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(سورة النساء ،آية)111:
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إلى من أضاف إلى سنين الصبر صبرا ليراني كما أحب
أبي الغالي أطا للاه هعم ه في طاعته
إلى روح أمي الطاهرة ..حمك للا وأ كنك فس ح جناته
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إلى قرة عيني ..شا  ..أ مها للاه بحفظه
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إلى إخوة لم تلدهم أمي ..ه كل

فاء

إلى شهداء وجرحى الوطن ..وأخص منه شه ء وج حى عائ
إلى إسالمنا الشامخ ..مص

ع ِّ نا وشم خنا

أ يك

ب

ذ جه

مت ضع

شــكر وتقــدير
الحمد هلل رب العالمين أهل المجد والثناء ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،،،
أخير على توفيقه بإتمام هذه الرسالة ،فهو – عز وجل –
فإنني أشكر اهلل العلي القدير أواًل و اا

أحق بالشكر والثناء وأولى بهما ،فالحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا الجهد المتواضع ،فإن أخطأت فمن
نفسي ،وان أصبت فمن اهلل وحده ،وما توفيقي إًل اهلل تعإلى.
وانطالق ا من قوله عليه الصالة والسالم "ًل يشكر اهلل من ًل يشكر الناس" ،أتوجه بخالص

علي
الشكر والتقدير إلى الدكتور /خليل اسماعيل ماضي المشرف على هذه الرسالة ،والذي لم يبخل ّ
بالجهد والتوجيه فكان نعم الموجه والمرشد ،كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من الدكتور/
رامز عزمي بدير ،والى الدكتور /نبيل اللوح على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة ،والحكم عليها،
واثرائها بمالحظاتهما السديدة رغم أعبائهما األكاديمية واإلدارية ،سائالا اهلل – عز وجل  -أن يديم
عليهما موفور الصحة والعافية وأن يجزيهما عني خير الجزاء ،إنه سميع مجيب.
وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان من أعضاء الهيئة التدريسية بقسم إدارة األعمال بجامعة األزهر،
وأخص بالذكر الدكتور  /محمد جودت فارس عميد كلية اًلقتصاد والعلوم اإلدارية ،وكذلك األستاذ/
أشرف أبو سمرة ،لما بذله من جهد واضح في التحليل اإلحصائي لهذه الرسالة.
وًل يفوتني أن أتقدم بالشكر الخاص من األستاذ /على الحالق ،على المراجعة اللغوية والتنقيح
للرسالة.
ووفاء وتقدي ار واعترافا بالمعأونة التي قدمها لي الكثير من المخلصين الصادقين أثناء هذه
ا

الدراسة ،والذين ًل يتسع المقام لذكرهم بأسمائهم ،يطيب لي أن أقدم الشكر الجزيل لكل من عأون
وساهم في إخراج هذا العمل المتواضع من طور التفكير إلى الواقع العملي لكي يرى النور.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
الباحث
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري في شركة
اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمد الباحث
أسلوب الحصر الشامل لجميع الموظفين العاملين في الشركة ،حيث شملت الدراسة جميع الفروع
العاملة لدى شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال محافظات غزة (جباليا ،غزة ،ديرالبلح،
خانيونس ،رفح) ،واستخدم الباحث اًلستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،حيث تم استرجاع ()235
استبانة من أصل ( )295استبانة تم توزيعها بنسبة استرداد بلغت %69.2
وقد خلصت الدراسـة إلـى العديـد مـن النتـائج أممهـا :وجـود درجـة عاليـة مـن الموافقـة مـن قبـل أفـراد
الد ارس ــة حي ــث حص ــلت ه ــذه المج ــاًلت مجتمع ــة عل ــى وزن نس ــبي ق ــدره ( ،)%79.32وأظه ــرت نت ــائج
الد ارســة وجــود درجــة عاليــة مــن الموافقــة علــى فقـرات (اإلبــداع اإلداري) بــوزن نســبي قــدرة (،)%83.62
وأظه ــرت النت ــائج وج ــود عالق ــة ايجابي ــة ب ــين أبع ــاد ج ــودة حي ــاة العم ــل( :مش ــاركة الع ــاملين ف ــي اتخ ــاذ
الق ـ اررات ،نظــم الترقيــة والتقــدم الــوظيفي ،اًلســتقرار واألمــان الــوظيفي ،ب ـرامج التــدريب والــتعلم ،الصــحة
والســالمة المهنيــة ،األجــور) ،واإلبــداع اإلداري فــي شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة الفلســطينية -ج ـوال ،وًل
توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول العالقــة بــين جــودة حيــاة
العمــل وعالقتهــا باإلبــداع اإلداري فــي شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة الفلســطينية -ج ـوال تعــزى للمتغي ـرات
(الجنس ،العمر ،الخبرة ،المؤهل العلمـي ،الحالـة اًلجتماعيـة) .إًل أنـه يوجـد فـروق معنويـة عنـد المجـال
الفرعــي مشــاركة العــاملين فــي اتخــاذ القـ اررات تعــزى للجــنس وكانــت النتيجــة لصــالح الــذكور ،أيضـ ا عنــد
المجــال الفرعــي الصــحة والســالمة المهنيــة كانــت هنــاك فــروق تعــزى لصــالح المؤهــل العلمــي "وكانــت
النتيجــة لصــالح البكــالوريوس ،وكــذلك عنــد المجــال الفرعــي األجــور هنــاك فــروق تعــزى لصــالح المؤهــل
العلمي وكانت النتيجة لصالح البكالوريوس.
وأوصــت الدراســة :ضــرورة تــوفير بيئــة عمــل يشــعر بهــا العــاملون باًلســتقرار واألمــان الــوظيفي
التي تمكنهم من المشاركة في اتخاذ القـ اررات ،باإلضـافة ألجـور عادلـة تتناسـب مـع الوضـع اًلقتصـادي
الذي يعيش فيه العاملون؛ فتُحقـق لهـم األمـان الـوظيفي ممـا يسـاعدهم علـى اإلبـداع اًلدري .عقـد بـرامج
تدريب وتعلم واعطاء المزيد من اًلهتمام لتطبيق األفكار اإلبداعية التي يخرج بها العاملون.

Abstract
This study aimed to identify the quality of the work and its relationship
to administrative creativity in the Palestinian Cellular Communications
Company- JAWWAL, the study adopted the descriptive analytical method,
and the researcher adopted the comprehensive inventory of all the staff
working in the company, where the study included all the working branches
of the Palestinian Cellular Communications Company- JAWWAL Gaza Strip
governorates (Jabalia, Gaza, Deir al-Balah, Khan Younis, Rafah), the
researcher used the questionnaire as the main tool for data collection,
where he retrieve (135) out of (195) questionnaire was distributed by
recovery percentage of 69.2%

The study concluded that many results, the most important of it: the
existence of a high approval by the members, where these areas combined
got relative weight of (79.30%), and the results showed a high rate of
approval of paragraphs (administrative creativity) relative weight (83.61 %),
and the results showed a positive relationship between the of the
dimensions of work life: (participation of workers in decision-making,
promotion and career advancement systems, stability and job security,
training and teaching programs, occupational health and safety, salaries),
and the creativity administrative in the Palestinian cellular communications
company -JAWWAl There are no statistically significant differences between
the mean responses of the respondents about the relationship between the
quality of working life and their relationship to creativity in the
administrative-Palestinian Cellular Communications Company JAWWAL
attributable to the variables (gender, age, experience, qualification, marital
status). However, there are significant differences at the subdomain
participation of workers in decision-making due to gender and the result was
in favor of males, also at the Occupational Health and Safety subdomain
there were differences due Qualification for "The result was in favor of
bachelor, as well as at the subdomain wages there are differences due
qualified for the benefit of the scientific and the result was in favor of the
bachelor.
س

The study recommended: the need to provide a environment work
felt by the workers in stability and job security that will enable them to
participate in decision-making as well as a fair wages commensurate with the
economic situation in which the workers live, which help them a sense of job
security which lead them to administrative creativity, holding training
programs and teaching and give more attention to the application of creative
ideas that come out of the workers.

ش

الفصــل األول
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ع ا

مقدمة
إن التطورات المتالحقة والمت ازيـدة فـي المجـاًلت اًلقتصـادية والسياسـية والتكنولوجيـة واًلجتماعيـة
في عالمنا أثرت على منظمات األعمال بشكل كبير إيجاب ا وسلب ا ،مما دعاها إلـى التكيـف والتطـور بمـا
يتناسب معها ومستقبلها لكي تكون قادرة على اًلستم اررية والمنافسة في األسواق .
وتشــير الد ارســات الحديثــة فــي مجــال الم ـوارد البش ـرية إلــى الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه جــودة حيــاة
العمــل خصوصــا فــي تأثيرهــا الكبيــر علــى مســتوى الرضــا الــوظيفي واتجاهــات العــاملين و ردود أفعــالهم
تجاه المنظمة التي يعملون بها؛ لذلك أصبح هذا الموضـوع مـن المواضـيع الهامـة والتـي توليهـا اإلدارات
الحديثة جل اًلهتمام و التركيز.
يعتبـر مفهـوم جـودة حيـاة العمـل ) (Quality of Work Lifeمـن المفـاهيم الحديثـة نسـبي ا،ومما ًل
شك فيه أن هذا المفهوم وفي العقـود األخيـرة قـد حـاز علـى اهتمـام كبيـر مـن قبـل البـاحثين واألكـاديميين
والمهتمــين فــي مجــال اإلدارة واألعمــال ،وذلــك باعتبــاره أحــد مصــادر رضــا العــاملين والفــارق الــذي يميــز
منظمــات األعم ــال الناجح ــة عــن غيره ــا م ــن منظمــات األعم ــال األخ ــرى ،لــذا اتجه ــت ه ــذه المنظم ــات
وقياداتها اإلدارية نحو محأولة فهم وادراك كيفية إشباع الرغبـات والحاجـات المختلفـة لـدى العـاملين فـي
بيئــة عمــل هــذه المنظمــات .فكلمــا تميــزت بيئــة العمــل باًلنســجام والرضــا مــن العــاملين ســاهم ذلــك فــي
تحسين وتنمية قـدرات العـاملين فـي تحقيـق مزيـد مـن مسـتو ات اإلبـداع اإلداري بطـرق وأشـكال متنوعـة،
والذي من شأنه أن يؤدي إلـى تحقيـق مسـتو ات متقدمـة مـن األداء الـوظيفي لـدى هـؤًلء العـاملين ،ومـن
ثم ينعكس إيجاب ا على األداء الكلي للمنظمة.
يعتبر اإلبداع اإلداري هـو جـوهر منظمـات األعمـال ،ويجمـع علمـاء اإلدارة والممارسـون اإلداريـون
علــى أن المنظمــة المعاص ـرة تعــيش ظروفــا متغي ـرة ومعقــدة ،ممــا يجعلهــا فــي حاجــة ملحــة إلــى اإلبــداع
اإلداري ،فهــو يســهم فــي تحســين قــدرات العــاملين علــى توليــد األفكــار ومواكبــة التطــورات التقنيــة الحديثــة
وحل المشكالت والمشاركة في اتخاذ الق اررات المناسبة في الوقت المناسب (عيد،2228،ص.)3
ومــن خــالل ذلــك فــإن اإلبــداع اإلداري وجــودة حيــاة العمــل هــي منظومــة متكاملــة تشــترك فيهــا
منظمــة األعمــال والعــاملين (بيئــة العمــل ،المــديرين والمــوظفين ) ،والتــي تســاهم فــي دفــع عجلــة التطــوير
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نحو األفضل ،ألنه وبالنظر إلـى عناصـر العميلـة اإلبداعيـة فـإن حجـر األسـاس لهـا أيضـا هـم العـاملون
والذي ينطلق من خاللهم اإلبداع في ظل ظروف حياة عمل جيدة .
كما وتعتبر المنظمات الخدمية في فلسطين الركيزة األساسية للتنمية اًلقتصادية والمجتمعية فيها،
ًلســيما تلــك التــي تعنــى بمجــال اًلتصــاًلت وخــدمات المحمــول واًلنترنــت ،وبالتــالي توجــه الباحــث نحــو
اختيار أكبر وأقدم الشركات العاملة بهذا المجال في فلسطين وهي "شركة جوال" ،والتـي تعتبـر أحـد أهـم
فــروع مجموعــة اًلتصــاًلت الفلســطينية ،والتــي تــؤثر بشــكل فعــال علــى اًلقتصــادي الــوطني الفلســطيني
نظ ار لحجم التعامـل بينهـا وبـين العمـالء ،وهـذا يـدفع كـل المهتمـين فـي هـذا المجـال إلـى البحـث والتعمـق
في الظـروف التـي تمكـن العـاملين مـن تحقيـق اإلبـداع اإلداري فـي ظـل ظـروف حيـاة عمـل جيـدة تسـمح
لهم بذلك.
في ضوء ما سبق عمد الباحث إلى السعي لكشف طبيعـة جـودة حيـاة العمـل وعالقتهـا باإلبـداع اإلداري
للعاملين في شركة جوال ،والتي تساهم في تقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

أوالً :مشكلة الدراسة
نظ ـ ار للتغي ـرات البيئيــة المتســارعة فــي بيئــات منظمــات األعمــال وتأثيرهــا المباشــر علــى اإلبــداع اإلداري
للع ــاملين ،فـ ـإن ت ــأثير تل ــك التغيـ ـرات عل ــى ه ــذه المنظم ــات س ــوف ي ــؤدي وبش ــكل كبي ــر إل ــى الح ــد م ــن
ـر
اإلمكانيات والقدرات التنافسية للمنظمات فـي وجـه المنافسـين فـي بيئـة األعمـال المحليـة والدوليـة .ونظ ا
ألهمية رأس المال البشري في منظمات األعمال ،فإن ذلك يحتم على تلك المنظمات خلـق منـاخ تتـوفر
فيه بيئة اإلبداع اإلداري ،من خالل تحقيق المشاركة الفعلية ونظام موجه للترقية والتقدم الـوظيفي وبيئـة
مستقرة بجانب برامج للتدريب والتعلم وخلق حياة متوازنة بين الحياة الشخصية والحياة العملية.
وقد بينت مجموعة من الدراسات السابقة في مجال اإلبداع اإلداري أن المنظمـات الخدميـة فـي فلسـطين
تعــاني العديــد مــن المشــاكل التــي تحــد مــن اإلبــداع لــدى العــاملين فيهــا ،منهــا عــدم مــنح الثقــة للعــاملين
والمشاركة في صنع الق اررات (أبو عامر )2228،وبينت د ارسـة أخـرى فـي مجـال اإلبـداع اإلداري وجـود
معوقــات تحــد مــن قــدرة العــاملين علــى اإلبــداع واًلبتكــار ،مثــل خــوف العــاملين وخشــيتهم مــن المســاءلة،
وتــردد بعضــهم فــي ممارســة الصــالحيات المخولــة لهــم (نســمان ،)2222 ،وقــد أوصــت بعــد الد ارســات
إلــى العمــل علــى خلــق بيئــة تســمح باًلبتكــار واإلبــداع واًلداء المتميــز وتتســم بعالقــات اًلحتـرام والتقــدير
بين العاملين (أبو رمضان.)2221،
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وعلــى الــرغم مــن اًلرتفــاع فــي قاعــدة المشــتركين اإلجماليـة للشــركات التابعــة لمجموعــة اًلتصــاًلت
للعــام  2221بنســبة  %2.9مقارنــة بالعــام  2223لتصــل إلــى  3.328مليــون مشــترك ،وقــد نــتج هــذا
اًلرتفــاع عــن نمــو فــي أعــداد مشــتركي القطاعــات الالســلكية والرقميــة ،حيــث بلـ إجمــالي أربــاا الشــركة
خالل العـام  2221حـوالي  27مليـون دينـار إًل أنـه أقـل مـن إجمـالي أربـاا الشـركة خـالل عـام 2223
التي كانت بقيمة  28مليون دينار (التقرير السنوي لمجموعة اًلتصاًلت الفلسطينية ،)2221،وقد يعود
أسباب ذلك إلى مجموعة عوامل مختلفة ،منها ما هو مرتبط بمعوقات اإلبداع اإلداري كالجمود اإلداري
والوظيفي ،واعاقة الطموا واًلبتكار نتيجة لظروف بيئة العمل الداخلية والخارجية ،وهذا ما أكدته دراسة
(شــعبان )222 :2222،بوجــود ضــعف فــي اًلســتجابة المتعلقــة بجانــب امــتالك المــوظفين الشــجاعة
للقيام بأعمال ابتكارية وابداعية فـي شـركة جـوال ،إضـافة إلـى معوقـات أخـرى لإلبـداع اإلداري قـد تـرتبط
بشكل مباشر بأبعاد ومتغيرات جودة حياة العمل مثل (المشاركة في الق اررات ،األجور والحـوافز ،التـوازن
بــين الحيــاة والعمــل ،واًلســتقرار واألمــان الــوظيفي) ،ولمــا كانــت د ارســة (شــعبان)277 :235 ،2222،
أوص ــت بض ــرورة اًلهتم ــام مس ــتقبالا بد ارس ــة الجوان ــب واألبع ــاد الت ــي تتعل ــق بج ــودة حي ــاة العم ــل ومنه ــا
(تط ــوير البـ ـرامج التدريبي ــة ،ودع ــم نظ ــم الحـ ـوافز والمكافـ ـ ت ونظ ــم الترقي ــات ،وتعزي ــز مب ــدأ المش ــاركة
وتفويد السـلطة للمسـتو ات اإلداريـة األدنـى) ،والوقـوف علـى كافـة الجوانـب واألبعـاد التـي مـن الممكـن
أن تســاهم فــي تنميــة روا اإلبــداع واًلبتكــار فــي شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة "جـوال" ،مــع ضــرورة د ارســة
تقييم رأس المال البشري ،والذي يعتبر اًلبتكار واإلبداع أحد مكوناته الرئيسة.
بإجراء عدد من المقابالت مع عينة من العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال ،وبعد
اًلطــالع علــى مجموعــة كبيـرة مــن الد ارســات الســابقة التــي تناولــت متغيـرات البحــث منفــردة أو مجتمعــة،
وايمان ا من الباحث بأن الدراسة الحالية والنشـاط البحثـي يبـدأ مـن حيـث انتهـى اآخـرون؛ وجـد ل ازمـ ا منـه
ضرورة دراسة أبعاد جودة حياة العمل وعالقتهـا باإلبـداع اإلداريً ،لسـيما وأن اإلبـداع اإلداري قـد يتـأثر
وبشــكل كبيــر بظــروف العمــل والبيئــة الداخليــة والخارجيــة المتمثلــة فــي متغي ـرات جــودة حيــاة العمــل فــي
ـاء عل ـى مــا ســبق تتمثــل مشــكلة الد ارســة فــي األســئلة
شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة الفلســطينية-ج ـوال ،وبنـ ا

التالية:
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ثانياً :تساؤالت الدراسة

السؤال الرئيسي األول:

ما العالقة بين جودة حياة العمل واإلبداع اإلداري لدى العاملين؟ وما واقع جودة حياة العمل واالبـداع
االداري لدى العاملين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية -جوال؟
وينبثق منه األسئلة الفرعية التالية:

 ما العالقة بين المشاركة في اتخاذ الق اررات واإلبداع اإلداري في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟
 ما العالقة بين نظم الترقية والتقدم الوظيفي واإلبداع اإلداري في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟
 ما العالقة بين اًلستقرار واألمان الوظيفي واإلبداع اإلداري في شركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية-جوال؟
 ما العالقة بين برامج التدريب والتعلم واإلبداع اإلداري في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟ مـا العالقـة بـين الصـحة والسـالمة المهنيـة واإلبـداع اإلداري فـي شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية-جوال؟
 ما العالقة بين األجور واإلبداع اإلداري في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟السؤال الرئيسي الثاني:
مـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة) )α ≥ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات
المبحــوثين حـــول جـــودة حيـــاة العمـــل وفقــا للعوامـــل الديموةرافيـــة فـــي شـــركة االتصــاالت الخلويـــة
الفلسطينية-جوال؟
السؤال الرئيسي الثالث:
مـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة) )α ≥ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول اإلبداع اإلداري وفقا للعوامل الديموةرافية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية-
جوال؟
السؤال الرئيسي الرابع:
مل يوجد تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى ( )a ≤ 0.05ألبعـاد جـودة حيـاة العمـل مجتمعـة معـاً
على اإلبداع اإلداري في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية-جوال؟
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ثالثاً :متغيرات الدراسة
شكل رقم ()1
يمثّل نموذجا توضيحيا لمتغيرات الدراسة والعالقة بينها.

المتغير المستقل
المتغير التابع

أبعاد جودة حياة العمل

 .1المشاركة في اتخاذ الق اررات
 .1نظم الترقية والتقدم الوظيفي

اإلبداع اإلداري

 .5االستقرار واألمان الوظيفي
 .1برامج التدريب والتعلم
 .3الصحة والسالمة المهنية

 .6األجور

المتغيرات
الديموغرافية

المصدر :جرد بواسطة الباحث

رابعاً :فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى:

 .2الجنس
 .2الحالة اًلجتماعية
 .3الفئة العمرية

 .1المؤهل العلمي
 .5سنوات الخدمة

(جرد بواسطة الباحث)
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رابعاً :فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة األولى:

ًل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى ) (α ≤ 0.05بين جودة حياة العمل و اًلبداع اًلداري

لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟
ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية؟

(ً )2ل توجــد عالقــة ذات دًللــة احصــائية عنــد مســتوى ) )α ≥ 0.05بــين المشــاركة فــي اتخــاذ القـ اررات
واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟

(ً )2ل توجــد عالقــة ذات دًللــة احصــائية عنــد مســتوى ) )α ≥ 0.05بــين نظــم الترقيــة والتقــدم الــوظيفي
واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟

(ً )3ل توجــد عالقــة ذات دًللــة احصــائية عنــد مســتوى ) )α ≥ 0.05بــين اًلســتقرار واألمــان الــوظيفي
واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟

(ً )1ل توجد عالقة ذات دًللة احصائية عند مستوى ) )α ≥ 0.05بين برامج التدريب والـتعلم واإلبـداع
اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟

(ً )5ل توج ــد عالق ــة ذات دًلل ــة احص ــائية عن ــد مس ــتوى ) )α ≥ 0.05ب ــين الص ــحة والس ــالمة المهني ــة
واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟

(ً )6ل توجد عالقة ذات دًللة احصائية عنـد مسـتوى ) )α ≥ 0.05بـين األجـور واإلبـداع اإلداري لـدى
العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟

الفرضية الرئيسة الثانية:

ًل توجـد فـروق ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )a ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين
حـ ــول جـ ــودة حيـ ــاة العمـ ــل تعـ ــزى للعوامـ ــل الديموغرافيـ ــة التاليـ ــة (الجـ ــنس ،العمـ ــر ،الخب ـ ـرات ،المؤهـ ــل
العلمي،الحالة اًلجتماعية).
الفرضية الرئيسة الثالثة:
ًل توجـد فـروق ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )a ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين
حـ ـ ــول اإلبـ ـ ــداع اإلداري تعـ ـ ــزى للعوامـ ـ ــل الديموغرافيـ ـ ــة التاليـ ـ ــة (الجـ ـ ــنس ،العمـ ـ ــر ،الخب ـ ـ ـرات ،المؤهـ ـ ــل
العلمي،الحالة اًلجتماعية).
الفرضية الرئيسة الرابعة:
ًل يوجد تأثير ذو دًللة معنوية عند مستوى ( )a ≤ 0.05ألبعـاد جـودة حيـاة العمـل مجتمعـة معـا علـى
اإلبداع اإلداري في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال؟
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خامساً :أمداف الدراسة
( )2التع ــرف إلـ ــى مس ــتو ات كـ ــل م ــن جـــودة حي ــاة العمـ ــل واإلب ــداع اإلداري لـ ــدى الع ــاملين فـــي شـ ــركة
اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال.
( )2اختبار العالقـة بـين أبعـاد جـودة حيـاة العمـل مـن جانـب (المشـاركة فـي اتخـاذ القـ اررات ،نظـم الترقيـة
والتقدم الوظيفي ،اًلستقرار واألمان الوظيفي ،برامج التدريب والـتعلم ،التـوازن بـين الحيـاة الشخصـية
وحي ــاة العم ــل ،األج ــور والمكافئ ــات) واإلب ــداع اإلداري م ــن جان ــب آخ ــر ل ــدى الع ــاملين ف ــي شـ ـركة
اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال.
( )3الكشف عن أهم العوامل الديموغرافية التي يتوقف عليها إدراك العاملين لجودة حياة العمل وعالقتها
باإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال.
( )1إظه ــار أه ــم أوج ــه القص ــور المتعلق ــة بج ــودة حي ــاة العم ــل واإلب ــداع اإلداري ل ــدى الع ــاملين بش ــركة
اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال ،ووضع اآليات المناسبة لحلها.
( )5التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تكون ذات فائدة للمؤسسات الخدمية.

سادساً :أممية الدراسة:
أ -األممية العلمية:
( )2إن مفهوم جودة حياة العمل  QWLيعتبر مـن المفـاهيم الحديثـة فـي إدارة األعمـال والتـي مـن شـأنها
أن تــؤثر بشــكل فاعــل علــى منظمــات األعمــال مــا إذا تــم اســتخدامها بشــكل جيــد بمــا يخــدم ويحقــق
أهداف المنظمة.
( )2الربط بين مفهوم جودة حياة العمل واإلبداع اإلداري ،وبيان األهمية المتجسدة من هذين المفهـومين
في تحسين أداء المنظمة.
( )3الوصـول إلـى أفضـل الطـرق واآليـات المناسـبة التــي يمكـن أن تحقـق مسـتو ات متقدمـة مـن اإلبــداع
اإلداري واألداء المتميز لكل من العاملين والمنظمة معا.
( )1حاجــة المنظمــات الخدميــةً ،لســيما التــي تـرتبط بقطــاع اًلتصــاًلت والتكنولوجيــا إلــى تطــوير الخبـرة
المهنية والمعرفية في مجالي جودة حياة العمل واإلبداع اإلداري.
( )5اثراء المكتبة العربية في هذا المجال نظ ار ًلحتياجها إلى مثـل هـذه الد ارسـات ،وقـد يكـون طـرا مثـل
هذا الموضوع بداية لدراسات مستقبلية في هذا المجال.
8

ب -األممية التطبيقية:
( )2سـوف يـتم تطبيـق البحـث علـى شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية-جـوال (وهـي عبـارة عـن أحـد
فروع مجموعة اًلتصاًلت الفلسطينية التي تشكل ثقل بالنسبة لالقتصاد الوطني الفلسطيني).
( )2تعتبــر شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة الفلســطينية-جـوال أحــد أهــم الشــركات الخدميــة التــي تعمــل علــى
تقديم خدمة مميزة للعمالء ،والذي يتطلب مستوى مميز من اإلبداع اإلداري الذي من شأنه أن يزيـد
من كفاءة العاملين وقدرتهم على مواجهة المتطلبات والتحديات التي تواجه الشركة.
( )3تقـدم الشــركة خـدماتها إلــى حـوالي  3.328مليــون عميـل مــن عمالئهـا مــن أبنـاء الشــعب الفلســطيني
بالضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد نتج عن هذا اًلرتفاع نمو في أعداد مشتركي القطاعات الالسلكية
والرقمية ،حيث بل إجمالي أرباا الشركة خالل العام  2221حوالي  27مليون دينـار ،بالتـالي فـإن
هــذه المؤشـرات والبيانــات تــدلل بشــكل أو بـ خر علــى األهميــة التطبيقيــة لشــركة اًلتصــاًلت الخلويــة
الفلسـطينية-جـوال ،وأهميتهـا البالغـة فـي تطـور ودفـع عجلـة اًلقتصـاد الفلسـطيني إلـى اًلمـام ومعهــا
باقي الشركات التابعة لمجموعة اًلتصاًلت الفلسطينية.

سابعاً :حدود الدراسة:
تقتصر حدود البحث على ما يلي:
( )2الحدود الموضوعية :تقتصر هذا الدراسة على العالقة بين جودة حياة العمل واإلبـداع اإلداري لـدى
العاملين.
( )2الحدود البشرية :استهدفت الدراسة العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال.
( )3الحدود الزمنية :تم تطبيق هذا البحث خالل الفترة ما بين عامي 2225-2221م.
( )1الحدود المكانية :تم تطبيق هذه الدراسة على شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال.

ثامناً :مصطلحات الدراسة:
جودة حياة العمل:
هي درجة التميز التي أوجدت في العمل وشـروط العمـل التـي تحـدد العالقـة بـين العامـل وبيئتـه ،مضـافا
إليهــا البعــد اإلنســاني ،والتــي تســاهم بمجملهــا فــي الرضــا العــام وتحســين القــدرات فــي اداء العمــل علــى
مستوى الفرد ،ومن ثم على مستوى أداء المنظمة ككل (.)Surya Kumar.Shani ,2013:2
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التعريــف األجرائــي :تــوفير بيئــة عمــل مناســبة لعف ـراد العــاملين مــن قبــل أصــحاب العمــل فــي الشــركة،
والمســاهمة فــي إشــباع الحاجــات األساســية لهــم للحصــول علــى أفضــل المســتو ات مــن اإلبــداع اإلداري
لهـؤًلء العــاملين ،والــذي بــدوره يــنعكس إيجابـ ا علــى إنتــاجيتهم ومــن ثــم تحقيــق األهــداف التــي تســعى لهــا
المنظمة.
أسلوبا إدارايا
اإلبداع اإلداري :هو درجة التوصل إلى شيء جديد قد يكون خدمة أو سمعة أو نظرية أو
ا

تمامـا،
اعا
ا
أو اختر ا
جديدا ،كما أنه ليس من الضـروري أن تكـون جميـع عناصـر الشـيء المبتـدع جديـدةا ا
وانما يكفي أن يكون اإلبداع مجرد تأليف ألشكال قديمة (عفاف.)9:2221 ،

التعريف األجرائي :هو عبارة عن متغيرات ذاتية أو موضوعية أو شخصية أو بيئية أو سلوكية ،يقودهـا
أشخاص يمتلكون القدرة على التفكير ،والمعرفة والعمل إلنجاز األعمال بأفضل النتائج.
شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال:
جـ ـوال :ه ــي أول ش ــركة اتص ــاًلت فلس ــطينية متخصص ــة ف ــي اًلتص ــاًلت الالس ــلكية ،وت ــدير أعماله ــا
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهي إحدى شركات مجموعة اًلتصاًلت الفلسطينية.
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المبحث األ ول :جودة حياة العمل
المبحث الثاني :اإلبداع اإلداري
المبحث الثالث :العالقة بين مكونات وأبعاد جودة حياة العمل واإلبداع اإلداري
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المبحث األول :جودة حياة العمل
مقدمة:
تجــدد اًلهتمــام بموضــوع جــودة حيــاة العمــل والــذي يرمــز لــه باًلختصــار ( )QWLفــي السـنوات
األخيـرة الماضــية ،وبمطلــع األلفيــة الثالثــة علــى وجــه التحديــد ،مــن قبــل البــاحثين األكــاديميين والمهتمــين
الممارسين في منظمات األعمال ،وذلك بوصفهم له بأنه أهم مصادر رضـا العـاملين ،والعنصـر المميـز
لبيئة عمل منظمة ما عن غيرها.
وهنا قد برز اًلضطالع بالمسؤولية األخالقية واًلجتماعية لتحسين جـودة حيـاة العمـل للعـاملين فـي كـل
المنظمات ،والسعي من قبلها لتطبيق كل النشاطات الخاصة بها ،لغرد اشباع حاجاتهم ورغبـاتهم فـي
بيئة العمل.
ويتمثــل نجــاا منظمــات األعمــال المعاص ـرة بقــدرتها علــى تحقيــق أهــدافها وأهــداف العــاملين فهــا فــي آن
واحد .لذلك أصـبحت اإلدارة المعاصـرة تـدرك تمامـ ا بـأن نجـاا المنظمـة سـيكون مرهونـا بتحقيـق رسـالتها
المجتمعية من خالل سعيها الحثيث لتطبيق برامج تطوير نوعية حياة العمل فيها.
ويؤكــد رواد الفكــر اإلداري المعاص ـرين علــى أن التحــديات الكثي ـرة الت ـي تواجــه منظمــات أعمــال األلفيــة
الثالثة قد تقرد عليها البحث والتقصي عن تقنيات تساعد ادارتهـا فـي تجـأوز معيقـات العمـل وتطبيقهـا
بشــكل ســليم ،فيفتــرد بهــا أن تســعى إلدامــة الم ـوارد البش ـرية والســعي لــدعم جهودهــا بكونهــا المحــرك
الرئيسي للموارد األخرى واًلساس الجوهري لبقائها في عالم األعمال وسر نموها ونجاحها فـي الحاضـر
والمستقبل (العنزي ،الفضل.)68:2227 ،
وبناء على ما سبق ،يتضمن المبحث األول من الفصل التطور التاريخي لجودة حياة العمل ومفهومهـا،
وأبعاد جودة حياة العمل ،وأهمية تطبيق برامجها ،وعوائق تطبيق تلك البرامج ،إضافة إلى مجموعة مـن
النماذج والتجارب العالمية في مجال جودة حياة العمل.

أوالً :التطور التاريخي لجودة حياة العمل
ظهر مفهوم جودة حياة العمل ليواكب سياسات التغيير والتطوير التنظيمي ،وليخفف من حاًلت التـوتر
والقلــق التــي ســادت فــي الغــرب بــين العــاملين خوفـ ا مــن اًلســتغناء عــنهم ،أو تخفيضــا للخــدمات والم ازيــا
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اًلجتماعيــة المقدمــة لهــم ،أو تخفيضــا لمعــدًلت أجــورهم ،بجانــب حــرص تلــك المنظمــات علــى تحقيــق
الرضا الوظيفي المؤثر على التزام العاملين ،ومن ثم تعظيم أهمية استخدام وترشيد أداء المـوارد البشـرية
واعتباره ـ ــا أح ـ ــد اًلســ ــتراتيجيات الفعال ـ ــة فــ ــي ت ـ ــدعيم التميـ ـ ــز التنافس ـ ــي لمنظم ـ ــات األعم ـ ــال( .ن ـ ـ ـوال،
.)62:2222
منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضـي بـدأ اًلهتمـام بموضـوع جـودة حيـاة العمـل ،ومـازال حتـى وقتنـا
الحاضر في تطور ملحوظ في مختلف المجاًلت ،وقد وجد من خـالل اًلطـالع علـى أدبيـات الموضـوع
أن كل باحث تنأول مفهومه بمنظور يختلف عن اآخر( .العنزي ،الفضل.)68:2227 ،
فـي ســتينيات القــرن الماضــي بــدأ علمــاء الــنفس تطــوير نظريــات مختلفــة ،مقتــرحين وجــود عالقــة إيجابيــة
بين معنويات العاملين واإلنتاجية ،كما أن تطوير العالقات اإلنسانية من الممكن أن يـؤدي إلـى تحسـين
كل من اإلنتاجية ،ورفع معنويات العاملين ،باإلضافة إلى محأولـة تحسـين مكـان العمـل؛ لتحقيـق فـرص
توظيف متسأوية ،واًلثراء الوظيفي)Bharathi,2011:48( .
ويرجع ذلك إلى السلبيات التي كانت موجودة آنذاك ،مثل :عدم الرضا الوظيفي ،والتمييز ،وبيئـة العمـل
الفاسدة ،وعدم المسأواة في األجور وهذا سبب النزاع بين أصحاب العمل والعـاملين ،وفـي ظـل األزمـات
العالميــة (السياســية ،اًلجتماعيــة واًلقتصــادية) بــدأت منظمــات األعمــال تبحــث عــن طريقــة مبتكـرة لرفــع
مس ــتواها ،خاص ــة وأن ج ــوهر العملي ــات ف ــي منظم ــات األعم ــال ًل يتمت ــع بج ــودة حي ــاة العم ــل ،فب ــدأت
المنظمات بالتوجه واًلهتمام في تحسين نوعية حياتهم كوسيلة لتحسين اإلنتاجية وزيادتها.
ويــذكر بــأن أول مــن تحــدث عــن جــودة حيــاة العمــل هــو ( )Richard E.Waltonفــي عــام 2973م،
حيــث عرفهــا مــن خــالل ثمانيــة مح ـأور ،وهــي :كفايــة ال ارتــب وعدالتــه ،صــحية ظــروف العمــل ،التكامــل
اًلجتمــاعي ،الموازنــة بــين العمــل والحيــاة ،فــرص النمــو الــوظيفي ،فــرص اســتغالل القابليــات وتطويرهــا،
التمسك بمبدئية العمل التنظيمي( .العنزي ،الفضل.)77:2227 ،
فـي عـام  2977تحــدث الباحـث  Suttleإلــى أن جـودة حيــاة العمـل تعنــي بالدرجـة التــي عنـدها يســتطيع
العاملون إشباع جميع حاجاتهم ورغباتهم المهمة.
فقد أوضح  Bowditch&Buomo,1994أنه وفي أواخر السبعينات وأوائل الثمانينـات ت ارجـع اًلهتمـام
باألنشطة التي تمارسها المنظمات لتحقيـق جـودة حيـاة العمـل ،ممـا جعـل بـرامج جـودة حيـاة العمـل تـأتي
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في المرتبة الثانوية ،وان اختلـف األمـر علـى مختلـف المسـتو ات المحليـة والدوليـة ،وبالتـالي علـى كفـاءة
األداء اًلقتصــادي للمنظمــة ومــا تعتنقــه مــن قــيم وأفكــار تتعلــق بــالموارد البش ـرية ،إًل أنــه وفــي منتصــف
اهتمامــا جديـ اـدا أخــرى بب ـرامج
الثمانينيــات مــن القــرن العش ـرين وحتــى اآن شــهد عــالم اإلدارة األعمــال
ا
جودة حياة العمل في المنظمات العالمية وخاصة األمريكية ،منها نتيجة إلى مجموعة مـن العوامـل كـان
أهمهــا :انخفــاد وًلء العــاملين وانتمــائهم للعمــل فــي الشــركات األمريكيــة ،وزيــادة تكلفــة العمالــة ،وزيــادة
عــبء اًللت ازمــات القانونيــة علــى العــاملين وذلــك بالمقارنــة بالشــركات العاملــة ف ـي أوروبــا واليابــان( .جــاد
الرب)22:2228 ،

ثانياً :مفهوم جودة حياة العمل
تع ــددت مف ــاهيم وتعريف ــات ج ــودة حي ــاة العم ــل ،وتنوع ــت وفقاـ ـا لوجه ــة نظ ــر الباح ــث ف ــي مج ــال اإلدارة
واألعمال
فقــد عــرف  Schermerhorn,2000:15جــودة حيــاة العمــل بالمؤشــر المشــجع فــي الســلوك التنظيمــي
إلجمالي حياة العمل لتجارب العاملين في مواقع العمل.
فـي حـين عرفهـا  Werther and Davisأنهـا ظـروف العمـل الجيـدة ،العديـد مـن المنـافع ،دخـل جيـد،
العمــل المثيــر لالهتمــام ،التحديــدات والحـوافز فــي العمــل ،ويعتقــد الباحثــان أن جــودة حيــاة العمــل وزيــادة
اإلنتاجية في العمل يسيران بشكل متواز Werther and Davis,2002:15
وأما  Krueger et al, 2002:15فقد حدد مفهوم جودة حيـاة العمـل بأبسـط صـورة تمثلـت بنقـاط القـوة
والضعف في إجمالي بيئة العمل.
وقد عرف جـاد الـرب 5:2228 ،جـودة حيـاة العمـل بأنهـا العمليـات المتكاملـة المخططـة والمسـتمرة التـي
تســتهدف تحســين مختلــف الجوانــب التــي تــؤثر علــى حيــاة العمــل للعــاملين ،وأيضــا حيــاتهم الشخصــية،
والذي يسهم بدوره في تحقيق األهداف اًلستراتيجية للمنظمة والعاملين فيها والمتعاملين معها.
وتحــدث  Pizam,2010:511بأنهــا :جــودة حيــاة العمــل هــي مــدخل يشــتمل علــى مجموعــة مــن قضــايا
المكاف ت والوقت الممتع الذي يقضيه العاملون في بيئة العمل.
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فـي حـين عـرف  C.P Garg. et al, 2012:233هـي :المـدى الـذي يكـون فيـه أعضـاء المنظمـة
قــادرين علــى إشــباع حاجــاتهم الشخصــية مــن خــالل خبـراتهم فــي المنظمــة ،وهــي تغطــي مشــاعر العامــل
حــول كــل جانــب مــن جوانــب العمــل ،بمــا فــي ذلــك المكافئــات اًلقتصــادية ،والفوائــد ،واألمــان ،والعدالــة
الداخلية ،والخارجية ،وشروط العمل ،والعالقات التنظيمية ،والشخصية الداخلية والتي جميعها لها معـان
كبيرة في حياة العاملين.
بينمـا تحــدث ( )Surya Kumar Shani, 2013:2بأنهــا :درجـة التمييــز التــي أوجـدت فــي العمــل،
وشروط العمل التي تحدد العالقة بين العامل وبيئته ،مضاف ا إليها البعد اإلنساني ،والتي تساهم بمجملها
فــي الرضــا العــام وتحســين القــدرات فــي أداء األعمــال علــى مســتوى الفــرد ،ومــن ثــم علــى مســتوى أداء
المنظمة ككل.
كما عرفت بأنها :تمثل مجموعة من األهداف التنظيمية والممارسـات السـلوكية التـي تمكـن العـاملين فـي
المنظمة للشعور باألمان والرضا الوظيفي وامتالك الفرص المستقبلية للنمـو والتطـور كـأفراد عـاملين فـي
المنظمة ()YASHIK, 2014:9
بنــاء علــى مــا ســبق يالحــظ أن هنــاك تعــدد فــي مفــاهيم جــودة حيــاة العمــل إًل أنهــا تتركــز معظمهــا علــى
ســبيل اًلهتمــام بــالكوادر والم ـوارد البش ـرية والمحافظــة عليهــا مــن خــالل تــوفير بيئــة عمــل مناســبة م ـن
جانب ،واشباع حاجات ورغبات العاملين من جانب آخر وذلك لتحقيق أهدافهم وأهداف المنظمة معا.
ويمكــن للباحــث تعري ـف جــودة حيــاة العمــل بأنهــا " تــوفير بيئــة عمــل مناســبة لعف ـراد العــاملين مــن قبــل
أصــحاب العمــل والمســاهمة فــي اشــباع الحاجــات األساســية لهــم للحصــول علــى أفضــل المســتو ات مــن
اإلبداع اإلداري لهؤًلء العاملين والذي بدوره ينعكس ايجابـ ا علـى إنتاجيـة ومـن ثـم تحقيـق األهـداف التـي
تسعى لها المنظمة.
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ثالثاً :أبعاد جودة حياة العمل
تختلــف مكونــات وأبعــاد جــودة حيــاة العمــل مــن باحــث إلــى آخــر ،وتتعــدد هــذه األبعــاد بــاختالف طبيعــة
وحجـم العمـل والعمالـة لكـل منظمــة مـن منظمـات األعمـال ،إًل أن جميعهــا تتفـق علـى الهـدف المطلــوب
مــن تطبيقهــا وهــو اشــباع رغبــات الفــرد لتعزيــز مســتو ات الرضــا واإلبــداع لديــه وصـوًلا ألهــداف المنظمــة
والسعي إلى تحقيقها بنجاا.
فقد بينت دراسة (المغربـي )7:2221 ،إن مـن أهـم بـرامج وأبعـاد جـودة حيـاة العمـل والتـي يمكـن قياسـها
هي( :ظروف العمل المعنوية ،خصائص الوظيفية ،األجور والمكافئات ،جماعة العمل ،أسلوب الرئيس
في اًلشراف ،المشاركة في اتخاذ الق اررات).
فـي حـين بينـت د ارسـة ( )Edvardsson & Gustavsson, 2003: 148-163أن أبعـاد جـودة
حياة العمل هي:
( )2القدرة على السيطرة في موقف العمل.
( )2المشاركة في عملية صنع واتخاذ القرار.
( )3بيئة عمل مادية آمنة.
( )1القدرة على تطوير وتنمية العالقات اًلجتماعية عبر العمل.
فيما يرى (جاد الرب )72:2999 ،أن الجهود المبذولة في تحقيق جودة حياة العمل تعتمد على األبعاد
التالية:
( )2توفير بيئة عمل صحية وآمنة.
( )2إتاحة البيئة المعنوية المدعمة ألداء العاملين.
( )3المشاركة الفعلية بمفهومها الواسع.
( )1توفير متطلبات اًلستقرار واألمان الوظيفي.
( )5إعادة تصميم واثراء الوظائف؛ لتواكب المستجدات الحديثة وتشبع طموحات العاملين.
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( )6عدالة نظام األجور والمكاف ت والحوافز المادية والمعنوية.
( )7اتاحة فرص الترقية والتقدم الوظيفي.
( )8إتاحة الظروف المالئمة لتحسين اإلنتاجية والكفاءة.
( )9توفير فرق عمل متكاملة.
( )22العدالة اًلجتماعية والحفاظ على كرامة العاملين وخصوصيتهم.
ويرى ( ) Walton,2973أن أبعاد جودة حياة العمل تشتمل على ثمانية أبعاد ،تمثـل العوامـل الحاكمـة
لجودة حياة العمل ( ،(YASHIK,2014:9وذلك على النحو التالي:
( )2التفويد الكافي والعادل.
( )2توفر ظروف العمل اآمنة والصحية.
( )3اًلستفادة القصوى والسريعة من الطاقات والقدرات البشرية المتاحة.
( )1إتاحة الفرص المستقبلية للتحسين المستمر واآمن.
( )5التكامل اًلجتماعي في بيئة العمل.
( )6الشرعية في بيئة عمل المنظمة.
( )7العمل والمدى الكلي المسموا به للعاملين.
( )8العالقة اًلجتماعية للعمل.
بينما أوردت (عفاف )22:2221 ،أن أبعاد جودة حياة العمل تتمثل في:
( )2ظروف العمل المادية.
( )2رفاهية العاملين.
( )3عوامل وظيفية.
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( )1عوامل مالية.
( )5بيئة عمل صحية وآمنة.
( )6مشاركة العاملين في اإلدارة.
( )7إجراءات تقويم المظالم.
( )8التوازن بين الحياة والعمل.
وبعــد ان تــم اســتعراد مجموعــة مــن األبعــاد ألهــم البــاحثين األجانــب والعــرب فــي مجــال جــودة حيــاة
الدرســة علــى ( )6أبعــاد أساســية ،وهــي( :مشــاركة العــاملين فــي اتخــاذ الق ـ اررات ،نظــم
العمــل ،ســتعتمد ا
الترقية والتقدم الوظيفي ،اًلستقرار واألمان الوظيفي ،برامج التـدريب والـتعلم ،الصـحة والسـالمة المهنيـة،
األجور).

البعد األول :مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات
مصدر من مصادر الدعم المعنوي لهم،
اا
ويعد إفساا المجال أمام العاملين للمشاركة في صنع الق اررات

األمر الذي يجعلهم يشـعرون بقيمـتهم وانسـانيتهم ويسـاعدهم علـى اًلجتهـاد فـي طـرا األفكـار التـي مـن
شـأنها تحسـين طـرق العمـل والحـد مـن الصـراعات ،كمـا تـؤمن المشـاركة مزي اـدا مـن اًلنسـجام فـي جـو

مناخا
العمل ،ومن هنا نجد اهتمام اإلدارة بالعاملين وقضاياهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار يوفر ا
جي اـدا للعـاملين يسـاهم فـي اسـتخراج الطاقـات الكامنـة لـديهم وتحريرهـا إلـى أقصـى الحـدود ،كمـا أن

إيجابيـا ،وتعمـل
معنويـا
ـافز
قويـا علـى الرضـا عـن العمـل ،وتشـكل ح اا
للمشاركة في صـنع القـ اررات ت اا
ا
ا
ـأثير ا
على رفع الروا المعنوية للعاملين ،ولها أثر أيضا على اإلنتاجية.

ت لَهُ ْم َولَ ْـو
وقد ثبتت مشروعية الشورى والمشاركة في القرآن الكريم ،فقال تعالى ":فَب َما َر ْح َمة م َن اللَّه ل ْن َ

ـت
ـت فَظّـ ا َغلــيظَ اْل َقْلــب ًَل ْنفَضـوا مـ ْـن َح ْولـ َ
ـاع ُ
اســتَ ْغف ْر لَهُـ ْـم َو َشـأوْرُه ْم فــي ْاأل َْمــر فَــإ َذا َع َزْمـ َ
ـك فَـ ْ
ُك ْنـ َ
ف َعـ ْـنهُ ْم َو ْ
َّ
َّ
ين" (آل عمران)259:
فَتَ َو َّك ْل َعلَى الله إ َّن اللهَ ُيحب اْل ُمتَ َو ِّكل َ
تشير هذه اآية أن اهلل أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم بمشأورة المسلمين لتأليف قلوبهم والوصول إلى
الرأي الصحيح ،فالشورى ألفة للجماعة وسبب في الصواب( .الحوامدة)255:2222،
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ويــرى الباحــث أن مشــاركة العــاملين فــي اتخــاذ الق ـ اررات لهــا دور كبيــر فــي تنميــة قــدرات العــاملين فــي
المنظمة ،حيث إن إشراك العاملين يعمل على تبنيهم للقـ اررات التـي يقومـون بطرحهـا ،وبالتـالي محأولـة
إنجاا هذه الق اررات الناتجة عن أفكارهم.

البعد الثاني :نظم الترقية والتقدم الوظيفي.
تــتم الترقيــات فــي اطــار الترقيــات الرســمية ،أو ب ـرامج تطــوير الوظيفيــة ،أو فــرص التــدريب ،أو تعيينــات
اللج ــان ،أو المش ــاريع الخاص ــة ،حي ــث تعم ــل المنظم ــات عل ــى توس ــيع مس ــئوليات موظفيه ــا م ــن خ ــالل
قويـا بــالوًلء للمنظمــة ،واحتفــاظ المنظمــة بالعــاملين (القيســي،
الترقيــات ،ممــا يولــد لــدى المــوظفين شـ اا
ـعور ا
)22 :2222

إن الترقيـة والتقــدم الـوظيفي يلعبــان دو ار رئيســي ا فـي تــوفير بيئــة العمـل المناســبة ،ويتحقــق هـذا الــدور فــي
المنظمة من خالل تحفيز األفراد على تقديم خدماتهم للمنظمة ،ولضمان تحفيزهم والتزامهم تجاه تحقيـق
أه ــداف المنظم ــة ،ف ــي المقاب ــل إن تجاه ــل وج ــود نظ ــام حـ ـوافز ق ــانوني وفع ــال يكفـ ــل حقـ ــوق وامتيـ ــازات
العاملين يعرد المؤسسات للعديد من المخاطر التي تؤثر سلبا على مجمل األداء الوظيفي والسلوكي.
(أبو شرخ)9:2222 ،
ًل تقــل الترقيــات الوظيفيــة أهميــة كأســلوب مــن أســاليب نظــام الح ـوافز ،س ـواء أكانــت الترقي ــات الدوري ــة
المســتحقة التــي يقضــي منهــا الموظــف فت ـرة زمنيــة محــددة حســب نظــام وق ـوانين المنظم ــة ،أو الترقي ــات
اًلســتثنائية التــي عــادة م ــا يــتم منحهــا ل ــبعد المــوظفين نظيــر التمي ــز فــي األداء الــوظيفي ،أو نتيج ــة
المســابقة الداخليــة التــي تعقــدها بعــد المنظمــات لموظفيهــا فــي التنــافس علــى وظيفــة عليــا( .عقيلــي،
)66:2229
ويرى الباحث أن نظم الترقية والتقدم الوظيفي لهـا دور كبيـر فـي شـعور الموظـف باألهميـة والتقـدير مـن
جان ــب المنظم ــة ف ــي ظ ــل توافره ــا ،مم ــا تس ــاعد الع ــاملين عل ــى زي ــادة إب ــداعهم اإلداري لتناس ــب طبيع ــة
وظائفهم.

