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وأخص بالشكر واالحترام منارة العلم الدكتور الفاضل– عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية الدكتور/

والعلوم اإلدارية وأعضاء الهيئة التدريسية.
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الشكر موصول لرئاسة الهيئات المحلية وموظفيها الكرام لقيامهم بتعبئة االستبانات وتقديم المعلومات.

وأمدني بالمعلومات الكافية عن الهيئات المحلية فله كل االحترام.
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ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر أبعاد التمكين اإلداري لدى العاملين في الهيئات
المحلية الكبرى بقطاع غزة وعددهم ( )5هيئات محلية بقطاع غزة ،كذلك التعرف على مدى توافر االلتزام
التنظيمي لديهم ،ومن ثم اختبار العالقة بين أبعاد التمكين اإلداري ومستوى االلتزام التنظيمي.
ولقد طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية طبقية بلغت ( )337موظف وموظفة ،وقد أمكن جمع ()335
استبانة بنسبة استجابة بلغت  ،%99ولقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام الرزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ).(SPSS
وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلى:
 .1درجة تطبيق أبعاد التمكين اإلداري ككل في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة كانت متوسطة وهذه
األبعاد مرتبة تصاعدياً حسب الوزن النسبي لها كالتالي :التحفيز بوزن نسبي ( ،)%49إثراء العمل
بوزن نسبى ( ،)%62المشاركة في اتخاذ القرار بوزن نسبي ( ،)%63التدريب والتعلم بوزن نسبي
( ،)%65فرق العمل بوزن نسبي ( ،)%70التفويض بوزن نسبي ( )%72وتدل النتائج على أن
درجة تطبيق أبعاد التمكين اإلداري ليست بالمستوى المطلوب إذ يفترض أن تكون درجة تطبيق أبعاد
التمكين اإلداري أعلى من هذا المستوى المطبق للرقي بعمل الهيئات المحلية وخدماتها.
 .2وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى داللة إحصائية ( )α ≥ 0.05بين أبعاد التمكين اإلداري
ومستوى االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة.
 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول التمكين اإلداري لدى
العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية (المسمى الوظيفي)
لصالح المدراء.
 .4أظهرت النتائج أن مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة كان
مرتفعاً بوزن نسبي (.)%76
وأهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
 .1تطوير آلية مناسبة عادلة محفزة لمنظومة المكافآت والحوافز تعمل على إشباع حاجات العاملين
وقدراتهم ومهاراتهم ،واعطائهم فرص متساوية للترقية وتحفز لديهم القدرة على اإلبداع والمضي قدماً
نحو تقديم األفضل دوماً للهيئات ولجمهور المواطنين.
 .2تعزيز ثقافة التمكين اإلداري بكافة أبعاده من خالل االهتمام بتفويض الصالحيات تبعاً لقدرات
الموظفين ومشاركتهم في صنع القرار واألخذ بمحمل الجد فكرة العمل الجماعي ،للوصول إلى هيئة
محلية ممكنة قادرة على مواكبة التطورات والتحديات الداخلية والخارجية.
 .3وضع سياسة تدريبية ممنهجة لكافة موظفي الهيئات بما تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم ومجاالت
أعمالهم والمسارات الوظيفية المخططة لهم ،والعمل على استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في
عمليات التدريب.
 .4تنمية روح االتسام بااللتزام التنظيمي لدى العاملين من خالل تعزيز ثقة العاملين بالهيئة وتحسين
ظروف العمل البيئية والمادية والتكنولوجية وربط توافق قيم العاملين بقيم الهيئة التي يعملون بها.
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Abstract
This study aimed to identify the availability the dimensions of the Administrative
Empowerment among workers in the (5) major local governments in Gaza Strip. In
addition the identification of the availability of Organizational Commitment, and
examining the relationship between the Administrative Empowerment dimensions and
the level of Organizational Commitment.
This study was randomly applied on a stratified sample of (337) employees. A
number of (335) questionnaires were collected with (99%) response rate. The descriptive
analytical methodology and Statistical Package for Social Sciences have been used to test
the hypotheses.
The most important findings of the study are as follows:
1. The degree of applying of the Administrative Empowerment dimensions in major
local governments in Gaza Strip were medium and these dimensions in ascending
order according to the relative weight as follows: motivation relative weight
(49%), job enrichment relative weight (62%), participation in decision-making
relative weight (63% ), training and learning relative weight (65%), work teams
relative weight (70%), and delegation of authority relative weight (72%), and the
results indicate that the degree of applying of the Administrative Empowerment
dimensions is not at the required level, so it should be more than this level in order
to improve work in the local authorities and their services.
2. There is a positive correlation which is statistically significant at the level of (α≤
0.05) between the Administrative Empowerment Dimensions and the Level of
Organizational Commitment in major local governments in Gaza Strip.
3. There are statistically significant differences in the answers of the respondents
concerning Administrative Empowerment due to demographic variables (job title)
in favor of directors.
4. Results showed that the level of Organizational Commitment in the major local
governments in Gaza Strip was high with a relative weight of (76%).
The most important recommendations are:
1. The development of an appropriate, fair, and motivating mechanism for the system
of rewards and motivation which satisfies the needs, abilities and skills of the
employees, and give equal opportunities for promotion and motivation for creation
to present the best for these authorities and the public.
2. Enhance the culture of Administrative Empowerment through concentrating on
delegation of authorities according to the employees capabilities and share them in
decision making and confirm the concept of team working, in order to lead to a
strong local authority able to go along with development and internal and external
challenges.
3. Establishing a training policy for all the government's employees commensurate
with their needs and desires and areas of their business and career paths planned
for them, and work on the use of modern technological methods in training.
4. Develop the spirit of materiality organizational commitment among employees by
enhancing the confidence of the Government and working to improve the
environmental, material and technological working conditions further to connect
employees values with values of the authority in which they work.
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مقدمة:
في ظل تغيرات بيئية سريعة وفى ظل العولمة والتكنولوجيا المتقدمة أصبح من الضروري ترك

المفاهيم القديمة لإلدارة ،وبات ضرورياً إتباع طرق وأساليب حديثة الستثمار أفضل الموارد المتاحة لدى

المنظمة أال وهو رأس المال الفكري المتمثل في الموارد البشرية الموجودة لدى المنظمة سعياً لمواكبة هذه
التغيرات والتطورات وسعياً لتحقيق الميزة التنافسية والتي تشكل حجر األساس في كل إبداع وتطوير في

درتهم ومهاراتهم من خالل ربط أهداف المنظمة مع أهدافهم،
األفرد وبناء ق ا
ا
المنظمة والعمل على حسن توجيه
وايجاد بيئة أو مناخ تنظيمي من شأنه تدعيم المشاركة الفاعلة لألفراد وخلق الشعور بالمسؤولية لديهم والرضا
عن العمل ووالئهم للمنظمة والعمل على بث روح التعاون والعمل الجماعي.

ويعد مفهوم التمكين اإلداري من المفاهيم الحديثة التي تساعد اإلدارة على معالجة بعض المشاكل

وتوسيع مشاركة العاملين في وضع األهداف والخطط واتخاذ الق اررات ،وان هذا التوجه قد ينعكس في زيادة

الرضا الوظيفي لدى العاملين في المنظمة ويزيد من شعورهم بالراحة والقبول بالمهام والواجبات المكلفين بها
وعن نظام الحوافز وساعات العمل ،مما يؤدي لرفع مستوى أدائهم وتحقيق االستقرار الوظيفي وااللتزام العالي

في العمل ورفع أداء المنظمة ككل.

ووردت إشارات صريحة ومتكررة في العديد من البحوث والدراسات تؤكد على ضرورة استفادة

المنظمة من معرفة ،وأفكار ،وطاقة ،وابداع جميع العاملين فيها ،لمواجهة بيئة األعمال العالمية ،وتوقعات

الزبائن العالية ،عالوة على التكنولوجيا المعقدة ،لذلك ينبغي تكثيف العمل البحثي في هذا المجال ،ولتحقيق
االستفادة القصوى من قدرات وامكانات العاملين ال بد من الوصول إلى درجة عالية من االلتزام التنظيمي

لديهم ،فاإلدارة القائمة على االلتزام والتي تهدف إلعطاء العاملين والعمالء أكبر قيمة ممكنة تعتبر نموذج
إداري جديد ،ألن االلتزام هو منهج وطريقة حياة بالنسبة للمنظمات التي تسعى لتأسيس قاعدة صلبة من

العاملين المخلصين ،حيث أن معدالت االحتفاظ بالعاملين وبالعمالء ليست أرقاما فارغة بل هي المعيار الذي
يكشف مستوى هذه المنظمة (أبو النصر ،2007 ،ص.)93

فاعتماد المنظمة نهج إداري سليم لخلق بيئةة تنظيميةة مناسةبة تضةمن لهةا البقةاء واالسةتم اررية وتحقيةق

أهةةدافها ،وتسةةاهم فةةي خلةةق االلتةزام التنظيمةةي مةةن قبةةل العةةاملين ،يتطلةةب منهةةا وضةةع سياسةةات وأنظمةةة وحةوافز
وترقيات واضحة وتنمية روح الوالء واالنتماء واإلخالص والكفاءة وتحقيةق الرضةا الةوظيفي للعةاملين ،والهيئةات

المحليةة فةةي قطةةاع غةزة إحةةدى القطاعةةات التةي تلعةةب دو اًر مهمةاً وحيويةاً فةةي بنةةاء المجتمةع فةةي مختلةةف منةةاحي

الحياة فهي تعمل جاهدة ضمن اإلمكانيات المتاحةة علةى تلبيةة حاجةات المجتمةع المحلةى المختلفةة حيةث يوجةد

فةي قطةاع غةزة ( )25بلديةة وأهمهةا البلةديات الخمةس الكبةرى وهةى (غةزة – جباليةا – ديةر الةبلح – خةانيونس –
رفح) ،وانطالقاً من حيوية التمكين وأهمية االلتزام التنظيمي فةي أداء المنظمةات اتجهةت الباحثةة لتنةاول متغيةر
(التمكةين وااللتةزام التنظيمةي) فةي د ارسةتها مةن أجةل تحديةد طبيعةة العالقةة بينهمةا فةي كبةري الهيئةات المحليةة
بقطاع غزة.
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أوالا  -مشكلة الدراسة:
تعمل المنظمات المعاصرة في ظل ظروف متغيرة ومعقدة تفرض عليها تحديات عديدة وكبيرة لم

تشهدها من قبل ،مما يتحتم عليها مواجهة مثل هذه التحديات بسرعة وكفاءة عاليتين ،فالتطور اإلداري
والتكنولوجي والمعلوماتي وما صاحبه من تغيرات في السياسات والمنطلقات أفرز الكثير من التحديات أمام
المنظمات ،وفي ظل تلك التحديات أصبحت المنظمات تبحث عن األدوات والوسائل التي تمكنها من البقاء

في حدود تلك الظروف ،ولعل عملية تمكين العاملين هي إحدى هذه األدوات والوسائل المهمة والحيوية ،فهذا

االختيار يمكن أن يقدم للمنظمة الكثير إذا ما أحسنت استخدامه وتوظيفه في أقسام المنظمة ونشاطاتها ،ومما

ال شك فيه فإن الموارد البشرية أصبحت إحدى المقومات األساسية لنجاح المنظمة ،بل يمكن القول أنها

المحدد األول واألساسي لهذا النجاح حيث أن توافر قوى عاملة ذات كفاءة ومسؤولية تمكنها من النهوض
بأعباء العمل وتحقيق أهداف المنظمة واستخدام إمكانياتها المادية المتاحة بأكبر كفاءة ممكنة.
ومن األمور المهمة التي تناولتها األبحاث والدراسات نظ اًر ألهميتها في زيادة اإلنتاجية االلتزام

التنظيمي لألفراد الذي يؤثر بال شك في أداء ودافعية العاملين للعمل ،ومن ثم في أداء المنظمة ونجاحها في
تحقيق أهدافها ،حيث أن االلتزام التنظيمي يعد من المصطلحات حديثة االستخدام في مجال العلوم اإلنسانية

ويصفه البعض على أنه نوع من االرتباط النفسي الذي يشعر به الفرد تجاه منظمته ،أو هو العملية التي

تصبح فيها أهداف المنظمة وقيمها واألفراد أكثر اندماجاً وتطابقاً ،وعليه فإن الفرد في المنظمة كلما تطابقت

أهدافه مع أهداف المنظمة وكلما تولدت لديه الرغبة القوية في المحافظة على عمله وبذل أعلى درجات

الجهد للبقاء فيه ،ظهر ذلك جلياً في أدائه وقيامه بالمهام المطلوبة منه في عمله ،فااللتزام التنظيمي يزيد من

ارتباط الفرد بعمله ويقلل من السلوك السلبي ،كاإلهمال والتقصير في العمل أو الغياب وترك العمل بينما
ضعف االلتزام التنظيمي لدى الفرد وعدم إحساسه بالمسؤولية يؤثر سلباً على سلوكه وعالقته بزمالئه

(فلمبان ،2007 ،ص.)5-4

ولقد أوضحت نتائج دراسة (حلس )2012 ،بأنه ال يوجد نظام واضح يبين آلية منح الحوافز

والمكافآت للموظفين في بلدية غزة ،وهناك توجه لإلدارة نحو المركزية وعزوفها عن تفويض الصالحيات
واعتماد أسلوب اإلدارة الفردية ،وأن مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين في بلدية غزة متدني ،كما أوصت

بضرورة زيادة االلتزام التنظيمي للعاملين في بلدية غزة من خالل مشاركة حقيقية للعاملين في صنع القرار،

وتعزيز ثقافة الوالء للبلدية واالنتماء للعمل والتي بدورها تزيد من إيمان العاملين بالبلدية.
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وحيث أن الباحثة تعمل في بلدية غزة التي تعد أكبر هيئة محلية بقطاع غزة وثاني أكبر هيئة محلية
على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة ،فقد الحظت الكثير من المشكالت والسلبيات نتيجة بقائها لسنوات

طويلة أسيرة المركزية الشديدة ،مثل هرمية المستويات اإلدارية وتعدديتها ،طول خطوط االتصال الرسمية،
محدودية الصالحيات الممنوحة للعاملين ،عدم كفاية البرامج التدريبية ،عدم العدل في توزيعها ،وضعف

مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات ،والذى أصبح اليوم عائقاً أمام الطموحات التنموية بل إنه بات عبئاً لم

يعد باإلمكان تحمل تكاليفه وتبعاته ولهذا كان من المناسب بناء هيئات محلية تعتمد التمكين فلسفة ومنهجاً

في إدارة العاملين فيها.

ولقد أوضحت دراسة ) (Aghaei, et al.بأن هناك عالقة إيجابية بين تمكين العاملين وااللتزام

التنظيمي للموظفين العاملين في إدارة الشباب والرياضة بمدينة خراسان بإيران ،ودراسة (البريدى والرشيد،

 )2010التى أوضحت بأن هناك عالقة إيجابية طردية بين تمكين العاملين والوالء التنظيمي للعاملين فى

المصارف السعودية بمدينة بريدة ،ودراسة (القثامى )2009 ،التى أشارت لوجود عالقة طردية بين التمكين
النفسي وأبعاده والوالء التنظيمي للعاملين فى مستشفى قوى األمن بمدينة الرياض ،ودراسة (العساف)2006 ،

التي أشارت بأن هناك عالقة إيجابية بين التمكين الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى القيادات األكاديمية في
الجامعات األردنية العامة ،ودراسة ) (Kardal and Kilic, 2008التى أوضحت بأن هناك عالقة إيجابية

بين التمكين وااللتزام التنظيمي لدى الموظفين في خمس شركات لصنع السيارات بإكساراي بتركيا.

ومن هنا أثبتت هذه الدراسات بأن التمكين اإلداري يساهم في رفع مستوى االلتزام التنظيمي  ،ومن

هنا انبثقت مشكلة البحث.

وبناء ا على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسي التالي:
ما عالقة التمكين بااللتزام التنظيمي في كبرى الهيئات المحلية بقطاع غزة؟

وينبثق من السؤال الرئيسي عدة تساؤالت فرعية ،تحاول الدراسة اإلجابة عليها وهى:

.1

ما مستوى التمكين في كبرى الهيئات المحلية بقطاع غزة لدى العاملين بها؟

.3

ما العالقة بين أبعاد التمكين ومستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين في كبرى الهيئات المحلية

.4

هل توجد فروق في استجابة المبحوثين حول درجة توافر أبعاد التمكين اإلداري لدى العاملين في

.5

هل توجد فروق في استجابة المبحوثين حول االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية

.2

ما مستوى االلتزام التنظيمي في كبرى الهيئات المحلية بقطاع غزة لدى العاملين بها؟
بقطاع غزة؟

الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية؟
الكبرى بقطاع غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية؟
4

ثانيا  -متغيرات الدراسة-:

لتحديد العالقة بين أبعاد التمكين ومستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين في كبرى الهيئات المحلية بقطاع

غزة (بلدية غزة – بلدية جباليا – بلدية دير البلح – بلدية خانيونس – بلدية رفح) اعتمدت الباحثة في

دراستها على المتغيرات اآلتية :

المتغير المستقل  :التمكين وأبعاده -:
 .1التفويض.

 .2المشاركة في اتخاذ الق اررات.
 .3فرق العمل.

 .4التدريب والتعلم.
 .5إثراء العمل.
 .6التحفيز.

المتغير التابع :االلتزام التنظيمي أبعاده وفقاً لنموذج كوردون وزمالئه ( )1980نموذج االلتزام مدى الحياة-:
 .1الوالء للمنظمة.

 .2المسئولية تجاه المنظمة.
 .3الرغبة في العمل.

 .4اإليمان بالمنظمة.
المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية للعاملين-:

(اسم البلدية  -النوع – العمر – المؤهل العلمي -المسمى الوظيفي -مدة الخدمة).
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المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية (اسم البلدية  -النوع – العمر – المؤهل العلمي – المسمى الوظيفي  -مدة الخدمة)

المتغير المستقل

المتغير التابع

التمكين اإلداري

االلتزام التنظيمي
Organizational culture

cultureالتفويض
Organizational

المشاركة في اتخاذ الق اررات

فرق العمل

االلتزام التنظيمي

التدريب والتعلم

إثراء العمل

التحفيز

شكل رقم ( :)1نموذج الدراسة

المصدر( :إعداد الباحثة) اعتماد ا على دراسات (صيام( ،)2015،شقورة( ،)2015،البيطار،)2014،
(الزاملى( ،)2013 ،البريدى والرشيد( ،)2010،المبيضين والطراونة)2011،
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ثالثا  -فرضيات الدراسة:

بناءا على العالقات التي تضمنها نموذج الدراسة فقد أمكن للباحثة صياغة فرضيات الدراسة الرئيسية

والتي تحتوي كل منها على عدد من الفروض الفرعية والمحتملة وذلك بعد فحص الدراسات السابقة والتي
تناولت اإلطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة.

الفرضية الرئيسة األولى :

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين توافر أبعاد التمكين اإلداري وبين
االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة.
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية-:

 .1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين عملية التفويض وااللتزام
التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة.

 .2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين عملية المشاركة في اتخاذ
الق اررات وااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة.

 .3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين أسلوب فرق العمل وااللتزام
التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة.

 .4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين عملية التدريب والتعلم وااللتزام
التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة.

 .5ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين إثراء العمل وااللتزام التنظيمي
لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة.

 .6ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين عملية التحفيز وااللتزام
التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة.

الفرضية الرئيسية الثانية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( α ≤ 0.05في استجابات مفردات عينة الدراسة
حول التمكين اإلداري عند العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة والتي تعزى للمتغيرات الديموغرافية
والتنظيمية (اسم البلدية  -النوع – العمر – المؤهل العلمي -المسمى الوظيفي -مدة الخدمة).

الفرضية الرئيسية الثالثة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( α ≤ 0.05في استجابات مفردات عينة الدراسة

حول االلتزام التنظيمي عند العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة والتي تعزى للمتغيرات

الديموغرافية والتنظيمية (اسم البلدية  -النوع – العمر – المؤهل العلمي -المسمى الوظيفي -مدة الخدمة).
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رابعا  -أهداف الدراسة :

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية-:

 .1التعرف على مستوى التمكين لدى العاملين بكبرى الهيئات المحلية بقطاع غزة.
 .2التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بكبرى الهيئات المحلية بقطاع غزة.

 .3توضيح العالقة بين التمكين وأبعاده وااللتزام التنظيمي لدى العاملين بكبرى الهيئات المحلية
غزة.

بقطاع

 .4تحديد طبيعة الفروق في استجابة المبحوثين حول التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي لدى العاملين في
الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية.

 .5تقديم توصيات ومقترحات بشأن زيادة مستوى تمكين العاملين واالرتقاء بمستوى االلتزام التنظيمي ،مما
يؤدى إلى تطور الهيئات المحلية وتحسين مستوى خدماتها.

خامسا  -أهمية الدراسة:
األهمية العلمية:



إثراء المكتبة العلمية بهذا البحث حيث لم يتطرق لها أحد على قطاع الهيئات المحلية.

تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تحاول الربط بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي

على الصعيد المحلى بقطاع غزة.



ستكون دراسة مفيدة للباحثة في مجال عملها وزيادة لمعارفها ومعلوماتها.



تناول هذا الموضوع من قبل الباحثة قد يثير اهتمام باحثين آخرين لتناوله بمزيد من التقصي

والقاء الضوء على جوانبه المختلفة.
األهمية لقطاع الهيئات المحلية الكبرى:


ستسهم هذه الدراسة في تقديم دراسة مستوفاة عن تحديد أبعاد التمكين ومستويات االلتزام
التنظيمي لدى العاملين في قطاع الهيئات المحلية الكبرى في قطاع غزة مما تفيد المسئولين في
إدارة هذه الهيئات على وضح الخطط الفعالة الستثمار مواردها البشرية وزيادة التزامهم نحو

الهيئات التي يعملون بها مما يؤدى إلى تطوير وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.
األهمية لوزارة الحكم المحلى:


ستسهم هذه الدراسة في إفادة المسئولين بو ازرة الحكم المحلى لالطالع على مستويات التمكين
وااللتزام التنظيمي وتساعدهم على وضع الخطط الفعالة لزيادة مستوى التمكين وااللتزام التنظيمي

بالهيئات لتحسين أدائهم وتطوير مستوى خدماتهم.
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األهمية للمجتمع:
ستستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تجرى على قطاع هام وحيوي للشعب الفلسطيني أال وهو



القطاع الخدماتي في قطاع غزة ،ويعتبر قطاعاً مهما جداً في قطاع غزة فكلما ارتقى العمل
والخدمات بالهيئات المحلية كلما ارتقى المجتمع بأكمله.

سادسا – مصطلحات الدراسة:

التمكين:


 )2001 ,p502( Daft & Noeيعرفاه بأنه "هو منح األفراد العاملين القوة والحرية والمعلومات



أما أفندي ( ،2003ص )10التمكين على أنه "إعطاء األفراد سلطة أوسع في ممارسة الرقابة وتحمل



ويعرفاه  (2006 ,p241( Brown & Harveyبأنه "استراتيجية تهدف إلى تحرير الطاقات الكامنة

لصنع الق اررات والمشاركة في اتخاذها".

المسئولية وفي استخدام قدراتهم من خالل تشجيعهم على اتخاذ القرار".

لدى األفراد واشراكهم في عمليات بناء المنظمة باعتبار أن نجاح المنظمة يعتمد على تناغم حاجات
األفراد مع رؤية المنظمة وأهدافها البعيدة".

التفويض:


هو منح المرؤوس سلطات محددة من قبل الرئيس ،الذي يمكنه استردادها في أي وقت شاء ،ضمن

أسس وقواعد رسمية محددة (ملحم ،2006 ،ص.)34

المشاركة في اتخاذ القرار:


وهى مشاركة مهمة تسهم في التوصل إلى القرار السليم ،تبدأ من تحديد المشكلة ،حتى مرحلة

الوصول إلى القرار ،مع التركيز على أن يشارك العاملون في اإلدارة في تحديد المشكلة وجمع
المعلومات ومناقشتها وتحليلها ،وبعد أن يتخذ المدير القرار المناسب فإن دور العاملين ال ينتهي بل

قد يمتد كذلك إلى تنفيذ القرار (المبيضين ،والطراونة ،2011 ،ص.)482

فرق العمل:


يعرفها حريم ( ،1997ص )184على أنها "عدد محدود من األفراد لديهم شعور بمعنويات عالية
وانتماء كبير يشاطرون قيماً مشتركة ويشعر األفراد باإلنجاز الكبير".



أما ملحم ( ،2006ص )64فيعرفها "توافر عوامل مشتركة بين الجماعة ،من التعاون والمساواة
والتعاضد والتكامل والهموم والطموحات واآلمال المشتركة ،يتضمنها عالقة وتعارف وصالت ،وقد

تحيا الجماعة حياة مشتركة وفقا لنظام خاص ،والجماعة قد تش ّكل كفرق عمل من أجل إنجاز مشروع
وتعززها ألنها تعزز الكفاءة ،كما أن
ما أو لحل مشكلة ما ،ففرق العمل أو جماعات العمل تدعم الثقة ّ
فرق العمل التي تقوم بالعمل الجماعي تقوم بأعمالها بشكل غير رسمي ،والثقة هي من أهم مقومات
9

التنظيم غير الرسمي ،والتنظيم غير الرسمي هو التنظيم العفوي الذي ينشأ عن الثقة بين أعضاء
التنظيم".

التدريب والتعلم:


تعرف محسن ( ،2015ص )1التدريب بأنه "النشاط المستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات
واالتجاهات التي تجعله قاد ار على مزاولة عمل ما بهدف الزيادة اإلنتاجية له وللجهة التي يعمل بها،
أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد ألداء مهام محددة في الجهة التي

يعمل بها".


أما التعةلم "ف هو العملية التي يستطيع من خاللها الفرد أن يكتسب المعلومات والمهارات واالتجاهات
من خالل تفاعله مع النظم االجتماعية والثقافية المحيطة به  ،وذلك من خالل التفكير والدراسة

والممارسة  ،أو نتيجة عمليات التعليم التي حصل عليها تتم عمليات التعلم لكل إنسان بشكل تلقائي،

حيث تتفاعل ظروفه الشخصية وقدراته مع ما يحيط به من ظروف اجتماعية وثقافية الستثمار تعلمه

من أجل تطوير نفسه وقدراته" (محسن ،2015 ،ص.)2


إن الميزة التنافسية تتحقق من خالل البشر ،لذا فإن مهارة هؤالء البشر مهمة وأساسية وبالمحصلة
فإن من االستنتاجات الجلية والواضحة للتغير في مصادر الميزة التنافسية تنامي أهمية العنصر

البشري بما يتوافر لديه من كفاءة ومهارة مكتسبة وغير مكتسبة .ومن المالحظ (بشكل خاص في
بعض الدول العربية) هذه اآلونة بالذات زيادة اإلقبال على التعلم والتعليم بشكل أكبر من أي وقت

مضى ،فقد زاد عدد الحاصلين على شهادات جامعية وشهادات عليا في بعض الدول العربية ،بشكل
يكاد يفوق الدول المتقدمة ،وهذا التطور في السعي وراء التعليم أمر أساسي لتطور الشعوب ومن

أجل الوصول إلى تنمية بشرية واقتصادية جيدة( .ملحم ،2006 ،ص.)166-165

إثراء العمل:


هو توسيع العمل واشراك العامل في المشورة واتخاذ القرار ،لتحسين صورة المنظمات التجارية بشكل

خاص بعدما استغرقت لعدة عقود في عمليات اإلنتاج والتسويق والربح وتحقيق أكبر حصة سوقية

ممكنة (ملحم ،2006 ،ص.)27


هو أحد استراتيجيات تصميم الوظائف ،يقوم على أساس نظرية عوامل التعزيز والعوامل الصحية،

تسعى إلى تحسين األداء والرضا بتوفير مزيد من التحد والمسئولية والسلطة والتقدير (المبيضين،
والطراونة ،2011 ،ص.)482

التحفيز الذاتي:


تعتبر دراسة الحوافز وسيلة المعرفة الكيفية التي يتم بها إشباع حاجات العاملين فإذا رأت القيادة أن
تزيد من إنتاجية وكفاءة العاملين لديها عليها التعرف على دوافعهم وتنمي حاجاتهم حتى تقدم لهم

حوافز مناسبة وتحفزهم للسلوك المرغوب ،وأساس التمكين هو التعزيز اإليجابي (القاضي،2008 ،

ص.)12
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االلتزام التنظيمي:


هو درجةة تطابةق ال ةفرد مع منظمته وارتباطه فيها وان االلتزام التنظيمي يمثل اعتقادا قوياً ومقبوالً من
جانب الفرد ألهداف المنظم ة ةة وقيام ة ةها ورغبت ة ة ةه في بة ة ةذل أكبر عطاء و جهد ممكن لصالح المنظمة

التي يعمل بةها (عبد الباقي ،2005 ،ص.)315


كما ويعتبر الس ةلوك الذى يقوم به العامل ة ة ة ة ة ة ة ة ةون بالمنظمة والذي يعبر عن مدى التزامهم بأهداف وقيم

المنظمة التي يعمة ةلون بها وذلك من خالل الرغبة في بذل الجهة ة ة ةد لدع ة ة ة ةم أهداف المنظمة وتنمية

العضوي ة ة ةة فيها (الفضلى ،1997 ،ص.)81

الوالء التنظيمي:

 يعرف على أنه االرتباط النفسي الذي يربط الفرد بالمنظمة ،والذي يتجلى في رغبة الفرد بالبقاء
بالمنظمة وتبني قيمها وبذل جهد كبير لتحقيق أهدافها) العتيبي والسواط ،1997 ،ص.)1

الهيئات المحلية:

 عرفها قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( )1لسن ة 1997ةةة بأنها "وحدة الحكم المحلى في نطاق
جغرافي واداري معين".

 وتعرف أيضاً على أنها شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضي
أحكام القانون ،ويتولى إدارتها مجلس يحدد عدد أعضاءه وفقاً لنظام يصدر عن الوزير ويصادق

عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاءه انتخاباً ح اًر ومباش اًر وفقاً ألحكام قانون االنتخابات

(قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم  ،1997، 1مادة .)3
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الفصــــل الثاني

اإلطار النظري للدراسة

املبحث األول :التمكني اإلداري.
املبحث الثاني :االلتزام التنظيمي.
املبحث الثالث :البلديات يف قطاع غزة.
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املبحث األول

التمكني اإلداري
املقدمة.
ً

أوال  :مفهوم التمكني اإلداري.
ً
ثانيا  :مزايا التمكني اإلداري.
ً
ثالثا  :أبعاد التمكني اإلداري.
ً
رابعا  :مناذج التمكني اإلداري.
ً
خامسا  :معوقات تطبيق التمكني اإلداري.
ً
سادسا  :متطلبات تطبيق التمكني اإلداري.
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المقدمة:
عصر سمته التجديد والبحث عن مزيد من الكفاءة واإلبداع ،حيث يشهد العالم
تعيش اإلدارة اليوم
اً

المتقدم تغيرات وتطورات سريعة ومتالحقة في كافة القطاعات الحكومية والصناعية واألعمال ،لذا وجدت

اإلدارة نفسها من وقت آلخر أمام تحديدات تفرض عليها االستغناء عن النظم والمبادئ واألساليب التي تم

استخدامها في السابق في مجال التطوير والتحسين.
وفي ظل سعي المنظمات لمواكبة النمو والتطور ،كان ال بد لها من االستجابة إلى دعوات تطبيق

مبادئ اإلدارة المفتوحة والالمركزية ،وتفويض الصالحيات والمشاركة في صنع الق اررات ،وصوالً إلى درجة

المعرفة والمهارة واالحتراف اإلداري ،ويأتي التمكين اإلداري الذي يعد اللبنة األساسية واألساس السليم الذي
يمكن الموظف من ممارسة السلطة الكاملة ،وتحمل مسؤوليات وظيفية ،ليشكل أحد األعمدة التي تقوم عليها

استراتيجية المنظمة لمواجهة التحديات والتطورات المتالحقة ،وأكثر قابلية للنمو واالزدهار وتحقيقاً للكفاءة

والفاعلية ،وأكثر استجابة للمتغيرات العالمية ،فاإلدارة وجدت أن بإمكانها تقليص النفقات ،وتطوير دوافع

العاملين ،وزيادة اإلنتاجية من خالل التمكين اإلداري للقوى العاملة لديها (الضالعين ،2010 ،ص.)64

ومما ال شك فيه أن تمكين العاملين يأتي ضمن أولويات اإلدارة الحديثة إدارة الموارد البشرية

باالشتراك مع مديري األنشطة الوظيفية األخرى في المنظمة ،ويأتي ذلك من خالل إبراز الدور المحوري
للموارد البشرية كقوة تنافسية ،تتنامى أهميتها النسبية على حساب الموارد المالية والمادية والتكنولوجية ،وذلك
من خالل التركيز على ما تقدمه الموارد البشرية للمنظمة ،وليس على ما تفعله من أجل إثراء قيمة المنظمة

لدى العاملين (أفندي ،2003 ،ص.)20

وان تمكين العاملين ال يمكن أن يتم دون إيمان من المديرين بأهميته وفوائده فغالباً ما يحتاج األمر

إلى تنمية األفراد ورفع قدراتهم ومهاراتهم لحل المشكالت ومواجهة المواقف ومنحهم الفرص للمبادأة وتقبل

التحدي ،وفي ضوء ذلك يجب تنمية المهارات اإلدارية وتطوير األساليب والطرق التي يمكن االستعانة بها
والتي من بينها دعم العوامل البيئة التنظيمية والثقافية (المغربي ،2001 ،ص.)2

إذن فإن مفهوم التمكين من المفاهيم المعاصرة التي ترتقي بالعنصر البشري في المنظمة المعاصرة
إلى مستويات راقية من التعاون وروح الفريق والثقة بالنفس واإلبداع والتفكير المستقل وروح المبادرة.
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أوالا  -مفهوم التمكين-:

وسوف تقوم الباحثة باستعراض مفهوم التمكين من منظور القرآن الكريم ومن منظور اللغة العربية

ومن منظور علماء اإلدارة الذين تطرقوا لطرح موضوع التمكين:

.1

مفهوم التمكين في القرآن الكريم-:

ذكرت كلمة التمكين في القرآن الكريم في أكثر من موقع ،دليالً على أهمية هذا المفهوم:

أ -يقول تعالى  :الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ( سورة الحج ،اآلية.)41

ب -ويقول تعالى  :وَكَذََٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ ۚ
وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِنيَ( سورة يوسف ،اآلية .)56
.2

مفهوم التمكين في اللغة-:
يعرف التمكين لغةً حسب ما ورد في معجم لسان العرب (ابن منظور ،1999 ،ص )164إن
التمكين يعنى القدرة واالستطاعة يقال أن فالن لذو مكانة من السلطان أي تمكن ، ،وورد تعريف

مفصل لكلمة التمكين ومشتقاتها في معجم (محيط المحيط  ،1998،ص )859حيث أن (مكن)
الشيء أي قوى ومتن ورسخ واطمأن ،استمكن من األمر أي قدر وظفر به.
مفهوم التمكين عند بعض علماء اإلدارة-:
ولقد ظهر مصطلح التمكين كفلسفة إدارية جديدة منذ بداية الثمانينات وازدهر في التسعينيات من

القرن العشرين واقترن تطبيقه بالالمركزية واطالق الطاقات الكامنة لدى العاملين (أبو النصر،2007 ،

ص ،)74ولقد تناوله كتاب اإلدارة من مداخل مختلفة على النحو التالي:
أ .وفق ا لمدخل العالقات:

 عرفاه  (1992 ,p.35( Bowen & Lawlerبأنه "مشاركة بين العاملين واإلدارة العليا في أربعة
عناصر أساسية هي المعلومات المتاحة عن أداء المنظمة ،المعرفة التي تساعد العاملين على فهم

أعمالهم والمساهمة في األداء الكلى للمنظمة والمكافآت التي تحدد على أساس تقييم األداء".

 كما عرفاه كل من  (1994 ,p.57) Swell & Wilkisonبأنه "التحول الفعلي لمركز القوة من اإلدارة
العليا إلى العاملين في الخطوط األمامية".

 وعرفه  (1995) Shackletorالمشار إليه في (السكارنة ،2010 ،ص )304-303بةأنه " فلسفة إعطاء
مزيد من المسئوليات وسلطة اتخاذ القرار بدرجة أكبر لألفراد في المستويات الدنيا".
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 كما عرفه  (1995 ,p.17) Rubelبأنه "منح سلطة اتخاذ الق اررات وتنفيذها واحساس الفرد بمسئوليته
عن نتائجها فإذا حدث خطأ ما فيجب أال يعاقب الفرد على ذلك بل يجب تدريبه جيداً لتالفي الخطأ في

المستقبل".

 وعرفاه  (2001 ,p.502) Daft & Noeبأنه "منح األفراد العاملين القوة والحرية والمعلومات لصنع
الق اررات والمشاركة في اتخاذها.

 كما عرفه أفندي ( ،2003ص )11بأنه "منح العاملين قوة التصرف واتخاذ الق اررات والمشاركة الفعلية من
جانب هؤالء العاملين في إدارة المنظمات التي يعملون بها وحل مشكالتها والتفكير اإلبداعي وتحمل

المسئولية والرقابة".

 أيضاً ذهب عبد الوهاب ( ،2004ص )399في تعريفه الى تمكين العاملين بأنه "المشاركة الفعلية من
جانب العاملين في إدارة منظماتهم باتخاذ الق اررات وحل المشاركات والتفكير اإلبداعي والتصرف في

المواقف وتحمل المسؤولية والرقابة على النتائج".
ب .وفقا لمدخل الدافعية :
لقد نظر هذا المدخل لمفهوم التمكين على أنه عملية مرتبطة بدافعية األفراد للعمل من خالل تعزيز روح
المبادرة وتنمية الثقة بالنفس وتنمية مدركاتهم وتزويدهم بالدعم العاطفي عوضاً عن الضغوط في بيئة العمل.

 فترى  (1995 ,p1443( Spreitzerأن تمكين العاملين هو "أسلوب تحفيزي يتكون من أربعة مدركات

هي معنى العمل والكفاءة الذاتية وحرية االختيار والتأثير في الق اررات وان هذه المدركات األربعة مجتمعة

تعكس اتجاها ايجابيا نحو العمل".

 وذكر " (1996 ,p121( Blanchardأن تمكين العاملين ال يعني إعطاء الموظف القوة بل يعني
إتاحة الفرصة له لتقديم أفضل ما عنده من خبرات ومعلومات مما يؤدي إلى التفوق واإلبداع في العمل".

 ويرى  (1998 ,p18( Congerأن تمكين العاملين "هو عملية تدعيم إحساس الفرد بفاعليته الذاتية في
العمل وذلك من خالل التعرف على العوامل التي تزيد من شعوره بانعدام القوة ومحاولة تالفيها سواء
بطريقة مباشرة عن طريق تغيير التنظيم واألساليب القيادية وتحسين بيئة العمل ،أو بطريقة غير مباشرة

عن طريق تغذية األفراد بالمعلومات التي ترفع ثقتهم بقدرتهم على اإلنجاز".

 أيضاً عرفا  (2006 ,p.241) Brown & Harveyالتمكين بأنه "استراتيجية تهدف إلى تحرير الطاقات
الكامنة لدى األفراد ،واشراكهم في عمليات بناء المنظمة ،باعتبار أن نجاح المنظمة يعتمد على تناغم
حاجات األفراد مع رؤية المنظمة وأهدافها البعيدة".
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 في حين أشا ار  (2008 ,p.85) ongori & shundaلتمكين العاملين بأنه " شعور العامل بالقدرة على
التأثير في مجريات العمل الذي يقوم به بشكل ملموس ،وكأنه يعمل لنفسه وليس بصفته أجي اًر ،األمر

الذي يعزز لديه روح المبادرة والرغبة في العمل ،وفي إطالق أفضل الطاقات الكامنة لديه ،ويساعده على
النمو والتطور الشخصي ،مما ينعكس ايجابيا على أدائه في العمل".

ت .وفق ا للمدخل الشامل:

هذا المدخل يأخذ في االعتبار كالً من مدخل العالقات والمدخل الدافعي في تحديد مفهوم التمكين.

 حيث عرفاه كل من  (1990 ,p.77) Murrell & Vogtبأنه "زيادة الدافعية والعمل التعاوني بين األفراد
والذي يركز على التنسيق ويؤدى على توسيع مجال السلطة ألعضاء جماعة العمل".

ير  (1995 ,p.77) Bennis & Townsendأن تمكين العاملين هو "إعطاء العاملين الصالحيات
 كما ا
والمسئوليات ومنحهم الحرية الكاملة الختبار الطرق المناسبة ألداء العمل دون تدخل من اإلدارة مع توفير

كافة الموارد وبيئة العمل المناسبة وتأهيلهم فنياً وسلوكياً ألداء العمل مع الثقة المطلقة فيهم".

 أما  (2011 ,p.587) Haghighi et al.فقد عرف تمكين العاملين بأنه "إعطاء العاملين الصالحيات
والمسؤوليات ومنحهم الحرية ألداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من اإلدارة مع توفير كافة الموارد

وبيئة العمل المناسبة لتأهيلهم مهنيا وسلوكيا ألداء العمل مع الثقة المطلقة فيهم" .
من خالل االستعراض السابق لمفهوم التمكين تالحظ الباحثة ما يلي-:

 رغم اختالف الكتاب والباحثين في تعريف مفهوم التمكين إال أنهم أجمعوا أن التمكين يتمحور حولإعطاء الموظف صالحيات وحرية أكبر في مجال الوظيفة المحددة حسب الوصف الخاص بتلك

الوظيفة.

 نالحظ أن أي تفسير أو توضيح لمفهوم التمكين من قبل الكتاب والباحثين يرتبط بطبيعة الدراسة التييجرى التعريف اإلجرائي ضمن إطارها ،وبالتالي فمن المناسب لنا هنا أن نحدد تعريفاً للتمكين يتفق
مع الهدف األساسي الذي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقه والمتمثل في تحديد العالقة بين التمكين

-

اإلداري وااللتزام التنظيمي.

حيث يمكن للباحثة أن تعرف التمكين تعريفاً إجرائياً في هذا اإلطار بأنه "هو العملية التي تتم من

خاللها منح العاملين القوة والحرية وتزويدهم بالمعلومات الكافية وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية روح

المبادرة واإلبداع والقدرة على تحمل المسئولية ومشاركتهم في اتخاذ الق اررات وتنمية أسلوب الرقابة
الذاتية وذلك ضمن توفير بيئة صحية وموارد مادية وبشرية وتكنولوجية ونظام حوافز عادل وفعال".
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ثانيا  -مزايا التمكين اإلداري:
.1

يمكن النظر للمزايا التي يحققها التمكين من ثالث جوانب وهى على النحو التالي-:
جانب المنظمة-:

كما أن اتباع استراتيجية التمكين يحقق العديد من المزايا للمنظمة الممكنة ومنها (الوادي،2012 ،

ص( ،)134السكارنة ،2010 ،ص( ،)302الدوري ،وصالح،2009 ،ص:)29

أ -زيادة فرص اإلبداع واالبتكار نتيجة لحرية التصرف وتشجيع العاملين على روح المبادرة والتفكير الخالق
وتقديم أفكار خالقة.

ب -زيادة والء العاملين للمنظمة :فالعامل الذي يشعر بالتمكين وحرية التصرف في العمل يعلم بأن هذه
الحرية جزء من عالقة إيجابية وصحية بين اإلدارة والعاملين ،وهذا بدوره يساهم في تحسين مستوى والء
العاملين للعمل وانخراطهم فيه.

ت -مساعدة المنظمة في برامج التطوير والتجديد :فالموظف الممكن أكثر رغبة في التغيير وتجده أقل
مقاومة للتغيير .هذا ومن أصعب األمور التي تؤدي إلى فشل مشاريع التغيير هي في مقاومة التغيير من

قبل الموظفين خوفاً من التغيير ،وألسباب كثيرة ال توجد لدى األفراد الذين يتمتعون بالتمكين وحب التغيير
والتجديد.

ث -تحقيق نتائج أداء جيدة من حيث جودة األداء ومن حيث الربحية والحصة السوقية وسمعة المنظمة
وتحقيق مؤشرات مالية أفضل بشكل عام.

ج -إتاحة وقت أكبر أمام المدراء للتركيز في الشئون االستراتيجية ووضع الرؤى وصياغة الرسالة ورسم
الخطط طويلة األجل.

ح -إن التمكين يسهم في زيادة إنتاجية المنظمة :عملية التمكين تساعد العاملين على استخدام قدراتهم
الكامنة وتشجعهم على تحمل المسئولية باإلضافة إلى إثراء وظائفهم مما يساعد في زيادة إنتاجية

المنظمة.

خ -يعد التمكين طريقة جديدة لتغيير المنظمات باتجاه مستقبل أكثر منافسة وأكثر تعقيد ا من أي وقت

مضى كما أنه يجعل المنظمات غاية في المرونة والقدرة على التعلم والتكيف بغية اللحاق بالمنافسة وتلبية

.2

طلبات الزبائن والمحافظة على حصتها السوقية وتوسيعها.
جانب الموظف-:

إن احتواء المنظمة لمفهوم التمكين في سياساتها وأنشطتها تنعكس بشكل إيجابي على أداء موظفيها حيث

يمكن مالحظة ذلك في النقاط اآلتية (ملحم ،2006 ،ص( ،)94-93اندراوس ،ومعايعة،2008 ،

ص-:)152

أ -تحقيق االنتماء :يساهم التمكين في زيادة االنتماء الداخلي بالنسبة للموظف كما يساهم في زيادة انتمائه
للمهام التي يقوم بها وزيادة انتمائه للمؤسسة ولفريق العمل الذي ينتمي له ،مما يؤدى إلى تحسن في
مستوى اإلنتاجية وتدني في التغيب عن العمل وتناقص في معدل دوران العمل.
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ب -المشاركة الفاعلة :المشاركة الناجمة عن التمكين تتميز بمستوى عالي من الفاعلية والمشاركة اإليجابية
التي تنبع من واقع انتماء الفرد وشعوره بالمسؤولية تجاه أهداف المنظمة وغاياتها.

ت -تطوير مستوى أداء العاملين :إن فكرة تحسين أداء الموظفين هي فكرة ذات أهمية كقوة دافعة ومحصلة
هامة تقف خلف برامج التمكين ،فتحسين نوعية األداء وخاصة في مؤسسات الخدمات بواسطة برامج

تعد عامالً من عوامل النجاح ،فالموظف هو المستفيد األول من برامج التمكين ألن المؤسسة التي
التمكين ّ
تحاول تمكين موظفيها تحاول أيضا أن تمنحهم ثقتها وسلطتها وصالحياتها ومكافآتها وتحاول أن تمنحهم
استقاللية وحرية في التصرف.

ث -ارتفاع مقاومة الفرد لضغوط العمل وتنمية الشعور بالمسئولية :كلما قمنا بتمكين األفراد وزيادة
صالحياتهم وزيادة مشاركتهم في اتخاذ القرار زادت شعوره بالمسئولية تجاه عمله وواجباته وارتفعت لديه
المقاومة لضغوط العمل التي تواجهه.
ج -شعور الموظف "بمعنى الوظيفة" :الموظف المم ّكن يدرك قيمة العمل بشكل أكبر من غيره ،وخاصة
عندما يستشعر سيطرته على مهام العمل ويدرك قيمة نفسه ودوره في التأثير على النتائج ويشعر بأنه
عنصر هام له دوره وله مساهمته التي تصب في مصلحة المنظمة ،ويرى األمور بنظرة شاملة وليس فقط

من زاوية ما يقوم به من عمل منفصل ،وانما يرى ما يقوم به حلقةً ضمن حلقات أخرى تصب جميعها في

تحقيق أهداف مشتركة ،فيتغير بالنسبة له معنى العمل من معنى محدود في إطار ضيق إلى معنى أوسع

وأشمل مما يساهم في تحقيق الذات وتحقيق التميز في العمل واشباع الحاجات العليا المعنوية بدال من

العمل فقط إلشباع الحاجات المادية البحتة.

ح -تحقيق الرضا الوظيفي :فالشعور بحرية التصرف والمشاركة واالستقاللية في العمل من العوامل التي
تؤدي إلى زيادة رضا العاملين وشعورهم بالسعادة.
.3

جانب الزبائن-:

أكد ملحم ( ،2006ص )95على أن الزبائن الذين يتعاملون مع موظفين يتمتعون بمستويات عالية من
التمكين يشعرون برضا عال تجاه هؤالء الموظفين ،وهذا يدل على وجود عالقة طردية بين رضا الزبائن

والتمكين لدى الموظفين ،فتمكين الموظفين يساهم في زيادة قدرة الموظف على التعامل بمستويات عالية من

المرونة والفهم والتكيف واالستجابة مع متطلبات العمل ،وهذا يؤدي إلى سرعة األداء واإلنجاز وجودة
الخدمات .

من خالل ما تم عرضه واستقراءه يمكن التأكيد بأن عملية التمكين تنطلق أهميتها من أهمية استثمار المورد

البشري الذي يعد أهم مورد من الموارد االستراتيجية ،وتبنى إستراتيجية التمكين تولد العديد من النتائج
اإليجابية التي تنعكس على أداء وانتاجية الموظف وتشجع اإلبداع والتفكير لدى األفراد وتخفض معدل دوران

العمل ،وتعمل على خلق المنظمة المتعلمة القادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية ،وتحقيق مكانة
تنافسية متميزة للمنظمة بين مثيالتها.
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ثالثا  -أبعاد التمكين اإلداري:

لقد تناول الكتاب والباحثون أبعاد التمكين اإلداري كالً حسب مدخله حسب رؤية وفلسفة كل مدخل ،والجدول

أدناه يحدد أبعاد التمكين كما تصورها بعض الباحثين في نماذجهم التي اعتمدوها-:

جدول رقم ( :)1أبعاد التمكين اإلداري حسب ما جاءت في دراسات بعض الباحثين
الباحث
الرقم
Conger & Kanungo
.1
Bowen & Lawler
ملحم
Velthous & Thomas
.2
Spreitzer
Maxwell
Kirkman
Blanchard et al.
.3
Hancer
.4
.5

Daft

االبعاد

السنة
1988
1992
2006
1990
1995
1997
1999
1996

المشاركة بالمعلومات ،الحرية ،واالستقاللية ،فرق العمل

2001

دقة المعلومات ،االتصاالت ،استعداد القائد للتغيير ،الثقة،

2001

القوة ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،التفكير اإلبداعي ،تحمل

مشاركة المعلومات ،المهارة والمعرفة ،القدرة على اتخاذ
الق اررات ،المكافأة عل أساس األداء

معنى العمل ،الكفاءة الذاتية ،حرية االختيار ،التأثير في

الق اررات

التدريب

المسئولية

أفندي

2003

عبد الوهاب

2004

.6

العتيبي

البيطار

2005
2014

المهمة ،تحديد المهمة ،القوة ،االلتزام ،الثقافة

.7

المبيضين ،الطراونة

2011

تفويض الصالحيات ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،فرق

العمل ،الثقافة ،التدريب والتعليم ،إثراء العمل

المصدر( :إعداد الباحثة)
وبعد االطالع على األبعاد التي تناولها الكتاب والباحثون السابقون ،فلقد حددت الباحثة أبعاد التمكين التي

ستتطرق لها في هذا الدراسة وهى كالتالي-:

.1

التفويض-:

إن الفكرة األساسية لمفهةوم التمكين اإلداري تقوم على عملية تفويض الصالحيات من المستويات اإلدارية

العليا إلى المستةويات اإلدارية الدنيا حيث يصبح للعاملين القدرة في التأثير على الق اررات الممتدة من الق اررات
اإلستراتيجية في المستوى األعلى إلى الق ة اررات المتعلقة بأدائهم لعملهم (.)Spreitzer, 2007, p.5
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.2

المشاركة في اتخاذ القرار:

وهى تمكين العاملين بسلطة اتخاذ القرار في بعض األمور والمهام المتعلقة بالعمل والتي كانت في األساس
من اختصاص المديرين (السكارنة ،2010 ،ص ،)310فكلما كان هناك مشاركة فعالة من قبل الموظفين
والعاملين في اتخاذ الق اررات كلما كان هناك التزام من قبلهم لتنفيذه .

وهذا يعنى إدراك الفرد بأن له تأثير على الق اررات التي يتم اتخاذها والسياسات التي تضعها المنظمة خاصة
تلك المتعلقة بعمله ،وال يأتي هذا اإلدراك أو الشعور إذا كان الفرد يؤثر أو يسيطر على أمور قليلة األهمية
في عمله ولكنه يتكون وينمو إذا كان للفرد تأثير في جوانب مهمة تسهم في تحقيق أهداف المنظمة األمر

الذى يزيد من الدافعية الداخلية للفرد تلك الدافعية النابعة من الوظيفة ذاتها (المسدي ،2003 ،ص .)335

.3

فرق العمل:

لقد أشار العتيبى ( ،2005ص )36إلى أن أفضل الوسائل لتكوين وعى وتفهم بكيفية تأثير المرؤوسين على
وظائفهم هو أن يعملوا بشكل مباشر مع أفراد آخرين ،فالموظفين الذين يعملون بشكل جماعي تكون أفكارهم

وقراراتهم أفضل من الفرد الذي يعمل منفرداً.

.4

التدريب والتعلم:

يعد التدريب أحد المكونات األساسية لجهود تمكين العاملين وهو ما يستوجب تضمين جهود المنظمة برامج
ومواد تدريبية مناسبة للحصول على مستوى عال من المهارات كالمهارة في التشخيص وفى التحليل وفى

اتخاذ الق اررات في ضوء مستجدات الواقع والمهارة ،وفى التكيف مع الظروف المتغيرة والمهارة االجتماعية في
التعامل مع باقي أعضاء الفرق التي ينتمون إليها (الجميلى ،2008 ،ص.)46

فالعملية التدريبية تمكن العاملين من بناء المعرفة ،والمهارات ،والقدرات ،ليس فقط ألداء أعمالهم ،بل أيضاً
تعلم مهارات واقتصاديات المنظمات الكبيرة (.)Spreitzer, 2007, p.7

.5

إثراء العمل:

يعرف اإلثراء الوظيفي بأنه إعادة تصميم الوظائف بحيث تتنوع في أنشطة الوظيفة ،بجانب التمتع بقدر من

االستقاللية والحرية للعامل تمكنه من السيطرة على وظيفته ،وتحيد كيفية تنفيذها والقيام بالرقابة الذاتية
ألعماله عالوة على حصوله على معلومات عن نتائج أعماله واتصاله المباشر بمن يستخدم إنتاج وظيفته

وبناء على ذلك فاإلثراء الوظيفي يعد عملية أساسية لتطبيق تمكين
(البريدى والرشيد ،2010 ،ص،)169
ً
العاملين ،حيث يتطلب التمكين إعادة تصميم العمل واحداث تغيير فيه حتى يشعر الموظف بالفعالية الذاتية
وقدرته على التأثير على األحداث واألفراد والظروف المحيطة بالعمل والمخرجات.
.6

التحفيز الذاتي:

إن وجود نظام الحوافز الجيد يسهم في جذب األفراد واشباع حاجاتهم ،ويعزز من استمرارهم في العمل ،كما
يثير المنافسة فيهم لتحسين األداء ،ويوفر المناخ التنظيمي اإليجابي مما يسهم في شعورهم بالرضا والوالء

التنظيمي( الزاملى ،2013 ،ص ،)25لذا فإن برنامج التمكين سيفقد األرضية عندما ال توفر المنظمة نظام
مكافآت يتناسب مع مستوى أداء العاملين.

