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ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف القيـ التنظيمية كاالنغماس الكظيفي لدل مكظفي
البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة.
كاعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي في كصؼ الظاىرة كتفسيرىا ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة
لمدراسة الستطبلع آراء عينة الدراسة كالمككنة مف جميع المكظفيف اإلدارييف العامميف في البنكؾ
اإلسبلمية -قطاع غزة ،حيث كاف محكر القيـ التنظيمية لفرانسيس ك ككدككؾ بمجاالتو األربعة"
إدارة المنظمة ،إدارة الميمة ،إدارة العبلقات ،إدارة البيئة" ،كمحكر االنغماس الكظيفي لمكداؿ
ككيجنر ،كقد تـ استخداـ طريقة المسح الشامؿ في الدراسة كتكزيع عدد( )101استبانة بحيث بمغ
عدد االستبانات المستردة ( )80استبانة بنسبة مقدارىا (. )%79
كقد أظيرت الدراسة نتائج أىميا :كجكد عبلقة طردية بيف القيـ التنظيمية كاالنغماس الكظيفي ،كأف
درجة ممارسة القيـ التنظيمية لدل مكظفي البنكؾ اإلسبلمية إيجابية كبدرحة مرتفعة ،كجاء ترتيب
مجاالت القيـ التنظيمية تنازليان عمى التكالي" إدارة البئية ،إدارة الميمة ،إدارة العبلقات ،إدارة
المنظمة" ،كأنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة القيـ التنظيمية لدل مكظفي
البنكؾ اإلسبلمية كفقان لممتغيرات الكظيفية كالشخصية.
كأظيرت النتائج أف مكظفي البنكؾ اإلسبلمية منغمسكف جدان في كظائفيـ ،كأنو يكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية في مستكل االنغماس الكظيفي لدل مكظفي البنكؾ اإلسبلمية كفقان لمتغير الحالة
االجتماعية كذلؾ لصالح المتزكجيف منيـ .
كما قدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات أىميا :ضركرة تعزيز القيـ اإليجابية لدل مكظفي البنكؾ
اإلسبلمية بقطاع غزة ،كالحرص عمى تييئة مناخ مناسب لممكظفيف يساىـ في زيادة مستكل
االنغماس الكظيفي لدييـ ،كاجراء المزيد مف الدراسات حكؿ كؿ مف القيـ التنظيمية كاالنغماس
الكظيفي بأساليب كطرؽ إحصائية مختمفة .
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ABSTRACT
The aim of this study is to identify the relationship between the
organizational values and job involvement of the employees of Islamic Banks
in Gaza Strip
.
The researcher accredited the analytical description method in describing the
phenomenon and its interpretation. The questionnaire has been used as a tool
for study to explore opinions of the study sample which consists of all
employees and administrators working in Islamic Banks – Gaza Strip where
the axis of organizational values of Francis and Woodcock in its four spheres
: organization management, task management ,relation management and
environment management and axis of job involvement of Lodhal and Kejner
.Method of comprehensive survey has been used in the study and distribution
of (101) questionnaires where number of retrieved questionnaires amounted
(80) with a rate of (%79).
The study showed results most important of which are: Existence of
expulsion relationship between organizational values and job involvement .
The degree of practicing organizational values with employees of Islamic
Banks was positive with high level. The order of the fields of organizational
values came to declination successively , "environment management, task
management , relation management ,organizational management ", and that
there are no differences with statistical indication in the degree of practicing
organizational values with the employees of Islamic Banks according to
personal and functional alterations.
Results showed that the employees of Islamic Banks are extremely involved
in their jobs and that there are no differences of statistical indication in the
level of the job involvement with the employees of Islamic Banks according
to change of social case for the benefit of the maries persons.
Study also presented a group of recommendations most important of which
are: Necessity to strengthen the positive values with the employees of Islamic
Banks in Gaza Strip, care to arrange the appropriate climate for the
employees who participated in increasing their level of job involvement ,
and make further studies about both organizational values and job
involvement in different statistical ways and methods.
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المقدمة :
تمعب الثقافة التنظيمية دك انر ميمان في نجاح المنظمات المختمفة ،كقد تـ مناقشة مكضكع الثقافة
التنظيمية بشكؿ كبير مف قبؿ الباحثيف في مجاؿ السمكؾ التنظيمي كادارة المكارد البشرية ،لكف الجانب
األىـ في أم ثقافة تنظيمية سائدة ىي القيـ كالتي تشكؿ المككف األساسي ليا كمعيا انر لمحكـ عمييا،
فالقيـ في المنظمات يتـ إيجادىا كالمحافظة عمييا مف قبؿ القادة اإلدارييف ،حيث أف العامميف في
المنظمات يتعرفكف عمى ما ىك ميـ أك غير ميـ مف إداراتيـ العميا ،كلعؿ التكجو الجديد بكضع القيـ
أحد مككنات الخطة االستراتيجية لممنظمات شأنيا شأف الرسالة كالرؤية دليؿ كاضح عمى مدل أىمية
القيـ التنظيمية كدكرىا الفعاؿ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
كمف أكضح األدكار التي تمعبيا الثقافة في المنظمات أنيا تزكد المنظمة كالعامميف فييا باإلحساس
باليكية ،ككمما كاف مف الممكف التعرؼ عمى األفكار كالقيـ التي تسكد في المنظمة كمما قكل ارتباط
العامميف برسالة المنظمة كزاد شعكرىـ بأنيا جزء حيكم منيـ (جرينبرغ كباركف  :2004،ص.)30
كيتميز العاممكف في المنظمات ذات الثقافة القكية بدرجة عالية مف االلتزاـ كاالنتماء لممنظمة،
فاإلجماع الكاسع عمى القيـ كاالعتقادات المركزية كالتمسؾ بيا بشدة مف قبؿ الجميع يزيد مف إخبلص
العامميف ككالئيـ كالتصاقيـ الشديد بالمنظمة (.حريـ :2004،ص. )340
كتطكرت في العقديف الماضييف نظريات الثقافة التنظيمية داخؿ عمـ النفس التنظيمي كالتي تتضح مف
خبلؿ الممارسات اليكمية لممدراء ،كاحتؿ مفيكـ القيـ الدكر المركزم فييا()Marques,1991:p179
كيعرؼ النسكر):2012ص )191القيـ عمى أنيا عبارة عف اتفاقات مشتركة بيف أعضاء التنظيـ
االجتماعي الكاحد حكؿ ما ىك مرغكب أك غير مرغكب ،جيد أك غير جيد ،ميـ أك غير ميـ ،كالقيـ
التنظيمية تمثؿ القيـ في مكاف أك بيئة العمؿ بحيث تعمؿ ىذه القيـ عمى تكجيو سمكؾ العامميف ضمف
الظركؼ التنظيمية المختمفة كمف ىذه القيـ المساكاة بيف العامميف ،االىتماـ بإدارة الكقت ،كاالىتماـ
باألداء كاحتراـ اآلخريف .
كيرل أحمد(:2008ص )105أف القيـ التنظيمية تعكس الخصائص الداخمية لممنظمة كتعبر عف
فمسفتيا كتكفر األساس لتكجيو السمكؾ كصنع القرار ،ككما أف لمفرد قيمان فكذلؾ لمتنظيـ كاف كبلن منيما
يحاكؿ التأثير في قيـ اآلخر ،أم أف العبلقة بينيما ىي عبلقة تبادلية كاذا ما ازداد التفاعؿ بينيما
يككف ىناؾ تطابؽ بيف أىداؼ المنظمة كأىداؼ أعضائيا كارتفاع مستكل الرضا لؤلفراد كزيادة
دكافعيـ كالتزاميـ بتحقيؽ أىداؼ المنظمة .
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كاعتبر رشيد في سنة  1993أف مسالة االنغماس الكظيفي مف المسائؿ الرئيسية كالميمة لفيـ
السمكؾ التنظيمي في العمؿ كذلؾ بسب الدكر الرئيس كالحيكم الذم يمعبو انغماس المكظفيف كحمقة
كصؿ بيف مستكل اإلنتاجية مف ناحية ،كحاجات المكظؼ كنكعية الحياة الكظيفية مف ناحية أخرل.
كاالنغماس الكظيفي كمفيكـ يعبر بصكرة عامة عف مدل أىمية الدكر الذم تمعبو الكظيفة في حياة
الفرد مف جية ،كمدل استعداد ذلؾ الفرد لمحفاظ عمى تمؾ الكظيفة كبذؿ أقصى المجيكدات لمكفاء
بمتطمباتيا مف جية اخرل (الفضمي:2001،ص.)106
كاالنغماس الكظيفي كإتجاه كظيفي ىك عامؿ ميـ في زيادة الكفاءة التنظيمية ،كنقص القيـ
كاإل تجاىات

اإليجابية

لدل

المكظفيف

يؤثر

لمعمؿ(.)Teng,2010:p1
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بشكؿ

سمبي

عمى

كؿ

رغبتيـ

ككالئيـ

أوالً :مشكمة الدراسة :
تعتبر البنكؾ إحدل الدعامات األساسية كالميمة في بنياف االقتصاد الفمسطيني ،كازدادت أىميتيا مع
التطكر الكبير الذم شيده القطاع المصرفي الفمسطيني نتيجة التطكرات التكنكلكجية المممكسة .
كقد بدأت البنكؾ اإلسبلمية في فمسطيف أعماليا بعد تأسيس سمطة النقد الفمسطينية ،كيختمؼ منياج
البنكؾ اإلسبلمية مف حيث االلتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاجتناب الربا في األخذ كالعطاء كالعمؿ
عمى تقديـ خدمات مصرفية متنكعة بما يتناسب مع احتياجات العمبلء (الخالدم. )2006 ،
كتمتزـ المصارؼ اإلسبلمية بالتركيز عمى مقابمة احتياجات العامميف كلكف بدرجة غير كافية
(عايش )2008،كأف القيـ التنظيمية تؤدم إلى تحمؿ العامميف المسئكلية كزيادة القدرة اإلنتاجية
كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة(عكاشة )2008،ككمما كانت القيـ التنظيمية السائدة عالية كمرتفعة كمما
ارتفع الكالء التنظيمي لممنظمة (طالب )2011 ،كتكجد عبلقة ارتباط مكجبة كمعنكية بيف االختبلؼ
في القيـ التنظيمية كالشعكر باإلحباط الكظيفي ،كأف أكثر المستكيات شعك انر باإلحباط الكظيفي ىي
اإلدارة الكسطى ،ثـ يمييا اإلدارات التنفيذية ثـ اإلدارة العميا (الشكدافي )2002 ،كتكجد عبلقة بيف
القيـ التنظيمية السائدة كادراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية ككؿ بعد مف أبعادىا (البقمي )2011 ،كأف
ىناؾ عبلقة طردية بيف قيـ المنظمة السائدة كضغكط العمؿ (المنديؿ )2011،كأف القيـ الشخصية
كالتنظيمية تؤثر بشكؿ مباشر كقكم في األداء الكظيفي(ابك عميرة )2011،كأف درجة ممارسة الجكدة
ترتفع بارتفاع درجة ممارسة القيـ التنظيمية (مسعكدة )2011،كأف ىناؾ أثر إيجابي لتطبيؽ مفيكـ
الجكدة الشاممة في االنغماس الكظيفي(. )Karia & Asaari, 2006
كلبلنغماس الكظيفي عبلقات ارتباطية مع جممة مف المتغيرات ذات الصمة بالسمكؾ التنظيمي كسط
محيط االعماؿ في مختمؼ المنظمات كفي مقدمة تمؾ المتغيرات الرغبة بترؾ العمؿ كالغياب عف
العمؿ (الفضمي.)2001 ،
كأثبت  Marquesفي سنة  1991اف االنغماس الكظيفي كااللتزاـ الكظيفي كالرضا الكظيفي يتأثركف
بنفس القيـ العامة ،كاف التأثير األقكل ليذه القيـ ىك عمى مستكل االنغماس الكظيفي ،كأف قيـ العمؿ
(التطكير كالمساندة) ترتبط إيجابيان مع االنغماس الكظيفي ،كاف العكائد االقتصادية ترتبط سمبيان مع
االنغماس الكظيفي .
كفي ضكء ما سبؽ مف أىمية القيـ التنظيمية في التأثير اإليجابي أك السمبي عمى العديد مف المتغيرات
التنظيمية كاألداء الكظيفي كالعدالة التنظيمية كضغكط العمؿ كالكالء التنظيمي كاإلحباط الكظيفي ،
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كفي ظؿ محدكدية األبحاث كالدراسات الميدانية التى تناكلت االنغماس الكظيفي ،تبرز ىذه الدراسة
لمتركيز عمى االنغماس الكظيفي كمتغير مف المتغيرات الميمة في إدارة المكارد البشرية ،كذلؾ مف
خبلؿ التعرؼ عمى عبلقة القيـ التنظيمية باالنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية العاممة
في قطاع غزة كمنيا ينبثؽ السؤاؿ الرئيسي لمبحث كىك
ما عبلقة القيـ التنظيمية باالنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية العاممة في قطاع غزة ؟

ثانياً :متغيرات الدراسة:
تشتمؿ الدراسة عمى
 .1المتغير المستقل  :القيـ التنظيمية كىي حسب تصنيؼ فرانسيس ككدككؾ :
 قيـ إدارة المنظمة كتشمؿ قيـ (القكة ،الصفكة ،المكافأة)
 قيـ إدارة الميمة كتشمؿ قيـ ( الكفاءة ،الفعالية ،االقتصاد)
 قيـ إدارة العبلقات كتشمؿ قيـ (القانكف كالنظاـ ،فرؽ العمؿ ،العدؿ)
 قيـ إدارة البيئة كتشمؿ قيـ (الدفاع ،التنافس ،استثمار الفرص )
 .2المتغير التابع  :االنغماس الكظيفي .

المتغيرات الضابطة( :الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىل العممي ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي)

القيم التنظيمية
 قيم إدارة المنظمة

االنغماس

 قيم إدارة الميمة

الوظيـــــفي

 قيم إدارة العالقات
 قيم إدارة البيئة

شكل رقم( )1يوضح متغيرات الدراسة
المصدر :جرد بواسطة الباحث
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ثالثاً :فرضيـة الدراسة :
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤0.05بيف القيـ التنظيمية كاالنغماس

الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية -قطاع غزة .
ويتفرع منيا الفرضيات التالية :
 .1تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤0.05بيف قيـ إدارة المنظمة كاالنغماس
الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية -قطاع غزة.
 .2تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤0.05بيف قيـ إدارة الميمة كاالنغماس
الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية -قطاع غزة.
 .3تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤0.05بيف قيـ إدارة العبلقات كاالنغماس
الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية -قطاع غزة.
 .4تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤0.05بيف قيـ إدارة البيئة كاالنغماس
الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية -قطاع غزة .

رابعاً :أسئمـة الدراسة :
السؤال األول:
ما درجة ممارسة القيـ التنظيمية عند العامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة ؟

السؤال الثاني:

ما مستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة ؟

السؤال الثالث:

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في درجة ممارسة القيـ التنظيمية
عند العامميف في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة كفقان لممتغيرات الشخصية كالتنظيمية (الجنس ،العمر،

الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي) ؟
السؤال الرابع :

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في مستكل االنغماس الكظيفي
لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة كفقان لممتغيرات الشخصية كالتنظيمية (الجنس ،العمر ،الحالة
االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي ) ؟
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خامساً :أىداف الدراسة :
 .1التعرؼ عمى درجة ممارسة القيـ التنظيمية في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة كما يدركيا العاممكف،
كعبلقتيا ببعض المتغيرات الشخصية كالكظيفية .
 .2تككيف إطار نظرم لمتعرؼ عمى مفاىيـ كؿ مف القيـ التنظيمية كاالنغماس الكظيفي .
 .3التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف القيـ التنظيمية كاالنغماس الكظيفي .
 .4التعرؼ عمى مستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة ،كعبلقتو
ببعض المتغيرات الشخصية كالتنظيمية.
 .5اقتراح حمكؿ كتكصيات لتعزيز القيـ التنظيمية في البنكؾ اإلسبلمية بما يسيـ في زيادة مستكل
االنغماس الكظيفي لمعامميف.

سادساً:أىمية الدراسة:
تظير أىمية ىذه الدراسة كما يمي :
 .1األىمية العممية :
تنبثؽ أىمية ىذه الدراسة مف حيكية المكضكع الذم تناكلتو كىك القيـ التنظيمية كعبلقتيا باالنغماس
الكظيفي لمعامميف مف خبلؿ جيكد المنظمات التي تسعى إلرساء قيـ تنظيمية قكية تسيـ في تحسيف
األداء كزيادة اإلنتاجية كتعزيز االنغماس الكظيفي ،إذ إف المتكقع أف تسيـ ىذه الدراسة في زيادة
التراكـ المعرفي مف خبلؿ النتائج التي تمقي بعض الضكء حكؿ دكر القيـ التنظيمية ،كالمتطمبات
الكاجب تكافرىا لدعـ القيـ التنظيمية التي تؤدم إلى تحسيف ظركؼ العامميف بما يؤدم إلى االنغماس
الكظيفي .
إف أىمية ىذه الدراسة تكمف في ككنيا مف الدراسات القميمة –عمى حد عمـ الباحث  -التي تناكلت
مكضكع القيـ التنظيمية كدكرىا في المؤسسات المحمية.
 .2األىمية العممية :
ستشكؿ ىذه الدراسة اإلطار المعرفي الخاص بالقيـ التنظيمية السائدة في البنكؾ اإلسبلمية  ،كبالتالي
ستقدـ مساىمات كمعمكمات جيدة فيما يتعمؽ بالقيـ التنظيمية السائدة لدل العامميف ،مما يمكف إدارات
البنكؾ مف العمؿ عمى تعزيز القيـ االيجابية بيدؼ تجسيد كتطكير األداء كتعزيز االنغماس الكظيفي
لينسجـ مع اتجاىات اإلدارة بما يحقؽ أىداؼ البنكؾ .
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.3المجتمع :
تعد البنكؾ اإلسبلمية العاممة في قطاع غزة جزءان ميمان مف القطاع المصرفي الفمسطيني ،كبالتالي فإف
تعزيز االنغماس الكظيفي لمعامميف في ىذه البنكؾ سينعكس بشكؿ إيجابي عمى المجتمع الفمسطيني
بكافة شرائحو ،كباإلضافة إلى أف ىذه الدراسة ستفتح آفاقنا جديدة لمجاالت البحث في قيـ المنظمات
مف جكانب متعددة .
.4االىمية لمباحث:
تحسيف أداء الباحث في القدرة عمى إعداد األبحاث كالدراسات بشكؿ عممي متطكر كمنظـ لمحصكؿ
عمى الدرجة العممية(ماجستير إدارة األعماؿ).

سابعاً :مصطمحات الدراسة:
 القيم التنظيمية :
القيـ بشكؿ عاـ عبارة عف اتفاقات مشتركة بيف أعضاء التنظيـ االجتماعي الكاحد حكؿ ما ىك
مرغكب أ ك غير مرغكب فيو ،جيد أك غير جيد ،ميـ أك غير ميـ ....الخ  ،أما القيـ التنظيمية فيي
القيـ التي تمثؿ القيـ في مكاف أك بيئة العمؿ بحيث تعمؿ ىذه القيـ عمى تكجيو سمكؾ العامميف ضمف
الظركؼ التنظيمية المختمفة كمنيا( المساكاة بيف العامميف كاالىتماـ بإدارة الكقت كاالىتماـ باالنتاج
كاالنتاجية ....الخ (العمياف :2005 ،ص .)312
كتصنؼ القيـ التنظيمية عمى النحك التالي (فرانسيس ك ككدككؾ :1995 ،ص:)39
أ .إدارة المنظمة:
تعني أنو يجب عمى المنظمة أف تتعامؿ مع قضايا ذات صمة بالنفكذ (القكة) كدكر االدارة ،كما
يجب أف تتأكد مف أف دكر اإلدارة قد تـ تحديده بدقة ككضكح كأف المديريف أشخاص مؤىميف
لمقياـ بأدكارىـ.
ب .إدارة الميمة:
تعني أنو يجب عمى المنظمة أف تتعامؿ مع قضايا ذات صمة بأداء العمؿ ،حيث أف أم منظمة
تجارية سكؼ تفشؿ إذا لـ تحقؽ اىدافيا .
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ت .إدارة العالقات:
تعني أنو يجب عمى المنظمة أف تتعامؿ مع قضايا ذات صمة بالحصكؿ عمى أفضؿ إسياـ مف
مكظفييا ،حيث أف كؿ منظمة ىي عبارة عف مجمكعة مف المكظفيف كأف العمؿ ال يمكف أداؤه
دكف إلتزاـ ىؤالء المكظفيف .
ث .إدارة البيئة:
تعني أنو يجب عمى المنظمة أف تتعامؿ مع قضايا ذات صمة بالتنافس في عالـ التجارة ،حيث
يجب عمى المنظمة أف تعرؼ البيئة التي تعمؿ بيا ،كأف تبحث عف الكيفية التي تؤثر بيا عمى
ىذه البيئة لصالحيا .
 االنغماس الوظيفي:
االنغماس الكظيفي ىك درجة التصاؽ الفرد نفسيان بعممو ،أك أىمية العمؿ بالنسبة لتصكره الذاتي عف
نفسو ككؿ(الفضمي:2001،ص.)105
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الفصل الثاني

اإلطـــــار النظـــــري
المبحث األول :القيـــــم التنظيميـــــة.
المبحث الثاني :االنغماس الوظيفــي.
المبحث الثالث :البنوك اإلسالمية في قطاع غزة .
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المبحث األول :القيم التنظيمية
مقدمة :
إف مف سبؿ نجاح أم منظمة ىك كجكد أفراد قادريف عمى بذؿ الجيكد المطمكبة لمقياـ بكافة انشطة
العمؿ داخؿ المنظمة ،كلكي تضمف المنظمة كالء ىؤالء فبلبد مف كجكد اتفاؽ بيف أىداؼ المنظمة
كالقيـ الشخصية لغالبية ىؤالء األفراد (الرحاحمة ك عزاـ:2011،ص.)121
كيتأثر سمكؾ العامميف في معظـ دكؿ العالـ بالقيـ كالعادات االجتماعية السائدة ،إذ يصعب فصؿ
سمكؾ العامؿ عف المؤثرات االجتماعية المحيطة بو ،كتعمؿ القيـ كضابط لسمكؾ العامميف فيي التي
تكجو سمككيـ ،كما تعمؿ كدليؿ كمرشد لؤلفراد في تصرفاتيـ ،كتؤثر في األحكاـ التي يطمقكنيا عمى
المكاقؼ كاالحداث كاألشياء ،كتيتـ المنظمات الحديثة بشكؿ عاـ بمحاربة القيـ السمبية كغرس القيـ
اإليجابية في نفكس العامميف لدييا ،األمر الذم يساعد عمى تعزيز الشعكر بالكالء كاالنتماء ،كالعمؿ
بركح الفريؽ الكاحد كتحسيف مستكل األداء الكظيفي ،فالمنظمات التي لدييا منظكمة قيـ إيجابية
ككاضحة ىي التي تمتمؾ مقكمات التقدـ كاالزدىار كالقدرة عمى مكاجية التحديات كالتغيرات في عصر
مميء بالتحديات (الزغبي:2008،ص.)4
كتختمؼ قيـ العمؿ في طبيعتيا كفي كظيفتيا عف بقية األنكاع األخرل مف القيـ سكاء أكانت قيمان دينية
أـ سياسية أـ فكرية أـ غيرىا ،رغـ أنيا تكمميا كترتبط بيا كتستمد منيا بعض الخصائص ،فقيـ العمؿ
تتصؼ بارتباطيا المباشر بالسمكؾ التنظيمي ،كمف ثـ فيي تتحدد مف خبلؿ العبلقات التي تربط
العامميف برؤكسائيـ كمرؤكسييـ كبزمبلئيـ كالمتعامميف معيـ ،كلذلؾ فإف نطاقيا كمجاؿ عمميا تككف
أضيؽ مف نطاؽ مجاؿ عمؿ القيـ الدينية كاالجتماعية كاألخبلقية كاف كانت تمثؿ القاعدة التي تبني
عمييا القيـ المينية أك الكظيفية(حمادات:2006،ص.)31
ىذا االختبلؼ كالتميز في الكاقع يعكد بشكؿ أكثر تحديدان الى اختبلؼ القيـ السائدة في المجتمع
الكاحد ،حيث تؤثر القيـ تقريبا في كؿ ما يتعمؽ بسمكؾ األفراد كالجماعات سكاء كاف ذلؾ بشكؿ مباشر
أ ك بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ تأثيرىا عمى اإلدراؾ كاالتجاىات كالعمؿ عمى تزكيدىـ بالمعايير التي
يمكف اف يسترشدكا بيا في حياتيـ اليكمية (عبد اهلل:2002 ،ص.) 236
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أوالً:مفيوم القيم :
تعددت التعاريؼ لمفيكـ القيـ فيرل (البدرم:2002،ص )388بأنيا الجانب غير المممكس لممنظمة
كالجكىر الحقيقي لتماسؾ التنظيـ ،كتعبر عف االلتزامات األساسية لؤلفراد تجاه منظماتيـ.
كىي تمثؿ معتقدات أساسية حكؿ أشكاؿ السمكؾ المفضمة(المقبكلة) شخصيان كاجتماعيان مقارنة بسمكؾ
آخر متناقض ،كتتضمف القيـ عنص انر حكميان ككنيا تعكس أفكار(رأم) الفرد حكؿ ما ىك صحيح ،جيد،
أك مرغكب فيو (العطية،2003،ص.)96
ك القيـ عبارة عف المعتقدات التي يؤمف بيا أصحابيا كيعتقدكف بقيمتيا كيمتزمكف بمضايقتيا إذ يتحدد
بمكجبيا السمكؾ الذاتي لؤلفراد(حمكد:2002،ص.) 85
كتعرؼ القيـ عمى أنيا المعاني التي يعطييا الفرد أىمية كبرل أك تقدي انر في حياتو كسمككو مف المغامرة
كالعدؿ كالشجاعة كغيرىا مف الصفات (الرحاحمة ك عزاـ:2011،ص ،)122أما القيـ التنظيمية فيي
القيـ في مكاف اك بيئة العمؿ بحيث تعمؿ ىذه القيـ عمى تكجيو سمكؾ العامميف ضمف الظركؼ
التنظيمية المختمفة كمنيا( المساكاة بيف العامميف ،االىتماـ بإدارة الكقت ،االىتماـ باالنتاج
كاإلنتاجية....الخ (العمياف :2005 ،ص.)312
كتشكؿ القيـ التنظيمية جانبان ىامان مف معتقدات كرغبات العامميف في المنظمات اإلدارية( الطراكنة
كالصرايرة:2000،ص )103كىي مجمكعة المبادلء التي تسير سمكؾ العامؿ كتكجيو بطريقة
مكضكعية غير متحيزة كتشكؿ لو معيار تحكـ عمى أساسو بصكاب أك خطأ سمككو تجاه ممارستو
لنشاط معيف في المؤسسة (زرفة:2012،ص.)145
ك تمثؿ القيـ الركيزة األساسية في أية ثقافة تنظيمية ،كأنيا جكىر فمسفة أيو منظمة تسعى إلى تحقيؽ
أىدافيا بكفاءة كفعالية ،كأنيا تعكس شعكر العامميف كاتجاىاتيـ العامة نحك المنظمة كتحدد الخطكط
العريضة ألنشطتيـ اليكمية ،لذا يعتقد بأف نجاح المنظمة يتكقؼ عمى كيفية ادراؾ منتسبييا لتمؾ القيـ
التنظيمية كالعمؿ بمكجبيا(العكفي:2005،ص. )13
كيرل (ماىر:2003،ص )178أنيا ذلؾ الييكؿ المثالي مف المبادلء الذم ينظر مف خبللو الفرد إلى
ما يجب أف يككف عميو سمككو كسمكؾ اآلخريف ،كتنعكس ىذه القيـ عمى السمكؾ الخارجي لبلفراد .
كالقيـ عبارة عف ميؿ عاـ لتفضيؿ حاالت كشئكف معينة عف أخرل (حسف:2004،ص.)151
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ثانياً:أىمية القيم :
تعتبر القيـ مف المكضكعات الميمة في دراسة سمكؾ المنظمة كقد أجمع كؿ مف (العطية)2003،
ك(الرحاحمة كع ازـ )2011،ك(العمياف )2002،عمى أف أىمية القيـ تتمخص في التالي:
 تعتبر القيـ األساس لفيـ االتجاىات كالدكافع كالسمككيات المتبعة داخؿ المنظمة .
 تؤثر القيـ عمى المكضكعية كالرشد نتيجة تفضيؿ سمككيات معينة .
 إف معرفة االختبلفات في القيـ الشخصية لؤلفراد تساعد عمى تفسير طبيعة المنازعات بينيـ
داخؿ المنظمة .
 يزداد التعاكف بيف الجماعات كمما زادت درجة التماثؿ في قيـ ىذه الجماعات كالعكس صحيح
 تعتبر القيـ معيا انر يمجأ إليو األفراد أثناء إجراء مقارنات بيف مجمكعة مف البدائؿ السمككية
ككعامؿ مكحد لمثقافة .
 تعتبر القيـ كمحدد لؤلىداؼ كالسياسات بحيث يجب أف تككف ىذه األىداؼ متكافقة كمنسجمة
مع القيـ .
 تمعب القيـ دك انر ىامان في خمؽ كتككيف اتجاىات الفرد ك تحديد نكعية األفراد الذيف يمكف
التكافؽ معيـ.

ثالثاً :خصائص القيم التنظيمية :
كيرل (العتيبي:2010،ص ) 543أف ىناؾ خصائص لمقيـ التنظيمية منيا :
 أصبحت القيـ التنظيمية مقكمان أساسيان لمشخصية كبالتالي كمما كانت القيـ سكية كمما كانت
الشخصية اإلنسانية كذلؾ كالعكس.
 أف القيـ التنظيمية سمة شخصية كفي الكقت نفسو معيا انر لمحكـ عمى بعض األشياء
كالمكضكعات كمكجو التخاذ الق اررات .
 أف القيـ التنظيمية سمكؾ مكتسب في الغالب ،كبما أنيا كذلؾ فيي اختيارية ،كلكف تتأثر عممية
االختيار بالعقيدة كبطبيعة الثقافة كنكعية المجتمع .
 أف القيـ التنظيمية تجمع بيف متغيرات التناسب كالثبات كالتغير .
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رابعاً :مصادر القيم :
يمكف تحديد مصادر القيـ بالمصادر التالية:
 .1التعاليم الدينية:
يمثؿ الديف أحد المصادر الميمة التي تستمد منيا القيـ بؿ إف الديف ىك المصدر الرئيسي لقيـ كثيرة،
كمف األمثمة عمى القيـ التي تتصؿ بالعمؿ في الديف اإلسبلمي الحديث الشريؼ الذم يحث عمى إتقاف
العمؿ إذ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:
(اف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبلن أف يتقنو) ككذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ (كمكـ ارع ككمكـ
مسئكؿ عف رعيتو) كغيرىا مف األحاديث الشريفة .
كالسنة النبكية الشريفة ليست إال ترجمةن لبعض القيـ التي جاءت في الدستكر اإلسبلمي كىك القراف
الكريـ (القريكتي:2003 ،ص.)159-160
.2المصدر االجتماعي:
نظ انر لككف الفرد جزء مف المككنات االجتماعية لممجتمع الذم يحيا فيو  ،فإف قيـ فرد ما في مجتمع
معيف تختمؼ عف قيـ فرد آخر في مجتمع مختمؼ كلذا فإف القيـ المادية التي يؤمف بيا المجتمع
الرأسمالي الغربي ،تختمؼ عف القيـ التي يؤمف بيا المجتمع الشرقي الذم ال يزاؿ يتصؼ بالتجاذب
كالتقارب األسرم كالعائمي كاالجتماعي كيتسـ بالتماسؾ االجتماعي أما المجتمع الغربي فانو يتسـ
بالتفكؾ االجتماعي نتيجة إيمانو بالقيـ المادية في إطار العبلقات االجتماعية السائدة (حمكد:2002،
ص.)86
.3الخبرة السابقة:
إف خبرة الشخص ميمة كتظير في األكزاف كالقيـ التي يعطييا لؤلشياء ،فالسجيف الذم ذاؽ طعـ
احتجاز الحرية يفترض أف يقدر قيمة الحرية ألنو عانى مف كبت كاىدار لحريتو ،ككذلؾ فالغني الذم
مر بفترة عصبية كبفقر مدقع يصبح الماؿ بالنسبة لو قيمة كبيرة حتى بعد أف تتحسف أحكالو.
كالشخص األمي الذم لـ يتعمـ يعطي قيمة كبيرة لمتعميـ ،كيحاكؿ أف يعكض ذلؾ بتعميـ أكالده ألنو
يعرؼ معاناة الشخص غير المتعمـ (القريكتي:2003 ،ص.) 160

14

مصدر آخر لمقيـ ،فالفرد
.4الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد :إف انتماء الفرد إلى جماعة معينة يعتبر
ان
قد يغير بعضان مف قيمو بسبب تأثير ضغكط الجماعة عميو ،فنجد أحيانان أشخاصان نشأكا نشأة دينية
كنتيجة دخكليـ في جماعة غير دينية فإف قيميـ الدينية تتغير ،إذ تصبح قيميـ متناسقة مع قيـ
الجماعة الجديدة (العمياف :2002 ،ص.)113

خامساً :مراحل تطور القيم التنظيمية :
تطكرت القيـ اإلدارية عبر سبع مراحؿ رئيسية ىي (:فرانسسيس ك ككدككؾ:1995،ص)27-19
 .1المرحمة العقال نية  :كىي مرحمة القيـ التي سادت التفكير اإلدارم ،بأف اإلنساف ينبغي أف يعامؿ
عمى أساس أنو شبيو باآللة حيث يتـ تحفيزه بكاسطة المكاسب المادية ،كىذه القيـ قائمة عمى مفاىيـ
أساسية مف التنظيـ (نظرية ماكس كيبر).
بناء عمى دراسات بحثية مثؿ :دراسات مصنع
 .2المرحمة العاطفية :كفييا بدأ عصر جديد مف القيـ ن
ىاكثكرف في الكاليات المتحدة التي أكدت عمى أف العكامؿ غير العقبلنية مثؿ األحاسيس كاالتجاىات

تؤثر بعمؽ عمى السمكؾ كاألداء.
 .3مرحمة المواجية  :كىذه المرحمة مف مراحؿ تطكر القيـ التنظيمية لـ تُبتكر مف قبؿ اإلدارة ،بؿ
ظيرت استجابة لظيكر االتحادات المينية كأُجبرت اإلدارة عمى تعمـ العراؾ ،ككانت القيـ السائدة في
ىذا العصر قيمان مناكئة مع تحكؿ مف المكاجية إلى التكفيؽ كذلؾ اعتمادان عمى كجية نظر اإلدارة عف
سياسة المكقؼ ،ككاف مف المشككؾ فيو معرفة مف المسئكؿ عف اإلدارييف .
 .4مرحمة اإلجماع في الرأي :كفييا أصبحت القيـ التنظيمية القائمة عمى أساس الحرية في العمؿ
شيئا يتمشى مع العصر بالتدريج ،ذلؾ ألف فكرة حرية بيئة العمؿ قد تحدث المعتقدات التي طالما
تمسكت بيا االدارات لفترات طكيمة ،كبالتالي فإف المدير لـ يعد ىك المدير ،كقد أكضح (ماكريجكر)
أىمية أن ظمة القيـ اإلدارية كذلؾ مف خبلؿ تقسيمو لممعتقدات اإلدارية إلى مجمكعتيف متضادتيف أطمؽ
عمييا نظرية ( )Xكنظرية (. )Y
 .5مرحمة التنظيم/التوازن الفردي :كفييا كاف تطكر القيـ متمثبلن فيما يسمى ب"اإلدارة باألىداؼ"
ككفقان ليذه النظرية فإف كؿ شخص ينبغي اف تككف لو أىداؼ إنتاجية شاممة كمتفؽ عمييا ،لكف يسمح
بالحرية الفردية بتحديد كسائؿ انجاز أك تحقيؽ ىذه األىداؼ ،ك اليدؼ مف كراء ىذه النظرية ىك
المكاءمة بيف حاجات الفرد كحاجات المنظمة .

15

 .6مرحمة اإلمكانات :كفييا تحرر المديركف مف أكىاـ اإلدارة باألىداؼ ،كبرزت مجمكعة جديدة مف
القيـ التنظيمية ،كقُدر لممنظمات أف تتبنى بصدؽ كاخبلص منيج التطكير التنظيمي ،فمديرك اإلدارات
العميا أحبكا الفكرة كذلؾ ألنو باإلمكاف كبطريقة منظمة تغيير الثقافة التنظيمية كالعمميات ،كتعد أساليب
التطكير التنظيمي كالتطكير الذاتي كتحميؿ التبادؿ كبرامج نكعية ظركؼ العمؿ أمثمة عمى القيـ
التنظيمية السائدة في تمؾ المرحمة .
 .7المرحمة الواقعية :يمثؿ تطكر القيـ التنظيمية في المرحمة السابعة مزيجان مؤلفان مف المراحؿ السابقة،
فبعد عقكد مف اإلندفاع كالسير عمى غير ىدل أدرؾ المديركف أنيـ يتحممكف ميمة صعبة فيما يتعمؽ
بالقيادة كالضبط كالفكز ،كاآلف كمع التنافس العالمي فإف ىناؾ المزيد مف التيديدات ،كلذلؾ فإف البقاء
لف يككف إال لؤلصمح كتعد قيـ  :ال شيء مجانا ،العمؿ الجاد يقكد إلى النجاح ،العميؿ دائما عمى
حؽ :مف القيـ السائدة في ىذه المرحمة .

سادساً :شروط اختيار القيم التنظيمية :
كىناؾ ثمانية شركط لمقيـ التي يجب اختيارىا كىي عمى النحك التالي( فرانسسيس
ككدككؾ:1995،ص:)50-47
 .1يجب اختيار القيـ مف بيف عدة بدائؿ ألف القيـ المختارة عف قناعة سيتـ المحافظة عمييا بشدة
كسيزداد االلتزاـ بيا ،كعمى المديريف أف يدرسكا المنافسيف الناجحيف كغير الناجحيف مف أجؿ
اكتشاؼ القيـ الناجحة في منظماتيـ أك مصانعيـ .
 .2يجب أف تككف القيـ متسقة مع بعضيا البعض ألف القيـ التي تنطمؽ في اتجاىات متعددة
تككف ىدامة ،كعمى المديريف أف يدرسكا مجمكعة القيـ التي يعيشكنيا ،كما يجب أف يتفحصكا
ىذه القيـ ليتأكدكا أنيا متناسقة فكريان كسمككيان .
 .3يجب أف تككف القيـ محدكدة العدد ألف محاكلة تبني عدد كبير مف القيـ ستككف مبددة لمجيكد
كمربكة ،كعمى المديريف أف يعرفكا قيـ منظماتيـ ليستطيعكا أف يحددكا السمكؾ المتضمف في
ىذه القيـ ،كمف ثـ يمكف ألم شخص في المنظمة أف يدرؾ العبلقة بيف القيمة كعممو .
 .4يجب أف تككف القيـ عممية ألف القيمة التي ال يمكف أف تترجـ إلى كاقع تصبح ضعيفة ،لذا
يجب أال تُمزـ اإلدارة نفسيا بقيـ مستحيمة ،كعندما يككف مديرك اإلدارات العميا فقط مقتنعيف
بأنيـ يستطيعكف أف يدعمكا قيمة ما في كؿ االحتماالت ،عندئذ يجب أف يتـ تبني ىذه القيمة.
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 .5ينبغي أف تعزز القيـ األداء ألف القيـ عبارة عف كسيمة تمكينية لتشكيؿ المنظمة مف أجؿ
تحقيؽ أىدافيا األدائية ،كيجب أف تككف ىناؾ عبلقة منطقية بيف مفتاح النجاح
لمشركة(المنظمة) كالقيـ المتبناة مف قبؿ اإلدارة .
 .6يجب أف تككف القيـ جذابة كتدعك إلى الفخر ألف القيـ التي تؤيدىا المنظمة يجب أف تبلمس
بعمؽ عكاطؼ األفراد في كؿ المستكيات ،ذلؾ ألف االفراد سيشعركف بأنيـ جزء مف الكؿ
عندما يستطيعكف التكحد أك اإلندماج مع أىداؼ المنظمة .
 .7ينبغي أف تككف القيـ قابمة لمتكصيؿ ألف تصرفات المديريف تعكس بياناتيـ أك تعبيراتيـ عف
القيـ ،كعمى المديريف أف يتبنكا القيمة القابمة لبلستظيار أك اإلثبات .
 .8ينبغي تدكيف القيـ ألنو لف يككف ألم مجمكعة مف القيـ التأثير كبياف قيادم ،إال عندما تصبح
ىذه القيـ كاضحة بالقدر الكافي حتى يتـ االلتزاـ بيا خطيان ،مما يؤدل إلى تكضيح الصكرة
العقمية ليذه القيـ كيثير النقاش حكليا كيزكد أعضاء المنظمة برسالة قابمة لبلتصاؿ .

