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أ

اإلىداء
إلى سيد الخمؽ ،معمـ البشرية ومخرجيا مف الظممات إلى النور نبينا الكريـ
محمد صمى اهلل عميو وسمـ.

إلى البشرية جمعاء مف عمـ وعمماء.
إلى وطني الغالي فمسطيف الحبيبة.
إلى مف رباني وعممني وأضاء دربي وشجعني عمى طمب العمـ والدي العزيزيف،
صغيرا.
الميـ ارحميما كما ربياني
ً

إلى توأـ روحي ورفيؽ دربي مثؿ ظمي عمي المحاسب عبد الحميد إسماعيل رحمة اهلل عميو.
إلى سندي وعوني وعضدي إخواني (وساـ وأحمد ومحمد) ،وأخواتي (ناىد ولينا).
إلى شريكة حياتي بكؿ أفراحيا وأتراحيا ورفيقة دربي زوجتي الحبيبة (بياف).
إلى أصدقائي األعزاء وأخص بالذكر منيـ إخوتي الذيف لـ تمدىـ أمي المخمصيف األوفياء ألنيـ بمثابة
شموع تضيء لي الطريؽ كي ال أتعثر أوأصاب بمكروه.
إلى زمالء المينة المحاسبيف األفاضؿ ،وزمالئي في العمؿ.
إلى أبناء دفعتي في بكالوريوس المحاسبة بالمغة اإلنجميزية في الجامعة اإلسالمية بغزة ،وأيضاً أبناء
دفعتي في ماجستير المحاسبة في جامعة األزىر بغزة.

عمي بعممو ووقتو وخاصة الذيف ساىموا معي في ىذا
إلى كؿ مف ساعدني ونصحني ولـ يبخؿ َ
البحث.
إلى الجامعة الغراء ،جامعتي األولى التي درست فييا البكالوريوس ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
إلى جامعة العمماء والشيداء ،جامعتي الثانية التي درست فييا الماجستير جامعة األزىر بغزة.
إلى كؿ ىؤالء أىدي ىذا العمؿ المتواضع وأسأؿ اهلل أف يجزينا خير الجزاء ويغفر لنا ويتقبؿ منا.
الباحث
إياد إسماعيل


ب

شكر وتكدير
الحمد هلل رب العالميف ،والصالة والسالـ عمى سيد الخمؽ والمرسميف سيدنا محمد عميو أفضؿ

الصالة وأتـ التسميـ ،الميـ عممنا ما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا وزدنا عمماً ،واجعؿ ىذا العمـ شفيعاً لنا يوـ
ال ينفع ماؿ وال بنوف إال مف أتى اهلل بقمب سميـ.

أما بعد ،فقد قاؿ اهلل عزوجؿ في محكـ التنزيؿ( :اعمموا آؿ داوود شك اًر وقمي ٌؿ مف عبادي

الشكور) سورة سبأ :آية  ،13وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في الحديث الصحيح( :مف ال
يشكر الناس ال يشكر اهلل) صحيح الترمذي ،فإنو مف الواجب عمي بعد شكر اهلل عزوجؿ ،أف أتقدـ
بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف عممني ولو حرفاً ،وأخص بالذكر أساتذة قسـ المحاسبة في كمية االقتصاد

والعموـ اإلدارية في جامعة األزىر بغزة وعمى رأسيـ مشرفي رسالتي الماجستير وىما الدكتور /إبراىيم

عمي واكد ،واألستاذ الدكتور /عمى سميمان النعامي عمى ما قدماه لي مف توجيو ونصح وافادة حتى
يخرج ىذا العمؿ المتواضع في أفضؿ صورة ممكنة فالميـ اجزىـ جميعاً عنا خير الجزاء.
كما وأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى مف سخرىـ اهلل ليقوموا بتنقيح ونقد ومناقشة ىذه الرسالة ،لتكوف

أيضاً في صورة أفضؿ مف عدة زوايا عممية ،وىما المناقش الداخمي الدكتور عماد محمد الباز
والمناقش الخارجي األستاذ الدكتور سالم عبداهلل حمس.

وأشكر أيضاً جميع المحكميف الذيف قاموا بتحكيـ استبانة البحث وتنقيحيا.
و الشكر موصوؿ أيضاً لمجنود المجيوليف الذيف قاموا بتعبئة االستبانة بكؿ جدية وموضوعية

زمالئي وأحبابي موظفي بمديات قطاع غزة.

وأخي اًر وليس بآخر أود القوؿ بأنني إف أصبت فبتوفيؽ وفضؿ مف اهلل عزوجؿ ،واف نسيت أو

أخطأت فمف نفسي ومف الشيطاف.

وأسأؿ اهلل أف ينفع بيذا العمؿ المتواضع صناع القرار في وطننا الحبيب وعمى رأسيـ الييئات

المحمية في الوطف وفي العالـ أجمع ،والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو.
واهلل ولي التوفيق،،


ت

أ ر رأس المال النفسي عمى األداء المالي لمييكات المحمية في قطاع غزة
الممخص
ىػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة أثػػر رأس المػػاؿ النفسػػي عمػػى األداء المػػالي لمييئػػات المحميػػة فػػي

قطػػاع غ ػزة ،ومػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اعتمػػد الباحػػث عمػػى األدبيػػات والد ارسػػات السػػابقة ذات
الص ػػمة لمحص ػػوؿ عم ػػى البيان ػػات والمعموم ػػات المتعمق ػػة باإلط ػػار النظ ػػري ،أم ػػا اإلط ػػار العمم ػػي فق ػػد ت ػػـ
اس ػػتخداـ االس ػػتبانة الت ػػي تتناس ػػب م ػػع موض ػػوع الد ارس ػػة وفرض ػػياتيا لجم ػػع البيان ػػات األولي ػػة المتعمق ػػة
بموضوع الدراسة ،كما تـ تحميؿ النسب المالية لجميع بمديات قطاع غزة عمى مػدار ثػالث سػنوات وىػي

 ،2015 ،2014و 2016لقيػػاس األداء المػػالي ،حيػػث طبقػػت الد ارسػػة عمػػى جميػػع بمػػديات قطػػاع غ ػزة

وىي عبارة عف ( )25بمدية ،وتػـ توزيػع ( )220اسػتبانة باسػتخداـ أسػموب الحصػر الشػامؿ عمػى جميػع

مػػوظفي الػػدائرة الماليػػة واإلداريػػة لتمػػؾ البمػػديات ،وتػػـ اسػػترداد ( )182اسػػتبانة صػػالحة لمتحميػػؿ ،أي أف
نسبة االسترداد بمغت ( ،)%83وقد تـ عمؿ تحميػؿ إحصػائي ليػا باسػتخداـ برنػامح التحميػؿ اإلحصػائي

( (SPSSوبرنػػامح التحميػػؿ القياسػػي ( ،)Eviewsواج ػراء االختبػػارات المناسػػبة لمثػػؿ ىػػذا النػػوع بيػػدؼ
اختبار الفرضيات والوصوؿ إلى دالالت ذات قيـ تدعـ موضوع الدراسة.

ولقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائح أىميا وجود تبايف في تأثير أبعاد رأس الماؿ

النفسي (الكفاءة الذاتية ،األمؿ ،التفاؤؿ ،والمرونة) عمى مؤشرات السيولة ومؤشرات الكفاءة اإلنتاجية

لمييئات المحمية في قطاع غزة ،حيث ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألبعاد رأس الماؿ النفسي

(الكفاءة الذاتية ،األمؿ ،التفاؤؿ ،والمرونة) عمى مؤشرات المرونة المالية ومؤشرات الكفاءة اإلنتاجية

لمفرد في الييئات المحمية في قطاع غزة ،وأف كفاءة األداء المالي خالؿ السنوات ،2015 ،2014
و 2016كانت منخفضة ،وأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية لبعد المرونة لدى موظفي الدائرة

المالية واإلدارية يعزى إلى متغير العمر ،في حيف ال يوجد فروؽ ألبعاد رأس الماؿ النفسي األخرى
(الكفاءة الذاتية ،األمؿ ،والتفاؤؿ) تعزى إلى المتغيرات الضابطة (العمر ،المؤىؿ العممي ،الخبرة،
والوظيفة الحالية) ،وأف استراتيجيات تطوير رأس الماؿ النفسي المتمثمة في (الرضا الوظيفي والحوافز

والمكافآت وتوفير بيئة عمؿ مناسبة واإلنصاؼ في البمدية) ليا دور إيجابي في تحسيف مستوى األداء

المالي لمييئات المحمية في قطاع غزة.

ومف أىـ التوصيات التي توصمت الدراسة إلييا :ضرورة قياـ إدارة البمديات بتعزيز رأس الماؿ

النفسي والرضا الوظيفي والعدؿ واإلنصاؼ ،واالىتماـ بالحوافز والمكافآت الدورية ،وتوفير بيئة عمؿ

مناسبة لموظفي البمدية مما يعزز رأس الماؿ النفسي والذي سينعكس إيجاباً عمى األداء المالي ،والعمؿ
عمى تعزيز األداء اإلداري والمالي والتنظيمي والبرامجي لمبمدية في الخطة االستراتيجية الخاصة
بالبمديات ،وايجاد طرؽ لرفع كفاءة التحصيؿ وتقميؿ المديونية.
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The Effect of Psychological Capital on the Financial Performance of
Local Governorates in Gaza Strip

Abstract
This study aimed to investigate the impact of psychological capital
on the financial performance of local Governorates in Gaza Strip, in order
to achieve the objectives of the study researcher relied on the literature and
previous relevant studies to obtain data and information of the theoretical
framework, the practical framework has been used the questionnaire to suit
the subject the study and hypotheses to collect preliminary data on the
subject of the study, also financial ratios analysis was made of all the
municipalities of Gaza Strip over three years 2014,2015, and 2016 to
measure the financial performance, where the study was applied to all of
the 25 municipalities of the Gaza Strip, (220) questionnaires were
distributed using the Comprehensive count method to all the financial and
administrative department staff of those municipalities, (182)
questionnaires were recovered and valid for analysis, that means the
recovery rate was (83%), a statistical analysis was made for questionnaires
using statistical analysis program (SPSS) and Standard Analysis Program
(Eviews), and to conduct appropriate tests of this type in order to test the
hypotheses and to reach indications of values that support the subject of the
study.
The the most important findings which the study reached, the
existence of a disparity in the effect of the dimensions of psychological
capital (self-efficacy, hope, optimism and resilience) on the liquidity
indicators and the production efficiency indicators of the local
Governorates in Gaza Strip. Where there is no statistically significant
effect of the dimensions of psychological capital (Self-efficacy, hope,
optimism and resilience) on the indicators of financial flexibility and
Productive efficiency of the individual indicators for the local
Governorates in the Gaza Strip. The efficiency of financial performance
during the years 2014, 2015 and 2016 was low. there is statistically
significant effect of resilience dimension due to the age variable, while
there is no statistically significant effect of the other dimensions of
psychological capital (Self-efficacy, hope, and optimism) due to the
controllable variables (age, qualification, experience, and current job), and
that psychological capital development strategies (job satisfaction,
Incentives and rewards, the provision of an appropriate work environment,

ج

and equity in the municipality) have a positive role in improving the
financial performance of the local Governorates in Gaza Strip.
The most important recommendations: is the need of the municipal
administration to enhance psychological capital, job satisfaction, justice
and equity, pay attention to incentives and periodic rewards, and provide
an appropriate work environment for municipal employees, which will
enhance the psychological capital, enhance organizational and municipal
programs in the municipal strategic plan, and to find ways to increase
collection efficiency and reduce indebtedness.
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 1الفصل األول

اإلطار العام للدراسة

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
1.1

المكدمة

إف مسػػاىمات مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس لمرفاىيػػة والسػػعادة معتػػرؼ بيػػا عمػػى نطػػاؽ واسػػع وفػػي مجموعػػة
واسػػعة مػػف المجػػاالت ،تشػػمؿ العالقػػات ،التعمػػيـ ،الصػػحة ،الرياضػػة ،الجػػيش ،العمػػؿ ،والحيػػاة بشػػكؿ
عػػاـ ،عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو فػػي مطمػػع القػػرف العشػريف ،أشػػار العالمػػاف سػػميجماف وشػػيكزانمييايمي سػػنة

ػرض العقميػة
 2000أنو منذ الحرب العالمية الثانية كاف أغمػب تركيػز عمػـ الػنفس عمػى "عػالج" األم ا
والسػموؾ المختػػؿ ،بػػدالً مػػف فيػـ وتسػػييؿ األداء الطبيعػػي ،باإلضػػافة إلػى النمػػو والتطػػور لػػدى األفػراد

األصػحاء ،وتوجػد ىػذه المجموعػة مػف المعػػارؼ ذات الصػمة لعػالج األمػراض العقميػة ضػمف "نمػػوذج
المػػرض" ىػػذا بشػػكؿ كبيػػر فػػي دوريػػات عمميػػة معتمػػدة عمػػى نطػػاؽ واسػػع ويػػتـ تطبيقيػػا فػػي أفضػػؿ
الممارسػػات ،بمػػا يجعػػؿ األف ػراد األصػػحاء يعممػػوف بشػػكؿ طبيعػػي ،ومػػع ذلػػؾ فػػإف أىػػـ مػػا يجعميػػـ
ػدودا وغيػػر كػ ٍ
ػاؼ،
سػػعداء ،منتجػػيف ،مبػػدعيف ،وقػػادريف عمػػى العػػيش ،والعمػػؿ ،والمحبػػة ،ال ي ػزاؿ محػ ً
وترؾ إلى حد كبير األدلة القصصية في أدب االعتماد المعتاد عمى الذات ،عمى أسػاس ىػذه الفجػوة

المعترؼ بيػا جعػؿ "مػارتف سػميجماف" فػي عنوانػو الرئاسػي الشػيير لمجمعيػة األمريكيػة لمطػب النفسػي
لعاـ  ،1998الدعوة إلى "عمـ النفس اإليجابي" الذي يركػز صػراحة عمػى د ارسػة وفيػـ رفاىيػة النػاس

"العػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادييف" ،واإلنتاجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،واألداء األمثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،وتحقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ إمكانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرء الكاممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

(.)Seligman et al. 2005

وباإلضافة إلى ما سبؽ فإف مجاؿ عمـ النفس عمى ما يبدو ضرب عمى وتر حساس لمعمماء

والممارسيف لمطب النفسي ،حيث تزايدت البحوث في عمـ الػنفس اإليجػابي والتطبيقػات المسػتندة إلػى
األدلة بشكؿ كبير عمى مدى ما يقرب مف عقديف مف الزمف حيث كانت ىناؾ المئات مػف المقػاالت

فػػي المجػػالت الراقيػػة ،والعديػػد مػػف الكتيبػػات المحكمػػة عمميػاً ،والمجػػالت المتخصصػػة ،وأكثػػر الكتػػب
مبيعاً ،والمجمة المتخصصة في عمـ الػنفس اإليجػابي ،وأيضػاً ذات الصػمة بمجػاالت اإلدارة والسػموؾ

التنظيمػػي ،ظيػػرت عػػدة تيػػارات لمبحػػث والممارسػػة ،وتطبيػػؽ عمػػـ الػػنفس اإليجػػابي فػػي مكػػاف العمػػؿ

(.)Luthans & Avolio, 2009

وتعػػد ىيئػػات الحكػػـ المحمػػي فػػي فمسػػطيف مؤسسػػات خدماتيػػة غيػػر ىادفػػة لمػربح ،تسػػعى فقػػط

لتغطية المصاريؼ التشغيمية لدييا بما تفرضو مف رسػوـ عمػى المػواطنيف مثػؿ رسػوـ البنػاء والنظافػة
والمياه والصرؼ الصحي والحرؼ والميف والصناعات ،مقابؿ تقديـ خػدمات أساسػية لممػواطنيف مثػؿ

تعبيػػد وصػػيانة الطػػرؽ وفػػتح طػػرؽ جديػػدة والبنيػػة التحتيػػة والرقابػػة عمػػى المحػػالت التجاريػػة والعيػػادات
2

واألس ػواؽ ،ونظ ػ ار التسػػاع نشػػاط الييئػػات المحميػػة خاصػػة فػػي ايونػػة األخي ػرة فقػػد بػػات مػػف الواجػػب
تػػدريب الكػػادر العامػػؿ فييػػا عمػػى اسػػتخداـ مقػػاييس األداء عامػػة واألداء المػػالي بشػػكؿ خػػاص وذلػػؾ
لممساعدة في التخطيط االستراتيجي ،والمسؤولية االجتماعية ،والتواصؿ مع المواطنيف ،ورفع مستوى

جودة الخدمات ،وصنع القرار وتحسيف األداء.

و يتأثر األداء المالي لمييئات المحمية بشكؿ مباشر بجودة اتخاذ الق اررات الخاصة باإلدارة
المالية لمييئة المحمية ،حيث يجب أف يتـ تقييميا باستخداـ مجموعة متماسكة ومتسقة مف

المؤشرات ،وبالتالي ضماف أسس لممقارنة عمى نفس الشروط لتطور مختمؼ السمطات اإلدارية
واإلقميمية ،والتي تقع في نفس المستوى اإلداري ،أوعمى مختمؼ المستويات ،في نفس الوالية أو في

واليات مختمفة.

مشكمة الدراسة

1.2

إف رأس الماؿ النفسي يشجع السموكيات السميمة ،وىذا بدوره يشجع المعرفة حوؿ ماىية
الممارسات الصحيحة والسميمة لألفراد العامميف مع التركيز عمى ضرورة توافر صحة نفسية تعمؿ
عمى تطوير األفراد مف أجؿ النمو والنجاح واالزدىار وامتالؾ األثر اإليجابي تجاه أدائيـ وما ينتح

عنو مف مخرجات (الحسني.)2013 ،
ومف ىنا بدأت المحاولة في البحث عف مدى توافر رأس الماؿ النفسي بأبعاده األربعة

(الكفاءة الذاتية ،األمؿ ،التفاؤؿ ،والمرونة) لدى موظفي الدائرة المالية واإلدارية في الييئات المحمية
العاممة في قطاع غزة ،وذلؾ لمتعرؼ إلى مدى تأثير تمؾ األبعاد عمى األداء المالي لمييئات

المحمية.

وعميو تكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي التالي:
ما أ ر رأس المال النفسي عمى األداء المالي في الييكات المحمية في قطاع غزة في فمسطين؟
ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية :
 .1ما أثر الكفاءة الذاتية لدى موظفي الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء المالي في الييئات
المحمية؟
 .2ما أثر األمؿ لدى موظفي الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء المالي في الييئات المحمية ؟
 .3ما أثر التفاؤؿ لدى موظفي الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء المالي في الييئات المحمية؟
 .4ما أثر المرونة لدى موظفي الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء المالي في الييئات المحمية؟
 .5ما أىـ محاور استراتيجية تنمية رأس الماؿ النفسي ورفع األداء المالي في الييئات المحمية؟
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1.3

أىمية الدراسة

تظير أىمية الدراسة في الجوانب التالية:
 .1تنبع أىمية ىذه الدراسة في كونيا األولى مف نوعيا التي تتناوؿ موضوع مدي تأثير رأس الماؿ
النفسي كأصؿ قائـ بذاتو ،ومختمؼ عف رأس الماؿ البشري عمى األداء المالي في الييئات

المحمية في قطاع غزة.

 .2تفيد ىذه الدراسة الييئات المحمية في توضيح ماىية رأس الماؿ النفسي ،ودوره في تعزيز كفاءة
وفاعمية عممياتيا.

 .3تفيد ىذه الدراسة الييئات المحمية في تحديد أىـ محاور استراتيجية تنمية رأس الماؿ النفسي
والتي ستنعكس إيجابا عمى نتائح أنشطتيا.

 .4أنيا طبقت عمى قطاع الحكـ المحمي الذي تشكؿ حصتو  %40مف اإلنفاؽ العاـ ،وأىمية
ترشيد ىذا اإلنفاؽ إلنجاز مشاريع البنية التحتية.

1.4

أىداف الدراسة

لمدراسة عدة أىداؼ يمكف تحديد أىميا فيما يمي:
 .1التعرؼ عمى مدى توافر أبعاد رأس الماؿ النفسي األربعة (الكفاءة الذاتية ،األمؿ ،التفاؤؿ،
والمرونة) لدى موظفي الدائرة المالية واإلدارية في الييئات المحمية العاممة في قطاع غزة.
 .2قياس مدى تأثير أبعاد رأس الماؿ النفسي عمى األداء المالي في الييئات المحمية العاممة في

قطاع غزة.

 .3التعرؼ عمى أىـ االستراتيجيات التي تساعد في تطوير وتنمية رأس الماؿ النفسي ودورىا في
تحسيف األداء المالي.

 .4تحميؿ األداء المالي لمييئات المحمية في قطاع غزة لمعرفة أوجو القصور والقوة فيو.
 .5الخروج بنتائح وتوصيات يمكف أف تسيـ في تحسيف كفاءة وفعالية األداء المالي مما يساعد في
تحقيؽ األىداؼ المخططة واستثمار الموارد المتاحة بأفضؿ الوسائؿ.
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1.5

فرضيات الدراسة
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عمى تساؤالتيا تـ صياغة ثالث فرضيات رئيسة تتفرع عنيا

فرضيات فرعية أخرى كالتالي:
الفرضية الركيسة األولى:

يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية ألبعاد رأس الماؿ النفسي عمى األداء المالي لمييئات المحمية

في قطاع غزة.

ولختبار ىذه الفرضية تم صياغة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية ألبعاد رأس الماؿ النفسي عمى مؤشرات السيولة لمييئات
المحمية في قطاع غزة.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية ألبعاد رأس الماؿ النفسي عمى مؤشرات المرونة المالية
لمييئات المحمية في قطاع غزة.

 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية ألبعاد رأس الماؿ النفسي عمى مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية
لمييئات المحمية في قطاع غزة.

 .4يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية ألبعاد رأس الماؿ النفسي عمى مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية
لمفرد في الييئات المحمية في قطاع غزة.

الفرضية الركيسة ال انية:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية معنوية بيف أبعاد رأس الماؿ النفسي لدى موظفي الدائرة

المالية واإلدارية في الييئات المحمية تعزى إلى المتغيرات الضابطة والتي تتمثؿ في (العمر ،المؤىؿ

العممي ،سنوات الخبرة ،والمنصب الحالي).
الفرضية الركيسة ال ال ة:

يوجد دور إيجابي الستراتيجيات تطوير رأس الماؿ النفسي في تحسيف األداء المالي في

الييئات المحمية.
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1.6

متغيرات الدراسة

تتمثؿ متغيرات الدراسة كما ىو موضح في الشكؿ رقـ ( )1.1كايتي:

 .1المتغيرات المستكمة :وتتمثؿ في أبعاد رأس الماؿ النفسي وىي (األمؿ ،التفاؤؿ ،المرونة،
والكفاءة الذاتية) والتي تـ قياسيا باستخداـ استبانة مصممة ليذا الغرض.
 .2المتغير التابع :األداء المالي لمييئات المحمية والذي تـ قياسو مف خالؿ استخداـ مؤشرات
األداء المالي لمييئات المحمية التالية:
أ .مؤشرات السيولة :والتي تتكوف مف (الجدارة االئتمانية ،والمديونية).

ب .مؤشرات المرونة المالية :والتي تتكوف مف (االستقاللية المالية ،جيد االستثمار
الرأسمالي لمييئة المحمية ،وكفاءة التحصيؿ إلجمالي اإليرادات).

ت .مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية :والتي تتكوف مف (الكفاءة اإلنتاجية لموظفي البمدية،
والكفاءة اإلنتاجية لمصروؼ الرواتب).

ث .مؤشرات الكفاءة اإل نتاجية لمفرد :والتي تتكوف مف (نسبة الكفاءة ،مستوى الخدمة عمى
مستوى البمدية ،ومعدؿ التفضيؿ والمقارنة لقياس حصة الفرد مف إجمالي اإليرادات).
 .3المتغيرات الضابطة :وتتمثؿ في الجنس ،الخبرة ،التخصص ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المنصب
الحالي ،الشيادات المينية ،عدد المدققيف الداخمييف ،عدد الدورات التدريبية.
شكل رقم ( )1.1متغيرات الدراسة
المتغي ارت المستكمة
المتغير التابع

أبعاد رأس المال النفسي
الكفاءة الذاتية

مؤشرات األداء المالي

األمؿ
التفاؤؿ
المرونة
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مؤشرات السيولة



مؤشرات المرونة المالية



مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية



مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لمفرد

1.7

منيجية الدراسة
تـ استخداـ المنيح الوصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية ،وقد تـ جمع البيانات

باالعتماد عمى المصادر التالية:

 المصادر ال انوية :وتتمثؿ باستخداـ المراجع والمصادر المتوفرة في المكتبات ،وذلؾ لبناءاإلطار النظري ومنيا :الكتب ،والمقاالت ،واألبحاث والدراسات ،والرسائؿ الجامعية

والمراجع والدوريات ومواقع اإلنترنت.

 المصادر األولية :وتتمثؿ بجمع المعمومات مف مصادرىا وذلؾ مف خالؿ االستبانةالمخصصة ليذا الغرض ،واستخداـ النسب المالية والتحميؿ المالي الخاص بالبمديات،
وبتحميؿ ىذه المعمومات باستخداـ برامح التحميؿ االحصائي لإلجابة عمى األسئمة واختبار

صحة فرضيات الدراسة.
1.8

حدود ونطاق الدراسة

تشتمؿ حدود ونطاؽ الدراسة عمى ما يمي:
 -الحدود المكانية :الييئات المحمية في قطاع غزة وعددىا خمس وعشروف ىيئة محمية.

 الحدود البشرية :مئتاف وعشروف موظفاً ،يمثموف الموظفيف العامميف في الدوائر الماليةواإلدارية في الييئات المحمية في قطاع غزة.

 الحدود الزمنية :التقارير المالية السنوية الخاصة بالييئات المحمية في قطاع غزة والخاصةبثالث سنيف وىي  2014و 2015و.2016
1.9

الدراسات السابكة
يستعرض ىذا القسـ مف الفصؿ األدبيات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة مف خالؿ

االستعانة بمنشورات وأبحاث الجامعات حوؿ العالـ.
أولً :الدراسات العربية
 1.9.1دراسة (كنزة ،)2018 ،بعنوان" :أ ر ضغوط العمل عمى رأس المال النفسي اإليجابي"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثػر ضػغوط العمػؿ عمػى رأس المػاؿ النفسػي اإليجػابي فػي
المؤسسة العمومية اإلستشفائية بجامعة سعد دحمب ،حيث طبقت الدراسة عمى عينة طبقية قصدية
مكونػة مػف ) (111موظفػاً ،ولتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة اسػتخدمت الباحثػة اإلسػتبانة كػأداة لجمػع

البيانات ،وقد توصػمت ىػذه الد ارسػة لعػدة نتػائح أىميػا :وجػود أثػر ذو داللػة إحصػائية بػيف ضػغوط
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العمؿ ورأس الماؿ النفسي اإليجابي ،كمػا توصػمت إلػى عػدـ وجػود فػروؽ بػيف إجابػات المبحػوثيف
تعػزى لخصائصػيـ الشخصػية )الجػنس ،العمػر ،ديمومػة الوظيفػة ،المسػتوى التعميمػي ،الخبػرة،

الوظيفة ،الحالة العائمية(.
 1.9.2دراسة (ميدي ،)2018 ،بعنوان" :انعكاس رأس مال النفس اإليجابي في تطوير السموك
اإلبداعي لمعاممين بحث ميداني في عينة من شركات وزارة اإلعمار واإلسكان"

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تشػػخيص دور رأس مػػاؿ الػػنفس اإليجػػابي فػػي تطػػوير السػػموؾ اإلبػػداعي

لمعامميف في عينة مف شركات و ازرة اإلسكاف واالعمار ،وبمغ حجـ العينة ( )190فرداً شممت مدراء

األقساـ والشعب ،واعتمدت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعمومات التي تـ تصميميا بناء
عمى المقاييس الجاىزة ،وتوصػؿ البحػث الػى مجموعػة مػف االسػتنتاجات كػاف أىميػا تػوفر قػدر جيػد

لمسػػتوى رأس م ػػاؿ ال ػػنفس اإليجػػابي ف ػػي الش ػػركات المبحوثػػة ،فضػ ػالً ع ػػف دوره فػػي تعزي ػػز الس ػػموؾ

اإلبداعي ،أما أبرز التوصيات فإنيا ركػزت عمػى أىميػة قيػاـ الشػركات المبحوثػة بتوظيػؼ رأس مػاؿ
النفس اإليجابي لتطوير السموؾ اإلبداعي لدييـ.

 1.9.3دراسة (خوين ،)2017 ،بعنوان" :تأ ير رأس المال النفسي ورأس المال الجتماعي في
البداع التنظيمي".

ىػدفت الد ارسػة إلػى معرفػة مػدى تػأثير أبعػاد أرس المػاؿ النفسػي واالجتمػاعي فػي اإلبػداع

الدرسػة جػرى بنػاء مخطػط فرضػي صػيغت عمػى أساسػو مجموعػة مػف
التنظيمػي ،ولتحقيػؽ أىػداف ا
الفرضيات التي تـ اختبارىا ،واعتمدت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانػات والمعمومػات مػف عينػة
العرقيػة لمحاسػبات والمعموماتيػة ،وكانػت أبػرز
مدير يعمموف فػي الييئػة ا
الدارسة التي شممت )(32
اً
الدرسػة ىػي أف أبعػاد أرس المػاؿ النفسػي ليػا أثػر فػي تعزيػز السػموؾ
النتػائح التػي توصػمت إلييػا ا

اإلبداعي لممدير ،وبعد الكفػاءة الذاتيػة يػرتبط بعالقػة ارتبػاط إيجابيػة قويػة مػع إجمػالي أبعػاد اإلبػداع

التنظيمػي ،أمػا أىػـ التوصػيات فقػد كانػت ضػرورة أف تقػوـ المنظمػة المبحوثػة باسػتثمار أبعػاد أرس

الماؿ النفسي التي يتمتع بيا المدراء لتنفيذ الخطط وتحقيؽ األىداؼ بالشكؿ الذي يضمف ليا البقاء
واالستمرار في العمؿ.

 1.9.4دراسة (عبد الكادر ،)2016 ،بعنوان" :تأ ير رأس المال النفسي عمى سموكيات المواطنة

التنظيمية"

ىدفت الدراسة إلى تحديد تأثير أبعاد رأس الماؿ النفسي عمى أبعاد سموكيات المواطنة
التنظيمية بالتطبيؽ عمى العامميف بالشركات الصناعية التابعة لقطاع األعماؿ العاـ بمحافظة

الدقيمية ،حيث اعتمد الباحث عمى البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف االستبياف الذي تـ إجراؤه
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عمى عينة ممثمة مف ( )376عامالً ،وقد توصمت الدراسة إلى وجود ارتباط معنوي إيجابي بيف
أبعاد رأس الماؿ النفسي وأبعاد سموكيات المواطنة التنظيمية ،وكانت أىـ التوصيات تعزيز رأس

الماؿ النفسي لدى العامميف بالشركات الصناعية لما لو مف أثر عمى أبعاد سموكيات المواطنة

التنظيمية.

 1.9.5دراسة (الدليمي ،)2016 ،بعنوان" :خصاكص الكيادة النسوية وأ رىا في تطوير رأس
المال النفسي :إختبار الدور المعدل لكوة الخبرة"

الدرسة إلى بياف أثر خصائص القيادة النسوية في تطوير أرس الماؿ النفسي،
ىدفت ىذه ا
الدرسة تـ استخداـ المنيح الوصفي التحميمي
بوجود قوة الخبرة كمتغير معدؿ ،ولتحقيؽ أىداؼ ا

الدرسة حيث تـ توزيعيا عمى
الدرسة ،واعتمدت االستبانة أداة رئيسة ليذه ا
لمالءمتو لطبيعة ىذه ا
الدرسة
الدرسة المكونة مف ( )379فرداً مف شاغمي وظائؼ معمميف وادارييف ،وقد توصمت ا
عينة ا

إلى عدة نتائح أىميا :كاف مستوى ممارسة خصائص القيادة النسوية مرتفع في مدارس التعميـ

الخاص بمحافظة عماف ،ومستوى أرس الماؿ النفسي كاف متوسط لممرؤوسيف وكانت قوة الخبرة
لمقيادة النسوية مرتفعة المستوى ،وكاف ىناؾ وجود أثر ذي داللة احصائية لخصائص القيادة

النسوية عمى تطوير أرس الماؿ النفسي ،وازد أثر خصائص القيادة النسوية في تطوير أرس الماؿ
متغير معدالً في مدارس التعميـ الخاص في عماف ،وفي ضوء ىذه النتائح
النفسي بوجود قوة الخبرة
اً
الدرسة بعدة توصيات منيا :تعزيز ممارسات خصائص القيادة النسوية لدى القائدة مف
أوصت ا
برس الماؿ النفسي بشكؿ أكبر لتأثيره عمى
خالؿ زيادة الدعـ مف اإلدارة العميا ،وضرورة االىتماـ أ

االستمرر بالبحث في خصائص القيادة النسوية وقوة الخبرة وربطيـ
ا
أخير
الفرد وعممو بالمنظمة ،و اً
برس الماؿ النفسي.
في مجاؿ التعميـ ،والحث عمى االستثمار أ

 1.9.6دراسة (صالح ،)2016 ،بعنوان" :تأ ير رأس المال النفسي في تحكيق اللتزام
التنظيمي".

ىدفت الدراسة إلى تشخيص طبيعة عالقة االرتباط بيف أبعاد أرس الماؿ النفسي (األمؿ،

االلتزـ المعياري،
ا
االلتزـ الشعوري،
االلتزـ التنظيمي بأبعاده ( ا
التفاؤؿ ،الكفاءة الذاتية ،المرونة) ،و ا
الدرسة
االلتزـ التنظيمي .تبنت ا
ا
االلتزـ المستمر) ،وتحميؿ تأثير أرس الماؿ النفسي في تحقيؽ
ا

الدرسة
المنيح الوصفي والتحميمي ،واستخدمت االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات ،تكونت عينة ا
الدرسة
مف ) (100موظفاً في الشركة العامة لصناعة األسمدة في محافظة البصرة ،وقد توصمت ا

االلتزـ التنظيمي ،وأيضاً وجود تأثير إيجابي معنوي
ا
لرس الماؿ النفسي في
إلى وجود ارتباط وتأثير أ
بناء عمى النتائح فقد أوصت الدراسة عدة
بيف أبعاد رأس الماؿ النفسي وااللتزاـ التنظيمي ،و ً
توصيات أىميا :تبني موضوع رأس الماؿ النفسي مف خالؿ التنسيؽ والتعاوف مع المكاتب
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االستشارية والتدريبية فييا مف خالؿ تعزيز األبعاد السموكية داخؿ المنظمة ،واشاعة األمؿ والتفاؤؿ

والكفاءة الذاتية والمرونة بيف العامميف في المنظمة وااللتزاـ التنظيمي ،واقامة برامح توعوية في

مفيوـ رأس الماؿ النفسي مف أجؿ تعريؼ العامميف بيذا المفيوـ الجوىري وانعكاساتو عمى االلتزاـ

التنظيمي.

 1.9.7دراسة (طعين )2015 ،بعنوان" :تأ ير راس المال النفسي اليجابي في األداء البداعي"
ىدفت الدراسة إلى معرفة عالقة االرتباط واألثر بيف رأس الماؿ النفسي اإليجابي ،واألداء
اإلبداعي بيف أعضاء الييئة التدريسية الموزعيف عمى  26كمية في جامعتي القادسية والمثنى –
بالعراؽ ،حيث استعمؿ الباحث االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،وتوصمت الدراسة إلى وجود

عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد رأس الماؿ النفسي االيجابي مجتمعة وبشكؿ

منفرد بيف كؿ بعد مف أبعاد األداء اإلبداعي والتي تتمثؿ في (توليد الفكرة المتعمقة بالمنتح أو

الخدمة ،ترويح الفكرة ،تطبيؽ الفكرة) ،وعالقة أثره بنسب مختمفة ،وكذلؾ اتضح بأف أفراد العينة
لدييـ رغبة بأف يكوف ىنالؾ اىتماـ مف قبؿ إدارات الكميات في مكافأة األفراد المبدعيف وتذليؿ

العقبات لتبادؿ ايراء واألفكار والمعمومات التي تمكنيـ مف تطوير أنفسيـ وبالتالي كمياتيـ مف
خالؿ تحقيؽ إبداعات نوعية ،ويوصي البحث القيادات الجامعية بالتحري عف أفضؿ الوسائؿ لجذب
األفراد ذوي الكفاءات العالية ،ووضع آليات الستقطابيـ واالحتفاظ بيـ ،والتوأمة بيف الجامعات
والمنظمات العالمية بيدؼ إذكاء القدرات اإلبداعية لدى الييئات التدريسية.

 1.9.8دراسة (العزاوي ،)2014 ،بعنوان " :رأس المال النفسي اإليجابي والتوافق الميني
وتأ يرىما في األداء الستراتيجي لمموارد البشرية".

ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى واقع عمؿ كميات الجامعة المستنصرية في مجاؿ رأس الماؿ

النفسي االيجابي ،والتوافؽ الميني ودورىما في مجاؿ األداء االستراتيجي لمموارد البشرية ،حيث تـ
الحصوؿ عمى المعمومات الالزمة مف خالؿ استبانة أعدت ليذا الغرض تـ توزيعيا عمى ()482

مف أفراد عينة الدراسة ،وىـ الطاقـ التدريسي في الجامعة ،وقد توصمت الدراسة إلى وجود تأثير

بناء عمى
لرأس الماؿ النفسي اإليجابي والتوافؽ الميني في األداء االستراتيجي لمموارد البشرية  ،و ً
ذلؾ أوصت الدراسة بتكثيؼ الجيود المتعمقة ببناء وتنمية رأس الماؿ النفسي اإليجابي لما لمجوانب
اإليجابية مف تأثير واضح عمى السموؾ اإلنساني.