21

رابعا – نماذج التمكين اإلداري:

لبلوغ أو االقتراب من التمكين تحتاج كل منظمة أن تتفهم التمكين وفقاً لظروفها ومحيط البيئة الداخلية
والخارجية  ،وتتعدد نماذج التمكين والتي يمكن أن تساعد على تحليل وفهم مفهوم تمكين العاملين ومن أهم

هذه النماذج ما يلى-:

 –1نموذج (: (1988( Conger and Kanungoالعتيبى،2005 ،ص )19-17
تبنى الكاتبان نموذج التحفيز الفردي للتمكين حيث تم تعريف التمكين " كعملية لتعزيز الشعور بالفاعلية
الذاتية للعاملين من خالل التعرف على الظروف التي تعزز الشعور بالضعف ،والعمل على إزالتها والتغلب

عليها ،بواسطة الممارسات التنظيمية الرسمية والوسائل الغير رسمية التي تعتمد على تقديم معلومات عن
الفاعلية الذاتية " ،واقترح الكاتبان أن التمكين مماثل لمفهوم القوة حيث يمكن النظر له من زاويتين:

الزاوية األولى :يمكن النظر للتمكين كاتجاه اتصالي – فالتمكين يدل ضمناً على تفويض السلطة أو القوة.

الزاوية الثانية :يمكن النظر للتمكين أيضاً كاتجاه تحفيزي ،فالتمكين يدل ضمناً وبكل بساطة على أكثر من
معنى المشاركة في القوة أو السلطة ،ويظهر ذلك جلياً في التعريف الذي تبناه الكاتبان.

ولتقرير مستوى التمكين في أي منظمة ،حدد  Conger and Kanungoخمس مراحل لعملية التمكين،

يمكن توضيحها على النحو التالي-:

المرحلة األولى :تشخيص الظروف داخل المنظمة التي تسبب الشعور بفقدان القوة بين العاملين ،ويمكن
تصنيف هذه العناصر على النحو اآلتي-:

 .1عوامل تنظيم ية كالتغيرات التنظيمية الرئيسية ،المناخ البيروقراطي ،الضغوط التنافسية ،ضعف نظام
االتصاالت ،والمركزية العالية في توزيع الموارد.

 .2عناصر تصميم العمل كغياب وضوح الدور ،ضعف أو غياب التدريب والدعم الفني ،نقص السلطة
المناسبة ،عدم التحديد المناسب للموارد ،األهداف غير الواقعية ،محدودية االتصال بين القيادات اإلدارية
والعاملين ،الروتين الشديد في العمل ،وضعف التنوع في العمل.

 .3عناصر أسلوب اإلشراف ونظام المكافآت كالتسلط ،السلبية ،التحديد االعتباطي للمكافآت ،ضعف قيم
التحفيز ،وغياب اإلبداع.

لذلك فإن الحاجة لتبني التمكين تكون ضرورية عندما يشعر العاملين بضعفهم وعجزهم داخل التنظيم ،ولهذا
البد أن تعمل اإلدارة على التقصي والتعرف على األسباب التي أدت إلى ذلك الشعور ،وعندما يتم التعرف

على تلك الظروف يمكن للمنظمة أن تتبنى استراتيجية للتمكين إلزالة تلك الظروف .

المرحلة الثانية :استخدام أساليب إدارية مثل اإلدارة بالمشاركة ومتطلباتها ،كتحديد الهدف ،واإلثراء الوظيفي،
والمكافآت المرتبطة باألداء ،ويجب أن يكون الهدف من استخدام تلك االستراتيجيات ليس فقط إلزالة الظروف
والعوامل الخارجية المسببة لشعور العاملين بفقدان القوة ،ولكن يجب استخدامها أيضاً وبشكل رئيسي في

تزويد المرؤوسين بمعلومات عن فعاليتهم الذاتية.
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المرحلة الثالثة :تقديم معلومات عن الفاعلية الذاتية للعاملين ،وذلك باستخدام أربع مصادر :المكاسب غير
الفعالة ،التجارب المنجزة ،اإلقناع اللفظي ،واالستثارة العاطفية.

المرحلة الرابعة :نتيجة الستقبال المرؤوسين لتلك المعلومات سيشعر المرؤوسين بالتمكين من خالل الزيادة
في الجهد المبذول ،وتوقعات األداء ،واالعتقاد بالفاعلية الذاتية.

المرحلة الخامسة :التغيير في السلوك من خالل إصرار ومبادأة المرؤوسين إلنجاز أهداف المهمة المعطاة.
واختصا اًر يرى الكاتبان بأن التمكين يمثل "العملية التي من خاللها يعتقد الفرد أن فاعليته الذاتية تتحسن ،وأن
تمكن العاملين يعن ي أن تسعى إلى تقوية اعتقاد الفرد بفاعليته الذاتية أو تعمل على إضعاف أو التقليل من

اعتقاد الفرد بفقدانه للقوة".
المرحلة

الوصول إلى التأثيرات السلوكية مثل (استمرار التحفيز

الخامسة

واإلصرار على تحقيق أهداف المهمة من قبل المرؤوسين)

المرحلة

نتائج تمكين المرؤوسين (تعزيز أداء الجهود المتوقعة – اإليمان

الرابعة

بالفعالية الذاتية)

المرحلة
الثالثة

توفير معلومات عن الفاعلية الذاتية للمرؤوسين باستخدام (التجربة
غير المباشرة – االستثارة العاطفية – االقناع اللفظي)
باإلضافة إلى إزالة عوامل انعدام القوة

المرحلة

استخدام استراتيجيات وتقنيات إدارية مثل (اإلدارة التشاركية – تحديد

الثانية

األهداف  -نظام التغذية الراجعة – اإلثراء الوظيفي)

المرحلة

التعرف على العوامل التي تؤدى إلى انعدام القوة والشعور بالعجز مثل

األولى

(العوامل التنظيمية – نطاق اإلشراف – المكافآت – طبيعة العمل)

شكل رقم ( :)2نموذج  )1988(،Conger & Kanungoلتمكين العاملين المصدر)Conge r& Kanungo,1988,p.475):
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 –2نموذج ( :(1990( Thomas and Velthouseالعتيبى،2005 ،ص )21-20
لقد قام  Thomas and Velthouseبإكمال العمل الذي أنجزه كالً من ،Conger and Kanungo
وذلك ببناء نموذج التمكين اإلدراكي  ،Cognitive Empowerment Modelوعرفا التمكين كزيادة في

تحفيز المهام الداخلية والتي "تتضمن الظروف العامة للفرد التي تعود بصفة مباشرة للمهمة التي يقوم بها،
والتي بدورها تنتج الرضا والتحفيز" ،وأشا ار إلى أن التمكين يجب أن يبدأ من الذات ونظام المعتقدات ،حيث

يتضمن نظام المعتقدات كيفية النظرة للعالم الخارجي ومفهوم الذات ،الذي يشجع السلوكيات الهادفة ويربطها

م ع أهداف ومنهجيات التمكين التي تطبق في المنظمة ،وحدد الكاتبان أربع أبعاد نفسية للتمكين حيث اعتب ار
أنها تمثل أساساً لتمكين العاملين وهي:
 -1التأثير الحسي أو اإلدراكي :ويقصد بالتأثير الحسي "الدرجة التي ينظر من خاللها للسلوك على أنه قادر
على إحداث التغيير الالزم فيما يتعلق بإنجاز الهدف أو المهمة التي بدورها تحدث التأثير المقصود في بيئة
الفرد" ،ويقيم التأثير باالعتقاد بأن الفرد يمكن أن يؤثر في عمل اآلخرين ،وكذلك يؤثر في الق اررات التي

يمكن أن تتخذ في كل المستويات.

 -2الكفاءة :ويقصد بها إلى أي درجة يمكن للفرد أداء تلك األنشطة بمهارة عالية عندما يقوم بالمحاولة،
فاألفراد الذين يتمتعون بالكفاءة يشعرون بأنهم يجيدون المهام التي يقومون بها ،ويعرفون جيداً بأنهم يمكن أن
يؤدوها بإتقان إذا بذلوا جهداً ،فالكفاءة تعبر عن شعور الفرد باإلنجاز عند أدائه أنشطة المهام التي اختارها
بمهارة ،والشعور بالكفاءة يتضمن اإلحساس بأداء المهام بشكل جيد ،والجودة في أداء المهام.

 -3إعطاء معنى للعمل :إن عملية التمكين تعطى للعمل معنى من خالل االهتمام بقيم الهدف أو المهام
التي يتم الحكم عليها من خالل معايير أو أفكار الفرد ،حيث يتم هنا إجراء مقارنة بين متطلبات دور العمل
ومعتقدات الفرد ،كاعتقاد الفرد مثالً أن المهام التي يقوم بها ذات قيمة ،كما ويعنى إعطاء معنى للعمل أن

يشعر الفرد بالفرصة بممارسته مهام ألغراض نبيلة ،فالشعور بالمعنى للعمل يمثل إحساساً أن الفرد في طريق

يستحق جهده ووقته ،وأنه يؤدي رسالة ذات قيمة.

 -4حرية االختيار :وتعني درجة الحرية التي يتمتع بها الفرد في اختيار طرق تنفيذ مهام عمله ،وهذا الشعور
باالختيار يوفر شعو ارً للفرد بأنه حر في اختياره ،واإلحساس بأنه قادر على استخدام حكمة الشخصي

والتصرف من خالل تفهمه للمهمة التي يقوم بها.
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 -3نموذج ( :(1990( Murrell and Vogtستوم ،2011 ،ص)44
ظهر هذا النموذج عام  1990حيث يركز على أن استم اررية أية منظمة يعتمد على القوة المحركة لهذه
المنظمة والمتمثلة بأفرادها ودافعيتهم للعمل حيث أوضح أن دافعية األفراد للعمل تتأثر بنوعين من العوامل:
 عوامل متعلقة باألنشطة األساسية لإلدارة والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.

 عوامل متعلقة باألفراد ومهارات االتصال بين اإلدارة العليا واألفراد والتطوير المستمر لفرق العمل
والتدريب ،وتطبيق السياسات المناسبة ومشاركة القيادة وتلبية حاجات الفرد.
القوة (الطاقة ،الدفع)

عوامل تأثير متعلقة

عوامل تأثير متعلقة

الدافعية

بالعمليات واألفراد
 -مهارات اتصال

الهيكل التنظيمي

اتخاذ الق اررات

 -تطوير الفريق

 -التنظيم

إنتاج

 -مشاركة القيادة

 -التخطيط

تأقلم – ضغوط -صراع

 -القيادة

تغيرات في الحالة الحالية

نتائج إيجابية

نتائج سلبية

تمكين األفراد يؤدى إلى

طاقة مهدرة سلوك مضاد

اإلبداع والتطوير للفرد

لإلنتاج اهتمام بالذات

والمنظمة والمجتمع

وطرق حمايتها
فشل المنظمة

أفراد تم تمكينهم

ضياع القوة

تطوير شامل وكلى

بناء وتطوير القوة

ضياع الموارد

السعي نحو مزيد

زيادة اغتراب الفرد

من القوة

شكل رقم ( :)3نموذج  )1990(،murrell & vogtلتمكين العاملين
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المصدر( :ستوم،2011،ص)45

-4نموذج ( :(1995) Spretizerستوم ،2011 ،ص )46-45
هذا النموذج حيث يفترض أن تمكين العاملين يتحقق بخطوتين أساسيتين تبدأ بالتمكين النفسي ومن ثم
يتبعها التمكين اإلداري وتشمل كل خطوة مجموعة من العوامل ،حيث تتضمن الخطوة األولى على عوامل
خاصة بالفرد وأهمها تقدير الفرد لذاته وتحديد مركز التحكم في تفكير الفرد ،بينما تشتمل الخطوة الثانية على

عوامل خاصة بالوظيفة ،مثل درجة مرونة التنظيم في مشاركة العاملين بالمعلومات ونظم الحوافز المطبقة،
هذه العوامل تؤدى إلى تمكين العاملين بأبعاده األربعة (معنى العمل ،والكفاءة ،وحرية االختيار ،والتأثير في

الق اررات) ويؤدى تمكين العاملين إلى الكفاءة واإلبداع مع وجود رغبة الجماعة واستقرار المنظمة كعنصرين
يدعمان عملية تمكين العاملين.

مركز التحكم والسيطرة

أبعاد التمكين النفسي
 أهمية العمل

تقدير واحترام الذات

الفعالية اإلدارية

 الكفاءة والجدارة
 االستقاللية

الحصول على المعلومات
(المهمة واألداء)

وحرية التصرف

اإلبداع واالبتكار

 التأثير في

نظم تحفيز إيجابية

الق اررات

الرغبة

استقرار المنظمة

االجتماعية

عبر الزمن

شكل رقم( :)4نموذج  )1995(، Spreitzerلتمكين العاملين
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المصدر)spretizer,1995,p1445 ) :

 -5نموذج ( :(1996( Spectorأفندي ،2003 ،ص )36-31
ظهر هذا النموذج عام  ،1996وهو يأخذ تمكين العاملين كعملية تدريجية حيث ال يمكن وفقا لهذا النموذج

االنتقال الفجائي في تبنى مفهوم تمكين العاملين وفي هذا اإلطار يقدم الكاتب نموذج تمكين العاملين من
خالل قاعدة التولي والتخلي والشكل التالي يوضح هذا النموذج.
المنظمة األفقية

منظمة الرقابة

(مرونة)

(جمود)

المنظمة الفوضوية

المنظمة االتكالية

(االنهيار)
التمكين اإلداري
والمهاري

معايير إنتاجية
وسلوكية
صارمة الحرية
المطلقة

مرتفع

التولي

(عجز)
تدريج األوامر من
أعلى إلى أسفل

مرتفع

منخفض

منخفض

التخلي

شكل رقم( :)5نموذج  )1996(، Spectorلتمكين العاملين

المصدر( :أفندي ،2003 ،ص)35

يوضح الشكل أعاله قاعدة التولي والتخلي في تطبيق تمكين العاملين ،ويتم التولي من خالل التحديد الدقيق

لألطر االستراتيجية واألهداف العامة لعمل المنظمة حيث يستلزم التحول نحو تطبيق تمكين العاملين أن
تكون المنظمة صارمة حيال تحديد أهدافها وتحديد اختصاصات العاملين ،بحيث تتولى اإلدارة مسئوليتها

االستراتيجية ويتولى العاملين األهداف المنوطة بهم ،أما التخلي فيقصد بها تأهيل العاملين وحثهم على
التصرف الفعال بحيث تتخلى اإلدارة عن االهتمام بالتفاصيل من خالل تمكين العاملين إدارياً ،أي جعلهم
قادرين على اتخاذ الق اررات من خالل توفير الموارد الالزمة ألعمالهم في اطار من الثقة واالعتماد على

الذات.
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 -6نموذج ( :(1996( Hartline & Ferrellستوم ،2011 ،ص)47
ظهر هذا النموذج عام  1996ويوضح تمكين العاملين من منظور تسويقي على أساس التزام االدارة بجودة
استرتيجي للمنظمة ،وذلك من خالل تبنى المنظمة لمفهوم
ا
الخدمة المقدمة للعمالء ،أي اختيار الجودة كهدف
تمكين العاملين وتقييم االداء على أساس سلوك االفراد ،ولتحقيق ذلك ينبغي على االدارة تحسين المناخ

التنظيمي للعاملين من خالل :

 إزالة الغموض في االدوار الوظيفية وتحقيق المواءمة الوظيفية .

 زيادة الفاعلية الذاتية للعاملين من خالل التحفيز والتدريب وتوفير الموارد .
وهذا بدوره سيؤدى الى ارتفاع الرضا الوظيفي للعاملين ،وتقديم الخدمة بجودة عالية للعمالء كما هو موضح

بالشكل أدناه.

التمكين
الرضا
الوظيفي
صراع
التزام اإلدارة

الدور
الفعالية

بجودة الخدمة

الذاتية

إدراك العمالء
لجودة
الخدمة

غموض
الدور

التكيف

التقييم على
أساس السلوك

شكل رقم ( :)6نموذج  )1996( ، Hartline &Ferrellلتمكين العاملين المصدر)Hartline & Ferrel ,1996, p54):
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يتضح من خالل عرض النماذج السابقة ما يلى-:


 )1988) Conger & Kanungoقد حددا خمس مراحل إلنجاز عملية التمكين تبدأ من التعرف
على العوامل التي تؤدى إلى انعدام قوة وقدرة المنظمة ،وتبنى أساليب إدارية مثل اإلدارة بالمشاركة
واإلثراء الوظيفي للتوصل إلى التمكين ،وتوفير معلومات تزيد من فعالية الفرد الذاتية ،وشعور األفراد

بالتمكين ،والتغير في سلوك األفراد واصرارهم على إتمام العمل باجتهاد.



 (1990) Thomas & Velthouseقاما ببناء النموذج اإلدراكي المكمل لنموذج & Conger

ركز على أن التمكين يبدأ من الذات ونظام المعتقدات السائد في
 )1988) Kanungoحيث ا
المنظمة.



اعتبر قوة واستم اررية المنظمة ينطلق من قوة األفراد ودافعيتهم
ا
 )1990) Murrell & Vogtاللذان
وركز على عدة عوامل متعلقة بالهيكل التنظيمي واألفراد تؤثر بدافعية األفراد.
ا
للعمل



 )1995) Spretizerحيث حدد تحقيق عملية التمكين من خالل التمكين النفسي ثم التمكين اإلداري



 )1996( Spectorحيث قدم نموذجه من خالل قاعدة التولي والتخلي ،بحيث تتولى اإلدارة

مع موجود عنصرين داعمين لعملية التمكين (الرغبة االجتماعية ،استقرار المنظمة).

مسئوليتها اإلستراتيجية ويتولى العاملون تحقيق األهداف المناطة بهم مع تخلى اإلدارة عن االهتمام
بالتفاصيل من خالل تمكين العاملين وحثهم على اتخاذ الق اررات.



ركز على تحسين المناخ التنظيمي للعاملين بإزالة الغموض
 )1996( Hartline & Ferrellحيث ا



إن عملية التمكين وان اختلف على تنوع مراحلها الكتاب والباحثون فهي عملية تدريجية ركزت على

في الدور الوظيفي وزيادة فعاليتهم من خالل التحفيز والتدريب وتوفير الموارد.

منح السلطة للعاملين وتعزيز الفعالية الذاتية وعالج العوامل التي تعيق التغيير والتطلع نحو االبتكار
والتجديد.

خامسا  -معوقات تطبيق التمكين:

إن عملية تمك ة ة ةين العاملي ة ة ة ةن داخل المنظمة ة ة ة ة ة ةةات ليست عملي ة ة ةة سهلة خاصة إذا ما اتضح أن هناك

عدداً من المحة ة ةددات الرئيسية التي تقف عائقة ة ة ة ةاً أمام تحقي ة ة ة ة ة ةق هذه العملية ،فقد أشار العتيبي في دراسته

( ،2005ص  )40-39لبعض المعوقات التي قد تحد من قدرة المنظمات على تطبيق تمكين العاملين ومن
تلك المعوقات ما يلى-:

 .1البناء التنظيمي الهرمي.
 .2المركزية الشديدة في سلطة اتخاذ الق اررات.
 .3خوف اإلدارة العليا من فقدان السلطة.
 .4عدم الرغبة في التغيير.

 .5خوف العاملين من تحمل السلطة والمساءلة.
29

 .6األنظمة واإلجراءات الصارمة التي ال تشجع على المبادأة واالبتكار.
 .7السرية في تبادل المعلومات.
 .8ضعف نظام التحفيز.

 .9تفضيل أسلوب القيادة االدارية التقليدية.

 .10ضعف التدريب والتطوير الذاتي.
 .11عدم الثقة االدارية.

 .12عدم مالءمة نظام المكافآت.
كما أشار المغربي ( ،2001ص )4لبعض المعوقات التي قد تحد من تطبيق تمكين العاملين بالشكل

الفعال تتمثل في اآلتي-:

 .1إساءة استخدام عوامل القوة الممنوحة للعاملين.
 .2زيادة العبء والمسئولية على عاملين غير قادرين عليها.

 .3تركيز بعض العاملين على نجاحهم الشخصي وتفضيله على نجاح الجماعة.
 .4زيادة التكاليف التي تتحملها المنظمة نتيجة تدريب وتعليم األفراد.
 .5زيادة الوقت المطلوب ألداء العمل الجماعي وعمل اللجان.

 .6إقبال األفراد على المفاهيم النظرية والشكلية أكثر من إقبالهم على الموضوعية وفعالية التطبيق.
 .7زيادة الصراع وتفشى النزاع بين العاملين عند أداء العمل الجماعي.
 .8عدم تمكن بعض العاملين من المعرفة الكاملة التخاذ ق اررات فعالة.

 .9اتخاذ الق اررات بناء على أسس شخصية ،وليس على أسس ومبررات منطقية وموضوعية.
باإلضافة إلى ما سبق يمكن اآلتي من معوقات التمكين-:
 ضعف التزام اإلدارة العليا ودعمها للتمكين.

 غياب اإلستراتيجية الواضحة التي تدعم مهارات وقدرات العاملين.
 تواجد المناخ التنظيمي غير الصحي.

سادس ا  -متطلبات تطبيق تمكين العاملين:

ينبغةةي علةةى المنظمةةات التةةي تسةةعى إلدخةةال ثقافةةة التمكةةين أن تتبنةةى أسةةلوب لبنةةاء نظةةم وعمليةةات تطلةةق

ق ةةدرات وامكاني ةةات الع ةةاملين ،ويمك ةةن للمنظمة ةةة أن تحق ةةق ذل ةةك م ةةن خ ةةالل (العتيبة ةةى ،2005 ،ص،)22-21
(الوادي  ،2012،ص:)50

 .1التركيز على السلوك المرغوب من قبل المنظمة.
 .2تغيير البناء التنظيمي التقليدي إلى البناء التنظيمي المرن للحصول على السلوك المرغوب.
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 .3بناء مناخ من الثقة والتعاون بين اإلدارة والعاملين.
 .4فتح قنوات االتصال في جميع االتجاهات بين الرؤساء والمرؤوسين وفيما بين المرؤوسين.
 .5تشجيع العاملين على التعلم والتطوير الذاتي.
 .6إيجاد فرق اإلدارة الذاتية.

 .7دعم مشاركة العاملين في اتخاذ القرار.

 .8التعامل مع الصراع التنظيمي بفاعلية وكفاءة.
 .9المناخ التنظيمي المناسب.

 .10إيجاد سبل العلم والمعرفة والمؤسسة المتعلمة.
 .11إيجاد قنوات االتصال الصحيحة وما تحمله من معلومات.

 .12إيجاد الحوافز التي ترفع من يتحمل المسئولية إلى مزيد من الفاعلية والنتائج الجيدة.
فمتطلبات تمكين العاملين تحتاج لوجود قناعة تامة من اإلدارة العليا بأهمية هذه العملية وااللتزام نحو تنفيذها
وثقة المدراء في المرؤوسين ،تشجيع روح المبادرة والثقة عند الموظفين ،وتوفير برامج تدريبية مناسبة،
التشجيع على عمل فرق العمل ،توفير نظام اتصال فعال مع كل المستويات اإلدارية ،توفير نظام حوافز

يشبع احتياجات العاملين.
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املبحث الثاني

االلتزام التنظيمي
املدقدمة
ً

أوال  :مفهوم االلتزام التنظيمي
ً
ثانيا  :خصائص االلتزام التنظيمي
ً
ثالثا  :أهمية االلتزام التنظيمي
ً
رابعا  :مناذج االلتزام التنظيمي
ً
خامسا  :أدوات قياس االلتزام التنظيمي
ً
سادسا  :أنواع االلتزام التنظيمي
ً
سابعا  :مداخل االلتزام التنظيمي
ً
ثامنا  :أبعاد االلتزام التنظيمي
ً
تاسعا  :مراحل االلتزام التنظيمي
ً
عاشرا  :اآلثار املرتتبة على االلتزام التنظيمي
أحد عشر  :العوامل املؤثرة يف االلتزام التنظيمي
ثاني عشر  :العالقة بني التمكني اإلدار وااللتزام التنظيمي
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المقدمة:

إن نمو المنظمات وانتشارها المضطرد وتغلغلها في جميع مناحي وأنشطة حياة األفراد والجماعات،

دفع الباحثين وغيرهم من المعنيين لمزيد من االهتمام بإنتاجية وأداء هذه المنظمات وفعاليتها ،وركزت كثير
األفرد في المنظمات لخدمة أهداف المنظمة ،وكذلك تناولت هذه
ا
الدرسات واألبحاث على سلوك
من ا

المحاوالت واألبحاث البحث عن كفاءات ادارية جديدة  ،واعادة تصميم العمل والمنظمات ،وتبنى نماذج
جديدة إلشراك العاملين في وضع السياسات واألهداف واتخاذ الق اررات وكيفية تحفيز العاملين وتحقيق

االستفادة المثلى من قدراتهم وامكاناتهم.
ولتحقيق االستفادة بشكل كبير من قدرات وامكانات العاملين ال بد من الوصول إلى درجة عالية من

االلتزام التنظيمي لديهم لذا فان اإلدارة القائمة على االلتزام والتي تهدف إلعطاء العاملين والعمالء أكبر قيمة

ممكنة تعتبر نموذج إداري جديد ،ألن االلتزام هو منهج وطريقة حياة بالنسبة للمنظمات التي تسعى لتأسيس

قاعدة صلبة من العاملين المخلصين  ،حيث أن معدالت االحتفاظ بالعاملين وبالعمالء ليست أرقاما فارغة بل

هي المعيار الذي يكشف مستوى هذه المنظمة (أبو سمك ،2011 ،ص.)53

كما أصبح موضوع االلتزام التنظيمي موضوعاً هاماً يثير اهتمام العديد من المنظمات بسبب ارتباطه

الوثيق بسلوكيات الموظفين وحضورهم وغيابهم واألهم من ذلك التأثير على إنتاجيتهم وأدائهم واتجاهاتهم
النفسية مما ينعكس دوره على أداء المنظمة وعلى عالقتها بالمحيط الخارجي لذلك حاول بعض المديرين
تغيير القواعد واإلجراءات والسلوكيات ليجعلوها أكثر مرونة مما يعزز التزام موظفيهم تجاه منظماتهم والربط

بين أهدافها وبين أهدافهم الشخصية (حلس ،2012 ،ص.)38
وخالصة القول إن االلتزام التنظيمي أصبح يلعب دو ًار هاماً في فلسفة إدارة الموارد البشرية  ،لتأثره

وتأثيره في مجموعة من العوامل التنظيمية الداخلية ،و قد أصبحت سياسات إدارة الموارد البشرية تصمم على

أساس تحقيق التكامل بين االلتزام التنظيمي للموظف وجودة ومرونة العمل نفسه بما يعظم الفعالية التنظيمية
للمنظمة ).(Armstrong ,2006 ,p 273
ونظ اًر ألهمية دور االلتزام التنظيمي داخل المنظمات قامت الباحثة بعرض مستفيض لمفهوم االلتزام

التنظيمي ،خصائصه ،أهميته ،نماذجه ،مداخله ،مراحله ،اآلثار المترتبة عليه ،أبعاده ،العوامل المؤثرة فيه،

طرق قياسه بهدف فهمه من جميع جوانبه.

33

أوالا  -مفهوم االلتزام التنظيمي -:

يعد االلتزام التنظيمي من المواضيع التي القت اهتماماً واضحاً في حقل اإلدارة في العقود األخيرة،

لما لها من عالقة بفعالية المنظمة ودرجة إنجاز العمل فيها ،إذ يعبر االلتزام التنظيمي عن اتجاه الفرد نحو

المنظمة ،ويشمل الرغبة القوية في البقاء عضوا فيها  ،ويظهر االلتزام في بذل العامل جهودا إضافية في

العمل ،ويعد األفراد الملتزمون تجاه منظماتهم مصدر قوة تساعد في بقائها ومنافستها للمنظمات األخرى.

وسوف تتطرق الباحثة الستعراض مفهوم االلت ازم التنظيمي من منظور القرآن الكريم ومنظور اللغة

العربية ،ومنظور علماء اإلدارة الذين تتطرقوا لطرح موضوع االلتزام التنظيمي.

.1

مفهوم اال لتزام في القرآن الكريم-:

يعد االلتزام من الظواهر المهمة في حياة البشرية بشكل عام ،وقد حث الدين اإلسالمي على االلتزام

بأوامر ونواهي اهلل عز وجل ،وقد ذكرت كلمة االلتزام في القرآن الكريم في أكثر من موقع دليالً على أهمية

هذا المفهوم:

 فق ة ةال سبحانة ة ة ةه في كتاب ة ة ةه الكري ة ة ةم  :حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىَٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِنيَ( سورة
البقرة ،آية .)238

 قول الحق تبارك وتعاىل وَأَنَّ هََٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ
ذََٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( سورة األنعام ،آية .)153

 وقال تعالى  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(سورة الحشر ،آية.)7
.2

مفهوم االلتزام في اللغة:
 حيث يعني العهد ،ويلزم الشيء ال يفارقه ،والمالزم لشيء المداوم عليه( .ابن منظور،1999 ،
ص )272ويعني كذلك في اللغة :العهد ،والقرب ،والنصرة ،والمحبة.

 وورد في (محيط المحيط ،1998 ،ص )814بأن ألزم الشيء أثبته وأدامه.
.3

مفهوم االلتزام التنظيمي عند علماء اإلدارة-:
 عرفه أبو النصر ( ،2007ص )91بأنه "مصطلح يطلق على مشاعر واتجاهات الفرد نحو المنظمة
التي يعمل بها ومدى حرصه على االستمرار فيها".

 وعرفه حريم ( ،1997ص (107بأنه "اتجاه حول والء وانتماء الموظفين للمنظمة وهو عملية مستمرة

يقوم العاملون في المنظمة من خاللها بالتعبير عن اهتمامهم وحرصهم على المنظمة واستمرار
نجاحها وبقائها".
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 أما جرينبرج وبارون ( ،2004ص )215فقد عرفاه بأنه "مفهوم يتعلق بدرجة اندماج الفرد في
المنظمة واهتمامه باالستمرار فيها".

 كذلك عرفاه عبد الجبار والقحطاني ( ،2007ص )126بأنه "شعور بالتعيين والتوغل والوالء الذي
يتم التعبير عنه من قبل الموظف تجاه الشركة".

 وقد عرفاه  (2010,p.427) Joo & Shimبأنه "انتماء الفرد وتعلقه الفعال بأهداف وقيم المنظمة
بغض النظر عن القيمة المادية المتحققة من المنظمة".

 في حين عرفه " (2010 ,p.13) WeiBo et al.بالرغبة التي يبديها الفرد في التفاعل االجتماعي

من أجل تحقيق أهداف المنظمة ،وفي نفس السياق عرف على أنه الشعور باالرتباط القوي والعاطفة
للمنظمة التي يعمل بها الفرد من خالل اإليمان بأهداف وقيم المنظمة والرغبة في بذل الجهود
والمحافظة على عضويتها" .

 ومن أشهر تعريفات االلتزام التنظيمي التعريف الذى قدمه  ،(1974) Porter et al.والذي عرف

االلتزام التنظيمي بأنه قوة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه بها ،وأن هناك صفات لها تأثير كبير في
تحديد االلتزام التنظيمي لألفراد وهي ):(Armstrong, 2006, p271-272

.1

االعتقاد القوي بقبول أهداف المنظمة و قيمها.

.2

االستعداد لبذل أقصى جهد ممكن لصالح المنظمة.

.3

الرغبة القوية في المحافظة على استمرار عضويته بالمنظمة.

وعلى هذا نورد التعريف اإلجرائي لاللتزام التنظيمي وهو" :إيمان من قبل الفرد العامل بالمنظمة وبمبادئها
وأهدافها ،وامتالكه الرغبة القوية للعمل واالندماج فيها ،تحقيقاً ألهدافها ،مع تحمل كافة مسئولياته األخالقية
والقانونية تجاه المنظمة ،باإلضافة الى شعوره باالنتماء لهذه المنظمة".

ثانيا  -خصائص االلتزام التنظيمي-:

من خالل االستعراض السابق لتعريف االلتزام التنظيمي ،يمكن توضيح خصائص االلتزام التنظيمي في

النقاط التالية (القثامى ،2009 ،ص( ،)28أبو ندا ،2007 ،ص( ،)123حنونة ،2006 ،ص:)13

.1

يمثل االلتزام التنظيمي درجة الموائمة والتطابق مع المنظمة واالرتباط بها من جانب الفرد.

.2

يعبر االلتزام التنظيمي عن عاطفة وجدانية للفرد نحو المنظمة.

.3
.4

يعبر االلتزام التنظيمي عن استعداد الفرد لبذل أقصى جهد ممكن لصالح المنظمة ورغبته الشديدة في
البقاء فيها ،ومن ثم قبوله وايمانه بأهدافها وقيمها.

يؤثر االلتزام التنظيمي تأثي اًر مباش اًر على كثير من الظواهر اإلدارية األخرى ويتضح ذلك من رغبة

األفراد بالبقاء في المنظمة ،ومدى التزامهم بالحضور إلى العمل ومستوى األداء واإلنجاز.
35

.5

يستغرق االلتزام التنظيمي في تحقيقه وقتاً طويالً ،ألنه يجسد حالة قناعة تامة للفرد كما أن التخلي

.6

يشير االلتزام التنظيمي إلى الرغبة التي يبديها الفرد للتفاعل االجتماعي من أجل تزويد المنظمة

عنه ال يكون نتيجة لتأثير عوامل سطحية طارئة بل يكون نتيجة لتأثيرات استراتيجية ضاغطة.
بالحيوية والنشاط ومنحها الوالء.

.7

يعبر االلتزام عن حالة غير محسوسة يستدل عليها من خالل ظواهر تنظيمية معينة تضمن سلوك

.8

يأخذ االلتزام التنظيمي عدة أشكال وصور من أهمها االلتزام كوسيلة لتحقيق هدف معين ،وااللتزام

.9

االلتزام التنظيمي حصيلة تفاعل العديد من العوامل اإلنسانية والتنظيمية وظواهر إدارية أخرى داخل

.10

متعدد األبعاد ورغم اتفاق غالبية الباحثين في هذا المجال على تعدد أبعاد االلتزام التنظيمي ،إال أنهم

األفراد وتصرفاتهم ،وتجسد مدى والئهم لمنظماتهم.

كقيمة في حد ذاته وااللتزام كامتثال لما يتوقعه اآلخرون.
التنظيم.

يختلفون في تحديد هذه األبعاد ،ولكن هذه األبعاد تؤثر في بعضها اآلخر ويمكن تحديد أسباب التعدد

في هذه األبعاد كما يلي-:

 أن المنظمة مكونة من عدة فئات ،لكل منها أهدافها الخاصة بها ،وليس من الضرورة اشتراك هذه الفئاتفي هدف واحد.

 عادة يوجد داخل كل منظمة تكتالت ،أي مجموعة من األفراد يكونون كتلة واحدة لها اهتمام واحد ،وكلتكتل من هذه التكتالت يحاول الحصول على منافع خاصة له دون اآلخرين.

وقيما تحاول تحقيقها ،هذه
وبناء على تعدد الفئات والتكتالت داخل المنظمة ،فإن لكل فئة وتكتل أهدافًا ً
األهداف والقيم تختلف من فئة إلى أخرى ومن تكتل إلى آخر وبالتالي فإن التزام األفراد والتكتالت لهذه
نسبيا.
األهداف والقيم تكون مختلفة ً

ثالثا  -أهمية االلتزام التنظيمي-:

يمثل االلتزام التنظيمي أحد المؤشرات األساسية للتنبؤ بالعديد من النواحي السلوكية ،وخاصة معدل

دوران العمل ،حيث يفترض أن يكون األفراد الملتزمون بالبقاء في المنظمة ألطول مدة ،وأكثر عمال نحو
تحقيق أهدافها(عبد الباقي ،2005 ،ص.)316

ويمكن لنا تحديد أهمية االلتزام التنظيمي على ثالث مستويات وهى:

.1

على المستوى الفردي أو العاملين:

ال من جرينبرج وبارون ( ،2004ص )805أن االهتمام بااللتزام التنظيمي يعود إلى طبيعة
فقد أوضح ك ً
سلوك األفراد ،حيث أكدا أن األفراد الذين لديهم التزام تنظيمي يكون سلوكهم قوي يختلف عن غيرهم من

األفراد وهذا االختالف يتضح من النقاط اآلتية-:
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أ .احتمال ترك الموظف الملتزم للعمل ضئيل  :فاألشخاص ذوى االلتزام التنظيمي القوى يصبحون أقل
احتماال لترك العمل أو الغياب ،بمعنى أنهم أكثر استق ار اًر في العمل.

ب .الموظف الملتزم أكثر رغبة في التضحية من أجل المنظمة  :فاألشخاص ذوى االلتزام التنظيمي القوى
يصبحون أيضا بجانب الرغبة في االستمرار بالمنظمة أكثر استعداداً للتضحية من أجل بقاء المنظمة
واستمرارها.

ت .أن عبء تحقيق األهداف يقع على عاتق العاملين ومن خالل إبداعهم وجهودهم تتحقق األهداف بأعلى
قدر من الكفاءة والفاعلية.

ث .ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين يخفف من عبء الرؤساء في توجيه المرؤوسين ويرفع
مستوى الثقة بينهم.

ج .كلما زاد شعور العاملين بالوالء زاد تقبلهم للتغيير والتطوير التنظيمي ألجل ازدهار المنظمة.
ح .إن شعور األفراد باالنتماء يزيد من درجة رضاهم الوظيفي مما يحفزهم على اإلخالص في العطاء
.2

للمنظمة.

على مستوى المنظمة (أبو جياب ،2014 ،ص:)18

أ .الحد من التسرب الوظيفي وما يترتب عليه من آثار مثل :فقدان الكفاءات الجيدة من العاملين واالرتباك
في األنماط االجتماعية واالتصاالت واضعاف الروح المعنوية وتدنى اإلنتاجية وارتفاع تكاليف التوظيف
مجدداً.

ب .يزيد من مستوى اإلنتاجية ويقلل من معدل الغياب ويحسن جودة العمل.
ت .سهولة استقطاب الكفاءات للمنظمة حيث أنه كلما زاد الشعور بالوالء يزداد تقبل العاملين ألى تغيير
.3

يصب في مصلحة المنظمة.

على المستوي االجتماعي:

أ .يؤدي االلتزام التنظيمي إلى خلق جو من الترابط والعالقات االجتماعية بين العاملين في المؤسسة (حنونة،
 ،2006ص.)16

ب .تنعكس آثار ا اللتزام التنظيمي على االرتباط العائلي والحياة الشخصية للعاملين حيث يشعر ذوى الوالء
.4

المرتفع بالسعادة والرضا (العتيبي ،2005 ،ص.)76
على المستوي القومي:

يؤدي االلتزام التنظيمي إلي زيادة الناتج القومي في المحصلة النهائية لاللتزام ،وذلك عن طريق زيادة
كفاءة وفاعلية أداء األفراد العاملين بالمنظمة (حنونة ،2006 ،ص.)16
يتضح مما سبق أن أهمية االلتزام ال تعود على المنظمة وانما تعود على المجتمع وعلى الصعيد القومي

بكامله ،ويمكن القول أن األهمية العظمى لاللتزام تتوقف على إحساس الموظف بأنه جزء ال يتج أز من
منظمته مما يؤدى إلى االستماتة من أجل تحقيق أهدافها والدفاع عنها.
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رابعا – نماذج االلتزام التنظيمي-:

هناك العديد من النماذج جاءت مفسرة لاللتزام التنظيمي وفقاً ألبعاده وأسبابه ونتائجه ،وكانت متباينة

التوجهات والمداخل ،وسيتم استعراضها مرتبة حسب تسلسلها التاريخي ،على النحو التالي:
-1نموذج :)1961( Etzioni

يعبر هذا النموذج عن الرأي المستند إلى أن القوة أو السلطة التي تملكها المنظمة على حساب الفرد ،نابعة

أحيانا االلتزام أو الوالء ،حيث يتخذ االلتزام ثالثة أشكال
من طبيعة اندماج الفرد مع المنظمة ،والذي يسميه
ً
هي (الوزان ،2006 ،ص:)47

أ -االلتزام المعنوي  :وهو يمثل اتجاهاً إيجابياً وقوياً نحو المنظمة ويقوم على االرتباط بأهداف التنظيم وقيمه
وقواعده الداخلية وعلى طاعة السلطة لشعوره أن التنظيم يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية مفيدة وعادة ما

تستخدم هنا القوة المعيارية وهى تستخدم المكافآت الرمزية كأساس لدعم التزام األفراد.

ب -االلتزام التراكمي  :وهو يمثل عالقة أقل قوة مع التنظيم ولكنها عالقة تقوم على مبدأ التبادل بين
األعضاء والتنظيم فاألفراد يصبحون ملتزمين إذا وجدوا أن هناك منافع سوف تعود عليهم من وراء هذا

االلتزام.

ج -االلتزام االضطراري  :وهو اتجاهاً سلبياً تجاه المنظمة وهو ينشأ من المواقف التى يوصف فيها السلوك
الفردي دائماً باالضطرار أو باإلكراه والقيد فال يحدث التنظيم في السجن إال نتيجة إلجراء اجتماعي فرض
على نزالئه ولم يكن نابعاً من اختيارهم ونستدم هنا عادة القوة اإللزامية أو االضط اررية لدعم التزام األفراد.
-2نموذج : (1977) Steers
يرى هذا النموذج أن الخصائص الشخصية وخصائص العمل وخبراته تتفاعل معا كمدخالت ،وتكون ميل

الفرد لالندماج بمنظمته ومشاركته لها واعتقاده القوي بأهدافها وقيمها ،ورغبته األكيدة في بذل أكبر جهد لها
مما ينتج رغبة قوية للفرد في عدم ترك التنظيم الذي يعمل فيه وانخفاض نسبة غيابه وبذل المزيد من الجهد
والوالء لتحقيق أهدافه التي ينشدها ،وقد بين أن العوامل المؤثِّرة في تكوين االلتزام التنظيمي ،وما يمكن أن

متبعا منهج النظم ،مصنفًا هذه العوامل والسلوك في مجموعتين تمثالن مدخالت االلتزام
ينتج عنه من سلوك ً
التنظيمي ومخرجاته وهما (أبو ندا ،2007،ص :)128-127
المجموعة األولى:

*مدخالت االلتزام التنظيمي:

أ -الخصائص الشخصية :الحاجة لإلنجاز ،التعلم ،العمر ،تحديد الدور.

ب -خصائص العمل :التحدي في العمل ،الرضا عن العمل ،فرصة التفاعالت االجتماعية ،التغذية المرتدة .
ج -خبرات العمل :طبيعة ونوعية خبرات العمل لدى العاملين ،اتجاهات العاملين ،و أهمية الشخص بالنسبة

للتنظيم.
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المجموعة الثانية:

*مخرجات االلتزام التنظيمي:

أ -الرغبة و الميل للبقاء في التنظيم.
ب -انخفاض نسبة دوران العمل.

ج -الميل للعمل طواعية لتحقيق أهداف التنظيم.

د -الميل لبذل جهد لتحقيق إنجاز أكبر.
-3نموذج :(1977) Staw and Salanick
يؤكد هذا النموذج ضرورة التفريق بين نوعين من االلتزام هما (أبو جياب ،2014 ،ص :)14-13

أ  -االلتزام اال تجاهي :يقصد به العمليات التي يمكن من خاللها أن تتطابق أهداف الفرد مع أهداف وقيم
المنظمة وتزداد رغبته في البقاء واالستمرار بها وهذا النوع من االلتزام يعكس وجهة نظر علماء السلوك

التنظيمي وأنه كالصندوق األسود الذي يتضمن عوامل تنظيمية وشخصية مثل السمات الشخصية وخصائص

الدور الوظيفي والخصائص التنظيمية وخبرات العمل والتي بدورها تحدد سلوكيات األفراد في المنظمة من

حيث التسرب الوظيفي والحضور والغياب والجهود التي بتبذل في العمل ومقدار مساندة األفراد منظماتهم.

ب -االلتزام السلوكي :ويقصد به العمليات التي من خاللها يصبح الفرد مرتبطاً بالمنظمة حيث أن الجهد
والوقت الذى قضاه الفرد داخل المنظمة يجعله يتمسك بعضويته بها وهذا النوع من االلتزام يمثل وجهة نظر

علماء النفس االجتماعي وتقوم فكرته على أساس العمليات التي يعمل من خاللها السلوك الفردي وتحديداً

الخبرات السابقة التي يطور من خاللها الفرد عالقته بمنظمته حيث يصبح األفراد مقيدين بأنواع خاصة من

السلوك أو التصرف داخل المنظمات نتيجة اطالعهم على بعض المزايا والمكافآت التي ترتبت على هذا

السلوك مما يخلق لديه الخوف من فقدان هذه المزايا باإلقالع عن هذا السلوك.
-4نموذج :)1978) Stevens et al.

هذا النموذج يقسم االلتزام التنظيمي وفق اتجاهين نظريين ،هما (أبو العال،2009 ،ص :)44-43

أ -االتجاه التبادلي :يركز هذا االتجاه على مخرجات االلتزام التنظيمي كعمليات متبادلة بين المنظمة
والعاملين فيها ،كما يركز على العضوية الفردية كمحدد أساسي لما يستحقه الموظف من مزايا ومنافع من

خالل العملية التبادلية بين الفرد والمنظمة .وبموجب هذه الطريقة فإن انتماء الفرد للمنظمة يزداد بازدياد ما
يحصل عليه من حوافز وعطايا ،وتتلخص محددات االتجاه التبادلي بأن هذا االتجاه يقيس درجة رضا

الشخص عن الحوافز المقدمة له ،وامكانية بقائه فيها ،فإذا توفرت له مزايا أفضل في منظمة أخرى ،فإنه ينزع
إلى ترك المنظمة التي يعمل فيها ،فمثل هذا االتجاه يوفر المعلومات الالزمة للتنبؤ بإمكانية ترك الفرد

للمنظمة أو البقاء فيها.
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ب -االتجاه النفسي :وهذا االتجاه أورده أيضا ستيفز وتبناه بورتر وسميث في سنة  1996حيث وصفوا
االلتزام التنظيمي بأنه نشاط زائد وتوجه إيجابي نحو المنظمة ،وجهد مميز يبذله الفرد لمساعدة المنظمة في
عضوا فيها .فهذا االتجاه يصور االلتزام التنظيمي على أنه توجه
تحقيق أهدافها ،وكذلك رغبة قوية في البقاء
ً
الفرد بإيجابية عالية نحو المنظمة وأهدافها ،وهو يغطي أبعادا أكثر شمولية من االتجاه التبادلي الذي ركز
مقياسا لدرجة التزامه ،ومن منظور النموذج النفسي يعد
على بعد الحوافز ودرجة رغبة الفرد في ترك المنظمة
ً
االلتزام التنظيمي نوعا من التوافق بين األهداف الفردية وأهداف المنظمة ،وعليه ،فالعاملون الذين يؤمنون
بأهداف المنظمة يشعرون بانتماء لها ويظهرون رغبة قوية في العمل فيها ،وايمانا كبي ار في قيم المنظمة

وأهدافها.
-5نموذج :(1983) Angle and Perry
يعتبر هذا النموذج أن النماذج التي تقوم على أساس البحث عن أسباب االلتزام التنظيمي ،يمكن تصنيفها في
نموذجين رئيسين هما (حلس ،2012 ،ص:)56

أ -نموذج الفرد كأساس لاللت ازم التنظيمي :يعتبر هذا النموذج أن جوهر االلتزام التنظيمي يبنى على أساس
خصائص الفرد وتصرفاته ،باعتبارها مصدر للسلوك المؤدي إلى هذا االتجاه ،وان يكون هذا السلوك عاماً

تبعا لهذا النموذج فإنه ينظر إلى خصائص الفرد كالعمر والجنس والتعليم والخبرات،
واضحاً وثابتاً
ً
وطوعيا و ً
باعتبارها محددات سلوك الفرد ،لذا فإن هذا النموذج يركز على ما يحمله األفراد من خصائص شخصية إلى

المنظمة ،إلى جانب ما يمارسونه داخل المنظمة والتي يتحدد على أساسها والء األفراد لمنظماتهم.

ب -نموذج المنظمة كأساس االلتزام التنظيمي :يقوم هذا النموذج على أساس أن العمليات التي تحدث في
المنظمة هي التي تحدد االلتزام التنظيمي ،حيث يتم التفاعل بينها وبين الفرد نتيجة العمل فيها لذا ينظر إلى

الفرد في هذه الحالة على أساس أن لديه بعض الحاجات واألهداف التي يتوقع تحقيقها من المنظمة ،وانه في
سبيل تحقيق هذه األهداف ال يتردد في تسخير مهاراته وطاقاته في سبيل تحقيق هذه األهداف مقابل قيام

المنظمة بتلبية تلك الحاجات واألهداف أي أن هذه العملية تبادلية بين الفرد والمنظمة ،وأن جوهر هذا التبادل
هو ما يسمى "بالعقد النفسي "الذي يتضمن مجموعة من االلتزامات والتعهدات التي تكون محددة أو غير

محددة بالنسبة لكال الطرفين – الفرد والمنظمة – لكنها البد وان تؤدي بأي شكل من األشكال إلى رضا الفرد
عن العمل في هذه المنظمة.

بالتالي فإن الطريقة التي تعامل بها المنظمة الفرد وتعالج بها حاجاته ،تمثل أساساً اآللية التي تقود إلى التزام

الفرد أو عدم التزامه للمنظمة التي يعمل بها بحيث أن المنظمة التي تأخذ على عاتقها االلتزام بتلبية

احتياجات الفرد سوف تؤدي به في النهاية إلى أن يتشرب قيمها ويعتبرها قيمه ،وبالتالي يكون هناك نوع من

االلتزام المتبادل بينه وبين منظمته.
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-6نموذج :(1986) Kanter
يرى هذا النموذج أن هناك ثالثة أنواع من االلتزام التنظيمي نابعة من متطلبات السلوك المختلفة ،التي
تفرضها المنظمات على أفرادها ،وهي (الوزان ،2006 ،ص:)48-47

أ -االلتزام المستمر  :ويتمثل في تكريس األعضاء لجهودهم من أجل بقاء المنظمة وهذا يتطلب من
األعضاء تضحيات شخصية واستثما ارت تتسم بالصعوبة أو ارتفاع التكليف بالنسبة للعضو وعندما يقدم
األفراد تضحيات هامة من أجل االلتحاق بالمنظمة أو البقاء بها تصبح لديهم الرغبة قوية للحفاظ على حياة
هذه المنظمة ومن هذه التضحيات على سبيل المثال فترة التدريب الطويلة التي يقضيها الفرد للتدريب على

العمل ثم العمل مدة طويلة داخل المنظمة.

ب -االلتزام القائم على التماسك :يقوم هذا االلتزام أساساً على خلق العالقات االجتماعية وتدعيمها داخل

أشخاصا من خارج التنظيم باالنضمام إليه ولذا
المنظمة بحيث تتولد عالقة قوية بين التنظيم وأفراده وتغري
ً
تعمد المنظمات إلى استخدام عديد من الوسائل واألنشطة التي تهدف إلى الربط النفسي بين األفراد والمنظمة.

ج -االلتزام الرقابي :يمثل ارتباط األعضاء بقيم التنظيم وقواعده والتي تشكل أو تصوغ بدورها السلوك في
الشكل المرغوب واالتجاهات المرغوب فيها ويوجد االلتزام الرقابي عندما يرى العامل أن قيم التنظيم وقواعده

هاما للسلوك المرغوب فيه وانه يتأثر بالقواعد التي تحكم التصرفات أو األعمال اليومية.
تمثل مرشداً ً
-7نموذج :(1990) Allen and Mayer

يعرف هذا النموذج " بنموذج العناصر الثالثية لاللتزام التنظيمي" ،ألنه يستند في نظرته لاللتزام إلى ثالثة
عناصر مكونة له ،هي (أبو ندا ،2007 ،ص:)131

أ -االلتزام العاطفي :يعبر عن االرتباط الوجداني بالمنظمة ويتأثر بمدى إدراك الفرد للخصائص المتميزة
لعمله ،من استقاللية واكتساب المهارات ،وطبيعة عالقته بالمشرفين ،كما يتأثر بدرجة إحساس الموظف بأن

البيئة التنظيمية التي يعمل فيها تسمح بالمشاركة الفعالة في عملية اتخاذ الق اررات ،سواء فيما يتعلق بالعمل أو
العاملين ،كذلك فإن هذا المكون "يحدد درجة اندماج الفرد مع المنظمة وارتباطه بعالقات اجتماعية تعكس

التضامن الجماعي".

ب -االلتزام المستمر :يعبر عن إدراك الموظف لحساب الربح والخسارة في االستمرار في المنظمة ويستند
هذا النوع من االلتزام إلى افتراض أن االلتزام التنظيمي يعبر عن تراكمات المصالح المشتركة مثل (الترقيات
والتعويضات والمكافآت) بين الفرد والمنظمة ،أكثر من كونها عملية عاطفية أو أخالقية وتتحدد درجة التزام

الفرد في هذه الحالة بالقيمة النفعية االستثمارية التي يمكن أن يحققها الفرد لو بقي في المنظمة وبصفة عامة،
يالحظ أن تقييم الموظف ألهمية بقائه في المنظمة يتأثر بالخبرة الوظيفية و التقدم في العمر.

غالبا ما يكون المصدر
ج -االلتزام المعياري :يعبر عن إحساس العاملين بااللتزام األدبي للبقاء في المنظمة و ً
نابعا من القيم التي اكتسبها الفرد قبل التحاقه بالمنظمة ،أي من األسرة أو التطبيع
األساسي لهذا اإلحساس ً
41

انعكاسا لما يشعر
االجتماعي ،أو عقب التحاقه بالمنظمة من التطبيع التنظيمي ،وبالتالي يكون سلوك الفرد
ً
به ،ولما يعتقد بأنه أخالقي.
وتؤثِّر هذه المكونات لاللتزام التنظيمي فيما بينها ،لتعبر عن رابطة مشتركة بينها ،تتمثل في اعتبار االلتزام
التنظيمي حالة نفسية تعكس عالقة الموظف بالمنظمة التي يعمل فيها ،وتختلف باختالف طبيعة االلتزام

عاطفيا يبقى في المنظمة بدافع الرغبة ،أما الذي يتمتع بالتزام مستمر فيبقى ألنه
فالموظف الذي لديه التزاما
ً
يحتاج إلى ذلك ،ومن المتوقع أن الفرد يمكن أن يحصل على تفهم أفضل لعالقته مع المنظمة ،عندما ينظر
إلى أنواع االلتزام مجتمعة.
-8نموذج مدرسة الثقافة التنظيمية ( :أبو جياب ،2014 ،ص)16
جديدا لدراسة
نموذجا
تعد مدرسة الثقافة التنظيمية من أحدث المدارس في دراسة المنظمات ،وقد قدمت
ً
ً
وتفسير ظاهرة االلتزام التنظيمي باعتبار أن ثقافة المنظمة التي تتمثل في القيم الموجودة بها وبالذات قيم

وتنظيميا ،المكون األساسي لاللتزام
ماديا
ً
المديرين ،والجوانب الملموسة في المنظمة والمتعلقة ببناء المنظمة ً
قويا لضبط الموظفين،
التنظيمي لألفراد ،كما أن االلتزام التنظيمي يعد من وجهة نظر هذه المدرسة،
أسلوبا ً
ً

باعتبار أن من أكبر المشكالت التي تعاني منها إدارة المنظمات ،األسلوب الذي يمكن به ضبط وتوجيه

مالئما للمديرين لحل هذه المشكلة ،وحسب وجهة نظر هذه المدرسة
أسلوبا
الموظفين ،وااللتزام التنظيمي يقدم
ً
ً
فإن االلتزام التنظيمي يتضمن توحد الشخص و قبوله لقيم وأهداف المنظمة التي يعمل بها كما لو كانت قيمه

أخالقيا يتعدى مجرد رضا الفرد عن عمله
وأهدافه الشخصية وعليه فإن االلتزام التنظيمي للمنظمة يعد عامال
ً
نوعا من االلتزام إلى
داخل المنظمة بسبب الحوافز والمكافآت والزمالء ذلك أن لدى الموظف الموالي لمنظمته ً
جانب استعداده للدفاع الشخصي عن سمعة منظمته إذا ما تطلب الموقف ذلك وعليه فإن االلتزام التنظيمي

نابعا من اإلحساس الذاتي للفرد الذي يرتبط ببعض المظاهر التنظيمية ،بل يحد من
حسب هذا النموذج يكون ً
هذه المظاهر المتمثلة في التسرب الوظيفي الغياب ،والعمل خارج وقت الدوام وعدم لجوء الموظفين إلى

استغالل فرص اإلجازات لترك المنظمة.