سابعاً:أساليب تكوين القيم التنظيمية وتنميتيا :
أكرد (حمادات:2006،ص )46-45أنو تكجد عدة مراحؿ ىامة لتككيف القيمة عمميان كىي عمى
النحك التالي:
 .1جذب انتباه العامؿ نحك القيمة مف خبلؿ استخداـ كافة الكسائؿ كاالمكانيات في سبيؿ عرض
القيمة لبلستحكاذ عمى انتباه المتعمـ كاثارة الرغبة لديو في استقباؿ القيمة كمف ثـ االستجابة
النشطة مما يؤدم إلى ظيكر القيمة مف خبلؿ سمككو.
 .2تقبؿ القيمة بدرجة تجعؿ اآلخريف يميزكف القيمة في المتعمـ كيككف سمككو ثابتان .
 .3تفضيؿ القيمة مف خبلؿ االلتزاـ الكبير مف قبؿ المتعمـ مما يجعمو يسعى كراء القيمة التي
يشعر باتجاه مكجب نحكىا .
 .4االلتزاـ كاالقتناع الكامؿ مف قبؿ المتعمـ بصحة اتجاىو أك تقييمو لقضية ما ،كيككف عمى
درجة عالية مف االلتزاـ كاالخبلص كالكالء ليذه القضية كاقناع اآلخريف بيا .
 .5تنظيـ القيـ في نسؽ متكامؿ أك نظاـ قيمي حتى يساعد عمى التغمب عمى الصراعات التي
تنشأ بيف قيـ الفرد كقيـ المنظمة التي يعمؿ بيا .
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 .6تميز المتعمـ في ىذه المرحمة ألف تنظيمو لمقيـ قد كصؿ الى الحد الذم يحكـ سمككو طبقان
لمقيـ التي تمثميا ،فيتصرؼ بأسمكب معيف ليككف لو نمط حياة متميز يمكف اآلخريف مف التنبؤ
بسمككو في مكاقؼ معينة .

ثامناً:وظائف القيم التنظيمية :
كيرل (العتيبي:2010 ،ص )552-551أف مف كظائؼ القيـ التنظيمية ما يمي :
 .1عمى المستكل الفردم:
 تيذيب الذات كتكجيييا نحك مكارـ االخبلؽ كاتباع السمكؾ القكيـ.
 ضبط الشيكات كتكجيييا بما يتكافؽ مع الشريعة اإلسبلمية .
 تكجيو التفكير بما يجعؿ مخرجاتو ذات أىداؼ سامية .
 .2عمى المستكل االجتماعي:
 منح المجتمع عددان مف المعايير التي يتخذ ق ارراتو الجماعية في ضكئيا .
 ضبط السمكؾ الجماعي بما يحافظ عمى المصالح الفردية .
 اإلسياـ في حؿ كثير مف المشكبلت االجتماعية .
 .3عمى المستكل المؤسسي:
 تكجيو العامميف ميما اختمفت ثقافتيـ كمؤىبلتيـ كمستكياتيـ الكظيفية نحك تحقيؽ
بناء عمى
أىداؼ المؤسسة بشكؿ تكاممي في ضكء الخطط االستراتيجية التي أعدتيا ن

قيميا التنظيمية .

 تدريب العامميف عمى آليات االلتزاـ بالقيـ حتى تصبح جزءان مف سمككيـ ،ألف
المؤسسة تتبع أسمكبي التحفيز كالمحاسبة فيما يتعمؽ بتنفيذ القيـ التنظيمية .

تاسعاً:تصنيف القيم التنظيمية:
ىناؾ تصنيفات عديدة ألنكاع القيـ في مجاؿ السمكؾ التنظيمي كمنيا :
 .1تصنيف شبرانجر لمقيم (الرحاحمة كعزاـ:2011 ،ص )125كقاـ بكضع تصنيؼ لمناس حسب
قيميـ كمعتقداتيـ في ست مجمكعات عمى النحك التالي :
 القيـ الفكرية :كىي االتجاىات العقمية أك الفمسفية لمفرد كتيتـ بشكؿ خاص بالبحث عف
الحقائؽ كأسباب حدكثيا بشكؿ تطبيقي منظـ .
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 القيـ االقتصادية :كىي التي تؤدم إلى اتجاىات عممية مع التركيز عمى الجكانب كاألىداؼ
االقتصادية كما ينتج عنيا مف تحقيؽ مادم .
 القيـ االجتماعية :كىي التي تتعمؽ اىتماماتيا بالعبلقات االنسانية كترابط المجتمع كتفاعبلت
أفراده.
 القيـ الجمالية :كىي التي تتميز اىتماماتيا بالجكانب الفنية كالجمالية في الحياة مف حيث
التشكيؿ كالتنسيؽ كاالنسجاـ مع الغير .
 القيـ السياسية :كىي التي تيتـ بمظاىر القكة كالنفكذ كالسيطرة سكاء عمى مستكل الفرد أك
الجماعة .
 القيـ الدينية :كىي التي تؤدم إلى خمؽ قيمة عميا مجردة تحكميا فكرة التكحيد ككحدة الكجكد
كاالنتماء إلى نظاـ مف العبلقات بكينكنة الخميقة (المغربي:1995،ص.)159
 .2تصنيف روكيج لمقيم (العطية:2003،ص: )97-98
يتككف مف مجمكعتيف مف القيـ ككؿ مجمكعة تتضمف( )18كحدة مف القيـ الفردية ،المجمكعة
االكلى يطمؽ عمييا القيـ النيائية كتتعمؽ بالغايات النيائية لمكجكد مثؿ(الحياة المريحة ،الحياة
المثيرة ،الشعكر باالنجاز ،المساكاة) كالمجمكعة الثانية يطمؽ عمييا اسـ القيـ الكسيمية كتتعمؽ
باألشكاؿ السمككية المفضمة  ،أك الكسائؿ التي تحقؽ القيـ النيائية مثؿ( الطمكح ،العقؿ المتفتح،
القدرة ،المرح ،الشجاعة).
 .3تصنيف ) (Quinn & Rohrbauaghلمقيم (عبد اهلل:2002،ص)242
 قيـ اليدؼ الرشيد كتشمؿ قيـ التخطيط كاإلنتاجية .
 قيـ العبلقات االنسانية كتشمؿ قيـ التماسؾ كتنمية المكارد البشرية .
 قيـ النظاـ المفتكح كتشمؿ قيـ المركنة كالحصكؿ عمى المكارد .
 قيـ العمميات الداخمية كتشمؿ قيـ إدارة المعمكمات كالضبط .
 .4تصنيف بوكيولز( )Buchholzلمقيم (حمادات:2006،ص)38-37
صنؼ القيـ إلى خمسة أنظمة قيمية ىي :
 نظاـ قيـ أخبلقيات العمؿ :ككفقان ليذا النظاـ فإف العمؿ شيء مقدس يجب اإلخبلص فيو ألنو
يمنح الفرد كرامةن كشرفان .
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 نظاـ قيـ التكجو االجتماعي :حيث يكتسب العمؿ معناه ضمف إطار ىذه القيـ مف خبلؿ مدل
تأثيره في المجمكعة التي يعمؿ فييا الفرد ،فالعمؿ ليس غاية في حد ذاتو كانما كسيمة لخدمة
إىتمامات كمصالح المجمكعة كتكظيؼ قدرات المجمكعة لصالح الفرد كبالشكؿ الذم يعزز
نجاحو في المنظمة .
 نظاـ القيـ االنسانية :كتؤكد ىذه القيـ عمى ضركرة االىتماـ باإلنساف في مكقع العمؿ ،كبنمكه
كتطكره اإلنساني أكثر مف االىتماـ الذم يعطي لمجكانب المادية لممنظمة .
 نظاـ قيـ المشاركة المجتمعية :ككفقان ليذه القيـ فإف العمؿ ىك األساس في إشباع الحاجات
المتعددة لؤلفراد كذلؾ مف خبلؿ إفساح المجاؿ أماـ العامميف ليككف ليـ دكر بارز في إدارة
المنظمة مف خبلؿ المشاركة في ق ارراتيا األساسية .
 نظاـ قيـ الراحة كالفراغ :كتؤكد ىذه القيـ عمى إفساح المجاؿ لراحة العامميف أثناء العمؿ
ليشعركا بإنسانيتيـ كيمارسكا ىكاياتيـ المفضمة.
 .5تصنيف جوردن لمقيم(البنكم:2005،ص )15صنؼ جكردكف القيـ إلى خمسة أنكاع ىي :
 قيـ الدعـ كالتقدير :كتعني احتراـ كتقدير كرامة االنساف كحفظ حقكقو كدعـ ركح المبادرة لديو .
 قيـ االمتثاؿ :كتعني االحتراـ الذم يبديو أعضاء التنظيـ لمقكانيف كاالنظمة كالتعميمات .
 قيـ االستقبللية :كتتمثؿ ىذه القيمة بدرجة الحرية في العمؿ كاالبتعاد عف تأثير العبلقات
الشخصية .
 قيـ الخيرية :كتعني إقامة عبلقات انسانية جدية مع اآلخريف .
 قيـ القيادة  :كتتمثؿ بمدل االستعداد كالقدرة عمى إقناع اآلخريف كجعميـ يتبعكف اآلخريف .
 .6تصنيف فرانسيس و وودكوك لمقيم( فرانسيس ك ككدككؾ:1995ص :)44-39صنؼ القيـ
إلى( )12قيمة مف خبلؿ ( )4مجمكعات تضـ كؿ مجمكعة ( )3قيـ عمى النحك التالي:
 .1إدارة اإلدارة (المنظمة)  :المنظمة عبارة عف نظاـ معقد ،كليا كظائؼ خاصة يجب أف تتكامؿ
مف أجؿ أف تتمكف ىذه المنظمة مف العمؿ ،ذلؾ أف اإلدارة كحدىا تستطيع تكجيو كتنسيؽ العناصر
المعقدة لممنظمة ،كمف أجؿ إحراز النجاح فإف مصادر اإلدارة يجب أف تحدد بدقة ،كتختار بعناية
كتدرب بإتقاف كتحفز بحؽ ،كيطمؽ عمى ىذه العممية " إدارة اإلدارة".
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وبناء عمى ذلك ينبغي تقديم ثالث قضايا فرعية ىي كما يمي:
 القوة(النفوذ) :إف اإلدارة الناجحة تدرؾ النفكذ الكامف لمركزىا الكظيفي كما أنيا تتحمؿ مسؤكلية
مستقبؿ المنظمة ،لذا فيي تتبنى قيمة (المديركف يجب أف يديركا) .
 الصفوة  :إف المنظمة الناجحة تدرؾ األىمية الحيكية لمحصكؿ عمى أفضؿ المرشحيف المحتمميف
في األعماؿ اإلدارية ،ككذا التطكير المستمر لكفاءاتيـ ،لذا فيي تتبنى قيمة (النخبة دائمان في
المقدمة) .
 المكافأة  :إف المنظمة الناجحة ىي التي تحدد النجاح كتكافئ عميو كبالتالي فيي تتبنى قيمة
(األداء ممؾ) .
.2إدارة الميمة  :مف الممكف أف يككف العمؿ ممبلن كمرىقان كمتحديان كمزعجان ،غير أنو في نياية
التحميؿ فإف كؿ منظمة تيتـ بالنتائج كليس بشدة أك صعكبة الميمة ،كأف إدارة الميمة تعني أف العمؿ
يجب أف يؤدم ،كيؤدم بإتقاف ،كىذا األمر يتطمب التركيز عمى أىداؼ كاضحة كالعمؿ بكفاءة ،
كيطمؽ عمى ىذه العممية " إدارة الميمة".
وبناء عمى ذلك ينبغي تقديم ثالث قضايا فرعية ىي كما يمي:
 الفعالية  :إف المنظمة الناجحة قادرة عمى تركيز مصادرىا عمى األنشطة التي تعكد عمييا بالنتائج،
لذا فيي تتبنى قيمة (اعمؿ األشياء الصحيحة) .
 الكفاية  :إف المنظمات الناجحة تبحث بدكف ىكادة عف أفضؿ الطرؽ لعمؿ األشياء ،كما أنيا
باستمرار تبني االعتزاز كالفخر عمى أساس أداء العمؿ ،لذا فيي تتبنى قيمة (عمؿ األشياء بطريقة
صحيحة) .
 اإلقتصاد  :إف إنفاؽ النقكد أسيؿ بكثير مف جمعيا ،ذلؾ أف كؿ نشاط تقكـ بو المنظمة يكمؼ
مبمغان ،كىذا المبمغ يجب أف يدفع بكاسطة شخص ما في مكاف ما ،لذا فإف المنظمة الناجحة تدرؾ
أىمية مكاجية الحقيقة االقتصادية ،كىي بالتالي تتبنى قيمة (ال شيء مجانان) .
.3إدارة العالقات  :يتكقع المديركف أشياء كثيرة مف األفراد الذيف يعممكف في المنظمة ،فيـ
يطالبكنيـ بالعمؿ الجاد كالكالء ،كالميارة في األداء ،كاألمانة ،غير أف المكظفيف سكؼ يقدمكف كالئيـ
لئلدارة التي يدرككف أنيا مناسبة ألف تدير ،فاألفراد يحتاجكف إلى أف يعاممكا بمطؼ كأف يشعركا بأف
ليـ قيمتيـ ،كأف يثقكا في عدالة القكاعد كاالنظمة العادلة ،كيطمؽ عمى ىذه العممية " إدارة العبلقات" .
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وبناء عمى ذلك ينبغي تقديم ثالث قضايا فرعية ىي كما يمي:
 العدل :إف المنظمة الناجحة تدرؾ أف كجيات نظر األفراد كادراكيـ كشعكرىـ ذك أىمية ،لذا فيي
تتبنى قيمة (مف ييتـ يكسب) .
 العمل الجماعي(فرق العمل) :إف المنظمة الناجحة ىي التي تضمف أنو بإمكانيا جني القكاعد مف
فرؽ العمؿ الفاعمة ،لذا فيي تتبنى قيمة (العمؿ معان بانسجاـ) .
 القانون والنظام :إف المنظمة الناجحة ىي تمؾ التي تبتكر كتدير باحتراـ نظامان مناسبان مف القكاعد
كاإلجراءات ،لذا فيي تتبنى قيمة (العدؿ البد أف يسكد) .
.4إدارة البيئة  :تتكاجد في كؿ منظمة بيئة – ىذه البيئة أحيانان مضطربة كغالبان غير كدية(عدائية)
كمعقدة ،كبالتالي فإف اإلدارة يجب حقيقة أف تفيـ بيئتيا مف كؿ الجكانب االجتماعية كالفنية
كاإلقتصادية كالتنافسية ،إذ بدكف ىذه المعمكمات فإنو مف المستحيؿ اتخاذ الق اررات الصائبة ،كمف أجؿ
أف تستمر المنظمة كتنجح في بيئتيا يجب عمييا أف تصكغ استراتيجية لمدفاع القكم لتحمي مصالحيا،
كما يجب عمييا أف تتخذ كؿ الخطكات الضركرية لتككف منافسة كتستغؿ الفرص أينما كجدت ،كيطمؽ
عمى ىذه العممية " إدارة البيئة".
وبناء عمى ذلك ينبغي تقديم ثالث قضايا فرعية ىي كما يمي :
 الدفاع  :إف المنظمة الناجحة ىي التي تقكـ بدراسة التيديدات الخارجية ثـ تضع بعد ذلؾ خطة
دفاعية قكية ،لذا فيي تتبنى قيمة (اعرؼ عدكؾ) .
 التنافس  :إف المنظمة الناجحة ىي التي تتخذ كؿ الخطكات الضركرية مف أجؿ أف تككف تنافسية،
ألنو مف المعمكـ في عالـ التجارة أف األفضؿ ىك الذم يبقى كأف الضعيؼ تتـ تنحيتو ،لذا فإف
المنظمة الناجحة تتبنى قيمة (البقاء لؤلصمح) .
 استغالل الفرص :إف المنظمة الناجحة ىي التي تمزـ نفسيا باستغبلؿ الفرص ،كبالتالي تتبنى ىذه
القيمة.
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كفيما يمي اثنتا عشرة قضية يتحدد مف خبلليا نجاح المنظمات :
جدكؿ رقـ ( )1القضايا كالقيـ
القضايا الجوىرية
إدارة اإلدارة( المنظمة)

إدارة الميمة

إدارة العالقات

إدارة البيئة

القضايا الفرعية

القيم

القكة

المديركف يجب أف يديركا

الصفكة

النخبة دائما في القمة

المكافأة

األداء ممؾ

الفعالية

عمؿ األشياء الصحيحة

الكفاية

عمؿ األشياء بطريقة صحيحة

االقتصاد

ال شيء مج نانا

العدؿ

مف ييتـ يكسب

العمؿ الجماعي

العمؿ معان بانسجاـ

القانكف كالنظاـ

العدؿ البد اف يسكد

الدفاع

اعرؼ عدكؾ

التنافس

البقاء لؤلصمح

استغبلؿ الفرص

مف يجرؤ يكسب

المصدر(:فرانسيس ك ككدككؾ:1995،ص)45

عاش ارً :قياس القيم التنظيمية:
تقاس القيـ التنظيمية بعدة طرؽ منيا (حمادات:2006،ص:)48-46
 .1المشاىدة أو المالحظة  :يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى حقيقة السمكؾ دكف إمكانية تزييفو،
خاصة إذا أجريت عمى غفمة مف األفراد مكضع الدراسة ،كتعد مف أكثر الطرؽ مبلءمة
لمعامميف ،كيتطمب تطبيقيا مف الباحث تحديد القيـ التي ييتـ بدراستيا في مرحمة معينة،
كتحديد مظاىر ىذه القيـ :ىؿ ىي ثابتة أـ متغيرة ؟
 .2المقابمة الشخصية :يقكـ الباحث بتكجيو مجمكعة مف األسئمة إلى أفراد العينة مكضكع الدراسة
في مكقؼ معيف حسب خطة معينة لمحصكؿ عمى معمكمات عف سمككيـ ،كالسمات الشخصية
لكؿ منيـ .
 .3تحميل المضمون :كىنا يصؼ الباحث المحتكل الظاىر كصفان مكضكعيان كمنظمان ككميان ،كيتـ
فيو تقسيـ البدائؿ إلى أجزاء حسب طبيعة المادة ،إما إلى رمكز أك جمؿ أك كممات...إلخ .
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 .4االختبارات :كىي مف أكثر الطرؽ المستخدمة في مجاؿ قياس قيـ العمؿ ك منيا:
أ .اختبار جكردكف( )Gordonلمقيـ اإلدارية كيقيس ست قيـ ىي :القيـ االجتماعية ،كالقيـ
النظرية ،كالقيـ االقتصادية ،كالقيـ الجمالية ،كالقيـ الدينية ،كالقيـ السياسية.
ب .مقياس القيـ الفارقة الذم أعده برنس( )Princeكصنؼ فيو القيـ إلى :قيـ تقميدية كقيـ عصرية
ت .مقياس دراسة االختبارات لكدكرؼ( ) Woodworfكيكشؼ ىذا المقياس عف عدد مف القيـ
مثؿ:قيـ الحياة األسرية كالتديف كالصداقة كالخدمة االجتماعية كالنشاط العقمي.
ث .مقياس قيـ العمؿ لسكبير( ) Sopareكيقيس ( )15قيمة يطمب مف الفرد ترتيبيا حسب
أىميتيا بالنسبة لو .
ج .مقياس مسح القيـ لرككيش( )Rokeachكيتضمف جزأيف :األكؿ لقياس القيـ الغائية كيتككف
مف ( )18قيمة ،كالجزء الثاني لقياس القيـ الكسيمية كيتككف مف( )18قيمة أيضان ،كفي الجزأيف
يطمب مف الفرد ترتيب القيـ بشكؿ مستقؿ مف أكثرىا أىمية إلى أقميا أىمية لو .
ح .مقياس القيـ الشخصية الذم أعده ىككس( )Hoxكيتككف مف ( )90بندان خصصت لقياس
عشرة قيـ ىي :القيـ الجمالية ،كقيـ الراحة ،كقيـ الصداقة ،كالحياة األسرية ،كالحرية الدينية،
كالسيطرة ،كالتقدـ الشخصي ،كاالعتراؼ ،كااليثار ،كالتقدير مف قبؿ اآلخريف .
خ .مقياس قائمة القيـ لمؤلفييا ريدف كركؿ ( )W.J. Rddin, Ken Roewllكالذم صمـ لمكشؼ
عف منظكمة مف القيـ لدل العامميف في مجاالت إدارية كاكاديمية فاشتمؿ عمى ست قيـ ىي:
القيـ النظرية ،كقيـ السمطة ،كقيـ االنجاز ،كالقيـ االنسانية ،كقيـ الكد كالمثابرة ،كالقيـ المادية.
د .مقياس فرانسيس ك ككدككؾ لمقيـ التنظيمية كالمستخدـ في ىذه الدراسة كالذم صمـ لقياس
( )12قيمة ىي :القكة ،كالصفكة ،كالكفاءة ،كالفعالية ،كالعدؿ ،كالمكافأة ،كاالقتصاد ،كالعمؿ
الجماعي ،كالقانكف كالنظاـ ،كالدفاع ،كالتنافس ،كاستغبلؿ الفرص(فرانسيس ك ككدككؾ،
:1995ص.)38-31
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المبحث الثاني  :االنغماس الوظيفي
مقدمة:
يعد مكضكع االنغماس الكظيفي مف المكضكعات التي اىتـ بيا الباحثكف في مجاؿ إدارة المكارد
البشرية كالسمكؾ التنظيمي اىتمامان متزايدان في اآلكنة االخيرة ،كذلؾ باعتباره إحدل القضايا الرئيسة
البلزمة لفيـ سمكؾ األفراد داخؿ منظمات األعماؿ ،باإلضافة إلى تفسير العديد مف المتغيرات السمككية
األخرل مثؿ الغياب ،كاالداء ،كالرضا ،كطبيعة سير العمؿ( يكسؼ:2011،ص.)69
كىك مف أكثر العكامؿ تأثي انر في حياة األفراد في عالمنا المعاصر ،خاصةن كأف انشطة العمؿ المتنكعة
في مختمؼ المنظمات تستيمؾ نسبة كبيرة مف ساعات عمر اإلنساف ،ىذا باإلضافة إلى شتى
االنعكاسات الحيكية كالمتنكعة التي تتركيا األنشطة التنظيمية عمى مختمؼ أبعاد حياة الفرد المينية
كالخاصة ،كمنذ أف تـ بناء األطر العممية االساسية لمختمؼ جكانب مكضكع االنغماس الكظيفي مف
قبؿ  Lodahl &Kejnerفي منتصؼ الستينات مف ىذا القرف تكجيت مئات الدراسات كاألبحاث
العممية لمتحقؽ مف طبيعة العبلقة بيف االنغماس الكظيفي كمجمكعات مختمفة مف المتغيرات الشخصية
كالظرفية كالقيمية ،كاف بركز االنغماس الكظيفي مؤخ انر كأحد أىـ المتغيرات المعبرة عف طبيعة كمستكل
تفاعؿ الفرد مع بيئة عممو بصكرة عامة كمع كظيفتو بصكرة خاصة مف خبلؿ ارتباطو الكاضح كتأثيره
عمى عدد مف المتغيرات اليامة األخرل مثؿ معدؿ دكراف العمؿ ،كمعدؿ الغياب ،كااللتزاـ التنظيمي،
دفع المزيد مف الباحثيف لدراسة كتحميؿ كافة أبعاد ىذا المتغير بإعتباره مؤش انر رئيسيان لمقياس أك لمتعبير
عف مستكل كجكدة المخرجات التنظيمية النيائية ،كقد يعكد سبب االىتماـ المتزايد بمكضكع االنغماس
الكظيفي إلى أىمية ذلؾ المتغير لفيـ السمكؾ التنظيمي لؤلفراد داخؿ بيئة العمؿ إضافة إلى أف
االنغماس الكظيفي يعتبر أحد أىـ متغيريف يعكساف الكاجية الحقيقية التجاىات العمؿ ،فاالنغماس
كالرضا الكظيفي استقطبا ،كما زاال يستقطباف الكثير مف اىتماـ الباحثيف في قضايا السمكؾ التنظيمي
كاالتجاىات الكظيفية ( الفضمي:2001،ص.)100
ككذلؾ يعتبر االنغماس الكظيفي مؤش انر جيدان لبعض سياسات المنظمة مثؿ التكصيؼ الجيد لمكظائؼ
كتكافر المناخ التنظيمي المبلئـ الذم يشجع عمى االلتزاـ كاإلبداع( قاسـ:2012،ص.)86
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أوالً :مفيوم االنغماس الوظيفي :
يستطيع الباحث المتتبع لمدراسات المتاحة في مجاؿ االنغماس الكظيفي أف يبلحظ أف مفيكـ االنغماس
الكظيفي ما يزاؿ مكضعا لمجدؿ األكاديمي ،كأنو ما يزاؿ يفتقر إلى إطار نظرم شامؿ كمتكامؿ يمكف
أف يتخذ كدليؿ كمكجو لمباحثيف في ىذا المجاؿ.
فيرل( )Leong,2003,p.365أنو حالة مف إدراؾ الفرد لمدل تكاؤمو النفسي مع عممو ،طالما أف
لمعمؿ القدرة عمى إشباع الحاجات البارزة كالمتكقعة لمفرد .
كيعكس االنغماس الكظيفي أىمية الكظيفة في حياة الفرد ،فالفرد المنغمس بدرجة عالية يعطي اىتمامان
عظيمان لميماتو الكظيفية في المنظمة ،كيرل نجاحو في العمؿ كمؤشر مف تقدير الذات كالنجاح في
الحياة ككؿ ،كفي المقابؿ ،المكظؼ المنغمس بدرجة أقؿ يشعر بأف ىناؾ أشياء أخرل في الحياة أىـ
مف الكظيفة(.)Elias & Mittal,2011,p.305-306
ككذلؾ يكصؼ االنغماس الكظيفي بأنو درجة ارتباط الفرد بكظيفتو  ،كالتي تؤثر عمى أدائو في مختمؼ
مجاالت الحياة (.)Bhatia,2012,p.1
كأكرد (رشيد:1993،ص ) 102-103مجمكعة مف التعريفات لبلنغماس الكظيفي عمى النحك التالي :
 انغماس الذات() :Ego involvementىك عبارة عف الحالة التي يككف فييا الشخص مدفكعان
بدافع البحث عف مكانة كظيفية مرمكقة في عممو ،أم عندما يككف الشخص منيمكان في استخداـ
مكاىبو ،كمستكعبان لكظيفتو ،كلو عبلقات اجتماعية جيدة مع رئيسو في العمؿ ،فعندئذ يمكننا
كصؼ ىذا الشخص بأنو متقمص لعممو .
 منغمس األنا) :(Ego involvedكفيو يكصؼ المرء بأنو منغمس األنا في عمؿ أك ميمة ما إلى
الحد الذم يككف فيو تقديره لذاتو متأث انر بمقدار ما يدركو مف مستكل أدائو ،أك بمعنى آخر فإف حالة
االنغماس تحدث حيف يزداد إحساس المرء بتقدير الذات مف خبلؿ األداء الجيد ،أك ينخفض ذلؾ
التقدير مف خبلؿ األداء الردمء.
 مركزية القدرة( :(Centerallity of abilityكتكصؼ بأنيا عبارة عف الدرجة التي يتأثر فييا تقدير
االنساف لذاتو ،فإذا كاف العامؿ يعتقد اف أداءه لعممو شيء مركزم( أك أساسي) بالنسبة لو ،عندئذ
يمكف القكؿ أننا أماـ" أداء منغمس ذاتيا" ،كىذا يعني ضمنيان أف أداء الفرد يؤثر عمى تقديره لذاتو.
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 دكر دافع العمؿ) :(Work motivation roleكفيو يصؼ الدرجة التي يككف فييا دكر العمؿ في
حد ذاتو ميمان لمفرد ،يضاؼ إلى ذلؾ الدرجة التي يشكؿ فييا العمؿ االساسي لتعريؼ الذات،
كتقكيميا ،كنجاحيا.
 الركح المعنكية) :(Moraleكفيو تبحث الركح المعنكية بطريقة متصمة إلى حد كبير باالنغماس
الكظيفي ،كأنيا عبارة عف انغماس الذات في العمؿ ،كبعدىا يعرؼ ىذا االنغماس الذاتي في العمؿ
بأنو اإلطار المرجعي كما يفيمو الشخص كينظر مف خبللو إلى عممو بكصفو شيئان ميمان بالنسبة
لو كبالنسبة لممنظمة التي يعمؿ فييا كلممجتمع بصكرة عامة .
 أنو الدرجة التي يؤثر فييا األداء في تقدير المرء لذاتو .
 أنو درجة انغماس الشخص في كظيفة معينة كاسيامو فييا بنشاط .
 أنو الحالة النفسية لتقمص العمؿ بكجو عاـ ،مقارنة باألنشطة االخرل( مثؿ األنشطة العائمية،
كقضاء كقت الفراغ) ،أك أىمية العمؿ لمتصكر الكمي لمشخص عف ذاتو.
 أف االنغماس عبارة عف مفيكـ ذم أبعاد نفسية مركبة تعكس في النياية تصكر أك نظرة الفرد
لمجمكعة متداخمة مف النشاطات ،كتتاثر إلى حد بعيد بمعاني كأىمية تمؾ النشاطات لمفرد.
 أف االنغماس الكظيفي ىك درجة تطابؽ الشخص مع عممو ،كمشاركتو في ذلؾ العمؿ بنشاط،
كالنظر إلى ادائو في العمؿ بانو ميـ لقيمتو الذاتية ،لذلؾ فيك مفيكـ معقد مبني عمى اإلدراؾ
كالفعؿ كالشعكر
 أف االنغماس الكظيفي ىك درجة التصاؽ الفرد نفسيان بعممو ،أك أىمية العمؿ بالنسبة لتصكره الذاتي
عف نفسو ككؿ .
 أف االنغماس الكظيفي ىك درجة تاثير أداء الشخص لعممو في تقديره لذاتو.
كيمخص(يكسؼ:2011،ص )70أبعاد االنغماس الكظيفي في أنيا:
 تمثؿ العمؿ اليدؼ األساسي في الحياة .
 المشاركة الفعالة في العمؿ كالقدرة عمى التحكـ في الظركؼ الشخصية بما يحقؽ أىداؼ العمؿ.
 تمثؿ األداء األساس لتحقيؽ الذات .
 األداء المرتبط بمفيكـ الذاتية كالثقة بالنفس .
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ثانياً :خصائص اال نغماس الوظيفي:
كتتمثؿ في مجمكعة مف العكامؿ ( قاسـ:2012،ص  )97-95ىي:
 الخصائص الشخصية  :كتتمثؿ في ( الدكافع /كالقيـ /كاالتجاىات /كالنكع).
 الخصائص الوظيفية  :كتتمثؿ في (الحافز /كاستقبللية الكظيفة /كالتنكع /كتكصيؼ المياـ/
كالمشاركة /كالتغذية العكسية).
 الخصائص االجتماعية  :كتتمثؿ في ( العمؿ مع اآلخريف /كالمشاركة في اتخاذ الق اررات /كمشاعر
النجاح).
كأف ىذه الخصائص مرتبطة مع بعضيا البعض ،فالعمؿ مع اآلخريف كالمشاركة الفعمية مثبلن مف
الخصائص االجتماعية تتأثر بخصائص الفرد الشخصية كالنكع كالقيـ كىذه األخيرة تتأثر بدكرىا
بالخصائص الكظيفية كالكصؼ التفصيمي كالحكافز .
كما أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تساعد عمى زيادة مستكل االنغماس الكظيفي كتتمثؿ فيما يمي:
 تكافر كؿ مف الرغبة كالقدرة عمى انيماؾ الفرد في كظيفتو .
 تكفر إطار مف القيـ التي تحث الفرد عمى االنغماس في عممو .
 مراعا ة االختبلفات الشخصية بيف األفراد مف حيث النكع كمستكل التعميـ كمدة الخدمة كقكة الحاجة
كالقكة كمستكل السيطرة .
 إثراء الكظيفة أثناء التصميـ بما يتناسب كقدرات الفرد .
 مراعاة خصائص العمؿ كالتي تتضمف تنكع المياـ ككضكحيا كاىميتيا .
 تشجيع اإلدارة عمى مشاركة األف ارد في تكفير مساحة مف اإلبداع كتطبيؽ األفكار الجديدة في بيئة
العمؿ.

ثالثاً :نظريات االنغماس الوظيفي:
ىناؾ بعض النماذج النظرية المكضكعة لتفسير االنغماس الكظيفي كمحدداتو كتشمؿ :
أ .نظرية التكقع).(Expectancy theory
ب .نظرية التكامؿ).(Integration theory
ج .المدخؿ التحفيزم).(Motivational theory
د .المدخؿ السببي ).(Causality theory model
ق .النمكذج متعدد االبعاد).(Multidimensional model
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أ -نظريــــة التوقــع:
طكرت مف قبؿ العالـ  Vroom 1964كافترضت ىذه النظرية أف عمى المدراء استثمار قبكليـ
الشخصي لدل المكظفيف كالعمؿ عمى إلياميـ كزيادة حماسيـ ،كىذا يعتمد بدرجة أساسية عمى ميؿ
كرغبة المكظؼ في التصرؼ كفقان لمنتائج المتكقعة مف تصرفو .
كيتحدد انغماس المكظؼ بمستكل تكقعاتو كيظير ذلؾ في دافعيتو لمعمؿ ،كتككف نتائج ىذا التفاعؿ
كما في الشكؿ التالي:
توقعات الفرد

>

توقعات الفرد

<

حوافز المنظمة
حوافز المنظمة

=

االنغماس الوظيفي

=

االنغماس الوظيفي

شكل رقم ( :)2يوضح نظرية التوقع
المصدر)Ho,2006( :

إذا كانت تكقعات الفرد أقؿ مف حكافز المنظمة سيزداد انغماسو الكظيفي ،كفي المقابؿ عندما تككف
التكقعات أكبر مف حكافز المنظمة سيقؿ انغماسو الكظيفي (.)Ho,2006:p33

ب -نظريــة التكامل :
قاـ  Rabinowitz & Hall 1977بمراجعة األدبيات السابقة كمف خبلليا تكصبل إلى نمكذج يكضح
أف االنغماس الكظيفي يتككف مف ثبلثة أنكاع مف متغيرات العمؿ كىي ميكؿ الفرد ،كالمكقؼ ،كالتفاعؿ
بينيما ،كتتساكل قكة العبلقة بيف المتغيرات الثبلثة مع االنغماس الكظيفي ،كتتساكل أىمية الميكؿ
الفردية كطبيعة المكقؼ في تفسير االنغماس الكظيفي ،كنمكذج االنغماس الكظيفي حسب نظرية
التكامؿ يكضحو الشكؿ التالي:

ميول الفرد
االتغماس الوظيفي

الموقف
التفاعل بينيما
شكل رقم ( : )3يوضح نظرية التكامل
المصدر)Ho,2006( :
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عمى صعيد ميكؿ الفرد فإف االنغماس الكظيفي يعتمد عمى الصفات الشخصية لمفرد ،كيظير تأثيره في
بعض الخصائص كالعمر كالجنس كالحالة االجتماعية ،كمركز الرقابة الداخمي كالخارجية ،كمكقع
السكف  ،كاالنغماس الكظيفي ىك ميزة شخصية ،لذلؾ ال يمكف تغييره بسيكلة مف خبلؿ المنظمة،
كفي المدخؿ المكقفي يظير االنغماس الكظيفي عمى أنو االتجاىات الشخصية تجاه خصائص
الكظيفة ،كيتأثر بنمط القيادة كفرص العمؿ كمشاركتو في اتخاذ الق اررات ،كبعض العكامؿ االجتماعية،
كمزايا الكظيفة كأيضان قيـ المنظمة  ،كفي التفاعؿ بيف ميكؿ الفرد كالمكقؼ تكضح الخصائص
الشخصية كالبيئة اتجاىات العمؿ كالسمككيات ،كعندما تنسجـ الخصائص الشخصية لمفرد مع المكقؼ

سينتج بالطبع درجة عالية مف االنغماس الكظيفي(.)Ho,2006:p33-35
ج -المدخل التحفيزي:
طكرت نظرية المدخؿ التحفيزم مف قبؿ العالـ ،Kanungo 1982كالذم قاـ بدمج المداخؿ المختمفة
لبلنغماس الكظيفي بما في ذلؾ العكامؿ النفسية كاالجتماعية مستخدمان المفيكـ الذم ينص عمى أف
االنغماس الكظيفي يتأثر بخبرة الفرد االجتماعية المحتممة كأيضا بيئة العمؿ التي ممكف أف تمبي
كتحقؽ طمبو الشخصي ،كافترضت ىذه النظرية أف تصكرات المكظؼ المتعمقة باحتماالت أف تحقؽ لو
الكظيفة احتياجاتو الشخصية ىي األكثر تأثي انر عمى انغماسو الكظيفي ،كيؤكد( )Kanungoأف األفراد
بناء عمى
يعتقدكف بأ ف محتكيات الكظيفة المحتممة تكفر ليـ فرصة لتحقيؽ احتياجاتيـ المستقبمية ،ك ن

ذلؾ فاف االنغماس الكظيفي يعتمد عمى احتياجات المكظفيف الداخمية كالخارجية ،باإلضافة إلى
تصكراتيـ عف احتمالية تمبية ىذه الكظيفة الحتياجاتيـ( .)Akhtar & Singh,2010
د -المدخل السببي( :قاسـ:2012،ص)103-100

بناء عمى ىذه
قاـ  Brown 1996بمراجعة الدراسات التجريبية التي تمت عمى االنغماس الكظيفي ،ك ن
المراجعة تكصؿ إلى النمكذج المكضح بالشكؿ رقـ (  )4كيفصؿ ىذا النمكذج محددات كنتائج

االنغماس الكظيفي ،كالمتغيرات التي يرتبط بيا بعبلقات تبادلية ،كيصؼ مف خبلؿ ىذا المدخؿ
الشخص المنغمس كظيفيان عمى النحك التالي:
 من حيث الخصائص الشخصية:
لديو إيماف شديد باختبلفات العمؿ ،كحافز داخمي مرتفع ،كشعكر عاؿ باحتراـ الذات ،إال أف الشخص
المنغمس كظيفيا ال يمكف تمييزه مف خبلؿ الخصائص الديمكغرافية.
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 من حيث خصائص الوظيفة وسموكيات اإلشراف:
ييتـ الشخص المنغمس كظيفيان باألعماؿ ذات النتائج اليامة كالتي بيا درجة عالية مف التحدم،
كاألعماؿ ذات الميمة المركبة كالتي تحتاج ألنكاع مختمفة مف الميارات ،كييتـ كذلؾ باألعماؿ التي
تمكنو مف كضع تصكر لنتائجيا أثناء أداء العمؿ ،كما أف ىذا الشخص لديو القدرة عمى المشاركة في
كضع معايير األداء ،كيرتبط بعبلقات إيجابية بالمشرؼ الذم يكفر لو تغذية عكسية كافية عف أدائو،
كىذه الخصائص المكقفية ذات تأثير ىاـ عمى الشخص المنغمس كظيفيان ،خاصة الذم يتميز بمستكل
عالي في قكة الحاجة لمنمك.
 من حيث اإلتجاىات الوظيفية:
يتميز الشخص المنغمس كظيفيان بأف لديو درجة عالية مف الرضا العاـ عف كظيفتو كبشكؿ خاص عف
محتكل العمؿ كىك ما يسمى بالرضا الداخمي ،كيظؿ محتفظان برضاه عف كظيفتو حتى مع إد اركو
لضعؼ اىتماـ مشرفو بمرؤكسيو ،أك أنو استبدادم.
ك الشخص المنغمس كظيفيان لديو إلتزاـ عاطفي قكم بالمنظمة التي يعمؿ بيا أكثر مف منظمة أخرل
يمكف أف يككف قد عمؿ بيا فترة طكيمة مف قبؿ.
كذكر براكف نتائج االنغماس الكظيفي كما تكصمت إليو الدراسات مف أف كجكد درجة عالية مف
االنغماس الكظيفي لدل األفراد يترتب عميو نتائج ىامة عديدة لممنظمات.
المحددات
متغيرات الشخصية:


اإليماف باخبلقيات العمؿ.



