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إلى روح أبي الطاىرة.
وأمي العزيزة أطال اهلل في عمرىا وأداميا لي في حياتي.
إلى رمز اإلخالص والوفاء زوجتي وشريكة حياتي.
إلى من أعيش في ىذه الدنيا ألجميما أبنائي رينا وابراىيم وأحمد.
إلى إخوتي وأخواتي تقدي ارً لما قدموه من تشجيع ودعم أثناء دراستي.
إلى روح الشييد القائد ياسر عرفات رحمو اهلل.
إلى أراوح الشيداء األكرم منا جميعا ،ومن ضحوا بحياتيم خمف الزنازين لنعيش بحرية
وكرامة إلى أسرانا البواسل ،وجرحانا الميامين.

إلييم جميعا اىدي ىذه الدراسة

ب

شكر وعرفان
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف سيدنا محمد النبي األمي األميف
كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
فممو الحمد كالمنة أف أعانني عمى انجاز ىذه الدراسة ,كالحمد هلل الذم قيض لي مف عباده
األخيار كذكم الفضؿ كالعمـ كاالعتبار إلتماـ ىذه الدراسة,فالشكر هلل أكال ثـ شكرم الجزيؿ ألستاذم
الفاضؿ الدكتكر /كفيؽ حممي األغا عمى تفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة كعمى نصائحو كتكجيياتو
القيمة التي كاف ليا اكبر األثر في انجاز ىذه الدراسة كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى الدكتكر /كائؿ
محمد ثابت حفظو اهلل كالى كؿ مف أسدل إلي مشكرة أك قدـ إلي نصيحة كمعكنة ليـ مني جميعا
خالص الشكر كالتقدير فجزآىـ اهلل عني خير الجزاء.
كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر لجامعة األزىر بغزة ,كجميع أعضاء الييئة التدريسية بكمية االقتصاد
كالعمكـ اإلدارية ,كأخص بالذكر محاضرم كأساتذة قسـ إدارة األعماؿ األفاضؿ.
كفي الختاـ أسأؿ اهلل العمي القدير أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ كأخر دعكانا أف
الحمد هلل رب العالميف.

ج

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة الثقافة التنظيمية بالكالء التنظيمي لمعامميف في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة جامعة األزىر كالجامعة اإلسالمية كجامعة األقصى كىدفت أيضا إلى
التعرؼ عمى مستكل الكالء التنظيمي في الجامعات الثالثة المذككرة كما ىدفت إلى دراسة العالقة بيف

الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الثالثة كمستكل الكالء التنظيمي.

كقد قاـ الباحث باستخداـ اإلستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات األكلية ,كطبقت عمى عينة

طبقية مككنة مف( )454عامالن مف اإلدارييف كاألكاديمييف كاستجاب منيـ ( )413بنسبة (،)%91.7
كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كقد أظيرت نتائج الدراسة أف الثقافة

التنظيمية السائدة في جامعتي األزىر كاإلسالمية تميؿ إلى كجكد قيـ تنظيميو كلدييما أنماط سمككية

إيجابية كأف ىناؾ سياسات كاجراءات يمتزـ بيا العاممكف .كأيضا ىناؾ أنظمو كقكانينان يمتزـ بيا العامؿ
كتضمف لو حقكقو الكظيفية بينما ثقافة جامعة األقصى تميؿ إلى كجكد قيـ تنظيميو ك أنماط سمككية

ليست إيجابيو ك أف السياسات كاإلجراءات كالقكاعد كالقكانيف ال يمتزـ بيا العاممكف في الجامعة كأثبتت
الدراسة أف اإلدارة العميا تشكؿ ثقافة الجامعات.

كما أظيرت أف مستكل الكالء في جامعتي األزىر كاإلسالمية مرتفع جدان بينما في األقصى

متكسط .كأظيرت الدراسة كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف ( الثقافة التنظيمية  -القيـ
التنظيمية -األنماط السمككية  -السياسات كاإلجراءات المتبعة  -األنظمة كالقكانيف التي تتبعيا الجامعة
 -التكقعات التنظيمية ) بالكالء التنظيمي .كفي ضكء نتائج الدراسة قدمت تكصيات تؤكد انخفاض

مستكل الق اررات اإلدارية كتعزيز العمؿ المؤسساتي في جامعة األقصى مف خالؿ االلتزاـ باألنظمة
كالقكانيف ,كزيادة مستكل التفكيض ,كاالىتماـ بتنمية المكارد البشرية.

د

Abstract
This study aims to investigate the relationship between the
organizational culture and organizational loyalty for the staff members
working in the Palestinian universities of Al-Azhar,AlAqsa and the Islamic
University of gaza. The study examines the level of organizational loyalty in
the three universities .
The researcher used the questionnaire as a tool of primary data collection .
consisting of (450) employees,the study used stratified random sample and
the response rate was (91.7%) using the analytical descriptive techniques the
result of the study show that the organizational culture in both Al-Azhar and
the Islamic university of Gaza has three organizational values and positive
behavioral attitudes and staff members are committed to policies and
procedures .on the other hand Al-Aqsa university has not positive
organizational values and behavioral attitudes and the staff members arenot
committed to the working procedures and rules.
The study found that three is high level of loyalty in both Al-Azhar and
the Islamic university while Al-Aqsa university has amiddle level of loyalty.
The study confirmed that there is asignificant relationship between the
organizational culture and procedures and organizational expectations with
the organizational loyalty. The study recommends that Al-Aqsa university
should reinforce the applications of the organizational decision, through the
committement of the organizational lows,rules,delegators,and the
development of human resources.
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مقدمة الدراسة:

تعتبر الجامعات مف أىـ المنظمات التي تعمؿ في صناعة خدمات التعميـ العالي لتمبية

احتياجات المجتمع كبناء الككادر البشرية كتنمية قدراتيا العممية ,كباعتبار أف الجامعات مف أىـ
المنظمات بحكـ دكرىا ككظائفيا كما تمتمكو مف بنية أساسية معرفية قكية تتمثؿ في كجكد العناصر

البشرية كالتقنية بما تتضمنو مف تخصصات عممية كنظرية باإلضافة إلى ما يتكفر لدييا مف مراكز
بحثية كمصادر كنظـ معمكماتية كالذم يؤدم إلى تقدـ كرقي المجتمع (العصيمي.)2447,

كالثقافة التنظيمية لمجامعات تساعد في تحقيؽ األىداؼ الرئيسية ليا كقد حظي مفيكـ الثقافة

التنظيمية بشكؿ عاـ باىتماـ الكثيريف مف فالسفة كعمماء .أمثاؿ سقراط كأرسطك إال أف الثقافة
التنظيمية أك ما يعرؼ بقيـ كشخصية المنظمة لـ تحظى باالىتماـ إال بعد النصؼ الثاني مف القرف

العشريف إذ بمغت التسعينيات ذركة االىتماـ بالثقافة التنظيمية مف قبؿ الكتاب كالباحثيف كتناكلكىا مف

عدة جكانب كأبعاد باعتبارىا أحد العناصر اليامة لنجاح المنظمات المعاصرة (الصرايرة.)2443 ,

كما أف ثقافة المنظمة تعتبر مف المحددات الرئيسية لنجاح المنظمات أك فشميا عمى افتراض

كجكد عالقة ارتباطية بيف نجاح المنظمة كتركيزىا عمى القيـ كالمفاىيـ التي تدفع أعضائيا إلى االلتزاـ

كالعمؿ الجاد كاالبتكار كالتحديث كالمشاركة في اتخاذ الق اررات كالعمؿ لممحافظة عمى الجكدة كتحسيف
الخدمة كاالستجابة السريعة لألطراؼ ذكم العالقة في بيئة عمؿ المنظمة (عبد اإللو.)2446 ,

كمف ناحية أخرل ,فإف الكالء التنظيمي مف المكاضيع التي القت اىتمامان كاضحا في حقؿ اإلدارة في

العقكد األخيرة لما لو مف عالقة بفاعمية المنظمة كدرجة انجاز العمؿ فييا إذ يعبر الكالء التنظيمي عف

اتجاه الفرد نحك المنظمة كيشتمؿ عمى اإليماف القكم كاالعتقاد بأىداؼ المنظمة كقيميا كيشمؿ الرغبة

القكية في البقاء عضكان بيا كيظير الكالء في بذؿ العامؿ مجيكدات إضافية في العمؿ كيعد األفراد
المنتمكف لمنظمتيـ مصدر قكة تساعد في بقائيا كمنافستيا لممنظمات األخرل (العضايمة.)1994 ,

كحيث أف الكالء التنظيمي يمثؿ أحد المؤشرات لمتنبؤ بالعديد مف النكاحي السمككية الخاصة

بالفرد مثؿ دكراف العمؿ كالغياب عف العمؿ ,حيث أف الفرد صاحب الكالء أكثر بقاء في المنظمة كأقؿ

تغيبان (جرغكف.)2449 ,

فالكالء التنظيمي عبارة عف قكة تطابؽ الفرد مع منظمتو كارتباطو بيا(عكيضة )2448 ,كبناء

عمى ما سبؽ فاف ىذه الدراسة تناكلت العالقة بيف الثقافة التنظيمية كالكالء التنظيمي لمعامميف في

الجامعات الفمسطينية كذلؾ بسبب أف الثقافة التنظيمية كالكالء التنظيمي يمعباف دك انر بار انز في جكدة
مخرجات الجامعات الفمسطينية.
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مشكمة الدراسة:

يشكؿ المدخؿ السمككي في دراسة المكارد البشرية أكثر المداخؿ أىمية في إدارة المنظمات في

الكقت الحالي ,فقد اتفؽ معظـ العمماء عمى أف كؿ عناصر اإلنتاج يمكف التغمب عمى نقصانيا أك
إيجاد بدائؿ ليا إال النقص في المكارد البشرية المنتمية لممنظمة ،حيث يمكف القكؿ أف رفع مستكل كالء

العامميف في المنظمة سكؼ يؤثر عمى أداء المنظمة ككؿ (دسكقي.)2444 ,

كحيث يعد مكضكع الكالء التنظيمي المفتاح األساسي كالميـ لتفحص مدل انسجاـ أفراد التنظيـ

مع بعضيـ البعض ككذلؾ مدل االنسجاـ القائـ بيف األفراد كمنظماتيـ ,فاألفراد ذك الكالء المرتفع تجاه

منظماتيـ ىـ الذيف لدييـ االستعدادات الكافية ألف يكرسكا مزيدان مف الجيد كالتفاني في أعماليـ كسعكا
بصكرة دائمة لممحافظة عمى استمرار ارتباطيـ كانتمائيـ لمنظماتيـ (غنيـ .)2447 ,كلما لمثقافة

التنظيمية مف دكر فعاؿ في تطكير الفكر اإلدارم الحديث (عكاشة ,)2448 ,كلدكرىا في تعزيز انجاز

العامؿ كارتياحو النفسي ( ,)Kwantes & others, 2007كلكجكد تكجو لدل أغمب المنظمات لتغيير

ثقافتيا لتتكاءـ مع تغيرات البيئة المحيطة ( )Korte & other, 2006كتختمؼ ثقافة أم منظمة حسب

طبيعة المنظمة ,حيث ال تبقي أم منظمة عمى ثقافة تنظيمية كاحدة لفترة طكيمة مف الزمف ,حيث يؤدم

ذلؾ لتقادميا ,فيي تنشد التطكير كالتغيير( الصرايرة .)2447 ,كلمثقافة التنظيمية تأثير كبير في
استعداد الجامعة الدائـ إلحداث التغيير (العصيمي.)2447 ,

تعاني الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة مف العديد مف الصعكبات كالمشاكؿ ،أبرزىا خشية العامميف
مف المسائمة كتردد بعضيـ في ممارسة الصالحيات المخكلة ليـ خكفا مف المسئكلية (عبد اإللو,

 )2446كعدـ القدرة عمى استثمار المكارد البشرية ،كعدـ تكفير برامج تدريبية متخصصة لمتنمية
المينية العامميف في الجامعة كضعؼ منح الثقة لمعامميف ككجكد ضعؼ باإلبداع كعدـ التجديد في

المسار الكظيفي (الصرايرة ،)2443،كضعؼ إشراؾ العامميف في صنع كاتخاذ القرار ،كانتشار

البيركقراطية اإلدارية كالمركزية العالية في اتخاذ القرار ،كضعؼ استخداـ تقنيات العمؿ الجماعي،
كضعؼ األدكار كالصالحيات كالمسئكليات ,كضعؼ العمؿ المؤسساتي كانخفاض مستكل التفكيض

كعدـ االىتماـ بتنمية المكارد البشرية ،كضعؼ التكفيؽ بيف خصائص الفرد كمتطمبات الكظيفة،
كضعؼ كضكح أسس كقكاعد الترقيات كعدـ ربطيا باألداء كضعؼ العمؿ الجماعي كعدـ االىتماـ

بالرعاية النفسية كاف أكلكيات العامميف ىي االلتزاـ بأداء كاجباتيـ حسب المكائح فقط ،كانخفاض مستكل

التعاكف بيف الزمالء كاحباط الركح المعنكية لدل العامميف كانخفاض مستكل الرضا الكظيفي كضعؼ
قدرة اإلدارة عمى حؿ مشاكميـ كضعؼ الممارسات كالعمميات اإلدارية الداخمية ،كعدـ كضكح الخطط
كالسياسات ،كضعؼ المراقبة المستمرة لمنتائج كضركرة العمؿ عمى تطكير األداء مف خالؿ إتباع

النماذج اإلدارية الحديثة في اإلدارة (عبد اإللو.)2446 ،
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وبناء عمى ذلك يمكن تحديد مشكمة الدراسة في السؤال اآلتي:
ما عالقة الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي لمعاممين اإلداريين واألكاديميين بوظيفة إدارية في

الجامعات الفمسطينية ؟

كينبثؽ مف التساؤؿ الرئيس السابؽ ،التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما عالقة القيـ التنظيمية السائدة بالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة
إدارية في الجامعات الفمسطينية ؟

 .2ما عالقة األنماط السمككية السائدة بالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة
إدارية في الجامعات الفمسطينية ؟

 .3ما عالقة السياسات كاإلجراءات بالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية
في الجامعات الفمسطينية ؟

 .4ما عالقة األنظمة كالقكانيف بالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في
الجامعات الفمسطينية ؟

 .5ما عالقة التكقعات التنظيمية بالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية
في الجامعات الفمسطينية ؟
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متغيرات الدراسة:

المتغير التابع:

الكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية
المتغير المستقل:
الثقافة التنظيمية كتشمؿ:
 القيـ التنظيمية. األنماط السمككية. السياسات كاإلج ارءات. األنظمة كالقكانيف. التكقعات التنظيمية.المتغيرات الضابطة:
الخصائص الشخصية
 -الجنس.

 المؤىؿ العممي. المسمى الكظيفي. -الجامعة.
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نموذج الدراسة:

المتغيرات الضابطة
الخصائص الشخصية;

المتغير المستقل

الثقافة التنظيمية;

الجنسالمؤهلالعلمًالمسمىالوظيفً-الجطمعة

المتغير التابع

 القيمالتنظيمية األمنمططالسلوكية -السيطسطتواإلرجاااات

الوالء التنظيمي

 األمنظمةوالقوامنين -التوقعطتالتنظيمية

شكل رقم ( )2يوضح نموذج البحث

المصدر :إعداد الباحث.
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فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى:
تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) )α ≤ 0.05بيف الثقافة التنظيمية كالكالء

التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية.
كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 -1تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف القيـ التنظيمية السائدة
كالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية.

 -2تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف األنماط السمككية السائدة
كالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية.

 -3تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف السياسات كاإلجراءات
كالكالء التنظيمي (االستمرارم ,العاطفي,المعيارم) لمعامميف في الجامعات الفمسطينية.

 -4تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف األنظمة كالقكانيف كالكالء
التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية.

 -5تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف التكقعات التنظيمية كالكالء
التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية.
الفرضية الرئيسية الثانية:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) )α ≤ 0.05في استجابة المبحكثيف حكؿ عالقة
الثقافة التنظيمية بالكالء التنظيمي بالجامعات الفمسطينية في محافظات قطاع غزة تعزل لمعكامؿ

الشخصية لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية مثؿ (الجنس ,العمر ,المؤىؿ العممي ,المسمى
الكظيفي ,الجامعة).
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أىداف الدراسة:
تتضمن أىداف الدراسة ما يمي:
سعت ىذه الدراسة مف خالؿ إطارىا النظرم إلى التعرؼ عمى مفيكـ كؿ مف الثقافة التنظيمية كالكالء
التنظيمي كذلؾ مف خالؿ مراجعة األدبيات التي تحدثت في ىذيف المكضكعيف.
كتيدؼ ىذه الدراسة مف خالؿ إطارىا العممي إلى اآلتي:

 - 1التعرؼ عمى العالقة بيف القيـ التنظيمية السائدة كالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف
كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية.

 - 2الكشؼ عف العالقة بيف األنماط السمككية السائدة كالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف
كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية.

 - 3إلقاء الضكء عمى عالقة السياسات كاإلجراءات بالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف
كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية.
 - 4إظيار العالقة بيف األنظمة كالقكانيف كالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف
بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية.
 - 5تكضيح عالقة التكقعات التنظيمية بالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف
بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية.

أىمية الدراسة:

- 1تكمف أىمية الدراسة ككنيا تعتبر مف أكائؿ الدراسات التي تناكلت عالقة الثقافة التنظيمية
بالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية عمى
حد عمـ الباحث كتتناكؿ الدكر الذم تمعبو الثقافة التنظيمية كعالقتيا بكالء العامميف كما يعكسو

8

الكالء مف سمكؾ يؤدم إلى رفع مستكل كفاءة أدائيـ كبقاء ىذه الجامعات كرفع مستكل

خدماتيا.

- 2تكفر الدراسة الحالية قاعدة بيانات لمساعدة الباحثيف ك الدارسيف في ىذا المجاؿ في مكضكع
الدراسة عمى حد عمـ الباحث كتشجيعيـ إلجراء مزيد مف األبحاث في ىذا المجاؿ كىذا يعني
تطكير ىذا المجاؿ في المستقبؿ.

- 3تحاكؿ الدراسة أف تقدـ مساىمة إلدارات الجامعات مف خالؿ تكضيح أىمية الثقافة التنظيمية
لمجامعات كعالقتيا بالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية كالذم

بدكره يؤدم إلى رفع كفاءة أدائيـ كتحقيؽ أىداؼ الجامعات في تقديـ الخدمات الجامعية

بجكدة عالية.

- 4تتكافؽ أىمية ىذه الدراسة مع الباحث مف خالؿ تطمعاتو المينية ,ككذلؾ ستساعد ىذه
الدراسة في حصكلو عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ.

منيجية الدراسة:
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في إجراء الدراسة ،لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة
كالتفصيمية حكؿ مشكمة الدراسة كلتحقيؽ فيـ أفضؿ كأدؽ لمظكاىر المتعمقة بيا ,كباعتباره أنسب

المناىج في دراسة الظاىرة محؿ الدراسة ألنو يعتمد عمى دراسة الكاقع أك الظاىرة كما ىي عمى أرض

الكاقع كيصفيا بشكؿ دقيؽ ,باإلضافة إلى تكفير البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع الدراسة

لتفسيرىا كالكقكؼ عمى دالالتيا ,كتـ جمع البيانات مف المصادر الثانكية كاألكلية كما يمي:
أوال /المصادر الثانوية:
استخدـ الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمبحث مصادر البيانات الثانكية مف خالؿ:

- 1الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية التي كتبت في مكضكع الد ارسة باإلضافة إلى المجالت
العممية المتخصصة.

- 2الدكريات كالمقاالت كاألبحاث المنشكرة كأطركحات الماجستير التي تناكلت مكضكع الدراسة.
- 3التقارير اإلدارية المختمفة الصادرة عف الجامعات محؿ الدراسة.
- 4االستعانة باإلنترنت كالنسخ اإللكتركنية المكجكدة عمى صفحاتو.
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ثانيا /المصادر األولية:
قاـ الباحث بجمع البيانات الميدانية بكاسطة إستبانة تـ إعدادىا خصيصان ليذا الغرض كذلؾ

بعد اإلطالع عمى مجمكعة مف أدكات القياس التي استخدمتيا الدراسات السابقة ذات العالقة ,كفي

ضكء الدراسة النظرية ,استطاع الباحث تنظيـ ىذه اإلستبانة بما يتكافؽ مع متغيرات الدراسة ,كمف ثـ
قاـ الباحث بتحكيميا مف قبؿ عدد مف المختصيف كأساتذة الجامعات ,كقد استفاد الباحث مف
مالحظاتيـ كتعديالتيـ في إخراج اإلستبانة بشكميا النيائي لتتناسب مع طبيعة البيانات كالمعمكمات

المطمكب الحصكؿ عمييا الختبار الفرضيات كالتكصؿ إلى النتائج كتقديـ بعض المقترحات

كالتكصيات.

كقاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خالؿ استخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ

االجتماعية (.)SPSS

مجتمع وعينة الدراسة:

تككف مجتمع الدراسة مف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية ,كتـ استخداـ العينة الطبقية

العشكائية لتطبيؽ استمارة الدراسة في الجامعات الفمسطينية بغزة (جامعة األزىر ,الجامعة اإلسالمية,

جامعة األقصى) كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ(.)1

جدول رقم ()2

يوضح عدد العاممين في الجامعات المستيدفة.
الجامعة اإلسالمية

جامعة األزىر

جامعة األقصى

األكاديميين بوظيفة إدارية

61

86

61

اإلداريين

205

438

271

المجموع

266

524

332

النسبة

23.7%

46.7%

29.6%

حجم العينة المطموب

286

العينة حسب الجامعة
68
العينة لكل من األكاديميين بوظيفة إدارية واإلداريين

134

85

األكاديميين بوظيفة إدارية

16

22

16

اإلداريين

52

112

69
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حدود الدراسة:
الحدكد الزمنية :تمت الدراسة في العاـ الدراسي .2414 – 2449

الحدكد المكانية :الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ( جامعة األزىر ,الجامعة اإلسالمية ,جامعة

األقصى).

الحدكد البشرية :اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.

مصطمحات الدراسة:
 -الوالء التنظيمي:

مفيكـ يتشكؿ مف مككنات عديدة تتضمف القناعة بأىداؼ المنظمة كقيميا كالسعي الحثيث

لبذؿ الجيكد مف أجميا كالرغبة الدائمة لمكاصمة البقاء فييا (دسكقي.)2444 ,

 -الوالء االستمراري:

يعبر عف إدراؾ العامؿ لحساب الربح كالخسارة لالستمرار في المنظمة حيث يتككف ىذا الكالء
نتيجة تراكـ المصالح المشتركة مثؿ الترقية كالتعكيضات كالمكافآت حيث يسمييا البعض بالقيمة

االستثمارية التي يمكف أف يحققيا الفرد لك استمر بالعمؿ في المنظمة (جرغكف.)2449 ,

 -الوالء العاطفي:

يعني أف الفرد لديو رغبة قكية في االستمرار بالعمؿ في المنظمة عمى المدل البعيد كتفضيميا

عمى المنظمات األخرل ذلؾ ألنو مكافؽ عمى أىدافيا كقيميا كيريد المشاركة في تحقيؽ تمؾ األىداؼ
كتصؿ ىذه الرغبة إلى االرتباط الكجداني بيف الفرد كالمنظمة كيدؿ ذلؾ الدفاع عف المنظمة كاالىتماـ

بمصيرىا مف قبؿ العامؿ (جرغكف.)2449 ,
 -الوالء المعياري:

يشير ىذا الشعكر إلى إف الفرد يمتزـ بالبقاء مع المنظمة بسبب ضغكط اآلخريف عميو مف
المنظمة (الزمالء) التي يعمؿ بيا حيث يأخذ العامؿ في اعتباره ما يقكلو عنو اآلخركف لك ترؾ العمؿ

في المنظمة فيك ال يريد كال يرغب أف يسبب قمقان لمشركة أك الزمالء بسبب تركو العمؿ فيك يمتزـ
بالعمؿ التزامان أدبيان حتى لك كاف ذلؾ عمى حسابو (جرغكف.)2449 ,
 -الثقافة التنظيمية:

تتككف مف قيـ كمعتقدات كتصكرات مشتركة تحدد سمكؾ أعضاء المنظمة ككمما زاد استخداـ

ىذه القيـ كالمعتقدات كالتصكرات كتككف مشتركة كمما كانت أقكل لثقافة المنظمة كيككف ليا أثر عظيـ
في تحديد السيطرة عمى سمكؾ المنظمة (بركات.)2447 ,
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 القيم التنظيمية:ىي القيـ التي تنعكس في مكاف أك بيئة العمؿ بحيث تعمؿ ىذه القيـ عمى تكجيو سمكؾ

العامميف ضمف الظركؼ التنظيمية (عكاشة.)2448 ,
 -السياسات واإلجراءات:

تعتبر السياسات تكجييات عامة يقكـ بكضعيا المستكل اإلدارم األعمى مع مراعاة مشاركة
المستكيات التالية كذلؾ إلرشاد التفكير كالق اررات كالتصرفات لممديريف كمساعدييـ لتنفيذ استراتيجيات
المنشأة ,فالسياسات تعمؿ عمى تكفير اإلرشادات الالزمة لجعؿ عمميات التنفيذ تسير بصكرة متسقة
مع األىداؼ اإلستراتيجية لممنشأة (الماضي.)2446 ,
 التوقعات التنظيمية:تتمثؿ التكقعات التنظيمية بالتعاقد السيككلكجي غير المكتكب كالذم يعني مجمكعة مف

التكقعات الذم يحددىا أك يتكقعيا الفرد أك المنظمة كؿ منيما مف األخر خالؿ فترة عمؿ الفرد في
المنظمة (عكاشة.)2448 ,

12

الفصل الثاني

اإلطار النظري

 المبحث األول :الثقافة التنظيمية.
 المبحث الثاني :الوالء التنظيمي.
 المبحث الثالث :الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.
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المبحث األول
الثقافة التنظيمية
مقدمة:

تترؾ الثقافة التنظيمية بمككناتيا المادية كالمعنكية بصماتيا عمى المؤسسة كتكسبيا سمعة

شخصية تميزىا عف غيرىا،كما تكفر اإلطار الذم يكضح طريقة أداء العمؿ ،كالمعايير التي يتـ مف
خالليا ربط األفراد بيذا المؤسسة كتعمؿ أيضان عمى تحفيزىـ ألداء أعماليـ بإتقاف كرفع مستكم

التزاميـ ككذلؾ مستكم رضاىـ ،مما يؤدم إلى تكحد كتضامف أفراد المؤسسة نحك تحقيؽ األىداؼ،
كىذا ما يجسد التماسؾ االجتماعي بما يحقؽ االستقرار كالنمك لممؤسسة.

كمع تزايد المشكالت المعاصرة التي ليا عالقة بالجامعات كالتي تحكؿ دكف تحقيؽ

أىدافيا,جاءت نظرية الثقافة التنظيمية بما تتضمنو مف معارؼ كأخالقيات كأنماط سمككية ،عمى إنيا
مف أىـ نظريات التنظيـ التي يمكف أف تساىـ في التغمب عمى المشكالت التي تكاجو المؤسسة

كخاصة ما تعمؽ باتخاذ الق اررات كتكجيو سمكؾ العامميف كتحسف مستكل التزاميـ بالقكانيف كالمعايير

المتفؽ عمييا (ميدية ,سطكح.)2449 ,

كبالنظر إلى أىمية متغير الثقافة التنظيمية ،كخاصة القيـ التنظيمية التي تساىـ في تكجيو

السمكؾ التنظيمي ،فقد عكلج كفؽ منظكرات نظرية متباينة ككميا حاكلت ربطو بمتغيرات أخرم ,نظ انر
لتعدد الكظائؼ التي يؤدييا ىذا المتغير داخؿ بالرضا ،مما يزيد مف معدالت الرضا ،مما يزيد مف

معدالت الكالء في المؤسسة.

مفيوم الثقافة التنظيمية:

يعد مفيكـ ثقافة المنظمة مف المكضكعات الحديثة التي دخمت إلى كتب اإلدارة كيعكس ىذا المفيكـ

المعرفة كاألفكار كالقيـ لدل مجتمع ما كيكجد تعاريؼ عديدة لمفيكـ الثقافة التنظيمية (عكاشة)2448 ,
عمى النحك التالي:

 -تعريؼ )(Moorhead & Griffin,1995

مجمكعة مف القيـ السائدة التي تساعد العامميف في المنظمة عمى فيـ التصرفات كاألعماؿ المقبكلة

كاألعماؿ كالتصرفات الغير مقبكلة.

 -تعريؼ )(Mcshane &Von Glinow, 2005
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النمط ٍ
األساسي لالفتراضات كالقيـ كالمعتقدات المشتركة التي تحكـ طريقة تفكير كتصرؼ العامميف

داخؿ المنظمة نحك المشكالت كالفرص المكجكدة.
 -تعريؼ )(Cetro, 2005

مجمكعة مف المعتقدات كالقيـ المشتركة التي يمتمكيا أعضاء المنظمة كتتعمؽ بكجكد كظائؼ المنظمة.

كىكذا يمكف القكؿ أ ف ثقافة المنظمة ىي مجمكعة االفتراضات كالقيـ كالمعتقدات كالرمكز المشتركة
التي يمتمكيا أعضاء المنظمة كتميز المنظمة عف المنظمات األخرل ).(Cetro, 2005

أىمية الثقافة:

تعتبر الثقافة التنظيمية عنص انر ميمان في التأثير عمى السمكؾ التنظيمي ,كتختمؼ النظرة لمثقافة

التنظيمية ,حيث يتعامؿ معيا البعض باعتبارىا عامالن مستقالن ,كالنظر لمقيـ بأنيا تنتقؿ بكساطة
العامميف إلى التنظيمات كأحد نتائج التنظيـ المتمثمة بالقيـ كالمغة المشتركة كالرمكز كالطقكس المختمفة
التي تتطكر مع مركر الكقت كتؤكد ىذه النظرية عمى أىمية اإلجماع كاالتفاؽ عمى مفيكـ الثقافة

التنظيمية كجزيئاتيا المختمفة مف قبؿ المديريف كالعامميف (حجازم.)2441 ,

عناصر الثقافة التنظيمية:

حدد فرحاف ( )2443عناصر الثقافة التنظيمية بثالثة عناصر ،ىي :االفتراضات

( ,)Assumptionsكالقيـ ) ،(Valuesكالمعتقدات).(Believes
 -االفتراضات )(Assumptions

فاالفتراضات ) (Assumptionsعبارة عف نماذج عقمية مشتركة ككجيات نظر كاسعة يعتمد
عمييا اإلفراد في تكجيو انطباعاتيـ كسمككياتيـ مثؿ :افتراض العامميف بأف أسمكب تعامؿ شركتيـ
المتسـ باألمانة كالنزاىة ىك سبب نجاحيا كبقائيا ،كتتميز االفتراضات بأنيا تأتى مف الالكعي كتعد

قضايا راسخة كمتأصمة كمسممان بيا.
 -القيم )(Values

أما القيـ ) (Valuesفيي عبارة عف معتقدات ثابتة كدائمة حكؿ ما ىك ميـ في مكاقؼ

مختمفة التي تكجو ق ارراتنا كتصرفاتنا كتحدد لنا الصكاب كالخطأ كتعد إلى حد ما أقؿ تعقيدان كبساطة
مف االفتراضات كالمعتقدات التي تعكس إدراؾ األفراد لمكاقع الذم يشمؿ طبيعة العمؿ كالحياة

االجتماعية في بيئة العمؿ ككيفية انجاز العمؿ.
 -المعتقدات)(Believes
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كمف األمثمة عمى المعتقدات أىمية المشاركة في عممية صناعة القرار .كبما أف الثقافة التنظيمية
تتككف مف عناصر مختمفة مثؿ القيـ التنظيمية كالمعتقدات التنظيمية كاألعراؼ التنظيمية ،التي

ىي عبارة عف معايير يمتزـ بيا العاممكف عمى اعتبار أنيا معايير مفيدة لمتنظيـ كبيئة العمؿ

كالتكقعات التنظيمية الممثمة بالتعاقد السيككلكجي الذم يتـ بيف العامؿ كالتنظيـ مثؿ تكقعات

الرؤساء مف مرؤكسييـ كالزمالء مف زمالئيـ في التنظيـ (المدىكف كالجزراكم)1995 ,

وظائف الثقافة:

أكضح  (1995)Robinsأف الثقافة التنظيمية تؤدم كظائؼ عدة ىي:
 .1تعطي تمي انز لممنظمة يميزىا عف غيرىا مف المنظمات.

 .2تعطى إحساسان باليكية ألعضاء المنظمة كتؤثر في سمكؾ كؿ فرد فييا.

 .3تسيـ في خمؽ االلتزاـ كاالنتماء لما ىك أكبر كأىـ مف المصالح الذاتية لألفراد.

 .4تشكؿ الثقافة التنظيمية لممنظمة إطا انر مرجعيان كسمككيان مرشدان ييتدم بو العاممكف بالمنظمة.
الخصائص الرئيسية لثقافة المنظمة:

حسب الصرايره ( )3114تتصؼ ثقافة المنظمة بمجمكعة مف الخصائص أىميا:

 -2ثقافة المنظمة نظام مركب:

تتككف الثقافة مف عدد مف المككنات الفرعية التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض لتشكيؿ ثقافة

المنظمة كتشمؿ الجانب المعنكم مف القيـ كاألخالؽ كالمعتقدات كاألفكار ,كالجانب السمككي مف عادات
كتقاليد كآداب كفنكف كممارسات عممية ,كالجانب المادم مف أشياء مممكسة كالمباني كاألدكات كالمعدات

كاألطعمة كغيرىا.

 -3ثقافة المنظمة نظام متصل استمراري متكامل:
كياف مركب يتجو باستمرار إلى خمؽ االنسجاـ بيف عناصرىا المختمفة ,أم تغير يط أر عمى أحد

جكانبو ال يمبث أف ينعكس أثره عمى باقي مككنات ,كلككنيا مف صنع اإلنساف ,كتمارس بكاسطة كؿ

أعضاء المنظمة ,فإف كؿ جيؿ في المنظمة يعمؿ عمى تسميميا لألجياؿ الالحقة مع مراعاة أنيا ال تنتقؿ
مف جيؿ إلى جيؿ آخر بطريقة فطرية أك غريزية ,كانما يتـ تعمميا ك تكريثيا عبر األجياؿ في المنظمة عف

طريؽ التعمـ كالمحاكاة.

-4ثقافة المنظمة نظام متغير متطور تراكمي:
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ال تعني استم اررية ثقافة المنظمة كتناقميا عبر األجياؿ كما ىي عميو بؿ إنيا في تغير استمرارم،

حيث يمكف أف يدخؿ عمييا مالمح جديدة كيمكف أف تفقد مالمح قديمة ,تتزايد الثقافة مف خالؿ ما تضيفو
األجياؿ إلى مككناتيا مف عناصر كخصائص كطرؽ انتظاـ كتفاعؿ ىذه العناصر كالخصائص.

