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أ

اإلهـــداء
إىل روح والدي احلبيب.
إىل أمي احلبيبة.
إىل القلب الذي ينبض حباُ-آسر
إىل من علموني معين الصداقة.
(أخوتي األحباء وأخواتي احلبيبات)
إىل عبداهلل ،أسيل ،حممد ،كريم.
إىل األكرم منا مجيعاً شهدائنا األبرار.
إىل أسرانا البواسل القابعني يف سطور الظالم "أخي أبو حممود ،رائد".
إىل وطين احلبيب فلسطني.
إىل من مل تتلون وجههم مبا ليس يف قلوهبم
إليكم أحبيت.
الباحث

ب

الشكر و التقدير
الحمدهلل رب العالمين والشكر له سبحانة وتعالى أوالً وأخي ًار على ما تفضل به علي من

نعم ال تعد وال تحصى ،وبعد الصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا المصطفي" صلي اهلل
علىة وسلم" فإنني أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى األستاذ الدكتور /وفيق حلمي األغا المشرف

على هذه الرسالة ،والذي أثرى هذا الجهد العلمي بآرائه السديدة أثناء إعداد هذه الدراسة.

وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى لجنة المناقشين ،المناقش الداخلي الدكتور /محمد

جودت فارس ،والمناقش الخارجي الدكتور /نبيل عبد شعبان اللوح ،فبارك اهلل فيكم وجعلكم منب ًار
للعلم والمعرفة.

كما أتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى السيد جوناثان بورتر مدير دائرة الموارد البشرية،

وزمالئي بدائرة الموارد البشرية ،وبالدوائر األخرى على جهدهم و التسهيالت الذي قدموها لي

أثناء تنفيد الدراسة.

وأتقدم بالشكر والعرفان إلى لجنة تحكيم االستمارة على جهودهم المثمرة وأرائهم السديدة

في إثراء استمارة البحث.

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر للسادة رؤساء الدوائر بوكالة الغوث الدولية على ما قدموه

من تسهيالت أثناء تطبيق الدراسة الميدانية ،وكذلك الشكر لكل الزمالء أيضًا في كافة الدوائر

علي تعاونهم الرائع في تعبئة االستمارة.

وأيضا بكل امتنان إلى زمالئي وأصدقائي بسام القيشاوي ،محمد أبو عودة ،كمال

ال لكم.
شموط ،وأخي وصديق الطفولة محمد عفانة  ،شك ًار جزي ً

الباحث


ت

ملخص الدراسة:
هددفت هدذه الد ارسدة إلدى التعدرف إلدى مددى تدثثير أبعداد المندا التنظيمدي السدائد فدي وكالدة

الغددوث الدوليددة علددى أداء المددوظفين مددن خددالل طددرح العديددد مددن التسدداؤالت حددول واقددع المنددا

التنظيمددي ،و أداء المددوظفين و العالقددة بددين هدداتين المتغي درين ،وقددد تددم جمددع البيانددات مددن خددالل
استبانة مؤلفة من ( )78فقرة ،تم اختيار عينة عشوائية طبقية لضمان تمثيل كافة مجمتدع الد ارسدة
بش ددكل متس دداو ،وق ددد تك ددون مجتمد دع الد ارس ددة م ددن ( )1886مف ددردة ،تكون ددت العين ددة الميداني ددة م ددن

( )321مفردةً ،في حين تم جمع ( )319استبانة بنسة ( .)%99.3وقد استخدم الباحدث األسدلوب
الوصددفي التحليلددي ،ألنددة يعمددل علددى وصددف مالمددة و سددمات الظدداهرة وصددفاً كيفي داً و كمي داً ،و
يعبي ددر ع ددن خص ددائب الظ دداهرة بثرق ددام ،وت ددم اس ددتخدام برن ددام ) (SPSSواألس دداليب ائحص ددائية

المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها و الوصول إلى النتائ .
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:

 توجهات أفراد العينة نحو المنا التنظيمي السائد في وكاله الغوث الدولية تتسم بائيجابيةنسبياً ،حيث بلغ المتوسط النسبي لجميع مجاالت المنا التنظيمي بوزن نسبي (.)67.448

 أن ممارسة ائدارة لألسلوب التشاركي الديمقراطي ،وتشجيع العاملين علي اتخاذ الق ارراتبالمستويات ائدارية المختلفة لم يصل إلى المستوي المطلوب حيث أن هناك موافقةً بدرجة

متوسطة بوزن نسبي (.)%64.348

 أن البرام التدريبية ال ترتبط بإحتياجات الموظفين ،وأن المدراء ال يحرصون على تنميةمهارات المرؤوسين و تطوير قدراتهم.

 تميز الصراع والغموض في المنظمة بالموافقة بدرجة متوسطة في مجاالت المنا التنظيميبوزن نسبي ( ،)%69.348في حين أنه ال يوجد غموض بمسئوليات و مهام الموظفين و

يوجد وضوح بثهداف الدوائر الذي يعمل بها الموظفون ،ولكن يوجد غموض بثهداف
المنظمة االستراتيجية ،كذلك يوجد عدم تفهم من قبل ائدارة لالختالف بوجهات النظر مع

الموظفين.

 -اتسمت المكافثة

بالموافقة

بدرجة منخفضة في مجاالت المنا

التنظيمي بوزن نسبي

( ،)%53.494وأن اهتمام ائدارة بالمكافثة المادية بلغت بوزن نسبي ( ،)%43.26وهو
مؤشر على الموافقة بدرجة منخفضة جدًا.

 تميزت القيم التنظيمية في المنظمة بالموافقة بدرجة متوسطة في مجاالت المنا التنظيميبوزن نسبي ( )%69.76بشكل عام ،ولكن كانت الموافقة بدرجة أقل من المتوسطة في

ث

العديد من الفقرات ،وأهمها علي وجه التحديد " انخفاض تشجيع ائدارة علي ائبداع
واالبتكار"" ،عدم استغالل موارد المنظمة بكفاءة ،وعدم إعطاء الفرب للذين يملكون القدرات

لتطوير مسارهم الوظيفي".

 -تميددز االتصددال بالموافقددة بدرجددة مرتفعددة حيددث حدداز علددى المرتبددة األولددى فددي مجدداالت المنددا

التنظيم د ددي مقارند د دةً باألبع د دداد األخ د ددرى ف د ددي المنظم د ددة ب د ددوزن نس د ددبي ( ،)%74.608حي د ددث إن
الموظفين يحصدلون علدى المعلومدات بالوقدت والدقدة المناسدبين وأن انسدجام وتطدور تكنولوجيدا

المعلومات يساهم في أدائهم الوظيفي بشكل إيجابي.

 تميزت استجابات المبحوثين حول مستوى أداء الموظفين بالموافقة بدرجة مرتفعة بوزن نسبيبلغ ( ،)%81.522في حين حازت نسبة الموافقة إلى متوسطة في استعداد المبحوثين
للعمل في غير أوقات ساعات العمل الرسمي.

وقد خلصت الدراسة إلى توصيات من أهمها:
 -ضرورة أن تولي إدارة وكالة الغوث الدولية اهتماماً خاصًا بجميع عناصر المنا التنظيمي

باعتباره متغي ًار مهماً يساهم في التثثير على أداء الموظفين ،مما سيؤدي إلى ارتفاع الروح

المعنوية لهم وزيادة والئهم وانتمائهم للعمل.

 تش ددجيع ائدارة لممارسدددة األسد ددلوب التشددداركي الد ددديمقراطي ،وتش ددجيع العد دداملين علدددى اتخد دداذالقدد اررات بالمسددتويات ائداري ددة المختلفددة ،وتعزي ددز نظ ددام التغذيددة المرت دددة ئطددالع المرؤوس ددين
على نتائ أعمالهم و مهامهم.

 دراسة وتحليل االحتياجات التدريبية على أسس علمية لتعزيز مهارات وقدرات الموظفين،وتشجيع المدراء على تنمية مهارات موظفيهم.

 ضرورة أن تهتم ائدارة بالمكافثة المادية والمعنوية لتحفيز الموظفين ،والعمل على تطبيقالشفافية والعدالة في منة الترقيات.

 -العمل على تعزيز القيم التنظيمية بين الموظفين في كافة أماكن عمل وكالة الغوث،

وخصوصا قيم ائبداع و ائبتكار ،وكفاءة استغالل موارد المنظمة بشكل محوكم ،وتعزيز
قيم الثقة والعدالة بين ائدارة والمرؤوسين.

 إ جراء دراسات علمية دقيقة للبحث في العوامل األخرى التي تؤثر في أداء الموظفين والبالغنسبتها (.)%76.8


ج

Abstract:
This study aimed to determine the prevailing dimensions of organization climate and
its influence on staff performance in UNRWA, through raising many questions about
the reality of organizational climate and staff performance, and the relationship
between these two variables. The data was collected by a questionnaire consisted of
(78) paragraphs, and the sample was stratified and random to ensure that the whole
study population was represented equally, the study population contained (1886)
person, and the sample contained (321) respondents, the valid questionnaires were
(319) in percentage (%99.3). The researcher used the descriptive and analytical
approach, and the SPSS to handle and analyze the data.
The findings of this study set forth hereunder:
-

Orientation of respondents about the prevailing organizational climate in the
UNRWA was relatively positive, whereas the relative average for all
organizational climate dimensions reached to relative rate (67.448%).

-

In practice, the democratic participative management style, and encouragement
of decision taking in different levels of management did not reach the required
rate, whereas there was a middle agreement reached to relative rate (64.348%).

-

The training programs are not linked to Staff training needs, and the managers do
not build and develop the staff knowledge and skills.

-

The conflict and the ambiguity distinguished in middle agreement, whereas the
relative rate reached (69.348%). Simultaneously, there is no ambiguity in the
responsibilities and duties of organization staff, and the departments’ goals are
clear to the staff who belongs to the departments, but the organization strategic
goals are ambiguous, and the management does not understand the disagreement
in the point of view of employees.

-

The rewards distinguished in low agreement rate among the dimensions of
organizational climate, and the relative rate reached to (53.494%), and the care of
management in the material rewards reached relative rate to (43.26%), it is an
indicator of vey low agreement rate.

-

The organizational values distinguished in middle agreement rate among the
organizational climate dimensions, whereas the relative rate reached to (69.76%),


ح

but the rate of agreement was less that middle in many paragraphs, particularly
“The innovation”, “The efficiency values”, and “competent employees were not
given the opportunity to develop their career path”.
-

The communication distinguished in highest agreement rate among the
organizational climate dimensions, whereas the relative rate reached to
(74.608%), whereas the staffs received the information in the appropriate time
and accurate, and the development and harmony of the information system
contributed to the positive performance of staff.

-

The respondents ‘Reponses about the performance level distinguished in high
agreement in relative rate (81.522%).on the other hand, the relative rate for
readiness of the respondents to work out of duty hours reached a middle
agreement.

The recommendations of this study set forth hereunder:
-

UNRWA management should take care of the organizational climate dimensions
being very important and these dimensions influence on staff performance, so
this leads to increase the moral spirit and loyalty of the staff.

-

Management should encourage the participative democratic management style,
and to encourage the staff to make decisions at different levels of management,
and to enhance the feedback system to keep the staff updated for their
performance and results.

-

Training needs should be analyzed and studies based on scientific approaches to
enhance the staff skills, and to encourage the managers to enhance the staff
knowledge and skills.

-

Management should take care of the moral and material reward to motivate the
staff, and the promotion should be implemented based on transparency and
justice.

-

Enhancing the organizational values at the organization level, particularly the
value of innovation, the efficiency of resources usage in governance approach,
and to enhance the value of justice and trust between management and staff.

-

Other scientific research should be conducted to investigate the other factors that
influence on staff performance, which its relative rate reached to (76.8%).
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قائمة المحتويات:
الموضوع

الصفحة

االستهالل.

أ

ائهداء.

ب

الشكر و التقدير.

ت

ملخب الدراسة باللغة العربية.

ث

ملخب الدراسة باللغة ائنجليزية.

ح

المحتويات.

د

الفصل األول اإلطار العام للدراسة:
مقدمة.

2

أوالً -:مشكلة الدراسة.

3
5

ثاني ًا -:متغيرات الدراسة.

5

ثالث ًا -:أسئلة الدراسة.

6

رابع ًا -:فرضية الدراسة.

6

خامس ًا -:أهداف الدراسة.

7

سادساً -:أهمية الدراسة.

سابعاً -:مصطلحات الدراسة.

8

الفصل الثاني اإلطار النظري:

المبحث األول -:المناخ التنظيمي.

11

مقدمة.

12

أوالً -:مفهوم المنا التنظيمي.

12
15

ثانياً -:أهمية المنا التنظيمي.

16

ثالثاً -:خصائب المنا التنظيمي.

18

رابع ًا -:مستويات المنا التنظيمي.

20

خامس ًا -:عناصر المنا التنظيمي.

22

سادس ًا -:محددات المنا التنظيمي.

24

سابعاً -:أبعاد المنا التنظيمي.

37

ثامناً -:أنماط المنا التنظيمي.

39

تاسعاً -:نماذج المنا التنظيمي.

43

عاش اًر -:مداخل قياس المنا التنظيمي.

المبحث الثاني -:األداء الوظيفي.
د
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الصفحة

الموضوع
مقدمة.

47

ال -:مفهوم األداء الوظيفي.
أو ً

47
49

ثانياً -:عناصر األداء الوظيفي.

49

ثالثاً -:محددات األداء الوظيفي ومكوناته وأنواعه.

52

رابعاً -:مفهوم تقييم األداء.

53

خامساً -:أهداف تقييم األداء الوظيفي.

55

سادساً -:خطوات تقييم األداء الوظيفي.

56

سابعاً -:مراحل تقييم األداء الوظيفي.

57

ثامناً -:معايير تقييم األداء الوظيفي.

59

تاسع ًا -:أساليب تقييم األداء الوظيفي.

64

عاش ًار -:نظريات األداء وائدارة.

الحادي عشر -:تثثير الثقافة على تقييم األداء الوظيفي.

68

الثاني عشر -:االتجاهات الحديثة لتقييم األداء الوظيفي.

69

المبحث الثالث -:نبذة عامة حول األونروا.

71

مقدمة.

72

أوالً -:التثسيس.

72
72

ثانياً -:التمويل.

73

ثالثاً -:أهداف األونروا.

74

رابعاً -:الخدمات التي تقدمها األونروا.

79

خامس ًا -:مناطق عمل األونروا.

80

سادس ًا -:الهيكل التنظيمي لألونروا.

الفصل الثالث -:الدراسات السابقة:

مقدمة.

82

ال -:الدراسات الفلسطينية.
او ً

82

ثاني ًا -:الدراسات العربية.

ثالث ًا -:الدراسات األجنبية.

94
100

الفصل الرابع -:المنهجية واإلجراءات:

مقدمة.

109

أوالً -:منه الدراسة.

109
110

ثانياً -:مجتمع الدراسة وعينتها.

112

ثالثاً -:أداة الدراسة (االستبانة).
ذ

الصفحة

الموضوع

113

رابع ًا -:الصدق والثبات.

116

خامس ًا -:األساليب ائحصائية.

الفصل الخامس -:تحليل البيانات واختبار فرضية الدراسة:

ال -:الخصائب الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة.
أو ً
ثانياً -:تحليل مجاالت الدراسة ومناقشتها.
ثالثاً -:اختبار فرضيات الدراسة.

118
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الفصل السادس -:النتائج والتوصيات.

مقدمة.
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أوالً -:نتائ الدراسة.
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ثانياً -:التوصيات.

158

ثالثاً -:الدراسات المستقبلية.

159

رابعاً-:خطة عمل لتطبيق توصيات الدراسة.
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171

المالحق.

ر
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1
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3

2
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3
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4

عينة الدراسة.
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5

سلم المقياس المستخدم في الدراسة.

112

6

المجاالت المتعلقة بالمنا التنظيمي.
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7

معامل االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئلة االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه
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8
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115

9
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118

11
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 مقدمة.
 أوالً -:مشكلة الدراسة.
 ثانياً -:متغيرات الدراسة.
 ثالثاً -:فرضية الدراسة.
 رابعاً -:أسئلة الدراسة.
 خامساً -:أهداف الدراسة.
 سادساً -:أهمية الدراسة.
 سابعاً -:مصطلحات الدراسة.

مقدمة:
يرى الباحث ان االهتمام بالمنا التنظيمي من قبل العديد من الباحثين و الكتًاب هو
تعبير عن االهتمام بالعنصر البشري على قاعدة أنه محور العملية ائنتاجية و محركها
األساسي .وانطالقاً من هذه الحقيقة

فإن علمية دراسة وتحليل البيئة الداخلية و الخارجية

للمنظمة ومعرفة أثرها على العنصر البشري يثتي كمحاولة لتوفير بيئة عمل مناسبة لتطوير
وتنمية قدرات وامكانيات القوي البشرية .ويعتبر ائنسان واحدًا من أهم هذه المتغيرات التي

ال من
تلعب درواً أساسيًا وفعاالً في تحقيق أهداف المنظمة ،فالعنصر البشري يمثل موردًا وأص ً
أكثر الموارد واألصول قدرة على التطوير وائبداع ،فهو المتغير األول واألخير القادر على خلق
الميزة التنافسية للمنظمة ومنحها التميز والتفرد.
ويرى الباحث أ ن موضوع المنا التنظيمي من الموضوعات المتشعبة و المترابطة من

حيث التثثير و األثر ،فنجد أن إدراكات الموظفين حول األبعاد المختلفة للمنا التنظيمي ما هي

إال انعكاس للتفاعل لثالثة وحدات أساسية مختلفة .فالوحدة األولى واألصغر ،وهو الفرد نفسة

بتفكيرة و إمكانياتة وقدراتة ،و الوحدة الثانية وهي مجموع األفراد بالمنظمة بثقافتهم و عاداتهم ،و

الوحدة الثالثة واألعم هي المنظمة بسياساتها وأهدافها ومواردها وامتدادها الجغرافي وطول الفترة

الزمنية .وعليه فإن التفاعل بين هذه الوحدات الثالث يثخذ طابع التداخل والتثثير التي من
المحتمل أن يكون إيجابيًا أو سلبياً.

ويعتبر أداء الموظفين واحد من أهم المتغيرات التي تتثثر بالمنا

التنظيمي وأبعادة

المختلفة ،وأن االرتقاء بهذا المنا  ،وخلق التوازن بين تطلعات المنظمة وأهدافها وبين احتياجات
وتطلعات الموارد البشرية ،من المؤكد سيالقي نتائ إيجابية تتمثل بثداء عالي ،وتحقيق مؤشرات

إنجاز رائعة من قبل الموارد البشرية بالمنظمة.

وألن األونروا واحدة من أكبر المنظات ائنسانية العاملة في مجاالت مختلفة منها

التعليمية ،ائغاثية ،الصحية و تطوير البني التحتية في قطاع غزة ،هذه المنظمة التي تعمل من
خالل اآلالف من الموظفين لتحقق أهدافها المختلفة ورسالتها السامية لخدمة ائنسان والالجئ

الفلسطيني ،كانت الدافع وارء اهتمام الباحث لدراسة موضوع المنا التنظيمي وأثرة على أداء
الموظفين في وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة لتحقيق هدفين أساسيين وهما:
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الموظف في وكالة الغوث الدولية يتوجب عليه إنجاز مهامه ومسئولياته بمهنية عالية،
ولكن من جهة أخرى ،الموظف يستحق أن ينعم ببيئة عمل محفزة ومتوازنة مع

احتياجاته ليستطيع تقديم ائنجاز العالي.


أن الالجئ الفلسطيني يستحق أن تٌقدم له الخدمات بكرامة و نزاهه و مهنية عالية
أيضًا.
وبهذا الفصل ،يوضة الباحث مشكلة الدراسة ،و التطرق إلى أهداف الدراسة وأهميتها

العلمية والعملية ،مع تسليط الضوء على متغيرات المنا

التنظيمي التي تؤثر على أداء

الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

أولا :مشكلة الدراسة:
إن أداء الموظفين يعتبر واحدًا من أهم المؤشرات على تحقيق الموظفين لمسئولياتهم

ومهامهم ،ومن جهة أخرى على تحقيق المنظمة ألهدافها ورؤيتها ،وكذلك مؤش ًار على جودة

الخدمات التي تُقدم لالجئين د وعلية فقد أدرك الباحث أن هناك بعض العوامل التي تؤثر سلبًا
على أداء الموظفين وبدأ بالبحث حول أثر هذه العوامل من خالل المالحظة المباشرة ،وأحيانًا

االستماع ألراء بعض الموظفين ،وذلك كان سبباً ألن يقوم الباحث بإجراء دراسة تجريبية حول
المنا التنظيمي وأثره على أداء الموظفين باألونروا لالستبصار والتعمق بشكل أوسع حول هذه

العوامل ،وقد جمع الباحث معلومات حول األبعاد المختلفة التي يعتقد أنها مهمة جدًا وذات أثر
على أداء الموظفين وانتاجيتهم ،وقد أُجريت الدراسة على  30مبحوثًا من الجنسين من دوائر
مختلفة ،وكانت النتائ كما هو موضة بالجدول رقم ( )1أدناه:
جدول رقم ( :)1العينة التجريبية
موافق

العبارة

موافق

محايد

0

80

0

20

6.67

13.33

33.33

40

6.67

13.33

13.33

13.33

46.67

13.33

100%

6.67

26.67

20.00

40

6.67

100%

13.33

33.33

6.67

40

6.67

100%

0

13.33

6.67

66.67

13.33

100%

بشدة

 -1تشعر بوجود روتين في العمل.
 -2يؤثر األسلوب ائداري إيجابي ًا على أدائي الوظيفي.
 -3تؤثر المكافثة إيجابياً على أدائي الوظيفي.

 -4تؤثر القيم التنظيمية إيجابياً على أدائي الوظيفي.

 -5تهمك مصلحة العمل وتقدمها على المصلحة الخاصة.

غير

غير

 -6مستعد للعمل في غير أوقات ساعات العمل الرسمي

المصدر :إعداد الباحث
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موافق

موافق

المجموع

0

100%
100%

بشدة

وبالنظر إلى الجدول أعاله ُيالحظ ما يلي:
-

أنه في السؤال األول بلغت درجة الموافقة بوجود الروتين في العمل( ،)%80وهذا يعبر

-

أما السؤال الثاني فقط بلغت درجة عدم الموافقة و الحياد( ،)%80وهذا بدوره يوضة

عن مؤشر سلبي لجو العمل مما يؤثر على أداء الموظفين.

أن األسلوب ائداري المتبع يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث للتحقق من أثره على

أداء الموظفين كبعد للمنا التنظيمي.
-

أما بالنسبة للسؤال الثالث فقد بلغت درجة عدم الموافقة والحياد ( ،)%73.33حول أثر
المكافثة إيجابياً على أداء الموطفين.

-

والسؤال الرابع فقد بلغت درجة عدم الموافقة ( ،)%66.67حول أثر القيم التنظيمية على

-

أما بالنسبة للسؤال الخامس فقد بلغت درجة عدم الموافقة والحياد ( ،)%53.34حول

أداء الموظفين.

أهتمام الموظفين بمصلحة العمل و تقديمها على المصلحة الذاتية ،وهذا بدوره مؤشر
حول أداء الموظفين الذي يستدعي الدراسة و البحث.

-

ويتضة من السؤال األخير حول استعداد الموظفين للعمل في غير أوقات ساعات

العمل الرسمي بثن درجة الموافقة بلغت ( .)%13.33

وبناء على ما سبق فقد أتضة أن هذه األبعاد والتي تعتبر أبعادًا مهمة من المنا
ً
التنظيمي تحتاج لمزيد من الدراسة والبحث بشكل أوسع وأشمل على مستوى المنظمة ،ذلك

لتعزيز الجانب ائيجابي ومعالجة الجوانب السلبية التي تؤثر على أداء الموظفين .ولهذا فإن

التساؤل األساسي للدراسة هو " :ما أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث
الدولية؟"
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ثانيا :متغيرات الدراسة:
يوضة الباحث متغيرات الدراسة من خالل الشكل رقم (.)1
الشكل رقم ( :)1يوضح متغيرات الدراسة؛

المصدر :جرد بواسطة الباحث من خالل األدبيات التالية:
(،)Funda,2013( ،)Wallace,1999( ،)Davidson,2000( ،)Johannes,2004( ،)Fouts ,2004
(الشنطي( ،)2008 ،بحر)Holloway,2012( ،)Furnham,1997( ،)2010 ،

ثالث ا :أسئلة الدراسة:
التساؤل األساسي :ما أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين بوكالة الغوث الدولية؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس العديد من التساؤلت الفرعية وهي:
 -1ما واقع المنا التنظيمي بوكالة الغوث الدولية ؟
 -2ما مستوى أداء الموظفين بوكالة الغوث الدولية ؟

 -3ما مستوى العالقة بين المنا التنظيمي وأداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية ؟

 -4ه ددل يوج ددد ف ددروق ب ددين متوس ددطات اس ددتجابات المبح ددوثين ح ددول المن ددا التنظيم ددي ،وأداء
الموظفين تُعزى للمتغيرات الشخصية ؟
5

رابعا :فرضية الدراسة:
التنظيمي ،وأداء الموظفين في وكالة الغوث

تهتم الدراسة بقياس العالقة بين المنا

الدولية من خالل الفرضيات التالية:

الفرضية األساسية( :توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤0.05بين
المنا التنظيمي ،وأداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 -1توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤0.05بين األسلوب ائداري،
وأداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

 -2توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤0.05بين الصراع والغموض،
وأداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

 -3توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤0.05بين المكافثة ،وأداء
الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

 -4توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤0.05بين القيم التنظيمية ،وأداء
الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

 -5توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤0.05بين نمط االتصال ،وأداء
الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

 -6توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤0.05بين تصورات المبحوثين
حول “المنا التنظيمي وأثره على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية " تُعزى للمتغيرات
الديموغرافية التالية (المؤهالت العلمية ،الخبرات ،العمر ،الجنس ،المسمي الوظيفي ،مكان

العمل).

خامس ا -:أهداف الدراسة
 -1تحديد واقع المنا التنظيمي في وكالة الغوث الدولية.

 -2تحديد مستوى أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

 -3تحديد مستوى العالقة بين المنا التنظيمي وأداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
 -4تحديد األثر للمنا التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

التنظيمي وأثره على أداء الموظفين في وكالة

 -5تقديم إقتراحات وتوصيات حول المنا
الغوث الدولية.
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 -6تقديم خطة عمل تطبيقية لتنفيذ التوصيات.

 -7التعرف إلى الفروق في وجهات نظر المبحوثين حول المنا التنظيمي ،وأثره على أداء
الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية (المؤهالت
العلمية ،الخبرات ،العمر ،الجنس ،المسمي الوظيفي ،مكان العمل).

سادسا :أهمية الدراسة
إن المنا التنظيمي يشبه تماماً الهواء الذي نستنشقه ونشعر به ،ولكن ال نستطيع أن

نراه أو نمسكه بثيدينا ،لذلك تكمن أهمية الدراسة في رصد وتحليل أبعاد ومتغيرات المنا

التنظيمي ،وتوضية عالقة التثثير لهذا المنا على سلوك الموارد البشرية الذي بدوره يؤثر على
أدائهم الوظيفي ويمكن تحديد مالمة أهمية الدراسة بالنقاط التالية:
 -1األهمية العلمية:
أ -تعتبر الموارد البشرية من أهم وأثمن األصول للمنظمة ،وهذا المورد هو القادر على

تحقيق أهداف المنظمة وتحقيق طموحاتها من خالل توفر بيئة عمل تتميز بالتغير

ائيجابي المستمر.

ب -المنا

التنظيمي يتضمن العديد من المفاهيم المهمة جداً فهو يعبر عن بيئة العمل،

القيادة ،مشاركة المعلومات ،صنع القرار ،لذلك يتمتع بالمجال الخصب للدراسة لما له
من أثر على سلوك الموظفين عامة وأدائهم الوظيفي خاصة.

ت -تنبع أيضًا األهمية للد ارسة كونها تهتم بتطوير وتنمية أداء الموارد البشرية والوقوف على
التحديات التي قد تكون عائق يواجه إنجازات وأداء الموارد البشرية.

 -2األهمية العملية:
أ -تسليط الضوء على العديد من المتغيرات التي تميز المنا
واضة على أداء الموظفين.

التنظيمي وتؤثر بشكل

ب -تسليط الضوء على أبعاد وجوانب قد تكون غير مثخوذة بعين االعتبار لدى صانعي
القرار تتعلق بالمنا التنظيمي للمنظمة.

ت -فتة المجال لدراسة المنا التنظيمي وتحديد أثره على أداء الموظفين في وكالة الغوث
الدولية.
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ث -قد تكون الدراسة بادرة لفتة باب الدراسة والبحث لموضوعات أخرى تهم الموارد البشرية
في وكالة الغوث الدولية.

ج -عرض الدراسة للنتائ وتقديم التوصيات وتقديم خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات بشكل
تطبيقي.

سابع ا -:مصطلحات الدراسة:
 -1المناخ التنظيمي:
قدم الباحث ) Holloway (2012,p13تعريف للمنا التنظيمي بثنه " مجموعة الصفات
المميزة لبيئة عمل المنظمة والقابلة للقياس وهي مدركة أكانت بشكل مباشر أم غير مباشر من
قبل الموظفين الذين يعملون ضمن بيئة المنظمة الذي تؤثر على سلوكهم ودوافعهم.

حيث يعرف  ،2014( Amjadب )2المنا التنظيمي بثنه "مجموعة من الخصائب

التي توصف المنظمة وتميزها عن المنظمات األخرى وهي تتميز بالديمومة النسبية وتؤثر على
سلوك الناس في المنظمة ،وكذلك هي الطريقة التي يدرك ويميز فيها أعضاء المنظمة بيئتهم
من خالل المواقف والقيم"

ﻭيﺭﻯ ﺁخﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍلمناﺥ ﺍلتنﻅيمي هﻭ تعبيﺭ مجاﺯﻱ يستخﺩﻡ في ﺍئﺩﺍﺭﺓ للداللة علدى

مجمﻭعة ﺍلعﻭﺍمل ﺍلتي تﺅثﺭ على سلﻭﻙ ﺍلعامليﻥ ﺩﺍخل ﺍلتنﻅيﻡ كنمط ﺍلقياﺩﺓ ،ﻭﻁبيعدة ﺍلهيﻜدل
ﺍلتنﻅيمي ﻭﺍلتشﺭيعي بها ﻭﺍلحﻭﺍفﺯ ﻭﺍلمفاهيﻡ ائدراكية ،ﻭخصائﺹ ﺍلبيئة ﺍلﺩﺍخليدة ﻭﺍلخاﺭجيدة

للتنﻅيﻡ ﻭغيﺭها مﻥ ﺍلعﻭﺍمل ،ﻭﺍألبعاﺩ ﺍلتي تﺅثﺭ في سلﻭﻙ ﺍلعامليﻥ ﺩﺍخدل ﺍلتنﻅديﻡ (الشنطي،
 ،2006ب.)24

ويستطيع الباحث أن يقدم تعريفاً إجرائيًا للمنا التنظيمي بثنه "مجموع األبعاد المادية

والمعنوية في بيئة المنظمة الداخلية التي تؤثر إيجابياً أو سلبياً على إدراك ودوافع الموظفين،

ومن ثم على سلوكهم وأدائهم ،بائضافة إلى العوامل الخارجية للبيئة المحيطة بالمنظمة بشكل

ثانوي.
 -2األداء الوظيفي:
يعرف  ،2013( Kahtaniب  )89األداء بثنة "مفهوم متعدد األبعاد الذي يبين طريقة

الفرد في إنجاز المهام ،حيث التركيز على الفاعلية ،واستغالل المهارات ،و المبادرات و
االستخدام األمثل للموارد .بائضافة إلى األعمال التي تتضمن العملية والمخرجات النهائية ".
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ويعرف حشيش ( ،2013ب )54األداء بثنه " ما هو إال دالة للقدرة على تنفيذ المهام التي يكلف

بها الموظف ،والرغبة في تثدية هذه المهام.

ويعرف الباحث األداء الوظيفي إجرائياً بثنة " الجهد أو الطاقة الجسدية والذهنية الذي

يبذلها الفرد من أجل تحقيق النتائ المرتبطة بمهامه ومسئولياته الوظيفية ،والذي لها أثر على

أهداف المنظمة.
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المبحث األول :المناخ التنظيمي
مقدمة:
يددرى الباحددث أن ائنسددان نظام داً مفتوح داً يددؤثر ويت دثثر بددالمحيط االجتمدداعي ويشددعر بمددا

يدددور حولدده ،فهددو يالحددظ ويشددعر بكددل المتغي درات التددي تددؤثر علددى إد اركدده وسددلوكه ويسددتطيع أن
يتكيف في الظروف المختلفة ،إال أن هذا التكيف سيعمل على تبديد طاقاتده وجهدده ،حيدث إن لدو

وجدت الظروف المالئمة له وأغنته عن اتباع سبل التكيف لكان عطائه أفضل وازداد تمي ًاز.

يتوجددب علددى منظمددات األعمددال أن تدددرك أن العنصددر البشددري هددو جددوهر مقومددات العمددل وال
يوجد إبداع وتميز بدون األهتمام بائنسان واحتياجاته وخصوصاً في بيئة العمل.
ويمكددن القددول أن المنددا التنظيمددي هددو الوسدديط بددين حاجددات الفددرد والمتطلبددات الوظيفيددة

التي تؤثر على أهداف المنظمدة وكدذلك األفدراد ،وهدذا بددوره يؤكدد أهميدة االهتمدام والتحسدين لبيئدة
العمل ،وتعزيز الجوانب ائيجابية ومعالجة جوانب القصور.

ويرى عفانة ( ،2013ب )2أن العلوم االجتماعية وائنسانية والسيما علم ائدارة اهتمت

بدالتطوير التنظيمدي ،أو مدا يطلدق عليدة بتنميدة المنظمدة ،وذلدك بهددف إحدداث تغييدرات إيجابيدة فدي

المنظمة ،بما يجعلها أكثر قدرة على حل المشكالت وتقديم السلع والخدمات بكفاءة وفاعلية ،ويعتبر

العنصر البشري أحد مقومات المنظمدة ،التدي يجدب الحفداظ عليهدا والسدعي لتطويرهدا مدن أجدل الرقدي
بهدا نحدو األفضدل ونحدو تحقيدق األهدداف الموضدوعة ،وال تسدتطيع أي منظمدة أن تعمدل بكفداءة

وفاعلية بدون االهتمام بمواردها البشرية ،وبذل الجهد والمال والوقت الختيار أفضلهم كفاءة ،وتعمل
على تمكينهم ،فتوفر لهم التددريب المناسدب ،وتمدنحهم مزيدداً مدن الحدوافز ،ومزيدداً مدن التفدويض فدي

الصالحيات ،واتخاذ الق اررات بالمشاركة ،كما تشجعهم كذلك على المبادأة وائبداع.

في هذا المبحث ومن خالل البحث في الدراسات و أدبيدات ائدارة ،يحداول الباحدث تقدديم

شددرح وافددي للعديددد مددن المواضدديع المهمددة للمنددا التنظيمددي منهددا مفهددوم المنددا التنظيمددي ،أهميددة
وخصائب المنا التنظيمي ،مستويات وعناصر المنا التنظيمي ومحدداته ،كدذلك أبعداد وأنمداط
ونماذج المنا التنظيمي ،وأخي ًار مداخل قياس المنا التنظيمي.

أولا :مفهوم المناخ التنظيمي:
أخذت فكرة المنا التنظيمي طريقهدا إلدى الظهدور مندذ مطلدع السدتينيات مدن القدرن الماضدي
ومدن ذلدك الحدين ،وهدي تحظدى باهتمدام العديدد مدن البداحثين ،ويعدد موضدوع المندا التنظيمدي مدن
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الموضوعات التي نالدت اهتمامداً مت ازيدداً فدي المددة األخيدرة ،إالا أن تحديدد مفهدوم المندا التنظيمدي مدا
زال ُيعدد مدن النقداط التدي اختُلدف فيهدا الكتًداب والبداحثون ،ويتبداين موقدف الكتًداب الدذين تنداولوا هدذا

الموضوع ،وذلك لتباين اختصاصاتهم ومفاهيمهم الفكرية.

ويعد ددرف الكبيسد ددي (  ،1998ب )75-62المند ددا التنظيمد ددي بثندد ده" محصد ددلة الظ د ددروف
ُ
والمتغيرات واألجواء الداخلية للمنظمة كما يعيها أفرادهدا وكمدا يحللونهدا ويفسدرونها عبدر عمليداتهم

ائدراكيددة ليستخلصد دوا منه ددا مددواقفهم واتجاهد داتهم والمس ددارات الت ددي تحدددد س ددلوكهم وأدائه ددم ودرج ددة
انتمائهم ووالئهم للمنظمة ".

ويددرى نيددل أن المنددا التنظيمددي أندده "إدراك للسياسددات والممارسددات وائجدراءات التنظيميددة
التي يشترك فيها األفراد ضمن المنظمات" (.)Neal & others, 1998, P5
ويرى ذنيبات ( ،1999ب )34أن المنا التنظيمي هدو" تعبيدر مجدازي ُيسدتخدم بدائدارة
للداللة على مجموعة العوامل التي تؤثر في سلوك العاملين داخدل التنظديم كدنمط القيدادة ،وطبيعدة

الهيكل التنظيمي والتشريعي المعمول بها والحوافز والمفاهيم ائدراكية ،وخصدائب البيئدة الداخليدة
والخارجية للتنظيم ،وغيرها من العوامل واألبعاد التي تؤثر في سلوك العاملين داخل التنظيم".
ويدرى السدكران (  ،2004ب )33أن أغلدب البداحثين يتفقدون علدى أن المندا التنظيمدي

يتحدد حسب إدراك وانطباع أفراد التنظيم لحقائقه ،ويبرز هذا ائدراك من التفاعل بين القوى البشدرية

والبيئية الداخلية للتنظيم ،يمكن النظر إلى المنا التنظيمي على أنه:

 -1يعبر المنا التنظيمي عن مجموعة من الخصائب التي تميز المنظمة عن غيرها.
 -2يتثثر المنا التنظيمي بنوعية القوى البشرية داخل المنظمة.
 -3يؤثر المنا التنظيمي على سلوك العاملين في المنظمة.

المندا التنظيمدي هدو عبدارة عدن الخصدائب المدركدة مدن التفاعدل بدين القدوى البشدرية

والعناصر المكونة للتنظيم داخل المنظمة.

ويرى فلية وعبد المجيد ( ،2005ب )292أن المندا التنظيمدي هدو " االنطبداع العدام أو

الصدورة الذهنيدة لددى أعضداء المنظمدة عدن منظمدتهم وعدن السدلوك القيدادي للمدديرين فيهدا" ،تلدك
الصدورة التدي تدؤثر فدي سدلوكياتهم ،ألنهدم اكتسدبوها مدن خدالل تجداربهم الخاصدة ،وكدثن المندا

التنظيمي مجموعة الخصائب التي تميز بيئة العمل في المنظمة والمدركة بصورة مباشدرة مدن األفدراد
الذين يعملون في هذه البيئة والتي يكون لها انعكاس أو تثثير على دوافعهم وسلوكهم.
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ويرى تشنيت أن المنا التنظيمي هو مجموعة من التصورات الفردية للسمات المختلفة لبيئة

العمل الفعلية واألسلوب الذي يدؤثر علدى العداملين ،وكدذلك بعدض المتغيدرات كغمدوض الددور ،وتقيديم

الوظيفة والتدريب والرضا الوظيفي وتثثيرهم على سلوك األفراد العاملين (.)Chenat, 2007, P 27

وثيقدا بدنمط
ويرى أحمد ( ،2008ب )8أن المندا التنظيمدي ألي مؤسسدة يدرتبط ارتبا ً
طدا ً

العالقدات التدي تسدود أجواءهدا والتدي مدن شدثنها أن تسدهم فدي كيفيدة تحقيدق األهدداف والم ارمدي التدي

تتوخاها نتيجة لعمليدة تفاعدل الجهدد البشدري فيهدا ،ومدا يتدوافر لدديها مدن المدوارد المتاحدة ،كمدا يتحددد

أيضددا مددن خددالل البعددد القددانوني الددذي يحكددم العمددل (التعليمدات ،والقدوانين،
المنددا التنظيمددي ً
واألنظمدة) ،ومدن خدالل نمدط التفاعدل ،والتواصدل السدائد بدين العداملين فدي أثنداء سدعيهم لممارسدة
عمليدات تفعيدل أدوارهدم لتحقيدق األهدداف والم ارمدي المرسدومة ،بائضدافة إلدى أثدر ذلدك علدى أبعداد

المبادأة وائبداع في األداء.

ويد ددرى القريد ددوتي ( ،2009ب )170ان المند ددا التنظيمد ددي هد ددو" مجموعد ددة الخصد ددائب

البيئيددة الداخلي ددة للعم ددل ،والتددي تتمت ددع بدرج ددة مددن الثب ددات النس ددبي أو المسددتقرة ،يفهمه ددا الع دداملون
ويدركونها ،مما ينعكس على قيمهم واتجاهاتهم ،وبالتالي سلوكهم".

ويقددم عبدد الدرازق عددة تعريفدات للمندا التنظيمدي منهدا للباحدث ()Farehand & Cilmer

حيث عرف المنا التنظيمي بثنه " مجموعة الخصدائب التدي تصدف المنظمدة وتميزهدا عدن غيرهدا

مدن المنظمدات والتدي تتميدز بالثبدات النسدبي وتدؤثر فدي سدلوك األفدراد العداملين فدي المنظمدة .وكدذلك

( )James & Jonesفقد عرفا المنا التنظيمي بثنه " يعكس إدراك األفراد في المنظمدة نحدو انتمدائهم

لها ،وذلك عبر ترجمة تلك ائدراكات الخاصة باألحداث والظروف إلدى معداني ذات أغدراض فرديدة.
(عبد الرازق وآخرون ،2012 ،ب.)6
ويعددرف الباحددث المنددا التنظيمددي بثنده مجموعددة مددن الخصددائب والسددمات التددي تفاعلددت

مدع أفدراد المنظمدة علددى المسددتوى الزمندي فددي بيئدة المنظمددة الداخليددة والخارجيدة لتشددكل الشخصددية

العامة للمنظمة.

ويرى الباحث أن األهتمام بدراسة المندا التنظيمدي عبدر الم ارحدل الزمنيدة المختلفدة وحتدى

عل ددى مس ددتوى المك ددان ك ددان ل دده األث ددر ف ددي تع دددد المف دداهيم وتط ددور أبع دداده ،والمالح ددظ أن معظ ددم

التعريفدات سدلطت الضددوء علدى التفاعددل بدين خصددائب األفدراد وطبيعددة العمدل فددي بيئدة المنظمددة،
ويمكددن معرفددة خصددائب المنددا التنظيمددي للمنظمددة مددن خددالل التعددرف علددى إد اركددات العدداملين

وسلوكياتهم بشكل منظم وموجه.
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ثانيا :أهمية المناخ التنظيمي:
لقد نال موضوع المنا التنظيمي أهمية كبيرة في منظمات األعمال المختلفة لما لهدا مدن

أثددر كبيددر فددي تطددوير العوامددل واألبعدداد التنظيميددة السددائدة فددي بيئددة العمددل ،وأن االهتمددام بالمنددا

التنظيمي ومنحه بعداً أساسياً في خطط وبرام المنظمة يثتي من خالل اعتبار أي منظمدة وحددة

اجتماعية هادفة تتسم أعمالها بالتشابك واالعتماد المتبدادل لكافدة وحدداتها المختلفدة .لدذلك تعدددت
الدراسات التي تؤكد على أهميدة المندا التنظيمدي فدي بيئدة األعمدال حيدث إن تحقيدق التوافدق بدين

أهددداف المنظمددة واألف دراد سدديؤدي إلددى خلددق مناخدداً تنظيمي داً مناسددباً يدددفع إلددى النجدداح لكددالً مددن
المنظمدات واألفدراد ويعددزز ائبدداع وائنتمدداء ،ويمكدن التطدرق بشدديء مدن التفصدديل ألهميدة المنددا
التنظيمي من خالل النقاط اآلتية:
دور مه ٌدم فدي التدثثير فدي المخرجدات السدلوكية للعداملين فدي أي
 -1المندا التنظيمدي لده ٌ
منظمدة حيدث يقدوم المندا ببنداء السدلوك الدوظيفي واألخالقدي ،وبلورتهمدا للعداملين فدي
المنظمات من حيث تشكيل القيم واالتجاهات التي يحملونها وتعديلها.

 -2المنا التنظيمي له دور مهم في عملية التطوير التنظيمي ،فهو ُيعد مؤشد ًار مهمدًا يمكدن
من خالله قياس رضا األفراد عن المنظمة (القطامنة ،2005 ،ب.)28-27

 -3تتضدة أهميدة المندا التنظيمدي مدن كونده عنصد اًر أساسدياً لتحقيدق التقدارب بدين أهدداف
المنظمة وأهداف العاملين فيها ،ومن إسهامه في تنمية المنظمدة مدن خدالل العمدل علدى
تطدوير األبعداد المختلفدة داخلهدا ،ومدن تدثثير نمدط المندا التنظيمدي علدى نمدو إمكاندات

وفعال (فليه ،عبد الحميد ،2005 ،ب.)294
العاملين في حل مشكالتهم بشكل مؤثر ً
 -4إن االهتمدام بموضدوع المندا التنظيمدي علدى مسدتوى النظريدة والتطبيدق ندابع مدن دوره
األساسدي فدي نجداح المنظمدة وتحقيقهدا ألهددافها ،وتفاعلهدا مدع معطيدات التطلدع نحدو

التجديدد والتحدديث ،وائبتكدار لمواكبدة التطدورات والمتغيدرات المسدتمرة والمتسدارعة للبيئدة

المعاصرة (السكران ،2004 ،ب.)35

 -5تكمن أهمية المنا التنظيمي بتثثيره على العاملين في المنظمدة ،فهدو يدؤدي إلدى التحفيدز
أو ائحباط؛ ألنه يعمل كوسيط بين متطلبات الوظيفدة وحاجدات الفدرد (العميدان،2005 ،
ب.)305

 -6تكمن أهمية المنا التنظيمي في دراسة المفاهيم واألبعاد الخاصة به التي تعمل كوسيط

بين الرضا الوظيفي واألداء المنظمي ،ومن ثدم تحقيدق التوافدق بدين أهدداف الفدرد وأهدداف

ال عن دوره في تنمية االقتصاد الوطني ككل ،كما أن توافر مندا تنظيمدي
المنظمة ،فض ً
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مناسدب سديؤدي إلدى نجداح المنظمدات ،والدذي بددورها سدتكون سدبباً فدي زيدادة الددخل

القدومي ،ومدن ثدم الددخل الفدردي ممدا يحقدق الرضدا واالسدتقرار النفسدي ويددفع إلدى األداء
وائبداع في العمل (الصفار وآخرون ،2009 ،ب.)356

 -7يعتمد سلوك وفعاليات العمل بالنسبة للعداملين علدى درجدة الددعم التدي يوفرهدا لهدم المندا

التنظيمي في منظماتهم ،حيث يؤثر المنا السائد على مواقدف العداملين تجداه العالقدات
السائدة داخل المنظمة .وتوصل الباحثون إلى أن األداء العالي وائنتاجية المرتفعة تمت

مدن خدالل األشدخاب الدذين كدانوا يعملدون فدي ظدروف مناخيدة إبداعيدة (المدومني،

 ،2006ب.)30
 -8تزداد أهمية المنا التنظيمي في ظل التحديات العالمية الجديدة ،حيدث المنافسدة الشدديدة
واالتجاه نحو العولمة والتغير التكنولوجي السريع ،فهذه التحديات تفرض على المنظمات
مزيدداً مدن ائنفتداح ،والتجديدد ،وائبدداع والتطدوير .وقدد ظهدرت األزمدة الماليدة العالميدة

كثحدد التحدديات الرئيسدة أمدام المنظمدات فدي قددرتها علدى إيجداد مندا تنظيمدي داعدم

لألفراد العاملين يتمثل باالستقرار والتطور (أبو تايه وآخرون ،2012 ،ب.)160

ويرى الباحث أن المنظمدة التدي تسدعي إلدى التميدز وزيدادة كفاءتهدا وفعاليتهدا تسدتطيع أن

ترى العالقة الوثيقة بين أهمية المنا التنظيمي ،وأهمية العنصر البشري كونده العمدود الفقدري فدي
تحقيددق أهددداف المنظمددة ،فددال يمكددن خلددق منددا تنظيمددي إيجددابي بدددون االهتمددام بإشددباع حاجددات

العدداملين المعنويددة والماديددة ،وال يمكددن دفددع المنظمددة للنجدداح بدددون زرع القدديم ائيجابيددة واالنتمدداء،

أن المنظمات التي تسدعى إلدى تعزيدز المندا التنظيمدي ،وخلدق بيئدة عمدل إيجابيدة هدي المنظمدات
التددي تنتقددل إلددى مرحلددة التددثثير بفضددل مددا يددوفره المنددا التنظيمددي مددن إمتيددازات وقدددرات للعدداملين
الددذين يمثلددون المحددرك ال درئيس ل بددداع والتطددور وخصوص داً فددي بيئددة عمددل متسددارعة ومتالحقددة

التغيير.

ثالثا -:خصائص المناخ التنظيمي:
يمكن القول أن المنا التنظيمي يعبر عن طبيعة خاصة لمجموعة من الخصائب لبيئدة

المنظمددة والتددي تددؤثر علددى س ددلوك العدداملين وتشددكل صددوره ذهني ددة خاصددة ،ويوضددة العديددد م ددن

الباحثين و الكتًاب تلك الخصائب كما هو موضة فيما يلي:
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 يوضح المغربي ( ،2007ص )17مجموعة من هذه الخصائص وهي: -1إن المندا التنظيمدي مفهدوم يعبدر عدن مجموعدة مدن الخصدائب أو السدمات المرتبطدة
ببيئة العمل الداخلية وال يعبر عن البيئة الخارجية بعناصرها ومتغيراتها.

 -2إن هدذه الخصدائب تتميدز بدرجدة عاليدة مدن االسدتقرار أو الثبدات النسدبي ،ويمكدن عدن
طريقهدا التمييدز بدين منظمدة وأخدرى ،وأن هدذه الخصدائب هدي حصديلة تفاعدل بدين

خصائب المنظمة والفرد.

 -3يتدثثر المندا التنظيمدي بنوعيدة المدوارد البشدرية فدي المنظمدة ،ألنده وسديط بدين متطلبدات
الوظيفة وحاجات الفرد.

 -4إن ائدارة العليا تلعب دو ًار رئيسًا فدي تشدكيل المندا التنظيمدي مدن خدالل مدا تحددده مدن
سياسات ونظم للعمل وما تحمله من اتجاهات ،وكذلك من خالل الفلسفة التي تتبناها.

 ويرى الفهيدي ( ،2009ص  )54أن خصائص المناخ التنظيمي تتمثل باآلتي: -1إن المندا

التنظيمدي يمتداز بنوعيدة ثابتدة ،بمعندى أن شخصدية المنظمدة هدي عمليدة

مكتسدبة ،وتتدثثر بدالمتغيرات العديددة ذات العالقدة ،أي أن المندا التنظيمدي يتكدون عندد

وفقا لتفاعالت متبادلة بينه وبين المنظمة.
الفرد ً
 -2إن منا منظمة معينة هو ما يراه العاملون بها وفدق إد اركداتهم الخاصدة ولديس بالضدرورة
ما هو كائن فعالً.

ال عنهدا ،فثقافدة المنظمدة
 -3إن المندا التنظيمدي ال يعندي ثقافدة المنظمدة كمدا أنده لديس بددي ً
تتسدع لتشدمل علدى جاندب البعدد ائنسداني الممثدل بالتصدرفات ائنسدانية المختلفدة والبعدد

المدادي المتمثدل بالندات المدادي للعمدل ائنسداني فدي منظمدة مدا ويتضدمن ذلدك األبنيدة

المختصة أو تنظيم الوحدة أو أحد أقسدامها كمدا يتضدمن الموضدوعات الحيويدة المتنوعدة

وغير ذلك.

