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آيــــة قرآنيــة

{وَقَالَ رَبِّ أوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِيَ}
صدق اهلل العظيم
) النمل ( 19 -

أ

اإلهــــــداء

إىل سيد اخللق واملرسلي،
سيدنا ونبينا حممد -عليه أفضل الصالة والتسليم.
إىل أرواح شهـــــداء فلسـطي األكــــرم منا مجيعاً.
إىل قدوتي األوىل ونرباسي الذي ينري دربي وكان جبانيب دوم ًا
 ...أبي الغايل حفظه اهلل.
إىل اليت كان دعاؤها سر جناحي واليت سهرت الليايل الطوال على راحيت
إىل هالة القمر اليت تشع حويل وأسري بنورها  ...أمي الغالية أطال اهلل عُمرها.
إىل من قامسوني احلياة مبرح وحمبة إىل من ال تطيب الدنيا إال هبم ،إىل القلوب الطاهرة الرقيقة
والنفوس الربيئة إىل رياحي حياتي ...إخوتي وأخواتي حفظهم اهلل.
إىل أقاربي وأصدقائي وزمالئي يف الدراسة والعمل إىل من رافقوني دائم ًا يف دربي ،وكانوا نعم العون يل...
إىل كل من نسيهم القلم ومل ينساهم القلب.
إليهم مجيع ًا أُهدي هذا العمل املتواضع.
الباحث

ب

شكر وتقدير
إلهي ل يطيب الليل إل بشكرك ول يطيب النهار إل بطاعتك  ...ول تطيب اللحظات إل بذكرك ...ول تطيب

اآلخرة إل بعفوك  ...ول تطيب الجنة إل برؤيتك.

الحمد هلل حمدا طيب ا مبارك ا فيه ملئ السماوات واألرض وما بينهما ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة
للعالمين معلم البشرية وسيد الخلق أجمعين محمد صلوات ربي وسالمه عليه أما بعد،،،

يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل ،والمتنان العظيم إلى كل من ساعدني من توجيه وإرشاد ،وأسهم في إنجاز

هذه الدراسة ،وذلك انطالقا من قول المصطفى صلى هللا عليه وسلم " من ل يشكر الناس ل يشكر هللا "

( أخرجه الترمذي وأبو داوود).

في هذا المقام ل يسعني اإل أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى األستاذ الدكتور الفاضل /وائل محمد ثابت

الذي أشرف على هذه الدراسة ،فكان خير ناصح وموجه ومرشد ،فله مني جزيل الشكر والحترام والتقدير.

كما أتقدم بالشكر والعرفان ألعضاء لجنة المناقشة ،الدكتور الفاضل /محمد جودت فارس المناقش الداخلي،

والدكتور الفاضل /إبراهيم أحمد أبو رحمة المناقش الخارجي؛ لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة ،وإبداء

ملحوظاتهما القيمة ،التي سيكون لها بالغ األثر في إثراء هذه الدراسة ،فجزاهما هللا عني خير الجزاء.

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أمدني بالعلم والمعرفة وإلى ذلك الصرح الشامخ جامعتي جامعة األزهر،
وأساتذتي األفاضل في كلية القتصاد والعلوم اإلدارية على ما بذلوه من جهد في سبيل زيادة حصيلتي العلمية.

أعضائها وطواقمها الحاليين والسابقين وأخص
كما وأتقدم بالشكر إلى منظمتي جمعية منتدى التواصل بكافة
ُ
بالذكر الدكتور صالح الشافعي والمهندس رامي صوان والستاذة عصمت الطوسي ،وإلى كل من ساندني بدعواته
الصادقة ،وآماله المخلصة.

وفي الختام أرجو من هللا العلي القدير أن يتقبل هذا العمل خالص ا لوجهه الكريم ،فما كان من توفيق فمن هللا،

وما كان من تقصير أو خطأ فمن نفسي.

ت

الباحث

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي لدى المنظمات
األهلية في قطاع غزة .واعتمد الباحث إلجراء الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،ووظف االستبانة كأداة رئيسية
لجمع البيانات من مصادرها األولية ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات

األهلية العاملة في قطاع غزة ،والتي يزيد عمرها عن  3سنوات وال يقل عدد الموظفين فيها عن  15موظفاً وبلغ
عدد هذه المنظمات ( )138منظمة  ،كما بلغ مجتمع الدراسة ( )1104موظفاً ،وتم توزيع االستبانة على عينة

الدراسة مكونة من ( )300استبانة ،وتم استرداد ( )237استبانة بنسبة استرداد ( ،)%79وتم استخدام الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSS V.26وبرنامج ( )SmartPLS v3.2.8في معالجة وتحليل بيانات

الدراسة باإلضافة الستخدام مجموعة من االختبارات اإلحصائية.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05ألبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية(الهيكل التنظيمي ،مشاركة المعلومات ،تميز الذات ،المعنى) تفسر ما نسبته ( )%57.4من التباين الحاصل

في تحسين األداء المالي ،كما أوضحت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية قوية بين استراتيجية
تمكين الموارد البشرية وتحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة.

 مستوى توافر أبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية كانت بدرجة موافقة مرتفعة جداً وبوزن نسبي ()%85.4كما تبين أن درجة توافر مجال تحسين األداء المالي حسب آراء العينة من المنظمات المبحوثة كانت بدرجة

موافقة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%83.2
ومن أهم توصيات الدراسة:

 تعزيز استخدام المنظمات األهلية للمفاهيم اإلدارية الحديثة مثل استراتيجية تمكين الموارد البشرية كمدخلاستراتيجي وحيوي في تحسين األداء المالي ،وخاصة أبعاد (الهيكل التنظيمي ،مشاركة المعلومات ،تميز

الذات ،المعنى) التي تبين تأثيرها في تحسين األداء المالي.

 العمل على ترشيد اإلنفاق وفق ما هو مخطط ومجاز بالموازنة التقديرية ،واالهتمام باألنشطة التي تساعد علىاالستم اررية والنمو والتوسع.

 -توفير المحفزات وظروف العمل المناسبة للعاملين التي تمكنهم من تحسين األداء المالي.

ث

Abstract
The study aimed to identify the impact of human resources empowerment strategy on
improving the financial performance of NGOs in the Gaza Strip. The researcher uses the
descriptive analytical approach to conduct the study. The study population consisted of top
or senior and middle management employees in NGOs operating in the Gaza Strip,
whose age is more than 3 years and the number of employees in them is not less than 15
employees. The number of these organizations reached (138) organizations, and the study
community reached (1104) employees. A questionnaire was distributed to the study sample
consisting of (300) questionnaires, and (237) questionnaires were recovered with (79%)
recovery rate. (SPSS V.26) and (SmartPLS v3.2.8) were used to process and analyze the study
data, in addition to using a set of statistical tests.
The most important results of the study are:
- The presence of a statistically significant effect at a level of significance (0.05≥α) for the
dimensions of the human resource empowerment strategy (organizational structure,
information sharing, self-distinction, meaning) that explains (57.4%) of the variance in
financial performance, and the results also showed a relationship of strong positive statistical
significance between the strategy of empowering human resources and improving financial
performance in NGOs in the Gaza Strip.
- The level of availability of the dimensions of the human resources empowerment strategy
was with a very high degree of approval and a relative weight (85.4%) and it was also found
that the degree of availability of the financial performance field according to the opinions of
the sample from the researched organizations was with a high degree of approval and a
relative weight (83.2%).
The most important recommendations of the study:
-Enhance the use of NGOs to modern management concepts such as the strategy of
empowering human resources as a strategic and vital entry point in improving financial
performance, especially the dimensions (organizational structure, information sharing,
self-determenation, meaning) that show their impact on improving financial performance.
-Rationalize spending according to what is planned and approved in the estimated budget, and
pay attention to activities that help the continuity, growth and expansion.
-Providing appropriate incentives and working conditions for workers that enable them to
improve financial performance.
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مقدمة:
شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات كبيرة انعكست بصورة إيجابية على إدارة الموارد البشرية بفروعها

المختلفة ،حيث اتجهت اإلدارة لالهتمام بالعنصر البشري من أجل إنجاح البرامج التغييرية والخروج من منظمة
األوامر إلى ما يسمى بالمنظمة الممكنة وما يتبع من ذلك من تغييرات في الهياكل ،والسياسات ،والق اررات،
وال شك أن االهتمام بمفهوم تمكين الموارد البشرية يشكل عنص اًر أساسياً للمنظمات خصوصاً في االتجاه نحو

تبني المفاهيم اإلدارية الحديثة وتطبيقها ،والمساعدة على تحفيزهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار ،وكسر الجمود
اإلداري ،والتنظيم الداخلي بين اإلدارة والعاملين ،بما ينعكس على نجاح منظمات األعمال.

إن تمكين الموارد البشرية له األثر الكبير على المنظمة التي أدركت أن المنافسة تحتاج إلى أفكار مبتكرة
ً
من كل فرد ،وأن دور المديرين كقادة يتوقف على نمو وازدهار هذه المنظمات والتي تحرص دائماً على تنمية
وتطوير قدرات العاملين فيها والمساهمة في حل المشكالت باتخاذ القرار ،والعمل بروح الفريق وتحفيز العاملين

وزيادة معدالت االبتكار واإلبداع لديهم ،وبالتالي يساعدها على أن تكون بالمقدمة ورائدة في مجال عملها وتساهم
بشكل ال يقبل الشك بتعزيز قدراتهم اإلبداعية والمزيد من تحمل المسؤولية.
ويعد استقرار المركز المالي للمنظمة من أهم العوامل المساعدة في ارتفاع مستوى األداء ،وتحسين نوعية الخدمات
نظر ألن المنظمات
والبرامج التي تقدمها المنظمة ،باإلضافة لتقديم خدمات جديدة وتطوير الخدمات القائمة ،و ًا
تتعامل مع التقلبات في مصادر تمويلها ،فإن فهم الحاجة إلى المرونة المالية قد اكتسب أهمية متزايدة ،في مساعدة

المنظمات في صياغة استراتيجيات وأهداف سليمة من شأنها أن تبقي منظماتهم مزدهرة  ،ويعد األداء المالي المرآة
األساسية التي توضح مقدرة المنظمة من خالل مركزها المالي على تحقيق التغيير المطلوب والنتائج من اإلجراءات
الذي تم إتاحة األصول من أجلها في حين عدم إدارة الحسابات بشكل مناسب ،يؤدي إلى صعوبات قد يكون لها
عواقب وخيمة على تطورها وتقدمها.
وفي الوقت الراهن فإنه ينظر إلى المنظمات األهلية الفلسطينية باعتبارها شريك طوعي في البناء والمساهمة في

إرساء دعائم الدولة  ،حيث تشكل المنظمات األهلية جزءاً مهماً ومكوناً أساسياً في عملية التنمية المستدامة؛ حيث
تتنوع األدوار التي تقوم بها لريادة العملية التنموية بشكل تكاملي مع الحكومة والقطاع الخاص ،األمر الذي يعظم

الدور الذي تقوم به هذه المنظمات لتقديم خدماتها اإلغاثية والتعليمية والصحية ،تعــدى ذلــك إلــى المشــاركة فــي
تعزيز العمل المجتمعي واإلنساني ،وتحقيق التنمية المستدامة من خالل أفراد المجتمع وهياكله كاف ًة ،رغم القيود
والعقبات التي يفرضها واقع االحتالل والظروف السياسية المحيطة بها ،األمر الذي أثر بشكل سلبي على أدائها

من ناحية ،وزيادة معاناة واحتياجات المجتمع الفلسطيني من ناحية أخرى.
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 1.1مشكلة الدراسة:
تعاني المنظمات األهلية في قطاع غزة من ضعف كبير في قدرتها المالية بسبب ظروف الحصار واإلغالق

وتجميد حسابات المنظمات األهلية ومصادرة الحواالت المالية لها باإلضافة لتغيير سياسات وأولويات المنظمات
الدولية المانحة وتقليص الموازنات المخصصة للمشاريع وتخفيض الرواتب والذي يؤثر بشكل سلبي على عمل هذه

المنظمات في تحقيق التنمية المجتمعية ،ولما كانت الموارد البشرية عنص اًر هاماً ،وعامالً ال يستهان به فإنه
قد يكون التركيز على تمكينه سبباً لتحسين األداء المالي (أبو جهل ،2019،ص .)37
وفي ضوء تحديد وبلورة مشكلة الدراسة تم االطالع على الدراسات المحلية السابقة التي تناولت األداء المالي،

كبير للحصار المالي على
أثر
اً
ومن ضمنها دراسة (البرش )2019،والتي توصلت إلى أن هناك اً
قدرة المنظمات األهلية في تحقيق التنمية المجتمعية في قطاع غزة بوزن نسبي ( ،)%78.99ودراسة (بكر)2013،
والتي توصلت إلى أن األداء المالي في القطاع الحكومي في قطاع غزة بلغ الوزن النسبي له ( )%44.6وهي ضمن

فئة األداء المتوسط ،وكذلك أظهرت دراسة مسح أن ( )%60من المنظمات األهلية في غزة باتت غير قادرة
على تغطية نفقاتها ومصاريفها ،وما ال يقل عن ( )%80من تلك المنظمات يؤثر عجز التمويل على جودة

خدماتها(محيسن ،)2017،وأيضاً في تقرير لمركز الميزان لحقوق اإلنسان ( )2018بعنوان "ضغوط وقيود متزايدة:
تقليص فضاء عمل المنظمات األهلية في قطاع غزة" تشير البيانات المتوفرة إلى أن أزمة التمويل أثرت على جودة

الخدمات بدرجات متفاوتة وباتت ( )%69من المنظمات األهلية غير قادرة على تغطية جميع مصاريفها،
وبالتالي تراجع حجم المشاريع المقدمة للمهمشين والفقراء.
وكون الباحث يعمل في المنظمات األهلية غير الحكومية الحظ ضرورة تحسين األداء المالي لدى هذه المنظمات

وأنها ليست بالشكل المطلوب في ظل التحديات والظروف التي تواجهها المنظمات في قطاع غزة والمنظمات األهلية
بشكل خاص في المرحلة الحالية المتمثل في ضعف التمويالت الخارجية ومحدودية دور الحكومة في تخصيص جزء

من موازنتها العامة لدعم قطاع المنظمات األهلية غير الحكومية والقيود المفروضة على الحسابات البنكية وقلة
االعتماد على المشاريع واألنشطة المدرة للدخل.
ولتأكيد وجود المشكلة قام الباحث بعمل دراسة استطالعية حول األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع

غزة ،وذلك للوصول إلى مجموعة من المؤشرات المبدئية التي من شأنها أن تعزز من ظواهر الشعور بمشكلة الدراسة،
حيث قام الباحث بإعداد استبانة باالعتماد على الدراسات السابقة والتي ركزت على المتغير التابع للدراسة المتمثل

بتحسين األداء المالي في المنظمات األهلية ،حيث تم توزيعها على عدد ( )25من المدراء والماليين الذين يعملون
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في هذه المنظمات األهلية ،حيث أظهرت نتائجها في إطار ما تمثله المنظمات األهلية محل الد ارسة من أهمية كبيرة
لدى المجتمع بشكل عام فإن النسبة المتحصلة ( )%63.2تعُد من وجهة نظر الباحث نسبة متوسطة والسيما أنها
تتعلق بجانب رئيسي يؤثر على استمراريتها والذي ينعكس أيضاً على جودة مخرجاتها للمجتمع ،وكانت أضعف

الفقرات الفقرة رقم ( )3والتي تنص على (وجود منهجية متبعة لتحديد االحتياجات المالية) بوزن نسبي (،)%54
وهذا مؤشر لوجود ضعف في تحديد االحتياجات المالية للمنظمات األهلية في أعمالها ،مما يعد من المعيقات

الستغالل الفرص المتاحة وتحقيق أهداف المنظمة ،وتبين أيضاً في الفقرة رقم ( )15والتي تنص على (تقوم المنظمة

بإدارة المخاطر لمواجهة تأثير أي تغييرات قد تحدث في البيئة المحيطة قد تؤثر على فرص حصولها على التمويل)،

والتي كان الوزن النسبي لها ( ،)%55وهذا مؤشر لوجود ضعف في أنظمة إدارة المخاطر للمنظمة ،مما يشكل
معيقاً لإلنجاز واالبتكار.
ونظر ألن استراتيجية تمكين الموارد البشرية لها تأثير كبير على كفاءة وفعالية المنظمة للتعامل مع التغيرات
اً

البيئية ومواكبة التطور السريع ،حيث تركز هذه االستراتيجية على المهارات البشرية وكيفية تطويرها واالحتفاظ

جنبا إلى جنب مع االلتزام الذاتي للعاملين وكيفية تعزيز إمكاناتهم عن طريق زيادة مشاركتهم في صنع
بالمواهبً ،
القرار وتقليل احتماالت اإلشراف المباشر واستخدام الرقابة الذاتية ،والذي بدوره يساعد العاملين على الحصول على
المزيد من المرونة في التحكم في مهامهم وتحسين إنتاجيتهم مما يؤدي في النهاية إلى زيادة كفاءة األداء وتحقيق

أفضل النتائج بأقل التكاليف الممكنة.
في ضوء ما يتوجب فعله تجاه وجود التدني في األداء المالي لدى المنظمات األهلية ،ولما كانت الموارد البشرية

عنص اًر هاماً ،وعامالً ال يستهان به مما يجعل الحاجة ملحة إلى أن تحاول المنظمات أن تتميز به بين أقرانها،
فإنه قد يكون التركيز على تمكينه سبباً لتحسين األداء المالي ودفعها الى ما هو أفضل ،كل هذا دفع الباحث
لصياغة مشكلة الدراسة وتحديدها للوصول لحلول لها عبر تحليل التحديات المعيقة لتحسين األداء المالي.

بناء على ما سبق تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي اآلتي:
ً
ما أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة؟

لإلجابة عن السؤال الرئيسي كان ال بد من اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:

 .1ما مستوى استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في قطاع غزة؟
 .2ما مستوى األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة؟
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 .3هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مكونات استراتيجية تمكين الموارد البشرية وتحسين األداء المالي
لدى العاملين في المنظمات األهلية في قطاع غزة؟
 .4هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين مكونات استراتيجية تمكين الموارد البشرية وتحسين األداء المالي لدى
العاملين في المنظمات األهلية في قطاع غزة؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
استراتيجية تمكين الموارد البشرية تُعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى
الوظيفي ،سنوات الخبرة في المجال ،مكان العمل) لدى العاملين في المنظمات األهلية في قطاع غزة؟
 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
تحسين األداء المالي تُعزى للمتغيرات الديمغرافية الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات
الخبرة في المجال ،مكان العمل) لدى العاملين في المنظمات األهلية في قطاع غزة؟

 1.2متغيرات الدراسة:
 1.2.1المتغير المستقل:
استند الباحث في تصميم أبعاد المتغير المستقل المتمثل في استراتيجية تمكين الموارد البشرية على
نموذج دولي لتمكين الموارد البشرية ) ،(Pradhan & Panda ,2019ويتفرع منها األبعاد التالية:
التمكين الهيكلي( :الهيكل التنظيمي ،إدارة القرار في العمل ،مشاركة المعلومات)،
التمكين النفسي( :الكفاءة الذاتية ،تميز الذات ،التأثير ،المعنى).
 1.2.2المتغير التابع:
تحسين األداء المالي.
 1.2.3المتغيرات الديمغرافية:
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة في المجال ،مكان العمل).
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 1.3نموذج الدراسة:
الدرسة بمتغيارته المستقل والتابع والمتغيرات الديموغرافية استناداً إلى األدبيات التي تمت
ويمكن توضيح نموذج ا

اإلشارة إليها في البند ( )1.2من الدراسة والذي يمكن توضيحه كما هو في الشكل رقم (:)1.1

المتغيرات الديمغرافية :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة في المجال ،مكان العمل

المتغير التابع

المتغير المستقل

استراتيجية تمكين الموارد البشرية
• التمكين الهيكلي

 -الهيكل التنظيمي

تحسين

 إدارة القرار في العمل -مشاركة المعلومات

األداء المالي

• التمكين النفسي
 الكفاءة الذاتية تميز الذات -التأثير

 -المعنى

شكل رقم ( :)1.1نموذج الدراسة

المصدر :تم اعداد النموذج بواسطة الباحث باالعتماد على نموذج تمكين الموارد البشرية ))Pradhan & Panda,2019

6

 1.4فرضيات الدراسة:
 1.4.1الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ارتباط ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α≥0.05
بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية واألداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى
في المنظمات األهلية في قطاع غزة".

 1.4.2الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.05لستراتيجية تمكين
الموارد البشرية على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية
في قطاع غزة ".

ويتفرع من الفرضية الرئيسة الثانية مجموعة من الفرضيات الفرعية التي تشمل:
الفرضية الفرعية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للهيكل التنظيمي على تحسين األداء
المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة ".
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05إلدارة القرار في العمل على تحسين

األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة".

الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05لمشاركة المعلومات على تحسين
األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة".
الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للكفاءة الذاتية على تحسين األداء
المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة"
الفرضية الفرعية الخامسة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05لتميز الذات على تحسين األداء
المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة".
الفرضية الفرعية السادسة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للتأثير على تحسين األداء المالي
من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة"
الفرضية الفرعية السابعة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للمعنى على تحسين األداء المالي
من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة".
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 1.4.3الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05في متوسط
استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية ُتعزى للبيانات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل
العلمي ،مكان العمل ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة).

 1.4.4الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05في متوسط
استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي ُتعزى للبيانات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،مكان
العمل ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة).

 1.5أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:
 -1التعرف على مستوى تمكين الموارد البشرية لدى المنظمات األهلية في قطاع غزة.
 -2التعرف على مستوى األداء المالي لدى المنظمات األهلية في قطاع غزة.
 -3اختبار العالقة بين تطبيق استراتيجية تمكين الموارد البشرية وتحسين األداء المالي لدى العاملين في المنظمات
األهلية في قطاع غزة.
 -4التعرف على مدى تأثير أبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي لدى العاملين
في المنظمات األهلية في قطاع غزة.
 -5استكشاف الفروق بين متوسط استجابات المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية لدى العاملين
في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.

 -6بيان الفروق بين متوسط استجابات المبحوثين حول األداء المالي لدى العاملين في المنظمات األهلية
في قطاع غزة تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.

 -7تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات للمنظمات األهلية والباحثين اآلخرين ،والتي من شأنها العمل على
تحسين األداء المالي.
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 1.6أهمية الدراسة:
في اآلونة األخيرة تزايد االهتمام بالمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية ،وأصبح اإلفصاح عن هذه المعلومات

في التقارير المالية مؤش اًر يعكس مدى اهتمام المنظمة برضى كل األطراف ذات العالقة ومدى استغالل المنظمة
للفرص المتاحة في البيئة المحيطة ،وذلك باعتبار ان نجاح المنظمة يرتبط بشكل كبير بمدى قدرتها على استقطاب
واختيار وتعيين وتدريب وتطوير العاملين الذين يسهمون بشكل أساسي في تطور المنظمة وتحقيق أهدافها،

ومن هنا نرى أن المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية أمر في غاية األهمية لمعدي ومستخدمي التقارير المالية
والذي ينعكس على تحسين األداء المالي لهذه المنظمات.
 1.6.1األهمية العلمية:
 -1تسليط الضوء على مدخل من مداخل الفكر اإلداري الحديث وإدارة الموارد البشرية وهو استراتيجية تمكين
الموارد البشرية وأثرها على تحسين باألداء المالي.
مرجعة العديد من
ثرء المعرفي لمفهوم استراتيجية تمكين الموارد البشرية من خالل ا
الدرسة في األ ا
 -2تسهم ا
المرجع والمؤلفات ذات الصلة بالموضوع.
الدراسات السابقة و ا
 -3تستخدم الدراسة مقياس التمكين ببعديه النفسي والهيكلي في نفس الوقت ،ودراسة األثر بينهما ،في حين أن
معظم الدراسات السابقة تتناول التمكين باالعتماد على أحد بعديه النفسي أو الهيكلي.
الدرسات السابقة التي تناولت
نظر لندرة ا
 -4توفر هذه ا
الدرسة عدة بيانات لمساعدة الباحثين في هذا المجال اً
الموضوع وهو استراتيجية تمكين الموارد البشرية وعالقتها بتحسن باألداء المالي.

متغيرتها معاً (المتغير المستقل والمتغير التابع)
ا
الدرسة على حد علم الباحث هي األولى التي تناولت
 -5تعد هذه ا
في قطاع غزة.

الدرسات حول موضوعاتها ومتغي ارتها الفرعية في ضوء النتائج المتوقعة.
 -6يتوقع أن تفتح اآلفاق لمزيد من ا

 1.6.2األهمية العملية:
 .1تشكل هذه الدراسة اإلطار المعرفي الستراتيجية تمكين الموارد البشرية لدى المنظمات األهلية العاملة في
قطاع غزة وما تقدمه من مزايا مهمة تساعد العاملين في الوصول إلى مستوى ٍ
عال من التشاركية واإلبداع
ومما يؤثر بشكل ايجابي على مستوى تلك المنظمات.

9

 .2التعرف على جوانب القصور في تمكين الموارد البشرية واألداء المالي لدى المنظمات األهلية العاملة
في قطاع غزة والمعيقات التي تواجهها وطرق التغلب عليها.

 .3تسعى لتقديم توصيات لمتخذي القرار والتي من شأنها أن تعمل على تحسين األداء المالي لهذه المنظمات.
 .4تقديم تصور موضوعي الستراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرها على تحسين األداء المالي للمنظمات األهلية
بما يحقق األهداف المرجوة.
 1.6.3األهمية للمجتمع:
تلعب المنظمات األهلية في قطاع غزة دو اًر هاماً في تقديم الخدمات العديدة والمتنوعة في القطاعات

المختلفة مثل الصحة والزراعة والتنمية المجتمعية واألسرة والمرأة والطفل ..إلخ ،ولذلك تُعد دراسة أثر استراتيجية
تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي سينعكس بشكل إيجابي على الخدمات التي تقدمها هذه

المنظمات للمجتمع في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها.
 1.6.4األهمية للباحث:
 -1تضيف الدراسة عدداً من الجوانب المعرفية والعلمية للباحث ،والتي تشكل نقطة انطالق إلى دراسات أخرى
تتعلق بالموضوع.

 -2عمل الباحث في المنظمات األهلية غير الحكومية في قطاع غزة يبرر عالقة الباحث بموضوع الدراسة
وأهمية نتائجه بالنسبة له.

 -3تساعد هذه الدراسة الباحث في الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال.
 1.7حدود الدراسة:
 الحدود المكانية :تتمثل في المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة. الحدود الزمنية :العام الدراسي الجامعي .2020/2019 الحدود البشرية :تتمثل في العاملين في اإلدارة العليا والوسطى (محاسب ،مدير مالي ،أمين الصندوق،مدير مشروع ،مدير تنفيذي ،مدير /مسؤول موارد بشرية) في المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة.

 الحدود الموضوعية :دراسة أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي في المنظمات األهليةالعاملة في قطاع غزة.
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 1.8مصطلحات الدراسة:
تركز الدراسة على المصطلحات اآلتية:

 )1إدارة الموارد البشرية
نهج استراتيجي إلدارة عالقات العمل التي تؤكد على أن االستفادة من قدرات الناس والتزامهم أمر حاسم لتحقيق

ميزة تنافسية مستدامة أو خدمات عامة متفوقة ،وذلك من خالل مجموعة مميزة من سياسات وبرامج وممارسات
التوظيف المتكاملة ،والتي تتجسد في السياق التنظيمي والمجتمعي (.)Machado& Davim,2018, P30

 )2استراتيجية تمكين الموارد البشرية
مجموعة من النظم واألساليب واإلجراءات المطبقة لتطوير قدرات وكفاءة األفراد وتوسيع سلطة األفراد والفرق

المختصة في معظم الجوانب من أجل تعزيز اإلنتاجية ونمو المؤسسة على أساس األهداف التنظيمية
(.)Choy, Heuan, 2015,P35
كما وتعرف بأنها تقنية جديدة وفعالة لخلق المهارات الالزمة والمعرفة المناسبة والدوافع في الموارد البشرية
وتشجيعهم لحل المشكالت لزيادة إنتاجية المنظمة وتحقيق األهداف التنظيمية (.)Emami,2009,P2
التعريف اإلجرائي لستراتيجية تمكين الموارد البشرية:
الممارسات اإلدارية والدوافع الذاتية التي تعزز من قدرات ومهارات األفراد وتشجعهم وتزويدهم بالدعم المتبادل

الضروري على مستوى وظائفهم في الوقت المناسب للعب الدور المعين على النحو األمثل من أجل تحسين
كفاءة وفعالية المنظمة.
 )3األداء المالي:
الدرجة التي تحقق أو التي ستحقق بها المنظمة أهدافها المالية ،ويتم استخدامه لقياس القدرة المالية العامة
للمنظمة خالل فترة زمنية معينة ،وكذلك يستخدم للمقارنة بين المنظمات العاملة في نفس القطاع

أو قطاعات مختلفة ،كما يعتبر مقياساً لنتائج سياسات المنظمة وعملياتها من الناحية النقدية

(.)Oyedokun&Saidu,2018,P15

التعريف اإلجرائي لألداء المالي:

أداة للتعرف على الوضع المالي القائم في المنظمة قياساً بمدى إنجاز األهداف الموضوعة ومدى نجاح المنظمة

في استغالل الموارد المتاحة لديها من موارد مادية ومعنوية أفضل استغالل لتحقيق األهداف المرجوة لإلدارة.
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 )4المنظمات األهلية:
هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ال تهدف لتحقيق ربح من مزاولة نشاطها ،وإنما تهدف إلى تحقيق أغراض
اجتماعية أو علمية أو اقتصادية أو تنموية ،ومن أمثلتها المنظمات الخيرية واالجتماعية واإلغاثية والصحية
والتربوية (الجديلي ،2015 ،ص.)17

خالصة الفصل:
تحدث الباحث في هذا الفصل عن مشكلة الدراسة والتي تمثلت في أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية

في تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية العاملة

في قطاع غزة والمتمثلة في (محاسب ،مدير مالي ،أمين الصندوق ،مدير مشروع ،مدير تنفيذي،

مدير /مسؤول موارد بشرية) ،وذلك باالعتماد على عدد من الدراسات السابقة.

كما تناول متغيرات الدراسة وهي المتغير المستقل استراتيجية تمكين الموارد البشرية بأبعادها المتمثلة في:

البعد الهيكلي (الهيكل التنظيمي ،إدارة القرار في العمل ،مشاركة المعلومات) ،والبعد النفسي (معنى العمل،
الكفاءة الذاتية ،الحرية واالستقاللية ،التأثير) ،وتحسين األداء المالي كمتغير تابع.

كما استعرض نموذج الدراسة وفرضياتها وأهدافها ،وتطرق إلى أهمية الدراسة من الناحية العلمية والعملية

وأهميتها للمجتمع ،وكذلك الحدود المكانية والزمانية والبشرية والموضوعية ،وختاماً توضيح المفاهيم المتعلقة
بالمصطلحات الرئيسية للدراسة.
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الفـصـل الثانـي:

اإلطار النظري للدراسة

▪ المبحث األول :استراتيجية تمكين الموارد البشرية.
▪ المبحث الثاني :األداء المالي.
▪ المبحث الثالث :المنظمات األهلية في قطاع غزة.
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المبحث األول:
استراتيجية تمكين الموارد البشرية

مقدمة
2.1.1

مفهوم استراتيجية تمكين الموارد البشرية.

2.1.2

استراتيجية تمكين الموارد البشرية والمفاهيم اإلدارية األخرى.

2.1.3

أهمية تمكين الموارد البشرية.

2.1.4

أهداف استراتيجية تمكين الموارد البشرية.

2.1.5

فوائد استراتيجية تمكين الموارد البشرية.

2.1.6

نماذج استراتيجية تمكين الموارد البشرية.

2.1.7

أبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية.

2.1.8

متطلبات تطبيق استراتيجية تمكين الموارد البشرية.

2.1.9

معوقات تطبيق استراتيجية تمكين الموارد البشرية.
خالصة المبحث.
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مقدمة:
إن التطورات الحاصلة في المجاالت االقتصادية واإلدارية والعلمية وظروف المنافسة ،فرضت على المنظمات

بشتى أنواعها البحث عن أفضل االستراتيجيات لتطوير أنظمتها ،وإن كل منظمة تنشأ على مجموعة من الموارد
ٍ
بشكل فعال وكفؤ.
المادية والمالية والبشرية حيث يرتبط نجاح المنظمات على مدى القدرة على إدارة مواردها
ويشكل تمكين الموارد البشرية جزء أساسياً من اإلدارة المعاصرة المعتمدة على التطوير العلمي والتكنولوجي،
فهي تساعد الفرد على اإلبداع وابتكار حلول للمشكالت التي يواجهها خالل عمله وتأسيس الثقة والتعاون
والعمل الجماعي بما ينعكس على رضا المستفيدين وخفض تكاليف التشغيل وزيادة اإلنتاجية والتحسين المستمر.
وتشير الدراسات إلى أنه من أجل تمكين الموارد البشرية ،يجب على المنظمة تطوير القيادة لنشر استراتيجيات
واسعة من خالل خلق المهارات الالزمة والمعرفة المناسبة في الموارد البشرية لحل المشكالت ،سيعرض الباحث

في هذا المبحث استراتيجية تمكين الموارد البشرية ومفهومها وأهميتها ،وكذلك خصائصها ومزاياها وأهدافها وفوائدها
وأبعادها ،ومعيقات تطبيقها.
 2.1.1مفهوم استراتيجية تمكين الموارد البشرية:
الستراتيجية هي " خطة عمل عامة لتحقيق أهداف وغايات واسعة النطاق على مدى طويل األجل ،وألغراض
تحديدا" (.)Nickols, 2008,P4
وغايات أكثر
ً

التمكين لغ ًة من فعل "أمكن" أو "م ًكن" أي منح القوة واالستطاعة وجعله قاد اًر لفعل شيء ما ،واصطالحاً تعنى
إعطاء السلطة والتفويض ،ووفقاً للمفهوم اإلداري فهو مدخل نحو تعزيز قدرات الموارد البشرية ومنحهم حرية
التصرف واتخاذ الق اررات بشكل مستقل وتحقيق المشاركة الفعلية في إدارة منظماتهم ،وتحفيزهم بما يساهم في
تعزيز العالقات اإلنسانية (عبد المحسن ،2012،ص.)83
يعرف مصطلح التمكين في قاموس إدارة األعمال على أنه ممارسة إدارية لمشاركة المعلومات والمكافآت والسلطة
مع الموظفين حتى يتمكنوا من أخذ زمام المبادرة واتخاذ الق اررات لحل المشكالت وتحسين الخدمة واألداء ،ويعتمد
التمكين على فكرة أن منح الموظفين المهارات والموارد والسلطة والفرصة والتحفيز ،وكذلك تحميلهم المسؤولية

والمساءلة عن نتائج أفعالهم ،سيسهم في كفاءتهم ورضاهم (.)www.businessdictionary.com
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استراتيجية تمكين الموارد البشرية:

برزت فلسفة استراتيجية تمكين الموارد البشرية بشكل فعال وملحوظ مع نهاية التسعينيات ،لما له من أثر على

نجاح المنظمات وتحقيق أهدافها ،والتفوق على منافسيها ،فقد تعددت تعريفاتها نظ اًر الختالف حاجات أصحاب

المصالح وتوقعاتهم في أوقات مختلفة ،وفيما يلي بعض هذه التعريفات:

جدول رقم ( :)2.1مجموعة من تعريفات استراتيجية تمكين الموارد البشرية

#
.1

المؤلف

التعريف

حث وتحفيز العاملين وفرق العمل على توظيف مهاراتهم وقدراتهم لتحقيق أهداف
المنظمة عن طريق مشاركتهم في معلومات المنظمة وغاياتها ومنحهم الحرية
واالستقاللية في كيفية أدائهم ألعمالهم وتشجيعهم على العمل في فرق عمل تتمتع

(مساعدية ،2020،ص)17

بالقوة الالزمة وتوفير الموارد والمكافآت لتحقيق مستويات األداء المرغوبة.

.2

الممارسات اإلدارية والدوافع الذاتية التي تعزز مهارات األعضاء والفرق التنظيمية

وتزودهم بالدعم المتبادل الضروري على مستوى وظائفهم إلحداث تغيير على )(Pradhan & Panda, 2019, P15

مستوى المنظمة.

إعطاء المزيد من المسؤوليات وسلطة اتخاذ القرار بدرجة أكبر لألفراد في

 .3المستويات الدنيا والوسطى داخل المنظمة وبث روح الفريق والعمل الجماعي لديهم (الهنيني والنسور ،2018،ص)674
مما يدفعهم إلى العمل بفاعلية لتحقيق أهداف المنظمة.

.4
.5
.6

الممارسات التي تهدف إلى مشاركة المعلومات والمعرفة والسلطة ذات الصلة
إيجابيا باألداء.
بالوظيفة مع الموظفين المتوقع أن ترتبط ارتباطاً
ً

االستقاللية والحرية الممنوحة للموظفين التخاذ ق ارراتهم بأنفسهم وتحمل المسؤولية
عن أفعالهم.
إعطاء المزيد من القوة والمسؤولية والسلطة للموظفين والمديرين التخاذ الق اررات

التي تؤدي لتحسين كفاءة وفعالية المنظمة

&(Fernandez
)Moldogaziev,2013, P491
& (Kriemadis
)Papaioannou,2009, P25
)(Diaei et al.,2008, P72

السلطة الممنوحة للموظفين الممكنين لحرية التصرف ،والتي تكسب الموظفين

 .7المرونة في التكيف مع العوامل والظروف غير المتوقعة ،وبالتالي تحسين جودة

)(Langbein,2000, P429

التعامل مع متلقي الخدمة.

حث األفراد العاملين لغرض توفير مهاراتهم وخبراتهم على نحو أفضل عن طريق

 .8منحهم المزيد من الحرية في التصرف ألداء أعمالهم والمشاركة في المعلومات إلى
جانب الموارد واالمتيازات األخرى ليكونوا قادرين على العمل بفاعلية.

المصدر :جرد بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة
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)(Nixon,1994, P16

ومن هذه التعريفات يستنتج الباحث أن مفهوم استراتيجية تمكين الموارد البشرية من المفاهيم اإلدارية الحديثة

وأن هناك اختالفاً في األهداف والمقاييس التي يسعى هذا المفهوم لتحقيقها سواء على المستوى اإلداري أو على
المستوى الفردي.
ويستخلص الباحث أن استراتيجية تمكين الموارد البشرية هي مجموعة من النظم واألساليب واإلجراءات المطبقة

لتطوير قدرات وكفاءة األفراد وتوسيع سلطة األفراد والفرق المختصة في معظم الجوانب وإشراكهم في

اتخاذ الق اررات وتحمل المسؤوليات وتوفير الموارد الالزمة لهم في الوقت المناسب ،وتشجيعهم على اإلبداع
وروح المبادرة من أجل تحقيق األهداف المرجوة.

 2.1.2استراتيجية تمكين الموارد البشرية والمفاهيم اإلدارية األخرى:
حظي موضوع تمكين العاملين باهتمام كبير من قبل العديد من الباحثين منذ بداية عام  ،1990مما حذا ببعض

الباحثين إلى تسمية عصر التسعينيات بأنه (عصر التمكين) إال أنه رغم تعدد البحوث والدراسات مازال الغموض

والتناقض الشديد بين الباحثين قائما حول مفهوم تمكين العاملين والفرق بينه وبين المفاهيم اإلدارية األخرى

مثل :التفويض ،والمشاركة ،واألثراء الوظيفي (بركاني ،2020،ص.)2
• استراتيجية تمكين الموارد البشرية وتفويض السلطة:

يسود اعتقاد كبير أن تفويض السلطة مرادف لتمكين الموارد البشرية ،وفي الواقع أنه يختلف عنه ألن تفويض

السلطة يعني ” تحويل جزء من الصالحيات إلى اآلخرين لتسهيل عملية التنفيذ والوصول إلى األهداف التنظيمية”،
فالتفويض ال يلغي مسؤولية ا لمفوض عن النتيجة النهائية للعمل ،كما أن التفويض حالة مؤقتة تنتهي بانتهاء
المهمة التي تم التفويض لها ،أما في التمكين فإن األفراد الذين تم تمكينهم أي إعطاؤهم سلطة اتخاذ الق اررات

هم المسؤولون عن النتيجة النهائية ،كما أن التمكين أكثر ثراء من التفويض ،ففي التفويض تجد المستوى األعلى
يفوض األدنى في جزئية محددة ،وال يتيح له إال قد ًار يسي اًر من المعلومات بالكاد ما يساعد على تنفيذ المهمة،
وتكون المسؤولية عن النتائج منوطة بالمفوض وليس بالمفوض إليه ،أما في التمكين فتتاح للمستوى األدنى

صالحيات للعمل أوسع وأعرض في نطاق متفق عليه ،وتكون المعلومات مشاركة بين اإلدارة والعاملين،
وتقع المسؤولية عن النتائج على الموظف المعني(خليل ،2014،ص (،)270الضمور ،2013،ص.)32
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ويعرف مصطلح علم االجتماع تفويض السلطة على أنه ":الحالة التي يتنازل فيها الرئيس عن جزء من صالحياته

ألحد مرؤوسيه ،وفي الغالب يكون أحد نوابه ألسباب تتعلق بالبحث عن الفعالية في فترة مؤقتة في غياب وربح
الوقت والجهد وتقديم الخدمات في مدة زمنية أقل وأحيانا يتم التفويض الرئيس".
جدول رقم ( :)2.2أوجه اإلختالف بين التفويض وتمكين الموارد البشرية:

أساس المقارنة

التفويض

تمكين الموارد البشرية

الصالحيات

نقل جزء من الصالحيات للمرؤوس

إتاحة الفرصة للمرؤوس ،ليقدر فيقرر

تفويض السلطة في مجاالت محددة بدرجة

تتاح صالحيات للعاملين للمبادأة في نطـاق

عمق محددة.

أوسع ومتفق عليه

المسؤولية

تظل المسؤولية من ِ
المفوض إلى المفوض

النجاح ينسب للموظف الممكـن ،والفشـل مسؤوليته

القيادة

يقاد الموظف

تتاح للموظف قيادة ذاتية.

المعلومات

المعلومات تتاح على قدر جزئية التفويض

المعلومات علـى المشـاع بـين الـرئيس والمرؤوس

السلطة

المحاسبة على
األخطاء
الزمن

إن أخطأ الفرد قد يسحب التفويض

يتحمل المرؤوس المسؤولية المباشرة عن الق اررات
أو األعمال التي يقوم بها.

التفويض قد يكون مؤقتاً ،وقد يلغى أو يعدل

دائم ،والتمكين يمثل قناعة وخيا اًر استراتيجياً

نطاقه أو عمقه.

مستم اًر.

المصدر :جرد بواسطة الباحث باالعتماد على دراسة (مساعدية ،2020،ص)18

• استراتيجية تمكين الموارد البشرية والمشاركة:
هناك خلط لدى بعض الباحثين بين مفهوم تمكين الموارد البشرية والمشاركة ،ووفقا لتعريف تمكين الموارد

البشرية تعد عملية المشاركة هي المفتاح األول والركن الرئيسي لتمكين العاملين غير أن هذه المشاركة قد تكون
اقتراحات حول قرار ما قبل اتخاذه ،كما يمكن أن تكون درجة المشاركة كبيرة بحيث يكون يكلف المشاركون بإعداد
مشروع القرار ويتم تخويلهم صالحية اتخاذ القرار النهائي بشأنه ،فاألفراد بدون معلومات ال يمكن أن يتحملوا

المسؤولية وال أن يساعدوا في حل األزمات التي تعترض العمل (شرع ،2015،ص.)94
18

• استراتيجية تمكين الموارد البشرية واأل ثراء الوظيفي:
يعرف  (2004,P265) Buchanan &Huczynskiاالثراء الوظيفي بأنه إعادة تصميم الوظائف بحيث تتضمن
تنوع في األنشطة ،بجانب االستقاللية والحرية للعامل في السيطرة على وظيفته ،وتحديد كيفية تنفيذها والقيام
بالرقابة الذاتية ألعماله ،عالوة على حصوله على معلومات عن نتائج أعماله واتصاله المباشر بمن يستخدم

نتاج وظيفته ،وبناء على ذلك فاألثراء الوظيفي يعد عملية أساسية لتطبيق تمكين الموارد البشرية في المنظمة،
حيث يتطلب إعادة تصميم العمل وإحداث تغيير فيه حتى يشعر الموظف بالفعالية الذاتية وقدرته على التأثير

على األحداث واألفراد والظروف المحيطة بالعمل ومخرجاته ،ولكن في الوقت الذي يركز فيه اإلثراء الوظيفي
على الخصائص الوظيفية‘ فإن التمكين يركز على تصورات المرؤوسين والعالقات الشخصية.

 2.1.3أهمية استراتيجية تمكين الموارد البشرية:
في الوقت الحاضر ،تتعرض المنظمات لضغط كبير وهو ما يؤثر على عوامل مثل زيادة المنافسة العالمية

والتغيرات المفاجئة والحاجة إلى خدمات بجودة عالية وما إلى ذلك ،بعد سنوات عديدة من الخبرة ،توصل العالم

إلى نتيجة مفادها أنه إذا أرادت المنظمة أن تكون في طليعة شؤونها المالية والمهنية وال ينبغي أن تترك في المنطقة
التنافسية ،فيجب أن تستفيد من الموارد البشرية الماهرة والخالقة للغاية ،حيث الموارد البشرية تشكل أساس الثروة

الحقيقية للمنظمة ،وهذا ما أثبتته الدراسات في وجود عالقة مباشرة بين رأس المال البشري واإلنتاجية ،الشاغل

الرئيسي للمنظمات الناجحة هو جمع الموارد البشرية الحكيمة والمتعلمة القادرة على إجراء تغييرات في المنظمة

التي تنتمي إليها).)Nazeri,2013, P458

كما ويرى  )1995, P 666( Wright and Noeأن هناك دوافع لتبني تمكين الموارد البشرية ،حيث يعد التمكين

استراتيجية ملحة للمنظمات لتحسين خدماتها وأن تبنيه من قبل منظمات رائدة أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية،
مما شجع المنظمات األخرى على اعتماده من أجل إنشاء وإقامة منظمة تتميز بأداء ٍ
عال من خالل ما توفره
من إمكانيات في إتاحة المعلومات للجميع ،وتسهيل التعامل معها ،مما يعزز إمكانية اعتماد وتبني التمكين

على مواجهة التحديات التي تواجه بيئة األعمال اليوم في ظل التنافس الحاد الذي يتطلب حشد قدرات المنظمة.
ويمكن أن يسهم التمكين في تحقيق العديد من األمور كما أشار لها أفندي ( ،2003ص ،)11وهي كما يلي:

(الشعور بالسيطرة والتحكم في أداء الفرد للعمل بشكل كبير ،اإلحساس بإطار العمل الكامل ،المشاركة في تحمل
المسؤولية فيما يتعلق بأداء الوحدة أو الدائرة التي يعمل بها ،المسائلة والمسؤولية عن سياق أعمال العامل ،إنجاز
19

األعمال بشكل أكثر فاعلية من خالل استثمار الموارد البشرية المتاحة ،يزيد من دافعية األداء المراد إنجازه من
قبل العاملين ،القضاء على اإلحباط والضغوط المتأتية من العمل).
مما سبق يتضح أن إلستراتيجية تمكين الموارد البشرية أهمية كبيرة للمنظمة والعاملين والمستفيدين ،وهذا ما

يجعل المنظمة تكتسب ميزة تنافسية تميزها عن غيرها في ظل بيئة العمل المتغيرة ،ومن جهة أخرى تؤدي استراتيجية

تمكين الموارد البشرية إلى شعور الفرد بالملكية فيما يتعلق بالمنظمة وواجباته ،والمسؤولية أيضاً عن تحسين أداء

المؤسسة بأكملها من خالل العمل بنشاط معاً لتحسين أداء اإلنتاجية باستمرار ،واالستغالل األمثل للموارد والتحسين
المستمر في العمليات وبالتالي تحسين األداء المالي الكلي للمنظمة.
 2.1.4أهداف استراتيجية تمكين الموارد البشرية:
تعد استراتيجية تمكين الموارد البشرية أسلوباً إدارياً تسعى مختلف المنظمات إلى تبنيها ومن أهم األهداف التي

تحققها المنظمات عند تنفيذها لهذه االستراتيجية وفقاً ل ـ ـ ( )Lawson,2000, P9و(جالب ،2011،ص )88اآلتي:
 إبقاء المنظمة في المقدمة دائماً ،ومحاولة جعلها رائدة في المجال الذي تعمل فيه. زيادة مستوى الدافعية لتقليل األخطاء وزيادة درجة تحمل الموارد البشرية لمسؤولية تصرفاتهم. زيادة مستوى رضا ووالء الموارد البشرية وتخفيض مستوى دوران العمل. تخفيض التكلفة وزيادة مستوى الجودة ،وتلبية متطلبات المستفيدين. زيادة رضا المستفيدين من خالل الحرص على جعل الموارد البشرية على مقربة من المستفيدين. استعمال فرق اإلدارة الذاتية في الرقابة على الموارد البشرية واالنتاجية. دعم عملية التحسين المستمر للعمليات والخدمات. تطوير االستراتيجيات األخرى التي ال يمنح استخدامها وتعزيز روح التغيير بين أعضاء المنظمة،والمتعاملين معها من أصحاب المصلحة بما يؤدي لخدمة توجهات المجتمع وأهدافه.
 البحث عن طرق جديدة لتشجيع الطاقات الكامنة لدى العاملين ،وتحفيزهم على اإلبداع لغرض إدامةالمنظمات على البقاء في ظل البيئة التنافسية المعاصرة.
مما سبق تبرز لنا أهمية تبني المنظمات إلستراتيجية تمكين الموارد البشرية وما يمكن أن تجنيه من ذلك ،خاصة

إذا توفرت العناصر الداعمة لهذه االستراتيجية كالبيئة ،والهيكل التنظيمي المالئم ،الثقة ،الدعم اإلداري ،الحوافز،

المكافآت التدريب المستمر....،إلخ.
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والجدول أدناه يوضح أهم النتائج المبتغاة من تطبيق وتبني استراتيجية تمكين الموارد البشرية:
جدول رقم ( :)2.3أهم النتائج المرجوة من تطبيق التمكين

من (قبل

إلى (بعد التمكين)

التمكين)

الخوف.

التحدي واالختالف.

التعلم مسؤولية.

التعلم مغامرة.

العاملون يقومون بمبادرات ضعيفة.

العاملون يحلون مشاكل العمل بأنفسهم.

نقص التدريب والتطوير.

التطوير المستمر.

تجنب التغيير.

الترحيب بالتغيير.

التقييم يرى على انه نقد.

التقييم يرى على انه ضرورة.

التدريب والتطوير مسؤولية فردية.

التدريب والتطوير مسؤولية جماعية.

نقص الرؤية.

الرؤية المشتركة ،القوية ،والمركزة.

تجنب المشاكل.

حل المشاكل.
االتصال المفتوح

االتصال المغلق.

(تبادل المعلومات واألفكار والمها ارت).
الثقة.

الشك.

Source: (Govindarajan & Natarajan, 2007, p 161).
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 2.1.5فوائد استراتيجية تمكين الموارد البشرية:
تحقق استراتيجية تمكين الموارد البشرية في أغلب األحيان نتائج إيجابية بالنسبة للعامل أو المنظمة على

حد سواء ،ومن أهم فوائد هذه االستراتيجية ما يلي (اندراوس ومعايعة ،2008،ص:)152
 )1فوائد استراتيجية تمكين الموارد البشرية الخاصة بالعاملين وهي:

 تحقيق االنتماء :تسهم استراتيجية التمكين في زيادة االنتماء الداخلي بالنسبة للعامل ،كما تسهم أيضاًفي زيادة انتمائه للمهام التي يقوم بها ،والمنظمة ولفريق العمل الذي ينتمي له.

 المشاركة الفاعلة :تمكين الموارد البشرية تسهم في رفع مستوى مشاركة العاملين الناجمة عن التمكينتتميز بمستوى عالي من الفاعلية والمشاركة اإليجابية التي تنبع من واقع انتماء العامل وشعوره بالمسؤولية

تجاه أهداف المنظمة وغاياتها.

 تطوير مستوى أداء العاملين :تحسين مستوى أداء العاملين ورفع مستوى الرضا لديه من األمور األساسيةالتي تتمخض عن تطبيق مفهوم استراتيجية تمكين الموارد البشرية في اإلدارة.

 اكتساب المعرفة والمهارة :ان نجاح برامج التمكين تتوقف على توفير المعرفة والمهارة والقدرة لدة العامل،وهذا يتطلب انخراط العاملين في دورات تدريبية وندوات وورشات عمل ومؤتمرات يكتسب من خاللها معرفة
ثمينة تصبح ثروة يمتلكها.

 المحافظة على العامل من قبل المنظمة :المنظمات الناجحة ال تفرط في عامليها الممكنين حيث إن زيادةمعرفة ومهارة العامل وتطوير كفاءته وقدراته يحتم عليها زيادة المحافظة عليه ألطول فترة ممكنة.

 شعور العامل بمعنى الوظيفة :العامل الممكن يدرك قيمة العمل بشكل أكبر من غيره ،وخاصة عندمايستشعر بسيطرته على مهام العمل ويدرك قيمة نفسه ودوره في التأثير على النتائج ويشعر بانه عنصر

مهم له دوره ومساهمته التي تصب في مصلحة المنظمة.

 تحقيق الرضا الوظيفي :الشعور بحرية التصرف والمشاركة واالستقاللية في العمل من العوامل التي تؤديإلى زيادة رضا العاملين وشعورهم بالسعادة.