 -5ثقافة المنظمة ليا خاصية التكيف:

تغيير الثقافة يعني مركنتيا كقدرتيا عمى التكيؼ حيث تتكيؼ ثقافة المنظمة استجابة لمطالب

بيئتيا كأىدافيا كاحتياجات أفراده ا ،كىذا ما يبرر كجكد مستكيات متكاممة لثقافة المنظمة ،حيث يكجد
عمكميات ثقافية بيف المنظمات كىي المككنات الثقافية التي يشترؾ فييا أفراد المنظمة التي تعمؿ في

مجاؿ أك نشاط كاحد ,كالتي تميزىـ عف ثقافة المنظمات األخرل ،كيكجد خصكصيات ثقافية كىي تمؾ
السمات التي ال يشترؾ فييا كؿ أفراد ىذه المنظمات بؿ تخص منظمة أك قطاع معيف داخؿ المنظمة

الكاحدة كاألطباء كالميندسيف كالمعمميف كغيرىـ مف أصحاب الميف المختمفة كىناؾ بدائؿ الثقافة الخاصة
كىي تمؾ السمات التي تكجد لدل فئة مينية قميمة نتيجة اتصاليـ بثقافات كمجتمعات متنكعة كيدخؿ في

إطارىا بديالت األفكار كاآلراء لرجاؿ اإلدارة كاالستراتيجيات ,ككمما كانت ثقافة المنظمة تتصؼ بالمركنة
كمما زادت فييا البدائؿ لدل المديريف ,كبناء عميو يمكف القكؿ بكجكد مجمكعة مف داخؿ المنظمة الكاحدة
كىي التي تميز القطاعات الرئيسية فييا الثقافات الفرعية ) (Subculturesكىي جزء مف ثقافتيا الكمية
كلكنيا تختمؼ عنيا في بعض الظكاىر كالمستكيات ,كعمى ىذا يمكف تحديد ثقافات فرعية لكؿ منظمة

كفقان لتصنيفات عديدة كالنكع أك العمر أك المستكل التعميمي أك المينة أك غيره ا ،كيمكف تحديد عمكميات

كخصكصيات كبديالت ضمف كؿ ثقافة )كمف الميـ التأكيد عمى أف  -فرعية أيضان داخؿ المنظمة,

الثقافة العامة لممنظمة تعبر عف جكىر القيـ المشتركة بيف األعضاء أم أف الحديث عف الثقافة التنظيمية
يقصد بو الحديث عف الثقافة العامة كىذه النظرة الكمية لمثقافة ىي التي تمنح المنظمة شخصيتيا المتميزة.
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األبعاد الرئيسية لمثقافة التنظيمية:

مف الطبيعي أف تختمؼ الثقافة التنظيمية مف منظمة إلى أخرل ،كدخؿ المنظمة نفسيا مف كقت

ألخر ،أما اختالؼ الثقافة بيف المنظمات فيعنى أف المنظمة تتميز بدرجة عالية مف الخصكصية كحتى

لك كانت ىناؾ خصائص مشتركة بيف الثقافة التنظيمية لمنظمة ما كالخصائص التنظيمية لبقية

المنظمات ،فمف الممكف مثالن أف تحقؽ العديد مف الثقافات قيـ العمؿ الجماعي كالجكدة كالتميز في
الكالء ،غير أف تمؾ القيـ قد تختمؼ اختالفان بينان بيف المنظمات بعضيا بعضان (عبد اإللو )2448 ,كقد

أشار (1995) Moorhead & Griffinإلى أف أحد الباحثيف الميتميف في مجاؿ ثقافة المنظمة قاـ
بدراسة كتحميؿ ثقافة مجمكعة محددة مف الشركات األمريكية كاليابانية كتكصؿ مف خالليا إلى كضع

أطار لألبعاد الثقافية السائدة في تمؾ المنظمات كتشمؿ:

 .1االلتزاـ اتجاه العامميف )(Commitment to employees
 .2تقيـ العامميف )(Evaluation

 .3المسار الكظيفي )(Career-Path
 .4الرقابة )(control

 .5صناعة القرار (( Decision-Making
 .6المسئكلية )(Responsibility

 .7االىتماـ باألفراد بالناس )(Concern for people
بينما أكضح )2007) Kwantes and otherأف ىناؾ أربعة أبعاد لثقافة المنظمة:
 .2ثقافة الرقابة):(Control Culture

كىي الثفاقة التي تيدؼ إلى جعؿ العامميف جميعيـ تحت السيطرة كما كأنيا تعطي القيمة

لمدكر الخاص الذم يقكـ بو كبار المديريف في إداراتيـ لممنظمة.

 .3ثقافة العالقات ):(Relationship Culture

كىي الثقافة التي تعطي قيمة عالية لقيـ التربية كالتنشئة كالخير كالسعادة كالرفاىية كتركز عمى
االتصاالت المفتكحة كالعدالة كالعمؿ الجامعي كمشاركة الجميع لمحياة داخؿ التنظيـ.

 .4ثقافة األداء ):(Performance Culture

ىذه الثقافة تقيـ األداء الفردم كاألداء التنظيمي كتكافح مف أجؿ تحقيؽ الكفاءة كالفعالية.

 .5ثقافة االستجابة ):(Responsive Culture

تعطى ىذه الثقافة أىمية كبيرة لمتعايش كاالنسجاـ مع البيئة الخارجية كيشمؿ ذلؾ البقاء

كمنافس قكم في السكؽ كالتحقؽ مف كجكد فرص جديدة.
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آليات و طرق تطوير وتقوية الثقافة التنظيمية المطموبة في المنظمة:

لخص حجازم ( )2447آليات كطرؽ تطكير كتقكية الثقافة التنظيمية المرغكبة في النقاط اآلتية:
 .2أسموب تصرف المؤسس واإلدارة العميا:

تمتمؾ تصرفات المؤسس كاإلدارة العميا تأثي انر ٍأساسيان في المحافظة عمى ثقافة المنظمة

كتطكيرىا مف خالؿ أقكاليـ كأفعاليـ كسمككياتو ،فاإلدارة العميا بما فييا المؤسسكف تأسس كتحافظ عمى
معايير كقكاعد كسمككياتيـ كأقكؿ مؤثرة تنتشر بيف العامميف في جميع المستكيات كتمثؿ بالنسبة ليـ

نمكذجان يقتضى بو كمف أمثمة ذلؾ ثقافة صناعة القرار كثقافة التفكيض كثقافة تكزيع المكافآت.

 .3معايير االستقطاب واالختيار والترقية والتقاعد:

إف اختيار العامميف لمعمؿ ال يتكقؼ عمى قدر امتالكيـ لممعمكمات كالميارات كالقدرات لمقياـ
بالعمؿ داخؿ المنظمة فقط ،كلكف باإلضافة إلى ذلؾ ال بد مف اختيار الفرد الذم يمتمؾ قيمان تتكافؽ

كتتناسب مع قيـ المنظمة كثقافتيا كيتصرؼ طبقا ليا.

 .4المخالطة االجتماعية:

يقصد بالمخالطة االجتماعية العمميات التي مف خالليا يتعمـ األفراد القيـ كالسمككيات

كالمعارؼ االجتماعية الضركرية لمقياـ بأدكارىـ بالمنظمة حيث أف احتكاؾ العامؿ بزمالئو في العمؿ

يخرجو في اغمب األحياف عف افتراضاتو كتكقعاتو التي جاء بيا إلى المنظمة كيجعمو يحؿ محميا
تكقعات كافتراضات أخرل ترغب فييا المنظمة كيصبح الفرد بالتالي متفيمان لمعاير المنظمة التي يعمؿ

فييا كيشعر بالراحة كلكالئو إلييا (عبد االلو.)2446 ,

تكوين الثقافة التنظيمية والمحافظة عمييا:

كبير عمى الثقافة التنظيمية في مراحميا األكلى ألف لدييـ رؤية حكؿ ما يجب
إف لممؤسسيف تأثير ان

أف تككف عميو المنظمة ،كألنيـ غير محدديف بعادات كتقاليد سابقة ,كالحجـ الصغير الذم تتميز بيا

المنظمات الجديدة بشكؿ عاـ يجعؿ مف السيؿ لممؤسس أف يفرض رؤيتو عمى كؿ أعضاء المنظمة
(ثابت.)2442 ،

بعدما تتشكؿ ثقافة المنظمة ,البد مف العمؿ عمى ترسيخيا كادامتيا كالمحافظة عمييا

مف خالؿ الكسائؿ التالية:
-اختيار العاممين:

تعتبػر عمميػة اختيػار العػامميف خطػكة رئيسػية فػي تشػكيؿ الثقافػة التنظيميػة ,ذلػؾ أنػو مػف خػالؿ عمميػة

االختيار يتـ التعرؼ عمى األفراد الػذيف تػرل المنظمػة أف لػدييـ مجمكعػة مػف الصػفات كاألنمػاط السػمككية
كالخمفيػات الثقافيػة كاالسػتعدادات كالتكجيػات المناسػبة ليػا ،فعمميػة التعيػيف تعنػي فػي نيايػة األمػر اختيػار
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األشػخاص الػذيف يتفقػكف مػع قػيـ المنظمػة كالتػي يسػتطيعكف االعتػذار عػف التعيػيف إذا لػـ تكػف متفقػة مػع

أىدافيـ كقيميـ ,كتحرص المؤسسات المختمفة عمى أف تضع عاممييا تحت فترة تجربة تتراكح ما بيف ثالثة

شيكر إلى سنتيف ,كىذا األسمكب يعطييا فرصة لمتعػرؼ عمػى قػدرات العامػؿ كميا ارتػو ,كعمػى قدرتػو عمػى

التطبػع كتشػرب القػيـ الثقافيػة السػائدة ،كمػا يعطػي العامػؿ فرصػة لمتعػرؼ عمػى مػدل التكافػؽ بػيف تكقعاتػو

كبػيف الكاقػع العممػي ،كالػذم ىػك فػي جػزء ىػاـ منػو ىػك طبيعػة القػيـ الثقافيػة السػائدة ،فػإذا لػـ يكػف التكافػؽ

مكجكدان بيف الطرفيف فإف ذلؾ سيعني ضركرية االفتراؽ ليبحث كؿ منيما عف الطرؼ األنسػب لػو ،كبػذلؾ

فإف عممية االختيار تحافظ عمى ثقافة المنظمة عف طريؽ عدـ اختيار ىؤالء الذيف مف الممكف أف يياجمكا

أك ييددكا جكىر قيـ المنظمة) ثابت.)2442 ،
 -ممارسة اإلدارة العميا:

رغـ أىمية القيـ المعمنة ،إال أف الممارسات تبقى االختبار الحقيقي لطبيعة الثقافة التنظيمية

السائدة ،إذ يتضح كمف خالؿ الممارسات أنكاع السمكؾ التي يتـ مكافآتيا كالسمككيات التي يتـ استنكارىا
كمعاقبتيا ،كيشكؿ ذلؾ مؤشر كاضح لمعامميف ,فقد ترفع المنظمة شعارات تتبنى ثقافة تنظيمية تكافئ

األمانة كاإلنجاز كتتبنى قيـ المساءلة كالشفافية ,كلكف كمف كاقع الممارسة اليكمية يكتشؼ العاممكف أف
اإلدارة ال تطبؽ إال عكس ما ترفعو مف شعارات ,حيث تتـ الترقيات كالحكافز لمف ليـ كساطة كعالقات

خاصة مع الرؤساء ,كأف كثي انر مف الممارسات الخاطئة كالمخالفة لمقانكف ال تتـ محاسبة الذيف يقكمكف
بيا ،بؿ يحصؿ العكس ,إذ أف الذيف يمتزمكف بالقكانيف كالتعميمات كال يتجاكزكنيا يتصفكف بأنيـ تقميديكف
كبالتالي يحسب ذلؾ نقاط قصكر عمييـ كلك لـ يكف ذلؾ بشكؿ كاضح ,ككذلؾ فإف شعار الشفافية قد ال

يككف في المؤسسة منو إال الشعار ,إذ تعامؿ المؤسسة بدرجة مف السرية في األمكر التي ال كجكب
لمسرية فييا ،كيجرم التكتـ عمى الممارسات الخاطئة ,كيتـ تحريؼ المعمكمات غير الصحيحة لكسائؿ

اإلعالـ بيدؼ رسـ صكرة جيدة كلكف مغايرة لما ىك مكجكد في الكاقع الفعمي ،إف مثؿ ىذه الممارسات

ىي التي تشكؿ الثقافة التنظيمية كليس الشعارات كالسياسات التي ال تطبؽ ,كقد يككف تكرار رفع شعارات

إيجابية تحرص اإلدارة عمييا ليس إال داللة عمى حقيقة االبتعاد عنيا كدفاعان غير مباشر عف كاقع
مكجكد)الفرحاف.)2443 ،
-التنشئة والتطبيع:

يمزـ لتثبيت الثقافة التنظيمية المطمكبة لمعامميف بأف تيتـ المؤسسات باختيارىا مرشحيف مناسبيف

لمتعييف بعممية التدريب ,فالتدريب ىك نكع مف التطبيع االجتماعي يتعمـ مف خاللو العاممكف الكثير عف

المنظمة كأىدافيا كقيميا كما يميزىا عف المنظمات األخرل ،كغالبان ما يتـ ذلؾ مف خالؿ دكرات تدريبية
تكجييية.
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حيث تستمر مثؿ ىذه الدكرات ساعات أك أيامان حسب نكعية كحجـ المنظمة ،كمف الضركرم في ىذه

الدكرات التي يجب أف تبدأ حاؿ تعييف العامميف ,أف يتعرؼ العاممكف مف خالليا عمى حقكقيـ ككاجباتيـ,
كمزايا عمميـ حتى يككنكا أقدر عمى العمؿ كعمى التماشي مع القيـ الثقافية السائدة ) القريكتي.)2444 ،

فمثالن في شركة سانيك ،يتـ إدخاؿ العامميف الجدد في برنامج تدريبي مكثؼ لمدة خمسة أشير،

حيث يأكؿ كيناـ المتدربكف مع بعضيـ بعضان ،كينامكف في مساكف الشركة ,كيقضكف إجازاتيـ مع بعض

في المنتجعات المممككة لمشركة ,حيث يتعممكف طريقة سانيك في فعؿ كؿ األشياء مف أسمكب الحديث مع
الرؤساء إلى األسمكب المناسب في اإلحساس ك إرتداء المالبس  ,كتعتبر الشركة ىذا البرنامج ميمان في
عممية تحكيؿ العامميف الشباب الجدد ,الخريجيف حديثان مف المدارس كتحكيميـ إلى أبطاؿ لمشركة

)العطية.)2443 ،

-القصص والطقوس وشعائر وأساطير والرموز والمغة:

تتعزز الثقافة التنظيمية كتستكمؿ اآلليات الرسمية الثالثة السابقة بمجمكعة مف اآلليات غير الرسمية،
كتتمثؿ بالطقكس كالقصص التي يتـ تداكليا في التنظيـ بقصد إلقاء الضكء عمى القيـ التي يحرص

التنظيـ عمى تعزيزىا )الصرايرة.)2443 ,

 .2القصص :ىي ركايات ألحداث في الماضي يعرفيا جيدان العاممكف كتذكرىـ بالقيـ الثقافية لممنظمة

كىي مزيج مف الحقائؽ كالخياؿ ,كىذه القصص تدكر في الغالب حكؿ المؤسسيف األكائؿ لممنظمة ،كما

أنيا تكفر معمكمات حكؿ األحداث التاريخية التي مرت بيا المنظمة بما يساعد العامميف عمى فيـ

الحاضر كالتمسؾ بالثقافة كالمحافظة عمييا كمف األمثمة عمى ذلؾ ما بتداكلو عاممك البنؾ العربي عف
حياة عبد الحميد شكماف مؤسس البنؾ العربي ,مف حيث عصاميتو ,كالتزامو بالعمؿ ،كحرصو عمى

االىتماـ بكؿ التفاصيؿ ،كمف ذلؾ االىتماـ بتفقد المكاتب قبؿ الخركج كالتأكد مف عدـ نسياف المكاتب

مضاءة ،كعف ككنو يداكـ مبك انر كيغادر متأخ انر (حريـ.(2444 ,

 .3الطقوس :ىي احتفاالت متكررة تتـ بطريقة نمطية كتعزز بصكرة دائمة القيـ كالمعايير الرئيسية ،مثؿ

استراحة يكمية لتناكؿ القيكة أك الشام ،مثؿ االجتماع السنكم لممساىميف ،كمثؿ إقامة الحفالت في

المناسبات االجتماعية ،كزيارة الزمالء كمشاركتيـ في المناسبات الخاصة ،كعقد المقاءات غير الرسمية
كتنظيـ الرحالت االجتماعية(حريـ.(2444 ،

 .4الشعائر :مجمكعة مف األنشطة التي يتـ تخطيطيا مقدمان بحيث تجمع بيف بعض التعبيرات

الحضارية في مكقؼ كاحد كالذم عادة ما يحدث مف خالؿ عمميات التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد داخؿ

المنظمة مثؿ افتتاح فرع جديد لممنظمة ,أك إعادة تجديد بعض الفركع ,أك انتقاؿ المنظمة مف مجاؿ آلخر
مثؿ التحاؽ عامؿ جديد بالمنظمة أك ترقية مسئكؿ (حريـ.)2444 ,

 .5األساطير :األسطكرة أك الخرافة ىي قصة مف نكع معيف تعطي تفسي انر خياليان كلكف مقبكالن لحدث

معيف قد يبدك بخالؼ ذلؾ محي انر أك غامضان ،فقد يقكـ أفراد المنظمة أحيانان بتأليؼ الركايات الخ ارفية حكؿ
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مؤسسي المنظمة ،أك نشأتيا أك تطكرىا التاريخي ,كما أف األساطير ىي تمؾ الحكايات الخرافية التي ال
تحمؿ معنى حقيقا ،بؿ تستخدـ كرمكز اجتماعية يستفاد منيا في التعرؼ عمى تجارب كخبرات الشعكب
كاألمـ ألخذ العبرة منيا كالدركس ,مثؿ حكايات ألؼ ليمة كليمة كاألساطير الشعبية األخرل التي تحكي

البطكالت كالمغامرات كىي تأتي أحيانان كمزيج مف الكاقع كالخياؿ ,كتعتمد عمى أسمكب المبالغة كاإلثارة
كالمفاجآت العجيبة ,إف لألساطير كجييف :أحدىما إيجابي كاآلخر سمبي ,فالجانب اإليجابي يتمثؿ في

ربط اإلنساف بتراثو كثقافتو القديمة كمجتمعو القديـ ,كما أنيا تقدـ بعض الدركس كالعبر كتجارب القدماء
لالستفادة منيا في مكاجية مشكالت الحاضر كالمستقبؿ ،أما جانبيا السمبي فيتمثؿ في خمطيا بيف

الحقائؽ كالخياالت ,كمبالغتيا كخمؽ حاالت مف الصراع أك اإلرباؾ كاخفاء المعمكمات الحقيقية ) حريـ,
.)2444

 .6الرموز :عبارة عف أشياء ,أفعاؿ ،أحداث ،أك عالقة تستخدـ ككسيمة لنقؿ المعاني ,ترتبط بمعنى معيف
لدل الناس مثؿ شعار المؤسسة أك عمميا أك اسميا التجارم ,كالمصافحة باأليدم كذلؾ ما تكفره بعض
الشركات لمد رائيا التنفيذييف في المستكيات العمي ا،مف سيارة مع سائؽ ،كحينما يسافركف عمى الطائر ة،
يحجزكف مقعدان ليـ في الدرجة األكلى ,كشركات أخرل تكفر سيارة بدكف سائؽ ,كبطاقة سفر عمى الدرجة

السياحية ,كما أف تصميـ المكتب ,نكع السيارة التي تكفر لمدراء المستكيات العمي ا ،كحجـ المكتب كميا
رمكز مادية تبيف مدل أىمية المدراء كدرجة المساكاة بيف المدراء ,ىذا باإلضافة إلى األشكاؿ السمككية
مثؿ أسمكب المخاطبة كالمشاركة الفردية كاالجتماعية (حريـ.)2444 ,

 .7المغة :ىي منظكمة مف المعاني المشتركة بيف أعضاء المنظمة يستخدمكنيا لنقؿ األفكار كالمعاني

الثقافية ,كفي كثير مف المنظمات تعكس المغة التي يستخدميا العاممكف في المنظمة ثقافة تمؾ المنظمة

(حريـ.)2004 ،

نظريات الثقافة التنظيمية:

مف خالؿ الرجكع إلى أىـ األدبيات التي تناكلت ىذا المكضكع كجدنا أف الثقافة المؤسسية اشتقت

كتطكرت مف أصؿ الثقافة العامة فأصبح مف المؤكد أف األنتركبكلكجيف كعمماء االجتماع قد أثركا ىذا

المكضكع بما فيو الكفاية كاستعاف باحثي اإلدارة بأفكارىـ كأطركحتيـ لبمكرة مفاىيـ أخرل مطكرة
تتناسب مع المنظمات تدعي بالثقافة التنظيمية ،كعميو فيمكف القكؿ إف الثقافة تعكد إلى نظريات عدة

نكجزىا باآلتي:

أ .نظرية المؤسس كالرمز :تفيد نظرية  (1979) Pettigrewأف المؤسس األكؿ ىك الذم يضع رسالة
المنظمة كأىدافيا كاستراتيجييا مف خالؿ الرؤية التي يؤمف بيا (قيمة ،كفمسفتو ،كمعتقداتو ،ككيؼ
ستككف المنظمة فيما بعد) كبالتالي يخمؽ نكع مف الرمزية بينو كبيف األعضاء كىذا ما نممسو في

كبريات الشركات العالمية كثقافة  Mcdonald.IBM.fordكغيرىا كىذا ما يتـ عف طريؽ اإلدارة
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الرمزية بمعنى يصبح ليؤالء الرمكز قيمي ثقافية كأخالقية كتنظيمية إذ يقكـ بتحكيؿ قيـ كثقافة العامميف

كتسمى عند إذ بالرمكز.

ب .نظرية المستكيات (Fombrun, 1983) :في حقيقة األمر أف أصؿ الثقافة تـ تناقميا عبر األجياؿ
كالمج تمعات ال يعتبر المجتمع المصدر األكؿ ،كىنا يمكف أف تتضح مف خالؿ (الديف ،كالمعتقدات،

كاألعراؼ ،كالتقاليد ،كالمغة ،كالطقكس ،كالشعائر ،كالقيـ ،كطبيعة التفكير ،كأنماط الحياة ) كمنيا انتقمت

إلى المستكم األخر الذم نسميو بمستكم الجماعة ،كيرتسـ ذلؾ مف خالؿ المشاركة ألفراد الجماعة في
مضمكف مفردات ىذه الثقافة كالتي تككف ثقافات فرعية ثـ تنحصر ضمف الفرد ذاتو -المستكم الثالث

كنممس ذلؾ مف خالؿ ما يحممو الفرد القائد ،المؤسس ،الرمز ،المنظمة ،كما يتركو مف أثار إيجابية

داخؿ أفراد مف المنظمة كعميو يمكف تصكر ىذه النظرية مف خالؿ ثقافة المجتمع كأثرىا في ثقافة

صناعة معينة (األعماؿ كالخدمات كمف ثـ تخصص ىذه الثقافة بطابع إدارم بحث لتعرؼ عند إذف
ثقافة مؤسسة ما.

ج .نظرية المسارات لشيف ) : (Schein, 1983إذ تركز ىذه النظرية عمى مفيكـ الجماعة كالتغير في
أىدافيا كافتراضاتيا كتتخذ مسا انر مرحميا يسيؿ عمييا استم ارريتيا كديمكمتيا كأكؿ ىذه المسارات السمطة
بمعنى مف سيقكد المجمكعة أك المنظمة ك كمما كاف ىذا الشخص القائد متسمان بالشخصية المتكاممة

أدل ذلؾ إلى تشكيؿ ثقافة خاصة بالمنظمة .أما مرحمة مسار التالؼ كتبادؿ األدكار فياتى مف خالؿ
االنتماء لمجامعة كيعتمد عمى مدل االلتزاـ أما مرحمة االبتكار فيي تتعمؽ بالتكيؼ عمى الطرؽ
اإلبداعية مف خالؿ االنجازات كالتصدم لممشكالت التي تكاجييا ثـ مرحمة البقاء كالنمك كىنا تعتمد

عمى مدم المركنة كالتكيؼ مع ظركؼ المنظمة المتغيرة كىذا يعتمد عمى أحداث تغير ثقافي يتـ غالبان

عف طريؽ القيادة.

د .نظرية المجاالت لجكنز ) (Jones, 1987الذم نظر لمثقافة التنظيمية بأنيا ناتج مف تفاعؿ عكامؿ
داخمية كخارجية تتمثؿ باآلتي :البعد التطكرم ،إذ لكؿ منظمة عندما تنشأ تككف ليا ثقافة كليدة تمر
ىي األخرل بمراحؿ تمثؿ باالستقرار كاالستجابة كالتحرم كاالبتكار كالبعد الداخمي كيتمثؿ باتجاىات

المنظمة نحك االنجاز كالشعكر بتطكير المينية ,أما البعد الخارجي فيقصد بو مدم التكيؼ كالتفاعؿ مع
البيئة الخارجية بمعنى أف تتسـ بالمركنة كاإلبداع كالمخاطرة إذ تككف ىذه العكامؿ الثالث مجمكعات

ضغط عمى نشكء الثقافة أك تغيرىا أك كالدة ثقافات فرعية جديدة كىذا مف خالؿ التحديد أك تبنى
أىداؼ جديدة أك مف خالؿ تغيير النسيج الثقافي عند تغير قائد ،مؤسس ،أك رمز الثقافة.

ىػ .نظرية التفاعؿ التنظيمي ليفانسفيج ) (Ivancevich, 1988حيث عبر في نظريتو ىذه عف أف
ثقافة المؤسسة تنشأ نتيجة لتفاعؿ الكظائؼ اإلدارية( ،تخطيط ،كتنظيـ،كقياده ،كرقابة) مع المككنات

التنظيمية( ،قكاعد ،إجراءات ،قكانيف ،الييكؿ التنظيمي كالعمميات) حيث تنتقؿ سمات كعناصر الثقافة
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المتككنة مف خالؿ اإلدارة العميا (كيؼ يخططكا أك يحفزكا أك يراقبكا) إلي طبيعة األداء كنكع الييكؿ

التنظيمي كالعمميات كبعبارة أخرم أف اإلدارة العميا ىي المؤسسة لثقافة المنظمة.

عمى ما تقدـ ذكره مف نظريات ،إف أىـ المسممات ىي مصدر الثقافة الرئيسي ىك ما يربط

المجتمع مف نسيج اجتماعي ثقافي يتشابؾ مع كثير مف المتغيرات كخصكصان ما يتعمؽ بفمسفة كثقافة

الفرد ككـ يحمؿ في عقمو منيا كحالة اكتساب أك حالة متكازنة .كبالتالي تنتقؿ ىذه المككنات مع الفرد

عندما يدخؿ المنظمة أك المؤسسة المعنية فيضيؼ ليا أبعاد ثقافية مؤسسيو أخرم تعتزز لتصبح ثقافة
تنظيمية كعندما يتبكأ ىذا الفرد مرتبو في سمـ اإلدارة العميا تصبح ثقافة المجتمع التي يحمميا متفاعمة
مع ثقافة المؤسسة لتمثؿ فيما بعد الثقافة السائدة أك ثقافة القائد أك ثقافة الرمز .كلكي نككف أكثر

كضكحان كيؼ يتعامؿ كيتصرؼ المدير ،القائد ،المؤسس مع البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية ؟ كىذا
يعتمد عمى النجاح الذم ينسب إلى تمؾ الثقافة ( الصرايره ك اكثـ.)2443 ،

مستويات الثقافة التنظيمية:

يتضمف ىذا ثالث مستكيات لثقافة المنظمة ىي:
أكال :الجزء الظاىر مف أنماط السمكؾ (مرئي) كيتضمف ىذا المستكل األشياء التي يقكـ اإلنساف
بصنعيا كتتمثؿ في التصرفات كسمككيات األفراد ،كاالحتفاالت كالشعائر داخؿ المنظمة كالقصص

كالطقكس كالرمكز.

ثانيان :القيـ كالقناعات في أذىاف كقمكب الناس (مستكم الكعي األكسع) كيمثؿ ىذا المستكل ما يعرؼ
بالقيـ كتحدد ىذه القيـ النمط السمككي لمعامميف كما تحدد ما ىك متعارؼ عميو كما ىك مقبكؿ مف

أنماط السمكؾ.

ثالثا :افتراضات أساسية مأخكذة عمى عالتيا عف طبيعة البشر( مسممات غير مرئية) كيشير إلى
االفتراضات األساسية كىى األشياء التي تكاجو سمكؾ العامميف داخؿ المؤسسة كتحدد كيفية فيـ ىؤالء

األفراد لما يدكر حكليـ (عبدااللو.)2446 ,

تأثير الثقافة التنظيمية:

كثير عمى العامميف ك عمى إجراءات العمؿ بالمنظمة ,ك قد يككف بعض
تؤثر الثقافة التنظيمية نا
اضحا بينما تككف بعض اآلثار خفية أم غير كاضحة ,ك تمقي الثقافة ضغكطنا عمى
جميا ك ن
آثار الثقافة ن
العامميف ليتكافقكا معيا .بمعنى أف يفكركا ك يعممكا بطريقة تتكافؽ مع الثقافة المكجكدة بالمنظمة .كعمى

ذلؾ فإنو إذا كانت الثقافة التنظيمية تركز عمى أىمية جكدة المنتجات كالخدمات الممتازة التي تقدـ

لمعمالء ,فإنيـ سيالحظكف أف مشاكميـ تحؿ بأدب كبكفاءة .أما إذا كانت الثقافة تركز عمى حجـ اإلنتاج
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ميما كمفيا ذلؾ فسيجد العمالء أماميـ مصاعب كبيرة ,كمف الممكف أف تؤثر الثقافة عمى كؿ شيء في

مركر بمقدار الكقت المسمكح بو لبدء االجتماعات
نا
بدءا بطريقة ارتداء العامميف لمالبسيـ ,ك
المنظمة ن
انتياء بسرعة ترقية العامؿ إلى الكظيفة األعمى
متأخرة عف الكقت المحدد,ك
ن
)(Yilmaz & others, 2008

مواصفات الثقافة التنظيمية الصحيحة:
االتجاه نحك طرؽ تحسيف مستكل العامميف:ػ

 -1تشجيع اإلدارة لقيـ استقاللية األفراد كقيـ المبادرة في األداء كقيـ تحمؿ المخاطر كالتفكير اإلبداعي
كاالبتكار.

 -2تشجيع اإلدارة لتبني القيـ كالمكاقؼ التي تحقؽ رسالة المنظمة كااللتزاـ باألىداؼ الرئيسية لممنظمة
كمف ثـ تتحسف المكاقؼ التنافسية لمجامعة.

 -3تشجيع اإلدارة لقيـ تحفيز العامميف لبذؿ الجيكد كالقناعة بفكائد تحسيف األداء مف خالؿ األفراد
باعتبارىـ الكسيمة األساسية التي تساعد المنظمة عمى خمؽ كصيانة الثقافة التنظيمية الصحيحة.

 -4تشجيع اإلدارة عمى اكتساب ميارات جديدة كحسف استخداـ الميارات الحالية كزيادة تعمـ كتدريب
األفراد كبالتالي االىتماـ الكامؿ بالعنصر البشرم كدكره الميـ في تحقيؽ األىداؼ (العريقي.)2449 ,
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المبحث الثاني

الوالء التنظيمي
مفيوم الوالء التنظيمي:

يعد مفيكـ الكالء التنظيمي مف المفاىيـ التي تستخدـ بعدة اتجاىات مختمفة ,في معظـ

األحياف ,نستخدـ ىذا المصطمح ليشير إلى نكعية العمالة الذيف لدييـ درجة كالء تنظيمي عاؿ كىك
يتضمف ثالث أنماط مف الكالء كىي:

 )1اتفاؽ أىداؼ الفرد مع أىداؼ المنظمة كاإلحساس بالفخر كالمكافقة عف المنظمة بصكرة ظاىرة.
 )2العضكية طكيمة المدل في المنظمة كاإلحساس بالكالء.

 )3سكء طبيعة السمكؾ نحك األدكار بالمنظمة الذم يعكد عمى مستكل أداء عالي.

كيعرؼ الكالء بأنو مركب مف الفخر باالنتماء ,كاإلحساس بانعكاس الشيرة كالشعكر باالندماج

مع المنظمة كالمشاركة في رفع مستكاىا ,كما يعرؼ الكالء بأنو رغبة أك إرادة اإلفراد في اإلسياـ في

المنظمة بنسبة اكبر مما ينظمنو االلتزاـ التعاقدم الرسمي مع المنظمة كىك يصؿ أداء الفرد كارتباطو

أك اندماجو بعممو ببعض األبعاد المفاىيمية الرئيسية لمسمكؾ الكظيفي مثؿ الدافعية كالتكجو نحك العمؿ

( عبد الرازؽ.)2444 ,

كيمكف إف يصنؼ الكالء عمى أنو مفيكميف:

- 1الكالء اإلتجاىي :كىك يعكد إلى العممية التي يتجانس فييا الفرد مع القيـ المنظمة كيرغب
البقاء عضكا فييا.

- 2الكالء السمككي :فيعكد إلى العممية التي مف خالليا تخدـ السمككيات السابقة لمفرد في ربطو
بمنظمتو( عبد الرازؽ.)2444 ,

أىمية الوالء التنظيمي:

يمثؿ الكالء التنظيمي عنص ار ىاما في الربط بيف المنظمة كاإلفراد العامميف فييا ال سيما في األكقات

التي ال تستطيع فييا المنظمات إف تقدـ الحكافز المالئمة لدفع ىؤالء اإلفراد العامميف لمعمؿ كتحقيؽ

اعمي مستكل مف االنجاز.

إف كالء األفراد لمنظماتيـ يعتبر عامالن ىامان في التنبؤ بفاعمية المنظمة ,ككالء األف ارد لممنظمات التي

يعممكف بيا يعتبر عامال ىاما أكثر مف الرضا الكظيفي في التنبؤ ببقائيـ في منظماتيـ أك تركيـ العمؿ

في منظمة أخرل ,كيعتبر الكالء التنظيمي مف أكثر المسائؿ التي أخذت تشغؿ باؿ إدارة المنظمات
التي أصبحت تتكلى مسؤكلية المحافظة عمى المنظمات في حالة صحية كسميمة كتمكنيا في االستمرار
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كانطالقا مف ذلؾ برزت الحاجة لدراسة السمكؾ اإلنساني في تمؾ المنظمات لعرض تحفيزىـ كزيادة

درجات كالئو بأىدافيا كقيميا إف كالء اإلفراد لمنظماتيـ يعتبر عامال ىاما في ضماف نجاح كاستمرارىا
كزيادة إنتاجيا (المعيكؼ.)2445 ,

مكونات الوالء التنظيمي:

 -الوالء العاطفي أو المؤثر :كيتأثر ىذا البعد بدرجة إدراؾ الفرد لمخصائص المميزة لعممو مف درجة

استقاللية ,كأىميتو ,ككيانو ,كمياراتو المطمكبة ,كقرب المشرفيف كتكجييـ لو.كما ىذا الجانب مف الكالء
بدرجة إحساس العامؿ بأف البيئة التنظيمية التي يعمؿ بيا تسمح بالمشاركة الفعالة في مجريات اتخاذ

الق اررات سكاء ما يتعمؽ منيا بالعمؿ أك ما يخصو.

 -الوالء األخالقي (المعياري) :كيقصد بو إحساس العامؿ بااللتزاـ نحك البقاء مع المنظمة ,كغالبان ما

يعزز ىذا الشعكر بالدعـ الجيد مف قبؿ المنظمة لمنسكبييا كالسماح ليـ بالمشاركة كالتفاعؿ اإليجابي,

ليس فقط كيفية اإلجراءات كتنفيذ العمؿ ,بالمساىمة في كضع األىداؼ كالتخطيط كرسـ السياسات
العامة لمتنظيـ.

 الوالء االستمراري :كدرجة كالء الفرد في ىذه الحالة تحكـ بالقيمة االستثمارية التي مف الممكف أفيحققيا لك استمر مع التنظيـ مقابؿ ما سيتفقده لك قرر االلتحاؽ بجيات أخرل.

كما يعرؼ أكرلي ( )Orrilgy, 1980الكالء التنظيمي عمى أنو االرتباط النفسي الذم يربط الفرد

بالمنظمة مما يدفعو لالندماج في العمؿ كالى تبنى قيـ المنظمة ,كما يشير إلى ثالث مراحؿ لمكالء

التنظيمي كىي:
- 1

مرحمة االلتزاـ :حيث إف التحاؽ الفرد بالمنظمة يككف مبنيا عمى الفكائد التي يحصؿ عمييا مف
المنظمة كتبعاَ لذلؾ فيك يتقبؿ سمطة اآلخريف كيمتزـ بما يطمب منو سعيا لمحصكؿ عمى
الفكائد المختمفة مف المنظمة.

