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عما من

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أَمْ مَهْ هُوَ قَاوِتٌ آَوَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
اآلَخِزَةَ وَيَزْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيهَ
يَعْلَمُونَ وَالَّذِيهَ لَا يَعْلَمُونَ إِوَّمَا يَتَذَكَّزُ أُولُو األَلْبَابِ
صدق اهلل العظيم
(قرآف كريـ ,سكرة الزمر ,آية)9:

أ

إهـــــــذاء
إلى من تاقت روحً لرؤٌته ونفسً لشفاعته خٌر خلق هللا
محمد صلى هللا علٌه وسلم
إلى والدي الكرٌمٌن أطال هللا فً عمرهما ألبسهما ثٌاب الصحة
والعافٌة ووفقنً لبرهما واإلحسان إلٌهما.
إلى أخً الغالً ورفٌق دربً الذي لم ٌتوان فً تقدٌم العون
والدعم وفقه هللا إلى كل خٌر
إلى زوجتً الغالٌة التً هٌأت لً الهدوء النفسً وتحملت
عناء تفرغً إلتمام هذه الدراسة
إلى أبنائً فلذات كبدي (أحمد  ,مصطفى,عبد الرحمن) حفظهم
هللا
ونفع بهم اإلسالم والمسلمٌن


ب

شــك ا قــاٌ
الحمد هلل رب العالميف أىؿ المجد كالثناء ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء
كالمرسميف نبينا محمد كعمى آلة كصحبو أجمعيف أما بعد،،،
فإنني أشكر اهلل العمي القدير أكالن كأخي انر عمى تكفيقو بإتماـ ىذه الرسالة ،فيك – عز كجؿ

– أحؽ بالشكر كالثناء كأكلى بيما ،فالحمد هلل الذم كفقني إلنجاز ىذا الجيد المتكاضع ،فإف

أخطأت فمف نفسي كالشيطاف ،كاف أصبت فمف اهلل كحده ،كما تكفيقي إال مف اهلل العمي القدير.

كانطبلقان مف قكلو عميو الصبلة كالسبلـ "ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس" ،فإنو يسرني

كيشرفني أف أسطر كؿ عرفاف بالجميؿ إلى الدكتكرة /نياية عبد اليادم التمباني ،كالدكتكر/

عمي
محمد جكدت فارس المشرفاف عمى ىذه الرسالة ،كالمذاف أفاداني بعمميما القيـ ،ك لـ يبخبل ّ
بالجيد كالتكجيو فكانا نعـ المكجو كالمرشد ،كما أتكجو بخالص الشكر كالتقدير إلى كؿ مف

الدكتكر/كفيؽ حممي األغا  ،كالى الدكتكر/نبيؿ عبد شعباف المكح ،عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة

الرسالة ،كالحكـ عمييا ،كاثرائيا بمبلحظاتيما السديدة رغـ أعبائيما األكاديمية كاإلدارية ،سائبلن

اهلل – عز كجؿ  -أف يديـ عمييما مكفكر الصحة كالعافية كأف يجزييما عني خير الجزاء.

كالشكر مكصكؿ إلى حاضنة العمـ ،جامعة األزىر – غزة ممثمة بكمية االقتصاد كالعمكـ

اإلدارية ،كعمى كجو الخصكص كافة أعضاء الييئة التدريسية في قسـ إدارة األعماؿ ،ككذلؾ

عمادة الدراسات العميا ،لما قدمكه مف تسييبلت كمساعدة لي طيمة فترة الدراسة.

ككفاء كتقدي انر كاعترافان بالمعاكنة التي قدميا لي الكثير مف المخمصيف الصادقيف أثناء ىذه
ن
الدراسة ،كالذيف ال يتسع المقاـ لذكرىـ بأسمائيـ ،يطيب لي أف أقدـ الشكر الجزيؿ لكؿ مف
عاكف كساىـ في إخراج ىذا العمؿ المتكاضع مف طكر التفكير إلى الكاقع العممي لكي يرل

النكر.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن
الباحث


خ

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ العبلقة بيف المناخ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي عند
العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية -قطاع غزة ،اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي
التحميمي ،تمثؿ مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف العامميف في البنكؾ التجارية العاممة في
قطاع غزة كالبالغ عددىـ ( )782فرد،كلقد اعتمد الباحث عمى اختيار عينة عشكائية طبقية مف
العامميف في البنكؾ التجارية المستيدفة ،فبمغ حجـ عينة الدراسة ( )259فرد ،تـ استرداد ()220
استبانة صالحة لمتحميؿ ،استخدمت الدارسة برنامج الػ  SPSSلمتحميؿ اإلحصائي.
كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة مف قبؿ المكظفيف الذيف يعممكف في البنكؾ قيد الدراسةبالنسبة ألبعاد المناخ التنظيمي ككؿ ،حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ ككؿ ( 4..4مف
 )5كالكزف النسبي لممجاؿ ككؿ (. )%8..8
 كجكد درجة منخفضة مف المكافقة عمى فقرات مجاؿ "االغتراب الكظيفي" مف كجية نظرالمبحكثيف حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ لممجاؿ ككؿ ( )3.42ككزف نسبي .%48.6
 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف أبعاد المناخ التنظيميكاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية.
كقد قدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات منيا :العمؿ عمى مكافأة أصحاب األفكار

الجديدة التي يتـ اقتراحيا لتطكير األداء ،كذلؾ لتشجيعيـ عمى بذؿ المزيد مف الجيد لتطكير
أنظمة العمؿ ،كتشجيع غيرىـ عمى أف يحذكا حذكىـ ،كضركرة العمؿ عمى تعزيز التزاـ
المكظفيف بمكائح كأنظمة العمؿ ،مف خبلؿ عقد كرش العمؿ كاالجتماعات لمناقشتيا.


ث

Abstract :
This study aimed to explore the relationship between
organizational climate and job alienation among employees working in
the commercial banks in the Gaza Strip.The study adopted a descriptive
analytical approach.The study population consists of (782) empyees
woking in commercial banks operating in the Gaza Strip staff. A
stratified random sample of (259) employees was targeted.The study tool
was the questionnaire. (220) questionnaires recovered. SPSS was used to
classify and analyze the data.
The study reached many conclusions such as:
- The respondents showed high degree of agreementtoward
organizational climate with a mean of (4.04 out of 5) and a relative
weight of (80.8%).
- The respondents showed low degree of agreement towardall
paragraphs of job alienation with a mean of (2.43) and a relative
weight of (48.6%).
- There is a significant relationship between organizational climate and
job alienation among employees working in the commercial banks in
the Gaza Strip
The study offered many recommendations such as: Rewarding the
employees who have new ideas suggested to improve performance. This
is to encourage them to work harder to improve systems of work and
encourage them to do follow their steps. Furthermore, strengthening the
commitment of the employees to the systems and regulation of the work
y conducting meetings and workshops.
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المقدمػػػػة
يؤثر المناخ التنظيمي عمى العامميف في المنظمة كيؤدم إلى اإلحباط أك التحفيز ،حيث
يعمؿ ككسيط بيف متطمبات الكظيفة كحاجات الفرد ،كيمثؿ المناخ التنظيمي جزءان أساسيان مف
كينكنة المنظمة ،فيك يمثؿ مجمكعة مف الخصائص تتمتع بدرجة كبيرة مف االستقرار أك الثبات

النسبي يفيميا العاممكف ،كتنعكس عمى اتجاىاتيـ كسمككيـ في المنظمة التي يعممكف بيا

(المغربي ،)2.2 ،0995 ،كيمعب المناخ التنظيمي دك انر كبي انر في تدعيـ السمكؾ الكظيفي لؤلفراد
العامميف مف ناحية تشكيؿ كتعديؿ كتغيير القيـ كالعادات كاالتجاىات كالسمكؾ ،كمف ىنا يمكف

القكؿ بأف المناخ التنظيمي يمثؿ شخصية المنظمة بكؿ أبعادىا ،كأف نجاحيا في خمؽ المناخ
المبلئـ لؤلفراد مف شأنو أف يشجع عمى خمؽ أجكاء عمؿ ىادفة تعزز سبؿ الثبات كاالستقرار

لؤلفراد كالتنظيـ عمى حد سكاء ،إذ إف األفراد في البيئة التنظيمية الفاعمة يشعركف بأىميتيـ في
العمؿ كقدرتيـ عمى المشاركة في اتخاذ القرار كاإلسياـ في رسـ السياسات كالخطط كيسكد

شعكر بالثقة بيف اإلدارة كاألفراد (حمكد ،)066 ،3..3 ،كيأمؿ العاممكف في أم منظمة بأف
يككف المناخ التنظيمي داعمان يسيؿ ليـ إشباع حاجاتيـ النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كما

أف المناخ التنظيمي يؤثر عمى العامميف في المنظمة كيؤدم إلى التحفيز أك اإلحباط ألنو يعمؿ
ككسيط بيف متطمبات الكظيفة كحاجات الفرد (العمياف.)206 ،3..3 ،
إف نمك المنظمات كانتشارىا المضطرد كتغمغميا في جميع مناحي كأنشطة حياة الفرد

كالشعكب ،إضافة إلى نسبة كبيرة مف أفراد المجتمع الذيف يعممكف في ىذه المنظمات ،كؿ ذلؾ
دفع الباحثيف إلى مزيد مف االىتماـ بإنتاجية كأداء ىذه المنظمات كفعاليتيا ،إليجاد الحمكؿ

المناسبة لمشكبلت األداء كاإلنتاجية كزيادة فعالية المنظمات (حريـ.)30 ،3..4 ،

كتعتبر ظاىرة االغتراب الكظيفي ظاىرة إنسانية ليا كجكد في مختمؼ أنماط الحياة ،كقد

تزايدت مشاعر ىذا االغتراب كتعددت ،كما أضحت منظمات اليكـ تمتمئ بالشكاىد كصنكؼ
شتى مف أغراض عدـ الرضا ،كفقداف االنتماء الكظيفي كالتنظيمي ،كقد أرجعت أسباب ىذه

المشاعر السمبية إلى ظاىرة االغتراب الكظيفي ،ألف المكظؼ ال يشعر برابط كحافز يشده

لعممو ،لذلؾ تنمك كتترعرع نكاة االغتراب لدل ىذا المكظؼ ،كقد تحدث كثيركف عف جذكر ىذا

االغترب ،في حيث
ا
االغتراب كأسبابو ،فبعضيـ كاف يرل أف المجتمع ىك المسؤكؿ عف إيجاد
يرجع آخركف مصادر ىذا االغتراب إلى البيركقراطية اإلدارية في التنظيمات كالى التقدـ

الصناعي كالى االنخفاض في مستكل التفاعؿ االجتماعي داخؿ محيط العمؿ كخارجو ،كالى
القصكر في العبلقات اإلنسانية في العمؿ (الخض ار كآخركف.)264 ،3.0. ،
2

كلقد تزايد اىتماـ العديد مف الكتاب كالباحثيف في اآلكنة االخيرة بدراسة العكامؿ المؤثرة

عمى مشاعر العامميف في بيئات العمؿ ،كدراسة اتجاىاتيـ كمشاعرىـ كآثارىـ السمككية االيجابية
كالسمبية المنعكسة عمى الكظيفية ليدؼ رفع جكدة األداء كتحقيؽ أىداؼ المؤسسات كالمنظمات،

لذا اتجو الباحث لتناكؿ مكضكع المناخ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي لما ليما مف انعكاسات

عمى سمكؾ االفراد كاتجاىاتيـ كادائيـ في العمؿ ،كبالتالي عمى اداء المنظمات بشكؿ عاـ ،أك
الكظيفة الت ي ينتمي ليا .لذا جاء ىذا البحث لمتعرؼ عمى المناخ التنظيمي السائد في البنكؾ
التجارية الفمسطينية كمدل عبلقتو بمستكل الشعكر باالغتراب الكظيفي لمعامميف.

مشكمة الدراسة:
منشآت األعماؿ في العصر الحديث تتككف مف منظكمة مف المياـ بغرض تحقيؽ
أىداؼ ىذه المنشآت ،كذلؾ فإف ىذه المنشآت بحاجة إلى مجمكعة مف األفراد مف أجؿ تخطيط
كتنفيذ أعماليا .كمف أىـ اإلشكاليات التي تكاجو منشآت األعماؿ المعاصرة ىي زيادة اإلنتاجية

كالتفاعؿ االيجابي مع بيئة العمؿ (المغربي  ،)02 ،3..5كاف اختبلؼ أىداؼ كتكجيات األفراد
كتغير أىداؼ المنظمة أيضا يؤدم لزيادة تعقيد العبلقة بيف المنظمة كاألفراد العامميف فييا

(العطية .)02 ،3..2

إف مفيكـ المناخ التنظيمي يعبر عف مجمكعة مف الخصائص لمبيئة الداخمية تؤثر في

العامميف ،كتنعكس عمى اتجاىاتيـ كسمككيـ في المنظمة ،كمف ىنا بات مف أىـ كاجبات اإلدارة

أف تحاكؿ قدر المستطاع تحسيف المناخ التنظيمي بشكؿ يساىـ بتحقيؽ أىداؼ المنظمة كتسعى
المنظمات لتكفير مناخان تنظيميان لمكاردىا يساعدىا عمى القياـ بدكرىا (المغربي.)2،0995،
إف التعرؼ عمى المناخ التنظيمي في منشآت األعماؿ لو بالغ األىمية بحيث تتمكف
ىذه المنشآت مف تبني سياسات مف شأنيا تعزيز األجكاء اإليجابية كرفع الركح المعنكية مما

ينعكس إيجابيان عمى تحقيؽ أىداؼ المنشأة ( فميو كعبد المجيد.)394 ،3..5 ،

كلقد اقتصرت دراسة ظاىرة االغتراب الكظيفي كحتى كقت قريب عمى المنشآت
الصناعية فقط كشكمت ىاجسان لممجتمع الصناعي كساد االعتقاد بأنيا ال تشكؿ مشكمة بالنسبة
لمكظفي البنكؾ في مجتمع الماؿ كاألعماؿ اليكـ كمع عدـ كجكد إجابة كاضحة ضمف األدبيات

التي درست االغتراب ،لذلؾ أصبح مف الضركرم قياس ىذه الظاىرة في مثؿ ىذه

المجتمعات(يمدز كسمديكام .)632 ،3.04،
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كقد تناكلت بعض الدراسات المحمية مكضكع المناخ التنظيمي كعبلقتو ببعض المتغيرات

مثؿ اإلبداع اإلدارم ،الصراع التنظيمي ،تمكيف العامميف ،األداء الكظيفي ،الرضا الكظيفي مثؿ
دراسة (بنكرة  ،3.04المدىكف  ،3.03ستكـ  ،3.00بحر كابكسكيرح  ،3.0.حمدكنة
 ،3.0.الطيب  )3..8كما أف ىنالؾ دراسات محمية أخرل تناكلت االغتراب الكظيفي كعبلقتو
ببعض المتغيرات مثؿ العدالة التنظيمية ،األداء الكظيفي ،القدرة عمى اإلبداع ،الصحة النفسية

مثؿ دراسة (شبات  ،3.03أبكسمطاف  ،3.00المصرم  ،3..8القيؽ  ،3..5مكسى )3..2
كقد أكصت بعض مف ىذه الدراسات بتكسيع البحث في مجالي المناخ التنظيمي كاالغتراب

الكظيفي كاثراء البحث العممي بمزيد مف الدراسات حكؿ المكضكعيف لما ليما مف أىمية بالغة
عمى أداء منشآت األعماؿ كحيث الحظ الباحث أنو لـ يتـ التطرؽ لمتغيرم الدراسة الحالية

ضمف دراسة محمية أك ضمف مجتمع بحث الدراسة.

كقد كجد الباحث أف دراسة المناخ التنظيمي كما قد يسببو مف مشكبلت في البنكؾ

التجارية عندما يككف غير مبلئـ ،يؤدم إلى كثير مف المشكبلت عمى العامميف ،ككثي انر مف
األمراض النفسية كالعضكية ،كىذا يؤثر سمبان عمى أداء العامميف فييا ،األمر الذم قد يجعؿ
العامؿ في ىذه البنكؾ غير راغب في االستمرار بعممو كيجعؿ الدافعية عنده متدنية الى حد
كبير كتنمي عنده اإلحساس باالغتراب الكظيفي مما سينعكس سمبا عمى نتائج أعماليـ ،انطبلقا

مف ىذه المؤشرات يمكف صياغة مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي:
ما عالقة المناخ التنظيمي باالغتراب الكظيفي عند العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية

في قطاع غزة؟

لئلجابة عمى السؤاؿ الرئيس ال بد مف اإلجابة عف األسئمة الفرعية التالية:
 -0ىؿ تكجد عبلقة بيف الييكؿ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ
التجارية الفمسطينية في قطاع غزة.

 -3ىؿ تكجد عبلقة بيف االتصاالت االدارية كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ
التجارية الفمسطينية في قطاع غزة.

 -2ىؿ تكجد عبلقة بيف نمط القيادة كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية
الفمسطينية في قطاع غزة.

 -4ىؿ تكجد عبلقة بيف المشاركة في اتخاذ الق اررات كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في
البنكؾ التجارية الفمسطينية في قطاع غزة.
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 -5ىؿ تكجد عبلقة بيف حكافز العمؿ كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية
الفمسطينية في قطاع غزة.

 -6ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )   0.05في استجابات

أفراد العينة حكؿ المناخ التنظيمي عند العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية تبعان

لممتغيرات الديمغرافية لممبحكثيف حكؿ (العمر ،الجنس ،الحالة االجتماعية ، ،المؤىؿ
العممي  ،عدد سنكات الخبرة  ،عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي ).

 -7ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )   0.05في استجابات أفراد
العينة تجاه االغتراب الكظيفي عند العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية تبعان

لممتغيرات الديمغرافية لممبحكثيف حكؿ (العمر ،الجنس ،الحالة االجتماعية  ،المؤىؿ
العممي  ،عدد سنكات الخبرة ،عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي ).

فرضٌات الدراسة:
الفرضٌة الرئٌسة االولى:
ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف المناخ التنظيمي
كاالغتراب الكظيفي عند العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية في قطاع غزة.
وٌندرج منها الفرضٌات الفرعٌة التالٌة:
 -0ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف الييكؿ التنظيمي
كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية في قطاع غزة.

 -3ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل(  )   0.05بيف االتصاالت االدارية
كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية في قطاع غزة.

 -2ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل(  )   0.05بيف نمط القيادة
االغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية في قطاع غزة.

ك

 -4ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل(  )   0.05بيف المشاركة في اتخاذ

الق اررات ك االغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية في قطاع
غزة.

 -5ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل(  )   0.05بيف حكافز العمؿ
كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية في قطاع غزة.
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الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )   0.05في استجابات أفراد

العينة حكؿ المناخ التنظيمي في البنكؾ التجارية الفمسطينية تبعان لممتغيرات الديمغرافية

لممبحكثيف(العمر ,الجنس ,الحالة االجتماعية  ,المؤىؿ العممي  ,عدد سنكات الخبرة  ,عدد
سنكات العمؿ في البنؾ الحالي ).

الفرضٌة الرئٌسة الثالثة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )   0.05في استجابات أفراد

العينة حكؿ االغتراب الكظيفي في البنكؾ التجارية الفمسطينية تبعان لممتغيرات الديمغرافية
لممبحكثيف (العمر ,الجنس ,الحالة االجتماعية  ,المؤىؿ العممي  ,عدد سنكات الخبرة  ,عدد
سنكات العمؿ في البنؾ الحالي ).

أىداؼ الدراسة:

 -0استكشاؼ عبلقة الييكؿ التنظيمي باالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية
الفمسطينية.

 -3استكشاؼ عبلقة االتصاالت االدارية باالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ
التجارية الفمسطينية.

 -2استكشاؼ العبلقة بيف نمط القيادة باالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية
الفمسطينية

 -4بياف العبلقة بيف مشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات باالغتراب الكظيفي لدل العامميف
في البنكؾ التجارية الفمسطينية.

 -5استكشاؼ عبلقة حكافز العمؿ باالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية
الفمسطينية.

 -6التعرؼ عمى الفركؽ في استجابات أفراد العينة حكؿ المناخ التنظيمي تبعان لممتغيرات
الديمغرافية لممبحكثيف(العمر ،الجنس  ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات
الخبرة  ،عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي).

 -7التعرؼ عمى الفركؽ في استجابات افراد العينة حكؿ االغتراب الكظيفي تبعان لممتغيرات
الديمغرافية لممبحكثيف(العمر ،الجنس  ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات
الخبرة  ،عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي).
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أىمية الدراسة:

تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية:

أكالن -األىمية العممية:
 -7ستككف إطا انر نظريان كمفاىيميان مرجعان يمكف االستعانة بو عند اعداد الدراسات كالبحكث
المتعمقة بمتغيرات الدراسة اك القريبة منيا.

 -6عمى حد عمـ الباحث ال تكجد دراسات تناكلت دراسة المناخ التنظيمي كعبلقتو
باالغتراب الكظيفي في محافظات غزة ،لذا تعد ىذه الدراسة ىي الدراسة االكلى التي

تناكلت المكضكعيف معان ،كىذا يعد إسياـ مف جانب الباحث في إجراء دراسة تتناكؿ ىذا
المكضكع عمى البنكؾ التجارية العاممة في محافظات غزة ،ألف البنكؾ التجارية تشﻜؿ
لبنة ﺃساسية ميمة في بناء االقتصاد ك األعماؿ في أم دكلة ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍلقﻁاﻉ ﺍلمصﺭفي

لو ﺩًﺭ كبير ال يمﻜﻥ تجاىمو في عممية ﺍلتﻁًﺭ ﺍالقتصاﺩﻱ ،كلذلؾ يعتبﺭ ﺍألﺩﺍﺓ التي
مﻥ خبلليا تﻁبﻕ ﺍلﺩًلة نﻅاميا ﺍلنقﺩﻱ ًسياستيا ﺍلمالية.

ثانيان -األىمية العممية:
يرل الباحث أف أىمية ىذه الدراسة تكمف في ككنيا:

 -7تتطرؽ إلى ظاىرة إنسانية ىامة في حياة اإلنساف الفمسطيني المعاصر كىى االغتراب
الذم يظير نتيجة احتكاكات الفرد بالمناخ التنظيمي التي تتسـ بالتكترات كالضغكطات

المتبلحقة التي ال يستطيع اإلنساف مسايرتيا بنفس السرعة.

 -6ستككف عامبلن رافدان كمساعدان بنتائجيا لئلدارات العاممة في البنكؾ محؿ الدراسة ،حيث
يمكف االستعانة بتمؾ النتائج عند كضع الخطط كالتصكرات المستقبمية لمعمؿ في
البنكؾ.

 -4ستحقؽ لمباحث الحصكؿ عمى درجة الماجستير كدرجة عممية اكاديمية يمكف مف
خبلليا االنتقاؿ في حياتو مف مرحمة الى مرحمة أخرل.

متغيرات الدراسة:
المتغير المستقؿ :يتمثؿ المتغير المستقؿ بالمناخ التنظيمي كالذم يتككف مف األبعاد التالية:
 -الييكؿ التنظيمي.

 االتصاالت اإلدارية. -نمط القيادة.

 -المشاركة في اتخاذ الق اررات.
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 حكافز العمؿ.المتغير التابع :االغتراب الكظيفي
شكؿ رقـ ) :(1متغيرات الدراسة
المتغٌرات الدٌمغرافٌة :العمر -الجنس -الحالة االجتماعٌة  -المؤهل العلمً – عددسنوات الخبرة -عدد سنوات العمل فً البنك الحالً

المتغٌر المستقل

المتغٌر التابع ا

المناخ التنظٌمً
 الهٌكل التنظٌمً -االتصاالت االدارٌة

االغتراب
الوظٌفً

 نمط القٌادة المشاركة فً اتخاذالقرارات
 -حوافز العمل

إعداد الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة مثؿ( :حاضر( ،)3.04 ،المدىكف( ،)3.03 ،ستكـ،)3.00 ،
(الدكسرم( ،)3.00 ،حمدكنة( ،)3.0. ،البقمي.)3.30. ،

مصطمحات الدراسة:
-

المناخ التنظيمي:
يعرؼ الباحث المناخ التنظيمي إجرائيان بػ مجمكعة العناصر التي تميز البيئة الداخمية

لممنظمة التي يعمؿ األفراد ضمنيا فتؤثر عمى قيميـ كاتجاىاتيـ كادراكيـ كذلؾ ألنيا تتمتع
بدرجة عال ية مف االستقرار كالثبات النسبي ،كتتضمف مجمكعة الخصائص ىذه الييكؿ التنظيمي
كاالتصاالت االدارية كالنمط القيادم كالمشاركة في اتخاذ الق اررات كحكافز العمؿ.

-

االغتراب الكظيفي:
يعرؼ الباحث االغتراب الكظيفي إجرائيان بػ شعكر المكظؼ الذم يعمؿ في البنؾ

التجارم بحالة مف الغربة كاالنفراد كاالنطكاء في العمؿ كعدـ الرغبة في التفاعؿ مع اآلخريف مف
الزمبلء كالشعكر بدافعية متدنية نحك إتماـ العمؿ.

-

البنكؾ التجارية:

8

يعرؼ الباحث البنكؾ التجارية إجرائيا بػ المنظمات العاممة في مجاؿ النقد مف حيث

التبادؿ النقدم كمنح القركض كالتسييبلت المالية كغير ذلؾ مف المعامبلت المالية.
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يفو يثانً
طـــــــا ينظـــــ ي
 يمبحث

ا  :يمناخ ي نظٌمً

 يمبحث يثانً :اغ ب ياظٌفً
 يمبحث يثايث :يبناك ي جا ٌ فً دطاع غ

المبحث األكؿ

المنػػػػػػػػاخ التنظيػػػػػػػػػمي
مقدمة
أكلت االتجاىات الفكرية المعاصرة في دراسة السمكؾ التنظيمي أىمية بالغة األثر المناخ

التنظيمي عمى مختمؼ الظكاىر كالسمككيات اإلدارية داخؿ المنظمات ،إذ إنو يتضمف كافة
المتغيرات السائدة داخؿ إطار العمؿ مف قيـ فكرية كعادات كآفاؽ حضارية كأبعاد مادية تؤثر
بشكؿ أساسي عمى السمكؾ التنظيمي لؤلفراد كالجماعات كالمنظمات العاممة عمى حد سكاء،
كمما ال شؾ فيو فإف إىماؿ اآلثار المتعمقة بالمناخ التنظيمي سيقكد إلى اختبلؿ قدرة المنظمة

عمى مكاصمة أعماليا كأنشطتيا ،كبالتالي عدـ تمكنيا مف البقاء في االسكاؽ كمنافسة غيرىا مف

المنظمات العاممة األخرل (حمكد.)064 ،3..3 ،

كيشير المناخ التنظيمي إلى عبلقة متشابكة بيف كؿ مف خصائص التنظيـ كطبيعة

إدراؾ الفرد لمجمكعة مف المؤثرات التنظيمية تتدخؿ في التأثير عمى اتجاه الفرد عمى اتجاه
العمؿ ،حيث ينجـ عف مدل التفاعؿ بيف المتغيرات التنظيمية كمككنات شخصية الفرد .فيك

يتككف مف سمككيات األفراد ،كسياسات التنظيـ ،كمستكيات مختمفة مف إدراؾ االفراد ليذا
التنظيـ ،بحيث تعمؿ كعكامؿ ضاغطة نحك تكجيو أنشطة األفراد كسمككياتيـ (رسمي،3..4 ،

.)87
تؤكد الممارسات التنظيمية في المنظمات المختمفة أف الخبرات المستخدمة في بناء

التنظيـ في المنظمات قديمة كمستيمكة كغير مستحدثة في حيف أف ىناؾ متغيرات عديدة قد
طرأت بسبب عكامؿ تأتي مف داخؿ كخارج المنظمة ،كعدـ تحديث الخبرات المستخدمة في بناء

التنظيـ يكلد ضغكطان ىائمة مف التنظيـ نفسو عمى العامميف ،كبصفة خاصة عمى لعامميف الذيف
يسعكف لتطكير معارفيـ كمياراتيـ كاتجاىاتيـ (ىبلؿ)50 ،3..6 ،

سيتناكؿ الباحث في ىذا المبحث تعريؼ المناخ التنظيمي كأىميتو كعناصره كأبعاده

ككذلؾ طرؽ قياسو كالعكامؿ المؤثرة فيو.
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أكالن -مفيكـ المناخ التنظيمي
إف كممة مناخ ىي تعبير مجازم يتعمؽ عادة بالبيئة كالطبيعة لمكقع جغرافي يصؼ
فصكؿ السنة كالتحكالت الجكية التي تميز ذلؾ المكقع عف غيره مف المكاقع ،كقد طبؽ ىذا
االصطبلح عمى مكاف العمؿ باعتبار أف التنظيـ كياف مؤسس عضكم يتفاعؿ مع عكامؿ البيئة

المحيطة بو فيؤثر عمييا كيتأثر بيا مف ناحية ،كما أف كياف المناخ التنظيمي يعتبر كياف حركي
تتفاعؿ عناصره البشرية كغير البشرية مع بعضيا فتتأثر كتؤثر عمى بعضيا البعض (العمياف،

.)2.5 ،2005

كبالرغـ مف تعدد البحكث كالدراسات التي اىتمت بدراسة المناخ التنظيمي ،فقد لكحظ

تبايف في مكاقؼ الكتاب الذيف تناكلكا ىذا المكضكع عبر العقديف األخيريف مف القرف الماضي،
كعدـ كجكد اتفاؽ تاـ بينيـ في تحديد المقصكد بالمناخ التنظيمي ،حيث جاءت تعريفاتيـ كفقان

الختصاصاتيـ كاتجاىاتيـ الفكرية كخصائص كسمات المنظمات التي قامكا بدراستيا (فميو،

كعبد المجيد.)385 ،3..5 ،

عرؼ القريكتي ( )048 ،3...المناخ التنظيمي بأنو "التعبير عف التنظيـ ككياف

مؤسسي أك عضكم ،كذلؾ إلضفاء صفة التفاعؿ مع البيئة المحيطة تأثي انر كتأث انر".

كعرفو حمكد ( )064 ،3..3بأنو "مجمكعة السمات كالخصائص التي تتسـ بيا بيئة

المنظمة كالتي تؤثر في اإلطار السمككي لؤلفراد كالجماعات كالمنظمات عمى حد سكاء ،كالتي
يتحدد بمقتضى تأثيرىا تحقيؽ سبؿ الرضا كالتحفيز أك يعكسو عمى إمكانية المنظمة في تحقيؽ

أىدافيا بكفاءة كفعالية".
كما كيعرفو الصيرفي ( ،)223 ،3..5بأنو "عبارة عف خصائص معينة ليا سمة
االستقرار النسبي في بيئة العمؿ في المنظمة كتتشكؿ ىذه الخصائص كنتيجة لفمسفة اإلدارة

العميا كممارستيا باإلضافة إلى نظـ كسياسات العمؿ في المنظمة ،كما أنيا تستخدـ كأساس
لتفسير الق اررات بجانب تكجيو األداء كتحديد معدالتو".

كعرفو العمياف ( )2.5 ،3..5بأنو "البيئة االجتماعية أك النظاـ االجتماعي الكمي

لمجمكعة العامميف في التنظيـ الكاحد ،كىذا يعني الثقافة كالقيـ كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ
كاأل نماط السمككية كالمعتقدات االجتماعية كطرؽ العمؿ المختمفة التي تؤثر عمى الفعاليات
كاألنشطة اإلنسانية كاالقتصادية داخؿ المنظمة".
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كيعرؼ أبك بكر ( )27 ،3..5المناخ التنظيمي بأنو "نتائج التفاعؿ بيف عديد مف

المتغيرات داخؿ المنظمة كخارجيا ،مما يجعؿ لممنظمة شخصية معنكية ذات خصائص كسمات

تميزىا عف غيرىا كذات تأثير عميؽ عمى إدراؾ كاتجاىات أعضاء المنظمة كسمككيـ الكظيفي

كاإلدارم.

كعبر )075 ،2007( Susan, et al.عف المفيكـ األساسي لممناخ التنظيمي بككنو
"مجمكعة مف الخصائص التي يمكف إدراكيا عف منظمة معينة ،كالتي يمكف مبلحظتيا مف

خبلؿ الطريقة التي تتعامؿ بيا المنظمة مع أعضائيا كبيئتيا".

كلقد عرفو السكارنة ( )06. ،3..9بأنو "عبارة عف مجمكعة الخصائص التي تميز

البيئة الداخمية لممنظمة التي يعمؿ األفراد ضمنيا ،فتؤثر عمى قيميـ كاتجاىاتيـ كادراكيـ كذلؾ

ألنيا تتمتع بدرحة عالية مف االستقرار كالثبات النسبي ،كتتضمف مجمكعة الخصائص ىذه
اليياكؿ التنظيمية كالنمط القيادم كالسياسات كاإلجراءات كالقكانيف كأنماط االتصاؿ".

كيعرفو نيجؿ ،كاندرسكف ( )30. ،3..4بأنو "إحدل سمات المنظمة ،كخميط مف
المكاقؼ ،كالمشاعر ،كالسمكؾ ،التي تتصؼ بيا حياة المنظمة ،كتنشأ بشكؿ مستقؿ عف إدراؾ

كفيـ أعضاء المنظمة".

في حيف يعرفو الديرم ( )2.9 ،3.00بأنو "جك العمؿ الداخمي مف عناصر مادية أك
عناصر معنكية التي يعمؿ األفراد في إطارىا".
مما تقدـ مف تعريفات كمفاىيـ لمصطمح المناخ التنظيمي ،نجد أف ىذه التعريفات
أظيرت عدة جكانب لممناخ التنظيمي ،كيمكف النظر عمى المناخ التنظيمي عمى أنو:
 .0مجمكعة مف الخصائص التي تميز المنظمة عف غيرىا مف المنظمات.
 .3يتأثر المناخ التنظيمي بنكعية العامميف داخؿ المنظمة.
 .2يؤثر المناخ التنظيمي عمى سمكؾ العامميف بالمنظمة.

 .4خصائص مدركة مف التفاعؿ بيف العامميف كالعناصر المككنة لمتنظيـ داخؿ المنظمة.

ثانيان -عالقة المناخ التنظيمي بالمفاىيـ المشابية
كضمف الحديث عف مفيكـ المناخ التنظيمي ال بد مف التمييز بيف ىذا المفيكـ كمفاىيـ
مشابية ،كمف ىذه المفاىيـ المشابية ما يمي( :الشمرم)32 ،3..0 ،
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 .0بيئة العمؿ :تتعمؽ البيئة بما يدكر خارج كداخؿ التنظيـ عمى المستكل الكاسع بينما
يتعمؽ المناخ التنظيمي بما يدكر عمى المستكل الضيؽ فقط ،لذا فإف المناخ التنظيمي

ىك الخصاص التي تتعمؽ بفعاليات كنشاط التنظيـ داخميان.

 .3المناخ االدارم :يختمؼ المناخ االدارم عف المناخ التنظيمي باعتباره أحد المحددات

األساسية لو ،بينما يعتبر المناخ التنظيمي احد المحددات األساسية لمسمكؾ ،أم أف
المناخ اإلدارم يتعمؽ أكثر بالقدرات اإلدارية العميا كما يتخذه قادة المنظمة مف إجراءات

إدارية تؤثر عمى الكياف الكمي لمتنظيـ ،كيعتبر مفيكـ المناخ التنظيمي أعـ كأشمؿ.

 .2الثقافة التنظيمية :مصطمح الثقافة التنظيمية حديث الظيكر نسبيان ،كيشير إلى مجمكعة
القيـ كالفمسفات كاألساليب كالنظـ التي تتسـ بيا سياسات المنظمة كسمككياتيا الداخمية
كالخارجية كما تشير الثقافة التنظيمية إلى مجمكعة المعتقدات كاالفتراضات كالمعاني

المشتركة بيف أعضاء المنظمة ،حيث تتبمكر الثقافة التنظيمية مع مركر الزمف كبشكؿ
تراكمي.

ثالثان -أىمية المناخ التنظيمي

يساعد المناخ التنظيمي في التعرؼ عمى العبلقات السائدة بيف العامميف بعضيـ البعض

كبينيـ كبيف المنظمة ،إذ يمعب المناخ التنظيمي دك انر كبي انر في سمكؾ األفراد العامميف حيث
يساىـ في تشكيؿ كتغيير كتعديؿ القيـ كاالتجاىات كالسمكؾ بما يخدـ األىداؼ النيائية لممنظمة

(المكزم.)02. ،3..2 ،

كتبرز أىمية المناخ التنظيمي مف خالؿ:
 .0تأثيره المباشر عمى قدرة المؤسسة عمى إنجاح كتحقيؽ أىدافيا المنشكدة بكفاءة عالية
كفعالية ،فالمناخ التنظيمي لو تأثير كاضح عمى سمكؾ األفراد كأدائيـ كرضاىـ عف

المؤسسة ،كذلؾ عمى إدراكاتيـ كاتجاىاتيـ كدافعيتيـ ،مما يؤثر مباشرة في السمكؾ

التنظيمي ،كىذا يؤكد أف المناخ التنظيمي يعد أحد العكامؿ األساسية المؤثرة في نجاح

كتطكير المؤسسة ،كيساىـ المناخ التنظيمي اإليجابي في مساعدة المنظمة عمى تحقيؽ
أىدافيا ،كيعمؿ عمى تحقيؽ التقارب الكاجب بيف أىداؼ العامميف فييا ،كيؤدم الى تنمية

المنظمة مف خبلؿ العمؿ عمى تطكير األبعاد المختمفة داخؿ المنظمة (فميو كآخركف،

.)394 ،3..5

 .3لقد استحكذ مكضكع المناخ التنظيمي عمى أىمية خاصة بالنسبة لممنظمات نظ انر ألىميتو

المباشرة كغير المباشرة في مختمؼ المظاىر كالسمككيات اإلدارية كالمتصمة باألفراد داخؿ
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المنظمة ،ككذلؾ التأثير الكاضح لممناخ التنظيمي عمى مختمؼ أعماؿ المنظمات سكاء

المتعمقة بأدائيا ألعماليا كتحقيؽ أىدافيا أك عبلقتيا بالبيئة المحيطة ،كتظير أىمية المناخ
التنظيمي مف خبلؿ السمات المميزة لممناخ اإليجابي كىي( :المكمني)23 ،3..6 ،

أ -اتباع طرؽ القيادة المناسبة لطبيعة العمؿ كنكعو.

ب -التكامؿ بيف األىداؼ التنظيمية كاألىداؼ الشخصية.
ج -معرفة الفركؽ الفردية كحاجات العامميف كتكقعاتيـ.

د -كجكد قكاعد عادلة ك أنظمة لممكافآت كالعقكبات الرادعة.
ق -اتباع أساليب تخدـ التطكر كالتقدـ الميني.

ك -العدالة في المعاممة كتكافر عبلقات جيدة مع العامميف.
ز -المشاركة في اتخاذ الق اررات.

 .2يعد المناخ التنظيمي مف أىـ المتغيرات التنظيمية داخؿ المنظمة حيث يعبر عف جك العمؿ

العاـ داخؿ المنظمة كالذم لو تأثير كبير عمى األفراد في دعميـ كمساندتيـ عمى تحسيف

مستكل أدائيـ الكظيفي ،كمساعدتيـ عمى فيـ كتفسير العديد مف النكاحي المتعمقة بالعنصر

البشرم داخؿ المنظمة (المغربي.)07 ،3..7 ،

 .4تكمف أىمية المناخ التنظيمي في دراسة المفاىيـ كاألبعاد الخاصة بو كالتي تعمؿ ككسيط
بيف الرضا الكظيفي كاألداء المنظمي ،كمف ثـ تحقيؽ التكافؽ بيف أىداؼ الفرد كأىداؼ

المنظمة ،فضبلن عف أنو يؤدم إلى المساىمة في تنمية االقتصاد الكطني ككؿ ،إذ إف نجاح

المنظمات مف خبلؿ تكفر مناخان تنظيميان مناسبان ليا ،سيؤدم إلى زيادة الناتج القكمي
كالدخؿ القكمي ،كمف ثـ الدخؿ الفردم مما يحقؽ الرضا كاالستقرار النفسي كيدفع الى

األداء كاالبداع في العمؿ ،كما أنو يضمف االنتاجية العالية كاالستقرار الكظيفي ،فضبلن عف
تأثيره عمى ردكد أفعاؿ العامميف تجاه عمميـ كعمؿ زمبلئيـ كاإلدارة العميا (الصفار،

.)73 ،3..9

 .5إف أىمية خمؽ مناخ تنظيمي جيد في التنظيـ يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة بأقؿ

الجي كد كالتكاليؼ كالماؿ كالكقت كىذا ال يتـ في فراغ بؿ ال بد لئلدارة أف تخمؽ مناخان
تنظيميان جيدان مف خبلؿ تعديؿ كتطكير اليياكؿ التنظيمية بحيث يمكف معيا تحقيؽ أىداؼ

المنظمة كالعامميف في آف كاحد كبنفس الكقت يمكف ليذه اإلدارة أف تخمؽ جكان يجعؿ لكؿ

الكظائؼ التي يقكـ بيا العاممكف ميما صغرت الكظيفة أك كبرت معنى كتأثي انر في عممية
تحقيؽ األىداؼ .كما يجب عمى اإلدارة أف تأخذ بعيف االعتبار اف احتراـ العامميف كالعدالة
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فيما بينيـ مف حيث فرص المكافأة كالترفيو يخمؽ مناخان تنظيميان إيجابيان (ديرم،3.00 ،

)203-200

رابعان -تصنيفات المناخ التنظيمي كأنكاعو

يرل الخض ار كآخركف ( )2.6 ،0995بأف المناخ التنظيمي يصنؼ الى أربعة أنماط

كىي كما يمي:
 .0مناخ تنظيمي مشارؾ :كىك المناخ الذم يثؽ فيو المديركف ثقة تامة بمساعدييـ ،كما أنيـ
يفكضكنيـ باتخاذ الق اررات اإلدارية ،كال يككف االتصاؿ في اتجاىيف فقط بؿ بيف مجمكعات

العمؿ أيضان ،كما أ ف التفاعؿ بيف المديريف كالمساعديف يجرم في بيئة كدية كفي جك مف
الثقة كاألماف.

 .3مناخ ديمقراطي استشارم :يمنح المديركف في ىذا المناخ الثقة في المساعديف ،كلذا فيـ
يميمكف إلى التشاكر مع المساعديف ،كتتخذ الق اررات اليامة مف قبؿ المستكيات االدارية العميا
بينما يتخذ المساعدكف الق اررات األقؿ أىمية كيككف االتصاؿ مف المديريف الى المساعديف

كفي كبل االتجاىيف.

اكتكقرطي محسف :يكصؼ بأنو مناخ انساني نكعان ما حيث تقكـ االدارة بإشراؾ
ا
 .2مناخ
المساعديف بعض الشيء في اتخاذ الق اررات ضمف أطر محددة ،كتستعمؿ المكافآت
كالعقكبات لدفع العامميف عمى العمؿ ضمف االنظمة كالقكانيف ،كالفمسفة الرئيسة لئلدارة ىي

قيادة المساعديف لمعمؿ عمى طريقة المنظمة باستعماؿ عبارات مثؿ "مف األفضؿ لمينتؾ أف
تعمؿ كذا" أك "سر معي كما أريد كسكؼ أعتني بؾ في المستقبؿ" ...كىكذا.

 .4مناخ اكتكقراطي مستغؿ :يتميز ىذا المناخ بأف اإلدارة العميا ال تثؽ بالمساعديف بشكؿ عاـ،
كناد انر ما يتشارككف في اتخاذ الق اررات االدارية ،كما أف اإلدارة تمجأ الى استخداـ التيديد
كالكعيد كالمجكء الى العقكبات إلجبار العامميف عمى العمؿ.

كلقد قاـ رسمي ( )0.3-0.. ،3..4بعرض تصنيؼ (ىابمف ككركفت) في اطار

دراستيما لممناخ التنظيمي ،كذلؾ بكضع تصنيؼ ثبلثي لنظـ المناخ التنظيمي ،كىي:

-7

يمثؿ النظاميف األكليف المناخ المفتكح.

-4

يمثؿ النظاميف (ق ,ك) النظاـ المغمؽ .

-6

يمثؿ النظاميف (د ,ج) تكجيات نحك مقابمة احتياجات التنظيـ.
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أ -المناخ المفتكح :يتمتع األفراد بارتفاع مستكل الركح المعنكية ،ارتفاع مستكل العمؿ
الجماعي ،انخفاض مستكل االنفصاؿ ،أعباء العمؿ معقكلة ،تعمؿ االدارة عمى تيسير
أداء المياـ ،كيككف ىناؾ ارتفاع في مستكل الكد ،الرضا ،كاالنتماء نحك العمؿ.

ب -المناخ المستقؿ :يتميز بارتفاع مستكل الركح المعنكية لدل األفراد ،اشباع الحاجات

االجتماعية ،الحرية الكاممة في تحديد كتكزيع األنشطة عمى األفراد ،كتحقيؽ أىداؼ

العمؿ.

ج -المناخ المكجو :يقترف بتكجيات شديدة نحك العمؿ كاإلنتاج عمى حساب إشباع
الحاجات االجتماعية ،جدية العمؿ كال كقت لمعبلقات االجتماعية ،عدـ االنحراؼ عف
القكانيف كاالجراءات.

د -المناخ العائمي :يتميز بارتفاع مستكل اشباع الحاجات االجتماعية ،ارتفاع مستكل
العبلقات اإلنسانية ،ارتفاع مستكل تماسؾ كتجانس الجماعة ،انخفاض في مستكل
االستغراؽ كادء العمؿ ،العمؿ االدارم قميؿ ،مستكل الركح المعنكية كالرضا متكسط،

كينجـ الرضا عف إشباع الحاجات االجتماعية.

ق -المناخ األبكم :يتميز بانخفاض مستكل الركح المعنكية كالرضا الناجـ عف عدـ الشعكر
باإلنجاز ،كعدـ إشباع الحاجات االجتماعية ،انخفاض مستكل تماسؾ الجماعة ،كجكد
جماعات فرعية ،انخفاض مستكل العبلقات االجتماعية بيف االفراد.

ك -المناخ المغمؽ :يتصؼ بانخفاض شديد في مستكل الركح المعنكية كالرضا ،انتقاء ركح
الجماع ،انفصاؿ كعزلة االفراد ،انخفاض مستكل األداء ،ارتفاع معدالت ترؾ العمؿ.

خامسان -أبعاد المناخ التنظيمي كعناصره

مف خبلؿ مراجعة األدبيات اإلدارية التي تناكلت المناخ التنظيمي كآراء الكتاب

كالباحثيف ،اتضح أف ىناؾ تباينان في التسميات التي تطمؽ عمى أبعاد المناخ التنظيمي حيث
يطمؽ البعض عمييا العناصر أك الخصائص اك العكامؿ.

إف أ بعاد المناخ التنظيمي تتحدد بعكامؿ البيئة الداخمية لممنظمة ،كما يمي المغربي
( )2.4-2.2 ،0995كحمكد ( )068-066 ،3..3كالعمياف (-2.6 ،3..5
)2.7كالمؤمني ( )23 ،3.00كالديرم (:)200 ،3.00

 .0مركنة التنظيـ :كيقصد بيا قدرة التنظيـ عمى االستجابة كالتكيؼ كالتأقمـ مع متغيرات
الظركؼ الداخمية كالخارجية.
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 .3طبيعة العمؿ :أف األعماؿ الركتينية كالمتكررة تفضي إلى السأـ كالممؿ كعدـ اإلبداع،
بينما االعماؿ الحيكية تثير التحدم لدل الفرد كتدفعو إلى التفكير كاالبتكار.

 .2أىمية اإل نجاز :تؤكد المنظمات عمى اإلنجاز كاإلنتاجية كأسس لممكافأة المادية
كالمعنكية.

 .4اىمية التنمية االدارية كالتدريب :أف التنمية االدارية لمرؤساء كالمشرفيف كتدريب
المرؤكسيف تعكس اىتماـ المنظمة بتطكير كتأىيؿ كتنمية العنصر البشرم فييا كما
يككف ليا اكبر األثر في تحقيؽ األىداؼ التنظيمية.

 .5انماط السمطة :السمطة أنكاع منيا المركزية كالبلمركزية .كتعني المركزية تركيز السمطة
بيد الرؤساء ،كىي تتسـ بعدـ المركنة كالحد مف اإلبداع لدل المرؤكسيف ،بينما تعني
البلمركزية تشتيت السمطة كدفعيا إلى المستكيات األدنى في السمـ اإلدارم ما يتيح

لممرؤكسيف فرص االجتياد كاقتراح الحمكؿ كالمشاركة في اتخاذ الق اررات.

 .6أسمكب التعامؿ بيف اإلدارة كالعامميف :أف اإلدارة التي تعمد إلى الصدؽ كاإلخبلص في
تعامميا مع العامميف تحصؿ عمى تعاكف كثقة ىؤالء العامميف كضماف الكالء التنظيمي
ليـ كالحرص عمى مصمحة المنظمة ،كالعكس صحيح.

 .7أنماط الثكاب كالعقاب :أف اليدؼ مف المكافأة كالعقاب ىك تكرار سمكؾ معيف أك
تعديمو .فالمكافأة تمنح لمفرد المنتج كالمبدع كالممتزـ بأداء مياـ كظيفتو كأكامر رؤسائو،
بينما يقع العقاب عمى الفرد غير المنتج كالكسكؿ كغير الممتزـ بما ىك مطمكب منو.

 .8األمف الكظيفي :كيعني منح الفرد كظيفة دائمة كمستقرة تمنحو االستقرار الفكرم كتجنبو
القمؽ عمى مصيره الكظيفي مما يؤدم إلى تحسيف األداء كضماف الكالء.
حدد  Koys& Thomasأبعاد المناخ التنظيمي كما يمي( :الصيرفي:)442 ,6115 ,
 .0االستقاللية :كتعني إدراؾ الفرد الستقبلليتو فيما يتعمؽ بإجراءات العمؿ.
 .3درجة التماسؾ :كتعني إدراؾ الفرد لدرجة المشاركة داخؿ التنظيـ.

 .2الثقة :كتعني إدراؾ الفرد لمدل قدرتو عمى االتصاؿ بحرية كبكضكح مع أعضاء التنظيـ
في المستكيات العميا مع اطمئنانو بأف ذلؾ لف يؤثر عمى مستقبمو الكظيفي.

 .4ضغط العمؿ :كيعني إدراؾ الفرد لضغط الكقت فيما يتعمؽ بإنياء المياـ المككمة إليو.
 .5الدعـ :كيعني إدراؾ الفرد لدرجة تحمؿ سمكؾ األفراد مف قبؿ اإلدارة.
 .6التقدير :كيعني إدراؾ الفرد بأف عطاءه محؿ تقدير مف قبؿ اإلدارة.
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 .7العدالػػػة :كتعنػػي إدراؾ الفػػرد أف سػػمككيات المنظمػػة عادلػػة فيمػػا يتعمػػؽ بنظػػاـ المكافػػآت
كالترقيات.

 .8اإلبداع :كيعني درجة التشجيع لمتغير اليادؼ كالتجديد كمدل تحمؿ المخاطرة.
تبػػايف البػػاحثيف فػػي تحديػػد عػػدد كنكعيػػة عناصػػر المنػػاخ التنظيمػػي ،كىػػذا التعػػدد كالتنػػكع
ناجـ عف رؤية الباحثيف كالجدكؿ رقـ ( )0يكضح تمؾ االبعاد كفقان لكجية نظر الباحثيف:

انتفبػم وانتأثير

انهيكم انتُظيًي

ًَط انقيبدح

ًَط االتصبالد

انًشبركخ في اتخبر انقراراد

طجيؼخ انؼًم وانتكُهىجيب

.9

Gardon & Cummins, 1979




*

*

يحاسيح1993،



*

 .11
 .11

انقشٌٕتً 1994،

*

*

*

*





انًسؤونيخ

.8



Altman & Hodgett, 1979





انًكبفأح وانحىافس

*



.7



Muchinsky, 1977



انًخبطرح



*

*



.6

 Bowers & Housser, 1977



انذفء وانذػى وانتشجيغ

*

*



.5

 Sims & Laollete, 1975

*

انًؼبيير





*

*

*

.4



Campbell et al, 1970

انتؼبرض واالَتًبء

*



*

*



.3



Steers, 1967

انسيبسبد االداريخ

*

*





.2



انجيئخ انخبرجيخ

*







*

.1



انصذق وانصراحخ

 Litwin Striger, 1963

*









Likert, 1961

*

انشؼىر ثبإلَجبز

*

*

*





تذريت وتطىير انؼبيهيٍ

و.

انرقبثخ

1

2

3

4

5

6

انجبحث

انذافؼيخ

جدكؿ رقـ ( :)7عناصر المناخ التنظيمي حسب كجية نظر الباحثيف

7

8

9

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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*

*















*

*

*

























*











*





























*















*





*





*

*













*

*







*







*



*





*
*

*

*

*
*

*
*

*

انهٕصي 1994،



*









طؼايُح 1996،



*

*







*

*

انزٍَثاخ 1999،



*







*
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انًؼشش 2111،



*





*







 .16

انًحاسُح 2111،



*









*

*

 .14

*

*

*

*

 .13

*

*

*

*

*

 .12

*

*

*

*

*

*


المرجع( :الصفار( ,)14 ,6119 ,اسماعٌل وآخرون )2102 ,بتصرؼ مف الباحث
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الييكؿ التنظيمي:

.7

إف طبيع ػػة الييك ػػؿ التنظيم ػػي كنظػ ػرة الع ػػامميف ف ػػي التنظ ػػيـ إلي ػػو ت ػػؤثر ف ػػي ق ػػدرتيـ عم ػػى

المشاركة كاالبػداع ،فػإذا كػاف الييكػؿ التنظيمػي غيػر مػرف كال يتػيح مجػاالن أليػة عبلقػات لمعػامميف
خ ػػارج اط ػػاره ،ف ػػإف ذل ػػؾ ي ػػؤدم بالع ػػامميف ال ػػى التخ ػػكؼ م ػػف أي ػػة اتص ػػاالت خ ػػارج ى ػػذا االط ػػار،
كيجعميـ غير متحمسيف القتراح ما مف شأنو تحسيف العمؿ ،كعمػى العكػس مػف ذلػؾ فػإف الييكػؿ

التنظيمػػي المػػرف كالػػذم ينظػػر إليػػو كأسػػاس عػػاـ لتحديػػد العبلقػػات التنظيميػػة يمكػػف لػػو أف يتطػػكر
ليسػػتكعب المتغي ػرات المسػػتجدة ،كيشػػجع العػػامميف عمػػى االجتيػػاد لتطػػكيره كتحسػػينو ممػػا يسػػاعد

عمى تحقيؽ األىداؼ (القريكتي.)309 ،0992 ،

كأضػػاؼ المغربػػي ( )2.5 ،0995كالمػػؤمني ( )25 ،3.00بػػأف اليكيػػؿ التنظيمػػي يػػدؿ

عم ػػى المس ػػتكيات االداري ػػة الت ػػي تك ػػكف المش ػػركع ،كيب ػػيف نم ػػط الس ػػمطة كم ارك ػػز اتخ ػػاذ القػ ػ اررات.
فاليكيؿ التنظيمي المرف عادة ما يتيح لمعامميف فرص المشػاركة كاإلبػداع .كأمػا الييكػؿ التنظيمػي
غير المرف فإنو ال يتيح فرص التأقمـ لممتغيرات كال يعتػرؼ بالتنظيمػات غيػر الرسػمية كال يتعامػؿ

معيا.