)2

فوائد استراتيجية تمكين الموارد البشرية الخاصة بالمنظمة:

 زيادة والء العاملين للمنظمة :العامل الذي يشعر بالتمكين في العمل يعلم بان هذه الحرية جزء من عالقةإيجابية وصحية بين اإلدارة والعاملين ،وهذا بدوره يسهم في تحسين مستوى العاملين وانخراطهم فيه.

 زيادة فرص اإلبداع واالبتكار :نتيجة لحرية التصرف وتشجيع العاملين على روح المبادرة والتفكير المبدعوتقديم أفكار جديدة.
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 مساعدة المنظمة في برامج التطوير والتجديد :العامل الممكن أكثر رغبة في التغيير وأقل مقاومة للتغيير. تحقيق نتائج أداء جيدة من حيث جودة األداء :يحقق التمكين الربحية والحصة السوقية وسمعة المنظمةوتحقيق مؤشرات مالية أفضل بشكل عام.
مما سبق يتضح أن إلستراتيجية تمكين الموارد البشرية فوائد كثيرة على مستوى العاملين والمنظمة وهذا ما

يجعل المنظمة ترتقي وتتميز في أعمالها ويحسن نوعية الخدمات المراد تقديمها وتعزيز مرونة وسرعة
االستجابة والتأثير عليهم وخاصة في المنظمات األهلية غير الحكومية التي تستهدف تلبية احتياجات
المجتمع والتعامل مع مجتمعات وفئات هشة وفقيرة واحتياجات أساسية.

 2.1.6نماذج وأبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية:
تتعدد نماذج التمكين والتي يمكن أن تساعد على تحليل وفهم مفهوم تمكين الموارد البشرية ومنها:
❖ نموذج ):(Canger and Kanungo, 1988

عرف هذا النموذج الباحثين  Canger & Kanungoنقلة البداية في طرح التمكين النفسي في األدبيات

النظرية ،والذي يهتم بمبدأ التحفيز الفردي للفاعلية الذاتية من خالل التعرف عل العوامل التي تؤدى إلى إحساس

الفرد بانعدام القوة والعمل عل إزالتها والتغلب عليها بواسطة الممارسات التنظيمية الرسمية ،والوسائل غير الرسمية

التي تعتمد عل معلومات عن الفاعلية الذاتية ،كما افترض النموذج أن يكون التمكين مماثالً لمفهوم القوة

حيث ينظر له من زاويتين:

 الزاوية األولى (كمركب اتصالي) :يمكن من خاللها النظر للتمكين في صورة تحتوي ضمنياً على تفويضالسلطة.

 الزاوية الثانية (كمركب تحفيزي) :يمكن من خاللها النظر للتمكين كمصطلح يدل ضمناً إلى أكثر من المشاركةفي السلطة (.(Conger,1988( ،)Odeh, Lockwood,2010

شكل رقم ( :)2.1مراحل التمكين اإلداري
المصدر( :سالم ،2017 ،ص.)47
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❖ نموذج التمكين اإلدراكي): (Thomas and Velthouse,1990

استكمل الباحثان ) (Thomas and Velthouseالعمل الذي قام به ( )Conger and Kanungoوذلك ببناء نموذج
التمكين اإلدراكي والذي يتكون من أربعة أبعاد وستة خطوات ،حيث يعتمد هذا النموذج عل تحفيز ظروف العمل

لينعكس ذلك بصفة مباشرة عل المهمة التي يقوم بها األفراد.

وتتمثل الخطوات الستة التي حددها هذا النموذج في :التغيير في المؤثرات الخارجية ،تحليل الوظيفة ،السلوك،
الخبرات التراكمية السابقة ،تغيير االنماط التفسيرية للمعلومات ،التغيير نحو التمكين ،حيث تؤثر هذه الخطوات

الستة في بعضها متأثرة بالخبرات السابقة لألفراد لتكون النموذج اإلدراكي ،والشكل أدناه يوضح هذا النموذج كما
يلي:

شكل رقم ( :)2.2نموذج التمكين اإلدراكي
Source: (Thomas & Velthouse,1990, p 666).

يالحظ من خالل هذا الشكل أنه يتطرق إلى التمكين كعملية إدراكية لدى األفراد وليس عملية إدارية تطبقها الشركة،
حيث يركز على شخصية الفرد وتأثيرها في درجة إدراك العاملين ألبعاد التمكين مما يتطلب التغيير في سلوكيات

األفراد أو إجراء تعديالت للمؤثرات الخارجية المتمثلة في ( أساليب القيادة ،تفويض السلطة ،نظام المكافآت ،تصميم
الوظائف).
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❖ نموذج التمكين النفسي ):(Spreitzer,1995

عرف هذا النموذج التمكين كمفهوم نفسي يركز على اتجاه العاملين نحو التمكين ،التي تظهر في الكفاية

والثقة في القدرة على أداء المهام والشعور بالقدرة على التأثير في العمل وحرية االختيار في كيفية أداء المهام،

والشعور بمعني العمل ،أن تحقيق التمكين يبدأ بالتمكين النفسي الذي يجلب قناعات العاملين واإلدارة بأهمية

التمكين ،عندما ترسخ هذه القناعات يتم تطبيق التمكين اإلداري بهدف توفير البيئة المالئمة للتمكين ،وأن هنالك
نوعين من العوامل تسهم في تمكين العاملين وهي العوامل الخاصة بالفرد ذاته ،والعوامل الوظيفية المتمثلة في

مرونة المنظمة في تزويد العاملين بالمعلومات ،حيث يتمثل النموذج في نظام محوره التمكين النفسي وهو كالتالي:

شكل رقم ( :)2.3نموذج التمكين النفسي
Source: (Spreitzer, 1995, P 1452).

❖ نموذج تمكين الموارد البشرية ):(Pradhan& Panda ,2019

قام الباحثان بتكييف بعض العناصر من مقياس التمكين النفسي لـ  )1995( Spreitzerوتم تطوير مقياس متعدد
األبعاد لتمكين الموارد البشرية وشمل تمكين الموارد البشرية عمليات وهياكل التمكين النفسي التي تعزز مهارات

األعضاء وتزودهم بالدعم المتبادل الضروري إلحداث تغيير على مستوى المنظمة ،واعتماد الفرق التنظيمية األكثر
تمكيناً على الفرق األقل تمكيناً لزيادة االنتاجية ويقيس هذا النموذج سبعة بنى رئيسية وهي (اإلطار الهيكلي ،وإدارة

القرار في العمل ،والشفافية في تبادل المعلومات ،والمعنى ،والكفاءة ،وتقرير المصير ،والتأثير) لقياس عاملين
أساسيين متميزين :التمكين الهيكلي والتمكين النفسي للموارد البشرية.
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ويساعد مقياس تمكين الموارد البشرية اإلدارة على تحديد خصائص المنظمات المخولة وتحسين الفعالية التنظيمية
من خالل التنافس الفعال على الموارد ،والتواصل مع المنظمات األخرى أو توسيع تأثيرها على التمكين ،أما على

الفردي ،فيمكن أن يعمل هذا المقياس كأداة تشخيص لقياس مستوى التمكين الخاص بالموارد البشرية المكونة

للمنظمة وتطوير أدائهم وكفاءتهم.
الهيكل التنظيمي

التمكين الهيكلي

تمكين
الموارد
البشرية

مشاركة المعلومات

تميز الذات
التأثير

التمكين النفسي

إدارة القرار في العمل

الكفاءة الذاتية

المعنى
شكل رقم ( :)2.4نموذج التمكين الموارد البشرية

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نموذج تمكين الموارد البشرية ).(Pradhan& Panda ,2019

 2.1.7أبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية:
ان للتمكين اتجاهات ووجهات نظر مختلفة تباينت في المفاهيم التي يستند إليها الباحثون في دراسة استراتيجية
تمكين الموارد البشرية وتطبيقها ميدانياً ،ومن خالل هذا التباين في وجهات النظر تم تحديد أبعاد هذه االستراتيجية

باالعتماد على نموذج ( )Pradhan & Panda,2019ألنها تعد مالئمة لتبني األبعاد التي أشار إليها أغلب

الباحثين وهذه األبعاد تنقسم إلى :التمكين النفسي (المعنى ،الكفاءة الذاتية ،الحرية واالستقاللية ،التأثير) ،التمكين

الهيكلي (الهيكل التنظيمي ،إدارة القرار في العمل ،مشاركة المعلومات).

التمكين الهيكلي

تمكين الموارد
البشرية

التمكين النفسي

شكل رقم ( :)2.5أبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية حسب نموذج ()Pradhan&Panda,2019
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أ -التمكين الهيكلي:
تسمى أيضاً بالديناميكية العالئقية ( )Relational Dynamicحيث تقوم على تمكين العاملين في المستويات

الدنيا من الهرم إذا توفرت لديهم الفرصة للحصول على :المعلومات ،والدعم والموارد ،فالتمكين الهيكلي يقوم
أساساً على مشاركة القوة ( )Sharing Powerبين المسؤولين في أعلى الهرم والعاملين أدناه في اتخاذ الق اررات،
السلطات الرسمية ،المسؤوليات ،حتى تكون لديهم القدرة على االستقاللية عن الرؤساء ،وفي الوقت نفسه ليتفرغ

الرؤساء لألمور االستراتيجية ودفع المنظمة لألمام (.)Spreitzer,1995,P 1443

ويشمل النظر في الهياكل التنظيمية األساسية مثل الحصول على المعلومات ،والفرصة ،والموارد ،والدعم،

وكذلك السلطة الرسمية وغير الرسمية التي تتوفر للعاملين إلنجاز العمل بطريقة العمل المشترك

) )Callicutt,2015,P3ويتكون من:

 الهيكل التنظيمي :اإلطار الذي يحدد كيفية توجيه انشطة معينة من أجل تحقيق أهداف المنظمة .يمكن أن تشملهذه االن شطة القواعد واألدوار والمسؤوليات .كما يحدد الهيكل التنظيمي كيفية تدفق المعلومات بين المستويات

داخل الشركة (.)https://www.investopedia.com

 إدارة القرار في العمل :يشعر العاملون باليقين بشأن مقدار السلطة لديهم للقيام بمسؤولياتهم ولديهم رأي فيتحديد مسؤولياتهم والمهام الوظيفية التي تم تكليفهم بها وإعداد معايير األداء الخاصة بهم ،وتستمع اإلدارة

إلى آراء كل موظف ومساهماته قبل اتخاذ القرار (.)Pradhan & Panda,2019,P13

 المشاركة بالمعلومات :مجموعة من االنشطة التي يتم من خاللها توفير المعلومات لآلخرين ،إما بشكل استباقيأو عند طريق الطلب ،بحيث يكون للمعلومات تأثير على تصرفات اآلخرين (.)Savolainen,2017, P2

ب -التمكين النفسي:
يتناول هذا المفهوم التمكين على أساس القدرة النفسية ،وهو العملية التي يعزز فيها الشعور أو القدرة الذاتية
بين األعضاء المنظمين من خالل تحديد الظروف التي تهتم بالقوة .فيركز على اتجاه الموظفين نحو التمكين ،التي

تظهر في الكفاية المادية والمعنوية والثقة في القدرة على أداء مهامهم والشعور بالقدرة على
بناء تحفيزياً يتجلى
التأثير في العمل ،الشعور باالنتماء للمنظمة ،الشعور بمعنى العمل ،ويعتبر التمكين النفسي ً
في أربعة أبعاد إدراكية وهي (الكفاءة الذاتية ،تميز الذات ،المعنى ،التأثير) (.(Spreitzer, 1995, P1443
 الكفاءة الذاتية :تشير إلى المدى الذي يعتقد الفرد انه يمتلك المهارات والثقة الالزمة ألداء المهام الموكلة إليهبمهارة عالية ،فاألفراد الذين يتمتعون بالكفاءة يشعرون بأنهم يجيدون المهام التي يقومون بها ويعرفون جيداً بأنهم

يمكن ان يؤدوا تلك المهام بإتقان ،ويعتبر ) )Thomas and Velthouse,1990ان الكفاءة هي الدرجة التي

يمكن ان يؤدي بها الشخص انشطة مهمة بالمهارة المطلوبة.
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 تميز الذات :منح العاملين سعة في التصرف بالمهمات التي يقومون بها ،وتعبر عن شعور الفرد بحريته فياالختيار عندما يرتبط األمر باإلنجاز وعمل األشياء ،فيصبح له الحق في اختيار البديل المناسب لتنفيذ العمل،

بما يتناسب مع وجهة نظره ،وتقديره الخاص ،ويرى أبا زيد ( ،2010ص )501تميز الذات على انه استقاللية

الفرد في تحقيق انشطة العمل واختيار البدائل المناسبة التي يقررها وفًقا لتصميمه.
 -المعنى :يشير إلى القيمة المدركة للعمل أو المهمة ،ويقصد به أن يشعر العامل بقيمة المهمة وقيمة الهدف من

العمل ،ويكون الحكم بذلك عن طريق معايير خاصة بالفرد ،وهذا يتطلب توافقاً بين متطلبات العمل التي يقوم
بها الفرد من جهة ،واعتقادات الفرد وقيمه وسلوكياته من جهة أخرى ،بينما يعرفه )(Dickson,2009,P174

إيجابيا ،فإن الوظيفة لها قيمة
بأنه شعور الموظفين بعملهم على أنه هادف ومهم ،إذا كان هذا المعنى متوافًقا و ً
وذات مغزى وأن الفرد سوف يكون
ومخلصا لمنظمته/ها.
ملتزما
ً
ً
 التأثير :هو الدرجة التي يمكن للفرد أن يؤثر بها على النتائج االستراتيجية أو اإلدارية أو التشغيلية في العمل،وتعبر عن القدرة على جعل األطراف األخرى تعمل بالشكل الذي تريد ،حيث إن السيطرة الداخلية هي السمة

يسهل التأثير على إمكانيات العاملين للمشاركة في تشكيل النظام
العامة للشخصية التي تعمل في جميع الحاالت و ّ
التنظيمي الذي هم جزء ال يتج أز منه (.)Safari,2020,P61

مما سبق يتضح أن أبعاد تمكين الموارد البشرية التي قدمتها دراسة  Pradhan&Pandaقد درست التمكين من

الناحية الهيكلية للمنظمة والنفسية للعاملين وذلك لتركيزها على التكامل بين أهداف المنظمة والعاملين من خالل
ضرورة الوصول إلى المعلومات ومشاركة العاملين وعدم تهميشهم عند اتخاذ الق اررات والعمل الجماعي وضرورة

إحساس الفرد بمعنى العمل الذي يقوم به والتي تزيد من ثقته في قدراته ومهاراته واحساسه باالستقاللية في طريقة
أداء عمله وقدرته على التأثير في ق اررات ونتائج المنظمة.
 2.1.8متطلبات تطبيق استراتيجية تمكين الموارد البشرية:
ينبغي للمنظمات ان تسعى إلدخال ثقافة تمكين الموارد البشرية وبناء نظم وعمليات تطلق قدرات وإمكانيات الموارد

البشرية ،ويمكن للمنظمة ان تحقق ذلك من خالل (العتيبي ،2005،ص( ،)22-21الوادي ،2012،ص :)50
 -1تغيير البناء التنظيمي التقليدي إلى البناء التنظيمي المرن للحصول على السلوك المرغوب.
 -2بناء مناخ من الثقة والتعاون بين اإلدارة والعاملين.

 -3فتح قنوات االتصال في جميع االتجاهات بين الرؤساء والمرؤوسين وفيما بين المرؤوسين.
 -4تشجيع العاملين على التعلم والتطوير الذاتي.
 -5تعزيز اإلدارة الذاتية لفرق العمل.
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 -6دعم مشاركة العاملين في اتخاذ القرار.

 -7إيجاد سبل العلم والمعرفة والمؤسسة المتعلمة.
 -8إيجاد الحوافز التي ترفع من يتحمل المسؤولية إلى مزيد من الفاعلية والنتائج الجيدة.
 2.1.9معوقات تطبيق استراتيجية تمكين الموارد البشرية:
كما أن لتمكين الموارد البشرية متطلبات إلنجاحه ،فإنه ال يخلو من المعوقات التي تقف عائقاً أمام تطبيقه وانتشار

هذه الممارسة اإلدارية وأهم هذه المعوقات (( ،)Greasley&Bryman,2005, P368بركاني ،2020،ص:)2
•

تمسك المدراء بالصالحيات والمسؤوليات خوفا من مقدرات النفوذ فالمدراء ينظرون إلى تمكين الموارد البشرية

على أنها تنازل عن السلطة ،وهذا يسبب لهم الخوف من خسارة الوظيفة التي يشغلونها أو خسارة المركز الوظيفي
في المنظمة.
•

العاملون عادة ال يقبلون التمكين خوفاً من زيادة المسؤولية على عاتقهم ،وبالتالي المحاسبة عليها ،والفهم الخطأ

•

وجود فجوة بين ما يتم طرحه وبين ما يتم ممارسته من اإلدارات ،وذلك يظهر بشكل واضح عند استخدام تمكين

الذي ينظر له كمحاولة الستغاللهم في العمل ،وهذا بدوره يزيد من حذر العاملين ومعارضتهم له.

الموارد البشرية كأداة للتالعب من قبل اإلدارة بهدف ضمان قيام العاملين بالمهام والواجبات الكاملة ،إذ يجب
على اإلدارة الفهم أن التمكين ليس حيلة تهدف إلى تحفيز العاملين دون منحهم أية سلطات حقيقية.

خالصة المبحث:
تعد الباحث في هذا المبحث اإلطار النظري الستراتيجية تمكين الموارد البشرية (المتغير المستقل)

فبدأ بالتمهيد ،ثم تحدث عن مفهوم استراتيجية تمكين الموارد البشرية ،وتناول أهميتها للعاملين وللمنظمة ،وتحدث

عن خصائص ومزايا استراتيجية تمكين الموارد البشرية الخاصة بالمنظمة ،وتحدث عن فوائد هذه االستراتيجية

لكل من العاملين والمنظمة والمستفيدين ،ثم تناول الباحث أبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية ،والتي تمثلت

في سبعة أبعاد وتشمل أبعاد التمكين الهيكلي (الهيكل التنظيمي ،إدارة القرار في العمل ،مشاركة المعلومات)،
والتمكين النفسي (الكفاءة الذاتية ،تميز الذات ،التأثير ،المعنى).

ويتضح من خالل ما سبق أن المنظمات بحاجة ماسة إلى اعتماد األساليب اإلدارية الحديثة كاستراتيجية تمكين

الموارد البشرية للتغلب على التغيرات المتالحقة الداخلية والخارجية المحيطة بها ،حتى تتمكن المنظمة من استثمار
الفرص والتغلب على التهديدات والمخاطر في بيئتها ،وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة والمحافظة على بقائها

واستمراريتها ،وتحسين موقعها التنافسي بين مثيالتها.
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المبحث الثاني:
األداء المالي
مقدمة
2.2.1

مفهوم األداء المالي وتحسين األداء المالي.

2.2.2

أهمية تحسين األداء المالي.

2.2.3

أهداف تحسين األداء المالي.

2.2.4

أبعاد تحسين األداء المالي.

2.2.5

طرق قياس األداء المالي.

2.2.6

التحديات التي تواجه المؤسسات األهلية في جلب التمويل.
خالصة المبحث
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مقدمة:
فرض عصر المعلومات واقتصاد المعرفة والظروف المتغيرة المحيطة بالمنظمات طبيعة منافسة تختلف عن

سابقتها ،فباتت المعلومات المالية وغير المالية ضرورية في عمليات اتخاذ الق اررات التي تحقق المنظمة من خاللها

أهدافها والتي تمكنها من االستمرار والبقاء ،وعليه اتجهت المؤسسات نحو إيجاد عالقات مرتبطة بين الغاية األساسية

للمنظمة ورؤية هذه المؤسسة في تحقيق تلك الغاية وكيفية ترجمة ذلك في إطار استراتيجي.

يعد األداء أحد الركائز الحاكمة والمؤثرة على مجاالت التطوير والتنمية لمختلف المستويات التخطيطية الخاصة

بتقويم ( مستوى الفرد – مستوى المنشأة – المنظمة) ،فتطوير الفرد وتنمية حجم قدراته لن يأتي إال من خالل متابعة

أدائه الفعلي ،والتأكد من استمراريته في تنفيذ حجم األعمال والواجبات والمهام المستندة إليه بشكل جيد ومتطور،

ويمكن االستدالل على أداء الموارد البشرية من خالل قياس حجم ونوعية انجازهم مقترناً بساعات العمل الفعلية التي

يقضونها لتحقيق هذه المخرجات ،األمر الذي يتشابه إلى حد كبير مع مضمون تقويم أداء المنظمات ،والذي يتحقق

من خالل متابعة أدائها الفعلي لكل نشاط من انشطتها بشكل مستقل للوصول إلى األداء الكلي من واقع محصلة
اإلنجاز الكلي لكثافة انشطتها المتعددة(محمد ،2016 ،ص.)115

ويعد مفهوم األداء من المفاهيم الجوهرية في منظمات األعمال بصورة عامة والمنظمات األهلية بصورة خاصة،
نظ اًر لكونه مفهوماً جوهرياً وعنص اًر محورياً لنجاح المنظمة في تحقيق أهدافها ،حيث من خالله يمكن إعطاء
صورة كاملة وشاملة عن سير أنشطة المنظمة وأعمالها على مستوى البيئة الداخلية والخارجية .لذلك سعت هذه

المنظمات إلى االعتماد على أنظمة حديثة لتقييم أدائها من أجل الحصول على نظرة شاملة حول أدائها خاصة
عنصر
ًا
فيما يتعلق بالجانب المالي ألن األداء المالي ما هو إال ترجمة ألهداف وغايات المنظمة .ويعد األداء المالي

مهماً في أي منظمة اقتصادية ،سواء كانت صغيرة ،متوسطة أم كبيرة ،حيث يشكل المرآة التي تعكس كيفية استخدام
المنظمة لمواردها بشكل كمي ،وهذا ما يكسب األداء المالي أهمية كبيرة في المنظمات ،إن عملية تنميته تمكن من

معرفة ما إذا كانت المنظمة تسير في المسار الصحيح أم ال ،وتجنبها الوقوع فيما يسمى بالفشل المالي ،كما تجعلها
تحافظ على بقائها واستدامتها.
 2.2.1مفهوم األداء المالي:

قبل الخوض في مفهوم األداء المالي البد أوال من إعطاء صورة واضحة عن مفهوم األداء ،ألهميته في كل

قطاعات األعمال ألنه يحكم على مدى نجاح أو فشل تلك القطاعات في تحقيق أهدافها بحيث يتم تقويم األداء من

خالل استخدام مجموعة من المؤشرات المالية وغير المالية التي تعبر عن مدى إنجاز األهداف المخطط لها مسبقاً

فضالً عن تحديد نقاط القوة والضعف في أداء األنشطة والعمليات لتتمكن اإلدارة العليا من اتخاذ المعالجات الضرورية
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وتحديد المقترحات المستقبلية ،وذلك بغرض الحفاظ على وجودها واستمراريتها .وقد اختلفت وجهات نظر الكتاب

والباحثين حول مفهوم األداء ويعود سبب هذا االختالف إلى التباين في المعايير والمقاييس التي تعتمد في دراسته
وقياسه ،باإلضافة إلى كثرة وتنوع المجاالت التي تسعى المنظمة لقياس أدائها فيها واختالف هذه المجاالت من

منظمة إلى أخرى ،وحسب طبيعة نشاطاتها وفلسفة اإلدارة العليا تجاه أهميتها.

وقد عرف األداء على أنه " قدرة ومقدرة المنظمة على استغالل الموارد المتاحة لديها بكفاءة لتحقيق اإلنجازات

التي تتماشى مع األهداف المحددة للمنظمة ،باإلضافة إلى مراعاة صلتها وسهولتها لمستخدميها"
).) Peterson & Wilks, 2003, P24

ويعرف األداء بأنه ":النتيجة النهائية لنشاط المنظمة ،وتعبر عن قدرة المنظمة على استخدام مواردها المالية والبشرية

والمعرفية بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها بطريقة فعالة وتحقيق توقعات وتطلعات أصحاب المصالح

كالمستثمرين والموردين والعاملين والحكومة والمجتمع"(الكساسية ،2011،ص.)27

ويعرف مباركي ( ،2019ص )32األداء بأنه " قدرة المؤسسة على تحقيق النتائج التي تتطابق مع الخطط واألهداف
المرسومة ،باالستغالل األمثل للموارد الموضوعة تحت تصرفها بأكثر كفاءة وفعالية".

 -1مفهوم األداء المالي

يعد مفهوم األداء المالي من المفاهيم الجوهرية في عالم األعمال اليوم ومن المفاهيم الضيقة ألداء المنظمات

بشكل عام التي تتعلق بمدى نجاح أو فشل اي منظمة ألنه يرتبط بجوانبها المالية ،فنظ ار لزيادة حدة المنافسة

واستخدام أنظمة المعلومات االدارية والبحث عن أساليب جديدة تنسجم مع التطورات الحاصلة وارتفاع درجات
المخاطرة بسبب العولمة وتنوع األعمال مما أدى إلى لفت انتباه المنظمات واخذها باالهتمام بمواضيع األداء المالي

(حمه ومحمد ،2016 ،ص.)136

ويرى أن األداء المالي أداة لتشخيص نقاط القوة والضعف في المنظمة ومن ثم يوفر المعلومات الالزمة التخاذ
التدابير واإلجراءات التصحيحية التي تتكفل بقاء المنظمة ومن ثم تحقيق اإليرادات ،كما تنبع أهمية األداء المالي

كونه يقوم بتقييم األداء للمنظمات طبقاً ألهداف ومعايير محددة مسبقاً بهدف اتخاذ ق اررات سليمة وفي الوقت

المناسب وكما مخطط له (المطيري ،2011،ص.)15

ويعرفه بأنه دالة للمؤشرات المالية والخصائص المنظمية والتي تدعم األعمال المختلفة بشكل أساسي والتي تمارسها

يرته الى نقاط القوة والضعف الداخلية (البراوري ،2013 ،ص.)21
المنظمة فضال عن تأش ا

ويعرف األداء المالي بأنه مدى قدرة المؤسسة على توليد إيرادات سواء من أنشطتها الجارية أو الرأسمالية

أو االستثنائية وتحقيق فائض من هذه األنشطة من أجل مكافأة عوامل اإلنتاج وفقاً للنظرية الحديثة

(زهري ،2015،ص.)4
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ويعرف بأنه " تشخيص الصحة المالية للمنظمة لمعرفة مدى قدرتها على خلق قيمة ومجابهة المستقبل من خالل

االعتماد على الميزانيات ،جدول حسابات النتائج ،والجداول الملحقة ،مع األخذ بعين االعتبار الظرف االقتصادي
والقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة ،وتشخيص األداء يتم بمعاينة المردودية االقتصادية للمؤسسة ومعدل نمو

األرباح" (عتبة وتيطأويني ،2016،ص.)13

ويعرفه بن نذير وأيوب ( ،2017ص )4بأنه " أحد األنواع األساسية لألداء في المنظمة والذي له بالغ األهمية في
تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة من أجل معرفة قدرتها على تحقيق أهدافها ،الذي يتم من خالل استخدام

المؤشرات والنسب المالية باإلضافة إلى لوحة القيادة والتي تعتبر أداة فعالة في عملية تقييم األداء الفعلي للمنظمة".
كما ويعرفه  )2018,P15( Oyedokun&Saiduبأنه ":الدرجة التي تحقق أو التي ستحقق بها المنظمة أهدافها

المالية ويتم استخدامه لقياس القدرة المالية العامة للمنظمة خالل فترة زمنية معينة وكذلك يستخدم للمقارنة

بين المنظمات العاملة في نفس القطاع أو قطاعات مختلفة ،كما يعتبر مقياساً لنتائج سياسات المنظمة وعملياتها

من الناحية النقدية".

ويستخلص الباحث أن األداء المالي يعبر قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها المالية خالل فترة زمنية محددة من
خالل استخدام مؤشرات مالية لقياس عملياتها ومقارنتها مع المنظمات األخرى.

 2.2.2أهمية األداء المالي:
تنبع أهمية األداء المالي من خالل سعيه لمواصلة نشاط المنظمة بغية تحقيق أهدافها فالنجاح مقياس مركب

يجمع بين الفاعلية والكفاءة واهتمام األطراف المعنية في تلك المنظمات بالوضع المالي لها ومواصلة االستمرار

في العمل وبالرغم من هدفها األساسي وهو خدمة المجتمع ًّ
فإنها تهتم بتقييم األداء المالي بصورة مستمرة
وذلك لعدة أسباب منها (السرومحمد ،2018،ص( ،)7جدوحات والعاليبية ،2004،ص:)16
 .1وضع خطط استراتيجية للتوسع في تقديم الخدمات لتشمل أكبر قدر من المجتمع ،وذلك يتطلب تقييم الموارد
المالية المتاحة.

 .2زيادة فرص الوصول لمصادر التمويل الخارجي الذي يقود بدوره إلى فرص استثمارية أكبر ،ونمو وارتفاع في
نسبة استخدام واستغالل العمالة الموجودة.

 .3أداء تشغيلي أفضل ناجم عن تخصيص أفضل الموارد المتاحة.

 .4خفض وإمكانية التحكم في األزمات المالية التي تصيب المؤسسة.
 .5بناء عالقة أفضل مع كل أصحاب وأطراف المصالح مما يساعد على تحسين العالقات مع كل من المجتمع
المحلي والدولي.
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 .6تقديم معلومات مفيدة من خالل التقارير ،بما يمكنهم من إتخاذ الق اررات السليمة وفي الوقت المناسب.
 .7تساعد على توجيه اإلدارة العليا إلى مراكز المسؤولية التي تكون أكثر حاجة إلى اإلشراف والمراقبة.

وأضاف إدريس والغالبي( ،2009ص ": )185إن السعي لتحقيق األداء المالي الجيد يعد من أهم مؤشرات نجاح
المنظمات ،فقد تتجلى األهمية لألداء المالي الجيد بالنسبة لمنظمات األعمال وباختالف أنواعها وطبيعة أعمالها

ألنه يعد الهدف األساسي للمنظمة والذي من خالل تحقيقه يمكن الوصول إلى إنجاز األهداف األخرى ،لذا فإن
االهتمام في األداء المالي بوصفه الحصيلة المركزة لألفعال والجهود المبذولة على كافة مستويات المنظمة ،فانه
يعبر عن قدرة نجاح المنظمة بشكل جيد ونظ اًر للتطور الحاصل بإضافة مؤشرات غير مالية ،إال أن المؤشرات
المالية تبقى عالية األهمية وذلك لكون أن األبعاد األخرى لألداء تصب في المحصلة النهائية بهذه المؤشرات".
وأضافت نجالء ( ،2015ص )152أنه بشكل عام تنطوي أهمية األداء المالي في تسليط الضوء على عوائد

المنظمة ،السيولة ،وتحقيق التوازن المالي ،واليسر المالي ،وتحقيق النمو للمنظمة ،حيث تعد جميع هذه المقاييس

ضرورية وحاسمة من أجل نجاح وديمومة المنظمة ،إضافة إلى كون األداء المالي يسهم بشكل كبير في متابعة
نشاطات المنظمة من قبل األطراف الخارجية من مستفيدين ،موردين ،داعمين ،مما يوفر الصورة الشفافة للوضع

المالي والتي تسمح بتوفير الثقة في التعامل معها واتخاذ الق اررات السليمة.

كما أنه يمكن إبراز أهمية األداء المالي وفقاً لـ (الحيالي ،2004،ص:)Aerts & Tarca,2010,P306( ،)74
 -مد متخذي الق اررات بالمؤشرات المرشدة لسلوكياتهم في اتخاذ الق اررات الرشيدة.

 يساعد في تقييم الجدوى االقتصادية للمشاريع وتقييم األداء بعد إنشائها ،كما يساعد في التخطيط المستقبليأنشطة المنظمة وإخضاع ظروف عدم التأكد للرقابة والسيطرة وحماية المنظمة من االنحرافات المحتملة.

 يساعد في التنبؤ بمستقبل المؤسسة من حيث معرفة مؤشرات نتائج األعمال وبالتالي اتخاذ اإلجراءات والق ارراتالمناسبة لمواجهة االحتماالت المختلفة.

 تحقيق الرقابة الجيدة على استخدام الموارد المالية المتاحة في المنظمة.إن المنظمات ذات األداء المالي الجيد تكون أكثر قدرة على االستجابة في التعامالت مع الفرص والتهديدات البيئية
ال جديدة وتمكن الشركة من المنافسة بشكل أفضل وتوسع الفرص والنمو وتحقيق رضا المالك والمساهمين،
حيث أن األداء المالي يمكن أن يساعد المستثمرين على إجراء عملية التحليل والمقارنة وتفسير البيانات المالية
وفهم التفاعل بينها التخاذ القرار المالئم ألوضاع المنظمات (اسباقة ،۲۰۱۱ ،ص .)۱۲۵

ويعد األداء المالي أكثر الميادين استخداماً لمقاييس األداء في المنظمات إذ يتميز بالثبات والتطور وتوجيه المنظمات

نحو قياس األداء ،فان السعي لتحقيق األداء المالي الجيد يعد من أهم مؤشرات نجاح المنظمات ،فقد تتجلى األهمية
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لألداء المالي الجيد بالمنظمات وباختالف أنواعها وطبيعة أعمالها ألنه الهدف األساسي للمنظمة والذي من خالله
تحقيقه يمكن الوصول إلى إنجاز األهداف األخرى (.)Kange & Achoki,2016,P34
 2.2.3أهداف األداء المالي:
يتمثل الهدف الرئيسي لألداء المالي في توفير الشفافية وحماية المال العام في المنظمات األهلية غير الربحية،

حيث أن األداء المالي يمكن أن يحقق األهداف التالية (الخطيب ،2010 ،ص ( ،)47محمد ،2016 ،ص:)118
 -1معرفة األداء المالي الفعلي للمنشأة مقارنة بما هو مخطط ،والتعديل إذا لزم األمر.

 -2متابعة الظروف االقتصادية والمالية المحيطة ،وتقدير مدى تأثير أدوات التحليل المالي على المنظمة.

 -3توفر معلومات لمختلف المستويات اإلدارية في المنظمة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات المستندة
على حقائق علمية وموضوعية.

 -4اتاحة الموارد المالية للمنظمة بفرص استثمارية لتلبية احتياجات أصحاب المصالح وتحقيق أهداف المنظمة.

 -5المساهمة بشكل فعال في صياغة التقارير واإلجراءات والبرامج المرتبطة بالعمل وذلك من خالل اإليجابيات
الظاهرة التي تم التركيز عليها وكذلك تحديد االنحرافات التي من الضروري اتخاذ اإلجراءات الالزمة لها.

 -6تركيز االهتمام إلى المهام المطلوب إنجازها وتوفير الموارد والطاقات ،باإلضافة إلى كونه يوفر تغذية عكسية
عن المسارات نحو األهداف ،فهو يظهر مختلف الفجوات بين النتائج واألهداف التي تسهل عملية الرقابة.

 -7الوقوف على مستوى إنجاز المنظمات مقارنة باألهداف المدرجة في خطتها االنتاجية.

 -8تنشيط األجهزة الرقابية عن طريق المعلومات التي تقدمها عملية تقييم األداء المالي كما هو مطلوب.
 -9الوقوف على مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة بطريقة رشيدة لتحقيق عوائد أكبر بأقل تكلفة.

 -10تفادي األخطاء أو االنحرافات ،وإجراء تحليل شامل وبيان مسبباتها وذلك بهدف وضع الحلول الالزمة لها.
 -11القيام بالتحسينات لألداء المالي المستقبلي.
 -12إيجاد مصادر التمويل الالزمة ،وتسخير الموارد المالية المتاحة بما في ذلك ترشيد إنفاق األموال.
 2.2.5طرق قياس األداء المالي:
يعد قياس األداء في المنظمة عملية أساسية ال تختلف عن باقي العمليات اإلدارية فيها ،ذلك ألنها تعطي
صورة واضحة لمدى القرب أو البعد عن الهدف المنشود ،فالمنظمات التي تضع خطة عمل لتحقيق أهداف يمكن
تحقيقها يتوجب عليها قياس األداء لتحديد ذلك بالدقة المطلوبة (أوذينة ،2020،ص .)88
يجب أن يكون لدى المنظمات األهلية مثل الشركات الربحية فهم قوي لوضعها المالي من خالل توفير البيانات

لمتخذي الق اررات في الوقت المناسب؛ كما يجب دمج تكلفة الخدمات والتكاليف العامة في الخطة االستراتيجية
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أيضا في سياق
للمنظمات األهلية غير الربحية لتقديم صورة كاملة عن الوضع ،ويمكن النظر إلى هذا المنظور ً
األهداف االستراتيجية المالية ومقاييس األداء المالي التي تقدم دليالً على ما إذا كانت االستراتيجية المالية
أيضا كيف يجب أن تنظر المؤسسة
للشركة تحقق ربحية متزايدة وخفض التكاليف أم ال .يوضح هذا العرض ً
إلى العمالء من أجل تحقيق النجاح (.)Ronchetti,2006,P 24
يوجد العديد من مؤشرات قياس األداء المالي منها ما يستند على المعلومات المالية الداخلية للمنظمة التي يوفرها
القسم المالي والتي يعتبرها الكثير على أنها مؤشرات تقليدية ومنها ما يرتكز على المعلومة المالية الخارجية

كمؤشرات ونماذج خلق القيمة ،باإلضافة إلى بعض المقاييس التي تأخذ بكل من المؤشرات المالية وغير المالية
معاً ،وعلية يمكن تقسيم مقاييس األداء كما يلي (بريش ،2012 ،ص :)33-32
 .1مقاييس األداء المالية:

تعددت مقاييس األداء المالية التي تستخدمها المنظمات في التعبير عن أهدافها ونتائجها ،وذلك اعتماداً على

المعلومات المالية والمحاسبية المستمدة من الميزانيات والقوائم المحاسبية ،وتتمثل أهم المقاييس التقليدية التي

تستخدم في قياس أداء المنظمات في :السيولة ،القيمة المضافة ،االستم اررية ،النتيجة الصافية لإليرادات
والمصاريف) ،العائد على االستثمار ،المردودية االقتصادية ،ويعتبر مؤشر القيمة االقتصادية المضافة من أكثر

المؤشرات انتشا اًر واستعماالً خاصة في الواليات المتحدة األمريكية ألنه يؤدي إلى قياس األداء الصافي للمنظمة،
وذلك من خالل إظهار الفرق بين مردودية األموال المستثمرة وتكلفتها مع األخذ بعين االعتبار تكاليف الموارد
المالية الخاصة بعمل نشاط معين.
وتعتبر مقاييس األداء المالية ترجمة لنتائج القياس التشغيلي والتي تستخدم في تحديد مدى تحقيق األهداف
االستراتيجية للمنظمة ،ومن أهم فوائد استخدام مقاييس األداء المالي لتقييم األداء المالي في المنظمة نجد:
 أنها تصور تأثير الق اررات بوحدة قياس قابلة للمقارنة وهي القيود التي تسمح بتجميع النتائج عبر وحداتالمنظمة.
 -أنها توضح تكاليف المبادالت بين الموارد ،ومن ثم يبقى األداء المالي مؤش اًر ضرورياً لقياس األداء المالي.

 يمكن القياس الكمي لألداء بربط نظام األجور والحوافز باألداء واالنجازات الفعلية ،مما يؤدي إلى تطوير أداءالعاملين بما يتوافق مع األهداف االستراتيجية ،وبذل الجهد الكافي في تحسين استغالل الموارد لتحقيق األهداف

المحددة بالكفاءة والفعالية المطلوبة.
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غير أن ما يعاب على مقاييس األداء المالي على أنها ال تعبر بشكل كاف عن أداء المنظمة ،وتحد من قدرة

المديرين على اتخاذ الق اررات التي توجه األداء المستقبلي للمنظمة إلى أفضل مستوى تطمح إليه ،ومن بين
عيوب هذه المقاييس نذكر ما يلي:

 -قد تبين المؤشرات المالية وجود تحسن أو تراجع ،ولكنها ال تعنى شيئاً ملموساً وال مهنياً يجب إتباعه.

 تتعلق المؤشرات المالية بالمدى القصير وتشجع على االستثمار ،وتعرقل االستثمار في المشاريع التي تخلقالقيمة على المدى الطويل خاصة في األصول المعنوية والفكرية التي تغذي النمو المستقبلي.
 توجد صعوبات في ترجمة وتبرير مشاريع البحث والتنمية واإلبداع التكنولوجي للمدى البعيد بواسطة المؤشراتالمالية ،كما أن هناك بعض النشاطات كاإلشهار مثال ال يمكن تبريرها بواسطة هذه المؤشرات بالرغم من أن
المنظمات في حالة المنافسة تعلم جيداً ضرورة هذه النشاطات لبقائها ومنافستها على المدى المتوسط.

 -أنها تضعف األداء المالي ألنها ذات طبيعة تاريخية حيث تركز التقارير على األنشطة التي حدثت في السابق

من دون االهتمام بالقيمة الحالية والمستقبلية ،ولهذا السبب تعتبر غير كافية لعمليات اتخاذ الق اررات التي يقوم

بها المسيرون لتحسين العمليات التشغيلية الحالية والمستقبلية حيث تعطي إشارات مظللة عن التحسين المستمر

واالبتكارات في تطوير العمليات التشغيلية.
 ال تساعد المقاييس المالية التقليدية المديرين على إدراك العوامل التي توجه النجاح في منظماتهم وتطور مهاراتالعاملين وكفاءة العمليات التشغيلية التي تبدع فيها المنظمة.
ويتم قياس تحسين األداء المالي من خالل ثالثة أبعاد هي :جودة الخدمة المقدمة للعمالء ،والتقييم الدوري لألداء

المالي ،ومستوى الكفاءة في العمليات المالية ( )Awdat,2015,P25وفيما يلي توضيح ذلك:
 .1جودة الخدمة المقدمة للعمالء:

تعرف جودة الخدمة المقدمة للعمالء بأنها قياس لمدى مطابقة مستوى الخدمة المقدمة حسب توقعات العميل،

وتعد ذات أهمية كبيرة؛ كونها تمكن اإلدارة من معرفة موقعها التنافسي حتى تستطيع االرتقاء وتحسين جودة خدماتها
مما يحقق لها االستقرار واالستمرار .وأشارت دراسة (الوادي وسمحان  )2014،الى اهتمام كبير للمنظمات بجودة

الخدمات كاستراتيجية للمنافسة؛ لكي تستطيع المنظمة من خاللها التميز عن المنافسين ،وبالتالي تحقيق األهداف،

كما ينبغي ان تبنى عملية تحسين جودة الخدمات المقدمة وفقاً لرغبات واحتياجات المستفيدين.
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 .2التقييم الدوري لألداء المالي للمنظمة:

يعد تقييم األداء المالي عملية إدارية مستمرة وشاملة تقوم على فحص منتظم لألعمال المنجزة خالل فترة معينة،

مع ق ياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعايير واألهداف المحددة في الخطة ،بهدف اكتشاف القصور واالنحرافات

وتشخيص أسبابها سعياً لتفاديها في المستقبل وتحسين أداء البنك ،كما أشارت هذه الدراسة إلى أن عملية تقييم

األداء المالي تعد عنص اًر رئيسياً ومهماً ،فهي بمثابة تغذية راجعة لمدى فاعلية التخطيط ومؤشر على عملية تطبيق

الخطط المعدة مسبقاً ،وأنها تستند على وجود أهداف محددة مسبقاً ،وقد تكون صورة خطة أو سياسة أو معايير أو
نمط ،وعلى أساسها يتم إجراء التقييم الدوري لألداء المالي (بولحية وبوجميعة ،2016 ،ص .)23

 .3مستوى الكفاءة في العمليات المالية:
تتمثل الكفاءة في العمليات المالية للمنظمة في االستغالل األمثل للموارد المتاحة أو تحقيق أقصى

المخرجات من الموارد المتاحة للمنظمة أو تحقيق مخرجات معينة بأدنى تكاليف ممكنة.

ومن الممكن معرفة مستوى الكفاءة في العمليات المالية ،عندما تكون المنظمة قادرة على توجيه الموارد

االقتصادية المتاحة لها نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من األهداف بأقل التكاليف الممكنة ،أي التحكم األمثل في

طافتها المادية والبشرية (رايس ونوي.)2012،
 2.2.6التحديات التي تواجه المؤسسات األهلية في جلب التمويل:
تعاني المنظمات األهلية غير الحكومية من نقص في الموارد المالية –جلب التمويل– وذلك بسبب وجود العديد من
التحديات التي تواجهها نذكر منها اآلتي:

أولا :التحديات الخارجية" :تغيير أولويات المانحين".
تواجه المؤسسات غير الحكومية في بعض األحيان إمالء أولويات من الجهات المانحة ،وبالتالي تحول تلك
المؤسسات أجنداتها ،أو ال تكون مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على األموال ألنها ال تفي
بأولويات المانحين.
• المعايير والشروط على المؤسسات من قبل المانحين:

تتغير تفضيالت المانحين باستمرار ،حيث إن الجهات المانحة قد تطبق شروطا مختلفة على تمويلها ،على سبيل

المثال تقوم بتحديد المشاريع التي يمكن دعمها في حدود ميزانيتها ،والعمل في شراكة أو بالتعاون مع اآلخرين وقد
تتدخل في مناطق جغرافية معينة.

في بعض األحيان ينتقل التركيز من تمويل المنظمات غير الحكومية إلى التركيز على المؤسسات الحكومية،

وبالتالي تتنافس المؤسسات غير الحكومية للحصول على نفس األموال مع المؤسسات الحكومية التي لديها موارد
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وقدرة على التعبئة ،ومن القيود المفروضة على تلك المؤسسات على سبيل المثال ،عدم السماح لها بالتعامل مع

جهة مانحة أخرى خالل الفترة التي تمول فيها المنظمة ،األمر الذي يؤثر على تلك المنظمات غير الحكومية من
تنويع مصادر الجهات المانحة.
أ -تحيز المانحين:

تواجه العديد من المؤسسات تحيز بعض المانحين في أنهم ال يرغبون في عقد عالقات جديدة بينما يودون االستمرار
مع الشركاء السابقين ،األمر الذي يؤثر على تلك المؤسسات في نقص التمويل لديهم وزيادة تحدياتهم.
ب -المنافسة بين المؤسسات غير الحكومية:

على سبيل المثال يوجد عدد من المؤسسات غير الحكومية داخل نفس المنطقة الجغرافية ،وجميعها تقدم نفس

الخدمات على حساب المجاالت األخرى التي تتطلب االهتمام على قدم المساواة.

هذا األمر يثير التنافس بين المؤسسات غير الحكومية بدال من إنشاء شراكات فيما بينهم للحصول على تمويل

أكبر لتحقيق استفادة أعم وأشمل.

ت -اشتراك المؤسسات في تحالفات أو شبكات:

قد يكون هذا البند سالحا ذا حدين؛ ألنه قد يؤدي هذا االشتراك إلى زيادة فرص التمويل لدى المؤسسات غير
الحكومية وقد يعيق التمويل وتضعف مشاركتها ويصبح األمر بمثابة ٍ
تحد لها.
ثانيا :التحديات الداخلية:

باإلضافة إلى التحديات الخارجية ،تواجه المؤسسات غير الحكومية أيضا تحديات داخلية في تنفيذ مشاريعها

المختلفة مثل:

• "القدرات الداخلية للمؤسسة" فتشكل القد ارت الداخلية للمؤسسات قيودا على الحصول على التمويل من حيث

الموارد البشرية ،ممثلة بعدم كفاية عدد الموظفين والموارد المالية بحيث إنها قد تكون ال تمتلك الحد األدنى من

المتطلبات المالية حسب شروط المانحين.

وهناك منحنى آخر قد يعكس هذا المجال وهو تحكم المؤسسين في إدارة المؤسسة وإعاقة عمل الموظفين في

المشاركة في عمليات التعبئة ،األمر الذي يعيق عملية التنمية في المؤسسة.

• "المساءلة والشفافية" فمعظم المؤسسات تفشل في المبدأين (الركائز المركزية) للحكم الرشيد ،وهما الشفافية
والمساءلة ،فتفشل المؤسسات غير الحكومية في بعض األحيان في الوفاء بالمتطلبات التي يفرضها النظام القانوني
للبلد أو المانحين ،مما يجعلها تفقد ثقة الجمهور ،وتفتقر العديد من المؤسسات إلى أنظمة سليمة لإلدارة المالية

ومراقبة البرنامج وتقييمه وإدارة األداء العام لبرامجها ،األمر الذي يوثر على إضعاف فرص التمويل لديها.

• "عدم كفاية /توفر الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية" فقد ال توجد لدى المؤسسات غير الحكومية المحلية خطط
إستراتيجية ترشدهم إلى ماهية األهداف ومن الموارد الالزمة لتحقيق األهداف .إن
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معظم الخطط اإلستراتيجية التي وضعتها المؤسسات غير الحكومية هي ألغراض المانحين فقط وفشلوا في التعبير

عن االحتياجات الفعلية التي يجب معالجتها من قبل أصحاب المصلحة.

• "ضعف مهارات االتصال والتواصل "إن لالتصال والتواصل أهمية كبرى في عملية جلب التمويل للمؤسسة ،حيث

يتم من خاللها التواصل مع عدة مانحين سواء بالصور التقليدية اإليميل ،الهاتف ،الفاكس ،الموقع اإللكتروني )،أو

أدوات التواصل الحديثة أي وسائل الميديا بكافة أنواعها وأشكالها لتوصيل رسالة المؤسسة ألكبر قدر من المانحين
وكذلك نشر خدماتها للمستفيدين (.)Hari ،2015
خالصة المبحث:
يركز األداء المالي على قياس مدى إنجاز األهداف والخطط ،ويعبر عن أداء المنظمات حيث يعتبر الدعم
األساسي لألعمال المختلفة التي تمارسها المنظمة ،ومهما كان متاحاً للمنظمة من موارد مختلفة فال يمكن لها
استغاللها إال عن طريق إدارة رشيدة جيدة ومتطورة ،وال تستطيع هذه اإلدارة معرفة ما حققته من نتائج وما ضيعته

من فرص ،إال عن طريق تقييم أدائها خاصة األداء المالي.

تطرقنا في هذا الفصل إلى األداء المالي من المفهوم وأهميته في المنظمات والهدف منه حيث يختلف حسب
األطراف المستفيدة منه إال أن الهدف األساسي هو الحكم أو إعطاء تقييم للوضعية المالية للمؤسسة ومعرفة
كفاءة اإلدارة في استغالل الموارد لتحقيق األهداف المرجوة مما يوضح أن عملية تقييم األداء المالي هي عملية

رقابية تتم وفقاً لمعايير محددة ،وتقييم األداء المالي ال يشمل فقط المنظمات ذات وضعية مالية حرجة بل يتعدى
إلى المنظمات السليمة أيضاً ،كما تناولنا في هذا المبحث أبعاد األداء المالي وفي النهاية تم التطرق إلى طرق
القياس لألداء المالي .
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مقدمة:
ال شك في أن المنظمات األهلية غير الحكومية لعبت دو اًر في غاية األهمية خالل العقدين األخيرين سواء

كان ذلك في الدول النامية أم اآلخذة في النمو حتى باتت هذه المنظمات تقوم بدور أساسي في تلبية حاجات

اء كانت هذه الحاجات اقتصادية أو اجتماعية أو زراعية أو بيئية.
المجتمع المختلفة وعلى نطاق واسع سو ً
ومن األهمية القول انه ال يوجد مجال أو نطاق محدد لعمل المنظمات األهلية غير الحكومية ،بل أنها تتعامل

مع مختلف الحاجات اإلنسانية وتهتم بكل ما ينشغل به المواطنين من أبسط األمور والشئون إلى أقصاها.
وفي الوقت نفسه تسهم المنظمات األهلية غير الحكومية في كثير من دول العالم بدور فاعل في قضايا التنمية

االجتماعية كشريك للدولة ومساند لها ،وضابط لسياساتها في مجاالت العمل االجتماعي المختلفة؛ حيث تؤدي

دو اًر تنموياً محورياً خاصة في ملء الفراغات التي تنسحب منها مؤسسات الدولة ومن ثم يؤمل أن تقوم هذه
المنظمات بدور تنموي وليس مجرد دور إلحاقي خيري لمؤسسات الدولة (أفندي ،2007 ،ص .)1
حظي الحق في حرية تكوين المنظمات األهلية واالنضمام إليها والمشاركة فيها بمكانة مهمة في المواثيق
والتشريعات الدولية التي وفرت حماية واضحة لهذا الحق ،وحظرت على الدول وضع عراقيل أو اتخاذ اجراءات
تقيد من حرية تشكيل وعمل الجمعيات والنقابات واالنضمام إليها ،وبموجب األحكام الواردة في القانون الدولي

لحقوق االنسان تلتزم الدولة باحت ارم الحق في تشكيل منظمات تعنى بالشؤون السياسية والعامة وااللتحاق بهذه
المنظمات ،ويجب على الدول أن تضمن في إدارتها الداخلية توفير المناخ المالئم ،بغية تمكين مواطنيها من
ممارسة حقوقهم المعترف بها ،وتجريم االعتداء والتضييق عليها (مركز الميزان لحقوق االنسان،2019،ص.)3

وتعتمد أغلب هذه المنظمات في تمويلها على الدعم الذي تتلقاه من جهات خارجية سواء محلية أو أجنبية،

وفي الغالب من جهات أجنبية .ويكون الدعم في صورة تمويل المشاريع التي تقوم هذه المؤسسات بتنفيذها.