- 2

مرحمة التطابؽ بيف الفرد كالمنظمة حيث يتقبؿ الفرد سمطات اآلخريف لرغبتو في االستمرار في

- 3

مرحمة التبني :أم قبكؿ الفرد بأىداؼ كقيـ المنظمة كما لك كانت أىدافو كقيمو الخاصة.

العمؿ بالمنظمة فيك يشعر بالفخر كاالعتزاز النتمائو ليا.

كلكف مف الميـ بالنسبة لمقائد أف يككف قاد اَر عمى خمؽ الكالء لدل مرؤكسيو ,كبدكف الكالء فاف

مركز القائد سكؼ يتزعزع ,حيث أف الكالء طريؽ ذك اتجاىيف ,األكؿ ينطكم عمى تقديـ العامميف
كالئيـ لرئيسيـ ,كالثاني ينطكم عمى تقدـ الرئيس كالءه لمرؤكسيو .إف ىذه المسؤكلية المزدكجة في

التعامؿ تتطمب مف القائد اإلدارم القدرة عمى تمثيؿ اإلدارة أماـ العامميف كتمثيؿ العامميف أماـ
اإلدارة.
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أما العجمي) (2002فقد عرفو بأنو الحالة التي يككف فييا العامؿ معركفاَ مف خالؿ منظمة

معينة كأىدافيا ,كيرغب في االستمرار بيا كيرل بأف فيـ الكالء كاستيعابو يتـ مف خالؿ مؤشراتو

الثالثة (التطابؽ ,كاالنتماء ,كالكالء) كعبر عنو بقكة إيماف الفرد كقبكلو ألىداؼ المنظمة كقيميا,
كالرغبة في بذؿ قصارل الجيكد لصالحيا كالمحافظة عمى عضكيتو فييا (أبك العال.)2449 ,

مداخل نظرية لدراسة الوالء التنظيمي:

يمكف تقسيـ المداخؿ النظرية في دراسة الكالء التنظيمي إلى المداخؿ التالية:

 المدخؿ السمككي :كيعني بالعممية التي مف خالليا يؤدم السمكؾ الماضي لمفرد إلى ارتباطوبالمنظمة مف خالؿ االستثمارات المادية كغير المادية التي يستثمرىا في المنظمة ,فالكالء ىنا ينبع

مف المكاسب التي يرل العامؿ أنو يحققيا نتيجة استم ارره في المنظمة ,أك التكاليؼ التي يتكبدىا
نتيجة تركو ليا.

 مدخؿ االتجاىات :كفقاَ لمدخؿ االتجاىات فانو ينظر إلى الكالء التنظيمي عمى أنو يتمثؿ فيطبيعة العالقة بيف العامؿ كمنظمتو ,فعندما تصبح قيـ العامؿ كمعتقداتو كأىدافو متطابقة مع

أىداؼ المنظمة كالقيـ السائدة فييا فاف ىذا العامؿ سكؼ يبذؿ جيكد إضافية في عممو لمرقي

بمنظمتو ,كال يفكر في تركو كاالنتقاؿ إلى منظمة أخرل ,كيرل أنصار ىذا المدخؿ أف ىناؾ

ارتباطاَ قكياَ لألفراد كبمنظماتيـ بغض النظر عف المصالح المادية أك المكاسب التي يمكف أف
يحصمكا عمييا مقابؿ عمميـ ,كمف ىذا المنطمؽ فاف ىؤالء العامميف يفعمكف ذلؾ ألنيـ يشعركف أنو

يجب عمييـ أف يقكمكا بذلؾ (األحمدم.)2444 ,

خصائص الوالء التنظيمي:

يمتاز الكالء التنظيمي بعدد مف الخصائص تتمثؿ فيما يمي:

 -يعبر الكالء التنظيمي عف استعداد الفرد لبذؿ أقصى جيد ممكف لصالح المنظمة كرغبتو الشديدة

في البقاء بيا ,كمف ثـ قبكلو كايمانو بأىدافيا كقيميا.

 يشير الكالء التنظيمي إلى الرغبة التي يبدييا الفرد لمتفاعؿ االجتماعي مف أجؿ تزكيد المنظمةبالحيكية كالنشاط كمنحيا الكالء.

 إف الكالء التنظيمي حالة غير مممكسة يستدؿ عمييا مف ظكاىر تنظيمية تتابع مف خالؿ سمكؾكتصرفات األفراد العامميف في التنظيـ كالتي تجسد مدل كالئيـ.

 إف الكالء التنظيمي حصيمة تفاعؿ العديد مف العكامؿ اإلنسانية كالتنظيمية كظكاىر إدارية أخرلداخؿ التنظيـ.
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 أنو يفتقد خاصية الثبات :بمعنى أف مستكل الكالء التنظيمي قابؿ لمتغيير حسب درجة تأثيرالعكامؿ األخرل فيو.

 يستغرؽ الكالء التنظيمي في تحقيؽ كقتاَ طكيالَ ألنو يجسد حالة قناعة تامة لمفرد ,كما أف لتخميعنو ال يككف نتيجة لتأثير عكامؿ سطحية طارئة ,بؿ قد يككف نتيجة لتأثيرات اإلستراتيجية.

 يتأثر الكالء التنظيمي بمجمكعة الصفات الشخصية كالعكامؿ التنظيمية كالظركؼ الخارجيةالمحيطة بالعمؿ ( أبك العال.)2449 ,

مداخل الوالء التنظيمي:

-1المدخؿ السيككلكجي:الذم ينظر إلى مفيكـ الكالء عمى انو مفيكـ ارتباط الفرد كتفاعمو داخؿ
المنظمة.

-2المدخؿ التبادلي :ىك الذم ينظر إلى الكالء عمى انو نتيجة أك حصيمة العالقة التبادلية بيف
اإلسيامات كالمنافع التي تحدث بيف التنظيـ كالعامميف.

-3المدخؿ االجتماعي كالسمككي:كىك الذم يمثؿ الكالء مف ناحية اجتماعية كالرغبة في زيادة طاقة
العمؿ كالكالء لمنظاـ االجتماعي ,كذلؾ تمسؾ الشخصية بعالقات اجتماعية تككف بمثابة تعبير عف
الذات حيث يصبح الفرد فييا محددا بأفعالو النابعة مف تفكيره كمعتقداتو التي تؤيد كتعدد أنشطتو

كارتباطو ( المعيكؼ.)2442 ,

مراحل الوالء التنظيمي:

الكالء التنظيمي يمر في ثالث مراحؿ متتابعة كىي:

-1مرحمة التجربة:كتمتد مف تاريخ انضماـ الفرد لممنظمة كلمدة عاـ كاحد كيككف الفرد خالليا خاضعا
لمتدريب كاالختبار كاظيار خبراتو كمياراتو عند أداءه ألعمالو.

-2مرحمة العمؿ كاالنجاز:كتتراكح ما بيف عاميف كثالثة كيسعى الفرد مف خالليا إلى تأكيد مفيكـ
انجاز.

-3مرحمة الثقة بالمنظمة (مرحمة الكالء التنظيمي ):كتبدأ ىذه المرحمة في السنة الخامسة مف التحاؽ

الفرد بالمنظمة كتستمر إلى ما بعد ذلؾ كىنا يزداد كالء الفرد عف المرحمتيف السابقتيف (المحتسب,

جمعكد.)2447 ,
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صفات الفرد الذي يبدي الوالء:

لقد عرؼ سترز) (1995إف الكالء ىك العالقة القكية لمتطابؽ كاالرتباط بالمنظمة حيث أشار

سترز إلى إف الفرد الذب يبدم كالء لمنظمتو لديو الصفات التالية:

-1اعتقاد قكم بقبكؿ أىداؼ كقيـ المنظمة.

-2استعداد ابذؿ أقصى جيد ممكف نيابة عف المنظمة.

-3رغبة قكية في المحافظة عمى استمرار عضكيتو في المنظمة.
كيالحظ أف ىذا المفيكـ يشير إلى القدرة النسبية لتطابؽ الفرد كاستغراقو في التنظيـ المعني كاف الفرد
لديو كالء عالي لمنظمتو يعتزـ البقاء فييا كيعمؿ باجتياد بالغ لتحقيؽ أىدافيا (المعيكؼ.)2442 ,

العوامل المؤثرة في الوالء التنظيمي:

كىناؾ بعض العكامؿ التي تؤثر عمى الكالء التنظيمي تتمثؿ في مجمكعة مف المدخالت كىي

مستكل مناسب مف األجر –يكقع استمرار األجر-القيادة داخؿ المنظمة –العالقة بيف المستكيات
التنظيمية –كضكح الدكر الميني –كجكد ميارات العمؿ – الدكر المتكقع مف األداء – التدريب عمى

المياـ الكظيفية – اتجاىات العامميف نحك المنظمة ,كينعكس ذلؾ عمى مجمكعة مف المخرجات تتمثؿ

في:العضكية في المنظمة عمى المستكل الطكيؿ –االلتزاـ بالسمكؾ الميني –التقدـ في العمؿ –الدفاع
عف المنظمة –االنتماء كالكالء التنظيمي (عبد الرازؽ.)2444 ,

آثار الوالء التنظيمي:

يؤثر الكالء التنظيمي عمى عدة متغيرات منيا:

-1الركح المعنكية العالية:حيث إف لمكالء التنظيمي دك ار ميما في رفع الركح المعنكية لمعامميف مما
يجعميـ يحبكف عمميـ كمنظمتيـ مما يدفعيـ لمعمؿ بتعاكف كحماس كبير لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية

المرغكبة.

 -2التخفيؼ مف دكراف العمؿ (ترؾ العمؿ) :كلمكالء التنظيمي دكر في التخفيؼ مف تكقؼ الفرد عف
العضكية في المنظمة التي يعمؿ بيا.

 -3األداء:حيث إف لمكالء التنظيمي دكر كبير في التأثير عمى األداء ,كليس األداء فحسب كانما األداء
كاالنجاز المبدع.

 -4التغيب :كلمكالء التنظيمي دكر في التخفيؼ مف مظاىر الغياب كخاصة الغياب االختيارم كالذم
يتضمف خمؽ أعذار (أبك العال.)2449 ,
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العوامل المساعدة في تطوير الوالء التنظيمي:

تستطيع إدارة المنظمة عمؿ الكثير لرفع مستكل الكالء لدل العامميف في المنظمة كذلؾ مف

خالؿ اآلتي

-1األثر الكظيفي:بحيث تقكـ المنظمة بتصميـ الكظيفة كجعميا أكثر عمقا ,بمعنى جعؿ الفرد أكثر

مسؤكلية عف عممو كاعطاؤه الحرية األكثر في التصرؼ كاالستقالؿ,كمزيد مف المشاركة في اتخاذ

الق اررات المؤثرة.

-2إيجاد نكع مف التكافؽ بيف مصمحة المنظمة كمصالح العامميف مف خالؿ أشعار العامميف إف ما
تحققو المنظمة مف منافع سيعكد عمييـ بالنفع ,كذلؾ مف خالؿ كضع الخطط لمحكافز كبرامج المشاركة

في اإلرباح.

-3استقطاب كاختيار العامميف الجدد الذيف تتكافؽ قيميـ مع قيـ المنظمة ,حيث انو كما كرد سابقا في
أبعاد كأنكاع الكالء نجد انو كمما كانت قيـ الفرد متطابقة مع قيـ المنظمة بشكؿ اكبر فأف ذلؾ سيرفع
مف مستكل الكالء لدل إفراد المنظمة بشكؿ عاـ.

كعميو فأنو يمكف القكؿ إف ىناؾ إجراءات يجب عمى المنظمة إف تتخذىا قبؿ دخكؿ العامؿ

لممنظمة كاثناء تصميـ الكظائؼ كمراعاة قيـ كأىداؼ العامميف عند كضع السياسات كاألىداؼ
لممنظمة ,ككذلؾ عند اختيار العامميف يجب عمى المنظمة اختيار العامؿ األكثر كالء ,كما انو مف
الكاضح إف المنظمة التي تيتـ بالعمؿ المنظـ كالجاد كتحرص عمى معايير عالية مف الجكدة يجب إف

تراعي كتأخذ بعيف االعتبار كؿ مف ىذه العكامؿ ككؿ ما مف شأنو تطكير ىذا الكالء (جرغكف,

.)2449

استراتيجيات تعزيز الوالء التنظيمي:

حدد كالتكف استراتيجيات مختمفة لتعزيز الكالء التنظيمي كىما استراتيجيتي الكالء ,كاستراتيجية

الضبط كقد قارف بينيما مف خالؿ مجمكعة مف المعايير كىي كما أكضحيا  (1995( Waltonفي

الجدكؿ رقـ ()2
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جدكؿ رقـ ()2

يكضح إستراتيجيتي الكالء كالضبط.
معيار المقارنة

إستراتيجية الوالء

إستراتيجية الضبط
 -تقكـ عمى افتراضات نظرية ( ×( كالتي

 -تقكـ عمى افتراضات نظرية ( )Yكالتي تتمخص في أف:

تتمخص في أف:

الدافعية

 -أىداؼ الفرد تتعارض مع أىداؼ

 -أىداؼ الفرد تتفؽ مع أىداؼ المنظمة.

 -الفرد يتجنب المسئكلية

 -يتجنب المسئكلية

 -العمؿ شئ محبب لمفرد

المنظمة

 -طمكح محدكد

 -لدية طاقة كقدرة عمى ممارسة العمؿ بابتكار كابداع.

 كسكؿ بطبيعتوتوقعات األداء
جودة بيئة
العمل

المتطمبات
التدريب
والتنمية
البشرية

كضع حد أدنى لمعايير األداء المتكقع

تحديد النمك في األداء كتكقعات األداء بصكرة مكضكعية

ترل فقط أنيا اإلنتاجية

ينظر إلييا عمى أنيا ىامة لتحقيؽ أىداؼ التنظيـ

تحديد مستكل األجكر كالمرتبات (العائد

المادم)

التدريب عمى الميارات لمقابمة الحد األدنى

مف متطمبات الكظيفة كالميارات األساسية

تحديد مستكل النمك كالترقي في الكظيفة
التدريب يصمـ لمساعدة العامميف لمكاجية االحتياجات

الخاصة باتخاذ القرار ,كحؿ المشكمة كالميارات الشخصية
كاإلعداد لمكظيفة التي يشغميا الفرد

تقويم األداء

السمكؾ القائـ عمى اختالؼ األجر

اليدؼ كأساس لمتنمية كتحسيف األداء

اتخاذ القرار

أكتكقراطي

المشاركة ,التمكيف

نظام الضبط

قائـ عمى القكة ,الثكاب ,السمطة المركزية

الرسمية

التقبؿ – التكحد – ضبط السمكؾ عف طريؽ

عالقات العمل

التعاقد – ثقة أقؿ – العالقة محددة كقائمة

الصراع اإلداري

استخداـ السمطة كالقكة

عمى أجزاء النسؽ التنظيمي

قائـ عمى التكقع ,المشاركة,القيـ
التعاكف – التخطيط – حؿ المشكمة – الثقة المتبادلة –
االحتراـ المتبادؿ صدؽ الذات

حؿ المشكمة مف خالؿ المناقشة كالبحث عف حمكؿ متبادلة

نظاـ االتصاؿ مغمؽ – االتصاؿ يعد أكامر
نظم االتصال

– يحتاج االتصاؿ (المعمكمات ) إلى تفسير نظاـ االتصاؿ مفتكح – مشجع لحؿ المشكالت – المشاركة

كفيـ

المصدر ( :عكيضة) 2448 ,
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المبحث الثالث

الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة (األزىر ,اإلسالمية ,األقصى)
مقدمة:

أسيـ كجكد الجامعات الفمسطينية في تخفيؼ نسبة الطمبة المغادريف لمدراسة في الخارج

كبالتالي القضاء عمى المخطط الصييكني الذم ييدؼ إلى أبعاد كتغريب الشباب الفمسطيني كالككادر

العممية كالعمؿ عمى تغييب القضية الفمسطينية ،كبث كتعزيز دكر الطالب الفمسطيني في بناء دكلتو
كالمحافظة عمييا كضركرة منحيا ما تحتاج مف عمؿ كعطاء متكاصؿ ألنو جزء ال يتج أز مف ىذه

األرض التي قدمت كال زالت تقدـ الشيداء.

فالجامعات الفمسطينية تكاكب التطكر كالتغير االستمرارم كالسريع في العالـ المحيط بيا لتمبي

االحتياجات المحمية الداخمية لمقطاعات الفمسطينية كاالحتياجات الخارجية التي تحيط بنا ,ككف

المجتمع الفمسطيني جزء مف العالـ كيجب كجكد ترابط كتبادؿ مف اجؿ االستم اررية كمكاكبة التقدـ.

لمحة عامة عن جامعة األزىر:

أنشأت جامعة األزىر بغزة في العاـ  1991بقرار مف السيد رئيس دكلة فمسطيف الشييد /ياسر

عرفات رحمو اهلل كأحسف مثكاه ،كاتى قرار الرئيس بإنشاء الجامعة لتمبي حاجات الشباب الفمسطيني
كدعـ المؤسسات بالكادر البشرم) (.

كبدأت الجامعة بكميتيف ىما :كمية الشريعة كالقانكف ،ككمية التربية ،كتابعت الجامعة النيكض

كاالستمرار في إضافة كميات جديدة في العاـ  1992أنشأت كمية الصيدلة كىي الكحيدة في قطاع غزة
ككمية الزراعة ككمية العمكـ ككمية اآلداب اإلنسانية ،كفي العاـ  1993أضيفت كمية االقتصاد كالعمكـ

اإلدارية لمكاكبة التطكرات كتمبية احتياجات الشباب الفمسطيني ،كفي العاـ  1997تـ إنشاء كمية العمكـ
الطبية التطبيقية تمبية الحتياجات المجتمع الفمسطيني ،كنتيجة لمتطكر االستمرارم كالمتكاصؿ كالجيد

الدءكب كحفاظا عمى اليدؼ األسمى لمجامعة تـ في العاـ  1999تـ إنشاء كمية طب فمسطيف كىي
األكلى في قطاع غزة ،كنتيجة لمتطكر اليائؿ كاالستمرارم في تكنكلكجيا المعمكمات كاف ال بد مف

كجكد قرار بإنشاء كمية اليندسة كتكنكلكجيا المعمكمات ككاف في العاـ  2441لتمبية احتياجات المجتمع

كمتطمباتو ،كأنشأت جامعة األزىر مكتبة (جكاىر آلؿ نيرك) لمساعدة الطمبة كالدارسيف بالبحث كالقراءة
كالمطالعة.
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أما في مجاالت الدراسات العميا ،فقد أنشأت الجامعة برامج الماجستير لمعديد مف التخصصات

كمنيا المغة العربية كالتربية بتخصصاتيا كالكيمياء كالزراعة كالدراسات الشرؽ أكسطية كالعمكـ السياسية
كالمحاسبة كادارة األعماؿ كالحقكؽ كالصيدلة بعدة تخصصات ،كحرصا مف الجامعة كمتابعتيا
لممساىمة في بناء العديد مف القطاعات في الدكلة الفمسطينية خاضت مجاؿ الدراسات التأىيمية

لممكاطف الفمسطيني ،كالتطكيرية لعاممي المؤسسات المختمفة كالطمبة فأنشأت دائرة التعميـ االستم اررم
لمتدريب كالتأىيؿ كصقؿ المكاىب تنمية القدرات.

كفي ىذا اإلطار تـ تطكير برنامج الدبمكـ المتكسط إلى كمية الدراسات المتكسطة كالتي تمنح

درجة الدبمكـ المتكسط في مجاالت عممية متخصصة كمختمفة بشقيو األدبي كالعممي ،تمبي حاجة

الكطف في تكافر أبنائو الفمسطينييف القادريف عمى اإلسياـ في بناء المجتمع كتطكيره عمى أسس عممية

منيجية.

كتتمتع جامعة األزىر بحضكر كاعتراؼ دكلي كعربي كبير كتتميز بعالقاتيا المميزة كالمتنكعة

مع العديد مف االتحادات كالمنظمات كالشبكات العربية كالدكلية التي تدعـ شياداتيا كخريجييا ،حيث

أنيا أبرمت عدة اتفاقيات تكأمة كمنيا جامعة برشمكنة األسبانية ككذلؾ جامعة القاىرة بجميكرية مصر
العربية ،كالجدير بالذكر أف جامعة األزىر تمتاز بعضكيتيا المتقدمة في الجامعات العربية كالدكلية

(.)http://www.alazhar.edu.ps

لمحة عامة عن الجامعة اإلسالمية:

تأسست الجامعة اإلسالمية بغزة عاـ (1978ـ) ،كتشتمؿ عمى عشر كميات كىي:

الشريعة ،أصكؿ الديف ،اآلداب ،التربية ،التمريض ،التجارة ،العمكـ ،اليندسة ،تكنكلكجيا المعمكمات

كالطب ،كتمنح درجة الماجستير لمعديد مف التخصصات كمنيا :اليندسة المدنية ،إدارة األعماؿ،
الفيزياء ،الرياضيات ،عمكـ حياتية ،عمـ النفس ،الصحة النفسية كالمجتمعية ،المناىج كطريؽ التدريس،

أصكؿ التربية ،التاريخ ،المغة العربية ،القرآف الكريـ كعمكمو ،الحديث الشريؼ ،العقيدة ،أصكؿ الفقو،

الفقو المقارف ،القضاء الشرعي.

كما تمنح الجامعة درجة الدبمكـ العاـ في التربية ،كدرجة الدبمكـ العالي في :اإلدارة التربكية،

الدراسات اإلسالمية ،الصحة النفسية كالمجتمعية ،اإلرشاد النفسي كالتربكم.

كىي مؤسسة أكاديمية مستقمة مف مؤسسات التعميـ العالي كتعمؿ تحت إشراؼ ك ازرة التربية

كالتعميـ كىي مف أعضاء اتحاد الجامعات العربية كرابطة الجامعات اإلسالمية كرابطة جامعات البحر
األبيض المتكسط كاالتحاد الدكلي لمجامعات كليا صمة تعاكف مع كثير مف الجامعات العربية كاألجنبية

كتمتاز بجك أكاديمي تكفره لطمبتيا مف التزاـ بالقيـ اإلسالمية كمراعيان لظركؼ الشعب الفمسطيني
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كتقاليده كتضع كؿ اإلمكانيات المتاحة لخدمة العممية التعميمية ،كتيتـ بالجانب التطبيقي اىتماميا
بالجانب النظرم ،كما تيتـ بتكظيؼ كسائؿ التكنكلكجيا المتكفرة في خدمة العممية التعميمية.

كتضـ الجامعة عددان كبي انر مف المختبرات العممية تتكفر فييا أفضؿ األجيزة العممية الالزمة

لمدراسة العممية كاجراء التجارب إلى جانب الدراسة النظرية ،كتحرص الجامعة عمى تحديث مختبراتيا

بشكؿ استمرارم ،كتعنى باستخداـ كسائؿ التكنكلكجيا في العممية التعميمية ،كتيتـ اىتمامان خاصان
بتكسيع استخداـ الحاسكب ،كتكفر الجامعة عددان كبي انر مف مختبرات الحاسكب لخدمة العممية التعميمية
كالبحث العممي ،كما تقدـ الجامعة لطمبتيا خدمة اإلنترنت لتمكينيـ مف االتصاؿ بالمكتبات كمراكز

األبحاث كالحصكؿ عمى المعمكمات مف مختمؼ المصادر ،كما تقدـ المكتبة خدماتيا لمطمبة كالباحثيف

حيث يتكفر بالجامعة عدد كبير مف المكاد العممية المختمفة.

كتيدؼ الجامعة إلى تكفير خدمة التعميـ العالي ألبناء قطاع غزة خاصة كالشعب الفمسطيني
عامة ،مكاكبة التقدـ العممي في مختمؼ مناحي الحياة ،كتقكية العالقات العممية كالثقافية مع الجامعات،
كخدمة المجتمع الفمسطيني ،كتكاكب الجامعة الحضارة العالمية كاإلنجازات العممية كالتكنكلكجية،

كلمجامعة اإلسالمية ثقافة تدعك إلى اإلبداع كالتطكير كالتنمية كاألخذ بسبؿ التقدـ العالمية ،تيتـ

الجامعة بالتعاكف كتبادؿ الخبرات كاألساتذة المتخصصيف مع الجامعات الفمسطينية كالعربية كاإلسالمية
كالعالمية في مختمؼ مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا ،كفي ىذا اإلطار تـ تطكير برنامج الدبمكـ المتكسط

إلى كمية الدراسات المتكسطة التي تمنح درجة الدبمكـ المتكسط في مجاالت دراسية مختمفة ،كقد أسست

عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ االستمرارم سنة  1994كنافذة لمجامعة اإلسالمية عمى المجتمع
الفمسطيني كلقد بدأت العمادة أنشطتيا كمركز تدريب يقكـ بتنظيـ عدد مف الدكرات المينية كالمتميزة

كالتي تيدؼ إلى رفع كفاءة المتدربيف مينيان كاكسابيـ الميارات العممية إلى جانب المعرفة النظرية،

كلمجامعة عالقات كطيدة تربطيا بالكثير مف الجامعات المحمية كالعالمية ،كتنظـ عالقتيا اتفاقيات

تعاكف كتكأمة مع عدد مف الجامعات (.)http://www.iugaza.edu.ps

لمحة عامة عن جامعة األقصى:

أنشأت جامعة األقصى في العاـ  1955كمعيد عاـ لممعمميف تحت إدارة الحككمة المصرية

في ذلؾ الكقت ،كفي العاـ  1991تطكرت كتحكلت إلى كمية سميت بكمية التربية الحككمية ككاف ليا
مقريف في قطاع غزة كاستمرت في التطكر الدراسي كالخططي كالتكسع في األقساـ كنتيجة لمزيادة

اليائمة في إعداد الطمبة كاف البد مف العمؿ عمى تحكيميا إلى جامعة كبعد الصبر كالمثابرة كتكاتؼ

الجيكد اعتمد سيادة الرئيس الراحؿ  /ياسر عرفات رحمو اهلل ،جامعة األقصى كالتي أراد القائمكف
عمييا تسميتيا جامعة عرفات قدكة كتضحية كفاءا منيـ لسيادة الرئيس الراحؿ إال انو رحمو اهلل قاـ
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بتسميتيا بنفسو بجامعة األقصى ،كذلؾ لحبو الشديد لألقصى ،كمنذ ذلؾ الحيف كأخذت الجامعة ىذا

االسـ كذلؾ في العاـ  2441كتشرؼ عمييا ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية ،كتضـ الجامعة
سبع كميات عممية تمنح درجة البكالكريكس في  37برنامجان أكاديميان ،كسعت الجامعة كمنذ نشأتيا إلى
تكفير التعميـ لطمبة فمسطيف لتجنبيـ م اررة الغربة كاالبتعاد عف الكطف األـ فمسطيف.

كنتيجة لمتطكر كمكاكبة التغيرات المستمرة أنشأت جامعة األقصى كمية المجتمع كىي

متخصصة بمنح درجة الدبمكـ الميني المتخصص كالدبمكـ المتكسط ,كما كاىتمت الجامعة بصياغة

مجمكعة مف األىداؼ العامة كىي نشر المعرفة ،كتعميؽ جذكرىا ،كخدمة المجتمع الفمسطيني كتطكيره
خاصة ،كالمجتمع العربي كاإلنساني عامة ،في إطار فمسفة تستند إلى المفاىيـ الكطنية كتراث الحضارة

العربية كاإلسالمية ،كتسعى لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ :خمؽ الكفاءات المتميزة كتنميتيا كتطكيرىا

كما يتطمبو ذلؾ مف بناء العقؿ كالضمير كالسمكؾ كالنظرة الشمكلية لمحياة ,كما كتيدؼ الجامعة إلى
تنمية الشعكر باالنتماء لمكطف كركح المسئكلية كاالىتماـ بالثقافة القكمية كالعالمية كتطكير التراث

الكطني ،كنشر المعرفة كتأصيميا بإتاحة فرص التعميـ العالي كالتخصص ألبناء الشعب الفمسطيني في
مجاالت العمكـ المختمفة ،كالقياـ بالبحث العممي كتشجيعو كتنظيمو في المجاالت المختمفة ،لخدمة

المجتمع كتطكيره ،كالمساعدة في حؿ مشكالتو ،االنفتاح عمى اإلنجازات العممية في العالـ ،كتسخيرىا

لخدمة أىداؼ المجتمع الفمسطيني ،كتطكيعيا لمستمزمات التنمية الكطنية الشاممة ,باالضافة إلى
االىتماـ بشخصية الطالب كمسمكو كمكاطنتو الصالحة ،كتكجييو إيجابيان لخدمة الكطف كاألمة ،كتنمية
الشخصية المستقمة لمطالب كصقميا ،كتعكيده عمى تحمؿ المسئكلية ،كبث ركح التعاكف لديو ،كالعمؿ
عمى تكامؿ شخصيتو بتنمية قدراتو الفكرية كاإلبداعية ،كالعناية بالمغة العربية الفصحى ،كتكظيؼ

استخداميا في المجاالت المعرفية كافة ،تشجيع العمؿ التطكعي كخدمة المجتمع كتدعيـ الصالت بيف

الجامعة كمؤسسات المجتمع كافة ،تكثيؽ الركابط العممية كالثقافية المتميزة عف طريؽ تبادؿ الخبرات
كالمعارؼ مع الجامعات كالييئات كالمؤسسات العممية كالثقافية الفمسطينية كالعربية كالعالمية.

كخرجت الجامعة كثي انر مف المدرسيف كالباحثيف ذكل الكفاءة العممية كالتربكية العالية مف حممة

البكالكريكس كالميسانس كالدكتكراه عبر برنامج الدراسات العميا المشترؾ مع جامعة عيف شمس

(.)http://www.alaqsa.edu.ps
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 المحور األول :الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية
 المحور الثاني :الدراسات التي تناولت الوالء التنظيمي
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مقدمة:
بعد اإلطالع عمى ما كتب في األدب اإلدارم حكؿ مكضكع الثقافة التنظيمية ككذلؾ في
مكضكع الكالء التنظيمي كذلؾ بيدؼ الكقكؼ عمى مقدار تطكر الظاىرة المراد دراستيا ,فإنو يمكف

اإلشارة إلى أىـ الدراسات الكاردة في ىذا المجاؿ حيث قسـ الباحث الدراسات السابقة إلى محاكريف:
المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت الثقافة التنظيمية.
المحكر الثاني :الدراسات التي تناكلت الكالء التنظيمي.

كتـ عرض الدراسات السابقة كفقا لمتدرج التاريخي مف األقدـ إلى األحدث في كؿ محكر مف المحاكر.

المحور األول :الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية
 -1دراسة حجازي (( )3112أثر الثقافة التنظيمية عمى فاعمية نظاـ إدارة األزمات في البنكؾ التجارية
السعكدية)
قاـ الباحث بدراسة أثر الثقافة التنظيمية عمى فاعمية نظاـ إدارة األزمات في البنكؾ التجارية
السعكدية مف خالؿ مراجعة كثائؽ ككذلؾ بتكزيع إستبانة قاـ بتصميميا خصيصان ألغراض ىذه الدراسة
كقد استخدـ أسمكب الحصر الشامؿ كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا أف الثقافة
التنظيمية الكمية السائدة في البنكؾ التجارية السعكدية ثقافة ضعيفة إلى حد ما كمستعدة لمكاجية

األزمات المحتممة كالقدرة عمى إدارتيا كلكف بدرجة غير كافية كأف غالبية خصائص أك أبعاد الثقافة
التنظيمية تتسـ بالسمبية كضعؼ في مستكاه مما قد يقمؿ مف قدرة البنكؾ محؿ الدراسة عمى مكاجية

كادارة األزمات بفاعمية كيستثنى مف ذلؾ بعد التفاعؿ بيف اإلدارة كالعامميف كالذم يتسـ بااليجابية كقكة
مستكاه كبعد التعاطؼ الذم يتسـ بضعؼ مستكاه كما أظيرت النتائج كجكد عالقة إيجابية طردية

متكسطة القكة بيف جميع أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة كبيف مدل كجكد نظاـ فعاؿ إلدارة األزمات.
 -2دراسة ثابت ( ()3113تأثير بعض متغيرات الثقافة التنظيمية عمى االستعداد لمكاجية األزمات
المحتممة لدل ضباط الدفاع المدني)
قاـ الباحث بدراسة تأثير بعض متغيرات الثقافة التنظيمية عمى االستعداد لمكاجية األزمات
المحتممة لدل ضباط الدفاع المدني كقاـ الباحث بتصميـ إستبانة أعدت ليذه الدراسة كقد خمصت

الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد عالقة ارتباط جكىرية إيجابية بيف االستعداد لمكاجية
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األزمات كبيف متغيرات الثقافة التنظيمية التالية (العالقات الشخصية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف – عدـ
التحفظ في عرض المشاكؿ الفنية – التفكير االبتكارم في المشكالت) كما أكضحت اف مسار استخداـ
متغيرات الثقافة التنظيمية أىـ مسارات التطكير التنظيمي.
 -4دراسة الفرحان ( ()3114التنظيمية كالتطكير اإلدارم في مؤسسات القطاع العاـ األردني)
قاـ الباحثاف بدراسة الثقافة التنظيمية كالتطكير اإلدارم في مؤسسات القطاع العاـ األردني

"دراسة تحميمية" كنستطيع القكؿ باف ىذه الدراسة تأخذ منحى كصفيا تحميميا حيث أف األسمكب الكصفي

يتالءـ مع ىدؼ الدراسة كقاما بتطكير إستبانة خاصة لجمع البيانات مف عينة الدراسة حيث استخدـ

أسمكب العينة العشكائية كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد عالقة معنكية بيف
كافة أبعاد الثقافة التنظيمية مجتمعة كمنفردة كبيف التطكير اإلدارم كما أكضحت الدراسة أف زيادة

حجـ المؤسسة يمكف أف تؤدم إلى ضعؼ في مستكيات الثقافة التنظيمية ككذلؾ أبعاد التطكير

اإلدارم.

 -5دراسة الصرايرة ( ()3114العالقة بيف الثقافة التنظيمية كاإلبداع اإلدارم في شركتي البكتاس
كالفكسفات المساىمتيف العامتيف في األردف)
قاـ الباحث بدراسة العالقة بيف الثقافة التنظيمية كاإلبداع اإلدارم في شركتي البكتاس كالفكسفات
المساىمتيف العامتيف في األردف " دراسة مسحية" مستخدما المنيج الكصفي التحميمي كقاـ بتصميـ

إستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة كاستخدمت أسمكب العينة العشكائية البسيطة كخمصت إلى
مجمكعة مف النتائج أىميا أف الثقافة التنظيمية لممؤسسة تختمؼ حسب طبيعة المؤسسة كدكر القادة

فييا فضالن عف عمر المؤسسة كعراقتيا كأنو ال تبقى منظمة عمى ثقافة تنظيمية كاحدة لفترة طكيمة مف
الزمف إذ أف ذلؾ يؤدم إلى تقادميا فيي تنشد التطكير كالتغيير كخصكصا في مجاؿ عممياتيا كأف
نمط الثقافة الشخصية ىك السائد في منظمات عينة الدراسة كجاء نمط القكة في الدرجة الثانية كىذا

يعني أف اإلدارة ىي التي ترسـ صكرة ثقافة منظمتيا.