 1.9.9دراسة (الحسني ،)2013 ،بعنوان" :رأس المال النفسي وأ ره في الستغراق الوظيفي".
ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ حالة مف التكامؿ بيف فكر السموؾ التنظيمي وفكر إدارة الموارد
البشرية عبر استثمار أبعاد رأس الماؿ النفسي في بموغ االستغراؽ الوظيفي ،قياس مدى إدراؾ عينة
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الدراسة المبحوثة لمفيوـ رأس الماؿ النفسي ،والتعرؼ إلى مدى تأثيره عمى األعماؿ والمياـ
المنوطة بيـ ،تشخيص طبيعة العالقة والتأثير بيف أبعاد رأس الماؿ النفسي واالستغراؽ الوظيفي
والتعرؼ إلى األبعاد المؤثرة ،والخروج بمجموعة مف التوصيات لإلسياـ في رفع مستوى اىتماـ
المنظمات المحمية بكؿ مف رأس الماؿ النفسي واالستغراؽ الوظيفي ،وقد تـ إجراء الدراسة في كمية
اإلدارة واالقتصاد وكمية التربية الرياضية جامعة المثنى بالعراؽ ،وقد تمثمت عينة البحث بالطاقـ
التدريسي ماجستير ودكتوراه وبأعمار تراوحت بيف ( )60–25سنة وبخدمة جامعية تراوحت بيف
ستة أشير وعشر سنوات ،وقد تـ توزيع ( )60استبانة عمى الطاقـ التدريسي واستمـ منيا ()52
استبانة ،وقد خمصت الدراسة إلى استكشاؼ مالمح رأس الماؿ النفسي بأبعاده :الكفاءة الذاتية،
التفاؤؿ ،األمؿ ،والمرونة ،وتأثيره عمى االستغراؽ الوظيفي بعناصره :الحماس ،اإلخالص،
واالنغماس ،وتوصمت الدراسة إلى وجود ارتباط وأثر لرأس الماؿ النفسي عمى االستغراؽ الوظيفي.
1.9.10

دراسة (الكرداوي )2013 ،بعنوان" :أ ر النطمار الوظيفي في العَلقة بين رأس

المال النفسي ومستوى الشعور بالحتكان التنظيمي لدى العاممين بالكطاع الحكومي في
محافظة الدقيمية".
ىدفت الدراسة إلى تقييـ مشاعر االحتقاف التنظيمي لدى العامميف بالقطاع الحكومي في
مصر ،والتعرؼ إلى ما إذا كانت ترجع إلى انخفاض رصيد رأس الماؿ النفسي لدييـ؛ وما ىو
الدور الوسيط الذي يمكف أف يمعبو االنطمار الوظيفي "النظر إلى الصورة األكبر وفيـ دور كؿ
شخص في داخميا" في العالقة التي تربط رأس الماؿ النفسي باالحتقاف التنظيمي؛ بتمطيؼ ايثار
السمبية النخفاض رصيد رأس الماؿ النفسي لدى العامميف بالقطاع الحكومي بمحافظة الدقيمية-
جميورية مصر العربية ،حيث تـ استخداـ االستبانة لتحقيؽ أىداؼ البحث واختبار صحة
الفرضيات ،وكانت نتائح الدراسة ىو أف وجود االنطمار الوظيفي يسيـ في زيادة دور رأس الماؿ
النفسي في التقميؿ مف مشاعر االحتقاف التنظيمي لدى العامميف ،وجود عالقة تأثير مباشرة وفي
االتجاه العكسي بيف رأس الماؿ النفسي ومشاعر االحتقاف التنظيمي لدى العامميف ،وجود عالقة
تأثير مباشرة وفي االتجاه الطردي بيف رأس الماؿ النفسي ومستوى االنطمار الوظيفي لدى
العامميف ،ووجود عالقة تأثير مباشرة وفي االتجاه العكسي بيف مستوى االنطمار الوظيفي لدى
العامميف ومستوى شعورىـ باالحتقاف التنظيمي.
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انياً :الدراسات بالمغة اإلنجميزية
 1.9.1دراسة ) )Taştan, 2016بعنوان:
"Psychological Capital: A Positive Psychological Resource and Its
"Relationship with Creative Performance Behavior.
"رأس المال النفسي :مصدر نفسي إيجابي وعَلقتو بسموكيات األداء اإلبداعي".
وقد ركزت ىذه الدراسة عمى االفتراض المتعمؽ بالعالقة بيف مكونات رأس الماؿ النفسي لمكفاءة

الذاتية واألمؿ والتفاؤؿ والقدرة عمى الصمود مع سموؾ األداء اإلبداعي ،واستناداً إلى الموارد المتاحة
واألساس المنطقي المفاىيمي ،مف المتوقع أف تكوف لمتغيرات رأس الماؿ النفسي قوة تفسيرية قوية

لسموؾ الموظؼ اإلبداعي ،وقد أجريت الدراسة في شركة بضائع كبيرة الحجـ في تركيا ،والتي تـ
اإلشارة إلييا باعتبارىا منظمة مبتكرة وعالية األداء مف خالؿ نتائح البحوث ذات العالقة ،وقد شارؾ
 165موظفاً مف المستوى اإلداري األوؿ والمتوسط والعماؿ بمختمؼ فئاتيـ في االستبانة ،وتوصمت

الدراسة إلى أف إجمالي رأس الماؿ النفسي وكؿ عنصر مف مكونات رأس الماؿ النفسي كاف لو
عالقات إيجابية كبيرة مع سموؾ األداء اإلبداعي لمموظؼ ،وباإلضافة إلى ذلؾ تبيف أف مكونات

رأس الماؿ النفسي كاف ليا تأثير كبير عمى شرح سموؾ األداء اإلبداعي.
 1.9.2دراسة ( (Larson et. Al, 2013بعنوان:

"Psychological Capital: A New Lens For Understanding Employee Fit
And Attitutes".
"رأس المال النفسي :منظىر جديدة لفهم مالءمت المىظف واتجاهاته".
ىدفت الدراسة لمتحقؽ فيما إذا كانت أوجو التشابو بيف رأس الماؿ النفسي لمموظفيف
ومد ارئيـ يزيد مف فيـ المؤسسة المناسبة لمشخص ،ومشاركة الموظفيف ،والرضا الوظيفي وقد
أجريت الدراسة عمى العامميف البالغيف في مختمؼ الصناعات في الواليات المتحدة األمريكية حيث

أكمؿ المشاركوف االستبياف بناء عمى خبرتيـ العممية ،حيث تـ جمع بيانات االستبانة عبر موقع
اليكتروني ،وتشير النتائح إلى أنو يتـ تعزيز األفكار لفيـ مالءمة األشخاص إلى التنظيـ عندما

يكوف مستوى رأس الماؿ النفسي لدى الموظفيف ومد ارئيـ متشابو ،في حيف أف مفيوـ المواءمة بيف
الموظفيف وبيئة العمؿ ليس جديداً ،وىذا ىو أوؿ تقييـ تجريبي آخذاً بعيف االعتبار مدى التشابو في

رأس الماؿ النفسي بيف الرؤساء والمرؤوسيف مف حيث عالقتو بمالءمة الشخص لممنظمة.
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 1.9.3دراسة ( )Huang & Lin, 2013بعنوان:
" Moderating Effect of Psychological Capital on the Relationship
"between Career Capital and Career Success.
"التأ ير المعتدل لرأس المال النفسي عمى العَلقة بين رأس المال الميني والنجاح الوظيفي".
وكاف الغرض مف ىذه الدراسة ىو دراسة تأثير رأس الماؿ النفسي عمى العالقة بيف رأس الماؿ

الوظيفي والنجاح الوظيفي ،وقد جمعت البيانات مف  260موظفاً في المعارض المينية في الحرـ
الجامعي في تايواف ،حيث تمت عف طريؽ االستبيانات الورقية ،وقد تـ تحميؿ البيانات باستخداـ
االنحدار اليرمي الختبار تأثير رأس الماؿ الوظيفي عمى النجاح الوظيفي ،والتأثير المعتدؿ لرأس

الماؿ النفسي عمى العالقة بيف رأس الماؿ الوظيفي والنجاح الوظيفي ،وقد أظيرت النتائح أف رأس
الماؿ الوظيفي كاف لو أثر إيجابي عمى النجاح الوظيفي ،بعد السيطرة عمى نوع الجنس والعمر
والوضع الوظيفي والحيازة وباإلضافة إلى ذلؾ ،يعزز رأس الماؿ النفسي العالقة بيف رأس الماؿ

الوظيفي والنجاح الوظيفي ،كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز رأس الماؿ الوظيفي.
 1.9.4دراسة ( )Maclean, 2012بعنوان:
"Assessing Financial Viability Of Selected Urban And Rural
Municipalities In The Eastern Cape".
"تقييم الجدوي الماليت في بلدياث حضريت وريفيت مختارة في المنطقت الشرقيت".
والغرض مف ىذا البحث ىو تقييـ الجدوى المالية لمبمديات الحضرية والريفية المختارة في

المنطقة الشرقية مف جنوب افريقيا ،لذلؾ تـ اختيار البمديات ليذا الغرض ،وتشمؿ البمديات المختارة

أربع مقاطعات مختمفة في جنوب أفريقيا ،وشممت التقنيات التي استخدمت لجمع البيانات المقابالت

واالستبيانات ،حيث تـ اختيار المشاركيف مف قبؿ الباحث بما في ذلؾ رؤساء البمديات ومديري
البمدية والمسؤوليف المالييف مف بمديات مختارة ،والتبرير لتحديد شاغمي ىذه المناصب ىو أنيا تحتؿ

مواقع استراتيجية في البمدية وبالتالي تكوف قادرة عمى إعطاء رد الفعؿ الواعي والذي مف شأنو

إعطاء الشرعية لعممية البحث ،وخمصت النتائح الرئيسية إلى أف جميع البمديات لدييا قدرة اقتراض
محدودة؛ لـ تتجاوز ميزانياتيا مف حيث إنفاقيا؛ تتمتع البمديات الصغيرة باألسر المعيشية بوصفيا

مساىماً رئيسياً في اإليرادات المحصمة؛ بينما البمديات الحضرية فإف الحصوؿ عمى شريحة كبيرة

مف عائداتيـ تأتي مف األعماؿ التجارية ،حيث تعتمد البمديات الصغيرة والريفية عمى المنح
والتحويالت ،وبالتالي فيي غير مجدية مف الناحية المالية؛ أما البمديات الحضرية إلى حد كبير

قادرة عمى البقاء مف الناحية المالية ،ولكنيا تفتقر إلى الميا ارت والقدرة عمى استخداـ مواردىا مف
أجؿ تقديـ الخدمات بفاعمية ،وتقدـ الدراسة بعد أف توضحت النتائح توصيات بشأف كيفية جعؿ
البمديات قادرة عمى البقاء مف الناحية المالية.
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 1.9.5دراسة ( ،)Abdelwahab, 2012بعنوان:
"The Direct And Interactive Effects Of Psychological Capital And
Psychological Ownership On Work Attitudes And Withdrawal
"Behaviors.
"التأ ير المباشر والتفاعمي لرأس المال النفسي والممكية النفسية عمى مواقف العمل وسموك

النسحاب".

ىدفت الدراسة إلى فحص ايثار المباشرة والتفاعمية لرأس الماؿ النفسي والممكية النفسية
"الشعور الذي يتكوف لدى العامميف اتجاه الوظيفة التي يؤدونيا والذي مف خاللو يشعر الموظؼ
بممكيتو جزء مف وظيفتو التي يقوـ بأدائيا ومف الممكف أف تصبح جزءاً مف ىويتو النفسية ووعيو

الذاتي" عمى اتجاىات العمؿ (الرضا الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي) وسموكيات االنسحاب (االنسحاب
مف الوظيفة واالنسحاب مف العمؿ) ،وقد تـ إجراء الدراسة عمى عينة مف  ١٤٤ممرضاً وممرضة
يعمموف في المستشفيات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ في جميورية مصر العربية ،حيث تـ

استخداـ استبانة مكونة مف خمسة وثالثيف بنداً وستة متغيرات عمى ممرضيف وممرضات يعمموف

في  16مستشفى حكومياً ،وقد أظيرت النتائح أف رأس الماؿ النفسي والممكية النفسية ليما آثار
مباشرة وايجابية عمى كؿ مف الرضا الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي ،وأظيرت النتائح أيضاً أف لمتفاعؿ
أثر معنوياً عمى كؿ مف الرضا الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي
بيف رأس الماؿ النفسي والممكية النفسية اً

عالوة عمى ذلؾ ،فقد أظيرت النتائح أف رأس الماؿ النفسي لو تأثير مباشر سمبى عمى االنسحاب
مف الوظيفة ،وأف الممكية النفسية ليا تأثير مباشر سمبى عمى كؿ مف االنسحاب مف الوظيفة
واالنسحاب مف العمؿ ،ولكف التفاعؿ بيف رأس الماؿ النفسي والممكية النفسية ليس لو آثار معنوية

عمى كؿ مف االنسحاب مف الوظيفة واالنسحاب مف العمؿ.
 1.9.6دراسة ( ) Avey et. al., 2009بعنوان:

"Psychological Capital: A Positive Resource For Combating Employee
"Stress And Turnover.
"رأس المال النفسي :مصدر إيجابي لمكافحة ضغوط ودوران الموظفين".
ىي عبارة عف دراسة استكشافية ،لمعرفة العالقات بيف رأس الماؿ النفسي الخاص بالموظفيف

والعالمات الظاىرة عمييـ مف التوتر في مكاف العمؿ ،وتـ إجراء الدراسة في جامعة وسط واشنطف
 -الواليات المتحدة األمريكية ،حيث تـ اختيار متطوعيف في مكاف الدراسة ،وىـ عبارة عف عينة

عامال في صناعات مختمفة ،حيث أنيـ أتموا تعبئة االستبانة
مف البالغيف العامميف وعددىـ 416
ً
الخاصة بقياس رأس الماؿ النفسي والمعمومات الديموغرافية عبر البريد االليكتروني ،وبعد أسبوعيف
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تمت دعوتيـ مرة أخرى لتعبئة االستبانة الخاصة بمتغيرات العوامؿ المرتبطة بالتحفيز في بيئة

العمؿ مثؿ التوتر والسموؾ الميني ،وكاف مف نتائح ىذه الدراسة أنيا تدعـ مبدئيا المفيوـ الذي تـ
استحداثو بخصوص رأس الماؿ النفسي اإليجابي ،والمرتبط بكؿ مف االنطباع والنتائح العممية لبيئة

العمؿ ،وبشكؿ خاص فإف النتائح تشير إلى األىمية المستقبمية لمتركيز عمى التدريب عمى كيفية أف
يكوف رأس الماؿ النفسي جزءاً قيماً مف التوتر اإلداري التنظيمي ،حيث أف القضاء عمى التوتر في
بيئة العمؿ بشكؿ كامؿ أمر غير حقيقي وغير مرغوب فيو ،فالمخرجات التنظيمية تساعد الموظفيف

عمى إدارة التوتر بكفاءة عمى الرغـ مف أف ىذا مطمب صعب المناؿ لدى إدارة الموارد البشرية.
 1.9.7دراسة ( )Luthan’s et. al., 2007بعنوان:

"Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with
"Performance and Satisfaction.
"رأس المال النفسي اإليجابي :قياسو وعَلقتو باألداء والرضا الوظيفي"
والغرض مف ىذه الدراسات ىو فحص خصائص قياس أداة المسح المستخدمة لتقييـ رأس الماؿ

النفسي المحدد ،وتحديد عالقتو مع الرضا الوظيفي ونتائح األداء ،وقد تمت الدراسة األولى عمى
عينة مف طالب تخصص إدارة األعماؿ مف جامعة وسط واشنطف في الوسط الغربي لمواليات

المتحدة األمريكية ،حيث كاف معدؿ أعمار المشاركيف  25-22سنة ،أما الدراسة الثانية فقد كاف
المشاركيف فييا عبارة عف عدد مف الميندسيف والفنييف مف شركة ضخمة صناعية متخصصة في

التكنولوجيا ،حيث تـ إجراء استبياف قصير باستخداـ كممة مرور عبر البريد االليكتروني ،وفي

الدراسة الثانية تـ إرساؿ أعضاء فريؽ اليندسة إلى "حضور اختياري" الجتماع مشروع "السموؾ
التنظيمي والقيادة" ،ووافؽ المشاركوف عمى اإلجابة االستقصائية لتقييمات أداء الشركة ،حيث تـ

إدارة االجتماع في الموقع مف قبؿ الباحث الخارجي لضماف السرية ،وقد نتح عف ىذه الدراسة أدلة
أولية عمى أف المكونات اإليجابية مثؿ األمؿ والمرونة والفعالية والتفاؤؿ قد يكوف ليا جوىر مشترؾ
باعتباره رأس الماؿ النفسي الذي يمكف قياسو ويرتبط باألداء واالرتياح .وبالنسبة لممستقبؿ فقد

تكشؼ األبحاث عف مكونات إيجابية أخرى تفي بمعايير إدراج رأس الماؿ النفسي التي يمكف
تقييميا وتطويرىا واالستفادة منيا لتحسيف األداء.
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 1.9.8دراسة ( )Cole, 2006بعنوان:
"Wellbeing, Psychological Capital, and Unemployment: An Integrated
"Theory
"الرفاهيت ،رأس المال النفسي ،والبطالت :نظريت متكاملت"
ىػدفت الد ارسػة إلػػى اختبػار النمػوذج المتكامػػؿ وعالقتػو بػرأس المػاؿ النفسػي مػػف خػالؿ تقػػدير
المعادالت الييكمية المتزامنة لحالة سوؽ العمؿ والرفاه ،وقػد أجريػت الد ارسػة عمػى البيانػات المقطعيػة

م ػػف األسػ ػرة وال ػػدخؿ وديناميكي ػػات العم ػػؿ ف ػػي أس ػػتراليا وال ػػذي يس ػػتخدـ المس ػػح "ىػ ػو مس ػػح اجتم ػػاعي

واقتصادي واسع ،مع إيالء اىتماـ خاص لتكويف األسرة واألسرة والدخؿ والعمؿ" لتقدير المعػادالت"،
حيػػث تجمػػع ىػػذه الورقػػة بػػيف خمػػس نظريػػات ،واسػػتخدمت بيانػػات مستعرضػػة مػػف د ارسػػة اإلسػػكاف

والدخؿ وديناميكيات العمؿ في أستراليا ،وتضـ العينة  9777مشاركا تتراوح أعمارىـ بػيف  17و64
عامػػا ،و %74.9مػػف المجيبػػيف يعممػػوف ،و %3.4عػػاطموف عػػف العمػػؿ ،و" %21.7ليس ػوا فػػي قػػوة

العمؿ" ،باإلضافة إلى استخداـ المعادالت لباقي المتغيرات ،وتشير النتائح األوليػة إلػى وجػود عالقػة
ػأثير غيػر
متزامنة بيف نظػاـ إدارة الػتعمـ والرفػاه ،ويػؤثر رأس المػاؿ النفسػي تػأثي اًر كبيػ اًر عمػى الرفػاه وت اً

مباشر عمى سوؽ العمؿ ،وتشير النتائح إلػى أف السياسػات التػي تعػزز رأس المػاؿ النفسػي والرفاىيػة
يمكف أف تحسف إنتاجية العمؿ وتساعد عمى خفض البطالة.
 1.10التعميق عمى الدراسات السابكة
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة تبيف ايتي:

 .1اليدؼ مف الدراسات السابقة :ىدفت الدراسات السابقة إلى التعرؼ عمى أثر رأس الماؿ النفسي
عم ػػى متغيػ ػرات كثيػ ػرة مني ػػا :ض ػػغوط العم ػػؿ ،الس ػػموؾ االب ػػداعي لمع ػػامميف ،االب ػػداع التنظيم ػػي،
سػػموكيات المواطنػػة التنظيميػػة ،خصػػائص القيػػادة النسػػوية ،االلتػزاـ التنظيمػػي ،األداء االبػػداعي،

األداء االس ػ ػػتراتيجي لممػ ػ ػوارد البشػ ػ ػرية ،االس ػ ػػتغراؽ ال ػ ػػوظيفي ،االنطم ػ ػػار ال ػ ػػوظيفي ،االحتق ػ ػػاف

التنظيمي ،مالءمػة الموظػؼ واتجاىاتػو ،النجػاح الػوظيفي ،مواقػؼ العمػؿ ،سػموكيات االنسػحاب
مف العمؿ ،الرضا الوظيفي ،ضغوط ودوراف الموظفيف ،الرفاىية والبطالة.

 .2منيجية الدراسة :تـ استخداـ المنيح الوصفي التحميمي في جميع الدراسات السابقة.

 .3أداة الدراسة :تـ جمع البيانات المطموبة باستخداـ االستبانة لجميع الدراسات السابقة وتوجد
دراسة واحدة ،وىي ( )Maclean, 2012حيث تـ فييا استخداـ أسموب المقابالت باإلضافة
إلى االستبانات كأداة جمع بيانات.
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 .4مجتمع الدراسة :تنوع مجتمع الدراسات السابقة ما بيف العامميف في الجامعات والشركات في
مختمؼ القطاعات والمستشفيات والقطاع الحكومي.

 .5البيئة والمكاف :تـ إج ارء الدراسات السابقة في عدة دوؿ وىي (الجزائر ،العراؽ ،مصر،
األردف ،الواليات المتحدة األمريكية ،تايواف ،تركيا ،واستراليا).

 1.11ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابكة
تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بعدة محاور كايتي:

 .1مف حيث اليدؼ :حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر رأس الماؿ النفسي عمى األداء
المالي لمييئات المحمية في قطاع غزة.
 .2البيئة والمكاف :أجريت ىذه الدراسة عمى البيئة الفمسطينية التي تتصؼ بخصوصية خاصة
نتيجة لمتعقيدات السياسية واالقتصادية التي تمر بيا المنطقة.
 .3أداة الدراسة :جمعت الدراسة الحالية ما بيف االستبانة لمتعرؼ عمى أبعاد رأس الماؿ النفسي
لدى موظفي الدائرة المالية واإلدارية ،وتحميؿ النسب المالية لمتعرؼ عمى األداء المالي لمييئات
المحمية في قطاع غزة.
 .4مجتمع الدراسة :تميزت ىذه الدراسة بمجتمعيا الممثؿ بموظفي الدائرة المالية واإلدارية لمييئات
المحمية في قطاع غزة.
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خَلصة الفصل األول:
تناوؿ ىػذا الفصػؿ مقدمػة عامػة عػف موضػوع الد ارسػة المتمثػؿ بػأثر رأس المػاؿ النفسػي عمػى

األداء الم ػػالي لمييئ ػػات المحمي ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ،ك ػػذلؾ ت ػػـ اس ػػتعراض مش ػػكمة الد ارس ػػة ،وأىميتي ػػا،
وأىػػدافيا ،وتػػـ صػػياغة أربػػع فرضػػيات لمد ارسػػة ،وتػػـ تحديػػد متغيػرات الد ارسػػة وتقسػػيميا إلػػى متغيػرات

مسػػتقمة تتمثػػؿ فػػي أبعػػاد رأس المػػاؿ النفسػػي وىػػي (الكفػػاءة الذاتيػػة – األمػػؿ – التفػػاؤؿ – والمرونػػة)،

والتي تـ قياسيا باستخداـ استبانة أعدت ليذا الغرض ،أمػا المتغيػر التػابع لمد ارسػة فيتمثػؿ فػي األداء

المػػالي لمييئػػات المحميػػة ،حيػػث تػػـ قياسػػو باسػػتخداـ أربعػػة مؤشػرات مػػف مؤشػرات األداء المػػالي وىػػي

مق ػػاييس (الس ػػيولة – المرون ػػة المالي ػػة – الكف ػػاءة اإلنتاجي ػػة – أى ػػداؼ الخط ػػة االس ػػتراتيجية وكف ػػاءة

إنتاجية الفرد فػي بػرامح البمديػة المتعػددة) ،كمػا اسػتعرض الفصػؿ منيجيػة الد ارسػة وحػدودىا المكانيػة

والزمانيػػة والبش ػرية ،وأخي ػ اًر تػػـ اسػػتعراض الد ارسػػات السػػابقة لمد ارسػػة الحاليػػة حيػػث تػػـ تقسػػيميا إلػػى

الدراسات العربية والدراسات األجنبية.
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 2الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة

مكدمة:
مما ال شؾ فيو أف رأس الماؿ النفسي والمتمثؿ بأبعاده األربعة (الكفاءة الذاتية ،األمؿ ،التفاؤؿ،
والمرونة) أصبح مف األىمية بمكاف ،حيث أف المؤسسات تقوـ بقياسو لمعامميف لدييا في جميع
أنحاء العالـ ،نظ اًر ألنو يعبر عف مجموعة العوامؿ النفسية اإليجابية لألفراد ،وىي ذات أثر إيجابي
عمى إنتاجيتيـ ،حيث تعتبر إنتاجية األفراد ىي اليدؼ األسمى ألية مؤسسة ،والذي بدوره ينعكس
عمى األداء المالي الذي يعبر عف نتائح األنشطة التي تمارسيا المؤسسة ويحدد مستوى إنجازىا
ومدى استغالليا لمواردىا وامكانياتيا ،ونظ اًر ألف ىذه الدراسة تـ إجراؤىا عمى الييئات المحمية في
قطاع غزة ،فتجدر اإلشارة ىنا إلى أف الييئة المحمية تعتبر شخصية اعتبارية ذات استقالؿ مالي
تحدد وظائفيا وسمطاتيا بمقتضى أحكاـ القانوف ،وذلؾ طبقاً لمقوانيف واألنظمة الفمسطينية ،وبالتالي
سيتـ الحديث بشيء مف التفصيؿ عف اإلطار النظري ليذه الدراسة ،حيث تـ تنظيـ ىذا الفصؿ إلى
ثالثة مباحث كايتي:
المبحث األوؿ :اإلطار النظري لرأس الماؿ النفسي.
المبحث الثاني :األداء المالي.
المبحث الثالث :الييئات المحمية في قطاع غزة.
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المبحث األول
اإلطار النظري لرأس المال النفسي




تمييد

مفيوم رأس المال ورأس المال النفسي

خمفية تاريخية عن رأس المال النفسي



أنواع رأس المال وعَلقتيا مع بعضيا البعض



أبعاد رأس المال النفسي

 1.2المبحث األول
اإلطار النظري لرأس المال النفسي
 2.1.1تمييد:
لقد شيدت دوؿ العالـ خالؿ السنوات القميمة الماضية وال تزاؿ تشيد العديد مف التغيرات

الميمة ،والتي طالت جميع مناحي الحياة ،مما جعميا تؤثر بطريقة ما عمى كافة المنشآت
االقتصادية في دوؿ العالـ عمى اختالؼ حجميا التجاري ،والتي أدت إلى اىتماـ المؤسسات
بالتنمية البشرية بؿ توجيت الكثير مف المؤسسات لتخصيص قسـ مستقؿ في المؤسسة يسمى

"الموارد البشرية" ،مما يدلؿ عمى وجود اقتناع أساسي بأف اإلنساف لديو قدرات وطاقات تفوؽ كثي اًر
ما يتـ استغاللو ،واالستفادة منو في مواقع العمؿ المختمفة ،حيث أف الذي يميز أية مؤسسة عف

نظيرتيا ىو مدى االستفادة مف قدرات وطاقات العامميف فييا ،وأيضا قدرتيا عمى المنافسة ،وتحقيؽ
ا
إنجازات ال نظير ليا عمى الصعيد المحمي والدولي.
وبالحديث عف رأس الماؿ النفسي نستطيع القوؿ بأف رئيس الواليات المتحدة األمريكية بػاراؾ

أوباما لـ يكف ليصبح رئيساً لوال جرأتو وأممو في المستقبؿ ،وثقتو العالية في ذاتو ،وتفاؤلػو فػي القػدرة
عمػػى إدارة الػػبالد فػػي ظػػؿ وجػػود العديػػد مػػف التحػػديات االقتصػػادية واالجتماعيػػة والسياسػػية ،وكػػذلؾ

قدرتػػو عمػػى التكيػػؼ مػػع تمػػؾ التحػػديات حتػػى أنػػو ألػػؼ كتابػاً فػػي ذلػػؾ أسػػماه "جػرأة األمػػؿ" ،حيػػث أف
جميػع ىػذه الصػفات تمثػؿ مكونػات رأس المػاؿ النفسػي ) ،(Luthans et. Al. 2011ونظػ ار لمػا
يقضػػيو العػػامموف مػػف سػػاعات عمػػؿ طويمػػة ،ومػػع التقػػدـ التكنولػػوجي الس ػريع ،فمػػـ تعػػد ىنػػاؾ حػػدود

فاصػػمة بػػيف مػػا يتعمػػؽ بالعمػػؿ ومػػا يتمقونػػو مػػف معمومػػات ال تتعمػػؽ بطبيعػػة عمميػػـ ،ممػػا يحتػػاج إلػػى
التركيػػز عمػػى الن ػواحي اإليجابيػػة التػػي تفيػػدىـ مػػف ناحيػػة ،وتعػػود بػػالنفع عمػػى المؤسسػػة مػػف ناحيػػة

أخػػرى ،ممػػا يسػػترعي ضػػرورة النظػػر إلػػى النصػػؼ المممػػوء مػػف الكػػأس إذا رغبنػػا فػػي تحقيػػؽ تنميػػة
حقيقيػ ػ ػػة لمم ػ ػ ػوارد البش ػ ػ ػرية فػ ػ ػػي الوق ػ ػ ػت الػ ػ ػػذي تحتػ ػ ػػاج فيػ ػ ػػو المؤسسػ ػ ػػات إلػ ػ ػػى مثػ ػ ػػؿ ىػ ػ ػػذه التنميػ ػ ػػة

).(Luthans, 2012

 2.1.2مفيوم رأس المال ورأس المال النفسي
أولً :مفيوم رأس المال:

ىو مصطمح اقتصادي يقصد بو األمواؿ والمواد واألدوات الالزمة إلنشاء نشاط اقتصادي أو

تجاري ويكوف اليدؼ مف المشروع الربح أو اإلعالـ أو األعماؿ اإلنسانية ،ويعتبر رأس الماؿ ىو

المحرؾ األساسي ألي مشروع أو عمؿ استثماري ييدؼ لزيادة القدرة اإلنتاجية ألية جية ،ويتكوف
مف مجموعات أساسية غير متجانسة يتفرع مف كؿ منيا أشكاؿ فرعية مف المستخدمات القادرة عمى
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اإلنتاج مثؿ األدوات والمواد الخاـ ،وربما القدرات البشرية النادرة ،والمواد المساعدة في اإلنتاج

(ماركس.)1947 ،

وقسم ماركس رأس المال إلى َل ة أقسام كاآلتي (ماركس:)1947 ،
 .1رأس المال ال ابت :وىي المواد التي ال تتغير وال تدخؿ في التبادؿ التجاري أواالستيالؾ ضمف
دورات اإلنتاج ،ومف أىـ األمثمة عمى رأس الماؿ الثابت في معظـ النشاطات االقتصادية:
األرض ،والبناء ،والمنشآت ،وايالت ،والتجييزات الضرورية ،والطاقة المحركة.
 .2رأس المال المتحرك :وىو كؿ المواد والسمع التي تدخؿ في اإلنتاج وليا تأثير مباشر في قيمة
السمعة المنتجة ،وبشكؿ مختصر ىو كؿ المواد التي تدخؿ في دورة اقتصادية متجددة ،وأىـ
أمثمة حوؿ رأس الماؿ في مجاؿ الصناعة مثال المواد الخاـ التي يتـ تصنيعيا واأليدي
العاممة.
 .3رأس المال الكمي :وىو قيمة كافة المواد والوسائؿ واألدوات واأليدي العاممة الثابتة والمتحركة
الالزمة إلنتاج دورة اقتصادية كاممة والدورة االقتصادية ىي الفترة الزمنية الالزمة إلعادة تجديد
رأس الماؿ المتحرؾ.
انياً :مفيوم رأس المال النفسي:

ىو المكنوف اإليجابي لدى الفرد الذي يمكف توظيفو لتنمية وتطوير الذات ،بما ينعكس عمى

سموكو بيدؼ تعزيز القدرات التنافسية لممنظمة مف خالؿ توظيؼ ذلؾ المكنوف اإليجابي في تنمية

وتطوير الذات (.)Luthans, et. al., 2005

أيض ػا بأنػػو :تقيػػيـ الفػػرد اإليجػػابي لمظػػروؼ واحتماليػػة النجػػاح اسػػتناداً إلػػى المثػػابرة
ويعػػرؼ ً
والجيد المحفز (.)Luthans, et. al., 2007
ويعػػرؼ بأنػػو :انعكػاس االىتمػػاـ المت ازيػػد بد ارسػػة الظػواىر اإليجابيػػة لػػدى األفػراد العػػامميف فػػي

المؤسسات (.)Luthans, 2002a

ويعرؼ بأنو :دراسة وتطبيؽ نقاط القوة لمموارد البشرية اإليجابية والقدرات النفسية التي يمكف

قياسيا وتطويرىا وادارتيا بطريقة فعالة لتحسيف األداء (.)Luthans, 2002b

ويص ػػفو آخ ػػروف بأن ػػو :نظ ػػاـ يتك ػػوف م ػػف أربع ػػة مكون ػػات ى ػػي (األم ػػؿ ،والتف ػػاؤؿ ،والكف ػػاءة،

والمرونػػة) ،وى ػو يجسػػد ميػػوؿ الفػػرد ألف يكػػوف محف ػ اًز تجػػاه إنجػػاز اليػػدؼ ،وادراؾ المسػػار لتحقيقػػو،
واإليمػ ػػاف بالنجػ ػػاح فػ ػػي الوصػ ػػوؿ إليػ ػػو ،والػ ػػتخمص مػ ػػف العقبػ ػػات التػ ػػي تظيػ ػػر فػ ػػي طريػ ػػؽ تحقيقػ ػػو

( .( Caza, et al, 2010
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وبناء عمى مػا تقػدـ يمكػف تعريػؼ رأس المػاؿ النفسػي بأنػو يمثػؿ قػدرات نفسػية إيجابيػة لمفػرد،
ً
والقابمة لمتطوير والتحسيف المستمر حيث تتكوف مف( :األمؿ ،والتفاؤؿ ،والكفاءة ،والمرونة).
 2.1.3خمفية تاريخية عن رأس المال النفسي
تمتد جذور رأس الماؿ النفسي منذ تقديمو الرسمي في مؤتمر جمعية عمماء النفس األمريكية

عاـ ( ،)1998حيث بدأت حركة عمـ النفس اإليجابي ،وقدمت والدة حيوية لمجتمع العمماء

والممارسيف لتحسيف نواحي الحياة المختمفة ،وقد ظير التأكيد في األلفية الثالثة عمى ما نشر مف

قبؿ عالـ النفس األمريكي ( )Martin Seligmanبشأف السعادة ،والتفوؽ ،والعمؿ المثالي ،وساعد

ذلؾ عمى إثارة قضية العاطفة ،وظيور تشكيمة واسعة مف األنشطة اإليجابية الموجية عبر العموـ
االجتماعية واالنسانية ،وعمى مدى عشر سنوات مف التطور المبكر لعمـ النفس اإليجابي ،والغنى

في الكتب العممية الجديدة ،والدراسات والبحوث ،والمجالت المنشورة ،والتمويؿ مف المنظمات
والمعاىد الصحية ،والمؤتمرات الدولية المتخصصة ،والجوائز ،كؿ ىذا النمو والتوسع الثقافي الميـ

لمجامعات عبر العالـ لتقديـ وتطوير فصوؿ وبرامح لمخريجيف في مجاؿ عمـ النفس اإليجابي

(.)Donaldson & Ko, 2010

وسع ( )Foster & Lioyd, 2007مف استعماؿ عمـ النفس االيجابي بالنسبة لممارسي
و ّ
واستشاريي عمـ النفس عمى المستوى الفردي ،وعمى مستوى الجماعة ،إذ تقدـ استشارة عمـ النفس

امتداداً طبيعياً لعمـ النفس االيجابي بسبب التركيز عمى قضايا محددة مثؿ التفاؤؿ الشخصي ،أو
المحافظة عمى الصحة ،وحتى مياـ البيع ،وىكذا يمكف لعمماء النفس االستشارييف استخداـ عمـ

النفس االيجابي عند العمؿ مع األفراد ،والقادة في تطويرىـ الشخصي ،أو مع الفرؽ التي تعمؿ نحو
توحيد الجيود.
وقد ظيرت أسس نظرية بشأف توافؽ رأس الماؿ النفسي مع نظريات المصدر النفسي ،والتي

قدمت مف قبؿ العالمة في مجاؿ عمـ النفس االيجابي ( )Fredrickson, 2001التي قامت ببناء
وتوسيع نظرية المشاعر اإليجابية ،إذ وجدت أف البحث األساس في االيجابية ال ينبثؽ مف

المصادر الفكرية (مثؿ :حؿ المشكالت ،واإلبداع) ،أو مف المصادر الطبية (مثؿ :تحمؿ اإلجياد،
والصحة القمبية) ،أو مف المصادر االجتماعية ،مثؿ( :العالقات ،والشبكات ،واألصدقاء) ،وانما

ينبثؽ أيضاً مف الفيـ النظري لرأس الماؿ النفسي ،والذي أطمقت عميو تسمية "المصادر النفسية".

لذلؾ يشير ( ) Fredrickson & Losada, 2005إلى أنو تـ استخداـ ىذا اإلطار عند
البحث في المشاعر االيجابية ،إذ كاف االقتراح بأف األفراد والمجموعات مف الناس يعمموف
بمستويات عمؿ إدراكي وشعوري أكثر مثالية عندما يقدموف مستويات أعمى مف المشاعر االيجابية،
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وعندما تكوف المشاعر التي يتـ دراستيا ضمف ىذا اإلطار مستمدة مف المدارؾ االيجابية ،التي يتـ

اختبارىا في رأس الماؿ النفسي ،فإف البحوث تشير إلى الترابط القوي بيف اإلدراؾ والمشاعر والتي
تدعـ التوجو األساسي بشأف االيجابية بشكؿ عاـ ،فضالً عف أف المشاعر االيجابية واالدراكات مف

المحتمؿ أف تساعد في فيـ أفضؿ لرأس الماؿ النفسي.

ويشير ( )Luthans, et al, 2004إلى أف مصطمح (رأس الماؿ النفسي) ذكر باختصار
في أعماؿ متعددة في مجاؿ االقتصاد ،واالستثمار ،وعمـ االجتماع ،وعندما ظير (عمـ النفس
االيجابي) قبؿ بضع سنوات ،قاـ عالـ النفس ( )Seligmanبإظيار ٍ
تحد كبير تمثؿ اليدؼ منو في
تغيير االنشغاؿ بما ىو خاطئ لدى الناس ،والتحوؿ إلى ما ىو صحيح وحسف عنيـ ،وبشكؿ أكثر

تحديدا فقد ركز في طروحاتو عمى نقاط القوة بدالً مف نقاط الضعؼ ،وعمى الصحة والحيوية بدالً
ً
مف األمراض.
 2.1.4أنواع رأس المال وعَلقتيا مع بعضيا البعض:
أولً :أنواع رأس المال:

يمكف تقسيـ رأس الماؿ إلى أربعة أنواع كما يمي:

 -1رأس المال الفكري:

"المعرفة التي يمكف تحويميا إلي أرباح في المستقبؿ وتضـ الموارد مثؿ األفكار واالختراعات
والتقنيات والتصاميـ والعمميات والبرامح المعموماتية" (.)Leaniz, 2013
وبيف (مينا )2013 ،أف رأس الماؿ الفكري يتكوف مف ثالثة أقساـ أساسية ىي:
اء أكانت ىذه
أ .رأس المال البشري :وىو إجمالي المعرفة والميارات والتدريب والتعميـ والخبرات سو ً
المعرفة عامة أـ متميزة أـ متفردة مثؿ االبتكار واإلبداع وروح المبادرة وقدرات الموظفيف لحؿ
مشكالتيـ ،ورأس الماؿ ىذا متالزـ مع الموظفيف وال يمكف لممنشأة امتالكو بؿ استغاللو.

ب .رأس المال الييكمي (التنظيمي) :المرونة التنظيمية وكؿ شيء في المنشأة يدعـ الموظفيف
ألداء أعماليـ مثؿ الممكية الفكرية ،فمسفة اإلدارة ،ثقافة الشركة ،إدارة العمميات ،نظـ المعمومات،

البحوث ،المباني ،األجيزة ،براءات االختراع ،العالمات التجارية ،باإلضافة إلى صورة المنشأة
ونظاـ المعمومات ،وممكية قواعد البيانات.

ت .رأس مال العَلقات (العمَلء) :ويعرؼ بأنو جميع الموارد المتعمقة بالعالقات الخارجية لممنشأة
مثؿ العالقة مع العمالء والمورديف والشركاء في البحوث والتطوير وعالقة المنشأة مع بعض
األطراؼ المستفيدة مثؿ (المساىميف والدائنيف والمورديف وغيرىـ) وكذلؾ الماركات ،العمالء ،قنوات
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التوزيع ،التعاوف ،البحوث المشتركة ،العقود المالية ،إشباع العمالء ،تكرار األعماؿ ،حساسية

األسعار والتي تستخدـ كمؤشر لرأس ماؿ العمالء .