كاش ػػار حم ػػكد ( )069 ،3..3بان ػػو عب ػػارة ع ػػف البن ػػاء أك الش ػػكؿ ال ػػذم يح ػػدد التركي ػػب

الداخمي لمعبلقات السائدة في المنظمة ،ألنو يكضح التقسيمات أك الكحدات الرئيسة كالفػركع التػي
تضػػطمع بمختمػػؼ األعمػػاؿ كاألنشػػطة التػػي يتطمبػػو تحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة .كلكػػي يحقػػؽ الييكػػؿ

التنظيمي لممنظمة الكفاءة كالفعالية في انجاز المياـ ال بد كأف يتسـ بالخصائص التالية:

أ -التكازف :كالذم يتحقؽ معو العبلقات المتكازنة بيف الصبلحيات كالمسؤكليات الممنكحة
لمفرد كالتكازف في نطاؽ االشراؼ كخطكط االتصاالت الكظيفية ،كاعتماد كحدة األكامر

الصادرة مف المستكيات اإلدارية المختمفة.

ب -المركنة :كتتطمب المركنة قابمية اليياكؿ التنظيمية المراد تصميميا عمى استيعاب
التعديبلت التنظيمية المستمرة ،تبعان لممتغيرات الداخمية كالخارجية التي تقضييا البناء
التنظيمي كسبؿ تحقيؽ المكازنة.

ج -االستمرارية :يشير مبدأ االستم اررية ضركرة اعتماد القكاعد العممية الرصينة في بناء
اليياكؿ التنظيمية كتكخي الدقة في تشخيص القكاعد الى جانب استشراؼ التغيرات

المستقبمية دكف أف تتعرض اليياكؿ التنظيمية لتغيرات جكىرية متكررة مف شأنيا ارباؾ

البناء الييكمي لمتنظيـ.
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كالييكؿ التنظيمي قد يككف لو تأثير سمبي يتمثؿ في الحػد مػف قػدرة المؤسسػة فػي تحقيػؽ

أى ػػدافيا كاعاق ػػة الق ػػدرات اإلبداعي ػػة لمع ػػامميف ،كتع ػػكد ى ػػذه النظػ ػرة الس ػػمبية ال ػػى تع ػػدد المس ػػتكيات
االداريػػة ال ازئػػدة ممػػا يػػؤثر عمػػى كفػػاءة االتصػػاؿ داخػػؿ المنظمػػة ،كمػػا تقمػػؿ مػػف حمػػاس العػػامميف.

(فميو كعبد المجيد)396 ،3..5 ،

كأضػػاؼ ديػػرم ( )20. ،3.00أنػػو مػػف خػػبلؿ الييكػػؿ التنظيمػػي نسػػتطيع تقسػػيـ العمػػؿ

كاح ػػداث االقس ػػاـ كاإلدارات المختمف ػػة ف ػػي المنظم ػػة ف ػػيمكف أف تمي ػػز ب ػػيف المنظم ػػات المس ػػطحة،
كالمنظمػػات العمكديػػة ،ككػػذلؾ مػػف خبللػػو يتحػػدد نمػػط السػػمطة كعمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات ،كبطبيعػػة

الحاؿ لكؿ ىيكي تنظيمي خصائص كلو سمبياتو.

.6

االتصاالت اإلدارية

االتصػػاؿ الجيػػد ىػػك االتصػػاؿ باتجػػاىيف ألنػػو يتػػيح لمعػػامميف فػػرص إبػػداء ال ػرأم كالػػتعمـ

كالتط ػػكر (المغرب ػػي )2.5 ،0995 ،ك(الم ػػؤمني ،)25 ،3.00 ،فأنم ػػاط االتص ػػاؿ الس ػػائدة م ػػف
شأنيا التأثير في خمؽ المناخ التنظيمي المبلئـ لئلبداع كاالبتكػار كالمسػاىمة فػي اتخػاذ القػ اررات،

حيث إف االتصاالت كسيمة اجتماعية يتـ مػف خبلليػا التفػاىـ بػيف االفػراد ،كخمػؽ حركػة ديناميكػة
الجماعػ ػػة ،كالتفاعػ ػػؿ المسػ ػػتمر بػ ػػيف الفػ ػػرد كالجماعػػػة عمػ ػػى ح ػػد س ػ ػكاء (حمػ ػػكد،)07. ،3..3 ،
كاالتصاؿ الفعاؿ ىك مفتاح نجاح المنظمة ،فبدكف االتصاؿ ال يعرؼ األفراد العامميف ماذا يعمػؿ

زمبلئي ػػـ ،كال تس ػػتطيع اإلدارة أف تتس ػػمـ المعمكم ػػات ع ػػف الم ػػدخبلت الت ػػي تحتاجي ػػا ،كال يس ػػتطيع
المشرفكف اصػدار التكجييػات كالتعميمػات كاإلرشػادات البلزمػة كال يمكػف تحقيػؽ التعػاكف فيمػا بػيف
الكحدات التنظيمية (حريـ .)342 ،3..4 ،كاالتصاؿ الفعاؿ ىك االتصاؿ ذك اتجاىيف (اليابط
كالصػػاعد) الػػذم يتػػيح لمعػػامميف فػػرص ابػػداء الػرأم كتبػػادؿ االفكػػار كاآلراء كالمعمكمػػات (العميػػاف،

 )2.8 ،3..5كقػػد اضػػاؼ فميػػو ،كعبػػد المجيػػد ( )397 ،3..5بػػأف االتصػػاالت تسػػيـ بصػػكرة
فعالة في تككيف المناخ التنظيمي كتحديد خصائصو ،كفعالية االتصاالت تعني ببساطة أف ىناؾ

خاصػية إيجابيػػة أضػػيفت لممنػػاخ التنظيمػػي ،أمػػا بػػطء االتصػػاالت كعػػدـ فاعميتيػػا فإنيػػا تعنػػي مػػف

ناحيػة أف ىنػػاؾ خمػبلن فػػي المنػاخ التنظيمػػي ،فاالتصػػاالت بمثابػة الجيػػاز العصػبي لمتنظػػيـ ،كىػػي
بذلؾ تؤثر كثي انر في تحديد البعد النفسي كاالجتماعي لممناخ التنظيمي.

كم ػ ػػا أض ػ ػػاؼ دي ػ ػػرم ( )20. ،3.00ب ػ ػػأف أش ػ ػػكاؿ االتص ػ ػػاؿ الرسػ ػ ػمي كغي ػ ػػر الرس ػ ػػمي

المستخدمة يمكف أف تعبر عف طبيعة المناخ التنظيمي ،فعندما تكجػد عمميػة اتصػاالت افقيػة مػف
قسـ الى قسـ كأيضان عممية اتصاؿ عمكدية صاعدة كىابطة تتيح إبداء الرأم كالمشػاكرة فػإف ذلػؾ
يساعد عمى إيجاد المناخ التنظيمي المبلئـ كالذم يتطكر معو التنظيـ.
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.4

حكافز العمؿ
لمحػكافز صػػكر متعػػددة كالمكافػػآت الماديػػة ،كالترقيػػة ،كالترفيػػع ،كتقػػدير الػػذات ،كالمشػػاركة

باتخػػاذ الق ػ اررات ،كالضػػماف االجتمػػاعي ،كالتقاعػػد ،كالتػػأميف الصػػحي ،كاألمػػف الػػكظيفي ،إذ تعػػد
جميعيا أدكات تحفيز فعالة تنعكس عمى دكافع األفراد كسػمككياتيـ الكظيفيػة .األمػر الػذم يػدفعيـ

لتطكير أدائيـ كزيادة إنتاجيتيـ لتحقيؽ اىػداؼ المنظمػة (المػكزم .)34. ،3..2 ،فػالحكافز ىػي
النظاـ الذم تتبعو االدارة العميا كالرؤساء بشكؿ عاـ في تقديـ المكافأت كالتشجيع لمعامميف بيدؼ

تحفيزىـ نحك تفعيؿ أدائيـ كالكصػكؿ إلػى أقصػى إنتاجيػة ممكنػة .كمػا تعػد الحػكافز مجمكعػة مػف

العكامؿ كالمؤثرات كاألدكات كالكسائؿ التي تدفع الفرد كتحفزه لئلقباؿ عمى سمكؾ معيف ،رغبة في
الحصكؿ عمى النتػائج اإليجابيػة المترتبػة عمػى ىػذا السػمكؾ .كمػا أف شػعكر العػامميف بمكضػكعية
نظ ػػاـ الحػ ػكافز كارتباطي ػػا بمع ػػدالت األداء يعم ػػؽ ف ػػي نفكس ػػيـ الثق ػػة كاالنتم ػػاء لعممي ػػـ ،كيش ػػجع
جيكدىـ المبدعة كيحد مف سمككياتيـ السمبية ،كيشجعيـ كذلؾ عمى تحمؿ المسؤكلية (فميو كعبد

المجيد.)2.3 ،3..5 ،

.3

نمط القيادة

يعتبػػر نمػػط االش ػراؼ كالقيػػادة مػػف العكامػػؿ الرئيسػػة فػػي تحديػػد طبيعيػػة المنػػاخ التنظيمػػي

فاإلش ػراؼ التسػػمطي يحػػد مػػف مبػػادرات العػػامميف كمسػػاىماتيـ كذلػػؾ بعكػػس اإلش ػراؼ البلمركػػزم
(المغربي )2.5 ،0995 ،ك(المػؤمني .)25 ،3.00 ،كحيػث إف لمقيػادة كأنماطيػا أثػر كبيػر فػي
حركي ػػة الجماع ػػة كنش ػػاط المنظم ػػة ،كف ػػي خم ػػؽ التفاع ػػؿ االنس ػػاني ال ػػبلزـ لتحقي ػػؽ اى ػػداؼ الف ػػرد
كالمنظمػػة عم ػػى ح ػػد س ػكاء ،كتزخ ػػر التف ػػاعبلت االنسػػانية بالعدي ػػد م ػػف أنمػػاط التفاع ػػؿ ب ػػيف الف ػػرد

كغيرى ػػا م ػػف االفػ ػراد كتتجس ػػد م ػػف خ ػػبلؿ أبع ػػاد الت ػػأثير إمكاني ػػة كس ػػب الػ ػكالء كاالنتم ػػاء لمع ػػامميف
كتحقيؽ األىداؼ المراد إنجازىا كيكمف جكىر العممية القيادية في قدرات الفػرد الذاتيػة التػي تخمػؽ
مػػف خبلليػػا التػػأثير فػػي سػػمكؾ كمشػػاعر مجمكعػػة مػػف األف ػراد اآلخ ػريف (حمػػكد،)07. ،3..3 ،
كىك عممية اجتماعية يسعى مف خبلليا القائد لمحصػكؿ عمػى المشػاركة الطكعيػة مػف المرؤكسػيف

ف ػػي محاكل ػػة لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ المنظم ػػة (حػ ػريـ ،)094 ،3..4 ،كأض ػػاؼ (فيم ػػو ،كعب ػػد المجي ػػد،
 )2.. ،3..5بأف سمكؾ القائد كنمط القيادة الذم يطغى عمى تعاممو يؤثر عمى مسػتكل األداء

لػػدل العػػامميف كمػػف السػػمككيات التػػي تػػؤثر تػػأثي انر سػػمبيان عمػػى المنػػاخ التنظيمػػي :القسػػكة الشػػديدة،

العمػػؿ عمػػى محابػػاة فئػػة معينػػة مػػف العػػامميف عمػػى حسػػاب فئػػة أخػػرل ،كربػػط الترقيػػات بالعبلقػػات

الشخصية .أما السككيات التي تؤثر إيجابيان عمى المناخ التنظيمي فيي :استثمار دافعية اآلخريف
كاقناعيـ لتحقيؽ اىداؼ التنظيـ كتقكيـ االفكار الجديدة التي تساعد المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا
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بػػأعمى كف ػػاءة كفعالي ػػة .كم ػػا أكػػد دي ػػرم ( )20. ،3.00ب ػػاف عممي ػػة القيػػادة كاالشػػراؼ م ػػف أى ػػـ
العكامػؿ التػي تحػدد طبيعػة المنػاخ التنظيمػي السػائد فػي منظمػة مػا ،فالدكتاتكريػة كتمركػز السػػمطة

يعني مناخان سمبيان لمتنظيـ أما الديمقراطية في اإلدارة كالمشاركة في عممية اتخػاذ القػ اررات فيعطػي

مناخان تنظيمان ايجابيان.

.5

المشاركة في اتخاذ الق اررات
حيػػث يتػػاح لمعػػامميف فػػرص إبػػداء أفكػػارىـ كآرائيػػـ كاقت ارحػػاتيـ ،االمػػر الػػذم يحسػػف مػػف

طػػرؽ العمػػؿ كيخفػػض الصػراع نكعػان ككمػان بػػيف العػػامميف كيرفػػع مسػػتكل االنسػػجاـ فػػي بيئػػة العمػػؿ

(المغرب ػػي )2.5 ،0995 ،ك(الم ػػؤمني ،)25 ،3.00 ،كتتطم ػػب عممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػ اررات اعتم ػػاد
الرؤيػػة العمميػػة الكاضػػحة فػػي اتخػػاذ القػرار ،أم اتاحػػة الفػػرص لمعػػامميف فػػي إبػػداء الػرأم كاألفكػػار
كاالقت ارحػػات التػػي مػػف شػػأنيا أف تػػؤدم إلػػى تحسػػيف طػػرؽ العمػػؿ كتقمػػيص الص ػراع كرفػػع الػػركح

المعنكيػػة لؤلفػراد كالجماعػػة ،باإلضػػافة أف المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػػرار تجعػػؿ سػػبؿ االلتػزاـ بالتنفيػػذ
كاجػب منػاط بالعػامميف (حمػكد ،)070 ،3..3 ،كأضػاؼ المػكزم ( )039 ،3..2بػأف االشػتراؾ

الفعمػػي كالعقمػػي لمفػػرد فػػي مكقػػؼ جمػػاعي يشػػجعو عمػػى المشػػاركة كالمسػػاىمة لتحقيػػؽ األىػػداؼ
الجماعية كيحممو المسؤكلية عف تحقيؽ تمؾ األىداؼ .كما أف مشػاركة األفػراد كاالدارة فػي صػنع
الق ػ اررات تػػؤدم الػػى نتػػائج ايجابيػػة فػػي المخرجػػات التنظيميػػة كالمتمثمػػة بزيػػادة االنتػػاج كتحسػػيف
نكعيتػػو ،كالرضػػا الػػكظيفي كتقػػدير الػػذات ،كالتعػػاكف ،كتعزيػػز االلت ػزاـ بأىػػداؼ المنظمػػة ،كتقمػػيص

دكراف العمػ ػػؿ كالغيػ ػػاب ،كىػػػذا بػػػدكره يػ ػػنعكس عمػ ػػى خمػ ػػؽ من ػ ػاخ تنظيم ػػي ايجػ ػػابي(حريـ ،3..4

،)325كاف المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػ اررات تػؤدم الػػى رفػػع معنكيػػات المرؤكسػػيف كتحقيػػؽ االنسػػجاـ
فػػي بيئػػة العمػػؿ (العميػػاف ،)2.8 ،3..5 ،كأف اإلىمػػاؿ فػػي م ارعػػاة المعػػايير كالم ارحػؿ الخاصػػة
بصنع القرار يؤدم إلى إيجاد مناخ سمبي داخؿ المنظمػة كخارجيػا بشػكؿ عػاـ .خاصػة فػي حالػة

تضػ ػػارب الق ػ ػ اررات ،كذلػ ػػؾ ي ػ ػؤثر سػ ػػمبيان عمػ ػػى مككنػ ػػات المنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي ،خاصػ ػػة فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ
باالتصاالت كالعبلقػات الداخميػة كالحػكافز كتكػكيف الجماعػات غيػر الرسػمية (فميػو ،كعبػد المجيػد،

.)399 ،3..5

سادسان -خصائص المناخ التنظيمي
مػػف خػػبلؿ مفيػػكـ كأىميػػة المنػػاخ التنظيمػػي يمكػػف تحديػػد خصػػائص كسػػماتو ،كمػػا يمػػي:
(فميو كعبد المجيد)395 ،3..5 ،
 .0المناخ التنظيمي عالـ إد اركي يراه العاممكف عمى كفؽ تصكراتيـ الخاصة ،كليس بالضركرة

كما ىك قائـ فعبلن ،أم أف المناخ التنظيمي يعبر عف خصائص المنظمة كما يدركيا
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العاممكف بيا ،كتككف اتجاىاتيـ كسمككياتيـ كمستكل أدائيـ كابداعيـ انعكاسات لتأثير

إدراكاتو لتمؾ الخصائص البيئية.

 .3اف المناخ التنظيمي يمتاز بنكعية ثابتة ،بمعنى أف خصائص المناخ التنظيمي تتسـ بدرجة

مف االستقرار النسبي ،إال انو خاضع لمتغيير عبر الزمف كىذه الخاصية مستمدة مف أف

شخصية المنظمة عممية مكتسبة ،كتتأثر بالمتغيرات العديدة ذات عبلقة.
 .2اف المناخ التنظيمي يعني ثقافة المؤسسة.

 .4اف المناخ التنظيمي الناشئ في منظمة ما يؤثر بشكؿ مباشر في سمككيات العامميف.
 .5تكجد عبلقة بيف الصفات كالتصرفات التنظيمية األخرل كبيف المناخ الذم ينتج في
المؤسسة ،مما يككف لو تأثير كبير عمى سمكؾ المكظفيف بتمؾ المؤسسة.

كأضاؼ أبك بكر ( )4. ،3..5بأف خصػائص المنػاخ التنظيمػي تتحػدد بالتفاعػؿ بػيف ثبلثػة
مف األبعاد ،كىي:
 .0األبعاد التنظيمية :كالتي تشمؿ عمى مدل تحديد ككضكح العبلقات ،كالمسؤكلية،
كالسمطة ،كالتكازف بيف التنظيـ الرسمي كغير الرسمي.

 .3األبعاد الخاصة باألفراد :كتشتمؿ عمى كؿ مف االلتزاـ ،كالتقدير ،كركح الفريؽ ،كجماعية
األداء ،كمدل تحقيؽ األفراد ألىدافيـ.

 .2األبعاد الخاصة بضكابط العمؿ :كتشمؿ عمى الكضكح كالمعايير.

سابعان -المناخ التنظيمي االيجابي

كلخمؽ مناخ تنظيمي جيد كايجابي ،أشار المغربي ( )2.8-2.6 ،0995الى مجمكعة

مف العناصر البيئية التي يمكف لممنظمة السيطرة عمييػا لخمػؽ مػف خبلليػا مناخػان تنظيمػان إيجابيػان،
كىي كما يمي:

 .0االىتماـ بالييكؿ التنظيمي كتطكيره كتعديمو مف كقت آلخر.
 .3تميز السياسات التنظيمية بالثبات كالكضكح.

 .2اىتماـ المنظمة بتدريب كتطكير ميارات كقدرات العامميف.
 .4التركيز عمى كفاءة كسائؿ االتصاالت.
 .5العدالة في التعامؿ مع المكظفيف.

 .6تبني القيادة فمسفة انسانية كمحاكلة دعـ األفراد كتكجيييـ كمساندتيـ عند الحاجة.

 .7االبتعاد عف الرقابة التقميدية كالرقابة الصارمة كالتركيز عمى الرقابة الذاتية كاإليجابية.
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 .8المسؤكلية االجتماعية تجاه البيئة المحيطة بالمنظمة كتجاه العامميف بداخميا.
 .9تفكيض الصبلحيات لمعامميف كاالتجاه نحك البلمركزية.
 .0.معالجة الركتيف كمحاكلة التخفيؼ منو قدر االمكاف.
 .00استخداـ التكنكلكجيا الحديثة.

 .03التركيز عمى اإلنتاج كاإلنجاز لمعامميف كمكافآتيـ عمى ذلؾ.
 .02المراجعة المستمرة لكبلن مف سياسات كأىداؼ كخطط المنظمة كمراقبة جكدة أداء
المكظفيف.

كأضاؼ رسمي ( )30 ،3..5بأف المناخ التنظيمي التدعيمي كاإليجابي يعد ضركرة

ممحة باعتبار اف البيئة ىي التي تؤثر عمى الفعاليات كاألنشطة اإلنسانية كاالقتصادية داخؿ
المنظمة الف العامميف فييا يتطمعكف الى مناخ تنظيمي داعـ كمساند ليـ ،ليتمكنكا مف إشباع

حاجاتيـ المختمفة .كالبيئة التنظيمية باعتبارىا عنص انر فعاالن في تحديد المناخ التنظيمي داخؿ

المنظمة ،تركز عمى محكريف أساسييف ىما:

 -0خصاص الفرد المرتبطة إلى حد كبير بالنظاـ المعرفي كخبراتو كتجاربو كثقافتو كتعميمو.

 -3بيئة العمؿ الداخمية التي تصؼ الخصائص المميزة لممنظمة عف غيرىا ،اذ تختمؼ ىذه

الخصائص المميزة لممنظمة عف غيرىا ،كتختمؼ ىذه الخصائص مف منظمة إلى أخرل

تبعان الختبلؼ محددات المناخ التنظيمي المككنة مف :الييكؿ التنظيمي ،كنظاـ

االتصاالت ،كنظاـ أك إجراءات العمؿ ،كالنمط القيادم ،كطبيعة العمؿ ،كظركفو ،كبيئة
العمؿ الخارجية.

ثامنان -قياس المناخ التنظيمي

لقد تـ تطكير عدة أدكات لقياس المناخ التنظيمي ،حيث يتـ تكميؼ العامميف بتقكيـ

متغيرات إدارية رئيسية كالقيادة كالدافعية كاالتصاؿ كطريقة اتخاذ الق اررات ككضع األىداؼ

كالرقابة في قسـ أك دائرة أك منظمة مف المنظمات( ،الخض ار كآخركف.)2.4 ،0995 ،كشفت
الدراسات الحديثة عف كجكد ثبلثة مداخؿ لقياس المناخ التنظيمي ،كىي( :فميو كعبد المجيد،

)2.3-2.3 ،3..5

 -7مدخؿ القياس المتعدد لمصفات التنظيمية
يحصر ىذا المدخؿ المناخ التنظيمي في مجمكعة مف الصفات التنظيمية التي يمكف قياسيا
مثؿ حجـ التنظيـ ،كمستكيات السمطة ،كالييكؿ التنظيمي.
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 -6مدخؿ القياس اإلدراكي لمصفات التنظيمية
يعتبر ىذا المدخؿ المناخ التنظيمي صفة أك ميزة أك مظي انر رئيسا لمتنظيـ ،حيث يمكف

قياس ىذه الميزات اك الصفات مف خبلؿ متكسط تصكرات أك إدراكات األفراد في المنظمة.

 -4مدخؿ القياس اإلدراكي لمصفات الشخصية

أما المدخؿ األخير فيعتبر المناخ التنظيمي مجمكعة مف الخبلصات المكجزة كالشاممة
لتصكرات محددة لدل األفراد ،كيتـ قياس ىذه التصكرات بكاسطة اإلدراكات الخاصة باألفراد

العامميف في المنظمة كىذا المدخؿ يرل أف المناخ التنظيمي صفة في الفرد أكثر مما ىك
صفة في التنظيـ.
كيعد المدخؿ الثاني مف األكثر المداخؿ أىمية في دراسة كقياس المناخ التنظيمي ،كىذا يرجع

إلى اإلمكانات العممية التي يتيحيا في دراسة المناخ التنظيمي كدالة التجاىات الفرد مف جية،
كما تتمتع بو المنظمة مف صفات كمميزات مف جية أخرل.
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المبحث الثاني

االغتراب الكظيفي
مقدمة
لقد زاد االىتماـ في الفترة االخيرة ،بالذات في الدكؿ الصناعية المتقدمة باالغتراب ،فبل

تخمك دكرية مف الدكريات العممية المتخصصة سكاء في مجاؿ اإلدارة بصفة عامة أك مجاؿ إدارة

األفراد بصفة خاصة ،مف بحث أك مقاؿ أك دراسة تناقش ظكاىر التذمر كاالستياء كاالجياد
كالممؿ كالتكتر التي تصيب العامميف كالتي تعكس إحساس العامؿ بالغربة في مكاف عممو

(سمطاف.)379 ،3..2 ،

فاالغتراب ظاىرة إنسانية القت اىتمامان كبي انر مف عمماء النفس كالتربية كاالجتماع

كالفمسفة ،كىك ظاىرة تستكجب الكشؼ عف مظاىرىا كالعكامؿ المؤدية ليا كالمصادر المختمفة
لبزكغيا ،كىك ظاىرة متعددة األبعاد كليست أحادية البعد ،كخبرة يعيشيا الفرد كتضرب بجذكرىا

في الكجكد اإلنساني ،كمع التقدـ الحضارم يزداد عدد البشر الذيف يشعركف باالغتراب بشتى
صكره كألكانو ،كما يزداد عدد الشخصيات السمبية كتتفاقـ المشكبلت كتتعقد أساليب الحياة.

(زىراف)0.2 ،3..4 ،
االغتراب الكظيفي يعتبر ظاىرة خطيرة جدان كمؤشر عمى مركر المنظمة بأزمة حقيقة

ربما يتسارع بيا إلى االنحدار كالفشؿ ،فيك يعني تكصؿ العامميف بالمنظمة إلى قرار بأف

المنظمة التي يعممكف بيا لـ تعد المكاف المناسب لبلستمرار في العمؿ معيا ألسباب تتعمؽ
بالمنظمة ذاتيا أكثر مما تتعمؽ بالمكظؼ ،كىك قرار خطير يمس عبلقة ككالء المكظؼ

بالمنظمة التي يعمؿ بيا ،كيترتب عمى ذلؾ نتائج كخيمة بالنسبة لكبل الطرفيف غالبان ما تنتيي

بانتياء العبلقة بينيما نياية غير مرضية (المطرفي.)57 ،3..5 ،

سيتناكؿ في ىذا المبحث مفيكـ االغتراب الكظيفي ،كأىميتو ،كأبعاده ،كأسبابو ،كمراحمو،

كالعكامؿ المؤثرة فيو.

أكالن -مفيكـ االغتراب الكظيفي

لمفيكـ االغتراب التنظيمي محتكل فمسفي كآخر اجتماعي .ففي السياؽ الفمسفي يعني

االغتراب التباعد الحاصؿ بيف المرء كنفسو أك بينو كبيف العالـ الخارجي ،فالمكظؼ يشعر أنو
خارج مجاؿ عممو ،كأثناء العمؿ يشعر أنو خارج مجاؿ نفسو .أما مف الناحية االجتماعية فإف
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لبلغتراب معنياف ،ىما :االكؿ -كيعني فقداف االنساف لتكحده مع عممو كنتائجو ،كالثاني -ىك
كضع االفراد في حالة صراع كتعارض في اطار العبلقات االجتماعية.

كيشر االغتراب في مكاف العمؿ إلى أف المكظفيف قد ال يككنكا قادريف عمى تمبية

االحتياجات االجتماعية ،كلدييـ شكبلن مف أشكاؿ الفجكة بيف تصكراتيـ حكؿ العمؿ كمصالحيـ
مثؿ القيـ ،كالمثؿ العميا ،كالرغبات .فاالغتراب الكظيفي يفصؿ المكظؼ عف العمؿ كعف مكاف
العمؿ ،كيتجمى ذلؾ في شكؿ انخفاض مشاركتو في العمؿ كعدـ كجكد تحديد تنظيمي .كيحتكم

االغتراب الكظيفي عمى خصائص العمؿ مثؿ محدكدية صنع القرار ،كالحد األدنى مف استخداـ
الميارة ).(Sulu et al 2010, 29
كتعتبر ظاىرة االغتراب مف اصعب المشاكؿ التي تعترض االنساف كمف اكثر المسائؿ

اثارة لمجدؿ ،ال بسبب غمكض معناىا فقط ،كانما بسبب التعريفات الكثيرة التي كضعت ليا
كبسبب اتساعيا ككثرة استعماليا ،كلككف مصطمح االغتراب كاسع اتسعت العمكـ كاالتجاىات
التي تناكلتو بالبحث كالتحميؿ كاالختبلؼ في تحديد بداياتو ،فيناؾ الكثير مف الظكاىر التي
تظير أعراضيا عمى االنساف كتسـ شعكره بسمة معينة ،فينعكس تأثير ىذه الظكاىر عمى

سمككو كنظرتو الى الكجكد المحيط بو ،كيعتبر االغتراب احد ابرز ىذه الظكاىر( .الحمداني،

)82 ،3.00

كيعرفو حارص ،كعبد العزيز ( )35 ،3..8بأنو "الحالة التي ال يشعر فييا المكظؼ

برابط كحافظ يشده لعممو"

كيعرؼ سمطاف ( )379 ،3..2االغتراب الكظيفي بأنو "انفصاؿ العامؿ عف عممو

كعدـ اىتمامو اك اكتراثو بو ،بمعنى اف يشعر العامؿ اف العمؿ الذم يقكـ بو ببل معنى كال قيمة

لو ،كينتج اغتراب العامؿ عادة مف الطبيعة الركتينية المتكررة لمعمؿ الذم يقكـ بو".

عرفو السالـ ( )07. ،3..9بأنو "شعكر الفرد بالمشقة كعدـ االرتياح كالذم ينعكس في

ابتعاده اك نفكره الذاتي عف المشاركة االجتماعية كالثقافية ،كما انو احساس بعدـ االنتماء كعدـ
المساىمة ،كادراؾ بأنو غير مرحب بو مف قبؿ اآلخريف".
كيعرؼ الخض ار كآخركف ( )264 ،3.0.االغتراب الكظيفي بأنو "شعكر الفرد بالكحدة

كالتفكؾ كعدـ االنتماء لمكظيفة أك جماعة العمؿ".
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كمف أىـ المؤشرات عمى تعاريؼ االغتراب( :الحمداني)17 ,6177 ,
 -0االغتراب ليس بظاىرة بسيطة تتعمؽ بنمط سمككي معيف اك جانب معيف مف جكانب

الشخصية كانما ىك ظاىرة مركبة تنسحب عمى الشخصية برمتيا كتطبع اسمكب حياة

الفرد بخصائص مميزة.

 -3تصاحب االغتراب مجمكعة متشابكة اك متزامنة مف االعراض متمثمة بالبلمباالة كعدـ
الشعكر باالنتماء كالعزلة كالبلمعنى كغيرىا.

 -2انو تعبير عف ازمة االنساف المعاصر كمعاناتو كصراعاتو الناتجة عف تمؾ الفجكة
الكبيرة بيف تقدـ مادم يسير بسرعة ىائمة كتقدـ قيمي معنكم يسير ببطء ،ككأنو بتقيقر

الى الكراء.

 -4أنو تعبير عف انفصاؿ الفرد عف نقسو كعف اآلخريف.

ثانيان -ابعاد االغتراب الكظيفي

يمثؿ االغتراب ظاىرة متعددة االبعاد ،أم انو ليس بظاىرة احادية البعد (زىراف،

 ،)0.8 ،3..4كعمى الرغـ مف عدـ اتفاؽ الباحثيف عمى معنى محدد لمفيكـ االغتراب
الكظيفي اال أف ىناؾ اتفاقان عمى العديد مف أبعاده كالتي تكصمكا الييا مف خبلؿ تحميميـ لمفيكـ

االغتراب الكظيفي ،كىي كما يمي:

 -0العجز :كيعرؼ احيانان باسـ البلقكة ،كىك شعكر الفرد بأنو ال حكؿ لو كال قكة ،كنقص قدرتو

عمى السيطرة عمى سمككو كعمى التحكـ اك التاثير في مجريات االمكر الخاصة بو ،اك في
تشكيؿ االحداث العامة في مجتمعو ،كبأنو مقيكر كمسمكب االرادة كاالختيار ،كانو عاجز

عف تحديد النتائج التي قد تنشأ نتيجة ليذه االحداث ،كيشعر الفرد اف ما يحصؿ يممي عميو

مف الخارج (زىراف .)0.8 ،3..4 ،كيقصد بالعجز افتقاد الفرد القدرة عمى التحكـ في
األحداث المحيطة بو أك تأثيره في المنظمة التي يعمؿ بيا ،حيث يتكقع الفرد في ىذه الحالة

أف سمككو لف يتأتي بالنتائج المرجكة منو ،كيرسخ ىذا الشعكر لدل الفرد لدرجة اليقيف ،أم

إنو ليس لو تأثير في المستقبؿ أيضان ،كمف ثـ فإف افتقاد القدرة لدل الفرد تجعمو غير قادر
عمى التحكـ كالسيطرة لكجكد ظركؼ مكضكعية أقكل منو كمف إرادتو (المغربي،3..7 ،

 .)267إف انعداـ القكة يعتبر جكىر فكرة االغتراب ،حيث يرل العامؿ نفسو مشتركان في
سمككيات ال تعكس حقيقة ذاتو (السالـ .)073 ،3..9 ،كيسمى ايضان بفقداف السيطرة كىك

يشير اف الفرد ال يستطيع التحكـ في مجريات االمكر اك في االحداث التي تحصؿ لو ،كلما

كاف عاج انز عف التأثير في مجريات االمكر فقد يصاب باإلحباط كقد يؤدم ذلؾ الى
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االغتراب ،كما انو يشعر بأف سمككو كتصرفاتو ال تؤدم الى تحقيؽ ما يسعى اليو مف

نتائج ،فيك شعكر الفرد بالضعؼ كعدـ تمكنو مف تقرير مصيره كاتخاذ ق اررتو التي تتناكؿ
حياتو فيك عاجز عف تحقيؽ ذاتو (الحمداني.)020 ،3.00 ،

 -3الالمعيارية :ىي فقداف المعيار ،كغياب نسؽ منظـ لممعايير االجتماعية ،أم اف اشكاؿ
السمكؾ التي اصبحت مرفكضة اجتماعيان غدت مقبكلة ،كالبلمعيارية تؤدم الى مغايرة
معايير الديف كالقانكف كالعرؼ كعدـ مسايرتيا (الزىراف .)0.8 ،3..4 ،كيقصد بيا عدـ
كجكد معايير كاضحة كمحددة لؤلداء كاختبلؿ العبلقة بيف األىداؼ التنظيمية المطمكب

تحقيقيا كبيف الكسائؿ المستخدمة لتحقيؽ ىذه االىداؼ ،كىنا يشعر الفرد باالغتراب نظ انر

لعدـ تكافؽ اليدؼ مع الكسيمة المستخدمة (المغربي ،)267 ،3..7 ،كتشير الى خركج

الفرد عف المعايير التي تضبط سمككو كتجعمو يحقؽ أىدافو كذلؾ لفقداف المعايير لقكة القير

كااللزاـ عمى االفراد فيخمؽ حالة مف االضطراب كالتفكؾ في القيـ كالمعايير االجتماعية

كالشعكر بأف الكسائؿ غير المشركعة مطمكبة كاف االنساف في حاجة ليا النجاز أىدافو

(الحمداني.)023 ،3.00 ،

 -2العزلة االجتماعية :ىي انسحاب الفرد كانفصالو عف تيار الثقافة السائدة في مجتمعو،
كشعكره بالكحدة كالفراغ النفسي حتى كلك كاف مع اآلخريف ،مع سعيو لمبعد عف الناس

(الزىراف .)0.9 ،3..4 ،كتشير الى حالة الشخص الذم يفقد القدرة عمى التفاعؿ اليادؼ
مع اآلخريف ،فيك يشعر بأنو ال يتمكف مف فيـ اتجاىات اآلخريف ،كال يستطيع اف يتنبأ

بسمككيـ ،اك يشرح مشاعره ليـ (السالـ .)072 ،3..9 ،كىك شعكر الفرد اف المجتمع الذم

يعيش فيو غريبا عنو كال يشعر بانتمائو اليو ،عند ذلؾ يتكارل عف مسرح الحياة االجتماعية
مما يترتب عمى ذلؾ غياب المشاركة في نشاطات المجتمع ،فالفرد ينعزؿ عف المفاىيـ
كاألىداؼ كمعتقدات ىي ذات قيمة عالية في المجتمع كفي ىذه الحالة ال يشعر الفرد
باالنتماء الى المجتمع الذم يعيش فيو ،كالعزلة االجتماعية انما جاءت بعد فقداف األمؿ في
تحقيؽ ما يصبك اليو الفرد مف أىداؼ حاكؿ تحقيقيا عبر الكسائؿ الشرعية اال انو فشؿ في

ذلؾ (الحمداني.)022 ،3.00 ،

 -4الالمعنى :ىك شعكر الفرد بفقداف المعنى في الحياة ،كبأف االشياء كاالحداث كالكقائع
المحيطة فقدت داللتيا كمعناىا كمعقكليتيا ،كاف الحياة ال جدكل منيا ،فيفقد كاقعيتو كيحيا
ببل مباالة (زىراف .)0.9 ،3..4 ،كيحدث ىذا الشعكر في الكظيفية عندما يفقد الشخص

االحساس باالرتباط العضكم باألدكار الكظيفية التي يؤدييا ،كبالتالي ال يعرؼ اليدؼ الذم
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يسعى اليو (السالـ .)072 ،3..9 ،كىك مبني عمى بعد العجز ،اذ لما كاف الفرد غير قادر
عمى التحكـ في االحداث فمف الطبيعي أف ال يتمكف مف فيميا أك معرفة سرىا ،لذا يصعب

تكقع حدكثيا ،كعمى ذلؾ فإف عدـ القدرة عمى التحكـ في االحداث اك التأثير في مجرياتيا

يفضي الى صعكبة فيميا ،كمف ثـ فقداف معناىا ،إضافة الى عدـ كضكح رؤية الفرد لما

ينبغي اف يعتمد أك يؤمف بو أم عدـ فيمو لؤلحداث كالكقائع المحيطة بو ،حيث اف الفرد
يفتقر الى مرشد اك مكجو عندما يككف عميو اف يختار مف بيف عدة بدائؿ في المكاقؼ التي

يتعرض ليا ،فالفرد المغترب يشعر بالفزع نتيجة عدـ تكافر أىداؼ أساسية تعطي معنى
لحياتو كتحدد اتجاىاتو كتثير نشاطاتو ،كىكذا يجد نفسو أماـ اختيارات ببل معنى

(الحمداني.)132 ،3.00 ،

كأضاؼ الزىراف ( )719 ,6113ستة أبعاد أخرل كىي:

 -0التمرد كعدـ الرضا :ىك نقص قبكؿ الفرد لكاقعو ،كاف ما يدكر حكلو مف احداث ال يأبو بيا
مما يدعكه لممارسة العنؼ كتبرير جرائمو ،ككجكد نزعة تدميرية تتجو الى خارج الذات في
شكؿ سمكؾ عدكاني ضد المجتمع كمعطياتو الحضارية اك تتجو الى داخؿ الذات في شكؿ

عزلة كنككص كعدكاف داخمي مكجو الى الذات.

 -3التشيؤ :ىك شعكر الفرد بأنو فقد ىكيتو ،كانو مجرد شيء ،كانو قد تحكؿ الى مكضكع ،كانو
ال يممؾ تقرير مصيره ،كانو مقتمع حيث ال جذكر تربطو بنفسو اك كاقعو.

 -2الالىداؼ :يقصد بو اف الحياة تمضي ببل أىداؼ اك غايات ،كمف ثـ يفقد الفرد اليدؼ مف
كجكده كمف عممو كمف معنى االستم اررية في الحياة ،كيترتب عمى ذلؾ اضطراب سمكؾ

الفرد كاسمكب حياتو ،مما يؤدم الى التخبط في الحياة ببل ىدل كيضؿ الطريؽ.

 -4االغتراب عف الذات :ىي حالة يدركيا الفرد ذاتو كمغترب ،أم انو اضحى ناف انر أك مغتربان
عف ذاتو ،كأصبحت الذات مغتربة ال تعرؼ ماذا تريد ،كىي عدـ القدرة عمى تكاصؿ الفرد
مع نفسو كشعكره باالنفصاؿ عما يرغب اف يككف عميو كبيف احساسو بنفسو في الكاقع.

 -5االنسحاب :ىك كسيمة دفاعية يمجأ ليا األنا لمدفاع عف نفسو حيث يعجز الفرد عف االبتعاد
عف المكاقؼ الميددة ،كمف ثـ يزيح عف نفسو القمؽ بأف ينسحب مف المكقؼ اك ينكر كجكد
العنصر الميدد.

 -6الرفض :ىك اتجاه سمبي رافض كمعاد نحك اآلخريف ،اك نبذ بعض السمكؾ ،كيتضمف
الرفض االجتماعي كالتمرد عمى المجتمع ،كعدـ التقبؿ االجتماعي ،كحتى رفض الذات.

31

ثالثان -األسباب كالعكامؿ المؤدية إلى االغتراب الكظيفي

تتعدد األسباب المؤدية الى االغتراب ،كمف أىميا أسباب نفسية ،كأسباب إجتماعية،

اسباب مرتبطة بالبنية الثقافية ،كأسباب تتعمؽ بالممارسات اإلدارية في المنظمات كىي كما يمي:
 -7االسباب النفسية:
ذكر زىراف ( )0.7 ،3..4مجمكعة مف االسباب النفسية التي تؤدم الى االغتراب،
تتمثؿ في:

أ .الصراع  :بيف الدكافع كالرغبات المتعارضة ،كبيف الحاجات التي ال يمكف اشباعيا في
كقت كاحد مما يؤدم الى التكتر االنفعالي كالقمؽ كاضطراب الشخصية.

ب .اإلحباط :حيث تعيؽ الرغبات االساسية اك الحكافز اك المصالح الخاصة بالفرد ،كيرتبط
االحباط بالشعكر بخيبة االمؿ كالفشؿ كالعجز التاـ كالشعكر بالقير كتحقير الذات.

ج .الحرماف :حيث تقؿ الفرصة لتحقيؽ دكافع اك اشباع الحاجات كما في حالة الحرماف مف
الرعاية الكالدية كاالجتماعية.

د .الخبرات الصادمة :كىذه الخبرات تحرؾ العكامؿ األخرل المسببة لبلغتراب مثؿ االزمات
االقتصادية كالحركب.
كأشار الحمداني ( (734 ,6177الى تصنيؼ آخر لألسباب النفسية ,كىي كالتالي:

أ .خصائص شخصية الفرد :تعد شخصية الفرد مف المتغيرات التي تسيـ في االغتراب
كاالنطكاء كمدل اشباع حاجات الفرد كمركز السيطرة.

ب .التكجيات القيمية :التكجيات القيمية ىي نتاج االكضاع السياسية كاالجتماعية
كاالقتصادية كالفكرية في ثقافة ما ،أك بمعنى آخر ىي انعكاس لمثقافة السائدة ،كبيدؼ
الكشؼ عف التكجيات القيمية السائدة ،ينبغي دراستيا كتحميميا ليتسنى بعد ذلؾ تحديد

الفمسفة العامة لممجتمع ،كىذا سيساعد الى معرفة األنماط السمككية المقبكلة كغير
المقبكلة ،عمى ضكء المعايير التي يقرىا المجتمع .اف صيغة الثقافة السائدة تعمد

بطبيعية الحاؿ الى ابراز تكجيات قيمييو مف نكع معيف كىذا بدكره سيقضي الى استثارة
االغتراب لدل االفراد.

 -6االسباب االجتماعية:

ىناؾ مجمكعة مف االسباب االجتماعية المؤدية الى االغتراب ،كتتمثؿ في
(زىراف:)0.7 ،3..4،

32

أ .ضغكط البيئة االجتماعية ،كالفشؿ في مقابمة ىذه الضغكط.

ب .الثقافة المريضة التي تسد فييا عكامؿ اليدـ كالتعقيد.

ج .التطكر الحضارم السريع كعدـ تكافر القدرة النفسية عمى التكافؽ معو.

د .اضطراب التنشئة االجتماعية حيث تسكد االضطرابات في االسرة كالمدرسة كالمجتمع.

ق .مشكمة االقميات ،كنقص التفاعؿ االجتماعي ،كاالتجاىات االجتماعية السالبة ،كالمعاناة
مف خطر التعصب كالتفرقة في المعاممة ،كسكء التكافؽ الميني حيث يسكج اختيار

العمؿ عمى اساس الصدفة ،كعدـ مناسبة العمؿ لمقدرات ،كانخفاض االجكر.
ك .سكء األحكاؿ االقتصادية كصعكبة الحصكؿ عمى ضركريات الحياة.

ز .تدىكر نظاـ القيـ كتصارع القيـ بيف االجياؿ.

ح .الضبلؿ كالبعد عف الديف كالضعؼ االخبلقي كتفشي الرذيمة.
كتطرؽ الحمداني ( (042 ،3.00الى عدد مف االسباب االجتماعية التي تؤدم الى

االغتراب ،كىي أسباب ليا صمة بالبناء االجتماعي كيمكف حصرىا عمى النحك التالي:
أ.

البطالة :البطالة غدت احدل المشكبلت التي اخذ يعاني منيا الشباب ،مع مراعات اف
تقادـ السنكات سيزيد مف معدالتيا في حاؿ استمرار المؤسسات التعميمية بقبكؿ اعداد

كبيرة مف الشباب في الكميات كالمعاىد.

ب .اضطراب التراتب االجتماعي :فالتراتب االجتماعي الذم يتعرض الى االضطراب اثر
ازمة مجتمعية اك تغيرات اجتماعية سريعة ،قد يؤدم الى انييار النظـ كالقكانيف فضبلن
عف اف التماسؾ االجتماعي ،قد يصبح معرضان لمتيديد ،كيعكد ذلؾ كمو الى اف

المعايير التي تحكـ التراتب االجتماعي داخؿ المجتمع تغدك غير فاعمة في اكؿ االمر،

كىك بداية التراتب االجتماعي ثـ تأخذ ىذه المعايير باالختفاء تدريجيا مف مسرح الحياة

االجتماعية.

ج .االزمات االجتماعية :اف االزمات االجتماعية تعمد بطبيعة الحاؿ الى زيادة حدة
االغتراب في المجتمع ،كربما يعكد ذلؾ الى اف االزمة التي يمر بيا المجتمع قد تزيد
مف الضغكط الحياتية لدل الفرد بما يؤثر ذلؾ عمى بعض اىدافو الحياتية التي خطط

ليا في كقت مضى ،اذ يصعب عميو بمكغيا ،مما يعرضو الى االحباط كعدـ الرضا

عف حياتو.

د .الثقافة الفرعية :مف المعركؼ اف الثقافة الفرعية ىي جزء مف الثقافة الكمية كالتي
اصطمح عمييا بالثقافة السائدة كتشمؿ عمى اسمكب حياة تتميز بو جماعة عف غيرىا
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مف الجماعات االخرل ضمف نطاؽ المجتمع الكاحد ،فالثقافة الفرعية قد تبعث عمى
االغتراب في احياف معينة كذلؾ يعكد الى اف االفراد كىـ يحاكلف االندماج في الثقافة

السائدة قد يكاجيكف صعكبات تتعمؽ بالتكافؽ مع معايير الثقافة السائدة.

ق .ضعؼ االندماج االجتماعي :يغدك ضعؼ االندماج بيف الفئات االجتماعية باعثان عمى
االغتراب ال سيما لدل الفرد الذم ينتمي الى الفئات المحركمة.

 -2اسباب مرتبطة بالبنية الثقافية :ىناؾ أسباب مرتبطة بالبنية الثقافية تسيـ مع غيرىا مف
االسباب في تككيف االغتراب ،كىي( :الحمدني)045 ،3.00،
أ .كسائؿ االتصاؿ الجماعي.

ب .خطاب عصر المعمكمات.

ج .اشاعة مراكز ثقافية مرتبطة بثقافات اجنبية.
كاضاؼ السالـ ( )073-070 ،3..9بأف أىـ أسباب االغتراب تعكد الى الصراع بيف

تكقعات الفرد كالممارسات التقميدية لممنظمة ،فما يتكقعو الفرد عند التحاقو لمعمؿ في المنظمة
يختمؼ عف الشيء الذم ىيأتو لو ،كيتمثؿ ىذا االختبلؼ بالنقاط التالية:
 -0يفضؿ العاممكف االعماؿ ذات التحدم الكبير كالنمك الذاتي ،غير أف معظـ األعماؿ
تميؿ الى البساطة ،كالتكرار ،كىذا مف شأنو تكظيؼ جزء قميؿ مف ميا ارتيـ ،فضبلن عف

تحديد فرص التقدـ كالنمك أماميـ.

 -3يرغب العاممكف االشتراؾ في االعماؿ ذات التأثير المتبادؿ ،كلكف المنظمات تتصؼ
باليياكؿ الطكيمة ،كباختبلؼ المكانات الكظيفية لمعامميف ،كسمسمة االكامر.

 -2ييتـ العاممكف باألمكر العاطفية كالمشاعر التي تتكلد في الحياة التنظيمية ،مثؿ تقدير
الذات ،كاالنفتاح بيف العامميف ،كالتعبير عف االحساس بالدؼء الكظيفي ،بينما تؤكد

المنظمة عمى العقبلنية (الرشد) ،كقمما تتقبؿ تطبيؽ االمكر العاطفية في الممارسات

التنظيمية باعتبارىا أمكر شرعية ممكنة التطبيؽ.

 -4اف التكقعات التي تتكلد لدل العامميف تنجـ عف تأثيرات العائمة كالمدرسة كالمجتمع،
خاصة كأف معظـ العامميف يتصفكف بارتفاع مستكل تعميميـ مقارنة بالماضي ،اضافة

الى ارتفاع مستكل المعيشة ،كاالفكار المختمفة بشأف مسألة الخضكع لمسمطة.

 -5كما اضاؼ سالـ ( )076 ،3..9بأف بعض الممارسات البيركقراطية تعد ضارة
بالمنظمة عف اف بعضيا غير كؼء كيقكد الى اغتراب العامميف .فالقكاعد كاالجراءات
الثابتة تدفع بالمكظؼ الكؼء نحك االغتراب في العمؿ .فيذه االجراءات تعرقؿ تجسيد
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طمكحاتو عمى ارض الكاقع كتبعده عف البحث في سبيؿ التغيير نحك االحسف .كتتعزز

حالة االغتراب لدل المكظؼ كمما أفرطنا في التحكؿ نحك البيركقراطية ،حيث تزداد

ميكانيكية التعامؿ اليكمي عمى حساب شخصية المكظؼ كانفعاالتو كمعنكياتو كقناعتو.

فيك في المنظمة البيركقراطية شبيو باآللة ليس إال.

تتنكع العكامؿ المؤدية لبلغتراب الكظيفي بيف العامميف في المنظمة كاف كانت في
الغالب تعكد إلى عامميف رئيسيف ،كىما( :المطرفي )27-35 ،3..5 ،ك(زاىي-45 ،3..7 ،

 )55ك(دركزة ،كالقكاسمي)2.. ،3.0. ،
 -0العكامؿ التي تعكد إلى المنظمة:

أ -المكننة كاألتمتة :اف الثكرة التكنكلكجية ساىمت في انتشار ظاىرة االغتراب بيف
العامميف في المنظمة ،كذلؾ نتيجة لييمنة األتمتة كأجيزة الحاسكب كاألجيزة اإللكتركنية
عمى العمؿ اليكمي ،فظير الخطر التكنكلكجي ككأنو ميدد لمعبلقات اإلنسانية كمثير

لؤلمراض كالمشاكؿ النفسية.

ب -الخمؿ في تقارير كفاية األداء :افتقار تقارير االداء السنكية لممكظفيف الى االسس
المكضكعية ،كذلؾ لتأثرىا باالعتبارات كاألىكاء الشخصية ،الذم يؤثر في النياية عمى

حسف العبلقات الكظيفية بيف المكظفيف كاإلدارة.

ج -ضعؼ الفعالية اإلدارية :إف عدـ فعالية اإلدارة يؤدم إلى عدـ قدرتيا عمى أداء
المطمكب منيا ،كاف ضعؼ الفعالية االدارية داخؿ المنظمة مف أىـ العكامؿ المؤدية
لبلغتراب الكظيفي.

د -ضعؼ نظاـ الحكافز :إف عدـ كضكح نظاـ الحكافز ،أك خضكعو لممجامبلت كالعبلقات
الشخصية بيف المكظفيف كالقيادة العميا ،يعتبر أحد العكامؿ المؤدية لبلغتراب الكظيفي
ألف المكضكعية في تطبيؽ نظاـ الحكافز شرط لنجاحيا.

ق -سعة حجـ المنظمة :إف سعة حجـ المنظمة يؤدم الى آثار سمبية عمى العامميف بيا،
كمف أىـ ىذه اآلثار تشتت جيكد المدراء بيف العمؿ االدارم كاالشراؼ عمى الشؤكف

الفنية في المنظمة ،كاذا شعر المكظؼ بأف المتابعة عميو مف قبؿ الرئيس المباشر
ضعيفة ،مما يؤدم الى تساكم المجد بغيره مف العامميف ،كيشعر بعدـ العدالة ،كبالتالي
تنتشر حاالت اإلىماؿ كالبلمباالة كعدـ الرضا عف العمؿ.

ك -العمؿ في مكاقع منفصمة :العمؿ في مكاقع منفصمة لمؤسسة كاحدة مف شأنو إشعار
العامميف بعدـ المساكاة نتيجة لكجكد مميزات لبعض المكاقع تختمؼ عف األخرل،
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كالحكافز كالبدالت كأكقات الدكاـ ،كذلؾ عدـ مبلئمة ظركؼ العمؿ ،مثؿ التيكية
كاإلضاءة كعدـ متابعة مشكبلت العامميف في المكاقع البعيدة ،عكس المكظفيف

المكجكديف في المكقع الرئيس.

ز -عدـ ظيكر دكر الفرد :قد يتعرض العامؿ في المنظمة لنكع مف التيميش حيث أف ذلؾ
يعرضو لمجمكعة مف مثيرات االنفعاؿ مثؿ الخكؼ كالغضب كالضيؽ ،كىذه العمميات

مف شأنيا أف تعرقؿ كظائؼ الجسـ كمف ثـ تقكد إلى االغتراب النفسي.