 -5دراسة (التويجري  ()3114,البيئة الداخمية لمعمؿ كمستكل األداء الكظيفي)
قاـ الباحث بدراسة "البيئة الداخمية لمعمؿ كمستكل األداء الكظيفي" ىدفت الدراسة إلى
تحديد مدل رضا المراقبيف الجمركييف عف بيئة العمؿ الداخمي في السعكدية  ,كتحديد مدل رضا

العامميف عف مستكل األداء الكظيفي ,كأيضا تحديد مدل رضا العامميف عف الحكافز المادية
كالمعنكية المقدمة ليـ .كأظيرت نتائج الدراسة ,إف عناصر بيئة العمؿ الداخمية القت رضا عالي

مف أفراد عينة الدراسة  ,تمثمت (العالقة مع الزمالء – عدد ساعات العمؿ –سعي المنظمة

لتحسيف ظركؼ العمؿ –كرضا العامميف عف أنظمة العمؿ المعمكؿ بيا  ,كأيضا أظيرت الدراسة
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أف ىناؾ رضا مف العامميف عمى معاممة الرؤساء لممرؤكسيف ,كخمصت الدراسة إلى جممة تكصيات

,تؤكد عمى ضركرة تطكير محددات بيئة العمؿ الداخمية كالمتمثمة في السياسات كاإلجراءات
كالقكاعد بشكؿ كاضح لمفرد ليدرؾ مسؤكلياتو كصالحياتو كفيمو الكامؿ ألبعاد عممو ,كىذا يؤدم

إلى رفع كفائتة في أداء العمؿ ايضا كضركرة تكفير اإلمكانيات الالزمة ألداء العامميف لعمميـ
كمحاكلة تأميف متطمبات العمؿ الضركرية لرفع كفائة األداء في العمؿ كالعناية كاالىتماـ بمكاتب

العمؿ كالمرافؽ التابعة ليا في مختمؼ المكاقع .
 -7دراسة (الحربي  ()3114,اثر العالقة اإلنسانية عمى أداء العامميف في األجيزة األمنية)
قاـ الباحث بدراسة اثر العالقة اإلنسانية عمى أداء العامميف في األجيزة األمنية دراسة عمى
العامميف بإدارة جكازات منطقة الرياض كالمنطقة الشرقية ,كىدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير
العالقات اإلنسانية عمى األداء الكظيفي كعمى المتغيرات األخرل كالدافعية ,كمعرفة االختالؼ

الحقيقي في العالقات اإلنسانية بيف العامميف ,كأظيرت نتائج الدراسة ,اف ىناؾ عالقة إنسانية بيف
زمالء العمؿ يؤدم إلى تناسؽ في ما يخص زيادة اإلنتاجية كاألداء في العمؿ ,كاف ىناؾ ميكؿ

لدل العامميف االحتراـ كالتقدير المتبادؿ فيما بينيـ ,كيمبي المرؤكسيف دعكة الرؤساء لممشاركة في
اتخاذ الق اررات كاف ىناؾ شعكر لدل العامميف بأف المسؤكلية الكظيفية كاضحة ,كأيضا يقترح

المرؤكسيف عمى الرؤساء أساليب العمؿ اإلدارم في منظماتيـ ,كخمصت الدراسة إلى جممة
تكصيات ,تؤكد عمى ضركرة تقكية ركابط العالقة اإلنسانية بيف العامميف ,كتفعيؿ الجانب

ا الجتماعي مف خالؿ كضع أنشطة دينية كثقافية كرياضية كضركرة كضع ضكابط كطرؽ تقيـ مف
يتكلى القرار داخؿ اإلدارات ,كأيضا تغيير كجية نظر العامؿ السمبية التي يحمميا عف زميمو داخؿ

بيئة العمؿ
 -8دراسة (رضا  ()3114,اإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي)
قاـ الباحث بدراسة اإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي دراسة تطبيقية عمى األجيزة األمنية

بمطار الممؾ عبد العزيز الدكلي بجدة ,كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل اإلبداع اإلدارم

لدل العامميف  ,ككذلؾ التعرؼ عمى مدل استخداـ اإلدارة لألساليب اإلدارية التي تتحقؽ مفيكـ

اإلبداع اإلدارم كتعززه كالتعرؼ عمى كاقع األداء الكظيفي ,كأظيرت نتائج الدراسة ,إف غالبية إفراد
مجتمع الدراسة يعتمدكف عمى قدراتيـ التحميمية كالمعمكمات المتاحة لدييـ في الكشؼ عمى

المخالفات  ,اف العامميف لدييـ الرغبة في إتباع التعميمات كعمؿ ما يتكقع منيـ فعمو  ,كيحرص
العاممكف عمى تقديـ االقتراحات كاألفكار الجديدة كؿ في مجاؿ عممو  ,كيتمتع العاممكف برؤية

شاممة كصحيحة لحؿ مشكالت العمؿ كأكضحت الدراسة اف العاممكف لدييـ القدرة عمى انجاز

اإلعماؿ في حينيا  ,مع المكاظبة عمى أكقات العمؿ الرسمي  ,كلدييـ القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية
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كخمصت الدراسة إلى جممة تكصيات  ,تبيف التأكيد عمى القيادات بتشجيع المبدعيف كتحفيزىـ كايجاد
نظاـ لمحكافز (المادية كالمعنكية )كالعمؿ عمى تكفير برامج تدريبية ذات صفة إبداعية كابتكارية تيدؼ

إلى زيادة معدالت األداء  ,كزيادة تفعيؿ مشاركة المرؤكسيف في طرح آرائيـ كأفكارىـ البناءة لما لو مف
نتائج ايجابية عمى األداء اإلبداعي كاالبتكار لمعمميف.

 -8دراسة ) ( Lemon & others (2004الثقافة التنظيمية كمستكدع المعرفة لالستيعاب المبتكر
الزائد)
قاـ الباحثكف بدراسة الثقافة التنظيمية كمستكدع المعرفة لالستيعاب المبتكر الزائد ,فقط إف تبتكر أك

تمكت ىذا ىك ما يتغير بو االقتصاد اليكـ ,كاف المعرفة معترؼ بيا تزايد يا ألنيا مفتاح كمصدر الدعـ

أف االبتكار الفعاؿ الذم يطكر مقدرة المؤسسة لتبقى منافسة مف خالؿ بيئة معينة يتطمب اإلبداع,
االستيالء ,الحصاد ,المشاركة كتطبيؽ المعرفة كالخبرة اف مقدرة المؤسسة اف نتعمـ تعني بأف المعرفة

يجب إف تككف قد تـ استعماليا عمى مشاكؿ كفرص خرجكا بيا كتـ تكليدىا مف خالؿ تقكيـ جارم

يركز كيؼ إف ىذه الردكد أثرت عمى المؤسسة كبيئتيا الفاعمة.الكثير قد كتب عف عممية االبتكار مف

أفكار جيؿ مف خالؿ التدفؽ كالتفعيؿ إلى التسكيؽ .تعتبر الثقافة التنظيمية كمحدد أكلى مف خالؿ
االبتكار كالحاجة لفيـ أفضؿ ليذه العالقة أك العممية كىك شرط مسبكؽ أساس كضركرم لتغذيتيا
كأخالؽ كطرؽ نظامية كمركبة.االبتكار ىك كمي بطبيعتو كال ينفصؿ عف الثقافة التي تسيؿ أك تغير

المقدرة عمى إضافة قيمة ىذه الدراسة تكشؼ كتقدـ الثقافة التنظيمية كحزمة مف مستكدعات المعرفة
مع مقدرة تخزيف كتجييز المعمكمات.كاف التصميـ إلدارة المعرفة كأدب ابتكار المكقع ,كسمات

كمكاصفات ىذه المستكدعات قد تـ تحديده كتعيينو بشكؿ مؤقت.إف البيانات األكلية قد تـ تخطيطيا

مف بيئة  R&Dمف خالؿ اتصاالت كمف ثـ استخدمت لتطكير أداة مرجعة كفحص الحسابات,

التدخؿ ,التغيير كاكتساب مستكدعات المعرفة.اف ىذه عممية بثالث مراحؿ تضـ أداة مرجعة كتدقيؽ

الحسابات التي تحدد األمثمة الثقافية المتنكعة ككؿ ما ىك خاص بطبقات المعرفة التي تـ مراجعتيا,

كىناؾ أداة تدخؿ التي تقترح تدخالت متنكعة كطرؽ لتغيير مستيدؼ لطبقات المعرفة التي تـ

مراجعتيا كأداة صيانة االبتكار التي تقترح طرؽ لإلصالح "لمثاؿ الثقافة التنظيمية المرغكب فييا.كسيتـ
مناقشتيا بأف التعميـ التنظيمي يمعب دكر ميـ ضماف بأف مستكدعات المعرفة ىي متجددة باستمرار

كتتحدث باستمرار لكي تككف كتعطي دكر ذات كفاءة لمتغيير في بيئتيا المنافسة.
 -:دراسة (الرشيد  ()3115الثقافة التنظيمية في منظمات األعماؿ األردنية)

قاـ الباحث بدراسة الثقافة التنظيمية في منظمات األعماؿ األردنية  ,باستخداـ منيجية ىكفستد

المستندة إلى إدراؾ العامميف لممارسات العمؿ ,كىدفت الدراسة إلى بمكرة أنماط الثقافة التنظيمية في
منظمات األعماؿ األردنية استنادا إلى منيجية ىكفستد التي تقيس إدراؾ العامميف لمممارسات التنظيمية
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الفعمية ,كشممت الدراسة ) 15منظمة أعماؿ رئيسية مكزعة بالتساكم بيف الثالثة :الخدمات ,البنكؾ

,الصناعة .كأظيرت نتائج الدراسة إف السائد في نمط الثقافة التنظيمية في منظمات اإلعماؿ األردنية
ىك التركيز عمى النتائج ,كالكظيفة ,كالمينة ,كاالنفتاح  ,كالرقابة ,المحكمة ,كالسمكؾ البراغماتي,

كخمصت الدراسة إلى تكصيات مف أىميا التركيز عمى السبؿ التي تمكف منظمات اإلعماؿ األردنية
مف مكاءمة ثقافاتيا التنظيمية لتالءـ بناء استراتيجياتيا كتطكير تنظيماتيا كمكاكبة التطكرات المعاصرة

 -10دراسة ) (Korte & Other (2006تخطيط السيناريك كأداة لمساعدة تغيير الثقافة التنظيمية)
قامت ىذه الدراسة بكشؼ تخطيط السيناريك كأداة لمساعدة تغيير الثقافة التنظيمية.إف تغيير

ثقافة المنظمة لكي تتكيؼ مع تغيرات البيئة ليا اىتماـ ميـ لمعظـ المؤسسات ,كاف ىذا التغيير أيضا
غالبان ما يككف تفاعميان.يقدـ الكتاب كالمؤلفيف تخطيط السيناريك كأداة نشطة لتطكير البديؿ ,كاف الثقافة
الممكنة ىي خطكة أكلية نحك التغيرات المؤثرة.كالتالي يكصؼ كيكضح العالقة بيف تخطيط السيناريك

كاإلطار الثقافي ,كىناؾ اقتراحات الدراسة لكي تقرر صالحية ليذا الجدؿ.

 -11دراسة عبد اإللو ( ()3117كاقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
كأثرىا عمى مستكل التطكير التنظيمي لمجامعات)
قاـ ال باحث بدراسة كاقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كأثرىا
عمى مستكل التطكير التنظيمي لمجامعات "دراسة مقارنة" كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

كأسمكب الدراسة الميدانية مف خالؿ العينة الطبقية العشكائية كقد تكصؿ الباحث في دراستو إلى
مجمكعة مف النتائج مف أىميا أف الثقافة التنظيمية في الجامعة اإلسالمية بشكؿ عاـ تميؿ إلى ثقافة
اإلنجاز كأف الثقافة التنظيمية ألعضاء مجمس الجامعة أيضا تميؿ إلى ثقافة اإلنجاز بينما الثقافة

التنظيمية في جامعة األزىر كجامعة األقصى بشكؿ عاـ تميؿ إلى ثقافة النظـ كاألدكار كالثقافة
التنظيمية ألعضاء مجمسي الجامعتيف كاألكاديمييف في الجامعات الثالثة ىي ثقافة النظـ كاألدكار كما

أكضحت الدراسة أف أكلكيات العامميف في الجامعات الثالثة ىي االلتزاـ بأداء كاجباتيـ حسب المكائح
كالقكانيف كما أكضحت النتائج أف العامميف في جامعتي األزىر كاإلسالمية الذيف ينجزكف المياـ بكفاءة

كفاعمية ىـ العامميف الذيف حصمكا عمى ترقيات كحكافز.

 -23دراسة )( Cohen (2006العالقات بيف االلتزاـ المزدكج ,كسمكؾ االنتماء المؤسساتي في ثقافة
العرب كالييكد)
العالقات بيف االلتزاـ المزدكج ,كسمكؾ االنتماء المؤسساتي في ثقافة العرب كالييكد ,حيث

فحصت ىذه الدراسة العالقة بيف االلتزاـ المزدكج (االلتزاـ المؤسساتي ,كااللتزاـ الكظيفي ,كاالنخراط في

العمؿ ,كااللتزاـ مع فريؽ  ,كالعرقية ,كالقيـ الثقافية الفردية /الجماعية ,في سمككيات أفراد المؤسسات,
كأدائيـ الداخمي.لقد تمت دراسة مجمكعتيف عرقيتيف مف المعمميف الييكد كالعرب.كمف بيف 884
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استبياف تـ تكزيعيا في  18مدرسة في شماؿ إسرائيؿ أعيدت لنا  569استبياف ككاف معدؿ االستجابة

قد كصؿ إلى  %65كقد بينت النتائج اختالفات مستدامة بيف المجمكعتيف في االتجاىات الثقافية
األربعة كفي التزاـ المجمكعتيف.كانت العرقية كالقيـ الثقافية األربعة قد انتسبت بقكة إلى األداء الداخمي

كسمكؾ العامميف التنظيمي.كقد بينت المخرجات  16تداخالن مختمفا لاللتزاـ المزدكج مع العرقية ,كاألبعاد
الثقافية ذات العالقة بالسمكؾ الكظيفي ,كمفاىيـ األداء الداخمي لمخرجات الدراسة كالثقافة التي تمت

مناقشتيا.
 -13دراسة عقيل ( ()3117العالقة اإلنسانية كعالقتيا باالداء الكظيفي)
قاـ الباحث بدراسة العالقة اإلنسانية كعالقتيا باالداء الكظيفي ,وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى
كاقع العالقة اإلنسانية كعالقتيا باألداء الكظيفي لضباط قكات األمف الخاصة بمدينة الرياض ,
كالتعرؼ أيضا عمى المعكقات التي تحكؿ دكف نشر العالقات اإلنسانية بيف الضباط ,أيضا تقديـ

مقترحات لتحسيف العالقات اإلنسانية كاألداء الكظيفي لمضباط ,كأظيرت نتائج الدراسة أف ,معظـ أفراد

العينة يتضح لدييـ مفيكـ العالقات اإلنسانية كما تسكد بينيـ عالقات إنسانية طيبة  ,كانيـ يشارككف
في اتخاذ الق اررات  ,كيشجعكف المبادرات الفردية كالجماعية في العمؿ  ,كاف مؤشرات األداء تشير إلى
أف ىناؾ تمسؾ بالمكائح كأكقات العمؿ الرسمي كلدييـ التزاـ بتنفيذ الكاجبات كالتعميمات  ,كأنيـ يبذلكف

قصار جيدىـ في انجاز المياـ المسندة إلييـ  ,كاف ىناتؾ مراعاة لمكقت المطمكب ألداء المياـ
كالكاجبات كىناؾ عدـ كجكد دعـ كافي لتحسيف مستكل األداء ,كاف معايير تقييـ األداء غير مكضكعية

كخمصت الدراسة إلى جممة مف التكصيات مف أىميا  ,التأكيد عمى أىمية المحافظة عمى عالقات
إنسانية جيدة بيف الزمالء  ,كتنمية العالقات الطيبة بينيـ كتشجع اإلبداع كاالبتكار بيف الضباط كتأكيد
أىمية تدريب كتطكير األداء كحسف التعامؿ كالعمؿ عمى إتاحة الفرصة لالطالع عمى تقارير تقييـ

األداء
 – 14دراسة شبير (( )3118أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية عمى االستعداد لمكاجية األزمات في
مستشفي ناصر)
قامت الباحثة بدراسة أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية عمى االستعداد لمكاجية األزمات في
مستشفي ناصر مستخدمة المنيج الكصفي التحميمي كقامت بتصميـ إستبانة كأداة لمدراسة كاستخدمت

أسمكب العينة العشكائية الطبقية كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف ال يكجد اىتماـ
مف قبؿ اإلدارة بصفة عامة بالعالقات بيف العامميف كزرع الثقة بيف الرؤساء كما أكضحت الدراسة أنو
اليكجد اىتماـ بتدريب العامميف عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات كتبيف أنو يكجد تحفظ في عرض

المشاكؿ أكضحت أنو ال يكجد تأثير لبعض العكامؿ الشخصية في مكاجية األزمات.
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 -15دراسة ) (Kwantes & other (2007مفاىيـ الثقافة التنظيمية كنجاعة القيادة كالفاعمية
الشخصية عبر ستة دكؿ)

مفاىيـ الثقافة التنظيمية كنجاعة القيادة كالفاعمية الشخصية عبر ستة دكؿ ,إف المفاىيـ التي

تكاجو الثقافة التنظيمية تعكد لقيادة كفعالية شخصية تـ اختبارىا باستخدامو بيانات محفكظة مف كندا

كىكنج ككنج كنيكزيمندا كجنكب إفريقيا كبريطانيا كالكاليات المتحدة.كقد تـ تصكير الثقافة التنظيمية

بشدة ذات العالقة بالفاعمية القيادية (بفارؽ  )%44كفاعمية شخصية بفارؽ ( )%24كاف جكانب الثقافة
التنظيمية التي تعزز انجاز العامؿ كارتياحو قد شكىد كبشكؿ إيجابي تعكد لمقيادة كالفاعمية الشخصية.
إف العالقة المتصكرة عبر النماذج كانت اقكم بيف الثقافة التنظيمية كفعالية القيادة مف الثقافة التنظيمية
كالفعالية الشخصية.كقد تـ مناقشة أثار ىذه النتائج عمى المدراء.
 -16دراسة بركات (( )3118كاقع تطبيؽ أبعاد إدارة الجكدة الشاممة في ظؿ الثقافة التنظيمية السائدة
في البنكؾ العاممة في قطاع غزة)
قامت الباحثة بدراسة كاقع تطبيؽ أبعاد إدارة الجكدة الشاممة في ظؿ الثقافة التنظيمية السائدة
في البنكؾ العاممة في قطاع غزة كقد استخدمت أسمكب الحصر الشامؿ ألعضاء اإلدارة العميا لمبنكؾ

مجتمع الدراسة كقامت بتصميـ إستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف
النتائج مف أىميا أف البنكؾ مجتمع الدراسة تمتزـ بمشاركة العامميف في حؿ المشكالت ككجكد عممية
تدريب كتأىيؿ العامميف في البنكؾ كما أكضحت الدراسة كجكد مستكل جيد مف الثقافة التنظيمية لدل
العامميف في البنكؾ كذلؾ مف خالؿ اتفاؽ إفراد العينة عمى انو يتـ تطكير األنظمة اإلدارية القائمة

كتجديد كتطكير بناء اليياكؿ التنظيمية كيتـ تطكير الخطة إلدخاؿ التغييرات كما أكضحت كجكد عالقة

ذات داللة إحصائية بيف التزاـ البنكؾ بالتركيز عمى العامميف كالثقافة التنظيمية ككجكد عالقة بيف التزاـ
البنكؾ بالتركيز عمى تمبية احتياجات العامميف كتحسيف العمميات كالتركيز عمى االحتياجات اإلدارية

المنافسة كبيف الثقافة التنظيمية.

 -17دراسة ) (Yilmaz & other (2008الثقافة التنظيمية كفعالية المؤسسة)
فحص اآلثار النسبية لمصفات الثقافية كفرضيات الثقافة المتكازنة في االقتصاد كالناشئ ,ما زالت
الجيكد في ترسيـ أثار األداء لعناصر الثقافة التنظيمية استم اررية.تفحص ىذه الدراسة اآلثار األربعة

المترتبة عمى صفات الثقافة التنظيمية األساسية كالمشاركة كاالتساؽ كالقدرة عمى التكيؼ كالميمة كعمى
قياس الفاعمية لمؤسسة معينة مستخدمة المعمكمات التي تـ جمعيا مف مؤسسات صناعية في

تركيا.كاف مف المفركض إف كؿ صفة ثقافية سكؼ تبذؿ األسباب اإليجابية عمى أداء المؤسسة بشكؿ
عاـ كنكعية كاسعة مف القياسات الفعالة كبشكؿ مستقؿ مف أثار اآلخريف باإلضافة إلى إف النظرة
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لمدمج المتكازف لألربع صفات يخضع ألداء مؤسسة متفكقة أكثر مف االتحاد اك الدمج غير المتكازف
كيخضع لالختبار التجريبي.إف النتائج تشير باف صفة الميمة ىي األكثر برك از مف األربع صفات مف

حيث التعزيز كأداء المؤسسة الكمي ,نمك المبيعات ,نمك مشاركة السكؽ ك  ROAباإلضافة لمقدرة

الشركة عمى تطكير منتجات جديدة ناجحة متأثرة بشكؿ أساس بالقدرة عمى التكيؼ كصفات

االتساؽ.يتـ تحديد رضا العامؿ كارتياحو لمجزء األكثر مف خالؿ صفة المشاركة.في النياية ,بينما
الدمج غير المتكازف ألزكاج معينة مف صفات معينة يبذؿ األسباب السمبية المتكقعة عمى مؤشرات

األداء فأف آخريف يظير ليـ اآلثار اإليجابية.

 -18دراسة عكاشة ( ()3119أثر الثقافة التنظيمية عمى مستكل األداء الكظيفي)
قاـ الباحث بدراسة أثر الثقافة التنظيمية عمى مستكل األداء الكظيفي "دراسة تطبيقية عمى

شركة االتصاالت الفمسطينية" كقد قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي كقد قاـ باستخداـ
العينة العشكائية التطبيقية كقاـ بتصميـ إستبانة أعدت لجمع البيانات الالزمة كخمصت الدراسة إلى
مجمكعة مف النتائج مف أىميا أف ىناؾ أثر إيجابي لمثقافة التنظيمية عمى مستكل األداء الكظيفي
كذلؾ نظ ار ألىمية الدكر الحيكم التي تقكـ بو عناصر الثقافة التنظيمية كدكرىا الفعاؿ في تطكير الفكر

اإلدارم الحديث الذم يساىـ في رفع مستكل األداء الكظيفي كما أكضحت الدراسة أف األنماط
السمككية السائدة في الشركة تساىـ في انجاز األعماؿ المطمكبة كىناؾ التزاـ مف قبؿ العامميف

بالسمككيات اإليجابية التي تعكس الصكرة الطيبة عف الشركة كأكضحت الدراسة أف المعتقدات كاألفكار
السائدة لدل العامميف أسيمت في تحسيف مستكيات األداء كأكضحت الدراسة أف ىناؾ رغبة بزيادة

حجـ المكافآت كالحكافز كمنح الترقيات كالدرجات الكظيفية كالذم بدكره يسيـ في رفع مستكل األداء.
 -19دراسة العريقي ( ()311:الثقافة التنظيمية كمدل تأثيرىا في الرضا الكظيفي لمعامميف)

قاـ الباحث بدراسة الثقافة التنظيمية كمدل تأثيرىا في الرضا الكظيفي لمعامميف "دراسة ميدانية

لعينة مف شركات التأميف في الجميكرية اليمنية" كقاـ الباحث باستخداـ المنيج المكتبي كالمنيج

التحميمي مف خالؿ إستبانة أعدت ليذا الغرض مستخدما أسمكب العينة العشكائية كخمصت الدراسة إلى
مجمكعة مف النتائج مف أىميا أف الثقافة السائدة في شركات التأميف ىي ثقافة الرقابة كتمييا االستجابة

لمبيئة كاألداء كأخي انر العالقات كما أكضحت الدراسة أىمية العالقات في تحقيؽ الرضا الكظيفي.

 -20دراسة ) (Maclntosh & other (2009تأثير الثقافة التنظيمية عمى الرضا الكظيفي كنية
مغادرة المؤسسة مف خالؿ استطالع لمالئمة الطاقـ)

حيث قاـ الباحثكف بدراسة تأثير الثقافة التنظيمية عمى الرضا الكظيفي كنية مغادرة المؤسسة

مف خالؿ استطالع لمالئمة الطاقـ.اف الثقافة التنظيمية بشكؿ عاـ معرفة بأنيا القيـ ,المعتقدات
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كاالفتراضياف األساسية التي تساعد في تكجيو كتنسيؽ سمكؾ اإلفراد .إف الدليؿ الثقافي لممنظمات

المالئمة ( )CIFOقد تـ تطكير لقياس الثقافة التنظيمية في صناعة المالئمة كالتطابؽ عمى كجو
التحديد إف تحميؿ العامؿ االستكشافي قد كشؼ عف ثماف عكامؿ كالتي تمثؿ المعايير الثقافية الشائعة

ليذا النص:كفاءات الطاقـ ,الجك,الترابط ,التشكيؿ ,المبيعات ,مستمزمات الخدمة ,برامج الخدمة كالكجكد

التنظيمي ,تحميؿ المسار كاف يستخدـ ليختبر العالقة بيف عكامؿ الثقافة التنظيمية ,الرضا الكظيفي
كنية المغادرة.لقد أظيرت النتائج نمكذج جزئي متكسط لمثقافة التنظيمية التي أكضحت  %14.3مف
االختالؼ في الرضا الكظيفي ك  %54.3مف االختالؼ في نية مغادرة المؤسسة ,لقد سمطت النتائج

الضكء بأف األبعاد المتعددة لمثقافة التنظيمية كتعقيداتيا ىي في صناعة المالئمة.

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت الوالء التنظيمي:
 -1دراسة العضايمة (( )2::5الكالء التنظيمي كعالقتو بالعكامؿ الشخصية كالتنظيمية)
قاـ الباحث بدراسة الكالء التنظيمي كعالقتو بالعكامؿ الشخصية كالتنظيمية "دراسة مقارنة بيف
القطاعيف العاـ كالخاص األردنييف" حيث اشتممت الدراسة عمى عينة مف العامميف في ستة

منظمات أردنية مف القطاع العاـ كالخاص كمف مختمؼ المستكيات اإلدارية كقاما بتصميـ إستبانة
ليذا الغرض كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كأىميا كجكد عالقة بيف الكالء التنظيمي

كالمتغيرات الشخصية كعمر الفرد كسنكات الخبرة كالمركز الكظيفي كأداء العامميف كما أظيرت

الدراسة أف العالقة بيف الكالء التنظيمي كالمؤىؿ العممي كانت سمبية كتبيف كجكد فركؽ بيف مستكل
الكالء التنظيمي لمعامميف في منظمات القطاع العاـ كالقطاع الخاص كلكنيا لـ تكف ذات داللة

إحصائية.

 -2دراسة المعيوف ( ()3113أثر المتغيرات الديمكغرافية كالتنظيمية عمى الكالء التنظيمي لدل
العامميف في القطاع العاـ السعكدم)
قاـ الباحث بالتعرؼ عمى أثر المتغيرات الديمكغرافية كالتنظيمية عمى الكالء التنظيمي لدل العامميف

في القطاع العاـ السعكدم كذلؾ باستخداـ أسمكب االستقصاء لجمع البيانات الالزمة لمدراسة مستخدما

إستبانة أعدت ليذا الغرض كاستخدـ أسمكب العينة العشكائية البسيطة كخمصت الدراسة إلى مجمكعة
مف النتائج مف أىميا أف درجة كالء العامميف في القطاع العاـ في المممكة السعكدية عالية إلى حد ما
كأف مستكل الكالء يختمؼ جكىريا تبعا الختالؼ كؿ مف المتغيرات الشخصية كالتنظيمية.
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 -3دراسة ) (Kondratuk & others (2004كيؼ يؤدم التغيير الكظيفي لاللتزاـ التنظيمي)
ربط التنقؿ الميني مع كالء الشركات:كيؼ يؤدم التغير الكظيفي إلى االلتزاـ التنظيمي ,قاـ الباحث

بدراسة كيؼ يؤدم التغيير الكظيفي لاللتزاـ التنظيمي ػ حيث تمر المنظمات اليكـ بتغير ثابت ككبير
كذلؾ يرجع لمقكل الخارجية كالعالمية.اف ليذه التغيرات تأثير عمى التنقؿ الميني التنظيمي الداخمي

لممدراء كالعامميف.اف ىذه الدراسة يساعد عمى تقييـ العالقة بيف تاريخ التنقؿ الميني كالتغير الكظيفي
الداخمي كالخارجي عمى االلتزاـ التنظيمي مستخدما (ألف كميير )1994نمكذج ثالثي األبعاد لقد شارؾ

العامميف المينييف في ثالث إدارات مسحية في إطار زمني أكثر مف  18شير .اف تاريخ تنقؿ المينة
الخارجية (أم عدد تنقالت المينة الخارجية لعمؿ شخص ما )ىك بشكؿ سئ يعكد إلى التزاـ معيارم
كليس اللتزاـ عاطؼ كاستمرارم .اف االلتزاـ العاطؼ كاالستمرارم كاف بشكؿ أكثر انخفاضا لممحركيف

الخارجييف كلو الحؽ اف يتحرؾ عندما تتـ مقارنة بغير المتحركيف لنفس المرة.عمى العكس ,اف االلتزاـ

االستمرارم ىك بشكؿ كبير أكثر انخفاضا مف المحركيف الداخمييف السابقيف لينتقمكا عندما تتـ مقارنتيـ
لغير المتحركيف في نفس الفترة.اف االلتزاـ العاطؼ يزداد بصكرة كبيرة بعد حركة كؿ مف المتحركيف

الداخمييف كالخارجييف.لقد تـ مناقشة االلتزاـ التنظيمي لمتنقؿ الميني كاآلثار ذات العالقة بالدراسة.

 -4دراسة دسوقي ( ()3115التسرب الكظيفي كعالقتو بالكالء التنظيمي عند أخصائيي الحاسب
اآللي لممنظمات الحككمية)
قاـ الباحث بالتعرؼ عمى التسرب الكظيفي كعالقتو بالكالء التنظيمي عند أخصائيي الحاسب

اآللي لممنظمات الحككمية "دراسة ميدانية عمى مدف القناة" مستخدما المسح االجتماعي كمعتمدا
عمى أسمكب العينة العشكائية البسيطة كقاـ بتصميـ إستبانة ليذا الغرض كتكصمت الدراسة إلى

مجمكعة مف النتائج مف أىميا كجكد عالقة عكسية بيف الخصائص الشخصية ( المؤىؿ العممي –

العمر – الجنس – سنكات الخبرة ) كبيف ترؾ العمؿ يعكد لألسباب االقتصادية كالمينية كما

أكضحت الدراسة الة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحك األسباب
االقتصادية كالمينية كالتنظيمية تعزل لممتغيرات الشخصية ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فيما

يتعمؽ باتجاىاتيـ نحك األسباب االقتصادية كالمينية تبعا لمكاف العمؿ كأكضحت الد ارسة أنو كمما

زاد الكالء عند مجتمع الدراسة كمما قمت قناعتيـ بأثر األسباب االقتصادية كالمينية كالتنظيمية لترؾ
العمؿ في المنظمات.
 -5دراسة عبد الرازق ( ()3115العالقة بيف الكالء التنظيمي كالرضا الكظيفي لدل األخصائييف
االجتماعييف بالمجاؿ التعميمي كالمجاؿ الطبي بمصر)
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قاـ الباحث بدراسة العالقة بيف الكالء التنظيمي كالرضا الكظيفي لدل األخصائييف االجتماعييف

بالمجاؿ التعميمي كالمجاؿ الطبي بمصر "دراسة مقارنة" كقاـ الباحث باستخداـ منيج المسح
االجتماعي الشامؿ لألخصائييف االجتماعييف في مجتمع الدراسة كصمـ إستبانة لجمع البيانات

الالزمة ليا كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
مستكيات الكالء التنظيمي لصالح األخصائييف االجتماعييف في المجاؿ التعميمي كتشير الدراسة

إلى أف ظركؼ العمؿ كالمناخ التنظيمي ككضكح األدكار في المنظمات المدرسية أفضؿ منيا في
المنظمات الصحية كأظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الرضا عف نكع العمؿ

لصالح األخصائييف االجتماعييف في المجاؿ المدرسي ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في

الرضا عف األجر لصالح األخصائييف في المجاؿ الطبي كأشارت نتائج الدراسة إلى أف طبيعة
العمؿ في المجاؿ التعميمي لألخصائي االجتماعي كاضحة كمحددة بدكر مكصكؼ كعدـ تداخؿ
في االختصاصات بيف األدكار األخرل كتكصمت الدراسة إلى أنو كمما زاد الكالء التنظيمي زاد

الرضا الكظيفي.

 -6دراسة األحمدي ( ()3115الكالء التنظيمي كعالقتو بالخصائص الشخصية كالرغبة في ترؾ
المنظمة كالمينة)
قاـ الباحث بدراسة الكالء التنظيمي كعالقتو بالخصائص الشخصية كالرغبة في ترؾ المنظمة

كالمينة "دراسة ميدانية لمممرضيف العامميف في مستشفيات ك ازرة الصحة في مدينة الرياض
بالمممكة السعكدية مستخدما أسمكب العينة العشكائية كمستخدما المنيج الكصفي التحميمي كقد

خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا تكفر مستكل متكسط لمكالء التنظيمي لمعامميف
كأظيرت كجكد عالقة طردية بيف كؿ مف الدخؿ الشيرم كالخبرة كبيف الكالء التنظيمي ككجكد

عالقة عكسية بيف المستكل التعميمي لمعامميف كالكالء التنظيمي ككجكد عالقة عكسية بيف الرغبة

في ترؾ العمؿ كالكالء التنظيمي.

 -8دراسة الفيد والقطاونة ( ()3115لمعرفة تأثيرات العدالة التنظيمية في الكالء التنظيمي كدراسة
أبعاد الكالء التنظيمي كذلؾ لدل العامميف في الدكائر المركزية في محافظات الجنكب األردنية)
قاـ الباحث بدراسة لمعرفة تأثيرات العدالة التنظيمية في الكالء التنظيمي كدراسة أبعاد الكالء التنظيمي
كذلؾ لدل العامميف في الدكائر المركزية في محافظات الجنكب األردنية مستخدما المنيج الكصفي

التحميمي كأسمكب االستبياف في جمع البيانات كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا
كجكد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف أبعاد العدالة التنظيمية كمف بينيا عدالة التعامالت كالكالء

التنظيمي كخرج الباحث بمجمكعة مف التكصيات أىميا إتاحة الفرص لمعامميف في الكظائؼ اإلدارية
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في صنع كاتخاذ الق اررات ليككف أكثر قبكالن لدييـ مما ينعكس عمى كالئيـ التنظيمي كاألخذ بمبادئ

الحياد كالنزاىة في جميع اإلجراءات لزيادة الكالء التنظيمي.