مركز التحكـ الداخمي



احتراـ الذات كقكة الحاجة

عالقات متبادلة :


االنغماس في العمؿ



االلتزاـ الميني

النتائج :

سموكيات ونتائج العمل


المجيكد



االداء

لمنمك

االتجاىات الوظيفية

خصائص الوظيفية:


االستقبلؿ الذاتي .



تنكع الميارات ك التحدم .



التغذية العكسية



أىمية كتعقيد الميمة .

االنغماس الوظيفي

متغيرات اإلشراف :المشاركة

شكل رقم ( )4يوضح نظرية المدخل السببي
المصدر( :قاسـ)2012،
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الرضا الكظيفي العاـ



الرضا عف العمؿ



االلتزاـ التنظيمي

ه -نموذج متعدد االبعاد لال نغماس الوظيفي ( : )Akhtar & Singh,2010
كقدـ بكاسطة  Yushimura 1996كالذم أكد فيو عمى أف االنغماس الكظيفي ليس مفيكمان أحادم
األبعاد ،كانو يتككف مف ثبلثة أبعاد كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ (  )3كىي:
 .1االنغماس العاطفي :كيشير إلى مدل قكة استمتاع الفرد العمؿ في كظيفتو أك مدل حبو لعممو
 .2االنغماس المعرفي :كيشير إلى درجة قكة مشاركة الفرد في اتخاذ الق اررات الخاصة بكظيفتو،
أك درجة أىمية الكظيفة في حياتو .
دكر إضافيان كأف يأخذ الفترة المسائية
 .3االنغماس السمككي :كيشير إلى اتخاذ الفرد العامؿ ان
لتعزيز مياراتو المتعمقة بكظيفتو ،أك لمتفكير في العمؿ بعد مغادرتو .
جدول رقم( )2أبعاد وخصائص االنغماس الوظيفي

الخصائص

االبعاد
االنغماس العاطفي

التعمؽ ،االستمتاع ،االرتباط

االنغماس المعرفي

الحالة النفسية ،احتراـ الذات ،المشاركة الفعالة

االنغماس السمككي

النكايا السمككية ،السمكؾ خارج الدكائر ،التعمـ كالتطكر التطكعي
المصدر)Akhtar & Singh,2010( :

ككاف  Yushimura 1996قد قسـ نمكذجان متعدد األبعاد لبلنغماس الكظيفي كمحدداتو إلى ثبلث
فئات رئيسية كما ىي مكضحة بالشكؿ رقـ ( :) 5
 .1المتغيرات الشخصية :كىي المتغيرات المرتبطة بالفرد مثؿ( الخبرة الشخصية ،كمكقع التحكـ
كغيرىا)
 .2المتغيرات التنظيمية :كىي المتغيرات المرتبطة بالعمؿ مثؿ( نكع العمؿ ،كخصائص العمؿ،
كالمشاركة في اتخاذ القرارت ،كالرضا الكظيفي كغيرىا )
 .3المتغيرات غير التنظيمية :كىي المتغيرات خارج الظركؼ الشخصية كالتنظيمية .
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اٌّزغ١شاد اٌشخص١خ
 اٌخجشح اٌٛظ١ف١خ
ِٛ لغ اٌزذىُ
 ادز١بجبد إٌّٛ
 اٌم ُ١اٌؼبٍِخ
 اٌزٕشئخ االجزّبػ١خ

االٔغّبط اٌٛظ١فٟ

اٌّزغ١شاد اٌزٕظ١ّ١خ
ٛٔ ع اٌؼًّ
 خظبئض اٌؼًّ
 اٌّشبسوخ ف ٟارخبر
اٌمشاساد
 اٌشضب اٌٛظ١فٟ
 االٌزضاَ اٌزٕظّٟ١
 اٌشضب اٌزٕظّٟ١
 إداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 االٔغّبط اٌؼبطفٟ
 االٔغّبط اٌّؼشفٟ
 االٔغّبط اٌغٍٛوٟ

اٌّزغ١شاد غ١ش اٌزٕظ١ّ١خ
 ظشٚف اٌؼبئٍخ
 االٔغّبط غ١ش اٌزٕظّٟ١

شكل رقم ( )5يوضح نموذج متعدد األبعاد لال نغماس الوظيفي
المصدر)Akhtar & Singh,2010( :

رابعاً :االنغماس الوظيفي وعالقتو ببعض المتغيرات:
 ..1االنغماس الوظيفي والرضا الوظيفي:
كثي انر ما يحدث اقتراف بيف مفيكمي االنغماس الكظيفي كالرضا الكظيفي عمى الرغـ مف كجكد اختبلفات
بينيما ،فالرضا الكظيفي يشير إلى درجة التكجو العاطفي اإليجابي تجاه العمؿ كالتي يعبر عنيا بمدل
إشباع العمؿ لحاجات الفرد ،فالشخص الذم يتمتع بمستكل مرتفع مف الرضا الكظيفي يحمؿ مكاقؼ
إيجابية نحك الكظيفة ،كلكنيا ليست بالضركرة تؤدم بالضركرة لبلنغماس الكظيفي( & Clinebell
 ،)Shadwick,2005:p89-91كتشير بعض الدراسات الحديثة عمى أنو يجب أال ينظر لمرضا
كاالنغماس عمى انيما متغيرات منفصمة ،بؿ يجب األخذ في االعتبار التفاعبلت المحتممة بينيما،
كتأثير ذلؾ التفاعؿ عمى المتغيرات األخرل ،مثؿ االلتزاـ بالعمؿ كمستكل األداء كالقدرة عمى اتخاذ
الق اررات كتحمؿ المسئكليات(.)Dick & Parkers,2005:p167
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 .2االنغماس الوظيفي وااللتزام التنظيمي(:
االنغماس الكظيفي إلى حد ما يشابو االلتزاـ التنظيمي ألف كمييما يبحثاف في اىتماـ المكظفيف بعمميـ،
لكف االختبلؼ بينيما أف االنغماس الكظيفي يبحث اىتماـ الفرد بكظيفتو الحالية أك االخيرة بالنسبة لو،
بينما االلتزاـ التنظيمي ىك رغبة كاستعداد المكظؼ لمبقاء كجزء مف المنظمة في المستقبؿ ،لذا فمف
الممكف لممكظؼ أف يككف منغمسان بشدة كلكنو غير ممتزـ (.)Islam,2012:p1
 .3االنغماس الوظيفي واإلندماج الوظيفي):(Job involvement and job engagement
يتعمؽ مصطمح االنغماس الكظيفي بالعبلقة بيف الصكرة الذىنية لمشخص كخصائص الكظيفة المبنية
عمى جاذبية العمؿ ،لذا يمكف أف يككف الشخص منغمسان بدرجات متفاكتة في عممو ،بينما في الجية
االخرل اإلندماج الكظيفي يركز عمى رغبة المكظؼ الحقيقية في التأثير بشكؿ أفضؿ في المنظمة
عمى أساس الخصائص التنظيمية التي تدفعو لكي ُيستثمر عاطفيان كمعرفيان كسمككيان في أداء المنظمة،

االنغماس الكظيفي ىك مخرجات اإلندماج الكظيفي ،كمف ناحية نظرية المكظؼ يككف منغمسان بدرجة

عالية بسبب تطابؽ قيمو الخاصة مع قيـ الشركة كأىدافو الذاتية مع أىداؼ المنظمة ( May, et
 ،)al,2004:p11كأف االنغماس الكظيفي يتكسط العبلقة بيف االلتزاـ التنظيمي كاإلندماج الكظيفي
).)Dalay,2007:p56
.4االنغماس الوظيفي وتمكين العاممين:
تمكيف العامميف يعني إعطاء العامميف األكفاء الصبلحيات كالمسئكليات كمنحيـ الحرية ألداء العمؿ
ليتصرفكا بطريقتيـ طبقا ألحكاميـ الشخصية دكف تدخؿ مباشر مف اإلدارة ،مع تكفير كافة المكارد
كبيئة العمؿ المناسبة ،كيشعركف بممكيتيـ لنتاج عمميـ مف خبلؿ مشاركتيـ في اتخاذ الق اررات مما
يحقؽ التكافؽ بيف أىدافيـ كأىداؼ المنظمة كبالتالي انغماسيـ في العمؿ(قاسـ:2012،ص.)94
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خامساً :قياس االنغماس الوظيفي:
ىناؾ مقاييس متعارؼ عمييا في قياس االنغماس الكظيفي كىي :
أ .مقياس لودال وكينجر( :)Lodahl & Keinger,1965يعتبر مف أكثر المقاييس استخدامان
في قياس االنغماس الكظيفي  ،كقد تـ استخداـ ىذا المقياس في ىذه الدراسة ،كيتككف
مف( )20فقرة حيث يتـ تصميـ المقياس عمى شكؿ مقياس ليكرت ذم النقاط الخمس كالمتراكح
مف مكافؽ بشدة إلى غير مكافؽ بشدة (الفضمي :2011،ص.)115
ب .مقياس كاننجو( :)Kanungo,1982كىك مف المقاييس المعركفة لقياس االنغماس
الكظيفي ،كيتككف مف( )10فقرات كيصمـ عمى شكؿ مقياس ليكرت ذم النقاط الخمس
كالمتراكح مف مكافؽ بشدة إلى غير مكافؽ بشدة).( Khan, et al,2011:p.256
ت .مقياس وايت و راح( :)White & Ruh,1973ىك مقياس يتككف مف ( )9فقرات ،كيصمـ
عمى شكؿ مقياس ليكرت الخماسي كالمتراكح مف مكافؽ بشدة إلى غير مكافؽ بشدة ،كيحسب
المتكسط الحاصؿ عف إجابات عمى النقاط التسعة لينتج عندىا النتيجة الفردية لبلنغماس
الكظيفي ).(Khan & Nemati,2010:p2243
ث .مقياس باولي ( :)Paullay et al,1994كىك مقياس يتككف مف( )27فقرة ،كتـ تطكيره مف
قبؿ العمماء ( )Paullay et alكالذم قسـ االنغماس الكظيفي إلى جزأييف ىما :

دكر

المكظؼ ككضع المكظؼ ،كيمثؿ الدكر مدل انغماس الفرد في المياـ الخاصة بكظيفتو،
أما الكضع فيمثؿ الدرجة التي تجعؿ الفرد الذم ينفذ مياـ كظيفتو الحالية منغمسان،
ك يصمـ عمى شكؿ مقياس ليكرت السباعي ،كالمتراكح بيف مكافؽ بشدة كغير مكافؽ بشدة
).(Diefendroff, et al, 2002:p.99
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المبحث الثالث :البنوك اإلسالمية في قطاع غزة
المقدمة :
تمعب البنكؾ دك انر ىامان في الحياة االقتصادية ،فيي أساس النظاـ االقتصادم الحديث كال يمكف
تصكر التجارة الدكلية اآلف بمعزؿ عنيا ،كلكف الشعب الفمسطيني كغالب شعكب العالـ اإلسبلمي
يؤمنكف بتحريـ الربا ،كعميو يقعكف في حرج كبير في التعامؿ مع البنكؾ نظ انر العتمادىا عمى النظاـ
الربكم ،كمف ىنا يجئ دكر البنكؾ اإلسبلمية لتمبي رغبة المسمميف مف سكاف العالـ العربي كاإلسبلمي
كباقي بمداف العالـ ،غير أف البنكؾ اإلسبلمية -كاف كانت تؤدم ىذا الغرض -فإف ليا أغراضان تنمكية
ال تتمكف البنكؾ التجارية مف القياـ بيا ،فيي ذات قدرة أكبر عمى جمع المدخرات مف الفئات
المتكسطة كالقميمة الدخؿ ،كأيضان مف المتدينيف المؤمنيف فقيرىـ كغنييـ.
كما أف البنكؾ اإلسبلمية بدكرىا في االستثمار المباشر الذم تقكـ بو ،تمعب دك انر ىامان في عممية
التنمية ،تجعؿ منيا ذات أىمية كبرل لمدكؿ النامية (مقداد ك حمس:2005،ص.)240

تعريف المصرف اإلسالمي:
ىك مؤسسة مصرفية ال تتعامؿ بالفائدة(الربا) أخذان كعطاءان ،كانما تمتزـ في نكاحي نشاطيا
كمعامبلتيا المختمفة بقكاعد الشريعة اإلسبلمية(عايش:2006،ص )53كىك مؤسسة مالية مصرفية
تزاكؿ أعماليا بقبكؿ الكدائع كاستثمارىا كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية(الخالدم:2006 ،ص.)20
المصارف اإلسالمية العاممة في فمسطين وفقا لسمطة النقد الفمسطينية) http://www.pma.ps(:
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أوالً :البنك اإلسالمي العربي
تأسس البنؾ اإلسبلمي العربي ،كأكؿ شركة مصرفية إسبلمية تعمؿ في فمسطيف ،بتاريخ 1995/1/8
كىك شركة مساىمة عامة مسجمة تحت رقـ  563201011كقد باشر البنؾ نشاطو المصرفي في
مطمع عاـ  ،1996كيقكـ البنؾ بممارسة األعماؿ المصرفية كالمالية كالتجارية كأعماؿ االستثمار كفقان
ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية كذلؾ مف خبلؿ المركز الرئيسي بمدينة البيرة كفركعو المنتشرة في فمسطيف
كالبالغة تسعة فركع كمكتب ،كلمبنؾ اإلسبلمي العربي رؤية خاصة بو كرسالة كاضحة يعمؿ عمى
تحقيقيا كىي عمى النحك التالي) http://www.aibnk.com( :

رؤية البنك:
كيعمؿ البنؾ عمى ترسيخ مبدأ التعامؿ مع النظاـ المصرفي االسبلمي كخيار أكؿ لمتعامؿ البنكي
كالقياـ بدكر فعاؿ في النيكض بالنظاـ االقتصادم اإلسبلمي لتحقيؽ مبدأ التكافؿ كمراعاة األىداؼ
االجتماعية اإلسبلمية ،كيمتزـ البنؾ بتقديـ حمكؿ كخدمات مصرفية إسبلمية عصرية ذات جكدة عالية،
كذلؾ مف خبلؿ االستمرار في تسكيؽ كتعميؽ مبادئ االقتصاد اإلسبلمي محميان كدكليان كالعمؿ ضمف
ركح الفريؽ الكاحد ،كتدريب الككادر عمى األعماؿ المصرفية حسب الشريعة اإلسبلمية كقبكؿ المشكرة
مف الجميع لما فيو خدمة المجتمع.

رسالة البنك:
يسعى البنؾ إلى تمبية االحتياجات المصرفية المتنكعة لممتعامميف كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية الغراء
كالتي تضاىي أك تفكؽ متطمباتيـ كتكقعاتيـ بما يضمف تحقيؽ أفضؿ العكائد الممكنة لممساىميف
كالمكدعيف عمى أساس يتسـ بالثبات كاالستقرار ،كتقديـ خدمات مصرفية إسبلمية باستخداـ كسائؿ
التكنكلكجيا كاالتصاالت الحديثة استجابة لمتطمبات التطكر كاإلبداع كالمنافسة كتنكع رغبات العمبلء،
كاستخداـ أحدث التقنيات المتاحة كتطبيؽ أرقى المعايير المينية.
األىداف ) http://www.aibnk.com( :
تقكـ الشركة باألعماؿ التي تمكنيا مف تحقيؽ غاياتيا كالتي تتمثؿ في األعماؿ التالية:
. ١قبكؿ الكدائع النقدية كفتح الحسابات الجارية كحسابات اإليداع المختمفة كتأدية الشيكات
المسحكبة كتقاصيا ،كتحصيؿ االكراؽ التجارية كتحكيؿ األمكاؿ كفتح االعتمادات المستندية
كتبميغيا كاصدار الكفاالت المصرفية كخطابات الضماف ككتب االعتماد الشخصي كغير ذلؾ
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مف الخدمات المصرفية.
. ٢التعامؿ بالصرؼ لمعمبلت المختمفة في البيع كالشراء عمى أساس السعر الحاضر دكف السعر
األجؿ.
. ٣القياـ بتكظيؼ األمكاؿ المتاحة لبلستثمار كفؽ الصكر الشرعية المقررة كذلؾ عمى أساس
شركات المضاربة أك المشاركة المتناقصة كبيع المرابحة لآلمر بالشراء كالتعامؿ بالسمـ كالمزارعة
كالمقاكلة كغير ذلؾ مف الصكر المقبكلة لمتعامؿ بيا في الفقو االسبلمي.
. ٤تكظيؼ األمكاؿ التي يرغب اصحابيا في استثمارىا المشترؾ مع المكارد المتاحة لدل الشركة
كذلؾ كفؽ نظاـ المضاربة المشتركة.
. ٥إدارة عمميات التمكيؿ المجمعة لتنفيذ المشاريع ذات الجدكل االقتصادية لصالح الجيات
الرسمية كالخاصة ،كيدخؿ ذلؾ في تنظيـ كاصدار سندات المقارضة كادارتيا كتنفيذ المشاريع
المتعمقة بيا.
. ٦امتبلؾ كاستئجار االراضي بيدؼ تطكيرىا كبيعيا أك استثمارىا بالتأجير أك اعادة التأجير
كانشاء المشاريع المختمفة في مجاالت الزراعة كالصناعة كالسياحة كاالسكاف ،ككذلؾ امتبلؾ
كاستئجار المعدات كغيرىا مف األمكاؿ المنقكلة بيدؼ تأجيرىا كاستثمارىا.
. ٧يجكز لمشركة أف تككف ليا مصمحة أك أف تشارؾ بأم كجو مف الكجكه مع الشركات كالييئات التي
تمارس أعماال شبييو بأعماليا اك التي تعاكنيا عمى تحقيؽ غاياتيا.
الخدمات التي يقدميا البنك (:) http://www.aibnk.com
.1التمويل التجاري وتشمل :
يقدـ البنؾ اإلسبلمي العربي مختمؼ الخدمات التمكيمية المتكاممة لقطاع الشركات كالمؤسسات ،إذ يكفر
مزيجان فريدان مف الحمكؿ المالية المصرفية كالمشكرة المينية ،كتشمؿ:
أ .تمكيؿ المشاريع القائمة كالجديدة.
ب .تمكيؿ المشاريع العقارية.
ج .تمكيؿ رأس الماؿ العامؿ.
د .االعتمادات المستندية كالكفاالت
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.2الخدمات المقدمة لألفراد وتشمل :
يسعى البنؾ اإلسبلمي العربي كبشكؿ مستمر إلى تحديث كتطكير استراتيجيات أعمالو في سبيؿ تقديـ
مختمؼ الحمكؿ المصرفية التي تضمف السرعة كالكفاءة كالدقة كاألماف ،كتشمؿ:
أ .الخدمات المصرفية كاالستثمارية كمنيا:الحسابات الجارية

،

كبرنامج تكفير

الحج،

كبرنامج

تكفير العمرة ،كبرنامج تكفير الزكاج ،كبرنامج كفر كتممؾ ،كخدمات الصراؼ اآللي.
ب .الخدمات التمكيمية كمنيا :استأجر كتممؾ،ك تمكيؿ السيارات ،كالتمكيؿ االستيبلكي.
.3الخدمات االستثمارية:
ينشط البنؾ اإلسبلمي العربي في تطبيؽ استراتيجيتو اليادفة إلى البحث كاالستقصاء عف أفضؿ
الفرص كالمجاالت االستثمارية ذات العكائد الجيدة كالمستقرة ،كيقكـ فريؽ العمؿ في دائرة الخزينة
كأسكاؽ الماؿ بالمشاركة في فرص التمكيؿ التجارية كالصفقات العالمية كالصككؾ اإلسبلمية كعمميات
المرابحة في السمع الدكلية حيث يتبنى فريؽ العمؿ أفضؿ المعايير المينية في تحميؿ كدراسة ىذه
الفرص كعرضيا عمى المستثمريف الراغبيف في تنكيع كتكزيع استثماراتيـ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
بحيث يشارؾ البنؾ في مخاطر كعكائد االستثمار.

ثانياً :البنك اإلسالمي الفمسطيني
تأسس البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني كشركة مساىمة عمكمية محدكدة تحت رقـ ( )563200922بتاريخ
 1995/12/16بمكجب قانكف الشركات لسنة  1929كتعديبلتو كحصؿ البنؾ عمى ترخيص سمطة
النقد الفمسطينية بتاريخ  1997/5/15حيث صرحت سمطة النقد الفمسطينية لمبنؾ بمزاكلة جميع
األعماؿ المصرفية كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،ككقعت إدارة البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني
عاـ 2005اتفاقية مع إدارة بنؾ القاىرة عماف تـ بمكجبيا شراء صافي مكجكدات بنؾ القاىرة عماف
فرع المعامبلت اإلسبلمية مف قبؿ البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني بمبمغ كقدرة ثبلثة مبلييف دكالر كفي
بداية عاـ  2010تـ تكقيع اتفاقية مع بنؾ األقصى اإلسبلمي تـ بمكجبيا شراء محفظة بنؾ األقصى،
ك يمارس البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني أعمالو مف خبلؿ فرعو الرئيسي في مدينة غزة كشبكة فركعو
المنتشرة في مختمؼ المحافظات كعددىا خمسة فركع كمكتب كاحد(.)www.islamicbank.ps
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كالبنؾ اإلسبلمي الفمسطيني لو رؤية خاصة بو كرسالة كاضحة كاىدافان محددة يعمؿ عمى تحقيقيا
كىي عمى النحك التالي)www.islamicbank.ps ( :
الرؤية :
التميز في جكدة األداء المصرفي اإلسبلمي
الرسالة :
تقديـ خدمات مصرفية إسبلمية نكعية كعصرية متميزة ذات عائد مجزم
أىداف وغايات البنك:
 تقديـ كنشر الخدمات المصرفية اإلسبلمية المتميزة
 تنمية كتطكير كجذب ككادر بشرية متميزة
 المساىمة الفعالة في التنمية اإلجتماعية كاالقتصادية المستدامة
 تعظيـ العائد كتحقيؽ أرباح مجزية

خدمات البنك :
تتنكع خدمات البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني كمنيا ( )www.islamicbank.ps
أوالً :خدمة االفراد :
 .1الودائع :
حساب استثمارم يتـ قبكلو ككديعة ألجؿ كتستثمر طبقا لقكاعد كشركط الشريعة اإلسبلمية في سبيؿ
تمبية احتياجات المكدعيف كاستقطاب أمكاؿ كبار المدخريف كتحقيؽ عائد مادم عمى مدخراتيـ كتككف
خاضعة لمربح كالخسارة المتحققة خبلؿ العاـ المالي لمبنؾ كيتـ ربط الحساب لفترة زمنية محددة متفؽ
عمييا سكاء كاف (شيرم – نصؼ سنكم – سنكم) كال يحؽ لمعميؿ السحب أثناء الفترة الزمنية
المتفؽ عمييا  ،كيتـ السحب منو بكسائؿ دفع أخرل.
 .2الحسابات:
أ .حساب جارم  :كىك حساب معفى مف الفكائد كمصمـ خصيصان لتمبية احتياجات المتعامميف ،كيحؽ
ليـ إيداع أك سحب األمكاؿ عبر الشيكات أك مف خبلؿ أجيزة الصراؼ اآللي ،كيتكفر ىذا الحساب
أيضان لمشركات كالمؤسسات الخاصة كالييئات االجتماعية كالنكادم كغيرىا ،كيتمتع ىذا الحساب بعدة
ميزات مجانية.
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ب .حساب جارم ركاتب  :يمتاز حساب الركاتب الجارية في البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني بالمركنة
التي تتيح لممكظؼ استبلـ راتبو الشيرم باإلضافة إلى إنجاز العديد مف العمميات المصرفية المختمفة
بكؿ يسر كسيكلة.
 .3برامج التمويل :
أ .المرابحة
تعتبر المرابحة صيغة إسبلمية لتمكيؿ األصكؿ ،كىك تمكيؿ محدد المدة كالربح كبرامج التمكيؿ ىي
 برنامج شراء األراضي كالشقؽ
 برنامج تمكيؿ السيارات
 برنامج التمكيؿ السمعي
ب .نظاـ القرض الحسف
يساعد البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني أصحاب الميف كالحرؼ كالذيف يعانكف مف انعداـ الدخؿ عمى بدء
حياة سميمة مربحة كمنتجة مف خبلؿ شراء المعدات كاألدكات التي تمزميـ لمبدء في مينة أك حرفة
معينة تشكؿ مصدر رزؽ ليـ كلعائبلتيـ كذلؾ دكف احتساب أم زيادة عمييـ.
ت .نظاـ اإلجارة المنتيية بالتممؾ
يقكـ البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني ببناء شقؽ سكنية أك شرائيا كمف ثـ يقكـ بتأجيرىا لمفرد حتى فترة
زمنية محدكد تصبح بعدىا ممكان لو
ث .حسابات التكفير :
البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني يساعد المتعامميف معو في التغمب عمى الصعكبات الناجمة عف تكاليؼ
الزكاج مف خبلؿ تنظيـ مكاردىـ المالية كاالدخار التدريجي لتكاليؼ الزكاج ،كعميو صمـ البنؾ
اإلسبلمي الفمسطيني برنامج تكفير الزكاج (أسرتي ).
كأيضان يساعد البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني المتعامميف معو في التغمب عمى الصعكبات الناجمة عف
تكاليؼ التعميـ مف خبلؿ تنظيـ مكاردىـ المالية كاالدخار بالقميؿ كعميو صمـ البنؾ اإلسبلمي
الفمسطيني برنامج التكفير التعميمي (العمـ نكر ).
طكر البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني برنامج (كفر كتممؾ) ليساعد المتعامميف معو في التغمب عمى
الصعكبات الناجمة عف شراء مسكف العمر مف خبلؿ تقسيط عبء تكاليؼ تممؾ المسكف عمى فترات
زمنية تتناسب مع دخؿ العميؿ.
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ثانياً :خدمة الشركات :
أ .نظاـ االستصناع  :بعد أف يقكـ البنؾ بدراسة الكضع المالي لممستفيد يتـ عقد اتفاؽ عقد
االستصناع مع العميؿ الذم يتعيد بدفع قيمة المديكنية عمى أقساط في فترة زمنية محددة ثـ
ُيبرـ عقد مقاكلة مع شركة المقاكالت التي ستقكـ بالبناء.

ب .نظاـ المضاربة  :يفتح البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني الباب لممشاركة معو في استثماراتو المختمفة
حيث ينضـ ماؿ العميؿ إلى ماؿ البنؾ لينفذ البنؾ مف خبلليـ مشاريع تحتمؿ الربح كالخسارة
كيعكد عمى العميؿ نسبة مف الربح متفؽ عمييا مع البنؾ كتتحمؿ الخسارة بنفس النسبة.
ت .نظاـ المشاركة  :مف خبلؿ نظاـ المشاركة يستطيع العميؿ أف يدخؿ في شراكة مع البنؾ
كتكفير رأس الماؿ المطمكب بحصص متفؽ عمييا كيتـ احتساب األرباح بنسب متفؽ عمييا.
ثالثاً :خدمات االستثمار :
يعد قسـ االستثمار في البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني مصدر ثقة المتعامميف في جميع أنحاء فمسطيف
لجية تكفير األسكاؽ المبلئمة لرؤكس األمكاؿ كالحمكؿ االستشارية لمراغبيف في العمؿ تحت غطاء
أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،حيث أنيا تمتاز بعبلقاتيا الكاسعة مع الشركات كالمؤسسات المالية
كالمؤسسات االستثمارية في فمسطيف كخارجيا.
كيتمتع قسـ االستثمار بالقدرة عمى تكفير مجمكعة متكاممة مف الخدمات كالمنتجات االستثمارية
المصرفية كالتجارية المصرفية شاممة تكفير االستشارات حكؿ استراتيجية كىيكمة الشركات كجمع رأس
الماؿ بالتساكم كاألسكاؽ الممكلة إسبلميان ،إضافة إلى إدارة متطكرة لممخاطر .
كيتكلى إدارة قسـ االستثمار فريؽ مف الخبراء الذيف يخضع عمميـ ألسس صارمة في مجاؿ إدارة
المخاطر ،كتتبع أفضؿ األساليب في ىذا القطاع كيتـ السعي دكمان لمتميز مف خبلؿ االلتزاـ بمبادئ
الشريعة اإلسبلمية.
رابعا :الخدمات االلكترونية :
أ .الصراؼ اآللي :
تماشيان مع التقدـ التكنكلكجي السائد حاليا في العالـ ،فقد قاـ البنؾ بتطكير خدماتو كأقدـ عمى تركيب
أجيزة الصراؼ اآللي لخدمة عمبلئو  24ساعة يكميا (ال عطبلت ) لمسحب كمعرفة الرصيد في حينو،
كالقياـ بالعمميات المصرفية المختمفة مف خبلؿ أجيزة الصراؼ اآللي ( .)www.islamicbank.ps
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الفصل الثالــث

الدراســـات الســابقــة
المحور األول :القيم التنظيمية.
المحور الثاني :االنغماس الوظيفي.
المحور الثالث :القيم التنظيمية واالنغماس الوظيفي.
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مقدمة :
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى استعراض بعض الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة بشكؿ مباشر أك
غير مباشر ،كيتـ تكزيعيا عمى ثبلث محاكر:
المحكر االكؿ  :الدراسات التي تناكلت مكضكع القيـ التنظيمية .
المحكر الثاني  :الدراسات التي تناكلت مكضكع االنغماس الكظيفي .
المحكر الثالث :الدراسات االتي تناكلت مكضكع القيـ التنظيمية كاالنغماس الكظيفي معان.
كسيتـ عرض الدراسات السابقة كفقان لمتدرج التاريخي مف األحدث إلى األقدـ في كؿ محكر مف
المحاكر .

المحور األول :الد ارسات التي تناولت القيم التنظيمية
أ -الدراسات العربية:
 .1دراسة (الحراحشة:)2012 ،
بعنوان :القيم التنظيمية السائدة لدى مدراء مدارس مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق
في المممكة االردنية الياشمية من وجية نظر معممييم .
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة القيـ التنظيمية لدل مدراء مدارس مديريات التربية
كالتعميـ في محافظة المفرؽ مف كجية نظر معممييـ كأثر كؿ مف :النكع كالمؤىؿ العممي كسنكات
الخدمة ،كالمرحمة التي يدرسكنيا ،كطبقت الدراسة عمى عينة قكاميا( )362معممان كمعممة .
كاظيرت الدراسة أف درجة ممارسة القيـ التنظيمية بشكؿ كمي كبمجاالتيا االربعة( أسمكب اإلدارة ،إدارة
الميمة ،إدارة العبلقات ،إدارة البيئة) جاءت بدرجة ممارسة مرتفعة ،كأف ىناؾ فركقان ذات داللة
إحصائية في درجة ممارسة القيـ التنظيمية مف كجية نظر أفراد العينة كفقان لمنكع كالمرحمة التي
يدرسكنيا .
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 .2دراسة (الصائغ: )2012 ،
بعنوان :القيم التنظيمية وأثرىا عمى الخيار االستراتيجي – دراسة ميدانية في منظمات االتصاالت
النقالة  -اليمن
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة القيـ التنظيمية كأثرىا في تحديد الخيار االستراتيجي في منظمات
الياتؼ النقاؿ (الجكاؿ) في اليمف ،كطبقت ىذه الدراسة عمى المديريف العامميف (مديرم العمكـ،
كمديرم اإلدارات ،كرؤساء األقساـ) في ىذه المنظمات كالبالغ عددىـ ( )95مفردة .
كاظيرت الدراسة أف القيـ التنظيمية المطبقة داخؿ ىذه المنظمات جاءت متكسطة ،كأف ىناؾ عبلقة
تاثير كذات داللة إحصائية لمقيـ التنظيمية في الخيار االستراتيجي لممنظمة .
 .3دراسة (العايش:)2011 ،
بعنوان :قيم العمل وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى العامالت في جامعة الممك عبد العزيز بجدة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف قيـ العمؿ كالرضا الكظيفي لدل العامبلت في جامعة
الممؾ عبد العزيز بجدة ،كطبقت ىذه الدراسة عمى عينة قكاميا( )350مكظفة .
كأظيرت الدراسة كجكد عبلقة ارتباط دالة احصائيان بيف قيـ العمؿ كأبعاد الرضا الكظيفي ،كأمكف التنبؤ
بأبعاد الرضا الكظيفي بمعمكمية قيـ العمؿ ،كأف المكظفات البلتي يحصمف عمى ركاتب شيرية أقؿ ىف
أكثر سعيا إلى الترقي ،كأف المكظفات البلتي يحصمف عمى ركاتب شيرية أعمى ىف اكثر رضا
كظيفيان.
 .4دراسة (المنديل: )2011 ،
بعنوان :قيم المنظمة وعالقتيا بضغوط العمل لدى منسوبي قوة حماية الشخصيات بقوات األمن
الخاصة  -الرياض
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف قيـ المنظمة كضغكط العمؿ لدل منسكبي قكة حماية
الشخصيات بقكات االمف الخاصة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ االستبانة
كأداة جمع البيانات ،ككاف حجـ العينة ( )332مفردة .
كأظيرت الدراسة كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف ضغكط العمؿ كقيـ المنظمة السائدة في
قكة حماية الشخصيات ،كأف قيـ الكالء كاالنضباط ىما االكثر إسيامان في ضغكط العمؿ ،كأنو كمما
زادت قيـ (الكالء كالعدالة كركح الفريؽ كالمخاطرة كاالنجاز) لدل العامميف كمما زادت الضغكط عمييـ .
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 .5دراسة (مسعودة:)2011 ،
بعنوان :القيم التنظيمية وعالقتيا بجودة التعميم العالي -دراسة ميدانية بجامعة بسكرة  -الجزائر
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ التنظيمية السائدة في جامعة بسكرة كعبلقتيا بجكدة التعميـ
العالي ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع العينة مف األساتذة الدائميف ،كتـ
اختيار العينة بشكؿ مقصكد ليبمغ حجميا ( )250مفردة ،كاستخدمت استبانة مبنية عمى مقياس
فرانسيس ككدككؾ لمقيـ التنظيمية ،كجزء خاص بجكدة التعميـ العالي .
كأظيرت الدراسة أف درجة ممارسة القيـ التنظيمية بأبعادىا اإلدارية االربعة إيجابية بدرجة متكسطة،
كىناؾ آراء إيجابية ؿ( )10قيـ تنظيمية ،كآراء سمبية ؿ( ) 2مف القيـ التنظيمية ،كأف درجة ممارسة
الجكدة ترتفع بارتفاع درجة ممارسة القيـ التنظيمية .
 .6دراسة (البقمي:)2011 ،
بعنوان  :القيم التنظيمية وعالقتيا بادراك العاممين لمعدالة التنظيمية في المديرية العامة لمجوازات
بمدينة الرياض.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة القيـ التنظيمية السائدة لدل العامميف في المديرية العامة لمجكازات
كعبلقتيا بإدراكيـ لمعدالة التنظيمية .
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات بكاسطة استبانة كزعت عمى العينة البالغ
حجميا ( )309عامبل.
كأظيرت الدراسة كجكد عبلقة طردية بيف القيـ التنظيمية السائدة كادراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية ككؿ
بعد مف أبعادىا ،كأف بعد العدالة التفاعمية ىك األكثر إدراكان كأف بعد العدالة التكزيعية ىك األقؿ إدراكان .
 .7دراسة (العتيبي:)2009 ،
بعنوان :القيم التنظيمية السائدة في مؤسسات التعميم والتدريب العالي التقني والميني بالمدينة
المنورة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ التنظيمية السائدة في مؤسسات التعميـ كالتدريب العالي
كالميني كفؽ مقياس ديؼ فرانسيس كمايؾ ككدككؾ ،كطبقت ىذه الدراسة عمى جميع أعضاء الييئة
التدريبية كالتدريسية بكمية السياحة كالفندقة بالمدينة المنكرة كالبالغ عددىـ( )53مفردة .
كأظيرت الدراسة أ ف ترتيب القضايا الرئيسية لمقيـ التنظيمية السائدة في مجتمعيـ بشكؿ عاـ قد جاء
كما يمي :إدارة العبلقات ثـ إدارة البيئة ككمتاىما بدرجة جيدة ثـ إدارة اإلدارة ثـ إدارة الميمة ككمتاىما
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بدرجة متكسطة ،كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ القيـ
التنظيمية السائدة كفقان لمتغيرات الكظيفة أك المؤىؿ العممي أك القسـ العممي .
 .8دراسة (الزغبي: )2008 ،
بعنوان :أثر االلتزام بالقيم الثقافية والتنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي لدى العاممين في القطاع
العام بمحافظة الكرك.
ىدفت ىذه الدراسة عمى معرفة مدل إلتزاـ العامميف بالقيـ الثقافية (الفردية كالتنظيمية) كقيـ العدالة
التنظيمية ،كآثارىـ عمى مستكل أداء المكظفيف العامميف في القطاع الحككمي لمحافظة الكرؾ.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات بكاسطة االستبانة ،كبمغ حجـ عينة
الدراسة ( )421مكظفا .
كأظيرت الدراسة أف مستكل إلتزاـ العامميف بالقيـ الثقافية الفردية جاء بدرجة مرتفعة ،كما جاء مستكل
إلتزام يـ بالقيـ الثقافية التنظيمية كقيـ العدالة التنظيمية بدرجات متكسطة ،كأنو يكجد تأثير لكؿ مف
االلتزاـ بأبع اد القيـ الثقافية الفردية كالقيـ الثقافية التنظيمية كقيـ العدالة التنظيمية عمى مستكل أداء
العامميف .
 .9دراسة (الحوامدة والتويجر:)2005 ،
بعنوان :أثر القيم الشخصية والتنظيمية في فاعمية المديرين في الو ازرات االردنية – دراسة ميدانية.
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى القيـ الشخصية كالتنظيمية السائدة كأثرىا في تحقيؽ الفاعمية لدل
المديريف في الك ازرات االردنية.
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات بكاسطة االستبانة ،كبمغ حجـ العينة
( )464مدي انر .
كأظيرت النتائج أف لدل المديريف تصكرات بدرجة عالية عف نظاـ القيـ الشخصية لدييـ كعف مستكل
فاعميتيـ ،كبدرجة متكسطة عف القيـ التنظيمية السائدة في الك ازرات األردنية  ،كىناؾ أثر لمقيـ
االجتماعية كالفكرية كقيـ الفريؽ كقيـ االىتماـ بالمكظفيف كقيـ العدالة كاإلبداع كالثقة في فاعمية
المديريف .
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 .10دراسة ( الغامدي:)2005 ،
بعنوان  :القيم التنظيمية إلدارات التربية والتعميم بمنطقة مكة المكرمة في ضوء مقياس ديف
فرانسيس ومايك وودكوك – دراسة ميدانية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ التنظيمية السائدة في إدارات التربية كالتعميـ بمنطقة مكة
المكرمة ،مف خبلؿ دراسة ( )12قيمة اختبرىا كؿ مف ديؼ فرانسيس كمايؾ ككدككؾ ،كاستخدـ
الباحث المنيج الكصفي التحميمي  ،ككانت أداة جمع البيانات ىي االستبانة ،كبمغ حجـ العينة ()328
مفردة .
كأظيرت الدراسة أ ف القيـ التنظيمية تمارس بإدارات التربية كالتعميـ بدرجة متكسطة ما عدا قيمة القكة
تمارس بدرجة قكية .
 .11دراسة (الشودافي:)2002 ،
بعنوان :اختالف القيم التنظيمية بين المديرين وعالقتو باإلحباط الوظيفي -مصر
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى االختبلفات في القيـ التنظيمية بيف المديريف بالمستكيات اإلدارية
كتحديد أثرىا عمى الشعكر باإلحباط الكظيفي كمدل قدرتيا عمى التمييز بيف مستكيات االحباط .
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت أداة جمع البيانات ىي االستبانة ،ككاف حجـ
العينة( ) 665مفردة مف الذيف يشغمكف مناصب إدارية في بنؾ التنمية كاالئتماف الزراعي المصرم .
كأظيرت النتائج أنو تكجد اتجاىات ايجابية قكية لدل المديريف نحك اإلحباط الكظيفي حيث يعاني
معظـ المديريف مف اإلحباط الكظيفي ،كأف القيـ السائدة في البنؾ ىي قيـ المكافآت كالفعالية كالقانكف،
كأنو تكجد اختبلفات بيف القيـ مف مستكل إدارم آلخر كأظيرت أيضان كجكد عبلقة ارتباط مكجبة بيف
االختبلؼ في القيـ التنظيمية كالشعكر باإلحباط الكظيفي .
 .12دراسة (عبد اهلل:)2002 ،
بعنوان :القيم التنظيمية لممديرين في الجياز الحكومي القطري وعالقتيا باألداء الوظيفي.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ التنظيمية السائدة لدل المديريف في الجياز الحككمي
القطرم كعبلقتيا باألداء الكظيفي ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ االستبانة
كأداة لجمع البيانات ،كبمغ حجـ العينة ( )340مفردة .
كأظيرت الدراسة أنو لـ يتـ التكصؿ إلى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف القيـ التنظيمية مجتمعة
التي يعتنقيا المديركف في الجياز الحككمي القطرم كاألداء الكظيفي بما يعني أف األداء الكظيفي
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يتأثر بقيـ اليدؼ الرشيد ،كال يتأثر بقيـ العبلقات االنسانية ،كقيـ النظاـ المفتكح ،كقيـ العمميات
الداخمية.