 -2رأس المال الجتماعي:

ىو "إمكانية اكتساب األفراد والجماعات لمموارد نتيجة اتصاؿ بعضيـ بايخر مع إمكانية استخداـ

تمؾ الموارد إلنتاج سمع معينة ،وىو يدوـ عمى المدى الطويؿ ويعيد تأكيد نفسو تحت ظروؼ
مناسبة ويمكف أف يزداد مع االستخداـ ويتناقص مع قمة االستخداـ" (.(Putnam, 1993, 42

 -3رأس المال ال كافي:
ويوجد رأس الماؿ الثقافي في صور متعددة ،فقد يكوف مجموعة مف القدرات والخصائص

الدائمة داخؿ الفرد كالمعرفة والميارات المختمفة ،وقد يتمثؿ في السمع الثقافية كالكتب والموحات
الفنية ،ويتمثؿ كذلؾ في األلقاب والشيادات العممية)Studenmund, 2011) .
 -4رأس المال النفسي:
وكما ذكرناه في وقت سابؽ مف ىذا الفصؿ ىو عبارة عف الحالة النفسية اإليجابية لمفرد

والقابمة لمتطوير والتحسيف المستمر حيث تتكوف مف( :األمؿ ،والتفاؤؿ ،والكفاءة ،والمرونة).
انياً :عَلقة أنواع رأس المال مع بعضيا البعض:

تحػػوؿ االىتمػػاـ فػػي ايونػػة األخي ػرة باتجػػاه رأس المػػاؿ البشػػري (م ػوارد النػػاس) مػػف نظػػاـ العمػػؿ

كمفيػػوـ مسػػتداـ لممي ػزة التنافسػػية ،فعنػػدما يتماشػػى رأس المػػاؿ البشػػري واالقتصػػادي مػػع اسػػتراتيجية
الشػػركة ليصػػبحا أكثػػر انخ ارطًػػا بشػػكؿ كامػػؿ فػػي نظػػاـ العمػػؿ فإنػػو س ػيتـ تحقيػػؽ قيمػػة أكبػػر لمشػػركة

( ،)Harter, Schmidt, & Hayes, 2002وقػد ظيػر شػكؿ إضػافي مػف رأس المػاؿ فػي ايونػة
األخيرة وىو رأس الماؿ االجتمػاعي حيػث تػـ تعريفػو بالشػبكات والعالقػات الموثوقػة التػي تنشػأ داخػؿ
وخػارج المؤسسػات ( .)Luthans et al., 2004مػا وراء مفػاىيـ رأس المػاؿ البشػري واالقتصػادي
واالجتماعي ىو الفكرة المنبثقة لرأس الماؿ النفسي .وقد سأؿ سيميجماف في كتابو "السعادة الحقيقيػة"

ػودا فكيػؼ سػيكوف شػكمو ،وكيػؼ يمكننػا الحصػوؿ عميػو
عف وجود رأس الماؿ النفسي ،واذا كاف موج ً
وتجميعو ( .)Seligman, 2002إف رأس الماؿ النفسي متج ّذر في السموؾ التنظيمي اإليجػابي ذي

الص ػػمة بأص ػػوؿ عم ػػـ ال ػػنفس اإليج ػػابي وى ػػو خط ػػوة ف ػػي تط ػػور مفيومن ػػا لػ ػرأس الم ػػاؿ ف ػػي الس ػػياؽ
االقتصادي األوسع (.)Luthans, 2002
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وكما يوضح الشكؿ ( )2.1عالقة أنواع رأس الماؿ مع بعضيا البعض.
رأس المال

رأس المال

القتصادي

رأس المال

البشري

التكميدي

ماذا تمتمك

←

ماذا تعرف

←

*تعمم

*األصول

الممموسة (مصنع،

*ميارات

معدات ،بيانات،

*معرفة

براءات اختراع)

النفسي

الحتماعي

*خبرة

*التمويل

رأس المال

*أفكار

من تعرف

اليجابي
←

من أنت

*عَلقات

*كفاءة ذاتية

*شبكة

*أمل

اتصالت

*تفاؤل

*أصدقاء

*مرونة

شكل رقم ()2.1
أنواع رأس المال وعَلقتيا مع بعضيا البعض )(Luthans, 2004, p. 46

 2.1.5أبعاد رأس المال

النفسي:

لمنظػر فػي كيفيػة بنػاء رأس المػاؿ النفسػي ،يجػب عمػى المػرء أوالً أف يفيػـ كػؿ عنصػر مفػرد بشػكؿ

أعمؽ مف أجؿ فيـ العامؿ المشترؾ الذي يؤدي إلى البناء الشامؿ .وفػي ايونػة األخيػرة تػـ تمخػيص

ىػذا البنػاء باسػتخداـ اختصػار Hope( HERO :األمػؿ Efficacy ،الكفػاءة الذاتيػةResilience ،

المرونة Optimism ،والتفاؤؿ) ليسيؿ تداوليا وتذكرىا ( ،)Luthans et al., 2004كايتي:
 .1األمل :Hope

ػتنادا إلػى
في أواخر الثمانينات مف القرف العشػريف ،قػدـ العػالـ سػنايدر مفيػوـ نظريػة "األمػؿ" اس ً
عممػػو السػػابؽ الػػذي ركػػز عمػػى كيػػؼ ينػػأى النػػاس عػػف األخطػػاء والفشػػؿ .حيػػث تحق ػؽ مػػف المفيػػوـ

العكسي ،بمعنى كيؼ يقترب الناس مف ما يريدوف ،مثؿ االتجاه نحو األىداؼ المحددة ( & Rand
 .)Cheavens, 2009وبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف اعتبػػار األمػػؿ مػػف وجيػػة نظػػر العػػالـ ( Snyder,

 )2000فػػي أنػػو يمكػػف أف يكػػوف لمفػػرد وجيػػة نظػػر متفائمػػة بشػػأف النتػػائح المسػػتقبمية .تعكػػس نظريػػة

األمػػؿ لمعػػالـ  Snyderقػػدرة الفػػرد عمػػى أف تكػػوف واضػػحة بشػػأف األىػػداؼ ،وتطػػوير خطػػط محػػددة
لتحقيؽ تمؾ األىداؼ ،وأف تكوف قادرة عمى أف تنشأ ،وأف يكوف لدييا الحمػاس لمحفػاظ عمػى الجيػود
نحو تحقيؽ تمؾ األىداؼ (.)Snyder, 2002
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األمؿ يعكس إدراؾ الفػرد لقدرتػو عمػى وضػع تصػور واضػح لألىػداؼ ،ووضػع اسػتراتيجيات

لموصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه األىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ ،وبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدء دعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوافع لتحقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه األىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ
).(Linley & Joseph, 2004
وينقس ػػـ ى ػػذا إل ػػى عممي ػػة دوري ػػة ت ػػنص عم ػػى أن ػػو يج ػػب عم ػػى الم ػػرء أف يح ػػدد ى ػػدفًا واض ػ ًػحا
كمرتكز ،وىذه ىػي "نقػاط النيايػة فػي تسمسػؿ العمػؿ العقمػي" ،يتبعيػا وضػع اسػتراتيجيات أو مسػارات
طموحػػا وقػػوة إرادة لمحفػػاظ عمػػى
كطػػرؽ لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ ،وأخيػ ًػرا .يخمػػؽ الشػػخص وسػػيطاً أو
ً
الدافع والقيادة نحو األىداؼ ،ىناؾ طبيعة دورية مماثمة لتحديد األىػداؼ وتحقيػؽ العمميػة ،وقػد وجػد
أف ىػؤالء الػػذيف لػػدييـ مسػػتويات عاليػػة مػػف األمػػؿ يكػػوف أداؤىػػـ أفضػػؿ فػػي المدرسػػة ،ولػػدييـ صػػحة

أفضؿ ،ولدييـ ميارات أفضؿ في حؿ المشكالت ،وأكثر قدرة عمػى ضػبط أنفسػيـ حيػث يعتمػد عمػى
الفرد في اتخاذ الق اررات المحيطة بوضع المفاىيـ ووضع ىذه األىداؼ التػي تحفػز األمػؿ ( Lopez
.)et al., 2004
 .2ال كة أو الكفاءة الذاتية :Self-Efficacy
يعود الفضؿ إلى العالـ ألبرت باندو ار في تعريؼ الكفاءة الذاتية بأنيا فكرة أف الفرد لديو
الثقة في تحديد المسار والثقة في قدراتو الخاصة لتحقيؽ النتيجة النيائية المطموبة مف خالؿ
أنشطتو الخاصة ).(Bandura, 1977

وتعني الكفاءة الذاتية ثقة الناس في قدراتيـ الخاصة ،مف خالؿ أفعاليـ الخاصة والتي يمكف

أف تؤدي إلى النتيجة المرجوة حيث أف األمر ال يتعمؽ بما سيفعمونو ولكف األمر يتعمؽ بما يعتقدوف
أف بإمكانيـ القياـ بو ،والكفاءة الذاتية ميمة في تبني السموكيات اإليجابية لمتدخؿ وايقاؼ
السموكيات غير الصحية ،حيث تعتبر زيادة الكفاءة الذاتية أمر أساسي لتوجيو العادات اإليجابية

لمتدخالت اإليجابية (.)Maddux, 2000

وفقاً لباندورا ،فإف الناس سوؼ يتيربوف مف األحداث التي يعتقدوف أنيا تتجاوز قدراتيـ عمى

التكيؼ ،ولكنيـ سوؼ يغتنموف تمؾ التي يعتقدوف أنيـ قادروف عمى إكماليا ،بينما في الوقت نفسو
سيحدد األفراد مقدار الجيد والمدة التي سيستمروف فييا في جيودىـ معتمديف عمى إحساسيـ
بالكفاءة الذاتية الخاصة بيـ ).(Bandura, 1982

 .3المرونة :Resilience

تتميز المرونة بأنيا القدرة عمى توليد نتيجة إيجابية عمى الرغـ مف التيديد الخطير

) .(Masten, 2001حيث تتطمب القدرة عمى التفاوض بشكؿ فعاؿ أو إدارة مصادر صدمة
الضغط محددة ). (Windle, 2010
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وقد تختمؼ المرونة بيف مناطؽ الحياة ،لكف قدرة الفرد عمى فيـ وتعزيػز المرونػة ال تسػاعدنا

أيضػا أف تمكننػا مػف تحقيػؽ مسػتويات
فقط عمى التعامؿ مع اإلجياد واألزمة والشدائد ،ولكف يمكنيا ً
أعمػ ػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػ ػػف الرضػ ػ ػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػ ػ ػػف الحيػ ػ ػ ػ ػ ػػاة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي العمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ والمنػ ػ ػ ػ ػ ػػزؿ والمدرسػ ػ ػ ػ ػ ػػة وفػ ػ ػ ػ ػ ػػي العالقػ ػ ػ ػ ػ ػػات
).(Masten & Reed, 2002

يخبرنا البحث العممي والتاريخ أف المرونة ىي مفتاح النجاح في العمؿ ،في المدرسة،
والرضا بشكؿ عاـ عف الحياة ،كما يقوؿ العالماف كاريف ر ِيفتش وأندرو شات في أبحاثيـ عما
يسمى بمعامؿ المرونة ،والذي معناه أف المرونة ليا أربعة استخدامات أساسية في حياتنا

):(Reivich & Shatte, 2002
أ .التغمب عمى العقبات ،والتي غالباً ما ترتكز عمى شبابنا وخبراتيـ المبكرة.

ب .التوجيو مف خالؿ المشاكؿ اليومية ،والتجارب الكبيرة والصغيرة ومحف الحياة.
قدما عندما تكوف األمور صعبة لمغاية ،بؿ
ت .االرتداد عف األزمة الكبيرة ،وايجاد طريقة لممضي ً
وربما تنمو مف ىذه التجارب.
ث .الوصوؿ إلى أداة فعالة (مقابؿ تمؾ المذكورة أعاله والتي تكوف تفاعمية) إليجاد المعنى
واليدؼ ،ووضعنا أماـ تجارب جديدة ومساعدتنا عمى التحرؾ نحو االزدىار.

وبالتالي فيـ يريدوف أف يقولوا لنا بأف ىناؾ ستة مجاالت مػف القػدرات التػي يمكػف لألفػراد
تطويرىػػا ،والتػػي سػػتييؤىـ ليػػذه األحػػداث غيػػر المواتيػػة :التنظػػيـ العػػاطفي ،والػػتحكـ فػػي االن ػػدفاع،

التفاؤؿ والتحميؿ السببي والتعاطؼ ،والكفاءة الذاتية ،والتواصؿ ).(Reivich & Shatte, 2002

ويعػرؼ ( )Luthans, 2002, p. 702المرونػة عمػى أنيػا القػدرة عمػى "االرتػداد مػف المصػاعب أو
عدـ اليقيف أو الصراع أو الفشؿ أو حتى التغيير اإليجابي والتقدـ وزيادة المسؤولية".

 .4التفاؤل :Optimism
عرؼ ( )Avey et al, 2010أف التفاؤؿ سبب توضيحي يستعممو الفرد في استجابتو
لألحداث ،وىو موجو لتقييـ األحداث التي حدثت في الماضي مقابؿ أف يتـ التوجو نحو المستقبؿ

فقط ،والفرد المتفائؿ ىو الذي يعزو نتائح األحداث اإليجابية إلى الجيود الداخمية المستمرة ،بينما
يعزو الحوادث أو النتائح السمبية إلى أحداث خارجية غير مستقرة ال يمكف تجنبيا.
وقد بيف ( )Seligman, 1990أف التفاؤؿ اتجاه أو ميؿ لمنظر إلى الجانب المنشود مف

األحداث مع توقع تحقيؽ نتيجة إيجابية ،وبيذه الطريقة ربط  Seligmanمفيوـ التفاؤؿ بنظرية
اإلحالة ،وىي فكرة أف األفراد متفائموف عندما ينسبوف القضية التي يواجيونيا في حياتيـ إلى كونيا
مؤقتة ومحددة.

29

وقد تـ مالحظة أف األفراد الذيف لدييـ نظرة متفائمة وأسموب توضيحي أنيـ يمتمكوف تحصيؿ

دراسي عالي وزيادة في إنتاجية العمؿ ( ،)Schulman, 1995وعمى مستوى القيادة اتضح أف
القادة ذوي التفاؤؿ األكبر يميموف بشكؿ أكبر لوضع أىداؼ بديمة ويحفزوف بشكؿ ٍ
عاؿ لتحقيؽ
األىداؼ ،ويعمموف عمى إيجاد السبؿ لتخطي العقبات التي تعترض إنجاز األىداؼ ،وىنا يظير
الدور الميـ لمتفاؤؿ كأحد مكونات رأس الماؿ النفسي لمقائد ،إذف أنو يساىـ في حث المرؤوسيف

عمى محاكاة سموؾ قادتيـ (العنزي وابراىيـ.)2012 ،
وبناء عمى ما تقدـ مف استعراض األبعاد األربعة التي تشكؿ العناصر الفردية لرأس الماؿ
ً
النفسي ،تبيف أف ليذه العناصر آليات مشتركة فيما بينيـ ،وىي جميعيا صالحة مف الناحية

التجريبية عمى أساس تميزىا الخاص ،وفي الوقت نفسو ليا جوانب عديدة مشتركة ،مما يجعؿ رأس
الماؿ النفسي متعدد األبعاد.

ويبيف الشكؿ رقـ ( )2.3أبعاد مكونات رأس الماؿ النفسي االيجابي.

شكل رقم ()2.3
أبعاد مكونات "رأس المال النفسي اليجابي"
)(Luthans, & Youssef, 2004, p.152
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المبحث ال اني
األداء المالي







تمييد.

مفيوم األداء المالي.

أىمية األداء المالي.

تكييم األداء المالي .

النسب المالية المستخدمة في تكييم األداء المالي.

 1.1المبحث ال اني
األداء المالي
 2.2.1تمييد:
إف الواقع المالي في فمسطيف عامة وقطاع غزة بشكؿ خاص في الوقت الراىف يشكؿ تحدياً،

ل ػػيس فق ػػط بس ػػبب األزم ػػة االقتص ػػادية والمالي ػػة الموس ػػعة ،ب ػػؿ أيض ػػا م ػػف خ ػػالؿ الجوان ػػب المتعمق ػػة
بالتطوير والتنفيذ العاـ لممواطنيف ،كما تػنعكس ىػذه الجوانػب ضػمناً فػي ماليػة الييئػات المحميػة التػي

شػػيدت تط ػػورات وتح ػوالت كثيػ ػرة عب ػػر السػػنوات المتعاقب ػػة م ػػف اإلدارات المختمفػػة ،وتقتض ػػي ت ػػدابير
التقشؼ في الميزانية الالزمة لمتغمب عمى الحالػة الراىنػة مشػاركة أكبػر مػف جانػب اإلدارة الماليػة فػي

الييئات المحمية لضماف فعالية استخداـ الموارد وكفاءة أداء الييئة المحمية.

فمف خالؿ األداء يمكف لممنظمات أف تنمو وتتقدـ ،ومف المفيػد وجػود أسػاس موحػد لكػؿ مػف

المدير المالي في الييئة المحمية ،الذي يستطيع "قياس" أدائو الخاص ومقارنة ىذا األداء مػع ىيئػات

محمية أخرى ،لصناع القرار ،وذلؾ مف خالؿ وضع معايير حيث تعتمد اإلدارة الحديثة اعتمادا كميػاً
عمى مجموعة مػف المبػادئ واألسػس الحاكمػة ألدائيػا ،والمنظمػة لسػموؾ العػامميف فييػا ،حيػث تسػعى

إلػػى تحقيػػؽ النجػػاح مػػف خػػالؿ تعظػػيـ قػػدراتيا وتعزيػػز أداء مكوناتيػػا التػػي تنطمػػؽ مػػف تحديػػد رؤيتيػػا،
وصػػ ػػياغة رسػ ػ ػػالتيا ،وشػ ػ ػػمولية أىػ ػ ػػدافيا لكافػ ػ ػػة عناصػػ ػػر األداء المػ ػ ػػالي والموجػ ػ ػػود ضػ ػ ػػمف الخطػ ػ ػػة
االستراتيجية في الييئة المحمية.

 2.2.2مفيوم األداء المالي:
عػػرؼ (مسػػعودي )2015 ،األداء المػػالي بأنػػو مػػدى نجػػاح الشػػركة فػػي اسػػتغالؿ الم ػوارد الماديػػة
والمعنويػػة المتاحػػة ليػػا أفضػػؿ اسػػتغالؿ ،ومحاولػػة الوصػػوؿ لألىػػداؼ المخطػػط ليػػا مسػػبقاً مػػف إدارة

الشركة.

وقػ ػػد عػ ػػرؼ (دادف وحفصػ ػػي )2014 ،األداء المػ ػػالي بأنػ ػػو الػ ػػدور الػ ػػذي تسػ ػػاىـ بػ ػػو العممي ػ ػػات

واألنش ػػطة المؤسس ػػاتية ف ػػي ت ػػوفير إض ػػافة أو قيم ػػة ناتج ػػة ع ػػف اس ػػتعماؿ المػ ػوارد البشػ ػرية والمالي ػػة

المتاحة ،حيث يتـ قياس ىذه القيمة مف خالؿ فعالية األداء ،والمتمثمة بالعمؿ عمى تحقيػؽ األىػداؼ
بأقؿ التكاليؼ الممكنة.

وعرفو ( )Ogien, 2013بأنو عممية تشخيصػية لصػحة المشػروع ماليػاً ،لمعرفػة مػدى القػدرة عمػى

إنش ػػاء قيم ػػة مس ػػتقبمية ،م ػػف خ ػػالؿ اس ػػتخداـ البيان ػػات التاريخي ػػة والمعموم ػػات المس ػػاندة ،حي ػػث ي ػػتـ
تشخيص األداء المالي بمعاينة المردود االقتصادي لممشروع ومعدؿ نمو أرباحو.
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وقد عرؼ (رزيقة2012 ،ـ) األداء المالي بأنو قدرة المؤسسة عمى الوصوؿ لألىداؼ المالية

مسبقة التحديد بطريقة فعالة ،والعمؿ عمى توفير التوازف المالي لممؤسسة مف خالؿ وفرة السيولة
لمواجية االلتزامات ،باإلضافة إلى تحقيؽ معدالت ربحية جيدة.
وعرفو ( )Laurence, 2011بأنو ما تحققو الشركة مف عائدات يمخصيا سجؿ حسابي يستند
إلى قياس السياسات والعمميات المرتبطة باالطار المالي لمشركة ضمف فترة زمنية معينة ،وبالمقارنة
مع شركات أخرى مشابية.
وعرؼ (البنؾ الدولي ،إطار قياس أداء إدارة الشؤوف المالية العامة )2005 ،األداء المالي بأنو
يعبر عف قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ التوازف المالي وتوفير السيولة الالزمة لتسديد ما عمييا،
وتحقيؽ معدؿ مردودية جيد وتكاليؼ منخفضة ،حيث يسمط األداء المالي الضوء عمى االعتبارات
التالية:
 .1العوامؿ المؤثرة في المردودية المالية.
 .2أثر السياسات المالية المتبناة مف طرؼ المسيريف عمى مردودية األمواؿ الخاصة.
 .3مدى مساىمة معدؿ نموالمؤسسة في إنجاح السياسة المالية وتحقيؽ فائض وأرباح.
 .4مدى تغطية مستوى النشاط لممصاريؼ العامة.
وىناؾ العديد مف المؤشرات الدولية عالية المستوى لتقييـ األداء المالي الحكومي وتحسينو
والمساءلة المالية.
ومف خالؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ األداء المالي بأنو قدرة المؤسسة عمى إدارة واستخداـ مواردىا
بالتزماتيا وتوفير
ا
بالشكؿ األمثؿ لتحقيؽ أىدافيا المالية والتي تتمثؿ بشكؿ رئيسي في الوفاء
السيولة وتخفيض التكاليؼ وزيادة اإليرادات.
 2.2.3أىمية األداء المالي:
تكمف أىمية األداء المالي في أنو ييدؼ إلى تقويـ أداء المنظمات مف عدة زوايا وبطريقة سيمة
تمكف المستخدميف مف فيـ البيانات المالية ودراستيا ،ويمكف سرد أىمية األداء المالي كالتالي
(الخطيب:)2010 ،
 .1تحديد جوانب القوة والضعؼ وتقويميا.
القرارت اإلدارية والمالية المالئمة.
 .2توفير معمومات لمتخطيط والرقابة واتخاذ ا
 .3تزويد الشركة بفرص استثمارية.
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 .4رفع اإليرادات وتخفيض المصروفات.
 .5مراقبة السيولة واعداد الموازنة السنوية.
 .6مقياس لمدى النجاح بالمقارنة مع الشركات األخرى التي ليا نفس النشاط.
 2.2.4تكييم األداء المالي:
يقصد بتقييـ األداء المالي (الغني )2014 ،أنو تقييـ حكـ جوىري إلدارة الموارد المالية والمادية
والطبيعية بشكؿ متكامؿ ،ومدى استخداميا بشكؿ أمثؿ لتحقيؽ أىداؼ األطراؼ المستفيدة ،أي أنو
عممية قياس لمنتائح المحققة أو المنتظرة في ضوء معايير محددة مسبقاً.
حيث توجد عدة طرؽ لتقييـ األداء المالي ،ونظ اًر ألنو تـ استخداـ طريقة تحميؿ النسب المالية
فإنو سيكوف التركيز عمييا ،حيث يعرؼ التحميؿ المالي كايتي:
التحميؿ المالي عبارة عف عمميات حسابية ،والتي يتـ بواسطتيا عرض البيانات الموجودة في
القوائـ المالية المختمفة لممؤسسات عمى صورة أرقاـ ونسب ومؤشرات ،مف أجؿ إبراز االرتباط بيف
العناصر المختمفة ،والذي بدوره يساىـ في اتخاذ قرارت أكثر فعالية وكفاءة تعمؿ عمى تحقيؽ
األىداؼ المرجوة (داوود.)2012 ،
ويعرؼ ( )itman & Zutter, 2013التحميؿ المالي بأنو طريقة تدخؿ في طرؽ حساب
والتعميؽ عمى النسب المالية لتحميؿ ومراقبة أداء المنشأة ،وتكوف المدخالت األساسية لتحميؿ النسب
ىي القوائـ المالية.
وعرفو (خنفر والمطارنة )2009 ،بأنو عممية يتـ مف خالليا عرض مجموعة مف المؤشرات
المشتقة مف القوائـ المالية لممؤسسة ،والتي تساعد أصحاب العالقة والمستفيديف في اتخاذ الق اررات
المناسبة.
المؤشرت
ا
إبرز العديد مف
إجرء يتـ مف خاللو ا
كما عرفو (مطر )2006 ،بأنو عبارة عف ا
الرقمية المشتقة مف القوائـ المالية ،والتي تستخدـ في عممية تقييـ األداء لممؤسسات.
بعد االطالع عمى التعريفات السابقة يمكف القوؿ بأف التحميؿ المالي عبارة عف تحويؿ
البيانات المالية لممؤسسة إلى أرقاـ ومؤشرات قابمة لمفيـ والمقارنة وتساعد في اتخاذ القرار.

34

 2.2.5النسب المالية المستخدمة في تكييم األداء المالي:
بعد االطالع عمى األدبيات الخاصة بالتحميؿ المالي والنسب المالية وخاصة التي تخص

الييئات المحمية والمؤسسات غير اليادفة لمربح ،فقد صنؼ ( )Farvacque, et. Al.2014أكثر
النسب المالية استخداماً إلى أربعة تصنيفات تتمثؿ في عشرة نسب مالية كايتي:
أ .نسب السيولة :تشير إلى مالءة المركز المالي العاـ لممؤسسة أي السيولة التي يمكف
أف تسدد بيا التزاماتيا ،وألف السبيؿ المشترؾ إلى الضائقة المالية واإلفالس ىو انخفاض
أو قمة السيولة ،فإف ىذه النسب تعتبر مؤشرات رئيسية جيدة لمشاكؿ التدفؽ النقدي
( ،)Gitman, 2011وتتمثؿ نسب السيولة في جدوؿ ( )2.1كايتي:
جدول ()2.1
النسب المالية الخاصة بالسيولة
النسبة

المكياس

اليدف

( )1الجدارة االئتمانية

األصوؿ المتداولة والنقدية

قدرة الييئة المحمية

"سيولة قصيرة األجؿ"

(نياية السنة) /الخصوـ

عمى الوفاء

( Farvacque, et.

المتداولة (مقسوما عمى

بالتزاماتيا قصيرة

)Al.2014

 365يوما)

األجؿ

الديوف المستحقة  (/الفائض

القدرة عمى تصفية

 -المصروؼ التشغيمي" )

التشغيؿ

( )2المديونية "سيولة طويمة
األجؿ"

( Farvacque, et.
)Al.2014

التشغيمي ="الدخؿ التشغيمي

ديونيا بفائض

المؤشر المكارن (المعيار)

أقؿ مف  90يوماً

أقؿ مف  10سنوات

ب .المرونة المالية :ىي الحالة التي تستطيع فييػا الييئػة المحميػة زيػادة مواردىػا الماليػة لالسػتجابة
لاللتػزاـ المت ازيػد ،إمػا عػف طريػؽ زيػادة اإليػرادات أو زيػػادة قػدرة المديونيػة ( )CICA, 1997وىكػػذا،

وبن ػػاءاً عم ػػى التعري ػػؼ ،ف ػػإف مؤشػ ػرات ى ػػذا البع ػػد يج ػػب أف تظي ػػر توازنػ ػاً ب ػػيف ق ػػدرة اإليػ ػرادات وق ػػدرة
المديونية خالؿ الفترة المالية وتتمثؿ نسب المرونة المالية في جدوؿ ( )2.2كايتي:
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جدول ()2.2
النسب المالية الخاصة بالمرونة المالية
النسبة

( )3االستقاللية المالية
( Farvacque, et.
)Al.2014
( )4جيد االستثمار
الرأسمالي لمييئة
المحمية
( Farvacque, et.
)Al.2014

( )5كفاءة التحصيؿ
إلجمالي اإليرادات
( Robbins et al., 2014:
)Turley et al., 2015

المكياس

اإليرادات مف الضرائب
الخاصة  +المنح غير
المشروطة  /اإليرادات
الفعمية
مصروفات االستثمار
الرأسمالي  /اإليرادات الفعمية
الحالية

اإليرادات الفعمية  /اإليرادات
المقدرة

اليدف

المؤشر المكارن (المعيار)

تشير إلى قدرة
الييئة المحمية عمى
زيادة إيراداتيا

أكبر مف 80%

مؤشر
لنموالمصروفات
الرأسمالية لمييئة
المحمية

أكبر مف 40%

مؤشر داللتو أف
الييئة المحمية لدييا
رؤية جيدة والميزانية
تمتاز بالموثوقية .

أكبر مف 95%

ت .الكفاءة اإلنتاجية المالية :االستخداـ األمثؿ لممدخالت والمواد والعمالة وايالت والمعدات
لمحصوؿ عمى أفضؿ المخرجات متضمناً األساليب العممية في اإلدارة ومتمثالً في التخطيط

والتنظيـ والتوجيو والرقابة ( )Battese, et.al, 2005وتتمثؿ نسب الكفاءة اإلنتاجية في جدوؿ

( )2.3كايتي:

جدول ()2.3
النسب المالية الخاصة بالكفاءة اإلنتاجية
النسبة

المكياس

اليدف

( )6الكفاءة اإلنتاجية
لموظفي البمدية
( Farvacque, et.
)Al.2014

إجمالي عدد موظفي
البمدية  /السكاف
المقيميف في نفوذ البمدية

مؤشر يدلؿ عمى أف الييئة
المحمية لدييا مجاؿ
محدود لتمويؿ الصيانة
واستثمار رأس الماؿ

( )7الكفاءة اإلنتاجية
لمصروؼ الرواتب
( Farvacque, et.
)Al.2014

مؤشر يدلؿ عمى أف الييئة
المحمية لدييا مجاؿ
محدود لتمويؿ الرواتب
واألجور.

الرواتب واألجور /
المصروفات الفعمية
التشغيمية
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المؤشر المكارن
(المعيار)
أكبر مف  25موظؼ لكؿ
 1000نسمة

أكبر مف 40%

ث .مكاييس األداء المالي لمبمدية :والخاصة بتحقيؽ أىداؼ خطتيا االستراتيجية ،وكفاءة إنتاجية
الفرد في برامح البمدية المتعددة لخدمة المواطف حيث تتمثؿ ىذه النسب في جدوؿ ( )2.4كايتي:
جدول ()2.4
النسب المالية الخاصة بإنتاجية الفرد في برامج البمدية
النسبة

( )8نسبة الكفاءة
()Ratang, 2016

المكياس

اليدف

(النفقات /

قياس مدى كفاءة تنفيذ

الدخؿ) ×

النشاط مف خالؿ قياس

قميمة

٪100

المدخالت المستخدمة

كفاءة كافية

مف %90 - %80

كؼء

مف %80 - %60

والمخرجات المنتجة.

المؤشر المكارن (المعيار)
المعيار

نسبة األداء المالي

غير كؼء

فوؽ %100

كفاءة بدرجة

كفاءة بدرجة
عالية
( )9مستوى الخدمة
عمى مستوى
البمدية
( & Griesel
Leatherman,
)2015
( )10معدؿ التفضيؿ
والمقارنة لقياس

مصروفات

أعماؿ الصيانة
 /مجموع

أصوؿ غير متداولة

المصاريؼ

ميمة لمحفاظ عمييا

التشغيمية

وجعميا أولوية

اإليرادات  /عدد

إجمالي اإليرادات

داخؿ نفوذ

)2015

أكبر مف 50%

إجمالي

حصة الفرد مف

Leatherman,

أقؿ مف %60

مؤشر يدؿ عمى أف
الييئة المحمية لدييا

السكاف المقيميف

( & Griesel

مف %100 - %90

البمدية
"اإليرادات لكؿ

مؤشر يستخدـ لممقارنة
مع الييئة المحمية مف
نفس الحجـ في البالد
أوفي الخارج

فرد"

37

جدوؿ مقارنة بيف الييئات المحمية

المبحث ال الث

الييكات المحمية في قطاع غزة






تمييد

تعريف الييكات المحمية

تاريخ الييكات المحمية في قمسطين

تصنيف الييكات المحمية في قطاع غزة

 1.2المبحث ال الث
الييكات المحمية في قطاع غزة
 2.3.1تمييد:
تعتبر الييئات المحمية مؤسسات ذات أىمية كبرى في عصرنا الحالي وذلؾ بسبب ما تقوـ بو
مف أنشطة تخدـ المواطنيف مثؿ خدمة المياه والصرؼ الصحي والنظافة وتنظيـ األسواؽ وفتح

الطرؽ وتعبيدىا وغيرىا الكثير ،وفي فترة ما بعد حزيراف  ،1967حاولت سمطات االحتالؿ
اإلسرائيمي السيطرة عمى قطاع الحكـ المحمي لما لو مف عالقة مباشرة مع المواطف الفمسطيني ،ال
سيما فيما يتعمؽ بتقديـ الخدمات األساسية لممواطنيف ،والتعامؿ معيـ بشكؿ يومي ومباشر ،إال أنيا
جوبيت برفض وطني عاـ قادتو فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية (مواطف.)2013 ،

وفي عاـ  1994تسممت السمطة الوطنية الفمسطينية صالحياتيا في مجاؿ الحكـ المحمي مف

قبؿ سمطات االحتالؿ حيث تـ تأسيس و ازرة الحكـ المحمي ،وىي و ازرة مسؤولة ومرجعية لمييئات

المحمية في دولة فمسطيف ،تراقب أعماليا وموازنتيا ،وتعمؿ عمى تطوير قدراتيا وتنمية مواردىا ،ثـ
في عاـ  1997تـ إقرار قانوف الييئات المحمية وقانوف انتخاب مجالس الييئات المحمية مف
المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخب (التقرير السنوي لو ازرة الحكـ المحمي الفمسطينية.)2013 ،

 2.3.2تعريف الييكات المحمية:
طبقاً لقانوف رقـ ( )1سنة  1997بشأف الييئات المحمية الفمسطينية والصادر في مدينة

غزة بتاريخ 1997/10/12ـ ،نأخذ التعريفات ايتية:

الييئة المحمية (المادة ( :))1وحدة الحكـ المحمي في نطاؽ جغرافي واداري معيف.
الييئة المحمية (المادة ( :))3تعتبر الييئة المحمية شخصية اعتبارية ذات استقالؿ مالي

تحدد وظائفيا وسمطاتيا بمقتضى أحكاـ القانوف ،ويتولى إدارة الييئة المحمية مجمس يحدد عدد
أعضاؤه وفقا لنظاـ يصدر عف الوزير ويصادؽ عميو مجمس الوزراء وينتخب رئيسو وأعضاؤه

انتخاباً ح اًر ومباش اًر وفقاً ألحكاـ قانوف االنتخابات.

وقد عرؼ ( )Havenga, 2003البمديات بأنيا" :تمؾ التقسيمات السياسية الريفية

والحضرية التي تندرج تحت المستوى الوطني والتي تشكؿ بموجب القانوف وليا سيطرة كبيرة عمى

الشؤوف المحمية ،والتي تشمؿ السمطات في المقاطعات والبمديات والمدف والقرى وغيرىا".

و عرفيا (محمد )2002 ،بأنيا :الوحدات اإلدارية المحمية التي تتمتع بشخصية اعتبارية

ويمثميا مجالس منتخبة مف المجتمع المحمي إلدارة مصالحيا المحمية تحت إشراؼ ورقابة الحكومة

المركزية.
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ويالحظ مف التعريفات السابقة أف تعريؼ البمديات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعريؼ الييئة
المحمية ،وليذا الغرض تـ استخداـ مصطمح "الييئات المحمية" في ىذا البحث كتعبير عف
"البمديات".
 2.3.3تاريخ الييكات المحمية في فمسطين:
مرت الييئات المحمية بعدة مراحؿ بسبب ما شيدتو فمسطيف مف فترات حكـ كثيرة ،و

متعاقبة في فترة زمنية صغيرة قياساً بالتاريخ الحديث وذلؾ عمى النحو التالي (مواطف:)2013 ،
 -1الحكم المحمي في العيد الع ماني:

في ىذه الفترة تـ تأسيس أوؿ بمدية في مدينة القدس في العاـ  ، 1863وصدر أوؿ قانوف ينظـ

قطاع الحكـ المحمي في الحقبة المذكورة في العاـ  ، 1877وسمي "قانوف التقسيمات اإلدارية" ،ومع
نياية العيد العثماني كانت في فمسطيف  22بمدية ،اثنتاف منيا في قطاع غزة ىما بمدية غزة وبمدية

خاف يونس.

 -2فترة النتداب البريطاني:
في ىذه الفترة بدأت تتضح بعض معالـ عمؿ البمديات ،وأخذت تتوسع في تقديـ الخدمات
لممواطنيف ،حتى باتت أجساماً تساىـ في تمبية حاجات المجتمع المحمي .والذي عزز مف ذلؾ

صدور قانوف البمديات لعاـ  ،1936الذي شمؿ الجوانب والخدمات التي تشرؼ عمييا البمديات
بشكؿ تفصيمي ،والذي ظؿ العمؿ بو حتى قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية ،واصدار قانوف الييئات

المحمية الفمسطينية.

 -3فترة اإلدارة المصرية واألردنية (:)1967 – 1948
خػالؿ ىػذه المرحمػػة بػدأ العمػػؿ ببمػديات قطػاع غػزة التػي كانػػت تابعػة لػإلدارة المصػرية يختمػؼ عػػف
مثيالتيػػا فػػي الضػػفة الغربيػػة التػػي كانػػت تابعػػة لػػإلدارة األردنيػػة" ،ففػػي عيػػد اإلدارة األردنيػػة لمضػػفة

صدرت قوانيف عدة سنة ( ، )1960-1955-1954في حيف صدر فػي قطػاع غػزة األمػر ()507
لسنة  1957ـ" ،وىدؼ عمؿ البمديات خالؿ ىذه المرحمة إلى تقديـ الخدمات األساسية مػف شػبكات
مياه وكيرباء وطرؽ.

 -4الحكم المحمي في عيد الحتَلل (:)1994 – 1967
جػػرى فػػي ىػػذه المرحمػػة توظيػػؼ قطػػاع الحكػػـ المحمػػي مػػف قبػػؿ االحػػتالؿ كػػأداة سياسػػية لمواجيػػة
التيار الػوطني ،عبػر تعيػيف أشػخاص أو لجػاف غيػر مرتبطػة بػالقوى السياسػية الوطنيػة ،وعمػى الػرغـ
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مػػف ذلػػؾ فػػإف نتػػائح االنتخابػػات العػػاـ  1976فاجػػأت سػػمطات االحػػتالؿ عنػػدما فػػازت الشخصػػيات
الوطنية والمحسوبة عمى منظمة التحرير في االنتخابات.

 -5قطاع الحكم المحمي بعد قيام السمطة الوطنية الفمسطينية عام 1994م:
تميػزت ىػذه المرحمػة بزيػادة أعػػداد الييئػات المحميػة ،ودمػح ىيئػات محميػػة تحػت مظمػة ىيئػة محميػػة

كبػرى ،واجػراء انتخابػػات لمبمػديات والمجػػالس القرويػة ،وخػػالؿ ىػذه المرحمػػة صػدرت عػػدة قػوانيف كػػاف

مػػػف ضػ ػػمنيا قػ ػػانوف االنتخابػ ػػات المحميػ ػػة سػ ػػنة 1996ـ ،وقػ ػػانوف الييئػ ػػات المحميػ ػػة رقػػػـ ( )1لسػ ػػنة
1997ـ ،حيػػث بػػدأت ثػػورة حقيقيػػة فػػي الػػنظـ المحميػػة الفمسػػطينية وكانػػت ىػػذه الثػػورة تتمثػػؿ بػػالتحوؿ
والتوجػو السػريع نحػػو نظػـ الحكػػـ المحمػي الحػػديث ومػا تبعيػػا مػف إنشػػاء ىيئػات محميػػة جديػدة ،حيػػث
بمغ عدد البمديات المستحدثة  78بمدية جديدة وأصبح قطاع الحكـ المحمي يعد ثاني أكبر قطاع بعد

القطاع الحكومي.

 2.3.4تصنيف الييكات المحمية في قطاع غزة:
صػػنؼ صػػندوؽ تطػػوير واق ػراض الييئػػات المحميػػة ىػػذه الييئػػات إلػػى خمػػس وعش ػريف ()25
ىيئػػة محميػػة مصػػنفة إلػػى ثالثػػة أقسػػاـ ،)C++( ،)C+( ،)B++( ،)B+( ،)C( ،)B( :ولقػػد تػػـ ىػػذا

بناء عمى ثالثة معايير رئيسية وىي األداء ( ،)%50عدد سكاف الييئة المحميػة (،)%30
التصنيؼ ً
ػاء عم ػػى ام ػػتالؾ أدوات معػ ػززة ل ػػألداء
ومق ػػدار الحاج ػػة ( ،)%20حي ػػث ي ػػتـ تص ػػنيؼ البم ػػديات بن ػ ً
مؤشر تعكس األداء الفعمي لمبمديات فػي
واستخداـ ىذه األدوات ،وبناء عمى ذلؾ فقد تـ صياغة 16
اً

مج ػػاؿ ممارس ػػات االدارة الرش ػػيدة كم ػػا ى ػػو مب ػػيف ف ػػي ج ػػدوؿ ( ،)2.5حي ػػث ي ػػتـ تخص ػػيص األمػ ػواؿ
اعتماداً عمى تصنيؼ كؿ بمدية ،بحيث تحصؿ البمديات التي تقع في مراتب أعمى عمى تمويؿ أكبر
مف تمؾ التي تقػع فػي درجػات أدنػى مػف التصػنيؼ .مػع العمػـ أف البرنػامح يعمػؿ بشػكؿ متواصػؿ مػع
البمديات ذات التصنيؼ المتدني لمساعدتيا في االرتقاء الى درجات أعمى (التقرير السنوي لصػندوؽ

تطوير واقراض الييئات المحمية.)2017 ،

جدول ()2.5
مؤشرات األداء الفعمي لمبمديات في مجال ممارسة اإلدارة الرشيدة
الرقم
1
2
3

شروط اإلرتكاء

المؤشر

عمى البمدية تحقيؽ
تدقيق خارجي تام لمعام الذي يسبق عممية التكييم
جميع مؤشرات المراتب
فاكض في الميزانية التشغيمية والربحية لمعامين المذين يسبكان
الدنيا
عممية التكييم بنسبة ل تكل عن %15
كفاءة جيدة في تحصيل اإليرادات أكبر من  100شيكل /فرد باإلضافة إلى (3مف
لمعام الذي يسبق عممية التكييم (بنود محددة في الميزانية )5
التشغيمية وىي رسوم الرخص واألجازات ورسوم مكابل خدمات)
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المرتبة
A

A+
A++

الرقم

4

المؤشر

جيييودة الخدميييية المكدميييية لممييييواطنين ميييين خييييَلل مركييييز خييييدمات
الجميور (رخص البنياء خيَلل شييرين ،بيراءة الذمية خيَلل نفيس
الييييوم)( ،أك ييير مييين  0.5م 2متنزىيييات لكيييل فيييرد فيييي المنييياطق
الحضرية في بمديات الضفة الغربية ،أك ر مين  0.3م 2متنزىيات
لكييل فييرد فييي قطيياع غييزة والمنيياطق الريفييية ميين بمييديات الضييفة
الغربية)

شروط اإلرتكاء

( 4مف )5
( 5مف )5

5

وجود واستخدام نظام إدارة مالية متكامل معتمد

6

عمى البمدية تحقيؽ
تسجيل وتكييم األصول ال ابتة وتحديث السجل سنويا
جميع مؤشرات المراتب
وجييود دليييل تشييغيل وصيييانة لكطيياعي الطييرق والمبيياني العاميية،
الدنيا
نفكات الصيانة اك ر من  %10من الميزانية التشغيمية والربحية،
إنفيياق أك يير ميين  %70ميين المخطييط إنفاقييو عمييى صيييانة الطييرق باإلضافة إلى ( 2مف
والمباني العامة وذلك لمعام الذي يسبق عممية التكييم
)5

7

8
9

10
11
12
13
14
15
16

المرتبة

B
B+
B++

فاكض فيي الميزانيية التشيغيمية والربحيية ألي مين العيامين الميذين
يسبكان عممية التكييم بنسبة ل تكل عن %5
( 3او  4مف )5
كفياءة مرضييية فييي تحصيييل اإلييرادات أكبيير ميين  50شيييكل /فييرد
لمعيييام اليييذي يسيييبق عمميييية التكيييييم (بنيييود محيييددة فيييي الميزانيييية ( 5مف )5
التشغيمية وىي رسوم الرخص واألجازات ورسوم مكابل خدمات)

قيييام البمديييية باإلفصييياح عييين مشييياريع واسيييت مارات البمديييية ،وميييا
تييم تنفيييذه ميين الخطيية التنموييية اإلسييتراتيجية ،وكييذلك الفصيياح
عن تكرير المدقق الخارجي

تيييدقيق خيييارجي لعيييام ألي مييين العيييامين الميييذين يسيييبكان عمميييية عمى البمدية تحقيؽ
جميع مؤشرات المراتب
التكييم
وجود دليل إجراءات مالي ومحاسبي بحييث تصيدر البمديية تكيارير الدنيا
مالية ربعية بموجب الدليل
باإلضافة إلى ( 2مف
وجود خطة تنموية إستراتيجية محد ة بمشاركة مجتمعية
)5
كفاءة أساسية في تحصيل اإليرادات أكبر من  25شيكل /فرد
لمعام الذي يسبق عممية التكييم (بنود محددة في الميزانية ( 3او  4مف )5
التشغيمية وىي رسوم الرخص واألجازات ورسوم مكابل خدمات)
قيام البمدية باإلفصاح عن الخطة اإلستراتيجية والبيانات المالية ( 5مف )5

C
C+
C++

ومرتبة البمدية

تسميم الموازنة التشغيمية والربحية والميزانية لتطويرية تحقيؽ مؤشر D
ومصادقتيا من وزارة الحكم المحمي حسب نماذج الوزارة لمعام
الذي يسبق عممية التكييم.