 -4إنه ال يعني البيئة حيث تتعلق البيئة بكدل مدا يددور خدارج وداخدل التنظديم علدى المسدتوى
الكلدي فيمدا يتعلدق المندا

التنظيمدي بالخصدائب التدي تتنداول الفعاليدات والنشداطات

الداخلية.
 أما المعشر( ،2001ب )304وبدر( ،2006ب )18فقد ذك ار الخاصيتين التاليتين: -1إن المندا التنظيمدي حالدة صدعبة البنداء وقدد تسدتغرق وقتداً طدويالً وأن عمليدة هدمده قدد
تحدث بشكل سريع.
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 -2المند ددا التنظيمد ددي يختلد ددف عد ددن المند ددا ائداري ،فبينمد ددا يعتبد ددر المند ددا التنظيمد ددي أحد ددد

المحددات األساسية للسلوك التنظيمي ،فإن المنا ائداري يعدد أحدد المحدددات األساسدية
للمنا التنظيمي.

ويرى الباحث أن خصائب المنا التنظيمي للمنظمة هو عبارة عن عالقة تفاعليدة بدين

خصدائب المددوظفين وبددين طبيعددة المنظمدة وأهدددافها ،واألهددم هددو العنصدر الزمنددي الددذي يزيددد مددن

االمتزاج بين هذه الخصائب بين كل من المنظمة و الموظفين.

رابعا :مستويات المناخ التنظيمي:
لقد أوضة العديد من الباحثين (عمران ،1996 ،ب( )44كامدل ،1994 ،ب )195و
المغربي ( ،2007ب )20أن هناك مستويات مختلفة للمنا التنظيمدي فدي المنظمدة ،وقدد سداهم

(الش ددنطي ،2006 ،ب  )14ف ددي إيض دداح ذل ددك بش ددكل جل ددي وواض ددة ،فه ددو ي ددرى أن مس ددتويات

المنا التنظيمي تتباين من الفرد إلى مجموعات من األفراد ومن ثم المنظمة ككل.
 -المستوى الفردي:

يتكون هذا المنا في حال وجدود تبداين كبيدر فدي خصدائب األفدراد داخدل المنظمدة ممدا

يؤدي إلى إدراك كل فرد للمندا التنظيمدي بشدكل مختلدف ،ويتوقدف ذلدك علدى العديدد مدن العوامدل
مثدل السدن والجدنس والتعلديم وموقدع الفدرد داخدل الهيكدل التنظيمدي وغيرهدا مدن العوامدل األخدرى

والتي تؤدي بشكل مباشر إلى التثثير على درجة رضا الفدرد عدن عملده داخدل المنظمدة ،وبالتدالي

يتحددد بشدكل كبيدر نوعيدة إدراك الفدرد للمندا التنظيمدي فدي المنظمدة حيدث يتعدرف كدل فدرد مدن

األفراد على خصائب منظمته والظروف المحيطة ببيئة عمله ،ثم يقدوم بتشدغيل هدذه المعلومدات
المختزندة فدي ذاكرتده والتدي تمثدل خصائصده وقيمده ،وبالتدالي يدتم إدراك المندا التنظيمدي بشدكل
متباين من فرد آلخر نتيجة للتفاعل بين  -الخصائب الفردية والخصائب التنظيمية.
 على مستوى مجموعة من األفراد:تدرك كل مجموعة من األفدراد فدي إدارة أو قسدم المندا التنظيمدي بشدكل مختلدف ،ويرجدع

هدذا االخدتالف إلدى العديدد مدن العوامدل مثدل االخدتالف فدي الموقدع داخدل الهيكدل التنظيمدي أو

االختالفات في طبيعة العمل .ويتكون هدذا المندا التنظيمدي عنددما يكدون هنداك شدبه إجمداع بدين
أفدراد المجموعدة مدن حيدث إدراكهدم للمندا حيدث يالحدظ أن إدراك كدل مجموعدة للمندا التنظيمدي
يدنعكس علدى اتجداههم ناحيدة العمدل ،وأن االتجاهدات مدن ناحيدة العمدل تكدون مسدتقلة جزئيدًا مدن
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مكدان العمدل ،وذلدك نظد اًر للقديم واالتجاهدات التدي يحملهدا األفدراد معهدم إلدى مكدان العمدل أي أن

األفدراد مدن خلفيدة اجتماعيدة واحددة تكدون لدديهم اتجاهدات ،وقديم مشدتركة تجداه العمدل ممدا يدؤدي
ئدراكهدم للمندا التنظيمدي بشدكل مختلدف عدن اآلخدرين لدذا فدإن معرفدة اتجاهدات وقديم األفدراد

تسداعد فدي تفسدير نوعيدة إدراكهدم للمندا التنظيمدي .ويدرى آخدرون وجدود مندا تنظيمدي مختلدف

لكل مستوى إداري حيث يوجد منا تنظيمي ل دارة العليا ومنا تنظيمي ل دارة الوسطى ومنا

تنظيمي ل دارة الدنيا ،وهذا ما أكده المغربي بثن المنا التنظيمي يتعلق بالمستويات ائداريدة فدي

المشدروع حيدث يوجدد مندا لكدل مسدتوى ،وأن المسدتوى األعلدى يفدرض المندا الدذي يعمدل فيده
المستوى األدنى.
 -على مستوى المنظمة:

يتم إدراك هدذا المندا التنظيمدي بشدكل متماثدل بدين األفدراد داخدل المنظمدة ،أي أن جميدع

األفدراد داخدل المنظمدة يددركون خصدائب المنظمدة وظدروف عملهدم الداخليدة بشدكل موحدد
ومتماثل.

الشكل رقم ( :)2تأثير المناخ التنظيمي على مستوى المنظمة ككل

المصدر :الشنطي ،محمود عبد الرحمن ( :)2006أثر المنا التنظيمي على أداء الموارد البشرية  -دراسة ميدانية على
و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة .رساله ماجستير منشورة ،ب  ،15الجامعة ائسالمية ،غزة.
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خامسا :عناصر المناخ التنظيمي:
لقد اتفقت العديد من الدراسات منها (الفهيدي( )2009 ،صليحة( )2010 ،المغربي،

( ،)2001الطيب( )2008 ،فلية ،وعبد المجيد )2005 ،و(أحمد )2008 ،حول أن عناصر
المنا التنظيمي تتثلف من مجموعة من المتغيرات المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها التي تُسهم
في خلق البيئة الداخلية للمنظمة وهذه العناصر هي:

 -1الهيكل التنظيمي :الذي هو عبارة عن البناء والشكل الذي يحدد التركيب الداخلي للعالقات
السائدة في المنظمة فهو يبين التقسيمات والوحدات ائدارية الرئيسة والفرعية التي تقوم
بمختلف األعمال واألنشطة التي يتطلبها تحقيق أهداف المنظمة وبيان أشكال وأنماط

االتصاالت ،وشبكات العالقات الرسمية داخل المنظمة ،وهو أحد الوسائل ائدارية التي

تستخدم لتحقيق األهداف وفق رؤية شاملة ومتكاملة للتفاعالت السائدة في المنظمة ،ويجب

أن يتصف بالخصائب والسمات التالية:
-

التوازن بما يكفل تحقيق عالقات متوازنة بين االتصاالت والمسؤوليات الممنوحة للفرد
والتوازن في نطاق ائشراف وخطوط االتصاالت الوظيفية واعتماد وحدة األمر الصادر
من المستويات ائدارية المختلفة.

-

المرونة التي تتطلب قابلية الهياكل التنظيمية المراد تصميمها على استيعاب التعديالت
المنظمية المستمرة تبعاً للمتغيرات الداخلية والخارجية التي يقضيها البناء التنظيمي
وسبل تحقيق الموازنة.

-

االستم اررية وضرورة اعتماد القواعد العلمية في بناء الهياكل التنظيمية ،وتوخي الدقة في
تشخيب القواعد إلى جانب إستشراق التغيرات المستقبلية دون أن تتعرض الهياكل
التنظيمية لتغيرات جوهرية متكررة من شثنها إرباك البناء الهيكلي للتنظيم.

 -2القيادة :إن أنماط القيادة وائشراف من العوامل الرئيسة الفاعلة في تحديد طبيعة المنا
التنظيمي والتي تقود إلى التركيز في حركة الجماعة ونشاط المنظمة وفي خلق التفاعل
ائنساني الالزم لتحقيق أهداف الفرد والمنظمة على حد سواء ،وتؤثر العملية القيادية في

قدرات الفرد الذاتية التي تخلق من خاللها التثثير في سلوك ومشاعر األفراد اآلخرين وقدرة

القائد في التثثير على اآلخرين وتوجيه سلوكهم نحو تحقيق أهداف المنظمة فالمنا
التنظيمي الذي يتسم بقدرات قيادية هادفة من شثنها تحفيز اآلخرين نحو ائنجاز الفعال.

 -3نمط التصالت :الذي يؤثر في خلق المنا التنظيمي المالئم ل بداع واالبتكار والمساهمة
في اتخاذ الق اررات ورسم السياسات ،فاالتصاالت وسيلة اجتماعية يتم من خاللها التفاهم بين
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األفراد وخلق حركة الجماعة وتفاعل المستخدمين الفرد والجماعة ،ويتم من خاللها نقل
المعلومات والبيانات واآلراء واألفكار لغرض تحقيق األداء المستهدف للمنظمة ،وتعتمد

كفاءة االتصاالت على عوامل عدة تتعلق بطبيعة العمل والمنا التنظيمي السائد إذ أنها

تؤثر وتتثثر به عادة وما ترتبط به من جماعات العمل الرسمي ،وأنماط العالقات غير

الرسمية التي من شثنها خلق مناخًا منظمياً مالئمًا في خلق التفاعالت االجتماعية الهادفة
بين األفراد وتبسيط دورهم وأدائهم.

 -4المشاركة في اتخاذ الق اررات :التي تتية للعاملين فرب إبداء الرأي واألفكار والمقترحات
التي من شثنها أن تؤدي إلى تحسين طرق العمل وتقليب الصراع ورفع الروح المعنوية
لألفراد والجماعات ،فالقرار هو جوهر العملية ائدارية ووسيلتها األساسية في تحقيق أهداف

المنظمة ،وتتطلب المتغيرات المعاصرة اعتماد الرؤيا العملية في إتخاذ الق اررات واسهام كافة

العاملين في المنظمة باتخاذه وفقًا لطبيعة األداء المناط بكل منهم في العمل ،فمشاركة
العاملين في اتخاذ القرار يزيد االلتزام بتنفيذه.

 -5طبيعة العمل :فالعمل الروتيني يؤدي إلى الملل وزيادة ائهمال والالمباالة وعدم االكتراث
نحو اعتماد أسلوب التحديث والتطوير ،أما األعمال التي تتصف بالتحسين والتطوير فإنها

تشجع العاملين على ائسهام بكل قدراتهم وطاقاتهم ائبداعية في إثارة الكفاءات وائمكانيات

الكامنة لديهم في نجاح العمل وتحقيق األهداف.

 -6التكنولوجيا :توفر التطورات التكنولوجية الحديثة مناخاً تنظيمياً يتالئم مع األفراد والمنظمة
على حد سواء ،إال أنه أحيانًا يشير لدى العديد من العاملين لبعض المخاوف من زيادة

البطالة وخفض الروح المعنوية للعاملين ،فالتكنولوجية تساهم في توزيع مهام وواجبات العمل

بشكل سليم بين األفراد ،وايجاد وتحديد شبكات اتصال بطريقة يتحقق معها التالؤم المنظمي
بثقصى كفاءة ،وفاعلية و تحديد المستويات والعالقات المنظمية طبقاً لالحتياجات الحقيقية

في شبكات تدفق العمل ،وتحسين الظروف المادية للعمل ورفع كفاءة أداء األفراد من حيث

السرعة وتقليب الهدر والضياع في الجهود البشرية والمادية والمالية والمعلومات.

 -7البيئة الخارجية :ومدى تقبلها للتغير ومدى ما تقدمه من دعم للعاملين حيث إن الدعم
المادي والمعنوي للعاملين يشعرهم بثنهم يعيشون في ظل منا تنظيمي جيد.

 -8العمل الجماعي :تمثل الجماعة األساس الذي يعتمد علية أي بناء تنظيمي لتحقيق األهداف
التنظيمية ،حيث تؤكد العديد من الدراسات والبحوث أن المنظمة التي يسودها مبدأ التثكيد
على أهمية أهداف الجماعة ،وتزويدها بما تحتاجه من معلومات عن كيفية أدائها يقودها
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إلى منا

تنظيمي جيد في نظر المرؤوسين ،بينما التقليل من شثن الجماعة يؤدي إلى

تفاعل أقل ويميل المنا إلى السلبية.

 -9الحوافز :يمكن تعريف الحوافز على أنها " مجموعة األدوات والوسائل التي تسعى المنظمة
لتوفيرها للعاملين بها سواء أكانت مادية أم معنوية ،فردية أم جماعية ،إيجابية أو سلبية،
بهدف إشباع الحاجات والرغبات ائنسانية من ناحية وتحقيق الفعالية المنشودة من ناحية

أخرى ،وذلك بمراعاة الظروف البيئية المحيطة .أي أنه كلما كان نظام الحوافز جيداً كلما
ساعد على توفير منا تنظيمي جيد.

 -10نظم واجراءات العمل :هي مجموعة الق اررات ،األوامر والتعليمات الدائمة التي تنظم تنفيذ
المهام المختلفة التي تقع على عاتق المنظمة ،فعلى سبيل المثال فإن نظم العمل واجراءاته
تبين كيفية تسلم وتسليم المعامالت وكيفية مراجعتها وبحثها وانهائها ،كما تبين التسلسل

الوظيفي وكيفية انتقال المعامالت بين أقسام المنظمة واداراتها المختلفة وتبين بدء الدوام

وانتهائه وائجازات األسبوعية ،شؤون الموظفين ،والتعامل مع المراجعين ،كما تبين المراحل

التي تمر بها المعامالت وكيفية مراجعة المنظمة من قبل الجمهور ،وغير ذلك من

ائجراءات واألنظمة التي تبين كيفية سير العمل بصورة تساعد المنظمة على تنفيذ مهامها .

 -11العالقات الداخلية :تتكون العالقات والتفاعالت الداخلية في المنظمة من عدة عناصر منها
العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين والعالقة بين المرؤوسين وبعضهم البعض ،والعالقة بين

الرؤساء أنفسهم ،وعالقة الجميع مع الرئيس األعلى للمنظمة إضاف ًة إلى العالقة بين أقسام

المنظمة واداراتها المختلفة ،وهذه العالقات الداخلية إما أن تكون صاعدة أو هابطة ،إيجابية

أو سلبية ،مرنة ومتوازنة أو تسلطية من قبل الرؤساء.

سادسا :محددات المناخ التنظيمي:
تشير محددات المنا

التنظيمي إلى مجموع العوامل التي تؤثر بالمنا

التنظيمي،

وبالرغم من ت عدد هذه المحددات إال أن الباحثين قد اتفقوا حول العديد من المحددات التي تتميز
باألهمية والتثثير ،ومن هذه المحددات:
 -1القيم اإلدارية:
ويشير الشرافي ،2013( ،ب )21-19أن القيم تشكل أساسًا لفهم االتجاهات والدوافع

وتؤثر على إدراكنا ،وتعتبر القيم كمعيار يلجث إليه األفراد أثناء إجراء مقارنات بين مجموعة من

البدائل السلوكية ،وكعامل موحد للثقافة العامة ،ومحددة لألهداف والسياسات ومنظمة السلوك،
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فإن من الضروري معرفة وفهم القيم السائدة في أي مجتمع ،وذلك لفهم السلوك التنظيمي

المتوقع من األفراد ويشير أيضًا إلى أن هناك نوعين من القيم يجب أن يتصف بهما العاملون
وهي:

أ -قيم اجتماعية :تشمل األمانة واألخالق والشعور بالمسئولية تجاه اآلخرين.
ب -قيم تنظيمية :تشمل الوالء واالنتماء والكفاءة العالية.
ت -قيم مهنية :وتشمل المهارة والتعاون.

ث -قيم شخصية :تشمل الخدمة والمساندة.
 -2النشاط النقابي:
ويشير الشرافي ( ،2013ب )21-19و الفاعوري (  ،2005ب )166أن النقابة

وسيلة تنظيم العاملين وفهم صفوفهم بغض النظر عن نوع المهنة التي ينظمون تحت لوائها،

ويرى بثن النقابات مظهر من مظاهر التقدم في الحركة العمالية وتمثل قوة هائلة ومؤثرة في

االقتصاد الوطني .أن هدف النقابة هو حماية وتنمية المصالة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ألعضائه من خالل المفاوضة واالتفاق الجماعي .ويقول (الشرافي) أن النقابة رابطة
من العاملين تهدف بصفة أساسية إلى التثثير في ق اررات أصحاب العمل والتي لها عالقة

بالعاملين في المنظمة ،كما تقوم باألنشطة أو األعمال االجتماعية والسياسية .وهي بذلك تمثل

نوعًا من التنظيم الرسمي له ذاتية واستقاللية.

ويشد د ددير مصد د ددطفي ( ،2005ب  )411-408إلد د ددى مجموعد د ددة أخد د ددرى مد د ددن المحد د ددددات
تتمثل فيما يلي:
 -3حجم المنظمة:
ويرى بثن المنظمات الكبيرة تكون أكثر تشددًا أو تصلبًا وبيروقراطية وأكثر هيكلية،

وتحديد للعمل وعالقاته ومن السهل إيجاد وتنمية منا لالبتكار والتماسك في شركة صغيرة عنه
في شركة أو منظمة كبيرة .السيما وقد خرجت ابتكارات غير قليلة من منظمات صغيرة.
 -4طبيعة النشاط:
تؤثر طبائع األعمال وأنواع الصناعات أو األنشطة التي تزاولها المنظمات في تهيئة

منا تنظيمي مميز.
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 -5خصائص أعضاء التنظيم:
تسهم في تحديد طبيع ة المنا التنظيمي في المنظمات التي تتزايد فيها نسبة كبار السن

أو منخفض التعليم والطموح ،سيكون مناخها التنظيمي مختلفاً تماماً عن منظمة تزيد فيها نسبة
العاملين من صغار السن ،وذوي المستوى التعليمي المرتفع ومرتفعي الطموح.ويكون المنا أكثر

وداً وتثلفًا في المنظمات التي يشارك بها أعضائها بعضهم البعض في األنشطة االجتماعية
خارج العمل.

 -6الظروف القتصادية:
عندما يتجه االقتصاد القومي للنمو وتكون األحوال السوقية والمالية للمنظمة طيبة،

يميل المديرون للمبادرة أو المخاطرة أو تحمل مخاطر أكبر .بينما ال تساعد فترات الكساد على
ذلك حين تكون الموازنات أو المخصصات بالمنظمة محدودة وهنا يتجه المديرون لصنع ق اررات

منخفضة ،ويميلون لعدم تشجيع أو قبول أفكار ابتكاريه والتردد في تصميم برام عمل جديدة،

أو عدم قبول ما يتضمن مخاطرة بدرجة أو بثخرى.

سابع ا -:أبعاد المناخ التنظيمي:
من خالل تتبع الباحث للعديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة المنا التنظيمي فقد

وجد أن االختالف في تحديد أبعاد المنا التنظيمي تعود إلى العديد من األسباب ،وهي اختالف

اء من حيث الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات وحجمها وأماكن عملها
طبيعة المنظمات سو ً
وهدف وجودها ،األمر الذي أدى إلى صعوبة التوصل إلى أبعاد شاملة ومحددة تصلة للتطبيق
على كافة أنواع المنظمات ،ويرى الباحث أن التطور المستمر أيضاً في بيئة عمل المنظمات

كالتكنولوجيا والعلوم التطبيقية ،وتطور احتياجات ائنسانية مما يفرض على المنظمات أن

تتطور وتتكيف مع التغيرات المختلفة ،وهذا بدوره يؤدي إلى تعقد أبعاد المنا التنظيمي.

وقد حاول الباحث أن يرصد العديد من الدراسات التي تطرقت لألبعاد المختلفة لدراسة
الباحث ،ومن هذه الدراسات ما يلي:
-

وقد أوضة ( )Johannes, 2004أن " تقدير النتائ  ،ائدارة ،عالقات العمل ،خصائب
المهمة ،المسؤوليات وضغوطات العمل " تعتبر من األبعاد المهمة التي تستخدم لتحقق
من صحة المنا التنظيمي في المنظمة.
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-

وأوضة ( )Funda & Kanten, 2013بدراستهما حول” أثر المنا

التنظيمي على

السلوكيات العكسية ل نتاجية” أن هناك مجموع ًة من األبعاد الهامة للمنا التنظيمي،
وهي " المكافثة ،الدفء ،الدعم وااللتزام ،الهيكل التنظيمي ،المخاطرة والصراع ،معايير
-

المنظمة ".

وقد أوضة ) (FOUTS, 2004أن المنا

التنظيمي ظاهرة تعكس رضا الموظفين،

ويكمن قياسها على المستوى الكمي وقد اهتم بالعديد من األبعاد منها (أثر ائدارة العليا،

أثر ائدارة الوسطي ،أثر المدراء والمشرفين ،االتصال ،التعاون ،الهيكل التنظيمي،
تصميم العمل ،الخدمات للعامة).

-

وكذلك فقد اهتم ) (Furnham & Goodstein, 1997بدراسة المنا التنظيمي وقد عمال

على تطوير أداة قياس المنا

التنظيمي )(organizational Climate Questionnaire

والتي تشمل األبعاد التالية "التعليمات ،التدريب والتعلم ،إدارة الصراع ،جودة الخدمات،
عمل الفريق والدعم ،العالقات ،ائبداع ،التخطيط وصنع القرار ،التطوير الوظيفي،

نظام المكافثت ،االتصال ،االحترام ،وضوح الدور".
-

ويرى ) (Davidson, 2000أن أبعاد المنا

التنظيمي للمنظمة يكون نابع من طبيعة

المنظمة نفسها ،وقد حدد سبعة أبعاد لدراسته وهي "دعم وتسهيالت القائد ،الظرف

التنظيمي والمهني ،الصراع والغموض ،التعليمات والضغوطات والتنظيم ،تنوع العمل
-

والتحدي واالستقاللية ،تعاون جماعات العمل والصداقة والدفء ،وأخي اًر معايير العمل".

تتطرق ) (Joseph Wallace, 1999إلى دراسة القيم من خالل دراسته حول العالقة بين
الثقافة التنظيمية والمنا

التنظيمي والقيم ائدارية التي طبقت على  300من أفراد

الشرطة في فكتوريا ،وقد شملت دراسته على القيم التالية "الكفاءة ،الفعالية ،الصفوة،

المساواة ،العدالة ،الفرب ،القوة ،عمل الفريق" ومن ناحية أخرى قد اهتم بدراسة أبعاد
المنا

التنظيمي والتي تتضة كما يلي " التحدي والتنوع واألهمية الوظيفية ،التسهيل

والدعم ،الثقة المتبادلة ،تعاون مجموعات العمل ،الصراع والغموض ،روح الفريق.
-

اهتم بحر بدراسة األبعاد التالية لمعرفة أثر المنا

التنظيمي على األداء الوظيفي

للعاملين ائداريين بالجامعة ائسالمية وهذه األبعاد هي " :الهيكل التنظيمي ،نمط

القيادة ،مدى مشاركة العاملين ،نمط االتصال ،طبيعة العمل ،التكنولوجيا المستخدمة
"(.بحر ،وآخرون.)2010 ،
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وبناء على ما سبق فقد حدد الباحث لدراسته خمسة أبعاد تتالقي مع أبعاد الدراسات
ً
المذكورة والموضحة أعاله ،وهي:

البعد األول -:األسلوب اإلداري)Management Style( :
تعدد التعريفات التي أهتمت بائدارة حيث عرفها ) (Kelmencec, 2006, p12أنها فن

تنفيذ األشياء بواسطة اآلخرين من خالل تنظيمهم وفقا لخطط العمل.

ويرى الباحث أن ائدارة هي عملية تنظيمية تشتمل على التخطيط االستراتيجي ،ووضع

األهداف ،وادارة الموارد ،وتخصيب ائمكانيات البشرية والمالية المطلوبة ئنجاز األهداف
وقياس النتائ .
أو ال -الفرق بين اإلدارة والقيادة:
بالرغم من تعددت الدراسات التي استخدمت مفهوم القيادة للتعبير عن المهام

والمسئوليات التي تقع على عاتق المدير في المنظمة لتحقيق األهداف التي تسعي المنظمة

لتحقيقها ،إال أن هناك دراسات تؤكد مدى االختالف بين مفهومي القيادة وائدارة من حيث
األبعاد والخصائب لهذين المفهومين.
لذلك يقال" :كن قائدًا وليس مدي اًر "ألن المدير إنما يستمد صالحياته من التنظيم أي

السلطة الرسمية ،ويكون مفروضاً على الجماعة ،بينما القائد يستمد سلطاته بائضافة إلى التنظيم

مما حوله من األفراد الذين يكنون له األحترام والطاعة عن رضا لما في شخصيته من كفاءة وجاذبية

لألفراد ،وبالتالي القائد الفعال أفضل من المدير الفعال وليس كل مدير قائداً ،ولكن كل قائد مدي اًر
(بوراس ،2014 ،ب.)36

ويوضة لوننبيرغ ) )Lunenburg, 2011, p1-4أن المنظمات تزود مدرائها بالسلطة

الشرعية ليقودوا ،ولكن ال يوجد ضمانة بثنهم سوف يكونوا قادرين أن يقودوا بفاعلية ،المنظمات
تحتاج إلى قيادة قوية وادارة قوية من أجل فاعلية أمثل ،في بيئة عمل المنظمات الحالية نحن
نحتاج قادة يتحدون أوضاع خاصة بوقت محدد ،ويلهمون ويقنعون أعضاء المنظمة ،ونحن

أيضاً نحتاج مدراء ليساعدوا في تنمية بيئة عمل سلسة.

مستمر حول الفرق بين القيادة وائدارة ،ليس كل
ًا
ال
ويضيف لوننبيرغ أن هناك جد ً

المدراء يمارسون القيادة ،وغالبا ما يفُترض أن أي شخب في موقع ائدارة يكون قائداً ،وليس
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كل القادة يديرون .فالقيادة تُنفذ وتُنجز بواسطة الناس الذين هم ليسوا في مواقع إدارية ،بعض
الباحثين يناقشون أنه بالرغم من تداخل ائدارة والقيادة ،إال أن أنشطة كل منهما ليست مترادفة.
الجدول رقم ( :)2يوضح الفرق بين اإلدارة والقيادة
البعد
 -1عملية التفكير:

 -2تنصيب األهداف:

اإلدارة

-

التركيز على األشياء.

القيادة

-

التركيز على الناس.

-

النظر إلى الداخل.

-

النظر إلى الخارج.

-

ينفذ الخطط.

-

يحدد الرؤية.

-

يحسن الواقع الحالي.

-

يخلق المستقبل.

-

النظرة الجزئية.

-

النظرة الشمولية.

 -3عالقات الموظفين:

-

يضبط ويوجه المرؤوسين.

-

يقوي وينمي الزمالة والثقة.

 -4العملية:

-

يفعل األشياء بشكل صحية.

-

يفعل األشياء الصحيحة.

 -5ممارسة السلطة:

-

يدير التغيير.

-

يخلق التغيير.

-

يستخدم السلطة.

-

يستخدم التثثير.

-

يتجنب النزاع.

-

يستخدم النزاع.

-

يتصرف بشكل مسئول.

-

يتصرف بشكل حاسم.

The source: Lunenburg, Fred (2011) “Leadership versus Management: A Key Distinction—At Least
in Theory”: INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT, BUSINESS, AND
ADMINISTRATION VOLUME 14, NUMBER 1, P4.

ثاني ا -األنماط اإلدارية:
مع مطلع الستينات من القرن العشرين ،وفي خضم بروز مدرسة ائدارة التشاركية ،قدم
رنسيس ليكرت ( )Likert Rensisعام ( )1961م في كتابة "أنماط جديدة في ائدارة " نظرية

إدارية جديدة ،أوضة فيها أنه ال يوجد نمط إداري واحد ،وانما مجموعة من األنماط ائدارية

المختلفة ،التي يمكن أن تصور على شكل سلسلة متصلة من أربع حلقات ،وقد أسمى ليكرت
نظريته هذه ب (نظام  -1نظام ،)4وذلك على النحو التالي( :السعود.)253 -252 ،2009 ،

 -1النمط الستبدادي التسلطي Exploitative Authoritative

ُيصنف المدير في هذا النمط ائداري على أنه أوتوقراطي ،ومستبد ،وتسلطي ،فهو ال يثق

بالمرؤوسين مطلقاً ،وكل الق اررات يصنعها هو وحده .واالتصاالت تنازلية ،أي تنبع من قمة هرم

المؤسسة وال يوجد تغذية راجعة في هذا النمط .والدافعية للعمل تثتي من خالل التهديد والعقاب
ر ما تمنة.
والخوف .أما المكافآت فناد ًا

 -2النمط الستبدادي الخير /الكريم Benevolent Authoritative
27

وفي هذا النمط ائداري ،فإن المدير يثق قليالً بالمرؤوسين ،ومعظم الق اررات تصنع في

القمة ،وقليل منها في القاعدة ،والخوف والتهديد ما زاال يستخدمان كدافع للعمل ،ولكن بصورة

أقل من نظام ( ،)1أما االتصال فكثيرة تنازلي من القمة إلى القاعدة ،ولكن جزءًا قليالً منه يكون

تصاعديًا يبدأ من القاعدة ،ويكون ذلك حينما يبحث المدير عن أفكار من مرؤوسيه قبل اتخاذ

القرار.

 -3النمط الستشاري الديمقراطى Consultative Democratic

وفي هذا النمط ائداري ،فإن المدير يثق بمرؤوسيه بدرجة كبيرة ،ولكنها ليست كاملة.

وفيما يتعلق بعملية صنع الق اررات ،فإن السياسة العامة أو األهداف العريضة الكبرى تصنع في
القمة ،أما األهداف التفصيلية أو الفرعية فإنها تصنع في القاعدة .أما االتصاالت فإنها تسير
بشكل تصاعدي أكثر منها بشكل تنازلي .ويحاول المدير أن يستخدم أفكار مرؤوسيه بطريقة
بناءة ،كما أنه يستخدم الحوافز ائيجابية غالباً ،والحوافز السلبية ناد اًر.
 -4النمط التشاركي الديمقراطى Participative Democratic

وفي هذا النمط ائداري ،فإن المدير التشاركي الديمقراطى يثق بمرؤوسيه ثقة كاملة ومطلقة

في كل األمور ،كما أنه يشجع إتخاذ الق اررات عند المستويات األدنى ،ودائمًا معني بالحصول على

األفكار واآلراء من مرؤوسيه ،أي أن االتصاالت تسير عمودية وأفقية وباالتجاهات كافة ،ال بل أن

المدير يوظف االتصاالت في توحيد المجموعة .كما أن المدير يفعل الحوافز ائيجابية ،وبخاصة

المعنويةُ منها بشكل كبير ،كدافع نحو تحقيق األهداف ،ويؤمن بثن الدوافع نحو العمل تثتى من
خالل تحقيق الحاجات ذات المستوى العالي (تحقيق الذات).

ويؤكد ليكرت أن المدير الذي يطبق النظام ( )4سوف يكون األكثر نجاحًا كقائد ،وسوف

يوجد جوًا من عالقات الدعم والتوافق المتبادل بينه وبين ومرؤوسيه في مجاالت األهداف ،والقيم

والتوقعات ،واالحتياجات ،والطموح .وبذلك يزيد من إمكانية تحقيق المؤسسة ألهدافها ،والوصول

إلى أقصى طاقاتها ائنتاجية.

ويميز  (2004, p61) Foutsبين أربعة أنظمة لألساليب ائدارية والتي يمكن

توضيحها كما يلي:

 -1النظام القسري :حيث يكون مستوى الثقة من القادة للمرؤوسين ضئيل جداً ،ناد اًر جداً ما يتم
إشراك المرؤوسين بعملية صنع القرار ،الق اررات من األعلى إلى األسفل ،المستويات الدنيا

تقاوم الق اررات التي تُؤخذ على مستوى ائدارة العليا.
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 -2النظام التنافسي :القادة يظهرون قليالً من الثقة ،ولكن أحياناً يتم إشراك المرؤوسين بعملية

صنع القرار ،السيطرة تماماً تكون على المستوى ائداري األعلى ،المستويات الدنيا تعمل
على وضع األهداف التنظيمية.

 -3النظام الستشاري :يتم إشراك واستشارة الموظفين بشكل متكرر في الق اررات ،العديد من
الق اررات تُصنع على المستوى األدنى ،المستويات الدنيا تحاول أن تُحسن من المعنويات
والتعاون لتحقيق أهداف المنظمة.

 -4النظام المتعاون :حيث يوجد ثقة بين ائدارة العليا والمرؤوسين ،الذين يشاركون في جوانب
عديدة في عملية صنع القرار ،الق اررات تنتشر على نطاق واسع ،والتعاون على مستوى
المنظمة.
الشكل رقم ( :)3يوضح مدى استعمال السلطة من القائد ومدى الحرية الممنوحة للمرؤوسين
من خالل "أسلوب الخط المستمر في القيادة"

المصدر :الطيب ،إيهاب محمود ( :)2008أثر المنا

التنظيمي على الرضا الوظيفي في شركة

االتصاالت الفلسطينية :دراسة حالة ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة ائسالمية ،غزة.

البعد الثاني -:الصراع والغموض )(Conflict and Ambiguity
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ُيشير  (2013 , p147) Funda & Kantenإلى الصراع بثنه مشاعر المدراء والموظفين
في الرغبة إلى االستماع إلى وجهات نظر مختلفة ،والتثكيد على وضع المشكالت بشكل علني

بدالً من تجاهلها واخفائها.

ويرى  )2000,p28( Davidsonأن الصراع يظهر في عدم االتفاق على األهداف

التنظيمية ،ويشتمل على غموض في ثقافة المنظمة واألدوار والتعاون بين ائدارات المختلفة
للمنظمة ،وعدم فعالية االتصال من قبل ائدارة ،وعدم كفاية تخطيط العمل ،وعدم معرفة

احتياجات ومشكالت العاملين وعدم عدالة وموضوعية المكافآت.
البعد الثالث -:المكافأة(Reward) :

يرى الباحث أن المكافآت الوظيفية من أهم األدوات التي تستخدمها منظمات األعمال في

التحفيز وتحسين األداء وفي دفع العاملين للتميز وائبداع ،وتلعب دو اًر مهماً في توفير البيئة

التنافسية التي تُحفز العاملين على بذل أقصى الجهود لنيل المكافآت بثشكالها المختلفة المادية أو

المعنوية .فالمنظمات تعمل على ربط المكافآت بائنجازات التي يقوم بها األفراد ذات العالقة
باألهداف العامة والخاصة للمنظمة .إن تحقيق األفراد لمسئولياتهم بثكمل وجه يعني بالضرورة

تحقيق أهداف المنظمة.

ويوضة  (2013,p147) Funda & Kantenأن المكافثة تشير إلى شعور الموظفين في

أن يكونوا مكافئين على األعمال المتقنة الذي تم تثديتها ،والتثكيد على عدالة األجور والترقيات

في تصورات ووعي العاملين.

ويرى  (2010,p14( Putterأن أرباب العمل يستطيعون مكافئة العاملين من خالل

طريقتين مختلفتين حيث الموارد االقتصادية واالجتماعية– العاطفية ،فالموارد االقتصادية

الملموسة غالباً ما تكون بالمكافآت المالية ،والموارد االجتماعية– العاطفية هي غير ملموسة،

وهي معالجة االحتياجات االجتماعية للعاملين ،ومن خالل توظيف هذه الموارد ،أرباب العمل
يستطيعون خلق عالقات قوية مع موظفيهم ،والموظفين أيضًا يتمتعون بنية وتوجه رد المكافآت

بثداء أفضل وتحسن مستمر.
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أولا -تطور نظم المكافآت:

يوضة أبو شر ( ،2010ب )14أن نظم األجور والمكافآت قد مرت بالعديد من

المراحل ،وكانت تتثثر في تشكلها بطبيعة عمل المنظمة خاصة ،عامة ،خيرىة الخ ،وكذلك ببيئة
العمل المحيطة ،والقوانين والتشريعات والتي تتدخل أحيانًا لتنظيم معدالت األجور والمزايا

ائضافية ،ولكن ما يهم أن هناك بعض المعايير التي يتم التركيز عليها مثل الجدارة ،أو األقدمية.

ويذكر أن بعض النظم المبتكرة للمكافآت مثل:
-

الدفع على أساس المهارة :وفقًا لهذا النظام يتم دفع األجور والمكافآت على أساس ما

-

الدفع على أساس جماعي :الفكرة األساسية لهذا النظام ،تقوم بربط األجور ،والمكافآت

يتعلمه الفرد من مهارات ضرورية ومفيدة للعمل.

بإنجاز الفريق ،أي األداء الجماعي ،وليس األداء الفردي.
ثاني ا -أنواع المكافآت:

يتفق أبوشر ( ،2010ب )15والعكش ( ،2007ب )21أنه لتحقق المكافآت أهدافها
وغايتها ،يجب أن تتكامل بثشكالها المختلفة المادي والمعنوي ،بثن ال تقدم المكافثة النقدية بطريقة

مجردة تخلو من أية إضافات ،ويقصد بائضافات إضافة شيء من الثناء والمدح إلى متلقي المكافثة

النقدية ،كثن تقدم المكافثة أثناء حفل تكريم خاب للمبدعين ،حيث يتخلل ذلك أخذ صور تذكارية

يتم تعميمها على العاملين من خالل مجلة داخلية ،أو أنظمة االتصال األخرى ،فإن التجربة ستكون
ذكرى جميلة ،وتشجع العامل على المشاركة بشكل أكبر في العمل ويكون له وقع أكبر في نفوس

العاملين اآلخرين.
وقد ميز الباحث أبو شرخ بين نوعين من المكافآت وهما:
 -1مكافآت غير رسمية :وهي تمنة بشكل تلقائي بدون تخطيط أو جهد يذكر ،وتكون هذه المكافآت
حال وقت ائنجاز المتميز أو تثدية أعمال ناجحة ،وهنا يجب مراعاة التالي:

-

أن تتوافق وتتوائم المكافثة مع رغبة العامل أو الموظف ،بثن تعرف ما يرغب به العامل أو

-

توافق المكافثة مع العمل الذي تم إنجازه ،ويجب األخذ بائعتبار أهمية العمل الذي أُنجز،

-

أن تكون المكافثة آنية بمعنى أن تقدم المكافثة مباشرة بعد إتمام العمل فلو تثخرت المكافثة،

الموظف وتختار له المكافثة التي ترضي رغباته.
وتكون المكافثة تتناسب مع هذا ائنجاز.
فإنها تفقد بريقها وبهجتها.
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 -2مكافآت رسمية :وهي المكافآت التي تقدمها المؤسسة للعاملين فيها عن المشاركة والنجاح لفترة
طويلة من المثابرة ،والعمل الدؤوب ،وهذا النوع من المكافآت يكون من خالل التطبيق ألنظمة

المكافآت المتبعة في المنظمة ،وهنا يجب مراعاة التالي:

-

تحديد أسس وأهداف المكافثة ،من هو الشخب المستحق للمكافثة وما هي المكافثة ومتى

-

أن تكون المكافآت ذات معنى لمتلقيها ،مع األخذ بعين االعتبار نوع النجاح وائنجاز

-

إشراك الفائز في اختيار المكافثة ،حيث يجب إشراك األشخاب المتوقعين الستالم

وأين تمنة.

وتناسبه مع المكافثة.

المكافآت ،أو األشخاب الذين هم في لجان التحكيم الختيار المكافآت.

-

البيان الواضة لكيفية الحصول على المكافثة ،وذلك من خالل وسائل النشر واالتصال
المعتمدة في المنظمة.

البعد الرابع -:القيم )(Values
أو ال -مفهوم القيم:
قدمت مسعودة ( ،2010ب )36عدة تعريفات للقيم وهي:
هي االعتقاد الذي تبنى علية أعمالنا في المنظمات فهي عبارة عن اختيار بين الصالة

والسيئ ،والمهم وغير المهم ،لذا فالقيم تشكل السلوك.
-

هي عبارة عن معتقدات بخصوب ما هو حسن أو سيء وما هو مهم أو غير مهم فهي تولد
االتجاهات ا لتي تحدد السلوك ،وبالتالي فإن قيم األفراد الذين يتمتعون باألدوار القوية في
داخل المنظمة تشكل شخصية المنظمة.

-

عبارة عن تصورات من شثنها أن تفضي إلى سلوك تفضيلي ،فهي بمثابة معايير لالختيار

بين البدائل السلوكية المتاحة للفرد في الموقف.

فنسق القيم الذي يتبناه القائد يحدد جزئيات حجم المشاركة الذي سيسمة به للعاملين معه

في إتخاذ الق اررات الخاصة بهم ،أو بالعمل ،وكذلك المدى من المسؤولية الواجب إتاحته لهم ،ولذا

يضع نفسه إما في اتجاه الديمقراطية أو األستبداد.
ثاني ا -خصائص القيم التنظيمية:

هناك العديد من الخصائب للقيم والذي قد أوضحها الوحيدي ( ،2013ب )13وهي:
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 -1أصبحت القيم التنظيمية مقوماً أساسياً للشخصية ،وبالتالي كلما كانت القيم سوية كلما
كانت الشخصية ائنسانية سوية وبالعكس.

 -2أن القيم التنظيمية سمه شخصية وفي الوقت نفسه معيا ًار للحكم على بعض األشياء
والموضوعات وموجه التخاذ الق اررات.

 -3أن القيم التنظيمية سلوك مكتسب بالغالب ،وبما أنها كذلك فهي اختيارية ،ولكن تتثثر
عملية االختيار بالعقيدة والمجتمع والثقافة.

 -4أن الثقافة التنظيمية تجمع بين عناصر الثبات والتناسب والتغير.
ثالث ا -أهمية القيم التنظيمية:
من خالل تتبع العديد من الدراسات واألبحاث تبين أن هناك العديد من النقاط المتشابهة

لدى الباحثين حول أهمية القيم التنظيمية وهي تتضة كما يلي:

 أوضح عصفور ( ،2008ص )177خمسة نقاط ألهمية القيم التنظيمية وهي: -1ائدارة بالقيم توجها جديداً يعتبر وسيلة وأداة جديدة من أدوات القيادة االستراتيجية.
 -2تؤثر القيادة وتتثثر بالعاملين من خالل تبادل إيجابي للقيم.

 -3مستقبل المنظمة يتحدد من خالل التنمية المستمرة للقيم ائيجابية التي توجه السلوك
ودور القيادة هو إرساء وتدعيم منظومة القيم.

 -4القيم هي أساس إرساء ثقافة تنظيمية ذات اتجاه إيجابي مستقبلي.
 -5الهدف من إرساء القيم التنظيمية هو تدعيم المنظمة المستقبلية.

 -6التقارب والتفاعل ائيجابي بين الرؤساء والمرؤوسين مما يضاعف فرب الثقة

والمشاركة الجماعية وانجاز األهداف المرسومة وفي تدعيم فرب العدالة والحيادية

ائدارية في العالقات االجتماعية داخل التنظيم ،وبالتالي االبتعاد قدر ائمكان عن
مظاهر المحسوبية والفساد ائداري.

 -7ويضيف عساف ( ،1999ب " )144تعتبر القيم بمثابة المحدد وائطار الرئيس الذي
يتم وضع األهداف والسياسات على ضوئه ،حيث ال يجوز التعارض مع القيم

واالختالف معها ،وهي بذلك تساعد على تحقيق وضوح العالقات والمسارات

الحركية(السلوكيات) وتوجد القيم في داخل الجماعات والمنظمات والتقاء جميع األفراد
فيها على قاعدة قيمية موحدة يؤدي إلى تقويض أسباب التنافس غير الشريف أو

الصراع المدمر أو أسباب عدم التفاهم بينهم ،مما يعزز توحد الجماعات والمنظمات
وتماسكها ويزيد فعاليتها.
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رابع ا -المرتكزات األساسية في تكوين القيم التنظيمية:
لقد حدد الطجم والسواط ( ،2000ب )100العديد من المرتكزات األساسية في تكوين

القيم التنظيمية وهي:

 -1الدين الذي يؤمن به األفراد يولد لديهم قيما تنبع من توجيهات ذلك الدين ،وال شك أن
لكل مجتمع عقيدة يؤمن بها ،وبالتالي تتباين القيم من مجتمع إلى آخر.

 -2ائطار الثقافي الذي يعيشون فيه األفراد ويتثثرون بمتغيراته.
 -3العادات والخبرات التي تتبلور لدى األفراد.

 -4الممارسات السلوكية المتكررة التي تتحول إلى قيم.
 -5االحتياجات الفردية واالجتماعية المتغيرة تفرض متطلبات حياتية جديدة ،وبالتالي تتبلور
قيم جديدة.

 -6المجتمع بما يفرضه من سمات على األفراد تتبلور بالنهاية على شكل قيم مجتمعية
لألفراد.

 -7األسرة بصفتها اللبنة األولى في بناء قيم األفراد التي على ضوئها يتعلم الصواب والخطث
والمقبول والمرفوض.
خامس ا -تصنيف القيم:
ويوضة الباحثان " "Dave Francis , 1995 , p39و" "Mike Woodcockفي كتابهما

" ،"Unblocking organization valuesاثنتا عشر قيمة وصنفاها في أربعة موجوعات تجسيداً

للقيم السائدة بالمؤسسات المعاصرة كما موضة أدناه:

 -1قيم إدارة اإلدارة :ويستمدها المسؤولون ائداريون من سلطتهم ،وهي:
-

قيمة القوة (المديرون يجب أن يديروا) :التي يمتلكها المديرون من امتالكهم

للمعلومات ،وسلطة المركز الوظيفي ،واتخاذ الق اررات.
-

قيمة الصفوة (النخبة دائمًا في القمة) :التي يكتسبها المديرون بحكم عملهم ائداري

-

قيمة المكافأة (األداء ملك) :وتثتي بعد تحديد األداء الناجة لألفراد الذين ُيسيِّرون

المعقد والمهم ،فاألعمال ائدارية يجب أن يمسكها أفضل األفراد.
المؤسسة ،فمكافثتهم تعتبر أم اًر مهماً.

 -2قيم إدارة المهمة :من االهتمام بتحسين أداء العمل وتحقيق األهداف ،تنبثق:
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-

قيمة الفعالية (أعمل األشياء الصحيحة)ِّ :
تمكن المؤسسة من تركيز مواردها المتاحة،
على األنشطة التي تعود عليها بالنتائ .

-

قيمة الكفاية (أعمل األشياء بطريقة صحيحة) :وتعبر عن قدرة ائدارة على عمل مئات
األشياء الصغيرة بطريقة متقنة.

-

قيمة اإلقتصاد (ال شيء مجانًا) :إن فشل األعمال التجارية غالبًا ما يكون سببه أرتفاع
تكاليف التنظيم ،وهذه القيمة بمثابة معيار أساسي لنجاح المؤسسة.

 -3قيم إدارة العالقات :هدفها الوصول بالموارد البشرية إلى أقصى درجات االلتزام الوظيفي،
وهي:
-

قيمة العدل (من يهتم يكسب) :يؤثر بها الرؤساء على نوعية الحياة التي يعيشها
مرؤوسوهم ،حيث تعزز لديهم الثقة في ائدارة ،والوالء للمؤسسة.

-

قيمة العمل الجماعي (العمل معاً بانسجام) :تنبثق من استمتاع األفراد باالنضمام إلى
بعضهم في العمل ،األمر الذي يضمن ائتقان في العمل المنجز ،ألن موهبة فرد ما قد

تعوض ضعف فرد آخر.

-

قيمة القانون والنظام (العدل البد أن يسود) :تخول المديرين أن يتصرفوا كقضاة،
يحكمون على أفعال مرؤوسيهم بدون إعطائهم حق الرد ،فائدارة الناجحة هي التي

تبتكر وتدير باحترام نظاماً مناسباً من القواعد وائجراءات.

 -4قيم إدارة البيئة :تثتي من معرفة المؤسسة بالبيئة التي تعمل فيها ،وهي:
-

قيمة الدفاع (أعرف عدوك) :يستجيب من خاللها أفراد المؤسسة للتغيرات البيئية ،وذلك
بوضع الخطط االستراتيجية ،بعد دراسة التهديدات البيئية.

-

قيمة التنافس (البقاء لألصلة) :ويتم إدراكها في المستويات ائدارية العليا للتنظيم،
حيث تعبر عن القدرة التنافسية للمؤسسة.

-

قيمة استغالل الفرص (من يجرؤ يكسب) :وتمكن المؤسسة من الوصول إلى الفرب
الخارجية ،قبل أن تصل إليها المؤسسات المنافسة ،وانتهازها واستغاللها بسرعة ،رغم ما
قد يرافقها من مخاطرة.

البعد الخامس -:التصال:
يرى الباحث أن لفظ االتصال أختلفت معانيه بثختالف واتجاهات القائمين على دراسته،

ولكل نظرته ومفهومه لهذا المصطلة ،ويرجع ذلك االختالف إلى طبيعة ميدان كل من تناول هذا
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اللفظ ،فقد عرفه قاموس إكسفورد بثنه "نقل األفكار أو توصيلها أو تبادلها بالكالم أو بالكتابة أو
بائشارة ".

وعرفته جمعية ائدارة األمريكية بثنه" عملية خلق التفاهم واشاعته ،أي تبادل األفكار ونقلها
ونشرها بين األفراد.
كما يعرفه عبد الغفار على أنه "نقل الرسالة بين فردين أو أكثر باستخدام رمز أو

مجموعة رموز مفهومة للمجموعة باستخدام قنوات اتصالية لتحقيق أهداف متعددة ،وبشكل

يضمن التفاعل والتثثير"(جالل الدين ،2009 ،ب.)31

ويرى الباحث بحر وآخرون ( ،2010ب )1155أن االتصاالت تلعب دو اًر مهماً داخل

المنظمات ،ويمكن تشبيهها بالدم الذي يجري في عروق ائنسان ،ويحمل الغذاء إلى كافة أجزاء

الجسم ،فإن االتصاالت بالنسبة للمنظمات تلعب دو اًر مهماً في المحافظة على تدفق وانسياب العمل
داخل المنظمات ،وترتفع كفاءة العمل كلما كانت هناك أنظمة جيدة لالتصاالت ،وكانت كفاءة

المديرين عالية في االتصاالت .واالتصال الجيد هو االتصال باتجاهين ،ألنه يتية للعاملين فرب
التعلم والتطور ،وعلى العكس من ذلك االتصال ذو االتجاه الواحد (الهابط) الذي يحمل
إبداء الرأي و ّ
األوامر والتعليمات من أعلى إلى أسفل ويؤدي بالفرد إلى عدم ائكتراث والخمول في التفكير باعتبار

أن أفكاره وآراءه ال قيمة لها لدى الرؤساء .فثنماط االتصاالت السائدة من شثنها التثثير في خلق

المنا التنظيمي المالئم ل بداع واالبتكار والمساهمة في إتخاذ الق اررات ،حيث إن االتصال وسيلةُ

اجتماعية يتم من خاللها التفاهم بين األفراد ،وخلق حركية (ديناميكية) الجماعة ،والتفاعل المستمر
بين الفرد والجماعة على حد سواء.

ويرى الباحث أنه بالرغم من تعدد األبحاث والدراسات ومنها أيضًا النماذج التي تم

ختالف حول هذه األبعاد ،فقد قامت
إعدادها حول أبعاد المنا التنظيمي إال أنه ما زال هناك ا
ٌ
سبع جامعات بدراسة بعنوان "تطوير قياس المنا التنظيمي" ( )Patterson, 2004وقد حددا

( )17بعداً للمنا التنظيمي وهي "االستقاللية ،التكامل ،المشاركة ،الدعم ائشرافي ،التدريب،

الرفاهية ،ائبداع والمرونة ،التركيز على الخارج ،ائنعكاسية ،وضوح أهداف المنظمة ،الكفاءة،

الجهد ،التغذية المرتدة لألداء ،الضغط ل نتاج ،الجودة ،الصفة الرسمية ،التقليد" ومن خالل

إطالع الباحث على دراسات اخرى ،فقد وجد أيضًا أبعادًا للمنا التنظيمي لم تشتمل عليها هذه
الدراسة وهذا يعني أنه تتعدد األبعاد بتعدد المنظمات واهتمامات الباحثين والتطورات المستمرة
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التي تتعرض لها المنظمات واختالف البيئات ،مما يستدعي القول أن أبعاد المنا التنظيمي في
حاله تطور مستمر.