ح -المنافسة الشديدة :إف المنافسة بيف العامميف في المنظمة الكاحدة تأتي غالبان في صالح
العامؿ ،طالما لـ تتجاكز القكاعد الصحيحة ،كالتي تتمثؿ في بذؿ الجيكد في العمؿ

لمحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف االستفادة المادية كالمعنكية مف المنظمة ،فإذا

خرجت المنافسة عف أطرىا الصحيحة كأف يتبع بعض العاممكف اساليب غير مشركعة
لمكصكؿ الى مكاسب غير مستحقة ،فإف ذلؾ مف شأنو أف يدفع مف يجدكف العمؿ فقط

الى اليأس مف الكصكؿ لممكاسب التي يريدكنيا ،كمف ثـ تنخفض معدالت أدائيـ كما
أف االستسبلـ لميأس كمشاعر اإلحباط مف شأنيا أف تؤدم الى االغتراب الكظيفي.

 -6العكامؿ التي تعكد الى العامميف في المنظمة:

أ -الخكؼ كعدـ األمف الكظيفي :إف شعكر العامميف بالخكؼ كعدـ األمف الكظيفي يؤدم
حتمان الى محاكلتيـ اليركب مف تمؾ المشاعر كاالنفعاالت ،كما أف تشتيت الجيكد
المبذكلة أثناء كقت الدكاـ الرسمي مف شأنو أف يؤدم إلى االغتراب الكظيفي.

ب -نقص الكفاءات :إف نقص كفاءة العامميف في المنظمة مف شأنو أف يؤدم إلى انخفاض
األداء الكظيفي بيف العامميف ،حيث يسعى كؿ منيـ إلى محاكلة إرجاع أسباب ضعؼ
أدائو إلى ظركؼ خاصة بالمنظمة التي يعمؿ بيا .كنتيجة لنقص الكفاءة ،فإف بعض
العامميف يمجئكف إلى الغياب عف العمؿ كما ينصرؼ البعض منيـ قبؿ نياية الدكاـ،

كأيضا يكثر الصراع بيف العامميف كىذا يمثؿ كجيان مف أكجو االغتراب الكظيفي.

ج -سكء التكافؽ كعدـ التكيؼ :إف سكء تكافؽ كعدـ تكيؼ العامؿ بالمنظمة التي يعمؿ
بيا ،مف شأنو أف يؤدم إلى شعكره بأنو في دائرة اإلىماؿ داخؿ المنظمة ،كيتراءل لو
إف المشكبلت التي يعاني منيا سببيا المنظمة ،كنتيجة لذلؾ يبحث العامؿ عف بدائؿ

يقكـ بتفريغ مشاكمو النفسية فييا ،كىذا بدكرم يؤدل الى االغتراب النفسي.

د -قيـ كاتجاىات العامميف :قد ينجـ االغتراب الكظيفي مف عدـ مبلءمة قيـ العمؿ
كضكابطو كأىدافو مع قيـ الفرد كاتجاىاتو كأىدافو ،أم أف اليدؼ الذم يتجو عمؿ الفرد
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نحكه غير مرغكب فيو ،كأف محيط العمؿ في أجكائو ال يعطيو ما يستحقو مف اىتماـ،

كأف حجات الفرد كرغباتو ال تحظى بالرعاية بؿ ال تستشعر مف قبؿ اآلخريف.

ق -سكء إدارة الكقت :إف أكثر العامميف ال يحسنكف استغبلؿ الكقت بفعالية ،كلؤلسؼ ىناؾ
مف يظف أف تنظيـ الكقت معناه الجد التاـ كال كقت لمراحة ،كالبعض االخر يظف أف
تنظيـ الكقت شيء تافو ال كزف لو ،كىذه المفاىيـ تجعؿ العمؿ منخفض االنتاجية ،كمف

ثـ انخفاض المعنكيات لدل العامميف كبالتالي المساىمة بدكر فعاؿ في اغترابيـ كظيفيان.

ك -ضعؼ مقكمات القيادة :إف ضعؼ مقكمات القيادة لدل القائد اإلدارم ،كعدـ إلمامو
بالميارات اإلدارية يعتبر مف أىـ العكامؿ المؤدية لبلغتراب الكظيفي.

ز -عدـ التخصص في العمؿ :إف عدـ االستخداـ األمثؿ لممتخصصيف في مجاالت العمؿ
المختمفة ،بكضعيا في مجاالت عمؿ مختمفة يقمؿ مف أداء المتخصص في العمؿ الذم
أسند إليو في غير مجاؿ تخصصو.

ح -اليأس كاالستسالـ لمفشؿ :يعتبر اليأس مف أسكء الصفات التي انتشرت بيف العامميف
في ىذا العصر ،كبالرغـ مف أف الجميع يعرؼ مساكئ اليأس فإننا عمى األقؿ نقؼ

سمبييف أمامو ،إف عدـ االعتماد عمى النفس ،كالثقة ،كالمقدرة عمى العمؿ ،كعدـ
مكاصمة العمؿ يجعؿ سمكؾ االنسحاب كالسمبية في مياديف العمؿ ظاىرة سيئة كمدمرة

في مكاقع االنتاج كالحياة.

ط -الكبت كالالكعي :إف األعراض النفسية كالفيزيكلكجية لمكبت ،كالبلكعي ،تتمثؿ في القمؽ
كالتكقع السيئ كالتحفيز دكف أف يككف ىناؾ سبب لذلؾ ،مع سيكلة االستثارة العصبية،
كعدـ االستقرار الحركي كاألرؽ ،كمف المبلحظ عمى العامؿ الذم يعاني مف الكبت،

عدـ قدرتو عمى أداء العمؿ الذم يمارسو بحيكية ،كىذا مف شأنو أف يساعد عمى
اغترابو عف العمؿ الذم يمارسو.

م -االنطكائية كاالنعزالية :إف العامؿ االنطكائي كاالنعزالي ىك الذم ينتابو شعكر بالغربة
كاالنعزاؿ عف التيارات السائدة في المؤسسة التي يعمؿ بيا ،كمف ثـ فيك ال يشعر
باالنتماء الى ىذه المنظمة ،كىذا النكع مف العامميف يعاني مف االغتراب النفسي الذم

يؤثر عمى سمككو داخؿ المنظمة.

رابعان -نتائج االغتراب الكظيفي

كذكر زاىي ( )55 ،3..7بأف لئلغتراب نتائج سمبية كىي:
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 -7التراجع كاليامشية :الكثير مف الناس يعجزكف عف التكيؼ مع حركة المجتمع اتجاه مكاكبة
االندفاع كراء المغانـ المالية كتحقيؽ المكانة االجتماعية األرفع ،كمف اسباب ذلؾ استمرارىـ

في التمسؾ بالقيـ التقميدية ،مما يعرقؿ مكاءمة سمككو مع التغيرات االجتماعية الجارية ،كىـ
كثي انر ما يغالكف في تصكرىـ لؤلثر االيجابي لما يفعمكف ككقعو االجتماعي كالنفسي في نظر
اآلخريف ،كفي إطار ىذه التطكرات الكيفية تخؼ كطأة اإلحباط كيتحكؿ اإلخفاؽ المادم الى

نجاح أخبلقي كيتصدر الشرؼ مختمؼ االعتبارات التي ينطمؽ منيا ىؤالء في تبرير مكاقفيـ

الرافضة لبيارج الحياة.

 -6اضمحالؿ اليكية :اف اقصى ما تصمو حالة االغتراب في سياقات التغير االجتماعي
كاالقتصادم ىك انفصاؿ االنساف عف ذاتو.

 -4العزلة كتآكؿ االنتماء :كىي التي تككف بارزة غالبان في المجتمعات الحديثة الغربية كالتي
تككف قائمة عمى الفردية دكف االىتماـ بركح الجماعة ،ككذلؾ ضمكر التكاصؿ بيف سكاف

المدف الحضرية ،كبركز الحكاجز النفسية كاالجتماعية التي تسبؽ المسافات التفاعمية بينيـ.

خامسان -عالج االغتراب الكظيفي

اف كشؼ مشكمة االغتراب الكظيفي تكمف في فيـ الذات الحقيقة كطبيعة اجراءات

العمؿ نفسيا ،كمحاكلة تصميـ العمؿ كالذم يبدك اف لديو ارتباط جزئي مع النجاح ،مف خبلؿ
الجيكد المبذكلة لزيادة االصبلحيات الذاتية كالمشاركة في اتخاذ الق اررات كادارة الذات لجيكد

عاـ.
الفريؽ ألداء الكظائؼ بشكؿ ن

لمتغمب عمى ظاىرة االغتراب الكظيفي ،فمقد ذكر زاىي ( )58 ،3..7خمسة طرؽ

لقير االغتراب كىي:

 -0الكعي باالغتراب كالقدرة عمى تحمؿ العزلة :فالكعي يعني عممية االيقاظ كرؤية ما يككف
أماـ اإلنساف ،فيك يطرح األكىاـ ،كلكي ينمك الكعي البد أف تختفي التناقضات ،ككؿ
النزاعات البلعقمية التي فرضت عمى االنساف عبر تاريخو.

 -3بزكغ األمؿ :االنساف بحاجة الى قدر مف األمؿ كي يتمكف مف العكدة الى ذاتو ،فاألمؿ ىك
امتبلؾ الرغبات كاألمنيات ،كليس االنتظار السمبي أك الرجاء مف الزمف ،كىك ايضان ليس

ادعاء العمؿ كالمخاطرة كاحتقار الكاقع ،إف األمؿ يعني أف تككف مستعدان في كؿ لحظة ،اك
بعبارة أخرل إف االمؿ ىك الميبلد المستمر لمحياة كالفرد ،كالتعبير عف اإلمكانيات الحقيقة

لئلنساف كالكاقع.
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 -2بعث اإليماف كمناىضة الصنمية :اإلنساف بحاجة الى بعث اإليماف ،كيجب اف يككف
االيماف عقميان قائمان عمى الثقة بالنفس كالتحرر كالخضكع ألية معبكدات صنمية ،مقابؿ
االيماف البلعقمي الذم ىك خضكع لشيء ما ،يقبؿ كما ىك ،ككأنو حقيقة بصرؼ النظر

عما إذا كاف كذلؾ أـ ال.

 -4االرتباط التمقائي بالعالـ كاآلخريف :قير االغتراب بشكؿ عاـ لف يتـ إال بتحقيؽ الحرية
االيجابية ،التي يستطيع الفرد معيا االتحاد بالعالـ دكف أف يفقد ذاتو ،كىذه الحرية تفترض

مسبقان النشاط التمقائي ،الذم ىك تعبير عف إرادة اإلنساف الحرة.

 -5تحقيؽ المتجمع السكم :إف تحقيؽ الحرية اإليجابية كقير االغتراب مرىكف بتحقيؽ
التغيرات االجتماعية كاالقتصادية التي تسمح لئلنساف أف يعبر عف نفسو بشكؿ تمقائي حر،
كمع كجكد المجتمع اإلنساني المناسب سينمك الفرد بطريقة سكية.

أسبابو:

كاضاؼ الدكسرم ( )51 ,6171بأف عالج االغتراب الكظيفي يككف مف خالؿ عالج

 -0التصميـ المناسب لمنظـ االجتماعية التكنكلكجية يستدعي أف تتبنى اإلدارة صك انر جديدة
لمتنظيـ كطرقان جديدة في اإلشراؼ ،كنظمان جديدة لمحكافز ،حيث ال يمكف النظر الى
الجكانب الفنية بعيدان عف البيئة االنسانية ،مما حدا ببعض المنظمات أف تشكؿ الفريؽ
المصمـ لمكظائؼ كنظـ العمؿ فييا مف ميندس ييتـ بالمتطمبات الفنية لمكظيفة كخبير في
العبلقات االنسانية بيدؼ التركيز عمى الجكانب االنسانية في العمؿ.

 -3إف تخفيض الشعكر باالغتراب لدل المنظمات يكجب عمى إدارتيا أف تكفر المناخ التنظيمي
كالبيئة المناسبة لتنمية ىكية تنظيمية قكية مف خبلؿ قيادة ديمقراطية فعالة تشجع مشاركة

العامميف في اتخاذ الق اررات كتؤكد عمى البلمركزية في انجازىا كتركز عمى فعالية االتصاؿ
بيف العامميف كأقساـ المنظمة المختمفة.

 -2مقاكمة التفكير المتسمط بإشغاؿ العامؿ باألنشطة المختمفة التي تقمؿ فرص انشغالو
بمشاكمو ،كما أف االدارة تسمح بالحديث بيف العامميف بما ال يؤثر عمى سير العمؿ ،كتدخؿ
المسابقات كالبرامج الترفييية ضمف األنشطة التي تشغؿ العقؿ كتطرد التفكير المتسمط كتزيد

بث ركح التضامف في الجماعة كتطرد الركتيف الممؿ.

 -4كما يمكف لئلدارة معالجة انخفاض المعنى االجتماعي لمكظيفة بزيادة التأكيد عمى األجكر
التي يحصؿ عمييا العاممكف مف كظائفيـ ،فربما كانت االجكر القاسـ المشترؾ األعظـ الذم
تقاس بو القيمة االجتماعية لكظيفة ما غير معركفة اجتماعيا بالمقارنة بالكظائؼ األخرل،
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كايضاح الدكر الكبير ليذه الكظائؼ التي ينظر ليا نظرة قاصرة مف قبؿ البعض في عمؿ

المنظمة كفي تحقيقيا ألىدافيا.

التحديات التي تكاجو المنظمات الحديثة في تعامميا مع السمكؾ االنساني( :عكاد،

)96 ،3.02

اف التحدم الرئيسي لمنظمة االعماؿ ىك السيطرة عمى السمكؾ االنساني ،فتحاكؿ

المنظمة تأييد كتدعيـ انماط السمكؾ المعاكف كحفز مصادره الفردية اك الجماعية .كتعمؿ عمى
استقطاب المحايديف كتحكيميـ الى متعاكنيف .كما تعمؿ عمى تعديؿ السمكؾ المناقض كتحكيمو

الى سمكؾ محايد اك سمكؾ معاكف.

سادسان -مراحؿ االغتراب الكظيفي
يمر االغتراب الكظيفي بثبلثة مراحؿ ،كؿ مرحمة تزداد خطكرة عف المرحمة التي

تسبقيا ،كتصبح العبلقة بيف كؿ مرحمة كالمرحمة التي تميميا عبلقة تراكمية -شكؿ رقـ ()3

يكضح ذلؾ -تؤدم في النياية الى زيادة محصمة سمبيتيا كرفع حدتيا ،كىذه المراحؿ ىي:
(زاىي)42 ،3..7 ،

المرحمة األكلى -مرحمة االغتراب النفسي :كتتميز ىذه المرحمة بشعكر مكظؼ بأف العبلقة بينو
كبيف المؤسسة التي يعمؿ بيا لـ تعد طبيعية ،كأنو أصبح يسكدىا شيء مف التكتر ،كيعزك
المكظؼ ذلؾ الى أف المؤسسة أك مف يقكمكف بتمثيميا أصبح لدييا مكقؼ سمبي تجاىو ،كأنو لـ

يعد لو نفس القدر مف األىمية الكظيفية كالمنزلة االجتماعية لدييا إلى اف يدخؿ في دائرة

النسياف كاإلىماؿ في المؤسسة .كيستمر المكظؼ في تككيف المشاعر السمبية تجاه المؤسسة،
كقد يتراءل لو اف كؿ ما يعاني مف مشاكؿ كصعكبات إنما تسببيا لو المؤسسة ،كيصبح

المكظؼ نتيجة ذلؾ ميمكمان كمشغكالن بالمشاكؿ كالصعكبات التي يعزكىا الى عدـ اىتماـ
المنظمة بو ،كيزداد ىذا الشعكر سكاء إذا لـ يجد احد مف المسؤكليف في المؤسسة ليتحدث اليو
عف مشاعره كعف المشكبلت التي يعاني منيا .كمف أخطر العكاقب لبلغتراب النفسي انعداـ

ركح المبادرة كاالبداع كانتشار ركح البلمباالة بيف العامميف.

المرحمة الثانية -مرحمة االغتراب الذىني :كىي امتداد لمرحمة االغتراب النفسي كلكنيا اكثر
خط انر عمى المؤسسة كالعامميف ،حيث تتميز ىذه المرحمة بالشركد الذىني كعدـ القدرة عمى

التركيز لدل العامميف كتبدك عمى بعضيـ مظاىر الحزف كاالكتئاب ،كتكثر أخطاء األداء

الكظيفي الى حد ممحكظ ،كتتدني لدل العامميف القدرة عمى التعمـ كيفقدكف الرغبة في التدريب
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عمى أم ميارات جديدة ،كيكثر الطمب عمى االجازات كالبحث عف أم سبب يمكف أف يعطي

لممكظؼ مبر انر لبلبتعاد عف جك المؤسسة.

المرحمة الثالثة -االغتراب الجسدم :كىي المرحمة التي يصبح فييا االغتراب الكظيفي اغترابان

كميان حيث يكثر الغياب ،كالتأخر عف الدكاـ ،كالخركج أثناء الدكاـ ،كاالنصراؼ قبؿ نياية الدكاـ،

كتكثر االستقاالت الجماعية في المؤسسة كتصبح الصراعات بيف العامميف المشرفيف كاضحة،

كيفقد الرؤساء المباشركف القدرة كالسيطرة عمى االمكر .اف مشكمة االغتراب الكظيفي تتطكر
كتتفاقـ عندما تككف االدارة العميا في غياب كامؿ عف الكقاع السيئ لممؤسسة بسبب عدـ ايصاؿ
المعمكمات الصحيحة ليا ،أك أنيا ال تريد أف تسمع إال الجكانب المضيئة ،كاالخبار المفرحة،

كاف كانت غير صحيحة .كعندما تصميا االخبار الصحيحة كىي في غفمة مف أمر المؤسسة،

عندئذ تحؿ الكارثة ،كال تصدؽ االدارة العميا حقيقة ما يحدث ،كتبدأ حمقة جديدة مف العبلقات

المشدكدة بيف مديرم االدارات كبيف االدارة العميا ،فيتبادلكف االتيامات بالتقصير كعدـ تحمؿ

المسؤكلية ،تشيد المؤسسة في ىذه المرحمة مكجة مف اآلفات كاالستقاالت بيف المديريف

كالمشرفيف كرؤساء االقساـ.

شكؿ رقـ ( )6مراحؿ االغتراب الكظيفي كنتائجو
مرحلة االغتراب النفسً

 -االحباط

مرحلة االغتراب الذهنً

مرحلة االغتراب الجسدي
 -الغياب عف العمؿ

 -الشركد الذىني

 -كثرة التأخر عف العمؿ

 -البلمباالة

 -االكتئاب

 -كثرة االنصراؼ قبؿ

 -السمبية

 -فقداف الرغبة في التدريب

 -فقداف السيطرة مف قبؿ

 -الرغبة في التخريب

 -البحث عف أسباب

 -المشاجرات كالمياترات

 -العزلة التي تؤدم

 -تدني اقدرة عمى التعمـ

 -لصداع الداخمي

 -مظاىر الحزف

 -الضغكط

 -كثرة االخطاء الكظيفية

 -احبلـ اليقظة

 -كثرة طمب االجازات

 ازدكاج الشخصيةلبلنتحار

االبتعاد عف العمؿ

 -فقداف التركيز

 كثرة الخركج أثناء الدكاـنياية الداكـ

الرؤساء المباشريف

بيف العامميف كالمشرفيف

 -تبادؿ االتيامات

بالتقصير كالتخاذؿ

المصدر :الشيراني ،فيصؿ ( ،)3.02االغتراب الكظيفي كعبلقتو بالكالء التنظيمي مف كجية نظر ضباط
المديرية العامة لمجكازات (ص.)29 :
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أما الزبيدم( )77 ,6176فأضاؼ بأف ظاىرة االغتراب تمر بثالثة مراحؿ ,كؿ مرحمة
تؤدم الى المرحمة األخرل كىذه المراحؿ ىي:
المرحمة األكلى -مرحمة تييؤ العامؿ لالغتراب :كىي المرحمة التي تتضمف مفيكـ فقداف
السيطرة ،فعندما يشعر الفرد العامؿ بالعجز اك فقداف السيطرة إزاء الحياة كالمكاقؼ االجتماعية
كانو ال حكؿ لو كال قكة.
المرحمة الثانية -مرحمة الرفض كالنفكر الثقافي لدل العامؿ :ىي المرحمة التي تتعارض فييا
اختيارات العامميف مع األحداث كالتطمعات الثقافية .كىناؾ تناقض بيف ما ىك مثالي كما يترتب
عمييا مف صراع األىداؼ.
المرحمة الثالثة -مرحمة تكيؼ المغترب :كمف خبلؿ ىذه المرحمة يحاكؿ العامؿ التكيؼ مع
المكاقؼ بعدة طرؽ.
 -0المكقؼ االكؿ :االندماج الكامؿ كالمسايرة كالخضكع لكؿ المكاقؼ.
 -3المكقؼ الثاني :التمرد كالثكرة كاالحتجاج كيتخذ العامؿ المكقؼ الرافض لمكضع القائـ.

سابعان-طبيعة العالقة بيف المناخ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي
إف المنظمة الناجحة ال تغفؿ عف احتياجات كخصكصيات األفراد العامميف فييا ،مف
الضركرم أف يجد العاممكف أنيـ يعيشكف في بيئة مكحدة ال تفرؽ بينيـ ،كتعامميـ عمى مستكل
كاحد بؿ تسعى مع سعييا لتحقيؽ أىدافيا إلى تحقيؽ أىداؼ العامميف .كمف خبلؿ مبلحظة
بعض األبعاد لممناخ التنظيمي يتضح ما ليا مف أثر في انماء األفراد كالعامميف لمنظماتيـ
ككظائفيـ أك اغترابيـ ،كيجمؿ الدكسرم ( )73-7. ،3.0.ذلؾ في التالي:
 -0الييكؿ التنظيـ المرف كالممبي الحتياجات المنظمة كالعامميف كالذم يستكعب التطكر كالتغير
الحاصؿ في طبيعة األعماؿ كاألكضاع السائدة في البيئة الخارجية لممنظمة ،كالذم يعتمد
عمى سيكلة انسيابية الكظائؼ كانسيابية األكامر مف أعمى اليرـ في المنظمة الى المستكيات
االخرل ،ال شؾ أنو سيؤدم الى انتماء المكظفيف كالعامميف كعدـ شعكرىـ بالغربة كالرغبة
في تمؾ العمؿ أك الدخكؿ في حاالت نفسية تؤثر عمى العامؿ كمف ثـ عمى المنظمة.
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 -3كمف أبعاد المناخ التنظيمي الذم يعكؿ عميو الكثير مف النجاح أك الفشؿ ىك نمط اإلشراؼ،
ففي حالة كاف المشرفكف كالرؤساء يعاممكف منيـ تحت سمطاتيـ كمسؤكلياتيـ بالعطؼ
كالتكجيو األخكم كعدـ التربص باآلخريف ،فإف ذلؾ مف شأنو خمؽ جك مفعـ بالنشاط
كالحيكية كبالبذؿ كالعطاء ،مما يقمؿ كيضعؼ الشعكر بالعزلة كيصبح مناخ العمؿ مناخ
أخكم يسعى فيو كؿ فرد إلكماؿ النقص الناتج مف اآلخر كتقمؿ الصراعات كالمشاحنات.
 -2تكافر االتصاالت بنكعييا الصاعدة كاليابطة تجعؿ العاممكف يدرككف أنو بإمكانيـ ايصاؿ
صكتيـ كطمباتيـ لممشرفيف عمييـ أك لقمة اليرـ إذا استدعى األمر ذلؾ دكف خكؼ أك
كجؿ ،ال شؾ إف ذلؾ سيخمؽ مناخان مثاليان كجذابان كداعمان لئلنجاز كسيقمؿ المشاكؿ
كاألمراض النفسية الناتجة عف الكبت كعدـ التفريج عف المشاكؿ التي يكاجييا العاممكف في
منظماتيـ.
 -4عدـ المجكء لمبيركقراطية الممقكتة كالمركزية الزائدة كالرسمية المنفرة مما يشعر العامؿ بفقداف
انسانيتو ،الذم بدكره بشعكر العامؿ بعدـ االنتماء كباالغتراب.
 -5إف حالة اليسر التي تعيشيا المنظمة تنعكس بشكؿ مباشر عمى العامميف ككذلؾ عمى
اإلدارة ،كيظير أثرىا مف خبلؿ الحكافز كالمكافآت ،مما ينتج مناخ حيكم يتفاعؿ فيو
العاممكف مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ كأىداؼ المنظمة في جك دافئ يبعث عمى المكدة
كاالحتراـ كبذلؾ تقؿ فرص حدكث المشاكؿ كالنزاعات كالدكراف الذم يخؿ بتركيبة المنظمة
كيخؿ في تحقيقيا ألىدافيا.
 -6إف المنظمة التي تمتمؾ مناخان مثاليان يسكده التعاكف كالمحبة كاالنتماء تصبح بيئة جاذبة
لؤليدم العاممة ،حيث تبتعد عف جميع المشاعر السمبية التي تعيقيا في تحقيؽ أىدافيا
بحيث ال تنشغؿ في حؿ الخبلفات كالصراعات التي تحدث بيف العامميف ،مما يؤدم الى
االنحراؼ عف اليدؼ األساسي كضياع أكقاتيا الثمينة التي كانت تستثمر لتحقيؽ أىداؼ
المنظمة.
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المبحث الثالث
البنكؾ التجارية في قطاع غزة
مقدمة

تعتبر الصرافة اك االتجار بالنقكد مف أىـ كظائؼ البنؾ التجارية ،حيث تقكـ بدكر

الكسيط ما بيف المقترضيف كالمالكيف ممف لدييـ فائض في األمكاؿ كبيف مف ىـ بحاجة الى

األمكاؿ ،أم أنيا تقكـ بدكر الكسيط بمف المدخريف كالمستثمريف .كمع تطكر نشاط البنكؾ كفقان
لتطكر النشاط االقتصادم لـ تعد ميمة البنؾ مقصكرة عمى المحافظة عمى أمكاؿ المكدعيف مف
السرقة اك الضياع بؿ امتدت لتشمؿ مجمكعات أخرل مف الكظائؼ أىميا العمميات االئتمانية

المباشرة كغير المباشرة ،كخدمة خصـ كتحصيؿ األكراؽ التجارية ،كالمحافظة عمى األكراؽ
المالية كتحصيميا ،كما امتد نشاطيا إلى المجاؿ الدكلي بتسكية الديكف الدكلية كتسييؿ عممية
تسمـ كتسميـ النقكد بيف المصدريف كالمستكرديف ،ككما تطكرت الكظيفية االئتمانية لمبنكؾ

فأصبحت أساسان لمنشاط االقتصادم بالدكلة كأصبحت البيانات الصادرة ذات أىمية كبيرة كمؤشر
لمتقمبات كالحالة االقتصادية( .دبيؾ ،3.05 ،ص)05 :

أكالن -بنؾ

فمسطيفwww.bankofpalestine.com

 .7التأسيس

تأسس بنؾ فمسطيف في العاـ  ،096.كمؤسسة مالية تسعى لمنيكض بمستكل الخدمات

المصرفية في فمسطيف ،كتمكيؿ مختمؼ المشاريع ،كتمبية االحتياجات المالية كالمصرفية لمشرائح

االجتماعية كاالقتصادية المختمفة ،كيعد بنؾ فمسطيف مف اكبر البنكؾ الكطنية ،كاألكثر انتشا انر
مف حيث عدد الفركع كالمكاتب كأجيزة الصرافات اآللي.
 .6الرؤية

أف تككف مؤسسة مالية كمصرفية كمتميزة كمنتشرة اقميميان

 .4الرسالة

بنؾ فمسطيف مؤسسة مالية رائدة تسعى لمنيكض بمستكل الخدمات المالية كالمصرفية،

كتعمؿ عمى مكاكبة التطكر التكنكلكجي كاالتجاىات الحديثة في المجاؿ المالي كالمصرفي

كتساىـ في عممية البناء كالتنمية كفقان ألفضؿ السياسات كالممارسات العالمية.
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 .3األىداؼ

 الزيادة المضطردة لحصة البنؾ في السكؽ المصرفي الفمسطيني.
 تقديـ خدمات مالية كمصرفية بالجكدة كاألداء األمثؿ.

 مكاكبة التطكر التكنكلكجي العالمي بما يخدـ مصالح العمبلء.
 المساعدة في بناء المجتمع الفمسطيني كتنميتو.

 التطكير كاالرتقاء بمستكل أداء البنؾ إداريان كمينيان.
 االستمرار في خمؽ البرامج كالخدمات المتجددة التي تمبي حاجات العمبلء
كالمكطنيف.

 التكسع كاالنتشار محميان كاقميميان كدكليان.

ثانيان -بنؾ

 .7التأسيس

القدسwww.qudsbank.ps

أسس بنؾ فمسطيف في  ،0995كشركة مساىمة عامة محدكدة ،يحرص البنؾ دائمان
بخبرتو المميزة عمى تكظيؼ مصادر األمكاؿ لديو لقياـ بدكر فعاؿ كتنمكم لكافة شرائح عمبلئيـ

عمى اختبلفيـ كذلؾ باإلدارة المتكازنة كالحصينة لمصادر األمكاؿ كاستخداماتيا عمى حد سكاء

لتحقيؽ أفضؿ عائد عمى رأس الماؿ المستثمر.
 .6الرؤية

مؤسسة مصرفية رائدة مكثكقة تسعى دكمان إلى أف تقدـ حمكالن مالية مبتكرة لتحسيف
أسمكب حياة المجتمع.
 .4الرسالة

التزامنا بالقيـ األساسية يدفع البنؾ إلى تطبيؽ أعمى مستكيات المينية كااللتزاـ بمبدأ

الشفافية كاإلدارة الرشيدة.
 .3األىداؼ

 تحقيؽ اكبر عائد عمي راس الماؿ المستثمر.

 التركيز عمي استراتيجية االعماؿ تماشيا مع الكاقع االقتصادم الحالي.

 تقديـ الدعـ لمعديد مف المؤسسات كالمراكز الصحية كالتعميمية كالثقافية مف باب
المشاركة في المسؤكلية االجتماعية.

 االىتماـ بخطط العمؿ التي تركز عمي ادارة اصكؿ البنؾ مف خبلؿ استثمارات
برؤية مستقبمية.
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ثالثان -البنؾ اإلسالمي
 .7التأسيس

الفمسطينيwww.islamicbank.ps

تأسس البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني كشركة مساىمة عمكمية محدكدة عاـ  ،0995كبدأ

نشاطو المصرفي بمزاكلة جميع األعماؿ المصرفية كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،كيعتبر مف
اكبر المؤسسات المصرفية اإلسبلمية في فمسطيف ،حيث يقدـ جميع األعماؿ المصرفية ألحكاـ
الشريعة اإلسبلمية مف خبلؿ مقره الرئيس بمدينة راـ اهلل كفركعو المنتشرة في مختمؼ

المحافظات.
 .6الرؤية

التميز في جكدة األداء المصرفي اإلسبلمي.

 .4الرسالة

تقديـ خدمات مصرفية إسبلمية نكعية كعصرية متميزة ذات عائد مجزم.

 .3األىداؼ

 تقديـ كنشر الخدمات المصرفية اإلسبلمية المتميزة.
 تمنية كتطكير كجذب ككادر بشرية متميزة.

 المساىمة الفعالة في التنمية االجتماعية كاالقتصادية المستدامة.
 تعظيـ العائد كتحقيؽ ارباح مجزية.

رابعان -بنؾ االستثمار

 .7التأسيس

الفمسطينيwww.pibbank.com

تأسس بنؾ االستثمار الفمسطيني كشركة مساىمة فمسطينية عامة بمشاركة نخبة مف

المصرفييف كرجاؿ األعماؿ مف فمسطيف كالدكؿ العربية الشقيقة ،كيعتبر البنؾ الفمسطيني األكؿ

الذم حصؿ عمى التراخيص البلزمة لمزاكلة أعمالو مف السمطة الكطنية الفمسطينية كقد تـ

تسجيمو في مدينة غزة  .0994/8/0.كاصمت إدارة البنؾ التكسع كاالنتشار في المدف

كالتجمعات السكانية الفمسطينية الرئيسية تبعان ككفقان لخطط مرسكمة ككاضحة كمحددة.
 .6الرؤية

السعي بكؿ جد كمسؤكلية كبشكؿ حثيث الف نككف مصرفان رائد كمتقدـ في فمسطيف.
 .4الرسالة

تقديـ أرقى الخدمات المالية كالمصرفية المميزة لممتعامميف ،مف خبلؿ جياز مف

العامميف المؤىميف تأىيؿ متفكؽ كعالي ،يمارس عممو في بيئة محفزة ،مدعكـ بالتكنكلكجيا

الحديثة ،كالمنتجات مف الخدمات المصرفية المختارة بعناية.
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 .3األىداؼ

 تطبيؽ أعمى المعايير المينية كاألخبلقية لتحقيؽ نتائج مالية تتناسب مع مكقع البنؾ
في الجياز المصرفي.

 المساىمة الفاعمة في نمك كبناء كتطكر االقتصاد الفمسطيني بكؿ مسؤكلية كالتزاـ.
 االستمرار في التحدم الكتشاؼ أفضؿ الطرؽ إلرضاء المتعامميف.
 االلتزاـ بالمسؤكلية االجتماعية.

 المحافظة عمى المنجزات كاستم اررية النمك كالتطكر.

 تنمية أمكاؿ المتعامميف بمنتيى الحرص كالمسؤكلية ،مف خبلؿ تطكير منتجات
جديدة في السكؽ المصرفي الفمسطيني.

خامسان -البنؾ التجارم

 .7التأسيس

الفمسطينيwww.pcb.ps/ar

تأسس البنؾ التجارم الفمسطيني سنة  ،0993مف قبؿ عدد مف رجاؿ األعماؿ

الفمسطينييف الذيف شعركا بالحاجة الماسة لمؤسسة مصرفية تساعد كتدعـ كالدة االقتصاد

الفمسطيني .حيث يزاكؿ البنؾ أعمالو المصرفية مف خبلؿ مركزه الرئيسي في الماصيكف،

كفركعو المختمفة في الكطف.
 .6الرؤية

تكفير خدمات كمنتجات عالمية المستكل كفكائد عمى االستثمارات كاكتساب ثقة كؿ

الشركاء كالعمبلء في المنطقة.
 .4الرسالة

اف يككف البنؾ مزكدان لمخدمات المالية المراعية لمصمحة العمبلء مف خبلؿ تيسير نمك
كاستثمارات كتمبية احتياجات العمبلء ،مع ترسيخ صيت قكم كثقة باألداء.

 .3األىداؼ

 تطكير مستكل تقديـ الخدمة لمعمبلء.

 التميز في تقديـ الخدمات البنكية المبلئمة لمسكؽ الفمسطيني.
 زيادة حصة البنؾ في السكؽ الفمسطيني.

 االىتماـ بتطكير البيئة التكنكلكجية لمكصكؿ الى خدمة بنكية عالية المستكل.
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يفو يثايث
يا ا ي ابق
 مقام
ا  :يا

ا

ي ً نااي

يمناخ ي نظٌمً

 يمحا

 يمحا يثانً :يا

ا

ي ً نااي

اغ ب ياظٌفً

 يمحا يثايث :يا
ياظٌفً

ا

ي ً بط بٌن يمناخ ي نظٌمً ا اغ ب

 ي عقٌب ع ى يا

ا

ي ابق

مقدمة
تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالمناخ التنظيمي كاالغتراب
الكظيفي ،كالتي اطمع عمييا الباحث مف خبلؿ رسائؿ الدكتكراه كرسائؿ الماجستير المنشكرة
كغير المنشكرة ،كذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى الدكريات العممية المختمفة .كقاـ الباحث في

البداية بالتطرؽ إلى الدراسات السابقة التي تناكؿ مكضكع المناخ التنظيمي الفمسطينية ،كالعربية،
كمف ثـ األجنبية ،ثـ بعد ذلؾ الدراسات التي تتعمؽ باالغتراب الكظيفي الفمسطينية ،كالعربية

كمف ثـ األجنبية ،كأخي انر الدراسات التي تتعمؽ بالمناخ التنظيمي كعبلقتو باالغتراب الكظيفي،
كتـ التعقيب عمى ىذه الدراسات.

المحكر األكؿ :دراسات ذات عالقة بالمناخ التنظٌمً
أ .دراسات فلسطٌنٌة
 .7دراسػػػة (بنػػػكرة" :)2014,العالقػػػة بػػػيف المنػػػاخ التنظيمػػػي كمسػػػتكل اإلبػػػداع اإلدارم لػػػدل
اإلدارييف في األندية الرياضية في فمسطيف"

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف المنػػاخ التنظيمػػي كمسػػتكل اإلبػػداع
اإلدارم لػػدل اإلداريػػيف فػػي األنديػػة الرياضػػية فػػي فمسػػطيف ،كلد ارسػػة المنػػاخ التنظيمػػي اسػػتخدـ
الباحث المجاالت (الييكؿ التنظيمي ،المسؤكلية كصنع القرار ،المكافأة كالحكافز ،معػايير األداء،

أسػػمكب اإلدارة كالتكجيػػو) تك ػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع أعضػػاء الييئػػات اإلداريػػة فػػي األنديػػة
الفمسػػطينية كالتػػي عػػددىا ( )153نادي ػان ،حيػػث بمػػغ عػػدد أفػراد مجتمػػع الد ارسػػة ( )791إداري ػان ،تػػـ
اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية مػف أعضػاء الييئػات اإلداريػة لؤلنديػة الرياضػية فػي شػماؿ

كجنػػكب ككسػػط الضػػفة الغربيػػة ،كبمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( )176إداري ػان ،اسػػتخدـ الباحػػث االسػػتبانة
كأداة لجمع البيانات ،كاستخدـ برنامج الػ  SPSSلمعالجة البيانػات كتحميميػا لمكصػكؿ إلػى نتػائج

الدراسة.

أىـ نتائج الدراسة:
أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف مسػػتكل المنػػاخ التنظيمػػي لػػدل أعضػػاء الييئػػات اإلداريػػة فػػي

األندي ػ ػػة الرياض ػ ػػية ف ػ ػػي فمس ػ ػػطيف ك ػ ػػاف متكس ػ ػػطان ،حي ػ ػػث كص ػ ػػمت النس ػ ػػبة المئكي ػ ػػة لبلس ػ ػػتجابة

( ،)%73.07ككجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػو ايجابيػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05بػػيف
المناخ التنظيمي كمستكل اإلبداع اإلدارم.
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كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
تشجيع أعضاء الييئات اإلدارية عمى المساىمة في التغيير لتحقيؽ أىداؼ األندية كرؤيتيا،

كتشجيع العامميف كأعضاء الييئات اإلدارية عمى المشاركة في بناء خطط النادم كاستراتيجياتو.

 .6دراسػػػة (المػػػدىكف" :)2012,العالقػػػة بػػػيف المنػػػاخ التنظيمػػػي كالصػػػراع التنظيمػػػي لػػػدل
المكظفيف اإلدارييف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة العبلقػػة بػػيف المنػػاخ التنظيمػػي كالص ػراع التنظيمػػي لػػدل
المػ ػػكظفيف اإلداريػ ػػيف فػ ػػي الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية بقطػ ػػاع غ ػ ػزة ،ككػ ػػذلؾ التعػ ػػرؼ عمػ ػػى تكجيػ ػػات

المػكظفيف نحػػك المنػػاخ التنظيمػػي السػػائد ،بمػغ مجتمػػع الد ارسػػة ( )971مكظػػؼ إدارم يعممػػكف فػػي
الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية بقطػ ػػاع غ ػ ػزة ،كبمغػ ػػت عينػػػة الد ارسػ ػػة ( )300مكظػ ػػؼ ،اسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث

االستبانة كأداة لجمع البيانػات ،كاسػتخدـ برنػامج ال ػ  SPSSلمعالجػة البيانػات كتحميميػا لمكصػكؿ

إلى نتائج الدراسة.

أىـ نتائج الدراسة:
أظيػػرت الد ارسػػة اف تكجيػات المػػكظفيف اإلداريػػيف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غػزة

نحك المناخ التنظيمي كانت ايجابية ،حيث بمغ الكزف النسبي ( ،)%60.56كما أظيػرت الد ارسػة
تدني مستكل الحكافز المقدمة لمعامميف ،كاف الحكافز ال تتـ بشكؿ يتناسب مع ما يقدمػو العػاممكف

مف انجازات ،كيتـ التركيز عمى العقكبات أكثر مف المكافآت.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

ضركرة زيادة اىتماـ إدارة الجامعات بالمناخ التنظيمػي بكػؿ أبعػاده لمػا لػو مػف دكر فعػاؿ
في تحقيؽ الجامعػات الفمسػطينية أىػدافيا كتػأثيره المباشػر فػي الصػراع ،كتقييمػو مػف كقػت آلخػر،

كاعػػادة النظػػر فػػي سياسػػة التحفيػػز المتبعػػة كتفعمييػػا عمػػى أف تكػػكف مبنيػػة عمػػى أسػػس مكضػػكعية
كفػؽ مبػدأ الجػدارة كالكفػػاءة كالجيػد المبػذكؿ ،كاسػػتخداـ مبػدأ الثػكاب كالعقػػاب ،ككضػع نظػاـ عػػادؿ

لمترقيات يتيح فرص التقدـ الكظيفي.

 .4دراسة (ستكـ" :)2011,عالقة المناخ التنظيمي بتمكيف العامميف في شركة تكزيع كيرباء
محافظات غزة"

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى المنػػاخ التنظيمػػي السػػائد كتمكػػيف العػػامميف فػػي
شػػركة تكزيػػع الكيربػػاء محافظػػات غ ػزة ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تسػػميط الضػػكء عمػػى المنػػاخ التنظيمػػي
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السائد ،كمستكل تمكػيف العػامميف فػي الشػركة ،كبحػث طبيعػة العبلقػة بػيف أبعػاد المنػاخ التنظيمػي

المتمثمة فػي (القيػادة ،الييكػؿ التنظيمػي ،نمػط االتصػاالت ،مشػاركة العػامميف فػي اتخػاذ القػ اررات،
كالحكافز ،كالتدريب ،كالتكنكلكجيا المستخدمة) كتمكيف العامميف ،كمف ثـ التعػرؼ عمػى تػأثير ىػذه

األبعاد عمى تمكيف العامميف .استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ االستبانة كأداة

رئيسػة لجمػػع البيانػات األكليػػة ،بمػغ مجتمػػع الد ارسػة ( )779مفػػردة ،كبمغػت عينػػة الد ارسػػة ()350
مكظؼ كمكظفة مف العامميف في الشركة .كاستخدـ برنامج الػ  SPSSلمعالجة البيانات كتحميميا

لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة.
أىـ نتائج الدراسة:

أظيرت نتائج الدراسة اف الكزف النسبي لتصكرات العامميف حكؿ المناخ التنظيمػي السػائد

فػػي شػػركة تكزيػػع كيربػػاء محافظػػات غ ػزة بمػػغ ( )%54.7كىػػذا يػػدؿ اف العػػامميف لػػدييـ تصػػكرات
متكسطة حكؿ المناخ التنظيمي.

كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة التأكيػػد عمػػى أىميػػة المنػػاخ التنظيمػػي الػػذم يجػػب أف يسػػكد الشػػركة

كمراجعة أبعاده مف قبؿ الشركة بشكؿ مستمر لتعزيػز جكانبػو االيجابيػة كمعالجػة جكانبػو السػمبية،

كما أكصت الدراسة بضركرة أف تعمؿ الشركة عمى نشر مفيكـ التمكيف لمعامميف بيا ،كالتأكد مف
كصػػكؿ ىػػذا المفيػػكـ إلػػييـ ،كاسػػتيعابيـ لمعنػػى التمكػػيف ،كمػػا ينطػػكم عميػػو مػػف تغيػرات فػػي نظػػـ

العمؿ ،كما ينتج عنو مف أىداؼ كنتائج إيجابية.

 .3دراسة (بحر كأبػك سػكيرح" :)2010,أثػر المنػاخ التنظيمػي عمػى األداء الػكظيفي لمعػامميف
اإلدارييف في الجامعة اإلسالمية بغزة "

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أث ػػر المن ػػاخ التنظيم ػػي عم ػػى األداء ال ػػكظيفي

لمع ػػامميف اإلداري ػػيف ف ػػي الجامع ػػة اإلس ػػبلمية بغػ ػزة ،حي ػػث كان ػػت عناص ػػر المن ػػاخ التنظيم ػػي ى ػػي

)الييكػ ػػؿ التنظيمػ ػػي ،نمػ ػػط القيػ ػػادة ،مػ ػػدل مشػ ػػاركة العػ ػػامميف ،نمػ ػػط االتصػ ػػاؿ ،طبيعػ ػػة العمػ ػػؿ،
التكنكلكجيػػا المسػػتخدـ) ،كىػػدفت كػػذلؾ الػػى معرفػػة مػػدل كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي
اتجاىػات العػػامميف نحػك تػػأثير عناصػر المنػػاخ التنظيمػي عمػػى األداء الػكظيفي تعػػزل لمخصػػائص

الديمغرافيػػة ألف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة ،بمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( )215مكظػػؼ مػػف العػػامميف اإلداريػػيف
بالجامعة ،استخدـ الباحث االستبانو كإدارة لجمع البيانات ،كاستخدـ برنامج الػ  SPSSلمعالجة

البيانات كتحميميا لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة.
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أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت الدراسة تكجيان عامان نحك المكافقة عمى تكافر مناخ تنظيمػي إيجػابي فػي الجامعػة

االسػػبلمية بػػكزف نسػػبي ( )%72.62كىػػك درجػػة مرتفعػػة ،ككجػػكد عبلقػػة ايجابيػػة قكيػػة ذات داللػػة
احصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )0.05بػػيف ت ػكافر منػػاخ تنظيمػػي جيػػد كمسػػتكل األداء الػػكظيفي
لمعامميف بالجامعة اإلسبلمية .كما أظيرت نتائج الدراسة اف مستكل األداء الكظيفي لمعػامميف فػي

الجامعة االسبلمية جيد جدان.

كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
ضركرة اف تكلي ادارة الجامعة اىتمامان خاصان بجميػع عناصػر المنػاخ التنظيمػي باعتبػاره

متغي ػ انر ىام ػان يسػػاىـ فػػي التػػأثير عمػػى األداء الػػكظيفي لمعػػامميف ،ممػػا سػػيؤدم الػػى ارتفػػاع الػػركح
المعنكية ليـ كزيادة كالئيػـ كانتمػائيـ لمجامعػة .ككػذلؾ عمػى الجامعػة العمػؿ عمػى تطػكير اليياكػؿ

التنظيمية التي تتسـ بالمركنة كذلؾ لتتمكف مف تعزيز قػدرتيا عمػى التكيػؼ مػع الظػركؼ الطارئػة
كالمستجدات الخارجية  ،العمؿ عمى تعزيز القيادة الداعمة كالمدركة الحتياجػات العػامميف لتمكػيف

العامميف مف القياـ بأعماليـ كالكاجبات المطمكبة منيـ عمى أكمؿ كجو.
 .5دراسة (حمدكنة" :)2010,أثر المناخ التنظيمي عمى اإلبداع لدل العامميف بمجمع الشفاء
الطبي "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مػدل تػأثير المنػاخ التنظيمػي عمػى إبػداع العػامميف
بمجمع الشػفاء الطبػي بغػزة ،حيػث كانػت عناصػر المنػاخ التنظيمػي ىػي "الييكػؿ التنظيمػي ،نمػط

القي ػػادة ،اتخ ػػاذ القػ ػ اررات ،التكنكلكجي ػػا ،الحػ ػكافز) ،حي ػػث بم ػػغ مجتم ػػع الد ارس ػػة ( )1395مكظ ػػؼ
(طبيب ،ممرض ،إدارم ،فني) ،كلقد بمغت عينة الدراسة ( )279مفردة ،استخدـ الباحػث المػنيج

الكصػػفي التحميمػػي ،ككػػذلؾ اسػػتخدـ االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات ،كاسػػتخدـ برنػػامج ال ػ SPSS
لمعالجة البيانات كتحميميا لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة.

أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الد ارسػة أف تكجيػات أفػراد العينػة بشػكؿ عػاـ نحػك المنػاخ التنظيمػي السػائد

بمجمػػع الش ػػفاء الطبػػي تكجي ػػات سػػمبية ،حي ػػث بمػػغ المتكس ػػط الحسػػابي ( )2.63كال ػػكزف النس ػػبي
.%56.6
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كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
ضركرة اىتماـ اإلدارة بالمناخ التنظيمي كبكافة عناصػره كأبعػاده ،لمػا فػي ذلػؾ مػف تػأثير

مباشػػر عمػػى أداء العػػاليف بالمستشػػفى كزيػػادة قػػدراتيـ اإلبداعيػػة ،كمػػا أكصػػت الد ارسػػة بض ػػركرة
االىتم ػػاـ بالييك ػػؿ التنظيم ػػي لمجم ػػع الش ػػفاء الطب ػػي عب ػػر تص ػػميـ ىياك ػػؿ تنظيمي ػػة مرن ػػة ت ارع ػػي

التغيرات المستمرة التي قد تحدث بالمجمع مستقببلن.

 .2دراسة (الطيب" :)2008,أثر المناخ التنظيمي عمى الرضا الكظيفي فػي شػركة االتصػاالت
الفمسطينية -دراسة حالة"

ىدفت ىذه الدراسة إلػى تقصػي أثػر المنػاخ التنظيمػي فػي شػركة االتصػاالت الفمسػطينية
عمى الرضا الكظيفي لمعامميف بيا ،حيث كانت عناصر المناخ التنظيمي ىي (الييكؿ التنظيمي،

نمػػط القيػػادة ،مػػدل مشػػاركة العػػامميف ،نمػػط االتصػػاؿ ،طبعيػػو العمػػؿ ،التكنكلكجيػػا المسػػتخدمة)،

كاسػػتخدـ الباحػػث االسػػتبانة لجمػػع البيانػػات حيػػث تػػـ تكزيعػػا عش ػكائيان عمػػى ( )320مكظف ػان مػػف

الع ػ ػػامميف بالش ػ ػػركة ،ككان ػ ػػت نس ػ ػػبة االس ػ ػػترداد ( ،)%77.8اس ػ ػػتخدـ الباح ػ ػػث الم ػ ػػنيج الكص ػ ػػفي

التحميمي ،ككػذلؾ اسػتخدـ االسػتبانة كػأداة لجمػع البيانػات ،كاسػتخدـ برنػامج ال ػ  SPSSلمعالجػة
البيانات كتحميميا لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة.
أىـ نتائج الدراسة:
أظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة أف المتكس ػػط الحس ػػابي لجمي ػػع أبع ػػاد المن ػػاخ التنظيم ػػي يس ػػاكم

( )3.7كالكزف النسبي بمغ ( )%73.7كىي نسبة مرتفعة.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

ضركرة اف تكلي اإلدارة العميا المناخ التنظيمي بجميع مككناتو كعناصػر االىتمػاـ الػبلزـ

ككنػػو متغيػػر ىػػاـ يسػػاىـ فػػي التػػأثير عمػػى الرضػػا الػػكظيفي لمعػػامميف ،كممػػا يسػػاعد فػػي تحقيػػؽ
الش ػػركة ألىػ ػدافيا ،كم ػػا أكص ػػت الد ارس ػػة بض ػػركرة تفعي ػػؿ مش ػػاركة الع ػػامميف ف ػػي البػ ػرامج الجدي ػػدة
المقػررة كخاصػة مػػا يتعمػؽ منيػا بمعػػايير االداء كاالعتػراؼ بقػدراتيـ فػػي كضػع األىػداؼ المرحميػػة

التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ كغايات الشركة.
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ب .دراسات عربٌة
 .7دراسة (حاضر  :)2014 ,بعنكاف" :المناخ التنظيمي كعالقتو باإلبداع اإلدارم لدل
منسكبي مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد خصائص المناخ التنظيمي المتمثمة في :الييكؿ

التنظيمي ،نمط القيادة ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،نمط االتصاالت ،طبيعة العمؿ كالحكافز،
تكنكلكجيا العمؿ) في مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ،كتحديد مستكل اإلبداع اإلدارم

لمعامميف في المديرية ،كذلؾ التعرؼ عمى العبلقة بالمناخ التنظيمي كاإلبداع اإلدارم في مديرية
الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ،تككف مجتمع الدراسة مف منسكبي مديرية الدفاع المدني

بالمنطقة الشرقية كعددىـ ( )195شخص ،كاستخدـ الباحث اسمكب المسح الشامؿ ،كبمغ حجـ

االستبانات المستردة ( )139استبانة ،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت
االستبانة أداة جمع البيانات.
أىـ نتائج الدراسة:
تكفر المناخ التنظيمي بدرجة مرتفعة حيث بمغ متكسط االجابات عمى جميع ابعاده
( )3.55كبكزف نسبي ( ،)%70كتكفر اإلبداع اإلدارم بدرجة متكسطة ،حيث بمغ متكسط
االجابات ( ،)3.21كىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف خصائص المناخ التنظيمي ككاقع
اإلبداع اإلدارم لدل منسكبي مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية.

كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
إعادة تكصيؼ كؿ كظيفية إدارية في مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مف كاقع

المياـ الحقيقة التي تقكـ بيا كذلؾ لكضع معايير جديدة لقياس األداء ليا ،أىمية تطكير اليياكؿ
التنظيمية لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تتسـ بالمركنة كذلؾ لتتمكف مف تعزيز قدراتيا
عمى تحقيؽ أىدافيا االستراتيجية ،ككذلؾ استمرار القيادات اإلدارية بمديرية الدفاع المدني

بالمنطقة الشرقية بتحفيز األفراد كتشجيعيـ عمى التغيير كاإلبداع كاالبتكار كتسجيؿ كؿ األفكار
لبلستفادة منيا.
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 .6دراسة (الغامدم :)2014 ,بعنكاف" :المناخ التنظيمي كعالقتو بمستكل التعامؿ مع
الجميكر :دراسة تطبيقية عمى العامميف بجكازات منطقة الباحة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة المناخ التنظيمي بمستكل التعامؿ مع

الجميكر مف كجية نظر العامميف بجكازات منطقة الباحة ،تككف مجتمع الدراسة مف جميع

العامميف بجكازات منطقة الباحة كعددىـ ( )37ضابطان ك( )154مف األفراد ،كبمغ العينة ()130

مفردة ،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت االستبانة أداة جمع البيانات.
أىـ نتائج الدراسة:

اظيرت نتائج الدراسة تكفر المناخ التنظيمي بدرجة متكسطة مف كجية نظر العامميف
بجكازات منطقة الباحثة ،حيث بمغ المتكسط الحسابي ( )2.43كبكزف نسبي (.)%68.5
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
االىتماـ بتحسيف نظاـ الحكافز كالمكافآت لمعامميف بالجكازات ،زيادة فرص التدريب

لمعامميف بالجكازات في مجاؿ التعامؿ مع الجميكر.

