجميع المحاور.النظري السابق، وتكونت من خمسة م

الدراسة عند التعليق على المتوسطات الحسابية   للمتغيرات الواردة في نموذجها   mأما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه 
= الفترة    لتحديد درجة الموافقة، فقد حدد البحث ثالثة مستويات، هي: )موافق، محايد، غير موافق( بناء على المعادلة اآلتية: طول 

الحد  األعلى  − الحد  األدنى 
عدد المستويات 

   =𝟏. 𝟑𝟑 =  𝟑/𝟒 =
𝟏−𝟓

𝟑
 (: 2كما هو موضح في الجدول رقم ) 

 ( معيار القياس واالتجاه للحكم على فقرات أداة الدراسة2جدول رقم )

 االتجاه  المقياس 
 موافق 2.33  أقل من – 1.00
 محايد 3.66 أقل من  -2.33

 غير موافق  3.66 – 5.00
 

( SPSSالبرنامج اإلحصائي )لجأ الباحث من أجل معالجة البيانات وتحليلها إحصائيًا إلى  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:  
 للعلوم االجتماعية الستخدام األساليب والمؤشرات اإلحصائية التي تناسب أسئلة الدراسة والمتوافرة في البرنامج المذكور. 

 

 

 

 

 

 

 

6 -10 11 28.9 
11 -15 3 7.9 
 18.4 7 سنة وأكثر 15

 100 38 المجموع
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 ما مستوى كفاءة الموارد البشرية العاملة في بلدية الموقر؟السؤال األول: 

 التنظيمية:الكفاءات  -1

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الكفاءات التنظيمية العاملة في بلدية الموقر 3جدول رقم )

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 التعرض

 مرتفعة 0.89 4.31 القدرة على التواصل مع المواطنين 1

 مرتفعة 1.07 3.61 االستمرارية في العمل  2

 مرتفعة 1.06 3.5 التفاهم مع الزمالء 3

 متوسطة  0.90 3.27 ترتيب المهام واألنشطة 4

 متوسطة  0.90 3.27 قيادة فرق العمل الميداني  5

 متوسطة  0.85 3.22 السرعة في انجاز المهام 6

 مرتفعة 1.05 3.58 مستوى الكفاءات التنظيمية

 الكفاءات الجماعية: -2

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الكفاءات الجماعية  4جدول رقم )

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 التعرض

 مرتفعة 0.83 3.98 مساعدة موظفي البلدية على إنجاز بعض المهام 1

 مرتفعة   0.78 3.85 إقامة عالقة صداقة داخل البلدية  2

 مرتفعة 0.78 3.83 االستعداد لخدمة الغير )زمالء وزبائن( 3

 مرتفعة   0.80 3.69 المرونة في العمل بالنظر لوقته  4
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 متوسطة  0.75 3.54 المساهمة في تنمية كفاءات زمالء العمل 5

 متوسطة  0.83 3.57 القدرة على التكيف مع مختلف الظروف 6

 مرتفعة 0.53 3.78 الجماعية مستوى الكفاءات 

 الكفاءات الفردية: -3

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الكفاءات الفردية  5جدول رقم )

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 التعرض

 مرتفعة 0.89 4.31 أقوم بحل مشاكل العمل التي تواجهني بنفسي 1

 مرتفعة 1.07 3.61 القدرة على التعلم ذاتيالدي  2

 مرتفعة 1.06 3.5 استطيع العمل في وظائف مختلفة في البلدية بتقنيات متنوعة  3

 متوسطة  0.90 3.27 فهم وضعيات واستراتيجيات العمل 4

 متوسطة  0.90 3.27 القدرة على تحمل ضغوط العمل 5

 متوسطة  0.85 3.22 امتالك مهارات عالية في االتصال 6

 متوسطة  0.81 3.15 العمل باستقاللية تامة 7

 منخفضة   0.89 2.52 تقبل االنتقادات من الغير 8

 مرتفعة 1.05 3.61 مستوى الكفاءات الفردية 

، وعليه فهي تقع بالدرجة  3,5( أن المتوسط الحسابي للمحاور الثالثة يفوق  5،  4،  3خالل النتائج المبينة في الجداول أعاله ) نالحظ من  
  الرابعة من سلم ليكارت، أي أنها توافق المستوى الجيد من الكفاءة، سواء تعلق األمر بالكفاءات الجماعية التي جاءت في المرتبة األولى