خامس ا  -أدوات قياس االلتزام التنظيمي:

طور بعض المهتمين بدراسة االلتزام وتحليله عددا من المقاييس بهدف رصد حركة التزام الفرد بالمنظمة وقد
تباينت تلك المقاييس في طبيعتها ومكوناتها وكان أبرزها (حنونة ،2006 ،ص :)22-21

 .1مقياس  :)1974( Porter et al.وقد أطلق عليه استبانة االلتزام التنظيمي) (OCQوهو يتكون
من ( )15فقرة تستهدف قياس درجة التزام األفراد بالمنظمة ووالئهم واخالصهم لها ،والرغبة في
مضاعفة الجهد لتحقيق أهداف المنظمة ،وقبولهم لقيامها ،واستعان بمقياس )(IIKERTالخماسي
لتحديد درجة االستجابة.
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مقياسا لاللتزام مدى الحياة (األعراف
 .2مقياس  :)1977) Marsh and Mannariالذي يقدم
ً
والقيم) ويتكون من ( )4فقرات وقد أستخدم أداة لقياس إدراك الفرد لكيفية تعميق االلتزام مدى الحياة
وتعزيز استحسان المنظمة وحث الفرد االلتزام يقيم العمل والوالء لها حتى إحالته على التقاعد ،وأخي ار

إبراز نية (مقاصد) الفرد للبقاء في المنظمة.

 .3مقياس  :)1978( Jauch et al.وهو محاولة لقياس االلتزام القيمي من خالل ( )6فقرات عبرت
كل منها عن واحدة من القيم التالية :استخدام المعرفة والمهارة ،زيادة المعرفة في مجال التخصص،

العمل مع الزمالء بكفاءة عالية ،بناء سمعة جيدة له ،العمل على مواجهة الصعوبات والتحديات،

المساهمة بأفكار جديدة في حقل التخصص ،وقد استخدام من أجل تحديد األهمية النسبية لكل فقرة

من الفقرات أعاله ،مقياس خماسي االستجابة.

 .4مقياس  : (1980( Gordon et al.يهدف إلى االستدالل على االلت ازم التنظيمي من خالل أربعة
أبعاد وهى :الوالء ،المسئولية ،الرغبة في العمل ،اإليمان بالمنظمة ،وقد ساهمت في بناء المقياس
ثالثة مصادر لتحديد خصائص المشاعر ،القيم واألعمال المتعلقة باالنتماء للمنظمة ،وتم ذلك من

خالل( )22فقرة خماسية االستجابة ،مراجعة األدبيات التي ركزت على قياس االلتزام ،والخروج

منها( )20فقرة ،استهدفت االستدالل على التزام األفراد بالمنظمة ،في حين ضم المصدر الثالث

( )48فقرة ،منها ( )25فقرات ذات مؤشرات إيجابية و ( )23فقرة ذات مؤشرات سلبية.

 .5مقياس  :)1981( Thorntonتضمن المقياس ( )8فقرات ،سداسية االستجابة لقياس االلتزام
التنظيمي ،كما تضمن ( )7فقرات أخرى رباعية وخماسية االستجابة ،تقيس االلتزام المهني.
 .6مقياس جرينبرج وبارون ( :)2004يتكون هذا المقياس من ( )12فقرة لقياس أبعاد االلتزام
التنظيمي حيث قسم هذا المقياس إلى ثالثة أجزاء موزعة بواقع أربعة فقرات لكل بعد من أبعاد االلتزام
وهى :الوالء المستمر ،الوالء العاطفي ،الوالء المعياري) (جرينبرج وبارون ،2004 ،ص.)235
وقد استفادت الباحثة من استقراء المقاييس السابقة ،ولقد تم اختيار مقياس كوردون وزمالئه ( )1980نظ اًر
النسجام أبعاد المقياس مع أهداف هذه الدراسة وطبيعتها.
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سادسا  -أنواع االلتزام التنظيمي:

بعد التطرق لمفهوم االلتزام التنظيمي والتعريفات المتعددة التي تناولته  ،وكذلك للمداخل المختلفة لدراسة

االلتزام التنظيمي ،ستحدد الباحثة هنا أهم أنواع االلتزام التنظيمي(:جرينبرج وبارون ،2004 ،ص-216
.)217

 .1االلتزام االستمراري:

ويشير هذا المفهوم إلى قوة رغبة الفرد ليبقى في العمل بمنظمة معينة العتقاده بأن ترك العمل فيها سيكلفه
الكثير  .فكلما طالت مدة خدمة الفرد في المنظمة فإن تركه لها سيفقده الكثير مما استثمره فيها على مدار
الوقت مثل  :خطط المعاشات ،والصداقة الحميمة لبعض األفراد ،وكثير من األفراد ال يرغب في التضحية
بمثل هذه األمور  ،ويقال على هؤالء األفراد أن درجة والئهم االستمراري عالية.
 .2االلتزام العاطفي:

ويعبر هذا المفهوم عن قوة رغبة الفرد في االستمرار بالعمل في منظمة معينة ألنه موافق على أهدافها وقيمها

ويريد المشاركة في تحقيق هذه األهداف  .وأحياناً تلجأ بعض المنظمات إلى إحداث تغيير جوهري في

أهدافها وقيمها وهنا يسأل الفرد نفسه عما إذا كان باستطاعته التكيف مع األهداف والقيم الجديدة  ،فإذا كانت

اإلجابة بنعم فإنه يستمر بالمنظمة ،أما إذا وجد أنه سيصعب عليه التكيف فسيترك العمل بالمنظمة .
 .3االلتزام المعياري:

ويشير هذا المفهوم إلى شعور الفرد بأنه ملتزم بالبقاء في المنظمة بسبب ضغوط اآلخرين  ،فاألفراد ذوى
االلتزام المعياري القوى يأخذون في حسابهم إلى حد كبير ماذا يمكن أنه يقوله اآلخرون لو تركوا العمل

بالمنظمة  ،حيث أن هؤالء األشخاص ال يريدون أن يتركوا انطباعاً سيئا لدى الزمالء بسبب تركهم للعمل،
وبالتالي فهذا يعتبر التزام أدبي حتى ولو كان ذلك على حساب أنفسهم.

كذلك أوضح الحراحشة و البشابشة ( ،2006ص )20-19أن هناك ثالثة أنواع من االلتزام التنظيمي وهي
(االلتزام المحسوب وااللتزام العاطفي وااللتزام األخالقي) ،فااللتزام العاطفي يعتمد على االرتباط العاطفي

للمستخدم في المنظمة التي يعمل بها ،وبالمقابل فان االلتزام المحسوب ينشأ عندما يستمر المستخدم عامال

في المنظمة نتيجة قناعته القائمة فيما يتعلق بتكلفة تركه العمل فيها  ،حيث يبقى في المنظمة عندما يتوصل
إلى قناعة بأن عمله في مكان آخر سيكلفه أكثر من بقائه في منظمته الحالية ،أما االلتزام األخالقي فهو

يشير إلى االلتزام المستوجب للعامل بالبقاء في المنظمة ،وهو ينتج عن شعور العامل بأن المنظمة أحسنت

إليه ،ولذا فهو مدين لها بالعمل معها  ،وتختلف آثار هذه األنواع من االلتزام التنظيمي على تصرف العاملين
خالل ممارستهم ألعمالهم  ،فالعامل الذي يسود لديه االلتزام العاطفي ستكون شدة التزامه الوظيفي أكبر مما
يتطلبه موقعه الوظيفي ،وذلك لمساعدة منظمته في تحقيق أهدافها ،ويكون معدل غيابه عن العمل أقل ،كما

سلبا باألداء حيث ينفذ العاملون
يبدي دافعيه أقوى ،ومواطنة تنظيمية أكبر ،أما االلتزام المستمر فهو يرتبط ً
ما يطلب منهم فقط ،ويكون لديهم مستوى عال من الغياب ودافعية قليلة.
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سابعا  -مداخل دراسة االلتزام التنظيمي-:

هناك عدة مداخل مختلفة لدراسة موضوع االلتزام النهائي ،وستورد الباحثة بعض من هذه المداخل التي اتفق

عليها مجموعة من الكتاب والباحثين كما يلى-:
-1

المدخل االتجاهي :

وينظر لاللتزام على أنه اتجاه يعكس االرتباط بين الفرد والمنظمة من حيث طبيعته ونوعيته ،ويعتمد على
معرفة األفراد وشعورهم وادراكهم للتوازن بين الجهود المبذولة واإلغراءات المقدمة التي يحصلون عليها ،ومع
مرور الوقت ،فإن األفراد يرغبون في وضع المراهنات الجانبية لتقرير ومعرفة التوازن بين الجهد المبذول

والتكاليف والمكافآت التي يحصلون عليها ،إذ تزداد مراهناتهم واستثماراتهم في المنظمة بزيادة مدة الخدمة،

مما يؤدي إلى زيادة تكلفة تركه للمنظمة واالنتقال إلى منظمة أخرى (العوفي ،2005 ،ص.)35-34
-2

المدخل السلوكي:

يركز هذا المدخل بشكل رئيسي على العملية التي يستخدمها الفرد في تطوير التزامه ليس بالتنظيم فقط بل

بما يفعله ويؤديه ،ويندرج تحت هذا المدخل السلوكي نوعان من النظريات هما (المراهنات الجانبية والتكيف

الناشئ عن االنسجام( ،والتي تعتبر مبدأ مهم لفم االلتزام ،وبشيء من التفصيل يمكن توضيح تلك النظريات
على النحو التالي (أبو سمك ،2011،ص: )60

أ – التكيف الناشئ عن الرهان الجانبي :تركز هذه النظرية على االستثمارات المتراكمة التي سيفقدها الفرد
إذا ترك المنظمة و تزداد هذه التكلفة بمرور الوقت مما يعني أنهم سيقومون برهان جانبي على أحد جوانب
شخصيتهم من أجل استمرار عضويتهم في المنظمة.

ب – التكيف الناشئ عن االنسجام بين أهداف المنظمة والفرد :وتركز هذه النظرية على مدى تماشي
األهداف الشخصية للعاملين مع المنظمة ،مما يعكس رغبة الفرد في الموافقة على العمل لتحقيق أهداف

المنظمة.
-3

المدخل السيكولوجي:

حيث ركز هذا المدخل على العالقة بين الفرد والتنظيم ،ويصف االلتزام التنظيمي بأنه توجه إيجابي نحو
التنظيم وقد أشار إلى هوية الفرد وذاته وارتباطه بالتنظيم كما أشار إلى أن االلتزام التنظيمي هو مدى قوة

ارتباط الفرد وتفاعله مع أهداف المنظمة ،وهذا المدخل الذى تبناه بورتر وسميث وعليه فإن العاملين الذين
يعتقدون ويؤمنون بأهداف المنظمة يشعرون بانتماء لها ورغبة قوية في العمل فيها وايمان كبير في المنظمة

وأهدافها (القثامى ،2009 ،ص.)31
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-4

المدخل التبادلي:

هذا المدخل ينظر لاللتزام على أنه محصلة للعالقات التبادلية بين التنظيم والعاملين من ناحية اإلسهامات
والمنافع وأن االلتزام التنظيمي يمثل ظاهرة تحدث نتيجة للعالقات التبادلية بين الفرد ،والمنظمة وأنه هو وسيلة

للتبادل والمقايضة ،أي أنه طبقاً لهذا المدخل كلما زادت المصالح التبادلية من وجهة نظر الفرد زادت درجة
االلتزام التنظيمي (حلس ،2012 ،ص.)53

-5

المدخل االجتماعي:

ينظر هذا المدخل لاللتزام التنظيمي بأنه يمثل رغبة الفرد في بذل طاقته ووالئه للمنظمة كعنصر ضمن نظام
اجتماعي ،وهو الحالة التي يصبح من خاللها الفرد مقيداً بأعماله التي من خاللها يتم تدعيم أنشطة المنظمة
وارتباط الفرد بها (حواس ، 2003 ،ص .)59

ثامنا  -أبعاد االلتزام التنظيمي:

تختلف صور التزام األفراد تجاه المنظمات باختالف القوة الباعثة والمحركة له ،حيث تشير األدبيات إلى أن

هناك أبعاداً مختلفة لاللتزام التنظيمي وليس بعداً واحداً ،ورغم اتفاق غالبية الباحثين في هذا المجال على
تعدد أبعاد االلتزام ،إال أنهم يختلفون في تحديد هذه األبعاد .



ميز  )1993( Mayer et al.بين ثالثة أبعاد لاللتزام التنظيمي هي (العوفي ،2005 ،ص-35

.1

االلتزام العاطفي والمؤثر  :ويتأثر هذا البعد بدرجة إدراك الفرد للخصائص المميزة لعمله من درجة

:)36

استقاللية وأهمية وكيان وتنوع المهارات والمشرفين والمشاركة الفعالة من خالل البيئة التنظيمية الجيدة
والفعالة.

.2

وغالبا ما
االلتزام األخالقي (المعياري)  :ويقصد به إحساس الموظف بااللتزام نحو البقاء مع المنظمة
ً

يعزز هذا الشعور بالدعم الجيد من قبل المنظمة لمنسوبيها ،والسماح لهم بالمشاركة ،والتفاعل اإليجابي ليس
فقط في كيفية اإلجراءات وتنفيذ العمل بل المساهمة في وضع األهداف والخطط ورسم السياسات العامة
للتنظيم.
.3

االلتزام المستمر  :درجة التزام الفرد في هذه الحالة تحكم بالقيمة االستثمارية التي من الممكن أن

يحققها لو استمر مع التنظيم مقابل ما سيفقده لو قرر االلتحاق بجهات أخرى ،ويتأثر هذا النوع بعدد من

العوامل مثل :تقدم السن وطول العمر الوظيفي.
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كما قدم  )1980( Gordon et al.نموذج االلتزام مدى الحياة الذى وضح أبعاد االلتزام التنظيمي
والتي سنستعرضها بالتفصيل فيما يلى-:

 .1الوالء للمنظمة-:

يعرف الوالء التنظيمي بأنه درجة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه بها ورغبته في بذل أكبر عطاء أو جهد
ممكن لصالح المنظمة التي يعمل فيها ،مع رغبة قوية في االستمرار في عضوية هذه المنظمة ،حيث أن هذا

المفهوم يتصف بالشمولية وااليجابية ،فالعالقة طبعاً لهذا المفهوم يجب أن تكون قوية وايجابية وديناميكية
وتقوم على االقتناع الداخلي بأهداف وغايات التنظيم ،ليس لمجرد تقييم لما يحصل عليه الفرد من مزايا

ومنافع مختلفة ،فاالرتباط الوجداني الذي يتمثل في والئه للمنظمة ويعزز رغبته في البقاء في العمل
واالستمرار فيه) عبد الباقي ،2004 ،ص .)181

 .2المسئولية تجاه المنظمة-:

قد يكون من الصعب تحديد مفهوم المسئولية أو قياسها بسبب تعارض اآلراء حول هذا المفهوم ،إال إنه يمكن
حصر معناها في معنيين رئيسيين هما(:المسئولية القانونية ،واألخالقية).

فالمسئولية القانونية أو ما يعرف بالمسئولية الموضوعية فهي شبيهة في معناها للمسائلة وتعنى محاسبة
الموظف المقصر من قبل رؤساءه اإلداريين والسياسيين الذين يمكنهم توقيع العقوبة عليه ،أما المسئولية
األخالقية أو ما يسمى بالمسئولية الذاتية أو الشخصية فهي شبيهة في معناها للوالء أو االنتماء ويقظة

الضمير ،والتي تعني :المسئولية التي يشعر بها الموظفون تجاه الفعاليات التي يتصل بها عمله ،فمعايير
المسئولية الموضوعية معايير خارجية ،أما معايير المسئولية الذاتية فهي معايير داخلية تتعلق بضمير

الموظف) أبو سمك ،2011 ،ص.)63
 .3الرغبة في العمل-:

هي حاجة ناقصة اإلشباع تدفع الفرد إلى بيئة العمل من اجل إشباعها وهى تعبير عن دافعية الفرد و تتألف

من اتجاهات الفرد وحاجاته التي يسعى إلشباعها والمواقف التي يتعامل معها في بيئة العمل ومدى لمالءمتها
هاما في تعزيز االلتزام التنظيمي من خالل قدرة الفرد على أداء مهام
ومعاكستها التجاهاته ،وهي تلعب ًا
دور ً
العمل والتي تعتبر محصلة المعرفة والمهارات ووضوح الدور (أبو ندا ،2007 ،ص.)11
وأوضح أفندي ( ،2003ص  )61-60كيفية تحفيز وتنشيط وتفعيل هذه الرغبات:

 .1رغبة النشاط  :يعشق الناس االنهماك في العمل وأدائه بنشاط ،وبينما يتجنب معظم البشر في
حياتهم الشخصية كل بواعث الملل والرتابة فإن التوقع السائد بل والمطلوب لدى أغلب المنظمات هو
قبول عامليها ألعمال مملة متكررة رتيبة وهم سعداء وهذا طلب صعب المنال.

 .2رغبة الملكية  :يوحى شعور االمتالك بنوع من الرضا كما تفوق الملكية النفسية الملكية المادية في
األهمية ،ويريد العاملون امتالك عملهم نفسياً وهو ما يعنى قدرتهم على اتخاذ القرار وقيامهم
بمسئولية العمل كاملة.
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 .3رغبة السلطة  :يريد البشر امتالك زمام أمورهم ،وال يريدون الشعور بوقوعهم تحت سيطرة قوى
خارجية تسيرهم ،لقد درج العاملون على االستسالم لجمود النظم اإلدارية الهرمية التي تسقط ق ارراتها
كالصواعق فوق رءوس عامليها ولكنهم اليوم يزدادون إص ار اًر على استرداد حرياتهم والعمل وفق
تصوراتهم وابتكاراتهم.

 .4رغبة االنتماء  :االنسان كائن اجتماعي وتتباين درجة التآلف وقابلية البشر لتكوين العالقات
االجتماعية وتنميتها إال أن الحاجة لشكل ما من االنتماء ال تنتفي أبداً ويعد التفاعل والذعن

االجتماعيين من الفوائد التي تتحقق لإلنسان من خالل العمل.

 .5رغبة التمكن  :الكفاءة هي جوهر احترام اإلنسان لذاته ،ويقبل الناس على كل فرصة تعزز شعورهم
بالكفاءة ويستطيع العمل توفير مثل هذه الفرص.

 .6رغبة اإلنجاز  :يمثل إتمام األعمال حاف اًز في حد ذاته ،ومتى تهيأت الظروف لإلنجاز فلن يجد
العاملون غضاضة في احتمال مشقات العمل ،وسوف يجتازون كل العقبات التي تحول دون تحقيق

الهدف.

 .7رغبة االحترام  :يبحث الناس عن تقدير اآلخرين لهم وتتجه أفعالهم إلى ما يمنحهم تقييماً إيجابياً
ونظرة تقدير في عيون اآلخرين إن تقدير العاملين يشكل قوة فعالة في يد المدير ومتى تحقق ذلك
تدافع الموظفون مفعمين بالطاقة والحماس.

 .8رغبة المعنى  :يجب أن يكون هناك هدف وغاية من أداء أي عمل إذ يريد اإلنسان أن يلمس نتائج
جهوده بنفسه ،ومهما كان عمل الموظف ساذجاً ومتواضعاً فإنه يجب أن يري كيف يساهم عمله في

إحداث الفرق مهما كان بسيطاً.
 .4اإليمان بالمنظمة -:

ويعني مدي إيمان األفراد بالمنظمة التي يعملون بها ومدي افتخارهم بعضويتها ،ويتكون هذا البعد لدي

الفرد بمدي معرفته للخصائص المميزة لعملة ودرجة استقاللية وأهمية وكيان وتنوع المهارات المطلوبة ،وقرب
المشرفين وتوجيههم له ،كما يتأثر بدرجة إحساس الفرد بان البيئة التنظيمية التي يعمل بها تسمح له

بالمشاركة الفعالة في مجريات اتخاذ الق اررات سواء فيما يتعلق منها بالعمل أو ما يخصه هو ،وكل هذا يجعله
يفتخر بانتمائه لمنظمته ويعرض نشاطاتها بشكل ايجابي عند حديثه لآلخرين عنها ،وتبني مشاكلها كما لو

كانت مشكلته الخاصة والشعور بوجود جو اخوي يربطه بعمله (الخشالي ،2003 ،ص.)217

وستعتمد الباحثة أبع ة ةاد االلت ة ةزام التنظيمي الواردة ضمن نموذج االلتزام مدى الحياة التي تم قياسها

بمقياس كوردون وزمالئه ) ،(Gordon et al., 1980,p.485وتشمل (الوالء ،المسئولية ،الرغبة في العمل،

واإليمان بالمنظمة) أبعاداً يمكن من خاللها التعبير عن االلتزام التنظيمي في هذه الدراسة.
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تاسعا  -مراحل االلتزام التنظيمي:

تتنوع أراء الباحثين حول مراحل االلتزام التنظيمي ،ويذكر (الخشالي ،2003 ،ص )127بأن االلتزام يمر
بثالث مراحل رئيسية وهى:

 .1مرحلة اإلذعان أو االلتزام :حيث أن التحاق الفرد بالمنظمة يكون مبنياً على الفوائد التي يحصل عليها

من المنظمة وتبعاً لذلك فهو يتقبل سلطة اآلخرين ويلتزم بما يطلب منه سعياً للحصول على الفوائد

المختلفة من المنظمة.

 .2مرحلة التطابق والتماثل بين الفرد والمنظمة  :حيث يتقبل الفرد سلطة اآلخرين وتأثيرهم ،لرغبته في
االستمرار في العمل بالمنظمة ،فهو يشعر بالفخر واالعتزاز النتمائه لها.

 .3مرحلة التبني  :حيث يعتبر الفرد أن أهداف المنظمة وقيمها مطابقة ألهدافه وقيمه ،وهنا يحدث االلتزام
نتيجة تطابق األهداف والقيم.

ويرى أبو جياب ( ،2014ص )20-19المراحل الثالث لاللتزام التنظيمي تتمثل في:

 .1مرحلة التجربة:وهى التي تمتد من تاريخ مباشرة الفرد لعمله ولمدة عام واحد ،يكون الفرد خاللها خاضعاً
للتدريب واإلعداد والتجربة ،حيث ينصب اهتمامه على تأمين قبوله في المنظمة ،ومحاولة التأقلم مع
الوضع الجديد ،والبيئة التي يعمل فيها وتكييف اتجاهاته مع اتجاهات التنظيم ،وادراك ما يتوقع منه
واظهار خبراته ومهاراته في أداته.

 .2مرحلة العمل واإلنجاز :تتراوح مدة هذه المرحلة بين عامين وأربعة أعوام تلي مرحلة التجربة ،يسعى الفرد
خاللها إلى تأكيد مفهومه لإلنجاز ويتبلور في ذهنه وضوح االلتزام للعمل والمنظمة.

 .3مرحلة الثقة بالتنظيم:هي المرحلة التي تبدأ تقريبا من السنة الخامسة من التحاق الفرد بالمنظمة وتستمر
إلى ما بعد ذلك ،حيث يزداد والؤه وتتقوى عالقته بالتنظيم وينتقل إلى مرحلة النضج.

عاش ار  -اآلثار المترتبة على االلتزام التنظيمي:

يمكن القول أن االلتزام التنظيمي للمنظمة يؤدى إلى نتائج إيجابية عموماً ،وسلبية أحياناً إذا ما وصل درجة

المبالغة ويمك إيجاز هذه اآلثار على النحو اآلتي-:

 .1اآلثار االيجابية وتتمثل في اآلتي( :أبوندا ،2007 ،ص( ،)141ماهر، 2000 ،ص.)23
أ -تعزيز رغبة الفرد في االستمرار في العمل ،األمر الذي ينعكس على رضاه الوظيفي ويجعله يتبنى
جاهدا لتحقيق هذه األهداف وقد اعتبر الرضا الوظيفي
أهداف المنظمة ويعتبرها أهدافه ،فيسعى
ً
هاما في تطور االلتزام التنظيمي خاصة في المراحل األولى من التوظيف .
عامال ً

ب -آثار الوالء التنظيمي تنعكس على حياة الفرد الخاصة خارج نطاق العمل ،حيث يتميز الفرد ذو

االنتماء المرتفع بدرجات عالية من السعادة والراحة خارج أوقات العمل إضافة إلى ارتفاع قوة عالقته

العائلية.
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ت -زيادة درجة فعالية الجماعات وتماسكها ،واستقرار العمالة واالنتظام في العمل ،والعمل بروح الفريق.
ث -زيادة الجهد والطاقة المبذولة ،مما يؤثر على انخفاض تكلفة العمل ،وانخفاض معدل دوران العمل
ونسبة الغياب والتأخير والالمباالة ،وزيادة اإلنتاجية وتحقيق النمو واالزدهار للمنظمة .

 .2اآلثار السلبية  :ويمكن حصرها في (فلمبان ،2007 ،ص: )36
أ-

العزلة االجتماعية وسيطرة هموم العمل على تفكير الفرد خارج أوقات العمل حيث يجعل االلتزام

التنظيمي الفرد يوجه ويستثمر جميع طاقاته في العمل وال يترك أي وقت للنشاطات خارج العمل وهذا

بدوره يؤدى إلى أن يعيش الفرد في عزلة عن اآلخرين إضافة إلي ذلك فإن العمل وهمومه تسيطر

على تفكيره خارج العمل وبالتالي يصبح دائم التفكير في عمله.

ب -انخفاض القدرة على االبتكار والتكيف إذ أن األفراد الذين يلتزمون بدرجة كبيرة للتنظيم يميلون في
العادة إلى عدم مناقشة سياسات المنظمة مما يحد من قدرة المنظمة على االبتكار.

أحد عشر  -العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي:

هناك عدة عوامل تؤثر في االلتزام التنظيمي تم تصنيفها إلى ثالثة أنواع رئيسية وذكرها كالً من حمادات

( ،2006ص )70وأبو سمك ( ،2011ص )69-68بعض العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي وهي على
النحو التالي:

-１

عوامل شخصية :
وهي العوامل ذات العالقة بالفرد العامل نفسه ،مثل شخصية الفرد العامل وثقافته وقدرته على تحمل

المسئولية أو توقعات الفرد للوظيفة ،أو ارتباطه النفسي بالعمل أو المنظمة ،أو عوامل تتعلق باختياره العمل،
حيث أثبتت نتائج العديد من الدراسات واألبحاث تأثر االلتزام التنظيمي بجملة الخصائص الشخصية للفرد مثل

العمر ،الجنس ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة ،الراتب ،وقيم ودوافع األفراد ،يمكن توضيح تلك الخصائص

بشيء من التفصيل على النحو التالي:

أ.

العمر :هناك عالقة بين عمر الفرد ودرجة التزامه التنظيمي ،فكلما زاد عمر الفرد كلما زاد تعلقه بالبقاء

في المنظمة ،وعلى العكس من ذلك إن كان عمر الفرد صغي اًر تكون هناك فرص متاحة أمامه للخوض

فيها وتحمل المخاطرة بتركه العمل الحالي ،مما يعنى انخفاض في درجة التزامه التنظيمي ،أي كلما زاد

ب.

عمر الفرد زاد التزامه التنظيمي.

الجنس والحالة االجتماعية :رغم تعدد الدراسات اإلدارية التي تفحصت أثر الجنس (الذكور واإلناث)
كمتغير أساسي ،إال أنها في سعيها لتكوين الكيان المعرفي في مجال اإلدارة ،لم تقدم نظرية خاصة

بالمرأة ،بل كانت معظم الصياغات عامة وغير محددة للنوع غير أن النظرة إلى المرأة العاملة ودورها في
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية قد تغير عبر الزمن ،والشاهد على ذلك أن العديد من مجاالت

العمل التي كانت مناطق عمل مخصصة للرجال فقط في وقت ما أصبحت اآلن مفتوحة على مصراعيها

أمام المرأة ،وأن مناصب إدارية معينة كانت حك ار على الرجال أصبح للمرأة العاملة فيها نصيب كبير.
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ت.

المؤهل العلمي :وعلى صعيد العالقة بين المؤهل العلمي ومستوى االلتزام التنظيمي لدى الفرد فقد
تباينت نتائج الدراسات ،وان كانت غالبية النتائج تميل إلى تأكيد االرتباط السالب فيما بين التأهيل

العلمي للموظف ومعدل التزامه التنظيمي ،وقد يرجع السبب الرتفاع في العالقة العكسية في أنه كلما

ارتفع مستوى تعليم الفرد وزادت توقعاته من المنظمة، ،كان التزامه أكثر للمهنة التي يعمل بها،

ث.

وتوافرت فرص العمل الخارجية ،كلما أثر هذا على مستوى االلتزام التنظيمي باالنخفاض.

عدد سنوات الخبرة  :مع تقادم وجود الفرد في محيط العمل تزداد خبرته في أداء األعمال ويكتسب

الطرق واألساليب الجديدة للتعامل مع الزمالء والتابعين إضافة إلى ارتفاع معدل الفرص لديه لتحقيق
مراكز وظيفية متقدمة عالوة على إمكانية تحقيق بعض االمتيازات الوظيفية أخرى معنوية كانت أو
مادية ،لذلك ال يميل الفرد الذي أمضى سنوات خدمة طويلة وحقق مراكز وظيفية متقدمة إلى ترك

منظمة للعمل في منظمة جديدة ،لذا تكون العالقة بين عدد سنوات الخبرة وااللتزام التنظيمي عالقة

ج.

موجبة.

الراتب :يقصة ةد به العائد المالي الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله في منظمة معينة وبوظيفة محددة

المهام ،وهو يمثل أحد أهم المتغيرات المؤثِّرة على إحساس العاملين بااللتزام التنظيمي ،ذلك أن المتقدم

غالبا أن يفي راتب ةه بالتزاماته المادية مما يؤدى إلى وجود عالقة طردية بين
لشغل وظيفة ما يسعى ً
الراتب وااللتزام التنظيمي ،ولكن دارسة (أبو ندا ،)2007 ،أكدت وجود عالقة سلبية بين الراتب وااللتزام
التنظيمي بمعنى انه كلما انخفض الراتب زاد مستوى االلتزام التنظيمي ولعل السبب في ذلك أن الموظفين

ذوي الراتب األقل بحاجة إلى زيادة التزامهم التنظيمي لزيادة راتبهم من خالل فرص الترقي للنجاح في

د.

بناء حياتهم الشخصية.

قيم و دوافع األفراد :تةؤثر قي ةم األف ةراد على االلتة ةزام التنظيمي ،فاألف ة ةراد الذي ة ةن لديهم اعتقة ةاد كبي ة ةر
بالنسبة لقيمة العمل يكون مة ةستوى االلت ة ة ةزام التنظيمي لديهم مرتفعة ة ةاً ،فاإلجماع الواسع على القيم

واالعتقادات المركزية ة ةة والتمسة ةك بها بشة ة ةدة من قبة ة ةل الجميع من شأنه أن يزيد من إخ ة ة ةالص العاملين

ووالئ ة ةهم والتصاقهم الشديد بالمنظم ة ةة ،فكلم ةا كةان األفةراد ينظةرون إلى المنظمة ةة على أنها المك ة ةان
الذي يعتمة ة ة ة ة ةدون عليه في إشباع حاجاتهة ة ة ةم ،وكان هن ةاك درجة ةة من التطابة ة ةق بين توقعة ةات األفراد
وما تقدمه المنظمة زاد االلتزام التنظيمي.

-2

العوامل التنظيمية:
وهي العوامل التي تتعلق بالخبرة العملية أو نطاق العمل نفسه ،كالتغذية الراجعة واالستقاللية فضالً

عن اإلشراف المباشر ،وتمسك أفراد العمل بأهداف المنظمة ،ومشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات التي

تتمثل في السياسات التنظيمية المتبعة بالمنظمة ،ووضوح األهداف ،والعمل على تنمية مشاركة األفراد

العاملين في التنظيم  ،واالهتمام بتحسين المناخ التنظيمي ،والعمل على بناء ثقافة مؤسسية ،ونمط القيادة،
وتطبيق أنظمة مناسبة من الحوافز ويمكن توضيح هذه العوامل في النقاط التالية:
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أ.

السياسات  :ضرورة العمل على تبني سياسات داخلية تساعد على إشباع حاجات األفراد العاملين في
التنظيم ،ومن المعروف أن لدى أي إنسان مجموعة من الحاجات المتداخلة التي تساعد على تشكيل
السلوك الوظيفي لهؤالء األفراد.

ويعتمد السلوك في شدته وايجابيته ،أو سلبيته على قدرة الفرد على إشباع هذه الحاجات ،فإذا أشبعت

هذه الحاجات فإن ذلك سيترتب عليه إتباع نمط سلوكي إيجابي بشكل يساعد على تكوين ما يسمى

بالسلوك المتوازن ،وهذا السلوك المتوازن الناتج عن مساندة التنظيم للفرد في إشباع هذه الحاجات يتولد

عنه الشعور بالرضا واالطمئنان واالنتماء ،ثم االلتزام أو الوالء التنظيمي  ،وتتفاوت هذه الحاجات عند
األفراد العاملين من حيث األهمية واألولوية في العمل على إشباعها ،وقد أشار ماسلو في نظرية سلم

الحاجات اإلنسانية على الحاجات الفسيولوجية ،والحاجة لألمن ،والحاجة إلى الحب واالنتماء ،والحاجة
إلى االحترام ،والحاجة إلى تحقيق الذات.

ب .وضوح األهداف :يساعد وضوح األهداف التنظيمية على زيادة االلتزام التنظيمي لدى األفراد العاملين،
فكلما كانت األهداف واضحة ومحددة كلما كانت عملية إدراك وفهم األفراد لاللتزام أو الوالء التنظيمي
والمنظمة أكبر وينطبق ذلك على النهج والفلسفة والكفاءة اإلدارية.

ت .العمل على تنمية مشاركة األفراد العاملين في التنظيم :تساعد المشاركة من قبل األفراد العاملين
بصورة إيجابية على تحقيق أهداف التنظيم ،فالمشاركة هي االشتراك الفعلي والعقلي للفرد في موقف

جماعي يشجعه على المشاركة والمساهمة لتحقيق األهداف الجماعية ،ويشترك في المسؤولية في

تحقيق تلك األهداف ،وتجعل األفراد يرتبطون ببيئة عملهم بشكل أكبر بحيث يعتبرون أن ما يواجه

الفرد من مشكالت هو تهديد لهم وألمنهم واستقرارهم ،األمر الذي يؤدي إلى تقبلهم لروح المشاركة
برغبة جامحة وروح معنوية عالية.

ث .العمل على تحسين المناخ التنظيمي :فالمناخ التنظيمي هو ذلك المجال المتضمن للطرق واألساليب
وبناء على ذلك يمكن النظر
واألدوات والعناصر والعالقات المتفاعلة داخل بيئة المنظمة بين األفراد،
ً
للمناخ التنظيمي على أنه يمثل شخصية المنظمة الناجحة ،وأن نجاحها يعتمد على جو العمل السائد،
فالمناخ التنظيمي الجيد يشجع على خلق جو عمل إيجابي يعمل على تحقيق االستقرار لألفراد

والتنظيم ،ويجعل العاملون يشعرون بأهميتهم في العمل من حيث المشاركة في اتخاذ الق اررات ورسم

السياسات والشعور بوجود درجة عالية من الثقة المتبادلة ،وألن تمتع العاملين بمناخ تنظيمي مالئم من
حيث الوفاق والتعاون والعدالة والمساواة للوصول إلى تحقيق األهداف التنظيمية يعزز الثقة المتبادلة،
ج.

ويرفع الروح المعنوية ،ويزيد درجة الرضا الوظيفي ،ويدعم الشعور بااللتزام والوالء التنظيمي.

تطبيق أنظمة حوافز مناسبة :يتطلب المناخ التنظيمي الجيد أنظمة حوافز معنوية ومادية مناسبة،
فتوافر األنظمة المناسبة يؤدي إلى زيادة الرضا عن المناخ التنظيمي وعن المنظمة ككل ،وبالتالي
زيادة االلتزام وارتفاع معدالت اإلنتاج وتقليل التكاليف.
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ح.

العمل على بناء ثقافة مؤسسية :إن االهتمام بإشباع حاجات العاملين والنظر إليهم كأعضاء في بيئة
عمل واحدة ترسخ معايير أداء متميز ألفرادها ،وتعمل على توفير درجة كبيرة من االحترام المتبادل بين

خ.

كبير في المشاركة في اتخاذ الق اررات ،سيترتب عليه زيادة قوة
دور ًا
اإلدارة واألفراد العاملين ،واعطائهم ًا
تماسك المنظمة ،وزيادة االلتزام والوالء لها.

نمط القيادة :إن الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به اإلدارة هو إقناع اآلخرين ،وفي جو عمل مناسب،
بضرورة إنجاز األعمال بدقة وفاعلية ،فاإلدارة الناجحة هي اإلدارة القادرة على كسب التأييد الجماعي

إلنجاز األعمال من خالل تنمية مهارات األفراد اإلدارية باستخدام أنظمة الحوافز المناسبة ،فالقائد

الناجح هو الذي يستطيع زيادة درجات االلتزام التنظيمي لدى األفراد .
 -3عوامل غير تنظيمية:

وهي عوامل ترتكز على مدى توافر فرص عمل بديلة للفرد بعد اختياره لق ارره األول في االلتحاق

بالمنظمة ،بحيث يكون مستوى االلتزام لدى العاملين مرتفعاً عندما يكون األجر المتوافر في الفرص البديلة

أقل مما يحصل عليه في منظمته مما يعطيه تبري اًر الختياره األول ،أو حين يرى أن اختياره مطلق نسبياً لعدم
توفر فرص الحقة بديلة لتغيير ق ارره األول.

اثنا عشر  -العالقة بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي:

من االتجاهات الحديثة لمنظمات األعمال االهتمام البالغ بمواردها البشرية عن طريق تبنيها

است ارتيجية تمكين العاملين ،إذ تعد است ارتيجية تمكين العاملين من أهم مالمح اإلدارة الحديثة ،والتي تهتم
بشكل رئيسي على إقامة وتكوين الثقة بين اإلدارة والعاملين وتحفيزهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار وكسر

الحدود اإلدارية والتنظيمية الداخلية بين اإلدارة والعاملين ،مما سينعكس بصورة حتمية على تنمية روح الوالء
نظر لعالقته المباشرة بمجموعة كبيرة من
وااللتزام التنظيمي والذي يشكل إحدى محددات السلوك التنظيميً ،ا
المتغيرات التنظيمية التي تؤثر بدورها على نجاح المنظمات وتطورها وقدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة
وفعالية (عبد الحسين ،2012 ،ص.)259

فتمكين العاملين يعد أحد المداخل الحاكمة لتحسين جودة الخدمة وتحقيق رضا العاملين وزيادة

اإلنتاجية والرضا الوظيفي لدى العاملين وااللتزام التنظيمي والفعالية التنظيمية (المغربي ،2001 ،ص.)2

وتعقيباً على ما سبق ونظ اًر للمردود النفسي واالجتماعي واالقتصادي الذي يصاحب تمكين العاملين

وينعكس بدوره على االلتزام التنظيمي فإن التمكين يمثل أقوى المحددات وأعظمها تأثي اًر على االلتزام

التنظيمي ،ومن هذا المنطلق رأت الباحثة ضرورة البدء في هذين الموضوعين المترابطين واجراء الدراسة على
كبرى الهيئات المحلية في قطاع غزة.
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املبحث الثالث

اهلياات الحملية االبلديات يف قطاع غزة

املدقدمة
ً

أوال  :تعريف اهلياة الحملية واحلكم الحملى والفرق بينهما
ً
ثانيا  :دور اهلياة الحملية
ً
ثالثا  :مسؤوليات اهلياة الحملية
ً
رابعا  :نشأة اهلياات الحملية يف الدقطاع
ً
خامسا  :تصنيف اهلياات الحملية يف الدقطاع
ً
سادسا  :بيانات اهلياات الحملية االبلديات الكربى يف الدقطاع ابلدية غزة ،بلدية
خانيونس ،بلدية جباليا ،بلدية رفح ،بلدية دير البلح

54

المقدمة:

مع التوسع العمراني والبشري الحاصل في الحياة ونتيجة للتضارب في المصالح بين أفراد المجتمع الواحد

كان ال بد من وجود سلطة وادارة تحاول أن تنسق األعمال المختلفة وتنظم سير األمور الحياتية اليومية بقدر

المستطاع للناس ،مما يؤدى إلى انخفاض عدد النزاعات بين أفراد المجتمع كما تعمل على إنهاء العشوائية

في العمل ،ولكن بسبب التطور نفسه أصبح األمر ال يقتصر عند ذلك الحد ،بل صارت تلك السلطات تعمل
كل ما من شأنه أن يزيد من رفعة ورفاهية المجتمع وأصبح لها نشاط اجتماعي واسع قائماً على المصلحة

العامة في األساس (الشيخ عيد ،2007 ،ص.)100

من هنا انبثق مفهوم الهيئة المحلية التي تلعب دو اًر فعاالً في نظام الحكم ،حيث تتميز تلك الهيئات
بخصائص تجعلها رائدة في الخدمات التي تقدمها للشعب ،ويعود ذلك ألنها منتخبة من الشعب ،وبالتالي فهى

تمثل مصالح الناس عن قرب ،األمر الذي يزيد من قدرتها على إدراك طبيعة االحتياجات المحلية للجمهور،

وهذا يمنحها دعماً ويهيئ لها فرص النجاح في تنفيذ السياسات التي رسمتها لنفسها لتصبح واقعاً ملموساً
يحقق طموحات الجماهير التي انتخبتها (ماضي ،2011 ،ص.)94

كما تلعب دو اًر كبي اًر في تحقيق وتعزيز التنمية المجتمعية من خالل الخدمات التي تقدمها للجمهور ،فهي
تسعى إلى النهوض بالمستوى المعيشي والصحي من خالل تنفيذ البرامج والسياسات التي رسمتها لنفسها،

سعيا منها لتقديم خدمات بشكل أفضل ولتحقيق مصالح وطموحات المجتمع المحيط بها (ماضي،2011 ،
ص.)101

وفي هذا المبحث سوف تتناول الباحثة مفهوم الهيئات المحلية ،والحكم المحلي وتسلط الضوء على نشأة

البلديات في قطاع غزة ،وتصنيفها ،ثم تتحدث بشيء من التفصيل عن البلديات الكبرى في قطاع غزة ،كون
هذه الدراسة مقتصرة على البلديات الكبرى في قطاع غزة.

أوالا  -الهيئة المحلية والحكم المحلى:

عرف اإلنسان منذ القدم كيف يدبر أموره بنفسه ولكن مع التوسع في النشاط والتجمع والتوطن في مجموعات

مختلفة كان ال بد من سلطة قادرة على إدارة تلك التجمعات ومن هنا ظهرت فكرة البلدية.

هناك خلط كبير بين مفهوم الهيئ ة ة ةة المحلي ة ة ةة "البة ة ة ة ةلدية" ومفهوم الحة ة ةكم المحة ة ة ةلى ،ربما يكون سبة ة ةبه راجع إلى

عدم معرفة مفهة ة ةوم كل منهما من حيث االختصاص ة ة ةات والصالحة ة ة ةيات الممنوحة ،حيث تعـــرف الهيئة

المحلية "البلديـــــة" بأنها" :أسة ة ةل ة ة ةوب في الالمرك ة ة ةزية اإلدارية تق ة ة ة ةوم بموجب ة ةه الحكومة المركزي ة ةة بتفوي ة ة ةض
ج ة ةزء من صة ة ةالحياته اإلدارية إلى السلط ة ة ةات المحل ة ة ةية في المناط ة ة ةق الجغرافة ة ة ةية المختلفة في الدولة" (قان ة ة ةون
الهيئات المحلية ،1997 ،ص.)1

أما بالنسبة للحكم المحلى فيعرف بأنه "أسلوب من أساليب الحكم الديموقراطي ،ويقوم كحقيقة إدارية

وسياسية في كيان الدولة المعاصرة ،ويعد أحد مفاهيم الديموقراطية العامة ولقد كان تعقد العالقات االجتماعية
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وسيادة األفكار الديموق ارطية وتطور وظائف الدولة من األساليب المباشرة في قيام هذا النمط اإلداري من
الحكم ،والحكم المحلى في صورته القائمة ظاهرة جديدة نشأت نتيجة للتوسع الكمي في وظائف الدولة الحديثة
وفي واجباتها وللتوسع الكيفي في حقوق المواطنين من ناحية ثانية" (دليل رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات

المحلية الفلسطينية ،2006 ،ص.)45

الفرق بين الهيئة المحلية "البلدية" والحكم المحلى-:

يمكن توضيح الفرق بين الهيئة المحلية "البلدية" والحكم المحلى من خالل الجدول التالي:

جدول رقم ( :)2الفرق بين الهيئة المحلية "البلدية" والحكم المحلى

بعد االختالف

الحكم المحلى

الهيئة المحلية "البلدية"

النشوء

تنشأ بموجب القانون

االرتباط

ترتبط بالتنظيم اإلداري للدولة ولذلك تعتبر يرتبط بتشكيل الدولة ويعتبر أسلوب من

الوظيفة
مدى ثبات
االختصاص
الرقابة

تنشأ بموجب الدستور

أسلوباً من أساليب التنظيم اإلداري

تمارس جزءاً من وظيفة الدولة اإلدارية فقط

اختصاصاتها قابلة للتغيير زيادة أو نقصاناً
تخضع لرقابة واشراف السلطة المركزية

اساليب التنظيم السياسي

يمارس وظائف تنفيذية وتشريعية وقضائية
اختصاصاته تتمتع بدرجة ثبات أكبر نسبياً
رقابة غير مباشرة من قبل السلطة المركزية

المصدر( :عوض ،2010 ،ص)46
ثانيا -دور الهيئة المحلية (دليل رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية،2006،ص: )15
يتمثل دور الهيئة المحلية في النقاط التالية:

 .1تشجيع المواطن على تحمل مسئوليات المشاركة في تطوير نظام الحكم المحلى الفلسطيني والرقابة عليه
وذلك تطبيقاً لمبادئ الديمقراطية عامة والشفافية والمساءلة بشكل خاص.

 .2تحفيز المواطن على انتهاج سلوك إيجابي تجاه عمليات التنمية والتطوير وحماية الممتلكات العامة.

 .3تحقيق الصلة والترابط بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية بهدف تنسيق الجهود المشتركة ورفع كفاءة
العمل اإلداري العام وتقديم الخدمات للمواطنين وتطويرها كماً ونوعاً.

 .4خلق كوادر وقيادات إدارية محلية قادرة على تحمل مسئولية العمل العام.
 .5تقليل االعتماد على الدولة وزيادة مساهمة المجتمع المحلى في التطوير والتنمية.
 .6تغذية الشعور باالنتماء إلى المجتمع المحلى.

 .7تنظيم وتطوير العالقة بين الهيئات المحلية على المستوى الوطني.
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ثالثا  -مسؤوليات الهيئة المحلية (قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم  ،1997 ،1مادة :)15
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=134

 -1تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء أرصفتها
وصيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز
عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من األراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة األسوار حولها.

 -2مراقبة إنشاء األبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها.

 -3تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو ألية استعماالت أخرى وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات
والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وبدل االشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع واألقنية

واألحواض واآلبار.

 -4تنظيم األسواق العامة وانشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها.

 -5تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحالت واألعمال المقلقة
للراحة أو المضرة بالصحة العامة.

 -6جمع النفايات والفضالت من الشوارع والمنازل والمحالت العامة ونقلها واتالفها وتنظيم ذلك.
 -7الصحة العامة والرقابة عليها:

أ .اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي األوبئة بين الناس.

ب .مراقبة المساكن والمحالت األخرى للتثبت من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة ومن نظافة األدوات
الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير إلبادة البعوض والحشرات األخرى ومكافحة الفئران والجرذان

والزواحف الضارة.

ج .إنشا ء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ االحتياطات لمنع إصابتها
باألمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها.

د .مراقبة الخبز واللحوم واألسماك والفواكه والخض اروات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ اإلجراءات لمنع

الغش فيها واتالف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغالء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

 -8تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والمالعب ودور التمثيل والسينما والمالهي العامة األخرى
وتحديد مواعيد فتحها واغالقها واستيفاء رسوم بيع تذاكرها.

 -9إنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحالت السباحة في البرك والبحيرات وعلى
الساحل ومراقبتها وتنظيمها.

 -10اتخاذ االحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات ولمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد
المشتعلة واتخاذ االحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية واغاثة المنكوبين.

 -11إنشاء الم تاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية والموسيقية
ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
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 -12إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة المحلية ومراقبتها ومراقبة القوارب
والسفن والبواخر التي تعمل في المياه التابعة لمنطقة الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية

المختصة.

 -13مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظالت.

 -14مراقبة األوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها ووزن ما يباع بالجملة في األسواق العامة.
 -15مراقبة اللوحات واإلعالنات وتنظيمها.

 -16هدم األبنية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة أو التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك
بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها.

 -17مراقبة الكالب وتنظيم اقتنائها وترخيصها والوقاية من أخطارها والتخلص من الضالة منها.
 -18إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي قبل إرسالها إلى الو ازرة للتصديق عليها.

 -19إدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية إدارة أمالك الهيئة المحلية وأموالها واقامة األبنية الالزمة فيها
وتأجيرها ورهنها لمدة ال تزيد على ثالث سنوات وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.

رابع ا  -نشأة الهيئات المحلية (البلديات) في قطاع غزة:

يعتبر قطاع البلديات من القطاعات الهامة في فلسطين وخاصة في قطاع غزة ،حيث لم تكن

البلديات بمعزل عن األوضاع الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني فهي مرتبطة بالوضع السياسي
القائم على مر السنين ،ففي أواخر القرن الثامن عشر الميالدي بدأت الدولة العثمانية تعانى من الترهل
والضعف ،وهذا بدروه تطلب إدخال إصالحات بنيوية على األنظمة المختلفة فكان من أبرز ذلك تطوير

األنظمة اإلدارية من خالل إصالحات في السلطة المركزية وتكوين البلديات بحيث تنوب عن السلطة

المركزية في إدارة شئون المواطنين.

ومع بداية االحتالل البريطاني أصدر المندوب السامي مرسوماً يتم بموجبه انتخابات بلدية في عام

 1926وأجريت أول انتخابات بلدية في فلسطين عام  ،1927وبقي الوضع على حاله حتى عام 1934
حيث صدر قانون البلديات لتنظيم عمل البلديات الذي تم بموجبه إجراء انتخابات لعشرين مجلس بلدي في

ذلك العام ،ولم يط أر أي تغيير على وضع البلديات حتى عام  1948عندما تولت األردن أمور الضفة الغربية
وتم إصدار القوانين الخاصة بالبلديات ،أما في قطاع غزة فقد تولت أموره مصر حيث تم االستمرار في

تطبيق قوانين االنتداب البريطاني ،ولم يكن في قطاع غزة سوي بلديتين واحدة في غزة واألخرى في خانيونس،
وفي ظل االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة عام  ،1967تم إضافة بلديتين في قطاع غزة واحدة في دير البلح

واألخرى في رفح عام  ،1976وبقي الحال كما هو عليه حتى جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية وتم
استحداث بلديات جديدة في قطاع غزة أشرفت على تنظيمها و ازرة الحكم المحلى حتى وصل عددها حالياً إلى

( )25بلدية موزعة حسب المحافظات (صباح ،2013 ،ص.)40-39
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خامسا  -تصنيف الهيئات المحلية (البلديات) في قطاع غزة:

نظ اًر ألن الدراسة مقتصرة على البلديات الكبرى في قطاع غزة ،فإن الباحثة سوف تتحدث عن تصنيف
الهيئات المحلية في قطاع غزة ،حيث يشتمل قطاع غزة على ( )25هيئة محلية مصنفة إلي أربعة
تصنيفات )5(:هيئات محلية مصنفة درجة )أ( )9( ،هيئات محلية مصنفة درجة) ب) )6) ،هيئات محلية
بناء على عدد السكان ومساحة
مصنفة درجة (ج) )5( ،هيئات محلية مصنفة درجة (د) ،ولقد تم التصنيف ً
النفوذ وموازنة الهيئات المحلية (و ازرة الحكم المحلى ،2014 ،بيانات غير منشورة).
ر .م
1
2
3
4
5
6
7
8

المحافظة
الشمال

غزة

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

والجدول رقم ( )3تصنيف الهيئات المحلية في قطاع غزة
اسم البلدية
بيت حانون
بيت الهيا
جباليا
ام النصر
غزة
المغراقة
الزهراء
وادي غزة

فئة البلدية
ب
ب
أ
د
أ
ج
د
د

النصيرات
الزوايدة
البريج

ب
ب
ب

المصدر
وادي السلقا
خانيونس
الق اررة
بني سهيال
عبسان الكبيرة
عبسان الجديدة
خزاعة
الفخاري
رفح
النصر
الشوكة

د
د
أ
ب
ب
ب
ج
ج
ج
أ
ج
ج

دير البلح

الوسطى

خانيونس

رفح

أ

ب

المغازي

المصدر( :و ازرة الحكم المحلى ،2014 ،بيانات غير منشورة).
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سادسا  -بيانات الهيئات المحلية (البلديات) الكبرى في قطاع غزة:

يحتوي قطاع غزة على ( )5بلديات كبرى وهي :بلدية جباليا ،بلدية غزة ،بلدية دير البلح ،بلدية خانيونس،

بلدية رفح ،وتقوم البلديات الكبرى في قطاع غزة بتقديم خدماتها إلي ما يقارب المليون ومائتان وثمانية
وثالثون ألف نسمة يقطنون في مساحة تبلغ حوالي مائتان وتسعة عشرة آالف كيلومتر مربع ،وهي مساحة

نفوذ البلديات الكبرى في قطاع غزة ،وتعتبر البلديات الكبرى في قطاع غزة ثاني أكبر قطاع بعد القطاع

الحكومي ،إذ يبلغ عدد موظفيها ( )2‚637موظف حسب إحصائيات و ازرة الحكم المحلي في غزة لعام
.2014

جدول رقم ( )4أسماء البلديات من حيث مساحة نفوذها ،وعدد السكان الذين تقدم لهم الخدمات ،وعدد
الموظفين في كل بلدية ومؤهالتهم العلمية

م

اسم

مساحة
النفوذ
2

عدد السكان

عدد الموظفين

البلدية

كم

غزة

77‚813

549‚070

54‚000

220‚000

390

3

جباليا

18‚000

220‚000

349

16

4

رفح

50‚030

173‚371

215

15

0

20‚000

76‚124

113

6

0

2

119

4

18

1

 2خانيونس

 5دير البلح
المجموع

نسمة

المؤهل العلمي

الذكور اإلناث دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم ثانوية

أقل

1451

69

2

12

214

181

253

858

13

1

1

78

50

43

230

1

2

54

41

47

220

1

55

55

25

94

25

19

11
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426

2,518 1‚238‚565 219‚843

1‚464 379 346

المصدر( :و ازرة الحكم المحلى ،2014 ،بتصرف من الباحثة)
ونالحظ من خالل الجدول أعاله ،أن بلدية غزة تمثل دو اًر كبي اًر مقارنةً بالبلديات األخرى من حيث عدد

السكان الذين تقدم لهم الخدمة ،ومن حيث مساحة نفوذها وعدد الموظفين الذين يعملون لديها ،والمستوى

التعليمي الذى يتمتع به العاملين ونظ اًر ألهمية وحجم تلك البلديات ال من التطرق إليها للوقوف على نشأة كل
بلدية على حدة.