ثامن ا :أنماط المناخ التنظيمي:
العديد من الدراسات تشير إلى أنه ال يوجد منا تنظيمي مثالي يصلة للتطبيق فى

جميع المنظمات ،وذلك يرجع إلى ارتباط المنا

التنظيمي باالنطباع الذهني للعاملين بكل

منظمة بائضافة إلى االختالف والتباين في طبيعة عمل كل منظمة ومهامها وأهدافها ونوعيتها،

وبالرغم من ذلك فإن هناك محاوالت لتحديد النمط المثالي للمنا التنظيمي (الشنطي،2006 ،

ب.)40

بينما يرى هالبن وكروفت ( )Halpin and Croftأن المنا التنظيمي باعتباره تدريجي

متصل يمتد من المنا المفتوح في طرف إلى المنا المغلق في الطرف المقابل وعلى إمتداد هذا

التدري يميز الباحثان بين ستة أنماط من المنا التنظيمي (الطيب ،2008 ،ب.)20

وقد وضة رسمي ( ،2004ب )102-101و أبو شيخة ( ،2005ب.)13هذه
األنماط ويمكن توضيحها كما يلي :
 -1المناخ التنظيمي المفتوح:
يتمتع األفراد بارتفاع مستوى الروح المعنوية ،ارتفاع مستوى العمل الجماعي ،انخفاض

مستوى االنفصال ،أعباء العمل معقولة ،تعمل ائدارة على تيسير أداء المهام (عدم إعاقة) ارتفاع
مستوى الود ،الرضا واالنتماء نحو العمل .ويمثل سلوك المدير تكامل بين الدور والشخصية ،يعمل

بجد ،قدوة في العمل ،ارتفاع مستوى الدفع واالهتمام باألفراد ،مرونة تناول األمور ،موقفيه القرار،

القبول االجتماعي ،عدم العزلة ،القدرة على التحكم في مختلف المواقف ،وال يميل الستخدام أسلوب
الرقابة اللصيقة.

 -2المناخ التنظيمي المستقل( :الذاتي):
يتميز بارتفاع مستوى الروح المعنوية لدى األفراد وان كانت أقل من المنا المفتوح ،إشباع

الحاجات االجتماعية ،الحرية الكاملة في تحديد وتوزيع األنشطة على األفراد وتحقيق أهداف
العمل ،يترك القائد كل فرد يؤدي حسب طاقاته ،اهتمام قليل بالرقابة على األداء ،يضرب المثل في

التفاني في العمل وسلوكه ائداري محدود إلى حد ما.
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 -3المناخ التنظيمي المنضبط( :الموجه):
يقترن بتوجيهات شديدة نحو العمل وائنتاج على حساب إشباع الحاجات االجتماعية ،عدم

االنحراف عن القوانين وائجراءات ،مثقل باألعمال ائدارية والتقارير الروتينية ،ويتحقق الرضا

الوظيفي عن أداء العمل .يتصف سلوك المدير بالسيطرة والتوجيه ،انخفاض مستوى المرونة ،يميل

إلى العزلة ،انخفاض مستوى االهتمام باألفراد ،يعمل على تفويض المسؤولية في نطاق ضيق،
أقرب إلى األسلوب العسكري ،يعمل على االرتقاء بالعمل على حساب األفراد.
 -4المناخ التنظيمي العائلي:
يتميز بارتفاع مستوى إشباع الحاجات االجتماعية ،ارتفاع مستوى العالقات ائنسانية،

ارتفاع مستوى تماسك وتجانس الجماعة ،انخفاض في مستوى أداء العمل ،العمل ائداري قليل،
مستوى الرضا الوظيفي والروح المعنوية متوسط ،وينجم الرضا عن إشباع الحاجات االجتماعية.

يتصف سلوك المدير باالجتماعي ،ال يميل إلى إيذاء مشاعر اآلخرين ،ينظر الجميع إليه على أنه

رفيق طيب ،يستخدم اللوائة والقوانين كموجهات سلوكية ،اهتمام قليل بالعمل وائنتاج.
 -5المناخ التنظيمي األبوي:

في هذا المنا ال ُيتاح للعاملين فرب المشاركة واستغالل القدرات كما ال يشجع ائبداع،
ويتم التعامل مع العاملين بثنهم ناقصو األهلية ويكرهون تحمل المسؤولية ويحبون أن يقادوا ،وأنهم لم
يصلوا بعد إلى مرحلة النض واتخاذ الق اررات الرشيدة.
 -6المناخ التنظيمي المغلق:
يتصف بانخفاض شديد في مستوى الروح المعنوية والرضا ،إنتفاء روح الجماعة ،انفصال

وعزلة األفراد ،انخفاض مستوى األداء ،ارتفاع معدالت ترك العمل ،يجد األعضاء بعض السلوى

في العالقات الودية مع بعض الزمالء .يتصف سلوك المدير بإفتقاده المبادأة والقدرة على حفز

األفراد ،االهتمام بائنتاج ،العمل طبقًا للقواعد والقوانين ،افتقاده القدرة على توجيه األنشطة ،عدم

االهتمام بحاجات األفراد ،وال يعمل على معاونة األفراد في حل مشكالت العمل.

و يميز الشرافي ( ،2013ص )18بين أنواع المناخ التنظيمي حسب التالي:
 -1المناخ المفتوح :حيث يشعر العاملون بدرجة عالية من االعتمادية والمشاركة المتبادلة،
حيث يلبي هذا المنا الحاجات االجتماعية للعاملين.
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 -2المناخ الستقال لى :حيث يمارس القائد سلطاته من خالل الجماعة التي ينتمي إليها،
ويتميز هذا النمط بدرجة عالية من الروح المعنوية والرضا الوظيفي واشباع لالحتياجات

االجتماعية للعاملين.

 -3المناخ المسيطر علية :حيث يركز على العمل مع انعدام للعالقات واهمال احتياجات
العاملين.

 -4المناخ المألوف :ففي هذا المنا يشبع العاملون احتياجاتهم االجتماعية.
 -5المناخ المطلق :ويتميز هذا النوع بالجمود والركود.
ويوضة الطيب ( ،2008ب )23أن هناك درجات متفاوتة من المنا

التنظيمي

للمنظمة يقع ما بين االنفتاح الكامل ،واالنغالق الكامل وعلى ائدارة إختيار نمط المنا الذي

يكون أكثر فاعليه في تحقيق أهدافها ،وتواجه ائدارة مشكلة في االختيار بين البدائل ،فالمنا

الذي يسهل األداء وائنتاج ليس بالضرورة هو المنا الذي ينمي الشعور بالرضا بين العاملين،
فقد اتضة في احدى الدراسات أن الوحدات األكثر فاعلية في األداء وائنتاج تعمل في منا

يتصف بدرجة كبيرة من المرونة بالتنظيم ،والالمركزية في اتخاذ الق اررات ،واالبتكار ،ومع ذلك

فقد اكتشف أن الوحدات األكثر رضاء تعمل في منا يتصف بجمود التنظيم والمركزية.
ويرى الباحث إن تفاعل سلوك العاملين داخل التنظيم يتثثر بطبيعة المنا التنظيمي

السائد بالمنظمة بائضافة إلى الصفات الشخصية للعاملين ،وعلية يتوجب على ائدارة أن تهتم

بالمنا

التنظيمي القادر على إشباع الحاجات المختلفة للعاملين ،وتعزىز الجوانب ائيجابية

المرتبطة بالشعور بالرضي واالنتماء من جانب واألداء وائنتاج من جانب آخر ،أي خلق حالة
من التوازن بين حاجات األفراد و متطلبات العمل.

تاسعا :نماذج المناخ التنظيمي:
من خالل تتبع الباحث للعديد من الدراسات واألبحاث العلمية حول المنا التنظيمي،

يمكن القول أن موضوع المنا التنظيمي حظي باهتمام كبير من الباحثين في الدراسات ائدارية

في القطاعين الخاب والعام لما له من أثر كبير على أداء وسلوك العاملين فيها ،وتناول الكتًاب
أبعاد وعناصر المنا التنظيمي بالبحث والتحليل وأظهرت نتائ الدراسات التفاوت بينهم في
تحديد األبعاد والعناصر المكونة للمنا التنظيمي والتي يرى البعض أنها تشمل كل سلوك أو
عمل يؤثر على المنظمة من الداخل أو الخارج سلبياً أو إيجابياً .وخالل الفترة الممتدة من

النصف الثاني من القرن الماضي قام العديد من الباحثين بمحاوالت عديدة لطرح نموذج تفسيرى
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بغرض تحديد أبعاد ومكونات المنا

التنظيمي ،حيث اتفق معظم الباحثين على المضامين

األساسية ،لكنهم اختلفوا على التفاصيل ،وفيما يلي عرض لهذه النماذج:
 -1نموذج هالبين وكروفت(Halpin and Croft, 1963) :

وقد حددا أبعاد المنا التنظيمي في مجموعتين ،تشتمل األولى على أربعة أبعاد يصف

من خاللها أفراد التنظيم سلوكهم التنظيمي ،وهي (ائنفصال ،العائق ،ائنتماء واأللفة).

وتشمل المجموعة الثانية أيضًا أربعة أبعاد يصف من خاللها أفراد التنظيم سلوك ائدارة معهم

وهي (االنعزالية ،التركيز على ائنتاج ،الدفع والمراعاة) .ويسمي المقياس الخاب بهذا النموذج
استبانة وصف المنا التنظيمي (الطيب ،2008 ،ب.)23
 -2نموذج ليكرت(Likert, 1967) :

يعد ليكرت من أوائل الباحثين المهتمين بدراسة المنا التنظيمي والمشخصين لتثثيراته على

كفاءة وانتاجية المنظمة ،ومن الذين أسهموا في إرساء قواعد المنا التنظيمي ،وقد استنت من

تولد المنا هي التي تقرر نوعية المخرجات النهائية للمنظمة ،كما
خالل نموذجه أن المدخالت التي ّ
أنه فرق بين العوامل الباطنية والعوامل الظاهرية المكونة للمنا التنظيمي .والذي اعتمد على ست

عناصر في تكوين المنا التنظيمي هي " االتصال ،اتخاذ القرار ،االهتمام بالعاملين ،الحوافز،

التكنولوجيا ،الضغوطات " يؤكد هذا النموذج على الظروف أو الحاالت السلوكية والنمط القيادي

المستخدم ،سواء أكان النمط القيادي متسلطاً إستغاللياً ،أم متسلطاً عادالً ،أم ديمق ارطياً ،أم مشاركاً
فهو يعكس طبيعة المنا التنظيمي (صليحة ،2010 ،ب .)21
-3

نموذج ليتوين وسترينجر)Stringer & Litwin, 1968(:
يهدف نموذج الباحثان ليتوين وسترينجر إلى دراسة الخصائب التي تميز بيئة العمل في

المنظمة والمدركة بصورة مباشرة أو غير المباشرة من األفراد الذي يعملون في هذه البيئة ،وذلك من

أجل التعرف إلى تثثير المنا التنظيمي على دوافعهم وسلوكهم .ويرى ليتوين وسترينجر أن للمنا

التنظيمي تسعة أبعاد ،تتمثل في" الهيكل التنظيمي ،المخاطرة ،المسئولية ،المكافثة ،الدفء،
الدعم ،المعايير ،التعارض ،ائنتماء" (البدر ،2006 ،ب.)25
 -4نموذج كامبل وزمالؤه(Campbell et al., 1974) :

يعد هذا النموذج من ائسهامات الجادة التي قدمت في مجال تحديد أبعاد المنا التنظيمي ،وقد

تم تحديد أبعاد المنا التنظيمي لهذا النموذج بعشرة أبعاد أساسية تتمثل في (السكران ،2004 ،ب:)70
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 -1الهيكل التنظيمي أو بناء المنظمة :درجة الرسمية في ائجراءات ،ودرجة حرية اتخاذ
الق اررات.

 -2المكافثة والعقاب :الموضوعية ومحاسبة المسئولين وعدالة العقوبات.
ررات ،درجة تفويض السلطة.
 -3مركزية الق ا

 -4التدريب والتطوير :اهتمام ائدارة بتنمية الموارد البشرية.

 -5المخاطرة واألمان :الشعور بالمخاطرة في حالة االستم اررية في العمل بالمنظمة.

 -6االنفتاح أو السلوك الدفاعي :درجة تقارب العالقة المباشرة بين الرئيس والمرؤوسين.
 -7الروح المعنوية :درجة إحساس الفرد بثهميته ودوره في فريق العمل.
 -8التقدير والتغذية العكسية :إدراك الموظف لرأي رئيسه فيه ومساندته له.

 -9المقدرة التنظيمية العامة والمرونة :درجة المرونة في مواجهة المشاكل القائمة والتنبؤ
بالمستقبل.

 -10تثكيد ائنجاز :التثكيد على تحقيق أهداف المنظمة.
وفي هذا النموذج تعددت األبعاد األساسية للمنا التنظيمي ،إال أن أغلبها يهتم بشكل
مباشر بدرجة الشعور بوجود معايير موضوعية لتقييم األداء والمحاسبة عن النتائ

وسيادة روح

العمل كفريق ،غير أن هذا النموذج قد أهمل النمط القيادي ،والعالقة بين المنا التنظيمي والقيادة
في التنظيم عالقة سببية ،ففي الوقت الذي يتثثر فيه المنا التنظيمي بنمط القيادة ،فإنه يؤثر فيها

في الوقت نفسه.

 -5نموذج لولر وزمالءه(Lawler et al., 1974) :

يرى لولر أن أبعاد المنا التنظيمي على تعددها يمكن تجميعها في مجموعتين رئيستين،

تضم كل منها عدداً من األبعاد الفرعية.

 المجموعة األولى :وتتعلق بالهيكل التنظيمي وتضم األبعاد الفرعية التالية-:
"درجة المركزية في اتخاذ الق اررات ،درجة الرسمية في إجراءات العمل ودرجة التداخل بين
األنظمة الفرعية للمنظمة".
 المجموعة الثانية :وتتعلق بالعملية التنظيمية وتضم المتغيرات أو األبعاد التالية-:
"نمط القيادة ،نظم المكافآت ،نظم مواجهة الصراعات وحل التناقضات التنظيمية" (البدر،

 ،2006ب.)25
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 -6نموذج دواني وزمالؤه)Downey et al., 1975(:
وفقًا لهذا النموذج يتشكل المنا التنظيمي من ستة أبعاد رئيسة تتمثل في " اتخاذ الق اررات،

الدفء ،المخاطرة ،المكافآت ،الهيكل التنظيمي واالنفتاح" حيث يهتم بما تتمتع به سياسات
المنظمة من وضوح ،كما يهتم بمدى تعامل الرئيس بإنسانية مع مرؤوسيه وتشجيعه لهم ،ومدى

مشاركته لهم في اتخاذ الق اررات ،كما تناول نمط العالقات السائدة بين الموظفين ،وكذلك مدى

ائحساس بثن العمل يتحدي قدراته الشخصية (صليحة ،2010 ،ب .)26
 -7نموذج ستيرز(Steers, 1977) :

ويتكون المنا التنظيمي وفق نموذج ستيرز ،من أربعة أبعاد رئيسة يمكن توضيحها

وتوضية ما تتضمنه من عناصر فرعية كما يلي "السياسات والممارسات ائدارية" ويتضمن هذا

البعد النمط القيادي السائد وسلوك ائدارة إزاء العاملين ،وذلك فيما يتعلق بوضوح القواعد

وائجراءات وتطبيقها ومدى مشاركة العاملين في ذلك ،كما يتضمن سياسات ائدارة في االختيار

والتدريب" .الهيكل التنظيمي" ويتضمن هذا البعد درجة المركزية ،نطاق ائشراف ،حجم المنظمة،
عدد المستويات التنظيمية ،وموقع الفرد في الهيكل التنظيمي" .تكنولوجيا العمل" ويشير هذا البعد

إلى مدى التجديد والتغيير في التكنولوجيا المستخدمة في أداء العمل ،وما قد يضيفه ذلك من
التسهيالت في تنفيذ العمل وائبداع فيه " .البيئة الخارجية" ويتضمن هذا البعد عناصر البيئة

الخارجية المحيطة بالتنظيم والمؤثرة عليه ،بما في ذلك العوامل االقتصادية والعوامل السياسية،
والعوامل االجتماعية (الطيب ،2008 ،ب .)25

 -8نموذج فورهاند وجليمر(Forehand et Gilmer, 1991) :

حدد الباحثان فورهاند وجيلمر عناصر المنا التنظيمي في أربعة تتمثل في (صليحة،

 ،2010ب :)26

 -1الهيكل التنظيمي :ويتضمن متغيرات فرعية مثل حجم المنظمة ،درجة تركيز السلطة،
درجة الرسمية في ائجراءات ،درجة الحرية التي يشعر بها األفراد عند اتخاذ الق اررات.

 -2درجة تعقد التنظيم :ويدل ذلك على عدد المستويات ائدارية ،األنظمة الفرعية وطبيعة
تداخل العالقات بينهما.

 -3اتجاهات األهداف :ويشير ذلك إلى الوزن أو األهمية النسبية التي توليها المنظمة لكل من
هيكل األهداف الخاصة.
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 -4نمط القيادة :وهو ما يعني إذا كان نمطاً متسلطاً أو نمط يعتمد على المشاركة وتبادل الرأي
في المواقف أو المشاكل المختلفة.

وبناء على ما سبق يستخلب الباحث بثن تعدد الجهود المتمثلة بالدراسات المختلفة
ً
والبحوث أدت إلى تعدد نماذج المنا التنظيمي والتي أوضحت تطور مفهوم المنا التنظيمي
وأبعادة األساسية وخصائصه ،كما أن الدراسات تعرضت إلى تحديد المنا التنظيمي المناسب
والمالئم لألداء والرضا الوظيفي للعاملين ،وبالرغم من التشابه في العديد من األبعاد بين

الباحثين والكتًاب إال أن هناك بعض ائضافات على المستوى الزمني والتي يؤكد تطور مفهوم
المنا التنظيمي واتساعه.
عاش ار -:مداخل قياس المناخ التنظيمي:
يرى فليه وآخرون ( ،2005ب )304-302أن الدراسات الحديثة كشفت عن وجود ثالثة

مداخل لقياس المنا التنظيمي:

 -1مدخل القياس المتعدد للصفات التنظيمية :حيث يحصر هذا المدخل المنا التنظيمي في
مجموعة من الصفات التنظيمية التي يمكن قياسها مثل حجم المنظمة ،مستويات السلطة

والهيكل التنظيمي.

 -2مدخل القياس ائدراكي للصفات التنظيمية :فهو يعتبر المنا التنظيمي صفة أو ميزة أو

مظه اًر رئيساً للتنظيم ،حيث يتم قياس هذه الميزات أو الصفات من خالل متوسط تصورات

إدراكات األفراد عن المنظمة ،ويعد المدخل الثاني من أكثر المداخل أهمية في دراسة
وقياس المنا التنظيمي ،وهذا راجع إلى ائمكانيات العلمية التي يتيحها في دراسة المنا

التنظيمي كدالة تصورات الفرد من جهة ،وما تتمتع به المنظمة من صفات ومميزات من

جهة أخرى ،بائضافة إلى أن هذا المدخل يتجاوز الموضوعية الصارمة للمدخل األول

الذي يتجاهل األفراد وتصوراتهم ،ويربط المنا التنظيمي بمتغيرات هيكلية.

 -3مدخل القياس ائدراكي للصفات الشخصية :فإنه يعتبر المنا

التنظيمي مجموعة

الخالصات الموجزة والشاملة لتصورات محددة لدى األفراد ،ويتم قياس هذه التصورات
بواسطة ائدراكات الخاصة باألفراد العاملين في المنظمة ،وهذا المدخل يرى أن المنا

التنظيمي صفة في الفرد أكثر مما هو صفة في التنظيم.

ويرى فلية أيضا إن الدراسات في مجال قياس المنا التنظيمي تتجه إلى استخدام نوعين
من المقاييس هما:
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أ -المقاييس الموضوعية :التي تركز على الخصائب التنظيمية التي يمكن التعبير عنها
كمياً والمتمثلة في حجم التنظيم ،عدد الوحدات ائدارية ،حجم القوى العاملة من إداريين

وفنيين وغيرهم معدل ائنتاجية ،عمر التنظيم ،عدد األقسام وكل ما يتعلق بالخصائب
البنائية.

ب-المقاييس الوصفية :والتي تعتمد على استمارات االستقصاء التي يتم عن طريقها وصف
الجوانب التي تتعلق بحياة األفراد في التنظيم .وقد أكدت معظم الدراسات في مجال مقاييس
المنا التنظيمي بثنه في الوقت الذي ال يمكن الطعن بمدى صحة واستقرار وثبات

المقاييس الموضوعية ،فإن مجال الشك يبقى قائماً في مدى دقة واستقرار وثبات المقاييس

الوصفية ،ذلك ألنها المقاييس التي تلعب فيها الخصائب الشخصية دو ًار مهمًا.

وأوضة الطجم وآخرون (  ،2000ب )259أن أسلوب االستقصاء يعتبر من

األساليب شائعة االستعمال لتحديد نوعية المنا

السائد ألي منظمة .ويعتبر نموذج لتون "

طورت للوقوف على طبيعة
"Litwinوسترنجر "  " Stringerمن أفضل نماذج االستقصاء التي ُ

المنا التنظيمي ،حيث استخدمه الكثير من الباحثين بعد إجراء التعديالت الالزمة والتي تتالئم مع
واقع المنظمة موضوع الدراسة في قياس المنا التنظيمي السائد في المنشآت ائنتاجية والعامة.
ال تقيس في مجموعها المنا التنظيمي بثبعاده
وتحتوي قائمة االستقصاء هذه على خمسين سؤا ً

التسعة التي حددها الكاتبان .فهناك مجموعة من األسئلة لقياس كل من:

 -1شعور األفراد تجاه هيكلية المنظمة  Organizational structureبما في ذلك األنظمة،
القوانين ،ائجراءات المتبعة ودرجة الروتين "."Red Tape

 -2شعور األفراد بمدى استق لىتهم وتحملهم للمسؤولية "."Responsibility

 -3إحساس األفراد بوجود جو يساعد على التحدي " "Challengeوالمخاطرة "."Risk

 -4شعور األفراد بوجود سياسة عادلة للمكافآت " "Rewardsوالترقيات "." Promotion

 -5مدى إحساس الفرد بوجود عالقات تفاعلية مبنية على الصدق والصراحة "." Warmth
 -6مدى موضوعية المعايير " "Standardsلقياس أداء الفرد والجماعة.

 -7مدى ائحساس بثهمية األختالفات والنزاعات " "Conflictكظاهرة صحية يمكن استثمارها
لصالة التنظيم.

 -8ائحساس بوجود الدعم والمساندة " "Supportمن الرؤساء ورفاق العمل.

 -9مدى شعور الفرد بثهميته وبانتمائه " "Identityلفريق العمل وللمنظمة ككل.

44

الخالصة:
يتميز موضوع المنا التنظيمي بثنة من المواضيع المهمة والحيوية ،حيث إستحوذ على

اهتمام الباحثين والكتًاب على مستوى المراحل الزمنية المختلفة ،والجدير ذكره أن التباين الواضة
في االتجاهات الفكرية واالختصاصات للدارسين والكتًاب أدي إلى أثراء هذا الموضوع ،وساهم
بشكل بارز في زيادة فعالية المنظمات واالتجاه نحو االهتمام بالعنصر البشري ،ويرى الباحث

أن تسليط الضوء على المنا التنظيمي ليس إال محاولة لتعزىز الجوانب ائيجابية في البيئة
الداخلية للمنظمة والمحاولة لتجنب ،والتخلب من المعيقات التي تحول دون تحقيق أهداف

األفراد والمنظمات ،وهذا يؤكد االرتباط الوثيق بين التزام المنظمة والتي يتمثل بما توفره من
إمكانيات وقدرات وموارد للعاملين وبين التزام العاملين نحو المنظمة في تحقيق أهدافها و

استثمار مواردها.
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املبحث الثاني
األداء الوظيـــــفي
 مقدمة.
 أوالً -:مفهوم األداء الوظيفي.
 ثانياً -:عناصر األداء الوظيفي.
 ثالثاً -:محددات األداء الوظيفي ومكوناته وأنواعه.
 رابعاً -:مفهوم تقييم األداء.
 خامساً -:أهداف تقييم األداء الوظيفي.
 سادساً -:خطوات تقييم األداء الوظيفي.
 سابعاً -:مراحل تقييم األداء الوظيفي.
 ثامناً -:معايير تقييم األداء الوظيفي.
 تاسعاً -:أساليب تقييم األداء الوظيفي.
 عاشراً -:نظريات األداء واإلدارة.
 الحادي عشر -:تأثير الثقافة على تقييم األداء الوظيفي.
 الثاني عشر -:االتجاهات الحديثة لتقييم األداء الوظيفي.
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المبحث الثاني :األداء الوظيفي
مقدمة:
إن نجاح المنظمات وتحقيق أهدافها يتوقف على عنصر مهم وهو الموارد البشرية لهذه

المنظمات ،ويرتبط هذا النجاح أيضاً بإدارة األداء لألفراد ،ويعتبر مفهوم إدارة األداء من المفاهيم
الحديثة في مجال ائدارة ،ويمكن اعتباره وليد نظريات ائدارة المختلفة ،والتي اعتبرت األداء
نظام متكامل له متطلباته ومعاييره وأساليبه الفعالة التي تحقق األهداف المرجوة للمؤسسات على

اختالف أغراضها وطبيعة تكوينها.

ويحاول الباحث في هذا المبحث تسليط الضوء على العديد من النقاط والمواضيع

المهمة ذات العالقة باألداء الوظيفي كما يلي :مفهوم األداء الوظيفي ،عناصر األداء الوظيفي،
محددات األداء الوظيفي ومكوناته وأنواعه ،مفهوم تقييم األداء الوظيفي ،أهداف وخطوات تقييم

األداء الوظيفي ،معايير وأساليب ونظريات األداء الوظيفي ،االتجاهات الحديثة لتقييم األداء.

أولا -:مفهوم األداء الوظيفي:
يرى آل سعود ( ،2008ب )73أن مفهوم األداء عبارة عن نظام متكامل يمثل األداء

الفردي العنصر األساسي فيه ،وهذا يرجع إلى أن العنصر البشري هو العنصر الفعال في األداء لما
يتمتع به من خبرات وقدرات ئنجاز األعمال.

ويرى بحر وآخرون ( ،2010ب )1158أن مفهوم األداء يرتبط بكل من سلوك الفرد
والمنظمة ويحتل مكانة خاصة داخل أي منظمة بإعتباره النات النهائي لمحصلة جميع األنشطة

بها ،وذلك على مستوى الفرد والمنظمة والدولة ،وقد تعددت تعريفات الباحثين لألداء ،واألداء
الوظيفي يشير إلى محصلة السلوك ائنساني في ضوء ائجراءات والتقنيات التي توجه العمل نحو
تحقيق األهداف المرغوبة .ويرى بحر أنه على الرغم من االختالف بين الباحثين في تعريف

األداء ،إال أن هناك عوامل تجمع هذه التعريفات وهي كما يلي:

 -1الموظف :وما يمتلكه من معرفه ومهارات وقيم واتجاهات ودوافع.

 -2الوظيفة :وما تتصف به من متطلبات وتحديات وما تقدمه من فرب عمل.

 -3الموقف :وهو ما تتصف به البيئة التنظيمية والتي تتضمن منا العمل وائشراف واألنظمة
ائدارية والهيكل التنظيمي.
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ويعرف معجم المصطلحات ائدارية األداء من وجهة نظر ائدارة بثنة " عملية إدارية

يتم من خاللها تحديد كفاءة العاملين ،ومدى إسهامهم في إنجاز األعمال المناطة بهم ،وكذلك

الحكم على سلوك العاملين وتصرفاتهم أثناء العمل ومدى التقدم الذي يحرزونه أثناء عملهم
"(معجم المصطلحات ائدارية.)2007 ،
ويعرف الخزامي ( ،1999ب )20األداء بثنة تحويل المدخالت التنظيمية كالمواد

األولية والمواد نصف المصنعة واآلالت إلى مخرجات تتكون من سلع وخدمات بمواصفات فنية
ومعدالت محددة ،حيث اعتبره سلوك يهدف إلى تحقيق نتيجة ،وهو ما يقوم به الفرد إستجابة

اء قام بها بذاته أم فرضها عليه اآلخرون.
لمهمة معينة سو ً
ويشير ثوماس جيلبرت ( )Thomas Gilbertإلى مصطلة األداء ويقول بثنه ال يجوز

الخلط بين السلوك وبين ائنجاز واألداء ،ذلك أن السلوك هو ما يقوم به األفراد من أعمال في

المنظمة التي يعملون بها ،أما ائنجاز فهو ما يبقى من أثر أو نتائ بعد أن يتوقف األفراد عن

العمل ،أي أنه مخرج أو نتاج أو النتائ  ،أما األداء فهو التفاعل بين السلوك وائنجاز ،إنه مجموع

السلوك والنتائ التي تحققت معاً(درة ،2003 ،ب.)97

كما يشير بوفيلولز ( )Bovelolsلألداء بثنه ينطوي على واجبات ومسؤوليات يجب تحقيقها

وهو :انعكاس لمدى نجاح الفرد أو فشله في تحقيق األهداف المتعلقة بعمله أياً كانت طبيعة هذا

العمل ،وهذه األهداف هي:

 -1مجموعة األهداف الروتينية :وهي مجموعة األهداف المرتبطة باألعمال التي تحتاج إلى
حد أدنى من المهارات.

 -2مجموعة األهداف المتعلقة بحل المشكالت :وهي مجموعة األهداف التي تتطلب قدرات
ال.
ومهارات عالية لحل المشكالت القائمة والمشكالت المتنبث بها مستقب ً

 -3مجموعة األهداف الخالقة.

وهذه المجموعات الثالث من األهداف موجودة في جميع األعمال على اختالف أهميتها
من عمل آلخر (العجلة ،2009 ،ب.)64
من خالل اطالع الباحث على التعريفات المختلفة ،يرى الباحث بثن األداء هو :الجهد

أو الطاقة الجسدية والذهنية الذي يبذلها الفرد من أجل تحقيق النتائ
ومسئولياته الوظيفية ،والذي لها أثر على أهداف المنظمة.
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المرتبطة بمهامه

ثانيا :عناصر األداء الوظيفي
لقد أوضة الشنطي ( ،2006ب )50و العجلة ( ،2009ب )66العديد من العناصر

لألداء الوظيفي كما تم توضيحها كما يلي:

 -1المعرفة بمتطلبات الوظيفة :وتشمل المعارف العامة ،والمهارات الفنية والمهنية والخلفية
العامة عن الوظيفة والمجاالت المرتبط بها.

 -2نوعية العمل :وتتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من رغبته
ومهارات فنية وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء.

 -3كمية العمل المنجز :أي مقدار العمل الذي يستطيع الموظف إنجازه في الظروف العادية
للعمل ،ومقدار سرعة هذا ائنجاز.

 -4المثابرة والوثوق :وتشمل الجدية والتفاني في العمل ،وقدرة الموظف على تحمل مسؤولية
العمل وانجاز األعمال في أوقاتها المحددة ،ومدى حاجة هذا الموظف ل رشاد والتوجيه
من قبل المشرفين ،وتقييم نتائ عمله.

 -5بيئة التنظيم :وهي تتكون من عوامل داخلية وأخرى خارجية ،وتتضمن العوامل الداخلية
التي تؤثر في األداء الفعال :التنظيم وهيكله وأهدافه وموارده ومركزه االستراتيجي
وائجراءات المستخدمة ،أما العوامل الخارجية التي تشكل بيئة التنظيم وتؤثر في األداء
الفعال فهي :العوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والحضارية والسياسية
والقانونية.

ثالث ا :محددات األداء الوظيفي ومكوناته وأنواعه:
أ -محددات األداء:
اتفق العديد من الباحثين (صالحة ،2015 ،ب )44-43و(المحاسنة ،2013 ،ب

 )113و(النديم ،2014 ،ب )30حول تقسيم محددات األداء إلى محددات داخلية ،وهي تتعلق
بالعامل بشكل مباشر ومحددات خارجية وهي تتعلق بالبيئة المحيطة وهي خارج سيطرة العامل.
المحددات الداخلية وتشمل:

 -1الجهد :وهو الجهد النات من حصول العامل على الدعم والحوافز والذي يشير إلى
الطاقات الجسمية والحركية والعقلية التي يبذلها العامل ألداء مهمته .حيث تتآزر هذه

الطاقات مع بعضها البعض ئنجاز العمل المطلوب ،وأن هذا الجهد له طاقات تحفزه
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وعوامل تثبطه ،مما ينعكس على األداء فبذلك يعتبر الجهد من محددات األداء الوظيفي

اء على الصعيد الفردي أم الجماعي.
سو ً
 -2القدرات :ونعني بها تلك الخصائب والمهارات الشخصية الالزمة ألداء الوظيفة وتسمي
أحيانًا بالكفايات أو بالسمات الشخصية ،كالقدرة والتحمل وسرعة البديهة التي البد من

توافرها فيمن يقوم بوظيفة ما .وهي كذلك توثر بشكل مباشر في األداء ،لذلك تعتبر

القدرات من محددات األداء الوظيفي.

 -3المثابرة والوثوق :ويدخل فيها التفاني والجدية في العمل والقدرة على تحمل المسؤولية،
وانجاز األعمال في مواعيدها ومدى الحاجة ل رشاد والتوجيه.

 -4إدراك الدور :ويشير إلى االتجاه الذي يعتقد العامل أنه من الضروري توجيه جهوده في
العمل من خالله أي توجيه جهد العامل .بمعني أن أداء العامل يتحدد بمدى فهمه
للدور الذي يقوم به أو يمارسه من خالل الوظيفة التي يعمل بها ،حيث يتضمن هذا
الفهم والوعي ترجمة للجهود والقدرات وتسخيرها في العمل بناء على هذا الفهم ،وما هو

المعني والداللة التي تتشكل بالنسبة للعامل جراء عمله أو وظيفته.
المحددات الخارجية وتشمل:

 -1متطلبات العمل :وتتعلق بكل من الواجبات والمسؤوليات واألدوات والتوقعات المثمولة
من العامل .إضاف ًة إلى الطرق واألساليب واألدوات والمعدات المستخدمة في ممارسة

العامل لمهامه وأعماله.

 -2البيئة التنظيمية :وتشير إلى البيئة التنظيمية السائدة في المؤسسة التي تؤدي الوظيفة
فيها وتشمل عادة كل من منا

العمل ،ائشراف ،توفر الموارد ،األنظمة ائدارية،

الهيكل التنظيمي ،نظام االتصال ،السلطة ،أسلوب القيادة ،نظام الحوافز ،الثواب
والعقاب ،وجميع هذه العوامل في غاية األهمية من حيث تحفيز وتثبيط دافعية العامل،

وبالتالي جودة أدائه.
ب -مكونات األداء:

يحدد صالحة ( ،2015ب )43إن األداء الوظيفي له مكونين أساسيين األول الكفاءة

والثاني الفاعلية ،بمعنى أن المؤسسة التي تمييز باألداء فهي تجمع بين الفاعلية والكفاءة وهما على

النحو التالي:
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الفاعلية :وتمثل معيا اًر يعكس مدى تحقيق األهداف الموضوعة من قبل المنظمة وتطابقها مع
نتائ العمل.

الفاعلية تعني أداء المهمات أو األعمال بشكل صحية وسليم ،وترتبط بتحقيق أهداف
المؤسسة واعتماداً على ذلك يمكن القول أنه كلما كانت النتائ

المتحققة قريبة من النتائ

المتوقعة كلما كان األداء أكثر فاعلية وينعكس ذلك على أداء المؤسسة ككل.

الكفاءة :تعني عمل األشياء بطريقة صحيحة ،كما أن جوهر الكفاءة يتمثل في تعظيم النات
وتدني التكاليف ،بمعني آخر يمكن تمثيل الكفاءة بمعادلة يحتوي أحد طرفيها على بلوغ أقصى

نات بتكاليف محدودة ومعينة ،بينما يحتوي الطرف اآلخر على بلوغ الحد المقرر من النات بثقل

تكلفة .وتقاس الكفاءة عادة من خالل نسبة المخرجات إلى المدخالت.
ج -أنواع األداء:
أوضة بظاظو ( ،2010ب )49 -48أن روتاندو وساكييت ( )Rotundo & Sakeetقد

صنفا األداء إلى ثالثة أنواع وهي:

 -1أداء المهام )Task Performance( :يقصد به السلوكيات التي تسهم في إنجاز عمليات
جوهرية في المنظمة مثل ائنتاج المباشر للبضائع والخدمات ،البيع ،جرد المخزون ،إدارة

التابعين ،وكل أداء يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ عمليات المنظمة ،فمثالً في
الوظائف ائدارية يمكن أن يشمل هذا األداء أو السلوك الحاجة إلى إحداث تحويل األفراد من
حالة النزاع بواسطة الصراع إلى جو تنافسي ،كذلك أيضًا يمكن أن يكون هذا السلوك عبارة
عن جهود تحفيزية ئيجاد مثل هذا الجو.

 -2األداء الظرفي )Contextual Performance( :األداء الظرفي أو الموقفي هو كل السلوكيات
التي تسهم بشكل غير المباشر في تحويل ومعالجة العمليات الجوهرية في المنظمة ،وهذه

السلوكيات تسهم في تشكيل كل من الثقافة والمنا التنظيمي ،واألداء هنا ليس دو اًر إضافياً في
طبيعته ،وانما يكون خارج نطاق مهام الوظيفة األساسية ويعتمد على الظرف الذي تجري فيه
ال ممكن أن يكون موجه نحو الزمالء (مساعدة الزمالء في مشكلة لها
معالجة العمليات ،مث ً

عالقة بالعمل) أو نحو المنظمة ككل من خالل الحرب واستم اررية الحماس ،وبذل مجهود

إضافي في العمل ،أو التوجه نحو العمل التطوعي لتنفيذ مهام خارج الدور الرسمي للوظيفة،
وكذلك اتباع اللوائة التنظيمية وائجراءات عندما ال تكون متوافقة مع رغبة الفرد.
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 -3األداء المعاكس أو المجابة )Counterproductive Performance( :السلوك التصادمي أو
المجابة يختلف عن النوعين السابقين حيث يتميز بسلوك سلبي في العمل ليس مثل التثخر عند

مواعيد العمل أو الغياب وانما يشمل سلوكيات مثل االنحراف والعدوان وسوء االستخدام والعنف

ورح االنتقام والمهاجمة.
ويرى بن عيشي ( ،2006ب )6 -5أن تقييم األداء يشتمل على العناصر واألبعاد
التالية:
 -1إن ما يتم تقييمه هو أداء العامل للعمل الذي يكلف به وليس الفرد العامل.

 -2إن عملية تقييم األداء هي عملية تتم بصفة دورية ،أي أن عملية التقييم هي عملية مستمرة.
 -3ان أداء الفرد العامل يقيم من خالل معايير موضوعة مسبق ًا.

 -4عملية تحليلية ألداء العامل بحيث يمكن تقدير سمات نوعية بدرجات متفاوتة لدى العاملين،
وما لهذه السمات من عالقة بالشخصية والقدرات حتى يمكن وضع الشخب المناسب في

المكان المناسب.

 -5إن عملية تقييم األداء يجب أن تكون مبنية على ضوء أهداف محددة.

 -6عملية تقييم األداء تمتاز بالعمومية والشمولية؛ أي أن تقييم األداء يشمل جميع العاملين في
المنظمة (رؤساء ومرؤوسين) في كافة المستويات ائدارية ،فشمولية التقييم تشعر جميع
من يعمل في المنظمة بنزاهة ،وعدالة نظام تقييم األداء فيها فالكل يعرف مسبقاً أنه

محاسب عن نشاطه في العمل.

 -7نظ اًر ألهمية تقييم األداء في المنظمة أصبحت هناك ضرورة العتباره نظام يتثلف من

مدخالت ،وعملية التقييم ومخرجات .فالمدخالت تتمثل في المرؤوس موضع التقييم و

الرئيس المقيم و معلومات عن أهداف المنظمة و معايير التقييم .كما عملية التقييم

فيجسدها ما يمارسه الرؤساء في تطبيق طريقة أو طرق التقييم التي تعتمدها المنظمة،

حيث تتكامل وتتفاعل عناصر مزي المدخالت .أما مخرجات تقييم األداء ،فتتمثل في
مجموعة النتائ ائيجابية مثل تخطيط كل من الموارد البشرية ،وتقييم ما قد يكون من

قصور في سياسات االختيار والتعيين والتدريب.

رابعا -:مفهوم تقييم األداء:
إن تقييم األداء هي عملية تقوم بها إدارة الموارد البشرية أو المديرين في المؤسسة

لتحديد وتقدير وتقييم وتسجيل أداء وسلوك العاملين الحقيقي في الوظيفة ،وتثخذ هذه العملية
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طابعاً رسمياً تقيم به سلوك العاملين المرتبط بالوظيفة لمحاولة الوقوف على أسباب أدائهم

الحالي ،ولمعالجة نواحي النقب والضعف فيه وتحسينه مستقبالً (دره ،2003 ،ب.)72

إن تطوير الموارد البشرية يعتبر أحد العوامل التي تساعد بشكل كبير على تطوير المنظمات ،ومن
أهم عوامل التطوير هو تقييم أداء العاملين (البرادعي ،2008 ،ب.)63
ال عن خشارمة تقييم األداء بثنه "نظام
ويعرف (بحر و آخرون ،2009 ،ب )5نق ً

يستخدم لقياس األداء الوظيفي للعاملين حيث يتم تحديد مدى كفاءة أداء العاملين ،وأعمالهم من

خالل مقارنة األداء الفعلى بالمقاييس والمعايير المحددة مسبقاً ،وذلك لتحديد االنحرافات عن

األهداف السابق تحديدها".

ويعرف دره والصباغ ( ،2008ب )259تقييم األداء بثنه عملية إصدار حكم عن أداء

وسلوك العاملين في العمل ،ويترتب على إصدار الحكم ق اررات تتعلق باالحتفاظ بالعاملين أو

ترقيتهم أو نقلهم إلى عمل آخر داخل المنظمة وخارجها ،أو تنزيل درجتهم المالية ،أو تدريبهم

وتنميتهم أو تثديبهم أو فصلهم.

ويرى الباحث أن مفهوم تقييم األداء هي العملية التي تقع على عاتق جهة مختصة

بالمنظمة وغالبًا تُسمي بدائرة الموارد البشرية بالتعاون مع الدوائر األخرى بالمنظمة تهدف إلى
تتبع مؤشرات إنجازات الموظفين مقارن ًة مع األهداف المخططة مسبقا في فترة زمنية محددة من

أجل تصحية االنحرافات.

خامس ا :أهداف تقييم األداء الوظيفي:
يذكر المحاسنة ( ،2013ب )122 -120إن عملية تقييم أداء العاملين من األنشطة

المهمة التي تمارسها إدارة الموارد البشرية في المؤسسة ،وانها عند قيامها بعملية التقييم ،فإنها
تهدف إلى تحقيق األهداف التالية:
 أهداف خاصة بالمؤسسة:
 -1الربط والتكامل بين األهداف التنظيمية االستراتيجية ونشاطات العاملين ،وخصائصهم
المناسبة لتنفيذ االستراتيجية التنظيمية والمتمثلة بالمخرجات المحددة سابقًا ،لذلك البد أن
يكون نظام تقييم األداء مرناً يستجيب ألي تغيير في استراتيجية المؤسسة.

 -2تحسين البيئة االجتماعية للعمل ،إذ تساعد عملية تقييم األداء في توضية أساليب

التعايش والتكيف في المؤسسة ،وتحسين عالقات العمل فيها ،ويمكن أن يكون األداُء
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وسيل ًة لتنمية وزيادة االنسجام والترابط بين العاملين والمؤسسة ،وهذا يصعب تحقيقه في
المؤسسات ذات الثقافة التقليدية والسلطوية والبيروقراطية.

 -3المساهمة في إعداد سياسات جيدة للرقابة ،حتى يقوم الرئيس بتقييم مرؤوسيه على
أساس سليم ،فالبد من توفر قاعدة من البيانات المنظمة حول أداء العاملين ،ونقاط القوة
والضعف ،وهذا بدوره يحسن العملية الرقابية في المؤسسة.

 -4تحديد تكاليف العمل ،وترشيد سياسات ائنتاج وسياسات التوظيف عن طريق الربط بين
العوائد والكلف.

 -5صياغة معايير موضوعية ألداء العمل من خالل دراسة تحليلية للعمل ومستلزماته.

 األهداف الخاصة بالعاملين:

 -1تنمية ائحساس بروح المسئولية من خالل توليد القناعة الكاملة لديهم بثن الجهود التي
يبذلونها في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة تقع تحت عملية التقييم ،األمر التي يدفعهم

يجتهدون في العمل للحصول على مستويات األداء العالية ،وكذلك على المكافآت

وتجنب إجراءات العقوبات.

 -2يمثل قياس األداء بالنسبة للعامل معلومات حول أدائه إذ يعتبر هذا الهدف من أقوى

المبررات في مختلف أنظمة التقييم المؤسسي ،وتشير إلى قياس أداء العاملين مقارنه
بمعايير خاصة مرتبطة بتعريف الوظيفة ،والمهام المستمرة واألهداف طويلة وقصيرة

المدى ،أو مقارنة بخصائب عامة في حالة التقييم العددي.

 -3تطوير قدرات ومهارات العاملين ،حيث تساعد عملية التقييم في الكشف عن مهارات
وقدرات العاملين واستثمارها بشكل أفضل بالمستقبل.

 -4تزويد العاملين بتغذية راجعة حول أدائهم بمقارنة توقعاتهم وتوقعات المؤسسة حول
أدائهم.

 -5توفير الوسائل والطرق والبدائل المناسبة لتطوير سلوك العاملين الوظيفي ،وتحسين
البيئة الوظيفية التي يعملون بها.

 أهداف خاصة بالمديرين:
 -1تنمية قدرات المديرين في مجاالت ائشراف والتوجيه.

 -2تنمية قدرات ومهارات المديرين على اتخاذ الق اررات المتعلقة بالعاملين في المؤسسة.
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 -3مساعدة المشرفين المباشرين على تفهم العاملين تحت إشرافهم ،وتحسين االتصال
بينهم ،األمر الذي يؤدي إلى تنمية العالقات بينهم إضافةً إلى زيادة التعاون بينهم لرفع
الكفاءة ائنتاجية من ناحية وتنمية قدرات األفراد من ناحية أخرى.

 -4التعرف إلى كيفية أداء العامل بشكل علمي وموضوعي.

سادسا -:خطوات تقييم األداء الوظيفي:
يشير درة و الصباغ ( ،2008ب )278إلى أن الخطوات التي تشكل بمجموعها نظام

تقييم األداء من قبل إدارة القوي البشرية وهي:
أ -خطوات وضع نظام تقييم األداء:

 -1تحديد المقاييس :ويقصد بها وضع المعايير التي تستخدم في عمل التقييم ،فمن

المتعارف علية أن عملية التقييم تتطلب وجود معايير محددة يقارن بها األداء والسلوك

الفعلى لتحديد مستوى الكفاءة.

 -2اختيار طريقة التقييم :هنالك طرق متعددة يمكن استخدام إحداها في عملية تقييم األداء،
وهذه الطرق منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث.

 -3تحديد دورية التقييم :وهي تحدد فترة عملية التقييم والفاصل الزمني بين كل فترة.

 -4تحديد المقيم :وهو تحديد الشخب الذي سيقوم بتقييم الموظف للحكم على أداء وسلوك
الموظف ،وممكن أن يكون الرئيس المباشر ،هو المقيم وقد يكون أنسب شخب لذلك.

 -5تدريب المقيم :وهي أنه يجب على الشخب المقيم أن يتدرب على عملية التقييم وتكون
لدية القدرة والمهارة والخبرة والمعلومات الكافية عن عملية التقييم.

 -6علنية نتائ التقييم :وفي هذه الخطوة يقرر فيما إذا كانت نتائ التقييم سيتم إعالنها
لجميع العاملين ،أم لفئة منهم ،أم ستبقي سرية.

 -7مناقشة نتائ التقييم مع العاملين :وتناقش هذه الخطوة موضوع المقابلة التي تجري مع
العاملين بشثن شرح النتائ التي تم التوصل إليها من قبل المقيم بعد تقييم أدائه وتحديد

مضمون هذه المقابلة ،والهدف الذي تسعي إلى تحقيقه.

 -8التظلم من نتائ تقييم األداء :وهي جعل الباب مفتوحًا أمام من يرى أنه يشعر بثنه
مظلوم من نتائ التقييم ،ومن حقه أن يحصل على إجابات على ذلك ،ويفضل أن

تكون العملية مقننة.
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 -9تصميم استمارة التقييم :وهي تتضمن كافة المعلومات عن عملية تقييم الموظف ،مثل
اسم الموظف ،ووظيفته ونتائ التقييم والمعايير المستخدمة وهكذا بيانات.

ب -خطوات التقييم التنفيذية:
ويق ددوم به ددذه الخط ددوة التقييمي ددة الش ددخب المق دديم وتش ددمل عل ددى م ددا يل ددي (نوف ددل،2015 ،

ب:)34 -33

 -1دراسة مقاييس أو معايير التقييم المحددة ويتم فهمها بشكل ممتاز.
 -2مالحظة أداء العاملين وانجازاتهم وقياس ذلك.

 -3مقارنة أداء العاملين بالمقاييس الموضوعة ،وتحديد نقاط القوة والضعف في هذا األداء
بنتائ التقييم.

 -4إتخاذ الق اررات الوظيفية المناسبة في ضوء النتائ التي تنتهي إليها المقارنة (ترقية،
مكافثة ،نقل ،أجور ...الخ.

سابعا -:مراحل تقييم األداء الوظيفي:
يرى الهيتي ( ،2003ب )206أن عملية تقييم األداء تُعتبر عملية صعبة ومعقدة،
طا سليماً ،ومبنيًا على أُسس منطقية ذات خطوات متسلسلة
تتطلب من القائمين على تنفيذها تخطي ً
بغية تحقيق األهداف التي تنشدها المنظمة ،وبالتالي يمكن أن نتعرف إلى تلك المراحل من خالل

الشكل التالي الذي يوضة عملية تقييم األداء الوظيفي.
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شكل رقم ()4
يوضح مراحل عملية تقييم األداء الوظيفي

المصدر(:الهيتي ،خالد ،إدارة الموارد البشرية :مدخل استراتيجي .عمان :دار وائل للنشر ،2003 ،ص) 206

ثامن ا -:معايير تقييم األداء الوظيفي:
اهتم الهيتي ( ،2010ب )203 -202بتوضية معايير األداء ووضة بثنة األساس

الذي ينسب إليه الفرد ،وبالتالي يقارن به للحكم عليه ،أو هي المستويات التي يعتبر فيها األداء

جيداً ومرضيًا ،وأن تحديد هذه المعايير أمر ضروري لنجاح عملية تقويم األداء ،حيث إنها
تساعد في تعريف العاملين بما مطلوب منهم بخصوب تحقيق أهداف المنظمة ،وتوجيه

المديرين إلى األمور التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار لتطوير األداء .والبد من أن تصاغ هذه
المعايير بمشاركة العاملين مما يساعد على رفع درجة أدائهم للعمل واخالصهم للمنظمة .وقد

ا ختلف الباحثون في تحديد هذه المعايير فمنهم من خصب مجموعة من المعايير لكل مستوى
تنظيمي ومنهم من قدم مجموعة معايير يمكن تطبيقها على جميع الوظائف أو األعمال
57

ائدارية ،ومن أمثلة تلك المعايير العمل ،القيادة ،ائبداع ،األداء ،حجم العمل ،القدرة على اتخاذ
الق اررات ،القدرة على حل المشاكل وتفويض السلطات.