عدـ تحقيؽ اي مؤشر

عدم تصديق الموازنة

المصدر( :التكرير السنوي لصندوق تطوير واقراض الييكات المحمية)2017 ،
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D
E

بناء عمى صندوؽ تطوير
و كما ىو موضح في جدوؿ ( )2.6تصنيؼ بمديات قطاع غزة ً
واقراض البمديات لعاـ 2017ـ ،طبقاً لممعايير السابقة وىي كايتي )2( :ىيئات محمية مصنفة
درجة ( ،)Bو( )1ىيئة محمية مصنفة درجة ( ،)Cو( )8ىيئات محمية مصنفة درجة ( ،)+Bو()4
ىيئات محمية مصنفة درجة ( ،)++Bو( )5ىيئات محمية مصنفة درجة ( ،)+Cو( )5ىيئات محمية
مصنفة درجة (.)++C
جدول ()2.6

المحافظة
شمال غزة

غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

تصنيف بمديات قطاع غزة 2017م
البمدية
جباليا
بيت الىيا
بيت حانوف
أـ النصر
غزة
وادي غزة
المغراقة
الزىراء
دير البمح
النصيرات
البريح
المغازي
الزوايدة
المصدر
وادي السمقا
خانيونس
الق اررة
بني سييال
عبساف الكبيرة
عبساف الجديدة
خزاعة
الفخاري
رفح
الشوكة
النصر

المصدر :صندوق تطوير واقراض الييكات المحمية
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التصنيف
+B
++B
+B
+C
+B
+C
+C
+C
++B
++C
B
++C
++B
C
+B
+B
++B
+B
+B
++C
B
++C
+B
++C
+C

خَلصة الفصل ال اني:
اسػػتعرض الفصػػؿ الثػػاني اإلطػػار النظػػري لمد ارسػػة ،حيػػث تػػـ تقسػػيـ الفصػػؿ إلػػى ثالثػػة مباحػػث

رئيسػػية ،وقػػد تػػـ فػػي المبحػػث األوؿ مناقشػػة اإلطػػار النظػػري ل ػرأس المػػاؿ النفسػػي والػػذي تمثػػؿ فػػي
تعريؼ رأس الماؿ وعمـ النفس اإليجابي ورأس الماؿ النفسي ،كذلؾ تـ استعراض خمفية تاريخية عف

رأس المػػاؿ النفسػػي ،وتػػـ تسػػميط الضػػوء عمػػى أن ػواع رأس المػػاؿ وعالقػػة ىػػذه األن ػواع ب ػرأس الم ػػاؿ

النفسي ،أيضاً تـ الكشؼ عف مكونات رأس الماؿ النفسي وتعريفاتيػا وعالقتيػا مػع بعضػيا الػبعض،
ومف ثـ استعرض المبحث الثاني بعنواف األداء المالي والذي تمثؿ في مفيوـ األداء المالي وأىميتو،
وتـ التطرؽ إلى تقييـ األداء المالي باستخداـ تحميؿ النسب الماليػة ،وفػي ختػاـ الفصػؿ تمػت اإلشػارة

فػػي المبحػػث الثالػػث إلػػى الييئػػات المحميػػة فػػي قطػػاع غػزة ،والػػذي تمثػػؿ فػػي تعريػػؼ الييئػػات المحميػػة
وتصنيؼ الييئات المحمية في قطاع غزة.
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 3الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات

الفصل ال الث
الطريكة واإلجراءات
 2.2مكدمة:
ييدؼ ىذا الفصػؿ مػف الد ارسػة إلػى عػرض منيجيػة الد ارسػة ،ويشػتمؿ عمػى مجتمػع الد ارسػة،

وبياناتيػػا ،وخطواتيػػا ،وأدوات البحػػث المسػػتخدمة ،واألسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػػي اختبارىػػا،
حي ػػث ت ػػـ اختب ػػار ص ػػدؽ وثب ػػات االس ػػتبانة بعم ػػؿ اس ػػتبانة اس ػػتطالعية وتحكيمي ػػا م ػػف المحكم ػػيف،
باإلضافة إلى استخداـ معامؿ كرونباخ ألفا وطريقة التجزئة النصفية ومعامؿ االرتباط سبيرماف ،كما
تناوؿ الفصؿ النسب المالية المستخدمة وطريقة اختيارىػا وتحميميػا ،واألسػموب اإلحصػائي المسػتخدـ

في التعرؼ إلى أثر رأس الماؿ النفسي عمى األداء المالي كما يمي:
 3.2منيجية الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيح الوصفي التحميمي والذي يمكف تعريفو بأنو المنيح
يعبػر عنيػا كيفيػاً
الذى يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقػع ،وييػتـ بوصػفيا وصػفاً دقيقػاً و ّ
بوصفيا وبياف خصائصيا ،وكمياً بإعطائيا وصفاً رقمياً مف خالؿ أرقاـ وجداوؿ توضح مقػدار ىػذه

الظػاىرة أوحجميػا أو درجػة ارتباطيػا مػع الظػواىر األخػػرى ،وىػو عمميػة تُقػدـ بيػا المػادة العمميػة كمػػا
ىػػي (قنػػديمجي ،عػػامر إب ػراىيـ ،)1999 ،بيػػدؼ د ارسػػة المتغي ػرات التػػي تسػػاىـ فػػي معرفػػة أثػػر رأس
الماؿ النفسي عمى األداء المالي ،وذلؾ باالعتماد عمى المنيح الوصفي فػي عػرض الجانػب النظػري

لمدراسة ،ومف ثـ استخداـ المنيح التحميمي في التطبيؽ العممي واجراء االختبارات الالزمة.

 2.2طرق جمع البيانات:
تـ الحصوؿ عمى البيانات عف طريؽ المصادر الثانوية ومصادر البيانات األولية كايتي:
 -1البيانات األولية:
تمت بجمع المعمومات مف مصادرىا مف خالؿ االستبانة المخصصة ليذا الغرض ،واستخداـ

النسب المالية والتحميؿ المالي الخاص بالبمديات ،حيث تـ تحميؿ ىذه المعمومات باستخداـ برامح
التحميؿ االحصائي  SPSSو  Eviewsلإلجابة عمى األسئمة واختبار صحة فرضيات الدراسة.
 -2البيانات ال انوية:
حيث تـ جمع ىذه البيانات مف خالؿ ما يمي:

 الكتب والمراجع العممية التي تناولت موضوع الدراسة.46

 األبحاث المحكمة في الدوريات المتخصصة والمجالت العممية. -تقارير و ازرة الحكـ المحمي _ فمسطيف.

 تقارير صندوؽ تطوير واقراض الييئات المحمية. -الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.

 االنترنت والمواد الموجودة عمى الصفحات االلكترونية. 3.4مجتمع الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف موظفي الدائرة المالية واإلدارية في بمديات قطاع غزة وعددىـ (220

موظفًا) تقر ًيبا موزعيف عمى خمس وعشريف بمدية ،في خمس محافظات وىي (محافظة شماؿ غزة
– محافظة غزة – المحافظة الوسطى – محافظة خانيونس – ومحافظة رفح) ،ولمحصوؿ عمى

نتائح أقرب لمدقة والصواب ،فقد تـ استخداـ أسموب المسح الشامؿ لجميع أفراد المجتمع ،ويتضح

مف جدوؿ ( )3.1أف نسبة االستبانات المسترجعة وعددىا  182استبانة إلى إجمالي مجتمع

الدراسة وعددىا  220استبانة ىو  ،%82.73وىي نسبة ممتازة في مثؿ ىذه البحوث ،ومف

بناء عمى حجميا وبالتالي عدد موظفييا،
المالحظ أف عدد المستجيبيف يتفاوت مف بمدية إلى أخرى ً
فنجد أف أكبر عدد مف المستجيبيف كاف موظفو بمدية غزة ألنيا أكبر بمدية في قطاع غزة ،تمييا
بمدية خانيونس ،وننتيي باألصغر حجماً وعدداً مف المستجيبيف مثؿ بمدية المصدر.
جدول ()3.1
عدد المستجيبين من كل بمدية
المحافظة
شماؿ
غزة

اسم البمدية

عدد الستبانات
الموزعة

عدد
المستجيبين

نسبة المستجيبين إلى الستبانات
الموزعة

بيت الىيا

15

15

6.82%

بيت حانوف

15

جباليا

15

أـ النصر

3

الزىراء

7

غزة

غزة

المغراقة

الوسطى

45
5

4

1.82%

النصيرات

8

البريح

3

الزوايدة

المصدر

2

0.91%

35

وادي غزة

المغازي

15

6.82%
15.91%

3

دير البمح

15

6.82%

6
2

10

8

5

5

8
2
3

3

2

3
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2.73%
0.91%
3.64%
3.64%
2.27%
0.91%
1.36%
0.91%

المحافظة

عدد الستبانات

عدد

وادي السمقا

3

2

الق اررة

7

اسم البمدية

الموزعة

خانيونس

خانيونس

بني سييال

عبساف الكبيرة

رفح

المستجيبين

الموزعة

25

20

9.09%

5

4

1.82%

عبساف الجديدة

3

الفخاري

3

الشوكة

5

النصر

المجموع

2.27%

5

2.27%

2

4

رفح

0.91%

5

5

خزاعة

نسبة المستجيبين إلى الستبانات

0.91%
0.91%

2

1.36%

3

15

11

5.00%

5

3

1.36%

3

220

1.36%
82.73%
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 2.4خصاكص مجتمع الدراسة:
فيما يمي عرض لخصائص مجتمع الدراسة وفؽ المعمومات العامة:
 .1توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس:
ويبيف الجدوؿ رقـ ( )3.2أف  %76.9مف مجتمع الدراسة "ذكور" ،و %23.1مف مجتمع

الدراسة "إناث" ،ويرى الباحث أف زيادة عدد الذكور عمى عدد اإلناث بثالثة أضعاؼ تقريبا يرجع

إلى الثقافة االجتماعية الخاصة ببيئة قطاع غزة في التوظيؼ داخؿ المؤسسات العامة والخدمية،

والتي فييا معاممة مستمرة مع الجميور ،فضالً عف أف عدد خريجي المحاسبة مف الذكور أكثر منو
عند اإلناث.
جدول ()3.2
توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المكوية  %من المجموع

ذكر

140

%76.9

أنثى

42

%23.1

المجموع

182

%100.0
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 .2توزيع مجتمع الدراسة حسب العمر:
يتضح مف جدوؿ ( )3.3أف ما نسبتو  %21.4مف مجتمع الدراسة أعمارىـ أقؿ مف  30سنة،
 %32.4تتراوح أعمارىـ مف  30إلى أقؿ مف  40سنة %29.1،تتراوح أعمارىـ مف  40إلى أقؿ

مف  50سنة ،بينما  %17.1أعمارىـ  50سنة فأكثر .وقد ظيرت أعمار موظفي الدائرة المالية
واإلدارية في البمديات بتمؾ النسب نظ اًر ألف شروط التوظيؼ تشترط حصوؿ الموظؼ عمى الشيادة

الجامعية األولى بكالوريوس أو ما يعادليا تخصص محاسبة ،ولو خبرة عممية لمدة ال تقؿ عف
خمس سنوات في أعماؿ المحاسبة ،وبالتالي تكوف أعمى نسبة وىي  %32.4مف الذيف تتراوح
أعمارىـ مف  30إلى أقؿ مف  40سنة ،حيث تنطبؽ عمييـ الشروط وتحتاج البمدية إلى أكثر مف
موظؼ في الدائرة المالية يحمؿ ىذه الشروط بمسميات وظيفية مختمفة ،ونالحظ انخفاض النسبة

إلى  %29.1لدى الموظفيف الذيف تتراوح أعمارىـ مف  40إلى أقؿ مف  50سنة بسبب حصوليـ

في الغالب عمى مناصب إشرافية مثؿ رئيس شعبة أورئيس قسـ ،ثـ تنخفض النسبة إلى أدنى حد
وىوما نسبتو  %17.1لمموظفيف الذيف تتجاوز أعمارىـ  50سنة ،ألنيـ يصبحوف في المناصب

اإلدارية العميا ويقؿ عددىـ ليصؿ إلى مدير مالي واداري واحد فقط في كؿ بمدية؛ وىذه األسباب
مجتمعة تُفسر كبر أعمار موظفي الدائرة المالية بشكؿ عاـ.
جدول ()3.3
توزيع مجتمع الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المكوية  %من المجموع

أقؿ مف  30سنة

39

%21.4

30إلى أقؿ مف  40سنة

59

%32.4

40إلى أقؿ مف  50سنة

53

%29.1

 50سنة فأكثر

31

%17.1

المجموع

182

%100.0

 .3توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤىل العممي:
يتضح مف جدوؿ ( )3.4أف ما نسبتو  %14.8مف مجتمع الدراسة مؤىميـ العممي أقؿ مف

بكالوريوس ،و %75.3مف مجتمع الدراسة مؤىميـ العممي بكالوريوس ،بينما  %9.9مؤىميـ

العممي دراسات عميا .تبيف النتائح أف غالبية موظفي الدائرة المالية واإلدارية يكتفوف بالشيادة
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الجامعية األولى (البكالوريوس) ،ومف ثـ يتجو ما يقارب مف العشر نحو الشيادات األكاديمية

الدراسات العميا ،وذلؾ لممنافسة عمى الوظائؼ اإلدارية العميا وتحسيف الموقع الوظيفي.
جدول ()3.4
توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المكوية  %من المجموع

أقؿ مف بكالوريوس

27

%14.8

بكالوريوس

137

%75.3

دراسات عميا

18

%9.9

المجموع

182

%100.0

 .4توزيع مجتمع الدراسة حسب التخصص:
يتضح مف جدوؿ ( )3.5أف ما نسبتو  %48.9مف مجتمع الدراسة تخصصيـ محاسبة،
 %3.8مف مجتمع الدراسة تخصصيـ عموـ مالية ومصرفية %3.8 ،مف مجتمع الدراسة
تخصصيـ اقتصاد ،بينما  %20.3مف مجتمع الدراسة تخصصيـ إدارة أعماؿ %3.8 ،مف

مجتمع الدراسة تخصصيـ نظـ معمومات %19.2 ،مف مجتمع الدراسة لدييـ تخصصات

ويفسر ذلؾ بأف تنوع المسميات الوظيفية في الدائرة المالية واإلدارية ما بيف محصؿ،
أخرىُ .
أميف صندوؽ ،أميف مخزف ،مساعد إداري ،مدخؿ بيانات ،محاسب ،رئيس شعبة ،رئيس قسـ،
ومدير مالي واداري ىي التي أتاحت وجود مثؿ ىذا التنوع في التخصصات مع العمـ أف

الغالبية ىي تخصص محاسبة.

جدول ()3.5
توزيع مجتمع الدراسة حسب التخصص
التخصص

العدد

النسبة المكوية  %من المجموع

محاسبة

89

%48.9

عموـ مالية ومصرفية

7

%3.8

اقتصاد

7

%3.8

إدارة أعماؿ

37

%20.3

نظـ معمومات

7

%3.8

أخرى

35

%19.2

المجموع

182

%100.0
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 .5توزيع مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة:
يتضح مف جدوؿ ( )3.6أف ما نسبتو  %37.9مف مجتمع الدراسة سنوات خبرتيـ أقؿ مف

 10سنة %40.1 ،تتراوح سنوات خبرتيـ مف  10إلى أقؿ مف  20سنة ،بينما %22.0
ويفسر ذلؾ بأف اشتراطات الحصوؿ عمى وظيفة في الدائرة
سنوات خبرتيـ  20سنة فأكثرُ .
المالية واإلدارية في البمدية تتطمب الكثير مف الوقت لإليفاء بيا ،أوالً الحصوؿ عمى شيادة

دبموـ  /بكالوريوس في المحاسبة أوادارة األعماؿ أوتخصص ذو عالقة ،باإلضافة إلى خمس

سنوات خبرة في مجاؿ المحاسبة ،ثانياً أف التدرج في مسميات المناصب الوظيفية في البمدية

يتطمب وقتاً إضافياً لالنتقاؿ مف مسمى إلى آخر( :محصؿ ايرادات ،أميف صندوؽ ،محاسب،

رئيس شعبة ،رئيس قسـ ،مدقؽ حسابات رئيس ،مدير مالي  /إداري) ،ونجد أقؿ نسبة ىـ الذيف

لدييـ خبرة  20سنة فأكثر ،وذلؾ ألف أغمييـ يكوف قد تقاعد أو قارب عمى نياية الخدمة.
جدول ()3.6
توزيع مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة
العدد

النسبة المكوية  %من المجموع

سنوات الخبرة

 10إلى أقؿ مف  20سنة

73

%40.1

المجموع

182

أقؿ مف  10سنوات
 20سنة فأكثر

69
40

%37.9
%22.0

%100.0

 .6توزيع مجتمع الدراسة حسب الشيادات المينية:
يتضح مف جدوؿ ( )3.7أف ما نسبتو  %1.6يحمموف شيادة محاسب قانوني أمريكي

) 0% ،(AICPAيحمموف شيادة محاسب قانوني إنجميزي ) 14.8% ،(ACCAيحمموف شيادة
محاسب قانوني عربي ) 19.8% ،(ACPAيحمموف شيادة أخرى ،بينما  %63.8ال يوجد
لدييـ أية شيادة مينية .ومف المالحظ أيضاً أف موظفي الدائرة المالية واإلدارية في البمديات ال
يحرصوف كثي ار عمى حمؿ الشيادات المينية ،وذلؾ ألنيا ليست مطموبة مف أجؿ الحصوؿ

عمى وظائؼ التدقيؽ في البمديات وبالتالي فيي قميمة جداً في البمديات ،أما الحصوؿ عمى باقي

الوظائؼ في البمدية فال يتطمب حصوؿ المتقدـ عمى شيادات مينية.
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جدول ()3.7
توزيع مجتمع الدراسة حسب الشيادات المينية
الشيادات المينية

العدد

النسبة المكوية  %من المجموع

0

%0

محاسب قانوني أمريكي )(AICPA

3

محاسب قانوني عربي ()ACPA

27

%14.8

116

%63.8

محاسب قانوني إنجميزي ()ACCA
أخرى

ال يوجد

المجموع

%1.6

%19.8

36

%100.0
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 .7توزيع مجتمع الدراسة حسب المنصب الحالي:
يتضح مف جدوؿ ( )3.8أف ما نسبتو  %10.4مف مجتمع الدراسة منصبيـ الحالي مدير

مالي/إداري %10.4 ،منصبيـ الحالي رئيس قسـ الشئوف المالية/اإلدارية %24.2 ،منصبيـ
الحالي رئيس شعبة %26.9 ،منصبيـ الحالي محاسب ،بينما  %27.5منصبيـ الحالي وظائؼ
أخرى (كاتب مشتريات ،أميف صندوؽ ،مدخؿ بيانات ،مساعد إداري) ،وىذه اإلجابة تعتبر طبيعية

وذلؾ نظ اًر لممؤىالت التي يحمميا ىؤالء الموظفوف ،فتوزعت جؿ مناصبيـ بيف محاسب أو رئيس

شعبة ،أو مدير مالي/إداري ،باإلضافة إلى ذلؾ تساوي النسبة بيف "مدير مالي/إداري" و" رئيس
قسـ الشئوف المالية/اإلدارية" ،ألف في البمديات الصغرى وىي الغالبية يتـ االكتفاء بوجود رئيس قسـ

ألف ىيكميا اإلداري صغير مقارنة بالبمديات الكبرى والتي يكوف فييا الوظائؼ اإلدارية أعمى في

السمـ اإلداري والتنوع مثؿ وجود مدير مالي وأيضاً مدير إداري وىكذا ،وال سيما أنو يوجد في كؿ

دائرة مدير دائرة واحد فقط وال يزيد عف رئيسي قسـ غالباً.
جدول ()3.8

توزيع مجتمع الدراسة حسب المنصب الحالي
المنصب الحالي

العدد

النسبة المكوية  %من المجموع

مدير مالي  /إداري

19

%10.4

رئيس قسـ الشئوف المالية  /اإلدارية

19

%10.4

رئيس شعبة

45

%24.2

وظائؼ أخرى

50

%27.5

محاسب

49

%26.9

المجموع

182

%100.0
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 .8توزيع مجتمع الدراسة حسب عدد المدقكين الداخميين وعدد الدورات التدريبية:
يتضح من جدول ( )3.9ما يمي:
 .1يتراوح عدد المدققيف الداخمييف الحالييف في الييئة المحمية بيف  0إلى  2مدققاً بمتوسط حسابي
 0.693مدققاً ،وانحراؼ معياري  ،0.481حيث يتضح مف ذلؾ أف ىناؾ بمديات ال يوجد بيا

مدققوف داخميوف ،وبمديات أخرى يوجد بيا اثناف مف المدققيف عمى األكثر ،ويعزى ذلؾ لعدـ

االعتبار ألىمية دور مدقؽ الحسابات الداخمي في تعزيز األداء المالي وأيضا وجود بدائؿ
رقابية مثؿ مدقؽ الحسابات الخارجي وو ازرة الحكـ المحمي وديواف الرقابة العاـ.

 .2يتراوح عدد الدو ارت التدريبية التي حضرىا المستجيبوف في مجاؿ تقييـ األداء المالي بيف 0
إلى  20دورة بمتوسط حسابي  2.686دورة ،وانحراؼ معياري  ،7.215نالحظ أف ىناؾ

كبير مف قبؿ الموظفيف عمى االشتراؾ في دورات تقييـ األداء المالي ،لما لو مف أىمية
إقباالً اً
كبيرة في وقتنا الحاضر في مجاؿ تقييـ األداء المالي لمبمديات ،ومعرفة مركزىا المالي

ومقارنتيا مع نظيراتيا مف البمديات األخرى ،كما نجد أف ىناؾ فئة لـ تحصؿ عمى دورات في

ويعزى ذلؾ إلى أنيا تستخدـ أساليب التقييـ التقميدية ،وال تمقي باالً لمتطور الكبير
ىذا المجاؿُ ،
عمى صعيد تقييـ األداء المالي في البمديات.
 .3يتراوح عدد الدو ارت التدريبية التي حضرىا المستجيبوف في مجاؿ الحاسوب واستخداماتو
المالية بيف  0إلى  20دورة بمتوسط حسابي  2.970دورة ،وانحراؼ معياري  ،8.819نالحظ

كبير مف قبؿ الموظفيف عمى االشتراؾ في دورات الحاسوب واستخداماتو
اً
أف ىناؾ إقباالً
المالية ،لما لو مف أىمية كبيرة في وقتنا الحاضر في مجاؿ الحوسبة المالية حيث يتـ أرشفة
ومعالجة أغمب البيانات باستخداـ الحاسوب ،كما نجد أف ىناؾ فئة لـ تحصؿ عمى دورات في

ويعزى ذلؾ إلى أنيا ال تستخدـ الحاسوب في كؿ الممارسات المالية وال تزاؿ
ىذا المجاؿُ ،
تحتفظ بالنظاـ الورقي في بعض المعامالت المالية ،وال تيتـ كثي اًر باستخداـ التكنولوجيا.
جدول ()3.9
اإلحصاء الوصفي لبعض المعمومات العامة
أقل قيمة أعمى قيمة
عدد المدققيف الداخمييف الحالييف في الييئة المحمية.
عدد الدورات التدريبية التي شاركت فييا وتتعمؽ بتقييـ
األداء المالي.
عدد الدورات التدريبية التي شاركت فييا في مجاؿ
الحاسوب واستخداماتو المالية.
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المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

0

2

0.693

0.481

0

20

2.686

7.215

0

20

2.970

8.819

 3.6أداة الدراسة:
تمثمت أداة الدراسة باستبانة لقياس أبعاد رأس الماؿ النفسي ،وقد تـ استخداميا في دراسات

سابقة ( )Luthans, et. Al, 2006وتـ إجراء تعديالت عمييا لكي تناسب موضوع وبيئة البحث

وىي تتكوف مف جزئيف رئيسيف ،يشمؿ الجزء األوؿ المعمومات الديموغرافية (الشخصية والوظيفية)

لممشاركيف في الدراسة ويتكوف مف ما مجموعو  11فقرة ،في حيف يشمؿ الجزء الثاني فقرات

البحث ،ويبمغ مجموعو  46فقرة ،والتي بدورىا تنقسـ إلى خمسة محاور رئيسة يمثؿ كؿ محور منيا
مجموعة الفقرات الخاصة بكؿ فرضية ،وذلؾ حسب الفرضيات األربعة الرئيسة بيدؼ التحقؽ منيا،
والجدوؿ رقـ ( )3.10يوضح ىذه المجاالت الخمسة وعدد األسئمة في كؿ منيا:
جدول ()3.10
عدد أسكمة مجالت الستبانة الخمسة
رقم

المجال

المجال
1
2
3
4
5

أثر الكفاءة الذاتية لدى موظؼ الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء
المالي في البمدية
أثر األمؿ لدى موظؼ الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء المالي في
البمدية
أثر التفاؤؿ لدى موظؼ الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء المالي

في البمدية

أثر المرونة لدى موظؼ الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء المالي
في البمدية
أىـ االستراتيجيات لتطوير رأس الماؿ النفسي
المجموع

عدد

النسبة المكوية

األسكمة

لممجال

10

21.74%

10

21.74%

10

21.74%

10

21.74%

6

13.04%

46

100.00%

المصدر :إعداد الباحث.

وقد تـ التوزيع بمعرفة الباحث عف طريؽ التسميـ باليد لكؿ فرد مف أفراد مجتمع الدراسة،
ابتداء
حيث تـ جمع االستبانات بعد ثالثة أسابيع مف تاريخ توزيعيا ،وكانت فترة التوزيع واالسترداد
ً
مف  2018/02/15وحتى  ،2018/03/08تخمميا اتصاالت وزيارات وذلؾ لمتأكيد عمى ضرورة
تعبئة االستبانة.

وقد تكونت خيارات اإلجابة عمى كؿ سؤاؿ مف خمس رتب حسب طبيعة الموضوع

المطموب االستقصاء عنو ،وقد أعطيت ليا أوزاف نسبية بحيث تكوف القيمة عند الطرؼ األيمف
لممقياس ( )5ىي أعمى ما يمكف ،وعند الطرؼ األيسر (  )1ىي أقؿ ما يمكف ،وتتدرج باقي القيـ
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بيف الطرفيف مف اليميف إلى اليسار بحيث تأخذ القيـ ( ،)2( ،)3( ،)4وفقاً ألسئمة االستبانة،

والجدوؿ رقـ ( )3.11التالي يوضح ذلؾ.

جدول ()3.11
الوزن النسبي لإلجابات
التصنيف

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

5

4

3

2

1

الوزن النسبي

المصدر :إعداد الباحث.

وباإلضافة إلى االستبانة ،تـ االستعانة بالقوائـ المالية الخاصة بالبمديات لثالثة أعواـ وىي

 ،2015 ،2014و ،2016والتي تـ استخداميا في تحميؿ النسب المالية لمتعرؼ عمى األداء
المالي لمييئات المحمية في قطاع غزة.
 3.7صدق و بات أداة الدراسة:
أولً :صدق أداة الدراسة:

تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبانة بطريقتيف كما يمي:

 .1الصدق الظاىري لألداة:

ييدؼ اختبار أداة الدراسة الرئيسة وىي االستبانة في ىذا البحث ،فقد تـ عرض االستبانة عمى
مجموعة مف المختصصيف في موضوع الدراسة وفي مناىح البحث العممي واإلحصاء ،ألخذ آرائيـ

بناء عمى ذلؾ تعديؿ
في مدى صدؽ األداة ،وقد أبدى ىؤالء مالحظاتيـ مشكوريف ،حيث تـ ً
بعض الفقرات حتى أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية ،والممحؽ رقـ ( )3يبيف أسماء
المحكميف الذيف قاموا مشكوريف بتحكيـ أداة الدراسة.

 .2صدق التساق الداخمي:

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذي
تنتمي إليو ىذه الفقرة ،حيث تـ عمؿ دراسة استطالعية وذلؾ كأحد وسائؿ اختبار صدؽ وثبات

االستبانة ،وتـ توزيعيا عمى ما يقارب أربعة وعشريف موظفاً في الدوائر المالية واإلدارية مف
مختمؼ البمديات كعينة عشوائية عمى نفس المبحوثيف مرتيف ،والفترة بينيما أسبوعيف عمى األقؿ

وتـ التحميؿ في المرتيف عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ مجاؿ مف

مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ ،وذلؾ باستخداـ البرنامح اإلحصائي  SPSSعند مستوى
داللة  ،0.01كما ىو موضح في الجدوؿ ( )3.12التالي:
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جدول ()3.12
معامل ارتباط بيرسون بين كل فكرات الستبانة الخاصة بالدراسة الستطَلعية في المرتين األولى وال انية
الختبار

الدراسة الستطَلعية األولى

الدراسة الستطَلعية ال انية

العدد N

24

24

معامؿ ارتباط بيرسوف

0.977

0.977

المعنوية )Sig. (2-tailed

0.000

0.000

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ االرتباط ىي  %97.7عند مستوى داللة
إحصائية  ،0.01وىذا يعني أنو داؿ إحصائياً ،مما يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة كبيرة مف
االتساؽ الداخمي .وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب

معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 الصدق الداخمي لفكرات المجال األول :الكفاءة الذاتية لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية.يوضح جدوؿ ( )3.13معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "الكفاءة الذاتية لدى

موظؼ الدائرة المالية واإلدارية" ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
 ،α ≥0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ()3.13
معامل ارتباط بين كل فكرة من فكرات مجال " الكفاءة الذاتية لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية"

الحياة.

أنا أنيي عممي في الوقت المحدد وال أنتظر حتى

الدقيقة األخيرة .

لمدراسة الستطَلعية الولى

يوجد لدي فرصة ممتازة لتحقيؽ أىدافي في

معامل بيرسون لَلرتباط

تسير األمور في االتجاه الخاطئ .

لمدراسة الستطَلعية الولى

.6

أفضؿ االعتماد عمى نفسي إليجاد حؿ عندما

الكيمة الحتمالية ().Sig

.5

أواجو العديد مف المشاكؿ لكنني أستطيع حميا.

لمدراسة الستطَلعية ال انية

.4

الكثير مف التحدي.

معامل بيرسون لَلرتباط

.3

أكوف في مزاج أفضؿ عندما أكوف في موقؼ فيو

لمدراسة الستطَلعية ال انية

.2

أنا أتمتع بقدر كبير مف الثقة بالنفس.

الكيمة الحتمالية ().Sig

م

.1

الفكرة

.671

*0.000

.638

*0.000

.574

*0.001

.474

*0.015

.351

0.053

.393

*0.047

.738

*0.000

.698

*0.000

.616

*0.000

.670

*0.000

.629

*0.000

.711

*0.000

* الرتباط دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥0.05
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 الصدق الداخمي لفكرات المجال ال اني :األمل لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية.يوضح جدوؿ ( )3.14معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "األمؿ لدى موظؼ

الدائرة المالية واإلدارية" ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ≥0.05
 αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ()3.14
معامل ارتباط بين كل فكرة من فكرات مجال "األمل لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية"
لمدراسة الستطَلعية الولى

معامل بيرسون لَلرتباط

لمدراسة الستطَلعية الولى

الكيمة الحتمالية ().Sig

لمدراسة الستطَلعية ال انية

معامل بيرسون لَلرتباط

لمدراسة الستطَلعية ال انية

عندما أجد نفسي تحت الضغط ،فإنني

الكيمة الحتمالية ().Sig

م

.1

الفكرة

.642

*0.000

.609

*0.001

.2

توجد لدي رغبة قوية في تحقيؽ أىدافي.

.478

*0.007

.419

*0.033

.3

يتوفر لدي بدائؿ لحؿ أي مشكمة أواجيا.

.565

*0.001

.418

*0.033

.694

*0.000

.536

*0.005

.595

*0.000

.553

*0.003

.224

0.226

.551

*0.004

.4
.5
.6

أفكر في كيفية الخروج مف ىذا المأزؽ .

أشعر أنني حققت نجاحاً عظيماً في

مينتي .

أستطيع التفكير بأكثر مف طريقة لتحقيؽ
أىدافي.
لقد حققت معظـ األىداؼ التي سعيت
و ارءىا .

* الرتباط دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥0.05
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 الصدق الداخمي لفكرات المجال ال الث :التفاؤل لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية.يوضح جدوؿ ( )3.15معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "التفاؤؿ لدى موظؼ

الدائرة المالية واإلدارية" ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 0.05
≥  αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول ()3.15
معامل ارتباط بين كل فكرة من فكرات مجال "التفاؤل لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية"

تحقيؽ أىدافي .

أتوقع أحداثاً ممتعة بدال مف أحداث

مزعجة.

لمدراسة الستطَلعية الولى

أتوقع أحداثاً لتأكيد االستم اررية في

معامل بيرسون لَلرتباط

دائما أكوف متفائالً بشأف مستقبمي.

لمدراسة الستطَلعية الولى

.6

أقوـ بتأجيمو لوقت آخر .

الكيمة الحتمالية ().Sig

.5

عندما أشعر بالسخط عمى أداء العمؿ،

لمدراسة الستطَلعية ال انية

.4

أستطيع الشعور بسيولة باالسترخاء.

معامل بيرسون لَلرتباط

.3

فإنني عادة أتوقع األفضؿ.

لمدراسة الستطَلعية ال انية

.2

عندما ال أكوف متأكداً مف شيء ما

الكيمة الحتمالية ().Sig

م

.1

الفكرة

.305

0.096

.269

0.185

.600

*0.000

.469

*0.016

.379

*0.035

.182

0.374

.683

*0.000

.757

*0.000

.696

*0.000

.722

*0.000

.739

*0.000

.837

*0.000

* الرتباط دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥0.05
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 الصدق الداخمي لفكرات المجال الرابع :المرونة لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية.يوضح جدوؿ ( )3.16معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "المرونة لدى موظؼ

الدائرة المالية واإلدارية" ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ≥0.05
 αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ()3.16
معامل ارتباط بين كل فكرة من فكرات مجال "المرونة لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية"

األىداؼ.
أفضؿ العمؿ الجديد والذي يمتاز بالتحدي.
أتغمب عمى شعوري بالغضب والذي مف
الممكف أف يوجد تجاه موظؼ آخر.

لمدراسة الستطَلعية الولى

أفضؿ اتباع أكثر مف طريقة لتحقيؽ

معامل بيرسون لَلرتباط

عف ايخريف.

لمدراسة الستطَلعية الولى

.6

عادة ما أنجح في تكويف انطباع إيجابي

الكيمة الحتمالية ().Sig

.5

المعتادة.

لمدراسة الستطَلعية ال انية

.4

أستمتع بالتعامؿ مع األحداث الجديدة وغير

معامل بيرسون لَلرتباط

.3

بعد األحداث المزعجة.

لمدراسة الستطَلعية ال انية

.2

أستطيع استعادة مزاجي الطبيعي بسرعة

الكيمة الحتمالية ().Sig

م

.1

الفكرة

.556

*0.001

.522

*0.006

.667

*0.000

.611

*0.001

.763

*0.000

.746

*0.000

.755

*0.000

.793

*0.000

.781

*0.000

.784

*0.000

.461

*0.009

.530

*0.005

* الرتباط دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥0.05
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 الصدق الداخمي لفكرات المجال الخامس :أىم الستراتيجيات لتطوير رأس المال النفسي.يوضح جدوؿ ( )3.17معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "أىـ االستراتيجيات

لتطوير رأس الماؿ النفسي" ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
 α ≥0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ()3.17
معامل الرتباط بين كل فكرة من فكرات مجال "أىم الستراتيجيات لتطوير رأس المال النفسي"

تحسيف رأس الماؿ النفسي .

لمدراسة الستطَلعية الولى

يؤدي العدؿ واإلنصاؼ بيف الموظفيف إلى

معامل بيرسون لَلرتباط

إلى تحسيف رأس الماؿ النفسي.

لمدراسة الستطَلعية الولى

يؤدي توفير بيئة عمؿ مناسبة لمموظؼ

الكيمة الحتمالية ().Sig

.5

عمى تحسيف رأس الماؿ النفسي.

لمدراسة الستطَلعية ال انية

.4

تعمؿ الحوافز والمكافآت الدورية لمموظفيف

معامل بيرسون لَلرتباط

.3

تحسيف رأس الماؿ النفسي.

لمدراسة الستطَلعية ال انية

.2

يعمؿ الرضا الوظيفي لدى الموظؼ عمى

الكيمة الحتمالية ().Sig

م

.1

الفكرة

.646

*0.000

.616

0.000

.756

*0.000

.715

0.000

.853

*0.000

.782

0.000

.877

*0.000

.751

0.000

السياسات التي تعزز رأس الماؿ النفسي

والرفاىية يمكف أف تحسف إنتاجية العمؿ
وتساعد عمى خفض البطالة .

.691

*0.000

.759

0.000

تشتمؿ الخطة االستراتيجية الخاصة
.6

بالبمدية عمى جانب لتعزيز رأس الماؿ
النفسي.

.605

*0.000

* الرتباط دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥0.05
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.537

0.000

 -3صدق التساق البناكي لمجالت الدراسة:
يعد صدؽ االتساؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد

األداة الوصوؿ إلييا كما يبيف جدوؿ ( )3.18معامالت االرتباط بيف معدؿ كؿ مجاؿ مف مجاالت
الدراسة والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية α ≥0.05
وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسو.
جدول ()3.18
معامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت الستبانة

المجال

المجاؿ األوؿ :أثر الكفاءة الذاتية لدى موظؼ
الدائرة المالية عمى األداء المالي.
المجاؿ الثاني :أثر األمؿ لدى موظؼ الدائرة
المالية عمى األداء المالي .

المجاؿ الثالث :أثر التفاؤؿ لدى موظؼ الدائرة
المالية عمى األداء المالي .
المجاؿ الرابع :أثر المرونة لدى موظؼ الدائرة

المالية عمى األداء المالي.

المجاؿ الخامس :أهم االستراتيجيات لتطوير رأس

المال النفسي.

