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  ...النبي األمي سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم ...البشریة إلى معلم

َ سراج عُ  تاأشعل ،في قلبي منذ النشأة األولى، لم تعرفا التعب أو الكلل نیسافرتمالزهرتین الإلى     اهمیمر

  .بي وأميإلى أ.. .سماهاأهدیهما أجمل الكلمات و ألي الطریق،   ءلیضي

  .إلى زوجتي ...رفیقة  نجاحيوشریكة  حیاتي و  يإلى صفاء سریرتي وسكن

 –أحمد  –إبراهیم  –إسراء  –مریم (  يإلى روحي وریحانتي أبنائي وبنات ...إلى أجمل ما في الوجود

  ...)نور –لینا  -سجى

الجبار الطیبي  دعب. د والعم، ةشحد العم ...في العقل وفي الفؤاد دوماً  ...حاضرینال إلى األعزاء الغائبین

  ...اهللا ارحمهم

  ...إلى رونق الحیاة  وبهجتها أصدقائي ورفاق دربي

  ...لى النورإوصول هذا البحث  أجل ساتذة الكرام الذین بذلوا الجهد منإلى األ

اب الجمر بصمت الجبال وعبق الحنون المنبعث من تر  لىعإلى الشهداء واألسرى والمرابطین والقابضین 

  ...الوطن

  .رسم أجمل الكلماتأهذا العمل و  يُأهد إلیكم جمیعاً 
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 )وجل عز( فعلیه ورعایته، إحسانه وفیض ونعمته، فضله سابغ على قدرته، جلت اهللا بحمد نبدأ

  )صلى اهللا علیه وسلم( محمد سیدنا ونبینا على ونسلم ونصلي اعتزازنا، وتعالى سبحانه وبه اعتمادنا،

  ...وبعد ،الدین یوم إلى هداه اتبع ومن

ا الشكر  یستحق من نشكر وأن ألهله، الفضل ننسب أن الحنیف دیننا به أدبنا مما إن ً  عرفان

ن بالجمیل، ٕ ّ   تعالى اهللا شكر بعد بالشكر الناس أحق وا / الدكتور الفاضل  إلى بالشكر أتوجه ثم ،والدي

النصح من لي  ىبدأوالسیاسة للدراسات العلیا لما  دارةاإلعمید أكادیمیة  ،العجرمي عبد ربه محمود

 محمد/ لمعالي وزیر الشباب والثقافة الدكتور الفاضل موصول والشكر .والمشورة في إنجاح هذا العمل

 إنجازات خلف وقف الذي والسیاسة للدراسات العلیا، اإلدارةأكادیمیة  دارةإمجلس المدهون رئیس  ابراهیم

عابد الذي أشرف عوض یحیى / بالشكر ألستاذي القدیر الدكتور أتقدم كما .الشامخ يالصرح التعلیم هذا

 عانني ونصحني وأرشدني بتوجیهاته ونصائحه حتى وصلت بالبحث إلى ماأمعي و  فعلى هذا البحث ووق

   .فجزاه اهللا عني كل خیر وجعله ذخرًا للوطن والعلم، علیه هو

ً  سهیل أبو زهیر لتدقیقه. وأشكر األستاذ  .هذا البحث ما أضفى علیه رونقًا وبهاء

 خیر الذین كانوا خالد الطیبي،، ولید الصباح ،دوابةبو أمحمد : لإلخوة الزمالء بالشكر أتقدم كما

  .دراستي الرسالة أثناء هذه إلتمام صدرهم وسعة ودعمهم، لي لتشجیعهم وموجه عون

 أشكر كما .الدراسیة مهمتي تسهیل جلأ من المتاعب لتحملهم وأوالدي، لزوجتي موصوالً  والشكر

 ..النور إلى الدراسة هذه خروج على أعان من كل

  ،،،، العالمین رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر

  محمد عطیة یحیى الطیبي
 الباحث
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 الصحیة نمط القیادة اإلداریة لدى العاملین في مراكز الرعایة علىالتعرف الى  الدراسة هدفت 