وأضاف الهيتي بثنة وبصورة عامة فإن هذه المعايير تؤكد على جانبين وهما:
 -1موضوعي يعبر عن المقومات األساسية ،التي تستلزمها طبيعة العمل مثل كمية
ائنتاج ،السرعة ،وتحقيق األهداف.

 -2ذاتي وسلوكي :يكشف عن صفات الفرد الشخصية كالقابلية والسرعة في التعلم
واالستفادة من التدريب وامكانية االعتماد علية وعالقته مع الرؤساء والمديرين.

ويرى المحاسنة ( ،2013ب )132 -130أنة يشترط في مقاييس األداء مهما كانت

نوعيتها ،أن تكون دقيقة في التعبير عن األداء المراد قياسه وتقييمه ،ولذلك البد للقائمين على

صياغة أو بناء مقاييس األداء أن يثخذوا بعين االعتبار مجموعة من األعتبارات والشروط التي
يجب أن تتوفر فيها باعتبارها أدوات قياس والبد لها من مواصفات أو شروط ،كي يتمكن
القائمين على التقييم من توفير المعلومات الدقيقة والموضوعية ومن هذه الشروط:

 التوافق الستراتيجي:ويقصد بهذا المعيار مدى تمكن نظام تقييم األداء من إبراز األداء الوظيفي الذي يتوافق

وينسجم مع استراتيجيات وأهداف المؤسسة ،فعلى سبيل المثال إذا كانت المؤسسة تركز في

ثقافتها أو استراتيجيتها على خدمة العمالء ،فإن نظام التقييم لمثل هذه المؤسسة يجب أن يظهر

أو يبين كيفية ،ومستوى جودة قيام العاملين بخدمة العمالء.
 -الصدق:

يقصد بهذا المعيار قدرة مقياس األداء على تقييم كافة األبعاد ذات العالقة باألداء الجيد

عادة " بصدق المحتوى" وحتى يتمتع مقياس األداء بالصدق فإنه
للوظيفة ،ويشار على ذلك ً
يجب أن يعكس األداء الوظيفي الحقيقي والمقصود ،والذي يتضمن كافة األبعاد التي تمكن من
النجاح في أداء الوظيفة.
 -الثبات:

يقصد بخاصية الثبات مدى استقرار نتائ قياس األداء التي يتم الحصول عليها في

أوقات مختلفة ،أو من أشخاب مختلفين ،أو بثدوات قياس مختلفة أي أن النتائ تكون متقاربة

من وقت آلخر ومن شخب آلخر ومن مقياس إلى آخر ،ويعتبر الثبات مؤش اًر على دقة التقييم،
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وللثبات عدة معاني تختلف باختالف الغرض من القياس كذلك الغرض من التقييم وله عدة
طرق للتثكد من توفر خاصية الثبات.

 التمييز:ويقصد بالتمييز قدرة المقياس على التمييز بين مستويات األداء للعاملين أي أن مقاييس

األداء البد أن تميز بين حجم ومقدار الجهود التي يبذلها العاملون ،ألنه يترتب عليها مستويات

أداء توازيها من حيث الترتيب إذ يفترض أنه كلما زادت الجهد المبذول كلما زاد مستوى األداء،
وتبرز أهمية هذه الخاصية في أنها توفر المعلومات التي تمكن متخذي القرار من إصدار

الق اررات الصائبة بشثن المؤسسة ،وذات العالقة بالعاملين بشكل عام وق اررات خاصة بالتحفيز أو

التدريب والتطوير بشكل خاب.
 الموضوعية:ويقصد بهذا المعيار مدى موضوعية المقياس ومالئمته للعاملين من حيث المضمون،

وكذلك األليات المستخدمة في تطبيقها في تنفيذه إجرائياً ،إضافةً إلى كل ما يؤدي إلى العدالة

والموضوعية ،وكل ما من شثنه إن يعكس األداء الفعلى للعاملين وقد يتحقق مضمون

الموضوعية بائجراءات المتبعة في تقييم األداء فقد تكون األدوات موضوعية ،لكن إجراءات

التطبيق غير مناسبة ،وينعكس ذلك على موضوعية التقييم ككل ،ومن هنا فالبد من يمارس
عملية تقييم األداء أن يكون على وعي بإجراءات وأساليب التقييم.

تاسع ا :أساليب تقييم األداء الوظيفي:
يقصد بثساليب التقييم ائجراءات التنفيذية المباشرة لعملية التقييم ،أي أنها الممارسة

الفعلية التي يستخدمها من يقوم بعملية التقييم لتقدير مستوى أداء العامل ،وهناك أساليب مختلفة
يمكن تصنيفها في مجموعتين رئيسيتين هما األساليب التقليدية والحديثة.

أ  -األساليب التقليدية:
 -1طريقة المقاييس المتدرجة البيانية
تُعد هذه الطريقة من أبسط طرق تقييم األداء ،وتقوم على أساس حصر مجموعة من
السمات والخصائب المراد تقييمها مثل الجودة والمصداقية ثم تحديد مدى لتقييم كل خاصية بدء من
غير مرضية وحتى فائقة ،ويبدأ المشرف في تقييم كل مرؤوس من خالل وضع دائرة حول الدرجة

التي يحصل عليها المرؤوس بالنسبة لكل خاصية ،ثم تجمع الدرجات التي حصل عليها الفرد في
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جميع الخصائب وعلى الرغم من سهولة الطريقة إال أنها تواجهه العديد من المشاكل من أهمها تثثر

الرئيس المباشر بالعالقات الشخصية مع المرؤوسين والمركز الوظيفي للمرؤوس ،وبالتالي محاولة

الرئيس إرضاء مرؤوسيه ووضعهم في الميزان األعلى ،ويمكن القضاء على هذه العقبات عن طريق
التدريب الجيد للرؤساء والمرؤوسين (الشنطي ،2006 ،ب.)59
 -2أسلوب الترتيب:
وقد أوضة المحاسنة ( ،2013ب )140 -136أن فكرة هذا األسلوب تتلخب في

إجراء عملية مقارنة بين أداء العاملين المعنيين بالتقييم ،بمعني أنه يتم ترتيب العاملين بشكل

أداء ،ويتم استخدام هذا األسلوب
تصاعدي أو بشكل تنازلي حسب أفضلهم أو أضعفهم ً
بطريقتين هما:

أ -الترتيب البسيط :وحسب هذا األسلوب يتم كتابة أسماء العاملين المراد تقييم أدائهم في

الجانب األيمن من االستمارة المعدة لهذا الغرض ،ثم يطلب من المقيم أن يختار أفضل فرد
من األسماء في القائمة ،ويجري حذفه من الجانب األيمن في االستمارة ويكتب اسمه في

الجانب األيسر لالستمارة كمستوى أداء أعلى ،ثم يطلب من المقيم أن يختار أقل األفراد
تفضيالً في القائمة ويحذف اسمه أيضاً من الجانب األيمن ليكتب في أدني العمود في

الجانب األيسر كمستوى أداء أقل ،وتستمر هذه العملية لجميع األفراد في الجانب األيمن

حتى يتم ترتيبهم في الجانب األيسر ،لذلك يسمي باألسلوب البسيط ،إال أنه بحاجة
للمعلومات وقد يفتقد إلى األدلة والمبررات لمستوى األداء ،إضاف ًة إلى خلوه من التغذية

الراجعة.

ب -المقارنة الثنائية :وحسب هذا األسلوب تتم مقارنة أداء كل عامل مع أداء مجموعة العاملين

في المؤسسة ،والعامل الذي يحصل على أ قل عدد من التفضيالت يعطي الرتبة األقل ،وهذا

يشير إلى المستوى األضعف أداء والعامل الذي يحصل أعلى عدد من التفضيالت يعطي

أداء من حيث عدد التفضيالت ،إال أن هناك مشكلة في استخدام
رتبة أعلى ،ويحدد األعلى ً
هذا األسلوب تتمثل بالوقت الذي يحتاجه في حاله العدد الكبير من العاملين المراد تقييمهم،
وكذلك ال يوفر تغذية راجعة.
 -3طريقة قوائم المراجعة:

تعتمد هذه الطريقة حسب ما أوضحه المحاسنة ( ،2013ب  )140-136على
استخدام قائمة مراجعه تتضمن أسئلة وعبارات محددة حول أداء العامل ،إذ يقوم من يمارس
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عملية التقييم بائجابة على هذه األسئلة ،وتمثل هذه العبارات مكونات أو خصائب لألداء

المقيم ،كما تمثل ائجابات عنها مستوى أداء العامل ،وبعد االنتهاء من ائجابة ،تتم عملية تدرج
(منة أوزان) لهذه ائجابات ،ويمتاز هذا األسلوب بإمكانية تطويره والتعديل علية ،إال أن عيوبه
تتمثل بعدم علم المقيم بالوزن المحددة لكل عبارة.
ب -األساليب الحديثة:
 -1أسلوب التوزيع اإلجباري :هي طريقة شبيهة بطريقة التدري على المنحني ،حيث يتم تحديد
نسب مئوية للتقديرات التي يحصل عليها األفراد .ووفقاً لهذه الطريقة يتم تحديد مجموعة

النسب المئوية للتقديرات التي سوف يحصل عليها العاملون ،فعلى سبيل المثال ،من الممكن
توزيع الموظفين على النحو التالي(:)Dessler, 2003, 328

 %15 -ذوي معدالت أداء مرتفع.

  %20معدالت أدائهم فوق المتوسطة.%30 -معدالت أدائهم متوسطة.

 %20معدالت أدائهم أقل من المتوسط.%15 -ذوي معدالت أداء منخفض.

 -2أسلوب الختيار اإلجباري:

تعتمد هذه الطريقة حسب ما أوضحه كامل ( ،1994ب )287على وجود معايير

موضوعية ذات عالقة مباشرة بالعمل ،وليست الصفات الشخصية للفرد .ويمكن أن تتم عن
طريق وضع مجموعة من العبارات التي تصف أداء العمل في شكل مجموعات ثنائية وعلى

الفرد القائم بالتقييم أن يختار من كل مجموعة العبارة التي يراها تنطبق على أداء الفرد الذي

يقوم بتقييمه .وفي هذه الحالة فإن التقييم الكمي (الرقمي) لهذه العبارات جميعاً لن يتم عن طريق

الفرد المقيم ،ولكن عن طريق جهة أخرى محايدة لديها الشفرة السرية الخاصة بقيم العبارات
المختلفة المستخدمة في التقييم .غير أن استخدام هذه الطريقة تواجهه بعض الصعوبات:
-

صعوبة االحتفاظ بسرية القيم الرقمية المحددة لكل عبارة من العبارات المستخدمة في

-

صعوبة تصميم العبارات المستخدمة كمعايير لألداء حيث تحتاج إلى كثير من الخبرات

-

ال تساعد الذي تم تقييمه على اكتشاف نواحي القصور في األداء الخاب به.

التقييم.

في تصميمها.
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-

ال تساعد الرؤساء على القيام بتطوير قدرات ،وبالتالي مستويات أداء مرؤوسيهم.

 -3أسلوب اإلحداث الحرجة :حيث يقوم المراقب أو المشرف بعمل سجل ألمثلة من الفعاليات
واألحداث المرغوبة والالمرغوبة لسلوك كل من مرؤوسيه في العمل .لذا فكل ستة أشهر أو
يزيد يلتقي المشرف والمرؤوس ويناقشا أداء األخير باستخدام إحداث معينة كثمثلة

(.)Dessler, 2003, 300

 -4أسلوب التقرير المكتوب :أوضة المحاسنة (ب )150-149أنه يتبين من أسم هذه الطريقة
بثنها تعتمد على صياغة التقارير حيث يقوم المشرف أو المدير (المقيم) بكتابة تقرير
تفصيلي حول العامل ،يصف فيه سلوكيات وخصائب العامل إضافةً إلى تحديد جوانب
القوة التي يتمتع بها وجوانب الضعف التي يعاني منها ،إضاف ًة إلى المهارات التي يمتلكها

ويمكن تطويرها في المستقبل ،وكذلك إمكانية التحسن الوظيفي د

أو إمكانية الترقية وهنا

يكون مستوى العامل في ضوء مضمون التقرير سلباً أو إيجابيًا .وعلى الرغم من حجم
ونوعية المعلومات التي يوفرها التقرير ،إال أنه يتوقف على مهارة المقيم ،حيث ال يوجد

خصائب أو صفات معيارية متفق عليها خاصة في التقرير ومكوناته ،إضاف ًة إلى أن

كبير.
عدد العاملين ًا
التقرير يحتاج إلى وقت طويل ئنجازه ،خاصة إذا كان ُ
 -5مقاييس تقييم ثابتة سلوكيا :المحاسنة (ب ،)150-149والستخدام هذا المقياس نحتاج
لخمس خطوات ،تتمثل في:

-

تحديد األحداث المهمة فالشخب الذي يعرف الوظيفية التي يتم تقييمها يطلب منه

-

تطوير أبعاد األداء :حيث يجمع األفراد األحداث لمجموعة أصغر من أبعاد األداء (5

-

إعادة توزيع وتحديد األحداث :حيث يتم تحديد المجموعات واألحداث المهمة بكل منها.

وصف األمثلة وائيضاحات الخاصة باألداء الفعال وغير الفعال.
ال) ثم يتم تحديد األبعاد التي تحتويها كل مجموعة.
أو  10مث ً
-

قياس األحداث :وذلك لقياس السلوك الموصوف في الحدث.

تطوير الوسيلة النهائية :تستخدم مجموعة من األحداث الفرعية كثوابت سلوكية لكل

بعد.
مثال :قام ثالثة من الباحثين بتطوير مقياس تقدير ثابت سلوكياً لعاملين على آالت استالم

النقود في محل بقاله في متجر كبير وجمعوا عدداً من األحداث المهمة وقسموها لثمانية أبعاد،

وهذه األبعاد هي :المعرفة والحكم ،المهارة في العالقات ائنسانية ،المهارة في التعبئة ،المهارة
في العالقات المالية ،الضمير الحي والوعي ،المهارة في عملية التسجيل ،القدرة التنظيمية على
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العمل المصرفي ،القدرة على المالحظة .ثم قام الباحثون الثالثة بتطوير مقياس تقييمي ثابت

سلوكياً لهذه األبعاد من السيء جدا ويثخذ رقم ( )1إلى جيد جداً ويثخذ رقم (.)9

ومن مميزات هذا األسلوب أنه يوفر الوقت أكثر من األساليب األخرى مثل المقاييس البيانية
ومن مميزاته أيضًا:
-

قياسه أكثر دقة :حيث نجد إن األفراد األكثر معرفة بالوظيفة هم أفضل الناس قدرة على

-

توفير معايير أكثر وضوحاً :حيث يوضة المقصود بكل درجة من الدرجات المسجلة

-

تغذية عكسية :حيت يوفر تغذية مرتدة لمن يتم تقييم أدائهم.

وصف مقاييس سلوكية.
على مقياس التقييم.

-

استقاللية األبعاد :حيث إن تقسيم األبعاد في خمس فئات يجعل كل بعد مستقل عن

-

أجريت على الفرد
االنسجام والتوافق :حيث تعطي المقاييس السلوكية نفس النتائ إذا ما ُ
من قبل أكثر من مقيم.

اآلخر في قياس خصائب الفرد.

 -6أسلوب اإلدارة باألهداف:

طريقة ائدارة باألهداف تتضمن هذه الطريقة وضع مجموعة من األهداف قابلة القياس

لكل موظف ومراجعة مدى تقدمه نحو تحقيقها .وتتطلب من المدير أن يحدد أهدافًا معينة لكل
موظف ثم يناقشها ويناقش سيره وتقدمه في العمل نحو األهداف ويشير هذا المصطلة أيضًا

لبرنام شامل للتقييم على مستوى المنظمة ،حيث يضع أهدافا شاملة لها وهو نظام أو برنام

تقييمي أيضاً يتكون من ست خطوات أساسية هي)Dessler, 2003, p334- 335( :
-

وضع أهداف تنظيمية من خالل خطة مستقبلية.

وضع أهداف األقسام من قبل الرؤساء ورؤسائهم.

-

مناقشة أهداف كل قسم ومناقشة تحقيقها.

-

تحديد النتائ المتوقعة بوضع أهداف أداء قصيرة األجل.

-

مراجعة األداء بقياس النتائ .

-

تقديم التغذية العكسية.

وهناك مشكالت أساسية تعترض تطبيق ائدارة باألهداف في تقييم إدارة الموظفين،
وتمثل فيما يلي:
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-

وضع أهداف غير واضحة يصعب قياسها.

-

إن هذه الطريقة تستهلك الكثير من الوقت والجهد ،بائضافة إلى الوقت المستغرق في

-

أحيانًا ما تتحول عملية صنع األهداف إلى صراع بين الرئيس والمرؤوس ،فالرئيس

توفير المعلومات المرتدة عن مستويات أداء المرؤوسين.

يرغب في تحديد أهداف طموحه ،أما المرؤوسين فيرغبون في تحديد مستويات منخفضة
من األداء.

 -7أسلوب إدارة الجودة الشاملة في تقييم األداء( :المحاسنة ،2013 ،ب)154 -153
تركز هذه الطريقة على المزج بين السلوك وكفايات العاملين من جهة وبين نتائ العمل
من جهة أخرى ،كما توفر عدة مزايا مقارنة بطرق التقييم السابقة أهمها:
-

يقيس جودة األداء في حين تقيس الطرق األخرى األداء في صورة مفاهيم كمية كحجم

-

يهتم بإشراك العاملين بالعوائد المالية والجوانب المادية والمعنوية وفقاً لمساهمة العاملين

-

يعتمد على التحسين المستمر في جودة المنت واألنشطة والممارسات المؤدية إليها.

ائنجاز ،دون االهتمام بجودة وفعالية العمليات التي أدت إلى النتائ .
في تحقيقها.

-

ال يركز هدا األسلوب في التقييم على كم وكيف ونوعية النتائ فقط ،بل يركز على

تزويد العاملين بتغذية ارجعة حول مجاالت التحسين المتاحة في أدائهم.
عيوب أهمها:
مزيا هذه الطريقة إال أنه لها
ورغم ا
ٌ
-

اعتماد هذا األسلوب في تقييم أداء العاملين على السمات والخصائب الشخصية
كالتعاون ،المبادرة وائبداع وغيرها مما يشكل صعوبة في بعض األحيان من حيث

صعوبة الربط بينها وبين الوظيفية مباشرة ،إال في حال كانت المؤسسة تعمل بشكل
متكامل ،ومهيكل في صورة فريق عمل واحد.

-

صعوبة التحديات والتي قد تواجهها إدارة المؤسسة في تطبيق هذه الطريقة خاصةً إذا

كانت تحرب على تحقيق التوازن بين مصالة كافة فئات العاملين واألطراف ،وتحقيق

الحد األدنى من الرضا لجميع الفئات.

عاش ار -:نظريات األداء واإلدارة:
لقد تمثل االهتمام بإنتاجية العامل ومدى تحقيق األهداف المتوقعة من أدائه في العديد
من الدراسات ،وهذا بدوره أدى إلى صياغة العديد من النظريات التي حاولت أن تفسر العالقة
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بين األداء والعديد من األبعاد والمداخل ،وهنا يحاول الباحث عرض هذه النظريات التي تفسر
األداء الوظيفي من خالل تفسير عملية ائدارة وتحليل مكوناتها.

 -1نظرية اإلدارة العلمية:
يعتبر فردريك تايلور ( )F.Taylorمن أبرز ممثلي نظرية ائدارة العلمية ،وقد الحظ أن

إنتاجا يقل عن طاقتهم ائنتاجية ،كما وجد أنه ليس هناك معيار واحد ومحدد ل نتاج
العمال ينتجون ً
والنات اليومي المتوقع للعمال ،وأنه ليس هناك عالقة واضحة وثابتة بين األجور وائنتاج .وقد

ركزت هذه النظرية مجهوداتها على وسائل رفع ائنتاجية ،وتم ذلك عن طريق تحديد معيار علمي
لمعدل إنتاج العامل ،وهذا المعيار العلمي مبنى على أساس دراسة الوقت والحركة ،كما أوصت

النظرية بضرورة االختيار العلمي للعاملين ،وضرورة تدريبهم على أنسب طريقة ألداء العمل ،وقد

قدمت وسائل لتخطيط وجدولة ائنتاج ،حيث اعتبرت العنصر البشري مثله مثل أي موارد متاحة في

المنظمة من آالت وأموال ومواد خام ،وأكدت على ضرورة التحكم في هذا العنصر من أجل زيادة

ائنتاجية (النميان ،2003 ،ب.)45
 -2نظرية التقسيم اإلداري:

من أبرز رواد هذه النظرية هنري فايول ( ،)H.Fayolوتركز هذه النظرية على إبراز الهيكل

التنظيمي الرسمي ككل مقسم إلى إدارات وأقسام تنهض بثنشطة متخصصة بما يحقق زيادة الكفاءة
ائنتاجية وخفض التكاليف .كما تؤكد على تسلسل الهيكل ائداري حيث تتسلسل السلطة من أعلى
إلى أسفل نتيجة عملية التفويض .لقد وجد فايول أن النشاط في إدارة األعمال يمكن أن يقسم إلى

ست مجموعات رئيسة هي :نشاطات فنية ،نشاطات تجارية ،نشاطات مالية ،نشاطات أمنية،

نشاطات محاسبية ،نشاطات إدارية .وقد ركز فايول في دراسته على األنشطة ائدارية بإعتبارها أهم

هذه األنشطة ،وقسمها إلى خمسة عناصر هي :التخطيط ،التنظيم ،التوجيه ،التنسيق ،الرقابة.

مؤكدا أنها
كما وضع أربعة عشر مبدأ من مبادئ ائدارة التي توصل إليها نتيجة مشاهداته وخبراته ً

تتضمن حسن أداء المدير لدوره إذا ما التزم بها وسار عليها ،وهذه المبادئ هي :تقسيم العمل،
السلطة والمسؤولية ،االنضباط في العمل ،وحدة األمر ،وحدة االتجاه ،تغليب مصلحة المنظمة

على مصلحة الفرد ،المكافآت ،المركزية ،التسلسل الهرمي ،النظام ،المساواة ،االستقرار الوظيفي،

األبتكار والمبادأة ،العمل بروح الفريق (النمر ،1990 ،ب.)9 -8
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 -3النظرية البيروقراطية:
تنسب هذه النظرية إلى عالم ائجتماع األلماني ماكس ويبر ( )Weber 1964حيث تعد

نظريته الخاصة بهياكل السلطة من أهم الدراسات التي أسهم بها ،فقد قام بتحليل كثير من

التنظيمات وأساليب إنسياب خطوط السلطة داخل تلك التنظيمات ،وكانت دراسته تدور في نطاق

اهتماماته األساسية التي توضة لماذا يطيع األفراد األوامر التي تصدر إلىهم؟ ولماذا يقوم األفراد
وفقا للتعلىمات التي تنساب إلىهم .وقام فيبر بإيضاح الفرق بين القوة
العاملين بثداء األعمال ً
والمواصفات التي تمكن القائد من أن يدفع األفراد العاملين الذين يعملون معه إلى طاعته فيما

يصدره من تعلىمات بغض النظر عن رغبتهم في مقاومتها ،وأهتم كذلك بتوضية مفهوم السلطة التي

تنساب من خالل المراكز التي توجد داخل تلك التنظيمات بحيث يقبل األفراد العاملين طواعية

واختيار على تنفيذها ،وأوضة كذلك أسلوب إكساب الشرعية لممارسة السلطة داخل تلك التنظيمات
وقسمها على ثالثة أقسام هي :السلطة البطولية -السلطة التقليدية -السلطة القانونية الرشيدة ،هذا

وان النموذج البيروقراطي ال يهتم بزيادة ائنتاجية بقدر اهتمامه بالنواحي الشكلية التي تحكم عالقات

األفراد دون إعتبار للنواحي السلوكية مع إهمال الجانب ائنساني الذي أثبتت النظريات الحديثة
أهميته بالنسبة لمفهوم ائنتاجية وتحسين األداء (المحاسنة ،2013 ،ب.)77
 -4نظرية العالقات اإلنسانية:
تركز نظرية العالقات ائنسانية على االهتمام بالجوانب ائنسانية واالجتماعية في

المؤسسة على حد سواء ،وهي بذلك تستهدف الوصول بالعاملين إلى أفضل إنتاج في ظل أفضل
وجدانيا وانفعاليا أكثر منه
إنسانا
ما يمكن أن يؤثر على الفرد من عوامل نفسية ومعنوية باعتباره
ً
ً

ومنطقيا .وقد أثبتت نتائ التجارب التي قام بها التون مايو وزمالؤه ()Mayo, et. All, 1880
رشيدا
ً
ً
أجريت في هوثورن ( )Howthomeبشركة جنرال الكتريك ،أن نقب ائنتاج ُيعزى إلى عدم
التي ُ
االهتمام بحل هذه المشكالت والتحرير من عبء ائدارات العليا ،وعند تخفيف قيود العمل زالت
مشكلة نقب ائنتاج وارتفعت معدالت الكفاءة ائنتاجية .كما كشفت نتائ التجارب أيضًا أن

الحافز االقتصادي ال يمثل القوة الدافع الوحيدة التي يستجيب إليها المرؤوس ،وانما تتثثر إنتاجيته

بعالقاته بزمالئه في العمل وبمشاكله الشخصية .ومن األفكار األخرى التي قدمها أنصار نظرية

العالقات ائنسانية تلك الدراسات التي قام بها كيرت ليون ( )Kurt Lewinوالتي توصل من خاللها

إلى أن أسلوب القيادة الديمقراطى هو األسلوب األفضل .كما كشفت دراسته عن أهمية المشاركة
في ائدارة ،وأثرها في حفز المرؤوسين على األداء الجيد (النيمان ،2003 ،ب.)44
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 -5نظرية العدالة:
تشير نظرية العدالة التي وضعها آدمز ( )Adamsعلى االفتراض بثن هناك حاج ًة مشترك ًة

بين العاملين للتوزيع العادل للحوافز في المنظمة .ويقيس الفرد من خالل هذه النظرية درجة العدالة

من خالل مقارنته لنسبة الجهود التي يبذلها في عمله إلى المكافآت والحوافز التي يحصل عليها مع

تلك النسبة ألمثاله من العاملين في نفس المستوى ونفس الظروف .وتتضة هذه النظرية في النمط

القيادي واألداء الوظيفي حين يشعر العاملون بثن مكافآت المنظمة كالراتب واالحترام والتقدير،
وفقا لجدارتهم ،ودرجة استحقاق كل واحد منهم (الشهري،
والمشاركة ،موزعة بالتساوي بينهم ً
 ،1998ب.)35
 -6نظرية التوقع:
ترى هذه النظرية التي وضع أسسها فيكتور فروم ( )Vector Vroomأن دافعية الفرد ألداء

عمل معين هي محصلة للعوائد التي سيتحصل عليها الفرد ،وشعوره واعتقاده بإمكانية الوصول إلى
هذه العوائد نتيجة لألداء الذي يمارسه وتعتبر قوة الجذب عند فروم ممثلة للمنفعة التي يحصل عليها

الفرد من العوائد التي يتيحها له األداء ،أما التوقع فهو عبارة عن تقدير احتمالي لمقدار تحقق المنفعة

الناتجة عن القيام بعمل معين ،وتتمثل هذه العالقة في المعادلة التالية :الدافع لألداء = منفعة

العوائد × احتمال تحقق العوائد ،وتعتبر مساهمة فروم بنظريته في الدوافع ذات أثر ملموس في
تحسين الدوافع واألداء ،وذلك بتشجيع الدوافع التي تهدف إلى تحسين األداء من خالل عقد

الدورات التدريبية وائشراف والمشاركة في اتخاذ الق اررات فيما يخب العمل ،وهو ما يعود بالنفع
على الفرد والتنظيم .كما ساهم فروم في وضع نظم المكافآت لألداء المتميز ،بحيث يكون الفرد

على بينه من المكافآت التي سيحققها مقابل ما يؤديه من عمل (النمر ،1990 ،ب.)193 -192
 -7النظرية اليابانية في اإلدارة:
قام وليم أوشي ( )W.Ouchiبإجراء عدة دراسات وأبحاث ميدانية في الواليات المتحدة

األمريكية من أجل التوصل إلى سر نجاح ائدارة اليابانية ،وتوصل في نهاية األمر إلى ما أسماه
بنظرية ( )Zوالتي تفترض بثن االهتمام بالجانب ائنساني للعاملين سيحفزهم نحو رفع مستوى

أدائهم الوظيفي .ويؤكد أوشي على أن أفضل عملية استثمار هي تلك الموجهة نحو ائنسان ،ألنه

بائنسان تستطيع المنظمات أن تتغلب على معظم مشكالتها ،وأن العمل الجماعي وتوحيد الجهود

وخلق روح الجماعة بين صفوفهم ستساعد على تحقيق قدر أكبر من الفعالية في األداء.

وتقوم نظرية ( )Zعلى ثالثة مبادئ أساسية تتلخب في اآلتي( :النيمان ،2013 ،ب)45
67

أ -الثقة بين العاملين بعضهم ببعض وبين العاملين وائدارة.

ب -الحذق والمهارة في التعامل والعمل ،وينت ذلك عن الخبرة والتجربة وطول ممارسة العمل.

ت -األلفة والمودة بما تعنيه من عالقات اجتماعية متينة وصداقات حميمة وتعاون واهتمام
ودعم لآلخرىن.
وفي حال توفر الثقة والمهارة والمودة في العمل فإن ذلك يؤدي إلى االلتزام الوظيفي

واالنتماء للمنظمة وهو ما يؤدي ،وبالتالي إلى رفع مستوى أداء الفرد وانتاجية المنظمة.

الحادي عشر :تأثير الثقافة على تقييم األداء الوظيفي:
نظر الختالف المعايير والقيم بين الدول ،فإن االختالف بين هذه الدول بشثن استخدام
اً

نتائ تقييم األداء ال ُيثير للدهشة ،ونوضة في الشكل رقم( )5الفروق بين تقييم األداء في أمريكا

واليابان ،حيث تتثثر الطريقة التي يحكم بها الفرد على اآلخرين بالثقافة التي نشث بها.

الشكل رقم ( )5بعض األختالفات األساسية في عملية تقييم األداء بين الوليات المتحدة األمريكية واليابان.

المصدر( :جرينبرج ،جيرالد ،بارون ،روبرت ،إدارة السلوك في المنظمات .ترجمة :رفاعي ،اسماعيل بسيوني،
الرياض :دار المريخ للنشر ،2004 ،ص.)97
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الثاني عشر -:ال تجاهات الحديثة لتقييم األداء الوظيفي:
أوضة عكاشة ( ،2008ب )41أن هناك بعض االتجاهات الحديثة في تقييم أداء

العاملين في الوقت الحاضر والتي يمكن تلخيصها كما يلي:

 -1االتجاه إلى استخدام عدد أقل من الصفات موضوع التقييم مع توسيع وتعميق المعاني
المستخدمة.

 -2االتجاه إلى استخدام وسائل بسيطة وسهلة االستعمال في رصد التقديرات وأستخراج النتائ
العامة.

 -3االتجاه إلى عدم احتساب قيمة إجمالية لكفاءة العامل واالكتفاء بالتقديرات الجزئية لنواحي
الشخب المختلفة.

 -4ازدياد التعاون والتفاعل بين المستويات ائدارية المختلفة في عملية التقييم ،أي عدم
اقتصارها على المشرف المباشر فقط.

ويرى أيضا عكاشة أنة من الطرق الحديثة أيضًا في قياس أداء العاملين والتي تثخذ في

االعتبار االتجاهات الحديثة السابقة ،تلك التي يمكن أن يطلق عليها طريقة التقييم المشترك،
وأساس تلك الطريقة ،هو أن يتم تقييم الفرد بطريقة ائقتراع السري بواسطة كل فرد من أفراد جماعة

العمل الذين يعملون معه دون أي اعتبار للمركز ائداري ،وعلى ذلك فإن قياس الفرد يتم بمعرفة
زمالئه ،ورؤسائه ومرؤوسيه.

 أما أهم الصفات األساسية لطريقة التقييم المشترك هي: -1اشتراك الرؤساء ،والمرؤوسين ،والزمالء في عملية التقييم.
 -2االقتراع السري.

 -3يتم اختيار الصفات موضع التقييم بمعرفة القائمين بالتقييم.
 -4إحاطة كل مشترك في عملية التقييم بنتائجها.

 -5رقابة المشتركين في التقييم على األغراض التي تستعمل فيها نتائ التقييم.
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الخالصة:
من خالل ما سبق ،يرى الباحث أن المورد البشري هو العنصر األساسي لتحريك كافة

عناصر ائنتاج والقوى المحركة لتنفيذ جميع السياسات وبرام واستراتيجيات المنظمة بصفة عامة،
ونظ اًر ألهميته وقدرته على المساهمة إيجابيًا في تحقيق أهداف المنظمة ،فقد انتقل دور إدارة
الموارد البشرية من مجرد اعتبار العامل أداة إلى إدارة علمية تعمل على تنظيم العالقات بين

ائدارة والعمال ،وهذا بدوره أدى إلى تطور مهام الموارد البشرية ليشمل اختيار وتعيين وتدريب

وتحفيز العنصر البشري ،والتوجه نحو الجودة الشاملة لألداء البشري ،وأيضاً تعزىز االلتزام من

قبل المنظمة نحو عامليها مما يعزز التزام العاملين نحو المنظمة ،وعليه فإن واحدة من أهم
وظائف الموارد البشرية هي عملية تقييم األداء للعاملين وما تفرضه هذه العملية من الدقة
ومواكبة التطورات العلمية في هذا الصدد ،حيث إن أداء المنظمة العام مرتبط بقدرة العاملين

على تحقيق وانجاز مسئولياتهم ومهامهم ،وال يخفي دور الموارد البشرية في ربط مخرجات تقييم
األداء بالعديد من الق اررات مثل الترقية والحوافز والتدريب ،لذلك يمكن القول أن عملية تقييم

األداء عملية تسير باتجاه نحو تحقيق أهداف المنظمة وأهداف العاملين.
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املبحث الثالث
نبذة عامة حول األونروا
 مقدمة.
 أوالً -:التأسيس.
 ثانياً -:التمويل.
 ثالثاً -:أهداف األونروا.
 رابعاً -:الخدمات التي تقدمها األونروا.
 خامساً -:مناطق عمل األونروا.
 سادساً -:الهيكل التنظيمي لألونروا.
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المبحث الثالث :نبذة عامة حول األونروا
مقدمة:
األمم المتحدة هي منظمة دولية تثسست في عام (1945م) بعد الحرب العالمية الثانية

من قبل  51بلداً ملتزمة بالحفاظ على السالم واألمن الدوليين ،وتطوير العالقات الودية بين

األمم وتعزىز التقدم االجتماعي ،وتحسين مستويات المعيشة وحقوق ائنسان .ونظ اًر لطابعها
الدولي الفريد ،والصالحيات المخولة في ميثاق تثسيسها ،يمكن للمنظمة اتخاذ إجراءات بشثن

طائفة واسعة من القضايا ،وتوفير منتدى ل  193دولها األعضاء للتعبير عن آرائهم ،من خالل

الجمعية العامة ومجلس األمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي والهيئات واللجان األخرى
(.)/HTTP://WWW.UNRWA.ORG

أولا -:التأسيس:
في أعقاب النزاع العربي ائسرائيلي عام (1948م) ،تم تثسيس األونروا بموجب القرار

رقم ( 302رابعًا) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  8كانون األول (1948م)

بهدف تقديم برام ائغاثة المباشرة والتشغيل لالجئي فلسطين .وبدأت الوكالة عملياتها في األول
من شهر أيار عام (1950م) .وفي غياب حل لمسثلة الجئي فلسطين ،عملت الجمعية العامة،

وبشكل متكرر على تجديد والية األونروا ،وكان آخرها تمدىد عمل األونروا لغاية  30حزيران

 .2017تقدم األونروا (وهي وكالة األمم المتحدة ئغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق
األدنى) المساعدة والحماية وكسب التثييد لحوالي خمسة ماليين الجئ من فلسطين في األردن

ولبنان وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة ،وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم

(.)/HTTP://WWW.UNRWA.ORG

ثاني ا -:التمويل:
ويتم تمويل األونروا بشكل كامل تقريبًا من خالل التبرعات الطوعية للدول األعضاء في

األمم المتحدة .وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية وائغاثة والبنية التحتية،
وتحسين المخيمات والدعم المجتمعيوائقراض الصغير واالستجابة الطارئة بما في ذلك في

أوقات النزاع المسلة (.)/HTTP://WWW.UNRWA.ORG

72

ثالثا -:أهداف الونروا:
الهدف األول -:المعرفة والمهارات المكتسبة:


لدينا واحدا من أكبر األنظمة المدرسية في الشرق األوسط ،ونقوم بتدريس نصف مليون
طفل في أكثر من  700مدرسة.



األونروا هي المزود الرئيس للتعلىم األساسي لالجئي فلسطين منذ  60عاماً.



نحن نقدم تدريباً مهنياً للشباب لمساعدتهم على اكتساب مهارات العمل.

الهدف الثاني -:العيش حياة مديدة وصحية:


نحن نقدم خدمات صحية أساسية من خالل شبكة من مرافق الرعاية الصحية األولية



نحن نقدم خدمات وقائية وخدمات طبية أساسية ورعاية إختصاصية لكل مرحلة من



تعمل األونروا بشكل مستمر من أجل تحقيق بيئة معيشة صحية لالجئي فلسطين.

والعيادات المتنقلة.
المراحل العمرية.

الهدف الثالث -:تحقيق مستوى لئق من المعيشة:


نحن نقدم خدمات الحماية االجتماعية مركزين جهودنا على الالجئين األشد فق ًار.



نحن نقدم ائمدادات الغذائية األساسية وائعانات النقدية إضافة إلى المنة النقدية



نحن نعمل باستمرار على تحسين البيئة المادية واالجتماعية في مخيمات الالجئين



نحن نقدم فرصا ئدرار الدخل من خالل دائرة ائقراض الصغير التابعة لنا.

الطارئة والمساكن المالئمة لالجئين األشد عرضة للمخاطر.

مستخدمين في ذلك نهجا تخطيطيا مدفوعًا باعتبارات مجتمعية.



عند اللزوم ،تقوم األونروا باتخاذ ائجراءات من أجل تخفيف آثار الحاالت الطارئة في

حياة الالجئين.

الهدف الرابع :التمتع بحقوق اإلنسان إلى الحد األقصى الممكن


إن تحقيق أهداف األونروا التنموية الثالث يعتمد على الرابع ،أال وهو :ضمان أن حقوق
ائنسان يتم التمتع بها إلى الحد األقصى الممكن.



تعمل األونروا من أجل حماية وتعزيز حقوق الجئي فلسطين عن طريق ضمان وصول

خدمات نوعية للمجتمعات واألفراد المعرضون للمخاطر.
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من خالل كسب التثييد ،فإننا نقوم بمعالجة األسباب الكامنة وراء ائساءة لحقوق

المستفيدين أو إهمالها ونقوم بتسليط الضوء على الحاجة الملحة للوصول إلى حل
عادل ،ودائم لمحنة الجئي فلسطين.

في غزة والضفة الغربية ،يعمل برنام

ضابط إسناد العمليات على مراقبة وتوثيق

الحوادث التي يتم فيها انتهاك حقوق ائنسان والتدخل لدى السلطات وأصحاب المصلحة

اآلخرين بشثنها(.)/HTTP://WWW.UNRWA.ORG

رابعا -:الخدمات التي تقدمها األونروا:
 خدمات التعليم في غزة:
في غزة ،يوجد  245مدرسة تقدم الخدمة ألكثر من 225,000طالب وطالبة .إن هؤالء

األطفال ينمون في ظروف قاتمة ،وغالباً ما يكونون محاطين بالفقر والعنف .وتوفر المدرسة لهم
أحد األمكنة التي يستطيعون فيها تعلم المهارات من أجل مستقبل

والى جانب خدمات التعليم األساسي لدينا ،توفر األونروا أيضًا فرصًا تدريبية مهنية

وفنية لحوالي  1.300طالب سنويا في مراكزها التدريبية في غزة وخانيونس ،وهي تستهدف

الطالب ضعيفي التحصيل األشد فق اًر واألكثر عرضة للمخاطر .ويوفر التدريب للطالب

المساحة من أجل تطوير أنفسهم وتطوير مهاراتهم ،األمر الذي يمكن أن يساعدهم في العثور
على طريقهم للخروج من الفقر الذي يعيشون فيه.

 الصحة في قطاع غزة:
تعمل األونروا من خالل  22مرك اًز لتقديم خدمات الرعاية الصحية للغالبية العظمى من

الالجئين الفلسطينيين في غزة ،والبالغ عددهم  1,263,000الجئ كما نقوم بتقديم خدمات
العيادات والفحوب المخبرية ،إلى جانب خدمات صحة األمومة وتنظيم األسرة المصممة حسب

االحتياجات الشخصية في جميع مراكزنا الصحية .وتتوفر خدمات التصوير باألشعة في ستة
مراكز وخدمات طب األسنان في  15مرك ًاز.
 اإلغاثة والخدمات الجتماعية في قطاع غزة:
إن هدفنا األساسي في غزة هو ضمان عمليات تدخل واستهداف موحدة ومتسقة للفقر،

والتي من شثنها أن تسمة لنا بالتخفيف من معاناة األسر المعيشية ،وادماج عمل التنمية البشرية
وجعل االستعمال الفعال للموارد متاحا .إن إدماج برنام
74

الطوارئ مع ائغاثة والخدمات

االجتماعية في نيسان من عام (2013م) قد أدى إلى حدوث العديد من التغيرات الهيكلية
واضافةً عدد من الوحدات واألقسام مكنتنا من التركيز على برام أكثر استدامة في أقسامنا

المختلفة .ونحن نثمل بثننا سنكون اآلن قادرين على صياغة برنام شامل من أجل خدمة
أفضل لالجئي فلسطين في قطاع غزة.
وفي غزة ،نحن نوفر لالجئي فلسطين الفقراء مساعدة شبكة أمان اجتماعي بشكل

فصلي ،ونعمل على تعزيز التنمية واالعتماد على الذات لألفراد األقل حظًا في مجتمع

الالجئين ،وخصوصًا النساء واألطفال والشباب واألشخاب ذوي ائعاقات وكبار السن.
كما يحتفظ برنام

ائغاثة والخدمات االجتماعية بسجالت ووثائق الجئي فلسطين

المسجلين ويحافظ على تحديثها من أجل تحديد أهلية الحصول على خدمات األونروا .إن أولئك
الالجئين المسجلين والذين تم تحديدهم على أنهم يعانون من "فقر مدقع" أو بعبارة أخرى األشد

فق اًر يحصلون على المساعدة من خالل شبكة األمان االجتماعي.

وقد أصبحت المعونة الغذائية الطارئة جزءًا من تداخل األونروا منذ وقت مبكر من العام

(2000م) وذلك عندما عملت االنتفاضة الثانية وتداعياتها على إحداث تغيير جذري للظروف

االجتماعية االقتصادية لقطاع غزة .ومنذ ذلك الوقت ،انتهجنا مقاربات مختلفة الستهداف من

يتلقون المعونة الغذائية الطارئة ،بما في ذلك نه مستند إلى الدخل ،مثل عتبة الراتب ،إضافةً

إلى مقاربات تستند إلى الفقر .وفي عام (2013م) ،فإن ما يقارب من  700,000الجئ
فلسطيني في قطاع غزة يحصلون على مساعدات غذائية طارئة.

ويعد التثهيل المجتمعي جزءًا مهماً من عملنا في غزة ،وهو عبارة عن مجموعة من

االست ارتيجيات التي تهدف إلى إعادة تثهيل كافة األشخاب ذوي ائعاقات وادماجهم اجتماعيًا

في الوقت الذي نقدم لهم فيه فرصًا متكافئة .ونحن نقوم بتنفيذ التثهيل المجتمعي من خالل
تضافر جهود األشخاب ذوي ائعاقة أنفسهم وعائالتهم ومجتمعاتهم مع الخدمات الصحية

والتربوية والمهنية واالجتماعية المالئمة .وفي عام (2012م) ،عمل برنام ائعاقة التابع لدائرة
ائغاثة والخدمات االجتماعية مع ما مجموعة  17.815رجل وامرأة وطفل ممن يعانون من
ائعاقة ،يشملون الجئين مسجلين وأفرادًا غير مسجلين.

كما نعمل أيضاً على تنفيذ برام للمرأة خصيصاً وذلك عبر سبعة مراكز لبرام المرأة

تهدف إلى تمكين المرأة الالجئة وتحسين وضعها االقتصادي وتنميتها االجتماعية وتعزيز دورها
داخل األسرة والمجتمع على حد سواء إضافة إلى تعزيز ثقتها بنفسها واعتمادها على ذاتها .وفي
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عام (2012م) ،قدمت مراكز برام المرأة الخدمة لما مجموعه  28,486امرأة ووفرت لهن
مجموعة واسعة من األنشطة.

وتولي األونروا تركي اًز خاصاً للشباب ،وذلك في ضوء وضعهم الحالي واالتفاقيات

العديدة التي تتناول حقوقهم ،مثل اتفاقية حقوق الطفل .ويسعى برنامجنا لتعزيز رفاه األطفال
والشباب وزيادة مشاركتهم في األنشطة البناءة .ونحن نعمل على توفير أنشطة لبناء القدرات

ورفع الوعي ،إلى جانب الفرب الرياضية والثقافية والترفيهية .وفي عام (2012م) ،قدم البرنام

الخدمة لما مجموعه  25,527طفل وشاب.

وبائضافة إلى الشباب ،فنحن نعمل أيضاً مع األيتام .ويقدم برنامجنا الفرعي هذا رعاية

خاصة لأليتام من خالل مشروع ممول من قبل جمعية الهالل األحمر في دولة ائمارات العربية

المتحدة .وهو يقدم معونات نقدية ويهدف إلى تعزيز تقدم األيتام الالجئين باعتبارهم شركاء في

عملية التنمية ،وذلك من خالل تعزيز دورهم ومشاركتهم الفاعلة في تنمية عائالتهم ومجتمعاتهم.

وبحلول كانون األول (2012م) ،قدم البرنام خدماته لما مجموعه  2459يتيما.

كما يركز برنامجنا أيضاً على كبار السن ،ويهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية

اليومية ،وتزويدهم بالمساعدة الضرورية وتشجيع مشاركتهم الكاملة في المجتمع .إضافة إلى
المعونة النقدية ،يقدم البرنام مساعدات مباشرة مثل كراسي العجالت ومعينات المشي والفرشات

الطبية .وبحلول كانون األول (2012م) ،قدم البرنام خدماته لما مجموعه  2,474مستفيدًا.
ويقدم برنام

ائغاثة والخدمات االجتماعية التدخالت من خالل وحدة التدخل

االجتماعي ،وذلك بجمع البيانات حول الالجئين المسجلين وتقرير نوع التداخل المطلوب .وقد تم
تثسيس وحدة التدخل االجتماعي في نيسان من عام (2013م) ،إال أنها بدأت عملها بشكل غير

رسمي في حزيران من عام(2011م) .ومنذ ذلك الحين ،قمنا بتسجيل  368حالة من حاالت

التدخل االجتماعي.

 اإلقراض البسيط في غزة
كانت غزة هي الموقع األول ألنشطة األونروا في مجال التمويل الصغير ،حيث بدأ
العمل في عام(1991م) برأس مال ابتدائي بثقل من  500.000دوالر .كما أن العديد من
مبادراتنا قد تم إطالقها بداية هناك ،بما في ذلك القروض الجماعية لمجموعات من النساء

صاحبات األعمال في عام (1994م) ،والقروض االئتمانية للمشروعات الصغيرة في عام
(1997م) .وعلى مدى السنوات العشرين التي تلت القروض األولى التي تم منحها ،استحوذ
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قطاع غزة على  %37من عمل القروض الصغيرة ،حيث حصلت على ما مجموعه 356 ،98

قرضاً بقيمة تصل إلى  10 ،110مليون دوالر.

وفي السنة التي سبقت اندالع أعمال العنف في كانون األول (2006م) ،حصل
الغزيون على  12.000قرضاً تصل قيمتها إلى  10مليون دوالر .وعلى أية حال ،فبعد الحصار
والعقوبات الالحقة أصبة من الصعب أكثر علىنا أن نقوم باستدامة النمو الذي قمنا بتحقيقه في

السابق .وفي عام (2011م) ،حصل عمالؤنا في غزة على  3.443قرضًا ،أي أقل بنسبة %5
من إجمالي  3.662قرضًا حصلوا عليها في السنة السابقة .وقد كان الهبوط في مساهمتنا في

اقتصاد غزة أكثر وضوحاً ،حيث انخفض  %15ليصبة  6.21مليون دوالر بعد أن كان 7.80
مليون دوالر.

وحتى في مثل هذه الظروف السياسية والعملياتية الصعبة ،فقد بقيت دائرة التمويل

الصغير التابعة لألونروا ملتزمة بمساعدة الغزيين في الوصول إلى القروض واالئتمانات التي

تمكنهم من تطوير أو توسعة أعمالهم أو بناء أصولهم المنزلية واألسرية أو تغطية مجاالت

إنفاقهم األساسية ،وتلبية حاجاتهم التعليمية والصحية .إن غالبية القروض الغزية ( )%63قد
استخدمت لمساعدة األعمال الصغيرة  -تلك التي يوفر التشغيل ألقل من خمسة عاملين -على
تطوير واستدامة احتياطاتها من رأس المال العامل قصير األجل.

وقد حافظت األونروا على التزامها بضمان أن كافة الغزيين ،مهما كان وضعهم

االقتصادي أو عمرهم أو نوعهم االجتماعي ،يتمتعون بسبل الوصول إلى خدماتنا التمويلية
الصغيرة .وعلى الرغم من أن نسبة عمالئنا من ائناث قد انخفضت قليال في عام (2011م)،

إال أنها ال تزال تقف عند نسبة  .%34ويشكل الالجئون الشباب ممن هم في الفئة العمرية -18
 30سنة ما نسبته  %26من عمالئنا؛ وفي عام  ،2011تلقى أولئك الغزيين 1.157قرضا تصل
قيمتها إلى  1.58مليون دوالر .إن غالبية عمالئنا في قطاع غزة ( )%77هم أولئك الذين
يعدون من ذوي الدخل المنخفض والذين ال يكسبون أكثر من ضعف خط الفقر الوطني

الفلسطيني.
 البنية التحتية وتحسين المخيمات في غزة:
تم تثسيس برنامجنا في غزة بهدف تحسين الظروف المعيشية لالجئي فلسطين من

خالل تخطيط وتصميم وانشاء مرافق ومساكن ومدارس ومراكز صحية تابعة لألونروا ،وأيضاً

من خالل التخطيط الشامل لقطاع الصحة البيئية .كما يعمل برنامجنا أيضًا على ترميم أعمال
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المجاري والصرف الصحي وآبار المياه ،ومعالجة المياه العادمة في مخيمات الالجئين والمناطق
المحيطة بها.

وبعد تثسيس الية تنسيق من أجل إدخال مواد البناء إلى غزة في عام (2010م) ،بدأت
األونروا العمل بخطة إنعاش واعادة بناء .ومنذ ذلك الوقت ،تم بناء  34مدرسة وثالثة مراكز

صحية ،وذلك إلى جانب مشروع واسع النطاق يهدف لبناء  752وحدة سكنية في رفة بتمويل
من حكومة المملكة العربية السعودية .وتشمل المبادرات األخرى مشاريع إعادة إسكان بتمويل

من اليابان وهولندا وائمارات العربية المتحدة ،والتي تم بموجبها بناء  650وحدة في خانيونس.

كما نقدم أيضاً تقييماً فنياً ومتابعة لعمليات البناء بهدف التقليل من اآلثار المباشرة

لحاالت الطوارئ .إن هذا يشمل إعادة بناء المساكن للعائالت الالجئة الفلسطينية التي أصبحت
بال مثوى بعد أن تعرضت منازلها للتدمير بسبب العمليات العسكرية ائسرائيلية أو الكوارث

الطبيعية.

وتعطي برامجنا األولوية لالجئين المسجلين كحاالت عسر شديد ،وذلك من خالل العمل
على إعادة تثهيل مساكنها غير اآلمنة.
 برامج الطوارئ:
خالل كل صراع حدث في مناطق عملياتنا ،دأبت األونروا دوماً على اتخاذ إجراءات

للتخفيف من اآلثار على حياة الالجئين.