ب .الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ): (Springvloet, 2012
بعنوان :القيـ كعبلقتيا بالتكظيؼ" تأثير القيـ الفردية عمى العبلقة بيف االلتزاـ النفسي كاإلندماج
الكامؿ في العمؿ  -ىكلندا
Values and the employment relationship " A study of the influences of
individual values on the relationship between psychological contract
"fulfillment and engagement
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة درجة كفاء كؿ مف رب العمؿ كالمكظؼ بااللتزامات النفسية بينيما ،كىؿ
ستؤدم ىذه االلتزامات إلى تعزيز عبلقة االرتباط كالمشاركة بينيما مع اختبلؼ القيـ بينيـ كىي (قيـ
شخصية ،قيـ تنظيمية ،قيـ ركح الفريؽ) كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كجمعت البيانات
مف خبلؿ االستبانة المكزعة عمى حجـ العينة البالغ ( )998مفردة .
كأظيرت الدراسة أف االلتزاـ مف قبؿ رب العمؿ كالمكظؼ يؤدم بالفعؿ إلى زيادة االرتباط كالمشاركة ،
كلـ يتـ التكصؿ إلى أف ىذه العبلقات مختمفة عندما يمتمؾ المكظفكف قيـ مختمفة .
 .2دراسة (:)Ching & Kee, 2012
بعنوان :عبلقة قيـ العمؿ المفضمة مع االلتزاـ التنظيمي لدل المعمميف في ماليزيا
Work values- career commitment relationship of generation Y teachers
in Malaysia.
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى العبلقة بيف قيـ العمؿ المفضمة كااللتزاـ التنظيمي لدل الجيؿ y
مف المعمميف في ماليزيا باستخداـ بيانات جمعات مف عينة عشكائية مككنة مف
( )118معمما في مؤسسات التدريب الماليزية .
كأظيرت النتائج تفضيؿ المعمميف في ماليزيا لقيـ االمف كالعمؿ البيئي كىذا ما تختمؼ فيو عف الببلد
الغربية ،كاكضحت قيـ العمؿ اختبلؼ كتبايف قدره  %17في االلتزاـ التنظيمي ،باإلضافة إلى أف القيـ
الجكىرية ترتبط بااللتزاـ الكظيفي ،كأف التكجيات الثقافية لممعمميف ليا تأثير عمى عبلقة قيـ العمؿ
بااللتزاـ الكظيفي .
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 .3دراسة ):(Zawawi, et al, 2010
بعنوان :سمككيات المكاطنة التنظيمية ،انعداـ األمف الكظيفي كقيـ العمؿ -ماليزيا
Organizational citizenship behavior, job insecurity and work values:
Making sense of non-obligatory behavior in the work place.
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة العبلقة بيف سمكؾ المكاطنة التنظيمية كبعض العكامؿ المرتبطة بالعمؿ
كالكضع الكظيفي( تعاقد دائـ -تعاقد مؤقت) ،انعداـ األمف الكظيفي كقيـ العمؿ ،كجمعت البيانات مف
عينة قكاميا( )200مكظفا أكاديميا في الجامعات المحمية .
كأظيرت الدراسة أف قيـ العمؿ ترتبط ارتباطان متكسطان مع سمككيات المكاطنة التنظيمية ،بينما اليكجد
ارتباط مع المتغيرات األخرل ،كأنو ال تكجد فركؽ في اجابات المبحكثيف حكؿ قيـ العمؿ كسمككيات
المكاطنة التنظيمية كانعداـ األمف الكظيفي كفقان لمتغير الكضع الكظيفي( دائـ اك مؤقت).
 .4دراسة ):(Vogds,2001
بعنوان :إدراؾ القيـ كالثقافة التنظيمية في مختمؼ المستكيات اإلدارية المختمفة في المنظمة -الكاليات
المتحدة االمريكية
Perceptions of organizational values and culture at various levels of an
" organization
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة االختبلفات في تصكرات فئة معينة حكؿ القيـ التنظيمية كالثقافة التنظيمية
السائدة في المستكيات الثبلثة لممؤسسة .
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات عف طريؽ المقابمة لدراسة التصكرات
لمقيـ كأداة تقييـ الثقافة التنظيمية (االستبانة) ما يعني استخداـ أداتيف لجمع البيانات مف العينة البالغ
عددىا ( )15شخص بكاقع ) (5أشخاص مف كؿ مستكل إدارم في المعيد التعميمي.
كأظيرت النتائج أف ىناؾ تصكرات مختمفة لمقيـ بيف المستكيات اإلدارية المختمفة داخؿ المنظمة،
كأنو يكجد فركؽ في التصكر الثقافي بيف المستكيات اإلدارية المختمفة .
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 .5دراسة ):(Barndt, 2000
بعنوان :تطكير الشخصية كالتكفيؽ بيف القيـ الشخصية مع القيـ التنظيمية في حرس السكاحؿ
األمريكي
Developing character and aligning personal values with organizational
values in the united states coast guard.
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أفضؿ طرؽ تطكير الشخصية كمدل التكافؽ بيف القيـ التنظيمية ك
الشخصية في حرس السكاحؿ االمريكي كتـ جمع البيانات عف طريؽ أداة تحميؿ المحتكل ،كمقاببلت
ألفراد محدديف .
كتكصمت الدراسة الى أف أفضؿ طريقة لتطكير الشخصية كالقيـ المتعممة يعتمد عمى إذا ما كانت
المنظمة تريد البقاء كاالستمرار ،كقد يتعارض السمكؾ لؤلفراد العسكرييف مع نكاياىـ (تعارض القيـ
الشخصية مع التنظيمية ).
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت االنغماس الوظيفي
أ -الدراسات الفمسطينية:
 .1دراسة (نصار:)2013،
بعنوان :جودة حياة العمل وأثرىا عمى تنمية اإلستغراق الوظيفي " دراسة مقارنة بين دائرة التربية
والتعميم في وكالة الغوث ووزارة التربية والتعميم الحكومي ".
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مستكل جكدة حياة العمؿ في كؿ مف دائرة التربية كالتعميـ في
ككالة الغكث ،كك ازرة التربية كالتعميـ الحككمي ،كقد طبقت ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية
قكاميا( )406مكظفان ما بيف مدير مدرسة كمساعد مدير .
كتكصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف جكدة حياة العمؿ كتنمية
االستغراؽ الكظيفي في كبل الدائرتيف ،كاف أبعاد جكدة حياة العمؿ متكفرة أيضان في كبل الدائرتيف
بدرجة متكسطة كمقبكلة ،كأف درجة االستغراؽ الكظيفي فييما جيدة جدان ،إال أف مستكل جكدة حياة
العمؿ كدرجة االستغراؽ الكظيفي لدل العامميف في ككالة الغكث أفضؿ منو لدل العامميف في ك ازرة
التربية كالتعميـ الحككمي .

ب -الدراسات العربية:
 .1دراسة (قاسم: )2012 ،
بعنوان :نموذج ثالثي األبعاد لمعالقة بين جودة الحياة الوظيفية وااللتزام التنظيمي واالستغراق في
العمل -دراسة ميدانية عمى العاممين المدنيين بوزارة الداخمية  -مصر
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف جكدة الحياة الكظيفية كااللتزاـ التنظيمي كمتغيريف مستقميف
كاالنغماس الكظيفي كمتغير تابع مف خبلؿ اقتراح نمكذج ثبلثي األبعاد ليذه العبلقة ،كطبقت ىذه
الدراسة عمى عينة عشكائية قكاميا( )400مكظفا مدنيان في المستكيات اإلدارية المختمفة ببعض إدارات
ك ازرة الداخمية ،كجمعت البيانات عف طريؽ المقابمة .
كأظيرت النتائج كجكد عبلقة ارتباط معنكية كتأثير إيجابي لكؿ مف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كااللتزاـ
التنظيمي مع االنغماس الكظيفي .
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 .2دراسة (يوسف:)2011 ،
بعنوان :عالقة بعض سمات الشخصية باالنغماس(االستغراق) الوظيفي لدى عينة من أطباء
الطوارىء.
ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ طبيعة العبلقة السببية بيف بعض السمات الشخصية كاالنغماس
الكظيفي لدل أطباء الطكارلء ،كعبلقتو بالصبلبة النفسية كالذكاء االنفعالي لدييـ مف خبلؿ جمع
البيانات لعينة قكاميا( )262مف أطباء الطكارلء ،كاشتممت أدكات الدراسة عمى ثبلثة اختبارات
لبلجابة عمى تساؤالت الدراسة.
كاظيرت الدراسة أف كبلن مف الذكاء االنفعالي كالصبلبة النفسية ليما تأثير مباشر عمى االنغماس
الكظيفي.
 .3دراسة (المغربي:)2004 ،
بعنوان :جودة حياة العمل وأثرىا في تنمية االنغماس "االستغراق" الوظيفي-دراسة ميدانية -مصر
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة جكدة حياة العمؿ كبياف أثرىا عمى االنغماس الكظيفي
لمعامميف بالمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصكرة .
كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي مع استخداـ أداتيف لجمع البيانات ىما المقابمة كاالستبياف  ،كبمغ
حجـ العينة ( )350مفردة .
كأظيرت النتائج أف عكامؿ جكدة حياة العمؿ مجتمعة (ظركؼ بيئة العمؿ ،خصائص الكظيفة ،األجكر
كالمكافئات ،جماعة العمؿ ،أسمكب الرئيس في اإلشراؼ ،المشاركة في اتخاذ الق اررات) تؤثر في
االنغماس الكظيفي ،كأف أىـ ىذه العكامؿ تأثي ار في االنغماس الكظيفي تتمثؿ في(األجكر كالمكافئات،
خصائص الكظيفة ،ظركؼ بيئة العمؿ المعنكية كأسمكب الرئيس في اإلشراؼ) .
 .4دراسة (عريشة: )1995 ،
بعنوان :تحميل عالقة الخصائص الفردية والرضا الوظيفي مع االنغماس "االستغراق" الوظيفي وأثره
عمى جيد األفراد في العمل(دراسة تطبيقية) -مصر
ىدفت الدراسة إلى اختبار األىمية النسبية ألثر الخصائص الفردية كأثر العكامؿ المتصمة بالكظيفة
عمى االنغماس الكظيفي ،كدراسة أثر االنغماس الكظيفي كالرضا عف المكافئات الذاتية كالخارجية عمى
جيد األفراد في العمؿ .
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كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كجمعت البيانات عف طريؽ االستبانة التي كزعت عمى
( )820مكظفان في سبع شركات مف القطاع العاـ باإلضافة لتقرير مف الرئيس المباشر لمشخص
المبحكث عف مجيكده في العمؿ .
كأظيرت الدراسة أف المتغيرات المتصمة بالكظيفة تؤثر بدرجة أكبر عمى االنغماس الكظيفي مقارنة
بالخصائص الفردية ،كأف أثر الرضا عف المكافئات الخارجية يزيد عمى ضعؼ الرضا عف المكافئات
الذاتية عمى االنغماس الكظيفي  ،كأف كبل مف الرضا عف المكافئات الخارجية كاالنغماس الكظيفي
يؤثراف بشكؿ معنكم عمى جيد األفراد في العمؿ .
 .5دراسة (رشيد:)1993 ،
بعنوان :االنغماس الوظيفي :دراسة ميدانية لتأثير الصفات الشخصية والعوامل الظرفية -المممكة
العربية السعودية
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير الصفات الشخصية لممكظؼ كالخصائص الظرفية المرتبطة بالعمؿ،
كالتفاعؿ المشترؾ بينيما في تحديد درجة التبايف في مستكل االنغماس الكظيفي بيف المكظفيف .
كجمعت البيانات عف طريؽ تكزيع استبانة عمى العينة البالغ حجميا( )237مكظؼ حككمي يحتمكف
مراكز كظيفية مختمفة في مدينة جدة بالسعكدية .
كاظيرت الدراسات أف لمخصائص الظرفية لمعمؿ تأثي انر اكبر مف الصفات الشخصية عمى مستكل
االنغماس الكظيفي ،كأف تأثير الفئتيف مف المتغيرات عمى االنغماس الكظيفي ىك تأثير مستقؿ .
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ت -الدراسات األجنبية
.1دراسة (:)Raymond & Mjoli,2013
بعنكاف :العبلقة بيف االنغماس الكظيفي ،الرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي

لدل مكظفي

المستكيات الدنيا في شركة لتصنيع السيارات بشرؽ لندف -جنكب أفريقيا
The relationship between job involvement, job satisfaction and
organizational commitment among lower-level employees at a motor
car manufacturing company in East London, South Africa.
ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة العبلقة بيف كؿ مف (االنغماس الكظيفي ،الرضا الكظيفي) كىما متغيراف
مستقبلف كااللتزاـ التنظيمي كىك المتغير التابع لممكظفيف في المستكيات الدنيا في شركة تصنيع
سيارات بجنكب أفريقيا.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كجمعت البيانات عف طريؽ استبانة كزعت عمى عدد
( )100مكظفان مف مكظفي المستكيات الدنيا بالشركة تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي.
كأظيرت النتائج أف االنغماس الكظيفي كالرضا الكظيفي يرتبطاف بقكة مع االلتزاـ التنظيمي ،كأف
الرضا الكظيفي أظير نسبة تبايف أعمى مف االنغماس تجاه االلتزاـ التنظيمي.
.2دراسة ):)Permarupan, et all,2013
بعنوان :تأثير جكدة حياة العمؿ عمى االنغماس الكظيفي كااللتزاـ الفعاؿ لدل مكظفي القطاع العاـ
كالخاص في ماليزيا
of work life on employee job involvement and affective

Quality

commitment between the public and private sector in Malysia.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف جكدة حياة العمؿ كاالنغماس الكظيفي كااللتزاـ الفعاؿ لدل
مكظفي القطاع العاـ كالخاص في ماليزيا.
كقد تـ اختيار عينة قكاميا( (334مكظفان مف المستكيات اإلدارية الكسطى لممشاركة في ىذه الدراسة،
كتـ قياس جكدة حياة العمؿ مف خبلؿ األبعاد األربعة( األجر العادؿ ،ظركؼ العمؿ ،سعة العمؿ،
فرص العمؿ ،المناخ التنظيمي).
كأظيرت الدراسة أف كبلن مف ظركؼ العمؿ كفرص العمؿ كالمناخ التنظيمي ليا تأثير قكم عمى
االنغماس الكظيفي كااللتزاـ الفعاؿ .
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 .3دراسة):( Yeh ,2013
بعنوان :االنغماس الكظيفي كاإلندماج الكظيفي كالرضا الكظيفي لمكظفي الخطكط االمامية في
الفنادؽ السياحية  -تايكاف
Tourism involvement, work engagement and job satisfication among
front line hotel employees.
ىدفت ىذه الدراسة لدراسة العبلقة بيف االنغماس الكظيفي كاإلندماج الكظيفي كالرضا الكظيفي
لممكظفيف العامميف في السياحة الفندقية ،كجمعت البيانات مف عينة قكاميا( )336مكظفا مف
عدد( )20فندقان عالميان في دكلة تايكاف.
كأظيرت النتائج أف االنغماس الكظيفي يرتبط ايجابيان مع اإلندماج الكظيفي ،بينما كبل مف االنغماس
الكظيفي ك اإلندماج يرتبطاف إيجابيان مع الرضا الكظيفي ،كأف اإلندماج في العمؿ يتكسط العبلقة بيف
الرضا الكظيفي كاالنغماس الكظيفي.
 .4دراسة ): (Andorta & Harleen, 2012
بعنوان :االتجاىات الكظيفية كاالنغماس الكظيفي – دراسة حالة لممكظفيف اليندييف
Job attitude to job involvement- A review of Indian employees.
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة المكاقؼ الضمنية كالصريحة لممكظفيف العامميف في شركة تكزيع لمسمع
االستيبلكية اليندية كدكرىا في تحقيؽ االنغماس الكظيفي ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،
كتـ تجميع البيانات عف طريؽ االستبانة المكزعة عمى العينة البالغ حجميا ( )450عامبل .
كأظيرت الدراسة أف التفكؾ بيف المكاقؼ الضمنية كالصريحة تؤثر في االلتزاـ التنظيمي ،كمعظـ
المشاركيف في الدراسة يركف بأف المكاقؼ الضمنية ايجابية نحك رؤسائيـ كالتنظيـ كعبلقات العمؿ ،كأف
المكاقؼ الضمنية ليا تأثير عمى االنغماس الكظيفي .

56

 .5دراسة (: )Dinc, 2012
بعنوان :دكر االنغماس الكظيفي ككسيط في عبلقة القيـ األخبلقية بالكالء الكظيفي -البكسنة كاليرسؾ
The role of job involvement as a mediator in moral values- employee
loyalty relationship.
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير القيـ األخبلقية المشتركة كاالنغماس الكظيفي عمى الكالء التنظيمي
باستخداـ بيانات تـ جمعيا مف ( )100استبانة كزعت عمى العامميف في مؤسسات التعميـ الخاص في
البكسنة كاليرسؾ.
كأظيرت الدراسة أف كبلن مف القيـ األخبلقية كاالنغماس الكظيفي يمكنيا تعزيز الكالء الكظيفي ،كأف
االنغماس الكظيفي يتكسط العبلقة بيف القيـ االخبلقية كالكالء الكظيفي.
 .6دراسة (:)Bhatia, et al, 2012
بعنوان :تحميؿ دكر االنغماس الكظيفي عمى الفعالية التنظيمية :دراسة عمى مكظفي البنؾ الكطني
البنجالي .
Analyze the role of job involvement on organizational effectiveness: An
empirical study among the employees of Punjab national bank.
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة دكر االنغماس الكظيفي في تحقيؽ الفعالية التنظيمية ،كمعرفة الميزات
المطمكبة لتحقيؽ الفعالية التنظيمية باستخداـ بيانات جمعت مف عينة عشكائية مف( )80مكظفا مف
مكظفي البنؾ الكطني البنجالي .
كأظيرت الدراسة أف االنغماس الكظيفي ىك العنصر الحاسـ لتحقيؽ الفاعمية التنظيمية ،كأف ىناؾ
عبلقة مباشرة بينيما عف طريؽ أسمكب العمؿ ،طريؽ تحقيؽ االىداؼ ،تحسيف الجكدة ،اكتساب
الميارات الجديدة.....الخ .
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 .7دراسة (:)Eswaran, et al, 2011
بعنوان :عبلقة األبعاد الخمسة الكبرل لمشخصية باالنغماس الكظيفي لمكظفي مؤسسة مالية في
بينانج -ماليزيا .
A study of the relationship between the big five personality dimensions
and job involvement in a foreign based financial institution in Penang.
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة العبلقة بيف األبعاد الخمسة لمشخصية كاالنغماس الكظيفي لمكظفي خدمة
العمبلء في مؤسسة مالية في ماليزيا .
أظيرت النتائج أف االنبساطية كالطيبة(المقبكلية) ترتبطاف بشكؿ ايجابي مع االنغماس الكظيفي ،كأف
العصابية كالتفتح كحيكية الضمير ال تعطي أم كجكد عمى عبلقة ،كبشكؿ عاـ ىناؾ عبلقة بيف
األبعاد الخمسة لمشخصية كاالنغماس الكظيفي كاف كانت غير قكية .
.8

دراسة(:)Khalid & Rehman,2011

بعنوان :أثر التغيير التنظيمي عمى االنغماس الكظيفي  -باكستاف
Effect of organizational change on employee job involvement:
Mediating role of communication, emotions and psychological contract.
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير التغيير التنظيمي عمى االنغماس الكظيفي مف خبلؿ اإلتصاالت
كالعكاطؼ كالعقد النفسية كتكسطيـ ليذه العبلقة.
أظيرت الدراسة أف التغيير التنظيمي المتبكع بإتصاالت فعالة تكلد المشاعر اإليجابية مما يزيد
االنغماس الكظيفي ،بينما التغيير التنظيمي بدكف إتصاالت فعالة يسبب مشاعر سمبية تنتج في
انغماس كظيفي منخفض ،كأف التغيير التنظيمي يستطيع كسر العقد النفسية بيف المكظؼ كصاحب
العمؿ كالتي تسبب ضعؼ االنغماس الكظيفي .
.9

دراسة(:)Khann & Jam,2011

بعنوان :االنغماس الكظيفي كالتنبؤ بااللتزاـ التنظيمي -باكستاف
Job involvement as predictor of employee commitment: Evidence from
Pakistan
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير االنغماس الكظيفي عمى أنكاع االلتزاـ التنظيمي كىي االلتزاـ العاطفي
كااللتزاـ المستمر كااللتزاـ المعيارم.
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كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كجمعت البيانات عف طريؽ استبانة كزعت عمى عينة
مككنة مف( )211مكظفا مف( )11منظمة مختمفة .
كأظيرت الدراسة كجكد تأثير ايجابي عمى كؿ مف االلتزاـ العاطفي كااللتزاـ المستمر كااللتزاـ المعيارم.
 .10دراسة ):(Khan & Nemati, 2011
بعنوان :أثر االنغماس الكظيفي عمى الرضا الكظيفي – دراسسة عمى األطباء العامميف في
مستشفى ريفاح التعميمي -باكستاف
Impact of job involvement on employee satisfaction, A study based on
medical doctors working at Riphah international university teaching
hospitals in Pakistan.
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير االنغماس الكظيفي عمى الرضا الكظيفي لدل األطباء العامميف في
المستشفيات التعميمية التابعة لجامعة ريفاح الباكستانية الدكلية.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة كزعت عمى العينة
البالغ حجميا ( )127طبيب .
كأظيرت الدراسة أف االنغماس الكظيفي لو تأثير كبير عمى الرضى الكظيفي لؤلطباء العامميف في
المستشفيات التعميمية التابعة لجامعة ريفاح الباكستانية الدكلية  ،كأف ارتفاع مستكل االنغماس الكظيفي
لو دكر فعاؿ في القضاء أك الحد مف العكاقب السمبية لمرضا الكظيفي مثؿ التغيب عف العمؿ .
 .11دراسة (:)Liao,Lee,2009
بعنوان :دراسة أكلية عمى االنغماس الكظيفي كالسمات الشخصية في تايكاف
An empirical study on employee job involvement and personality traits:
The case of Taiwan.
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة العبلقة بيف االنغماس الكظيفي كالسمات الشخصية الخمسة الكبرل
باستخداـ بيانات تـ جمعيا مف ( )272استبانة كزعت عمى العامميف في صناعة الببلستيؾ بتايكاف .
كأظيرت الدراسة أف سمة العصابية ترتبط سمبيان مع االنغماس الكظيفي ،بينما السمات الشخصية
الباقية (االنبساطية ،الطيبة ،التفتح ،حيكية الضمير) ترتبط ايجابيان مع االنغماس الكظيفي .
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 .12دراسة ): (Chughtai, 2008
بعنوان  :أثر االنغماس الكظيفي عمى االداء الكظيفي كسمككيات المكاطنة التنظيمية -باكستاف
and

performance

job

in-role

on

involvement

job

of

Impact

organizational citizenship behavior .
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر االنغماس الكظيفي عمى التقارير الذاتية لدكر االداء الكظيفي كسمككيات
المكاطنة التنظيمية لدل اعضاء ىيئة التدريس العامميف في الجامعات الباكستانية.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  ،ككانت أداة جمع البيانات ىي االستبانة المكزعة عمى
العينة البالغ حجميا( )208مكظفا مف اعضاء ىيئة التدريس العامميف في الجامعات الباكستانية .
كأظيرت الدراسة بأنو يكجد ارتباط ايجابي بيف االنغماس الكظيفي كاألداء الكظيفي  ،كأف االلتزاـ
التنظيمي يتكسط العبلقة بيف االداء الكظيفي كاالنغماس الكظيفي ،كأظيرت أيضان كجكد عبلقة بيف
االنغماس الكظيفي كسمككيات المكاطنة التنظيمية  ،كأف االنغماس الكظيفي يؤثر بدرجة أكبر عمى
سمككيات المكاطنة التنظيمية مف األداء الكظيفي .
 .13دراسة ):(Karia & Asaari,2006
بعنوان :تأثير تطبيؽ مفيكـ الجكدة الشاممة عمى اتجاىات المكظفيف -ماليزيا
The effects of total quality management practices on employeeswork related attitudes
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تطبيؽ مفيكـ الجكدة الشاممة(التدريب كالتعميـ ،بناء الفرؽ،
التمكيف اإلدارم ،التحسيف كالتطكير المستمر) في بعض المتغيرات المتعمقة بالعمؿ( االنغماس
الكظيفي ،الرضا الكظيفي ،كالكالء التنظيمي) في منظمات قطاع القطاع العاـ كالخاص في ماليزيا،
كجمعت البيانات عف طريؽ استبانة كزعت عمى ( )200مكظفان .
كأظيرت الدراسة كجكد أثر إيجابي لتطبيؽ مفيكـ الجكدة الشاممة في االنغماس الكظيفي ،الرضا
الكظيفي كالكالء التنظيمي.
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 .14دراسة (: )Somani & Krishnan, 2004
بعنوان :تأثير القيادة الكاريزمية كاالنغماس الكظيفي عمى بناء الصكرة المتكاممة لمشركات -اليند
Impact of charismatic leadership and job involvement on corporate
image building.
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير القيادة الشخصية كاالنغماس الكظيفي عمى بناء الصكرة المتكاممة في
قطاع منظمات الخدمات باستخداـ بيانات جمعت مف ( )70مكظفان في بنؾ متعدد الجنسيات في اليند
كأظيرت النتائج أف االنغماس الكظيفي يتكسط بشكؿ كامؿ العبلقة بيف القيادة الشخصية كالصكرة
المبنية عمى التركيز عمى الزبكف .

61

المحور الثالث :الدراسات التي تناولت القيم التنظيمية واالنغماس الوظيفي معاً
ا -الدراسات العربية :
 .1دراسة (الفضمي:)2001 ،
بعنوان :تأثير المتغيرات الديموغرافية والتوجيات القيمية عمى االنغماس الوظيفي في القطاع
الحكومي بدولة الكويت .
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف االنغماس الكظيفي كمجمكعة مف المتغيرات الديمكغرافية
كالمتغيرات الخاصة بالتكجيات القيمية لدل الفرد .
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )294مكظفا كمكظفة مف
العامميف في القطاع الحككمي الككيتي ،كجمعت البيانات بكاسطة االستبانة .
كأظيرت النتائج كجكد عبلقة ذات ارتباط مكجب بيف االنغماس الكظيفي كدرجة إيماف الفرد بقيمتي
العمؿ الجاد ،كاإليماف بانسانية العمؿ ،مقابؿ تراجع مستكيات االنغماس الكظيفي مع ارتفاع درجة
اىتماـ الفرد بأكقات الراحة كالفراغ .
ب -الدراسات االجنبية:
 .1دراسة ):(Teng, 2010
بعنوان :قيـ العمؿ كعبلقتيا باالنغماس الكظيفي -الصيف
Relationship between work values and job involvement.
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة العبلقة بيف قيـ العمؿ(الجكىرية كالخارجية) كاالنغماس الكظيفي لمكظفي
التعبئة كالتغميؼ في نيانج بالصيف .
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة مف ( )92مكظفا ،ككانت أداة جمع البيانات
ىي االستبانة .
كأظيرت الدراسة أف القيـ الجكىرية مرتبطة ايجابيان كمعنكيان باالنغماس الكظيفي ،كأف القيـ الخارجية
كانت مرتبطة سمبيان كمعنكيان باالنغماس الكظيفي.

62

 .2دراسة ): (Ho, 2006
بعنوان :دراسة العبلقات بيف قيـ العمؿ كاالنغماس الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي لمممرضات
التايكنيات
A study of the relationships between work values, job involvement and
organizational commitment among Taiwanese nurses.
ىدفت الدراسة لكصؼ قيـ العمؿ لمممرضات كمدل االنغماس الكظيفي ك االلتزاـ التنظيمي لمممرضات
التايكانيات ،كاكتشاؼ العكامؿ التي تؤثر عمييـ .
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كجمعت البيانات عف طريؽ استبانة كزعت عمى العينة
البالغ حجميا( )1300ممرضة .
كأظيرت الدراسة أف قيـ العمؿ ترتبط بعبلقة مكجبة مع كؿ مف االنغماس الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي ،
كأف االنغماس الكظيفي يرتبط بعبلقة مكجبة مع االلتزاـ التنظيمي .
ويمخص الباحث الدراسات السابقة كما يمي:
جدول رقم ( )3ممخص لمدراسات السابقة
اوالً :الدراسات التي تناولت القيم التنظيمية
اسم الباحث

المتغير التابع

المتغير المستقل

الصائغ 2012

القيـ التنظيمية

الخيار االستراتيجي

الحراحشة ،2012زرفة ،2012الغامدم ،2005العتيبي 2009

القيـ التنظيمية

-

Vogds2000 ،Barndt2000
العايش 2012

القيـ التنظيمية

الرضا الكظيفي

مسعكدة 2011

القيـ التنظيمية

جكدة التعميـ العالي

البقمي 2011

القيـ التنظيمية

العدالة التنظيمية

الزغبي ،2008عبد اهلل2002

القيـ التنظيمية

األداء

الحكامدة كالتكيجر2005

القيـ التنظيمية

الفاعمية

الشكدافي 2002

القيـ التنظيمية

اإلحباط الكظيفي

Springviolet2012

القيـ التنظيمية

العبلقة النفسية

القيـ التنظيمية

االلتزاـ التنظيمي

سمككيات المكاطنة التنظيمية

القيـ التنظيمية

Ching & Kee2012,
Zawawi, et al2010

ثانيا :الدراسات التي تناولت االنغماس الوظيفي
نصار  2013ك المغربي 2004

جكدة حياة العمؿ

االنغماس الكظيفي

قاسـ 2012

جكدة حياة العمؿ ،االلت ازـ التنظيمي

االنغماس الكظيفي
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يكسؼ 2011

السمات الشخصية

االنغماس الكظيفي

عريشة 1995

الخصائص الفردية كالرضا

االنغماس الكظيفي

رشيد 1993

الصفات الشخصية ،خصائص العمؿ

االنغماس الكظيفي

Raymond & Mjoli2013

االنغماس الكظيفي ،الرضا الكظيفي

االلتزاـ التنظيمي

Permarupan 2013

جكدة حياة العمؿ

االنغماس كااللتزاـ التنظيمي

Yeh 2013

االنغماس الكظيفي كاإلندماج الكظيفي

الرضا الكظيفي

Androta & Harleen 2012

االتجاىات الكظيفية

االنغماس الكظيفي

Bhatia, et all 2012

االنغماس الكظيفي

الفعالية التنظيمية

Dinc 2012

االنغماس الكظيفي كالقيـ

الكالء التنظيمي

األبعاد الخمسة الكبرل لمشخصية

االنغماس الكظيفي

التغيير التنظيمي

االنغماس الكظيفي

Khann & Jam 2011

االنغماس الكظيفي

االلتزاـ التنظيمي

1Khan & Nemati 201

االنغماس الكظيفي

الرضا الكظيفي

Liao & Lee 2009

االنغماس الكظيفي

السمات الشخصية

Karia & Asaari 2006

مفيكـ الجكدة الشاممة

االنغماس الكظيفي

Somani & Krishnan 2004

القيادة الشخصية كاالنغماس الكظيفي

بناء الصكرة الذىنية

Eswaran, et all 2011
Khalid & Rehman 2011

ثالثاً :الدراسات التي تناولت القيم التنظيمية واالنغماس الوظيفي
الفضمي 2001

المتغيرات الديمكغرافية كالقيـ

االنغماس الكظيفي

Teng 2010

القيـ التنظيمية

االنغماس الكظيفي

Ho 2006

القيـ التنظيمية

االنغماس الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي

الدرسات السابقة :
التعقيب عمى ا
مف خبلؿ استعراضنا لمدراسات السابقة ،تتضح أىمية القيـ التنظيمية كاالنغماس الكظيفي في مختمؼ
المجتمعات اإلحصائية مف المؤسسات العامة كالربحية كغير الربحية كالمعاىد األمنية كغيرىا  ،كتأتي
أىمية ىذه الدراسة في ككنيا األكلى فمسطينيان – عمى حد عمـ الباحث -التي تناكلت القيـ التنظيمية
كاالنغماس الكظيفي بشكؿ منفرد أك مشترؾ .
كفيما يخص الدراسات التي تناكلت القيـ التنظيمية ،فنجد أف ىناؾ العديد مف الدراسات تناكلت القيـ
التنظيمية كما ىك مكضح في الجدكؿ أعبله.
كتتفؽ ىذه الدراسة بشكؿ كامؿ مع دراسات كؿ مف (الحراحشة  ،2012مسعكدة ،2011الصائغ
 ،2010العتيبي  ،2009الغامدم  )2005في استخداـ مقياس ديؼ فرانسيس كمايؾ ككد ككؾ
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لتصنيؼ القيـ التنظيمية إلى  12قيمة في أربع مجمكعات مختمفة  ،كتختمؼ مع الدراسات االخرل
التي تناكلت القيـ التنظيمية مف منظكرات كتصنيفات اخرل.
كتتفؽ ىذه الدراسة مع جميع الدراسات الخاصة بالقيـ التنظيمية في استخداـ المنيج الكصفي لدراسة
التحميمي.
كتتفؽ ىذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في دراسة القيـ التنظيمية كمتغير مستقؿ فيما عدا
دراستي( )Zawawi ,et al 2010حيث تمت دراستو كمتغير تابع.
أما في الدراسات المتعمقة باالنغماس الكظيفي ،فتتفؽ ىذه الدراسة مع أغمب الدراسات السابقة في
دراسة

االنغماس

الكظيفي

كمتغير

تابع

كما

في

دراسات:

(نصار،2013

قاسـ،2012يكسؼ،2011الفضمي،2011المغربي،2004عريشة،1995رشيد،1993
Khalid & ، Eswaran, et al 2011 ،Androta&Harleen2012 ،Karia&Assari2006،
 ، )Rehman 2011كتختمؼ مع باقي الدراسات التي تناكلتو كمتغير مستقؿ كىي (،Yeh 2013
، Khann & Jam 2011، Dinc 2012، Bhatia, et all 2012،Raymond & Mjoli2013
Somani & Krishnan ، Chughati 2008، Liao & Lee 2009،Khan & Nemati 2011
.)2004
كتتفؽ الدراسة مع جميع الدراسات المتعمقة باالنغماس الكظيفي في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي.
كتتفؽ ايضا الدراسة مع دراسات كؿ مف (المغربي  ،2004الفضمي  ،2001رشيد Khalid ، ،1993
 ) Chughati 2008، Liao & Lee 2009،& Rehman 2011في استخداـ مقياس لكداؿ
ككيجنر لقياس االنغماس الكظيفي.
أما دراسات (,Teng2010, Ho 2006الفضمي )2001فقد تناكلت العبلقة ما بيف القيـ كاالنغماس
الكظيفي ،كفييما تـ استخداـ أبعاد مختمفة لمقيـ التنظيمية ففي دراسة(الفضمي )2001استخدمت (قيـ
العمؿ الجاد ،قيمة إنسانية العمؿ كقيمة االىتماـ بكقت الفراغ) بينما في دراسة ()Teng2010
استخدمت مفيكمي القيـ الداخمية كالقيـ الخارجية ،بينما تناكؿ ( )Ho2006القيـ مف جانب قيـ العمؿ
الطرفية كالقيـ ذات الدكر الفعاؿ كعمى صعيد االنغماس الكظيفي فقد استخدـ (الفضمي )2001مقياس
لكداؿ ككيجنر لبلنغماس الكظيفي بينما استخدـ كبلن مف ( )Teng2010, Ho2006مقياس كاننجك
لبلنغماس الكظيفي.
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خالصة الدراسات السابقة وميزة ىذه الدراسة:
 اعتبرت الدراسات السابقة أف القيـ التنظيمية السائدة في أم منظمة تمعب دك ار رئيسيان كىامان
في المنظمات ،كأف خمؽ التكافؽ بيف القيـ الشخصية كالتنظيمية لمعامميف يعتبر ميزة تنافسية
لممنظمة.
 أظيرت الدراسات السابقة أف االنغماس الكظيفي مف المفاىيـ التي تبلقي اىتمامان كبي انر في
المجتمعات الغربية كاآلسيكية  ،كيؤثر بشكؿ فعاؿ عمى العديد مف المتغيرات التنظيمية .
 ندرة الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت القيـ التنظيمية كعبلقتيا باالنغماس الكظيفي ،مما
يجعؿ ىذه الدراسة تختمؼ عف ما سبؽ في ككنيا -عمى حد عمـ الباحث -التي ستدرس
العبلقة المباشرة بيف القيـ التنظيمية كفقا لتصنيؼ فرانسيس ك ككدككؾ ،كاالنغماس الكظيفي،
كستككف نقطة انطبلؽ لدراسات مستقبمية في نفس المجاؿ .
 عينة الدراسة ىي مسح شامؿ لجميع المكظفييف اإلدارييف العامميف في البنكؾ اإلسبلمية –
قطاع غزة .
أوجو االستفادة من الدراسات السابقة :


تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة كاألساليب اإلحصائية ككيفية
تحميؿ البيانات في ىذه الدراسات.