 .4دراسة (الجادر كالحمداني :)2014 ,بعنكاف" :تطكير المناخ التنظيمي في ضكء معالجات
ضغكط العمؿ :دراسة ميدانية في دكر الدكلة االيكائية التابعة لكزارة العمؿ كالشؤكف

االجتماعية".

ييدؼ ىذا البحث إلى تحديد تأثير ضغكط العمؿ كمتغير مستقؿ في المناخ التنظيمي

بأبعاده (الييكؿ التنظيمي ،القيادة ،االتصاالت ،اتخاذ الق اررات ،المسؤكلية) في القطاع الخدمي
الذم يمثؿ ركيزة مف الركائز االساسية في بناء مجتمع الدكلة .اعتمد البحث المنيج الكصفي

التحميمي ،كقد جمعت البيانات مف ( )125مكظؼ مف العامميف في دكر الدكلة االيكائية كالتي

تضمنت (دار رعا ية المسنيف ذك االحتياجات الخاصة ،دار الحناف لشديدم العكؽ ،دار براعـ
الكزيرية لبليتماـ ،دار زىكر االعظمية لبليتاـ ،دار زىكر العمكية لؤليتماـ ،دار الطفكلة

لؤليتماـ) .كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البينات فضبلن عف المقاببلت الشخصية
كبعض النشرات الخاصة بالدكر عينة البحث.

أىـ نتائج الدراسة:
اظيرت نتائج الدراسة تكفر المناخ التنظيمي بدرجة متكسطة مف كجية نظر المبحكثيف،

حيث بمغ المتكسط الحسابي ( )2..3كبكزف نسبي (.)%6..4
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كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
ضركرة اعتماد دكر الدكلة االيكائية عمى عممية تكصيؼ الكظائؼ فضبلن عف زيادة

االىتماـ بالعنصر البشرم كتأىيؿ القدرات الفكرية كالبدنية ليـ عف طريؽ التدريب الخاصة
كالمستمر كتعزيز االمكانيات البلزمة لذلؾ مف خبلؿ دراسة تحميؿ االحتياجات عمى اسس

مكضكعية.

 .3دراسة (الناىي :)2013 ,بعنكاف" :معكقات عمؿ االبداع كعالقتو بالمناخ التنظيمي:
دراسة تطبيقية في المكتبة المركزية -جامعة البصرة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معكقات عمؿ االبداع لدل العامميف في المكتبة
المركزية بجامعة البصرة ،كالتعرؼ عمى طبيعة المناخ التنظيمي السائد في المكتبة المركزية،
ككذلؾ التعرؼ عمى العبلقة بيف معكقات عمؿ االبداع كالمناخ التنظيمي السائد في المكتبة،

كبمغ حجـ العينة ( )30مفردة ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت االستبانة أدة
جمع البيانات.
أىـ نتائج الدراسة:
اف طبيعة المناخ التنظيمي في المكتبة المركزية ليس بمستكل الطمكح ،حيث بمغ الكسط
الحسابي ( 2.2مف .)5
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

ضركرة كجكد معايير تؤدم دك انر ميمان في السيطرة عمى سمكؾ العامميف المبدعيف في

المكتبة المركزية تعد بمثابة قكانيف تمزـ اعضاءىا بقكاعدىا كقكانينيا كتحدد طبيعة السمكؾ
المرغكب كنكعية االداء المطمكب ،كما يتحدد مف خبلليا متطمبات المناخ التنظيمي االيجابي

الكاجب تكافره لمعمؿ المبدع.

 .5دراسة (اسماعيؿ كآخركف :)2012 ,بعنكاف" :أثر المناخ التنظيمي في سمكؾ المكاطنة
التنظيمي :دراسة تحميمية آلراء عينة مف أعضاء الييئة التدريسية في معيد االدارة/

الرصافة"

ىدؼ ىذا البحث إلى دراسة العبلقة كاألثر بيف ابعاد المناخ التنظيمي (االتصاالت،

الحكافز ،اتخاذ الق اررات ،االسمكب القيادم) كسمكؾ المكاطنة التنظيمي ،كقد تمثؿ مجتمع الدراسة

في أعضاء الييئة التدريسية في معيد االدارة كالبالغ عددىـ ( )175مفردة ،كتـ اختيار عينة
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عشكائية مف مجتمع الدراسة بمغ حجميا ( )75مفردة ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي

التحميمي ،ككانت االستبانة أدة جمع البيانات.
أىـ نتائج الدراسة:

اف مستكل المناخ التنظيمي السائد في معيد االدارة ايجابيان حيث بمغ الكزف النسبي

( )%69كىي نسبة مرتفعة ،حيث حقؽ متغير المناخ التنظيمي مستكل عاؿ مف االىمية مع
اختبلؼ ترتيب تسمسؿ االىمية ألبعاده ،اذ حققت نسبة التشبع الكافية عبر جميع أبعاده المتمثمة

بالنمط القيادم كالحكافز كاالتصاالت نسب تشبع بمغت ( )%75باستثناء بعد اتخاذ الق اررات إذ

حقؽ نسبة تشبع بمغت ( ،)%50كما أظيرت نتائج الدارسة كجكد عبلقة ارتباط كاثر معنكية بيف
كؿ مف أبعاد المناخ التنظيمي كالذم حاء في التحميؿ بالترتيب اآلتي (النمط القيادم ،الحكافز،

االتصاالت ،اتخاذ الق اررات) كمستكل سمكؾ المكاطنة.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

زيادة االىتماـ بتكسيع قاعدة المشاركة كاتاحة الحرية في التعبير عف األفكار الخاصة
بالعمؿ ،كتشجيع االدارة لمجيد المبذكؿ كتنمية الحيكية في العمؿ ،كالتأكيد عمى ضركرة إعادة

النظر بنظاـ الحكافز كالمكافآت مف التركيز عمى العكائد المادية كالمنافع الشخصية إلى التحفيز

كزيادة الدافعية إذ أف ذلؾ يتيح الفرصة أماـ المدرسيف تبني سمكؾ المكاطنة التنظيمي.

 .2دراسة (عبد الرازؽ كمحمكد :)2012 ,بعنكاف" :تقكيـ المناخ التنظيمي :دراسة
استطالعية آلراء عينة مف رؤساء االقساـ العممية في جامعة تكريت"

ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى طبيعة المناخ التنظيمي السائد في جامعة تكريت،

كاستخدـ الباحث ابعاد المناخ التنظيمي (الييكؿ التنظيمي ،القيادة االدارية ،الحكافز كالمكافآت،
االتصاالت ،المشاركة في صنع كاتخاذ الق اررات) ،كقد تمثؿ مجتمع الدراسة في رؤساء اقساـ في

كميات جامعة تكريت كالب الغ  ،تـ استخداـ العينية الطبقية التناسبية الختيار عينة البحث)18( ،

كميات عممية )23( ،كميات انسانية ،كبذلؾ بمغ حجـ العينة ( )41مفردة ،استخدـ الباحث
المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت االستبانة أداة جمع البيانات.
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أىـ نتائج الدراسة:
اتصؼ نمط المناخ التنظيمي السائد في جامعة تكريت باإليجابية في جميع عناصره

عدا عنصر (المشاركة في صنع كاتخاذ الق اررات) فقد اتصؼ بالسمبية ،حيث بمغ الكزف النسبي
الكؿ لبعد المناخ التنظيمي ( )%62.8كىي نسبة متكسطة.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
تفعيؿ أسمكب المشاركة الجماعية في عممية صناعة كاتخاذ الق اررات مف خبلؿ العمؿ

عمى اساس فريؽ كاحد ،ككذلؾ ايجاد ىيكؿ تنظيمي مرف يشجع عمى اعادة تكزيع الصبلحيات
كتفعيؿ نظـ االتصاالت بما يضمف تسييؿ تبادؿ كانسيابية المعمكمات بسرعة كدقة كتقميؿ

المركزية في صنع الق اررات.

 .1دراسة (الطكيؿ كالسبعاكم :)2012 ,بعنكاف" :عالقات االرتباط كالتأثير بيف أبعاد المناخ
التنظيمي كمراحؿ تطبيؽ حمقات الجكدة :دراسة استطالعية آلراء المدراء في مصنع الغزؿ

كالنسيج -المكصؿ"

ىدؼ ىذا البحث إلى تحديد كتحميؿ عبلقات االرتباط كالتأثير بيف أبعاد المناخ
التنظيمي (الييكؿ التنظيمي ،االتصاالت ،القيادة االدارية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،العمؿ
الجماعي ،المسؤكلية) كمراحؿ تطبيؽ حمقات الجكدة كاظيار ىذه العبلقات عمى مستكل مصنع
الغزؿ كالنسيج بالمكصؿ ،كقد تمثؿ مجتمع الدراسة في جميع العامميف بالمصنع ،تـ استخداـ

العينية قصدية بمغ حجميا ( )20مفردة ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت
االستبانة أداة جمع البيانات.

أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة اف الكزف النسبي لبعد المناخ التنظيمي ككؿ بمغ ( )%88.5ىك

نسبة مرتفعة جدان ،تحقؽ كجكد عبلقة ارتباط معنكية بيف أبعاد المناخ التنظيمي مجتمعة كمراحؿ

تطبيؽ حمقات الجكدة مجتمعة في المصنع قيد البحث .كما تحقؽ كجكد عبلقة ارتباط معنكية
ألغمب أبعاد المناخ التنظيمي بصكرة منفردة مع كؿ مرحمة مف مراحؿ تطبيؽ حمقات الجكدة

منفردة في المصنع قيد البحث.
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كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
زيادة اىتماـ ادارة المصنع بأبعاد المناخ التنظيمي لما ليا مف عبلقة ارتباط كاثر في مراحؿ

تطبيؽ حمقات الجكدة ،كضركرة تعميؽ الكعي لممدراء كالعامميف في المصنع بشكؿ اكبر نسبيان

بمفيكـ كأبعاد المناخ التنظيمي ،فضبلن عف مفيكـ كمراحؿ تطبيؽ حمقات الجكدة.

 .8دراسة (البقمي  :)2010 ,بعنكاف" :المناخ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي لمكظفي
إمارة منطقة مكة المكرمة "
اف

ذه يا

إلى التعرؼ عمى تكجيات العامميف في إمارة منطقة مكة المكرمة

نحك المناخ التنظيمي السائد كمعرفو عبلقة ىذا المناخ متمثبلن باألبعاد التالية (الييكؿ التنظيمي،
المشاركة في اتخاذ القرار ،نظـ كاجراءات العمؿ ،الحكافز ،التدريب ،االتصاالت) بإدائيـ

الكظيفي ،بمغ مجتمع الدراسة ( )924مكظؼ ،كبمغ حجـ العينة ( )350مفردة ،استخدـ الباحث

المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت االستبانة أداة جمع البيانات.
أىـ نتائج الدراسة:

أظيرت نتائج الدراسة اف تكجيات العامميف بإمارة منطقة مكة المكرمة نحك المناخ

التنظيمي جاءت متكسطة كبكزف نسبي (.)%58
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

ضركرة اىتماـ مدراء الكحدات االدارية بالمناخ التنظيمي السائد في إمارة منطقة مكة

المكرمة ،ككذلؾ ضركرة االىتماـ بالييكؿ التنظيمي الرسمي باعتباره االطار العاـ الذم يحكـ
عمؿ المكظفيف ،كاالىتماـ بالدكرات التدريبة ،ككذلؾ إعادة النظر في نظاـ الحكافز المطبؽ

حاليان.
 .9دراسة (الصفار :)2009 ,بعنكاف" :أثر المناخ التنظيمي في األداء كالميزة التنافسية:
دراسة ميدانية في المصارؼ التجارية األردنية"
اف

ذه يا

إلى التعرؼ عمى طبيعة كمستكيات أبعاد المناخ التنظيمي

كمستكيات االداء في المصارؼ التجارية األردنية ،ككذلؾ التعرؼ عمى مدل تأثير المناخ
التنظيمي في قدرة المصارؼ التجارية االردنية عمى األداء ،كتضـ ابعاد المناخ التنظيمي

(الييكؿ التنظيمي ،السياسة االدارية ،تكنكلكجيا المعمكمات ،التقدـ الميني ،حكافز العمؿ)،

يتككف مجتمع البحث مف المصارؼ التجارية االردنية البالغ عددىا ( )23مصرفان في عاـ
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 2007كالمسجمة في سكؽ االكراؽ المالية ،تـ اختيار خمسة مصار لتككف عينة البحث حسب

معيار القيمة السكقية االعمى لمسيـ الكاحد ،كبمغ حجـ العينة ( )150مفردة ،استخدـ الباحث

المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت االستبانة أداة جمع البيانات.
أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدارسة تكفر المناخ التنظيمي بدرجة مرتفعة في المصارؼ التجارية

االردنية حيث بمغ الكزف النسبي ( ،)%74.6كاف ىناؾ تأثي انر ال بعاد المناخ التنظيمي عمى أداء

العامميف في المصارؼ التجارية األردنية كجاء ترتيبيا تنازليان (تكنكلكجيا المعمكمات ،الييكؿ
التنظيمي ،السياسات االدارية ،التقدـ الميني ،كحكافز العمؿ) ،كما تبيف اف المصارؼ تسعى

باستمرار إلى تحسيف كتجديد أدائيا ،فضبلن عف سعييا لمتميز.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
ضركرة بذؿ االدارة قصارل جيدىا لمكاصمة التحسينات المستمرة لتعزيز قدرتيا التنافسية،

كاعادة النظر في نظاـ حكافز العمؿ كال سيما فيما يتعمؽ بالركاتب التي يتقاضيا المكظفيف
لمتناسب مع تكاليؼ المعيشة المرتفعة ،ككذلؾ االىتماـ ببعد تكنكلكجيا المعمكمات كحكسبة العمؿ

المصرفي لرفع كفاءة أدائيا كتعزيز قدراتيا التنافسية.

 .71دراسة (الكزاف :)2006 ,بعنكاف" :المناخ التنظيمي كعالقتو بااللتزاـ التنظيمي :دراسة
مسحية مقارنة عمى الضباط العامميف باإلدارة العامة لمتدريب كالحراسات كاالدارة العامة

لممناطؽ األمنية بكزارة الداخمية في مممكة البحريف"
اف

ذه يا

إلى التعرؼ عمى طبيعة المناخ التنظيمي كمستكل االلتزاـ التنظيمي

في االدارة العامة لمتدريب كالحراسات كاالدارة العامة لممناطؽ االمنية بك ازرة الداخمية في مممكة

البحريف كذلؾ مف كجية نظر العامميف فييا ،استخدـ الباحث المجاالت التالية لممناخ التنظيمي
(أىداؼ المنظمة ،الييكؿ التنظيمي ،اتخاذ الق اررات ،قكاعد كاجراءات العمؿ ،تقييـ األداء،

جماعة العمؿ ،محتكل العمؿ ،بيئة العمؿ ،الترقية كالمكافآت ،ضكابط المسائمة ،األجكر ،تقدير
العمؿ ،صراع الدكر ،نمط االتصاؿ ،التدريب) ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كلقد
استخدـ الباحث االسمكب المسحي الشامؿ كذلؾ لقمة مجتمع البحث ،كما استخدـ االستبانة

كأداة لجمع البيانات مف مجتمع الدراسة ،كاستخدـ الباحث برنامج الػ  SPSSلمعالجة البيانات.
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أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة بأف المناخ التنظيمي السائد في االدارة العامة لمتدريب كالحراسات

كاالدارة العامة لممناطؽ االمنية بك ازرة الداخمية في مممكة البحريف جاء بكزف نسبي ( )%62مف
كجية نظر العامميف فييا كىي درجة متكسطة.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
تنمية مستكل مشاركة الضباط في تحديد كصياغة األىداؼ كمناقشتيا كالتأكد مف

كضكحيا كفيميا مما يؤدم إلى تحفيزىـ ،مراجعة الييكؿ التنظيمي بيف كؿ فترة كأخرل كتطكيره

ليكاكب التغيرات كالمستجدات التي تحدث في بيئة العمؿ ،كادخاؿ التعديبلت التي تحقؽ مركنة

الييكؿ لبلستجابة ليذه التغيرات كالمستجدات ،ككذلؾ العمؿ عمى تشجيع ركح المبادأة كتنمية
الرغبة كالقدرة لدل الضباط إلبداء اآلراء كالمقترحات كالتعبير عف كجية نظرىـ في سياسات

االدارة.
 .77دراسة (السكراف  :)6113 ,بعنكاف" :المناخ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي (دراسة
مسحية عمى ضباط قكات االمف الخاصة بمدينة الرياض)"
اف

ذه يا

إلى التعرؼ عمى تكجيات ضباط قطاع قكات االمف الخاصة نحك

المناخ التنظيمي السائد كمستكل االداء الكظيفي مف كجية نظرىـ ،استخدـ الباحث العناصر

التالية لممناخ التنظيمي (االتصاالت ،نظـ كاجراءات العمؿ ،الييكؿ التنظيمي ،الحكافز ،طرؽ

اتخاذ الق اررات ،تنمية المكارد البشرية) استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كما استخدـ
االستبانة كأداة لجمع البيانات مف عينة الدراسة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )332ضابطان مف
العامميف في قطاع قكات االمف الخاصة بمدينة الرياض ،كاستخدـ الباحث برنامج الػ SPSS

لمعالجة البيانات.
أىـ نتائج الدراسة:
اظيرت نتائج الدراسة اف تكجيات ضباط قطاع قكات االمف الخاصة لممناخ التنظيمي

السائد جاء بدرجة محايدة حيث بمغ المتكسط الحسابي لتقييـ مفردات الدراسة لممناخ التنظيمي
الكمي ( )2.26كبكزف نسبي (.)%67.3
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كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
ضركرة الكقكؼ عمى العكامؿ التي مف شأنيا اف تعمؿ عمى خمؽ تكجيات سمبية نحك

المناخ التنظيمي السائد لدل ضباط قطاع قكات االمف الخاصة كمحاكلة مكاجيتيا كالتغمب
عمييا.
 .76دراسة (الشمرم  :)2001 ,بعنكاف" :المناخ التنظيمي في المنافذ الجمركية كعالقتو
باإلبداع اإلدارم :دراسة تطبيقية عمى مفتشي الجمارؾ بالمممكة العربية السعكدية "
اف

ذه يا

إلى التعرؼ عمى كاقع المناخ التنظيمي السائد في المنافذ الجمركية،

كالكقكؼ عمى مستكل االبداع االدارم لمفتشي الجمارؾ في المنافذ الجمركية ،ككذلؾ التعرؼ

عمى مدل كجكد عبلقة بيف أبعاد المناخ التنظيمي كمستكل االبداع االدارم ،استخدـ الباحث

العناصر التالية لممناخ التنظيمي (البناء التنظيمي ،القيادة ،التدريب ،الحكافز المادية ،الحكافز

المعنكية ،المخاطرة ،التدريب ،العمؿ الجماعي) استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كما

استخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات مف عينة الدراسة ،كلقد بمغت عينة الدراسة ()319

مفردة ،كاستخدـ الباحث برنامج الػ  SPSSلمعالجة البيانات.
أىـ نتائج الدراسة:

اظيرت نتائج الدراسة اف المناخ التنظيمي السائد في المنافذ الجمركية جاء بدرجة

متكسطة حيث بمغ المتكسط الحسابي لتقييـ مفردات الدراسة لممناخ التنظيمي الكمي ()3.882

كبكزف نسبي (.)%57.6

كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
إعادة النظر بأسس كاساليب القيادة االدارية المتبعة في المنافذ الجمركية ،كاالىتماـ

بشخصية المدير المبدع عف طريؽ تدريب القيادات االدارية.

ج .دراسات أجنبٌة
1. Adenkie, (2011): "Organizational climate and job satisfaction
among academic staff in some selected private universities in
"southwest Nigeria
"المناخ التنظيمي كالرضا الكظيفي لدل مكظفي الجامعات الخاصة في الشماؿ الغربي

لنيجيريا"
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ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة العبلقة بيف المتغيرات المختمفة لممناخ التنظيمي (نمط

القيادة ،االتصاالت اإلدارية،الحكافز ،التحدم الكظيفي ،الممؿ كاإلحباط ،المزايا اإلضافية،
سياسات األفراد :نظاـ الحكافز كالمسؤكلية ،ظركؼ العمؿ ،مياـ القائد مناسبة ،المخاطرة
كالضمانات) كالرضا الكظيفي لدل المكظفيف االكاديمييف في بعض الجامعات الخاصة في

الشماؿ الغربي لنيجيريا ،تـ اختيار ( )5جامعات خاصة إلج ارء الدراسة عمييا ،تـ تكزيع ()354
استباف عمى اكاديمييف ،حيث تـ تقسيـ االكاديمييف إلى مجمكعتيف ،مستكل رفيع ،كمستكل
متكسط ،كتـ استرداد ( )293استبانة ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة اف المتكسط الحسابي لبعد المناخ التنظيمي ككؿ بمغ ()2.00

كالكزف النسبي بمغ ( )%63.3كىي نسبة متكسطة.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

عمى إدارة الجامعات عقد كرش عمؿ كاجتماعات دكريػة لبلكػاديمييف لمتكاصػؿ معيػـ
كضػ ػػماف كصػ ػػكؿ المعمكمػ ػػات لمجميػ ػػع كالحصػ ػػكؿ عمػ ػػى التغذيػ ػػة العكسػ ػػية ،كمػ ػػا عمػ ػػى إدارة
الجامعػػات االىتمػػاـ اكثػػر فػػي ب ػرامج التطػػكير الػػكظيفي لبلكػػاديمييف كاسػػتخداـ معػػايير عادلػػة

الختيار المكظفيف بطريقة سميمة لمتدريب بما يؤىميـ لمتطكير الكظيفي.

2. Latif,(2010): "Relationship between Organizational Climate and
"Nurses' Job Satisfactions in Bangladesh
العالقة بيف المناخ التنظيمي كالرضا الكظيفي لدل الممرضيف في بنغالدش
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة ال ػػى قي ػػاس العبلق ػػة ب ػػيف المن ػػاخ التنظيم ػػي كالرض ػػا ال ػػكظيفي ل ػػدل
الممرضػػيف فػػي المستشػػفيات الحككميػػة فػػي بػػنغبلدش ،تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف الممرضػػيف فػػي

المستش ػػفيات الحككمي ػػة ،اس ػػتخدـ الباح ػػث العين ػػة العشػ ػكائية ،حي ػػث بمغ ػػت عين ػػة الد ارس ػػة ()036

مفردة ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
أىـ نتائج الدراسة:
اظيرت نتائج الدراسة اف الكزف النسبي لبعد المناخ التنظيمي ككؿ بمغ ()%56.29

كىي نسبة متكسطة .كىناؾ عبلقة قكية بيف المناخ التنظيمي كالرضا الكظيفي.
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كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
يجػػب عمػػى كاضػػعي السياسػػات الصػػحية كالقػػائميف عمػػى إدارات التم ػريض التركيػػز عمػػى

خمؽ كضماف مناخ تنظيمي صحي كمحفز لممساىمة في رفع الرضا الكظيفي لمممرضيف.

3. Schott, (2008): "The influence of the organizational climatestrategy fit onstrategic behavior: mediated by affective
"commitmentand moderated by the strength of HR climate
تأثير المناخ التنظيمي عمى السمكؾ االستراتيجي
ىػ ػػدفت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة إلػ ػػى اكتشػ ػػاؼ العبلقػ ػػة التبادليػ ػػة بػ ػػيف المنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي كالسػ ػػمكؾ
االسػػتراتيجي فػػي المؤسسػػات العاممػػة فػػي ىكلنػػدا كغػػرب ألمانيػػا ،تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف ()35

منظمػػة يبمػػغ عػػدد مكظفييػػا ( )0..مكظػػؼ فػػأكثر ،ككانػػت نسػػبة المشػػاركة مػػف المنظمػػات قميمػػة

كذلؾ بعدـ استجابة عدد كبير مف المنظمات لمبحث ،حيث تـ تكزيع االستبانة عمى ( )92مفردة

يعممكف في منظمتيف فقط ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة اف المتكسط الحسابي لبعد المناخ التنظيمي ككؿ ( )2.30كالكزف
النسبي ( )%64.3كىي نسبة متكسطة .كما أظيرت النتائج ضعؼ العبلقة بيف المناخ
التنظيمي كالسمكؾ االستراتيجي.

كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
تنفيذ الدراسة عمى عينة اكبر لمتحقؽ مف الفرضيات.
4. Reynolds, (2006): "Perceptions of Organizational Climate and
Job Satisfaction amongfull-time and part-time Community
"College Faculty
ادراؾ المناخ التنظيمي كالرضا الكظيفي لدل المتفرغيف كغير المتفرغيف في كمية المجتمع
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى استكشػػاؼ ادراؾ العػػامميف فػػي الكميػػة لممنػػاخ التنظيمػػي كالرضػػا
الػػكظيفي داخػػؿ ىػػذه المؤسسػػة ،تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع المحاض ػريف المتفػػرغيف كغيػػر
المتف ػػرغيف ف ػػي كميػػػة المجتم ػػع فػ ػػي فمكري ػػدا بمغ ػػت عينػػػة الد ارس ػػة ( )008مفػ ػػردة ،ككان ػػت نسػػػبة
االسترداد ( ،)%55استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
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أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة كجكد ادارؾ إيجابي لممناخ التنظيمي كالرضا الكظيفي داخؿ

الكمية ،حيث بمغ المتكسط الحسابي لبعد المناخ التنظيمي ككؿ ( )2.67كالكزف النسبي
( )%72.4كىي نسبة مرتفعة.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
يجب أف تككف المؤسسة التعممية كاعية بشكؿ ثابت لحالة المناخ التنظيمي ،كما عمييا

أف تعمؿ لتحسيف جكدة كأدارؾ المناخ التنظيمي الذم مف شأنو تحسيف النتائج كاألداء.

المحور الثانً :دراسات ذات عالقة باالغتراب الوظٌفً
أ .دراسات فلسطٌنٌة
 .7دراسة (شبات :)2012 ,بعنكاف" :االغتراب الكظيفي كعالقتو بالمتغيرات الشخصية في
الجامعات الفمسطينية (دراسة حالة -جامعة القدس المفتكحة)"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل الشعكر باالغتراب الكظيفي لدل العامميف في

الجامعات الفمسطينية كمدل عبلقتو بالمتغيرات الشخصية .استخدـ الباحث االستبانة كأداة
رئيسية لجمع البيانات األكلية ،تككف مجتمع الدارسة مف رؤساء األقساـ في فركع قطاع غزة

كعددىـ ( )35مكظؼ ،استخدـ الباحث أسمكب المسح الشامؿ كالمنيج الكصفي التحميمي.
أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدارسة اف المستكل العاـ لمشعكر باالغتراب الكظيفي إيجابي ،حيث

يكجد درجات منخفضة مف االغتراب ،حيث بمغ المتكسط الحسابي لمقياس االغتراب الكظيفي
الكمي لعدـ الشعكر باالغتراب الكظيفي ( )4.01كبمغ الكزف النسبي ( ،)%80.4كىذا يدؿ عمى
أف رؤساء األقساـ في جامعة القدس المفتكحة لدييـ درجات منخفضة مف االغتراب الكظيفي.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
تشجيع المقاءات الرسمية كغير الرسمية بيف العامميف كالمسئكليف مف خبلؿ ابتكار

أنشطة اجتماعية لممحافظة عمى ىذه الركح اإليجابية المكجكدة كالتي انعكست مف خبلؿ تجربة

رؤساء األقساـ في فركع الجامعة.
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 .6دراسة (أبك سمطاف :)2011 ,بعنكاف" :االغتراب الكظيفي كعالقتو باألداء الكظيفي
لمعامميف في كزارة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االغتراب الكظيفي كعبلقتو باألداء الكظيفي في

المؤسسات الحككمية في قطاع غزة ،بتطبيؽ الدراسة عمى العامميف اإلدارييف في ك ازرة التربية

كالتعميـ العالي في قطاع غزة استخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات األكلية ،بمغ
مجتمع الدارسة ( )755مكظؼ إدارم ،كبمغت عينة الدراسة ( )302مفردة ،كلقد استخدـ الباحث

المنيج الكصفي التحميمي.
أىـ نتائج الدراسة:

أظيرت نتائج الدارسة ظيكر االغتراب الكظيفي بيف العامميف اإلدارييف في ك ازرة التربية

كالتعميـ في قطاع غزة ،حيث بمغ الكزف النسبي لجميع محاكر االغتراب الكظيفي .%64.28

كبينت الدارسة اف ىناؾ عبلقة ذات دالة إحصائية بيف االغتراب الكظيفي كاألداء الكظيفي
لمعامميف اإلدارييف في ك ازرة التربية كالتعميـ في قطاع غزة.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,اىميا:
زيادة مشاركة العامميف في كضع الخطط التطكيرية كعممية اتخاذ الق اررات ،حيث اف
مشاركة العامميف ليا آثارىا اإليجابية عمى عبلقة اإلدارة بالعامميف كما تعمؿ عمى تنمية كتطكير

مياراتيـ كقدراتيـ ،باإلضافة إلى أثرىا اإليجابي األكبر عمى مستكل األداء الكظيفي.

 .4دراسة (المصرم :)2008 ,بعنكاف" :االغتراب لدل األكاديمييف الفمسطيني :دراسة ميدانية
حكؿ أبرز مظاىره كمصادره كالخيارات السمككية لمكاجيتو".

ىدفت الدراسة إلى معرفة مظاىر االغتراب كمصادره لدل العالميف في جامعة
األقصى ،كاستخدـ الباحث االستبانة كتككف مجتمع الدراسة مف جميع األكاديمييف في جامعة
األقصى ،كاستخدـ الباحث العينة العشكائية كبمغ حجـ العينة ( )140أكاديمي ،استخدـ الباحث
المنيج الكصفي التحميمي ،كبرنامج الػ  SPSSلتحميؿ البيانات كالكصكؿ إلى النتائج.
أىـ نتائج الدراسة:
بينت النتائج اف ( )%48مف المبحكثيف يعانكف االغتراب ممثبلن بػ  :العجز ،العزلة،

البلمعيارية ،البلمعنى ،كاالغتراب الذاتي .كما أكضحت نتائج الدراسة أف حممة الماجستير
يعانكف االغتراب أكثر مف حممة الدكتكراه.
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كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,اىميا:
اف تقكـ ادارة الجامعة باالىتماـ بجميع االكاديمييف في الجامعة ،كتعزيز ثقتيـ مع

االدارة مف خبلؿ المقاءات الدكرية.

 .3دراسة (القيؽ :)2005 ,بعنكاف" :اإلحساس باالغتراب كعالقتو بالقدرة عمى اإلنتاج
اإلبداعي لدل الفناف التشكيمي الفمسطيني"

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف االغتراب لدل الفناف التشكيمي الفمسطيني

بإنتاجيـ اإلبداعي ،كمدل تأثر ىذا اإلنتاج التشكيمي بالمعطيات التاريخية مف جانب ،كبالكاقع
الذم فرضو االحتبلؿ اإلسرائيمي مف جانب آخر ،كما ىدفت إلى معرفة الفركؽ في االغتراب

لكؿ مف (الجنس ،اإلقامة ،المستكل الدراسي) .كاستخدـ الباحث االستبانة لجمع البيانات األكلية،
تككف مجتمع الدراسة مف جميع الفنانيف التشكيمييف في قطاع غزة ،كاستخدـ الباحث العينة

العشكائية كبمغ حجـ العينة ( )100فناف كفنانة.
أىـ نتائج الدراسة:
كجكد عبلقة ارتباطية ضعيفة جدان بيف اإلحساس باالغتراب كالقدرة عمى اإلنتاج

اإلبداعي لدل طمبة كمية الفنكف الجميمة في جامعة األقصى .ككجكد عبلقة ارتباط معنكية بيف

اإلحساس باالغتراب تبعان لمتغيرة الجنس لصالح الذككر.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

العمؿ عمى استخداـ الفف ضمف كسائؿ التشخيص كالعبلج في مجاالت المشاكؿ
كاألمراض النفسية.
 .5دراسة (مكسى :)2003 ,بعنكاف" :مظاىر االغتراب النفسي لدل معممي كمعممات
المدارس الحككمية في محافظات شماؿ فمسطيف"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة شيكع مظاىر االغتراب النفسي (عمى النسقيف
االجتماعي كاالكاديمي) عند معممي كمعممات المدارس الحككمية في شماؿ فمسطيف ،ككذلؾ

معرفة اثر كؿ مف المتغيرات (المحافظة ،الجنس ،العمر ،المؤىؿ االكاديمي ،الخبرة في

التدريس ،التخصص ،مكاف السكف ،مستكل الدخؿ ،الحالة االجتماعية) في درجة شيكع مظاىر

االغتراب .كاستخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات األكلية ،بمغت حجـ العينية ()966
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معمـ كمعممة العامميف في المدارس الحككمية األساسية كالثانكية في محافظات شماؿ غزة لمعاـ

.2003-2002

أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة اف درجة شيكع مظاىر االغتراب النفسي عمى مجاالت النسؽ

االجتماعي قميمة حيث بمغت النسبة المئكية عمى الدرجة الكمية لمنسؽ االجتماعي (،)%57.4
ككذلؾ درجة شيكع مظاىر االغتراب النفسي عمى مجاالت النسؽ االكاديمي كانت قميمة حيث

بمغت النسبة المئكية عمى الدرجة الكمية لمنسؽ األكاديمي ( )%55.3كىي درجة متكسطة.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
ضركرة العمؿ عمى ربط المدرسة بالمجتمع عف طريؽ تفعيؿ دكر مجمس اآلباء.
ب .دراسات عربٌة
 .7دراسة (صبر :)2013 ,بعنكاف" :أثر مصادر ضغكط العمؿ في مستكل الشعكر باالغتراب
الكظيفي :دراسة تحميمية آلراء عينة مف الممرضيف كالممرضات في مستشفى اليرمكؾ

التعميمي"

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر مصادر ضغكط العمؿ المتمثمة بػ (غمكض

الدكر ،صراع الدكر ،أعباء العمؿ ،فرص التقدـ كالنمك الكظيفي) في مستكل الشعكر باالغتراب

الكظيفي في مستشفى اليرمكؾ التعميمي .استخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات

األكلية ،تمثؿ مجتمع الدراسة بالممرضيف كالممرضات العامميف في المستشفى البالغ عددىـ

( )360مفردة ،بمغت عينة الدراسة ( )126مفردة ،كلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي ،كبيدؼ معالجة البيانات تـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية.
أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدارسة تكافر أبعاد مستكل االغتراب الكظيفي لدل المبحكثيف كبمستكل

أعمى مف المتكسط ،حيث بمغ المتكسط الحسابي لبعد االغتراب الكظيفي ككؿ ( )4.88كالكزف
النسبي ( ،)%97.6كبذلؾ يككف االغتراب الكظيفي لدل المبحكثيف متكفر كبدرجة مرتفعة جدان.
كجكد عبلقة ارتباط كاثر معنكم لمصادر ضغكط العمؿ في مستكل الشعكر باالغتراب
الكظيفي.
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كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
ضركرة اىتماـ المديريف بمكضكع ضغكط العمؿ لدل العامميف كأسبابيا كأثارىا كطرؽ

مكاجيتيا كالسيطرة عمييا كالعمؿ عمى الحد مف ظاىرة االغتراب الكظيفي مف خبلؿ االعتماد
عمى مبدأ اإلثراء الكظيفي في العمؿ بما يضمف تجديد أك تنكع األنشطة كالمياـ التي يقكـ بيا

المكظؼ كالتخمص مف األنشطة الركتينية في العمؿ كمراعاة اإلدارة لظركؼ الممرض النفسية
كاالجتماعية ،كتكفير جك اجتماعي كنفسي كتنظيمي مناسب لتشجيع الممرض ،كتكفير االستقرار

الكظيفي كتييئة الجك المناسب لمعمؿ.
 .6دراسة (أحمدم :)2013 ,بعنكاف" :أثر التمكيف النفسي في االغتراب الكظيفي :دراسة
استطالعية آلراء رؤساء األقساـ العممية في جامعة دىكؾ"

ىدفت الدراسة إلى تشخيص مستكيات التمكيف النفسي كاالغتراب الكظيفي لدل رؤساء

األقساـ في جامعة دىكؾ ،ككذلؾ التعرؼ عمى طبيعية العبلقة كالتأثير بيف التمكيف كاالغتراب
الكظيفي لدييـ .استخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات األكلية ،تمثؿ مجتمع

الدراسة برؤساء األقساـ العممية في جامعة دىكؾ كاستخدـ الباحثة أسمكب الحصر الشامؿ حيث
بمغ مجتمع الدراسة ( )52مفردة ،كلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
أىـ نتائج الدراسة:
أف رؤساء األقساـ في جامعة دىكؾ يمتمككف مستكيات مناسبة مف التمكيف النفسي،

ككذلؾ كجكد مستكيات متكسطة مف االغتراب الكظيفي لدييـ حيث بمغ المتكسط الحسابي ()2
كبكزف نسبي ( )%6.كىي درجة متكسطة ،ككجكد عبلقة ارتباط معنكية سالبة بيف التمكيف

النفسي لمعامميف كاالغتراب الكظيفي ،ككذلؾ عبلقة تأثير سالبة بينيما.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

تييئة المناخ الجامعي الذم يشبع احتياجات رؤساء األقساـ كاالستناد إلى القكانيف

كاألنظمة كالتعميمات كالمكضكعية في تعيينيـ كترقيتيـ ،بيدؼ تعزيز مستكل الكالء لكظائفيـ
كلمجامعة حتى ال يشعركا باالغتراب الكظيفي ،كضركرة معالجة األسباب المؤدية إلى انتشار

مظاىر العجز كاليأس لدل رؤساء األقساـ كتكفير االستقرار الكظيفي لدييـ كتييئة جك اجتماعي

كنفسي كتنظيمي مناسب لمعمؿ.

69

 .4دراسة (الشيراني :)2013 ,بعنكاف" :االغتراب الكظيفي كعالقتو بالكالء التنظيمي مف
كجية نظر ضباط المديرية العامة لمجكازات"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف االغتراب الكظيفي بأبعاده (فقداف القكة،

فقداف المعنى ،فقداف المعايير ،التقييـ الذاتي) كالكالء التنظيمي مف كجية نظر ضباط المديرية

العامة لمجكازات ،تككف مجتمع الدارسة مف جميع الضباط العامميف بإدارات كشعب كأقساـ
المديرية العامة لمجكازات بالرياض (مف رتبة مبلزـ إلى رتبة لكاء) كالبالغ عددىـ ()349

ضابطان ،كبمغت عينة الدراسة ( )194ضابطان ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي كاالستبانة
كأداة لجمع البيانات

أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدارسة بأف مستكل االغتراب الكظيفي جاء بمتكسط ( )2.66كبكزف

نسبي بمغ ( )%52ككانت أبعاد االغتراب الكظيفي حسب متكسط كجكدىا كالتالي :التقييـ
الذاتي ،فقداف المعايير ،فقداف القكة ،فقداف المعنى .كما كاف مستكل الكالء التنظيمي بمتكسط

(5.58مف  .)5كىناؾ عبلقة عكسية بيف أبعاد االغتراب الكظيفي كالكالء التنظيمي.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

االىتماـ بتكريـ المتميزيف كالمبدعيف مف الضباط في األقساـ المختمفة في المديرية

العامة لمجكازات في مدينة الرياض دعمان لجيكدىـ ،كغرس حب العمؿ لدييـ .كالحرص عمى

تحقيؽ أىداؼ المديرية العامة لمجكازات عف طريؽ دعـ بيئة العمؿ المناسبة كخمؽ المناخ
التنظيمي الجيد لممكظفيف بما يضمف تحقيؽ ىذه األىداؼ.

 .3دراسة (الربيعي كالحدراكم :)2012 ,بعنكاف" :اختبار العالقة بيف العدالة التنظيمية
كاالغتراب الكظيفي (دراسة استطالعية آلراء عينة مف العامميف في معمؿ سمنت الككفة)"

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ كاستكشاؼ كاقع العدالة التنظيمية في المنظمة المبحكثة،
كاختبار إمكانية إسياـ العدالة التنظيمية في تفادم االغتراب الكظيفي ،كتمثمت عينة الدراسة

( (144مف العامميف في معمؿ اسمنت الككفة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،
ككذلؾ اعتمد عمى برنامج الػ  SPSSفي تحميؿ البيانات.

أىـ نتائج الدراسة:
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أظيرت نتائج الدراسة اف إجابة المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي بمغت %60.91

كبكسط حاسبي ( )3.05لمعامميف في معمؿ سمنت الككفة.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

عمى إدارة المعمؿ أف تنتيج منيج جديد في تعزيز العدالة التنظيمية مف خبلؿ العدالة

في التعامؿ مع العامميف ،كالعدالة عند تنفيذ اإلجراءات اإلدارية.

 .5دراسة (يكنسي :)2012 ,بعنكاف" :االغتراب النفسي كعالقتو بالتكيؼ االكاديمي لدل
طالب الجامعة (دراسة ميدانية عمى عينة مف طالب جامعة مكلكد معمرم)"

التكييؼ األكاديمي لدل طبلب
ىدفت الدراسة إلى كشؼ العبلقة بيف االغتراب النفسي ك ّ
التكيؼ األكاديمي
الجامعة ،كما تسعى إلى كشؼ الفركؽ بيف ظاىرة االغتراب النفسي كدرجة ّ
تبعان لممتغيرات (الجنس ،مكاف اإلقامة ،نكع الكمية ،التخصص) .كاستخدـ الباحث االستبانة

كأداة رئيسية لجمع البيانات األكلية ،بمغ مجتمع الدارسة ( )45,671طالبان كطالبة ،كبمغت عينة

الدراسة ( )220مفردة ،كلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،النيج المقارف ،المنيج
االحصائي.

أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية لبلغتراب لطبلب جامعة مكلكد معمرم

منخفضة ،حيث بمغ المتكسط الحسابي ( )3.47كالكزف النسبي ( ،)%49كما أظيرت نتائج
الدارسة كجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف ظاىرة االغتراب النفسي كدرجة التكيؼ االكاديمي.

كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
إعداد برامج صحة نفسية لتصحيح مشاعر كمعتقدات االغتراب لدل الشباب الجامعي،

كتنمية مشاعر كمعتقدات االنتماء لدييـ .كالعمؿ عمى تييئة المناخ الجامعية الذم يشبع
احتياجات الطبلب كيبعدىـ عمى الشعكر باالغتراب النفسي كعدـ التكيؼ األكاديمي.
 .2دراسة (الزبيدم :)2012 ,بعنكاف " :اختبار العالقة بيف العدالة التنظيمية كاالغتراب
الكظيفي :دراسة استطالعية ألراء عينة مف العامميف في معمؿ سمنت الككفة "

ىدفت الدراسة إلى اختبار امكانية اسياـ العدالة التنظيمية في تفادم االغتراب

الكظيفي ،كالكقكؼ عند مستكل كؿ مف العدالة التنظيمية ،كاالغتراب الكظيفي بأبعاده (انعداـ

القكة ،انعداـ المعنى ،انعداـ المعايير ،العزلة ،غربة الذات) ،كبمغت عينة الدراسة ( )144مف
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العامميف في معمؿ سمنت الككفة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة

لجمع البيانات ،كلغرض الحصكؿ عمى أعمى مستكل ممكف مف الدقة في الحصكؿ عمى النتائج
تـ استعماؿ أسمكب المقاببلت الشخصية ،كتـ تحميؿ البيانات باستعماؿ مجمكعة مف األساليب

اإلحصائية.

أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدارسة أف الكسط الحسابي لبعد االغتراب الكظيفي لمعامميف بمغ ()2.07
كالكزف النسبي (.)%62.5
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
عمى إدارة المعمؿ أف تنتيج منيجان جديدان في تعزيز العدالة التنظيمية مف خبلؿ

المعاممة العادلة مع العامميف ،كالعدالة عند تنفيذ اإلجراءات اإلدارية .كما عمييا استعماؿ
األساليب اإلدارية الحديثة في الحد مف حالة انفصاؿ العامميف عف أعماليـ مف خبلؿ تمكيف

العامميف ،كاعادة ىندسة المكارد البشرية ،كاعادة تصميـ الييكؿ التنظيمي ،كتعزيز إدخاؿ
التكنكلكجيا في العمؿ.
 .1دراسة (الثبيتي :)2008 ,بعنكاف" :االغتراب الكظيفي في المنظمات العامة بمدينة جدة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل ظاىرة االغتراب الكظيفي في المنظمات العامة

بمدينة جدة ،كذلؾ مف خبلؿ القاء الضكء عمى مفيكـ االغتراب الكظيفي ،كالتعرؼ عمى
األسباب التي يمكف اف تؤدم إلى كجكد ىذه الظاىرة بأبعادىا المختمفة ،أك التي تؤدم إلى زيادة

حدتيا ،كمعرفة اآلثار المتكقعة لكجكد ظاىرة االغتراب الكظيفي ،ككذلؾ معرفة الطرؽ كاألساليب
التي يمكف اف تساىـ في القضاء اك الحد مف آثار ىذه الظاىرة السمبية .كاستخدـ الباحث بأداة

استبياف لجمع البيانات ،استخدـ الباحث العينية العشكائية ،كلقد بمغ حجـ عينة الدراسة ()700

مف المكظفيف الحككمييف العامميف في المنظمات العامة المدنية بمدينة جدة.
أىـ نتائج الدراسة:

أظيرت نتائج الدارسة اف المكظفيف الحككمييف المشمكليف بالدارسة يتسمكف باغتراب

كظيفي بمستكل مرتفع ،حيث بمغ الكزف النسبي ( .)%68.8كما أظيرت نتائج الدراسة اف مف
اىـ األسباب المؤدية لكجكد ىذه الظاىرة افتقار التقارير عف العامميف لؤلسس المكضكعية كاتباع
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معظـ العامميف لئلجراءات الركتينية ،ككجكد رغبة لدل البعض لبلحتفاظ بالمعمكمات ألنفسيـ
كعدـ خضكع الحكافز لمعايير سميمة كثابتة.

كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
ضركرة تشجيع المكظفيف عمى إبداء المبلحظات كالمشاركة باآلراء كاألفكار ذات

العبلقة بمجاؿ أعماليـ .كاىميو تفعيؿ مبدأ التخصص في تكزيع المكظفيف ،كايجاد قنكات
اتصاؿ فعالة تتيح لئلدارة العميا التعرؼ عمى أسباب االغتراب الكظيفي.

 .8دراسة (زاىي :)2007 ,بعنكاف" :الشعكر باالغتراب الكظيفي كعالقتو بالدافعية لإلنجاز
لدل اإلطارات الكسطى لقطاع المحركقات ,دراسة ميدانية بشركة سكناطراؾ بالجنكب

الجزائرم"

ىدفت الدراسة إلى تحديد حجـ معاناة اإلطارات الكسطى لقاطع المحركقات مف

االغتراب الكظيفي ،كمحاكلة التعرؼ عمى طبيعية العبلقات التي تربط الشعكر باالغتراب

الكظيفي كالدافعية لئلنجاز .استخدـ الباحث أبعاد االغتراب الكظيفي التالية ( العجز ،االنعزالية،
البلمعيارية ،البلرضا ،التشاؤـ ،البلمعنى) كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع
البيانات األكلية ،تمثؿ مجتمع الدراسة بالعمميف في اإلطارات الكسطى :المستكيات الكسطى في
الييكؿ التنظيمي لممؤسسة) التي تعمؿ في مجاؿ المحركقات ،كتـ التركيز عمى الذككر فقط

النعداـ فئة اإلناث في مجاؿ عمؿ الدراسة ،تككنت عينة الدراسة مف ( )231فرد ،استخدـ

الباحث األساليب اإلحصائية المبلئمة لتحميؿ البيانات كالحصكؿ عمى النتائج.
أىـ نتائج الدراسة:

أظيرت نتائج الدراسة أف المتكسط الحسابي لمشعكر باالغتراب الكظيفي بمغ (.)%6..34
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
ضركرة تكفير الجك المناسب لمعمؿ كخاصة في ظؿ منافسة الشركات األجنبية ،كذلؾ
ضركرة تحسيف ظركؼ العمؿ مف حيف إلى آخر مف اجؿ اإلبقاء عمى مستكل دافعية مرتفع

لدل العامميف.

 .9دراسة (غانـ :)2006 ,بعنكاف" :االغتراب الكظيفي لدل المشرفيف التربكييف في مدارس
التعميـ العاـ بمدينة تعز"
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ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى متكسط درجة كجكد عكامؿ االغتراب الكظيفي

لدل المشرفيف التربكييف بمدينة تعز ،كالتعرؼ إذا كانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط
درجة كجكد عكامؿ االغتراب الكظيفي لدييـ تعزل لخصائص عينة الدراسة المتمثمة بػ (الكظيفة،

الجنس ،المؤىؿ ،نكع المؤىؿ ،عدد سنكات الخبرة ،عدد الدكرات التدريبية) .كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسة ،قاـ الباحث ببناء أداة استبياف لجمع البيانات ،لمعرفة درجة كجكد عكامؿ االغتراب

الكظيفي لدل المشرفيف التربكييف كتككف مجتمع الدراسة مف المشرفيف التربكييف المركزييف

كمديرم المدارس كمشرفيف مقيميف كالمشرفيف التربكييف المحمييف ،بمغ حجـ المجتمع األصمي
لمدراسة ( )356مفردة ،كنظ انر لصغر حجـ مجتمع الدراسة فقد استخدـ الباحث عينة الحصر

الشامؿ.

أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة تحقؽ درجة كجكد عامؿ االغتراب بنسبة (  .)%66.66كتحقؽ
درجة كجكد عامؿ االغتراب في جميع عكامؿ االغتراب الكظيفي التي تعكد لئلدارة التعميمية.

كانو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة ( )0.05في درجة كجكد عكامؿ االغتراب

الكظيفي ،مف كجية نظر المستجيبيف كفقا لمتغيرات خصائص العينة المتمثمة (الكظيفة ،الجنس،

المؤىؿ ،نكع المؤىؿ ،عدد سنكات الخبرة ،التدريب) .

 .71دراسة (المطرفي :)2005 ,بعنكاف" :االغتراب الكظيفي كعالقتو باألداء ,دراسة مسحية
عمى العامميف بإدارة جكازات منطقة مكة المكرمة"

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف االغتراب الكظيفي كأداء العامميف في
إدارة جكازات منطقة مكة المكرمة ،ككذلؾ التعرؼ عمى األسباب المؤدية لبلغتراب الكظيفي،
كمظاىر االغتراب الكظيفي ،كطرؽ الحد منو .كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع
البيانات األكلية ،تمثؿ مجتمع الدراسة بالضباط كاألفراد العامميف في إدارة الجكازات حيث بمغ

عدد الضباط ( )335ضابط كعدد األفراد ( )2667فرد ،تككنت عينة الدراسة مف ()100
ضابط ك( )400فرد ،استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية المبلئمة لتحميؿ البيانات كالحصكؿ
عمى النتائج.
أىـ نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة انتشار ظاىرة االغتراب الكظيفي بيف الضباط حيث بمغ الكسط

الحسابي ( )2.07كالكزف النسبي ( ،)62.4كما أظيرت النتائج انتشار ظاىرة االغتراب الكظيفي
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لدل األفراد العامميف في إدارة جكازات منطقة مكة المكرمة حيث بمغ الكسط الحسابي ()2.42
كالكزف النسبي (.)68.6

كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
ضركرة تكفير االستقرار الكظيفي لمعامميف كتييئة الجك المناسب لمعمؿ ،كتفعيؿ دكر

الحكافز بنكعييا المادم كالمعنكم.

ج .دراسات أجنبٌة
1. Valikhani and Soltani (2015): Investigation the effect of job alienation
on the organizational citizenship behavior (Brands of Sepah Banking
Shohreza and Dehagianas Case Study.

أثر االغتراة انىظيفي ػهً انسهىك انتُظيًي
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اثر االغتراب الكظيفي عمى السمكؾ التنظيمي في

بنؾ سيبا في مدينة شاىيرار في ايراف ،تـ استخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات األكلية ،حيث

كزعت االستبانة عمى ( )58مف مكظفي كافة فركع بنؾ سيبا في مدينة شاىيرار في
ايراف،كاستخدـ برنامج الػ  SPSSلتحميؿ البيانات كالحصكؿ عمى النتائج.
أىـ نتائج الدارسة
أظيرت نتائج الدارسة اف المتكسط الحسابي لبلغتراب الكظيفي في كافة فركع بنؾ سيبا

بمغت ( ،)3.4كالكزف النسبي  .%48ككجكد تأثير قكم لبلغتراب الكظيفي عمى السمكؾ
التنظيمي عمى مكظفي البنؾ محؿ الدراسة.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
اكصت الدراسة باالىتماـ بتحفيز عبلقة المكظؼ بالمؤسسة الذم مف شأنو التأثير
ايجابي عمى سمككو ،كما اكصت الدارسة يجب عمى المنظمات بذؿ المزيد مف الجيد في عممية

التكظيؼ كمتابعة المكظفيف لما لو مف اثر ايجابي عمى خفض االغتراب الكظيفي.

2. Yildz andSaylikay (2014): The effect of the Cynicism onAlienation

أثر انسهجيخ انتُظيًيخ ػهً االغتراة
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر أبعاد السمبية التنظيمية لمكظفي البنكؾ في
تركيا عمى االغتراب لدييـ ،كالعكامؿ المككنة لمسمبية التنظيمية (التأثيرم ،االداركي،

السمككي)،استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ككانت االستبانة ىي االدارة الرئيسة
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لجمع البيانات ،حيث تـ تكزيع ( )050استبانة عمى المكظفيف .استخدـ برنامج الػ SPSS
لتحميؿ البيانات كالحصكؿ عمى النتائج.

أىـ نتائج الدارسة

اظيرت نتائج الدراسة انو لـ يكف لمعكامؿ الثبلثة المككنة لمسمبية التنظيمية مساىمة

فاعمة عند اجتماعيـ عمى شعكر الشخص بالعجز كذلؾ حسب معطيات الدراسة ،بينما ساىمت

ىذه العكامؿ بالشعكر باالغتراب لدل الشخص بمقدار ( )..23ككاف ىذا التأثير ذك داللة

احصائية ،ككذلؾ االمر بالنسبة لئلحساس بعدـ االىمية كالعزلة بمقدار ( )..38( ،)..36عمى

التكالي.

كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

اكصت الدراسة البنكؾ العاممة في تركيا بتحسيف كاثراء المناخ في العمؿ كالعبلقات

االجتماعية ،كتخفيؼ ضغط العمؿ عف المكظفيف لدييا مما لو بالغ االثر عمى تخفيؼ السمبية

تجاه المنظمة كبالتالي التخفيؼ مف االغتراب الكظيفي ،كما اكصت الدراسة بأىمية دراسة ظاىرة

االغتراب الكظيفي مف زكايا مختمفة كمتعددة.