إلى تحدید تأثیرات متغیرات كل   -أیضاً  –هدفتافظة غزة وعالقته بالرضا الوظیفي،  كما األولیة في مح

على تقدیرات ) مكان السكن، المسمى الوظیفي، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، العمر، النوع( من 

یة في محافظة العاملین لنمط القیادة السائد وعالقته بالرضا الوظیفي لدى العاملین في مراكز الرعایة األول

  .غزة

و في ،  2012لــ األولیة في محافظة غزة   الصحیة واقتصرت الدراسة على العاملین في مراكز الرعایة

 من ةكونمضوء أهداف الدراسة ، تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي ، و تم اختیار عینة عشوائیة 

األولیة في محافظة غزة  الصحیةایة من الذین ال یشغلون مناصب إداریة في مراكز الرعموظف ) 389(

فرضیاتها، تم ، واختبار صحة لدراسة، واإلجابة على تساؤالتهاولتحقیق أهداف ا ،من الذكور واإلناث

كما استخدم الباحث  .مستوى الرضا الوظیفي و استبانة القیادة اإلداریةاستبانة نمط  :هما ،استخدام أداتین

 الصحیة فق القیادة اإلداریة مع آراء العاملین في مراكز الرعایةلى مدى تواإأسلوب المقابلة للتعرف 

 في مراكز الرعایةالرضا الوظیفي العام لدى العاملین  وتبین من نتائج  الدراسة أن مستوى .األولیة

أن النمط كما تبین  . وهو مستوى مقبول) %62.28( عند وزن نسبي األولیة في محافظة غزة الصحیة

، األولیة في محافظة غزة الصحیةطي هو النمط السائد لدى العاملین في مراكز الرعایة الدیمقرا يالقیاد

ثم النمط ، يیلیه النمط األوتوقراط، %)65(بوزن نسبي " جید"وكانت درجة ممارسة النمط الدیمقراطي 

ودرجة ممارسة النمط ، %)58.11" (بوزن نسبي" ضعیف"ودرجة ممارسة النمط االتوقراطي، الترسلي

  %).56.49" (بوزن نسبي" " ضعیف"لترسلي ا

بین متوسطات تقدیرات العاملین في    (α ≤ 0.05 )توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

النوع، العمر، المؤهل العلمي، ( :األولیة لمستوى الرضا الوظیفي تعزى لمتغیر الصحیةمراكز الرعایة 
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كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند ). سنوات الخدمة، المسمى الوظیفي، الراتب

األولیة في  الصحیةبین متوسطات تقدیرات العاملین في مراكز الرعایة  (α ≤ 0.05) مستوى داللة 

لدى قادتهم واألسالیب التي یمكن من خالها تنمیة  ةتوافر أنماط القیادة الدیمقراطیة والترسلیة واألوتوقراطی

  ).النوع، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المسمى الوظیفي، الراتب( :تعزى لمتغیر الرضا الوظیفي

هتمام بنمط القیادة الدیمقراطي كمدخل من مداخل الرضا اإلالدراسة بوصي توفي ضوء هذه النتائج 

ل الوظیفي عن طریق تقدیر الجهود التي یبذلها المرؤوسون وتشجیعهم على التفكیر اإلبداعي في ح

. ن الذین یشجعون مرؤوسیهم ویمدونهم باإللهام والتحفیز اإلبداعيیالمشكالت وتقدیر ومكافأة القادة اإلداری

عطائهم فُ  ٕ ب یرصًا أكبر للتدر وكذلك یوصي الباحث بتخصیص الوقت الكافي لالستماع للمرؤوسین وا

داري المتبع في المؤسسة إضافة للتدریب الفني واإل ،الدیموقراطیة  ط القیادةاوالتطور في مجال أنم

  .الصحیة
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Abstract 
 

Leadership Style of Management and the Relation with Job Satisfaction 
among Staff of Primary health Care Centers in Gaza Governorate for the 

Academic Year 2012 – 2013 
 

The study aimed at identifying the relationship between leadership style of 
management and job satisfaction among staff of primary health care centers in 
Gaza governorate. The study aimed also at identifying the impact of the 
following variables “gender, age, educational background, years of experience, 
job title, and place of residence” on primary care workers’ perception of 
leadership style of management and job satisfaction in Gaza governorate during 
the second semester of the academic year 2012. 