البعد الثالث :االستقرار واألمان الوظيفي
اًلس ــتقرار واألم ــان ال ــوظيفي تع ــود فوائ ــده عل ــى الع ــاملين وعل ــى المنظم ــة ،فه ــو عنص ــر وعام ــل نج ــاا
جوهري في أية منظمة؛ ألنه يخلق جو الوًلء واًلنتماء لدى الموظفين تجـاه منظمـتهم ،ممـا يـدفعهم إلـى
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اإلبداع والتطوير في أعمالهم وبـذل قصـارى جهـدهم فـي تحقيـق األهـداف ،ممـا يحقـق نجاحهـا وتطورهـا
واســتم ارريتها ،وبالتــالي بقــاءهم فــي أعمــالهم .اًلســتقرار الــوظيفي يســاعد علــى نشــر ثقافــة العمــل بــروا
الفريــق الواحــد؛ ألن الهــدف مشــترك لــدى الجميــع ،كــذلك يســاهم بشــكل كبيــر فــي اًلحتفــاظ بالكفــاءات
والخبرات المميزة؛ ألن هجرة هذه الكفاءات خـارج المؤسسـة تكبـدها كثيـ ار مـن الجهـد والتكلفـة الماديـة فـي
تعويضها.
يعد األمن الوظيفي من أهم ركائز النجاا في أية منظمة كانـت ،فـال توجـد منظمـة ناجحـة ذات إنتاجيـة
مرتفعة إًل وكان اًلستقرار واألمن الوظيفي تحقق فيها ،ويتمتـع بـه جميـع موظفيهـا والعكـس ًل يـأتي إًل
بالعكس ،إذ إن عدم تحقق اًلستقرار واألمن الوظيفي وتدني درجته في المؤسسة دائم ا ما يـنعكس علـى
إنتاجية تلك المنظمة ونجاحها حتى وان كانت تضم كفاءات عالية ومتخصصة في مجال عملها.
ومــن هــذا المفهــوم نجــد أن األمــن الــوظيفي يشــكل البيئــة الســليمة والمناســبة إلنتاجيــة جميــع الطاقــات
الوظيفيــة والشــرط الــالزم لتحصــيل أعلــى إنتاجيــة ممكن ـة مــن الكفــاءات العاملــة ،لــذلك فــإن تحاشــي تلــك
مهمــا وجوهريـ ا
المقوضــات وتكـريس درجــة عاليــة مــن اًلســتقرار واألمــن الــوظيفي فــي المنظمــة يعــد أمـ ار ا
للنهــود بمســتوى اإلنتاجيــة واًلقت ـراب بهــا مــن مســتوى يتناســب مــع حقيقــة الطاقــات والكفــاءات العاملــة
ضمن تلك المؤسسة( .غرفة صناعة اربد ) http://www.ici.org.jo 3/4/2015
ويرى الباحث أن اًلستقرار واألمان الوظيفي له دور كبير في شعور الموظـف باًلسـتقرار واًلرتيـاا فـي
المنظمة ،وهذا يعطي الحرية للموظف في اإلبداع بشكل أكبر ،وهذا يعود بالفائدة على المنظمة.

البعد الرابع :برامج التدريب والتعلم
هو عبارة عن عملية إكساب العاملين باختالف مستو اتهم الوظيفية في المنظمة مهارات ومعرفة جديدة
تســاعدهم علــى امــتالك القــدرة علــى األداء الجيــد فــي مســيرتهم اإلنتاجيــة فــي الحاضــر والمســتقبل ،وبمــا
يصــب فــي مصــلحة تحقيــق أهــداف المنظمــة ،إضــافة إلــى كونــه إجـراءات منظمــة ومخطــط لهــا ،لتعمــل
على مساعدة العاملين في التخلص من أي سلوك أو تصرف يؤدي إلى رداءة أو بطء في األداء ،ويـتم
إجراء التدريب من خالل برامج محددة بشكل دقيق حسب الهدف المقصود في المنظمة ،وتقـع مسـؤولية
التدريب على عاتق إدارة المنظمة وادارة الموارد البشرية والعاملين المتدربين ،فـإدارة المنظمـة يجـب تهـتم
بإجراء عمليات التدريب للعاملين باعتبار ذلك جزء من مهمة اسـتثمار المـورد البشـري ،أمـا إدارة المـوارد
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البشرية فـذلك جـزء مـن مهمـة إدارتهـا فـي إدارة وتطـوير وتنميـة العـاملين ،أمـا بالنسـبة للعـاملين فـإن أداء
التدريب بشكل جيد وناجح هو جـزء مـن مسـؤوليتهم باتجـاه المنظمـة وضـرورة تقـديمهم األفضـل وتطـوير
مهاراتهم( .اسماعيل)33:2229،
يعــد التــدريب فـي عــالم المجتمعــات والمنظمــات المعاصـرة اداة التنميــة ووســيلتها كمــا أنـه األداة التــي اذا
أحســن اســتثمارها وتوظيفهــا تمكنــت مــن تحقيــق الكفــاءة والكفايــة فــي اًلداء واًلنتــاج ،وقــد أظهــرت نتــائج
العديد من األبحاث والدراسات أن للتـدريب والـتعلم دو ار اساسـيا فـي نمـو الثقافـة والحضـارة عامـة ،وتبـرز
أهمية ذلك باعتباره اسـاس كـل تعامـل وتطـوير وتنميـة للعنصـر البشـري ،ومـن ثـم تقـدم المجتمـع وبنائـه،
كمــا ويعتبــر التــدريب أحــد العوامــل المهمــة التــي تســاعد علــى اإلبــداع اإلداري واألداء الــوظيفي المميــز،
خصوصا وأن المنظمات على مختلف انشطتها تواجه تغيرات وتطورات عديدة في ظـل اًلتجـاه المت ازيـد
نحو العولمة( .السكارنة)22:2229،
ـتثمار فـي المـوارد البشـرية ،يـدر عوائـد ومنـافع كثيـرة علـى المنظمـة والموظـف.
يعتبر التدريب الفاعـل إس اا

في كل من المدى القصير والطويل؛ حيث يسـاهم فـي زيـادة القـدرة علـى حـل المشـكالت باعتبـاره عمليـة
تعليميــة ،كمــا ويعمــل علــى تنميــة القــدرات الفكريــة والتحليليــة لــدى الموظــف ،ويكســب الموظــف مهــارة
التعامــل مــع اآخـرين ،اي زيــادة قدرتــه علــى التكيــف مــع التغيـرات التنظيميــة ،اًلجتماعيــة والتكنولوجيــة،
والدقة في العمل وبالتالي الحد من الحاجـة للرقابـة واًلشـراف مـن أجـل متابعـة عمـل الموظـف ،وكنتيجـة
لذلك تصبح التكاليف أقل من يمكن( .رشيد)29:2222 ،
ويـــرى الباحـــث ان للت ــدريب أهمي ــة كبيـ ـرة ف ــي تعزي ــز اإلب ــداع اإلداري ألن م ــن خالل ــه ي ــتم رق ــع الكف ــاءة
والمهارة عند الموظفين وتحسين أساليب وطرق العمل التي تعمل على تطوير أداء أعمالهم بما يتناسب
مع أهداف المنظمة.

البعد الخامس :الصحة والسالمة المهنية
إن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى كفـاءة ووسـائل الوقايـة سـيؤدي
بال شك إلى الحد من اإلصابات ويؤدي إلى حماية العاملين من الحوادث ومن ثم خفد عدد ساعات
العمـل المفقـودة نتيجـة الغيـاب بسـبب المـرد أو اإلصـابة ،وكـذلك الحـد مـن تكـاليف العـالج والتأهيـل
والتعويد ،مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى اإلنتاج ودفع القوة اًلقتصادية للدولة.
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إن اإلدارة مســئولة عــن تــوفير المكــان المناســب والخــالي مــن المخــاطر المؤديــة إلــى اإلض ـرار بالعــاملين
أثنــاء عملهــم ،إن هــذه المســؤولية أصــبحت مت ازيــدة فــي ظــل التطــور التكنولــوجي وبصــورة خاصــة فــي
المنظمــات الصــناعية ومــن ثــم فــإن اإلدارة تعمــل علــى التقليــل مــن اآثــار النفســية الناجمــة عــن الحـوادث
واألمـراد الصــناعية ،إذ أن الح ـوادث ًل يقتصــر تأثيرهــا علــى الجوانــب الماديــة فــي العمــل ،وانمــا تمتــد
آثارهــا إلــى مشــاعر العــاملين داخــل المنظم ـة وكــذلك الزبــائن المتعــاملين معهــا (دليــل الصــحة والســالمة
المهنيةwww.educatio.gov ،
عـرف الحـادث علـى أنـه حـدث غيـر متوقـع وغيـر مخطـط لـه يقـع بسـبب ظـروف العمـل اآمنـة أو
تصرفات العمل غير اآمنة مما قد يسبب أو ًل يسبب إصابات ()Hinze, 1997:8
حيث يعرف الضرر الذي يصيب العامـل بسـبب وقـوع حـادث معـين بأنـه " :إصـابة " أي أن اإلصـابة
هي النتيجة المباشرة للحادث الذي يتعرد له العامل ،وتعرف إصابة العمل بأنها اإلصابة التي تحدث
للعامل في مكان العمل أو بسببه وكذلك تعتبر اإلصابات التي تقع للعمال في طريق ذهابهم إلى العمل
أو طريـق الرجـوع مـن العمـل إصـابات عمـل بشـرط أن يكـون الطريـق الـذي سـلكه العامـل هـو الطريـق
المباشر دون توقف أو انحراف ،وتعتبر األمراد المهنية من إصابات العمل( .البربري)2225،
ويرى الباحث أن توافر متطلبات الصحة والسـالمة المهنيـة فـي المنظمـة تجعـل العـاملين يشـعرون بـأنهم
يعملون فـي بيئـة عمـل تتسـم بـاألمن والصـحة وهاليـة مـن الحـوادث واألمـراد وبالتـالي تطلـق لهـم القـدرة
على اإلبداع اإلداري لوجود الظروف المناسبة لهم.

البعد السادس :األجور
عرفــت األجــور علــى أنهــا التعــويد الــذي يحصــل عليــه األف ـراد مقابــل وضــع نشــاطاتهم تحــت تصــرف
وتوجيه اآخرين خالل مدة زمنية محددة أو لقاء أداء محدد ،وقـد يكـون األجـر نقـديا أو حقيقيـا ،فـاألجر
النقـدي هـو ذلــك المبلـ مــن النقـود الـذي يحصــل عليـه الفــرد مـن عملـه خــالل فتـرة زمنيــة معينـة (ســاعة،
يــوم ،شــهر) أو لقــاء كميــة أداء معينــة ،أمــا األجــر الحقيقــي فهــو عبــارة عــن كميــة الســلع والخــدمات التــي
يستطيع الفرد الحصول عليها نظير أجره النقدي.
وتكمن األهمية في األجور بالنسبة لعفراد والمنظمات على النحو التالي (ناصر:)23:2221 ،
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 .1أميمة األجور بالنسبة لألفراد:
( )2يشكل األجر المصدر اًلساسي لعفراد وألسرهم في بلدان العالم الثالث حيث ترتفع نسبة اًلعالـة،
مما يجعل األجر المحدد الرئيسي لمستوى المعيشي لعفراد وأسرهم.
( )2يمثــل األجــر مقياســا لقيمــة الفــرد وأهميتــه بالنســبة للمنظمــة التــي يعمــل بهــا ،فبقــد مــا يحصــل الفــرد
على أجر مرتفع فانه يشعر بتقدير المنظمة له بشكل أكبر ،والعكس صحيح.
( )3تلعب األجور دو ار مهما في قرار الفرد فـي البقـاء فـي المنظمـة الحاليـة التـي يعمـل بهـا أو اًلنتقـال
منها.
 .1أممية األجور بالنسبة للمنظمة:
( )2تعتبر األجور احدى الوسائل التي تستخدمها المنظمات من اجل تحفيز اًلفراد لتحسين ادائهم في
العمل ،وزيادة انتاجهم كما ونوعا.
( )2تعتبر األجور من أهم العوامل التي تستخدم لمعرفة نسبة وًلء األفراد للمنظمات التـي يعملـون بهـا
ولزيادة هذه النسبة.
( )3ان مقدار ما تدفعه المنشاة لعفراد من أجور ،قد يدل فـي بعـد األحيـان علـى القـدرة واًلمكانيـات
المالية لهذه المنظمة وعلى مركزها المالي بين المنظمات اًلخرى.
ويرى الباحث لعجور أثر كبير في رضـا العـاملين عـن الوظيفـة والبقـاء فيهـا ويعنـي ذلـك كلمـا زاد تعلـق
الموظف في وظيفته زاد وًلئه لها وبالتالي زيادة إبداعه فيها.

رابعاً :تجارب عالمية لجودة حياة العمل
( )1شــــــــــركة زيــــــــــن الكويتيــــــــــة لالتصــــــــــاالت( :شـ ـ ـ ـ ــركة زي ـ ـ ـ ــن الكويتي ـ ـ ـ ــة لالتص ـ ـ ـ ــاًلت،
 ،https://www.kw.zain.com/kwيناير.)2225 ،
تعتبـر شــركة زيــن الكويتيــة لالتصــاًلت مــن كبــرى الشـركات العاملــة علــى مســتوى الــوطن العربــي ،حيــث
قدمت مجموعة من البرامج المختلفة ذات العالقة بجودة حياة العمل للعاملين لديها ومن هذه البرامج مـا
يلي:
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أ .العالقة مع الموظفين:
حيث تلتزم الشـركة تجـاه موظفيهـا بإيجـاد نـوع مـن التعـاون بـين أسـرة العلـم والمشـاركة الفعالـة مـن خـالل
تبني مجموعة من األنشطة الداخلية التنوعة.
ب .الصحة ،السالمة والبيئة:
تسـعى الشـركة الــة تـوفير بيئــة عمـل آمنـة وصــحية لجميـع موظفيهــا ،حيـث قامـت بتصــميم كافـة المبــاني
والمعـدات والمكاتـب المسـتخدمة بتصــاميم آمنـة للمـوظفين والعمـالء ،إضــافة إلـى إجـراء فحوصـات طبيــة
دورية للعاملين لديها لضمان قيامها بالعمل على الوجه المطلوب منهم.

ت .التدريب والتطوير:
تقــدم الشــركة لعامليهــا مجموعــة كبي ـرة مــن الــدورات والب ـرامج التدريبيــة الداخليــة ،الخارجيــة واًللكترونيــة
والتقليدية ،في سبيل تطوير أدائهم في العمل.
( )1شــــــــــركة االتصــــــــــاالت الســــــــــعودية ( :STCشـ ـ ـ ـ ــركة اًلتصـ ـ ـ ـ ــاًلت السـ ـ ـ ـ ــعودية ،STC
 ،/http://www.stc.com.saيناير.)2225 ،

المسئولية اتجاه المجتمع الداخلي:
تطلق الشركة العديد من المبادرات والبرامج الخاصة بالعاملين التي تعمل على دعم الموظف من خالل
خلق بيئة عمل نموذجية ،باإلضافة إلى اًلهتمام في أسر العاملين وذويهم.

دورات تدريبية وورش عمل للموظفين:
تق ــدم اًلتصـ ــاًلت السـ ــعودية الب ـ ـرامج التدريبيـ ــة لجميـ ــع موظفيهـــا فـ ــي كاف ــة المجـ ــاًلت الفنيـــة واإلداري ـ ـة
والحاسب اآلي واللغة اإلنجليزية بجميع الطـرق التفاعليـة سـواء كـان ذلـك عـن طريـق الحضـور المباشـر
فــي م اركــز التــدريب بالمملكــة أو اًلنتــداب لحضــور بـرامج خــارج الشــركة ،أو عــن طريــق بـرامج التــدريب
اإللكترونــي ،كمــا يــتم تقــديم بـرامج خاصــة لتــدريب وتأهيــل القيــادات اإلداريـة فــي الشــركة ،باإلضــافة إلــى
تقديم ورش وندوات خاصة لتطوير قدرات منسوبي الشركة وتوعيتهم في أهم المواضيع المتعلقة بالتقنيـة
أو بالحياة اليومية.
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البرامج التدريبية:
تنوعت البرامج التدريبية بين المجاًلت اإلدارية والمالية ،اللغة اًلنجليزية ،تقنية ونظم المعلومات وكذلك
الدورات الهندسية والفنية وفيما يلي:
جدول رقم ()1
مجموع عدد المتدربين بين ( )8012-8002شركة اًلتصاًلت السعودية STC
2013

2012

2011

2010

2009

2008

العام التدريبي

799،11

831،13

843،8

836،10

774،12

489،15

عدد المتدربين

الموقع اًللكتروني لشركة اًلتصاًلت السعودية STC

مساممة الموظفين في حدود التكافل:
البرنـامج تكـافلي يهــدف للمشـاركة مــن جميـع المــوظفين ضـمانا لالســتم اررية ولـذا بــدأ الصـندوق باســتقبال
الـدعم مــن المــوظفين مــن خـالل اًلســتقطاع الشــهري أو المبــال المقطوعـة وقــد كــان لمســاهمة المــوظفين
دور رائد في استم اررية الصندوق الذي يهدف في النهاية إلى ترسيخ مبدأ التكافل بينهم .

القروض السكنية:
هي قرود (بدون فوائد) تمنحها اًلتصاًلت السعودية لموظفيها ،وذلك لشراء عقار قـائم ويكـون تسـديد
مبل ـ الق ــرد علــى أقس ــاط شــهرية ي ــتم اس ــتقطاعها مــن ارت ــب الموظــف به ــدف زيــادة انتم ــائهم ووًلئه ــم

للشركة ،حيث بدأ تطبيق البرنامج عام 2225م ،وآخر احصاءات البرنـامج حتـى نهايـة العـام 2223م،
كالتالي:
جدول رقم ()1
احصاءات البرنامج التكافلي شركة اًلتصاًلت السعودية STC
المبالغ المصروفة

عدد المستفيدين

الفترة

2.223.128.735

2174

حتى نهاية 1115م

الموقع اًللكتروني لشركة اًلتصاًلت السعودية STC
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( )5شـــــــركة االتصـــــــاالت الســـــــعودية( :الموقـ ـ ــع اًللكترونـ ـ ــي شـ ـ ــركة اًلتصـ ـ ــاًلت السـ ـ ــعودية،
 ،/ http://www.stc.comيناير.)2225 ،

تدريب وتطوير العاملين:
فقد شهد عام  2222تخريج أول دفعة مـن برنـامج تطـوير المـوظفين الواعـدين ،باإلضـافة إلـى البرنـامج
الثــاني الــذي تــم إطالقــه فــي عــام  .2223ويــدعم هــذا البرنــامج مجموعــة مــن الشــركاء العــامليين ،مثــل
جامعـة دوك للتعلـيم المؤسسـي ،وأكاديميـة إنفورمـا ـ تيليكـوم ،وبرنـامج جامعـة هارفـارد للتـدريب اإلداري.
ويعــد مؤشــر اســتبقاء المــوظفين بعــد إتمــام هــذا البرنــامج مــن أهــم المعــايير للمؤسســة ،حيــث بل ـ معــدل
استبقاء الموظفين بعد استكمال البرنامج  ،%96.3مقارنة بالمؤشـر اإلقليمـي البـال  %.79.5وبـالنظر
إلى المنطقة وتصـارع المؤسسـات علـى جـذب أفضـل المواهـب سـعت الشـركة لجـذب مـوظفين موهـوبين
وتكلــيفهم بوظــائف حيويــة ،واســتبقائهم ،حيــث شــملت هــذه الوظــائف ،الوظــائف الماليــة واًلســتراتيجية،
ووظائف عمليـات الـدمج واًلسـتحواذ ،والمهـام التجاريـة ،والمهـام المتعلقـة بسـرعة توسـيع منطقـة التغطيـة
الرقمية .واستخدمنا برنامج التعبئة العاملي لتعزيز عملية تنمية المـوظفين ومشـاركة المعرفـة علـى نطـاق
واسع عن طريق توفير فرص التنمية والتطوير.

مشاركة العاملين ورضامم الوظيفي:
ويعتبر رضا الموظفين ومشاركتهم من العوامل الهامة التي نرتكز عليها في إطار سعينا الحثيـث لتقـديم
أفضـل تجربــة للعميــل فــي جميـع األسـواق التــي نعمــل بهــا .وقـد شــهد عــام  2222إطــالق أول اســتطالع
عاملي سنوي لمشاركة الموظفين لتحديد القاعدة األساسية لجميع العمليات ،ثـم إجـراء اًلسـتطالع بـالث
لغــات لتســهيل مشــاركة أكبــر قــدر ممكــن مــن المــوظفين .وقــد أظهــرت النتــائج أن شــركة اًلتصــاًلت فــي
مستوى جيد مقارنة بالمعايير القياسية فيما يتعلق بهـذا الجانـب .ونحـن فـي انتظـار نتـائج اسـتطالع عـام
 2222الذي مت إجراؤه بثماني لغات ،وتعد المؤشـرات إيجابيـة ،حيـث لمسـنا تحسـنا ملموسـ ا فـي معـدل
اًلستجابات لالستبيان.
يــرى الباحــث أن الشــركات التــي تنأولهــا تهــتم بشــكل كبيــر فــي المــوظفين مــن خــالل تــوفير حيــاة عمــل
مناســبة لهــم تالئــم طبيعــة أعمــالهم ،ممــا يســاعد العــاملين علــى تقــديم أفضــل أداء؛ ممكــن ليســاعد هــذه
المنظمات على اإلبداع والتقدم والمحافظة على مكانتهم في السوق واستم ارريتهم بين المنافسـين ،ويعـزو
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الباحث ذلك اإلهتمام إلـى طبيعـة التنـوع فـي المـوارد البشـرية فـي هـذا النـوع مـن الشـركات وبيئـات العمـل
المماثلة لها ،إضافة إلى المنافسة الشديدة التي تعيشها تلك الشركات.

خامساً :أممية تطبيق برامج جودة حياة العمل
ويرى جاد الرب ( )212:2228أن تطبيق جودة حياة العمل تعمل على إحداث التـوازن واًلنسـجام بـين
الحياة الوظيفية لعفراد وبين حياتهم الشخصية والعائلية ،مما يؤدي إلى زيادة الوًلء التنظيمي وتخفيد
تكاليف التأمين الصحي ،وانخفـاد معـدًلت التعـويد المدفوعـة نتيجـة حـوادث العمـل ،وزيـادة المرونـة
والتكيف من قبل العاملين لتزايد اإلحساس بالمشاركة والملكية واختيار عمالة أفضل.
امــا  Adhikariفيعتبــر أن بـرامج جــودة حيــاة العمــل تــؤدي إلــى الشــعور باألمــان الــوظيفي ،وتزيــد احتـرام
العامل لنفسه من خالل الرضى الوظيفي والعمل اإلنساني ،وتعمل على زيـادة حريـة التعبيـر عـن الـذات
وتحسين ظروف العمل من وجهة نظر العاملين ،وزيادة الكفاءة التنظيمية من وجهة نظر القائمين على
العمل حيث انها تخلق قوة عمل محفزة منتمة ومرنة (.)Adhikari and Dhruba, 2010:53
كما يشير كل من (العنزي ،الفضل )72:2227 ،إلى أهمية برامج جودة حياة العمل ،بأنها تمثل البـذرة
األساســية لنجــاا الكثيــر مــن المنظمــات ،إذا مــا طبقــت بأســلوب صــحيح مــن اإلدارة والعــاملين علــى حــد
ـعيا إلــى إرضــاء كافــة األط ـراف العاملــة فــي المنظمــة .إ اذا مــن الضــروري أن تســعى المنظمــة
س ـواء ،سـ ا
جاهدة لالهتمام ببرامج جـودة حيـاة عامليهـا ،وذلـك لمـا يـدر عليهـا مـن زيـادة فـي اإلنتاجيـة .وفـي الوقـت
نفسه تحقيق آمال العاملين من خالل إشباع حاجاتهم ومتطلباتهم جميعهـا فـي العمـل (العنـزي ،الفضـل،
.)72:2227

شكل رقم ()2
أهمية تحسين برامج نوعية حياة العمل في المنظمات المعاصرة (العنزي ،الفضل.)72:2227 ،
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سادساً :عوائق تطبيق برامج جودة حياة العمل:
يشـير (البلبيسـي )21:2222 ،نقـالا عـن كـل مـن ()1998:439،2006:23)(Anitha،Kalia
إلى أن أهم المعيقات الرئيسية التي تواجه تطبيق برامج جودة حياة العمل هي ما يلي:

( )1موقف اإلدارة:
يتطلــب تطبيــق ب ـرامج جــودة حيــاة العمــل إضــفاء الديمقراطيــة فــي مكــان العمــل ،فيجــب أن تكــون لــدى
المــدراء الرغبــة فــي مشــاركة صــالحية اتخــاذ القـ اررات مــع مــوظفيهم ،ومــنحهم فرصــة التعبيــر عــن آرائهــم
كثير من المدراء يعتبـرون
والمشاركة بفعالية في جميع انشطة المنظمة ،إًل أن ذلك صعب التنفيذ؛ ألن اا

التخلــي عــن جــزء مــن صــالحياتهم بمثابــة التهديــد لوجــودهم ،لــذلك يبــدون معارضــة فــي التخلــي عــن قــوة
اتخاذ الق اررات لصالح موظفيهم.
كما أن اإلدارة تعتقد بأن جودة حياة العمل المتوفرة فـي المنظمـة مرضـية وًل حاجـة للمزيـد مـن إجـراءات
تحسين جوة حياة العمل نظ ار لفشلهم في قياس أثر تطوير جودة حياة العمل علـى نفسـية العـاملين علـى
الرغم من أن الموظفين يطمحون إلى وصول لمرحلة الرضا الوظيفي.

( )2موقف االتحادات والنقابات العمالية:
قــد يتولــد عنــد اًلتحــادات والنقابــات العاملــة شــعور بــأن بـرامج جــودة حيــاة العمــل تســعى إلــى تسـريع أداء
العم ــل وتحس ــين اإلنتاجي ــة دون دفـ ــع أي عوائ ــد كافي ــة للع ــاملين ،أي أنهـ ــا مج ــرد وس ــيلة لزيـ ــادة األداء
واإلنتاجيــة ،وإل ازلــة هــذه المخ ـأوف يجــب علــى المــدراء تــرويج ب ـرامج جــودة حيــاة العمــل لتفســير أهــدافها
والفوائد التي ستعود على العاملين من جراء تطبيقها.

( )3التكلفة المادية:
ترى اإلدارة بأن التكلفة الرأسمالية والمصاريف اليومية التشغيلية لبرامج جودة حيـاة العمـل ضـخمة تفـوق
قــدرة المنظمــات ،عــعوة علــى أنــه ًل يوجــد مــا يضــمن فعاليــة ونجاعــة تطبيــق هــذه الب ـرامج ،ممــا يــدعو
صــاحب العمــل الــذي يعــاني مــن شــح فــي مصــادر التمويــل إلــى ،التفكيــر مـ ار ار قبــل تــوفير ظــروف عمــل
جيدة ،ومنح أجور جيدة ،وتنفيـذ بـرامج جـودة حيـاة العمـل .وللـرد علـى هـذه المخـأوف يجـب تطبيـق هـذه
البرامج بعناية وحذر ضمن ميزانية محددة مسبقا للوصول إلى النتائج المرجوة.
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المبحث الثاني :اإلبداع اإلداري
مقدمة:
حين تكافح المنظمات من أجل تحقيق اًلزدهار في البيئات المضطربة والتنافسـية أو المحافظـة عليـه؛
فـإن اإلبـداع اإلداري واًلبتكـار يصـبحان أمـرين فـي غايـة األهميـة ،فالمنظمـات تعـيش فـي اقتصـاديات
غير ملموسـة ،اقتصـاديات المعلوماتيـة التـي تعتمـد علـى السـرعة والخيـال والمرونـة واًلبتكـار واإلبـداع،
فاإلبـداع اإلداري يـدعم قـوة أي منظمـة فـي تميزهـا عـن المنظمـات األخـرى .كمـا أن اإلدارة التقليديـة
أصـبحت غيـر ممكنـة فـي الوقـت الحـالي لمـا لهـا مـن عواقـب وخيمـة ،فهـي تحـول األفـراد العـاملين إلـى
بيروقراطيين وتسلبهم قدرتهم على اإلبداع والتفكير (الزهري.)223:2222 ،
وتظهـر أهميـة اإلبـداع اإلداري فـي أنـه يسـاعد المنظمـة علـى العمـل بصـورة أفضـل مـن خـالل تحسـين
التنسـيق والرقابـة الداخليـة والهيكـل التنظيمـي ،كمـا يـؤدي إلـى تسـهيل العمليـات اإلبداعيـة التـي تمكـن
المنظمـة مـن اًلسـتمرار ومواصـلة عملهـا وايجـاد الحلـول اإلبداعيـة للمشـكالت التـي تواجههـا بكفـاءة
وفاعلية ،والى إحداث تغييرات إيجابية في بناء المنظمة وفي عملياتها اإلدارية ،ويساعدها على التكيف
والتفاعل مع المتغيرات البيئية المحيطة بها ،وتحسين إنتاجيتها ،واًلرتقاء بمستوى أدائها وأداء العاملين
فيها ،وايجاد اكتشافات ومقترحات وأفكار لوضع أنظمة ولوائح واجـراءات وأسـاليب عمـل جديـدة مبدعـة
وخالقة ،األمر الذي ينجم عنه بروز برامج وخدمات خـارج نشـاطات المنظمـة الرئيسـة ،وتحسـين جـودة
المنتجـات والخـدمات التـي تقـدمها للجمهـور المسـتفيد مـن الخدمـة وزيـادة مـدخالتها الماديـة (السـويطي،
.)2:2229
ويعتبــر (العســاف) أن المنظمــات التــي ًل تعتبــر اإلبــداع هــدف ا اســتراتيجيا مــن أهــدافها ســيكون مصــيرها
التدهور واًلنهيار ،وبالتالي فـإن أي فـرد فـي المنظمـة علـى اخـتالف موقعـه الـوظيفيً ،ل يعتبـر اإلبـداع
جــزءا مــن حياتــه ،فإنــه يحكــم علــى نفســه بــالتخلف وعــدم القــدرة علــى المســاهمة فــي تنميــة وتطــوير نفســه
ووظيفته ومنظمته التي ينتمي إليها( .العساف)21:2225 ،
وبنــاء علــى مــا ســبق ،يتضــمن المبحــث الثــاني مــن الفصــل مفهــوم اإلبــداع اإلداري ومبادئــه وعناصــر
وأن ـواع اإلبــداع اإلداري ،ومــا ســمات اإلداري المبــدع ،باإلضــافة إلــي معوقــات اإلبــداع اإلداري ،ومــاهي
عوامل دعم اإلبداع اإلداري ،ومن ثم استراتيجيات التعامل مع معوقات اإلبداع اإلداري.
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أوالً :مفهوم اإلبداع اإلداري
يرى بعد الباحثين اإلداريين بأن اإلبداع اإلداري عبارة عن (المبادرة والتي يبـديها الموظـف أو المـدير
بقدرته على الخروج عن التسلسل العادي أو التقليـدي فـي التفكيـر) .ويـتم هـذا التغيـر النـوعي مـن خـالل
العميلــة التــي يصــبح عنــدها الموظــف حساســا للمشــكالت والن ـواقص والمتغي ـرات فــي المعرفــة والعناصــر
المفقــودة ،عنــدما يتوجــه التفكيــر اإلبــداعي نحــو متطلبــات الحيــاة العمليــة اإلداريــة وخصوصــا فــي مجــال
األعمال( .السكارنة)28:2222 ،
فقـــد عـ ــرف (الحـــويحي) اإلبـــداع اإلداري بأنـــه عبـ ــارة عـــن مجموع ــة م ــن الطالق ــة والمرونـــة واألصـــالة
والحساســية للمشــكالت التــي تهــدف إلــى القــدرة علــى ابتكــار األســاليب والوســائل المتنوعــة والجديــدة فــي
العمـ ــل ،مـ ــن خـ ــالل اسـ ــتثمار قـ ــدرات العـ ــاملين فـ ــي تحـ ــدي التفكيـ ــر المـ ــألوف والمقولـ ــب( .الحـ ــويحي،
)22:2225
فــي حــين عرفهــا (الطراونــة واخــرون )262:2222 ،بأنهــا " :أفكــار جديــدة تعتمــد علــى قــدرات شخصــية
الفرد ونتـاج تفاعلـه مـع البيئـة ،وان األفكـار اإلبداعيـة ذات الفائـدة للفـرد والمجتمـع علـى حـد سـواء ،فهـي
عملية منظمة من تطوير العمليات والسياسات وتنتهي بالمعدات والتدريب
فقد عرفها (خير اهلل " )8:2229 ،قدرة إنسانية خاصة ،تذلل المصاعب ،وتولد األفكار البناءة ،وتحول
المؤسس ــات الخامل ــة إل ــى أخ ــرى نش ــطة وحي ــة ،وعومـ ـا فالمب ــدع ه ــو ال ــذي يأتين ــا باألفك ــار والتص ــاميم
والنظريات واألعمال التقنية الجديدة الخارجة عن المألوف".
جاء في لسان العرب ًلبن منظور أن اإلبداع :أي الشيء الذي يكون أوًل ،والبديع من أسماء اهلل تعإلى
إلبداعـه األشــياء واحداثــه إياهــا ،وهــو البــديع األول قبــل كـل شــيء فهــو ســبحانه وتعــالي الخــالق المختــرع
(ابن منظور.)26:2982 ،
يمكن تعريف اإلبداع بأنه أفكار جديـدة ومفيـدة ومتصـلة بحـل مشـكالت معينـة أو تجميـع واعـادة تركيـب
األنمــاط المعروفــة مــن المعرفــة فــي أشــكال فريــدة ،وًل يقتصــر اإلبــداع علــى الجانــب التكنيكــي ألنــه؛ ًل
يشـمل تطـوير السـلع والعمليـات المتعلقـة بهـا واعــداد السـوق فحسـب ،بـل يتعـدى أيضـا اآًلت والمعــدات
وطرائق التصنيع والتحسينات في التنظيم نفسه ونتائج التدريب والرضا عن العمل بما يـؤدي إلـى ازديـاد
اإلنتاجية( .الصرن)2222:28 ،
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وبذلك يرى الباحث أن تعريف اإلبداع اإلداري ينطلق من تعريفات اإلبداع العامة التـي تركـز علـى دور
الفرد في عملية اإلبداع والقدرة على ابتكـار األفكـار الجديـدة والخالقـة ،سـواء كـان ذلـك اإلبـداع فرديـ ا أو
جماعي ا.
وقد عرف (النمر) اإلبداع اإلداري بأنه مجموعة من العمليات التي يستخدمها اإلنسان بما هو متوافر
لديه من قدرات وبما يحيط به من مؤثرات للتوصل إلى فكرة وأسـلوب يحقـق النفـع للمنظمـة التـي يعمـل
بها (النمر.)222:2992 ،

ثانياً :مبادئ اإلبداع اإلداري
لقد وضع الكثير من مدراء المنظمات العالميـة مجموعـة مـن اآراء ال ارئـدة فـي مجـال اًلبتكـار واإلبـداع،
وحتى تكون منظمتنا نامية ،وأساليبنا مبدعة وخالقة ،ينبغي مراعاة بعد المبادئ األساسية فيها ،سواء
كنا مدراء أو أصحاب قرار ،وهذه المبادئ عبارة عن النقاط التالية (السكارنة.)222:2222 ،
( )2افسحوا المجال ألية فكرة لكي تولد وتنمو وتكبر ما دامت في اًلتجاه الصحيح ،وما دمنا لـم نقطـع
بعــد بخطئهــا أو فشــلها ،فكثــر مــن المحــتمالت تبــدلت إلــى حقــائق ،وتحولــت احتمــاًلت النجــاا فيهــا إلــى
موقفيه.
( )2إن األفـ ـراد مص ــدر قوتن ــا ،واًلعتن ــاء بتنمي ــتهم ورع ــايتهم يجعلن ــا األكب ــر واألفض ــل واألكث ــر ابتك ــا ار
وربحا ،ولتكن المكافأة على أساس الجدارة واللياقة.
( )3احترام األفراد وتشجيعهم بإتاحة الفرص لهم للمشاركة في القرار وتحقيق النجاحات للمنظمة.
( )1فــان ذلــك كفيــل بــأن يبــذلوا قصــارى جهــدهم لفعــل األشــياء علــى الوجــه اًلكمــل ،وهــل المنظمــة اًل
مجموعة من جهود أبنائها وتضافرهم؟
( )5التخلــي عــن الــروتين والالمركزيــة فــي التعامــل تنمــي القــدرة اإلبداعيــة ،وهــي تسـأوي ثبــات القــدم فــي
سبيل التقدم والنجاا.
( )6حول ـوا العمــل إلــى شــيء ممتــعً ،ل وظيفــة فحســب ،ويكــون كــذلك إذا حولنــا النشــاط إلــى مســؤولية،
والمسؤولية إلى طموا.
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ثالثاً :عناصر اإلبداع اإلداري
قدمت عديد من الدارسات مجموعة كبيرة من عناصر اإلبـداع اإلداري التـي تمثـل أهميـة كبيـرة فـي تقـدم
وتميز منظمات األعمال ،ومن أهمها( :الشبيني.)92:2997 ،
( )2الطالقـة :الطالقـة تعنـي قـدرة الشـخص علـى إنتـاج كميـة كبيـرة مـن األفكـار ،تفـوق المتوسـط العـام،
فـي غضـون فتـرة زمنيـة محـددة ،ويقـال إن الطالقـة بنـك القـدرة اإلبداعيـة( .لـذا فمـن المـرجح أن يتميـز
الشخص المبدع بالطالقة في التفكير ،وتتحدد الطالقة في حدود كمية مقيسه بعدد اًلستجابات وسرعة
صدورها( .السويدان والعدلوني.)57 :2221،
( )2المرونة :وهي المقدرة على اتخاذ الطرق المختلفة والتفكير بطرق مختلفة أو بتصنيف مختلف عن
التصنيف العادي ،والنظر إلى المشكلة من أبعاد مختلفـة ،وهـي درجـة السـهولة التـي يغيـر بهـا الشـخص
موقفا أو وجهة نظر معينة ،وعدم التعصب ألفكار بحد ذاتهـا ،كمـا أنهـا تعنـي النظـر إلـى األشـياء مـن
عدة زوايا( .السرور.)228 :2222،
( )3األصالة :وهي المقدرة علـى اإلتيـان باألفكـار الجديـدة النـادرة والمفيـدة وغيـر المرتبطـة بتكـرار أفكـار
سابقة ،وهي إنتاج غير المألوف وبعيد المدى ،ويتفق عدد من الباحثين على أن األصـالة هـي ":القـدرة
علـى إنتـاج اسـتجابات أصـيلة أي قليلـة التكـرار بـالمعنى اإلحصـائي داخـل الجماعـة التـي ينتمـي إليهـا
الفرد ،أي أنه كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها" (الشربيني وصادق.)229:2222 ،
( )1الحساسـية للمشـكالت :ويقصـد بهـا الـوعي بوجـود مشـكالت أو حاجـات أو عناصـر ضـعف فـي
البيئـة أو الموقـف ،ويعنـي ذلـك أن بعـد األفـراد أسـرع مـن غيـرهم فـي مالحظـة المشـكلة والتحقـق مـن
وجودهـا فـي الموقـف ،وًل شـك أن اكتشـاف المشـكلة يمثـل خطـوة أولـى فـي عمليـة البحـث عـن حـل لهـا،
ويرتبط بهذه القدرة مالحظة أشياء غير العادية أو الشاذة أو المحيرة في محيط الفرد ،أو إعادة توظيفها
واثـارة تسـاؤًلت مـن حولهـا ،وًلشـك أن األشـخاص الـذين تـزداد حساسـيتهم إلدراك أوجـه القصـور فـي
المواقف المختلفة تزداد فرصتهم لخود غمار البحث فيها ،وبالتالي فإن اًلحتمال سيزداد أمامهم نحو
اإلبداع الخالق( .جروان)257: 2222،
( )5التحليل والربط :هو القدرة على تفتيت المركبات إلى عناصرها األوليـة ،وعـزل هـذه العناصـر عـن
بعضـها الـبعد .وتفسـير ذلـك أن أي موضـوع ًل يسـمى مشـكلة إًل إذا كـان معقـدا مؤلفـا مـن أجـزاء؛
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بعضها غامد ملتبس في البعد اآخـر ،وأول مـا ينبغـي عملـه هـو تحليـل المـادة المجمعـة ،ومـن ثـم
تنحل المشكلة إلى مجموعة قضايا تساعد على إدراك ذلك العنصر المعقد .أما الربط :فهو القدرة على
تكوين عناصـر الخبـرة ،وتشـكيلها فـي بنـاء وتـرابط جديـد أو هـي القـدرة علـى إدراك العالقـات بـين األثـر
والسبب ،وتفسيرها ،ثم استنتاج أو توليف عالقات جديدة( .رشوان.)13:2222 ،
( )6المخـاطرة :هـي مـدى شـجاعة الفـرد فـي تعـريد نفسـه للفشـل أو النقـد ،وتقـديم تخمينـات والعمـل
تحـت ظـروف غامضـة ،والـدفاع عـن أفكـاره الخاصـة .كمـا تعنـي أخـذ زمـام المبـادرة فـي تبنـي األفكـار
واألساليب الجديدة والبحث عن حلول لها ،في الوقت نفسه الذي يكون فيه الفرد قابالا لتحمل المخـاطر
الناتجـة عـن األعمـال التـي يقـوم بهـا ،ولديـه اًلسـتعداد لمواجهـة المسـئوليات المترتبـة علـى ذلـك .وفـي
ميدان العمل اإلداري يكون المديرون الواعدون واعين ألهميـة عنصـر المخـاطرة فـي اسـتثمار الطاقـات
اإلبداعيـة لـدى العـاملين وتحسـين المنـاخ التنظيمـي ،ومـدركين لحاجـة العـاملين للمسـاندة والـدعم للتغلـب
على التردد في تحمل اآثار المترتبة علـى المخـاطرة ممـا يـدفعهم إلـى وضـع أنظمـة ومكافـ ت تشـجعهم
على قبول المخاطرة وتحمل نتائجها( .الشمري)296 :2222،
( )7الخـرو عـن المـألوف :يقصـد بـه القـدرة علـى التحـرر مـن النزعـة التقليديـة والتطـورات الشـائعة،
والقدرة على التعامل مع األنظمة الجامدة وتطويعها لواقع العمل ،ويتطلب ذلك شجاعة كافية.
الطالقة
المرونة
اإلبداع اإلداري

االصالة
الحساسية
للمشكالت
التحليل والربط
المخاطرة
الخروج عن
المألوف

شكل رقم ()3
يوضح عناصر اإلبداع اإلداري :المصدر (.) Linda :1998،Scratchley
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يرى الباحث أن توافر عناصر اإلبداع اإلداري لدى العاملين له أهمية بالغة للمنظمة والعاملين أنفسهم،
ألن حــاًلت اًلبتكــار واإلبــداع ســتنعكس علــى األداء الكلــي للمنظمــة مــن خــالل إثرائهــا بأفكــار وطــرق
تسمح لها بالتوسع واًلنتشار.

رابعاً :أنواع اإلبداع اإلداري
يمكــن التمييــز بــين ثالثــة أن ـواع مــن اإلبــداع اإلداري فــي المنظمــات ،والتــي أوردهــا كــل مــن (الســكارنة،
( ،)25:2228أبو زيد( ،)37 :2222 ،العميان.)392:2225 ،
( )1اإلبداع اإلداري على مستوى الفرد.
( )1اإلبداع اإلداري على مستوى الجماعة.
( )5اإلبداع اإلداري على مستوى المنظمة.
ومذه األنواع مبينة كما يلي:
( )1اإلبداع اإلداري على مستوى الفرد:
هو اإلبداع الذي يحققه األفراد الـذين يمتلكـون قـدرات وسـمات إبداعيـة ،وكتـب الكثيـرون عـن الشخصـية
المبدعة ،وتم تحديد السمات التي تميز الشخصية المبدعة عـن غيرهـا مـن حيـث القـدرات واًلسـتعدادات
والميول ،ومن هذه السمات( :المعرفة ،الذكاء ،الشخصية ،التحليل ،حل المشكالت).
اإلبداع اإلداري على مستوى الجماعة:
هــو اإلبــداع الــذي يــتم تحقيقــه أو التوصــل إليــه مــن قبــل الجماعــة (قســم ،أو دائ ـرة ،أو لجنــة... ،الــخ)،
واعتمادا على خاصية التداؤب  Synergismفإن ابداع الجماعة يفوق كثي ار مجموع اإلبداعات الفرديـة
بعضـا وغيرهـا .وًل
لععضاء ،وذلك نتيجة التفاعـل فيمـا بيـنهم وتبـادل الـرأي والخبـرة ،ومسـاعدة بعضـهم
ا
شك فإن التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات المعاصرة تتطلب تطوير جماعات العمل المبدعة.

( )1اإلبداع اإلداري على مستوى المنظمة:
ًل بــد مــن التأكيــد مـرة أخــرى علــى أن اإلبــداع فــي المنظمـات المعاصـرة ،علــى اخــتالف أنواعهــا لــم يعــد
مســألة تــرف أو شــيئا كمالي ـا ،وانمــا بــات أم ـ ار ضــروريا وملح ـا ،وًل غنــى لهــا عنــه إذا مــا أرادت البقــاء
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واًلزدهــار ،وعليهــا أن تجعــل اإلبــداع أســلوب عملهــا وممارســاتها اليوميــة ،ويمكــن تحقيــق ذلــك بت ـوافر
الشروط األساسية التالية( :عساف)277:2991 ،
 .2ضرورة إدراك أن اإلبـداع والريـادة تحتـاج إلـى أشـخاص ذوي تفكيـر عميـق ،وذوي عالقـة بالمفـاهيم،
ويقدرون القيمة العلمية للنظريات الحقيقية الواقعيـة ،ولـديهم رغبـة اًلسـتطالع ،ولتنميـة هـذه األشـياء
وتعزيزها على المنظمة أن تعمل على توسيع إدراك الفـرد مـن خـالل الـتعلم والتـدريب والمشـاركة فـي
الندوات والمؤتمرات.
 .2ضــرورة تعلــم حــل المشــكالت بصــورة إبداعيــة ( :)Creative Problem Solvingوهــذا يعنــي
تـ ــرويد التفكيـ ــر وتشـ ــجيعه ليكـ ــون أكثـ ــر مرونـ ــة وسالسـ ــة ،بحي ــث يسـ ــتطيع أن ينف ــذ مـ ــن األطـ ــر
واألســاليب المحــددة أو المألوفــة فــي التعامــل مــع المشــكالت ،ليخــرج مــن قي ـدها بحث ـ ا عــن أســاليب
وطرق وبدائل جديدة وغير عادية.
 .3ضرورة تنمية المهارات والقدرات اإلبداعية في إيجـاد المشـكالت وتعزيزهـا ( Creative Problem
 :)Findingمما يساعد على تنمية المهارات اإلبداعيـة ًلكتشـاف المشـكالت ،والتعـود علـى التفكيـر
الناقد والمطلق والشامل ،وتقصي أبعاد اية مشكلة مما هو غير مباشر وفيما هو غير مألوف.
 .1ضــرورة تنميــة المهــارات اإلبداعيــة فــي صــنع المشــكالت :والعمــل علــى حلهــا؛ فالمشــكلة اإلداري ـة ًل
تعلـن عــن نفسـها ،بــل هــي التـي نصــنعها ونعمـل علــى حلهــا ،ولعـل اإلبــداع الحقيقـي يتعلــق ويتصــل
بهذا المطلب ويكون أكثر أهمية من اإلبداع في المطالـب السـابقة ،ألن اإلبـداع علـى هـذا المسـتوى
سيقود المنظمات والجماعات والمجتمعات إلى تجارب ريادية لم يسبق لها مثيل.
ويمكـن تنميـة المهـارة والقـدرة اإلبداعيـة فـي صـنع المشـكالت مـن خـالل التشـكيك واثـارة التسـاؤًلت بشـأن
الواقع الحالي في المنظمة ،سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي أو العمليات أو أساليب العمـل أو أدواتـه
وغيرها.
ويـــرى الباحـــث أنــه فــي ظــل المنافســة المحليــة والعالميــة لــم يعــد للمنظمــات الصــمود واًلســتمرار
عالميــا_ بتبنــي اإلبــداع كــركن أســاس فــي المنظمــة ،وأن تعمــل علــى تشــجيع
والبنــاء _محلي ـا أو
ا

اإلبداع الفردي والجماعي بداخلها.
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خامساً :سمات اإلداري المبدع
تحــدث ماســلو (المشــار اليــه فــي الســكارنة :)62-62 :2222 ،أن اإلبــداع شــديد البــروز لــدى األف ـراد
المحققين لذواتهم ،والذين يتصفون بالصفات التالية:
( )2أنهم أكثر كفاءة في ادراكهم للواقع ،وأكثر ارتياحا في عالقتهم به.
( )2يتسمون بالتلقائية والتركيز حول مشكلة ما.
( )3يميزون بين الوسائل والغايات.
( )1لديهم حس الفكاهة والمرا.
( )5يتسمون باإلبداعية واألصالة.
وأضــاف (ماســلو) إلــى انــه ًلبــد مــن فهــم أعمــاق الــنفس ،وأن اًلنســان الهــادئ الضــاحك المتفائــل الــذي
يسيطر على انفعاًلته وًل يعاني من الكبت ،ويجب أن يستمتع بأوقاته ،وتدل كل هذه الصفات على ان
هناك مؤش ار ليكون هذا الشخص مبدعا( .السرور)93 :2222 ،
وقد أشار (القريوتي) إلى أهم الخصائص المميزة لإلداريين المبدعين ،وهي (العجلة:)26:2229 ،
( )2يجب أن يتميز اإلداري المبدع بالرؤية اإلبداعية التي تقوم على القـدرة فـي تصـور وتخيـل البـدائل
المتعددة للتعامل مـع المشـاكل الموجـودة ،والقـدرة علـى طـرا األسـئلة الصـحيحة ،ولـيس مـن الغريـب أن
يصرف الفرد المبدع وقت ا أطول في تحليل المعلومات أكثر من الوقت الذي يقضيه في جمعها ،وهو ًل
يمل من تجريب الحلول ،وًل يفقد صبره بسرعة.
( )2يجـب أن يتميـز اإلداري المبـدع بالثقـة بـالنفس وبـاآخرين لدرجـة كبيـرة ،واإلداري المبـدع يتوقـع
الفشل؛ ولكنه ًل يستسلم بسهولة.
( )3يجـب أن يتميـز اإلداري المبـدع بالقـدرة علـى التعامـل مـع متطلبـات ومقتضـيات التغييـر وتحمـل
المواقف الصعبة.
( )1يجـب أن يتميـز اإلداري المبـدع بالمرونـة والقـدرة علـى التكيـف والتجريـب والتجديـد ،وأن يشـك
بالمسـائل التـي يمكـن أن يعتبرهـا عامـة األفـراد علـى أنهـا مسـلمات ،وقـد يصـل المطـاف بـه أًل يـؤمن
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بالصواب والخطأ المطلق ،إذ يعتبر أن تلك األمور نسبية تعتمـد علـى المنظـور والتصـور الـذي ينطلـق
منه اإلنسان.
( )5يجب أن يتميز اإلداري المبدع بالجرأة على إبداء اآراء وتقديم المقترحات الالزمة ،ألن هذه الجرأة
تـنعكس علـى مناقشـة التعليمـات واألوامـر الصـادرة مـن الم ارجـع العليـا وهـي صـفة ًل تتـوافر فـي األفـراد
المقلدين.
( )6يجب أن يتميز اإلداري المبدع باًلسـتقاللية الفرديـة .بحيـث يجـب أًل تفـرد عليـه سـلطة اآخـرين
وأًل يفرد سلطته على اآخرين ،ويجب عليه أن يبتعد عن المؤثرات والمصادر التي تؤدي إلى تثبيط
الروا المعنوية لعفراد العاملين الذين يشكلون الغالبية العظمى في أي منظمة.
ويرى الباحث أن اإلداري المبدع هو الذي يقدر على صقل مهاراته الشخصية والعقلية من خالل
اعتماده على ذاته في مواجهة الظروف والتحديات التي تواجهه ،ويعمل أيضا على تنمية مهاراته
الثقافية ،الفكرية ،اًلجتماعية؛ ليصبح لديه رؤية واضحة لتنفيذ اًلهداف التي تم وضعها من قبله.