3. Tummersand Dulk (2013): The effect of job alienation on the
organizational commitment, work efforts and work-to-family
enrichment

أثر االغتراة انىظيفي ػهً االنتساو انتُظيًي وانجهذ وػالقخ انؼبئهخ ثبنؼًم
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر االغتراب الكظيفي عمى االلتزاـ التنظيمي

كالجيد كعبلقة العائمة بالعمؿ لمقاببلت عمى مستكل ىكلندا ،حيث تـ قياس االغتراب الكظيفي
مف خبلؿ التعرؼ عمى العجز ك البلمعنى لمعمؿ حيث بمغت عينة الدراسة ( )79.قابمة.

استخدـ برنامج الػ  SPSSلتحميؿ البيانات كالحصكؿ عمى النتائج.
أىـ نتائج الدارسة

اظيرت الدارسة مستكل منخفض مف البلمعنى ،كمف العجز ،كالمتكسط الحسابي لػمعجز

بمغ ( )3.02كالمتكسط الحسابي لػبلمعنى بمغ ( (0.75كبذلؾ يككف الكسط الحسابي لبلغتراب

الكظيفي ( ،)0.94كالكزف النسبي  ،%28.8كىي نسبة منخفضة ،كما اظيرت نتائج الدراسة أف
ىناؾ تأثير لبلغتراب الكظيفي عمى كؿ مف االلتزاـ التنظيمي كالجيد داخؿ العمؿ ،كبشكؿ اقؿ

عمى اغناء عبلقة العمؿ بالعائمة.

كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:
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اكصت الدراسة المدراء العامميف في قطاع التمريض بدعـ المكظفيف كيتأكدكا مف

حصكليـ عمى معنى حقيقي ليـ في العمؿ ،كاف يقكـ المدراء بتكفير جك ايجابي لممكظفيف مف

خبلؿ تحسيف التكظيؼ المناسب لؤلفراد ،ككذلؾ العمؿ عمى تطكير عبلقات قكية بيف االفراد

كتحسيف سبؿ التكاصؿ مع المؤسسات.

4. Rajaeepour, et al (2012): Relationship between organizational
structure and organizational alienation.

انؼالقخ ثيٍ انهيكم انتُظيًي واالغتراة انتُظيًي
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الييكؿ التنظيمي كاالغتراب في

مدارس كرماف ،كتمثؿ معيار الييكؿ التنظيمي بػ (الشكمية ،التعقيد ،المركزية) ،كتمثؿ معيار
االغتراب التنظيمي بػ (المشاعر ،العجز ،العزلة ،العزلة ،االغتراب الذاتي) ،تككف مجتمع

الدراسة مف مدراء المدارس حيث بمغ عددىا ( )854كاستخدـ الباحث أسمكب العينة العشكائية
البسيطة ،كبمغ حجـ عينة الدراسة ( )328مدي انر .استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات

األكلية ،كاستخدـ برنامج الػ  SPSSلتحميؿ البيانات كالحصكؿ عمى النتائج.
أىـ نتائج الدارسة

أف ىناؾ عبلقة مباشرة بيف الييكؿ التنظيمي كاالغتراب التنظيمي ،كاف ىناؾ عبلقة
معقدة بيف أبعاد الييكؿ التنظيمي (الشكمية كالمركزية) مع االغتراب التنظيمي .كاف بعد المركزية

كأنو لو التأثير األكبر عمى االغتراب التنظيمي.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

االعتماد عمى مبدأ اإلثراء الكظيفي في العمؿ بما يضمف تجدد أك تنكع األنشطة كالمياـ

التي يقكـ بيا المكظؼ كالتخمص مف األنشطة الركتينية في العمؿ كالتي مف شأنيا أف تكلد

السأـ كالممؿ لدل المكظؼ .ككذلؾ رفع درجة المسئكلية الشخصية لممكظؼ في المنظمات كذلؾ

عف طريؽ تفكيض بعض السمطات إليو ككفقان لمبدأ تكازف السمطة كالمسئكلية في
المنظمة.كالعمؿ عمى إعداد كتنفيذ نظاـ حديث كعممي يقكـ بتكصيؼ الكظائؼ كتصنيفيا كبما
يضمف تحديد كاجبات كمسئكليات كعبلقة كؿ كظيفة كمكظؼ كالمسئكليات المطمكبة في شغؿ

الكظائؼ كاعتبار ذلؾ كمو أساسان في تكجيو الفرد لمياـ كظيفتو بحيث تتفؽ ىذه المياـ
كالمسئكليات مع مؤىبلتو كقدراتو.
5. Sulu and Ceylan, (2111): Organizational Injustice and Work
Alienation

انظهى انتُظيًي واالغتراة انىظيفي
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تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اثر الظمـ التنظيمي عمى اغتراب العمؿ في

المستشفيات العامة كالخاصة في مدينة اسطنبكؿ ،حيث بمغت عينة الدراسة ( )7..دكتكر
كممرض .استخدـ برنامج الػ  SPSSلتحميؿ البيانات كالحصكؿ عمى النتائج.
أىـ نتائج الدارسة
اظيرت النتائج اف المتكسط الحسابي لبلغتراب الكظيفي بمغ ( 3.68مف  ،)5كما

اظيرت النتائج كجكد عبلقة بيف كافة ابعاد الظمـ التنظيمي كاغتراب العمؿ ،كما اظيرت اف
الظمـ التنظيمي في التكزيع كاف لو اقؿ االثر عمى اغتراب العمؿ ،بينما كاف لمظمـ في

االجراءات األثر االكبر عمى اغتراب العمؿ.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

اكصت الدراسة باالبتعاد عف الظمـ التنظيمي في االدارات المختمفة كنشر جك مف العدؿ
كالمساكاة بيف كافة االفراد العامميف داخؿ المؤسسة الكاحدة.
6. Sarros,et al(2002): Work Alienation and Organizational Leadership

االغتراة انىظيفي وانقيبدح انتُظيًيخ
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة االغتراب الكظيفي بنمط القيادة التنظيمية

كذلؾ في دكائر االطفائية عمى الساحؿ الشرقي لمكاليات المتحدة ،استخدـ الباحث االستبانة
لجمع البيانات ،تـ تكزيع ( )6.9استبانة عمى المكظفيف ،استخدـ برنامج الػ  SPSSلتحميؿ

البيانات كالحصكؿ عمى النتائج.
أىـ نتائج الدارسة

اظيرت النتائج اف المتكسط الحسابي لبلغتراب الكظيفي بمغ ( ..94مف  )5كىك نسبة

منخفضة ،كاف يكجد عبلقة بيف نمط القيادة كاغتراب العمؿ.
كتكصمت الدراسة إلى تكصيات ,أىميا:

اكصت الدراسة باالبتعاد عف البيركقراطية في العمؿ كزيادة العبلقات بيف المكظفيف
كالمدراء كاستعماؿ انماط كنماذج جديدة مف شأنيا تشجيع الرضا لدل االفراد.

المحكر الثالث :الدراسات ذات العالقة بالمناخ التنظيمي كعالقتو باالغتراب الكظيفي
 .0دراسة (الدوسري)2100 ,
78

بعنكاف" :المناخ التنظيمي كعالقتو باالغتراب الكظيفي مف كجية نظر الضباط العامميف في

المديرية العامة لحرس الحدكد في مدينة الرياض"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى خصائص المناخ التنظيمي في المديرية العامة
لحرس الحدكد في مدينة الرياض مف كجية نظر المبحكثيف ،ككذلؾ التعرؼ عمى مستكيات
الشعكر باالغتراب الكظيفي لدل الضباط العامميف في المديرية العامة لحرس الحدكد في مدينة

الرياض ،كما ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب تحسيف المناخ الكظيفي لمحد مف
االغتراب الكظيفي .تككف مجتمع الدراسة مف جميع الضباط العامميف في المديرية كعددىـ

( )535مفردة مف رتبة مبلزـ فأعمى ،كبمغت العينة ( )2..مفردة ،استخدـ الباحث المنيج
الكصفي التحميمي ،كما استخدـ االستبانة أداة لجمع البيانات .استخدـ الباحث برنامج الػ SPSS
لتحميؿ نتائج البيانات كلمكصكؿ إلى نتائج الدراسة.

اىـ النتائج:
اكضحت نتائج الدراسة اف افراد عينة الدراسة مكافقيف عمى خصائص المناخ التنظيمي
في المديرية العامة لحرس الحدكد في مدينة الرياض بمتكسط حسابي ( )2.88ككزف نسبي

 %77.6كىي نسبة مرتفعة ،كما اظيرت نتائج الدراسة اف افراد عينة الدراسة غير مكافقيف عمى
مستكيات الشعكر باالغتراب الكظيفي لدل الضباط العامميف في المديرية العامة لحرس الحدكد

في مدينة الرياض بمتكسط حسابي ( )3.27ككزف نسبي  %47.4كىي نسبة منخفضة.

كجكد عبلقة عكسية ذات داللة احصائية عند مستكل ( )...0فأقؿ بيف خصائص
المناخ التنظيمي كمستكيات الشعكر باالغتراب الكظيفي لدل الضباط العامميف في المديرية

العامة لحرس الحدكد حيث كمما ازدت مكافقة العامميف عمى خصائص المناخ التنظيمي كمما قؿ

شعكرىـ باالغتراب الكظيفي .كما اكضحت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند

مستكل ( )...5فأقؿ في اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ محاكر الدراسة كفقان لمتغيراتيـ

الشخصية كالكظيفية.
أىـ التكصيات

االىتماـ بتكريـ المتميزيف مف العامميف في األقساـ المختمفة في المديرية العامة لحرس

الحدكد في مدينة الرياض دعمان لجيكدىـ كغرس حب العمؿ لدييـ ،كاعتماد البرامج التدريبية
لتحسيف ميارات التعامؿ كاحتراـ اآلخر كمكاجية الضغكط النفسية عند التعرض ليا.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة
استعرض الباحث في ىذه الدارسة أربعة كاربعيف دراسة سابقة حكؿ مكضكع البحث
الحالي ،فقد استعرض الباحث اثناف كعشركف دراسة تناكؿ محكر المناخ التنظيمي كأحد

متغيرات الدراسة التي تناكليا الباحث ،فالدراسات الفمسطينية التي استعرضيا الباحث كالتي

تناكؿ مكضكع المناخ التنظيمي ستة دراسات كىي دراسة (بنكرة )3.04 ،ك(المدىكف،)3.03 ،

ك(ستكـ ،)3.00 ،ك(بحر كابك سكيرح ،)3.0. ،ك(حمدكنة ،)3.0. ،ك(الطيب .)3..8 ،اما
الدراسات العربية التي استعرضيا الباحث كتناكلت مكضع المناخ التنظيمي فيي اثنى عشر

دراسة كىي دراسة (حاضر ،)3.04 ،ك(الغامدم ،)3.04 ،ك(الجادر كالحمداني،)3.04 ،
ك(الناىي ،)3.02 ،ك(اسماعيؿ كآخركف ،)3.03 ،ك(عبد الرازؽ كمحمكد ،)3.03 ،ك(الطكيؿ
كالسبعاكم ،)3.03 ،ك(البقمي ،)3.0. ،ك(الصفار ،)3..9 ،ك(الكزاف ،)3..6 ،ك(السكراف،

 ،)3..4ك(الشمرم .)3..0 ،ككذلؾ استعرض الباحث أربع دراسات اجنبية تناكلت مكضكع

المناخ التنظيمي كىي دراسة ) ،(Adenkie, A., 2011ك) ،(Latif, 2010ك (Schott,
) ،2008ك) .(Reynolds, 2006كلقد كاف المناخ التنظيمي ىك المتغير المستقؿ في كافة
ىذه الدراسات ،كيتفؽ ذلؾ مع الدراسة الحالية حيث اف المناخ التنظيمي ىك المتغير المستقؿ.

كقد الحظ الباحث اف ىناؾ اختبلؼ في طرؽ قياس المناخ التنظيمي في الدراسات التي

استعرضيا ،فبعض الدارسات اعتمدت عمى بعض االبعاد التي تشكؿ في مجمميا المناخ
التنظيمي لقياسو ،كلقد تفاكت استخداـ ىذه االبعاد بيف الدراسات كلكف دراسة ٍ
كؿ مف (حاضر،
 ،)3.04ك(المدىكف ،)3.03 ،ك(عبد الرازؽ ،)3.03 ،ك(حمدكنة( ،)3.0. ،الشمرم،

 )3..0استخدمت عمى االقؿ االبعاد الخمسة (المناخ التنظيمي :الييكؿ التنظيمي،
كاالتصاالت االدارية ،نمط القيادة ،كاتخاذ الق اررات ،كحكافز العمؿ) التي استخدميا الباحث في

قياس المناخ التنظيمي .اما دراسة ) ،(Adenkie, A., 2011ك) ،(Latif, 2010ك(الدكسرم،
 )3.0.فمقد حددت نمكذجان معينان لقياس المناخ التنظيمي.

كما استعرض الباحث كاحد كعشريف دراسة تناكلت االغتراب كأحد متغيرات الدراسة،

حيث بمغ عدد الدراسات الفمسطينية التي استعرضيا الباحث خمسة كىي :دراسة (شبات،
 ،)3.03ك(ابك سمطاف ،)3.00 ،ك(المصرم ،)3..8 ،ك(القيؽ ،)3..5 ،ك(مكسى،

 .)3..2اما الدراسات العربية التي استعرضيا الباحث فكاف عشر دراسات ،كىي :دراسة

(صبر ،)3.02 ،ك(احمدم ،)3.02 ،ك(الشيراني،)3.02 ،ك(الربيعي كالحدراكم،)3.03 ،
ك(يكنسي ،)3.03 ،ك(الزبيدم ،)3.03 ،ك(البيتي ،)3..8 ،ك(زاىي ،)3..7 ،ك(غانـ،
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 ،)3..6ك(المطرفي .)3..5 ،اما الدراسات االجنبية التي تناكلت االغتراب الكظيفي فكانت

ست دراسات ،كىي ،)3.05 ،Valikhani Soltani( :ك(،)3.04 ،Yildiz & Sayltkay

( ،)3.02 ،Dulk&Tummersك( ،)3.03 ،Rajaeepour, et alك(،Ceylan, Sulu
 ،)3.00ك( .)3..3 ،Sarros, et alجميع ىذه الدراسات تناكؿ االغتراب كأحد متغيرات

الدراسة متغير تابع اك متغير مستقؿ.

كاستعرض الباحث دراسة كاحدة فقط ربطت كؿ مف المناخ التنظيمي كمتغير مستقؿ

كاالغتراب الكظيفي كمتغير تابع كىي دراسة (الدكسرم ،)3.00 ،يتضح مما سبؽ ندرة

الدراسات التي تعالج االغتراب الكظيفي ،كخصكصان الدراسات التي تناكلت االغتراب مف منظكر

السمكؾ التنظيمي حيث ىناؾ دراسات تناكلت االغتراب مف منظكر عمـ النفس كعمـ االجتماع.

كحسب عمـ الباحث ال تكجد دراسات محمية تناكلت دراسة العبلقة بيف المناخ التنظيمي
كاالغتراب الكظيفي بشكؿ مباشر.
كقد الحظ الباحث اف ىناؾ اختبلؼ في االساليب البحثية المستخدمة في الدراسات
السابقة عمى الرغـ مف اف غالبيتيا استخدـ المنيج الكصفي ،اال اف بعضيا طبؽ مدخؿ

المسحي بالعينة ،كبعضيا طبؽ مدخؿ المسح الشامؿ كذلؾ حسب حجـ مجتمع الد ارسة .كما

اختمفت االىداؼ التي سعت الييا كؿ دراسة مف الدراسات السابقة عف اىداؼ الدراسة الحالية،
كذلؾ اما بسبب اختبلؼ المكضكعات التي تناكلتيا الدراسات السابقة عف مكضكع محكر اىتماـ

الدراسة الحالية ،اك بسبب اختبلؼ مجتمع الدراسة .كىذا بدكره يؤدم الى االختبلؼ بنسب
متفاكتة بيف نتائج الدراسات السابقة كنتائج الدراسة الحالية .ككذلؾ اختمؼ المجاؿ الزمني

لمدراسات السابقة عف المجاؿ الزمني لمدراسة الحالية ،فالدراسات السابقة اجريت في الفترة

( )3.05 – 3..0بينما اجريت الدراسة الحالية في عاـ (.)3.06

كلقد استفاد الباحث مف اطبلعو عمى الدراسات السابقة في اثراء االطار النظرم لمدراسة

الحالية ،ككذلؾ في بناء أداة الدراسة البلزمة لجمع المعمكمات كالبيانات كاالستفادة مف المقاييس
كالعبارات التي تـ تطبيقيا ،كما استفاد الباحث ايضان مف الدراسات السابقة في التعقيب عمى
نتائج الدراسة الحالية.
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يفو ي بع
ج ء يمنهجٌ ي ا

الفصؿ الرابع

اإلجراءات المنيجية لمدراسة
مقدمػػػػػػػػة:

يتناكؿ ىذا الفصؿ كافة اإلجراءات المنيجية المتبعة في ىذه الدراسة ،كقد استعرض

الباحث في ىذا الفصؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة عمى عدة خطكات تمثمت في :منيج
(أسمكب) الدراسة ،كمجتمع كعينة الدراسة ،كخصائص عينة الدراسة ،كأداة الدراسة ،كمجاالت

الدراسة ،كصدؽ كصبلحية أداة الدراسة كثباتيا ،كأساليب التحميؿ االحصائي التي تـ االعتماد

عمييا في تحميؿ بيانات الدراسة.

أكالن :منيج الدراسة

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي لككنو مف أكثر المناىج استخدامان في

دراسة الظكاىر االجتماعية كاإلنسانية كألنو يناسب الظاىرة مكضكع الدراسة ،حيث أف المنيج

الكصفي التحميمي يرتكز عمى كصؼ دقيؽ لظاىرة أك مكضكع محدد عمى صكرة نكعية أك كمية
رقمية بيدؼ فيـ مضمكنيا ،كبشكؿ عاـ يعرؼ المنيج الكصفي التحميمي عمى أنو أسمكب مف
أساليب التحميؿ المرتكز عمى معمكمات كافية كدقيقة عف مكضكع محدد مف خبلؿ فترات زمنية
محدكدة كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج عممية يتـ تفسيرىا بطريقة مكضكعية بما ينسجـ مع

المعطيات الفعمية لمظاىرة (عبيدات كآخركف.)46 ،0999 ،

كفي ىذه الدراسة تـ استخداـ ىذا المنيج لدراسة "المناخ التنظيمي كعالقتو باالغتراب

الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية".

كمف خصائص المنيج الكصفي التحميمي أنو ال يقؼ عند حدكد كصؼ الظاىرة
مكضكع البحث ،كلكنو يذىب إلى أبعد مف ذلؾ فيحمؿ ،كيفسر ،كيقارف ،كيقيـ أمبلن في التكصؿ

إلى تعميمات ذات معنى يزيد بيا رصيد معارفنا عف تمؾ الظاىرة كتسيـ في تطكير كاقع الظاىرة

المقصكدة كالكقكؼ عمى أىـ ايجابياتيا كسمبياتيا كمحاكلة تحسيف السمبيات كتطكير اإليجابيات

المتعمقة بالظاىرة قيد الدراسة.

ثانيان :مجتمع الدراسة

تمثؿ مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف العامميف في البنكؾ التجارية العاممة في قطاع

غزة ،حيث بمغ إجمالي عدد العامميف في ىذه البنكؾ ( )783فرد ،كالجدكؿ رقـ ( )3يكضح
تكزيع مجتمع الدراسة.
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جدكؿ رقـ ()6

يكضح تكزيع مجتمع الدراسة حسب البنكؾ التجارية
عدد العامميف

البنؾ

النسبة

بنؾ فمسطيف المحدكد

576

%25.5

البنؾ التجارم الفمسطيني

8

%7.1

بنؾ االستثمار الفمسطيني

71

%6.6

البنؾ اإلسالمي العربي

66

%6.8

بنؾ القدس

26

%1.9

البنؾ اإلسالمي الفمسطيني

727

%61.2

186

%711

المجمكع

المصدر( سمطة النقد الفمسطينية) 3.04 ،

ثالثان :عينة الدراسة
تـ استخداـ معادلة مدخؿ رابطة التربية األمريكية لػ كيرجسي كمكرجاف ( & Kergcie
 )Morgan 1970لتحديد حجـ العينة المناسب الذم يمثؿ مجتمع الدراسة أفضؿ تمثيؿ ،كذلؾ
كفؽ الصيغة المكضحة أدناه.

حيث أف:
n

 :حجـ العينة المطمكب.

N

 :حجـ مجتمع البحث.

ME

 :نسبة الخطأ الذم يمكف التجاكز عنو كأكبر قيمة لو ....5

P

 :مؤشر السكاف أك نسبة المجتمع كاقتراح كيرجيسي كمكرجاف اف تساكم ..5
 :قيمة مربع كام بدرجة حرية كاحدة =  2.86عند مستكل ثقة =  ..95أك مستكل

داللة ....5

بعد التعكيض في المعادلة السابقة تـ التكصؿ ألف حجـ عينة الدراسة المناسب ()659

مستجيب مف أصؿ المجتمع المتاح ( ،)783أم ما نسبتو ( )%22مف المجتمع الكمي لمدراسة،
حيث اعتمد الباحث عمى اختيار عينة عشكائية طبقية مف العامميف في البنكؾ التجارية

المستيدفة ،كالجدكؿ رقـ ( )2يكضح نصيب كؿ بنؾ مف البنكؾ مف عينة الدراسة الكمية كفقان

لمتكزيع النسبي الطبقي ،كبعد االنتياء مف عممية جمع البيانات كاسترداد االستبانات التي تـ
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تكزيعيا تـ استرداد ( )661استبانة صالحة لمتحميؿ ،كالجدكؿ رقـ ( )4يكضح حجـ عدد
االستبانات المكزعة في كؿ بنؾ كعدد االستبانات المستردة كنسبة االسترداد.
جدكؿ رقـ ()4

التكزيع الطبقي النسبي لعينة الدراسة حسب كؿ بنؾ
عدد العامميف

النسبة

عينة الدراسة

البنؾ
بنؾ فمسطيف المحدكد

576

%25.5

711

البنؾ التجارم الفمسطيني

8

%7.1

4

بنؾ االستثمار الفمسطيني

71

%6.6

2

البنؾ اإلسالمي العربي

66

%6.8

1

بنؾ القدس

26

%1.9

67

البنؾ اإلسالمي الفمسطيني

727

%61.2

54

186

%711

659

المجمكع

بناء عمى ما سبؽ كقبؿ تكزيع االستبانات بالكامؿ تـ جمع بيانات مف عينة استطبلعية
ن
بحجـ ( )45مفردة بغرض التحقؽ مف صدؽ كثبات أداة الدراسة ،كبعد التأكد مف صدؽ كثبات
أداة الدراسة تـ تكزيع االستبانات عمى عينة الدراسة.

جدكؿ رقـ ()3

حجـ العينة المكزعة كعدد االستبانات المستردة كنسبة االسترداد
عدد االستبانات

عدد االستبانات

نسبة االسترداد

بنؾ فمسطيف المحدكد

711

733

%83.1

البنؾ التجارم الفمسطيني

4

4

%711.1

بنؾ االستثمار الفمسطيني

2

5

%84.4

البنؾ اإلسالمي العربي

1

5

%17.3

بنؾ القدس

67

78

%85.1

البنؾ اإلسالمي الفمسطيني

54

35

%83.9

659

661

%83.9

البنؾ

المجمكع

المكزعة

المستردة

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ اف نسبة االسترداد الكمية لبلستبانات المكزعة عمى
البنكؾ التجارية العاممة في قطاع غزة تبمغ ( )%84.9أم بكاقع ( )33.استبانة مستردة مف
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أصؿ ( )359استبانة مكزعة ،حيث كانت أعمى نسبة استرداد مف البنؾ التجارم الفمسطيني
بنسبة ( )%0..كأقؿ نسبة استرداد بمغت ( )%70.4ككانت مف البنؾ اإلسبلمي العربي.

كتعتبر نسب االسترداد المذككرة ممثمة لمجتمع الدراسة كيمكف االعتماد عمييا في

استكماؿ إجراءات الدراسة .حيث يرل البعض أف نسبة االسترداد التي تزيد عف  %4.أك %5.

تعتبر نسبة مقبكلة كيمكف االعتماد عمييا ،كما أنو كفقان لما تكصؿ لو ( )Sekaran,2000فإنو

يعتبر نسبة استرداد  %2.كحد أدنى مناسبة ألغراض البحث.

رابعان :خطكات إعداد أداة الدراسة (االستبانة)
قاـ الباحث بإعداد استبانة لدراسة المناخ التنظيمي كعبلقتو باالغتراب الكظيفي لدل
العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية ،كذلؾ مف خبلؿ اتباع الخطكات التالية:
 .0مراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا في بناء
االستبانة كصياغة فقراتيا.

 .3تـ إعداد مسكدة أكلية لبلستبانة مف أجؿ تقيميا كعرضيا عمى المشرفيف كأخذ أراءىـ
حكؿ صبلحية االستبانة ليذه الدراسة.

 .2تـ عرض االستبانة عمى المشرفيف كالنقاش معيـ حكؿ مبلئمة فقرات االستبانة
كمتغيراتيا لقياس ما كضعت لقياسو كقدرتيا عمى التعبير عف مضمكف البحث.

 .4إعادة ترتيب مجاالت كأبعاد االستبانة كاعادة صياغة فقراتيا كفؽ التعديبلت التي أبداىا
المشرفيف.

 .5تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كعرضيا عمى عدد مف المحكميف مف ذكم
الخبرة كالمختصيف ،كالممحؽ رقـ ( )3يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

 .6في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة
أك التعديؿ لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية كما في ممحؽ رقـ (.)2

خامسان :محتكيات أداة الدراسة (االستبانة)
تككنت االستبانة مف ثبلثة أقساـ رئيسية ،يتمثؿ القسـ األكؿ :بالمتغيرات الديمكغرافية
ألفراد عينة الدراسة كالتي تمثمت في (الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،عدد
سنكات الخبرة في البنؾ ،عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي) ،أما القسـ الثاني :كيعبر عف

المتغير المستقؿ بأبعاده المختمفة ،كيتككف ىذا القسـ مف ( )24فقرة مكزعة عمى أبعاد المتغير
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المستقؿ المختمفة .كالقسـ الثالث :يعبر عف المتغير التابع كيتككف ىذا القسـ مف ( )3.فقرة.
كالجدكؿ رقـ ( )5أدناه يكضح ذلؾ.
جدكؿ رقـ ()5
يكضح تكزيع فقرات أداة الدراسة عمى المجاالت كاألبعاد المككنة ليا
البعد

عدد الفقرات

المجاؿ

الييكؿ التنظيمي

2

االتصاالت اإلدارية

3

نمط القيادة

8

المشاركة في اتخاذ القرارات

8

حكافز العمؿ

8

األكؿ

أبعاد المناخ التنظيمي ككؿ (المتغير المستقؿ)
الثاني

43

االغتراب الكظيفي (المتغير التابع)

61

مجمكع الفقرات

53

استخدـ الباحث تدريج خماسي كفؽ مقياس ليكرت الخماسي ( ،)Likert Scaleبحيث

تعرض فقرات االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة كمقابؿ كؿ فقرة خمس إجابات تحدد مستكل
مكافقتيـ عمييا كتعطى فيو اإلجابات أكزاف رقمية تمثؿ درجة االجابة عمى الفقرة ،كما ىك
مكضح بالجدكؿ رقـ (.)6

سادسان :تصحيح أداة الدراسة (االستبانة):
جدكؿ رقـ()2
تصحيح اداة الدراسة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي
اإلجابة

مكافؽ بشدة

مكافؽ

محايد

غير مكافؽ

غير مكافؽ بشدة

الدرجة

5

3

4

6

7

حيث يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )6أعبله بأف الفقرة التي يتـ المكافقة عمييا بشدة تأخذ

الدرجة ( ،)5كالفقرة التي يتـ المكافقة عمييا تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تككف نتيجة
اإلجابة عمييا محايد تأخذ الدرجة ( ،)2في حيف أف الفقرة التي تككف اإلجابة عمييا غير مكافؽ
تأخذ الدرجة ( ،)3ككذلؾ الفقرة التي يجاب عمييا غير مكافؽ بشدة تأخذ الدرجة ( ،)0كلتحديد
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مستكل المكافقة عمى كؿ فقرة مف الفقرات ككؿ بعد مف األبعاد ككؿ مجاؿ مف مجاالت ضمف
أداة الدراسة ،تـ االعتماد عمى قيمة الكسط الحسابي كقيمة الكزف النسبي كالجدكؿ رقـ ( )7أدناه

يكضح مستكيات المكافقة استنادان لخمس مستكيات (منخفض جدان ،منخفض ،متكسط ،مرتفع،

مرتفع جدان).

جدكؿ رقـ ()1
مستكيات المكافقة عمى فقرات كأبعاد كمجاالت الدراسة
مستكل

المكافقة
الكسط

الحسابي
الكزف النسبي

منخفض
جدان

أقؿ مف
7.81

أقؿ مف
%42

منخفض

متكسط

مرتفع

 7.81إلى 6.59

 6.21إلى 4.49

 4.31إلى 3.79

 %56إلى

 %42إلى %57.9

%21.9

 %28إلى %84.9

مرتفع جدان

أكبر مف
3.61

أكبر مف
%83

كىذا يعطي داللة كاضحة عمى أف المتكسطات التي تقؿ عف ( )0.8.تدؿ عمى كجكد

درجة منخفضة جدان مف المكافقة عمى الفقرة أك البعد أك المجاؿ بمعنى كجكد درجة مرتفعة جدان
مف عدـ المكافقة ،أما المتكسطات التي تتراكح بيف ( )3.59-0.8.فيي تدؿ عمى كجكد درجة

منخفضة مف المكافقة بمعنى درجة مرتفعة مف عدـ المكافقة عمى الفقرات أك األبعاد كالمجاالت،

بينما المتكسطات التي تتراكح بيف ( )2.29-3.6.فيي تدؿ عمى كجكد درجة متكسطة مف

المكافقة أك كجكد درجة حيادية تجاه الفقرة أك البعد أك المجاؿ المقصكد ،كما أف المتكسطات
التي تتراكح بيف ( )4.09-2.4.تدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة ،في حيف أف

المتكسطات التي تساكم كتزيد عف ( )4.3.تدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة جدان مف المكافقة.
سابعان :صدؽ كثبات أداة الدراسة (االستبانة):

أ .صدؽ أداة الدراسة:
.7الصدؽ المرتبط بالمحتكل (الصدؽ الظاىرم):
يستخدـ أسمكب الصدؽ الظاىرم ،بيدؼ التأكد مف مدل صبلحية االستبانة كمبلءمتيا

ألغراض البحث ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ عرض أداة الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم
الخبرة كالمختصيف بالمكضكع قيد البحث ،كيطمب منيـ إبداء الرأم فيما يتعمؽ بمدل صدؽ

كصبلحية كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كمدل كمبلءمتيا لقياس ما كضعت لقياسيو ككصؼ
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المكضكع الذم اعدت مف أجؿ البحث فيو ،كما يطمب منيـ إبداء كجية النظر فيما تحتكيو أداة

الدراسة كادخاؿ التعديبلت البلزمة كالتي يركنيا مف كجية نظرىـ.

كبناء عميو عرضت االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف مختمؼ الجامعات
ن
كالتخصصات ،حيث قدـ السادة المحكميف العديد مف التعديبلت عمى أداة الدراسة ،حيث قاـ

الباحث باألخذ بيذه التعديبلت كأعادت صياغة االستبانة في ضكء المبلحظات التي قدميا
المحكميف ،حتى أخذت االستبانة شكميا النيائي.
.6صدؽ األبعاد الفرعية:
يتـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة باستخداـ طريقة صدؽ األبعاد الفرعية ،كيتـ ذلؾ مف
خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لبلستبانة كاألبعاد كالمجاالت الفرعية المككنة

ليا ،حيث تشير النتائج المكضحة بالجدكؿ رقـ ( )8أف معامبلت االرتباط عمى مستكل األبعاد

الفرعية لممجاؿ األكؿ تراكحت بيف ( )..483كذلؾ لبعد األكؿ "الييكؿ التنظيمي" ،ك()..890
كذلؾ لبعد الرابع "المشاركة في اتخاذ الق اررات"

كعمى مستكل المجاالت ككؿ بمغ معامؿ ارتباط المجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي"

بالدرجة الكمية لبلستبانة ( ،)..726بينما بمغ معامؿ ارتباط المجاؿ الثاني "االغتراب الكظيفي"
بالدرجة الكمية لبلستبانة ( ،)..428ككانت جميع معامبلت االرتباط (الصدؽ) ذات داللة
إحصائية عند مستكل  ...5كيشير ذلؾ لكجكد درجة جيدة مف صدؽ األبعاد الفرعية
كالمجاالت الرئيسية لمبيانات التي تـ جمعيا مف أفراد عينة الدراسة.
جدكؿ رقـ ()8
معامالت االرتباط (الصدؽ) بيف الدرجة الكمية لالستبانة كالمجاالت كاالبعاد الفرعية
البعد

عدد الفقرات

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

المجاؿ

الييكؿ التنظيمي

2

*0.482

1.114

االتصاالت اإلدارية

3

*0.701

1.111

نمط القيادة

8

*0.830

1.111

المشاركة في اتخاذ الق اررات

8

*0.891

1.111

حكافز العمؿ

8

*0.859

1.111

أبعاد المجاؿ ككؿ (المناخ التنظيمي)

43

*1.142

1.111

االغتراب الكظيفي

61

*1.348

1.118

المجاؿ األكؿ

المجاؿ الثاني
*دالة إحصائية عند مستكل ....5

89

.4صدؽ االتساؽ الداخمي:
يقصد باالتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع البعد أك المجاؿ

الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة ،كيتـ التحقؽ مف كجكد صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ حساب
معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد أك المجاؿ الذم تنتمي إليو ،كذلؾ

بيدؼ التحقؽ مف مدل صدؽ االستبانة ككؿ ،كفيما يمي عرض لنتائج التحقؽ مف صدؽ

االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة حسب األبعاد كالمجاالت التي تتككف منيا.
 4.7صدؽ أبعاد المجاؿ األكؿ (المناخ التنظيمي)
 4.7.7صدؽ البعد األكؿ "الييكؿ التنظيمي"

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )9أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد

األكؿ "الييكؿ التنظيمي" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،...5حيث تراكحت قيـ
معامبلت صدؽ االتساؽ لفقرات البعد بيف ( )..430لمفقرة الخامسة التي تنص عمى "يكجد
تضارب كازدكاجية في المياـ كالمسؤكليات بيف العامميف في البنؾ" ك ( )..606لمفقرة الثانية

التي تنص عمى "يساعد الييكؿ التنظيمي عمى سرعة االتصاؿ االدارم داخؿ البنؾ".
جدكؿ رقـ ()9
معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد األكؿ "الييكؿ التنظيمي"
ـ

الفقرة

معامؿ

مستكل

االرتباط

الداللة

-7

يتكافؽ الييكؿ التنظيمي لمبنؾ مع طبيعة كمياـ العمؿ فيو.

*0.608

0.000

-6

يساعد الييكؿ التنظيمي عمى سرعة االتصاؿ االدارم داخؿ البنؾ.

*0.616

0.000

-4

يكجد كصؼ كظيفي يتحدد مف خاللو المسؤكليات كالكاجبات المناطة بكؿ كظيفية.

*0.427

0.011

-3

تتناسب تخصصات المكظفيف بالبنؾ مع طبيعة كمياـ ككاجبات كظائفيـ.

*0.532

0.001

-5

يكجد تضارب كازدكاجية في المياـ كالمسؤكليات بيف المكظفيف في البنؾ.

*0.421

0.012

-2

ىناؾ كضكح في خطكط السمطة الرسمية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.

*0.596

0.000

*دالة إحصائية عند مستكل ....5

 4.7.6صدؽ البعد الثاني " االتصاالت اإلدارية"
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )0.أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات

البعد الثاني "االتصاالت اإلدارية" ،ذات داللة إحصائية عند مستكل ،...5حيث تراكحت قيـ
معامبلت صدؽ االتساؽ لفقرات البعد بيف ( )..609لمفقرة الرابعة كاألخيرة التي تنص عمى
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"نظاـ االتصاؿ المعمكؿ بو في البنؾ يسمح باالتصاؿ بيف العامميف كافة مف جميع المستكيات
كفي كافة االتجاىات" ك ( )..75.لمفقرة الثانية التي تنص عمى "تعتمد ادارة البنؾ الكسائؿ
الحديثة في االتصاؿ لنقؿ المعمكمات كالخبرات بيف العامميف".
جدكؿ رقـ (:)71
معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثاني "االتصاالت اإلدارية"
ـ
-7
-6
-4
-3

معامؿ االرتباط

الفقرة
يمكػػف لممػػكظفيف االتصػػاؿ المباشػػر بالمػػدراء كالبحػػث معيػػـ فػػي

المشاكؿ التي تكاجييـ في اعماليـ.

تعتمد ادارة البنػؾ الكسػائؿ الحديثػة فػي االتصػاؿ لنقػؿ المعمكمػات

كالخبرات بيف المكظفيف.

يسػػػاىـ نظػػػاـ االتصػػػاؿ بالشػػػركة فػػػي تػػػكفير المعمكمػػػات الالزمػػػة
التخاذ الق اررات في االدارات كالفركع كفي الكقت المناسب.
نظػػػاـ االتصػػػاؿ المعمػػػكؿ بػػػو فػػػي البنػػػؾ يسػػػمح باالتصػػػاؿ بػػػيف
المكظفيف كافة مف جميع المستكيات كفي كافة االتجاىات.

مستكل الداللة

*0.685

1.111

*0.750

1.111

*0.711

1.111

*0.619

1.111

*دالة إحصائية عند مستكل ....5

 4.7.4صدؽ البعد الثالث "نمط القيادة"
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )00أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات

البعد الثالث "نمط القيادة" ،ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،...5حيث تراكحت قيـ
معامبلت صدؽ االتساؽ لفقرات البعد بيف ( )..459لمفقرة السابعة التي تنص عمى "العالقة

بيف المدراء كالعامميف يسكدىا االحتراـ كالثقة السائدة" ك( )..752لمفقرة الرابعة التي تنص

عمى "تشجع االدارة المكظفيف عمى استخداـ طرؽ كافكار جديدة في العمؿ".
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جدكؿ رقـ ()77
معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثالث "نمط القيادة"
ـ
-7

معامؿ االرتباط

الفقرة
يمتمػػػؾ المػػػديركف رؤيػػػة مسػػػتقبمية لمػػػا يجػػػب اف تكػػػكف عميػػػو االمػػػكر

مست
كل الداللة

*0.679

0.000

*0.594

0.000

-4

تبذؿ االدارة جيد كبير لتعزيز ثقة المكظفيف بأنفسيـ.

*0.644

0.000

-3

تشجع االدارة المكظفيف عمى استخداـ طرؽ كافكار جديدة في العمؿ.

*0.753

0.000

-5

يحرص المدراء عمى تنمية المكظفيف كتدريبيـ.

*0.752

0.000

-2

يمقى المكظفكف التشجيع المطمكب إلبداء كجية نظرىـ كاقتراحاتيـ عف

*0.675

0.000

-1

العالقة بيف المدراء كالمكظفيف يسكدىا االحتراـ كالثقة السائدة.

*0.459

0.006

-8

يفكض المدير بعض سمطاتو لممكظفيف.

*0.600

0.000

بالمستقبؿ.
-6

يشجع المدير المكظفيف عمى مكاجية التحديات المتعمقة بالعمؿ كايجاد
حمكؿ لمشاكؿ العمؿ بأنفسيـ.

العمؿ مف قبؿ المدراء.

*دالة إحصائية عند مستكل ....5

 4.7.3صدؽ البعد الرابع "المشاركة في اتخاذ الق اررات"
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )03أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات

البعد الرابع "المشاركة في اتخاذ الق اررات" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستكل ،...5
حيث تراكحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد بيف ( )..557لمفقرة األكلى

التي تنص عمى "يتمتع المكظفكف بالحرية الكافية التخاذ الق اررات المرتبطة بمستكيات عمميـ,

كي يستطيعكا انجازه عمى أكمؿ كجو" ك ( )..853لمفقرة الرابعة التي تنص عمى "يمجأ متخذك
الق اررات في اإلدارات كالفركع المختمفة الى المشاكرات كاالستطالعات قبؿ اتخاذ القرار لمعرفة

نتائجيا كاثارىا".
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جدكؿ رقـ ()76
معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الرابع "المشاركة في اتخاذ الق اررات"
ـ

معامؿ االرتباط

الفقرة

-7

يتمتػػػػػع المكظفػػػػػكف بالحريػػػػػة الكافيػػػػػة التخػػػػػاذ القػػػػػ اررات المرتبطػػػػػة

-6

يشػػارؾ المكظفػػكف فػػي البنػػؾ بمناقشػػة المشػػكالت كاتخػػاذ القػػ اررات

-4

يتػيح الرؤسػػاء لممرؤكسػيف حريػػة التعبيػر عػػف الػرأم كطػػرح االفكػػار

بمستكيات عمميـ ,كي يستطيعكا انجازه عمى أكمؿ كجو.

المناسبة.

الجديدة حتى كاف كانت تتعارض مع افكارىـ.
-3

يمجأ متخذك الق اررات في اإلدارات كالفػركع المختمفػة الػى المشػاكرات

-5

يتـ اعتماد المركزية في اتخاذ القػ اررات االمػر الػذم قػد يكػكف عػائؽ

-2

يتـ اتخاذ الق اررات في البنؾ استنادا الى معمكمات دقيقة.

-1

تساىـ مقترحات المكظفيف في مساعدة االدارة عمػى تطػكير البػرامج

-8

يشارؾ المكظفكف في تطكير معايير األداء المتعمقة بكظائفيـ.

كاالستطالعات قبؿ اتخاذ القرار لمعرفة نتائجيا كاثارىا.
اماـ مشاركة المكظفيف.

التدريبة المختمفة.

مستكل الداللة

*0.557

0.001

*0.842

0.000

*0.770

0.000

*0.852

0.000

*0.729

0.000

*0.833

0.000

*0.755

0.000

*0.835

0.000

*دالة إحصائية عند مستكل ....5

 4.7.5صدؽ البعد الخامس "حكافز العمؿ"
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )02أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات

البعد الخامس "حكافز العمؿ" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،...5حيث تراكحت
قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد بيف ( )..7.4لمفقرة الخامسة التي تنص

عمى "ترتبط نظـ الحكافز بنتائج التقييـ السنكم لألداء" ك ( )..860لمفقرة الرابعة التي تنص

عمى "يتـ مكافأة اصحاب االفكار الجديدة التي يتـ اقتراحيا لتطكير االداء".
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جدكؿ رقـ ()74
معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الخامس "حكافز العمؿ"
الفقرة

ـ

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

*0.747

0.000
0.000

-7

نظػػـ الح ػكافز المسػػتخدمة بالبنػػؾ تتناسػػب مػػع نظػػـ الح ػكافز فػػي

-6

تراعي نظـ الحكافز مطالب كاحتياجات المكظفيف

*0.828

-4

يتـ تعديؿ نظـ الحكافز بشكؿ دكرم

*0.787

0.000

-3

يػػتـ مكافػػأة اصػػحاب االفكػػار الجديػػدة التػػي يػػتـ اقتراحيػػا لتطػػكير

*0.861

0.000

*0.704

0.000

*0.813

0.000
0.000
0.000

البنكؾ االخرل

االداء
-5

ترتبط نظـ الحكافز بنتائج التقييـ السنكم لألداء

-2

يغمػػػب اتجػػػاه االدارة نحػػػك المكافػػػأة كالتشػػػجيع بػػػدؿ االتجػػػاه نحػػػك

-1

ال تعتبر االقدمية في العمؿ المعيار االساسي لمترقية

*0.767

-8

يشعر المكظفكف باألماف الكظيفي في مجاؿ كظيفتيـ

*0.823

االنتقاد كالتيديد

*دالة إحصائية عند مستكل ....5

 4.6صدؽ فقرات المجاؿ الثاني (االغتراب الكظيفي)
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )04أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات

المجاؿ الثاني "االغتراب الكظيفي" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،...5حيث
تراكحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ بيف ( )..454لمفقرة السابعة التي

تنص عمى "اعتقد باف شعكرم بتأنيب الضمير قد قؿ عندما اصبحت أتأخر عف تأدية عممي"

ك ( )..799لمفقرة التاسعة التي تنص عمى "أحس اف اليدؼ مف استمرارم في العمؿ غير
كاضح بالنسبة لي".
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جدكؿ رقـ ()73
معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ الثاني "االغتراب الكظيفي"
معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

ـ

*0.647

0.000

*0.628

0.000

*0.789

0.000

*0.747

0.000

-5

اعتقد باف احساسي بااللتزاـ نحك كظيفتي انخفض.

*0.708

0.000

-2

اشعر باف مصمحة العمؿ كاىدافو ال تعني لي الشيء الكثير.

*0.536

0.001

*0.454

0.006

-8

أحس باف التزامي قد قؿ بمكائح كنظـ العمؿ عف ذم قبؿ.

*0.536

0.001

-9

أحس اف اليدؼ مف استمرارم في العمؿ غير كاضح بالنسبة لي.

*0.799

0.000

-71

اشعر باف رسالة العمؿ غير كاضحة بالدرجة الكافية.

*0.587

0.000

-77

اشعر بأنني اؤدم عممي دكف أف اىتـ بمعناه.

*0.777

0.000

-76

أحس اف عممي ىك عبارة عف جيد بدني فقط.

*0.529

0.001

-74

أدرؾ داخؿ نفسي بأف المفاىيـ السائدة في العمؿ ال تناسبني.

*0.658

0.000

-73

اعتقد بأف ثقافتي تختمؼ عف ثقافة زمالئي في العمؿ.

*0.586

0.000

-75

أرل أف بعض العادات السائدة في العمؿ تخالؼ ما اعتدت عميو.

*0.676

0.000

-72

اشعر بأنني غريب عف مجتمع العمؿ الذم اعمؿ فيو.

*0.668

0.000

-71

افتقد السند كالدعـ النفسي في العمؿ.

*0.748

0.000

-78

يؤلمني عدـ تقدير الزمالء لحالتي النفسية.

*0.722

0.000

-79

اكاجو الكثير مف الضغكط النفسية بسبب العمؿ.

*0.523

0.001

*0.553

0.001

-7
-6
-4
-3

-1

-61

الفقرة
أدرؾ اف صالحيتي في العمؿ محدكدة لمغاية.
ارل اف رؤسائي في العمؿ يحتكركف سمطات اتخاذ القرار حػكؿ ميػاـ

عممي.

اشعر اف لكائح العمؿ تقيدني كتحد مف قدرتي عمى االبداع كاالبتكار.
اشعر باف ثقتي اىتزت في قدراتي عمى العمؿ منفردان دكف تكجيو مػف
رؤسائي.

اعتقد باف شعكرم بتأنيب الضمير قد قػؿ عنػدما اصػبحت أتػأخر عػف

تأدية عممي

اعتقػػد اف الضػػرر النفسػػي الػػذم تعرضػػت لػػو ال يتناسػػب مػػع المقابػػؿ

المادم الذم حصمت عميو.

*دالة إحصائية عند مستكل ....5

ب .ثبات أداة الدراسة:
مف الضركرم استخداـ مقاييس دقيقة كثابتة في مجاؿ البحكث الميدانية التي تعتمد

عمى االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،الف المقاييس غير الثابتة ال تعطي صكرة صادقة
عف الكضع الراىف مكضكع االىتماـ ،أم أف نتائج المقاييس غير الثابتة ال تساعد الباحث عمى
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عاجز عف اتخاذ أم قرار مناسب حياؿ
الكقكؼ عمى حقيقة الظاىرة التي يدرسيا ،مما يجعمو
ان

النتائج التي تكصؿ ليا.

كالثبات يختص بمدل الكثكؽ في البيانات التي نحصؿ عمييا مف خبلؿ تطبيؽ أداة

الدراسة عمى عينة البحث ،بمعنى أف النتائج التي يتـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ تحميؿ بيانات

أداة الدراسة يجب أال تتأثر بالعكامؿ التي تعكد إلى أخطاء الصدفة ،فيك يعني دقة أداة الدراسة،
كبصكرة مختصرة يمكف كصؼ الثبات بأنو ضماف الحصكؿ عمى نفس النتائج تقريبان إذا أعيد
تطبيؽ األداة عمى نفس المجمكعة مف األفراد ،كىذا يعني قمة تأثير عكامؿ الصدفة كالعشكائية

عمى نتائج األداة (أبك ىاشـ حسف.)3 ،3..6 ،
كيقدـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ( )SPSSالعديد مف طرؽ حساب

ثبات أداة الدراسة ،كفي ىذه الدراسة اعتمد الباحث عمى الطرؽ التالية في حساب الثبات:
 .7طريقة التجزئة النصفية:

يتـ قياس الثبات في البيانات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية كذلؾ مف خبلؿ تجزئة

الفقرات المراد قياس الثبات ليا إلى نصفيف ،النصؼ األكؿ يضـ الفقرات الفردية كالنصؼ الثاني
يضـ الفقرات الزكجية ،كمف ثـ يتـ حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف (أبك ىاشـ حسف،

 ،3..6ص ،)6كمف ثـ يتـ تعديمو باستخداـ معادلة سبيرماف بركاف (،)Spearman-Brown
كالجدكؿ رقـ ( )05ادناه يكضح نتيجة ذلؾ.

جدكؿ رقـ ()75
ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
المجاؿ

المجاؿ األكؿ

المجاؿ الثاني

عدد

البعد

الفقرات

معامؿ االرتباط

معامؿ االرتباط

قبؿ التعديؿ

بعد التعديؿ

الييكؿ التنظيمي

2

1.679

1.459

االتصاالت اإلدارية

3

1.327

1.247

نمط القيادة

8

1.255

1.196

المشاركة في اتخاذ الق اررات

8

1.185

1.819

حكافز العمؿ

8

1.136

1.856

أبعاد المجاؿ ككؿ (المناخ التنظيمي)

43

1.812

1.943

االغتراب الكظيفي

61

1.977

1.954

53

1.832

1.971

االستبانة ككؿ
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يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ ( )05أف معامؿ االرتباط المعدؿ باستخداـ معادلة سبيرماف

براكف لمتجزئة النصفية لممجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي" بمغ ( ،)..924بينما تراكحت معامبلت

االرتباط المعدلة لؤلبعاد الفرعية لممجاؿ األكؿ بيف ( )..259لمبعد األكؿ "الييكؿ التنظيمي"،

ك( )..879لمبعد الرابع "المشاركة في اتخاذ الق اررات" ،كما يبلحظ أف معامؿ ارتباط سبيرماف
المعدؿ لممجاؿ الثاني "االغتراب الكظيفي" بمغ ( ،)..952كبشكؿ عاـ نبلحظ أف معامؿ
سبيرماف بركاف المعدؿ لبلستبانة ككؿ بمغ ( ،)..907كنستنتج مف خبلؿ ذلؾ أف معامبلت

االرتباط المعدلة لممجاالت الدراسة ككؿ ممتازة مما يدلؿ عمى كجكد درجة مرتفعة مف الثبات في
البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف أفراد عينة الدارسة فيما يتعمؽ بأبعاد المناخ التنظيمي

كعبلقتو باالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية.
 .6طريقة ألفاكركنباخ:

تعتمد ىذه الطريقة عمى االتساؽ في إجابات األفراد عمى فقرات المقياس ،كعندما يككف

المقياس متجانسان فإف كؿ فقرة فيو تقيس نفس العكامؿ العامة التي يقيسيا المقياس ،كيتـ حساب

معامبلت الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي باستخداـ طريقة ألفاكركنباخ (محمد حسف،3.00 ،

 ،)506كالجدكؿ رقـ ( )06أدناه يكضح نتائج حساب معامؿ ألفاكركنباخ لقياس الثبات.
جدكؿ رقـ ()06
ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة ألفاكركنباخ
المجاؿ

المجاؿ األكؿ

المجاؿ الثاني

البعد

عدد الفقرات

معامؿ ألفاكركنباخ

الييكؿ التنظيمي

2

1.373

االتصاالت اإلدارية

3

1.245

نمط القيادة

8

1.192

المشاركة في إتخاذ الق اررات

8

1.916

حكافز العمؿ

8

1.974

أبعاد المجاؿ ككؿ (المناخ التنظيمي)

43

1.947

االغتراب الكظيفي

61

1.963

53

1.811

االستبانة ككؿ

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )06السابؽ أف معامبلت الثبات بطريقة ألفاكركنباخ كانت
مرتفعة بشكؿ عاـ لجميع أبعاد كمجاالت االستبانة ،حيث عمى مستكل أبعاد المناخ الكظيفي

نجد أف معامبلت الثبات بطريقة ألفاكركنباخ تراكحت بيف ( )..404لمبعد األكؿ "الييكؿ
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التنظيمي" ك ( )..902لمبعد الخامس "حكافز العمؿ" ،كعمى مستكل المجاالت نجد أف معامؿ
الثبات لممجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي" بمغ ( ،)..920كما بمغ معامؿ الثبات لممجاؿ الثاني

"االغتراب الكظيفي" ( ،)..934كبشكؿ عاـ نبلحظ أف معامؿ الثبات الكمي لبلستبانة بطريقة
ألفاكركنباخ بمغ (.)..87.
كتشير جميع النتائج السابقة لكجكد درجة مرتفعة مف الثبات في البيانات التي تـ جمعيا

مف أفراد عينة الدراسة ،كعميو يمكف االعتماد عمييا كتحميميا كتفسير نتائجيا كتعميميا عمى
مجتمع الدراسة.
ثامنان :التكزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
يستخدـ اإلحصائيكف نكعيف مف االختبارات االحصائية الختبار الفرضيات ،النكع األكؿ
االختبارات المعممية ( )Parametric Testsكالنكع الثاني االختبارات البلمعممية ( Non

 ،)Parametric Testsكيشترط الستخداـ االختبارات المعممية شرط التكزيع الطبيعي لمبيانات
المراد إجراء ا الختبارات اإلحصائية عمييا ،بينما تستخدـ االختبارات البلمعممية كبديؿ

لبلختبارات المعممية في حاؿ عدـ تحقؽ شرط التكزيع الطبيعي لمبيانات كلكف ذلؾ يككف فقط

في حاؿ العينات الصغيرة التي يقؿ حجميا عف ( )2.مفردة ،بينما العينات التي يزيد حجميا

عف ( )2.مفردة يمكف التخمي عف شرط التكزيع الطبيعي كذلؾ كفقان لما تقره نظرية النياية

المركزية (ربيع،3..7،ص ،)000كما تكصؿ ( )2010 ,Geoff Normanإلى أنو يمكف
استخداـ االختبارات المعممية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عف حجـ العينة

كبي انر اك صغي انر ،كبغض النظر عف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال ،كفي ىذه الدراسة سيتـ

استخداـ االختبارات المعممية كفقان لمسببيف السابؽ ذكرىـ دكف المجكء لمتحقؽ مف شرط التكزيع

الطبيعي لمبيانات.