أما من الناحية القانونية فتخضع هذا المؤسسات برقابة و ازرة الداخلية الفلسطينية وتلتزم بتطبيق القانون الصادر
عنها والخاص بتنظيم األمور المالية للجمعيات والذي يحمل الرقم  2000/1كما وتقوم الو ازرة بالتدقيق السنوي

على حسابات الجمعيات (البحيصي ،2012،ص.)364

تقوم المنظمات األهلية بنشاطات تنموية مباشرة لتحسين الوضع االقتصادي داخل األراضي الفلسطينية،

حيث تشكلت هذه المنظمات وفق القانون الفلسطيني الذي يمنحها الشخصية القانونية المستقلة ،والقيام بمهامها

وواجباتها االنسانية ،من خالل تقديم المساعدات اإلنسانية لفئات كبيرة من المجتمع الفلسطيني ،وبالتحديد الفئات

المهمشة والتي تعاني نتيجة الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة ،وممارسات االحتالل التي تهدف
إلى ضرب البنية االقتصادية وجعل الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر (البطش ،2019 ،ص .)47
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وتتمثل مكامن القوة لدى المنظمات األهلية في الوصول إلى الفقراء والمواطنين الخارجين عن نطاق الخدمات
الحكومية ،وحشد الموارد المحلية وتنمية األسر الصغيرة والمجتمعات المحلية ،يمكن من خاللها للفقراء تنمية

أحوالهم والمشاركة ،وتقديم الخدمات بتكلفة نسبية أقل وهو ما ينتج عن قدرة المنظمات غير الحكومية في تعبئة
الموارد وتنظيم الجهود التطوعية ،وإيجاد حلول مبتكرة للمشكالت غير المألوفة ،إلى جانب دعم البرامج الحكومية،
وتنمو هذه القدرة اإلبداعية نتيجة صغر حجمها ومرونتها والتحرر النسبي من القيود السياسية

(افندي ،2007،ص .)2

 2.3.1تعريف المنظمات األهلية:
عرف دليل المنظمات األهلية غير الحكومية الصادر عن و ازرة الخارجية األمريكية ،المنظمات األهلية غير
الحكومية أنها "منظمات مستقلة عن كل من الحكومة وقطاع األعمال ،وتتركز مهامها على تعزيز المصلحة
العامة وخدمة الصالح العام بدالً من تحقيق الربح أو خدمة مصالح مجموعة ضيقة من األفراد ،وتمكنها

استقالليتها من رصد األداء الحكومي ومناصرة إجراء التحسينات عليه ،وتستطيع المنظمات غير الحكومية
التي تحظى باحترام كل من الحكومة وقطاع األعمال ،أن تساعد في التوسط في النزاعات أو في إيجاد حلول

حول المخاوف المشتركة" (.)https://www.usaid.gov/partnership-opportunities/ngo

ووفقاً لوثائق األمم المتحدة الصادرة في عام  ،1994فقد عرفت المنظمات األهلية غير الحكومية أنها تمثل كياناً
غير هادف للربح ،وأعضاؤه مواطنون أو جماعات من المواطنين ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر وتتحدد أنشطتهم
بفعل اإلرادة الجماعية ألعضائها ،استجابة لحاجات أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها

المنظمة غير الحكومية" (عابدين ،وآخرون ،2002 ،ص.)48

وتعرف وفقاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطينية رقم ( )1للعام  2000بأنه ' :شخصية معنوية

مستقلة تنشأ بموجب إتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون

استهداف جني األرباح وتتسم باإلستقاللية والطوعية والحرية وتحقيق الصالح العام.

كما أن المنظمات األهلية تطلق عليها أسماء عدة بحسب المنطلق الثقافي والبيئي ،فهي منظمات غير حكومية،

أو جمعيات خيرية ،أو قطاع االقتصاد االجتماعي ،أو قطاعات غير هادفة للربح ،وهى أيضاً القطاعات المستقلة،
كل هذه األسماء تطلق للداللة على مساحة النشاط اإلجتماعي والممارسات العامة والفردية والمؤسسية خارج
نطاق القطاعين الحكومي وقطاع األعمال والموجهة للصالح والنفع العام ،وهي مجموعة من المنظمات ذات

الطبيعة المؤسسية ،والمنفصلة عن الحكومة التي ال توزع أرباحاً والحاكمة لنفسها والتي تقوم على التطوع

(المطيري ،2003 ،ص .)802
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 2.3.2أهمية المنظمات األهلية في قطاع غزة:
لعبت المنظمات األهلية الفلسطينية خالل العقدين الماضيين دو اًر مهما في توفير خدمات واسعة شملت
مجاالت الحياة :التنمية والتعليم والصحة واإلعالم وحقوق االنسان والمرأة ،ومراكز البحث والتدريب التنموي
والمهني ،إضافة إلى خدمات إغاثية قدمتها الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة ،لتواجه مشكالت الفقر التي

خلقها االحتالل (مرزوق ،2006 ،ص .)67

كما ساهم وجود المنظمات األهلية في التأثير على اتهامات العملية التنموية في فلسطين ،خاصة وأن هذه
المنظمات قد سقت السلطة الفلسطينية ،وكان لها دور ظاهر وحصري على صعيد تقديم الخدمات األساسية

للمواطنين خالل وجود االحتالل ،وما زالت تقدم خدماتها بالتعاون مع منظمات السلطة الفلسطينية
(الشمالية ،2015 ،ص .)48
 2.3.3تمويل المنظمات األهلية في قطاع غزة:
ُيعد البحث عن التمويل المرحلة األكثر صعوبة في المنظمات األهلية غير الحكومية ،فلما أمكن التغلب على

مشكلة شح الموارد المالية وتوفيرها من مصادرها المختلفة ،كلما استطاعت هذه المنظمات أن تحقق أهدافها
ورسالتها ورؤيتها ،ولقد أثبتت كثير من الدراسات الميدانية التي طبقت على المنظمات األهلية غير الحكومية

أن مشكلة التمويل هي من أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المنظمات وبصورة عامة يتم تمويل المنظمات
من ثالث مصادر أساسية تتمثل في التمويل العام (الحكومي) والتمويل الذاتي من خالل مساهمات واشتراكات

األعضاء والهبات والوصايا إضافة إلى ممارسة االنشطة ،والتمويل الخارجي ممثالً في المنح النقدية أو العينية
التي تقدمها دول أو منظمات أخرى لها (عابدين وآخرون ،2002،ص .)2

وفي الحالة الفلسطينية تعاني المنظمات األهلية غير الحكومية من شح الموارد المالية ،مع تزايد أعداد الفقراء

في قطاع غزة نتيجة عوامل سياسية واقتصادية أثرت وبشكل مباشر على تراجع دور المنظمات غير الحكومية،
وبالتالي ال تزال تلك المنظمات تواصل عملها رغم تهديدات االحتالل بإغالقها وتجميد مئات الحسابات البنكية

التي تعود لمنظمات غير حكومية تقدم خدمات آلالف العائالت في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 2.3.4مجالت عمل المنظمات األهلية في قطاع غزة:
تعمل المنظمات األهلية غير الحكومية بنشاطات ذات النفع العام في مجاالت عدة ،خيرية وصحية وتعليمية

وترفيهية ورياضية ودينية ،تشكل في مجموعها المجال الحيوي للنشاط التطوعي والخيري ،حيث تنتج الخدمات

وتساهم أحياناً في إنتاج السلع في جو ال تجاري وال ربحي ،كما تؤمن هذه المنظمات بيئة منظمة للعمل اإلنساني،
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يعمل فيها الناس باختيارهم الخاص وأحياناً متطوعين بإرادتهم مستقلين عن اإلدارة الحكومية ،ويؤمنون الخدمات
والتدريب والخبرات ضمن استراتيجية عمل تلقائي تطوعي ذاتي التنظيم ،وتختلف مجاالت نشاط عمل المنظمات

غير الحكومية باختالف أهدافها ووسائلها واهتماماتها ،ذلك أنها تركز على عدد كبير من االهتمامات اإلقتصادية

واإلجتماعية والصحية والبيئة واالنسانية على اختالف أنواعها ،كذلك منها من يتوزع نشاطها محلياً ومنها من
يتوسع خارج الحدود الوطنية ،ومنها من يكون نشاطها عالمياً (سنو والطراح ،2002 ،ص .)196
وتتنوع مجاالت عمل المنظمات األهلية فمنها:
مجال المحافظة على البيئة
يظهر عمل المنظمات األهلية غير الحكومية في خدمة القضايا البيئية من خالل تنسيق الجهود بين المنظمات

األعضاء وتعزيز وبناء الكفاءة داخل كل منظمة ،وتعزيز العالقات محلياً وخارجياً ،وأيضاً ترسيخ فكرة تحمل

المسؤولية لدى الدول في مجال حماية وتحسين البيئة لألجيال الحاضرة والمستقبلية ،وكخطوة على طريق التنمية،
ودورها في الحفاظ على البيئة من خالل الحد من التلوث البيئي ونشر إعالنات ومطبوعات عن أهمية الزراعة
والحد من التلوث الصناعي ،وتنمية المشروعات الصغيرة الزراعية ،والمساهمة في حل مشاكل التسويق الزراعي،

وبرامج مكافحة األمراض (الغول ،2011 ،ص.)57
مجال الثقافة الوطنية والت ارثية

ونظمت عشرات الدورات للفن التشكيلي والرسم ،وكذلك تنظيم معارض
تم تشكيل الفرق الموسيقية وفرق المسرحُ ،
وإعادة صناعة األزياء باإلضافة لتطوير تصاميم الطوابع الفلسطينية ،والعمالت بما يتناسب وتاريخ فلسطين قديماً
وحديثاُ ،وإنشاء مكتبات حديثة وعقد مؤتمرات علمية وإقامة مهرجانات ت ارثية (الغول ،2011 ،ص .)57
مجال الديمقراطية وحقوق ال نسان
أخذت منظمات الديمقراطية وحقوق االنسان بالتزايد لتلبي الحاجات الجديدة للمجتمع الفلسطيني فبدأت تتشكل
منظمات تعنى بالشفافية والنزاهة والحكم الصالح وحقوق االنسان والديمقراطية...إلخ ،وقد ساهمت تلك المنظمات
بشكل كبير في زيادة الوعي لدى المواطنين في مفاهيمها الديمقراطية ،وحقوق االنسان إضافة لدورها في

رصد وفضح انتهاكات حقوق االنسان (أبو کريم ،2013 ،ص .)33
مجال التنمية القتصادية

أنشئت مراكز ل تطوير المشاريع الصغيرة ،ولتنظيم عملية اإلرشاد الزراعي ومنح القروض الزراعية ،كذلك

تم إنشاء مراكز لصحة الحيوانات ،والحفاظ على الثروة الحيوانية ،ومشاريع إقراض للنساء ،وإقراض إسكاني
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لترميم المنازل وتحديدها ،وإنشاء مراكز للتعليم الكومبيوتر ،وتبادل الوفود الشبابية ،والمشاركة في المعارض
التجارية العربية والعالمية ،وإقامة دورات تدريب الصيادين (عويضة ،2008 ،ص .)44
مجال اإلغاثة
يعد مجال اإلغاثة من أبرز المجاالت للمنظمات غير الحكومية والذي يتناسب مع الواقع الفلسطيني الذي يعيش
تحت االحتالل ،حيث هناك ارتفاع في معدل البطالة ،نتيجة إغالق المعابر والحصار اإلسرائيلي المفروض

على قطاع غزة ،كذلك زيادة أعداد الخريجين الجامعيين وندرة حصولهم على فرص العمل بسبب ضعف سوق

العمل الفلسطيني ،كذلك تعرض األراضي الفلسطينية للحروب المتكررة وما ينتج عنها من قتل للفلسطينيين،
مما لهذه الحالة من تداعيات خطيرة على المجتمع الفلسطيني ككل ،وبالتالي ظهر دور المنظمات غير الحكومية

في جانب اإلغاثة العاجلة من خالل تقديم المساعدات لجزء كبير من هذه العائالت ،وتوفير فرص عمل
لعدد من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل.
مجال التدريب والتأهيل
مع ازدياد تعداد المنظمات غير الحكومية في فلسطين ،وتزايد االشتراطات من المانحين ظهرت الحاجة إلى وجود

كوادر مؤهلة للعمل في تلك المنظمات ،من هنا بدأ ظهور منظمات متخصصة في بناء القدرات من خالل التأهيل
والتدريب للعاملين في قطاع المنظمات غير الحكومية ،ومن ثم توسع عمل تلك المنظمات لتدريب وتأهيل

الخريجيين ،الشباب الجامعي ،المنظمات الحكومية ،مما أدى لبروز قطاع واسع من تلك المنظمات التي هدفت
باألساس لبناء قدرات وتأهيل القطاعات المختلفة من المجتمع الفلسطيني (ابو کريم ،2013 ،ص .)33

مجال المرأة والطفل

طورت المنظمات غير الحكومية الخاصة بالنساء واألطفال كثيرة من برامجها المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وامتدت

لتشمل النساء في المخيمات والقرى واألحياء الفقيرة .ولعل برامج القروض النسائية والمشاريع الصغيرة قد حظيت
باهتمام واسع نتيجة المسؤوليات الكبيرة واالستثنائية التي تتحملها النساء الفلسطينيات في إعالة األسر،
ولقد نظمت عشرات ورش العمل الخاصة بأوضاع النساء الفلسطينيات وشاركت المنظمات النسوية في انشاء

شبكات نسائية عربية وفي عضوية منظمات نسوية عالمية (عويضة ،2008 ،ص .)15
المجال الصحي

أثر بار اًز لدور المنظمات في القطاع الصحي ،من خالل إنشاء المراكز الصحية ومراكز رعاية المعاقين،
هناك اً
واألطفال ،وذوي االحتياجات الخاصة ،واقامة اللقاءات التنفيذية صحياً ،ومواجهة انتشار األمراض المعدية،

وعقد االتفاقات مع المنظمات الصحية الحكومية ،ومساندتها في منح األدوية للمرضى ،وتقديم العديد من الخدمات
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المشتركة بينهما ،كنوع من االنسجام والتوافق في رؤيتهما نحو التخفيف من معاناة المرضى في قطاع غزة

والضفة الغربية.

 2.3.5التوزيع العددي والقطاعي للمنظمات األهلية في قطاع غزة:
وبالرغم من أهمية وجود المنظمات األهلية ومضاعفة أنشطتها وخدماتها للتصدي ومعالجة القضايا الشائكة

التي تهم المجتمع ،والتحديات التي تواجهها جراء االنتهاكات اإلسرائيلية -تواجه صعوبات كثيرة وقيود متزايدة،

نتيجة تغيير القوانين والتشريعات واتخاذ سلسلة من اإلجراءات اإلدارية من قبل الحكومة ،التي نجحت إلى حد

كبير في تقليص هامش حرية عملها ،وفيما يلي التوزيع العددي والقطاعي للمنظمات األهلية في قطاع غزة:
جدول رقم ( )2.4عدد المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة حسب المحافظة

اسم المحافظة

عدد المنظمات األهلية

م
)1

شمال غزة

139

)2

غزة

535

)3

الوسطى

98

)4

خانيونس

132

)5

رفح

92

المجموع الكلي

987

المصدر :دائرة األبحاث والدراسات في اإلدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بو ازرة الداخلية (.)2020

ويوضح الجدول أن محافظة غزة تحتل المركز األول من حيث عدد المنظمات ،تليها محافظة شمال غزة ،فمحافظة
خانيونس ،ومن ثم محافظة الوسطى ،فيما كان المركز األخير من نصيب محافظة رفح .وتتوزع هذه المنظمات
إلى )946( :جمعية محلية )18( ،فرع لجمعيات مركزها الضفة الغربية.
وتنوعت اختصاصات هذه الجمعيات على سبيل المثال :بلغ عدد الجمعيات االجتماعية ( )487جمعية ،وبلغ عدد
الجمعيات الطبية ( )71جمعية ،وعدد الجمعيات الثقافية ( )66جمعية ،وجمعيات المرأة ( )56جمعية.
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جدول رقم ( )2.5عدد المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة حسب قطاع العمل

قطاع العمل

العدد

الجمعيات النقابية

18

قطاع العمل

العدد

جمعيات حقوق االنسان

16

الجمعيات الطبية

74

الجمعيات الزراعية

44

جمعيات البيئة

9

الجمعيات االجتماعية

487

جمعيات الشباب والرياضة

44

جمعيات األخوة

1

جمعيات التعليم

35

جمعيات اإلصالح وشؤون العشائر

4

جمعيات التعليم العالي

6

جمعيات األشغال العامة واإلسكان

1

جمعيات السياحة واآلثار

5

جمعيات النقل والمواصالت

6

الجمعيات الثقافية

66

الجمعيات االقتصادية

5

جمعيات ذوي االحتياجات الخاصة

38

جمعيات اإلعالم

6

جمعيات المرأة

56

جمعيات األسرى والمحررين

5

الجمعيات الدينية

11

جمعيات البنية التحتية

2

جمعيات العالقات الخارجية

7

جمعيات الطفولة

31

جمعيات القدس

1

الجمعيات العمالية

4

جمعيات المسنين

2

جمعيات الالجئين

3

المجموع الكلي

987

المصدر :دائرة األبحاث والدراسات في اإلدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بو ازرة الداخلية (.)2020

وحسب الجدول السابق تتوزع المنظمات األهلية على عدة مجاالت وقطاعات وتسعى إلى تقديم الخدمات إلى

فئات مختلفة -األطفال والنساء وذوي االحتياجات الخاصة -وتهدف إلى التصدي والتخفيف من حدة األزمات

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والحرص على معالجة قضايا المجتمع مثل :مكافحة الفقر والفساد ،والمساواة

الديمقرطية وحماية حقوق االنسان،
ا
المجتمعية ،واالستجابة لألزمات اإلنسانية ،وتعزيز سيادة القانون و

الفقرء،
وحماية البيئة ،وتمكين األشخاص المعرضة حياتهم للخطر ،وتمكين الفئات المهمشة من النساء و ا

وحماية حقوق األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة.
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 2.3.6الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المنظمات األهلية في قطاع غزة:
توجد هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المنظمات األهلية في قطاع غزة وفقاً لعوامل

مختلفة فلقد أشار ((مرصد ،2003 ،ص ( ،)36اظهير ،2015،ص )30إلى جملة منها تتمثل في اآلتي:

 .1النقص الحاد في التمويل ويعتبر المشكلة األساسية التي تواجه المنظمات األهلية ،فحجم التمويل الذي تتلقاه
المنظمات األهلية في فلسطين ال يكفي على اإلطالق لمعالجة الحد األدنى من االحتجاجات.
 .2شروط التمويل التي تفرضها بعض الجهات المانحة والتي ال تتوافق مع األولويات الفلسطينية خاصة فيما
يتعلق بكيفية صرف تلك األموال والقطاعات التي تخدمها ،فهناك العديد من المشاريع ذات الطابع اإلغاثي
المؤقت والتي ليس لها أي دور في التنمية المستدامة.
 .3عدم المقدرة على التطور وبناء القدرات بشكل أكبر ،وذلك بسبب نقص الموارد ،حيث من الصعب التوسع
واستقطاب كفاءات بسبب نقص التمويل.
 .4عدم مقدرة المنظمات األهلية الحفاظ على الكفاءات لديها بسبب انخفاض سلم الرواتب والمنافسة الشديدة من
قبل المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات األمم المتحدة.
 .5عدم وجود خطط استراتيجية واضحة قائمة على تقييم احتياجات حقيقي للمجتمع المستهدف.
 .6ضعف دور التشبيك بين المنظمات األهلية والمنظمات غير الحكومية الدولية على مختلف توجهاتها.
 .7وجود مشاكل مرتبطة بالعالقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة ،خاصة ما يتعلق منها بالرقابة والمتابعة
من قبل الجانب الحكومي والتي تأخذ شكالً بيروقراطياً مما يؤثر على استقاللية المنظمات األهلية،
 .8كما تأخذ العالقة أحياناً أشكاالً تنافسية وليس تكاملية تؤدي إلى توتر في مناخ العمل.
 .9الضغوطات المستمرة من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي ومالحقة وتشويه المنظمات الناشطة في مجال المناصرة
أو حقوق اإلنسان.

 .10يمثل الحصار اإلسرائيلي تحدي كبير حيث يشكل عائقاً أمام قدرة المنظمات على توريد مختلف المواد الالزمة
لتنفيذ المشاريع ،سواء كانت مشاريع بنى تحتية أو زراعية أو صحية وغيرها.
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 2.2.6واقع األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة:
تعد المنظمات األهلية وسيلة للمواطنين للتعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم المتعلقة بالصالح العام ،وتعتمد

المنظمات األهلية على أكثر من مصدر للتمويل ،فاشتراكات األعضاء ورسوم بعض الخدمات تعتبر أحد أوجه

تمويل المنظمات األهلية المحلية في حين اعتمدت منظمات أهلية أخرى على المشاريع المدرة للدخل مثل

المشاتل الزراعية وخدمات المراكز الصحية ودعم المبادرات الشبابية وغيرها ،كما تعددت مصادر التمويل للمنظمات

األهلية وفقاً لمصادر تمويل :إقليمية ودولية ومحلية ومن أمثلة ذلك الصندوق العربي والبنك اإلسالمي للتنمية
وصندوق أوبك واألمم المتحدة واإلتحاد األوروبي والوكالة األمريكية للتنمية وصناديق وكاالت التنمية الدولية.
ووفقاً لشبكة المنظمات األهلية يعتمد تمويل المنظمات األهلية الفلسطينية على سخاء المانحين لتمويل االحتياجات

االنسانية الرئيسية ،ويتم تأمين جزء كبير من هذا التمويل خالل المساهمات التي تخصصها الدول المانحة والمفوضية
األوروبية والجهات المانحة غير المخصص لمكتب تنسيق الشؤون االنسانية على الصعيد العالمي.

شكل رقم ( :)6.2مخصصات واتجاهاته التمويل النساني لأل راضي الفلسطينية
المصدر :شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية.

يتضح من الشكل أعاله أن التمويل اإلنساني ألراضي السلطة الفلسطينية يرتبط باألوضاع االنسانية ويزداد

مع االعتداءات اإلسرائيلية مثل عدوان  ،2014،2012،2009ويتضح من الشكل أن التمويل اإلنساني قد انخفض

من  677.9ملسون دوالر عام  2017إلى  289.8مليون دوالر في عام  ،2019يتضح من الشكل أن نسبة
مخصصات تمويل الصندوق اإلنساني ما بين  2018-2015تبلغ  26مليون دوالر كان نصيب المنظمات األهلية
 7مليون دوالر بنسبة  %27من خالل  31منظمة أهلية (شبكة المنظمات األهلية.)2019،
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وت واجه المنظمات األهلية صعوبة كبيرة وملموسة في الحصول على تمويل لبرامجها وخططها؛ كنتيجة مباشرة

لحمالت الضغط اإلسرائيلية المتواصلة على الدول والحكومات لمنع تمويل هذه المنظمات ،من خالل حملة تحريض
منظمة ضد المنظمات الفلسطينية باتهامها بالفساد واإلرهاب ،واضطرت بعض المنظمات الدولية إلى وقف عملها
في األراضي الفلسطينية ،والبعض اآلخر أوقف العمل في قطاع غزة ،وأوقف تمويل المنظمات األهلية ،لدرجة

طالت أيضاً تمويل بعض المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة ،.كما أسهم انفتاح اإلقليم على أزمات إنسانية

في ظل النزاعات التي اندلعت فيما أطلق عليه تسمية (الربيع العربي) في توجيه الممولين إلى مناطق أخرى.
هذا عالوة على المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها المنظمات األهلية مع بعض المنظمات الدولية التي تزاحمها

في تقديم الخدمات ،ولم تتمكن التدابير البديلة التي اتخذتها المنظمات من سد العجز المالي ،وبات النقص في

الموارد المالية ُيهدد قدرتها على تنفيذ برامجها واالستمرار والبقاء (مركز الميزان لحقوق االنسان.)2019،

أبرز التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في المرحلة الحالية هو إغالق الحسابات البنكية لعدد من
منظمات قطاع غزة ،إذ توقف بنوك القطاع حسابات بعض المنظمات ألسباب مختلفة ،فوفقاً الستطالع رأي أجرته

شبكة المنظمات األهلية ألعضائها البالغ عددهم  68عضواً في قطاع غزة ،تبين أن ما يقارب ( )%22من حسابات

بناء على إيعاز من و ازرة الداخلية في رام هللا للبنوك بتجميد الحسابات البنكية
المنظمات األهلية البنكية متوقفةً ،
للمنظمات األهلية لحين اعتماد مجالس اإلدارة الجديدة وتجديد اعتماد مجالس اإلدارة المعتمدة سابقاُ من قبل الو ازرة،
وهذا يأخذ بالعادة وقتا طويالً قد يصل ألشهر ،وهناك أضرار عديدة لحقت بالمنظمات األهلية بفعل تجميد حساباتها
وفقا لتقرير شبكة المنظمات األهلية ،أبرز هذه األضرار عدم قدرتها على اإليفاء بالتزاماتها تجاه العمالء والموردين،
وتوقف نشاطات العديد من المشاريع ،وعدم حصول الموظفين على رواتبهم ،إضافة لخسارة المنظمات األهلية لعدد
من المنح المقدمة من قبل الممولين بسبب عدم استيفاء الشروط ،ومنها عدم القدرة على إصدار إفادة بنكية بأن
حسابات المنظمة المختلفة فعالة ،وكذلك إغالق بعض المنظمات األهلية ألنها لم تستطع البقاء بسبب عدم وجود

حساب بنكي لها في البنوك المعتمدة من سلطة النقد وهذا بدوره يقلل من إمكانية الرقابة المالية على عملها تجاه
موارد المنظمات األهلية (العاروري،2019،ص.)2
وتشير البيانات المتوفرة الى أن أزمة التمويل أثرت على جودة الخدمات بدرجات متفاوتة وباتت %69من المنظمات
األهلية غير قادرة على تغطية جميع مصاريفها ،وبالتالي تراجع حجم المشاريع المقدمة للمهمشين والفقراء.
كما أسهم تراجع التمويل في نقص فرص التشغيل واضطرت العديد من المنظمات إلى تقليص عدد الموظفين،

واعتماد بعض المنظمات لنظام صرف نسبة من األجور ،والعقود المؤقتة لسد شواغر متعددة ،كما تم االستغناء
عن عدد كبير من الموظفين (شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية.)2017،
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خالصة المبحث:
تناول الباحث في هذا المبحث المنظمات األهلية في قطاع غزة فبدأ بالمقدمة ،ثم تحدث عن مفهوم المنظمات

األهلية ،وتناول أهمية المنظمات األهلية في قطاع غزة ومصادر تمويلها ومجاالت عملها ،وتحدث عن التوزيع
العددي والقطاعي لهذه المنظمات .ثم تناول الباحث معوقات عمل المنظمات األهلية في قطاع غزة الخارجية
والداخلية وواقع األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة.

مما سبق يتضح أن المنظمات األهلية غير الحكومية في قطاع غزة لها أهمية خاصة ،حيث تبرز أهميتها
في توجهاتها نحو تنمية االقتصاد الفلسطيني ،ومواجهة البطالة والفقر والجوع ،كما انها تعد من مراكز وأعمدة

الدولة التي تشارك في رسم السياسات والتطلعات والتوجهات نحو االرتقاء بالمجتمع الفلسطيني ومواجهة التحديات
التي تتمثل في الحصار واالحتالل اإلسرائيلي وصعوبة التمويل واعتمادها الكبير على التمويل الخارجي
سواء العربي أو األجنبي مما يجعلها رهينة للتجاذبات السياسية المرتبطة بأجندات وسياسات تلك الدول التي نجحت

في كل القطاعات االقتصادية واإلدارية الفلسطينية.

52

الفصل الثالث:
الدراســـات الســابقـة

مقدمة
3.1

الدراسات التي تناولت متغير تمكين الموارد البشرية.

3.2

الدراسات التي تناولت متغير األداء المالي.

3.3

الدراسات التي تناولت العالقة بين تمكين الموارد البشرية واألداء المالي.
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مقدمة:
بعد اطالع الباحث على العديد من الدراسات السابقة باللغات المختلفة ذات الصلة بموضوع الدراسة،

وذلك من خالل زيارته للمكتبات ،والبحث في المواقع اإللكترونية وقواعد البيانات البحثية المختلفة ،حيث
تم اختيار عدد من الدراسات التي رأى الباحث أنها ذات عالقة بموضوع الدراسة من حيث متغيرات الدراسة سواء
المتغير المستقبل (استراتيجية تمكين الموارد البشرية) أو المتغير التابع (تحسين األداء المالي).
يهدف هذا الفصل إلى استعراض الدراسات السابقة في ثالثة محاور رئيسية وهي كاآلتي  :المحور األول ويعرض
فيها الدراسات التي تناولت استراتيجية تمكين الموارد البشرية ( المتغير المستقل ) ،أما المحور الثاني فيعرض

الدراسات التي تناولت األداء المالي ( المتغير التابع ) ،أما المحور الثالث فيعرض الدراسات التي تناولت الربط
بين المتغيرات ( المستقل ،والتابع ) ،كما تم ترتيب الدراسات السابقة داخل كل محور وفقاً للتسلسل الزمني
من األحدث إلى األقدم مقسمة إلى دراسات فلسطينية وعربية وأجنبية ،وقد بلغ عدد هذه الدراسات ( )40دراسة،

وفي ختام هذا الفصل يعلق الباحث على هذه الدراسات ومدى التمييز عن هذه الدراسات موضحاً فيه

أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة ،والفجوة البحثية.

 3.1الدراسات التي تناولت متغير استراتيجية تمكين الموارد البشرية:
 3.1.1الدراسات المحلية:

 .1دراسة (الشنطي وحمدونة  )2019،بعنوان " :دور التمكين اإلداري في تحسين األداء المؤسسي في الخدمات
الطبية العسكرية بالمحافظات الجنوبية"

هدفت الدراسة إلى معرفة دور أبعاد التمكين اإلداري (االتصال الفعال والتفويض وبناء فرق العمل وتحفيز

العاملين والمشاركة وتخاذ القرار) في تحسين األداء المؤسسي بالمؤسسات الصحية العسكرية في الخدمات الطبية.

واستخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت االستبانة هي أداة الدراسة وتكون مجتمع

الدراسة من جميع العاملين والبالغ عددهم ( )797موظفاً ،وتم اختيار عينة عشوائية طبقية بلغت ( )259موظفاً

بنسبة استجابة (.)%92.5

ومن أهم النتائج :مستوى التمكين بشكل عام كان بدرجة مرتفعة بنسبة ( )%64من وجهة نظر العاملين في

الخدمات الطبية العسكرية وجاء ترتيب أبعاد التمكين كالتالي ،حيث كان في المرتبة األولى بعد بناء فرق العمل

بنسبة ( ،)%67.8تاله في المرتبة الثانية بعد االتصال الفعال بنسبة ( ،)%65.6وكان بعد المشاركة واتخاذ القرار

( )%65.5في المرتبة الثالثة ،وجاء في المرتبة الرابعة بعد التفويض بنسبة ( ،)%64.3تاله بفي المرتبة الخامسة
واألخيرة بعد تحفيز العاملين بنسبة (.)%58.9
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ومن أهم التوصيات :العمل على تمكين العاملين بشتى الوسائل وتزويدهم بالصالحيات الكافية ،وإيجاد معايير

واضحة لعملية التفويض والقواعد التي تضمن نجاحها ،وإتاحة مساحة من الحرية واالستقاللية للعاملين ،وضرورة
العمل على نشر ثقافة العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة ،وتوفير وسائل اتصال فعالة لتبادل المعلومات.
 .2دراسة (عطـا هللا  )2017،بعنوان " عالقة التمكين اإلداري بتخطيط المسار الوظيفي :دراسة ميدانية على العاملين
بوزارة الزراعة محافظات قطاع غزة "

هدفت الدراسة إلى التعرف على التمكين اإلداري بأبعاده الخمسة (المشاركة في اتخاذ الق اررات ،فرق العمل،
الحوافز ،التدريب وتفويض السلطة) وعالقته بتخطيط المسار الوظيفي لدى العاملين في و ازرة الزراعة في محافظات

قطاع غزة.

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من اإلدارة العليا في و ازرة الزراعة والبالغ

عددهم ( ،)93وقامت الباحثة بتوزيع ( )93استبانة على كامل مجتمع الدراسة واستردت ( )84استبانة،
بنسبة (.)%90.3

ومن أهم النتائج :تبين أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على أبعاد التمكين اإلداري بو ازرة الزراعة بنسبة %66

والوزن النسبي لألبعاد مرتب تصاعدياً :المشاركة في اتخاذ الق اررات بوزن نسبي ( ،)%68التدريب والتفويض بوزن
نسبي ( )%70وفرق العمل بوزن نسبي ( ،)%73وليس هناك موافقة على نظام الحوافز بوزن نسبي ( ،)%53كما
تبين ان درجة تطبيق تخطيط المسار الوظيفي كانت متوسطة بنسبة (.)%64

ومن أهم التوصيات :تعزيز ثقافة التمكين اإلداري واعتبارها جزءاً من سياسات تطوير الموارد البشرية وزيادة

االهتمام بالبرامج التدريبية في و ازرة الزراعة ،والنظر إلى نظام الحوافز المطبق ،ومشاركة العاملين في اتخاذ القرار.

 .3دراسة (سالمة )2016 ،بعنوان " :أثر أبعاد التمكين اإلداري على السلوك اإلبداعي للموظفين في شركة
التصالت الفلسطينية"

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر أبعاد التمكين اإلداري (تفويض السلطة ،وفرق العمل ،والتدريب والتعليم ،واالتصال

الفعال ،وتحفيز العاملين) على السلوك اإلبداعي للموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية.

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وطبقت الدراسة على

عينة عشوائية بلغت ( )337موظف وموظفة وبلغ عدد االستبانات المستردة ( )335بنسبة استجابة (.)%99

ومن أهم النتائج :تبين وجود ارتباط إيجابي بين أبعاد التمكين اإلداري والسلوك اإلبداعي بوزن نسبي مرتفع

( ،)%73والوزن النسبي لألبعاد مرتب تصاعدياً :التفويض بوزن نسبي ( ،)%42.2االتصال الفعال بوزن نسبي
( )%53.9فرق العمل بوزن نسبي ( ،)%55.2التدريب والتعليم بوزن نسبي ( ،)%61.7تحفيز العاملين بوزن نسبي
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( )%81ويعزى ذلك كون المديرين من ذوي الخبرة ومن حملة مؤهالت دراسية عليا ولديهم فهم ألهمية التمكين
اإلداري وتطبيقه في مؤسساتهم.

ومن أهم التوصيات :تحفيز العاملين مادياً ومعنوياً كنهج داعم ومعزز لممارسة التمكين اإلداري ،وتشجيع العمل

بروح الفريق لرفع منسوب التمكين اإلداري ،وتبني برامج التدريب والتعليم ،وتطبيق مفهوم جودة حياة العمل بأبعاده

المختلفة ،واستخدام أبعاد أخرى للتمكين اإلداري لم تستخدم في نموذج الدراسة الحالي.

 .4دراسة (سلمان )2015 ،بعنوان " :أثر التمكين النفسي للموارد البشرية على ال لتزام التنظيمي في القطاع
المصرفي البنوك التجارية المحلية في قطاع غزة"

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التمكين النفسي للموارد البشرية بأبعاده (اإلحساس بجدوى العمل ،الكفاءة،

االستقاللية والتأثير) على اإللتزام التنظيمي في المصارف التجارية المحلية في قطاع غزة.

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين الذين يعلمون

في المصارف التجارية البالغ عددهم ( )537موظف ،واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،وتم توزيع
االستبانة على عينة عشوائية ،بلغ عددها ( )224موظف ،وتم استرداد ( )162استبانة بنسبة (.)%73.3

ومن أهم النتائج :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد التمكين النفسي وااللتزام التنظيمي حيث إن
العاملين في البنوك التجارية المحلية في قطاع غزة يحققون مستوى ٍ
عال من التمكين النفسي بمتوسط نسبي ()٪81
باإلضافة إلى ذلك ،فإن البعد األكثر فعالية هو الكفاءة بوزن نسبي ( ،)٪84.86يليه اإلحساس بجدوى العمل بوزن

نسبي ( ،)%84.81ثم التأثير بوزن نسبي ( )%75.44في حين أن االستقاللية هو البعد األقل فعالية بوزن نسبي

(.)%75.60

ومن أهم التوصيات :الحفاظ على بيئة إدارية تتميز بالالمركزية والعدالة التنظيمية ،ودعم الموظفين من خالل

زيادة مشاركتهم في الدورات وورش العمل التدريبية ،وتزويدهم بمالحظات العمل والتشجيع لتعزيز الشعور بقدرتهم
على التأثير على قسمهم والسماح للموظفين بأداء األعمال الجديدة واإلبداع واالبتكار لتعزيز التزام الموظفين.

 .5دراسة (البحيصي )2014،بعنوان " :دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي"
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تمكين العاملين بأبعادها (الثقافة التنظيمية ،والتفويض ،والمشاركة

بالمعلومات ،فرق العمل) في تحقيق التميز المؤسسي في الكليات التقنية في محافظان قطاع غزة.

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة

من موظفي الكليات التقنية في قطاع غزة وهي (الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية-غزة ،كلية فلسطين التقنية –
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دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا -خانيونس) ،وطبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية بلغت ()205

موظف وموظفة.
ومن أهم النتائج :وجود عالقة ارتباطية بين تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي في الكليات التقنية في

قطاع غزة بوزن نسبي متوسط ( )%63.5وأن أفراد العينة المبحوثة يوافقون على توفر التمكين االداري في كلياتهم
حيث احتل بعد فرق العمل المرتبة األولى بوزن نسبي متوسط ( ،)%75تاله بعد تفويض السلطة بوزن نسبي
متوسط ( ،)%73.3والمشاركة بالمعلومات بوزن نسبي متوسط ( ،)%72.5وبعد الثقافة التنظيمية في المرتبة

األخيرة بوزن نسبي متوسط (.)%70.4

ومن أهم التوصيات :العمل على توفير دورات تدريبية مستمرة لمعلمين على تقنية استخدام المعلومات

وتحليلها ،وزيادة الثقة وتدعيمها لدى العاملين أثناء فترة تفويض السلطات ،ووضع آليات تنفيذ للق اررات المتخذة
والمنبثقة عن فرق العمل ،وزيادة الدورات التي تهتم بتعريف الموظفين بمفهوم التميز.

 .6دراسة (قديح )2014 ،بعنوان " :أثر استخدام استراتيجية تمكين الموارد البشرية في تحقيق األهداف الستراتيجية
في البنوك اإلسالمية في قطاع غزة"

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى استراتيجية تمكين الموارد البشرية بأبعادها (المشاركة بالمعلومات ،الحرية

واالستقاللية ،فرق العمل المدارة ذاتياً ،والقوة التنظيمية) وأثرها في تحقيق األهداف االستراتيجية في البنوك اإلسالمية

في قطاع غزة.

واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين في اإلدارة

العليا ،واإلدارة الوسطى في البنوك اإلسالمية بقطاع غزة ،والبالغ عددهم ( )214موظفاً وموظفة ،واستخدمت

االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم توزيع االستبانة على عينة عشوائية ،بلغ عددها ( )170استبانة ،وبلغ عدد
االستبانات المستردة ( )139استبانة بنسبة (.)%81.8

ومن أهم النتائج :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية واألهداف االستراتيجية

في البنوك اإلسالمية بقطاع غزة ،وبينت الدراسة أن مستوى أهمية (المشاركة بالمعلومات ،فرق العمل المدارة ذاتياً،
القوة التنظيمية ،االبتكار ،واالنتاجية) كان مرتفعاً ،فيما كان مستوى أهمية كالً من (الحرية واالستقاللية للعاملين،
والمسؤولية االجتماعية) كان متوسطاً.

ومن أهم التوصيات :يجب اإلعداد والتخطيط الجيد للموارد البشرية ووضع إطار واضح للعالقات بين الموظفين

أنفسهم وبينهم وبين اإلدارة ،وتفعيل سياسات التدريب ،ومحاولة التغلب على التحديات المحيطة ببيئة العمل ،واعتماد
ثقافة تنظيمية تعتمد الروح الجماعية مساندة الستراتيجية التمكين وداعمة لها ،وتفعيل نظام الحوافز والمكافآت.
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 .7دراسة (عفانة  )2013،بعنوان " :التمكين اإلداري وعالقته بفاعلية فرق العمل في المؤسسات األهلية الدولية
العاملة في قطاع غزة"

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التمكين اإلداري بأبعاده الخمسة (االتصال ومشاركة المعلومات،

وبناء فرق العمل ،التأثير ،حفز العاملين ،القوة) والتعرف على فاعلية فرق العمل ومستوى تطبيق كل منهما
في المؤسسات األهلية الدولية العاملة في قطاع غزة.

وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت االستبانة هي أداة الدراسة وتكون

مجتمع الدراسة من العاملين في المؤسسات الدولية التي تعمل في قطاع غزة ،وقام الباحثون باختيار عينة مكونة
من ( )7مؤسسات تم اختيارها بناء على عدد الموظفين فيها.

ومن أهم النتائج :وجود عالقة ارتباط طردية قوية بين مستوى التمكين اإلداري في المؤسسات األهلية الدولية

العاملة في قطاع غزة وكذلك فاعلية فرق العمل ،حيث مستوى التمكين اإلداري بنسبة  ،%81ومستوى فاعلية فرق
العمل  ،%80وأظهرت النتائج تفاوتاً في موافقة عينة الدراسة على وجود األبعاد الخمسة التي حددتها الدراسة
للتمكين اإلداري ،حيث احتل بعد القوة المرتبة األولى ،ثم بعد بناء فرق العمل ثم بعد االتصال ومشاركة المعلومات
ثم التأثير بينما كان بعد حفز العاملين في المرتبة األخيرة.

ومن أهم التوصيات :إعادة النظر في نظام الحوافز بكافة أنواعها وتنظيمها ،ومنحها بشكل أكثر عدالة ،وكذلك

زيادة سرعة وسهولة انسياب المعلومات ما بين المستويات اإلدارية المختلفة ،وإتاحة الفرصة لكافة العاملين للمشاركة

القررات ،ورفع ثقة المرؤوسين في قدراتهم ومهاراتهم ،واالعتماد على فرق العمل في انجاز األعمال.
في اتخاذ ا
 3.1.2الدراسات العربية:

 .1دراسة (مساعدية )2020 ،بعنوان" أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية في تحسين األداء المستدام
في المؤسسات القتصادية الجزائرية "

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية بمتغيراتها المتمثلة في

(المشاركة بالمعلومات ،الحرية واالستقاللية ،قوة فرق العمل ،المكافآت) في تحسين األداء المستدام المتمثل
في (األداء االقتصادي ،األداء االجتماعي ،األداء البيئي) في المؤسسات االقتصادية الجزائرية.

واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في المؤسسات

االقتصادية الجزائرية ،واستخدمت االستبانة كأداة للحصول على البيانات ،تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة

من ( )330فرداً ،وبلغ عدد االستبانات المستردة ( )298استبانة بنسبة (.)%89.49
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ومن أهم النتائج :وجود عالقة ارتباط بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية واألداء االقتصادي في تحسين

األداء المستدام للمؤسسات ،حيث إن العاملين في المؤسسات يحققون مستوى عالياً من التمكين بمتوسط نسبي
( ،)٪70.4باإلضافة إلى ذلك فان البعد األكثر فعالية هو قوة فرق العمل بوزن نسبي ( ،)%76.8يليه المشاركة
في المعلومات بوزن نسبي ( ،)%71.6الحرية واالستقاللية بوزن نسبي ( ،)%71.4في حين أن المكافآت هي

البعد األقل فعالية بوزن نسبي (.)%61.4

ومن أهم التوصيات :ضرورة مشاركة معلومات المؤسسة وتوضيح أهدافها المستقبلية ،وتنويع العمليات التدريبية

واعتماد السياسات التكوينية الفعالة التي تعود باإليجاب والنفع على المؤسسات لكي تساهم في تمكين العاملين
لتحسين أداءهم وأداء المؤسسة الكلي ،باإلضافة لمنحهم الحرية واالستقاللية في أعمالهم.
 .2دراسة (حامد ومحمداني )2019 ،بعنوان " :أثر اإلدارة الستراتيجية على تمكين العاملين دراسة حالة الشركة
السودانية لتوزيع الكهرباء"

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر اإلدارة االستراتيجية في تمكين العاملين بأبعادها (تفويض الصالحيات،

المشاركة في اتخاذ القرار ،التمكين النفسي ،بيئة العمل ،المشاركة في فرق العمل) دراسة حالة الشركة السودانية
لتوزيع الكهرباء.

واعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين بالشركة السودانية

لتوزيع الكهرباء واعتمدت الدراسة أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )200عامل

وبلغ عدد االستبانات المستردة حوالي ( )120استبانة بنسبة (.)%60

ومن أهم النتائج :وجود عالقة طردية موجبة بين مفهوم اإلدارة االستراتيجية وأبعاد تمكين الموارد البشرية

(تفويض الصالحيات ،المشاركة في اتخاذ القرار ،التمكين النفسي ،بيئة العمل ،المشاركة في فرق العمل) بوزن
نسبي ( )%54حيث إن الشركة تعمل على منح مزيد من الصالحيات للعاملين ،وتشركهم في عمليات اتخاذ
الق اررات ذات العالقة بأعمالهم والعمل بروح الفريق.

ومن أهم التوصيات :وجوب العمل على تعزيز وتفعيل دور العاملين ومشاركتهم في كافة فعاليات الشركة

واستغالل قدراتهم واالستفادة من خبراتهم المتراكمة في بناء استراتيجياتها المستقبلية وتحديد أهدافها االستراتيجية،

ورفع كفاءة العاملين من خالل التدريب ،وتطوير بيئة العمل وتحسين تشكيالت فرق العمل.
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 .3دراسة (مسعود )2018،بعنوان" استراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرها على اإلبداع التنظيمي "
هدفت الدراسة لبيان األثر الذي أحدثته استراتيجية تمكين الموارد البشرية من خالل أبعادها والمتمثلة في

(تفويض السلطة ،العمل الجماعي ،التدريب ،التحفيز ،االتصال الفعال) على اإلبداع التنظيمي والمتمثل في
(توافر القدرات اإلبداعية ،وتبني االبداع) في المستشفى التعليمي زليتن  -ليبيا.

واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين الذين يعلمون

بالمستشفى ،واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،تم توزيعها على عينة عشوائية مقدارها ( )57موظفاً،

وبلغ عدد االستبانات المستردة ( )50استبانة بنسبة (.)%82

ومن أهم النتائج :وجود عالقة ارتباطية موجبة بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية بأبعادها في تعزيز االبداع

التنظيمي في المنظمة قيد الدراسة ،وأظهرت الدراسة أن مستوى التمكين اإلداري السائد بالمستشفى التعليمي زلتين

جاء مرتفعاً بوزن نسبي ( )%67.2وفقاً لمقياس الدراسة كما اتضح ان عينة الدراسة يميلون إلى الموافقة على أن
أثر على اإلبداع التنظيمي ،وتظهر كذلك أن معامل التحديد يساوي ( )%60.8من التغيرات
للتمكين اإلداري اً
الحاصلة في اإلبداع التنظيمي تعود الى التغيرات الحاصلة في استراتيجية التمكين.

ومن أهم التوصيات :تعزيز سبل المشاركة بالمعلومات وذلك بمنح اإلدارات المزيد من الصالحيات التي تمكنها

من التصرف في المواقف التي تواجهها واتاح لهم القدر الكافي من الحرية واالستقاللية لممارسة نشاطاتهم وتبني

مفهوم تمكين العاملين وخلق بيئة ثقافية تشجع اإلبداع والعمل بروح الفريق وتوفير نظام عادل للحوافز.

 .4دراسة (جبر )2018،بعنوان" تأثير إدارة ضغوط العمل في تمكين الموارد البشرية دراسة تطبيقية في فنادق
الدرجة الممتازة لمدينة بغداد"

هدفت الدراسة لبيان أثر ضغوط العمل بمتغيراته (التكيف ،الموائمة ،التحسين المستمر ،التفاعل) في تمكين

الموارد البشرية من خالل أبعادها والمتمثلة في (حرية االختيار ،المعلومات ،فرق العمل ،المشاركة ،القوة ،الهيكل
التنظيمي ،التفويض ،األداء ،االلتزام ،الثقة) لدى األفراد العاملين في فنادق الدرجة الممتازة لمدينة بغداد.

واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من األفراد العاملين في الفنادق

الممتازة ،واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،تم توزيعها على عينة عشوائية مقدارها ()118

مسؤوالً على مستوى القيادات اإلدارية في  5فنادق.

ومن أهم النتائج :وجود عالقة ارتباطية وتأثير موجبة بين ضغوط العمل وتمكين الموارد البشرية في الفنادق

قيد الدراسة وشكلت هذه العالقة نسبة ( )%67من مجموع العالقات البالغة ( ،)40وأظهرت الدراسة ان مستوى
التمكين يرتبط بدرجة وعي المنظمات ومستوى إدراكها للمتغيرات البيئية وتأثيرها على األداء باإلضافة لمساهمتها
60

كبير لفرق
دور اً
في حل المشكالت اليومية بالعمل وتركيز اإلدارة العليا على القضايا االستراتيجية ،كما أن هناك اً

العمل في المنظمات الممكنة يختلف عن المنظمات التقليدية التي تجعل منه ركيزة لهيكلها التنظيمي.

ومن أهم التوصيات :تشجيع األفراد العاملين للعمل بروح الفريق وتأسيس منهج اإلدارة بالثقة المستند على

تفعيل الرقابة الذاتية لألفراد ،وتوسيع استخدام المشاركة في اتخاذ الق اررات وتقليل المركزية في ممارسة المهام،

وضرورة مشاركة المعلومات مع األفراد العاملين التي تمكنهم من اتخاذ الق اررات في الوقت المناسب.

 .5دراسة (مصطفى )2017،بعنوان "دور تمكين الموارد البشرية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين
اإلداريين في جامعة دمشق"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور تمكين الموارد البشرية بأبعاده (مشاركة المعلومات ،االستقاللية وحرية التصرف،
التحفيز ،األثراء الوظيفي ،المشاركة في اتخاذ الق اررات) وأثره في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين
في مديريات جامعة دمشق.

واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين اإلداريين في جامعة دمشق
وتكونت عينة الدراسة من ( )112عامل ،وتم تبني استبانة مطورة لغايات الدراسة.

ومن أهم النتائج :تدني مستوى ممارسة تمكين الموارد البشرية لدى مديريات جامعة دمشق ،وغياب مظاهر

سلوك مستوى المواطنة التنظيمية عند العاملين ،كما تبين وجود أثر معنوي إيجابي طردي بين عناصر التمكين
بشكل عام والمواطنة التنظيمية حيث تجاوزت  %79.7وهذا األثر يظهر بصورة كبيرة في عنصر التحفيز.
ومن أهم التوصيات :العمل على توفير المعلومات المطلوبة لكافة العاملين ليتمكنوا من أداء أعمالهم بشكل

أفضل ،وزيادة االهتمام بتوسيع قاعدة المشاركة وإتاحة حرية التعبير عن األفكار الخاصة بالعمل وتشجيع

االبتكار واإلبداع ،والتحول من التركيز على العوائد المادية إلى التحفيز المعنوي وربط ذلك بسلوك األفراد اإليجابية.

 .6دراسة (حسين )2015،بعنوان" عالقة وأثر تمكين الموارد البشرية في نجاح المنظمات الريادية "
هدفت الدراسة لتحديد طبيعة العالقة بين تمكين الموارد البشرية من خالل أبعادها والمتمثلة في (مشاركة
المعلومات ،الحرية واالستقاللية ،امتالك المعرفة) ونجاخ المنظمات الريادية في الشركة العامة للسكك الحديدة.
واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في الشركة،
واستخدمت االستبانة كأداة للحصول على البيانات ،تم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة مقدارها ( )42فرداً.
ومن أهم النتائج :وجود عالقة ارتباطية وتأثير ذات دالله معنوية لتمكين الموارد البشرية بأبعادها في نجاح

المنظمات الريادية ،حيث ان الموظفين العاملين في الشركة يحققون مستوى عالياً من التمكين بمتوسط نسبي
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( ،)٪73.4باإلضافة إلى ذلك فان البعد األكثر فعالية هو امتالك المعرفة بوزن نسبي ( ،)٪75.7يليه الحرية

واالستقاللية بوزن نسبي ( ،)%72.5في حين ان مشاركة المعلومات هو البعد األقل فعالية بوزن نسبي (.)%72.3
ومن أهم التوصيات :زيادة اهتمام المنظمة بتمكين عامليها بالشكل الذي ينعكس على تحسين أدائهم وأداء

المنظمة ككل ،وتشجيع ممارسات اتخاذ الق اررات من قبل الموارد البشرية العاملة لدى المنظمة ،والتنسيق بين
كافة المستويات اإلدارية لضمان عدم حصول أي تعارض في التنفيذ.
 .7دراسة (النوفل  )2010،بعنوان" استراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرها في تحقيق األهداف الستراتيجية في
البنوك التجارية بدولة الكويت "

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية بمتغيراتها المتمثلة في (المشاركة

بالمعلومات ،الحرية واالستقاللية ،فرق العمل المدارة ذاتياً ،القوة التنظيمية) في تحقيق أهداف البنوك التجارية

الكويتية االستراتيجية المتمثلة في (االبتكار ،االنتاجية ،المسؤولية االجتماعية).

واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من موظفي اإلدارة الوسطى والدنيا
العاملين في البنوك ،واستخدمت االستبانة كأداة للحصول على البيانات ،تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة

من ( )280فرداً ،وبلغ عدد االستبانات المستردة ( )273استبانة بنسبة (.)%97.5
ومن أهم النتائج :وجود عالقة ارتباطية وتأثير ذات دالله معنوية لتمكين الموارد البشرية بأبعادها في تحقيق
أهداف البنوك التجارية الكويتية االستراتيجية ،حيث أن العاملين في البنوك يحققون مستوى ٍ
عال من التمكين بمتوسط
نسبي ( ،)٪68.3باإلضافة إلى ذلك فإن البعد األكثر فعالية هو فرق العمل المدارة ذاتيا بوزن نسبي (،)٪73.4

يليه القوة التنظيمية بوزن نسبي ( ،)%71.8يليه الحرية واالستقاللية بوزن نسبي ( ،)%68.4في حين أن مشاركة

المعلومات هو البعد األقل فعالية بوزن نسبي (.)%59.4

ومن أهم التوصيات :إجراء تغيرات هيكلية تتوجه من خاللها المصارف المبحوثة لتجاوز بعض الحلقات

اإلشرافية الوسطى والعمل بمنطق الفريق على أن تمنح هذه الفرق المسؤوليات الكاملة لوضع الخطط وتنفيذها.
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 3.1.3الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ( )Javadi,2020بعنوان" :استراتيجية تمكين الموارد البشرية في األمانة العامة من الجمعية الوطنية
لجمهورية أفغانستان اإلسالمية".

Investigating human resource empowerment strategy at the Secretariat of Meshrano
Jirga of the National Assembly of the Islamic Republic of Afghanistan.
هدفت الدراسة لبيان أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية بأبعادها (معنى العمل ،القدرة على الفعالية،

االستقاللية ،الكفاءة الذاتية ،الثقة والشعور باألمان) في األمانة العامة من المجلس الوطني لجمهورية أفغانستان
اإلسالمية.

واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المديرية

العامة المسؤولين فنياً عن تحقيق األهداف المرجوة ،واستخدمت االستبانة كأداة للحصول على البيانات ،تم توزيعها
على عينة عشوائية مكونة من ( )169شخصاً ،وبلغ عدد االستبانات المستردة ( )169استبانة بنسبة (.)%100

ومن أهم النتائج :وجود عالقة ارتباطية وتأثير ذات دالله معنوية الستراتيجية تمكين الموارد البشرية بأبعادها

لدى موظفي المديرية العامة ألمانة ( ،)Meshrano Jirgaحيث مستوى الشعور بمعنى العمل جاء بوزن نسبي

( ،)٪76.6والشعور بالقدرة على الفعالية بوزن نسبي ( ،)٪76.1يليه الشعور باالستقاللية بوزن نسبي (،)%86.2
ثم الشعور بالكفاءة الذاتية بوزن نسبي ( ،)%91.2في حين أن الثقة والشعور باألمان بوزن نسبي (.)%83.7

ومن أهم التوصيات :زيادة اهتمام األمانة العامة من المجلس الوطني لجمهورية أفغانستان اإلسالمية بأهمية

تمكين العاملين لما له من دور في رفع مستوى األداء للعاملين وبالتالي أداء الكلي ،ودعم العاملين معنوياً لزيادة
قدراتهم وكفاءتهم وتحفيزهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم وبمنظمتهم.

 .2دراسة ( ) Pradhan& Panda،2019بعنوان" :تمكين الموارد البشرية :تطوير والتحقق من أداة القياس".
Human Resource Empowerment: Development and Validation of a Measurement Tool

هدفت الدراسة الختبار والتحقق من أداة قياس جديدة لتمكين الموارد البشرية بأبعادها (اإلطار المنطقي،
إدارة الق اررات في العمل ،الشفافية في صنع القرار ،المعنى ،الكفاءة الذاتية ،تقرير المصير ،التأثير) في صناعات
الخدمات الهندية.
واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المديرية

العامة المسؤولين فنياً عن تحقيق األهداف المرجوة ،واستخدمت االستبانة كأداة للحصول على البيانات ،تم توزيعها
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على عينة عشوائية عبر وسائل التواصل االجتماعي تم تلقي ( )326استبانة ،وتم استخدام ما مجموعه ()278
استبانة في النهاية للتحليل اإلحصائي.
ومن أهم النتائج :يحمل المقياس الكثير من الوعود وسيثبت أنه مفيد للغاية للمنظمات خاصة ،حيث تحتاج

المنظمات إلى تمكين موظفيها أو الموارد البشرية بأكملها من أجل تحقيق الواقع الحقيقي لألهداف والغايات

وفي هذا السياق ،سيكون النطاق الحالي أداة فعالة لتقييم تمكين الموارد البشرية وخاصة بالنسبة للقطاعات
حاليا على تحقيق الربح.
العامة والمؤسسات غير الحكومية البحتة التي ال تعمل ً
ومن أهم التوصيات :معالجة تعميم اإلطار التمويلي للتمكين عبر مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي

افيا ،وفي بيئات تنظيمية متنوعة باإلضافة إلى تطبيق األداة في ثقافات
التنظيمي ،مع عينات أكثر ً
تنوعا ديموغر ً
مختلفة بأساليب متعددة تتضمن وجهات نظر رؤسائها المباشرين ومناقشة جماعية مركزة مع مجموعات العاملين.
 .3دراسة ( )Rad and Hesaam and Jadidi, 2018بعنوان ":تحديد العوامل المؤثرة على تمكين الموارد
البشرية في مقر جامعة أردبيل للعلوم الطبية في إيران"

Identify Factors Affecting Human Resource Empowerment in Ardabil University of
Medical Sciences Headquarters
هدفت الدراسة تحديد العوامل المؤثرة على تمكين الموارد البشرية لدى الموظفين في مقر جامعة أردبيل للعلوم
الطبية في إيران.
واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من موظفي مقر جامعة أردبيل

للعلوم الطبية ،واستخدمت االستبانة كأداة للحصول على البيانات ،تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة من ()440
موظفاً.
ومن أهم النتائج :أن جميع المتغيرات الثالثة لتنمية القدرات العقلية التي تمت دراستها (عوامل فردية وعوامل

مهما في تفسير المتغير التابع (تمكين الموارد البشرية) ،وأن العوامل التنظيمية
جماعية وعوامل تنظيمية) تلعب ًا
دور ً

لها تأثير أعلى من العوامل الفردية على التمكين النفسي ،حيث ان مستوى أهمية العوامل الفردية يساوي ()%55
والعوامل التنظيمية تساوي ( )%79والتمكين النفسي يساوي (.)%71

ومن أهم التوصيات :زيادة ثقة الموظفين ،وتسهيل مشاركتهم في تحقيق األهداف التنظيمية ،وتوضيح األدوار

والواجبات ،وتزويد الموظفين بالمعلومات الالزمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم التحسين المستمر ،والحد من السيطرة
واإلدارة المركزية وتفويضهم للمجموعات واألفراد ،وخلق الفرص الالزمة لنمو وتعلم الموظفين .
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 .4دراسة ( ) Nasiri et al.,2018بعنوان“ :العوامل الفردية والتنظيمية المتعلقة بتمكين الموارد البشرية وتصميم
نموذج مثالي لتعزيز مظاهر ال نتاجية ".

Review of The Individual and Organizational Factors Related to Human Resource
Empowerment and Designing an Optimal Model to Promote Manifestations of
Productivity
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل الفردية والعناصر التنظيمية لتمكين الموارد البشرية المتمثلة في العوامل
الفردية (احترام الذات ،المسؤولية ،واإلبداع ،والموضع الداخلي للسيطرة) ،والتنظيمية (بشأن األهداف ،والوصول إلى

مكافأة المعلومات على أساس األداء ،والنمذجة ،والدعم التنظيمي ،وتقييم الموارد ،والتدريب ،وتقديم التعليقات)

وتقييم آثار االنتاجية (تخفيض التكلفة ،تقليل الوقت ،زيادة الكمية ،تحسين الجودة) في معهد االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات.

واستخدم في هذه الدراسة طريقة المسح الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموارد البشرية

(موظفين ومديرين ،وخبراء) معهد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،واستخدمت االستبانة كأداة للحصول
على البيانات ،تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة من ( )224موظفاً.

ومن أهم النتائج :وجود عالقة إيجابية بين الطبيعة التنظيمية بين جميع العوامل (الوضوح ،الوصول إلى

المعلومات ،المكافآت ،النمذجة ،وصول الدعم التنظيمي إلى الموارد والتدريب وتقديم المالحظات) وتم تأكيد
التمكين النفسي .ووجود عالقة بين جميع أبعاد تمكين الموارد البشرية من العوامل الفردية والتنظيمية القائمة

واآلثار االنتاجية بوزن نسبية (.)%61.8

ومن أهم التوصيات :إنشاء أنماط عمل وسلوك ناجح لألفراد والوحدات ،وتشجيع األفكار الجديدة والعمل الفريد

والمعلومات نجاح جميع الموظفين ،وتشجيعهم على اتخاذ سلوكيات وانشطة مماثلة ،وتحميل الفرق المسؤولية

الكاملة عن عملية التخطيط واإلدارة ،تهيئة جو من التعاطف والثقة في المؤسسة .

 .5دراسة ( (Akbari and Ghaffari,2017بعنوان" :التحقق من العالقة بين مبادرات إدارة المعرفة وتمكين
الموارد البشرية"

Verifying relationship of knowledge management initiatives and the empowerment of
human resources
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير إجراءات إدارة المعرفة بأبعادها (نوع المعرفة ،كبار المديرين ،تكنولوجيا
المعلومات ،الثقافة وتنظيم المعرفة) لها تأثير كبير على تمكين الموارد البشرية لدى موظفي شركة المياه
والصرف الصحي في تبريز ،أذربيجان الشرقية ،إيران.
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واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في شركة المياه

ومياه الصرف الصحي ،واستخدمت االستبانة كأداة للحصول على البيانات ،تم توزيعها على عينة عشوائية
مكونة من ( )150شخصاً ،وبلغ عدد االستبانات المستردة ( )108استبانة بنسبة (.)%66.6

ومن أهم النتائج :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد إدارة المعرفة بأبعادها (نوع المعرفة ،كبار

المديرين ،تكنولوجيا المعلومات ،الثقافة وتنظيم المعرفة) على تمكين الموارد البشرية حيث كان نوع المعرفة
بوزن نسبي ( ،)٪74وبعد كبار المديرين بوزن نسبي ( ،)٪77وبعد تكنولوجيا المعلومات بوزن نسبي (،)%81

وبعد الثقافة بوزن نسبي ( ،)%85وبعد تنظيم المعرفة بوزن نسبي ( )%79في حين أن تمكين الموارد البشرية

كانت مرتفعة بوزن نسبي (.)%82

ومن أهم التوصيات :التركيز على تمكين وأثراء الموارد البشرية من خالل انظمة إدارة المعرفة،

كما يجب على المنظمات تحفيز مواردها البشرية وتزويدها بالمعرفة حتى يتم تعزيز قدراتهم العملية وتعزيز كفاءتها
وكفاءتهم الذاتية ،وتوفير المعلومات الالزمة للموظفين لتبادل خبراتهم.
 .6دراسة ( )Hashemy et al.,2016بعنوان" :شرح نمط تمكين الموارد البشرية والتميز التنظيمي بين موظفي
الطوارئ في مستشفيات جامعة غيال ن".

Explaining human resource empowerment pattern and organizational excellence among
employees of emergency of Guilan's University Hospitals
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين تمكين الموارد البشرية بأبعادها (األهمية ،الكفاءة ،السلطة ،الثقة ،الفعالية)
ونتائج نموذج التميز المؤسسي ( )EFQMبين موظفي وحدة الطوارئ في مستشفيات جامعة غيالن.

واستخدم في هذه الدراسة طريقة المسح الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي وحدة الطوارئ

في مستشفيات جامعة غيالن والبالغ عددهم ( )400موظف ،واستخدمت االستبانة كأداة للحصول على البيانات،
تم توزيعها على عينة عشوائية ترتيبية مكونة من ( )195موظفاً.
ومن أهم النتائج :وجود عالقة إيجابية قوية بين تمكين الموارد البشرية ونتائج  EFQMبين العاملين

في المستشفيات الجامعية في غيالن حيث تشير النتائج إلى أن جميع مكونات تمكين الموارد البشرية والتميز

التنظيمي مترابطة بشكل إيجابي وملموس وأن التأثير األعلى ينتمي إلى عنصر الثقة بوزن نسبي (.)٪91

ثم األهمية بوزن نسبي ( ،)٪87والكفاءة بوزن نسبي ( ،)٪84والسلطة بوزن نسبي ( ،)%74والفعالية بوزن

نسبي ( ،)%70وبعد التميز المؤسسي بوزن نسبي (.)%55
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ومن أهم التوصيات :منح الموظفين سلطة كافية لحل المشكالت في أثناء العمل ،كما يجب ان يكونوا على

دراية بنتائجهم وأن يأخذوا تعليقات مستمرة من المشرف وزمالء العمل والعمالء على أدائهم ،كما لتحسين األهمية
يقترح تحديد األهداف والمسؤوليات والسلطات في المنظمة بوضوح ،وتعزيز الثقة بالنفس بين الموظفين.
 .7دراسة ( )Torabi,2016بعنوان ":تقييم العالقة بين عوامل العمل الجماعي على مستوى المجموعة
وتمكين الموارد البشرية في فروع بنك كيشافارزي في طهران".

Assessing the Relationship between Teamwork Group-Level Factors and Human
Resource Empowerment in the Branches of Keshavarzi Bank of Tehran.
هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين العوامل على مستوى مجموعة العمل الجماعي وتمكين الموارد البشرية

بأبعادها (الكفاءة ،المعنى ،االختيار ،الفعالية) في فروع بنك كيشافارزي في طهران واقتراح حلول لزيادة
تمكين الموارد البشرية من خالل مكونات مستوى العمل الجماعي.

واستخدم في هذه الدراسة طريقة المسح الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة من موظفي فروع بنك كيشافارزي

في طهران ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة من ( )271موظفاً.

ومن أهم النتائج :وجود عالقة إيجابية وهامة بين "العوامل على مستوى مجموعة العمل الجماعي" ومكوناتها

"البنية والقاعدة وحجم المجموعة" "وتمكين الموارد البشرية" لدى موظفي فروع بنك كيشافارزي في طهران

بوزن نسبي (.)%66.9

ومن أهم التوصيات :يوصى بنقل المسؤوليات إلى فرق العمل والذي سيؤدي إلى اتخاذ تدابير المبادرة،

واتخاذ الق اررات وتطوير الكفاءة والمعنى والفعالية وبناء هيكل متماسك ومتكامل في المجموعة من خالل تطوير

التوافق بين أهداف الفريق وأهداف األعضاء ،وتقديم الدعم لبعضهم البعض.
 3.2الدراسات التي تخص متغير األداء المالي:
 3.2.1الدراسات المحلية:

 .1دراسة (قيسية )2018،بعنوان " :أثر األداء اإلداري على األداء المالي في شركات توزيع الكهرباء في الضفة
الغربية في فلسطين".

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثيرات األداء اإلداري على مؤشرات األداء المالي بأبعادها (الذمم المدينة،
الخسارة الكهربائية ،مصاريف التشغيل) لشركات توزيع الكهرباء العاملة في الضفة الغربية.

67

واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي ،من خالل تم استخدام المقابالت المنظمة ومجموعات التركيز لجمع

البيانات للتحليل ،وقد طبقت الدراسة على أربع شركات لتوزيع الكهرباء في الضفة الغربية.

ومن أهم النتائج :أن األداء المالي لشركات توزيع الكهرباء يحتاج إلى تحسين كبير ،خاصة عند مقارنته

بأداء شركات توزيع الكهرباء في األردن ،وأن األداء اإلداري لشركات التوزيع هو أحد العوامل التي ساهمت

في التأخر عن أداء الشركات .باإلضافة إلى العوامل الخارجية ،تبقى األعمال والثقافة والتشريعات هي العوامل

الكامنة وراء أداء شركات الكهرباء.

ومن أهم التوصيات :تشمل الحاجة إلى تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركات ،وزيادة إنتاجية العمال والقضاء

ستمكن الشركات لتحسين كفاءة التحصيل .من ناحية أخرى،
على البطالة المقنعة .إن قوانين وتشريعات االنفاذ
ّ
سيؤدي استخدام التكنولوجيا الحديثة ،مثل العدادات الذكية إلى زيادة كفاءة التجميع وتقليل خسائر الكهرباء.
 .2دراسة (الفار )2018،بعنوان" :العوامل المؤثرة على األداء المالي للشركات غير المالية المدرجة في بورصة
فلسطين باستخدام نموذج ."Tobin’s q

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على األداء المالي بأبعادها (حجم الشركة ،عمر الشركة،

االنتاجية ،نسبة التداول ،الرافعة المالية ،نسبة توزيعات األرباح النقدية ،الربحية ،معدل نمو التدفقات النقدية،
معدل نمو التدفقات النقدية ،معدل دوران المخزون ،معدل نمو المبيعات) للشركات غير المالية المدرجة في

بورصة فلسطين مقاساً بنموذج  Tobin’s Qخالل الفترة 2010م إلى 2016م.

واستخدم في هذه الدراسة المنهج القياسي التحليل في تحليل البيانات المالية ،حيث اشتمل مجتمع الدراسة

على الشركات غير المالية وعددها ( )16شركة بعد استبعاد ( )8شركات لعدم توفر الشروط فيها ،وقد تم استخدام

نموذج التأثير العشوائي من االنحدار المتعدد بعد إجراء االختبارات الالزمة لذلك للوصول إلى نتائج الدراسة.

ومن أهم النتائج :هناك أثر إيجابي وذو داللة إحصائية للمتغيرات المستقلة (انتاجية الشركة ،نسبة توزيعات

األرباح النقدية ،معدل نمو التدفقات النقدية) على األداء المالي للشركة ،ووجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية

أثر سلبياً وغير دال إحصائياً
بين األداء المالي وكل من المتغيرات المستقلة (حجم الشركة ،والربحية) ،وأن هناك اً

للرافعة المالية على األداء المالي للشركات ،وأن ما نسبته ( )%80.9من التغير في المتغير التابع يعود للتغير

في المتغيرات المستقلة ،والنسبة المتبقية ( )%19.10تعود للتغير في عوامل أخرى.

ومن أهم التوصيات :اتب ـ ـ ــاع إدارة الش ـ ـ ــركات السياسة التمويلية السليمة لكســب رضــا المساهمين وجذب

المستثمرين ،وإدارة تدفقاتها النقدية بشكل سليم ،والبحـــث عـن طـرق جديدة لتحسين ربحيتها ،والــــتحكم فــــي

المصروفات التشغيلية ،وأوصت الدراسة باستخدام نموذج  Tobin’s Qفي تقييم وقياس القيمة السوقية للشركات.
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 .3دراسة (النجار )2015،بعنوان" :المسؤولية الجتماعية لمنشئات األعمال وأثرها على األداء المالي دراسة
تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين".

هدفت هذه الدراسة الى اختبار أثر ممارسة المسؤولية االجتماعية على األداء المالي لدى الشركات المساهمة

العامة المدرجة في بورصة فلسطين من خالل دراسة أثر كل نشاط من االنشطة الخاصة بمحاسبة

المسؤولية االجتماعية على األداء المالي بأبعاده (العائد على األصول ،معدل العائد على حقوق الملكية،
معدل دوران األصول).

واستخدم في هذه الدراسة أسلوب تحليل المحتوى (المضمون) ،من خالل تطبيق مؤشر يشمل األبعاد

األربعة للمسؤولية االجتماعية للشركات ،وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من ( )82شركة من الشركات

المدرجة في بورصة فلسطين ما يعادل ( )%57من مجتمع الدراسة خالل الفترة الممتدة 2014-2006م.

ومن أهم النتائج :وجود ضعف في ممارسة الشركات الفلسطينية لألنشطة المتعلقة بالرقابة على البيئة،

وأن أنشطة المسؤولية االجتماعية المتعلقة بالرقابة على البيئة تؤثر إيجاباً على األداء المالي (العائد على
األصول ،معدل العائد على حقوق الملكية ،معدل دوران األصول) ،في حين ال يوجد أثر لممارسة أنشطة
المسؤولية االجتماعية كافة على القيمة السوقية.

ومن أهم التوصيات :تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورشات لتوجيه اهتمام المستثمرين نحو المعلومات

الواردة في التقارير المالية السنوية بما يساهم في ترشيد ق ارراتهم االستثمارية ،مع ضرورة وجود تحديد كمي للموارد

المالية المستخدمة ،زيادة جودة معلومات القوائم المالية وتكون أكثر مالءمة لعملية اتخاذ الق اررات.

 .4دراسة (بكر )2013،بعنوان" :تقييم األداء المالي في القطاع الحكومي الفلسطيني وفقا لنموذج المؤسسة
األوروبية إلدارة الجودة".

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم األداء المالي للقطاع الحكومي الفلسطيني بدراسة حالة و ازرة المالية باعتبارها
الجهة المكلفة بإدارة المال العام والمحافظة عليه.

واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الختبار الفرضيات باستخدام منهجية رادار ،وقد تشكل

مجتمع الدراسة من مجموعة الوثائق والمستندات المتوفرة لدى و ازرة المالية عن الفترة الدراسية (،)2012-2008

وقد تم أخذ عينة عشوائية من هذه المستندات إلثبات صحة فرضيات الدراسة.

ومن أهم النتائج :أن هناك إمكانية نظرية وعملية لتطبيق هذا النوع من نماذج التقييم ،وحصلت العناصر

السبعة من البند األول للمعيار الرابع التي تم اختبارها مجتمعة على عالمة ( ،)%44.6وهي ضمن األداء المتوسط
ووفقاً لنتائج التقييم حسب تصنيف محددات منهجية رادار فقد حصل المحدد األول التطبيق على أعلى عالمة وهي
 %55.4وحصل المحدد الثاني المنهجية على ( ،)%43.9فيما حصل المحدد الثالث المراجعة والتقييم على أدنى
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عالمة وهي ( .)%34.5وقد حصل البند األول من بنود المعيار التاسع من معايير النتائج على عالمة ()%32
حسب تصنيف عناصر التقييم الخمسة المعتمدة ضمن منهجية رادار لتقييم معايير النتائج.

ومن أهم التوصيات :أن يتم إدراج فقرة ضمن النظام المالي الفلسطيني خاصة بإعداد دراسات تقييم األداء

المالي بشكل دوري ومنتظم ،وضرورة دراسة االنعكاسات المالية على المشاريع ومدى الجدوى من تنفيذها.

 .5دراسة (الكبيجي وأبو عواد )2013،بعنوان" :قياس أثر استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة على تحسين األداء
المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة".

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة الذي تطبقه الشركات

المساهمة العامة الصناعية ،كما هدفت إلى دراسة ما إذا كان استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة له تأثير على
تحسين األداء المالي للشركات.

واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الختبار الفرضيات ،وكانت الطريقة المستخدمة عبارة

عن مسح شامل لعينة الدراسة ممثلة بجميع الشركات الصناعية من خالل توزيع استبيانات على الشركات التي

ادعت انها نفذت نظام إدارة الجودة الشاملة ،تكونت عينة الدراسة من  25شركة ،أما عن األداء المالي فقد
تم الحصول على مؤشرات البورصة خالل ( 2005إلى .)2009

ومن أهم النتائج :عدم وجود أثر الستخدام أبعاد إدارة الجودة الشاملة في تحسين األداء المالي في الشركات

المساهمة العامة الصناعية ،والذي يمكن عزوه إلى صغر حجم العينة وتفاوت درجة االلتزام بتطبيق أبعاد

الجودة الشاملة ،والقصر النسبي لفترة قياس.

ومن أهم التوصيات :ضرورة ممارسة مديري الشركات نظام إدارة الجودة الشاملة ،ويجب أن يمارسوا أبعاد

االلتزام بدرجة عالية ،ويضمن تحسين الجودة االستفادة واالستفادة المثلى من طاقات القوى العاملة واآلالت
والمواد ،مما يعني انخفاض التكاليف ،سينعكس هذا حتماً على تحسين األداء المالي للشركة على المدى الطويل.
 .6دراسة (مقداد )2010،بعنوان" :أثر مشاركة المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاسبية في تحسين
األداء المالي".

هدفت الدراسة إلى فحص قياس وتحليل تأثير مشاركة المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاسبية

وفحص التأثير على األداء المالي في سوق فلسطين لألوراق المالية.

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات ،وتم توزيع االستبانات للحصول على المعلومات

الالزمة بخصوص موضوع البحث ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )35شركة من الشركات المدرجة في تم اختيار
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سوق فلسطين لألوراق المالية لتطبيق البحث عليها .تم توزيع االستبيان لعدد ( )105محاسب على الدوائر
المالية في العينة المختارة وتم استرداد ( )75استبانة ،نسبة التحصيل (.)٪71.14
ومن أهم النتائج :أن استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة يؤثر على األداء المالي ،ومشاركة

المحاسبين في جميع مراحل تطوير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة تؤثر على األداء المالي ،وهناك
مشاركة لهؤالء المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة .رغم كل القيود المفروضة على مشاركة

المحاسبين في التنمية ،وخلصت الدراسة إلى نقص الخبرة العملية ،ووعي مستوى اإلدارة العليا بأهمية
مشاركة المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاسبية.
ومن أهم التوصيات :ضرورة العمل على تفعيل تجربة ومهارات المحاسبين من قبل المحاسبين والمدققين

الفلسطينيين من خالل عقد دورات وورش عمل لبناء خبراتهم المهنية في المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
الحديثة والحاجة إلى زيادة وعي اإلدارة العليا .أهمية مشاركة المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاسبية.
 3.2.2الدراسات العربية:
 .1دراسة (أوذينة )2019،بعنوان " :أثر لوحة القيادة المالية في تحسين األداء المالي بالمؤسسة القتصادية لدى
شركة صيانة التجهيزات الصناعية سونلغاز بالمسيلة".

هدفت هذه الدراسة واقع لوحة القيادة المالية في المؤسسة االقتصادية ومدى االعتماد عليها في تحسين األداء
المالي بشركة صيانة التجهيزات الصناعية سونلغاز بالمسيلة والتي يرتكز نشاطها أساسا صيانة وتصليح المولدات
والمحركات الكهربائية والميكانيكية وذلك خالل الفترة الممتدة من  2016حتى .2018
واستخدم في هذه الدراسة أسلوب تحليل المحتوى (المضمون) ،من خالل تحليل وتطبيق لوحة القيادة المالية،

وقد طبقت الدراسة على شركة صيانة التجهيزات الصناعية سونلغاز بالمسيلة في الجزائر باالعتماد على البيانات
التاريخية خالل الفترة الممتدة .2018-2016
ومن أهم النتائج :يظهر أثر لوحة القيادة المالية في تحسين األداء المالي في إبراز الوضعية المالية للمؤسسة

وذلك من خالل قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها سواء من االستدانة أو مدى توازنها المالي أو بالتمويل

الذاتي ،وبالتالي إعطاء صورعن األداء المالي وتقييمه من خالل مدى االنحراف عن تحقيق األهداف المالية،

كما تبرز لوحة القيادة المالية الوضعية المستقبلية من خالل الطابع التنبؤي للمؤشرات المالية وبالتالي تعطي

صورة شبه كاملة عن إمكانيات اليسر أو العسر المالي وإمكانية تحقيق التوازن المالي وكذا تحقيق التمويل الذاتي
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وتغطية التكاليف المستقبلية أي إعطاء لمحة شاملة عن األداء المالي المستقبلي والعمل على تحسينه بما
يضمن تحقيق األهداف المالية للمؤسسة.
ومن أهم التوصيات :وضوح األهداف المالية وتوعية المسؤولين بأهمية ودور لوحة القيادة المالية في تحسين

األداء المالي ،وإجراء دورات تكوينية وتدريبية للمسؤولين والعمال حول لوحة القيادة المالية وتوعيتهم بأثرها مستقبلياً،
وان تكون لوحة القيادة المالية إلكترونية اتضمن تدفق المعلومات باستمرار ومعالجتها في الوقت المناسب .
 .2دراسة (المطارنة  )2019،بعنوان" :أثر اإلفصاح عن مؤشرات الستدامة في األداء المالي لشركات التعدين
والصناعات الستخراجية المساهمة العامة األردنية".

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر اإلفصاح عن عمليات االستدامة على األداء المالي لشركات التعدين

والصناعات االستخراجية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي والبالغ عددها  13شركة.

استخدمت الباحث في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتحليل المحتوى للتقارير السنوية ،حيث تم جمع
البيانات من خالل التقارير السنوية لهذه الشركات عن الفترة .2015-2012
ومن أهم النتائج :وجود نتائج متباينة بين عملية اإلفصاح عن االستدامة واألداء المالي لشركات التعدين

والصناعات االستخراجية األردنية ،وكشفت الدراسة عن نقص وندرة في متطلبات اإلفصاح اإللزامي والمبادئ
التوجيهية وغياب الطلب أو الضغط لإلفصاح عن هذا النوع من المعلومات خاصة في البعدين البيئي واالجتماعي.
ومن أهم التوصيات :أن تقوم الشركات باإلفصاح على نطاق أوسع ال يقتصر فقط على مجموعة محددة من

أصحاب المصلحة ،ورفع قيمة األموال المستثمرة في األصول لتوليد األرباح واإليفاء بما عليها من إلتزامات،
واستغال جميع الوسائل واإلمكانات المتاحة والتي تمكنها من التوسع بالخدمات التي تقوم بها.

 .3دراسة (خليفة وعلي )2019،بعنوان" دور جودة المعلومات المحاسبية كآلية لتحسين األداء المالي في المؤسسة"
هدفت الدراسة إلى معرفة جودة المعلومات المحاسبية كآلية لتحسين األداء المالي في المؤسسة االقتصادية،
ومحاولة الوقوف على الدور الذي تلعبه المعلومات المحاسبية بإعطاء صورة واضحة وشفافة عن القوائم المالية،
وكذلك التقارير الناتجة عنها ،ومدى مساهمتها في تقييم األداء المالي في مؤسسة  PolyBenلصناعة أكياس

التغليف ببرج بوعريريج.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في جمع بيانات الدراسة ،من خالل استخدام مؤشرات التوازن

المالي وتحليل المعلومات المحاسبة للمؤسسة الموجودة في القوائم المالية والميزانيات المحاسبية ،حتى يمكن
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من معرفة الوضعية المالية للمؤسسة والوقوف على حقيقة جودة المعلومات المحاسبية المستعملة لتحسين
أدائها المالي خالل فترة الدراسة.
ومن أهم النتائج :ليس هناك اهتمام من طرف أصحاب القرار في هذه المؤسسة بالمعلومات المحاسبية،

ويتضح ذلك في عدم استغالل الفائض في الخزينة الصافية ،الذي كان من المفروض محاولة استغالله على

األقل خالل فترة الدورة أو تمويل االصول الجارية على المدى القصير ،عدم استغالل أموالها الخاصة لزيادة

استثماراتها من خالل تمويل االصول الثابتة ،كما يغلب على المؤسسة طابع المديونية وخاصة ديون قصيرة

األجل والتي تكون نسبة الفائدة عالية.

ومن أهم التوصيات :اعتماد المؤسسة استراتيجية تنويع مصادر التمويل ،بحيث تسمح بتكوين هيكل مالي

أمثل ،ويجب استغالل الخزينة الصافية ،نظ ار لوجود أموال مجمدة يمكن استثمارها على المدى القصير ،واالعتماد
على األموال الخاصة في تمويل األصول الثابتة والمتداولة ،الذي يسمح للمؤسسة بتقليص مخاطر الديون.

 .4دراسة (الحسن محمد )2018،بعنوان" :أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقويم األداء المالي
بالمؤسسات غير الربحية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن بأبعادها (البعد المالي ،بعد العمالء،

بعد العمليات الداخلية ،بعد النمو والتعلم ،البعد االجتماعي) في تقويم األداء المالي بالمؤسسات غير الربحية
دراسة تطبيقية على مؤسسة البصر الخيرية العالمية -السودان.

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من جزء من موظفي

وإداريين مؤسسة البصر الخيرية العالمية ،وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية ،حيث تم توزيع ( )100استبانة،

واستجاب ( )98شخصاً أي ما نسبته (.)%98

ومن أهم النتائج :أن الفرض األساسي قد تحقق ،وذلك بوجود عالقة ارتباط طردي قوي بين استخدام مؤسسة

البصر الخيري العالمية لبعد (البعد المالي ،بعد العمالء ،بعد العمليات الداخلية ،بعد النمو والتعلم ،البعد االجتماعي)
كمتغيرات مستقل وتقويم األداء المالي للمؤسسة كمتغير تابع.
ومن أهم التوصيات :ضرورة أن تهتم مؤسسة البصر الخيرية العالمية -السودان على ضرورة تطبيق

بطاقة األداء المتوازن بالمؤسسة واعتبارها أداة فاعلة لتنفيذ اإلستراتيجي ،واالهتمام باألبعاد غير المالية فال بد

أن تهتم بجودة الخدامات الستقطاب العمالء الجدد والمحافظة على العمالء القدامى واالهتمام بشكاوى العمالء
ومعالجتها في الوقت المناسب ،وتحسين العمليات الداخلية ،وتأهيل وتدريب الكوادر ،والتأكيد على أهمية

دور المؤسسة في المسؤولية المجتمعية.
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 .5دراسة (الشمري )2017،بعنوان ":البداع الوظيفي والعوامل الستراتيجية وتداخالتها بالمقدرات الجوهرية
والتفوق في األداء المالي للمنظمات الخدمية  -دراسة تحليلية مقارنة لعينة من المصارف األهلية العراقية

للمدة من ."2004-2001

هدفت الدراسة إلى معرفة دور االبداع الوظيفي والعوامل االستراتيجية وتداخالتها بالمقدرات الجوهرية والتفوق

في األداء المالي بأبعاده (معدل العائد على االستثمار ،معدل العائد على حق الملكية ،القيمة السوقية ألسهمها)
للمنظمات الخدمية في المصارف األهلية العراقية.

واستخدم في هذه الدراسة أسلوب تحليل المحتوى ،وتكون مجتمع الدراسة من عينة من المصارف العراقية

األهلية المتداول أسهمها في سوق بغداد لألوراق المالية وهي مصرف بغداد والمصرف التجاري العراقي ومصرف
االستثمار العراقي.

ومن أهم النتائج :ان المصارف تهتم بشكل دوري ومتواصل باألداء المالي والذي سوف يحقق أداء مالي

وعملياتي وتنافسية متميزة يمكنها من البقاء والنمو والوسع المستقبلي ،وان المصارف نتيجة الهتمامها ببعض

متغيرات اإلبداع الوظيفي وإهمال المتغيرات األخرى يفقدها بعضاً من زبائنها وعدم االحتفاظ بهم لفترة أطول
لكونها لم تتمكن من الجانب اإلبداعي ،وتعد المؤشرات المالية من النسب المالية األساسية التي يعتمد عليها

في قياس الربحية والتي تعطي مؤش اًر إيجابياً ألداء المصارف.

ومن أهم التوصيات :توجيه المصارف بضرورة تحليل العوامل االستراتيجية والتعرف على جميع متغيراتها

التي يمكنها من اغتنام الفرص البيئية ومواجهة التهديدات فيها ومعالجة نقاط الضعف ،وإمكانية تعميم نتائج

الدراسة الحالية واستخدامها في قطاعات أخرى.

 .6دراسة (محمد )2016،بعنوان ":تطبيق معايير المحاسبة الدولية وأثرها في تقويم األداء المالي للمؤسسات
غير الربحية"

هدفت هذه دراسة واقع تطبيق معايير المحاسبة الدولية وأثرها في تقويم األداء المالي في المنظمات
غير الربحية ،والتعرف على المفاهيم المختلفة لمعايير المحاسبة الدولية في ترشيد وزيادة كفاءة األداء المالي.

واستخدم في هذه الدراسة المنهج االستنباطي واالستقرائي ،والمنهج الوصفي ،والمنهج التاريخي ،تم جمع البيانات
بواسطة أدوات المقابلة واالستبانة والمقارنة بالسنوات.
ومن أهم النتائج :ضعف االلتزام بالمعايير المحاسبية في جامعة السودان المفتوحة ،وأنه الهدف الرئيسي

لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسات غير الربحية توفير الشفافية وحماية المال العام ،كما أن

األداء المالي للجامعات ما يزال يتم بطريقة تقليدية متوارثة.
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ومن أهم التوصيات :تطبيق معايير المحاسبة الدولية ،والسعي نحو مالئمة المعايير مع البيئة االقتصادية

السودانية ،وضرورة وضع سياسات وإجراءات تلزم المنظمات غير الربحية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

 .7دراسة (البولوك )2010،بعنوان " :قياس األداء المالي للمنظمات غير الهادفة للربح :دراسة ميدانية على
قطاع الجمعيات الخيرية".

هدفت هذه الدراسة إلى تلخيص األسباب وراء أهمية المنظمات غير الهادفة للربح المتزايدة في المجتمع
والتعرف على أوجه القصور في تقييم األداء المالي في قطاع الجمعيات األهلية في جمهورية مصر العربية،
وتقديم التوصيات التي قد تسهم في تحسين فعالية وزيادة كفاءة األداء المالي لهذه المنظمات.
استخدمت الدراسة المنهج القياسي ،وتم االعتماد في جمع البيانات الثانوية على المستندات الموجودة

لدي الجمعيات األهلية في الفترة األخيرة من العام  ۲۰۰۵إلى العام  ،۲۰۰۹وتكون مجتمع الدراسة من ()458
جمعية أهلية ،وتم االعتماد على آراء وتوجهات المحاسبين والعاملين باإلدارات المالية بالجمعيات األهلية

للحصول على البيانات األولية التي تخدم متطلبات البحث.
ومن أهم النتائج :أن المنظمات غير الهادفة للربح تستغل مواردها بشكل سيئ وتنخفض قدراتها على تمويل

نفسها ذاتياً ،وعدم قدرة هذه المنظمات على بناء البنية األساسية لها مع ارتفاع تكلفة تقديم خدماتها للمستفيدين،

وأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل وانخفاض معدالت األمان فيها بشكل ملحوظ.

ومن أهم التوصيات :االهتمام بتطوير النظم المالية واإلدارية للمنظمات غير الهادفة للربح وخاصة أنها تعاني

من قصور في هذه النظم والتي ال توفر معلومات كافية تساعد على قياس وتقييم األداء لها ،والبد من تطوير
أنظمة الرقابة الداخلية بما يترتب عليه من حماية أصول هذه المنظمات ومنع االختالسات.
 3.2.3الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ( )Mwebesa et al.,2018بعنوان ":أثر حفظ السجالت المالية على األداء المالي للمجموعات ال نمائية
في المناطق الريفية في غرب أوغندا".

The Effect of Financial Record Keeping on Financial Performance of Development
Groups in Rural Areas of Western Uganda
هدفت الدراسة إلى تحديد آثار حفظ السجالت المالية على األداء المالي والذي تم تحديده من خالل

(زيادة الدخل وزيادة األرباح وتحصيل الديون) لمجموعات التنمية في ثالث مناطق ريفية هي روبيريزي وكاسيسي
وروكونجيري في غرب أوغندا.
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واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )99مستجيبا من  33مجموعة
تنمية وتم قياس المتغيرات باستخدام مقياس ليكرت.
ومن أهم النتائج :وجود عالقة إيجابية مهمة بين حفظ السجالت المالية واألداء المالي (،(r = 0.297

وأنه عندما يتمكن األعضاء من الوصول إلى المعلومات ،يتم ضمان الشفافية والمساءلة .أشارت النتائج إلى

أن ( )٪67.7يعرفون نوع الدفاتر المالية المعترف بها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (،)IASB

أفاد ( )٪36.4من المستطلعين بحفظ األموال في صناديق بينما ( )٪22.2احتفظوا بالمال في البنك .على الرغم
من النتائج المذكورة أعاله ،وهناك حاجة لتدريب قادة المجموعات على حفظ السجالت المالية.
ومن أهم التوصيات :توصي الدراسة بتدريب الطواقم المالية واإلدارة العليا على كيفية التعامل مع البيانات

المالية وتحليلها ،واستخدام حفظ السجالت المالية المناسبة ،وكذلك تعزيز األداء المالي بين مجموعات التنمية،
ودراسة الجوانب المالية وغير المالية األخرى المؤثرة باألداء المالي.

 .2دراسة ( ) Orendo& Muturi،2017بعنوان " :تأثير التخطيط المالي على األداء المالي للمنظمات غير الحكومية.

Effect of Financial Planning on the Financial Performance of Non-Governmental
Organizations.
هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير التخطيط المالي على األداء المالي للمنظمات غير الحكومية من خالل دراسة
حالة للمنظمات غير الحكومية الممولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في كينيا.
واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )99مستجيبا من  33مجموعة
تنمية وتم قياس المتغيرات باستخدام مقياس ليكرت.
ومن أهم النتائج :أثبتت الدراسة ان وضع الميزانيات وممارسات التمويل والتنبؤ اإلعالني لها تأثير على األداء

المالي للمنظمات غير الحكومية ،حيث بين تحليل االنحدار معامالت االنحدار للعوامل الثالثة على النحو التالي:

الميزانية ( ،)0.033-وممارسة التمويل ( )0.160-والتنبؤ المالي ( .)0.0524هذا يدل على أن أهم مؤشر لألداء
بناء على نتائج البحث.
المالي من بين العوامل الثالثة كان التنبؤ الماليً .

ومن أهم التوصيات :مراعاة األحكام والمبادئ التوجيهية الخاصة بتنقيحات الميزانية خالل العام،

وينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تستخدم بيانات الدخل والنفقات التاريخية الخاصة بها للتنبؤ بالدخل

والنفقات المستقبلية والتنبؤ بهما ،كما يجب عليها صياغة طرق واستراتيجيات جديدة لجمع األموال ،ومواكبة متطلبات
الجهات المانحة المتغيرة من خالل تغيير مجاالت تركيزها بما يتماشى مع متطلبات الجهات المانحة.
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 .3دراسة ( )Hu and Kapucu,2017بعنوان ":هل يمكن ان تحدث ممارسات اإلدارة فرقا؟ األداء المالي
للمنظمات غير الربحية في أوقات الضغوط القتصادية".

Can Management Practices Make a Difference? Nonprofit Organization Financial
Performance during Times of Economic Stress
هدفت الدراسة إلى فحص كل من العوامل المالية واإلدارية التي تؤثر على األداء المالي للمنظمات غير الربحية
خالل أوقات الضغوط االقتصادية في مؤسسة فلوريدا المركزية (.)CFF
واستخدم في هذه الدراسة المنهج التحليلي في قياس األداء المالي للمنظمات غير الربحية عن طريق حساب

التغيير من  2010إلى  2011في نسبة العجز إلى االنفاق ،عالوة على ذلك ،ساعد استخدام فرق النسبة في تقليل
مشكلة "االرتباط التسلسلي" المحتملة .وأشار تغيير النسبة اإليجابية إلى ان المنظمة غير الربحية قيد النظر لديها

نظر لفقدان
عجز أكبر فيما يتعلق بنفقاتها ،وتضمنت مجموعة البيانات المدمجة ( )194منظمة غير ربحية ،و ًا
البيانات الخاصة ببعض المتغيرات في جميع المؤسسات البالغ عددها ( )194مؤسسة ،قررنا تضمين ()110
منظمة غير ربحية للتحليل اإلحصائي ،وتتضمن العينة مجموعة واسعة من المنظمات غير الربحية ذات األحجام
المختلفة ،وهياكل التمويل ،والميزانيات.
ومن أهم النتائج :على الرغم من اآلثار السلبية التي أحدثها التباطؤ االقتصادي على المنظمات غير الربحية،

وجدنا ان تنفيذ الخطط االستراتيجية يمكن ان يساعد المنظمات غير الربحية على الحد من الضعف المالي،
وأشار تغيير النسبة اإليجابية إلى ان المنظمة غير الربحية قيد النظر لديها عجز أكبر فيما يتعلق بنفقاتها.

ومن أهم التوصيات :اكتشاف سبب استمرار نمو بعض المنظمات على الرغم من الضغوط المالية ،حيث

يحتاج كل من المديرين غير الربحيين ومنظمات التمويل إلى تتبع بعناية كيفية استخدام الخطة في ممارساتهم

طا ارتباطا وثيًقا بمجاالت اإلدارة األخرى.
اإلدارية وما إذا كان التخطيط االست ارتيجي مرتب ً

 .4دراسة ( )Kimunguyi and Memba and Njeru,2015بعنوان ":تأثير حوكمة الشركات على األداء
المالي للمنظمات غير الحكومية في قطاع الصحة في كينيا ".

Effect of Corporate Governance on Financial Performance of NGOs in Health Sector
in Kenya.
هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير حوكمة الشركات على األداء المالي بأبعادها (نسبة كفاءة جمع األموال،
نسبة رأس المال العامل ،نسبة احتراق الميزانية على نفقات التنمية) للمنظمات غير الحكومية في قطاع الصحة

في كينيا ،وتطبيق نظرية الوكالة.
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واستخدم في هذه الدراسة تطبيق التحليل اإلحصائي الوصفي والخطى ،وتصميم بحث السالسل الزمنية وتطبيق

تقنية أخذ العينات الطبقية ،وتم إصدار مائتين وسبعين ( )270استبانة لمديري  270منظمة غير حكومية عاملة
في قطاع الصحة في كينيا .تمت إعادة مئتين واثنين وعشرين ( )222استبانة تمثل معدل استجابة .٪82
ومن أهم النتائج :أظهرت نتائج االنحدار أن حوكمة الشركات كان لها تأثير كبير على األداء المالي للمنظمات

غير الحكومية في قطاع الصحة في كينيا ،كما أظهرت اختبارات األهمية أن التأثير كان له داللة إحصائية

( ،)r=0.342وأن ممارسات الحوكمة الجيدة للشركات من خالل إنشاء لجان تدقيق مستقلة ،ونظام تقييم األداء
لمجلس اإلدارة ،وإدماج النساء والشباب في مجلس اإلدارة ،يحسن األداء المالي للشركة.
ومن أهم التوصيات :استكشاف وتنفيذ السياسات واللوائح المستدامة الموجهة نحو التحسين ،وإدارة الشركات

كوسيلة لتسريع األداء المالي للمنظمات غير الحكومية ،وأن يكون هناك تنوع في مجالس اإلدارة من حيث الجنس
والشباب واإلعاقة ،وينبغي النظر في قطاعات أخرى مثل التعليم والزراعة والتمويل الصغير لمزيد من الدراسات.

 .5دراسة ( )Kimunguyi and Memba and Njeru,2015بعنوان ":تأثير عملية الميزانية على األداء المالي
للمنظمات األهلية في قطاع الصحة في كينيا".

Effect of Budgetary Process on Financial Performance of NGO’s in Heath Sector in
Kenya
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر عملية الميزانية على األداء المالي للمنظمات غير الحكومية بأبعادها
(نسبة كفاءة جمع األموال ،نسبة رأس المال العامل ،نسبة التنمية ،نسبة خدمة البرنامج) في قطاع الصحة
في كينيا ،وتطبيق نظرية الميزانية القائمة على األولوية.
واستخدم في هذه الدراسة طريقة المسح الوصفي ،تم إصدار مائتين وسبعين ( )270استبانة لمديري ()270
منظمة غير حكومية عاملة في قطاع الصحة في كينيا .تمت إعادة مائتين واثنين وعشرين ( )222استبانة تمثل

نظر لتوصيات )(Mugenda and Mugenda ,2003
مناسبا ًا
معدل استجابة ( ،)٪82ويعتبر معدل االستجابة
ً
اللذين ينصحان بمعدالت استجابة تتجاوز (.)٪50
ومن أهم النتائج :أظهرت نتائج االنحدار أن عملية الميزانية كان لها تأثير كبير على األداء المالي للمنظمات

غير الحكومية في قطاع الصحة في كينيا ،كما أظهرت اختبارات األهمية أن التأثير كان له داللة إحصائية

( ،)r=0.419وبالتالي ،تؤثر ممارسات إدارة الميزانية الجيدة بشكل إيجابي على األداء المالي للمنظمات غير
الحكومية في قطاع الصحة في كينيا .وأنه يجب على كل من إدارة المنظمات األهلية والحكومة استكشاف وتنفيذ
السياسات واللوائح المستدامة الموجهة نحو تحسين إدارة الميزانية كوسيلة لتسريع األداء المالي للمنظمات األهلية.
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ومن أهم التوصيات :أن تعمل الميزانية على تسهيل االستخدام الفعال لألموال المتاحة ،وتحسين عملية صنع

القرار ،وتوفير عالمة قياس لقياس األداء والتحكم فيه ،وزيادة التواصل العام والتحليل داخل المنظمة وإقامة التفاهم
بين المديرين حول األهداف والغايات.
 .6دراسة ( )Yesil and Kaya,2014بعنوان ":تأثير الثقافة التنظيمية على األداء المالي الثابت".
The Effect of Organizational Culture on Firm Financial Performance
هدفت الدراسة إلى التحقيق في دور الثقافة التنظيمية في األداء المالي الثابت بأبعاده (معدل نمو المبيعات،

والعائد على األصول) لدى مديري الشركات في غازي عنتاب في تركيا.

واستخدم في هذه الدراسة تطبيق التحليل اإلحصائي الوصفي والخطى ،وتكون مجتمع الدراسة من مديرين

من أربع وخمسين شركة ،تقع الشركات في مدينة غازي عنتاب التركية ،وتمت إعادة أربعة وخمسين استبياناً قابل

لالستخدام بمعدل استجابة .٪18

ومن أهم النتائج :اختالف سلوك المسؤولية االجتماعية للشركات ،تتعارض النتائج مع الحجة القائلة بأن

بعض الخصائص الثقافية ترتبط بنتائج أداء أفضل ،تشابه الخصائص الثقافية بين الشركات المتوسطة والصغيرة،

بناء على النتائج المالية لم تعكس أي فروق ذات داللة إحصائية ،وجود قيود
وبالتالي مقارنة هذه الشركات ً
نسبيا من
لهذه الدراسة منها ان الشركات المشاركة في الدراسة الحالية تأتي مدينة واحدة ذات عينة صغيرة
ً

حيث الحجم ،لذلك يخلق هذا حواجز لتعميم النتائج على السياقات األخرى.