سادساً :موقعات اإلبداع اإلداري
صنف السكارنة ( )82-82 :2222المعوقات التي تعيق اإلبداع اإلداري كما يلي:
( )2المعوقــات اإلدراكيــة :تمثــل المعوقــات اإلدراكيــة بتبنــي اإلنســان طريقــة واحــدة للنظــر إلــى األشــياء
واألمـور ،فهـو ًل يـدرك الشـيء إًل مـن خـالل ابعـاد تحـددها النظـرة المقيـدة التـي تخفـي عنـه الخصــائص
األخرى لهذا الشيء.
( )2المعوقات النفسية :تتمثل في الخوف من الفشل ،ويرجع هذا إلى عدم ثقة الفرد بنفسه وقدرتـه علـى
ابتكار أفكار جديدة واقناع اآخـرين بهـا ،وللتغلـب علـى هـذا العـائق يجـب أن يـدعم اإلنسـان ثقتـه بنفسـه
وقدرت ــه عل ــى اإلب ــداع ،وبأن ــه ًل يق ــل كثيـ ـ ار ف ــي قد ارت ــه ومواهب ــه ع ــن العدي ــد م ــن العلم ــاء ال ــذين أب ــدعوا
واخترعوا واكتشفوا.
( )3التركي ــز عل ــى ض ــرورة التواف ــق م ــع اآخـ ـرين :ويرج ــع ذل ــك إل ــى الخ ــوف أن يظه ــر الش ــخص أم ــام
اآخرين بمظهر يدعو إلى السخرية؛ ألنه اأتى بشيء أبعد ما يكون عن المألوف بالنسبة لهم.
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( )1القيـود المفروضــة ذاتيــا :يعتبــر هــذا العــائق مــن أكثـر عوائــق التفكيــر اإلبــداعي صــعوبة ،وذلــك بــأن
يقــوم الش ــخص م ــن تلق ــاء نفس ــه ب ــوعي أو ب ــدون وع ــي بف ــرد قي ــود ل ــم تف ــرد علي ــه ل ــدى تعامل ــه م ــع
المشكالت.
( )5التقيد بأنماط محددة التفكير :كثي ار ما يذهب البعد إلى اختيار نمط معين للنظر إلى األشياء ،ثم
ـويال ًل يتخلــى عنــه ،كــذلك قــد يســعى الــبعد إلــى اقت ـراد أن هنــاك حــال
زمنــا طـ َ
ي ـرتبط بهــذا الــنمط ا

للمشكالت يجب البحث عنه.

( )6التســليم األعمــى لالفت ارضــات :هــي عمليــة يقــوم بهــا العديــد منــا بغــرد تســهيل حـ ِّـل المشــكالت،
وتقليل اًلحتماًلت المختلفة الواجب دراستها.
( )7التسرع في تقييم األفكار :هو من العوائق اًلجتماعية األساسية في عملية التفكير اإلبداعي.
في حين ترى (الزهري )219:2222 ،بعد المعوقات الموجودة في عالمنا العربي ،وهي:
( )2الخوف من الفشل .
( )2تجنب المخاطر.
( )3اًلعتياد على األمور.
( )1مقأومة التغيير.
( )5جمود القوانين .
( )6انخفاد الدعم الجماعي .
( )7فقدان التحفيز.
( )8التوبيخ العلني .
( )9العقاب في حال الفشل .
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ويرى الباحث أن معوقات اإلبداع اإلداري تختلف من منظمـة لمنظمـة أخـرى ،ولكـن هنـاك إجمـاع علـى
بعــد العوامــل الجوهريــة ،مثــل( :الخــوف مــن الفشــل والعقــاب ،القيــود المفروضــة مــن قبــل اإلدارة علــى
العاملين ،مقأومة التغيير).

سابعاً :عوامل دعم اإلبداع اإلداري (عيد.)2225: 27 ،
( )2استخدام نظام فعال .
( )2توفير المعلومات الالزمة من أجل السرعة في اتخاذ القرار.
( )3التخطيط المسبق.
( )1استخدام األساليب اإلبداعية لتنمية السلوك اإلبداعي.
وذكر السكارنة ( )55-51 : 2222ثالثة مرتكزات ًل يستقيم اإلبداع اإلداري إًل بوجودها ،وهي:
العامــــل الفســيولوجي :يتمثــل فـ ــي وجـ ــود القـ ــدرة علـ ــى التفكيــر عنـ ــد األف ــراد ،ويشـ ــمل اقــدرة علــى التنبــؤ
واإلحساس بالمشكلة والقـدرة علـى المثـابرة وتحمـل الضـغوط اإلبداعيـة لــدى األف ـراد ،ومــن الســمات التــي
يتصـف بهـا المبـدعون الطالقـة والمرونـة والقـدرة.
العامــل البيئــي :يتمثــل فــي المنــاخ الــذي يســود المنظمــات فيمــا يتعلــق بظــر وف العمــل والعــاملين داخــل
المنظم ــة ،وتتك ــون البيئ ــة التنظيمي ــة م ــن الق ــيم الفردي ــة لـ ــدى قي ــادة المنظمـ ــة والع ــاملين فيه ــا وأنمـ ــاطهم
السلوكية ومعتقـداتهم ،إذ تتفاعـل هـذه العوامـل مجتمعـة لتشكيل المنـاخ التنظيمي الـذي يـؤثر بشـكل بـال
في اإلبداع اإلداري.
العامل السكيولوجي :يتمثـل فـي العوامـل التـي تـدفع العـاملين فـي المنظمـات إلـى اإلبــداع اإلداري ،ومـن
أهم هذه العوامل ما يأتي :
( )2الحاجة إلى اإلنجاز.
( )2الحاجة إلى الجودة في األداء.
( )3الحاجة إلى تحقيق الذات.
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( )1الحاجة إلى النظام.
( )5الحاجة إلى اًلجتهاد.
( )6حب اًلستطالع (السكارنة)2222: 51 – 55 ،
ويــرى الباحــث أن أه ــم عوام ــل دع ــم اإلبــداع ف ــي المنظمــات هــو األم ــن الــوظيفي داخــل المنظمــة وتــرك
الخوف من المستقبل المجهول ،الذي يدفع العاملين في المنظمة إلـى ابتكـار وسـائل جديـدة تـنظم العمـل
تسيره ،دون الخوف على مصيرهم في المنظمة.

ثامناً :استراتيجيات التعامل مع معوقات اإلبداع اإلداري
يرى (عيد) أن هناك عدد من اًلستراتيجيات يمكـن للمنظمـات إتباعهـا لتجـأوز عقبـات اإلبـداع اإلداري،
وهي كالتالي) :عيد.)3: 2228،
( )2تشجيع األفراد على التعبير عن أفكارهم بحرية.
( )2تقديم الدعم فيما يتعلق بتطوير األفكار اإلبداعية.
( )3تشجيع األفراد على المخاطرة.
( )1إتاحة الخصوصية لعفراد للتفكير اإلبداعي.
( )5تشجيع التفاعل مع اآخرين خارج نطاق أعضاء الجماعة.
( )6تشجيع التنافس البناء بين األفراد والجماعات.
( )7تشجيع األفراد على استخدام وسائل اإلبداع في حل المشكالت التي تواجههم.
( )8الحد من اإلشراف المفرط على األفراد والجماعات أثناء تأدية المهام.
( )9تحسين المناخ العام ،وجعله أكثر انفتاحا وتبادًلا للخبرات وتقبالا للرأي والرأي اآخر.
( )22التخلص من األجراءات الروتينية المعقدة التي تحول بين انطالق األفكار واإلبداع.
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( )22تشجيع استخدام األسـاليب العلميـة التـي تسـهم فـي إثـارة الفكـر وخلـق روا اإلبـداع وتقـديم أفكــار
جديدة.
( )22المشاركة في اتخاذ القرار.
( )23توجيه جهود األفراد في اًلتجاهات الصحيحة.
( )21اســتخدام المهــارات والقــدرات واألفكــار المتاحــة لعفـراد ،وذلــك لتحقيــق األهــداف المرغوبــة ،وحــل
المشاكل المرتبطة بالوظيفة
ويــرى الباحــث أن علــى المنظمــات تبنــى اســتراتيجيات واضــحة للتعامــل مــع معوقــات اإلبــداع اإلداري،
ًلســيما وأن المنظمــات فــي أمــس الحاجــة إلــى اإلبــداع مــن قبــل العــاملين تمــن أجــل طويرهــا وبقائهــا فــي
السوق ،نظ ار للمنافسة الشديدة التي قد تتعرد لها المنظمة من قبل المنظمات األخرى.

المبحث الثالث :العالقة بين أبعاد جودة حياة العمل واإلبداع اإلداري
أوالً :مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات وعالقتها باإلبداع اإلداري
اس ــتحوذت مش ــاركة الع ــاملين علـ ــى اهتم ــام واس ــع عل ــى مس ــتوى اإلدارة والمنظم ــات ف ــي أوروبـــا
والوًليات المتحدة األمريكية ،وان اغلب الحكومات في هذه البلدان لديها ترتيبات قانونية متطورة لتعزيـز
المش ــاركة ،حي ــث إن الفكـ ـرة األساس ــية لمش ــاركة الع ــاملين مفاده ــا أن هـ ـؤًلء الع ــاملين ه ــم ال ــذين ي ــؤدون
أنشطة العمل الفعلية ،وان طلب المعلومات منهم واشراكهم فيما يتعلق بعملهم يمكن أن يعطـي رؤيـة قـد
تكون غير متاحة للمديرين واًلستشاريين( .األكلبي ،المبيضيين.)221 :2222،
إ ن مفهوم مشاركة العاملين في عملية اتخاذ الق اررات من المفاهيم التقليدية والحديثة ،وتعبر عن
الوسائل والطرق التي تستخدمها اإلدارة العليا في أي منظمة نحو لدمج العاملين في المنظمة وزيادة
الصالحيات المخولة لهم في أداء أعمالهم واإلبداع فيها ،وبما يؤدي إلى الرضا الوظيفي وبناء عالقات
إنسانية فعالة.
كما أن السعي الدائم لدعم عمليات مشاركة العاملين والتوسع فيها على مستوى المنظمات أو حتى
الدولة له ما يبرره؛ نظ ار إلى مزايا وعوائد عمليات المشاركة ومساهمتها في التأثير على مكونات
اإلبداع اإلداري وأبعاده المختلفةً ،لسيما أنه ومن أهم خطوات تحسين اإلبداع اإلداري في أي منظمة
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هو إعطاء المرؤوسين نطاقاا أوسع في عملية صنع الق اررات ،إضافة إلى قدرة أعضاء الجماعة على
تحمل مخاطر التفكير اًلبتكاري لرؤية األشياء بطرق جديدة والنظر إلى المشكالت من أوجه عديدة،
ومما ًل شك فيه أن هناك ارتباطاأ وثيقاا بين عمليات المشاركة واإلبداع اإلداري من خالل مجموعة من
المزايا والمنافع التي تقدمها المشاركة في اتخاذ الق اررات لتحقيق مستويات متقدمة من اإلبداع اإلداري،
ونذكر منها على سبيل المثال ًل الحصر المزايا التالية :
( )2الحصول على آراء ومقترحات وأفكار إبداعية وابتكارية.
( )2المساهمة في حل المشكالت بطرق جديدة ومتنوعة.
( )3القدرة على اتخاذ الق اررات بوسائل أكثر ابداعية.
( )1اإلدارة الفعالة لوقت اإلدارة العليا في المنظمة.
( )5زيادة اإلنتاجية واألداء ،وتخفيد معدًلت الحوادث والتالف والفاقد،
( )6بناء كوادر وظيفية مبدعة وتأهيلها للترقي في المناصب القيادية في المستقبل.
( )7تحقي ــق الرض ــا الكام ــل ًلحتياج ــات العم ــالء ورغب ــاتهم وطموح ــاتهم( .ج ــاد ال ــرب-269 :2229،
.)272
بينما يشير (الحراحشة )2226،إلى أن ممارسة عمليات المشاركة والتمكين للعاملين في المنظمات
يساعد في تنمية اإلبداع اإلداري والتنظيمي من خالل ما يلي:
( )2تشجيع العاملين عل طرا األفكار واًلستماع إليها واحترامها.
( )2إيجاد قنوات اتصال فعالة تسمح بتبادل المعلومات بين األفراد.
( )3تشجيع التنافس بين العاملين لدفعهم نحو التوصل إلى أفكار إبداعية جديدة.
( )1تقديم الدعم المادي والمعنوي للمبدعين ومشاريعهم اإلبداعية.
( )5دراسة األفكار الجديدة دراسة جادة ،واًلهتمام بها وتطبيق المفيد منها (المشوط)292 :2222،
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كما يؤكد (النتيفات )2226،إلى أ ن العملية التي يتم فيها ومن خاللها المشاركة في اتخاذ الق اررات
داخل المنظمة له أثر كبير في تنمية اإلبداع لدى المرؤوسين ،فالطريقة التي يتم بها صنع الق اررات
ودرجة مشاركة العامليين في صنعها ،جميعها عوامل تساعد على خلق بيئة إبداعية تتيح للعاملين
استخدام قدراتهم اإلبداعية من ناحية ،وكذلك تدعيم فاعلية القرار من ناحية أخرى( .النتيفات:2226،
ص)38
ولقد أيدت نتائج مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة على وجود عالقة ارتباط قوية بين المشاركة
في اتخاذ الق اررات كأحد أبعاد جودة حياة العمل واإلبداع اإلداري ،فقد أكدت دراسة
( )Mahmoodi. et. al.2015على أنه توجد عالقة ارتباط بين المشاركة في صنع الق اررات واإلبداع
بالعمل في المنظمة.
الطرونة )2222،إلى وجود أثر ذي دًللة
ا
كما توصلت النتائج النهائية لدراسة كل من (المبيضيين،
إحصائية لمشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات على السلوك اإلبداعي لدى العاملين في البنوك التجارية
األردنية.
بينما أظهرت نتائج دراسة (المشوط )2222،التي كانت تهدف إلى التعرف على تأثير بيئة العمل
_أحد الركائز الرئيسة لجودة حياة العمل_ على اإلبداع اإلداري في أحد أكبر األكاديميات األمنية في
الكويت أظهرت نتائج اعتبرت فيها أن المشاركة في اتخاذ الق اررات من األبعاد األكثر تأثي ار على
اإلبداع اإلداري لدى العاملين.
وفي ضوء ما ت قدم يرى الباحث أن توفير مستويات عالية من المشاركة الفاعلة والحقيقية سوف يؤدي
إلى تحقيق درجة عالية من اإلبداع اإلداري على مستوى العاملين والمنظمة ،والذي من شأنه أن يحقق
أهداف المنظمة والعاملين معا.

ثانياً :نظم الترقية والتقدم الوظيفي وعالقتها باإلبداع اإلداري.
نظ ار لما تمثله الترقية والتقدم الوظيفي من أهمية كبرى ،األمر الذي يحتم على المنظمة اعطاءها
مساحة كبيرة من اًلهتمام عن طريق وضع أسس سليمة وموضوعية تتم الترقية على أساسها ،ألن
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فاعلية الموظف غالبا ما تعتمد اعتمادا كبي ار على رضاه الوظيفي الذي ًل يتأتى تحقيقه إًل من خالل
توفير البيئة الصحية للعاملين ،ومن أهمها نظام واضح وسليم.
إن تطور مركز الموظف ومستقبله الوظيفي والمعيشي يتوقف على مدى توفر فرص الترقية في القطاع
الــذي يعمــل فيــه ،اعتم ــادا علــى جدارتــه وص ــالحيته فــي القيــام بواجب ــات ومســؤوليات الوظيفــة األعل ــى
ومقابلــة شــروط الترقيــة ،لــذلك تهــتم المنظمــات بسياســية الترقيــة والتقــدم الــوظيفي ،فوضــعت لهــا القواعــد
والشروط واألسس واألساليب والنماذج التي تستد إليها ،والتـي يمكـن مـن خاللهـا ترقيـة أفضـل المـوظفين
إلــى الوظــائف الشــاغرة األعلــى ،ومــن ثــم خلــق الظــروف الممكنــة لبــذل العــاملين قصــارى جهــدهم لتقليــل
نفقة العمل وتكاليف وتحسين نوعيته (العتيبي.)8 :2222 ،
ويمكن تعريـف الترقيـة بأنهـا عمليـة "نقـل الموظـف مـن مركـزه الـوظيفي الحـالي إلـى مركــز وظيفـي أعلـى
يتيح له الحصول على مزايا مادية أكبر ووضع أدبي ومعنوي أفضل مما كان عليه قبل الترقية ،هي قد
تكون من وظيفيـة إلـى وظيفـة أخـري هـي أعلـى وأكثـر صـعوبة ومسـئولية ،كمـا قـد تكــون مـن درجـة إلـى
درجة أخري في نفس الوظيفية( .أبو شيخه)2222:281 ،
كم ــا ي ــرى الش ــمراني ان الترقي ــة يقصـ ـره عل ــى أس ــلوب اًلختي ــار حي ــث إنهـ ــا " اختيـ ــار أكف ـ ـأ الم ــوظفين
وأصلحهم لتولي وظائف ذات مسـتوى أعلـى مـن حيـث المسـئولية والسـلطة فـي التنظـيم اإلداري الموحـد،
على أن يتمتع الشخص في هـذه الحالـة بم ازيـا ماديـة أفضـل ممـا كـان يتمتـع بهـا فـي وظيفتـه السـابقة ".
(الشمراني.)2226 :25 ،
أوضحت دراسة الزهراني ( )2226التي تحدثت عن اتجاهات ضباط الصف والجنود نحو نظام
الترقية ،أوضحت أن عدم العدالة في نظام الترقيات والتقدم الوظيفي يؤثر بالسلب على أداء العاملين
وابداعهم في العمل.
( )2ان تــأخر الترقيــات والتقــدم الــوظيفي أدى إلــى الشــعور باإلحبــاط لــدى العــاملين وفقــدان الرغبــة فــي
تطور وتحسين األداء واإلبداع فيه.
( )2انتشــار ظــاهرة الت ارخــي فــي العمــل وفقــدان العالقــات اإلنســانية فــي محــيط العمــل وانخفــاد مســتوى
الطموا لدى العاملين ،وضعف مستوى الوًلء واًلنتماء.
44

فيما اعتبرت دراسة (الغنيمي )2222 ،والتي جاءت بعنوان "ترقية الموظف العام في فلسطين"
ـر عنهــا مــن تحســين مركـزه الــوظيفي والمــالي،
حيــث اعتبــرت أن الترقيــة مهمــة بالنســبة للموظــف لمــا يطـ أ
حيث يكرس جهده ويتفانى في عملة أمال في الحصول على الترقية ،وبالنسبة لإلدارة ألنها تكون وسيلة
ًلجتذاب العناصر األكفاء للوظيفة.
ويرى الباحث أن لنظم الترقية والتقدم الوظيفي أثر كبير علـى إبـداع العـاملين ،حيـث إن ترقيـة الموظـف
من مركز لمركز آخر يشعره باًلهتمام والتقدير ،مما يزيـد مـن درجـة اإلبـداع لديـه ،كـذلك بالنسـبة للتقـدم
الــوظيفي حي ــث وج ــود نظــام فع ــال يعم ــل علــى تط ــوير الموظ ــف مــن مركــزه الح ــالي لمركــز آخ ــر يزي ــد
العاملين من بذل العاملين لقصارى جهدهم في العمل.

ثالثاً :االستقرار واألمان الوظيفي وعالقته باإلبداع اإلداري
ان اًلستقرار واألمان الوظيفي هو الـذي يشـعر الموظـف باًلطمئنـان علـى مسـتقبله الـوظيفي ،ويـوفر لـه
التربــة الخصــبة التــي ينمــو فيهــا ويطــور نفســه ويحســن مــن أدائــه ليبــدع فيــه ،وان مــن أكثــر مــا يخشــاه
الموظــف هــو فصــله مــن الخدمــة ،إذ هــي مصــدر رزقــه الــذي يعــيش عليــه ،وان كثي ـ ار مــن المنظمــات
تحرص كل الحرص على توفير الشعور باًلسـتقرار حتـى تسـمح للموظـف باإلبـداع فـي وظيفيتـه ليرتقـي
بمستوى المنظمة.
وتقوم فكرة اًلسـتقرار واألمـن الـوظيفي علـى رفـع درجـة الطمأنينـة لـدى الموظـف علـى مسـتقبله الـوظيفي
وانهــاء جميــع صــور القلــق علــى ذلــك المســتقبل ،حيــث أثبتــت د ارســة أمريكيــة أن القلــق مــن فقــدان العمــل
يترك آثا ار سلبية على صحة الفرد تعادل األذى الذي تسببه األمراد ،موضحة أن اإلجهاد النـاجم عـن
فقدان األمن الوظيفي يمكن أن يكون مميت ا ويسبب حاًلت مرضية قد تقصر العمر.
مما ينتج عنه اسـتحواذ أعمـال الوظيفـة علـى كامـل الطاقـة الفكريـة للموظـف ،وعـدم انشـغال تلـك الطاقـة
بأي ــة أم ــور أخ ــرى ت ــنقص م ــن اًلنش ــغال األول ،وتش ــكل معوق ــات لنتائج ــه ،فم ــع نق ــص الطاق ــة الفكري ــة
الموجهة ألعمال الوظيفة ،دائما ما يكون لتلك المعوقات دور سلبي على متطلبات تلك الوظيفة ،فمعهـا
ًل ترتف ــع درجـ ــة اإلخـ ــالص واإلبـــداع فـ ــي العمـ ــل ،وًل يتحق ــق معهـــا تفـ ــاني الموظ ــف فـ ــي أداء مهماتـــه
الوظيفيــة ،كمــا أنــه معهــا غالب ـ ا مــا يكــون فــي حالــة بحــث عــن جهــات عمــل أخــرى  ،ممــا يشــكل منفــذا
تتســرب منــه الطاقــات والكفــاءات العاملــة ،ومــن أهــم مقوضــات اًلســتقرار واألمــن الــوظيفي عــدم اكت ـراث
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المسؤولين باإلنتاجية واإلبداع ،والتقليل من أهمية العمل المنجز واستسهال عملية إنجـازه ،وعـدم متابعـة
وادراك واقع اًلنتاج الوظيفي وسبله.
عـرف (المغربـي) اًلسـتقرار واألمـن الـوظيفي :وهـو مجموعـة الضـمانات والمنــافع الوظيفيــة التــي يطلبهـا
العاملون مثل األمن من فقدان الوظيفة دون أسـباب شـرعية ،األمـن مـن إجـراءات إداريـة تعسـفية ،األمـر
الـ ــذي يـ ــؤدي إلـ ــى اًلسـ ــتقرار النفسـ ــي ورفـ ــع ال ـ ــروا المعنوي ـ ــة ،وبالت ـ ــالي تحسـ ــين األداء وتوثيـ ــق ال ـ ـوًلء
(المغربي.)321:2995 ،
وأوضحت دراسة ( )Jezycki, Andrew,2997التي تحدثت عن العالقة بين النمط اإلبداعي وسـلوك
القائد لدى اإلداريين ،ما يلي:
( )2ضرورة توفير جو من الراحة النفسية واًلستقرار واألمان الوظيفي لدى مجتمع الدراسة ،األمـر الـذي
يدفع إلى جودة األداء.
( )2اختيــار قيــادات مؤهلــة للمؤسســات التعليميــة ،وتتمتــع بــالتفكير اإلبــداعي ،وتكــون قــادرة علــى التنبــؤ
بمشاكل العمل وحلها.
ويرى الباحث أن توفير المنظمة لعوامل اًلستقرار واألمان الـوظيفي يزيـد مـن درجـة الطمأنينـة واًلرتيـاا
للعاملين ،مما يساعد على زيـادة اًلبتكـار واإلبـداع لـديهم ،حيـث إن شـعور العـاملين باًلسـتقرار واألمـان
الوظيفي وعدم قلقهم من فقدان العمل يزيد من درجة اإلبداع والتطوير لديهم.

رابعاً :برامج التدريب والتعلم وعالقتها باإلبداع اإلداري
يشــكل التــدريب الــتعلم وكــذلك تنميــة العــاملين وســيلة فعالــة بإمكــان المنظمــة اســتخدامها مــن أجــل تجديــد
حيويتها باستمرار وجعلها اكثر قدرة على مواجهة التغيرات على مستوى البيئـة الداخليـة والخارجيـة ألنهـا
تثق في القدرات العلمية والسلوكية للعاملين لديها ،وأن تزاد حجم ونوعية المنافسـة المحليـة والعاملـة بـين
المنظمات وتسبقها لتقديم الجديد واًلفضل في السلع والخدمات لتحقيق رضا المستهلك وتوسيع حصتها
السوقية ،أدى إلى تزايد اهتمام وتأكيد ومهارات ومعارف عالية المستوى ،لتمكينها من اإلبداع واًلبتكـار
وتقديم الجديد واألجور من المنتجات وتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة(السالم.)269:2229،
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ولو ألقينا نظرة على قوة العمـل فـي أي دولـة مـن الـدول نجـد أن هنـاك أعـداد مت ازيـدة مـن األفـراد صـغار
السن يدخلون فيها كل عـام ،ونظـ ار ألن الغالبيـة العظمـى مـنهم لـم يـتم إعـداده ألداء وظـائف محـددة فـي
التنظيمــات المختلفــة فإنــه يجــب تــدريبهم علــى العمــل الجديــد ،وحتــى بالنســبة له ـؤًلء الــذين درس ـوا فــي
المجــال الفنــي والمهنــي فــي كليــاتهم ،فإنــه يجــب إعطــائهم تــدريبا مبــدئيا فــي شــكل توجيــه تجــاه أهــداف
وسياســات طــرق العمــل الخاصــة بالمنظمــات التــي تــم تعيــنهم فهــا ،عــعوة علــى ذلــك فإنــه نظ ـ ار لتطــور
تكنولوجيــا العمليــة فــإن هنــاك أيضــا حاجــة ًلســتمرار إعــادة التــدريب للعــاملين مــن ذوي الخبـرة بالمنظمــة
إلكسابهم المعرفة والقدرة على أداء األعمال الجديدة والمتغيرة( .ابراهيم)625:2229،
وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بالعالقة بين التدريب واإلبداع منها:
د ارســة (القاضــي وحطــاب )2222 ،التــي ســعت لتوضــيح كيفيــة تحديــد اًلحتياجــات التدريبيــة للمــوظفين
الجدد في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين ،وذلك لتنمية اإلبـداع اإلداري لـدى العـاملين ،وتوصـلت إلـى
أ ن توفير برامج تدريبية داخلية وخارجية وفق معايير قائمة على الكفاءة والخبرة وتنميـة المهـارات سـوف
تؤدي إلى تنمية اإلبداع اإلداري لديهم.
في حين أن دراسة (غنام وآخرون )2222 ،توصلت إلى:
( )2وجود عالقة بين التدريب وتحسين األداء في العمل.
( )2وجود فرقا في األداء قبل التدريب وبعده ،وأن مستوى اًلستفادة يكون أكبر في التدريب الخارجي.
( )3أن التدريب يؤدي إلى زيـادة روا اًلنتمـاء للمنظمـة وتحسـين نوعيـة الخـدمات التـي يقـدمها العـاملون
في قطاع التأمين.
ويرى الباحـث أن تـوافر بـرامج التـدريب والـتعلم لـدى المنظمـة يزيـد مـن صـقل قـدرات ومهـارات العـاملين؛
ألنها تدربهم على اًلحتياجات التي يفتقدونها في العمل ،حيث إن برامج التدريب والتعلم تزيد من قدرات
وامكانيات العاملين لممارسة األعمال الجديدة التي تطلبها المنظمة.
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خامساً :الصحة والسالمة المهنية وعالقتها باإلبداع اإلداري
الس ــالمة والص ــحة المهني ــة :ه ــي تل ــك النشـ ـاطات واألج ــراءات اإلداريـ ـة الخاص ــة بوقاي ــة الع ــاملين م ــن
المخاطر الناجمة عن األعمال التي يزأولونها ومن أماكن العمل التي قد تؤدى إلى إصـابتهم بـاألمراد
والحوادث( .عباس)26 :2223،
كمــا تــتلخص أهــداف الســالمة والصــحة المهنيــة فــي حمايــة عناصــر اإلنتــاج مــن الضــرر والتلــف الــذي
يلحــق بهــا مــن جـراء وقــوع حـوادث واصــابات العمــل؛ وذلــك عــن طريــق تطبيــق مجموعــة مــن األجــراءات
واًلحتياطات الوقائية بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر واألمراد المهنية سواء للعاملين
أو الزائرين على المختبرات ،ومنها( :عايش.)2222 ،
( )2حمايــة العناصــر البش ـرية لإلنتــاج مــن األضـرار الناتجــة عــن مخــاطر العمــل وظــروف البيئــة ،وذلــك
عن طريق إزالة مسببات الخطر وتقليل التعرد لها.
( )2تــوفير بيئــة عمــل آمنــة تحقــق الوقايــة مــن المخــاطر لمســتخدمي المختب ـرات العلميــة والعــاملين فيهــا،
وذلك بإيجاد اًلحتياطات واألجراءات الوقائية الالزمة.
( )3حمايـــة عناصـــر اإلنتـ ــاج م ـ ـن التلـــف والضـــياع نتيجـــة لح ـ ـوادث العمـ ــل ،ويشـ ــمل اآًلت واألمـ ــاكن
واألجهزة والمعدات والمواد.
( )1تخفــيد النفقــات المتعلقــة بوقــت العمــل الضــائع نتيجــة حــدوث إصــابات العمــل واألم ـراد المهنيــة
وتكــاليف اســتبدال العامــل وتــدريب مــن يحــل محلــه والنفقــات التــي تترتــب عــن ذلــك مــن تــأخير فــي
إنجاز العمل ومواعيد التسليم.
( )5خلق الوعي لدى العاملين فيما يتعلق باألساليب والطـرق اآمنـة ألداء العمـل وأهميـة اًللتـزام بقواعـد
السـالمة ،والتــي مــن شـأنها تــدعيم الســالمة والصـحة المهنيــة ،وكــذلك رفـع معنويــات العــاملين وزيــادة
ثقتهم بأنفسهم ،وبالتالي زيادة إنتاجيتهم.
( )6تخفيد تكلفة اإلنتاج ،وذلك بتوفير األموال التي قد تدفع نتيجة وقوع حوادث العمل من تعويضات
ومص ــاريف ع ــالج ونق ــل واص ــالا واس ــتبدال المع ــدات واألجهـ ـزة أو المنشـ ـ ت الت ــي تتع ــرد للتل ــف
والدمار.
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وأكدت دراسة ( )Walker & Tait,2223على أن هناك عوامل رئيسية ترتبط بالصحة والسالمة
المهنية في العمل ،بها تتأثر اإلنتاجية لدى العاملين وابداعهم في العمل ،مثل (الح اررة ،الضوضاء،
نقص المعدات ،الوقاية وغيرها).
ويرى الباحث أن توفير المنظمة للصحة والسالمة المهنية يعمل على حماية العاملين من أي ضرر
يمكن أن يلحق ،حيث إن شعور الموظف بأن بيئة العمل آمنة وخالية من المخاطر يزيد من قدرته
على التفكير واإلبداع.

سادساً :األجور وعالقته باإلبداع اإلداري
ويعرف األجر على أنه جميع أنواع وأشكال المكاف ت التي يحصل عليها األفراد ،ويتضمن األجر
بالساعة أو باليوم أو باألسبوع للعمال الصناعيين ،والمهايا الشهرية للعمال والمشرفين والمديرين
(المرنخ.)53:2221 ،
أكــدت معظــم النظريــات والد ارســات الميدانيــة علــى تــأثير األجــور والمكافـ ت علــى إنتاجيــة الفــرد ،ويرجــع
ذلك لكونها وسيلة تشبع أكثر من حاجة لدى الفرد ،كـ( :الحاجات الفسيولوجية ،الشعور باألمن ،المكانة
اًلجتماعيــة) .كمــا يــرى تــايلور أن معظــم ن ـواحي ســلوك الفــرد يمكــن التــأثير عليهــا مــن خــالل الح ـوافز
المادي ــة ،أم ــا د ارس ــات (هيرزب ــرج) أك ــدت أن الحـ ـوافز المادي ــة عام ــل أول ــى يمن ــع مش ــاعر اًلس ــتياء م ــن
العمل ،لكنها في الوقت ذاته ًل تحقق الرضا عن العمل( .محيسن)2221،
وتأسيسا على هذه األهمية ًلبد أن يعكس أجر الفرد توازنا بين ما يساهم به مـن جهـد وبـين مـا يحصـل
عليه في شكل أجر ومكافـ ت نقديـة ،واخـتالل هـذا التـوازن سـيعكس حالـة مـن اًلحبـاط وانخفـاد للـروا
المعنوية والشعور بعدم العدالة ،بالتالي انخفاد مستوى أداء الفرد( .المرنخ)53:2221 ،
ويرى (رفاعي وبسيوني) أنـه حينمـا يعتقـد النـاس أنهـم يحصـلون علـى أجـور ومكافـ ت غيـر عادلـة ،فـإن
حساس ـا بعــدم الرضــا ،لــذلك ًلبــد أن تحــرص المنظمــة علــى بنــاء نظــام
ذلــك مــن شــأنه أن يخلــق لــديهم إ
ا
لعجور والمزايا اإلضافية ،يستشعر معه األفراد بالعدل في المعاملة( .حويحي)25:2228 ،

49

عمدت مجموعـة مـن الد ارسـات إلـى د ارسـة تـأثير األجـور كبعـد مـن أبعـاد جـودة حيـاة العمـل علـى األداء
الـوظيفي للعـاملين؛ ففـي د ارسـة ( )Seied H.Mousavi et al ,2222نجـد أنهـا توصـلت إلـى وجـود
عالقة قوية إيجابية بين األجور والمكاف ت من جانب ،وانتاجية العاملين من جانب آخر.
إًل أن د ارسـة ( ) Hayrol Azril.s.M,2010اعتبـرت نظـم التعـويد فـي المنظمـة تـأتي فـي المرتبـة
السادسة بين عوامل وأبعاد جودة حياة العمل التي تؤثر على أداء العاملين وانتاجيتهم في العمل.
ويـرى الباحــث أن عدالــة األجــور تشـعر العــاملين بالرضـا عــن العمــل ألنـه يضــمن لهـم إشــباع حاجــاتهم،
وبالتالي يزيد من رضاهم على العمل والتمسك به ،وهذا يجعل العـاملين يمتلكـون شـعور بأهميـة العمـل
مما يزيد من اإلبداع لديهم لضمان استم ارره.

سابعاً :شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية-جوال:
أ .نشأة شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية-جوال
نشأت شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية جوال منذ بدايتها عام  ،2999على مبدأ المنافسة المهنية
في السوق الخلوية ،حيث كانت عبارة عن شركة محلية صغيرة تتنافس مع أربع شركات إسرائيلية
عمالقة في صناعة اًلتصاًلت الخلوية والتي رفضت حينها التوقيع على اتفاقيات تسمح لمشتركي
جوال بإرسال واستقبال المكالمات مع أي منهم بهدف فرد العزلة عليها.
من هنا تميزت شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية جوال ،باعتبارها أول شبكة اتصاًلت خلوية
فلسطينية تربط أجزاء فلسطين في ظل تقطيع أوصال الوطن وصعوبة التواصل بين األهل واألحبة.
ولقد حصلت شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية جوال على المرتبة الرابعة على مؤشر المنافسة في
منطقة الشرق األوسط وجنوب إفريقيا حسب أحدث دراسة" حول مستويات المنافسة في األسواق الخلوية
صدرت عن مجموعة " تقرير المرشدين العرب عقب انتهاء أعمال مؤتمر دمج اإلعالم واًلتصاًلت
لعام  2007.وأفادت الدراسة أيضا بأن جوال قد تميزت بتلبية احتياجات القطاعات السوقية المختلفة
على مستوى نظامي الفاتورة والدفع المسبق( .جوال قصة نجاا)2228،
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"جوال" حاجز المليون مشترك ،وفي شهر نيسان من عام  2222تخطت
بنهاية عام  2227تخطّت ّ
لتقدم اليوم خدماتها ألكثر من  222،522،2مشترك ،بعد أن أثبتت قدرتها
حاجز المليوني مشتركّ ،
مد جسور الثقة والكفاءة واًلعتمادية مع المجتمع ،عبر اهتمامها بجميع الفئات واألفراد.
الفائقة على ّ
"جوال" -في وقت قصير للغاية-في تحقيق األهداف التي وضعتها نصب
ومنذ انطالقتها ،نجحت ّ
أعينها ،بحصة سوقية تمثل  %82.5من السوق الفلسطينية ،باإلضافة لحصولها على شهادة "جودة
إدارة البيئة" العالمية ( )ISO14001عام .2221
وعبر شبكة مراكز خدماتها التي تضم  29مرك از مجهزة على أعلى المستويات ،وأكثر من 222،2
"جوال" من تأدية
موزع رئيسي وفرعي ،وأكثر من  222،22منفذ بيع في الضفة وقطاع غزة ،تمكنت ّ
التحول إلى الذراع اليمنى لمشتركيها الذين يعتمدون عليها في التواصل فيما بينهم
المهمة الصعبة ،و ّ
وانجاز أعمالهم.

"جوال" خدمة التجوال الدولي مع أكثر من  397مشغال ،في أكثر من 262
وباإلضافة لذلك ،وفّرت ّ
دولة ،وبمستوى تغطية يصل إلى  %98من مناطق الضفة وقطاع غزة.
"جوال" ،لتثبت أن
وقد تحققت كل هذه اإلنجازات رغم الظروف الصعبة والمعوقات العديدة التي تخطتها ّ
األمر ليس مصادفة ،وانما إصرار مدروس على النجاا ومثابرة في الوصول إليه.
"جوال" أحد أكبر أسواق التنافس في مجال اًلتصاًلت في الشرق األوسط ،في ظل هيمنة
وقد
ْ
دخلت ّ
أصرت على
الشركات اإلسرائيلية ،التي تعمل بشكل غير شرعي داخل األراضي الفلسطينية ،ولكنها
ّ

المضي قُدم ا لخدمة مشتركيها ،والوصول لمستوى الخدمة اًلحترافي الذي ًل يختلف عن المستوى الذي
تقدمه الدول األوروبية.
معدات الشركة إلعاقة نموها وحصر شبكتها ،ما
وفي نهاية عام  2222احتجزت السلطات اإلسرائيلية ّ
اضطر "جوال" في عام  2225إلى عتماد مقاسم اتصال لها في لندن ،لتكون أول شركة اتصاًلت
"خلوية" في العالم ،تخدم مشتركيها عبر مقاسم تبعد آًلف األميال عن مقرها.
"جوال" بأقل قدر من الترددات التي يمكن ألي شركة اتصاًلت خلوية أن تعمل
وباإلضافة لذلك ،عملت ّ
وخصوصا ترددات الجيل الثالث.
ضمنها ،إثر رفد السلطات اإلسرائيلية منحها المزيد من الترددات،
ا
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لم تكن رحلتنا سهلة ،ولكنها وليدة سنوات من النضال والصمود في وجه كل المعوقات ،ألن خدمة
"جوال"( .الموقع اًللكتروني لشركة جوال ،2225
مشتركينا وتلبية احتياجاتهم أسلوب حياة في ّ
)www.jawwal.ps
ب .مهمة شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية -جوال
المتجددة.
( )2اإلصغاء لمشتركينا ،أفر اادا وشركات ،وتلبية احتياجاتهم
ّ
( )2العمل باستمرار على تطوير شبكة اتصاًلت متينة وآمنة في جميع أرجاء الوطن.
( )3تأهيل كوادر وظيفية عالية األداء تصبح قدوة بمهنيتها وشفافيتها.
( )1تخطي وتذليل العقبات التي تعترد سبيل تقدمنا لتحقيق رؤيتنا على أرد الواقع.
 .أمم مؤشرات األداء لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية -جوال للعام 2014
( )2تشغل شركة جوال المركز األول لتقديم خدمات اًلتصاًلت الخلوية في السوق الفلسطينية ،ويتجلـى
ذلك في كافة مؤشراتها التشغيلية ،حيث حققـت الشـركة نمـوا تراكميـا فـي عـدد المشـتركين نهايـة عـام
 2221بالمقارنة مع السنوات األربعة السابقة بمعدل .%1.3
( )2بلـ متوسـط اإليـراد الشـهري  8.1دينـار لكـل مشـترك نهايـة عـام  2014بالمقارنـة مـع  8.8دينـار
نهاية عام 2223أي بتراجع بنسبة. %8.5
( )3مستوى تغطية جوال في مناطق الضفة الغربية وقطاع غـزة كمـا فـي نهايـة العـام  2014يصـل إلـى
 %99من مناطق الضفة وقطاع غزة.
( )1نسبة حصة جوال السوقية من السوق الفلسطينية نهاية عام  2014هي  % 76.5تقريبا.
( )5عدد محطات التوسعة المشغلة في الضفة الغربية هي  935محطة وفي قطاع غزة هي  532كما
في نهاية عام  2014وبمجموع كلي بل 467 ، 1محطة.
( )6بل عدد معارد جوال في الضفة  16معرضا وفي قطاع غزة ثمانية معارد ،هذا باإلضافة إلى
خمسة معارد لخدمة كبار المشتركين وقطاع الشركات في حين بل المجموع الكلي من مـوزعين
ومعـارد وم اركـز 862فـي الضـفة الغربيـة باإلضـافة إلـى  633فـي قطـاع غـزة وبمجمـوع كلـي
52

بل  494 ،معرد ومركز وموزع .وقد تجأوز عدد منافذ البيع في الضـفة الغربيـة وغـزة ،10000
منفذا خالل العام .2221
ويرى الباحث بأن شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال من أكثر الشركات الفلسطينية حرصا
على توفير أبعاد جودة حياة العمل المناسبة للعاملين من خالل تقديم العديد من الحلول التي تناسب
العاملين ،حيث تمثل شركة جوال أهمية كبيرة في سوق العمل الفلسطيني باعتبارها الشركة األم والرائدة
في مجال اًلتصاًلت الخلوية وبالتالي فمن الواجب على الشركة بان تقوم بتقديم أفضل الحلول لعامليها
لضمان أكبر إنتاجية وابداع منهم.
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الفصــل الثالث
ا

س ابق

 دراسات المحور األول :الدراسات التي تناولت جودة حياة العمل دراسات المحور الثاني :الدراسات التي تناولت اإلبداع اإلداري دراسات المحور الثالث :الدراسات التي تناولت جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداعاإلداري

مقدمة:
تعتب ــر الد ارس ــات الس ــابقة الركيـ ـزة األساس ــية الت ــي يعتم ــد عليهـ ـا الباح ــث للوص ــول إل ــى مش ــكلة
الدراسة ،وفيما يلي مجموعة من الدراسات البحثية والنماذج العمليـة التـي ارتبطـت بهـذا المفهـوم للوقـوف
علــى أهــم المشــكالت والقضــايا التــي تنأولتهــا تلــك الد ارســات والتعــرف علــى األســاليب واألجــراءات التــي
اتبعتها ،والنتائج وأهم التوصيات التي توصلت إليها.
ويعرد الباحث مجموعة الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث الحالي والتي تمكن
من الحصول عليها ،والتي لها عالقة بموضوع الدراسة ،وتم اختيار الدراسات التي تفيد الباحث في
دراسته وذلك من خالل اشتراك الدراسات مع دراسة الباحث في إحدى المتغيرات المستقلة على األقل
أو المتغير التابع ،وذلك من أجل تحديد موقع الدراسة بالنسبة لهذه الدراسات السابقة ،ومدى اًلستفادة
منها في األجراءات وتصميم األدوات ،واختيار عينة الدراسة ،وكذلك اًلستفادة منها في تفسير النتائج.
وتم عرد الدراسات السابقة وفق ا للتدرج التاريخي من األحدث إلى األقدم ،وقد قسمها الباحث إلى
ثالثة محأور:
 المحور األول :الدراسات التي تناولت جودة حياة العمل المحور الثاني :الدراسات التي تناولت اإلبداع اإلداري -المحور الثالث :الدراسات التي تناولت جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري

أوالً – الدراسات التي تنأولت موضوع جودة حياة العمل:
أ .الدراســـــــات المحلية والعربيــــــــــــــة:
 -1دراسة ديوب ()1111
عنوان الدراسة( :تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع االتصاالت دراسة
ميدانية -سوريا).
أمداف الدراسة:
( )2تحديد طبيعة العالقة بين تمكين العاملين وجودة الحياة الوظيفية.
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( )2تحديــد أفضــل أشــكال تمكــين العــاملين المطلوبــة لتحقيــق جــودة حيــاة وظيفيــة فــي المنظمــات محــل
الدراسة.
منهجية الدراسة:
طُبقَــت هــذه الد ارســة علــى شــركات قطــاع اًلتصــاًلت جميعهــا فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية متمثل ـةا
بالشركة السورية لالتصاًلت والمؤسسة العامة لالتصاًلت سابق ا التي تحولت إلى شـركة مـساهمة حديث ا
وفـق قـانون الشـركات –إضـافة إلـى شـركتي سـيرتل وأم تـي أن ،إ ْذ إن الباحـث قـام بتوزيــع  90اسـتمارة
علــى هــذه المنظمــات بواقــع  32اســتمارة فــي كــل شــركة علــى العــاملين واإلداري ـين فــي هــذه المنظمــات،
اســتُرجع منهــا  82اســتمارة -بواقــع نســبة إجابــة بلغــت - % 89خضــعت جميعهــا للتحليــل اإلحصــائي،
واستخدم الباحث أسلوب المنهج الوصفي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2وجـود عالقــة ذات دًللـة معنويــة بـين متغيـرات تمكـين العــاملين (تفـويد الســلطة ،مشـاركة العــاملين
فــي اتخــاذ القـ اررات ،ومشــاركة العــاملين فــي الملكيــة ،وتشــجيع العــاملين وتقــدير أفكــارهم واقت ارحــاتهم)
وجودة الحياة الوظيفية في المنظمات محل الدراسة.
( )2وجود عالقة ذات دًللة إحصائية بين جودة حياة العمل ودرجة مشاركة العاملين في اتخاذ القـ اررات
في المؤسستين التي تم تطبيق الدراسة عليهما.
( )3وتشــير الدارســة إلــى أن تقــدير اإلنجــاز هــو أكثــر متغي ـرات تمكــين العــاملين ارتباط ـ ا بجــودة الخدمــة
الوظيفية ،يليه مشاركة العاملين بالملكية ،ومن ثم تفويد السلطة.
( )1وأوضحت الدراسة أن حياة الفـرد األسـرية بعيـدة عـن اهتمـام الشـركات محـل الد ارسـة ،كمـا أن بـرامج
التأمين الصحي ًل تنفذ بالشكل السليم على الرغم من عدالة نظام األجور والتعويضات فيهـا ،علمـ ا
َّأنه تتوافر لدى معظم الشـركات اسـتراتيجية لتفـويد السـلطة ،وهنـاك مشـاركة محـدودة للعـاملين فـي
صناعة الق اررات.
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( )5توجد اختالفات جوهرية بين المستقصى عنهم في المنظمات محل الدراسة حول العالقة بين تمكين
الع ــاملين وج ــودة الحي ــاة الوظيفي ــة تع ــزى إل ــى متغيـ ـراتهم الديموغرافي ــة (الج ــنس ،العم ــر ،المس ــتوى
التعليمي ،سنوات الخبرة ).
 -1دراسة نصار ()1115
عنوان الدراسة :جودة حياة العمل وأثرما على تنمية االستغراق الوظيفي "دراسة مقارنة بين دائرة
التربية والتعليم في وكالة الغوث ووزارة التربية والتعليم الحكومي-ةزة".
أمداف الدراسة:
( )2التعرف علـى مسـتوى جـودة حيـاة العمـل فـي كـل مـن دائـرة التربيـة والتعلـيم فـي وكالـة الغـوث ،وو ازرة
التربية والتعليم الحكومي.
( )2تحديـ ــد أثـ ــر عوامـ ــل جـ ــودة حيـ ــاة العمـ ــل علـ ــى اًلسـ ــتغراق الـ ــوظيفي للمـ ــوظفين العـ ــاملين فـ ــي كلتـ ــا
المؤسس ــتين ،إض ــافة إل ــى تق ــديم بع ــد التوص ــيات الت ــي تس ــاهم ف ــي تحس ــين ج ــودة حي ــاة العم ــل
واًلستغراق الوظيفي في المؤسستين السابقتين.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة تكون من العاملين في دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث ،والعاملين في و ازرة التربية
والتعليم الحكومي ،وقد تم تطبيق الدراسة على كل من مدير مدرسة ومساعد مدير مدرسة في
المؤسستين ،حيث بل العدد الكلي لهاتين الفئتين  2257موظفاا ،وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية
بلغت  126مدير مدرسة ومساعد مدير مدرسة ،اي بنسبة  %32.29من مجتمع الدارسة .وقد
استخدمت الباحثة اًلستبانة كأداة لجمع البيانات ،تكونت اًلستبانة من جزأين ،حيث تم تخصيص
الجزء األول للمعلومات الشخصية للعاملين ،بينما تنأول الجزء الثاني محورين األول وهو جودة حياة
العمل وذلك من خالل ستة مجاًلت والمحور الثاني هو اًلستغراق الوظيفي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2وجود عالقة ذات دًللة إحصائية بين جودة حياة العمل وتنمية اًلستغراق الـوظيفي فـي المؤسسـتين
التي تم تطبيق الدراسة عليهما ،كما أظهرت أن أبعاد جودة حياة العمل متوفرة فـي كلتـا المؤسسـتين
بدرجة متوسطة ومقبولة.
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( )2وج ــود عالق ــة ذات دًلل ــة إحص ــائية ب ــين (األج ــور ،التق ــدم ال ــوظيفي ،اًلس ــتقرار ال ــوظيفي ،الص ــحة
والسالمة المهنية وتنمية اًلستغراق الوظيفي) في المؤسستين التي تم تطبيق الد ارسـة عليهمـا بدرجـة
متوسطة ومقبولة.
( )3ان درجة اًلستغراق الوظيفي لدى العاملين فيها جيدة جدا.
( )1وجود فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول المجـاًلت مجتمعـة معـا تعـزى إلـى (العمـر،
مكان العمل ،المسمى الوظيفي).
 -5دراسة البلبيسي ()1111
عنوان الدراسة :جودة الحياة الوظيفية وأثرما على األداء الوظيفي للعاملين في المنظمات ةير
الحكومية في قطاع ةزة.
أمداف الدراسة:
( )2التعــرف علــى مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي قطــاع غـزة ،ودرجـة
اًللتزام بتطبيق عناصرها داخل أروقتها.
( )2التعرف على مستوى األداء الوظيفي لـدى عـاملي المنظمـات غيـر الحكوميـة ،ومـدى تأثرهـا بتطبيـق
برامج جودة الحياة الوظيفية من عدمه ،باإلضافة إلى الخروج بتوصيات من شأنها أن ترتقي بجودة
الحياة الوظيفية للمنظمات غير الحكومية وبأدائها وأداء عامليها.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة تكون من العاملين في المنظمات غير الحكومية وعددها ( )887منظمة غير حكومية
حسب آخر إحصائية لو ازرة الداخلية الفلسطينية ،حيث طبقت هذه الدراسة على ( )53منظمة غير
حكومية أي  %6من مجتمع الدراسة األصلي ،وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغت ()265
موظف ،وقد استخدم الباحث أداة لجمع البيانات وهي اًلستبانة ،والتي تكونت من جزئيين ،حيث
خصص الجزء األول للمعلومات الشخصية عن الموظف ،بينما تنأول الجزء الثاني جودة الحياة
الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ،وقد قسم
الجزء الثاني إلى محورين ،خصص المحور األول لجودة الحياة الوظيفي والمحور الثاني لعداء
الوظيفي ،وقم تم توزيع ( )5استبانات على كل منظمة ليتم تعبئتها من قبل عامليها.
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وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2إن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي قطــاع غ ـزة تتمتــع بحيــاة وظيفي ـة ذات جــودة جيــدة ،كمــا أن أداء
العاملين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة يمتاز بالكفاءة العالية والمستوى الراقي.
( )2وجــود عالقــة إيجابيــة بــين جــودة الحيــاة الوظيفيــة داخــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي قطــاع غ ـزة
واألداء الوظيفي لعامليها.
( )3كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دًللة إحصائية في استجابة العاملين بـ (مشاركة العاملين في
الق ـ اررات ،األجــور والرواتــب ،الصــحة والســالمة المهنيــة ،الترقيــات واًلمــان الــوظيفي) وأثرهــا علــى
اًلداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.
( )1وجــود فــروق ذات دًللــة إحصــائية فــي اســتجابة العــاملين بجــودة الحيــاة الوظيفيــة وأثرهــا علــى األداء
الوظيفي للعاملين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تعزى إلى الجنس.
( )5عــدم وجــود فــروق ذات دًللــة إحصــائية حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأثرهــا علــى األداء الــوظيفي
للعاملين في المنظمات الغير حكومية في قطاع غزة تعزى إلى متغير العمر.
 -1دراسة عارف (:)1111
عنوان الدراسة :جودة الحياة الوظيفية ودورما في تطبيق معايير الجودة الشاملة "دراسة تطبيقية فـي
المستشفيات الحكومية ببورسعيد".
مدف الدراسة:
هــدفت الد ارســة التعــرف علــى جــودة الحيــاة الوظيفيــة ودورهــا فــي تطبيــق معــايير الجــودة الشــاملة
بــالتطبيق علــى المستشــفيات الحكوميــة فــي بورســعيد ،ومــن ثــم ت ـأثير ذلــك علــى جــودة الخدمــة الطبيــة
المقدمة للمرضى من قبل العاملين في هذه المستشفيات.
منهجية الدراسة:
طبقت هذه الدراسة على مستشـفى بـور فـؤاد العـام ومستشـفى التضـامن الحكـومي فـي بورسـعيد ،وشـملت
عينــة البحــث مــن مستشــفى بورفـؤاد  232موظــف مــن العــاملين ،و 222موظفاـا مــن مستشــفى التضــامن
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الحكــومي ،وت ــم جم ــع البيان ــات م ــن خ ــالل إع ــداد قـ ـوائم استقص ــاء مح ــددة له ــذا الغ ــرد ،وكان ــت نس ــبة
اًلسترداد .%75
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2توجـــد عالقـ ــة ارتبـ ــاط ذات دًللـ ــة بـ ــين جـ ــودة الحيـ ــاة الوظيفيـ ــة وتطبيـ ــق إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة فـ ــي
المستشفيات المستهدفة.
( )2توجد عالقة ارتباط ذات دًللة بين مشـاركة العـاملين فـي القـ اررات وتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة فـي
المستشفيات المستهدفة.
( )3توجــد عالقــة ارتبــاط ذات دًللــة بــين جــودة الحيــاة الوظيفيــة وتطبيــق معــايير إدارة الجــودة الشــاملة
وانتاجية العاملين.
( )1توجد عالقة ارتبـاط ذات دًللـة بـين األمـان الـوظيفي للعـاملين وتطبيـق معـايير إدارة الجـودة الشـاملة
وانتاجية العاملين.
( )5توجــد عالقــة ارتبــاط ذات دًللــة بــين جــودة الحيــاة الوظيفيــة وتطبيــق معــايير إدارة الجــودة الشــاملة
ورضا العمالء عن جودة الخدمة الطبية المقدمة.
( )6يوجـد تبـاين واخـتالف فــي درجـة األهميـة النســبية ألبعـاد جـودة الحيـاة الوظيفيــة المـؤثرة علـى الجــودة
الشاملة من وجهة نظر العاملين.
 -3دراسة عبد الواحد ()1111
عنوان الدراسة :أثر بيئة العمل على أداء الموظفين في ديوان الموظفين العام في ةزة.
مدف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر بيئة العمل المادية على أداء الموظفين في ديوان الموظفين العـام فـي
غزة.
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منهجية الدراسة:
مجتمــع الدارســة تمثــل فــي مــوظفي دي ـوان المــوظفين العــام الــذين علــى أرس عملهــم عــددهم بل ـ ()72
موظفاا ،وقد تـم توزيـع ( )52اسـتبانة علـى المـوظفين ،وتـم الحصـول علـى ( )17اسـتبانة بنسـبة اسـترداد
 %91واســتخدمت الد ارســة اســلوب المــنهج الوصــفي التحليلــي والــذي يح ـأول وصــف وتقيــيم "أثــر بيئــة
العمــل علــى أداء المــوظفين فــي دي ـوان المــوظفين العــام" ويح ـاول المــنهج الوصــفي التحليلــي أن يقــارن
ويفسر ويقيم أمال في التواصل إلى تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.
كان من أبرز نتائج الد ارسة:
( )2يؤثر تصميم مكان العمل تأثي ار ذو دًللة إحصائية على أداء الموظفين في ديوان الموظفين العام.
( )2يؤثر التصميم الداخلي تأثي ار ذو دًللة إحصائية على أداء الموظفين في ديوان الموظفين العام.
( )3يؤثر الضوضاء تأثي ار ذو دًللة إحصائية على أداء الموظفين في ديوان الموظفين العام.
( )1تؤثر اًلضاءة تأثي ار ذو دًللة إحصائية على أداء الموظفين في ديوان الموظفين العام.
(ً )5ل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية ألداء المــوظفين فــي ديـوان المــوظفين العــام لجميــع المجــاًلت،
تعزى إلى (العمر ،الجنس ،المسمى الوظيفي).
 -6دراسة عباس ،والزاملي ()1111
عنوان الدراسة :التطور التنظيمي وجودة حياة العمل.
مدفت الدراسة:
معرفـة الــدور التنظيمــي فــي جـودة حيــاة العمــل ،ولتحقيــق هــذا الهـدف توصــل الباحثــان مــن خــالل األدب
النظري الخاص بالموضوع إلى بناء أداة تتضمن  32فقرة تمثل مؤشرات جودة حياة العمل موزعة على
ستة مجاًلت هي( :الرضا عن العمل ،اًللتزام التنظيمي ،الضمان الوظيفي ،اًلستقاللية ،المشاركة فـي
اتخاذ الق اررات ،القدرة على األداء).
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منهجية الدراسة:
طبقــت الد ارس ــة عل ــى الع ــاملين م ــن أعض ــاء الهيئ ــة التدريســية ف ــي كلي ــة الزهــراء وكلي ــة التربي ــة بجامع ــة
الس ــلطان ق ــابوس ،وتكونـــت العين ــة مـــن ( )32ع ــامالا ،واتبعــــت الدراســــة الم ــنهج الوص ــفي التحليلـــي،
واستخدمت اًلستبانة كأداة للدراسة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2اتفاق جميع أعضاء هيئة التدريس على أهمية التطوير التنظيمي في جودة حياة العمل.
( )2رتــب أعضــاء هيئــة التــدريس مؤش ـرات جــودة حيــاة العمــل وفق ـ ا ألهميتهــا كمــا يــأتي :مســتوى األداء،
اًللت ـزام التنظيمــي ،المشــاركة فــي اتخــاذ الق ـرار ،الرضــا عــن العمــل ،الضــمان الــوظيفي ،التــدريب،
اًلستقاللية .
()3

عدم وجود أية فروق دالة إحصائيا على ترتيـب أبعـاد مؤشـرات جـودة حيـاة العمـل تعـزى إلـى متغيـر
(الفئــة العمريــة ،الجــنس) ممــا يعنــي أن جميــع اف ـراد عينــة البحــث مــن أعضــاء هيئــة التــدريس لــديهم
نفس التفضيالت بغد النظر عن فئات م العمرية.

 -1دراسة المغربي ()1111
عنوان الدراسة :جودة حياة العمل وأثرما في تنمية االستغراق الوظيفي.
أمداف الدراسة:
( )2التعـرف علـى طبيعـة جـودة حيـاة العمـل وبيـان أثرهـا علـى اًلسـتغراق الـوظيفي للعـاملين بـالمراكز
الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة.
( )2التعـرف علـى مسـتوى جـودة حيـاة العمـل فـي الم اركـز الطبيـة المتخصصـة ،وتحديـد درجـة التبـاين
واًلختالف فيما بين آراء فئات اإلداريين واألطباء والفنيين حول تلك العوامل.
( )3التعـرف علـى مسـتوى اًلسـتغراق الـوظيفي للعـاملين بـالمراكز الطبيـة المتخصصـة وتحديـد درجـة
التباين واًلختالف فيما بين فئات اإلداريين واألطباء والفنين حول استغراقهم في العمل.
( )1تحديـد أثـر عوامـل جـودة حيـاة العمـل فـي تنميـة اًلسـتغراق الـوظيفي للعـاملين بـالمراكز الطبيـة
المتخصصة.
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منهجية الدراسة:
طبقــت الد ارســة علــى العــاملين الــدائمين مــن فئــات اإلداريــين واألطبــاء والفنيــين بــالمراكز الطبيــة
المتخصصــة بجامعــة المنصــورة والبــال  ،عــددهم ( )122عــامالا واتبعــت الد ارســة المــنهج الوصــفي
التحليلي ،واستخدمت اًلستبانة كأداة للدراسة
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2هناك انخفاضا نسبيا في مستوى جودة حياة العمـل فـي الم اركـز الطبيـة المتخصصـة محـل الد ارسـة
كما أوضحت الدراسة.
( )2أن أكثـر أبعـاد جـودة حيـاة العمـل التـي مـا ازلـت فـي حاجـة إلـى تـدعيم اإلدارة مـن وجهـة نظـر
اإلداريـين تمثلـت فـي( :األجـور والمكافـ ت ،ظـروف بيئـة العمـل المعنويـة ،جماعـة العمـل ،التـدريب،
سالمة العاملين ،أسلوب الرئيس في اإلشراف).
( )3إن أكثـر أبعـاد جـودة حيـاة العمـل التـي مـا ازلـت فـي حاجـة لـدعم اإلدارة مـن وجهـة نظـر األطبـاء
كانـت( :األجـور والمكافـ ت ،أسـلوب الـرئيس فـي اًلشـراف ،ظـروف بيئـة العمـل المعنويـة ،وجماعـة
العمل).
( )1إن أكثر أبعاد جودة حياة العمل التي ما زالت في حاجة لدعم اًلدارة من وجهة نظر الفنيين كانت:
األجور والمكاف ت ،أسلوب الرئيس في اًلشراف ،ظروف بيئة العمل المعنوية ،جماعة العمل.
( )5ثبوت صحة الفرد الثاني من فرود الدراسة ،حيث تبين عدم وجود اختالف معنوي بين فئات
الدراسة :اإلداريين واألطباء.
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الدراسات األجنبية:
 -1دراسة )(Rozaini et al,2015
عنوان الدراسة :دور الدعم التنظيمي في جودة حياة العمل في صناعة التامين -ماليزيا.
Roles of Organizational Support in Quality of Work Life in Insurance
Industry .
مدف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الدعم التنظيمي في جودة حياة العمـل فـي صـناعة التـامين –
ماليزيا.
منهجية الدراسة:
طبقت الدراسة على العاملين في مجال القطاع الخاص في الشركات –ماليزيا ،وكانت العينة ()125
عامالا واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت اًلستبانة كأداة الدراسة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2التحســين العــام فــي الجوانــب اًلقتصــادية يــؤثر إيجابــا علــى جــودة حيــاة العمــل ،ممــا يزيــد مــن رض ـا
العاملين.
( )2يوجــد عالقــة قويــة بــين (الصــحة ،الرفاهيــة ،ضــغوط العمــل ،مشــاركة المــوظفين فــي اتخــاذ القـ اررات)
وجودة حياة العمل ،فكلما زادت هذه األبعاد زادت اإلنتاجية والرضا لدى العاملين.
 -2دراسة )(Ramstad,2014
عنوان الدراسة :يمكن للمشاركات العالية ممارسة اإلبداع وتحسين االنتاجية وجودة حياة العمل في
وقت واحد " اإلدارة والموظفين ،دراسة مقارنة"
Can High-involvement Innovation Practices improve Productivity and
the Quality of Working-life simultaneously? Management and
Employee Views on Comparison
مدف الدراسة:
التعرف على العوامل ذات الصلة التي ترتبط تحسين اإلنتاجية وجودة حياة العمل في وقت واحد.
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منهجية الدراسة:
طبقت الدراسة على العاملي في مجال القطاع الخاص في الشركات –فلندا ،وكانت العينة ()253
عامالا واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت اًلستبانة كأداة للدراسة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2العاملين الفاعلين واإلدارة الوسطى يشاركون في التخطيط وتطبيق مراحل المشروع بكفاءة.
( )2يجب اًلسـتعانة فـي خبـراء خـارجيين لتحسـين اإلنتاجيـة ولضـمان جـودة حيـاة عمـل جيـدة فـي مجـال
العمل.
 -11دراسة )(Naganandini,2014
عنوان الدراسة :دراسة الستعراض جودة حياة العمل على االحتفاظ بالعاملين في الشركات الخاصة–
الهند.
A Study on Review of Quality of Work Life on Employee Retention in
Private Companies.
أمداف الدراسة:
( )2تحديد العوامل التي تؤثر على جودة حياة العمل في الشركات الخاصة.
( )2مناقشة األبعاد المختلفة لجودة حياة العمل.
( )3اقتراا بعد النقاط للشركات إلضافة سياسيات في جودة حياة العمل.
منهجية الدراسة:
طبقت الدراسة على العاملين في الشركات الخاصة –الهند وكانت العينة ( )45عامالا ،واتبعت الدراسة
المنهج الوصفي ،واستخدمت اًلستبانة كأداة الدراسة
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2إن أبعــاد جــودة حيــاة العمــل (عدالــة األجــور ،الســالمة والصــحة المهنيــة ،واألجــور ،مرونــة العمــل،
المشاركة في القرارت ،األمان الوظيفي ،التدريب) من شأنها أن تـؤثر بشـكل إيجـابي علـى اًلحتفـاظ
بالعاملين.
( )2توفير الرحالت األسرية وعمل غذاء مشترك للعاملين من شأنه أن يزيد وًلء العاملين للمنظمة.
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 -11دراسة )(YASHIK,2014
عنوان الدراسة :دراسة العوامل المؤثرة على جودة حياة العمل :تحليل العاملين في الشركات
المحدودة الخاصة في والية كاليكن كيرال – الهند
An

Life:

Quality of Work

Company in Calicut،

Limited

Affecting

over the Factors

A Private

Study

A

Analysis of Employees of
Kerala”.

أمداف الدراسة:
( )2دراسة جودة حياة العمل بين الموظفين.
( )2معرفة العالقة بين التحفيز والرضا الوظيفي لدى الموظفين.
( )3معرفة العالقة بين الرضا الوظيفي والمشاركة في العمل.
منهجية الدراسة:
طبقت الداسة على العاملين في الشركات المحدودة الخاصة –وًلية كاليكن كيرًل الهند ،وكانت العينة
( )55عامع واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت اًلستبانة كأداة للدراسة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2تب ــذل المنظم ــات جه ــود كبي ــرة لتحس ــين ج ــودة حي ــاة العم ــل للع ــاملين وت ــوفر له ــم أبع ــاد (اًلس ــتقرار
الوظيفي ،الرواتب واألجور والسالمة المهنية).
( )2تبــذل المنظمــات جهــد كبيــر للمحافظــة علــى العــاملين والحــد مــن معــدل دورانهــم البقــاء فــي الســوق
والمنافسة.
( )3تشارك المنظمة العاملين في الرؤية الخاصة باتخاذ القرارت وتمنحهم فرصا كبيرة للتقدم الوظيفي.
( )1تحاول المنظمات معرفة الجوانب الذي يحتاجها العاملون في جودة حياة العمل لتوفيرها لهم.
 -11دراسة ((Surya Kumar.Shani. A,1115
مدف الدراسة:
التعرف إلى قياس جودة الحياة الوظيفية بين العاملين في شركة مترو الهندسية الخاصة المحدودة.
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منهجية الدراسة:
طبقــت الد ارســة علــى عينــة مكونــة مــن  222موظف ـا مــن مــوظفي شــركة متــرو الهندســية ،وشــمل المســح
مكونات أساسية هي (المعلومات الشخصية ،معلومات عن العمل ،جـودة حيـاة العمـل التنظيميـة ،تـوازن
الحياة الشخصية والعمل).
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
(ً )2ل يوجد اختالف جوهري بين الرواتب واألجور وجودة حياة العمل التنظيمية.
( )2وجود عالقة بين الموظف والبيئة (المادية والمعنوية) التي يعمل بها.
( )3جودة الحياة الوظيفية تمثل بدرجة كبيرة مستوى الرضا الوظيفي والمشاركة واًللتـزام ومسـتوى الخبـرة
لدى األفراد في مجال عملهم ،وبالتالي يؤدي إلى الرضا العـام عـن جـودة حيـاة العمـل علـى مسـتوى
الفرد ومستوى المنظمة.
 -15دراسة )) Tinuke M.،Fapohunda,2013
مدفت الدراسة إلى:
( )2تقييم وقياس أبعاد جودة الحياة الوظيفية للعاملين بالشركات النيجيرية.
( )2التعرف على تصورات وتجارب العاملين في مجال جودة الحياة الوظيفية.
( )3دراسة بعد الخصائص الديمغرافية للعاملين.
منهجية الدراسة:
طبقت الدراسة على العاملين في أربع شركات في مدينة ًلغوس النيجيرية ،حيث بل حجم العينة 322
عامل ،واستخدمت قائمة اًلستقصاء كأداة رئيسية للدراسة وجمع البيانات ،وتكونت القائمة من 26
مؤش ار لجودة الحياة الوظيفية ،وتم توزيع اًلستبانات وكانت الردود السليمة ( )282استبانة بنسبة
( ،)%93.3منها ( )252من الرجال ،و( )228من النساء ،حيث امتد المسح الميداني بين شهري
يوليو وأغسطس لعام .2223
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وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2أظهرت النتـائج وجـود اخـتالف وتبـاين بـين الرجـال والنسـاء فـي درجـة الرضـا واًلرتيـاا عـن بعـد
مؤشـرات جــودة الحيــاة الوظيفيــة (الحـوافز ،اًللت ـزام التنظيمــي ،الرضــا الــوظيفي ،الثقافــة التنظيميــة)،
وذلك لصالح النساء.
( )2أظهرت النتائج أنه يوجد لدى الرجال شعور باألمن الوظيفي أكثر من النساء.
( )3أظهرت النتائج توافقا بين الجنسـيين علـى درجـة الرضـا واًلرتيـاا عـن بعـد مؤشـرات جـودة الحيـاة
الوظيفية ،وهي( :السلوك اإلشرافي ،اًلتصـاًلت ،التعويضـات والمكافـات ،التطـوير والنمـو الـوظيفي
والسالمة المهنية) البلبيسي.
 -11دراسة)(Kalayanee Koonmee et al, 1111
مدفت الدراسة:
( )2التعرف إلى تـأثير أخالقيـات المنظمـة فـي صـورتها المعلنـة المتمثلـة فـي( :دليـل العمـل ونظـم العمـل
السائدة وأخالقيات العاملين) ،وصورتها الضمنية المتمثلة في( :ثقافـة المنظمـة والقـيم السـائدة ونمـط
اإلشراف).
( )2التعــرف علــى تــأثير إدراك العــاملين جــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى الرضــا الــوظيفي واًللتـزام التنظيمــي
وسيادة روا الفريق داخل المنظمات محل الدراسة.
( )3التعرف على تأثير أخالقيات المنظمة في صورتها المعلنة والضمنية على الرضا الـوظيفي واًللتـزام
التنظيمي وسيادة روا الفريق داخل المنظمات محل الدراسة.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة اشتمل على مديري الموارد البشرية في عدد من الشركات التايالنديـة المسـجلة فـي سـوق
األوراق الماليــة التايالنديــة ،والبــال عــددها  514شــركة تنتمــي إلــى  9قطاعــات مختلفــة ،منهــا الزراعيــة
والصــناعية والماليــة واإلنشــائية ،وتتنــوع مــن شــركات كبي ـرة ومتوســطة وصــغيرة الحجــم ،وكانــت الــردود
السليمة من  164شركة بمعدل استجابة .%41.9

68

وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2وجود تأثير إيجابي معنوي ألخالقيات المنظمة فى صورتها المعلنة والضـمنية علـى إدراك المـديرين
لجودة الحياة الوظيفية في حدها األدنى واألعلى.
( )2وجــود تــأثير إيجــابي معنــوي إلدراك المــديرين لجــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي حــدها األدنــى علــى الرضــا
الوظيفي فقط ،بينما يمتد تأثير حدها األعلى إلى اًللتزام التنظيمي وسيادة روا الفريق.
( )3وجود تأثير إيجابي معنوي ألخالقيات المنظمة في صورتها المعلنة والضمنية على الرضا الوظيفي
واًللتزام التنظيمي وسيادة روا الفريق.
 -13دراسة ))Normala,2010
عنوان الدراسة :التحقق في العالقة بين جودة حياة العمل والوالء التنظيمي بين الموظفين في
الشركات الماليزية.
مدفت الدراسة إلى:
( )2التعرف إلى العالقة بين مجموعة من األبعـاد لجـودة الحيـاة الوظيفيـة واًللتـزام التنظيمـي فـي أوسـاط
العــاملين فــي الشــركات الماليزيــة ،مــن خــالل اختبــار عــدة متغي ـرات رئيســية لجــودة الحيــاة الوظيفيــة
وهـ ــي( :المشـ ــاركة فـ ــي صـ ــنع الق ـ ـرار ،النمـ ــو والتطـ ــوير ،اإلش ـ ـراف ،األجـ ــور والح ـ ـوافز ،العالقـ ــات
اًلجتماعية) ،وعالقتها باًللتزام التنظيمي.
( )2التع ــرف إل ــى مس ــتويات اًللتـ ـزام التنظيم ــي م ــن خ ــالل اختب ــار مكونـ ـات وأنـ ـواع اًللتـ ـزام التنظيم ــي
(اًللتزام العاطفي والمعياري واًلستمراري القائم على قلة البدائل ،اًلستمراري القائم على التكلفة).
منهجية الدراسة:
طبق ــت الد ارس ــة عل ــى ( )62منظم ــة أعم ــال ف ــي ماليزي ــا ،وش ــملت عين ــة الد ارس ــة ( )522موظ ــف ف ــي
المس ــتويات اإلشـ ـرافية والمس ــئولين التنفي ــذيين ف ــي الش ــركات المختلف ــة ف ــي ماليزي ــا ،وت ــم تص ــميم قائم ــة
استقصاء موزعة على خمسة مجاًلت رئيسية لجودة الحيـاة الوظيفيـة وأربعـة مجـاًلت لاللتـزام التنظيمـي
في المنظمة ،وكانت الردود السليمة ( )362صالحة للتحليل ،أي ما يمثل معدل استجابة .%72
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
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( )2أظهرت النتائج مسـتويات مرتفعـة مـن الرضـا لـدى العـاملين عـن ثالثـة أبعـاد لجـودة الحيـاة الوظيفيـة
(اإلشراف ،النمو والتطوير ،العالقات اًلجتماعية).
( )2أظهــرت النتــائج وجــود عالقــة وتــأثير إيجــابي بــين ( )3مــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة واًللت ـزام
التنظيمي "العاطفي" وهي (العالقات اًلجتماعية ،المشاركة ،األجور والمكاف ت).
( )3أظهــرت النتــائج وجــود عالقــة و تــأثير إيجــابي بــين ( )2مــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة واًللت ـزام
التنظيمي" المعياري" ،وهي (العالقات اًلجتماعية ،األجور والمكاف ت).
( )1أظهــرت النتــائج وجــود عالقــة وارتبــاط إيجــابي بــين ( )1مــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة واًللت ـزام
التنظيم ـ ــي" اًلس ـ ــتمراري المـ ـ ـرتبط بالب ـ ــدائل" ،وه ـ ــي (العالق ـ ــات اًلجتماعي ـ ــة ،األج ـ ــور والمكافـ ـ ـ ت،
المشاركة ،اإلشراف).
( )5أظهــرت النتــائج وجــود عالقــة وارتبــاط إيجــابي بــين ( )3مــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة واًللت ـزام
التنظيمي" اًلستمراري المرتبط بالتكلفة" ،وهي (المشاركة ،النمو والتطوير ،اإلشراف).
التعقيب على دراسات المحور األول:
أوالً :بالنسبة لألبعاد المستخدمة ولألمداف التي سعت إليها الدراسات:
 اتفقت كـل مـن د ارسـة ( )2010، Daud،Normalaود ارسـة (Kalayanee Koonmee ،8010 )et alعلـى وجـود عالقـة ارتبـاط وتـأثير إيجـابي ألبعـاد جـودة الحيـاة الوظيفيـة علـى اًللتـزام التنظيمـي،
وبالتالي ركزت على الجانب المتعلق باًللتزام التنظيمي ،إًل أن الدراسة األولى ركزت فقط على األنـواع
الرئيسة لاللتزام التنظيمي من خـالل ( )4أنـواع كمتغيـرات فرعيـة للمتغيـر التـابع وهـو اًللتـزام التنظيمـي،
في حين اعتبرته الدراسة الثانية متغي ار من ثالثة متغيرات تابعة للدراسة.
 اعتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (دي ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب )8014،ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،والزامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي)8007،ود ارسـ ــة ( (2015 ،Rozaini et alأن جودة الحياة الوظيفية متغير تابع يمكن التأثير عليه من خالل
مجموعــة مــن ممارســات المـوارد البشـرية المختلفــة ،واختلفــت المتغيـرات المســتقلة التــي لهــا عالقــة بجــودة
حيــاة العمــل ،حيــث اعتمــدت الد ارســة األولــى علــى دور التمكــين اإلداري ،والد ارســة الثانيــة علــى التطــوير
التنظيمــي ،والد ارســة الثالثــة علــى الــدعم التنظيمــي ،وعالقتهــا بجــودة حيــاة العمــل باعتبارهــا متغيــر تــابع
يتأثر بها.
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 اتفقت كل من دراسة (عبد الواحد )8010،ودراسة (البلبيسي )8018 ،على وجود عالقة ارتباط قويةإيجابي ــة ب ــين أبع ــاد ج ــودة حي ــاة العم ــل واألداء ال ــوظيفي للع ــاملين ،إًل أن د ارس ــة (عب ــد الواح ــد)8010،
ركــزت علــى مكونــات بيئــة العمــل الماديــة ،فــي حــين أن د ارســة (البلبيســي )8018 ،ركــزت علــى عوامــل
أخرى إضافية ترتبط بالمتغيرات التنظيمية الداخلية للمنظمة المستهدفة.
 بينم ــا رك ــزت د ارس ــة (المغ ــرب )8004،ود ارس ــة (نص ــار )8012،عل ــى ت ــأثير ج ــودة الحي ــاة الوظيفي ــةوأبعادها المختلفة على تنمية اًلستغراق الوظيفي للعاملين.
 اعتمـدت كـل مـن د ارسـة (، Tinuke M، 2013) (Fapohunda،Surya Kumar.Shani. A )2013على قياس وتقييم أبعاد جودة حياة العمل ،إًل أنها اختلفت في كيفية استخدامها والهدف منها.
 طبق ا لما سـبق ،وبعـد تحليـل الد ارسـات السـابقة خلـص الباحـث إلـى أن جـودة حيـاة العمـل تعتمـد علـىعديد من األبعاد والعوامل التي يمكن اًلستفادة منها في تحديد مشكلة الدراسة لهذا البحث ،وكانـت أهـم
هذه العوامل ما يلي:
 .2األجور والمكاف ت.

 .2التدريب وفرص التعليم.

 .3العدالة التنظيمية.

 .1المشاركة في صنع القرار.
 .6توازن الحياة الوظيفية والشخصية.

 .5اًلستقرار واألمان الوظيفي.

 .8نمط اإلشراف والسلوك القيادي.

 .7العالقات اًلجتماعية.

 .22الصورة الذهنية عن المنظمة.

 .9اًللتزام التنظيمي.
 .22األمن والصحة المهنية في بيئة العمل.

ثانياً :بالنسبة للمنهج المتبع وعينة الدراسة واألدوات المستخدمة في دراسات السابقة:
اعتمـدت معظـم الد ارسـات الســابقة (المحليـة والعربيـة واألجنبيـة) علــى المـنهج الوصـفي التحليلــي
لمناس ــبته لموض ــوعات الد ارس ــات م ــن ه ــذا الن ــوع .واس ــتخدمت معظمه ــا اًلس ــتبانة ك ــأداة رئيس ــة لجم ــع
البيانات ،كما اعتمدت معظم الدراسات على عينات عشوائية "احتمالية" مع اًلختالف في حجم العينـة،
ومجال التطبيق ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة في دراسة ألخرى.
وتتفـق الد ارسـة الحاليـة مــع الد ارسـات السـابقة التـي اســتخدمت المـنهج الوصـفي التحليلـي ،والــذي
يــتم مــن خاللــه وصــف الظــاهرة موضــوع الد ارســة (جــودة حيــاة العمــل وعالقتهــا باإلبــداع اإلداري "د ارســة
ميدانية على شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جـوال") وتحليـل بيانتهـا وبيـان العالقـة بـين مكوناتهـا
واآراء التي تطرا حولها واألبعاد التي تتضمنها
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ثانياً :دراسات المحور الثاني :الدراسات التي تناولت اإلبداع اإلداري:
أ .الدراســـــــات المحلية والعربيــــــــــــــة:
 -1دراسة (الحويحي.)5132 ،

عنوان الدراسة :الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري " دراسة مقارنة بين الجامعات العامة

والخاصة-محافظات ةزة".
مدفت الدراسة إلى:
( )2التعرف على عالقة الثقافة التنيظيمية باإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية العامة والخاصة-
محافظات غزة.
منهجية الدراسة:
طبقــت الد ارســة علــى المــوظفين اإلداري ـين واألكــاديميين بوظــائف إداريــة فــي الجامعــات العامــة (جامعــة
األزه ــر ،جامع ــة اإلس ــالمية) والجامع ــات الخاص ــة (جامع ــة غـ ـزة ،جامع ــة فلس ــطين) حي ــث بلـ ـ مجتم ــع
الد ارسـ ــة  2262مفـ ــردة ،تـ ــم توزيـ ــع  286وأعتمـ ــد الباحـ ــث علـ ــى المـ ــنهج الوصـ ــفي التحليلـ ــي واسـ ــتخدم
اًلستبانة كاداة للبحث.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2وجود درجة عالية من الموافقة على اإلبداع اإلداري.
( )2وجود درجة عالية من الموافقة على الثقافة التنظيمية ككل.
( )3وجود عالقة ذات دًللة إحصائية بين أبعاد الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري في الجامعات العامـة
والخاصة بمحافظات غزة.
(ً )1ل يوجــد فــروق بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول " الثقافــة التنظيميــة وعالقتهــا باإلبــداع
اإلداري" تعزى للمتغيرات الشخصية(الجنس ،سنوات الخدمة ،الحالة اًلجتماعية).
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 -2دراسة (بودرمم)1111 ،
عنوان الدراسة :أثر التمكين اإلداري على اإلبداع اإلداري لدى العاملين -دراسة حالة :مركز البحث
العلمي والتقني للمناطق الجافة-برنأوي-عمر بسكرة.
مدفت الدراسة إلى:
( )2معرفــة أثــر التمكــين اإلداري علــى اإلبــداع اإلداري لــدى العــاملين بــالمركز محــل الد ارســة ،وتوضــيح
العالقة بين المتغيرين.
منهجية الدراسة:
عامال بمركز محل الدراسة ،وكان عدد اًلستبيانات
طبقت الدراسة على عينة مكونة من 92
ا
المسترجعة  82استبانة صالحة لتحليل اإلحصائي واستخدمت عدة أساليب إحصائية تضمنت( :مقياس
اإلحصاء الوصفي ،تحليل اًلنحدار المتعدد ،واختبار  Tللعينات المستقلة ،تحليل التبيان اًلحادي،
تحليل التباين المتعدد).
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2إن مستوى التمكين اإلداري السائد بالمركز محل الدراسة جاء مرتفعا ،وكان مستوى اإلبداع اإلداري
أيضا.
تفعا ا
لدى العاملين بنفس المركز بمستوى مر ا
( )2يوجد أثر ذو دًللة إحصائية بين ابعاد التمكين اإلداري مجتمعة على اإلبداع اإلداري.
( )3وجود أثر ذو دًللة إحصائية لتفويد السلطة على اإلبداع اإلداري.
( )1عــدم وجــود أثــر ذو دًللــة إحصــائية لكــل مــن ابعــاد التمكــين اإلداري (التــدريب ،التحفيــز ،اًلتصــال
الفعال) على اإلبداع اإلداري.
( )5عــدم وجــود فــروق بــين متوســطات المبحــوثين حــول "التمكــين اإلداري " تعــزى للمتغي ـرات ( الج ـنس
،العمر ،المؤهل العلمي ،مجال الوظيفية الحالية،سنوات الخبرة).
( )6عــدم وجــود فــروق بــين متوســطات المبحــوثين حــول "اإلبــداع اإلداري " تعــزى للمتغي ـرات ( الجــنس
،المؤهل العلمي ،مجال الوظيفية الحالية،سنوات الخبرة).باستثاء متغير العمر حيث يوجد فروق بين
العاملين.
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 -3دراسة (أبو جربوع)1111 ،
عنوان الدراسة :واقع بناء فرق العمل ودورما في تنمية اإلبداع اإلداري من وجهة نظر العاملين في
وزارة االقتصاد الوطني المحافظات الجنوبية – ةزة.
مدفت الدراسة إلى:
( )2التعرف على واقع بنـاء فـرق العمـل ودورهـا فـي تنميـة اإلبـداع اإلداري مـن وجهـة نظـر العـاملين فـي
و ازرة اًلقتصاد الوطني المحافظات الجنوبية.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة تكون من العاملين في و ازرة اًلقتصاد الوطني المحافظات الجنوبية والبال عددهم
( ) 232موظف وموظفة ،وقد تم أخذ عينة طبقية ،لتحقيق أهداف الدراسة .وقد استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي لكونه يتناسب مع موضوع الدراسة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2يوجــد دور لفــرق العمــل فــي تنميــة اإلبــداع لــدى العــاملين فــي و ازرة اًلقتصــاد الــوطني (المحافظــات
الجنوبية).
( )2يوجـد دور للعنصــر الفنـي لفــرق العمـل فــي تنميـة اإلبــداع لـدى العــاملين فـي و ازرة اًلقتصــاد الــوطني
(المحافظات الجنوبية).
( )3يوج ــد دور ل ــنمط قي ــادة ف ــرق العم ــل ف ــي تنمي ــة اإلب ــداع ل ــدى الع ــاملين ف ــي و ازرة اًلقتص ــاد ال ــوطني
(المحافظات الجنوبية).
( )1يوجد دور لسلوكيات أعضاء فرق العمل في تنمية اإلبداع لدى العاملين في و ازرة اًلقتصاد الوطني
(المحافظات الجنوبية).
( )5يوجد دور للبيئة اًلجتماعية لفرق العمل في تنمية اإلبداع لدى العاملين في و ازرة اًلقتصاد الوطني
(المحافظات الجنوبية).
(ً )6ل توجـد فـروق ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتوى دًللـة ) (α0.05بـين متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين في دور فرق العمل في تنمية اإلبداع اإلداري تعزى للمتغيـرات) الجـنس ،العمـر ،المؤهـل
العلمي ،الفئة الوظيفية ،وعدد سنوات الخدمة(.
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( -1دراسة بدر)1115 ،
عنوان الدراسة "متطلبات اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام في وزارة التربية والتعليم بمحافظات
ةزة لتنمية الموارد البشرية في ضوء االتجامات المعاصرة".
مدفت الدراسة إلى:
التعرف على درجة تقدير رؤساء األقسام في و ازرة التربية والتعليم لمتطلبات اإلبداع اإلداري لتنمية
الموارد البشرية في ضوء اًلتجاهات المعاصرة.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدارسة تكون من جميع رؤساء األقسام في و ازرة التربية والتعليم بمحافظات قطاع غزة ،والبال
عددهم ( )267منهم ( )236ذكور و( )32إناث من مختلف التخصصات وقد استخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2توجد فروق ذات دًللة إحصائية في مجال المتطلبات اللوجستية تبع ا لمتغير الجنس
( )2عدم وجود فروق ذات دًللة إحصائية في مجال (المتطلبات اإلدارية ،المتطلبات الفنية ،المتطلبات
التدريبية ،والدرجة الكلية لالستبانة)تعزى لمتغيرات مكان العمل  ،الجنس.
( )3وجود فروق ذات دًللة إحصائية في مجال المتطلبات الفنية والمتطلبات اللوجستية تبع ا لمتغير
مكان العمل ،وسنوات الخدمة لصالح من هم أكثر من ( )5أعوام.
(ً )1ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي رؤساء اًلقسام في و ازرة
التربية والتعليم بمحافظات غزة في جميع مجاًلت متطلبات اإلبداع اإلداري ودرجته الكلية تبعا
لمتغير المؤهل العلمي.
 -5دراسة (الزاملي)1115 ،
عنوان الدراسة :التمكين وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث في محافظات
ةزة.
مدفت الدراسة إلى:
( )2التمكــين وعالقتــه باإلبــداع اإلداري لــدى مــديري مــدارس وكالــة الغــوث فــي محافظــات غـزة مــن وجــه
نظرهم.
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منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة تكون من جميع مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة ،والبال
عددهم ( )215واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل ،حيث تم توزيع ( )215استبانة وتم استرداد
( )229استبانة أي بنسبة ( ،)%85.3وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2يوجد تمكين إداري لدى مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث بنسبة كبيرة.
( )2درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث كانت كبيرة.
( )3يوجــد عالقــة بــين التمكــين اإلداري لــدى مــديري ومــديرات مــدارس وكالــة الغــوث وتأثيرهــا باإليجــاب
على اإلبداع اًلدري لديهم.
 -6دراسة (العطار)1111 ،
عنوان الدراسة :مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك على إبداع العاملين.
مدفت الدراسة إلى:
التعرف على مستوى كل مـن التمكـين اإلداري واإلبـداع اإلداري لـدى العـاملين فـي كـل مـن الجامعـة
اإلسالمية وجامعة األزهر في قطاع غزة.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة تكون من فئة الموظفين أصحاب المناصب اإلش ارفية في كال الجامعتين ،حيث يبل
إجمالي عددهم ( )266شخصا ،وقد استخدم الباحث الحصر الشامل ألفراد العينة ،وقد استخدمت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2إن أفـ ـراد العين ــة يوافق ــون عل ــى ت ــوفر التمك ــين اإلداري وأبع ــاده مح ــل الد ارس ــة بنس ــب متفأوت ــة ف ــي
الجامعتين.
( )2إن درجـة موافقــة مــوظفي الجامعــة اإلسـالمية أكبــر مــن درجــة موافقـة مــوظفي جامعــة األزهــر ،حيــث
بلغــت درجــة الموافقــة علــى محــور "التمكــين اإلداري" لــدى مــوظفي الجامعــة اإلســالمية ،%78.11
بينما بلغت لدى موظفو جامعة األزهر .%68.52
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( )3وبلغــت درجــة الموافقــة علــى محــور "اإلبــداع اإلداري" لــدى مــوظفي الجامعــة اإلســالمية ،%82.78
بينما بلغت لدى موظفي جامعة األزهر .%78.87
( )1ع ــدم وج ــود ف ــروق ب ــين متوس ــطات المبح ــوثين ح ــول "اإلب ــداع اإلداري " تع ــزى للمتغيـ ـرات (العم ــر
،سنوات الخبرة).
( )5وجـ ــود فـ ــروق بـ ــين متوسـ ــطات المبحـ ــوثين حـ ــول "اإلبـ ــداع اإلداري " تعـ ــزى للمتغي ـ ـرات ( المسـ ــمى
الوظيفي ،المؤهل العلمي ،مكان العمل).
 -7دراسة (اشتيوي)1111 ،
عنوان الدراسة :أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري-ةزة.
مدفت الدراسة إلى:
( )2التعرف إلى أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة تمثل من الموظفين العاملين في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي ،واعتمدت الدراسة على
عينة المسح العشوائي من الموظفين بنسبة ( )%52من عدد الموظفين الكلي ،وقد كانت اًلستبانة هي
األداة في جمع البيانات المحصلة ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2سيادة جو من الصداقة والتفاهم بين الموظفين ،مما يشجع على اإلبداع على إنجاز أعمالهم.
(ً )2ل يوجد تطبيق لمبدأ العدالة والمسأواة بين الموظفين ،مما ًل يشجع على اإلبداع في العمل.
( )3األوامر التي تصدر بشكل مركزي من مدير المستشفى ًل تشجع الموظفين على اإلبداع
( )1عدم اطالع الموظفين على التقارير الخاصة بـأداء المنظمـة ،ممـا يشـعرهم بـالتهميش ويـنعكس سـلبا
على اإلبداع اإلداري عندهم.
( )5توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية فــي اســتجابات أفـراد العينيــة حــول عالقــة الثقافــة التنظيميــة وأثرهــا
بمستوى اإلبـداع اإلداري تعـزي لمتغيـر العمر،بينمـا توجـد فـروق وفقـ ا للمؤهـل العلمـي لصـالح ثانويـة
عامة فما دون.
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 -1دراسة (الحارثي)1111 ،
عنوان الدراسة :واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاته لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة جدة.
مدفت الدراسة إلى:
( )2التعــرف علــى واقــع تطبيــق عناصــر اإلبــداع اإلداري لــدى مــديري المــدارس الثانويـة مــن وجهــة نظــر
المديرين والوكالء.
( )2التعــرف علــى المعوقــات التنظيميــة والمعوقــات الشخصــية والمعوقــات الثقافيــة واًلجتماعيــة لإلبــداع
اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة والمتمثل في مديري ووكالء المدارس الثانوية الحكومية في محافظة جدة ،بل عدد
العينة  298مفردة ،وهي عبارة عن  223مدراء و 295وكيال ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي
المسحي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2المس ــتوى اإلجم ــالي لعناص ــر اإلب ــداع اإلداري ك ــان بدرج ــة متوس ــطة ،وك ــان واق ــع تطبي ــق مه ــارتي
الطالقــة والمرونــة بدرجــة كبي ـرة ،بينمــا مهــارتي الحساســية للمشــكالت والخــروج عــن المــألوف بدرجــة
منخفضة وبقية المهارات بدرجة متوسطة.
( )2المســتوى اإلجمــالي لمعوقــات اإلبــداع اإلداري كــان بدرجــة كبي ـرة ،وكانــت المعوقــات التنظيميــة هــي
األعلــى ،وجــاء بعــدها فــي الترتيــب المعوقــات الثقافيــة واًلجتماعيــة ،وجــاءت المعوقــات الشخصــية
بالمرتبة األخيرة.
( -2داسة شقورة)1111 ،
عنوان الدراسة " ادارة التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مـديري المـدارس الثانويـة فـي محافظـات
ةزة من وجه نظر المعلمين".
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مدفت الدراسة إلى:
التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة ألساليب إدارة التغيير وعالقتها
باإلبداع اإلداري وذلك من وجه نظر المعليمن.
منهجية الدراسة:
معلما ومعلمة من
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث بلغت عينة الدراسة ()522
ا
المدارس الثانوية بمحافظات غزة ،واستخدم الباحث اًلستبانة كأداة لجمع البيانات.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ألساليب ادارة التغيير في المدارس جيدة ،حيث جاء أسلوب
تقديم نموذج سلوكي يحتذى به في اعلى المراتب ،وأسلوب تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها بأدنى
المراتب.
( )2مستوى توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة جيدة ،حيث
جاء مجال اًلحتفاظ باًلتجاه في أعلى المراتب ،ومجال الحساسية للمشكالت في أدنى المراتب.
( )3وجود فروق ذات دًللة إحصائية في متغير المنطقة التعليمية في مجاًلت " :الطالقة ،الحساسية
للمشكالت ،التحليل والرابط" والدرجة الكلية في استبانة اإلبداع اإلداري لصالح رفح وخانيونس
مقابل الوسطى.
( -11دراسة مصبح )1111،
عنوان الدراسة:
عالقة المتغيرات التنظيمية بمستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية-جوال
مدفت الدراسة إلى:
معرفة عالقة المتغيرات التنظيمية بمستوى اإلبداع اإلداري ،وذلك من خالل التعرف على عالقة
"الحوافر المعنوية-الحوافز المادية-درجة المركزية اإلدارية" بمستوى اإلبداع اإلداري ،كما تم تسليط
الضوء على مفهوم اإلبداع اإلداري وأهميته كاسلوب إداري حديث يسهم في تحقيق الفاعلية اإلدارية،
والكشف عن مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملين اإلداريين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطنية-
جوال.
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منهجية الدراسة:
مجتمع الدارسة تكون من جميع اإلداريين العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال
بقطاع غزة ،حيث بل عددهم ( )295موظفاا إدارايا.

وكان من أبرز النتائج:

( )2توفر أبعاد اإلبداع اإلداري بدرجة كبيرة لدى العاملين في شركة جوال.
( )2توجد عالقة ذات دًللة إحصائية بين المتغيرات التنظيمية بمستوى اإلبداع اإلداري.
( )3توجد فروق ذات دًللة إحصائية في استجابات أفراد العينية حول عالقة المتغيرات التنظيمية
بمستوى اإلبداع اإلداري تعزي لمتغير الدرجة الوظيفية لصالح أفراد العينة الذين بدرجة مدير دائرة
أو قائد فريق .كذلك متغير" العمر" فكانت الفروق لصالح أفراد العينة الذين أعمارهم من  12إلى
أقل من  52سنة.
(ً )1ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية في استجابات أفراد العينية حول عالقة المتغيرات التنظيمية
بمستوى اإلبداع اإلداري تعزي للمتغيرين (الجنس ،والمؤهل العلمي).
 -11دراسة (خلف)1111 ،
عنوان الدراسة:
"عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء االقسام االكاديمين في الجامعة اإلسالمية
بغزة.
مدفت الدراسة إلى:
معرفة العالقة بين امتالك القيادات األكاديمية لعناصر القيادة التحويلية ،وتنمية القدرات اإلبداعية
لدى رؤساء األقسام األكاديمين بالجامعة اإلسالمية بغزة للعام الدراسي(.)2222/2229
منهجية الدراسة:
طبقت الدراسة على رؤساء األقسام واألكاديمين في الجامعة اإلسالمية بغزة ،حيث استخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم اًلستبانة كأداة للبحث ،حيث تم استرداد ( )15استبانة.
وكان من أبرز النتائج:
( )2توجد ممارسة للقيادة التحويلية من قبل القيادات األكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة بنسبة
.%82.6
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( )2احتل عنصر الجاذبية "التأثير المثالي" من عناصر القيادة التحويلية المرتبة األولى بوزن نسبي
 %82.89وعنصر اًلستشارة الفكرية المرتبة الرابعة بوزن نسبي  %79.63في تقديرات أفراد
العينة.
( )3يتوفر اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اًلسالمية بغزة بنسبة .%83.91
( )1احتل عنصر (القدرة على التحليل والربط) من عناصر اإلبداع المرتبة األولى بوزن نسبي 88.33
في تقديرات أفراد العينة.
 -11دراسة (الجعبري)1111 ،
عنوان الدراسة :دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي في الهيئات المحلية الفلسطينية.
مدفت الدراسة إلى:
( )2بيان دور اإلبداع اإلداري في تحسـين األداء الـوظيفي فـي البيئـات المحميـة الفلسـطينية عـن مسـتوى
اإلبداع اإلداري وواقع األداء الوظيفي.
( )2التعرف علـى مـدى مسـاهمة اإلبـداع اإلداري كمـا هـو موجـود فـي شـركة كهربـاء الخليـل فـي تحسـين
األداء الوظيفي.
منهجية الدراسة:
عينة الدراسة تكونت من  252موظفاا والتي مثلت جميع موظفي شركة كهرباء الخليل ،وتم استعادة
استبيانات  231موظفاا وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي من خالل المسح اًلجتماعي ،والذي يعبر
عن الظاهرة اًلجتماعية محل الدراسة ،كما توجد في الواقع تعبي ار كميا وكيفيا ،حيث قام الباحث بإعداد
استبانة تتكون من  52سؤ ااًل للتعرف على دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي في الهيئات
المحلية الفلسطينية.
وكان من أبرز النتائج:
( )2إن مستوى اإلبداع اإلداري لدى موظفي شركة كهرباء الخليل كان كبيـ ار ،وأن مـدى اسـتخدام اإلدارة
لعساليب التي تحقق مفهوم اإلبداع اإلداري كان بدرجة متوسطة.
 -15دراسة (الزعبي)1112 ،
عنوان الدراسة :أثر الثقافة التنظيمية في اإلبداع ،دراسة تطبيقية في شركات األدوية األردنية
مدفت الدراسة إلى:
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( )2التعرف على العالقة بـين الثقافـة التنظيميـة والخصـائص الديمغرافيـة وأثـر ذلـك علـى تحقيـق اإلبـداع
لدى العاملين.
منهجية الدراسة:
مجتمــع الد ارســة تمثــل فيشــركات األدويــة فــي المملكــة العربيــة الهاشــمية-األردن وكانــت العينــة 159
عامال ،أما عن منهج الدراسة وأدواتها :تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالعينة ،وتمثلت أداة جمع
البيانات في اًلستبيان.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
ـأثير معنويصـا لكـل مـن أبعـاد الثقافـة التنظيميـة (القـيم الهدفيـة ،قـيم الـدعم والتشـجيع ،قـيم
( )2أن هناك ت اا
اًلنضباط ،قيم النمط الحر) والخصائص الديمغرافية في قدرة العاملين على اإلبداع.