تاسعان :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
اعتمدت ىذه الدراسة بشكؿ أساسي عمى استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

( )Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة كتحميؿ
البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ أداة الدراسة (االستبانة) ،كفيما يمي أىـ األساليب

اإلحصائية الكصفية كاالستداللية التي تـ استخداميا في معالجة بيانات ىذه الدراسة:

 .0معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة
النصفية.
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 .3معامؿ ألفاكركنباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات.

 .2الكسط الحسابي ( )Meanكذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات مفردات
الدراسة عمى الفقرات كاألبعاد كالمجاالت الرئيسة لبلستبانة.

 .4االنحراؼ المعيارم ( :)Standard Deviationلمتعرؼ عمى مدل انحراؼ استجابات
مفردات الدراسة لكؿ فقرة مف الفقرات عف كسطيا الحسابي ،إلى جانب المجاالت

الرئيسة ،فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا.

 .5اختبار ( )One Sample T-testالختبار متكسطات اإلجابات عمى فقرات كأبعاد
كمجاالت االستبانة حكؿ القيمة ( )2التي تعبر عف الدرجة الحيادية.

 .6معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس العبلقة بيف
متغيرات الدراسة كاختبار فرضيات الدراسة.

 .7تحميؿ التبايف االحادم ( :)one way ANOVAالختبار الفركؽ بيف متغيرات الدراسة
كاختبار فرضيات الدراسة.

 .8اختبار ( :)Independent Samples T-testالختبار الفركؽ بيف متغيرات الدارسة
كاختيار فرضيات الدارسة كيستخدـ لممقارنة بيف مجمكعتيف مستقمتيف.
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يفو يخامس
ح ٌ يبٌانا ا ف ٌ امنادش ين ائج

الفصؿ الخامس
تحميؿ البيانات كتفسير كمناقشة النتائج
مقدمة:
في ىذا الفصؿ يستعرض الباحث تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ،كذلؾ مف

خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة التي تـ التكصؿ إلييا مف
خبلؿ اإلجراءات اإلحصائية التحميمية ،كما كتـ كصؼ عينة الدراسة حسب البيانات
الديمكغرافية ،ككذلؾ تـ اجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة

كالمتعمقة بفقرات كأبعاد كمجاالت الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية لمعمكـ

االجتماعية ( )SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

أكالن :الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة:
يكضح الجدكؿ رقـ ( )07تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية

(الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية  ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة في البنكؾ ،عدد سنكات
الخبرة في البنؾ الحالي).يتضح مف تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس بأف نسبة الذككر

العامميف في البنكؾ التجارية اكبر مف عدد االناث ،كيعزك الباحث ذلؾ الى اف فرص العمؿ في

المجتمع الفمسطيني تعطى بشكؿ اكبر لمذككر .آما بخصكص تكزيع عينة الدارسة حسب العمر
فيتضح اف غالبية المكظفيف تتراكح اعمارىـ مف ( )4.-3.كىذا يدؿ اف البنكؾ تعمؿ كبشكؿ

مستمر عمى ضخ دماء جديدة مف فئة الشباب لمعمؿ .كبخصكص تكزيع عينة الدراسة حسب
الحالة االجتماعية ،فإف الغالبية مف المكظفيف ىـ مف فئة المتزكج ،الف الشباب في حاؿ

حصكلو عمى فرصة عمؿ يسعى لمزكاج كىذا يتماشى مع ثقافة المجتمع .كيتضح مف تكزيع
عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي اف غالبية المكظفيف مف حممة شيادة البكالكريكس كيعزك
الباحث ذلؾ اف المكظفيف في المستكيات المتكسطة كاالدارية ال تحتاج الى حممة الشيادات

العميا ،كايضا التكمفة تككف اقؿ عمى البنكؾ ،كاف نسبة حممة الدكتكراه كالماجستير ( )%0.كىـ
مف يعممكف في االدارة العميا ككاضعي السياسات كراسمي البرامج ،كال تحتاج البنكؾ الى عدد

كبير منيـ .اما بخصكص تكزيع عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخبرة في البنؾ فيناؾ تقارب
في النسب كيدؿ ذلؾ عمى استمرار البنكؾ في عممية التكظيؼ لنقؿ الخبرة مف المكظفيف االقدـ

الى المكظفيف الجدد.
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جدكؿ رقـ ()07

تكزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية
المتغير

النسبة

العدد
الجنس

ذكر

045

65.9

أنثى

75

24.0

المجمكع

33.

%0....

العمر
مف  3.إلى  2.عاـ

89

4..5

مف  20إلى  4.عاـ

99

45..

مف  40إلى  5.عاـ

36

00.8

أكثر مف  50عاـ

6

3.7

المجمكع

33.

%0....

الحالة االجتماعية
متزكج

069

76.8

أعزب

46

3..9

مطمؽ

4

0.8

أرمؿ

0

..5

المجمكع

33.

%0....

المؤىؿ العممي
دكتكراه

3

..9

ماجستير

3.

9.0

بكالكريكس

082

82.3

دبمكـ

04

6.4

ثانكية عامة

0

..5

المجمكع

33.

%0....

عدد سنكات الخبرة في البنؾ الحالي
أقؿ مف  5سنكات

76

24.5

مف  6إلى  0.سنكات

63

38.3

مف  00إلى  05سنة

42

09.5

 05سنة فأكثر

29

07.7

المجمكع

661

%711.1
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ثانيان :نتائج تحميؿ مجاالت كأبعاد الدراسة.
أ .تحميؿ النتائج المتعمقة بالمجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي".
 .7النتائج المتعمقة بالبعد األكؿ "الييكؿ التنظيمي".

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد األكؿ "الييكؿ التنظيمي"

الذم يندرج تحت المجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي" ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ
المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد كمف ثـ حساب المتكسط العاـ كاالنحراؼ
المعيارم كالكزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات اإلجابة عمى

فقرات البعد لمقيمة ( )2التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار (One Sample T-
 ،)Testكالجدكؿ رقـ ( )08يكضح نتائج التحميؿ.
جدكؿ رقـ ()78

نتائج التحميؿ المتعمقة بالبعد األكؿ "الييكؿ التنظيمي"
ـ

-7
-6

-4

الفقرة
يتكافؽ الييكؿ التنظيمي لمبنؾ مع
طبيعة كمياـ العمؿ فيو.

يساعد الييكؿ التنظيمي عمى سرعة
االتصاؿ االدارم داخؿ البنؾ.

يكجد كصؼ كظيفي يتحدد مف
خاللو المسؤكليات كالكاجبات

المتكسط

االنحراؼ

الكزف

النسبي

t

4.43

0.61

88.5%

*34.631

0.000

4.39

0.60

87.7%

*34.421

0.000

الحسابي

4.40

المعيارم

0.64

88.1%

قيمة اختبار

القيمة

*32.680

االحتمالية

الترتيب

11
33

sig

0.000

22

المناطة بكؿ كظيفية.
تتناسب تخصصات المكظفكف
-3

-5

بالبنؾ مع طبيعة كمياـ ككاجبات
كظائفيـ.

يكجد تضارب كازدكاجية في المياـ
كالمسؤكليات بيف المكظفيف في

4.02

3.40

0.91

1.27

80.5%

68.0%

*16.600

*4.688

0.000

0.000

55

66

البنؾ.
-2

ىناؾ كضكح في خطكط السمطة
الرسمية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.

الدرجة الكمية لمبعد

4.24

0.75

84.7%

*24.599

0.000

4.15

0.51

82.9%

*33.118

0.000

األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ,معنكية عند مستكل 1.15
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)08بأف الفقرة األكلى كالتي تنص عمى "يتكافؽ الييكؿ

التنظيمي لمبنؾ مع طبيعة كمياـ العمؿ فيو" جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة الكسط
الحسابي التي بمغت ( 4.42مف  ،)5بكزف نسبي  %88.5كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة جدان
مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة .يعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف

طبيعة العمؿ في البنكؾ يجب اف تحتكـ الى نظـ كآليات عمؿ محددة ككاضحة عمى اف تككف
مستكيات االعماؿ كنظـ التكاصؿ معيا ككصؼ كتكصيؼ الكظائؼ فييا محدد ككاضح ،كذلؾ
لعدـ تداخؿ الصبلحيات اك اختبلط المياـ بيف الكظائؼ في البنؾ سيما كاف طبيعة العمؿ في

البنكؾ ليا تبعات مالية قد يككف ليا األثر الكاضح في نتاج العمؿ.
بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي الفقرة الخامسة التي

تنص عمى "يكجد تضارب كازدكاجية في المياـ كالمسؤكليات بيف المكظفيف في البنؾ" بكسط
حسابي ( 2.4.مف  )5ككزف نسبي  ،%68..كتشير ىذه القيمة لكجكد درجة مرتفعة مف
المكافقة عمى ىذه الفقرة كذلؾ مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة .يعزك الباحث ىذه النتيجة الى
اف اليات العمؿ ككصؼ الكظائؼ محدد في البنؾ االمر الذم يستبعد حالة االزدكاجية في

المياـ بيف الكظائؼ.
كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أيضان أف قيمة اختبار()Tلمتحقؽ مف أف متكسط

االجابات يزيد عف القيمة ( )2التي تعبر عف المكقؼ الحيادم ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا
ذات داللة إحصائية عند مستكل  ...5ككانت جميع المتكسطات تزيد عف القيمة ( ،)2كيشير
ذلؾ الف متكسط االجابات عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )2زيادة جكىرية

كذات داللة إحصائية ،عند مستكل  ،...5كيشير ذلؾ إلى أف مكقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه

بعد "الييكؿ التنظيمي" يتجو نحك المكقؼ اإليجابي.

كبشكؿ عاـ يبلحظ أف الكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 4.05مف  )5بانحراؼ

معيارم ( )..50ككزف نسبي  %83.9كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات
بعد "الييكؿ التنظيمي" مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة .يرل الباحث اف ىذه النتيجة كاقعية

اعتمادان عمى اف صحة تشكيؿ الييكؿ التنظيمي مف شأنو اف ينعكس عمى مستكل نجاح العمؿ
كالعكس صحيح باعتبار اف الييكؿ التنظيمي لمبنؾ يعتبر العمكد الفقرم لو مف حيث تكزيع

المياـ كتخصيصيا كالتنسيؽ بينيا.
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كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (حاضر )3.04 ،حيث كاف المتكسط الحسابي لبعد

الييكؿ التنظيمي ( 2.63مف  )5كىك درجة مرتفعة كبكزف نسبية  ،%73كما اتفقت مع دراسة
(بنكرة )3.04 ،حيث كاف الكزف النسبي لبعد الييكؿ التنظيمي  ،%78.83كىك نسبة مرتفعة
كاتفقت مع دراسة (بحر كأبك سكيرح )3.0. ،حيث كاف الكزف النسبي لبعد الييكؿ التنظيمي

 ،%74.66كىك نسبة مرتفعة .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الصفار )3..9 ،حيث كاف
الكسط الحسابي ( 2.87مف  )5لبعد الييكؿ التنظيمي كىي درجة مرتفعة ،كاتفقت مع د ارسة

(السكراف )3..4 ،حيث اف معظـ افراد عينة الدراسة لدييـ تكجيات ايجابية مرتفعة نحك

المحكر االكؿ لممناخ التنظيمي الييكؿ التنظيمي حيث بمغ الكسط الحسابي ( 2.4مف  )5ككاف
الكزف النسبي  %68.4كىك نسبة مرتفعة.

كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (المدىكف )3.03 ،حيث أف الكزف النسبي لبعد
الييكؿ التنظيمي  %63.83كىي نسبة منخفضة ،كاختمفت مع دراسة (عبد الرزاؽ كمحمكد،

 )3.03حيث أف الكزف النسبي لبعد الييكؿ التنظيمي  %66.35كىي نسبة منخفضة ،كما
اختمفت مع دراسة (ستكـ )3.00 ،حيث كاف الكزف النسبي لبعد الييكؿ التنظيمي % 57.6
كىك نسبة منخفضة ،كاختمفت مع دراسة (البقمي )3.0. ،حيث كاف المتكسط الحسابي لبعد

الييكؿ التنظيمي ( )2.04كىي درجة متكسطة بكزف نسبي  ،%62كاختمفت نتائج الدراسة مع

دراسة (حمدكنة )3.0. ،حيث كاف المتكسط الحسابي لجميع فقرات عنصر الييكؿ التنظيمي

( )3.87كالكزف النسبي يساكم  %57.40كىي بدرجة متكسطة ،كما اختمفت نتائج الدراسة مع

دراسة (الطيب )3..8 ،حيث كاف المتكسط الحسابي لبعد الييكؿ التنظيمي ( )2.6كالكزف
النسبي يساكم  %73.4كىي درجة متكسطة.

 .6النتائج المتعمقة بالبعد الثاني "اال تصاالت اإلدارية".
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "االتصاالت اإلدارية"

الذم يندرج تحت المجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي" ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ

المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد كمف ثـ حساب المتكسط الحسابي العاـ
كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات

اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ( )2التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( One

 ،)Sample T-Testكالجدكؿ رقـ ( )09يكضح نتائج التحميؿ.
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جدكؿ رقـ ()79
نتائج التحميؿ المتعمقة بالبعد الثاني "االتصاالت اإلدارية"
الفقرة

ـ

 -7يمكػػػػػف لممػػػػػكظفيف االتصػػػػػاؿ المباشػػػػػر
بالمػػػدراء كالبحػػػث معيػػػـ فػػػي المشػػػاكؿ
التي تكاجييـ في اعماليـ.

المتكسط االنحراؼ الكزف
الحسابي المعيارم

4.34

0.85

النسبي

قيمة
اختبار t

*23.255 86.7%

القيمة
االحتمالية الترتيب
sig

0.000

4

 -6تعتمػػد ادارة البنػػؾ الكسػػائؿ الحديثػػة فػػي
االتصاؿ لنقؿ المعمكمػات كالخبػرات بػيف

المكظفيف.

4.44

0.68

*31.281 88.8%

0.000

2

 -4يسػػػػاىـ نظػػػػاـ االتصػػػػاؿ بالشػػػػركة فػػػػي
تػػػػػػكفير المعمكمػػػػػػات الالزمػػػػػػة التخػػػػػػاذ

القػػػػػ اررات فػػػػػي االدارات كالفػػػػػركع كفػػػػػي

4.39

0.67

*30.715 87.7%

0.000

3

الكقت المناسب.
 -3نظػػاـ االتصػػاؿ المعمػػكؿ بػػو فػػي البنػػؾ
يسػػمح باالتصػػاؿ بػػيف المػػكظفيف كافػػة

مػػػػػف جميػػػػػع المسػػػػػتكيات كفػػػػػي كافػػػػػة

4.47

0.74

*29.570 89.4%

0.000

1

االتجاىات.
الدرجة الكمية لمبعد

4.41

0.61

*34.510 88.2%

0.000

األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ,معنكية عند مستكل 1.15

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)09بأف الفقرة الرابعة كالتي تنص عمى "نظاـ االتصاؿ

المعمكؿ بو في البنؾ يسمح باالتصاؿ بيف المكظفيف كافة مف جميع المستكيات كفي كافة

االتجاىات" جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة الكسط الحسابي التي بمغت ( 4.47مف
 ،)5بكزف نسبي  %89.4كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة جدان مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف
قبؿ أفراد عينة الدراسة .يعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف طبيعة العمؿ في البنؾ ال يجدر اف

تقتصر عمى مكظؼ بعينو كانما العمؿ في البنؾ ىك عمؿ تشاركي تكاممي بشكؿ كبير االمر
الذم يفرض عمى جميع العامميف في البنؾ اف يككنكا عمى اتصاؿ دائـ كمستمر مع جميع ذكم

العبلقة بالمعامبلت التي يتـ انجازىا في البنؾ كىك أمر طبيعي مف حيث ادارة االجراءات

كالمعامبلت البنكية لمجميكر.
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بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي الفقرة األكلى التي تنص

عمى "يمكف لممكظفيف االتصاؿ المباشر بالمدراء كالبحث معيـ في المشاكؿ التي تكاجييـ في

اعماليـ" ,بكسط حسابي ( 4.24مف  )5ككزف نسبي  ،%86.7كتشير ىذه القيمة لكجكد درجة

مرتفعة جدان مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة .يرل الباحث أف

النسبة المتحصمة ىي نسبة مرتفعة بغض النظر عف الترتيب التي حصمت عميو ،األمر الذم
يشير الى اف طبيعة العمؿ في البنؾ تستدعي االتصاؿ الدائـ مع المدراء كذكم العبلقة باتماـ

المياـ كاالجراءات كالبنكية كانجاز معامبلت الجميكر.

كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أيضان أف قيمة اختبار()Tلمتحقؽ مف أف متكسط

االجابات يزيد عف القيمة ( )2التي تعبر عف المكقؼ الحيادم ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا

ذات داللة إحصائية عند مستكل  ...5ككانت جميع المتكسطات تزيد عف القيمة ( ،)2كيشير
ذلؾ الف متكسط االجابات عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )2زيادة جكىرية

كذات داللة إحصائية ،عند مستكل  ،...5كيشير ذلؾ إلى أف مكقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه

بعد "االتصاالت اإلدارية" يتجو نحك المكقؼ اإليجابي.

حيث أف المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ بمغ ( 4.40مف  )5بانحراؼ معيارم

( )..60ككزف نسبي  %88.3كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة جدان مف المكافقة عمى فقرات بعد
"االتصاالت اإلدارية" مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة .يرل الباحث اف النتيجة منطقية حيث

اف االتصاالت االدارية في البنؾ تعتبر عنص انر اساسيان إلتماـ المعامبلت كاالجراءات البنكية
عند تقديـ الخدمات لمجميكر اك الخدمات الداخمية في البنؾ ،االمر الذم يقتضي عدـ االغفاؿ
عف عممية التكاصؿ كالتشبيؾ الداخمي في البنؾ بيف كافة المستكيات االدارية المتعددة ،كىك ما

سيحقؽ حالة مف االنفتاح المعمكماتي بيف العامميف في البنؾ كالذم سينعكس ايجابان عمى مستكل
نتاج األعماؿ في البنؾ.

كلقد اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (حاضر )3.04 ،حيث كاف المتكسط الحسابي
لبعد االتصاالت ( 2.6مف  )5كىك درجة مرتفعة ككزف نسبي  ،%73كاختمفت الدراسة مع

دراسة (عبد الرزاؽ كمحمكد )3.03 ،حيث كاف الكزف النسبي لبعد االتصاالت  %68.9كىك
نسبة متكسطة ،كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (اسماعيؿ كآخركف )3.03 ،حيث كاف الكزف

النسبي لبعد االتصاالت  %75كىك نسبة مرتفعة ،كاختمفت مع دراسة (المدىكف )3.03 ،حيث

أف الكزف النسبي لبعد االتصاالت  ،%65.04كاختمفت مع دراسة (البقمي )3.0. ،حيث كاف

المتكسط الحسابي لبعد االتصاالت ( 2.40مف  )5كىي درجة مرتفعة بكزف نسبية ،%6.
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كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (بحر كأبك سكيرح )3.0. ،حيث كاف الكزف النسبي لبعد

االتصاالت  ،%75.84كىك نسبة مرتفعة ،كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (حمدكنة)3.0. ،
حيث كاف المتكسط الحسابي لجميع فقرات عنصر االتصاؿ ( )3.88كالكزف النسبي يساكم

 %57.64كىي بدرجة متكسطة ،كما اختمفت مع دراسة (الكزاف )3..6 ،حيث كاف الكزف
النسبي لبعد االتصاالت  ،%63كىك نسبة متكسطة ،كما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة

(الطيب )3..8 ،حيث أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات االتصاالت بمغ ( )2.7كبمغ الكزف
النسبي  %72.2كىي درجة متكسطة ،ككذلؾ اختمفت مع دراسة (السكراف )3..4 ،حيث اف
معظـ افراد عينة الدراسة لدييـ تكجيات ايجابية مرتفعة نحك المحكر الثاني لممناخ التنظيمي

االتصاالت حيث بمغ الكسط الحسابي ( 2.5مف  )5ككاف الكزف النسبي  %70.7كىك نسبة

مرتفعة.

 .3النتائج المتعمقة بالبعد الثالث "نمط القيادة".
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "نمط القيادة" الذم

يندرج تحت المجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي" ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ
المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد كمف ثـ حساب المتكسط الحسابي العاـ
كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات

اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ( )2التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( One
 ،)Sample T-Testكالجدكؿ رقـ ( )3.يكضح نتائج التحميؿ.
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جدكؿ رقـ ()61
نتائج التحميؿ المتعمقة بالبعد الثالث "نمط القيادة"
ـ

-7

الفقرة
يمتمؾ المديركف رؤية مسػتقبمية لمػا يجػب

اف تككف عميو االمكر بالمستقبؿ.

يشػػػجع المػػػدير المػػػكظفيف عمػػػى مكاجيػػػة

 -6التحػػػديات المتعمقػػػة بالعمػػػؿ كايجػػػاد حمػػػكؿ
لمشاكؿ العمؿ بأنفسيـ.
-4
-3
-5

تبػػػػػػذؿ االدارة جيػػػػػػد كبيػػػػػػر لتعزيػػػػػػز ثقػػػػػػة

المكظفيف بأنفسيـ.

تشػػػػجع االدارة المػػػػكظفيف عمػػػػى اسػػػػتخداـ
طرؽ كافكار جديدة في العمؿ.
يحػػػػرص المػػػػدراء عمػػػػى تنميػػػػة المػػػػكظفيف
كتدريبيـ.
يمقى المكظفػكف التشػجيع المطمػكب إلبػداء

 -2كجيػػة نظػػرىـ كاقتراحػػاتيـ عػػف العمػػؿ مػػف
قبؿ المدراء.
-1

العالقػػػة بػػػيف المػػػدراء كالمػػػكظفيف يسػػػكدىا
االحتراـ كالثقة السائدة.

 -8يفكض المدير بعض سمطاتو لممكظفيف.
الدرجة الكمية لمبعد

المتكسط

االنحراؼ

الكزف

قيمة

الحسابي

المعيارم

النسبي

اختبار t

80.9%

*21.535

4.05

.72

0

القيمة
االحتمالية الترتيب

sig

0.000

2

4.14

0.81

82.7%

*20.792

0.000

3

4.08

0.82

81.6%

*19.535

0.000

5

4.12

0.85

82.5%

*19.502

0.000

4

4.22

0.87

84.5%

*20.952

0.000

2

4.02

0.86

80.5%

*17.589

0.000

7

4.36

0.71

87.2%

*28.362

0.000

1

3.97

1.10

79.5%

*13.145

0.000

8

4.12

0.63

82.4%

*26.537

0.000

األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ,معنكية عند مستكل 1.15

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)3.بأف الفقرة السابعة كالتي تنص عمى "العالقة بيف

المدراء كالمكظفيف يسكدىا االحتراـ كالثقة السائدة" جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة
الكسط الحسابي التي بمغت ( 4.26مف  ،)5بكزف نسبي  %87.3كيشير ذلؾ لكجكد درجة

مرتفعة جدان مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة .يعزك الباحث ىذه النتيجة
الى اف طبيعة العبلقات الداخمية في البنؾ تحتكـ الى عامؿ الرسمية الى حد كبير سيما أثناء
تأدية المياـ كاإلجراءات البنكية.كىذا ما سيعزز عكامؿ االحتراـ كالتقدير كالثقة بيف العامميف

كمدرائيـ ،األمر الذم يمكف اسناده الى مبدا تطبيؽ انظمة البنؾ بشكؿ عادؿ كمتساكم لمجميع،

اضافة الى استخداـ قيادة البنؾ الى انماط قيادية كادارية مف شأنيا تعزيز عكامؿ الثقة كاالحتراـ

كالتقدير بيف العامميف.
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بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي الفقرة الثامنة التي تنص

عمى "يفكض المدير بعض سمطاتو لممكظفيف" بكسط حسابي ( 2.97مف  )5ككزف نسبي
 ،%79.5كتشير ىذه القيمة لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف كجية نظر
أفراد عينة الدراسة .يرل الباحث اف النسبة المتحصمة مف المستجيبيف مف عينة الدراسة ىي

نسبة معقكلة بغض النظر عف ترتيبيا التسمسمي فيي نسبة مرتفعة كتسير الى كجكد نسبة

تفكيض كاضحة ،كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى كجكد حالة مف الثقة كالمينية العالية عند
العامميف مما يدفع المدراء لتفكيضيـ ببعض الصبلحيات مف اعماليـ ،كىك ما ينعكس ايجابان
عمى سرعة كمينية االداء الكمي في البنؾ.

كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أيضان أف قيمة اختبار()Tلمتحقؽ مف أف متكسط

االجابات يزيد عف القيمة ( )2التي تعبر عف المكقؼ الحيادم ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا

ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،...5ككانت جميع المتكسطات تزيد عف القيمة ( ،)2كيشير

ذلؾ الف متكسط االجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد تزيد عف القيمة ( )2ذات داللة احصائية

عند مستكل  ،...5كيشير ذلؾ الف مكقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "نمط القيادة" يتجو نحك
المكقؼ اإليجابي.
حيث أف المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ بمغ ( 4.03مف  )5بانحراؼ معيارم
( )..62ككزف نسبي  %83.4كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد
"نمط القيادة" مف كجية نظر أفراد عينة الد ارسة .مف كجية نظر الباحث اف النسبة المتحصمة
ىي نسبة مرتفعة كىك ما يشير الى اف افراد العينة لدييـ قناعة كبيرة باف نمط القيادة كاالساليب
المطبقة قياديا ليا دكر كبير في انجاح العمؿ .كاف النمط القيادم المتكفر في البنؾ ىك نمط

مقبكؿ لدل العامميف كمف شأنو خمؽ مناخ تنظيمي ككظيفي ايجابي عند العامميف.

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (حاضر )3.04 ،حيث كاف المتكسط الحسابي لبعد
نمط القيادة ( 2.68مف  )5كىك درجة مرتفعة  ،%73كاتفقت مع دراسة (اسماعيؿ كآخركف،

 )3.03حيث كاف الكزف النسبي لبعد نمط القيادة  %75كىي نسبة مرتفعة( .بحر كابك سكيرح،
 )3.0.حيث كاف الكزف النسبي لبعد نمط القيادة  ،%70.59كىك نسبة مرتفعة.
كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (المدىكف  )3.03 ،حيث كاف الكزف النسبي لبعد

نمط القيادة  %64.35كىك نسبة متكسطة ،كما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (الشمرم،
 )3..0حيث كاف الكزف النسبي لبعد نمط القيادة  %6..9كىي نسبة منخفضة ،كاختمفت نتائج
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الدراسة مع دراسة (حمدكنة )3.0. ،حيث كاف المتكسط الحسابي لجميع فقرات عنصر القيادة

( )3.84كالكزف النسبي يساكم  %56.82كىي بدرجة متكسطة ،كما اختمفت نتائج الدراسة مع
دراسة (الطيب )3..8 ،حيث كاف المتكسط الحسابي لبعد القيادة ( )2.7كالكزف النسبي يساكم
 %72.5كىي درجة متكسطة.

 .3النتائج المتعمقة بالبعد الرابع "المشاركة في اتخاذ الق اررات".
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "المشاركة في اتخاذ

الق اررات" الذم يندرج تحت المجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي" ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي
كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد كمف ثـ حساب المتكسط الحسابي
العاـ كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة
متكسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ( )2التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار

( ،)One Sample T-Testكالجدكؿ رقـ ( )30يكضح نتائج التحميؿ.
جدكؿ رقـ ()67

نتائج التحميؿ المتعمقة بالبعد الرابع "المشاركة في اتخاذ الق اررات"
ـ
-7

الفقرة

يستطيعكا انجازه عمى أكمؿ كجو.

يشػػػػارؾ المكظفػػػػكف فػػػػي البنػػػػؾ بمناقشػػػػة
المشكالت كاتخاذ الق اررات المناسبة.

-4

الحسابي

المعيارم

النسبي

اختبار t

االحتمالية

sig

الترتيب

يتمتػػع المكظفػػكف بالحريػػة الكافيػػة التخػػاذ
القػ اررات المرتبطػػة بمسػػتكيات عمميػػـ ,كػػي

-6

المتكسط

االنحراؼ

الكزف

قيمة

القيمة

3.84

0.96

76.7%

*12.913

0.000

4

3.64

0.95

72.8%

*9.982

0.000

6

يتػػيح الرؤسػػاء لممرؤكسػػيف حريػػة التعبيػػر
عف الرأم كطرح االفكار الجديػدة حتػى كاف

0.93

3.72

74.5%

*11.506

0.000

5

كانت تتعارض مع افكارىـ.
-3

يمجػأ متخػػذك القػ اررات فػػي اإلدارات كالفػػركع
المختمفػػػة الػػػى المشػػػاكرات كاالسػػػتطالعات
قبؿ اتخاذ القرار لمعرفة نتائجيا كاثارىا.

-5

3.72

يػػتـ اعتمػػاد المركزيػػة فػػي اتخػػاذ القػػػ اررات
االمػر الػذم قػػد يكػكف عػػائؽ امػاـ مشػػاركة

المكظفيف.
-2

0.96

74.5%

*11.159

0.000

5

يػػتـ اتخػػاذ القػ اررات فػػي البنػػؾ اسػػتنادا الػػى
معمكمات دقيقة.

3.85

0.84

77.1%

*15.147

0.000

3

3.96

0.94

79.3%

*15.277

0.000

2
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ـ
-1

الفقرة

الحسابي

المعيارم

النسبي

اختبار t

االحتمالية

sig

الترتيب

تسػػاىـ مقترحػػات المػػكظفيف فػػي مسػػاعدة
االدارة عمػػػػػػى تطػػػػػػكير البػػػػػػرامج التدريبػػػػػػة

المختمفة.
-8

المتكسط

االنحراؼ

الكزف

قيمة

القيمة

يشػػػػارؾ المكظفػػػػكف فػػػػي تطػػػػكير معػػػػايير
األداء المتعمقة بكظائفيـ.
الدرجة الكمية لمبعد

3.97

0.83

79.4%

*17.307

0.000

1

3.97

0.83

79.5%

*17.328

0.000

1

3.84

0.66

76.7%

*18.872

0.000

األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ,معنكية عند مستكل 1.15

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)30بأف الفقرة السابعة كالثامنة التي تنصاف عمى

"تساىـ مقترحات المكظفيف في مساعدة االدارة عمى تطكير البرامج التدريبة المختمفة"
ك"يشارؾ المكظفكف في تطكير معايير األداء المتعمقة بكظائفيـ"عمى التكالي جاءتنا في المرتبة
األكلى مف حيث قيمة الكسط الحسابي التي بمغت ( 2.97مف  ،)5بكزف نسبي  %79.4كيشير
ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة .يعزك الباحث

ىذه النتيجة الى اف العامميف ىـ االكثر التصاقان بحاجة العمبلء كبآليات العمؿ التي يمكف اف
تخدـ كتكفر تمؾ االحتياجات االمر الذم يتطمب مف العامميف إبداء آرائيـ أماـ مدراءىـ بضركرة
تطكير العمؿ مف خبلؿ ايجاد كتكفير برامج تدريبية مف شأنيا اف تسيـ في صقؿ ميارات

كمعارؼ كاتجاىات العامميف بما يخدـ تطكير العمؿ كتكفير الخدمة لمعميؿ بحسب احتياجاتو
كرغباتو المتنكعة ،كىذا أمر مستمر ال يقؼ عند مرحمة معينة مف االداء اك مف عمر البنؾ.

بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي الفقرة الثانية التي تنص

عمى "يشارؾ المكظفكف في البنؾ بمناقشة المشكالت كاتخاذ الق اررات المناسبة" بكسط حسابي

( 2.64مف  )5ككزف نسبي  ،%73.8كتشير ىذه القيمة لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى
ىذه الفقرة مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة .يرل الباحث اف النسبة المتحصمة ىي نسبة

مرتفعة بغض النظر عف ترتيبيا ،كىك ما يشير الى اف العامميف ام افراد العينة كانت
استجاباتيـ مرتفعة مبديف بذلؾ مشاركتيـ كابداء أراءىـ تجاه المشكبلت التي قد تكاجو العمؿ في

البنؾ كاف ليـ دك انر حتى لك كاف نسبيان في المحاكلة لحؿ تمؾ المشكبلت ككضع تصكرات

مقترحة ليا.

كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أيضان أف قيمة اختبار()Tلمتحقؽ مف أف متكسط

االجابات يزيد عف القيمة ( )2التي تعبر عف المكقؼ الحيادم ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا
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ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،...5ككانت جميع المتكسطات تزيد عف القيمة ( ،)2كيشير

ذلؾ الف متكسط االجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد تزيد عف القيمة ( )2ذات داللة احصائية

عند مستكل  ،...5كيشير ذلؾ الف مكقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "المشاركة في اتخاذ

الق اررات" يتجو نحك المكقؼ اإليجابي.

حيث إف المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ بمغ ( 2.84مف  )5بانحراؼ معيارم
( )..66ككزف نسبي  %76.7كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد
"المشاركة في اتخاذ الق اررات" مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة .مف كجية نظر الباحث اف

ىذه النسبة رغـ أنيا مرتفعة إال أف المطمكب اف تككف اكبر مف ذلؾ ألف الدكر الذم يشكمو رأم
كمشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات سيما االدارية منيا قد يككف رافدان ليا عند التطبيؽ كحصنان

ليا مف الفشؿ ألف العامميف ىـ الجية التنفيذية لمق اررات الصادرة فبل بد كاف يككنكا جزءان مف

صياغتيا ليككنكا جزءان في تنفيذىا.

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (حاضر )3.04 ،حيث كاف المتكسط الحسابي لبعد

المشاركة في اتخاذ الق اررات ( 2.5مف  )5كىك درجة مرتفعة.

كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (بنكرة )3.04 ،حيث كاف الكزف النسبي لبعد صنع

القرار  ،%73.34كىك نسبة متكسطة ،كاختمفت مع دراسة (المدىكف )3.03 ،حيث إف الكزف
النسبي لبعد المشاركة في اتخاذ الق اررات  %59.54كىي نسبة منخفضة ،كاختمفت نتائج الدراسة

مع دراسة (اسماعيؿ كآخركف )3.03 ،حيث كاف الكزف النسبي لبعد المشاركة في اتخاذ

الق اررات  %5.كىي نسبة منخفضة ،كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (عبد الرازؽ كمحمكد،

 )3.03حيث كاف الكزف النسبي لبعد المشاركة في اتخاذ الق اررات  %58.8كىي نسبة

متكسطة ،كما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (بحر كأبك سكيرح )3.0. ،حيث كاف الكزف
النسبي لبعد المشاركة في اتخاذ الق اررات  ،%65.46كىك نسبة متكسطة ،% ،كاختمفت مع

دراسة (البقمي )3.0. ،حيث كاف المتكسط الحسابي لبعد المشاركة في اتخاذ الق اررات (3.75
مف  )5كىي درجة متكسطة ،كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (حمدكنة )3.0. ،حيث كاف

المتكسط الحسابي لجميع فقرات عنصر اتخاذ الق اررات ( )3.86كالكزف النسبي يساكم

 %57.3.كىي بدرجة متكسطة ،كما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (الطيب )3..8 ،حيث

اف المتكسط الحسابي لجميع فقرات بعد مشاركة العامميف ( ،)2.4كبمغ الكزف النسبي %67.0

كىي درجة متكسطة .كما اتفقت مع دراسة (السكراف )3..4 ،حيث اف معظـ افراد عينة
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الدراسة لدييـ تكجيات متكسطة نحك محكر طرؽ اتخاذ القرار حيث بمغ الكسط الحسابي (2.3

مف  )5ككاف الكزف النسبي  %64.2كىك نسبة متكسطة.
 .5النتائج المتعمقة بالبعد الخامس "حكافز العمؿ".

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الخامس "حكافز العمؿ"

الذم يندرج تحت المجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي" ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ

المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد كمف ثـ حساب المتكسط الحسابي العاـ
كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات

اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ( )2التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( One
 ،)Sample T-Testكالجدكؿ رقـ ( )33يكضح نتائج التحميؿ.
جدكؿ رقـ ()66

نتائج التحميؿ المتعمقة بالبعد الخامس "حكافز العمؿ"
الفقرة

ـ
-7

نظـ الحػكافز المسػتخدمة بالبنػؾ تتناسػب

-6

تراعػػي نظػػـ الح ػكافز مطالػػب كاحتياجػػات

مع نظـ الحكافز في البنكؾ االخرل

المكظفيف
-4

يتـ تعديؿ نظـ الحكافز بشكؿ دكرم

-3

يتـ مكافأة اصحاب االفكار الجديػدة التػي
يتـ اقتراحيا لتطكير االداء

-5

تػػػػػرتبط نظػػػػػـ الحػػػػػكافز بنتػػػػػائج التقيػػػػػيـ
السنكم لألداء

-2

المتكسط

االنحراؼ

الكزف

الحسابي

المعيارم

النسبي

القيمة
قيمة اختبار t

االحتمالية

الترتيب

sig

3.86

1.02

77.2%

*12.526

0.000

5

4.10

2.80

81.9%

*5.813

0.000

2

3.84

1.01

76.8%

*12.293

0.000

6

3.82

1.00

76.4%

*12.088

0.000

7

4.14

0.91

82.8%

*18.633

0.000

1

يغمػػػػػػػب اتجػػػػػػػاه االدارة نحػػػػػػػك المكافػػػػػػػأة
كالتشػػػػجيع بػػػػدؿ االتجػػػػاه نحػػػػك االنتقػػػػاد

3.55

1.03

71.0%

*7.953

0.000

8

كالتيديد
-1

ال تعتبػػػػر االقدميػػػػة فػػػػي العمػػػػؿ المعيػػػػار

-8

يشػػعر المكظفػػكف باألمػػاف الػػكظيفي فػػي

االساسي لمترقية
مجاؿ كظيفتيـ

الدرجة الكمية لمبعد

4.07

1.02

81.4%

*15.597

0.000

3

3.88

1.04

77.6%

*12.575

0.000

4

3.91

0.81

78.1%

*16.507

0.000

األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ,معنكية عند مستكل 1.15

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( ،)22بأف الفقرة الخامسة كالتي تنص عمى "ترتبط نظـ

الحكافز بنتائج التقييـ السنكم لألداء" جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة الكسط الحسابي
114

التي بمغت ( 4.04مف  ،)5بكزف نسبي  %83.8كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة

عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة .يعزك الباحث الى اف نظـ التقييـ المعتمدة في اغمب

المنظمات العاممة بقطاع غزة تعتمد عمى مفيكـ التقييـ السنكم رغـ تعدد انظمة التقييـ المتعارؼ

عمييا عالميان ،كىك ما يجعؿ ادارة المنظمة تعمؿ عمى تجميع نتائج االعماؿ بشكؿ ترامي خبلؿ
السنة كفي نيايتيا يتـ حصر تمؾ النتائج كصياغة التقرير التقييمي لممكظؼ كىك امر تقميدم

مف كجية نظر الباحث.
بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي الفقرة السادسة التي

تنص عمى "يغمب اتجاه االدارة نحك المكافأة كالتشجيع بدؿ االتجاه نحك االنتقاد كالتيديد"
بكسط حسابي ( 2.55مف  )5ككزف نسبي  ،%70..كتشير ىذه القيمة لكجكد درجة مرتفعة مف

المكافقة عمى ىذ ه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة .يرل الباحث اف النسبة المتحصمة ىي نسبة
مرتفعة رغـ ترتيبيا التسمسمي كىي نسبة منطقية حيث اف العمؿ في البنكؾ بشكؿ عاـ يجب
يركز عمى رضا العامميف ،حتى يككنكا الكجو المشرؽ لمعمبلء كالمستفيديف كاال يككنكا مصدر

خمؿ انتقامي مف ادارة البنؾ عند تعرضيـ لبلنتقاد اك التيديد ،بؿ اف اسمكب المكافأة كالتشجيع
يجعؿ مف العامؿ مصد ار لنجاح العمؿ كرابطا ايجابيا بيف البنؾ كالعمبلء.
كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أيضان أف قيمة اختبار()Tلمتحقؽ مف أف متكسط

االجابات يزيد عف القيمة ( )2التي تعبر عف المكقؼ الحيادم ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا
ذات داللة إحصائية عند مستكل  ...5ككانت جميع المتكسطات تزيد عف القيمة ( ،)2كيشير
ذلؾ الف متكسط االجابات عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )2زيادة جكىرية

كذات داللة إحصائية ،عند مستكل  ،...5كيشير ذلؾ إلى أف مكقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه

بعد "حكافز العمؿ" يتجو نحك المكقؼ اإليجابي.

حيث أف المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ بمغ ( )2.90بانحراؼ معيارم ()..80

ككزف نسبي  %78.0كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد "حكافز

العمؿ" مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة .يرل الباحث اف ىذه نتيجة منطقية حيث يعزك ذلؾ
الى اف تكفير الحكافز بأنكاعيا المتعددة لمعامميف يجعميـ مصد انر لمطاقة االنتاجية االيجابية عمى
كافة مستكيات االداء سيما عند ممارسة مبدأ العدؿ في تكزيع تمؾ الحكافز عمى العامميف ،كاف

الحكافز ليا دكر كبير في خمؽ حالة االنتماء الكظيفي عند العالميف لمبنؾ كىي مصدر لخمؽ
قاعدة لمتطكير كالتحسيف في اليات العمؿ كاجراءاتو باستمرار.
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كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (اسماعيؿ كآخركف )3.03 ،حيث كاف الكزف النسبي

لبعد االتصاالت  ،%75كىك نسبة مرتفعة.

كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (حاضر )3.04 ،حيث كاف المتكسط الحسابي لبعد

الحكافز ( 2.24مف  )5كىك درجة متكسطة ،كاختمفت الدراسة مع دراسة (بنكرة )3.04 ،حيث
كاف الكزف النسبي لبعد المكافأة كالحكافز  ،%66.0.كىي نسبة منخفضة ،كاختمفت مع دراسة

(المدىكف )3.03 ،حيث أف الكزف النسبي لبعد حكافز العمؿ  %55.72كىي نسبة منخفضة،
 ،كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (عبد الرازؽ كمحمكد  )3.03 ،حيث كاف الكزف النسبي

لبعد الحكافز كالمكافآت  %60.0كىي نسبة متكسطة ،كاختمفت مع دراسة (البقمي)3.0. ،
حيث كاف المتكسط الحسابي لبعد الحكافز كالمكافآت ( 2..3مف  )5كىي درجة متكسطة،
كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (حمدكنة )3.0. ،حيث كاف المتكسط الحسابي لجميع فقرات

عنصر الحكافز ( )3.6كالكزف النسبي يساكم  %53كىي بدرجة متكسطة ،كاختمفت مع نتائج

الدراسة مع دراسة (الصفار )3..9 ،حيث كاف الكسط الحسابي ( 2.30مف  )5لبعد حكافز
العمؿ كىي درجة متكسطة .كما اختمفت مع دراسة (السكراف )3..4 ،حيث اف معظـ افراد
عينة الدراسة لدييـ تكجيات متكسطة نحك محكر الحكافز حيث بمغ الكسط الحسابي ( 2.3مف

 )5ككاف الكزف النسبي  %65كىك نسبة متكسطة.

كالجدكؿ رقـ ( )23يمخص نتائج الدرجة الكمية ألبعاد المجاؿ األكؿ ككؿ "المناخ

التنظيمي" ،حيث نجد أف البعد الثاني "االتصاالت اإلدارية" جاء في المرتبة األكلى مف بيف باقي
األبعاد بمتكسط ( 4.40مف  ،)5بينما في المرتبة األخيرة جاء البعد الرابع "المشاركة في اتخاذ

الق اررات" بمتكسط حسابي ( 2.84مف  ،)5كما كبمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاؿ

ككؿ ( 4..4مف  )5بكزف نسبي  %8..8كتشير ىذه القيمة لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة
مف قبؿ المكظفيف الذيف يعممكف في البنكؾ بالنسبة ألبعاد المناخ التنظيمي ككؿ.
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جدكؿ رقـ ()23
نتائج التحميؿ المتعمقة بالدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد المناخ التنظيمي
القيمة

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الييكؿ التنظيمي

4.15

0.51

82.9%

االتصاالت اإلدارية

4.41

0.61

88.2%

*34.510

نمط القيادة

4.12

0.63

82.4%

*26.537

0.000

3.84

0.66

76.7%

*18.872

0.000

5

حكافز العمؿ

3.91

0.81

78.1%

*16.507

0.000

3

الدرجة الكمية لممجاؿ

4.04

0.51

80.8%

*30.131

0.000

البعد

المشاركة في اتخاذ
الق اررات

الكزف النسبي

قيمة اختبار t

االحتمالية

الترتيب

*33.118

0.000

6

0.000

7
4

sig

األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ,معنكية عند مستكل 1.15

يتبيف مف الجدكؿ اف الدرجة الكمية جاءت بنسبة مرتفعة ( ،)%8..8كاف بعد

االتصاالت االدارية كاف االىـ منيا مف كجية نظر العامميف في البنكؾ محؿ الدراسة .كالمبلحظ
مف نتائج الجدكؿ اف جميع النسب التي حصمت عمييا ابعاد المتغير المستقؿ ىي نسب مرتفعة

الى مرتفعة جدان.

كاتفقت نتائج الدراسة لمدرجة الكمية ألبعاد المناخ التنظيمي مع دراسة (حاضر)3.04 ،

حيث أف أفراد عينة دراستو يركف إف المناخ التنظيمي في مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية

مكافقكف عمى تكفر المناخ التنظيمي بمتكسط إجابات ( 2.55مف  )5كىي درجة مرتفعة ،كما
اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الغامدم )3.04 ،حيث أف أفراد الدراسة مكافقكف بدرجة عالية

عمى طبيعة المناخ التنظيمي السائد في جكازات منطقة الباحة بمتكسط ( 2.435مف ،)5

(اسماعيؿ كآخركف )3.05 ،اف مستكل المناخ التنظيمي السائد في معيد االدارة ايجابيان حيث

بمغ الكزف النسبي ( )%69كىي نسبة مرتفعة ،كاتفقت مع دراسة (الدكسرم )3.00 ،أف أفراد
عينة الدارسة مكافقيف عمى خصائص المناخ التنظيمي في المديرية العامة لحرس الحدكد في

مدينة الرياضي بمتكسط ( ،)2.88كىك بدرجة مرتفعة ،كاتفقت مع دراسة (بحر كأبك سكيرح،

 )3.0.حيث كانت المتكسط الحسابي لجميع فقرات محكر المناخ التنظيمي ( )2.66ككانت
الدرجة الكمية  ،%72.62كما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (حمدكنة )3.0. ،حيث بمغ
المتكسط الحسابي ( )3.62كالكزف النسبي  %56.6إلجابات افراد العينة نحك المناخ التنظيمي
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السائد بمجمع الشفاء الطبي كىي نسبة متكسطة ،كاتفقت نتائج الدراسة مع (الصفار)3..9 ،
حيث بمغت الدرجة الكمية لبعد المناخ التنظيمي ( )2.72كىك درجة مرتفعة ،كما اتفقت نتائج

الدارسة مع دراسة (الطيب )3..8 ،حيث تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع أبعاد المناخ

التنظيمي يساكم ( )2.7كالكزف النسبي بمغ  %72.7كىي نسبة مرتفعة.

كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (بنكرة )3.04 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة أف
مستكل المناخ التنظيمي لدل أعضاء الييئات اإلدارية في األندية الرياضية في فمسطيف كاف

متكسطان ،حيث كانت الدرجة الكمية لمجاؿ المناخ التنظيمي بمتكسط ( 2.65مف  )5حيث
كصمت النسبة المئكية لبلستجابة (،)%72..7كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (الجادر

كالحمدني )3.04 ،حيث كاف مستكل إجابات عينة البحث عف مكضكع المناخ التنظيمي

متكسط في دكر الدكلة االيكائية حيث حقؽ كسط حسابيان بمغ ( 2..3مف  ،)5كاختمفت نتائج
الدراسة مع (عبد الرزاؽ كمحمكد )3.03 ،حيث بمغ الكزف النسبي لبعد المناخ التنظيمي السائد

في جامعة تكريت ( )%62.8كىي نسبة متكسطة ،كما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة

(الطكيؿ كسبعاكم )3.03 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة اف الكزف النسبي لبعد المناخ التنظيمي

ككؿ بمغ ( )%88.5ىك نسبة مرتفعة جدان ،ككذلؾ اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (البقمي،
 )3.0.حيث أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة متكسطة عمى المناخ التنظيمي السائد
بإمارة منطقة مكة المكرمة بمتكسط ( 3.93مف  ،)5كاختمفت نتائج الدراسة مع (الكزاف،

 )3..6حيث أظيرت نتائج الدراسة بأف المناخ التنظيمي السائد في االدارة العامة لمتدريب
كالحراسات كاالدارة العامة لممناطؽ االمنية بك ازرة الداخمية في مممكة البحريف جاء بكزف نسبي

( )%62مف كجية نظر العامميف فييا كىي درجة متكسطة .كما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة

(السكراف )3..4 ،حيث بمغ متكسط الدرجة الكمية لممناخ التنظيمي ( 2.26مف  )5ككاف الكزف
النسبي  %67.3كىك نسبة متكسطة.
كجدكؿ رقـ ( )34يكضح نتائج الدراسة الحالية مقارنة بنتائج الدراسات السابقة لبعد

المناخ التنظيمي
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جدكؿ رقـ ()63
مقارنة بيف نتائج الدراسات السابقة كالدراسة الحالية ألبعاد المناخ التنظيمي
ابعاد المناخ التنظيمي
الباحث

السنة

المناخ ككؿ

الييكؿ

التنظيمي

اإلدارية

الدراسة الحالية

6172

%81.18

%86.9

%88.6

االتصاالت

نمط القيادة

%12.1

%18.7

بنكرة

2014

%73.07

%78.83

-

-

%73.34

%66.0

حاضر

3.04

%70

%73

%73

%73

%7.

%67

الغامدم

3.04

%68.5

-

-

%78

%59

%52

الجادر كالحمداني

3.04

%6..4

%60

%57.4

%63.8

%60.4

-

الناىي

3.02

%44

-

-

-

%43.22

%69.6

المدىكف

3.03

%60.56

%63.82

%65.04

%64.35

%59.54

%55.72

اسماعيؿ كاخركف

3.03

%69

-

%75

%75

%5.

%75

عبد الرازؽ كمحمكد

3.03

%62.8

%65.9

%68.9

%64.3

%58.8

%60.0

الطكيؿ كالسبعاكم

3.03

%88.5

%75

%8.

%69.5

%8.

-

الدكسرم

3.00

%77.6

-

-

-

-

-

ستكـ

3.00

%54.7

%57.6

%59.6

-

%52.0

%45.7

Adenkie

3.00

%63.3

-

-

-

-

-

بحر كابك سكيرح

3.0.

%72.62

%74.66

%75.84

%70.59

%65.46

-

حمدكنة

3.0.

%56.6

%57.40

%57.64

%56.82

%57.3

%53

البقمي

3.0.

%58

%62

%6.

-

%55

%6.

Latif

3.0.

%56.29

%54.86

-

-

-

%47.98

الصفار

3..9

%74.6

%74.6

%70.4

-

-

%64.2

الطيب

3..8

%72.7

%73.4

%72.2

%72.5

%67.0

-

Schott

3..8

%64.3

-

-

%76.6

-

%55.2

الكزاف

3..6

%62

%62

%63

-

%64

%58

Reynolds

3..6

%72.4

%81.4

%74.4

-

-

%73.4

السكراف

3..4

%67.3

%86.4

%70.7

-

%64.4

%65

الشمرم

3..0

%57.6

%55.7

%73.4

%6..9

%82.6

%49.5
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%86.3

اتخاذ الق اررات

حكافز العمؿ

ب .تحميؿ النتائج المتعمقة بالمجاؿ الثاني "االغتراب الكظيفي".
فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ الثاني "االغتراب

الكظيفي" ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف
فقرات المجاؿ كمف ثـ حساب المتكسط العاـ كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لمدرجة الكمية

لممجاؿ ،كما تـ التحقؽ مف مساكاة متكسطات اإلجابة عمى فقرات المجاؿ لمقيمة ( )2التي تعبر

عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testكالجدكؿ رقـ ( )35يكضح
نتائج التحميؿ.
جدكؿ رقـ ()65
نتائج التحميؿ المتعمقة المجاؿ الثاني "االغتراب الكظيفي"
ـ
-7

الفقرة
أدرؾ اف صػػػالحيتي فػػػي العمػػػؿ محػػػدكدة
لمغاية.

-6

ارل اف رؤسػػػػائي فػػػػي العمػػػػؿ يحتكػػػػركف
سمطات اتخاذ القرار حكؿ مياـ عممي.

-4

اشػعر اف لػكائح العمػؿ تقيػدني كتحػد مػػف

-3

اشعر بػاف ثقتػي اىتػزت فػي قػدراتي عمػى

-5

قدرتي عمى االبداع كاالبتكار.

العمؿ منفردان دكف تكجيو مف رؤسائي.

اعتقػػػػػد بػػػػػاف احساسػػػػػي بػػػػػااللتزاـ نحػػػػػك
كظيفتي انخفض.

-2

اشػػػػعر بػػػػاف مصػػػػمحة العمػػػػؿ كاىدافػػػػو ال

-1

اعتقد باف شعكرم بتأنيب الضمير قد قؿ

تعني لي الشيء الكثير.

عندما اصبحت أتأخر عف تأدية عممي
-8

احػػس بػػاف التزامػػي قػػد قػػؿ بم ػكائح كنظػػـ
العمؿ عف ذم قبؿ.

-9

أحس اف اليدؼ مف استمرارم في العمػؿ
غير كاضح بالنسبة لي.

-71

اشػػػعر بػػػاف رسػػػالة العمػػػؿ غيػػػر كاضػػػحة
بالدرجة الكافية.

-77

اشػػعر بػػانني اؤدم عممػػي دكف أف اىػػتـ

-76

احػػػس اف عممػػػي ىػػػك عبػػػارة عػػػف جيػػػد

بمعناه.

