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هدى استخداـ التخطيط االستراتيجي لمهوارد البشرية في الشركات الهدرجة      عنوان الدراسة :
 .في بورصة فمسطيف

 هحهد سالهة قباجةاعداد الطالب: 

 الدكتور هحهد الجعبرياشراف : 

راتيجي لمهوارد تكهف هشكمة الدراسة في هعرفً هدى استخداـ التخطيط االست مشكمة الدراسة :

راء ال يادات االدارية في تمؾ آالبشرية في الشركات الهدرجة في بورصة فمسطيف وذلؾ بتحميؿ 

 الشركات .

ال ادة االدراييف او هف ي وـ ه اهٍـ في الهستويات االدارية العميا والهفترض اف  مجتمع الدراسة :

الخطط االستراتيجية لمهوارد  تكوف لديٍـ الصالحيات الخاصة بالهواف ة والهشاركة في وضع

 البشرية لمشركات الهدرجة في بورصة فمسطيف

ال يادات  أراء دراسة ؿَذلك هو أج  ٌذي الدراسة عمى الهىٍج الَصفي  تعتهد منيج الدراسة :

الشركات الهدرجة في بورصة فمسطيف لهدى استخداـ التخطيط االستراتيجي لمهوارد االدارية في 

  البشرية 

 ائج التي توصمت الييا الدراسة ما يمي :اىم النت

توصؿ الباحث هف خالؿ اس مة الدراسة الى اف هدى استخداـ التخطيط االستراتيجي لمهوارد 

في جهيع هجاالتً بشكؿ عاـ و  البشرية في الشركات الهدرجة في بورصة فمسطيف جاء هتوسط

تيجي لمهوارد البشرية داخؿ بوجود تخطيط استرا% هف الهستجيبيف  75.7بحيث يعت د ها ىسبتة 

الشركات التي يعهموف بٍا , اها فيها يتعمؽ في هجاؿ االست طاب واالختيار والتعييف فاف ها 

خؿ ا% هىٍـ يعت د باىة يتوافر لدى الشركات تحميؿ وظيفي لموظا ؼ الهراد شغمٍا د7763ىسبتً 



 ي  

ريب لمهوارد البشرية , اها % يتف وف باف الشركة التي يعهموف بٍا ت وـ بعهؿ تد7665الشركة و

% يروف باف 6565بالىسبً الى ت ييـ االداء بشكؿ استراتيجي لمهوارد البشرية فاف ها ىسبتً 

% 6363الشركة تعمف لعاهميٍا الهعايير الهستخدهة في ت ييـ االداء هسب ا , واخيرا فاف ها ىسبتً 

هحدد لمحوافز والهكافات  هف الهستجيبيف الس مة الدراسة يعت دوف باىً يوجد ٌىاؾ ىظاـ

 والتعويضات لدى تمؾ الشركات .

اها بالىسبة لفرضيات الدراسة الر يسية فاف الباحث توصؿ الى اىً ال توجد عالقة ذات داللة 

احصا ية بيف عهر الشركة و عدد العاهميف لديٍا هف جٍة وهدى استخداـ التخطيط االستراتيجي 

في بورصة فمسطيف هف جٍة اخرى عىد هستوى الداللة  لمهوارد البشرية في الشركات الهدرجة

(≥α 1616 ),  وبالتالي قبوؿ الفرضية الصفرية , اها بالىسبة الى هتغير طبيعة العهؿ الذي ت ـو

بً الشركة تبيف اىً توجد عالقة ذات داللة احصا ية بيف ٌذا الهتغير وبيف استخداـ التخطيط 

 رفض الفرضية الصفرية . االستراتيجي لمهوارد البشرية وبالتالي

 اىم التوصيات التي اوصى بيا الباحث :
 

  ضرورة توضيح الهفٍوـ العمهي لمتخطيط االستراتيجي لمهوارد البشرية لم يادات االدارية

وجهيع العاهميف في الشركات الهدرجة في بورصة فمسطيف هف خالؿ براهج تدريبة 

او اي طري ة تؤدي الى  هخصصة لذلؾ , او عف طريؽ ادبيات عمى شكؿ ىشرات

 .(8)اىظر الهمحؽ رقـ   توصيؿ الهعموهات عف ٌذا الهوضوع

  اىظر استخداـ ىظاـ رقابة فعاؿ يستخدـ عىد تىفيذ الخطة االستراتيجية لمهوارد البشرية

 (9الهمحؽ رقـ )
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  ضرورة ربط الحوافز والهكافآت بت ييـ األداء لمعاهميف واتخاذ ىتا ج ت ييـ األداء هىطم ا

% هف الهستجيبيف 5667حيث تبيف اف حوالي   يسيا لمعديد هف العهميات كالى ؿ والترقيةر 

 . يعت دوف باف التعويضات والحوافز تتىاسب هع الجٍد الذي يبذلً العاهموف في الشركة

 إتاحة قدر كاؼ هف الهشاركة لهختمؼ ف ات العاهميف في صىع ال رارات واألخذ برؤاٌـ 

% هف الهستجيبيف يروف باف دا رة الهوارد 6:67ىسبتً  حيث الحظ الباحث اف ها

 البشرية ت وـ بعهمية التخطيط االستراتيجي لمهوارد البشرية.

 ى ر إجراء دراسات هيداىية هها مة لٍذي الدراسة تطبؽ عمى العاهميف في قطاعات اخ

 . هشابًٍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