الدراسات األجنبية:
 -11دراسة ()1111 ،Francesco
عنوان الدراسة :مقارنة بين االبتكارات اإلدارية في منظمات االتحاد األوروبي ومنظمة التعأون
والتنمية.
مدفت الدراسة إلى:
مقارنة بين اًلبتكارات اإلدارية في منظمة اًلتحاد األوروبي ومنظمة التعأون والتنمية.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة تمثل في اًلتحاد األوروبي ومنظمة التعأون والتنمية (أمريكا) ،واعتمدت الد ارسة على
المسح الشامل ،وكانت اًلستبانة هي األداة في جمع البيانات المحصلة ،حيث استخدمت الدراسة
المنهج التاريخي التحليلي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
(ً )2ل يوجد نمط عام مشترك لتبني اإلبداع اإلداري.
( )2النمط اإلداري التقليدي ًل يلعب أي دور ضروري في اعتماد تقييم األثر.
( )3اًلبتكارات اإلدارية تنتقل متبعة مسارات مختلفة وفقا لنوع اًلبتكار.
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 -13دراسة ()1111 ،Ling& Mohd
عنوان الدراسة :تأثير ادارة المعلومات على اإلبداع اإلداري في شركات التصنيع الماليزية.
مدفت الدراسة إلى:
معرفة تأثير إدارة المعلومات على اإلبداع اإلداري في شركات التصنيع الماليزية.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة تكون من منظمة الصناع الماليزية ،واعتمدت الدراسة على العينة الحصصية ،وقد
كانت اًلستبانة هي اًلداة في جمع البيانات المحصلة .حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2كفاءة اكتساب المعرفة هي التي لها تأثير مهم وايجابي على اإلبداع اإلداري.
( )2المعرف ــة المكتس ــبة م ــن مص ــادر خارجي ــة خاص ــة المعرف ــة المتخصص ــة والت ــي تعم ــل عل ــى زي ــادة
إمكانيات اإلبداع اإلداري في الشركات وتمكنها من اإلبداع اإلداري بشكل عملي.
 -16دراسة ()1111 ،Tanninen
عنوان الدراسة :استراتيجية إدارة الجودة واإلبداع اإلداري.
مدفت الدراسة إلى :التعرف على استراتيجية ادارة الجودة واإلبداع اإلداري.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة تمثل في الشركة العالمية لصناعة األخشاب (متعددة الجنسيات) ،واعتمدت الدراسة
على العينة العشوائية ،وقد كانت اًلستبانة هي األداة في جمع البيانات المحصلة ،حيث استخدمت
الدراسة المنهج الوصفي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2م ــن المتطلب ــات الالزم ــة لنج ــاا عملي ــة تبن ــي اإلب ــداع اإلداري مش ــاركة اًلدارة العلي ــا ،دع ــم تغيي ــر
اًلدارات والعمالء.
( )2نموذج إدارة الجودة الشاملة لها تاثير على أداء الشركة ،وذلك عند مقياس (الربح ،اًلنتاجيـة ،رضـا
الزبون).
التعقيب على دراسات المحور الثاني :اإلبداع اإلداري
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أوالً :بالنسبة لألبعاد المستخدمة ولألمداف التي سعت إليها الدراسات:
 اتفقت كل مـن دراسة (بودرهم ،)8014،ودراسة (الزاملي ،)8012 ،ودراسةة (العطةار،)8018 ،تابعا ،وركزت على الجانب المتعلـق بـالتمكين اإلداري ،وعلـى وجـود
اا
على اعتبار اإلبداع اإلداري
متغير ا

أثر للتمكين اإلداري على اإلبداع اإلداري.

 بينمــا اعتبــرت د ارس ــة (اشــتيوي )8018،ود ارســة (الزعب ــي )8009،أن اإلبــداع اإلداري كمتغيــر ت ــابعيمكــن التــأثير عليــه مــن خــالل الثقافــة التنظيميــة ،إًل أن الد ارســتين اختلفتــا علــى األبعــاد المكونــة للثقافــة
التنظيمية.
 ركــزت كــل مــن د ارســة(الحارثي )8018،ود ارســة ( )2222،Francescoعلــى تطبيــق وتقيــيم ب ـرامجاإلبــداع اإلداري ف ــي المنظم ــات ،إًل أن د ارس ــة ( )2222،Francescoتختلـ ـف م ــن حي ــث إنه ــا كان ــت
د ارســة مقارنــة بــين بيئتــي عمــل مختلفتــين وهمــا منظمــات اًلتحــاد األوربــي مــن جانــب ومنظمــة التنميــة
والتعأون األمريكية من جانب آخر.
 فــي ح ــين أن د ارس ــة (الجعب ــري )8010،تختل ــف ع ــن معظ ــم الد ارس ــات الس ــابقة األخ ــرى ،حي ــث إنه ــامستقال يؤثر على األداء الوظيفي للعاملين.
متغير
اا
أعتبرت اإلبداع اإلداري
ا

ثانياً :بالنسبة للمنهج المتبع وعينة الدراسة واألدوات المستخدمة في الدراسات السابقة:
اعتمــدت معظــم الد ارســات الســابقة المحليــة والعربيــة واألجنبيــة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي

لمناس ــبته لموض ــوعات الد ارس ــات م ــن ه ــذا الن ــوع ،واس ــتخدمت معظمه ــا اًلس ــتبانة ك ــأداة رئيس ــة لجم ــع
البيانات.
كما اعتمدت بعد الدراسات على عينات عشـوائية "احتماليـة" مـع اًلخـتالف فـي حجـم العينـة،
ومجــال التطبيــق ،واألســاليب اإلحصــائية المســتخدمة مــن د ارســة ألخــرى ،مثــل د ارســة (بــودرهم،)2221،
ودرســـة (اشـ ــتيوي .)2222 ،فـــي ح ــين أن بع ــد الد ارسـ ــات السـ ــابقة
ود ارســـة (أبـــو جربـــوع ،)2221 ،ا
اعتمدت على المسح الشامل ،كدراسة (العطـار ،)2222،د ارسـة (الحـارثي ،)2222 ،د ارسـة (الجعبـري،
 ،)2222دراسة (.)2222 ،Francesco
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ثالثاً :دراسات المحور الثالث :جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري:
أ -الدراســـــــات المحلية والعربيــــــــــــــة:
 -1دراسة محمود (:)1113
عنوان الدراسة :جودة الحياة الوظيفية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مسئولي االنشطة الترويحية
بالجامعات المصرية".
مدفت الدراسة إلى:
( )2التعرف على الواقع الفعلي لكـل مـن جـودة الحيـاة الوظيفيـة واإلبـداع اإلداري لـدى مسـئولى اًلنشـطة
الترويحيه بالجامعات المصرية.
( )2العالقــة بــين جــودة الحيــاة الوظيفيــة واإلبــداع اإلدارى لــدى مســئولى األنشــطة الترويحيــة بالجامعــات
المصرية.
( )3التصور المقترا لجودة الحياة الوظيفية فى ضوء اإلبـداع اإلدارى لـدى مسـئولى اًلنشـطة الترويحيـه
بالجامعات المصرية.
منهجية الدراسة:
طبقـت الد ارســة علــى مسـئولي األنشــطة الترويحيــة بالجامعـات المصـرية ،وقــد اسـتخدمت الد ارســة المــنهج
الوصفي التحليلي؛ للتعرف إلى جودة الحياة الوظيفية وعالقتها باإلبـداع اإلداري لـدى مسـئولى األنشـطة
الترويحيه داخل إدارات رعاية الشباب بالجامعات المصرية.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2توجـد عالقـة ارتبــاط ذات دًللـة بـين جــودة الحيـاة الوظيفيـة واإلبــداع اإلداري لـدى مسـئولى اًلنشــطة
الترويحيه بالجامعات المصرية.
( )2توجد عالقة ارتبـاط ذات دًللـة علـى كـل بعـد مـن أبعـاد جـودة الحيـاة الوظيفيـة (المشـاركة فـي اتخـاذ
القـ اررات ،إتاحــة الظــروف المعنويــة المدعمــة ألداء العــاملين ،فــرص الترقــي والتقــدم الــوظيفي ،عدالــة
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نظ ــم المكافـ ـ ت ،ت ــوفير ف ــرق عم ــل متكامل ــة) واإلب ــداع اإلداري ل ــدى مس ــئولى األنش ــطة الترويحي ــة
بالجامعات المصرية.
( -1دراسة عفاف)1111 ،
عنوان الدراسة :جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري " دراسة ميدانية بمؤسسة نفطال
 GPLبسكرة -الجزائر.
مدفت الدراسة إلى:
( )2التعـرف علـى طبيعـة العالقـة الموجـودة بـين جـودة حيـاة العمـل واإلبـداع اإلداري لـدى عمـال إدارة
مؤسسة نفطال ببسكرة.
( )2إمكانية تحديد السبل لوجود اإلبداع الفكري من خالل جودة حياة العمل في مؤسسة نفطال ببسكرة.
نهجية الدراسة:
عامال إدارايا من عمال مؤسسة نفطال ببسكرة ،وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية
طبقت الدراسة على  35ا

ـامال ،واتبعـت الد ارسـة
مـن مجمـوع  44عـامال فـي اإلدارة ،كمـا يبلـ العـدد اإلجمـالي للعمـال 155ع ا
المنهج الوصفي ،واستخدمت اًلستبانة كأداة للدراسة،
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2إن هناك عالقة ارتباط قوية بين ظروف العمل المعنوية واإلبداع اإلداري لدى العاملين.
( )2هناك عالقة ارتباطية قوية بين تماسك جماعة العمل واإلبداع اًلدري لدى العاملين.
( )3هناك عالقة ارتباطية قوية بين مشاركة اًلفراد في اتخاذ الق اررات واإلبداع اإلداري لدى العاملين.
( )1هناك عالقة ارتباطية قوية بين نظام األجور والمكاف ت واإلبداع اإلداري لدى العاملين.
 -5دراسة (الشمري)1111 ،
عنوان الدراسة :أساليب اتخاذ الق اررات ومدى إسهامها في اإلبداع اإلداري.
مدفت الدراسة إلى:
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( )2التعـرف علـى أسـاليب ضـباط شـرطة مدينـة الريـاد فـي اتخـاذ القـ اررات ،والمشـاركة فـي صـنع هـذه
الق اررات كأحد أبعاد جودة حياة العمل ،وعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري لديهم ،ومدى استخدامهم
لعساليب التي تحقق مفهوم اإلبداع اإلداري وتعززه.

منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة يتمثل في ضباط الشرطة العاملين في مديرية الشرطة بمدينة الرياد وكانت العينة
 212ضابا ،منهج الدراسة وأدواتها :تم استخدام المنهج المسح اًلجتماعي بالعينة وتمثلت أداة جمع
البيانات في اًلستبيان.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2الحرص على جمع كل المعلومات حول المشكلة قبل اتخاذ القرار.
( )2اللجوء إلى اتخاذ ق اررات سريعة لحل المشكالت الطارئة.
( )3اإليمان بمشاركة المرؤوسين في عملية صنع الق اررات كأحد أهم أبعاد ومتغيرات جودة حياة العمل.
( )1اتضح ارتفاع مستوى اإلبداع اإلداري لدى ضباط شرطة مدينة الريـاد ففـي ضـوء مـوافقتهم علـى
إتباعهم ألسـاليب اإلبـداع اإلداري حيـث العـام أن غالبيـة ضـباط شـرطة مدينـة الريـاد يسـتخدمون
األساليب اإلبداعية التي تحقق مفهوم اإلبداع اإلداري وتعززه.
( )5يوجد عالقة بين أساليب المشاركة في صنع الق اررات واإلبداع اإلداري
( )6اإلبداع اإلداري يساهم بدرجة كبيرة في رفع مستوى األداء الوظيفي للضباط من وجهة نظر ضباط
شرطة مدينة الرياد
 -1دراسة (المشوط)1111،
عنوان الدراسة :أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري.
مدفت الدراسة إلى:
( )2التعــرف علــى أثــر بيئــة العمــل علــى اإلبــداع اإلداري فــي أكاديميــة ســعد العبــد اهلل للعلــوم األمنيــة فــي
دولة الكويت.
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منهجية الدراسة:
طبقــت الد ارســة علــى كافــة العــاملين فــي أكاديميــة ســعد العبــد اهلل للعلــوم األمنيــة فــي دولــة الكويــت ،وقــد
اسـ ــتخدمت الد ارسـ ــة المـ ــنهج الوصـ ــفي التحليلـ ــي ،وكانـ ــت عينـ ــة الد ارسـ ــة مـ ــن المبحـ ــوثين( )53مفـ ــردة،
واستخدمت الدراسة مجموعة من األساليب اإلحصائية المختلفة ،ومنها تحليل اإلنحدار البسيط والمتعدد
في اختبار الفرضيات.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2توجـد عالقــة ارتبـاط ذات دًللــة بــين أبعـاد بيئــة العمـل واإلبــداع اإلداري فــي أكاديميـة ســعد العبــد اهلل
للعلوم األمنية في دولة الكويت.
( )2يوجد أثر ذو دًللـة معنويـة ألبعـاد ومكونـات بيئـة العمـل (التـدريب ،المشـاركة فـي القـ اررات ،الحـوافز
والمكاف ت ،تكنولوجيا المعلومات ،ظروف العمل اًلمنة) على اإلبداع اإلداري للعاملين.
 -3دراسة (نسمان)1111 ،
عنوان الدراسة :التمكين اإلداري وعالقته بإبداع العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع
ةزة.
مدفت الدراسة إلى:
( )2تسليط الضوء على مفهوم التمكين اإلداري وأهميته كأسلوب إداري حديث يسهم في تحقيق الفاعلية
اإلدارية.
( )2الكشف عن درجة التمكين اإلداري في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة تكون من اإلداريين العاملين في كل من (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،وجامعة
األقصى) ،وبل عددهم  921إداريا ،وصمم الباحث استبانة مكونة من محورين أساسيين :أحدهما
يقيس درجة التمكين واآخر يقيس درجة اإلبداع ،واعتمد الباحث استخدام الطريقة العشوائية البسيطة،
واختار عينة تقدر ب  252إداري ا ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2سيادة جو من الصداقة والتفاهم بين الموظفين ،مما يشجع على اإلبداع في إنجاز أعمالهم.
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( )2توفر اإلبداع اإلداري بدرجة كبيرة في مجتمع الدراسة.
( )3توفر أبعاد التمكين اإلداري في الجامعات الفلسطينية موضع الدراسة.
( )1وجود عالقة ذات دًللة إحصائية بين التمكين اإلداري وابداع العاملين في الجامعات الفلسطينية.
( )5وجود فروق ذات دًللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول التمكين وعالقته بإبـداع العـاملين،
تعزى إلى متغير الجنس واسم الجامعة والمؤهل العلمي.
 -6دراسة (المعاني واخرون)1112 ،
عنوان الدراسة :التمكين اإلداري وأثره في إبداع العاملين في الجامعة األ ردنية دراسة ميدانية
تحليلية.
مدفت الدراسة إلى:
( )2التعــرف علــى التمكــين اإلداري ،والتــي تعتبــر المشــاركة فــي القـ اررات المـرادف اإلداري لــه ،وباعتبــاره
أحد أبعاد جودة حياة العمل وأثره في اإلبداع لدى العاملين في الجامعة األردنية.
( )2التعــرف علــى تصــورات العــاملين فــي الجامعــة األردنيــة حــول مفهــوم التمكــين اإلداري وأثــر ذلــك فــي
إبـ ــداعهم اإلداري ،واختبـ ــار الفـ ــروق فـ ــي تلـ ــك التصـ ــورات تبع ـ ـ ا ًلخـ ــتالف خصائصـ ــهم الديمغرافيـ ــة
والوظيفية.
منهجية الدراسة:
طبقت الدراسة على عينة مكونة من  295موظفاا من العاملين في الجامعة ،وقد اعتمد الباحث في
جمع البيانات على اًلستبانة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2عناصـر التمكــين اإلداري والمشـاركة فــي اتخــاذ القـ اررات كأحــد أبعـاد جــودة حيــاة العمـل تعــد جميعهــا
مصدر يشعر العاملين في الجامعة اًلردنية بمستوى مرتفع من اإلبداع.
اا
( )2وجـ ــود أثـ ــر ذي دًللـ ــة إحصـ ــائية للتمكـ ــين اإلداري فـ ــي مسـ ــتوى اإلبـ ــداع اإلداري الـ ــذي يشـ ــعر بـ ــه
المبحوثون.

89

( )3عدم وجود فروق ذات دًللة إحصائية في تصورات المبحوثين حول مفهوم التمكين اإلداري ،تعزى
إلى خصائصهم الديمغرافية والوظيفية باستثناء متغيري العمر والنوع اًلجتماعي.

 -7دراسة (النتيفات)1116 ،
عنوان الدراسة :المتغيرات التنظيمية وعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري في األجهزة األمنية.
مدفت الدراسة إلى:
( )2مستوى اإلبداع اإلداري لدى الضباط العاملين في شرطة مدينة الرياد.
( )2التعــرف علــى درجــة المركزيــة الســائدة فــي بيئــة العمــل مــن حيــث المشــاركة فــي صــنع الق ـ اررات مــن
وجهة نظر الضباط العاملين.
( )3التعــرف علــى الفــروق بــين متوســطات اس ــتجابات المبحــوثين حــول المتغي ـرات التنظيميــة وعالقته ــا
بمستوى اإلبداع اإلداري في األجهزة األمنية.
منهجية الدراسة:
طبقــت الد ارســة علــى عينــة مكونــة مــن( )262مفــردة مــن الضــباط العــاملين بشــرطة الريــاد ،والتــي تــم
اختيارها من خالل طريقة العينة العشوائية واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل مدخل المسـح
اًلجتماعي.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2ارتفاع مستوى اإلبداع اإلداري لدى الضباط العاملين بشرطة مدينة الرياد.
( )2تدني درجة المركزية السائدة في بيئة شرطة مدينة الرياد من وجهة نظر العاملين.
( )3يوجد عالقة بين المتغيرات التنظيمية ومستوى اإلبداع اإلداري للضباط العاملين بشرطة الرياد.
( )1يوجد عالقة بين الترقيات ومستوى اإلبداع اإلداري للضباط العاملين بشرطة الرياد
(ً )5ل يوجد فروق ذات دًللة في مستوى اإلبداع اإلداري للضـباط العـاملين بشـرطة الريـاد يعـزى إلـى
للمتغيرات الشخصية (العمر ،المؤهل العلمي ،الحالة اًلجتماعية ،الرتبة ،سنوات الخدمة).
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 -1دراسة (الصيدالني)1111 ،
عنوان الدراسة :المناخ التنظيمي وعالقته باإلبداع اإلداري بإمارة منطقة المدينة المنورة وأمانتها
مدفت الدراسة إلى:
( )2معرفة طبيعة المناخ التنظيمي القائم بإمارة مدينة المدينة المنورة وأمانتها.
( )2التعرفة على طبيعة العالقة بين المناخ التنظيمي وكفاءة أداء العاملين.
( )3التعرف على العالقة بين الممارسات اإلدارية األخرى (التدريب ،نظام الحوافز ،المشاركة فـي اتخـاذ
الق اررات) واإلبداع اإلداري.
( )1معرفــة دور المنــاخ التنظيمــي فــي تفعيــل اإلبــداع اإلداري فــي اتخــاذ الق ـرار لــدى العــاملين باإلمــارة
واألمانة.
منهجية الدراسة:
طبقت الدراسة على عينة مكونة من  232موظفاا في إمارة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها
وموظفي أمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها ،وقد اعتمد الباحث في جمع البيانات على
اًلستبانة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2إن المناخ التنظيمي ًل يعمل على تفعيل اإلبداع اإلداري في اتخاذ القرار بشكل جيـد لـدى العـاملين
بإمارة المدينة المنورة ومانتها لوجود قصور في بعد جوانبه.
( )2إن مشاركة الموظفين وتعأونهم اقل من المتوسطً،ل يسمح للموظفين بالمشاركة في اتخـاذ القـ اررات،
كما أن األمارة واألمانة ًل تشجع على اإلبداع الفرد والجماعي.
(ً )3ل يوجــد نظــام معلومــات فعــال ،كمــا ًل يوجــد نظــام ح ـوافز فعــال يـرتبط باألفكــار الجديــدة ،وًل يوجــد
مفهـ ــوم واضـ ــح لإلبـ ــداع اإلداري لـ ــدى المـ ــوظفين واقتصـ ــار نظـ ــام الترقيـ ــات علـ ــى السـ ــلم الـ ــوظيفي
والعالقات اًلجتماعية.
( )1مستوى التدريب في كال الجهازين أقل من المتوسط ،ويؤثر سلب ا على مستوى اإلبداع اإلداري.
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ب -الدراســـــــات األجنبية:
 -2دراسة )(Mahmoudi et al, 2015
عنوان الدراسة :العالقة بين جودة حياة العمل واإلبداع لدى معلمي المدراس الثانوية " رشت-إيران.
THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKLIFE QUALITY AND HIGH
SCHOOL TEACHERS’ CREATIVITY OF RASHT، IRAN.
مدفت الدراسة إلى:
( )2التعرف على العالقة بين جودة حياة العمـل واإلبـداع لـدى العـاملين فـي المـدارس الثانويـة فـي مدينـة
رشت -إيران
منهجية الدراسة:
طبقــت الد ارســة علــى معلمــي المــدارس الثانويــة لإلنــاث والبــال عــددهم ( )262عــامالا .اتبعــت الدراســة
المنهج الوصفي ،واستخدمت اًلستبانة كأداة للدراسة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2هناك عالقة ايجابية بين المشـاركة فـي صـنع القـرار واإلبـداع لـدى المعلمـين ،كمـا أنـه يمكـن للمـدير
أن يحفز العاملين ،مما يزيد من اإلبداع لديهم من خالل نقل السلطة أو التشأور مع الموظفين
( )2هناك عالقة ايجابية بـين التـدريب ،الفـرص التعليميـة وبـين اإلبـداع لـدى العـاملين ،أي أن المشـاركة
في الدورات التدريبية لها تأثير إيجـابي علـى العـاملين ،وهـذه المعرفـة التـي تحققـت لهـا تـأثير مباشـر
على اإلبداع واًلبتكار.
( )3يوجــد عالقــة إيجابيــة بــين (الرواتــب ،العــعوات ،الم ارفــق الصــحية ،الخــدمات اًلجتماعيــة واًلســتقرار
الوظيفي) واإلبداع لدى العاملين ،فكلما توافرت هذه اًلبعاد زاد معدل اإلبداع واًلبتكار.
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 -11دراسة ()1116 ،Jeffery
عنوان الدراسة :تطوير نموذ للقيادة الذاتية ودورما في اإلبداع واالبتكار.
Maximizing organizational leadership capacity for the future: toward a
model of self-leadership، innovation and creativity
مدفت الدراسة إلى:
تطوير نموذج للقيادة الذاتية ودورها في اإلبداع واًلبتكار في المنظمات الصناعية األلمانية.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة شركات القطاع الخاص األلمانية ،وكانت والعينة  62عامال ،منهج الدراسة وأدواتها :تم
استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالعينة وتمثلت أداة جمع البيانات في اًلستبيان.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2إن األفراد الذين لديهم قيادة ذاتية قوية هم أكثر قدرة على اإلبداع واًلبتكار مـن األفـراد الـذين لـديهم
ضعف في القيادة الذاتية.
( )2ان اًلفراد الذين يتلقون دعما تنظيما ضعيفا أوصت الد ارسـة بتشـجيع القيـادة الذاتيـة المؤديـة لتعزيـز
اإلبداع واًلبتكار في المنظمات.
 -11دراسة ()1116 ،Politis
عنوان الدراسة :العالقة بين أبعاد القيادة الذاتية وابعاد بيئة العمل الدافعة إلى اإلبداع ومعدل
اإل نتا .
Organizational

on

Leadership

Self-Management

of

Impact

The

creativity.
مدفت الدراسة:
تطوير نموذج للقيادة الذاتية ودورها في اإلبداع واًلبتكار في المنظمات الصناعية األلمانية.
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منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة تكون من مجموعة من الشركات الصناعية في المانيا وتكونت العينة من  69عامال،
منهج الدراسة وأدواتها :تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالعينة وتمثلت أداة جمع البيانات في
اًلستبيان.
وكان من أبرز نتائج الدراسة:
( )2إن الــدور القيــادي ه ــو الــذي يخل ــق الموقــف والس ــياق لإلنتاجيــة واإلب ــداع ،وعليــه فـ ـإن مهــارة قي ــادة
اإلبداع في المنظمة تكمن في فن معاملة الموظفين.
( )2مهمة القيادة في تلك المنظمة توفير ظروف عمل بيئية تساعدهم على القيام باإلبداع.
التعقيب على دراسات المحور الثالث:
أوالً :بالنسبة لألبعاد المستخدمة ولألمداف التي سعت إليها الدراسات:
 -اتفق ــت ك ــل م ــن د ارس ــة (al

et

2015،Mahmoudi

) ود ارس ــة (محم ــود ،)8015،ود ارس ــة

(عفـاف )8014،ود ارسـة (المشـوط )8011،علـى وجـود عالقـة ارتبـاط وتـأثير إيجـابي ألبعـاد جـودة حيــاة
العمل على اإلبداع اإلداري ،حتى أنها اتفقت في معظم أبعاد جودة حيـاة العمـل التـي تـؤثر فـي اإلبـداع
اإلداري ،إًل د ارســة (عف ــاف )8014،تختل ــف ف ــي أنه ــا أض ــافت ف ــرص الترق ــي كأح ــد أبع ــاد ج ــودة حي ــاة
العمـل ،بينمـا د ارسـة (المشــوط )8011،تختلـف فـي أنهــا أضـافت التـدريب كأحـد أبعــاد جـودة حيـاة العمــل
التي من الممكن أن تؤثر باإلبداع اإلداري.
 اعتمدت دراسة (الشمري ،)8018 ،ودراسة (نسمان ،)8011 ،ودراسة (المعاني واخرون،)8009 ،ود ارســة (النتيفــات )8006 ،عل ـى تمكــين العــاملين والمشــاركة فــي اتخــاذ الق ـ اررات كبعــد منفــرد مــن أبعــاد
جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري.
 اتفق ــت ك ــل م ــن د ارس ــة ( ،)2006 ،Jefferyود ارس ــة ( )2006 ،Politisعل ــى د ارس ــة العالق ــة ب ــينالقيادة الذاتية كأحد أبعاد جودة حياة العمل واإلبداع اإلداري في المنظمات.
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 ركـ ــزت د ارسـ ــة (الصـــيدًلني )8008،علـ ــى تـ ــأثير المنـ ــاخ التنظيمـــي ،والممارسـ ــات اإلداري ـ ـة األخـ ــرى(التدريب ،الحوافز ،المشاركة في اتخاذ الق اررات) على اإلبداع اإلداري للعاملين في المنظمة.

ثانياً :بالنسبة للمنهج المتبع وعينة الدراسة واألدوات المستخدمة في دراسات السابقة:
اعتمـدت معظـم الد ارسـات الســابقة (المحليـة والعربيـة واألجنبيـة) علــى المـنهج الوصـفي التحليلــي
لمناسبته لموضوعات الدراسات من هذا النوع ومن الدراسات التي استخدمت المنهج الوصـفي التحليلـي،
مثـ ـ ــل د ارسـ ـ ــة (الشـ ـ ــمري ،)2222،د ارسـ ـ ــة (المعـ ـ ــاني ،)2229،ود ارسـ ـ ــة (الزعبـ ـ ــي ،)2229 ،ود ارسـ ـ ــة
(الصــيدًلني ،)2222،ود ارســة ( ،)2006 ،Jeffreyود ارســة ( .)2006 ،Politisواســتخدمت معظمهــا
اًلستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،كما اعتمدت معظم الدراسات على عينات عشوائية "احتمالية" مع
اًلختالف في حجم العينة ،ومجال التطبيق ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة من دراسة ألخرى.
وتتفـق الد ارسـة الحاليـة مـع الد ارسـات السـابقة التــي اسـتخدمت المـنهج الوصـفي التحليلـي ،والـذي يـتم مــن
خاللــه وصــف الظــاهرة موضــوع الد ارســة (جــودة حيــاة العمــل وعالقتهــا باإلبــداع اإلداري "د ارســة ميدانيــة
على شركة اًلتصاًلت الخلويـة الفلسـطينية-جـوال") وتحليـل بيانتهـا وبيـان العالقـة بـين مكوناتهـا واآراء
التي تطرا حولها واألبعاد التي تتضمنها.
التعقيب العام على الدراسات السابقة:
-

اشتركت معظم الدراسات في أبعاد جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري ،كما ركزت
على األبعاد بأنها ذات أهيمه وتأثير على اإلبداع اإلداري.

-

استخدمت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي ،ومعظم الدراسات السابقة استخدمت
اًلستبانة كأداة للدراسة.

-

قامت بعد الدراسات بدراسة جودة حياة العمل بشكل عام ،في حين أن بعد الدراسات
حددت أبعاد جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري.

-

وظفت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة ،واستخدمت الدراسات
اًلستبانة لدراسة جميع البيانات ،وتحديد نقاط القوة والضعف وعالج القصور.
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-

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في العالقة بين جودة حياة العمل واإلبداع
اإلداري ،وبناء على ذلك تم وضع أهم اًلبعاد األساسية المكونة لجودة حياة العمل التي تؤثر
على اإلبداع اإلداري.

مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
 .2معرفة الباحث من الدراسات السابقة كانت فـي تحديـد أبعـاد جـودة حيـاة العمـل ،ومعرفـة اإلبـداع
اإلداري والعالقة بينهم.
 .2كما تمت اًلستفادة من األطر النظرية للدراسات السابقة بتدعيم الخلفية المعرفية للباحث.
 .3معرفة الباحث من الدراسات التي تنأولـت جـودة حيـاة العمـل ،وعالقتهـا باإلبـداع اإلداري ،وذلـك
حتى يتم من خاللها جمع المعلومات التي ستتبع في الدراسة الحالية.
 .1ساعدت الدراسات السابقة في تحديد أبعاد جودة حياة العمل.
 .5تمت اًلستفادة من الدراسات السابقة في بناء اًلستبانة ،كما تم اًلستفادة منها في بناء اإلطار
النظري.
 .6تم اًلطالع على الخطوات واألجراءات التي اتبعتها تلك الدراسات وكيفية تصميم أداة الدراسة.
 .7استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تفسير النتائج التي ستؤول إليها الدراسة الحالية تفسي ار
علمي ا.
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .2تحديد العالقة بين جودة حياة العمـل واإلبـداع اإلداري د ارسـة ميدانيـة علـى شـركة اًلتصـاًلت
الخلوية الفلسطينية-جوال.
 .2ركـزت هـذه الد ارسـة علـى أبعـاد جـودة حيـاة العمـل واإلبـداع اإلداري د ارسـة ميدانيـة علـى شـركة
شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية-جـوال .وحسـب اطـالع الباحـث يوجـد عـدد قليـل مـن
الد ارســات التــي ركــزت علــى موضــوع الد ارســة الحاليــة ،وبشــكل خــاص علــى شــركات القطــاع
الخاص.
 .3اهتمـت هـذه الد ارسـة بجـودة حيـاة العمـل وعالقتهـا باإلبـداع اإلداري د ارسـة ميدانيـة علـى شـركة
اًلتصــاًلت الخلويــة الفلســطينية-جـوال لمــا لهــا مــن ثقــل فــي المجتمــع الفلســطيني ًلســيما أنهــا
إنتشار في مجالها.
اا
تعتبر الشركة األولى واألوسع

جدول رقم ()5
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نتائج الدراسات السابقة حول" أبعاد جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري "
أوالً :الدراسات التي ركزت على أبعاد جودة حياة العمل:
دراسة نصار ( ،)1115دراسة عارف  -توجد عالقة ذات دًللة بين كل من جودة الحياة
( ،)1111دراسة (عبد الواحد،)1111 ،

الوظيفية بأبعادها المختلفة وكل من (اًلستغراق

دراسة (البلبيسيKoonmee ( )1111،
،) 2010،et al

الوظيفي ،الرضا الوظيفي للعاملين ،األداء الوظيفي،

ودراسة (الزاملي

تطبيق معايير الجودة الشاملة).

وعباس( ،)1111 ،المغربي.)1111 ،

 -التعرف على أبعاد ومقاييس جودة الحياة الوظيفية وتقييم

دراسة ()2013،Surya Kumar

مدى توافر مستو ات جودة الحياة الوظيفية ومدى إدراك

دراسة ()2013، Tinuke،Fapohunda

الفئات المختلفة لها.
 يوجد فروق ذات دًللة بين الفئات المستهدفة حول مدىتوافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية.
دراسة 2015)،(Rozaini et al

تابعا تتأثر
اا
 اعتبرت جودة الحياة الوظيفيةمتغير ا

دراسة(ديوب ،)1111،دراسة (عباس،

بمجموعة من المفاهيم واألبعاد أهمها( :التطوير

والزاملي.)1111،

التنظيمي ،الدعم التنظيمي ،التمكين اإلداري)

دراسة ( - )Kalayanee et al .2010توجد عالقة ذات دًللة بين كل من أبعاد جودة حياة
العمل واًللتزام التنظيمي.

دراسة )2010)،Normala

ثانياً :الدراسات التي ركزت على اإلبداع اإلداري:
-

دراسة (بودرمم ،)1111،ودراسة
(الزاملي ،)1115 ،ودراسة (العطار،
.)1111
دراسة

بوجد عالقة وأثر للتمكين اإلداري كمتغير مستقل في
اإلبداع اإلداري كمتغير تابع.

 يوجد فروق ذات دًللة بين الفئات المستهدفة حول مدىتوافر أبعاد اإلبداع اإلداري.

(اشتيوي)1111،

(الزعبي)1112،

ودراسة  -توجد عالقة ذات دًللة بين اإلبداع اإلداري كمتغير تابع
والثقافة التنظيمية ،ويمكن التأثير عليه من خالل
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مكونات وأبعاد الثقافة التنظيمية.
دراسة(الحارثي)1111،

ودراسة  -ركزت على تطبيق وتقييم برامج اإلبداع اإلداري في
المنظمات والتعرف على أهم معوقاته.

(.)2010،Francesco

 يوجد فروق ذات دًللة بين الفئات المستهدفة حول مدىتوافر أبعاد اإلبداع اإلداري.
ثالثاً :الدراسات التي ركزت على العالقة بين جودة حياة العمل واإلبداع اإلداري:
دراسة (- ) 2015،Mahmoudi et al
ودراسة

(محمود،)1113،

(عفاف)1111،
(المشوط)1111،

توجد عالقة ارتباط وتأثير إيجابي ألبعاد جودة حياة

ودراسة

العمل (التدريب ،الحوافز ،المشاركة باتخاذ الق اررات،

ودراسة

الترقي والتقدم الوظيفي) على اإلبداع اإلداري.

دراسة  -توجد عالقة بين المناخ التنظيمي وبعد الممارسات

(الصيدالني)1111،

اإلدارية األخرى (التدريب ،الحوافز ،المشاركة في اتخاذ
الق اررات) واإلبداع اإلداري.

دراسة (الشمري ،)1111 ،ودراسة  -توجد عالقة بين تمكين العاملين والمشاركة في اتخاذ
(نسمان ،)1111 ،ودراسة (المعاني

الق اررات كبعد منفرد من أبعاد جودة حياة العمل واإلبداع

واخرون،)1112 ،

اإلداري.

ودراسة (النتيفات)1116 ،
دراسة ( ،)2006 ،Jefferyودراسة  -دراسة تطوير القيادة الذاتية كأحد أبعاد جودة حياة العمل
(.)2006 ،Politis

وعالقته باإلبداع اإلداري في المنظمات.

إعداد الباحث باالعتماد على األدبيات والدراسات السابقة.
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شكل رقم ()1

تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية والجوانب اإلضافية للبحث

نتائج الدراسات السابقة

تابعـا
 اعتبرت جودة حيـاة العمـل متغي اا
ـر ا
تتــأثر بمجموعــة مــن المفــاهيم واألبعــاد
أهمه ـ ــا( :التط ـ ــوير التنظيم ـ ــي ،ال ـ ــدعم
التنظيمي ،التمكين اإلداري).

الدراسة الحالية
الفجوة البحثية

 نـ ــدرة الد ارسـ ــات التـ ــي تنأولـ ــت جـ ــودة حيـ ــاة
العمــل وعالقتهــا باإلبــداع اإلداريً ،لســيما
أنه ًل يوجد دراسة محلية جمعت بـين كافـة
الجوان ـ ـ ــب واألبع ـ ـ ــاد لج ـ ـ ــودة حي ـ ـ ــاة العم ـ ـ ــل

 توجـ ـ ــد عالقـ ـ ــة بـ ـ ــين تمكـ ـ ــين العـ ـ ــاملين

وعالقتها باإلبداع اإلداري ،حيث إن معظم

والمشـ ــاركة فـ ــي اتخـ ــاذ الق ـ ـ اررات كبعـ ــد

الدراسات السـابقة اعتمـدت علـى بعـد منفـرد

منفـ ــرد مـ ــن أبعـ ــاد جـ ــودة حيـ ــاة العمـ ــل

دون اآخـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــأثيره علـ ـ ـ ــى اإلبـ ـ ـ ــداع

واإلبداع اإلداري.

اإلداري.

 ركـ ـ ــزت علـ ـ ــى تطبيـ ـ ــق وتقيـ ـ ــيم ب ـ ـ ـرامج

 تختلـف الد ارســة الحاليــة فـي مجــال التطبيــق

اإلبـ ـ ـ ـ ـ ــداع اإلداري فـ ـ ـ ـ ـ ــي المنظمـ ـ ـ ـ ـ ــات

عـ ــن الد ارسـ ــات السـ ــابقة ،حيـ ــث إن مجـ ــال

والتعرف على أهم معوقاته.
 مدى إدراك العاملين لمفهوم جودة حياة
العمل واإلبداع اإلداري.
 العالقة بين جـودة حيـاة العمـل واًللتـزام
التنظيمي.

التطبي ـ ــق لمعظ ـ ــم الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة ك ـ ــان
يرتكز على قطاعي التعليم والصناعة.
 اخـ ــتالف طبيعـ ــة وتنفيـ ــذ األبعـ ــاد المرتبطـ ــة
بجودة حياة العمل من مؤسسة ألخرى ومن
بيئة عمل ألخرى.

 أه ــم م ــا يمي ــز الد ارس ــة الحالي ــة أنه ــاقامــت بد ارســة كافـــة جوانـــب وأبعـــاد
جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع
اإلداري فـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــركة اًلتصـ ـ ـ ـ ــاًلت
الخلوية جوال ،وذلك من خالل:
 -2اختبــار وتحليــل العالقــة بــين أبعــاد
ج ـ ـ ـ ــودة حي ـ ـ ـ ــاة العم ـ ـ ـ ــل واإلب ـ ـ ـ ــداع
اإلداري.
 -2إب ـ ـ ـراز أهـ ـ ــم الفـ ـ ــروق بـ ـ ــين فئـ ـ ــات
الد ارسـ ـ ـ ــة فيمـ ـ ـ ــا يتعلـ ـ ـ ــق باإلبـ ـ ـ ــداع
اإلداري باعتبـ ــاره مشـ ــكلة الد ارس ـ ــة
األساس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا للمتغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
الشخصية والوظيفية.
 -3إظه ـ ــار أه ـ ــم الف ـ ــروق ب ـ ــين فئ ـ ــات

 العالق ـ ـ ـ ـ ــة اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع اإلداري والثقاف ـ ـ ـ ـ ــة

الد ارس ــة فيم ــا يتعل ــق بج ــودة حي ــاة

التنظيمية.

العمــل ،وفق ـ ا للمتغي ـرات الشخصــية

 أثـ ـ ـ ـ ــر اإلبـ ـ ـ ـ ــداع اإلداري علـ ـ ـ ـ ــى األداء

والوظيفية.

الوظيفي للعاملين.

 -1اختبــار وتحليــل م ــدى تــأثير أبعــاد
جـ ــودة حيـ ــاة العمـ ــل مجتمعـ ــة مع ـ ـ ا
علــى مســتوى اإلبــداع اإلداري فــي
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة اًلتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاًلت الخلوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفلسطينية "جوال".
المصدر :من إعداد الباحث.
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الفصــل الرابع
إلج ء

منهج

المقدمة:
تعتبــر منهجيــة الد ارســة واجراءاتهــا محــو ار رئيســي ا يــتم مــن خاللــه إنجــاز الجانــب التطبيقــي مــن
الد ارســة ،وعــن طريقهــا يــتم الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة إلج ـراء التحليــل اإلحصــائي للتوصــل إلــى
النتائج التي يتم تفسيرها فـي ضـوء أدبيـات الد ارسـة المتعلقـة بموضـوع الد ارسـة ،وبالتـالي تحقـق األهـداف
التي تسعى إلى تحقيقها.
حيـث تنـأول هـذا الفصــل وصـفاا للمـنهج المتبــع ومجتمـع وعينـة الد ارســة ،وكـذلك أداة الد ارسـة المســتخدمة
وطريقـة إعــدادها وكيفيــة بنائهــا وتطويرهــا ،ومــدى صـدقها وثباتهــا .كمــا يتضــمن وصــف ا لإلجـراءات التــي
قــام به ــا الباح ــث ف ــي تص ــميم أداة الد ارس ــة وتقنينهــا ،واألدوات الت ــي اس ــتخدمها لجم ــع بيان ــات الد ارس ــة،
وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصـائية التـي اسـتخدمت فـي تحليـل البيانـات واسـتخالص النتـائج ،وفيمـا
يلي وصف لهذه األجراءات.

منهجية وأسلوب الدراسة:
بناء على طبيعة الد ارسـة واألهـداف التـي تسـعى لتحقيقهـا فقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي
ا

التحليلي ،والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقـا ويعبـر عنهـا
تعبي ار كيفي ا وكمي ا ،كما ًل يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصـاء
مظاهرهــا وعالقاتهــا المختلفــة ،بــل يتعــداه إلــى التحليــل وال ـربط والتفســير للوصــول إلــى اســتنتاجات يبنــي
عليها التصور المقترا بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
( )2المصـــادر الثانويـــة :حي ــث اتج ــه الباح ــث إل ــى الكت ــب والم ارج ــع العربي ــة واألجنبي ــة ذات العالق ــة،
والدوريات والمقاًلت والتقارير ،واألبحاث والد ارسـات السـابقة التـي تنأولـت موضـوع البحـث ،والبحـث
والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
( )2المصــادر األوليــة :لمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع البحــث لجــأ الباحــث إلــي جمــع البيانــات
األولية من خالل اًلستبانة كأداة رئيسة للبحـث ،صـممت خصيصـاا لهـذا الغـرد ،إضـافة إلـى عقـد
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المقــابالت الشخص ــية مــع مجموع ــة كبي ـرة م ــن المــوظفين والم ــدراء فــي ش ــركة اًلتصــاًلت الخلوي ــة
الفلسطينية-جوال.

مجتمع وعينة الدراسة:
اعتمــد الباحــث علــى اســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل فــي جميــع البيانــات المتعلقــة بموضــوع الد ارســة،
حيث استهدفت جميع الموظفين العاملين فـي شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية -جـوال بمحافظـات
غـ ـزة ،وعلي ــه ق ــام الباح ــث بتوزي ــع ( )295اس ــتبانة عل ــى مجتم ــع الد ارس ــة ،وت ــم اس ــترداد ( )235بنس ــبة
 ،%69.2وتعتب ــر ه ــذه النس ــبة جي ــدة وممثل ــة لمجتم ــع الد ارس ــة ويمك ــن اًلعتم ــاد عليه ــا ف ــي اس ــتكمال
إجراءات الدراسة ،ويرى البعد أن نسبة اًلسترداد التي تزيـد عـن  %12أو  %52تعتبـر نسـبة مقبولـة
ويمكــن اًلعتمــاد عليهــا ،كمــا انــه وفق ـا لمــا توصــل لــه ) ،(sekaran,2003فإنــه يعتبــر نســبة اســترداد
 %32كحد أدنى مناسبة ألغراد البحث العلمي.
حجم المجتمع ()N
الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدًللة  59.0وتسأوي )Z( 69.1
نسبة الخطأ ()T
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حدود الدراسة:
 -2تم تطبيق البحث على شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال كمجـال للتطبيـق والبحـث؛ وذلـك
ألن ش ــركة اًلتص ــاًلت الخلوي ــة الفلس ــطينية جـ ـوال ه ــي بمثاب ــة أح ــد أه ــم ف ــروع ش ــركة اًلتص ــاًلت
الفلسطينية ،وعلى اعتبارها مرك از هام ا للدراسة والبحث العلمي على كافة المستو ات عموم ا.
 -2تم تطبيق البحث على شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال في فلسطين نظ ار إلى كبر حجم
المجتمع وضخامته ،إضافة إلى أنها تعتبر إحدى أكبر فروع شركة اًلتصاًلت الفلسطينية.
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 -3تمت عملية جمع البيانات والمعلومات عن موضوع جودة الحياة العمل وأثرها علـى اإلبـداع اإلداري
للع ــاملين ،م ــن فتـ ـرة 2225م حت ــى فتـ ـرة 2225م ،حي ــث إن ه ــذه الفتــرة تع ــد كافي ــة لتحقي ــق أه ــداف
الدراسة وتم تطبيق البحث في العام .2225
 -1بالنســبة للحــدود الموضــوعية للبحــث فإنــه يوضــح دور جــودة حيــاة العمــل وأبعادهــا فــي التــأثير علــى
اإلبداع اإلداري للعاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال.

رابعاً :خطوات بناء االستبانة
قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى العاملين في
شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية-جوال ،واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء اًلستبانة:
 -2اًلطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واًلسـتفادة منهـا فـي
بناء اًلستبانة وصياغة فقراتها.
 -2استش ــار الباح ــث ع ــددا م ــن أس ــاتذة الجامع ــات الفلس ــطينية والمشـ ـرفين اإلداريـ ـين ف ــي تحدي ــد أبع ــاد
اًلستبانة وفقراتها.
 -3تحديد المجاًلت الرئيسية التي شملتها اًلستبانة.
 -1تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 -5عرد اًلستبانة على المشرف للنقاش وابداء المالحظات.
 -6تــم تصــميم اًلســتبانة فــي صــورتها األوليــة وقــد تكونــت مــن مجــالين أساســيين (جــودة حيــاة العمــل
واإلبداع اإلداري) ،ملحق رقم (.)2
 -7ت ــم ع ــرد اًلس ــتبانة عل ــى ( )23م ــن المحكم ــين ذوي الخبـ ـرة ف ــي المج ــاًلت األكاديمي ــة والمهني ــة
واإلحصــائية فــي كــل مــن الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة .والملحــق رقــم ( )3يبــين أســماء أعضــاء
لجنة التحكيم.
 -8في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعـد فقـرات اًلسـتبانة مـن حيـث الحـذف أو اإلضـافة والتعـديل،
لتستقر اًلستبانة في صورتها النهائية ،ملحق (.)2
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خامساً :أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة حول " جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية-جوال ".
تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:
القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي،
سنوات الخدمة  ،الحالة اًلجتماعية).
القسم الثاني :وهو عبارة عن محأور الدراسة ،ويتكون من ( )63فقرة ،موزع على محوريين أساسيين:
المحور األول :جودة حياة العمل ويتكون من ( )39فقرة.
 المجال األ ول :مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات ويتكون من ( )6فقرات.
 المجال الثاني :نظام الترقية والتقدم الــــــــــــوظيفي ،ويتكون من ( )1فقرات.
 المجال الثالث :االستقرار واألمــــــان الـــــــــــــوظيفي ،ويتكون من ( )1فقرات.
 المجال الرابع :بــــــــــرامج الـــــتدريب والتعلم ويتكـــــــــــــون من ( )6فقرات.
 المجال الخامس :الصحة والسالمة المهنية ويتكــــــــــون من ( )3فقرات.
 المجال السادس :األجور ويتكون من ( )1فقرات.
المحور الثاني :اإلبداع اإلداري ويتكون من ( )11فقرة.
تم استخدام التدرج ( )5-2لقياس استجابات المبحوثين لفقرات اًلستبيان حسب جدول رقم (:)1
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جدول رقم ()1
درجات مقياس ليكرت
االستجابة

غير موافق بشدة

مق اس

6



موافق بشدة


2

3

4

0

اختار الباحث التدرج ( )5-2لالستجابة (ليكرت الخماسي) ،وكلما اقتربت اًلجابة من  5دل
على الموافقة العالية على ما ورد في الفقرة المعنية وكل تدرج له وزن نسبي .%22

سادساً :صدق االستبانة
يقصد بصدق اًلستبانة أن تقيس أسئلة اًلستبانة ما وضعت لقياسه ،وقد قام الباحث بالتأكد
من صدق اًلستبانة بطريقتين:

-3رأي المحكمين "الصدق الظامري":
عرد الباحث اًلستبانة على مجموعة من المحكمين ،تألفت من ( )63متخصصين في
المجاًلت األكاديمية واإلدارية والمهنية واإلحصائية ،وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)3وقد استجاب
الباحث آراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك
خرج اًلستبيان في صورته النهائية  -انظر الملحق رقم (.)2

-5صدق المقياس:
أوالً :االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق اًلتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اًلستبانة مع المجال الذي
تنتمي إليه هذه الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب اًلتساق الداخلي لالستبانة ،وذلك من خالل حساب
معامالت اًلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاًلت اًلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
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سابعاً :نتائج االتساق الداخلي
المحور األول :جودة حياة العمل
يوضح جدول رقم ( )0معامل اًلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مشاركة العاملين في
اتخاذ الق اررات " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت اًلرتباط المبينة دالة عند مستوى
معنوية  ، α≥ 5950وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
جدول رقم ()2
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات " والدرجة الكلية
للمجال
#

مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

2

يوجد رغبة قوية لدى العاملين للمشاركة في اتخاذ الق اررات

*2.661

2.222

2

تشجع اإلدارة العاملين على المشاركة في اتخاذ الق اررات

*2.822

2.222

3

يقوم المدير بتفويد الصالحيات للعاملين

*2.712

2.222

1

يساهم العاملون في المشاركة في اتخاذ الق اررات

*2.863

2.222

5

يوجد قدرة للعاملين في المشاركة باتخاذ الق اررات

*2.739

2.222

6

يشارك العاملون في تقديم اًلقتراحات لتطوير المنظمة

*2.716

2.222

* اًلرتباط دال إحصائي ا عند مستوى دًللة .α≥1015

يوضح جدول رقم ( )1معامل اًلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " نظام الترقية والتقدم
الوظيفي " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت اًلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 5950
≥ ،αوبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()6
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " نظام الترقية والتقدم الوظيفي " والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

#

نظام الترقية والتقدم الوظيفي

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

2

يوجد نظام واضح للترقية والتقدم الوظيفي في المنظمة

*2.769

2.222

2

تمنح فرص الترقية والتقدم الوظيفي على أسس عادلة

*2.785

2.222

3

ترتبط نظم الترقية والتقدم الوظيفي باألداء في المنظمة

*2.762

2.222

1

يعمل العاملون في وظائف تناسب طموحاتهم وأهدافهم

*2.783

2.222

5

يعمل العاملون في وظائف تناسب المؤهالت العلمية الحاصلين عليها

*2.752

2.222

6

يوجد فرص مستقبلية للترقية والتقدم الوظيفي

*2.835

2.222

7

تتوفر بالمنظمة فرص للترقية والتقدم الوظيفي في المستقبل

*2.827

2.222

8

يتيح مكان العمل الحالي فرص للترقية والتقدم الوظيفي

*2.822

2.222

* اًلرتباط دال إحصائي ا عند مستوى دًللة .α≥1015

يوضح جدول رقم ( )7معامل اًلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال االستقرار واألمان الوظيفي
" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت اًلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية α≥ 5950
وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()1
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االستقرار واألمان الوظيفي " والدرجة الكلية للمجال
#

-2

االستقرار واألمان الوظيفي

يشعر العاملون باًلستقرار واألمان الوظيفي في المنظمة ،وًل يعانون من خطر

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*2.855

2.222

اًلستغناء عن خدماتهم.
-2

تعاني المنظمة من شح في الموارد المالية.