بدني فقط.
-74

ادرؾ داخػؿ نفسػػي بػػأف المفػػاىيـ السػػائدة
في العمؿ ال تناسبني.

المتكسط

االنحراؼ

الكزف

3.26

1.07

65.2%

الحسابي

المعيارم

النسبي

قيمة اختبار t
*3.595

القيمة

االحتمالية sig
0.000

الترتيب
1

3.13

1.09

62.5%

1.738

0.084

2

2.96

1.10

59.2%

-0.550

0.583

4

2.40

1.00

48.0%

*-8.863

0.000

9

2.28

1.00

45.5%

*-10.742

0.000

76

2.11

1.03

42.2%

*-12.856

0.000

15

2.10

1.03

42.0%

*-12.975

0.000

17

2.11

1.02

42.2%

*-12.912

0.000

16

2.14

1.04

42.8%

*-12.311

0.000

14

2.09

1.03

41.8%

*-13.040

0.000

18

1.99

1.02

39.7%

*-14.769

0.000

20

2.06

1.03

41.2%

*-13.553

0.000

19

2.22

0.97

44.5%

*-11.827

0.000

13
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-73

اعتقػػػد بػػػأف ثقػػػافتي تختمػػػؼ عػػػف ثقافػػػة
زمالئي في العمؿ.

-75

أرل أف بعض العادات السائدة في العمػؿ
تخالؼ ما اعتدت عميو.

-72

اشػػعر بػػانني غريػػب عػػف مجتمػػع العمػػؿ

-71

افتقد السند كالدعـ النفسي في العمؿ.

-78

يػػػػؤلمني عػػػػػدـ تقػػػػدير الػػػػػزمالء لحػػػػػالتي

الذم اعمؿ فيو.

النفسية.
-79

اكاجو الكثير مف الضغكط النفسية بسبب

-61

اعتقػػد اف الضػػرر النفسػػي الػػذم تعرضػػت

العمؿ.

لػػو ال يتناسػػب مػػع المقابػػؿ المػػادم الػػذم

2.56

1.14

51.2%

*-5.761

0.000

7

2.59

1.18

51.7%

**-5.196

0.000

6

2.32

1.04

46.5%

*-9.675

0.000

11

2.49

1.08

49.8%

*-6.971

0.000

8

2.33

1.04

46.6%

*-9.572

0.000

10

2.78

1.13

55.5%

*-2.911

0.004

4

2.65

1.16

52.9%

*-4.552

0.000

5

حصمت عميو.
الدرجة الكمية لممجاؿ

2.43

0.75

48.6%

*-11.297

0.000

األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة* ,معنكية عند مستكل 1.15

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )35بأف الفقرة األكلى كالتي تنص عمى "أدرؾ اف

صالحيتي في العمؿ محدكدة لمغاية" جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة المتكسط الحسابي
لئلجابات كالتي بمغت ( ،)2.36بكزف نسبي  %65.3كيشير ذلؾ لكجكد درجة متكسطة مف
المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة .يرل الباحث اف ىذه النتيجة المتكسطة

تشير الى اف بعض العامميف يعرفكف حدكد صبلحياتيـ في العمؿ جيدا كاف تمؾ الحدكد ىي
غير محدكدة أم يتمتعكف بصبلحياتيـ الكظيفية بحسب الحدكد التي بينيا الكصؼ الكظيفي لكؿ

كظيفة.
بينما جاءت في المرتبة االخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي الفقرة الحادم عشر

التي تنص عمى "اشعر بأنني اؤدم عممي دكف أف اىتـ بمعناه" بكسط حسابي ( )0.99ككزف
نسبي  ،%29.7كتشير ىذه القيمة لكجكد درجة منخفضة مف حيث المكافقة عمييا مف قبؿ أفراد
عينة الدراسة .كىي نسبة منطقية جدان خاصة ألف العمؿ يتعمؽ بأرقاـ كامكاؿ كمعامبلت
محاسبية دقيقة فيجب عمى العامميف اف يككنكا عمى دراية كاممة ك تامة بكافة التفاصيؿ االجرائية

كالمينية ككذلؾ اليدؼ ألم معاممة اك ميمة يتـ انجازىا في البنؾ ،كاف ام خطأ قد يحدث جراء
عد دراية كاىتماـ العامؿ بالميمة التي يقكـ بيا قد يجعمو عرضو لمخسارة كالفشؿ الكبير.

كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أيضان أف قيمة اختبار()Tلمتحقؽ مف أف متكسط

االجابات يزيد عف القيمة ( ) 2التي تعبر عف المكقؼ الحيادم ألفراد العينة أـ ال ،غالبيتيا ذات

داللة إحصائية عند مستكل  ،...5باستثناء الفقرة الثانية كالثالثة غير دالة إحصائية عند
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مستكل  ،...5كيشير ذلؾ الف مكقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه مجاؿ "االغتراب الكظيفي" يتجو
نحك المكقؼ االيجابي.
حيث أف المتكسط الحسابي العاـ لممجاؿ ككؿ بمغ ( )3.42بانحراؼ معيارم ()..75
ككزف نسبي  %48.6كيشير ذلؾ لكجكد درجة منخفضة مف المكافقة عمى فقرات المجاؿ "

االغتراب الكظيفي" مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة .يرل الباحث اف النتيجة المتحصمة كاقعية
مف حيث كجكد عامؿ االغتراب الكظيفي مف عدمو في البنكؾ محؿ الدراسة ،كذلؾ يعزل الى
اف البنكؾ تعمؿ الى حد كبير كفؽ انظمة كقكانيف مف شأنيا ضماف حقكؽ العامميف في اكثر

مف اتجاه ،كاف مف يعمؿ في البنؾ يجد نفسو تمقائيان جزء ال يتج أز مف منظكمة العمؿ ككؿ سكاء
مف الناحية الكظيفية اك الثقافية اك االجتماعية اك غير ذلؾ ،ألف مف يعمؿ في البنكؾ ال بد كاف

يككنكا رسبلن لبنككيـ اماـ الجميكر ،كىك ما يجعؿ البنؾ يعمؿ ما بكسعو نحك احتضاف كارضاء

العامميف بشكؿ عاـ.

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة()Soltani&Valikhani, 2015حيث بمغ الكزف النسبي
لبلغتراب  %48كىي نسبة منخفضة .كاتفقت نتائج الدراسة مع ( Tummers & Dulk,

 )2013حيث الكزف النسبي لبلغتراب  %28.8كىي نسبة منخفضة ،كاتفقت مع نتائج دراسة
(شبات )3.03 ،حيث بينت نتائج الدارسة أف المتكسط الحسابي العاـ لممجاؿ ككؿ بمغ
( )3.42ككزف نسبي  %8..4كيشير ذلؾ لكجكد درجة منخفضة مف المكافقة عمى فقرات
المجاؿ "االغتراب الكظيفي" مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة ،كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة

(يكنسي )3.03 ،حيث بمغ الكزف النسبي لبلغتراب  %49كىي نسبة منخفضة ،كما اتفقت
نتائج الدراسة مع دراسة (الدكسرم )3.00 ،حيث اظيرت النتائج اف افراد عينة الدارسة غير
مكافقيف عمى مستكيات الشعكر باالغتراب الكظيفي لدل الضباط العامميف في المديرية العامة

لحرس الحدكد في مدينة الرياضي بمتكسط ( )3.27ككزف نسبي  )%47.4كىي نسبة

منخفضة .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (المصرم )3..8 ،حيث بمغ الكزف النسبي لبلغتراب
.)%48
كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (الشيراني )3.02 ،حيث أكضحت النتائج أف إجابات

أفراد عينة الدراسة جاءت متكسطة حكؿ مستكل االغتراب الكظيفي لدل ضباط المديرية العامة
لمجكازات كذلؾ بمتكسط ( 3.66مف  ،)5كاختمفت الدراسة مع دراسة (صبر )3.02 ،حيث
أكضحت نتائج الدارسة تكافر أبعاد مستكل االغتراب الكظيفي لدل المبحكثيف –الممرضيف

كالممرضات في مستشفى اليرمكؾ التعميمي -كبمستكل اعمي مف الكسط حيث بمغ الكسط
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الحسابي ( ،)4.88كما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (احمدم )3.02 ،حيث أشارت نتائج
الدراسة إلى أف مستكل االغتراب الكظيفي لدل أغمب رؤساء األقساـ العممية في جامعة داىكؾ

بمغ المتكسط الحسابي ( )2كىذا يدؿ عمى كجكد مستكيات متكسطة مف االغتراب الكظيفي لدل
المبحكثيف ،كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (الربيعي ،كالحدركام )3.03 ،حيث أظيرت نتائج

الدراسة اف شدة اجابة المبحكثيف بمغت  %6..90كبكسط حاسبي ( )2..5لمعامميف في معمؿ
سمنت الككفة .كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة ()Rajaeepour, Saeed, et al, 2012

حيث بمغ الكزف النسبي لبلغتراب  %52.6كىي نسبة متكسطة .كما اختمفت مع دراسة (الزبيدم،
 )3.03حيث بمغ الكزف النسبي لبلغتراب  %62.5كىي نسبة متكسطة .كاختمفت نتائج الدراسة
مع دراسة (ابك سمطاف )3.00 ،حيث اظيرت نتائج الدراسة اف الكزف النسبي لمحاكر االغتراب

الكظيفي  %64.38كىي اكبر مف الكزف النسبي المحايد ،كىذا يدؿ عمى ظيكر االغتراب
الكظيفي لدل العامميف االدارييف في ك ازرة التربية كالتعميـ في قطاع غزة ،كاختمفت نتائج الدراسة

مع (الثبيتي )3..8 ،حيث بمغ الكزف النسبي  %68.8كىي نسبة مرتفعة ،كاتفقت نتائج الدراسة
مع دراسة (زاىي )3..7 ،حيث اف مستكل الشعكر باالغتراب الكظيفي كاف أقؿ بقميؿ مف
المتكسط لدل أفراد عينة الدراسة ،كلقد بمغ المتكسط الحسابي لمشعكر باالغتراب الكظيفي قدر بػ

( )%6..34كىي نسبة متكسطة .كاختمفت نتائج الدراسة مع (غانـ )3..6 ،حيث بمغ الكزف
النسبي  %66.66كىي نسبة متكسطة ،كما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (المطرفي،
 )3..5حيث أظيرت نتائج الدراسة انتشار ظاىرة االغتراب الكظيفي بيف العامميف بإدارة

جكازات منطقة مكة المكرمة بدرجة مرتفعة حيث بمغ المتكسط الحسابي لمضباط ( )2.07كبمغ

المتكسط الحسابي لؤلفراد ( ،)2.42كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (مكسى )3..2 ،حيث
بمغ الكزف النسبي  %55.3كىي نسبة متكسطة.

جدكؿ رقـ ( )36يكضح نتائج الدراسة الحالية مقارنة بنتائج الدراسات السابقة لبعد

االغتراب الكظيفي
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جدكؿ رقـ ()62

مقارنة بيف نتائج الدراسات السابقة بالدراسة الحالية لالغتراب الكظيفي
السنة

االغتراب

الباحث

6172

%38.2

3.05

%48

Tummers & Dulk

2013

%38.8

صبر

3.02

%97.6

احمدم

3.02

%6.

الشيراني

3.02

%52

Rajaeepour, et al

2012

%52.6

شبات

3.03

%8..4

الربيعي كالحدراكم

3.03

%6..90

يكنسي

3.03

%49

الزبيدم

3.03

%62.5

الدكسرم

3.00

%47.4

ابك سمطاف

3.00

%64.38

المصرم

3..8

%48

الثبيتي

3..8

%68.8

زاىي

3..7

%6..34

غانـ

3..6

%66.66

المطرفي

3..5

%62.4

القيؽ

3..5

-

مكسى

3..2

%55.3

الدراسة الحالية
Soltani&Valikhani

ثالثان :اختبار كمناقشة فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األكلى:

تنص الفرضية الرئيسية األكلى عمى "ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل

(  )   0.05بيف المناخ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية
الفمسطينية".

كيتفرع مف ىذه الفرضية خمسة فرضيات فرعية ،تـ التحقؽ مف صحتيا مف خبلؿ

حساب معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العبلقة بيف أبعاد المجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي"

كالمتمثؿ بالمتغير المستقؿ ك المجاؿ الثاني "االغتراب الكظيفي" كالمتمثؿ المتغير التابع ،حيث
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إحصائيان يتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية
مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية ،كيتـ الحكـ عمى
بناء عمى قيمة مستكل الداللة المحسكبة لبلختبار ( )Sigحيث يتـ رفض
نتيجة االختبار ن
الفرضية العدمية كالتكصؿ لصحة الفرضية البديمة في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأقؿ مف مستكل

 ...5كيقاؿ عندىا أف االختبار معنكم كيعني ذلؾ كجكد عبلقة حقيقية كذات داللة إحصائية،
كيتـ قبكؿ الفرضية العدمية في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأعمى مف  ...5كنستنج عند إذف عدـ

كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية.

كفيما يمي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية كالفرضية الرئيسية لمتحقؽ مف كجكد عبلقة

بيف المتغيرات المستقمة (الييكؿ التنظيمي ,االتصاالت اإلدارية ,نمط القيادة ,المشاركة في

اتخاذ الق اررات ,حكافز العمؿ) ,كالمتغير التابع المتمثؿ في "االغتراب الكظيفي".
 .7بالنسبة لمفرضية الفرعية االكلى:

كالتي تنص عمى "عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف

الييكؿ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية".

بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المتغير المستقؿ "الييكؿ التنظيمي" كالمتغير التابع

"االغتراب الكظيفي" )r =...09-( ،ككاف ىذا االرتباط غير داؿ إحصائيان عند مستكل ...5
حيث بمغت قيمة الداللة المحسكبة ( ،)Sig =0.783كيشير ذلؾ لعدـ كجكد عبلقة ذات داللة
إحصائية بيف كفاءة الييكؿ التنظيمي كمدل االغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية
الفمسطينية .كبذلؾ نستنتج قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض "عدـ كجكد عالقة ذات داللة

إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف الييكؿ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف
في البنكؾ التجارية الفمسطينية" ,كىذه النتيجة تتفؽ مع فرضية الباحث ,كالجدكؿ رقـ ()37

يكضح ذلؾ.

جدكؿ رقـ ()37

اختبار العالقة بيف الييكؿ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي
المتغير التابع
المتغير المستقؿ

مدل االغتراب الكظيفي
عدد اإلجابات

معامؿ ارتباط بيرسكف

مستكل الداللة

661

1.179-

1.184

()N

الييكؿ التنظيمي

()r
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()Sig.

يعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف العامميف في البنكؾ غاليان ال يككنكا جزنء مف كينكنة
تشكيؿ الييكؿ التنظيمي لمبنؾ ،كيبقى نمط كاسمكب كطبيعة تشكيؿ الييكؿ التنظيمي لمبنؾ مف
ميمات االدارة العميا فقط ،االمر الذم يجعؿ العامميف بعيديف الى حد كبير عف ىذا الجانب،
كىك ما سينعكس عمى شعكر العامميف باالغتراب عف كاقع صياغة تمؾ اليياكؿ.

 .6بالنسبة لمفرضية الفرعية الثانية:
كالتي تنص عمى "عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )   0.05

بيف االتصاالت اإلدارية كاالغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية".

بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المتغير المستقؿ "االتصاالت اإلدارية" كالمتغير التابع

"االغتراب الكظيفي" )r =..005-( ،ككاف ىذا االرتباط غير داؿ إحصائيان عند مستكل ...5
حيث بمغت قيمة الداللة المحسكبة ( ،)Sig =0.089كيشير ذلؾ لعدـ كجكد عبلقة ذات داللة

إحصائية بيف كفاءة االتصاالت اإلدارية كمدل االغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ

التجارية الفمسطينية .كبذلؾ نستنتج قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض "عدـ كجكد عالقة ذات

داللة إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف االتصاالت اإلدارية كاالغتراب الكظيفي لدل

العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية" ,كىذه النتيجة تتفؽ مع فرضية الباحث ،كالجدكؿ رقـ

( ) 38يكضح ذلؾ .يرل الباحث اف النتيجة المتحصمة غير منطقية حيث اف بعد االتصاؿ كاف
األكؿ في الترتيب مف حيث استجابات افراد العينة تجاه ابعاد المناخ التنظيمي ككؿ.
جدكؿ رقـ ()38
اختبار العالقة بيف االتصاالت اإلدارية كاالغتراب الكظيفي
المتغير التابع

المتغير المستقؿ

االتصاالت اإلدارية

مدل االغتراب الكظيفي
عدد اإلجابات

معامؿ ارتباط بيرسكف

مستكل الداللة

( )N

()r

()Sig.

33.

..005-

...89
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 .4بالنسبة لمفرضية الفرعية الثالثة:
كالتي تنص عمى "عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )   0.05

بيف نمط القيادة كاالغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية".

بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المتغير المستقؿ "نمط القيادة" كالمتغير التابع "االغتراب

الكظيفي" )r =..306-( ،ككاف ىذا االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل  ...5حيث بمغت

قيمة الداللة المحسكبة ( ،)Sig =0.001كيشير ذلؾ لكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
نمط القيادة كمدل االغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية .كبذلؾ

نستنتج رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض "كجكد عالقة ذات

داللة إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف نمط القيادة كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف

في البنكؾ التجارية الفمسطينية" ,كىذه النتيجة ال تتفؽ مع فرضية الباحث ,كالجدكؿ رقـ ()39
يكضح ذلؾ .مف كجية نظر الباحث انيا نتيجة منطقية ككاقعيو حيث أف النمط القيادم السائد

في البنؾ مف شأنو اف يككف عامبلن رئيسان كىامان في رضا اك عدـ رضا العامميف في البنؾ ،كىك

ما سينعكس عمى إحساس كشعكر العامميف بمستكل انتمائيـ مقابؿ شعكرىـ باالغتراب في
البنؾ ،فكمما كاف النمط القيادم مقبكال لدل العامميف كمما عزز انتماءىـ كابعادىـ عف شعكر

االغتراب الكظيفي.

جدكؿ رقـ ()39
اختبار العالقة بيف نمط القيادة كاالغتراب الكظيفي
المتغير التابع
المتغير المستقؿ

مدل االغتراب الكظيفي
عدد اإلجابات

معامؿ ارتباط بيرسكف

مستكل الداللة

33.

*..306-

....0

()N

نمط القيادة
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 .3بالنسبة لمفرضية الفرعية الرابعة:
كالتي تنص عمى "عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )   0.05

بيف المشاركة في اتخاذ الق اررات كاالغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية

الفمسطينية".

بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المتغير المستقؿ "المشاركة في اتخاذ الق اررات" كالمتغير

التابع "االغتراب الكظيفي" )r =..308-( ،ككاف ىذا االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل ...5
حيث بمغت قيمة الداللة المحسكبة ( ،)Sig =0.001كيشير ذلؾ لكجكد عبلقة ذات داللة

إحصائية بيف المشاركة في اتخاذ الق اررات كمدل االغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ

التجارية الفمسطينية .كبذلؾ نستنتج رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة ( )H1التي
تفترض "كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف المشاركة في اتخاذ

الق اررات كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية" ,كىذه النتيجة ال
تتفؽ مع فرضية الباحث ,كالجدكؿ رقـ ( )2.يكضح ذلؾ .يرل الباحث انيا نتيجة منطقية

كيعزكىا الى اف العامميف عند مشاركتيـ في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالعمؿ كالتعبير عف كجية

نظرىـ في تمؾ الق اررات عند صياغتيا تجعميـ جزء ال يتج أز مف مرحمة تنفيذىا كمف النتائج

المتكقع اف تحققيا ،كعمى ذلؾ يككف العامميف حريصكف عمى إنجاح الق اررات التي شارككا فييا
ككانكا جزنء مف صياغتيا ،بعيدان عف الق اررات التي يتـ اسقاطيا عمييـ مف المستكيات االعمى،
ككأنيا مجرد أكامر يجب تنفيذىا دكف أم اعتبار ليـ فييا .فحالة االنتماء الكظيفي كالشعكر
باالغتراب مف الطبيعي اف تنشأ عند عدـ مشاركة العامميف في صياغة الق اررات.
جدكؿ رقـ ()2.
اختبار العالقة بيف المشاركة في اتخاذ الق اررات كاالغتراب الكظيفي
المتغير التابع
المتغير المستقؿ

المشاركة في اتخاذ الق اررات

مدل االغتراب الكظيفي
عدد اإلجابات

معامؿ ارتباط بيرسكف

مستكل الداللة

( )N

()r

()Sig.

33.

*..308-

....0

*دالة إحصائية عند مستكل .1.15
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 .5بالنسبة لمفرضية الفرعية الخامسة:
كالتي تنص عمى "عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )   0.05

بيف حكافز العمؿ كاالغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية".

بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف المتغير المستقؿ "حكافز العمؿ" كالمتغير التابع "االغتراب

الكظيفي" )r =..098-( ،ككاف ىذا االرتباطداؿ إحصائيان عند مستكل  ...5حيث بمغت قيمة

الداللة المحسكبة ( ،)Sig =0.003كيشير ذلؾ لكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف حكافز
العمؿ كمدل االغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية .كبذلؾ نستنتج

رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض "كجكد عالقة ذات داللة

إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف حكافز العمؿ كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في

البنكؾ التجارية الفمسطينية" ,كىذه النتيجة ال تتفؽ مع فرضية الباحث ,كالجدكؿ رقـ ()20
يكضح ذلؾ .مف كجية نظر الباحث اف النتيجة المتحصمة كاقعية كمنطقية ،حيث اف الحكافز ما
ىي اال معززات تدفع باتجاه زيادة الدافعية نحك العمؿ كال تتحقؽ تمؾ الدافعية اال إذا زاد مستكل

االنتماء الكظيفي لمبنؾ كىك ما سيككف عمى حساب الشعكر باالغتراب الكظيفي لمعامميف ،كاف
الحكافز ميما تنكعت يبقى اليدؼ منيا رضا العامميف كاذا تحقؽ رضا العامؿ زاد مف انتمائو
لمبنؾ كاذا زاد انتاؤه لمبنؾ قؿ شعكره باالغتراب الكظيفي تمقائيان
جدكؿ رقـ ()20
اختبار العالقة بيف حكافز العمؿ كاالغتراب الكظيفي
المتغير التابع
المتغير المستقؿ

مدل االغتراب الكظيفي
عدد اإلجابات

معامؿ ارتباط بيرسكف

مستكل الداللة

()N

() r

()Sig.

33.

*..098-

....2

حكافز العمؿ
*دالة إحصائية عند مستكل .1.15

كبشكؿ عاـ يمكف مبلحظة أف قيمة معامؿ االرتباط بيف أبعاد المجاؿ األكؿ ككؿ

"المناخ التنظيمي" كالمتمثمة بالمتغير المستقؿ كالمتغير التابع "االغتراب الكظيفي" قد بمغت ( r
 )=0.221ككاف ىذا االرتباط ذك داللة إحصائية عند مستكل  ...5حيث بمغت قيمة الداللة
المحسكبة ( ،)Sig = 0.001كيشير ذلؾ لكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ أبعاد
المناخ التنظيمي باالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية .كالجدكؿ رقـ
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( )23يكضح ذلؾ .يعزك الباحث ىذه النتيجة الرئيسة لمبحث الى اف المناخ التنظيمي يعتبر مف
األساسيات

المساىمة في تحقيؽ حالة االنتماء الكظيفي كاالبتعاد عف الشعكر باالغتراب الكظيفي

داخؿ البنكؾ محؿ الدراسة ،حيث انو كمما كاف المناخ التنظيمي افضؿ كمما كاف مستكل
االنتماء كالرضا عند العامميف اكبر كىك ما سيككف عمى حساب مستكل الشعكر باالغتراب

الكظيفي لدل العامميف ،كما يعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف حالة االغتراب قد تتحقؽ اذا كاب
كاحد اك اكثر مف أبعاد المناخ التنظيمي ،كىك ما يدلؿ عمى حالة االرتباط المباشرة كالعكسية

بيف المناخ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي في البنكؾ محؿ الدراسة.
جدكؿ رقـ ()23
نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األكلى كالفرضيات الفرعية ذات العالقة بيا
المتغير التابع
المتغيرات المستقمة

مدل االغتراب الكظيفي
عدد اإلجابات

معامؿ ارتباط بيرسكف

مستكل الداللة

الييكؿ التنظيمي

33.

-0.019

0.783

0

االتصاالت اإلدارية

33.

-0.115

0.089

3

نمط القيادة

33.

*-..216

0.001

4

المشاركة في اتخاذ الق اررات

33.

*-..218

0.001

5

حكافز العمؿ

33.

*-..198

0.003

2

المجاؿ األكؿ ككؿ (المناخ التنظيمي)

33.

*-..221

0.001

()N

()r

()Sig.

الترتيب

كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف التكصؿ إلى عدـ صحة الفرضية الرئيسية األكلى لمدراسة

كالتي تفترض "عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف المناخ

التنظيمي كاالغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية" .كىك ما معناه اف

نأخذ الفرضية البديمة اك المكجة التي تشير الى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل

(  )   0.05بيف أبعاد المناخ التنظيمي كمدل االغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ
التجارية الفمسطينية".
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اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الدكسرم )3.00 ،مف حيث كجكد عبلقة ذات داللة

احصائية عند مستكل ( )...0بيف خصائص المناخ التنظيمي كمستكيات الشعكر باالغتراب
الكظيفي لدل الضباط العامميف في المديرية العامة لحرس الحدكد في مدينة الرياض حيث
يتضح انو كمما زادت مكافقة العامميف عمى خصائص المناخ التنظيمي كمما قؿ شعكرىـ

باالغتراب الكظيفي.

الفرضية الرئيسية الثانية:
تنص الفرضية الرئيسية الثانية عمى "كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل

داللة (  )   0.05في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لممتغيرات التالية

(الجنس ,العمر ,الحالة االجتماعية ,المؤىؿ العممي ,عدد سنكات الخبرة في البنؾ ,عدد

سنكات العمؿ في البنؾ الحالي).

كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tفي حاالت العينتيف المستقمتيف

الختبار الفركؽ التي تعزل لمتغير الجنس ،بينما تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم

( )One Way ANOVAالختبار الفركؽ التي تعزل لممتغيرات األخرل التي تتككف مف أكثر
مف مجمكعتيف ،كفيما يمي اختبار الفرضية الثالثة كفقان لممتغيرات الديمكغرافية كبلن عمى حدا.
الجنس:
باستخداـ اختبار ( )Independent samples t-testتـ اختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ
التنظيمي تعزل لمتغير الجنس ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الجنس ،كالجدكؿ

رقـ ( )26أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدكؿ رقـ ()22

نتائج اختبار ( )Tلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ التنظيمي تبعا
لمتغير الجنس

الجنس

الكسط

الكزف النسبي

االنحراؼ المعيارم

ذكر

4.99

79.8%

1.53

انثى

3.73

82.9%

0.34

الحسابي
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T-test

Sig

6.751-

0.119

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.079لمتحقؽ

مف كجكد فرؽ جكىرم كانت أكبر مف مستكل  ،...5كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية التي
تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ

المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الجنس .كما يتضح أف الكزف النسبي إلجابات الذككر حكؿ

فاعمية المناخ التنظيمي ككؿ بمغ  ،%79.8ك %83.9لئلناث.

كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات
ن
داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ فاعمية المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الجنس".
يعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف أنظمة كقكانيف كنظـ االتصاؿ كنمط القيادة المتبع

كغيره مف ابعاد المناخ التنظيمي ال يمكف اف يتـ التحيز عند تطبيقيا بيف الذكر كاالنثى مف

العامميف في البنؾ ،كىك امر منطقي حيث اف العامميف بغض النظر عف جنسيـ ىـ تحت
القانكف المطبؽ في البنؾ كيتعاممكف مع معطيات كمككنات المناخ التنظيمي المتكفر في النؾ
عمى حد سكاء .كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ٍ
كؿ مف (حمدكنة ،)3.0. ،ك(البقمي،)3.0. ،
ك(بحر كابك سكيريح ،)3.0. ،ك(الكزاف )3..6 ،كالتي اظيرت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ في
أراء المبحكثيف حكؿ بعد المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الجنس .كاختمفت مع دراسة ٍ
كؿ مف

(ستكـ ،)3.03 ،ك(الطيب )3..8 ،كالتي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة احصائية
في أراء المبحكثيف تعزل لمتغير الجنس.
العمر:
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية
العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير العمر ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير العمر،
كالجدكؿ رقـ ( )27أدناه يكضح نتيجة االختبار.
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جدكؿ رقـ ()24

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ
التنظيمي تبعان لمتغير العمر

العمر

الكسط

الكزف

االنحراؼ

الحسابي

النسبي

المعيارم

مف  61إلى  41عاـ

4.06

81.1%

0.52

مف  47إلى  31عاـ

4.05

81.1%

0.49

مف  37إلى  51عاـ

3.91

78.3%

0.57

 57عاـ فأكثر

4.15

82.9%

0.52

F-test

0.222

Sig

0.513

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )27أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( = Sig
 )0.574لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  ...5كيعني ذلؾ قبكؿ

الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات إجابات أفراد
عينة الدراسة المناخ التنظيمي تعزل لمتغير العمر ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد

العينة حسب العمر تتراكح ما بيف  %78.2لمذيف أعمارىـ تتراكح ما بيف  40إلى  5.عاـ،

ك %83.9لمذيف أعمارىـ تزيد عف  50سنة.

كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ن
إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير العمر".
يرل الباحث اف النتيجة المتحصمة نتيجة منطقية ،حيث اف سياسة كنظـ البنؾ كنمط

القيادة المتبع في البنؾ يتـ تطبيقيا عمى كافة اعمار العامميف في البنؾ ،كاف جميع أفراد مجتمع

الدراسة ليـ كجيات نظر متشابية حكؿ بعد المناخ التنظيمي بغض النظر عف اعمارىـ.كاتفقت
ىذه النتيجة مع دراسة ٍ
كؿ مف (حاضر ،)3.04 ،ك(الغامدم( ،)3.04 ،حمدكنة،)3.0. ،

ك(البقمي ،)3.0. ،ك(بحر كابك سكيريح ،)3.0. ،ك(الطيب ،)3..8 ،ك(الكزاف)3..6 ،
كالتي اظيرت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ بيف أراء المبحكثيف حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير

العمر .كاختمفت مع دراسة (الشمرم )3..0 ،كالتي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة

احصائية في أراء المبحكثيف تعزل لمتغير العمر ،ككما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة

(السكراف )3..4 ،التي اظيرت نتائجيا كجكد تأثير داؿ احصائي عند مستكل ( )...5لمعمر
عمى تكجيات ضباط قطاع قكات االمف الخاصة نحك الدرجة الكمية لممناخ التنظيمي ،كاكثر
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الفركؽ داللة احصائية ىك بيف الفئة العمرية (مف  4.سنة فأكثر) ك(مف  30الى اقؿ مف )2.

لصالح (مف  4.سنة فأكثر).
الحالة االجتماعية:

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية

العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الحالة االجتماعية ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي

تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الحالة االجتماعية،

كالجدكؿ رقـ ( )28أدناه يكضح نتيجة االختبار.

جدكؿ رقـ ()25

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ
التنظيمي تبعان لمتغير الحالة االجتماعية
الكسط

الكزف

االنحراؼ

الحسابي

النسبي

المعيارم

متزكج

4.02

80.3%

0.50

أعزب

4.13

82.5%

0.56

مطمؽ ,أرمؿ*

4.13

82.6%

0.39

الحالة االجتماعية

F-test

1.919

Sig

0.313

*تـ دمج فئة المطمقيف مع فئة األرامؿ كذلؾ لقمة عددىـ

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )28أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( = Sig

 )0.404لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  ...5كيعني ذلؾ قبكؿ

الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الحالة االجتماعية ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات

أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية تراكحت ما بيف  %82.6لممطمقيف كاألرامؿ ،ك%8..2
لممتزكجيف.
كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ن
إحصائية في استجابات المبحكثيف المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الحالة االجتماعية".
يعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف الحالة االجتماعية لجميع افراد مجتمع الدراسة سكاء

لممتزكج كغير لمتزكج ال تؤثر في أراءىـ ،كاف لدييـ كجيات نظر متشابية حكؿ بعد المناخ
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التنظيمي .كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (البقمي )3.0. ،كالتي اظيرت نتائجيا عدـ كجكد
فركؽ بيف أراء المبحكثيف حكؿ بعد المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الحالة االجتماعية.

المؤىؿ العممي:
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية

العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير

المؤىؿ العممي ،كالجدكؿ رقـ ( )29أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدكؿ رقـ ()26

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ
التنظيمي تبعان لمتغير المؤىؿ العممي

الكسط

الكزف

االنحراؼ

الحسابي

النسبي

المعيارم

دراسات عميا*

3.95

78.9%

0.61

بكالكريكس

4.06

81.1%

0.50

الدبمكـ فأقؿ**

3.99

79.9%

0.50

المؤىؿ العممي

F-test

1.561

Sig

0.595

*تـ دمج فئة الدكتكراه مع الماجستير **كتـ أيضان دمج فئة الدبمكـ مع الثانكية العامة كذلؾ لقمة عددىـ

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )29أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ()Sig =0.595

لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  ...5كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية
العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات إجابات أفراد عينة

الدراسة في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كما

نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي تراكحت ما بيف %81.1
لحممة شيادة البكالكريكس ،ك %78.9لحممة شيادة الدراسات العميا.
كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في
ن
استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي".
كيعزك الباحث ذلؾ الى اف اكبر نسبة لممبحكثيف يحممكف شيادات بكالكريكس كلذلؾ فإف تشابو
أراءىـ حكؿ المناخ التنظيمي .كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ٍ
كؿ مف (بنكرة،)3.04 ،
ك(حاضر ،)3.04 ،ك(الدكسرم ،)3.00 ،ك(البقمي )3.0. ،ك(بحر كابك سكيرح،)3.0. ،
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ك(الطيب ،)3..8 ،ك(الكزاف ،)3..6 ،ك(الشمرم .)3..0 ،كاختمفت مع دراسة (الغامدم،

 ،)3.04ك(ستكـ ،)3.00 ،ك(حمدكنة ،)3.0. ،ك(السكراف )3..4 ،التي اكضحت نتائجيا

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحكثيف تعزل لممؤىؿ التعميمي.
عدد سنكات الخبرة في البنؾ:
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية
العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف

حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة في البنؾ ،مقابؿ الفرضية البديمة ()H1

التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مدل فاعمية المناخ

التنظيمي تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة في البنؾ ،كالجدكؿ رقـ ( )4.أدناه يكضح نتيجة

االختبار.

جدكؿ رقـ ()27

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ
التنظيمي تبعان لمتغير عدد سنكات الخبرة في البنؾ".

سنكات الخبرة

الكسط

الكزف

االنحراؼ

الحسابي

النسبي

المعيارم

 5سنكات فأقؿ

4.08

81.6%

0.53

مف 5إلى أقؿ مف  71سنكات

4.08

81.6%

0.51

مف  71إلى أقؿ مف  75سنة

3.96

79.2%

0.50

مف  75سنة فأكثر

4.01

80.1%

0.50

F-test

1.148

Sig

0.547

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )4.أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ()Sig = 0.531

لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  ...5كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية
العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ

المناخ التنظيمي تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة في البنؾ ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي
إلجابات أفراد العينة حسب عدد سنكات الخبرة حيث تراكحت ما بيف  %81.6لمذيف تقؿ سنكات

خبرتيـ عف  10سنكات ،ك %79.2لمذيف تتراكح خبرتيـ ما بيف  0.إلى أقؿ مف  05سنة.
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كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ن
إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة في

البنؾ.

كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف افراد مجتمع الدراسة يمتمككف كجيات نظر متشابية
حكؿ المناخ التنظيمي باختبلؼ سنكات الخبرة لدييـ .كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ٍ
كؿ مف

(حمدكنة ،)3.0. ،ك(البقمي ،)3.0. ،ك(الكزاف )3..6 ،كالتي اظيرت عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة احصائية في استجابات المبحكثيف تعزل لعدد سنكات الخبرة .كاختمفت نتائج الدراسة

مع دراسة (حاضر( ،)3.04 ،بنكرة ،)3.04 ،ك(الغامدم ،)3.04 ،ك(ستكـ،)3.00 ،
ك(بحر كابك سكيريح ،)3.0. ،ك(الطيب ،)3..8 ،ك(الشمرم )3..0 ،كالتي أظيرت كجكد
فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحكثيف تعزل لعدد سنكات الخبرة.

سنكات العمؿ في البنؾ الحالي:
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية
العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ مدل فاعمية المناخ التنظيمي تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي ،مقابؿ

الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ مدل فاعمية المناخ التنظيمي تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي ،كالجدكؿ

رقـ ( )40أدناه يكضح نتيجة االختبار.

جدكؿ رقـ ()48

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ
التنظيمي تبعا لمتغير عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي
الكسط

الكزف

االنحراؼ

الحسابي

النسبي

المعيارم

 5سنكات فأقؿ

4.07

81.4%

0.53

مف 2إلى  71سنكات

4.08

81.7%

0.51

مف  77إلى  75سنة

3.97

79.4%

0.50

مف  75سنة فأكثر

4.00

80.0%

0.51

سنكات العمؿ
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F-test

0.551

Sig

0.233

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )40أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( = Sig

 )0.644لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  ...5كيعني ذلؾ قبكؿ

الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي ،كما نبلحظ أف الكزف

النسبي إلجابات أفراد العينة حسب عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي حيث تراكحت ما بيف
 %81.7لمذيف تتراكح خبرتيـ ما بيف  6إلى  0.سنكات %79.4 ،لمذيف تتراكح خبرتيـ ما بيف
 00إلى  05سنة.

كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ن
إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ المناخ التنظيمي تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ في

البنؾ الحالي".

كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف افراد مجتمع الدراسة يمتمككف كجيات نظر متشابية
حكؿ المناخ التنظيمي باختبلؼ سنكات عمميـ في البنؾ .كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ٍ
كؿ مف

السكراف ( ،)3..4ك(الدكسرم ،)3.00 ،ك(البقمي.)3.0. ،
الفرضية الرئيسية الثالثة:

تنص الفرضية الرئيسية الثانية عمى "تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات

المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لممتغيرات التالية (الجنس ,العمر ,الحالة

االجتماعية ,المؤىؿ العممي ,عدد سنكات الخبرة في البنؾ ,عدد سنكات العمؿ في البنؾ

الحالي).

كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tفي حاالت العينتيف المستقمتيف

الختبار الفركؽ التي تعزل لمتغير الجنس ،بينما تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم

( )One Way ANOVAالختبار الفركؽ التي تعزل لممتغي ارت األخرل التي تتككف مف أكثر
مف مجمكعتيف ،كفيما يمي اختبار الفرضية الثالثة كفقان لممتغيرات الديمكغرافية كبلن عمى حدا.
الجنس:
باستخداـ اختبار ( )Independent samples t-testتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي

تعزل لمتغير الجنس ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة
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إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير الجنس ،كالجدكؿ رقـ

( )43أدناه يكضح نتيجة االختبار.

جدكؿ رقـ ()29

نتائج اختبار ( )Tلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي تبعا
لمتغير الجنس

الجنس

الكسط

الكزف النسبي

االنحراؼ المعيارم

ذكر

2.48

49.6%

0.75

انثى

2.31

46.2%

0.73

الحسابي

T-test

Sig

1.611

0.109

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.109لمتحقؽ
مف كجكد فرؽ جكىرم كانت أكبر مف مستكل  ،...5كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية التي
تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ

االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير الجنس .كما يتضح أف الكزف النسبي إلجابات الذككر حكؿ

مدل االغتراب الكظيفي ككؿ بمغ  ،%49.6كأيضان  %46.3لئلناث.

كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات
ن
داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير الجنس".
مف كجية نظر الباحث اف النسب المتحصمة مف استجابات افراد العينة سكاء مف
الذككر اك االناث ىي نسب متقاربة ،كىذا ما يشير الى اف الذككر كاالناث يتأثركف بعكامؿ

كمعطيات كمككنات المناخ التنظيمي المتكفر في البنؾ كالذم ينعكس عمى مستكل شعكرىـ
باالغتراب الكظيفي عمى حد سكاء ،أم أف حالة االغتراب الكظيفي لمجنسيف تتحقؽ تحت مظمة

المناخ التنظيمي بشكؿ متساكم ،كاف البنؾ ال يفرؽ في معامبلتو الكظيفية بيف الذككر كاالناث

كانما يتبع أنظمة كقكانيف محددة تجاه المكظؼ بشكؿ مجرد دكف أم اعتبار لجنسو ذكر اـ
انثى.كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ٍ
كؿ مف (يكنسي ،)3.03 ،ك(زاىي ،)3..7 ،ك(مكسى،
 ،)3..2كاختمفت مع دراسة (ابك سمطاف )3.00 ،كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
احصائية تعزل لمجنس.

139

العمر:
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية

العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير العمر ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير

العمر ،كالجدكؿ رقـ ( )42أدناه يكضح نتيجة االختبار.

جدكؿ رقـ ()31

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب
الكظيفي تبعان لمتغير العمر

الكسط

الكزف

االنحراؼ

الحسابي

النسبي

المعيارم

مف  61إلى  41عاـ

2.48

0.80

49.6%

مف  47إلى  31عاـ

2.42

0.72

48.4%

مف  37إلى  51عاـ

2.37

0.69

47.4%

 57عاـ فأكثر

2.02

0.77

40.3%

العمر

F-test

0.797

Sig

0.497

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )42أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( = Sig

 )0.497لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  ...5كيعني ذلؾ قبكؿ

الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات إجابات أفراد

عينة الدراسة حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير العمر ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي

إلجابات أفراد العينة حسب العمر تتراكح ما بيف  %49.6لمذيف أعمارىـ تتراكح ما بيف  3.إلى
 2.عاـ ،ك %4..2لمذيف أعمارىـ تزيد عف  50سنة.
كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ن
إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير العمر".
يعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف عمر المكظؼ في البنؾ ال يجدر اف يككف معيا ار

لمستكل شعكره باالغتراب الكظيفي كذلؾ اعتمادان عمى اف االبعاد التي تتبمكر مف خبلليا حالة
االغتراب الكظيفي تطبؽ عمى جميع العامميف في البنؾ ،كما اف مستكل الشعكر باالغتراب

المبني عمى ذلؾ ىك شعكر نسبي عند العامميف كلكف عامؿ العمر غير مؤثر في إيجاد فركؽ
كاضحة كمحددة بيف افراد العينة في نسبة شعكرىـ باالغتراب الكظيفي بغض النظر عف
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أعمارىـ .كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ٍ
كؿ مف (شبات ،)3.03 ،ك(الدكسرم )3.00 ،كالتي
اظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمعمر.

كاختمفت مع دراسة ٍ
كؿ مف (الشيراني ،)3.05 ،ك(ابك سمطاف ،)3.00 ،ك(زاىي،

)3..7كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمعمر.
الحالة االجتماعية:

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية

العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير الحالة االجتماعية ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي

تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ مستكل االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير الحالة

االجتماعية ،كالجدكؿ رقـ ( )44أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدكؿ رقـ ()40

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب
الكظيفي تبعا لمتغير الحالة االجتماعية

الحالة االجتماعية

الكسط

الكزف

االنحراؼ

الحسابي

النسبي

المعيارم

متزكج

2.42

0.70

48.4%

أعزب

2.51

0.91

50.1%

مطمؽ ,أرمؿ*

1.99

0.74

39.8%

F-test

1.106

Sig

0.333

*تـ دمج فئة المطمقيف مع فئة األرامؿ كذلؾ لقمة عددىـ

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )44أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( = Sig

 )0.333لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  ...5كيعني ذلؾ قبكؿ

الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف

حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير الحالة االجتماعية ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات

أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية تراكحت ما بيف  %5..0لمف لـ يسبؽ ليـ الزكاج،
ك %29.8لممطمقيف كاألرامؿ.
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كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ن
إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير الحالة االجتماعية".
يرل الباحث اف النتيجة المتحصمة منطقية ،حيث اف الحالة االجتماعية لممكظؼ سكاء

كاف متزكجا اـ غير متزكج كسكاء كاف لديو أبناء اك ال يممؾ أبناء كؿ ذلؾ قد ال يككف لو األثر

المباشر في تككيف الشعكر باالغتراب الكظيفي داخؿ البنؾ ،كبحسب كجية نظر الباحث اف

أنظمة كقكانيف البنؾ تطبؽ عمى العامميف بشكؿ متساكم كال تأخذ بالحسباف مف ىك متزكج اك

غير ذلؾ .فمف ىذا القبيؿ جاءت استجابات افراد العينة متقاربة الى حد كبير .كاتفقت ىذه
النتيجة مع دراسة ٍ
كؿ مف (شبات( ،)3.03 ،زاىي .)3..7 ،كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة احصائية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية .كاختمفت مع دراسة (ابك سمطاف،

)3.00كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية.
المؤىؿ العممي:

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية
العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي

تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مدل االغتراب الكظيفي

تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كالجدكؿ رقـ ( )45أدناه يكضح نتيجة االختبار.
جدكؿ رقـ ()43

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب
الكظيفي تبعان لمتغير المؤىؿ العممي

الكسط

الكزف

االنحراؼ

الحسابي

النسبي

المعيارم

دراسات عميا*

2.68

1.01

53.5%

بكالكريكس

2.41

0.72

48.2%

الدبمكـ فأقؿ**

2.27

0.70

45.4%

المؤىؿ العممي

F-test

1.600

Sig

0.204

*تـ دمج فئة الدكتكراه مع الماجستير **كتـ أيضان دمج فئة الدبمكـ مع الثانكية العامة كذلؾ لقمة عددىـ
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يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )45أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ()Sig =0.204

لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  ...5كيعني ذلؾ قبكؿ الفرضية
العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات إجابات أفراد عينة

الدراسة في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كما

نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي تراكحت ما بيف %52.5
لحممة شيادة الدراسات العميا ،ك %45.4لحممة شيادة الدبمكـ فأقؿ.
كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ن
إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي".
يعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف أنظمة كقكانيف تعييف المكظفيف في البنؾ كاضحة في

تحديد مستكيات التعميـ المطمكبة لمعمؿ في البنؾ ،االمر الذم جعؿ اغمب العامميف في البنؾ
متقاربيف في مستكاىـ العممي الى حد كبير ،ىذا مف جانب ،كمف جانب اخر اف الشعكر

ب االغتراب الكظيفي ىك كذلؾ عامؿ شخصي كلكنو نسبي لكؿ شخص ،فقد يختمؼ مف شخص

الى اخر ،كلكف األىـ اف حالة الشعكر باالغتراب الكظيفي لدل افراد العينة كانت متقاربة الى

حد كير كىك ما يعزكه الباحث الى اف ابعاد كمككنات االغتراب الكظيفي اذا أثرت عمى العامميف

فتؤثر عمييـ جميعا ،كاذا لـ تؤثر فمف تؤثر عمييـ جميعا كلكف تبقى نسبة التأثير نسبية كما
ذكرنا لكؿ عامؿ مف العامميف .كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ٍ
كؿ مف (الشيراني،)3.02 ،
ك(شبات ،)3.03 ،ك(الدكسرم)3.00 ،كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية

تعزل لمتغير المؤىؿ العممي .كاختمفت مع دراسة (ابك سمطاف)3.00 ،كالتي أظيرت كجكد

فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
عدد سنكات الخبرة في البنؾ:

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية
العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة في البنؾ ،مقابؿ الفرضية البديمة

( )H1التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب

الكظيفي تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة في البنؾ ،كالجدكؿ رقـ ( )46أدناه يكضح نتيجة
االختبار.
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جدكؿ رقـ ()42

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب
الكظيفي تبعان لمتغير عدد سنكات الخبرة في البنؾ

سنكات الخبرة

الكسط

الكزف

االنحراؼ

الحسابي

النسبي

المعيارم

 5سنكات فأقؿ

2.58

0.82

51.6%

مف 5إلى أقؿ مف  71سنكات

2.36

0.72

47.1%

مف  71إلى أقؿ مف  75سنة

2.31

0.65

46.2%

مف  75سنة فأكثر

2.42

0.78

48.4%

F-test

1.477

Sig

0.222

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )46أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( = Sig
 )0.222لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  ...5كيعني ذلؾ قبكؿ

الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف

حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة في البنؾ ،كما نبلحظ أف الكزف
النسبي إلجابات أفراد العينة حسب عدد سنكات الخبرة حيث تراكحت ما بيف  %50.6لمذيف تقؿ

سنكات خبرتيـ عف  5سنكات ،ك %46.3لمذيف تتراكح خبرتيـ ما بيف  0.إلى أقؿ مف 05
سنة.
كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ن
إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة

في البنؾ".

مف كجية نظر الباحث فاف النتيجة المتحصمة منطقية اعتمادا عمى اف البنؾ يكفر

جميع المتغيرات الكظيفية كمف ضمنيا المناخ التنظيمي لتطاؿ كتؤثر في جميع العامميف في
البنؾ ،سكاء العامميف الجدد اـ العامميف القدامى ،االمر الذم سيجعؿ جميع العامميف اماـ
معطيات كبيئة كظيفية كاحدة ،كىك ما ينعكس عمى مستكل شعكرىـ باالغتراب الكظيفي مف

عدمو ،كما يعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف أنظمة كقكانيف العمؿ بالبنؾ تحفظ حث المكظؼ
بما يحقؽ رضاه عف العمؿ سكاء كاف مكظفا جديدا اـ كاف مف المكظفيف القدامى سيما ما

يخص جانب األماف الكظيفي اك المكاطنة التنظيمية ،فكمما زاد رضا العامميف اكثر كشعركا
مكاطنتيـ التنظيمية كاف ذلؾ عمى حساب شعكرىـ باالغتراب الكظيفي مباشرة .كاتفقت ىذه
النتيجة مع دراسة ٍ
كؿ مف (شبات( ،)3.03 ،زاىي)3..7 ،كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ
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ذات داللة احصائية تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة .كاختمفت مع (الشيراني ،)3.02 ،ك(ابك
سمطاف )3.00 ،كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير عدد سنكات

الخبرة.
عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي:
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية

العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف
حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي ،مقابؿ الفرضية

البديمة ( )H1التي تفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مدل
االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي ،كالجدكؿ رقـ ( )47أدناه
يكضح نتيجة االختبار.

جدكؿ رقـ ()44

نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب
الكظيفي تبعان لمتغير عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي
الكسط

الكزف

االنحراؼ

الحسابي

النسبي

المعيارم

 5سنكات فأقؿ

2.53

0.81

50.5%

مف 2إلى  71سنكات

2.34

0.74

46.9%

مف  77إلى  75سنة

2.34

0.65

46.7%

مف  75سنة فأكثر

2.47

0.77

49.4%

سنكات العمؿ

F-test

0.961

Sig

0.412

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )47أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( = Sig

 )0.412لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  ...5كيعني ذلؾ قبكؿ

الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف

حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي ،كما نبلحظ أف الكزف
النسبي إلجابات أفراد العينة حسب عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي حيث تراكحت ما بيف

 %5..5لمذيف تقؿ سنكات خبرتيـ عف  5سنكات ،ك %46.7لمذيف تتراكح خبرتيـ ما بيف 00

إلى  05سنة.
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كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ن
إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ

في البنؾ الحالي".

مف كجية نظر الباحث فاف النتيجة المتحصمة منطقية اعتمادا عمى اف البنؾ يكفر

جميع المتغيرات الكظيفية كمف ضمنيا المناخ التنظيمي لتطاؿ كتؤثر في جميع العامميف في

البنؾ ،سكاء العامميف الجدد اـ العامميف القدامى ،االمر الذم سيجعؿ جميع العامميف اماـ
معطيات كبيئة كظيفية كاحدة ،كىك ما ينعكس عمى مستكل شعكرىـ باالغتراب الكظيفي مف

عدمو ،كما يعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف أنظمة كقكانيف العمؿ بالبنؾ تحفظ حث المكظؼ
بما يحقؽ رضاه عف العمؿ سكاء كاف مكظفا جديدا اـ كاف مف المكظفيف القدامى سيما ما
يخص جانب األماف الكظيفي اك المكاطنة التنظيمية ،فكمما زاد رضا العامميف اكثر كشعركا
مكاطنتيـ التنظيمية كاف ذلؾ عمى حساب شعكرىـ باالغتراب الكظيفي مباشرة .كاتفقت ىذه

النتيجة مع دراسة (الدكسرم)3.00 ،كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل

لمتغير عدد سنكات العمؿ في مكاف العمؿ الحالي.

146

يفو ي ااس
ين ائــج ا ي اوٌــا

الفصؿ السادس
النتائج كالتكصيات
مقدمػػػػػػػػة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ اىـ النتائج التي تكصمت اليا ىذه الدارسة ككذلؾ اىـ التكصيات

المقترحة في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ الييا ،كالتي يأمؿ الباحث اف تسيـ في إثراء ىذا
المكضكع.

أكالن :النتائج
أ-

النتائج المتعمقة بالمجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي"
تشير نتائج المجاؿ االكؿ "المناخ التنظيمي" بكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة مف قبؿ

المكظفيف الذيف يعممكف في البنكؾ بالنسبة ألبعاد المناخ التنظيمي ككؿ ،حيث بمغ المتكسط

الحسابي لممجاؿ ككؿ ( 4..4مف  )5كالكزف النسبي لممجاؿ ككؿ ( ،)%8..8كاف بعد

"االتصاالت االدارية" كاف االىـ منيا مف كجية نظر العامميف في البنكؾ محؿ الدراسة حيث
جاء في المرتبة األكلى مف بيف باقي األبعاد بمتكسط ( 4.40مف  ،)5بينما في المرتبة األخيرة

جاء البعد الرابع "المشاركة في اتخاذ الق اررات "بمتكسط حسابي ( 2.84مف  ،)5كاف جميع

النسب التي حصمت عمييا ابعاد "المناخ التنظيمي "ىي نسب مرتفعة الى مرتفعة جدان.
 .7النتائج المتعمقة بالبعد األكؿ "الييكؿ التنظيمي"

تشير نتائج البعد األكؿ "الييكؿ التنظيمي" الذم يندرج تحت المجاؿ األكؿ "المناخ

التنظيمي" لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد "الييكؿ التنظيمي" مف كجية نظر
أفراد عينة الدراسة ،حيث بمغ الكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ ( 4.05مف  )5ككزف نسبي

 .%83.9يرل الباحث اف ىذه النتيجة كاقعية اعتمادان عمى اف صحة تشكيؿ الييكؿ التنظيمي
مف شأنو اف ينعكس عمى مستكل نجاح العمؿ كالعكس صحيح باعتبار اف الييكؿ التنظيمي

لمبنؾ يعتبر العمكد الفقرم لو مف حيث تكزيع المياـ كتخصيصيا كالتنسيؽ بينيا.
 .6النتائج المتعمقة بالبعد الثاني "االتصاالت اإلدارية".