إننا نعمل بشكل وثيق مع فرق األمم المتحدة في البالد المضيفة من أجل تطوير خطط

استجابة طارئة ،ومحتملة عبر مراحل الوقاية واالستعداد واالستجابة وائنعاش .وفي العادة فإن

هذه العمليات تكون قصيرة األجل .وعلى أية حال ،فإن حاالت الطوارئ ائنسانية طويلة األمد

قد تتطلب جهود إغاثة مستدامة.

وقد بدأت األونروا بمساندة الجئي فلسطين للمرة األولى في أعقاب طردهم في عام
(1948م) ،وأستمرت بفعل ذلك في أعقاب األعمال العدائية التي حدثت في عام (1967م)،
والنزاعات الالحقة .وفي عقد الثمانينيات من القرن الماضي ،عمل برنام طوارئ خاب على
مساعدة الوكالة على االستجابة للحرب األهلية اللبنانية ومن بعدها االنتفاضة األولى التي بدأت

في الضفة الغربية وغزة في عام (1987م) .كما عملت االنتفاضة الثانية في عام (2000م)

والقيود الخانقة لالحتالل ائسرائيلي ،بما في ذلك الحصار على غزة ،على خلق حاجة لمساعدة
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طارئة مستمرة للتعامل مع حاالت الحرمان االجتماعي واالقتصادي والحرمان المرتبط بالحقوق

التي يعيشها الجئو فلسطين.

وفي عام (2007م) ،تسبب دمار مخيم نهر البارد لالجئين من قبل الجيش اللبناني إلى
تشريد ما يقارب من 27.000الجئ .ومنذ ذلك الوقت ،دأبت الوكالة على إعادة بناء المخيم
كجزء من برامجها الطارئة.

وفي غزة ،تعمل األونروا على االستجابة لالحتياجات الملحة التي تسببت بها األعمال

العسكرية ائسرائيلية في كانون الثاني  2009وكانون األول .2012

ومن أجل االستجابة للنزاع المدمر في سورية ،تعمل األونروا على توفير دعم طارئ في

مجمل عمليات الوكالة في سورية ،وهي تقوم أيضاً بمساندة العدد المتزايد من الجئي فلسطين

الذين يفرون إلى لبنان واألردن(.)/HTTP://WWW.UNRWA.ORG

خامس ا -:مناطق عمل األونروا:
تعمل األونروا على توفير خدماتها المختلفة في خمس مناطق عمليات وهي:
-

غزة

األردن

لبنان

-

الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

-

الجمهورية العربية السورية (.)/HTTP://WWW.UNRWA.ORG
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سادسا -:الهيكل التنظيمي لألونروا:
الشكل رقم ( :)6الهيكل التنظيمي لوكالة الغوث الدولية في قطاع غزة:

جردت بواسطة الباحث من خالل المصدر :أبو عمره ،عبد ربه" ،تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجهة نظر موظفي
مكتب غزة مع التركيز على اإلدارة والقيادة ،رسالة ماجستير منشورة غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.2012 ،
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الفصل الثالث
الدراســـات الســـابقة
 مقدمة.
 أوالً -:الدراسات الفلسطينية.
 ثانياً -:الدراسات العربية.
 ثالثاً -:الدراسات األجنبية.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة:
تمثل الدراسات السابقة مصد اًر مهماً للباحث لتكوين صورة واضحة عن موضوع د ارسدته،

وكددذلك يسددتطيع الباحددث أن يسترشددد بهددذه الد ارسددات مددن حيددث تطورهددا علددى المسددتوي الزمنددي ،و

رصد المتغيرات واألبعداد لهدذه الد ارسدات واألسدباب التدي دفعدت البداحثين لالهتمدام بهدا ،والمنهجيدة
العلمي ددة الت ددي ت ددم اس ددتخدامها ف ددي جم ددع البيان ددات وتحليله ددا ،واالط ددالع عل ددي النت ددائ والتوص دديات

ومقارنتهددا بنتددائ د ارسدتة ،وعليددة فقددد اطلددع الباحددث علددى العديددد مددن الد ارسددات منهددا الفلسددطينية و

العربية واالجنبية ،وهي كما يلي:

أولا -:الدراسات الفلسطينية:
-1

دراسة (الشرافي " )2013 ،المناخ التنظيمي وعالقته بالتفكير األخالقيي وجيودة الحيياة

لدي طلبة الجامعات بمحافظات غزة "

هدددفت الد ارسددة إلددى الكشددف عددن العالقددة بددين المنددا التنظيمددي وجددودة الحيدداة والتفكيددر

األخالقددي وهدددفت إلددى التعددرف علددى مسددتوى كددل مددن المنددا التنظيمددي وجددودة الحيدداة و التفكيددر

األخالقددي لدددي الطلبددة الجددامعيين بمحافظددة غدزة ،بلددغ حجددم العينددة ( ،)28762وهددم طلبددة جامعددة

األزهدر وائسددالمية بغدزة ،وبلددغ حجدم العينددة ( )1600طالدب وطالبددة مدن كددال الجدامعتين .اسددتخدم

الباحددث المددنه الوصددفي التحليلددي و األسدداليب ائحصددائية التددي تمكندده مددن التحقددق مددن صددحة

الفروض.

وأظهرت الدراسة النتائج التالية:
-

وجددود عالقددة ارتباطيددة دال ددة إحصددائيًا بددين كددل م ددن مقدداييس المنددا التنظيمددي والتفكي ددر

-

وجددود فددروق دال ددة إحصددائياً ف ددي متوس ددطات درجددات ب ددين طلبددة جامع ددة األزهددر و طلب ددة

األخالقي و جودة الحياة.

الجامعددة ائسددالمية فددي كددل مددن مقدداييس المنددا التنظيمددي و التفكيددر األخالقددي وجددودة

الحياة تُعزى ألختالف الجامعة التي يدرس فيها الطلبة.
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-

وجددود فددروق جوهريددة دالددة إحصددائياً فددي اسددتجابات الطلبددة فددي كافددة المقدداييس لص ددالة

-

وجود فروق جوهريدة دالدة إحصدائياً فدي اسدتجابات الطلبدة تُعدزى لدرجدة التددين و االنتمداء

ائناث.

السياسي.

وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها:
-

تثكي ددد أهمي ددة المن ددا التنظيم ددي الس ددائد ومراجع ددة أبع ددادة بش ددكل مس ددتمر ،لتعزي ددز جوانب ددة

-

تنميددة شددعور الطلبددة الجددامعيين بجددودة الحي دداة مددن خددالل بندداء تصددور واضددة و محدددد

ائيجابية ،ومعالجة جوانبة السلبية.
لمعني الحياة.
-2

العمل على تنمية التفكير األخالقي لدى الطلبة الجامعيين وتعزيز جوانبة ائيجابية.

دراسة (الميدهون " ) 2012 ،العالقية بيين المنياخ التنظيميي و الصيراع التنظيميي ليدي
الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة "

هددفت هدذه الد ارسدة إلدى معرفدة العالقدة بدين المندا التنظيمدي والصدراع التنظيميدي لددى

المدوظفين ائداريدين فدي الجامعدات الفلسدطينية بقطداع غدزة ،والتعدرف إلدى توجهدات المدوظفين نحدو
المندا التنظيمدي السدائد ،وأيضداً التعدرف إلدي وجدود فدروق فدي مسدتوى الصدراع التنظيمدي تبعداً

للمتغيدرات الشخصدية ،ولتحقيدق أهدداف الد ارسدة قدام الباحدث بتصدميم اسدتبانة السدتطالع عيندة

الد ارسدة والمكوندة مدن المدوظفين ائداريدين فدي الجامعدات الفلسدطينية بقطداع غدزة والتدي بلدغ

عددها( )300موظف تم إختيارهدا بطريقدة طبقيدة عشدوائية مدن بدين ( )971موظفدًا ،وهدو المجمدوع

الكلي لمجتمع الدراسة.

وقد خلصت الدراسة إلى نتائج ،من أهمها:
-

توجهات الموظفين ائداريين نحو المنا التنظيمي الكلي إيجابية متوسطة.

تددني مسدتوى الحدوافز مقدمدة للعداملين ،وأن الحدوافز ال تدتم بشدكل يتناسدب مدع مدا يقدمده

العاملون من إنجازات ،والتركيز على جانب العقوبات أكثر من جانب المكافآت.
-

توجهدات المدوظفين ائداريدين إيجابيدة نحدو محور(الهيكدل التنظيمدي ،نظدم و إجدراءات

العمل ،نمط القيادة ،نمط االتصاالت) ،وحيادية نحدو محور(العدالدة التنظيميدة ،ومشداركة

العاملين في اتخاذ الق اررات).
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-

وجدود عالقدة عكسدية متوسدطة دالدة إحصدائياً بدين كدل مدن (الهيكدل التنظيمدي ،نظدم و

-

وجود عالقة عكسية قوية دالة إحصائياً بدين كدل من(العدالدة التتنظيميدة ،الحدوافز ،مشداركة

-

يوجد عالقة عكسية قوية بين المنا التنظيمي والصراع التنظيمي.

إجراءات العمل ،نمط القيادة ،نمط االتصاالت) و الصراع التنظيمي.
العاملين في اتخاذ الق اررات ) والصراع التنظيمي.
-

يوجدد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي اسددتجابات أفدراد العينددة حددول مسددتوى الصدراع

التنظيمي تُعزى السم الجامعة لصالة جامعة األقصى.
ال يوجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية فدي اسدتجابات أفدراد العيندة حدول مسدتوى الصدراع
التنظيمدي تُعدزى إلدى (الجدنس ،الحالدة االجتماعيدة ،العمدر ،المؤهدل العلمدي ،المسدتوى
الوظيفي ،سنوات الخبرة العملية).

-

إن أكثر األبعاد تثثي اًر في الصراع التنظيمدي كدان" الحدوافز" ،وكلمدا ازدت بمقددار درجدة
واحدة انخفض الصراع بمقدار  0.70من الدرجة.

وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها:
-

ضرورة زيادة اهتمام إدارة الجامعات بالمنا التنظيمي بكل أبعاده لما له من دور فعال في
تحقيق الجامعات الفلسطينية أهدافها وتدثثيرة المباشدر فدي الصدراع ،وتقييمده تقييمدًا جامعيدًا

من وقت آلخر ،واعادة النظر في سياسة التحفيز المتبعة في الجامعات ،وتفعيلها على أن

تكون مبنيدة علدى أسدس موضدوعية وفدق مبددأ الجددارة والكفداءة والجهدد المبدذول ،واسدتخدام
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مبدأ الثواب والعقاب ،ووضع نظام عادل للترقية يتية فرب التقدم الوظيفي.

دراسة (بحر و أبوسويرح " )2010 ،أثر المناخ التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين
اإلداريين في الجامعة اإلسالمية بغزة"
هددفت هدذه الد ارسدة إلدى التعدرف إلدى أثدر المندا التنظيمدي علدى األداء الدوظيفي للعداملين

ائداريدين فدي الجامعدة ائسدالمية بغدزة ،حيدث كاندت عناصدر المندا التنظيمدي هدي" الهيكدل

التنظيمددي"" ،نمددط القيددادة"" ،مدددى مشدداركة العدداملين"" ،نمددط االتصددال"" ،طبيعددة العمددل"،

"التكنولوجيا المستخدمة" ،وهدفت كذلك إلى معرفة على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في

اتجاهدات العداملين نحدو تدثثير عناصدر المندا التنظيمدي علدى األداء الدوظيفي تُعدزى للخصدائب
الديموغرافية ألفراد مجتمع الدراسة ،وقد تم جمع بياندات الد ارسدة باسدتخدام اسدتبانة مؤلفدة مدن ()80
فقرة ،تم توزيعها عشوائيًا على ( )215موظفًا وموظفة من العاملين ائداريين بالجامعة ،وقد أمكدن
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جمدع( )180اسدتبانة صدالحة للتحليدل ،وبلغدت نسدبة االسدتجابة مدن مجمدوع االسدتبانات الموزعدة

( ،)%83.7وتم استخدام األساليب ائحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

أظهدرت الد ارسدة توجهدًا عامدًا نحدو الموافقدة علدى تدوافر مندا تنظيمدي إيجدابي فدي الجامعدة

-

وجدود عالقدة إيجابيدة قويدة ذات داللدة إحصدائيةعند مسدتوى الداللدة  ٠٥,٠بدين تدوافر مندا

-

دتوى جيدد جدداً مدن األداء الدوظيفي للعداملين فدي الجامعدة
أظهدرت الد ارسدة أن هنداك مس ً
ائسالمية.

ائسالمية.

تنظيمي جيد ومستوى األداء الوظيفي للعاملين بالجامعة ائسالمية.

وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها:
-

ضدرورة أن تدولي إدارة الجامعدة اهتمامداً خاصداً بجميدع عناصدر المندا التنظيمدي بإعتبداره

متغي اًر هاماً يساهم في التثثير على األداء الوظيفي للعاملين ،مما سيؤدي إلى إرتفاع الروح

المعنوية لهم وزيادة والئهم وانتمائهم للجامعة.
-

تطوير الجامعة للهياكل التنظيمية وتصميم هياكل جديدة تتسم بالمروندة وذلدك لتدتمكن مدن

تعزيز قدرتها علدى التكيدف مدع الظدروف الطارئدة والمسدتجدات الخارجيدة والظدروف البيئيدة
التي تواجهها.
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تعزيدز القيدادة الداعمدة والمدركدة الحتياجدات العداملين والتدي تعمدل علدى تدوفير هدذه

االحتياجات لتمكن العاملين من القيام بثعمالهم والواجبات المطلوبة منهم على أكمل وجه.

دراسيية ( ناصيير " )2010 ،األنميياط القيادييية وعالقتهييا بيياألداء الييوظيفي فييي المنظمييات

األهلية الفلسطينية ،من وجهة نظر العاملين "

ه دددفت ه ددذه الد ارس ددة إل ددى التع ددرف عل ددى انم دداط القي ددادة الس ددائدة ف ددي المنظم ددات األهلي ددة

الفلسدطينية ،و التعددرف علددى األداء الددوظيفي فددي المنظمددات األهليددة الفلسددطينية .و كددذلك التعددرف
إلى طبيعة العالقة بين األنماط القيادية واألداء الوظيفي فدي المنظمدات األهليدة الفلسدطينية .كمدا
هدددفت إلددى تحديددد مدددى تددثثير المتغيدرات الشخصددية (المسددمى الددوظيفي ،المؤهددل العلمددي ،سددنوات

الخبدرة ،العمدر ،الجدنس ) ،و مددى تدثثير المتغيدرات التنظيميدة (مصدروفاتها ،عمرهدا الزمندي ،عدددد
المددوظفين ) علددى تقددديرات العدداملين للنمددد القيددادي السددائد و أثددره علددى األداء الددوظيفي .قددد اتبددع

الباحث المنه الوصفي التحليلدي ،و لتحقيدق أهدداف الد ارسدة قدام بتصدميم اسدتبانة كدثداة للد ارسدة.
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وتك ددون مجتم ددع الد ارس ددة م ددن ( )138منظم ددة أهلي ددة فلس ددطينية تعم ددل ف ددي قطد داع غد دزة ،ت ددم توزي ددع

االسددتبانة علددى عينددة الد ارسددة فبلغددت ( )340مددن (مددديرين ،ورؤسدداء أقسددام ،وأخددرى) ،تددم اسددترداد
( )291استبانة ،كما تم استخدام برنام  SPSSلتحليل بيانات الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:
-

إن الددنمط القيددادي الددديمقراطى هددو األكثددر اسددتخدامًا فددي المنظمددات األهليددة الفلسددطينية،

-

كما أظهرت نتائ الدراسة أن المستوى العام لألداء الوظيفي كان جيداً.

يليه النمط القيادي األوتوقراطي ،و أخي اًر النمط القيادي الحر.

-

أظه ددرت نت ددائ الد ارس ددة وج ددود عالق ددة طردي دده ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددين ال ددنمط القي ددادي
الديمقراطى والحر المستخدم في المنظمدات األهليدة الفلسدطينية ،ومسدتوى األداء الدوظيفي
في هذه المنظمات.

قام الباحث بتقديم عدة توصيات وهي:
-

تعزيز ممارسة النمط القيادي الديمقراطى في المنظمات األهلية الفلسطينية.

-

تحسين مستوى األداء الوظيفي ،كذلك قدمت الدراسة بعض األفكار لدراسات مستقبلية.
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(دراسة أبو شرخ" )2010 ،تقييم أثر الحوافز عليى مسيتوى األداء اليوظيفي فيي شيركة
التصالت الفلسطينية من وجهة نظر العاملين"
ه دددفت ه ددذه الرس ددالة إل ددى تقي دديم أث ددر الحد دوافز عل ددى مس ددتوى األداء ال ددوظيفي ف ددي ش ددركة

الدرس ددة الم ددنه الوص ددفي
االتص دداالت الفلس ددطينية م ددن وجه ددة نظ ددر الع دداملين ،واس ددتخدمت ه ددذه ا
التحليلي ،حيدث تدم توزيدع ( )220اسدتبانة علدى العداملين فدي شدركة االتصداالت الفلسدطينية ،وقدد
تم استرجاع ( )210استبانة ،أي بنسبة .%95.5
وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
-

أظهد ددرت النتد ددائ وجد ددود عالقد ددة ذات داللد ددة إحصد ددائية بد ددين فاعليد ددة نظد ددام الح د دوافز وأداء
الموظفين.

-

أظهرت النتائ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوافز المادية وأداء الموظفين.

أظهرت النتائ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوافز المعنوية وأداء الموظفين.
أظهرت النتائ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الترقيات واألداء الوظيفي.

أظهرت النتائ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بدين ائنصداف فدي مدنة الحدوافز ،وأداء
الموظفين.
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-

وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي اسددتجابات المبحددوثين حددول مجددال "مسددتوى األداء

الوظيفي" تُعزى لمتغير الجنس لصالة الذكور.
وجددود ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية لمتغي ددر ال دددائرة ف ددي مج ددال م ددنة الحد دوافز ،والمكاف ددآت
لصددالة فددي جميددع المجدداالت تعددزى الدددائرة ائداريددة ،وفددي مجددال فاعليددة الح دوافز لصددالة

الدائرة التجارية.
-

عد دددم وجد ددود فد ددروق ذات داللد ددة إحصد ددائية فد ددي اسد ددتجابات المبحد ددوثين لمتغي د درات الدرجد ددة

الوظيفية ،العمر ،الخبرة ،المؤهل العلمي.

وخلصت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها:
-

ضرورة االهتمام بالحوافز المادية وربط الراتب بجدول غالء المعيشة.

-

ضددرورة إعددادة صددياغة نظددام ومعددايير الترقيددات للمددوظفين ،وأن تكددون بندًاء علددى الكفدداءة

-

ضددرورة العمددل علددى ترسدديخ العدالددة وائنصدداف ،وخصوصدداً فيمددا يخددب مددنة الحددوافز

المتوفرة في الفرد للوظيفة الجديدة.

والمكافددآت أو القضدداء علددى المحابدداة والمحسددوبية فددي منحهددا ،بمددا يكفددل العدالددة فددي بيئددة
العمل للمساهمة في رفع مستوى األداء.
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بناء على النتائ .
ضرورة الربط بين نتائ تقييم األداء السنوي ومنة الحوافز والمكافآت ً
دراسيية (العجليية" )2009 ،األبييداع اإلداري وعالقتييه بيياألداء الييوظيفي لمييد رى القطيياع
العام – دراسة تطبيقية على وزارت قطاع غزة "
هدذه الد ارسدة هددفت إلدى معرفدة واقدع ائبدداع ائداري ،وعالقتده بدثداء المدديرين العداملين

بو ازرات قطاع غزة.اعتمدت الدراسة على المنه الوصفي ،وقد تم تصميم استبانة الدراسة كوسيلة

لجمع البيانات الالزمة ،تم توزيعها على عينة الدراسة على أساس طبقي ،تم تحليل ( )305استبانة

وذلك بنسة ( )%82مدن حجدم العيندة األصدلي باسدتخدام برندام  SPSSو االختبدارات ائحصدائية

المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
حيث توصلت الدراسة إلى نتائج واهمها:
-

المدديرون بدو ازرات قطداع غدزة يمتلكدون جميدع القددرات المميدزة للشخصدية المبدعدة بدرجدة

-

المتغيرات التنظيمية قيد الدراسة تساهم بدرجات متفاوتة في توفير المنا ائبداعي.

-

واقع ائبداع ائداري بو ازرات قطاع غزة بشكل عام مقبول.

عالية.
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-

عمليدة تقدويم األداء بدو ازرات قطداع غدزة ال تدتم بشدكل صدحية وفعدال بمدا يخددم الموظدف

-

واقع األداء الوظيفي بو ازرات قطاع غزة بشكل عام مقبول.

والو ازرة معاً.

حيث توصلت الدراسة إلى توصيات واهمها:
-

إنشاء إدارة حاضنة ل بداع أو إنشاء ما يسمى ( بنك األفكار).

وضع استراتيجية مبنية على معايير دقيقة للكشف عن المبدعين والموهوبين.

العمل على اتباع الالمركزية وتفويض السلطة ومشاركة المرؤوسين في إتخاذ الق اررات.

تفعيل نظام الحوافز على أسس ومعايير مهنية تتضمن التميز وائبداع فدي األداء ومكافدثة

المبدعين.
-

مراجعدة نظدام تقدويم األداء ليتضدمن معدايير تقدويم موضدوعية وواضدحة ،تكفدل إطدالع
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دراسة ( قرواني " ) 2009 ،مدى تأثير المناخ التنظيمي فيي منطقية سيلفيت التعليميية

الموظف على نتائ التقويم.

على األداء الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم "

تهدف الدراسة إلى معرفة تثثير المنا التنظيمي فدي منطقدة سدلفيت التعليميدة فدي جامعدة

الق دددس المفتوح ددة عل ددى مس ددتوى األداء ال ددوظيفي ،واس ددتخدم الباح ددث المد دنه الوص ددفي التحليل ددي و
برنام تحليل الرزم ائحصدائية للعلدوم االجتماعيدة  SPSSوتحليدل التبداين األحدادي والمتوسدطات

الحسددابية واختبددار  T-testللتحقددق مددن صددحة فرضدديات الد ارسددة ،وقددد تددم تطبيددق د ارسددة مسددحية
على جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم ( )48موظفًا.
حيث توصلت الدراسة إلى نتائج واهمها:
-

وجود تثثير متوسط للمنا التنظيمي (العمر ،الحالة االجتماعيدة) علدى أداء العداملين فدي

-

ع دددم وج ددود ت ددثثير لمتغيد درات المن ددا التنظيم ددي (الج ددنس ،س ددنوات الخدم ددة ) عل ددى األداء

منطقة سلفيت التعليمية.

الوظيفي للعاملين في منطقة سلفيت التعليمية.
-

عدددم وجددود ف دروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة

) (0.05=aعلددى الدرجددة

الكليد ددة للد ارسد ددة تبع د داً لمتغي د درات الجد ددنس ،العمد ددر ،الحالد ددة االجتماعيد ددة وسد ددنوات الخدمد ددة
(الخبرة).
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وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائ أوصت بضرورة العمل على تحسدين المندا
التنظيمي ،ومستوى األداء الوظيفي منطقة سلفيت التعليمية و الحث على المزيد من الدراسات.
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(دراسة العمري " )2009 ،أثر نظيم المعلوميات اإلداريية المحوسيبة عليى أداء العياملين
في شركة التصالت الفلسطينية "

تعتبدر نظددم المعلومددات ائداريددة المحوسدبة فددي الحاضدر مددن أهددم ائنجددازات التددي تحققددت

فددي مجددال العمددل ائداري ،وذلددك باالعتمدداد علددى الحاسددبات ائلكترونيددة وقواعددد البيانددات ،والتددي
تهدف إلى توفير المعلومات الموثوقة والمتكاملة وفي الوقت المناسب لعمدوم المسدتفيدين مدن نظدم

المعلومددات ائداريددة بشددكل عددام حيددث تقدديم المؤسسددة بمدددى تطددور نظامهددا المعلومدداتي ائداري،
ومستوى استخدامها لهذا النظام الذي من شدثنه رفدع كفداءة أداء العداملين فيهدا ومدن ثدم رفدع كفداءة

أدائها بشكل عام.

هددفت هددذه الد ارسدة إلددى التعدرف إلددى أثدر نظددم المعلومدات ائداريددة والمحوسدبة علددى أداء

العالمين في شركة االتصاالت الفلسطينية ،ولتحقيق أهدداف الد ارسدة تدم تصدميم و تطدوير اسدتبانة
تتكون من( )60فقرة لغرض جمع البيانات وقياس متغيرات الدراسة.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:
-

وجود أثر ذو دالله إحصائية لمتطليات تشدغيل وادارة نظدم المعلومدات ائداريدة المحوسدبة

( المادي ددة ،البرمجي ددة ،البشد درية ،التنظيمي ددة ) عل ددى أداء الع دداملين ف ددي ش ددركة االتص دداالت

الفلسطينية.
-

وجددود أثددر ذات داللدده إحصددائية بددين تصددورات المبحددوثين حددول ( أثددر نظددم المعلومددات

ائداري د ددة المحوس د ددبة عل د ددى أداء الع د دداملين ف د ددي ش د ددركة االتص د دداالت الفلس د ددطينية ) تُع د ددزى
للمتغيرات الديمغرافية.

وتوصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات أهمها ما يلي:
-

ض ددرورة اس ددتمراية مواكب ددة التط ددورات التكنولوجي ددة ف ددي مج ددال نظ ددم المعلوم ددات ائداري ددة،
والحرب على استخدام األجهزة الحديثة والبرمجيات المتطورة.

-

االهتمام بتوفير شبكات حديثة والعمل على حل مشاكل الشبكة مثل مشداكل االنقطاعدات
وبطئ االتصال التي جاءت ضمن نتائ الدراسة.
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-

عقددد دورات للمسددتخدمين تتعلددق بتكنولوجيددا المعلومددات و الرمجي دات التشددغيلية والتطبيقيددة

لزيددادة إدراك المسددتخدمين لقدددرات األجه دزة والبرمجيددات المسددتخدمة ،وعدددم التركيددز علددى
كيفية استخدامها فقط.

-

ضد ددروة إش د دراك العد دداملين والمسد ددتخدمين فد ددي عمليد ددة تصد ددميم نظد ددم المعلوم د دات ائداريد ددة

-

العمدل علدى إتاحددة المعلومدات للمسددتخدمين مدن خدالل النظددام بمدا يتوافددق مدع احتياجدداتهم

-9

دراسييية (الطييييب" )2008 ،أثييير المنييياخ التنظيميييي عليييى الرضيييا اليييوظيفي فيييي شيييركة

المحوسبة وتطويرها.

الوظيفية ،وبشكل يكفل استخدامها في مجال العمل فقط.
التصالت الفلسطينية – دراسة حالة"

تسدعى الد ارسددة إلدى تقصددي أثدر المنددا التنظيمدي فددي شدركة االتصداالت الفلسدطينية علددى

الرضددا الددوظيفي للعدداملين بهددا ،حيددث كانددت عناصددر المنددا التنظيمددي هددي " الهيكددل التنظيمددي،
نمددط القيددادة ،مدددى مشدداركة العدداملين ،نمددط االتصددال ،طبيعددة العمددل ،والتكنولوجيددا المسددتخدمة ".

وقددد تددم اسددتخدام اسددتبانة مسددتخدمة مددن ( )80فق درة لجمددع البيانددات ،وتددم توزيعه دا عش دوائيا علددى
( )320موظف دًا وموظفددة ،وقددد تددم جمددع ( )249اسددتبانة صددالحة للتحليددل ،وتددم اسددتخدام األسدداليب

ائحصائيةالمناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

أظه ددرت الد ارس ددة توجهد داً عامد داً نح ددو الموافق ددة عل ددى ت ددوفر من ددا تنظيم ددي إيج ددابي بش ددركة

-

وج ددود عالق ددة إيجابي ددة قوي ددة ذات دالل ددة إحص ددائيةعند مس ددتوى  0.000ب ددين تد دوافر من ددا

-

ان هناك مستوى جيد من الرضا الوظيفي بين العاملين بالشركة.

االتصاالت الفلسطينية.

تنظيمي جيد ومستوى الرضا الوظيفي بالشركة.

-

وجود فروق ذات دالله إحصائيةعند مسدتوى معنويدة  0.05السدتجابات المبحدوثين تُعدزى
لمتغير (الجنس ومكان العمل) لصالة الذكور ولفئة العاملين في قطاع غزة.

وقد أوصت الدراسة بالتالي:
-

ضرورة أن تولي ائدارة العليا المنا التنظيمدي بكافدة مكوناتدة ،وعناصدرة االهتمدام الدالزم
كونددة متغيددر مهددم يسدداهم بالتددثثير علددى الرضددا الددوظيفي ممددا سدداعد فددي تحقيددق أه دداف

الشركة.
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-

العمددل عل ددى رف ددع مسددتوى الرض ددا الع دداملين مددن خ ددالل إع ددادة النظددر ف ددي نظ ددام س دداعات
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دراسة ( عكاشة " )2008 ،أثر الثقافة التنظيمية عليى مسيتوى األداء اليوظيفي دراسية

العمل ،و تحسين بيئة العمل المادية.

تطبيقية على شركة التصالت في فلسطين"
هدددفت ه ددذه الد ارس ددة إل ددى التعد درف إل ددى " واق ددع الثقاف ددة التنظيمي ددة ف ددي ش ددركة االتص دداالت

الفلسطينية ،وأثرها على مستوى األداء الوظيفي" قدام الباحدث باسدتخدام االسدتبانة كدثداة رئيسدة فدي
جمددع البيانددات األوليددة ،و طبق ددت علددى عينددة عشددوائية طبقيددة مكونددة مددن ( )312موظف داً بنسددبة

( )%20مدن مجتمدع الد ارسددة المكدون مدن ( )1561موظفداً ،حيدث تدم توزيددع ( )312اسدتبانة علددى
أف دراد عينددة الد ارسددة ،و تددم اسددترجاع ( )248اسددتبانة ،و كانددت نسددبة المددردود ( )% 79.48مددن
حجم العينة ،و قام الباحث باستخدام المنه الوصفي التحليلي.
و خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
-

در إيجابيداً للثقافدة التنظيميدة علدى مسدتوى األداء الدوظيفي فدي
أظهدرت الد ارسدة أن هنداك أث اً

-

أظهرت الد ارسدة وجدود عالقدة ذات داللدة إحصدائية بدين عناصدر الثقافدة التنظيميدة و هدي

شركة االتصاالت الفلسطينية "."paltel

( السياسد د ددات وائج د د دراءات – األنظمد د ددة والق د د دوانين – المعد د ددايير و المقد د دداييس – األنمد د دداط

السددلوكية – القدديم التنظيميددة – التوقعددات التنظيميددة – المعتقدددات التنظيميددة – االتجاهددات
التنظيمية ) ،و بين مستوى األداء الوظيفي.

-

أظهددرت الد ارسددة أن العدداملين بحاجددة إلددى تطددوير مسددتوى المهددارات و القدددرات المتعلقددة

بالجوانب ائبداعية واالبتكارية بهدف القدرة على مواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة.
و خلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها:
-

زيددادة درج ددة االهتم ددام بمجددال الثقاف ددة التنظيمي ددة مددن قب ددل إدارة الش ددركة و الع دداملين ،ألن

-

زيدددادة درجدددة اهتمد ددام العددداملين بدددالقيم ائيجابيدددة التدددي تسدددهم فدددي زيدددادة مس ددتوى الكفد دداءة

االهتمام بثقافة المنظمة يساهم في تنمية وتطوير أداء الشركة.
ائدارية.
-

زيددادة درجددة اهتم ددام العدداملين باألنم دداط السددلوكية الفعالددة التددي تسدداهم فددي تعزيددز مكان ددة

الشركة و تطورها.
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دراسييية ( العكيييش " ) )2007 ،نظيييام الحيييوافز والمكافيييآت وأثيييرة فيييي تحسيييين األداء
الوظيفي في و ازرات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة "
هدفت هذه الدراسة إلى التعدرف إلدى نظدام الحدوافز و المكافدآت و أثدره فدي تحسدين األداء

الددوظيفي فددي و ازرات السددلطة الفلسددطينية فددي قطدداع غ دزة ،و ذلددك مددن خددالل د ارسددة نظددام الح دوافز

الحكومي وتقييم مدى فعاليته وأثره على األداء.

واعتمد الباحث المنه الوصفي التحليلي الذي يعتمد علدى جمدع البياندات عدن الظداهرة و

تفسدديرها ،وقددد تددم اسددتخدام االسددتبانة ألسددتطالع عينددة الد ارسددة و المكونددة مددن المددوظفين العدداملين
بوظ ددائف اشد درافية و يتلق ددون حد دوافز ف ددي و ازرات الس ددلطة الفلس ددطينية ف ددي قط دداع غد دزة و الت ددي بل ددغ

ع ددددها ( )368موظفد دًا أو م ددا نس ددبته  %11مدددن مجتم ددع الد ارسدددة الب ددالغ ( )3350موظفد دًا و تد ددم

اسددترداد ( )346اسددتبانة وكان ددت نسددبة االسددترداد حد دوالي ( )%94واسددتخدم البرنددام ائحص ددائي
لتحليل البيانات.

و كان من أهم النتائج مايلي:
-

هن دداك أث ددر ض ددعيف لفعالي ددة نظ ددام الحد دوافز و المكاف ددآت ف ددي تحس ددين أداء الع دداملين ف ددي

-

وجود خلل في طرق و إلىات الترقية ،و عدم وجود ضوابط ومعايير لمنة الحوافز.

الو ازرات الفلسطينية في قطاع غزة.
-

أ ن نظدام المكافددآت غيددر فاعددل و متددني و معظددم المددوظفين لدديس لدديهم علددم بنظددام مددنة

-

أن الو ازرات ال تستخدم أساليب المنافسة (المسابقات واالختبارات) في منة الحوافز.

المكافآت.

-

ائدارات العليا في الو ازرات ال تربط بين نتائ تقييم األداء كثساس لمنة الحوافز.

ال يوجد إنصاف في منة الحوافز ،و المكافآت و ذلك أثر سلبًا على أداء الموظفين.

و خلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها:
-

أن تمنة الحوافز والترقيات وفقاً للضوابط والمعايير التي حددها القانون.

عل د ددى ائدارات العليد د دا ف د ددي ال د ددو ازرات الزي د ددادة ف د ددي م د ددنة المكاف د ددآت للم د ددوظفين المج د دددين

والمثابرين.
-

يجب الربط بين نتائ تقييم األداء السنوي في منة الحوافز والمكافآت.

أن تعمل ائدارات العليا في الو ازرات على بث روح التعاون وائخاء بين زمالء العمل.
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-

إع ددادة هيكل ددة ال ددو ازرات عل ددى أس ددس مهني ددة تض ددمن تس ددكين الم ددوظفين حس ددب المؤه ددل و

الكفاءة.

( -12دراسيية صييالح " )2007 ،أثيير نظييام التصييالت اإلدارييية فييي األداء ميين وجهيية نظيير
المييوظفين اإلداريييين والمشييرفين األكييادميين بجامعيية القييدس المفتوحيية فييي محافظييات

الشمال "

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر نظام االتصاالت ائد اريدة فدي األداء مدن وجهدة نظدر
الموظفين ائداريين و المشرفين األكادميين في جامعة القدس المفتوحة في محافظات الشمال.
تكونددت عيندده الد ارسددة مددن ( )128موظفداً ومشدرفاً أكاديميداً مددن أصددل ( )329أي مانبسددة

 %39من المجتمع ائحصدائي وقدد وزعدت االسدتبانات علدى كافدة دوائدر وم اركدز رئاسدة الجامعدة
وكذالك مناطق الجامعة التعليمية المنتشرة في محافظات الشمال.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كاألتي:
-

أظهدرت نتددائ الد ارسدة أن هندداك أثدر ايجددابي لنظددام االتصداالت االداريددة المعمدول بدده فددي
جامعة القدس المفتوحدة فدي األداء حيدث كاندت درجدة االسدتجابة بدين مرتفعدة إلدى مرتفعدة

جدًا على جميع مجاالت الدراسة الخمس.

-

لدم تظهددر نتددائ الد ارسددة اي فددروق ذات داللدده إحصددائية ألثددر نظددام االتصدداالت ائداريددة
في األداء تبعا للمتغيرات الديمغرافية.

و خلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها:
-

االتصاالت ائدارية تعتبر حيوية بل هي عصب الجامعة والسيما في ظدل تباعدد منداطق

-

تفعيدل شددبكة االنترنددت كوسديلة اتصددال لمددا لهدا مددن أثددر فدي تخفدديض تكداليف االتصدداالت

-

تقويددة االتصدداالت الرسددمية بكافددة أنواعهددا ،ألنهددا تحددد مددن االتصدداالت غيددر الرسددمية فددي
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دراسييية ( الشييينطي " ) 2006 ،أثييير المنييياخ التنظيميييي عليييى أداء الميييوارد البشيييرية -

الجامعة ،و دوائرها لذا البد من مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال االتصاالت.
والحد من استخدام المكاتبات الورقية عبر الفاكس.

الجامعة وتزيد من التفاعل ائيجابي بين الموظفين.

دراسة ميدانية على و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى تثثير أبعاد المندا التنظيمدي السدائد فدي و ازرات
السددلطة الوطنيددة الفلسددطينية علددى أداء الم دوارد البش درية ،وتقيدديم المنددا التنظيمددي بهددذه الددو ازرات،
93

وكددذلك التعددرف إلددى مسددتوى أداء الم دوارد البش درية ،حي ددث تددم اختيددار عينددة عش دوائية بلددغ عددددها

( )620موظف داً مددن مجتمددع الد ارسددة البددالغ ( )3363موظددف وهددم مددن العدداملين بوظددائف إش درافية
حكومية في قطاع غزة.

وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية:
-

إن توجهددات العينددة كان ددت إيجابيددة نح ددو المنددا التنظيم ددي السددائد ،ووج ددود أثددر إيج ددابي

للمنددا التنظيمددي السددائد علددى أداء الم دوارد البش درية وأن هددذا المنددا يددؤدي إلددى تحسددين
مستوى األداء.

-

كمددا أظهددرت الد ارسددة وجددود خلددل فددي الهيكددل التنظيمددي للددو ازرات وأس داليب وطددرق اتخدداذ

القرار ،وأشارت لعدم تناسب طبيعدة ومهدام وواجبدات الوظدائف التدي يشدغلها العداملون مدع
المؤهالت العلمية والتخصصات الحاصلين عليها.

وأوصددت الد ارسددة بضددرورة االهتمددام بالهيكليددات ،والعمددل علددى تحسددين طددرق اتخدداذ القدرار

واش دراك العدداملين بهددا ،واالتجدداه نحددو الالمركزيددة والعمددل علددى تفددويض الصددالحيات للمسددتويات
ائدارية الدنيا.

ثاني ا -:الدراسات العربية:
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دراسيية (عيسيييي" )2014 ،تيييأثير المنييياخ التنظيميييي عليييى األداء اليييوظيفي للعييياملين –

دراسية ميدانيية عليى إدارة المنافيذ بشيؤون الجنسيية والجيوازات واإلقامية فيي وزارة

الداخلية بمملكة البحرين"

يهددف البحدث الحدالي إلدى د ارسدة تدثثير المندا التنظيمدي علدى األداء الدوظيفي للعداملين

في إدارة المنافذ بشؤون الجنسية والجوازات وائقامة في و ازرة الداخليدة بمملكدة البحدرين ،وذلدك فدي

ضدوء بعدض المتغيدرات إلىموغرافيدة مثدل؛) العمدر ،المؤهدل العلمدي ،سدنوات الخبدرة ،المسدمى

الدوظيفي( ،وذلدك مدن خدالل اسدتخدام المدنه الوصدفي التحليلدي ،للتحقدق مدن تدثثير المتغيدر

المستقل على المتغير التابع في ضوء الدراسة الميدانية .يتمثل مجتمع البحث الحالي على جميع

المدوظفين العداملين فدي إدارة المنافدذ بشدؤون الجنسدية و الجدوازات وائقامدة فدي و ازرة الداخليدة

بمملكدة البحدرين ،والبدالغ عدددهم نحدو ( )509موظفداً وموظفدة .تكوندت عيندة الد ارسدة األساسدية

النهائية من ) (227من العاملين في إدارة المنافذ بشؤون الجنسية و الجدوازات وائقامدة فدي و ازرة

الداخليدة بمملكدة البحدرين .ولقدد اسدتخدم الباحدث اسدتبانة للمندا
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التنظيمدي واألداء الدوظيفي،

وتحتوى على متغيرات الدراسة ؛) المندا التنظيمدي  -األداء الدوظيفي( ،بجاندب بعدض المتغيدرات

الديموغرافية .كما استخدم البحث بعض األساليب ائحصائية المناسبة لتحليل البيانات.
وأشارت نتائج الدراسة إلى:
-

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعداد المندا التنظيمدي السدائد) الهيكدل التنظيمدي-

القيدادة  -الحدوافز  -التقنيدة  -االتصدال  -المشداركة فدي إتخداذ القد اررات( ،واألداء

الوظيفي للعاملين.
-

توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية فدي آراء أفدراد العيندة حدول درجدات تدثثير أبعداد المندا

التنظيمدي علدى األداء الدوظيفي للعداملين ،تُعدزى للمتغيدرات الديموغرافيدة التاليدة) العمدر -
المؤهل العلمي – المسمى الوظيفي  -سنوات الخبرة(.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة توصيات وهي:
-

تعزيدز أنظمدة الحدوافز الماديدة والمعنويدة للمدوظفين المتميدزين والمجتهددين فدي عملهدم،

-

تقليب الفجوة بدين المدؤهالت الد ارسدية للعداملين ،مدن خدالل إتاحدة الفرصدة للعداملين ذوي

-

التوجده نحدو الالمركزيدة ،والعمدل علدى مدنة بعدض الصدالحيات ائداريدة للمدوظفين

-

تطوير الهيكل التنظيمي الحالي ئدارة المنافدذ؛ بحيدث يكدون وحددة متكاملدة قائمدة بدذاتها،

وتحقيق الموازنة المطلوبة لمبدأ الثواب والعقاب في إطار من العدالة والمساواة .

المؤهالت المتوسطة والدنيا الستكمال دراستهم ،ألن ذلك من شثنه تطور العمل.
بالدرجات الدنيا ،ضمن حدود مدروسة دون الرجوع بشكل دائم إلى المسؤولين.

وتلبي جميدع احتياجدات مدوظفي المنافدذ المختلفدة ،كتضدمين الهيكدل بدائدارات المختلفدة؛
كالموارد البشدرية والماليدة بائضدافة إلدى تقنيدة المعلومدات والتددريب والجدودة ،فضدالً عدن
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إنشاء قسم للمراجعات والتدقيق والتزوير.

دراسة(الشواورة " )2011 ،أثر المناخ التنظيمي في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في

الجامعات الخاصة األردنية  -بالتطبيق على جامعة عمان العربية"

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر المنا التنظيمي في السلوك ائبداعي لدى العاملين في

الجامعدات الخاصدة األردنيدة " بدالتطبيق علدى جامعدة عمدان العربيدة"  ،السديما وأن العديدد مدن

الدراسات الحديثة تشير إلى وجود عالقة وثيقة بين فاعلية المنظمة والمندا التنظيمدي السدائد فيهدا،

األمر الذي من شثنه أن يتية للمؤسسة االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة .وبتحليل

البياندات التدي قدام الباحدث بتجميعهدا بواسدطة قدوائم االستقصداء التدي سدبق وأن تدم توزيعهدا علدى
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العداملين الرئيسديين فدي جامعدة عمدان العربيدة الخاصدة ،وتدم االعتمداد علدى الحزمدة ائحصدائية
) (SPSSفي تحليل البيانات.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية وهي:
-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بدين االنتمداء التنظيمدي والسدلوك ائبدداعي ،عندد مسدتوى
ثقة مقدداره ( ،)%95األمدر الدذي يفسدر مدا نسدبته حدوالي ( )%13مدن التبداين فدي المتغيدر

التابع.
-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التدريب والسلوك ائبدداعي ،عندد مسدتوى ثقدة مقدداره

-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بدين الدنمط ائداري والسدلوك ائبدداعي ،عندد مسدتوى ثقدة

( )%95األمر الذي يفسر ما نسبته حوالي ( )%17.7من التباين في المتغير التابع.

مقدداره ( )%95األمدر الدذي يفسدر مدا نسدبته حدوالي ( )% 9.5مدن التبداين فدي المتغيدر

التابع.
-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحمل المخاطرة والسلوك ائبداعي ،عند مستوى ثقة
مقداره ( )%95األمر الذي يفسر ما نسبته حوالي ( )12.1من التباين في المتغير التابع.

وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كما يلي:
-

تثكيدد أهميدة االنتمداء التنظيمدي والعمدل علدى مراجعدة أبعداده المختلفدة بشدكل دائدم لتعزيدز
جوانبه ائيجابية ومعالجة جوانبده السدلبية ،األمدر الدذي مدن شدثنه أن يدؤدي إلدى تعميدق ،و
تجذير إنتماء العاملين ألهداف الجامعة.

-

عقدد المزيدد مدن المدؤتمرات والنددوات والددورات التدريبيدة وافسداح المجدال لمشداركة العداملين

فيها اعتمادًا على أسس موضوعية ،األمر الذي من شثنه أن يؤدي إلى رفع سوية العمل و
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يحفز العاملين على اكتساب معارف ومهارات جديدة.

دراسيية (البقمييي" )2010 ،المنيياخ التنظيمييي وعالقتييه بيياألداء الييوظيفي لمييوظفي إمييارة

مكة المكرمة "

تنحصدر مشدكلة الد ارسدة فدي التعدرف إلدى توجهدات العداملين فدي أمدارة منطقدة مكدة المكرمدة
نحدو المندا التنظيمدي السدائد وعالقدة ذلدك بدثدائهم الدوظيفي .وتكدون مجتمدع الد ارسدة مدن العداملين

بإمارة منطقة مكة المكرمة وعددهم ( )942موظفاً ،واستخدم الباحث المنه الوصفي التحليلي عن
طريق المدخل المسحي باستخدام االستبانة كثداة لجمع البيانات.
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

وجدود عالقدة طرديدة ذات داللدة إحصدائيةعند مسدتوى  ٠١.٠فثقدل بدين توجهدات العداملين

-

جود فروق ذات داللة إحصائيةعند مستوى  ٠١.٠فثقل بين اتجاهات أفراد مجتمع الد ارسدة

بإمارة منطقة مكة المكرمة نحو المنا التنظيمي ومستوى أدائهم الوظيفي.

الجدامعيين فمدا فدوق وأفدراد عيندة الد ارسدة الحاصدلون علدى الثانويدة العامدة فثقدل حدول(واقدع

األداء الدوظيفي للعداملين بإمدارة منطقدة مكدة المكرمدة) لصدالة أفدراد مجتمدع الد ارسدة
أصحاب الثانوية العامة فثقل.

-

جود فروق ذات داللة إحصائيةعند مستوى  ٠٥.٠فثقل بين اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة

الدذين لدم تسدبق لهدم المشداركة فدي أيدة دورة وأفدراد مجتمدع الد ارسدة الدذين شداركوا فدي دورة

ودورتدين حدول (واقدع األداء الدوظيفي للعداملين بإمدارة منطقدة مكدة المكرمدة) لصدالة أفدراد
مجتمع الدراسة الذين لم تسبق لهم المشاركة.

وأوصت الدرسة بالتالي:
-

ضدرورة اهتمدام مددراء الوحددات ائداريدة بالمندا التنظيمدي السدائد فدي إمدارة منطقدة مكدة

-

ضدرورة االهتمدام بالهيكدل التنظيمدي الرسدمي ،باعتبداره ائطدار العدام الدذي يحكدم عمدل

الكرمة.

الموظفين.
-

إعداد دورات تدريبية للعاملين في الوحدات ائدارية ،لتنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم.

-

إعادة النظر في نظام الحوافز والمكافآت المطبق حإلىًا في حدود ائمكانات المتاحة.

-4

االهتمدام بم ارعداة مددى تناسدب طبيعدة تخصصدات العداملين مدع طبيعدة مهدام وواجبدات
وظائفهم.

دراسيية ( البييدر " )2006 ،المنيياخ التنظيمييي وعالقتييه بضييغوط العمييل :دراسيية ميدانييية
على ضباط مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض "

سعت هذه الدراسة للتعرف إلى مستوى المنا التنظيمي السائد في مديرية الددفاع المددني
بالري دداض وك ددذلك مس ددتوى ض ددغوط العم ددل ل ددديهم ،وك ددذلك طبيع ددة العالق ددة ب ددين المن ددا التنظيم ددي

وضددغوط العمددل ،بائضددافة إلددى التعددرف إلددى األختالفدات فددي اتجاهددات أف دراد العينددة نحددو المنددا

التنظيمي ،وضغوط العمل بثختالف المتغيرات ( العمدر ،الرتبدة ،المؤهدل العلمدي ،مسدمى الوظيفدة

الحالية ،الحالة االجتماعية).

97

وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها:
-

أظه ددرت الد ارس ددة توجهد دًا نح ددو الموافق ددة عل ددى تد دوافر المن ددا التنظيم ددي ائيج ددابي بمديري ددة

-

وجددود عالقددة عكسددية متوسددطة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى (  )0.000بددين ت دوافر

-

عدم وجود فدرق دال إحصدائيًا بدين نتدائ عيندات الفئدات العمريدة وفئدات الرتدب تجداه واقدع

-

وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائيةعند مسددتوى (  )0.05بدين رتبدة مدالزم أول ورتبدة نقيددب

الدفاع المدني بمنطقة الرياض وائدارات والمراكز التابعة.

منا تنظيمي ومستوى ضغوط العمل لدى ضباط مديرية الدفاع المدني.

المنا التنظيمي وضغوط العمل عند مستوى (.)0.05

وكل من رتبة مقدم وعقيد لصالة رتبة مالزم اول ونقيب.
و خلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها:
-

بتكثيف التدريبات وتوظيف التقنيات الحديثة.

االهتمددام بددالتجهيزات الفنيددة المسدداعدة والتثكيددد علددى وحدددة األمددر س دوًاء كددان فددي التنظدديم

ائداري أم في الممارسة.
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أهمية مشاركة المرؤوسين وبمراجعة عبء العمل.

دراسييية ( السيييكران " ) 2004 ،المنييياخ التنظيميييي وعالقتيييه بييياألداء اليييوظيفي :دراسييية
مسحية على ضباط قطاع قوات األمن الخاصة بمد نة الرياض "
الدرسددة إلددى التعددرف إلددى توجهددات ضددباط قطدداع قدوات األمددن الخاصددة نحددو
هدددفت هددذه ا

المنددا التنظيمددي ،ومسددتوى األداء الددوظيفي مددن وجهددة نظددرهم بائضددافة إلددى التعددرف إلددى أثددر
المتغيدرات الديمغرافيددة ( العمددر ،سددنوات الخبدرة ،المؤهددل العلمددي ،الرتبددة ) علددى توجهددات الضددباط

نحددو أبعدداد المنددا التنظيمددي قيددد الد ارسددة وهددي ( الهيكددل التنظيمددي ،االتصدداالت ،نظددم واج دراءات

العمل ،الهيكل التنظيمي ).

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
-

وجد ددود توجهد ددات محايد دددة نحد ددو المحد دداور (الح د دوافز ،طد ددرق اتخد دداذ الق د درار ،تنميد ددة الم د دوارد

البشددرية) ،وبش ددكل ع ددام كان ددت التوجه ددات محاي دددة لدددى أفد دراد العين ددة نحد دو الدرجد دة الكلي ددة
للمنا التنظيمي.

-

كان ددت التوجه ددات إيجابي ددة مرتفع ددة نح ددو الدرج ددة الكلي ددة لمس ددتوى األداء ال ددوظيفي ألفد دراد

العينة.
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-

أظه ددرت الد ارس ددة وج ددود عالق ددة موجب ددة ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددين الق دددرات والخص ددائب

الفرديددة للموظددف ،وادراك الموظددف لدددوره الددوظيفي والدرجددة الكليددة لددألداء ال دوظيفي وبددين
محاور المنا التنظيمي قيد الدراسة.