ومن أهم التوصيات :من المعقول أن نقترح أنه من المستحسن أن استكشاف عالقة الثقافة واألداء المباشرة

وغير المباشرة في سياقات مختلفة مع قياسات مختلفة ،وأحد القيود هو ان الشركات المشاركة في الدراسة الحالية
نسبيا ،لذلك ،يخلق هذا حواجز لتعميم النتائج على
تأتي من شركات في مدينة واحدة ذات حجم عينة صغير ً
السياقات األخرى.
 3.3الدراسات التي ربطت بين المتغيرين:
 .1دراسة (الهنيني والنسور  )2018،بعنوان" تأثير استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي"
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي في

المصارف العاملة في األردن ،ممثلة بأبعادها التالية (التشاركية بالمعلومات ،والحرية واالستقاللية ،ووجود فرق
عمل تدار ذاتياً ،والقوة التنظيمية).
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واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت على
عينة مكونة من  60مستجيباً من موظفي المصارف العاملة في األردن ومن مختلف المستويات اإلدارية.
ومن أهم النتائج :ان استراتيجية تمكين الموارد البشرية بأبعادها كاف ًة تؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي
للمصرف ،وأنه ال يوجد فروق بين المصارف اإلسالمية والمصارف التجارية تتعلق بهذه النتيجة.
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:
ضرورة قيام المصارف بإنشاء قواعد بيانات متطورة ،متاحة لالستخدام من الموظفين والمستويات اإلدارية كافة

وأهمية قيام اإلدارة بتفويض صالحيات التصرف في المواقف غير المتكررة أو الطارئة ،حيث يتم تحديد الخطوط
ويتاح له مجال من الحرية للقيام بهذه الصالحيات وتشجيع اإلدارات على
العريضة لصالحيات الموظف وواجباته ُ

تقسيم الموظفين إلى فرق ،بحيث تكون كل مجموعة قادرة على اتخاذ الق اررات المتعلقة بعملها ،وتنفيذ تلك الق اررات،

مما سيساعد على تحسين األداء المالي.
الدرسات السابقة:
 3.4التعقيب على ا
الحظ الباحث من خالل اطالعه على الدراسات السابقة ندرة في عدد الدراسات التي ربطت بين متغيرات الدراسة،

المتغير المستقل (استراتيجية تمكين الموارد البشرية) والمتغير التابع (األداء المالي) ،مع وجود دراسات ربطت

المتغير المستقل محل الد ارسة بمتغيرات أخرى ووجود دراسات ربطت المتغير التابع بمتغيرات أخرى ومع ذلك
استفاد الباحث من الدراسات السابقة إلعداد اإلطار النظري وتحديد األداة المستخدمة في الد ارسة وقام بمقارنة

دراسته التي أجراها بالدراسات السابقة وتبين له اآلتي من حيث:
 -1أوجه استفادة الد ارسة الحالية من الدراسات السابقة:
أفادت نتائج الدراسات السابقة والتي أعانت الباحث على أثراء هذه الدراسة من خالل المعلومات التي تضمنتها
هذه الدراسات ،وبعد مراجعة األدبيات السابقة ساعدت تلك األدبيات الباحث فيما يلي:
أ -أسهمت في صياغة مشكلة الدراسة ،والتعمق في أبعادها؛ مما أدى إلى تطوير الدراسة بشكل علمي مؤصل.
ب -حددت منهجية الدراسة ،وفرضيات الدراسة ،وأسئلتها ،واختيار المنهجية المناسبة التي تسهم في تحقيق هدف
الدراسة الرئيسي ،وهو أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية في تحسين األداء المالي.
ت -محورت انموذج الدراسة ،وتحديد المتغيرات المستقلة وأبعادها والمتغير التابع للدراسة والربط بينهم.
ث -االستناد إلى الدراسات السابقة في اإلطار العام للدراسة ،وساعدت في تحديد الهيكلية العامة للدراسة.
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ج -ساهمت في تحديد فقرات االستبانة ،وتحديد األساليب اإلحصائية التي تتناسب مع تحليل الدراسة.
ح -كان للدارسات السابقة دور في توقع النتائج ،والخروج بتوصيات علمية وعملية للدراسة.
 -2أوجه ال تفاق والفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
❖ أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
أ -أهداف الدراســة :اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في انها تهدف لدراسة أثر استراتيجية تمكين الموارد
البشرية على تحسين األداء المالي (الهنيني والنسور .)2018،

ب -متغيـرات الدراسـة :اتفقت الدراسة مع سابقاتها في تناولها الستراتيجية تمكين الموارد البشرية (المتغير المستقل)
مثل دراسة كل من (:قديح( ،)2014،مصطفى( ،)2017،حسين( ،)2015،النوفل( ،)2010،ـ،)Javadi,202
(.) Nasiri et al.,2018( ،)Rad and Hesaam and Jadidi, 2018) ،)Pradhan&Panda,2019

كما واتفقت الدراسة مع سابقاتها في تناولها لألداء المالي (المتغير التابع) مثل دراسة كل من(:قيسية،)2018،
(الفار،)2018،

(النجار،)2015،

(الكبيجي

وأبو

عواد،)2013،

(مقداد،)2010،

أوذينة،)2019،

(خليفة وعلي،)Kimunguyi,2015) ،) Orendo& Muturi،2017( ،)Mwebesa et al.,2018( ،)2019،
(.)Yesil and Kaya,2014( ،)Kimunguyi and Memba and Njeru,2015

ت -مجتمع الدراسة :تتشابه هذه الدراسة مع سابقاتها في انها درست المنظمات األهلية مثل دراسة كل من:
(الحسن( ،)2018،عفانة( ،)2013،البحيصي( ،)2012،الرفاتي،) Orendo& Muturi،2017( ،)2011،
(.) Kimunguyi,2015)،)Kimunguyi and Memba and Njeru,2015

ث -مــنهج الدراســة  :اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي واستخدام

االستبانة لجمع البيانات مثل دراسة كل من (:الشنطي وحمدونة( ،)2019،خليفة وعلي،)2019،
(المطارنة( ،)2019،حامد ومحمداني( ،)2019،مسعود( ،)2018،جبر( ،)2018،الحسن ومحمد،)2018،
(عطاهللا( ،)2017،مصطفى( ،)2017،سالمة(،)2016،البحيصي( ،)2014،حسين( ،)2015،سلمان،)2015،

(قديح( ،)2014،عفانة( ،)2013،بكر( ،)2013،الكبيجي وأبو عواد( ،)2013،النوفل( ،)2010،مقداد،)2010،
(، (Rad and Hesaam and Jadidi,2018) ،)Pradhan&Panda,2019( ،)Javadi,2020
)،) Torabi,2016(،)Hashemy et al.,2016( ، (Akbari and Ghaffari,2017
(.)Kimunguyi,2015( ،)Orendo& Muturi،2017( ،)Mwebesa et al.,2018

ج -أداة الدراسة :اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات مثل دراسة
كل

من:

(الشنطي

وحمدونة،)2019،

(حامد

ومحمداني،)2019،

81

(مسعود،)2018،

(جبر،)2018،

(الحسن

ومحمد،)2018،

(عطاهللا،)2017،

(مصطفى،)2017،

(سالمة،)2016،

(البحيصي،)2014،

(سلمان( ،)2015،حسين( ،)2015،قديح( ،)2014،عفانة( ،)2013،بكر( ،)2013،الكبيجي وأبو عواد،)2013،

(النوفل( ،)2010،مقداد(Rad and Hesaam ،)Pradhan&Panda,2019( ،)Javadi,2020( ،)2010،
)،)Hashemy et al.,2016( ، (Akbari and Ghaffari,2017) ،and Jadidi,2018
((Kimunguyi and Memba ( ،)Kimunguyi and Memba and Njeru,2015( ،) Torabi,2016
.)Yesil and Kaya,2014( and Njeru,2015

 -4أهم ما يميز هذه الدراسة:
أ .تتميز الدراسة الحالية في كونها تعد -حسب علم الباحث -األولى التي تناولت أثر استراتيجية تميكن الموارد
البشرية على تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة.

تعد من الدراسات القليلة التي ربطت بين استراتيجية تميكن الموارد البشرية وتحسين األداء المالي.
بّ .
تعد من الدراسات القليلة التي تتناول المنظمات األهلية الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.
تّ .

تعد من الدراسات القليلة التي استخدمت نموذج التمكين المتعدد للموارد البشرية.
ثّ .
ج .تهتم هذه الدراسة بالمنظمات األهلية لما لها من ثقل في المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات التعليمية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة.
 -5الفجوة البحثية والجوانب اإلضافية للدراسة الحالية:
اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة العربية واألجنبية في كثير من الجوانب والمجاالت منها:
(مجال التركيز ،مجال التطبيق ،وبيئة العمل) كما هو موضح في الجدول رقم ( )4.3التالي:
جدول رقم (:)3.1تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية والجوانب اإلضافية للدراسة

أهم

نتائج

الدراسات
السابقة

 .1دراسات ركزت على المتغير المستقل :استراتيجية تمكين الموارد البشرية بمتغيرات متعددة على اعتبارها مستقالً في
بعض الدراسات وتابعًا في أخرى ومن هذه المتغيرات (تحسين األداء المؤسسي ،فاعلية فرق العمل ،تخطيط المسار
الوظيفي ،السلوك اإلبداعي ،االلتزام التنظيمي ،تحقيق األهداف االستراتيجية ،اإلبداع التنظيمي ،إدارة ضغوط العمل،

تعزيز المواطنة التنظيمية ،نجاح المنظمات الريادية ،مبادرات إدارة المعرفة  ،التميز التنظيمي ،العمل الجماعي)،

وكان مجال التطبيق (منظمات دولية ،منظمات أهلية ،منظمات حكومية ،شركات صناعية ،شركات اتصاالت ،جامعات،
مستشفيات ،بنوك).

 .2دراسات ركزت على المتغير التابع :وذلك بقياسه منفرد ،أو بعالقته كتابع أو مستقل مع متغيرات مختلفة منها ،أو
وسيط ،ومنها( :األداء اإلداري ،المسؤولية االجتماعية ،إدارة الجودة الشاملة ،نظم المعلومات المحاسبية ،القيادة المالية،

82

االستدامة ،جودة المعلومات المحاسبية ،اإلبداع الوظيفي ،تطبيق معايير المحاسبة الدولية ،حفظ السجالت المالية،

التخطيط المالي ،حوكمة الشركات ،وكان مجال التطبيق (الجامعات والكليات ،منظمات صناعية ،منظمات أهلية،
بنوك ،مؤسسات حكومية ،شركات اتصاالت ،جامعات ،منظمات تجارية).
.3

دراسات ركزت على العالقة بين المتغيرين :وذلك بقياس العالقة بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية وتحسين

األداء المالي في بيئات عمل مختلفة ،واختلفت بيئات تطبيق الدراسات السابقة في مجموعة من الجوانب والتي شملت

(نوعية المنظمات ،الفئات المستهدفة ،األماكن الجغرافية) فمن حيث النوعية منها استهدف القطاع الحكومي مثل:

دراسة (حامد ومحمداني( ،)2019،أوذينة( ،)2019،المطارنة( ،)2019،خليفة وعلي( ،)2019،عطاهللا)2017،

( ،البحيصي( ،)2014،بكر ،)Pradhan&Panda,2019( ،)2013،وأخرى استهدفت القطاع الخاص مثل:

(سالمة( ،)2016،حسين( ،)2015،قيسية( ،)2018،الفار( ،)2018،النجار( ،)2015،الكبيجي وأبو
عواد،)2013،

(مقداد ،)Yesil and Kaya,2014( ،)2010،وأخرى استهدفت قطاع البنوك مثل :

(الشمري( ،)2017،سلمان( ،)2015،قديح( ،)2014،النوفل ،) Torabi,2016( ،)2010،وأخرى استهدفت قطاع
الفنادق مثل ( :جبر ،)2018،وأخرى استهدفت القطاع الصحي مثل ( :الشنطي وحمدونة ،)2019،وأخرى

استهدفت القطاع التعليمي مثل ( :مسعود( ،)2018،مصطفى(Rad and Hesaam and ،)2017،
) ،)Hashemy et al.,2016( ،) Nasiri et al.,2018(( ،Jadidi,2018وأخرى استهدفت قطاع المنظمات

األهلية مثل( :الحسن ومحمد( ،)2018،البولوك( ،)2017،محمد( ،)2016،عفانة،)Javadi,2020( ،)2013،

((Kimunguyi and ،(Hu & Kapucu,2017) ،)Orendo& Muturi،2017( ،)Mwebesa et al.,2018
)jeru,2015

.Membaand

 .1قلة الدراسات على حد علم الباحث التي تناولت العالقة بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية واألداء المالي.
 .2تختلف الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث األبعاد أو العالقة فيما بين المتغيرات (استراتيجية تمكين الموارد
الفجوة
البحثية

البشرية ،واألداء المالي) ،حيث إن معظمها إما اعتمدت على أحد األبعاد بشكل منفرد ،أو انها اعتمدت على عالقة
متغير مع متغير يختلف عن المتغير التابع.
 .3تختلف مع معظم الدراسات السابقة من حيث الهدف ومجال التطبيق ،حيث ال يوجد دراسة فلسطينية ركزت
على العالقة بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية في تحسين األداء المالي ،في أي مجال تطبيق ومنها
المنظمات األهلية.
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اهتمت بدراسة أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية في تحسين األداء المالي ،وذلك من خالل:

 .1التعرف إلى مدى ممارسة استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية بقطاع غزة.
الدراسة
الحالية

 .2الكشف عن مدى توفر استراتيجية تمكين الموارد البشرية لدى العاملين في المنظمات األهلية بقطاع غزة.

 .3تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية
في تحسين األداء المالي في قطاع غزة تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.
 .4إمكان ية الوصول إلى نتائج يمكن في ضوئها تقديم توصيات ذات فائدة إلدارة المنظمات وخاصة األهلية منها
وللباحثين والمهتمين بهذا المجال.

المصدرُ :ج ِرد بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة

خالصة الفصل:
تناول الباحث في هذا الفصل الدراسات السابقة الستراتيجية تمكين الموارد البشرية وتحسين األداء المالي،
فبدأ بالتمهيد ،ثم تناول الدراسات الخاصة باستراتيجية تمكين الموارد البشرية ،والدراسات التي تناولت األداء المالي،
ثم الدراسات التي تناولت عالقة استراتيجية تمكين الموارد البشرية في تحسين األداء المالي ،وتناول الباحث الدراسات
الفلسطينية والدراسات العربية ومن ثم الدراسات األجنبية في كل منها ،وأخي اًر تطرق إلى التعقيب على تلك الدراسات،
موضحاً أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة ،وأهم ما يميز الدراسة ،والفجوة البحثية.
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مقدمة:
إن الرغبة المتولدة لدى الباحثين للقيام بالدراسات العلمية في المجاالت المتنوعة تتطلب منهم تحدي المعالم

والطرق التي يجب عليهم سلوكها من أجل إتقان العمل البحثي والقيام به بشكل دقيق وفقا للمعايير العلمية

التي تفرضها المناهج البحثية ،لذا فإن اإلطار الهام الذي يحدد هذه المعالم والطرق التي يتوجب على الباحثين
سلوكها يطلق عليه منهجية الدراسة في البحث العلمي ،فهي من يحدد اإلجراءات واألدوات البحثية التي يتوجب
على الباحث سلوكها ،كما وتحدد المنهج الذي يتحتم على الباحث اختياره من أجل تطبيق متطلباته في إطار بحثه،
كما ويرتبط بمنهجية الدراسة تحديد األطر والمجاالت المتعلقة بمصادر الحصول على البيانات بأدواتها المتنوعة

واالختبارات البحثية التي يتوجب على الباحث توضيحها في إطار عمله البحثي بغية اختبار صحة فرضياته أو
نفيها بهدف التوصل الى النتائج البحثية الدقيقة التي يمكن تعميمها .وفي هذا السياق فإن هذا الفصل من الدراسة

يوضح المنهجية التي اتبعها الباحث في دراسته ال ارهنة من حيث األساليب والطرق واإلجراءات واألدوات واألساليب

تهاء باختبار فرضياته
التي طبقها من بداية تحديده للمشكلة البحثية ومرو اًر بالمنهج الذي اختاره كمسار للدراسة وان ً
البحثية واإلجابة عن تساؤالت البحث للوصول الى تحقيق الهدف النهائي الذي صمم هذا البحث من أجله.
 4.1منهج الدراسة

تعد منهج الدراسة اإلطار الناظم للعمل البحثي الذي يوضح الطريق الذي سيسير عليه الباحث من أجل الوصول

إلى هدفه النهائي المتمثل بإثبات أو نفي فرضياته البحثية ،فهذا الطريق يحتوي على مسارات العمل البحثي التي
سيلتزم بها الباحث في أثناء قيامه بتكوين األفكار وتدوينها ونقدها وتحليلها ،وكيفية عرضه لتلك األفكار ونقدها
بموضوعية وبأمانة علمية مع تدعيمها باآلراء المقنعة التي تدعم القيمة العلمية لألفكار المطروحة (المحمودي،

 ،2015،ص  ،)103وقد لجأ الباحث في هذه الدراسة الى االعتماد على استخدام المنهج الوصفي التحليلي بأدواته
المتنوعة كون الظاهرة المبحوثة تنتمي للعلوم االنسانية وترتبط بالميول الشخصي ،وعليه فان حاجة الباحث الى
وصف الظاهرة والتعرف على مسبباتها وآراء الكتاب بها والعالقات المتبادلة بين متغيراتها واآلثار المرتبطة بين

المتغيرات المبحوثة ،وهو ما يتناسب مع الموضوع البحثي الراهن الذي يهدف إلى تحديد أثر استراتيجية تمكين الموارد

البشرية على تحسين األداء المالي ،فهذا المنهج يمكن الباحث من التعبير الكمي والكيفي عن الظاهرة المبحوثة

وتشخيصها بشكل دقيق ،وعليه فقد قام الباحث باالستفادة من كافة األدوات واألساليب والطرق التي يوفرها هذا المنهج
في إطار دراسته الراهنة .
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 4.2طرق جمع بيانات الدراسة
تتنوع الطرق واألساليب المتبعة في البحث العلمي التي يمكن للباحث اللجوء إليها لجمع بياناته المرتبطة بإتمام

عمله البحثي ،لذا فان األعمال البحثية المتنوعة تفرض على الباحثين الرجوع إلى األسس العلمية المرتبطة بالظاهرة
البحثية والتي أصلتها النظريات العلمية والكتابات ذات العالقة بموضوع الدراسة و التي يستطيع الباحث الحصول
عليها من المصادر الثانوية سواء تلك المرتبطة بالكتب أو الدوريات وباألبحاث المنشورة أو التقارير أو غيرها ،أما

فيما يتعلق بالجانب التطبيقي فإن ما يفرض على الباحث الطريقة التي سيختارها للوصول إلى هذه البيانات هو
طبيعة الظاهرة المدروسة ومدى مالءمة الطريقة للهدف من الدراسةـ وفي العمل البحثي الراهن فقد جمع الباحث ما
بين المصادر الثانوية واألولية لتأصيل عمله البحثي ،وقد اختار الباحث الستبانة كأداة رئيسة للحصول على

بياناته األولية الخاصة بدراسة أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي.
 4.3مجتمع وعينة الدراسة

مجتمع الدراسة

تهدف الدراسة لتسليط الضوء على أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي لدى المنظمات
األهلية في قطاع غزة ،حيث يتمثل اإلطار العام لمجتمع الدراسة في العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في

المنظمات األهلية في قطاع غزة ،وبلغ عدد المنظمات حسب إحصائية اإلدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات

غير الحكومية بو ازرة الداخلية ( )987منظمة بتاريخ  15أكتوبر لعام  ،2020وقام الباحث باختيار ( )138منظمة

وفقاً لثالثة معايير متمثلة ب ـ ـ ـ ( )1عمر المنظمة تساوي أو تزيد عن  3سنوات )2( ،عدد الموظفين يساوي أو يزيد

عن  15موظفاً )3( ،المنظمة فاعلة ونشطة ،حيث بلغ مجتمع الدراسة في هذه المنظمات ( )1104موظفاً وفقاً
إلفادة من اإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بو ازرة الداخلية وفقاً للمعايير الثالثة السابقة.

عينة الدراسة

 -العينة الستطالعية:

تعد العينة االستطالعية أسلوباً مهماً يلجأ إليه الباحث بغية التأكد من طبيعة المشكلة البحثية المدروسة وأهمية

الشروع بتنفيذ الدراسة والمعوقات التي قد يواجهها الباحث عند قيامه بإجراء هذه الدراسة ،هذا باإلضافة إلى التحقق
وبناء على ذلك قام الباحث بدراسة عينة
من وضوح األداة وصدقها وثباتها قبل التوسع في إجراء الدراسة البحثية،
ً
مستجيبا ومستجيبة ( %62.5من الذكور %37.5 ،من االناث) ،وتم تضمينهم للعينة
استطالعية مكونة من ()40
ً
اإلجمالية والفعلية للدراسة للتأكد من صالحية االستبانة.
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 -العينة األصلية:

تم حساب حجم العينة من المعادلة التالية(:)Moore,2003
2

)(1

 Z 
n =

 2m 

حيث:

 :Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم (مثالً Z=1.96 :لمستوى داللة .)  = 0.05

ويعبر عنه بالعالمة العشرية (مثالً.) 0.05 :
 :mالخطأ الهامشيُ :
يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:

)(2

nN
N + n −1

= ُالمعّدل n

حيث  Nتمثل حجم المجتمع

باستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
2

 1.96 
n =
  384
2

0.05


المعّدل باستخدام المعادلة ( )2يساوي:
حيث أن مجتمع الدراسة  ،N = 1104فإن حجم العينة ُ

≅ 285
وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي  285استبانة.

384∗1104

1104+384−1

= ُالمعّدل n

وقام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية ،حيث تم توزيع ( )300استبانة على مجتمع الدراسة المتمثلين
بالعاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة وهو عدد أعلى من العدد المطلوب في

معادلة عينة الدراسة علماً بأن هذا العدد يتضمن العينة االستطالعية ،وتم استرداد ( )237استبانة بنسبة استرداد

( )%79والتي تعتبر نسبة ممتازة ويمكننا االعتماد عليها بقوة في تعميم نتائج وتوصيات الدراسة.
 4.4أداة الدراسة المتمثلة بـــ (الستبانة):

قام الباحث باالعتماد على االستبانة كأدة رئيسية لجمع البيانات من مصادرها األولية ،حيث قام بتصميم
االستبانة استناداً الى األسس العلمية النظرية التي وفرتها األدبيات البحثية فيما يتعلق باألبعاد المتعلقة بالمحاور
الخاصة بهذه األداة ،وقد تم إسقاط المفاهيم المرتبطة بالفقرات على طبيعة الظاهرة الراهنة إلخراجها بشكل علمي
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منظم قابل للتطبيق ،وقد قام الباحث بإجراء االستشارات العلمية مع الطواقم األكاديمية المختصة التي يقف على
أرسها المشرف األكاديمي وتدقيقها بشكل مالئم بغية إخراجها بشكلها النهائي وعرضها على المحكمين.
 4.4.1محتوى أداة الدراسة:
قسمت األداة البحثية (االستبانة) إلى قسمين رئيسين ،شمل القسم األول من البيانات الديمغرافية لعينة الدراسة

المتمثلة بـ (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،مكان العمل) ،أما القسم الثاني
فقد شمل محاور الدارسة الرئيسة بأبعادها ،التي تعبر عن المتغيرات الرئيسية العاكسة ألهداف وفرضيات الدراسة

المتعلقة بدراسة أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي ،حيث شملت هذه االستبانة
جميع المتغيرات البحثية التي شملت المتغير المستقل والمتغير التابع ،إذ شكلت "استراتيجية تمكين الموارد البشرية"
تم قياسه من خالل ( )40فقرة موزعة على  7أبعاد (الهيكل التنظيمي،
بأبعادها المتنوعة المتغير المستقل ،والذي ّ
شكل
إدارة القرار في العمل ،مشاركة المعلومات ،الكفاءة الذاتية ،تميز الذات ،التأثير ،المعنى) ،في حين ّ

"تحسين األداء المالي" المتغير التابع والذي تم قياسه من خالل ( )20فقرة ،وبذلك تصبح االستبانة مكونة من
( )60فقرة ،والجدول ( )4.1يوضح محتويات محاور ومتغيرات الدراسة.
جدول رقم ( :)4.1محتويات محاور ومتغيرات الدراسة.

المحاور

المتغيرات

األبعاد
الهيكل التنظيمي

8

إدارة القرار في العمل

المستقل

مشاركة المعلومات

المحور األ ول

عدد الفقرات
8
8

المجال األول :التمكين الهيكلي

24

الكفاءة الذاتية

4

تميز الذات

4

التأثير

المستقل

المعنى
المجال الثاني :التمكين

4
4
16

النفسي

المحور األول ككل :استراتيجية تمكين الموارد البشرية
المحور الثاني :تحسين األداء المالي

40
تابع

20

استنادا إلى نموذج تمكين الموارد البشرية ).(Pradhan & Panda ,2019
المصدر :إعداد الباحث
ً
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 4.5المحك المعتمد في الدراسة:
اعتمد الباحث في دراسته الراهنة على أهم المقاييس المتفق عليها في إطار دراسة الظواهر االنسانية وأكثرها
شيوعاً واستخداماً ،وهو ما يعرف بمقياس ليكرت الخماسي لتصحيح أداة الدراسة ،حيث يركز هذا المقياس على
رصد االتجاهات واالستجابات الشخصية للمبحوثين تجاه القضايا المطروحة بمنحهم مساحة واسعة من الخيارات
التي تمكنهم من التعبير عن قناعاتهم باالتجاه الذي يرغبونه ،حيث تستند الفكرة الرئيسية لهذا المقياس على تحديد
ردود تدل على درجة الموافقة أو االعتراض على صيغة ما ،أو التزام الحيادية ،حيث يمنح المستجيب في هذا
اإلطار خمسة خيارات ،ومن هنا جاءت التسمية مقياس ليكرت الخماسي ،وتنحصر ردود األفعال في مجموعة
جدا حول الفقرة المطروحة ،بينما
من الدرجات تبدأ بالرقم ( )1الذي يشير إلى مستويات من عدم الموافقة المرتفعة ً
تشير الدرجة ( )2إلى عدم الموافقة ،بينما تمثل الدرجة ( )3القيمة الحيادية ،وتشير الدرجة ( )4إلى الموافقة على
أخير فان الدرجة ( )5تشير إلى الموافقة بشدة من قبل المبحوث على الفقرة المطروحة ،ولتحديد مستوى
الفقرة ،و ًا
الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل محور وكل ُبعد ضمن أداة الدراسة (االستبانة) ،يتم االعتماد
ستنادا
على استخدام قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي ،والجدول ( )4.2أدناه يوضح مستويات الموافقة ا ً

جدا).
جدا ،منخفض ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع ً
إلى خمسة مستويات (منخفض ً

بناء على مقياس ليكرت الخماسي
جدول رقم ( :)4.2مستويات الموافقة ا

مستوى الموافقة

جدا
منخفض ا

منخفض

الوسط الحسابي

أقل من 1.80

 1.80إلى 2.59

الوزن النسبي

أقل من %36

 %36إلى
%51.9

متوسط

مرتفع

 2.60إلى
3.39
 %52إلى

 3.40إلى
4.19
 %68إلى

%67.9

%83.9

جدا
مرتفع ا
 4.20إلى 5
 %84إلى
%100

الوسط الحسابي( :مجموع اإلجابات ÷ عدد المستجيبين) ،الوزن النسبي( :الوسط الحسابي ÷ 100* )5

ستنادا إلى مقياس اإلجابة.
المصدر :إعداد الباحث ا ً

 4.6صدق وثبات أداة الدراسة

تعد أداة القياس صادقة إذا قاست ما وضعت لقياسه وال شيء آخر ويمكننا معرفة ما إذا كانت االختالفات

بين المفحوصين تُعزى للخصائص بينهم أو للمتغيرات المستقلة أم أنها مجرد أخطاء ناتجة بالصدفة .أما الثبات
فيشير في مفهومه العام الى ثبات االتساق في نتائج األداة ،أي الحصول على نتائج متشابهة في حالة تكرار
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االستخدام في ظروف مشابهة وكالً من الصدق والثبات مهماً في األعمال البحثية ،إذ يحقق كالهما صالحية
االستبانة (المحمودي ،2019 ،ص.)256

 4.5.1صدق أداة الدراسة (الستبانة):
أ -صدق المحتوى أو المضمون

يشير مفهوم صدق المضمون إلى مدى تعبير محتوى األداة عن االتجاه العلمي المرتبط بالمتغير محل البحث،

ومدى شموليته وقدرته على تغطية كل الجوانب العلمية المرتبطة به ،وللوصول الى هذا النوع من انواع

الصدق البد من بناء األداة بشكل علمي رصين يضمن تغطية كل الجوانب التي أقرتها النظريات العلمية المرتبطة
بالمتغيرات البحثية ووضع األسئلة والفقرات المناسبة المعبرة عنها ،ويلجأ الباحثين إلى الخبراء في الحقل المهني

واألكاديمي لتقييم صدق محتوى األداة ويطلق عليهم المحكمين ،ويمكن تقييم درجة صدق المحتوى للمقياس من
وبناء على ذلك قام الباحث بتصميم االستبانة باعتبارها
خالل التوافق بين وجهات نظر المتخصصين "المحكمين"
ً
األداة الرئيسية للدراسة بشكلها األولي ،وذلك لإلجابة عن أسئلة وفرضيات الدراسة ،حيث تم عرض االستبانة على

خبراء ومتخصصين بالمجال وبلغ عددهم ( )10خبراء ،وتم إجراء تحكيم االستبانة وتعديل األداة وفًقا آلرائهم

ومالحظاتهم؛ وذلك للوصول إلى االستبانة النهائية (الملحق رقم .)2

واعتمد الباحث في حساب نسبة صدق المحتوى من خالل معادلة الوشي ( )Lawsheوالتي تنص المعادلة على

ما يأتي:
CVR= n-1/N
 :CVRهي نسبة صدق المحتوى :n ،عدد المحكمين الذين يعتبرون البند أو الفقرة أساسي.
 :Nهو مجموعة المحكمين.
حيث تشير نتائج معادلة الوشي أن نسبة صدق المحتوى لمحاور الدراسة (استراتيجية تمكين الموارد البشرية=

 ،0.96تحسين األداء المالي=  ،)0.95حيث تشير هذه النتائج إلى وجود صدق محتوى وذلك اعتبا اًر أكبر من
 0.60وهذا يؤكد بأن االستبانة صادقه لما وضعه لقياسه.
ب -صدق التساق الداخلي:
يقاس صدق االتساق الداخلي بمدى ارتباط أو اتساق فقرات االستبانة مع البعد أو المحور المنتمي إليه ،استناداً
إلى قيمة معامل ارتباط بيرسون ،ويتم التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل وجود معامالت ارتباط

ذي داللة إحصائية تقل عن  ،0.05ولتحقيق صدق االتساق الداخلي تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون
واختبار التحليل العاملي من خالل درجة التشبع.
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 -1صدق التساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون ألبعاد المحور األول "استراتيجية تمكين
الموارد البشرية":

حيث بلغ أدنى قيمة لمعامل االرتباط بين الفقرة الثالثة للبعد األول "الهيكل التنظيمي" التي تنص على " تتسم

المنظمة بجاهزيتها للتكيف مع ظروف التغيير والطوارئ" ( ،)0.405وكان هذا االرتباط ذا داللة إحصائية ،قي
حين بلغت أعلى قيمة لمعامل االرتباط للفقرة األولى للبعد الثاني "تميز الذات" التي تنص على " لدي قدر من

االستقاللية والحرية في تحديد كيفية أداء عملي" ( )0.767وقد كان هذا االرتباط ذا داللة إحصائية ،وقد كانت
جميع الفقرات الخاصة بهذا األبعاد ومجاالت الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.01وتشير

هذه النتائج إلى توفر معيار صدق االتساق الداخلي للمحور األول المتمثلة ب (استراتيجية تمكين الموارد البشرية)
بشكل عام ،والجدول ( )4.3يوضح النتائج.
جدول رقم ( :)4.3معامالت صدق اإلتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون للمحور األول :استراتيجية الموارد البشرية.

المحور األول :استراتيجية الموارد البشرية
فقرات المجال األول :التمكين الهيكلي
فقرات البعد الثاني :إدارة القرار في العمل

فقرات البعد األول :الهيكل التنظيمي
رقم الفقرة

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الدللة

رقم الفقرة

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الدللة

الفقرة 1

**0.448

0.004

الفقرة 1

**0.535

0.000

الفقرة 2

**0.559

0.000

الفقرة 2

**0.713

0.000

الفقرة 3

**0.405

0.009

الفقرة 3

**0.487

0.001

الفقرة 4

**0.503

0.001

الفقرة 4

**0.607

0.000

الفقرة 5

**0.579

0.000

الفقرة 5

**0.521

0.001

الفقرة 6

**0.445

0.004

الفقرة 6

**0.516

0.001

الفقرة 7

**0.529

0.000

الفقرة 7

**0.442

0.004

الفقرة 8

**0.583

0.000

الفقرة 8

**0.517

0.001

فقرات البعد الثالث :مشاركة المعلومات
الفقرة 1

**0.572

0.000

الفقرة 5

**0.564

0.000

الفقرة 2

**0.529

0.000

الفقرة 6

**0.572

0.000

الفقرة 3

**0.596

0.000

الفقرة 7

**0.482

0.002

الفقرة 4

**0.623

0.000

الفقرة 8

**0.747

0.000
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فقرات المجال الثاني :التمكين النفسي

فقرات البعد األ ول :الكفاءة الذاتية

فقرات البعد الثاني :تميز الذات

الفقرة 1

**0.556

0.000

الفقرة 1

**0.767

0.000

الفقرة 2

**0.542

0.000

الفقرة 2

**0.504

0.001

الفقرة 3

**0.696

0.000

الفقرة 3

**0.536

0.000

الفقرة 4

**0.724

0.000

الفقرة 4

**0.508

0.000

الفقرة 1

**0.692

0.000

الفقرة 1

**0.629

0.000

الفقرة 2

**0.554

0.000

الفقرة 2

**0.696

0.000

الفقرة 3

**0.500

0.000

الفقرة 3

**0.695

0.000

الفقرة 4

**0.520

0.000

الفقرة 4

**0.555

0.000

فقرات البعد الثالث :التأثير

فقرات البعد الرابع :المعنى

تم التحقق من صدق التساق الداخلي (مستوى الدللة أقل من )0.05
معامل ارتباط بيرسون :هو اختبار إحصائي لقياس مدى الرتباط أو العالقة بين متغيرين ،ويتراوح قيم الرتباط بين (،)1- ،1+
ويتم التحقق من جود ارتباط أو عالقة إذا كان مستوى الدللة أٌقل من .0.05

** ذات داللة إحصائية عند مستوى  * ،0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى .0.05
استنادا إلى مخرجات برنامج .spss
المصدر :إعداد الباحث
ً

 -2صدق التساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون للمحور الثاني "تحسين األداء المالي":

حيث بلغ أدنى قيمة لمعامل االرتباط بين الفقرة السادسة التي تنص على " تهتم المنظمة بترشيد الصرف

وفق ما هو مخطط ومجاز بالموازنة التقديرية" ( )0.326وكان هذا االرتباط ذا داللة إحصائية ،في حين بلغت
أعلى قيمة لمعامل االرتباط للفقرة الثاني عشر التي تنص على " تتوفر لدى المنظمة السيولة الكافية لمواجهة
المخاطر المالية المحتملة" ( ،)0.637وقد كان هذا االرتباط ذا داللة إحصائية ،وقد كانت جميع الفقرات الخاصة
بهذا المحور ذات داللة إحصائية ،وتشير هذه النتائج إلى توفر صدق االتساق الداخلي لمحور الدراسة الثاني
إحصائيا ومستوى الداللة أكبر من ()0.05
"تحسين األداء المالي" بشكل عام ،باستثناء الفقرة األولى غير دالة
ً
وسيتم حذفها من التحليل اإلحصائي لعدم معنوية الفقرة ،والجدول ( )4.4يوضح النتائج.
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جدول رقم ( :)4.4معامالت صدق اإلتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون للمحور الثاني "تحسين األداء المالي".

فقرات المحور الثاني :تحسين األداء المالي
رقم الفقرة
الفقرة
الفقرة
الفقرة
الفقرة
الفقرة

1
2
3
4
5

الفقرة 6
الفقرة 7
الفقرة 8
الفقرة 9
الفقرة 10

معامل ارتباط
بيرسون

0.237
**0.614
**0.455
**0.592
**0.636
*0.326
**0.529
**0.466
*0.394
**0.515

مستوى الدللة

رقم الفقرة
الفقرة
الفقرة
الفقرة
الفقرة
الفقرة

0.142
0.000
0.004
0.000
0.000

الفقرة
الفقرة
الفقرة
الفقرة
الفقرة

0.040
0.000
0.002
0.012
0.001

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل ارتباط
بيرسون

مستوى الدل لة

**0.461
**0.637
**0.605
**0.605
**0.580
**0.525
**0.477
*0.370
*0.392
**0.430

0.003
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.020
0.012
0.006

تم تحقق من صدق التساق الداخلي (مستوى الدللة أقل من )0.05

معامل ارتباط بيرسون :هو اختبار إحصائي لقياس مدى الرتباط أو العالقة بين متغيرين ،ويتراوح قيم ال رتباط

بين ( ،)1- ،1+ويتم التحقق من جود ارتباط أو عالقة إذا كان مستوى الدللة أٌقل من .0.05
** ذات داللة إحصائية عند مستوى  * ،0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى .0.05
استنادا إلى مخرجات برنامج .spss
المصدر :إعداد الباحث
ً

 -3صدق التساق الداخلي من خالل اختبار التحليل العاملي (درجة التشبع) لفقرات المحور األول:
استراتيجية تمكين الموارد البشرية

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل اختبار التحليل العاملي (درجة التشبع) ،باستخدام طريقة

المركبات األساسية والتي تعتبر أكثر الطرق التحليل العاملي دقة في االستخدام ،وأكثر ما يميز هذه الطريقة
هو أن كل عام يستخلص أقصى تباين ممكن ويقلل قدر من البواقي ،كما أن المصفوفة االرتباطية تختزل إلى أقل

عدد من العوامل المتعامدة ،ويعتمد أسلوب التحليل العاملي على أساس وجود عالقة خطية بين المتغيرات

(دلدوم ،)2015 ،ويعمل التحليل العاملي على تقدير الصدق العاملي وللكشف عن البنية العاملية (عدد العوامل

ونمط تشبعات الفقرات عليها :والقيمة المقبول لدرجة التشبع هي  )0.3ويتم حذف الفقرات التي تقل عنها (لعون،
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المتغير المستقل المتمثل بـ (استراتيجية
عايش .)2016 ،حيث يوضح جدول ( )4.5درجة التشبع لجميع فقرات
ّ
تمكين الموارد البشرية) والتي تمثل نسبة مساهمات كل فقرة في البعد أو المجال أو المحور المنتمي إليه.
جدول رقم ( :)4.5نتائج اإلتساق الداخلي من خالل (درجة التشبع) باستخدام التحليل العاملي لفقرات المحور
األول :استراتيجية تمكين الموارد البشرية

المحور األول :استراتيجية تمكين الموارد البشرية
فقرات المجال األول :التمكين الهيكلي
البعد األول :الهيكل التنظيمي

البعد الثاني :إدارة القرار في العمل

البعد الثالث :مشاركة المعلومات

رقم الفقرة

درجة التشبع

رقم الفقرة

درجة التشبع

رقم الفقرة

درجة التشبع

الفقرة 1

0.308

الفقرة 1

0.544

الفقرة 1

0.618

الفقرة 2

0.714

الفقرة 2

0.805

الفقرة 2

0.532

الفقرة 3

0.300

الفقرة 3

0.369

الفقرة 3

0.566

الفقرة 4

0.526

الفقرة 4

0.672

الفقرة 4

0.645

الفقرة 5

0.575

الفقرة 5

0.474

الفقرة 5

0.610

الفقرة 6

0.316

الفقرة 6

0.475

الفقرة 6

0.535

الفقرة 7

0.610

الفقرة 7

0.345

الفقرة 7

0.406

الفقرة 8

0.642

الفقرة 8

0.581

الفقرة 8

0.787

فقرات المجال الثاني :التمكين النفسي
البعد األول :الكفاء الذاتية

البعد الثاني :تميز الذات

البعد الثالث :التأثير

الفقرة 1

0.671

الفقرة 1

0.840

الفقرة 1

0.725

الفقرة 2

0.396

الفقرة 2

0.349

الفقرة 2

0.646

الفقرة 3

0.675

الفقرة 3

0.675

الفقرة 3

0.470

الفقرة 4

0.762

الفقرة 4

0.369

الفقرة 4

0.662

البعد الرابع :المعنى
الفقرة 1

0.639

الفقرة 3

0.683

الفقرة 2

0.711

الفقرة 4

0.540

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .SmartPLS

المتغير التابع المتمثل بـ (التابع) والتي تمثل نسبة مساهمات
حيث يوضح جدول ( )4.6درجة التشبع لجميع فقرات
ّ

كل فقرة في البعد أو المجال أو المحور المنتمي إليه.

وبعد إجراء التحليل ،تبين بان جميع فقرات المتغير المستقل (استراتيجية تمكين الموارد البشرية) قد حققت

معيار صدق االتساق الداخلي ،حيث بلغ أدنى درجة تشبع للفقرة الثالثة للبعد األول "الهيكل التنظيمي"
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(درجة تشبع =  ،)0.300بينما بلغ أعلى درجة تشبع للفقرة األولى للبعد الثاني "تميز الذات" (درجة التشبع = ،)0.840
وتعد هذه القيم مقبولة وحققت معيار صدق االتساق الداخلي باستخدام درجة التشبع ،ويمكن االعتماد عليها في تحليل

نتائج الدراسة.
وأيضاً تبين بان جميع فقرات المتغير التابع (تحسين األداء المالي) قد حققت معيار صدق االتساق الداخلي ،حيث

بلغ أدنى درجة تشبع للفقرة الثالثة (درجة تشبع =  ،)0.300في حين بلغ أعلى درجة تشبع للفقرة الثانية (درجة التشبع

=  ،)0.655وتعد هذه القيم مقبولة وحققت معيار صدق االتساق الداخلي باستخدام درجة التشبع .ويمكن االعتماد
عليها في تحليل نتائج الدراسة ،باستثناء الفقرة األولى حيث بلغت قيمة درجة التشبع ( 0.180أقل من )0.300
وبالتالي سيتم حذفها من التحليل لعدم تحقق شرط الصدق.
جدول رقم( :)4.6نتائج التساق الداخلي من خالل (درجة التشبع) باستخدام التحليل العاملي لفقرات المحور
الثاني :تحسين األداء المالي

فقرات المحور الثاني :تحسين األداء المالي
رقم الفقرة

درجة التشبع

رقم الفقرة

درجة التشبع

رقم الفقرة

درجة التشبع

الفقرة 1

0.180

الفقرة 9

0.335

الفقرة 17

0.458

الفقرة 2

0.655

الفقرة 10

0.532

الفقرة 18

0.387

الفقرة 3

0.506

الفقرة 11

0.500

الفقرة 19

0.349

الفقرة 4

0.621

الفقرة 12

0.563

الفقرة 20

0.400

الفقرة 5

0.653

الفقرة 13

0.591

الفقرة 6

0.300

الفقرة 14

0.603

الفقرة 7

0.567

الفقرة 15

0.570

الفقرة 8

0.567

الفقرة 16

0.593

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .SmartPLS

ت -الصدق البنائي:
يشير الصدق البنائي إلي درجة ارتباط أو اتساق ما بين البعد أو المجال أو المحور المنتمي إليه ،ويتم التوصل

اليه بتحديد قيمة معامل ارتباط بيرسون ،ويشترط لتحقيق هذا النوع من الصدق توفر معامالت ارتباط ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة تقل عن  ،0.05حيث يتضح من خالل الجدول ( )4.7الصدق البنائي ألبعاد ومحاور
96

استنادا إلى نتائج معامل االرتباط بين أبعاد المحور المجال (التمكين الهيكلي) واألبعاد المنتمية إليه ،حيث
الدراسة ،و ً
تراوحت معامالت الصدق البنائي لهذا المحور بين البعد األول "الهيكل التنظيمي" وبلغت قيمة الصدق ()0.823
والبعد الثالث "مشاركة المعلومات" وبلغت قيمة الصدق ( ،)0.915وكذلك بين أبعاد المجال الثاني (التمكين النفسي)

تراوحت معامالت الصدق ما بين البعد األول (الكفاءة الذاتية=  )0.676والبعد الثالث (التأثير =  ،)0.784باإلضافة

إلى وجود ارتباط بين المجال األول والدرجة الكلية للمحور األول (التمكين الهيكلي=  ،)0.961وكذلك للمجال الثاني

(التمكين النفسي=  ،)0.798وتشير هذه القيم إلى وجود صدق بنائي وذات داللة إحصائية عند مستوى .0.05
جدول رقم ( :)4.7الصدق البنائي لمتغيرات الدراسة.
الصدق

مستوى

البنائي

الدللة

**0.823

0.000

40

إدارة القرار في العمل

8

**0.892

0.000

40

مشاركة المعلومات

8

**0.915

0.000

40

المجال األ ول :التمكين الهيكلي

24

**0.961

0.000

40

الكفاءة الذاتية

4

**0.676

0.000

40

تميز الذات

4

**0.729

0.000

40

التأثير

4

**0.784

0.000

40

المعنى

4

**0.715

0.000

40

المجال الثاني :التمكين النفسي

16

**0.798

0.000

40

متغيرات الدراسة
الهيكل التنظيمي

المتغيرات

المحور ككل "استراتيجية تمكين الموارد البشرية"

عدد
الفقرات
8

40

المتغير

المستقل

العدد

----------

** ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى داللة * .0.01ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى داللة .0.05
استنادا إلى مخرجات برنامج .spss
المصدر :إعداد الباحث
ً
 4.5.2ثبات أداة الدراسة
 مؤشر ألفا كرونباخ والثبات المركب:يعتبر ثبات األداة شرطاً هاماً لصالحية استخدامها في العمل البحثي ،ويرتبط مفهوم الثبات بإمكانية الحصول
على نتائج متقاربة فيما لو استخدمت نفس األداة في ظل ظروف متشابهة من قبل آخرين يرغبون باستخدامها
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وتطبيقيها ،وتعد أداة القياس ثابتة عند تحقيقها لمعامل ثبات مقبول يبلغ في حده األدنى ( )0.6يمكن من خاللها

الحكم بثبات األداة المستخدمة (دليو ،2014 ،ص .)85-84

واعتمد الباحث على مؤشر ألفا كرونباخ ،ومؤشر الثبات المركب في الدراسة ،حيث بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ

للمحور األول ككل الذي يمثل (استراتيجية تمكين الموارد البشرية) ( ،)0.911في حين أن المحور الثاني

(تحسين األداء المالي) ( ،)0.860فيما يتعلق بقيمة اختبار الثبات المركب للمحور األول ( )0.951وللمحور الثاني
تم جمعها من أفراد العينة
( ،)0.873وتشير هذه النتائج إلى وجود درجة مرتفعة من الثبات في أداة الدراسة التي ّ
االستطالعية .والجدول ( )4.8يوضح نتائج اختبارات الثبات لمتغيرات وأبعاد ومحاور الدراسة.
جدول رقم ( :)4.8نتائج اختبارات ثبات ألبعاد ومحاور الدراسة.

المحاور

المحور األول

ألفا

الثبات

األبعاد

عدد الفقرات

الهيكل التنظيمي

8

0.700

إدارة القرار في العمل

8

0.730

0.765

مشاركة المعلومات

8

0.652

0.810

المجال األول :التمكين الهيكلي

24

0.862

0.910

الكفاءة الذاتية

4

0.600

0.729

تميز الذات

4

0.696

0.659

التأثير

4

0.674

0.723

المعنى

4

0.677

0.739

المجال الثاني :التمكين النفسي

16

0.869

0.908

40

0.911

0.951

19

0.860

0.873

المحور األول ككل :استراتيجية تمكين الموارد البشرية
المحور الثاني :تحسين األداء المالي

1

كرونباخ

المركب
0.736

استنادا إلى مخرجات برنامج  ،1 SmartPLSبعد حذف الفقرة األولى غير المعنوية.
المصدر :إعداد الباحث
ً
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 4.7تحقيق معايير الصدق والثبات

بعد ان تحقق الباحث من معايير الصدق والثبات في الدراسة استناداً على عينة استطالعية حجمها ( )40استبانة

وتبين وجود فقرة لم تحقق معيار صدق االتساق الداخلي في المحور الثاني " تحسين األداء المالي "

وهي الفقرة األولى ،وعليه يمكننا االعتماد على االستبانة كأداة رئيسية محققة لكل معايير صالحية االستبانة وتوزيع

االستبانة على عينة الدراسة وتحليل نتائجها وتعميمها على مجتمع الدراسة.

جدول رقم ( :)4.9معايير تحقق الصدق والثبات.
الرقم

الختبارات

• صدق المحتوى
.1

معيار
الصدق

• صدق االتساق الداخلي
• صدق البنائي

.2

معيار الثبات

طريقة تحقق الختبارات

• محكمين ( 10خبراء)
• معامل ارتباط بيرسون

• التحليل العاملي (درجة التشبع)
• معامل ارتباط بيرسون
• ألفا كرونباخ
• طريقة الثبات المركب

مدى تحقق الختبارات

• تم التحقق
• تم التحقق
• تم التحقق
• تم التحقق

المصدر :من إعداد الباحث استناداً إلى االختبارات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 4.8التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

قبل بدء اختبار فرضيات الدراسة يجب التـأكد من شرط التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة وذلك لتحديد أي

االختبارات اإلحصائية التي سيتم استخدامها في الدراسة (هل االختبارات المعلمية أم االختبارات الالمعلمية) ،ولكن
ن
بناء على شرطين هما:
الباحث إعتمد على االختبارات المعلمية بدو الشروع في استخدام إختبار التوزيع الطبيعي ً
( )1إذا كان حجم العينة يزيد عن  30استبانة تبعاً لنظرية النهاية المركزية يجب استخدام االختبارات المعلمية.
( )2إذا تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي في الدراسة يتم االعتماد على االختبارات المعلمية بغض النظر عن
وبناء على الشرطين تم االعتماد على االختبارات المعلمية الختبار فرضيات الدراسة
حجم العينة،
ً
(.)Geoff Norman, 2010, P 629
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 4.9الختبارات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS V.26في معالجة وتحليل

بيانات الدراسة وبرنامج ( ،)SmartPLS v3.2.8من خالل استخدام مجموعة من االختبارات اإلحصائية،
والتي تمثلت فيما يلي:
جدول رقم ( :)4.10الختبارات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

الرقم
.1

.2

الختبار المستخدم
اختبارات لقياس

صدق أداة الدراسة
اختبارات لقياس

ثبات أداء الدراسة

• مكونات الختبار
• صدق االتساق الداخلي من خالل (معامل ارتباط بيرسون).

• صدق االتساق الداخلي من خالل (درجة التشبع باستخدام التحليل العاملي).
• صدق البنائي من خالل (معامل ارتباط بيرسون).
• طريقة ألفا كرونباخ.

• طريقة الثبات المركب.
• الجداول التك اررية والنسب المئوية.

اختبارات لقياس
.3

التحليل الوصفي
لمتغيرات (أبعاد

ومحاور الدراسة)

• الوسط الحسابي.
• الوزن النسبي.

• االنحراف المعياري.
• اختبار /ت لعينة واحدة ( )One Sample T-testالختبار متوسطات
اإلجابات ألبعاد ومحاور االستبانة

• األشكال البيانية.
.4

اختبارات فرضيات
الدراسة

• معامل ارتباط بيرسون (.)Person correlations

• طريقة االنحدار الخطي المتعدد (.)Multiple Linear Regression
• اختبار تحليل التباين األحادي (.)ANOVA

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على االختبارات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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خالصة الفصل:
تناول هذا الفصل وصفاً لإلجراءات لمنهج الدراسة المتبع وطرق جمع البيانات ومجتمع وعينة الدراسة،

وكذلك أداة الدراسة المستخدمة (االستبانة) وطريقة إعدادها ومحتواها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها،
وانتهى الفصل بالمعالجات االحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وقد تم التأكد من

صدق وثبات أداة الدراسة من خالل توزيع عينة استطالعية مكونة من  40استبانة ،تم اختيارها بطريقة عشوائية

طبقية من المنظمات األهلية في محافظات قطاع غزة بغرض تقنين أداة الدراسة ،والتحقق من صالحيتها للتطبيق

على العينة األصلية ،حيث تم توزيع  300استبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد  237استبانة بنسبة (،)%79
والتي تعتبر نسبة ممتازة يمكن االعتماد عليها بقوة في تعميم نتائج وتوصيات الدراسة .
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الفصل الخامس:

تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتائج

مقدمة
5.1

وفقا للبيانات الديمغرافية.
الوصف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة ا

5.2

نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات المستقلة والتابعة بشكلها العام.

5.3

نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات وأبعاد ومحاور أداة الدراسة.

5.4

اختبار فرضيات الدراسة.
خالصة الفصل
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مقدمة:
يعد تحليل البيانات التي قام الباحث بجمعها من أهم األعمال التي تقود إلى الوصول إلى االستنتاجات التي

تمثل الغايات النهائية المرجوة من العمل البحثي ،كما أن قدرة الباحث على تفسير هذه النتائج والدالالت التي يمكن
ان توفرها مع دمج تلك الدالالت بخبراته العملية تعد الجانب األهم للوصول الى نتائج بحثية مفيدة تتسم باألصالة
في الطرح والمضمون ،لذا فقد قام الباحث في هذا الفصل من الدراسة بتحليل بياناته وعرض االتجاهات الوصفية

لالستجابات الخاصة بالمبحوثين من حيث مستويات ودرجات توافرها في إطار المنظمات األهلية ،كما ويتناول هذا
الفصل عرضا تفصيلياً لطبيعة العالقات المتبادلة بين المتغيرات المبحوثة باتجاهاتها المتنوعة ،هذا باإلضافة إلى
أخير فان هذا الفصل
تحديد النموذج الخاص بأثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي ،و ًا
يعرض وبشكل تفصيلي كيفية اختبار الفرضيات ونتائج هذه االختبارات مع إعطاء التفسيرات المنطقية لهذه اآلثار،
وربطها بالوقائع الخاصة ببيئة العمل المتعلقة بالمنظمات األهلية في قطاع غزة المستهدفة ،وذلك للوصول إلى

إثبات أو نفي الفرضيات المقرة في الخطة البحثية والوصول إلى النتائج النهائية للبحث.
وفقا للبيانات الديمغرافية:
 5.1الوصف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة ا
جدول رقم ( :)5.1الوصف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة وفًقا للبيانات الديمغرافية (عدد المستجيبين= .)237
المتغير

الجنس

العمر

المؤهل
العلمي

مكان العمل

المتغير

العدد

%

ذكر

142

59.9

محاسب

انثى

95

40.1

مدير مالي

44

30-20

68

28.7

أمين صندوق

29

12.2

40-30

126

53.2

مدير مشروع

41

17.3

50-40

43

18.1

مدير تنفيذي

36

15.2

دبلوم فأقل

5

2.1

مدير مسؤول موارد بشرية

31

13.1

بكالوريوس

131

55.2

أقل من  3سنوات

42

17.7

دراسات عليا

101

42.7

 5-3سنوات

104

43.9

شمال غزة

37

15.6

 10-5سنوات

73

30.8

غزة

77

32.5

 10سنوات فأكثر

18

7.6

الوسطى

52

21.9

خانيونس

37

15.7

رفح

34

14.3

المسمى

الوظيفي

سنوات
الخبرة

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss
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العدد

%

56

23.6
18.6

يوضح الجدول ( )5.1الوصف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة وفقاً للبيانات الديمغرافية ،وبلغ عدد المستجيبين في

تعبئة استبانة الدراسة ( )237من الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة،
ويتضح من جدول ( )5.1ما يلي:
 -1فيما يتعلق بمتغير نوع الجنس ،شكلت نسبة المستجيبين الذكور ( )%59.9من عينة الدراسة ،في حين كانت ما

نسبته ( )%40.1من االناث وهذا يوضح وجود توازن في العاملين لدى المنظمات األهلية من حيث الجنس

ويعزى ذلك الهتمام المنظمات األهلية بالتنوع االجتماعي ( (Genderحيث يركز عليه الجهات الرقابية والداعمة
في تقييماتهم للمنظمات األهلية ،كما تجدر اإلشارة لطبيعة المشاريع لدى هذه المنظمات والتي تعنى بالمرأة والطفل
وكذلك البحث االجتماعي وبعض االنشطة األخرى ذات العالقة والتي تتطلب فيها العمل مع فئات وانواع معينة

من المجتمع والتي تفرض استقطاب نسب معينة من الذكور واالناث مراعاة لثقافة المجتمع وطبيعة األعمال.
 -2فيما يتعلق بمتغير العمر ،يتضح ان ما نسبته ( )%81.9من عينة الدراسة أعمارهم أقل من  40سنة ،كما يتضح

ان ما نسبته ( )%18.1من عينة الدراسة أعمارهم تزيد عن  40عاماً ،ويعزو الباحث هذا األمر إلى اعتماد
المنظمات األهلية قائم بشكل كبير على فئة الشباب بسبب طبيعة عملها من خالل البرامج والمشاريع المختلفة
التي تستهدف فئة الشباب في أغلبها ،كذلك فان هذه المنظمات تتسم بعدم االستقرار الوظيفي لطبيعة المشاريع
المحدودة الفترة حيث تميل الفئة التي تزيد أعمارهم عن  40عام للبحث عن االستقرار الوظيفي.