 االستفادة مف الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظرم.
 االستفادة مف الدراسات السابقة في تككيف االستبانة.
 االستفادة مف المراجع كالكتب التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة لتكفير الكقت كالجيد.
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الفصل الرابع

اإلجراءات المنيجية
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مقدمة:

يتناكؿ ىذا الفصؿ تكصيفنا شامبلن إلجراءات الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث لتحقيؽ أىداؼ
الدراسة ،كيتضمف تحديد المنيج المتبع في الدراسة ،كمجتمع الدراسة كعينة الدراسة ،ثـ يتطرؽ إلى أداة

الدراسة ككيفية بنائيا ،كاإلج ارءات التي تـ استخداميا في فحص أداة الدراسة (التحقؽ مف صدؽ أداة
الدراسة كثباتيا) ،كاألساليب كالمعالجات اإلحصائية التي تـ االعتماد عمييا في تحميؿ البيانات كاختبار
فرضية كأسئمة الدراسة بيدؼ الكصكؿ لمنتائج التي تعبر عف كاقع الظاىرة قيد الدراسة.

أوالً :منيجية الدراسة:
تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذم يقكـ عمى رصد كمتابعة دقيقة لظاىرة أك حدث معيف
بطريقة كمية أك نكعية في فترة زمنية أك عدة فترات مف أجؿ التعرؼ عمى الظاىرة أك الحدث مف
حيث المحتكل كالمضمكف  ،كالكصكؿ إلى نتائج كتعميمات تساعد في فيـ الكاقع كتطكيره ،كاعتمد
الباحث عمى نكعيف مف المصادر لجمع البيانات ىي :
المصادر األولية :
تـ تصميـ استبانة تتككف مف الجزء األكؿ يتعمؽ بالقيـ التنظيمية كقد تمت االستعانة بالمقياس المصمـ
مف قبؿ فرانسيس ككدككؾ كقد تـ تعديمو لغكيان مف قبؿ الباحث ليناسب متطمبات الد ارسة  ،الجزء الثاني
يتعمؽ باالنغماس الكظيفي كيتـ قياسو بكاسطة مقياس لكداؿ ككينجر .
المصادر الثانوية :
تمت مراجعة الرسائؿ العممية كالكتب كالدكريات كالمنشكرات كالمجبلت العممية كالمكاقع االلكتركنية عمى
شبكة االنترنت ذات العبلقة بمكضكع الدراسة ،كمف خبلؿ المصادر الثانكية تعرؼ الباحث عمى
األسس كالطرؽ السميمة في كتابة األبحاث كاإللماـ العممي بجكانب مكضكع الدراسة كىي القيـ
التنظيمية كاالنغماس الكظيفي .

ثانياً:مجتمع الدراسة وعينتيا:
تككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف العامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة كىي البنؾ اإلسبلمي
العربي كلو فرعاف كالبالغ عدد مكظفيو ( )21مكظفا ( ) www.aibnk.comكالبنؾ اإلسبلمي
الفمسطيني كلو ستة فركع مكزعة في محافظات قطاع غزة

كالبالغ عدد مكظفيو ( )101مكظفان

(  ، )www.islamicbank.psكبذلؾ يككف مجتمع الدراسة ىك ( )122مكظفا ،كبعد إستثناء كؿ مف
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المراسميف كمكظفي الخدمات الداخمية في البنكؾ كالبالغ عددىـ ()21مكظفان ،أصبح مجتمع العينة
مككنان مف ( )101مكظفان ،كاعتمد الباحث أسمكب الحصر الشامؿ في ىذه الدراسة .
جدول رقم()4
يكضح عدد العامميف في البنكؾ المستيدفة
الفرع

البنك اإلسالمي الفمسطيني

البنك اإلسالمي العربي

المجموع

جباليا

18

0

18

غزة

29

11

40

النصيرات

17

0

17

دير البمح

12

0

12

خانيكنس

15

10

25

رفح

10

0

10

االجمالي

101

21

122

عدد المستثنيين

17

4

21

مجتمع العينة النيائي

84

17

101

المصدر  :جرد بواسطة الباحث

ثالثاً :أداة الدراسة :

اعتمدت ىذه الدراسة بشكؿ أساسي عمى األداة الميدانية (االستبانة) في جمع البيانات المتعمقة
بمكضكع الدراسة ،حيث تـ إعداد االستبانة مف قبؿ الباحث مف خبلؿ اإلطبلع عمى الدراسات
كاألبحاث السابقة ذات الصمة باإلضافة إلى االستعانة بآراء ككجيات نظر المحكميف كذكم الخبرة

بناء عميو فقد تككنت أداة الدراسة (االستبانة) مف ثبلثة أقساـ رئيسية عمى النحك
كاالختصاص ،ك ن
االتي:
القسم األول :تمثؿ القسـ األكؿ بمجمكعة مف االسئمة التي تيدؼ لمتعرؼ عمى البيانات الشخصية عف
المستجيب كتمثمت في (الجنس ،المسمى الكظيفي ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات
الخدمة).

القسم الثاني :كىك القسـ الذم يعبر عف محكر القيـ التنظيمية حيث تككف مف ( )37فقرة كفقان
الستبانة القيـ التنظيمية لفرانسسيس ك ككدككؾ كما في الممحؽ رقـ ( )2كتستخدـ فقط مع المكظفيف
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اإلدارييف كالمشرفيف كالميارييف ،مكزعة عمى ( )4مجاالت ككؿ مجاؿ يتضمف ( )3قيـ عمى النحك

االتي:

أ .المجال األول (قيم إدارة المنظمة) :كيقيس ىذا المجاؿ مستكل قيـ اإلدارة في البنكؾ
اإلسبلمية بقطاع غزة ،كذلؾ مف خبلؿ ( )9فقرات مكزعة ضمنية لثبلث أبعاد أساسية كىي

(القكة – الصفكة -المكافأة).

ب .المجال الثاني (قيم إدارة الميمة) :كيقيس ىذا المجاؿ مستكل قيـ إدارة الميمة في البنكؾ
اإلسبلمية بقطاع غزة ،كذلؾ مف خبلؿ ( )8فقرات مكزعة ضمنية عمى ثبلث أبعاد أساسية
كىي (الكفاءة – الفعالية -االقتصاد).

ت .المجال الثالث (قيم إدارة العالقات) :كيقيس ىذا المجاؿ مستكل قيـ إدارة العبلقات في البنكؾ
اإلسبلمية بقطاع غزة ،كذلؾ مف خبلؿ ( )10فقرات مكزعة ضمنية عمى ثبلث أبعاد أساسية
كىي (القانكف كالنظاـ – فرؽ العمؿ -العدؿ).

ث .المجال الرابع (قيم إدارة البيئة) :كيقيس ىذا المجاؿ مستكل قيـ إدارة البيئة في البنكؾ
اإلسبلمية بقطاع غزة مستكل ،كذلؾ مف خبلؿ ( )10فقرات مكزعة ضمنية عمى ثبلث أبعاد

أساسية كىي (الدفاع – التنافس –استثمار الفرص).

القسم الثالث:كىك القسـ الذم يعبر عف محكر االنغماس الكظيفي حيث تككف ىذا المحكر مف ()20
فقرة تيدؼ لقياس مستكل االنغماس الكظيفي لدل المكظفيف العامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة،

حيث تشمؿ ىذه الفقرات عمى ( )13فقرة إيجابية المكافقة عمييا تدؿ عمى كجكد انغماس كظيفي،

ككذلؾ ( )7فقرات سمبية المكافقة عمييا تدؿ عمى عدـ كجكد انغماس كظيفي.

رابعاً :تصميم أداة الدراسة :

تـ تصميـ االستبانة كفؽ مقياس ليكرت ( )Likert Scaleالخماسي ،حيث تعرض فقرات االستبانة

عمى المبحكثيف كمقابؿ كؿ فقرة خمس إجابات تحدد مستكل مكافقتو عمييا كتُعطى فيو اإلجابات أكزاف
رقمية تمثؿ درجة االجابة عمى الفقرة ،حيث في حالة الفقرات اإليجابية لصالح المقياس تعطى
القيمة( )5لئلجابة مكافؽ بشدة ،كالقيمة( )4لئلجابة مكافؽ ،كالقيمة( )3لئلجابة محايد ،كالقيمة()2
لئلجابة غير مكافؽ ،كالقيمة( )1لئلجابة غير مكافؽ بشدة ،أما في حالة الفقرات السمبية فيتـ عكس
المقياس عمى النحك االتي ،تعطى القيمة( )5لئلجابة غير مكافؽ بشدة ،كالقيمة( )4لئلجابة غير

مكافؽ ،كالقيمة( )3لئلجابة محايد ،كالقيمة( )2لئلجابة مكافؽ ،كالقيمة( )1لئلجابة مكافؽ بشدة ،كيتـ
االعتماد عمى قيمة المتكسط الحسابي كالكزف النسبي بشكؿ أساسي لتحديد مستكل مكافقة أفراد عينة

الدراسة عمى فقرات كمحاكر االستبانة ،كالجدكؿ رقـ ( )5يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ( )5يوضح سمم المقياس المستخدم في الدراسة
منخفض جداً

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جداً

مستوى الموافقة
الوسط الحسابي

أقل من 1881

2859 - 1881

3839 - 2861

4819 - 3841

أكبر من 4821

الوزن النسبي

أقل من %36

%51.9 - %36

%6789 - %52

%8389 - %68

أكبر من %84

كىذا يعطي داللة كاضحة عمى أف المتكسطات التي تقؿ عف ( )1881تدؿ عمى كجكد درجة منخفضة

جدان مف المكافقة عمى فقرات كمحاكر االستبانة ،أما المتكسطات التي تتراكح بيف (  1881إلى )2859
فيي تدؿ عمى كجكد درجة منخفضة مف المكافقة عمى فقرات كمحاكر االستبانة ،بينما المتكسطات التي
تتراكح بيف (  2866إلى  )3839فيي تدؿ عمى كجكد درجة متكسطة مف المكافقة ،كالمتكسطات التي

تتراكح بيف( 3841إلى  )4819فيي تدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة ،أما ما يزيد عف ()4821
جدا مف المكافقة ،كىذا التقسيـ تـ تحديده كفؽ مقياس ليكرت الخماسي
فيدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة ن
الذم تـ اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.
كفي حالة الفقرات السمبية تككف مستكيات المكافقة معاكسة تمامان لما تـ ذكره بالجدكؿ السابؽ ،حيث أف

المتكسطات التي تقؿ عف  1881عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة جدان مف
المكافقة كالمتكسطات التي تتراكح بيف ( 1881إلى  )2859تدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة
كالمتكسطات التي تتراكح بيف ( 2866إلى  )3839فيي تدؿ عمى كجكد درجة متكسطة مف المكافقة،
ككذلؾ المتكسطات التي تتراكح بيف ( 3841إلى  )4819فيي تدؿ عمى كجكد درجة منخفضة مف

المكافقة كالمتكسطات التي تزيد عف  4819تدؿ عمى كجكد درجة منخفضة جدان مف المكافقة.

خامساً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

يستخدـ اإلحصائيكف نكعيف مف االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات ،النكع األكؿ االختبارات
المعممية ( )Parametric Testsكالنكع الثاني االختبارات البلمعممية (،)Non Parametric Tests
كيشترط الستخداـ االختبارات المعممية شرط التكزيع الطبيعي لمبيانات المراد إجراء االختبارات
اإلحصائية عمييا ،بينما تستخدـ االختبارات البلمعممية كبديؿ لبلختبارات المعممية في حاؿ عدـ تحقؽ
شرط التكزيع الطبيعي لمبيانات كلكف ذلؾ يككف فقط في حاؿ العينات الصغيرة التي يقؿ حجميا عف
( )30مفردة ،بينما العينات التي يزيد حجميا عف ( )30مفردة يمكف التخمي عف شرط التكزيع الطبيعي
كذلؾ كفقان لما تقره نظرية النياية المركزية (أميف:2007،ص.)111
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كما تكصؿ ( )Norman,2010إلى انو يمكف استخداـ االختبارات المعممية مع بيانات مقياس ليكرت
الخماسي بغض النظر عف حجـ العينة كبي انر اك صغي انر ،كبغض النظر عف البيانات تتبع التكزيع
الطبيعي أـ ال.
كفي ىذه الدراسة سيتـ استخداـ االختبارات المعممية كفقان لما تـ ذكره سابقان بغض النظر عف التكزيع
الطبيعي لمبيانات.

سادساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

اعتمدت ىذه الدراسة بشكؿ أساسي عمى استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ( Statistical

 )Package for Social Sciences-SPSS V.21في معالجة كتحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ
عمييا مف خبلؿ أداة الدراسة.
حيث تـ استخداـ األساليب الكصفية لكصؼ خصائص أفراد العينة كاستخراج التك اررات كالنسب المئكية
كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لكؿ فقرة مف فقرات الدراسة ،كذلؾ بيدؼ
تحديد مستكل اإلجابة عمييا مف قبؿ أفراد العينة ،باإلضافة الستخداـ األساليب اإلحصائية االستداللية
مف اختبارات إحصائية بغرض التحقؽ مف صحة فرضيات الدراسة كاإلجابة عمييا ،كفيما يمي أىـ
األساليب الكصفية كاالستداللية اإلحصائية التي تـ استخداـ في معالجة بيانات ىذه الدراسة:
 .1التك اررات ( )Frequenciesكالنسب المئكية ( )Percentكالتي تـ استخداميا بشكؿ أساسي
في كصؼ البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة.
 .2معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف ) (Spearman-Brownكمعامؿ جتماف ) (Guttmanلقياس
الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 .3معامؿ ألفاكركنباخ  (Cronbach's Alpha):لقياس الثبات في بيانات أداة الدراسة.
 .4معامؿ ارتباط بيرسكف ( :)Pearson Correlation Coefficientلقياس صدؽ االتساؽ
الداخمي لمفقرات ،باإلضافة الستخدامو في اختبار كجكد عبلقة بيف متغيرات الدراسة.
 .5المتكسط الحسابي ( :)Meanكذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد عينة
الدراسة عمى فقرات كأبعاد كمحاكر الدراسة.
 .6االنحراؼ المعيارم ( :)Standard Deviationلمتعرؼ عمى مدل انحراؼ استجابات
مفردات الدراسة لكؿ فقرة مف الفقرات عف كسطيا الحسابي ،إلى جانب المحاكر الرئيسة،
فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا.
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 .7اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ( )Independent Samples T-testكذلؾ بغرض اختبار
كجكد فركقات ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل االنغماس
الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغيرم الجنس كالحالة االجتماعية.
 .8اختبار تحميؿ التبايف االحادم ( )One way ANOVAكذلؾ الختبار كجكد فركقات في آراء
أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة
كفقان لممتغيرات (العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي).
 .9اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ( )Independent Samples T-testكذلؾ بغرض اختبار
كجكد فركقات ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة ممارسة القيـ
التنظيمية لدل العامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغيرم الجنس كالحالة
االجتماعية.
.10اختبار تحميؿ التبايف االحادم ( )One way ANOVAكذلؾ الختبار كجكد فركقات في
آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة ممارسة القيـ التنظيمية لدل العامميف في البنكؾ اإلسبلمية
بقطاع غزة كفقان لممتغيرات (العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي).

سابعاً :صدق أداة الدراسة (االستبانة):

 .1الصدق من وجية نظر المحكمين(الصدق الظاىري):

الصدؽ الظاىرم يستخدـ بيدؼ التأكد مف مدل صبلحية االستبانة كمبلءمتيا ألغراض البحث ،كيتـ
ذلؾ مف خبلؿ عرض أداة الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم الخبرة كالمختصيف بالمكضكع قيد
البحث ،كيطمب منيـ إبداء الرأم فيما يتعمؽ بمدل صدؽ كصبلحية كؿ فقرة مف فقرات االستبانة
كمدل كمبلءمتيا لقياس ما كضعت لقياسو ككصؼ المكضكع الذم أعدت مف أجؿ البحث فيو ،كما
يطمب منيـ إبداء كجية النظر فيما تحتكيو أداة الدراسة كادخاؿ التعديبلت البلزمة كالمناسبة التي
تستخدـ في قياس الظاىرة بشكؿ دقيؽ.
بناء عميو اتبع الباحث ىذا االسمكب كتـ عرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف كؿ الجامعات
ك ن
ككؿ التخصصات ،حيث قدـ السادة المحكميف ممحؽ رقـ ( )2العديد مف التعديبلت الجكىرية عمى أداة
الدراسة  ،كاستجاب الباحث ليذه التعديبلت كقاـ بإعادة صياغة االستبانة في ضكء المبلحظات التي
قدميا المحكميف ،حتى أخذت االستبانة شكميا النيائي الممحؽ رقـ (.)1
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.2صدق االتساق الداخميInternal Consistency :
يقصد باالتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي إليو ىذه
الفقرة ،كيتـ التحقؽ مف كجكد صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة
كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو ،كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف مدل صدؽ االستبانة ككؿ،
كفيما يمي عرض لنتائج التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة ،حيث تـ حساب معامؿ
ارتباط بيرسكف لكؿ فقرة مف الفقرات مع الدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة ،كفيما يمي
عرض نتائج التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي:
أ.معامالت الصدق لفقرات مجال (قيم إدارة المنظمة):
الجدكؿ رقـ ( )6أدناه يشمؿ عمى فقرات المجاؿ األكؿ (قيـ إدارة المنظمة) الذم يتككف مف ()9
فقرات ،كتـ حساب معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف الفقرات بالدرجة الكمية لممجاؿ كذلؾ بغرض قياس مدل

ارتباطيا بالمجاؿ الذم تنتمي إلييا كدليؿ عمى صدؽ ىذه الفقرات لقياس ما كضعت لقياسو.

جدول رقم ( )6يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (قيم إدارة المنظمة) والدرجة الكمية
لممجال

ِؼبًِ
اسرجبط
ث١شعْٛ

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

1

رزّ١ض اإلداسح ثمذسرٙب ػٍ ٝاٌزؤث١ش ف ٟاٌّٛظف8ٓ١

*.555

18111

2

رجزي اإلداسح جٛٙد وج١شح ف ٟرط٠ٛش اداء اٌّٛظفٚ ٓ١ص٠بدح وفبءر8ُٙ

*.691

18111

3

رّٕخ اإلداسح ِىبفآد وج١شح ٌٍّذساء اٌّزّ١ض8ٓ٠

*.651

18111

4

رذظ ٝاإلداسح ثبالدزشاَ ٚاٌزمذ٠ش ٌذ ٜاٌّٛظف8ٓ١
رذشص اإلداسح ػٍ ٝارجبع اٌطشق اٌؼٍّ١خ اٌظذ١ذخ ف ٟرؼٓ١١
اٌّششذٌٍّٕ ٓ١بطت اإلداس٠خ8
رىبفئ اإلداسح اٌّٛظف ٓ١اٌز٠ ٓ٠غبّ٘ ْٛفٔ ٟجبح اٌجٕه

*.754

18111

*.744

18111

*.733

18111

7

رم َٛاإلداسح ثّٕخ اٌظالد١بد اٌالصِخ ٌٍّذ٠شٌّّ ٓ٠بسعخ أػّبٌ8ُٙ
رم َٛاإلداسح ثئػطبء فشص دم١م١خ ٌٍّٛظف ٓ١ر ٞٚاٌمذساد اإلداس٠خ
ٌزط٠ٛش ِغزمجٍ ُٙاٌٛظ١ف8ٟ
رؼزّذ اإلداسح االداء اٌّزّ١ض وّؼ١بس أعبعٌ ٟزم ُ١١اٌّٛظفِٚ ٓ١ىبفؤر8ُٙ

*.529

18111

*.801

18111

*.752

18111

سلُ

5
6
8
9

اٌفمشح
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حيث يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )6أف معامبلت ارتباط بيرسكف لفقرات المجاؿ األكؿ تراكحت بيف

 0.529كحد أدني كذلؾ لمفقرة السابعة التي تنص عمى "تقوم اإلدارة بمنح الصالحيات الالزمة

لممديرين لممارسة أعماليم" ك 0.801كحد اقصى كذلؾ لمفقرة الثامنة التي تنص عمى "تقوم اإلدارة
74

بإعطاء فرص حقيقية لمموظفين ذوي القدرات اإلدارية لتطوير مستقبميم الوظيفي" ككانت جميع
معامبلت االرتباط ذات داللة إحصائية عالية عند مستكل  %5مما يشير لكجكد درجة عالية في صدؽ

فقرات المجاؿ األكؿ كقدرتيا عمى قياس ما كضعت لقياسو.
ب.معامالت الصدق لفقرات مجال (قيم إدارة الميمة):

المجاؿ الثاني الذم يتككف مف ( )8فقرات جاء ليقيس مستكل (قيـ إدارة الميمة) في البنكؾ اإلسبلمية
بقطاع غزة ،كالجدكؿ رقـ ( )7يكضح نتائج التحقؽ مف قدرة الفقرات المككنة ليذا المجاؿ عمى قياس

ما كضعت لقياس كذلؾ مف حساب معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف الفقرات بالدرجة الكمية لممجاؿ ككؿ.

جدول ( )7يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (قيم إدارة الميمة) والدرجة الكمية لممجال

ِؼبًِ
اسرجبط
ث١شعْٛ

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

1

رٍم ٝلشاساد اإلداسح ادزشاِب ً ٚلجٛالً ٌذِٛ ٜظف ٟاٌجٕه8

*.725

18111

2

٠زُ رذذ٠ذ األدٚاس ٚاٌّغئ١ٌٛبد ٌّٛظف ٟاٌجٕه ثشىً ٚاضخ8
رُغزخذَ اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ ثىفبءح ف ٟاٌجٕه8

*.701

18111

*.793

18111

4

رغبُ٘ اٌمشاساد االعزشار١ج١خ اٌز ٟرزخز٘ب اإلداسح فٔ ٟجبح اٌجٕه8

*.701

18111

5

٠شزٙش اٌجٕه ثخذِبرٗ اٌّزّ١ضح8
٠ذسن ِٛظف ٛاٌجٕه ِب ٠م ِْٛٛثٗ ِٓ اعٙبَ الزظبدٌ ٞخذِخ
اٌٛطٓ
٠فزخش ِٛظف ٛاٌجٕه ثؼٍّ8ُٙ

*.705

18111

*.497

18111

*.772

18111

8

٠زُ ارخبر اٌمشاساد داخً اٌجٕه ثطش٠مخ ػٍّ١خ عٍّ١خ8

*.844

18111

سلُ

3

6
7

اٌفمشح
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ( )7أف معامبلت ارتباط بيرسكف لفقرات المجاؿ الثاني "إدارة قيم الميمة"

تراكحت بيف  0.497كحد أدني كذلؾ لمفقرة السادسة التي تنص عمى "يدرك موظفو البنك ما يقومون
بو من اسيام اقتصادي لخدمة الوطن" ك 0.844كحد اقصى كذلؾ لمفقرة الثامنة التي تنص عمى "يتم

اتخاذ الق اررات داخل البنك بطريقة عممية سميمة" ككانت جميع معامبلت االرتباط ذات داللة إحصائية
عند مستكل  %5مما يشير لكجكد درجة عالية في صدؽ فقرات المجاؿ االثاني كقدرتيا عمى قياس ما

كضعت لقياسو.
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ج.معامالت الصدق لفقرات مجال (قيم إدارة العالقات):

كما سبؽ كأشرنا فإف المجاؿ الثالث يعبر عف "قيم إدارة العالقات" يتككف مف ( )10فقرات ،تيدؼ
لقياس مستكل قيـ إدارة الميمة في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ البد مف التحقؽ

مف صدؽ ىذه الفقرات كمدل قدرتيا عمى قياس ما كضعت لقياسو ،كذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ

االرتباط لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ مع الدرجة الكمية لو ،كالجدكؿ أدناه يكضح ذلؾ.
جدول( )8يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (قيم إدارة العالقات) والدرجة الكمية لممجال

اٌفمشح

سلُ

ِؼبًِ
اسرجبط
ث١شعْٛ

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

*.663

18111
18111

1

رزؼبطف اإلداسح ِغ اٌّٛظف ٓ١اٌز٠ ٓ٠زؼثش ْٚف ٟثذا٠خ ػٍّ8ُٙ
رجذ ٞاإلداسح ا٘زّبِب ً وج١شاً ثبٌؼًّ اٌجّبػٚ ٟرشجؼٗ8

*.774

3

رؼضص اٌمٛاػذ ٚاإلجشاءاد اٌزٕظ١ّ١خ ف ٟاٌجٕه اٌؼذاٌخ ٚاٌّغبٚاح8

*.748

18111

4

ُّٕ٠خ اٌّٛظف ْٛفشطخ ٌغّبع شىبٚاُ٘ ػٕذ دذٚس خالفبد ِب8
٠زُ رشى ً١فشق اٌؼًّ ثطش٠مخ ػٍّ١خ ِٚالئّخ ف ٟجّ١غ ألغبَ ٚدٚائش
اٌجٕه8
٠شرجظ ِٛظف ٛاٌجٕه اسرجبطب ً شذ٠ذاً ثٛدذاد أػّبٌ8ُٙ

*.778

18111

*.715

18111

*.808

18111

7

رؼًّ اٌمٛاػذ اإلداس٠خ ػٍ ٝعٌٛٙخ أجبص اٌؼًّ8

*.718

18111

8

٠ؼزجش اٌّٛظف ْٛاْ اٌجٕه ِىبْ ػًّ ج١ذ8
رزؼبًِ االداسح ِغ جّ١غ ِٛظف ٟاٌجٕه ػٍ ٝاخزالف ِغز٠ٛبرُٙ
ثذ ْٚرّ١١ض8
٠غبػذ ِٛظف ٟاٌجٕه ثؼض ُٙاٌجؼض ف ٟاٌؼًّ8

*.738

18111

*.800

18111

*.797

18111

2

5
6

9
11
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يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )8أف جميع فقرات المجاؿ ترتبط ارتباطان ذا داللة إحصائية عند

مستكل  %5بالدرجة الكمية لممحكر ،حيث بمغت أقؿ قيمة لمعامؿ االرتباط  0.663ككاف ذلؾ لمفقرة

األكلى التي تنص عمى "تتعاطف اإلدارة مع الموظفين الذين يتعثرون في بداية عمميم" بينما أعمى

قيمة لمعامؿ االرتباط بمغت  0.808ككاف ذلؾ لمفقرة السادسة التي تنص عمى "يرتبط موظفو البنك

ارتباطاً شديداً بوحدات أعماليم" ،مما يشير لكجكد درجة عالية في صدؽ فقرات المجاؿ الثالث كقدرتيا
عمى قياس ما كضعت لقياسو.
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د .معامالت الصدق لفقرات مجال (قيم إدارة البيئة):

أشرنا سابقان أف المجاؿ الرابع الذم يعبر عف "قيم إدارة البيئة" يتككف مف ( )10فقرات ،تيدؼ لقياس

مستكل قيـ إدارة البيئة في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ البد مف التحقؽ مف

صدؽ ىذه الفقرات كمدل قدرتيا عمى قياس ما كضعت لقياسو ،كذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ
االرتباط لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ مع الدرجة الكمية لو ،كالجدكؿ أدناه يكضح ذلؾ.
جدول(:)9يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (قيم إدارة البيئة) والدرجة الكمية لممجال

ِؼبًِ
اسرجبط
ث١شعْٛ

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

1

رذافغ اإلداسح ثمٛح ػٓ ِظبٌذٙب ف ٟعٛق اٌؼًّ8

*.530

18111

2

٠ذسن وً شخض ف ٟاٌجٕه ضشٚسح اال٘زّبَ ثبٌؼّ8ً١

*.591

18111

3

ٍ٠م ٝاٌزجذ٠ذ ٚاإلثذاع رشج١ؼب ف ٟاٌجٕه8

*.756

18111

4

رؼبٌج اإلداسح اٌزٙذ٠ذاد اٌّٛجٙخ ٔذ ٛاٌجٕه ثشىً ِغزّش8

*.715

18111

5

رؤِٓ اإلداسح ثشؼبس "ٔزٕبفظ ٔذ ٛاألفضً"8

*.697

18111

6

رٕظش اإلداسح إٌ ٝاألفىبس اٌجذ٠ذح ٔظشح رمذ٠ش ػبٌ١خ8

*.709

18111

7

رذبفع ٔمبثبد اٌؼّبي ػٍِ ٝظٍذخ اٌجٕه8
رُغزخذَ إٌّبفغخ ث ٓ١جّبػبد اٌؼًّ ٌشفغ ِؼب١٠ش االداء8

*.673

18111

*.790

18111

9

٠زُ رجٕت إٌّبفغخ اٌٙذاِخ ث ٓ١ألغبَ ٚدٚائش اٌجٕه8

*.662

18111

11

ٛ٠جذ ِؼب١٠ش ٌم١بط إٌّبفغخ ِغ اٌجٕٛن األخش8ٜ

*.644

18111

سلُ

8

اٌفمشح
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يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )9أف جميع فقرات المجاؿ ترتبط ارتباط ذك داللة إحصائية عند

مستكل  %5بالدرجة الكمية لممجاؿ ،حيث بمغت أقؿ قيمة لمعامؿ االرتباط  0.530ككاف ذلؾ لمفقرة

األكلى التي تنص عمى "تدافع اإلدارة بقوة عن مصالحيا في سوق العمل" بينما أعمى قيمة لمعامؿ

االرتباط بمغت  0.790ككاف ذلؾ لمفقرة الثامنة التي تنص عمى "تستخدم المنافسة بين جماعات

العمل لرفع معايير االداء" ،مما يشير لكجكد درجة عالية في صدؽ فقرات المجاؿ الرابع كقدرتيا عمى
قياس ما كضعت لقياسو.
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ىــ.معامالت الصدق لفقرات محور (االنغماس الوظيفي):
الجدكؿ رقـ ( )10أدناه يكضح قيـ معامبلت االرتباط لفقرات المحكر الخامس الذم يعبر عف

االنغماس الكظيفي لممكظفيف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة ،حيث جاء ىذا المحكر مككف مف
( )20فقرة تيدؼ لقياس مستكل االنغماس الكظيفي  ،كلمتحقؽ مف قدرة ىذه الفقرات عمى قياس ما
كضعت لقياسو تـ التأكد مف صدقيا مف خبلؿ حساب معامؿ ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممحكر.

جدول( )10يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور(االنغماس الوظيفي) والدرجة الكمية لممحور

سلُ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اٌفمشح
أثم ٝف ٟاٌؼًّ ٚلزب ً اضبف١ب ً الٔٙبء ػٍّ ،ٟدزٚ ٝاْ ٌُ ٠زُ رؼ٠ٛضِ ٟبد٠ب ً ػٓ
رٌه8
ّ٠ىٓ ل١بط أداء اٌّٛظف ِٓ خالي اٌذىُ ػٍِ ٝذ ٜجٛدح اٌؼًّ اٌز٠ ٞؤد8ٗ٠
اْ اٌّظذس اٌشئ١غٌٍ ٟشضب ػٓ د١برٕ٠ ٟجغ ِٓ ػٍّ8ٟ
أشؼش ثّشٚس اٌٛلذ ثغشػخ أثٕبء اٌؼًّ8
ػبدح ِب أطً إٌ ٝاٌؼًّ ِجىشاٚ ،رٌه ٌالعزؼذاد ألداء اٌؼًّ8
اْ ِؼظُ األش١بء اٌّّٙخ اٌز ٟرذذس ٌِ ٟزؼٍمخ ثؼٍّ8ٟ
ف ٟثؼض األد١بْ أفىش ف ٟػًّ اٌغذ8
ٕ٘بن رٛافك ربَ ث ٓ١لذسار ٟاٌشخظ١خ ٚطج١ؼخ ػٍّ8ٟ
أشؼش ثبٌىآثخ ػٕذِب ال أجخ ف ٟرذم١ك أ ٞشٟء ِزظً ثؼٍّ8ٟ
ٌذ ٞأشطخ اخش ٜأوثش أّ٘١خ ِٓ ػٍّ8ٟ
٠شىً اٌؼًّ لّ١خ ِّٙخ جذاً ف ٟد١بر8ٟ
ِٓ اٌّّىٓ اْ أعزّش ف ٟػٍّ ٟدز ٌُ ٌٛٚ ٝأوٓ ِذزبجب ٌٍؼبئذ اٌّبد ٞاٌزٞ
ٛ٠فشٖ ٌ8ٟ
وث١شاً ِب أشؼش ثبٌشغجخ ف ٟاٌجمبء ف ٟإٌّضي ثذال ِٓ اٌز٘بة ٌٍؼًّ8
اٌؼًّ ثبٌٕغجخ ٌِ ٟب ٘ ٛإال ِجشد جضء ثغ١ظ ِٓ د١بر8ٟ
أب شخظ١ب ً اسرجظ ثؼٍّ ٟاسرجبطب ً ٚث١مبً8
أرجٕت اٌم١بَ ثٛاججبد ِٚغئ١ٌٛبد إضبف١خ ف ٟػٍّ8ٟ
وبْ طّٛد ٟف ٟاٌّبض ٟأوجش ِٓ اٌٛلذ اٌذبضش8
ِؼظُ االش١بء ف ٟاٌذ١بح ٘ ٟأوثش أّ٘١خ ِٓ اٌؼًّ8
وٕذ ا٘زُ أوثش ثؼٍّ ،ٟاِب االْ فٕٙبن دبجبد أوثش أّ٘١خ ثبٌٕغجخ ٌ8ٟ
أد١بٔب أٚد ِؼبلجخ ٔفغ ٟػٍ ٝأخطبء اسرىجزٙب ف ٟػٍّ8ٟ

ِؼبًِ
اسرجبط
ث١شعْٛ

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

*.278

.014

**.453
**.442
**.295
**.472
**.386
**.562
**.352
*.246
*.547
*.545

.000
.000
.009
.000
.001
.000
.002
.030
.000
.000

*.335

.003

*.716
*.651
*.515
*.369
*.672
*.684
*.684
-.056

.000
.000
.000
.001
.000
.000
.000
.626
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )10أف جميع فقرات المحكر الخامس "اال نغماس الوظيفي" ترتبط

ارتباطان ذا داللة إحصائية عند مستكل  %5بالدرجة الكمية لممحكر باستثناء الفقرة رقـ( )20فقط كاف
ارتباطيا بالدرجة الكمية تقريبان معدكـ كغير داؿ إحصائيان عند مستكل  %5كعميو فيي ال تعبر عف

كبناءا عمى ذلؾ ستحذؼ مف التحميؿ في الخطكات التالية ،كما أف معامبلت
المحكر الذم تنتمي إليو
ن
االرتباط تراكحت بيف  0.278لمفقرة االكلى "أبقى في العمل وقتاً اضافياً ال نياء عممي ،حتى وان لم
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يتم تعويضي مادياً عن ذلك" ك 0.716لمفقرة الثالثة عشرة "وض١شاً ِب أشؼش ثبٌشغجخ ف ٟاٌجمبء فٟ

إٌّضي ثذال ِٓ اٌز٘بة ٌٍؼًّ".

كبشكؿ عاـ نستنتج أف الفقرات التسعة عشر األكلى جميعيا ترتبط ارتباط ذك داللة إحصائية بالدرجة
الكمية لممحكر كعميو فإنيا صادقة لقياس ما كضعت لقياسو.

ثامناً :ثبات أداة الدراسة:

إف تكافر مقاييس دقيقة كثابتة ىك مف االمكر الضركرية جدان في مجاؿ البحكث الميدانية التي تعتمد
عمى االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،ألف المقاييس غير الثابتة ال تعطي صكرة صادقة عف
الكضع الراىف مكضكع االىتماـ ،أم أف نتائج المقاييس غير الثابتة ال تساعد الباحث عمى الكقكؼ
عمى حقيقة الظاىرة التي يدرسيا ،مما يجعمو عاج انز عف اتخاذ أم قرار مناسب حياؿ النتائج التي
تكصؿ ليا (أبك ىاشـ :2116 ،ص.)1

كالثبات يختص بمدل الكثكؽ في البيانات التي نحصؿ عمييا مف خبلؿ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة

البحث ،بمعنى أف النتائج التي يتـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ تحميؿ بيانات أداة الدراسة يجب أال تتأثر
بالعكامؿ التي تعكد إلى أخطاء الصدفة ،فيك يعني دقة أداة الدراسة ،كبصكرة مختصرة يمكف كصؼ

الثبات بأنو ضماف الحصكؿ عمى نفس النتائج تقريبان إذا أعيد تطبيؽ األداة عمى نفس المجمكعة مف
األفراد ،كىذا يعني قمة تأثير عكامؿ الصدفة كالعشكائية عمى نتائج األداة (أبك ىاشـ :2116 ،ص.)2

كيقدـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ( )SPSSالعديد مف طرؽ حساب ثبات أداة
الدراسة ،كىنا اكتفى الباحث بحساب الثبات باستخداـ الطرؽ االتية:

 .1طريقة التجزئة النصفية:

كتعتمد ىذه الطريقة عمى تجزئة الفقرات المراد قياس الثبات ليا إلى نصفيف ،النصؼ األكؿ يمثؿ

الفقرات ذات األرقاـ الفردية كالنصؼ الثاني يمثؿ الفقرات ذات األرقاـ الزكجية ،كمف ثـ يتـ حساب

معامؿ االرتباط بيف النصفيف (االبطش كأبك زينة:2007،ص ،)134كمف ثـ تـ تعديمو مف خبلؿ

حساب معامؿ سبيرماف بركاف ( ،)Spearman-Brownكمف ثـ تـ حساب معامؿ جتماف

( )Guttmanلمتجزئة النصفية ،كالجدكؿ رقـ ( )11أدناه يكضح نتيجة ذلؾ.
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جدول رقم ( )11يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة التجزئة النصفية
عدد الفقرات

المحور

9
8
11
11
19
56

ل ُ١اإلداسح
ل ُ١إداسح اٌّّٙخ
ل ُ١إداسح اٌؼاللبد
ل ُ١إداسح اٌج١ئخ
االٔغّبط اٌٛظ١فٟ
االعزجبٔخ وىً

معامل االرتباط

معامل االرتباط

معامل جتمان لمتجزئة

18816
18841
18822
18819
18743
18893

18889
18913
18913
18894
18853
18944

18896
18913
18913
18894
18851
18941

بعد التعديل

قبل التعديل

النصفية

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )11أف جميع معامبلت االرتباط قبؿ التعديؿ تراكحت بيف 18743

لمحكر "االنغماس الوظيفي" ك 18841لمحكر "قيم إدارة الميمة" ،كما كبمغ معامؿ االرتباط قبؿ
التعديؿ لبلستبانة ككؿ  ،18893كبعد تعديمو باستخداـ معادلة سبيرماف بركاف ارتفعت قيمتو لتصؿ إلى

 18944بينما تراكحت المعامبلت المعدلة بيف  18853لمحكر "االنغماس الوظيفي" ك 18913لمحكر
"قيم إدارة الميمة".

كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف المعامبلت المعدلة باستخداـ طريقة جتماف لمتجزئة النصفية تراكحت

بيف  18851لمحكر "االنغماس الوظيفي" ك 18913لمحكر "قيـ إدارة الميمة" ،كبشكؿ عاـ لبلستبانة
ككؿ بمغت قيمة معامؿ جتماف لمتجزئة النصفية .18941

كمف خبلؿ ذلؾ يتضح لنا أف بيانات الدراسة تتمتع بدرجة عالية جدان مف الثبات ،كبالتالي يمكف

االعتماد عمى ىذه البيانات كتحميميا كتعميـ نتائج عمى مجتمع الدراسة.
 .2طريقة ألفاكرونباخ:

لمزيد مف الدقة في التحقؽ مف ثبات البيانات التي تـ جمعيا مف أفراد العينة ،تـ أيضان استخداـ معامؿ

ألفاكركنباخ ،ككانت النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ (.)12

جدول رقم ( )12يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكرونباخ
المحور

ل ُ١اإلداسح
ل ُ١إداسح اٌّّٙخ
ل ُ١إداسح اٌؼاللبد
ل ُ١إداسح اٌج١ئخ
االٔغّبط اٌٛظ١فٟ

االعزجبٔخ وىً
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عدد الفقرات

معامل ألفاكرونباخ

9
8
11
11
19

18863
18871
18919
18875
18821

56

18941

النتائج في الجدكؿ رقـ ( )12جاءت تككيدان كدعمان لمنتائج السابقة التي أشارت ألف أداة الدراسة تتمتع

بدرجة عالية مف الثبات ،كعميو يبلحظ أف معامبلت ألفاكركنباخ لقياس الثبات تراكحت بيف 0.820

لمحكر "االنغماس الوظيفي" ك 0.919لمحكر "قيم إدارة العالقات" ،كما كبمغت قيمة معامؿ

ألفاكركنباخ لبلستبانة ككؿ  0.941كتشير ىذه القيمة لتمتع أداة الدراسة بدرجة كبيرة جدان مف الثبات

في البيانات التي تـ جمعيا.
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الفصل الخامس

تحميل البيانات واختبار فرضيــة وأسئمة الدراسة
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مقدمة:
يستعرض ىذا الفصؿ تحميؿ البيانات كاختبار فرضية الدراسة ،ك اإلجابة عف أسئمة الدراسة كالكقكؼ
عمى أبرز نتائج االستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا ،كذلؾ باستخداـ األساليب
اإلحصائية الكصفية كاالستداللية لتحميؿ بيانات الدراسة كالتكصؿ لنتائجيا كمف ثـ مناقشتيا كالتعميؽ
عمييا.

أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية
جدول رقم ( )13يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية
اٌّزغ١ش

اٌفئخ

ِذ٠ش فشع
ِشالت
سئ١ظ لغُ
اٌّغّ ٝاٌٛظ١فٟ
خذِخ ػّالء
أِ ٓ١صٕذٚق
ِٛظف
اإلجّبٌٟ
روش
اٌجٕظ
أضٝ
اإلجّبٌٟ
أػضة
اٌذبٌخ االجزّبػ١خ
ِزضٚط
اإلجّبٌٟ
ألً ِٓ  5عٕٛاد
ِٓ  5أللً ِٓ 11عٕٛاد
عٕٛاد اٌخذِخ
ِٓ  11أللً ِٓ  15عٕخ
 15عٕخ فؤوضش
اإلجّبٌٟ
ألً ِٓ  25عٕخ
ِٓ  25أللً ِٓ  35عٕخ
اٌفئخ اٌؼّش٠خ
ِٓ  35أللً ِٓ  45عٕخ
 45عٕخ فؤوضش
اإلجّبٌٟ
صبٔ٠ٛخ ػبِخ
دثٍَٛ
اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ
ثىبٌٛسٛ٠ط
دساعبد ػٍ١ب
اإلجّبٌٟ

اٌؼذد

إٌغجخ

6
7
9
17
11
30
80
67
13
80
8
72
81
19
36
11
14
81
7
42
21
10
80
1
7
63
9
80

7.5
8.8
11.3
21.3
13.8
37.5
100.0
83.8
16.3
100.0
1181
9181
11181
2388
4581
1388
1785
11181
8.8
52.5
26.3
12.5
100.0
1.3
8.8
78.8
11.3
100.0

مالحظة /النسب في الجدول مقربة ألقرب رقم بعد الفاصمة حسب مخرجات برنامج .SPSS
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )13كصؼ إحصائي دقيؽ لمبيانات الشخصية المتعمقة بأفراد عينة

الدراسة كما يمي :
الجنس:

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف نسبة العامميف مف الذككر في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة أعمى

مف اإلناث ،كيرجع ىذا إلى طبيعة عمؿ البنكؾ اإلسبلمية التي شمميا الباحث باالستقصاء كقمة

اىتماميا بتكظيؼ اإلناث.
المسمى الوظيفي:

تشير النتائج المكضحة بالجدكؿ إلى أف النسبة االكبر كانت لصالح الذيف يعممكف تحت مسمى

(مكظؼ) ككاف ذلؾ بنسبة  %37.5ثـ جاء بعد ذلؾ بنسبة  %21.3األفراد الذيف يعممكف تحت
مسمى (خدمة عمبلء) ،كيمييـ عمى الترتيب الذيف يعممكف بمسمى (أميف صندكؽ) بنسبة  ،%13.8ثـ

الذيف يعممكف بمسمى (رئيس قسـ) بنسبة  ،%11.3كمف ثـ الذيف يعممكف بمسمى (مراقب) بنسبة

 ،%8.8كالنسبة المتبقية التي بمغت  %7.5شممت األفراد الذيف يعممكف بمسمى (مدير فرع).
الحالة االجتماعية:

فقد شممت الدراسة عمى  %90مف األفراد المتزكجيف ،بينما  %10كانكا غير متزكجيف بصفة

(أعزب).
العمر:

نبلحظ مف الجدكؿ أف نسبة المكظفيف الذيف تقؿ أعمارىـ عف  35سنة تشكؿ ما نسبتو  %60.8مف

العامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة  ،أم أف المكظفيف غالبيتيـ مف الشباب كىذا يؤكد حقيقة أف

المجتمع الفمسطيني ىك مجتمع شبابي.
سنوات الخدمة:

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة المكظفيف الذيف لدييـ سنكات خدمة مف 10-5سنكات تصؿ إلى

 % 45مف مكظفي البنكؾ اإلسبلمية ،أم أنو أقؿ مف نصؼ المكظفيف ليسكا مف ذكم الخبرات
الكبيرة(حديثي التخرج) ،بينما نسبة المكظفيف ذكم الخبرات الكبيرة فقد بمغت نسبتيـ  %31.3كىذا

يعكس مدل قدرتيـ عمى القيادة السميمة كعبلج المشاكا المتعمقة بالعمؿ.

المؤىل العممي:

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف ما نسبتو  %90.1مف مكظفي البنكؾ اإلسبلمية ىـ مف حممة الشيادات
الجامعية (بكالكريكس -ماجستير -دكتكراة) كأف النسبة األكبر ىي لحممة شيادة البكالكريكس %78.8
كىذا يعكس اىتماـ البنكؾ اإلسبلمية الشديد باستقطاب كتعييف الككادر العممية كالمؤىمة.
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كنجد أف نسب عينة الدراسة مقاربة إلى حد ما مف النسب الفعمية لتكزيع مكظفي القطاع المصرفي

الفمسطيني حيث تبمغ ما نسبتة ( )% 72مؤىميـ العممي بكالكريكس )%5( ،دراسات عميا(17%( ،

دبمكـ )%6( ،ثانكية عامة (مجمة البنكؾ في فمسطيف.)2011،

ثانياً :نتائج تحميل أسئمة الدراسة:

السؤال االول :ما درجة ممارسة القيم التنظيمية عند العاممين في البنوك اإلسالمية

بقطاع غزة ؟

 .1مجال "قيم إدارة المنظمة" القوة والصفوة والمكافأة:
فيما يمي عرض ألىـ المقاييس اإلحصائية ،لفقرات المجاؿ األكؿ "قيم إدارة المنظمة" الذم يتككف مف
( )9فقرات استجاب ليا أفراد العينة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي
كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كمف ثـ تـ اختبار مساكاة متكسط كؿ
فقرة مف الفقرات لمقيمة ( )3التي تعبر عف حياد أفراد العينة تجاه كؿ فقرة كذلؾ باستخداـ اختبار(T-
 ، ،) testكتـ تحديد مستكل مكافقة أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف الفقرات ككذلؾ مستكل المكافقة الكمية
عمى المجاؿ ككؿ باالستعانة بقيمة الكسط الحسابي كفؽ ما تـ تقسيميا في الجدكؿ رقـ (  )5في
الفصؿ السابؽ.
جدول رقم ( )14يوضح نتائج تحميل فقرات مجال "قيم ادارة المنظمة"
م
1

الفقرة
تتميز اإلدارة بقدرتيا عمى التأثير في الموظفين.

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري النسبي

اختبار t

4.24

0.62

85%

17.65

.000

3.94

0.90

79%

9.16

.000

مرتفع

0.97

70%

4.74

.000

مرتفع

7

0.76

79%

10.81

.000

مرتفع

2

2

تبذل اإلدارة جيود كبيرة في تطوير اداء

3

تمنح اإلدارة مكافآت كبيرة لممدراء المتميزين.

3.52

4

تحظى اإلدارة باالحترام والتقدير لدى الموظفين.

3.95

5

تحرص اإلدارة عمى اتباع الطرق العممية

الموظفين وزيادة كفاءتيم.

الصحيحة في تعيين المرشحين لممناصب

اإلدارية.
6

تكافئ اإلدارة الموظفين الذين يساىمون في نجاح

البنك

الوزن

قيمة

مستوى

مستوى

الداللة

الموافقة

الرتبة

مرتفع

1

جدا

4

9
3.37

1.06

67%

3.10

.003

متوسط

3.72

0.86

74%

7.45

.000

مرتفع
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5

م

الفقرة

7

تقوم اإلدارة بمنح الصالحيات الالزمة لممديرين

8

تقوم اإلدارة بإعطاء فرص حقيقية لمموظفين

لممارسة أعماليم.

ذوي القدرات اإلدارية لتطوير مستقبميم
الوظيفي.

9

تعتمد اإلدارة االداء المتميز كمعيار أساسي

لتقييم الموظفين ومكافأتيم.

فقرات المجال ككل

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري النسبي

اختبار t

77%

9.40

0.80

3.85

الوزن

قيمة

مستوى

مستوى

الداللة

الموافقة

.000

مرتفع

3.50

0.91

70%

4.89

.000

مرتفع

3.71

0.89

74%

7.17

.000

مرتفع

3.75

0.60

75%

11.17

.000

مرتفع

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )14أف الفقرة األكلى التي تنص عمى "تتميز اإلدارة بقدرتيا عمى

التأثير في الموظفين" جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة المتكسط الحسابي التي بمغت 4.24
بكزف نسبي بمغ  ،%85كما تشير نتائج اختبار ( )T-testألف متكسط الفقرة يزيد زيادة جكىرية كذات
داللة إحصائية عف القيمة ( )3التي تعبر عف المتكسط التاـ ،كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة جدان مف
المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف تميز البنكؾ اإلسبلمية يرجع إلى القدرات اإلدارية المميزة التي تتمتع بيا
إداراتيا العميا بالبنكؾ كممارساتيا مما يجعميا قادرة عمى التأثير في مكظفييا بشكؿ جيد كفعاؿ.
كفي المرتبة الثانية نجد الفقرة الرابعة التي تنص عمى "تحظى اإلدارة باالحترام والتقدير لدى الموظفين"
بمتكسط حسابي بمغ  3.95ككزف نسبي بمغ  ،%79كما أف نتيجة اختبار ( )T-testكانت ذات داللة
إحصائية عند مستكل  %5مما يشير ألف متكسط المكافقة عمى ىذه الفقرة يزيد زيادة جكىرية ككاضح
عف المتكسط التاـ مما يشير لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد الدراسة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف حالة االستقرار اإلدارم التي تعيشيا البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة ،كمدل
إلتزاـ اإلدارة بتحقيؽ األىداؼ االعامة كالخاصة بمكظفييا تساىـ في تقكية العبلقة بيف اإلدارة كمكظفييا
مما ينعكس إيجابيان عمى احتراـ المكظفيف كتقديرىـ لئلدارة .
كفي المراتب االخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي لفقرات المجاؿ نجد الفقرة الخامسة التي تنص
عمى "تحرص اإلدارة عمى اتباع الطرق العممية الصحيحة في تعيين المرشحين لممناصب اإلدارية"
بكسط حسابي  3.37ككزف نسبي  ،%67كالفقرة الثامنة التي تنص عمى "تقوم اإلدارة بإعطاء فرص
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الرتبة
3
8

6
--

حقيقية لمموظفين ذوي القدرات اإلدارية لتطوير مستقبميم الوظيفي" بكسط حسابي بمغ  3.50ككزف
نسبي  ،%70كما كأشارت نتائج اختبار ( )T-testلكبل الفقرتيف لكجكد زيادة جكىرية كذات داللة
إحصائية لمتكسطات الفقرات عف المتكسط التاـ كيشير ذلؾ لكجكد درجة متكسطة مف المكافقة عمى
الفقرة الخامسة كمرتفعة عمى الفقرة الثامنة.
كبشكؿ عاـ يبلحظ أف متكسط مجاؿ "قيم إدارة المنظمة" بمغ  3.75بكزف نسبي  %75ككانت قيمة
المتكسط الحسابي ذات داللة إحصائية عند مستكل  %5حسب نتيجة اختبار ( )T-testحكؿ القيمة
( )3التي تعبر عف المتكسط التاـ كىذا يعني كجكد درجة مكافقة مرتفعة عمى فقرات المجاؿ ككؿ.
كالجدكؿ رقـ ( )15أدناه يكضح المتكسطات كاالكزاف النسبية كقيمة اختبار ( )T-testكمستكل الداللة
لبلختبار ألبعاد المجاؿ األكؿ (القكة-الصفكة-المكافأة) ،حيث يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف المتكسط
الحسابي لكؿ بعد مف األبعاد يزيد زيادة جكىرية كذات داللة إحصائية عف القيمة ( )3التي تعبر عف
بناء عميو نستنتج كجكد مكافقة مرتفعة كجكىرية مف قبؿ أفراد عينة
المتكسط التاـ لممكافقة عمى البعد ،ك ن

الدراسة عمى أبعاد المجاؿ كعميو كجكد مستكل مرتفع مف قيـ اإلدارة في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة،

حيث جاءت قيمة القكة بالمرتبة االكلى بمتكسط  4.01ككزف نسبي  %80كثـ جاء بعدىا عمى الترتيب
قيمة المكأفاة بمتكسط  3.65ككزف نسبي  %73كفي المرتبة االخيرة جاءت قيمة الصفكة بمتكسط
حسابي  3.60ككزف نسبي .%72
جدول رقم ( )15نتائج تحميل األبعاد الضمنية (القوة-الصفوة-المكافأة) لمجال قيم إدارة المنظمة
البعد

الرتبة

المتوسط

اال نحراف

الوزن

قيمة

مستوى

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

اختبار t

الداللة

الموافقة

القوة

4.01

0.54

80%

16.74

.000

مرتفع

1

الصفوة

3.60

0.77

72%

7.01

.000

مرتفع

3

المكافأة

3.65

0.71

73%

8.10

.000

مرتفع

2

المجال ككل

3.75

0.60

75%

11.17

.000

مرتفع

----

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة تمتمؾ المعمكمات كالسمطة كالمركز الكظيفي الذم يمكنيا مف تحديد
مياـ البنؾ كاتخاذ الق اررات التي مف شانيا تحقيؽ االىداؼ المنشكدة كالتي ال يمكف أف تتـ إال بتكفر

القيادات اإلدارية المتميزة كتكفر نظاـ مكافآت عادؿ.

كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (مسعكدة )2011،في ترتيبيا لمقيـ كالتي جاءت مرتبة عمى

النحك التالي :القكة(المرتبة االكلى) -المكافأة(المرتبة الثانية) -الصفكة(المرتبة الثالثة)  ،كاختمفت نتائج

ىذه الدراسة مع نتائج دراسة(العتيبي )2009،في ترتيب القيـ كالتي جاءت مرتبة عمى النحك التالي:
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القكة(المرتبة االكلى) -الصفكة(المرتبة الثانية) -المكافأة(المرتبة الثالثة)  ،كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع

نتائج دراسات (مسعكدة )2011،ك(العتيبي )2009،في إحتبلؿ قيمة القكة لممرتبة األكلى في مجاؿ

قيـ إدارة المنظمة بدرجة مرتفعة ،كيرجع ىذا إلى درجة كعي المديريف باىمية القيـ التنظيمية لتحقيؽ

األىداؼ المنشكدة ،كالتأكيدات المستمرة مف صناع القرار عمى العمؿ المؤسسي .

.2مجال "قيم إدارة الميمة" الكفاءة والفعالية واالقتصاد:

فيما يمي عرض ألىـ المقاييس اإلحصائية ،لفقرات المجاؿ الثاني "قيم إدارة الميمة" الذم يتككف مف
( )8فقرات استجاب ليا أفراد العينة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي ،حيث تـ حساب الكسط الحسابي
كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كمف ثـ تـ اختبار مساكاة متكسط كؿ
فقرة مف الفقرات لمقيمة ( )3التي تعبر عف حياد أفراد العينة تجاه كؿ فقرة كذلؾ باستخداـ اختبار(T-
 ،)testكتـ تحديد مستكل مكافقة أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف الفقرات ككذلؾ مستكل المكافقة الكمية
عمى المجاؿ ككؿ باالستعانة بقيمة الكسط الحسابي كفؽ ما تـ تقسيميا في الجدكؿ رقـ ( )5في
الفصؿ السابؽ.
جدول رقم ( )16يوضح نتائج تحميل فقرات مجال "قيم إدارة الميمة"
م

الفقرة

1

تمقى ق اررات اإلدارة احتراماً وقبوالً

2

يتم تحديد األدوار والمسئوليات

لدى موظفي البنك.

لموظفي البنك بشكل واضح.
3

تُستخدم الموارد المالية بكفاءة في
البنك.

4

تساىم الق اررات االستراتيجية التي

5

يشتير البنك بخدماتو المتميزة.

6

يدرك موظفو البنك ما يقومون بو

7

يفتخر موظفو البنك بعمميم.

8

يتم اتخاذ الق اررات داخل البنك

تتخذىا اإلدارة في نجاح البنك.

من اسيام اقتصادي لخدمة الوطن

بطريقة عممية سميمة.
فقرات المجال ككل

الحسابي

اال نحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

النسبي

قيمة
اختبار
t

مستوى
الداللة

مستوى

الموافقة

4.10

0.65

82%

15.18

.000

مرتفع

3.87

0.86

77%

8.97

.000

مرتفع

3.88

0.79

78%

9.76

.000

مرتفع

3.92

0.68

78%

12.17

.000

مرتفع

3.89

0.69

78%

11.45

.000

مرتفع

3.95

0.72

79%

11.66

.000

مرتفع

3.93

0.78

79%

10.66

.000

مرتفع

3.84

0.95

77%

7.91

.000

مرتفع

3.93

0.55

79%

15.04

.000

مرتفع
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الرتبة

1
7
6
4
5
2
3
8
-----

يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )16أف الفقرة األكلى التي تنص عمى "تمقى ق اررات اإلدارة احتراماً
وقبوالً لدى موظفي البنك" جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة المتكسط الحسابي التي بمغت
 4.10بكزف نسبي بمغ  ،%82كما تشير نتائج اختبار ( )T-testألف متكسط الفقرة يزيد زيادة جكىرية
كذات داللة إحصائية عف القيمة ( )3التي تعبر عف المتكسط التاـ ،كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة
جدان مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف كجكد قيادات إدارية تتمتع بالكفاءة العالية كالقدرة عمى إتخاذ الق اررات
السميمة تجعميا قادرة عمى التأثير اإليجابي كتكجيو المكظفيف لما فيو مصمحة البنؾ .
كفي المرتبة الثانية نجد الفقرة السادسة التي تنص عمى " يدرك موظفو البنك ما يقومون بو من إسيام
اقتصادي لخدمة الوطن" بمتكسط حسابي بمغ  3.95ككزف نسبي بمغ  ،%79كما اف نتيجة اختبار
( )T-testكانت ذات داللة إحصائية عند مستكل  %5مما يشير ألف متكسط المكافقة عمى ىذه الفقرة
يزيد زيادة جكىرية ككاضحة عف المتكسط التاـ مما يشير لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىذه
الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف البنكؾ اإلسبلمية تندرج تحت قطاع العمؿ المصرفي الذم يمثؿ بدكره
قطاعان ميمان كأساسيان مف قطاعات االقتصاد الكطني ،ما ينعكس بدكره عمى مكظفي البنكؾ الذيف
يدرككف أىمية عمميـ المصرفي كدكره في دكراف عجمة االقتصاد الكطني .
كفي المراتب االخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي لفقرات المجاؿ نجد الفقرة الثامنة التي تنص عمى
"يتم اتخاذ الق اررات داخل البنك بطريقة عممية سميمة" بكسط حسابي  3.84ككزف نسبي ،%77
كالفقرة الثانية التي تنص عمى "يتم تحديد األدوار والمسئوليات لموظفي البنك بشكل واضح" بكسط
حسابي بمغ  3.87ككزف نسبي  ،%77كما كأشارت نتائج اختبار ( )T-testلكبل الفقرتيف لكجكد زيادة
جكىرية كذات داللة إحصائية لمتكسطات الفقرات عف المتكسط التاـ كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة
مف المكافقة عمى الفقرة الثانية كالثامنة.
كبشكؿ عاـ يبلحظ متكسط مجاؿ "قيم إدارة الميمة" بمغ  %3.93بكزف نسبي  %79ككانت قيمة
المتكسط الحسابي ذات داللة إحصائية عند مستكل  %5حسب نتيجة اختبار ( )T-testحكؿ القيمة
( )3التي تعبر عف المتكسط التاـ.
كالجدكؿ رقـ ( )17أدناه يكضح المتكسطات كاالكزاف النسبية كقيمة اختبار ( )T-testكمستكل الداللة
لبلختبار ألبعاد المجاؿ الثاني (الكفاءة-الفعالية-االقتصاد) ،حيث يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف
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المتكسط الحسابي لكؿ بعد مف األبعاد يزيد زيادة جكىرية كذات داللة إحصائية عف القيمة ( )3التي
بناء عميو نستنتج كجكد مكافقة مرتفعة كجكىرية مف قبؿ
تعبر عف المتكسط التاـ لممكافقة عمى البعد ،ك ن

أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد المجاؿ كعميو كجكد مستكل مرتفع مف قيـ إدارة الميمة في البنكؾ
االسبلمية بقطاع غزة ،حيث جاءت قيمة الكفاءة بالمرتبة االكلى بمتكسط  3.96ككزف نسبي %79
كثـ جاء بعدىا عمى الترتيب قيمة االقتصاد بمتكسط  3.92ككزف نسبي  %78كفي المرتبة االخيرة
جاءت قيمة الفعالية بمتكسط حسابي  3.90ككزف نسبي .%78
جدول رقم ( )17يوضح نتائج تحميل األبعاد الضمنية (الكفاءة-الفعالية-االقتصاد) لمجال قيم إدارة
الميمة

البعد

الرتبة

المتوسط

اال نحراف

الوزن

قيمة

مستوى

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

اختبار t

الداللة

الموافقة

الكفاءة

3.96

0.65

79%

13.22

.000

مرتفع

1

الفعالية

3.90

0.62

78%

12.97

.000

مرتفع

3

االقتصاد

3.92

0.60

78%

13.68

.000

مرتفع

2

المجال ككل

3.93

0.55

79%

15.04

.000

مرتفع

---

كيعزك الباحث ذلؾ إلى اىتماـ إدارة البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة بالنتائج كليس بشدة أك صعكبة
الميمة مما يتطمب تأدية العمؿ كبإتقاف شديد كمف خبلؿ التركيز عمى األنشطة التي تعكد بالنتائج
اإليجابية مع تكفر نظاـ الرقابة المالي الفعاؿ .

كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (مسعكدة )2011،في ترتيب القيـ كالتي جاءت مرتبة عمى

النحك التالي :الكفاءة(المرتبة االكلى) -االقتصاد(المرتبة الثانية) -الفعالية(المرتبة الثالثة)  ،كاختمفت
نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة(العتيبي )2009،في ترتيب القيـ كالتي جاءت مرتبة عمى النحك

التالي :الفعالية(المرتبة االكلى) -الكفاءة(المرتبة الثانية) -االقتصاد(المرتبة الثالثة) .

كيرجع ىذا إلى أف إدارة البنكؾ اإلسبلمية تمتمؾ القدرة العالية عمى اتخاذ الق اررات السميمة التي تساىـ

في نجاح كتطكر البنكؾ .
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.3نتائج تحميل مجال "قيم إدارة العالقات" القانون والنظام وفرق العمل والعدل:
الجدكؿ رقـ( )18أدناه يشمؿ عمى أىـ المقاييس اإلحصائية ،لفقرات المجاؿ الثالث "قيم إدارة العالقات"
الذم يتككف مف ( )10فقرات استجاب ليا أفراد العينة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي ،حيث تـ حساب
الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كمف ثـ تـ اختبار
مساكاة متكسط كؿ فقرة مف الفقرات لمقيمة ( )3التي تعبر عف حياد أفراد العينة تجاه كؿ فقرة كذلؾ
باستخداـ اختبار( ،)T-testكتـ تحديد مستكل مكافقة أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف الفقرات ككذلؾ
مستكل المكافقة الكمية عمى المجاؿ ككؿ.
جدول رقم ( )18يوضح نتائج تحميل فقرات مجال " قيم إدارة العالقات"
م
1

الفقرة
تتعاطف اإلدارة مع الموظفين الذين
يتعثرون في بداية عمميم.

2

تبدي اإلدارة اىتماماً كبي ارً بالعمل

3

تعزز القواعد واإلجراءات التنظيمية في

4

ُيمنح الموظفون فرصة لسماع شكاواىم
عند حدوث خالفات ما.

5

يتم تشكيل فرق العمل بطريقة عممية

الجماعي وتشجعو.

البنك العدالة والمساواة.

ومالئمة في جميع أقسام ودوائر البنك.
6

يرتبط موظفي البنك ارتباطاً شديداً

7

تعمل القواعد اإلدارية عمى سيولة

8

يعتبر الموظفون ان البنك مكان عمل

9

تتعامل االدارة مع جميع موظفي البنك

بوحدات أعماليم.

انجاز العمل.
جيد.

عمى اختالف مستوياتيم بدون تمييز.

 10يساعد موظفي البنك بعضيم البعض في
العمل.
فقرات المجال ككل

الحسابي

اال نحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

النسبي

قيمة
اختبار
t

مستوى
الداللة

مستوى

الموافقة

3.66

0.93

73%

6.27

.000

مرتفع

3.87

0.75

77%

10.19

.000

مرتفع

3.68

0.97

74%

6.16

.000

مرتفع

3.83

0.86

77%

8.44

.000

مرتفع

3.68

0.87

74%

6.88

.000

مرتفع

4.00

0.89

80%

9.75

.000

مرتفع

3.91

0.78

78%

10.21

.000

مرتفع

3.94

0.92

79%

8.89

.000

مرتفع

3.55

1.07

71%

4.47

.000

مرتفع

4.04

0.88

81%

10.14

.000

مرتفع

3.81

0.67

76%

10.65

.000

مرتفع
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الرتبة

9
5
7
6
8
2
4
3
10
1
---

يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )18أف الفقرة العاشرة التي تنص عمى "يساعد موظفي البنك
بعضيم البعض في العمل" جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة المتكسط الحسابي التي بمغت
 4.04بكزف نسبي بمغ  ،%81كما تشير نتائج اختبار ( )T-testألف متكسط الفقرة يزيد زيادة جكىرية
كذات داللة إحصائية عف القيمة ( )3التي تعبر عف المتكسط التاـ ،كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة
جدان مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى سيادة المحبة كالمكدة بيف المكظفيف ،باإلضافة إلى قمة عدد العامميف في
الفركع التابعة لمبنؾ مما يتطمب تضافر الجيكد كمساعدة المكظفيف لبعضيـ البعض النجاز العمؿ .
كفي المرتبة الثانية نجد الفقرة السادسة التي تنص عمى "يرتبط موظفي البنك ارتباطاً شديداً
بوحدات أعماليم" بمتكسط حسابي بمغ  4ككزف نسبي بمغ  ،%80كما أف نتيجة اختبار ()T-test
كانت ذات داللة إحصائية عند مستكل  %5مما يشير الف متكسط المكافقة عمى ىذه الفقرة يزيد زيادة
جكىرية ككاضحة عف المتكسط التاـ مما يشير لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف
قبؿ أفراد عينة الدراسة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى شعكر مكظفي البنكؾ اإلسبلمية بالراحة الشديدة كاالستقرار النفسي نتيجة
لمعمؿ في البنكؾ اإلسبلمية التي تتخذ المنيج الشرعي في المعامبلت المصرفية ،كالذم ينعكس بدكره
عمى ارتباط المكظفيف بعمميـ كانغماسيـ كبالتالي رفع مستكل أدائيـ الكظيفي .
كفي المراتب االخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي لفقرات المجاؿ نجد الفقرة التاسعة التي تنص عمى
"تتعامل االدارة مع جميع موظفي البنك عمى اختالف مستوياتيم بدون تمييز" بكسط حسابي 3.55
ككزف نسبي  ،%71كالفقرة األكلى التي تنص عمى "تتعاطف اإلدارة مع الموظفين الذين يتعثرون في
بداية عمميم" بكسط حسابي بمغ  3.66ككزف نسبي  ،%73كما كأشارت نتائج اختبار ( )T-testلكبل
الفقرتيف لكجكد زيادة جكىرية كذات داللة إحصائية لمتكسطات الفقرات عف المتكسط التاـ كيشير ذلؾ
لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىاتيف الفقرتيف بالرغـ مف تأخر ترتيبيـ بيف فقرات المحكر.
كبشكؿ عاـ يبلحظ اف متكسط محكر "قيم إدارة العالقات" بمغ  %3.81بكزف نسبي  %76ككانت
قيمة المتكسط الحسابي ذات داللة إحصائية عند مستكل  %5حسب نتيجة اختبار ( )T-testحكؿ
القيمة ( )3التي تعبر عف المتكسط التاـ.
كالجدكؿ رقـ ( )19أدناه يكضح المتكسطات كاالكزاف النسبية كقيمة اختبار ( )T-testكمستكل الداللة
لبلختبار ألبعاد المجاؿ الثالث (القانكف كالنظاـ-فرؽ العمؿ-العدؿ) ،حيث يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ
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أف المتكسط الحسابي لكؿ بعد مف االبعاد يزيد زيادة جكىرية كذات داللة إحصائية عف القيمة ()3
كبناءا عميو نستنتج كجكد مكافقة مرتفعة كجكىرية مف
التي تعبر عف المتكسط التاـ لممكافقة عمى البعد،
ن
قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد المجاؿ كعميو كجكد مستكل مرتفع مف قيـ إدارة العبلقات في البنكؾ

اإلسبلمية بقطاع غزة ،حيث جاءت قيمة فرؽ العمؿ بالمرتبة األكلى بمتكسط  3.90ككزف نسبي
 %78كثـ جاء بعدىا عمى الترتيب قيمة العدؿ بمتكسط  3.81ككزف نسبي  %76كفي المرتبة األخيرة
جاءت قيمة القانكف كالنظاـ بمتكسط حسابي  3.74ككزف نسبي .%75
جدول رقم ( )19يوضح نتائج تحميل األبعاد الضمنية (القانون والنظام-فرق العمل-العدل) لمجال
قيم إدارة العالقات

البعد

الرتبة

المتوسط

اال نحراف

الوزن

قيمة

مستوى

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

اختبار t

الداللة

الموافقة

القانون والنظام

3.74

0.74

75%

8.76

.000

مرتفع

3

فرق العمل

3.90

0.70

78%

11.37

.000

مرتفع

1

العدل

3.81

0.74

76%

9.50

.000

مرتفع

2

المجال ككل

3.81

0.67

76%

10.65

.000

مرتفع

---

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف (مسعكدة 2011،ك العتيبي )2009،في ترتيب القيـ
حيث جاءت مرتبة داخؿ ىذه الدراسات داخؿ المجاؿ عمى النحك التالي :العدؿ(المرتبة االكلى)-
القانكف كالنظاـ(المرتبة الثانية) -فرؽ العمؿ(المرتبة الثالثة) ،أم أف قيمة فرؽ العمؿ كالتي جاءت في
المرتبة األكلى داخؿ ىذه الدراسة جاءت في الترتيب األخير في كؿ مف الدراستيف السابقتيف ،كيرجع
ىذا إلى طبيعة الشخصية الفمسطينية المتعاكنة بطبيعتيا  ،كسيادة ركح المحبة كالمكدة بيف العامميف
كشعكرىـ بأنيـ أسرة كاحدة ،كالى النظرة اإلدارية السميمة إلدارات ىذه البنكؾ مف خبلؿ تفعيؿ كتشجيع
العمؿ الجماعي.
 .4نتائج التحميل لمجال "قيم إدارة البيئة" الدفاع والتنافس واستثمار الفرص:
الجدكؿ رقـ( )20أدناه يشمؿ عمى أىـ المقاييس اإلحصائية ،لفقرات المجاؿ الثالث "قيم إدارة البيئة"
الذم يتككف مف ( )10فقرات استجاب ليا أفراد العينة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي ،حيث تـ حساب
الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كمف ثـ تـ اختبار
مساكاة متكسط كؿ فقرة مف الفقرات لمقيمة ( )3التي تعبر عف حياد أفراد العينة تجاه كؿ فقرة كذلؾ
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باستخداـ اختبار( ،)T-testكتـ تحديد مستكل مكافقة أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف الفقرات ككذلؾ
مستكل المكافقة الكمية عمى المجاؿ ككؿ.
جدول رقم ( )20يوضح نتائج تحميل فقرات مجال "قيم إدارة البيئة"
الفقرة

م
1

تدافع اإلدارة بقوة عن مصالحيا في سوق

2

يدرك كل شخص في البنك ضرورة االىتمام

3
4

العمل.

بالعميل.

يمقى التجديد واإلبداع تشجيعا في البنك.
تعالج اإلدارة التيديدات الموجية نحو البنك
بشكل مستمر.

المتوسط اال نحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

قيمة

اختبار
t

3.99

0.78

80%

11.31

.000

4.08

0.71

82%

13.59

.000

مرتفع

4.16

0.68

83%

15.22

.000

مرتفع

3.85

0.76

77%

9.94

.000

مرتفع

1.03

71%

4.74

.000

مرتفع

76%

9.00

.000

مرتفع

13.30

.000

مرتفع

.000

مرتفع

.000

مرتفع

7

تحافظ نقابات العمال عمى مصمحة البنك.

3.55

8

تُستخدم المنافسة بين جماعات العمل لرفع
معايير االداء.

3.82

0.81

9

يتم تجنب المنافسة اليدامة بين أقسام ودوائر

3.98

0.66

80%

3.85

0.75

77%

10.16

3.99

0.50

80%

17.59

فقرات المجال ككل

مرتفع

5

4.24

0.60

85%

18.26

.000

6

األخرى.

مرتفع

2

4.35

0.60

87%

تنظر اإلدارة إلى األفكار الجديدة نظرة تقدير

 10يوجد معايير لقياس المنافسة مع البنوك

مرتفع

1

20.21

5

البنك.

الداللة

الموافقة

.000

تؤمن اإلدارة بشعار "نتنافس نحو األفضل".
عالية.

مستوى

مستوى

جدا
جدا
جدا

يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )20أف الفقرة االكلى التي تنص عمى "تدافع اإلدارة بقوة عن
مصالحيا في سوق العمل" جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة المتكسط الحسابي التي بمغت
 4.35بكزف نسبي بمغ  ،%87كما تشير نتائج اختبار ( )T-testألف متكسط الفقرة يزيد زيادة جكىرية
كذات داللة إحصائية عف القيمة ( )3التي تعبر عف المتكسط التاـ ،كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة
جدان مف المكافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.
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الرتبة

4
3
7
10
9
6
8
----

كيعزك الباحث ذلؾ إلى المنافسة الشرسة في قطاع العمؿ المصرفي الفمسطيني ،كالتي تتطمب مف إدارة
البنكؾ اإلسبلمية كضع الخطط االسترايجية الدفاعية البلزمة كالنابعة مف تحميؿ اإلدارة لبيئتيا المحيطة
مف جميع جكانبيا االجتماعية كالسياسية كالفنية كاالاقتصادية كالتنافسية .
كفي المرتبة الثانية نجد الفقرة الثانية التي تنص عمى "يدرك كل شخص في البنك ضرورة االىتمام
بالعميل" بمتكسط حسابي بمغ  4.24ككزف نسبي بمغ  ،%85كما أف نتيجة اختبار ( )T-testكانت
ذات داللة إحصائية عند مستكل  %5مما يشير ألف متكسط المكافقة عمى ىذه الفقرة يزيد زيادة
جكىرية ككاضحة عف المتكسط التاـ مما يشير لكجكد درجة مرتفعة جدان مف المكافقة عمى ىذه الفقرة
مف قبؿ أفراد عينة الدراسة .
كيرل الباحث أف مف أسس نجاح أم منظمة االىتماـ بالعميؿ مف جميع الجكانب ،كيعتبر الحفاظ عمى
العميؿ كزيادة درجة كالئو لمبنؾ ميزة تنافسية تمتاز بيا البنكؾ الناجحة ،لذا تقكـ إدارة البنكؾ بكضع
السياسات كاالجراءات المبنية عمى أىمية العمبلء كالتعامؿ معيـ كرضاىـ عف الخدمات التي يقدميا
البنؾ .
كفي المراتب االخيرة مف حيث قيمة الكسط الحسابي لفقرات المجاؿ نجد الفقرة السابعة التي تنص عمى
"تحافظ نقابات العمال عمى مصمحة البنك" بكسط حسابي  3.55ككزف نسبي  ،%71كالفقرة الثامنة
التي تنص عمى "تُستخدم المنافسة بين جماعات العمل لرفع معايير االداء" بكسط حسابي بمغ 3.82
ككزف نسبي  ،%76كما كأشارت نتائج اختبار ( )T-testلكبل الفقرتيف لكجكد زيادة جكىرية كذات
داللة إحصائية لمتكسطات الفقرات عف المتكسط التاـ كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف المكافقة
عمى ىاتيف الفقرتيف بالرغـ مف تأخر ترتيبيـ بيف فقرات المجاؿ.
كبشكؿ عاـ يبلحظ اف متكسط مجاؿ "قيم إدارة البيئة" بمغ  %3.99بكزف نسبي  %80ككانت قيمة
المتكسط الحسابي ذات داللة إحصائية عند مستكل  %5حسب نتيجة اختبار ( )T-testحكؿ القيمة
( )3التي تعبر عف المتكسط التاـ.
كالجدكؿ رقـ ( )21أدناه يكضح المتكسطات كاالكزاف النسبية كقيمة اختبار ( )T-testكمستكل الداللة
لبلختبار ألبعاد المجاؿ الرابع (الدفاع-التنافس-استثمار الفرص) ،حيث يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف
المتكسط الحسابي لكؿ بعد مف األبعاد يزيد زيادة جكىرية كذات داللة إحصائية عف القيمة ( )3التي
بناء عميو نستنتج كجكد مكافقة مرتفعة كجكىرية مف قبؿ
تعبر عف المتكسط التاـ لممكافقة عمى البعد ،ك ن

أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد المجاؿ كعميو كجكد مستكل مرتفع مف قيـ إدارة البيئة في البنكؾ
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اإلسبلمية بقطاع غزة ،حيث جاءت قيمة التنافس بالمرتبة األكلى بمتكسط  4.02ككزف نسبي %80
كثـ جاء بعدىا عمى الترتيب قيمة الدفاع بمتكسط  3.99ككزف نسبي  %80كفي المرتبة األخيرة
جاءت قيمة استثمار الفرص بمتكسط حسابي  3.93ككزف نسبي .%79
جدول رقم ( )21يوضح نتائج تحميل األبعاد الضمنية (الدفاع-التنافس-استثمار الفرص) لمجال قيم

إدارة البيئة

قيمة

البعد

المتوسط

مستوى
الداللة

مستوى

اال نحراف

الوزن

النسبي

اختبار t

الحسابي

المعياري

مرتفع

2

15.42

.000

الدفاع

3.99

0.58

80%

1

.000

مرتفع

التنافس

4.02

0.53

80%

17.24

مرتفع

3

استثمار الفرص

3.93

0.56

79%

14.78

.000

مرتفع

---

المجال ككل

3.99

0.50

80%

17.59

.000

الموافقة

الرتبة

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسات (مسعكدة 2011،ك العتيبي )2009،في ترتيب القيـ
حيث جاء ترتيبيا في ىذه الدراسات عمى النحك التالي :الدفاع(المرتبة االكلى) -استغبلؿ
الفرص(المرتبة الثانية) -التنافس(المرتبة الثالثة)  ،بينما جاءت القيـ مرتبة في ىذه الدراسة :
التنافس(المرتبة االكلى) -الدفاع(المرتبة الثانية) -استثمار الفرص(المرتبة الثالثة) ،كىذا يعني أف قيمة
التنافس كالتي احتمت المرتبة االكلى في ىذه الدراسة احتمت المرتبة االخيرة في الدراستيف السابقتيف،
كىذا يرجع إلى أف البيئة االقتصادية الفمسطينية تتسـ بالتقمب الدائـ نتيجة لمظركؼ السياسية التي
يعيشيا الشعب الفمسطيني مما يتطمب باستمرار مف اإلدارة كضع الخطط البلزمة لمكاجية ىذه
الظركؼ كالسيما في ظؿ المنافسة التي تبدييا بعض البنكؾ مف حيث االمتيازات كمحاكلة استقطاب
الزبائف مف خبلؿ طرح البرامج التسكيقية المتنكعة .
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 .5نتائج تحميل مجاالت القيم التنظيمية األربعة بأبعادىا الضمنية :
كالجدكؿ رقـ ( )22يكضح المتكسطات كاالكزاف النسبية كقيمة اختبار ( )T-testكمستكل الداللة
لبلختبار لمجاالت القيـ التنظيمية األربعة (إدارة المنظمة -إدارة الميمة -إدارة العبلقات -إدارة
البيئة) بأبعادىا الضمنية .
جدول رقم ( )22يوضح نتائج تحميل مجاالت القيم التنظيمية (إدارة المنظمة- -إدارة الميمة -إدارة

العالقات -إدارة البيئة) بأبعادىا الضمنية
االبعد

المجال
إدارة

المنظمة

إدارة

الميمة

إدارة

العالقات

إدارة

البيئة

الحسابي

اال نحراف
المعياري

الوزن

النسبي

اختبار t

القوة

4.01

0.54

80%

16.74

.000

الصفوة

3.60

0.77

72%

7.01

.000

مرتفع

المكافأة

3.65

0.71

73%

8.10

.000

مرتفع

11

المحور ككل

3.75

0.60

75%

11.17

.000

مرتفع

4

الكفاءة

3.96

0.65

79%

13.22

.000

مرتفع

4

الفعالية

3.90

0.62

78%

12.97

.000

مرتفع

7

االقتصاد

3.92

0.60

78%

13.68

.000

مرتفع

6

المحور ككل

3.93

0.55

79%

15.04

.000

مرتفع

2

القانون والنظام

3.74

0.74

75%

8.76

.000

مرتفع

10

فرق العمل

3.90

0.70

78%

11.37

.000

مرتفع

8

العدل

3.81

0.74

76%

9.50

.000

مرتفع

9

المحور ككل

3.81

0.67

76%

10.65

.000

مرتفع

3

الدفاع

3.99

0.58

80%

15.42

.000

مرتفع

3

التنافس

4.02

0.53

80%

17.24

.000

مرتفع

1

استثمار الفرص

3.93

0.56

79%

14.78

.000

مرتفع

5

3.99

0.50

80%

17.59

.000

مرتفع

1

المجاالت ككل

المتوسط

قيمة

مستوى
الداللة

مستوى
مرتفع

2
12

الموافقة

الرتبة

حيث يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ()22أف المتكسط الحسابي لكؿ مجاؿ مف المجاالت يزيد زيادة
جكىرية كذات داللة إحصائية عف القيمة ( )3التي تعبر عف المتكسط التاـ لممكافقة عمى المجاؿ،
كبناءا عميو نستنتج كجكد مكافقة مرتفعة كجكىرية مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت القيـ
ن
التنظيمية كعميو كجكد درجة ممارسة مرتفعة لمقيـ التنظيمية في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة ،حيث

جاءت قيـ إدارة البيئة بالمرتبة االكلى بمتكسط  3.99ككزف نسبي  %80كثـ جاء بعدىا عمى الترتيب
قيـ إدارة الميمة بمتكسط 3.93ككزف نسبي  %79ثـ جاء بعدىا قيـ إدارة العبلقات بمتكسط 3.81
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ككزف نسبي  %76كفي المرتبة االخيرة جاءت قيـ إدارة المنظمة بمتكسط حسابي  3.75ككزف نسبي
.%75
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (الحراحشة )2012،في احتبلؿ مجاؿ قيـ إدارة البيئة
لممرتبة االكلى بيف مجاالت القيـ التنظيمية كالتي ترتبت عمى النحك التالي :قيـ إدارة البيئة(المرتبة

األكلى) -قيـ إدارة الميمة(المرتبة الثانية) -قيـ إدارة العبلقات(المرتبة الثالثة) -قيـ إدارة

المنظمة(المرتبة الرابعة)  ،كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسات كؿ مف (مسعكدة 2011،ك

العتيبي 2009،ك الغامدم )2005،كالتي احتمت فييا قيـ إدارة العبلقات المرتبة األكلى بيف مجاالت
القيـ التنظيمية بينما احتمت المرتبة الثالثة في نتائج ىذه الدراسة.