 6/1نشأة بلدية غزة :
أنشئت عام  ،1893وكان أول رئيس مجلس بلدي في مدينة غزة الحاج /مصطفي العلمي ،وآخر من تولى
رئاسة المجلس في العهد العثماني السيد /سعيد الشوا ،الذي قام بإنجاز المستشفي البلدي الذي أصبح فيما
بعد دا ار لبلدية غزة حتى يومنا هذا ،وتوالت على مدينة غزة عدة مجالس بلدية بدأت في عهد الدولة العثمانية
في سنة  ،1893ومرو ار بفترة االنتداب البريطاني ما بين  ،1948-1918ثم اإلدارة المصرية للقطاع ،ومن
بعده االحتالل اإلسرائيلي ما بين  ،1994-1967وبعودة السلطة الفلسطينية عام  1994وألول مرة في تاريخ
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غزة أصدر الرئيس الراحل /أبو عمار  -رئيس دولة فلسطين "رحمه اهلل" ق ار اًر بتشكيل مجلس بلدي جديد
إلدارة شئون البلدية ،حيث كلف السيد /عون سعدي الشوا "رحمه اهلل" بتشكيل مجلس بلدي للمدينة ،فقة ةام
السيد /عون الشوا بتشكيل المجلس وهو يعتبر أول مجلس بلدي في ظل سلطة وطنية فلسطينية في
 ، 1994/7/26وقد أنشئ هذا المجلس لمواجهة األحوال المتردية في البنية التحتية والخدمات ،ويرأس هذه
البلدية حاليا :السيد /نزار هاشم حجازي.
(موقع بلدية غزة .)http://www.gaza-city.org/index.php?page=about ،2014/12/15،
 6/2نشأة بلدية خان يونس:
هي ثاني أكبر بلدية في قطاع غزة بعد بلدية غزة ،حيث تأسست عام ،1917وكان مجلس إدارتها يتكون
من رئيس وعضوين ،وعملت المجالس المختلفة على تقديم الخدمات لمواطنيها ،فيما شهدت الدولة ت ارجعاً
ملموسا على مدار سنوات االحتالل اإلسرائيلي لها ،األمر الذي انعكس على أداء البلدية ،ومع قدوم السلطة
برز اهتماما كبي اًر بتطوير الجانب اإلداري للبلدية من خالل اعتماد هيكلية إدارية قادرة على تحمل األعباء
يرس هذه البلدية حاليا :السيد  /يحيى محي الدين األسطل
الملقاة على عاتق البلدية والنهوض بالمدينة ،و أ
(موقع بلدية خانيونس)http://www.khanyounis.mun.ps/ar/PageDetails.aspx?ID=13 ،2014/12/15،
 6/3نشأة بلدية جباليا النزلة:
تأسست في عام 1952م ،بموجب األمر الصادر رقم ( )203في ظل حكم اإلدارة المصرية لقطاع غزة،
وهي ثالث أكبر بلدية في قطاع غزة من حيث الخدمات المطلوبة للسكان ،وتقدم خدماتها إلى حوالي

 220,000نسمة يسكنون في حوالي  18كم ،2يمثلون قرابة  %65من سكان محافظة شمال قطاع غزة في

مناطق تعتبر األكثر فق ار وتهميشا واألكثر عرضة لالجتياحات والقصف اإلسرائيلي ،ويوجد في منطقة نفوذها

مخيم جباليا لالجئين الفلسطينيين الذي يعتبر أكبر مخيمات قطاع غزة ،وتقدم البلدية للمواطنين خدمات إنارة

الشوارع ،المياه ،الصرف الصحي ،تصريف مياه األمطار ،الصحة العامة والبيئة والنظافة ،وشق الطرق

وتعبيدها وصيانتها وانارتها ،باإلضافة إلى إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية ،وتنظيم جميع عمليات

البناء ،تنظيم األسواق ،وتنظيم الحرف والصناعات ،وقد انعكس دورها الحيوي على مناطق نفوذها ويرأس هذه
البلدية حاليا :السيد  /عصام محمد جودة.

(موقع بلدية جباليا النزلة)http://www.jabalia.ps/site/ar/aboutmanip.php ,2014/12/15،
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 6/4نشأة بلدية رفح:
كانت تعتبر رفح أحدى القرى الفلسطينية ولذلك أنشئ بها أول مجلس قروي بتاريخ  ،1952/1/5حيث كان
يقدم خدماته األساسية للمواطنين ومع تطوير المدينة وزيادة عدد السكان وتوسع نفوذها وخدماتها أصبح ال بد
من تغيير مكانة رفح من قرية إلى مدينة وهذا ما حدث بالفعل عام  ،1972حيث تم حل المجلس القروى
وتشكيل مجلس بلدي بتاريخ  ،1972/9/27وتعاقب تعيين المجالس البلدية للمدينة بناءاً على ق ار ارت الحاكم
اإلس ارئيلي حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ،حيث تم تشكيل أول مجلس بلدي في عام 1996م برئاسة
يرس هذه البلدية حاليا :السيد  /صبحي عبد الفتاح أبو رضوان (موقع بلدية
المهندس /سعيد فتحي زعرب ،و أ
رفح.)http://www.murafah.ps/ar/news64a4.html ،2014/12/15 ،
 6/5نشأة بلدية دير البلح :
تقع بلدية دير البلح وسط مدينة دير البلح ،وقد تأسس أول مجلس قروي لدير البلح بقرار من قائم مقام غزة
اإلداري في ظل اإلدارة المصرية بفلسطين سنة  1951م واستمر حتى  ،1973/1/23وتحولت بعد ذلك
إلى مجلس بلدي بقرار من الحاكم العسكري اإلسرائيلي عام  1978م ،وتم تكليف السيد  /سامي محمد أبو
سليم رئيسا للبلدية في 1996/9/1بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية – ياسر عرفات ،وفي
 2005/1/25جرت أول انتخابات بلدية فيها ،وتولى السيد  /أحمد حرب الكرد منصب رئيس البلدية من
الفترة  2005/2/3حتى  2008/7/15ويرأس هذه البلدية حاليا  :السيد  /سعيد أحمد نصار (موقع بلدية
دير البلح.)http://www.modb.ps/ar/news13a244.html ،2014/12/15،
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الفصل الثالث
الدراسات السابدقة

املقدمة.
ً

أوال  :الدراسات احمللية.
ً
ثانيا  :الدراسات العربية.
ً
ثالثا  :الدراسات األجنبية.
ً
رابعا  :التعليق على الدراسات السابقة.
ً
خامسا  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة.
ً
سادسا  :ميزة الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة.
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المقدمة:

يهدف هذا الفصل إلى عرض مجموعة من الدارسات الفلسطينية والعربية واألجنبية حول موضوع الدراسة،
والمتمثل في التمكين اإلداري وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى في قطاع

غزة ،للوقوف على أهم الموضوعات التي تناولتها ،والتعرف على األساليب واإلجراءات التي تبنتها ،والنتائج

التي توصلت إليها ،واجراء المقارنة بين هذه الدراسات والدراسة موضوع البحث ،وتم التركيز على أهم
الدراسات الفلسطينية وعددها ( )12دراسة والعربية وعددها ( )14دراسة واألجنبية وعددها ( )8دراسات ،حيث
تم ترتيب الدراسات السابقة وفقا للتدرج التاريخي من األحدث إلى األقدم على النحو التالي:

أوالا  -الدراسات الفلسطينية-:

 .1دراسة (صيام:)2015 ،

بعنوان" :دور تمكين العاملين في فعالية األداء اإلداري – دراسة ميدانية على المؤسسات األهلية الصحية
في قطاع غزة"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التمكين اإلداري في المؤسسات األهلية بقطاع غزة والتعرف على
مستوى فاعلية األداء اإلداري في المؤسسات األهلية الصحية في قطاع غزة ،ولقد استخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي كما واعتمد على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات  ،وأجريت الدراسة على عينة بعدد

( )167من الموظفين أ صحاب المواقع اإلدارية في المؤسسات األهلية الصحية بقطاع غزة (رئيس شعبة –
رئيس قسم – مدير) حيث استخدم أسلوب العينة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة البالغ ( )322موظف

من ( )49مؤسسة أهلية صحية ،ولقد توصل الباحث بأن واقع التمكين اإلداري في المؤسسات األهلية يمارس

بدرجة متوسطة ،كما أن مستوى فاعلية األداء اإلداري في المؤسسات األهلية بدرجة كبيرة ،ولقد أوصى

الباحث اإلدارة العليا في المؤسسات األهلية الصحية على نشر وتعزيز ثقافة التمكين اإلداري من خالل تعزيز

أبعاده والقيم التي تحث عليه ،العمل الجاد على مكافأة العاملين الممكنين في عملهم من باب تحفيزهم على
االستمرار في زيادة فاعليتهم لألداء اإلداري ،وتعزيز أسلوب التواصل واالتصال الفعال والمحافظة عليه من
مختلف اإلدارات واإلدارة العليا من خالل عقد اجتماعات دورية وتوفير وسائل اتصال فعالة ،تحقيق اإلدارة

العليا للمؤسسات الصحية األمان الوظيفي للعاملين وضمان شعورهم باالستقرار في المؤسسة وتبديد مخاوفهم
في االستغناء عنهم.
 .2دراسة (شقورة:)2015 ،

بعنوان" :دراسة متطلبات التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها بثقافة

اإلنجاز لديهم"

هدفت هذه الدراسة للتعرف على درجة تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطلبات التمكين

اإلداري وعالقتها بثقافة اإلنجاز لديهم واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كما واعتمد على االستبانة
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كأداة رئيسة لجمع البيانات وأجريت الدراسة على جميع أفراد المجتمع والبالغ عدده ( )143مدير ومديرة

مستخدماً أسلوب الحصر الشامل  ،وتوصل الباحث إلى أن درجة التقدير الكلية لمديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة لمتطلبات التمكين اإلداري كانت كبيرة بوزن  ،%74.3درجة التقدير الكلية لمديري المدارس

الثانوية بمحافظات غزة لثقافة اإلنجاز كنت كبيرة جداً بوزن  ،%84.8وجود عالقة موجبة بين درجة تقدير

مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطلبات التمكين اإلداري ودرجة تقديم لثقافة اإلنجاز لدى أفراد

العينة.

وقد أوصى الباحث بنشر ثقافة التمكين اإلداري في الوسط التربوي والتعليمي من خالل اللقاءات والنشرات
والمواد التدريبية بحيث تتضمن المفهوم النظري الكامل للتمكين اإلداري وأهميته وسبل تعزيزه في المدارس
وتعميمه كسياسة تتبعها وزارة التربية والتعليم في تحقيق أهدافها ،ضرورة التعاون الفعال بين اإلدارات

المدرسية ومديريات التربية والتعليم في رسم السياسات التعليمية وصياغة الق اررات التربوية والتعليمية ،تفعيل

الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المديريات واإلدارات المدرسية لالطالع على التجارب الرائدة في العمل من

اجل نقل الخبرات.

 .3دراسة (البيطار:)2014 ،

بعنوان" :دور التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوى التمكين الوظيفي في المؤسسات غير

الحكومية في قطاع غزة"

أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على دور التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوى التمكين
الوظيفي في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة ،وذلك من خالل توضيح مدى الرؤية والفلسفة
اإلستراتيجية للتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية ،وهدفت أيضاً على التعرف على مستوى التمكين في

المؤسسات غير الحكومية ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي كما واعتمدت على االستبانة كأداة

رئيسية لجمع البيانات ،وأجريت الدراسة على عينة قدرها ( )60مؤسسة من أصل المجتمع البالغ عدده

( )870مؤسسة ،وتم اختيار عينة عشوائية طبقية تكونت من ( )260موظف وموظفة ،وتوصلت الباحثة إلى
أن مستوى التمكين الوظيفي جاء بدرجة مرتفعة وأن درجة التمكين النفسي كان أعلى من درجة التمكين

اإلداري ،وأن هناك ضعف في أنظمة الحوافز والمكافآت الموجودة في المؤسسات غير الحكومية إضافة إلى

قصور توفير البيئة المحفزة لتدريب وتطوير الموظفين ،وأن مستوى الرؤية والفلسفة اإلستراتيجية للتخطيط

االستراتيجي ومستوى ممارسات التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية جاء بنسب متوسطة ،وقد أوصت

الدراسة بضرورة تأكيد وترسيخ المفهوم العلمي للتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية لجميع العاملين في
المؤسسات ،وضرورة العمل على تعزيز كافة المفاهيم المتعلقة بثقافة التمكين الوظيفي من خالل اعتبار
التمكين إستراتيجية إدارية انطالقاً من مبدأ المشاركة وتفويض الصالحيات ،وتعزيز تمكين العاملين من خالل
تطوير استراتيجيات للبرامج التدريبية.
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 .4دراسة (أبو جياب:)2014 ،

بعنوان" :مداخل تنمية االلتزام التنظيمي لدى ضباط الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة".

أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على عالقة مداخل تنمية االلتزام التنظيمي بمستوى االلتزام التنظيمي لدى
ضباط جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كما واعتمد على

االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وأجريت الدراسة على عينة بعدد ( )480ضابط من رتبة مالزم حتى
عقيد في جميع محافظات غزة حيث استخدم الباحث أسلوب العينة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة الذي

بلغ ( )2,973ضابط ،وتوصل الباحث إلى تمتع ضباط الشرطة الفلسطينية بدرجة كبيرة من االلتزام التنظيمي
بمتوسط حسابي نسبي يساوى  ،%76.74وقصور في برامج الحوافز والمكافآت التي تتبناها قيادة الشرطة

وقد أوصت الدراسة باالهتمام بتنمية االلتزام التنظيمي لدى ضباط الشرطة من خالل اإلثراء الوظيفي
واستقطاب واختيار الموظفين الجدد الذين تتوافق قيمهم مع قيم المنظمة ،وتطوير عملية االستقطاب
واالختيار ،تبنى خطط حوافز مناسبة يراعى الوضوح في تصميمها والعدالة في توزيعها وأن ترتبط باألداء

وتعزز الشعور بالمشاركة بين الجهاز والعاملين ،تحفيز ضباط الشرطة على استكمال دراستهم والحصول
على مؤهالت أعلى من مؤهالتهم الحالية.
 .5دراسة (الزاملي:)2013 ،

بعنوان" :التمكين اإلداري وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات

غزة"

أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على التمكين اإلداري وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس في
وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم استخدام

االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وأجريت الدراسة على جميع أفراد المجتمع والبالغ عدده ( )245مدير
ومديرة مستخدماً أسلوب الحصر الشامل  ،ولقد توصلت الدراسة إلى أن درجة التمكين اإلداري لمديري
مدارس وكالة الغوث كبيرة بنسبة  ،%74.80وأن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة

الغوث الدولية كبيرة بنسبة  ،%83.40وكان أهم ما أوصت به نشر ثقافة التمكين اإلداري في الوسط التربوي
وازالة العوائق التي تحد منها ،زيادة مشاركة مديري المدارس في رسوم السياسات التعليمية وصنع الق اررات

التربوية التي تتعلق بعملهم ومكافأة المديرين المبدعين في عملهم من باب التحفيز وتخصيص جائزة سنوية
ألحسن بحث أو فكرة إبداعية مقدمة من مديري المدارس.

66

 .6دراسة (مسعود:)2012 ،

بعنوان" :درجة التمكين اإلداري وتطوير األداء والعالقة بينهما من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية في

محافظات شمال الضفة الغربية"

أجريت هذه الدراسة بهدف تحديد درجة التمكين اإلداري وتطوير األداء والعالقة بينهما من وجهة نظر مديري
المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كما

واعتمد على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وأجريت الدراسة على عينة بعدد ( )300مدير ومديرة في

مديريات شمال الضفة حيث استخدم الباحث أسلوب العينة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة الذي بلغ

( )759مدير ومديرة ،وتوصل الباحث إلى أن درجة امتالك مديري ومديرات المدارس الحكومية للتمكين
اإلداري ولتطوير األداء كبيرة جداً ،وأن هناك عالقة ايجابية قوية بين التمكين االداري وتطوير األداء ،وقد
أوصت الدراسة باالهتمام ببرامج إعداد وتدريب مديري ومديرات المدارس ومشاركتهم في رسم السياسات

التعليمية وصنع الق اررات التربوية ،ووضع أسس ومعايير واضحة لتقييم األعمال واستخدام نظام الحوافز

للمميزين.

 .7دراسة (حلس:)2012 ،

بعنوان" :دور إدارة التغيير في تعزيز االلتزام التنظيمي لدى العاملين  -دراسة حالة على بلدية غزة"

أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على دور إدارة التغيير في تعزيز االلتزام التنظيمي لدى العاملين في بلدية
غزة والمساهمة في تطوير األداء اإلداري من خالل تعزيز مفهوم االلتزام التنظيمي لدى صناع القرار

والعاملين بالبلدية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما وقد استخدم االستبانة كأداة رئيسية لجمع

البيانات وأجريت الدراسة على ( )253موظف وموظفة من أصحاب الوظائف اإلشرافية واإلدارية العاملون

في بلدية غزة من أصل ( )1,536موظف ،وقد توصلت الدراسة لعدم وجود خبراء في إعداد الهياكل

التنظيمية ،مما أدى إلى ضعف عملية التغيير ،وأن سيادة نظام البيروقراطية والمركزية يصعب عملية إحداث
التغيير المطلوب ،وتوصلت أيضا إلى أن هناك انخفاض في الروح المعنوية لدى العاملين بسبب غياب نظام

التحفيز المعنوي والمادي المقدم لهم من البلدية ،كما أوصت الدراسة لدعم التوجه في تفويض الصالحيات
واعتماد اإلدارة باألهداف ،واالهتمام بالتدريب الفعال للعاملين وانشاء وحدة للتدريب والتطوير.
 .8دراسة (ستوم:)2011 ،

بعنوان" :عالقة المناخ التنظيمي بتمكين العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة"
هدفت الدراسة للتعرف على المناخ التنظيمي السائد ودرجة تمكين العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات
غزة وبحث طبيعة العالقة بين أبعاد المناخ التنظيمي وتمكين العاملين  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،كما واعتمد االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات ،واعتمدت الدراسة على أسلوب العينة الطبقية

العشوائية في اختيار العينة والتي بلغت ( )350موظف وموظفة من مجتمع الدراسة التي بلغ عددها ()779
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موظف وموظفة بالشركة ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين المناخ التنظيمي وتمكين

العاملين ،وأن هناك تأثير ايجابي للقيادة والحوافز والتدريب على تمكين العاملين ،كما أوصت الدراسة على
تعزيز جوانب المناخ التنظيمي اإليجابية ومعالجة جوانبه السلبية ،ونشر مفهوم التمكين في الشركة ،والتأكد
من توصيل المفهوم للعاملين واستيعابهم له وما ينطوي عليه من تغيرات في النظم والنتائج واألهداف.
 .9دراسة (أبو سمك:)2011 ،

بعنوان" :التطوير التنظيمي وعالقته بااللتزام التنظيمي من وجهة نظر العاملين بمؤسسات وكالة غوث
وتشغيل الالجئين بقطاع غزة"

هدفت الدراسة للكشف عن مستوى التطوير التنظيمي والتعرف على مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين في

وكالة غوث وتشغيل الالجئين للوقوف على العالقة بينهما ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
واستخدم االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات ،واعتمدت الدراسة على أسلوب العينة الطبقية العشوائية في

اختيار العينة والتي تبلغ ( )400موظف وموظفة بالوكالة من مجتمع الدراسة الذى بلغ ( )10,000موظف
وموظفة بالوكالة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك مستوى متوسط من التطوير التنظيمي وايضا مستوى

متوسط من االلتزام التنظيمي للعاملين ،كما توصلت لوجود عالقة ايجابية بين مستوى التطوير التنظيمي

ومستوى االلتزام بجميع أبعاده ،وأوصت الدراسة إلى تعزيز التوافق بين اهداف العاملين واهداف االونروا،

وتنمية مستوى مشاركة العاملين في تحديد وصياغة األهداف واالستراتيجيات وصنع الق اررات ،وزيادة االهتمام
برفع مستوى االلتزام التنظيمي وعوامل الجذب للعاملين.
 .10دراسة (أبو العال:)2009 ،

بعنوان" :ضغوط العمل وأثرها على الوالء التنظيمي :دراسة تطبيقية على المدراء العاملين في وزارة الداخلية

بقطاع غزة"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مستوى ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمي عند المدراء

العاملين في و ازرة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة ومحاولة التعرف على األسباب التي تزيد من ضغوط

العمل  ،وأيضاً التعرف على فروق المتوسطات في ضغط العمل والوالء التنظيمي للعاملين في و ازرة الداخلية

بقطاع غزة والتي تعزي للمتغيرات الشخصية والوظيفية ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،
واعتمد على االستبانة لجمع المعلومات ،واعتمدت الدراسة على أسلوب العينة العشوائية الطبقية وقد أجريت

الدراسة على عينة بعدد ( )147مدير ،يشغلون مراكز إشرافية قيادية من مجتمع الدراسة الذي بلغ ()415

مدير من مدراء و ازرة الداخلية واألمن الوطني من مختلف األجهزة واإلدارات والمديريات المدنية منها

والعسكرية ،وقد توصل الباحث إلى أن مستوى ضغوط العمل الذي يشعر به المدراء ضعيف ،كما يتوفر لدى
المدراء درجة عالية من الوالء التنظيمي بنسبة  %82,5لمؤسستهم ،وتوصلت أيضاً إلى أن عبء العمل هو

أكثر العوامل تأثي اًر على الضغوط ثم صراع الدور ثم الثقافة التنظيمية ،وقد أوصت الدراسة إلى عقد برامج
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تدريبية للمدراء بشكل عام ،وتشجيع المدراء على االبداع والتميز ،وتوفير بيئة عمل افضل ،ونشر ثقافة
اإلنجاز وعقد ورشات عمل.
 .11دراسة (أبو ندا:)2007 ،

بعنوان" :تحليل عالقة بعض المتغيرات الشخصية وأنماط القيادة بااللتزام التنظيمي والشعور بالعدالة

التنظيمية دراسة ميدانية على الو ازرات الفلسطينية في قطاع غزة"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل عالقة بعض المتغيرات الشخصية وأنماط القيادة بااللتزام التنظيمي والشعور

بالعدالة التنظيمية في الو ازرات الفلسطينية في قطاع غزة ،وتحديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في

األنماط القيادية في تلك الو ازرات ،وقد طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية طبقية بعدد ( )652موظفا،

يشغلون مراكز إشرافية قيادية من مجتمع الدراسة الذي يضم أكبر ست و ازرات فلسطينية في قطاع غزة (و ازرة
التربية والتعليم العالي–و ازرة الصحة–و ازرة المالية–و ازرة الزراعة-و ازرة األوقاف–و ازرة الداخلية واألمن الوطني)

الذي بلغ ( )12,975موظفاً وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى أن األنماط القيادية السائدة في الو ازرات الفلسطينية في قطاع غزة هي :اإلخباري

شيوعا في تلك الو ازرات ،توجد عالقة بين
واإلقناعي والمشارك والتفويضي ،وأن النمط المشارك هو األكثر
ً
مستوى االلتزام التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية لدى موظفي الو ازرات الفلسطينية في قطاع غزة  ،كما
توصلت لوجود عالقة بين النمط القيادي وااللتزام التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية في الو ازرات الفلسطينية

في قطاع غزة ،وأوصت الدراسة بتوفير نظام للمعلومات لدى ديوان الموظفين للمساهمة في عملية اختيار

القيادات اإلدارية على أسس موضوعية ،واعادة النظر في نظم الحوافز والترقية و تقييم األداء من وقت ألخر بما
يحقق الموضوعية لهذه النظم ،كما أكدت على أهمية السعي إلى تدريب القادة لبناء عالقات عمل إيجابية بينهم

وبين المرؤوسين.

 .12دراسة (حنونة:)2006 ،

بعنوان" :قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين في الجامعات الفلسطينية في

قطاع غزة ،واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع
البيانات وأجريت الدراسة على عينة بعدد ( )340موظف وموظفة حيث استخدم الباحث أسلوب العينة
العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة الذى بلغ ( )1,676موظف وموظفة يعملون في الجامعات الفلسطينية

بقطاع غزة ،وتوصلت الدراسة لوجود مستوى عال من االلتزام التنظيمي لدى موظفي الجامعات الفلسطينية

بقطاع غزة ،وأوصت بالعمل على تشجيع أدبية االلتزام التنظيمي لدى العاملين ،والعمل الجاد على التطوير

العلمي والوظيفي للموظفين واعتماد مبدأ العدالة ومبدأ المشاركة في العمل وتشجيع وتبنى األفكار اإلبداعية.
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ثانيا  -الدراسات العربية-:

 .1دراسة (ابتسام:)2015 ،

بعنوان" :االلتزام التنظيمي داخل المؤسسة وعالقته بالثقافة التنظيمية – دراسة ميدانية بمؤسسة ديوان

الترقية والتسيير العقاري بمدينة الجلفة"

هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين االلتزام التنظيمي والثقافة التنظيمية لدى العاملين بمؤسسة ديوان

الترقية والتسيير العقاري بمدينة الجلفة بالجزائر ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت
الباحثة االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات ،وأجريت الدراسة على حجم المجتمع بأكمله بعدد ()70
عامل باستخدام أسلوب الحصر الشامل ،وقد توصلت الدراسة إلى أنه توجد عالقة بين الثقافة التنظيمية
وااللتزام التنظيمي في الديوان ،كما توجد عالقة بين الثقافة التنظيمية وتحقيق المسئولية اتجاه الديوان كما

توجد عالقة بين الثقافة التنظيمية وتحقيق الرغبة في العمل ،وقد أوصت الدراسة إلى اعتبار ثقافة المنظمة
من أهم المؤثرات على سلوك والتزام األفراد في الديوان فهي األساس لفهم مواقف األفراد وادراكهم وتحفيزهم

وارشادهم في مواجهة الضغوط والتغيرات البيئية ،وأن الثقافة التنظيمية تسهل االلتزام الجماعي وتنمى الشعور

بالوالء وتدعم االنتماء لدى العاملين.
 .2دراسة (الحارثى: )2013 ،

بعنوان" :التمكين اإلداري لدى مديري إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وعالقته بالفعالية
اإلدارية لديهم من وجهة نظر المديرين ومساعديهم"

هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع التمكين اإلداري ومستوى الفعالية اإلدارية لدى مديري إدارات التربية
والتعليم بالمملكة العربية السعودية وطبيعة العالقة بينهما ،وقد طبقت على جميع مديري إدارات التربية

والتعليم بالمملكة العربية السعودية ومساعديهم بالكامل ،وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى الفعالية اإلدارية
لدى مديري إدارات التربية والتعليم كان بدرجة كبيرة ،ووجود عالقة ارتباطيه قوية موجبة بين التمكين اإلداري
والفعالية اإلدارية لدى المديرين وقد أوصت الدراسة باالختيار الجيد لمديري إدارات التربية والتعليم وتقديم

التدريب النوعي والمتنوع واتاحة فرص التطوير المختلفة لهم ولمساعديهم وتوسيع صالحياتهم مع بناء قدراتهم
وتعزيز الثقة فيهم.
 .3دراسة (المبيضين والطراونة: )2011 ،

بعنوان" :أثر التمكين في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في البنوك التجارية األردنية"
هدفت الدراسة لتحديد مستوى التمكين اإلداري والسلوك اإلبداعي لدى العاملين في البنوك التجارية األردنية،
واختبار تأثير أبعاد التمكين اإلداري في السلوك اإلبداعي ،وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي
واستخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات ،وأجريت الدراسة على عينة بعدد ( )391موظف
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وموظفة حيث استخدم الباحث عينة عشوائية طبقية تناسبية من مجتمع الدراسة بنسبة  ،%3وقد توصلت

الدراسة إلى أن البنوك التجارية تمارس التمكين اإلداري بمختلف مجاالته بدرجة متوسطة ،كما توصلت إلى

أن هناك سلوك إبداعي للعاملين بالبنوك التجارية بدرجة متوسطة ،وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة اهتمام

البنوك بالعمل بروح الفريق واإلدارة التشاركية ،وضرورة مبادرة األفراد العاملين لتطوير أنفسهم من خالل التعلم
األكاديمي والفني وممارسة السلوك اإلبداعي ،كما وطالبت باعتماد التمكين أسلوباً وفلسفة إلدارات البنوك
التجارية األردنية وذلك لتعميق الوعي بهذا الجانب.

 .4دراسة (البريدي والرشيد:)2010 ،

بعنوان" :مستويات ومعوقات التمكين وعالقته بالوالء التنظيمي في المصارف السعودية -دراسة تطبيقية

على عينة من مصارف مدينة بريدة"

هدفت الدراسة التعرف على مستويي التمكين والوالء التنظيمي واستكشاف طبيعة العالقة بينهما في بيئة

المصارف السعودية كما سعت إلى تحديد أهم معوقات التمكين  ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي،

وتم استخدام االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات ،وأجريت الدراسة على عينة بعدد ( )214موظف

وموظفة حيث تم إتباع العينة الميسرة من مجتمع الدراسة ( )1,260موظف وموظفة وقد توصلت الدراسة

إلى وجود مستوى مرتفع نسبياً من التمكين ،وتوافر قدر متوسط من الوالء التنظيمي ،ووجود عالقة إيجابية
بين تمكين العاملين والوالء التنظيمي ،ووجود معوقات قوية تحد من التمكين وأهمها محدودية فاعلية نظم

الموارد البشرية وتدنى مستوى كفاءة العاملين وضعف نظم االتصاالت ،وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة

توفير مناخ تنظيمي مالئم من قبل المصارف من شأنه تعزيز تطبيق التمكين وزيادة مستوى الوالء التنظيمي

لدى العاملين ،والحد قدر اإلمكان من معوقات تطبيق التمكين ،وأشارت أيضاً إلى أهمية إعداد وتنفيذ برامج
تدريبية للقياديين والعاملين في المصارف.

 .5دراسة (األصقه:)2010 ،

بعنوان" :التمكين وعالقته بالرضا الوظيفي للعاملين في جهاز قوات األمن الخاصة في الرياض"
هدفت الدراسة لتحديد العالقة بين مستوى تمكين العاملين ودرجة الرضا الوظيفية لمنسوبي جهاز قوات األمن

الخاصة في الرياض ،واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم االستبانة كأداة رئيسية في
جمع البيانات ،وأجريت الدراسة على عينة بعدد ( )205ضابطاً حيث استخدم الباحث أسلوب االختيار
بالعينة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة الذي بلغ ( )440ضابط من رتبة مالزم حتى رتبة عميد ،ولقد

توصل الباحث إلى أن هناك إدراك لمستوى التمكين بدرجة مرتفعة ،وهناك شعور لدى عينة الد ارسة بدرجة

عالية من الرضا الوظيفي ،كما أوصت الدراسة بالعمل على إتاحة فرص أكبر لتحسين قدرات العاملين

اإلبداعية ،وتحسين ظروف العمل البيئية والمادية ،واالهتمام بمستوى تمكين العاملين.
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 .6دراسة (القثامى: )2009 ،

بعنوان" :التمكين النفسي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى العاملين بمستشفي قوى األمن بمدينة الرياض"
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى إدراك العاملين بمستشفي قوى األمن بمدينة الرياض بالتمكين النفسي
والتعرف على مستوى إدراك العاملين اإلداريين بمستشفي قوى األمن للوالء التنظيمي ،ولقد استخدم الباحث

المنهج الوصفي التحليلي واعتمد على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،ولقد أجريت الدراسة على عينة

بعدد ( )210موظف وموظفة من أصل المجتمع البالغ عدده ( )360موظف وموظفة ،ولقد توصلت الدراسة
لوجود عالقة طردية بين التمكين النفسي بصورة عامة وادراك أبعاده التفصيلية من جهة وادراك الوالء
التنظيمي للعاملين بالمستشفي حيث اتضح أنه كلما زاد إدراك العاملين للتمكين النفسي وأبعاده التفصيلية كلما

زاد إدراكهم للوالء التنظيمي ،ولقد أوصت الدراسة بضرورة إدراك المستويات اإلشرافية المختلفة ألهمية
التمكين النفسي وفوائده للمنظمة واألفراد ،والعمل على زيادة مهارات العاملين الفنية والسلوكية لزيادة كفاءتهم
في العمل ،واعطاء مفهوم الوالء التنظيمي اهتمام أكبر من خالل االهتمام بالعاملين في كافة النواحي من

الحوافز واعداد البرامج التدريبية الالزمة الحتياجات العاملين ،ضرورة تهيئة المناخ التنظيمي لضمان نجاح
تمكين العاملين ،حث القيادات اإلدارية عل دعم وتشجيع أسلوب العمل الجماعي في حل المشاكل التي

تواجه العمل.

 .7دراسة (الجميلى: )2008 ،

بعنوان" :األنماط القيادية وعالقتها بمستويات التمكين من وجهة نظر موظفي مجلس الشورى"
هدفت الدراسة لتحديد العالقة بين النمط القيادي ومستوى التمكين لدى العاملين في مجلس الشورى بالمملكة
العربية السعودية واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واعتمد على االستبانة كأداة رئيسية في جمع

البيانات وأجريت الدراسة على جميع مجتمع الدراسة البالغ عددهم ( )217معامل بمجلس الشوري نظ اًر
لمحدودية مجتمع الدراسة وتواجده في منطقة محدودة ،وقد توصل الباحث إلى توافر كل من النمط القيادي

التحويلي ونمط القائد المشارك ونمط القائد االستراتيجي لدى المسئولين التنفيذيين في مجلس الشورى ،كما
توصل لوجود اتفاق بين أفراد مجتمع الدراسة على مستويات التمكين في مجلس الشورى وهى(سهولة التواصل

مع المدراء -تسهيل اإلدارة للوصول إلى مصادر المعلومات – تشجيع ودعم االفكار المتعلقة بتحسين

االداء-توفير الفرص للموظفين) ،وأشارت أيضاً نتائج الدراسة بأن هناك معوقات في محدودية فاعلية نظم

الحوافز ،ومحدودية تفويض السلطات ،وعدم منح المدراء الموظفين فرص المشاركة في اتخاذ الق اررات ،وفي
توصياته حث الباحث القيادة اإلدارية على نهج األنماط القيادية الحديثة من أجل دعم قدرات األفراد واستثمار

جهودها وحفزها ،والعمل على زيادة التمكين وذلك باألخذ بأسلوب الجماعة ،وتطوير نظم تقييم األداء ونظم
الحوافز المادية والمعنوية بما يدعم التمكين من خالل ربط نزم الحوافز بنظم تقييم األداء مع ضرورة إشراك

العاملين بوضع تلك اآلليات.
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 .8دراسة (فلمبان:)2007 ،

بعنوان" :الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بإدارة
التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة"

أجريت هذه الدراسة للتعرف على مستوى الرضا الوظيفي ومستوى االلتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين
والمشرفات التربويات والتعرف على العالقة بينهما ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت

على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات وأجربت على ( )103مشرف تربوي  )175( ،مشرفة تربوية بمكة
المكرمة حيث استخدمت الباحثة أسلوب االختيار بالعينة العشوائية البسيطة من أصل المجتمع البالغ ()181
مشرف تربوي  )240( ،مشرفة تربوية  ،وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرفين والمشرفات يتمتعون بمستوى
عال من الرضا الوظيفي ومستوى عال من االلتزام التنظيمي ،كما توصلت لوجود عالقة ايجابية متوسطة بين

الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي ،وقد أوصت الدراسة على توفير األنظمة التي تكفل للمشرف ضماناً

وظيفياً أثناء أو بعد تركه العمل وتوفير الرعاية الصحية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ،كما طالبت

بتكليف المشرفات التربويات والمشرفين التربويين بأعمال إشرافيه ضمن طبيعة عملهم وتخصصاتهم لتكون

لديهم لفرصة لمتابعة العملية التعليمية في المدارس بصورة أدق.
.9

دراسة (العساف:) 2006 ،

بعنوان" :التمكين الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي

واالستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء هيئاتها التدريسية"

حيث هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى التمكين الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات

األردنية العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي ،لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من
وجهة نظر هؤالء األعضاء ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس األردنيين المتفرغين

العاملين في الجامعات األردنية العامة الثمانية ،وشملت عينة الدراسة ( )541عضو هيئة تدريس ،مثلوا ما

نسبته ( )%15من أفراد مجتمع الدراسة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،كما اعتمد على االستبانة لجمع

البيانات اشتملت على ثالث أدوات قياس أداة قياس التمكين الوظيفي وأداة قياس االلتزام التنظيمي الذى استند
الباحث في تطويرها على مقياس كوردن وزمالئه وأداة قياس االستقرار الوظيفي الطوعي ،وأظهرت نتائج

الدراسة أن مستوى ممارسة التمكين الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية العامة جاء
متوسطًا ،وأن مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية العامة جاء

تفعا ،وأن مستوى االستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية العامة جاء
مر ً
أيضا ،ولقد أوصى الباحث بضرورة ممارسة التمكين الوظيفي من قبل القيادات األكاديمية في
تفعا
ً
مر ً

ال جامعات األردنية الحكومية بكافة ابعاده وزيادة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس فيها وزيادة
االهتمام بعوامل الجذب الستقرار أعضاء الهيئات التدريسية وبقائهم في مراكز عمله.
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 .10دراسة (العوفي:)2005 ،

بعنوان" :الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي :دراسة ميدانية على هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة

الرياض".

أجريت هذه الدراسة للتعرف على القيم السائدة المكونة للثقافة التنظيمية والتعرف على مستوى االلتزام
التنظيمي لدى منسوبي الهيئة وكشف اثر القيم المكونة للثقافة التنظيمية على االلتزام التنظيمي ،ولقد تم

استخدام المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة ،وقد استخدم أسلوب الحصر الشامل لجميع مجتمع
الدراسة البالغ عدده ( )240موظف ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة وقوية بين الثقافة

التنظيمية وااللتزام التنظيمي ،وأن من أهم القيم المكونة للثقافة التنظيمية التي تؤثر على االلتزام بشكل عام
هي العدل والكفاءة وفرق العمل ،كما أوصت الدراسة المديرين للعمل على معرفة القيم السائدة في الهيئة
واتخاذ السياسات واإلجراءات التي تشجع قدر اإلمكان على توفير هذه القيم مما يشعر الموظفين باهتمام

الهيئة بهم ،وأن تعمل الهيئة على زيادة مستوى االلتزام التنظيمي.
 .11دراسة (الخشالي:)2003 ،

بعنوان" :أثر األنماط القيادية لرؤساء األقسام العلمية على الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في

الجامعات األردنية الخاصة".

أجريت هذه الدراسة للتعرف على الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية وهى

(جامعة العلوم التطبيقية – جامعة عمان األهلية – جامعة البتراء – جامعة فيالدلفيا – جامعة اإلسراء –
جامعة جرش – جامعة الزرقاء – جامعة اربد األهلية – جامعة الزيتونة األردنية) ،والتعرف على الخصائص

الشخصية ألعضاء هيئة التدريس بالوالء التنظيمي ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلى ،وقد اعتمد
على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات وأجريت الدراسة على عينة بلغ عددها ( )204عضو هيئة

تدريس بأسلوب العينة العشوائية من مجتمع الدراسة البالغ عدده ( )1,264عضو في الهيئة.

حيث توصلت الدراسة لوجود توسط في مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس ،ووجود عالقة سلبية

بين النمط القيادي األوتوقراطي لرؤساء األقسام وبين الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس ،كما وتوصلت
الدراسة لوجود عالقة إيجابية بين نمط القيادة الديمقراطي لرؤساء األقسام والوالء التنظيمي ألعضاء هيئة

التدريس ،وعالقة سلبية بين النمط المتساهل والوالء التنظيمي ألعضاء الهيئة التدريسية ،وعدم وجود عالقة

ذات داللة إحصائية بين الخصائص الشخصية والوالء التنظيمي ،كما وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

الراتب الشهري والوالء العاطفي ،وتوجد عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين الراتب والوالء المستمر ،وفي
ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بإجراء دراسات أكثر عمقاً للتعرف على أسباب عدم وضوح عالقة أنماط

القيادة الثالث بالوالء التنظيمي المستمر ،مع ضرورة وضع أسس واضحة الختيار رؤساء األقسام ،ممن لهم

المكانة العلمية والخبرة في إدارة شئون األقسام العلمية ،ووضع نظام تقييم سنوي لهم.
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 .11دراسة (حواس :)2003،

بعنوان" :أثر االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة على العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوكيات المواطنة

التنظيمية بالتطبيق على البنوك التجارية".

أجريت هذه الدراسة لقياس أثر المتغيرات الوسيطة على العالقة التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية
وذلك من خالل طبيعتها واتجاهها ومدى قوتها ،وازالة الغموض الذى يكتنف سلوكيات المواطنة التنظيمية

والذى يعتبر من أحدث مفاهيم السلوك التنظيمي على البنوك التجارية المصرية بمنطقة القاهرة الكبرى وهى
(البنك األهلي المصري – بنك اإلسكندرية – بنك القاهرة – بنك مصر) ،وقد استخدمت الباحثة المنهج

الوصفي التحليلي وقد اعتمدت على االستبانة لجمع البيانات ،وقد أجريت على عينة بلغ عددها ()385
موظف وموظفة بالبنوك تم اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة الذي يشمل جميع

موظفي تلك البنوك.

وتوصلت الباحثة لوجود درجة متوسطة من الشعور بعدالة المواطنة التنظيمية بين أفراد عينة الدراسة ،كما
وجدت من خالل دراستها بأن هناك عالقة ارتباطية بين عدالة التعامالت بسلوكيات المواطنة والثقة في
اإلدارة ،كما وتوصلت إلى أن مستوى االلتزام التنظيمي كان بدرجة متوسطة بين افراد عينة الدراسة ،وقد

أوصت الدراسة بضرورة توفير المناخ التنظيمي المناسب لكى يزيد سلوك المواطنة التنظيمي بين العاملين،
كما أوصت رؤساء العمل تنمية وزيادة االلتزام التنظيمي للعاملين من خالل توفير بيئة عمل تتسم باالحترام

والتقدير بين العاملين.
 .11دراسة (الفضلي:)1997،

بعنوان" :عالقة االلتزام التنظيمي بعالقات العمل ما بين الرئيس وتابعيه والمتغيرات الديموغرافية"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة تأثير طبيعة عالقات العمل ما بين الرئيس وتابعيه على مستوى

االلتزام التنظيمي لديهم ،وكذلك التعرف على طبيعة العالقة بين االلتزام التنظيمي وبعض المتغيرات

الديموغرافية ومعرفة اتجاه أو متوسط طبيعة عالقات العمل ما بين الرئيس وتابعيه في األجهزة الحكومية ،وقد

تم اختيار خمس جهات حكومية في الكويت ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقد اعتمد على
االستبانة لجمع البيانات ،واستخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية البسيطة في اختيار عينة الدراسة التي بلغ

عددها ( )190موظفًا من بين العاملين في تلك الجهات الخمس.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية معنوية ذات داللة إحصائية بين عالقات العمل بين الرئيس
وتابعيه وااللتزام التنظيمي ،وأن هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية على مستوى متوسط االلتزام

التنظيمي بين مختلف المتغيرات الشخصية ،حيث ظهر وجود عالقة سلبية بين االلتزام التنظيمي وكل من
العمر والمؤهل العلمي ومدة الخدمة ،والمركز الوظيفي ،كما وتوصلت إلى أن اتجاه عالقات العمل ما بين
الرئيس وتابعيه في تلك األجهزة الحكومية اتجاه إيجابي وبدرجة أعلى من المتوسط ،وتلك النتيجة تنطبق
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أيضا على متوسط االلتزام التنظيمي واتجاهه ،وقد أوصى الباحث باالهتمام ببناء وتدعيم عالقات عمل
ً
إيجابية ما بين الرئيس وتابعيه ،وضرورة االستفادة من االلتزام التنظيمي المرتفع لدى العناصر الشابة
والمؤهلة في القطاع الحكومي والعمل على معالجة األسباب المؤدية إلى تراجع مستويات االلتزام التنظيمي مع
تقدم سنوات العمر ،والعمل على توفير أنظمة حوافز وفرص عمل حقيقية لحملة المؤهالت العليا ،وضرورة

االهتمام بظروف العمل الخاصة بالمرأة لضمان عدم تراجع درجات االلتزام التنظيمي لديها.

 .11دراسة (العضايلة:)1995 ،

بعنوان" :الوالء التنظيمي وعالقته بالعوامل الشخصية والتنظيمية :دراسة مقارنة بين القطاعين العام

والخاص األردنيين".

هدفت إلى معرفة مستوى الوالء التنظيمي بين بعض منظمات القطاع العام ،والقطاع الخاص وهى (و ازرة

الزراعة – و ازرة التموين – و ازرة التنمية االجتماعية – بنك األردن – بنك القاهرة عمان – البنك األهلي
األردني) والمقارنة بينها ،وبيان العالقة بين مستوى الوالء التنظيمي والمتغيرات الشخصية (عمر الفرد ،مدة

الخدمة ،المؤهل العلمي ،المركز الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،أداء العاملين) ومعرفة أثر المتغيرات

المستقلة (عمر الفرد ،مستوى التعليم ،مدة الخدمة ..الخ) على الوالء الوظيفي ،واشتملت عينة الدراسة على
عدد من المنظمات األردنية في القطاع الخاص والعام ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما

اعتمد على االستبانة لجمع البيانات ،حيث بلغت العينة ( )480موظفًا استجاب منهم( (320موظفًا ،وقد
توصلت الدراسة إلى أن مستوى الوالء التنظيمي لجميع أفراد العينة متوسط ،وهناك عالقة إيجابية بين أداء
الشخص ووالئه للمنظمة لدى العاملين كافة في القطاعين العام والخاص ،ويوجد عالقة إيجابية بين الوالء
التنظيمي والمتغيرات الشخصية والتنظيمية كالمركز الوظيفي ومدة الخدمة ومستوى أداء العاملين  ،وهناك

عالقة سلبية بين مستوى المؤهل العلمي والوالء التنظيمي للعينة ،كما أوصى الباحث باعتماد المنظمة على
التوظيف الدائم ،من منطلق أن زيادة الخدمة للعاملين يزيد الوالء التنظيمي ،كما أوصى بتحسين ظروف
العمل وتحسين أداء العاملين من خالل الدورات التدريبية ،كما أوصى بزيادة االمتيازات لذوى المؤهالت

العالية للحيلولة دون تركهم لها.
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ثالث ا  -الدراسات األجنبية-:
 .1دراسة ):(Lan and Chong ,2014
"The mediating role of psychological empowerment between transformational
"leadership and employee work attitudes
بعنوان " :التمكين النفسي كدور وسيط بين القيادة التحويلية واتجاهات الموظف للعمل"
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر أبعاد القيادة التحويلية على التمكين النفسي واتجاهات الموظفين للعمل

كما وهدفت أيضاً إلى دراسة التمكين النفسي كعامل وسيط بين القيادة التحويلية واتجاهات الموظفين للعمل،
ولقد استهدفت الدراسة مستويات اإلدارة العليا للشركات العاملة في الصين واستخدمت االستبانة كأداة لجمع

البيانات حيث تم توزيع االستبانة باللغتين االنجليزية والصينية علي ( )1000فرد وتم استرجاع ()274
استبانة صالحة.

وقد أظهرت النتائج بأن القيادة التحويلية ترتبط إلى حد كبير بالتمكين النفسي ،وأن التمكين النفسي يرتبط مع
اتجاهات الموظف للعمل إلى حد كبير ،وأن التمكين النفسي وسيط جزئي في العالقة بين القيادة التحويلية
واتجاهات الموظفين للعمل ،وأنه ال يوجد عالقة بين جميع أبعاد القيادة التحويلية والتمكين النفسي ،وال توجد
عالقة بين جميع أبعاد التمكين النفسي واتجاهات الموظفين للعمل ،وقد أوصت الدراسة بأنه ينبغي على

المهارت اإلدارية واإلبداعية لدى العاملين،
ا
المنظمات أن تعزز مهارات القيادة اإلدارية العليا وذلك بتنمية
واثارة دافعية العاملين نحو األداء األفضل وتحفيزهم للتقدم والتطوير .
.2

دراسة ): (Aghaei, et al. 2013
"Relationship between employees empowerment with organizational
commitment in employees of Khorasan Razavi sport and youth

administration".
بعنوان" :العالقة بين تمكين العاملين وااللتزام التنظيمي في إدارة الشباب والرياضة بخراسان رزافي بإيران"
هدفت هذه الدراسة لتوضيح العالقة بين التمكين الوظيفي وااللتزام التنظيمي للموظفين العاملين في إدارة

الشباب والرياضة بخراسان رزافي بإيران ،وكانت على عينة بلغ عددها ( )52مدير بإدارة الشباب والرياضة
من مجتمع الدراسة البالغ عدده ( )112مدير بإدارة الشباب والرياضة ،ولقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي

التحليلي ولقد اعتمدوا على االستبانة لجمع البيانات.

وتوصلت الدراسة بأن هناك عالقة إيجابية معتدلة بين التمكين وااللتزام التنظيمي ،وال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين الذكور واإلناث في عينة البحث بخصوص التمكين ودرجة االلتزام التنظيمي.

وقد أوصت على ضرورة تمكين الموظفين للوصول الى االلت ازم التنظيمي  ،فمن خالل تمكين الموظفين
وتعزيز التزامهم التنظيمي سيشعرون بمدى أهميتهم كأعضاء في هذه المنظمة وبالتالي يبذلون قصارى
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جهدهم للوصول بالمنظمة الى أرقى المستويات ،أيضاً يجب إعطاء المديرين المقدرة على استخدام التقنيات
لزيادة الفعالية والكفاءة والثقة لدى العاملين للمضي قدماً.

 .3دراسة ):)Ghosh, 2013
"Employee Empowerment: Strategic Tools to obtain Sustainable Competitive
" Advantage
بعنوان" :تمكين الموظف :أداة استراتيجية للحصول على ميزة تنافسية مستدامة"
هدفت الدارسة إلى توضيح مفهوم التمكين وتطوره في المؤسسات وعالقته بتحقيق ميزة تنافسية  ،اضافة إلى
توضيح الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحسين عملية تمكين الموظف.

وتوصلت الدارسة إلى أن تمكين العاملين يساعد المنظمات في الحصول على ميزة تنافسية ،إذا تم التعامل
معه بشكل عملي وفعلي وذلك من خالل توعية العاملين حول مفهوم التمكين وكيفية تطبيقه في بيئة العمل

وتوليد الرغبة واالهتمام الكامل من الموظفين نحو قبول تطبيقه في أساليب عملهم وصوالً لألهداف المنشودة،

هناك عالقة قوية بين تحقيق التمكين للميزة التنافسية وثقافة المؤسسة السائدة ،حيث تلعب ثقافة المؤسسة

دو ار مهما في تحقيق التمكين حيث تساعد المنظمة في انجاز االعمال بشكل فعال وببراعة تامة نحو تحقيق
الميزة التنافسية ،تمكين العاملين من األدوات اإلستراتيجية الفعالة لتحقيق ميزة تنافسية في بيئة العمل.

وأوصت الدراسة بإعداد ورشات عمل ودورات تدريبية حول توعية العاملين حول مفهوم التمكين وأساليب
تطبيقه ،وتطوير ثقافة المؤسسة حول مفهوم التمكين وذلك لتشجيع العاملين على االبداع واالبتكار واكتشاف

مهارات جديدة ،والعمل على تطوير كفاءة التمكين من خالل تطوير أساليب اإلدارة بحيث يكون إيجابية
نحو تمكين العامل بطريقة منجزة وفعالة لنشاطات التمكين .

 .4دراسة ):(Zarandi and Noghondar, 2011
"The study of organizational commitment Based on personal characteristics
"of physical education teachers in Mashhad
بعنوان" :دراسة االلتزام التنظيمي على أساس السمات الشخصية لمدرسي التربية الرياضية في مدينة

مشهد "

هدفت هذه الدراسة لدراسة االلتزام التنظيمي على أساس السمات الشخصية لمدرسي التربية الرياضية في
مدينة مشهد بإيران ،وقد أجريت الدراسة على عينة بلغ عددها ( )291مدرس من مجتمع الدراسة البالغ عدده

( )1200مدرس ،تم اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية ولقد كانت اداة جمع البيانات االستبيان ،واعتمدت
الدراسة على المنهج الوصفي.

وتوصلت الدراسة إلى أن االلتزام التنظيمي لدى مدرسي التربية الرياضية للمدارس االبتدائية كان أقل منه

لدى مدرسي التربية الرياضية في المدارس الموجهة والثانوية ،كما أظهرت بأن هناك عالقة هامة وايجابية
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بين العمر والخبرة التدريسية ومدى االلتزام تجاه المدرسة ،وأنه ال يوجد اختالف واضح فيما يخص االلتزام
التنظيمي لدى المدرسين على أساس الجنس (ذكر أو أنثى) أو على أساس الحالة االجتماعية.

وقد أوصت الدراسة بإعطاء المزيد من االهتمام لمدرسي التربية الرياضية في الصفوف االبتدائية واالستماع

لمطالبهم ،أيضا أوصت المشرفين على المدارس أن يعملوا على تحسين وتطوير بيئة امنة لمعلمي التربية
البدينة وتحسين معنوياتهم مما سيؤدى إلى زيادة االلتزام تجاه المدرسة.
.5

دراسة ):(Prabhakar and Ram,2011
""Antecedent HRM Practices for Organizational Commitment

بعنوان" :ممارسات إدارة الموارد البشرية المؤدية لاللتزام التنظيمي"
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر تصميم العمل والتمكين على مستوى االلتزام التنظيمي وتناولت الدراسة
االلتزام التنظيمي وفقاً ألبعاده الثالثة وهى (االلتزام العاطفي ،االلتزام االستمراري ،االلتزام المعياري) واشتملت

العينة على ( )188من العاملين اإلداريين في شركة طيران وهمية ) (XYZلم يفصح عن اسمها بواسطة
العينة العشوائية البسيطة وتم جمع البيانات باستخدام أداة االستبانة ،وقد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة
بين تصميم العمل والتمكين وبي ن االلتزام التنظيمي ،وأن معظم المبحوثين غير راضين عن مستوى إشراكهم

في اتخاذ القرار وأنهم بحاجة إلى تغذية راجعة ومعلومات حول آليات العمل ومستوى األداء وأن أكثر من

نصف العاملين بحاجة إلى أعمال أكثر إمتاعاً وتتناسب مع مهاراتهم وتوفر لهم فرص عديدة لتحقيق ذاتهم،

وقد أوصت الدراسة بأن على المنظمة خلق منظومة من القيم من أجل تنمية التزامهم التنظيمي وتكرار

العملية التدريبية بشكل أكبر وأن تكون منطلقة من االحتياجات التدريبية وخلق مناخ المشاركة وتهيئته قبل

إشراك العاملين بالفعل وتعزيز التواصل مع األفراد والجماعات في المنظمة وتصميم الوظائف بحيث تكون
ذات أهمية وتحقق هوية الموظف وتعزز األداء الجيد كما أوصت على إثراء العمل األمر الذي سيعزز

الشعور بالحرية وخلف االلتزام بين الموظفين.

دراسة ): (Bozlagan, et al. ,2010
.6
"Organizational Commitment and case study on the union of Municipalities
" of Marmara
بعنوان" :قياس االلتزام التنظيمي لدى العاملين في اتحاد البلديات بمرمرة" دراسة حالة
هدفت هذه الدراسة لقياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى عمال اتحاد بلديات مرمرة ،بأبعاده العاطفي،
االستمراري ،المعياري ،وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي كما اعتمد الباحثون على تعبئة
االستبانة من خالل المقابلة الشخصية أيضاً تم اختيار عينة الدراسة وبلغ عددها ( )230عامل وهى كل

حجم مجتمع الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك التزام قوى لدى العمال من خالل االلتزام المعياري
وااللتزام العاطفي اما االلتزام االستمراري فهو أقل أهمية ،وأن هناك تذمر لدى المرؤوسين نظ اًر لتفاوت
األجور ما بين المرؤوسين والرؤساء ،وقد أوصت الدراسة بأن تتخذ ادارة االتحاد البلديات التدابير لتعزيز
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االلتزام االستمراري ،إعادة النظر في نظام األجور ،زيادة الدورات التدريبية ،كما أوصت بتعزيز مفهوم العدالة
التنظيمية وادخال نظام إدارة الجودة باالتحاد.
.7

دراسة (:(Karadal and kilic,2008
"A study on the role of empowerment in providing organizational
"commitment

بعنوان" :دور التمكين في تعزيز االلتزام التنظيمي"
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين التمكين وااللتزام التنظيمي ،حيث أجريت على خمس شركات
لصنع السيارات في اكساراى بتركيا ،وقد اعتمد الباحث على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات وقد
أجريت الدراسة على عينة بعدد ( )141موظف حيث استخدم الباحث أسلوب العينة البسيطة من مجتمع

الدراسة الذي بلغ ( )560موظف بالشركات  ،وتوصلت الدراسة على أن هناك عالقة إيجابية معتدلة بين
التمكين وااللتزام التنظيمي ،كما ويوجد عالقة عكسية بين مستوى تعليم الموظف وااللتزام التنظيمي لهم.