معامل
بيرسون
لَلرتباط
"المرة
األولى"

الكيمة

الحتمالية
)(Sig.
"المرة األولى"

معامل
بيرسون
لَلرتباط
"المرة
ال انية"

الكيمة

الحتمالية
)(Sig.
"المرة ال انية"

.728

*0.000

.741

*0.000

.821

*0.000

.798

*0.000

.724

*0.000

.808

*0.000

.823

*0.000

.802

*0.000

.677

*0.000

.718

0.000

*الرتباط دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥0.05

 -4بات فكرات الستبانة :Reliability
بات الستبانة :يقصد بثبات االستبانة ىو "أف يعطي االستبياف نفس النتائح إذا أعيد
تطبيقو عدة مرات متتالية" (الجرجاوي ،)2010 ،وقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف
خالؿ:
أ .معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
استخدـ الباحػث طريقػة ألفػا كرونبػاخ لقيػاس ثبػات االسػتبانة ،حيػث تػـ تقػدير ثبػات االسػتبانة

عمػػى العينػػة االختباريػػة والتػػي كانػػت بمثابػػة د ارسػػة اسػػتطالعية لمػرتيف وكانػػت الفتػرة بينيمػػا أسػػبوعيف
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عمى األقؿ وعمى نفس المبحػوثيف باسػتخداـ معامػؿ ألفاكرومبػاخ ،وكانػت النتػائح كمػا ىػي مبينػة فػي

جدوؿ ( )3.19كايتي:

جدول ()3.19
معامل ألفا كرونباخ لكياس بات الستبانة
عدد
الفكرات

المجال
المجاؿ األوؿ :أثر الكفاءة الذاتية
لدى موظؼ الدائرة المالية واإلدارية
عمى األداء المالي.

المجاؿ الثاني :أثر األمؿ لدى
موظؼ الدائرة المالية واإلدارية عمى
األداء المالي.
المجاؿ الثالث :أثر التفاؤؿ لدى
موظؼ الدائرة المالية واإلدارية عمى
األداء المالي.
المجاؿ الرابع :أثر المرونة لدى
موظؼ الدائرة المالية واإلدارية عمى
األداء المالي.
المجاؿ الخامس :أهم االستراتيجيات

لتطوير رأس المال النفسي.

معا
جميع المجالت ً

6

6

6

الصدق
معامل ألفا
الصدق
معامل ألفا
كرونباخ "المرة الذاتي*"المرة كرونباخ"المرة الذاتي*"المرة
ال انية"
ال انية"
األولى"
األولى"
.618

.472

.559

0.786

0.687

0.748

.753

.684

.725

0.868

0.827

0.851

6

.724

0.851

.801

0.895

6

.650

0.710

.695

0.834

24

.876

0.937

.893

0.963

* الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

واضح مف النتائح الموضحة في جدوؿ ( )3.19أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ
مجاؿ حيث تتراوح في المرة األولى بيف ( ،)0.724 ،0.472بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة

( ،)0.876وكذلؾ قيمة الصدؽ الذاتي في المرة األولى مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراوح بيف
( ،)0.851،0.687بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.937وقد كانت قيمة معامؿ ألفا
كرونباخ لكؿ مجاؿ في المرة الثانية تتراوح بيف ( ،)0.801 ،0.684بينما بمغت لجميع فقرات

االستبانة ( ،)0.893أما قيمة الصدؽ الذاتي في المرة الثانية مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراوح بيف
( ،)0.895 ،0.827بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.963وىذا يعنى أف معامؿ الصدؽ
الذاتي مرتفع.
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ب .طريكة التجزكة النصفية  :Split-Half-Coeffiecientتـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف
معدؿ األسئمة فردية الرتبة ومعدؿ األسئمة زوجية الرتبة لكؿ بعد ،وقد تـ تصحيح معامالت

االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتصحيح ( Spearman-Brown

 )Coeffiecientكما ىي مبينة في جدوؿ (:)3.20
جدول ()3.20
معامل ال بات (طريكة التجزكة النصفية)

التجزكة النصفية
عنوان المحور
المجاؿ األوؿ :أثر الكفاءة الذاتية لدى
موظؼ الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء
المالي.

المجاؿ الثاني :أثر األمؿ لدى موظؼ
الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء المالي .
المجاؿ الثالث :أثر التفاؤؿ لدى موظؼ
الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء المالي .
المجاؿ الرابع :أثر المرونة لدى موظؼ
الدائرة المالية واإلدارية عمى األداء المالي.

المجاؿ الخامس :أهم االستراتيجيات لتطوير

رأس المال النفسي.

جميع المحاور معاً

معامل الرتباط

معامل الرتباط
المصحح

الكيمة الحتمالية

.728

.719

*0.000

.821

.830

*0.000

.724

.932

*0.000

.823

.965

*0.000

.677

.958

*0.000

.852

.932

0.000

يتضح مف جدوؿ رقـ ( )3.20أف معامؿ االرتباط بيف نصفي الفقرات بيرسوف ر=،0.932

وىو معامؿ ثبات مرتفع يطمئف لو الباحث ويم ّكنو مف استخداـ االستبانة في ىذه الدراسة وقد دلت
النتائح عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة كبيرة مف الثبات ،وبذلؾ يكوف الباحث قد تأكد مف صدؽ

وثبات االستبانة وصالحيتيا لمتطبيؽ عمى مجتمع الدراسة.
 3.8األساليب اإلحصاكية المستخدمة:

لتحميؿ بيانات الدراسة المعتمدة عمى االستبانة التي استيدفت موظفي الدائرة المالية

واإلدارية في الييئات المحمية في قطاع غزة ،تـ استخداـ البرنامح اإلحصائي  SPSSألنو األكثر

شيوعا في بيئة البحث العممي في قطاع غزة ولما لو مف ميزات عدة في تحميؿ مثؿ ىذه الدراسات،

وأيضاً برنامح التحميؿ القياسي ( )Eviewsلمقياس والتقدير مف خالؿ المقاييس واالختبارات التالية:
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 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصؼ مفردات الدراسة،
وتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنيا أداة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي ) ،(mean & comparative meanلمعرفة
مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة
األساسية.
 .3اختبار ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4اختبار التجزئة النصفية ( ،)Split-Half Reliabilityلقياس صدؽ فقرات االستبانة.
 .5اختبار كولمجوروؼ  -سمرنوؼ ( :)K-S) Kolmogorov-Smirnov Testلمعرفة ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.
 .6معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقوـ
ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف ،وقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي
والصدؽ البنائي لالستبانة ،والعالقة بيف المتغيرات.
 .7اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( :)T-Testلمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد
وصؿ إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي  3أـ زاد أو قؿ عف ذلؾ ،ولقد تـ استخدامو لمتأكد
مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.
 .8اختبار  Tفي حالة عينتيف ( :)Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.
 .9اختبار تحميؿ التبايف األحادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة
ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أوأكثر مف البيانات.
 .10االنحدار المتعدد ( :)Multiple Regressionيوضح االنحدار المتعدد العالقة الدالية بيف
متغير تابع واحد وعدد مف المتغيرات التفسيرية (أكثر مف واحد) ،وتفسر ىذه العالقة الدالية
عمى انيا عالقة سببية بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ،حيث تعني العالقة الدالية
السببية أف التغير في المتغيرات المستقمة يصحبيا تغير في المتغير التابع (عطية:2005 ،
.)253
 .11االنحدار البسيط ( :)Simple Regressionيوضح االنحدار البسيط العالقة الدالية بيف
متغير تابع واحد ومتغير مستقؿ واحد ،وتفسر ىذه العالقة الدالية عمى أنيا عالقة سببية بيف
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المتغير المستقؿ والمتغير التابع حيث تعني العالقة الدالية السببية أف التغير في المتغير
المستقؿ يصحبو تغير في المتغير التابع.
 .12المربعات الصغرى العادية ( :)Ordinary Least Square - OLSاحدى طرؽ التقدير
اإلحصائية االكثر استخداماً في تقدير معممات (معامالت) نموذج االنحدار ،ومف خصائص
ىذه الطريقة أنيا تدني مجموع مربعات انحرافات القيـ المقدرة عف القيـ المشاىدة لممتغير التابع
(عطية.)2005 ،
ولتحميؿ النسب المالية والتي تـ الحصوؿ عمى مفرداتيا مف القوائـ والتقارير المالية السنوية
الخاصة بالبمديات لثالثة أعواـ وىي  ،2015 ،2014و ،2016والتي تبدأ في أوؿ شير يناير
وتنتيي في نياية شير ديسمبر لألعواـ المالية  ،2015 ،2014و2016ـ والخاصة ببمديات

قطاع غزة وعددىا خمس وعشروف بمدية مف و ازرة الحكـ المحمي  -فمسطيف ،أي بواقع ثالث
سنوات لكؿ بمدية ،مع العمـ أف ىذه التقارير يتـ إعدادىا في  31ديسمبر مف كؿ عاـ ،تـ اعتماد
عشر نسب مالية لمتحميؿ المالي الخاص بالبمديات ،وىذه النسب ىي:

أولً :مؤشرات السيولة:
 .1الجدارة االئتمانية "سيولة قصيرة األجؿ" = األصوؿ المتداولة والنقدية (نياية السنة)
الخصوـ المتداولة

 .2المديونية "سيولة طويمة األجؿ" = الديوف المستحقة

(الفائض التشغيمي = "الدخؿ التشغيمي  -المصروؼ التشغيمي")

انياً :مؤشرات المرونة المالية:
 .3االستقاللية المالية = اإليرادات مف الضرائب الخاصة  +المنح غير المشروطة
اإليرادات الفعمية

 .4جيد االستثمار الرأسمالي لمييئة المحمية = مصروفات االستثمار الرأسمالي
اإليرادات الفعمية الحالية

 .5كفاءة التحصيؿ إلجمالي اإليرادات = اإليرادات الفعمية

اإليرادات المقدرة
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ال اً :مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية:
 .6الكفاءة اإلنتاجية لموظفي البمدية = إجمالي عدد موظفي البمدية

السكاف المقيموف في نفوذ البمدية
الرواتب واألجور

 .7الكفاءة اإلنتاجية لمصروؼ الرواتب =

المصروفات الفعمية التشغيمية

رابعاً :مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لمفرد:
 .8نسبة الكفاءة = النفقات × ٪100
الدخؿ

 .9مستوى الخدمة عمى مستوى البمدية = مصروفات أعماؿ الصيانة
المصاريؼ التشغيمية
إجمالي اإليرادات

 .10حصة الفرد مف إجمالي اإليرادات =

عدد السكاف المقيموف داخؿ نفوذ البمدية

حيث تـ إدخاؿ مفردات النسب المالية عمى برنامح  Excelوعمؿ تحميؿ مالي لمنسب المالية

السابقة لقياس األداء المالي لمبمديات خالؿ تمؾ الفترة وتـ التعميؽ عمييا في الممحؽ رقـ (.)2
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خَلصة الفصل ال الث:
استعرض ىذا الفصؿ منيجية الدراسة ،حيث تـ استخداـ عدة مناىح لمدراسة تتمثؿ في:
المنيح االستطالعي ،والمنيح الوصفي ،والمنيح التحميمي ،كما تـ استعراض مجتمع ،وأداة الدراسة
التي تمثمت في االستبانة والنسب المالية ،وقد تـ تقسيـ االستبانة إلى قسميف رئيسيف ،حيث يحتوي

القسـ األوؿ عمى الخصائص الشخصية لموظفي الدائرة المالية واإلدارية في الييئات المحمية
الموجودة في قطاع غزة ،وتناوؿ القسـ الثاني مجموعة مف األسئمة في أربعة مجاالت لتوضيح أثر
رأس الماؿ النفسي عمى األداء المالي لمييئات المحمية في قطاع غزة ،كما تـ تسميط الضوء في

المجاؿ الخامس عمى أىـ االستراتيجيات لتطوير رأس الماؿ النفسي ،وقد تـ استخداـ أسموب

الحصر الشامؿ لمحصوؿ عمى نتائح أكثر دقة ،حيث تـ توزيع ( )220استبانة وتـ استرداد ()182
استبانة ،أي ما نسبتو  ،%83أيضاً تـ التأكد مف صدؽ وثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة التجزئة

النصفية ومعامؿ ألفا كرنباخ ،كما تـ ذكر األساليب اإلحصائية المستخدمة في برامح التحميؿ
اإلحصائي ( (SPSSوبرنامح القياس والتقدير ( )Eviewsوذلؾ لتحميؿ بيانات الدراسة وتحقيؽ

خير تـ استعراض النسب المالية المستخدمة في قياس األداء المالي لمبمديات.
أىدافيا ،وأ اً
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 4الفصل الرابع

حتليل البيانات واختبار الفرضيات

الفصل الرابع
تحميل البيانات واختبار الفرضيات
 3.2مكدمة:
تناوؿ الفصؿ الثالث أنواع االختبارات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ،ويتناوؿ ىذا

الفصؿ تحميؿ البيانات اإلحصائية الخاصة باالستبانة والتي تتضمف تحميؿ محاور الدراسة واختبارىا
وأيضاً تحميؿ النسب المالية ،وأخي اًر اختبار االرتباط بيف المتغير المستقؿ وىو رأس الماؿ النفسي

وقياس أثره عمى المتغير التابع وىو األداء المالي لمبمديات ،والذي يتمثؿ في اختبار الفرضيات.

 3.1تحميل البيانات:
تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ
برنامح الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ( )SPSSلمحصوؿ عمى نتائح الدراسة التي سيتـ

عرضيا وتحميميا:

 4.2.1اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تػـ اسػتخداـ اختبػار كولمجػوروؼ  -سػمرنوؼ )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
الختبػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التوزيػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو ،وكانػػت النتػائح كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي

جدوؿ (.)4.1

جدول ()4.1
نتاكج اختبار التوزيع الطبيعي
الكيمة الحتمالية )(Sig.

المجال
المجاؿ األوؿ :الكفاءة الذاتية لدى موظؼ الدائرة المالية واإلدارية.

0.089

المجاؿ الثاني :األمؿ لدى موظؼ الدائرة المالية واإلدارية.

0.102

المجاؿ الثالث :التفاؤؿ لدى موظؼ الدائرة المالية واإلدارية.

0.362

المجاؿ الرابع :المرونة لدى موظؼ الدائرة المالية واإلدارية.

0.071

المجاؿ الخامس :أىـ االستراتيجيات لتطوير رأس الماؿ النفسي

0.461
0.975

جميع مجالت الستبانة معا

واضح مف النتائح الموضحة في جدوؿ ( )4.1أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت

الدراسة أكبر مف مستوى الداللة  α ≥ 0.01وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع
الطبيعي ،لذلؾ تـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة.
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 4.2.2تحميل فكرات الستبانة:
أولً :تحميل فكرات مجال "الكفاءة الذاتية لدى موظفي الداكرة المالية واإلدارية":
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ إلى درجة

الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائح موضحة في جدوؿ رقـ (.)4.2
جدول ()4.2

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( ).Sigلكل فكرة من فكرات مجال "الكفاءة الذاتية لدى موظفي الداكرة
المالية واإلدارية"
المتوسط الحسابي

.5
.6

النسبي

.4

أفضؿ االعتماد عمى نفسي إليجاد
حؿ عندما تسير األمور في االتجاه

().Sig

.3

أواجو العديد مف المشاكؿ لكنني
أستطيع حميا .

المتوسط الحسابي

3.90

78.02

15.303

.000

3

قيمة الختبار

.2

أكوف في مزاج أفضؿ عندما أكوف في
موقؼ فيو الكثير مف التحدي.

4.05

80.99

19.384

.000

2

الكيمة الحتمالية

.1

أنا أتمتع بقدر كبير مف الثقة بالنفس.

4.49

89.89

33.517

.000

1

م

الترتيب

الفكرة

3.89

77.80

14.638

.000

4

3.79

75.71

11.251

.000

6

أنا أنيي عممي في الوقت المحدد وال
أنتظر حتى الدقيقة األخيرة .

3.89

77.80

12.780

.000

5

جميع فقرات المجاؿ معاً

4.00

80.04

26.035

.000

الخاطيء .

يوجد لدي فرصة ممتازة لتحقيؽ
أىدافي في الحياة.

* المتوسط الحسابي دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥0.05

من جدول ( )4.2يمكن استخَلص ما يمي:
 .1المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ "( "1أنا أتمتع بكدر كبير من ال كة بالنفس) يساوي 4.49
(الدرجة الكمية مف  ،)5أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%89.89قيمة االختبار 33.517
وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند

مستوى داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى

درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد
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المجتمع عمى ىذه الفقرة ،وقد جاء ترتيب ىذه الفقرة في المرتبة األولى وذلؾ ألىمية الثقة
بالنفس لموظفي الدائرة المالية واإلدارية في البمديات.

 .2المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ "( "5يوجد لدي فرصة ممتازة لتحكيق أىدافي في الحياة) ،يساوي
 ،3.79أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%75.71قيمة االختبار  ،11.251وأف القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة

 ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة
المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد المجتمع عمى ىذه
الفقرة ،والذي بدوره يدؿ عمى أف الموظفيف يوجد لدييـ فرصة ممتازة لتحقيؽ أىدافيـ في
الحياة ،وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األخيرة.

 .3بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  ،4.00وأف المتوسط الحسابي النسبي

يساوي  ،%80.04قيمة االختبار  ،26.035وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000

لذلؾ يعتبر مجاؿ " الكفاءة الذاتية لدى موظفي الداكرة المالية واإلدارية" داالً إحصائياً عند

مستوى داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ

جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ

أفراد المجتمع عمى فقرات ىذا المجاؿ .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف مجتمع الدراسة ىـ عبارة
عف موظفي الدائرة المالية واإلدارية في البمديات ،والذيف يواجيوف العديد مف المشاكؿ

والتحديات والتقمبات في بيئة العمؿ ،ومع ذلؾ فإنيـ يتأقمموف معيا ويستطيعوف التعامؿ معيا
بكفاءة ذاتية عالية.
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انياً :تحميل فكرات مجال "األمل لدى موظفي الداكرة المالية واإلدارية":
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ درجة الموافقة

المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائح موضحة في جدوؿ (.)4.3
جدول ()4.3

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( ).Sigلكل فكرة من فكرات مجال "األمل لدى موظفي
الداكرة المالية واإلدارية"
المتوسط الحسابي

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة الختبار

().Sig

الكيمة الحتمالية

م

الترتيب

الفكرة

عندما أجد نفسي تحت الضغط،
 .1فإنني أفكر في كيفية الخروج مف

80.44

4.02

17.229

.000

3

ىذا المأزؽ.
.2
.3
.4
.5
.6

توجد لدي رغبة قوية في تحقيؽ
أىدافي.
يتوفر لدي بدائؿ لحؿ أي مشكمة

أواجيا.

أشعر أنني حققت نجاحاً عظيماً

في مينتي .

أستطيع التفكير بأكثر مف طريقة
لتحقيؽ أىدافي.
لقد حققت معظـ األىداؼ التي
سعيت و ارءىا .
جميع فقرات المجاؿ معاً

4.34

86.70

26.671

.000

1

3.90

77.91

16.503

.000

4

3.91

78.13

14.812

.000

5

4.06

81.21

20.250

.000

2

3.46

69.23

7.099

.000

6

3.95

78.94

26.917

.000

* المتوسط الحسابي دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥0.05

من جدول ( )4.3يمكن استخَلص ما يمي:

 .1المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ "( "2توجد لدي رغبة قوية في تحكيق أىدافي) يساوي 4.34
(الدرجة الكمية مف  )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%86.70قيمة االختبار ،26.671
وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى

داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة

الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد المجتمع عمى
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ىذه الفقرة والذي بدوره يدلؿ عمى وجود رغبة قوية لدى موظفي الدائرة المالية واإلدارية في

البمدية عمى تحقيؽ أىدافيـ ،وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األولى.

 .2المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ "( "6لكد حككت معظم األىداف التي سعيت و ارءىا) يساوي
 3.46أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%69.23قيمة االختبار  ،7.099وأف القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة

 ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة
المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد المجتمع عمى ىذه

الفقرة ،والذي يعكس مدى القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ المنشودة وطبيعة النفس البشرية
الطامحة لممزيد مف األىداؼ دوما ،وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األخيرة.

 .3بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  ،3.95وأف المتوسط الحسابي النسبي

يساوي  ،%78.94قيمة االختبار  ،26.917وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000

لذلؾ يعتبر مجاؿ "األمل لدى موظفي الداكرة المالية واإلدارية" داالً إحصائياً عند مستوى

داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىرياً عف

درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد

المجتمع عمى فقرات ىذا المجاؿ .ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى وجود األمؿ لدى موظفي
الدائرة المالية في البمديات والذي يتمثؿ في الخروج مف المآزؽ ،تحقيؽ األىداؼ ،توفر بدائؿ

لحؿ أية مشكمة ،الشعور بتحقيؽ نجاح عظيـ في المينة ،التفكير بأكثر مف طريقة لتحقيؽ
األىداؼ ،وتحقيؽ معظـ األىداؼ التي سعوا و ارءىا.

73

ال اً :تحميل فكرات مجال "التفاؤل لدى موظفي الداكرة المالية واإلدارية":
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ إلى درجة

الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال ،حيث أف النتائح موضحة في جدوؿ (.)4.4
جدول ()4.4

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( ).Sigلكل فكرة من فكرات المجال ال الث "التفاؤل لدى موظفي
الداكرة المالية واإلدارية"
المتوسط الحسابي

النسبي

المتوسط الحسابي

قيمة الختبار

3.69

().Sig

شيء ما فإنني عادة أتوقع

73.74

10.723

الكيمة الحتمالية

عندما ال أكوف متأكداً مف

.000

الترتيب

م

.1

الفكرة

1

األفضؿ.
.2

.3

أستطيع الشعور بسيولة
باالسترخاء.
عندما أشعر بالسخط عمى أداء
العمؿ ،أقوـ بتأجيمو لوقت

69.12

3.46

64.51

3.23

6.364

2.686

.000

.008

5

6

آخر.
.4
.5
.6

دائما أكوف متفائالً بشأف

مستقبمي.

أتوقع أحداثاً لتأكيد االستم اررية
في تحقيؽ أىدافي .

أتوقع أحداثاً ممتعة بدال مف
أحداث مزعجة.

جميع فقرات المجاؿ معاً

3.76

75.16

10.452

.000

2

3.65

73.08

10.441

.000

3

3.59

71.87

8.362

.000

4

3.56

71.25

12.518

.000

* المتوسط الحسابي دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥0.05

من جدول ( )4.4يمكن استخَلص ما يمي:
 .1المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ "( "1عندما ل أكون متأكداً من شيء ما فإنني عادة أتوقع
األفضل) يساوي ( ،3.69الدرجة الكمية مف  )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي ،%73.74
قيمة االختبار  ،10.723وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة

دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه
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الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف

قبؿ أفراد المجتمع عمى ىذه الفقرة والذي يدؿ عمى وجود التفاؤؿ لدى موظؼ الدائرة المالية
ألنو يتوقع األفضؿ ويحسف الظف ،وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األولى.

 .2المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ "( "3عندما أشعر بالسخط عمى أداء العمل ،أقوم بتأجيمو لوقت

آخر) يساوي  3.23أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%64.51قيمة االختبار ،2.686
وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى

داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة

الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد المجتمع عمى
ىذه الفقرة وىذا يعني أف الشعور بالسخط عمى أداء العمؿ يؤدي تأجيمو لوقت آخر إلى حد ما،
وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األخيرة.
 .3بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  ،3.56وأف المتوسط الحسابي النسبي

يساوي  ،%71.25قيمة االختبار  ،12.518وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000

لذلؾ يعتبر مجاؿ "التفاؤل لدى موظفي الداكرة المالية واإلدارية" داالً إحصائياً عند مستوى

داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىرياً عف

درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد

المجتمع عمى فقرات ىذا المجاؿ .ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى وجود التفاؤؿ لدى موظفي
الدائرة المالية في البمدية والذي يتمثؿ في توقع األفضؿ والشعور باالسترخاء والتفاؤؿ بشأف

المستقبؿ وتوقع أحداث ممتعة رغـ كثرة المصاعب والتحديات.
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رابعاً :تحميل فكرات مجال "المرونة لدى موظفي الداكرة المالية واإلدارية":
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ إلى درجة

الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائح موضحة في جدوؿ (.)4.5
جدول ()4.5

المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( ).Sigلكل فكرة من فكرات مجال "المرونة لدى
موظفي الداكرة المالية"

أفضؿ اتباع أكثر مف طريقة

لتحقيؽ األىداؼ.

أفضؿ العمؿ الجديد والذي يمتاز
بالتحدي.

المتوسط الحسابي

إيجابي عف ايخريف.

النسبي

عادة ما أنجح في تكويف انطباع

المتوسط الحسابي

.5

الجديدة وغير المعتادة.

قيمة الختبار

.4

أستمتع بالتعامؿ مع األحداث

().Sig

.3

بسرعة بعد األحداث المزعجة.

الكيمة الحتمالية

.2

أستطيع استعادة مزاجي الطبيعي

الترتيب

م

.1

الفكرة

3.63

72.64

9.172

.000

6

3.87

77.36

15.691

.000

4

3.95

79.01

16.713

.000

3

4.05

80.99

20.473

.000

1

3.98

79.67

17.102

.000

2

أتغمب عمى شعوري بالغضب
.6

والذي مف الممكف أف يوجد تجاه

75.60

3.78

11.833

.000

5

موظؼ آخر.
جميع فقرات المجاؿ معاً

77.65

3.88

22.204

.000

* المتوسط الحسابي دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥0.05

من جدول ( )4.5يمكن استخَلص ما يمي:
 .1المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ "( "4أفضل اتباع أك ر من طريكة لتحكيق األىداف) يساوي
( 4.05الدرجة الكمية مف  ،)5أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%80.99قيمة االختبار
 20.473وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً
عند مستوى داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد
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عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد
المجتمع عمى ىذه الفقرة والذي يدؿ عمى أف الموظفيف يفضموف اتباع أكثر مف طريقة لتحقيؽ
األىداؼ ،وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األولى.
 .2المتوسط الحسابي لمفقرة "( "1أستطيع استعادة مزاجي الطبيعي بسرعة بعد األحداث المزعجة)
يساوي  ،3.63أي أف المتوسط الحسابي النسبي  ،%72.64قيمة االختبار  9.172وأف
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى
داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة
الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد المجتمع عمى
ىذه الفقرة ،مما يعني قدرة الموظفيف عمى استعادة مزاجيـ الطبيعي بسرعة بعد األحداث
المزعجة إلى حد ما ،وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األخيرة.
 .3بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  ،3.88وأف المتوسط الحسابي النسبي
يساوي  ،%77.65قيمة االختبار  ،22.204وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000
لذلؾ يعتبر مجاؿ "المرونة لدى موظفي الداكرة المالية واإلدارية" داالً إحصائياً عند مستوى
داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىرياً عف
درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد
المجتمع عمى فقرات ىذا المجاؿ .ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى وجود مرونة لدى موظفي
الدائرة المالية واإلدارية في البمديات ،والتي تتمثؿ في استعادة المزاج الطبيعي بسرعة بعد
األحداث المزعجة والقدرة عمى التعامؿ مع األحداث الجديدة والتي تدؿ عمى الرغبة في التجديد
وتقبؿ التحديات.
 4.2.3احتساب النسب المالية:
بعد التحميؿ اإلحصائي لالستبانة ،تـ احتساب النسب المالية لبمديات قطاع غزة (موضحة
بشكؿ تفصيمي في ممحؽ رقـ  )2لثالثة أعواـ وىي  2016 ،2015 ،2014كايتي:
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أولً :مكاييس السيولة
وكانت نتاكج التحميل لمبمديات كاآلتي:
جدول ()4.6
نتاكج تحميل النسب المالية لمسيولة

متوسط مكاييس السيولة خَلل األعوام  2015 ،2014و2016
سيولة طويمة األجل
الجدارة الكتمانية (سيولة
التصنيف
البمدية
المحافظة
(متوسط المديونية) "سنة"
قصيرة األجل) "يوم"
2.66
1.07
أ
جباليا
24.55
2.05
ب
بيت حانوف
الشماؿ
49.17
1.84
ب
بيت الىيا
6.17
0.61
د
أـ النصر
20.64
1.39
متوسط نسب محافظة الشمال
4.741.89
أ
غزة
5.912.29
د
الزىراء
غزة
69.351.57
ج
المغراقة
1.25
1.85
د
وادي غزة
19.691.90
متوسط نسب محافظة غزة
55.391.43
أ
دير البمح
28.241.63
ب
النصيرات
33.561.06
ب
البريح
38.330.85
ب
المغازي
الوسطى
15.541.14
ب
الزوايدة
12.021.16
د
المصدر
8.271.26
ج
وادي السمقا
27.341.22
متوسط نسب محافظة الوسطى
2.50
0.86
أ
خانيونس
21.150.79
ب
الق اررة
30.260.63
ب
بني سييال
146.96
0.51
ج
عبساف الجديدة
خانيونس
73.230.68
ب
عبساف الكبيرة
86.300.46
ج
خزاعة
10.170.78
ج
الفخاري
10.230.67
متوسط نسب محافظة خانيونس
16.83
1.22
أ
رفح
30.36
1.95
ج
الشوكة
رفح
48.471.36
ج
النصر
0.431.51
متوسط نسب محافظة رفح
سنة10.42-
يوم1.24
المتوسط اإلجمالي لنسب السيولة
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انياً :مكاييس المرونة المالية
وكانت نتاكج التحميل لمبمديات كاآلتي:
جدول ()4.7
نتاكج تحميل نسب المرونة المالية
متوسط مكاييس المرونة المالية خَلل األعوام  2015 ،2014و2016
المحافظة

الشمال

المالية

الرأسمالي

اإليرادات

43.18%

78.35%
80.68%

جباليا

أ

88.46%

بيت حانوف

ب

78.06%

29.26%

بيت الىيا

ب

83.49%

15.99%

63.28%

أـ النصر

د

85.76%

0.00%

67.77%

83.94%

22.11%

72.52%

غزة

أ

82.35%

23.00%

44.64%

الزىراء

د

101.21%

12.06%

62.92%

المغراقة

ج

100.00%

0.00%

60.99%

وادي غزة

د

96.43%

0.00%

73.69%

95.00%

8.77%

60.56%

دير البمح

أ

95.51%

18.91%

44.84%

النصيرات

ب

88.03%

16.56%

60.46%

البريح

ب

73.08%

13.90%

86.69%

المغازي

ب

97.94%

3.04%

56.97%

الزوايدة

ب

96.55%

0.00%

60.75%

المصدر

د

65.43%

15.69%

191.58%

وادي السمقا

ج

86.32%

22.66%

74.40%

86.12%

12.97%

82.24%

خانيونس

أ

67.48%

14.35%

71.90%

الق اررة

ب

120.60%

31.49%

88.97%

بني سييال

ب

68.76%

9.31%

110.55%

عبساف الجديدة

ج

77.20%

6.08%

86.84%

عبساف الكبيرة

ب

85.50%

35.16%

127.65%

خزاعة

ج

88.44%

43.39%

89.82%

متوسط نسب محافظة الوسطى

خانيونس

الست مار

البمدية

متوسط نسب محافظة غزة

الوسطى

متوسط

التصنيف

متوسط نسب محافظة الشمال

غزة

الستكَللية

متوسط جيد

متوسط كفاءة
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التحصيل إلجمالي

متوسط مكاييس المرونة المالية خَلل األعوام  2015 ،2014و2016
المحافظة

البمدية

التصنيف

الفخاري

ج

متوسط

الستكَللية
100.00%
المالية
86.86%

متوسط جيد
مار
الست
0.00%

متوسط كفاءة

إلجمالي
التحصيل
60.26%

الرأسمالي
19.97%

اإليرادات
90.86%

رفح

أ

69.85%

0.76%

97.92%

الشوكة

ج

84.06%

13.34%

71.73%

النصر

ج

112.47%

0.00%

73.23%

متوسط نسب محافظة رفح

88.79%

4.70%

80.96%

المتوسط اإلجمالي لنسب المرونة المالية

87.72%

14.73%

79.48%

متوسط نسب محافظة خانيونس
رفح

ال ًا :مكاييس الكفاءة اإلنتاجية.
وكانت نتاكج التحميل لمبمديات كاآلتي:
جدول ()4.8
نتاكج تحميل نسب الكفاءة اإلنتاجية
متوسط مكاييس الكفاءة اإلنتاجية خَلل األعوام  2015 ،2014و2016
المحافظة

البمدية

جباليا
بيت حانوف
الشماؿ
بيت الىيا
أـ النصر
متوسط نسب محافظة الشمال

غزة
الزىراء
غزة
المغراقة
وادي غزة
متوسط نسب محافظة غزة
دير البمح
النصيرات
البريح
المغازي
الوسطى
الزوايدة
المصدر
وادي السمقا

التصنيف

متوسط الكفاءة
اإلنتاجية لموظفي
البمدية
0.17%
0.23%
0.20%
0.38%
0.25%

أ
ب
ب
د

0.25%
0.89%
0.37%
0.37%
0.47%
0.17%
0.18%
0.12%
0.14%
0.18%
0.54%
0.24%

أ
د
ج
د
أ
ب
ب
ب
ب
د
ج
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متوسط الكفاءة اإلنتاجية
لمصروف الرواتب
92.14%
94.91%
88.50%
99.23%
93.69%

79.64%
85.33%
97.69%
103.76%
91.60%
91.60%
75.45%
81.56%
103.80%
97.65%
101.92%
91.88%

متوسط نسب محافظة الوسطى
خانيونس
الق اررة
بني سييال
عبساف الجديدة
خانيونس
عبساف الكبيرة
خزاعة
الفخاري
متوسط نسب محافظة خانيونس
رفح
الشوكة
رفح
النصر
متوسط نسب محافظة رفح

أ
ب
ب
ج
ب
ج
ج
أ
ج
ج

المتوسط اإلجمالي لمنسب المالية

0.23%
0.19%
0.26%
0.19%
0.22%
0.20%
0.23%
0.18%
0.21%
0.13%
0.16%
0.18%
0.16%

91.98%
66.53%
86.86%
89.27%
53.28%
98.70%
70.93%
97.50%
80.44%
89.68%
103.09%
112.51%
101.76%

0.26%

90.14%

ابعا :مكاييس كفاءة إنتاجية الفرد:
رً
وكانت نتاكج التحميل لمبمديات كاآلتي:
جدول ()4.9
نتاكج تحميل النسب الخاصة بكفاءة إنتاجية الفرد
متوسط النسب الخاصة بكفاءة إنتاجية الفرد في برامج البمدية خَلل األعوام  2014،2015و2016
المحافظة

الشماؿ

متوسط مستوى

متوسط حصة

مستوى البمدية

اإليرادات

جباليا

أ

108.08%

25.31%

585

بيت حانوف

ب

81.06%

7.96%

593

بيت الىيا

ب

96.82%

19.12%

637

أـ النصر

د

68.22%

7.30%

577

88.55%

14.92%

598

غزة

أ

93.49%

10.35%

1,044

الزىراء

د

94.95%

11.89%

1,011

المغراقة

ج

99.51%

4.47%

265

وادي غزة

د

79.55%

3.09%

300

91.87%

7.45%

655

دير البمح

أ

85.69%

24.71%

667

النصيرات

ب

100.28%

4.26%

677

البمدية

التصنيف

متوسط نسب محافظة الشمال

غزة

متوسط نسب محافظة غزة
الوسطى

متوسط نسبة الكفاءة
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الخدمة عمى

الفرد من إجمالي

البريح

ب

110.76%

17.60%

500

المغازي

ب

103.89%

5.35%

700

الزوايدة

ب

100.69%

6.06%

441

المصدر

د

95.11%

10.64%

1,143

وادي السمقا

ج

87.25%

16.12%

284

97.67%

12.10%

630

خانيونس

أ

101.75%

18.46%

657

الق اررة

ب

143.62%

36.97%

473

بني سييال

ب

95.28%

34.05%

776

عبساف الجديدة

ج

92.08%

38.67%

1,206

عبساف الكبيرة

ب

92.59%

5.30%

1,152

خزاعة

ج

101.83%

17.65%

1,169

الفخاري

ج

109.49%

1.73%

223

105.23%

21.83%

808

رفح

أ

68.83%

3.35%

309

الشوكة

ج

90.83%

3.50%

196

النصر

ج

88.73%

7.78%

407

82.80%

4.88%

304

13.67%

640

متوسط نسب محافظة الوسطى

خانيونس

متوسط نسب محافظة خانيونس
رفح

متوسط نسب محافظة رفح
المتوسط اإلجمالي لمنسب المالية

95.62%
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 4.3اختبار الفرضيات وتفسير النتاكج.
 4.3.1اختبار الفرضية األولى:
تنص ىذه الفرضية عمػى أنػو "يوجػد أثػر ذو داللػة إحصػائية معنويػة ألبعػاد رأس المػاؿ النفسػي عمػى

األداء المالي لمييئات المحمية في قطاع غزة.

والختبار ىذه الفرضية تـ صياغة أربع فرضيات فرعية كما يمي:
 .1يوجػػد أثػػر ذو داللػػة إحصػػائية معنويػػة ألبعػػاد رأس المػػاؿ النفسػػي عمػػى مؤشػرات السػػيولة لمييئػػات

المحمية في قطاع غزة.

 .2يوجػػد أثػػر ذو داللػػة إحصػػائية معنويػػة ألبعػػاد رأس المػػاؿ النفسػػي عمػػى مؤش ػرات المرونػػة الماليػػة

لمييئات المحمية في قطاع غزة.

 .3يوجد أثر ذو داللػة إحصػائية معنويػة ألبعػاد أرس المػاؿ النفسػي عمػى مؤشػرات الكفػاءة اإلنتاجيػة

لمييئات المحمية في قطاع غزة.

 .4يوجد أثر ذو داللػة إحصػائية معنويػة ألبعػاد رأس المػاؿ النفسػي عمػى مؤشػرات الكفػاءة اإلنتاجيػة
لمفرد في الييئات المحمية في قطاع غزة.
أولً :اختبار الفرضية الفرعية األولى:
تنص ىذه الفرضية عمى أنو "يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية ألبعاد رأس الماؿ النفسي عمى
مؤشرات السيولة لمييئات المحمية في قطاع غزة"
حيث تـ اختبار تأثير أبعاد رأس الماؿ النفسي عمى مؤشريف مف مؤشرات السيولة لمييئات المحمية
في قطاع غزة ،والمتمثمة في مؤشر الجدارة االئتمانية ومؤشر المديونية عمى النحو التالي:
 -1اختبار تأ ير أبعاد رأس المال النفسي عمى متوسط مؤشرات الجدارة الكتمانية لمييكات
المحمية في قطاع غزة.
حيث تـ استخداـ نموذج االنحدار المتعدد ،الذي يقيس تأثير المتغيرات المستقمة (الكفاءة الذاتية،
األمؿ ،التفاؤؿ ،المرونة) عمى المتغير التابع (متوسط الجدارة االئتمانية لمييئات المحمية في قطاع
غزة) ،والجدوؿ ( )4.10أدناه يوضح نتائح التقدير ،حيث يشمؿ الجدوؿ عمى معامالت االنحدار
لممتغيرات المدرجة في النموذج.
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جدول ()4.10
نتاكج تكدير نموذج النحدار المتعدد لمتوسط الجدارة الكتمانية
المتغيرات المستكمة

المعامَلت المكدرة

الخطأ المعياري

Coefficients

S.E

قيمة اختبار ""t

الكيمة الحتمالية
""P-Value

الكفاءة الذاتية

*25.088

11.776

2.130

0.046

األمل

-20.351

10.047

-2.026

0.056

التفاؤل

*-23.005

10.630

-2.164

0.043

المرونة

*24.585

10.272

2.393

0.027

الحد ال ابت

-30.394

38.693

-0.786

0.441

اختبار ( ،4.14 = )Fمعنوية ( ،0.013 = )Fمعامل التحديد 0.343
المصدر :إعداد الباحث من مخرجات برنامج * ،Eviewsمعنوي عند مستوى  ** ،0.05معنوي عند مستوى
0.01

مف خالؿ جدوؿ ( )4.10يتضح أف قيمة معامؿ التحديد المعدؿ بمغت ( )0.343وتعني

ىذه القيمة أف المتغيرات المستقمة (مكونات رأس الماؿ النفسي) المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبتو
 %34.3مف التغير في المتغير التابع (متوسط الجدارة االئتمانية) والنسبة المتبقية والتي تبمغ
 %65.7تعزى لعوامؿ ومتغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج باإلضافة ألخطاء التقدير العشوائية،
وبشكؿ عاـ يالحظ مف خالؿ اختبار ( )Fمعنوية نموذج االنحدار الخطي المتعدد حيث مستوى

داللة االختبار ( )0.013أقؿ مف .0.05
توضح نتاكج تكدير النموذج كما يمي:

أ .يوجد تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية لمتغير متوسط الكفاءة الذاتية عمى متوسط مؤشرات
الجدارة االئتمانية في الييئات المحمية.
ب .ال يوجد تأثير لمتغير متوسط األمؿ عمى متوسط الجدارة االئتمانية في الييئات المحمية.
ت .يوجد تأثير سمبي ذو داللة إحصائية لمتغير متوسط التفاؤؿ عمى متوسط مؤشرات الجدارة
االئتمانية في الييئات المحمية.
ث .يوجد تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية لمتغير متوسط المرونة عمى متوسط الجدارة االئتمانية
في الييئات المحمية.
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 -2اختبار تأ ير أبعاد رأس المال النفسي عمى متوسط مؤشرات المديونية لمييكات المحمية في
قطاع غزة.
حيث تـ استخداـ نموذج االنحدار المتعدد ،الذي يقيس تأثير المتغيرات المستقمة (الكفاءة الذاتية،

األمؿ ،التفاؤؿ ،المرونة) عمى المتغير التابع (متوسط الجدارة االئتمانية لمييئات المحمية في قطاع
غزة) ،والجدوؿ ( )4.11أدناه يوضح نتائح التقدير ،حيث يشمؿ الجدوؿ عمى معامالت االنحدار

لممتغيرات المدرجة في النموذج.