كيرجع ىذا إلى أف البيئة الفمسطينية متقمبة كمتغيرة باستمرار ،لذا تحرص إدارات البنكؾ عمى أف تكرس

جيكدىا في التعامؿ مع قضايا خاصة بالتنافس في عالـ التجارة ،كالتأثير في البيئة المحيطة لصالحيا،
عمى عكس الدراسات االخرل كالتي تعيش مجتمعاتيا نكعان مف االستقرار السياسي كاإلدارم مما يجعؿ

اإلدارات حريصة عمى تبني قيـ تختص بالعبلقات الداخمية بيف العامميف في منظماتيـ مف خبلؿ
شعكرىـ بالعدؿ ككجكد االنظمة كالقكانيف التي تنظـ سير العمؿ كتشجيع العمؿ الجماعي .

كيبلحظ أيضان مف خبلؿ الجدكؿ رقـ( )22أف المتكسط الحسابي لكؿ بعد مف األبعاد الضمنية
لمجاالت القيـ التنظيمية يزيد زيادة جكىرية كذات داللة إحصائية عف القيمة ( )3التي تعبر عف
بناء عميو نستنتج كجكد مكافقة مرتفعة كجكىرية مف قبؿ أفراد
المتكسط التاـ لممكافقة عمى المجاؿ ،ك ن

عينة الدراسة عمى أبعاد مجاالت القيـ التنظيمية ،فقد جاءت قيمة التنافس في المرتبة االكلى بمتكسط
 4.02ككزف نسبي  %80كتمتيا مباشرة قيمة القكة بمتكسط  4.01ككزف نسبي  %80كمف ثـ قيمة

الدفاع بمتكسط  3.99ككزف نسبي  %80كمف ثـ قيمة الكفاءة بمتكسط  3.96ككزف نسبي %79
كمف ثـ قيمة استثمار الفرص بمتكسط  3.93ككزف نسبي  %79كمف ثـ قيمة االقتصاد بمتكسط
 3.92ككزف نسبي %78كمف ثـ قيمة الفعالية بمتكسط  3.90ككزف نسبي  %78كمف ثـ فرؽ العمؿ
بمتكسط  3.90ككزف نسبي  ،%78كفي المراتب االخيرة تاتي قيمة العدؿ بمتكسط  3.81ككزف نسبي
 %76كقيمة القانكف كالنظاـ بمتكسط  3.74كقيمة المكافأة بمتكسط  3.65ككزف نسبي %73كقيمة
الصفكة في المرتبة االخيرة بمتكسط  3.6ككزف نسبي.%72
مما سبؽ يتضح لنا أف درجة ممارسة القيـ التنظيمية عند العامميف في البنكؾ اإلسبلمية مرتفعة
كبدرجة إيجابية بمتكسط حسابي  3.99ككزف نسبي .%80
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كيعزك الباحث ارتفاع درجة ممارسة القيـ التنظيمية لدل العامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة

إلى ارتفاع درجة كعي العامميف بالقيـ التنظيمية السائدة ككجكد قيادة إدارية مميزة في البنكؾ اإلسبلمية
قادرة عمى تكجيو المكظفيف حسب القيـ المكضكعة بشكؿ عممي .

كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات(الحراحشة )2011،كالتي كانت فييا درجة ممارسة القيـ

التنظيمية مرتفعة ،كمع دراسة (العتيبي )2009،في درجة ممارسة القيـ التنظيمية لمجالي إدارة
العبلقات كادارة البيئة فقط  ،كاختمفت مع دراسات (العتيبي 2009،ك الصائغ 2010،كمسعكدة2011
كالغامدم )2009،كالتي كانت فييا ممارسة القيـ التنظيمية بدرجة متكسطة إيجابية .

أما عمى صعيد ترتيب القيـ نفسيا فقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسات كؿ مف

(الغامدم 2005،ك العتيبي )2009،في احتبلؿ قيـ القكة كالتنافس المراتب األكلى في الترتيب ،كقيـ
الصفكة كالمكافاة لممراتب األخيرة في ترتيب القيـ ،كاختمفت مع دراسة (مسعكدة )2011،في احتبلؿ
قيمة التنافس لممرتبة االخيرة في الدراسة المذككرة بينما احتمت المرتبة االكلى في الدراسة الحالية .

كىذا يرجع إلى اختبلؼ مكاف الدراسة كمجتمع الدراسة كعينتيا ففي ىذه الدراسة كاف مجتمع الدراسة

مككنان مف المكظفيف اإلدارييف العامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة  ،أما في الدراسات االخرل

فكاف مجتمع الدراسة كعينتيا مككنان مف مدراء المدارس كالمدراء العامكف كالمدرسيف كأساتذة الجامعات
كفي أماكف مختمفة كالجامعات كالمدارس كمنظمات الياتؼ النقاؿ مما يعني اختبلفان كاتفاقان في بعض

القيـ حسب طبيعة األفراد كثقافاتيـ .
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السؤال الثاني :ما مستوى االنغماس الوظيفي لمعاممين في البنوك اإلسالمية بقطاع غزة ؟

القسـ الثالث مف االستبانة يتككف مف ( )19فقرة تيدؼ لقياس االنغماس الكظيفي عند المكظفيف

العامميف في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة ،كالجدكؿ رقـ( )23أدناه يكضح أىـ نتائج تحميؿ فقرات
المحكر مف خبلؿ حساب أىـ المقاييس اإلحصائية ليذه الفقرات كالمتمثمة في الكسط الحسابي
كاالن حراؼ المعيارم كالكزف النسبي ككذلؾ تـ اختبار متكسط كؿ فقرة مف الفقرات باستخداـ اختبار(T-
 )testلمتحقؽ مف أف متكسط الفقرة يزيد عف المتكسط التاـ أـ ال.
جدول رقم ( )23يوضح نتائج تحميل فقرات محور "االنغماس الوظيفي"
اٌفمشح

َ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19

أثم ٝف ٟاٌؼًّ ٚلزب ً اضبف١ب ً الٔٙبء ػٍّ،ٟ
دزٚ ٝاْ ٌُ ٠زُ رؼ٠ٛضِ ٟبد٠ب ً ػٓ رٌه8
ّ٠ىٓ ل١بط أداء اٌّٛظف ِٓ خالي اٌذىُ
ػٍِ ٝذ ٜجٛدح اٌؼًّ اٌز٠ ٞؤد8ٗ٠
اْ اٌّصذس اٌشئ١غٌٍ ٟشضب ػٓ د١برٟ
ٕ٠جغ ِٓ ػٍّ8ٟ
أشؼش ثّشٚس اٌٛلذ ثغشػخ أصٕبء اٌؼًّ8
ػبدح ِب أصً إٌ ٝاٌؼًّ ِجىشاٚ ،رٌه
ٌالعزؼذاد ألداء اٌؼًّ8
اْ ِؼظُ األش١بء اٌّّٙخ اٌز ٟرذذس ٌٟ
ِزؼٍمخ ثؼٍّ8ٟ
ف ٟثؼض األد١بْ أفىش ف ٟػًّ اٌغذ8
ٕ٘بن رٛافك ربَ ث ٓ١لذسار ٟاٌشخص١خ
ٚطج١ؼخ ػٍّ8ٟ
أشؼش ثبٌىآثخ ػٕذِب ال أجخ ف ٟرذم١ك
أ ٞشٟء ِزصً ثؼٍّ8ٟ
ٌذ ٞأشطخ اخش ٜأوضش أّ٘١خ ِٓ ػٍّ8ٟ
٠شىً اٌؼًّ لّ١خ ِّٙخ جذاً ف ٟد١بر8ٟ
ِٓ اٌّّىٓ اْ أعزّش ف ٟػٍّ ٟدزٌٛٚ ٝ
ٌُ أوٓ ِذزبجب ٌٍؼبئذ اٌّبد ٞاٌزٛ٠ ٞفشٖ
ٌ8ٟ
ً
وض١شا ِب أشؼش ثبٌشغجخ ف ٟاٌجمبء فٟ
إٌّضي ثذال ِٓ اٌز٘بة ٌٍؼًّ8
اٌؼًّ ثبٌٕغجخ ٌِ ٟب ٘ ٛإال ِجشد جضء
ثغ١ظ ِٓ د١بر8ٟ
أب شخص١ب ً اسرجظ ثؼٍّ ٟاسرجبطب ً ٚص١مبً8
أرجٕت اٌم١بَ ثٛاججبد ِٚغئ١ٌٛبد
إضبف١خ ف ٟػٍّ8ٟ
وبْ طّٛد ٟف ٟاٌّبض ٟأوجش ِٓ اٌٛلذ
اٌذبضش8
ِؼظُ االش١بء ف ٟاٌذ١بح ٘ ٟأوضش أّ٘١خ
ِٓ اٌؼًّ8
وٕذ ا٘زُ أوضش ثؼٍّ ،ٟاِب االْ فٕٙبن
دبجبد أوضش أّ٘١خ ثبٌٕغجخ ٌ8ٟ

فمشاد اٌّذٛس وىً

اٌٛصْ
إٌغجٟ

لّ١خ
اخزجبس t

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

4.30

0.74

86%

15.31

.000

ِغزٜٛ
اٌّٛافمخ
ِشرفغ
جذاً

4.15

0.68

83%

15.03

.000

ِشرفغ

4.01

0.90

80%

9.89

.000

ِشرفغ

4.01

0.81

80%

10.99

.000

4.27

0.69

85%

16.24

.000

ِشرفغ
ِشرفغ
جذا

3.88

0.73

78%

10.69

.000

ِشرفغ

4.09

0.81

82%

11.90

.000

ِشرفغ

4.05

0.80

81%

11.50

.000

ِشرفغ

3.97

0.77

79%

11.14

.000

ِشرفغ

3.08
4.17

1.17
0.67

62%
83%

0.59
15.32

.560
.000

ِزٛعظ
ِشرفغ

3.64

0.99

73%

5.68

.000

ِشرفغ

3.29

1.22

66%

2.14

.036

ِزٛعظ

3.27

1.17

65%

2.05

.044

ِزٛعظ

4.13

0.65

83%

15.46

.000

ِشرفغ

3.23

1.12

65%

1.83

.072

ِزٛعظ

2.49

1.11

50%

-4.01

.000

ِزٛعظ

3.17

1.17

63%

1.26

.211

ِزٛعظ

3.11

1.21

62%

0.84

.405

ِزٛعظ

3.69

0.43

14818 74%

.000

ِشرفغ

اٌّزٛعظ االٔذشاف
اٌذغبث ٟاٌّؼ١بسٞ

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
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اٌشرجخ
1
4
8
9
2
11
6
7
11
17
3
12
13
14
5
15
19
16
18

----

يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف الفقرة االكلى التي تنص عمى "أبقى في العمل وقتاً اضافياً ال نياء
عممي ،حتى وان لم يتم تعويضي مادياً عن ذلك" جاءت في المرتبة األكلى مف حيث قيمة المتكسط
الحسابي التي بمغت  4.3بكزف نسبي  %86كيمييا في الترتيب الفقرة الخامسة التي تنص عمى "عادة
ما أصل إلى العمل مبكرا ،وذلك لالستعداد ألداء العمل" بمتكسط حسابي  4.27ككزف نسبي .%85
كيعزك الباحث ذلؾ إلى درجة االستقرار الكظيفي المرتفعة التي يشعر بيا مكظفك البنكؾ اإلسبلمية
بقطاع غزة  ،كلعؿ حصكؿ البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني عمى جائزة أفضؿ بنؾ إسبلمي في فمسطيف
لمعاـ  2013حسب تقدير كتصنيؼ مجمة " ذا بانكر" العالمية ،كادراجو مف ضمف أفضؿ ألؼ بنؾ
يعتبر دليبلن عمى مدل نجاح كتقدـ البنؾ الذم يجعؿ مكظفيو يربطكف بو ارتباطان شديدان كينغمسكف في
أعماليـ.
كفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة السابعة عشر التي تنص عمى "كان طموحي في الماضي أكبر من
الوقت الحاضر" بمتكسط حسابي  2.49ككزف نسبي  %50كسبقيا مف حيث الترتيب الفقرة التاسعة
عشر التي تنص عمى "كنت اىتم أكثر بعممي ،اما االن فيناك حاجات أكثر أىمية بالنسبة لي"
بمتكسط حسابي  3.11ككزف نسبي .%62
كما تشير نتائج اختبار ( )T-testالمكضحة بالجدكؿ الختبار متكسطات المكافقة عمى فقرات المحكر
أف جميع النتائج كانت تشير لمعنكية االختبار عند مستكل داللة إحصائية  0.05باستثناء الفقرات
( )19-18-16-10فقد كانت النتائج تشير لعدـ معنكية االختبار ليذه الفقرات ما يشير لعدـ اختبلؼ
متكسط المكافقة عمى ىذه الفقرات عف المتكسط التاـ المعبر عنو بالقيمة (.)3
كبالنسبة لمفقرات التي أظيرت نتائج االختبار ليا معنكية إحصائية بعدـ مساكاة متكسط المكافقة لمقيمة
( )3فقد كانت جميع المتكسطات تزيد زيادة جكىرية كذات داللة إحصائية عف القيمة ( )3عند مستكل
 ،0.05فيما عدا الفقرة السابعة عشر فقد كاف متكسط المكافقة عمييا ينخفض عف المتكسط التاـ
المعبر عنو بالقيمة ( )3كىذا االنخفاض كاف ذك داللة إحصائية عند مستكل .0.05
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف متكسط الدرجة الكمية لمحكر االنغماس الكظيفي لدل المكظفيف
العامميف في البنكؾ اإلسبلمية قد بمغ  3.69بكزف نسبي  ،%74كما تشير نتيجة اختبار ()t-test
المعنكية عند مستكل داللة  0.05ألف متكسط المكافقة عمى المحكر يزيد زيادة جكىرية كذات داللة
إحصائية عف مستكل المكافقة المتكسطة التي يعبر عنيا بالقيمة ( )3كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة
مف مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى ىذا المحكر ككؿ.
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وىذا يعني وجود مستوى مرتفع من االنغماس الوظيفي عند الموظفين العاممين في البنوك
اإلسالمية.
كيرجع الباحث ذلؾ إلى أف العمؿ في البنكؾ بشكؿ عاـ كفي البنكؾ اإلسبلمية عمى كجو التحديد
يعتبر مف الكظائؼ ذات المستكل العالي بالمقارنة مع الكظائؼ االخرل في قطاع العمؿ ،كيخمؽ
العمؿ في ىذه البنكؾ نكعان مف الراحة النفسية لممكظفيف نظ انر لنظاـ المعامبلت اإلسبلمية التي تسكد
البنؾ ،كبالتالي يؤدم إلى االستقرار النفسي كالكظيفي مما ينتج عنو االنغماس في العمؿ كبدرجة
مرتفعة .
كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسات كبل مف( ,Sheikh & Newman,2013, Androta,2012,
Abutayeh,2012, Khan& Jam,2011, Somani,2004, Raymond &Mjoli,2013
،الفضمي،2001،يكسؼ،2011،نصار،2013،قاسـ )2012،في ارتفاع مستكل االنغماس لدل
العامميف  ،كتختمؼ مع دراسة( المغربي )2004،كالتي كاف مستكل االنغماس لمعامميف فييا منخفضان.
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السؤال الثالث:

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05في درجة ممارسة القيم التنظيمية عند

العاممين في البنوك االسالمية بقطاع غزة وفقاً لممتغيرات الشخصية والتنظيمية (الجنس ،العمر،
الحالة االجتماعية ،المؤىل العممي ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي) ؟

كالختبار صحة ىذه السؤاؿ تـ استخداـ اختبار ( )Tفي حاالت العينتيف المستقمتيف الختبار الفركؽ
التي كفقان لمتغير الجنس ككذلؾ متغير الحالة االجتماعية ،بينما تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف
األحادم ( )One way ANOVAالختبار الفركؽ التي كفقان لممتغيرات األخرل ،كفيما يمي نتائج
اختبار السؤاؿ الثالث :

أوالً :بالنسبة لمتغير الجنس

جدول رقم ( ) 24نتائج اختبار الفروق في مستوى القيم التنظيمية عند العاممين حسب متغير الجنس
اٌجٕظ
روش
أضٝ

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
3.92
3877

اٌٛصْ إٌغجٟ

االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ

%78
%75

1844
1859

T-test

Sig

1.09

0.281

يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ( )24أف الكزف النسبي إلجابات الذككر حكؿ مكضكع الدراسة بمغ

 ،%78بينما بمغ  %77لئلناث كما أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.281لمتحقؽ مف

كجكد فرؽ جكىرم كانت أكبر مف مستكل  0.05كيعني ذلؾ عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية

عند مستكل  0.05في مستكل القيـ التنظيمية لمعامميف في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغير

الجنس .

كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة( الحراحشة )2012،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في درجة ممارسة القيـ التنظيمية كفقان لمتغير الجنس ك لصالح اإلناث ،كيرجع الباحث ىذا

إلى أف التقارب في إدراؾ المكظفيف مف كبل الجنسيف ألىمية القيـ التنظيمية كدرجة ممارستيا

.

ثانياً :بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية

جدول رقم ( )25نتائج اختبار الفروق في مستوى القيم التنظيمية عند العاممين حسب متغير الحالة
االجتماعية
اٌذبٌخ
أػضة
ِزضٚط

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
3869
3889

اٌٛصْ إٌغجٟ

االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ

%74
%78

1876
1849

T-test

Sig

-1.02

0.310

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ( )25أف الكزف النسبي إلجابات االفراد غير المتزكجيف (عزاب) حكؿ

القيـ التنظيمية بمغ  ،%74بينما بمغ  %78لؤلفراد المتزكجيف كما أف قيمة داللة االختبار المحسكبة
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( )Sig = 0.310لمتحقؽ مف كجكد فرؽ جكىرم كانت أكبر مف مستكل  0.05كيعني ذلؾ عدـ كجكد

فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05في مستكل القيـ التنظيمية لمعامميف في البنكؾ
االسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغير الحالة االجتماعية ،كىذا يعني تشابو كجيات نظر العامميف في

البنكؾ اإلسبلمية حكؿ درجة ممارسة القيـ التنظيمية دكف النظر إلى الحالة االجتماعية .

ثالثاً :بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة

جدول رقم ( )26نتائج اختبار الفروق في مستوى القيم التنظيمية عند العاممين حسب متغيرسنوات
الخدمة
عٕٛاد اٌخجشح
ألً ِٓ  5عٕٛاد
ِٓ  5إٌ 11 ٝعٕٛاد
ِٓ  11إٌ 15 ٝعٕخ
أوضش ِٓ  15عٕخ

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
3.93
3.87
3.69
3.94

اٌٛصْ
إٌغجٟ
79%
77%
74%
79%

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.46
0.61
0.42
0.38

F-test

0.618

Sig

0.606

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )26أف الكزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب سنكات الخدمة تراكح
بيف  %74إلى  ،%79كيتضح أيضان مف خبلؿ الجدكؿ أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( = Sig

 )0.606لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكىرية كانت أكبر مف مستكل داللة  0.05كيعني عدـ كجكد
فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05في مستكل القيـ التنظيمية لمعامميف في البنكؾ
االسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغير سنكات الخدمة.

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة( الحراحشة )2012،في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في

درجة ممارسة القيـ التنظيمية كفقان لمتغير سنكات الخدمة .

كيرجع الباحث ىذا إلى أف القيـ تعد مظاىر سمككية تتعمؽ بإستجابة الفرد لممكاقؼ المختمفة في إطار
سماتو كاتجاىاتو كادراكاتو كمعتقداتو كىي التي تؤثر بشكؿ أكبر في ممارسة القيـ دكف النظر إلى

سنكات الخدمة .
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رابعاً :بالنسبة لمتغير المؤىل العممي

جدول رقم ( )27نتائج اختبار الفروق في مستوى القيم التنظيمية عند العاممين حسب متغير
المؤىل العممي

اٌّؤً٘
صبٔ٠ٛخ ػبِخ
دثٍَٛ
ثىبٌٛسٛ٠ط
دساعبد ػٍ١ب

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
4.02
3.92
3.85
3.95

اٌٛصْ إٌغجٟ

االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ

F-test

%81
%78
%77
%79

1
0.19
0.56
0.35

0.157

Sig

0.925

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ( )27أف الكزف النسبي الستجابات المبحكثيف حممة الثانكية العامة حكؿ

القيـ التنظيمية بمغ  ،%80كذلؾ لؤلفراد حممة شيادة الدبمكـ بمغ  ،%78بينما  %77لحممة درجة
البكالكريكس في حيف أف الكزف النسبي بمغ  %79لحممة الدراسات عميا ،كيبلحظ أف قيمة داللة

االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.925لمتحقؽ مف كجكد فرؽ جكىرم كانت أكبر مف مستكل داللة

 0.05كيعني ذلؾ عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05في استجابات
المبحكثيف حكؿ القيـ التنظيمية في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغير المؤىؿ العممي ،كىذا

يعني تشابو كجيات نظر العامميف في البنكؾ اإلسبلمية دكف النظر لممؤىؿ العممي .

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسات( الحراحشة )2012،ك(العتيبي )2009،في عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية في درجة ممارسة القيـ التنظيمية كفقان لمتغير المؤىؿ العممي .

كيرجع الباحث ىذا إلى أف الممارسات اإلدارية التي يمارسيا المديركف تجاه المكظفيف ال تأخذ بعيف

االعتبار المؤىؿ العممي .

خامساً :بالنسبة لمتغير العمر

جدول رقم ( )28نتائج اختبار الفروق في مستوى القيم التنظيمية عند العاممين حسب متغير العمر
اٌؼّش
ألً ِٓ  25ػبَ
ِٓ  35 – 25ػبَ
ِٓ  45 – 35ػبَ
 45ػبَ فؤوضش

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
3.98
3.87
3.86
3.83

اٌٛصْ
إٌغجٟ
80%
77%
77%
76%

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.32
0.58
0.48
0.46

F-test

0.127

Sig

0.944

يكضح الجدكؿ رقـ( )28أف الكزف النسبي الستجابات المبحكثيف حكؿ فقرات القيـ التنظيمية حسب
الفئات العمرية المختمفة تراكح بيف  %76إلى  ،%80كيتضح أف قيمة داللة االختبار المحسكبة ( Sig

 )= 0.944لمتحقؽ مف كجكد فرؽ جكىرم في استجابات المبحكثيف كانت أكبر مف مستكل داللة
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 0.05كيعني ذلؾ عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05في استجابات
المبحكثيف القيـ التنظيمية في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغير العمر.

كيرجع الباحث ىذا إلى أف القيـ تعد مظاىر سمككية تتعمؽ بإستجابة الفرد لممكاقؼ المختمفة في إطار

سماتو كاتجاىاتو كادراكاتو كمعتقداتو كىي التي تؤثر بشكؿ أكبر في ممارسة القيـ دكف النظر إلى

عمره.

سادساً :بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي

جدول رقم ( )29نتائج اختبار الفروق في مستوى القيم التنظيمية عند العاممين حسب متغير
المسمى الوظيفي

اٌّغّ ٝاٌٛظ١فٟ
ِذ٠ش فشع
ِشالت
سئ١ظ لغُ
خذِخ ػّالء
اِ ٓ١صٕذٚق
ِٛظف

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
4.04
3.90
3.64
3.75
4.08
3.89

اٌٛصْ
إٌغجٟ
81%
78%
73%
75%
82%
78%

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.26
0.41
0.35
0.81
0.29
0.45

F-test

1.035

Sig

0.403

يشير الجدكؿ رقـ( )29ألف متكسطات االستجابة حكؿ القيـ التنظيمية لممسميات الكظيفية المختمفة

تراكحت بيف  3.64إلى  4.08بأكزاف نسبية تراكحت بيف  %73لرؤساء االقساـ كحتى  %82ألمناء
الصناديؽ ،كمف خبلؿ نتيجة اختبار تحميؿ التبايف الختبار الفركؽ بيف المسميات المختمفة أشارت

النتائج ألف قيمة مستكل الداللة المحسكبة بمغت ( )Sig = 0.403كىي أكبر مف مستكل 0.05
كيعني ذلؾ عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05في استجابات المبحكثيف حكؿ

القيـ التنظيمية في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغير المسمى الكظيفي ،كىذا يعني تشابو
كجيات نظر العامميف في البنكؾ اإلسبلمية دكف النظر لممسمى الكظيفي.

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (العتيبي )2009،ك(الغامدم )2005،في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في درجة ممارسة القيـ التنظيمية كفقان لمتغير المسمى الكظيفي .

مما سبق ومن خالل نتائج االختبارات الفرعية أعاله لمسؤال الثالث تبين أنو ال يوجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى  0.05في درجة ممارسة القيم التنظيمية عند العاممين في البنوك
االسالمية بقطاع غزة وفقاً لممتغيرات الشخصية والتنظيمية
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السؤال الرابع:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05في مستوى االنغماس الوظيفي لمعاممين
في البنوك االسالمية بقطاع غزة وفقاً لممتغيرات الشخصية والتنظيمية (الجنس ،العمر ،الحالة
االجتماعية ،المؤىل العممي ،المسمى الوظيفي).
كالختبار ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار ( )Tفي حاالت العينتيف المستقمتيف الختبار الفركؽ التي كفقان
لمتغير الجنس ككذلؾ متغير الحالة االجتماعية إلحتكائو عمى فئتيف فقط ىما (أعزب كمتزكج) ،بينما
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One way ANOVAالختبار الفركؽ التي كفقان
لممتغيرات االخرل ،كفيما يمي نتائج اختبار السؤاؿ الرابع:

أوالً :بالنسبة لمتغير الجنس
جدول رقم ( )30نتائج اختبار الفروق في مستوى االنغماس الوظيفي لمعاممين حسب متغير الجنس
اٌجٕظ
روش
أضٝ

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
3872
3861

اٌٛصْ إٌغجٟ

االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ

%74
%72

1841
1842

T-test

Sig

18826

18412

يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ( )30أف المستكل النسبي لبلنغماس الكظيفي عند الذككر بمغ ،%74
بينما بمغ  %72لئلناث ،كيشير ذلؾ ألف مستكل االنغماس الكظيفي لمذككر يزيد عنو لئلناث بمقدار
 %2إال أف ىذه الزيادة كانت غير جكىرية كغير دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.05حيث بمغت
قيمة داللة االختبار المحسكبة ( )Sig = 0.412كىي أكبر مف مستكل  0.05كيعني عدـ كجكد
فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05في مستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ
االسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغير الجنس.
كيرجع الباحث ذلؾ إلى أف العمؿ بالنسبة لممكظفيف الذككر كاإلناث يشكؿ جانبان كمطمبان ضركريان
بالنسبة ليـ كال سيما في ظؿ قمة فرص العمؿ المتاحة كتفشي البطالة في المجتمع الفمسطيني.
كاتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسات(الفضمي)2001،ك(المغربي)2004،ك(عريشة) 1993،
ك )Govender & Parrumasur,2013في أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل
االنغماس الكظيفي كفقان لمتغير الجنس .
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ثانياً :بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية
جدول رقم ( )31يوضح نتائج اختبار الفروق في مستوى االنغماس لمعاممين حسب متغير الحالة
االجتماعية

اٌذبٌخ
أػضة
ِزضٚط

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
3839
3872

اٌٛصْ إٌغجٟ

االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ

%68
%74

1864
1841

T-test

Sig

-2.11

0.038

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )31أعبله أف المستكل النسبي لبلنغماس الكظيفي لؤلفراد غير
المتزكجيف بمغ  ،%68بينما بمغ  %74لؤلفراد المتزكجيف كيشير ذلؾ ألف مستكل االنغماس الكظيفي
لؤلفراد المتزكجيف أعمى منو لؤلفراد الغير متزكجيف بمقدار  ، %6ككاف ىذا الفرؽ ذك داللة إحصائية
عند مستكل  0.05حيث أف قيمة داللة االختبار المحسكبة بمغت ( )Sig = 0.038كىي أقؿ مف
مستكل  0.05كيعني ذلؾ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05في مستكل االنغماس
الكظيفي لمعامميف كفقان لمتغير الحالة االجتماعية كلصالح المتزكجيف منيـ .
كيرجع الباحث ذلؾ إلى اف الشخص المتزكج يعيش حالة مف االستقرار االجتماعي الذم يتحقؽ بدكره
مف زكاجو مما ينعكس عمى استق ارره النفسي فيجعمو مرتبطان بعممو بقكة كذلؾ ضركرة تكفير المتطمبات
المادية ألسرتو يجعمو منغمسان بقكة في عممو .
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة(عريشة )1995،ك(الفضمي ،)2001،كاختمفت مع دراسات كؿ مف
(رشيد )1993،ك(المغربي. )2004،

ثالثاً :بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة
جدول رقم ( )32يوضح نتائج اختبار الفروق في مستوى االنغماس لمعاممين حسب متغير سنوات
الخدمة

عٕٛاد اٌخذِخ
ألً ِٓ  5عٕٛاد
ِٓ  5إٌ 11 ٝعٕٛاد
ِٓ  11إٌ 15 ٝعٕخ
أوضش ِٓ  15عٕخ

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
3864
3871
3859
3876

اٌٛصْ
إٌغجٟ
%73
%74
%72
%75

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
1846
1846
1831
1842

F-test

18398

Sig

18755

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ( )32أف االكزاف النسبية لمستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف حسب
سنكات الخبرة تراكحت بيف بيف  %72إلى  ،%75كيشير ذلؾ لعدـ كجكد فركؽ كبيرة بيف سنكات
الخبرة المختمفة ،كما يتضح أف قيمة داللة االختبار المحسكبة بمغت ( )Sig = 0.755كىي أكبر مف
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مستكل داللة  0.05كيعني ذلؾ عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05في
مستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغير سنكات الخدمة.
كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة (المغربي )2004،كاختمفت ىذه النتائج مع دراسات( الفضمي)2001،
ك(رشيد )1993،التي أظيرت أنو تكجد فركؽ في مستكل االنغماس الكظيفي كفقان لمتغير سنكات
الخدمة،

رابعاً :بالنسبة لمتغير المؤىل العممي
جدول رقم ( )33يوضح نتائج اختبار الفروق في مستوى االنغماس الوظيفي لمعاممين حسب متغير
المؤىل العممي

اٌّؤً٘
صبٔ٠ٛخ ػبِخ
دثٍَٛ
ثىبٌٛسٛ٠ط
دساعبد ػٍ١ب

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
3861
3869
3866
3891

اٌٛصْ إٌغجٟ

االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ

F-test

%72
%74
%73
%78

1854
1842
1848

18917

Sig

18442

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ( )33أف االكزاف النسبية لمستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف حسب
المؤىبلت العممية تراكحت بيف بيف  %72إلى  ،%78كيشير ذلؾ ألف حممة الدراسات العميا عندىـ
أعمى مستكل انغماس كظيفي دكف األفراد االخريف ،إال أف نتيجة االختبار أشارت إلى اف قيمة داللة
االختبار المحسكبة بمغت ( )Sig = 0.442كىي أكبر مف مستكل داللة  0.05كيعني ذلؾ عدـ كجكد
فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05في مستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ
االسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغير المؤىؿ العممي.
اتفقت ىذه النتائج مع دراسات كبلن مف(  )Ho,2006ك(المغربي)2004،ك(عريشة)1995،
ك(رشيد )1993،في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االنغماس الكظيفي كفقان لمتغير
المؤىؿ العممي ،كاختمفت النتائج مع دراسة( الفضمي )2001،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية كفقان لمتغير المؤىؿ العممي .
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خامساً :بالنسبة لمتغير العمر
جدول رقم ( )34نتائج اختبار الفروق في مستوى االنغماس الوظيفي لمعاممين حسب متغير العمر
اٌؼّش
ألً ِٓ  25ػبَ
ِٓ  35 – 25ػبَ
ِٓ  45 – 35ػبَ
 45ػبَ فؤوضش

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
3859
3863
3876
3884

اٌٛصْ
إٌغجٟ
%72
%73
%75
%77

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
154
1845
1836
1844

F-test

18123

Sig

18387

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ( )34أف االكزاف النسبية لمستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف حسب
الفئات العمرية المختمفة تراكحت بيف بيف  %72إلى  ،%77كيشير ذلؾ ألف االفراد االكبر سنان كالذيف
تزيد أعمارىـ عف  45عامان ىك األكثر انغماسان ،بيف األفراد االصغر سنان كالذيف تقؿ اعمارىـ عف 25
عاـ ىـ األقؿ انغماسان ،إال أف نتيجة االختبار أشارت إلى أف قيمة داللة االختبار المحسكبة بمغت
( )Sig = 0.387كىي أكبر مف مستكل داللة  0.05كيعني ذلؾ عدـ كجكد فركقات ذات داللة
إحصائية عند مستكل  0.05في مستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة
كفقان لمتغير العمر ،كيرجع الباحث ذلؾ إلى أنو مع تقدـ الشخص في العمر يميؿ إلى حياة االستقرار
النفسي كاالجتماعي كالذم يتحقؽ مف خبلؿ ارتباطو بكظيفتو كتعمقو بيا كانغماسو .
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ( المغربي )2004،في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في
مستكل االنغماس الكظيفي كفقان لمتغير العمر ،كاختمفت مع نتائج دراسات كبل مف
(الفضمي)2001،ك(الفضمي)2001،ك(عريشة ) 1993،ك)Govender & Parrumasur,2013
التي أظيرت أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االنغماس الكظيفي كفقان لمتغير العمر.