-

كما أظهرت النتائ عدم وجود تثثير دال إحصائيًا على توجهات أفراد العيندة نحدو محدور

االتصدداالت والح دوافز وعدددم وجددود تددثثير ذو داللددة إحصددائية لسددنوات الخب درة والرتبددة نحددو
محاور المنا التنظيمي.

و خلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها:
-

ضرورة االهتمام بعناصر المنا التنظيمي.

-

ضرورة الوقوف على العوامل التي تخلق توجهات سلبية نحو المنا السائد.
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دراسيية ( الييذنيبات " ) 1999 ،المنيياخ التنظيمييي وأثييره علييى أداء العيياملين فييي أجهييزة

الرقابة المالية واإلدارية في األردن "

سعت هذه الدراسة إلى معرفة أثر أبعاد المنا التنظيمي ( الهيكل التنظيمدي ،والسياسدات
ائداريددة ،والبيئددة الخارجيددة ،والتكنولوجيددا ) علددى أداء العدداملين فددي أجهدزة الرقابددة الماليددة وائداريددة
في األردن ،حيث تدم اختيدار عيندة عشدوائية طبقيدة مؤلفدة مدن ( )360موظفداً مدن مجتمدع الد ارسدة

المتمثل بديواني المحاسبة والرقابة والتفتيش ائداري.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

وج ددود عالق ددة ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددين متغيد درات الد ارس ددة وأن أبع دداد المن ددا التنظيم ددي

-

كبير في أداء العاملين في األجهزة المبحوثة.
أثر ٌ
السابقة الذكر لها ٌ
وجدود عالقددة ذات داللددة إحصددائية بددين أبعداد المنددا التنظيمددي والمتغيدرات الديمغرافيددة (

الجدنس ،والمؤهددل العلمدي ،والمسددتوى الدوظيفي ،وسددنوات الخبدرة ) باسددتثناء متغيدر الهيكددل
التنظيمي ،وكل من المؤهل العلمي والمستوى الوظيفي.

وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها:
-

االهتمددام بالعالقددات الداخليددة فددي أجه دزة الرقابددة المركزيددة مددع مددنة المددوظفين المزيددد مددن

-

والتركيز على تدريب العاملين حول ما يستجد مدن مجداالت العمدل الرقدابي سدواًء مدا كدان

المشاركة والحرية في اتخاذ القرار.

يتعلق باستخدام التكنولوجيا في الرقابة أم العمل الميداني أم أشكال الرقابة المختلفة.
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-

العمددل علددى وضددع نظددام خدداب للعدداملين بددثجهزة الرقابددة يثخددذ بعددين االعتبددار الشددروط

-

عقددد اللقدداءات المسددتمرة بددين رؤسدداء األجه دزة الرقابي دة ونظ درائهم فددي بقيددة أجه دزة الدولددة،

والمؤهالت الواجب توفرها فيمن يتقدم لشغل وظائف الرقابة.

وتعريف المواطنين بشكل عام بمهام وطبيعة عمل أجهزة الرقابة.

ثالثا -الدراسات األجنبية:
-1

دراسيييية ( )Holloway,2012بعنييييوان " leadership Behaviour and
Organizational Climate: An empirical study in a Non-Profit
“ Organization
إن الغددرض مددن مددن هددذه الد ارسددة الميدانيددة هددو التحقددق مددن العالقددة بددين السددلوك القيددادي

الموجه بالمهمدة و المندا التنظيمدي بثبعدادة المختلفدة وهدي البنداء ،المسدؤوليات ،والهويدة .والعالقدة

بين السلوك القيادي الموجه بالعالقدات ،وأبعداد المندا التنظيمدي وهدي المكافدثة ،الددفء والصدراع.

البيانددات تددم جمعهددا مددن مددوظفين بمنظمددة غيددر ربحيددة فددي جنددوب جورجيددا التددي تددزود خدددمات

إنسانية للمقيمين في المنطقة .يمثل مجتمدع الد ارسدة  303موظفدًا ،وعيندة الد ارسدة تكوندت مدن 89
موظفد دًا ،ت ددم اس ددتثناء  2اس ددتبانة ،و االس ددتبانات الص ددالحة  87اس ددتبانة .اس ددتخدم الباح ددث برن ددام

 SPSSلتحليل البيانات واألساليب الحصائية المناسبة.
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

يوج ددد عالق ددة ارتباطي ددة إيجابي ددة ض ددئيلة ب ددين لس ددلوك القي ددادي الموج دده بالمهم ددة و المن ددا
التنظيمي بثبعادة المختلفة وهي البناء ،المسؤوليات ،و الهوية.

-

يوجد عالقة ارتباطيدة إيجابيدة قويدة بدين السدلوك القيدادي الموجده بالعالقدات وأبعداد المندا

-

يوجد عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين السن والمسئوليات ،يوجدد عالقدة ارتباطيدة إيجابيدة

التنظيمي ،وهي المكافثة ،الدفء و الصراع.
قوية بين السن والموقع الوظيفي.
وقد أوصت الدراسة باألتي:
-

أوضددة الباحددث أن السددلوك القيددادي مهددم جدددًا فددي المنظمددة وهددو مصدددر نجدداح العالقددات

-

أوضد ددة الباحد ددث بضد ددرورة إج د دراء المزيد ددد مد ددن الد ارسد ددات حد ددول أبعد دداد المند ددا التنظيمد ددي

بين الموظفين.
بالمنظمة.
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-

أوضددة الباحددث أن المعيقددات تكمددن فددي طبيعددة السددلوك القيددادي ،حيددث إن هندداك نددوعين

-

دعي الباحث إلى ضرورة عقد الدورات التدريبيدة للقدادة للدتعلم والتددرب علدى النمطدين مدن

وهما التوجة بالمهمة ،والتوجة بالعالقات.

-2

السلوك القيادي.

دراسية ( )Adeniji, 2011بعنيوان “Organizational Climate and Job
Satisfaction Among Acadmic Staff in Some Selected Private
”University in Southwest Nigeria
هذه الدراسة هدفت إلى دراسة العالقة بدين المتغيدرات المختلفدة للمندا التنظيمدي ،والرضدا

الددوظيفي بددين المددوظفين األكدداديمين فددي بعددض الجامعددات المختددارة فددي الجنددوب الغربددي نيجيريددا.
 384عدددد االسددتمارات الموزعددة علددى خمددس جامعددات خاصددة ،و 293اسددتمارة تددم اسددترجاعها و

ص ددالحة للتحلي ددل .أس ددتخدم الباح ددث الم ددنه الوص ددفي التحليل ددي ،واس ددتخدم األس دداليب ائحص ددائية

المختلفة الستخالب النتائ .

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

يوجد عاقة إيجابية بين المنا التنظيمي و الرضا الوظيفي بين األكاديمين.

أن هناك اختالف ًا بين طرق األكاديمين حسب الخبرة في إدراك المنا التنظيمي.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:
-

مزيد من الدراسات يجب أن تولي اهتمام للمنا التنظيمي.

-

البحث في إدراك المنا التنظيمي من وجهة نظر األكاديمين.

-3

دراسيية ( )Putter ,2010بعن يوان “ The relation between organizational
climate and performance and an Investigation of the antecedents of
”organizational climat

في هذه الدراسة ،تم اختبار العالقة بين المنا التنظيمدي وائنجداز المنظمدي فدي شدركات

متعددة الجنسيات .بجانب تم اختبار ما يدؤثر علدى الددعم ائداري و حجدم المنظمدة ومدا لديده مدن
تثثير على ائدراك في المنا التنظيمي .ويمثدل مجتمدع الد ارسدة ( )41.643موظفدًا ،فدي حدين تدم

الحص ددول عل ددى اس ددتبانة لع دددد ( )30.892موظ ددف ،عل ددى مس ددتوى  49شد دركة ش دداركت ف ددي ه ددذه

الد ارسددة ،وتددم اسددتخدام البريددد ائلكترونددي والددورق فددي تعبئددة االسددتبانة .وت ددم اسددتخدام األسدداليب

ائحصائية المالئمة لتحليل البيانات.
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وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

من خالل تحليدل االنحددار تبدين أن هنداك عالقد ًة وثيقدة بدين المندا التنظيمدي و الربحيدة،

-

ال يوجد عالقة بين المنا التنظيمي و دوران العمالة في الشركة.

االستم اررية والنمو ،ائنتاجية والتزام العاملين.
-

أن المنا التنظيمي يتثثر بشكل قدوي بالددعم ائداري ،وأن العالقدة بدين المندا التنظيمدي
وحجم المنظمة يرتبط أيضًا بالدعم ائداري.

وأوصددت الد ارسددة بضددرورة أهتمددام الشددركة بد ارسددة إدراك الع داملين للمنددا التنظيمددي علددى

مستوى أمتداد الشركة بثماكن عملها المختلفة.
-4

دراسيية ( )Zhang,2010بعن يوان “ Organizational Climate and its
“ Effects on Organizational Variables: An Empirical Study
ه دددفت ه ددذه الد ارس ددة للتحق ددق م ددن خص ددائب المن ددا التنظيم ددي و ت ددثثيرة عل ددى متغيد درات

منظمة .وقد اهتم الباحث بثبعاد المنا التنظيمي من منظور إدارة الموارد البشرية ،وهدذه األبعداد
هي " :القيادة ،الراتب ،القوانين ،الترقية ،التطوير ،تقييم األداء ،الرفاهيده ،واالتصدال" .ومدن ناحيدة

أخرى ،أهتم الباحث بقيداس فاعليدة إدارة المدوارد البشدرية مدن خدالل قيداس األبعداد التاليدة وهدي" :
الدوران الدوظيفي ،الرضدا الدوظيفي ،األداء الدوظيفي ،ضدغوطات العمدل و الكفداءة " .تكوندت عيندة

الد ارسددة مددن  419مشدداركًا مددن مدددراء و مددوظفي الددذين شدداركوا فددي دورة إدارة األعمددال المتدمددة،
واستخدم الباحث األساليب العلمية المناسبة للوصول إلى النتائ .
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -المستوى التعليمي ،الموقع الوظيفي و طول مدة العمل لديه تثثير هام رئيس على المندا

التنظيم ددي .مقارن ددة ب دداألفراد بمس ددتوى تعل دديم عد دالي ،ائدراك بواس ددطة األفد د ارد ذات التعل دديم
المنخفض للقوانين و الترقيات و منا االتصال كان أكثر إيجايبًا.

 خصددائب وحج ددم المنظمددة أو المشددروع لديدده ثددثثير مهددم علددى إدراك أبعدداد المنددا مثددلاألداء ،الراتب والرفاهية.

 -المنددا التنظيمددي ليدده تددثثير مهددم علددى إدراة أداء الم دوارد البش درية .حيددث تحليددل االنحدددار

المتعدد وجد أن األداء و الراتب و التطوير لديها تثثير هام على دوران العمدل لألفدراد ،و
طول مدة العمل و القيادة لديها تثثير مهم على الرضا الوظيفي.

 -الموقع الوظيفي و التطوير لديها تثثير مهم على كفاءة األفراد.
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وقد خلصت الدراسة إلى توصيات:
 ضرورة د ارسدة المندا التنظيمدي بشدكل مسدتمر و التوسدع فدي د ارسدة متغي ارتدة وأبعدادة لمدالها من أثر على المنظمة بشكل عام وعلى الموارد البشرية بكل خاب.

 -االهتمام بالمنا التنظيمي من قبل إدارة المنظمات و المشاريع.

 إجراء مزيد من الدراسات حول األبعاد المختلفة للمنا التنيظيمي بالمنظمات. -5دراسة ( )Fouts,2004بعنوان “ORGANIZATIONAL CLIMATE OF NORTH
” CAROLINA COOPERATIVE EXTENSION

ك ددان الغ ددرض م ددن الد ارس ددة وص ددف ج ددودة المن ددا التنظيم ددي عل ددى نطد داق ش ددركة ش ددمال
كارولينددا كمددا يددتم إد اركدده مددن قبددل مجموعددات المددوظفين ،وبحددث االرتبدداط بددين المنددا التنظيمددي

واألسلوب ائداري.

الد ارسددة اعتمدددت علددى االسددتبانة مددن خددالل البريددد ائلكترونددي فددي جمددع البيانددات ،حيددث

بلدغ مجتمددع الد ارسددة ( )1550موظفدًا ،وتددم جمددع البيانددات مددن ( )641موظفدًا بنسددة (،)%41.35

وتم استخدام األساليب العلمية المناسبة لتحليل البيانات.
وقد توصلت الدراسة إلى النتيجة التالية:
-

المدددرك مددن قبددل المددوظفين يمكددن تنميي دزه بثن ده مددرتبط باألسددلوب
أن المنددا التنظيمددي ٌ
ائداري االستشاري.
العالقددات بددين المدددراء و المش درفين ومس داعديهم كانددت مرضدديه بشددكل عددالي كجددزء مددن

المنا التنظيمي.
-

اليوجد ددد فد ددروق فد ددي إدراك المد ددوظفين حد ددول المند ددا التنظيمد ددي ُيعد ددزي إلد ددى م د دواقعهم فد ددي
مجموعات عمل مختلفة.

-

اليوجد فروق في إدراك الموظفين حول المنا التنظيمي ُيعزي إلى منطقة العمل.
اليوجد فروق فدي إدراك المدوظفين حدول المندا التنظيمدي ُيعدزي إلدى المكاندة الوظيفيدة أو

-

اليوجد فروق في إدراك الموظفين حول المنا التنظيمي ُيعزي إلى الجنس.
اليوجد فروق في إدراك الموظفين حول المنا التنظيمي ُيعزي إلى المؤهالت التعليمية.

-

مدة العمل.

-
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وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات وهي:
-

يجددب علددى المنظمددة أن تعمددل علددى توسدديع عمليددة اتخدداذ القدرار فددي المسددتويات المختلفددة

-

اتباع أنظمة المكافئة وخصوصاً مكافئة العمل الجماعي.

بالمنظمة.

-6

يجب على المنظمة أن تعمل على نشر وتوضية أهدافها التنظيمية والقيم.

يج ددب عل ددى المنظم ددة تحليد دل بيئته ددا الداخلي ددة و الخارجي ددة باس ددتمرار ف ددي ظ ددل التط ددورات

المتالحقة.

دراسية ( )Patterson,2004بعنيوان “DEVELOPMENT & VALIDATION OF
”AN ORGANIZATIONAL CLIMATE MEASURE

هد دددفت هد ددذه الد ارسد ددة إلد ددى وصد ددف تطد ددور و صد دددق المقد دداييس المتعد ددددة ألبعد دداد للمند ددا

بناء على نموذج القيم المتنافسة ،قام بهذه الدراسة سبع جامعات مختلفة ،تكونت العيندة
التنظيمي ً
مددن  6756موظفددًا مددن  55منظمددة صددناعية .تددم قيدداس الثبددات بددين نسددب المدددراء والمددوظفين،
بائضافة إلى المقابالت لوصف الممارسات ائدارية ،والخصائب التنظيمية.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

ت ددم تحديد دد  17مقي دداس ك ددان له ددم مس ددتوى مقب ددول م ددن الثق ددة وذات عوام ددل متميد دزة وه ددم

"االستقاللية ،التكامدل ،المشداركة ،الددعم ائشدرافي ،التددريب ،الرفاهيدة ،ائبدداع والمروندة،

التركي ددز عل ددى الخ ددارج ،االنعكاس ددية ،وض ددوح أه ددداف المنظم ددة ،الكف دداءة ،الجه ددد ،التغذي ددة
المرتدة لألداء ،الضغط ل نتاج ،الجودة ،الصفة الرسمية ،التقليد".
-

تد ددم قيد دداس الثبد ددات بد ددين نسد ددب المد دددراء والمد ددوظفين ،بائضد ددافة إلد ددى المقد ددابالت لوصد ددف

-

الدراسة أيضا ميزت بشكل فعال بين المنظمات التي تُظهر ثباتاً متمي ًاز.

الممارسات ائدارية والخصائب التنظيمية.
وقد خلصت الدراسة إلى توصيات:
-

ضرورة دراسة المنا التنظيمي بشكل مستمر و التوسع في دراسة متغيراتة.

-

االهتمام بالمنا التنظيمي من قبل إدارة المنظمات.

-

إجراء مزيد من الدراسات حول األبعاد المختلفة للمنا التنيظيمي.
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-7

دراسية (  ) Davidson , 2003بعنيوان " Does organizational climate add to
"?service quality in hotels

سددعت الد ارسددة لمعرفددة مسددتوى إدراك العدداملين ألبعدداد المنددا التنظيمددي فددي المؤسسددات

التدي يعملددون بهددا فدي قطدداع الخدددمات الفندقيدة ،وتددثثير الفددروق الشخصدية علددى إد اركددات العدداملين
ألبعاد المنا التنظيمي السائد فيها.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

وجددود مسددتوى عددال م دن ائدراك ألبعدداد المنددا التنظيمددي فددي القطدداع الخدددمي الفندددقي،

-

أن هن د دداك فروقد د داً ذات دالل د ددة إحص د ددائية لمس د ددتويات ائدراك ،تُع د ددزى لمتغيد د درات الج د ددنس

ووجود عالقة إيجابية بين مستوى ائدراك ومستوى جودة الخدمات مقدمة للزبائن.

والمس ددتوى التعليمد دي وس ددنوات الخدم ددة ،بينمدددا ل ددم تظهدددر ف ددروق تُعد دزى لمتغيد درات الحالدددة
االجتماعية ومكان العمل والمستوى الوظيفي.
وأوصت الدراسة بالتالي:
-

بضدرورة تددريب العدداملين ،والعددل فدي توزيددع العمدل علدى العداملين ،والعمدل علدى تحسددين

-8

دراسة ( )Gratto , 2001بعنوان “The relationship between organizational

العالقات المتبادلة بين العاملين.

”climate and job satisfaction for directors of physical plants

هددفت هددذه الد ارسددة إلدى استكشدداف العالقددة بدين المنددا التنظيمددي وأبعداد الرضددا الددوظيفي
المعددات ،واآلالت ،فدي الواليددات
للمددراء القدائمين علدى إدارة مؤسسدات تعمدل فدي صديانة وتشدغيل ً

المتحددة األمريكيدة ،كمدا هددفت أيضدًا إلدى تحديددد مدا اذا كدان هنداك اختالفدات ذات داللدة جوهريددة
علددى الرضددا الددوظيفي تُعددزى لمتغي درات ( الجددنس ،العددرق ،وتصددنيف المؤسسددة مددن حيددث حجمهددا
ونوعها ،وسنوات الخبرة في المؤسسة ) .وتدم توزيدع اسدتبيانات علدى عيندة مدن ( )602مددير ،وتدم

استرداد  214استبيان وقد بلغت نسبة االستجابة .%37
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

أن ( االهتمام ددات الشخصد ددية ،االتصد دداالت الداخليد ددة ،الهيكد ددل التنظيمد ددي ،التقيد دديم ) أهد ددم
عناصر المنا التنظيمي التي لها عالقة بمستوى الرضا الوظيفي ألفراد العينة.

105

أما التوصيات فكانت كالتالي:
-

ضرورة تركيز المدراء على تعزيز بيئة العمل وزيادة الرضا الوظيفي لدى العاملين.

-

دؤثر علددى الرضددا الددوظيفي،
ضددرورة تددوفير فددرب التنميددة المهنيددة كونهددا عددامالً مهم داً ومد اً

-

ضرورة القيام بتعريف الموظفين على التوقعات التنظيمية ومعرفة مدى تطابق أدائهم مدع

-9

دراسية ( )Peter , 2000بعنيوان “Organisational climate and corporate

وكذلك االهتمام باالتصاالت الداخلية في تطوير العمل المؤسساتي.
هذه التوقعات.

"performance: an empirical investigation

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المنا التنظيمي و أداء الشركة ،و مددى اخدتالف المندا

التنظيم ددي ف ددي ش ددركات ت ددم تص ددنيف أدائه ددا بثند ده ف ددوق المتوس ددط ف ددي مرحل ددة النم ددو ،وش ددركات ت ددم

تصددنيفها بددذات األداء المددنخفض عددن المتوسددط ،ومدددى تثثيرهددا علددى العدداملين فددي هددذه الشددركات
ومعرفددة طبيعددة العالقددة بددين المنددا التنظيمددي واألداء التنظيمددي فددي هددذه الشددركات .وتددم توزيددع

االستبانات على  40شركة.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

وجود عالقة ارتباطية منتظمة بين المنا التنظيمي واألداء التنظيمي في الشركات.

-

أن الشركات ذات األداء العالي أظهرت قيماً أعلى ألبعاد المنا التنظيمدي مدن الشدركات

-

لم تستطع الدراسة إيجاد عالقة سببية بين األداء والمنا التنظيمي أو تحديد اتجاهها.

ذات األداء المنخفض.

وقد أوصت الدراسة بالتالي:
-

ضرورة مراعاة أبعاد المنا التنظيمي من قبل المدراء للحصول على أداء عال.

إجراء المزيد من الدراسات المتعمقة حول موضوع الدراسة.
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تعقيب على الدراسات السابقة:
مدن خدالل االطدالع واسدتعرض الد ارسدات السدابقة الفلسدطينية ،و العربيدة واألجنبيدة ،ممدا

ساعد الباحث في التعرف إلى المنا التنظيمي من منظور مختلف للعديد من الكتًاب و البداحثين
مدن حيدث المفهدوم ،والخصدائب ،و النمداذج ،والنظريدات .بائضدافة إلدى رصدد مالمدة االخدتالف
و التمددايز بددين البدداحثين الخددتالف المكددان و الزمددان لهددذه الد ارسددات ومددا يوضددحة م دن تطددور فددي

المندا التنظيمددي ككددل .ومددن جهددة أخددرى ،تم ًكدن الباحددث مددن االطددالع علددى تطددور مفهددوم األداء
وتقييمه في العديدد مدن الد ارسدات حيدث التندوع بوجهدات النظدر بدين البداحثين فدي المفداهيم ،الدنظم،

النظريددات المفس درة لددألداء .وهددذا بدددوره أطلددع الباحددث علددى المسددتوى الفكددري و المعرف دي .ويؤكددد
الباحث بثن تلك الدراسات كان لها تثثير جيد على هذه الد ارسدة ،ولكنهدا بقيدت فدي ائطدار النظدري

العددام ،وقددد اعتمددد الباحددث علددى الد ارسددات األجنبيددة كمرجددع لددبعض أبعدداد المنددا التنظيمددي غيددر

المتوفرة في الدراسات العربية ،من هذه األبعاد الصراع والغموض واألسلوب ائداري.
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الفصل الرابع
املنهجية واإلجراءات
 مقدمة.
 أوالً -:منهج الدراسة.
 ثانياً -:مجتمع الدراسة وعينته.
 ثالثاً -:أداة الدراسة (االستبانة).
 رابعاً -:الصدق والثبات.
 خامساً -:األساليب اإلحصائية.

الفصل الرابع :المنهجية واإلجراءات
مقدمة:
تع ٌد منهجية الدراسة واجراءاتها محو اًر رئيساً يتم من خاللها إنجاز الجانب التطبيقي من
الدراسة ،وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة ئجراء التحليل ائحصائي للتوصل
إلى النتائ التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق

األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

ويتناول هذا الفصل وصفاً لمنه الدراسة ومجتمعها وعينتها ،وكذلك متغيرات الدراسة

وأدواتها ،كما يتضمن ائجراءات التي قام بها الباحث ئعداد أدوات الدراسة وتطبيقاتها،
والمعالجات ائحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل الدراسة.

أو ال -:منهج الدراسة:
بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،فقد اعتمد الباحث على
ً
المنه الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ،ويهتم بوصفها

وصفًا دقيقًا ،ويعبر عنها كمًا ونوعًا ،فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ،ويوضة سماتها
وخصائصها ،أما التعبير الكمي فيعطي وصفًا رقميًا ويوضة مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ،كما
ال يتوقف هذا المنه

عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها

وعالقاتها المختلفة ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير.

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين للمعلومات:
 -1المصادر الثانوية :حيث اتجه الباحث في معالجة ائطار النظري للدراسة إلى البيانات
الثانوية ،والتي تتمثل في الكتب والمراجع والدراسات السابقة والمقاالت ،والتقارير التي
تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة في مواقع ائنترنت المختلفة ،والنسخ
االلكترونية الموجودة على صفحاته.
 -2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة ،لجث الباحث إلى جمع
البيانات األولية من خالل االستبانة كثداة رئيسة للدراسة ،صممت خصيصًا لهذا الغرض.
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ثانيا -:مجتمع الدراسة وعينتها:
يمثل مجتمع الدراسة جميع الموظفين في وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة ،من

الدرجة الوظيفية  6إلى  20باستثناء المدارس ،ألن المنا المدرسي يحتاج إلى األخذ بثبعاد
تختلف عن األبعاد التي اهتمت بها الدراسة ويتضة مجتمع الدراسة وذلك حسب الجدول رقم

( )3والموضة أدناه:

يبين مجتمع الدراسة
جدول رقم ( :)3ا
درجة  6إلى  11درجة  12إلى 20

المجموع

الرقم

الدائرة

1

اإلغاثة والخدمات الجتماعية

122

2

التعليم

11

32

3

البني التحتية وتطوير المخيمات

19

36

8

4

الصحة

404

262

81

126

5

برنامج الصحة النفسية

2

3

2

7

14

6

المالية

1

11

0

7

19

7

الموارد البشرية

16

10

3

7

36

8

اإلمدادات

13

97

1

17

128

9

التمويل والقروض

15

16

2

13

46

10

المشتريات

4

2

0

5

11

11

مكتب مد ر العمليات

29

29

11

37
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المجوع

636

645

149

456

1886

اناث

ذكور

اناث

ذكور

147

6

24

299

35

100

178

113

176
873

المصدر :دائرة الموارد البشرية باألونروا2016-

عينة الدراسة :قام الباحث باستخدام العينة العشوائية الطبقية لكافة الموظفين من الدرجة
الوظيفية  6إلى  20بكافة دوائر األونروا ،وقد استخدم الباحث معادلة ستيفن ثامبسون في تحديد
عينة الدراسة.

N  p1  p 
n
N  1  d 2  z 2  p1  p 









المصدر :موقع جامعة الملك سعود
http://faculty.ksu.edu.sa/70810/DocLib18/Forms/DispForm.aspx?ID=1
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 Nحجم المجتمع
 zالدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  0.95وتساوي 1.96
 dنسبة الخطث وتساوي 0.05

 Pنسبة توفر الخاصية والمحايدة = 0.50
وبالتعويض تبين أن حجم العينة تتكون من ( )321مفردة ،أي بنسبة ( )%17من

مجتمع الدراسة موزعة على الدوائر المختلفة لوكالة الغوث الدولية بغزة وفق المعادلة التالية:عدد

الموظفين بكل دائرة  /مجتمع الداسة * حجم العينة .حيث تم توزيع ( )321استبانة ،حيث تم
استرداد عدد ( )320استبانة أي بما يعادل( ،)%99.6وتم استبعاد عدد ( )1استبانة ألنها غير

صالحة لالستخدام ،وبذلك تبقى عدد ( )319استبانة صالحة لالستخدام ،وبذلك تكون نسبة

االستبانات الصالحة لالستخدام ،والتي تم استخدامها بالفعل في عملية التحليل (.)%99.3
وبالتعويض بالمعادلة السابقة فقد تم تحديد العينة لكل دائرة كما موضة بالجدول رقم ()4
يبين حجم العينة الميدانية
الجدول رقم ( :)4ا
درجة  6إلى  11درجة  12إلى 20

الرقم

الدائرة

1

اإلغاثة والخدمات الجتماعية

21

2

التعليم

2

5

3

6

1

69

45

14

21

5

برنامج الصحة النفسية

0

1

0

1

2

6

المالية

0

2

0

1

3

3

2

1

1

6

2

16

0

3

22

9

التمويل والقروض

3

3

0

2

8

10

المشتريات

1

0

0

1

2

5

5

2

6

18

108

110

25

78

321

3
4

7
8

11

البني التحتية وتطوير المخيمات

الصحة

الموارد البشرية

اإلمدادات

مكتب مد ر العمليات

المجوع

المجموع

اناث

ذكور

اناث

ذكور

25

1

4

51

6

17

30

19

30
148

المصدرُ :جردت بواسطة الباحث حسب إحصائيات الموارد البشرية باألونروا لعام 2016
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ثالثا -:أداة الدراسة (الستبانة):
تم إعداد استبانة حول "المنا

التنظيمي وأثره على أداء الموظفين في وكالة الغوث

الدولية في غزة" ،حيث تعتبر االستبانة األداة الرئيس ة المالئمة للدراسة الميدانية للحصول على
المعلومات والبيانات التي يجرى تعبئتها من قبل المبحوثين ،حيث تم إعدادها باالعتماد على

دراسات سابقة ،وتم استخدام مقياس خماسي التدرج يحدد درجة الموافقة (موافق بشدة ،موافق،

محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) ،حيث تعطى الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب،

مبين في الجدول رقم (:)5
كما هو ً

جدول رقم ()5
يوضح مقياس خماسي التدريج

الدرجة

الوزن النسبي

المتوسط الحسابي
من

إلى

من

إلى

1

1.8

20.00

36.00

غير موافق

أكثر من 1.8

2.6

أكثر من 36.00

52.00

محايد

أكثر من 2.6

3.4

أكثر من 52.00

68.00

موافق

أكثر من 3.4

4.2

أكثر من 68.00

84.00

موافق بشدة

أكثر من 4.2

5

أكثر من 84.00

100.00

غير موافق بشدة

Ozen, G., Yaman, M. and Acer, G. (2012) Determination of the employment status of graduates
of recreation department> The Online Journal of recreation and Sport, Vol. 1, Issue2

وقد قسمت الستبانة إلى ثالثة أقسام رئيسة كالتالي:
 القسم األول :ويتكون من ( )8أسئلة ،وهي عبارة عن الخصائب الشخصية والوظيفيةألفراد عينة الدارسة (الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل العلمي ،الدرجة الوظيفية،

المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،الدائرة).

 القسم الثاني :وهو عبارة عن عدد من العبارات المتعلقة بالمنا التنظيمي حيث تكون هذاالقسم من ( )65سؤاالً موزعة على ( )5مجاالت ،كما هي مبينة في الجدول التالي:
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جدول رقم ()6
يوضح المجالت المتعلقة المناخ التنظيمي

الرقم

المجال

.3
.4

-

المكافأة

13

القيم التنظيمية

15

نمط التصال

10

األسلوب اإلداري

.1
.2

.5

الصراع والغموض

عدد األسئلة
13
14

مجموع أسئلة المجالت

65

تكون هذا
القسم الثالث :وهو عبارة عن عدد من العبارات المتعلقة بثداء الموظفين ،حيث ً
ال.
القسم من ( )13سؤا ً

رابع ا -:الصدق والثبات:

 -1صدق البناء:

ال
يركز هذا النوع من الفحب على التحقق من أن األداة التي صممها الباحث تقيس فع ً
صممت لقياسه ،ولهذا قام الباحث بعرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من
ما ً

المحكمين لمعرفة مدى صدق االستبانة من حيث المحتوى ،ومدى سالمة صياغة األسئلة،

ومدى مالءمتها بهدف التعرف إلى رأيهم في االستبانة للتثكد من تعبيرها عن األهداف األساسية

للدراسة ،وصياغة األسئلة بثسلوب مفهوم ال يحتمل أكثر من معنى ،وبعد دراسة تفصيلية من

السادة المحكمين ،وبعد مقابالت متعمقة مع بعضهم ،أشاروا بمجموعة من المالحظات القيمة،

ومن ثم التوفيق بين االتجاهات واآلراء الواردة من السادة المحكمين بحذف أو إضافة أو تعديل

في محتوى االستبانة ،وتثلفت لجنة التحكيم من ( )12محكمين متخصصين في مجاالت مختلفة

ومن مؤسسات مختلفة ،وهذا ما ُيعرف بصدق المحكمين ،كما هو موضة بالملحق رقم (،)2
وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين ،وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء

المقترحات مقدمة ،وبذلك خرجت االستبانة في صورتها النهائية (كما موضة بالملحق رقم.)1
 -2صدق التساق الداخلي:

وهذا النوع من الصدق يقيس مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجموعة

الكلية للبعد الذي تنتمي له هذه الفقرة ،وقام الباحث بفحب صدق المحتوى لالستبانة ،للتثكد من

مدى ارتباط فقرات االستبانة ،وذلك من خالل فحب ارتباط عبارات كل مجموعة على حدة،

وتم ذلك من خالل فحب ارتباط كل عبارة في المجموعة مع المجموع الكلى للمجموعة نفسها،

وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون كما هو موضة في جدول رقم (.)7
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جدول رقم ()7
يوضح معامل الرتباط بين درجة كل سؤال من أسئلة الستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إل ه
رقم

السؤال

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
10
11

م.ارتباط
بيرسون

الدللة

السلوب اإلداري
*0.000 .819
*
*0.000 .793
*
*0.000 .807
*
*0.000 .630
*
*0.000 .609
*
*0.000 .630
*
*0.000 .666
*
*0.000 .701
*
*0.000 .706
*
*0.000 .748
*
*0.000 .535
*
*0.000 .656
*
*0.000 .710

.12
.13

*

.1

*

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
10
11

مستوى

القيم التنظيمية
*0.000 .619
*.435
*
*.614
*
*.715
*
*.701
*
*.694
*
*.657
*
*.655
*
*.710
*
*.724
*
*.696
*
*.475
*
*.715
*
*.646
*
*.695

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

.12
.13
.14
.15
*
الرتباط دا ال إحصائيا عند مستوى

رقم

السؤال

م.ارتباط
بيرسون

مستوى
الدللة

رقم

السؤال بيرسون

الصراع والغموض
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
10
11
.12
.13
.14

**0.000 .533
**0.000 .826
**0.000 .813
**0.000 .782
**0.000 .771
**0.000 .742
**0.000 .781
**0.000 .797
**0.000 .728
**0.000 .581
**.007 .198
**0.000 ..504
***0.000 .391
*
**0.000 .475

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

الدللة

المكافأة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
10
11
.12
.13

نمط التصال
**.584
**.610
**.608
**.699
**.801
**.682
**.711
**.724
**.667
**.575

م.ارتباط

مستوى

**.732
**.711
**.792
**.780
**.783
**.760
**.805
**.719
**.715
**.601
**.638
**.662
**.757

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

أداء الموظفين
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

الرتباط دالا إحصائي ا عند

مستوى دللة (.)α ≤0.05

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
10
11
.12
.13

**.654
**.637
**.714
**.713
**.240
**.731
**.540
**.714
**.763
**.477
**.538
**.589
**.703

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

الرتباط دالا إحصائي ا عند

مستوى دللة (.)α ≤0.05

دللة (.)α ≤0.05

قيمة ( )rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361
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يتضة من جدول رقم ( )7بثن كل الفقرات تنتمي للمحور الخاب بها ،حيث إن مستوى

الداللة ( ،)α≤0.05وقيمة ( )rالمحسوبة أكبر من قيمة ( )rالجدولية ،وهذا يؤكد االتساق

الداخلي لالستبانة.

 -3ثبات الستبانة ):(Reliability
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها أكثر من مرة تحت

نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى إن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائ االستبانة
وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات

زمنية معينة ،وقام الباحث بتوزيع أداة القياس على عينة تجريبية تكونت من ( )30مبحوثاً
يعملون في وكالة الغوث الدولية ،وتم إدخالها إلى الحاسب ائلى في برنام

وباستخدام معامل ألفا كرونبا

)،(SPSS

) (Cronbach's Alphaتبين أن ثبات المقياس يساوي ().654

وهي درجة عالية من الموثوقية ،وانه كلما كان المعامل أعلى فإن أداة القياس أفضل ،وبذلك
يكون النموذج قد تم اختباره والتحقق من مدى الموثوقية به ،واالستبانة بصورتها النهائية كما

هي في الملحق رقم ( )1قابلة للتوزيع ،ويكون الباحث قد تثكد من صدق وثبات استبانة الدراسة
مما يجعله على ثقة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائ واالجابة عن اسئلة الدراسة

واختبار فرضايتها ،وهو ما دفع الباحث نحو الخطوة التالية ،وهى التطبيق على دوائر وكالة

الغوث الدولية.

جدول رقم ()8
يوضح معدل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة

عدد األسئلة

معامل ألفا كرونباخ

الرقم

المجال

.1

المنا التنظيمي

66

.921

.2

أداء الموظفين

13

.920

79

.654

إجمالي كلي لالستبانة

اختبار التوزيع الطبيعي ):(Normality Distribution Test
تم استخدام اختبار ) (kolmogorov-Smirnov Test- K-Sلتحديد نوع البيانات ،وتبين

أنها تتبع التوزيع الطبيعي ،حيث إن القيمة االحتمالية لجميع مجاالت الدراسة كانت أكبر من
مستوى داللة ( )α ≥ 0.05كما هو موضة في الجدول رقم ( ،)9ولذلك تم استخدام االختبارات

المعلمية ل جابة عن فرضيات الدراسة.
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جدول رقم ()9
نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

الرقم

القيمة الحتمالية

المجال

)(sig

.1

المنا التنظيمي

.595

.2

أداء الموظفين

.081

إجمالي كلي لالستبانة

.154

خامسا -:األساليب اإلحصائية:
ئنجاز ائطار العملي للبحث استخدم الباحث برنام

التحليل ائحصائي )(SPSS

لتفريغ البيانات وتحليلها واختبار الفروض ،ومن االختبارات واألساليب ائحصائية التي تم

استخدامها في عملية التحليل ما يلي:

 -1النسب المئوية ،والتك اررات ،والمتوسط الحسابي ،والوزن النسبي ،ويستخدم هذا األمر بشكل
أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ،وتفيد الباحث في وصف عينة الدراسة.

 -2اختبار ألفا كرونبا ) )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 -3استخدام اختبار ( )kolmogorov-Smirnov Test– K-Sلتحديد نوع البيانات ،هل تتبع
التوزيع الطبيعي أو التوزيع غير الطبيعي؟

 -4اختبار ) (One sample T. Testلمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي"."3
 -5معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط بين
األسئلة والمجال الرئيس لها والعالقات بين متغيرات الدراسة.

 -6االنحدار البسيط باستخدام طريقة ) ،(Enterوهو يستخدم لبيان دور المتغيرات المستقلة في
تفسير المتغير التابع ،حيث يقوم بإدخال المتغيرات المستقلة الواحد تلو اآلخر بخطوات
متسلسلة إلى النموذج مع استبعاد المتغيرات التي تصبة غير مؤثرة بوجود بقية المتغيرات.

 -7تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر.

 -8اختبار ( )Independent samples T. testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية.
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الفصل اخلامس
حتليل البيانات واختبار فرضية الدراسة
 أوالً -:الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة.
 ثانياً -:تحليل مجاالت الدراسة ومناقشتها.
 ثالثاً -:اختبار فرضيات الدراسة.

أولا -الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة:
مقدمة:
تم في هذا المبحث تحليل الخصائب الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة بعد أن تم

المصممة للبحث ،وذلك ئجراء االختبارات الالزمة عليها وربطها مع
جمعها من خالل االستبانة
ً
مجموعة متغيرات أخرى.
جدول رقم()10
يوضح الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة
م.

الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة

.1

الجنس

.2

العمر

.3

.4

.5

الحالة

االجتماعية

المؤهل
العلمي

الدرجة

الوظيفية

التكرار

النسبة %

ذكر

191

59.9

انثى

128

40.1

المجموع

319

100.0

أقل من 25

8

2.5

-25أقل من 35

100

31.3

-35أقل من 45

131

41.1

 45سنة فثكثر

80

25.1

المجموع

319

100.0

أعزب

20

6.3

متزوج

296

92.8

مطلق

3

.9

أرمل

-

-

المجموع

319

100.0

دبلوم

2

.6

بكالوريوس

258

80.9

ماجستير

50

15.7

دكتوراه

9

2.8

المجموع

319

100.0

6-10
11-15
16-20

207
88
24
319

64.9
27.6
7.5
100.0

المجموع
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م.

الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة

.6

سنوات الخبرة

.7

الدائرة

التكرار

النسبة %

أقل من  5سنوات

33

10.3

 -5أقل من  10سنوات

84

26.3

 -10أقل من 15

89

27.9

 15سنة فما فوق

113

35.4

المجموع

319

100.0

مكتب مدير العمليات

18

5.6

ائغاثة والخدمات االجتماعية

51

15.9

التعليم

29

9.2

الصحة

148

46.3

المالية

3

1.0

الموارد البشرية

6

1.9

برنام الصحة النفسية

2

.7

البنى التحتية وتطوير النخيمات

30

9.4

التمويل والقروض

8

2.5

ائمدادات

22

6.8

المشتريات

2

.6

المجموع

319

100.0

يتضة من الجدول رقم ( )10اآلتي:
 -1نسبة  %59.9من عينة الدراسة من الذكور ،ونسبة ائناث  .%40.1ويرى الباحث بثنها
نسبة جيدة تعبر عن التوازن بين الذكور وائناث ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن األونروا تعمل

على تعزيز المساواة بين الجنسين و تعزيز دور ومكانة المرأة في المنظمة من خالل

سياسات التوظيف.

 -2نسبة  % 72.4من عينة الدراسة أعمارهم من  25إلى أقل من  45سنة .وهو مؤشر جيد
على أن القوي البشرية بالمنظمة هي من فئة الشباب القادرين على العطاء و تحدي
المعيقات ،و بذل طاقات وامكانيات جيدة لتحقيق أهداف المنظمة.
 -3نسبة المتزوجين من عينة الدراسة  .% 92.8وهذا يعكس االستقرار االجتماعي لموظفي
المنظمة.
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 -4نسبة  % 80.9من عينة الدراسة يحملون درجة البكالوريوس .وهو مؤشر مهم بثن المنظمة

تهتم بضرورة أن يكون موظفوها من حملة الشهادات العلمية ،وهي على األقل الدرجة

الجامعية األولى ،وهو ما يفسر أن هذه النسبة عالية لحملة البكالوريوس بين الموطفين.

ولكن يمكن النظر إليها من منظور أخر ،وهو أن هذه النسبة العالية للموظفين الذين لم

يعملوا على استكمال مسيرتهم التعليمية ،وهو ما يمكن تفسره بالعديد من األسباب منها عدم
التشجيع بسبب نظم الترقية والمكافثة المتبعة بالمنظمة ،أو ألسباب اقتصادية أيضا.

 -5نسبة  %64.9من عينة الدراسة تراوحت دراجاتهم الوظيفية من  .6-10وهو ما يمكن تفسيره
بثن هذه الدرجات الوظيفية لموظفين يعملون إما بائدراة الدنيا ،أو متخصصين ومهنيين.
 -6نسبة  % 63.3من عينة الدراسة لديهم سنوات خبرة  10سنوات فثكثر .وهي نسبة منطقية
للعديد من األسباب أهمها عدم إتباع المنظمة سياسات التعيين لموظفين جدد ،وكذلك وجود

برام أخرى لتغطية نقب الموظفين كبرام البطالة والعقود الغير دائمة.

 -7أن النسبة األكبر من عينة الدراسة كانت من دائرة الصحة بنسبة  %46.3تلتها دائرة
ائغاثة والخدمات االجتماعية بنسبة 15.9 %وكانت أقل دائرة المشتريات بنسبة .%0.6
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ثانيا -تحليل مجالت الدراسة ومناقشتها:
مقدمة:
تم في هذا المبحث تحليل ومناقشة أسئلة الدراسة التي تم صياغتها من خالل استبانة تم

تصميمها ،بحيث تشتمل على مجموعة من المجاالت التي تغطي المتغير المستقل والمتغير

التابع ،وتم توزيعها على عينة الدراسة واستردادها لتحليلها في هذا المبحث.

أولا -:اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة:
نص السؤال األول من أسئلة الدراسة على :ما واقع المناخ التنظيمي في وكالة الغوث
الدولية؟
ول جابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسطات والتك اررات والنسب المئوية،

واختبار ( ،)One sample T. Testوالجدول التالية توضة ذلك:
 -1تحليل فقرات المجال الول " األسلوب اإلداري "
جدول رقم ()11

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( )sigلكل فقرة من مجال األسلوب اإلداري في وكالة الغوث الدولية
م

.1
.2
.3
.4
.5
.6

العبارات
تمارس ائدارة األسلوب التشاركي الديمقراطى
في صنع القرار.
تشجع ائدارة على اتخاذ الق اررات عند
المستويات ائدارية المختلفة
تشجع ائدارة موظفيها على تقديم االقتراحات
واآلراء لحل المشكالت.
تعمل ائدارة على تعزيز نظام التغذية الراجعة

ئطالع المرؤوسين على نتائ أعمالهم.
تقوم ائدارة بالتخطيط لكافة المهام.

تقوم ائدارة بتخصيب الموارد المناسبة ئنجاز
العمل.

الختبار

الحتمالية

الرتبة

.000

13

12

المتوسط

الوزن

النسبي%

المعياري

3.2174

64.348

1.06434

41.005

3.2935

65.87

.96426

46.331

.000

3.4946

69.892

.98623

48.064

.000

8

3.6359

72.718

.85124

57.938

.000

3

3.7772

75.544

.75337

68.009

.000

1

3.5054

70.108

.89319

53.236

.000

7

الحسابي

النحراف

قيمة

القيمة

()T

()sig

يتميز األسلوب الرقابي بالقدرة على الكشف
.7

عن األخطاء وتصحية االنحرافات.

3.5761
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71.522

.77154

62.872

.000

5

العبارات

م

يتمتع المدير بالقدرة على تسهيل المهام

.8

وتوزيعها على المرؤوسين حسب قدراتهم.
يحرب المدير على تنمية مهارات المرؤوسين

.9

وتطوير قدراتهم.

.10
.11
.12
.13

يعرض المدير المشكالت ويتقبل الحلول من
المرؤوسين.
تتبع

ائدارة

أسلوب

التفويض

لتمكين

الموظفين.
المفوض إليه بالصالحيات
يتمتع الموظف
ً
والسلطات الكاملة ألداء المهام الموكلة إليه.
ترتبط أهداف البرام

المتوسط

الوزن

النسبي%

المعياري

3.6522

73.044

.87384

56.693

3.4293

68.586

.98370

47.289

.000

3.4239

68.478

.93193

49.837

.000

10

3.6250

72.5

.76510

64.268

.000

4

3.5707

71.414

.77206

62.734

.000

6

3.3152

66.304

.96868

46.424

.000

11

3.5013

70.026

.62399

76.112

.000

الحسابي

التدريبية باحتياجات

الموظفين.
جميع أسئلة المجال

النحراف

قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

الرتبة

.000

2

9

()T

()sig

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى دللة ).)α ≥0.05

من الجدول رقم ( )11يمكن استنتاج ما يلي:
أعلى فقرتين كانتا:
 المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة (تقوم اإلدارة بالتخطيط لكافة المهام) التي حازت علىالمرتبة األولى تساوي ( )3.7772بوزن نسبي ) ،)%75.544قيمة اختبار ( ،(68.009) )Tوأن
القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،(0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى
داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زادت عن

درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة بثن ائدارة تقوم بالتخطيط

لكافة المهام.

 -المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة (يتمتع المدير بالقدرة على تسهيل المهام وتوزيعها على

المرؤوسين حسب قدراتهم) التي حازت على المرتبة الثانية تساوي ( )3.6522بوزن نسبي

) ،)%73.044قيمة اختبار ( ،(56.693) )Tوأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي (،(0.000
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدل على أن

متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زادت عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن
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هناك موافقة بدرجة مرتفعة بثن المدير يتمتع بالقدرة على تسهيل المهام وتوزيعها على

المرؤوسين.
ادني فقرة:

 المتوسط الحسابي للفقرة األولى (تمارس اإلدارة األسلوب التشاركي الديمقراطى في صنعالقرار) التي حازت على المرتبة األخيرة تساوي ( (3.2174بوزن نسبي ( ،)%64.348قيمة

اختبار ( ،(41.005( )Tوأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة
دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α ≥0.05مما يدل على ان متوسط درجة االستجابة
لهذا المجال قد زادت عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة

متوسطة بثن ائدارة تمارس األسلوب التشاركي الديمقراطى في صنع القرار.
وبشكل عام يمكن القول بثن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول تساوي

( )3.5013بوزن نسبي ( ،)%70.026قيمة اختبار ( ،)76.112( )Tوأن القيمة االحتمالية )(sig

ال إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α≥0.05وهذا يدل
تساوي ( ،)0.000لذلك يعتبر هذا المجال دا ً
على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زادت عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني
أن هناك درجة موافقة مرتفعة من قبل أفراد العينة بثن األسلوب ائداري يتسم بائيجابية ،ويرى

الباحث بثن ائدارة لم تصل إلى المستوى المطلوب من مشاركة الموظفين في اتخاذ الق اررات
واالستماع آلرائهم واطالعهم على التطورات التي تواكب العمل بشكل مستمر من أجل تحسين

األسلوب ائداري المتبع.
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 -2تحليل فقرات المجال الثاني "الصراع والغموض"
جدول رقم ()12
يوضح المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( )sigلكل فقرة من مجال الصراع والغموض
الختبار

الحتمالية

الرتبة

.000

7
9

المتوسط

الوزن

النسبي%

المعياري

3.3587

67.174

.94182

48.374

3.3152

66.304

.92836

48.440

.000

3.2337

64.674

1.02149

42.941

.000

10

3.3859

67.718

.93389

49.179

.000

5

تمنة ائدارة للموظفين فرصاً عادلة لسماع أرائهم

3.3587

67.174

1.00362

45.395

.000

7

.6

يوجد انسجام بين الدوائر في المنظمة.

3.1793

63.586

.96689

44.604

.000

12

.7

يوجد انسجام بالتوقعات بين المدراء والموظفين.

3.1739

63.478

1.00391

42.885

.000

13

3. 0663

62.326

.97496

45.444

.000

14

3.1848

63.696

1.09074

39.607

.000

11

3.3641

67.282

.90718

50.303

.000

6

 .11تعرف بوضوح مسؤولياتك ومهامك.

4.1196

82.392

.72190

77.407

.000

1

 .12يوجد وضوح في أهداف الدائرة التي أعمل بها.

3.9402

78.804

.72558

73.662

.000

2

 .13تتوفر لي المعرفة الكافية حول كيفية تقييم األداء.

3.8207

76.414

.82011

63.194

.000

4

3.8424

76.848

.77681

67.096

.000

3

3.4674

69.348

.60007

78.380

.000

العبارات

م

يوجد انطباع لدى ائدارة أن التعارض واألختالف

.1

بين الزمالء المتنافسين ظاهرة صحية.
تُحل الخالفات بشكل بناء وايجابي في المنظمة.

.2

تشجع ائدارة على حل الخالفات بشكل عاجل

.3

ال من تجاهل ما يحدث.
بد ً
يوجد وسائل متنوعة لمنع الخالفات من الخروج

.4

عن السيطرة في المنظمة.

.5

عندما تنشث خالفات.

تتفهم ائدارة بشكل إيجابي األختالفات في وجهات

.8

النظر.
تتوفر لي المعرفة الكافية حول الخطة االستراتيجية

.9

وأهداف المنظمة.

.10

.14

يوجد توازن بين السلطات والمسؤوليات في

المنظمة.

تعرف ما هي مسؤوليات من يعملون معك وما هو
متوقع منهم.
جميع أسئلة المجال

الحسابي

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى دللة ).)α ≥0.05
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النحراف

قيمة

القيمة

()T

()sig

من الجدول رقم ( )12يمكن استنتاج ما يلي:
أعلى فقرتين كانتا:
 المتوسط الحسابي للفقرة الحادية عشرة (تعرف بوضوح مسؤولياتك ومهامك) التي حازتعلى المرتبة األولى تساوي ( )4.1196بوزن نسبي ( ،)%82.392قيمة اختبار ()T
( ،)77.407وأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة
إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا
السؤال قد زادت عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة بثن
الموظفين يعرفون بوضوح مسؤوليات ومهام أعمالهم.