جدول ()4.11
تكدير نموذج النحدار المتعدد لمتوسط مؤشرات المديونية
المتغيرات المستكمة

المعامَلت المكدرة

الخطأ المعياري

Coefficients

S.E

قيمة اختبار ""t

الكيمة الحتمالية
""P-Value

الكفاءة الذاتية

-0.632

5.533

-0.114

0.910

األمل

-3.305

4.720

-0.700

0.492

التفاؤل

-1.080

4.995

-0.216

0.831

المرونة

6.874

4.826

1.424

0.170

الحد ال ابت

-9.458

18.180

-0.520

0.609

اختبار ( ،0.62= )Fمعنوية ( ،0.652 = )Fمعامل التحديد 0.11
المصدر :إعداد الباحث من مخرجات برنامج * ،Eviewsمعنوي عند مستوى  ** ،0.05معنوي عند مستوى 0.01

مف خالؿ جدوؿ ( )4.11يتضح أف النموذج غير معنوي والمتغيرات غير معنوية وبالتالي فإف
المتغيرات المستقمة المتمثمة (الكفاءة الذاتية واالمؿ والتفاؤؿ والمرونة) ال تؤثر عمى متوسط

المديونية أي قدرة الييئة المحمية عمى تصفية ديونيا بفائض التشغيؿ نظ اًر لوجود موازنة سنوية
معتمدة ونظاـ مالي واضح يحدد الفائض التشغيمي وال عالقة ألبعاد رأس الماؿ النفسي.
انياً :اختبار الفرضية الفرعية ال انية:
تنص ىذه الفرضية عمى أنو "يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية ألبعاد رأس الماؿ النفسي عمى
مؤشرات المرونة المالية لمييئات المحمية في قطاع غزة "
حيث تـ اختبار تأثير أبعاد رأس الماؿ النفسي عمى ثالث مؤشرات مف مؤشرات المرونة المالية
لمييئات المحمية في قطاع غزة ،والمتمثمة في مؤشر االستقاللية المالية ومؤشر جيد االستثمار
الرأسمالي ومؤشر كفاءة التحصيؿ إلجمالي اإليرادات عمى النحو التالي:
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 -1اختبار تأ ير أبعاد رأس المال النفسي عمى متوسط مؤشرات الستكَللية المالية
لمييكات المحمية في قطاع غزة.
حيث تـ استخداـ نموذج االنحدار المتعدد ،الذي يقيس تأثير المتغيرات المستقمة (الكفاءة الذاتية،
األمؿ ،التفاؤؿ ،المرونة) عمى المتغير التابع (متوسط مؤشرات االستقاللية المالية لمييئات المحمية
في قطاع غزة) ،والجدوؿ ( )4.12أدناه يوضح نتائح التقدير ،حيث يشمؿ الجدوؿ عمى معامالت
االنحدار لممتغيرات المدرجة في النموذج.
جدول ()4.12
تكدير نموذج النحدار المتعدد لمتوسط مؤشرات الستكَللية المالية
المتغيرات المستكمة

المعامَلت المكدرة

الخطأ المعياري

Coefficients

S.E

قيمة اختبار ""t

الكيمة الحتمالية
""P-Value

الكفاءة الذاتية

-7.562

12.480

-0.606

0.551

األمل

-23.812

10.647

-2.236

0.037

التفاؤل

3.019

11.266

0.268

0.792

المرونة

9.737

10.886

0.894

0.382

الحد ال ابت

161.713

41.006

3.944

0.001

اختبار ( ،4.14 = )Fمعنوية ( ،0.22 = )Fمعامل التحديد 0.08
المصدر :إعداد الباحث من مخرجات برنامج * ،Eviewsمعنوي عند مستوى  ** ،0.05معنوي عند مستوى 0.01

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف الموجود بالنموذج غير معنوي والمتغيرات غير معنوية

وبالتالي فإف المتغيرات المستقمة المتمثمة (الكفاءة الذاتية واالمؿ والتفاؤؿ والمرونة) ال تؤثر عمى

متوسط االستقاللية المالية نظ اًر لمظروؼ السياسية واالقتصادية المعقدة والتي تحد مف وجود المنح.
 -2اختبار تأ ير أبعاد رأس المال النفسي عمى متوسط مؤشرات جيد الست مار الرأسمالي
لمييكات المحمية في قطاع غزة.

حيث تـ استخداـ نموذج االنحدار المتعدد ،الذي يقيس تأثير المتغيرات المستقمة (الكفاءة الذاتية،
األمؿ ،التفاؤؿ ،المرونة) عمى المتغير التابع (متوسط مؤشرات جيد االستثمار الرأسمالي لمييئات
المحمية في قطاع غزة) ،والجدوؿ ( )4.13أدناه يوضح نتائح التقدير ،حيث يشمؿ الجدوؿ عمى
معامالت االنحدار لممتغيرات المدرجة في النموذج.
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جدول ()4.13
تكدير نموذج النحدار المتعدد لمتوسط مؤشرات جيد الست مار الرأسمالي
المعامَلت المكدرة

الخطأ المعياري

الكفاءة الذاتية

6.886

التفاؤل

المتغيرات المستكمة
األمل

المرونة

الحد ال ابت

Coefficients

S.E

قيمة اختبار ""t

الكيمة الحتمالية
""P-Value

12.025

0.573

0.573

-26.476

10.855

-2.439

0.024

55.961

39.510

1.416

0.172

14.531

-7.143

10.259
10.489

1.416

-0.681

اختبار ( ،2.28 = )Fمعنوية ( ،0.09 = )Fمعامل التحديد 0.176

0.172
0.504

المصدر :إعداد الباحث من مخرجات برنامج * ،Eviewsمعنوي عند مستوى  ** ،0.05معنوي عند مستوى 0.01

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف الموجود بالنموذج غير معنوي والمتغيرات غير معنوية

وبالتالي فإف المتغيرات المستقمة المتمثمة (الكفاءة الذاتية واالمؿ والتفاؤؿ والمرونة) ال تؤثر عمى

متوسط جيد االستثمار الرأسمالي ،أي نمو مصروفات االستثمار الرأسمالي لمييئة المحمية نظ اًر
لوجود موازنة سنوية معتمدة ونظاـ مالي واضح يحدد ىذا المصروؼ وال عالقة ألبعاد رأس الماؿ

النفسي بذلؾ.

 -3اختبار تأ ير أبعاد رأس المال النفسي عمى متوسط مؤشرات كفاءة التحصيل إلجمالي
اإليرادات لمييكات المحمية في قطاع غزة.
حيث تـ استخداـ نموذج االنحدار المتعدد ،الذي يقيس تأثير المتغيرات المستقمة (الكفاءة الذاتية،
األمؿ ،التفاؤؿ ،المرونة) عمى المتغير التابع (متوسط مؤشرات كفاءة التحصيؿ إلجمالي اإليرادات
لمييئات المحمية في قطاع غزة) ،والجدوؿ ( )4.14أدناه يوضح نتائح التقدير ،حيث يشتمؿ الجدوؿ
عمى معامالت االنحدار لممتغيرات المدرجة في النموذج.
جدول ()4.14
تكدير نموذج النحدار المتعدد لمتوسط مؤشرات كفاءة التحصيل إلجمالي اإليرادات
المتغيرات المستكمة

المعامَلت المكدرة
Coefficients

الخطأ المعياري
S.E

األمل

26.197

15.148

الكفاءة الذاتية

-1.858

التفاؤل

-11.167

16.028

87.964

58.338

المرونة

الحد ال ابت

-17.840

17.756

15.487

قيمة اختبار ""t

الكيمة الحتمالية
""P-Value

1.729

0.099

-0.105

0.918

-0.697

0.494

1.508

0.147

-1.152

اختبار ( ،1.10 = )Fمعنوية ( ،0.37 = )Fمعامل التحديد 0.017

0.263

المصدر :إعداد الباحث من مخرجات برنامج * ،Eviewsمعنوي عند مستوى  ** ،0.05معنوي عند مستوى 0.01
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مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف الموجود بالنموذج غير معنوي والمتغيرات غير معنوية

وبالتالي فإف المتغيرات المستقمة المتمثمة (الكفاءة الذاتية واالمؿ والتفاؤؿ والمرونة) ال تؤثر عمى
متوسط كفاءة التحصيؿ إلجمالي اإليرادات نظ اًر لمظروؼ السياسية واالقتصادية المعقدة والتي تحد
مف موثوقية الميزانية.

ال اً :اختبار الفرضية الفرعية ال ال ة:
تنص ىذه الفرضية عمى أنو "يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية ألبعاد رأس الماؿ النفسي عمى
مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لمييئات المحمية في قطاع غزة"
حيث تـ اختبار تأثير أبعاد رأس الماؿ النفسي عمى مؤشريف مف مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لمييئات
المحمية في قطاع غزة ،والمتمثمة في مؤشر الكفاءة اإلنتاجية لموظفي البمدية ومؤشر الكفاءة
اإلنتاجية لمصروؼ الرواتب عمى النحو التالي:
 -1اختبار تأ ير أبعاد رأس المال النفسي عمى متوسط مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لموظفي
البمدية لمييكات المحمية في قطاع غزة.
حيث تـ استخداـ نموذج االنحدار المتعدد ،الذي يقيس تأثير المتغيرات المستقمة (الكفاءة الذاتية،
األمؿ ،التفاؤؿ ،المرونة) عمى المتغير التابع (متوسط مؤشرات االستقاللية المالية لمييئات المحمية
في قطاع غزة) ،والجدوؿ ( )4.15أدناه يوضح نتائح التقدير ،حيث يشمؿ الجدوؿ عمى معامالت
االنحدار لممتغيرات المدرجة في النموذج.
جدول ()4.15
نتاكج تكدير نموذج النحدار المتعدد لمتوسط مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لموظفي البمدية
المتغيرات المستكمة

المعامَلت المكدرة

الخطأ المعياري

Coefficients

S.E

قيمة اختبار ""t

الكيمة الحتمالية
""P-Value

الكفاءة الذاتية

-0.154

0.133

-1.161

0.259

األمل

**-0.320

0.113

-2.833

0.010

التفاؤل

**0.466

0.120

3.899

0.001

المرونة

0.084

0.116

0.730

0.474

الحد ال ابت

0.114

0.436

0.261

0.797

اختبار ( ، 5.65 = )Fمعنوية ( ،0.003 = )Fمعامل التحديد 0.436
المصدر :إعداد الباحث من مخرجات برنامج * ،Eviewsمعنوي عند مستوى  ** ،0.05معنوي عند مستوى 0.01
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مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف قيمة معامؿ التحديد المعدؿ بمغت ( ،)0.436وتعني ىذه
القيمة أف المتغيرات المستقمة (مكونات رأس الماؿ النفسي) المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبتو
 %43.6مف التغير في المتغير التابع (متوسط الكفاءة اإلنتاجية لموظفي البمدية) والنسبة المتبقية
والتي تبمغ  %56.4تعزى لعوامؿ ومتغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج باإلضافة ألخطاء التقدير
العشوائية ،وبشكؿ عاـ يالحظ مف خالؿ اختبار ( )Fمعنوية نموذج االنحدار الخطي المتعدد حيث
مستوى داللة االختبار ( )0.003أقؿ مف .0.05
توضح نتاكج تكدير النموذج كما يمي:
 .1ال يوجد تأثير لمتغير متوسط الكفاءة الذاتية عمى متوسط الكفاءة اإلنتاجية لموظفي البمدية في
الييئات المحمية.
 .2يوجد تأثير سمبي لمتغير متوسط األمؿ عمى متوسط الكفاءة اإلنتاجية لموظفي البمدية في
الييئات المحمية.
 .3يوجد تأثير إيجابي لمتغير متوسط التفاؤؿ عمى متوسط الكفاءة اإلنتاجية لموظفي البمدية في
الييئات المحمية.
 .4ال يوجد تأثير لمتغير متوسط المرونة عمى متوسط الكفاءة اإلنتاجية لموظفي البمدية في الييئات
المحمية.
 -2اختبار تأ ير أبعاد رأس المال النفسي عمى متوسط مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لمصروف
الرواتب لمييكات المحمية في قطاع غزة.
حيث تـ استخداـ نموذج االنحدار المتعدد ،الذي يقيس تأثير المتغيرات المستقمة (الكفاءة الذاتية،
األمؿ ،التفاؤؿ ،المرونة) عمى المتغير التابع (متوسط مؤشرات لمصروؼ الرواتب لمييئات المحمية
في قطاع غزة) ،والجدوؿ ( )4.16أدناه يوضح نتائح التقدير ،حيث يشمؿ الجدوؿ عمى معامالت
االنحدار لممتغيرات المدرجة في النموذج.
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جدول ()4.16
نتاكج تكدير نموذج النحدار المتعدد لمتوسط مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لمصروف الرواتب
المتغيرات المستكمة

المعامَلت المكدرة

الخطأ المعياري

Coefficients

S.E

قيمة اختبار ""t

الكيمة الحتمالية
""P-Value

الكفاءة الذاتية

-2.665

10.358

-0.257

0.800

األمل

-15.037

8.837

-1.702

0.104

التفاؤل

0.934

9.350

0.100

0.921

المرونة

7.305

9.035

0.809

0.428

الحد ال ابت

127.642

34.033

3.751

0.001

اختبار ( ،0.78 = )Fمعنوية ( ،0.545 = )Fمعامل التحديد 0.136
المصدر :إعداد الباحث من مخرجات برنامج * ،Eviewsمعنوي عند مستوى  ** ،0.05معنوي عند مستوى 0.01

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف الموجود بالنموذج غير معنوي والمتغيرات غير معنوية وبالتالي
فإف المتغيرات المستقمة المتمثمة (الكفاءة الذاتية واالمؿ والتفاؤؿ والمرونة) ال تؤثر عمى متوسط

الكفاءة اإلنتاجية لمصروؼ الرواتب ،وذلؾ يعزى لوجود مجاؿ محدود لتمويؿ الرواتب واألجور مف
اإليرادات الخاصة بالييئة والمعتمد في الموازنة السنوية لمييئة.

رابعاً :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
تنص ىذه الفرضية عمى أنو "يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية ألبعاد رأس الماؿ النفسي عمى
مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لمفرد في الييئات المحمية في قطاع غزة"
حيث تـ اختبار تأثير أبعاد رأس الماؿ النفسي عمى ثالثة مؤشرات مف مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية
لمفرد في الييئات المحمية في قطاع غزة ،والمتمثمة في مؤشر نسبة الكفاءة ومؤشر مستوى الخدمة
عمى مستوى البمدية ومؤشر حصة الفرد مف إجمالي اإليرادات عمى النحو التالي:
 -1اختبار تأ ير أبعاد رأس المال النفسي عمى متوسط مؤشرات نسبة الكفاءة لمييكات المحمية
في قطاع غزة.
حيث تـ استخداـ نموذج االنحدار المتعدد ،الذي يقيس تأثير المتغيرات المستقمة (الكفاءة الذاتية،
األمؿ ،التفاؤؿ ،المرونة) ،عمى المتغير التابع (متوسط مؤشرات نسبة الكفاءة لمييئات المحمية في
قطاع غزة) ،والجدوؿ ( )4.17أدناه يوضح نتائح التقدير ،حيث يشمؿ الجدوؿ عمى معامالت
االنحدار لممتغيرات المدرجة في النموذج.
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جدول ()4.17
نتاكج تكدير نموذج النحدار المتعدد لمتوسط مؤشرات نسبة الكفاءة
المتغيرات المستكمة

المعامَلت المكدرة

الخطأ المعياري

Coefficients

S.E

قيمة اختبار ""t

الكيمة الحتمالية
""P-Value

الكفاءة الذاتية

-7.906

15.470

-0.511

0.615

األمل

1.335

13.198

0.101

0.920

التفاؤل

-17.182

13.965

-1.230

0.233

المرونة

11.130

13.494

0.825

0.419

الحد ال ابت

141.297

50.829

2.780

0.012

اختبار ( ،0.65 = )Fمعنوية ( ،0.629 = )Fمعامل التحديد 0.115
المصدر :إعداد الباحث من مخرجات برنامج * ،Eviewsمعنوي عند مستوى  ** ،0.05معنوي عند مستوى 0.01

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف الموجود بالنموذج غير معنوي والمتغيرات غير معنوية

وبالتالي فإف المتغيرات المستقمة المتمثمة (الكفاءة الذاتية واالمؿ والتفاؤؿ والمرونة) ال تؤثر عمى
متوسط نسبة الكفاءة ،أي نسبة النفقات إلى الدخؿ ألنيا معتمدة في الموازنة السنوية.
 -2اختبار تأ ير أبعاد رأس المال النفسي عمى متوسط مستوى الخدمة عمى مستوى البمدية
لمييكات المحمية في قطاع غزة.
حيث تـ استخداـ نموذج االنحدار المتعدد ،الذي يقيس تأثير المتغيرات المستقمة (الكفاءة الذاتية،

األمؿ ،التفاؤؿ ،المرونة) عمى المتغير التابع (متوسط مؤشرات مستوى الخدمة عمى مستوى البمدية

لمييئات المحمية في قطاع غزة) ،والجدوؿ ( )4.18أدناه يوضح نتائح التقدير ،حيث يشمؿ الجدوؿ
عمى معامالت االنحدار لممتغيرات المدرجة في النموذج.
جدول ()4.18
نتاكج تكدير نموذج النحدار المتعدد لمتوسط مؤشرات مستوى الخدمة عمى مستوى البمدية
المتغيرات المستكمة

المعامَلت المكدرة

الخطأ المعياري

Coefficients

S.E

قيمة اختبار ""t

الكيمة الحتمالية
""P-Value

الكفاءة الذاتية

10.047

9.808

1.024

0.318

األمل

-4.341

8.367

-0.519

0.610

التفاؤل

-18.041

8.853

-2.038

0.055

المرونة

3.678

8.555

0.430

0.672

الحد ال ابت

41.465

32.225

1.287

0.213

اختبار ( ، 1.17 = )Fمعنوية ( ،0.350 = )Fمعامل التحديد 0.028
المصدر :إعداد الباحث من مخرجات برنامج * ،Eviewsمعنوي عند مستوى  ** ،0.05معنوي عند مستوى 0.01
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مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف الموجود بالنموذج غير معنوي والمتغيرات غير معنوية

وبالتالي فإف المتغيرات المستقمة المتمثمة (الكفاءة الذاتية واالمؿ والتفاؤؿ والمرونة) ال تؤثر عمى
متوسط مستوى الخدمة والذي يدؿ عمى نسبة مصروفات أعماؿ الصيانة لألصوؿ الثابتة مف
إجمالي المصاريؼ التشغيمية حيث أنو مبمغ تقديري ومعتمد في الموازنة السنوية.

 -3اختبار تأ ير أبعاد رأس المال النفسي عمى متوسط حصة الفرد من إجمالي إيرادات الييكات
المحمية في قطاع غزة.
حيث تـ استخداـ نموذج االنحدار المتعدد ،الذي يقيس تأثير المتغيرات المستقمة (الكفاءة الذاتية،

األمؿ ،التفاؤؿ ،المرونة) عمى المتغير التابع (متوسط مؤشرات حصة الفرد مف إجمالي إيرادات
الييئات المحمية في قطاع غزة) ،والجدوؿ ( )4.19أدناه يوضح نتائح التقدير ،حيث يشمؿ الجدوؿ
عمى معامالت االنحدار لممتغيرات المدرجة في النموذج.

جدول ()4.19
نتاكج تكدير نموذج النحدار المتعدد لمتوسط حصة الفرد من إجمالي إيرادات الييكات المحمية
المتغيرات المستكمة

المعامَلت المكدرة

الخطأ المعياري

Coefficients

S.E

قيمة اختبار ""t

الكيمة الحتمالية
""P-Value

الكفاءة الذاتية

-298.418

319.425

-0.934

0.361

األمل

-48.436

272.509

-0.178

0.861

التفاؤل

-0.446

288.339

-0.002

0.999

المرونة

151.601

278.611

0.544

0.592

الحد ال ابت

1425.755

1049.509

1.358

0.189

اختبار ( ،0.28 = )Fمعنوية ( ،0.884 = )Fمعامل التحديد 0.053
المصدر :إعداد الباحث من مخرجات برنامج * ،Eviewsمعنوي عند مستوى  ** ،0.05معنوي عند مستوى 0.01

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف الموجود بالنموذج غير معنوي والمتغيرات غير معنوية

وبالتالي فإف المتغيرات المستقمة المتمثمة (الكفاءة الذاتية واالمؿ والتفاؤؿ والمرونة) ال تؤثر عمى

متوسط حصة الفرد مف إجمالي اإليرادات وىذا يعتبر مؤشر مقارنة مع الييئات المحمية التي ليا
نفس الحجـ داخؿ البالد أو حتى خارجيا.
وبشكؿ عاـ يالحظ مف خالؿ اختبار نموذج االنحدار الخطي المتعدد أف ىناؾ تفاوت بيف

مكونات رأس الماؿ النفسي في التأثير عمى مستوى األداء المالي ،حيث جاء في المرتبة األولى مف

حيث حجـ التأثير عمى المتغير التابع (متوسط الكفاءة اإلنتاجية لموظفي البمدية) وذلؾ بمعامؿ
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تحديد ( ،)0.436وكاف ىذا التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.01والذي يدؿ عمى أف
رأس الماؿ النفسي لو أثر واضح عمى الكفاءة اإلنتاجية لموظفي الدائرة المالية واإلدارية في

البمديات ،وفي المرتبة الثانية مف حيث التأثير عمى المتغير التابع يأتي متغير (متوسط الجدارة
االئتمانية) بمعامؿ تحديد مقداره ( )0.343وكاف ىذا التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى

( )0.01وىذا بدوره يعبر عف أثر رأس الماؿ النفسي عمى قدرة البمدية مف ناحية الوفاء بالتزاماتيا
قصيرة األجؿ ،بينما باقي (المؤشرات المالية) لـ يكف ألبعاد رأس الماؿ النفسي تأثير عمييا،
وبالتالي يتضح مما سبؽ أنو يوجد لمكفاءة الذاتية والتي تتمثؿ في امتالؾ الثقة لبذؿ الجيود

الضرورية لمنجاح في المياـ التي تتسـ بالتحدي ،واألمؿ وىو المثابرة والسعي نحو تحقيؽ األىداؼ،

واعادة توجيو المسارات نحو تمؾ األىداؼ عند الضرورة بغية تحقيؽ النجاح ،والتفاؤؿ والذي يعمؿ

عمى خمؽ الصفة االيجابية المميزة بشأف تحقيؽ النجاح حاض اًر ومستقبالً ،والمرونة حيث تعبر عف
الرجوع إلى الحالة االعتيادية في حاؿ تعرض الفرد لممشكالت والمحف في سعيو لتحقيؽ األىداؼ

وبناء عمى نتائح الفرضية التي تـ
لدى موظفي الدائرة المالية واإلدارية أثر عمى األداء المالي،
ً
التوصؿ إلييا فقد تبيف وجود أثر ذو داللة إحصائية معنوية ألبعاد رأس الماؿ النفسي عمى األداء
المالي في الييئات المحمية.

 4.3.2اختبار الفرضية الركيسة ال انية:
تػػنص الفرضػػية عمػػى أنػػو "توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية معنويػػة بػػيف أبعػػاد رأس المػػاؿ النفسػػي

لدى موظفي الدائرة المالية واإلدارية في الييئات المحمية تعزى إلى المتغيرات الضابطة والتػي تتمثػؿ
في (العمر ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخبرة ،والمنصب الحالي)".
تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ اختبػ ػػار " Tلعينتػ ػػيف مسػ ػػتقمتيف" لمعرفػ ػػة مػ ػػا إذا كػ ػػاف ىنػ ػػاؾ فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة

إحصػػائية بػػيف أبعػػاد رأس المػػاؿ النفسػػي لػػدى مػػوظفي الػػدائرة الماليػػة واإلداريػػة فػػي الييئػػات المحميػػة
تعزى إلى المتغيرات الضابطة ،والتي تتمثػؿ فػي (العمػر ،المؤىػؿ العممػي ،سػنوات الخبػرة ،والمنصػب

الحػػالي) وىػػو اختبػػار معممػػي يصػػمح لمقارنػػة متوسػػطي مجمػػوعتيف مػػف البيانػػات ،كػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ
اختبار "التبايف األحادي" لمقارنة ثالثة متوسطات أو أكثر.
 4.3.2.1توجد فروقات ذات دللية إحصياكية عنيد مسيتوى  α ≥0.05بيين متوسيطات اسيتجابة

المبحو ين حول أبعاد رأس المال النفسي تعزى إلى العمر:

يوضػ ػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ ( )4.20أف القيمػ ػػة االحتمالي ػػة ) (Sig.المقابم ػػة الختبػ ػػار " Tلعينتػػػيف

مستقمتيف" أقؿ مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05لممجاؿ الرابع والمجػاالت مجتمعػة معػاً ،ويعػزى ذلػؾ
إلػػى أف بعػػد المرونػػة يتػػأثر بػػالعمر حيػػث أف الرجػػوع إلػػى الحالػػة االعتياديػػة فػػي حػػاؿ تعػػرض الفػػرد
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لممشكالت والمحف في سعيو لتحقيؽ األىداؼ يختمؼ مف فئة عمرية إلػى أخػرى ،وأكبػر مػف مسػتوى

الداللة  α ≥ 0.05لممجاالت األوؿ والثاني والثالث ،ويعزى عدـ وجود فروقات في تأثير أبعاد رأس
الم ػػاؿ النفس ػػي (الكف ػػاءة الذاتي ػػة ،األم ػػؿ ،والتف ػػاؤؿ) بس ػػبب العم ػػر ألني ػػا مت ػػوفرة بش ػػكؿ ض ػػمني ف ػػي
مػػؤىالت مػػف يػػتـ تػػوظيفيـ لمعمػػؿ فػػي الػػدائرة الماليػػة واإلداريػػة فػػي الييئػػات المحميػػة ،وبػػذلؾ يمكػػف

اسػػتنتاج أنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات مجتمػػع الد ارسػػة حػػوؿ ىػػذه
المجاالت مجتمعة معاً تعزى إلى العمر.
جدول ()4.20
نتاكج اختبار" Tلعينتين مستكمتين" – العمر

 30عام

من 40

من 50

إلى أقل

إلى أقل

فأك ر

قيمة الختبار

المجال

أقل من

من 30

من 40

 50عام

الكيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

المجػ ػ ػػاؿ األوؿ :الكفػ ػ ػػاءة الذاتيػ ػ ػػة
ل ػ ػ ػػدى م ػ ػ ػػوظفي ال ػ ػ ػػدائرة المالي ػ ػ ػػة

واإلدارية.

المج ػ ػ ػػاؿ الث ػ ػ ػػاني :األم ػ ػ ػػؿ ل ػ ػ ػػدى
موظفي الدائرة المالية واإلدارية.
المجػ ػ ػػاؿ الثالػ ػ ػػث :التفػ ػ ػػاؤؿ لػ ػ ػػدى
موظفي الدائرة المالية واإلدارية.
المجػ ػ ػػاؿ ال اربػ ػ ػػع :المرونػ ػ ػػة لػ ػ ػػدى
موظفي الدائرة المالية واإلدارية.
جميع المجالت معا

3.83

4.02

4.04

4.02

1.871

.136

3.73

3.95

3.91

3.89

1.820

.145

3.49

3.68

3.82

3.63

2.567

.056

3.67

3.89

3.98

3.97

3.359

.020

3.68

3.88

3.94

3.88

3.104

.028
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 4.3.2.2توجد فروقات ذات دللة إحصاكية عند مستوى  α ≥0.05بين متوسطات استجابة

المبحو ين حول أبعاد رأس المال النفسي تعزى إلى المؤىل العممي.

مف النتائح الموضحة في جدوؿ ( )4.21تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار

" Tلعينتين مستقلتين" أكبر مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة
معاً وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مجتمع

الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المؤىؿ العممي ،وىذا يعني أف أفراد

مجتمع الدراسة يمتمكوف المؤىالت العممية الالزمة لمقياـ بوظائفيـ ،وبالتالي لمحصوؿ عمى أداء
مالي جيد.
جدول ()4.21
نتاكج اختبار " Tلعينتين مستكمتين" -المؤىل العممي

دراسات عميا

قيمة الختبار

4.06

3.97

3.96

.410

.644

3.94

3.86

3.97

.668

.514

3.70

3.67

3.67

.034

.966

3.92

3.89

3.78

.465

.629

3.90

3.85

3.84

.217

.805

أقل من

بكالوريوس
المج ػػاؿ األوؿ :الكف ػػاءة الذاتي ػػة ل ػػدى
موظفي الدائرة المالية واإلدارية.
المجػػاؿ الثػػاني :األمػػؿ لػػدى موظػػؼ
الدائرة المالية واإلدارية.
المجاؿ الثالػث :التفػاؤؿ لػدى موظػؼ
الدائرة المالية واإلدارية.
المجػاؿ ال اربػع :المرونػػة لػدى موظػػؼ
الدائرة المالية واإلدارية.

جميع المجاالت معا

بكالوريوس

().Sig

المجال

الكيمة الحتمالية

المتوسطات

* الفرق بين المتوسطات دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

 4.3.2.3توجد فروقات ذات دللة إحصاكية عند مستوى  α ≥0.05بين متوسطات استجابة

المبحو ين حول أبعاد رأس المال النفسي تعزى إلى سنوات الخبرة.

مف النتائح الموضحة في جدوؿ ( )4.22تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار
" Tلعينتين مستقلتين" أكبر مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة

معاً وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مجتمع
الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً تعزى إلى سنوات الخبرة ،وذلؾ ألف توفر
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الخبرة لدى المتقدميف لشغؿ الوظائؼ لمييئات المحمية يعتبر شرط أساسي مما يجعميا تتوافر لدى

جميع موظفي الييئات المحمية.

جدول ()4.22
نتاكج اختبار " Tلعينتين مستكمتين"  -سنوات الخبرة
 20سنة

قيمة الختبار

3.91

4.02

4.04

1.372

.256

3.84

3.93

3.87

.632

.533

3.59

3.71

3.75

1.156

.317

3.79

3.94

3.93

1.782

.171

3.78

3.90

3.90

1.577

.210

 10إلى

أقل من

 10سنوات
المجػػاؿ األوؿ :الكفػػاءة الذاتيػػة لػػدى مػػوظفي
الدائرة المالية واإلدارية.
المجػػاؿ الثػػاني :األمػػؿ لػػدى مػػوظفي الػػدائرة

المالية واإلدارية.

المجػػاؿ الثالػػث :التفػػاؤؿ لػػدى مػػوظفي الػػدائرة
المالية واإلدارية.
المجػػاؿ ال اربػػع :المرونػػة لػػدى مػػوظفي الػػدائرة
المالية واإلدارية.
جميع المجالت معا

أقل من

 20سنة

فأك ر

().Sig

المجال

الكيمة الحتمالية

المتوسطات

* الفرق بين المتوسطات دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

 4.3.2.4توجد فروق ذات دللة إحصاكية عند مستوى  α ≥0.05بين متوسطات استجابة

المبحو ين حول أبعاد رأس المال النفسي تعزى إلى المنصب الحالي.

مف النتائح الموضحة في جدوؿ ( )4.23تبيف أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار

"التبايف األحادي" أكبر مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة

حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً تعزى إلى المنصب الحالي ،وذلؾ يرجع لتحديد
المناصب لجميع الموظفيف وفؽ الييكمية اإلدارية حيث يوجد لكؿ منصب صالحيات محددة.
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جدول ()4.23
نتاكج اختبار "التباين األحادي" – المنصب الحالي

المجال

مدير
مالي/إداري

قسم

الشكون
المالية

ركيس
شعبة

أخرى

محاسب

قيمة الختبار

ركيس

واإلدارية
المج ػ ػ ػػاؿ األوؿ :الكف ػ ػ ػػاءة الذاتي ػ ػ ػػة

لػ ػ ػ ػػدى مػ ػ ػ ػػوظفي الػ ػ ػ ػػدائرة الماليػ ػ ػ ػػة

4.04

3.98

4.05

3.90

3.98

.730

الكيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

.572

واإلدارية.
المجػ ػ ػ ػػاؿ الثػ ػ ػ ػػاني :األمػ ػ ػ ػػؿ لػ ػ ػ ػػدى
موظفي الدائرة المالية واإلدارية.
المج ػ ػ ػػاؿ الثال ػ ػ ػػث :التف ػ ػ ػػاؤؿ ل ػ ػ ػػدى
موظفي الدائرة المالية واإلدارية.
المج ػ ػ ػػاؿ ال ارب ػ ػ ػػع :المرون ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػدى
موظفي الدائرة المالية واإلدارية.
جميع المجاالت معا

3.98

3.84

4.00

3.82

3.82

1.291

.275

3.85

3.74

3.76

3.53

3.64

1.543

.192

4.03

3.98

3.98

3.74

3.84

2.026

.093

3.98

3.89

3.94

3.75

3.82

1.799

.131

* الفرق بين المتوسطات دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

وتجػػدر اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف د ارسػػة (كن ػزة )2018 ،توصػػمت إلػػى نفػػس النتيجػػة ،حيػػث تشػػير

النتائح إلى عدـ وجود فروؽ بيف إجابات المبحوثيف تعزى لخصائصيـ الشخصية (الجػنس ،ديمومػة
الوظيفة ،المستوى التعميمي ،الخبرة ،الوظيفة ،الحالة العائمية).
 4.3.3اختبار الفرضية الركيسة ال ال ة:
تنص الفرضية عمى أنو "يوجد دور إيجابي السػتراتيجيات تطػوير رأس المػاؿ النفسػي فػي تحسػيف

األداء المالي في الييئات المحمية".

ولمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد

وصؿ إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال ومقدار التبايف لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ.
النتائح موضحة في جدوؿ (.)4.24
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جدول ()4.24
المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ( ).Sigلكل فكرة من فكرات مجال "أىم الستراتيجيات
لتطوير رأس المال النفسي"

.6

المتوسط الحسابي

.5

جميع فقرات المجاؿ معاً

المتوسط الحسابي
النسبي

.4

مكدار التباين

.3

قيمة الختبار

.2

الكيمة الحتمالية
().Sig

.1

يعمػ ػػؿ الرضػ ػػا الػ ػػوظيفي لػ ػػدى
الموظػ ػػؼ عمػ ػػى تحسػ ػػيف رأس
الماؿ النفسي.
تعمػ ػ ػ ػػؿ الح ػ ػ ػ ػوافز والمكاف ػ ػ ػ ػآت
الدوريػ ػ ػ ػ ػػة لمم ػ ػ ػ ػ ػػوظفيف عم ػ ػ ػ ػ ػػى
تحسيف رأس الماؿ النفسي.
يػ ػ ػ ػػؤدي تػ ػ ػ ػػوفير بيئػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػؿ
مناسػػبة لمموظػػؼ إلػػى تحسػػيف
رأس الماؿ النفسي.
يػػؤدي العػػدؿ واإلنصػػاؼ بػػيف
المػ ػػوظفيف إلػ ػػى تحسػ ػػيف رأس
الماؿ النفسي .
السياس ػ ػػات الت ػ ػػي تع ػ ػػزز رأس
المػاؿ النفسػػي والرفاىيػػة يمكػػف
أف تحسػ ػ ػ ػػف إنتاجيػ ػ ػ ػػة العمػ ػ ػ ػػؿ
وتسػػاعد عمػػى خفػػض البطالػػة
.
تشػ ػػتمؿ الخطػ ػػة االسػ ػػتراتيجية
الخاصػػة بالبمديػػة عمػػى جانػػب
لتعزيز رأس الماؿ النفسي.

الترتيب

م.

الفكرة

4.45

89.01

.404

30.802

.000

2

4.46

89.23

.371

32.352

.000

1

4.33

86.59

.432

27.287

.000

3

4.42

88.46

.544

26.035

.000

4

4.30

86.04

.566

23.359

.000

5

3.74

74.73

1.311

8.674

.000

6

4.28

85.68

.264

33.732

.000

* المتوسط الحسابي دال إحصاكياً عند مستوى دللة .α ≥0.05

من جدول ( )3.13يمكن استخَلص ما يمي:

 .1المتوسػط الحسػابي لمفقػرة رقػـ "( "2تعميل الحيوافز والمكافيآت الدوريية لمميوظفين عميى تحسيين
رأس المييال النفسييي) يسػػاوي ( 4.46الدرجػػة الكميػػة مػػف  )5أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي
 ،%89.23قيمػ ػػة االختبػ ػػار 32.352وأف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ( )Sig.تسػ ػػاوي  0.000لػ ػػذلؾ

تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسػط درجػة
االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عمى درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقػة
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بدرجػػة كبي ػرة مػػف قبػػؿ أف ػراد المجتمػػع عمػػى ىػػذه الفق ػرة ،والػػذي يػػدؿ عمػػى أف الح ػوافز والمكاف ػآت
الدوريػػة لممػػوظفيف تعمػػؿ عمػػى تحسػػيف رأس المػػاؿ النفسػػي ،وقػػد جػػاءت ىػػذه الفق ػرة فػػي المرتبػػة

األولػػى ،وىػػذه ظػػاىرة تعتبػػر طبيعيػػة حيػػث أف غالبيػػة المػػوظفيف تشػػجعيـ الح ػوافز والمكاف ػػآت
بالدرجة األولى ،ألنيا زيادة عمى الدخؿ وبالتالي إشباع رغبات.

 .2المتوسط الحسابي لمفقرة "( "6تشتمل الخطة الستراتيجية الخاصة بالبمدية عمى جانب

لتعزيز رأس المال النفسي) يساوي  3.74أي أف المتوسط الحسابي النسبي ،%74.73

قيمة االختبار  33.732وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.000لذلؾ تعتبر ىذه
 ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة

الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة

االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ

موافقة إلى حد ما مف قبؿ أفراد المجتمع عمى ىذه الفقرة ،مما يعني أف الخطة االستراتيجية
الخاصة بالبمدية تشتمؿ إلى حد ما عمى جانب لتعزيز رأس الماؿ النفسي ،وقد جاءت ىذه

الفقرة في المرتبة األخيرة.

 .3بش ػػكؿ ع ػػاـ يمك ػػف الق ػػوؿ ب ػػأف المتوس ػػط الحس ػػابي يس ػػاوي  ،4.28وأف المتوس ػػط الحس ػػابي
النسبي يساوي  ،%85.68قيمػة االختبػار  ،33.732ومقػدار التبػايف  ، 0.264وأف القيمػة
االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوي  0.000لػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ "أىيييم السيييتراتيجيات لتطيييوير رأس

المييال النفسيييي" داالً إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة  ،α ≥0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط
درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىري ػاً عػػف درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة وىػػي  ،3وىػػذا
يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد المجتمع عمى فقرات ىذا المجاؿ ممػا يعنػي

ص ػػحة الفرض ػػية القائم ػػة بوج ػػود دور إيج ػػابي الس ػػتراتيجيات تط ػػوير رأس الم ػػاؿ النفس ػػي ف ػػي
تحسيف األداء المالي لمييئات المحمية في قطاع غزة.

ويعزو الباحث ىػذه النتيجػة إلػى وجػود دور إيجػابي السػتراتيجيات تطػوير رأس المػاؿ النفسػي
المتمثمػ ػػة فػ ػػي الرضػ ػػا الػ ػػوظيفي ،المكاف ػ ػآت والح ػ ػوافز ،بيئ ػػة عمػ ػػؿ مناسػ ػػبة ،العػ ػػدؿ واإلنصػ ػػاؼ بػ ػػيف
المػػوظفيف ،تحسػػيف إنتاجيػػة العمػػؿ وخفػػض البطالػػة ،والخطػػة االسػػتراتيجية فػػي تحسػػيف األداء المػػالي

في الييئات المحمية الخاصػة بالبمديػة بنسػب مقاربػة جػداً مػف خػالؿ مقػدار التبػايف الخػاص بكػؿ فقػرة

مف فقرات المجاؿ الخامس.