 -3فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي ،شكلت نسبة المستجيبين من حملة البكالوريوس أعلى نسبة حيث بلغت

( ،)%55.3ويعزو الباحث ذلك إلى ان الفئة المستهدفة في الدراسة هي اإلدارة العليا والوسطى ،والتي تتطلب ان
يكون الموظف حاصالُ بحد أدنى على الدرجة العلمية األولى ،وهي البكالوريوس ،حيث إن احتياجات هذه المنظمات
يرتبط بشكل رئيسي بحملة البكالوريوس من العنصر الشبابي الذي يتسم بإنتاجيته المرتفعة ودافعه المتزايد بإثبات

وجوده في إطار عمل تلك المنظمات باإلضافة للتكلفة المنخفضة مقارنة مع الفئات التخصصية من حملة الشهادات

العليا  ،مع العلم بان نسبة حملة الماجستير تليها في نسبة المستجيبين ،فقد بلغت ( ،)%40.7وهي نسبة تدل
على مدى حرص الفئات العليا والوسطى في المنظمات األهلية على تطوير انفسهم بحصولهم على الدرجات
العلمية العليا.
 -4فيما يتعلق بمتغير المسمى الوظيفي ،هناك تنوع في المسميات الوظيفية باإلضافة إلى وجود توازن نسبي بين
استجابات المسميات الوظيفية ،ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام المنظمات األهلية بوجود هيكليات واضحة لديها

كما أن الفئة المستهدفة من االستبانة كانت عبارة عن هذه المسميات الوظيفية وذلك بسبب ان هذه الفئات من
العاملين في المنظمات األهلية هم األكثر تعامالً مع حاجات الوظائف األخرى والممولين والجهات الرقابية.
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 -5فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة ،يتضح ارتفاع نسبة المستجيبين من الذين لديهم سنوات خبرة من

(  5 -3سنوات) وهي خبرة عملية متوسطة األجل ،ويعزو الباحث ذلك الن شروط التوظيف في المنظمات لعدد
كبير من الوظائف تتناسب مع من يملكون خبرات متوسطة وارتفاع معدل دوران الوظائف وكذلك لعدم توفر كثير

من األمان واالستقرار الوظيفي ،ألن معظم الوظائف هي بعقود سنوية أو على مشاريع وتكون مدة العمل بها

كبير من الموظفين بعد حصوله على الخبرة الالزمة يتقدم لوظائف في قطاعات
محدودة ،وهذا األمر يجعل عدداً اً
أخرى تتمتع باالستقرار والديمومة ،أما فيما يتعلق بنسبة المسميات الوظيفية التي زادت عن  10سنوات فيرجح

الباحث ذلك إلى انه على األغلب ما يكون هناك تغيير جزئي في الوظائف العليا و مجالس اإلدارة .

 -6فيما يتعلق بمتغير مكان العمل ،حازت نسبة المنظمات األهلية في محافظة غزة على أكبر نسبة استجابة ،ألنها
تعد أعلى كثافة سكانية في قطاع غزة حسب تقرير مركز اإلحصاء الفلسطيني  2019باإلضافة لموقعها

اإلستراتيجي بالقرب من مراكز المنظمات الدولية والحكومية والخاصة ،أما فيما يتعلق بالمحافظات األخرى فهناك
توازن نسبي لالستجابات ،ونستنتج من ذلك ان المنظمات األهلية تغطي أغلب محافظات قطاع غزة.

 5.2نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات المستقلة والتابعة بشكلها العام:
يوضح الجدول ( )5.2المقاييس الوصفية ألبعاد ومحاور الدراسة لدى إجابات العاملين باإلدارة العليا

والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة ،حيث يتكون المتغير األول المتمثل بالمتغير المستقل

(أبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية) من ( )40فقرة ،في حين يتكون المتغير الثاني المتمثل بالمتغير التابع
(تحسين األداء المالي) من ( )19فقرة.
حيث بلغ متوسط الموافقة للدرجة الكلية ألبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية ( 4.27من  )5بوزن نسبي

( ،)%84.4وتشير هذه النتيجة إلى وجود درجة موافقة مرتفعة جداً ،أما المحور الثاني فبلغ متوسط الموافقة للدرجة
الكلية لمستوى تحسين األداء المالي ( 4.16من  )5بوزن نسبي ( )%83.2وتعبر عن مستوى موافقة مرتفعة.

فيما يتعلق بمجاالت استراتيجية الموارد البشرية بلغ الوزن النسبي للمجال األول "التمكين الهيكلي" (،)%82.6
وتشير هذه النتيجة إلى وجود درجة موافقة مرتفعة ،أما المجال الثاني فبلغ الوزن النسبي "التمكين النفسي" ()%85.4

وتعبر هذه النتيجة عن وجود درجة موافقة مرتفعة جداً.
وتشير نتيجة قيم اختبار (ت لعينة واحد عند قيمة المتوسط الحسابي  )3للتحقق إلى ان متوسط إجابات أفراد عينة
الدراسة في تعبئة أبعاد ومجاالت ومحاور الدراسة يميل نحو الموقف اإليجابي ،وهذه النتيجة تعزز من الموافقة

المرتفعة ألبعاد ومحاور الدارسة.
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جدول رقم ( :)5.2نتائج التحليل اإلحصائي ألبعاد ومحاور الدراسة.

المقاييس الوصفية اإلحصائية لمتغيرات الدراسة

أبعاد ومحاور الدراسة
الوسط

المقياس

الوزن

ال نحراف

مستوى

اختبار ت

الترتيب

1

مرتفعة
مرتفعة

الحسابي

النسبي

المعياري

 1الهيكل التنظيمي

4.15

83.0%

0.43

**40.37

 2إدارة القرار في العمل

4.10

82.0%

0.47

**35.97

3

 3مشاركة المعلومات

4.14

82.8%

0.51

**34.10

2

مرتفعة

المحور األول :التمكين الهيكلي

4.13

82.6%

0.42

**40.94

---

مرتفعة

 1الكفاءة الذاتية

4.51

90.2%

0.42

**54.66

2

 2تميز الذات

4.42

88.4%

0.49

**44.52

مرتفعة جدا

4

 3التأثير

4.45

89.0%

0.49

**45.04

3

 4المعنى

4.52

90.4%

0.45

**51.37

1

المحور الثاني :التمكين النفسي

4.48

89.6%

0.38

**59.50

---

استراتيجية تمكين الموارد البشرية

4.27

85.4%

0.37

**53.06

---

تحسين األداء المالي

4.16

83.2%

0.39

**45.41

---

األداء المالي

الموافقة

مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة

83.20%

استراتيجية تمكين الموارد البشرية

85.40%

التمكين النفسي

89.60%

المعنى

90.40%

التأثير

89.00%

تميز الذات

88.40%

الكفاءة الذاتية

90.20%

لتمكين الهيكلي

82.60%

مشاركة المعلومات

82.80%

إدارة القرار في العمل

82.00%

الهيكل التنظيمي

83.00%

شكل رقم ( :)5.1األوزان النسبية ألبعاد الدراسة ومحاورها.
مالحظة( :الوسط الحسابي= مجموع اإلجابات÷ عددهم % ،الوزن النسبي = (الوسط الحسابي ÷  ،100* )5االنحراف المعياري:

هو انحراف القيم عن وسطها الحسابي ،ويعد من معايير التشتت ** ،ذات داللة إحصائية عند مستوى .0.01

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss
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 5.2.1تحليل جميع فقرات استراتيجية تمكين الموارد البشرية:
 .1تحليل جميع فقرات التمكين الهيكلي لستراتيجية تمكين الموارد البشرية:
يتضح من الجدول ( )5.2ان المحور األول في التمكين الهيكلي (الهيكل التنظيمي) قد احتل المرتبة األولى

بوزن نسبي ) ،)% 83ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية الهيكل التنظيمي للمنظمات األهلية في إيضاح المبادئ
واألسس التنظيمية وتقسيمات العمل والعالقات الوظيفية ،وفصل الصالحيات المعطاة للموظفين ،ويعزز مبدأ
المساءلة الداخلية واإلدارة الرشيدة ،عن طريق فصل الصالحيات ،والتأكيد على مفهوم اإلدارة بالمشاركة ،دون

انتقاص لحدود المسؤولية ،أو إلغاء لمفهوم روح الفريق .كما احتل بعد (إدارة القرار في العمل) المرتبة الثالثة
بوزن نسبي ( ،)%82وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على هذا المحور ،إال أن وجوده

في المرتبة األخيرة يفسره الباحث بأن بعض المنظمات األهلية تتعامل بنظام المركزية الذي يحجم من مشاركة

العاملين في اتخاذ الق اررات أو لقناعة اإلدارة العليا ذات خبرة في إصدار الق اررات وتوفير الوقت.

 وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (جبر  )2018،والتي طبقت على القيادات اإلدارية في فنادقالدرجة الممتازة لمدينة بغداد ،والتي تؤكد أن الوزن النسبي التمكين الهيكلي كان بدرجة موافقة مرتفعة ،ودراسة

(البحيصي )2014،والتي طبقت على موظفي الكليات الجامعية بقطاع غزة والتي تؤكد أن الوزن النسبي هلل التمكين
الهيكلي كان بدرجة موافقة مرتفعة.

 -بينما دراسة (الشنطي ،وحمدونة  )2019،والتي طبقت على العاملين في المؤسسات الطبية العسكرية في الخدمات

الطبية بالمحافظات الجنوبية والتي تؤكد أن الوزن النسبي التمكين الهيكلي كانت بدرجة موافقة متوسطة ودراسة

(جبر )2018 ،والتي طبقت على القيادات اإلدارية في فنادق الدرجة الممتازة لمدينة بغداد ،والتي تؤكد ان الوزن
النسبي التمكين الهيكلي كان بدرجة متوسطة.
 .2تحليل جميع فقرات التمكين النفسي لستراتيجية تمكين الموارد البشرية:
يتضح من الجدول ( )5.2ان مستوى الشعور بالتمكين النفسي مرتفع لدى أفراد عينة الدراسة حيث إن المحور

الرابع في التمكين النفسي (المعنى) قد احتل المرتبة األولى بوزن نسبي) )% 90.4ويعزو الباحث ذلك إلى إحساس
العاملين بالملكية النفسية ،كما لو كان الهدف من العمل مهاً ومفيداً بالنسبة له والذي بدوره يعزز من أدائهم
وينعكس على مستوى االلتزام والرضى لديهم ،كما احتل بعد (تميز الذات) المرتبة الرابعة بوزن نسبي ()%88.4
وهذا يعني ان هناك موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على هذا المحور ،إال ان وجوده في المرتبة األخيرة

يفسره الباحث بان المنظمات األهلية في قطاع غزة ال تترك للعاملين آليات التنفيذ بشكل مطلق ،فهي ال تعطي
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الحرية واالستقاللية الكاملة في التصرف وخاصة في المواقف الجديدة ،ويعود السبب في ذلك لحساسية العمل،
وضرورات الرقابة وتجنب االنحرافات واألخطاء وقلة الخبرة.
 وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور  )2018،والتي طبقت على موظفي المصارفالعاملة في األردن ومن مختلف المستويات اإلدارية والتي تؤكد ان الوزن النسبي للتمكين النفسي كان بدرجة موافقة

مرتفعة  ،ودراسة (سلمان  )2015،والتي طبقت على العاملين في القطاع المصرفي البنوك التجارية المحلية في

قطاع غزة والتي تؤكد ان الوزن النسبي للتمكين النفسي كان بدرجة موافقة مرتفعة  ،ودراسة ()Javadi,2020
والتي طبقت على موظفي األمانة العامة لمجلس النواب بجمهورية أفغانستان والتي تؤكد ان الوزن النسبي للتمكين

النفسي كان بدرجة موافقة مرتفعة جداً  ،ودراسة ( )Hashemy&Others,2016والتي طبقت على موظفي
مستشفيات جامعة جيالن في ايران والتي تؤكد ان الوزن النسبي للتمكين النفسي كان بدرجة موافقة مرتفعة جداً .
من الجدول ( )5.2تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات استراتيجية تمكين الموارد البشرية يساوي 4.27

(الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،% 85.4وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة

على فقرات استراتيجية تمكين الموارد البشرية بشكل عام ،حيث إن المنظمات األهلية محل الدراسة تمارس استراتيجية
تمكين الموارد البشرية من خالل أبعادها السبعة (الهيكل التنظيمي ،إدارة القرار في العمل  ،والمشاركة بالمعلومات

 ،الكفاءة الذاتية ،وتميز الذات ،والتأثير ،والمعنى) بدرجة كبيرة لجميع األبعاد ،ويعزو الباحث ذلك إلى ان المنظمات
األهلية تراعي التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل الظروف البيئة سريعة التقلبات  ،مما يستوجب عليها البحث
عن األساليب اإلدارية الحديثة التي تمكنها من التكيف مع هذه التغيرات واستثمار الفرص المتاحة ،والتغلب على

جوانب الضعف ،والقدرة على االستجابة لتغير حاجات ورغبات المجتمع باستمرار.
 5.3نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات وأبعاد ومحاور أداة الدراسة

 5.3.1نتائج التحليل المتعلقة بالمحور األول "استراتيجية تمكين الموارد البشرية":
 5.3.1.1نتائج التحليل المتعلقة بالبعد األول "الهيكل التنظيمي":
البعد األول "الهيكل التنظيمي" التي تندرج تحت المحور األول
يوضح الجدول ( )5.3المقاييس الوصفية لفقرات ُ

(استراتيجية تمكين الموارد البشرية) إلجابات العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة،
ويتكون البعد من ( )8فقرات ،حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد األول ( 4.15من 5

بانحراف معياري  )0.43وبوزن نسبي ( )%83ويشير هذا المؤشر إلى وجود درجة موافقة مرتفعة.
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جدول رقم ( :)5.3ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول " الهيكل التنظيمي".

الحسابي

النسبي

ال نحراف
المعياري

الترتيب (مستوى

4.44

88.8%

0.75

( 1مرتفعة جدا)

4.09

81.8%

0.68

( 6مرتفعة)

4.04

80.8%

0.83

( 7مرتفعة)

4.20

84.0%

0.79

( 2مرتفعة جدا)

4.10

82.0%

0.79

( 5مرتفعة)

3.97

79.4%

0.80

( 8مرتفعة)

4.18

83.6%

0.73

( 4مرتفعة)

4.19

83.8%

0.78

( 3مرتفعة)

الدرجة الكلية للبعد األول "الهيكل التنظيمي"

4.15

83.0%

0.43

مرتفعة

الدرجة الكلية للمحور األول :التمكين الهيكلي

4.13

82.6%

0.42

مرتفعة

الوسط

الفقرة
 .1تقدم المنظمة صورة واضحة للرؤية والرسالة حول ما
تريد تحقيقه في المستقبل.

 .2تقوم المنظمة بشكل دوري بمراجعة سياساتها وانظمتها
الفنية واإلدارية الداخلية وتعديلها.
 .3تتسم المنظمة بجاهزيتها للتكيف مع ظروف التغيير
والطوارئ.

 .4خطوط الصالحيات/المسؤوليات والتصال واضحة
ومعرفة جيدا.

 .5يوجد للعاملين رأي في تغيير سياسات المنظمة عندما
تكون مطلوبة.

 .6يوجد للعاملين وصف وظيفي محدد بوضوح وموثق.
 .7تتوفر آليات مالئمة لتنسيق عمل الوظائف المختلفة
في المنظمة.
 .8تتوفر انظمة وسياسات عادلة لحل الخالفات ما بين
الوحدات أو زمالء العمل.

الوزن

الموافقة)

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss
من خالل عمل الباحث في المنظمات األهلية والمقابالت التي أجراها الباحث مع العاملين في اإلدارة العليا
والمتوسطة التي لها عالقة بموضوع الدراسة ،وباالستناد إلى جدول ( )5.3يمكن استخالص ما يلي:
البعد ،فقد أظهرت النتائج:
فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا ُ
 -احتلت الفقرة األولى التي تنص على " تقدم المنظمة صورة واضحة للرؤية والرسالة حول ما تريد تحقيقه في

المستقبل ".المرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.44من  )5وبوزن نسبي ( )%88.8وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة
جداً ،ويفسر ذلك بان هناك فهماً لدى العاملين في الوظائف اإلدارية العليا والمتوسطة لرؤية ورسالة المنظمة التي
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يعملون بها ناتج عن اهتمام المنظمة بتوعية العاملين لديها في المقام األول حول رؤية المنظمة ورسالتها وأهدافها
ٍ
بشكل سهل وواضح.
التي تسعى لتحقيقها ليتم التعامل مع البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة
 -احتلت الفقرة السادية التي تنص على " يوجد للعاملين وصف وظيفي محدد بوضوح وموثق ".المرتبة األخيرة بوسط

حسابي ( 3.97من  )5وبوزن نسبي ( )%79.4وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ويفسر ذلك بأن وضوح وموثوقية
الوصف الوظيفي تساعد في عملية تطوير الهيكل التنظيمي للمنظمات واالختيار األمثل للعاملين وتقييمهم باإلضافة
إلى تيسير كافة المسؤوليات وتقليل كمية التضارب في المهام والواجبات.

 وبشكل عام فانه يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات البعد األول ككل (الهيكل التنظيمي)بلغ ( 4.15من  )5وبوزن نسبي ( )%83وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ويرجع ذلك إلى أهمية الهيكل التنظيمي

في المنظمات األهلية كحلقة اتصال بين التخطيط والتنفيذ والرقابة وتنسيق جهود العاملين في المنظمات ،لتحقيق

األهداف الموضوعة من خالل توزيع االختصاصات وتحديد الصالحيات والعالقات الوظيفية ،ويساعد على عدم
وجود أية ازدواجية أو ارتباك في تصنيف العمل وتحديد أهميته وتوزيعه بين العاملين والى إعطاء أهمية نسبية

لجميع النشاطات بالمستوى نفسه ،كما يساعد التنظيم اإلداري الهيكلي على نقل الق اررات إلى جميع أجزاء المؤسسة
وذلك عن طريق خطوط السلطة واالتصال.

 -وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (جبر  )2018،والتي طبقت على القيادات اإلدارية في فنادق

الدرجة الممتازة لمدينة بغداد ،والتي تؤكد أن الوزن النسبي للهيكل التنظيمي كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي
( ،)%69.2ودراسة (البحيصي )2014،والتي طبقت على موظفي الكليات الجامعية بقطاع غزة والتي تؤكد
أن الوزن النسبي للهيكل التنظيمي كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي (.)%70.4
 5.3.1.2نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الثاني " إدارة القرار في العمل":

البعد الثاني "إدارة القرار في العمل" التي تندرج تحت المحور
يوضح الجدول ( )5.4المقاييس الوصفية لفقرات ُ

األول (استراتيجية تمكين الموارد البشرية) إلجابات الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية

في قطاع غزة ،ويتكون البعد من ( )8فقرات ،حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد الثاني

( 4.10من  5بانحراف معياري  )0.47وبوزن نسبي ( )%82ويشير هذا المؤشر إلى وجود درجة موافقة مرتفعة.

أما فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا البعد ،فقد أظهرت النتائج بان الفقرة األولى التي تنص على " يتم اتباع

إجراءات التخطيط بالمشاركة داخل المنظمة" قد احتلت المرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.31من  )5وبوزن نسبي

( )%86.2وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،بينما احتلت الفقرة الخامسة التي تنص على " تشارك اإلدارة
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العاملين معايير وضع وقياس األداء الخاصة بهم" المرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 3.91من  )5وبوزن نسبي
( )%78.2وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة.
جدول رقم ( :)5.4ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "إدارة القرار في العمل".
الوسط

الفقرة

 .1يتم اتباع إجراءات التخطيط بالمشاركة داخل المنظمة.

الوزن

الترتيب (مستوى

ال نحراف
المعياري

الموافقة)

الحسابي

النسبي

86.2%

0.77

4.11

82.2%

0.71

( 6مرتفعة)

4.16

83.2%

0.81

( 3مرتفعة)

4.14

82.8%

0.85

( 5مرتفعة)

3.91

78.2%

0.84

( 8مرتفعة)

3.95

79.0%

0.78

( 7مرتفعة)

4.16

83.2%

0.74

( 2مرتفعة)

4.15

83.0%

0.73

( 4مرتفعة)

4.10

82.0%

0.47

مرتفعة

4.13

82.6%

0.42

 .2تستمع المنظمة إلى وجهات نظر العاملين اإليجابية
والسلبية قبل اتخاذ القرار.

 .3تعزز المنظمة فرص مشاركة العاملين في صنع واتخاذ
القرار.

 .4تأخذ المنظمة بالق اررات التي تصدر من فرق العمل.

 .5تشارك اإلدارة العاملين معايير وضع وقياس األداء
الخاصة بهم.

 .6يمنح العاملون الحق في مناقشة وتحديد مسؤولياتهم
الوظيفية اإلضافية.

 .7تسهل اإلدارة للفرد عملية اتخاذ الق اررات المتعلقة بعمله.

 .8يشعر العاملون بالرضى بشأن مقدار السلطة التي لديهم
للقيام بمسؤولياتهم.

الدرجة الكلية للبعد الثاني "إدارة القرار في العمل"

الدرجة الكلية للمحور األول :التمكين الهيكلي

4.31

( 1مرتفعة جداُ)

مرتفعة

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss

البعد ،فقد أظهرت النتائج من الجدول رقم (:)5.4
فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا ُ

 احتلت الفقرة األولى التي تنص على " يتم اتباع إجراءات التخطيط بالمشـــاركة داخل المنظمة ".المرتبة األولىبوسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي ( 4.31من  )5وبوزن نسـ ـ ــبي ( )%86.2وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،ويفسـ ـ ــر ذلك بان
المنظمات األهلية تهتم بالتخطيط بالمش ــاركة ألنه يوفر أس ــاس ــا معلوماتياً لخطط التنمية بش ــكل يس ــهم في ص ــياغة
ســياســات تنموية أكثر ارتباطاً باحتياجات الفئات التي تســتهدفها المنظمة  ،كما أنه أحد األســاليب المهمة في تقييم
فــاعليــة الخــدمــات المقــدمــة للمواطنين في المجتمع المحلي ،كمــا أن ـه يزيــد من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعور العــاملين ب ـانتمــائهم الي
المنظمة ،واحترام وتقدير المنظمة لهم وآلرائهم ،ويزيد من رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم ومشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركتهم في التنفيذ ،وبالتالي فهو أحد
المداخل الهامة التي يجب اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها في التخطيط للمش ـ ـ ـ ـ ـ ــروعات التنموية التي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم في تحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين الخدمة
المقدمة من قبل المنظمة .
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 احتلت الفقرة الخامسة التي تنص على " تشارك اإلدارة العاملين معايير وضع وقياس األداء الخاصة بهم ".المرتبةاألخيرة بوسط حسابي ( 3.91من  )5وبوزن نسبي ( )%78.2وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ويفسر ذلك وجود

بعض جوانب الضعف لدى المنظمات األهلية في أنظمة تقييم أداء العاملين تتمثل بمشاكل خاصة بأنظمة التقييم
مثل عدم وضوح المعايير والمقاييس التي يتم على أساسها التقييم أو مشاكل خاصة بالقائمين على عملية تقييم

األداء مثل الشعور بالذنب أو الخوف من إيذاء مشاعر العاملين وخاصة عندما يترتب على نتائج عملية التقييم
بعض اآلثار السلبية على العاملين فيما يخص الترقيات والحوافز ،واالستمرار في العمل ،وعدم وجود محاسبة

للمديرين عن نتائج التقييم أو مشاكل خاصة بالمقًيم مثل عدم وضوح ما هو مطلوب منهم وعدم فهم نظام التقييم
وعدم االهتمام بنتائج التقييم .
 وبشكل عام فانه يمكن القول بان المتوسط الحسابي لجميع فقرات البعد ككل (إدارة القرار في العمل)بلغ ( 4.10من  )5وبوزن نسبي ( )%82وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ويرجع ذلك إلى اهتمام المنظمات

األهلية بإدارة القرار في العمل حيث أن اتخاذ القرار السليم يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على كفاءة المنظمة،
ويعتبر إدارة القرار مزيجاً من المهارات الشخصية ومجموعة من القواعد واإلجراءات والخطوات التي تؤدي إلى تميز

المنظمة والعمل بروح الفريق ورضى العاملين.

 -وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (حامد )2019،والتي طبقت على المسئولين بالشركة السودانية

لتوزيع الكهرباء والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمشاركة في اتخاذ القرار كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن
نسبي( ،)%79.4ودراسة (عطاهلل  )2017،والتي طبقت على العاملين في و ازرة الزراعة في محافظات قطاع غزة

والتي تؤكد ان الوزن النسبي المشاركة في اتخاذ القرار كانت بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي(،)%68.37

ودراسة ( مصطفى  )2017،والتي طبقت على العاملين اإلداريين في جامعة دمشق والتي تؤكد ان الوزن النسبي

للمشاركة في اتخاذ القرار كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي(.)%82.8

 -بينما دراسة (الشنطي ،وحمدونة  )2019،والتي طبقت على العاملين في المؤسسات الطبية العسكرية في الخدمات

الطبية بالمحافظات الجنوبية والتي تؤكد أن الوزن النسبي التخاذ القرار كانت بدرجة موافقة متوسطة وبوزن
نسبي( )%65.52والتي أكدت ان النسبة لم تر ٍ
تق للمستوى المطلوب وخاص ان بيئة المؤسسات الصحية تتطلب

الكثير من الجهود ألن معظم أعمالهم تتعلق بصحة وحياة المواطنين ،و دراسة (جبر )2018 ،والتي طبقت على

القيادات اإلدارية في فنادق الدرجة الممتازة لمدينة بغداد ،والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمشاركة في اتخاذ القرار

كان بدرجة متوسطة وبوزن نسبي ( )%67والتي أوصت على ضرورة توسيع استخدام بعد المشاركة في اتخاذ
الق اررات من خالل إعادة النظر في وصف الوظائف للمنظمات الفندقية وتقليل المركزية اإلدارية.
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 5.3.1.3نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الثالث "مشاركة المعلومات":
يوضح الجدول ( )5.5المقاييس الوصفية لفقرات البعد الثالث "مشاركة المعلومات" التي تندرج تحت المحور األول

(استراتيجية تمكين الموارد البشرية) إلجابات العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة،
ويتكون البعد من ( )8فقرات ،حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد الثالث ( 4.14من 5

بانحراف معياري  )0.51وبوزن نسبي ( )%82.8ويشير هذا المؤشر إلى وجود درجة موافقة مرتفعة.
جدول رقم ( :)5.5ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "مشاركة المعلومات".

الفقرة

الوسط

الوزن

ال نحراف

الترتيب (مستوى

الحسابي

النسبي

المعياري

الموافقة)

4.32

86.4%

0.71

( 1مرتفعة جدا)

4.09

81.8%

0.79

( 7مرتفعة)

4.18

83.6%

0.84

( 3مرتفعة)

4.12

82.4%

1.48

( 5مرتفعة)

4.16

83.2%

0.83

( 4مرتفعة)

4.10

82.0%

0.86

( 6مرتفعة)

4.23

84.6%

0.72

( 2مرتفعة جدا)

4.03

80.6%

0.76

( 8مرتفعة)

الدرجة الكلية للبعد الثالث "مشاركة المعلومات"

4.14

82.8%

0.51

مرتفعة

الدرجة الكلية للمحور األول :التمكين الهيكلي

4.13

82.6%

0.42

مرتفعة

 .1تقوم المنظمة بنشر المعلومات على جميع المستويات اإلدارية في
الوقت المناسب.

 .2تهتم المنظمة بتوفير وسائل اتصال فعالة ومتطورة للعاملين.
 .3تشجع المنظمة مختلف انواع التصال بين األقسام والعاملين داخل
المنظمة.
 .4يشارك العاملون في حل المشكالت الكبرى للمنظمة.
 .5يمكن للعاملين الحصول على الحقائق والمعلومات الالزمة ألداء
أعمالهم بسهولة.

 .6يتم تزويد العاملين بالمعلومات حول مستوى أدائهم بشكل دوري.
 .7تتم عملية التواصل بين مختلف األقسام والعاملين في المنظمة بشكل
واضح.

 .8تنشر المنظمة معلومات كافية عن هيكل وسياسات المكافآت لديها.

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss
البعد ،فقد أظهرت النتائج من الجدول رقم (:)5.5
فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا ُ
 -احتلت الفقرة األولى التي تنص على " تقوم المنظمة بنشر المعلومات على جميع المستويات اإلدارية في الوقت

المناسب ".المرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.32من  )5وبوزن نسبي ( )%86.4وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة
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جداً ،ويفسر ذلك بان المنظمات األهلية تلتزم بتوفير المعلومات الدقيقة والشاملة للعاملين في الوقت المناسب والذي
يزيد من كفاءة العمليات اإلدارية في المنظمة كما وتساعد متخذي الق اررات على اتخاذ ق ارراتهم بشكل أدق وأفضل

وبالتالي تحسن جودة الق اررات اإلدارية للمنظمة وهذا يدل على وعي المنظمات األهلية بأهمية توافر المعلومات
للمستويات اإلدارية في الوقت المناسب باإلضافة إلى سهولة حصول العاملين على المعلومات المتعلقة بمهامهم.
 احتلت الفقرة الثامنة التي تنص على " تنشر المنظمة معلومات كافية عن هيكل وسياسات المكافآت لديها".المرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 4.03من  )5وبوزن نسبي ( )%80.6وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ويفسر ذلك

بان أغلب المنظمات األهلية لديها هيكل وسياسات منح المكافآت ضمن انظمة المنظمة اإلدارية والمالية ولكن
تمنح هذه المكافآت في حال توفر الموارد المالية للمنظمة وتحسنها.

 وبشكل عام فانه يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الفقرات (البعد ككل) بلغ ( 4.14من  )5وبوزننسبي ( )%82.8وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ويرجع ذلك إلى تبني المنظمات األهلية ألنظمة معلومات فعالة
تعمل على تسهيل التواصل واالتصال ما بين مختلف المستويات اإلدارية ،باإلضافة إلى خبرة هذه المنظمات التي

دفعها إلى التغيير والتطوير المستمر ألنظمة االتصال والتواصل لديها.
 -وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مساعديه  )2020،والتي طبقت على العاملين في المؤسسات

االقتصادية الجزائرية والتي تؤكد أن الوزن النسبي للمشاركة في المعلومات كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن

نسبي( ،)%71.6ودراسة (الهنيني والنسور  )2018،والتي طبقت على موظفي المصارف العاملة في األردن ومن

مختلف المستويات اإلدارية والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمشاركة بالمعلومات كان بدرجة موافقة مرتفعة
وبوزن نسبي( ،)%82ودراسة (جبر  )2018،والتي طبقت على القيادات اإلدارية في فنادق الدرجة الممتازة لمدينة

بغداد والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمشاركة بالمعلومات كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي(،)%80.08
ودراسة(حسين )2015،والتي طبقت على العاملين في الشركة العامة للسكك الحديدة في العراق والتي تؤكد ان

الوزن النسبي للمشاركة بالمعلومات كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي( ،)%72.23ودراسة (البحيصي)2014،
والتي طبقت على موظفي الكليات الجامعية بقطاع غزة والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمشاركة بالمعلومات كان

بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي ( ،)%72.8ودراسة (قديح )2014،والتي طبقت على العاملين في البنوك

اإلسالمية في قطاع غزة والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمشاركة بالمعلومات كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن

نسبي( ،)%81.25ودراسة (عفانة  )2013،والتي طبقت على العاملين في المؤسسات األهلية الدولية العاملة في

قطاع غزة والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمشاركة بالمعلومات كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي(.)%79
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 بينما اختلفت مع بعض الدراسات كدراسة (مصطفى )2017،والتي طبقت على العامليين اإلداريين في جامعةدمشق والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمشاركة بالمعلومات كان بدرجة موافقة متوسطة وبوزن نسبي( )%64.1والتي
تؤكد على ضرورة العمل على توفير المعلومات المطلوبة لكافة العاملين ليتمكنوا من أداء أعمالهم بشكل أفضل

وتعزيز قدرتهم على اتخاذ ق اررات صحيحة ومناسبة ،و دراسة (النوفل )2010 ،التي طبقت على العاملين في

البنوك التجارية بدولة الكويت  ،والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمشاركة بالمعلومات كان بدرجة متوسطة وبوزن

نسبي ( )%58.8وهو من الناحية التطبيقية معقول حيث ان هناك العديد من المعلومات تعتبرها قيادة المصارف
سرية ومن غير الجائز إطالع العاملين عليها.
 5.3.1.4نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الرابع " الكفاءة الذاتية":
يوضح الجدول ( )5.6المقاييس الوصفية لفقرات البعد الرابع "الكفاءة الذاتية" التي تندرج تحت المحور األول

(استراتيجية تمكين الموارد البشرية) إلجابات الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في

قطاع غزة ،ويتكون البعد من ( )4فقرات ،حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد الرابع (4.51
من  5بانحراف معياري  )0.42وبوزن نسبي ( ،)%90.2ويشير هذا المؤشر إلى وجود درجة موافقة مرتفعة جداً.
جدول رقم ( :)5.6ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "الكفاءة الذاتية".

الوسط

الفقرة
قدرتي وإمكانياتي ألداء مهام عملي.
 .1اثق ب ا

 .2أتقن المهارات الالزمة ألداء المهام المطلوبة مني.
 .3توفر لي المنظمة بيئة داعمة لإلبداع والبتكار.

 .4يمكنني التعامل مع التحديات التي تواجهني أثناء أداء
مهام عملي بشكل جيد.

الدرجة الكلية للبعد الرابع "الكفاءة الذاتية"

الدرجة الكلية للمحور الثاني :التمكين النفسي

الوزن

ال نحراف الترتيب (مستوى

الحسابي

النسبي

المعياري

الموافقة)

4.71

94.2%

0.57

( 1مرتفعة جدا)

4.39

87.8%

0.62

4.41

88.2%

0.75

( 3مرتفعة جدا)

4.56

91.2%

0.60

( 2مرتفعة جدا)

4.51

90.2%

0.42

4.48

89.6%

0.38

مرتفعة جدا
مرتفعة جدا

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss
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( 4مرتفعة جدا)

البعد ،فقد أظهرت النتائج من الجدول رقم (:)5.5
فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا ُ
 احتلت الفقرة األولى التي تنص على " اثق بقدراتي وإمكانياتي ألداء مهام عملي ".المرتبة األولى بوسط حسابي( 4.71من  )5وبوزن نسبي ( )%94.2وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،ويفسر ذلك بأن اإليمان بالقدرة على
أداء العمل من أهم العوامل المؤدية إلى النجاح في أدائه ،كما تؤدي الثقة إلى إدارة العمل بطريقة قيادية ناجحة،

مما يؤدي إلى رغبة الكثير من الموظفين للعمل معه ،وزيادة رغبة الجهات الخارجية في العمل التعاوني وبالتالي
تحقيق أهداف المنظمة.

 احتلت الفقرة الثانية التي تنص على " أتقن المهارات الالزمة ألداء المهام المطلوبة مني ".المرتبة األخيرة بوسطحسابي ( 4.39من  )5وبوزن نسبي ( )%87.8وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،ويفسر ذلك بزيادة التطور
التكنولوجي والمنافسة والتعقيد اإلداري والذي يؤثر على العاملين ،وتصبح هناك حاجة لبناء قدرات المنظمة والعاملين
فيها وتدريبهم لمواكبة التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة.

 وبشكل عام فانه يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الفقرات (البعد ككل) بلغ ( 4.51من  )5وبوزننسبي ( )% 90.2وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن العاملين في المنظمات األهلية
يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة الذاتية في العمل باإلضافة إلى عمل المنظمات المستمر لبناء قدرات العاملين
وتدريبهم بما يتناسب مع مجاالت عملهم ،باإلضافة إلى توزيع المهام بالشكل االنسب لقدرات وخبرات العاملين،

الذي ينعكس على القدرة والكفاءة ألداء عملهم واالنتماء.

 وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( سلمان  )2015،والتي طبقت على العاملين في القطاعالمصرفي البنوك التجارية المحلية في قطاع غزة والتي تؤكد ان الوزن النسبي للكفاءة الذاتية كان بدرجة موافقة

مرتفعة جداً وبوزن نسبي( )%84.86ودراسة ( عفانة  )2013،والتي طبقت على العاملين في المؤسسات األهلية
الدولية العاملة في قطاع غزة والتي تؤكد ان الوزن النسبي للكفاءة الذاتية كان بدرجة موافقة مرتفعة جداً وبوزن
نسبي( ،)%88ودراسة ( )Javadi,2020والتي طبقت على موظفي األمانة العامة لمجلس النواب بجمهورية

أفغانستان والتي تؤكد ان الوزن النسبي للكفاءة الذاتية كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي( ،)%83.79ودراسة
( )Hashemy et al.,2016والتي طبقت على موظفي الطوارئ في مستشفيات جامعة جيالن في إيران والتي
تؤكد ان الوزن النسبي للكفاءة الذاتية كان بدرجة موافقة مرتفعة جداً وبوزن نسبي(.)%84.2
 5.3.1.5نتائج تحليل المتعلقة بالبعد الخامس "تميز الذات":
يوضح الجدول ( )5.7المقاييس الوصفية لفقرات البعد الخامس "تميز الذات" التي تندرج تحت المحور األول
(استراتيجية تمكين الموارد البشرية) إلجابات العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة،
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ويتكون البعد من ( )4فقرات ،حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد الخامس ( 4.42من 5

بانحراف معياري  )0.49وبوزن نسبي ( ،)%88.4ويشير هذا المؤشر إلى وجود درجة موافقة مرتفعة جداً.
جدول رقم ( :)5.7ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الخامس "تميز الذات".

الفقرة

الوسط

الوزن

ال نحراف

الترتيب (مستوى

الحسابي

النسبي

المعياري

الموافقة)

 .1لدي قدر من الستقاللية والحرية في تحديد كيفية أداء عملي.

4.43

88.6%

0.69

 .2يمكنني ان أقرر بنفسي أوقات القيام بمهام عملي.

4.29

85.8%

0.73

( 3مرتفعة جدا)

 .3يمكنني اتخاذ الق اررات المتعلقة بكيفية أداء عملي بسهولة.

4.48

89.6%

0.66

( 4مرتفعة جدا)

 .4تشعرني اإلدارة بأهميتي كعنصر هام في المنظمة.

4.50

90.0%

0.68

( 2مرتفعة جدا)

الدرجة الكلية للبعد الخامس "تميز الذات"

( 1مرتفعة جدا)

4.42

88.4%

0.49

الدرجة الكلية للمحور الثاني :التمكين النفسي

مرتفعة جدا

4.48

89.6%

0.38

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss

مرتفعة جدا

البعد ،فقد أظهرت النتائج من الجدول رقم (:)5.5
فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا ُ
 -احتلت الفقرة الرابعة التي تنص على " تشعرني اإلدارة بأهميتي كعنصر هام في المنظمة ".المرتبة األولى بوسط

حسابي ( 4.50من  )5وبوزن نسبي ( )%90وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،ويفسر ذلك بان منح اإلدارة

العاملين األهمية الالزمة باتت ضرورة تؤمن بها المنظمات األهلية التي تطمح لنيل إعجاب العاملين فيها واالستفادة
من كامل طاقاتهم لتحقيق النتائج المرغوبة ،وبالتالي الحاجة إلى إدارة الوقت في العمل بكفاءة وزيادة االنتاجية
وسرعة االنجاز.
 احتلت الفقرة الثانية التي تنص على " يمكنني ان أقرر بنفسي أوقات القيام بمهام عملي ".المرتبة األخيرة بوسطحسابي ( 4.29من  )5وبوزن نسبي ( )%85.8وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،ويفسر ذلك بضعف أساليب

المتابعة المرتبط في تقييم العاملين على الوقت وليس االنجاز المطلوب ،حيث ان تميز الذات في العمل تعني ان

تكون مستمتعاً بالعمل ان تسعى إلنجاز المهام المطلوبة بأقل وقت ممكن.

 وبشكل عام فانه يمكن القول بان المتوسط الحسابي لجميع فقرات الفقرات (البعد ككل) بلغ ( 4.42من  )5وبوزننسبي ( )% 88.4وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،ويعزو الباحث ذلك إلى تبني المنظمات األهلية

لالستراتيجيات والقيم التي تؤكد على المبادرة ،واستثمار المحددات الذاتية للعاملين وتوفير الموارد الالزمة لهم للقيام
بعملهم ،باإلضافة إلى تعزيز شعور العاملين بأهميتهم كعناصر مهمة في المنظمة.
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 اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور  )2018،التي طبقت على موظفي المصارفالعاملة في األردن ومن مختلف المستويات اإلدارية والتي تؤكد ان الوزن النسبي لتميز الذات كان بدرجة موافقة

مرتفعة وبوزن نسبي( ،)%79.4كدراسة (سلمان  )2015،التي طبقت على العاملين في القطاع المصرفي البنوك

التجارية المحلية في قطاع غزة التي تؤكد أن الوزن النسبي لتميز الذات كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن

نسبي( ،)%75.60ودراسة ( )Javadi,2020والتي طبقت على موظفي األمانة العامة لمجلس النواب بجمهورية

أفغانستان والتي تؤكد ان الوزن النسبي لتميز الذات كان بدرجة موافقة مرتفعة جداً وبوزن نسبي(،)%86.27
ودراسة ( )Hashemy et al.,2016التي طبقت على موظفي الطوارئ في مستشفيات جامعة جيالن

في إيران والتي تؤكد ان الوزن النسبي لتميز الذات كان بدرجة موافقة مرتفعة جداً وبوزن نسبي (.)%91.5
 5.3.1.6نتائج تحليل المتعلقة بالبعد السادس "التأثير":

يوضح الجدول ( )5.8المقاييس الوصفية لفقرات البعد السادس "التأثير" التي تندرج تحت المحور األول

(استراتيجية تمكين الموارد البشرية) إلجابات الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في

قطاع غزة ،ويتكون البعد من ( )4فقرات ،حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد السادس

( 4.45من  5بانحراف معياري  )0.49وبوزن نسبي ( ،)%89ويشير ذلك إلى وجود درجة موافقة مرتفعة جداً.
جدول رقم ( :)5.8ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد السادس "التأثير".

الوسط

الفقرة

الوزن

ال نحراف الترتيب (مستوى

الحسابي

النسبي

المعياري

الموافقة)

4.56

91.2%

0.69

( 1مرتفعة جدا)

4.41

88.2%

0.63

( 2مرتفعة جدا)

 .3لدي تأثير هام في المستجدات التي تحدث في المنظمة.

4.40

88.0%

0.71

 .4أسهم في وضع أهداف وخطط المنظمة.

( 4مرتفعة جدا)

4.44

88.8%

0.75

الدرجة الكلية للبعد السادس "التأثير"

4.45

89.0%

0.49

الدرجة الكلية للمحور الثاني :التمكين النفسي

4.48

89.6%

0.38

 .1تأثيري واضح على الق اررات التي تحدث داخل القسم الذي
أعمل به.
 .2لدي قدر من المتابعة والسيطرة على ما يحدث في مكان
عملي.

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss
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( 3مرتفعة جدا)

مرتفعة جدا
مرتفعة جدا

فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا ال ُبعد ،فقد أظهرت النتائج من الجدول رقم (:)5.5
 -احتلت الفقرة األولى التي تنص على " تأثيري واضح على الق اررات التي تحدث داخل القسم الذي أعمل به".

المرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.56من  )5وبوزن نسبي ( )%91.2وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،ويفسر
ذلك بان غالبية العاملين في المنظمات األهلية بقطاع غزة يشعرون بدورهم الفعال في العمل والناتج عن تشجيع
اإلدارة لهم ومشاركتهم في اتخاذ الق اررات وإعطائهم مساحات كافية لممارسة أسلوبهم الخاص بالعمل.
 احتلت الفقرة الثالثة التي تنص على "لدي تأثير هام في المستجدات التي تحدث في المنظمة ".المرتبة األخيرةبوسط حسابي ( 4.40من  )5وبوزن نسبي ( )%88وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،ويفسر ذلك بوجود حاجة

لزيادة خبرات العاملين باإلضافة لدراسة كل جوانب البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة التخاذ الق اررات السليمة.

 وبشكل عام فانه يمكن القول بان المتوسط الحسابي لجميع فقرات الفقرات (البعد ككل) بلغ ( 4.14من  )5وبوزننسبي ( )%82.8وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ويرجع ذلك إلى أن المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة

تتيح للعاملين فرصاً ومساحات كافية ألداء أعمالهم بالشكل الذي يرونه مناسباً لهم ولطبيعة المهام التي يقومون
بها ،باإلضافة إلى تشجيع المنظمة العاملين للمشاركة في اتخاذ القرار ووضع الخطط والتأثير على األقسام التي

ينتمون إليها ،مع الحرص على عدم تجاوز القواعد والقوانين المعمول بها ،باإلضافة إلى دفعهم للتعاون
ومشاركة اآلخرين ألعمالهم.
 وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور  )2018،التي طبقت على موظفي المصارفالعاملة في األردن ومن مختلف المستويات اإلدارية والتي تؤكد ان الوزن النسبي للتأثير كان بدرجة موافقة مرتفعة

جداً وبوزن نسبي( ،)%82.4.4ودراسة (سلمان  )2015،التي طبقت على العاملين في القطاع المصرفي البنوك
التجارية المحلية في قطاع غزة التي تؤكد ان الوزن النسبي للتأثير كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن
نسبي( ،)%78.44ودراسة (عفانة  )2013،والتي طبقت على العاملين في المؤسسات األهلية الدولية العاملة في

قطاع غزة والتي تؤكد ان الوزن النسبي للكفاءة الذاتية كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي(،)%78
ودراسة ( )Javadi,2020والتي طبقت على موظفي األمانة العامة لمجلس النواب بجمهورية أفغانستان

والتي تؤكد ان الوزن النسبي للتأثير كان بدرجة موافقة مرتفعة جداً وبوزن نسبي( ،)%91.23ودراسة
(  )Hashemy et al.,2016والتي طبقت على موظفي الطوارئ في مستشفيات جامعة جيالن في ايران والتي
تؤكد ان الوزن النسبي لتأثير كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي(.)%70.5

 -بينما اختلفت مع بعض الدراسات كدراسة ( )Nasiri et al.,2018والتي طبقت على العامليين في معهد االتصاالت

وتكنولوجيا المعلومات والتي تؤكد ان الوزن النسبي للتأثير كان بدرجة موافقة متوسطة وبوزن نسبي (،)%50.3
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والتي أوصت المديرين بضرورة التعاطف والثقة بالموظفين ودعم األفكار اإلبداعية لديهم وتسهيل الحواجز التنظيمية
وتشجيع اآلخرين على انشاء شبكات العالقات اإليجابية مع بعضهم البعض.
 5.3.1.7نتائج تحليل المتعلقة بالبعد السابع "المعنى":
يوضح الجدول ( )5.9المقاييس الوصفية لفقرات البعد السابع "المعنى" التي تندرج تحت المحور األول

(استراتيجية تمكين الموارد البشرية) إلجابات الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في

قطاع غزة ،ويتكون البعد من ( )4فقرات ،حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد السابع (4.52
من  5بانحراف معياري  )0.45وبوزن نسبي ( ،)%90.4ويشير هذا المؤشر إلى وجود درجة موافقة مرتفعة جداً.

أما فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا البعد ،فقد أظهرت النتائج أن الفقرة األولى التي تنص على " يعتبر

العمل الذي أقوم به ذو أهمية بالنسبة لي" قد احتلت المرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.68من  )5وبوزن نسبي

( ،)%93.6وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،في حين احتلت الفقرة الثانية التي تنص على " تعتبر انشطة
العمل ذات مغزى شخصي بالنسبة لي" المرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 4.40من  )5وبوزن نسبي ( )%88وتعبر
عن درجة موافقة مرتفعة جداً.
جدول رقم ( :)5.9ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد السابع "المعنى".

الحسابي

النسبي

ال نحراف
المعياري

الترتيب (مستوى

4.68

93.6%

0.55

 .2تعتبر انشطة العمل ذات مغزى شخصي بالنسبة لي.

( 1مرتفعة جدا)

4.40

88.0%

0.65

 .3يعتبر العمل الذي أقوم به مفيدا بالنسبة لي.

4.49

89.8%

0.69

4.52

90.4%

0.68

الدرجة الكلية للبعد السابع "المعنى"

4.52

90.4%

0.45

الدرجة الكلية للمحور الثاني :التمكين النفسي

4.48

89.6%

0.38

الوسط

الفقرة
 .1يعتبر العمل الذي أقوم به ذو أهمية بالنسبة لي.

 .4تتوافق القيم الشخصية لدي مع القيم التنظيمية للمنظمة.

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss

الوزن

الموافقة)

( 4مرتفعة جدا)
( 3مرتفعة جدا)
( 2مرتفعة جدا)

مرتفعة جدا
مرتفعة جدا

البعد ،فقد أظهرت النتائج من الجدول رقم (:)5.5
فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا ُ
 -احتلت الفقرة األولى التي تنص على " يعتبر العمل الذي أقوم به ذا أهمية بالنسبة لي ".المرتبة األولى بوسط

حسابي ( 4.68من  )5وبوزن نسبي ( )%93.6وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،ويفسر ذلك بان العاملين
لديهم إحساس وارتباط شخصي بالعمل ولديهم شعور بان العمل الذي يقومون به جدير باالهتمام وال يتعارض مع
نظام قيمه واعتقاداته.
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 احتلت الفقرة الثانية التي تنص على "تعتبر انشطة العمل ذات مغزى شخصي بالنسبة لي ".المرتبة األخيرة بوسطحسابي ( 4.40من  )5وبوزن نسبي ( )%88وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،ويفسر ذلك بان انشطة العمل
تصبح روتينية مع مرور الوقت الذي يقلل من أهميتها بالنسبة للعاملين في ظل الحاجة لإلبداع والفاعلية.

 وبشكل عام فانه يمكن القول بان المتوسط الحسابي لجميع فقرات الفقرات (البعد ككل) بلغ ( 4.52من  )5وبوزننسبي ( )%90.4وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جدا ،ويرجع ذلك إلى ان االنشطة التي يقوم بها العاملون ذات

معني كبير بالنسبة لهم ،وذات أهمية مرتفعة في تقديرهم وشعورهم ،ويتوافق مع قيمهم واعتقاداتهم واهتماماتهم

ومفيد بالنسبة لهم.

 -وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( سلمان  )2015،والتي طبقت على العاملين في القطاع

المصرفي البنوك التجارية المحلية في قطاع غزة والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمعنى كان بدرجة موافقة مرتفعة

جداً وبوزن نسبي ( ،)%84.81ودراسة ( )Javadi,2020والتي طبقت على موظفي األمانة العامة لمجلس النواب
بجمهورية أفغانستان والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمعنى كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي(،)%76.63

ودراسة ( )Hashemy et al.,2016والتي طبقت على موظفي الطوارئ في مستشفيات جامعة جيالن في ايران
والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمعنى كان بدرجة موافقة مرتفعة جداً وبوزن نسبي(.)%87.1

 بينما اختلفت ودراسة ( )Nasiri et al.,2018والتي طبقت على العامليين في معهد االتصاالت وتكنولوجياالمعلومات والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمعنى كان بدرجة موافقة متوسطة وبوزن نسبي ( )%31.1والتي تؤكد
وجود ضعف كبير في معنى العمل بالنسبة للعاملين والحاجة إلى تحفيز العاملين وتطوير وتنمية قدراتهم.
 5.3.2نتائج تحليل المتعلقة بالمحور الثاني " تحسين األداء المالي":
يوضح الجدول ( )5.10المقاييس الوصفية لفقرات المحور الثاني " تحسين األداء المالي" إلجابات الموظفين

العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة ،ويتكون المحور من ( )19فقرة ،حيث بلغ

الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين حول المحور الثاني ( 4.16من  5بانحراف معياري  )0.39وبوزن نسبي

( ،)%83.2ويشير هذا المؤشر إلى وجود درجة موافقة مرتفعة.

أما فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا المحور ،فقد أظهرت النتائج بان الفقرة الثانية التي تنص على " يتم
متابعة الوضع المالي من خالل قياس األداء الفعلي بما هو مخطط بالموازنة التقديرية" قد احتلت المرتبة األولى

بوسط حسابي ( 4.36من  )5وبوزن نسبي ( ،)%87.2وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،في حين احتلت الفقرة

السابعة عشر التي تنص على " هناك تحسين مستمر في مستوى أجور العاملين" المرتبة األخيرة بوسط حسابي

( 3.93من  )5وبوزن نسبي ( ،)%78.6وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة.
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جدول رقم ( :)5.10ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "تحسين األداء المالي".
الوسط

الفقرة

الوزن

ال نحراف الترتيب (مستوى

الحسابي

النسبي

المعياري

الموافقة)

4.22

84.5%

0.67

( 8مرتفعة جدا)

4.36

87.2%

0.73

( 1مرتفعة جدا)

 .3يتم توفير الموارد المالية وفق الخطط الموضوعة.

4.28

85.6%

0.77

( 3مرتفعة جدا)

 .4تحتفظ المنظمة بهامش أمان يحقق توازنها المالي.

4.14

82.8%

0.77

( 11مرتفعة)

 .5تهتم المنظمة بترشيد الصرف وفق ما هو مخطط ومجاز بالموازنة التقديرية.