 المتوسط الحسابي للفقرة الثانية عشرة (يوجد وضوح في أهداف الدائرة التي أعمل بها) التي حازتعلى المرتبة الثانية تساوي ( )3.9402بوزن نسبي ( ،)%78.804قيمة اختبار ()T
( ،)73.662وأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة
إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه
الفقرة قد زادت عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة بثن
أهداف الدائرة تتسم بالوضوح.
أدني فقرة:
 -المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة (تتفهم اإلدارة بشكل إيجابي األختالفات في وجهات النظر)

التي حازت على المرتبة األخيرة تساوي ( )3.0663بوزن نسبي ) ،)%62.326قيمة اختبار
( ،(45.444) )Tوأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،(0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة
إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا
المجال قد وصلت لدرجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة.

 وبشكل عام يمكن القول بثن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال تساوي ( )3.4674بوزننسبي ( ،)%69.348قيمة اختبار ( ،)78.380( )Tوأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي
ال إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α≥0.05مما يدل
( ،)0.000لذلك يعتبر هذا المجال دا ً
على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زادت عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا
يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة ،ويعزو الباحث ذلك إلى دور
التعليمات والقوانين بالمنظمة مع وجود خط واضة للمسؤوليات والمهام التي يقوم بها
الموظفون ،مما كان له األثر على وجود درجة متوسطة من الموافقة بين الموظفين على
الوضوح وعدم التعارض .بائضافة أنة لو توفرت ظروف أفضل للموظفين فيما يتعلق
فعال ،لكانت نسبة الموافقة
باالنسجام بالتوقعات و توفر وسائل لحل الخالفات بشكل ً

أفضل.
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 -3تحليل فقرات المجال الثالث "المكافأة"
جدول رقم ()13
يوضح المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( )sigلكل فقرة من مجال المكافأة
م

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

العبارات
تهتم ائدارة بالمكافثة المادية لتحفيز

الموظفين.

تهتم ائدارة بالمكافثة المعنوية لتحفيز
الموظفين.
يوجد نظام للمكافثة يتميز بالشفافية
والعدالة في المنظمة.
تعتبر الموهبة والقدرات من المعايير
المهمة في منة المكافآت.
تعتبر المؤهالت العلمية من معايير منة
الترقيات.
تعتبر الخبرات العملية من معايير منة
الترقيات.
يساهم نظام الترقيات في تطوير مسارك
الوظيفي وفرصك نحو التقدم.
تؤثر تقارير تقييم األداء على منة
المكافآت.
يعمل نظام المكافثة على تعزيز المنافسة
بين الموظفين.
يعتبر سلم الرواتب في المنظمة األفضل
مقارنة بالمنظمات المشابهة.

 .11يتناسب راتبي مع المهام التي أقوم بها.
.12

تشعر بالرضا الوظيفي بسبب فعالية نظام
المكافآت في المنظمة.
جميع أسئلة المجال

المتوسط

الوزن

النسبي%

المعياري

2.1630

43.26

.98931

29.658

2.9457

58.914

1.08506

36.824

.000

2.4620

49.24

.97995

34.079

.000

11

2.5109

50.218

.94660

35.980

.000

10

2.6848

53.696

1.04990

34.687

.000

5

2.5870

51.74

1.03652

33.855

.000

9

2.7337

54.674

1.08631

34.136

.000

4

2.9674

59.348

1.18230

34.045

.000

1

2.7935

55.87

1.07162

35.360

.000

3

2.6304

52.608

1.16617

30.597

.000

6

2.6141

52.282

1.11032

31.937

.000

7

2.5978

51.956

1.08703

32.417

.000

8

2.6747

53.494

.78200

46.397

.000

الحسابي

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى دللة ).)α ≥0.05
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النحراف

قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

الرتبة

.000

12
2

()T

()sig

من الجدول رقم ( )13يمكن استنتاج ما يلي:
أعلى فقرتين كانتا:
 المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة (تؤثر تقارير تقييم األداء على منح المكافآت) التي حازتعلى المرتبة األولى تساوي ( )2.9674بوزن نسبي ( ،)% 59.348قيمة اختبار ()T
( ،).34.045وأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة
إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا
الفقرة قد انخفضت عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة منخفضة،
ويرى الباحث بثن انخفاض موافقة استجابات المبحوثين حول تثثير تقارير تقييم األداء على
مؤشر على عدم منة تقارير األداء األهمية المطلوبة لمكافثة الموظفين.
ًا
منة المكافثت يعتبر

 المتوسط الحسابي للفقرة الثانية (تهتم اإلدارة بالمكافأة المعنوية لتحفيز الموظفين) التيحازت على المرتبة الثانية تساوي ( )2.9457بوزن نسبي ( ،)%58.914قيمة اختبار ()T
( ،)36.824وأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة
إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا
الفقرة قد انخفضت عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة منخفضة
بثن ائدارة تهتم بالجانب المعنوي لتحفيز الموظفين.

أدني فقرة:
 المتوسط الحسابي للفقرة األولى (تهتم اإلدارة بالمكافأة المادية لتحفيز الموظفين) التيحازت على المرتبة األخيرة تساوي ( )2.1630بوزن نسبي ) ،)%43.26قيمة اختبار
) ،(29.658وأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،(0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة
إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05هذا يدل على أن متوسط درجة االستجابة
المجال انخفضت عن درجة الحياد ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة منخفضة
بثن ائدارة تهتم بالمكافاة المادية لتحفيز الموظفين.

()T
دالة
لهذا
جدًا

 وبشكل عام يمكن القول بثن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال تساوي ( )2.6747بوزننسبي ( ،)%53.494قيمة اختبار ( ،)46.397( )Tوأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي
( ،)0.000لذلك يعتبر هذا المجال داالً إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α≥0.05مما يدل
على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد انخفضت عن درجة الحياد وهي (،)3
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة منخفضة من قبل أفراد العينة ،ويفسر الباحث ذلك لعدم
وجود نظام ترقيات يلبي تطلعات الموظفين أو عدم العدالة في التطبيق ،بائضافة إلى
غياب المكافآت المعنوية والمادية.
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 -4تحليل فقرات المجال الرابع "القيم التنظيمية"
جدول رقم ()14
يوضح المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( )sigلكل سؤال من مجال القيم التنظيمية
المتوسط

الوزن

النسبي%

المعياري

3.5272

70.544

.92879

51.513

3.8043

76.086

.75007

68.800

.000

3.7065

74.13

.77584

64.804

.000

4

3.0652

61.304

1.04859

39.652

.000

13

3.3098

66.196

.89119

50.378

.000

11

3.6359

72.718

.73404

67.189

.000

7

.7

تشتهر المنظمة بخدماتها المميزة.

3.7880

75.76

.72705

70.674

.000

3

.8

تفتخر بثنك موظف بالمنظمة

3.6957

73.914

.81969

61.158

.000

5

.9

تُستخدم الموارد المالية بكفاءة في المنظمة.

3.0326

60.652

1.06048

38.790

.000

15

3.2337

64.674

.96652

45.383

.000

12

3.6467

72.934

.75400

65.606

.000

6

3.8859

77.718

.73404

71.809

.000

1

3.5272

70.544

.75337

63.508

.000

8

3.4130

68.26

.80507

57.507

.000

10

3.0489

60.978

1.12731

36.687

.000

14

3.4880

69.76

.56306

84.030

.000

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

العبارات
يتميز المدراء بقوة التثثير على مرؤوسيهم.
يمتلد د ددك المد د دددراء السد د ددلطة الكافيد د ددة لممارسد د دده
مسؤولياتهم.
يحظ د د ددى الم د د دددراء ب د د دداالحترام والتق د د دددير م د د ددن
مرؤوسيهم.
تعمل ائدارة على منة الفرب للذين يمتلكدون
القدرات لتطوير مسارهم الوظيفي.
تمتلك ائدارة رؤية مستقبلية واضحة.
تجد ق اررات ائدارة االحترام واالمتثال مدن قبدل
الموظفين.

 .10يثق الموظفون بعدالة الق اررات ائدارية.
.11
.12
.13
.14
.15

تشددجع ائدارة علددى نشددر وترسدديخ قدديم العمددل
الجماعي.
يوجددد تثكيددد علددى االلت دزام بددالقوانين واج دراءات
العمل بالمنظمة.
تتعامددل المنظمددة مددع التحددديات التددي تواجههددا
بفعالية.
تمتلك المنظمة ائمكانيدات السدتغالل الفدرب
الخارجية لتحقيق أهدافها.
تش د د د ددجع ائدارة الم د د د ددوظفين عل د د د ددى ائب د د د ددداع
واالبتكار.
جميع أسئلة المجال

الحسابي

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى دللة ).)α ≥0.05
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النحراف

قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

الرتبة

.000

8
2

()T

()sig

من الجدول رقم ( )14يمكن استنتاج ما يلي:
أعلى فقرتين كانتا:
-

المتوسط الحسابي للفقرة الثانية عشرة (يوجد تأكيد على اللتزام بالقوانين واجراءات العمل

بالمنظمة) التي حازت على المرتبة األولى تساوي ( )3.8859بوزن نسبي (،)%77.718
قيمة اختبار ( ،)71.809( )Tوأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه

الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة
االستجابة لهذه الفقرة قد زادت عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة
بدرجة مرتفعة حول التثكيد على االلتزام بالقوانين واجراءات العمل بالمنظمة.

-

المتوسط الحسابي للفقرة الثانية (يمتلك المدراء السلطة الكافية لممارسه مسؤولياتهم) التي
حازت على المرتبة الثانية تساوي ( )3.8043بوزن نسبي ( ،)%.76.086قيمة اختبار ()T

( ،)68.800وأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة

إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه
الفقرة قد زادت عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة بثن
المدراء لديهم السلطة الكافية لممارسة مسئولياتهم.

أدني فقرة:
 المتوسط الحسابي للفقرة التاسعة (تُستخدم الموارد المالية بكفاءة في المنظمة) التي حازتعلى المرتبة األخيرة تساوي ( )3.0326بوزن نسبي ) ،)%60.652قيمة اختبار ()T
( ،)38.790وأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،(0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة

إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا

المجال وصل لدرجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة ،ويعزو
الباحث انخفاض الموافقة حول استخدام الموارد بكفاءة في المنظمة لسبب ان عمليات

المنظمة تتسم بائغاثية التي تفتقد للتنمية بعيدة المدى.

 وبشكل عام يمكن القول بثن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي ( )3.4880بوزننسبي ( ،)%69.76قيمة اختبار ( ،)84.030( )Tوأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي

ال إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)α≥0.05مما يدل
( ،)0.000لذلك يعتبر هذا المجال دا ً

على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي ( ،)3وهذا يعني

أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة.
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 -5تحليل فقرات المجال الخامس "نمط التصال"
جدول رقم ()15
يوضح المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( )sigلكل سؤال من مجال نمط التصال
م

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

العبارات
تتوفر لي المعلومات بدقة حول المهام

المطلوب إنجازها.

تتوفر لي المعلومات في الوقت المناسب
حول المهام المطلوب إنجازها.
يتميز مديري

المباشر بمشاركة المعلومات

بشكل فعال.
يعقد مديري المباشر اجتماعات بشكل دوري
وفعال.
ً

تتميز االتصاالت ائدارية األفقية (بين
األقسام أو بين الدوائر) بالسالسة.
يمكن االتصال بالمستويات ائدارية العليا
(اتصاالت صاعدة) بدون عوائق.
تتميز الوسائل المستخدمة في االتصال
باستثمار الوقت ،الجهد والتكلفة (الكفاءة).
تساهم الوسائل المستخدمة في االتصال
بتحقيق األهداف للمنظمة (الفعالية).
تنسجم التكنولوجيا المستخدمة مع متطلبات
العمل في المنظمة.
تطور المنظمة تكنولوجيا المعلومات بشكل
مستمر وتواجه المعيقات (إذا وجدت).
جميع اسئلة المجال

المتوسط

الوزن

النسبي%

المعياري

3.9565

79.13

.64296

83.471

3.8478

76.956

.69242

75.379

.000

3.8478

76.956

.76014

68.664

.000

2

3.7609

75.218

.91579

55.706

.000

6

3.6141

72.282

.81517

60.140

.000

9

3.2663

65.326

1.04529

42.387

.000

10

3.6522

73.044

.74562

66.442

.000

8

3.7120

74.24

.70801

71.117

.000

7

3.8315

76.63

.68464

75.914

.000

4

3.8152

76.304

.68440

75.617

.000

5

3.7304

74.608

.51592

98.081

.000

الحسابي

النحراف

قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

الرتبة

.000

1

2

()T

()sig

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى دللة ).)α ≥0.05

من الجدول رقم ( )15يمكن استنتاج ما يلي:
أعلى فقرتين كانتا:
 المتوسط الحسابي للفقرة األولى (تتوفر لي المعلومات بدقة حول المهام المطلوب إنجازها)التي حازت على المرتبة األولى تساوي ( )3.9565بوزن نسبي ( ،)%79.13قيمة اختبار ()T
( ،)83.471وأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة
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إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا

السؤال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة
مرتفعة ،ويعزو الباحث ذلك إلى العديد من األسباب أهمها االعتماد على تكنولوجيا

المعلومات واالتصال المباشر بين الموظفين ومدرائهم.
 المتوسط الحسابي للفقرتين الثانية والثالثة (تتوفر لي المعلومات في الوقت المناسب حولفعال) اللتين
المهام المطلوب إنجازها) و(يتميز مديري المباشر بمشاركة المعلومات بشكل ا
حازنا على المرتبة الثانية تساوي ( )3.8478بوزن نسبي ( ،)%76.956قيمة اختبار ()T
للفقرة الثانية ( ،)75.379.وقيمة اختبار ( )Tللفقرة الثالثة ( )68.664وأن القيمة االحتمالية
) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هاتان الفقرتان دالتين إحصائيا عند مستوى داللة

( ،)α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهاتين الفقرتين قد زاد عن درجة
الموافقة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة ،ويعزو الباحث ذلك

إلى اهتمام المدراء بتخطيط ومشاركة المعلومات مع الموظفين لضمان إنجاز العمل بالوقت
والجهد المناسبين ،وكذلك هذا يبين حرب المدراء على تزويد مروؤسيهم بالمعلومات
والتغذية المرتدة حول التطورات المختلفة للعمل.
أدني فقرة:

 المتوسط الحسابي للفقرة السادسة (يمكن التصال بالمستويات اإلدارية العليا "اتصالتصاعدة " بدون عوائق) التي حازت على المرتبة األخيرة تساوي ( )3.2663بوزن

نسبي( ،)% 65.326قيمة اختبار ( ،)42.387( )Tوأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي

( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدل

على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد وصل لدرجة الموافقة المتوسطة وهي (،)3

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن أماكن العمل في

المكاتب الفرعية وتباعدها عن المكتب األقليمي يساهم في انخفاض درجة الموافقة
للمبحوثين حول إمكانية االتصال بالمستويات ائدارية العليا بدون عوائق.
 وبشكل عام يمكن القول بثن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال تساوي ( )3.7304بوزننسبي ( ،)%74.608قيمة اختبار ( ،)98.081( )Tوأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي

ال إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)α≥0.05مما يدل
( ،)0.000لذلك يعتبر هذا المجال دا ً
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على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي

( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة.
جدول رقم ()16

يوضح المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( )sigلكل مجالت المناخ التنظيمي
م

العبارات

المتوسط

الحسابي

الوزن

النسبي%

النحراف
المعياري

قيمة

الختبار
()T

.62399

76.112

.000

2

.60007

78.380

.000

4

.78200

46.397

.000

5

84.030

.000

3

.000

1

.000

.1

األسلوب ائداري

.2

الصراع والغموض

3.4674

.3

المكافثة

2.6747

53.494

.4

القيم التنظيمية

3.4880

69.76

.56306

.5

نمط االتصال

3.7304

74.608

.51592

98.081

3.3724

67.448

.52868

86.528

متوسط جميع مجاالت
المنا التنظيمي

69.348

الحتمالية

الرتبة

()sig

3.5013

70.026

القيمة

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى دللة ).)α ≥0.05

من الجدول رقم ( )16يمكن استنتاج ما يلي:
 -1المتوسط النسبي لجميع مجاالت المنا التنظيمي جاء بوزن نسبي (.)67.448

 -2نمددط االتصددال حدداز علددى المرتبددة األولددى فددي مجدداالت المنددا التنظيمددي بددوزن نسددبي
(.)74.608

 -3األسددلوب ائداري حدداز علددى المرتبددة الثانيددة فددي مجدداالت المنددا التنظيمددي بددوزن نسددبي
(.)70.026

 -4القدديم التنظيميددة حددازت علددى المرتبددة الثالثددة فددي مجدداالت المنددا التنظيمددي بددوزن نسددبي
(.)69.76

 -5الصدراع والغمددوض حدداز علددى المرتبدة الرابعددة فددي مجدداالت المندا التنظيمددي بددوزن نسددبي
(.)69.348

 -6المكافد ددثة حد ددازت علد ددى المرتبد ددة الخامسد ددة فد ددي مجد دداالت المند ددا التنظيمد ددي بد ددوزن نسد ددبي
(.)53.494

يتضة من الجدول ( )16أن المجال الخامس وهو نمط االتصال حاز على المرتبة

األولى بوزن نسبي ( )74.608ومتوسط حسابي ( )3.7304وهذا يتفق مع بعض الدراسات التي
اتفقت على أهمية نمط االتصال المتبع ،فقد بلغ الوزن النسبي لدراسة (بحر )2010 ،لنمط
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االتصال ( )75.84والمتوسط الحسابي بلغ ( ،)3.79وكذلك فقد بلغ الوزن النسبي لدراسة
(الطيب )2008 ،لنمط االتصال ( )72.2في حين بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.6ودراسة

(أحمد )2008 ،حيث بلغ الوزن النسبي لالتصال ( )71.6في حين بلغ الوزن النسبي (،)3.58
هذا بدوره يؤكد أن نتيجة الدراسة في مجال نمط االتصال تتفق مع نتائ دراسات أخرى.

كذلك بالنسبة للمجال األول "األسلوب ائداري "الذي حاز على المرتبة الثانية بوزن

نسبي ( ،)70.026وهو ما اتفق مع دراسة (الطيب )2008 ،حيث بلغ الوزن النسبي للقيادة

( ،)71.6ودراسة (بحر )2010 ،حيث بلغ الوزن النسبي للقيادة ( ،)71.59هذا بدوره يؤكد أن
نتيجة الدارسة في مجال نمط األسلوب ائداري تتفق مع نتائ دراسات أخرى.

أما بالنسبة للمجال الرابع والذي حاز على المرتبة الثالثة وهو القيم التنظيمية بوزن نسبي

( )69.76ومتوسط حسابي ( ،)3.4880فقد اتفقت نتائ الدراسة مع دراسة (الوحيدي)2013 ،
حيث بلغ الوزن النسبي للقيم التنظيمية ( )3.99في حين ارتفع المتوسط الحسابي إلى (.)80

وبالنسبة للمجال الثاني الذي حاز على المرتبة الرابعة وهو الصراع والغموض حيث بلغ
الوزن النسبي لهذا المجال ( )69.348والمتوسط الحسابي ( ،)3.4674فقد اتفقت نتائ

الدراسة مع دراسة ( )Davidson,2000حيث بلغ الوزن النسبي لهذه الدارسة (.)70.60

هذه

أما بالنسبة للمجال الثالث والذي جاء على المرتبة األخيرة وهو المكافثة حيث بلغ الوزن

النسبي لهذا المجال ( )53.494والمتوسط الحسابي ( ،)2.6747فقد اتفقت نتائ

الدراسة مع

دراسات أخرى منها دراسة (بوكشريدة )2014 ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)2.22ودراسة

(أبو شر  )2010 ،حيث بلغ المتوسط الحسابي في مجال ائنصاف في منة المكافثت والحوافز

إلى ( )2.90وبلغ الوزن النسبي (.)58.04

ويرى الباحث ان أختالف النتائ بين الدراسات يعتبر شيئاً طبيعياً ،وما هو إال مؤشر

على اختالف مجتمع الدراسة واختالف األفراد أيضًا في بيئة العمل.

ثانيا -:اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:
نص السؤال الثاني :ما مستوى أداء الموظفين بوكالة الغوث الدولية؟
ول جابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسطات والتك اررات والنسب المئوية،

واختبار ( ،)One sample T. Testحيث كان المتوسط االفتراضي ( )3وهي تعادل (،)%60
والجدول التالي يوضة ذلك:
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جدول رقم ()17
يوضح المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( )sigلكل سؤال من مجال أداء الموظفين
المتوسط

الوزن

النسبي%

المعياري

4.4130

88.26

.65540

91.335

4.1141

82.282

.90718

61.517

.000

4.1304

82.608

.94917

59.028

.000

7

4.4348

88.696

.68240

88.154

.000

1

4.1467

82.934

.94388

59.593

.000

6

4.0543

81.086

.72976

75.362

.000

9

3.5870

71.74

1.05221

46.241

.000

12

4.2011

84.022

.74496

76.495

.000

5

يتم إنجاز العمل وفقاً لألولوية وحسب

4.2283

84.566

.70289

81.598

.000

4

 .10ساعات العمل كافية ئنجاز مهامك اليومية.

3.9130

78.26

.95416

55.629

.000

11

 .11أتقيد بمواعيد الحضور واالنصراف.

4.3424

86.848

.72213

81.568

.000

3

3.4837

69.674

1.33869

35.300

.000

13

3.9402

78.804

1.09230

48.931

.000

10

4.0761

81.522

.53602

103.150

.000

العبارات

م

الحسابي

تحرب على إنجاز عملك في الوقت

.1

المحدد.
يؤثر األسلوب ائداري لمديرك المباشر على

.2

أدائك إيجابيا.
تهمك

.3

مصلحة

العمل

وتقدمها

على

المصلحة الخاصة.
تحرب على أداء العمل بإتقان وبدون

.4

أخطاء.
تشعر بوجود روتين في العمل.

.5

تستطيع التثقلم والتكيف مع التغيرات

.6

واألوضاع الطارئة بالمنظمة.
حجم العمل اليومي الذي تنجزه يتفق مع

.7

المعايير الموضوعة.
لديك القدرة على تحمل مسؤوليات أعباء

.8

العمل اليومية.

.9

األهمية واألكثر إلحاحاً.

.12
.13

مستعد للعمل في غير أوقات ساعات العمل
الرسمي.
تستمر في األداء ائيجابي رغم وجود
الخالفات.

جميع أسئلة المجال

النحراف

قيمة

القيمة

الرتبة

الختبار

الحتمالية

()T

()sig
.000

2

8

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى دللة ).)α ≥0.05

من الجدول رقم ( )17يمكن استنتاج ما يلي:
أعلى فقرتين كانتا:
-

المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة (تحرص على أداء العمل بإتقان وبدون أخطاء) التي
حازت على المرتبة األولى تساوي ( )4.4348بوزن نسبي ( ،)%88.696قيمة اختبار ()T
( ،)88.154وأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة
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إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه

الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة

مرتفعة جداً.
-

المتوسط الحسابي للفقرة األولى (تحرص على إنجاز عملك بالوقت المحدد) التي حازت
على المرتبة الثانية تساوي ( )4.4130بوزن نسبي ( ،)%88.26قيمة اختبار ()T

( ،)91.335وأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة

إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه

الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة
مرتفعة جداً.
أدني فقرة:

 المتوسط الحسابي للفقرة (مستعد للعمل في غير أوقات ساعات العمل الرسمي) التي حازتعلى المرتبة األخيرة تساوي ( )3.4837بوزن نسبي ( ،)%69.674قيمة اختبار ()T
( ،)35.300وأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة

إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا

المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة
فوق المتوسطة.

 وبشكل عام يمكن القول بثن المتوسط الحسابي لجميع أسئلة المجال يساوي ( )4.0761بوزننسبي ( ،)%81.522قيمة اختبار ( ،)103.150( )Tوأن القيمة االحتمالية ) (sigتساوي

ال إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α≥0.05مما يدل
( ،)0.000لذلك يعتبر هذا المجال دا ً

على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي

( ،)3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة.

ويعزو الباحث ارتفاع درجة الموافقة بدرجة كبيرة في مجال األداء الوظيفي إلى العديد
من األسباب وهي معرفة الموظفين لطبيعة عملهم ومسؤولياتهم وما يتوجب عليهم من مهام هذا

من جانب ،والجانب اآلخر هو المساءلة في حال وجود قصور باألداء ،وعليه يرى الباحث ان

العملية تسير وفق التعليمات واللوائة والقوانين ،والجدير ذكره أن الفقرة الخامسة (تشعر بوجود
روتين في العمل) التي حازت على المرتبة السادسة بمتوسط حسابي ( ،)4.1467وبوزن النسبي
( )%82.934تؤكد ان بيئة العمل تتسم بالروتينيه وعدم التجديد سواء في أساليب العمل أو
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تطوير األداء وعليه فالمسؤوليات والمهام المتكررة اصبحت اعتيادية وروتينيه للموظفين مما

يسهل أداء هذه األعمال برغم عبء الروتين.

ثالث ا -:اختبار فرضيات الدراسة:
تناول هذا المبحث اختبار فرضيات الدراسة الرئيسة والفرعية بغرض اختبار العالقة بين

متغيرات الدراسة ،وبيان أثر المتغير المستقل على التابع ،وكذلك توضية الفروق في وجهات

النظر بين المبحوثين فيما تعلق بموضوع الدراسة وبائجابة عن هذه الفرضيات يكون الباحث قد

أجاب عن السؤال .4 ،3

أو ال -:اختبار الفرضية الرئيسة األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين المنا التنظيمي،

وأداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:
-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين األسلوب ائداري،

-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين الصراع

-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين المكافثة ،وأداء

وأداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

والغموض ،وأداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين القيم التنظيمية،

-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين نمط االتصال،

وأداء الموطفين في وكالة الغوث الدولية.
وأداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
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جدول رقم ()18
يوضح العالقة بين المناخ التنظيمي وأداء الموظفين بوكالة الغوث الدولية باستخدام معامل ارتباط بيرسون
المتغيرات المستقلة

المتغير التابع

معامل ارتباط
بيرسون

مستوى الدللة

األسلوب ائداري

**.332

.000

الصراع والغموض

**.435

.000

**.359

.000

**.461

.000

نمط االتصال

**

.536

.000

المناخ التنظيمي (المتغير المستقل الرئيس)

**.486

.000

المكافثة

أداء الموظفين

القيم التنظيمية

** Correlation is significant at the (0.01) level (2-tailed).

يتضة من الجدول رقم ( )18الذي يوضة العالقة بين المنا التنظيمي وأداء الموظفين

في وكالة الغوث الدولية حسب معامل ارتباط بيرسون مايلي:

 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األسلوب ائداري وأداء الموظفين في وكالة الغوث
وبناء عليه
الدولية ،حيث كان معامل ارتباط بيرسون (** ).332ومستوى داللة (،).000
ً
نقبل الفرضية البديلة رقم ( )1من الفرض الرئيس.

 -2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الص ارع والغموض وأداء الموظفين في وكالة
وبناء
الغوث الدولية ،حيث كان معامل ارتباط بيرسون (** ).435ومستوى داللة (،).000
ً
عليه نقبل الفرضية البديلة رقم ( )2من الفرض الرئيس.
 -3توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المكافثة وأداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية
وبناء عليه نقبل
حيث كان معامل ارتباط بيرسون (** ).359ومستوى داللة (،).000
ً
الفرضية البديلة رقم ( )3من الفرض الرئيس.

 -4توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم التنظيمية وأداء الموظفين في وكالة الغوث
وبناء عليه
الدولية ،حيث كان معامل ارتباط بيرسون (** ).461ومستوى داللة (،).000
ً
نقبل الفرضية البديلة رقم ( )4من الفرض الرئيس.
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 -5توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط االتصال وأداء الموظفين في وكالة الغوث
وبناء عليه
الدولية ،حيث كان معامل ارتباط بيرسون (** ).536ومستوى داللة (،).000
ً
نقبل الفرضية البديلة رقم ( )5من الفرض الرئيس.

 -6توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المنا التنظيمي وأداء الموظفين في وكالة الغوث
الدولية ،حيث كان معامل ارتباط بيرسون (** ).486ومستوى داللة ( ،).000وبناء عليه
نقبل الفرض الرئيس البديل.

ثانيا -:اختبار الفرض الرئيس الثاني:
يوجد تثثير مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05للمنا التنظيمي على أداء
الموظفين في وكالة الغوث الدولية ويتفرع عنه الفرضيات الفرعية التالية.
 -1يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05لألسلوب اإلداري على أداء

الموظفين في وكالة الغوث الدولية.

جدول رقم ()19
يوضح نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائية عند مستوى ()α≤ 0.05
لألسلوب اإلداري على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
معامالت

الخطأ

النحدار

المعياري

المقدار الثابت

3.078

.214

األسلوب ائداري

.285

.060

المتغيرات المستقلة

معامل

قيمة

بيتا

اختبار

الحتمالية
sig

14.410

.000

دالة

4.746

.000

دالة

()T
.332

معامل االنحدار المتعدد=.332a
اختبارات النموذج

القيمة

الدللة

الخطث المعياري للنموذج
).50703=)SE

 Fالمحسوبة= 22.527

مستوى المعنوية=.000a

 R Square= .110معامل التحديد

معامل التحديد المعدل=.105

من نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة ) (Enterيمكن استنتاج ما يلي:
 يوضة الجدول أعاله نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة ) (Enterأداء الموظفين(المتغير التابع) يتثثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بالمتغير المستقل ائسلوب

ائداري
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 -معامل االنحدار المتعدد .332a= Multiple R

 -معامل التحديد المعدل= ،105.وهذا يعني أن ما نسبته ( )%10.5من التثثير في أداء

الموظفين (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة الخطية مع األسلوب ائداري،

والنسبة المتبقية ( )%89.5.قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في تحسين أداء الموظفين.
  ،.000a= Sig ،22.527 =Fوهذا يدل على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بينأداء الموظفين واألسلوب ائداري.

 -2يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05للصراع والغموض على أداء
الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
جدول رقم ()20
يوضح نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائية عند مستوى ()α≤ 0.05
للصراع والغموض على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
المتغيرات المستقلة

معامالت

الخطأ

النحدار

المعياري

المقدار الثابت

2.728

.210

الصراع والغموض

.389

.060

معامل

قيمة

بيتا

اختبار
()T

.435

معامل االنحدار المتعدد=.435a
اختبارات النموذج

القيمة

الدللة

الحتمالية
sig

13.005

.000

دالة

6.524

.000

دالة

الخطث المعياري للنموذج
).48388=)SE

 Fالمحسوبة= 42.565

مستوى المعنوية=.000a

 R Square= .190معامل التحديد

معامل التحديد المعدل=.185

يمكن استنتاج ما يلي (Enter):من نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة
 يوضة الجدول أعاله نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة ) (Enterأداء الموظفين(المتغير التابع) يتثثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بالمتغير المستقل الصراع
والغموض
 -معامل االنحدار المتعدد .435a= Multiple R
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 -معامل التحديد المعدل= ،185.وهذا يعني أن ما نسبته ( )%18.5من التثثير في أداء

الموظفين (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة الخطية مع الصراع والغموض،

والنسبة المتبقية ( )%81.5.قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في تحسين أداء الموظفين.

  ،000a.= Sig ،42.565 =Fوهذا يدل على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بينأداء الموظفين والصراع واالغموض.

 -3يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05للمكافأة على أداء الموظفين
في وكالة الغوث الدولية.
جدول رقم ()21
يوضح نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائية عند مستوى ()α≤ 0.05
للمكافأة على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
المتغيرات المستقلة

معامالت

الخطأ

معامل

النحدار

المعياري

بيتا

المقدار الثابت

3.418

.132

المكافثة

.246

.047

.359

معامل االنحدار المتعدد=.359a
اختبارات النموذج

قيمة
اختبار
()T

القيمة

الدللة

الحتمالية
sig

25.869

.000

دالة

5.186

.000

دالة

الخطث المعياري للنموذج
).50170=)SE

 Fالمحسوبة= 26.895

مستوى المعنوية=.000a

 R Square= .129معامل التحديد

معامل التحديد المعدل=.124

يمكن استنتاج ما يلي (Enter):من نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة
 يوضة الجدول أعاله نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة ) (Enterأداء الموظفين(المتغير التابع) يتثثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بالمتغير المستقل المكافثة.

 -معامل االنحدار المتعدد .359a= Multiple R

 -معامل التحديد المعدل= ،124.وهذا يعني أن ما نسبته ( )%12.4من التثثير في أداء

الموظفين (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة الخطية مع المكافثة ،والنسبة المتبقية

( )%87.6.قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في تحسين أداء الموظفين.
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  ،000a.= Sig ،26.895 =Fوهذا يدل على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بينأداء الموظفين والمكافثة.

 -4يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائيةعند مستوى ( )α≤ 0.05للقيم التنظيمية على أداء
الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
جدول رقم ()22
يوضح نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائيةعند مستوى ()α≤ 0.05

للقيم والتنظيمية على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
المتغيرات المستقلة

معامالت

الخطأ

معامل

النحدار

المعياري

بيتا

المقدار الثابت

2.545

.221

القيم التنظيمية

.439

.063

.461

معامل االنحدار المتعدد=.461a
اختبارات النموذج

قيمة
اختبار
()T

القيمة

الدللة

الحتمالية
sig

11.504

.000

دالة

7.011

.000

دالة

الخطث المعياري للنموذج
).47693=)SE

 Fالمحسوبة= 49.156

مستوى المعنوية=.000a

 R Square= .213معامل التحديد

معامل التحديد المعدل=.208

يمكن استنتاج ما يلي (Enter):من نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة
 يوضة الجدول أعاله نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة ) (Enterأداء الموظفين(المتغير التابع) يتثثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بالمتغير المستقل القيم

التنظيمية.

 -معامل االنحدار المتعدد .461a= Multiple R

 معامل التحديد المعدل= ،208.وهذا يعني أن ما نسبته ( )%20.8من التثثير في أداءالموظفين (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة الخطية مع القيم التنظيمية ،والنسبة

المتبقية ( )%79.2.قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في تحسين أداء الموظفين.

  000a.= Sig ،49.156 =Fوهذا يدل على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بينأداء الموظفين والقيم التنظيمية.
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 -5يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05لنمط التصال على أداء
الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
جدول رقم ()23
يوضح نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائيةعند مستوى (0.05

≤ )αنمط التصال على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
معامالت

الخطأ

معامل

النحدار

المعياري

بيتا

المقدار الثابت

1.999

.245

نمط االتصال

.557

.065

المتغيرات المستقلة

.536

معامل االنحدار المتعدد=.536a
اختبارات النموذج

قيمة
اختبار
()T

القيمة

الدللة

الحتمالية
sig

8.164

.000

دالة

8.563

.000

دالة

الخطث المعياري للنموذج
).45380=)SE

 Fالمحسوبة= 73.323

مستوى المعنوية=.000a

 R Square= .287معامل التحديد

معامل التحديد المعدل=.283

من نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة ) (Enterيمكن استنتاج ما يلي:
 يوضة الجدول أعاله نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة ) (Enterأداء الموظفين(المتغير التابع) يتثثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بالمتغير المستقل نمط

االتصال.

 -معامل االنحدار المتعدد .536a= Multiple R

 -معامل التحديد المعدل= ،283.وهذا يعني أن ما نسبته ( )%28.3من التثثير في أداء

الموظفين (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة الخطية مع نمط االتصال ،والنسبة

المتبقية ( )%71.7قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في تحسين أداء الموظفين.

  ،.000a= Sig ،73.323 =Fوهذا يدل على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بينأداء الموظفين ونمط االتصال.
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 -6يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائيةعند مستوى ( )α≤ 0.05للمناخ التنظيمي على أداء
الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
جدول رقم ()24
يوضح نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط يوجد تأثير مهم ذو دللة إحصائية عند مستوى ()α≤ 0.05
للمناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية.
المتغيرات المستقلة

معامالت
النحدار

الخطأ

معامل

قيمة

بيتا

اختبار

المعياري

المقدار الثابت

2.414

.224

المنا التنظيمي

.493

.066

.486

معامل االنحدار المتعدد=.486a
اختبارات النموذج

القيمة

الدللة

الحتمالية
sig

()T

10.768

.000

دالة

7.505

.000

دالة

الخطث المعياري للنموذج
).46970=)SE

 Fالمحسوبة= 56.325

مستوى المعنوية=.000a

 R Square= .236معامل التحديد

معامل التحديد المعدل=.232

يمكن استنتاج ما يلي (Enter):من نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة
 يوضة الجدول أعاله نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة ) (Enterأداء الموظفين(المتغير التابع) يتثثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بالمتغير المستقل( المنا

التنظيمي).

 -معامل االنحدار المتعدد .486a= Multiple R

 -معامل التحديد المعدل= ،232.وهذا يعني أن ما نسبته ( )%23.2من التثثير في أداء

الموظفين (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة الخطية مع المنا التنظيمي ،والنسبة

المتبقية ( )%76.8قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في تحسين أداء الموظفين.

  ،.000a= Sig ،56.325 =Fوهذا يدل على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بينأداء الموظفين والمنا التنظيمي.
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ثالثا :نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أثر المنا التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى لمتغير
(الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل العلمي ،الدرجة الوظيفية ،سنوات الخبرة ،الدائرة).
 -1توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى

لمتغير الجنس.

جدول رقم ()25

يوضح نتائج اختبار  tللفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين حول
أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى لمتغير الجنس.
المحور
المناخ التنظيمي
أداء الموظفين
جميع المحاور

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
.54552

الجنس

العدد

ذكر

191

3.3197

أنثى

128

3.4424

.50025

ذكر

191

3.9875

.57900

أنثى

128

4.1938

.45003

ذكر

191
128

3.6536
3.8181

.48859
.40018

أنثى

قيمة F
.549

.072

.440

قيمة

الدللة

النتيجة

.460

ال توجد فروق

.789

ال توجد فروق

.508

ال توجد فروق

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل  t testالختبار الفروق بين متوسطات إجابات

المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى

لمتغير الجنس ،وتبين من خالل الجدول االتي-:
-

أن قيمة مستوى الداللة لمحور المنا التنظيمي أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود

فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير الجنس.
 -أن قيمة مستوى الداللة لمحور أداء الموظفين أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود فروق

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير الجنس.
 -أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود فروق بين

متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر المنا التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة

الغوث الدولية تُعزى لمتغير الجنس ،ويعزو الباحث ذلك الى تشابة ظروف العمل وسياساتة
في مختلف مكاتب األونروا ،فالذكور يؤدون المهام والمسؤوليات ذاتها التي تقوم بها ائناث
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للمهام الوظيفية المتشابهة ،وتتفق هذه النتيجة مع (الشنطي ،)2006 ،ودراسة (بحر،

 ،)2010ودراسة (الحيدر.)2006 ،

 -2توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى

لمتغير العمر.

جدول رقم ()26

نتائج تحليل التباين األحادي ) )One Way ANOVAبين إجابات المبحوثين حول
أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى لمتغير العمر
المحور

المناخ التنظيمي

أداء الموظفين

العمر

الحسابي

المعياري

أقل من 25

8

3.2688

.90448

-25أقل من 35

100

3.4637

.46876

-35أقل من 45

131

3.2662

.54511

 45سنة فثكثر
Total
أقل من 25

80

3.4277

.53645

319
8

3.3724
3.7179

.52868
.493 1.15726

-25أقل من 35

100

4.1021

.44932

-35أقل من 45

131

4.0685

.55892

 45سنة فثكثر
Total

80

4.0785

.56194

319
8

4.0761
3.4934

.53602
1.009 1.02463

-25أقل من 35

100

3.7829

.36420

-35أقل من 45

131

3.6673

.47402

 45سنة فثكثر
Total

80

3.7531

.49615

319

3.7242

.45890

أقل من 25
جميع المحاور

العدد

الوسط

النحراف

قيمة F

1.802

قيمة

النتيجة

الدللة

.148
ال توجد فروق

.688

.390

ال توجد فروق

ال توجد فروق

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات

إجابات المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية
تُعزى لمتغير العمر ،وتبين من خالل الجدول االتي-:
 أن قيمة مستوى الداللة لمحور المنا التنظيمي أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجودفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير العمر.
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 -أن قيمة مستوى الداللة لمحور أداء الموظفين أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود فروق

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير العمر.
أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود فروق

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة

الغوث الدولية تُعزى لمتغير العمر ،ويعزو الباحث ذلك إلى السن المتقارب ألفراد العينة ،حيث
بلغت نسبة التقارب إلى  %72.4لألعمار من  25إلى أقل من  45سنة ،حيث اتفقت النتيجة
مع دراسة (بحر )2010 ،ودراسة (الحيدر )2006 ،واختلفت مع مع دراسة (ملحم)2006 ،

ودراسة (الطيب.)2008 ،

 -3توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى

لمتغير الحالة الجتماعية.

جدول رقم ()27
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي ) )One Way ANOVAبين إجابات المبحوثين حول
أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى لمتغير الحالة الجتماعية
المحور

الحالة

الجتماعية
أعزب

المناخ التنظيمي

متزوج
مطلق

Total
أعزب

أداء الموظفين

متزوج
مطلق

Total
أعزب

جميع المحاور

متزوج
مطلق

Total

العدد
20
296
3
319
20
296
3
319
20
296
3
319

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

3.4971
3.3656
3.3273
3.3724
4.2231
4.0725
3.6538
4.0761
3.8601
3.7190
3.4906
3.7242

.51072
.53244
.39588
.52868
.50566
.53899
.16318
.53602
.34676
.46566
.27953
.45890

قيمة F

.297

1.000

.706

قيمة

الدللة
.743

.370

.495

النتيجة

ال توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات

إجابات المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية
تُعزى لمتغير الحالة الجتماعية ،وتبين من خالل الجدول ما يلي-:
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-

أن قيمة مستوى الداللة لمحور المنا التنظيمي أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود

فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير الحالة
االجتماعية.

 -أن قيمة مستوى الداللة لمحور أداء الموظفين أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود فروق

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
 -أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود فروق بين

متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة

الغوث الدولية تُعزى لمتغير الحالة االجتماعية ،ويعزو الباحث ذلك إلى سببين وهما أن
نسبة المتزوجين بلغت  %92.8وهي النسبة األكبر بائضافة إلى أن الموظفين يدركون أنه
يتوجب الفصل بين الحياة المهنية والحياة الخاصة.

 -4توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى

لمتغير المؤهل العلمي.

جدول رقم()28

نتائج تحليل التباين األحادي ) )One Way ANOVAبين إجابات المبحوثين

حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى لمتغير المؤهل العلمي.
قيمة
النحراف
الوسط
المؤهل
النتيجة
قيمة F
العدد
المحور
الدللة
المعياري
الحسابي
العلمي
دبلوم

المناخ التنظيمي

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
Total
دبلوم

أداء الموظفين

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
Total
دبلوم

جميع المحاور

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
Total

2

3.3827

.53772

258

3.2921

.51967

50

3.5607

.48410

9
319
2

3.7866
3.3724
4.1368

.52851
.52868
.67847

258

4.0322

.52360

50

4.1166

.44776

9
319
2

4.3846
4.0761
3.7597

.47419
.53602
.51794

258

3.6622

.44744

50

3.8386

.40197

9
319

4.0856
3.7242

.47208
.45890
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3.909

.010

توجد فروق

ال توجد فروق
1.217

.305

توجد فروق
2.993

.032

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات

إجابات المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية
تُعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وتبين من خالل الجدول ما يلي-:
-

أن قيمة مستوى الداللة لمحور المنا التنظيمي أقل من ( ،)0.05مما يعني وجود فروق

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وكانت
الفروق لصالة حملة الدكتوراه ،حيث انها حازت على أعلى المتوسطات ،ويعزو الباحث
ذلك إلى مستوى الوعي وائدراك لحملة الدكتوراة لمجموع األبعاد المكونة للمنا التنظيمي

وأثره على أدائهم الوظيفي وبالتالي قدرتهم على فهم هذه المكونات والتكيف معها.

 -أن قيمة مستوى الداللة لمحور أداء الموظفين أكبر من ( )0.05مما يعني عدم وجود فروق

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ويعزو
الباحث ذلك الى وضوح المهام والمسؤوليات الوظيفية للموظفين.

 -أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور أقل من ( )0.05مما يعني وجود فروق بين

متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر المنا التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة

الغوث الدولية تُعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ويعزو الباحث ذلك إلى قدرة فئة حملة الدكتوراة
على تحمل المسؤولية وقدرتهم على اتخاذ القرارت وزيادة خبرتهم في بناء عالقات قوية
وسليمة مع المدراء ،واتفقت هذه الدراسة مع (الطيب )2008 ،حيث كان هناك توجه إيجابي
لفئة الدبلوم عن حملة التوجيهي ،واختلفت مع دراسة (السكران )2004 ،الذي أظهرت أن

توجه ذوي المؤهل العلمي (دبلوم متوسط) أعلى بداللة إحصائية من توجه نظرائهم ذوي
المؤهل العلمي (بكالوريوس) نحو محور المنا التنظيمي.
 -5توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى

لمتغير الدرجة الوظيفية.
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جدول رقم ()29
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي ) )One Way ANOVAبين إجابات المبحوثين
حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى لمتغير الدرجة الوظيفية.
المحور

المناخ التنظيمي

أداء الموظفين

جميع المحاور

الدرجة

الوظيفية
6-10
11-15
16-20
Total
6-10
11-15
16-20
Total
6-10
11-15
16-20
Total

العدد
207
88
24
319
207
88
24
319
207
88
24
319

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

3.3020
3.4384
3.6783
3.3724
4.0640
4.0721
4.1719
4.0761
3.6830
3.7553
3.9251
3.7242

.50834
.55213
.49614
.52868
.57775
.40624
.57341
.53602
.45776
.42914
.51363
.45890

قيمة F

قيمة

الدللة

النتيجة

4.435

.013

توجد فروق

.301

.740

ال توجد فروق

2.249

.108

ال توجد فروق

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات

إجابات المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية
تُعزى لمتغير الدرجة الوظيفية ،وتبين من خالل الجدول ما يلي-:

 -أن قيمة مستوى الداللة لمحور المنا التنظيمي أقل من ( ،)0.05مما يعني وجود فروق بين

متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير الدرجة الوظيفية ،ويعزو
الباحث ذلك إلى أن الدرجة الوظيفية تلعب دو اًر أساسيًا في تحديد طبيعة المهام

والمسؤوليات ،فقد اتضة أن الموظفين من الدرجة الوظيفية  20 -16يستطيعون التكيف

والتثقلم مع المنا

التنظيمي للمنظمة بشكل أفضل من الدرجات الوظيفية األخرى ،وهذا

بسبب االمتيازات والمكافثت التي يحصلون عليها ،واتفقت نتائ

(الطيب)2008 ،

هذه الدراسة مع دراسة

 -أن قيمة مستوى الداللة لمحور أداء الموظفين أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود فروق

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير الدرجة الوظيفية،
ويعزو الباحث ذلك الى وضوح المهام والمسؤوليات المرتبطة بالدرجات الوظيفية المختلفة.

 -أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود فروق بين

متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر المنا التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة

الغوث الدولية تُعزى لمتغير الدرجة الوظيفية ،ويعزو الباحث ذلك إلى الوصف الوظيفي
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للدرجات الوظيفية التي تتسم بالدقة والوضوح مما يجعل الموظفين يتشابهون باالستجابة

لمحور األداء الوظيفي ،ذلك بعكس أبعاد محور المنا
والتشابك وأحيانا يصعب تفسيرة من قبل الموظفين.

التنظيمي الذي يتميز بالتداخل

 -6توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى

لمتغير سنوات الخبرة

جدول رقم ()30

يوضح نتائج تحليل التباين األحادي ) )One Way ANOVAبين إجابات المبحوثين
حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى لمتغير سنوات الخبرة.
سنوات الخبرة

المحور

المناخ التنظيمي

أداء الموظفين

جميع المحاور

العدد

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

أقل من  5سنوات

33

3.4338

.61050

 -5أقل من  10سنوات

84

3.3824

.45087

-10أقل من 15

89

3.2944

.56608

 15سنة فما فوق
Total
أقل من  5سنوات

113
319
33

3.4033
3.3724
3.9910

.53527
.52868
.69224

 -5أقل من  10سنوات

84

4.0867

.47490

-10أقل من 15

89

4.0513

.55749

 15سنة فما فوق
Total
أقل من  5سنوات

113
319
33

4.1058
4.0761
3.7124

.52687
.53602
.61959

 -5أقل من  10سنوات

84

3.7346

.37672

-10أقل من 15

89

3.6728

.48426

 15سنة فما فوق
Total

113
319

3.7546
3.7242

.45416
.45890

قيمة F

.509

.254

.314

قيمة

الدللة

.677

.859

.815

النتيجة

التوجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات

إجابات المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية
تُعزى لمتغير سنوات الخبرة ،وتبين من خالل الجدول ما يلي-:

 أن قيمة مستوى الداللة لمحور المنا التنظيمي أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجودفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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 -أن قيمة مستوى الداللة لمحور أداء الموظفين أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود فروق

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير سنوات الخبرة.
 أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود فروق بينمتوسطات استجابات المبحوثين حول أثر المنا التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة

الغوث الدولية تُعزى لمتغير سنوات الخبرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى العديد من األسباب منها
قدرة الموظفين على التكيف والتثقلم مع المنا التنظيمي ،وسرعة اكتساب المهارات الوظيفية
بائضافة إلى وجود نظام للرواتب والعالوات يتسم بثبات وشمولية الطبيق على كافة

الموظفين.

 -7توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى

لمتغير الدائرة.

جدول رقم ()31

نتائج تحليل التباين األحادي ) )One Way ANOVAبين إجابات المبحوثين
حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية تُعزى لمتغير الدائرة
الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

مكتب مدىر العمليات

18

3.5848

.37493

ائغاثة والخدمات االجتماعية

51

3.2953

.51979

التعليم

29

3.7691

.36702

الصحة

148

3.2520

.53122

المالية

3

3.4606

.56864

الموارد البشرية

6

3.5555

.68409

برنام الصحة النفسية

2

4.2302

.

البنى التحتية وتطوير المخيمات

30

3.4006

.54956

التمويل والقروض

8

3.4886

.47690

ائمدادات

22

3.2893

.53401

المشتريات
Total
مكتب مدىر العمليات

2
319
18

3.7037
3.3724
4.2727

.
.52868
.33240

ائغاثة والخدمات االجتماعية

51

4.0385

.55166

التعليم

29

4.3198

.37794

الصحة

148

3.9820

.61458

المالية

3

4.0385

.05439

الموارد البشرية

6

4.4423

.22970

المحور

المناخ التنظيمي

أداء الموظفين

الدائرة

العدد
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قيمة F

2.298

1.379

قيمة

الدللة

.015

.193

النتيجة

توجد فروق

ال توجد فروق

الدائرة

المحور

جميع المحاور

العدد

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

برنام الصحة النفسية

2

4.0000

.

البنى التحتية وتطوير المخيمات

30

4.2094

.36636

التمويل والقروض

8

4.2462

.35833

ائمدادات

22

3.8910

.52425

المشتريات
Total
مكتب مدىر العمليات

2
319
18

3.6923
4.0761
3.9288

.
.53602
.25882

ائغاثة والخدمات االجتماعية

51

3.6669

.43906

التعليم

29

4.0445

.31509

الصحة

148

3.6170

.50524

المالية

3

3.7495

.31152

الموارد البشرية

6

3.9989

.37958

برنام الصحة النفسية

2

4.1151

.