وقد أوصت الدراسة إلى تعزيز إدراك الموظفين لمفهوم التمكين من خالل إعطاء عمل العاملين معنى ذو

قيمة وأهمية باإلضافة الى مشاركتهم في اتخاذ القرار ،ووضع استراتيجيات جديدة وسياسات وبرامج تدريب

للموظفين داخل الشركة.

دراسة ):(Chen and Chen,2008
.8
"The impact of work redesign and psychological empowerment on
organizational commitment in changing environment: an example from
"Taiwan
بعنوان" :أثر إعادة تصميم العمل والتمكين النفسي على االلتزام التنظيمي في بيئة خاضعة للتغيير" شركات
حكومية تايوانية – دراسة حالة".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية االستفادة من تصميم الوظائف والتمكين النفسي في تنمية االلتزام

التنظيمي لدى العاملين في بيئة عمل تخضع للتغيير وقد تم توزيع استبانة على عدد ( )213موظف لدى

ثالث شركات تايوانية ،وقد أظهرت النتائج وجود عالقة بين إعادة تصميم العمل وااللتزام التنظيمي لدى
العاملين وأن التمكين النفسي يلعب دو اًر وسيطً بين إعادة تصميم العمل وااللتزام التنظيمي وأن تطبيق أسلوب

إعادة تصميم العمل يعتبر أمر مجدى بالنسبة للذين يواجهون مشاكل إدارية في مرحلة تعرض المنظمة
للتغير التنظيمي ،وقد أوصت هذه الدراسة بأن على المنظمات االهتمام بإعادة تصميم العمل لما له من أثر

على التمكين النفسي لدى العاملين وبالتالي تحقيق التزامهم التنظيمي وبإمكان المنظمات تدريب العاملين
واستخدام أنظمة المعلومات اإلدارية وتفويض السلطة وقيام المشروفين بتزويد المرؤوسين بالتغذية الراجعة

بشكل دوري لتحقيق الكفاءة في إعادة تصميم العمل.
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جدول رقم ( )5ملخص الدراسات السابقة
أ .الدراسات الفلسطينية

أوالا – المحور األول :التمكين
ب .الدراسات العربية

ج .الدراسات األجنبية

(الحارثى)2013 ،
(صيام )2015 ،
دور تمكين العاملين في فعالية التمكين اإلداري لدى مديري
األداء اإلداري – دراسة ميدانية إدا ارت التربية والتعليم بالمملكة
على المؤسسات األهلية الصحية العربية السعودية وعالقته بالفعالية
اإلدارية لديهم من وجهة نظر
في قطاع غزة
المديرين ومساعديهم

)(Lan and Chong ,2014
The mediating role of
psychological
empowerment
between
transformational
leadership and employee
work attitudes

(المبيضين والطراونة)2011 ،
(شقورة)2015 ،
دراسة متطلبات التمكين اإلداري أثر التمكين في السلوك اإلبداعي
لدى مديري المدارس الثانوية لدى العاملين في البنوك التجارية
بمحافظات غزة وعالقتها بثقافة األردنية
اإلنجاز لديهم

))Ghosh, 2013
Employee Empowerment:
Strategic Tools to obtain
Sustainable Competitive
Advantage

(األصقه)2010 ،
(البيطار)2014 ،
دور التخطيط االستراتيجي للموارد التمكين وعالقته بالرضا الوظيفي
البشرية في رفع مستوى التمكين للعاملين في جهاز قوات األمن
الوظيفي في المؤسسات غير الخاصة في الرياض
الحكومية في قطاع غزة
(الجميلى)2008 ،
(الزاملى)2013 ،
وعالقتها
القيادية
التمكين اإلداري وعالقته باإلبداع األنماط
اإلداري لدى مديري مدارس وكالة بمستويات التمكين من وجهة نظر
موظفي مجلس الشورى
الغوث الدولية في محافظات غزة

(مسعود)2012 ،
درجة التمكين اإلداري وتطوير
األداء والعالقة بينهم من وجهة
نظر مديري المدارس الحكومية في
محافظات شمال الضفة الغربية

(ستوم)2011 ،
عالقة المناخ التنظيمي بتمكين
العاملين في شركة توزيع كهرباء
محافظات غزة
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ثانيا – المحور الثاني :االلتزام التنظيمي
أ .الدراسات الفلسطينية

ب .الدراسات العربية

(ابتسام)2015 ،
(أبو جياب)2014 ،
مداخل تنمية االلتزام التنظيمي لدى االلتزام التنظيمي داخل المؤسسة
ضباط الشرطة الفلسطينية في وعالقته بالثقافة التنظيمية -دراسة
ميدانية بمؤسسة ديوان الترقية
قطاع غزة
والتسيير العقار بمدية الجفلة

(فلمبان)2007 ،
(حلس)2012 ،
دور إدارة التغيير في تعزيز االلتزام الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام
التنظيمي لدى العاملين – دراسة التنظيمي لدى المشرفين التربويين
والمشرفات التربويات بإدارة التربية
حالة على بلدية غزة
والتعليم بمدينة مكة المكرمة
(العوفي)2005 ،
(أبو سمك)2011 ،
التطوير التنظيمي وعالقته بااللتزام الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام
التنظيمي من وجهة نظر العاملين التنظيمي -دراسة ميدانية على
بمؤسسات وكالة الغوث وتشغيل هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة
الرياض
الالجئين بقطاع غزة

(الخشالى)2003 ،
(أبو العال)2009 ،
ضغوط العمل وأثرها على الوالء أثر األنماط القيادية لرؤساء
التنظيمي :دراسة تطبيقية على األقسام العليمة على الوالء
المدراء العاملين في و ازرة الداخلية التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس
في الجامعات األردنية الخاصة
بقطاع غزة
(أبو ندا)2007 ،
تحليل عالقة بعض المتغيرات
الشخصية وأنماط القيادة بااللتزام
بالعدالة
والشعور
التنظيمي
التنظيمية -دراسة ميدانية على
الو ازرات الفلسطينية فى قطاع غزة

(حواس)2003 ،
أثر االلتزام التنظيمي والثقة في
اإلدارة على العالقة بين العدالة
التنظيمية وسلوكيات المواطنة
التنظيمية بالتطبيق على البنوك
التجارية

(الفضلى)1997 ،
(حنونة)2006 ،
قياس مستوى االلتزام التنظيمي عالقة االلتزام التنظيمي بعالقات
بالجامعات العمل ما بين الرئيس وتابعيه
العاملين
لدى
والمتغيرات الديموغرافية
الفلسطينية بقطاع غزة
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ج .الدراسات األجنبية
(Zarandi and
)Noghondar, 2011
The study of
organizational
commitment Based on
personal characteristics of
physical education
teachers in Mashhad
)(Bozlagan, et al. ,2010
Organizational
Commitment and case
study on the union of
Municipalities of
Marmara

(العضايلة)1995 ،
الوالء التنظيمي وعالقته بالعوامل
الشخصية والتنظيمية – دراسة
مقارنة بين القطاعين العام
والخاص األردنيين

ثالث ا – المحور الثالث :التمكين وااللتزام التنظيمي

أ .الدراسات الفلسطينية

ب .الدراسات العربية

ج .الدراسات األجنبية

(البريدى والرشيد)2010 ،
مستويات ومعوقات التمكين
Relationship
وعالقته بالوالء التنظيمي فى between
المصارف السعودية – دراسة employees empowerment
with organizational
تطبيقية على عينة من مصارف
commitment in employees
مدينة بريدة
of Khorasan Razavi sport
and youth administration
(Prabhakar and Ram,
(القثامى)2009 ،
)2011
التمكين النفسي وعالقته بالوالء
Antecedent HRM
التنظيمي لدى العاملين بمستشفى
Practices for
قوى األمن بمدينة الرياض
Organizational
Commitment
)(Karadal and kilic,2008
(العساف)2006 ،
A study on the role of
التمكين الوظيفي لدى القيادات
empowerment in
األكاديمية في الجامعات األردنية
providing organizational
العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي
commitment
واالستق ارر الوظيفي الطوعي لدى
أعضاء هيئتها التدريسية
)(Chen and Chen,2008
The impact of work
redesign and
psychological
empowerment on
organizational
commitment in changing
environment: an example
from Taiwan
)(Aghaei, et al. 2013
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رابعا  -التعليق على الدراسات السابقة-:

تعقيباً على الدراسات السابقة التي استعرضتها الباحثة يتضح أن هذه الدراسات قد تعددت واختلفت باختالف

األهداف التي سعت كالً منها لتحقيقها واختالف الموضوعات التي تناولتها واختالف البيئات التي تمت فيها،
فمنها ما تناول موضوع التمكين ومنها تناول موضوع االلتزام التنظيمي ومنها من تناول االثنان معاً ،حيث

تناولت الدراسات التمكين وأبعاده وأهميته بالنسبة للمنظمات محل الدراسة ،كما أكدت على وجوب وأهمية

وجود التمكين في العملية اإلدارية كركيزة هامة وفعالة للرقي بالمنظمات والوصول إلى أعلى المستويات في
تقديم الخدمات والمنتجات ،وجميعها أكدت على أبعاد التمكين ولكنها مختلفة من دراسات ألخرى .

أيضاً الدراسات الخاصة بااللتزام التنظيمي قد تناولته باستفاضة وبأبعاده ومفاهيمه وأهميته وأنواعه ونوهت
إلى العديد من التوجهات لزيادة االلتزام التنظيمي لدى العاملين بهذه المنظمات مع اختالف البيئات التي تمت

بها الدراسات وفيما يلي ستعلق الباحثة على أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
.1

أ.

التمكين اإلداري:
أوجه التشابه-:

 بيئة ومجتمع الدراسة :تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث تناولها بيئة
الموظف اإلدارية مثل :دراسة (صيام ،)2015 ،ودراسة (البيطار ،)2014 ،ودراسة (ستوم،)2011 ،
ودراسة (االصقه ،)2010 ،ودراسة (الجميلى ،)2008 ،ودراسة (المبيضين والطروانة ،)2011 ،ودراسة

(القثامى ،)2009 ،ودراسة (البريدي والرشيد ،)2010 ،ودراسة ) ،(Lan and Chong, 2014ودراسة

) (Ghosh, 2013ودراسة ) ،(Kardal and Kilic, 2008ودراسة )،(Chen and Chen, 2008
ودراسة ).(Aghaei, et al. 2013



متغيرات الدراسة :اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة التي تناولت متغير التمكين اإلداري
وبشكل أساسي من خالل دراسته بشكل أساسي أو ربطه مع متغيرات أخري وقد اتفقت هذه الدراسة مع

دراسة (صيام )2015 ،الذي ربط بين التمكين اإلداري ودوره في رفع فعالية األداء اإلداري ،دراسة
(شقورة )2015 ،التي تناولت عالقة متطلبات التمكين اإلداري بثقافة اإلنجاز ،ودراسة (الزاملي)2013،

التي تناولت عالقة التمكين اإلداري باإلبداع اإلداري ،ودراسة (مسعود )2012 ،التي تناولت العالقة بين

درجة التمكين اإلداري وتطوير األداء ،ودراسة (ستوم )2011 ،حيث تناولت عالقة المناخ التنظيمي
بتمكين العاملين ،ودراسة (الحارثى )2013 ،التي تناولت العالقة بين التمكين اإلداري ومستوى الفعالية

اإلدارية ،ودراسة ) (Aghaei, et al., 2013حيث تناولت العالقة بين تمكين العاملين وااللتزام

التنظيمي ،ودراسة (المبيضين والطراونة )2011 ،حيث قامت بدراسة أثر التمكين في السلوك اإلبداعي،
ودراسة (الجميلى )2008 ،والتي قامت بدراسة األنماط القيادية بمستويات التمكين ،ودراسة (البريدى
والرشيد )2010 ،حيث تناولت العالقة بين مستويات ومعوقات التمكين والوالء التنظيمي ،ودراسة
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(األصقة )2010 ،والتي قامت بدراسة العالقة بين التمكين والرضا الوظيفي ،ودراسة )(Ghosh,2013
حيث تناولت تمكين الموظفين وعالقته بتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.
ب .أوجه االختالف:


بيئة ومجتمع الدراسة :لقد اختلفت بيئة بعض الدراسات السابقة عن بيئة الدراسة الحالية حيث تناولت

الموظف التربوية مثل :دراسة (شقورة ،)2015 ،ودراسة (الزاملى ،)2013 ،ودراسة (مسعود،)2012،
ودراسة (العساف ،)2006 ،ودراسة (الحارثي. )2013 ،


متغيرات الدراسة :اختلفت هذه الدراسة عن بعض الدراسات السابقة التي تناولت متغير التمكين اإلداري

من حيث نوع التمكين(وظيفي ،نفسي) مع دراسة (البيطار )2014 ،التي تناولت دور التخطيط

االستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوي التمكين الوظيفي  ،ودراسة (العساف )2006 ،التي تناولت
عالقة التمكين الوظيفي بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي ،ودراسة (القثامى )2009 ،حيث
تناولت عالقة التمكين النفسي بالوالء التنظيمي ،ودراسة ) (Chen and Chen, 2008التي درست

أثر إعادة تصميم العمل والتمكين النفسي على االلتزام التنظيمي.

ودراسة ) (Lan and Chong,2014حيث درست أثر أبعاد القيادة التحويلية على التمكين النفسي
اتجاهات الموظفين للعمل ،دراسة ) (Chen and Chen, 2008حيث درست أثر إعادة تصميم العمل
والتمكين النفسي على االلتزام التنظيمي.
 .1االلتزام التنظيمي:

أ .أوجه التشابه-:


بيئة ومجتمع الدراسة :تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث تناولها بيئة

الموظف اإلدارية مثل :دراسة (أبو جياب ،)2014 ،دراسة (حلس( ،)2012 ،أبو سمك،)2011 ،
دراسة (أبو العال ،)2009 ،دراسة (أبو ندا ،)2007 ،دراسة (ابتسام ،)2015 ،دراسة (القثامى،
 ،)2009دراسة (البريدي والرشيد ،)2010 ،دراسة (العوفي ،)2005 ،دراسة (حواس ،)2003 ،دراسة

(الفضلى ،)1997 ،دراسة ) ، (Bozalgan, et al., 2010دراسة )،(Aghaei, et al., 2013
ودراسة

) ،(Prabhakar and Ram,2011دراسة ) ،(Kardal and Kilic, 2008ودراسة

(العضايلة ،)1995 ،دراسة ).(Chen and Chen, 2008

 متغيرات الدراسة :اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة التي تناولت متغير االلتزام التنظيمي
وربطه مع متغيرات أخري وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (ابتسام )2015 ،التي تناولت عالقة االلتزام

التنظيمي داخل ديوان الترقية بالثقافة التنظيمية ،دراسة (العساف )2006 ،التي تناولت عالقة التمكين
الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي،
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دراسة (القثامى )2009 ،التي درست عالقة التمكين النفسي بالوالء التنظيمي لدى العاملين بمستشفي
قوى األمن بالرياض ،دراسة (البريدى والرشيد )2010 ،التي تناولت مستويات ومعوقات التمكين والوالء

التنظيمي ،دراسة (حلس )2012 ،حيث درست دور إدارة التغيير في تعزيز االلتزام التنظيمي ،دراسة (أبو
سمك )2011 ،التي درست عالقة التطوير التنظيمي بااللتزام التنظيمي لدى العاملين بوكالة الغوث،
دراسة (أبو العال )2009 ،التي درست أثر ضغوط العمل على الوالء التنظيمي ،دراسة (أبو ندا،

 )2007التي تناولت العالقة بين المتغيرات الشخصية وأنماط القيادة بااللتزام التنظيمي والشعور بالعدالة

التنظيمية ،دراسة (فلمبان )2007 ،التي درست العالقة بين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى

المشرفين بالتربية والتعليم بمكة ،دراسة (العوفي )2005 ،التي تناولت العالقة بين الثقافة التنظيمية
وااللتزام التنظيمي ،دراسة (الخشالي )2003 ،التي درست أثر األنماط القيادية لرؤساء األقسام العلمية

على الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات األردنية الخاصة ،دراسة (حواس )2003 ،التي

درست أثر االلتزام التنظيمي على العالقة التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية بالبنوك التجارية،

دراسة ) (Prabhakar and Ram,2011التي درست ممارسات إدارة الموارد البشرية المؤدية لاللتزام

التنظيمي ،دراسة ) (Kardal and Kilic,2008التي تناولت دور التمكين في تعزيز االلتزام التنظيمي،

دراسة ) (Chen and Chen, 2008التي تناولت أثر إعادة تصميم العمل والتمكين النفسي على

االلتزام التنظيمي في بيئة خاضعة للتغيير ،دراسة ) (Aghaei, et al., 2013التي هدفت لدراسة
العالقة بين تمكين العاملين وااللتزام التنظيمي.

ب .أوجه االختالف:


بيئة ومجتمع الدراسة :لقد اختلفت بيئة بعض الدراسات السابقة عن بيئة الدراسة الحالية حيث تناولت

الموظف التربوية مثل :دراسة ) ،(Zarandi and Noghondar ,2011دراسة(حنونة،)2006 ،

دراسة (العساف ،)2006 ،دراسة (فلمبان ،)2007 ،دراسة (الخشالى.)2003 ،


متغيرات الدراسة :اختلفت بعض الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية حيث أن هذه الدراسات السابقة لم
تربط بين المتغير (االلتزام التنظيمي) ومتغي ارت أخرى مثل دراسة (أبو جياب )2014 ،التي تناولت

مداخل تنمية االلتزام التنظيمي لدى ضباط الشرطة دون ربطه بمتغير آخر ،دراسة (حنونة)2006 ،

والتي تناولت قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية.

ودراسة ) (Zarandi and Noghondar ,2011التي تناولت االلتزام التنظيمي على أساس السمات
الشخصية دون ربطة بمتغير آخر ،دراسة ) )Bozalgan, et al., 2010التي تناولت قياس االلتزام

التنظيمي لدى العاملين في اتحاد بلديات مرمرة.
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خامسا – أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

لقد استفادت الباحثة من استعراضها للدراسات السابقة في أمور كثيرة منها:
.1

وضع اإلطار العام لألساس النظري لهذه الدراسة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

.2

مساعدة الباحثة على تحديد منهج الدراسة وبناء أداة الدراسة (االستبانة).

.4

االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحالية.

.3

توجيه الباحثة إلى المراجع والكتب المتعلقة بمشكلة الدراسة.

سادس ا – ميزة الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
.1

تعتبر هذه الدراسة في حدود علم الباحثة أول دراسة تتطرق لموضوع التمكين اإلداري وعالقته

.2

تعتبر متغيرات التمكين اإلداري التي تناولتها الدراسة (التفويض ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،فرق

بااللتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى في قطاع غزة.

العمل ،التدريب والتعلم ،إثراء العمل ،التحفيز) والتي هدفت الباحثة لربطها مع متغير االلتزام

التنظيمي من المتغيرات التي لم تتطرق لها الدراسات السابقة بشكل عام إال قليالً وبشكل جزئي ،ولم
تتناولها الدراسات الفلسطينية.
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الفصل الرابع
اإلجراءات املنهجية للدراسة
مقدمة.

ً
اوال  :منهجية الدراسة.

ً
ثانيا  :جمتمع الدراسة.
ً
ثالثا  :عينة الدراسة.
ً
رابعا  :أداة الدراسة (االستبانة).
ً
خامسا  :مكونات أداة الدراسة (االستبانة).
ً
سادسا  :تصحيح أداة الدراسة (االستبانة).
ً
سابعا  :صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة).
ً
ثامنا  :التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة.
ً
تاسعا  :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة.
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مقدمــــــــة:

يتناول هذا الفصل كافة اإلجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة ،السيما وأن المنهجية العلمية

هي نسق من القواعد واإلجراءات التي يعتمد عليها البحث العلمي ،وهذا النسق مرن وغير مغلق ،لذا فهو

غير منزه عن الخطأ ،إال أنه يبقى أساسياً في تدوين المعلومات والبيانات التي يحتاجها أي باحث إلنجاز

وتحقيق أهداف بحثه ،كما أن المنهج العلمي يلزم الباحث بالدقة والموضوعية ،ويضمن حياده النسبي
الموضوعي بعيداً عن أهوائه وميوله الشخصي ،وبالتالي يلزم الباحث بعدم إبداء رأيه الشخصي دون تعزيزه
بآراء لها قيمتها العلمية.

وقد استعرضت الباحثة في هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة على عدة خطوات تمثلت في:

منهج (أسلوب) الدراسة ،ومجتمع وعينة الدراسة ،وخصائص عينة الدراسة ،وأداة الدراسة ،ومجاالت الدراسة،

وصدق وصالحية أداة الدراسة وثباتها ،وأساليب التحليل اإلحصائي التي تم االعتماد عليها في تحليل بيانات
الدراسة.

أوالا  -منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لكونه من أكثر المناهج استخداماً في دراسة الظواهر

االجتماعية واإلنسانية وألنه يناسب الظاهرة موضوع الدراسة ،حيث أن المنهج الوصفي التحليلي يرتكز على

وصف دقيق لظاهرة أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية رقمية بهدف فهم مضمونها ،وبشكل عام
يعرف المنهج الوصفي التحليلي على أنه أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن
موضوع محدد من خالل فترات زمنية محدودة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية يتم تفسيرها بطريقة

موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة (عبيدات وآخرون ،1999 ،ص.)46

وفي هذه الدراسة تم استخدام هذا المنهج لدراسة "التمكين اإلداري وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى العاملين

بالهيئات المحلية الكبرى في قطاع غزة".

وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسيين للمعلومات:

.1

المصادر الثانوية :حيث اتجهت الباحثة لتكوين اإلطار النظري من خالل مراجعة مصادر البيانات
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة والدوريات والمقاالت واألبحاث

.2

والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت .

المصادر األولية :استخدمت الباحثة لجمع البيانات األولية استبانة أداة رئيسية للدراسة صممت
خصيصاً لها الغرض.
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ثانيا -مجتمع الدراسة:

ت مثل مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في الهيئات المحلية الكبرى في قطاع غزة ،حيث تمثل في
خمس بلديات وهي (بلدية غزة ،بلدية خانيونس ،بلدية جباليا ،بلدية رفح ،بلدية دير البلح) ،وبلغ حجم مجتمع

الدراسة المستهدف ( )2,637مفردة ،والجدول رقم ( )6يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب البلدية والنوع معاً.
جدول رقم ()6

توزيع مجتمع الدراسة حسب البلدية والنوع
البلدية

الذكور

اإلناث

المجموع

غزة

1,451

69

1,520

خانيونس

390

13

403

جباليا

349

16

365

رفح

215

15

230

دير البلح

113

6

119

المجموع

2,518

119

2,637

المصدر( :و ازرة الحكم المحلى ،2014 ،بتصرف من الباحثة)

ثالث ا -عينة الدراسة :

تم استخدام معادلة مدخل رابطة التربية األمريكية لة كيرجسي ومورجان ()Kergcie & Morgan 1970

لتحديد حجم العينة المناسب الذي يمثل مجتمع الدراسة أفضل تمثيل ،وذلك وفق الصيغة الموضحة أدناه.

حيث أن:

n

 :حجم العينة المطلوب.

N

 :حجم مجتمع البحث.

ME

 :نسبة الخطأ الذي يمكن التجاوز عنه وأكبر قيمة له .0.05

P

 :مؤشر السكان أو نسبة المجتمع واقتراح كيرجيسي ومورجان ان تساوي .0.5

 :قيمة مربع كاي بدرجة حرية واحدة =  3.87عند مستوى ثقة =  0.96أو مستوى داللة .0.05
بعد التعويض في المعادلة السابقة تم التوصل ألن حجم عينة الدراسة المناسب ( )337مستجيب من أصل
وبناء عليه سوف تقوم الباحثة باختيار عينة عشوائية طبقية من البلديات
المجتمع المتاح (،)2,637
ً
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بناء على البلدية والنوع معاً ،والجدول رقم ( )7يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البلدية
المستهدفة ً
والنوع معاً وفقاً للتوزيع النسبي الطبقي.
جدول رقم ()7

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البلدية والنوع
من المجتمع %

حجم عينة
الذكور

حجم عينة

المجموع

النسبة المئوية

185

9

194

2

52
47

البلدية

ذكور

إناث

المجموع

غزة

1451

69

1520

%57.6

خانيونس

390

13

403

%15.2

50

جباليا

349

16

365

%13.8

45

2

رفح

215

15

230

%8.8

27

2

29

دير البلح

113

6

119

%4.5

14

1

15

2637

%100

321

16

337

المجموع

اإلناث

بناء على ما سبق وقبل توزيع االستبانات بالكامل تم جمع بيانات من عينة تجريبية بحجم ( )35مفردة
ً
بغرض التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة ،وبعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة تم توزيع االستبانات
على الحجم الكلي لعينة الدراسة بعدد ( )337استبانة ،وبعد االنتهاء من عملية جمع البيانات تم استرداد عدد

( )335استبانة صالحة للتحليل بنسبة  ،%99ونظ اًر ألن الباحثة تعمل في بلدية غزة ولديها معرفة ببعض
موظفي البلديات المختلفة الذين ساعدوها على جمع االستبانات وجدت نسبة االسترداد عالية  ،والجدول رقم

( ) 8يوضح حجم العينة الموزعة في كل بلدية من بلديات قطاع غزة وعدد االستبانات المستردة ونسبة
االسترداد لكل بلدية.

جدول رقم ()8

حجم العينة الموزعة وعدد االستبانات المستردة ونسبة االسترداد
ذكور
البلدية

الموزع المسترد

إناث
نسبة

االسترداد

الموزع المسترد

اإلجمالي
نسبة

االسترداد

الموزع المسترد

نسبة

االسترداد

غزة

185

185

%100

9

9

%100

194

194

%100

خانيونس

50

50

%100

2

2

%100

52

52

%100

جباليا

45

43

%96

2

2

%100

47

45

%96

رفح

27

27

%100

2

2

%100

29

29

%100

دير البلح

14

14

%100

1

1

%100

15

15

%100

البلديات ككل

321

319

%99

16

16

%100

337

335

%99
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يتضح من خالل الجدول السابق وجود نسبة استرداد تامة في جميع البلديات بنسبة  ،%100ما عدا بلدية
جباليا بلغت نسبة االسترداد اإلجمالي ( ،)%96وبشكل عام نالحظ بأن نسبة االسترداد اإلجمالية بلغت

وبناء عليه يمكن االعتماد
( ،)%99وتعتبر هذه النسبة ممثلة لمجتمع الدراسة ومطابقة لحجم العينة المطلوب
ً
عليها في استكمال إجراءات الدراسة.
رابع ا -أداة الدراسة (االستبانة):

قامت الباحثة بإعداد استبانة لدراسة "التمكين اإلداري وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى العاملين بالهيئات

المحلية الكبرى في قطاع غزة" ،وذلك من خالل إتباع الخطوات التالية:

 .1االطالع على األدب اإلداري مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في
بناء االستبانة وصياغة فقراتها.

 .2تم إعداد مسودة أولية لالستبانة من أجل تقييمها وعرضها على المشرفين وأخذ آراءهم حول صالحية

االستبانة لهذه الدراسة.

 . 3تم عرض االستبانة على المشرفين والنقاش معهم حول مالئمة فقرات االستبانة ومتغيراتها لقياس ما
وضعت لقياسه وقدرتها على التعبير عن مضمون البحث.

 .4إعادة ترتيب مجاالت وأبعاد االستبانة واعادة صياغة فقراتها وفق التعديالت التي أبداها المشرفين.

 . 5تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وعرضها على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة من أساتذة
ومختصين ،والملحق رقم ( )1يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

 .6في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة أو التعديل لتستقر
االستبانة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم (.)3

خامسا -مكونات أداة الدراسة (االستبانة):

تكونت االستبانة من ثالثة أقسام رئيسية ،يتمثل القسم األول :بالمتغيرات الديموغ ارفية والتنظيمية ألفراد عينة

الدراسة والتي تمثلت في (اسم البلدية  ،النوع ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،مدة الخدمة) ،أما

القسم الثاني :ويعبر عن المتغير المستقل بأبعاده المختلفة ،ويشمل هذا القسم ( )43فقرة موزعة على أبعاد

المتغير المستقل المختلفة ،والقسم الثالث :يعبر عن المتغير التابع بأبعاده المختلفة ،ويشمل هذا القسم ()26
فقرة موزعة على أبعاد المتغير التابع المختلفة ،والجدول رقم ( )9يوضح ذلك.
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جدول رقم ()9

توزيع فقرات أداة الدراسة على المجاالت واألبعاد المكونة لها
البعد

عدد الفقرات

المجال

التفويض

8

المشاركة في اتخاذ القرار

8

فرق العمل

7

التدريب والتعلم

7

إثراء العمل

8

التحفيز

5

األول

أبعاد التمكين اإلداري ككل (المتغير المستقل)

الثاني

43

الوالء التنظيمي

8

المسئولية تجاه المنظمة

7

الرغبة في االستمرار بالعمل

6

اإليمان بالمنظمة

5

أبعاد االلتزام التنظيمي ككل (المتغير التابع)

26

مجموع الفقرات
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سادس ا :تصحيح أداة الدراسة (االستبانة):

استخدمت الباحثة تدريج خماسي وفق مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة ،بحيث تعرض
فقرات االستبانة على أفراد عينة الدراسة ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها وتعطى

فيه اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة اإلجابة على الفقرة ،كما هو موضح بالجدول رقم (.)10
جدول رقم()10

تصحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي
اإلجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

حيث يتضح من الجدول رقم ( )10أعاله بأن الفقرة التي يتم الموافقة عليها بشدة تأخذ الدرجة ( ،)5والفقرة
التي يتم الموافقة عليها تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكون نتيجة اإلجابة عليها محايد تأخذ الدرجة (،)3

في حين أن الفقرة التي تكون اإلجابة عليها غير موافق تأخذ الدرجة ( ،)2وكذلك الفقرة التي يجاب عليها
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غير موافق بشدة تأخذ الدرجة ( ،)1ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل بعد من األبعاد
وكل مجال من مجاالت ضمن أداة الدراسة ،تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي

والجدول رقم ( )11أدناه يوضح مستويات الموافقة استناداً لخمس مستويات (منخفض جداً ،منخفض،

متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً).

جدول رقم ()11

مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد ومجاالت الدراسة
مستوى

منخفض جد ا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جد ا

الوسط الحسابي

أقل من 1.80

 1.80إلى 2.59

 2.60إلى 3.39

 3.40إلى 4.19

أكبر من 4.20

الوزن النسبي

أقل من %36

 %36إلى %51.9

 %52إلى %67.9

 %68إلى %83.9

أكبر من %84

الموافقة

وهذا يعطي داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )1.80تدل على وجود درجة منخفضة جداً

من الموافقة على الفقرة أو البعد أو المجال بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً من عدم الموافقة ،أما المتوسطات

التي تتراوح بين ( )2.59-1.80فهي تدل على وجود درجة منخفضة من الموافقة بمعنى درجة مرتفعة من
عدم الموافقة على الفقرات أو األبعاد والمجاالت ،بينما المتوسطات التي تتراوح بين ( )3.39-2.60فهي تدل

على وجود درجة م توسطة من الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الفقرة أو البعد أو المجال المقصود ،كما
أن المتوسطات التي تتراوح بين ( )4.19-3.40تدل على وجود درجة مرتفعة من الموافقة ،في حين أن

المتوسطات التي تساوي وتزيد عن ( )4.20تدل على وجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة ،وهذا التقسيم تم
تحديده وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي تم اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

سابع ا  -صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة):
 .1صدق أداة الدراسة:

أ .الصدق المرتبط بالمحتوى (الصدق الظاهري):
يستخدم أسلوب الصدق الظاهري ،بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها ألغراض

البحث ،ويتم ذلك من خالل عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة والمختصين
بالموضوع قيد البحث ،ويطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى صدق وصالحية كل فقرة من فقرات

االستبانة ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه ووصف الموضوع الذي أعدت من أجل البحث فيه ،كما

يطلب منهم إبداء وجهة النظر فيما تحتويه أداة الدراسة وادخال التعديالت الالزمة والتي يرونها من وجهة
نظرهم.

وبناء عليه عرضت االستبانة على بعض المحكمين المختصين في بعض الجامعات وذوى العالقة ،حيث قدم
ً
السادة المحكمين العديد من التعديالت على أداة الدراسة ،وقامت الباحثة باألخذ بهذه التعديالت وأعادت
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صياغة االستبانة في ضوء المالحظات التي قدمها المحكمين ،حتى أخذت االستبانة شكلها النهائي كما هو
موضح في ملحق رقم (.)3

ب .الصدق البنائي:

يتم التأكد من صدق أداة الدراسة باستخدام طريقة الصدق البنائي ،ويتم ذلك من خالل حساب معامل
االرتباط بين الدرجة الكلية لالستبانة واألبعاد والمجاالت الفرعية المكونة لها ،حيث تشير النتائج الموضحة

بالجدول رقم ( )12أن معامالت االرتباط على مستوى األبعاد الفرعية للمجال األول تراوحت بين ()0.574

وذلك لبعد "التدريب والتعليم" ،و( )0.886وذلك لبعد "التفويض" ،بينما على مستوى األبعاد الفرعية للمجال

الثاني نجد أن معامالت االرتباط تراوحت بين ( )0.658وذلك لبعد "المسئولية تجاه المنظمة" ،و()0.839

وذلك لبعد "الوالء التنظيمي".

وعلى مستوى المجاالت ككل بلغ معامل ارتباط المجال األول "التمكين اإلداري" بالدرجة الكلية لالستبانة

( ،)0.934بينما بلغ معامل ارتباط المجال الثاني "االلتزام التنظيمي" بالدرجة الكلية لالستبانة (،)0.893
وكانت جميع معامالت االرتباط (الصدق) ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05ويشير ذلك لوجود درجة
عالية من صدق األبعاد الفرعية والمجاالت الرئيسية للبيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة.
جدول رقم ()12

معامالت االرتباط (الصدق) بين الدرجة الكلية لالستبانة والمجاالت واألبعاد الفرعية
المجال

المجال األول

عدد

البعد

الفقرات

االرتباط

الداللة

التفويض

8

*0.886

0.000

المشاركة في اتخاذ القرار

8

*0.845

0.000

فرق العمل

7

*0.791

0.000

التدريب والتعلم

7

*0.574

0.000

اثراء العمل

8

*0.855

0.000

التحفيز

5

*0.686

0.000

43

*0.934

0.000

الوالء التنظيمي

8

*0.839

0.000

المسئولية تجاه المنظمة

7

*0.658

0.000

الرغبة في االستمرار بالعمل

6

*0.824

0.000

اإليمان بالمنظمة

5

*0.829

0.000

26

*0.893

0.000

أبعاد المجال ككل (التمكين اإلداري)

المجال الثاني

معامل

مستوى

أبعاد المجال ككل (االلتزام التنظيمي)
*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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ج .صدق االتساق الداخلي:
يقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعد أو المجال الذي تنتمي إليه هذه
الفقرة ،ويتم التحقق من وجود صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة

والدرجة الكلية للبعد أو المجال الذي تنتمي إليه ،وذلك بهدف التحقق من مدى صدق االستبانة ككل ،وفيما
يلي عرض لنتائج التحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة حسب األبعاد والمجاالت التي تتكون

منها.

 صدق أبعاد المجال األول (التمكين اإلداري):جدول رقم ()13
معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "التفويض"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

1

تمنحني البلدية السلطة الكافية إلنجاز مهامي الوظيفية.

*0.609

0.000

2

تثق البلدية في قدراتي وامكانياتي على أداء المهام الموكلة إلي.

*0.763

0.000

3

أتمتع بالمرونة المناسبة عند ممارسة مهامي الوظيفية.

*0.709

0.000

4

يفوضني مديري بعض المهام ويترك لي حرية التصرف في التنفيذ.

*0.844

0.000

5

يمنحني رئيسي المباشر صالحيات تعادل حجم المسئوليات الملقاة على

عاتقي.

*0.811

0.000

6

يفوضني رئيسي المباشر بعض سلطاته التخاذ ق اررات هامة في العمل.

*0.751

0.000

7

توفر لي وظيفتي الفرصة التخاذ الق اررات باستقاللية.

*0.756

0.000

8

أرى بأن التفويض أسلوب جيد يقلل من الجهد والوقت والتكلفة.

*0.412

0.015

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
يتضح من خالل الجدول ( )13أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "التفويض" ،جميعها

ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق لفقرات البعد بين

( )0.412للفقرة الثامنة واألخيرة التي تنص على "أرى بأن التفويض أسلوب جيد يقلل من الجهد والوقت
والتكلفة" و( )0.844للفقرة الرابعة التي تنص على "يفوضني مديري بعض المهام ويترك لي حرية التصرف
في التنفيذ".
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جدول رقم ()14

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "المشاركة في اتخاذ القرار"
رقم

الفقرة

1

أتمتةةع بالحريةةة الكافيةةة التخةةاذ الق ة اررات المرتبطةةة بمسةةئوليات عملةةي ،كةةي أسةةتطيع
إنجازه على أكمل وجه.

3

باعتقادي يتيح الرؤساء للمرؤوسين حرية التعبير عن الرأي وطرح األفكار الجديةدة
حتى وان كانت تتعارض مع أفكارهم

2

تشارك إدارة البلدية العاملين بمناقشة المشكالت واتخاذ الق اررات المناسبة.

4

تعتمد البلدية على النظام المركزي في اتخاذ الق اررات.

6

تمنح إدارة البلدية العاملين فرصة المشاركة في تطوير معايير األداء المتعلقة بوظائفهم

5
7

يتم اتخاذ الق ار ارت في البلدية استناداً إلى معلومات دقيقة.
أشعر بجدوى مشاركتي في اتخاذ القرار.

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

*0.862

0.000

*0.803

0.000

*0.712

0.000

*0.453

0.005

*0.811

0.000

*0.818
*0.623
*0.707

0.000
0.000
0.000

 8تنظر إلي إدارة البلدية على أنني شريك في صنع القرار وليس مرؤوس.
*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
يتضح من خالل الجدول ( )14أن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "المشاركة في

اتخاذ القرار" ،ذات داللة إحصائية عند مستوى ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق لفقرات

البعد بين ( )0.453للفقرة الرابعة التي تنص على "تعتمد البلدية على النظام المركزي في اتخاذ الق اررات"
و( )0.862للفقرة األولى التي تنص على "أتمتع بالحرية الكافية التخاذ الق اررات المرتبطة بمسئوليات
عملي ،كي أستطيع إنجازه على أكمل وجه".

جدول رقم ()15

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "فرق العمل"
رقم

الفقرة

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

1

درجة التزامي بالمهام الموكلة إلي عالية عندما أعمل ضمن فريق

*0.352

0.035

3

تلجأ البلدية لحل المشاكل عن طريق فرق العمل

*0.781

0.000

2
4
5
6
7

أقدم حاجات الفريق على حاجاتي الشخصية

تهتم البلدية بالموظفين ليشعر كل موظف بأنه جزء من فريق العمل

يتم تشكيل فرق العمل في البلدية وفقاً ألسس موضوعية ومقننة
يؤمن مديري بأن فرق العمل أكثر إبداعاً من العمل الفردي
أعتقد بةأن جودة الق اررات ترتفع من خالل فرق العمل

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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*0.359
*0.589
*0.767
*0.839
*0.487

0.032
0.000
0.000
0.000
0.003

يتضح من خالل الجدول ( )15أن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "فرق العمل"،
ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق لفقرات البعد بين

( )0.352للفقرة األولى التي تنص على "درجة التزامي بالمهام الموكلة إلي عالية عندما أعمل ضمن فريق"
و( )0.839للفقرة السادسة التي تنص على "يؤمن مديري بأن فرق العمل أكثر إبداعا من العمل الفردي".
جدول رقم ()16

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع "التدريب والتعلم"
رقم

معامل

الفقرة

1

يوجد في البلدية جهة مسئولة عن تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية

2

تعقةد البلديةة دورات تدريبيةةة متنوعةة وبصةةورة مسةتمرة لمسةةاعدة العةاملين الكتسةةاب

3

ية ةةتم تقية ةةيم أداء المتة ةةدربين بعة ةةد انتهة ةةاء الب ة ةرامج التدريبية ةةة لتحدية ةةد مة ةةدى اسة ةةتفادة

مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات العمل
المتدربين منها

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.711

0.000

*0.825
*0.665

0.000
0.000

4

تستخدم إدارة البلدية التكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ البرامج التدريبية

*0.838

0.000

5

توفر إدارة البلدية الخدمات الالزمة والفرص لتطوير قدرات العاملين

*0.842

0.000

6

التحاقي بالدورات التدريبية يساهم في تطوير مساري الوظيفي

*0.492

0.002

7

تعتمد إدارة البلدية سياسة التعلم الذاتي وتطوير العامل بنفسه

*0.406

0.014

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )16أن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع "التدريب

والتعلم" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق
الداخلي لفقرات البعد بين ( )0.406للفقرة السابعة واألخيرة التي تنص على "تعتمد إدارة البلدية سياسة التعلم

الذاتي وتطوير العامل بنفسه" و( )0.842للفقرة الخامسة التي تنص على "توفر إدارة البلدية الخدمات
الالزمة والفرص لتطوير قدرات العاملين".

جدول رقم ()17

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الخامس "اثراء العمل"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

1

تتبع إدارة البلدية سياسة التنويع في األنشطة الوظيفية التي تكلفني بها

*0.604

0.000

2

توفر البلدية فرصة للقيام بالرقابة الذاتية على التنوع الجديد في أنشطة الوظيفة.

*0.781

0.000

3

عادة يتم إضافة مهام جديدة غير المنصوص عليها في الوصف الوظيفي.

*0.411

0.013
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4

أشعر بالسعادة عندما يتم إضافة مهام جديدة لألنشطة الوظيفية األساسية الخاصة

5

توفر إدارة البلدية المناخ التنظيمي المتسم بروح التعاون والتنسيق ما بين العاملين

بي.

بها.

*0.432
*0.885

0.009
0.000

6

تقوم إدارة البلدية على تشجيع روح المبادرة وتقديم األفكار الخالقة.

*0.790

0.000

7

تقوم إدارة البلدية بإتاحة الفرصة للموظفين للتعبير عن طاقاتهم ورغباتهم الكامنة.

*0.836

0.000

8

تقوم إدارة البلدية باستحداث طرق جديدة في العمل تركز على الجوانب اإلبداعية

*0.902

0.000

وتقلل من الروتين.
*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

يتضح من خالل الجدول ( )17أن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الخامس "اثراء

العمل" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق الداخلي
لفقرات البعد بين ( )0.411للفقرة الثالثة التي تنص على "عادة يتم إضافة مهام جديدة غير المنصوص

عليها في الوصف الوظيفي" و( )0.902للفقرة الثامنة واألخيرة التي تنص على "تقوم إدارة البلدية

باستحداث طرق جديدة في العمل تركز على الجوانب اإلبداعية وتقلل من الروتين".
جدول رقم ()18

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد السادس "التحفيز"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

1

تراعى نظم الحوافز المستخدمة بالبلدية مطالب واحتياجات العاملين بالبلدية.

*0.841

0.000

2

ترتبط نظم الحوافز بنتائج التقييم السنوي لألداء

*0.853

0.000

3

يتم مكافأة أصحاب األفكار الجديدة التي يتم اقتراحها لتطوير األداء

*0.869

0.000

4

تؤثر آليات وطرق منح الحوافز والمكافآت غالباً على درجة انتمائي للبلدية

*0.651

0.000

5

تتسم نظم الحوافز والمكافآت بالبلدية بالعدالة

*0.727

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

يتضح من خالل الجدول ( )18أن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد السادس "التحفيز"،
جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات

البعد بين ( )0.651للفقرة الرابعة التي تنص على "تؤثر آليات وطرق منح الحوافز والمكافآت غالب ا على
درجة انتمائي للبلدية" و( )0.869للفقرة الثالثة التي تنص على "يتم مكافأة أصحاب األفكار الجديدة التي

يتم اقتراحها لتطوير األداء".
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 -صدق أبعاد المجال الثاني (االلتزام التنظيمي):

جدول رقم ()19

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "الوالء التنظيمي"
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرة
أشعر بالفخر واالعتزاز كوني أحد أفراد هذه البلدية.
أعتبر مشاكل البلدية هي مشاكلي الشخصية.
أعتبر وجودي في هذه البلدية مؤش اًر لكفاءتي.
أشعر باالنتماء للبلدية كما وكأنها بيتي الذي أحرص عليه.
تستحق البلدية اإلخالص والوالء من قبل العاملين فيها.
ثقتي بالعاملين في البلدية كبيرة.
يمكن الحصول على مكاسب كبيرة عند االنتماء لهذه البلدية.
كان قرار ارتباطي بهذه البلدية صائباً.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

معامل
االرتباط
*0.858
*0.730
*0.857
*0.902
*0.792
*0.824
*0.904
*0.900

مستوى
الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

يتضح من خالل الجدول ( )19أن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "الوالء
التنظيمي" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق
الداخلي لفقرات البعد بين ( )0.730للفقرة الثانية التي تنص على "أعتبر مشاكل البلدية هي مشاكلي
الشخصية" و( )0.904للفقرة السابعة التي تنص على "يمكن الحصول على مكاسب كبيرة عند االنتماء
لهذه البلدية".
جدول رقم ()20

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "المسئولية تجاه المنظمة"
رقم
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة
أشعر أنه من واجبي أن أبذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف البلدية.
من واجبي كموظف في البلدية أن أحافظ على سمعتها لدى المجتمع.
من واجبي تقديم الدعم والمساندة لزمالئي في العمل.

أعتبر المحافظة على أوقات العمل واإلنجاز من صميم أولوياتي تجاه البلدية.

أبحث عن األفكار الجديدة لتطوير اإلنجاز.
أرغب في بذل قصارى جهدي في العمل أياً كان نوعه.
أرغب أن أكون في مكان يتطلب جهوداً كبيرة يساهم في نجاح البلدية.
*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

معامل
االرتباط
*0.778
*0.861
*0.785
*0.857
*0.817
*0.777
*0.834

مستوى
الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

يتضح من خالل الجدول ( )20أن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "المسئولية

تجاه المنظمة" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق
100

الداخلي لفقرات البعد بين ( )0.777للفقرة السادسة التي تنص على "أرغب في بذل قصارى جهدي في العمل

أي ا كان نوعه" و( )0.861للفقرة الثانية التي تنص على "من واجبي كموظف في البلدية أن أحافظ على
سمعتها لدى المجتمع".

جدول رقم ()21

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "الرغبة في االستمرار بالعمل"
رقم
1
2
3
4
5
6

معامل

الفقرة
أتطلع للحصول على مرتبة وظيفية متميزة في البلدية.
سأقبل في أي وظيفة أكلف بها في البلدية مقابل استمراري بالعمل فيها.
وجودي على رأس عملي الحالي يمثل استثما ًار وظيفيًا جيداً بالنسبة لي.
سأكون سعيدًا لقاء بقائي في البلدية التي أعمل بها طوال حياتي.
أرغب في البقاء في عملي مهما توفرت لي فرص بديلة.
أشعر باالرتياح في بيئة العمل بغض النظر عن صعوبة الظروف.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.564
*0.738
*0.899
*0.842
*0.916
*0.853

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

يتضح من خالل الجدول ( )21أن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "الرغبة في

االستمرار بالعمل" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق

االتساق الداخلي لفقرات البعد بين ( )0.564للفقرة األولى التي تنص على "أتطلع للحصول على مرتبة

وظيفية متميزة في البلدية" و( )0.916للفقرة الخامسة التي تنص على " أرغب في البقاء في عملي مهما

توفرت لي فرص بديلة".

جدول رقم ()22

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع "اإليمان بالمنظمة"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

1

أتحدث مع أصدقائي عن بلديتي باعتبارها مكانًا متمي ًاز للعمل فيها.

*0.916

0.000

2
3

هناك توافقاً بين قيمي وقيم البلدية التي أعمل فيها.

*0.915

0.000

أثق بقدرة البلدية على تجاوز الظروف الصعبة.

*0.894

0.000

4

أنا مهتم جداً بوضع ومستقبل البلدية التي أعمل بها.

*0.708

0.000

5

أرى أن جهة العمل الحالية من أفضل الجهات العمل لاللتحاق بها.

*0.896

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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يتضح من خالل الجدول ( )22أن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع "اإليمان

بالمنظمة" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق

الداخلي لفقرات البعد بين ( )0.708للفقرة الرابعة التي تنص على "أنا مهتم جدا بوضع ومستقبل البلدية

التي أعمل بها" و( )0.916للفقرة األولى التي تنص على "أتحدث مع أصدقائي عن بلديتي باعتبارها مكانا
متميزا للعمل فيها".

 .2ثبات أداة الدراسة:
إنه لمن الضروري جداً استخدام مقاييس دقيقة وثابتة في مجال البحوث الميدانية التي تعتمد على االستبانة
كأداة رئيسية لجمع البيانات ،ألن المقاييس غير الثابتة ال تعطي صورة صادقة عن الوضع الراهن موضوع

االهتمام  ،أي أن نتائج المقاييس الغير ثابتة ال تساعد الباحث على الوقوف على حقيقة الظاهرة التي يدرسها،

مما يجعله عاج اًز عن اتخاذ أي قرار مناسب حيال النتائج التي توصل لها ،والثبات يختص بمدى الوثوق في
البيانات التي نحصل عليها من خالل تطبيق أداة الدراسة على عينة البحث ،بمعنى أن النتائج التي يتم

الحصول عليها من خالل تحليل بيانات أداة الدراسة يجب أال تتأثر بالعوامل التي تعود إلى أخطاء الصدفة،
فهو يعني دقة أداة الدراسة ،وبصورة مختصرة يمكن وصف الثبات بأنه ضمان الحصول على نفس النتائج

تقريباً إذا أعيد تطبيق األداة على نفس المجموعة من األفراد ،وهذا يعني قلة تأثير عوامل الصدفة والعشوائية

على نتائج األداة (أبو هاشم حسن ،2006 ،ص.)2

ويقدم برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSالعديد من طرق حساب ثبات أداة الدراسة،

وفي هذه الدراسة اعتمدت الباحثة على الطرق التالية في حساب الثبات:

أ .طريقة التجزئة النصفية:

يتم قياس الثبات في البيانات باستخدام طريقة التجزئة النصفية وذلك من خالل تجزئة الفقرات المراد قياس

الثبات لها إلى نصفين ،النصف األول يضم الفقرات الفردية والنصف الثاني يضم الفقرات الزوجية ،ومن ثم

يتم حساب معامل االرتباط بين النصفين (أبو هاشم حسن ،2006 ،ص ،)6ومن ثم يتم تعديله باستخدام
معادلة سبيرمان براون ( ،)Spearman-Brownوالجدول رقم ( )23أدناه يوضح نتيجة ذلك.
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جدول رقم ()23

ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية
الفقرات

معامل االرتباط
قبل التعديل

معامل االرتباط

التفويض

8

0.840

0.913

المشاركة في اتخاذ القرار

8

0.815

0.899

فرق العمل

7

0.643

0.785

التدريب والتعلم

7

0.818

0.902

إثراء العمل

8

0.814

0.897

التحفيز

5

0.711

0.836

43

0.963

0.981

الوالء التنظيمي

8

0.950

0.974

المسئولية تجاه المنظمة

7

0.915

0.956

الرغبة في االستمرار بالعمل

6

0.869

0.930

اإليمان بالمنظمة

5

0.844

0.918

أبعاد المجال ككل (االلتزام التنظيمي)

26

0.964

0.982

االستبانة ككل

69

0.968

0.984

المجال

المجال
األول

عدد

البعد

أبعاد المجال ككل (التمكين اإلداري)
المجال
الثاني

بعد التعديل

يالحظ من خالل الجدول ( )23أن معامل االرتباط المعدل باستخدام معادلة سبيرمان براون للتجزئة النصفية

للمجال األول "التمكين اإلداري" بلغ ( ،)0.981بينما تراوحت معامالت االرتباط المعدلة لألبعاد الفرعية

للمجال األول بين ( )0.785لبعد "فرق العمل" ،و( )0.913لبعد "التفويض" ،كما يالحظ أن معامل ارتباط
سبيرمان المعدل للمجال الثاني "اال لتزام التنظيمي" بلغ ( ،)0.982حيث تراوحت معامالت االرتباط المعدلة

لألبعاد الفرعية للمجال الثاني بين ( )0.918لبعد "اإليمان بالمنظمة" ،و( )0.974لبعد "الوالء التنظيمي"،
وبشكل عام نالحظ أن معامل سبيرمان براون المعدل لالستبانة ككل بلغ ( ،)0.984ونستنتج من خالل ذلك
أن جميع معامالت االرتباط المعدلة مرتفعة مما يدلل على وجود درجة عالية من الثبات في البيانات التي تم
الحصول عليها من أفراد عينة الدارسة فيما يتعلق بأبعاد التمكين اإلداري وعالقته بااللتزام التنظيمي في

الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة.

103

ب .طريقة ألفا كرونباخ:
تعتمد هذه الطريقة على االتساق في إجابات األفراد على فقرات المقياس ،وعندما يكون المقياس متجانساً فإن
كل فقرة فيه تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسها المقياس ،ويتم حساب معامالت الثبات بطريقة االتساق

الداخلي باستخدام طريقة ألفا كرونباخ (حسن ،2011 ،ص ،)516والجدول رقم ( )24أدناه يوضح نتائج
حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات.

جدول رقم ()24

ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
المجال

المجال
األول

المجال
الثاني

عدد الفقرات

البعد

8
8
7
7
8
5
43
8
7
6
5
26
69

التفويض
المشاركة في اتخاذ القرار
فرق العمل
التدريب والتعلم
اثراء العمل
التحفيز
أبعاد المجال ككل (التمكين اإلداري)
الوالء التنظيمي
المسئولية تجاه المنظمة
الرغبة في االستمرار بالعمل
اإليمان بالمنظمة
أبعاد المجال ككل (االلتزام التنظيمي)
االستبانة ككل

معامل ألفا
كرونباخ
0.860
0.849
0.712
0.825
0.861
0.858
0.956
0.944
0.912
0.895
0.918
0.968
0.972

يتضح من خالل الجدول ( )24السابق أن معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ كانت مرتفعة بشكل عام
لجميع أبعاد ومجاالت االستبانة ،حيث على مستوى أبعاد التمكين اإلداري نجد أن معامالت الثبات بطريقة

ألفا كرونباخ تراوحت بين ( )0.712للبعد الثالث "فرق العمل" و( )0.861للبعد الخامس "إثراء العمل" ،بينما
على مستوى أبعاد االلتزام التنظيمي نجد أن معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ تراوحت بين ()0.895

للبعد الثالث "الرغبة في االستمرار بالعمل" و( )0.944للبعد األول "الوالء التنظيمي" ،وعلى مستوى
المجاالت نجد أن معامل الثبات للمجال األول "التمكين اإلداري" بلغ ( ،)0.956كما بلغ معامل الثبات

للمجال الثاني "االلتزام التنظيمي" ( ،)0.968وبشكل عام نالحظ أن معامل الثبات الكلي لالستبانة بطريقة
ألفا كرونباخ بلغ ( ،)0.972وتشير جميع النتائج السابقة لوجود درجة مرتفعة من الثبات في البيانات التي تم
جمعها من أفراد عينة الدراسة ،وعليه يمكن االعتماد عليها وتحليلها وتفسير نتائجها وتعميمها على مجتمع

الدراسة.
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ثامن ا -التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:

يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األول االختبارات المعلمية
( )Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات الالمعلمية ( ،)Non Parametric Testsويشترط
الستخدام االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات المراد إجراء االختبارات اإلحصائية عليها ،بينما
تستخد م االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حال عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبيانات
ولكن ذلك يكون فقط في حال العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن ( )30مفردة ،بينما العينات التي يزيد
حجمها عن ( )30مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقاً لما تقره نظرية النهاية المركزية
(ربيع،2007،ص ،)111كما توصل ( )Norman,2010إلى أنه يمكن استخدام االختبارات المعلمية مع
بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة كبي اًر أو صغي اًر ،وبغض النظر عن البيانات
تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،وفي هذه الدراسة سيتم استخدام االختبارات المعلمية وفقاً للسببين السابق ذكرهم
دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.