(، أو بالكفاءات 3.61(، أو بالكفاءات الفردية التي جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي يساوي )3.78اوي )بمتوسط حسابي يس
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( وكلها حصلت على تقدير جيد، وهذا يدل على أن الموارد البشرية 3.58التنظيمية التي جاءت في المرتبة الثالثة بوسط حسابي قدره )
 وى مرتفع من الكفاءة. العاملة في بلدية الموقر تتميز بمست

بالمائة   57وباالعتماد على الجداول السابقة يمكن حساب معدل التباين في أراء مفردات العينة، حيث وجدنا أن هذا المعدل يساوي  
لكفاءات بالمائة بالنسبة ل  42,7بالمائة بالنسبة للكفاءات الفردية، في حين لم يتعد    37,3بالنسبة للكفاءات الجماعية، بينما نزل إلى  

  5التنظيمية. ويبين هذا المعدل وجود نوع من التجانس بين أراء مفردات عينة الدراسة حول محاور االستبانة الثالثة عند مستوى الداللة 
 بالمائة.

 السؤال الثاني: ما تأثير كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر على جودة العمل المنجز؟

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جودة العمل المنجز للعاملين في بلدية الموقر(  6جدول رقم )

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 التعرض

1 
بها   يقوم  التي  األعمال  مخرجات  نوعية  على  البلدية  تركز 

 الموظفين
 مرتفعة 0.92 3.71

2 
البلدية مرونة في   المتوقعة على  لدى  التغيرات غير  مواجهة 

 جودة العمل المنجز في البلدية 
 متوسطة  1.10 3.28

3 
المقدمة   خدماتها  جودة  في  المتجدد  التنوع  البلدية  تواكب 

 متوسطة  0.97 3.21 للمواطنين

4 
تسهم ادارة البلدية بتوفير ما يلزم من إمكانيات تقنية مناسبة 

 إلنجاز العمل
 متوسطة  0.80 2.97

5 
المتوفرة  والقدرات  األداء  بين مستوى  بالمقارنات  البلدية  تقوم 

 لدى موظفيها 
 متوسطة  0.73 2.71

 متوسطة  0.68 3.18 مستوى جودة العمل المنجز 

الفقرات (، وجاء مستوى  3.18( أن مستوى مجال جودة العمل المنجز كان متوسطا، إذ بلغ المتوسط الحسابي )6يالحظ من الجدول رقم )
(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة "تركز البلدية على نوعية مخرجات 3.71  –  2.71متوسط، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) 

(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة " تقوم البلدية بالمقارنات بين مستوى األداء 3.71األعمال التي يقوم بها الموظفين" بمتوسط حسابي )
 (. 2.71رات المتوفرة لدى موظفيها" بمتوسط حسابي )والقد
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 السؤال الثالث: ما تأثير كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر على االلتزام في العمل؟ 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لاللتزام في العمل للعاملين في بلدية الموقر7جدول رقم )

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 التعرض

 متوسطة  1.14 3.51 ينفذ موظفي البلدية القرارات الصادرة عن إدارة البلدية  1

 متوسطة  1.11 3.35 يحرص موظفي البلدية على انجاز المهام المطلوبة منهم 2

3 
استعداد الموظفون لبذل أقصى الجهود الممكنة لتحقيق أهداف 

 البلدية 
 متوسطة  1.13 3.32

4 
للنهوض  االجتماعي  التفاعل  على  البلدية  موظفي  استعداد 

 متوسطة  1.16 3.31 وتطور البلدية 

 متوسطة  1.31 3.27 يتقيد موظفي البلدية بمواعيد العمل وتوقيتاته  5

 متوسطة  0.90 3.32 مستوى االلتزام في العمل

(، وجاء مستوى الفقرات 3.32مجال االلتزام في العمل كان متوسطا، إذ بلغ المتوسط الحسابي )( أن مستوى 7يالحظ من الجدول رقم )
ينفذ  (، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة "3.27 –  3.51متوسط ما عدا الفقرة األولى جاء مرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

" بمتوسط يتقيد موظفي البلدية بمواعيد العمل وتوقيتاته  وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة "   موظفي البلدية القرارات الصادرة عن إدارة البلدية"،
 (. 3.27حسابي )

تنفيذ القرارات الصادرة عن إدارة البلدية، وبالرغم من ذلك فأن هناك عدد من   وهذا يدل على أن العاملين في البلديات يحرصون على
 مل وتوقيتاته.موظفي البلدية ال يتقيدون بمواعيد الع
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 السؤال الرابع: ما تأثير كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر على أداء موظفي البلدية؟ 