البنى التحتية وتطوير المخيمات

30

3.8050

.38977

التمويل والقروض

8

3.8674

.25955

ائمدادات

22

3.5902

.46278

المشتريات
Total

2
319

3.6980
3.7242

.
.45890

قيمة F

2.190

قيمة

الدللة

.020

النتيجة

توجد فروق

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات

إجابات المبحوثين حول أثر المناخ التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية
تُعزى لمتغير الدائرة ،وتبين من خالل الجدول ما يلي-:

 -أن قيمة مستوى الداللة لمحور المنا التنظيمي أقل من ( ،)0.05مما يعني وجود فروق بين

متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير الدائرة ،وكانت هذه الفروق
لصالة دائرة التعليم ،حيث إنها حازت على أعلى متوسط ،ويعزو الباحث ذلك إلى سببين
وهما أن عينة دائرة التعليم كانت من مكتب غزة األقليمي فقط بدون المدارس على مستوى

المناطق المختلفة ،وهذا بدوره أدي إلى ارتفاع متوسط إجابات المبحوثين في دائرة التعليم

مقارنة بالدوائر األخرى الذي تم تطبيق الدراسة في مكاتبها الفرعية ،والسبب الثاني وهو

طبيعة العينة لدائرة التعليم التي تشكلت أغلبيتها من الدرجة الوظيفية من  12إلى  20وهذا

بدوره يعبر عن ارتفاع ائدراك والمعرفة ألبعاد المنا التنظيمي.
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 -أن قيمة مستوى الداللة لمحور أداء الموظفين أكبر من ( ،)0.05مما يعني عدم وجود فروق

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول هذا المحور تُعزى لمتغير الدائرة ،ويعزو الباحث
ذلك الى وضوح المسؤوليات والمهام المناطة بالموظفين.

 -أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور أقل من ( )0.05مما يعني وجود فروق بين

متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر المنا التنظيمي على أداء الموظفين في وكالة

الغوث الدولية تُعزى لمتغير الدائرة ،وكانت هذه الفروق لصالة دائرة التعليم حيث أنها حازت
على أعلى متوسط ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف تصورات وادراك الموظفين ألبعاد
المنا التظيمي ،حيث يوجد اختالف بين المكتب ائقليمي والمكاتب والعيادات الفرعية على
مستوى المناطق المختلفة في قطاع غزة ،وهذا يوضة االتفاق مع نتائ

دراسة (بحر،

 )2010الذي أوضة أن الفرع الرئيس للجامعة يختلف عن الفروع األخرى حول تثثير
عناصر المنا التنظيمي على أداء الوظيفي للعاملين تُعزى لمكان العمل.
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الفصل السادس
النتـــائج والتوصيـــات

مقدمة:
بناء على الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث حول المنا التنظيمي وأثره على أداء
ً
الموظفين في وكالة الغوث الدولية ،فلقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ والتوصيات،
وهي كما يلي:

أولا -:نتائج الدراسة:
-1
-

المتغير المستقل:
توجهدات أفدراد العينددة نحددو المنددا

التنظيمددي السددائد فدي وكالددة الغددوث الدوليددة تتسددم

بائيجابيددة نسددبياً ،حي ددث بلددغ المتوس ددط النسددبي لجميددع مجدداالت المنددا التنظيمددي بددوزن
نسبي (.)67.448

-

تميددز األسددلوب ائداري السددائد فددي وكالددة الغددوث الدوليددة بالموافقددة بدرجددة مرتفعددة ،حيددث

-

إن ممارسد ددة ائدارة لألسد ددلوب التشد دداركي الد ددديمقراطى ،وتشد ددجيع العد دداملين علد ددى اتخد دداذ

بلغ الوزن النسبي (.)%70.026

الق اررات بالمسدتويات ائداريدة المختلفدة لدم يصدل إلدى المسدتوى المطلدوب ،حيدث إن هنداك
موافقة بدرجة متوسطة بوزن نسبي (.)%64.348

-

إن البرام التدريبية ال ترتبط باحتياجات الموظفين ،وان المدراء ال يحرصدون علدى تنميدة

-

تميز الصراع والغموض في المنظمة بالموافقة بدرجة متوسطة في مجاالت المنا

مهارات المرؤوسين و تطوير قدراتهم.

التنظيمي بوزن نسبي ( ،)%69.348في حين أنه ال يوجد غموض بمسؤوليات ومهام

الموظفين ،ويوجد وضوح بثهداف الدوائر الذي يعمل بها الموظفون ،ولكن يوجد
غموض بثهداف المنظمة االستراتيجية ،كذلك يوجد عدم تفهم من قبل ائدارة لالختالف

في وجهات النظر مع الموظفين.
-

اتسمت المكافثة بالموافقة بدرجة منخفضة في مجاالت المنا

التنظيمي بوزن نسبي

( ،)%53.494وأن أهتمام ائدارة بالمكافثة المادية بلغت بوزن نسبي ( ،)%43.26وهو
مؤشر على الموافقة بدرجة منخفضة جداً.

-

إن نظام المكافثة ال يتسم بالشفافية و العدالة ،وال يعمل على تعزيز المنافسة بين
الموظفين ،وأنه اليوجد تثثير مهم لتقارير تقييم األداء على منة المكافآت.

155

-

تميزت القيم التنظيمية في المنظمة بالموافقة بدرجة متوسطة في مجاالت المنا

التنظيمي بوزن نسبي ( )%69.76بشكل عام ،ولكن كانت الموافقة بدرجة أقل من

المتوسطة في العديد من الفقرات وأهمها على وجه التحديد "انخفاض تشجيع ائدارة
على ائبداع واالبتكار"" ،وعدم استغالل موارد المنظمة بكفاءة"" ،عدم منة الفرب
للذين يملكون القدرات لتطوير مسارهم الوظيفي".

-

تميددز االتصددال بالموافقددة بدرجددة مرتفعددة ،حيددث حدداز علددى المرتبددة األولددى فددي مج داالت
المنا التنظيمي مقارندة باألبعداد األخدرى فدي المنظمدة بدوزن نسدبي ( ،)%74.608حيدث

إن المددوظفين يحصددلون علددى المعلومددات بالوقددت والدقددة المناسددبين ،وأن انسددجام وتطددور
-2
-

تكنولوجيا المعلومات يسهم في أدائهم الوظيفي بشكل إيجابي.

المتغير التابع:

تميدزت اسددتجابات المبحددوثين حددول مسددتوى أداء المددوظفين بالموافقددة بدرجددة مرتفعددة بددوزن

نس ددبي بل ددغ ( ،)%81.522ف ددي ح ددين ح ددازت نس ددبة الموافق ددة إل ددى متوس ددطة ف ددي اس ددتعداد
المبحوثين للعمل في غير أوقات ساعات العمل الرسمي.

-

أظهرت الدراسة أن ما نسبته ( )%23.2من التثثير فدي أداء المدوظفين (المتغيدر التدابع)

تددم تفسدديره مددن خددالل العالقددة الخطيددة مددع المنددا التنظيمددي (متغي درات المنددا التنظيمددي

الخمس د ددة " األس د ددلوب ائداري ،الصد د دراع والغم د ددوض ،المكافد ددثة ،الق د دديم التنظيميد ددة ،ونم د ددط

االتص ددال") ،والنس ددبة المتبقي ددة ( )%76.8ق ددد ترج ددع إل ددى عوام ددل أخ ددرى ت ددؤثر ف ددي أداء
-3

الموظفين.

المتغيرات إل موغرافية:

-

عددم وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية السدتجابات أفدراد العيندة (فدي مجملهدا) تُعدزى

-

وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية السدتجابات أفدراد العيندة (فدي مجملهدا) تُعدزى للمتغيدرات

للمتغيرات (الجنس – العمر – الحالة االجتماعية– سنوات الخبرة).
(– المؤهل العلمي – الدرجة الوظيفية – الدائرة).

ثاني ا -:بعد تحليل النتائج يوصي الباحث بما يلي:
-

ضرورة أن تولي إدارة وكالة الغوث الدولية اهتماماً خاصاً بجميع عناصر المنا التنظيمدي

باعتباره متغي ًار مهمدًا يسدهم فدي التدثثير علدى أداء المدوظفين ،ممدا سديؤدي إلدى ارتفداع الدروح

المعنوية لهم وزيادة والئهم وانتمائهم للعمل.
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-

تعزيز األسلوب ائداري البناء الذي يعتمد علدى التمكدين و تفدويض الصدالحيات و تنميدة

-

تشددجيع ائدارة لممارسددة األسددلوب التشدداركي الددديمقراطى ،وتشددجيع العدداملين علددى اتخدداذ

مهارات الموظفين وتطوير قدارتهم.

القرارات بالمستويات ائدارية المختلفة ،وتعزيدز نظدام التغذيدة المرتددة ئطدالع المرؤوسدين
على نتائ أعمالهم و مهامهم.

-

د ارس د ددة وتحلي د ددل االحتياج د ددات التدريبي د ددة عل د ددى أس د ددس علمي د ددة لتعزي د ددز مه د ددارات وق د دددرات

-

تعم ديم و تددروي أهددداف المنظمددة االس دتراتيجية ،كمددا يتوجددب علددى إدارة المنظمددة تعزيددز

الموظفين ،وتشجيع المدراء على تنمية مهارات موظفيهم.

سددبل حددل الص دراعات و الخالفددات بددين المددوظفين مددن خددالل تعزيددز التعدداون و التنددافس

البناء ،وخصوصا فيما يتعلق في االختالف في وجهات النظر بين الموظفين.
-

ضدددرورة أن تهد ددتم ائدارة بالمكافد ددثة الماديدددة والمعنويد ددة لتحفيدددز المد ددوظفين ،والعمدددل علد ددى

-

االعتمدداد علددى معددايير واضددحة فددي مددنة المكافددثت والترقيددات منهددا المددؤهالت العلميددة و

تطبيق الشفافية والعدالة في منة الترقيات.

الخبرات العملية والموهبة والمهارات ،بائضافة إلى تقارير تقييم األداء.
-

العمددل عل ددى تطددوير نظ ددام خ دداب يه ددتم بتخطدديط وتط ددوير المسددار ال ددوظيفي للم ددوظفين،

-

العمددل علددى تعزيددز القدديم التنظيميددة بددين المددوظفين فددي كافددة أمدداكن عمددل وكالددة الغددوث

والذي بدوره يعزز المنافسة و الرضي الوظيفي.

الدوليد ددة وخصوصد ددا قد دديم ائبد ددداع و االبتكد ددار ،وكفد دداءة اسد ددتغالل م د دوارد المنظمد ددة بشد ددكل
محوكم ،وتعزيز قيم الثقة والعدالة بين ائدارة والمرؤوسين.

-

الحفدداظ علددى جوانددب القددوة فددي نظددم تكنولوجيددا المعلومددات المتاحددة حالي دا ،والعمددل علددى
تعزيزه ددا لزي ددادة فعاليته ددا ،وتنويدددع وس ددائل االتص ددال والتواص ددل مدددع الم ددوظفين ف ددي نشدددر

المعلومات.

-

البحث في عوائق االتصاالت الصاعدة من المسدتويات األدندي إلدى األعلدى والعمدل علدى
تدليل هذه العوائق.

-

تعزيد ددز أداء المد ددوظفين مد ددن خد ددالل تطد ددوير مؤش د درات تهد ددتم باألبعد دداد المد ددؤثرة علد ددى أداء

المددوظفين علددى مسددتويين وهمددا القدددرة و الرغبددة ،ومددن خددالل تحليددل بيئددة العمددل والمهددام
والسؤوليات.

157

-

إج دراء د ارسددات علميددة دقيقددة للبحددث فددي العوامددل األخددرى التددي تددؤثر فددي أداء المددوظفين
والبالغ نسبتها (.)%76.8

ثالث ا -:الدراسات المستقبلية:
 -1إجراء مزيد من الدراسات حول المنا التنظيمي بثبعاده المختلفة حسب طبيعة المنظمة.

 -2إعداد دراسات مقارنة بين األقاليم الخمسة لوكالة الغوث الدولية والتعرف إلى كل مالمة
وأبعاد المنا التنظيمي بشكل شمولي.

 -3إجراء دراسات حول المنا التنظيمي في المؤسسات المختلفة سواء أكانت حكومية أم
غير حكومية ،عامة أم خاصة.
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رابعا -:خطة عمل آللية تطبيق توصيات الدراسة:
جدول رقم ( :)32يوضة خطة العمل التطبيقية
مسئولية

الهدف

األنشطة

التنفيذ

 -1جعد د د د ددل األس د د د د ددلوب ائداري  -ائدارة العلي د د دا  -تدريب.
الد د د د د ددديمقراطى والتشد د د د د دداركي
االتجاه السائد بالمنظمة

للدائرة.

 -اجتماعات.

 الم د د د د د د د د دددراء و  -ورش عمل.المشرفون.

الفئة

 -تقارير تقييمية.

المعيقات

المستفيدة
 الموظفون. -المدراء.

 -إدارة المنظمة.

الحلول

 -تكاليف التدريب.

والبدائل
-

تكلي ددف م ددوظفين م ددن -

االسد د د د ددتفادة مد د د د ددن قد د د د دددرات و

-

تحديد ددد جد دددول زمند ددي -

تمكددين المددوظفين مددن خددالل

األفك د د د د د د د د د د د د د د د ددار و -

توضية عدم تعارض -

التند ددوع ف د ددي ط د ددرح الحل د ددول و

مد د د د د د د د د د ددع ممارسد د د د د د د د د د ددة -

تعزيد ددز التعدد داون و االنس د ددجام

-

تلبيدد ددة احتياجدد ددات المدد ددوظفين

-

تجنب االزمات.

 ض د د د د د د د د د د د د د ددغوطاتالعمل.

داخل المنظمة.

 -التض د د د ددارب ف د د د ددي

 سد ددن التعليم د داتو اللوائة.

النتائج

المصالة.

مناسب.

االسددلوب الددديمقراطى
الصالحيات.

مهارات الموظفين.

التفويض.
البدائل.

في العمل.

الفكرية و النفسية.
 -2د ارسددة وتحليددل االحتياجددات -

دائ د د د د د د د د د د د د د درة -

اجتماعات.

-

الموظفون.

التدريبية على أسدس علميدة

المد د د د د د د د د دوارد -

ورش عمل.

-

المنظمة.

لتعزي د د ددز مه د د ددارات وق د د دددرات
الموظفين.

-

البشرية.

-

ائدارات

-

تقارير تقييم

مبادرات.
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-

عد د د دددم تطبيد د د ددق -

تط ددوير أدوات تحلي ددل -

س د د د د د د ددد فج د د د د د د ددوة احتياج د د د د د د ددات

بش ددكل مس ددتمر

االحتياجات.

المد د د د د د د د ددوظفين الوظيفيد د د د د د د د ددة و

تحلي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل -

أش د د د د د دراك الد د د د د دددوائر و

االحتياج د د د د د د ددات

الخبراء.

التدريبية.

-

تطد د د ددوير نظد د د ددام يس د د د دهم فد د د ددي

الهدف
 -3تخط د دديط وتط د ددوير المس د ددار

مسئولية

األنشطة

التنفيذ

المستفيدة

العلي د د د د د د د د د د د د دا

ال د ددوظيفي للم د ددوظفين عل د ددى

لل د د د د د د د د دددوائر

الم دددي الزمن ددي المتوس ددط و

المختلفة.

البعيد.

الفئة

المعيقات

الحلول

النتائج

والبدائل

التدريبية.
-

تخط د د دديط المسدد د ددار الدد د ددوظيفي

للموظفين.

جمد د د د د ددود أدوات

قيد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداس

-

رفع الروح المعنوية للموظفين

-

تعزيز الحوافز الذاتية للتطدور
تمك ددن الم ددوظفين م ددن فه ددم و
تد د د د ددروي اهد د د د ددداف المنظمد د د د ددة

و تطوير أدائهم.

االحتياجات.

-

ع د د د دددم إشد د د د دراك

-

عد د د د دددم وج د د د د ددود -

ايجد دداد معد ددايير قابلد ددة -

مع د د د د د د د د د د د د د د د د د ددايير

لقي د د د د د د د د د د دداس الق د د د د د د د د د د دديم

كافة الدوائر.

 -4تعم د د دديم و ت د د ددروي أه د د ددداف -

دائدد د د د د د د د د د د د د درة -

تدريب.

-

الموظفون.

المنظمد د ددة االس د د دتراتيجية ،و

المد د د د د د د د د دوارد -

مطويات.

-

المنظمة.

تعزيز القيم التنظيمية.

البشرية

-

ورش عمل.

واضد ددحة حد ددول

و بناء القدرات.

التنظيمية.

االستراتيجية.

تط ددوير نظ ددام

مد د دددى تطبي د د ددق -

رب د د د ددط الق د د د دديم بتقي د د د دديم -

زيد د ددادة كفد د دداءة المنظمد د ددة فد د ددي

التقييم.

القد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دديم

األداء.

اسددتغالل مواردهددا الماديددة ،و

التنظيمية.

-

ع د د د د د دددم ربد د د د د د ددط

خد ددالل قد دديم المنظمد ددة البند دداءة

التنظيميد د د د د د د د د د د د ددة

العدالة.

ممارس د ددة الق د دديم
بمؤشرات كمية

ف د د د د د د ددي تقي د د د د د د دديم

األداء.
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اسددتثمار موردهددا البشدرية مددن
منها قيم االبدداع و الكفداءة و

الهدف

مسئولية

األنشطة

التنفيذ

 -5تطد ددوير نظد ددام المكافد ددآت و دائ د د د درة المد د د د دوارد -
الترقي د ددات باالعتم د دداد عل د ددى البشرية
معد د د د ددايير واضد د د د ددحة منهد د د د ددا

الم د د د د د د د ددؤهالت العلمي د د د د د د د ددة و

الفئة

-

الخب د درات العمليد ددة والموهبد ددة

المستفيدة

اسد د د د د د د د د ددتطالع -
آراء

-

الموظفين.

-

د ارس د د د د د د د د د د د د ددات

المنظمة.

والمه د ددارات بائض د ددافة إل د ددى

-

ائدارة.

ع د د د د د د دددم ثق د د د د د د ددة -

الم د د د د د د د د د د د ددوظفين

الموظفون.

علمية.

-

المعيقات

بنظد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددام -
المكافثة.

-

ورش عمل.

الحلول
والبدائل
تعزيددز ثقددة المددوظفين -
بنظام المكافثة.

وضددع معددايير قابلددة -

للقياس و الرقابة.

ع د د دددم وض د د ددوح

مع د د د د د د د د د د د د د د د د د ددايير

تقارير تقييم األداء

النتائج
ارتفدداع ثق ددة المددوظفين بنظ ددام

الترقيات و المكافثت.

انسجام العالقات المهنية بين

الم د د ددوظفين و إدارت ال د د دددوائر
المختلفة.

-

الترقيات.

أجتهد د د د دداد المد د د د ددوظفين عل د د د د ددى
تحسين أدائهم الوظيفي.

-

تعزيددز المددوظفين لمه دارتهم و

قدددراتهم بشددكل ذاتددي لتطددوير
مسارهم الوظيفي.
 -6تعزي ددز أداء الم ددوظفين م ددن -
خالل تطوير مؤشرات تهتم

باألبع دداد الم ددؤثرة عل ددى أداء

دائ د د د د د د د د د د د د د درة -

تحليد د ددل بيئ د د ددة -

ائدارة.

البشرية.

مسد د د د د د د د د ددتويات -

المنظمة.

المد د د د د د د د د دوارد

العم د ددل علد د دى -

الم د د ددوظفين عل د د ددى مس د د ددتوى -

ال د د د د د د د د دددوائر

مختلف ددة منه ددا

القدددرة و الرغبددة مددن خددالل

األخ د د د د د د ددرى

البيئد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة

تحليددل بيئددة العمددل والمهددام

بالمنظمة.

والسؤوليات.
-

-

الموظفون.

عدم وجود هذه اعداد هذه التقارير

-

ارتفدد د د د د د د د د د دداع مسد د د د د د د د د د د ددتوى أداء

-

وجد د د د د د ددود مؤش د د د د د د درات علد د د د د د ددى

-

تحليد ددل مكون د ددات األاداء م د ددن

الموظفين.

التقارير.

مستويات مختلفة.

الماديد د د د د د د د د د د د ددة،

حيد د د ددث القد د د دددرة و الرغبد د د ددة ،و

االدارية.

خل د د ددق التد د د دوازن بينهم د د ددا ف د د ددي
عمليدد د د ددة التطدد د د ددور الد د د د ددوظيفي

اعددداد تق ددارير
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الهدف

مسئولية

األنشطة

التنفيذ

الفئة

المعيقات

المستفيدة

الحلول

النتائج

والبدائل

للموظفين.

تعمد د ددل عل د د ددى
مقارندة المهدام

-

والمس د ددؤوليات

زيد ددادة ثقد ددة المد ددوظفين بتقيد دديم

األداء.

بالمهد د د د د د د د ددارات

والقدرات.
-

تق ددارير س ددجل

االنج د د د د د د د ددازات

االسد د د د د د ددتثنائية

الذاتية.
 -7إجراء دراسات علميدة دقيقدة -
للبحث في العوامدل األخدرى

الت د د د د د ددي ت د د د د د ددؤثر ف د د د د د ددي أداء

دائ د د د د د د د د د د د د د درة -

الد ارسد د د د ددات و -

المنظمة.

-

المتخصصون- .

تكليد ددف متخصصد ددين -

تقلي د د ددل أثدد د ددار أبع د د دداد المندد د ددا

المد د د د د د د د د دوارد

االبحد د د د د د د د د د د دداث -

الموظفون.

-

عد د د د دددم االخد د د د ددذ

من داخل المنظمة.

التنظيم د د د د د ددي الس د د د د د ددلبي ف د د د د د ددي

البشرية.

العلمية.

الم د ددوظفين والب د ددالغ نس د ددبتها
(.)%76.8
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بجدي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة -

االهتم د د د د د د ددام بثبع د د د د د د دداد

المنظمة.

الموضوع.

المنددا التنظيمددي لمددا -

تحسن أداء الموظفين.

الموظفين.

عدام ممدا يدنعكس علدى بيئتهددا

له مدن أثدر علدى أداء -

أرتفد دداع أداء المنظمد ددة بشد ددكل
الداخلية والخارجية.

المراجيييييييييع
 أبو تاية وآخرون ( :)2012العالقة بين المنا التنظيمي والرضدا الدوظيفي فدي بعدض منظمدات،
األعمددال األردنيددة .مجلددة الجامعددة ائسددالمية للد ارسددات االقتصددادية وائداريددة ،غدزة ،مجلددد

( ،)20العدد (.)1

 أبو شر  ،نادر ( :)2010تقييم أثر الحوافز على مستوى األداء الوظيفي في شدركة االتصداالت
الفلسطينية من وجهه نظر العاملين " رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر -غزة.

 أبدو شديخة ندادر ( :)2005المندا التنظيمدي وعالقتده بدالمتغيرات الشخصدية والوظيفيدة " د ارسدة

ميدانية مقارنة بين القطاعين العام والخاب األردني .مجلة جامعة الملك عبد العزيز :االقتصاد

وائدارة ،الجزء . 19العدد ، 02األردن.

 أبو عمره ،عبد ربه ( :)2012تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث مدن وجهدة نظدر مدوظفي
مكتد ددب غ د دزة مد ددع التركيد ددز علد ددى ائدارة والقيد ددادة ،رسد ددالة ماجسد ددتير غيد ددر منشد ددورة ،الجامعد ددة

ائسالمية ،غزة.

 أحمد ،فاطمة عبد القادر( :)2008واقع المنا المنظمي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة
لمدديري ات التربيدة والتعلديم فدي محافظدات شدمال فلسدطين مدن وجهدة نظدر المعلمدين والمعلمدات
فيها ،دراسة ماجستير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.

 آل سددعود ،سددعود ( :)2008ائدارة العامددة فددي المملكددة العربيددة السددعودية .ط ،1مكتبددة الملددك
فهد الوطنية ،الرياض.

 البدر ،إبراهيم حمد( :)2006المنا التنظيمي وعالقتده بضدغوط العمدل -د ارسدة ميدانيدة علدى
ضدباط الددفاع المددني بمنطقدة الريداض ،رسدالة ماجسدتير غيددر منشدورة ،كليدة العلدوم ائداريددة،
جامعة نايف العربية للعلوم االمنية.

 البرادعددي ،بسدديوني ( :)2008تنميددة مهددارات المددديرين فددي تقيدديم أداء العدداملين .ايتدراك للنشددر
والتوزيع ،مصر.

 البقمددي ،مصددلة ( :)2010المنددا التنظيمددي وعالقتدده بدداألداء الددوظيفي لمددوظفي إمددارة مكددة
المكرمة .دراسة ماجستير منشورة ،جامعة الملك نايف للعلوم األمنية ،الرياض.

 الخ ازم ددي ،عب ددد الكد دريم ( :)1999تكنولوجي ددا األداء م ددن التقي دديم إل ددى التحس ددين :تقي دديم األداء.
مكتبة ابن سينا ،القاهرة.

 ال ددذنيبات ،محم ددود محم ددد ( :)1999المن ددا التنظيم ددي وأث ددره عل ددى أداء الع دداملين ف ددي أجهد دزة
الرقابة المالية وائدارية في األردن ،مجلة العلوم ائدارية ،المجلد ( )26العدد ( ،)1األردن.
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 السدعود ،ارتدب ( :)2009أنمداط السدلوك ائداري لمدديري المددارس الثانويدة العامدة فدي األردن
وفقداً لنظريدة رنسدس ليكدرت (نظدام  -1نظدام )4وعالقتهدا بمسدتوى الدوالء التنظيمدي لمعلمدي
مدارسهم .المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلد  ،5عدد  ،3ب.262 -249

 السكران ،ناصدر محمدد ( :)2004المندا التنظيمدي وعالقتده بداألداء الدوظيفي -د ارسدة مسدحية

على قطاع ضباط قوات األمن الخاصة بمدىنة الرياض ،رسالة ماجستير ،كليدة العلدوم ائداريدة،

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

 الش درافي ،ايمددن سددعيد (:)2013المنددا التنظيمددي وعالقتدده بددالتفكير االخالقددي وجددودة الحيدداة
لدي طلبة الجامعات بمحافظات غزة "رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزهر ،غزة.
 الشددنطي ،محمددود عبددد الددرحمن ( :)2006أثددر المنددا التنظيمددي علددى أداء المدوارد البشدرية -
د ارس ددة ميداني ددة عل ددى و ازرات الس ددلطة الوطني ددة الفلس ددطينية ف ددي قط دداع غد دزة .رس دداله ماجس ددتير

منشورة ،الجامعة ائسالمية ،غزة.

 الشددنطي ،محمددود عبددد الددرحمن (:)2006أثددر المنددا التنظيمددي علددى أداء الم دوارد البش درية -
د ارس ددة ميداني ددة عل ددى و ازرات الس ددلطة الوطني ددة الفلس ددطينية ف ددي قط دداع غد دزة ،رس ددالة ماجس ددتير

منشورة ،الجامعة ائسالمية ،غزة.

 الشدهري ،عبدد الدرحمن ( :)1998أثدر العالقدات الوظيفيدة غيدر الرسدمية والدوالء التنظيمدي فدي

األداء الوظيفي لدى العاملين في حدرس الحددود ،رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة ،أكاديميدة ندايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

 الشدواورة ،فيصدل ( :)2011أثدر المندا التنظيمدي فدي السدلوك ائبدداعي لددى العداملين فدي
الجامعات الخاصة األردنية  -بالتطبيق على جامعة عمان العربية" ،األردن.

 الصدفار ،أحمدد وآخدرون ( :)2009دور المندا التنظيمدي فدي تحقيدق األداء ائبدداعي وتعزيدز
القددرة التنافسدية  -د ارسدة تحليليدة فدي المصدارف التجاريدة األردنيدة" المجلدة األردنيدة فدي إدارة

األعمال ،مجلد ( )5العدد (.)3

 الطجددم ،عبددداهلل بددن عبددد الغنددي والس دواط ،طلددق بددن عددوض اهلل ( )2000السددلوك التنظيمددي:
المفاهيم ،النظريات ،التطبيقات .الطبعة  ،3دار حافظ للنشر والتوزيع ،جدة.

 الطي ددب ،إيه دداب محم ددود ( :)2008أث ددر المن ددا التنظيم ددي عل ددى الرض ددا ال ددوظيفي ف ددي ش ددركة
االتصاالت الفلسطينية :دراسة حالة ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة ائسالمية ،غزة.
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 العجلددة ،توفيددق ( :)2009ائبددداع ائداري وعالقتدده بدداألداء الددوظيفي لمددديري القطدداع العددام:

د ارسددة تطبيقيددة علددى و ازرات قطدداع غدزة ،رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة ،الجامعددة ائسددالمية،

غزة.

 العكش ،عالء( :)2007نظام الحوافز والمكافآت وأثرة في تحسين األداء الدوظيفي فدي و ازرات
السلطة الفلسطينية في قطاع غزة .رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة ائسالمية ،غزة.

 العم ددري ،أيم ددن ( :)2009أث ددر نظ ددم المعلوم ددات ائداري ددة المحوس ددبة عل ددى أداء الع دداملين ف ددي
شركة االتصاالت الفلسطينية " دراسة ماجستير غير منشورة ،الجامعة ائسالمية ،غزة.

 العميدان ،محمدود سدليمان ( :)2005السدلوك التنظيمدي فدي منظمدات األعمدال .الطبعدة الثالثدة،
دار وائل للنشر ،عمان.

 الفاعوري ،رفعت عبد الحليم ( )2005إدارة ائبداع التنظيمي .جامعة إلىرموك.

 الفهيدددي ،عبددد اهلل عبددده محمددد ( :)2009أنمدداط السددلوك القيددادي لدددي مددديري إدارات التربيددة
والددتعلم بمحافظددة تعددز فددي الجمهوريددة إلىمنيددة وعالقتهددا بالمنددا التنظيمددي مددن وجهددة نظددر

رؤساء العاملين معهم ،رسالة ماجستير منشورة ،عمان ،األردن.

 القريوتي ،محمد قاسم ( )2009السلوك التنظيمي :دراسة السلوك ائنساني الفدردي والجمداعي
في المنظمات المختلفة .الطبعة الخامسة ،دار وائل ،األردن.

 القطامنة ،منار إبراهيم ( :)2005المنا التنظيمي وأثره على السلوك ائبداعي -دراسة ميدانيدة
للمشرفين ائداريين في الو ازرات األردنية ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة األردنية.

 الكبيسددي ،عددامر ( :)1998السددلوك التنظيمددي -التنظدديم ائداري الحكددومي بددين التقليددد
والمعاصرة .الطبعة الثانية ،دار الشروق ،الدوحة.

 المحاسد ددنة ،إب د دراهيم محمد ددد ( :)2013إدارة وتقيد دديم األداء الد ددوظيفي بد ددين النظريد ددة والتطبيد ددق،
الطبعة األولى ،دار جرير للنشر والتوزيع ،األردن.

 المدددهون ،إيدداد ( :)2012العالقددة بددين المنددا التنظيمددي و الصدراع التنظيمددي لدددي المددوظفين

ائداريددين فددي الجامعددات الفلسددطينية بقطدداع غ دزة ،رسددالة ماجسددتير منشددورة ،جامعددة األزهددر،

غزة.

 المعشر ،زياد يوسف ( :)2001المنا التنظيمي في الجامعات األردنية  -دراسة مقارندة بدين

الجامعات الرسمية والجامعات الخاصدة لدبعض أبعداد المندا التنظيمدي السدائد ،مجلدة دمشدق،

مجلد ( )17العدد (.)299
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 المغرب د ددي ،عب د ددد الحمي د ددد عب د ددد الفت د دداح ( )2001األص د ددول العلمي د ددة ئدارة األعم د ددال .المكتب د ددة
العصرية بالمنصورة ،القاهرة.

 المغربدي ،عبدد الفتداح عبدد الحميدد ( :)2007المهدارات السدلوكية والتنظيميدة لتنميدة المدوارد
البشرية .الطبعة األولى ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،مصر.

 المدومني ،واصدل جميدل ( )2006المندا التنظيمدي وادارة الصدراع فدي المؤسسددات التربويددة.
الطبعة األولى ،دار الحامد ،األردن.

 الن د ددديم ،رن د ددا ( :)2014األتص د ددال ائداري وعالقت د دده بج د ددودة األداء ال د ددوظيفي ف د ددي الجامع د ددات
الفلسطينية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة ائسالمية ،غزة.2014 ،
 النمر ،سعود محمد ( :)1990السلوك ائداري .مطابع جامعة الملك سعود ،الرياض.

 النميددان ،عبددداهلل (:)2003الرقابددة ائداريددة وعالقتهددا بدداألداء الددوظيفي – د ارسددة مسددحية علددى
شرطة منطقة حائل ،دراسة ماجستير منشورة ،الرياض.

 الهيتي ،خالد ( :)2003إدارة الموارد البشرية :مدخل استراتيجي .عمان :دار وائل للنشر.

 الهيتددي ،خالددد ( :)2010إدارة الم دوارد البش درية :مدددخل اسددتراتيجي .الطبعددة الثالثددة ،دار وائددل
للنشر ،عمان.

 الوحيدي ،رافع ( :)2013القيم التنظيمية وعالقتها باألنغمداس الدوظيفي -د ارسدة ميدانيدة علدى
موظفي البنوك ائسالمية – قطاع غزة ،دراسة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

 بح ددر ،يوس ددف عب ددد ،وعب ددد الواح ددد م ددؤمن خل ددف ( :)2009معوق ددات عملي ددة تقي دديم األداء ف ددي
الو ازرات الحكومية بقطاع غزة ،من وجهة نظر المدق ِ
يمين ،غزة.
ُ
 بحر ،يوسف ،وأبو سويرح أيمن ( :)2010أثر المنا التنظيمي على األداء الوظيفي للعداملين
ائداريدين فدي الجامعدة ائسدالمية بغدزة .مجلدة الجامعدة ائسدالمية (سلسدلة الد ارسدات ائنسدانية)
المجلد الثامن عشر ،العدد الثاني ،ب – 1147ب.1214

 بظدداظو ،عزمددي ( :)2010أثددر الددذكاء العدداطفي علددى األداء الددوظيفي للمدددراء العدداملين فددي
مكتب غزة األقليمي التابع لألونروا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة ائسالمية ،غزة.

 بددن عيشددي ،عمددار( :)2006دور تقيدديم أداء العدداملين فددي تحديددد إحتياجددات التدددريب د ارسددة
حال دة :مؤسسددة صددناعة الكوابددل الكهربائيددة  -بسددكرة ،د ارسددة ماجسددتير غيددر منشددورة ،جامعددة
محمد بوضياف بالمسيلة ،الجزائر.
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 بدوراس ،نو ارلددين ( :)2014دور القيدادة ائداريدة فدي تنميدة الثقافدة التنظيميدة لددى العداملين:
دراسة ميدانية بالمركب المنجمي للفوسدفات جبدل العندق بئدر العداتر تبسدة .رسدالة ماجسدتير غيدر
منشورة ،جامعة محمد خضير بسكرة.

 بدددوعطيط ،ج ددالل الددددين ( :)2009األتصدددال التنظيمدددي وعالقتددده ب دداألداء الدددوظيفي -د ارسد ددة

ميداني ددة عل ددى العم ددال المنف ددذين بمؤسس ددة س ددونلغاز عناب ددة .د ارس ددة ماجس ددتير غي ددر منش ددورة،

الجزائر.

 جرينبددرج ،جي ارلددد ،وبددارون ،روبددرت( :)2004إدارة السددلوك فددي المنظمددات .ترجمددة :رفدداعي،
اسماعيل بسيوني ،الرياض :دار المريخ للنشر.
 حشيش ،خالد ( :)2013درجدة ممارسدة القيدادات ائداريدة بمدديري ات التربيدة والتعلديم لتفدويض

السدلطة وعالقتهدا بداألداء الدوظيفي للمدديري ن والمشدرفين التربدويين ،رسدالة ماجسدتير منشدورة،
الجامعة ائسالمية ،غزة.

 حمدددد ،عيسدددي ( :)2014ت ددثثير المندددا التنظيمدددي عل ددى األداء الدددوظيفي للعددداملين – د ارسد ددة

ميدانية على إدارة المنافذ بشؤون الجنسية والجوازات وائقامة في و ازرة الداخلية بمملكدة البحدرين.
دراسة ماجستيرمنشورة ،البحرين.

 درة ،عبدد البداري ( :)2003تكنولوجيدا األداء البشدري فدي المنظمدات :األسدس النظريدة وداللتهدا
في البيئة العربية المعاصرة .عمان ،المنظمة العربية للتنمية ائدارية ،عمان.

 درة ،عبد الباري ،والصباغ ،زهير(:)2008إدارة المدوارد البشدرية فدي القدرن الحدادي والعشدرين.
الطبعة األولى ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن.

 ديسلر ،جاري ( :)2003إدارة الموارد البشرية .ترجمة :محمد سيد احمد المتعدال ،دار المدريخ
للنشر ،السعودية.

 رسدمي ،محمدد حسدن ( :)2004السدلوك التنظيمدي فدي ائدارة التربويدة .الطبعدة األولدى ،دار
الوفاء ،ائسكندرية.

 صددالحة ،مددؤمن ( :)2015درجددة ممارسددة مدددراء مدددارس وكالددة الغددوث لد دارة بدالتجوال وأثددره
علددى األداء الددوظيفي للمعلمددين مددن وجهدده نظددرهم ،رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة ،الجامعددة

ائسالمية ،غزة.

 صددليحة ،شددامي ( :)2010المنددا التنظيمددي وتددثثيرة علددى األداء الددوظيفي للعدداملين ،د ارسددة
حاله جامعة امحمد بوقرة بومرداس ،دراسة ماجستير منشورة ،الجزائر.
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 عبددد الددرازق ،أب ددثن عثمددان ومحمددود ،ندداجي عبددد السددتار ( :)2012د ارسددة إسددتطالعية ألراء
عيند ددة مد ددن رؤوسد دداء األقسد ددام العلميد ددة فد ددي جامعد ددة تكريد ددت .مجلد ددة كركد ددوك للعلد ددوم ائداريد ددة

وائقتصادية ،المجلد ( )2العدد(.)1

 عسدداف ،عبددد المعطددي محمددد ( :)1999السددلوك ائداري التنظيمددي .الطبعددة  ،2دار زهددران
للنشر ،عمان ،األردن.

 عصدفور ،أمدل ( :)2008قديم ومعتقددات األفدراد وأثرهدا علدى التطدوير التنظيمدي ،منشدورات
المنظمة العربية للتنمية ائدارية ،مصر.

 عكاشة ،اسعد ( :)2008أثر الثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي  -د ارسدة تطبيقيدة
عل ددى ش ددركة االتص دداالت ( )PalTelف ددي فلس ددطين ،رس ددالة ماجس ددتير غي ددر منش ددورة ،الجامع ددة

ائسالمية ،غزة.

 عمران ،محمد عبد الجواد(  :)1996أثر المنا التنظيمدي علدى عمليدة تطدوير المدوارد البشدرية-
د ارسدة مقارندة بدالتطبيق علدى قطداع البندوك التجاريدة المصدرية. ،رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة،
كلية ائدارة والتكنولوجيا ،األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

 فرانسيس ،ديف ومايك وودكوك ( )1995القيم التنظيمية .ترجمة :عبد الدرحمن هجدان ،معهدد
ائدارة العامة ،السعودية.

 فليه ،فاروق عبده وعبد المجيدد ،السديد محمدد ( :)2005السدلوك التنظيمدي فدي إدارة المؤسسدات
التعليمية .الطبعة األولى ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان.

 قرواني ،خالد ( :)2009مدى تثثير المنا التنظيمي في منطقة سدلفيت التعليميدة علدى األداء
الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم ،دراسة منشورة.

 كامل ،مصطفي ( )1994إدارة الموارد البشرية .الشركة العربية للنشر والتوزيع.

 مروان عفاندة ،حسدن ( :)2013التمكدين ائداري وعالقتده بفاعليدة فدرق العمدل فدي المؤسسدات
األهلية الدولية العاملة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

 مسددعودة ،عجددال (:)2010القدديم التنظيميددة وعالقتهددا بجددودة التعلدديم العددالي – د ارسددة ميدانيددة
بجامعة بسكرة ،دراسة ماجستير غير منشورة ،الجزائر.

 مصددطفي ،احمددد سدديد ( :)2005إدارة السددلوك التنظيمددي -نظ درة معاص درة لسددلوك الندداس فددي
العمل .جامعة بنها.
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 األنمدداط القياديددة وعالقتهددا بدداألداء الددوظيفي فددي المنظمددات األهليددة:)2010(  حسددن، ناصددر

، الجامعددة ائسددالمية-  رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة.الفلسددطينية مددن وجهدده نظددر العدداملين

.غزة

 أثد ددر ائنضد ددباط ائداري علد ددى األداء الد ددوظيفي للعد دداملين بالكليد ددات:)2015(  كمد ددال، نوفد ددل
. غزة، الجامعة ائسالمية، دارسة ماجستير غير منشورة،الجامعية الحكومية بقطاع غزة
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املالحــــق

الملحق رقم ()1
الستبانة النهائية

جامعة األزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كلية القتصاد والعلوم اإلدارية
برنامج ماجستير إدارة األعمال

بسم اهلل الرحمن الرحيم

األخ الكريم  /األخت الكريمة:

يقوم الباحث بإجراء دراسة حول" المناخ التنظيمي وأثره على أداء الموظفين في وكالة الغوث الدولية "
كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال بجامعة األزهر – بغزة .أرجو أن تولي هذه االستمارة

اهتمامك ،وأن تجيب على األسئلة في الفقرات التالية بثمانة وموضوعية لتحقق الدراسة الهدف من تصميمها،
مع العلم أن البيانات التي ستدلي بها ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي ،متمنيا منك إعادة االستمارة إلى

الجهة التي استلمت منها بثسرع وقت ممكن.

الباحث  /جالل محمود الشيخ
الرجاء وضع عالمة ( )Xعند اإلجابة المناسبة.

أول  -البيانات األولية:
أنثى

 -1الجنس :ذكر

 -2العمر :أقل من  25سنة
 -3الحالة الجتماعية:
 -4المؤهل العلمي:

 – 25أقل من 35

أعزب

متزوج
بكالوريوس

دبلوم

 -5المسمى الوظيفي).............................( :
 -6الدرجة الوظيفية:
 -7سنوات الخبرة:

 – 35أقل من 45
مطلق

10-6

أقل من  5سنوات

أرمل

ماجستير
15-11

 -5أقل من 10

 45سنة فثكثر
دكتوراه

20-16
 -10أقل من 15

فوق

 -8الدائرة:
مكتب مدير العمليات
الصحة

برنام الصحة النفسية
ائمدادات

ائغاثة والخدمات االجتماعية
المالية

البني التحتية وتطوير المخيمات
المشتريات
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التعليم
الموارد البشرية

التمويل و القروض

 -15فما

القسم الثاني :المناخ التنظيمي
المحور األول :األسلوب اإلداري
رقم
1
2
3
4

موافق

العبارة

بشدة

القرار
تشجع ائدارة على اتخاذ القد اررات عندد المسدتويات ائداريدة

المختلفة

تشد ددجع ائدارة موظفيهد ددا علد ددى تقد ددديم االقت ارحد ددات و اآلراء
لحل المشكالت
تعمددل ائدارة عل ددى تعزيددز نظ ددام التغذيددة الراجع ددة ئط ددالع
المرؤوسين على نتائ أعمالهم

5
6

تقوم ائدارة بتخصيب الموارد المناسبة ئنجاز العمل

8
9

موافق

موافق بشدة

تمددارس ائدارة األسددلوب التشدداركي الددديمقراطى فددي صددنع

تقوم ائدارة بالتخطيط لكافة المهام

7

موافق

محايد

غير

غير

يتميز األسلوب الرقدابي بالقددرة علدى الكشدف عدن األخطداء
وتصحية االنحرافات
يتمتددع المدددير بالقدددرة علددى تسددهيل المهددام وتوزيعهددا علددى
المرؤوسين حسب قدراتهم
يحددرب المدددير علددى تنمي ددة مهددارات المرؤوسددين وتط ددوير
قدراتهم

10

يعرض المدير المشكالت ،و يتقبل الحلول من المرؤوسين

11

تتبع ائدارة أسلوب التفويض لتمكين الموظفين

12

يتمت ددع الموظ ددف المفًد دوض إليد ده بالص ددالحيات و الس ددلطات

13

ترتبط أهداف البرام التدريبية باحتياجات الموظفين

الكاملة ألداء المهام الموكلة إليه

المحور الثاني :الصراع و الغموض
موافق

رقم

العبارة

14

يوج ددد انطب دداع ل دددى ائدارة أن التع ددارض واالخ ددتالف ب ددين

15

تُحل الخالفات بشكل بناء و إيجابي في المنظمة
تشددجع ائدارة علددى حددل الخالفددات بشددكل عاجددل بدددال مددن

16
17

بشدة

الزمالء المتنافسين ظاهرة صحية

تجاهل ما يحدث
يوج ددد وس ددائل متنوع ددة لمن ددع الخالف ددات م ددن الخ ددروج ع ددن
السيطرة في المنظمة

18

تمددنة ائدارة للمددوظفين فرص داً عادل دة لسددماع أرائهددم عندددما

19

يوجد انسجام بين الدوائر في المنظمة

تنشث خالفات
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق بشدة

رقم

موافق

العبارة

بشدة

20

يوجد انسجام بالتوقعات بين المدراء والموظفين

21

تتفهم ائدارة بشكل إيجابي االختالفات في وجهات النظر

22

تت ددوفر ل ددي المعرف ددة الكافي ددة ح ددول الخط ددة االس ددتراتيجية و

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق بشدة

أهداف المنظمة

23

يوجد توازن بين السلطات والمسؤوليات في المنظمة

24

تعرف بوضوح مسؤولياتك و مهامك

25

يوجد وضوح في أهداف الدائرة التي أعمل بها

26

تتوفر لي المعرفة الكافية حول كيفية تقييم األداء

27

تعرف ما هي مسؤوليات من يعملون معك ومدا هدو متوقدع
منهم

المحور الثالث :المكافأة:
رقم

موافق

العبارة

بشدة

28

تهتم ائدارة بالمكافثة المادية لتحفيز الموظفين

29

تهتم ائدارة بالمكافثة المعنوية لتحفيز الموظفين

30

يوجد نظام للمكافثة يتميز بالشفافية و العدالة في المنظمة

31

تستند المكافآت على المعايير الموثقة والمعلنة

32

تعتبر الموهبة والقدرات من المعايير المهمة في منة
المكافآت

33

تعتبر المؤهالت العلمية من معايير منة الترقيات

34

تعتبر الخبرات العملية من معايير منة الترقيات

35

يساهم نظام الترقيات في تطوير مسارك الوظيفي
وفرصك نحو التقدم

36

تؤثر تقارير تقييم األداء على منة المكافآت

37

يعمل نظام المكافثة على تعزيز المنافسة بين الموظفين

38

يعتبر سلم الرواتب في المنظمة األفضل مقارنة

39

يتناسب راتبي مع المهام التي أقوم بها

40

تشعر بالرضا الوظيفي بسبب فعالية نظام المكافآت في

بالمنظمات المشابهة

المنظمة
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق بشدة

المحور الرابع :القيم التنظيمية:
رقم

موافق

العبارة

بشدة

41

يتميز المدراء بقوة التثثير على مرؤوسيهم

42

يمتلك المدراء السلطة الكافية لممارسه مسؤولياتهم

43

يحظى المدراء باالحترام و التقدير من مرؤوسيهم

44

تعمل ائدارة على منة الفرب للذين يمتلكون القدرات

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق بشدة

لتطوير مسارهم الوظيفي
45

تمتلك ائدارة رؤية مستقبلية واضحة

46

تجد ق اررات ائدارة االحترام واالمتثال من قبل الموظفين

47

تشتهر المنظمة بخدماتها المميزة

48

تفتخر بثنك موظف بالمنظمة

59
50

تُستخدم الموارد المالية بكفاءة في المنظمة
يثق الموظفون بعدالة الق اررات ائدارية

51

تشجع ائدارة على نشر وترسيخ قيم العمل الجماعي

52

يوجد تثكيد على االلتزام بالقوانين واجراءات العمل
بالمنظمة

53

تتعامل المنظمة مع التحديات التي تواجهها بفعالية

54

تمتلك المنظمة ائمكانيات الستغالل الفرب الخارجية
لتحقيق أهدافها

55

تشجع ائدارة الموظفين على االبداع و االبتكار

المحور الخامس :نمط التصال
موافق

رقم

العبارة

56

تتوفر لي المعلومات بدقة حول المهام المطلوب إنجازها

57

تتددوفر لددي المعلومددات فددي الوقددت المناسددب حددول المهددام

بشدة

المطلوب إنجازها

58

فعال
يتميز مديري المباشر بمشاركة المعلومات بشكل ً

60

تتميددز االتصدداالت ائداريددة األفقيددة (بددين األقسددام أو بددين

59

61
62
63

وفعال
يعقد مديري المباشر اجتماعات بشكل دوري ً
الدوائر ) بالسالسة

يمك ددن االتص ددال بالمس ددتويات ائداري ددة العليد دا (اتصد دداالت
صاعدة) بدون عوائق
تتميز الوسائل المستخدمة فدي االتصدال باسدتثمار الوقدت،
الجهد والتكلفة (الكفاءة)
تساهم الوسائل المستخدمة في االتصال بتحقيدق األهدداف
للمنظمة (الفعالية)
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق بشدة

موافق

رقم

العبارة

64

تنسددجم التكنولوجيددا الم سددتخدمة مددع متطلبددات العمددل فددي

65

تط ددور المنظم ددة تكنولوجي ددا المعلوم ددات بش ددكل مس ددتمر و

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق بشدة

المنظمة

تواجه المعيقات (إذا وجدت)

القسم الثالث :أداء الموظفين
موافق
بشدة

رقم

العبارة

66

تحرب على إنجاز عملك في الوقت المحدد

67

يؤثر األسلوب ائداري لمديرك المباشر على أدائك إيجابيا

68

تهمك مصلحة العمل وتقدمها على المصلحة الخاصة

69

تحرب على أداء العمل بإتقان وبدون أخطاء

70

تشعر بوجود روتين في العمل

71
72
73
74

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق بشدة

تستطيع التثقلم و التكيدف مدع التغيدرات و األوضداع الطارئدة
بالمنظمة
حج د ددم العم د ددل الي د ددومي ال د ددذي تنجد د دزه يتف د ددق م د ددع المع د ددايير
الموضوعة
لديك القدرة على تحمل مسؤوليات أعباء العمل اليومية
ي ددتم إنج دداز العم ددل وفق ددا لألولوي ددة وحس ددب األهمي ددة واألكث ددر
إلحاحاً

75

ساعات العمل كافية ئنجاز مهامك اليومية

76

أتقيد بمواعيد الحضور واالنصراف

77

مستعد للعمل في غير أوقات ساعات العمل الرسمي

78

تستمر في األداء ائيجابي رغم وجود الخالفات

مع خالص الشكر لشخصكم الكريم ،،
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الملحق رقم ()2
قائمة بأسماء المحكمين
رقم

مكان العمل

الدرجة العلمية

األسم

ديوان الموظفين

دكتوراة

الجامعة ائسالمية

دكتوراة

جامعة األزهر

دكتوراة

جامعة القدس المفتوحة

دكتوراة
دكتوراة

-1

نبيل اللوح

-2

سامي أبو الروس

-3

محمد اشتيوي

-4

محمود عبدالرحمن الشنطي

-5

منصور األيوبي

كلية فلسطين التقنية

-6

نضال المصري

جامعة القدس المفتوحة

دكتوراة

-7

ياسر الشرفا

الجامعة ائسالمية

دكتوراة

-8

يوسف بحر

الجامعة ائسالمية

دكتوراة

-9

محمد جودت فارس

جامعة األزهر

دكتوراة

-10

نهاية التلباني

جامعة األزهر

دكتوراة

-11

رامز بدير

جامعة األزهر

دكتوراة

-12

وائل ثابت

جامعة األزهر

دكتوراة
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الملحق رقم ()3
كتاب تسهيل مهمة

178

الملحق رقم ()4
كتاب موافقة دائرة الموارد البشرية بوكالة الغوث الدولية على إجراء الدراسة
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