تاسع ا -األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( )Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة وتحليل البيانات التي تم
الحصول عليها من خالل أداة الدراسة (االستبانة) ،وفيما يلي أهم األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية
التي تم استخدامها في معالجة بيانات هذه الدراسة:
 .1معامل ارتباط سبيرمان براون ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 .2معامل ألفا كرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات.
 .3الوسط الحسابي ( )Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة على
الفقرات واألبعاد والمجاالت الرئيسة لالستبانة.
 .4االنحراف المعياري ( :)Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف استجابات مفردات
الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي ،إلى جانب المجاالت الرئيسة ،فكلما اقتربت قيمته
من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.
 .5اختبار ( )One Sample T-testالختبار متوسطات اإلجابات على فقرات وأبعاد ومجاالت
االستبانة حول القيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية.
 .6معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس العالقة بين متغيرات
الدراسة واختبار فرضيات الدراسة.
 .7تحليل التباين األحادي ( :)one way ANOVAالختبار الفروق بين متغيرات الدراسة واختبار
فرضيات الدراسة.
 .8اختبار ( :)Independent Samples T-testالختبار الفروق بين متغيرات الدارسة واختيار
فرضيات الدارسة ويستخدم للمقارنة بين مجموعتين مستقلتين.
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الفصل اخلامس

حتليل البيانات

وتفسري ومناقشة النتائج

مقدمة.
ً

أوال  :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة.
ً
ثانيا  :نتائج حتليل جماالت وأبعاد الدراسة.
ً
ثالثا  :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة.
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مقدمة:

في هذا الفصل تستعرض الباحثة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن

أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة التي تم التوصل إليها من خالل اإلجراءات اإلحصائية

التحليلية ،كما وتم وصف عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية والتنظيمية ،وكذلك تم إجراء المعالجات

اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة والمتعلقة بفقرات وأبعاد ومجاالت الدراسة ،إذ تم استخدام

برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها

في هذا الفصل.

أوالا :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:

.1

توزيع عينة الدراسة حسب اسم البلدية:
يوضح جدول رقم ( )25توزيع عينة الدراسة حسب البلدية ،حيث نالحظ أن ( )%57.9من إجمالي

عينة الدراسة يعملون في بلدية غزة بواقع ( )194موظف )%15.5( ،من أفراد عينة الدراسة يعملون في
بلدية خانيونس بواقع ( )52موظف )%13.4( ،يعملون في بلدية جباليا بواقع ( )45موظف ،بينما ()%8.7

من إجمالي عينة الدراسة يعملون في بلدية رفح بواقع ( )29موظف ،وأخي اًر ( )%4.5من عينة الدراسة
يعملون في بلدية دير البلح بواقع ( )15موظف ،وهذه النتيجة طبيعية نسبة لمساحة نفوذ كل بلدية وعدد

السكان الذين تقدم خدمات لهم ،ونالحظ أن بلدية غزة تمتلك أكبر عدد من الموظفين حيث أن بلدية غزة تقدم
خدمات ألعلى شريحة من عدد السكان من البلديات األخرى المذكورة.
جدول رقم ()25

وصف عينة الدراسة حسب البلدية

.2

البلدية

العدد

النسبة

بلدية غزة

194

%57.9

بلدية خانيونس

52

%15.5

بلدية جباليا

45

%13.4

بلدية رفح

29

%8.7

بلدية دير البلح

15

%4.5

المجموع

335

%100.0

توزيع عينة الدراسة حسب النوع:
جدول رقم ( )26يوضح توزيع عينة الدراسة حسب النوع ،حيث نالحظ أن ( )%95.2من إجمالي

عينة الدراسة ذكور بواقع ( )319موظف ،والنسبة المتبقية ( )%4.8إناث بواقع ( )16موظفة.
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جدول رقم ()26

وصف عينة الدراسة حسب النوع
النوع

العدد

النسبة

ذكر

319

%95.2

أنثى

16

%4.8

المجموع

335

%100.0

ومن المالحظ أن غالبية العاملين في الهيئات المحلية من الذكور حيث بلغت نسبتهم  ، %95.2بينما كانت
نسبة اإلناث منخفضة مقارنة بالذكور ،وتعزو الباحثة هذا االختالف نتيجة ألن طبيعة عمل الهيئات المحلية
والتي يغلب عليها الطابع الخدماتي مثل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة فمثل هذه الخدمات

تتطلب تشغيل الذكور وليس اإلناث ،وأيضاً الطابع الميداني مثل قراءة العدادات والتفتيش على األسواق

والتفتيش على المخالفات في معظم األحيان تفرض توجهاً عاماً لتشغيل الذكور أكثر من اإلناث ،وعليه فإن

االتجاه العام للتشغيل داخل الهيئات المحلية الذي يميل نحو الذكور أكثر من اإلناث يعتبر طبيعيا بالنظر

إلى ما ذكر ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (ماضي ،)2011 ،ودراسة (منصور ،)2013 ،ودراسة (صباح،
 )2013التى أشارت كل منها إلى أن غالبية العاملين في الهيئات المحلية من الذكور.

.3

توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية:
يوضح جدول رقم ( )27توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية ،نالحظ أن ( )%12.5من إجمالي

عينة الدراسة تقل أعمارهم عن  30عام بواقع ( )42موظف )%27.2( ،من أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما

بين  30إلى أقل من  40عام بواقع ( )91موظف ،في حين أن ما نسبته ( )%34.9من عينة الدراسة تتراوح
أعمارهم ما بين  40إلى أقل من  50عام بواقع ( )117موظف ،وأخي اًر ( )%25.4من إجمالي العينة تزيد

أعمارهم عن  50عام بواقع ( )85موظف.

جدول رقم ()27

وصف عينة الدراسة حسب الفئة العمرية
الفئة العمرية

العدد

النسبة

أقل من  30عام

42

%12.5

من  – 30أقل من  40عام

91

%27.2

من  – 40أقل من  50عام

117

%34.9

 50عام فأكثر

85

%25.4

المجموع

335

%100.0
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ومن المهم اإلشارة هنا إلى أن التركيز األكبر للفئة العمرية تميل لصالح الفئات العمرية من ( -30أقل من
 )50عام ،وتعزو الباحثة السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الهيئات المحلية العاملة في قطاع غزة تواجه أزمة
مالية حادة امتدت آثارها إلى يومنا هذا ،حيث عمدت الهيئات على وجه التحديد إلي تقنين سياسات التوظيف

لدى الهيئات المحلية أدت الى التقدم العمري للفئات العامة فيها فعلياً دون إضافة فئات عمرية جديدة ،حيث

أن اله يئات المحلية قد خفضت من حجم التشغيل لديها وقننت االعتمادات الوظيفية الجديدة والتي تركز
باألغلب على استيعاب الفئات العمرية الشابة أقل من ( 30عاماً) ،وبالتالي غلب الطابع العام للمشتغلين في

هذه الهيئات على الفئات العمرية من ( -30أقل من  )50عام ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (صباح،

 )2013التي أشارت إلى أن التركيز األكبر يميل لصالح الفئات العمرية من ( -30أقل من  )50عام،
وتختلف فيه عن دراسة (منصور )2013 ،التي أشارت إلى أن التركيز األكبر يميل للفئة العمرية ( -40أقل

من  )50عام بنسبة  %32.6ثم إلى الفئة العمرية (األفل من  30عاماً) بنسبة  ،%24.2ودراسة (ماضي،
 )2011التي أشارت إلى أن التركيز األكبر يميل للفئة العمرية ( -40أقل من  )50عام بنسبة  %37.8ثم

إلى الفئة العمرية من ( 50عاماً فأكثر) بنسبة .%32.3
 .4توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:

جدول رقم ( )28يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي ،حيث يتضح أن ( )%0.6من

إجمالي عينة الدراسة يحملون درجة "الدكتوراه" بواقع موظفين ،في حين أن ( )%7.2من أفراد العينة يحملون

درجة "ماجستير" وذلك بواقع ( )24موظف )%59.7( ،من أفراد العينة يحملون درجة "بكالوريوس" بواقع
( )200موظف )%22.7( ،من أفراد العينة يحملون درجة "دبلوم متوسط" بواقع ( )76موظف ،بينما بلغت

ما نسبته ( )%9من إجمالي عينة الدراسة يحملون درجة "ثانوية عامة" بواقع ( )30موظف ،وأخي اًر بلغت
نسبة ( )%0.9من إجمالي العينة يحملون درجة "أقل من الثانوية العامة" بواقع ( )3موظفين.
جدول رقم ()28

وصف عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة

ماجستير

24

%7.2

دكتوراه

بكالوريوس

2

200

%59.7

30

%9

دبلوم متوسط

76

أقل من ثانوية

3

ثانوية عامة
المجموع

%0.6

335
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%22.7
%0.9

%100.0

ومن المهم اإلشارة هنا إلى أن تركيز أعداد العاملين في الهيئات المحلية في حملة البكالوريوس هو نتيجة
طبيعية ترتبط باحتياجات سوق العمل والمشغلين للتخصصات المختلفة ،وباعتبار الهيئات المحلية هي جزء

من منظومة التشغيل التي ترتكز احتياجاتها على الكادر العلمي المؤهل وخصوصا في مجاالت (الهندسة
بكل تخصصاتها سواء مدنية أو كهربائية أو معمارية– المحاسبة  -علوم الحاسوب – اإلدارة – الصحافة).

لذا فإ ن اتجاه التوظيف يميل بشكل طبيعي نحو تشغيل حملة البكالوريوس وخصوصا ضمن التخصصات
المذكورة باعتبار أن الجامعات الفلسطينية تعتبر مزود رئيسي لجميع التخصصات باختالف توجهاتها ،كما
أن الهيئات المحلية تراعي اعتبارات المنفعة والتكلفة عند التشغيل باعتبار أن تشغيل حملة البكالوريوس
والدبلوم المتوسط أقل تكلفة من تشغيل حملة الشهادات العليا من ناحية وأن طبيعة الوظائف التي تقوم بها
هذه الهيئات تعتمد بشكل رئيسي على هذه الفئة باعتبار أن طبيعة األعمال تميل نحو الطابع العملي
والميداني ،أما الوظائف االستشارية فيتم توظيف جزء من حملة الشهادات العليا لشغلها وهو ما يفسر
االنخفاض الملحوظ ألعداد العاملين من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والتي لم تتجاوز  %8من
إجمالي أعداد المشتغلين في تلك الهيئات ،وعليه فان التوجه العام للتشغيل في الهيئات المحلية يراعي
االعتبارات الخاصة بحاجة خريجي الجامعات للعمل باعتبار أن هذه الفئة من أهم الفئات التي يتوجب أخذها
بعين االعتبار عند إقرار أية سياسة للتشغيل وذلك للحد من بطالة الخريجين في قطاع غزة والتي وصلت إلى
نحو  %60بحلول نهاية عام  2014وفقا آلخر تقرير صادر عن البنك الدولي منشور في صحيفة الحدث
http://www.alhadath.ps/ar_page.php?id=f99b07y16358151Yf99b07

 ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة

(ماضي ،)2011 ،ودراسة (منصور ،)2013 ،ودراسة (صباح.)2013 ،

.5

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:

يوضح جدول رقم ( )29توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي ،حيث يتضح أن نسبة

( )%25.7من إجمالي عينة الدراسة هم من فئة رؤساء شعبة بواقع ( )86موظف )%22.1( ،من أفراد
العينة هم من فئة رؤساء أقسام بواقع ( )74موظف ،في حين أن ما نسبته ( )%38.2من عينة الدراسة
مسماهم الوظيفي غير المسميات المذكورة في الجدول أدناه بواقع ( )128موظف ،حيث تمثلت تلك

المسميات في (مساعد إداري ،إعالمي ،باحث اجتماعي ،رسام معماري ،سكرتير ،فني ،قارئ عدادات،

كاتب ،مبرمج ،محاسب ،مدخل بيانات ،مراقب مالي ،مرشد صحي ،مساح ،مفتش ،مهندس).
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جدول رقم ()29

وصف عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة

مستشار

5

%1.5

مدير

26

%7.8

رئيس قسم

74

%22.1

مدير عام

3

%0.9

نائب مدير

13

%3.9

رئيس شعبة

86

%25.7

غير ذلك

128

%38.2

المجموع

335

%100.0

بالنظر إلى طبيعة الهياكل التنظيمية التي تحكم عمل الهيئات المحلية يتضح أن توزيع األعمال وفقاً
للمسميات الوظيفية فيها يركز بشكل رئيسي على الوظائف التنفيذية حيث أن معظم مسميات أفراد عينة
الدراسة تنحصر ضمن المسميات الوظيفية العاملة تحت بند رئيس قسم ورئيس شعبة بنسبة ( )%47.8من

العاملين في تلك الهيئات يعملون ضمن الوظائف التنفيذية التي تتمركز في اإلدارة التنفيذية (الوسطى) وهي

حلقة الوصل بين اإلدارة العليا واإلدارة الدنيا والتي يقع على عاتقها عملية تنفيذ الق اررات وتطبيق
االستراتيجيات ،ويليه اإلدارة الدنيا التي تتمثل في بند (غير ذلك) بنسبة ( )%38.2وهو ما يتوافق مع التوجه
العام لطبيعة عمل هذه الهيئات والتي تركز بشكل رئيسي على تنفيذ األعمال الخدماتية ذات الطابع الميداني

للمجتمع الفلسطيني ،أما الوظائف العليا والتي تنحصر ضمن المسميات الوظيفية اإلشرافية (مستشار ،مدير
عام ،مدير ،نائب مدير) فلم تستحوذ على نسبة كبيرة من أفراد العينة لالعتبارات المذكورة أعاله ،إال أن دور

هذه الفئات في العمل داخل هذه الهيئات يعتبر هاماً نظ اًر لطبيعة الدور المنوط بهم وخصوصا في األعمال

اإلدارية واإلشرافية على جميع األنشطة المنفذة داخل هذه الهيئات ،وهذه النتيجة تتفق مع دارسة (صباح،
 ،)2013ودراسة (ماضي )2011 ،اللتان أشارتا إلى أن التركيز األكبر كان لصالح فئة رئيس الشعبة ورئيس

القسم ولكن اختلفتا في أن الدراستين كانتا تتطرقا فقط للوظائف باإلدارة التنفيذية دون أي تتطرقا لإلدارات
الدنيا غير الحاصلين على مسمى وظيفي ،ودراسة (منصور )2013 ،التي أشارت للتركيز لصالح رئيس

القسم ونائب رئيس القسم ولم تتطرق إال إلى الفئات (مدير – رئيس القسم – نائب رئيس قسم).

 .6توزيع عينة الدراسة حسب مدة الخدمة:

يوضح جدول رقم ( )30توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات العمل في البلدية ،حيث نالحظ أن

( )%13.7من إجمالي عينة الدراسة تقل سنوات عملهم في البلدية عن  5سنوات بواقع ( )46موظف،

( )%11.3من أفراد العينة تتراوح سنوات عملهم في البلدية ما بين  5إلى أقل من  10سنوات بواقع ()38
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موظف ،في حين أن ما نسبته ( )%17.6من عينة الدراسة تتراوح سنوات عملهم في البلدية ما بين  10إلى
أقل من  15سنة بواقع ( )59موظف ،وأخي اًر بلغت نسبة ( )%57.3من إجمالي العينة تزيد عدد سنوات
عملهم في البلدية عن  15سنة بواقع ( )192موظف.

جدول رقم ()30

وصف عينة الدراسة حسب عدد سنوات العمل في البلدية
عدد سنوات العمل في البلدية

العدد

النسبة

أقل من  5سنوات

46

%13.7

من  – 5أقل من  10سنوات

38

%11.3

من  – 10أقل من  15سنة

59

%17.6

من  15سنة فأكثر

192

%57.3

المجموع

335

%100.0

إن تحليل واقع العمالة في الهيئات المحلية ارتباطاً بسنوات الخبرة في العمل يظهر بوضوح انخفاض ملحوظ
في حجم االستحداثات الوظيفية الجديدة ،حيث أن معظم العاملين في هذه الهيئات قد عملوا لسنوات طويلة

تزيد عن  15عاما وبنسبة  ، %57.3أما العاملين الجدد الذين تقل مدة خدمتهم فيها عن خمس سنوات فلم

تتجاوز نسبتهم  %14من إجمالي أعداد العاملين وهذا االتجاه يرتبط بشكل مباشر باألزمة المالية التي تعاني

منها الهيئات المحلية األمر الذي يفسر االعتماد بشكل كبير على الكادر الثابت العامل في تلك الهيئات منذ

فترة طويلة من الزمن دون تشغيل موظفين وعمال جدد ،ولقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (صباح،

 ،)2013ود ارسة (منصور ،)2013 ،ودراسة (ماضي )2011 ،وذلك الختالف توزيعات العينة حسب
سنوات الخدمة بين دراسة الباحثة والدراسات المذكور.

ثاني ا -نتائج تحليل مجاالت وأبعاد الدراسة:

أ .تحليل النتائج المتعلقة بالمجال األول "التمكين اإلداري":
 .1النتائج المتعلقة بالبعد األول "التفويض":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "التفويض" الذي يندرج تحت المجال األول

"التمكين اإلداري" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات

البعد ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد ،كما تم التحقق
من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار

( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )31يوضح نتائج التحليل.

112

جدول رقم ()31

نتائج التحليل المتعلقة بالبعد األول "التفويض"
الفقرة

م

 1تمنحني البلدية السلطة الكافية إلنجاز
مهامي الوظيفية.

 2تثق البلدية في قدراتي وامكانياتي على
أداء المهام الموكلة إلي.

 3أتمتع بالمرونة المناسبة عند ممارسة
مهامي الوظيفية.

 4يفوضني مديري بعض المهام ويترك لي
حرية التصرف في التنفيذ.

 5يمنحني رئيسي المباشر صالحيات

تعادل حجم المسئوليات الملقاة على

عاتقي.

 6يفوضني رئيسي المباشر بعض سلطاته
التخاذ ق اررات هامة في العمل.

 7توفر لي وظيفتي الفرصة التخاذ
الق اررات باستقاللية.

 8أرى بأن التفويض أسلوب جيد يقلل من
الجهد والوقت والتكلفة.

الدرجة الكلية للبعد

المتوسط االنحراف الوزن

الحسابي المعياري النسبي

قيمة

اختبار
t

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

3.52

1.02

70%

9.32

0.000

6

3.71

0.95

74%

13.67

0.000

3

3.85

0.96

77%

16.14

0.000

2

3.61

0.99

72%

11.28

0.000

5

3.70

0.98

74%

13.05

0.000

4

3.15

1.07

63%

2.52

0.012

8

3.16

1.03

63%

2.83

0.005

7

4.22

0.82

84%

26.95

0.000

1

3.61

0.68

16.58 72%

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)31أن الفقرة رقم ( )8التي تنص على "أرى بأن التفويض أسلوب جيد يقلل

من الجهد والوقت والتكلفة" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت ( 4.22من

 ،)5بوزن نسبي ( ،)%84ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جدا من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة

الدراسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن التفويض يساعد المدير على توزيع جزءاً من مهامه مما يتيح له
الوقت والجهد للتفرغ للمهام القيادية بدالً من تضييع جهوده في النواحي اإلجرائية الشكلية كما أن العمل اإلداري
مع التفويض يتم تحقيقه بأقل تكلفة ممكنة فهو من ناحية يوفر وقتا على كل المستويات اإلدارية التي يفوض

إليها من حيث أنه يحقق سرعة أداء العمل اإلداري  ،ويحقق المرونة اإلدارية والتكيف مع الظروف المختلفة
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وينمي روح المبادرة لدى العاملين ،ومن ناحية أخرى يحقق التفويض أفكا اًر جديدة فهو يهيئ مجاال أوسع

للتفكير حيث يشارك أكثر من مستوى في إنجاز العمل ،فيتم بصورة جماعية ،وهذا يؤدي إلى أحسن النتائج.

بينما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد الفقرة رقم ( )6التي تنص على

"يفوضني رئيسي المباشر بعض سلطاته التخاذ ق اررات هامة في العمل" بوسط حسابي ( 3.15من  )5ووزن
نسبي ( ،)%63وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة وذلك من وجهة نظر

أفراد عينة الدراسة وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المدراء يخافون من تفويض السلطات الخاصة بالق ار ارت
الهامة في العمل حتى ال يفقد المدير السيطرة والقوة ونفوذه على مرؤوسيه حال تفويضه السلطات التخاذ

الق اررات الهامة بالعمل.

ويالحظ من خالل الجدول السابق أيضاً أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة

( ) 3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد العينة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى
 0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك ألن متوسط اإلجابات على كل فقرة من
فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،0.05ويشير ذلك ألن

موقف أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "التفويض" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل قد بلغ ( 3.61من  )5بانحراف معياري ()0.68

ووزن نسبي ( ،)%72ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات بعد "التفويض" من قبل أفراد
عينة الدراسة.
يتضح بأن هناك اتجاه نسبي إيجابي نحو التفويض يتم إتباعه داخل الهيئات المحلية يرجع ذلك إلى شعور

العاملين داخل الهيئات بالرضى النسبي عن مستوى الصالحيات الممنوحة لهم ألداء العمل وبالثقة العالية من

قبل الهيئات بالكوادر البشرية العاملة وقدرتها على تصريف األمور الهامة واتخاذ الق اررات المناسبة التي
تتعلق بتسيير العمل داخلها ومنحهم المرونة في التعاطي مع مجموعة من القضايا التي ال تحتاج إلى ق اررات

استراتيجية وهو ما تفسره متوسط إجابات العينة فيما يخص الفقرة المتعلقة بتمكين العاملين من استخدام
الصالحيات في اتخاذ الق اررات الهامة والتي بلغت متوسط اإلجابة بها ( )%63والنسبة المتبقية تبقي مجموعة

أخرى من الق اررات االستراتيجية في يد اإلدارة المركزية دون السماح للعاملين باتخاذ الق اررات المتعلقة بها
باعتبار أن هذه الق اررات تعتبر ق اررات استراتيجية سيادية خاصة باإلدارة العليا داخل الهيئات.

وهذا يدل على أن التفويض في الهيئات المحلية يستخدم بشكل مرتفع ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى قناعة

الهيئات المحلية أن تفويض الصالحيات لجميع المستويات اإلدارية العاملة يؤدى إلى قيام العاملين داخل

الهيئات بأداء المهمات الموكلة إليهم بكفاءة وقدرة عالية ،وكذلك تحقيق مستويات أدائية مرتفعة من خالل
شعورهم بثقة اإلدارة بهم وتحفيزهم للمضي قدماً نحو األفضل.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة (صيام )2015 ،التي أشارت إلى أن تفويض السلطات
بالمؤسسات األهلية الصحية بقطاع غزة يستخدم بدرجة كبيرة  ،ودراسة (شقورة )2015 ،التي أشارت إلى أن
تفويض السلطات لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة يستخدم بدرجة كبيرة ،ودراسة (البيطار،
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 )2014والتي أشارت إلى أن مستوى تفويض السلطات في المؤسسات غير الحكومية مرتفع مما يدل على
أن المؤسسات تؤمن بمبدأ المشاركة وتؤمن بقدرة موظفيها على أداء األعمال الموكلة إليهم بشكل كبير،

ونتائج دراسة (الزاملي )2013 ،والتي تشير إلى أن تفويض السلطات لدى مديري مدارس وكالة الغوث
الدولية بمحافظات غزة يستخدم بدرجة كبيرة ،ونتائج دراسة (مسعود )2012،والتي أشارت إلى أن تفويض

الصالحيات في مدارس الحكومة في محافظات شمال الضفة مرتفع جداً ،ونتائج دراسة (الحارثى)2013 ،
والتي أظهرت مستوى مرتفع من استخدام أسلوب تفويض السلطات لدى مديري إدارات التربية والتعليم في

المملكة العربية السعودية ،ونتائج دراسة (البريدى ،والرشيد )2010،التي أظهرت وجود مستوى مرتفع من
تفويض السلطات لدى المصارف العاملة في مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية ،بينما اختلفت مع نتائج

دراسة (المبيضين والطراونة )2011 ،التي أشارت إلى أن مستوى تفويض الصالحيات في البنوك التجارية

األردنية كان متوسطاً.

 .2النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "المشاركة في اتخاذ القرار":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "المشاركة في اتخاذ القرار" الذي يندرج

تحت المجال األول "التمكين اإلداري" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة

الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة
الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )32يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()32

نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الثاني "المشاركة في اتخاذ القرار"
م

1

الفقرة
أتمتع بالحرية الكافية التخاذ الق اررات

المرتبطة بمسئوليات عملي ،كي أستطيع

إنجازه على أكمل وجه.
2

تشارك إدارة البلدية العاملين بمناقشة

3

باعتقادي يتيح الرؤساء للمرؤوسين حرية

المشكالت واتخاذ الق اررات المناسبة.

التعبير عن الرأي وطرح األفكار الجديدة

حتى وان كانت تتعارض مع أفكارهم

المتوسط االنحراف الوزن

الحسابي المعياري النسبي

قيمة

اختبار t

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

3.53

1.03

71%

9.38

0.000

2

2.84

1.08

57%

-2.73

0.007

7

2.96
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1.09

59%

-0.60

0.546

5

4

تعتمد البلدية على النظام المركزي في

5

يتم اتخاذ الق اررات في البلدية استنادًا إلى

6

تمنح إدارة البلدية العاملين فرصة المشاركة

اتخاذ الق اررات.

معلومات دقيقة.
في

تطوير

بوظائفهم

معايير

األداء

المتعلقة

7

أشعر بجدوى مشاركتي في اتخاذ القرار.

8

تنظر إلي إدارة البلدية على أنني شريك

في صنع القرار وليس مرؤوس
الدرجة الكلية للبعد

3.67

1.04

73%

11.87

0.000

1

3.09

1.02

62%

1.67

0.095

4

2.95

1.07

59%

-0.77

0.443

6

3.34

1.05

67%

5.84

0.000

3

2.79

1.11

56%

-3.51

0.001

8

3.15

0.72

63%

3.80

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح:

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)32أن الفقرة رقم ( )4التي تنص على " تعتمد البلدية على النظام المركزي

في اتخاذ الق اررات" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت ( 3.67من ،)5

بوزن نسبي ( ،)%73ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة
الدراسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الهيئات المحلية تعمل على األخذ بمبدأ اإلدارية المركزية وهو
األسلوب اإلداري الذي يالئم إدارة المرافق العامة في بعض األنظمة التي تهدف إلى أداء الخدمات على

نطاق واسع  ،كما يؤدي إلى توحيد النظم واإلجراءات المتبعة كونها تتأتى من مصدر واحد.

بينما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد أن الفقرة رقم ( )8لتي تنص على

إلي إدارة البلدية على أنني شريك في صنع القرار وليس مرؤوس" ،بوسط حسابي ( 2.79من )5
"تنظر َ
ووزن نسبي ( ،)%56وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة من وجهة نظر
أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الهيئات المحلية تعمل على األخذ بأسلوب المركزية
وعدم إشراك الموظفين حقيقياً بعملية صنع القرار.

ويالحظ من خالل الجدول رقم ( )31أيضاً أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن

القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد العينة أم ال ،لم تكن جميعها ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ،)0.05ويشير ذلك ألن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "المشاركة في اتخاذ القرار" يتجه نحو
الموقف الحيادي ،حيث أن المتوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.15من  )5بانحراف معياري ()0.72
ووزن نسبي ( )%63ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات بعد "المشاركة في اتخاذ

القرار" من قبل أفراد عينة الدراسة.

وهذا يدل على أن المشاركة في اتخاذ القرار في الهيئات المحلية يستخدم بشكل متوسط ،وتعزو الباحثة هذه

النتيجة إلى أن الهيئات المحلية تتعامل بنظام المركزية الذى يحجم من مشاركة العاملين باتخاذ القرارات
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لقناعة اإلدارة بأن اإلدارة العليا ذات الخبرة في إصدار الق اررات وقد تكون في معظمها ق اررات استراتيجية
وأيضاً لقناعة اإلدارة بأن المركزية في اصدار الق اررات توفر الوقت.

تتفق هذه الدراسة مع دراسة (صيام )2015 ،التي أشارت إلى أن مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات
بالمؤسسات األهلية الصحية بقطاع غزة يمارس بدرجة متوسطة ،ومع دراسة (المبيضين والطراونة)2011 ،

والتي أظهرت وجود مستوى متوسط من المشاركة في اتخاذ القرار داخل البنوك التجارية األردنية ،ومع دراسة

(الجميلى )2008 ،التي أشارت إلى وجود درجة متوسطة من اتخاذ الق اررات في مجلس الشوري بالسعودية،
وتختلف هذه النتيجة مع دراسة ) (Prabhakar and Ram,2011التي أشارت أن المشاركة في اتخاذ القرار
كانت منخفضة في شركة طيران ) ،(XYZوتختلف مع دراسة (شقورة )2015 ،التي أشارت لوجود درجة

كبيرة من اتخاذ الق اررات المتعلقة بالمدارس الثانوية بمحافظات غزة ،وتختلف مع دراسة (مسعود)2012 ،
والتي أظهرت وجود درجة مرتفعة بنسبة  %83من المشاركة في اتخاذ القرار لدى مديري المدارس الحكومية
شمال الضفة الغربية كمكون أساسي من مكونات التمكين اإلداري الذي يهدف إلى تطوير األداء ،ونتائج

دراسة (الزاملي )2013 ،والتي أشارت إلى أن درجة المشاركة في اتخاذ القرار في مدارس وكالة غوث

وتشغيل الالجئين األونروا كانت مرتفعة ،وتعزو الباحثة االختالف في النتائج إلى اختالف بيئات األعمال

حيث أن هذه الدراسات طبقت في بيئات أعمال مختلفة كالمصارف والمدارس والتي لها خصوصية مختلفة
من حيث طبيعة األعمال تختلف بشكل كلي عن أعمال الهيئات المحلية  ،كما أن بعض الدراسات طبقت في

دول مجاورة كالمملكة العربية السعودية والتي تختلف سمات مؤسساتها اإلدارية عن المؤسسات الفلسطينية من

حيث العمر والخبرة والنظم اإلدارية المتبعة بها ،ولكن من األجدر إتباع سياسة مشاركة العاملين في الهيئات

المحلية في اتخاذ القرار ألن الموظف الذي شارك في اتخاذ قرار سيتفانى في تنفيذ هذا القرار.
 .4النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "فرق العمل":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "فرق العمل" الذي يندرج تحت المجال

األول "التمكين اإلداري" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من
فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد،

كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية
باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )33يوضح نتائج التحليل.
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جدول رقم ()33

نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الثالث "فرق العمل"
م
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة
درجة التزامي بالمهام الموكلةة إلةي عاليةة عنةدما
أعمل ضمن فريق
أقدم حاجات الفريق على حاجاتي الشخصية
تلجة ةةأ البلدية ةةة لحة ةةل المشة ةةاكل عة ةةن طري ة ةق فة ةةرق
العمل
تهتم البلدية بالموظفين ليشةعر كةل موظةف بأنةه
جزء من فريق العمل
يةةتم تشةةكيل فةةرق العمةةل فةةي البلديةةة وفقةًا ألسةةس
موضوعية ومقننة
يةةؤمن مةةديري بةةأن فةةرق العمةةل أكثةةر إبةةداعاً مةةن
العمل الفردي
أعتقد بةأن جةودة القة اررات ترتفةع مةن خةالل فةرق
العمل
الدرجة الكلية للبعد

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي

قيمة
اختبار
t

القيمة
االحتمالية الترتيب
sig

4.19

0.68

84%

31.90

0.000

1

4.07

0.71

81%

27.40

0.000

2

3.27

0.97

65%

5.07

0.000

5

2.75

1.11

55%

-4.14

0.000

7

2.86

1.00

57%

-2.54

0.012

6

3.45

1.02

69%

8.04

0.000

4

3.97

0.83

79%

21.31

0.000

3

3.51

0.56

16.54 70%

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)33أن الفقرة رقم ( )1التي تنص على "درجة التزامي بالمهام الموكلة إلي

عالية عندما أعمل ضمن فريق" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت
( 4.19من  ،)5بوزن نسبي ( )%84ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل
أفراد عينة الد ارسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة القتناع عينة المبحوثين بأن العمل ضمن فرق العمل يعمل

على دمجهم بنطاق العمل بطريقة أفضل وتحفيزهم الستغالل أقصى طاقاتهم إلنجاز األعمال الموكلة إليهم.

بينما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد الفقرة رقم ( )4التي تنص على

"تهتم البلدية بالموظفين ليشعر كل موظف بأنه جزء من فريق العمل" بوسط حسابي ( 2.75من  )5ووزن
نسبي ( ،)%55وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد
عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة لعدم اهتمام الهيئات المحلية بحيثيات تطبيق مفهوم فرق العمل بها

من حيث تعزيز الشعور بأن كل موظف يلعب دو اًر هاماً ضمن فريق العمل ،وتشجيع التعاون بين الموظفين
بدالً من المنافسة لتحقيق هدف مشترك.

ويالحظ من خالل الجدول السابق أيضاً أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة

( ) 3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد العينة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى
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 ،0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك الن متوسط اإلجابة على كل فقرة من
فقرات البعد تزيد عن القيمة ( )3ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويشير ذلك الن موقف أفراد عينة

الدراسة تجاه بعد "فرق العمل" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

حيث أن المتوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.51من  )5بانحراف معياري ( )0.56ووزن نسبي

( )%70ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات بعد "فرق العمل" من قبل أفراد عينة
الدراسة.

وهذا يدل على أن أسلوب فرق العمل في الهيئات المحلية يستخدم بشكل مرتفع ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة

إلى قناعة الهيئات المحلية بأهمية فرق العمل وتطبيقاتها داخل البلديات لما لها من دور مهم في حل

المشكالت واتخاذ الق اررات واستثمار الجهود واختصار األوقات ،وتحفيز القدرات اإلبداعية والمواهب الذاتية
لدى العاملين ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (شقورة )2015 ،التي أظهرت وجود درجة مرتفعة من العمل
بروح الفريق داخل المدارس الثانوية بمحافظات غزة ،ودراسة (الزاملي )2013 ،والتي أظهرت وجود درجة

مرتفعة من العمل الجماعي المرتكز إلى فكرة فرق العمل لدى مديري مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين
بقطاع غزة ،وكذلك دراسة (البريدي والرشيد )2010 ،والتي أظهرت وجود مستوى مرتفع من االعتماد على
تطبيق أسلوب فرق العمل داخل المصارف العاملة في منطقة بريدة بالمملكة العربية السعودية ،وتختلف هذه

النتيجة عن دراسة (المبيضين والطراونة )2011 ،والتي أظهرت وجود مستوى متوسط من االعتماد على
أسلوب فرق العمل داخل البنوك التجارية األردنية ،وتختلف مع دراسة (الحارثي )2013 ،والتي أظهرت

مستوى متوسط من فاعلية استخدام فرق العمل لدى مديري إدارات التربية والتعليم في المملكة العربية

السعودية ،كما أن فكرة االعتماد على أسلوب فرق العمل التي طبقت في بعض هذه الدراسات استهدفت

مستوى إداري واحد مثل مدراء المدارس وهذا األسلوب يتم تطبيقه بصورة أكبر داخل األطر اإلدارية العليا
خصوصا في البيئة اإلدارية الفلسطينية ،أما الدراسات التي طبقت في المصارف فإن فكرة فرق العمل تعتبر

فكرة هامة يتم تطبيقها في القطاع المصرفي أكثر من غيره من القطاعات نظ اًر لحساسية العمل المالي وما
يتطلبه من جهد دقيق ومشترك للوصول إلى نتائج سريعة وحقيقية لحل المشكالت.

 .4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع "التدريب والتعلم".

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "التدريب والتعلم" الذي يندرج تحت المجال

األول "التمكين اإلداري" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من
فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد،
كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية

باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )34يوضح نتائج التحليل.
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جدول رقم ()34

نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الرابع "التدريب والتعلم"
م

1
2

3
4
5
6
7

الفقرة
يوجةةد فةةي البلديةةة جهةةة مسةةئولة عةةن تخطةةيط
وتنفيذ البرامج التدريبية
تعقةةد البلدي ةةة دورات تدريبيةةة متنوع ةةة وبص ةةورة
مسةةتمرة لمسةةاعدة العةةاملين الكتسةةاب مهةةارات
جديدة تتناسب مع متطلبات العمل
ي ةةتم تقي ةةيم أداء المت ةةدربين بع ةةد انته ةةاء البة ةرامج
التدريبية لتحديد مدى استفادة المتدربين منها
تسةةتخدم إدارة البلديةةة التكنولوجيةةا المتقدمةةة فةةي
تنفيذ البرامج التدريبية
تةةوفر إدارة البلديةةة الخةةدمات الالزمةةة والفةةرص
لتطوير قدرات العاملين
التحاقي بالةدورات التدريبيةة يسةاهم فةي تطةوير
مساري الوظيفي
تعتمة ة ةةد إدارة البلدية ة ةةة سياسة ة ةةة الة ة ةةتعلم الة ة ةةذاتي
وتطوير العامل بنفسه
الدرجة الكلية للبعد

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي

قيمة
اختبار
t

67%

6.04

3.35

1.04

القيمة
االحتمالية الترتيب
sig
0.000

3

2.99

1.02

60%

-0.11

0.915

5

2.86

1.00

57%

-2.53

0.012

7

3.36

0.98

67%

6.70

0.000

2

2.97

0.96

59%

-0.57

0.568

6

4.02

0.80

80%

23.37

0.000

1

3.24

0.98

65%

4.42

0.000

4

3.26

0.66

65%

7.14

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)34أن الفقرة رقم ( )6التي تنص على "التحاقي بالدورات التدريبية يساهم

في تطوير مساري الوظيفي" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت ( 4.02من
 ،)5بوزن نسبي ( )%80ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة

الدراسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى قناعة الموظفين والعاملين بالهيئات المحلية بأن البرامج والدورات
التدريبية تزود العاملين بالمهارات والكفايات الالزمة مما يعزز من فرص الترقي وتطوير المسار الوظيفي لهم.

بينما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد الفقرة رقم ( )3التي تنص على "يتم
تقييم أداء المتدربين بعد انتهاء البرامج التدريبية لتحديد مدى استفادة المتدربين منها" بوسط حسابي

( 2.86من  )5ووزن نسبي ( ،)%57وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الهيئات المحلية تتعامل مع العملية
التدريبية كأنها عملية نفذت وانتهت بدون تقييم أو تغذية راجعة لهذه العملية أو مراجعة ماهى محاور

االستفادة للعاملين منها.
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ويالحظ من خالل الجدول السابق أيضاً أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة

( ) 3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد العينة أم ال ،لم تكن جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى
 ،0.05ويشير ذلك الن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "التدريب والتعلم" يتجه نحو الموقف الحيادي.

حيث أن المتوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.26من  )5بانحراف معياري ( )0.66ووزن نسبي

( )%65ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات بعد "التدريب والتعلم" من قبل أفراد عينة
الدراسة.

وهذا يدل على أن التدريب والتعلم في الهيئات المحلية يستخدم بشكل متوسط ،حيث أن االهتمام من قبل

الهيئات المحلية بالعملية التدريبية والتعلم غير كافية وتحتاج إلى تحسين من وجهة نظر الباحثة ،وترى

الباحثة بأن العاملين لديهم رغبة بالحصول على دورات تدريبية للمساهمة في تطوير مسارهم الوظيفي،

وضرورة تركيز جهودها نحو التعلم إلى جانب التدريب حتى تضمن وجود كفاءة وفاعلية أكبر في العمل

داخل وحداتها المتنوعة.

وتتفق هذه النتيجة دراسة (صيام )2015 ،التي أشارت إلى وجود درجة متوسطة لمحور تدريب العاملين في

المؤسسات األهلية الصحية بقطاع غزة ،ومع دراسة (البيطار )2014 ،والتي تشير إلى وجود درجة متوسطة

من الموافقة بين أفراد عينة الدراسة حول توفر بعد التدريب وتنمية السلوك اإلبداعي داخل المؤسسات غير

الحكومية في قطاع غزة ،ودراسة (المبيضين والطراونة )2011 ،والتي تشير إلى وجود درجة متوسطة من
التدريب والتعليم للعاملين في البنوك التجارية األردنية ،ودراسة (الجميلي )2008 ،والتي تشير إلى وجود

درجة متوسطة من التدريب والتعليم للعاملين في مجلس الشورى بالسعودية ،وكذلك تتفق أيضاً مع دارسة
(الحارثي )2013 ،والتي تظهر وجود درجة متوسطة من الموافقة على أن بعد التدريب كان قوياً في عملية
التمكين اإلداري لدى مديري إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ،بينما تختلف هذه النتيجة مع

دراسة (شقورة )2015 ،التي أشارت لوجود مستوى مرتفع من التدريب داخل المدارس الثانوية بمحافظات

غزة ،ودراسة (مسعود )2012 ،والتي تشير إلى وجود درجة مرتفعة من التأهيل والتدريب لدى مديري
المدارس الحكومية شمال الضفة الغربية ،ودراسة (الزاملي )2013 ،والتي تشير إلى وجود مستوى مرتفع من

النمو المهني (التدريب والتعلم) لدى مدراء مدراس وكالة غوث وتشغيل الالجئين في قطاع غزة حيث تستند

اإلدارة التعليمية على تبني خطط تدريبية واضحة لتنمية قدرات مدراء المدارس وتتيح الفرصة لهم للتعلم
المستمر لتطوير مهاراتهم ،وتعزو الباحثة االختالف مع نتائج هذه الدراسات إلى طبيعة الجهات المستهدفة

من هذه الدراسات والتي تركز على العمل التدريسي داخل المدارس والمؤسسات التعليمية والتي يتطلب طبيعة
عملها االلتزام المستمر بمعايير الجودة التي تحددها و ازرة التربية والتعليم العالي والتي تفرض على العاملين

في سلك التعليم التطوير المستمر للقدرات من خالل التعلم والتدريب ،هذا باإلضافة إلى اختالف طبيعة عينة

الدراسة حيث استهدفت هذه الدراسات مدراء المدارس ولم تستهدف المدرسين أو العاملين في مجاالت أخرى
داخل المدارس بينما استهدفت دراستنا العاملين في المستويات المختلفة داخل الهيئات المحلية وهو ما أدى

إلى اختالف في النتائج مع هذه الدراسات.
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 .5النتائج المتعلقة بالبعد الخامس "إثراء العمل".

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الخامس "إثراء العمل" الذي يندرج تحت المجال

األول "التمكين اإلداري" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من
فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد،
كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية

باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )35يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()35

نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الخامس "إثراء العمل"
م

الفقرة

 1تتبة ةةع إدارة البلدية ةةة سياسة ةةة التنوية ةةع فة ةةي األنشة ةةطة
الوظيفية التي تكلفني بها

 2ت ةةوفر البلدي ةةة فرص ةةة للقي ةةام بالرقاب ةةة الذاتي ةةة عل ةةى
التنوع الجديد في أنشطة الوظيفة.

 3عادة يتم إضافة مهام جديدة غير المنصوص
عليها في الوصف الوظيفي.

 4أشعر بالسعادة عندما يتم إضافة مهام جديدة
لألنشطة الوظيفية األساسية الخاصة بي.

 5توفر إدارة البلدية المناخ التنظيمي المتسم بروح
التعاون والتنسيق ما بين العاملين بها.

 6تقوم إدارة البلدية على تشجيع روح المبادرة وتقديم
األفكار الخالقة.

 7تقوم إدارة البلدية بإتاحة الفرصة للموظفين
للتعبير عن طاقاتهم ورغباتهم الكامنة.

 8تقوم إدارة البلدية باستحداث طرق جديدة في

العمل تركز على الجوانب اإلبداعية وتقلل من
الروتين.

الدرجة الكلية للبعد

المتوسط االنحراف الوزن

قيمة

الحسابي المعياري النسبي اختبار t

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

3.14

0.93

63%

2.84

0.005

3

3.13

0.89

63%

2.60

0.010

4

3.72

0.97

74%

13.58

0.000

1

3.60

0.94

72%

11.68

0.000

2

2.90

1.02

58%

-1.79

0.075

5

2.79

1.07

56%

-3.59

0.000

7

2.68

1.06

54%

-5.40

0.000

8

2.80

1.14

56%

-3.24

0.001

3.10

0.67

62%

2.63

0.009

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
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6

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)35أن الفقرة رقم ( )3والتي تنص على "عادة يتم إضافة مهام جديدة غير

المنصوص عليها في الوصف الوظيفي" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت

( 3.72من  ،)5بوزن نسبي ( )%74ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل
أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى توجه الهيئات المحلية نحو التنوع الوظيفي الذى يخفض

من نسبة الملل والروتين ،ويعزز ثقة العاملين بأنفسهم وبقدراتهم وتنويع مهاراتهم.

بينما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد الفقرة رقم ( )7التي تنص على

"تقوم إدارة البلدية بإتاحة الفرصة للموظفين للتعبير عن طاقاتهم ورغباتهم الكامنة" بوسط حسابي (2.68
من  )5ووزن نسبي ( ،)%54وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة من وجهة
نظر أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الهيئات المحلية ال تهتم بتشجيع روح المبادرة

لدى العاملين لتقديم األفكار الخالقة التي تتيح لهم الفرصة للتعبير عن الطاقات الكامنة داخلهم.

ويالحظ من خالل الجدول السابق أيضاً أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن

القيمة ( ) 3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد العينة أم ال ،لم تكن جميعها ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( ،)0.05ويشير ذلك الن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "إثراء العمل" يتجه نحو الموقف
الحيادي حيث أن المتوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.10من  )5بانحراف معياري ( )0.67ووزن

نسبي ( )%62ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات بعد "إثراء العمل" من قبل أفراد
عينة الدراسة.

ومن المالحظ هنا أن قدرة إدارة البلديات على إثراء العمل داخل الوحدات الوظيفية المتنوعة بها باالعتماد

على إتباع سياسة التنويع في األنشطة الوظيفية وتشجيع روح المبادرة لدى العاملين لتقديم األفكار الخالقة

التي تتيح للموظف ين الفرصة للتعبير عن طاقاتهم الكامنة باالعتماد على استحداث طرق جديدة في العمل

تركز على الجوانب اإلبداعية وتقليل الروتين كانت متوسطة ،إذ أن آراء العاملين داخل البلديات تميل إلى

الموقف الحيادي تجاه هذا المحور حيث عبر ( )%62من أفراد العينة عن موافقتهم بأن البلديات تقوم بإثراء

العمل داخل وحداتها في القضايا المذكورة أعاله بينما النسبة المتبقية لم تتفق مع هذا التوجه األمر الذي

يشير إلى أن محور إثراء العمل داخل البلديات ال يزال بحاجة إلى مجهود كبير من أجل الوصول بأدائها
نحو التميز المرتكز على اإلبداع في التطبيق.

وهذا يدل على أن إثراء العمل في الهيئات المحلية يستخدم بشكل متوسط ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
(المبيضين والطراونة )2011 ،والتي تشير إلى وجود درجة متوسطة من إثراء العمل داخل البنوك التجارية
العاملة في األردن ،واختلفت مع دراسة (شقورة )2015 ،التي أشارت لوجود درجة مرتفعة من إثراء مجاالت
التطوير التربوي داخل مدارس الثانوية العامة بمحافظات غزة.

123

 .6النتائج المتعلقة بالبعد السادس "التحفيز":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد السادس "التحفيز" الذي يندرج تحت المجال

األول "التمكين اإلداري" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من
فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد،
كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية

باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )36يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()36

نتائج التحليل المتعلقة بالبعد السادس "التحفيز"
م

الفقرة

 1ت ارع ة ةةى نظ ة ةةم الحة ة ةوافز المس ة ةةتخدمة بالبلدي ة ةةة
مطالب واحتياجات العاملين بالبلدية.

 2تة ةرتبط نظ ةةم الحة ةوافز بنت ةةائج التقي ةةيم الس ةةنوي
لألداء

 3يتم مكافأة أصحاب األفكار الجديدة التي يتم
اقتراحها لتطوير األداء

 4تؤثر آليات وطرق منح الحوافز والمكافآت
غالبًا على درجة انتمائي للبلدية

 5تتسم نظم الحوافز والمكافآت بالبلدية
بالعدالة

الدرجة الكلية للبعد

المتوسط االنحراف الوزن

قيمة

الحسابي المعياري النسبي

اختبار t

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

2.32

1.06

64%

-11.61

0.000

2

2.27

1.06

45%

-12.54

0.000

3

2.26

1.01

45%

-13.31

0.000

4

3.19

1.21

64%

2.86

0.005

1

2.18

1.03

44%

-14.52

0.000

5

2.44

0.84

49%

-12.04

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)36أن الفقرة رقم ( )4التي تنص على " تؤثر آليات وطرق منح الحوافز

والمكافآت غالب ا على درجة انتمائي للبلدية" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي

بلغت ( 3.19من  ،)5بوزن نسبي ( )%64ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة
من قبل أفراد عينة الدراسة ،أي أن هناك توسط في اتجاهات المبحوثين حول تأثير منح الحوافز والمكافآت
على درجة انتماء العاملين للبلدية ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى إخالص العاملين للهيئة المحلية التي

يعملون بها حتى وان كان هناك شعور بالقصور في منح وتوزيع الحوافز والمكافآت.
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بينما في المرتبة االخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد الفقرة رقم ( )5التي تنص على

"تتسم نظم الحوافز والمكافآت بالبلدية بالعدالة" بوسط حسابي ( 2.18من  )5ووزن نسبي ( ،)%44وتشير
هذه القيمة لوجود درجة منخفضة من الموافقة على هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،وتعزو

ا لباحثة هذه النتيجة إلى أن نظام الحوافز والمكافآت غير واضح وأن هناك قصور ورؤية غير مكتملة وأنه
بحاجة إلى تحسين وتفعيل بشكل أفضل.

ويالحظ من خالل الجدول السابق أيضاً أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة

( ) 3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد العينة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى
( ،)0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك الن متوسط اإلجابة على كل فقرة من

فقرات البعد تزيد عن القيمة ( )3ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05ويشير ذلك الن موقف أفراد
عينة الدراسة تجاه بعد "التحفيز" يتجه نحو الموقف السلبي.

حيث أن المتوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( )2.44بانحراف معياري ( )0.84ووزن نسبي %49

ويشير ذلك لوجود درجة منخفضة من الموافقة على فقرات بعد "التحفيز" من قبل أفراد عينة الدراسة.

وهذا يدل على أن التحفيز في الهيئات المحلية يستخدم بشكل منخفض ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

(الجميلي )2008 ،التي أشارت لوجود مستوى منخفض من الحوافز بمجلس الشورى بالسعودية ،بينما اختلفت
هذه النتيجة مع د ارسة (البيطار )2014 ،حيث أشارت إلى وجود نسبة متوسطة من التحفيز في المؤسسات
غير الحكومية العاملة في قطاع غزة ،واختلفت مع دراسة (صيام )2015 ،التي أشارت لوجود درجة متوسطة
من التحفيز في المؤسسات األهلية الصحية بقطاع غزة ،واختلفت مع دراسة (الزاملي )2013 ،والتي أشارت

إلى وجود درجة مرتفعة من التحفيز في مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين في قطاع غزة من وجهة نظر
مدراء المدارس ،وكذلك اختلفت مع دراسة (البريدي والرشيد )2010 ،أشرت إلى وجود مستوى مرتفع من

التحفيز داخل المصارف العاملة بمدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية ،وتعزو الباحثة هذا االختالف إلى أن
طبيعة أنظمة الحوافز وفعاليتها تطبق بشكل أكبر في المؤسسات الدولية ومنها وكالة غوث وتشغيل الالجئين

وأيضا داخل الجهاز المصرفي وذلك نظ اًر لحساسية الوظائف المالية وارتباطها بشعور الموظفين بالرضي
والتنافس في اإلنجاز ،بينما أنظمة الحوافز المقرة في الهيئات المحلية تبقى غير مفعلة نتيجة مجموعة من

العوامل أهمها األزمات المالية المتكررة التي تواجه معظم البلديات العاملة في قطاع غزة من ناحية ومحاولة
إدارة هذه البلديات تخفيض حجم النفقات الجارية المتعلقة بها من ناحية ثانية.
والجدول رقم ( )37يلخص نتائج الدرجة الكلية ألبعاد المجال األول ككل "التمكين اإلداري" ،حيث نجد أن

البعد األول "التفويض" جاء في المرتبة األولى من بين باقي األبعاد بمتوسط ( 3.62من  )5وبوزن نسبي

( ،)%72بينما في المرتبة األخيرة جاء البعد السادس "التحفيز" بمتوسط حسابي ( 2.44من  )5وبوزن نسبي
( ،)%49كما وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال ككل ( 3.18من  )5بوزن نسبي ( )%64وتشير
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هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة من قبل الموظفين في البلديات المختلفة على مجال التمكين
اإلداري ككل.
جدول رقم ()37

نتائج التحليل المتعلقة بالدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد التمكين اإلداري
م

البعد

المتوسط االنحراف الوزن

الحسابي المعياري النسبي

قيمة اختبار t

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

1

التفويض

3.62

0.68

%72

16.58

0.000

1

2

المشاركة في اتخاذ القرار

3.15

0.72

%63

3.80

0.000

4

3

فرق العمل

3.51

0.56

%70

16.54

0.000

2

4

التدريب والتعلم

3.26

0.66

%65

7.14

0.000

3

5

إثراء العمل

3.10

0.67

%62

2.63

0.009

5

6

التحفيز

2.44

0.84

%49

-12.04

0.000

6

3.18

0.56

%64

5.96

0.000

الدرجة الكلية للمجال

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

وتعكس هذه النتائج إلى وجود اتجاه إيجابي نحو التمكين اإلداري داخل البلديات ولكن بدرجة متوسطة وهو
ما يؤيده ( )%64من أفراد العينة  ،هذا االتجاه يميل نحو القوة والتطور في بعض األبعاد والضعف في

البعض اآلخر ،حيث أن ممارسة بعد التفويض اإلداري للسلطات والصالحيات يتسم بالقوة والتطور في
الممارسة داخل البلديات وهو ما أيده ( )%72من أفراد العينة وهو ما ترتب عليه اتجاه إيجابي نحو االعتماد

على فرق العمل أثناء أداء العمل داخل البلديات وهو ما توافق عليها ( )%70من أفراد العينة ،بينما تمثل

الضعف الرئيسي في تعزيز التمكين اإلداري داخل البلديات في محور التحفيز ،إذ أن تعزيز العمل داخل

البلديات وانتماء األفراد باستخدام أنظمة التحفيز كانت ضعيفة حيث أن ( )%51من أفراد العينة يرون أن
هناك ضعف في الجوانب المتعلقة باستخدام أنظمة التحفيز سواء المتعلقة بالحوافز المادية أو المعنوية داخل

البلديات األمر الذي يؤثر بشكل سلبي على عملية التمكين اإلداري داخل البلديات ،كما أن هناك ضعفاً في

دور البلديات بإثراء العمل في الجوانب الخاصة بتشجيع روح المبادرة وتقديم األفكار الخالقة واتاحة الفرص
للموظفين للتعبير عن طاقاتهم ورغباتهم الكامنة وتوفير المناخ التنظيمي المتسم بروح التنسيق والتعاون ما

بين العاملين بداخلها ،حيث أن ( )%62من أفراد العينة من يرى أن هناك إثراء للعمل داخل البلديات بينما

ترى النسبة المتبقية عكس ذلك ،كما أن عملية المشاركة في اتخاذ القرار كانت ضعيفة داخل البلديات وذلك

الن البلديات تعتمد في جزءا من ق ارراتها الهامة على النمط المركزي وتبقي هامش المشاركة في اتخاذ
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الق اررات للعاملين منحصر في الق اررات التنفيذية أو الروتينية حيث يرى ( )%63من أفراد العينة أن البلدية
تمنحهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرار بينما النسبة المتبقية ترى عكس ذلك ،أما فيما يتعلق بجوانب

التدريب والتعليم فان نسبة ( )%65يرون أن البلديات تقوم بالدور المطلوب منها لتطوير قدراتهم التدريبية
التي تقود العاملين نحو التعلم والتطوير الذاتي بينما ترى النسبة المتبقية أن البلديات ال تقوم بهذا الدور

بالشكل المطلوب ،وعليه يمكننا القول أن هناك اتجاه إيجابي داخل البلديات يتجه نحو التمكين اإلداري إال

انه ال زال بحاجة إلى تطوير حتى تتمكن هذه البلديات من القيام بعملية التمكين اإلداري بشكل أكبر.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (صيام )2015 ،التي أظهرت أن واقع التمكين اإلداري في المؤسسات األهلية

الصحية في قطاع غزة يمارس بدرجة متوسطة ،ودراسة (الجميلى )2008 ،التي أشارت لوجود نسبة متوسطة
من مستويات التمكين داخل مجلس الشورى بالسعودية ،ومع دراسة (المبيضين والطراونة )2011،والتي

أظهرت أ ن البنوك التجارية األردنية تمارس التمكين اإلداري بمختلف مجاالته بدرجة متوسطة ،ومع دراسة

(العساف )2006 ،التي أشارت إلى أن مستوى ممارسة التمكين الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات الحكومية جاء بدرجة متوسطة ،بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة (شقورة )2015 ،أتى أظهرت

أن درجة التقدير الكلية لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطلبات التمكين اإلداري كانت مرتفعة

بوزن ( ،)%74.3ودراسة (البيطار )2014،التي أشارت إلى أن مستوى التمكين الوظيفي لدى العاملين في
المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة جاء بدرجة مرتفعة وان درجة التمكين النفسي كان أعلى من درجة

التمكين الوظيفي لديهم ،ودراسة (الزاملي )2013،التي تشير إلى وجود درجة مرتفعة من التمكين اإلداري

بنسبة ( )%74.8لمديري مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة ،ودراسة (مسعود )2012 ،التي تشير إلى
درجة امتالك مديري ومديرات المدارس الحكومية للتمكين اإلداري في شمال محافظات الضفة الغربية كانت

مرتفعة جداً وكذلك فان دراسة (ستوم )2011 ،تظهر وجود مستوى مرتفع من التمكين للعاملين في شركة

توزيع الكهرباء في قطاع غزة ،واختلفت أيضاً مع دراسة (الحارثي )2013 ،والذي يرى بأن واقع ممارسة

التمكين اإلداري لدى مديري إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية كان بدرجة مرتفعة  ،واختلفت

مع دراسة (البريدي والرشيد )2010 ،والذي يشير إلى وجود مستوى مرتفع نسبيا من التمكين اإلداري للعاملين
في المصارف بمدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية ،واختلفت مع دراسة (القثامى )2009 ،التي بينت أن
إلمام العاملين بمستشفى قوى األمن لمفهوم التمكين كان بدرجة مرتفعة ،ودراسة (األصقه )2010 ،والتي

أشارت إلى أن األفراد العاملين في جهاز قوات األمن الخاصة بالرياض يدركون التمكين بمستوى مرتفع
ولديهم مستوى رضي عالي بجوانبه المختلفة ،وتعزو الباحثة اختالف نتائج بعض الدراسات وتوافق نتائج

البعض اآلخر إلى اختالف بيئات تطبيق هذه الدراسات والفلسفة اإلدارية المتبعة في كل منها باإلضافة إلى
اختالف التوقيت الزمني إلجراء تلك الدراسات واختالف العينات المستهدفة من حيث خصائصها ومستوياتها

اإلدارية .
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ب .تحليل النتائج المتعلقة بالمجال الثاني "االلتزام التنظيمي":

 .1النتائج المتعلقة بالبعد األول "الوالء التنظيمي":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "الوالء التنظيمي" الذي يندرج تحت

المجال الثاني "االلتزام التنظيمي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل
فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد،
كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية

باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )38يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()38

نتائج التحليل المتعلقة بالبعد األول "الوالء التنظيمي"
م

الفقرة

 1أشعر بالفخر واالعتزاز كوني أحد أفراد هذه

المتوسط االنحراف الوزن

قيمة

الحسابي المعياري النسبي اختبار t

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

3.87

1.04

77%

15.27

0.000

3

 2أعتبر مشاكل البلدية هي مشاكلي الشخصية.