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ( )Cole, 2006توصؿ إلى نفس النتيجة ،حيث تشير النتائح
إلى أف السياسات التي تعزز رأس الماؿ النفسي والرفاىية يمكف أف تحسف إنتاجية العمؿ وتساعد

عمى خفض البطالة.
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كذلؾ تتفؽ مع دراسة ( )Abdelwahab, 2012التي أظيرت أف لمتفاعؿ بيف رأس الماؿ

أثر معنوياً عمى كؿ مف الرضا الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي.
النفسي والممكية النفسية اً

أيضاً توصمت دراسة (طعيف )2015 ،إلى نفس النتيجة ،حيث أظيرت أف األفراد

المشاركيف في دراستو لدييـ رغبة بأف يكوف ىنالؾ اىتماـ مف قبؿ إدارات الكميات بمكافأة األفراد

المبدعيف ،وتذليؿ العقبات لتبادؿ ايراء واألفكار والمعمومات التي تمكنيـ مف تطوير أنفسيـ،
وبالتالي كمياتيـ مف خالؿ تحقيؽ إبداعات نوعية.
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خَلصة الفصل الرابع:
استعرض ىذا الفصؿ نتائح تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات والمتمثمة في اختبار التوزيع

الطبيعي لمبيانات ،وتحميؿ واختبار محاور الدراسة مف خالؿ اختبار كولمجروؼ  -سمرنوؼ
لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال ،ولمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات

االستبانة ،وقد كانت نتائح االختبار طبيعية ،وىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،لذا

تـ استخداـ عدة اختبارات لتحميؿ فقرات االستبانة المكونة مف خمسة محاور يبحث كؿ محور

متغير مف المتغيرات المستقمة لمدراسة وىي أبعاد رأس الماؿ النفسي المتمثمة في :الكفاءة الذاتية،

األمؿ ،التفاؤؿ ،والمرونة لدى موظفي الدائرة المالية واإلدارية في الييئات المحمية ،واستراتيجيات

تطوير رأس الماؿ النفسي ،كما تـ عمؿ تحميؿ لعشر نسب مالية لمييئات المحمية والتي تمثمت في

أربع مجموعات رئيسية :مقاييس السيولة ،مقاييس المرونة المالية ،مقاييس الكفاءة اإلنتاجية،
مقاييس كفاءة إنتاجية الفرد في برامح البمدية لقياس األداء المالي ،وتـ اختبار العالقة بيف المتغيرات

المستقمة والمتغير التابع "األداء المالي لمييئات المحمية في قطاع غزة" باستخداـ عدة اختبارات:
معامؿ ارتباط بيرسوف ،اختبار  Tفي حالة عينتيف ،اختبار تحميؿ التبايف األحادي ،اختبار االنحدار
المتعدد واالنحدار البسيط ،وكانت جميع النتائح إيجابية حيث تـ ذكر الدراسات السابقة التي
توصمت لنفس النتائح في ىذه الدراسة.
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 5الفصل اخلامس

النتائج والتوصيات

الفصل الخامس
النتاكج والتوصيات
4.2

مكدمة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر رأس الماؿ النفسي عمى األداء المالي لمييئات المحمية في

قطػػاع غػزة ،حيػػث تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة لجمػػع البيانػػات األوليػػة المتعمقػػة بموضػػوع الد ارسػػة ،وتحميػػؿ

النسػػب الماليػػة لجميػػع بمػػديات قطػػاع غػزة عمػػى مػػدار ثػػالث سػػنوات وىػػي  ،2015 ،2014و2016
لقياس األداء المالي ،وقد طبقت الدراسة عمى جميع بمديات قطاع غزة وىي عبارة عف ( )25بمدية.

ولقػػد كػػاف اليػػدؼ الرئيسػػي مػػف الد ارسػػة التوصػػؿ إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائح والتوصػػيات التػػي

سػػتكوف مفيػػدة لصػػناع الق ػرار لالرتقػػاء بمسػػتوى األداء فػػي الييئػػات المحميػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،وذلػػؾ
بالرغـ مف وجود معيقات تحد مف التنمية في البمديات.
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 4.1النتاكج:
ػاء عمػػى اإلطػػار النظػػري لمد ارسػػة وتحميػػؿ البيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا واختبػػار الفرضػػيات تػػـ
بنػ ً
التوصؿ إلى النتائح التالية:
 .1تبيف مف تحميؿ فقرات االستبانة أف موظفي الدائرة المالية واإلدارية في الييئات المحمية
في قطاع غزة يتوافر لدييـ أبعاد رأس الماؿ النفسي المتمثمة في الكفاءة الذاتية بنسبة

 ،%80واألمؿ بنسبة  ،%79والتفاؤؿ بنسبة  ،%71والمرونة بنسبة .%78

 .2تبيف أف ىناؾ تبايناً في تأثير أبعاد رأس الماؿ النفسي (الكفاءة الذاتية ،األمؿ ،التفاؤؿ،
والمرونة) عمى متوسط مؤشرات السيولة في الييئات المحمية وقد تبيف ايتي:

 وجود تأثير إيجابي داؿ إحصائياً لبعدي الكفاءة الذاتية والمرونة عمى متوسط مؤشراتالجدارة االئتمانية لمييئات المحمية في قطاع غزة.

 وجود تأثير سمبي داؿ إحصائياً لمتغير التفاؤؿ عمى متوسط مؤشرات الجدارة االئتمانيةلمييئات المحمية في قطاع غزة.

 عدـ وجود تأثير داؿ إحصائياً لمتغير األمؿ عمى متوسط مؤشرات الجدارة االئتمانيةلمييئات المحمية في قطاع غزة.

 تبيف أيضاً عدـ وجود تأثير معنوي داؿ إحصائياً ألبعاد رأس الماؿ النفسي (الكفاءةالذاتية ،األمؿ ،التفاؤؿ ،والمرونة) عمى متوسط مؤشرات المديونية لمييئات المحمية في

قطاع غزة.

 .3أظيرت نتائح الدراسة عدـ وجود تأثير داؿ إحصائياً ألبعاد رأس الماؿ النفسي (الكفاءة

الذاتية ،األمؿ ،التفاؤؿ ،والمرونة) عمى متوسط مؤشرات المرونة المالية المتمثمة بمؤشرات
االستقاللية المالية ومؤشرات جيد االستثمار الرأسمالي ومؤشرات كفاءة التحصيؿ إلجمالي

اإليرادات في الييئات المحمية في قطاع غزة.

 .4تبيف أيضاً أف ىناؾ تبايناً في تأثير أبعاد رأس الماؿ النفسي (الكفاءة الذاتية ،األمؿ،

التفاؤؿ ،والمرونة) عمى متوسط مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لمييئات المحمية في قطاع غزة

حيث تبيف ايتي:

 عدـ وجود تأثير داؿ إحصائياً لبعدي الكفاءة الذاتية والمرونة عمى متوسط مؤشراتالكفاءة اإلنتاجية لموظفي البمديات في الييئات المحمية.

 وجود تأثير إيجابي داؿ إحصائياً لمتغير التفاؤؿ عمى متوسط مؤشرات الكفاءة اإلنتاجيةلموظفي البمديات في الييئات المحمية.
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 وجود تأثير سمبي داؿ إحصائياً لمتغير األمؿ عمى متوسط مؤشرات الكفاءة اإلنتاجيةلموظفي البمديات في الييئات المحمية.

 تبيف أيضاً عدـ وجود تأثير داؿ إحصائياً ألبعاد رأس الماؿ النفسي (الكفاءة الذاتية،األمؿ ،التفاؤؿ ،والمرونة) عمى متوسط مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لمصروؼ الرواتب.

 .5أظيرت نتائح الدراسة عدـ وجود تأثير داؿ إحصائياً ألبعاد رأس الماؿ النفسي (الكفاءة

الذاتية ،األمؿ ،التفاؤؿ ،والمرونة) عمى متوسط مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لمفرد المتمثمة

في مؤشرات الكفاءة ومؤشرات متوسط مستوى الخدمة عمى مستوى البمدية ومؤشرات
متوسط حصة الفرد مف إجمالي اإليرادات.

 .6كشفت الدراسة أف كفاءة األداء المالي خالؿ السنوات  ،2015 ،2014و 2016كانت
منخفضة.

 .7أظير اختبار الفرضية الرئيسة الثانية ما يمي:
-

وجود فروقات ذات داللة إحصائية لبعد المرونة لدى موظفي الدائرة المالية و اإلدارية

يعزى لمتغير العمر ،في حيف إظيرت النتائح عدـ وجود فروقات ذات داللة إحصائية

لألبعاد الثالثة ايخرى لرأس الماؿ النفسي (الكفاءة الذاتية ،األمؿ ،والتفاؤؿ) تعزى إلى
متغير العمر.

 تبيف أيضاً عدـ وجود فروقات ذات داللة إحصائية ألبعاد رأس الماؿ النفسي (الكفاءةالذاتية ،األمؿ ،التفاؤؿ ،والمرونة) تعزى إلى متغير العمر ،ومتغير المؤىؿ العممي،

ومتغير سنوات الخبرة ،ومتغير الوظيفة الحالية).

 .8أظير اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة وجود دور إيجابي الستراتيجيات تطوير رأس الماؿ

النفسي المتمثمة في (الرضا الوظيفي والحوافز والمكافآت وتوفير بيئة عمؿ مناسبة
واإلنصاؼ في البمدية) في تحسيف األداء المالي لمييئات المحمية.
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4.2

التوصيات:

في ضوء النتائح التي توصمت إلييا الدراسة فإنو تـ اقتراح التوصيات ايتية:

 .1العمؿ عمى تعزيز رأس الماؿ النفسي لدى الموظفيف في الخطة االستراتيجية الخاصة بالبمديات
ألنو عامؿ ميـ في رفع كفاءة األداء المالي وزيادة إنتاجية العمؿ وخفض معدؿ البطالة.

 .2ضرورة قياـ إدارة البمديات بتعزيز الرضا الوظيفي بيف موظفي البمدية ،مما يعزز رأس الماؿ
النفسي والذي سينعكس إيجاباً عمى األداء المالي.

 .3االىتماـ بالحوافز والمكافآت الدورية الخاصة بموظفي البمدية مما يعزز رأس الماؿ النفسي
والذي سينعكس إيجاباً عمى األداء المالي.

 .4توفير بيئة عمؿ مناسبة لمموظفيف ،وذلؾ بتوفير متطمبات العمؿ الالزمة لقياـ الموظؼ بأداء

عممو عمى أكمؿ وجو ،مما يعزز رأس الماؿ النفسي والذي سينعكس إيجاباً عمى األداء

المالي.

 .5تعزيز وجود العدؿ واإلنصاؼ بيف موظفي البمدية ،وذلؾ بتطبيؽ األنظمة والقوانيف عمى جميع

موظفي البمدية وعمى حد سواء ،مما يعزز رأس الماؿ النفسي والذي سينعكس إيجاباً عمى

األداء المالي.

 .6العمؿ عمى تعزيز األداء اإلداري والمالي والتنظيمي والبرامجي لمبمدية في الخطة االستراتيجية
الخاصة بالبمديات.

 .7بناء قدرات وتدريب الطاقـ المالي واإلداري في بمديات قطاع غزة بيدؼ زيادة كفاءتو بشكؿ
عاـ ،والتوعية باتجاه ترشيد اإلنفاؽ وعدـ اليدر في أنشطة غير مجدية لمبمدية بشكؿ خاص.

 .8تحسيف وضع الخدمات المقدمة لممواطنيف عف طريؽ تحسيف وتطوير المجاالت التنموية
المختمفة وذلؾ لمرقي بمستوى الخدمات المقدمة ،في الخطة االستراتيجية الخاصة بالبمديات.

 .9الحاجة إلى وجود مشاريع إسكانية وصناعية وزراعية مدرة لمدخؿ في الخطة االستراتيجية
الخاصة بالبمديات.

 .10إيجاد طرؽ لرفع كفاءة التحصيؿ وتقميؿ المديونية والذي سيؤدي بدوره لوجود فائض
تشغيمي والذي سيكوف العمود الفقري لتحسيف األداء المالي.

4.3

الدراسات المكترحة:

 -1أثر رأس الماؿ النفسي عمى األداء المالي في المؤسسات الحكومية /الشركات الربحية.
 -2أثر رأس الماؿ النفسي عمى مدى التزاـ المراجعيف بآداب سموكيات مينة المراجعة.
 -3البحث في المؤثرات األخرى عمى األداء المالي في الييئات المحمية.
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قائمة املراجع

أولً :المراجع العربية.

قاكمة المراجع

 .1البنؾ الدولي2005( ،ـ) ،تكرير اإلنفاق العام والمسؤولية المالية – إطار قياس أداء إدارة
الشؤون المالية العامة .واشنطف .الواليات المتحدة األمريكية.

 .2التقرير السنوي لصندوؽ تطوير واقراض الييئات المحمية ،)2017( ،صندوؽ تطوير واقراض
الييئات المحمية.
 .3التقرير السنوي لو ازرة الحكـ المحمي لمعاـ ( – )2013فمسطيف ،العالقات واإلعالـ ووحدة
مجمس الوزراء في و ازرة الحكـ المحمي.
 .4الجرجاوي ،زياد" ،)2010( ،الكواعد المنيجية لبناء الستبيان" ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء
الج ارح ،فمسطيف.
 .5الحسباف ،عطا اهلل أحمد" ،)2013( ،نظم المعمومات المحاسبية" ،دار اليازوري العممية لمنشر
والتوزيع ،عماف ،الطبعة العربية.
 .6الحسني ،كماؿ ،)2013( ،رأس المال النفسي وأ ره في الستغراق الوظيفي ،المجمد مجمة
المثنى لمعموـ االدارية واالقتصادية ( ،)3العدد (.)6
 .7الحيالي ،وليد ( ،)2007التحميل المالي ،منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ.
 .8الخطيب ،محمد محمود ،)2010( ،األداء المالي وأ ره عمى عواكد أسيم الشركات
المساىمة ،عماف ،المنيؿ لمنشر.

 .9خنفر ،مؤيد ارضي ،والمطارنة ،غساف فالح ،)2009( .تحميل الكواكم المالية :مدخل نظري
وتطبيكي ،عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع الطبعة (.)2
 .10خويف ،سندس ،)2017(،تأ ير رأس المال النفسي ورأس المال الجتماعي في اإلبداع

التنظيمي دراسة استطَلعية آلراء عينة من المدراء في الييكة العراقية لمحاسبات
والمعموماتية ،مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة ،الجامعة المستنصرية  -كمية

اإلدارة واإلقتصاد ،العدد (.)50
 .11دادف ،عبد الوىاب ،وحفصي ،رشيد 2014( .ـ) .تحميل األداء المالي لممؤسسات الصغيرة

الجزئرية باستخدام طريكة التحميل العاممي التمييزي( ،) AEDخالؿ الفترة 2006
ا
والمتوسطة
 .2011 -مجمة الواحات لمبحوث والدارسات ،جامعة غرداية ،العدد ( ،)7الطبعة (،)2

ص. 44- 22
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 .12داوود ،نعيـ2012( ،ـ) ،التحميل المالي :دراسة نظرية وتطبيكية .ط .1عماف :دار البداية.
 .13الدليمي ،مريـ ،)2016( ،خصاكص الكيادة النسوية وأ رىا في تطوير رأس المال النفسي:
اختبار الدور المعدل لقوة الخبرة دراسة تحميمية من وجية نظر المرؤوسين في مدارس

عمان ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة الشرؽ األوسط  -كمية األعماؿ -
التعميم الخاصة في ّ
قسـ إدارة اإلعماؿ.

 .14رزيقة ،تالي2012( .ـ) ،تكييم األداء المالي لممؤسسة القتصادية (رسالة ماجستير) .جامعة
البويرة ،الجزائر.
 .15سحر ،العزاوي ،)2014( ،أرس المال النفسي اإليجابي والتوافق الميني وتأ يرىما في األداء
الستراتيجي لمموارد البشرية دراسة تحميمية ميدانية آلراء عينة من تدريسي كميات الجامعة

المستنصرية ،رسالة دكتوراه ،الجامعة المستنصرية – كمية اإلدارة واالقتصاد – قسـ إدارة
األعماؿ.
 .16صالح ،رشاد ،)2016( ،تأ ير رأس المال النفسي في تحكيق اللتزام التنظيمي دراسات
ميدانية في الشركة العامة لصناعة األسمدة في البصرة ،مجمة العموـ االقتصادية – جامعة

البصرة – كمية اإلدارة واالقتصاد – قسـ إدارة األعماؿ ،العدد ( ،)41المجمد (.)11
 .17الصياح عبد الستار ،سعود العامري ( ،)2003اإلدارة المالية أطر نظرية ،الطبعة األولى،
دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .18طعيف ،يوسؼ ،)2015( ،تأ ير راس المال النفسي اليجابي في األداء البداعي ،مجمة
القادسية لمعموـ االدارية واالقتصادية – المجمد ( ،)17العدد (.)3
 .19عبد الغني ،دادف 2014) .ـ( ،أ ر الييكل المالي عمى األداء المالي لممؤسسة القتصادية
الجزئر.
خَلل الفترة  ،2014 – 2012جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة  -ا

 .20عبد القادر ،محمد ،)2016( ،تأ ير رأس المال النفسي عمى سموكيات المواطنة التنظيمية

بالتطبيق عمى العاممين بالشركات الصناعية التابعة لكطاع األعمال العام بمحافظة الدقيمية،

المكتبة المركزية ،جامعة المنصورة – كمية التجارة – قسـ إدارة األعماؿ.
 .21عطية ،عبد القادر ،)2005( ،الحديث في القتصاد الكياسي بين النظرية والتطبيق.
االسكندرية :الدار الجامعية لمنشر والتوزيع.
 .22العمار ،رضواف ( ،)1997أساسيات في اإلدارة المالية مدخل إلى ق اررات الست مار
وسياسات التمويل ،الطبعة ( ،)1دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف.
019

 .23العنزي ،سعد ،و إبراىيـ ،إبراىيـ .)2012( ،رأس المال النفسي اإليجابي (منظور فكري في
المكونات والمرتكزات الجوىرية لمبناء والتطوير) ،جامعة بغداد – مجمة العموـ االقتصادية
واإلدارية ،المجمد ( ،)18العدد ( ،)65ص(.)15
 .24قانوف رقـ ( )1سنة  1997بشأن الييكات المحمية الفمسطينية ،والصادر في مدينة غزة
بتاريخ 1997/10/12ـ ،الوقائع الفمسطينية ،العدد(.)20
 .25قنديمجي ،عامر إبراىيـ ( ،)1999البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات .دار اليازوري
العممية ،الطبعة األولى ،رقـ اإلجازة المتسمسؿ.
 .26الكرداوي ،مصطفى ،)2013(،أ ر النطمار الوظيفي في العَلقة بين رأس المال النفسي

ومستوى الشعور بالحتكان التنظيمي لدى العاممين بالكطاع الحكومي في محافظة الدقيمية،

دورية اإلدارة العامة ،معيد اإلدارة العامة بالرياض ،مجمد ( ،)53العدد(.)3
 .27كنزة ،بودرىـ ،)2018(،أ ر ضغوط العمل عمى رأس المال النفسي اإليجابي دراسة حالة

المؤسسة العمومية اإلستشفاكية سعد دحمب -جامعة ،رسالة ماجستير نوقشت وأجيزت،

جامعة قاصدي مرباح – ورقمة ،كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير ،قسـ
عموـ التسيير.
 .28ماركس ،كارؿ :)1947( ،رأس المال ،مكتبة النيضة المصرية.
 .29محمد ،موفؽ حديد ،) 2002 ( ،إدارة اإلعمال الحكومية .الطبعة ( .)1عماف :دار المناىح
لمنشر والتوزيع.
 .30مسعودي ،منار 2015) .ـ( ،تكييم األداء المالي لمبنوك التجارية دراسة حالة وكالتي CPA
و BNAبالوادي) رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشييد حجة لخضر بالوادي،

الجزئر.
ا
 .31مطر ،محمد2006( .ـ) ،التجاىات الحدي ة التحميل المالي والكتماني  -األساليب واألدوات
والستخدامات العممية .الطبعة ( .)2عماف :دار وائؿ لمنشر.

 .32مطيع ،ياسر وأبوعقاب ،طارؽ والشوابكة ،عبد اهلل" ،)2007( ،نظم المعمومات المحاسبية"،
مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،عماف ،الطبعة العربية األولى.
 .33ميدي ،صفا ،)2018(،انعكاس رأس مال النفس اإليجابي في تطوير السموك اإلبداعي

لمعاممين بحث ميداني في عينة من شركات وزارة اإلعمار واإلسكان ،مجمة الدنانير ،جامعة
بغداد  -كمية اإلدارة واإلقتصاد ،العدد (.)12
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، نموذج الكياس النوعي والنموذج المكارن قياس رأس المال الفكري،)2013( ، أحمد، مينا.34
. رأس الماؿ الفكري العربي،المؤتمر العربي األوؿ
 الحكم المحمي بعد: نشرة بعنواف، المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية.)2013( ، مواطف.35
.فمسطيف- راـ اهلل،)4(  العدد،)17(  المجمد،"عشرين عاماً عمى "أوسمو
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املالحق
 ممحق رقم ( :)1الستبانة في صورتيا النياكية. ممحق رقم ( :)2تحميل النسب المالية. ممحق رقم ( :)3قاكمة بأسماء المحكمين. -ممحق رقم ( :)4كتاب تسييل ميمة باحث.

ممحق رقم ( )1الستبانة
جيييييييييييامعييييييييييييييييية األزىيييييييير – بييييييييغيييييييييييييييزة

عميييييييييييييييييييييادة الدراسييييييييييييييييييييات العميييييييييييييييييا

كيييييييميييييييية القتييييييييصاد والعموم اإلداريييييييييييية

قييييييييييييييييييييييييسييييييييييييييييييييم الميييييييييييييحاسيييييييييييييييييييييبة
استبانة الدراسة
األخ الفاضل  /األخت الفاضمة ...............................................حفظو/يا اهلل
السَلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
يقوـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية استكماالً لبرنامح الماجستير في المحاسبة بعنواف:
" أ ر رأس المال النفسي عمى األداء المالي لمييكات المحمية في قطاع غزة "
(دراسة تطبيكية عمى موظفي الداكرة المالية واإلدارية في الييكات المحمية في قطاع غزة)

نأمؿ مف سيادتكـ التكرـ باإلجابة عمى أسئمة ىذه االستبانة بدقة ،حيث أف صحة نتائح ىذه
االستبانة تعتمد بدرجة كبيرة عمى صحة إجابتكـ ،مع العمـ أف المعمومات التي سنحصؿ عمييا

لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
وتكبموا فاكق الحترام والتكدير،،،
الباحث
إياد حسني محمد إسماعيؿ
جواؿ0599196276 :
eyad.acc@hotmail.com

أولً :المعمومات العامة:

يرجى وضع إشارة ( )في مربع اإلجابة التي تراىا مناسبة:

 .1الجنس:

 ذكر

.2العمر:

 أقؿ مف  30سنة

.3المؤىؿ العممي:
.4التخصص:

 30 إألى أقؿ مف  40سنة

 40 إلى أقؿ مف  50سنة

 50 سنة فأكثر

 أقؿ مف بكالوريوس

 بكالوريوس

 محاسبة

 عموـ مالية ومصرفية

 نظـ معمومات

 أخرى ،أذكرىا...................

 أقؿ مف  10سنوات

 10إلى أقؿ مف  20سنة

 دراسات عميا
 اقتصاد

 .5سنوات الخبرة

 أنثى

 إدارة أعماؿ

 20سنة فأكثر
.6الشيادات المينية
(يمكف

اختيار

اجابة ليذا السؤاؿ)

أكثر

 محاسب قانوني أمريكي
أمريكي ))CPA( (AICPA
محاسب

)(ACPA

قانوني

عربي

 محاسب قانوني إنجميزي ()ACCA
 أخرى ،أذكرىا...................

 ال يوجد
.7المنصب الحالي

 مدير

 رئيس قسـ الشؤوف المالية/اإلدارية

 رئيس شعبة الحسابات

 أخرى ،أذكرىا.................

 محاسب

 .8عدد المدققيف الداخمييف الحالييف في الييئة المحمية:

 مدقؽ

 .9عدد الدورات التدريبية التي شاركت فييا وتتعمؽ بتقييـ

 دورة

األداء
 .10عدد الدورات التدريبية التي شاركت فييا في مجاؿ
الحاسوب واستخداماتو المالية:
 .11اسـ البمدية...................... :

 دورة

عزيزي موظف البمدية المحترم :أرجو منك قراءة التعريفات اآلتية حتى يسيل عميك إكمال

تعبكة الستبانة.
-

رأس المال النفسي :ىو مجموعة مف العوامؿ النفسية اإليجابية باألفراد ذات أثر إيجابي

عمى إنتاجيتيـ.
-

األداء المالي :نتائح األنشطة التي تمارسيا المؤسسة ويحدد مػستوى انجازىػا ومػدى

اسػتغالليا لمواردىػ ػػا وامكانياتيػ ػػا إذ يػ ػػشار إليػ ػػو بأنػ ػػو انعكػ ػػاس لقػ ػػدرة وقابميػ ػػة المؤسسة عمػ ػػى

تحقيػ ػػؽ أىػ ػػدافيا.
-

معدلت السيولة" :مقدرة المؤسسة في الحصوؿ عمى النقد بتكمفة معقولة" ،وتقيس نسب

السيولة القدرة عمى سداد االلتزامات عند استحقاقيا.
-

معدلت المرونة المالية :تقيس المرونة المالية قدرة المنشأة عمى تعديؿ حجـ وتوقيت

التدفقات النقدية والذي يمكنيا مف االستجابة لإلحتياجات والفرص غير المتوقعة.
-

معدلت الكفاءة اإلنتاجية :االستعماؿ األمثؿ لعناصر اإلنتاج ولكافة الموارد البشرية

والمادية والمالية والمعمومات المتاحة ،بيدؼ الحصوؿ عمى أقصى نفع منيا.
-

كفاءة إنتاجية الفرد :كمية االنتاج المطموبة مف الفرد بعد االستغالؿ األمثؿ لعناصر

اإلنتاج بالمقارنة مع ساعات العمؿ الفعمية.

 الخطة الستراتيجية :ىو عبارة عف خارطة تُرشدؾ إلى الطريؽ الصحيح بيف نقطتيف،أوليا أيف أنت ايف ،واألخرى أيف ترغب أف تكوف في المستقبؿ وكيؼ يمكنؾ أف تحقؽ ذلؾ.

انياً :مجالت الدراسة:
الرجاء وضع إشارة ( )داخل المربع المناسب لكل عبارة من العبارات التالية:
المجال األول :الكفاءة الذاتية لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية.
ال كة أو الكفاءة الذاتية  : Self-Efficacyامتَلك ال كة لبذل الجيود الضرورية لمنجاح في
الميام التي تتسم بالتحدي.

درجة الموافكة

.6

أفضؿ االعتماد عمى نفسي إليجاد حؿ عندما تسير
األمور في االتجاه الخاطىء .
يوجد لدي فرصة ممتازة لتحقيؽ أىدافي في الحياة.
أنا أنيي عممي في الوقت المحدد وال أنتظر حتى
الدقيقة األخيرة .

كبيرة جداً

.5

أواجو العديد مف المشاكؿ لكنني أستطيع حميا .

كبيرة

.4

الكثير مف التحدي.

متوسطة

.3

أكوف في مزاج أفضؿ عندما أكوف في موقؼ فيو

قميمة

.2

أنا أتمتع بقدر كبير مف الثقة بالنفس.

قميمة جداً

#

.1

الفكرات

المجال ال اني :األمل لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية.

األمل  : Hopeالم ابرة والسعي نحوتحكيق األىداف ،واعادة توجيو المسارات نحوتمك األىداف
عند الضرورة بغية تحكيق النجاح.

درجة الموافكة

.4

أشعر أنني حققت نجاحاً عظيماً في مينتي

.5
.6

أستطيع التفكير بأكثر مف طريقة لتحقيؽ

أىدافي.
لقد حققت معظـ األىداؼ التي سعيت
و ارءىا .

كبيرة جداً

.3

يتوفر لدي بدائؿ لحؿ أية مشكمة أواجييا.

كبيرة

.2

توجد لدي رغبة قوية في تحقيؽ أىدافي.

متوسطة

في كيفية الخروج مف ىذا المأزؽ .

قميمة

عندما أجد نفسي تحت الضغط ،فإنني أفكر

قميمة جداً

#

.1

الفكرات

المجال ال الث :التفاؤل لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية.
التفاؤل  : Optimismخمق الصفة اليجابية المميزة ( )Attributionبشأن تحكيق النجاح

حاض ارً ومستكبَلً.

درجة الموافكة

.6

أقوـ بتأجيمو لوقت آخر .
دائما أكوف متفائالً بشأف مستقبمي.
أتوقع أحداثاً لتأكيد االستم اررية في تحقيؽ
أىدافي .

أتوقع أحداثاً ممتعة بدال مف أحداث

مزعجة.

كبيرة جداً

.5

عندما أشعر بالسخط عمى أداء العمؿ،

كبيرة

.4

أستطيع الشعور بسيولة باالسترخاء.

متوسطة

.3

عادة أتوقع األفضؿ.

قميمة

.2

عندما ال أكوف متأكداً مف شيء ما فإنني

قميمة جداً

#

.1

الفكرات

المجال الرابع :المرونة لدى موظف الداكرة المالية واإلدارية.
المرونة  : Resilienceالتحمل والرجوع إلى الحالة العتيادية في حال تعرض الفرد لممشكَلت
والمحن في سعيو لتحكيق األىداف.

درجة الموافكة

.4

أفضؿ اتباع أكثر مف طريقة لتحقيؽ األىداؼ .

.5

أفضؿ العمؿ الجديد والذي يمتاز بالتحدي.

.6

أتغمب عمى شعوري بالغضب والذي مف الممكف أف
يوجد تجاه موظؼ آخر .

كبيرة جداً

.3

عادة ما أنجح في تكويف انطباع إيجابي عف ايخريف .

كبيرة

.2

أستمتع بالتعامؿ مع األحداث الجديدة وغير المعتادة .

متوسطة

المزعجة.

قميمة

أستطيع استعادة مزاجي الطبيعي بسرعة بعد األحداث

قميمة جداً

#

.1

الفكرات

المجال الخامس :أىم الستراتيجيات لتطوير رأس المال النفسي.
درجة الموافكة

.5

كبيرة جداً

.4

كبيرة

.3

تعمؿ الحوافز والمكافآت الدورية لمموظفيف

عمى تحسيف رأس الماؿ النفسي.

يؤدي توفير بيئة عمؿ مناسبة لمموظؼ إلى

تحسيف رأس الماؿ النفسي.

يؤدي العدؿ واإلنصاؼ بيف الموظفيف إلى

تحسيف رأس الماؿ النفسي .

السياسات التي تعزز رأس الماؿ النفسي

والرفاىية يمكف أف تحسف إنتاجية العمؿ
وتساعد عمى خفض البطالة .

.6

تشتمؿ الخطة االستراتيجية الخاصة بالبمدية

عمى جانب لتعزيز رأس الماؿ النفسي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

متوسطة

.2

تحسيف رأس الماؿ النفسي.

قميمة

.1

يعمؿ الرضا الوظيفي لدى الموظؼ عمى

قميمة جداً

#

الفكرات

ممحق رقم ( )2تحميل النسب المالية
بعد التحميؿ اإلحصائي لالستبانة ،كاف مف األفضؿ استعراض النسب المالية لمبمديات والتي

وردت في االستبانة حيث أنيا تعبر عف األداء المالي لمبمديات ،وعمؿ تعميقات عمى نتائح ىذه

النسب ،وتحديد أسباب العوامؿ المؤثرة عمييا ،مع محاولة إيجاد الحموؿ ،خاصة أف ىذه النسب تـ

اختيارىا بعناية مف قبؿ الباحث بعد االطالع عمى المصادر والمراجع الخاصة بيا واختيار أفضؿ
النسب المستخدمة لتحميؿ األداء المالي في العالـ والتي تـ استخداميا وتطبيقيا عمى مجاؿ البحث

وىي بمديات قطاع غزة ،ال سيما أف أساس المقارنة مفيد لكؿ مف المدير المالي لمبمدية ،حيث

يستطيع أف يقيس أداؤه الخاص ويقارنو مع البمديات األخرى ،والذي بدوره يعتبر عنصر أساسي

التخاذ القرار وعمؿ التعديالت الالزمة عمى السياسات المالية.

تجدر اإلشارة ىنا إلى أف مصدر البيانات المالية المستخدمة في تحميؿ النسب المالية

لبمديات قطاع غزة ىو التقارير المالية السنوية لبمديات قطاع غزة لثالثة أعواـ وىي ،2014
 ،2016 ،2015حيث تـ الحصوؿ عمييا مف و ازرة الحكـ المحمي في غزة ،ويحتوي كؿ تقرير مالي
سنوي عمى جميع األحداث المالية خالؿ العاـ بما فييا تصنيؼ البمدية وعدد موظفييا الحالييف

والقوائـ المالية الخاصة بيا مف ميزانية ،موازنة ،قائمة الدخؿ ،قائمة اإليرادات والمصروفات ،مع
بياف تفصيؿ المبمغ في قوائـ منفصمة.
أكثر المؤشرات المالية والنقدية ذات الصمة بوجو خاص باإلدارة العامة لمييئة المحمية يمكف
تصنيفيا وتحميميا في أربع مجموعات :مقاييس السيولة ،مقاييس المرونة المالية /مصادر أخرى

لإليرادات ،مقاييس الكفاءة اإلنتاجية ،مقاييس األداء المالي لمبمدية والخاصة بتحقيؽ أىداؼ خطتيا
االستراتيجية وكفاءة إنتاجية الفرد في برامح البمدية المتعددة لخدمة المواطف ،وحيث أف الجيات
الرقابية والحكومة ال تقوـ بعمؿ تحميؿ معتمد لمنسب المالية وبالتالي فإنو ال يوجد معيار معتمد لكؿ

نسبة حتى نستطيع المقارنة معو ،لذلؾ فقد تـ استخداـ التحميؿ العرضي والذي يعتبر غالباً أف
السنة األولى ىي سنة األساس وبما أف األوضاع االقتصادية والسياسية في قطاع غزة في السنوات

األخيرة غير مستقرة ويوجد تبايف ممحوظ في التقارير المالية ،فقد تـ تحميؿ كؿ نسبة لكؿ بمدية عمى

حدة خالؿ األعواـ المنصرمة  ،2016 ،2015 ،2014وبعدىا تـ عمؿ متوسط حسابي لمثالث
سنوات لكؿ نسبة عمى حدة لكؿ بمدية ثـ تـ عمؿ متوسط لنفس النسبة لجميع متوسطات البمديات

خالؿ الثالث سنوات حيث تـ اعتبار ىذا المتوسط ىو معيار لكؿ نسبة مف النسب المالية وأساس
لممقارنة مع النسب المالية لمبمديات ،وبالتالي تقييـ األداء المالي ليا ،ثـ بعد ذلؾ تـ عمؿ متوسط

إجمالي لجميع المتوسطات لجميع البمديات مجتمعة لمثالث سنوات "أي أف كؿ نسبة مف النسب

المالية ليا متوسط يمثؿ جميع البمديات خالؿ الثالثة أعواـ  2016 ،2015 ،2014في نسبة

واحدة" ،وقد ال ييدؼ التحميؿ بالضرورة تحديد جميع المؤشرات الممكنة ،أيضاً جودة التحميؿ ال
تكمف في عدد المؤشرات التي تـ أخذىا بعيف االعتبار ،بؿ في عالقة ومالءمة البمدية التي تـ عمؿ

تحميؿ ليا ،عالوة عمى ذلؾ ،فإف النتائح تستند إلى عدـ اعتبار المؤشرات عمى أنيا مطمقة ،بؿ
يجب أف يكوف تفسيرىا في اتصاؿ وثيؽ مع مؤشرات أخرى ومع تطور المتغيرات النموذجية

لمعمميات العامة في البيئة المحمية.
أولً :مكاييس السيولة
النسبة
 .1الجدارة االئتمانية

المكياس

اليدف

األصوؿ المتداولة والنقدية

قدرة الييئة المحمية

(نياية السنة) /الخصوـ

عمى الوفاء بالتزاماتيا

المتداولة

قصيرة األجؿ

"سيولة قصيرة األجؿ"

المؤشر المكارن (المعيار)
 90يوـ

مجموع الديوف المستحقة /
 .2المديونية "سيولة

طويمة األجؿ"

(الفائض التشغيمي السنوي
="الدخؿ التشغيمي-

القدرة عمى تصفية

ديونيا بفائض التشغيؿ

أقؿ مف  10سنوات

المصروؼ التشغيمي")

وكانت نتاكج التحميل لمبمديات كاآلتي:
جدول (أ)

نتاكج تحميل النسب المالية لمسيولة
متوسط مكاييس السيولة خَلل األعوام  2015 ،2014و2016
المحافظة

الشماؿ

البمدية

التصنيف

الجدارة الكتمانية (سيولة
قصيرة األجل) "يوم"

سيولة طويمة األجل
(متوسط المديونية) "سنة"

جباليا

أ

1.07

2.66

1.84

49.17

بيت حانوف

ب

2.05

أـ النصر

د

0.61

بيت الىيا

متوسط نسب محافظة الشمال
غزة

غزة

الزىراء

المغراقة

وادي غزة

ب

أ

د

ج
د

24.55
6.17

1.39

20.64

2.29

5.91-

1.89
1.57
1.85

4.74-

69.351.25

1.90

19.69-

متوسط نسب محافظة غزة
النصيرات

ب

1.63

28.24-

المغازي

ب

0.85

المصدر

د

دير البمح

الوسطى

البريح

الزوايدة

وادي السمقا

متوسط نسب محافظة الوسطى

ب

1.14
1.16

ج

1.26

أ

0.86

38.3315.5412.028.27-

1.22

ب

0.79

21.15-

عبساف الجديدة

ج

0.51

خزاعة

ج

الق اررة

بني سييال

عبساف الكبيرة
الفخاري

متوسط نسب محافظة خانيونس
رفح

ب

1.06

33.56-

27.34-

خانيونس

خانيونس

أ

1.43

55.39-

رفح

الشوكة
النصر

متوسط نسب محافظة رفح
المتوسط اإلجمالي لنسب السيولة

ب

0.63

ب

0.68

ج

0.78

أ

ج
ج

0.46

2.50

30.26146.96

73.2386.3010.17-

0.67

10.23-

1.95

30.36

1.22
1.36

1.51

يوم1.24

16.83

48.470.43-

سنة10.42-

يتضح من جدول (أ) ما يمي:
 .1أف المتوسط اإلجمالي لمجدارة االئتمانية والذي يعني أف قدرة الييئة المحمية عمى الوفاء
بالتزاماتيا قصيرة األجؿ ىو  1.24يوماً ،وىذا يدؿ عمى أف البمدية تمتمؾ  1.24شيكؿ مف

األصوؿ المتداولة مقابؿ كؿ  1شيكؿ مف الخصوـ المتداولة في األجؿ القصير (أقؿ مف ثالث

سنوات) ،ونالحظ أف فقط إحدى عشرة بمدية "أقؿ مف نصؼ عدد البمديات" تساوي في الجدارة

االئتمانية المعدؿ اإلجمالي أو تزيد ،أعالىا بمدية الزىراء والتي بمغت  2.29وأدناىا بمدية
وادي السمقا بمعدؿ  ،1.26وباقي البمديات دوف المتوسط اإلجمالي مما يعني أنيا ال تستطيع

الوفاء بالتزاماتيا قصيرة األجؿ ،وعمى صعيد المحافظات نجد أف ثالثاً منيا تزيد عف المعدؿ

اإلجمالي لمجدارة االئتمانية وىي (الشماؿ – غزة – رفح) ،حيث تزيد نسب الجدارة االئتمانية
لبمديات ىذه المحافظات عف المتوسط اإلجمالي.