4.28

85.6%

0.71

( 2مرتفعة جدا)

 .6تسير المنظمة الموازنة بشكل فعال.

4.19

83.7%

0.74

( 10مرتفعة)

4.06

81.1%

0.73

( 17مرتفعة)

 .8تؤكد المنظمة على تحسين األداء المالي باستمرار.

4.26

85.3%

0.71

 .9توفر المنظمة ظروف عمل مناسبة للعاملين تمكن من تحسين األداء المالي.

( 4مرتفعة جدا)

4.14

82.7%

0.81

( 13مرتفعة)

 .10يشارك كافة العاملين في تحسين األداء المالي كل حسب طبيعة عمله.

4.23

84.6%

0.80

 .11تتوفر لدى المنظمة السيولة الكافية لمواجهة المخاطر المالية المحتملة.

( 7مرتفعة جدا)

4.08

81.6%

0.76

( 15مرتفعة)

 .12تتميز المنظمة بفاعلية اتخاذ القرار لتجنب الفشل المالي.

4.06

81.3%

0.78

( 16مرتفعة)

 .13تتمتع المنظمة بوجود استراتيجيات لتعزيز إيراداتها.
 .14تقوم المنظمة بمراقبة ومتابعة مستوى األداء المالي باستمرار.

4.05

81.0%

0.69

( 18مرتفعة)

4.25

85.0%

0.73

 .15تعتمد المنظمة على األموال الخارجية في تمويل احتياجاتها.

( 6مرتفعة جدا)

4.14

82.8%

0.75

( 12مرتفعة)

 .16تتمتع المنظمة بالقدرة على تلبية احتياجاتها المالية في المدى القصير.
 .17هناك تحسين مستمر في مستوى أجور العاملين.

4.20

84.1%

0.72

( 9مرتفعة جدا)

3.93

78.6%

0.80

( 19مرتفعة)

 .18تتمتع انشطة المنظمة بالنمو والتوسع المستمر مقارنة بالسنوات السابقة.

4.09

81.9%

0.74

( 14مرتفعة)

4.26

85.1%

0.67

( 5مرتفعة جدا)

4.16

83.2%

0.39

مرتفعة

 .1تقوم اإلدارة التنفيذية بتوضيح الوضع المالي لمجلس اإلدارة خالل فترات
دورية منتظمة.
 .2يتم متابعة الوضع المالي من خالل قياس األداء الفعلي بما هو مخطط
بالموازنة التقديرية.

 .7تستعين المنظمة بمؤشرات مالية إلبراز توازنها المالي في األجل القصير
والطويل.

 .19يتم تحسين وتطوير البرامج المالية المحوسبة بشكل مستمر لتكون أكثر
فعالية وكفاءة.

الدرجة الكلية للمحور الثاني "تحسين األداء المالي"

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss
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البعد ،فقد أظهرت النتائج من الجدول رقم (:)5.5
فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا ُ
 -احتلت الفقرة الثانية التي تنص على " يتم متابعة الوضع المالي من خالل قياس األداء الفعلي بما هو مخطط

بالموازنة التقديرية ".المرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.36من  )5وبوزن نسبي ( )%87.2وتعبر عن درجة موافقة

مرتفعة جداً ،ويفسر ذلك بان المنظمات األهلية تعتمد بشكل كبير على الموازنات التقديرية عند وضع الخطط
االستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى حيث تساعدها في عمليات التخطيط والرقابة على األداء المالي من

خالل مقارنة المبالغ المصروفة مع تلك المعتمدة في الموازنة ،باإلضافة إلى استخدام المنهج التصاعدي المتمثل

في إشراك العاملين في عملية وضع الموازنة والذي يساعد في زيادة الدقة وكسب والء العاملين في االلتزام بها.
 -احتلت الفقرة الخامسة التي تنص على " تهتم المنظمة بترشيد الصرف وفق ما هو مخطط ومجاز بالموازنة

التقديرية ".المرتبة الثانية بوسط حسابي ( 4.28من  )5وبوزن نسبي ( )%85.6وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة

جداً ،ويفسر ذلك بان المنظمات األهلية في قطاع غزة تهتم بترشيد الصرف وفقاً للموازنات وآليات ضبط عمليات
الصرف واالستغالل األمثل للموارد واالعتماد على المبادرات التطوعية للتغلب على ضعف التمويل والظروف

االقتصادية التي تعيشها.
 -احتلت الفقرة الثالثة عشر التي تنص على " تتمتع المنظمة بوجود استراتيجيات لتعزيز إيراداتها ".المرتبة ما قبل

األخيرة بوسط حسابي ( 4.05من  )5وبوزن نسبي ( )%81.0وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ويفسر ذلك بان
المنظمات األهلية تعاني من ضعف في عملية اعداد ووضع إستراتيجيات من شأنها تعزيز إيراداتها واعتمادها بشكل
كبير على التمويالت الخارجية .

 احتلت الفقرة السابعة عشر التي تنص على " هناك تحسين مستمر في مستوى أجور العاملين ".المرتبة األخيرةبوسط حسابي ( 3.93من  )5وبوزن نسبي ( )%78.6وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ويفسر ذلك بان المنظمات

األهلية في قطاع غزة تعاني من ضعف كبير في قدرتها المالية بسبب ظروف الحصار واإلغالق وتجميد حساباتها
باإلضافة لتغيير سياسات وأولويات المنظمات المانحة وتقليص الموازنات المخصصة للمشاريع وتخفيض الرواتب

والذي يؤثر بشكل سلبي على مستوى األجور لدى العاملين والذي يعتمد على تحسين القدرات المالية للمنظمة.

 وبشكل عام فانه يمكن القول بان المتوسط الحسابي لجميع فقرات الفقرات (البعد ككل) بلغ ( 4.16من  )5وبوزننسبي ( )%83.2وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ويفسر الباحث ذلك في المنظمات األهلية في قطاع غزة
بتحسين األداء المالي رغم الظروف التي تعاني منها تلك المنظمات من خالل ترشيد الصرف وفق ما هو مخطط
واالحتفاظ بهامش أمان يساعدها في انشطتها الطارئة ،وتسيير موازناتها بشكل فعال ،وإطالع ومشاركة العاملين
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في وضع الخطط والموازنات وااللتزام بتنفيذها والعمل على توسيع الشراكات بما يحقق النمو والتوسع المستمر
باإلضافة إلى تحسين البرامج المالية المحوسبة التي تساعد على التنبؤ باألداء المالي ومعرفة الوضع المالي

للمساعدة في اتخاذ الق اررات الالزمة في الوقت المناسب ،باإلضافة إلى قدرة المنظمات األهلية في قطاع غزة من
تنويع انشطتها بهدف تخفيض مخاطر التعثر والعجز المالي الذي من الممكن ان يؤدي إلى تعطيل استدامة أعمالها

في ظل المعيقات والمصاعب المالية التي تواجه أعمالها ،لذا فقد اتجهت معظم هذه المنظمات في اآلونة األخيرة

لالعتماد على االستثمار في انشطة مدرة للدخل يسمح بها قانون المنظمات غير الربحية بحيث يتم تخصيص تلك
المبالغ ألغراض االنفاق على انشطة المنظمة ،وعليه فان الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات تمنحها مرونة أكبر
في توفير إيرادات ذاتية ،لذا فقد اتجهت تلك المنظمات لتنوع انشطتها وخدماتها المقدمة بحيث تحاكي أعمال القطاع

الخاص والتي تقدمها للمستفيدين مقابل إقرارها رسوماً مخفضة على تقديم تلك الخدمات بحيث يتم استخدام تلك
الرسوم لتعزيز االستدامة المالية لها بجانب االنشطة األخرى التي توفرها من استغالل ممتلكاتها وتأجيرها مقابل
قيمة معينة من الرسوم التي تتقاضاها مقابل توفير تلك التسهيالت ،وعليه فان اتجاه تلك المنظمات لالعتماد على
هذه المصادر قد منحها قوة أكبر لتعزيز استدامتها المالية في حال عجزها عن تجنيد التمويل خصوصاً في ظل

أزمة التمويل الراهنة والتراجع الحاد في تقديم التمويل.

 ومن جانب آخر فان مساهمة هذه المنظمات في توفير الدخول لشريحة هامة من العاملين بها والمستفيدين منخدماتها في قطاع غزة قد أسهمت في تعزيز االستدامة االقتصادية للمنظمة والتي ترتبط بإسهام المنظمة بشكل

مباشر في زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وتعزيز مستويات الدخول للفئات المهمشة وبالتالي فان

تعظيم قدرة المنظمة على اإلسهام في هذا االتجاه انما هو بمثابة تعزيز لقدراتها على االستمرار في أعمالها المرتبطة
بشكل رئيسي بتوفير الدخول للعاملين بها والمستفيدين من خدماتها المجتمعية عبر انشطتها المتنوعة الممتدة
ما بين تقديم الخدمات الصحية أو الزراعية أو االجتماعية.
 -وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الحسن محمد )2018،والتي طبقت على مؤسسة البصر الخيرية

العالمية -السودان والتي تؤكد ان الوزن النسبي لتحسين األداء المالي كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي()%75

،و دراسة (الهنيني والنسور  )2018،والتي طبقت على موظفي المصارف العاملة في األردن ومن مختلف

المستويات اإلدارية والتي تؤكد ان الوزن النسبي لتحسين األداء المالي كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن

نسبي(،)%81.3

ودراسة (الكببجي وأبو عواد )2013،والتي طبقت على الشركات المساهمة العامة الصناعية والتي تؤكد ان الوزن

النسبي

للمشاركة

في

المعلومات

كان

بدرجة

موافقة

مرتفعة

وبوزن

نسبي(،)%76.5

ودراسة

( )Mwebesa et al.,2018والتي طبقت على مجموعات التنمية في ثالث مناطق ريفية هي روبيريزي وكاسيسي
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وروكونجيري في غرب أوغندا والتي تؤكد ان الوزن النسبي لتحسين األداء المالي كان بدرجة موافقة مرتفعة جداً
وبوزن نسبي( ،)%86.4ودراسة ( )Orendo& Muturi،2017والتي طبقت على موظفي مؤسسة إليزابيث
جالسر لمرضى األطفال ،والتي تؤكد ان الوزن النسبي لتحسين األداء المالي كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن

نسبي( ،)%75ودراسة ( )Hu and Kapucu,2017والتي طبقت على مجموعة واسعة من المنظمات غير الربحية

ذات األحجام المختلفة ،وهياكل التمويل ،والميزانيات ،والتي تؤكد ان الوزن النسبي لتحسين األداء المالي كان بدرجة

موافقة مرتفعة جداً وبوزن نسبي( ،)%89ودراسة دراسة ()Kimunguyi and Memba and Njeru,2015
والتي طبقت على مديري  270منظمة غير حكومية عاملة في قطاع الصحة في كينيا ،والتي تؤكد ان الوزن

النسبي لتحسين األداء المالي كان بدرجة موافقة مرتفعة جداً وبوزن نسبي( ،)%83.8ودراسة ( Yesil and
 )Kaya,2014والتي طبقت مديرين من أربع وخمسين شركة ،تقع الشركات في مدينة غازي عنتاب التركية ،
والتي تؤكد ان الوزن النسبي لتحسين األداء المالي كان بدرجة موافقة مرتفعة وبوزن نسبي(.)%70.4

 -بينما اختلفت مع بعض الدراسات كدراسة (الفار )2018،والتي طبقت على الشركات غير المالية المدرجة في

بورصة فلسطين والتي تؤكد ان الوزن النسبي لتحسين األداء المالي كان بدرجة موافقة متوسطة وبوزن

نسبي( )%65.57أي ان األداء المـالي للشـركات محـل الدراسة غير جيد ،وذلك بسبب تقلب الظروف االقتصادية
والتـي تـؤثر بشـكل سـلبي علـى القيمة السوقية لتلـك الشركات ،ودراسة (البولوك )2017 ،التي طبقت على العاملين

المنظمات غير الهادفة للربح في مصر  ،والتي تؤكد ان الوزن النسبي للمشاركة بالمعلومات كان بدرجة منخفضة
وبوزن نسبي ( )%37.2وهو يدل على انخفاض األهمية النسبية بشكل عام لألداء المالي وسبل تقييمه وقياسه في

الجمعيات الخيرية.
 5.4اختبار فرضيات الدراسة:
ٍ
وبشكل خاص الفرضية الرئيسي الثانية والفرضيات الفرعية من خالل
يتم التحقق من صحة فرضيات الدراسة

اختبار االنحدار الخطي المتعدد ،حيث تم دراسة أثر المتغيرات المستقلة م ًعا على المتغير التابع ،حيث يتم اختبار
الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض

بناء على قيمة مستوى الداللة لالختبار حيث يتم
وجود أثر ذو داللة إحصائية ،ويتم الحكم على نتيجة االختبار ً
رفض الفرضية العدمية والتوصل لصحة الفرضية البديلة في حال كانت قيمة (مستوى الداللة) أقل من مستوى

( ،)0.05ويقال عندها إن االختبار معنوي ويعني ذلك وجود أثر جوهري ذو داللة إحصائية ،ويتم قبول الفرضية

العدمية في حال كانت قيمة (مستوى الداللة) أعلى من ( )0.05ونستنج عند إذن عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية.
وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية للتحقق من وجود عالقة وأثر للمتغيرات المستقلة
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(الهيكل التنظيمي ،إدارة القرار في العمل ،مشاركة المعلومات ،الكفاءة الذاتية ،تميز الذات ،التأثير ،المعنى) على
المتغير التابع المتمثل في "تحسين األداء المالي".

الفرضية الرئيسة األولى :تنص الفرضية الرئيسية األولى على "وجود عالقة ارتباط ذات دللة إحصائية عند
مستوى دللة ( )α≥0.05بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية واألداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة
العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة".

جدول رقم ( :)5.11العالقة بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية و تحسين األداء المالي.

محاور الدراسة

المتغير المستقل

المتغير التابع "تحسين األداء المالي"
عدد المشاهدات

معامل ارتباط

مستوى

بيرسون

الدللة

الهيكل التنظيمي

**0.673

0.000

إدارة القرار في العمل

**0.625

0.000

مشاركة المعلومات

**0.643

0.000

التمكين الهيكلي

**0.720

0.000

الكفاءة الذاتية

**0.395

0.000

**0.518

0.000

التأثير

**0.539

0.000

المعنى

**0.567

0.000

التمكين النفسي

**0.619

0.000

**0.754

0.000

237

تميز الذات

الدرجة الكلية للمتغير المستقل "استراتيجيات تمكين
الموارد البشرية"

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات (برنامج  ** )2020 ،spssذات داللة إحصائية عند مستوى .0.01
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إدارة القرار
في العمل
()0.625

مشاركة
المعلومات
()0.643

التمكين
الهيكلي
()0.720
الكفاءة
الذاتية
()0.395

الهيكل
التنظيمي
()0.673

األداء
المالي

استراتيجية
تمكين الموارد
البشرية
()0.754

التمكين
النفسي
()0.619
المعنى
()0.567

تميز الذات
()0.518

التأثير
()0.539

شكل رقم ( :)5.2العالقة بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية واألداء المالي.
المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات (برنامج .)2020 ،spss

ومن خالل نتائج الجدول رقم ( )5.11والشكل البياني ( )5.2بالنظر إلى نتائج تحليل الفرضية نستنتج وجود عالقة

ارتباطية إيجابية بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية واألداء المالي ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون
( )0.754بمستوى داللة ( )0.000أقل من  ،0.05وهذا يعني معنوية استراتيجية تمكين الموارد البشرية واألداء

المالي من وجهة نظر الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة.
وهذه النتيجة تؤكد قبول الفرضية الرئيسية األولى التي تنص على "وجود عالقة ارتباط ذات دللة إحصائية عند

مستوى دللة ( )α≥0.05بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية وتحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين

باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة"

ويعزو الباحث هذه النتيجة التي أوضحت وجود عالقة إيجابية قوية بين أبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية
وتحسين األداء المالي إلى امتالك المنظمات األهلية في قطاع غزة إلى القيم والفلسفة التي تتركز حول الكيفية

التي من خاللها يمكن تنمية المجتمع من خالل االلتزام بالقيم االستراتيجية المتمثلة بالقيم المهنية األخالقية
واالجتماعية المنظمات األهلية ،ويتم ذلك من خالل السياسات واالنظمة والرؤية الواضحة التي يتم اتباعها عن
طريق مشاركة العاملين في المستويات اإلدارية المختلفة والذي يضمن فهمهم وتبنيهم لها وبذل الجهود لتحقيقها.
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وهذا يحتم على هذه المنظمات االهتمام بتطوير الكادر البشري لديها ،واالرتقاء بالمستوى المهني للعاملين باعتبارهم

األكثر قيمة من بين مواردها ،وإتاحة فرص التدريب والتعلم لهم وتشجيعهم على تقديم المقترحات المتميزة التي

بدورها تؤثر في زيادة اإلبداعية للمنظمات ،كما ان منحهم الصالحيات واالستقاللية في أعمالهم يدفعهم لحل

المشكالت التي يواجهونها بطرق غير اعتيادية وغير مألوفة والنظرة الشمولية لألمور من نواحي متعددة إليجاد
أفكار نوعية تميزهم وتساهم في تحسين األداء المالي.
ومن وجهة نظر أخرى يرى الباحث ان االحساس الجماعي وتنامي روح الفريق وصوالً لفهم أشمل وهو المسؤولية

المشتركة لجميع االطراف ذوي المصلحة من اإلدارة العليا والوسطى التنفيذية وغيرهم تعزز العمل الجماعي وتجعل

الجميع يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل المستويات من األداء والحرص الدائم على النجاح باعتباره ضماناً
الستم اررية المنظمات ،وبالتالي تحسين األداء المالي لها عن طريق طرح الخدمات الجديدة أو المشاريع و البرامج

النوعية ،وهذا بدوره يضمن لها سمعة جيدة في البيئة التي تعمل فيها  ،ولعل اتخاذ اإلجراءات والخاصة بتطوير
العمل ومشاركة العاملين وأصحاب المصالح في عمليات التخطيط والتنفيذ وحتى التقييم ،وتخصيص الموارد الالزمة
وتسهيل عملية تنفيذ اإلجراءات الجديدة ،كما ان حسن اختيار المنظمات ألهدافها االستراتيجية التي تتناسب مع

رؤيتها ورسالتها ،وكذلك مع الفرص المتاحة أمامها التي تكون ضمن إمكاناتها المتاحة يحسن من أداءها المالي.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور  )2018،والتي كشفت عن وجود عالقة ارتباط

إيجابية بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية بكافة أبعادها واألداء المالي في المصارف العاملة في األـردن.

الفرضية الرئيسية الثانية :تنص الفرضية على "وجود أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α≥0.05
لستراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى
في المنظمات األهلية في قطاع غزة ".
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جدول رقم ( :)5.12نتائج استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي.

المتغير التابع " تحسين األداء المالي"
طريقة
تقدير

المتغيرات المستقلة

ال نحدار

الدللة

الحد الثابت ()a

0.817

0.000

الهيكل التنظيمي

0.274

0.000

إدارة القرار في العمل

0.061

0.308

مشاركة المعلومات

0.166

0.001

الكفاءة الذاتية

0.052-

0.323

تميز الذات

0.145

0.005

التأثير

0.086

0.082

المعنى

0.108

0.037

النموذج

طريقة

()Enter

طريقة

()stepwise

معامل

مستوى معامل التحديد

()B

()Sig.

الحد الثابت ()a

0.000 **0.780

الهيكل التنظيمي

0.000 **0.305

مشاركة المعلومات

0.000 **0.189

تميز الذات

0.000 **0.168

المعنى

0.007 **0.131

المعدل
()R2

0.578
()%57.8

0.574
()%57.4

معنوية النموذج عند مستوى 0.05
F

**46.89

80.305

مستوى الدللة
()Sig.

0.000

0.000

النتيجة

معنوي

معنوي

معادلة خط االنحدار  تحسين األداء المالي = ( 0.305 + 0.780الهيكل التنظيمي) ( 0.189 +مشاركة المعلومات) +
( 0.168تميز الذات) ( 0.131 +المعنى)
مالحظة ** :ذات داللة إحصائية (معنوية عند مستوى  * ،)0.01ذات داللة إحصائية (معنوية عند مستوى .)0.05
المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss

يالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل التحديد لنموذج االنحدار بلغ ( ،)0.574وهذا يعني أن األبعاد

(الهيكل التنظيمي ،مشاركة المعلومات ،تميز الذات ،المعنى) الذي يندرج تحت أبعاد استراتيجية تمكين الموارد

البشرية الموجودة في النموذج أعاله يفسر ما نسبته ( )%57.4من التباين الحاصل في تحسين األداء المالي،
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وفيما يتعلق بمعنوية النموذج بلغ قيمة اختبار ( )80.305( )F-Testبمستوى داللة ( 0.000أقل من ،)0.05
وهذا يشير إلى معنوية انموذج باستخدام طريقة (.)Stepwise
إيجابيا الستراتيجية تمكين الموارد البشرية متمثلة
تأثير
ومن خالل نتائج الجدول ( )5.12نستنتج ان هناك ًا
ً
بـ (الهيكل التنظيمي ،مشاركة المعلومات ،تميز الذات ،المعنى) على تحسين األداء المالي ،كما يالحظ ان مستوى

داللة اختبار النموذج بلغت ( )0.000وهي قيمة أقل من مستوى  ،0.05وهذا يشير إلى معنوية استراتيجية تمكين
الموارد البشرية المتمثلة بـ (الهيكل التنظيمي ،مشاركة المعلومات ،تميز الذات ،المعنى) على تحسين األداء المالي
في المنظمات األهلية في قطاع غزة.

وهذه النتيجة تؤكد قبول الفرضية الرئيسية األولى التي تنص على " وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≥0.05الستراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا
والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة "
ويتفرع من الفرضية الرئيسة الثانية مجموعة من الفرضيات الفرعية التي تشمل:

الفرضية الفرعية األولى :تنص الفرضية الفرعية األولى على " وجود أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة
( )α≥0.05للهيكل التنظيمي على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في
المنظمات األهلية في قطاع غزة ".

تأثير إيجابياً للهيكل التنظيمي على تحسين األداء المالي ،حيث
ومن خالل نتائج الجدول ( )5.12نستنتج ان هناك اً

بلغ معامل االنحدار ( )0.305وهذا يعني ان الزيادة في فاعلية الهيكل التنظيمي بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى

تحسين األداء المالي بمقدار ( )0.305درجة ،وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما ويالحظ ان

مستوى داللة اختبار بلغت ( )0.000وهي قيمة أقل من مستوى  ،0.05وهذا يشير إلى معنوية الهيكل التنظيمي
على تحسين األداء المالي.

وهذه النتيجة تؤكد قبول الفرضية الفرعية األولى التي تنص على " وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05للهيكل التنظيمي على تحسين األداء المالي من وجهة نظر الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى
في المنظمات األهلية في قطاع غزة".
الفرضية الفرعية الثانية :تنص الفرضية الفرعية الثانية على " وجود أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة
( )α≥0.05إلدارة القرار في العمل على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى
في المنظمات األهلية في قطاع غزة"
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ومن خالل نتائج الجدول ( )5.12نستنتج بعدم وجود تأثير إلدارة القرار في العمل على تحسين األداء المالي ،حيث

بلغ مستوى داللة اختبار ( )0.308وهي قيمة أكبر من مستوى  ،0.05وهذا يشير إلى عدم معنوية متغير ادارة
القرار في العمل على تحسين األداء المالي.
وهذه النتيجة تؤكد رفض الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على " وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≥0.05إلدارة القرار في العمل على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في
المنظمات األهلية في قطاع غزة"

الفرضية الفرعية الثالثة :تنص الفرضية الفرعية الثالثة على " وجود أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة
( )α≥0.05لمشاركة المعلومات على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في

المنظمات األهلية في قطاع غزة".
ومن خالل نتائج الجدول ( )5.12نستنتج ان هناك تأثير إيجابي لمشاركة المعلومات على تحسين األداء المالي،

حيث بلغ معامل االنحدار ( )0.189وهذا يعني ان الزيادة في فاعلية مشاركة المعلومات بمقدار درجة واحدة سيؤدي

إلى تحسين األداء المالي بمقدار ( )0.189درجة ،وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما ويالحظ
ان مستوى داللة اختبار بلغت ( )0.000وهي قيمة أقل من مستوى  ،0.05وهذا يشير إلى معنوية مشاركة
المعلومات على تحسين األداء المالي.
وهذه النتيجة تؤكد قبول الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على " وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≥0.05لمشاركة المعلومات على تحسين األداء المالي من وجهة نظر الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى
في المنظمات األهلية في قطاع غزة".

الفرضية الفرعية الرابعة :تنص الفرضية الفرعية الرابعة على " وجود أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة
( )α≥0.05للكفاءة الذاتية على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في
المنظمات األهلية في قطاع غزة"
ومن خالل نتائج الجدول ( )5.12نستنتج بعدم وجود تأثير للكفاءة الذاتية على تحسين األداء المالي ،حيث بلغ

مستوى داللة اختبار ( )0.323وهي قيمة أكبر من مستوى  ،0.05وهذا يشير إلى عدم معنوية متغير الكفاءة
الذاتية على تحسين األداء المالي.
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وهذه النتيجة تؤكد رفض الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على " وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≥0.05للكفاءة الذاتية على تحسين األداء المالي من وجهة نظر الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى
في المنظمات األهلية في قطاع غزة".

الفرضية الفرعية الخامسة :تنص الفرضية الفرعية الخامسة على " وجود أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة
( )α≥0.05لتميز الذات على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات
األهلية في قطاع غزة".
تأثير إيجابياً لتميز الذات على تحسين األداء المالي ،حيث بلغ
ومن خالل نتائج الجدول ( )5.12نستنتج ان هناك اً

معامل االنحدار ( )0.168وهذا يعني ان الزيادة في فاعلية تميز الذات بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى تحسين

األداء المالي بمقدار ( )0.168درجة ،وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما ويالحظ ان مستوى
داللة اختبار بلغت ( )0.000وهي قيمة أقل من مستوى  ،0.05وهذا يشير إلى معنوية تميز الذات على تحسين

األداء المالي.
وهذه النتيجة تؤكد قبول الفرضية الفرعية الخامسة التي تنص على " وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α≥0.05لتميز الذات على تحسين األداء المالي من وجهة نظر الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى
في المنظمات األهلية في قطاع غزة".
الفرضية الفرعية السادسة :تنص الفرضية الفرعية السادسة على " وجود أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى

دللة ( )α≥0.05للتأثير على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات
األهلية في قطاع غزة"
ومن خالل نتائج الجدول ( )5.12نستنتج بعدم وجود تأثير لمتغير التأثير على تحسين األداء المالي ،حيث بلغ

مستوى داللة اختبار ( )0.082وهي قيمة أكبر من مستوى  ،0.05وهذا يشير إلى عدم معنوية متغير التأثير على
تحسين األداء المالي.
وهذه النتيجة تؤكد رفض الفرضية الفرعية السادسة التي تنص على " وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α≥0.05للتأثير على تحسين األداء المالي من وجهة نظر الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى في
المنظمات األهلية في قطاع غزة".

الفرضية الفرعية السابعة :تنص الفرضية الفرعية السابعة على "وجود أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة
( )α≥0.05للمعنى على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات
األهلية في قطاع غزة".
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تأثير إيجابياً للمعنى على تحسين األداء المالي ،حيث بلغ
ومن خالل نتائج الجدول ( )5.12نستنتج ان هناك
اً

معامل االنحدار ( )0.131وهذا يعني ان الزيادة في فاعلية المعنى بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى تحسين األداء

المالي بمقدار ( )0.131درجة ،وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما ويالحظ ان مستوى داللة
اختبار بلغت ( )0.000وهي قيمة أقل من مستوى  ،0.05وهذا يشير إلى معنوية متغير المعنى على تحسين األداء

المالي.
وهذه النتيجة تؤكد قبول الفرضية الفرعية السابعة التي تنص على "وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≥0.05للمعنى على تحسين األداء المالي من وجهة نظر الموظفين العاملين باإلدارة العليا والوسطى في
المنظمات األهلية في قطاع غزة".
ويستنتج الباحث أن التزام اإلدارة العليا والوسطى في تطبيق استراتيجية تمكين الموارد البشرية عامل رئيسي وهام
لتحسين األداء المالي في المنظمات األهلية بقطاع غزة.

ويعزو الباحث ظهور ُبعد الهيكل التنظيمي األقوى تأثي اًر في استراتيجية تمكين الموارد البشرية إلى مدى إدارك عينة

الدراسة إلى أهمية الهيكل التنظيمي ،والتي تمثل نقطة البداية في تحديد شكل المنظمة الذي يساعد في فهم وتحليل
إجراءاتها وعملياتها ،وآلية توزيع الصالحيات والمسؤوليات وسبل االتصال بين المستويات المختلفة للعاملين وكيفية
توجيه التقارير ،األمر الذي يساهم في توفير آلية للمحاسبة والرقابة على األداء ،وان تأثيراته ال تقتصر على تحسين

الخدمات مقدمة وضمان كفاءة وفاعلية النشاطات ،بل يتعدى األمر الى تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين ورفع
معنوياتهم وتوليد التماسك بينهم ،وتشجيع المشاركة الفاعلة ألعضاء المنظمة لتخفيض حاالت عدم التأكد الالزمة

التخاذ الق اررات السليمة.
تأثير في استراتيجية تمكين الموارد البشرية إلى شعور العاملين بان
كما ويعزو الباحث ظهور بعد المعنى األقل
اً
األعمال التي يقومون بها روتينية وغياب الحافز للعمل باإلضافة إلى تدني األجور األمر الذي سبب في ظهور

االحتراق الوظيفي ،وكرس شعور العاملين بنقص المعنى وكثي اًر ما يقول العاملون إن " وظيفتي ال معنى لها" عندما
تكون روتينية أو عندما ال يتوافق العمل مع القيم أو القدرات أو المبادئ الشخصية.

بينما يعزو الباحث عدم ظهور تأثير لألبعاد (إدارة القرار في العمل ،الكفاءة الذاتية ،التأثير) إلى تدني مستوى

إدراك اإلدارة العليا ألهمية إدارة القرار في العمل واالعتماد على اتخاذ القرار المبنى على الحدس والخبرة ال على
التحليالت والمعلومات المقدمة وضعف مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات الجوهرية للمنظمة ،إضاف ًة إلى نقص
الخبرات وقلة التدريبات الالزمة للعاملين والتي تساعد على تقليل األخطاء وزيادة الفاعلية والتأثير على الق اررات في

العمل ومواكبة التغيرات التي تحصل في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة.
133

كما وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الهنيني والنسور  )2018،والتي توصلت إلى أن استراتيجية تمكين الموارد

البشرية بكافة أبعادها تؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي في المصارف العاملة في األـردن.

الفرضية الرئيسة الثالثة :تنص الفرضية الرئيسية الثالثة على "وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى

دللة ( )α≤0.05في متوسط استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية ُتعزى للبيانات
الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،مكان العمل ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة).
وللتحقق من صحة الفرضية الرئيسة الثالثة تم استخدام اختبار (ت لعينتين مستقلتين) واختبار تحليل التباين األحادي

(ف) الختبار الفروق التي تُعزى للمتغيرات الديمغرافية ،وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية وفًقا للبيانات الديمغرافية
والجدول ( )5.12يوضح ذلك.
جدول رقم ( :)5.13نتائج اختبار الفروق في متوسط استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية
ُتعزى للبيانات الديمغرافية.

البيانات الديمغرافية
الجنس

العمر

المؤهل
العلمي

مكان العمل

المسمى

الوظيفي

الوسط

الوزن

"استراتيجية تمكين الموارد البشرية"

مستوى

الحسابي

النسبي

ال نحراف
المعياري

الختبار

اإلحصائي

الدللة

ذكر

4.29

85.8%

0.34

انثى

4.25

85.0%

0.39

ت= 0.865

0.388

30-20

4.23

84.6%

0.33

40-30

4.34

86.8%

0.31

50-40

4.13

82.6%

0.49

دبلوم فأقل

3.81

76.2%

0.79

بكالوريوس

4.26

85.2%

0.36

دراسات عليا

4.31

86.2%

0.34

شمال غزة

4.44

88.8%

0.35

غزة

4.28

85.6%

0.36

الوسطى

4.19

83.8%

0.41

خانيونس

4.21

84.2%

0.37

رفح

4.26

85.2%

0.25

محاسب

4.25

85.0%

0.36

مدير مالي

4.33

86.6%

0.31

أمين صندوق

4.28

85.6%

0.26

مدير مشروع

4.16

83.2%

0.35
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ف= 6.321

ف= 4.490

ف= 2.851

ف= 1.519

0.002

0.012

0.025

0.185

النتيجة

ل يوجد فروق
يوجد فروق

يوجد فروق

يوجد فروق

ل يوجد فروق

مدير تنفيذي

4.25

85.0%

0.50

4.37

87.4%

0.37

أقل من  3سنوات

4.19

83.8%

0.34

 5-3سنوات

4.32

86.4%

0.28

 10-5سنوات

4.23

84.6%

0.46

 10سنوات فأكثر

4.34

86.8%

0.40

مدير مسؤول موارد
بشرية

سنوات الخبرة

ف= 1.824

0.143

ل يوجد فروق

* دالة إحصائية عند مستوى .0.05

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss
يوضح الجدول ( )5.13نتائج اختبار الفروق في متوسط استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية

في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى للبيانات الديمغرافية ،وإذا كان مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من 0.05
نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية

في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى للبيانات الديمغرافية ،بينما إذا كان مستوى الداللة اإلحصائية أقل من
 0.05نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد

البشرية في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى للبيانات الديمغرافية ،وفي هذه النتيجة سيتم استخدام اختبار
المقارنات البعدية (أقل فرق معنوي) لمعرفة اتجاه الفروق.

تبعا للبيانات الديمغرافية كما يلي:
سيتم مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة ا
 -1بالنسبة لمتغير الجنس :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.388 > 0.05نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في قطاع

غزة تُعزى لمتغير الجنس.
يعزو الباحث ذلك إلى ان استراتيجية تمكين الموارد البشرية هي نتائج ممارسات تطبيقية يمارسها جميع العاملين
في المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة ،كما ان قدرة الطرفين من الذكور واالناث على تسخير الطاقات التي

تلبي ممارسات التمكين متوافرة لديهم دون فروقات كبيرة ،باإلضافة إلى ان المنظمات تتبع سياسة المساواة في

التعامل مع الجنسين في ق ارراتهم وجهودهم ومشاركتهم وتبادل خبراتهم وتفويضهم ومنحهم المعلومات الالزمة للعمل،

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مساعدية  ،)2020،ودراسة (الشنطي وحمدونة ،)2019 ،ودراسة

( ،) Pradhan& Panda،2019ودراسة (الهنيني والنسور  )2018،ودراسة (عطاهلل ،)2017 ،ودراسة

( ،(Akbari and Ghaffari,2017ودراسة (سالمة ،)2016 ،ودراسة (سلمان ،)2015 ،ودراسة (قديح،)2014 ،
ودراسة (عفانة.)2013 ،
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ولم تتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مسعود ،)2018،ودراسة (مصطفى ،)2017،ودراسة

(البحيصي ،)2014،ودراسة (.)Rad and Hesaam and Jadidi, 2018

 -2بالنسبة لمتغير العمر :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.002 < 0.05نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية

في متوسط استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى
لمتغير العمر ،والفروق ما بين الفئة العمرية ( 30-20سنة و 40-30سنة) والفروق لصالح الفئة العمرية

( 40-30سنة) ،وكذلك بين الفئة العمرية ( 50-40سنة و 40-30سنة) لصالح الفئة العمرية ( 40-30سنة).
يعزو الباحث ذلك إلى ان هذه الفئة تمثل ما نسبته  %53.2من عينة الدراسة وان غالبيتهم من حملة البكالوريوس

والدراسات العليا ولديهم المعرفة الكافية لرؤية المنظمة التي تسعى إلى تحقيقها عن طريق استثمار المهارات
والقدرات والمعارف التي تمتلكها المنظمة والتي يمكن ان تميزها عن اآلخرين ،كما أن لديهم الخبرة الكافية على
تحديد اإلجراءات والموارد الالزمة لتنفيذ األعمال الموكلة إليهم من خالل فترة عملهم في المنظمة ،لذا تتوافر لهذه

الفئة الوعي والنضج الكافي لتسخير مقدرات المنظمة الجوهرية في اتخاذ اإلجراءات التي تحقق أهداف المنظمة

المنبثقة من رؤيتها ورسالتها.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور  ،)2018،ودراسة (مسعود ،)2018،ودراسة

( ،)Rad and Hesaam and Jadidi, 2018ودراسة ( ،(Akbari and Ghaffari,2017ودراسة
(عفانة.)2013 ،

وبينما لم اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مساعدية  ،)2020،ودراسة (الشنطي وحمدونة،)2019 ،

ودراسة (عطاهلل ،)2017 ،ودراسة (البحيصي ،)2014،ودراسة (سلمان.)2015،

 -3بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.012 < 0.05نستنتج وجود فروق ذات داللة
إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في قطاع

غزة تُعزى لمتغير المؤهل العلمي ،والفروق بين الحاصلين على درجة علمية (دبلوم فأقل وبكالوريوس لصالح
البكالوريوس) ،وبين (دبلوم فأقل والدراسات العليا لصالح الدراسات العليا).

ويرى الباحث ان حملة الدراسات العليا في قمة النضج الفكري ولديهم المعرفة والدراية الكافية بالمهارات والخبرات
واإلمكانات التي تمتلكها المنظمة والتي قد تتميز بها عن غيرها من المنظمات من خالل عملهم بالمناصب اإلدارية
العليا والمتوسطة وخبرتهم الطويلة في العمل ومشاركتهم في الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة وبناء القدرات.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور  ،)2018،ودراسة (الشنطي وحمدونة،)2019 ،
ودراسة (مسعود ،)2018،ودراسة (مصطفى ،)2017،ودراسة (،)Rad and Hesaam and Jadidi, 2018
ودراسة (.(Akbari and Ghaffari,2017

وبينما لم اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مساعدية  ،)2020،ودراسة (عطاهلل ،)2017 ،ودراسة

(سالمة ،)2016 ،ودراسة (سلمان ،)2015،ودراسة (البحيصي ،)2014،ودراسة (قديح ،)2014 ،ودراسة
(عفانة.)2013 ،
 -4بالنسبة لمتغير مكان العمل :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.025 < 0.05نستنتج وجود فروق ذات داللة
إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في قطاع
غزة تُعزى لمتغير مكان العمل ،حيث يوجد فروق بين محافظة شمال غزة و (غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح)
لصالح محافظة شمال غزة.
ويعزو الباحث الفروق في مكان العمل إلى االهتمام باستراتيجية تمكين الموارد البشرية على مستوى محافظة شمال

برتهم الطويلة والشراكات المتعددة الخارجية مع
غزة ثم رفح في حين األقل كانت المحافظة الوسطى وهذا يعود لخ ا

المنظمات الدولية ومع فئات المجتمع ،كما قد يعكس رضا العاملين في تلك المنظمات عن ممارسات اإلدارة العليا
في المنظمات ،أو رغبتهم في إظهار نتائج مناسبة تظهر المنظمات بصورة أفضل من المنظمات األخرى.

ولم تتفق أو تختلف هذه النتائج مع الدراسات السابقة لعدم تناول الدراسات الخاصة باستراتيجية تمكين الموارد

البشرية متغير طبيعة العمل حسب علم الباحث.
 -5بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.185 > 0.05نستنتج عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية
في قطاع غزة تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية تمكين الموارد البشرية واهتمام اإلدارة العليا بذلك ولكافة المسميات الوظيفية دون

تفرقة ،ولما له من دور في الشعور بالسيطرة والتحكم في اداء الفرد للعمل بشكل كبير ،واالحساس بإطار العمل
الكامل ،والمشاركة في تحمل المسؤولية فيما يتعلق بأداء الوحدة أو الدائرة التي يعمل بها ،وانجاز األعمال بشكل
أكثر فاعلية من خالل استثمار الموارد البشرية المتاحة ،والقضاء على االحباط والضغوط المتأتية من العمل.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور  ،)2018،ودراسة (قديح ،)2014 ،ودراسة ( Rad
 ،)and Hesaam and Jadidi, 2018ودراسة (.(Akbari and Ghaffari,2017
ولم تتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مصطفى ،)2017،دراسة (.) Pradhan& Panda،2019
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 -6بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.143 > 0.05نستنتج عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في

قطاع غزة تُعزى لمتغير سنوات الخبرة.

ويعزو الباحث ذلك إلى ان استراتيجية تمكين الموارد البشرية سواء من حيث أطرها النظرية أو ممارساتها التطبيقية

قد أصبحت محل اهتمام أصحاب سنوات الخبرة الطويلة والمتواضعة بغض النظر عن اختالف سنوات الخبرة

لديهم ،فجميع العاملين الختالف المدة الزمنية المرتبطة بوجودهم في العمل يجمعهم إدراك مشترك نابع من أهمية
المفهوم المرتبط بتحقيق التمكين للموارد البشرية في إطار الممارسة التطبيقية.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الشنطي وحمدونة ،)2019 ،ودراسة (عطاهلل ،)2017 ،ودراسة
(سالمة ،)2016 ،ودراسة (سلمان ،)2015،ودراسة (البحيصي ،)2014،ودراسة (قديح ،)2014 ،ودراسة
(عفانة ،)2013 ،ودراسة (. (Akbari and Ghaffari,2017
ولم تتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور  ،)2018،ودراسة (مصطفى ،)2017،دراسة
( ،) Pradhan& Panda،2019ودراسة (.)Rad and Hesaam and Jadidi, 2018

الفرضية الرئيسة الرابعة :تنص الفرضية الرئيسة الرابعة على "وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى

دللة ( )α≤0.05في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي ُتعزى للبيانات الديمغرافية (الجنس،

العمر ،المؤهل العلمي ،مكان العمل ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة).

وللتحقق من صحة الفرضية الرئيسة الرابعة تم استخدام اختبار (ت لعينتين مستقلتين) واختبار تحليل التباين

األحادي (ف) الختبار الفروق التي تُعزى للمتغيرات الديمغرافية ،وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية وفًقا للبيانات
الديمغرافية والجدول ( )5.14يوضح ذلك.
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جدول رقم ( :)5.14نتائج اختبار الفروق في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي ُتعزى للبيانات الديمغرافية.

"تحسين األداء المالي"
البيانات الديمغرافية

الوسط

الوزن

ال نحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

ذكر

4.17

83.4%

0.37

انثى

4.16

83.2%

0.42

30-20

4.16

83.2%

0.36

40-30

4.23

84.6%

0.35

50-40

3.97

79.4%

0.48

دبلوم فأقل

3.76

75.2%

0.40

بكالوريوس

4.15

83.0%

0.35

دراسات عليا

4.19

83.8%

0.32

شمال غزة

4.32

86.4%

0.41

غزة

4.19

83.8%

0.40

الوسطى

4.07

81.4%

0.42

خانيونس

4.16

83.2%

0.31

رفح

4.09

81.8%

0.34

محاسب

4.16

83.2%

0.43

مدير مالي

4.18

83.6%

0.31

المسمى

أمين صندوق

4.21

84.2%

0.33

الوظيفي

مدير مشروع

4.02

80.4%

0.43

مدير تنفيذي

4.20

84.0%

0.45

مدير  /مسؤول موارد بشرية

4.25

85.0%

0.33

أقل من  3سنوات

4.12

82.4%

0.37

 5-3سنوات

4.21

84.2%

0.37

 10-5سنوات

4.09

81.8%

0.43

 10سنوات فأكثر

4.27

85.4%

0.37

الجنس

العمر

المؤهل
العلمي

مكان العمل

سنوات
الخبرة

الختبار

اإلحصائي

الدللة

ت= 0.146

0.884

ف= 7.669

ف= 3.316

ف= 2.781

ف= 1.521

ف= 1.835

* دالة إحصائية عند مستوى .0.05
المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج .spss
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مستوى

0.001

0.038

0.028

0.184

0.141

النتيجة
ل يوجد فروق

يوجد فروق

يوجد فروق

يوجد فروق

ل يوجد فروق

ل يوجد فروق

يوضح الجدول ( )5.14نتائج اختبار الفروق في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي في

المنظمات األهلية بقطاع غزة تُعزى للبيانات الديمغرافية ،وإذا كان مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من  0.05نستنتج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات

األهلية في قطاع غزة تُعزى للبيانات الديمغرافية ،في حين إذا كان مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  0.05نستنتج
وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي تُعزى للبيانات
الديمغرافية ،وفي هذه النتيجة سيتم استخدام اختبار المقارنات البعدية (أقل فرق معنوي) لمعرفة اتجاه الفروق.

تبعا للبيانات الديمغرافية كما يلي:
سيتم مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة ا
 -1بالنسبة لمتغير الجنس :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.884 > 0.05نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى
لمتغير الجنس.

تشير النتائج إلى عدم وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية حول تحسين األداء المالي يعزى إلى متغير الجنس

ويعزو الباحث عدم وجود مثل هذه الفروقات إلى ان تحسين األداء المالي هي نتائج ممارسات تطبيقية يمارسها
جميع العاملين في المنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة ،حيث التركيز معرفة طبيعة واتجاه اإليرادات

والمصروفات وكشف االنحرافات وقت حدوثها والحفاظ على ممتلكات المنظمات واستغاللها بأفضل الطرق الممكنة

فهذه الممارسة يمارسها الجميع الذكور واالناث ،كما ان جميع العاملين يشاركون في تعظيم إيرادات المنظمة
ويدركون طبيعة الظروف المالية وبالتالي فهم على دراية بظروف األداء المالي للمنظمة بغض النظر عن جنسهم،

وعليه فان إدراك االناث لم يختلف عن إدراك الذكور فيما يتعلق بجوانب تحسين األداء المالي كونهم جميعا يعايشون

ذات البيئة ويعملون في إطارها ،لذا لم تكن هناك فروق في استجاباتهم تُعزى لنوعهم للجنس.
لم تتفق أو تختلف هذه النتائج مع الدراسات السابقة لعدم تناول الدراسات الخاصة بتحسين األداء المالي
متغير الجنس حسب علم الباحث.

 -2بالنسبة لمتغير العمر :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.001 < 0.05نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية
في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير العمر،

والفروق ما بين الفئة العمرية ( 30-20سنة و 50-40سنة) لصالح الفئة العمرية ( 30-20سنة).

وقد أظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء

المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير العمر ويعزو الباحث ذلك إلى حقيقة مهمة وهي أن
النظر إلى تحسين األداء المالي كتوجه حديث تركز عليه كافة المنظمات باإلضافة العتماد المنظمات األهلية قائم
140

بشكل كبير على فئة الشباب بسبب طبيعة عملها من خالل البرامج والمشاريع المختلفة التي تستهدف فئة الشباب

في أغلبها ،كذلك فان هذه المنظمات تتسم بعدم االستقرار الوظيفي لطبيعة المشاريع المحدودة الفترة حيث تميل
الفئة التي تزيد أعمارهم عن  40عام للبحث عن االستقرار الوظيفي.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور .)2018،

 -3بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.038 < 0.05نستنتج وجود فروق ذات داللة
إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى
لمتغير المؤهل العلمي ،والفروق بين الحاصلين على درجة علمية (دبلوم فأقل وبكالوريوس لصالح البكالوريوس)،
وبين (دبلوم فأقل والدراسات العليا لصالح الدراسات العليا).

ويعزو الباحث الفروق لمتغير المؤهل العلمي إلى طبيعة اإلدراك لجوهر األداء المالي ومتطلباتها وتميل الفروق

لحملة البكالوريوس حيث إن الفئة المستهدفة في الد ارسة هي اإلدارة العليا والوسطى ،والتي تتطلب ان يكون الموظف
حاصالُ بحد أدنى على الدرجة العلمية األولى ،وهي البكالوريوس ،حيث ان احتياجات هذه المنظمات يرتبط بشكل
رئيسي بحملة البكالوريوس من العنصر الشبابي الذي يتسم بإنتاجيته المرتفعة ودافعه المتزايد بإثبات وجوده في

إطار عمل تلك المنظمات باإلضافة للتكلفة المنخفضة مقارنة مع الفئات التخصصية من حملة الشهادات العليا.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور  ،)2018،كدراسة (الحسن محمد.)2018،

 -4بالنسبة لمتغير مكان العمل :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.028 < 0.05نستنتج وجود فروق ذات داللة
إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى
لمتغير مكان العمل ،حيث يوجد فروق بين محافظة شمال غزة و (الوسطى ،خانيونس ،رفح) لصالح محافظة

شمال غزة.

ويعزو الباحث الفروق في مكان العمل إلى أهمية تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية على مستوى محافظة
شمال غزة واهتمام اإلدارة العليا بحث العاملين على تحسين األداء المالي وترشيد الصرف ،كما قد يعكس رضا
العاملين في تلك المنظمات عن ممارسات اإلدارة العليا في المنظمات ،أو رغبتهم في إظهار نتائج مناسبة تظهر

المنظمات بصورة أفضل من المنظمات األخرى.
لم تتفق أو تختلف هذه النتائج مع الدراسات السابقة لعدم تناول الدراسات الخاصة باألداء المالي متغير مكان العمل

حسب علم الباحث.

 -5بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.184 > 0.05نستنتج عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع
غزة تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
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وأخي ار فان عدم وجود مثل هذه الفروق ارتباطا بمتغير المسمى الوظيفي حول تحسين األداء المالي يرجع إلى ان
السياسات واإلجراءات والمزايا لتي توفرها االنظمة المالية هي بنود واضحة للجميع يستطيع إدراكها المديرون أو

الفنيون أو رؤساء األقسام أو غيرهم بحكم أهمية هذه المفاهيم التي تنادي بها المنظمات وأصبحت جزءا مهماً من
توجه المنظمات التي تسعى إلى للتميز ،وبالتالي فان نظرة المدراء لتحسين األداء المالي قد توافقت مع نظرة غيرهم
من المسميات داخل هذه المنظمات وذلك ارتباطا بأهمية هذا المفهوم ووجود حالة من اإلجماع على أهميته من

قبل جميع أصحاب المسميات داخل المنظمة.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور  ،)2018،كدراسة (الحسن محمد.)2018،

 -6بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.141 > 0.05نستنتج عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في متوسط استجابة المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة

تُعزى لمتغير سنوات الخبرة.
كما يعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة معنوية تُعزى لمتغير سنوات الخبرة لدى العاملين بالمنظمات األهلية
في قطاع غزة حول تحسين األداء المالي إلى ان قضايا األداء المالي سواء من حيث أطرها النظرية أو ممارساتها
التطبيقية قد أصبحت محل اهتمام أصحاب سنوات الخبرة الطويلة وكذلك أصحاب سنوات الخبرة المتواضعة من
الفئات الشابة حديثي العمل ،إذ ان إدراك أهمية مفاهيم األداء المالي لم تختلف باختالف الخبرات العملية ،فجميع

هؤالء العاملين باختالف المدة الزمنية المرتبطة بوجودهم في العمل يجمعهم إدراك مشترك نابع من أهمية المفهوم

المرتبط بتحقيق االستدامة المالية في إطار الممارسة التطبيقية ،لذا لم يكن هناك اختالف في استجاباتهم تُعزى
الختالف سنوات خبرتهم .
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الهنيني والنسور  ،)2018،كدراسة (الحسن محمد.)2018،
خالصـــة الفصل:
تناول الباحث في هذا الفصل تحليل نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات أداة الدراسة (االستبانة) ،والتفسير والتعليق
على النتائج بالترتيب حسب كل قسم ومجال ،وربط هذه النتائج والتفسيرات بالدراسات السابقة من ناحية االتفاق

أو االختالف مع النتائج ،كما تم اختبار فرضيات الدراسة وتفسير نتائجها وربط النتائج والتفسيرات بالدراسات

السابقة من ناحية االتفاق أو االختالف أيضاً ،وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية من خالل استخدام برنامج

الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS V.26في معالجة وتحليل بيانات الدراسة ،وبرنامج

( ،)SmartPLS v3.2.8للحصول على نتائج الدراسة التي تم تحليلها وتفسيرها.
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مقدمة:
تمثل المخرجات البحثية النهائية حصيلة الجهود المتواصلة على مستوى األطر النظرية و الدراسة التطبيقية التي
تم تنفيذها بغية تحديد أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية في تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في

قطاع غزة ،حيث قام الباحث بتفحص األدب النظري الخاص بالموضوع البحثي من خالل عملية واسعة للمسح
المكتبي لألدبيات المنشورة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي بغية الوصول إلى حصيلة نظرية يتم االستناد
إليها لتأطير المفاهيم والمنهجية الخاصة بالعمل البحثي الراهن بغية الوصول إلى اإلطار المنهجي السليم الذي

مكن الباحث من االستفادة منه في إسقاطه على البيئة الفلسطينية في قطاع غزة ،واستناداً إلى هذا الجهد البحثي

في األطر النظرية والتطبيقية للدراسة واالعتماد على األساليب اإلحصائية المتنوعة لتحقيق غايات وأهداف الدراسة
والتي كان من أهمها االستناد إلى تقنية االنحدار  ،و إجراء التحليل اإلحصائي للدراسة باالعتماد على برنامج

الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS V.26في معالجة وتحليل بيانات الدراسة ،وبرنامج ( SmartPLS
 ،)v3.2.8للحصول على نتائج الدراسة التي تم تحليلها وتفسيرها وعليه فان هذا الفصل من الدراسة سيقدم خالصة

للعمل البحثي بما يمثله من نتائج ورؤية الباحث ألهم التوصيات المستخلصة من واقع تلك النتائج وأعمالها المهنية
الممتدة في أطر المنظمات األهلية التي يمكن إبرازها في الجوانب التالية:
 6.1نتائج الدراسة
انطالقا من األهداف البحثية المقرة واالفتراضات التي قام بها الباحث تمثيالً لتساؤالت وأهداف الدراسة الراهنة

التي تسعى لمعرفة أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية في تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع

غزة ،فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج البحثية المرتبطة باألطر النظرية والدراسة التطبيقية والتي يمكن

إبرازها كالتالي:
 6.1.1النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية):
 أظهرت نتائج الدراسة وجود موافقة بدرجة مرتفعة من أفراد عينة الدراسة على استراتيجية تمكين الموارد البشريةبمجاليها الهيكلي والنفسي وأبعادهما السبعة لدى أصحاب وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في

المنظمات األهلية في قطاع غزة ،حيث اتضح ذلك من خالل حصول مجال استراتيجية تمكين الموارد البشرية

ككل على وزن نسبي (.)%85.4

 أشارت النتائج إلى اهتمام العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة بالمحور األولفي التمكين الهيكلي المتمثل في الهيكل التنظيمي بدرجة (مرتفعة) ،وقد حصل هذا المحور على وزن نسبي
( ،)%83وكذلك على المرتبة األولى ضمن المجال األول الستراتيجية تمكين الموارد البشرية.
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 وبينت النتائج إلى اهتمام العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة بالمحور الثانيفي التمكين الهيكلي المتمثل في إدارة القرار في العمل بدرجة (مرتفعة) ،وقد حصل هذا المجال على وزن نسبي

( ،)%82وكذلك على المرتبة الثالثة ضمن المجال األول الستراتيجية تمكين الموارد البشرية.
 -وكشفت النتائج إلى اهتمام العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة بالمحور الثالث

في التمكين الهيكلي المتمثل في مشاركة المعلومات بدرجة (مرتفعة) ،وقد حصل هذا المحور على وزن نسبي

( ،)%82.8وكذلك على المرتبة الثانية ضمن المجال األول الستراتيجية تمكين الموارد البشرية.
 وأشارت أيضاً إلى اهتمام العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة بالمحور األولفي التمكين النفسي المتمثل في الكفاءة الذاتية بدرجة (مرتفعة جداً) ،وقد حصل هذا المحور على وزن نسبي
( ،)%90.2وكذلك على المرتبة الثانية ضمن المجال الثاني الستراتيجية تمكين الموارد البشرية.