تشير نتائج البعد الثاني "االتصاالت اإلدارية" الذم يندرج تحت المجاؿ األكؿ "المناخ

التنظيمي" لكجكد درجة مرتفعة جدان مف المكافقة عمى فقرات بعد "االتصاالت اإلدارية" مف
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كجية نظر أفراد عينة الدراسة ،حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ ( 4.40مف )5

ككزف نسبي  ،% 88.3يرل الباحث اف النتيجة منطقية حيث اف االتصاالت االدارية في البنؾ

تعتبر عنص انر اساسيان إلتماـ المعامبلت كاالجراءات البنكية عند تقديـ الخدمات لمجميكر اك
الخدمات الداخمية في البنؾ ،االمر الذم يقتضي عدـ االغفاؿ عف عممية التكاصؿ كالتشبيؾ

الداخمي في البنؾ بيف كافة المستكيات االدارية المتعددة ،كىك ما سيحقؽ حالة مف االنفتاح
المعمكماتي بيف العامميف في البنؾ كالذم سينعكس ايجابان عمى مستكل نتاج األعماؿ في البنؾ.
 .4النتائج المتعمقة بالبعد الثالث "نمط القيادة".
تشير نتائج البعد الثالث "نمط القيادة" الذم يندرج تحت المجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي

"لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد "نمط القيادة" مف كجية نظر أفراد عينة
الدراسة ،حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ بمغ ( 4.03مف  )5ككزف نسبي

 .% 83.4مف كجية نظر الباحث اف النسبة المتحصمة ىي نسبة مرتفعة كىك ما يشير الى اف
افراد العينة لدييـ قناعة كبيرة باف نمط القيادة كاالساليب المطبقة قياديا ليا دكر كبير في انجاح

العمؿ .كاف النمط القيادم المتكفر في البنؾ ىك نمط مقبكؿ لدل العامميف كمف شأنو خمؽ مناخ
تنظيمي ككظيفي ايجابي عند العامميف.
 .3النتائج المتعمقة بالبعد الرابع "المشاركة في اتخاذ الق اررات".
تشير نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "المشاركة في اتخاذ الق اررات" الذم

يندرج تحت المجاؿ األكؿ "المناخ التنظيمي" لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد

"المشاركة في اتخاذ الق اررات" مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة ،حيث بمغ المتكسط الحسابي
العاـ لمبعد ككؿ ( 2.84مف  )5ككزف نسبي .%76.7كمف كجية نظر الباحث اف ىذه النسبة

رغـ أنيا مرتفعة إال أف المطمكب اف تككف اكبر مف ذلؾ ألف الدكر الذم يشكمو رأم كمشاركة
العامميف في اتخاذ الق اررات سيما االدارية منيا قد يككف رافدان ليا عند التطبيؽ كحصنا ليا مف

الفشؿ ألف العامميف ىـ الجية التنفيذية لمق اررات الصادرة فبل بد كاف يككنكا جزءان مف صياغتيا

ليككنكا جزءان في تنفيذىا.

 .5النتائج المتعمقة بالبعد الخامس "حكافز العمؿ".
تشير نتائج البعد الخامس "حكافز العمؿ" الذم يندرج تحت المجاؿ األكؿ "المناخ

التنظيمي" لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى فقرات بعد "حكافز العمؿ" مف كجية نظر أفراد
عينة الدراسة ،حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ ( )2.90ككزف نسبي  .%78.0يرل
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الباحث اف ىذه نتيجة منطقية حيث يعزك ذلؾ الى اف تكفير الحكافز بأنكاعيا المتعددة لمعامميف

يجعميـ مصد انر لمطاقة االنتاجية االيجابية عمى كافة مستكيات االداء سيما عند ممارسة مبدأ
العدؿ في تكزيع تمؾ الحكافز عمى العامميف ،كاف الحكافز ليا دكر كبير في خمؽ حالة االنتماء
الكظيفي عند العالميف لمبنؾ كىي مصدر لخمؽ قاعدة لمتطكير كالتحسيف في اليات العمؿ

كاجراءاتو باستمرار.
ب-

النتائج المتعمقة بالمجاؿ الثاني "االغتراب الكظيفي".

تشير نتائج المجاؿ الثاني "االغتراب الكظيفي "لكجكد درجة منخفضة مف المكافقة عمى فقرات

المجاؿ "االغتراب الكظيفي" مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة ،حيث أف المتكسط الحسابي العاـ
لممجاؿ ككؿ بمغ ( )3.42ككزف نسبي .%48.6كيرل الباحث اف النتيجة المتحصمة كاقعية مف
حيث كجكد عامؿ االغتراب الكظيفي مف عدمو في البنكؾ محؿ الدراسة ،كذلؾ يعزل الى اف
البنكؾ تعمؿ الى حد كبير كفؽ انظمة كقكانيف مف شأنيا ضماف حقكؽ العامميف في اكثر مف

اتجاه ،كاف مف يعمؿ في البنؾ يجد نفسو تمقائيان جزء ال يتج أز مف منظكمة العمؿ ككؿ سكاء مف
الناحية الكظيفية اك الثقافية اك االجتماعية اك غير ذلؾ ،ألف مف يعمؿ في البنكؾ ال بد كاف

يككنكا رسبلن لبنككيـ اماـ الجميكر ،كىك ما يجعؿ البنؾ يعمؿ ما بكسعو نحك احتضاف كارضاء

العامميف بشكؿ عاـ.
ت-

اختبار كمناقشة فرضيات الدراسة

أ .الفرضية الرئيسية األكلى:
تنص الفرضية الرئيسية األكلى عمى "ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (
 )   0.05بيف أبعاد المناخ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية

الفمسطينية".

كتشير نتائج الدراسة الى عدـ صحة الفرضية الرئيسية األكلى لمدراسة كالتي تفترض

"عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف أبعاد المناخ التنظيمي

كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية" .كىذا يعني قبكؿ الفرضية

البديمة التي تشير الى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل(  )   0.05بيف أبعاد
المناخ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية".
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كفيما يمي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية لمتحقؽ مف كجكد عبلقة بيف المتغيرات

المستقمة (الييكؿ التنظيمي ,االتصاالت اإلدارية ,نمط القيادة ,المشاركة في اتخاذ الق اررات,
حكافز العمؿ) ,كالمتغير التابع المتمثؿ في "االغتراب الكظيفي":

 -0تشير نتائج الدراسة لعدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كفاءة الييكؿ التنظيمي

كمدل االغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية .كبذلؾ نستنتج قبكؿ

الفرضية العدمية التي تفترض "عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (
 )   0.05بيف الييكؿ التنظيمي كاالغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية

الفمسطينية",

 -3تشير نتائج الدراسة لعدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كفاءة االتصاالت اإلدارية

كمدل االغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية .كبذلؾ نستنتج قبكؿ

الفرضية العدمية التي تفترض "عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (
 )   0.05بيف كفاءة االتصاالت اإلدارية كمدل االغتراب الكظيفي لدل العامميف في

البنكؾ التجارية الفمسطينية",

 -4تشير نتائج الدراسة لكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف نمط القيادة كمدل االغتراب

الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية .كبذلؾ نستنتج رفض الفرضية

العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض "كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستكل (  )   0.05بيف نمط القيادة االغتراب الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ

التجارية الفمسطينية",

 -3كتشير نتائج الدراسة لكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المشاركة في اتخاذ الق اررات
كمدل االغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية .كبذلؾ نستنتج رفض

الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض "كجكد عالقة ذات داللة

إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف مدل المشاركة في اتخاذ الق اررات كاالغتراب
الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية" ,كىذه النتيجة ال تتفؽ مع فرضية

الباحث,

 -5تشير نتائج الدراسة عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف حكافز العمؿ كمدل
االغتراب الكظيفي لدم العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية .كبذلؾ نستنتج رفض

الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض "كجكد عالقة ذات داللة
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إحصائية عند مستكل (  )   0.05بيف إمكانية حكافز العمؿ كاالغتراب الكظيفي لدل
العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية" ,كىذه النتيجة ال تتفؽ مع فرضية الباحث

ب .الفرضية الرئيسية الثانية:

تنص الفرضية الرئيسية الثانية عمى "كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات

المبحكثيف حكؿ فاعمية المناخ التنظيمي تعزل لممتغيرات التالية (الجنس ,العمر ,الحالة
االجتماعية ,المؤىؿ العممي ,عدد سنكات الخبرة في البنؾ ,عدد سنكات العمؿ في البنؾ

الحالي).

 .7متغير الجنس
كاضحت نتائج الدراسة بقبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في متكسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ فاعمية المناخ التنظيمي تعزل لمتغير

الجنس .كما يتضح أف الكزف النسبي إلجابات الذككر حكؿ فاعمية المناخ التنظيمي ككؿ بمغ

 ،%79.8ك %83.9لئلناث.
 .6متغير العمر

اكضحت نتائج الدراسة قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في متكسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مدل فاعمية المناخ التنظيمي تعزل
لمتغير العمر ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب العمر تتراكح ما بيف

 %78.2لمذيف أعمارىـ تتراكح ما بيف  40إلى  5.عاـ ،ك %83.9لمذيف أعمارىـ تزيد عف

 50سنة.

 .4متغير الحالة االجتماعية
اكضحت نتائج الدراسة قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مدل فاعمية المناخ التنظيمي تعزل لمتغير الحالة

االجتماعية ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية تراكحت

ما بيف  %82.6لممطمقيف كاألرامؿ ،ك %8..2لممتزكجيف.
 .3متغير المؤىؿ العممي

اكضحت نتائج الدراسة قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في متكسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في استجابات المبحكثيف حكؿ مدل فاعمية

المناخ التنظيمي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة
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حسب المؤىؿ العممي تراكحت ما بيف  %81.1لحممة شيادة البكالكريكس ،ك %78.9لحممة

شيادة الدراسات العميا.

 .5متغير عدد سنكات الخبرة في البنؾ
اكضحت نتائج الدراسة قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مدل فاعمية المناخ التنظيمي تعزل لمتغير عدد سنكات

الخبرة في البنؾ ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب عدد سنكات الخبرة
حيث تراكحت ما بيف  %81.6لمذيف تقؿ سنكات خبرتيـ عف  10سنكات ،ك %79.2لمذيف
تتراكح خبرتيـ ما بيف  0.إلى أقؿ مف  05سنة.

 .2متغير عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي

اكضحت نتائج الدراسة قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مدل فاعمية المناخ التنظيمي تعزل لمتغير عدد سنكات

العمؿ في البنؾ الحالي ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب عدد سنكات
العمؿ في البنؾ الحالي حيث تراكحت ما بيف  %81.7لمذيف تتراكح خبرتيـ ما بيف  6إلى 0.

سنكات %79.4 ،لمذيف تتراكح خبرتيـ ما بيف  00إلى  05سنة.

ث -الفرضية الرئيسية الثالثة:

تنص الفرضية الرئيسية الثالثة عمى "تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات

المبحكثيف حكؿ مدل االغتراب الكظيفي تعزل لممتغيرات التالية (الجنس ,العمر ,الحالة
االجتماعية ,المؤىؿ العممي ,عدد سنكات الخبرة في البنؾ ,عدد سنكات العمؿ في البنؾ

الحالي).

 .7متغير الجنس
اكضحت نتائج الدراسة قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في متكسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مدل االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير
الجنس .كما يتضح أف الكزف النسبي إلجابات الذككر حكؿ مدل االغتراب الكظيفي ككؿ بمغ

 ،%49.6كأيضان  %46.3لئلناث.
 .6متغير العمر

اكضحت نتائج الدراسة قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في متكسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مدل االغتراب الكظيفيتعزل لمتغير
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العمر ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب العمر تتراكح ما بيف %49.6

لمذيف أعمارىـ تتراكح ما بيف  3.إلى  2.عاـ ،ك %4..2لمذيف أعمارىـ تزيد عف  50سنة.

 .4متغير الحالة االجتماعية

اكضحت نتائج الدراسة قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مدل االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير الحالة
االجتماعية ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية تراكحت

ما بيف  %5..0لمف لـ يسبؽ ليـ الزكاج ،ك %29.8لممطمقيف كاألرامؿ.
 .3المؤىؿ العممي

أكضحت نتائج الدراسة قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في متكسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في استجابات المبحكثيف حكؿ مدل

االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد

العينة حسب المؤىؿ العممي تراكحت ما بيف  %52.5لحممة شيادة الدراسات العميا ،ك%45.4
لحممة شيادة الدبمكـ فأقؿ.

 .5عدد سنكات الخبرة في البنؾ
أكضحت نتائج الدراسة قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مدل االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير عدد سنكات

الخبرة في البنؾ ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب عدد سنكات الخبرة

حيث تراكحت ما بيف  %50.6لمذيف تقؿ سنكات خبرتيـ عف  5سنكات ،ك %46.3لمذيف تتراكح
خبرتيـ ما بيف  0.إلى أقؿ مف  05سنة.

 .2عدد سنكات العمؿ في البنؾ الحالي

أكضحت نتائج الدراسة قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مدل االغتراب الكظيفي تعزل لمتغير عدد سنكات

العمؿ في البنؾ الحالي ،كما نبلحظ أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب عدد سنكات

العمؿ في البنؾ الحالي حيث تراكحت ما بيف  %5..5لمذيف تقؿ سنكات خبرتيـ عف  5سنكات،
ك %46.7لمذيف تتراكح خبرتيـ ما بيف  00إلى  05سنة.
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ثانيان :التكصيات

في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ ليا قاـ الباحث بكضع عدد مف التكصيات المقترحة

كالتي يأمؿ أف تسيـ في إثراء ىذا المكضكع:
جدكؿ رقـ ()45
التكصيات المقترحة كآليات تنفيذىا
ـ.
.0

آلية التنفيذ

التكصية
ضركرة اىتماـ القيادات العميا في البنكؾ بالييكؿ

-

التنظيمي كالعمؿ عمى أف تتناسب مياـ ككاجبات
ككظائؼ كتخصصات المكظفكف بالبنؾ ،كالعمؿ

مع التكنمكجيا المستخدمة.
-

عمى تقميؿ التضارب كازدكاجية المياـ كالمسؤكليات

.3

تفحص مياـ المكظفيف بشكؿ دكرم لمنع
االزدكاجية كالصراع.

بيف المكظفيف في البنؾ.

ضركرة العمؿ عمى تعزيز نظاـ االتصاؿ بالبنؾ

عمؿ مراجعة دكرية لمييكؿ التنظيمي بما يتناسب

-

استخداـ سياسة الباب المفتكح لممكظفيف كذلؾ

ليساىـ في تكفير المعمكمات البلزمة التخاذ

ليتمكنكا مف االتصاؿ المباشر بالمدراء كالبحث

الق اررات في اإلدارات كالفركع كفي الكقت المناسب.

معيـ في المشاكؿ التي تكاجييـ في أعماليـ.
-

قياـ المدراء بتفكيض بعض مف سمطاتو الى
المكظفيف ،ككذلؾ عمييـ أف يقكمكا بالتشجيع

المطمكب لممكظفيف لتشجيعيـ عمى إبداء كجية
نظرىـ كاقتراحاتيـ عف العمؿ.
-

العمؿ عمى تعزيز حرية التعبير عف الرأم كطرح
األفكار الجديدة.

-

مشاركة المكظفكف في البنؾ بمناقشة المشكبلت

كاتخاذ الق اررات المناسبة.
.2

العمؿ كبصكرة كبيرة عمى تكضيح رسالة عمؿ

-

البنؾ لكؿ المكظفيف ،كتعزيز الرابط بيف المكظؼ

بياف كتكضيح رسالة البنؾ كأىدافو العامة لجميع
العامميف.

كعممو ،كجعمو ييتـ بعممو كيستمتع كىك يؤديو.

-

تعزيز التزاـ المكظفيف بمكائح كأنظمة العمؿ.

-

مكافأة أصحاب األفكار الجديدة التي يتـ
اقتراحيا لتطكير األداء ،كذلؾ لتشجيعيـ عمى
بذؿ المزيد مف الجيد لتطكير أنظمة العمؿ،

ككذلؾ تشجيع غيرىـ عمى أف يحذكا حذكىـ.
.4

مف خبلؿ عقد كرش العمؿ كاالجتماعات
لمناقشتيا.
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.5

الحد مف التضارب كاالزدكاجية في المسؤكليات

-

كتأدية المياـ.
.6

الكظيفي كالتسمسؿ اليرمي لممسؤكلية.

العمؿ عمى استخداـ اساليب االدارة الحديثة فيما

-

يتعمؽ بتفكيض المدير لبعض سمطاتو لممكظفيف.
.7

.8

مف خبلؿ التعرؼ الجيد عمى قدرات كميارات
المكظفيف كتفكيض السمطات لمف يستحقيا.

التركيز عمى مشاركة اإلدارة العميا لممكظفيف في

-

مشاركة المكظفيف في مراحؿ كخطكات حؿ

حؿ المشكبلت ،كالمساىمة ما أمكف في كضح

المشكبلت سكاء بتشخيصيا  ،ككضع البدائؿ

الحمكؿ المشتركة.

لحميا كمف ثـ اختيار البديؿ األمثؿ لمحؿ.

ضركرة العمؿ عمى إتاحة الفرص أماـ المكظفيف

لمتعبير عف آرائيـ كالعمؿ عمى تنمية ركح االبداع

-

لدييـ نحك تحقيؽ أىداؼ البنؾ.
.9

مف خبلؿ ادلة العمؿ التي تكضح الكصؼ

المساىمة في كضح الخطط كمتابعتيا.

اطبلؽ العناف لمميارات اإلدارية لدل المكظفيف

كالعمؿ عمى تبنييا .

تبني سياسة المشاركة اليادفة مع المكظفيف في

-

صناعة القرار كتنفيذه كمتابعتو.

-

أخذ مبلحظات المكظفيف عمى محمؿ الجد.
عقد اج ماعا

ا ٌ الدكرية بيف الرئيس

كالمكظفيف.
-

تبني اقتراحات المكظفيف ،كالعمؿ عمى تطكيرىا

-

التقييـ الذاتي المبني عمى االلتزاـ بالثقافة كالقيـ

كتنفيذىا ما أمكف.

.0.

العمؿ عمى تكسيع نطاؽ الصبلحيات لممكظفيف

التنظيمية لمبنؾ.

فيما يتعمؽ بمستكياتيـ اإلدارية.
-

إطبلؽ العناف لؤلفكار التي مف شانيا إبراز
قدرات المكظفيف كمكاطف االبداع لدييـ.

.00

ضركرة تضميف نظاـ الحكافز في البنؾ مع نتائج

-

التقييـ السنكية ما أمكف.

.03

االشارة إلى ذلؾ ضمف نظـ كلكائح كقكانيف
البنؾ.

ضركرة إدراؾ أىمية المكافأة ألصحاب األفكار

-

تنفيذ ذلؾ عبر الدكائر المعنية في البنؾ ،إداريان

-

تكزيع النشرات كالمطكيات التي تبرز أىمية

كماليان بما يحقؽ العدالة كالشفافية.

التطكير في زيادة الحكافز كتقديميا.

التي مف شأنيا تطكير البنؾ ،كالعمؿ عمى االىتماـ
بيا ما أمكف.

-

ضركرة إعادة النظر في الحكافز المقدمة لممكظفيف

-

تفعيؿ دكر المبادرات المنطمقة مف مبدأ الدافعية
لتغيير السمكؾ نحك التطكير المظمي.

.02

بشكؿ دكرم لتصبح أكثر مكضكعية ،بما يحقؽ

متابعة التقارير الدكرية لممكظفيف كالعمؿ عمى
أخذ نتائجيا بعيف االعتبار.

العدالة.

-

العمؿ عمى تحقيؽ المساكاة في نظـ الحكافز

-

تضميف قيـ المساكاة كالعدالة في الحكافز بنكعييا

ضمف المكائح كالقكانيف في البنؾ.
.04

المقدمة مف قبؿ المنظمة ،بما يتناسب مع الحكافز
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تكسيع نطاؽ المتابعة كالتعاكف المشترؾ مع
البنكؾ األخرل.

في البنكؾ األخرل ،كالعمؿ عمى االرتقاء بيا.

-

تمكيف المكظفيف مف ممارسة نشاطات ذات طابع

-

االطبلع عمى المكائح كالقكانيف الصادرة عف
السمطات العميا ك المنظمة لعممية منح الحكافز
كآلية استحقاقيا.

.05

مكسع ليتسنى ليـ

ككفاءة.

تحقيؽ األىداؼ بفاعمية

االتجاه نحك البلمركزية في األعماؿ ،بما يتيح
لممكظؼ االطبلع عمى خبرات كميارات االقساـ
األخرل لزيادة الكفاءة كالفاعمية لديو.

-

السماح ما أمكف لممكظفيف في البنؾ بالمشاركة
في صنع القرار كتطبيقو كمتابعتو في القضايا
العاجمة.

.06

إشاعة ركح المحبة كاأللفة بيف اإلدارة العميا

-

كالمكظفيف ،مما يتيح التكافؤ المبني عمى االحتراـ

الجمكد بيف الطرفيف بما يؤسس لمعمؿ بركح

المتبادؿ بيف المكظفيف أنفسيـ.
.07

العمؿ عمى تطكير النظـ كالمكائح كالقكانيف فيما مف

الفريؽ الكاحد.
-

االتجاه نحك استخداـ البرامج اإللكتركنية الحديثة

-

كضع الخطط طكيمة األجؿ لمكصكؿ إلى نتائج

شانو أف يعزز قيـ االبداع المؤسسي لدل
المكظفيف.

عقد المقاءات كالمؤتمرات اليادفة لكسر حالة

المتطكرة.

ايجابية عمى الصعيد االستراتيجي.
-

االشارة إلى أىمية التدريب لزيادة الميارة

كالمعرفة لدل المكظفيف.

ثالثان :الدراسات المقترحة
 -0إجراء دراسات ميدانية مشابية عمى مجتمعات أخرل لمتحقؽ مف إمكانية تعميـ النتائج
التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية في مجتمعات أخرل.

 -3األنماط القيادية كعبلقتيا باالغتراب الكظيفي.

 -2دراسة تعبر عف برنامج حؿ مقترح لمكضكع االغتراب الكظيفي كالتخفيؼ مف آثاره في
البنكؾ.
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المراجع
الكتب
ابك بكر ،محمد عبد الغني .)3..6( ،ميارات ادارة الضغكط( .ط ،)3مركز تطكير االداء
كالتنمية ،القاىرة .مصر.

أبك سمطاف ،مياسة (" ،)3.00االغتراب الكظيفي كعبلقتو باألداء الكظيفي لمعامميف في ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة

اإلسبلمية غزة ،فمسطيف.

أحمد ،سكسف عبد الفتاح ( ،)0995أثر التفاعؿ بيف أنماط السمكؾ القيادم كالمناخ التنظيمي
عمى الرضا الكظيفي :دراسة تطبيقية عمى البنكؾ التجارية في مصر ،رسالة دكتكراه غير

منشكرة ،كمية التجارة ،جامعة عيف شمس.

البقمي ،مصمح (" ،)3.0.المناخ التنظيمي كعبلقتو باألداء الكظيفي لمكظفي إمارة منطقة مكة
المكرمة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،المممكة

العربية السعكدية.
بنكرة ،مراد" ،)3.04( ،العبلقة بيف المناخ التنظيمي كمستكل االبداع االدارم لدل االدارييف في
االندية الرياضية في فمسطيف" .رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية الرياضية،

جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف.
الثبيتي ،محمد (" ،)3..8االغتراب الكظيفي في المنظمات العامة بمدينة جدة" ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،المممكة العربية السعكدية.
الجكفي ،إيماف (" ،)3..6العبلقات االجتماعية النفسية الكظيفية كعبلقتيا باألداء الكظيفي
بحث تطبيقي عمى المكظفيف في الدكاكيف الحككمية،ػأمانة العاصمة" رسالة ماجستير غير

منشكرة ،جامعة صنعاء ،اليمف.
حارص ،صابر ،كعبد العزيز ،عزة .)3..8( .تراجع إداء الصحفييف كالصحفيات العرب.
العرب لمنشر كالتكزيع .القاىرة .مصر.
حاضر ،محمد" .)3.04( .المناخ التنظيمي كعبلقتو باإلبداع اإلدارم لدل منسكبي مديرية
الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية" .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية
لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.
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حريـ ،حسف .)3..4( .السمكؾ التنظيمي :سمكؾ األفراد كالجماعات في منظمات األعماؿ.
دار الحامد لمتكزيع كالنشر .عماف .األردف.

حساف ،ماىر (" ،)0999مظاىر االغتراب لدل طمبة الثانكية العامة بمحافظة غزة في ضكء
بعض المتغيرات" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة االسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

حسف ،راكية ( ،)3..3مدخؿ استراتيجي لتخطيط كتنمية المكارد البشرية ،االسكندرية ،مصر،
الدار الجامعية لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
الحمداني ،اقباؿ .)3.00( .االغتراب-التمرد-قمؽ المستقبؿ( .ط .)0دار صفاء لمنشر كالتكزيع.
عماف .االردف.
حمدكنة ،رأفت (" ،)3.0.أثر المناخ التنظيمي عمى اإلبداع لدل العامميف بمجمع الشفاء
الطبي" رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية غزة ،فمسطيف.

حمكد ،خضير كاظـ .)3..3( .السمكؾ التنظيمي( .ط .)0دار الصفاء لمنشر كالتكزيع .عماف.
األردف.

الخضرا ،بشير كآخركف .)3.0.( ،السمكؾ التنظيمي .القاىرة :الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ
كالتكريدات بالتعاكف مع جامعة القدس المفتكحة.

خميؿ أحمد محمكد لبد ،)3..5( ،تقكيـ بعض اإلجراءات المنيجية المستخدمة في رسائؿ
الماجستير المقدمة لكميات التربية في الجامعات الفمسطينية بغزة.
دبيؾ ،ىاني ،احمد" .)3.05( .العبلقة بيف تطبيؽ معيار كفاية رأس الماؿ كفؽ مقررات بازؿ
كربحية البنكؾ التجارية المحمية في فمسطيف" .دراسة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة .فمسطيف.
دراسات كرسائؿ عممية

الدكسرم ،عمر (" ،)3.00المناخ التنظيمي كعبلقتو باالغتراب الكظيفي مف كجية نظر
الضباط العامميف بالمديرية العامة لحرس الحدكد بمدينة الرياض" ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

ديرم ،زاىد محمد .)3.00( .السمكؾ التنظيمي( .ط .)0دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
عماف االردف.
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ربيع ،أسامة ،التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج  – SPSSالجزء األكؿ-كمية التجارة ،جامعة
المنكفية ،الطبعة الثانية 3..7ـ.

رسمي ،محمد حسف .)3..4( .السمكؾ التنظيـ في االدارة التربكية( .ط  .)0دار الكفاء لدنيا
الطباعة كالنشر .االسكندرية .مصر.

زاىي ،منصكر" ،)3..7( ،الشعكر باالغتراب الكظيفي كعبلقتو بالدافعية لئلنجاز لدل
االطارات الكسطى لقطاع المحركقات ،دراسة ميدانية بشركة سكناطراؾ بالجنكب

الجزائرم" ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية العمكـ االنسانية كالعمكـ االجتماعية ،جامعة
منتكرم ،قسنطينة ،الجزائر.
الزبيدم ،حيدر" ،)3.03( ،اختبار العبلقة بيف العدالة التنظيمية كاالغتراب الكظيفي :دراسة
استطبلعية لآلراء عينة مف العامميف في معمؿ سمنت الككفة" .رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية االدارة كاالقتصاد ،جامعة الككفة ،العراؽ.
زىراف ،سناء .)3..4( .ارشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر كمعتقدات االغتراب( .ط،)0
عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع .القاىرة .مصر.
السالـ ،مؤيد سعيد .)3..9( .القكة التنظيمية( .ط .)0اثراء لمنشر كالتكزيع .عماف .االردف.
ستكـ ،كليد" ،)3.00( ،عبلقة المناخ التنظيمي بتمكيف العامميف في شركة تكزيع كيرباء
محافظات غزة "" رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية االقتصاد كالعمكـ االدارية ،جامعة

األزىر – غزة ،فمسطيف.

السكارنة ،ببلؿ خمؼ.)3..9( .دراسات إدارية معاصرة .دار المسيرة لمنشر كالتكزيع .عماف.
االردف.

سمطاف ،محمد سعيد.)3..2( .

إدارة المكارد البشرية .دار الجامعة الجديدة لمنشر،

االسكندرية .مصر.
شبات ،جبلؿ (" ،)3.03االغتراب الكظيفي كعبلقتو بالمتغيرات الشخصية في الجامعات
الفمسطينية ،دراسة حالة -جامعة القدس المفتكحة" ،غزة ،فمسطيف.
شتا ،السيد.)0992( .

اإلسكندرية .مصر.

نظرية االغتراب مف منظكر االجتماع.
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مؤسسة شباب الجامعة.

الشرافي ،أيمف" ،)3.02( ،المناخ التنظيمي كعبلقتو بالتفكير األخبلقي كجكدة الحياة لدل طمبة

الجامعات بمحافظات غزة" .رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة األزىر –

غزة ،فمسطيف.
الشمرم  ،فييد" ،)3..0( ،المناخ التنظيمي في المنافذ الجمركية كعبلقتو باإلبداع اإلدارم:
دراسة تطبيقية عمى مفتشي الجمارؾ بالمممكة العربية السعكدية " .رسالة ماجستير غير
منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.
الشيراني ،فيصؿ" ،)3.02( ،االغتراب الكظيفي كعبلقتو بالكالء التنظيمي مف كجية نظر
ضباط المديرية العامة لمجكازات"" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية

لمعمكـ األمنية ،المممكة العربية السعكدية.

الشيخ خميؿ ،جكاد (" ،)3..3االغتراب كعبلقتو بالصحة النفسية لدل طمبة الجامعات
الفمسطينية في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،معيد البحكث كالدراسات

العربية ،القاىرة ،مصر.

الصرف ،رعد (، )3...إدارة االبتكار كاإلبداع ،األسس التكنكلكجية كطرائؽ التطبيؽ ،االردف،
عماف ،دار الرضا لمنشر كالتكزيع.

الصيرفي ،محمد .)3..5( ،السمكؾ التنظيمي .حكرس لمنشر كالتكزيع ،االسكندرية ،مصر.
الطيب ،ايياب" )3..8( ،أثر المناخ التنظيمي عمى الرضا الكظيفي في شركة االتصاالت
الفمسطينية -دراسة حالة" "رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،

فمسطيف.
العمياف ،محمكد سمماف .)3..5( ،السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ( .ط .)2دار كائؿ
لمنشر ،عماف ،األردف.

عميرة إبراىيـ ،حتى نفيـ البحث التربكم ،القاىرة ،دار المعارؼ (.)0980
عكاد ،فتحي احمد .)3.02( .السمكؾ االنساني في منظمات االعماؿ الحديثة .ط .0دار
الصفاء لمنشر كالتكزيع .عماف .االردف.
غانـ ،عبد الجميؿ (" ،)3..6االغتراب الكظيفي لدل المشرفيف التربكييف في مدارس التعميـ
العاـ بمدينة تعز" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة تعز ،اليمف.
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غنيـ ،عثماف ( ،)3..0التخطيط أسس كمبادئ عامة ،االردف،عماف ،دار صفاء لمنشر
كالتكزيع.

فرج ،حسف (" ،)3..6االغتراب ،المركز الفمسطيني لئلرشاد ،غزة ،فمسطيف
فميو ،فاركؽ عبده ،كعبد المجيد ،السيد محمد.)3..5( .

السمكؾ التنظيمي في ادارة

المؤسسات التعميمية .المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

القريكتي ،محمد.)3...( .السمكؾ التنظيمي :دراسة السمكؾ اإلنساني الفردم كالجماعي في
المنظمات المختمفة .ط .3دار الشركؽ ،عماف.األردف.

كريمة ،يكنسي (" ،)3.03االغتراب النفسي كعبلقتو بالتكيؼ االكاديمي لدل طبلب الجامعة
(دراسة ميدانية عمى عينة مف طبلب جامعة مكلكد معمرم)" ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية ،جامعة مكلكد معمرم ،الجزائر.

الكنعاف ،حمكد صالح" .)3..8( ،تأثير المتغيرات الشخصية كالتنظيمية عمى مستكل االغتراب
الكظيفي" ،الرياض :مجمة معيد االدارة العامة ،المجمد الثامف كاألربعكف ،العدد الرابع.

المكزم ،مكسى .)3..2( ،التطكير التنظيمي :أساسيات كمفاىيـ حديثة( .ط .)0عماف :دار
كائؿ لمنشر كالتكزيع.

المكزم ،مكسى .)3.0.( ،التطكير التنظيمي :أساسيات كمفاىيـ حديثة( .ط .)4عماف :دار
كائؿ لمنشر كالتكزيع.
ماىر ،احمد .)3..5( ،السمكؾ التنظيمي :مدخؿ بناء الميارات .الدار الجامعية .االسكندرية،
مصر.
محمد أبك ىاشـ حسف ،السيد ،الخصائص السيككمترية ألدكات القياس في البحكث النفسية
كالتربكية باستخداـ  ،SPSSكمية التربية جامعة الممؾ سعكد 3..6،ـ.

محمد عبيدات ،محمد أبك نصار ،عقمة المبيضيف ( .)0999منيجية البحث العممي القكاعد

كالمراحؿ كالتطبيقات-كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية الجامعة البريطانية-دار كائؿ

لمطباعة كالنشر ،عماف-األردف.
المدىكف ،إياد (" ،)3.03العبلقة بيف المناخ التنظيمي كالصراع التنظيمي لدل المكظفيف
اإلدارييف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،جامعة األزىر -غزة ،فمسطيف.
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مرزكؽ ،ابتساـ (" ،)3.02فعالية متطمبات التطكير التنظيمي كادارة التغيير لدل المؤسسات
غير الحككمية الفمسطينية "رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،

فمسطيف.
مصطفى ،أحمد سيد (.)3..5
العمؿ .جامعة بنيا.

إدارة السمكؾ التنظيمي :نظرة معاصرة لسمكؾ الناس في

المطرفي ،شعيؿ ( " ،)3..5االغتراب الكظيفي كعبلقتو باألداء ،دراسة مسحية عمى العامميف
بإدارة جكازات منطقة مكة المكرمة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل،

الرياض.3..5 ،
المغربي ،عبد الحميد .)3..7( .الميارات السمككية كالتنظيمية لتنمية المكارد البشرية( .ط.)0
المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع .القاىرة مصر.

المغربي ،كامؿ محمد .)0995( .السمكؾ التنظيمي ،مفاىيـ كأسس الفرد كالجماعة في التنظيـ.
(ط .)3دار الفكر لمطباعة كالنشر .عماف .األردف.

مكسى ،محمكد (" ،)3..2مظاىر االغتراب النفسي لدل معممي كمعممات المدارس الحككمية
في محافظات شماؿ فمسطيف" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح ،فمسطيف.

المكمني ،كاصؿ جميؿ .)3..6( ،المناخ التنظيمي كادارة الصراع في المؤسسات التربكية.
(ط ،)0الحامد لمطباعة كالنشر ،عماف ،االردف.
نيجؿ ،كنج ،كاندرسكف ،نيؿ .تعريب :حسني ،محمكد (.)3..4

ادارة انشطة االبتكار

كالتغيير -دليؿ انتقادم لممنظمات .دار المريح لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،السعكدية.
ىبلؿ ،مصطفى محمكد .)3..5( ،االدارة العامة ،رؤية استراتيجية لحماية الجياز االدارم مف
التخمؼ كالفساد .الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع ،االسكندرية ،مصر.

الكزاف ،خالد" ،)3..6( ،المناخ التنظيمي كعبلقتو بااللتزاـ التنظيمي :دراسة مسحية مقارنة
عمى الضباط العامميف باإلدارة العامة لمتدريب كالحراسات كاالدارة العامة لممناطؽ األمنية
بك ازرة الداخمية في مممكة البحريف" .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية

لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.
مجالت كدكريات
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أحمدم ،كريف" .)3.02( ،أثر التمكيف النفسي في االغتراب الكظيفي :دراسة استطبلعية لآلراء
رؤساء األقساـ العممية في جامعة دىكؾ" .مجمة تنمية الرافديف ،العدد ( ،)002المجمد

(.250-220 ،)25
اسماعيؿ ،محمد ،ذنكف ،نبيؿ ،ناصر ،رنا" .)3.03( ،أثر المناخ التنظيمي في سمكؾ المكاطنة

التنظيمي :دراسة تحميمية آلراء عينة مف أعضاء الييئة التدريسية في معيد االدارة/
الرصافة" مجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية الجامعية ،العدد (.323-30. ،)2.

بحر ،يكسؼ ،ابك سكيرح ،أيمف" ،)3.0.( ،أثر المناخ التنظيمي عمى األداء الكظيفي لمعامميف
اإلدارييف في الجامعة اإلسبلمية بغزة " .مجمة الجامعة االسبلمية ،المجمد ( ،)08العدد

(.0304-0047 ،)3

الربيعي ،حاكـ ،كالحدراكم ،حامد" ،)3.03( ،اختبار العبلقة بيف العدالة التنظيمية كاالغتراب
الكظيفي (دراسة استطبلعية آلراء عينة مف العامميف في معمؿ سمنت الككفة)" ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،جامعة الككفة ،العراؽ.

رمضاف ،ريـ" )3.02( ،عناصر البيئة الخارجية كعبلقتيا بالنية الريادية لطبلب الجامعات

باستخداـ المرصد العالمي لريادة األعماؿ" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية

كالقانكنية ،المجمد ( ،)39العد ()0

سمماف ،مثاؿ ،كاظـ ،أحبلـ ،رضا ،بياف" .)3.05( ،أداء المرشديف الزراعييف لبعض المياـ
االرشادية كعبلقتو برضاىـ عف المناخ التنظيمي :دراسة ميدانية في المنطقة الكسطى مف
العراؽ" .مجمة العمكـ الزراعية العراقية العدد ( ،)46المجمد (.94-87 ،)0
صبر ،رنا .")3.02( ،أثر مصادر ضغكط العمؿ في مستكل الشعكر باالغتراب الكظيفي:
دراسة تحميمية آلراء عينة مف الممرضيف كالممرضات في مستشفى اليرمكؾ التعميمي".

مجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية الجامعية ،العدد (.362-342 ،)27
الصفار ،أحمد" .)3..9( ،أثر المناخ التنظيمي في األداء كالميزة التنافسية :دراسة ميدانية في
المصارؼ التجارية األردنية" .مجمة االدارة كاالقتصاد ،العدد (.96-65 ،)76
الطكيؿ ،أكرـ ،كالسبعاكم ،إسراء" .)3.03(،عبلقات االرتباط كالتأثير بيف أبعاد المناخ
التنظيمي كمراحؿ تطبيؽ حمقات الجكدة :دراسة استطبلعية لآلراء المدراء في مصنع
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الغزؿ كالنسيج -المكصؿ" .مجمة تنمية الرافديف ،كمية االدارة كاالقتصاد ،جامعة المكصؿ،
ممحؽ العدد ( ،)0.المجمد (.64-42 ،)24

عبد الرازؽ ،أباف ،كمحمكد ،ناجي" .)3.03(،تقكيـ المناخ التنظيمي :دراسة استطبلعية آلراء
عينة مف رؤساء االقساـ العممية في جامعة تكريت" .مجمة جامعة كرككؾ لمعمكـ االدارية

كاالقتصادية ،المجمد ( ،)3العدد (.30-0 ،)0

عنكز ،عبد المطيؼ ( ،)0999االغتراب الكظيفي ك مصادره  :دراسة ميدانية حكؿ عبلقتيما
ببعض المتغيرات الشخصية ك التنظيمية في القطاع الصحي االردني بإقميـ الشماؿ،

مجمة االدارة العاـ ،المجمد ( ،)29العدد ()3
القيؽ ،نمر" )3..5( ،اإلحساس باالغتراب كعبلقتو بالقدرة عمى اإلنتاج اإلبداعي لدل الفناف
التشكيمي الفمسطيني" ،مجمة كمية التربية ،العد ( ،)39الجزء األكؿ.

المشعاف ،عكيد" )3..9( ،الكالء التنظيمي كعبلقتو بسمكؾ االغتراب كالمعاناة النفسية" ،مجمة
العمكـ االجتماعية ،المجمد ( ،)22العد ()3

المصرم ،رفيؽ .)3..8( ،بعنكاف" :االغتراب لدل األكاديمييف الفمسطينييف :دراسة ميدانية
حكؿ أبرز مظاىره كمصادره كالخيارات السمككية لمكاجيتو" .مجمة عجماف لمدراسات

كالبحكث ،العدد األكؿ ،المجمد السابع ،االمارات العربية.

الناىي ،ىالة")3.02( ،معكقات عمؿ األبداع كعبلقتو بالمناخ التنظيمي :دراسة تطبيقية في
المكتبة المركزية -جامعة البصرة" .مجمة آداب البصرة ،العدد (.244-205 ،)64

مكاقع انترنت

 مكقع بنؾ فمسطيفhttps://www.bankofpalestine.com/ar/about/profile : مكقع بنؾ القدس http://www.qudsbank.ps/page/About%20Us مكقع البنؾ االسبلمي الفمسطينيhttp://islamicbank.ps/new/ar_page.php?id=l35133a905205y2w7hu6
oo1
 بنؾ االستثمار الفمسطيني http://www.pibbank.com/ar/srv/21.html -البنؾ التجارم الفمسطيني http://www.pcb.ps/ar/main.php?id=8
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مالحق يا
-

اي عبئ ا بانه

 ا بانه-

اي ي حكٌ

 -دائم بأ ماء يمحكمٌن

ممحؽ رقـ ()0
اإلستبانة النيائية
جامعػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػر  -غػػػػػػػػػػزة
عمػػػػػػػػػادة الدراسػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػا
كمية االقتصػاد كالعمػكـ اإلداريػة
برنامج ماجستير إدارة األعمػاؿ

المحترـ/ة

أخي المكظؼ /أختي المكظفة
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

انًىضـــىع :تؼجئـــخ االستجــــــبَه انًرفقـــــــخ
ٌقٕو انثاحج تإجشاء تحج نهحصٕل ػهى دسجح انًاجستٍش فً إداسج األػًال يٍ جايؼح
األصْش-غضج،تؼُٕاٌ :

"انًُبخ انتُظيًي وػالقته ثبالغتراة انىظيفي نذي انؼبيهيٍ في انجُىك انتجبريخ
انفهسطيُيخ"
فُشجٕانتكشوتاإلجاتحػٍجًٍغانفقشاخانًحذدجفًاالستثاَحتصذقٔيٕضٕػٍحيٍ
خاللٔضغػاليح()أياوانتقٍٍىانًُاسةنكمفقشج،ػهًاًتأَٓايٕجٓحنهؼبيهيٍ في انجُىك
انتجبريخ انفهسطيُيخ -يحبفظبد غسحٌٔ،جذستُافًْزاانًقاوأٌَز ّكشكىتأٌانثٍاَاخانٕاسدج
فًْزِاالستثاَحستستخذوألغشاضانثحجانؼهًًفقط.


شبكريٍ نكى حسٍ تؼبوَكى

انجبحث:
يبزٌ حهس– جبيؼخ األزهر
جىال599619151 /
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القسم األول :البٌانات الدٌمغرافٌة
ٌرجى استكمال البٌانات اآلتٌة بوضع عالمة ( )فً المكان المناسب مما ٌلً:
 -0الجنس:
أنثى

ذكر

 -2العمر:
من  31الى 40عام

من  20الى  01عام

أكثرمن51عام

من  41الى 50عام

 -0الحالة االجتماعٌة:
أعزب

متزوج

أرمل

مطلق

 -4المؤهل العلمً:
دكتوراه

ماجستٌر

بكالورٌوس

دبلوم

ثانوٌة عامة

 -5مكان العمل:
بنك فلسطٌن

 -6عدد سنوات

بنك القدس

بنك االردن

الخبرة:

أقل من  5سنوات

من  5الى أقل من 10سنوات

15سنة فأكثر

من  10الى أقل من  15سنة
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القسم الثانً :المناخ التنظٌمً

المحكر األكؿ :الييكؿ التنظيمي
الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

ـ

غير

مكافؽ مكافؽ محايد

غير

بشدة

مكافؽ مكافؽ
بشدة

-7

يتكافؽ الييكؿ التنظيمي لمبنؾ مع طبيعة كمياـ العمؿ فيو.

-6

يساعد الييكؿ التنظيمي عمى سرعة االتصاؿ االدارم داخؿ البنؾ.

-4

يكجػػد كصػػؼ كظيفػػي يتحػػدد مػػف خاللػػو المسػػؤكليات كالكاجبػػات المناطػػة بكػػؿ
كظيفية.

-3

تتناسب تخصصات العامميف بالبنؾ مع طبيعة كمياـ ككاجبات كظائفيـ.

-5

يكجد تضارب كازدكاجية في المياـ كالمسؤكليات بيف العامميف في البنؾ.

-2

ىناؾ كضكح في خطكط السمطة الرسمية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.
المحكر الثاني :االتصاالت

-7
-6
-4
-3

يمكػػف لمعػػامميف االتصػػاؿ المباشػػر بالمػػدراء كالبحػػث معيػػـ فػػي المشػػاكؿ التػػي
تكاجييـ في اعماليـ.
تعتمد ادارة البنؾ الكسائؿ الحديثة في االتصاؿ لنقػؿ المعمكمػات كالخبػرات بػيف
العامميف.
يساىـ نظاـ االتصاؿ بالشركة في تكفير المعمكمات الالزمة التخاذ الق اررات في
االدارات كالفركع كفي الكقت المناسب.
نظاـ االتصاؿ المعمكؿ بو في البنػؾ يسػمح باالتصػاؿ بػيف العػامميف كافػة مػف
جميع المستكيات كفي كافة االتجاىات.
المحكر الثالث :نمط القيادة

-7
-6

يمتمؾ المديركف رؤية مستقبمية لما يجب اف تككف عميو االمكر بالمستقبؿ.
يشجع المدير العالميف عمػى مكاجيػة التحػديات المتعمقػة بالعمػؿ كايجػاد حمػكؿ
لمشاكؿ العمؿ بأنفسيـ.

-4

تبذؿ االدارة جيد كبير لتعزيز ثقة العامميف بأنفسيـ.

-3

تشجع االدارة العامميف عمى استخداـ طرؽ كافكار جديدة في العمؿ.

-5

يحرص المدراء عمى تنمية العامميف كتدريبيـ.

-2
-1

يمقى العاممكف التشجيع المطمكب ال بداء كجية نظرىـ كاقتراحػاتيـ عػف العمػؿ
مف قبؿ المدراء.
العالقة بيف المدراء كالعامميف يسكدىا االحتراـ كالثقة السائدة.
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-8

يفكض المدير بعض سمطاتيـ لمعامميف.
المحكر الرابع :المشاركة في اتخاذ الق اررات
الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

ـ

غير

مكافؽ مكافؽ محايد

غير

بشدة

مكافؽ مكافؽ
بشدة

-7
-6
-4
-3
-5
-2
-1
-8

يتمتع العاممكف بالحريػة الكافيػة التخػاذ القػ اررات المرتبطػة بمسػتكيات عمميػـ,
كي يستطيعكا انجازه عمى اكمؿ كجو.
يشارؾ العاممكف في البنؾ بمناقشة المشكالت كاتخاذ الق اررات المناسبة.
يتيح الرؤساء لممرؤكسيف حرية التعبير عف الرأم كطرح االفكار الجديدة حتػى
كاف كانت تتعارض مع افكارىـ.
يمجػػػػػأ متخػػػػػذك القػػػػػ اررات فػػػػػي االدارات كالفػػػػػركع المختمفػػػػػة الػػػػػى المشػػػػػاكرات
كاالستطالعات قبؿ اتخاذ القرار لمعرفة نتائجيا كاثارىا.
يػػتـ اعتمػػاد المركزيػػة فػػي اتخػػاذ القػػ اررات االمػػر الػػذم قػػد يكػػكف عػػائؽ امػػاـ
مشاركة العامميف.
يتـ اتخاذ الق اررات في البنؾ استنادا الى معمكمات دقيقة.
تسػػاىـ مقترحػػات العػػامميف فػػي مسػػاعدة االدارة عمػػى تطػػكير الب ػرامج التدريبػػة
المختمفة.
يشارؾ العاممكف في تطكير معايير االداء المتعمقة بكظائفيـ.
المحكر الخامس :حكافز العمؿ

-7

نظـ الحكافز المستخدمة بالنبؾ تتناسب مع نظـ الحكافز في البنكؾ االخرل

-6

تراعي نظـ الحكافز مطالب كاحتياجات العامميف المختمفة

-4

يتـ تعديؿ نظـ الحكافز بشكؿ دكرم

-3

يتـ مكافأة اصحاب االفكار الجديدة التي يتـ اقتراحيا لتطكير االداء

-5

ترتبط نظـ الحكافز بنتائج التقييـ السنكم لألداء

-2

يغمب اتجاه االدارة نحك المكافأة كالتشجيع بدؿ االتجاه نحك االنتقاد كالتيديد

-1

ال تعتبر االقدمية في العمؿ المعيار االساسي لمترقية

-8

يشعر العاممكف باألماف الكظيفي في مجاؿ كظيفتيـ
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القسـ الثاني :االغتراب الكظيفي
الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

ـ

بشدة

مكافؽ

مكافؽ
بشدة

-7

ادرؾ اف صالحيتي في العمؿ محدكدة لمغاية.

-6

ارل اف رؤسائي في العمؿ يحتكركف سمطات اتخاذ القرار حكؿ مياـ عممي.

-4

اشعر اف لكائح العمؿ تقيدني كتحد مف قدرتي عمى االبداع كاالبتكار.

-3

اشعر باف ثقتي اىتزت في قدراتي عمى العمؿ منفردان دكف تكجيو مف رؤسائي.

-5

اعتقد باف احساسي بااللتزاـ نحك كظيفتي انخفض.

-2

اشعر باف مصمحة العمؿ كاىدافو ال تعني لي الشيء الكثير.

-1

اعتقد باف شعكرم بتأنيب الضمير قد قؿ عندما اصبحت أتأخر عف تأدية عممي

-8

احس باف التزامي قد قب بمكائح كنظـ العمؿ عف ذم قبؿ.

-9

احسف اف اليدؼ مف استمرارم في العمؿ غير كاضح بالنسبة لي.

-71

اشعر باف رسالة العمؿ غير كاضحة بالدرجة الكافية.

-77

اشعر بانني اؤدم عممي دكف أف اىتـ بمعناه.

-76

احس اف عممي ىك عبارة عف جيد بدني فقط.

-74

ادرؾ داخؿ نفسي بأف المفاىيـ السائدة في العمؿ ال تناسبني.

-73

اعتقد بأف ثقافتي تختمؼ عف ثقافة زمالئي في العمؿ.

-75

أرل أف بعض العادات السائدة في العمؿ تخالؼ ما اعتدت عميو.

-72

اشعر بانني غريب عف مجتمع العمؿ الذم اعمؿ فيو.

-71

اتفقد السند كالدعـ النفسي في العمؿ.

-78

يؤلمني عدـ تقدير الزمالء لحالتي النفسية.

-79

اكاجو الكثير مف الضغكط النفسية بسبب العمؿ.

-61

مكافؽ مكافؽ محايد

غير

غير

اعتقػػد اف الضػػرر النفسػػي الػػذم تعرضػػت لػػو ال يتناسػػب مػػع المقابػػؿ المػػادم الػػذم
حصمت عميو.
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جامعػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػر  -غػػػػػػػػػػزة
عمػػػػػػػػػادة الدراسػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػا
كمية االقتصػاد كالعمػكـ اإلداريػة
برنامج ماجستير إدارة األعمػاؿ

األخ الدكتور....................................../

حفظه اهلل

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو,,,
انًىضىع  :تحكيى استجبَخ
أتٕجّ إنٍكى تانتقذٌش ٔاالحتشاو يثًُا ً جٕٓدكى انؼظًٍح فً خذيح انثحج انؼهًً،
ٔتاإلشاسجإنىانًٕضٕعانًزكٕسأػالٌِ،شجىانتكشوتانؼهىتأٌانثاحجٌقٕوتإػذادتحج
تؼُٕاٌ :

"انًُبخ انتُظيًي وػالقته ثبالغتراة انىظيفي نذي انؼبيهيٍ في انجُىك
انتجبريخ انفهسطيُيخ"
ٔرنكاستكًاالً نًتطهثاخانحصٕلػهىدسجحانًاجستٍشتخصص إداسجاألػًال
يٍجايؼحاألصْش–غضج،نزاأسجٕانتكشوتإتذاءانشأيفًانؼثاساخانٕاسدجفًاالستثاَح
انًشفقحيقذساًنكىجٓذكىفًدػىٔتشجٍغانثحجانؼهًً .

شبكريٍ ويقذريٍ نكى حسٍ تؼبوَكى،،،

انجبحث:
يبزٌ حهس
جىال رقى/
1599619151
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ملحق رقم ()2
قائمة المحكمٌن

ـ

الجامعة

المحكـ

0

د .محمد بكر البكجي

جامعة األزىر

3

د .ياسر عبد طو الشرفا

الجامعة اإلسبلمية

2

د .شادم إسماعيؿ التمباني

جامعة األزىر

4

د .نبيؿ عبد شعباف المكح

الجامعة اإلسبلمية

5

د .فضؿ النمس

جامعة األزىر

6

د .فكزم الحاج

جامعة األزىر

7

أ .تامر المدني

مدير فرع – بنؾ فمسطيف

8

د .يكسؼ عاشكر

الجامعة اإلسبلمية

9

د .كفيؽ حممي األغا

جامعة األزىر

 0.د .خميؿ حجاج

جامعة األزىر

 00د .يكسؼ بحر

الجامعة اإلسبلمية

 03د .كائؿ ثابت

جامعة األزىر

 02د .رامز بدير

جامعة األزىر
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