 األداء األساسي:  -1

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى األداء األساسي لموظفي بلدية الموقر  8جدول رقم )

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 التعرض

 متوسطة  0.94 3.46 تشجع االدارة العليا األفكار واآلراء الجديدة في البلدية  1

 متوسطة  0.81 3.39 أداء الموظفين في السنوات األخيرة هناك تطور مستمر في  2

3 
موظفو البلدية قادرين على اكتشاف األخطاء وتصحيحها في  

 الوقت المطلوب
 متوسطة  0.88 3.37

 متوسطة  0.44 3.32 يتمتع الموظفون بالمهارة المهنية 4

5 
والتشغيلية تتماشى كفاءة الموظفين مع األهداف االستراتيجية  

 للبلدية 
 متوسطة  0.45 3.27

 متوسطة  0.46 3.26 ةفنييتمتع الموظفون بالمعرفة ال 6

7 
لديها   المستخدمين  وأداء  أداءها  تحسين  على  البلدية  تعمل 

 بصفة مستمرة ودائمة
 متوسطة  0.47 3.24

 متوسطة  0.48 3.21 يقوم الموظفون بتأدية األعمال بالكفاءة والفاعلية المطلوبة 8

 متوسطة  0.48 3.05 يتميز الموظفون بالجدية وتحمل المسؤولية 9

 متوسطة  0.49 2.93 للبلدية مقاييس ومؤشرات تستخدمها لقياس انجازاتها  10

 متوسطة  0.49 2.90 يلتزم الموظفون بالمعايير واالجراءات الموضوعة بشكل كبير 11

 متوسطة  0.35 3.18 مستوى األداء األساسي 
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( أن الدرجة الكلية التجاهات المبحوثين كانت متوسطة نحو األداء األساسي لعملهم في البلدية، حيث بلغ 8نالحظ من الجدول رقم )
(، وقد جاء في مقدمة الفقرات؛ الفقرة "تشجع االدارة العليا األفكار واآلراء الجديدة في البلدية" 3.18المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

 ( 3.46بي مقداره )بمتوسط حسا

 (. 2.90وفي حين كانت أقل فقرة " يلتزم الموظفون بالمعايير واالجراءات الموضوعة بشكل كبير" بمتوسط حسابي مقداره )

 األداء االضافي: -2

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى األداء االضافي لموظفي بلدية الموقر  9جدول رقم )

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 التعرض

1 
ال مانع لدي للقيام بأي مهمة توكل إلي للحفاظ بعملي الحالي  

 في البلدية. 
 مرتفعة جدا  0.71 4.25

 مرتفعة 0.85 4.06 احاول مساعدة زمالئي عندما يواجهون مشاكل في العمل  2

 مرتفعة 1.31 3.71 اهتم بأن تكون سمعة وأداء البلدية مميز بين الموظفين  3

4 
لدي استعداد لبذل جهد أكبر من المتوقع لمساعدة البلدية على  

 النجاح
 مرتفعة 0.90 3.69

 متوسطة  0.77 3.39 العملتقديم أفكار مبتكرة لتحسين  5

6 
احث زمالئي في العمل على بذل المزيد من الجهد ألن البلدية  

 مهمة وتستحق العمل
 متوسطة  0.83 3.31

 متوسطة  0.98 3.16 تتشابه قيمي وتوجهاتي الشخصية مع قيم وتوجهات البلدية 7

 منخفضة 1.06 2.14 اتطوع إلنجاز المهام الغير مطلوبة مني 8

 مرتفعة   0.65 3.67 مستوى األداء االضافي

( أن الدرجة الكلية التجاهات المبحوثين كانت مرتفعة نحو األداء االضافي لعملهم في البلدية، حيث بلغ 9نالحظ من الجدول رقم )
مهمة توكل إلي للحفاظ بعملي  (، وقد جاء في مقدمة الفقرات؛ الفقرة "ال مانع لدي للقيام بأي  3.67المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

 ( ودرجة مرتفعة جدا. 4.25الحالي في البلدية"، بمتوسط حسابي مقداره )

 (، ودرجة منخفضة. 2.14وفي حين كانت أقل فقرة " اتطوع إلنجاز المهام الغير مطلوبة مني "، بمتوسط حسابي مقداره )
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 مناقشة فرضيات الدراسة: 

الموارد البشرية في بلدية الموقر   كفاءة( بين  a<0.05الفرضية األولى: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 وجودة العمل المنجز. 