 -9دراسة حنون ( ()3116مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع
غزة)
قاـ الباحث بدراسة مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة,

ككذلؾ التعرؼ عمى تأثير العكامؿ الشخصية عمى االلتزاـ التنظيمي  ,مستخدما المنيج الكصفي

التحميمي كقاـ بإعداد استبانو لجمع البيانات ,كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا
كجكد مستكل عالي مف االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

ككجكد عالقة بيف مستكيات االلتزاـ كالمتغيرات الشخصية كعدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية
تعزل لمتغير الجنس كخرج الباحث بمجمكعة مف التكصيات أىميا تعزيز مستكل الكالء التنظيمي
لدل العامميف عف طريؽ تحسيف بيئة العمؿ كتطكير أنظمة الحكافز كالترقيات كذلؾ لالرتفاع في

مستكل الكالء التنظيمي.
 - 9دراسة المحتسب وجمعود ( ()3118بالتعرؼ عمى أبعاد الكالء التنظيمي كالعكامؿ المؤثرة
عميو لدل عاممي البنكؾ في محافظة الخميؿ في فمسطيف)
قاـ الباحثاف بالتعرؼ عمى أبعاد الكالء التنظيمي كالعكامؿ المؤثرة عميو لدل عاممي البنكؾ في

محافظة الخميؿ في فمسطيف كقاما باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي كقاما بتصميـ إستبانة أعدت
ليذا الغرض كاستخدما أسمكب الحصر الشامؿ كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف

أىميا كجكد عالقة بيف المتغيرات الديمكغرافية العمر كالجنس كالدرجة العممية كبيف الكالء التنظيمي
كقد تبيف أنو كمما زاد عمر الفرد زاد كالؤه لممنظمة كعدـ كجكد عالقة بيف كؿ مف الراتب الشيرم

كالحالة االجتماعية كمدة الخدمة مف جية كبيف الكالء التنظيمي كأبعاده مف جية أخرل كعدـ كجكد
عالقة بيف كؿ مف المشاركة كاالتصاؿ كالحكافز كطبيعة العمؿ كالتدريب مف جية كالكالء التنظيمي

مف جية أخرل ككجكد عالقة بيف كؿ مف الغياب كمعدؿ دكراف العمؿ كالتأخر عف العمؿ كعدد
ساعات العمؿ مف جية كبيف الكالء التنظيمي مف جية أخرل كىناؾ أىمية كبيرة لكؿ مف العكامؿ

اآلتية في تككيف الكالء التنظيمي كىي مرتبة ترتيبا تنازليا كاآلتي( تحقيؽ األمف كاالستقرار

الكظيفي – تطبيؽ أنظمة حكافز مناسبة – كضكح األدكار كالميمات الكظيفية – كضكح األىداؼ

الكظيفية – العالقات االجتماعية الجيدة).
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 -21دراسة غنيم ( ()3118التعرؼ عمى العالقة بيف الرضا الكظيفي كالكالء التنظيمي عند
أعضاء ىيئة التدريس في جامعة النجاح الكطنية)
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف الرضا الكظيفي كالكالء التنظيمي عند أعضاء
ىيئة التدريس في جامعة النجاح الكطنية كأثر الجنس كالمؤىؿ العممي كالرتبة األكاديمية كالكمية

كسنكات الخبرة كالعمر عمى العالقة بيف الرضا الكظيفي كالكالء التنظيمي عند أعضاء ىيئة

التدريس في جامعة النجاح الكطنية كتككنت العينة مف  144مف أعضاء ىيئة التدريس باستخداـ
إستبانة أعدت ليذا الغرض كأشارت نتائج الدراسة إلى أف مستكل الرضا الكظيفي كالكالء التنظيمي
مرتفع ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الكالء التنظيمي تعزل لكؿ مف الجنس كالرتبة

األكاديمية كالكمية ككذلؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا الكظيفي تعزل لمتغير
الجنس ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ في مستكل الرضا الكظيفي كالكالء التنظيمي تعزل لمتغيرات

الجامعة كالخبرة كالعمر كمعدؿ الدخؿ.

 -22دراسة )  (Whiting & other (2008تأثيرات أداء العمؿ)
مساعدة كصكت ككالء المنظمة عمى معدالت تقييـ األداء ,عمى الرغـ مف الحقيقة بأف ىناؾ دراسات
عديدة قد تحرت عف العالقة بيف سمكؾ المكاطنة التنظيمية كمعدالت تقييـ األداء ,إف األغمبية المتسعة

ليذه الدراسات كانت متضاربة األجزاء ,كالتحقيقات المترابطة التي يتـ إدارتيا في التجييز المؤسساتي
التي ال تسمح لمباحثيف إف يؤسسكا الطبيعة الطارئة ليذه العالقة.لمخاطبة كمتابعة ىذا النقص مف

المعرفة طبقا لإلصابة ,فاف الكتاب قد أداركا دراستيف تـ تصميميـ عمى تقييمات معدؿ األداء ,إف
النتائج قد برىنت بأف كال مف إشكاؿ السمكؾ ىذه ليا أثار مميزة عمى ق اررات تقييـ األداء كتقترح اىتماـ

إضافي ,يجب إف يكجو لكؿ مف الصكت كالكالء التنظيمي كأشكاؿ ميمة مف سمكؾ المكاطنة المرتكزة
عمى المؤسسة.
 -23دراسة عويضة ( ()3119أثر الرضا الكظيفي عمى الكالء التنظيمي لدل العامميف في المنظمات
األىمية في محافظات غزة)
قاـ الباحث بدراسة أثر الرضا الكظيفي عمى الكالء التنظيمي لدل العامميف في المنظمات
األىمية في محافظات غزة مستخدما أسمكب العينة الطبقية مف مجتمع الدراسة كمستخدما المنيج
الكصفي التحميمي كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا كجكد عالقة إيجابية بيف

عكامؿ الرضا الكظيفي المتعمقة بالعمؿ في المنظمة كبيف العكامؿ المؤثرة في الكالء التنظيمي لمعامميف

في أعماليـ كأكضحت الدراسة أف المستكل العاـ إلجمالي الكالء التنظيمي لمعامميف في المنظمات

األىمية بمحافظات غزة عالي نسبيا كأكضحت الدراسة أف ىناؾ مستكل جيد مف الكالء التنظيمي عبرت

عنو العينة المبحكثة مف خالؿ المكافقة عمى سياسة المنظمة التي يعممكف بيا كأكضحت عدـ كجكد
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فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابة المبحكثيف حكؿ أثر الرضا الكظيفي عمى الكالء التنظيمي لدل

المبحكثيف.

 -24دراسة جرغون ( ()311:كاقع سياسات االختيار كالتعييف في الكظائؼ اإلدارية في ك ازرة التربية
كالتعميـ الفمسطينية في قطاع غزة كأثره عمى الكالء التنظيمي)
قاـ الباحث بدراسة كاقع سياسات االختيار كالتعييف في الكظائؼ اإلدارية في ك ازرة التربية

كالتعميـ الفمسطينية في قطاع غزة كأثره عمى الكالء التنظيمي مستخدما أسمكب الحصر الشامؿ لمجتمع
الدراسة كمستخدما المنيج الكصفي التحميمي كمستخدما أسمكب اإلستبانة التي أعدت لجمع البيانات

الالزمة كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا انخفاض مستكل الكالء االستمرارم

المبني عمى تراكـ المصالح كالحاجة إلى العمؿ كأكضحت الدراسة كجكد قدر كبير لدل العامميف مف
الكالء العاطفي المبني عمى حب العمؿ في المنظمة كالحرص عمى تحقيؽ أىدافيا كالدفاع عنيا

كأكضحت كجكد قدر متكسط لدل العامميف اإلدارييف مف الكالء المعيارم القائـ عمى ضغكط اآلخريف
لالستمرار بالعمؿ كأكضحت الدراسة كجكد عالقة طردية حكؿ الكالء العاطفي كالمعيارم لدل العامميف
في الكظائؼ اإلدارية يعزل لمتغير العمر كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف العامميف في

الكظائؼ اإلداري ة حكؿ نكع الكالء التنظيمي يعزل لكؿ مف المسمى الكظيفي كالمؤىؿ العممي كسنكات

الخبرة.

 -25دراسة أبو العال ( ()311:ضغكط العمؿ كأثرىا عمى الكالء التنظيمي)
قاـ الباحث بدراسة ضغكط العمؿ كأثرىا عمى الكالء التنظيمي "دراسة تطبيقية عمى المدراء
العامميف في ك ازرة الداخمية في قطاع غزة" مستخدما أسمكب العينة العشكائية الطبقية لمجتمع الدراسة

كمستخدما المنيج الكصفي التحميمي كمستخدما أسمكب اإلستبانة التي أعدت لجمع البيانات الالزمة كقد
خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا كجكد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف
مستكل كؿ مف صراع الدكر كغمكض الدكر كعبئ العمؿ كبيئة العمؿ المادية كبيف الكالء التنظيمي

كأكضحت الدراسة كجكد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف ضغكط العمؿ كبيف الكالء التنظيمي
كأكضحت عدـ كجكد فركؽ في إجابات المبحكثيف حكؿ ضغكط العمؿ كأثرىا عمى الكالء التنظيمي
تعزل لممتغيرات الشخصية كالكظيفية.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت الثقافة التنظيمية كمنيا دراسة حجازم ( )2441حيث

درست أثر الثقافة التنظيمية عمى فاعمية نظاـ إدارة األزمات في البنكؾ التجارية السعكدية كدراسة ثابت

( )2442حيث درست تأثير بعض متغيرات الثقافة التنظيمية عمى االستعداد لمكاجية األزمات
المحتممة لدل ضباط الدفاع المدني كدراسة الفرحاف ( )2443حيث درست الثقافة التنظيمية كالتطكير

اإلدارم في مؤسسات القطاع العاـ األردني ك دراسة الصرايرة ( )2443حيث درست العالقة بيف
الثقافة التنظيمية كاإلبداع اإلدارم في شركتي البكتاس كالفكسفات المساىمتيف العاممتيف في األردف

كدراسة ) ( Lemon & others, 2004حيث درست الثقافة التنظيمية كمستكدع المعرفة لالستيعاب

المبتكر الزائد ك دراسة )  ( Korte & Other, 2006حيث درست تغير الثقافة التنظيمية بتخطيط
السيناريك كدراسة عبد اإللو ( )2446حيث درست كاقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات
الفمسطينية بقطاع غزة كأثرىا عمى مستكل التطكير التنظيمي لمجامعات "دراسة مقارنة",

كدراسة)  ( Cohen,2006حيث درست العالقة بيف االلتزاـ المزدكج ,كسمكؾ االنتماء المؤسساتي في

ثقافة العرب كالييكد كدراسة شبير ( )2447حيث درست أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية عمى

االستعداد لمكاجية األزمات في مستشفي ناصر كدراسة ) ( Kwantes & other, 2007

حيث درست مفاىيـ الثقافة التنظيمية كنجاعة القيادة كالفاعمية الشخصية عبر ستة دكؿ كدراسة بركات

( )2447حيث درست كاقع تطبيؽ أبعاد إدارة الجكدة الشاممة في ظؿ الثقافة التنظيمية السائدة في
البنكؾ العاممة في قطاع غزة ,كدراسة )  ( Yilmaz & other, 2008حيث درست الثقافة التنظيمية

كفعالية المؤسسة كدراسة عكاشة ( )2448حيث درست أثر الثقافة التنظيمية عمى مستكل األداء

الكظيفي "دراسة تطبيقية عمى شركة االتصاالت الفمسطينية" كدراسة العريقي ( )2449حيث درست

الثقافة التنظيمية كمدل تأثيرىا في الرضا الكظيفي لمعامميف "دراسة ميدانية لعينة مف شركات التأميف

في الجميكرية اليمنية" كدراسة ) ( Maclntosh & other 2009حيث درست تأثير الثقافة التنظيمية
عمى الرضا الكظيفي.
أما بالنسبة لمدراسات التي تناكلت الكالء التنظيمي فيناؾ دراسة العضايمة ( )1994حيث درست الكالء

التنظيمي كعالقتو بالعكامؿ الشخصية كالتنظيمية "دراسة مقارنة بيف القطاعيف العاـ كالخاص األردنييف"
ك دراسة المعيكؼ ( )2442حيث درست أثر المتغيرات الديمكغرافية كالتنظيمية عمى الكالء التنظيمي

لدل العامميف في القطاع العاـ السعكدم كدراسة ) ( Kondratuk & others, 2004حيث ربطت

التنقؿ الميني مع كالء الشركات ككيؼ يؤدم التغير الكظيفي إلى االلتزاـ التنظيمي كدراسة دسكقي

( )2444حيث درست التسرب الكظيفي كعالقتو بالكالء التنظيمي عند أخصائيي الحاسب اآللي
لممنظمات الحككمية "دراسة ميدانية عمى مدف القناة" ك دراسة عبد الرازؽ ( )2444قاـ الباحث بدراسة
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العالقة بيف الكالء التنظيمي كالرضا الكظيفي لدل األخصائييف االجتماعييف بالمجاؿ التعميمي كالمجاؿ
الطبي بمصر كدراسة األحمدم ()2444

حيث درست الكالء التنظيمي كعالقتو بالخصائص

الشخصية كالرغبة في ترؾ المنظمة كالمينة "دراسة ميدانية لمممرضيف العامميف في مستشفيات ك ازرة

الصحة في مدينة الرياض بالمممكة السعكدية ك دراسة المحتسب كجمعكد ( )2447حيث درست أبعاد
الكالء التنظيمي كالعكامؿ المؤثرة عميو لدل عاممي البنكؾ في محافظة الخميؿ في فمسطيف كدراسة غنيـ

()2447حيث درست العالقة بيف الرضا الكظيفي كالكالء التنظيمي عند أعضاء ىيئة التدريس في

جامعة النجاح الكطنية كدراسة )  ( Whiting & other, 2008حيث درست تأثيرات أداء العمؿ
ككالء المنظمة عمى معدالت تقييـ األداء كدراسة عكيضة ( )2448حيث درست أثر الرضا الكظيفي

عمى الكالء التنظيمي لدل العامميف في المنظمات األىمية في محافظات غزة كدراسة جرغكف ()2449
حيث درست كاقع سياسات االختيار كالتعييف في الكظائؼ اإلدارية في ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية
في قطاع غزة كأثره عمى الكالء التنظيمي كدراسة أبك العال ( )2449حيث درست ضغكط العمؿ كأثرىا

عمى الكالء التنظيمي "دراسة تطبيقية عمى المدراء العامميف في ك ازرة الداخمية في قطاع غزة".

كتختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنيا األكلى ( عمى حد عمـ الباحث ) التي

ربطت بيف الثقافة التنظيمية كالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في

الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
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مقدمة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة ,كمفردات كمجتمع الدراسة كعينتيا ,كذلؾ أداة الدراسة

التي استخدميا الباحث ،كطرؽ إعدادىا كصدقيا كثباتيا كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفان لإلجراءات
التي قاـ بيا الباحث في تقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيا ,كأخي ار المعالجات اإلحصائية التي اعتمد

الباحث عمييا في تحميؿ الدراسة.

أسموب الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالذم يحاكؿ كصؼ كتقييـ كاقع عالقة الثقافة

التنظيمية بكالء العامميف في الجامعة الفمسطينية في قطاع غزة كيحاكؿ المنيج الكصفي التحميمي أف
يقارف كيفسر كيقيـ أمالن في التكصؿ إلي تعميمات ذات معني يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع.

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 .1المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمبحث إلي مصادر البيانات
الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة ،كالدكريات كالمقاالت

كالتقارير ،كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة ،كالبحث كالمطالعة في مكاقع

اإلنترنت المختمفة.

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة لجأ الباحث إلي جمع البيانات
األكلية مف خالؿ اإلستبانة كأداة رئيسية لمبحث ،صممت خصيصان ليذا الغرض ،ككزعت عمى

اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة(.األزىر ,اإلسالمية,
األقصى)

مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثؿ مجتمع الدراسة مف العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في ٍ
كؿ مف (جامعة

األزىر ,الجامعة اإلسالمية ,جامعة األقصى).
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عينة الدراسة:
جدول ( : )4عينة الدراسة.
الجامعة اإلسالمية

جامعة األزىر

جامعة األقصى

األكاديميين

61

86

61

اإلداريين

205

438

271

المجموع

266

524

332

النسبة

23.7%

46.7%

29.6%

حجم العينة المطموب

287

العينة حسب الجامعة

134

68

85

العينة لكل من األكاديميين واإلداريين
األكاديميين

16

22

16

اإلداريين

52

112

69

كقاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة الطبقية العشكائية ،كتـ تكزيع عينة تجريبية حجميا  33إستبانة
الختبار االتساؽ الداخمي كثبات اإلستبانة .كبعد التأكد مف صدؽ كسالمة اإلستبانة لالختبار تـ تكزيع

 454إستبانة عمى عينة الدراسة كتـ الحصكؿ عمى  413إستبانة بنسبة استرداد .%91.7
وتم حساب حجم العينة من المعادلة التالية.)Moore et.al،2443( :
2

)(1

 Z 
n 

 2m 

حيث:

 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ (مثالن Z=1.96 :لمستكل داللة .)   0.05

كيعبر عنو بالعالمة العشرية (مثالن) 0.05 :
 :mالخطأ اليامشيُ :

يتـ تصحيح حجـ العينة في حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة:
)(2

nN
N  n 1
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= ُالم َعدؿ n

حيث  Nتمثؿ حجـ المجتمع
باستخداـ المعادلة ( )1نجد أف حجـ العينة يساكم:
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 

الم َعدؿ باستخداـ المعادلة ( )2يساكم:
حيث أف مجتمع الدراسة  ،N = 1122فإف حجـ العينة ُ
384  1122
 286
1122  384  1

= ُالم َعدؿ n

كبذلؾ فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساكم  286عمى األقؿ.

أدوات الدراسة:

قاـ الباحث بإعداد إستبانة الدراسة بعد دراستو لمعديد مف الدراسات السابقة حكؿ " عالقة الثقافة
التنظيمية بالكالء التنظيمي لمعامميف في الجامعات الفمسطينية " بقطاع غزة.

تتكون إستبانة الدراسة من قسمين رئيسيين ىما:

القسم األول :كىك عبارة عف السمات الشخصية عف المستجيب
(الجنس ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،الجامعة)

القسم الثاني :كىك عبارة عف مجاالت الدراسة كتتككف اإلستبانة مف  62فقرة مكزعة عمى مجاليف
رئيسييف ىما:

المجال األول :الثقافة التنظيمية كيتككف مف ( )37فقرة ،حيث ينقسـ إلى  5مجاالت فرعية
 .1القيـ التنظيمية كيتككف مف ( )12فقرة

 .2األنماط السمككية كيتككف مف ( )6فقرات

 .3السياسات كاإلجراءات كيتككف مف ( )8فقرات
 .4األنظمة كالقكانيف كيتككف مف ( )6فقرات

 .5التكقعات التنظيمية كيتككف مف ( )5فقرات.
المجال الثاني :الكالء التنظيمي كيتككف مف ( )25فقرة.
كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ (.)4
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جدول (:)5

درجات مقياس ليكرت.
االستجابة

غير مكافؽ بدرجة

غير

1

2

كبيرة

الدرجة

مكافؽ

محايد

مكافؽ

3

4

مكافؽ بدرجة
كبيرة
5

اختار الباحث الدرجة ( )1لالستجابة " غير مكافؽ بدرجة كبيرة " كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه

الحالة ىك %24كىك يتناسب مع ىذه االستجابة.

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
استخدـ الباحث اختبار ككلمجكركؼ-سمرنكؼ ))K-S

Kolmogorov-Smirnov

Testالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في
جدكؿ (.)5

جدول ()6

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي.
م

القيمة االحتمالية
)(Sig.

المجال

.2

القيـ التنظيمية

.3

األنماط السمككية

.4

السياسات كاإلجراءات

0.594

.5

األنظمة كالقكانيف

0.992

.6

التكقعات التنظيمية

0.764

.7

الثقافة التنظيمية

0.994

.8

الكالء التنظيمي

0.856

0.958
0.365

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )5أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت

الدراسة كانت أكبر مف مستكل الداللة    0.05كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع
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التكزيع الطبيعي كبذلؾ سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة المتعمقة بيذا

المجاؿ.

األدوات اإلحصائية المستخدمة:

 .1النسب المئكية كالتك اررات كالمتكسط الحسابي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة

تكرار فئات متغير ما كتفيد الباحث في كصؼ عينة الدراسة.
 .2اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .3معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقكـ ىذا
االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف ،كقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ الداخمي لإلستبانة
ككذلؾ لدراسة العالقة بيف المجاالت.
 .4اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت
إلى الدرجة المتكسطة كىي  3أـ زادت أك قمت عف ذلؾ ،كلقد استخدمو الباحث لمتأكد مف داللة
المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة.
 .5اختبار  Tفي حالة عينة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات ،استخدمو الباحث لمفركؽ التي تعزل لممتغير
الذم يشتمؿ عمى مجمكعتيف.
 .6اختبار تحميؿ التبايف األحادم((One Way Analysis of Variance -ANOAVلمعرفة ما
إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات ،استخدمو الباحث
لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى ثالث مجمكعات فأكثر.
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صدق وثبات االستبيان:

أوالً  /صدق اإلستبانة:

يقصد بصدؽ اإلستبانة أف تقيس أسئمة اإلستبانة ما كضعت لقياسو ،كقاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ

اإلستبانة بطريقتيف:

 -2صدق المحكمين:
عرض الباحث اإلستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف عدد ( )15مف المتخصصيف
في إدارة األعماؿ كالمحاسبة كاالقتصاد كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)2كقد استجاب الباحث

آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج

االستبياف في صكرتو النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)1

 -3صدق المقياس:

أ -االتساق الداخمي Internal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي إلية

ىذه الفقرة ،كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لإلستبانة كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت
االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

يكضح جدكؿ ( )6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم

يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 4.45كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما

كضع لقياسو.
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جدول ()7

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكمية لممجال.

.5
.6
.7
.8
.9
.14
.11
.12

لالرتباط

.4

يكجػد حريػة فػي عمميػة تقػديـ األفكػار التػي تسػعى إلػى تطػكير
إجراءات كنظـ العمؿ.
يتقبؿ العامميف الضغكط ك المخاطر مف أجؿ مصمحة الجامعة
كتطكرىا.
يحػافظ العػامميف عمػى عالقػات عمػؿ طيبػة تسػتند إلػى مبػدأ
التعاكف كالتكامؿ في انجاز المياـ.

معامل بيرسون

.3

المتاحة في الجامعة.

().Sig

.2

تنظر إدارة الجامعػة إلػى العنصػر البشػرم بأنػو مػف أىػـ المػكارد

0.586

*0.000

0.792

*0.000

0.799

*0.000

0.575

*0.000

تعمػؿ الجامعػة بشػكؿ اسػتمرارم إلرضػاء فئاتيػا المسػتيدفة
كالمحافظػة عمييػا ،مػف خػالؿ الخػدمات المتميػزة التػي تقػدميا

0.813

*0.000

ليذه الفئات
يتػكفر لػدم العػامميف الميػارة كالقػدرة الكافيػة عمػى التكيػؼ مػع
المتغيرات كالتطكرات الجديدة.

0.465

*0.000

يتػكفر لػدل العػامميف الدافعيػة المطمكبػة مػف أجػؿ رفػع معػدالت
النمػك كزيػادة حجػـ اإلنتػاج ،الػذم يسػاىـ فػي تحقيػؽ أىػداؼ

0.711

*0.000

الجامعة.
يسػاعد العػامميف فػي تخفػيض حجػـ التكػاليؼ كزيػادة حجػـ
اإليرادات.
يعطػػى العػػامميف حريػػة ب ػأداء الميػػاـ كالكاجبػػات دكف إش ػراؼ
كلكف حسب النظاـ
يحػافظ العػامميف باسػتمرار عمػى ممتمكػات الجامعػة كمقػدراتيا،

مما يساىـ في تعزيز مكانة الجامعة كتطكرىا.

ىنػاؾ اىتمػاـ مػف قبػؿ العػامميف بأىميػة عامػؿ الكقػت إلنجػاز
المياـ كالكاجبات في الفترة الزمنية المحددة.
يمتػزـ العػامميف بالجامعػة فػي مكاعيػد العمػؿ الرسػمية ،حسػب
النظاـ اإلدارم المعتمد.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45
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0.690

*0.000

0.682

*0.000

0.598

*0.000

0.716

*0.000

0.520

*0.001

القيمة االحتمالية

م

.1

الفقرة

يكضح جدكؿ ( )7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كالذم
يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 4.45كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما

كضع لقياسو.

جدول ()8

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكمية لممجال.

6
7

لالرتباط

5

تقػدـ الجامعػة لعاممييػا البػرامج التدريبيػة الالزمػة التبػاع
األنماط السمككية التي تعمؿ عمى تحقيؽ الكفاءة اإلدارية.
يسعي العاممكف باستمرار نحك تطكير النمط السمككي الذم
يساىـ في إنجاز المياـ الكظيفية.
يتبػع العػاممكف األنمػاط السػمككية التػي تسػاىـ فػي تحقيػؽ
األداء الكظيفي المطمكب.
ىناؾ تطابؽ بيف األنماط السمككية المتبعة بالجامعة كبػيف
المنصكص عمييا في النظاـ اإلدارم.
تساىـ سمككيات العامميف في الجامعة عمى تككيف الصكرة
الذىنية الطيبة عف الجامعة.

معامل بيرسون

4

تنص عمييا نظـ كقكانيف الجامعة

().Sig

3

يمتػزـ العػامميف داخػؿ الجامعػة بالسػمككيات اإليجابيػة التػي

القيمة االحتمالية

م

2

الفقرة

0.802

*0.000

0.911

*0.000

0.888

*0.000

0.887

*0.000

0.887

*0.000

0.781

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45

يكضح جدكؿ ( )8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كالذم

يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 4.45كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما

كضع لقياسو.
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جدول ()9

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكمية لممجال.

6
7
8
9

لالرتباط

5

ُُتسيـ السياسات كاإلجراءات المتبعػة فػي الجامعػة
بتحقيؽ أىدافيا.

ىنػاؾ معرفػة لػدم العػامميف بطبيعػة اإلجػراءات
كالسياسات المعتمدة.

ُُتراعي السياسات كاإلجراءات ثقافة العامميف داخؿ

الجامعة.

تسػيـ السياسػات كاإلجػراءات المتبعػة فػي تحقيػؽ

معايير الجكدة المطمكبة.

تػكفر السياسػات كاإلجػراءات المعتمػدة منػاخ مالئػـ

لتنفيذ مياـ ككاجبات العامميف.

تسػاعد السياسػات كاإلجػراءات المتبعػة فػي تعزيػز

الكالء كاالنتماء لمجامعة.

تتسـ السياسات كاإلجراءات المتبعػة بالكضػكح التػاـ

لدل العامميف.

معامل بيرسون

4

كاجراءات العمؿ المعتمدة في الجامعة.

().Sig

3

يكجػد التػزاـ كاضػح مػف قبػؿ العػامميف بسياسػات

القيمة االحتمالية

م

2

الفقرة

0.651

*0.000

0.853

*0.000

0.864

*0.000

0.756

*0.000

0.741

*0.000

0.845

*0.000

0.846

*0.000

0.847

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45

يكضح جدكؿ ( )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كالذم

يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 4.45كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما

كضع لقياسو.
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جدول ():

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكمية لممجال.

4
5
6

لالرتباط

3

يػػتـ إنجػػاز الخطػػط كالبػرامج طبقنػػا لنصػػكص

األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا.

يكجد التػزاـ كاضػح مػف قبػؿ العػامميف عمػى تطبيػؽ
ما تنص عميو األنظمة كالقكانيف المعتمدة.
عممت األنظمة كالقكانيف المعمػكؿ بيػا فػي تحقيػؽ
معدالت العمؿ المطمكبة.
ىنػاؾ فيػـ كد اريػة لػدل العػامميف بطبيعػة األنظمػة
كالقكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا في الجامعة.
تػكفر األنظمػة كالقػكانيف المتبعػة مجػاالن لعمميػة
تفكيض السمطة ألصحاب الكظائؼ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45
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معامل بيرسون

2

ضمانة لمحقكؽ الكظيفية لمعامميف في الجامعة.

().Sig

1

باعتقػادؾ ىػؿ تػكفر األنظمػة كالقػكانيف السػائدة

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

0.635

*0.000

0.841

*0.000

0.832

*0.000

0.871

*0.000

0.712

*0.000

0.858

*0.000

يكضح جدكؿ ( )14معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس كالدرجة الكمية لممجاؿ,
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 4.45كبذلؾ يعتبر المجاؿ

صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول ()21

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكمية لممجال.
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة
أتكقع بأف إدارة الجامعة تأخذ في االعتبار الجيكد التي

1

يبذليا العامؿ المميز ،الذم يحافظ عمى مكانة الجامعة

0.732

*0.000

كسمعتيا.
2

تكفر الجامعة األماف الكظيفي لمفرد طالما أنو ممتزـ
بالنظـ كالقكانيف كالمكائح الداخمية لمجامعة.

0.855

*0.000

يتكقع الرؤساء مف العامؿ أف يقكـ بكافة كاجباتو طالما

3

أنو يحصؿ عمى كافة حقكقو الكظيفية التي تنص عمييا

4

دكما لتمبية ما يتكقعو العامؿ مف
تسعي إدارة الجامعة ن
الجامعة مف عالكات كحكافز كمكافآت.

0.716

*0.000

األنظمة كالقكانيف لمجامعة.

5

يقكـ العامميف ببذؿ الجيكد الالزمة مف أجؿ تحقيؽ

اإلنجازات التي تتكقعيا الجامعة مف العامؿ.

0.842

*0.000

0.719

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45

يكضح جدكؿ ( )11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السادس كالدرجة الكمية لممجاؿ,
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 4.45كبذلؾ يعتبر المجاؿ

صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول ( )22معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس والدرجة الكمية لممجال.
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

0.428

*0.007

.2

اف ترؾ العمؿ يعكد عمي بالمخاطرة.

0.809

*0.000

.3

أستمر بالعمؿ في الجامعة ألنو ليس لدم أم خيار آخر غير االستمرار فييا.

0.799

*0.000

.4

ستصاب حياتي باالرتباؾ إذا تركت العمؿ في الجامعة.

0.825

*0.000

.5
.6

بقائي كتمسكي بالعمؿ في الجامعة حاليان سيكسبني مستقبالن.

0.696

*0.000

أشعر بالفخر عندما أخبر اآلخريف بأني أعمؿ في ىذه الجامعة.

0.812

*0.000

.7

أتحدث باعتزاز عف الجامعة كأنيا مؤسسة عظيمة تستحؽ العمؿ بيا.

0.771

*0.000

0.866

*0.000

.9

أشعر باالرتباط كالكالء لمجامعة كالعمؿ فييا.

0.782

*0.000

.14
.11

سأككف مسرك انر لك قضيت بقية حياتي الكظيفية أعمؿ في ىذه الجامعة.

0.784

*0.000

أنا مستعد أف أبذؿ قصارل جيدم ألساعد عمى نجاح الجامعة ك تحقيؽ أىدافيا.

0.707

*0.000

.12

أجد أف كثي ار مف القيـ التي تؤمف بيا الجامعة تتكافؽ مع قيمي ك أفكارم.

0.531

*0.001

0.640

*0.000

0.594

*0.000

0.745

*0.000

0.737

*0.000

.17

أدافع عف الجامعة في كؿ المكاقؼ دكف أف يطمب مني ذلؾ

0.845

*0.000

.18

اىتـ بمستقبؿ الجامعة ألنيا األفضؿ مف باقي الجامعات.

0.882

*0.000

.19

أىتـ كثي ار بسمعة الجامعة أثناء أدائي لميامي الكظيفية االعتيادية.

0.720

*0.000

.24

نحف في الجامعة أسرة كاحدة.

0.796

*0.000

.21

أرفض ترؾ الجامعة طالما التحقت بالعمؿ بيا

0.563

*0.000

.22

أرفض ترؾ العمؿ في الجامعة ألف مدرائي لف يككنكا مستريحيف لتركي لمعمؿ معيـ.

0.761

*0.000

0.883

*0.000

0.827

*0.000

0.355

*0.021

م

.1

.8

.13
.14
.15
.16

.23
.24
.25

الفقرة

لالرتباط

أسػػتمر فػػي كظيفتػػي الحاليػػة حتػػى اآلف بسػػبب حػػاجتي ليػػا كلػػيس ألننػػي أرغػػب فػػي

العمؿ بيذه الجامعة.

أشػػعر بسػػعادة بالغػػة الختيػػارم العمػػؿ فػػي الجامعػػة كأفضػػميا عمػػى جيػػات أخػػرل كػػاف

يمكنني أف أعمؿ بيا.

الجامع ػػة تعطين ػػي الكثي ػػر لتحس ػػيف أدائ ػػي ك الكص ػػكؿ إل ػػى األى ػػداؼ المش ػػتركة الت ػػي

تتطابؽ مع أفكارم .

ال أكاجػػو صػػعكبة كبي ػرة فػػي االتفػػاؽ مػػع تكجيػػات كسياسػػات الجامعػػة فيمػػا يخػػتص

باألمكر كالمسائؿ المتعمقة بعاممييا.
ىناؾ قناعة لدم بالعمؿ بالجامعة.

لػدم اسػػتعداد لمقيػاـ بػػأم ميمػة تككػػؿ إلػي لمػػدفاع عػف الجامعػػة كتحسػيف صػػكرتيا فػػي

أم مناسبة.

اسػػتمر فػػي عممػػي الحػػالي فػػي الجامعػػة حتػػى ال أتعػػرض النتقػػاد الػػزمالء إذا تركػػت

العمؿ

اسػػتمر فػػي عممػػي الحػػالي فػػي الجامعػػة حتػػى ال أتعػػرض النتقػػاد اآلخ ػريف مػػف خػػارج

العمؿ إذا تركت العمؿ.

أشعر أف لدم التزاـ باالستمرار في العمؿ في الجامعة.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45
66

().Sig

ب -الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة.

يبيف جدكؿ ( )12أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيان عند مستكم

معنكية  α= 4.45كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضع لقياسو.
جدول ()23

معامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة.
المجال

م

معامل بيرسون لالرتباط القيمة االحتمالية)(Sig.

1

القيـ التنظيمية

0.925

*0.000

2

األنماط السمككية

0.915

*0.000

3

السياسات كاإلجراءات

0.912

*0.000

4

األنظمة كالقكانيف

0.902

*0.000

5

التكقعات التنظيمية

0.811

*0.000

6

الكالء التنظيمي

0.645

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45

ثانياً /ثبات اإلستبانة :Reliability

يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة أكثر

مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط ،أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج

اإلستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ فترات
زمنية معينة.

كقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ طريقتيف كذلؾ كما يمي:

أ -معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient

استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات اإلستبانة ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في

جدكؿ (.)13
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جدول ()13

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة.
معامل ألفا كرونباخ

الثبات*

م

المجال

1

القيـ التنظيمية

0.888

0.943

2

األنماط السمككية

0.928

0.963

3

السياسات كاإلجراءات

0.928

0.963

4

األنظمة كالقكانيف

0.877

0.937

5

التكقعات التنظيمية

0.830

0.911

6

الثقافة التنظيمية

0.970

0.985

8

الكالء التنظيمي

0.807

0.898

*الثبات = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )13أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مرتفعة لكؿ
مجاؿ كتتراكح بيف ( )0.970 ، 0.807لكؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة .ككذلؾ قيمة الثبات كانت
مرتفعة لكؿ مجاؿ كتتراكح بيف ( )0.985،0.898لكؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة .كىذا يعنى أف

معامؿ الثبات مرتفع ،كتككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )1قابمة لمتكزيع.
كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات إستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة

اإلستبانة كصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
ب -طريقة التجزئة النصفية :Split Half Method

حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلي جزئيف (األسئمة ذات األرقاـ الفردية ,كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية)
ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية كبعد ذلؾ تـ

تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة بيرسكف براكف :Spearman Brown
2r
معامؿ االرتباط المعدؿ =
1 r

حيث  rمعامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة

الزكجية .كتـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ (.)14
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جدول ()14

طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة.
م

معامل االرتباط

المجال

معامل االرتباط
المعدل

1

القيـ التنظيمية

0.908

0.901

2

األنماط السمككية

0.976

0.975

3

السياسات كاإلجراءات

0.929

0.925

4

األنظمة كالقكانيف

0.900

0.891

5

التكقعات التنظيمية

0.882

0.879

6

الثقافة التنظيمية

0.984

10

الكالء التنظيمي

0.905

0.984
0.904

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )14أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ (سبيرماف براكف
إحصائيا.
 )Spearman Brownمقبكؿ كداؿ
ن
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج.