3.50

1.02

70%

8.98

0.000

6

 3أعتبر وجودي في هذه البلدية مؤش اًر لكفاءتي.

3.73

1.01

75%

13.09

0.000

4

3.92

1.01

78%

16.67

0.000

2

3.98

0.97

80%

18.41

0.000

1

3.48

0.95

70%

9.16

0.000

7

3.35

1.06

67%

6.06

0.000

8

3.56

1.08

71%

9.38

0.000

5

3.68

0.78

74%

15.78

0.000

البلدية.

 4أشعر باالنتماء للبلدية كما وكأنها بيتي الذي
أحرص عليه.

 5تستحق البلدية اإلخالص والوالء من قبل
العاملين فيها.

 6ثقتي بالعاملين في البلدية كبيرة.
 7يمكن الحصول على مكاسب كبيرة عند
االنتماء لهذه البلدية.

 8كان قرار ارتباطي بهذه البلدية صائباً.
الدرجة الكلية للمجال

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( )38أن الفقرة رقم ( )5التي تنص على "تستحق البلدية اإلخالص والوالء من

قبل العاملين فيها" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة المتوسط الحسابي لإلجابات والتي بلغت (3.98
من  ،)5بوزن نسبي ( ،)%80ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد
عينة الدراسة وهى تعكس توجه المبحوثين اإليجابي نحو الوالء للهيئة التي يعملون بها ،وتعزو الباحثة هذه
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النتيجة إلى أن العاملين بالهيئات المحلية لديهم انتماء عال وشعور باإلخالص واالفتخار بالهيئات المحلية
العاملين بها.

بينما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجال نجد الفقرة رقم ( )7التي تنص على

"يمكن الحصول على مكاسب كبيرة عند االنتماء لهذه البلدية" بوسط حسابي ( 3.35من  )5ووزن نسبي
( ،)%67وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة ،وتعزو

الباحثة هذه النتيجة إلى أن العاملين غير مهتمين بالحصول على مكاسب كبيرة عند شعورهم باالنتماء وانما
يشعرون باالنتماء واالفتخار لهذه الهيئات دون انتظار مقابل.

ويالحظ من خالل نتائج اختبار ( )Tللتحقق من أن متوسطات اإلجابات على فقرات المجال تزيد عن القيمة

( ) 3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد عينة الدراسة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند
مستوى  ،0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك الن متوسط اإلجابة على كل فقرة

من فقرات المجال يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،0.05ويعني ذلك

أن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "الوالء التنظيمي" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

حيث أن المتوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.68من  )5بانحراف معياري ( )0.78ووزن نسبي

( )%74ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات البعد " الوالء التنظيمي" من قبل أفراد عينة
الدراسة.

ومن خالل النتائج الواردة يمكن القول أن عينة الدراسة لديها والء تنظيمي عالي حيث يشعر معظم المبحوثين

إلى أن البلدية تستحق اإلخالص والوالء من قبلهم وان انتمائهم إلى البلديات هو انتماء عضوي عالي يشعرهم
باالفتخار واالعتزاز وبالتالي فان ق ارراتهم الوظيفية باالرتباط للعمل في البلدية كان ق ار ار صحيحا وهو ما

عززته النسب الخاصة بآراء المبحوثين حول مدى والئهم التنظيمي للبلديات حيث حاز اإلخالص والوالء من
قبل العاملين في البلديات على أعلى نسب الموافقة وبمعدل ( )%80وان شعور العاملين باالنتماء إلى

البلديات بنسبة ( ، )%78هذه النتيجة تتفق مع المحاور األخرى لالستبيان وخصوصا محوري اإليمان
بالمنظمة والرغبة في االستم اررية بالعمل والتي أظهرت اتجاه إيجابي لدى فئة الدراسة تجاه قيمة إيمانهم

العالية بالبلديات ورغبتهم باالستم اررية بالعمل بداخلها وبنسبة ( )%72و ( )%71على التوالي تعزو الباحثة
االتجاه اإليجابي نحو الوالء للبلديات من وجهة نظر العاملين إلى طول المدة الزمنية التي عملت بها عينة

الدراسة داخل البلديات باإلضافة إلى المناخ التنظيمي اإليجابي السائد في العمل والذي يتجه نحو التمكين
اإلداري للعاملين فيها بما يشمل تفويضهم للسلطات واشراكهم في اتخاذ الق اررات وحل المشاكل واعتبارهم
شركاء في العمل وليسوا مستخدمين ،وهو ما يتفق مع المجال األول من استمارة االستبيان والتي تشير إلى

أن اتجاه التمكين اإلداري داخل البلديات الذي يأخذ المنحى اإليجابي حيث يشعر ( )%64من أفراد عينة

الدراسة بأن هناك اتجاه إيجابي نحو تمكينهم من العمل اإلداري داخل البلديات بجميع مكوناته.

وهذا يدل على أن مستوى الوالء التنظيمي في الهيئات المحلية مرتفع ،وهو ما يتفق مع نتائج (حنونة،

 )2006والذي أشار إلى وجود درجة مرتفعة من الوالء التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية
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بقطاع غزة ،ومع دراسة (حواس )2003 ،التي أظهرت درجة مرتفعة من الوالء لدى موظفي البنوك التجارية
بمصر ،بينما اختلفت نتائج هذه النتيجة مع دراسة (ابتسام )2015 ،التي أشارت إلى أن الوالء التنظيمي لدى
العاملين بديوان الترقية والتسيير العقاري بالجزائر متوسط ،واختلفت مع دراسة (أبو ندا )2007 ،التي أشارت

إلى أن مستوى الوالء التنظيمي لموظفي الو ازرات الفلسطينية بقطاع غزة جاء متوسطاً ،ومن المالحظ أن
معظم الدراسات تتفق مع نتيجة الدراسة الحالية بارتفاع مستوى الوالء التنظيمي وبعض الدارسات التي

اختلفت في نتيجتها تعزوها الباحثة إلى طبيعة بيئة العمل الداخلية والعالقات داخل التنظيم اإلداري باإلضافة
إلى اختالف عينة الدراسة ونطاقها عن الدراسة الحالية.
 .2النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "المسئولية تجاه المنظمة".

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "المسئولية تجاه المنظمة" الذي يندرج

تحت المجال الثاني "االلتزام التنظيمي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
لكل فق رة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية
للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة

الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )39يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()39

نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الثاني "المسئولية تجاه المنظمة"
م

1
2
3
4
5
6
7

الفقرة
أشعر أنه من واجبي أن أبذل قصارى جهدي لتحقيق
أهداف البلدية.
من واجبي كموظف في البلدية أن أحافظ على سمعتها
لدى المجتمع.
من واجبي تقديم الدعم والمساندة لزمالئي في العمل.
أعتبر المحافظة على أوقات العمل واإلنجاز من صميم
أولوياتي تجاه البلدية.
أبحث عن األفكار الجديدة لتطوير اإلنجاز.
أرغب في بذل قصارى جهدي في العمل أي ًا كان نوعه.
أرغب أن أكون في مكان يتطلب جهوداً كبيرة يساهم في
نجاح البلدية.
الدرجة الكلية للمجال

القيمة
قيمة
المتوسط االنحراف الوزن
االحتمالية الترتيب
الحسابي المعياري النسبي اختبار t
sig
4.21

0.76

84%

28.92

0.000

4

4.34

0.67

87%

36.57

0.000

2

4.38

0.67

88%

37.88

0.000

1

4.34

0.74

87%

33.11

0.000

2

4.13
4.23

0.76
0.73

83%
85%

27.23
30.69

0.000
0.000

6
3

4.16

0.84

83%

25.24

0.000

5

4.26

0.58

85%

39.50

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
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يتضح من خالل الجدول رقم ( )39أن الفقرة رقم ( )3التي تنص على "من واجبي تقديم الدعم والمساندة

لزمالئي في العمل" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة المتوسط الحسابي لإلجابات والتي بلغت (4.38
من  ،)5بوزن نسبي ( )%88ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد
عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى المناخ اإليجابي السائد بين العاملين في الهيئات المحلية من

حيث سيادة روح اإلخاء والتعاون واألرضية اإليجابية المتواجدة لتطبيق أسلوب فرق العمل.

بينما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجال نجد الفقرة رقم ( )5التي تنص على

"أبحث عن األفكار الجديدة لتطوير اإلنجاز" بوسط حسابي ( 4.13من  )5ووزن نسبي ( ،)%83وتشير هذه
القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى

تواجد روح اإلبداع وتقديم األفكار وتطوير العمل لدى العاملين بالهيئات المحلية.

ويالحظ من خالل نتائج اختبار ( )Tللتحقق من أن متوسطات اإلجابات على فقرات المجال تزيد عن القيمة

( ) 3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد عينة الدراسة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ،)0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك ألن متوسط اإلجابة على كل

فقرة من فقرات المجال يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى (،)0.05
ويعني ذلك أن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "المسئولية تجاه المنظمة" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

حيث أن المتوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 4.26من  )5بانحراف معياري ( )0.58ووزن نسبي
( )%85ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذا المجال من قبل أفراد عينة الدراسة.

ومن المالحظ أن هذا البعد من أبعاد االلتزام التنظيمي يتفق في نتائجه مع بعد الوالء للمنظمة حيث تشير

النتائج إلى أن ( )%85من أفراد العينة يشعرون بالمسؤولية تجاه المنظمة وهو ما يرتكز على درجة الوالء
التنظيمي والشعور باالنتماء للمنظمة والسياسات التي تطبقها البلدية تجاه العاملين بها.

وهذا يدل على أن مستوى الشعور بالمسئولية تجاه المنظمة في الهيئات المحلية مرتفع جداً ،وهو ما يتفق مع

دراسة (حنونة )2006 ،والذي أشار إلى وجود درجة مرتفعة من المسئولية تجاه المنظمة لدى العاملين في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وتتفق مع دراسة (أبو سمك ، )2011 ،بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة

(ابتسام )2015 ،التي أشارت إلى أن المسئولية تجاه المنظمة لدى العاملين بديوان الترقية والتسيير العقاري
بالجزائر كانت بدرجة متوسطة ،وتختلف مع دراسة (أبو ندا )2007 ،التي أشارت إلى أن مستوى المسئولية
تجاه الو ازرة لموظفي الو ازرات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بدرجة متوسطة.

 .3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "الرغبة في االستمرار بالعمل".

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "الرغبة في االستمرار بالعمل" الذي يندرج

تحت المجال الثاني "االلتزام التنظيمي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية
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للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة
الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )40يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()40

نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الثالث "الرغبة في االستمرار بالعمل"
م

الفقرة

1

أتطلع للحصول على مرتبة وظيفية

2

سأقبل في أي وظيفة أكلف بها في

3

وجودي على رأس عملي الحالي يمثل

4

سأكون سعيداً لقاء بقائي في البلدية

5

أرغب في البقاء في عملي مهما توفرت

6

أشعر باالرتياح في بيئة العمل بغض

متميزة في البلدية.

البلدية مقابل استمراري بالعمل فيها.
استثما اًر وظيفياً جيداً بالنسبة لي.
التي أعمل بها طوال حياتي.
لي فرص بديلة.

النظر عن صعوبة الظروف.

الدرجة الكلية للمجال

المتوسط االنحراف الوزن

قيمة

الحسابي المعياري النسبي اختبار t

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

4.18

0.82

84%

26.17

0.000

1

3.14

1.08

63%

2.28

0.023

6

3.71

0.95

74%

13.61

0.000

2

3.57

1.08

71%

9.64

0.000

3

3.36

1.15

67%

5.63

0.000

5

3.55

1.07

71%

9.27

0.000

4

3.59

0.75

72%

14.23

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( )40أن الفقرة رقم ( )1التي تنص على "أتطلع للحصول على مرتبة وظيفية

متميزة في البلدية" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة المتوسط الحسابي لإلجابات والتي بلغت (4.18
من  ،)5بوزن نسبي ( )%84ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة

الدراسة ،وهى تعكس مدى تطلع أفراد العينة للترقي والحصول على وظيفة ومسمى أفضل من التي يشغلها،
وتعزو الباحثة هذه النتيجة ألن طبيعة اإلنسان يسعى دوماً لتطوير ذاته مهنياً واجتماعياً.

بينما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجال نجد الفقرة رقم ( )2التي تنص على

"سأقبل في أي وظيفة أكلف بها في البلدية مقابل استمراري بالعمل فيها" بوسط حسابي ( 3.14من )5
ووزن نسبي ( ،)%63وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة،
وتعزو الباحثة هذه النتيجة ألن الفرد بطبعه إذا ما وصل لمسمى أفضل أو وظيفة متميزة ال يمكنه القبول

بأقل من هذا المسمى أو هذه الوظيفة.
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ويالحظ من خالل نتائج اختبار ( )Tللتحقق من أن متوسطات اإلجابات على فقرات المجال تزيد عن القيمة
( ) 3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد عينة الدراسة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ،)0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك الن متوسط اإلجابة على كل
فقرة من فقرات المجال يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى (،)0.05
ويعني ذلك أن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "الرغبة في االستمرار بالعمل" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

حيث أن المتوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.59من  )5بانحراف معياري ( )0.75ووزن نسبي

( )%72ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات بعد "الرغبة في االستمرار بالعمل" من قبل
أفراد عينة الدراسة.

وهذا يدل على أن مستوى الرغبة في االستمرار بالعمل في الهيئات المحلية مرتفع لدى العاملين في الهيئات

المحلية من وجهة نظر العاملين فيها ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن العاملين يعتبرون تركهم للعمل مكلفاً مادياً

ومعنوياً بالنسبة لهم نظ اًر لطول فترة الخدمة التي أمضوها داخل مؤسساتهم حيث أن معظم أفراد عينة الدراسة

من الموظفين القدامى والذين تربطهم عالقات حسنة وقد تطورت إلى أن أصبحت عالقات أسرية  ،باإلضافة

إلى المزايا المادية التي اكتسبوها والتي يعتبر تركها صعباً جداً خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تتسم
بضعف سوق العمل عن توليد فرص عمل جديدة تشكل بدائل اقتصادية أفضل بالنسبة لهم ،وتتفق هذه

النتيجة مع دراسة (حنونة )2006 ،والذي أشار إلى وجود درجة مرتفعة من الرغبة في االستمرار في العمل
لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (أبو جياب )2014 ،والتي

تشير الى وجود رغبة مرتفعة لدى ضباط الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة باالستمرار بالعمل بالجهاز وعدم

تركه ،ودراسة (حواس )2003 ،التي أظهرت مستوى مرتفع من الرغبة باالستمرار في البنك نظ اًر للدرجة
العالية من األمان الوظيفي التي يشعر بها الموظف ،بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة (أبو سمك،
 ،)2011ود ارسة (حلس )2012 ،والتي أشارت إلى وجود رغبة متوسطة في البقاء في العمل لدى العاملين

في بلدية غزة من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية واإلدارية  ،وتختلف مع دراسة (أبو ندا)2007 ،

التي أشارت إلى أن مستوى الرغبة بالعمل بالو ازرة لدى موظفي الو ازرات الفلسطينية بقطاع غزة جاء متوسطاً،
ودراسة (ابتسام )2015 ،والتي أظهرت وجود رغبة متوسطة لدى العاملين بديوان الترقية والتسيير بالجزائر
نحو االستمرار بالعمل ،ودراسة ) (Prakhakar & Ram,2011التي أظهرت تمتع المبحوثين بدرجة

منخفضة من الرغبة باالستمرار بالعمل لدى شركة الطيران ) ،(XYZوتعزو الباحثة هذا االختالف نتيجة
اختالف المناخ التنظيمي السائد في هذه المؤسسات إذ أن كل مؤسسة تعتبر كيان إداري مستقل بذاته يطبق

أنماطه اإلدارية الخاصة به التي ربما تدفع األفراد نحو التمسك بالمؤسسة وعدم الرغبة في االنتقال إلى
أعمال أخرى أو ترك المؤسسة والبحث عن فرص عمل أخرى ،كما أن بيئة العمل الفلسطينية تتسم
بالخصوصية الشديدة نتيجة ضعف قدرة سوق العمل على توليد فرص عمل جديدة تشكل بدائل حقيقية تدفع

األفراد إلى التفكير في ترك العمل بالمؤسسة واالنتقال إلى عمل جديد وهو ما يدفعهم أيضا إلى الرغبة بالبقاء
واالستمرار في العمل.
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 .4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع "اإليمان بالمنظمة".

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "اإليمان بالمنظمة" الذي يندرج تحت

المجال الثاني "االلتزام التنظيمي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل
فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد،
كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية

باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )41يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()41

نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الرابع "اإليمان بالمنظمة"
م

الفقرة

1

أتحدث مع أصدقائي عن بلديتي باعتبارها
مكاناً متمي اًز للعمل فيها.

3

أثق بقدرة البلدية على تجاوز الظروف
الصعبة.

5

أرى أن جهة العمل الحالية من أفضل
الجهات العمل لاللتحاق بها.

2

هناك توافقاً بين قيمي وقيم البلدية التي أعمل
فيها.

4

أنا مهتم جداً بوضع ومستقبل البلدية التي
أعمل بها.

الدرجة الكلية للمجال

القيمة
قيمة
المتوسط االنحراف الوزن
االحتمالية الترتيب
الحسابي المعياري النسبي اختبار t
sig
3.58

1.01

72%

10.50

0.000

2

3.48

1.03

70%

8.43

0.000

3

3.42

1.06

68%

7.28

0.000

4

3.97

0.83

79%

21.42

0.000

1

3.31

1.11

66%

5.09

0.000

5

3.55

0.82

71%

12.28

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( )41أن الفقرة رقم ( )4التي تنص على "أنا مهتم جد ا بوضع ومستقبل

البلدية التي أعمل بها" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة المتوسط الحسابي لإلجابات والتي بلغت
( 3.97من  ،)5بوزن نسبي ( ،)%79ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل
أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن العاملين لديهم اهتمام بوضع واستقرار ومستقبل الهيئة
التي يعملون بها وذلك ألنها مصدر رزقهم ،ومن الطبيعي أن العائدات المادية االقتصادية للهيئات تنعكس

على العاملين فيها.

بينما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجال نجد الفقرة رقم ( )5التي تنص على

"أرى أن جهة العمل الحالية من أفضل الجهات العمل لاللتحاق بها" بوسط حسابي ( 3.31من  )5ووزن
نسبي ( ،)%66وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة،
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة ألن العاملين يقارنون المزايا التي ينعم بها العاملين بالشركات الخاصة مثل شركة
جوال والمؤسسات الدولية مثل األونروا من حوافز ومكافآت وسفريات ..

ويالحظ من خالل نتائج اختبار ( )Tللتحقق من أن متوسطات اإلجابات على فقرات المجال تزيد عن القيمة

( )3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد عينة الدراسة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ،)0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك الن متوسط اإلجابة على كل

فقرة من فقرات المجال يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى (،)0.05
ويعني ذلك أن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه بعد " اإليمان بالمنظمة " يتجه نحو الموقف اإليجابي.

حيث أن المتوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.55من  )5بانحراف معياري ( )0.82ووزن نسبي

( )%71ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على كل فقرات بعد "اإليمان بالمنظمة" من قبل أفراد
عينة الدراسة.

وهذا يدل على أن مستوى اإليمان بالمنظمة في الهيئات المحلية مرتفع لدى العاملين في الهيئات ،وهو ما

يشير إلى أن المناخ التنظيمي داخل الهيئات المحلية يتسم باإليجابية وتوفر عوامل الراحة والدافعية لدى

العاملين فيها باإلضافة إلى أن العاملين في الهيئات المحلية أمضوا سنوات طويلة من العمل داخلها حيث أن
اعتماد البلديات على توظيف أعداد جديدة بات مقنناً وبالتالي فإن طول فترة العمل داخل المؤسسة فرضت

استحقاقا أدبيا وأخالقيا يوجب على العاملين فيها الوالء للمؤسسة التي أمضوا معظم سنوات عملهم بداخلها .

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (حنونة )2006 ،والتي تشير إلى وجود درجة مرتفعة من اإليمان بالمؤسسة لدى
العاملين في الجامعات الفلسطينية ،بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة (أبو ندا )2007 ،التي أشارت إلى

أن مستوى اإليمان بالو ازرة لدى موظفي الو ازرات الفلسطينية بقطاع غزة جاء متوسطاً ،دراسة (حلس)2012 ،

والتي تشير إلى وجود مستوى منخفض من اإليمان بالمؤسسة لدى األفراد العاملين في بلدية غزة من وجهة
نظر الوظائف اإلشرافية والتي تشير إلى أن مناخ العمل في البلدية غير مستقر وغير مريح.
والجدول رقم ( )42يلخص نتائج الدرجة الكلية ألبعاد المجال الثاني ككل "االلتزام التنظيمي" ،حيث نجد أن

البعد الثاني "المسئولية تجاه المنظمة" جاء في المرتبة األولى من بين باقي األبعاد بمتوسط ( 4.26من )5
وبوزن نسبي ( ،)%85بينما في المرتبة األخيرة جاء البعد الرابع "اإليمان بالمنظمة" بمتوسط حسابي (3.55

من  )5وبوزن نسبي ( ،)%71كما وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال ككل ( 3.79من  )5بوزن
نسبي ( )%76وتشير هذه القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل الموظفين في البلديات المختلفة
على مجال االلتزام التنظيمي ككل.
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جدول رقم ()42

نتائج التحليل المتعلقة بالدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد االلتزام التنظيمي
م

البعد

المتوسط االنحراف الوزن

قيمة

الحسابي المعياري النسبي اختبار t

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

1

الوالء التنظيمي

3.68

0.78

15.78 %74

0.000

2

2

المسئولية تجاه المنظمة

4.26

0.58

39.50 %85

0.000

1

3

الرغبة في االستمرار بالعمل

3.59

0.75

14.23 %72

0.000

3

4

اإليمان بالمنظمة

3.55

0.82

12.28 %71

0.000

4

3.79

0.63

22.88 %76

0.000

الدرجة الكلية للمجال

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
من خالل النتائج المتعلقة بجميع أبعاد االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى في قطاع

غزة يتضح وجود مستوى مرتفع من االلتزام التنظيمي لديهم حيث يرى ( )%76من العاملين في البلديات ذلك
ويرجع المستوى المرتفع من االلتزام التنظيمي داخل البلديات من وجهة نظر الباحثة إلى مجموعة من العوامل

أهمها السياسات اإلدارية التي تنتهجها البلديات العاملة في قطاع غزة والتي تسير باتجاه التمكين اإلداري

للعاملين بها مستخدمة مجموعة من الوسائل الهامة التي يغلب عليها طابع تفويض السلطات واشراك العاملين

في اتخاذ الق اررات والعمل وفق منهجية مشتركة ترتكز على التوجه اإلداري الحديث المبني على فكرة فرق

العمل المشتركة لحل المشكالت واتخاذ الق اررات والتركيز على التدريب والتطوير والتعلم الذاتي للعاملين ،هذا

باإلضافة إلى أن معظم أفراد العينة كانوا ممن لهم خبرة واسعة في العمل داخل البلديات عززتها سنوات
العمل الطويلة لديهم في هذه الهيئات األمر الذي عزز من مستوى االلتزام التنظيمي والرغبة في االستم اررية
في العمل داخل البلديات نظ ار الرتباطهم العضوي والعاطفي مع أماكن عملهم من ناحية وضعف بدائل
التوظيف داخل قطاع غزة من ناحية أخرى بسبب الظروف االقتصادية العامة التي تتجه نحو التراجع

ومحدودية قدرة سوق العمل عن توليد فرص عمل جديدة تشكل بدائل حقيقية للعاملين في الهيئات المحلية

يمكن اللجوء إليها ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) (Bozlagan, et al., 2010التي أشارت إلى أن
هناك التزام بدرجة مرتفعة لدى العاملين في اتحاد البلديات بمرمره بتركيا (من حيث نوعيه العاطفي

والمعياري) ،واتفقت مع دراسة ) (Zarandi and Noghondar, 2011التي أشارت لوجود مستوى مرتفع

من االلتزام التنظيمي لدى معلمي التربية البدنية في مدينة مشهد ،واتفقت مع دراسة (أبو جياب)2014 ،
التي أشارت إلى تمتع ضباط الشرطة الفلسطينية بدرجة مرتفعة من االلتزام التنظيمي بمتوسط حسابي نسبي
( ،)%76.74واتفقت مع دراسة (القثامى )2009 ،التي بينت ارتفاع مستوى الوالء التنظيمي للعاملين
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بمستشفي قوى األمن بالرياض ،واتفقت مع دراسة (البريدي والرشيد )2010 ،والتي تشير إلى وجود مستوى
مرتفع نسبيا من الوالء التنظيمي للعاملين في المصارف بمدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية ،واتفقت مع

دراسة (أبو العال )2009 ،والتي أظهرت وجود درجة مرتفعة من الوالء التنظيمي لدى المدراء بو ازرة الداخلية
بقطاع غزة بنسبة ( ،)%82.49واتفقت مع دراسة (فلمبان )2007،التي أشارت إلى ظهور مستوى مرتفع من
االلتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة ،واتفقت

مع دراسة (حنونة )2006 ،والتي أظهرت مستوى مرتفع من االلتزام التنظيمي للعاملين في الجامعات
الفلسطينية  ،واتفقت مع دراسة (العساف )2006 ،التي أشارت إلى أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء
هيئة التدريس في الجامعات الحكومية األردنية جاء مرتفعاً ،واتفقت مع دراسة (العوفي )2005 ،والتي

أظهرت وجود مستوى التزام تنظيمي مرتفع تجاه هيئة الرقابة والتحقيق بالرياض ،بينما اختلفت نتائج هذه

الدراسة مع دراسة (ابتسام )2015 ،التي أشارت إلى أن وجود مستوى متوسط من االلتزام التنظيمي لدى
العاملين بديوان الترقية والتسيير العقاري بالجزائر  ،واختلفت مع دراسة (أبو ندا )2007 ،التي أشارت إلى

وجود مستوى متوسط من االلتزام التنظيمي لدى الموظفين بو ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية ،ودراسة

(الخشالي )2003 ،التي أشارت لوجود توسط في مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في
الجامعات األردنية الخاصة ،واختلفت مع دراسة (أبو سمك )2011 ،والتي أظهرت وجود مستوى التزام
تنظيمي متوسط في مؤسسات غوث وتشغيل الالجئين االونروا بنسبة ( ،)%67.47واختلفت مع دراسة

(حواس )2003 ،التي أشارت إلى أن مستوى االلتزام التنظيمي كان بدرجة متوسطة بين موظفي البنوك

التجارية بالقاهرة ،واختلفت مع دراسة (العضايلة )1995 ،التي أشارت إلى أن مستوى الوالء التنظيمي

لموظفي عدد من المنظمات األردنية في القطاع العام والخاص كان متوسطاً ،أيضاً تختلف مع دراسة

(حلس )2012 ،التي أشارت إلى تدنى مستوى االلتزام التنظيمي ومن وجهة أصحاب الوظائف اإلشرافية

واإلدارية ببلدية غزة ،وتعزو الباحثة االختالف بين نتائج الدراسة الحالية مع نتائج هذه الدراسة نظ ار الختالف
مجتمع الدراسة من حيث األماكن التي تم تطبيق إدارة الدراسة عليها باإلضافة إلى اختالف خصائص العينة
المستهدفة واختالف بيئات العمل والنظم اإلدارية المطبقة بها من حيث طبيعة التركيبة اإلدارية لهياكلها

وأنظمتها اإلدارية التي تختلف عن طبيعة التركيبة اإلدارية وأنظمة العمل المطبقة في الهيئات المحلية العاملة
في قطاع غزة .
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ثالثا  -اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسية األولى:

تهدف هذه الدراسة الختبار الفرضية التي تنص على "عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند

مستوى  ،%5بين أبعاد التمكين اإلداري (التفويض ،المشاركة في اتخاذ القرار ،فرق العمل ،التدريب
والتعلم ،إثراء العمل ،التحفيز) ومستوى االلتزام التنظيمي من وجهة نظر العاملين في الهيئات المحلية

الكبرى بقطاع غزة ".

ويتفرع من هذه الفرضية ستة فرضيات فرعية ،تم التحقق من صحتها من خالل حساب معامل ارتباط

بيرسون لقياس العالقة بين أبعاد المجال األول "التمكين اإلداري" والمجال الثاني "االلتزام التنظيمي" ،حيث
إحصائياً يتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية مقابل

بناء
الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود عالقة ذات داللة إحصائية ،ويتم الحكم على نتيجة االختبار ً
على قيمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار ( )Sigحيث يتم رفض الفرضية العدمية والتوصل لصحة
الفرضية البديلة في حال كانت قيمة ( )Sigأقل من مستوى ( )0.05ويقال عندها أن االختبار معنوي ويعني
ذلك وجود عالقة حقيقية وذات داللة إحصائية ،ويتم قبول الفرضية العدمية في حال كانت قيمة ( )Sigأعلى

من ( )0.05ونستنج عند إذن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية.
 .1بالنسبة للفرضية الفرعية األولى:

"عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين عملية التفويض واال لتزام التنظيمي
لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة".

يتضح من خالل جدول ( )43أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "التفويض" والمتغير التابع

"االلتزام التنظيمي" بلغ ( )r =0.641وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى ( )0.05حيث بلغت قيمة
الداللة المحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التفويض وااللتزام

التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة ،وبذلك نستنتج رفض الفرضية العدمية وقبول
الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض "وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين
عملية التفويض وااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة" ،وهذه النتيجة ال

تتفق مع فرضية الباحثة ،ويمكن تفسير ذلك بأن قيام الهيئات المحلية بتفويض الصالحيات لجميع المستويات

اإلدارية العاملة يؤدى إلى تحقيق مستوى أداء فعال ومنح الثقة للجميع واقناعهم بأن الجميع قادر على
تحقيق أهداف الهيئات ،وهو ما يتفق مع دراسة (البريدي والرشيد )2010 ،التي أشارت لوجود عالقة إيجابية

بين التفويض والوالء التنظيمي لدى العاملين بالمصارف السعودية.
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جدول رقم ()43

نتائج اختبار العالقة بين التفويض وااللتزام التنظيمي
المتغير المستقل
التفويض

عدد اإلجابات
()N

معامل ارتباط بيرسون
()r

333

مستوى الدال لة
()Sig.

0.000

*0.641

 .2بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية:

"عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين عملية المشاركة في اتخاذ القرار

وااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة".

يتضح من خالل جدول ( )44أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "المشاركة في اتخاذ القرار"
والمتغير التابع " االلتزام التنظيمي" بلغ ( )r =0.568وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى ()0.05

حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig=0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
المشاركة في اتخاذ القرار وااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة .وبذلك

نستنتج رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض "وجود عالقة ذات داللة إحصائية

عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين عملية المشاركة في اتخاذ القرار وااللتزام التنظيمي لدى العاملين في
الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة" ،وهذه النتيجة ال تتفق مع فرضية الباحثة ،ويمكن تفسير ذلك بأن
الهيئات المحلية عندما تقوم بمشاركة العاملين في صنع القرار يتجسد اإلحساس لدى العاملين بأنهم شركاء

وليس موظفين وعمال تنفيذين فقط ال غير مما يجعل هؤالء العمال والموظفين يتبنون تنفيذ تلك الق اررات ،

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ).(Prabhakar and Ram,2011
جدول رقم ()44

نتائج اختبار العالقة بين المشاركة في اتخاذ القرار وااللتزام التنظيمي
المتغير المستقل
المشاركة في اتخاذ القرار

عدد اإلجابات
()N

333

معامل ارتباط بيرسون
()r

*0.568
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مستوى الداللة
()Sig.

0.000

 .3بالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة:

" عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين أسلوب فرق العمل وااللتزام

التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة".

يتضةةح مةةن خةةالل جةةدول ( )45أن معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون بةةين المتغيةةر المسةةتقل "فــرق العمــل" والمتغيةةر

التابع " االلتزام التنظيمي" بلغ ( )r =0.564وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى ( )0.05حيث
بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويشير ذلك لوجود عالقةة ذات داللةة إحصةائية بةين فةرق
العمةةل وااللت ةزام التنظيمةةي لةةدى العةةاملين فةةي الهيئةةات المحليةةة الكبةةرى بقطةةاع غ ةزة .وبةةذلك نسةةتنتج رفةةض

الفرضةةية العدميةةة وقبةةول الفرضةةية البديلةةة ( )H1التةةي تفتةةرض " وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد
مستوى ( )α ≥ 0.05بين أسـلوب فـرق العمـل وااللتـزام التنظيمـي لـدى العـاملين فـي الهيئـات المحليـة

الكبـرى بقطـاع غـزة" ،وهةةذه النتيجةة ال تتفةق مةع فرضةية الباحثةةة ،وتفسةر الباحثةة هةذه النتيجةة ألن أسةةلوب
فرق العمل يعمل على االستقاللية وحرية التصرف في أداء المهام مما يؤدى إلى تقليل االعتمةاد وتخفيةف

العبء عن الهيكل الهرمى ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (البريدى والرشيد.)2010 ،
جدول رقم ()45

نتائج اختبار العالقة بين أسلوب فرق العمل وااللتزام التنظيمي
المتغير المستقل
أسلوب فرق العمل

عدد اإلجابات
()N

معامل ارتباط بيرسون
()r

*0.564

332

مستوى الداللة
()Sig.

0.000

 .4بالنسبة للفرضية الفرعية ال اربعة:

" عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين عملية التدريب والتعلم وااللتزام
التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة".

يتضح من خالل جدول ( )46أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "التدريب والـتعلم" والمتغيةر

التابع " االلتزام التنظيمي" بلغ ( )r =0.444وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى ( )0.05حيث
بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig=0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التدريب
والةةتعلم وااللت ةزام التنظيمةةي لةةدى العةةاملين فةةي الهيئةةات المحليةةة الكبةةرى بقطةةاع غ ةزة .وبةةذلك نسةةتنتج رفةةض

الفرضةةية العدميةةة وقبةةول الفرضةةية البديلةةة ( )H1التةةي تفتةةرض " وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد
مستوى ( )α ≥ 0.05بين عملية التدريب والتعلم وااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية

الكبـرى بقطـاع غـزة" ،وهةذه النتيجةة ال تتفةق مةةع فرضةية الباحثةة ،وتفسةر الباحثةة هةذه النتيجةة بةأن العمليةةة
التدريبية الممهنجة تؤدى إلى تزويد العاملين بالمهارات والكفايات الالزمة مما يؤدى إلةى رفةع مسةتوى أداء

العاملين ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (البريدى والرشيد.)2010 ،
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جدول رقم ()46

نتائج اختبار العالقة بين عملية التدريب والتعلم وااللتزام التنظيمي
المتغير المستقل
التدريب والتعلم

عدد اإلجابات
()N

معامل ارتباط بيرسون
()r

*0.444

332

مستوى الداللة
()Sig.

0.000

 .5بالنسبة للفرضية الفرعية الخامسة:

" عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين إثراء العمل واال لتزام التنظيمي

لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة".

يتضح من خالل جدول ( )47أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "إثراء العمل" والمتغير التابع "

االلتزام التنظيمي" بلغ ( )r =0.590وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى ( )0.05حيث بلغت قيمة

الداللة المحسوبة ( ،)Sig =0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إثراء العمل وااللتزام
التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة .وبذلك نستنتج رفض الفرضية العدمية وقبول

الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض " وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين إثراء
العمل وااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة" ،وهذه النتيجة ال تتفق مع

فرضية الباحثة  ،وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأنه كلما زاد التنوع في األنشطة الوظيفية للموظف مع تفويضه
الصالحيات الكاملة للقيام بهذا التنوع زاد شعور الموظف بأهمية عمله وبالتالي يعمل على تعزيز االلتزام

التنظيمي لديه تجاه الهيئة المحلية التي يعمل بها ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (القثامى ،)2009 ،ومع
دراسة ).(Chen & Chen,2008
جدول رقم ()47

نتائج اختبار العالقة بين إثراء العمل وااللتزام التنظيمي
المتغير المستقل
إثراء العمل

عدد اإلجابات
()N

معامل ارتباط بيرسون
()r

*0.590

332

141

مستوى الداللة
()Sig.

0.000

 .6بالنسبة للفرضية الفرعية السادسة:

" عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين التحفيز وااللتزام التنظيمي

لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة".

يتضح من خالل جدول ( )48أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "التحفيز" والمتغيةر التةابع "

االلتزام التنظيمي" بلغ ( )r =0.400وكان هةذا االرتبةاط دال إحصةائياً عنةد مسةتوى ( )0.05حيةث بلغةت

قيمةةة الدالل ةةة المحس ةةوبة ( ،)Sig=0.000ويش ةةير ذل ةةك لوجةةود عالق ةةة ذات دالل ةةة إحص ةةائية ب ةةين التحفي ةةز
وااللتزام التنظيمةي لةدى العةاملين فةي الهيئةات المحليةة الكبةرى بقطةاع غةزة .وبةذلك نسةتنتج رفةض الفرضةية

العدميةةة وقبةةول الفرضةةية البديلةةة ( )H1التةةي تفتةةرض " وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى

( )α ≥ 0.05بين التحفيز وااللتزام التنظيمي لدى العـاملين فـي الهيئـات المحليـة الكبـرى بقطـاع غـزة"،
وهذه النتيجة ال تتفق مع فرضية الباحثة ،وتفسر الباحثةة هةذه النتيجةة بأنةه كلمةا كةان هنةاك سياسةة تحفيةز
مناسبة ونظام مكافآت عادل للموظفين فإن كل موظف سيفعل ما بوسعه لاللتزام تجاه الهيئة والتفاني مةن

أجل خدمتها ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (البريدى والرشيد.)2010 ،
جدول رقم ()48

نتائج اختبار العالقة بين التحفيز وااللتزام التنظيمي
المتغير المستقل
التحفيز

عدد اإلجابات
()N

معامل ارتباط بيرسون
()r

*0.400

332

مستوى الداللة
()Sig.

0.000

من الجدول رقم ( )49يمكن مالحظة أن قيمة معامل االرتباط بين المجال األول ككل "التمكين اإلداري"
والمتغير التابع "االلتزام التنظيمي" ،قد بلغت ( )r=0.653وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى

( )0.05حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig=0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة إحصائية
بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة.
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جدول رقم ()49

نتائج اختبار الفرضية األولى والفرضيات الفرعية ذات العالقة بها
المتغير التابع

االلتزام التنظيمي
المتغيرات المستقلة

عدد

معامل ارتباط

مستوى الداللة

اإلجابات

بيرسون

التفويض

333

*0.641

0.000

المشاركة في اتخاذ القرار

333

*0.568

0.000

فرق العمل

332

*0.564

0.000

التدريب والتعلم

332

*0.444

0.000

إثراء العمل

332

*0.590

0.000

التحفيز

332

*0.400

0.000

المجال األول ككل (التمكين االداري)

333

*0.653

0.000

()N

()r

()Sig.

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
ومن خالل ما سبق يمكن التوصل إلى عدم صحة الفرضية األولى للدراسة والتي تفترض "عدم وجود

عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ، )α ≥ 0.05بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي من وجهة
نظر العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة " ،وهذه النتيجة ال تتفق مع فرضية الدراسة.

ويتضح من خالل هذه النتيجة وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية متوسطة بين التمكين
اإلداري للعاملين داخل الهيئات المحلية في قطاع غزة ومستوى االلتزام التنظيمي ويرجع وجود هذه العالقة

من وجهة نظر الباحثة إلى أن كل مجال من مجاالت التمكين اإلداري التي تناولتها الدارسة تؤثر إيجابا في
اتجاهات ومشاعر العاملين في الهيئات المحلية في قطاع غزة تجاه العمل والهيئة من خالل توفير الفرصة

للعاملين للتعبير عن قدراتهم ومهاراتهم اإلدارية في مجال القيادة واتخاذ الق اررات من خالل نشر ثقافة ومبدأ
تفويض السلطات والعمل بعقلية الفريق من خالل االعتماد على فرق العمل في حل المشكالت واتخاذ

الق اررات وتعزيز تلك القدرات من خالل تركيز البلديات على تطوير الموارد البشرية العاملة لديها من خالل

توفير فرص م ستمرة لتدريب الطاقم البشري وتعزيز التوجه نحو التعلم الذاتي وكذلك توجه البلديات نحو إثراء
العمل من خالل إتباع سياسة التنويع في األنشطة وتوفير فرص الرقابة الذاتية لدى العاملين وتشجيع روح
المبادرة وتقديم األفكار التي تعمل على تسهيل انجاز األعمال بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.
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هذا باإلضافة الى انتهاج سياسة التحفيز اإلداري للعاملين سواء من الناحية المادية أو المعنوية ،إال
أن مستوى العالقة بين التمكين اإلداري ومستوى االلتزام التنظيمي تبقى في اإلطار المتوسط نظ ار الختالف

درجات التقدم في تطبيق المجاالت المتنوعة للتمكين اإلداري داخل البلديات حيث تشير نتائج الدراسة إلى أن
مجال التفويض اإلداري يتم تطبيقه بنسبة موافقة من أفراد العينة تبلغ ( )%72بينما المشاركة في اتخاذ القرار

بنسبة  %63والتوجه نحو االعتماد على فرق العمل بنسبة ( )%70والتدريب والتعلم بنسبة ( )%65واثراء

العمل بنسبة ( )%62فيما بلغت أدنى مستويات التطبيق لمجال التحفيز داخل البلديات وبنسبة موافقة
( ، )%49هذا االختالف في درجات التطبيق لمحاور التمكين اإلداري داخل الهيئات المحلية ساهم في إيجاد
عالقة متوسطة بين التمكين اإلداري بمجاالته المختلفة وااللتزام التنظيمي بجميع مكوناته إال أن هذه النتيجة

بالمجمل تشير إلى وجود درجة معقولة من مستوى العالقة بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي تستند إلى
واقع الممارسات اإلدارية المطبقة في المؤسسات الفلسطينية وذلك ارتباطا بحداثة تجربة المؤسسة الفلسطينية

من ناحية والظروف المضطربة من ناحية أخرى والتي تلقي بظاللها على واقع الممارسات اإلدارية التي
تتطلب قد ار معقوال من االستقرار السياسي واالقتصادي الذي بناءا عليه يتم رسم الخطط اإلدارية الموائمة لهذا

الواقع ،وتتوافق النتائج التي توصلت إليها الباحثة مع العديد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية حول

عالقة التمكين اإلداري بااللتزام التنظيمي وهو ما يتفق مع دراسة ) (Aghaei et al, 2013والتي تشير

إ لى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمكين العاملين وااللتزام التنظيمي في اإلدارة العامة للرياضة
والشباب في منطقة رزافي خرسان في إيران ،ودراسة ) (karadal and Kilic, 2008والتي أشارت إلى

وجود عالقة ذات داللة معنوية بين طرق التمكين اإلداري وتطوير االلتزام التنظيمي للعاملين في صناعة

السيارات في اكساراي ،وتتفق أيضاً هذه النتيجة مع دراسة (القثامى )2009 ،التي أشارت لوجود عالقة

طردية بين التمكين النفسي بصورة عامة وادراك أبعاده التفصيلية من جهة وادراك الوالء التنظيمي للعاملين
بمستشفي قوى األمن بالرياض ،ودراسة ) (Chen & Chen, 2008التى أشارت لوجود عالقة بين االلتزام
التنظيمي والتمكين النفسي لدى العاملين بشركات حكومية تايوانية ،ومع دراسة

(Prabhakar and

) Ram,2011والتي تشير إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية ومن
ضمن أبعادها (التمكين) وااللتزام التنظيمي ،أيضاً تتفق مع دراسة (البريدى والرشيد )2010 ،التي أشارت
لوجود عالقة إيجابية بين تمكين العاملين والوالء التنظيمي لدى العاملين بالمصارف السعودية.
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الفرضية الثانية:

الفرضية الثانية تنص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في
استجابات المبحوثين حول التمكين اإلداري لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى

للمتغيرات الديموغرافية والتنظيمية (اسم البلدية ،النوع ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،مدة

الخدمة)".

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق التي
تعزى لمتغير النوع ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One way ANOVAالختبار
الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من مجموعتين ،وفيما يلي اختبار الفرضية الثانية

وفقاً للمتغيرات الديموغرافية والتنظيمية كالً على حدا.

-

بالنسبة لمتغير اسم البلدية:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة

تعزى لمتغير اسم البلدية ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول

التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير اسم البلدية والجدول رقم ( )50يوضح
نتيجة االختبار.

جدول رقم ()50

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول التمكين اإلداري تعزى لمتغير اسم البلدية
اسم البلدية

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

بلدية غزة

3.16

63%

0.52

بلدية جباليا

3.20

64%

0.61

بلدية دير البلح

3.31

66%

0.36

بلدية خانيونس

3.20

64%

0.56

بلدية رفح

3.25

65%

0.78

F-test

0.396

Sig

0.811

يتضح من الجدول رقم ( )50بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.811للتحقق من وجود فروق
جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير اسم

البلدية .كما يتضح أن الوزن النسبي للمستجيبين تراوح بين ( )%63وذلك لموظفي بلدية غزة ،و()%66

لموظفي بلدية دير البلح.
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وبناء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير اسم البلدية".
وتشير هذه النتيجة إلى أن استجابات المبحوثين لم تخضع العتبارات مكان العمل الذي ينتمون إليه فقد
خضعت إلى اعتبارات المحاور التي تناولتها استمارة االستبيان وبالتالي فانه لم يكن السم البلدية التي يعمل
بها الموظف فروقات ذات داللة إحصائية مؤثرة في نتائج الدراسة وتعزو الباحثة ذلك إلى نظرة العاملين

الستمارات االستبيان بأنها عبارة عن وسيلة لدراسة بعض الظواهر بغض النظر عن المكان وبالتالي فان
التركيز األكبر الستجابات المبحوثين ركزت على فكرة استمارة االستبيان أكثر من اعتبارها وسيلة لقياس

آرائهم بالمؤسسة التي ينتمون إليها ،أيضاً بسبب أن الهيئات المحلية (البلديات) تعمل بنفس البيئة وتخضع

لنفس اللوائح واألنظمة والقوانين المالية والخدمة المدنية المقرة من قبل و ازرة الحكم المحلى كما تؤدى نفس
الخدمات وتتشابه فيها التوزيعات الوظيفية والمهام الوظيفية مما يجعل مكان العمل سواء بلدية رفح أو

خانيونس أو غيره ال يؤثر على التمكين اإلداري لدى العاملين بجميع الهيئات بقطاع غزة ،ولقد اتفقت مع

دراسة (البيطار )2014 ،التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول التخطيط لالستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوى التمكين الوظيفي بالمؤسسات غير
الحكومة فى قطاع غزة تعزى إلى نوع المؤسسة سواء كانت محلية أو دولية.
-

بالنسبة لمتغير النوع:

باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير

النوع ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في
الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير النوع ،والجدول رقم ( )51يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()51

نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق حول التمكين اإلداري تعزى لمتغير النوع
النوع

الوسط

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

ذكر

3.18

64%

0.57

انثى

3.17

63%

0.34

الحسابي

T-test

Sig

0.099

0.922

يتضح من الجدول رقم ( )51بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.922للتحقق من وجود فروق
جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير النوع .كما

يتضح أن الوزن النسبي إلجابات الذكور بلغ ( )%64بينما بلغ ( )%63إلجابات اإلناث.
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وبناء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير النوع" أي أن إجابات المبحوثين لم
يؤثر عليها الطابع الجندري ولم يفرض أي خصوصية في التوجهات الخاصة بعملية التمكين اإلداري داخل
الهيئات المحلية وهو ما يتفق مع دراسة(مسعود )2012 ،ودراسة ) ، (Aghaei et al,2013دراسة (صيام،

 ،)2015ودراسة (الحارثي )2013 ،ودراسة (القثامى ،)2009 ،دراسة (شقورة ،)2015 ،ودراسة (المبيضين
والطراونة )2011 ،والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التمكين اإلداري تعزى لمتغير

النوع ،بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (البيطار )2014 ،التي أشارت بأن هناك فروق تعزى لمتغير
النوع في مجال الحوافز لصالح الذكور ،واختلفت مع دراسة (ستوم )2011 ،التي أشارت لوجود فروق تعزى
لمتغير النوع لصالح اإلناث ،واختلفت مع دراسة (البريدى ،والرشيد )2010 ،التي أشارت لفروق جوهرية

لصالح الموظفات ،واختلفت مع دراسة (الزاملى )2013 ،التي أشارت لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين
أفرد العينة لدرجة التمكين اإلداري لصالح الذكور ،واختلفت مع دراسة ( & (Karadal
متوسط تقديرات ا

 Kilic, 2008التي أشارت لوجود فروق بين أبعاد التمكين باختالف متغير النوع ، ،وتعزو الباحثة ذلك إلى

أن موظفي الهيئات المحلية سواء كانوا إناث أو ذكور فإنهم يعملون ضمن مناخ تنظيمي واحد وليس هناك
فرق في التعامل مع جهودهم وق ارراتهم ،أيضاً إن التمكين اإلداري مطلب لجميع الموظفين والعاملين بغض
النظر عن طبيعة النوع.
-

بالنسبة لمتغير العمر:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة

تعزى لمتغير العمر ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين
اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير العمر ،والجدول رقم ( )52يوضح نتيجة

االختبار.

جدول رقم ()52

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول التمكين اإلداري تعزى لمتغير العمر
العمر

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

أقل من  30عام

3.33

67%

0.58

من -30أقل من  40عام

3.13

63%

0.56

من -40أقل من  50عام

3.17

63%

0.51

 50عام فأكثر

3.18

64%

0.62
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F-test

1.247

Sig

0.293

يتضح من الجدول رقم ( )52بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.293للتحقق من وجود فروق
جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير العمر .كما

يتضح أن الوزن النسبي للمستجيبين تراوح ما بين ( )%63وذلك لمن أعمارهم ما بين  30إلى أقل من 40
عام ،وكذلك لمن تتراوح أعمارهم ما بين  40إلى أقل من  50عام ،و( )%67لمن تقل أعمارهم عن 30

عام.