( لتوضيح العالقة بين Standardized  Regressionولإلجابة على الفرضية السابقة تم استخدام اختبار معامل االنحدار المعياري )
 (  10متغير كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر ومتغير جودة العمل المنجز وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ) 

( للعالقة بين متغير كفاءة الموارد البشرية  Standardized Regression( نتائج اختبار معامل االنحدار المعياري )10جدول )
 وجودة العمل المنجزفي بلدية الموقر 

 الداللة اإلحصائية  BETAقيمة  المتغير 
 0.000 0.483 كفاءة الموارد البشرية

 R Square= )معامل التحديد(  0.233

الموارد البشرية في بلدية  كفاءة ( بين متغير  a<0.05يتضح من الجدول السابق وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية عند المستوى )
% من العاملين في  23.3ومتغير جودة العمل المنجز، فقد وجدت عالقة طردية بين المتغيرين، وتبين من االختبار أعاله أن  الموقر  

بلدية الموقر من افراد العينة قد أثرت كفاءاتهم على درجة العمل المنجز، وبذلك نصل إلى نفي صحة الفرضية الصفرية التي تنص على  
 . الموارد البشرية في بلدية الموقر وجودة العمل المنجز كفاءة( لa=0.05حصائية عند مستوى الداللة )أنه ال يوجد أثر ذو داللة ا

الموارد البشرية في بلدية الموقر   كفاءة( بين  a<0.05الفرضية الثانية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 وااللتزام في العمل.

( لتوضيح العالقة بين Standardized  Regressionالفرضية السابقة تم استخدام اختبار معامل االنحدار المعياري )ولإلجابة على  
 (  11متغير كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر ومتغير االلتزام في العمل وذلك كما هو موضح في الجدول رقم )

( للعالقة بين متغير كفاءة الموارد البشرية  Standardized Regression)( نتائج اختبار معامل االنحدار المعياري  11جدول )
 في بلدية الموقر وااللتزام في العمل

 الداللة اإلحصائية  BETAقيمة  المتغير 

 0.000 0.316 كفاءة الموارد البشرية

 R Square= )معامل التحديد(  0.100

الموارد البشرية في بلدية  كفاءة ( بين متغير  a<0.05داللة إحصائية عند المستوى )يتضح من الجدول السابق وجود عالقة تأثير ذات 
% من العاملين في بلدية  10الموقر ومتغير االلتزام في العمل، فقد وجدت عالقة طردية بين المتغيرين، وتبين من االختبار أعاله أن  
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في العمل، وبذلك نصل إلى نفي صحة الفرضية الصفرية التي تنص على  الموقر من افراد العينة قد أثرت كفاءاتهم على درجة االلتزام  
 .الموارد البشرية في بلدية الموقر وااللتزام في العمل كفاءة( لa=0.05أنه ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة )

الموارد البشرية في بلدية الموقر   كفاءةبين  (  a<0.05الفرضية الثالثة: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 وأداء موظفي البلدية.

( لتوضيح العالقة بين Standardized  Regressionولإلجابة على الفرضية السابقة تم استخدام اختبار معامل االنحدار المعياري )
 (  12متغير كفاءة الموارد البشرية في بلدية الموقر ومتغير أداء موظفي البلدية وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ) 

( للعالقة بين متغير كفاءة الموارد البشرية  Standardized Regression( نتائج اختبار معامل االنحدار المعياري )12جدول )
 وأداء موظفي البلدية  في بلدية الموقر

 الداللة اإلحصائية  BETAقيمة  المتغير 

 0.000 0.619 كفاءة الموارد البشرية

 R Square= )معامل التحديد(  0.383

الموارد البشرية في بلدية  كفاءة ( بين متغير  a<0.05يتضح من الجدول السابق وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية عند المستوى )
% من العاملين في  42.3الموقر ومتغير وأداء موظفي البلدية، فقد وجدت عالقة طردية بين المتغيرين، وتبين من االختبار أعاله أن  

بلدية الموقر من افراد العينة قد أثرت كفاءاتهم على درجة أداءهم في العمل، وبذلك نصل إلى نفي صحة الفرضية الصفرية التي تنص 
 الموارد البشرية في بلدية الموقر وأداء موظفي البلدية. كفاءة( لa=0.05ر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ) على أنه ال يوجد أث