 مقدمة
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفقاً لمخصائص الشخصية.
 اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج
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مقدمة:

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الدراسة ,كمف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث بجمع البيانات

الالزمة مف خالؿ أداة الدراسة "اإلستبانة" كتـ تفريغيا كتحميميا إحصائيان كاجراء االختبارات الالزمة

لمتحقؽ مف صحة فركض الدراسة ,كقد استخدـ الباحث برنامج الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

( )SPSSفي تحميؿ البيانات ،كلمتكصؿ لمنتائج حسب الفركض ,كقد استخدـ الباحث عددان مف
المعادالت اإلحصائية كىي معامؿ ارتباط بيرسكف كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
كاختبار( )Tلمفركؽ بيف متكسطيف كتحميؿ التبايف األحادم ).(One Way Anova

الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:

فيما يمي عرض لعينة الدراسة كفؽ الخصائص كالسمات الشخصية:
 -2توزيع أفراد العينة حسب الجنس:

يبيف جدكؿ ( )15أف ما نسبتو  %83.3مف عينة الدراسية مف الذككر ك  %16.7مف اإلناث،

كيرل الباحث أف نسبة العامميف مف الذككر في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة أكثر مف اإلناث إلى
طبيعة المجتمعات العربية عامة ،كسكؽ العمؿ بقطاع غزة خاصة ،مف حيث تدني نسبة عمؿ المرأة،

كىذا يتفؽ مع جميع الدراسات التي تمت في البيئة العربية التي يغمب فييا العامميف مف الذككر عمى

اإلناث.

جدول ()26

يوضح جنس المبحوثين
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

344

83.3

أنثى

69

16.7

المجموع

413

100.0
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 -3توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
يتضح مف جدكؿ ( )16أف معظـ عينة الدراسة مف حممة بكالكريكس كنسبتيـ  ،%59.6كأف %10.2
ىـ مف حممة ثانكية عامة ،كأف  %13.9مف حممة درجة دبمكـ ،كأف  %10.5مف حممة درجة
ماجستير ,كتكضح النتائج أيضان أف ما نسبتو  %5.8مف أفراد العينة مف حممة دكتكراه ،كمف النتائج
يرل الباحث أف  %75.9مف عينة الدراسة مف حممة الدرجة الجامعية األكلى عمى األقؿ ،كيعزك
الباحث ذلؾ إلى أف الحصكؿ عمى الدرجة الجامعية األكلى عمى األقؿ شرط لمتكظيؼ في الجامعات
الفمسطينية بقطاع غزة.
جدول ()16

يوضح المؤىل العممي لممبحوثين
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

ثانكية عامة

42

10.2

دبمكـ

57

13.9

بكالكريكس

245

59.6

ماجستير

43

10.5

دكتكراه

24

5.8

المجموع

411

100.0

ىناك شخصين لم يجيبوا عمى ىذا السؤال

 -4توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي
تبيف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )17أف  %85.4مف أفراد العينة ىـ إدارييف ،كأف ما نسبتو
 %14.6ىـ أكاديمييف بكظيفة إدارية كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الكثير مف الكظائؼ اإلدارية ال

تحتاج إلى أكاديمييف لمقياـ بيا.
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جدول ()17

يوضح المسمى الوظيفي لممبحوثين
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

إدارم

350

85.4

أكاديمي بكظيفة إدارية

60

14.6

المجموع

410

100.0

ىناك  4أشخاص لم يجيبوا عمى ىذا السؤال

 -5توزيع أفراد العينة حسب الجامعة
يبيف جدكؿ ( )18أف  %26.9مف أفراد العينة ىـ مف جامعة األزىر ،كأف ما نسبتو  %45.4مف
الجامعة اإلسالمية ،كأف  %27.7مف جامعة األقصى ،كيرل الباحث أف ىناؾ تفاكت في أعداد

العامميف األكاديمييف كاإلدارييف في الجامعات الفمسطينية حيث احتمت الجامعة اإلسالمية المرتبة
األكلى مف حيث عدد العامميف األكاديمييف كاإلدارييف ب 833عامؿ ،تمييا جامعة األقصى ب 584

عامؿ ،ثـ جامعة األزىر ب  484عامؿ.

جدول ()29

يوضح توزيع المبحوثين حسب الجامعة
الجامعة

العدد

النسبة المئوية %

األزىر

111

26.9

اإلسالمية

187

45.4

األقصى

114

27.7

المجموع

412

100.0

ىناك شخص لم يجيب عمى ىذا السؤال
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اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج:

فيما يمي نتائج استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كاف المتكسط الحسابي لدرجة االستجابة لكؿ

فقرة مف فقرات محاكر اإلستبانة تساكم القيمة المتكسطة (المحايد) كىي  3أـ تختمؼ عنيا اختالفان

جكىريان أم بصكرة كاضحة .إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر مف مستكل الداللة (   0.05حسب
نتائج برنامج  )SPSSفإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية كيككف في ىذه الحالة آراء أفراد العينة

تقترب مف القيمة المتكسطة (المحايد) كىى  ،3أما إذا كانت ) Sig.(P-valueأقؿ مف مستكل الداللة
   0.05فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متكسط درجة اإلجابة

تختمؼ عف القيمة المتكسطة (المحايد) ,كفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد
أك ينقص بصكرة جكىرية عف القيمة المتكسطة (المحايد) .كذلؾ مف خالؿ إشارة قيمة االختبار فإذا

كانت اإلشارة مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لإلجابة يزيد عف القيمة المتكسطة (المحايد) كالعكس

صحيح.

الفرضية الرئيسة األولى:

" تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف الثقافة التنظيمية

كالكالء التنظيمي لمعامميف في الجامعات الفمسطينية".

كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

أً_ الفرضية الفرعية األولى:

"تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف القيـ التنظيمية

السائدة كالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية".

تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات المجاؿ الفرعي األكؿ "القيـ التنظيمية" ,كقد تـ

استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة المكافقة قد كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي 3
أـ ال أـ زادت أك قمت عف ذلؾ.
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جدول رقم ()2:

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال األول "القيم التنظيمية
السائدة"

المتوسط الحسابي

إجراءات كنظـ العمؿ.
4

يتقبػؿ العػامميف الضػغكط ك المخػاطر مػف أجػؿ مصػمحة الجامعػة
كتطكرىا.

5

يحافظ العامميف عمى عالقات عمػؿ طيبػة تسػتند إلػى مبػدأ التعػاكف
كالتكامؿ في انجاز المياـ.

6

المتوسط الحسابي النسبي

3

يكجػد حريػة فػي عمميػة تقػديـ األفكػار التػي تسػعى إلػى تطػكير

قيمة االختبار

المتاحة في الجامعة.

القيمة االحتمالية ().Sig

2

تنظػر إدارة الجامعػة إلػى العنصػر البشػرم بأنػو مػف أىػـ المػكارد

الترتيب

م

الفقرة

3.86

77.29

19.38

*0.000

4

3.41

68.28

8.33

*0.000

11

3.81

76.27

16.17

*0.000

6

3.87

77.48

19.40

*0.000

2

تعمػػؿ الجامعػػة بشػػكؿ اسػػتمرارم إلرضػػاء فئاتيػػا المسػػتيدفة
كالمحافظػة عمييػا ،مػف خػالؿ الخػدمات المتميػزة التػي تقػدميا ليػذه

3.41

68.29

7.89

*0.000

10

الفئات
7

يتػكفر لػدم العػامميف الميػارة كالقػدرة الكافيػة عمػى التكيػؼ مػع
المتغيرات كالتطكرات الجديدة.

8

يتكفر لدل العامميف الدافعية المطمكبة مف أجؿ رفع معدالت النمػك
كزيادة حجـ اإلنتاج ،الذم يساىـ في تحقيؽ أىداؼ الجامعة.

9

يساعد العامميف في تخفيض حجـ التكاليؼ كزيادة حجـ اإليرادات.

:

يعطػى العػامميف حريػة بػأداء الميػاـ كالكاجبػات دكف إشػراؼ كلكػف
حسب النظاـ

21

يحافظ العػامميف باسػتمرار عمػى ممتمكػات الجامعػة كمقػدراتيا ،ممػا
يساىـ في تعزيز مكانة الجامعة كتطكرىا.

22

ىناؾ اىتماـ مف قبؿ العامميف بأىمية عامػؿ الكقػت إلنجػاز الميػاـ
كالكاجبات في الفترة الزمنية المحددة.

23

يمتزـ العامميف بالجامعة في مكاعيد العمػؿ الرسػمية ،حسػب النظػاـ
اإلدارم المعتمد.
جميع فقرات المجال معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف جدكؿ ( )24يمكف استخالص ما يمي:
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3.85

76.98

20.31

*0.000

5

3.63

72.64

13.55

*0.000

7

3.48

69.61

10.22

*0.000

9

3.31

66.23

5.78

*0.000

12

3.96

79.21

22.88

*0.000

1

3.56

71.30

11.12

*0.000

8

3.87

77.34

16.27

*0.000

3

3.67

73.35

20.50

*0.000

 -احتمت الفقرة العاشرة " يحافظ العامميف باستمرار عمى ممتمكات الجامعة كمقدراتيا ،مما يساىـ في

تعزيز مكانة الجامعة كتطكرىا " المرتبة األكلى بمتكسط حسابي نسبي يساكم  ،% 79.21قيمة اختبار
 Tتساكم  22.88كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  4.444لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان
عند مستكل داللة  ،   0.05كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة المتكسط الحسابي  3.96مما يدؿ عمى أف
متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ

مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،مما يدلؿ إلى أف العامميف األكاديمييف
كاإلدارييف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة يحافظكف عمى ممتمكات الجامعات التي ينتمكف إلييا
كيعممكف عمى تعزيز مكانة جامعاتيـ كيعممكف عمى تطكر ىذه الجامعات لألفضؿ ،كيرل الباحث اف
ىناؾ حرص مف قبؿ العامميف بالمحافظة عمى ممتمكات الجامعة كمقدراتيا مف خالؿ االستخداـ الجيد

لالجيزة كاالالت المستخدمة اثناء تنفيذ األعماؿ كىذا يتفؽ مع دراسة عكاشة (.)2448

 -احتمت الفقرة التاسعة " يعطى العامميف حرية بأداء المياـ كالكاجبات دكف إشراؼ كلكف حسب النظاـ"

المرتبة الثانية عشر كاألخيرة بمتكسط حسابي نسبي  ،% 66.23قيمة اختبار  Tتساكم  5.78كأف

القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم(  )4.444لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة
 ،   0.05كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة المتكسط الحسابي  3.31مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ
أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،كمما سبؽ يتضح أف الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعطي عاممييا

اإلدارييف كألكاديمييف بكظيفة إدارية إلى حد ما حرية أداء المياـ كالكاجبات دكف إشراؼ كلكف يتـ التقيد
بنظاـ الجامعة ،كىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة متفقكف إلى حد ما بانو يتكفر لدييـ القدرة عمى تحمؿ

المسؤكلية كالعمؿ دكف اشراؼ كىذا ما يتفؽ مع دراسة كؿ مف عكاشة ( )2448كدراسة رضا ()2443

التي بينت اف العامميف لدييـ القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية.

 -كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقػرات مجػاؿ "القػيـ التنظيميػة السػائدة" يسػاكم

 3.67كأف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم  ،% 73.35قيمػػة اختبػػار  Tتسػػاكم  20.50كأف القيمػػة
االحتمالية ( )Sig.تساكم ( ) 4.444لذلؾ يعتبر مجػاؿ " القػيـ التنظيميػة السػائدة " دالػة إحصػائيان عنػد
مستكل داللة  ،   0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذا المجػاؿ يختمػؼ جكىريػان عػف
درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى

فقرات ىذا مجاؿ"القيـ التنظيمية السائدة" ،حيث يحافظ العامميف اإلدارييف كألكاديمييف بكظيفة إدارية في
الجامعػات الفمسػطينية بقطػاع غػزة باسػتمرار عمػى ممتمكػات جامعػاتيـ كمقػدراتيا ،ممػا يسػاىـ فػي تعزيػز

مكانة الجامعة كتطكرىا ،كيحافظكا عمى عالقػات عمػؿ طيبػة تسػتند إلػى مبػدأ التعػاكف كالتكامػؿ فػي انجػاز

الميػاـ ،كيمتزمػكا بمكاعيػد العمػؿ الرسػمية حسػب النظػاـ اإلدارم المعتمػد ،كأف إدارة الجامعػة تنظػر إلػى

العنصر البشرم عمى أنو مف أىـ المكارد المتاحة لدييا ،كأنو يتػكفر لػدم العػامميف األكػاديمييف كاإلداريػيف
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فػي الجامعػات الفمسػطينية بقطػاع غػزة الميػارة كالقػدرة الكافيػة عمػى التكيػؼ مػع المتغيػرات كالتطػكرات

الجديدة ،كيتقبمػكا الضػغكط ك المخػاطر مػف أجػؿ مصػمحة جامعػاتيـ كتطكرىػا ،كأنػو يتػكفر لػدييـ الدافعيػة

المطمكبة مف أجؿ رفع معدالت النمك كزيادة حجـ اإلنتاج ،الذم يساىـ فػي تحقيػؽ أىػداؼ جامعػاتيـ ،كأف
ىناؾ اىتماـ مف قبميـ بأىمية عامؿ الكقت إلنجاز المياـ كالكاجبات في الفترة الزمنية المحددة ليذه المياـ
كالكاجبات ،كأنيـ يساعدكا إلى حد ما في تخفػيض حجػـ التكػاليؼ كزيػادة حجػـ اإليػرادات ،كأف الجامعػات

الفمسػطينية بقطػاع غػزة تعمػؿ إلػى حػد مػا عمػى إرضػاء فئاتيػا المسػتيدفة كالمحافظػة عمييػا ،مػف خػالؿ

الخدمات المتميزة التي تقدميا ليذه الفئات ،كانو يكجد حرية إلػى حػد مػا لمعػامميف األكػاديمييف كاإلداريػيف
فػي الجامعػات الفمسػطينية بقطػاع غػزة فػي عمميػة تقػديـ األفكػار التػي تسػعى إلػى تطػكير إجػراءات كنظػـ

العمػؿ ،كأف الجامعػات الفمسػطينية بقطػاع غػزة تعطػى إلػػى حػد مػا عاممييػا األكػاديمييف كاإلداريػيف حريػػة
بأداء المياـ كالكاجبات دكف إشراؼ كلكف حسب النظاـ ،كىذا يتفؽ مع دراسة عكاشة (.)2448

يبيف جدكؿ ( )24معامؿ االرتباط بصكرة عامة بيف القيـ التنظيمية السائدة كالكالء التنظيمي يساكم

 ،0.488كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم  0.000كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α= 4.45كىذا

يدؿ عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف القيـ التنظيمية السائدة كالكالء التنظيمي ،كيعزك

الباحث ذلؾ إلى أنو كمما كانت القيـ التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة عالية
كمرتفعة كمما ارتفع الكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات
الفمسطينية بقطاع غزة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة عكاشة ( )2448كدراسة رضا

( )2443كالتي بينت أف القيـ التنظيمية تؤدم إلى تحمؿ العامميف المسؤكلية كزيادة القدرة االنتاجية
كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة األمر الذم يدلؿ عمى كجكد قدر مف الكالء التنظيمي عند العامميف.
جدول ()31

معامل االرتباط بين القيم التنظيمية السائدة والوالء التنظيمي
المجال

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

الكالء التنظيمي

0.488

*0.000

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45
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ب _الفرضية الفرعية الثانية:
" تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف األنماط السمككية السائدة

كالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية ".

تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات المجاؿ الفرعي الثاني "األنماط السمككية" ,كقد تـ استخداـ

اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة المكافقة قد كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي  3أـ ال أـ
زادت أك قمت عف ذلؾ.

جدول رقم ()32

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "األنماط السموكية".
الحسابي

النسبي
المتوسط

الحسابي

المتوسط

قيمة االختبار

().Sig

2

االحتمالية

يمتػ ػػزـ

القيمة

م

الترتيب

الفقرة
العػ ػػامميف داخػ ػػؿ الجامعػ ػػة

بالسػمككيات اإليجابيػة التػي تػنص عمييػا

4.08

81.70

28.23

*0.000

1

نظـ كقكانيف الجامعة

تقػدـ الجامعػة لعاممييػا البػرامج التدريبيػة
3

الالزمػػة إلتبػػاع األنمػػاط السػػمككية التػػي

3.27

65.44

5.15

*0.000

6

تعمؿ عمى تحقيؽ الكفاءة اإلدارية.
يسػعي العػاممكف باسػتمرار نحػك تطػكير
4

الػنمط السػمككي الػذم يسػاىـ فػي إنجػاز

3.51

70.24

11.62

*0.000

5

المياـ الكظيفية.

يتبػع العػاممكف األنمػاط السػمككية التػي
5

تسػػاىـ فػػي تحقيػؽ األداء الػػكظيفي

3.67

73.46

15.87

*0.000

3

المطمكب.
ىنػاؾ تطػػابؽ بػيف األنمػػاط السػػمككية
6

المتبعة بالجامعة كبيف المنصكص عمييا

3.52

70.32

10.70

*0.000

4

في النظاـ اإلدارم.

تسػاىـ سػمككيات العػامميف فػي الجامعػة
7

عمػى تكػكيف الصػكرة الذىنيػة الطيبػة عػف

3.83

76.50

17.86

*0.000

الجامعة.
8

جميع فقرات المجاؿ معان

3.65

72.96

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05
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18.21

*0.000

2

مف جدكؿ ( )21يمكف استخالص ما يمي:
 احتمت الفقرة األكلى " يمتزـ العامميف داخؿ الجامعة بالسمككيات اإليجابية التي تنص عمييا نظـكقكانيف الجامعة " المرتبة األكلى بمتكسط حسابي نسبي  ،% 81.70قيمة اختبار  Tتساكم 28.23

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  4.444لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة
 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة

كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،كىذا يعني كجكد

التزاـ مف قبؿ العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
بالسمككيات االيجابية التي تنص عمييا نظـ كقكانيف جامعاتيـ ككجكد سياسية الثكاب عند االلتزاـ

بالنظـ كالقكانيف كسياسة العقاب عند عدـ االلتزاـ بيذه النظـ كالقكانيف الجامعية ،كىذا يتفؽ مع دراسة

عقيؿ ( )2446التي اجريت عمى عينة مف ضباط قكات األمف الخاصة بمدينة الرياض التي بينت أف
العامميف تسكد بينيـ عالقات انسانية طيبة ,كىناؾ احتراـ كتقدير بينيـ.

 -احتمت الفقرة الثانية " تقدـ الجامعة لعاممييا البرامج التدريبية الالزمة إلتباع األنماط السمككية التي

تعمؿ عمى تحقيؽ الكفاءة اإلدارية " المرتبة السادسة كاألخيرة بمتكسط حسابي نسبي  ،% 65.44قيمة

اختبار  Tتساكم  5.15كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  4.444لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد
عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة

عمى ىذه الفقرة ،كىذا يعني أف الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تقدـ إلى حد ما برامج تدريبية لعاممييا
سكاء اإلدارييف أك األكاديمييف بكظيفة إدارية كذلؾ لمساعدتيـ عمى إتباع األنماط السمككية التي تعمؿ
عمى تحقيؽ كزيادة كفاءتيـ اإلدارية ،كىذا يتفؽ مع دراسة عكاشة ()2448

 -كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم  3.65كأف المتكسط

الحسابي النسبي يساكم  ،% 72.96قيمة اختبار  Tتساكم  18.21كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساكم  4.444لذلؾ يعتبر مجاؿ " األنماط السمككية " دالة إحصائيان عند مستكل داللة ،   0.05

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة
كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ،كىذا

يعني أف ىناؾ التزاـ مف قبؿ العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية
بقطاع غزة بالسمككيات االيجابية التي تنص عمييا نظـ كقكانيف جامعاتيـ ككجكد سياسية الثكاب عند

االلتزاـ بالنظـ كالقكانيف كسياسة العقاب عند عدـ االلتزاـ بيذه النظـ كالقكانيف الجامعية ،كأف سمككيات

ىؤالء العامميف في جامعاتيـ تساىـ عمى تككيف الصكرة الذىنية الطيبة عف الجامعة لدل الفئات
المستيدفة ليذه الجامعات ،كأف ىؤالء العامميف يتبعكف األنماط السمككية التي تساىـ في تحقيقيـ لألداء
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الكظيفي المطمكب منيـ ،كأف ىناؾ تطابؽ بيف األنماط السمككية المتبعة بالجامعة كبيف المنصكص
عمييا في النظاـ اإلدارم لكجكد سياسة الثكاب كالعقاب ،كأف ىؤالء العامميف يسعكف باستمرار نحك

تطكير نمطيـ السمككي الذم يساىـ في إنجازىـ لمياميـ الكظيفية ،كأف الجامعات الفمسطينية بقطاع
غزة تقدـ إلى حد ما برامج تدريبية لعاممييا سكاء اإلدارييف أك األكاديمييف بكظيفة إدارية كذلؾ

لمساعدتيـ عمى إتباع األنماط السمككية التي تعمؿ عمى تحقيؽ كزيادة كفاءتيـ اإلدارية ،كيرل الباحث
أف العامميف يتبعكف األنماط السمككية الفعالة التي ساىمت في تحقيؽ الكفاءة اإلدارية التي تنسجـ مع

ثقافة الجامعة التي يعممكف بيا كىذا يتفؽ مع دراسة كؿ مف عكاشة ( )2448كدراسة الرشيد ()2444
التي اجريت عمى منظمات األعماؿ األردنية.

جدول ()33

معامل االرتباط بين األنماط السموكية والوالء التنظيمي.
المجال

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

الكالء التنظيمي

0.534

*0.000

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45

يبيف جدكؿ ( )22معامؿ االرتباط بصكرة عامة بيف األنماط السمككية كالكالء التنظيمي يساكم ،0.534

كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم  0.000كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α= 4.45كىذا يدؿ عمى
كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف األنماط السمككية كالكالء التنظيمي ،كيعزك الباحث ذلؾ

إلى أنو كمما زادت األنماط السمككية االيجابية لإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات
الفمسطينية بقطاع غزة كمما ارتفع الكالء التنظيمي ليؤالء العامميف ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت

إليو دراسة دراسة كؿ مف عكاشة ( )2448التي أكضحت أف العامميف الذيف يتبعكف أنماط سمككية
فعالة كتنسجـ مع ثقافة المؤسسة يتمتعكف بكفاءة إدارية عالية األمر الذم يعكس كجكد كالء تنظيمي

لدييـ كدراسة الرشيد ( )2444التي اجريت عمى منظمات األعماؿ األردنية كالتي تكصمت لنفس

النتيجة.
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ج _الفرضية الفرعية الثالثة:
" تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف السياسات كاإلجراءات كالكالء

التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية "

تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات المجاؿ الفرعي الثالث " السياسات كاإلجراءات " ,كقد تـ

استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة المكافقة قد كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي 3
أـ ال أـ زادت أك قمت عف ذلؾ.

جدول رقم ()34

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "السياسات واإلجراءات"

8
9

ت ارعػي السياسػات كاإلجػراءات ثقافػة العػػامميف داخػػؿ
الجامعة.
تسػيـ السياسػات كاإلجػراءات المتبعػة فػي تحقيػؽ معػايير
الجكدة المطمكبة.
تػكفر السياسػات كاإلجػراءات المعتمػدة منػاخ مالئػـ لتنفيػذ
مياـ ككاجبات العامميف.
تسػاعد السياسػات كاإلجػراءات المتبعػة فػي تعزيػز الػكالء
كاالنتماء لمجامعة.
تتسػـ السياسػات كاإلجػراءات المتبعػة بالكضػكح التػاـ لػدل
العامميف.
جميع فقرات المجاؿ مع نا

المتوسط الحسابي

7

المعتمدة.

النسبي

6

ىناؾ معرفة لدم العامميف بطبيعة اإلجراءات كالسياسػات

المتوسط الحسابي

5

أىدافيا.

قيمة االختبار

4

تسيـ السياسات كاإلجراءات المتبعة في الجامعة بتحقيػؽ

().Sig

3

العمؿ المعتمدة في الجامعة.

القيمة االحتمالية

2

يكجد التزاـ كاضح مػف قبػؿ العػامميف بسياسػات كاجػراءات

الترتيب

م

1

الفقرة

3.93

78.54

22.03

*0.000

1

3.71

74.15

14.96

*0.000

2

3.58

71.51

11.87

*0.000

3

3.36

67.13

7.28

*0.000

6

3.36

67.27

7.88

*0.000

5

3.32

66.35

5.99

*0.000

7

3.42

68.44

7.89

*0.000

4

3.27

65.43

5.46

*0.000

8

3.49

69.88

13.00

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف جدكؿ ( )23يمكف استخالص ما يمي:
 -احتمت الفقرة األكلى " يكجد التزاـ كاضح مف قبؿ العامميف بسياسات كاجراءات العمؿ المعتمدة في

الجامعة" المرتبة األكلى بمتكسط حسابي نسبي  ،% 78.54قيمة اختبار  Tتساكم  22.03كأف القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساكم  4.444لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة ،   0.05
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مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا

يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،كىذا يبيف التزاـ العامميف
اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية بسياسات كاجراءات العمؿ المعتمدة في جامعاتيـ كيرل الباحث اف

التزاـ العامميف بسياسات كاجراءات العمؿ يسيـ في انجاز المياـ الكظيفية المطمكبة كيساعد في تحقيؽ

الكفاءة اإلدارية كىذا ما يتفؽ مع دراسة عكاشة (.)2448

 -احتمت الفقرة الثامنة " تتسـ السياسات كاإلجراءات المتبعة بالكضكح التاـ لدل العامميف " المرتبة

الثامنة كاألخيرة بمتكسط حسابي نسبي  ،% 65.43قيمة اختبار  Tتساكم  5.46كأف القيمة االحتمالية
( )Sig.تساكم  4.444لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ
عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف

ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،كىذا يعني أف السياسات كاإلجراءات
المتبعة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كاضحة إلى حد ما لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف

بكظيفة إدارية ،كىذا يتفؽ مع دراسة عكاشة (.)2448

 -كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم  3.49كأف المتكسط

الحسابي النسبي يساكم  ،% 69.88قيمة اختبار  Tتساكم  13.00كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساكم  4.444لذلؾ يعتبر مجاؿ " السياسات كاإلجراءات " دالة إحصائيان عند مستكل داللة
 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة

المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا
المجاؿ ،كىذا يبيف التزاـ العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية بسياسات كاجراءات العمؿ

المعتمدة في جامعاتيـ بسبب كجكد سياسة العقاب ،كأف السياسات كاإلجراءات المتبعة في الجامعات

الفمسطينية بقطاع غزة تساىـ بتحقيؽ أىداؼ ىذه الجامعات ،كأف ىناؾ معرفة لدم العامميف اإلدارييف
كاألكاديمييف بكظيفة إدارية بطبيعة اإلجراءات كالسياسات المعتمدة ،كأف السياسات كاإلجراءات المتبعة
في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تساىـ إلى حد ما في تعزيز الكالء كاالنتماء ليذه الجامعات ،كأف

ىذه السياسات كاإلجراءات المتبعة تساىـ إلى حد ما في تحقيؽ معايير الجكدة المطمكبة ،كتراعي ىذه

السياسات كاإلجراءات ثقافة العامميف داخؿ الجامعة إلى حد ما ،كتكفر إلى حد ما ىذه السياسات

كاإلجراءات المعتمدة مناخ مالئـ لتنفيذ مياـ ككاجبات العامميف ،السياسات كاإلجراءات المتبعة في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كاضحة إلى حد ما لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية،

كىذا يبيف كجكد حاجة إلى تحسيف كضكح السياسات كاإلجراءات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة،
كىذا يتفؽ مع دراسة عكاشة ( )2448في كضكح السياسات كاإلجراءات لمعامميف كاختمفت ىذه النتيجة

مع ما تكصمت إليو دراسة التكيجرم ( )2443كالتي أكضحت ضركرة تطكير السياسات كاإلجراءات
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ليتمكف األفراد مف إدراؾ مسؤكلياتيـ كصالحياتيـ كيعزك الباحث ىذا االختالؼ إلى طبيعة عمؿ العينة

المبحكثة حيث أجريت دراسة التكيجرم عمى المراقبيف الجمركييف.

يبيف جدكؿ ( )24أف معامؿ االرتباط بصكرة عامة بيف السياسات كاإلجراءات كالكالء التنظيمي يساكم

 ،0.453كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم  0.000كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α= 4.45كىذا

يدؿ عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف السياسات كاإلجراءات كالكالء التنظيمي ،كيعزك

الباحث ذلؾ إلى أنو كمما كاف ىناؾ عدالة في تطبيؽ السياسات كاإلجراءات في الجامعات الفمسطينية
بقطاع غزة ،كىذه السياسات كاإلجراءات كاضحة كمعمنة لإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في

الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كمما ارتفع الكالء التنظيمي ليؤالء العامميف ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما

تكصمت إليو دراسة عكاشة ( )2448في أف كضكح السياسات كاالجراءات يؤدم إلى الكالء التنظيمي.
جدول ()35

معامل االرتباط بين السياسات واإلجراءات والوالء التنظيمي.
المجال

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

الكالء التنظيمي

0.453

*0.000

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45

د _الفرضية الفرعية الرابعة:
" تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف األنظمة كالقكانيف كالكالء

التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية "

تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات المجاؿ الفرعي الرابع " األنظمة كالقكانيف " ,كقد تـ استخداـ

اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة المكافقة قد كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي  3أـ ال أـ
زادت أك قمت عف ذلؾ.
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جدول رقم ()36

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "األ نظمة والقوانين"
الحسابي

المتوسط

النسبي

الحسابي

المتوسط

قيمة االختبار

().Sig

االحتمالية

القيمة

م

الترتيب

الفقرة
باعتقػػادؾ ىػػؿ تػػكفر األنظمػػة كالقػكانيف

2

السػائدة ضػمانة لمحقػكؽ الكظيفيػة لمعػامميف

3

يتـ إنجاز الخطط كالبرامج طبقنا لنصػكص

3.38

67.69

7.36

*0.000

5

في الجامعة.

األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا.

3.41

68.25

8.15

*0.000

4

يكجد التزاـ كاضػح مػف قبػؿ العػامميف عمػى
4

تطبيػؽ مػا تػنص عميػو األنظمػة كالقػكانيف

3.73

74.63

15.40

*0.000

1

المعتمدة.

5

عممت األنظمة كالقكانيف المعمػكؿ بيػا فػي
تحقيؽ معدالت العمؿ المطمكبة.

3.51

70.27

11.08

*0.000

2

ىنػاؾ فيػـ كد اريػة لػدل العػامميف بطبيعػة
6

األنظمة كالقكانيف كالمكائح المعمكؿ بيػا فػي

3.41

68.29

8.89

*0.000

3

الجامعة.
تػكفر األنظمػة كالقػكانيف المتبعػة مجػاالن
7

لعمميػػة تفػػكيض السػػمطة ألصػػحاب

3.28

65.64

5.60

*0.000

6

الكظائؼ.
8

جميع فقرات المجاؿ معان

3.45

69.09

12.22

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف جدكؿ ( )25يمكف استخالص ما يمي:
 -احتمت الفقرة الثالثة " يكجد التزاـ كاضح مف قبؿ العامميف عمى تطبيؽ ما تنص عميو األنظمة كالقكانيف

المعتمدة " المرتبة األكلى بمتكسط حسابي نسبي  ،% 74.63قيمة اختبار  Tتساكم  15.40كأف
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  4.444لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة
 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة

كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،كىذا يعني التزاـ

العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية بتطبيؽ األنظمة كالقكانيف المعتمدة بجامعاتيـ ،كىذا يتفؽ
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مع نتائج دراسة كؿ مف عكاشة ( )2448التي اجريت عمى شركة االتصاالت  PALTELفي

فمسطيف كدراسة عبد اإللو ( )2446كالتي اجريت عمى الجامعات الفمسطينية.

 -احتمت الفقرة السادسة " تكفر األنظمة كالقكانيف المتبعة مجاالن لعممية تفكيض السمطة ألصحاب

الكظائؼ " المرتبة السادسة كاألخيرة بمتكسط حسابي نسبي  ،% 65.64قيمة اختبار  Tتساكم 5.60
كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  4.444لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة
 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة

كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،كمما سبؽ
يتضح أف األنظمة كالقكانيف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تكفر إلى حد ما مجاالن لعممية

تفكيض السمطة ألصحاب الكظائؼ المختمفة في ىذه الجامعات ،كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف

عكاشة ( )2448التي اجريت عمى شركة االتصاالت  PALTELفي فمسطيف كدراسة عبد اإللو
( )2446كالتي اجريت عمى الجامعات الفمسطينية.

 -كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم  3.45كأف المتكسط

الحسابي النسبي يساكم  ،% 69.09قيمة اختبار  Tتساكم  12.22كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساكم  4.444لذلؾ يعتبر مجاؿ " األنظمة كالقكانيف " دالة إحصائيان عند مستكل داللة ،   0.05

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة
كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ،كىذا
يعني التزاـ العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية بتطبيؽ األنظمة كالقكانيف المعتمدة

بجامعاتيـ ،كأف األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعمؿ عمى تحقيؽ

معدالت العمؿ المطمكبة ،كأف ىناؾ فيـ كدراية إلى حد ما لدل العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة

إدارية بطبيعة األنظمة كالقكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا في جامعاتيـ ،كانو يتـ إلى حد ما إنجاز الخطط

كالبرامج طبقنا لنصكص األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا في ىذه الجامعات ،كأف األنظمة كالقكانيف السائدة
في الجامعات تعطي إلى حد ما ضمانة لمحقكؽ الكظيفية لمعامميف في ىذه الجامعات ،كاألنظمة
كالقكانيف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تكفر إلى حد ما مجاالن لعممية تفكيض السمطة ألصحاب

الكظائؼ المختمفة في ىذه الجامعات ،كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف عكاشة ( )2448التي اجريت
عمى شركة االتصاالت  PALTELفي فمسطيف كدراسة عبد اإللو ( )2446كالتي اجريت عمى

الجامعات الفمسطينية.
يبيف جدكؿ ( )37أف معامؿ االرتباط بصكرة عامة بيف األنظمة كالقكانيف كالكالء التنظيمي يساكم
 ،0.568كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم  0.000كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α= 4.45كىذا

يدؿ عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف األنظمة كالقكانيف كالكالء التنظيمي ،كيعزك
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الباحث ذلؾ إلى أنو كمما كاف ىناؾ عدالة في تطبيؽ األنظمة كالقكانيف في الجامعات الفمسطينية
بقطاع غزة ،ككمما كانت ىذه األنظمة كالقكانيف كاضحة كمعمنة كمفيكمة كيتـ االلتزاـ بيا مف قبؿ

اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كمما ارتفع الكالء التنظيمي
ليؤالء العامميف ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة عبد االلو ( )2446كالتي أكضحت أف

كضكح األنظمة كالقكانيف تمكف العامميف مف إنجاز المياـ بكفاءة كفاعمية األمر الذم يعكس الكالء.
جدول ()37

معامل االرتباط بين األ نظمة والقوانين والوالء التنظيمي.
المجال

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

الكالء التنظيمي

0.568

*0.000

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45

ىـ _الفرضية الفرعية الخامسة
" تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف التكقعات التنظيمية كالكالء
التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية "

تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات المجاؿ الفرعي الخامس " التكقعات التنظيمية " ,كقد تـ

استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة المكافقة قد كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي 3
أـ ال أـ زادت أك قمت عف ذلؾ.
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جدول رقم ()38

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "التوقعات التنظيمية"
المتوسط الحسابي

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبار

().Sig

القيمة االحتمالية

الترتيب

م

الفقرة

أتكقػػع بػػأف إدارة الجامعػػة تأخػػذ فػػي
2

االعتبػار الجيػكد التػي يبػذليا العامػؿ
المميػػز ،الػػذم يحػػافظ عمػػى مكانػػة

3.52

70.36

8.63

*0.000

4

الجامعة كسمعتيا.
تػكفر الجامعػة األمػاف الػكظيفي لمفػرد
3

طالما أنو ممتزـ بالنظـ كالقكانيف كالمكائح

3.61

72.25

11.06

*0.000

3

الداخمية لمجامعة.
يتكقع الرؤساء مف العامؿ أف يقكـ بكافة
4

كاجباتػو طالمػا أنػو يحصػؿ عمػى كافػة
حقكقػػو الكظيفيػػة التػػي تػػنص عمييػػا

3.91

78.16

19.15

*0.000

1

األنظمة كالقكانيف لمجامعة.