سادساً :بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي
جدول رقم ( )35نتائج اختبار الفروق في مستوى االنغماس الوظيفي لمعاممين حسب متغير
المسمى الوظيفي

اٌّغّ ٝاٌٛظ١فٟ
ِذ٠ش فشع
ِشالت
سئ١ظ لغُ
خذِخ ػّالء
اِ ٓ١صٕذٚق
ِٛظف

اٌٛعظ
اٌذغبثٟ
4815
3891
3868
3857
3851
3869

اٌٛصْ
إٌغجٟ
%81
%78
%74
%71
%71
%74
111

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
1843
1831
1835
1851
1842
1842

F-test

18919

Sig

18113

بناء عمى المسميات الكظيفية فإف االكزاف النسبية لمستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ
ن

االسبلمية بقطاع غزة تراكحت بيف  %70لؤلفراد الذيف يعممكف بمسمى أميف صندكؽ إلى %81
لؤلفراد الذيف يعممكف بمسمى مدير فرع ،كيشير ذلؾ ألف مدراء الفركع ىـ األكثر انغماسان بالنسبة لباقي
العامميف في البنكؾ االسبلمية بينما أمناء الصناديؽ ىـ األقؿ انغماسان مقارنة بباقي العامميف في البنكؾ

االسبلمية بقطاع غزة ،إال أف قيمة داللة االختبار المحسكبة بمغت ( )Sig = 0.103كىي أكبر مف
مستكل  0.05كيعني ذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االنغماس الكظيفي
لمعامميف في البنكؾ االسبلمية كفقان لمتغير المسمى الكظيفي ،كيرجع الباحث ذلؾ إلى أف المسميات
الكظيفية في البنكؾ اإلسبلمية كالمستكيات الكظيفية متقاربة فيما بينيما ،فبل تجد الفارؽ الكبير بيف
مكظؼ خدمة العمبلء كأميف الصندكؽ عمى سبيؿ المثاؿ فقد يككف كبلىما مف نفس الدرجة الكظيفية
كالمؤىؿ العممي .
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات( )Ho,2006ك( المغربي )2004،ك(الفضمي)2001،
ك(رشيد)1993،في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االنغماس الكظيفي كفقان لمتغير
المسمى الكظيفي ،كاختمفت مع نتائج دراسة (عريشة )1995،ك التي أظيرت كجكد فركؽ كفقان ذات
داللة إحصائية في مستكل االنغماس الكظيفي كفقان لمتغير المسمى الكظيفي .
مما سبق و من خالل نتائج االختبارات الفرعية أعاله لمسؤال الرابع نجد أنو ال يوجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى  0.05في مستوى االنغماس الوظيفي لمعاممين في البنوك االسالمية
بقطاع غزة وفقاً لممتغيرات الشخصية والتنظيمية باستثناء متغير الحالة االجتماعية فقد أظيرت
النتائج وجود فروقات ذات داللة إحصائية لصالح المتزوجين في أنيم األعمى انغماساً من بين
االخرين غير المتزوجين.
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ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيـة الدراسة
تنص فرضية البحث عمى "وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين القيم
التنظيمية واالنغماس الوظيفي لمعاممين في البنوك اإلسالمية -قطاع غزة".
كيتفرع مف ىذه الفرضية أربعة فرضيات فرعية ،كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضيات تـ حساب معامؿ
ارتباط بيرسكف لقياس العبلقة بيف متغيرات الدراسة ،كاختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
إحصائيان عدـ كجكد عبلقة مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض إحصائيان كجكد عبلقة ،كيتـ
بناء عمى قيمة مستكل الداللة المحسكبة لبلختبار ( )Sigحيث يتـ رفض
الحكـ عمى نتيجة االختبار ن

الفرضية العدمية كالتكصؿ لصحة الفرضية البديمة في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأقؿ مف مستكل0.05

كيقاؿ عندىا اف االختبار معنكم كيعني ذلؾ كجكد عبلقة حقيقية كذات داللة إحصائية ،كيتـ قبكؿ
الفرضية العدمية في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأعمى مف  0.05كنستنج عدـ كجكد عبلقة ذات داللة
إحصائية ،كفيما يمي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية:
الفرضية الفرعية األولى:
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين قيم إدارة المنظمة واالنغماس الوظيفي
لمعاممين في البنوك اإلسالمية في قطاع غزة".
جدول رقم ( )36يوضح اختبار العالقة بين قيم إدارة المنظمة واالنغماس الوظيفي
اٌجؼذ
قيم إدارة المنظمة

االٔغّبط اٌٛظ١فٟ
معامؿ ارتباط بيرسكف

0.060

مستكل الداللة ()Sig

0.600

عدد االستجابات ()N
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ( )36اف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف كانت منخفضة جدان حيث بمغت
قيمتيا ( )r = 0.06في حيف اف قيمة الداللة المحسكبة بمغت ( )sig = 0.600كىي أكبر مف مستكل
داللة  0.05كبالتالي نستنتج قبكؿ الفرضية العدمية ( )Hoما يعني عدـ كجكد عبلقة ذات داللة
إحصائية بيف قيـ إدارة المنظمة كمستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة.
بناء عمى ىذه النتيجة استنتج الباحث عدم صحة الفرضية الفرعية األولى التابعة لفرضية الدراسة.
و ً
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الفرضية الفرعية الثانية:
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين قيم إدارة الميمة واالنغماس الوظيفي
لمعاممين في البنوك اإلسالمية في قطاع غزة".
جدول رقم ( )37يوضح اختبار العالقة بين قيم إدارة الميمة واالنغماس الوظيفي
البعد
قيم إدارة الميمة

االنغماس الوظيفي
معامؿ ارتباط بيرسكف

0.132

مستكل الداللة ()Sig

0.264

عدد االستجابات ()N
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الجدكؿ السابؽ رقـ( )37يكضح نتيجة اختبار العبلقة بيف قيـ إدارة الميمة كاالنغماس الكظيفي ،حيث
يتضح أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت ( )r = 0.132كتعبر عف عبلقة ضعيفة بيف المتغيريف ،كلكف
قيمة مستكل الداللة المحسكبة بمغت ( )sig = 0.264كىي أكبر مف مستكل داللة  0.05كبالتالي
قبكؿ الفرضية العدمية ( )Hoكبناء عميو نستنتج عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف قيـ إدارة
الميمة كاالنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة ،وعميو استنتج الباحث عدم
صحة الفرعية الثانية التابعة لفرضية الدراسة .
الفرضية الفرعية الثالثة :
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين قيم إدارة العالقات واالنغماس الوظيفي
لمعاممين في البنوك اإلسالمية في قطاع غزة".
جدول رقم ( )38يوضح اختبار العالقة بين قيم إدارة العالقات واالنغماس الوظيفي
البعد
قيم إدارة العالقات

االنغماس الوظيفي
معامؿ ارتباط بيرسكف

*0.415

مستكل الداللة ()Sig

0.000

عدد االستجابات ()N
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*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
الجدكؿ السابؽ رقـ( )38يكضح نتيجة اختبار العبلقة بيف قيـ إدارة العبلقات كاالنغماس الكظيفي
لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة ،حيث يتضح أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت ()r = 0.415
كتعبر عف كجكد عبلقة طردية متكسطة بيف المتغيريف ،كما كبمغت قيمة مستكل الداللة المحكسبة
113

( )sig = 0.000كىي أقؿ مف مستكل داللة  0.05كبالتالي نرفض الفرضية العدمية ( ،)Hoكنستنتج
بناء عميو نتكصؿ لكجكد عبلقة طردية متكسطة بيف قيـ إدارة العبلقات
صحة الفرض البديؿ ( )H1ك ن

كاالنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة ،حيث أنو كمما ارتفع مستكل إدارة
العبلقات لممكظفيف في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة يؤدم ذلؾ الرتفاع مستكل االنغماس الكظيفي

لدل العامميف في البنكؾ االسبلمية ،وعميو استنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الثالثة التابعة
لفرضية الدراسة .
كيمكف القكؿ أنو كمما ارتفع مستكل قيـ إدارة العبلقات لمكظفي البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة يؤدم ذلؾ
إلى ارتفاع مستكل االنغماس الكظيفي لدييـ.
الفرضية الفرعية الرابعة :
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين قيم إدارة البيئة واالنغماس الوظيفي
لمعاممين في البنوك اإلسالمية في قطاع غزة".
جدول رقم ( )39يوضح اختبار العالقة بين قيم إدارة البيئة واالنغماس الوظيفي
البعد
قيم إدارة البيئة

االنغماس الوظيفي
معامؿ ارتباط بيرسكف

*0.291

مستكل الداللة ()Sig

0.009

عدد االستجابات ()N
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*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
الجدكؿ السابؽ رقـ( )39يكضح نتيجة اختبار العبلقة بيف قيـ إدارة البيئة كاالنغماس الكظيفي لمعامميف
في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة ،حيث يتضح أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت ( )r = 0.291كتعبر
عف كجكد عبلقة طردية متكسطة بيف المتغيريف ،كما كبمغت قيمة مستكل الداللة المحكسبة ( = sig
 )0.009كىي أقؿ مف مستكل داللة  0.05كبالتالي نرفض الفرضية العدمية ( ،)Hoكنستنتج صحة
بناء عميو نتكصؿ لكجكد عبلقة طردية متكسطة بيف قيـ إدارة البيئة كاالنغماس
الفرض البديؿ ( )H1ك ن
الكظيفي لمعامميف في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة،وعميو استنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية

الرابعة التابعة لفرضية الدراسة .
كيمكف القكؿ أن و كمما ارتفع مستكل قيـ إدارة البيئة لمكظفي البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة يؤدم ذلؾ
إلى ارتفاع مستكل االنغماس الكظيفي لدييـ.
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نتائج اختبار العالقة بين القيم التنظيمية واالنغماس الوظيفي :

كلقياس العبلقة بيف متغير القيـ التنظيمية بشكؿ عاـ كمتغير االنغماس الكظيفي تـ حساب معامؿ

االرتباط بيف المتغيريف ككانت النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ أدناه:

جدول رقم ( )40يوضح اختبار العالقة بين القيم التنظيمية واالنغماس الوظيفي
المحور

القيم التنظيمية

االنغماس الوظيفي
معامؿ ارتباط بيرسكف

*0.256

مستكل الداللة ()Sig

0.023

عدد االستجابات ()N
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*دالة إحصائية عند مستكل 0.05

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ( )40نتيجة اختبار العبلقة بيف القيـ التنظيمية كاالنغماس الكظيفي
لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة ،حيث اتضح أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت ()r = 0.256
كتعبر عف كجكد عبلقة طردية ضعيفة بيف المتغيريف ،كما كبمغت قيمة مستكل الداللة المحكسبة ( sig

 )= 0.023كىي أقؿ مف مستكل داللة  0.05كبالتالي نرفض الفرضية العدمية ( ،)Hoكنستنتج صحة

بناء عميو نتوصل لوجود عالقة طردية ضعيفة بين القيم التنظيمية واالنغماس
الفرض البديؿ ( )H1و ً
الوظيفي لمعاممين في البنوك االسالمية بقطاع غزة ،وعميو استنتج الباحث صحة فرضية البحث.
كيمكف القكؿ أنو كمما ارتفع مستكل القيـ التنظيمية لمكظفي البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة يؤدم ذلؾ

إلى ارتفاع مستكل االنغماس الكظيفي لدييـ.

كاتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسات كبل مف( الفضمي 2001،ك  Ho,2006ك )Teng,2010في

أنو يكجدعبلقة إيجابية طردية بيف القيـ التنظيمية كاالنغماس الكظيفي رغـ االختبلؼ في تصنيؼ القيـ
الذم تـ استخدامو في الدراسات المذككرة كاختبلؼ مقياس االنغماس الكظيفي الذم تـ استخدامو

أيضان ،كلكف في دراسة ( )Teng,2010كاف ىناؾ نكعاف مف القيـ كىما القيـ الجكىرية(الداخمية)
كالقيـ الخارجية حيث ترتبط قيـ العمؿ الجكىرية بقكة مع االنغماس الكظيفي ،كترتبط قيـ العمؿ

الخارجية بشكؿ سمبي مع االنغماس الكظيفي ،مما يدلؿ عمى أنو يمكف ألم تصنيؼ لمقيـ مف

التصنيفات التي تـ ذكرىا مسبقان في اإلطار النظرم أف يختمؼ في نتائجو مع الدراسات المذككرة .
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مقدمة:

اء عمى الدراسة الميدانية التي أجراىا الباحث حكؿ العبلقة بيف القيـ التنظيمية كاالنغماس الكظيفي
بن ن
لمكظفي البنكؾ اإلسبلمية قطاع غزة ،فقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات كذلؾ

مف خبلؿ البيانات التي جمعيا الباحث مف خبلؿ االستبانة التي قاـ بيا ،كبعد عرض كتفسير النتائج
كربطيا بالدراسات السابقة ذات العبلقة فقد تكصمت الدراسة إلى :

أوالً :النتائج:

.1

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف القيـ التنظيمية كاالنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ

اإلسبلمية بقطاع غزة  ،كأف ىذه العبلقة طردية ضعيفة ،كنستنتج مف ذلؾ أف تكافر قيـ
تنظيمية إيجابية يدركيا العامميف بشكؿ كبير يؤدم إلى ارتفاع مستكل انغماسيـ في العمؿ.

.2

التكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف قيـ إدارة المنظمة ك االنغماس الكظيفي لمعامميف في

.3

التكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف قيـ إدارة الميمة ك االنغماس الكظيفي لمعامميف في

.4

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف قيـ إدارة العبلقات ك االنغماس الكظيفي لمعامميف في

.5

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف قيـ إدارة البيئة ك االنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ

.6

البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة .
البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة .

البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة  ،كأف ىذه العبلقة طردية متكسطة.
اإلسبلمية بقطاع غزة  ،كأف ىذه العبلقة طردية ضعيفة .

كانت درجة ممارسة القيـ التنظيمية بمجاالتيا األربعة ( إدارة المنظمة ،كادارة الميمة ،كادارة
العبلقات ،كادارة البيئة) إيجابية بدرجة مرتفعة ،كجاء ترتيبيا تنازليان حسب أكساطيا الحسابية
عمى التكالي( :إدارة البيئة – إدارة الميمة – إدارة العبلقات – إدارة المنظمة) ،كجاءت القيـ

مرتبة عمى النحك التالي  (:التنافس -القكة -الدفاع -الكفاءة -استثمار الفرص -االقتصاد-

الفعالية -فرؽ العمؿ -العدؿ -القانكف كالنظاـ -المكافأة -الصفكة ) كتعكس ىذه النتائج
ارتفاع درجة كعي مكظفي البنكؾ اإلسبلمية في قطاع غزة بالقيـ التنظيمية السائدة ككجكد

قيادة إدارية مميزة في البنكؾ اإلسبلمية قادرة عمى تكجيو المكظفيف حسب القيـ المكضكعة،

كأيضان ىناؾ اىتماـ غير عادم مف إدارة البنكؾ اإلسبلمية في قطاع غزة بقيمة التنافس كالتي
احتمت المركز األكؿ في ترتيب القيـ بسبب الكضع االقتصادم المضطرب ككثرة المنافسيف

في القطاع المصرفي .
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إف مستكل االنغماس الكظيفي لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة إيجابي كبدرجة

.7

مرتفعة ،مما يمكف القكؿ بأف مكظفي البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة

منغمسيف جدان في

كظائفيـ ،كنستنج أف ىناؾ شعكر بالراحة النفسية لدل المكظفيف لعمميـ في البنكؾ اإلسبلمية

كنتيجة لنظاـ المعامبلت اإلسبلمية التي تسكد البنكؾ كبالتالي يؤدم إلى االستقرار النفسي

كالكظيفي ما ينتج عنو انغماسيـ في العمؿ بدرجة مرتفعة .

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مستكل االنغماس الكظيفي

.8

لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغيرات ( الجنس ،كالعمر ،كالمؤىؿ العممي،

كالمسمى الكظيفي ،كسنكات الخدمة) كيرجع الباحث تشابو كجيات نظر العامميف في مستكل
االنغماس الكظيفي بغض النظر عف المتغي ارت الشخصية كالكظيفية فيما عدا الحالة
االجتماعية يرجع إلى حالة االستقرار التي يعيشيا العامميف نتيجة لعمميـ في البنكؾ في ظؿ

زيادة معدؿ البطالة في المجتمع الفمسطيني كعدـ تكافر فرص عمؿ أخرل.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مستكل االنغماس الكظيفي

.9

لمعامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغير الحالة االجتماعية ،كأف ىذه الفركقات

لصالح األفراد المتزكجيف في أنيـ أعمى انغماسان مف األفراد غير المتزكجيف كذلؾ ألف
الشخص المتزكج يعيش حالة مف االستقرار االجتماعي ،كضركرة تكفير المتطمبات المادية

.10

ألسرتو مما يجعمو متمسكان

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ درجة ممارسة القيـ
التنظيمية لدل العامميف في البنكؾ اإلسبلمية بقطاع غزة كفقان لمتغيرات ( الجنس ،العمر،

المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة) كيرحع الباحث ذلؾ إلى اف القيـ التنظيمية
السائدة في البنكؾ اإلسبلمية كاضحة كظاىرة بشكؿ كبير لمعامميف بغض النظر عف المتغيرات

الشخصية كالكظيفية.

ثانياً :التوصيات:

 .1ضركرة اىتماـ الباحثيف بمكضكع القيـ التنظيمية كاعادة تناكلو باتباع أساليب منيجية
كاحصائية مختمفة  ،كمحاكلو ربطو بالعديد مف المتغيرات التنظيمية .

 .2تفعيؿ القيـ التنظيمية عمميان لينعكس ذلؾ عمى زيادة مستكل االنغماس الكظيفي مف خبلؿ
العمؿ عمى رفع درجة كعي العامميف بالقيـ التنظيمية .

 .3تصميـ برامج تدريبية لممكظفيف تتضمف القيـ التنظيمية اإليجابية التي مف شانيا تفعيؿ العمؿ
المؤسسي .
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 .4زيادة مستكل الكعي بأىمية القيـ التنظيمية لدل المكظفيف كذلؾ بتحقيؽ أىدافيـ الشخصية مف
خبلؿ عمميـ كزيادة فرص تحقيؽ ما يصبكف إليو بخمؽ الفرص المتكافئة بينيـ .

 .5االىتماـ بقيمة المكافأة في البنكؾ اإلسبلمية ،كاعادة دراسة سياسة المكافآت ككضع نظاـ
مكافآت عادؿ كربطيا بالتميز بعيدا عف المحسكبية .

 .6إتاحة الفرص لممديريف كالمشرفيف بتطكير قدراتيـ مف خبلؿ تشجيع مفيكـ التطكير الذاتي،
كبناء فرؽ العمؿ في المستكيات اإلدارية العميا.

 .7إعطاء أىمية لؤلفكار الجديدة كدعميا كتشجيعيا لرفع مستكل االداء .
 .8تعزيز القيـ اإليجابية السائدة ك العمؿ عمى تغيير القيـ السمبية مف خبلؿ تصميـ البرامج
التدريبية البلزمة كتنفيذىا .

 .9اتباع الطرؽ العممية الصحيحة في اختيار كتعييف المرشحيف لممناصب اإلدارية داخؿ البنكؾ
اإلسبلمية مف خبلؿ تعزيز مبادلء الشفافية كالنزاىة في االختيار .

 .10ضركرة كجكد قكاعد كاجراءات تنظيمية قكية تعزز العدالة كالمساكاة في البنكؾ اإلسبلمية،
كالمراجعة الدكرية ليذه القكانيف كتعديميا حسب رؤية البنكؾ.

 .11االىتماـ بجماعات كفرؽ العمؿ داخؿ البنكؾ اإلسبلمية كتبني ثقافة العمؿ الجماعي كاسياـ
القيادات اإلدارية في تدعيـ ىذه الثقافة باعتبارىـ المثؿ االعمى في المنظمة .

 .12البحث في العكامؿ الشخصية كالتنظيمية التي يمكف أف تؤدم إلى تنمية درجات االنغماس
الكظيفي لدل العامميف في البنكؾ اإلسبلمية .

 .13الحرص عمى تييئة مناخ مناسب لمعامميف يعتمد عمى الثقة المتبادلة بيف الرئيس كالمرؤكس
كتكفير بيئة عمؿ جيدة تساىـ في زيادة مستكل االنغماس الكظيفي لدييـ .

 .14أىمية العمؿ عمى رفع مستكيات االنغماس الكظيفي لدل المكظفيف غير المتزكجيف كذلؾ مف
خبلؿ دراسة االسباب التي ادت إلى ذلؾ ،ككضع برامج تدريبية كتحفيزية تساىـ في زيادة معدؿ

انغماس ىذه الفئة بكظيفتيا .
 .15الدراسات المقترحة

أ .أثر الثقافة التنظيمية عمى االنغماس الكظيفي .

ب .عبلقة القيـ التنظيمية باالنغماس الكظيفي في البنكؾ الكطنية العاممة في فمسطيف .
ج .عبلقة المناخ التنظيمي باالنغماس الكظيفي .

د .عبلقة االنغماس الكظيفي بتمكيف العامميف.

119

المراجع :
أوال  :المراجع العربية:

 أبك عميرة ،عريب كالسعكدم ،مكسى :)2011(.أثر القيـ الشخصية كالتنظيمية في تحسيف
األداء الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية ،دراسات :العموم

التربوية ،المجمد(  ،)38العدد(.)1

 أبك ىاشـ حسف ،السيد :)2006(.الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث
النفسية والتربوية باستخدام  ،SPSSكمية التربية جامعة الممؾ سعكد .
 أميف ،أسامة ربيع  :)2007(.التحميل اإلحصائي باستخدام برنامج  ،SPSSالقاىرة:
المكتبة االكاديمية ،ط.2
 البدرم ،عبد القادر :(2002(.دكافع العمؿ كعبلقتيا بنظـ القيـ الشخصية لدل مكظفي

القطاع العاـ في منطقة بنغازم -ليبيا ،مجمة اإلدارة العامة ،المجمد(،)42العدد(،)2

ص. 429-379:

 البطش ،محمد كابك زينة ،سعيد :(2007(.مناىج البحث العممي :تصميم البحث والتحميل
االحصائي ،عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

 البقمي ،ماجد :)2011(.القيـ التنظيمية كعبلقتيا بادراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية في

المديرية العامة لمجكازات بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايؼ
لمعمكـ االمنية كاإلدارية .

 البنكم ،نسريف :(2005(.اتجاىات المديريف في الك ازرات االردنية نحك االلتزاـ بالقيـ
الثقافية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة .

 جرينبرج ،جيرالد كباركف ،ركبرت :)2004(.إدارة السموك في المنظمات) ترجمة رفاعي
محمد ،اسماعيؿ بسيكني)الرياض :دار المريخ لمنشر.

 الحراحشة ،محمد :(2012(.القيـ التنظيمية السائدة لدل مدراء مدارس مديريات التربية
كالتعميـ في محافظة المفرؽ في المممكة االردنية الياشمية مف كجية نظر معممييـ،

المجمة التربوية ،العدد ( ،)103الجزء الثاني .

 حريـ ،حسيف :)2004(.السموك التنظيمي :سموك االفراد والجماعات في منظمات
االعمال ،عماف :دار الحامد لمنشر كالتكزيع .

 حسف ،راكية :)2004(.السموك التنظيمي المعاصر ،االسكندرية :الدار الجامعية لمنشر
كالتكزيع .

121

 حمادات ،محمد :)2006(.قيم العمل وااللتزام الوظيفي لدى المديرين والمعممين في
المدارس ،عماف :دار الحامد لمنشر كالتكزيع.

 حمكد ،خضير :)2002(.السموك التنظيمي ،عماف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع .
 الحكامدة ،نضاؿ كالتكيجر ،انس :) 2005(.أثر القيـ الشخصية كالتنظيمية في فاعمية
المديريف في الك ازرات االردنية  ،أبحاث اليرموك ،المجمد ( ،(21العدد (4ب).

 الخالدم ،أيمف :)2006(.قياس مدل جكدة خدمات المصارؼ اإلسبلمية العاممة في
فمسطيف مف كجية نظر العمبلء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية غزة

 الرحاحمة ،عبد الرزاؽ كعزاـ ،زكريا :)2011(.السموك التنظيمي في المنظمات ،عماف:
مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع.
 رشيد ،مازف: )1993( .االنغماس الكظيفي :دراسة ميدانية لتأثير الصفات الشخصية
كالعكامؿ الظرفية ،مجمة جامعة الممك عبد العزيز :االقتصاد واالدارة ،المجمد(.)6

 زرفة ،بكلقكاس :)2013(.دكر القطاع الخاص في تفعيؿ قيـ العمؿ :دراسة ميدانية
بمؤسسة صناعية خاصة ،مجمة العموم اال نسانية ،جامعة محمد خيضر بسكرة،

العدد (.)24

 الزغبي ،خالد :)2008(.أثر االلتزاـ بالقيـ الثقافية كالتنظيمية عمى مستكل االداء الكظيفي
لدل العامميف في القطاع العاـ بمحافظة الكرؾ ،مجمة جامعة الممك عبد العزيز :االقتصاد

واالدارة ،المجمد ( ،)22العدد (.)1

 الشكدافي ،محمد:)2002(.اختبلؼ القيـ التنظيمية بيف المديريف كعبلقتو باإلحباط
الكظيفي ،جامعة الزقازيق :مجمة البحوث التجارية ،المجمد ( ، )24العدد (.)2

 الصائغ ،منى :)2012(.القيـ التنظيمية كأثرىا في الخيار االستراتيجي :دراسة ميدانية في
منظمات االتصاالت النقالة  ،مجمة العموم اإلدارية واالقتصادية،

العدد .5

 طالب ،منير:)2011(.عبلقة الثقافة التنظيمية بالكالء التنظيمي لمعامميف في الجامعات
الفمسطينية (قطاع غزة ) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر غزة .

 الطراكنة ،تحسيف كالصرايرة ،اكثـ :)2000(.اكلكية القيـ لدل مكظفي الدكائر الحككمية
في محافظة الكرؾ :دراسة ميدانية ،مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات" سمسمة العموم

اال نسانية واالجتماعية" ،المجمد ( ،)15العدد( ،)6ص. 139-101 :

 العايش ،زينب :)2011(.قيـ العمؿ كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لدل العامبلت في جامعة

الممؾ عبد العزيز بجدة ،مجمة جامعة الممك عبد العزيز :االقتصاد واإلدارة،

مج(،)25ع( ،)2ص.71-3:
121

 عايش ،شادم :)2008(.أثر تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة عمى االداء المؤسسي – دراسة
تطبيقية عمى المصارؼ اإلسبلمية العاممة في قطاع غزة -رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة اإلسبلمية غزة .
 عبداهلل ،نجبلء :)2002(.القيـ التنظيمية لممديريف في الجياز الحككمي القطرم كعبلقتيا
باألداء الكظيفي ،جامعة قطر :مجمة مركز البحوث التجارية ،السنة( ،)11العدد(.)22

 العتيبي ،تركي :)2009(.القيـ التنظيمية السائدة في مؤسسات التعميـ كالتدريب العالي
التقني كالميني :دراسة تطبيقية عمى كمية السياحة كالفندقة بالمدينة المنكرة ،مجمة كمية

التربية ،جامعة االزىر ،العدد ( ،)139الجزء الثاني.
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الجامعة اإلسبلمية غزة .
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ماجستير غير منشورة ،جامعة اـ القرل ،مكة المكرمة .
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 الفضمي ،فضؿ :)2001(.تأثير المتغيرات الديمكغرافية كالتكجيات القيمية عمى االنغماس
الكظيفي في القطاع الحككمي بدكلة الككيت ،مجمة جامعة الممك عبد العزيز :االقتصاد

واالدارة ،المجمد ( ،)15العدد(.)1

فرنسيس ،ديؼ ك كدككؾ ،مايؾ :)1995( .القيم التنظيمية (ترجمة عبد الرحمف
 ا
ىيجاف) ،الرياض :معيد اإلدارة العامة .
 قاسـ ،مرفت :)2012(.نمكذج ثبلثي األبعاد لمعبلقة بيف جكدة حياة العمؿ الكظيفية
كااللتزاـ التنظيمي كاالستغراؽ في العمؿ :دراسة ميدانية عمى العامميف بك ازرة الداخمية،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عيف شمس القاىرة

 القريكتي ،محمد :)2003(.السموك التنظيمي :دراسة السموك اال نساني الفردي والجماعي
في المنظمات المختمفة ،عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،ط.4

 ماىر ،أحمد :)2003(.السموك التنظيمي :مدخل بناء الميارات ،االسكندرية :الدار
الجامعية لمنشر كالتكزيع .
 المغربي ،عبد الحميد :)2004(.جكدة حياة العمؿ كاثرىا في تنمية االستغراؽ الكظيفي،
جامعة الزقازيؽ :مجمة الدراسات والبحوث التجارية ،العدد(. )2

 مسعكدة ،عجاؿ :)2011(.القيـ التنظيمية كعبلقتيا بجكدة التعميـ العالي -دراسة ميدانية
بجامعة بسكرة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمكد منتكرم قسطنطينة،

الجزائر.
 مقداد ،محمد كحمس ،سالـ :)2005(.دكر البنكؾ اإلسبلمية في تمكيؿ التنمية االقتصادية

في فمسطيف ،مجمة الجامعة اإلسالمية -سمسمة الدراسات اال نسانية -مج( ،)13ع(،)1

ص.261-239:
 المنديؿ ،سمماف :)2011(.قيـ المنظمة كعبلقتيا بضغكط العمؿ لدل منسكبي قكة حماية
الشخصيات بقكات األمف الخاصة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايؼ لمعمكـ

األمنية كاإلدارية ،الرياض.

 النسكر ،مركاف :)2012(.دكر الثقافة التنظيمية في تحسيف أداء العامميف في القطاع

المصرفي األردني ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية،
المجمد( ،)20العدد (.)2

 نصار ،إيماف :)2013(.جكدة حياة العمؿ كأثرىا عمى تنمية االستغراؽ الكظيفي ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية غزة .

 يكسؼ ،ىبة :)2011(.عبلقة بعض سمات الشخصية باالستغراؽ(االنغماس) الكظيفي
لدل عينة مف أطباء الطكارئ ،دراسات نفسية ،مج(،)21ع( ،)1ص.97-65:
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ممحق رقم ()1

االستبانة النيائية
جامعـة األزىـر – غـزة
ػّبدح اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ
وٍ١ــخ االلزصـــبد ٚاٌؼـٍــ َٛاإلداس٠خ
لغـــــــُ إداسح األػــّـــــبي

استبيــــان
أخي الكريم  /اخيت الكرمية:
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،
اف التطكر العممي ال يمكف تحقيقو إال مف خبلؿ ربط الجكانب النظرية بالجكانب الكاقعية التطبيقية،
كحيث اف الباحث يقكـ بإجراء دراسة بعنكاف
"القيم التنظيمية وعالقتيا باالنغماس الوظيفي :دراسة ميدانية عمى موظفي البنوك اإلسالمية -قطاع
غزة " كذلؾ الستكماؿ متطمبات نيؿ درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة األزىر -غزة.
اف لتعاكنكـ الفعاؿ مف خبلؿ تعبئة االستبانة سيككف لو االثر البالغ في الحصكؿ عمى أفضؿ النتائج
كالتي يمكف اف يستفيد منيا كؿ باحث في مجاؿ ىذا العمـ .
كاكد اف احيط سيادتكـ باف كؿ ما تدلكنو مف آراء اك بيانات ستككف مكضع اىتماـ الباحث كلف
تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط .
كان تيز ىذه الفرصة ألعبر لكـ عف شكرم كتقديرم لتخصيصكـ جزء مف كقتكـ الثميف لتعبئة ىذه
االستبانة ،متمنيا اف يتـ قراءة العبارات بعناية ككضع عبلمة(  ) xفي الخانة التي تعبر عف مدل
مكافقتكـ عمييا .

ٌٚىُ جض ً٠اٌشىش
الباحث :رافع يوسف الوحيدي
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استبيـــــــان

اوالً :البيانات الشخصية

 .1المسمى الوظيفي.................................. :
 .2الجنس:
انثى

ذكر
 .3الحالة االجتماعية:
أعػزب

مطمػؽ

متػزكج

أرمػػؿ

 .4سنوات الخدمة:
أقؿ مف  5سنكات

 – 5أقؿ مف 10سنكات

 15 -10سنة

 15سنة فاكثر

 .5العمر:
أقؿ مف  25سنة

مف -25أقؿ مف 35سنة

مف –35أقؿ مف  45سنة

 45سنة فأكثر

 .6المؤىل العممي:
ثانكية عامة

بكالكريكس

دبمكـ
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دراسات عميا

ثانيــا  :القيــــــــم التنظيميــــــة:

كىي تمثؿ القيـ في مكاف اك بيئة العمؿ كالتي تعمؿ عمى تكجيو

سمكؾ العامميف ضمف الظركؼ التنظيمية المختمفة كمنيا( المساكاة بيف العامميف كاالىتماـ بإدارة الكقت
كاالىتماـ باالنتاج كاالنتاجية ....الخ ).
الفقرة

الرقم

موافق
بشدة

أوالً :قيم اإلدارة } القوة -الصفوة -المكافأة {

.1

تتميز اإلدارة بقدرتيا عمى التأثير في الموظفين.

.2

تبذل اإلدارة جيود كبيرة في تطوير اداء الموظفين وزيادة كفاءتيم.

.3

تمنح اإلدارة مكافآت كبيرة لممدراء المتميزين.

.4

تحظى اإلدارة باالحترام والتقدير لدى الموظفين.

.5

تحرص اإلدارة عمى اتباع الطرق العممية الصحيحة في تعيين
المرشحين لممناصب اإلدارية.

.6

تكافئ اإلدارة الموظفين الذين يساىمون في نجاح البنك

.7

تقوم اإلدارة بمنح الصالحيات الالزمة لممديرين لممارسة أعماليم.

.8

تقوم اإلدارة بإعطاء فرص حقيقية لمموظفين ذوي القدرات اإلدارية

.9

موافق

لتطوير مستقبميم الوظيفي.
تعتمد اإلدارة االداء المتميز كمعيار أساسي لتقييم الموظفين
ومكافأتيم .

ثانياً :قيم إدارة الميمة } الكفاءة -الفعالية -االقتصاد {

 .10تمقى ق اررات اإلدارة احتراماً وقبوالً لدى موظفي البنك.

 .11يتم تحديد األدوار والمسئوليات لموظفي البنك بشكل واضح .
 .12تُستخدم الموارد المالية بكفاءة في البنك .

 .13تساىم الق اررات االستراتيجية التي تتخذىا اإلدارة في نجاح البنك .
 .14يشتير البنك بخدماتو المتميزة .
 .15يدرك موظفو البنك ما يقومون بو من اسيام اقتصادي لخدمة الوطن
 .16يفتخر موظفو البنك بعمميم.
 .17يتم اتخاذ الق اررات داخل البنك بطريقة عممية سميمة .
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محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

ثالثاً :قيم إدارة العالقـــــات } القانون والنظام– فرق العمل– العدل {

 .18تتعاطف اإلدارة مع الموظفين الذين يتعثرون في بداية عمميم.
 .19تبدي اإلدارة اىتماماً كبي ارً بالعمل الجماعي وتشجعو .

 .20تعزز القواعد واإلج ارءات التنظيمية في البنك العدالة والمساواة .
ُ .21يمنح الموظفون فرصة لسماع شكاواىم عند حدوث خالفات ما .
 .22يتم تشكيل فرق العمل بطريقة عممية ومالئمة في جميع أقسام
ودوائر البنك.

 .23يرتبط موظفي البنك ارتباطاً شديداً بوحدات أعماليم.
 .24تعمل القواعد اإلدارية عمى سيولة انجاز العمل.
 .25يعتبر الموظفون ان البنك مكان عمل جيد.
 .26تتعامل االدارة مع جميع موظفي البنك عمى اختالف مستوياتيم
بدون تمييز.

 .27يساعد موظفي البنك بعضيم البعض في العمل .

رابعاً :قيم إدارة البيئة } الدفاع -التنافس -استثمار الفرص {

 .28تدافع اإلدارة بقوة عن مصالحيا في سوق العمل.

 .29يدرك كل شخص في البنك ضرورة االىتمام بالعميل.
 .30يمقى التجديد واإلبداع تشجيعا في البنك.
 .31تعالج اإلدارة التيديدات الموجية نحو البنك بشكل مستمر.
 .32تؤمن اإلدارة بشعار "نتنافس نحو األفضل".
 .33تنظر اإلدارة إلى األفكار الجديدة نظرة تقدير عالية.
 .34تحافظ نقابات العمال عمى مصمحة البنك.
 .35تُستخدم المنافسة بين جماعات العمل لرفع معايير االداء.
 .36يتم تجنب المنافسة اليدامة بين أقسام ودوائر البنك.
 .37يوجد معايير لقياس المنافسة مع البنوك األخرى .
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محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

ثالثاً  :االنغماس

الوظيـــــفي :ىك" درجة التصاؽ الفرد نفسيا بعممو ،اك أىمية العمؿ بالنسبة

لتصكره الذاتي عف نفسو ككؿ".

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

 .1أبقى في العمل وقتاً اضافياً ال نياء عممي ،حتى وان لم يتم تعويضي مادياً
عن ذلك .

 .2يمكن قياس أداء الموظف من خالل الحكم عمى مدى جودة العمل الذي
يؤديو .

 .3ان المصدر الرئيسي لمرضا عن حياتي ينبع من عممي .
 .4أشعر بمرور الوقت بسرعة أثناء العمل.
 .5عادة ما أصل إلى العمل مبك ار  ،وذلك لالستعداد ألداء العمل.
 .6ان معظم األشياء الميمة التي تحدث لي متعمقة بعممي .
 .7في بعض األحيان أفكر في عمل الغد .
 .8ىناك توافق تام بين قدراتي الشخصية و طبيعة عممي.
 .9أشعر بالكآبة عندما ال انجح في تحقيق أي شيء متصل بعممي.
 .10لدي انشطة اخرى أكثر أىمية من عممي .
 .11يشكل العمل قيمة ميمة جداً في حياتي .
 .12من الممكن ان أستمر في عممي حتى ولو لم أكن محتاجا لمعائد المادي
الذي يوفره لي .

 .13كثي ارً ما أشعر بالرغبة في البقاء في المنزل بدال من الذىاب لمعمل.
 .14العمل بالنسبة لي ما ىو إال مجرد جزء بسيط من حياتي .
 .15انا شخصياً ارتبط بعممي ارتباطاً وثيقاً.
 .16أتجنب القيام بواجبات ومسئوليات إضافية في عممي .
 .17كان طموحي في الماضي أكبر من الوقت الحاضر.
 .18معظم االشياء في الحياة ىي أكثر أىمية من العمل.
 .19كنت اىتم أكثر بعممي ،اما االن فيناك حاجات أكثر أىمية بالنسبة لي.
 .20أحيانا أود معاقبة نفسي عمى أخطاء ارتكبتيا في عممي .
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موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

ممحق رقم( )2مجاالت القيم التنظيمية وقيم كل مجال وأرقام العبارات لكل قيمة
المجاالت الرئيسية
إدارة المنظمة

إدارة المػيمػػة

إدارة العبلقػػات

إدارة البيػػئة

القيم التنظيمية

أرقام العبارات لكل قيمة

القكة

7-4-1

الصفكة

8-5-2

المكافأة

9-6-3

الفعالية

17-13-10

الكفاءة

16-14-11

االقتصاد

15-12

العدؿ

25-21-18

فرؽ العمؿ

26-23-22-19

القانكف كالنظاـ

27-24-20

الدفاع

34-31-28

التنافس

37-36-35-32-29

استثمار الفرص

33-30
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ممحق رقم ()3
قائمة المحكمين

م.

االسم

مالحظات

مكان العمل

.1

أ.د .ماجد الف ار

الجامعة اإلسبلمية

رئيس فرع الجنكب

.2

أ.د .يكسؼ عاشكر

الجامعة اإلسبلمية

أستاذ إدارة االعماؿ

.3

د .يكسؼ بحر

الجامعة اإلسبلمية

نائب عميد الكمية لشؤكف الدراسات العميا

.4

د .سامي ابك الركس

الجامعة اإلسبلمية

أستاذ إدارة االعماؿ المشارؾ

.5

د .كائؿ الداية

الجامعة اإلسبلمية

أستاذ إدارة االعماؿ المساعد

.6

أ.د .فؤاد العاجز

الجامعة اإلسبلمية

عميد الدراسات العميا كالبحث العممي

.7

د.مؤمف الحنجكرم

جامعة االزىر

أستاذ االحصاء المساعد

.8

د .مركاف االغا

جامعة االزىر

رئيس قسـ إدارة االعماؿ

.9

د .شادم التمباني

جامعة االزىر

أستاذ االحصاء المساعد

.10

د .جبلؿ شبات

جامعة القدس المفتكحة

أستاذ إدارة االعماؿ المساعد

.11

د .عطا دركيش

جامعة االزىر

عضك ىيئة تدريسية بكمية التربية

.12

ا .أيمف الخالدم

البنؾ اإلسبلمي العربي

مراقب /مدقؽ فركع البنؾ

.13

ا .منير عدكاف

البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني

دائرة العمميات المصرفية
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ممحؽ رقـ ((4
كتاب تسييل ميمة لمبنك العربي اإلسالمي
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ممحق رقم ((5
كتاب تسييل ميمة لمبنك اإلسالمي الفمسطيني

136