 وأظهرت أيضاً إلى اهتمام العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة بالمحور الثانيفي التمكين النفسي المتمثل في تميز الذات بدرجة (مرتفعة جداً) ،وقد حصل هذا المحور على وزن نسبي

( ،)%88.4وكذلك على المرتبة الرابعة ضمن المجال الثاني الستراتيجية تمكين الموارد البشرية.

 -وأشارت أيضاً إلى اهتمام العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة بالمحور الثالث

في التمكين النفسي المتمثل في التأثير بدرجة (مرتفعة جداً) ،وقد حصل هذا المحور على وزن نسبي (،)%89
وكذلك على المرتبة الثالثة ضمن المجال الثاني الستراتيجية تمكين الموارد البشرية.

 وبينت أيضاً إلى اهتمام العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة بالمحور الرابعفي التمكين النفسي المتمثل في المعنى بدرجة (مرتفعة جداً) ،وقد حصل هذا المحور على وزن نسبي
( ،)%90.4وكذلك على المرتبة األولى ضمن المجال الثاني الستراتيجية تمكين الموارد البشرية.

 6.1.2النتائج المتعلقة بالمتغير التابع (تحسين األداء المالي):
أظهرت نتائج الدراسة وجود موافقة بدرجة (مرتفعة) من أفراد عينة الدراسة على مجال تحسين األداء المالي في

المنظمات األهلية في قطاع غزة ،حيث اتضح ذلك من خالل حصوله على وزن نسبي ( ،)%83.2وجاءت الفقرة
الثانية التي تنص على " يتم متابعة الوضع المالي من خالل قياس األداء الفعلي بما هو مخطط بالموازنة التقديرية".
المرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.36من  )5وبوزن نسبي ( )%87.2وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جداً ،تالها
في الترتيب الفقرة الخامسة التي تنص على " تهتم المنظمة بترشيد الصرف وفق ما هو مخطط ومجاز بالموازنة

التقديرية ".بوزن نسبي ( )%85.6بدرجة موافقة مرتفعة جداً ،في حين حازت الفقرة السابعة عشر التي تنص على
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" هناك تحسين مستمر في مستوى أجور العاملين ".المرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 3.93من  )5وبوزن نسبي

( )%78.6وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ويسبقها في الترتيب مباشرة الفقرة الثالثة عشر والتي تنص " تتمتع
المنظمة بوجود إستراتيجيات لتعزيز إيراداتها ".بوزن نسبي ( )%81بدرجة موافقة مرتفعة.
 6.1.3النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات:
أولا :النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة األ ولى والفرضيات المتفرعة عنها:

 أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05الستراتيجية تمكين المواردالبشرية على ت حسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية
في قطاع غزة.
 بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للهيكل التنظيمي على تحسيناألداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة.

 كشفت نتائج الدراسة عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05إلدارة القرارفي العمل على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية

في قطاع غزة.

 أوضحت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للمشاركة بالمعلومات علىتحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة.

 كشفت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للكفاءة الذاتية على تحسيناألداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة.

 بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05لتميز الذات على تحسين األداءالمالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة.

 أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للتأثير على تحسين األداءالمالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة.

 كشفت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للمعنى على تحسين األداءالمالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة.
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ثانيا :النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الثانية اختبار العالقة بين المتغيرات:

 كشفت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بيناستراتيجية تمكين الموارد البشرية وتحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين باإلدارة العليا والوسطى في
المنظمات األهلية في قطاع غزة ،وقد بلغ معامل ارتباط بيرسون (.)0.754

 تبين ان المتغيرات المؤثرة في المتغير التابع (الهيكل التنظيمي ،مشاركة المعلومات ،تميز الذات ،المعنى) الذيتندرج تحت أبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية الموجودة في النموذج تفسر ما نسبته ()%57.4
من التباين الحاصل في تحسين األداء المالي ،في حين تبين عدم وجود تأثير للمتغيرات األخرى في ذلك.

ثالثا :النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الثالثة:

 توصلت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير
الجنس.

 -بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير العمر،
وذلك لصالح الفئة العمرية ( 40-30سنة).

 -كشفت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير المؤهل
العلمي ،والفروق بين الحاصلين على درجة علمية (دبلوم فأقل وبكالوريوس لصالح البكالوريوس) ،وبين (دبلوم
فأقل والدراسات العليا لصالح الدراسات العليا).

 توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى
لمتغير مكان العمل ،حيث يوجد فروق بين محافظة شمال غزة و (غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح)
لصالح محافظة شمال غزة.

 أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير
المسمى الوظيفي.
147

 كشفت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير
سنوات الخبرة.
رابع ا :النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الرابعة:

 توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير الجنس.
 -بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير العمر ،والفروق ما بين
الفئة العمرية ( 30-20سنة و 50-40سنة) لصالح الفئة العمرية ( 30-20سنة).

 كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير المؤهل
العلمي ،والفروق بين الحاصلين على درجة علمية (دبلوم فأقل وبكالوريوس لصالح البكالوريوس) ،وبين (دبلوم
فأقل والدراسات العليا لصالح الدراسات العليا).
 توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير مكان العمل،

حيث يوجد فروق بين محافظة شمال غزة و (غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح) لصالح محافظة شمال غزة.

 أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير المسمى
الوظيفي.
 كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة تُعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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 6.1.4النتائج المتعلقة بتحقيق األهداف:
الجدول اآلتي ُيوضح النتائج المتعلقة باألهداف؛ فكل هدف يوضح مدى تحققه ومجاله في الدراسة.
جدول ( :)6.1نتائج تحقيق أهداف الدراسة
#
.1

الهدف
التعرف إلى مستوى استراتيجية تمكين الموارد البشرية في
المنظمات األهلية في قطاع غزة.

مدى تحققه
تحقق

مجال تحققه
من خالل تحليل مجالت الدراسة (فقرات الستبانة).

كما هو موضح في جدول رقم (،)5.3( ،)5.2

(.)5.9( ،)5.8( ،)5.7( ،)5.6( ،)5.5( ،)5.4

نتيجة الهدف :تبين أن مستوى استراتيجية تمكين الموارد البشرية بأبعادها في المنظمات األهلية في قطاع غزة بوزن نسبي
متوسط (.)%85.4

.2

التعرف إلى مستوى األداء المالي في المنظمات األهلية
في قطاع غزة.

تحقق

من خالل تحليل مجال تحسين األداء المالي

(فقرات الستبانة) كما هو موضح في جدول رقم
(.)5.10

نتيجة الهدف :تبين أن مستوى األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة بوزن نسبي متوسط (.)%83.2
اختبار العالقة بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية
.3

وتحسين األداء المالي لدى العاملين في المنظمات األهلية
في قطاع غزة.

تحقق

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى .كما هو
موضح في جدول رقم ()5.11

نتيجة الهدف :تبين أن هناك عالقة بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية وتحسين األداء المالي لدى العاملين في المنظمات
األهلية في قطاع غزة وكان معامل االرتباط (.)0.574

التعرف إلى مدى تأثير أبعاد استراتيجية تمكين الموارد
.4

البشرية على تحسين األداء المالي لدى العاملين في
المنظمات األهلية في قطاع غزة.

تحقق

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية .كما هو
موضح في جدول رقم (.)5.12

نتيجة الهدف :تبين وجود أثر إيجابي ذو داللة إحصائية الستراتيجية تمكين الموارد البشرية بأبعادها (الهيكل التنظيمي،
مشاركة المعلومات ،تميز الذات ،المعنى) تفسر ما نسبته ( )%57.4من التباين الحاصل في تحسين األداء المالي المنظمات

األهلية في قطاع غزة.

استكشاف الفروق بين متوسط استجابات المبحوثين حول

.5

استراتيجية تمكين الموارد البشرية في المنظمات األهلية
في قطاع غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.

تحقق

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة .كما هو
موضح في جدول رقم (.)5.13

نتيجة الهدف :تبين وجود فروق في استجابات المبحوثين حول استراتيجية تمكين الموارد البشرية تعزى لك (العمر ،المؤهل العلمي ،مكان
العمل) ،وتبين أيضاً عدم وجود فروق في استجابات المبحوثين حول الفعالية التنظيمية تعزى لك (الجنس ،المسمى الوظيفي،

سنوات الخبرة)
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#

الهدف

.6

تحسين األداء المالي لدى العاملين في المنظمات األهلية

بيان الفروق بين متوسطات استجابة المبحوثين حول
في قطاع غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.

مدى تحققه
تحقق

مجال تحققه
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة .كما هو
موضح في جدول رقم (.)5.14

نتيجة الهدف :تبين وجود فروق في استجابات المبحوثين حول استراتيجية تحسين األداء المالي تعزى لك (العمر ،المؤهل العلمي،

مكان العمل) ،وتبين أيضاً عدم وجود فروق في استجابات المبحوثين حول الفعالية التنظيمية تعزى لك (الجنس ،المسمى الوظيفي،

سنوات الخبرة)

تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات للمنظمات
األهلية والباحثين اآلخرين ،والتي من شأنها العمل على

.7

تحسين األداء المالي.

تحقق

التوصيات التي وضعها الباحث في ضوء نتائج
الدراسة كما هو موضح في جدول رقم (،)6.2

(.)6.3

نتيجة الهدف :تم تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات للمنظمات األهلية والباحثين اآلخرين ،والتي من شأنها العمل على تحسين
األداء المالي.

 6.2توصيات الدراسة:

المصدرُ :ج ِرد بواسطة الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الحالية

بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يقترح الباحث عدداً من التوصيات التي تتعلق باستراتيجية
ً
تمكين الموارد البشرية لدى العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة ،باإلضافة إلى
توصيات تتعلق بتحسين األداء المالي لهذه المنظمات ،وتوصيات عامة وفقاً لرؤى سليمة .والجدول التالي ي ِ
وضح
ُ
التوصيات العامة في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
جدول رقم ( :)6.2التوصيات المتعلقة باستراتيجية تمكين الموارد البشرية و تحسين األداء المالي

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5

التوصيات المتعلقة باستراتيجية تمكين الموارد البشرية

تعزيز استخدام المنظمات األهلية للمفاهيم اإلدارية الحديثة مثل استراتيجية تمكين الموارد البشرية كمدخل استراتيجي

وحيوي في تحسين األداء المالي.

وضع برامج تدريب متخصصة ومستمرة ،مما له دور في مواجهة التغيرات في بيئة األعمال الداخلية والخارجية.
إشراك العاملين بالمنظمات األهلية بمختلف المستويات اإلدارية في صياغة رؤية المنظمة ورسالتها ،لتحفيزهم على
تحقيقها وفق إمكانيات المنظمات المتاحة.

التكامل واالنسجام التام بين الدوائر واألقسام في المنظمات وفق رؤيتها ،إلزالة الصراعات المحتملة بينهم بشأن

استخدام الموارد.

االهتمام بزيادة قدرة األفراد على العمل وزيادة رغبتهم في أداء العمل ،وذلك عن طريق تنمية قدراتهم بالتدريب
وتوفير مناخ العمل المناسب ماديًا ونفسيًا.
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.6
.7

تخصص إدارة المنظمات الموارد الالزمة لتحسين عملياتها التي تضيف قيمة لذوي العالقة ،والقيام بتوفير كل

اإلمكانات واألساليب التقنية الحديثة لتحقيقها بكفاءة.

تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة عن طريق مشاركة العاملين وفئات المجتمع في عمليتي التخطيط والتنفيذ للمساهمة

في الوصول إلى أفضل النتائج ،ولدراسة وفهم احتياجات مختلف األطراف والعمل على تلبيتها.
التوصيات المتعلقة بتحسين األداء المالي

.1
.2
.3
.4
.5

زيادة فهم اإلدارة العليا في المنظمات األهلية محل الدراسة بأهمية األداء المالي عن طريق وضع برامج تدريب
متخصصة ومستمرة ،مما يكون له دور في مواكبة التغيرات السريعة التي تواجههم في بيئة األعمال.

العمل على ترشيد النفقات وفق ما هو مخطط ومجاز بالموازنة التقديرية.
بذل المزيد من الجهود لتجنيد التمويل لصالح فئة الشباب من خريجي الكليات العلمية واألدبية والتوسع في
قاعدة االبتكار لألفكار التي تتواءم مع أولويات المانحين.
استعانة المنظمة بمؤشرات مالية إلبراز توازنها المالي في األجل القصير والطويل.
بعيدا عن الوساطة والمحسوبية بقصد تحفيز العـاملين ودفعهـم الستغالل
وضع انظمة عادلة وكفؤة لنظم الحوافز ً
مهاراتهم وقدراتهم على النحو الذي يخدم األداء وخاصة األداء المالي ويعزز من فاعليته.

.6

العمل على التحسين المستمر في مستوى أجور العاملين.

.7

زيادة االهتمام باألنشطة التي تساعد على النمو والتوسع المستمر مقارنة بالسنوات السابقة.
توصيات عامة

.1
.2

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات باستمرار ،ومواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة لترقية أساليب
وإجراءات العمل كونها متغي اًر مهماً يساهم في إرساء دعائم تمكين الموارد البشرية.
التزام المنظمات األهلية بنشر جميع التقارير المالية واإلدارية السنوية على الجمهور من خالل الموقع االلكتروني
للمنظمة.

.3

متابعة عمليات التدقيق المالي واإلداري والتأكد من التزام العاملين بالتعليمات وصياغة التقارير بشفافية.

.4

العمل على تحسين بيئة العمل بشكل مستمر بما يتناسب مع متطلبات الجودة لتحقيق التمكين اإلداري.

.5

إعداد مصفوفة للمعايير ومؤشرات األداء التي ستعتمد في قياس أداء المؤسسة.

.6

االعتماد على الدروس المستفادة والخبرة السابقة عند تصميم البرامج الجديدة.
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.7

التركيز على أهمية تغيير سلوك القادة ليصبح كل منهم أنموذجاً يحاكيه اآلخرون ،فيكونون أهل للثقة
واالحترام فيندفع األفراد للعمل بأقصى طاقاتهم.
 6.3آلية تنفيذ التوصيات:
يوضح الجدول رقم ( )3.6آلية تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
جدول ( :)6.3آلية تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها الدراسة

رقم

آلية التنفيذ

التوصيات

الجهة المعنية

الفترة الزمنية

بالتنفيذ

المتوقعة

أولا -التوصيات المتعلقة باستراتيجية تمكين الموارد البشرية:
 −تعزيز قدرات وخبرات اإلدارة العليا حول  −اإلدارة العليا

.1

ضرورة تعزيز استخدام المنظمات األهلية

استراتيجيات الموارد البشرية عن طريق تنفيذ −

للمفاهيم اإلدارية الحديثة مثل استراتيجية

ورش عمل متخصصة وتشاركية.

تمكين الموارد البشرية كمدخل استراتيجي  −ابتعاث العاملين في اإلدارة العليا لبرامج تدريبية
وحيوي في تحسين األداء المالي.

متخصصة للتعرف إلى تلك المفاهيم وزيادة
المعارف والخبرات في تطبيقها.

.2

مدراء المنظمات

األهلية

 −منسقين المشاريع المتابعة
والبرامج.
 −قسم

البشرية

الموارد

وضع برامج تدريب متخصصة ومستمرة − ،عقد ورش عمل للعاملين وبرامج تدريب  −اإلدارة العليا
مما له دور في مواجهة التغيرات في بيئة
األعمال الداخلية والخارجية.

3

شهور،

والتقييم

المستمرين

6

شهور،

متخصصة ومستمرة بحضور خبراء في تمكين  −كافة العاملين في المتابعة
الموارد البشرية.

مع

مع

والتقييم

المنظمات األهلية المستمرين

 −عقد اللقاءات الدورية التي يتم من خاللها تعزيز
إشراك
.3

العاملين

بالمنظمات

األهلية

مشاركة العاملين في عملية التخطيط وتبادل
الخبرات والمعلومات والمعارف في مختلف

بمختلف المستويات اإلدارية في صياغة

المستويات اإلدارية.

تحقيقها وفق إمكانيات المنظمات المتاحة.

اإلدارية في صياغة الخطط االستراتيجية.

رؤية المنظمة ورسالتها ،لتحفيزهم على  −اعتماد مشاركة العاملين في جميع المستويات
 −تفعيل نظام الحوافز لمكافأة العاملين الذين
يحققون أهداف المنظمة.

152

 −اإلدارة العليا

3

شهور،

 −كافة العاملين في المتابعة

المنظمات األهلية المستمرين

مع

والتقييم

 -عقد جلسات لتبادل األفكار واآلراء بين العاملين.

.4

التكامل واالنسجام التام بين الدوائر  -إعادة تصميم الهياكل التنظيمية غير المرنة من  -اإلدارة العليا.

واألقسام في المنظمات وفق رؤيتها ،إل ازلة
الصراعات المحتملة بينهم.
االهتمام بزيادة قدرة األفراد على العمل

.5

وزيادة رغبتهم في أداء العمل ،وذلك عن
طريق تنمية قدراتهم بالتدريب وتوفير مناخ
العمل المناسب مادياً ونفسياً.

.6

خالل إعادة تحديد المسؤوليات والتدفق الحر  -اإلدارة

للمعلومات وتقليل الهرمية وتحقيق التعاون

كل  3شهور ،مع

الوسطى المتابعة

والتنفيذية.

والتقييم

المستمرين

األفقي.
 −توفير ما يلزم من أدوات وأساليب تقنية وبرامج  −اإلدارة العليا.
تكنولوجية حديثة وتحفيزات تسهم في رضى  −اإلدارة
العاملين وزيادة قدراتهم

6

شهور،

الوسطى المتابعة

والتنفيذية.

مع

والتقييم

المستمرين

تخصص إدارة المنظمات الموارد الالزمة  −استخدام األدوات المختلفة في تحليل البيئة
الداخلية والخارجية للمنظمات.
لتحسين عملياتها التي تضيف قيمة لذوي
 −توفير ما يلزم من أدوات وأساليب تقنية وبرامج  −اإلدارة العليا.
العالقة ،والقيام بتوفير كل اإلمكانات
تكنولوجية حديثة تسهم في تحسين العمليات
واألساليب التقنية الحديثة لتحقيقها بكفاءة.
والخدمات المقدمة.

كل  3شهور ،مع
المتابعة

والتقييم

المستمرين

 دعم مبدأ المشاركة في كافة المستويات اإلداريةتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة عن طريق
مشاركة العاملين وفئات المجتمع في
.7

عن طريق االجتماعات الدورية وورش العمل

الطالع العاملين على آخر المستجدات
ومشاركتهم في وضع الخطط والمقترحات

عمليتي التخطيط والتنفيذ للمساهمة في

والتوصيات.

احتياجات مختلف األطراف والعمل على

يتم فيها تبادل اآلراء واألفكار والمقترحات مع

الوصول إلى أفضل النتائج ،ولدراسة وفهم  -قيام المنظمة بعقد جلسات حوارية وورش عمل
تلبيتها.

ذوي العالقة الذين تتعامل معهم.

 −اإلدارة العليا
ومديرو بشكل دوري ،مع

 −رؤساء

الدوائر واألقسام

 −اإلدارة

المتابعة

الوسطى المستمرين

والتقييم

والتنفيذية.

 عمل تقارير شهرية بمخرجات الجلسات وورشالعمل وتقييمها وتوجيهها لألفضل.

ثاني ا -التوصيات المتعلقة بتحسين األداء المالي:

.1

زيادة فهم اإلدارة العليا في المنظمات  −عمل ورش عمل متخصصة لإلدارة العليا تساهم
في زيادة خبراتهم في طرق وأساليب تحسين
األهلية محل الدراسة بأهمية األداء المالي
األداء المالي ،وابتعاث اإلدارة العليا لبرامج  −اإلدارة العليا
عن طريق وضع برامج تدريب متخصصة
تدريبية للتعرف إلى تلك المفاهيم وزيادة المعارف
ومستمرة ،مما يكون له دور في مواكبة
والخبرات في تطبيقها.
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6

شهور،

المتابعة

المستمرين

مع

والتقييم

التغيرات السريعة التي تواجههم في بيئة  −استخدام األدوات المختلفة في تحليل البيئة
األعمال.

الداخلية والخارجية للمنظمة.

 −العمل على استثمار الفرص المتاحة وفق
اإلمكانات التي تمتلكها المنظمة.

.2

العمل على ترشيد النفقات وفق ما هو
مخطط ومجاز بالموازنة التقديرية.

 −تفعيل دور الرقابة على النفقات وفقاً لما هو متاح
ومجاز بالموازنة.

 −القياس

الدوري

لألداء

المالي

 −اإلدارة العليا

للمشاريع  −األقسام المالية

واألنشطة.

بشكل دوري ،مع
والتقييم

المتابعة
المستمرين

ضرورة قيام المنظمات األهلية ببذل المزيد
.3

من الجهود لتجنيد التمويل لصالح فئة  −توسيع دائرة التشبيك مع الجهات المانحة.

الشباب من خريجي الكليات العلمية  −استيعاب الخريجين ودعم أفكارهم وطموحاتهم.

واألدبية والتوسع في قاعدة االبتكار لألفكار

 −اإلدارة العليا

 −اإلدارة الوسطى

بشكل دوري ،مع

والتقييم

المتابعة

المستمرين

التي تتواءم مع أولويات المانحين.
.4

استعانة المنظمة بمؤشرات مالية إلبراز

 −استخدام مجموعة من المؤشرات لضبط األداء

توازنها المالي في األجل القصير

والتوازن المالي كمؤشرات السيولة والكفاءة

والطويل.

العملية واالستدامة والمركز المالي.

 −اإلدارة العليا
 −األقسام المالية

وضع انظمة عادلة وكفؤة لنظم الحوافز
.5

تحفيز العـاملين ودفعهـم الستغالل مهاراتهم

إمكانية تطبيقه ووضوحه وقبوله من كافة  −اإلدارة العليا

وقدراتهم على النحو الذي يخدم األداء

العاملين
 −االهتمام بحوافز العاملين وبذل كافة الجهود

مستوى أجور العاملين.

المتابعة
المستمرين

مع المتابعة
والتقييم
المستمرين

وخاصة األداء المالي ويعزز من فاعليته.

.6

والتقييم

 3شهور،

ً
بعيدا عن الوساطة والمحسوبية بقصد  −تطوير نظام الحوافز لدى المنظمة والتأكد من

العمل على التحسين المستمر في

بشكل دوري ،مع

لتحسينها.

 −فتح شراكات مع جهات مانحة جديدة.
 −زيادة خبرات األفراد العاملين على كتابة
مقترحات المشاريع وجذب التمويل.
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بشكل دوري ،مع
 −اإلدارة العليا

المتابعة والتقييم
المستمرين

.7

زيادة االهتمام باألنشطة التي تساعد على  -توسيع قاعدة استثماراتها باالعتماد على مواردها
الذاتية.
النمو والتوسع المستمر مقارنة بالسنوات
 −اإلدارة العليا
 عمل مشاريع تلبي احتياجات المجتمعالسابقة.
األساسية.

 6شهور ،مع
المتابعة والتقييم
المستمرين

وبذلك يكون الباحث قد تمكن من تحقيق الهدف السابع للدراسة وهو "تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات

للمنظمات األهلية والباحثين اآلخرين ،والتي من شأنها العمل على تحسين األداء المالي".
 6.5الدراسات المستقبلية المقترحة:

بناء على اطالع الباحث على اإلطار النظري ،والدراسات السابقة ،وتحليلها ومناقشتها لنتائج هذه الدراسة
ً
وتحليل بياناتها ،يوصي الباحث ببعض الدراسات المستقبلية المقترحة التالية:
 .1أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية واألداء المالي في ظل متغيرات وسيطة كآليات التعلم التنظيمي لعلها
توضح نسبة التباين في المتغير التابع بصورة أوضح.

 .2دراسة إستراتيجيات إدارية أخرى من شانها تحسين األداء المالي في المنظمات األهلية.

 .3دراسة متغيرات مستقلة أخرى كـ (العمل التطوعي ،والثقافة التنظيمية) وأثرها في تحسين األداء المالي في
المنظمات األهلية.

 .4أثر األداء المالي للمنظمات األهلية على الشراكات مع المنظمات الدولية.

خالصة الفصل:
بناء على نتائج التحليل اإلحصائي،
استعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة ً
وتم تصنيفها إلى :نتائج متعلقة بالمتغيرات الديمغرافية ،ونتائج متعلقة بالمتغير المستقل (استراتيجية تمكين الموارد

البشرية) ،ونتائج متعلقة بالمتغير التابع (تحسين األداء المالي) ،ونتائج متعلقة باختبار الفرضيات ،ونتائج متعلقة

بتحقيق أهداف الدراسة .وأشارت النتائج إلى وجود موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على كافة مجاالت استراتيجية

تمكين الموارد البشرية بشكل عام ،كما أظهرت النتائج أيضاً وجود موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على مجال
تحسين األداء المالي ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية قوية عند مستوى داللة

( )α ≥ 0.05بين أبعاد استراتيجية تمكين الموارد البشرية وتحسين األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع
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غزة ،وكذلك بان األبعاد (الهيكل التنظيمي ،مشاركة المعلومات ،تميز الذات ،المعنى) الذي يندرج تحت أبعاد

استراتيجية تمكين الموارد البشرية الموجودة في النموذج أعاله يفسر ما نسبته ( )%57.4من التباين الحاصل في
تحسين األداء المالي ،في حين تبين عدم وجود تأثير للمتغيرات األخرى في تحسين األداء المالي .واقترح الباحث
مجموعة من التوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة ،وفي الختام اقترح الباحث مجموعة من العناوين لدراسات

مستقبلية مقترحة بخصوص استراتيجية تمكين الموارد البشرية واألداء المالي.

المصادر والمراجع:
القران الكريم.

أولا :المراجع العربية
أ .الرسائل العلمية
 أبازيد ،رياض ( )2010بعنوان" أثر التمكين النفسي على سلوك المواطنة للعاملين في مؤسسة الضمان االجتماعيفي األردن ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم االنسانية) ،مجلد .2010،)2(24

 أبو جهل ،نداء ( )2019بعنوان " أثر تطبيق معايير تقييم المشاريع على استدامة التمويل في المؤسسات األهليةالعاملة في قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،الجامعة اإلسالمية غزة.

 -أبو حماد ،ناهض ( )2011بعنوان " التمويل الدولي للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأثره على التنمية السياسة

في قطاع غزة2000م2010-م " رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر
بغزة ،فلسطين.

 -أبو سمرة ،حسام ( )2017بعنوان " دور االستثمار في تحقيق االستدامة في عمل الجمعيات الخيرية العاملة في

فلسطين :دراسة حالة عن جمعية محافظات غزة " رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،
الجامعة اإلسالمية غزة.

 -أحمد ،عدنان ( )2019بعنوان " درجة ممارسة القيادة االستراتيجية وعالقتها بتنمية المهارات الناعمة لدى
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 -البحيصي ،عصام ( )2012بعنوان " تقييم النظم المالية والمحاسبية في المنظمات غير الحكومية (األهلية)

الفلسطينية في قطاع غزة" ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ،المجلد العشرون غزة،

فلسطين.

 البرش ،بالل ( )2019بعنوان " أثر الحصار السياسي والمالي على قدرة المنظمات األهلية في تحقيق التنميةالمجتمعية في قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر بغزة،

فلسطين.

 الجديلي ،محمد ( )2015بعنوان ":دور الموازنة كأداة تخطيط مالي في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة"رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 الحاج ،أمل ( )2017بعنوان " عالقة التمكين اإلداري بااللتزام التنظيمي في المؤسسات الدولية العاملة في قطاعغزة " رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر بغزة ،فلسطين.

 الحسنات ،يسرى ( )2013بعنوان " واقع متطلبات الشفافية اإلدارية لدى منظمات المجتمع المدني ودور الجهاتذات العالقة في تعزيزها .الجامعة اإلسالمية ،فلسطين" رسالة لنيل درجة الدبلوم المهني المتخصص غير منشورة،
معهد التنمية المجتمعية الجامعة اإلسالمية غزة.

 -السالمي ،يمامة )2019( .بعنوان "أثر التمكين اإلداري على السلوك اإلبداعي للعاملين" .مجلة العلوم

االجتماعية ،المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسة واالقتصادية ،العدد ،9

ص .228-206:

 -الكفارنة ،ميسرة ( )2015بعنوان " دور الجمعيات االهلية في بناء راس المال االجتماعي في دولة فلسطين:

دراسة تحليلية تطبيقية اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة ( " )2014 - 2001رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،الجامعة اإلسالمية غزة.

 -الضمور ،صفاء ( )2013بعنوان" العوامل المؤثرة على التمكين اإلداري دراسة حالة مراكز الو ازرات األردنية"

رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية األردن ،ص .7

 المطري ،ضيف هللا ( )2018بعنوان" العالقة بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي لدى موظفي و ازرة اإلسكانفي المملكة العربية السعودية" مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد ،27
العدد  ،1ص .54-27:

 الملوك ،جالل سعد ":)2002( ،دور التمكين في تعزيز اإلبداع المنظمي" أطروحة دكتوراة غير منشورة ،كليةاإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق.

 النوفل ،بدر عيسى ":)2010( ،استراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرها في تحقيق األهداف االستراتيجية فيالبنوك التجارية بدولة الكويت" رسالة ماجيستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
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 الهنيني ،ايمان ،النسور ،ديمة ( )2013بعنوان ":تأثير استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداءالمالي" رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة البلقاء التطبيقية ،األردن.

 بكر ،بيان ( )2013بعنوان ":تقييم األداء المالي في القطاع الحكومي الفلسطيني وفقاً لنموذج المؤسسة األوروبيةإلدارة الجودة" رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 خليفة علي ،ميسون ( )2018بعنوان" دور القائد الريادي في تمكين العاملين " رسالة ماجستير غير منشورة،الجامعة التقنية الوسطى ،العراق.

 دنيا ،زالش ( )2019بعنوان ":أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن على تحسين األداء المالي في البنوك " رسالةماجستير غير منشورة ،كلية العوم االقتصادية والعلوم التجارية ،جامعة العربي بين مهدي ،الجزائر.

 عطا هللا ،حنين ( )2017بعنوان " عالقة التمكين اإلداري بتخطيط المسار الوظيفي " رسالة ماجستير غيرمنشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر بغزة ،فلسطين.

 عفانة ،حسن )2013( ،بعنوان " التمكين اإلداري وعالقته بفاعلية فرق العمل" مجلة الجامعة اإلسالمية ،المجلدالثالث والعشرون ،العدد األول ،ص.336-305:

 علية ،قرابصي ( )2018بعنوان" دور جودة المعلومات المحاسبية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصادية"رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ،جامعة العربي بن مهدي ،الجزائر.

 عواد ،منال ( )2020بعنوان " مرتكزات التحسين المستمر (كايزن) ودوره في استدامة عمل المنظمات الصحيةغير الحكومية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية " رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة

القدس ،فلسطين.

 -قديح ،أماني ( )2014بعنوان ":استراتيجية تمكين الموارد البشرية وعالقتها بتحقيق األهداف االستراتيجية في

البنوك اإلسالمية في قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،الجامعة اإلسالمية،
غزة.

 قميلة ،إبراهيم ( )2019بعنوان " أثر الشراكات بين المؤسسات غير الحكومية الدولية والمحلية على تحسين أداءالمؤسسات المحلية في قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،الجامعة اإلسالمية
غزة.

 مصطفى ،حنان ( )2017بعنوان" دور تمكين الموارد البشرية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية " رسالةماجيستير منشورة ،المعهد العالي للتنمية واإلدارة ،جامعة دمشق ،سوريا.

 هندي ،كمال ( )2005بعنوان ":تقييم دور المنظمات االهلية في عملية التنمية االقتصادية في فلسطين :دراسةحالة قطاع غزة " رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 اضهير ،خالد ( )2015بعنوان ":معوقات التمويل الدولي للجمعيات اإلسالمية الخيرية في قطاع غزة وسبلالتغلب عليها" رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 أفندي ،عطية حسين ( ،)2003بعنوان ":تمكين العاملين مدخل للتحسين والتطوير المستمر " ،سلسلة بحوثودراسات ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر.

 اندراوس ،رامي ومعايعة ،عادل ( ،)2008بعنوان ":اإلدارة بالثقة والتمكين :مدخل لتطوير المؤسسات .الطبعةاألولى دار الكتب الحديث للنشر والتوزيع .إربد ،األردن.

 جبر ،مدين ( )2018بعنوان " تأثير إدارة ضغوط العمل في تمكين الموارد البشرية " رسالة ماجستير غيرمنشورة ،كلية العلوم السياحية ،الجامعة المستنصرية العراق.

 جالب ،احسان دهش ( )2011بعنوان ":إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير" ،الطبعة األولى ،دار صفاءللنشر والتوزيع ،عمان.

 حسين ،حسين ( ،)2015بعنوان ":عالقة وأثر تمكين الموارد البشرية في نجاح المنظمات الريادية" ،الجامعةالمستنصرية ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،السنة الثامنة والثالثون ،العدد مئة واثنان ،ص.162-178 :

 -حمادوش ،عبد السالم ( )2019بعنوان "المناخ التنظيمي وعالقته بالتمكين الوظيفي وأثرهما على األداء السياقي

لدى موظفي الخاليا الجوارية للتضامن" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة

محمد لمين دباغين _سطيف ،الجزائر.

 شرع ،مريم ( )2015بعنوان "اإلدارة التمكينية كمدخل حديث في تحقيق جودة الخدمات التعليمية الجامعية"،أطروحة دكتوراه في علوم التسيير ،جامعة حسيبة ببن بو علي الشلف ،الجزائر.

 خامر ،صفاء ( )2018بعنوان ":دور استخدام أدوات التحليل المالي المستحدثة في تقييم األداء المالي للمؤسسةاالقتصادية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة العربي بن المهيدي أم البواقي ،كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير ،قسم علوم التسيير ،الجزائر.

 الخطيب محمد ( ،)2010بعنوان "األداء وأثره على عوائد أسهم للشركات" ،دار حامد للنشر والتوزيع ،الطبعةاألولى ،عمان ،ص .46

 الخطيب ،محمود ( )2000بعنوان ":إمكانيات تطبيق التمكين في الشركات الصناعية" ،المجلس األعلىللجامعات ،اللجنة العلمية الدائمة ،المؤتمر السنوي الثاني.

 دليو ،فضيل ( )2015بعنوان ":معايير الصدق والثبات في البحوث الكمية والكيفية" مجلة اآلداب والعلوماالجتماعية ،العدد الثاني ،ص91.-82

 الدوري ،زكريا وصالح ،أحمد علي ( )2009بعنوان ":ادارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات األعمالااللفية الثالثة" ،دار اليازوري العلمية ،األردن.)40-39( ،2009،
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 السعيد بريش ،نعيمة يحياوي ،أهمية التكامل في أدوات مراقبة التسيير في تقييم أداء المنظمات وزيادة فعاليتها"دراسة حالة ملبنة األوراس" ،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ،العدد األول.2012 ،

 سلمان ،حنان ( )2015بعنوان " أثر التمكين النفسي للموارد البشرية على اإللتزام التنظيمي في القطاع المصرفيالبنوك التجارية المحلية في قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 عبد المحسن ،صفاء جواد ( )2012بعنوان ":أثر التمكين اإلداري على الرضا الوظيفي لدى العاملين في هيئةالتعليم التقني ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العدد .98-77 :32

 المحمودي ،محمد ( )2019بعنوان ":مناهج البحث العلمي" اليمن ،دار الكتب. مسعود ،محمود ( )2018بعنوان ":استراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرها على اإلبداع التنظيمي" رسالة ماجستيرمنشورة ،مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية ،قسم إدارة األعمال ،كلية االقتصاد والتجارة ،الجامعة األسمرية

اإلسالمية ،زليتين ،ليبيا.

 الوادي ،محمود ( ،)2012بعنوان ":التمكين اإلداري في العصر الحديث" ،ط ،1دار الحامد للنشر والتوزيع،عمان ،األردن.

 وهدان ثائر ( )2017بعنوان "أثر المخاطر المالية على األداء المالي للبنوك التجارية" رسالة ماجستير غيرمنشورة ،كلية الدراسات العليا ،المحاسبة ،جامعة الزرقاء ،األردن.

 خليل ،نبيل ( )2014بعنوان " إدارة المؤسسات التربوية في بدايات األلفية الثالثة" دار الفجر للنشر والمعلومات،القاهرة ،مصر.

 بوسالم أبو بكر ( )2017بعنوان ":التمكين اإلداري كمدخل للتميز التنظيمي دراسة ميدانية على شركة سوناطراكالنفطية الجزائرية" مجلة االقتصاد والمالية ،المجلد  ،3عدد  ،1المركز الجامعية ميلة ،الجزائر.
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المالحق
ملحق رقم ( :)1نتائج الدراسة الستطالعية حول األداء المالي في المنظمات األهلية في قطاع غزة

م

المتوسط

الفقرة

الوزن

الحسابي

النسبي%

6.5

65

.2

يتم وضع برامج لتنمية وضبط اإليرادات وترشيد النفقات.

5.9

59

.3

وجود منهجية متبعة لتحديد االحتياجات المالية.

5.4

54

.4

يتم االعتماد على نظام محوسب إلعداد التقارير المالية وتطبيقها.

6.9

69

.5

يتم دراسة االنعكاسات المالية للمشاريع وتحليل البدائل الختيار المالئم منها.

6.7

67

.6

يتم تحليل النتائج واالنجازات مقارنة بالموارد المالية المعتمدة.

6.8

68

.7

اعداد وتطبيق عمليات رقابية (حوكمة) على كافة المستويات التي تتطلب ذلك.

6.6

66

6.8

68

5.8

58

6.6

66

6.7

67

 .12يوجد لدى المنظمة نظام رقابة وفصل صالحيات فعال يعمل على تحسين أدائها.

6.9

69

 .13تقوم المنظمة بترتيب أولوياتها بهدف استثمار مواردها المتاحة في الجوانب التي بحاجة ماسة للتطوير.

5.8

58

5.9

59

5.5

55

6.32

63.2

 .1يتم تطوير وتطبيق استراتيجية مالية لضمان استعمال الموارد المالية في دعم السياسة واالستراتيجية.

.8
.9

لدى المنظمة المقدرة على ضبط موازنات المشاريع المنفذة للتحكم في التكاليف وتجنب االنفاق بقدر

يفوق المبالغ المقدرة.

تلتزم المنظمة بمواعيد تقديم التقارير المالية للجهات المعنية اثناء تنفيذ المشاريع واتفاقات الشراكة.

بناء على ما انجزته من الخطة االستراتيجية للجمعية.
 .10يتم تقييم األداء المالي للمنظمة ً
يتم تقييم األداء المالي للمنظمة من خالل مجموعة مؤشرات مالية وغير مالية تقدم معلومات عن درجة
.11
تحقيق النتائج واألهداف.

.14
.15

تلتزم المنظمة باإلجراءات القانونية والنظم المالية واإلدارية بما يضمن تكافئ الفرص سواء على صعيد

العاملين أو المستفيدين.

تقوم المنظمة بإدارة المخاطر لمواجهة تأثير أي تغييرات قد تحدث في البيئة المحيطة قد تؤثر على
فرص حصولها على التمويل.
جميع الفقرات
المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة
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ملحق رقم ( :)2مراسلة تحكيم الستبانة

الموضوع /تحكيم استبانة

حضرة السيد/ة.................................................................................. :المحترم/ـة.
الدرجة العلمية............................................................................................. :
التخصص................................................................................................ :
مكان العمل............................................................................................... :
تحية طيبة وبعد،،
يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي من وجهة نظر العاملين
باإلدارة العليا والوسطى في المنظمات األهلية في قطاع غزة" ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في إدارة األعمال من جامعة األزهر بغزة.

ونظ اًر لخبرتكم الطويلة في مجال البحث العملي ،والثقة العالية التي يوليها الباحث لكم ،فإننا نأمل من حضرتكم التكرم بتحكيم استبانة
الدراسة المرفقة وأثرائها من خالل توجيهاتكم وإرشاداتكم لما في ذلك فائدة للبحث العلمي ،ولما يمثله رأي حضرتكم من أهمية بالغة

في تعزيز وتحقيق أهداف هذا البحث.

نشكر لكم مقدما حسن تعاونكم واهتمامكم
وبارك هللا فيكم،،

الباحث
عالء ماهر الطالع
0599101402
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ملحق رقم ( :)3الستبانة النهائية

السادة األفاضل /أصحاب الوظائف اإلش ارفية بالمنظمات األهلية

المحترمين،،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
الموضوع /تعبئة استبانة لدراسة ماجستير
يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان " أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي"
دراسة ميدانية على المنظمات األهلية في قطاع غزة " ،وذلك إستكماالً للحصول على درجة الماجستير في إدارة
األعمال ،ويتطلب البحث استقصاء آراء العاملين في الوظائف اإلشرافية في المنظمات األهلية بقطاع غزة لفحص
أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية على تحسين األداء المالي.
وإيماناً من الباحث بأهمية موضوع الدراسة وثقته العالية بكم ،فإنه يأمل من حضرتكم التفضل بمنحه جزءاً من
وقتكم الثمين بتعبئة االستبانة المرفقة ،كما نرجو منكم توخي الدقة والموضوعية في اختيار الدرجة المناسبة التي
تتوافق مع رأيكم لما له من أثر كبير في الحصول على نتائج دقيقة وصادقة تعزز من تحقيق أهداف الدراسة.

ويتقدم الباحث بوافر الشكر والتقدير على حسن تعاونكم ،ويؤكد لكم أن كل ما تدلونه من آراء أو بيانات سيتم
التعامل معها بسرية تامة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ،لذلك فإن ذكر االسم غير مطلوب.

نشكر لكم مقدماً حسن تعاونكم واهتمامكم

الباحث
عالء ماهر الطالع
0599101402
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القسم األول :المعلومات الديمغرافية

يرجى وضع إشارة ( )xفي المربع المناسب
الجنس

ذكر

العمر
المؤهل العلمي
المسمى الوظيفي

 20سنة إلى أقل من  30سنة

 30سنة إلى أقل من  40سنة

 40سنة إلى أقل من  50سنة

 50سنة فأكثر

دبلوم فأقل
محاسب
منسقمشرو
مدير
عع
مشرو

سنوات الخبرة في
المجال

مكـان العمـل

أنثى

بكالوريوس
مدير مالي
تنفيذيتنفيذي
مدير مدير

ماجستير

دكتوراه

أمين الصندوق
مدير /مسؤول موارد بشرية

أقل من  3سنوات

 3سنوات إلى أقل من  5سنوات

 5سنوات إلى أقل من  10سنة

 10سنوات فأكثر

محافظة شمال غزة

محافظة غزة

محافظة الوسطى

محافظة خانيونس

محافظة رفح

مصطلحات الدراسة:
 oاستراتيجية تمكين الموارد البشرية:
مجموعة من النظم واألساليب واإلجراءات المطبقة لتطوير قدرات وكفاءة األفراد وتوسيع سلطة األفراد والفرق
المختصة في معظم الجوانب من أجل تعزيز اإلنتاجية ونمو المؤسسة على أساس األهداف التنظيمية.
 oاألداء المالي:
أداة للتعرف على الوضع المالي القائم في المنظمة قياساً بمدى انجاز األهداف الموضوعة ومدى نجاح المنظمة
في استغالل الموارد المتاحة لديها من موارد مادية ومعنوية أفضل استغالل لتحقيق األهداف المرجوة للمنظمة.
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القسم الثاني :فقرات الستبانة

يرجى وضع إشارة ( )xفي المربع المناسب:

م

موافق

فقرات الستبانة

بشدة

أولا  /المتغير المستقل (استراتيجية تمكين الموارد البشرية) وتنقسم إلى:
 -1التمكين الهيكلي ويشمل (الهيكل التنظيمي ،إدارة القرار في العمل ،مشاركة المعلومات)
أ .الهيكل التنظيمي
.1

تقدم المنظمة صورة واضحة للرؤية والرسالة حول ما تريد تحقيقه في المستقبل.

.2

تقوم المنظمة بشكل دوري بمراجعة سياساتها وأنظمتها الفنية واإلدارية الداخلية وتعديلها.

.3

تتسم المنظمة بجاهزيتها للتكيف مع ظروف التغيير والطوارئ.

.4

خطوط الصالحيات/المسؤوليات واالتصال واضحة ومعرفة جيدًا.
يوجد للعاملين رأي في تغيير سياسات المنظمة عندما تكون مطلوبة.

.6

يوجد للعاملين وصف وظيفي محدد بوضوح وموثق.

.7

تتوفر آليات مالئمة لتنسيق عمل الوظائف المختلفة في المنظمة.

.8

تتوفر أنظمة وسياسات عادلة لحل الخالفات ما بين الوحدات أو زمالء العمل.

.5

ب .إدارة القرار في العمل
.1

يتم اتباع إجراءات التخطيط بالمشاركة داخل المنظمة.

.2

تستمع المنظمة إلى وجهات نظر العاملين اإليجابية والسلبية قبل اتخاذ القرار.

.3

تعزز المنظمة فرص مشاركة العاملين في صنع واتخاذ القرار.

.4

تأخذ المنظمة بالق اررات التي تصدر من فرق العمل.

.5

تشارك اإلدارة العاملين معايير وضع وقياس األداء الخاصة بهم.

.6

يمنح العاملون الحق في مناقشة وتحديد مسؤولياتهم الوظيفية اإلضافية.

.7

يتم تثبيط الفرد الذي يريد اتخاذ ق ارره بنفسه.

.8

يشعر العاملون بالرضى بشأن مقدار السلطة التي لديهم للقيام بمسؤولياتهم.

ج .مشاركة المعلومات
.1

تقوم المنظمة بنشر المعلومات على جميع المستويات اإلدارية بالتساوي.

.2

تهتم المنظمة بتوفير وسائل اتصال فعالة ومتطورة للعاملين.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

.3

تشجع المنظمة مختلف أنواع االتصال بين األقسام والعاملين داخل المنظمة.

.4

يشارك العاملون في حل المشكالت الكبرى للمنظمة.

.5

يمكن للعاملين الحصول على الحقائق والمعلومات الالزمة ألداء أعمالهم بسهولة.

.6

يتم تزويد العاملين بالمعلومات حول مستوى أدائهم بشكل دوري.

.7

تتم عملية التواصل بين مختلف األقسام والعاملين في المنظمة بشكل واضح.

.8

تنشر المنظمة معلومات كافية عن هيكل وسياسات المكافآت لديها.

 -2التمكين النفسي ويشمل (الكفاءة الذاتية ،تميز الذات ،التأثير ،المعنى)
أ .الكفاءة الذاتية
.1

قدرتي وإمكانياتي ألداء مهام عملي.
اثق ب ا

.2

أتقن المهارات الالزمة ألداء المهام المطلوبة مني.

.3

توفر لي المنظمة بيئة داعمة لإلبداع واالبتكار.

.4

يمكنني التعامل مع التحديات التي تواجهني أثناء أداء مهام عملي بشكل جيد.

ب .تميز الذات
.1

لدي قدر من االستقاللية والحرية في تحديد كيفية أداء عملي.

.2

يمكنني أن أقرر بنفسي أوقات القيام بمهام عملي.

.3

يمكنني اتخاذ الق اررات المتعلقة بكيفية أداء عملي بسهولة.

.4

تشعرني اإلدارة بأهميتي كعنصر هام في المنظمة.

ج .التأثير
.1

تأثيري واضح على الق اررات التي تحدث داخل القسم الذي أعمل به.

.2

لدي قدر من المتابعة والسيطرة على ما يحدث في مكان عملي.

.3

لدي تأثير هام في المستجدات التي تحدث في المنظمة.

.4

أسهم في وضع أهداف وخطط المنظمة.

د .المعنى
.1

يعتبر العمل الذي أقوم به ذو أهمية بالنسبة لي.

.2

تعتبر أنشطة العمل ذات مغزى شخصي بالنسبة لي.

.3

يعتبر العمل الذي أقوم به مفيداً بالنسبة لي.

.4

تتوافق القيم الشخصية لدي مع القيم التنظيمية للمنظمة.
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ثانيا  /المتغير التابع (األداء المالي):
.1
.2
.3

يتم تطبيق استراتيجيات فعالة لضمان استعمال الموارد المالية في دعم األهداف

اإلستراتيجية للمنظمة.
تقوم اإلدارة التنفيذية بتوضيح الوضع المالي لمجلس اإلدارة خالل فترات دورية منتظمة.
يتم متابعة الوضع المالي من خالل قياس األداء الفعلي بما هو مخطط بالموازنة
التقديرية.

.4

يتم توفير الموارد المالية وفق الخطط الموضوعة.

.5

تحتفظ المنظمة بهامش أمان يحقق توازنها المالي.

.6

تهتم المنظمة بترشيد الصرف وفق ما هو مخطط ومجاز بالموازنة التقديرية.

.7

تسير المنظمة الموازنة بشكل فعال.

.8

تستعين المنظمة بمؤشرات مالية إلبراز توازنها المالي في األجل القصير والطويل.

.9

تؤكد المنظمة على تحسين األداء المالي بإستمرار.

 .10توفر المنظمة ظروف عمل مناسبة للعاملين تمكن من تحسين األداء المالي.
 .11يشارك كافة العاملين في تحسين األداء المالي ٍ
كل حسب طبيعة عمله.
 .12تتوفر لدى المنظمة السيولة الكافية لمواجهة المخاطر المالية المحتملة.
 .13تتميز المنظمة بفاعلية إتخاذ القرار لتجنب الفشل المالي.
 .14تتمتع المنظمة بوجود استراتيجيات لتعزيز إيراداتها.
 .15تقوم المنظمة بمراقبة ومتابعة مستوى األداء المالي بإستمرار.
 .16تعتمد المنظمة على األموال الخارجية في تمويل إحتياجاتها.
 .17تتمتع المنظمة بالقدرة على تلبية إحتياجاتها المالية في المدى القصير.
 .18هناك تحسين مستمر في مستوى أجور العاملين.
 .19تتمتع أنشطة المنظمة بالنمو والتوسع المستمر مقارنة بالسنوات السابقة.

 .20يتم تحسين وتطوير البرامج المالية المحوسبة بشكل مستمر لتكون أكثر فعالية وكفاءة.

شك اًر لحسن تعاونكم،،
الباحث /عالء ماهر طالع
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ملحق رقم ( :)4قائمة أسماء المحكمين

#

اسم المحكم

الجهة التي يتبعها

التخصص

جامعة غزة

إدارة أعمال
إدارة أعمال

.1

د .إبراهيم أبو رحمة

.2

د .آمال الحيلة

كلية فلسطين التقنية – غزة

.3

د .وفيق األغا

جامعة األزهر – غزة

إدارة أعمال

.4

د .بالل البشيتي

جامعة األزهر -غزة

إدارة أعمال

.5

د .شادي التلباني

جامعة األزهر -غزة

إحصاء

.6

د .عصام البحيصي

جامعة فلسطين – غزة

محاسبة

.7

د .محمد سالم

جامعة األزهر -غزة

إحصاء

.8

د .محمد فارس

جامعة األزهر -غزة

إدارة أعمال

.9

د .محمود الشنطي

جامعة اإلسراء – غزة

إدارة أعمال

.10

د .نادر أبو شرخ

جامعة فلسطين – غزة

إدارة أعمال
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