 .2المتوسط اإلجمالي لممديونية  ،10.42-أي أكثر مف عشر سنوات وقد كانت النتيجة سالبة
ألف أغمب البمديات ال تستطيع سداد ديونيا طويمة األجؿ مف الفائض التشغيمي ألف لدييا

عجز تشغيمياً حيث أف المصاريؼ التشغيمية فييا أعمى مف الدخؿ التشغيمي بسبب عدـ التزاـ
اً
المواطنيف بدفع ما عمييـ تجاه خدمات البمدية ،حيث يوجد ثالث عشرة بمدية معدؿ المديونية
لدييا أقؿ مف المتوسط اإلجمالي أعالىا كانت بمدية عبساف الجديدة بواقع  ،146.96وأدناىا

بمدية الفخاري بواقع  ،10.17-أما باقي البمديات لدييا عجز تشغيمي واضح وارتفاع في

الديوف المستحقة عمييا عاماً بعد عاـ مما يعني أنيا ال تستطيع الوفاء بالتزاماتيا طويمة األجؿ
خالؿ عشرة أعواـ قادمة أي حتى عاـ 2026ـ بسبب قمة اإليرادات التشغيمية وعدـ وجود

مشاريع تنموية مستدامة عمى المدى البعيد تجعؿ البمديات قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا ،أما

عمى صعيد المحافظات فنجد أف ثالثاً منيا تزيد عف المعدؿ اإلجمالي لمجدارة االئتمانية وىي

(الشماؿ – خانيونس – رفح) ،حيث يزيد معدؿ المديونية لغالبية بمديات ىذه المحافظات عف
المتوسط اإلجمالي أي عشر سنوات.

انياً :مكاييس المرونة المالية (مصادر أخرى لإليرادات)
النسبة

المكياس
اإليرادات مف الضرائب

( )1االستقاللية المالية

الخاصة  +المنح غير
المشروطة  /اإليرادات

اليدف

تشير الى قدرة الييئة
المحمية عمى زيادة إيراداتيا

المؤشر المكارن
(المعيار)

أكبر مف 80%

الفعمية
( )2جيد االستثمار

مصروفات االستثمار

الرأسمالي لمييئة

الرأسمالي  /اإليرادات

المحمية

الفعمية الحالية

( )3كفاءة التحصيؿ

إلجمالي اإليرادات

اإليرادات الفعمية /
اإليرادات المقدرة

مؤشر لنمومصروفات الييئة
المحمية
مؤشر داللتو أف الييئة

المحمية لدييا رؤية جيدة

والميزانية تمتاز بالموثوقية .

أكبر مف 40%

أكبر مف 95%

وكانت نتاكج التحميل لمبمديات كاآلتي:
جدول (ب)

نتاكج تحميل نسب المرونة المالية
متوسط مكاييس المرونة المالية خَلل األعوام  2015 ،2014و2016
المحافظة

الشمال

جباليا

أ

88.46%

43.18%

78.35%

بيت حانوف

ب

78.06%

29.26%

80.68%

بيت الىيا

ب

83.49%

15.99%

63.28%

أـ النصر

د

85.76%

0.00%

67.77%

83.94%

22.11%

غزة

أ

82.35%

23.00%

44.64%

الزىراء

د

101.21%

12.06%

62.92%

المغراقة

ج

100.00%

0.00%

60.99%

وادي غزة

د

96.43%

0.00%

73.69%

95.00%

8.77%

60.56%

دير البمح

أ

95.51%

18.91%

44.84%

النصيرات

ب

88.03%

16.56%

60.46%

البريح

ب

73.08%

13.90%

86.69%

المغازي

ب

97.94%

3.04%

56.97%

الزوايدة

ب

96.55%

0.00%

60.75%

المصدر

د

65.43%

15.69%

191.58%

وادي السمقا

ج

86.32%

22.66%

74.40%

86.12%

12.97%

82.24%

خانيونس

أ

67.48%

14.35%

71.90%

الق اررة

ب

120.60%

31.49%

88.97%

بني سييال

ب

68.76%

9.31%

110.55%

عبساف الجديدة

ج

77.20%

6.08%

86.84%

عبساف الكبيرة

ب

85.50%

35.16%

127.65%

خزاعة

ج

88.44%

43.39%

89.82%

الفخاري

ج

100.00%

0.00%

60.26%

متوسط نسب محافظة الوسطى

خانيونس

المالية

التحصيل إلجمالي

72.52%

متوسط نسب محافظة غزة

الوسطى

الرأسمالي

اإليرادات

البمدية

التصنيف

الستكَللية

الست مار

متوسط نسب محافظة الشمال

غزة

متوسط

متوسط جيد

متوسط كفاءة

متوسط مكاييس المرونة المالية خَلل األعوام  2015 ،2014و2016
المحافظة

البمدية

التصنيف

متوسط نسب محافظة خانيونس

متوسط

الستكَللية
86.86%

رفح

أ

المالية
69.85%

متوسط جيد

مار
الست
19.97%
أسمالي
الر
0.76%

متوسط كفاءة

إلجمالي
التحصيل
90.86%
اإليرادات
97.92%

الشوكة

ج

84.06%

13.34%

71.73%

النصر

ج

112.47%

0.00%

73.23%

متوسط نسب محافظة رفح

88.79%

4.70%

80.96%

المتوسط اإلجمالي لنسب المرونة المالية

87.72%

14.73%

79.48%

رفح

ويتضح من جدول (ب) ما يمي:
 .2أف المتوس ػػط اإلجم ػػالي لالس ػػتقاللية المالي ػػة وال ػػذي يعن ػػي أف ق ػػدرة الييئ ػػة المحمي ػػة عم ػػى زي ػػادة
إيراداتيا ىػو  ،%87.72ومػف المالحػظ أف بعػض البمػديات ترتفػع فييػا النسػبة حتػى تصػؿ إلػى

 %100أو تزيػد مثػؿ بمػديات (الزىػراء ،المغ ارقػة ،وادي غػزة ،والفخػاري) ويرجػع السػبب إلػى قمػة

أو عػػدـ وجػػود مػػنح مشػػروطة وبالتػػالي تسػػاوي اإلي ػرادات مػػف الض ػرائب الخاصػػة "التػػي يػػدفعيا
المواطن ػػوف مقاب ػػؿ خ ػػدمات البم ػػديات" م ػػع اإليػ ػرادات الفعمي ػػة الحالي ػػة ،أم ػػا البم ػػديات (الفخ ػػاري،

النصػػر) فيرجػػع سػػبب ارتفػػاع النسػػبة فييمػػا إلػػى سػػوء تحصػػيؿ الض ػرائب الخاصػػة حيػػث غطػػى
العجز في التحصيؿ وجود المنح المشروطة ،وبخصوص باقي البمديات التي زادت نسػبتيا عػف

المتوسػ ػػط فػ ػػذلؾ بسػ ػػبب أنػ ػػو تػ ػػـ تقػ ػػدير بنػ ػػد "اإلي ػ ػرادات مػ ػػف الض ػ ػرائب الخاصػ ػػة والمػ ػػنح غيػ ػػر

المشػػروطة" فػػي الموازنػػة بأقػػؿ ممػػا يجػػب مػػف اإلي ػرادات الفعميػػة سػػنوياً ،وأيض ػاً ألف المػػنح غيػػر
المشػػروطة ال يوجػػد موعػػد محػػدد لمحصػػوؿ عمييػػا فقػػد توضػػع فػػي موازنػػة السػػنة الحاليػػة ويػػتـ

الحصوؿ عمييا في العاـ التالي حيث لـ تكف في الحسباف ممػا يػؤدي الرتفػاع النسػبة ،ويالحػظ
أف فقط اثنػا عشػر بمديػة "أقػؿ مػف نصػؼ عػدد البمػديات" تسػاوي فػي االسػتقاللية الماليػة المعػدؿ

اإلجمالي أو تزيد ،أعالىا بمدية الق اررة والتي بمغت  %120.60وأدناىا بمدية النصيرات بمعدؿ
 ،%88.03وبػػاقي البمػػديات دوف المتوسػػط اإلجمػػالي ممػػا يعنػػي أف قػػدرة الييئػػة المحميػػة عمػػى

زيػػادة الض ػرائب الخاصػػة والمػػنح غيػػر المشػػروطة أقػػؿ مػػف المتوسػػط اإلجمػػالي ،وعمػػى صػػعيد

المحافظػػات نجػػد أف اثنتػػيف منيػػا تزيػػد عمػػى المعػػدؿ اإلجمػػالي لالسػػتقاللية الماليػػة وىػػي (غػزة –
رفح) ،حيث تزيد نسب االستقاللية المالية لبمديات ىذه المحافظات عمى المتوسط اإلجمالي.

 .3يتضػػح أف المتوسػػط اإلجم ػػالي لمتوسػػط جيػػد االس ػػتثمار ال أرسػػمالي والػػذي يعتب ػػر مؤشػػر لنم ػػو
مصروفات البمدية ىػو ،%14.73وىػذا يػدؿ عمػى نمػو قػدرة مصػروفات البمديػة عمػى االسػتثمار
ال أرسػػمالي مثػػؿ صػػيانة الم ارفػػؽ العامػػة وأبنيػػة البمديػػة التػػي يػػتـ االسػػتفادة منيػػا بتأجيرىػػا بنسػػبة

 %14.73مف اإليرادات الفعميػة الحاليػة سػنوياً ،أي مػا يزيػد عػف العشػر بقميػؿ ممػا يعنػي تػدني
المستوى العاـ لمعدؿ جيد االستثمار الرأسمالي لمبمديات في تمؾ الفترة ،ونالحظ فقط أف إحػدى

عشرة بمدية "أقؿ مف نصؼ عدد البمديات" تساوي في متوسط جيد االستثمار الرأسمالي المعدؿ
اإلجمػالي أو تزيػد ،أعالىػػا بمديػة خ ازعػة والتػػي بمغػت  %43.39وأدناىػا بمديػػة المصػدر بمعػػدؿ
 ،%15.69وباقي البمديات دوف المتوسط اإلجمالي إلى أف يصؿ قيمتو صفر مثؿ بمػديات (أـ
النصػػر ،المغ ارقػػة ،وادي غ ػزة ،المغػػازي ،الزوايػػدة ،الفخػػاري ،رفػػح ،والنصػػر) ،ممػػا يعنػػي تػػدني

مع ػػدؿ المص ػػروفات ال أرس ػػمالية أو انع ػػداـ وجودى ػػا ف ػػي البم ػػديات وبالت ػػالي ض ػػعؼ االس ػػتثمارات
ال أرسػػمالية لمبمديػػة مثػػؿ مشػػاريع البنيػػة التحتيػػة أو الم ارفػػؽ التػػي يػػتـ تأجيرىػػا واالنتفػػاع بيػػا فػػي
البمديػػة حيػػث أف ىػػذا المصػػروؼ م ػرتبط بػػالمنح ألف إي ػرادات البمػػديات فػػي تمػػؾ الفت ػرة ال تسػػمح
بوجػػود مصػػروفات أرسػػمالية إال فػػي حالػػة وجػػود مػػنح تغطػػي ىػػذا المصػػروؼ لػػذلؾ نالحػػظ أف
أغم ػػب ى ػػذه البم ػػديات ى ػػي الت ػػي ك ػػاف متوس ػػط االس ػػتقاللية المالي ػػة فيي ػػا مت ػػدني ،وعم ػػى ص ػػعيد

المحافظػػات نجػػد أف اثنتػػيف منيػػا تزيػػد عػػف المعػػدؿ اإلجمػػالي لجيػػد االسػػتثمار ال أرسػػمالي وىػػي
(الشماؿ – خانيونس) ،حيث تزيد نسب جيد االستثمار الرأسمالي لبمديات ىذه المحافظات عف
المتوسط اإلجمالي نظ اًر ألنيا تيتـ باالستثمار الرأسمالي أكثر مف نظيراتيا.

 .4وبػػالنظر إلػػى متوسػػط كفػػاءة التحصػػيؿ إلجمػػالي اإلي ػرادات ممػػا يعنػػي أف الييئػػة المحميػػة لػػدييا
رؤي ػػة جي ػػدة والميزاني ػػة تمت ػػاز بالموثوقي ػػة ى ػػو ،%79.48وى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أف نس ػػبة التحص ػػيؿ

لإليػ ػرادات الفعمي ػػة ى ػػي  %79.48مقارن ػػة ب ػػاإليرادات المق ػػدرة س ػػنويا ،أي م ػػا يزي ػػد عم ػػى ثمث ػػي
اإلي ػرادات المقػػدرة ،ونالحػػظ أف فقػػط تسػػعة بمػػديات "مػػا يقػػارب ثمػػث عػػدد البمػػديات" تسػػاوي فػػي

كفػػاءة التحصػػيؿ إلجمػػالي اإلي ػرادات المعػػدؿ اإلجمػػالي أو تزيػػد ،أعالىػػا بمديػػة المصػػدر والتػػي
بمغ ػػت  %191.58وأدناى ػػا بمدي ػػة بي ػػت ح ػػانوف بمع ػػدؿ  %80.68وذل ػػؾ بس ػػبب س ػػوء تق ػػدير
اإليرادات حيث أنيا أعمى بكثير مف اإليرادات الفعمية ،وباقي البمديات دوف المتوسػط اإلجمػالي
مما يعني تدني كفاءة تحصيؿ اإليرادات الفعمية مقارنة باإليرادات التي يجػب تحصػيميا لصػالح
الييئة المحمية ،وعمى صعيد المحافظات نجد أف ثالثاً منيا تزيد عمػى المعػدؿ اإلجمػالي لكفػاءة
التحصػػيؿ إلجمػػالي اإليػرادات وىػػي (الوسػػطى  -خػػانيونس – رفػػح) ،حيػػث تزيػػد نسػػب تحصػػيؿ
اإليرادات الفعمية لبمديات ىذه المحافظات عف المتوسط اإلجمالي أكثر مف نظيراتيا.

ال ًا :مكاييس الكفاءة اإلنتاجية.
النسبة
( )1الكفاءة اإلنتاجية
لموظفي البمدية

اليدف

المكياس

مؤشر يدلؿ عمى أف

إجمالي عدد موظفي

الييئة المحمية لدييا

البمدية  /السكاف

مجاؿ محدود لتمويؿ

المقيموف في نفوذ

الصيانة واستثمار رأس

البمدية
( )2الكفاءة اإلنتاجية
لمصروؼ الرواتب

المؤشر المكارن (المعيار)

أكثر مف  25موظفاً لكؿ 1000
نسمة

الماؿ
مؤشر يدلؿ عمى أف

الرواتب واألجور /

الييئة المحمية لدييا

المصروفات الفعمية

مجاؿ محدود لتمويؿ

التشغيمية

أكبر مف 40%

الرواتب واألجور.

وكانت نتاكج التحميل لمبمديات كاآلتي:
جدول (ج)

نتاكج تحميل نسب الكفاءة اإلنتاجية
متوسط مكاييس الكفاءة اإلنتاجية خَلل األعوام  2015 ،2014و2016
المحافظة

البمدية

جباليا
بيت حانوف
الشماؿ
بيت الىيا
أـ النصر
متوسط نسب محافظة الشمال

غزة
الزىراء
غزة
المغراقة
وادي غزة
متوسط نسب محافظة غزة
دير البمح
النصيرات
البريح
الوسطى
المغازي
الزوايدة

التصنيف
أ
ب
ب
د
أ
د
ج
د
أ
ب
ب
ب
ب

متوسط الكفاءة
اإلنتاجية لموظفي
البمدية
0.17%
0.23%
0.20%
0.38%
0.25%
0.25%
0.89%
0.37%
0.37%
0.47%
0.17%
0.18%
0.12%
0.14%
0.18%

متوسط الكفاءة اإلنتاجية
لمصروف الرواتب
92.14%
94.91%
88.50%
99.23%
93.69%

79.64%
85.33%
97.69%
103.76%
91.60%
91.60%
75.45%
81.56%
103.80%
97.65%

المصدر
وادي السمقا
متوسط نسب محافظة الوسطى
خانيونس
الق اررة
بني سييال
عبساف الجديدة
خانيونس
عبساف الكبيرة
خزاعة
الفخاري
متوسط نسب محافظة خانيونس
رفح
الشوكة
رفح
النصر
متوسط نسب محافظة رفح
المتوسط اإلجمالي لمنسب المالية

د
ج
أ
ب
ب
ج
ب
ج
ج
أ
ج
ج

0.54%
0.24%
0.23%
0.19%
0.26%
0.19%
0.22%
0.20%
0.23%
0.18%
0.21%
0.13%
0.16%
0.18%
0.16%

101.92%
91.88%
91.98%
66.53%
86.86%
89.27%
53.28%
98.70%
70.93%
97.50%
80.44%
89.68%
103.09%
112.51%
101.76%

0.26%

90.14%

ويتضح من جدول (ج) ما يمي:
 .1يالحػظ أف متوسػػط الكفػػاءة اإلنتاجيػػة لمػػوظفي البمديػػة ممػػا يعنػػي أف إجمػػالي عػػدد مػػوظفي البمديػػة
بالمقارنة مع عدد السكاف المقيميف في نفوذ البمدية أو حصة المواطف المقيـ في نفػوذ البمديػة مػف

عدد موظفييا ىو  %0.26أي أف كػؿ ألػؼ مػواطف ليػـ حصػة بمقػدار  2.6موظفػاً مػف مػوظفي

بمػػديات قطػػاع غ ػزة ويعتبػػر ىػػذا العػػدد قميػػؿ نسػػبياً بسػػبب الكثافػػة السػػكانية العاليػػة فػػي قطػػاع غ ػزة
بشكؿ عاـ ،ونالحظ أف ستة بمديات فقط "أقؿ مف ربع عدد البمديات" تسػاوي فػي متوسػط الكفػاءة

اإلنتاجيػ ػػة لمػ ػػوظفي البمديػ ػػة المتوسػ ػػط اإلجمػ ػػالي أو تزيػ ػػد ،أعالىػ ػػا بمديػ ػػة الزى ػ ػراء والتػ ػػي بمغػ ػػت

 ،%0.89أي أف كػػؿ ألػػؼ مػواطف يقيمػػوف فػػي نفػػوذ بمديػػة الزىػراء ليػػـ نصػػيب  8.9موظػػؼ مػػف
إجمالي موظفي بمديػة الزىػراء لتقػديـ خػدمات البمديػة ليػـ وىػذا يرجػع التسػاع مسػاحة نفػوذ البمديػة

وقمػػة عػػدد سػػكانيا وارتفػػاع مسػػتوى المعيشػػة لسػػكاف نفػػوذ البمديػػة وأيض ػاً جػػودة الخػػدمات المقدمػػة

لمسكاف المقيميف أعمى مف نظيراتيا مما يرفع تكمفة الخدمة ،وأدناىا بمدية الق اررة بمعدؿ %0.26

بسػػبب قمػػة الم ارفػػؽ وعػػدـ وجػػود أسػواؽ وأيضػاً تػػدني المسػػتوى المعيشػػي لمسػػكاف ،وبػػاقي البمػػديات

دوف المتوسط اإلجمالي مما يعني أنيا تعاني مف قمة عدد موظفي البمديات بسػبب كثػرة الشػواغر

وقمػػة التوظيػػؼ بسػػبب تكميػػؼ المػػوظفيف الحػػالييف بميػػاـ الش ػواغر نظػ اًر لمعجػػز المػػالي وذلػػؾ أدى
إلػػى رفػػع الكفػػاءة اإلنتاجيػػة لممػػوظفيف خاصػػة أف نػػوع الخػػدمات المقدمػػة لمسػػكاف المقيمػػيف ضػػمف

نفوذ كؿ بمدية بقيت كما ىي ،وعمى صعيد المحافظات نجد أف واحدة منيا فقط تزيد عف المعدؿ
اإلجم ػػالي لكف ػػاءة اإلنتاجي ػػة لم ػػوظفي البمدي ػػة وى ػػي (محافظ ػػة غػ ػزة) ،حي ػػث تزي ػػد نس ػػب الكف ػػاءة
اإلنتاجية لموظفي البمدية في بمديات ىذه المحافظة عف المتوسط اإلجمالي أكثر مف نظيراتيا.

 .2وبػالنظر إلػى متوسػط الكفػاءة اإلنتاجيػة لمصػػروؼ الرواتػب ممػا يعنػي أف نسػبة الرواتػب واألجػػور
مػف المصػروفات الفعميػػة التشػغيمية ىػو  ،%90.14وىػػذا يػدؿ عمػى أف أغمػػب أو كػؿ المصػػاريؼ
التشػػغيمية لمبمديػػة عبػػارة عػػف رواتػػب وأجػػور ،ونالحػػظ أف أربػػع عشػػرة بمديػػة أي "أكثػػر مػػف نصػػؼ
عدد البمديات" تساوي في الكفاءة اإلنتاجية المعدؿ اإلجمالي لمصػروؼ الرواتػب أو تزيػد ،وتبريػر

الزيادة ىو أنو قد تـ صرؼ رواتب مستحقة مف شيور سابقة متراكمػة لممػوظفيف أو بسػبب تقاعػد

بعض الموظفيف وصرؼ نياية الخدمة ليـ كما حدث في بمدية النصر والتي بمغػت %112.51

أعمػػى معػػدؿ ،وكػػاف أدناىػػا بمديػػة ديػػر الػػبمح بمعػػدؿ  %91.60والػػذي يعنػػي الت ػزاـ وانتظػػاـ فػػي
صػػرؼ الرواتػػب لممػػوظفيف وصػػرؼ مكافػػآت المتقاعػػديف مػػع عػػدـ توظيػػؼ مػػوظفيف لػػيس ليػػـ بنػػد

مػػالي فػػي موازنػػة العػػاـ ،وبػػاقي البمػػديات دوف المتوسػػط اإلجمػػالي ممػػا يعنػػي انخفػػاض فػػي معػػدؿ
النقديػػة وتحصػػيؿ اإليػ ػرادات ممػػا ال يسػػمح بص ػػرؼ الرواتػػب واألجػػور لمم ػػوظفيف ،وعمػػى ص ػػعيد

المحافظػات نجػػد أف ثالثػاً منيػا تزيػػد عػػف المعػدؿ اإلجمػػالي لمكفػػاءة اإلنتاجيػة لمصػػروؼ الرواتػػب
وىي (الشماؿ -غزة  -الوسػطى – رفػح) ،حيػث تزيػد نسػب الكفػاءة اإلنتاجيػة لمصػروؼ الرواتػب
لبمديات ىذه المحافظات عف المتوسط اإلجمالي أكثر مف نظيراتيا.
ابعا :مكاييس األداء المالي لمبمدية :والخاصة بتحكيق أىداف خطتيا الستراتيجية وكفاءة
رً
إنتاجية الفرد في برامج البمدية المتعددة لخدمة المواطن:
النسبة

( )1نسبة الكفاءة

المكياس

(النفقات  /الدخؿ)
× ٪100

اليدف

قياس مدى كفاءة
تنفيذ النشاط مف
خالؿ قياس
المدخالت
المستخدمة
والمخرجات
المنتجة.

المؤشر المكارن (المعيار)

المعيار

نسبة األداء
المالي

غير كؼء

فوؽ %100

كفاءة بدرجة
قميمة

مف - %90
%100

كؼء

مف - %60
%80

كفاءة كافية

كفاءة بدرجة
عالية

مف - %80
%90

أقؿ مف
%60

الخدمة عمى
مستوى البمدية

مصروفات أعماؿ
الصيانة /
المصاريؼ
التشغيمية

مؤشر يدؿ عمى

( )2مستوى

( )3معدؿ
التفضيؿ والمقارنة
لقياس حصة
الفرد مف إجمالي
اإليرادات

إجمالي اإليرادات /
عدد السكاف
المقيميف داخؿ
نفوذ البمدية
"اإليرادات لكؿ فرد"

مؤشر يستخدـ
لممقارنة مع الييئة
المحمية مف نفس
الحجـ في البالد
أوفي الخارج

أف الييئة المحمية
لدييا أصوؿ غير
متداولة ميمة
لمحفاظ عمييا
وجعميا أولوية

أكبر مف 50%

جدوؿ مقارنة بيف الييئات المحمية

وكانت نتاكج التحميل لمبمديات كاآلتي:
جدول (د)

نتاكج تحميل النسب الخاصة بكفاءة إنتاجية الفرد في برامج البمدية
متوسط النسب الخاصة بكفاءة إنتاجية الفرد في برامج البمدية خَلل األعوام  2014،2015و2016

المحافظة

البمدية

التصنيف

جباليا

الشماؿ

أ

96.82%

19.12%

637

88.55%

14.92%

598

94.95%

11.89%

1,011

بيت حانوف

ب

أـ النصر

د

68.22%

ب

بيت الىيا

غزة

أ

د

الزىراء

ج

المغراقة

وادي غزة

متوسط نسب محافظة غزة
الوسطى

108.08%

25.31%

81.06%

متوسط نسب محافظة الشمال
غزة

متوسط نسبة الكفاءة

دير البمح

النصيرات
البريح

د

أ

ب
ب

متوسط
مستوى
الخدمة عمى
مستوى
البمدية

متوسط حصة
الفرد من
إجمالي
اإليرادات

93.49%
99.51%
79.55%

7.96%
7.30%

10.35%
4.47%
3.09%

91.87%

7.45%

100.28%

4.26%

85.69%

110.76%

585
593
577

1,044
265
300

655

24.71%

667

17.60%

500

677

المغازي

ب

103.89%

5.35%

700

المصدر

د

95.11%

10.64%

1,143

12.10%

630

36.97%

473

الزوايدة

وادي السمقا

متوسط نسب محافظة الوسطى
خانيونس
الق اررة

خانيونس

ج

87.25%

أ

101.75%

18.46%

95.28%

34.05%

97.67%

ب

143.62%

عبساف الجديدة

ج

92.08%

خزاعة

ج

بني سييال

عبساف الكبيرة

الفخاري

متوسط نسب محافظة خانيونس
رفح

ب

100.69%

رفح

الشوكة
النصر

متوسط نسب محافظة رفح
المتوسط اإلجمالي لمنسب المالية

6.06%

ب
ب

92.59%

ج

109.49%

أ

ج
ج

16.12%

38.67%
5.30%

441
284
657
776

1,206
1,152

101.83%

17.65%

1,169

105.23%

21.83%

808

90.83%

3.50%

196

68.83%
88.73%

1.73%
3.35%
7.78%

223
309
407

82.80%

4.88%

304

95.62%

13.67%

640

ويتضح من جدول (د) ما يمي:
 .1بالنظر إلى العمود الخاص بمتوسط نسبة الكفاءة نجد أنيا  %95.62وىي نسبة النفقات إلى
الدخؿ مما يعني أف كفاءة تنفيذ النشاط مف خالؿ قياس المدخالت المستخدمة والمخرجات

المنتجة تمتاز بكفاءة ولكف بدرجة قميمة طبقاً لمؤشرات األداء المقارف ،ومف المالحظ أف إحدى

عشرة بمدية فقط "أقؿ مف نصؼ عدد البمديات" تساوي في متوسط الكفاءة اإلنتاجية لموظفي
البمدية المتوسط اإلجمالي أوتزيد ،أعالىا بمدية الق اررة والتي بمغت  %143.62والتي تعتبر

غير كؼء طبقاً لممؤشر المقارف ،أي أف كؿ النفقات أكثر مف الدخؿ بمقدار مرة ونصؼ

تقريباً ،وأدناىا بمدية بيت الىيا بمعدؿ  ،%96.82وباقي البمديات دوف المتوسط اإلجمالي مما
يعني أنيا تتنوع ما بيف كؼء بدرجة كافية وكؼء بدرجة عالية بسبب اقتراب نسبة النفقات مف

 %60مف الدخؿ نظ اًر لمعجز المالي وسياسة ترشيد النفقات المتبعة مؤخ اًر ،وعمى صعيد

المحافظات نجد أف اثنتيف منيا فقط تزيد عف المعدؿ اإلجمالي لمكفاءة اإلنتاجية لموظفي
البمدية وىي (الوسطى "كؼء بدرجة قميمة" – خانيونس "غير كؼء") ،حيث تزيد نسب الكفاءة

في بمديات ىذه المحافظة عف المتوسط اإلجمالي أكثر مف نظيراتيا والتي تصنؼ كايتي

(الشماؿ "كفاءة كافية" – غزة "كفاءة بدرجة قميمة" – رفح "كفاءة كافية").

 .2يالحظ أف متوسط مستوى الخدمة عمى مستوى البمدية والذي يعني مقدار مصروفات أعماؿ

الصيانة مف المصاريؼ التشغيمية وىو مؤشر يدؿ عمى أف الييئة المحمية لدييا أصوؿ ثابتة
ميمة لمحفاظ عمييا وجعميا أولوية ،حيث أف متوسط ىذه النسبة تعادؿ  ،%13.67أي ما يزيد
عف عشر المصاريؼ التشغيمية ويعزى سبب انخفاض ىذه النسبة إلى أف غالبية مصاريؼ

الصيانة تغطى مف المساعدات الدولية والمشاريع ،ونالحظ أف عشر بمديات "أقؿ مف نصؼ

عدد البمديات" تساوي في متوسط مستوى الخدمة عمى مستوى البمدية المتوسط اإلجمالي أو

تزيد ،أعالىا بمدية عبساف الجديدة والتي بمغت  ،%38.67أي ما يعادؿ ثمث المصاريؼ

التشغيمية تقريباً ،وأدناىا بمدية وادي السمقا بمعدؿ  ،%16.12وباقي البمديات دوف المتوسط
اإلجمالي مما يعني أف الحفاظ عمى األصوؿ الثابتة كجزء مف المصاريؼ التشغيمية ليست

أولوية أولى بالمقارنة مع باقي بنود المصاريؼ التشغيمية مثؿ الرواتب واألجور نظ اًر لقمة

الدخؿ التشغيمي وأيضاً اعتماد البمدية في ىذا النوع مف المصاريؼ عمى المشاريع الدولية،
وعمى صعيد المحافظات نجد أف واحدة منيا فقط تزيد عف المعدؿ اإلجمالي لمستوى الخدمة

عمى مستوى البمدية وىي (الشماؿ  -خانيونس) ،حيث تزيد نسب مستوى الخدمة عمى مستوى
البمدية في بمديات ىذه المحافظة عف المتوسط اإلجمالي أكثر مف نظيراتيا.

 .3مف المالحظ أف متوسط حصة الفرد مف إجمالي اإليرادات السنوية لمبمدية ىو  640شيكؿ أي
أف حصة كؿ مواطف مف إجمالي اإليرادات الفعمية الكمية لمبمدية ىو بمعدؿ  640شيكؿ سنوياً
بشكؿ عاـ لبمديات قطاع غزة ،ونالحظ أف إحدى عشر بمدية فقط "أقؿ مف نصؼ عدد

البمديات" تساوي في متوسط حصة الفرد مف إجمالي اإليرادات السنوية لمبمدية المتوسط
اإلجمالي أو تزيد ،أعالىا بمدية عبساف الجديدة والتي بمغت  1,206شيكؿ ،أي أف كؿ مواطف
يقيـ في نفوذ بمدية عبساف الجديدة لو تقريباً  1206شيكؿ مف إجمالي اإليرادات الفعمية الكمية
الخاصة ببمدية عبساف الجديدة ،وأدناىا بمدية خانيونس بمعدؿ  657شيكؿ ،وباقي البمديات
دوف المتوسط اإلجمالي والذي قد يكوف بسبب زيادة مستحقات البمدية عمى المواطنيف بالتزامف

مع قمة التحصيؿ ويمعب عدد السكاف دو اًر كبي اًر في ىذا المعدؿ ،وعمى صعيد المحافظات نجد

أف اثنتيف منيا فقط تزيد عف المعدؿ اإلجمالي لحصة الفرد مف إجمالي اإليرادات السنوية
لمبمدية وىي (غزة  -خانيونس) ،حيث تزيد حصة الفرد مف إجمالي اإليرادات السنوية لمبمدية
في بمديات ىذه المحافظات عف المتوسط اإلجمالي أكثر مف نظيراتيا.

 واذا ما تػـ عمػؿ مقارنػة بػيف البمػديات والمحافظػات عمػى عػدد النسػب التػي زادت متوسػطاتيا عػف
إجمالي المتوسط لجميع النسب كايتي:

جدول (ه)

مكارنة بين البمديات والمحافظات عمى عدد النسب التي زادت متوسطاتيا عن إجمالي المتوسط
لجميع النسب

المحافظة

الشماؿ

البمدية

التصنيف

جباليا

أ

بيت حانوف

ب

 5نسب

بيت الىيا

ب

 5نسب

د

 2نسب

محافظة الشمال

 5نسب عمى صعيد المحافظات

غزة

أ

 4نسب

الزىراء

د

 5نسب

المغراقة

ج

 5نسب

وادي غزة

د

 5نسب

محافظة غزة

الوسطى

 5نسب عمى صعيد المحافظات

دير البمح

أ

 5نسب

النصيرات

ب

 5نسب

البريح

ب

 3نسب

المغازي

ب

 4نسب

الزوايدة

ب

 3نسب

المصدر

د

 5نسب

وادي السمقا

ج

 5نسب

محافظة الوسطى

خانيونس

المتوسط لجميع النسب
 6نسب

أـ النصر

غزة

عدد النسب التي زادت متوسطاتيا عن إجمالي

 3نسب عمى صعيد المحافظات

خانيونس

أ

 4نسب

الق اررة

ب

 6نسب

بني سييال

ب

 3نسب

عبساف الجديدة

ج

 4نسب

عبساف الكبيرة

ب

 4نسب

خزاعة

ج

 6نسب

البمدية

المحافظة

الفخاري

التصنيف
ج

محافظة خانيونس
رفح

عدد النسب التي زادت متوسطاتيا عن إجمالي
المتوسط لجميع النسب
 4نسب
 6نسب عمى صعيد المحافظات

رفح

أ

 2نسب

الشوكة

ج

 3نسب

النصر

ج

 3نسب

محافظة رفح

 5نسب عمى صعيد المحافظات

يالحظ مف الجدوؿ (ه) أف أكثر البمديات التي زادت متوسطاتيا عف إجمالي المتوسط لجميع

النسػػب ،ىػػي عبػػارة عػػف ثػػالث بمػػديات وزادت متوسػػطاتيا فػػي سػػت نسػػب مختمفػػة وىػػي بمػػديات
(جباليػػا – الق ػ اررة – خ ازعػػة) وبالتػػالي تعتبػػر ىػػي أفضػػؿ ثػػالث بمػػديات مػػف ناحيػػة األداء المػػالي
خػػالؿ فتػرة التحميػػؿ وىػػي الػػثالث سػػنوات وأدناىػػا كانػػت فػػي نسػػبتيف وىمػػا (بمديػػة رفػػح – بمديػػة أـ

النصر) ،وعمى صعيد المحافظات كانت محافظػة خػانيونس ىػي أعمػى محافظػة حيػث زادت فػي

س ػػت نس ػػب مختمف ػػة وبالت ػػالي تعتب ػػر ى ػػي أفض ػػؿ محافظ ػػة م ػػف ناحي ػػة األداء الم ػػالي خ ػػالؿ فتػ ػرة
التحميؿ وىي الثالث سنوات ،وكانت أدناىا المحافظة الوسطى والتي زادت في ثالث نسب فقط،
وبالتػالي تبػػيف نتػػائح تحميػػؿ نسػػب األداء المػػالي الخاصػػة ببمػػديات قطػػاع غػزة فػػي الفتػرة -2014

 ،2016أف األداء المالي ليس األمثؿ وبػو ضػعؼ عمػى الصػعيد المحمػي واإلقميمػي أيضػاً ،وىػذا
ما تشير إليو مؤشرات األداء المالي ،وفعالية االسػتقاللية الماليػة ومصػروؼ الرواتػب فػي بمػديات

قطاع غزة كانت األفضؿ بشكؿ عاـ مقارنة بباقي النسب المالية حيث أف معيارىا قارب المعيار

المعمػوؿ بػػو فػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػة وأوروبػػا والتػي تحتػػاج إلػػى الحفػاظ عمييػػا وتحسػػينيا،
ولكػػف كفػػاءة األداء المػػالي تظيػػر نتػػائح كفػػاءة منخفضػػة ،لػػذلؾ فمػػف الجػػدير بالػػذكر أنيػػا بحاجػػة
إلى بناء قدرات وزيادة كفاءة الطاقـ المالي واإلداري في بمديات قطاع غػزة بشػكؿ عػاـ ،والتوعيػة
باتجاه ترشيد اإلنفاؽ وعدـ اليدر في أنشطة غير مجدية لمبمدية بشكؿ خاص.

وأخي اًر تـ عمؿ مقارنػات بػيف معػايير النسػب الماليػة حسػب مصػادرىا "بمػداف أوروبػا والواليػات

المتحػػدة األمريكيػػة" لمالحظػة الفػػرؽ بػػيف معػػايير النسػػب الماليػػة فػػي بمػػدياتيـ ومعػػايير النسػػب الماليػػة
في بمديات قطاع غزة كايتي:

جدول (و)

مكارنات بين معايير النسب المالية
م.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

النسبة
الجدارة االئتمانية
المديونية
االستقاللية المالية
جيد االستثمار الرأسمالي
كفاءة التحصيؿ إلجمالي
اإليرادات
الكفاءة اإلنتاجية لموظفي
البمدية
الكفاءة اإلنتاجية
لمصروؼ الرواتب
نسبة كفاءة تنفيذ األنشطة
مستوى الخدمة عمى
مستوى البمدية
حصة الفرد مف إجمالي
اإليرادات

المؤشر المكارن (المعيار في أوروبا
وأمريكا)

المؤشر المكارن (المعيار في
قطاع غزة)

أقؿ مف  90يوـ
أقؿ مف  10سنوات
أكبر مف %80
أكبر مف %40

يوـ1.24
سنة10.42
87.72%
14.73%

أكبر مف %95

79.48%

أكثر مف  25موظؼ لكؿ  1000نسمة

 2.6موظؼ لكؿ  1000نسمة

أكبر مف %40

90.14%

مف  %90إلى  %100كفاءة بدرجة قميمة

95.62%

أكبر مف %50

13.67%

جدوؿ مقارنة بيف الييئات المحمية

640

ومػػف جػػدوؿ (و) يمكػػف اسػػتنتاج أف مػػف الطبيعػػي وجػػود اختالفػػات فػػي معػػايير أغمػػب النسػػب
مثػػؿ الجػػدارة االئتمانيػػة ،جيػػد االسػػتثمار ال أرسػػمالي ،كفػػاءة التحصػػيؿ إلجمػػالي اإلي ػرادات ،الكفػػاءة

اإلنتاجيػػة لمػػوظفي البمديػػة ،ومسػػتوى الخدمػػة عمػػى مسػػتوى البمديػػة ،ووجػػود تشػػابو فػػي الػػبعض ايخػػر

وىو معدؿ المديونيػة ،االسػتقاللية الماليػة ،الكفػاءة اإلنتاجيػة لمصػروؼ الرواتػب ،ونسػبة الكفػاءة إلػى
حد ما وىػذا يعػزى إلػى اخػتالؼ بيئػة العمػؿ والسياسػات الماليػة واإلداريػة المسػتخدمة وأيضػاً العوامػؿ

السياسية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً في إدارة البمديات ألنيا تعتبر جزء مف المؤسسات العامة لمدولة،
ولكػػف البػػد مػػف التوقػػؼ ىنػػا لتصػػحيح المسػػار والرقػػي بييئاتنػػا المحميػػة والػػذي يػػتـ بعػػدة طػػرؽ أىميػػا:
"تحسيف كفاءة التحصػيؿ وتقميػؿ المديونيػة والػذي سػيؤدي بػدوره لوجػود فػائض تشػغيمي والػذي سػيرفع

الجدارة االئتمانية واالستقاللية المالية ،وسيساعد أيضاً عمى زيادة المصاريؼ الرأسمالية والتي سترفع
نسبة جيد االستثمار الرأسمالي وكفاءة التحصيؿ ،وفي نفس الوقت ترشيد النفقات بمػا ال يػؤثر عمػى

أداء المؤسسة وال يزيد نسبة المديونية ،وأخيػ اًر يجػدر بالػذكر أف مػوظفي البمػديات بحاجػة إلػى تػدريب
وتأىيؿ أكثر ألف ذلؾ سينعكس جمياً عمى األداء المالي لمبمديات.

ممحق رقم ( )3قاكمة أسماء محكمي الستبانة
م.

السم

التخصص

الجامعة/المؤسسة

.1

أ.د .عمي شاىيف

محاسبة

جامعة فمسطيف

.2

أ.د .حمدي زعرب

محاسبة

الجامعة اإلسالمية غزة

.3

أ.د .ماىر ضرغاـ

محاسبة

الجامعة اإلسالمية غزة

.4

د .صبري مشتيى

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة

.5

د .محمد العشي

محاسبة

الجامعة اإلسالمية غزة

.6

د .اسكندر نشواف

محاسبة

جامعة األقصى غزة

.7

د .ىشاـ ماضي

محاسبة

الجامعة اإلسالمية غزة

.8

د .بساـ أبوحمد

إدارة أعماؿ

جامعة القدس أبوديس

.9

د .محمد الراعي

إحصاء

مركز اإلحصاء وعموـ األرض

.10

د .وفيؽ األغا

إدارة أعماؿ

جامعة األزىر غزة

.11

د .منصور األيوبي

إدارة أعماؿ

كمية فمسطيف التقنية

.12

د .شادي التمباني

إحصاء

جامعة األزىر -غزة

ممحق رقم ( )4كتاب تسييل ميمة باحث.