5

دكمػا لتمبيػة مػا
تسػعي إدارة الجامعػة ن
يتكقعو العامؿ مف الجامعة مػف عػالكات

2.92

58.40

-1.43

0.077

5

كحكافز كمكافآت.
يقػكـ العػامميف ببػذؿ الجيػكد الالزمػة مػف
6

أجػؿ تحقيػؽ اإلنجػازات التػي تتكقعيػا

3.66

73.12

13.35

*0.000

2

الجامعة مف العامؿ.

جميع فقرات المجاؿ معان

3.52

70.46

12.66

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف جدكؿ ( )27يمكف استخالص ما يمي:
 احتمت الفقرة الثالثة " يتكقع الرؤساء مف العامؿ أف يقكـ بكافة كاجباتو طالما أنو يحصؿ عمى كافةحقكقو الكظيفية التي تنص عمييا األنظمة كالقكانيف لمجامعة " المرتبة األكلى بمتكسط حسابي نسبي

 ،% 78.16قيمة اختبار  Tتساكم  19.15كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  4.444لذلؾ تعتبر
ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه

الفقرة قد ازد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد

العينة عمى ىذه الفقرة ،كمما سبؽ يتضح أف اإلدارة العميا لمجامعات الفمسطينية بقطاع غزة مف كجية
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نظر اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية تتكقع مف إداريييا كأكاديميييا بكظيفة إدارية أف يقكمكا بكافة
كاجباتيـ الكظيفية التي تنص عمييا األنظمة كالقكانيف الجامعية طالما ىذه اإلدارة العميا في الجامعات

تعطييـ كافة حقكقيـ الكظيفية.

دكما لتمبية ما يتكقعو العامؿ مف الجامعة مف عالكات
 احتمت الفقرة الرابعة " تسعي إدارة الجامعة نكحكافز كمكافآت " المرتبة الخامسة كاألخيرة بمتكسط حسابي نسبي  ،% 58.40قيمة اختبار  Tتساكم
 -1.43كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.077لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيان عند
مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جكىريان عف
درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة تقريبان مف قبؿ أفراد العينة
عمى ىذه الفقرة ،كمما سبؽ يتضح كجكد قصكر في منح العالكات كالحكافز كالمكافئات لإلدارييف
كلألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.

 -كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم  3.52كأف المتكسط

الحسابي النسبي يساكم  ،% 70.46قيمة اختبار  Tتساكم  12.66كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكم  4.444لذلؾ يعتبر مجاؿ " التكقعات التنظيمية " دالة إحصائيان عند مستكل داللة ،   0.05

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة

كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ،كمما
سبؽ يتضح أف اإلدارة العميا لمجامعات الفمسطينية بقطاع غزة مف كجية نظر اإلدارييف كاألكاديمييف

بكظيفة إدارية تتكقع مف إداريييا كأكاديميييا بكظيفة إدارية أف يقكمكا بكافة كاجباتيـ الكظيفية التي
تنص عمييا األنظمة كالقكانيف الجامعية طالما ىذه اإلدارة العميا في الجامعات تعطييـ كافة حقكقيـ

الكظيفية ،كأف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية يقكمكف ببذؿ الجيكد الالزمة مف أجؿ تحقيؽ

اإلنجازات التي تتكقعيا منيـ جامعاتيـ ،كأف الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تكفر األماف الكظيفي
إلداريييا كأكاديميييا بكظيفة إدارية إذا التزمكا بالنظـ كالقكانيف كالمكائح الداخمية لجامعاتيـ،

كأف

اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية يتكقعكا بأف تأخذ اإلدارة العميا لجامعاتيـ بعيف االعتبار الجيكد

التي يبذليا العامؿ المميز ،الذم يحافظ عمى مكانة الجامعة كسمعتيا ،ككجكد قصكر في منح العالكات

كالحكافز كالمكافئات لإلدارييف كلألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،كتتفؽ
ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كؿ مف عكاشة ( )2448التي بينت أف ىناؾ معتقدات كتكقعات لدل

العامميف بأىمية تطكير عالقات العمؿ بيف األقساـ كالدكائر المختمفة لتجسيد ركح التعاكف كالتكامؿ

أثناء تأدية المياـ الكظيفية ,كدراسة الحربي ( )2443كالتي بينت أف ىناؾ شعكر لدل العامميف بأف
المسؤكليات الكظيفية كاضحة.
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يبيف جدكؿ ( )39أف معامؿ االرتباط بصكرة عامة بيف التكقعات التنظيمية كالكالء التنظيمي يساكم

 ،0.569كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم  0.000كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α= 4.45كىذا

يدؿ عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف التكقعات التنظيمية كالكالء التنظيمي .كيعزك

الباحث ذلؾ إلى أنو كمما زادت التكقعات التنظيمية لدل إلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كمما ارتفع الكالء التنظيمي ليؤالء العامميف ،كيرل الباحث أف

التكقعات التنظيمية تؤثر عمى الرضى الكظيفي كالرضا عف أسمكب كنمط القيادة الذم يؤدم إلى الكالء

التنظيمي كىذا ما يتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة عكيضة ( )2448التي اجريت عمى المنظمات
األىمية.
جدول ()39

معامل االرتباط بين التوقعات التنظيمية والوالء التنظيمي.
المجال

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

الكالء التنظيمي

0.569

*0.000

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45

جميع فقرات المجال األول معاً

" تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف الثقافة التنظيمية كالكالء
التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.
تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ جميع فقرات المجاؿ األكؿ.

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة

المتكسطة (الحياد) كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)29
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جدول ()3:

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات المجال األول "الثقافة التنظيمية"
المتوسط الحسابي

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة االختبار

().Sig

جميع فقرات المجال األول

3.57

71.44

17.92

القيمة االحتمالية

الفقرة

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05
مف جدكؿ ( )3:يمكف استخالص ما يمي:
 -المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ األكؿ يساكم ( 3.57الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسط

الحسابي النسبي  ،% 71.44قيمة اختبار  17.92 Tكأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم 4.444
لذلؾ تعتبر جميع فقرات المجاؿ األكؿ دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف

متكسط درجة االستجابة لجميع فقرات المجاؿ األكؿ قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة (المحايد)

كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع فقرات المجاؿ األكؿ ،كىذا يبيف أف
اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة يتكفر ثقافة تنظيمية بدرجة
متكسطة ،حيث كاف المتكسط الحسابي النسبي لمجاؿ القيـ التنظيمية السائدة  ،%73.354كلمجاؿ

األنماط السمككية  ،%72.96كلمجاؿ السياسات كاإلجراءات  ،%69.88كلمجاؿ األنظمة كالقكانيف
 %69.46كلمجاؿ التكقعات التنظيمية  %74.46إال أف الباحث يرل أف ىذه المجاالت "مجاالت

الثقافة التنظيمية" بحاجة إلى تعزيز.

يبيف جدكؿ ( )41أف معامؿ االرتباط بصكرة عامة بيف الثقافة التنظيمية كالكالء التنظيمي يساكم
 ،0.584كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم  0.000كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α= 4.45كىذا

يدؿ عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف الثقافة التنظيمية كالكالء التنظيمي ،كمما سبؽ
يتضح أنو كمما زادت الثقافة التنظيمية لدم اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات
الفمسطينية كمما زاد كالؤىـ لمجامعات التي ينتمكف إلييا ،كىذا يتفؽ مع دراسة جرغكف ( )2449كالتي

تكصمت إلى كجكد عالقة بيف السياسات كاالجراءات كالتي تمثؿ احد عناصر الثقافة التنظيمية كبيف
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الكالء التنظيمي كدراسة أبك العال ( )2449التي تكصمت إلى كجكد عالقة بيف الثقافة التنظيمية كالكالء

التنظيمي كالتي اجريت عمى ك ازرة الداخمية في قطاع غزة.

جدكؿ ()41
معامؿ االرتباط بيف الثقافة التنظيمية كالكالء التنظيمي
المجال

معامل بيرسون
لالرتباط

الكالء التنظيمي

0.584

القيمة االحتمالية)(Sig.
*0.000

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α=4.45

تحميل فقرات المجال الثاني :الوالء التنظيمي
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة المكافقة قد كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي

 3أـ ال أـ زادت أك قمت عف ذلؾ.
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جدول رقم ( )42المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "الوالء التنظيمي"
م

.1

المتوسط

الفقرة

الحسابي

أسػػتمر فػػي كظيفتػػي الحاليػػة حتػػى اآلف بسػػبب حػػاجتي ليػػا كلػػيس ألننػػي

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

().Sig

2.82

56.30

-2.82

*0.003

23

3.67

73.43

12.14

*0.000

17

3.17

63.47

2.72

*0.003

22

.4

ستصاب حياتي باالرتباؾ إذا تركت العمؿ في الجامعة.

3.65

72.97

11.49

*0.000

18

.5
.6

بقائي كتمسكي بالعمؿ في الجامعة حاليان سيكسبني مستقبالن.

3.94

78.77

18.77

*0.000

14

أشعر بالفخر عندما أخبر اآلخريف بأني أعمؿ في ىذه الجامعة.

4.28

.7

أتحدث باعتزاز عف الجامعة كأنيا مؤسسة عظيمة تستحؽ العمؿ بيا.

.2
.3

.8
.9

أرغب في العمؿ بيذه الجامعة.

إف ترؾ العمؿ يعكد عمي بالمخاطرة.
أستمر بالعمؿ في الجامعة ألنو ليس لػدم أم خيػار آخػر غيػر االسػتمرار

فييا.

أشػػعر بسػػعادة بالغػػة الختيػػارم العمػػؿ فػػي الجامعػػة كأفضػػميا عمػػى جيػػات

أخرل كاف يمكنني أف أعمؿ بيا.

أشعر باالرتباط كالكالء لمجامعة كالعمؿ فييا.

 .14سأككف مسرك انر لك قضيت بقية حياتي الكظيفية أعمؿ في ىذه الجامعة.
.11

أنا مستعد أف أبذؿ قصارل جيدم ألسػاعد عمػى نجػاح الجامعػة ك تحقيػؽ

أىدافيا.

 .12أجد أف كثي ار مف القيـ التي تؤمف بيا الجامعة تتكافؽ مع قيمي ك أفكارم.
.13
.14

الجامعة تعطيني الكثير لتحسيف أدائي ك الكصكؿ إلى األىداؼ المشتركة
التي تتطابؽ مع أفكارم .
ال أكاجػػو صػػعكبة كبيػرة فػػي االتفػػاؽ مػػع تكجيػػات كسياسػػات الجامعػػة فيمػػا

يختص باألمكر كالمسائؿ المتعمقة بعاممييا.

 .15ىناؾ قناعة لدم بالعمؿ بالجامعة.
.16

لػػدم اسػػتعداد لمقيػػاـ بػػأم ميمػػة تككػػؿ إلػػي لمػػدفاع عػػف الجامعػػة كتحسػػيف

85.53

29.26

*0.000

3

4.23

84.62

26.75

*0.000

4

4.16

83.20

23.37

*0.000

8

4.19

83.79

24.74

*0.000

5

4.09

81.80

20.52

*0.000

11

4.37

87.38

36.52

*0.000

1

4.04

80.88

22.55

*0.000

13

3.42

68.32

7.63

*0.000

20

3.59

71.89

11.01

*0.000

19

4.19

83.79

28.02

*0.000

5

4.19

83.78

26.59

*0.000

5

 .17أدافع عف الجامعة في كؿ المكاقؼ دكف أف يطمب مني ذلؾ.

4.16

83.28

23.42

*0.000

8

 .18اىتـ بمستقبؿ الجامعة ألنيا األفضؿ مف باقي الجامعات.

4.12

82.35

22.11

*0.000

10

 .19أىتـ كثي ار بسمعة الجامعة أثناء أدائي لميامي الكظيفية االعتيادية.

4.33

86.65

32.52

*0.000

2

 .24نحف في الجامعة أسرة كاحدة.

3.72

74.43

11.78

*0.000

16

4.05

81.08

21.79

*0.000

12

صكرتيا في أم مناسبة.

 .21أرفض ترؾ الجامعة طالما التحقت بالعمؿ بيا
.22
.23
.24

أرفػػض تػػرؾ العمػػؿ فػػي الجامعػػة ألف مػػدرائي لػػف يككنػكا مسػػتريحيف لتركػػي

لمعمؿ معيـ.

استمر في عممي الحالي في الجامعة حتى ال أتعػرض النتقػاد الػزمالء إذا

تركت العمؿ

اسػػتمر فػػي عممػػي الحػػالي فػػي الجامعػػة حتػػى ال أتعػػرض النتقػػاد اآلخ ػريف
مف خارج العمؿ إذا تركت العمؿ.

 .25أشعر أف لدم التزاـ باالستمرار في العمؿ في الجامعة.
جميع فقرات المجاؿ معان

3.31

66.24

5.40

*0.000

21

2.71

54.29

-4.43

*0.000

25

2.72

54.45

-4.34

*0.000

24

3.91

78.19

17.84

*0.000

15

3.80

76.07

29.50

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05
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 -احتمت الفقرة الحادية عشر" أنا مستعد أف أبذؿ قصارل جيدم ألساعد عمى نجاح الجامعة ك تحقيؽ

أىدافيا " المرتبة األكلى متكسط حسابي نسبي  ،% 87.38قيمة اختبار  Tتساكم  18.77كأف القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساكم  4.444لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة ،   0.05
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا

يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،كمما سبؽ يتضح أف العامميف
اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة مستعديف لبذؿ أقصى الجيكد
لمساعدة جامعاتيـ عمى تحقيؽ أىدافيا كىذا مؤشر كاضح عمى كجكد درجة عالية مف الكالء ليذه

الجامعات ،كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة جرغكف ( )2449التي اجريت عمى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

الفمسطينية بقطاع غزة

 -احتمت الفقرة الثالثة كالعشريف "استمر في عممي الحالي في الجامعة حتى ال أتعرض النتقاد الزمالء

إذا تركت العمؿ " المرتبة الخامسة كالعشريف كاألخيرة بمتكسط حسابي نسبي  ،% 54.29قيمة اختبار

 Tتساكم  -4.43كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان
عند مستكل داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد نقص عف

درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة،
كمما سبؽ يتضح أف العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

يستمركف في عمميـ الحالي في جامعاتيـ ليس بسبب عدـ تعرضيـ النتقاد زمالءىـ إذا ترككا أعماليـ
كلكف بسبب كجكد كالء لجامعاتيـ كلممكانة االجتماعية كنظرة كاحتراـ المجتمع لمعامميف بالجامعات

الفمسطينية ككذلؾ بسبب ارتفاع أجكر العامميف في الجامعات الفمسطينية مقارنة باألجكر التي يحصؿ

عمييا نظرائيـ العامميف في المؤسسات األخرل في قطاع غزة ،كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة جرغكف

( )2449التي اجريت عمى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بقطاع غزة

 -كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي لجميػػع فق ػرات المجػػاؿ يسػػاكم  3.80كأف المتكسػػط

الحسػػابي النسػػبي يس ػػاكم  ،% 76.07قيمػػة اختبػػار  Tتس ػػاكم  29.50كأف القيمػػة االحتمالي ػػة ()Sig.
تساكم  4.444لذلؾ يعتبر مجاؿ " الكالء التنظيمي " دالة إحصائيان عند مسػتكل داللػة  ،   0.05ممػا

يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 3
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ،كمما سبؽ يتضح

أف العػػامميف اإلداري ػيف كاألكػػاديمييف بكظيفػػة إداري ػة بالجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة مسػػتعديف لبػػذؿ
أقصى الجيكد لمساعدة جامعاتيـ عمى تحقيؽ أىدافيا كىذا مؤشػر كاضػح عمػى كجػكد درجػة عاليػة مػف

الػ ػكالء لي ػػذه الجامع ػػات ،كييتم ػػكف كثيػ ػ ار بس ػػمعة جامع ػػاتيـ أثن ػػاء أدائي ػػـ لمي ػػاميـ الكظيفي ػػة االعتيادي ػػة،
كيشعركف بالفخر كاالعتػزاز لعمميػـ بجامعػاتيـ ،كيشػعركف باالرتبػاط كالقناعػة كالػكالء لمعمػؿ بجامعػاتيـ،

لػدييـ االسػتعداد لمقيػاـ بػػأم ميمػة تككػؿ إلػػييـ لمػدفاع عػف جامعػاتيـ كتحسػػيف صػكرتيا فػي أم مناسػػبة،
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كيشعركف بسعادة بالغة الختيارييـ العمؿ في بجامعاتيـ كيفضمكف العمؿ بيا عف أم مكاف آخر ،أنيـ

سيككنكف مسركريف لك قضكا بقية حياتيـ الكظيفية يعممكف بجامعاتيـ ،كيرفضكف تػرؾ جامعػاتيـ طالمػا
التحقكا بالعمؿ بيا ،كأنيـ يجدكا الكثير مف القيـ التي تؤمف بيػا جامعػاتيـ تتكافػؽ مػع قػيميـ ك أفكػارىـ،

كأنيػ ػػـ يػ ػػركف أف بقػ ػػائيـ كتمسػ ػػكيـ بالعمػ ػػؿ فػ ػػي جامعػ ػػاتيـ حالي ػ ػان سيكسػ ػػبيـ مسػ ػػتقبالن ،كأنيػ ػػـ ممتزمػ ػػكف
باالسػػتمرار فػػي العمػػؿ فػػي جامعػػاتيـ ،كأنيػػـ يشػػعركف بػػأنيـ أس ػرة كاحػػدة كاذا ترك ػكا العمػػؿ بجامعػػاتيـ

سيعكد عمييـ بالمخاطرة .كستصاب حياتيـ باالرتباؾ .كأنيـ ال يكاجيػكف صػعكبة كبيػرة فػي االتفػاؽ مػع
تكجيات كسياسات الجامعة فيما يختص باألمكر كالمسائؿ المتعمقة بعاممييا ،كأف الجامعات الفمسػطينية

بقطػػاع غػزة تعطػػي إلػػى حػػد مػػا عاممييػػا اإلداريػيف كاألكػػاديمييف بكظيفػػة إداريػة الكثيػػر لتحسػػيف كتطػػكير

أدائيـ ك الكصكؿ إلى األىداؼ المشتركة التي تتطابؽ مع أفكارىـ ،كأف العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف
بكظيفػػة إداري ػة بالجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غػػزة يرفض ػكا إلػػى حػػد مػػا تػػرؾ العمػػؿ فػػي جامع ػاتيـ ألف

مدرائيـ لف يككنكا مستريحيف لتركيـ لمعمؿ معيػـ فػي جامعػاتيـ ،كأنيػـ إلػى حػد مػا يسػتمركا بالعمػؿ فػي
جامع ػاتيـ ألني ػـ لػػيس لػػدييـ خيػػارات أخػػرل غيػػر االسػػتمرار فييػػا ،كأف العػػامميف اإلداري ػيف كاألكػػاديمييف
بكظيفة إدارية بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة يستمركف في عمميـ الحالي في جامعاتيـ لػيس بسػبب

عػػدـ تعرض ػيـ النتقػػاد زمالءىػػـ إذا ترك ػكا أعمػػاليـ أك بسػػبب حػػاجتيـ فقػػط لمعمػػؿ بالجامعػػات أك بسػػبب

عػدـ تعرضػيـ النتقػػاد اآلخػريف مػػف خػػارج العمػػؿ إذا تركػكا أعمػػاليـ كلكػػف بسػػبب كجػػكد كالء لجامعػػاتيـ
كلممكانة االجتماعية كنظرة كاحتراـ المجتمع لمعامميف بالجامعات الفمسطينية ككذلؾ بسبب ارتفػاع أجػكر
العامميف في الجامعات الفمسطينية مقارنة باألجكر التي يحصؿ عمييا نظػرائيـ العػامميف فػي المؤسسػات

األخرل في قطاع غزة ،كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف الفيداكم كالقطاكنة ( )2444كالتي أكضحت
كجكد الكالء المسػتمر كالػكالء المعيػارم كبالتػالي الػكالء التنظيمػي لػدل العػامميف فػي الػدكائر المركزيػة فػي

محافظات الجنكب األردنية ,كدراسة عكيضة ( )2448كالتي اكضحت كجكد كالء عاطفي لدل العامميف
في المنظمػات األىميػة فػي محافظػات غػزة كد ارسػة حنكنػة ( )2445كالتػي اكضػحت كجػكد كالء تنظيمػي

ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامميف ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الفمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية بقط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة.
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الفرضية الرئيسة الثانية:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيف استجابات المبحكثيف حكؿ

عالقة الثقافة التنظيمية بالكالء التنظيمي لمعامميف في الجامعات الفمسطينية ،في محافظات قطاع غزة

تعزل لممتغيرات الشخصية (الجنس ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،الجامعة)

تـ استخداـ اختبار  Tفي حالة العينتيف المستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية
كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات .كذلؾ تـ استخداـ اختبار " تحميؿ

التبايف األحادم" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبار المعممي يصمح

لمقارنة  3متكسطات أك أكثر.

ويتفرع من ىذا التساؤل كالً من التساؤالت التالية:

 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05≤ αبيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة
حكؿ كؿ مف الثقافة التنظيمية كالكالء التنظيمي تعزل لمتغير الجنس (ذككر ،إناث)
جدول رقم ()43

اختبار  Tلمتغير الجنس.
المجال

القيـ التنظيمية
األنماط السمككية
السياسات

كاإلجراءات
األنظمة كالقكانيف
التكقعات

التنظيمية
الثقافة التنظيمية

الكالء التنظيمي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.65044

الجنس

العدد

ذكر

344

3.7095

أنثى

69

3.4594

0.68350

ذكر

343

3.7092

0.70898

أنثى

69

3.3430

0.71394

ذكر

343

3.5369

0.76348

أنثى

69

3.2800

0.78016

ذكر

344

3.4977

0.73202

أنثى

69

3.2406

0.84046

ذكر

344

3.6058

0.78941

أنثى

69

3.1101

0.95827

ذكر

344

3.6229

0.63578

أنثى

69

3.3181

0.65640

أنثى

69

3.0986

1.04452

ذكر

344

3.8846

0.41894

أنثى

69

3.3988

0.87822

قيمة t

2.89

3.91

2.54

* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل 4.45
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2.60

4.58

3.62

7.04

مستوى

الداللة

الداللة

اإلحصائية

*0.002

*0.000

*0.006

*0.005

*0.000

*0.000

*0.000

داؿ

إحصائيان
داؿ

إحصائيان
داؿ

إحصائيان
داؿ

إحصائيان
داؿ

إحصائيان
داؿ

إحصائيان
داؿ

إحصائيان

مف النتائج السابقة المكضحة في جدكؿ ( )43يمكف استنتاج أنو بالنسبة لكافة المجاالت تبيف أف

القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار  Tأقؿ مف مستكل الداللة    0.05في جميع المجاالت
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات حكؿ ىذه المجاالت

تعزل إلى الجنس لصالح الذككر ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف العامميف الذككر لدييـ كالء تنظيمي أكثر
مف اإلناث كىذا يعني أف العامميف الذككر يتحممكف مسؤكليات أكثر مف اإلناث.

 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05≤ αبيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة حكؿ كؿ مف الثقافة التنظيمية كالكالء التنظيمي تعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
جدول رقم ()44

اختبار  Tلمتغير المسمى الوظيفي
المجال
القيـ التنظيمية
األنماط السمككية
السياسات

كاإلجراءات
األنظمة كالقكانيف
التكقعات

التنظيمية
الثقافة التنظيمية
الكالء التنظيمي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.66929

المسمى الوظيفي

العدد

إدارم

350

3.6909

أكاديمي بكظيفة إدارية

60

3.4634

0.61316

إدارم

350

3.6537

0.72310

أكاديمي بكظيفة إدارية

60

3.5186

0.74070

إدارم

350

3.5200

0.77055

أكاديمي بكظيفة إدارية

60

3.2180

0.71500

إدارم

350

3.4522

0.74706

أكاديمي بكظيفة إدارية

60

3.3721

0.81230

إدارم

350

3.5300

0.82238

أكاديمي بكظيفة إدارية

60

3.3070

0.91792

إدارم

350

3.5865

0.65117

أكاديمي بكظيفة إدارية

60

3.3836

0.61842

إدارم

350

3.7935

0.57030

أكاديمي بكظيفة إدارية

60

3.8554

0.43400

قيمة t
2.126

مستوى

الداللة

الداللة

اإلحصائية

*0.017

داؿ

إحصائيان
1.155

0.124

غير داؿ

إحصائيان

2.447

*0.007

داؿ

إحصائيان
0.658

0.255

غير داؿ

إحصائيان

1.661

*0.049

داؿ

إحصائيان
1.942

*0.026

داؿ

إحصائيا
-0.689

0.246

غير داؿ

إحصائيان

* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل 4.45

مف النتائج السابقة المكضحة في جدكؿ ( )44يمكف استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار  Tأقؿ مف مستكل الداللة    0.05لممجاالت"
القيـ التنظيمية  ،السياسات كاإلجراءات ،التكقعات التنظيمية ،الثقافة التنظيمية" الحاالت كبذلؾ يمكف
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استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى
المسمى الكظيفي لصالح فئة أفراد العينة الذيف بدرجة إدارم.

أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار  Tأكبر مف مستكل

الداللة    0.05في جميع المجاالت كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف متكسطات تقديرات حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى المسمى الكظيفي.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف لدل األفراد اإلدارييف العامميف في الجامعات الفمسطينيو لدييـ قيـ تنظيمية

كيمتزمكف بالسياسات كاالجراءات بشكؿ جيد كأيضا تكقعاتيـ التنظيميو كثقافتيـ التنظيميو تتكافؽ مع
الجامعات أكثر مف االكاديمييف ألف العامؿ اإلدارم مجاالت العمؿ لديو قميمو في سكؽ العمؿ.

 -4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05≤ αبيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة
حكؿ كؿ مف الثقافة التنظيمية كالكالء التنظيمي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
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جدول ()45

اختبار تحميل التباين لمتغير المؤىل العممي.
المجال

القيـ التنظيمية

األنماط السمككية

السياسات كاإلج ارءات

األنظمة كالقكانيف

التكقعات التنظيمية

التكقعات التنظيمية

الكالء التنظيمي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

5.412

4

1.353

داخؿ المجمكعات

174.992

406

0.431

المجمكع

180.404

410

بيف المجمكعات

8.116

4

2.029

داخؿ المجمكعات

204.220

405

0.504

المجمكع

212.335

409

بيف المجمكعات

9.370

4

2.343

داخؿ المجمكعات

234.781

405

0.580

المجمكع

244.151

409

بيف المجمكعات

9.775

4

2.444

داخؿ المجمكعات

225.631

406

0.556

المجمكع

235.405

410

بيف المجمكعات

14.468

4

3.617

داخؿ المجمكعات

274.564

406

0.676

المجمكع

289.031

410

بيف المجمكعات

7.719

4

1.930

داخؿ المجمكعات

165.159

406

0.407

المجمكع

172.878

410

داخؿ المجمكعات

276.099

402

المجمكع

285.588

406

بيف المجمكعات

8.984

4

2.246

داخؿ المجمكعات

116.995

406

0.288

المجمكع

125.978

410

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ""F

مستوى الداللة

3.139

*0.015

4.024

4.041

4.397

5.348

4.744

*0.003

*0.003

*0.002

*0.000

*0.001

0.687

7.794

*0.000

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل 4.45

قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( )40446كمستكل داللة  4.45تساكم 2.394

مف النتائج السابقة المكضحة في جدكؿ ( )45يمكف استنتاج أف كافة المجاالت القيمة االحتمالية

) (Sig.المقابمة الختبار تحميؿ التبايف األحادم أقؿ مف مستكل الداللة    0.05كبذلؾ يمكف
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استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت

تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

جدول رقم()35

المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي.
م

المجال

المتوسط الحسابي

ثانكية عامة

دبمكـ

بكالكريكس

ماجستير

دكتكراه

1

القيـ التنظيمية

3.8728

3.7892

3.5885

3.8217

3.5660

2

األنماط السمككية

4.0198

3.6608

3.5646

3.7636

3.6875

كاإلجراءات

3.8197

3.5124

3.4190

3.7238

3.2656

األنظمة كالقكانيف

3.7627

3.6076

3.3400

3.6240

3.4444

التنظيمية

3.7571

3.7228

3.3910

3.8744

3.4083

6

الثقافة التنظيمية

3.8514

3.6695

3.4800

3.7662

3.4793

8

الكالء التنظيمي

4.1012

3.9880

3.6930

3.8773

3.8672

3
4
5

السياسات

التكقعات

مف خالؿ نتائج االختبار المكضحة في جدكؿ ( )46تبيف أنو بالنسبة إلى مجاؿ " التكقعات التنظيمية
" كاف المتكسط الستجابات المبحكثيف الذيف يحممكف درجة الماجستير أكبر مف الفئات األخرل .ىذا

يعني أف درجة المكافقة حكؿ ىذا المجاؿ كانت أكبر لدل المبحكثيف الذيف يحممكف درجة الماجستير،
كذلؾ بسبب أف مف يحممكف درجو الماجستير ىـ في منتصؼ الطريؽ كسكؼ يبدأكف مشكا ار اخر مف

العمؿ.

أما بالنسبة لباقي المجاالت كاف المتكسط الستجابات المبحكثيف الذيف يحممكف درجة الثانكية العامة

أكبر مف الفئات األخرل .ىذا يعني أف درجة المكافقة حكؿ ىذه المجاالت كانت أكبر لدل المبحكثيف

الذيف يحممكف درجة الثانكية العامة ،ألف مستكاىـ العممي غير مرتفع كىـ بحاجة لجيد كعمؿ أكبر
كيتأثركف باألنماط السمككية بدرجة اكبر مف غيرىـ مف حممة الدرجات العممية األكبر.
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 -5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05≤ αبيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة
حكؿ كؿ مف الثقافة التنظيمية كالكالء التنظيمي تعزل لمتغير تعزل لمتغير الجامعة.
جدول ()47

اختبار تحميل التباين لمتغير الجامعة.
المجال

القيـ التنظيمية

األنماط السمككية

السياسات كاإلجراءات

األنظمة كالقكانيف

التكقعات التنظيمية

التكقعات التنظيمية

الكالء التنظيمي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

52.725

2

26.363

داخؿ المجمكعات

127.742

409

0.312

المجمكع

180.468

411

بيف المجمكعات

43.310

2

21.655

داخؿ المجمكعات

170.690

408

0.418

المجمكع

214.001

410

بيف المجمكعات

78.021

2

39.010

داخؿ المجمكعات

166.113

408

0.407

المجمكع

244.133

410

بيف المجمكعات

61.033

2

30.516

داخؿ المجمكعات

174.087

409

0.426

المجمكع

235.120

411

بيف المجمكعات

81.107

2

40.554

داخؿ المجمكعات

209.198

409

0.511

المجمكع

290.306

411

بيف المجمكعات

61.364

2

30.682

داخؿ المجمكعات

111.819

409

0.273

المجمكع

173.182

411

داخؿ المجمكعات

285.316

405

المجمكع

285.801

407

بيف المجمكعات

15.393

2

7.697

داخؿ المجمكعات

110.618

409

0.270

المجمكع

126.011

411

مصدر التباين

مجموع

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل 4.45

المربعات

84.407

*0.000

51.762

95.816

71.695

79.286

112.225

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

0.704

قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( )20449كمستكل داللة  4.45تساكم 3.018
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قيمة ""F

مستوى الداللة

28.458

*0.000

تبيف أف كافة المجاالت القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار تحميؿ التبايف األحادم أقؿ مف

مستكل الداللة    0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات
تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل لمتغير الجامعة
جدول رقم()48

المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير الجامعة.
م

المجال

المتوسط الحسابي

األزىر

اإلسالمية

األقصى

1

القيـ التنظيمية

3.6224

4.0105

3.1502

2

األنماط السمككية

3.5691

3.9676

3.1917

كاإلجراءات

3.4887

3.8902

2.8377

4

األنظمة كالقكانيف

3.5000

3.7863

2.8605

5

التكقعات التنظيمية

3.5640

3.9123

2.8439

6

الثقافة التنظيمية

3.5572

3.9289

2.9983

8

الكالء التنظيمي

3.8375

3.9649

3.5016

3

السياسات

مف النتائج السابقة المكضحة في جدكؿ ( )48يمكف استنتاج أف المتكسط الستجابات المبحكثيف الذيف
يعممكف في الجامعة اإلسالمية أكبر مف الفئات األخرل .ىذا يعني أف درجة المكافقة حكؿ ىذه

المجاالت كانت أكبر لدل المبحكثيف الذيف يعممكف في الجامعة اإلسالمية ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى
عراقة ككبر عمر الجامعة اإلسالمية حيث أنيا مف أكبر الجامعات الفمسطينية المكجكدة في قطاع غزة

كأف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية لدل الجامعة اإلسالمية لدييـ ثقافة تنظيمية ككالء تنظيمي
أكبر مف زمالئيـ في جامعتي األزىر كاألقصى.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

 مقدمة
 نتائج الدراسة
 توصيات الدراسة
 توصيات لدراسات مستقبمية
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مقدمة:
بناء عمى الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث حكؿ عالقة الثقافة التنظيميػة بػالكالء التنظيمػي
ن
لمعػػامميف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة ،فقػػد خمصػػت الد ارسػػة لمجمكعػػة مػػف النتػػائج،
كذلؾ مف خالؿ البيانات التي جمعيا الباحث مف االستبانة ،كتـ عرض كتفسير النتائج كربطيا

بالدراسات السابقة ذات العالقة بشػكؿ مفصػؿ فػي الفصػؿ الخػامس ،أمػا فػي ىػذا الفصػؿ فسػيتـ

استخالص أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،ككذلؾ أىـ التكصيات.