*2.627

2.222

-3

يمتاز مناخ المنظمة باًلستقرار واألمان الوظيفي بين العاملين في المنظمة.

*2.782

2.222

-1

توفر المنظمة نظم تأمين ومعاشات جيدة تتناسب مع تطلعات العاملين ورغباتهم.

*2.722

2.222

-5

يعتبر العاملون أن العمل الحالي مريح ومضمون ،وًل يلجؤون للبحث عن وظائف

*2.825

2.222

أخرى.
-6
-7

توفر المنظمة التأمينات الالزمة في حال التعرد لحوادث العمل.

*2.637

2.222

تتبع المنظمة سياسة التدريب واًلحتفاظ بالعاملين المهرة ،وتتبنى الهيكليات التي

*2.656

2.222

تدعم ذلك.
* اًلرتباط دال إحصائيا عند مستوى دًللة .α≥1015

يوضح جدول رقم ( )8معامل اًلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " برامج التدريب والتعلم " والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت اًلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  ،α≥ 5950وبذلك يعتبر
المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()1
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " برامج التدريب والتعلم" والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

برامج التدريب والتعلم

#

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

-2

يعتبر تدريب وتعليم العاملين أولوية بالنسبة للمنظمة.

*2.725

2.222

-2

توفر المنظمة الدورات التدريبة والبرامج التعليمة المناسبة للعاملين.

*2.822

2.222

-3

توفر المنظمة اإلمكانيات المادية والبشرية التي تحتاجها الدورات التدريبية والبرامج

*2.823

2.222

التعليمية.
-1

تناسب الدورات التدريبة والبرامج التعليمة حاجات العاملين اإلدارية والفنية.

*2.829

2.222

-5

تتسم الدورات التدريبة والبرامج التعليمة بالوضوا.

*2.862

2.222

-6

يتفاعل العاملون مع الدورات التدريبة والبرامج التعليمة بشكل ايجابي.

*2.722

2.222

* اًلرتباط دال إحصائي ا عند مستوى دًللة .α≥1015

يوضح جدول رقم ( ).معامل اًلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الصحة والسالمة المهنية والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت اًلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α≥ 5950وبذلك يعتبر
المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()9
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الصحة والسالمة المهنية " والدرجة الكلية للمجال
#

-2

الصحة والسالمة المهنية

توفر المنظمة عناصر الصحة والسالمة المهنية من األخطار المهنية في مكان

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*2.838

2.222

العمل.
-2

تهتم المنظمة بصحة وسالمة العاملين.

*2.812

2.222

-3

يوجد لدى المنظمة تشريعات وقوانين محددة للصحة والسالمة المهنية للعاملين.

*2.867

2.222

-1

تعمل المنظمة على التوعية الالزمة للعاملين بما يخص صحتهم وسالمتهم

*2.832

2.222

المهنية.
-5

تعمل المنظمة وفق اللوائح المعمول بها في مجال الصحة والسالمة المهنية

*2.823

2.222

بالمنظمة.
* اًلرتباط دال إحصائي ا عند مستوى دًللة .α≥1015

يوضح جدول رقم ( )65معامل اًلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األجور والدرجة الكلية للمجال،
والذي يبين أن معامالت اًلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  ،α≥ 5950وبذلك يعتبر المجال صادق
لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()11
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األجور " والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

األجور

#

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

-2

تعتبر األجور مناسبة ومالئمة للوضع اًلقتصادي.

*2.821

2.222

-2

يكفي األجر إلشباع حاجات ومتطلبات العاملين.

*2.858

2.222

-3

يناسب األجر طبيعة ومهام العمل الذي أقوم به.

*2.861

2.222

-1

يعتبر األجر مناسب مقارنة باألجور الذي يحصل عليها العاملين في منظمات

*2.799

2.222

أخرى بنفس الوظيفية.
-5

يعتبر نظام الععوات والزيادة السنوية مرضى بالنسبة للعاملين.

*2.829

2.222

-6

تعتمد األجور على مقدار اإلنجاز والعطاء في العمل.

*2.752

2.222

-7

يوجد نظام واضح لعجور والععوات داخل المنظمة.

*2.769

2.222

* اًلرتباط دال إحصائي ا عند مستوى دًللة .α≥1015

المحور الثاني :اإلبداع اإلداري
يوضح جدول رقم ( )66معامل اًلرتباط بين كل فقرة من فقرات محور" اإلبداع اإلداري " والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت اًلرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α≥ 5950وبذلك يعتبر المجال
صادق لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()11
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلبداع اإلداري " والدرجة الكلية للمجال
اإلبداع اإلداري

#

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

-2

لدي القدرة على اقتراا أفكار جديدة وأساليب عمل متجددة.
َ

*2.567

2.222

-2

لدي المعرفة بأوجه القصور التي أقوم بها
َ

*2.516

2.222

-3

أساعد اآخرين في حل المشكالت التي يعانون منها

*2.529

2.222

-1

أمتلك القدرة على التعبير عن األفكار بطالقة

*2.572

2.222

-5

أمتلك القدرة على الدفاع عن أفكاري بالحجة والبرهان

*2.628

2.222

-6

أستثمر خبراتي السابقة في التعامل مع المواقف الجديدة

*2.512

2.222

-7

أحرص على معرفة اآراء المخالفة لرأيي لالستفادة منها

*2.612

2.222

-8

أمتلك القدرة على التكيف مع األعمال الجديدة وأدائها بشكل سليم.

*2.132

2.222

-9

أنجز ما يطلب مني من أعمال بأسلوب متطور.

*2.571

2.222

 -22احأول اًلبتعاد عن تكرار األجراءات المتبعة في إنجاز األعمال.

*2.589

2.222

 -22أتوقع مشكالت العمل قبل حدوثها

*2.622

2.222

 -22أخطط لمواجهة مشكالت العمل التي يمكن حدوثها

*2.677

2.222

 -23أمتلك رؤية دقيقة ًلكتشاف المشكالت التي يعاني منها اآخرون

*2.522

2.222

 -21أعد خطة لمواجهة األزمات المتوقعة في العمل

*2.657

2.222

 -25لدي القدرة على تنظيم أفكاري

*2.622

2.222
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 -26لدي القدرة على تحليل مهام العمل

*2.553

2.222

 -27أتحمل مسؤولية ما أقوم به من أعمال

*2.182

2.222

 -28أتقبل الفشل باعتباره الخطوة التي تسبق النجاا

*2.561

2.222

 -29امتلك المبادرات اًلبتكارية الفردية والجماعية

*2.729

2.222

 -22أتقبل انتقادات اًلخرين بصدر رحب وًل اتبنى األفكار الهدامة

*2.629

2.222

 -22أتبنى األفكار الجوهرية إلنجاز العمل بغد النظر عن المعارضة

*2.595

2.222

 -22اتجاهل اللوائح والقوانين اذا كان ذلك يخدم مصلحة العمل

*2.122

2.222

 -23لدى القدرة على النظر لعشياء من زأوية أخرى

*2.586

2.222

 -21أحأول تغير موقفي عندما أقتنع بعدم صحته

*2.161

2.222

* اًلرتباط دال إحصائي ا عند مستوى دًللة .α≥1015

ثانياً :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد
األداة الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاًلت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات
اًلستبانة.
يبين جدول رقم ( )22أن جميع معامالت اًلرتباط في جميع مجاًلت اًلستبانة دالة إحصائي ا
عند مستوى معنوية  α≥2.25وبذلك يعتبر جميع مجاًلت اًلستبانة صادقة لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()11
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور جودة حياة العمل والدرجة الكلية للمحور
المجاالت

#
.2

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات

*2.791

2.222

.2

نظام الترقية والتقدم الوظيفي

*2.885

2.222

.3

االستقرار واألمان الوظيفي

*2.822

2.222

.1

برامج التدريب والتعلم

*2.619

2.222

.5

الصحة والسالمة المهنية

*2.639

2.222

.6

األجور

*2.712

2.222

جودة حياة العمل

ثامناً :ثبات االستبانة Reliability
يقصد بثبات اًلستبانة أن تعطي هذه اًلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اًلستبانة أكثر
من مرة تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات اًلستبانة يعني اًلستقرار في نتائج
اًلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية
معينة.
وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل:
معامل ألفا كرونباخ  ،Cronbach's Alpha Coefficientوطريقة التجزئة النصفية ،وكانـت النتـائج
كما هي مبينة في جدول رقم (.)63
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جدول رقم ()15
معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
المجاالت

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

التجزئة
النصفية

#
1

مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات

6

*1.111

*1.135

1

نظام الترقية والتقدم الوظيفي

1

*1.212

*1.111

5

االستقرار واألمان الوظيفي

1

*1.115

*1.113

1

برامج التدريب والتعلم

6

*1.211

*1.166

3

الصحة والسالمة المهنية

3

*1.213

*1.125

6

األجور

1

*1.211

*1.151

محور جودة حياة العمل

52

*1.263

*1.151

محور اإلبداع اإلداري

11

*1.216

*1.111

يتضح من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )63أن قيمة معامل ألفـا كرونبـاخ مرتفعـة لمحـور
جــودة حيـــاة العمــل حيــث تتــرأوا بــين ( )349.0- 348.0بينمــا بلغــت لجميــع المجــاًلت (.)349.0
وكذلك قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لمحور اإلبداع اإلداري حيث بلغت ( .)59.51وهذا يعنـى أن
معامل الثبات مرتفع.
أم ــا حس ــب طريق ــة التجزئ ــة النص ــفية فكان ــت النت ــائج مش ــابهة لطريق ــة ألف ــا كرنب ــاخ ،حي ــت تت ــرأوا ب ــين
( ،)34883-34730بينما بلغت لجميع المجاًلت ( .)34808وكذلك قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة
لمحور اإلبداع اإلداري حيث بلغت ( .)59842وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.
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وبذلك تكون اًلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحـق رقـم ( )2قابلـة للتوزيـع .ويكـون الباحـث
قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات اســتبانة الد ارســة ممــا يجعلــه علــى ثقــة بصــحة اًلســتبانة وصــالحيتها لتحليــل
النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

تاسعاً :اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـم اسـتخدام اختيـار كولمجـوروف -سـمرنوف )ً Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلختبـار مـا إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول رقم (.)64
جدول رقم ()34
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
عدد

المجاالت

الفقرات
#

كولمجوروف

Sig.

سمرنوفK-
))S

1

مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات

6

1.111

1.133

1

نظام الترقية والتقدم الوظيفي

1

1.111

1.131

5

االستقرار واألمان الوظيفي

1

1.511

1.161

1

برامج التدريب والتعلم

6

1.531

1.131

3

الصحة والسالمة المهنية

3

1.511

1.161

األجور

1

1.113

1.132

جودة حياة العمل

52

1.135

1.116

اإلبداع اإلداري

11

1.613

1.152
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يتضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول رقــم ( )64أن القيمــة اًلحتماليــة ) (Sig.لجميــع مجــاًلت
الد ارســة كانــت أقــل مــن مســتوى الدًللــة  ،5950وبــذلك فــإن توزيــع البيانــات لهــذه المجــاًلت ًل يتبــع التوزيــع
الطبيعي ،حيث سيتم استخدام اًلختبارات الالمعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.

عاش ارً :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
تم تفري وتحليل اًلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي )Statistical Package for (SPSS
.the Social Sciences
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -6النسـب المئويــة والتكـ اررات والمتوسـط الحســابي :يســتخدم هـذا األمــر بشــكل أساسـي ألغـراد معرفــة
تكرار فئات متغير ما ،ويتم اًلستفادة منها في وصف عينة الدراسة.
 -2اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اًلستبانة.
 -3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات اًلستبانة.
 -4استخدام اختبار كولمجـوروف  -سـمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Tes )K-S؛ يسـتخدم هـذا
اًلختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 -0معامــل ارتبــاط بيرســون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيــاس درجــة اًلرتبــاط :يقــوم
ه ــذا اًلختب ــار عل ــى د ارس ــة العالق ــة ب ــين متغيـ ـرين ،وق ــد ت ــم اس ــتخدامه لحس ــاب اًلتس ــاق ال ــداخلي
والصدق البنائي لالستبانة ،والعالقة بين المتغيرات.
 -1اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اًلستجابة قـد وصـلت
إلى الحياد ،وهي( ،)3أم زادت أو قلت عن ذلك .ولقد تم استخدامه للتأكـد مـن دًللـة المتوسـط لكـل
فقرة من فقرات اًلستبانة.
 -7اختبــار  Tفــي حالــة عينتــين ( )Independent Samples T-Testلمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك
فروقات ذات دًللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.
 -8اختبار تحليـل التبـاين األحـادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفـة مـا إذا
كان هناك فروقات ذات دًللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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الفصــل الخـامس
تح ل ب انا و ختب ا ف ض ا

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
المقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة
عــن أســئلة الد ارســة واســتعراد أبــرز نتــائج اًلســتبانة التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــالل تحليــل فقراتهــا،
والوقــوف علــى متغي ـرات الد ارســة التــي اشــتملت علــى (الجــنس ،العمــر ،المؤهــل العلمــي ،ســنوات الخدمــة
،الحالة اًلجتماعية) ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة مـن اسـتبانة الد ارسـة ،إذ تـم
اســتخدام برنــامج الــرزم اإلحصـائية للد ارســات اًلجتماعيــة ) (SPSSللحصــول علــى نتــائج الد ارســة التــي
سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
أوالً :تحليل خصائص مجتمع الدراسة
وفيما يلي عرد لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
يتضح مـن خـالل جـدول رقـم ( )25وشـكل رقـم ( )5أن  %69.2مـن اًلسـتمارات تـم اسـتكمالها بالتعبئـة
من المبحوثين بينما  %32.8من اًلستمارات لم تستكمل وتم اعتبارها استمارات مفقودة.
جدول رقم ()13
عينة الدراسة
التكرار

النسبة

استمارات مكتملة

153

%69.2

استمارات مفقودة (لم يتم االجابة عليها)

61

%30.8
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شكل رقم ()3
عينة الدراسة

69.2%

80%
استمارات مكتملة

30.8%

استمارات مفقودة

60%
40%
20%
0%

 مـن خـالل جـدول ( )25وشـكل ( )5يتضـح أن  %66.7مـن الـذكور ،بينمـا  %33.3مـن اإلنـاث،
ويرى الباحـث أن نسـبة الـذكور تمثـل ثلثـي نسـبة اإلنـاث ،وذلـك ألنهـا تعتمـد بشـكل أكبـر فـي عملهـا
على الذكور ،حيث ان بعد المهام تتطلب أن يقوم بها الذكور ألنها ًل تتناسب مع اإلناث.
 مـــن خـــالل جـــدول ( )25وشـ ــكل ( )5يتضـــح أن  %19.6أعم ــارهم مـ ــا ب ــين  32اقـ ــل سـ ــنة ،12
 %38.5أعمــارهم مــا بــين -22اقــل مــن  32ســنة %22.1،أعمــارهم مــابين  -12اقــل  52ســنة
و %2.5أعم ــارهم  52س ــنة فم ــا اكث ــر ،ويع ــزو الباح ــث إل ــى أن الع ــاملين ف ــي ش ــركة اًلتص ــاًلت
الخلوية الفلسطينية جوال يتمسكون بعملهم ،حيث إن نسبة األعمار تشير إًل أن العاملين يمارسـون
أعمــالهم الحاليــة منــذ اكثــر مــن  25ســنة وهــي عمــر افتتــاا شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة الفلطســنية-
جوال.
 من خالل جدول ( )25وشكل ( )5يتضح أن  %73.3حالتهم اًلجتماعية متـزوج ،بينمـا %26.7
غيــر متــزوجين ،ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى اًلســتقرار النفســي لــدى العــاملين فــي الشــركة ،حيــث إن
العاملين يشعرون باألمان واًلستقرار الوظيفي في العمل ،مما يزيد من حاًلت الزواج لديهم.
 م ــن خ ــالل ج ــدول ( )25وش ــكل ( )5يتض ــح أن الغالبي ــة تعل ــيمهم الج ــامعي بك ــالوريوس ،%86.7
 %7.1د ارس ـ ــات علي ـ ــا و %5.9دبل ـ ــوم ،ويع ـ ــزو الباح ـ ــث ذل ـ ــك ألن ش ـ ــركة اًلتص ـ ــاًلت الخلوي ـ ــة
الفلسـطينية-جـوال تعتبـر المؤهــل العلمـي "البكــالوريوس" هــو الدرجـة المناســبة لععمـال التــي تحــددها
فــي الوظــائف الشــاغرة لــديها ،ويمثــل خريجــي البكــالوريوس النســبة األكبــر مــن خريجــي الجامعــات
والمؤهلين للعمل في مثل هذه الوظائف.
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 من خالل جدول ( )25وشكل ( )5يتضح أن  %37.8سنوات خدمتهم ما بين ( )5الى اقل ()22
سنوات %32.9 ،اقل من ( )5سنوات %27.1 ،من ( – )22أق مـن ( )25سـنة و 25 %3سـنة
ف ــأكثر ،ويع ــزو الباح ــث ذل ــك إل ــى أن الع ــاملين ف ــي ش ــركة اًلتص ــاًلت الخلوي ــة الفلطس ــينية-جـ ـوال
يتمسكون بوظائفهم وأعمالهم في الشركة ،وأن نسبة بقاء العاملين في عملهم كبيرة.
جدول رقم ()16
الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة حسب (الجنس ،العمر ،الحالة اًلجتماعية ،المؤهل العلمي ،عدد
سنوات الخدمة ومدة العمل)
الجنس

العمر

الحالة االجتماعية

المؤمل العلمي

عدد سنوات الخدمة ومدة العمل

البند

التكرار

النسبة

ذكر

90

66.7

أنثى

45

33.3

-11أقل من  51سنة

52

38.5

-51أقل من  11سنة

67

49.6

40-50

14

10.4

 31فما فوق

2

1.5

أعزب

56

16.1

متزو

99

73.3

دبلوم

8

5.9

بكالوريوس

111

16.1

دراسات عليا

10

7.4

أقل من 3

43

31.9

-3أقل  11سنوات

51

37.8

-11أقل  13سنوات

37

27.4

 13سنة فما أكثر

4

3.0
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الوزن النسبي لفقرات المجاالت
ثانيا :تحليل فقرات االستبانة
لتحليــل فق ـرات اًلســتبانة تــم اســتخدام اًلختبــارات المعلميــة (اختبــار Tلعينــة واحــدة) لمعرفــة متوســطات
درجات اًلستجابة .حيث اعتبرت الدرجة ( )3هي الحياد ،وهي تمثل  %62على مقياس الدراسة.
تحليل جميع فقرات االستبانة:
ت ــم اس ــتخدام اختب ــار  Tلمعرف ــة متوس ــطات اًلس ــتجابة لجمي ــع الفقـ ـرات ،النت ــائج موض ــحة ف ــي الج ــدأول
التالية:
جدول رقم ()11
اختبار  Tلمعرفة متوسطات االستجابة لفقرة مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات
#

الفقرات

الوســـــــــــــــــــط قيمـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــوزن ترتيـــــــــــــــب المعنوية
الحسابي

-2

يوجـ ــد رغبـ ــة قويـ ــة لـ ــدى العـ ــاملين للمشـ ــاركة فـ ــي اتخـ ــاذ 4.16

االختبار

النسبي %

الفقرة

66.26

83.28

2

p- value
.000

الق اررات
-2

تشجع اإلدارة للعاملين على المشاركة في اتخاذ الق اررات

3.86

56.02

77.29

5

.000

-3

يقوم المدى ر بتفويد الصالحيات للعاملين

3.91

54.75

78.21

1

.000

-1

يساهم العاملون في المشاركة في اتخاذ الق اررات

3.78

45.12

75.69

6

.000

-5

يوجد قدرة للعاملين في المشاركة باتخاذ الق اررات

4.02

52.53

80.45

2

.000

-6

يشارك العاملون في تقديم اًلقتراحات لتطوير المنظمة

3.99

58.07

79.85

3

إجمالي مجال مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات

3.92

68.32

78.46

1.11

مــن خــالل جــدول ( )11احتلــت الفقــرة األولــى (يوجــد رةبــة قويــة لــدي العــاملين للمشــاركة فــي اتخــاذ
الق ـ اررات) المرتبــة األولــى فــي مجــال مشــاركة العــاملين فــي اتخــاذ الق ـ اررات بمتوســط حســابي يس ـأوي
(( )1.26الدرجة الكلية من  ،)5وبل الـوزن النسـبي  ،%83.28وبلغـت قيمـة اًلختبـار  ،66.26لـذلك
022

تعتبــر هــذه الفق ـرة دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى دًللــة 0.05

≥  ،αممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة

اًلستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي ( )3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينـة
على هذه الفقرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن اًلفراد العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-
جوال يملكون الرغبة والقدرة على المشاركة في اتخاذ القـ اررات كـونهم أفـر اادا مـؤهلين ويملكـون الخبـرة فـي

مجال العمل.

احتلـت الفقـرة الرابعـة " يسـامم العـاملون فـي المشـاركة فـي اتخـاذ القـ اررات " المرتبـة األخيـرة فـي مــذا
المجـال بمتوسـط حسـابي يسـأوي(  )3.78أي أن الـوزن النسـبي  ،%75.69قيمـة اًلختبـار ،15.22
لذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصـائي ا عنـد مسـتوى دًللـة  ،α ≥ 0.05ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة
اًلســتجابة لهــذه الفق ـرة قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أف ـراد
العينة على هذه الفقـرة ،ويرى الباحـث أن وبـالرغم مـن حصـول هـذه الفقـرة علـى نسـبة  %75.69إًل أن
بإمكــان العــاملين فــي شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة الفلســطينية-ج ـوال المســاهمة بقــدر أكبــر فــي المشــاركة
باتخاذ الق اررات اذا ما تم السماا لهم بالمساهمة فـي ذلـك وتشـجيعهم أيضـا ،ألن الفقـرة األولـى بينـت لنـا
بـأن هنــاك رغبــة قويــة لــدى العــاملين فــي المشـاركة باتخــاذ القـ اررات ،وهــذا يتــيح الفرصــة لــإلدارة بالســماا
للعــاملين فــي المشــاركة باتخــاذ الق ـ اررات ممــا يســاعد فــي ابتــداع أفكــار جديــدة مــن شــأنها أن تعمــل علــى
التطوير.
بش ــكل ع ــام يمك ــن الق ــول ب ــأن الوس ــط الحس ــابي يسـ ـاوي ( ،)3.92وأن ال ــوزن النس ــبي يسـ ـأوي
 ،%78.16وقيمة اًلختبار ( ،)68.32لذلك يعتبر مجـال" مشاركة العاملين فـي اتخـاذ القـ اررات " دال
إحصائي ا عند مستوى دًللة  ،α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة اًلستجابة لهذا المجال يختلـف
جوهريـ ا عــن درجــة الحيــاد وهــي ( )3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفـراد العينــة علــى فقـرات هــذا
المجال.
وهــذا يــدل علــى الرغبــة القويــة لــدى العــاملين للمشــاركة فــي اتخــاذ الق ـ اررات ،إذ يتــوفر لــديهم القــدرة علــى
القيــام بــذلك ،ويقــوم العــاملون فــي تقــديم المقترحــات الالزمــة لتطــوير المنظمــة حيــث ان المــدراء يمنحــون
الصــالحيات الكافيــة للعــاملين لــإلدًلء بمقترحــاتهم مــن خــالل تشــجيعهم علــى فعــل ذلــك ،ممــا يســاهم فــي
ابتداع أفكار جديدة من شأنها ان تساعد المنظمة على التقدم والتطور.
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ويرى الباحث أن اًلختالف في درجة الموافقة بين الفقرة األولـى والفقـرة الرابعـة فـي هـذا المجـال
يشير إلى أن العاملين لديهم القدرة على المشاركة في اتخاذ الق اررات ،ولكن ينقصهم المسـاهمة فـي فعـل
ذلــك ،لــذلك ًلبــد مــن تشــجيعهم ومشــاركتهم مــن خــالل إعطــائهم الفرصــة أو مــنحهم الصــالحيات التــي
تخــولهم للقيــام بــذلك .ويعــزو الباحـــث ذلــك إلــى أن نقــص التشــجيع مــن قبــل اإلدارة مــن جانــب ،وعــدم
إعطائهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ الق اررات من جانب اخر.
جدول رقم ()11
اختبار  Tلمعرفة متوسطات االستجابة لفقرة نظم الترقية والتقدم الوظيفي
الوســــــــط

قيمـــــــــــــــــــة

الـــــــــــــــــــوزن

ترتيب

الحسابي

االختبار

النسبي %

الفقرة

-2

يوجد نظام واضح للترقية والتقدم الوظيفي في المنظمة

4.03

55.90

80.61

2

.000

-2

تمنح فرص الترقية والتقدم الوظيفي على أسس عادلة

3.96

55.51

79.25

3

.000

-3

ترتبط نظم الترقية والتقدم الوظيفي باألداء في المنظمة

4.04

62.88

80.90

2

.000

-1

يعمل العاملون في وظائف تناسب طموحاتهم وأهدافهم

3.84

44.01

76.79

الفقرات

#

8

المعنوية
p- value

.000

-5

يعمل العاملون في وظائف تناسب المؤهالت العلمية الحاصلين عليها

3.88

44.74

77.61

6

.000

-6

يوجد فرص مستقبلية للترقية والتقدم الوظيفي

3.84

54.17

76.87

7

.000

-7

تتوفر بالمنظمة فرص للترقية والتقدم الوظيفي في المستقبل

3.90

50.77

78.05

5

.000

8

فرصا للترقية والتقدم الوظيفي
يتيح مكان العمل الحالي ا

3.91

53.03

78.21

1

إجمال مجال نظام الترقية والتقدم الوظيفي

3.90

65.06

78.10

.000

من خالل جدول ( )11احتلت الفقرة الثالثة" ترتبط نظم الترقية والتقدم الوظيفي بـاألداء فـي المنظمـة
" المرتبة األولى في مجال نظام الترقية والتقدم الوظيفي بمتوسط حسابي يسأوي ( 1.21الدرجة الكلية
مــن  )5وبل ـ الــوزن النســبي  ،%82.92وبلغــت قيمــة اًلختبــار  ،62.88لــذلك تعتبــر هــذه الفق ـرة دالــة
إحصائي ا عند مستوى دًللة  ،α ≥ 0.05مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة اًلسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد
عن درجة الحياد وهي ( )3وهذا يعني إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،ويعزو
الباحــث ذلــك إن األف ـراد العــاملين فــي شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة الفلســطينية-ج ـوال مــدركين ان نظــام
024

الترقيــة والتقــدم الــوظيفي م ـرتبط بــاألداء فــي المنظمــة وهــذا مــا تتنــاه الشــركة وبالتــالي يبــين ان العــاملين
راضين عن ذلك.
احتلت الفقرة الرابعة " يعمل العاملون في وظـائف تناسـب طموحـاتهم وأمـدافهم " المرتبـة األخيـرة فـي
مذا المجال بمتوسط حسابي يسأوي ( ،)3.81أي أن الـوزن النسـبي  ،%76.79وبلغـت قيمـة اًلختبـار
( ،)11.22لــذلك تعتبــر هــذه الفقـرة دالــة إحصــائي ا عنــد مســتوى دًللــة  ،α ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن
متوسط درجة اًلستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن
قب ــل أفـ ـراد العين ــة عل ــى ه ــذه الفقـ ـرة ،ويــــرى الباحــــث أن وب ــالرغم م ــن حص ــول ه ــذه الفقـ ـرة عل ــى نس ــبة
 %76.79إًل أن هناك نسبة من العاملين لديهم طموحات وأهداف أكبر من الموقع الوظيفي الحالي.
بش ــكل ع ــام يمك ــن الق ــول ب ــأن الوس ــط الحس ــابي يسـ ـأوي ( ،)3.92وأن ال ــوزن النس ــبي يسـ ـأوي
داًل
 ،%78.22قيمــة اًلختبــار تســاوي  ،65.26لــذلك يعتبــر مجــال" نظــم الترقيــة والتقــدم الــوظيفي " ا
إحصائيا عند مستوى دًللة  ،α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة اًلستجابة لهذا المجال يختلـف
جوهري ا عن درجـة الحيـاد وهـي ( ،)3وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى فقـرات هـذا
المجال.
نظامـا واض اـحا يـربط الترقيـة والتقـدم الـوظيفي بـاألداء فـي المنظمـة ،وأن الترقيـة
وهذا يدل على ان هنـاك ا
والتقدم الوظيفي تسير على أسس عادلة ونزيهة ،حيث إن المنظمة تتيح فرصة للترقيـة والتقـدم الـوظيفي

فـي ظــل تـوافر اإلمكانيــات داخــل المنظمــة التــي تسـتوجب ذلــك ،ويســعى العــاملون إلــى التطــور للوصــول
إلى الوظائف التي تناسب طموحاتهم واهدافهم.
ويرى الباحث أن اًلختالف في درجة الموافقـة بـين الفقـرة الثالثـة والفقـرة الرابعـة فـي هـذا المجـال
يشـير إلـى ان العـاملين لـديهم نظــام واضـح ومحـدد للترقيـات والتقــدم الـوظيفي ،ولـديهم الفرصـة للحصــول
على ذلك ،ولكن لـدى العـاملين تحفظـات حـول المكـان الـوظيفي الـذي يعملـون بـه ،حيـث إنهـم يطمحـون
إلى الوصول إلى أفضل من ذلك .ويعزو الباحث ذلك إلـى نقـص فـي تحديـد اًلحتياجـات لـدى المنظمـة
الت ــي تس ــاعدها ف ــي م ــلء الوظ ــائف باألش ــخاص؛ المناس ــبين مم ــا يس ــبب ع ــدم تناس ــب ب ــين الوظ ــائف
والطموحات لدى العاملين.
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جدول رقم ()12
اختبار  Tلمعرفة متوسطات االستجابة لفقرة االستقرار واألمان الوظيفي
الفقرات

#

الوسط

قيمة

الوزن

ترتيب

الحسابي

االختبار

النسبي

الفقرة

3.79

37.71

%
-2

يشعر العاملون باًلستقرار واألمان الوظيفي في المنظمة وًل يعانون من خطر

75.82

المعنوية
p- value

6

.000

اًلستغناء عن خدماتهم.
-2

تعاني المنظمة من شح في الموارد المالية.

2.64

21.91

52.78

7

.000

-3

يمتاز مناخ المنظمة باًلستقرار واألمان الوظيفي بين العاملين في المنظمة.

3.83

40.52

76.57

5

.000

-1

توفر المنظمة نظم تأمين ومعاشات جيدة تتناسب مع تطلعات العاملين ورغباتهم.

3.94

48.94

78.81

3

.000

-5

يعتبر العاملون أن العمل الحالي مريح ومضمون ،وًل يلجؤون إلى البحث عن

3.84

46.67

76.72

1

.000

وظائف أخرى.
-6
-7

توفر المنظمة التأمينات الالزمة في حال التعرد لحوادث العمل.

4.11

57.44

82.24

2

.000

تتبع المنظمة سياسة التدريب واًلحتفاظ بالعاملين المهرة وتتبنى الهيكليات التي

4.05

53.93

81.04

2

.000

تدعم ذلك.
3.74

إجمالي مجال االستقرار واألمان الوظيفي

57.65

74.80

من خالل جـدول ( )12احتلـت الفقـرة السادسـة" تـوفر المنظمـة التأمينـات الالزمـة فـي حـال التعـرض
لحوادث العمل المرتبة األولى في مجال االستقرار واألمان الوظيفي بمتوسـط حسـابي يسـأوي ()1.22
(الدرجــة الكليــة مــن  )5وبلـ الــوزن النســبي  ،%82.21وبلغــت قيمــة اًلختبــار ( ،)17.11لــذلك تعتبــر
هـذه الفقـرة دالــة إحصــائيا عنـد مســتوى دًللــة  ،α ≥ 0.05ممــا يـدل علــى أن متوســط درجــة اًلســتجابة
لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه
الفقـرة ،ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن األفـراد العــاملين فـي شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة الفلســطينية"-جـوال"
يشعرون باألمان الوظيفي في حال التعرد لحوادث العمل ،وهذا يرجع إلى أن المنظمـة تتبـع إجـراءات
وسياس ــات خاص ــة تحم ــي الع ــاملين فيه ــا ،حي ــث تتعاق ــد بش ــكل دائ ــم م ــع ش ــركات ت ــأمين لك ــي تحم ــي
موظفيها ،حيث تعاقدت الشركة مع شركة "ترست" العالمية للتأمين على موظفيها.
026
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احتلت الفقرة الثامنة " تعاني المنظمة من شح في الموارد الماليـة " المرتبـة األخيـرة فـي مـذا المجـال
بمتوسط حسابي يسأوي ( ،)2.64أي أن الـوزن النسـبي  ،%52.78وبلغـت قيمـة اًلختبـار (،)21.91
لذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصـائي ا عنـد مسـتوى دًللـة  ،α ≥ 0.05ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة
فضـا مــن قبــل أفـراد
اًلســتجابة لهــذه الفقـرة قــد نقــص عــن درجــة الحيــاد وهــي ( )3وهــذا يعنــي أن هنــاك ر ا
العينة علـى هـذه الفقـرة ،ويـرى الباحـث أن وبـالرغم مـن حصـول هـذه الفقـرة علـى نسـبة ( ،)52.78لـذلك
تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائي ا عند مستوى دًللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على اجماع لدى العـاملين بـان
المنظمة ًل تعاني من شح في الموارد المالية ولديها القدرة علـى تغطيـة احتياجاتهـا واحتياجـات العـاملين
فيها ،وذلـك يرجـع إلـى أن القـوة اًلقتصـادية والماديـة لـديها ،ألنهـا تعتبـر أحـد أكبـر الشـركات الفلسـطينية
وأهم فروع شركة اًلتصاًلت الفلسطينية.
بش ــكل ع ــام يمك ــن الق ــول ب ــأن الوس ــط الحس ــابي يسـ ـأوي ( ،)3.71وأن ال ــوزن النس ــبي يسـ ـأوي
داًل
 ،%71.82وان قيمة اًلختبار تساوي  ،57.65لذلك يعتبـر مجـال" االسـتقرار واألمـان الـوظيفي " ا
إحصائيا عند مستوى دًللة  ،α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة اًلستجابة لهذا المجال يختلـف
جوهري ا عن درجـة الحيـاد وهـي ( ،)3وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى فقـرات هـذا
المجال.
وهذا يـدل علـى وجـود اسـتقرار وأمـان وظيفـي لـدى العـاملين ،باإلضـافة إلـى وجـود سياسـات عامـة داخـل
المنظمة تتبنى الحفاظ على العاملين ،حيث يوجد لدى المنظمة انظمـة التـامين والمعاشـات التـي تناسـب
العاملين ،ويتبين من خالل الجدول السابق ،أن العاملين في المنظمة لـديهم ارتيـاا فـي العمـل ويشـعرهم
باًلستقرار فيه وًل خـوف لـديهم مـن خطـر اًلسـتغناء ،حيـث إنهـم يتفقـون بنسـبة كبيـرة جـدا بـان المنظمـة
لديها القدرة المالية لتغطية احتياجاتها.
ويـــرى الباحـــث أن اًلخــتالف فــي درجــة الموافقــة بــين الفق ـرة السادســة والفق ـرة الثامنــة فــي ه ــذا
المجــال يشــير إلــى أن العــاملين يشــعرون باًلســتقرار األمــان الــوظيفي ،ويتفقــون علــى أن المنظمــة قــادرة
علــى البقــاء نظـ ار لوجــود القــوة الماديــة التــي تمتلكهــا باإلضــافة إلــى أن المنظمــة لــديها سياســات واضــحة
بخصــوص المــوظفين ومســتقبلهم فــي داخلهــا .ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة
الفلسطينية"-جوال" التي تعـد أكبـر فـروع شـركة اًلتصـاًلت الفلسـطينية ،ولهـا القـدرة الكبيـرة علـى اإلبقـاء
على موظفيها وتوفير نظم التأمين والمعاشات التي تناسبهم.
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جدول رقم ()11
اختبار  Tلمعرفة متوسطات االستجابة لفقرة برامج التدريب والتعلم
الوسط

قيمة

الوزن النسبي

ترتيب

الحسابي

االختبار

%

الفقرة

-2

يعتبر تدريب وتعليم العاملين أولوية بالنسبة للمنظمة.

4.22

73.28

84.38

1

.000

-2

توفر المنظمة الدورات التدريبة والبرامج التعليمة المناسبة للعاملين.

4.13

69.50

82.54

3

.000

-3

توفر المنظمة اإلمكانيات المادية والبشرية التي تحتاجها الدورات التدريبية والبرامج

4.16

74.55

83.26

1

.000

الفقرات

#

المعنوية
pvalue

التعليمية.
-1

تناسب الدورات التدريبة والبرامج التعليمة حاجات العاملين اإلدارية والفنية.

4.09

64.83

81.79

6

.000

-5

تتسم الدورات التدريبة والبرامج التعليمة بالوضوا.

4.16

65.07

83.16

5

.000

-6

يتفاعل العاملون مع الدورات التدريبة والبرامج التعليمة بشكل إيجابي.

4.15

70.27

82.96

1

.000

4.09

78.86

81.88

إجمالي مجال برامج التدريب والتعلم

من خالل جدول ( )11احتلت الفقرة األولى" يعتبـر تـدريب وتعلـيم العـاملين أولويـة بالنسـبة للمنظمـة
المرتبة األولى في مجـال بـرامج التـدريب والـتعلم بمتوسـط حسـابي يسـأوي (( )1.22الدرجـة الكليـة مـن
 ،)5وبل ـ ال ــوزن النس ــبي  ،%81.38وبلغ ــت قيم ــة اًلختبــار ( ،)73.28ل ــذلك تعتب ــر ه ــذه الفقــرة دال ــة
إحصائيا عند مستوى دًللة  ،α ≥ 0.05مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة اًلسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد
عــن درجــة الحيــاد وهــي ( )3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفـراد العينــة علــى هــذه الفقـرة ،ويعــزو
الباحث ذلك إلى أن التدريب وتعليم العاملين يمثل اهمية كبيرة لدى المنظمة حيث توفر الشركة البـرامج
التدريبة واإلمكانيات المادية والبشرية التي يحتاجها العاملين.
احتلـت الفقــرة الرابعــة تناسـب الــدورات التدريبــة والبـرامج التعليمـة حاجــات العــاملين اإلداريـة
والفنية المرتبة األخيرة في مذا المجال بمتوسط حسابي يسأوي (( )1.29الدرجة الكلية مـن  ،)5وبلـ
الوزن النسبي  ،%82.79وبلغت قيمـة اًلختبـار ( ،)61.83لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصـائي ا عنـد
028

.000

مســتوى دًللــة  ،α ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة اًلســتجابة لهــذه الفقـرة قــد زاد عــن درجــة
الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هنـاك موافقـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى هـذه الفقـرة ،ويـرى الباحـث أنـه
وبالرغم من حصـول هـذه الفقـرة علـى المرتبـة األخيـرة إًل أنهـا نسـبة مرتفعـة ،حيـث حصـلت علـى نسـبة
( ،)82.79ممــا يــدل علــى إجمــاع لــدى العــاملين بــأن الــدورات التدريبــة والب ـرامج التعليمــة تلبــي حاجــات
العاملين اإلدارية والفنية.
بش ــكل ع ــام يمك ــن الق ــول ب ــأن الوس ــط الحس ــابي يسـ ـأوي ( ،)1.29وأن ال ــوزن النس ــبي يسـ ـأوي
داًل
 ،%82.88وقيم ــة اًلختب ــار تس ــاوي ( ،)78.86ل ــذلك يعتب ــر مج ــال" بــــرامج التــــدريب والــــتعلم " ا
إحصائي ا عند مستوى دًللة  ،α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة اًلستجابة لهذا المجال يختلـف
جوهريا عن درجـة الحيـاد وهـي ( ،)3وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى فقـرات هـذا
المجال.
وهذا يدل على أن الشركة تعمل علـى تـدريب العـاملين؛ ألنـه يمثـل اسـتراتيجية لـديها ،باإلضـافة
إلــى تــوفير كــل اإلمكانيــات الماديــة والبشـرية لــذلك ،فهــي تعمــل علــى توضــيح الــدورة التدريبيــة مــن حيــث
إيجابا على تفاعل العاملين معها.
المضمون لتناسب اًلحتياجات الفعلية للعاملين وهذا ينعكس
ا
ويـــرى الباحـــث أن الش ــركة ته ــتم ف ــي ت ــدريب الع ــاملين وتح ــرص عل ــى تق ــديم ال ــدورات والبـ ـرامج
التعليميـة التــي تلبــي احتياجــاتهم الوظيفيــة وتســمح لهــم فــي تقــديم مســتوى وظيفــي مميــز .ويعــزو الباحــث
ذلك إلى أن الشركة تدرك بانه يجب تطوير اداء العاملين بشكل مستمر حتـى يكونـوا قـادرين علـى تلبيـة
اًلحتياجات المتزايدة للمنظمة في ظل ظهور منافسين جدد وحاجة السوق المتنامية.
ويعزو الباحث هذا اًلتفاق إلى وجود برامج التدريب والتعلم في داخل المنظمة ،نظ ار إلى التقـدم العلمـي
المتســارع وزيــادة المنافســة فــي ظــل وجــود ثــروة هائلــة مــن تكنولوجيــا المعلومــات ،فــال بــد مــن تـوافر هــذه
البرامج ،مما يعطي الفرصة للعاملين كي يستخرجوا أفضل لديهم ما طرق إبداعية إلنجاز أعمالهم.
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جدول ()11
اختبار  Tلمعرفة متوسطات االستجابة لفقرة الصحة والسالمة المهنية
الفقرات

#

الوسط

قيمة

الوزن

ترتيب

الحسابي

االختبار

النسبي

الفقرة

4.34

68.65

%
-2

توفر المنظمة عناصر الصحة والسالمة المهنية من األخطار المهنية في مكان

86.81

المعنوية
p- value

2

.000

العمل.
-2

تهتم المنظمة بصحة وسالمة العاملين.

4.41

76.61

88.12

2

.000

-3

يوجد لدى المنظمة تشريعات وقوانين محددة للصحة والسالمة المهنية للعاملين.

4.23

72.32

84.59

3

.000

-1

تعمل المنظمة على التوعية الالزمة للعاملين بما يخص صحتهم وسالمتهم

4.23

72.32

84.59

3

.000

المهنية.
-5

تعمل المنظمة وفق اللوائح المعمول بها في مجال الصحة والسالمة المهنية

4.23

68.05

84.59

3

.000

بالمنظمة.
4.27

إجمالي مجال الصحة والسالمة المهنية

82.92

85.48

من خالل جدول ( )21احتلت الفقرة الثانية تهتم المنظمة بصـحة وسـالمة العـاملين المرتبـة األولـى
فــي مجــال الصــحة والســالمة المهنيــة بمتوســط حســابي يسـأوي (( )1.12الدرجــة الكليــة مــن  ،)5وبلـ
الوزن النسبي  ،%88.22وبلغت قيمـة اًلختبـار ( ،)76.62لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصـائي ا عنـد
مســتوى دًللــة  ،α ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة اًلســتجابة لهــذه الفقـرة قــد زاد عــن درجــة
الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،ويعـزو الباحـث ذلـك
إلــى أن المنظمــة تهــتم بصــحة وســالمة العــاملين مــن خــالل تــوفير الظــروف البيئيــة المحيطــة المناســبة
للعاملين ،حيث توفر لهم نظام التأمين الصحي الذي يغطيهم فـي جميـع مستشـفيات الـوطن مـن الناحيـة
المالية ،مما يخفف عنهم العبء المالي الناتج عن ذلك.
احتلت الفقرة الخامسة تعمل المنظمة وفق اللوائح المعمول بها في مجال الصحة والسالمة المهنيـة
بالمنظمــة المرتبــة األخيــرة فــي مــذا المجــال بمتوســط حســابي يسـأوي (( )1.23الدرجــة الكليــة مــن ،)5
031

.000

وبل الوزن النسـبي  ،%81.59وبغـت قيمـة اًلختبـار ( ،)68.25لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصـائيا
عند مستوى دًللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة اًلستجابة لهذه الفقرة قـد زاد عـن درجـة
الحيـاد وهـي ( ،)3وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى هـذه الفقـرة ،ويـرى الباحـث أن
وبالرغم من حصول هذه الفقرة على نسبة ( ،)81.59مما يدل على ان المنظمة تعمل بشكل جيـد وفـق
اللوائح المعمول بها في مجال الصحة والسالمة المهنية بالمنظمة.
بش ــكل ع ــام يمك ــن الق ــول ب ــأن الوس ــط الحس ــابي يسـ ـأوي ( ،)1.27وأن ال ــوزن النس ــبي يسـ ـأوي
داًل
 ،%85.18وأن قيمة اًلختبار تساوي ( ،)82.92لذلك يعتبر مجـال" الصحة والسالمة المهنيـة " ا
إحصائي ا عند مستوى دًللة  ،α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة اًلستجابة لهذا المجال يختلـف
جوهريا عن درجـة الحيـاد وهـي ( ،)3وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى فقـرات هـذا
المجال.
وه ــذا ي ــدل عل ــى أن المنظم ــة ته ــتم ف ــي ص ــحة وس ــالمة الع ــاملين ،م ــن خ ــالل ت ــوفير عناص ــر الص ــحة
والسالمة المهنية من األخطار المهنية في مكان العمل ،حيث تعمل علـى التوعيـة الالزمـة للعـاملين بمـا
يخص صحتهم وسالمتهم المهنية من خالل سن وتشريع القوانين.
ويعــزو الباحــث هــذا اًلتفــاق إلــى أهميــة إمــتالك المنظمــة لبـرامج الصــحة والســالمة المهنيــة حتــى تحمــي
العاملين لديها من الضرر وهذا يساعد المنظمة في البقاء والمنافسة.
جدول رقم ()11
اختبار  Tلمعرفة متوسطات االستجابة لفقرة األجور
#

الفقرات

الوسط

قيمة

الوزن

ترتيب

الحسابي

االختبار

النسبي

الفقرة

%

المعنوية
p- value

-2

تعتبر األجور مناسبة ومالئمة للوضع اًلقتصادي.

4.18

59.32

83.56

2

.000

-2

يكفي األجر إلشباع حاجات ومتطلبات العاملين.

4.13

55.98

82.54

2

.000

-3

يناسب األجر طبيعة ومهام العمل الذي أقوم به.

4.08

55.77

81.65

5

.000

-1

مناسبا مقارنة باألجور الذي يحصل عليها العاملون في منظمات
يعتبر األجر
ا

4.11

55.08

82.24

3

.000

030

أخرى بنفس الوظيفية.
-5

يعتبر نظام الععوات والزيادة السنوية مرضي بالنسبة للعاملين.

3.99

60.25

79.70

6

.000

-6

تعتمد األجور على مقدار اإلنجاز والعطاء في العمل.

3.93

49.46

78.67

7

.000

-7

يوجد نظام واضح لعجور والععوات داخل المنظمة.