 نتائج الدراسة: 

(  3.66أن الموارد البشرية العاملة في بلدية الموقر تتميز بمستوى مرتفع من الكفاءة فقد بلغ المتوسط الحسابي للكفاءة الموارد البشرية )
 مرتفعة. وبدرجة 

(، وجاء مستوى الفقرات متوسط، إذ  3.18أن جودة العمل المنجز في بلدية الموقر جاء بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )
 (. 3.71 –  2.71تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

وجاء مستوى الفقرات متوسط، إذ  (،  3.32. أن االلتزام في العمل في بلدية الموقر جاء بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) 
 (. 3.27 –  3.51تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

تنفيذ القرارات الصادرة عن إدارة البلدية، وبالرغم من ذلك فأن هناك عدد من موظفي البلدية ال    أن العاملين في البلديات يحرصون على
" في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يتقيد موظفي البلدية بمواعيد العمل وتوقيتاته  جاءت الفقرة "يتقيدون بمواعيد العمل وتوقيتاته، فقد  

(3.27 .) 
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أن الدرجة الكلية التجاهات المبحوثين كانت متوسطة نحو األداء األساسي لعملهم في البلدية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 
وثين مرتفعة نحو األداء االضافي لعملهم في البلدية، حيث بلغ المتوسط الحسابي (، بينما كانت الدرجة الكلية التجاهات المبح3.18)

 (. 3.67للدرجة الكلية ) 

 الموارد البشرية في بلدية الموقر وجودة العمل المنجز. كفاءة( بين a<0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

 الموارد البشرية في بلدية الموقر وااللتزام في العمل.  كفاءة( بين a<0.05اللة ) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الد

 الموارد البشرية في بلدية الموقر وأداء موظفي البلدية.  كفاءة( بين a<0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

 التوصيات:  

 ا يلي:بناء على النتائج السابقة فإن الباحث يقترح ويوصي بم

 ضرورة إجراء تحليل وظيفي لمختلف وظائف البلدية.   -1
تحسين عمليات استقطاب وتوظيف واختيار العاملين بما يتماشى مع متطلبات الوظيفية، وبالشكل الذي يرفع من مستوى األداء  -2

 الفردي والمؤسسي وتطوير آليات اإلشراف وتفعيل الرقابة الذاتية.
ملين في إدارة الموارد البشرية لتوضيح مفاهيم إدارة الموارد البشرية واألسس الحديثة في عملية  عمل دورات تدريبية لألفراد العا -3

 التحليل الوظيفي.  
 العمل على االهتمام بعملية تقييم األداء داخل البلدية والعمل على تطوير نماذج التقييم بحيث تغطي كل الجوانب.   -4
 الموارد البشرية حسب االحتياجات.العمل على إيجاد برنامج تدريب  -5
 االعتماد على االستطالعات المستمرة مع المواطنين المتعاملين مع البلدية بهدف التعرف على حاجات المراجعين المتنوعة.  -6
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Abstract: 

The study aimed to know the role of human resource efficiency in improving the performance of municipalities. And to 

identify the impact of the efficiency of human resources in the municipality of Al-Muwaqar on the quality of the work 

performed, and the level of commitment at work, and the survey method was used, and the study relied on the questionnaire 

as its tool. It was applied to the study sample of (38) individual employees of Al-Muwaqar Municipality. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

- The human resources working in Al Muwaqar municipality are characterized by a high level of efficiency, as the arithmetic 

average of the efficiency of human resources reached (3.66). 

- The quality of the work performed in the municipality of Al-Muwaqar came to a medium degree, as the arithmetic average 

reached (3.18), and the commitment in the work came to a medium degree, as the arithmetic average reached (3.32). 

- The total degree of the performance of municipal employees in the municipality of Al-Muwaqar is average, the arithmetic 

means of the respondents' attitudes towards the basic performance of their work in the municipality reached (3.18) at a 

medium degree, while it reached towards the additional performance of their work in the municipality (3.67) at a high degree. 
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- There is a statistically significant relationship at the significance level (0.05>a) between the efficiency of human resources 

in Al-Muwaqar Municipality and the quality of the work performed. 

- There is a statistically significant relationship at the significance level (0.05>a) between the efficiency of human resources 

in Al-Muwaqar municipality and commitment to work. 

Keywords: Efficiency, Human resources, Performance of municipalities, Al-Muwaqar municipality. 
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