أوالً /نتائج الدراسة:
 بينت النتائج توفر ثقافة تنظيمية لـدى اإلداريـين واألكـاديميين بوظيفـة إداريـة فـي الجامعـاتالفمسطينية بقطاع غـزة بنسـبة  ،%82.55حيػث كػاف المتكسػط الحسػابي النسػبي لمجػاؿ القػيـ

التنظيميػ ػػة السػ ػػائدة  ،%73.354كلمجػ ػػاؿ األنمػ ػػاط السػ ػػمككية  ،%72.96كلمجػ ػػاؿ السياسػ ػػات
كاإلج ػ ػراءات  ،%69.88كلمجػ ػػاؿ األنظمػ ػػة كالق ػ ػكانيف  %69.46كلمجػ ػػاؿ التكقعػ ػػات التنظيميػ ػػة
.%74.46

 أشــارت النتــائج إلــى أن اإلداريــين واألكــاديميين بوظيفــة إداريــة فــي الجامعــات الفمســطينيةبقطاع غزة يتوفر لدييم والء تنظيمي بنسـبة  ،%87.18كأف العػامميف اإلداريػيف كاألكػاديمييف

بكظيف ػػة إداريػ ػة بالجامع ػػات الفمس ػػطينية بقط ػػاع غػ ػزة مس ػػتعديف لب ػػذؿ أقص ػػى الجي ػػكد لمس ػػاعدة
جامعػػاتيـ عمػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا كىػػذا مؤشػػر كاضػػح عمػػى كجػػكد درجػػة عاليػػة مػػف ال ػكالء ليػػذه

الجامعػػات ،كأنيػػـ ييتمػػكف كثي ػ ار بسػػمعة جامع ػاتيـ أثنػػاء أدائيػػـ لميػػاميـ الكظيفيػػة االعتياديػػة،
كيشػػعركف ب ػػالفخر كاالعتػ ػزاز لعممي ػػـ بجامع ػػاتيـ ،كيش ػػعركف باالرتب ػػاط كالقناع ػػة كالػ ػكالء لمعم ػػؿ
بجامع ػػاتيـ ،كل ػػدييـ االس ػػتعداد لمقي ػػاـ ب ػػأم ميم ػػة تكك ػػؿ إل ػػييـ لم ػػدفاع ع ػػف جامع ػػاتيـ كتحس ػػيف

صػػكرتيا فػػي أم مناسػػبة ،كيشػػعركف بسػػعادة بالغػػة الختيػػارييـ العمػػؿ فػػي بجامعػػاتيـ كيفضػػمكف
العمؿ بيا عف أم مكاف آخر ،كأنيـ سيككنكا مسركريف لك قضكا بقية حياتيـ الكظيفيػة يعممػكف
بجامعػػاتيـ ،كأنيػػـ يرفضػػكف تػػرؾ جامعػاتيـ طالمػػا التحقػكا بالعمػػؿ بيػػا ،كأنيػػـ يجػػدكا الكثيػػر مػػف

القػػيـ التػػي تػػؤمف بيػػا جامعػاتيـ تتكافػػؽ مػػع قػػيميـ ك أفكػػارىـ ،كأنيػػـ يػػركف أف بقػػائيـ كتمسػػكيـ
بالعم ػػؿ ف ػػي جامع ػػاتيـ حاليػ ػان سيكس ػػبيـ مس ػػتقبالن ،كأني ػػـ ممتزم ػػكف باالس ػػتمرار ف ػػي العم ػػؿ ف ػػي

جامعػ ػػاتيـ ،كأنيػ ػػـ يشػ ػػعركف بػ ػػأنيـ أس ػ ػرة كاحػ ػػدة كاذا ترك ػ ػكا العمػ ػػؿ بجامعػ ػػاتيـ س ػ ػيعكد عمػ ػػييـ

بالمخ ػػاطرة .كستص ػػاب حي ػػاتيـ باالرتب ػػاؾ ،كأني ػػـ ال يكاجي ػػكف ص ػػعكبة كبيػ ػرة ف ػػي االتف ػػاؽ م ػػع
تكجيػػات كسياسػػات الجامعػػة فيمػػا يخػػتص بػػاألمكر كالمسػػائؿ المتعمقػػة بعاممييػػا ،كأف الجامع ػات
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الفمسطينية بقطاع غزة تعطي إلى حد مػا عاممييػا اإلداريػيف كاألكػاديمييف بكظيفػة إداريػة الكثيػر

لتحس ػػيف كتط ػػكير أدائي ػػـ كالكص ػػكؿ إل ػػى األى ػػداؼ المش ػػتركة الت ػػي تتط ػػابؽ م ػػع أفك ػػارىـ ،كأف
العامميف اإلداريػيف كاألكػاديمييف بكظيفػة إداريػة بالجامعػات الفمسػطينية بقطػاع غػزة يرفضػكا إلػى

حػػد مػػا تػػرؾ العمػػؿ فػػي جامع ػاتيـ ألف مػػدرائيـ لػػف يككن ػكا مسػػتريحيف لتػػركيـ لمعمػػؿ معيػػـ فػػي
جامعاتيـ ،كأنيـ إلى حد ما يستمركا بالعمؿ في جامعاتيـ ألنيـ ليس لدييـ خيارات أخرل غير

االس ػػتمرار فيي ػػا ،كأف الع ػػامميف اإلداريػ ػيف كاألك ػػاديمييف بكظيف ػػة إداريػ ػة بالجامع ػػات الفمس ػػطينية
بقط ػػاع غػ ػزة يس ػػتمركف ف ػػي عممي ػػـ الح ػػالي ف ػػي جامع ػػاتيـ ل ػػيس بس ػػبب ع ػػدـ تعرضػ ػيـ النتق ػػاد

زمالءىػػـ إذا تركػكا أعمػػاليـ أك بسػػبب حػػاجتيـ فقػػط لمعمػػؿ بالجامعػػات أك بسػػبب عػػدـ تعرضػيـ
النتقاد اآلخريف مف خارج العمؿ إذا ترككا أعماليـ كلكف بسبب كجكد كالء لجامعاتيـ كلممكانة
االجتماعية كنظرة كاحتراـ المجتمع لمعامميف بالجامعات الفمسػطينية ككػذلؾ بسػبب ارتفػاع أجػكر

العػػامميف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية مقارنػػة بػػاألجكر التػػي يحصػػؿ عمييػػا نظ ػرائيـ العػػامميف فػػي

المؤسسات األخرل في قطاع غزة.

 كشـفت النتـائج وجـود عالقـة طرديـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة )) α ≤ 0.05بين الثقافة التنظيمية والـوالء التنظيمـي لمعـاممين اإلداريـين واألكـاديميين بوظيفـة إداريـة فـي

الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،أم أنو كمما زادت الثقافة التنظيمية لػدم العػامميف اإلداريػيف
كاألكػػاديمييف بكظيفػػة إداريػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية كممػػا زاد كالؤىػػـ لمجامعػػات التػػي ينتمػػكف
إلييا.

 كضحت النتائج كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05بيفالقػػيـ التنظيميػػة السػػائدة كال ػكالء التنظيمػػي لمعػػامميف اإلداري ػيف كاألكػػاديمييف بكظيفػػة إداري ػة فػػي

الجامعات الفمسطينية ،حيث يحافظ العامميف اإلدارييف كألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات

الفمسػطينية بقطػاع غػزة باسػتمرار عمػى ممتمكػات جامعػاتيـ كمقػدراتيا ،ممػا يسػاىـ فػي تعزيػز
مكانة الجامعة كتطكرىا ،كيحافظكا عمى عالقات عمؿ طيبة تستند إلى مبدأ التعاكف كالتكامؿ في
انجاز المياـ ،كيمتزمكا بمكاعيد العمؿ الرسمية حسب النظاـ اإلدارم المعتمد ،كأف إدارة الجامعة

تنظػر إلػى العنصػر البشػرم عمػى أنػو مػف أىػـ المػكارد المتاحػة لػدييا ،كأنػو يتػكفر لػدم العػامميف
األكاديمييف كاإلدارييف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة الميارة كالقدرة الكافية عمػى التكيػؼ

مػع المتغيػرات كالتطػكرات الجديػدة ،كيتقبمػكا الضػغكط ك المخػاطر مػف أجػؿ مصػمحة جامعػاتيـ

كتطكرىا ،كأنو يتكفر لدييـ الدافعية المطمكبػة مػف أجػؿ رفػع معػدالت النمػك كزيػادة حجػـ اإلنتػاج،

الذم يساىـ في تحقيؽ أىداؼ جامعاتيـ ،كأف ىناؾ اىتماـ مف قبميـ بأىمية عامؿ الكقت إلنجاز

المياـ كالكاجبات في الفترة الزمنية المحددة ليذه المياـ كالكاجبات ،كأنيـ يساعدكا إلى حد ما في

تخفيض حجـ التكاليؼ كزيادة حجـ اإليرادات ،كأف الجامعات الفمسطينية بقطػاع غػزة تعمػؿ إلػى
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حد ما عمى إرضاء فئاتيا المستيدفة كالمحافظة عمييا ،مف خالؿ الخدمات المتميزة التػي تقػدميا

ليػػذه الفئػػات ،كانػػو يكجػػد حريػػة إلػػى حػػد مػػا لمعػػامميف األكػػاديمييف كاإلداري ػيف فػػي الجامعػػات
الفمسػطينية بقطػاع غػزة فػي عمميػة تقػديـ األفكػار التػي تسػعى إلػى تطػكير إجػراءات كنظػـ العمػؿ،
كأف الجامعات الفمسطينية بقطاع غػزة تعطػى إلػى حػد مػا عاممييػا األكػاديمييف كاإلداريػيف حريػة
بأداء المياـ كالكاجبات دكف إشراؼ كلكف حسب النظاـ.

 أشارت النتائج إلى كجكد عالقػة طرديػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )) α ≤ 0.05بػػيف األنمػػاط السػػمككية السػػائدة كالػكالء التنظيمػػي لمعػػامميف اإلداريػيف كألكػػاديمييف بكظيفػػة إداريػة

فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية ،كأف ىنػػاؾ الت ػزاـ مػػف قبػػؿ العػػامميف اإلداري ػيف كاألكػػاديمييف بكظيفػػة
إداريػ ػة ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية بقط ػػاع غػ ػزة بالس ػػمككيات االيجابي ػػة الت ػػي ت ػػنص عميي ػػا نظ ػػـ
كقكانيف جامعاتيـ ككجكد سياسية الثكاب عند االلتزاـ بالنظـ كالقكانيف كسياسة العقاب عند عدـ

االلتزاـ بيذه النظـ كالقكانيف الجامعية ،كأف سمككيات ىؤالء العامميف في جامعاتيـ تساىـ عمى
تككيف الصكرة الذىنية الطيبػة عػف الجامعػة لػدل الفئػات المسػتيدفة ليػذه الجامعػات ،كأف ىػؤالء

العامميف يتبعكف األنماط السمككية التػي تسػاىـ فػي تحقػيقيـ لػألداء الػكظيفي المطمػكب مػنيـ ،كأف
ىناؾ تطابؽ بيف األنماط السػمككية المتبعػة بالجامعػة كبػيف المنصػكص عمييػا فػي النظػاـ اإلدارم
لكجكد سياسة الثكاب كالعقاب ،كأف ىؤالء العامميف يسعكف باستمرار نحك تطكير نمطيـ السمككي

الذم يساىـ في إنجازىـ لمياميـ الكظيفية ،كأف الجامعات الفمسطينية بقطػاع غػزة تقػدـ إلػى حػد
ما برامج تدريبية لعاممييا سكاء اإلداريػيف أك األكػاديمييف بكظيفػة إداريػة كذلػؾ لمسػاعدتيـ عمػى

إتباع األنماط السمككية التي تعمؿ عمى تحقيؽ كزيادة كفاءتيـ اإلدارية.

 خمصت النتائج إلى كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل داللػة )) α ≤ 0.05بيف األنمػاط السػمككية السػائدة كالػكالء التنظيمػي لمعػامميف اإلداريػيف كاألكػاديمييف بكظيفػة إداريػة

فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية ،كأف ىنػػاؾ الت ػزاـ مػػف قبػػؿ العػػامميف اإلداري ػيف كاألكػػاديمييف بكظيفػػة

إداريػ ػة ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية بقط ػػاع غػ ػزة بالس ػػمككيات االيجابي ػػة الت ػػي ت ػػنص عميي ػػا نظ ػػـ
كقكا نيف جامعاتيـ ككجكد سياسية الثكاب عند االلتزاـ بالنظـ كالقكانيف كسياسة العقاب عند عدـ
االلتزاـ بيذه النظـ كالقكانيف الجامعية ،كأف سمككيات ىؤالء العامميف في جامعاتيـ تساىـ عمى

تككيف الصكرة الذىنية الطيبػة عػف الجامعػة لػدل الفئػات المسػتيدفة ليػذه الجامعػات ،كأف ىػؤالء

العامميف يتبعكف األنماط السمككية التػي تسػاىـ فػي تحقػيقيـ لػألداء الػكظيفي المطمػكب مػنيـ ،كأف

ىناؾ تطابؽ بيف األنماط السػمككية المتبعػة بالجامعػة كبػيف المنصػكص عمييػا فػي النظػاـ اإلدارم
لكجكد سياسة الثكاب كالعقاب ،كأف ىؤالء العامميف يسعكف باستمرار نحك تطكير نمطيـ السمككي

الذم يساىـ في إنجازىـ لمياميـ الكظيفية ،كأف الجامعات الفمسطينية بقطػاع غػزة تقػدـ إلػى حػد
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ما برامج تدريبية لعاممييا سكاء اإلداريػيف أك األكػاديمييف بكظيفػة إداريػة كذلػؾ لمسػاعدتيـ عمػى

إتباع األنماط السمككية التي تعمؿ عمى تحقيؽ كزيادة كفاءتيـ اإلدارية.

 بينػت النتػائج كجػكد عالقػة طرديػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ) ) α ≤ 0.05بػيفالسياس ػػات كاإلجػ ػراءات كالػ ػكالء التنظيم ػػي لمع ػػامميف اإلداريػ ػيف كألك ػػاديمييف بكظيف ػػة إداريػ ػة ف ػػي

الجامعات الفمسطينية ،كأف ىناؾ التزاـ مػف قبػؿ العػامميف اإلداريػيف كاألكػاديمييف بكظيفػة إداريػة

بسياسات كاجراءات العمؿ المعتمػدة فػي جامعػاتيـ بسػبب كجػكد سياسػة العقػاب ،كأف السياسػات

كاإلجراءات المتبعة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تساىـ بتحقيؽ أىداؼ ىذه الجامعات،
كأف ىنػػاؾ معرفػػة لػػدم العػػامميف اإلداريػيف كاألكػػاديمييف بكظيفػػة إداريػة بطبيعػػة اإلجػراءات

كالسياسػات المعتمػدة ،كأف السياسػات كاإلجػراءات المتبعػة فػي الجامعػات الفمسػطينية بقطػاع غػزة
تسػاىـ إلػى حػد مػا فػي تعزيػز الػكالء كاالنتمػاء ليػذه الجامعػات ،كأف ىػذه السياسػات كاإلجػراءات

المتبعػػة تسػػاىـ إلػػى حػػد مػػا فػػي تحقيػػؽ معػػايير الجػػكدة المطمكبػػة ،كت ارعػػي ىػػذه السياسػػات

كاإلجػراءات ثقافػػة العػػامميف داخػػؿ الجامعػػة إلػػى حػد مػػا ،كتػػكفر إلػػى حػد مػػا ىػػذه السياسػػات

كاإلجراءات المعتمػدة منػاخ مالئػـ لتنفيػذ ميػاـ ككاجبػات العػامميف ،السياسػات كاإلجػراءات المتبعػة

فػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية بقطػػاع غػ ػزة كاض ػػحة إلػػى ح ػػد م ػػا لمعػػامميف اإلداريػ ػيف كاألك ػػاديمييف
بكظيفة إدارية.

 بينػت النتػائج كجػكد عالقػة طرديػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ) ) α ≤ 0.05بػيفاألنظمة كالقكانيف كالكالء التنظيمي لمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات

الفمسػػطينية ،مػػف حيػػث الت ػزاـ العػػامميف اإلداري ػيف كاألكػػاديمييف بكظيفػػة إداري ػة بتطبيػػؽ األنظمػػة
كالقػكانيف المعتمػدة بجامعػاتيـ ،كأف األنظمػة كالقػكانيف المعمػكؿ بيػا فػي الجامعػات الفمسػطينية
بقطاع غزة تعمؿ عمى تحقيؽ معدالت العمؿ المطمكبػة ،كأف ىنػاؾ فيػـ كد اريػة إلػى حػد مػا لػدل

العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية بطبيعة األنظمة كالقكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا في
جامعاتيـ ،كانو يتـ إلى حد ما إنجاز الخطط كالبرامج طبقنا لنصكص األنظمة كالقكانيف المعمكؿ
بيا في ىذه الجامعات ،كأف األنظمة كالقكانيف السائدة في الجامعات تعطي إلى حد مػا ضػمانة

لمحقػػكؽ الكظيفيػػة لمعػػامميف فػػي ىػػذه الجامعػات ،كاألنظمػػة كالقػكانيف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية
بقطاع غزة تكفر إلى حد ما مجاالن لعممية تفكيض السمطة ألصحاب الكظائؼ المختمفة فػي ىػذه

الجامعات.

 بينػت النتػائج كجػكد عالقػة طرديػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ) ) α ≤ 0.05بػيفالتكقعػ ػػات التنظيميػ ػػة كال ػ ػكالء التنظيمػ ػػي لمعػ ػػامميف اإلداري ػ ػيف كاألكػ ػػاديمييف بكظيفػ ػػة إداري ػ ػة فػ ػػي

الجامع ػػات الفمس ػػطينية ،كأف اإلدارة العمي ػػا لمجامع ػػات الفمس ػػطينية بقط ػػاع غػ ػزة م ػػف كجي ػػة نظ ػػر
اإلداريػيف كاألكػػاديمييف بكظيفػػة إداريػة تتكقػػع مػػف إداريييػػا كأكاديميييػػا بكظيفػػة إداريػة أف يقكمػكا
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بكافة كاجباتيـ الكظيفية التي تػنص عمييػا األنظمػة كالقػكانيف الجامعيػة طالمػا ىػذه اإلدارة العميػا

ف ػػي الجامع ػػات تعط ػػييـ كاف ػػة حق ػػكقيـ الكظيفي ػػة ،كأف اإلداريػ ػيف كاألك ػػاديمييف بكظيف ػػة إداريػ ػة
يقكمػكف ببػذؿ الجيػكد الالزمػة مػف أجػؿ تحقيػؽ اإلنجػازات التػي تتكقعيػا مػنيـ جامعػاتيـ ،كأف

الجامعات الفمسطينية بقطاع غػزة تػكفر األمػاف الػكظيفي إلداريييػا كأكاديميييػا بكظيفػة إداريػة إذا

التزمكا بالنظـ كالقكانيف كالمكائح الداخميػة لجامعػاتيـ ،كأف اإلداريػيف كاألكػاديمييف بكظيفػة إداريػة
يتكقعكا بأف تأخذ اإلدارة العميا لجامعاتيـ بعيف االعتبار الجيكد التي يبذليا العامؿ المميز ،الذم

يحػافظ عمػى مكانػة الجامعػة كسػمعتيا ،ككجػكد قصػكر فػي مػنح العػالكات كالحػكافز كالمكافئػات

لإلدارييف كلألكاديمييف بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.

 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ كػػؿ مػػف الثقافػػةالتنظيمية كالكالء التنظيمي تعزل لمتغير الجنس لصالح أفراد عينة الدراسة الذككر.

 تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ الثقافػة التنظيميػةتعزل لمتغير المسمى الكظيفي لصالح أفراد عينة الدراسة مف اإلدارييف.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ الكالء التنظيمػيتعزل لمتغير المسمى الكظيفي.

 -تكج ػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ كػػؿ مػػف الثقافػػة

التنظيمي ػػة كالػ ػكالء التنظيم ػػي تع ػػزل لمتغي ػػر المؤى ػػؿ العمم ػػي لص ػػالح أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف

الحاصميف عمى الثانكية العامة.

 تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ الثقافػة التنظيميػةتعزل لمتغير الجامعة لصالح أفراد عينة الدراسة مف جامعة األقصى.

 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ الػكالء التنظيمػػيتعزل لمتغير الجامعة لصالح أفراد عينة الدراسة مف الجامعة اإلسالمية.
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ثانياً /توصيات الدراسة:
بناء عمى النتائج السابقة يقترح الباحث مجمكعة مف التكصيات التي يمكف أف تؤدم إلى
ن
تحسػػيف الثقافػػة التنظيميػػة كزيػػادة ال ػكالء التنظيمػػي لػػدل العػػامميف اإلداري ػيف كاألكػػاديمييف
بكظيفة إدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كىي كما يمي:

 تعزيػػز الثقافػػة التنظيميػػة كال ػكالء التنظيم ػي لمعػػامميف اإلداري ػيف كاألكػػاديمييف بكظيفػػة إداري ػة فػػيالجامعات الفمسطينية مف خالؿ:

 الحفػػاظ عمػػى عالقػػات عمػػؿ طيبػػة بػػيف العػػامميف اإلداري ػيف كاألكػػاديمييف بكظيفػػة إداري ػة فػػيالجامعات الفمسطينية تستند إلى مبدأ التعاكف كالتكامؿ في انجاز المياـ.

 التركيز مػف قبػؿ إدارة الجامعػات الفمسػطينية بقطػاع غػزة عمػى أف العنصػر البشػرم باعتبػاره مػفأىـ المكارد المتاحة لدييا.

 تقػػديـ ب ػرامج تدريبيػػة لمعػػامميف اإلداري ػيف كاألكػػاديمييف بكظيفػػة إداري ػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينيةلزيػػاد ميػػاراتيـ كقػػدراتيـ لجعميػػـ أكثػػر ميػػارةن كقػػدرةن عمػػى لمتكيػػؼ مػػع المتغيػرات كالتطػػك ارت
الجديػدة ،كأكثػر تقػبالن لمضػغكط ك لممخػاطر مػف أجػؿ مصػمحة جامعػاتيـ كتطكرىػا ،ككػذلؾ كذلػؾ
لمساعدتيـ عمى إتباع األنماط السمككية التي تعمؿ عمى تحقيؽ كزيادة كفاءتيـ اإلدارية.

 التأكيد عمى أىمية عامؿ الكقت إلنجاز الميػاـ كالكاجبػات فػي الفتػرة الزمنيػة المحػددة ليػذه الميػاـكالكاجبات.

 ض ػػركرة زي ػػادة العم ػػؿ م ػػف قب ػػؿ إدارة الجامع ػػات الفمس ػػطينية بقط ػػاع غػ ػزة عم ػػى إرض ػػاء فئاتي ػػاالمستيدفة كالمحافظة عمييا ،مف خالؿ الخدمات المتميزة التي تقدميا ليذه الفئات.

 -تشجيع العامميف عمى تقديـ األفكار التي تسعى إلى تطكير إجراءات كنظـ العمؿ.

 االلتػزاـ بػالخطط كالبػرامج طبقنػا لنصػكص األنظمػة كالقػكانيف المعمػػكؿ بيػا ،كالقيػاـ بتفػػكيضالعامميف لإلسراع بانجاز المياـ المطمكبة.
 المحافظة عمى التػزاـ العػامميف اإلداريػيف كاألكػاديمييف بكظيفػة إداريػة فػي الجامعػات الفمسػطينيةبقطاع غزة بالسمككيات االيجابية التي تنص عمييا نظـ كقكانيف جامعاتيـ.

 تعزيز الفيـ كالكعي لدل العامميف بطبيعة األنظمة كالقكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا في الجامعة. -االلتزاـ بالسياسات كاإلجراءات المخطط ليا لتحقيؽ معايير الجكدة المطمكبة.

 مراجعػة السياسػات كاإلجػراءات المتبعػة فػي الجامعػات الفمسػطينية بقطػاع غػزة ،كضػركرة التأكيػدعمى االلتزاـ بيذه السياسات كاإلجراءات لتحقيؽ معايير الجكدة المطمكبة.

 العم ػػؿ عم ػػى تكض ػػيح السياس ػػات كاإلجػ ػراءات المتبع ػػة ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية بقط ػػاع غػ ػزةلمعامميف اإلدارييف كاألكاديمييف بكظيفة إدارية.
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 العمػؿ عمػى زيػادة فيػـ كد اريػة العػامميف اإلداريػيف كاألكػاديمييف بكظيفػة إداريػة بطبيعػة األنظمػةكالقكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا في جامعاتيـ،

 -القياـ بمراجعة األنظمة كالقكانيف السائدة لضماف الحقكؽ الكظيفية لمعامميف في الجامعة.

 العمػؿ عمػى أف تعطػي األنظمػة كالقػكانيف المتبعػة مجػاالن لعمميػة تفػكيض السػمطة ألصػحابالكظائؼ المختمفة في ىذه الجامعات.

 زيػادة مسػتكل اىتمػاـ إدارة الجامعػة لتمبيػة مػا يتكقعػو العامػؿ مػف الجامعػة مػف عػالكات كحػكافزكمكافآت.

 العم ػػؿ عم ػػى ت ػػكفير بيئ ػػة عم ػػؿ مناس ػػبة لمع ػػامميف اإلداريػ ػيف كاألك ػػاديمييف بكظيف ػػة إداريػ ػة ف ػػيالجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة لتحسػػيف كتطػػكير أدائيػػـ كالكصػػكؿ إلػػى األىػػداؼ المشػػتركة

التي تتطابؽ مع أفكارىـ.

اتجاىات البحث المستقبمية:

 د ارسػػة العالقػػة بػػيف الثقافػػة التنظيميػػة كالػكالء التنظيمػػي لػػدل األكػػاديمييف بالجامعػػاتالفمسطينية بقطاع غزة.
 د ارس ػػة العالق ػػة ب ػػيف الثقاف ػػة التنظيمي ػػة كالػ ػكالء التنظيم ػػي ل ػػدل الع ػػامميف ف ػػي أم ػػاكفمختمفة.
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منشورة ,جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة.

- 31شبير ,ابتياؿ " .)2447( .أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية عمى االستعداد لمكاجية
األزمات في مستشفي ناصر " ,رسالة ماجستير غير منشورة ,إدارة أعماؿ ,كمية
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كتاب تسييؿ ميمة الباحث

117

ممحؽ رقـ()2

اإلستئذاف الخطي لتعبئة االستبانة
جـامعــــة األزهــــــــــــــــــــر ـــــ غــــــــزة
عمادة الدراسات العليـا والبحث العلمي
كميــة االقتصـــــــــاد والعمــــوم اإلداريـــــــــــة

برنامـــــــج ماجســـــــــتير إدارة األعمال

استبانو

عالقة الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي لمعاممين في الجامعات الفمسطينية
قطاع غزة
األخ الكريم  /األخت الكريمة,,,,
تحية طيبة وبعد...
تيدؼ ىذه اإلستبانة إلى التعرؼ عمى عالقة الثقافة التنظيمية بالكالء التنظيمي لمعامميف في الجامعات

الفمسطينية ،بقطاع غزة كذلؾ إلتماـ انجاز أطركحة ماجستير في إدارة األعماؿ بجامعة األزىر بغزة.

نأمؿ قراءة ما كرد في ىذه اإلستبانة مف فقرات بدقة كمكضكعية ،كاإلجابة عما جاء فييا كذلؾ بكضع

عالمة ( )Xأماـ اإلجابة التي تعبر عف كجية نظركـ.

إف تعاكنؾ سيككف سببا في نجاح ىذه الدراسة ,عمما باف المعمكمات الكاردة في ىذه اإلستبانة ىي

ألغراض البحث العممي فقط.

كلكـ خالص تحياتي كجزيؿ شكرم
الباحث

منير إبراىيم طالب
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ممحق رقم ()4

اسماء محكمي اإلستبانة
م.

اسم المحكم

الجامعة

.2

أ.د .ماجد الف ار

– الجامعة اإلسالمية

.3

ا.د .جياد أبك طكيمة

الجامعة اإلزىر

.4

د .محمد سالـ

جامعة فمسطيف

.5

د.رامز بدير

جامعة األزىر

.6

د .رشدم كادم

الجامعة اإلسالمية

.7

د.رياض العيمة

جامعة األزىر

.8

د .عمى النعامى

جامعة األزىر

.9

د .سامي أبك الركس

جامعة األسالمية

.:

د.عبد اهلل اليبيؿ

جامعة األزىر

.21

د .جبر الداعكر

جامعة األزىر

.22

د .محمكد عكاشة

جامعة األزىر

.23

د .مركاف األغا

جامعة األزىر

.24

د .مفيد الشيخ عمي

جامعة األزىر
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الجزء األول :معمومات شخصية

االستبانة بشكميا النيائي

الرجاء وضع عالمة ( )Xأمام اإلجابة التي تختارىا:
الجنس:

ذكر ( ) أنثى ( )

المؤىل العممي:

ثانوية عامة ( ) دبموم ( ) بكالوريوس ( ) ماجستير ( ) دكتوراه ( ) أخرى ( )

المسمى

إداري ( ) أكاديمي ( )

الوظيفي:
الجامعة:

األزىر ( ) اإلسالمية ( ) األقصى ( )

الجزء الثاني :الثقافة التنظيمية
كبيرة

الميام.

الخدمات المتميزة التي تقدميا ليذه الفئات

6

يتوفر لدي العاممين الميارة والقدرة الكافية عمى التكيف مع المتغيرات والتطورات
الجديدة.

7

يتوفر لدى العاممين الدافعية المطموبة من أجل رفع معدالت النمو وزيادة حجم
اإلنتاج ،الذي يساىم في تحقيق أىداف الجامعة.

8
9

يساعد العاممين في تخفيض حجم التكاليف وزيادة حجم اإليرادات.
يعطى العاممين حرية بأداء الميام والواجبات دون إشراف ولكن حسب النظام
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موافق بدرجة

5

تعمل الجامعة بشكل استمراري إلرضاء فئاتيا المستيدفة والمحافظة عمييا ،من خالل

يتقبل العاممين الضغوط و المخاطر من أجل مصمحة الجامعة وتطورىا.

موافق

يحافظ العاممين عمى عالقات عمل طيبة تستند إلى مبدأ التعاون والتكامل في انجاز

يوجد حرية في عممية تقديم األفكار التي تسعى إلى تطوير إجراءات ونظم العمل.

محايد

1
2
3
4

غير موافق

تنظر إدارة الجامعة إلى العنصر البشري بأنو من أىم الموارد المتاحة في الجامعة.

بدرجة كبيرة

أوالً /القيم التنظيمية:

غير

الثقافة التنظيمية

موافق

م

الفقرة

كبيرة

الجامعة

14

تقدم الجامعة لعاممييا البرامج التدريبية الالزمة التباع األنماط السموكية التي تعمل
عمى تحقيق الكفاءة اإلدارية.

15

يسعي العاممون باستمرار نحو تطوير النمط السموكي الذي يساىم في إنجاز الميام

16
17

يتبع العاممون األنماط السموكية التي ُُتساىم في تحقيق األداء الوظيفي المطموب.

الوظيفية.

ىناك تطابق بين األنماط السموكية المتبعة بالجامعة وبين المنصوص عمييا في

النظام اإلداري.

18

تساىم سموكيات العاممين في الجامعة عمى تكوين الصورة الذىنية الطيبة عن

الجامعة.

ثالثاً /السياسات واإلجراءات:

19
24
21
22
23
24
25
26

يوجد التزام واضح من قبل العاممين بسياسات واجراءات العمل المعتمدة في الجامعة.

ُُتسيم السياسات واإلجراءات المتبعة في الجامعة بتحقيق أىدافيا.
ىناك معرفة لدي العاممين بطبيعة اإلجراءات والسياسات المعتمدة.
ُُتراعي السياسات واإلجراءات ثقافة العاممين داخل الجامعة.
تسيم السياسات واإلجراءات المتبعة في تحقيق معايير الجودة المطموبة.
توفر السياسات واإلجراءات المعتمدة مناخ مالئم لتنفيذ ميام وواجبات العاممين.
تساعد السياسات واإلجراءات المتبعة في تعزيز الوالء واالنتماء لمجامعة.
تتسم السياسات واإلجراءات المتبعة بالوضوح التام لدى العاممين.

رابعاً /األنظمة والقوانين:

27

باعتقادك ىل توفر األنظمة والقوانين السائدة ضمانة لمحقوق الوظيفية لمعاممين في

الجامعة.

28
29

يتم إنجاز الخطط والبرامج طبقًا لنصوص األنظمة والقوانين المعمول بيا.

يوجد التزام واضح من قبل العاممين عمى تطبيق ما تنص عميو األنظمة والقوانين
المعتمدة.

34
31

عممت األنظمة والقوانين المعمول بيا في تحقيق معدالت العمل المطموبة.
ىناك فيم ودراية لدى العاممين بطبيعة األنظمة والقوانين والموائح المعمول بيا في
الجامعة.
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13

يمتزم العاممين داخل الجامعة بالسموكيات اإليجابية التي تنص عمييا نظم وقوانين

موافق

ثانياً /األنماط السموكية:

محايدا

12

يمتزم العاممين بالجامعة في مواعيد العمل الرسمية ،حسب النظام اإلداري المعتمد.

الزمنية المحددة.

غير موافق

11

ىناك اىتمام من قبل العاممين بأىمية عامل الوقت إلنجاز الميام والواجبات في الفترة

مكانة الجامعة وتطورىا.

بدرجة كبيرة

14

يحافظ العاممين باستمرار عمى ممتمكات الجامعة ومقدراتيا ،مما يساىم في تعزيز

غير موافق

م

الفقرة

كبيرة

موافق

موافق

محايد

بدرجة

34

توفر الجامعة األمان الوظيفي لمفرد طالما أنو ممتزم بالنظم والقوانين والموائح الداخمية

يحافظ عمى مكانة الجامعة وسمعتيا.

لمجامعة.

35

يتوقع الرؤساء من العامل أن يقوم بكافة واجباتو طالما أنو يحصل عمى كافة حقوقو
الوظيفية التي تنص عمييا األنظمة والقوانين لمجامعة.

36

دوما لتمبية ما يتوقعو العامل من الجامعة من عال وات وحوافز
تسعي إدارة الجامعة ً
ومكافآت.

37

يقوم العاممين ببذل الجيود الالزمة من أجل تحقيق اإلنجازات التي تتوقعيا الجامعة

من العامل.

الجزء الثالث /الوالء التنظيمي
أوالً /الوالء االستمراري :المبني عمى تراكـ المصالح كالحاجة لمعمؿ
38

أستمر في وظيفتي الحالية حتى اآلن بسبب حاجتي ليا وليس ألنني أرغب في

العمل بيذه الجامعة.

39
44
41
42

ان ترك العمل يعود عمي بالمخاطرة.
أستمر بالعمل في الجامعة ألنو ليس لدي أي خيار آخر غير االستمرار فييا.
ستصاب حياتي باالرتباك إذا تركت العمل في الجامعة.
بقائي وتمسكي بالعمل في الجامعة حالياً سيكسبني مستقبالً.

ثانياً /الوالء العاطفي :حب العمؿ في الجامعة كالحرص عمى تحقيؽ أىدافيا كالدفاع عنيا

43
44
45

أشعر بالفخر عندما أخبر اآلخرين بأني أعمل في ىذه الجامعة.

أتحدث باعتزاز عن الجامعة وأنيا مؤسسة عظيمة تستحق العمل بيا.
أشعر بسعادة بالغة الختياري العمل في الجامعة وأفضميا عمى جيات أخرى كان
يمكنني أن أعمل بيا.

46
47
48
49
54

أشعر باالرتباط والوالء لمجامعة والعمل فييا.
سأكون مسروراً لو قضيت بقية حياتي الوظيفية أعمل في ىذه الجامعة.

أنا مستعد أن أبذل قصارى جيدي ألساعد عمى نجاح الجامعة و تحقيق أىدافيا .

أجد أن كثي ار من القيم التي تؤمن بيا الجامعة تتوافق مع قيمي و أفكاري.
الجامعة تعطيني الكثير لتحسين أدائي و الوصول إلى األىداف المشتركة التي
تتطابق مع أفكاري.

51

ال أواجو صعوبة كبيرة في االتفاق مع توجيات وسياسات الجامعة فيما يختص

52

ىناك قناعة لدي بالعمل بالجامعة.

باألمور والمسائل المتعمقة بعاممييا .
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غير موافق

33

أتوقع بأن إدارة الجامعة تأخذ في االعتبار الجيود التي يبذليا العامل المميز ،الذي

موافق

خامساً /التوقعات التنظيمية:

بدرجة كبيرة

م

الفقرة

غير

32

توفر األنظمة والقوانين المتبعة مجا ًال لعممية تفويض السمطة ألصحاب الوظائف.

53

لدي استعداد لمقيام بأي ميمة توكل إلي لمدفاع عن الجامعة وتحسين صورتيا في
أي مناسبة.

54
55
56
57

أدافع عن الجامعة في كل المواقف دون أن يطمب مني ذلك.
اىتم بمستقبل الجامعة ألنيا األفضل من باقي الجامعات.
أىتم كثي ار بسمعة الجامعة أثناء أدائي لميامي الوظيفية االعتيادية.
نحن في الجامعة أسرة واحدة.

ثالثاً /الوالء المعياري :القائـ بناء عمى ضغكط اآلخريف لالستمرار في العمؿ بالجامعة
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أرفض ترك الجامعة طالما التحقت بالعمل بيا

أرفض ترك العمل في الجامعة ألن مدرائي لن يكونوا مستريحين لتركي لمعمل معيم.
استمر في عممي الحالي في الجامعة حتى ال أتعرض النتقاد الزمالء إذا تركت العمل
استمر في عممي الحالي في الجامعة حتى ال أتعرض النتقاد اآلخرين من خارج
العمل إذا تركت العمل.

62

أشعر أن لدي التزام باالستمرار في العمل في الجامعة.
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