4.09

61.13

81.78

1

4.05

67.51

81.02

إجمالي مجال األجور

مــن خــالل جــدول ( )11احتلــت الفقــرة األولــى" تعتبــر األجــور مناســبة ومالئمــة للوضــع االقتصــادي "
المرتبة األولى في مجال األجور بمتوسط حسابي يسـأوي (( )1.28الدرجـة الكليـة مـن  ،)5وبلـ الـوزن
النسبي  ،%83.56قيمة اًلختبار ( ،)59.32لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائي ا عند مستوى دًللة
 ،α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجـة اًلسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن درجـة الحيـاد وهـي (،)3
وهذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى هـذه الفقـرة ،ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن الشـركة
مدركة للحاجـات العـاملين اًلساسـية والمتطلبـات الحياتيـة ،وبنـاء علـى ذلـك تـم تقـيم األجـور الالزمـة لهـم
بما يتناسب مع الوضع اًلقتصادي السائد.
احتلت الفقرة السادسة " تعتمد األجور على مقـدار اإلنجـاز والعطـاء فـي العمـل " المرتبـة األخيـرة فـي
مذا المجال بمتوسـط حسـابي يسـأوي (( )3.93الدرجـة الكليـة مـن  ،)5وبلـ الـوزن النسـبي ،%78.67
قيمـة اًلختبــار ( ،)19.16لـذلك تعتبــر هــذه الفقـرة دالــة إحصـائيا عنــد مســتوى دًللـة  ،α ≥ 0.05ممــا
يــدل علــى أن متوســط درجــة اًلســتجابة لهــذه الفق ـرة قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي ( ،)3وهــذا يعنــي أن
هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،ويرى الباحث أن وبالرغم من حصول هذه الفقرة على
نسبة  78.67إًل أن هناك موظفين يشعرون بأنهم يعملون بشكل أكبر من مـوظفين آخـرين دون تقـدير
لعطائهم ،ممـا يعمـل علـى نـوع مـن الت ارخـي فـي العمـل طالمـا أنـه ًل يوجـد نظـام واضـح ومحـدد فـي هـذا
األمر.
بش ــكل ع ــام يمك ــن الق ــول ب ــأن الوس ــط الحس ــابي يسـ ـأوي ( ،)4.05وأن ال ــوزن النس ــبي يسـ ـأوي
داًل إحصـائي ا عنـد مسـتوى
 ،%81.02وقيمة اًلختبار تساوي ( ،)67.51لذلك يعتبر مجال" األجور " ا

032

.000

دًللــة  ،α ≥0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة اًلســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريـا عــن درجــة
الحياد وهي ( )3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.
وهذا يدل على أن المنظمة تهتم باألجور بما يتناسـب مـع الوضـع اًلقتصـادي للبلـد حتـى يكفـي إلشـباع
متطلبــات العــاملين ،ويعتبــر األجــر مناسـ اـبا مقارنــة ب ـاألجور الــذي يحصــل عليهــا العــاملون فــي منظمــات

نظامـ ـا واض ـ اـحا لعج ــور والع ــعوات داخ ــل المنظم ــة و نظ ــام
أخ ــرى ب ــنفس الوظيفي ــة ،وت ــوفر المنظم ــة ا

العــعوات والزيــادة الســنوية فــي المقابــل يشــعر الموظف ـون ان األجــور تعتمــد بشــكل مقبــول علــى مقــدار
اإلنجاز والعطاء في العمل.
ويعزو الباحث هذا اًلتفاق إلى أهمية األجور ،وهي تعتبر األولوية عنـد العـاملين فـي رضـاهم
وبقائهم في العمل؛ ألنها تعمل على سد احتياجاتهم التي يعملون من أجلها ،والتي مـن شـأنها أن تجعـل
إبداعا وانتاجية.
الموظف أكثر
ا
جدول رقم ()15
اختبار  Tلمعرفة متوسطات االستجابة للمحأور األساسية و (جودة حياة العمل)
المجاالت

#

الوسط

قيمة

الوزن

ترتيب

الحسابي

االختبار

النسبي

الفقرة

%

المعنوية
p- value

2

مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات

3.92

68.32

78.46

1

.000

2

نظام الترقية والتقدم الوظيفي

3.90

65.06

78.10

3

.000

3

اًلستقرار واألمان الوظيفي

3.74

57.65

74.80

6

.000

1

برامج التدريب والتعلم

4.09

78.86

81.88

1

.000

5

الصحة والسالمة المهنية

4.27

82.92

85.48

1

.000

6

األجور

4.05

67.51

81.02

5

.000

جودة حياة العمل

3.97

81.97

79.30

.000

من جدول ( )23تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات جودة حياة العمل يسأوي (( )3.97الدرجة
الكلية من  ،)5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%79.32وأن قيمة اًلختبار ( ،)81.97لذلك
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تعتبر جميع الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى دًللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة
اًلستجابة لجميع الفقرات قد زاد عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد
العينة على جميع فقرات جودة حياة العمل بشكل عام.
وقـد بينــت النتــائج أن أبعــاد جــودة حيــاة العمــل جــاءت بــوزن نســبي قــدره ( )%12.51علــى
كافة األبعاد ومي مرتبة تنازلياً ،حيث كانت "الصحة والسالمة المهنية" األولى في الترتيب بوزن نسـبي
قــدره ( ،)%85.18تليهــا "ب ـرامج التــدريب والــتعلم" بــوزن نســبي قــدره ( ،)%82.88ثــم "األجــور" بــوزن
نسبي قدره ( ،)%82.22يليها "مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات" بوزن نسـبي قـدره ( ،)%78.16ثـم
"نظام الترقية والتقدم الوظيفي" بوزن نسبي قدره ( ،)%78.22وأخي ار "اًلستقرار واألمان الوظيفي" بـوزن
نسبي قدره ( ،)%71.82وهذا يدل على وجود أبعاد جودة حياة العمل بدرجة مرتفعة.
ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن العنصــر البشــري أحـد أهــم مـوارد المنظمــات – إن لــم يكــن أهمهــا
علــى اإلطــالق-حيــث انــه يمثــل ركي ـزة المنظمــات فــي تحقيــق نجاحهــا وتنفيــذ أهــدافها ،ومــن هنــا تعمــل
اإلدارة علــى حســن توجيــه األفـراد وبنــاء قــدراتهم مــن خــالل ربــط أهــدافهم بأهــداف المنظمــة وتــوفير أبعــاد
جودة حياة العمل لهم.
جدول ()11
اختبار  Tلمعرفة متوسطات االستجابة لفقرة اإلبداع اإلداري
#

الفقرات

الوسط

قيمة

الوزن

ترتيب

الحسابي

االختبار

النسبي

الفقرة

%

المعنوية
p- value

-2

لدي القدرة على اقتراا أفكار جديدة وأساليب عمل متجددة.

4.31

86.50

86.22

5

.000

-2

لدي المعرفة بأوجه القصور التي أقوم بها.

4.21

87.12

84.15

25

.000

-3

أساعد اًلخرين في حل المشكالت التي يعانون منها.

4.26

88.47

85.19

22

.000

-1

امتلك القدرة على التعبير عن األفكار بطالقة.

4.12

79.30

82.39

22

.000

-5

امتلك القدرة على الدفاع عن أفكاري بالحجة والبرهان.

4.24

79.99

84.89

22

.000

-6

أستثمر خبراتي السابقة في التعامل مع المواقف الجديدة.

4.37

83.11

87.46

2

.000

-7

أحرص على معرفة اآراء المخالفة لرأيي لالستفادة منها.

4.25

79.23

85.07

22

.000

034

-8

أمتلك القدرة على التكيف مع األعمال الجديدة وأدائها بشكل سليم.

4.30

84.05

86.02

6

.000

-9

أنجز ما يطلب مني من أعمال بأسلوب متطور.

4.31

82.40

86.27

1

.000

 -22أحاول اًلبتعاد عن تكرار األجراءات المتبعة في إنجاز األعمال.

4.07

60.05

81.48

22

.000

 -22أتوقع مشكالت العمل قبل حدوثها.

4.08

58.73

81.64

22

.000

 -22أخطط لمواجهة مشكالت العمل التي يمكن حدوثها.

4.19

74.46

83.73

27

.000

 -23أمتلك رؤية دقيقة ًلكتشاف المشكالت التي يعاني منها اآخرون.

4.13

72.01

82.67

29

.000

 -21أعد خطة لمواجهة األزمات المتوقعة في العمل.

4.07

67.12

81.33

23

.000

 -25لدي القدرة على تنظيم أفكاري.

4.26

80.05

85.26

9

.000

 -26لدي القدرة على تحليل مهام العمل.

4.22

84.34

84.44

21

.000

 -27أتحمل مسؤولية ما أقوم به من أعمال.

4.42

91.74

88.33

2

.000

 -28أتقبل الفشل باعتباره الخطوة التي تسبق النجاا.

4.27

71.51

85.33

8

.000

 -29أمتلك المبادرات اًلبتكارية الفردية والجماعية.

4.20

79.48

83.91

26

.000

 -22أتقبل انتقادات اآاخرين بصدر رحب وًل أتبني األفكار الهدامة.

4.18

75.27

83.56

28

.000

 -22أتبنى األفكار الجوهرية إلنجاز العمل بغد النظر عن المعارضة.

4.27

80.33

85.37

7

.000

 -22أتجاهل اللوائح والقوانين إذا كان ذلك يخدم مصلحة العمل.

3.53

35.27

70.67

21

.000

 -23لدي القدرة على النظر لعشياء من زأوية أخرى.

4.23

78.98

84.59

23

.000

 -21أحأول تغير موقفي عندما أقتنع بعدم صحته.

4.34

89.74

86.81

3

.000

151.61

83.61

4.18

إجمالي مجال اإلبداع اإلداري

من جدول ( )21يمكن استخالص ما يلي:
احتلــت الســابعة عشــر " أتحمــل مســؤولية مــا أقــوم بــه مــن أعمــال "المرتبــة األولــى فــي مجــال
اإلبـــداع اإلداري بمتوســط حســابي يس ـأوي (( )1.12الدرجــة الكليــة مــن  ،)5أي أن المتوســط الحســابي
النســبي  ،%88.33قيمــة اًلختبــار(

 ،)92.71لــذلك تعتبــر هــذه الفق ـرة دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى

دًللـة  ،α≥0.05ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة اًلسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن درجـة الحيـاد وهـي
035

.000

( ،)3وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أف ـراد العينــة علــى هــذه الفق ـرة ،ممــا يعنــي هــذا أن العــاملين
يقومون بتحمـل المسـؤولية تجـاه األعمـال التـي يقومـون بهـا ،وهـذا يـدل علـى وجـود تقيـيم لتصـرفاتهم مـن
قبل اًلدارة.
احتلت الفقرة الثانية والعشرين " اتجامل اللوائح والقـوانين إذا كـان ذلـك يخـدم مصـلحة العمـل "
المرتبة األخيرة في مجال اإلبداع اإلداري بمتوسـط حسـابي يسـأوي ( ،)3.53أي أن المتوسـط الحسـابي
النسبي  ،%72.67وقيمة اًلختبار ( ،)35.27لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائي ا عند مستوى دًللة
 ،α ≥0.05مما يدل على أن متوسـط درجـة اًلسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن درجـة الحيـاد وهـي (،)3
وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أف ـراد العينــة علــى هــذه الفق ـرة ،حيــث إتضــح مــن هــذه الفق ـرة أن
للع ــاملين حري ــة التص ــرف واتخ ــاذ القـ ـرار ف ــي بع ــد الح ــاًلت والمواق ــف الت ــي تتطل ــب تجاه ــل األنظم ــة
والقـ ـوانين ،شـ ـريطة أن ًل يتع ــارد ذل ــك م ــع أه ــداف المنظم ــة ،ويعــــزو الباحــــث ذلــــك إل ــى أن ش ــركة
اًلتصــاًلت الخلويــة الفلس ــطينية"-ج ـوال" ل ــديها المرونــة ف ــي هــذا الجان ــب علــى بع ــد العــاملين ال ــذين
يملكون الحلول والرؤية الصحيحة لتنفيذ بعد األعمال التي تتطلب ذلك.
بشكل عام يمكـن القـول بـأن المتوسـط الحسـابي يسـأوي ( ،)1.28وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي
داًل
يسأوي  ،%83.62وأن قيمة اًلختبار تسـاوي ( ،)232.68لـذلك يعتبـر مجـال " اإلبـداع اإلداري " ا
إحصــائي ا عنــد مســتوى دًللــة  ،α ≥ 0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة اًلســتجابة لهــذا المجــال
يختلف جوهري ا عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات
هذا المجال .حيث بينت نتائج هذا المجال إلى أن العاملين لديهم القدرة علـى تحمـل المسـؤولية تجـاه مـا
يقومــون بــه مــن أعمــال وقــادرون علــى تغييــر م ـواقفهم فــي حــال عــدم ثبــوت صــحتها ،ويمتلــك العــاملون
ومتطور للقيـام باألعمـال ،كمـا يمكـنهم التكيـف مـع األعمـال الجديـدة بسـرعة كبيـرة .ويعـزو
اا
جيدا
سلوبا ا
أ ا

الباحث ذلك إلى الخبرة الموجودة لدى العاملين وأهليتهم للقيام باألعمـال دون خـوف أو تـردد ،باإلضـافة
لكــونهم عــاملين مهني ـين يقــدرون المواقــف التــي يمــرون بهــا ،لكــونهم يمتلكــون القــدرات الالزمــة ًلقت ـراا
أساليب جديدة ومبتكرة للقيام بذلك.
كذلك بينت نتائج هذا المحور أن العاملين يمكنهم مساعدة زمالئهم في حال مواجهتهم للمشـاكل،
ويحرصــون علــى تفهمهــم ل ـ راء اآخ ـرين لالســتفادة منهــا بجانــب قــدرتهم علــى تحليــل مهــام ومتطلبــات
العمل ومعرفة أوجه القصـور التـي يقومـون بهـا ونقـاط ضـعفهم ويعـزو الباحـث ان العـاملين لـديهم القـدرة
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على اداء أعمالهم بطريقة جيدة وبرهنـة صـحة آرائهـم وعـادة مـا ينظـرون لعشـياء مـن زأويـة تجعلهـم فـي
موضع صحيح.
وبينــت نتــائج هــذا المحــور إلــى أن العــاملين لــديهم المبــادرات اًلبتكاريــة الفرديــة والجماعيــة التــي
تســاعدهم علــى تف ـادي المشــكالت والتخطــيط الجيــد للعمــل مــن خــالل رؤيــة دقيقــة وثاقبــة ،يمكــنهم لهــم
التعبير عن أفكارهم اإلبداعية بطالقة من خالل ابتكار اليات وطرق جديدة يتبعونها في إنجاز األعمال
ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن العــاملين يتبنــون األفكــار البنــاءة التــي مــن شــأنها أن تســاعد المنظمــة علــى
اإلبداع.
ثالثاً :اختبار فرضيات الدارسة
اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األولى):
الفرضية الصفريةً :ل توجد عالقة ذات دًللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة
الفرضية البديلة :توجد عالقة ذات دًللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الدًللة  2.25≤αفإنه ًل يمكن رفـد الفرضـية الصـفرية
وبالتـ ــالي ًل توجـ ــد عالقـ ــة ذات دًللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين متغي ـ ـرين مـ ــن متغي ـ ـرات الد ارسـ ــة ،أمـ ــا إذا كانـ ــت
) Sig.(P-valueأقــل مــن مس ـتوى الدًللــة  2.25≤αفيــتم رفــد الفرضــية الصــفرية وقبــول الفرضــية
البديلة القائلة ،وبالتالي توجد عالقة ذات دًللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
الفرضية الرئيسة األساسية:
ًل توجد عالقة ذات دًللة إحصائية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين جودة حيـاة العمـل واإلبـداع اإلداري
لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الفلسطينية جوال.
يب ــين ج ــدول رق ــم ( )25أن معام ــل اًلرتب ــاط يسـ ـأوي( ،)2.518وأن القيم ــة اًلحتمالي ــة ( )Sig.تسـ ـأوي
( ،)2.22وهي أقـل مـن مسـتوى الدًللـة  α ≥ 2.25وهـذا يـدل علـى وجـود عالقـة ذات دًللـة إحصـائية
بين جودة حياة العمل واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية"-جوال".
واتفقـت هـذه الد ارسـة مـع د ارسـة كـل مـن (( ،) 2015،Mahmpudi et alمحمـود( ،)2225 ،عفـاف،
( ،)2221المش ــوط( ،)2222 ،الش ــمري( ،)2222 ،نس ــمان( ،)2222 ،المع ــاني وآخ ــرون،)2229 ،
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(النتيفــات ،)2226 ،حيــث اتفقــت جميعهمـا علــى أن ابعــاد جــودة حيــاة العمــل لهــا عالقــة كبيــرة باإلبــداع
اإلداري وتساهم بشكل كبير في رفع مستوى اإلبداع لدى العاملين.
جدول رقم ()13
معامل اًلرتباط بين جودة حياة العمل واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية
الفلسطينية"-جوال"
الفرضية

ًل توجــد عالقــة ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )a ≤ 0.05بــين جــودة حيــاة العمــل

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*2.518

2.222

واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية"-جوال"

* اًلرتباط دال إحصائيا عند مستوى دًللة .   0.05
وًلختبار هذه الفرضية الرئيسية تم تجزئتها إلي الفرضيات الفرعية التالية:
ً -2ل توجــد عالقــة ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α≤ 0.05بــين المشــاركة فــي اتخــاذ القـ اررات
واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال
يبــين جــدول رقــم ( )26أن معامــل اًلرتبــاط يس ـأوي(  ،)2.518وأن القيمــة اًلحتماليــة ( )Sig.تس ـأوي
( ،)2.22وهي أقل من مستوى الدًللة  ،α ≥ 2.25وهذا يـدل علـى وجـود عالقـة ذات دًللـة إحصـائية
ب ــين المش ــاركة ف ــي اتخ ــاذ القـ ـ اررات واإلب ــداع اإلداري ل ــدى الع ــاملين ف ــي ش ــركة اًلتص ــاًلت

الخلوي ــة

الفلسطينية"-جوال".
وتتفـق هـذه الد ارسـة مـع د ارسـة كـل مـن (محمـود( ( ، 2015)،(Mahmoudi et al )2225،مصـبح،
( ،)2222خلف( ،2008)،(Tanninen ،)2222 ،المشـوط( ،)2222 ،الشـمري( ،)2222 ،عفـاف،
( ،)2221المعــاني واخــرون( ،)2229 ،الصــيدًلني ،)2222 ،حيــث اتفقــت جيمعهــا علــى ان لمشــاركة
العاملين في اتخاذ القـرار أثـر كبيـر علـى اإلبـداع اإلداري لـدى العـاملين ،حيـث إن ذلـك يشـعرهم بأهميـة
نجاا وتطبيق الق اررات التي اتخذوها.
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فيم ــا اختل ــف ه ــذه الد ارس ــة م ــع د ارس ــة ك ــل م ــن (اش ــتيوي( ،)2222 ،الح ــارثي( ،)2222،الص ــيالني،
.)2222
جدول رقم ()16
معامل اًلرتباط بين المشاركة في اتخاذ الق اررات واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت
الخلوية الفلسطينية"-جوال".
الفرضية

ًل توجد عالقة ذات دًللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين المشاركة في اتخاذ

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*2.195

2.222

الق اررات واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية"-جوال".

* اًلرتباط دال إحصائيا عند مستوى دًللة .   0.05
ً -2ل توجـد عالقـة ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )a ≤ 0.05بـين نظـم الترقيـة والتقـدم الـوظيفي
واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية"-جوال"
يبين جدول رقم ( )27أن معامل اًلرتباط يساوي ( ،)2.522وأن القيمة اًلحتمالية ( )Sig.تسـأوي
 0.00وهي أقل من مستوى الدًللة  ،α≥ 2.25وهذا يـدل علـى وجـود عالقـة ذات دًللـة إحصـائية
بــين نظــم الترقيــة والتقــدم الــوظيفي واإلبــداع اإلداري لــدى العــاملين فــي شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة
الفلسطينية" -جوال".
وتتفــق هــذه الد ارســة مــع د ارســة كــل مــن (محمــود(،)2225 ،عفــاف( ،)2221 ،مصــبح،)2222 ،
( ، 2006)،(politisالنتيفات ، 2015)،(Mahmoudi et al ،)2226 ،حيث اكـدت جميـع هـذه
الد ارســات علــى ضــرورة إعطــاء العــاملين حقــوقهم فــي الترقيــات والتقــدم الــوظيفي لضــمان شــعورهم
باًلهتمام في العمل ،مما يزيد من قدرتهم على اًلبتكار واإلبداع فيه.
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جدول رقم ()11
معامل اًلرتباط بين نظم الترقية والتقدم الوظيفي واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت
الخلوية الفلسطينية-جوال
الفرضـــــــــية

ًل توج ــد عالق ــة ذات دًلل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى ( )α≤0.05ب ــين نظ ــم الترقي ــة والتق ــدم

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*2.522

2.222

الوظيفي واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت.

ً -3ل توجـد عالقـة ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )a ≤ 0.05بـين اًلسـتقرار واألمـان الـوظيفي
واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية"-جوال".
يبـ ــين جـ ــدول رقـ ــم ( )28أن معامـ ــل اًلرتبـ ــاط يس ـ ـأوي ،2.953وأن القيمـ ــة اًلحتماليـ ــة ( )Sig.تس ـ ـأوي
( ،)0.00وهــي أقــل مــن مســتوى الدًللــة  α= 2.25وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات دًللــة إحصــائية
ب ــين اًلس ــتقرار واألم ــان ال ــوظيفي واإلب ــداع اإلداري ل ــدى الع ــاملين ف ــي ش ــركة اًلتص ــاًلت

الخلوي ــة

الفلسطينية"-جوال".
ويعزو الباحث وجود عالقة بين اًلستقرار واألمان الوظيفي وعالقتها باإلبـداع اإلداري إلـى أن المنظمـة
ته ــتم بت ــوفير متطلب ــات اًلس ــتقرار واألم ــان ال ــوظيفي للع ــاملين م ــن خ ــالل ت ــوفير التأمين ــات الص ــحية و
اًلدخار و المعاش ،وهذا يعني أن العامل يشعر باألمان مما يشعره بأهمية العمل والبقاء فيه واًلندماج
معه وبالتالي يزيد من اإلبداع اإلداري لدى العاملين.
وتتف ــق ه ــذه الد ارس ــة م ــع د ارســـة ك ــل م ــن (محم ــود( ،)2225 ،عف ــاف( ،)2221 ،المش ــوط،)2222،
(مصــبح(،)2222 ،الصــيدًلني ، 2015)،(Mahmoudi et al ،)2222 ،حيــث اكــدت الد ارســات
الســابقة علــى أن اًلســتقرار واًلمــان الــوظيفي لــه دور كبيــر فــي تنميــة اإلبــداع اإلداري لــدى العــاملين،
حيث أن شعور العاملين باًلستقرار واًلمان الوظيفي يزيد من فرصة التطوير واإلبداع.
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جدول رقم ()11
معامل اًلرتباط بين اًلستقرار واألمان الوظيفي واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت
الخلوية الفلسطينة" -جوال"
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*2.953

2.222

ًل توجد عالقة ذات دًللة إحصائية عند مسـتوى ( )α≤0.05بـين اًلسـتقرار واألمـان الـوظيفي
واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية"-جوال".

ً-1ل توجد عالقة ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α≤ 0.05بـين بـرامج التـدريب والـتعلم واإلبـداع
اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية"-جوال"
يب ــين ج ــدول رق ــم ( )29أن معام ــل اًلرتب ــاط يسـ ـأوي( ،)0.471وأن القيم ــة اًلحتمالي ــة ( )Sig.تسـ ـأوي
( ،)0.00وهي أقـل مـن مسـتوى الدًللـة  ،α≥ 2.25وهـذا يـدل علـى وجـود عالقـة ذات دًللـة إحصـائية
بـين بـرامج التـدريب والـتعلم واإلبـداع اإلداري لـدى العـاملين فـي شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية-
"جوال".
وتتفــق هــذه الد ارســة مــع د ارســة كــل مــن (بــودرهم( ،)2221 ،المشــوط)2222،

(Mahmoudi et

 2015)،alواختلف هذه النتائج مع دراسة كل من ( ،2010)،(Ling&Mohadالصيدًلني.)2222،
جدول رقم ()12
معامل اًلرتباط بين برامج التدريب والتعلم واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية
الفلسطينية"-جوال".
الفرضية

ًل توجـد عالقـة ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α ≤ 0.05بـين بـرامج التـدريب والــتعلم

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*2.172

2.222

واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية"-جوال".

ً-5ل توجــد عالقــة ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتوى (0.05

≤ )αبــين الصــحة والســالمة المهنيــة

واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية" -جوال".

040

يبين جدول رقم ( )30أن معامـل اًلرتبـاط يسـأوي( ،)0.496وأن القيمـة اًلحتماليـة ( )Sig.تسـأوي
( )0.00وهـ ــي أقـ ــل مـ ــن مسـ ــتوى الدًللـ ــة  ،α≥ 2.25وهـ ــذا يـ ــدل علـ ــى وجـ ــود عالقـ ــة ذات دًللـ ــة
إحصائية بين الحياة الشخصية وحيـاة العمـل واإلبـداع اإلداري لـدى العـاملين فـي شـركة اًلتصـاًلت
الخلوية الفلسطينية" -جوال".
ويعـــزو الباحـــث وج ــود عالق ــة ب ــين الص ــحة والس ــالمة المهني ــة وعالقته ــا باإلب ــداع اإلداري إل ــى أن
المنظم ـ ــة تعم ـ ــل عل ـ ــى ت ـ ــوفير متطلب ـ ــات الص ـ ــحة والس ـ ــالمة المهني ـ ــة ك ـ ــأدوات اإلطف ـ ــاء والح ارئ ـ ــق
واإلســعافات األوليــة وبيئــة عمــل محيطــة مناســبة للعمــل ،حيــث إن وجــود هــذا اًلهتمــام يــؤدي إلــى
ارتيــاا الموظــف فــي مكــان العمــل ويســاعد علــى إنجــاز المهــام بشــكل افضــل ممــا يــؤدي إلــى زيــادة
اإلبداع اإلداري لدى العاملين.
وتتفــق هــذه النتــائج مــع د ارســة كــل مــن، 2006)،(Polities ، 2015)،(Mahmoudi et al
(المشوط ،)2222 ،حيث أكدت الدراسات السابقة ان العـاملين لـديهم القـدرة علـى اإلبـداع واًلبتكـار
في ظروف صحية وامنة تشعرهم باًلستقرار.
فيما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة (الصيدًلني.)2222 ،
جدول رقم ()51
معامل اًلرتباط بين الصحة والسالمة المهنية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة
اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية -جوال
الفرضية

ًل توجد عالقة ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α≤ 0.05بـين الصـحة والسـالمة المهنيـة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.496

0.000

واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية" -جوال".

ً-6ل توجـد عالقـة ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )a ≤ 0.05بـين األجـور واإلبـداع اإلداري لـدى
العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية" -جوال".
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يبــين جــدول رقــم ( )31أن معامــل اًلرتبــاط يس ـأوي ( ،)0.424وأن القيمــة اًلحتماليــة ( )Sig.تس ـأوي
 0.00وهي أقل من مسـتوى الدًللـة  α≥ 2.25وهـذا يـدل علـى وجـود عالقـة ذات دًللـة إحصـائية بـين
األجور اإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية" -جوال".
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من (محمود2015)،(Mahmoudi et al ،)2225،
(بودرهم( )2221،عفاف( )2221،المشوط ،)2222،فيما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من
(خلف( ،)2222 ،اشتيوي( ،)2222 ،الصيدًلني.)2222،
جدول ()51
معامل اًلرتباط بين األجور واإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية
الفلسطينية"-جوال".
الفرضية

ًل توجد عالقة ذات دًللة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α ≤ 0.05بـين األجـور واإلبـداع اإلداري

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.424

0.000

لدى العاملين في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية"-جوال".

الفرضية الرئيسة الثانية:
ًل توجـد فـروق ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )a ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين
حــول جــودة حيــاة العمــل ،تعــزى إلــى لعوام ــل الديموغرافيــة التاليــة (الجــنس ،العمــر ،الخب ـرات ،المؤه ــل
العلمي والحالة اًلجتماعية).
أوالً :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )a ≤ 0.05بــين متوســطات اســتجابات
المبحوثين حول جودة حياة العمل ،تعزى إلى متغير الجنس.
بين جدول رقم ( )32أن القيمة اًلحتمالية ) (Sig.المقابلة ًلختبـار " independent sample t.
 " testأكب ــر م ــن مس ــتوى الدًلل ــة ،α ≥ 0.05وأن اإلجم ــالي المج ــال (ج ــودة حي ــاة العم ــل) يس ــاوي (
 )2.276مما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول جـودة حيـاة العمـل تعـزى
لمتغير الجنس.
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ويتضح أنه عند المجال الفرعي "مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات" وجود فروق معنويـة ،حيـث كانـت
قيمــة  )2.222(=αوهــي أقــل مــن ( )2.25وكانــت الفــروق لصــالح الــذكور حيــث إن متوســطهم أعلــى
من متوسط اإلناث.
ويعزو الباحث ذلـك إلـى أن أبعـاد جـودة حيـاة العمـل المتملثـة ب (مشـاركة العـاملين فـي اتخـاذ القـ اررات،
نظــم الترقيــة والتقــدم الــوظيفي ،،اًلســتقرار واًلمــان الــوظيفي ،ب ـرامج التــدريب والــتعلم ،الصــحة والســالمة
المهنية ،األجور) تمثل أهمية كبيرة لكال الجنسين ،ألنها تشـعرهم باألمـان واألسـتقرار واشـباع للحاجـات
ايجابـا علـى العـاملين ورضـاهم عـن العمـل ،ممـا يزيـد مـن ابـداعهم
والرغبات حيـث ان توافرهـا يـنعكس
ا

اإلداري .ويــرى الباحــث أن معــدل اســتجابات المبحــوثين الــذكور أعلــى مــن اإلنــاث فــي مجــال "مشــاركة
العاملين في اتخاذ القرار" كون أن الذكور يشعرون باًلهمية والتقدير عنـد المشـاركة فـي اتخـاذ القـرارت،
وقد يرجع هذا إلى طبيعة العمل حيث يتحمل الذكور عبء أعمال أكثر مـن اإلنـاث ،باإلضـافة إلـى أن
تشجيعهم يكون أكثر من قبل اًلدارة.
وتتفــق مـــذه الدراســـة مــع د ارســة (ديــوب( ،)2221 ،البلبيســي( (2223 ،عبــد الواحــد ،)2225،حيــث
أكدت على أن اختالف الجـنس بـين الـذكر واألنثـى لـه أهميـة كبيـرة فـي القـدرة علـى المشـاركة فـي اتخـاذ
الق اررات ،بينما تختلف هذه الدراسة مع دراسة (عباس ،الزاملي ،)2227 ،حيث اكـدت ان كـال الجنسـين
لهم نفس اًلثر في المشاركة باتخاذ القرارت.
جدول رقم ()51
نتائج  – "independent sample t. testالجنس
المجال

قيمة االختبار القيمة االحتمالية

المتوسطات
ذكر

انثى

()Sig.

مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات

21.26

22.28

3.281

2.222

نظام الترقية والتقدم الوظيفي

32.81

32.21

2.278

2.277

اًلستقرار واألمان الوظيفي

26.66

25.22

2.523

2.235

برامج التدريب والتعلم

21.51

21.62

2.281

2.933
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الصحة والسالمة المهنية

22.62

22.92

2.263

2.229

األجور

28.11

28.27

2.298

2.766

جودة حياة العمل

256.11

252.21

2.351

2.276

ثانيـا :ال توجـد فــروق ذات داللـة إحصـائية عنــد مسـتوى ( )a ≤ 0.05بــين متوسـطات اســتجابات
المبحوثين حول جودة حياة العمل تعزى إلى متغير العمر.
بــين جــدول( )33أن القيمــة اًلحتماليــة ) (Sig.المقابلــة ًلختبــار "التبــاين األحــادي" أكبــر مــن مس ــتوى
الدًللة .α ≥ 0.05
تبين أن القيمة اًلحتمالية ) (Sig.المقابلـة ًلختبـار "التبـاين األحـادي " أكبـر مـن مسـتوى الدًللـة 0.05
≥  αبالنسبة وأن إجمالي المجال (جودة حياة العمل) يساوي ( ،)2.312مما يوضـح عـدم وجـود فـروق
معنوية بين استجابات المبحوثين حول جودة حياة العمل تعزى إلى متغير العمر.
ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى جميـع الفئـات العمريــة التـي تعمـل فـي شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلســطينية-
جوال تتلقى نفس ابعاد جودة حياة العمل ،وهذا يدلل على ان المنظمة تهـتم بشـكل كبيـر فـي راس مالهـا
البشري وهو العاملون وتعمل على توفير جميع متطلبات ابعاد جودة حياة العمل لهم.
وتتفـق نتـائج هـذه الد ارسـة مـع دراسة(البلبيسـي( ،)2223 ،عبـد الواحـد،(Faphohunda ،)2222 ،
2013)،Tinuke

(النتيفــات ،)2226 ،وتختلــف هــذه الد ارســة مــع د ارســة (ديــوب( ،)2221،نصــار،

( )2223عباس ،الزاملي( ،)2227 ،المعاني ،وآخرون ،)2229 ،حيث أكـدت علـى وجـود فـروق ذات
دًللة إحصائية تعزى إلى متغير العمر.
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جدول رقم ()55
نتائج اختبار "التباين األحادي" العمر
قيمة

القيمة

المتوسطات

المجال
20-30

30-40

40-50

50فأكثر

االختبار

االحتمالية

مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات.

23.59

23.12

27.22

23.53

2.527

2.665

نظام الترقية والتقدم الوظيفي.

32.82

32.77

32.92

33.92

2.168

2.725

اًلستقرار واألمان الوظيفي.

26.11

25.95

26.22

27.52

2.225

2.915

برامج التدريب والتعلم.

25.36

23.89

21.22

28.52

2.527

2.62

الصحة والسالمة المهنية.

22.92

22.22

22.35

22.52

2.389

2.219

األجور.

28.73

28.23

26.92

32.52

2.995

2.397

جودة حياة العمل.

257.88

252.29

252.92

272.52

2.227

2.312

()Sig.

ثالثــا :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α≤ 0.05بــين متوســطات اســتجابات
المبحوثين حول جودة حياة العمل تعزى إلى متغير الخبرة.
بــين جــدول( )31أن القيمــة اًلحتماليــة ) (Sig.المقابلــة ًلختبــار "التبــاين األحــادي" أكبــر مــن مس ــتوى
الدًللة .α ≥ 0.05
وأن إجمالي المجال (جـودة حيـاة العمـل) يسـاوي ( ،)2.233ممـا يوضـح عـدم وجـود فـروق معنويـة بـين
استجابات المبحوثين حول جودة حياة العمل تعزى إلى متغير الخبرة.
ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة الفلســطينية"-جـوال" تعمــل علــى تنميــة وتطــوير
العاملين لديها من خالل توفير الدورات التدريبية وبرامج التعلم لزيـادة مهـاراتهم ورفـع خبـراتهم بمـا يـتالئم
مع الوظائف التي يعملون بها وهذا ينعكس بشكل جيد على رضاهم عن العمل وابداعهم اإلداري.
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وتتف ــق ه ــذه الد ارس ــة م ــع د ارس ــة (البلبيس ــي( ،)2223 ،عبـ ـاس ،الزامل ــي( ،)2227 ،النتيف ــات)2226 ،
حيــث أكــدت أن األعمــال التــي يقــوم بهــا العــاملون تتــأثر بشــكل كبيــر بعامــل الخب ـرة وبالتــالي كلمــا زادت
الخبرة لدى العاملين زادت قدرتهم على اإلنجاز.
Surya

وتختل ــف ه ــذه الد ارس ــة م ــع د ارس ــة ك ــل م ــن د ارسـ ـة (دي ــوب( ،)2221،نص ــار( ،)2223 ،

 ،)2013،Kumarحيث أكدت أن األعمال التي يقوم بها العاملون ًل تتأثر بعامل الخبرة ،وذلـك يرجـع
إلى طبيعة األعمال التي يقومون بها.
جدول رقم ()51
نتائج اختبار "التباين األحادي"  –ANOVAالخبرة
المتوسطات

المجال
اقل من3

-3اقل

-11اقل من

من11

13

 13فأكثر

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية
()Sig.

مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات.

23.71

23.91

22.86

22.52

2.611

2.588

نظام الترقية والتقدم الوظيفي.

32.21

32.21

29.51

28.22

2.339

2.276

اًلستقرار واألمان الوظيفي.

26.65

26.82

21.89

25.22

2.271

2.322

برامج التدريب والتعلم.

25.26

21.92

23.12

21.52

2.839

2.213

الصحة والسالمة المهنية.

22.86

22.72

22.12

22.52

2.265

2.228

األجور.

28.82

29.22

26.61

29.52

2.282

2.293

جودة حياة العمل.

258.27

256.91

217.75

252.22

2.896

2.233

رابعـا :ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول جودة حياة العمل ،تعزى إلى متغير المؤمل العلمي.
بــين جــدول( )35أن القيمــة اًلحتماليــة ) (Sig.المقابلــة ًلختبــار "التبــاين األحــادي" اكبــر مــن مس ــتوى
الدًللة .α ≥ 0.05
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وأن إجمالي المجال (جودة حياة العمل) يساوي ( ،)0.082مما يوضـح عـدم وجـود فـروق معنويـة بـين
استجابات المبحوثين حول جودة حياة العمل ،تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
بينمــا عنــد المجــال الفرعــي (الصــحة والســالمة المهنيــة) وجــد الباحــث فروقا ـا معنويــة ،حيــث كانــت قيمــة
المعنويــة اقــل مــن ( )2.25ممــا يؤكــد وجــود فــروق بــين متوســطات المــؤهالت المختلفــة ،وكانــت الفــروق
لصالح المؤهل العلمي (بكالوريوس).
ايض ـ ــا عن ـ ــد المج ـ ــال الفرع ـ ــي (األج ـ ــور) وج ـ ــد الباح ـ ــث فروقاـ ـ ـا معنوي ـ ــة ،حي ـ ــث كان ـ ــت قيم ـ ــة المعنوي ـ ــة
أقــل مــن ( ،)2.25ممــا يؤكــد وجــود فــروق بــين متوســطات المــؤهالت المختلفــة وكانــت الفــروق لصــالح
المؤهل العلمي بكالوريوس.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن العاملين في شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية" -جـوال" ارضـون بشـكل
جيــد علــى أبعــاد جــودة حيــاة العمــل المــوفرة لهــم مــن الشــركة بمــا يتناســب مــع مــؤهالتهم العلميــة ،ويــرى
الباحث أن حملة درجة البكالوريوس لديهم مجـال الصـحة والسـالمة المهنيـة أكبـر مـن المـؤهالت العلميـة
األخرى؛ ألنهم يمثلون النسبة الكبرى من العاملين في المنظمة باًلضافة إلى ميلوهم اًل حب اًلسـتقرار
واًلمان الوظيفي ،بينما في مجال األجور يرى الباحث ان حملة شهادة البكالوريس اعلى من المـؤهالت
اًلخرى نظ ار ًلنهم يمثلون الغالبية من العاملين ،باًلضافة إلى أن األجـور التـي تيقاضـونها تناسـب مـع
الحياة التي يعيشون بها.
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من (البلبيسي( ،)2223 ،النتيفات( ،)2226 ،عبد الواحـد،)2222 ،
حيــث أكــدت الد ارســات ان المؤهــل العلمــي ي ـؤثر علــى العــاملين باعتبــاره الســبب الرئيســي فــي التوظيــف
والعمل.
وتختلف هذه الدراسة مع دراسة كـل مـن (ديـوب( ،)2221 ،المغربـي2015) ، (Rozani،)2221 ،
حيث ترى هذه الدراسات ان المؤهل العلمي ًل يؤثر بشكل كبير على العاملين.
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جدول رقم ()53
نتائج اختبار "التباين األحادي"  –ANOVAالمؤمل العلمي
قيمة

القيمة

المتوسطات

المجال

بكالوريوس

دراسات عليا

االختبار

االحتمالية

مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات.

23.87

23.72

22.22

2.887

2.256

نظام الترقية والتقدم الوظيفي.

32.25

32.61

27.32

3.212

2.522

اًلستقرار واألمان الوظيفي.

25.62

26.12

21.22

2.222

2.367

برامج التدريب والتعلم.

21.37

21.77

22.22

2.397

2.295

الصحة والسالمة المهنية.

22.37

22.62

29.32

3.336

2.239

األجور.

21.25

28.71

27.22

3.673

2.228

جودة حياة العمل.

218.75

256.22

212.22

2.553

2.282

دبلوم

()Sig.

خامسا :ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )a ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول جودة حياة العمل ،تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية.
بـين جـدول( )36أن القيمـة اًلحتماليـة ) (Sig.المقابلـة (  )independent sample t. testاكبـر
من مستوى الدًللة .α ≥ 0.05
وأن إجمالي المجال (جـودة حيـاة العمـل) يسـاوي ( ،)2.589ممـا يوضـح عـدم وجـود فـروق معنويـة بـين
استجابات المبحوثين حول جودة حياة العمل تعزى إلى متغير الحالة اًلجتماعية.
ويـرى الباحـث اًل أن تـوافر أبعـاد جـودة حيـاة العمـل فـي شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية"-جـوال"
تناسب جيمع العاملين وفقاا لحالتهم اًلجتماعية ،اذ توفر لهم فرص التامين الصحي والترقية ،باإلضـافة
إلى مالئمة األجور للعاملين المتزوجين من حيث عدد أفراد األسرة.
049

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من (البلبيسي( ،)2223 ،عبد الواحد( ،)2222 ،النتيفـات،)2226 ،
حيــث تــرى هــذه الد ارس ــات أن األجــور مهمــة فــي رف ــع مســتوى جــودة حيــاة العم ــل وتمثــل اهميــة كبيــرة
للعاملين.
بينما تختلف هذه الدراسة مع دراسة كل من (ديوب( ،)2221 ،المغربي2015)،(Rozani ،)2221 ،
جدول رقم ()56
نتائج  – "independent sample t. testالحالة االجتماعية
قيمة

القيمة

المتوسطات

المجال

أعزب

متزوج

االختبار

االحتمالية

مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات.

23.22

23.62

2.521

2.622

نظام الترقية والتقدم الوظيفي.

32.92

32.96

2.862

2.392

اًلستقرار واألمان الوظيفي.

26.32

26.28

2.221

2.823

برامج التدريب والتعلم.

21.82

21.12

2.529

2.598

الصحة والسالمة المهنية.

22.51

22.29

2.122

2.671

األجور.

28.12

28.29

2.212

2.888

جودة حياة العمل.

256.22

253.85

2.512

2.589

()Sig.

الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجد فروق ذات دًللة إحصائية عنـد مسـتوى ( )α≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين حـول
اإلبداع اإلداري تعزى إلى عوامل الديموغرافية التالية (الجنس ،العمر ،الخبرات ،المؤهل العلمي والحالـة
اًلجتماعية).
أوالً :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )a ≤ 0.05بــين متوســطات اســتجابات
المبحوثين حول اإلبداع اإلداري ،تعزى إلى متغير الجنس.
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بين جدول( )37أن القيمة اًلحتمالية ) (Sig.المقابلة ًلختبار "independent sample t. test
" أكبـ ـ ــر مـ ـ ــن مسـ ـ ــتوى الدًللـ ـ ــة  ،α ≥ 0.05وأن إجمـ ـ ــالي المجـ ـ ــال (حـ ـ ــول اإلبـ ـ ــداع اإلداري) يسـ ـ ــاوي
( ،)2.227مما يوضـح عـدم وجـود فـروق معنويـة بـين اسـتجابات المبحـوثين حـول اإلبـداع اإلداري إلـى
تعزى لمتغير الجنس.
ويعـــزو الباحـــث إل ــى أن ش ــركة اًلتص ــاًلت الخلوي ــة الفلس ــطينية"-جـ ـوال" ت ــوفر أبع ــاد اإلب ــداع اإلداري
ذكور واناثاـا مـن خـالل الـدورات التدريبـة وبـرامج التعلـيم التـي تقـدمها لهـم
للعاملين بشكل جيد تطورأدائهم اا

مما يؤدي إلى النهود بقدراتهم وامكانياتهم فلذلك اإلبداع اإلداري متوفر لكال الجنسين على حد سواء،
كذلك نرى ان العاملين في المنظمة يعملون في ظروف واحدة وبدعم جيد من قبل اًلدارة.
وتتفــــــق مــــــذه الدراســــــة مــــــع دراســــــات (بـ ـ ــودرهم( ، )2221 ،الح ـ ــويحي(،)2225 ،أبـ ـ ــو جربـ ـ ــوع،
(،)2221ب ــدر( ،)2223 ،ش ــقورة( ،)2222 ،مص ــبح ،)2222 ،وتختل ــف ه ــذه الد ارس ــة م ــع د ارس ــات
(العط ــار(،)2222 ،نس ــمان ،)2222 ،والت ــي أظه ــرت وج ــود ف ــروق ف ــي اإلب ــداع اإلداري ب ــي الع ــاملين
تعزى إلى متغير الجنس.
جدول رقم ()51
نتائج  – "independent sample t. testالجنس
المجال

المتوسطات
ذكر

قيمة

القيمة

أنثى

االختبار

االحتمالية

99.22

2.212

()Sig.
222.22

اإلبداع اإلداري

2.227

ثاني ـاً :ل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )a ≤ 0.05بــين متوســطات اســتجابات
ا

المبحوثين حول اإلبداع اإلداري ،تعزى إلى متغير العمر.

بين جـدول( )38أن القيمـة اًلحتماليـة ) (Sig.المقابلـة ًلختبـار " ًلختبـار "التبـاين األحـادي " أكبـر مـن
مستوى الدًللة α ≥ 0.05
050

وأن إجمـ ــالي المجـ ــال (جـ ــودة حيـ ــاة العمـ ــل) ( ،)2.857ممـ ــا يوضـ ــح عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق معنويـ ــة بـ ــين
استجابات المبحوثين حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير العمر.
ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن جميــع العــاملين فــي مختلــف األعمــار يخضــعون لــنفس بيئــة العمــل التــي
تشجعهم على اإلبداع اًلدري.
وتتفــق هــذه الد ارســة مــع د ارســة (أبــو جربــوع( ،)2221 ،اشــتيوي( ،)2222 ،خلــف(،)2222 ،المعــاني،
واخـ ــرون( ،)2229 ،العطـ ــار( ،)2222،النتيفـ ــات ،)2222،وتختلـ ــف مـ ــع د ارسـ ــة (بـ ــودرهم،)2221 ،
(مصبح.)2222 ،
جدول رقم ()51
نتائج اختبار "التباين األحادي" العمر
قيمة

القيمة

المتوسطات

المجال
20-30

30-40

40-50

50فأكثر

االختبار

االحتمالية

222.27

99.71

222.27

222.22

2.256

()Sig.
اإلبداع اإلداري

ثالث ــاً :ل توج ــد ف ــروق ذات دًلل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى (0.05

2.857

≤ )αب ــين متوس ــطات اس ــتجابات

المبحوثين حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير الخبرة.
بــين جــدول( )39أن القيمــة اًلحتماليــة ) (Sig.المقابلــة ًلختبــار "التبــاين األحــادي" اكبــر مــن مس ــتوى
الدًللة .α ≥ 0.05
وأن إجمالي المجال (حول اإلبـداع اإلداري) يسـاوي ( ،)2.625ممـا يوضـح عـدم وجـود فـروق معنويـة
بين استجابات المبحوثين حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير الخبرة.
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلبداع اإلداري ًل يتوقـف فقـط علـى سـنوات الخدمـة التـي يقضـيها العـاملين
فــي أعمــالهم بــل ان القــدرات الشخصــية الســمات العقليــة واإلدراكيــة له ـا األثــر الكبيــر فــي تنميــة اإلبــداع
لديهم.
وتتفق هـذه الد ارسـة مـع د ارسـة كـل مـن (الحـويحي(،)2225 ،بـودرهم( ،)2221 ،أبـو جربـوع،)2221 ،
(العطار( ،)2222 ،النتيفات( ،)2226 ،شقورة.)2222 ،
وتختلف هذه الدراسة (بدر.)2223 ،
جدول رقم ()52
نتائج اختبار "التباين األحادي"  –ANOVAالخبرة
المتوسطات

المجال
اقل من3

اإلبداع اإلداري.

222.16

-3اقل

-11اقل من

من11

13

222.15

99.26

 13فأكثر

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية
()Sig.

97.52

2.586

2.625

رابعــاً :ل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α ≤ 0.05بــين متوســطات اســتجابات
المبحوثين حول اإلبداع اإلداري تعزى ،إلى متغير المؤهل العلمي.
بــين جــدول( )12أن القيمــة اًلحتماليــة ) (Sig.المقابلــة ًلختبــار "التبــاين األحــادي" اكبــر مــن مس ــتوى
الدًللة .α ≥ 0.05
وأن إجمالي المجال (حول اإلبداع اإلداري) ( ،)0.082مما يوضح وجود فروق معنوية بين اسـتجابات
المبحــوثين حــول اإلبــداع اإلداري ،تعــزى إلــى متغيــر المؤهــل العلمــي ،وكانــت الفــروق لصــالح المؤهــل
العلمي (بكالوريوس).
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ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن العـاملين فـي المنظمــة مـن حملـة شـهادة البكـالوريوس لـديهم مـؤهالت أعلــى
من المؤهالت األخرى كونهم في سن الشباب وقمة العطاء ،باإلضافة ألنهـم يمثلـون النسـبة الكبـرى مـن
العاملين في شركة جوال ،باًلضافة إلى انهم يقومون باعمالهم بشكل جيد نظ ار لتمكينهم في أعمالهم.
وتتف ــق ه ــذه الد ارس ــة م ــع د ارس ــة ك ــل م ــن (أب ــو جرب ــوع( ،)2221 ،ب ــودرهم( ،)2221،ب ــدر،)2223 ،
(مص ـ ــبح( ،)2222 ،النتيف ـ ــات ،)2226 ،وتختل ـ ــف ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة م ـ ــع د ارس ـ ــات (العط ـ ــار،)2222 ،
(اشتيوي( ،)2222 ،شقورة( ،)2222 ،نسمان.)2222 ،
جدول رقم ()11
نتائج اختبار "التباين األحادي"  –ANOVAالمؤمل العلمي
المجال

المتوسطات
دبلوم

قيمة

القيمة

بكالوريوس

دراسات عليا

االختبار

االحتمالية

222.22

91.72

2.959

()Sig.
اإلبداع اإلداري.

97.25

2.25

خامســاً :ل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )a ≤ 0.05بــين متوســطات اســتجابات
المبحوثين حول اإلبداع اإلداري تعزى إلى متغير الحالة اًلجتماعية.
بـين جـدول( )12أن القيمـة اًلحتماليـة ) (Sig.المقابلـة ( )independent sample t. testأكبـر
من مستوى الدًللة .α ≥ 0.05
وأن إجمــالي المجــال (حــول اإلبــداع اإلداري) يســاوي ( ،)2.957ممــا يوضــح عــدم وجــود فــروق معنويــة
بين استجابات المبحوثين حول اإلبداع اإلداري تعزى إلى متغير الحالة اًلجتماعية.
ويعزو الباحث ذلـك إلـى أن اظـروف البيئـة المحيطـة المنظمـة تعمـل علـى تشـجيع اإلبـداع اإلداري لكـال
الحالتين ،من خالل توفير ابعاد جودة حياة العمل التي تساعدهم على اإلبداع اإلداري.
وتتفق هذه الدراسة مع دراسات (الحويحي ( ،)2225 ،النتيفات.)2226 ،
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جدول رقم ()11
نتائج  – "independent sample t. testالحالة االجتماعية
المتوسطات

المجال

أعزب

متزو

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية
()Sig.

222.22

اإلبداع اإلداري.

222.32

2.251

2.957

األثر:
الفرضية الرئيسة الرابعة:ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ألبعاد جودة حياة العمل ُمجتمعة معاً على مستوى اإلبداع اإلداري .
للوقوف على مستوى تأثير جودة حياة العمل ُمجتمعة على مستوى اإلبداع اإلداري ،استخدم الباحث
اختبار اًلنحدار المتعدد باستخدام طريقة  ،Stepwiseويمكن استنتاج ما يلي :

أ -يبين نموذج اًلنحدار النهائي جدول( )12باستخدام طريقة  ،Stepwiseان مستوى اإلبداع
اإلداري وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات دًللة إحصائية بكل من
المتغيرات (نظام الترقية والتقدم الوظيفي ،الصحة والسالمة المهنية؛ و االستقرار واألمان
الوظيفي).
ب-

تم استبعاد كال من المتغيرات التالية لعدم وجود تأثير ذا دًللة إحصائية حسب طريقة

 Stepwiseبين اإلبداع اإلداري والمتغيرات المستقلة (مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات ،برامج
التدريب والتعلم واألجور).
ت-

أظهرت نتائج التحليل ان معامل التحديد يسأوي ( )2.362و هذا يعني أن  %36.2من

التغير في اإلبداع اإلداري يعود إلى تأثير المتغيرات المستقلة التالية (نظام الترقية والتقدم الوظيفي،
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الصحة والسالمة المهنية  ،اًلستقرار واألمان الوظيفي) ،والباقي  %63.8يعود لعوامل اخرى تؤثر
على المتغير التابع اإلبداع اإلداري.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن المتغيرات (نظام الترقية والتقدم الوظيفي ،الصحة والسالمة المهنية
،االستقرار واألمان الوظيفي) جميعها لها عالقة ببقاء العامل في عمله وشعوره باًلرتياا النفسي تجاه
العمل ،وهذا يدعم العاملين في التطوير واإلبداع اإلداري في العمل.
جدول ()42
تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار
المتغيرات المستقلة

معامالت االنحدار

خطأ معياري

ةير القياسية
المقدار الثابت.

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

Sig.

القياسية
13.175

.000

61.920

4.700

1.685

.094

نظام الترقية والتقدم الوظيفي.

.294

.175

.185

.000

الصحة والسالمة المهنية.