وبناء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير العمر" وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
(البريدى ،والرشيد )2010 ،التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تمكين العاملين تعزى
لمتغير العمر ،ودراسة (المبيضين والطراونة )2011 ،التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

ل لتمكين اإلداري في السلوك اإلبداعي للعاملين في البنوك التجارية باألردن تعزى لمتغير العمر ،ودراسة
(األصقه )2010 ،التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات األفراد حول مستوى

التمكين اإلداري تعزى لمتغير العمر ،بينما تختلف مع دراسة (القثامى )2009 ،التي أشارت لوجود فروق
ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاهات العاملين حول إدراك التمكين النفسي بمستشفي قوى األمن

بمدينة الرياض تعزى متغير العمر لصالح الفئة ( 40سنة فأكثر) ،واختلفت مع دراسة (صيام )2015 ،التي
أشارت لوجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع التمكين اإلداري بالمؤسسات األهلية الصحية بقطاع غزة تعزى

لمتغير العمر ،واختلفت مع دراسة (الجميلى )2008 ،التى أشارت لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط تقديرات أفراد العينة لمستويات التمكين لصالح متوسطي العمر ( -35أقل من )45عاماً ،واختلفت

مع دراسة (البيطار )2014 ،التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إد ارك العاملين لمحور

التمكين الوظيفي تعزى لمتغير العمر لصالح الفئة (-25أقل من  ،)30واختلفت مع دراسة (مسعود)2012 ،

التي أشارت إلى وجود فروق تعزى لمتغير العمر لصالح أكبر من  45عاماً ،واختلفت مع دراسة

( (Karadal & Kilic, 2008التي أشارت لوجود فروق بين أبعاد التمكين باختالف متغير العمر ،وتعزو
الباحثة هذه النتيجة إلى أن العاملين على اختالف أعمارهم يتم تمكينهم إداريا داخل الهيئات المحلية وذلك
ضمن سياسة هذه الهيئات التي تقضي بتمكين جميع العاملين على اختالف أعمارهم واكسابهم المهارات

والقدرات الالزمة لهم لممارسة أعمالهم على الوجه المناسب.
-

بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة

تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية
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حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،والجدول رقم
( )53يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ()53

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول التمكين اإلداري تعزى لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

الوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

دراسات عليا

3.24

65%

0.78

بكالوريوس

3.15

63%

0.50

دبلوم متوسط

3.18

64%

0.58

ثانوية عامة فأقل

3.34

67%

0.63

F-test

1.129

Sig

0.338

يتضح من الجدول رقم ( )53بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.338للتحقق من وجود فروق
جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل

العلمي .كما يتضح أن الوزن النسبي للمستجيبين تراوح ما بين ( )%63لحملة درجة البكالوريوس ،و()%67
لحملة شهادة الثانوية العامة فأقل .وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه تم دمج (الماجستير ،والدكتوراه) ،كما تم دمج

(الثانوية العامة ،وأقل من ثانوية) وذلك لزيادة دقة االختبار حيث أن هذه الفئات بها عدد قليل جداً من

الموظفين.

وبناء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
ا
حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير المؤهل العلمي" وتتفق هذه

النتيجة مع دراسة (شقورة )2015 ،التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تمكين العاملين
تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة (صيام )2015 ،التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

متوسط تقديرات العاملين لواقع التمكين اإلداري يعزى للمؤهل العلمي ،ودراسة (البريدى ،والرشيد)2010 ،

التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تمكين العاملين تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة

(المبيضين والطراونة )2011 ،التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تمكين العاملين تعزى

لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة (األصقه ،)2010 ،ودراسة (مسعود ،)2012 ،ودراسة (الزاملي)2013 ،

التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بالتمكين اإلداري تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

ولقد اختلفت مع دراسة (القثامى )2009 ،التي أشارت لوجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدراك التمكين

النفسي تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح المؤهالت أقل من الجامعية ،واختلفت مع دراسة (البيطار،

 )2014التي أشارت إلى وجود فروق فى التمكين الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الدبلوم
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والبكالوريوس ،واختلفت مع دراسة (ستوم )2011 ،التي أشارت لوجود فروق في تمكين العاملين تعزى لمتغير
المؤهل العلمي لصالح حملة البكالوريوس ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن متغير المؤهل العلمي لم يكن له أثر

في التمكين اإلداري لدى العاملين في الهيئات المحلية في قطاع غزة إذ أن جميع العاملين قد تم تمكينهم
إدارياً داخل الهيئات المحلية بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية وبالتالي لم تحدث الفروقات في المستويات

العلمية أث ار على استجابة المبحوثين وآرائهم في جدوى التمكين اإلداري داخل الهيئات المحلية.
-

بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والجدول رقم

( )54يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ()54

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول التمكين اإلداري تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

مدير

3.49

70%

0.47

رئيس قسم

3.14

63%

0.54

نائب مدير

2.98

60%

0.51

رئيس شعبة

3.11

62%

0.62

غير ذلك

3.20

64%

0.53

F-test

3.523

Sig

0.008

يتضح من الجدول رقم ( )54بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.008للتحقق من وجود فروق

جوهرية كانت أقل من مستوى داللة ( )0.05ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي
تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى

لمتغير المسمى الوظيفي .كما يتضح أن الوزن النسبي للمستجيبين تراوح ما بين ( )%60لنائبي مدير،

و( )%70للمدراء حيث أنه تم دمج كالً من المدير العام والمستشار ضمن هذه الفئة لزيادة دقة االختبار
وذلك لقلة أعداد الموظفين في تلك الفئات.

ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )55أدناه يوضح نتيجة

االختبار.
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جدول رقم ()55

نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق في التمكين اإلداري تبع ا لمتغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

مدير

الفروق بين

المسمى الوظيفي

المتوسطات

Sig

رئيس قسم

*0.53

0.002

نائب مدير

*0.51

0.005

رئيس شعبة

*0.38

0.001

غير ذلك

*0.29

0.008

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى  0.05بين المدراء وكالً من رؤساء األقسام ،ونواب المدراء ،ورؤساء الشعب ،وكذلك

المسميات الوظيفية األخرى لصالح المدراء بفارق في المتوسطات ()0.29( ،)0.38( ،)0.51( ،)0.53

درجة على الترتيب.

وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير المسمى الوظيفي" وهو ما يتفق مع

نتيجة مع دراسة (ستوم )2011 ،التي أشارت لوجود فروق في تمكين العاملين تعزى لمتغير المسمى
الوظيفي لصالح المدراء ونواب المدراء ،واتفقت مع دراسة (البيطار )2014 ،التي أشارت إلى أن هناك فروق

ذات داللة إحصائية حول مجاالت التمكين النفسي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح المدراء التنفيذيين،

بينما اختلفت مع دراسة (الجميلى ، )2008 ،واختلفت مع دراسة (المبيضين والطراونة ،)2011 ،واختلفت

مع دراسة (صيام )2015 ،التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تمكين العاملين تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن األعمال الموجودة في الهيئات اإلدارية تتطلب
مستويات إدارية متنوعة وتحرص الهيئات المحلية على تمكين هذه المستويات سواء كانت إشرافية أو تنفيذية

لتعزيز التمكين اإلداري لدى جميع المستويات في إطار منهجية الهيئات المحلية إلنجاز األعمال على نحو
مناسب.
-

بالنسبة لمتغير مدة الخدمة:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة

تعزى لمتغير مدة الخدمة ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير مدة الخدمة ،والجدول رقم ( )56يوضح

نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()56

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول التمكين اإلداري تعزى لمتغير مدة الخدمة
مدة الخدمة

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

أقل من  5سنوات

3.25

65%

0.59

من  – 5أقل من  10سنوات

3.19

64%

0.57

من  – 10أقل من  15سنة

3.12

62%

0.56

من  15سنة فأكثر

3.18

64%

0.55

F-test

0.498

Sig

0.684

يتضح من الجدول رقم ( )56بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.684للتحقق من وجود فروق
جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية حول التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير مدة

الخدمة .كما يتضح أن الوزن النسبي للمستجيبين تراوح ما بين ( )%62لمن تتراوح سنوات خدمتهم ما بين
 10إلى أقل من  15سنة ،و( )%65لمن تقل سنوات خدمتهم عن  5سنوات.

وبناء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
التمكين اإلداري في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير مدة الخدمة" وتتفق هذه النتيجة مع

دراسة (شقورة )2015 ،التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تمكين العاملين تعزى لمتغير
مدة الخدمة ،ودراسة (البريدى ،والرشيد )2010 ،التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
تمكين العاملين تعزى لمتغير مدة الخدمة ،ودراسة (القثامى )2009 ،ودراسة (األصقه ،)2010 ،ودراسة

(المبيضين والطراونة )2011 ،ودراسة (مسعود )2012 ،ودراسة (الزاملي )2013 ،والتي تشير إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة على التمكين اإلداري ،وتختلف هذه النتيجة

مع دراسة (صيام )2015 ،التي أشارت لوجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات العاملين لواقع
التمكين اإلداري يعزى لمتغير مدة الخدمة ،واختلفت مع دراسة (الحارثي )2013 ،التي أشارت لوجود فروق

ذات داللة إحصائية في تمكين العاملين تعزى لمتغير مدة الخدمة لصالح من خدمته (أعلى من  15سنة)،
واختلفت مع دراسة (البيطار )2014 ،التي أشارت إلى وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثين حول
مجاالت التمكين النفسي تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح من خدمته ( 10سنة فأكثر) ،واختلفت مع

دراسة (الجميلى )2008 ،التي أشارت لوجود فروق في مستويات التمكين تعزى لسنوات الخبرة لصالح ذوى
الخبرة األعلى ،واختلفت مع دراسة (ستوم )2011 ،التي أشارت لوجود فروق في تمكين العاملين تعزى
لمتغير مدة الخدمة لصالح  15سنة فأكثر ،واختلفت مع دراسة ) (Kardal and Kilic, 2008حيث

أشارت لوجود فروق ذات داللة بين التمكين ومدة الخدمة للموظفين ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن التمكين

اإلداري ال عالقة له بسنوات الخدمة للموظف وانما بشخصه ونشاطه وانتماءه للعمل بغض النظر عن سنوات
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خدمته وأن الهيئات المحلية تهتم بتمكين العاملين على اختالف مدة خدمتهم وذلك حرصا منها على تنمية
هذه الخبرات والكفاءات مما يكسبها القدرة على أداء المهام بكفاءة وفعالية مرتفعة بغض النظر عن مدة
خدمتهم بالهيئة.

الفرضية الثالثة:

الفرضية الثانية تنص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في

استجابات المبحوثين حول االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى

للمتغيرات الديموغرافية والتنظيمية (اسم البلدية ،النوع ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،مدة

الخدمة)".

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق التي

تعزى لمتغير النوع ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One way ANOVAالختبار
الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من مجموعتين ،وفيما يلي اختبار الفرضية الثالثة

وفقاً للمتغيرات الديموغرافية والتنظيمية كالً على حدة.

-

بالنسبة لمتغير اسم البلدية:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة

تعزى لمتغير اسم البلدية ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير اسم البلدية والجدول رقم ( )57يوضح

نتيجة االختبار.

جدول رقم ()57

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير اسم البلدية
اسم البلدية

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

بلدية غزة

3.76

75%

0.58

بلدية جباليا

3.78

76%

0.79

بلدية دير البلح

3.94

79%

0.52

بلدية خانيونس

3.77

75%

0.53

بلدية رفح

3.97

79%

0.83

F-test

0.938

Sig

0.442

يتضح من الجدول رقم ( )57بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.442للتحقق من وجود فروق

جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود
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فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير اسم
البلدية .كما يتضح أن الوزن النسبي للمستجيبين تراوح ما بين ( )%75وذلك لموظفي بلدية غزة وكذلك
لموظفي بلدية خانيونس ،و( )%79لموظفي بلدية رفح.

وبناء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير اسم البلدية"
وتشير هذه النتيجة إلى أن استجابات المبحوثين لم تخضع العتبارات مكان العمل الذي ينتمون إليه فقد

خضعت إلى اعتبارات المحاور التي تناولتها استمارة االستبيان الخاصة بااللتزام التنظيمي وبالتالي فانه لم
يكن السم البلدية التي يعمل بها الموظف فروقات ذات داللة إحصائية مؤثرة في نتائج الدراسة الخاصة

بمستوى االلتزام التنظيمي وفقا السم البلدية التي ينتمي إليها الموظف ،أيضاً بسبب أن جميع الهيئات المحلية

(البلديات) تخضع لنفس القوانين واألنظمة والقوانين المالية والخدمة المدنية المقرة من قبل و ازرة الحكم المحلى

كما تؤدى نفس الخدمات وتتشابه فيها التوزيعات الوظيفية والمهام الوظيفية وتؤدى نفس الخدمات مما يجعل
مكان العمل سواء بلدية رفح أو خانيونس أو غيره ال يؤثر على االلتزام التنظيمي لدى العاملين بجميع

الهيئات بقطاع غزة ،ولقد اتفقت مع دراسة (حنونة )2006 ،التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية في هذه المجاالت تعزى لمتغير مكان العمل في الجامعات الفلسطينية ،ودراسة (أبو العال)2009 ،
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين حول االلتزام التنظيمي

تعزى إلى المحافظة ،وتختلف مع دراسة (أبو جياب )2014 ،التي أشارت لوجود فرق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال االلتزام التنظيمي يعزى إلى المحافظة لصالح محافظة

الوسطى.
-

بالنسبة لمتغير النوع:

باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى

لمتغير النوع ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام
التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير النوع ،والجدول رقم ( )58يوضح نتيجة

االختبار.

جدول رقم ()58

نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق حول االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير النوع
النوع

الوسط

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

ذكر

3.79

76%

0.64

أنثى

3.68

74%

0.45

الحسابي
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T-test

Sig

0.699

0.485

يتضح من الجدول رقم ( )58بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.485للتحقق من وجود فروق
جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير النوع.

كما يتضح أن الوزن النسبي إلجابات الذكور بلغ ( ،)%76بينما بلغ ( )%74إلجابات اإلناث.

وبناء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض " عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير النوع" وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
(البريدى،والرشيد ،)2010 ،ودراسة (الخشالي ،)2003 ،ودراسة (القثامى ،)2009 ،ودراسة (أبو سمك،

 ،)2011ودراسة (العوفي ،)2005 ،ودراسة ) ،(Aghaei. et al,2013ودراسة (Zarandi and
) Noghondar, 2011التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير النوع بين

االلتزام التنظيمي والخصائص الشخصية لمعلمي التربية البدنية في مدينة مشهد ،بينما اختلفت هذه النتيجة
مع دراسة (أبو ندا )2007 ،حيث أشارت لوجود فروق بين آراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تعزى

تنظيميا أعلى من اإلناث على مستوى االلتزام التنظيمي ،واختلفت
اما
ً
للجنس لصالح الذكور الذين اظهروا التز ً
مع دراسة (حنونة )2006 ،التي أظهرت فروق ذات داللة إحصائية في مجال الرغبة باالستمرار في العمل
تعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث ،واختلفت مع دراسة ( (Karadal,kilic,2008التي أشارت لوجود فروق

ذات داللة حول االستمرار المعياري تعزى لمتغير النوع ،واختلفت مع دراسة (الفضلي )1997 ،الى أظهرت

فروق فى مستوى متوسط االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث ،واختلفت مع دراسة (فلمبان،
 )2007التي أشارت لوجود فروق في درجات االلتزام التنظيمي تعزى للجنس لصالح الذكور ،واختلفت مع

دراسة ) (Bozlagan, et al, 2010التي تشير إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائية في استجابات
المبحوثين في بلدية مرمرة لصالح الذكور في مستوى االلتزام العاطفي وااللتزام االستمراري في العمل بينما

الفروق لصالح اإلناث في حالة االلتزام المعياري في هذه البلدية ،واختلفت مع دراسة (حلس )2012 ،والتي
أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين تعزى لمتغير النوع لصالح الذكور أكثر
من اإلناث ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن طبيعة العمل في الهيئات المحلية تتساوى فيها المكانة والراتب
وظروف العمل لكال النوعين.

-

بالنسبة لمتغير العمر:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة

تعزى لمتغير العمر ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام
التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير العمر ،والجدول رقم ( )59يوضح نتيجة

االختبار.
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جدول رقم ()59

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير العمر
العمر

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

3.72

74%

0.64

من -30أقل من  40عام 3.79

76%

0.60

من -40أقل من  50عام 3.79

76%

0.55

3.81

76%

0.76

أقل من  30عام

 50عام فأكثر

F-test

0.188

Sig

0.904

يتضح من الجدول رقم ( )59بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.904للتحقق من وجود فروق
جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير
العمر .كما يتضح أن الوزن النسبي للمستجيبين يتراوح ما بين ( )%74لمن تقل أعمارهم عن  30عام،

و( )%76لباقي الفئات العمرية (من  30إلى أقل من  40عام ،من  40إلى أقل من  50عام 50 ،عام

فأكثر).

وبناء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير العمر" ويتفق هذا دراسة (البريدي،

والرشيد ،)2010 ،دراسة (أبو سمك ، )2011 ،ودراسة (العضايلة ،)1995 ،ودراسة (الخشالي،)2003 ،
ودراسة (العوفي ،)2005 ،ودراسة (أبو العال ،)2009،ودراسة (حلس ،)2012 ،بينما تختلف هذه النتيجة

مع دراسة (أبو جياب )2014 ،التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات ضباط
الشرطة بقطاع غزة حول مداخل تنمية االلتزام التنظيمي تعزى إلى العمر لصالح الفئة ( 45عاماً فأكثر)،

واختلفت مع دراسة ) (Zarandi & Noghondar,2011التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

في متوسط درجات االلتزام التنظيمي لدى مدرسي التربية الرياضية بمدينة مشهد تعزى لمتغير العمر،

واختلفت مع دراسة (القثامى )2009 ،التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدراك االلتزام

التنظيمي لصالح من أعمارهم من ( 35-30عاماً) ،واختلفت مع دراسة ) (Bozlagan, et al, 2010التي
تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين في بلدية مرمرة في مستوى االلتزام

العاطفي وااللتزام المعياري لصالح ( 40سنة وأكثر) ،واختلفت مع دراسة (العضايلة )1995 ،التي أشارت
لوجود فروق ذات داللة إحصائية فى مستوى الوالء التنظيمي تعزى لمتغير العمر ،واختلفت مع دراسة (أبو

ندا )2007 ،التي أشارت لوجود فروق في عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تعزي للعمر لصالح الفئات

(-30أقل  )40و(-40أقل من  ،)50واختلفت مع دراسة (حنونة  )2006 ،والتي أشارت إلى وجود فروق

ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية تبعاً ألعمار
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هؤالء العاملين ،واختلفت مع دراسة (ابتسام )2015 ،والتي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في
متوسط درجات االلتزام التنظيمي لدى العاملين في ديوان الترقية والتسيير العقاري في الجزائر تعزى لمتغير

العمر ،واختلفت مع دراسة (الفضلي )1997 ،التي أظهرت فروق ذات داللة إحصائية فى مستوى االلتزام

التنظيمي تبعاً لمتغير العمر ،واختلفت مع دراسة ( (Karadal, Kilic,2008التي أشارت لوجود فروق بين

عمر الموظف وااللتزام االستمراري لدى شركات صنع السيارات باكساراي بتركيا ، ،وتعزو الباحثة ذلك إلى

االختالف إلى اختالف خصائص الفئات المستهدفة والمدة الزمنية التي طبقت بها باإلضافة إلى اختالف

البيئات والمؤسسات التي أجريت بها هذه الدراسات ،كما وتعزو الباحثة النتيجة بأنها نتيجة طبيعية حيث أن

عاما يكونون أكثر إدراكاً للخصائص التنظيمية وخصائص العمل
الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن ً 50
ويعيشون حالة استقرار وقلما يريدون البحث عن وظائف أخرى.

-

بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة

تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،والجدول رقم

( )60يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ()60

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

الوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

بكالوريوس

3.75

75%

0.61

ثانوية عامة فأقل

3.95

79%

0.60

دراسات عليا

3.72

74%

0.85

دبلوم متوسط

3.84

77%

0.59

F-test

1.196

Sig

0.311

يتضح من الجدول رقم ( )60بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.311للتحقق من وجود فروق

جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير

المؤهل العلمي .كما يتضح أن الوزن النسبي للمستجيبين يتراوح ما بين ( )%74لحملة درجات الدراسات

العليا (ماجستير ،دكتوراه) ،و( )%79للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأقل .وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه
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تم دمج (الماجستير ،والدكتوراه) ،كما تم دمج (الثانوية العامة ،وأقل من ثانوية) وذلك لزيادة دقة االختبار
حيث أن هذه الفئات بها عدد قليل جداً من الموظفين.

وبناء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير المؤهل العلمي" وتتفق هذه النتيجة
مع دراسة (ابتسام ،)2015 ،ودراسة (أبو جياب ،)2014 ،دراسة (البريدى ،والرشيد ،)2010 ،ودراسة

(الخشالي ،)2003 ،ودراسة (أبو سمك(، )2011 ،القثامى ،)2009 ،ودراسة (أبو العال ،)2009 ،ودراسة

(العوفي ،)2005 ،بينما اختلفت مع دراسة ) (Zarandi & Noghondar,2011التي أشارت إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي لدى مدرسي التربية الرياضية بمدينة مشهد

تعزى للمؤهل العلمي ،واختلفت مع دراسة ) (Bozlagan, et al, 2010التي تشير إلى وجود فروق ذات

داللة إحصائية في استجابات المبحوثين في بلدية مرمرة في مستوى االلتزام العاطفي وااللتزام المعياري تعزى

لصالح المؤهل العلمي ،واختلفت مع دراسة (فلمبان )2007 ،التي أشارت لوجود فروق بين مستوى االلتزام

التنظيمي تعزى للمؤهل التعليمي لصالح حملة الدكتوراه ،واختلفت مع دراسة (حنونة )2006 ،والتي أشارت

إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الجامعات
الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح الدرجات العلمية العليا ،واختلفت مع دراسة

(أبو ندا )2007 ،التي أشارت لوجود فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي تعزى للمؤهل العلمي
لصالح حملة الثانوية العامة ،واختلفت مع دراسة (الفضلي )1997 ،التي أظهرت فروق ذات داللة إحصائية

في مستوى االلتزام التنظيمي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ،واختلفت مع دراسة (العضايلة )1995 ،التي
أشارت لوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،واختلفت

مع دراسة (حلس )2012 ،والتي أشارت إلى وجود فروق في آراء موظفي بلدية غزة تعزى لمتغير المؤهل

العلمي ،ويعزى االختالف في النتائج إلى أن هذه الدراسات طبقت في بيئة تعليمية مثل الجامعات والمدارس
والتي يغلب عليها الطابع العلمي األكاديمي األمر الذي يفرض مستوى من الفروقات في اإلجابات طبقا

للمؤهل ،بينما في الهيئات المحلية فان هذه الفروق لم تؤثر في إجابات المبحوثين على اعتبار أن االختالفات
في المؤهالت العلمية ليست متنوعة جدا مثل الجامعات والمؤسسات التعليمية.

-

بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والجدول رقم

( )61يوضح نتيجة االختبار.

158

جدول رقم ()61

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

مدير

4.10

82%

0.57

رئيس قسم

3.73

75%

0.60

نائب مدير

3.61

72%

0.91

رئيس شعبة

3.74

75%

0.66

غير ذلك

3.79

76%

0.59

المسمى الوظيفي

F-test

2.573

Sig

0.038

يتضح من الجدول رقم ( )61بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.038للتحقق من وجود فروق

جوهرية كانت أقل من مستوى داللة ( )0.05ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي
تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى

لمتغير المسمى الوظيفي ،وكما يتضح أن الوزن النسبي للمستجيبين تتراوح ما بين ( )%72لنواب المدراء،
و( )%82للمدراء حيث أنه تم دمج كالً من المدير العام والمستشار ضمن هذه الفئة لزيادة دقة االختبار
وذلك لقلة أعداد الموظفين في تلك الفئات.

ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )62يوضح نتيجة

االختبار.

جدول رقم ()62

نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق حول االلتزام التنظيمي تبع ا لمتغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

مدير

الفروق بين

المسمى الوظيفي

المتوسطات

Sig

رئيس قسم

*0.37

0.005

نائب مدير

*0.49

0.017

رئيس شعبة

*0.35

0.006

غير ذلك

*0.31

0.011

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
من خالل الجدول رقم ( )62وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى  0.05بين المدراء وكالً من رؤساء األقسام ،ونواب المدراء ،ورؤساء الشعب ،وكذلك

المسميات الوظيفية األخرى لصالح المدراء بفارق في المتوسطات ()0.31( ،)0.35( ،)0.49( ،)0.37

درجة على الترتيب.
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وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير المسمى الوظيفي" وتتفق هذه النتيجة
مع دراسة ) (Bozlagan, et al.,2010التى أشارت بأن االلتزام المعياري متواجد بنسبة أعلى لدى فئة
(المدراء والمستشارين) ،وااللتزام االستمراري لدى فئة (المرؤوسين) ،ودراسة (الفضلي )1997 ،التي أظهرت

فروق ذات داللة إحصائية فى مستوى االلتزام التنظيمي تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي ،ودراسة (حنونة،
 )2006التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح المراكز

الوظيفية الخاصة بالعمل األكاديمي ،وتختلف هذه النتيجة مع كل من الدراسات السابقة اآلتية( :العوفي،

 )2005و(أبو العال ،)2009 ،و(أبو سمك )2011 ،و(العضايلة ،)1995 ،و(حلس ،)2012 ،و(أبو
جياب ،)2014 ،و(ابتسام ،)2015 ،التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

المسمى الوظيفي ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه كلما زاد التقدم المهني والوظيفي كلما زاد االلتزام
التنظيمي لدى العاملين.
-

بالنسبة لمتغير مدة الخدمة:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة

تعزى لمتغير مدة الخدمة ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول

االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير مدة الخدمة ،والجدول رقم ()63

يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ()63

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير مدة الخدمة
مدة الخدمة

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

أقل من  5سنوات

3.76

75%

0.62

من  – 5أقل من  10سنوات

3.74

75%

0.69

من  – 10أقل من  15سنة

3.78

76%

0.52

من  15سنة فأكثر

3.80

76%

0.65

F-test

0.119

Sig

0.949

يتضح من الجدول رقم ( )63بأن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.949للتحقق من وجود فروق

جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى لمتغير مدة

الخدمة .كما يتضح أن الوزن النسبي للمستجيبين يتراوح ما بين ( )%75سنوات خدمتهم تتراوح ما بين من 5

إلى أقل من  10سنوات ،و( )%76سنوات خدمتهم تزيد عن  15سنة.
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وبناء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة يعزى لمتغير مدة الخدمة" وتعزو الباحثة هذه
النتيجة لقناعة الموظفين باختالف سنوات خدمتهم حول مفهوم االلتزام التنظيمي ،وتتفق هذه النتيجة مع كل
من الدراسات السابقة اآلتية( :أبو جياب ،)2014،و(العضايلة ،)1995 ،و(العوفى،)2005 ،

و(حلس،)2012،

و(البريدي،

والرشيد،)2010،

و(الخشالي،

،)2003

و(أبو

العال،

،)2009

و(ابتسام ،)2015،فيما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة ) (Bozlagan, et al, 2010التي تشير إلى وجود

فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين في بلدية مرمرة في مستوى االلتزام العاطفي وااللتزام
المعياري لصالح ( 2سنة فأكثر) ،واختلفت مع دراسة (الفضلي )1997 ،التي أظهرت فروق ذات داللة

إحصائية في مستوى االلتزام التنظيمي تبعاً لمتغير سنوات الخدمة ،واختلفت مع دراسة (القثامي)2009 ،

التي أشارت لوجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدراك االلتزام التنظيمي لصالح األفراد الذي خبراتهم 15
سنة فأكثر ،واختلفت مع دراسة ) (Zarandi & Noghondar,2011التي أشارت إلى وجود فروق ذات

داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي لدى مدرسي التربية الرياضية بمدينة مشهد تعزى

لسنوات الخبرة للمدرس ،واختلفت مع دراسة (أبو سمك )2011،التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية في متوسط استجابة موظفي مؤسسات وكالة الغوث وتشغيل الالجئين بقطاع غزة لاللتزام التنظيمي

تعزى لمتغير الخدمة ،واختلفت مع دراسة (أبو ندا )2007 ،التي أظهرت وجود فروق بين آراء عينة الدراسة

حول االلتزام التنظيمي وسنوات الخدمة لصالح الفئة أقل من  5سنوات ،واختلفت مع دراسة (حنونة)2006 ،
والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االلتزام التنظيمي لدى العاملين في

الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير مدة الخدمة لصالح الفئة أقل من  5سنوات ،وما بين -11

 15سنة.
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الفصل السادس

النتائج والتوصيات

مقدمة.
ً

أوال  :نتائج الدراسة.
ً
ثانيا  :التوصيات.
ً
ثالثا  :الدراسات املقرتحة.
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مقدمة:

يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة والتي أظهرها تحليل فقرات ومحاور الدراسة كما وتقترح الباحثة

خالل هذا الفصل بعض التوصيات التي تراها بأنها مهمة وتساهم في تعزيز سياسة التمكين اإلداري وتعزيز
االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالهيئات المحلية الكبرى في قطاع غزة وفي ختام هذا الفصل تقدم الباحثة

مقترحات لدراسات مستقبلية.

أوالا – نتائج الدراسة:

بعد قيام الباحثة بتحليل محاور الدراسة واختبار الفرضيات توصلت إلى النتائج اآلتية-:


.1
أ.

نتائج تتعلق بتحليل محاور الدراسة-:

نتائج تحليل المحور األول (التمكين اإلداري):
أشارت النتائج أن هناك موافقة من أفراد العينة حول توفر تطبيق أبعاد التمكين اإلداري ولكن بنسبة
متوسطة بوزن نسبي  ،%64وترى الباحثة بأن درجة تطبيق أبعاد التمكين اإلداري ليست بالمستوى
المطلوب إذ يفترض أن تكون درجة تطبيق أبعاد التمكين اإلداري أعلى من المستوى المطبق ،لذا هو

بحاجة إلى تحسين ودعم بل وتبن من قبل اإلدارة العليا بالهيئات المحلية ،للرقي بعمل وخدمات

ب.

ت.
ث.

ج.

الهيئات المحلية.

أظهرت النتائج بأن هناك موافقة منخفضة على نظام الحوافز والمكافآت المطبق بالهيئات المحلية

الكبرى بوزن نسبي ( )%49مما يدل على وجود قصور بالغ في برامج الحوافز التي تتبناها الهيئات
المحلية ،وعدم وجود سياسة واضحة الستحقاق المكافآت وعدم ربطها بنظام تقييمات أداء الموظفين.

أظهرت النتائج بأن هناك موافقة متوسطة على االهتمام بمفهوم اإلثراء الوظيفي بوزن نسبي ()%62
وعدم إعطائه الوزن الكافي لمقدار أهميته وفائدته على مستوى تطبيق عملية التمكين اإلداري.

أظهرت النتائج بأن هناك موافقة متوسطة حول األخذ بمبدأ المشاركة في اتخاذ القرار بوزن نسبي

( ) %63مما يدل على أن الهيئات المحلية تتبع مبدأ اإلدارة المركزية التي تقلص من فرص المشاركة
للعاملين في صنع القرار.

أظهرت النتائج بأن هناك موافقة متوسطة على سياسة التدريب المطبقة في الهيئات المحلية بوزن

نسبي ( )%65وعدم منهجتها وفقاً لمتطلبات وامكانيات العاملين على كافة المستويات اإلدارية بالهيكل

التنظيمي.
ح.

أظهرت النتائج بأن هناك موافقة مرتفعة نحو األخذ بفكرة العمل الجماعي واتباع نظام فرق العمل بوزن
نسبي ( )%70مما يدل على قناعة الهيئات المحلية بأهمية فرق العمل وما لها من دور في حل

المشكالت واختصار الوقت الجهد ،وترى الباحثة بأن هذه النسبة بحاجة إلى استزادة واالهتمام أكثر
لتفعيل مبدأ األخذ بفكرة العمل الجماعي.
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خ.

أظهرت النتائج بأن هناك موافقة مرتفعة نحو إتباع الهيئات لسياسة التفويض بوزن نسبي ( )%72مما
يدل على قناعة الهيئات المحلية بأن التفويض يؤدى إلى قيام العاملين بأداء المهمات الموكلة لهم

بكفاءة وقدرة علية وترى الباحثة بأنه يجب االهتمام أكثر بسياسة التفويض لتحسين أداء الهيئات.
.2

نتائج تحليل المحور الثاني (االلتزام التنظيمي):

أ.

أظهرت النتائج بأن العاملين بالهيئات المحلية يتمتعون بدرجة مرتفعة من االلتزام التنظيمي بوزن

نسبى يساوى ( ،)%76وتعكس هذه النتيجة درجة مرتفعة من االلتزام التنظيمي ولكنها بحاجة إلى
استزادة من ناحية تعزيز الشعور والفخر بالوالء التنظيمي للهيئة واإليمان بأهداف الهيئة وسياساتها

وقيمها ،أيضاً العمل على تحسين ظروف العمل وتشجيع الرغبة باالستم ارر بالعمل في الهيئة للرقي

ب.

خاصة ،وللرقي بعمل الهيئات والخدمات التي تقدمها
بمستوى العمل وااللتزام على صعيد العاملين
ً
عامةً.

أظهرت النتائج أن العاملين بالهيئات المحلية يتمتعون بدرجة مرتفعة جداً من المسئولية تجاه الهيئة

بوزن نسبي يساوى ( )%85وتعكس هذه النتيجة مدى إد ارك العاملين لمسئولياتهم تجاه الهيئة التي
يعملون بها.

ت.

أظهرت النتائج أن العاملين بالهيئات المحلية يتمتعون بدرجة مرتفعة من الوالء التنظيمي تجاه الهيئة

بوزن نسبي يساوى ( ،)%74وتعكس هذه النتيجة اإلخالص والوالء من قبل العاملين ،ومدى ثقتهم
بهذه الهيئات.

ث.

أظهرت النتائج أن العاملين بالهيئات المحلية يتمتعون بدرجة مرتفعة من الرغبة في االستمرار بالعمل

بالهيئة بوزن نسبي يساوى ( ،)%72وتعكس هذه النتيجة اعتبارات صعوبة إيجاد فرص بديلة للعمل

خارج الهيئات ،أيضاً صعوبة ترك سنوات الخدمة التي قد قضاها بالهيئة والعالقات األسرية واألخوية

ج.

الطيبة التي قام بإنشائها مع الزمالء.

أظهرت النتائج أن العاملين بالهيئات المحلية يتمتعون بدرجة مرتفعة من اإليمان بالهيئة بوزن نسبي

يساوى ( )%71وتعكس هذه النتيجة لمدى إدراك العاملين لسياسات الهيئات ومدى توافق قيم

العاملين مع قيم الهيئات.
.3

فيما يتعلق بالعالقة بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي:



أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ()α ≥ 0.05

بين التمكين اإلداري ومستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة،
تشير هذه النتائج بأن جميع أبعاد التمكين اإلداري (التفويض ،المشاركة في اتخاذ القرار ،فرق العمل،

التدريب والتعلم ،إثراء العمل ،التحفيز) ترتبط بعالقة طردية بمستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين
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بهذه الهيئات ،وتعزو الباحثة ذلك ألن االهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه وتحفيزه واطالق العنان
للتعبير عن قدراته الكامنة ستزيد من مستوى االلتزام التنظيمي له.
.4

فيما يتعلق بالفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجاالت الدراسة:

أ.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في استجابات المبحوثين حول

ب.

ت.

التمكين اإلداري لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية
والتنظيمية (اسم البلدية ،النوع ،العمر ،المؤهل العلمي ،مدة الخدمة).

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في استجابات المبحوثين حول

التمكين اإلداري لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية

والتنظيمية (المسمى الوظيفي) لصالح المدراء.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في استجابات المبحوثين حول
االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغ ارفية

والتنظيمية (اسم البلدية ،النوع ،العمر ،المؤهل العلمي ،مدة الخدمة).
ث.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في استجابات المبحوثين حول
االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية

والتنظيمية (المسمى الوظيفي) لصالح نواب المدراء والمدراء.

ثاني ا – توصيات الدراسة-:

بناء على نتائج تحليل كل محور من
بناء على النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة سوف يتم وضع التوصيات ً
ً
محاور الدراسة:



توصيات حسب نتائج تحليل المحور األول (التمكين اإلداري):

 .1تعزيز ثقافة التمكين وازالة العوائق التى تحد من نشر هذه الثقافة ،وتوجيه األنظار ألهمية هذه الثقافة
واألخذ بها على محمل الجد للوصول إلى هيئة محلية ممكنة قادرة على مواكبة التطورات والتحديات

الداخلية والخارجية من خالل:

أ .ضرورة اعتبار سياسة التمكين جزءاً حيوياً من سياسات تنمية وتطوير الموارد البشرية فى
الهيئات المحلية الكبرى فى قطاع غزة.

ب .ضرورة ربط التمكين اإلداري بأهداف ورؤية الهيئات المحلية مع توضيح ذلك للعاملين حتى
يبذلوا أقصى قدراتهم لتحسين أداء الهيئات.

165

ت .ضرورة تشخيص العوائق التنظيمية التي قد تحد من نشر ثقافة التمكين ويتمثل ذلك فى
اتجاهين األول اإلدارة العليا حيث أنها المصدر الداعم والمتبن لثقافة التمكين واآلخر

العاملين من حيث توافر القدرات واإلمكانيات.

 .2تطوير آلية مناسبة عادلة محفزة لمنظومة المكافآت والحوافز تعمل على إشباع حاجات العاملين

وقدراتهم ومهاراتهم ،واعطائهم فرص متساوية للترقية وتحفز لديهم القدرة على اإلبداع والمضي قدماً

نحو تقديم األفضل دوماً للهيئات ولجمهور المواطنين وذلك من خالل-:

أ .ربط نظم الحوافز بنتائج التقييم السنوي األداء بحيث يتم مكافأة الموظف ذو التقييم األعلى
خالل السنة.

ب .مكافأة أصحاب األفكار الجديدة والخالقة التي يتم طرحها من قبل العاملين لتطوير األداء.

ت .إتباع مبدأ النزاهة والشفافية عند ترقية العاملين على أساس الكفاءة والمهارة دون االلتفات
إلى األهواء الشخصية واالنتماء الحزبي.

 .3تعزيز وتنمية مفهوم اإلثراء الوظيفي وذلك من خالل:

أ .إتباع سياسة التنويع األنشطة الوظيفية التي يكلف بها العاملين.
ب .إتاحة الفرص للرقابة الذاتية على هذا التنوع الجديد في األنشطة الوظيفية.

ت .إتاحة الفرصة للعاملين للتعبير عن طاقاتهم ورغباتهم الكامنة وتشجيع روح المبادرة وتقديم
األفكار الخالقة .

ث .استحداث طرق جديدة في العمل ترتكز على الجوانب اإلبداعية وتقلل من الروتين.

 .4تنمية مستوى مشاركة العاملين في صنع القرار لما له من شأن في دعم أجواء الثقة والتعاون وحفز
القدرات اإلبداعية الخالقة لمصلحة الهيئات ،وذلك من خالل:

أ .مشاركة إدارة الهيئات العاملين بمناقشة المشكالت واتخاذ الق اررات المناسبة.
ب .توفير منظومة معلومات كاملة ودقيقة عن الهيئات وقوانينها وسياساتها.

ت .منح العاملين فرص المشاركة في تطوير معايير األداء المتعلقة بوظائفهم.
ث .إتاحة فرص التعبير عن الرأي وطرح األفكار الجديدة.

 .5وضع سياسة تدريبية ممنهجة لكافة موظفي الهيئات بما تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم ومجاالت
أعمالهم والمسارات الوظيفية المخططة لهم وذلك من خالل-:

أ .عقد دورات تدريبية متنوعة وبصورة مستمرة إلكساب العاملين مهارات جديدة تتناسب مع
متطلبات العمل.

ب .عمل تقييم للعملية التدريبية بعد انتهائها لتحديد مدى استفادة المتدربين منها.
ت .استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في تنفيذ البرامج التدريبية.
ث .إتباع سياسة التعلم الذاتي وتطوير العامل بنفسه.
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 .6تفعيل مبدأ فرق العمل والعمل الجماعة وذلك من خالل:
أ .تشكيل فرق العمل وفقاً ألسس موضوعية ومقننة.

ب .تعزيز إيمان المدراء بأن فرق العمل أكثر إبداعاً من العمل الفردي.

ت .وضع أسس وضوابط لتقييم األداء السلوك الجماعي لتنمية الترابط داخل فرق العمل.

 .7تعزيز االهتمام بتفويض الصالحيات تبعاً لقدرات الموظفين ومنحهم السلطات الكافية مما يعزز

قدرتهم على أداء مهامهم ومساعدتهم على تحمل المسئولية واستخدام أسلوب التغذية الراجعة في أداء

أعمالهم وذلك من خالل:

أ .زيادة الثقة في العاملين من خالل منحهم بعض السلطات التخاذ ق اررات هامة في العمل.
ب .إعطاء العاملين الفرصة الكافية التخاذ الق اررات الوظيفية باستقاللية.



توصيات حسب نتائج تحليل المحور الثاني (االلتزام التنظيمي):

 .1تنمية روح االتسام بااللتزام التنظيمي لدى العاملين بالهيئات المحلية من خالل:
أ .بناء عالقة إيجابية بين اإلدارة العليا والعاملين مبنية على االحترام دون تجاهل لما لتلك

العالقات من آثار إيجابية على العديد من المتغيرات السلوكية المؤثرة على االلتزام التنظيمي

ومستويات األداء واإلنتاج.

ب .مساهمة الهيئات في دعم األنشطة الثقافية والترفيهية للعاملين خارج أوقات الدوام الرسمي لما

لهذه اإلسهامات من أهمية في تشكيل الدافعية للعاملين بإحساسهم باالهتمام من قبل الهيئات

مما ينعكس على زيادة االلتزام التنظيمي لهم.

ت .تعزيز ثقة العاملين بالهيئات واشعارهم بأهمية األعمال التي يؤدونها لهذه الهيئات واشعارهم
بأنهم محل تقدير واهتمام وأن الهيئات ال تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على مصالحهم
واتاحة الفرص للتقدم واالستمرار في العمل.

ث .تحسين ظروف العمل البيئية والمادية والتكنولوجية بشكل يساعد على اإلنجاز والرغبة في
العمل.

ج .تعظيم التوافق بين قيم وأهداف العاملين وقيم وأهداف الهيئات التي يعملون بها من خالل
دراسات تحدد احتياجات ورغبات العاملين وبما يتناسب مع كفاءة الخدمات التي تقدمها

الهيئات المحلية للمواطنين.

ح .دراسة إمكانية توفير مكاسب ومزايا تعمل على تعزيز انتماء العاملين لهذه الهيئات مثل
توفير صندوق التكافل االجتماعي لذوى الدخل البسيط ،هدايا وزيارات للعاملين حال وجود

مناسبة مفرحة أو محزنة لديهم.

خ .العمل على تطوير المسارات الوظيفية للعاملين بحيث يضمن كل عامل فرصة الترقي
لوظيفة أفضل مقابل نشاطه وكفاءته.
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د .رفع مستوى إيمان العاملين بأهداف وغايات الهيئات من خالل عقد الندوات وورشات العمل
التي توضح أهمية عمل الهيئات كقطاع خدماتي وجدت لخدمة المواطنين وتسهيل أمورهم.

ثالث ا – الدراسات المقترحة-:

 .1دراسة مقارنة بين مستوى التمكين اإلداري الموجود في الهيئات المحلية في قطاع غزة والهيئات
المحلية في الضفة الغربية.

 .2أثر الحوافز السلبية على مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية بقطاع غزة.

 .3إجراء دراسة حول العوامل التنظيمية واإلدارية المؤثرة في االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالهيئات
المحلية.

 .4دراسة حول سبل تعزيز التمكين اإلداري لموظفي الهيئات المحلية من خالل مقترح كامل.
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ملحق رقم ()1
قائمة المحكمين
االسم

الوظيفة

مكان العمل

ر/م
.1

د .نهاية التلبانى

أستاذ مشارك قسم إدارة األعمال

جامعة األزهر

.2

د .خليل حجاج

أستاذ مشارك قسم إدارة األعمال

جامعة األزهر

.3

د .مروان األغا

أستاذ مساعد قسم إدارة األعمال

جامعة األزهر

.4

د .وفيق األغا

أستاذ مساعد قسم إدارة األعمال

جامعة األزهر

.5

د .رامز بدير

أستاذ مساعد قسم إدارة األعمال

جامعة األزهر

.6

د .بسام أبو حمد

منسق كلية الصحة العامة

جامعة القدس أبو ديس

.7

د .وسيم الهابيل

أستاذ مشارك قسم إدارة األعمال

الجامعة اإلسالمية

.8

د .يوسف بحر

أستاذ مشارك قسم إدارة األعمال

الجامعة اإلسالمية

.9

د .ياسر الشرفا

أستاذ مساعد قسم إدارة األعمال

الجامعة اإلسالمية

.10

د .جالل شبات

أستاذ مساعد قسم إدارة األعمال

جامعة القدس المفتوحة

.11

د .م .نهاد المغنى

مدير عام اإلدارة العامة للهندسة والتخطيط

بلدية غزة

.12

أ .ماهر أبو القمبز

مدير الرقابة العامة

بلدية غزة
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ملحق رقم ()2
طلب تحكيم استبانة
جامـــــــــــــعة األزهـــــــر -غــــــــــزة
عمــــــادة الدراســــــات العلــــــــــــــيا

كليــة االقتصـاد والعـلوم اإلدارية
قسم إدارة األعــمــال

عناية السيد الدكتور  ................................................ /حفظه اهلل،،،
تحية طيبة وبعد،،،،

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "التمكين اإلداري وعالقته بااللتزام التنظيمي بالهيئات المحلية

الكبرى في قطاع غزة" وذلك لتقديمه كإجراء تكميلي للحصول على درجة الماجستير في تخصص إدارة

األعمال بجامعة األزهر بغزة ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة صممت هذه االستبانة.

لذا أرجو من عنايتكم التكرم بقراءة هذه الفقرات وابداء الرأي بمدى مناسبة هذه الفقرات بموضوع الدراسة

ومتغيراتها وفرضياتها ،وذلك خدمة ألغراض البحث العلمي.

مع خالص شكري وتقديري لكم،،،
الباحثة

إيمان عمر طموس
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ملحق رقم ()3
االستبانة في شكلها النهائي
جامـــــــــــــعة األزهـــــــر -غــــــــــزة

عمــــــادة الدراســــــات العلــــــــــــــيا
كليــة االقتصـاد والعـلوم اإلدارية
قسم إدارة األعــمــال
أختي الكريمة  /أخي الكريم....................................................

تحية طيبة وبعد،،

إيماناً أخواتي وأخوتي بأنكم خير مصدر للمعلومات المطلوبة وعهدي بكم االهتمام واالستعداد لمؤازرة األبحاث
العلمية التي تهتم بخدمة مجتمعنا وتطويره عامة وهيئاتنا المحلية خاصة ،أضع بين أيديكم هذه االستبانة التي

تهدف إلى التعرف على:

التمكين اإلداري وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى العاملين بالهيئات المحلية الكبرى في قطاع غزة وذلك لتقديمه

كإجراء تكميلي للحصول على درجة الماجستير في تخصص إدارة األعمال بجامعة األزهر بغزة.

وأود أن أفيد سيادتكم بأن كل ما تدلون به من آراء أو بيانات ستكون موضوع اهتمام الباحثة ولن تستخدم إال
ألغراض البحث العلمي ،وكلى أمل في أن أجد التعاون المطلق من قبلكم وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة

هذه االستبانة.

مع خالص شكري وتقديري لكم ،واهلل من وراء القصد.
الباحثة

إيمان عمر طموس
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المحور األول  :المعلومات الديموغرافية والتنظيمية:

اختاري /اختار اإلجابة مع وضع على (×) في المكان المناسب-:

1

اسم البلدية

2

النوع

3

العمر

4

المؤهل العلمي

5

المسمى الوظيفي

6

سنوات الخدمة

( ) بلدية غزة.
( ) بلدية جباليا.
( ) بلدية دير البلح.

( ) ذكر.

( ) بلدية خانيونس.
( ) بلدية رفح.

( ) أقل من  30عام.
( ) من  -40أقل من  50عام.
( ) دكتوراه.
( ) بكالوريوس.
( ) ثانوية عامة.

(
(
(
(

)
)
)
)

مستشار.
مدير.
رئيس قسم.
غير ذلك اذكريها/ذكرها....

( ) أقل من  5سنوات.
( ) من  -10أقل من 15سنة.

( ) أنثى.

( ) من  -30أقل من  40عام.
( )  50عام فأكثر.
( ) ماجستير.
( ) دبلوم متوسط.
( ) أقل من ثانوية.

( ) مدير عام.
( ) نائب مدير.
( ) رئيس شعبة.

( ) من  -5أقل من 10سنوات
( ) من 15سنة فأكثر.

المحور الثاني :أبعاد التمكين-:
برجاء قراءة كل عبارة من العبارات اآلتية ،ثم وضع (×) أمام الخيار الذي ترونه األنسب من وجهة نظركم:
أوالا :التفويض-:
موافق بشدة

4

يفوضني مديري بعض المهام ويترك لى حرية التصرف في التنفيذ.

5

يمنحني رئيسي المباشر صالحيات تعادل حجم المسئوليات الملقاة على عاتقي.

6

يفوضني رئيسي المباشر بعض سلطاته التخاذ ق اررات هامة في العمل.

7
8

توفر لي وظيفتي الفرصة التخاذ الق اررات باستقاللية.

أرى بأن التفويض أسلوب جيد يقلل من الجهد والوقت والتكلفة.
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موافق

3

أتمتع بالمرونة المناسبة عند ممارسة مهامي الوظيفية.

محايد

2

تثق البلدية في قدراتي وامكانياتي على أداء المهام الموكلة إلي.

غير موافق

1

تمنحني البلدية السلطة الكافية إلنجاز مهامي الوظيفية.

غير موافق بشدة

م

الفقرات

موافق بشدة

10
11

على أكمل وجه.
تشارك إدارة البلدية العاملين بمناقشة المشكالت واتخاذ الق اررات المناسبة.
باعتقادي يتيح الرؤساء للمرؤوسين حرية التعبير عن الرأي وطرح األفكار الجديدة حتى
وان كانت تتعارض مع أفكارهم.

12

تعتمد البلدية على النظام المركزي في اتخاذ الق اررات.

13

يتم اتخاذ الق اررات في البلدية استناداً إلى معلومات دقيقة.

14

تمنح إدارة البلدية العاملين فرصة المشاركة في تطوير معايير األداء المتعلقة بوظائفهم.

15

أشعر بجدوى مشاركتي في اتخاذ القرار.

16

تنظر إلي إدارة البلدية على أننى شريك في صنع القرار وليس مرؤوس.

ثالث ا – فرق العمل-:
17

درجة التزامي بالمهام الموكلة إلي عالية عندما أعمل ضمن فريق.

18

أقدم حاجات الفريق على حاجاتى الشخصية.

19

تلجأ البلدية لحل المشاكل عن طريق فرق العمل.

20

تهتم البلدية بالموظفين ليشعر كل موظف بأنه جزء من فريق العمل.

21

يتم تشكيل فرق العمل في البلدية وفقاً ألسس موضوعية ومقننة.

22

يؤمن مديري بأن فرق العمل أكثر إبداعاً من العمل الفردى.

23

أعتقد بةأن جودة الق اررات ترتفع من خالل فرق العمل.

رابع ا – التدريب والتعلم-:
24
25
26

يوجد في البلدية جهة مسئولة عن تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية.
تعقد البلدية دورات تدريبية متنوعة وبصورة مستمرة لمساعدة العاملين الكتساب مهارات
جديدة تتناسب مع متطلبات العمل.
يتم تقييم أداء المتدربين بعد انتهاء البرامج التدريبية لتحديد مدى استفادة المتدربين منها.

27

تستخدم إدارة البلدية التكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ البرامج التدريبية.

28

توفر إدارة البلدية الخدمات الالزمة والفرص لتطوير قدرات العاملين.
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موافق

9

أتمتع بالحرية الكافية التخاذ الق اررات المرتبطة بمسئوليات عملي ،كي أستطيع إنجازه

محايد

ثاني ا – المشاركة في اتخاذ القرار-:

غير موافق

م

غير موافق بشدة

الفقرات

موافق بشدة

خامس ا –إثراء العمل-:
31

تتبع إدارة البلدية سياسة التنويع في األنشطة الوظيفية التي تكلفني بها.

32

توفر البلدية فرصة للقيام بالرقابة الذاتية على التنوع الجديد في أنشطة الوظيفة.

33

عادة يتم إضافة مهام جديدة غير المنصوص عليها في الوصف الوظيفي.

34

أشعر بالسعادة عندما يتم إضافة مهام جديدة لألنشطة الوظيفية األساسية الخاصة بي.

35

توفر إدارة البلدية المناخ التنظيمي المتسم بروح التعاون والتنسيق مابين العاملين بها.

36

تقوم إدارة البلدية على تشجيع روح المبادرة وتقديم األفكار الخالقة .

37

تقوم إدارة البلدية بإتاحة الفرصة للموظفين للتعبير عن طاقاتهم ورغباتهم الكامنة.

38

تقوم إدارة البلدية باستحداث طرق جديدة في العمل تركز على الجوانب اإلبداعية وتقلل
من الروتين.

سادس ا – التحفيز-:
39

تراعى نظم الحوافز المستخدمة بالبلدية مطالب واحتياجات العاملين بالبلدية.

40

ترتبط نظم الحوافز بنتائج التقييم السنوي لألداء.

41

يتم مكافأة أصحاب األفكار الجديدة التي يتم اقتراحها لتطوير األداء.

42

تؤثر آليات وطرق منح الحوافز والمكافآت غالباً على درجة انتمائي للبلدية.

43

تتسم نظم الحوافز والمكافآت بالبلدية بالعدالة.

 المحور الثالث :أبعاد االلتزام التنظيمي-:
أوالا – الوالء التنظيمي-:
1

أشعر بالفخر واالعتزاز كوني أحد أفراد هذه البلدية.

2

أعتبر مشاكل البلدية هي مشاكلي الشخصية.

3

أعتبر وجودي في هذه البلدية مؤش اًر لكفاءتي.

4

أشعر باالنتماء للبلدية كما وكأنها بيتي الذي أحرص عليه.
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موافق

30

تعتمد إدارة البلدية سياسة التعلم الذاتي وتطوير العامل بنفسه.

محايد

29

التحاقي بالدورات التدريبية يساهم في تطوير مساري الوظيفي.

غير موافق

م

غير موافق بشدة

الفقرات

موافق بشدة

7

يمكن الحصول على مكاسب كبيرة عند االنتماء لهذه البلدية.

8

كان قرار ارتباطي بهذه البلدية صائباً.

ثاني ا – المسئولية تجاه المنظمة-:
9

أشعر أنه من واجبي أن أبذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف البلدية.

10

من واجبي كموظف في البلدية أن أحافظ على سمعتها لدى المجتمع.

11

من واجبي تقديم الدعم والمساندة لزمالئي في العمل.

12

أعتبر المحافظة على أوقات العمل واإلنجاز من صميم أولوياتي تجاه البلدية.

13

أبحث عن األفكار الجديدة لتطوير اإلنجاز.

14

أرغب في بذل قصارى جهدي في العمل أياً كان نوعه.

15

أرغب أن أكون في مكان يتطلب جهوداً كبيرة يساهم في نجاح البلدية.

ثالثا – الرغبة في االستمرار بالعمل-:
16

أتطلع للحصول على مرتبة وظيفية متميزة في البلدية.

17

سأقبل في أي وظيفة أكلف بها في البلدية مقابل استمراري بالعمل فيها.

18

وجودي على رأس عملي الحالي يمثل استثما اًر وظيفياً جيداً بالنسبة لي.

19

سأكون سعيداً لقاء بقائي في البلدية التي أعمل بها طوال حياتي.

20

أرغب في البقاء في عملي مهما توفرت لي فرص بديلة.

21

أشعر باالرتياح في بيئة العمل بغض النظر عن صعوبة الظروف.

رابعا – اإليمان بالمنظمة-:
22

أتحدث مع أصدقائي عن بلديتي باعتبارها مكاناً متمي اًز للعمل فيها.

23

هناك توافقاً بين قيمي وقيم البلدية التي أعمل فيها.

24

أثق بقدرة البلدية على تجاوز الظروف الصعبة.

25

أنا مهتم جداً بوضع ومستقبل البلدية التي أعمل بها.

26

أرى أن جهة العمل الحالية من أفضل الجهات العمل لاللتحاق بها.
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موافق

6

ثقتي بالعاملين في البلدية كبيرة.

محايد

5

تستحق البلدية اإلخالص والوالء من قبل العاملين فيها.

غير موافق

م

غير موافق بشدة

الفقرات

ملحق رقم ()4
تسهيل مهمة
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