.877

.240

.298

3.656

.027

اًلستقرار واألمان الوظيفي.

.398

.178

.237

2.244

معادلة التأثير:
اإلبداع اإلداري = (( )2.877( +)62.92الصحة والسالمة المهنية) ( )2.398( +اًلستقرار واألمان
الوظيفي).
 فــي حالــة تثبيــت قيمــة (اًلســتقرار واألمــان الــوظيفي ،ونظــام الترقيــة والتقــدم الــوظيفي) وعنــد زيــادة
(الص ــحة والس ــالمة المهني ــة) بمق ــدار وح ــدة واح ــدة ي ــودي ذل ــك إل ــى زي ــادة المتغي ــر الت ــابع بمق ــدار
(.)2.877
 ف ــي حال ــة تثبي ــت قيم ــة (الص ــحة والس ــالمة المهني ــة ونظ ــام الترقي ــة والتق ــدم ال ــوظيفي) وعن ــد زي ــادة
(اًلستقرار واألمان الوظيفي) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع بمقدار (.)2.398
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 فــي حالــة تثبيــت قيمــة (الصــحة والســالمة المهنيـة  ،اًلســتقرار واألمــان الــوظيفي) وعنــد زيــادة (نظــام
الترقية والتقدم الوظيفي) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع بمقدار (.)2.291
ويرى الباحث أن على المنظمة اًلهتمام بزيـادة الصـحة والسـالمة المهنيـة واًلسـتقرار واألمـان الـوظيفي،
حيث إن اًلهتمام في هذه الجوانب يساعد العاملين على اإلبداع والتطوير فـي المنظمـة وذلـك لشـعورهم
بأهمية العمل.
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الفصـل السادس
نت

ائج و ت ص

ا

أوالً :النتائج:
أ .نتائج اختبار الفرضيات:
تبين من تحليل نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة باختبار صحة الفرضيات ما يلي:
 .1نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى:
ت ـ ــنص الفرض ـ ــية الرئيسـ ـ ـة األول ـ ــى عل ـ ــى أن ـ ــه ًل توج ـ ــد عالق ـ ــة ذات دًلل ـ ــة معنوي ـ ــة عن ـ ــد مس ـ ــتوى
( )a ≤ 0.05بــين األبعــاد الرئيســة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة واألداء الــوظيفي للعــاملين فــي الجامعــات
الفلسطينية ،ويشتق منها خمسة فرضيات فرعية وقد أظهرت نتائج التحليل مما يلي:
- 1/ 1توجـ ـد عالق ــة ذات دًلل ــة إحص ــائية ب ــين المش ــاركة ف ــي اتخ ــاذ القـ ـ اررات واإلب ــداع اإلداري ل ــدى
العـاملين فـي شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية-جـوال ،عنـد مسـتوى دًللـة إحصـائية ( ≤ α
.)0.05
 – 2/1توج ــد عالق ــة ذات دًلل ــة إحص ــائية ب ــين نظـ ـام الترقي ــة والتق ــدم ال ــوظيفي واإلب ــداع اإلداري ل ــدى
العـاملين فـي شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية-جـوال ،عنـد مسـتوى دًللـة إحصـائية ( ≤ α
.)0.05
- 3/1توجد عالقة ذات دًللة إحصائية بين اًلستقرار واألمـان الـوظيفي واإلبـداع اإلداري لـدى العـاملين
في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال ،عند مستوى دًللة إحصائية (.)α ≤ 0.05
 ”- 4/1توجد عالقة ذات دًللة إحصائية بين برامج التدريب والتعلم واإلبداع اإلداري لدى العـاملين فـي
شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال ،عند مستوى دًللة إحصائية (.)α ≤ 0.05
 ”- 5/1توجـد عالقــة ذات دًللــة إحصــائية بــين تـوازن الحيــاة الشخصــية واإلبــداع اإلداري لــدى العــاملين
في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال ،عند مستوى دًللة إحصائية (.)α ≤ 0.05
 ”- 6/1توجد عالقة ذات دًللة إحصائية بين األجـور ومكافـ ت والعمـل واإلبـداع اإلداري لـدى العـاملين
في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال ،عند مستوى دًللة إحصائية (.)α ≤ 0.05
.2نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
تــنص الفرضــية الثانيــة أنــه ًل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )a ≤ 0.05بــين
متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة حياة العمل تعزى إلى العوامل الديموغرافية التالية (الجنس،
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العمــر ،ســنوات الخدمــة ،المؤهــل العلمي،والحالــة اًلجتماعية).ويشــتق منهــا خمــس فرضــيات فرعيــة ،وقــد
أظهرت نتائج التحليل ما يلي:
ً- 1/2لتوجد فروق ذات دًللة معنوية عنـد مسـتوى ( )a ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين
ح ــول ج ــودة حي ــاة العم ــل تع ــزى لمتغي ــر الج ــنس “ ،باس ــتثناء المج ــال الفرع ــي (المش ــاركة باتخ ــاذ
الق اررات) ،حيث أظهرت النتائج وجود فرق ذات دًللة لصالح الذكور.
ً ”- 2/2ل توجد فروق ذات دًللة معنوية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين متوسطات استجابات العـاملين
حول جودة حياة العمل" يعزى إلى العمر".
ً " – 3/2ل توجد فروق ذات دًللة معنوية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين متوسطات استجابات العاملين
حول جودة حياة العمل" يعزى إلى سنوات الخدمة".
ً – 4/2ل توجد فروق ذات دًللة معنوية عنـد مسـتوى ( )a ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات العـاملين
ح ــول ج ــودة حي ــاة العم ــل " يع ــزى إل ــى المؤه ــل العلم ــي" .باس ــتثناء المج ــالين الف ــرعيين (األج ــور،
الصــحة والســالمة المهنيــة) حي ـث أظهــرت النتــائج وجــود فــرق ذات دًللــة لصــالح المؤهــل العلمــي
البكالوريوس.
ً " – 5/2ل توجد فروق ذات دًللة معنوية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين متوسطات استجابات العاملين
حول جودة حياة العمل" يعزى إلى الحالة اًلجتماعية".
.3نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة:
تــنص الفرضــية الثالثــة أنــه ًل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )a ≤ 0.05بــين
متوسطات استجابات المبحوثين حول اإلبـداع اإلداري تعـزى إلـى العوامـل الديموغرافيـة التاليـة (الجـنس،
العمـر ،ســنوات الخدمـة ،المؤهــل العلمـي ،الحالــة اًلجتماعية).ويشــتق منهـا خمــس فرضـيات فرعيــة ،وقــد
أظهرت نتائج التحليل ما يلي:
ً– 1/3ل توجد فروق ذات دًللة معنوية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين متوسطات اسـتجابات المبحـوثين
حول اإلبداع اإلداري تعزى إلى متغير الجنس ".
ً ”- 2/3ل توجد فروق ذات دًللة معنوية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين متوسطات استجابات العـاملين
حول اإلبداع اإلداري" يعزى إلى متغير العمر".
ً " – 3/3ل توجد فروق ذات دًللة معنوية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين متوسطات استجابات العاملين
حول اإلبداع اإلداري" يعزى إلى سنوات الخدمة".
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– 4/3توجد فروق ذات داللة معنوية عنـد مسـتوى ( )a ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات العـاملين
حول اإلبداع اإلداري " يعزى إلى المؤمـل العلمـي ،حيـث أظهـرت النتـائج وجـود فـرق ذات داللـة
لصالح المؤمل العلمي البكالوريوس.
ً " – 5/3ل توجد فروق ذات دًللة معنوية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين متوسطات استجابات العاملين
حول اإلبداع اإلداري" يعزى إلى الحالة اًلجتماعية".
 .4نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة:
تــنص الفرضــية الرئيسـة الرابعــة علــى أنــه "ًل يوجــد تــأثير ذو دًللــة معنويــة عنــد مســتوى ( ≤ a
 )0.05ألبعــاد جــودة حيــاة العمــل مجتمعــة مع ـ ا علــى اإلبــداع اإلداري فــي شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة
الفلسطينية-جوال ،وجاءت نتائج تحليلها على النحو التالي:
" – 1/2وجــود تــأثير معنويــة ذات دًللــة إحصــائية لعبعــاد والمتغي ـرات "نظــم الترقــي والتقــدم الــوظيفي،
الصحة والسالمة المهنية ،اًلستقرار واألمان الوظيفي"
- 8/2اســتبعاد المتغي ـرات المســتقلة "االمشــاركة فــي اتخــاذ الق ـ اررات ،األجــور والمكاف ـ ت الماليــة ،ب ـرامج
التــدريب والــتعلم ،والت ـوازن بــين الحيــاة الشخصــية والحيــاة الوظيفيــة " ،وذلــك بنــاء علــى نتيجــة التحليــل
باستخدام طريقة .Stepwise
جدول رقم ()43
تلخيص لنتائج اختبار الفرضيات والدراسات التي اتفقت واختلفت مع نتائج الدراسة الحالية
الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد عالقة ذات داللة بين األبعاد الرئيسة لجودة حياة العمل واإلبداع اإلداري.
م

1/1

الفرضية

النتيجة

ًل توجد عالقة ذات دًللة بين المشاركة في
اتخاذ الق اررات واإلبداع اإلداري

الدراسات التي تنأولت العالقة

الدراسات التي لم تتنأول

جزئياً أو كلياً

العالقة جزئياً أو كلياً

)بودرمم(2114 ،

توجد عالقة
ذات داللة
إحصائية

(محمود( )2115،عفاف)2115،
(ابو جربوع(،)2114 ،مصبح،
،)2111
(الشمري()2112،المشوط2111،

(الصيدالني)2112،
)(Jeffery ،2006
)(Politis ،2006
(الحارثي)2112 ،

)(المعاني وأخرون)2112،
)(Mahmoudi et al، 2015

8/1

ًل توجــد عالقــة ذات دًللــة بــين نظــم الترقيــة توجد
والتقدم الوظيفي واإلبداع اإلداري.

عالقة ذات
060

(محمود)2115،

(محمود( )2115،عفاف)2115،

)(Mahmoudi et al، 2015

(الشمري()2112،المشوط)2111،
(المعاني وأخرون)2112،

داللة
إحصائية

ًل توجد عالقة ذات دًللة بين اًلستقرار
2/1

واألمان الوظيفي واإلبداع اإلداري.

(مصبح)2111،

(الصيدالني)2112،

)(polities، 2006

)(Jeffery ،2006
)(Politis ،2006
ال توجد أي دراسة تنأولت

توجد
عالقة ذات
داللة

ال توجد دراسة جمعت

لهذا البعد ومذا يعزز الفجوة

البحثية ويعتبر إضافة جديدة

إحصائية

ًل توجد عالقة ذات دًللة بين برامج
4/1

التدريب والتعلم واإلبداع اإلداري.

(محمود( )2115،عفاف)2115،

توجد
عالقة ذات
داللة
إحصائية

ًل توجد عالقة ذات دًللة بين الصحة
والسالمة المهنية واإلبداع اإلداري.
5/1

(المشوط)2111،

(المعاني وأخرون2112،

)(Mahmoudi et al، 2015

(الشمري)2112،

(الصيدالني)2112،

)(Jeffery ،2006
)(Politis ،2006

توجد

)(Mahmoudi et al، 2015
(محمود( )2115،عفاف)2115،

عالقة ذات
داللة
إحصائية

(المعاني وأخرون2112،
(الشمري)2112،

)(Mahmoudi et al، 2015
(المشوط،)2111 ،

(المشوط)2111،

)(polities،2006

)(Jeffery ،2006
)(Politis ،2006
(الصيدالني)2112،

6/1

ًل توجد عالقة ذات دًللة بين األجور

توجد

)(Mahmoudi et al، 2015

واإلبداع اإلداري.

عالقة ذات

(محمود( )2115،عفاف)2115،

داللة

(المشوط( )2111،الصيدالني،
(2112

إحصائية

(محمود( )2115،عفاف)2115،
(الشمري( )2112،المعاني
وأخرون( 2112،الشمري)2112،

)(Jeffery ،2006
)(Politis ،2006

ملحوظة  (:تم اإلعتماد فقط على الدراسات التي تنأولت العالقة بين جودة حياة العمل واإلبداع اإلداري واستبعاد األخرى).
(تم التحليل بالتفصيل لكافة األبعاد التي تنأولتها الدراسات السابقة في الفصل الخامس الخاص باختبار صحة الفرضيات).

الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما يتعلق بجودة حياة العمل "
تعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية.
م

1/8

الفرضية
ًل توجد فروق ذات دًللة بين متوسطات
استجابات العاملين يعزى إلى الجنس.

النتيجة
ال توجد
فروق ذات
داللة
062

الدراسات التي تتفق مع

الدراسات التي لم تتفق مع

النتائج

النتائج

(البلبيسي( ،)2113 ،عبد
)،الواحد،)2111 ،
(Fapohunda، Tinuke

(ديوب( ،)2114 ،عباس والزاملي،
)2112

إحصائية

8/8

ًل توجد فروق ذات دًللة بين متوسطات
استجابات العاملين يعزى إلى العمر.

ال توجد
فروق ذات
داللة

)M، 2013
(عبد الواحد)2111 ،
(البلبيسي( ،)2113 ،النتيفات،
)2116

إحصائية

2/8

ًل توجد فروق ذات دًللة بين متوسطات
استجابات العاملين يعزى إلى سنوات الخدمة.

ال توجد
فروق ذات
داللة

(البلبيسي( ،النتيفات)2116 ،
)2113

إحصائية
توجد فروق ذات دًللة بين متوسطات
4/8

استجابات العاملين يعزى إلى المؤهل العلمي

ال توجد
فروق ذات
داللة

5/8

توجد فروق ذات دًللة بين متوسطات
اًلجتماعية

إحصائية

استجابات العاملين يعزى إلى الحالة

(Surya Kumar.Shani.
)A،2013
(ديوب( ،)2114 ،المغربي)2114 ،

(النتيفات( ،)2116 ،البلبيسي،

(الحويحي)2115 ،

( ،)2113عبد الواحد)2111 ،

(المغربي( ،)2114 ،ديوب)2114 ،
)(rozani، 2015

إحصائية
ال توجد
فروق ذات
داللة

(ديوب( ،)2114 ،نصار)2111 ،

(البلبيسي( ،)2113 ،عبد

(المغربي( ،)2114 ،ديوب)2114 ،

الواحد)2111 ،

)(rozani، 2015

المصدر :من إعداد الباحث

جدول رقم ()44
الفرضية الرئيسة الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما يتعلق باإلبداع اإلداري" تعزى
إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية.
م

1/2

الفرضية
توجد فروق ذات دًللة بين متوسطات
استجابات العاملين تعزى إلى الجنس.

النتيجة
ال توجد
فروق ذات
داللة

إحصائية

الدراسات التي تتفق مع

الدراسات التي لم تتفق مع

النتائج

النتائج

(بودرمم)2114 ،

(نسمان)2111 ،

(شقورة( ،)2113،بدر،

( ،العطار)2112 ،

( ،)2113مصبح،)2111 ،
(الحويحي( ،)2115 ،أبو
جربوع)2114 ،

8/2

توجد فروق ذات دًللة بين متوسطات
استجابات العاملين تعزى إلى العمر.

ال توجد
فروق ذات
داللة

إحصائية

2/2

توجد فروق ذات دًللة بين متوسطات
استجابات العاملين تعزى إلى سنوات الخدمة.

ال توجد
فروق ذات
داللة

إحصائية
4/2

توجد فروق ذات دًللة بين متوسطات

ال توجد
فروق ذات
063

(أبو جربوع( )2114 ،المعاني،
واخرون)2112 ،
(اشتيوي( ،)2112 ،العطار،

(بودرمم( ،)2114 ،مصبح،
)2111

()2112النتيفات)2116 ،
(الحويحي( ،)2115 ،بودرمم،
(، )2114أبو جربوع)2114 ،
(شقورة( )2113 ،العطار،

(بدر)2113 ،

()2112النتيفات)2116 ،
(أبو جربوع( )2114 ،بودرمم،

(العطار( )2112 ،اشتيوي،

استجابات العاملين تعزى إلى المؤهل العلمي.

إحصائية
داللة

5/2

(مصبح)2111 ،

(نسمان)2111 ،

(النتيفات)2116 ،

توجد فروق ذات دًللة بين متوسطات

ال توجد
فروق ذات
داللة

اًلجتماعية.

إحصائية

استجابات العاملين تعزى إلى الحالة

( )2114بدر،)2113 ،

( ،)2112شقورة،)2112 ،

(الحويحي( ،)2115 ،النتيفات،
( )2116المعاني ،واخرون،
)2112

جدول رقم ()45
نتيجة تأثير المتغيرات المستقلة (أبعاد جودة حياة العمل) في المتغير التابع (اإلبداع اإلداري)
الفرضية الرئيسة الرابعة :ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )a ≤ 0.05ألبعاد جودة حياة العمل في اإلبداع
اإلداري

النتيـجة

م

يوجد تأثير مهم ذو دًللة إحصائية ألبعاد جودة حياة العمل
1

مجتمعة مع ا (نظام الترقية والتقدم الوظيفي ،الصحة والسالمة

الدراسات التي تتفق جزئياً

الدراسات التي لم تتفق جزئياً أو

أو كلياً مع نتائج الدراسة

كلياً مع نتائج الدراسة

(أ)الدرسات التي اتفقت في
تأثيرأبعاد الجودة في اإلبداع:
(محمود،)2115 ،

المهنية ،واًلستقرار واألمان الوظيفي) في اإلبداع اإلداري.

،(Mahmoudi et al

تم استبعاد المتغيرات المستقلة " مشاركة العاملين في اتخاذ

)( ،)2015عفاف،)2114 ،

الق اررات ،برامج التدريب والتعلم و األجور " وذلك بناء على
نتيجة طريقة .Stepwise

(المشوط،)2111 ،
(الصيدالني)2112 ،
(ب) الدراسات التي اتفقت في
ترتيب األبعاد حسب أمميتها
في تفسيراإلبداع:

2

(الشمري( ،)2112 ،نسمان،
( ،)2111المعاني واخرون،
( ،)2112النتيفات،)2116 ،
، 2006)،(Jeffery
2006).،(Politis

المصدر :من إعداد الباحث

ب.النتائج العامة:

 النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل: .1يوجد موافقة كبيرة على فق ارت مجال ) مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات) من قبل أفراد مجتمع
الد ارسـة ،ممـا يـدل حـرص شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية-جـوال علـى مشـاركة العـاملين فـي
064

اتخاذ الق اررات بدرجة عالية؛ إًل أنه توصلت نتائج التحليل إلى أن درجة الموافقة لـدى العـاملين فـي
مســاهمتهم بدرجــة المشــاركة فــي اتخــاذ القـ اررات علــى كافــة المســتويات المختلفــة فــي الشــركة جــاءت
بأقــل درجــة موافقــة .ويــرى الباحــث أن هــذا يتطلــب متابعــة ومعالجــة مــن قبــل اإلدا ارة العليــا لشــركة
اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال ،لتمكين العـاملين مـن المسـاهمة فـي مشـاركة أكبـر فـي صـنع
الق اررات وخصوص ا بعد ما كشفت النتائج عن وجود رغبة وقدرة حقيقية لدى العـاملين فـي المشـاركة
في اتخاذ القرارت.
 .8توصلت نتائج التحليل إلى أن فق ارت مجال ) نظام الترقية والتقدم الوظيفي) يوجد لها موافقة كبيرة
من قبل أفراد مجتمع الد ارسـة ،ممـا يـدل اهتمـام شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية-جـوال بنظـام
الترقيــة والتقــدم الــوظيفي بشــكل كبيــر .إًل أنــه توصــلت نتــائج التحليــل إلــى أن درجــة الموافقــة لــدى
العاملين في رضاهم عن نظام الترقية والتقدم الوظيفي على كافـة المسـتويات المختلفـة فـي الشـركة
جاءت بأقل درجة موافقة .ويرى الباحث أن هذا يتطلب مراجعة المنظمـة للسياسـات التـي تعمـل بهـا
في نظام الترقية والتقدم الوظيفي بما يتناسب مع الظروف البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة بحيث
تحقق لهم الرضا الوظيفي واإلبداع.
 .2توصـلت نتـائج التحليـل إلـى فقـ ارت مجـال ) االسـتقرار واألمـان الـوظيفي) لهـا موافقـة كبيـرة مـن قبـل
أفراد مجتمع الد ارسـة ،ممـا يـدل علـى اهتمـام شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية-جـوال باسـتقرار
وأمان الموظفين بشكل كبير .إًل أنه توصلت نتائج التحليل إلى أن درجة الموافقة لدى العاملين في
رضــاهم عــن اًلســتقرار واألمــان الــوظيفي علــى كافــة المســتويات المختلفــة فــي الشــركة جــاءت بأقــل
درجــة موافقــة .ويــرى الباحــث أن هــذا يتطلــب مــن المنظمــة فــي النظــر فــي مجــال اًلســتقرار واًلمــان
الوظيفي ،ودعم السياسـات واللـوائح التـي تصـب فـي صـالح العـاملين ممـا يشـعرهم باألمـان الـوظيفي
ومن ثم يؤثر على درجة إبداعهم.
 .4أظهـرت نتـائج التحليـل إلـى أن فقـ ارت مجـال ) بـرامج التـدريب والـتعلم) ولهـا موافقـة كبيـرة مـن قبـل
أفـراد مجتمـع الد ارسـة ،ممـا يـدل علـى اهتمـام شـركة اًلتصـاًلت الخلويـة الفلسـطينية-جـوال ببـرامج
التدريب والتعلم بشكل كبير .وكما توصلت نتائج التحليل إلى أن درجـة الموافقـة لـدى العـاملين فـي
ب ـرامج الت ــدريب وال ــتعلم عل ــى كاف ــة المســتويات المختلف ــة ف ــي الش ــركة ج ــاءت بدرجــة عالي ــة .ويـــرى
الباحث أن هذا يعود على أن الشركة تدعم وتطور البـرامج الخاصـة بتـدريب وتعلـيم العـاملين ،وهـذا
065

يعمــل علــى زيــادة الكفــاءة والخبـرة فــي العمــل ،حيــث إنــه يســاعد العــاملين علــى رفــع مســتوى اإلبــداع
اإلداري لديهم.
 .5أوضحت نتائج التحليل إلى أنه فق ارت مجال ) الصحة والسالمة المهنية) لها موافقة كبيرة من قبل
أف ـراد مجتمــع الد ارســة ،ممــا ي ـدل اهتمــام شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة الفلســطينية-ج ـوال بالصــحة
والســالمة المهنيــة للعــاملين بشــكل كبيــر .كمــا وتوصــلت نتــائج التحليــل إلــى أن درجــة الموافقــة لــدى
العــاملين فــي الصــحة والســالمة المهنيــة علــى كافــة المســتويات المختلفــة فــي الشــركة جــاءت بدرجــة
عاليــة جــدا .ويــرى الباحــث أن هــذا يعــود إلــى أن البيئــة التــي يعمــل فيهــا العــاملون مجه ـزة بأحــدث
الوســائل التــي تــوفر لهــم ســالمتهم ،باإلضــافة لوجــود أنظمــة ولـوائح تعمــل فيهــا المنظمــة تحــث علــى
ذلــك بمــا يضــمن لهــم صــحتهم وســالمتهم ،وبالتــالي يشــعرهم باألمــان الــوظيفي ويــؤثر علــى مســتوى
اإلبداع اإلداري لديهم بدرجة كبيرة.
 .6أبـرزت نتـائج التحليـل إلـى أن فقـ ارت مجـال ) األجـور) لهـا موافقـة كبيـرة مـن قبـل أفـراد مجتمـع
الد ارس ــة ،مم ــا يـ ـدل عل ــى اهتم ــام ش ــركة اًلتص ــاًلت الخلوي ــة الفلس ــطينية-جـ ـوال بـ ـاألجور الخاص ــة
بالعــاملين بشــكل كبيــر ،كمــا توصــلت نتــائج التحليــل إلــى أن درجــة الموافقــة لــدى العــاملين علــى
األجور في كافة المسـتويات المختلفـة فـي الشـركة جـاءت بدرجـة عاليـة جـدا .ويـرى الباحـث أن هـذا
أجور جيدة بالنسبة للوضع اًلقتصادي ،مما يشعر العاملين
يعود إلى أن المنظمة تقاضي العاملين اا
باًلتياا واًلطمئنان في العمل ،وبالتالي يعمل على زيادة إبداعهم اإلداري.

 النتائج المتعلقة بالمتغير التابع: .1توصلت نتائج التحليل إلى أن فقرات مجال ) اإلبداع اإلداري) لها موافقة كبيرة من قبل أفراد
مجتمع الدراسة ،مما يدل على وجود درجة عالية من اإلبداع اإلداري لدى العاملين في شركة
اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية -جوال ويرى الباحث أن هذا يعود إلى أن المنظمة توفر أبعاد
جودة حياة العمل (مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات ،نظام الترقية والتقدم الوظيفي ،اًلستقرار
واألمان الوظيفي ،برامج التدريب والتعلم ،الصحة والسالمة المهنية ،األجور ) بشكل مناسب
للعاملين مما ساعد على زيادة اإلبداع اإلداري لديهم.
 .8توصلت النتائج إلى أن أهتمام اًلدارة العليا في المنظمة بدعم العاملين وتوفير البيئة المناسبة لهم
هو سبب رئيسي في اإلبداع اإلداري لديهم.
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 النتائج المتعلقة بمدى تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع:إن أهم أبعاد جودة الحياة الوظيفة تأثي ار على اإلبداع اإلداري من خالل نموذج اًلنحدار المتعدد
باستخدام طريقة  Stepwiseتتمثل في( :نظام الترقية والتقدم الوظيفي ،الصحة والسالمة المهنية،
اًلستقرار واألمان الوظيفي) في اإلبداع اإلداري .ما عدا المتغيرات المستقلة التي تتمثل في:
(االمشاركة في اتخاذ الق اررات ،األجور والمكاف ت المالية ،وبرامج التدريب والتعلم ،التوازن بين الحياة
الشخصية والحياة الوظيفية) ًل يوجد لها تأثير مهم.
ثانياً :التوصيات:
 .1ضرورة توفير بيئة عمل يشعر بها العاملين باًلستقرار واألمان الوظيفي التي تساعدهم على
الشعور باألمان الوظيفي؛ مما يساعدهم على اإلبداع اإلداري.
 .8تطوير استراتيجية فاعلة للكشف عن العاملين المبدعين والموهوبين في أعمالهم ،والقيام بتدريبهم
مهنيا ،وتوفير الظروف البيئة المناسبة لهم للخروج بأفضل األفكار اإلبداعية التي من
وتطويرهم ا

شأنها أن تعمل على تطوير المنظمة.

 .2القيام بدراسة لتحديد الحاجات التي تشعر العاملين باًلستقرار الوظيفي.
وضوحا خاصة بنظم الترقية والتقدم الوظيفي،
 .4يجب على المنظمة وضع اجراءات وسياسات أكثر
ا
حتى تساعد العاملين على التدرج في وظائفهم بما يتناسب مع وظائفهم وسنوات الخدمة التي
يقضونها في العمل.
 .5متابعة ومعالجة مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات من قبل اإلدا ارة العليا لشركة اًلتصاًلت
الخلوية"جوال" ،حتى تمكن العاملين من المشاركة في اتخاذ الق اررات بشكل أكبر؛ مما يساعد
العاملين على تنمية اإلبداع اإلداري لهم.
 .6العمل على إتباع الالمركزية وتفويد السلطة ومشاركة المرؤوسين في اتخاذ الق اررات ،والتخلي عن
الروتين وأن تكون الديمقراطية هي السمة األساسية لإلشراف على المرؤوسين ،فذلك كفيل بأن يبذل
العاملين قصارى جهدهم لفعل األشياء على الوجه األكمل كما ينمي القدرة اإلبداعية لديهم.
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 .7النظر من قبل الشركة في األجور التي يتقاضاها العاملون ،ومحأولة إرضائهم بطريقة عادلة
ومناسبة تتناسب مع الوظائف التي يعملون بها.
 .2ضرورة زيادة برامج التدريب والتعلم للعاملين ،لزيادة تطويرهم ورفع مستواهم من حيث الخبرة
والكفاءة في العمل.
 .9ضرورة توفير بيئة عمل صحية سليمة تحافظ على العاملين لديها ،وبذلك تضمن بقائهم ألطول
فترة ممكنة ،مما يساعدهم على اإلبداع اإلداري.
.10

ربط نظام المكافئات والحوافز والترقيات في شركة اًلتصاًلت الخلوية الفلسطينية-جوال بشكل

مباشر باإلبداع اإلداري لدى العاملين.
.11

إنشاء إدارة حاضنة لإلبداع أو إنشاء ما يسمى )بنك األفكار) تكون مسئولة عن دعم وتشجيع

المبدعين والمتميزين تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لديهم ،وتبني األفكار اإلبداعية والعمل على
تطبيقها ،فهذا يعمل على تشجيع األفراد على اإلبداع وطرا األفكار اإلبداعية.
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قائمة المراجع

قائمة المراجع


القرآن الكريم.

أوالً :المراجع العربية:


إبراهيم ،محمد ،)2229( .إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعة ،اإلسكندرية ،مصر.



ابن منظور ،أبي الفضل جمال الدين ( .)2982لسان العرب ،القاهرة :دار المعارف.



أبو جربوع ،يوسف ( )2221واقع بناء فرق العمل ودورها في تنمية اإلبـداع اإلداري مـن وجهـة
نظــر العــاملين فــي و ازرة اًلقتصــاد الــوطني  -المحافظــات الجنوبيــة ،أكاديميــة اإلدارة والسياســة
للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.



أبـ ــو رمضـ ــان ،نجـ ــوي نعـ ــيم ( ،)2221قيـ ــاس مسـ ــتوي الرض ـ ــا ال ـ ــوظيفي ل ـ ــدى الع ـ ــاملين ف ـ ــي
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غيــر منــشورة ،الجامعــة اإلسـالمية ،غـزة،
فلسطين.



أبو زيد ،خالد ذيب حسين ،أثر القوة التنظيمية على اإلبداع الوظيفي ،رسالة ماجستير ،جامعـة
الشـرق األوســط ،كليـة األعمــال ،قسـم إدارة األعمــال ،برنـوطي ( )2222ســعاد نــايف (،)2221
إدارة الموارد البشرية :إدارة األفراد ،ط ،2دار وائل ،عمان.



أبـ ــو ش ـ ــرخ ،نـ ــادر (" ،)2222تقي ـ ــيم أث ـ ــر الح ـ ـوافز عل ـ ــى مس ـ ــتوى األداء الـ ــوظيفي ف ـ ــي ش ـ ــركة
اًلتص ــاًلت الفلس ــطينية م ــن وجه ــة نظ ــر الع ــاملين" ،رس ــالة ماجس ــتير غي ــر منش ــورة ،الجامع ــة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.



أبو شيخة ،نادر أحمد .)222( ،إدارة الموارد البشرية عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.



أبــو عــامر ،أمــال (" )2228واقــع الجــودة اإلداري ـة فــي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظــر
اإلداري ـين وســبل تطــويره" رســالة ماجســتير منشــورة .كليــة التربيــة ،قســم اصــول التربيــة /اًلدارة
التربوية ،غزة ،فلسطين.



إســماعيل ،عبــد القــادر ( " ،)2229إجابــات إدارة الم ـوارد البش ـرية " ،رســالة ماجســتير منشــورة،
األكاديمية العربية بالدنمارك ،الدنمارك.
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اشــتيوي ،محمــد" ،)2222( ،أثــر الثقافــة التنظيميــة علــى اإلبــداع اإلداري :د ارســة تطبيقيــة علــى
مستشفى الوفاء للتأهيـل الطبـي" ،مجلـة البحـوث والد ارسـات التربويـة الفلسـطينية ،العـدد ،29ص
ص.12-81



األكلب ــي ،ع ــائد ،المب ــيد ،ص ــفوان )2222( .التوظي ــف والمحافظ ــة عل ــى المـ ـوارد البشـ ـرية
عمان ،دار اليازوري للنشر والتوزيع.



البرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،آدم (" )2225دلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة والص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة المهني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة"،
 /http://www.education.gov.bh/divisions/safetyتاريخ الزيارة مارس .2225



البلبيسي ،أسامة زيد ( ،)2222جودة الحياة الوظيفية وأثرهـا علـى األداء الـوظيفي للعـاملين فـي
المنظمــات غي ــر الحكوميــة ف ــي قطــاع غـ ـزة ،رس ــالة ماجســتير منش ــورة ،كليــة التج ــارة ،الجامع ــة
اإلسالمية ،فلسطين.



بودرهم ،هجيرة ( .)2221أثر التمكين اإلداري على اإلبداع اإلداري لدى العاملين دراسة حالة:
مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة -برنـأوي عمـر – بسـكرة ،كليـة العل ــوم اًلقتصـادية
و التجاريــة و عل ــوم التسيي ــر ،قسـ ــم علـ ــوم التسيي ــر ،جامعــة محمــد بــن خضــير ـ ـ – بســكرة– ،
الجزائر.



التقرير السنوي لمجموعة اًلتصاًلت الفلسطينية (.)2221

/http://www.paltelgroup.ps

يناير

.2225


جـ ــاد الـ ــرب ،سـ ــيد محمـ ــد .)2226( .إدارة الم ـ ـوارد الفكريـ ــة والمعرفيـ ــة فـ ــي منظمـ ــات األعمـ ــال
العصرية .ط .2دار الفكر العربي للنشر .القاهرة .مصر.



جـ ــاد الـ ــرب ،سـ ــيد محمـ ــد .)2228( .جـ ــودة الحيـ ــاة الوظيفيـ ــة  QWLفـ ــي منظمـ ــات األعمـ ــال
العصرية .ط .2دار الفكر العربي للنشر .القاهرة .مصر.



جــاد الــرب ،ســيد .)2229( ،اســتراتيجيات تطــوير وتحســين األداء األطــر المنهجيــة ولتطبيقــات
العملية ،اإلسماعلية ،مصر.



جروان ،فتحـي ( .)2222اإلبـداع مفهومـه -معـاييره  -نظرياتـه  -قياسـه  -تدريبـه  -مراحلـه-
العملية اإلبداعية ،عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر.
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الجعبـ ــري ،أيـ ــوب ( .)2222دور اإلبـ ــداع اإلداري فـ ــي تحسـ ــين األداء الـ ــوظيفي فـ ــي الهيئـ ــات
المحليــة الفلســطينية :د ارســة تطبيقيــة علــى شــركة كهربــاء الخليــل ،كليــة الد ارســات العليــا والبحــث
العلمي ،جامعة الخليل ،فلسطين.



الحارثي ،مشعل بن مبارك ( .)2222واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاته لدى
مديري المدارس الثانوية في محافظة جده ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.



الحراحشة ،محمد عبود ومقابلة ،محمد قاسم( :)2226درجة اسـتخدام نظـم المعلومــات اإلداريــة
فـي مـديريات التربيـة والتعلـيم فـي األردن مـن وجهـة نظـر رؤسـاء األقسـام ،مجلـة العلـوم التربويـة
والنفـسية ،كلية التربية ،جامعة البحرين ،المجلد  ،7العدد  ،3ص-275ص.222



الحوامدة ،نضال صالح ( ،)2222أثر الثقافة التنظيمية والمشاركة فـي صـنع القـرار علـى رضـا
أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة مؤت ـة ،مؤتــة للبحــوث والد ارســات ،المجل ــد الخ ــامس عشــر،
العدد السادس255 ،



ح ــويحي ،م ــروان .)2228( ،أث ــر العوام ــل المس ــببة للرض ــا ال ــوظيفي عل ــى رغب ــة الع ــاملين ف ــي
اًلس ــتمرار بالعم ــل حال ــة د ارس ــية عل ــى اتح ــاد لج ــان العم ــل الص ــحي ف ــي قط ــاع غـ ـزة ،رس ــالة
ماجستير غيـر منـشورة ،الجامعـة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.



خيـ ــر اهلل ،جمـ ــال " .)2229( .اإلبـ ــداع اإلداري" .دار أسـ ــامة للنشـ ــر والتوزيـ ــع .ط .2عمـ ــان،
األردن.



الدهان ،أميمه2992( .م).نظريات منظمات األعمال .عمان.



ديــوب ،أيمــن حســن ( " .)2221تمكــين العــاملين كمــدخل لتحســين جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي
قطــاع اًلتصــاًلت د ارســة ميدانيــة ،مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم اًلقتصــادية والقانونيــة – المجلــد
 -32العدد األول ،222-سوريا.



رشوان ،حسين ( .)2222األسس النفسية واًلجتماعية لالبتكار ،اإلسكندرية ،المكتب الجـامعي
الحديث.



رشــيد ،مــازن فــارس(2222م) "إدارة المـوارد البشـرية – األســس النظريــة والتطبيقــات العمليــة فــي
المملكة العربية السعودية" ،مكتبة العبيكات ،الرياد



الزاملي ،يوسف ( )2223التمكـين وعالقتـه باإلبـداع اإلداري لـدى مـديري مـدارس وكالـة الغـوث
في محافظات غزة ،الجامعة اًلسالمية ،غزة ،فلسطين.
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الزهراني ،عابد ( " ،)2226اتجاهات ضباط الصف والجنود نحـو نظـام الترقيـة :د ارسـة مسـحية
على ضباط الصف والجنود بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمـة" ،جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم
األمنية ،كلية الدراسات العليا ،قسم العلوم اإلدارية ،السعودية.



الزهــري ،رنــدة (" ،)2222اإلبــداع اإلداري فــي ظــل البيروقراطيــة " ،عــالم الفكــر ،المجلــد ،32
العدد .3



زويلـ ــف ،مهـ ــدي ،إدارة األف ـ ـراد :فـ ــي منظـ ــور كم ـ ــي والعالق ـ ــات اإلن ـ ــسانية ،ط ،2عم ـ ــان :دار
مجدألوي .2991



السالم ،مؤيد .)2229( ،إدارة الموارد البشرية ،إثراء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.



السرور ،ناديا ( .)2222مقدمة في اإلبداع ،عمان ،دار وائل للطباعة والنشر.



سـعد العنـزي ،سـما الفضـل ".)2227( .فلسـفة نوعيـة حيـاة العمـل فـي منظمـات األلفيـة الثالثـة "
مجلة العلوم اًلقتصادية واإلدارية :)15( 23 :ص ص.6877،



السـكارنة ،بـالل خلــف ( .)2222اإلبـداع اإلداري ،عمـان ،األردن :دار المســيرة للنشـر والتوزيــع
والطباعة.



الس ــكارنة ،ب ــالل (" :)2229

التط ــوير التنظيم ــي واإلداري " ،دار المس ــيرة للنش ــر والتوزي ــع

والطباعة ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.


السويدان ،طارق والعدلوني ،محمد ( .)2222مبادئ اإلبداع ،الكويت ،شركة اإلبـداع الخليجـي
لالستثمارات والتدريب.



السويطي ،شبلي2229( .م) .واقع اإلبداع اإلداري لدى إدارات المصـارف العاملـة فـي الضـفة
الغربي ــة .المـــؤتمر العلم ــي الثالـــث لكليـــة اًلقتص ــاد والعل ــوم اإلداري ـ ـة جامع ــة العلـــوم التطبيقيـــة
الخاصة“ .إدارة منظمات األعمال :التحديات العالمية المعاصرة” 29 – 27 .نيسان.



الشــبيني ،هاشــم (2997م) .اإلبــداع ماهيتــه ومقوماتــه وأســاليب قياســه .القــاهرة ،مجلــة التنميــة
اإلدارية ،العدد (.)75



الشـ ـربيني ،زكري ــا وص ــادق ،يسـ ـريه ( .)2222أطف ــال عن ــد القم ــة :الموهب ــة -التف ــوق العقل ــي -
اإلبداع ،القاهرة ،دار الفكر العربي.



ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة اًلتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاًلت الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية " )2225( STCالمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية اًلجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة"،
 http://www.stc.com.saتاريخ الزيارة مارس .2225
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ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة زيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الكويتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لالتصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاًلت (" )2225المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية اًلجتماعيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة"،
 https://www.kw.zain.com/kwتاريخ الزيارة مارس .2225



الشــمراني ،محمــد بــن مســفر .)2226( ،معــايير ترقيــة األف ـراد بالــدفاع المــدني ومــدى رضــاهم
عنها_ دراسة مسحية على أفراد قوات الطوارئ الخاصة للدفاع المدني ،رسالة ماجسـتير جامعـة
نايف العربية للعلوم األمنية.



الش ــمري ،فه ــد( ".)2222المن ــاخ التنظيم ــي ف ــي المناف ــذ الجمركي ــة وعالقت ــه باإلب ــداع اإلداري "
رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياد.



الصرن ،رعد ( ،)2222ادارة اإلبداع واًلبتكار ،الطبعة األولى ،دار الرضا ،دمشق.



الص ــيدًلني ،خال ــد ( .)2222المن ــاخ التنظيم ــي وعالقت ــه باإلب ــداع اإلداري ف ــي اتخ ــاذ القـ ـ اررات
بإمارة منطقة المدينة المنورة وأمانتها أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية عهد الدراسات العليا،
قسم العلوم اإلدارية ،الرياد ،السعودية.



ضيافي ،نوال " .)2222( .المسؤولية اًلجتماعية للمؤسسة والموارد البشرية " .رسالة ماجستير
غيــر منشــورة .كليــة العلــوم اًلقتصــادية وعلــوم التســيير ،كليــة العلــوم اًلقتصــادية وعلــوم التســيير
تلمسان ،الجزائر.



الطرأونة ،حسين أحمد ،عرقات ،أحمد يوسف ،عبد الهادي ،توفيق صالح ،العرموطي ،شحادة.
(" .)2222نظرية المنظمة" .ط .2دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع .عمان ،األردن.



عارف ،محمد عبده ( ،)2222جودة الحياة الوظيفية ودورها في تطبيق معايير الجـودة الشـاملة
دراسة تطبيقية في المستشفيات الحكومية ببورسعيد ،المجلة العلمية للد ارسـات التجاريـة والبيئيـة،
مصر.



عايش ،عالء " .)2222( .تقييم مدى فعالية إجراءات السالمة والصحة المهنية في المختبـرات
العلميـة مــن وجهــة نظـر العــاملين -د ارســة ميدانيـة علــى العــاملين فـي الجامعــات الفلســطينية فــي
قطاع غزة " .كلية العلوم اًلقتصادية اإلدارية ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر-غزة ،فلسطين.



عباس ،سهيلة (  : )2223إدارة الموارد البشرية ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر ،عمان.



عب ــاس ،س ــهيلة ،الزامل ــي ،عل ــي )2227( .التط ــوير التنظيم ــي وج ــودة حي ــاة العم ــل الري ــاد،
جامعة الملك سعود.
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عبـد الواحــد ،مــؤمن خلــف ( ،)2222أثـر بيئــة العمــل علــى أداء المـوظفين فــي ديـوان المــوظفين
العام في غزة ،ديوان الموظفين العام ،غزة ،فلسطين.



العتيبــي ،صــبحي جبــر( .)2222تطــور الفكــر واألنشــطة اإلداريـة ،األردن ،عمــان :دار ومكتبــة
الحامد للنشر والتوزيع.



العجلــة ،توفيــق " .)2229( .اإلبــداع اإلداري وعالقتــه بــاألداء الــوظيفي لمــديري القطــاع العــام-
دراسة تطبيقية على و ازرات قطاع غزة" .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية-غزة.



عســاف ،محمــد عبــد المعطــي (  ،) 1994الســلوك اإلداري التنظيمــي فــي المنظمــات المعاصـرة
ط ،2عمان ،مكتبة المحتسب.



العساف ،وفاء")2221( .واقع اإلبداع اإلداري ومعوقاته لدى مـديرات المـدارس بمدينـة الريـاد
"رسالة ماجستير ،جامعة الملك سعود ،الرياد ،السعودية.



العطار ،هيثم ( .)2222التمكين اإلداري وعالقتة بإبداع العاملين ،رسالة ماجستير ،كليـة إدارة
األعمال ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.



عفاف ،حيران ( )2221جودة حياة العمل وعالقتها باإلبـداع اإلداري " د ارسـة ميدانيـة بمؤسسـة
نفطــال  GPLرســالة ماجســتير منشــورة .كليــة العلــوم اإلنســانية واًلجتماعيــة ،قســم العلــوم
اًلجتماعية جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.



عقيلي ،عمر وصفي( " ،)2229إدارة الموارد البشرية " ،مؤسسة زهران ،عمان ،األردن.



العميان ،محمـود ".)2225( .السـلوك التنظيمـي فـي منظمـات األعمـال" .ط ،3دار وائـل للنشـر
والتوزيع .عمان ،األردن.



عيــد ،رمضــان " :)2228( .الثاقفــة التنظيميــة ومنــاخ اإلبــداع الفــردي فــي المؤسســات التعليميــة
في مصر" دراسة مستقبلية ،مجلة مستقبل التربية العربية ،المجلد (.)22



غرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعة ارب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ( " )2225أث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوظيفي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اإلنتاجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة"،
 3/4/2015http://www.ici.org.joتاريخ الزيارة مارس 2225



غن ــام  ،أيم ــن ،)2222( .اث ــر الت ــدريب عل ــى أداء الع ــاملين ف ــي قط ــاع الت ــأمين ،بح ــث تخ ــرج
منشور على اًلنترنت ،جامعت النجاا.



الغنيمي ،زينب الحتة .)2222( ،ترقية الموظف العـام فــي فلــسطين ،رســالة ماجــستير ،جامعــة
القدس ،فلسطين.
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الفيــاد ،محمــود (  ،) 1995أثــر الــنمط القيــادي علــى اإلبــداع اإلداري الصــناعية المســاهمة
العامة األردنية ،ورسالة ماجستير ،كلية إدارة األعمال الجامعة األردنية ،قسم إدارة األعمال.



القاضي ،سيما ،حطاب ،اية ،)2222( .آلية تحديد اًلحتياجـات التدريبيـة للمـوظفين الجـدد فـي
شركه التكافل الفلسطينية للتأمين،بحيث تخرج غير منشور ،جامعه النجاا.



القريوتي ،محمد قاسم ( .)2222السلوك التنظيمي :دراسة السـلوك اإلنسـاني الفـردي والجمـاعي
في المنظمات المختلفة ،عمان :دار الشروق.



القيسي ،عبير ( " ،)2222درجة تأثير الدورات التدريبية في أداء مديري المـدارس لمهـامهم فـي
محافظات فلسطين ،من وجهة نظرهم " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاا الوطنية،
الضفة الغربية ،فلسطين.



الكعبــي ،نعم ـة ،والســامرائي ،مؤيــد )2992(،إدارة األف ـراد مــدخل تطبيقــي ،ط ،2بغــداد :مطبعــة
العمـال المركزية.



المبيضين ،محمد ،الطرأونة ،محمد )2222( .أثـر التمكـين اإلداري فـي السـلوك اإلبـداعي لـدى
العاملين في البنوك التجارية األردنية ،عمان ،دراسات العلوم اإلدارية ،المجلّد  ،38العدد .2



محمود ،مصطفى علي(".)2225جودة الحياة الوظيفية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مسئولي
اًلنشطة الترويحية بالجامعات المصرية" ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة أسيوط.مصر.



محيســن ،وجــدي .)2221( ،مــدى رضــا المــوظفين العــاملين فــي مؤسســات وكالــة الغــوث فــي
قطاع غزة عن أنظمة التعويد والحـوافز ،رسـالة ماجسـتير غيــر منــشورة ،الجامعــة اإلسـالمية،
غزة ،فلسطين.



المرنخ ،مرفت .)2221( ،تقييم مـدي تـأثير بيئـة العمـل علـى الرضـا الـوظيفي للعـاملين وأدائهـم
ألعمالهم في منش ت القطاع الصـناعي فـي قطـاع غـزة ،د ارســة تطبيقيــة ،رســالة ماجسـتير غيـر
منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.



المشوط ،محمـد سـعد( .)2222أثـر بيئـة العمـل علـى اإلبـداع اإلداري ،جامعـة الشـرق األوسـط،
دراسة تطبيقية على أكاديمية سعد العبد اهلل للعلوم األمنية ،دولة الكويت.



المعاني ،أيمن عوده؛ أخو ارشيدة ،عبد الحكيم عقلة( )2229التمكين اإلداري وآثـاره فـي إبـداع
العاملين في الجامعة األردنية :دراسة ميدانية تحليلية .المجلة اًلردنية في إدارة األعمـال ،مجلـد
 ،5عدد ،2ص ص .212- 236الجامعة اًلردنية .اًلردن.
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المغربــي ،عبــد الحميــد عبــد الفتــاا (" .)2221جــودة حيــاة العمــل وأثرهــا فــي تنميــة اًلســتغراق
ال ــوظيفي :د ارس ــة ميداني ــة ،مجل ــة البح ــوث التجاري ــة ،كلي ــة التج ــارة ،جامع ــة الزق ــازيق ،المجل ــد
السادس والعشرين ،العدد الثاني ،مصر.



المغربـ ــي ،كامـ ــل .)2995( ،السـ ــلوك التنظيمـ ــي-مف ــاهيم وأسـ ــس سـ ــلوك الفـ ــرد والجماع ـ ــة ف ـ ــي
التنظيم ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عمان ،األردن.



موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع التنميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية (" )2225المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية اًلجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة"،
 http://www.tanmiabacharya.comتاريخ الزيارة مارس .2225



موقــع شــركة اًلتصــاًلت الخلويــة الفلســطينية-ج ـوال (/https://www.jawwal.ps .)2225
يناير 002E2225



موق ــع مجموع ــة اًلتص ــاًلت الفلس ــطينية ( /http://www.paltelgroup.ps .)2225ين ــاير
.2225



ناصــر ،س ــومر ( ،)2221أنظم ــة األجــور وأثره ــا عل ــى أداء العــاملين ف ــي ش ــركات ومؤسس ــات
القطــاع العــام الصــناعي فــي ســورية " د ارســة ميدانيــة علــى شــركات الغــزل والنســيج فــي الســاحل
السوري" ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة تشرين ،سوريا.



النتيفــات ،محمــد بــن عــامر ( ،)2226المتغي ـرات التنظيميــة وعالقتهــا بمســتوى اإلبــداع اإلداري
فــي األجه ـزة األمنيــة " د ارســة ميدانيــة علــى الضــباط العــاملين فــي شــرطة مدينــة الريــاد" قســم
العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم اًلمنية ،السعودية.



نسـ ــمان ،مـ ــاهر حسـ ــن ( .)2222التمكـ ــين اإلداري وعالقتـ ــه بإبـ ــداع العـ ــاملين اإلداري ـ ـين ف ـ ــي
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير منشورة ـ جامعة األزهر ،غزة.



نصار ،ايمان ( ،)2223جودة حياة العمل وأثرها على تنمية اًلستغراق الوظيفي "دراسة مقارنة
ب ــين دائـ ـرة التربي ــة والتعلـــيم ف ــي وكال ــة الغ ــوث وو ازرة التربي ــة والتعل ــيم الحك ــومي-غـ ـزة ،رســـالة
ماجستير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.



النمر ،سعود محمد ( ،)2992السلوك اإلداري ،مطابع جامعة الملك سعود ،الرياد.



هيكل ،محمد (  : )2223مهـارات إدارة المشـروعات الصـغيرة ،الطبعـة األولـى ،مجموعـة النيـل
العربية للنشر ،القاهرة ،مصر.
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