 
In light of the study objectives, the analytical descriptive approach was utilized. 
This approach is based on providing a comprehensive description of the 
phenomenon under study, analyzing its components, and getting to know the 
relations of these components without any interference from the researcher in 
the outcomes.  

 
A random sample of 389 primary health care centers employees; both men and 
women were selected. These employees are not part of the administrative staff 
cadre. To fulfill the study objectives, two types of questionnaires were used: (1) 
Leadership style of management questionnaire, and (2) Job satisfaction 
questionnaire.  

 
The researcher also used the interviewing technique to determine the 
compatibility of managerial leadership opinion with that of workers in primary 
health care centers. 

 
The study revealed that the job satisfaction among workers of primary care 
centers in Gaza governorate is 62.28%; at an acceptable level. 
It was also revealed that the democratic leadership style is the prevailing style of 
management at primary care centers in Gaza governorate. The democratic level 
practices was at a good level of 65%, followed by the autocratic level, then The 
loose leadership style The autocratic level was “weak” at 58.11%, and the loose 
leadership style Was also weak at 56.4  
   
There are significant statistical differences at ( 0.05 ≥α) between the average 

estimation of primary care workers regarding job satisfaction attributed to the 

following variables “gender, age, educational background, years of experience, 
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job title, and salary”. The results also showed significant statistical differences at 

 ( 0.05 ≥α) between the average estimation of primary care workers regarding 

the leadership styles; democratic, autocratic and Loose among leaders and job 

satisfaction attributed to the same variables.   

   
In light of these results, the researcher recommends to pay more attention to the 

democratic style of management as an important aspect of job satisfaction, to 

encourage staff to think creatively in problem solving, and to appreciate the 

efforts of the leaders who support their staff.  The researcher also recommend to 

allocate time to listen to the staff, provide them with training and development 

opportunities relating to leadership styles in addition to the technical and 

administrative training followed at the health organization.  
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  :المقدمة

لكي یكون أولئك الذین یتولون إدارة  ،ضرورة من ضرورات الحیاة الحدیثة الحاجة لإلدارة تعتبر 

وأصبحت التنظیمات اإلداریة أحوج إلى ما هو أكثر  ،التنظیمات اإلداریة أكثر من مجرد ممارسین للسلطة

ه یة بین القائد ومرؤوسیمالقات اإلنسانیة السلألن العبطریقة سلیمة  ؛أن تقاد ىفهي تحتاج إل ؛من أن تدار

من االتصاالت الروتینیة التي یتبعها  ىوأقو ، أصبحت ألزم من األوامر لتحقیق  استجابة المرؤوسین

  .نو المدیر 

فالقیادة اإلداریة أصبحت  ،اإلدارةفي عالم  أهمیة موضوع القیادة من أكثر الموضوعات ویعتبر

كفاءة  ىو فشل التنظیم في تحقیق األهداف إلأزى نجاح عما ی فغالباً  ،تنظیمالمعیار الذي یحدد نجاح أي 

  .) 96ص ،2009 كنعان،(كفاءتها قیادته أو عدم 

واإلنتاجیة األهداف التوازن بین اهتماماته بتحقیق  ىداري الناجح هو الذي یحرص علالقائد اإل 

الذي هو  ،دون ذلك ال یحقق الرضا الوظیفيوب ،والسعي لتنمیتها ،نسانیةالعالقات اإل ىوبین الحفاظ عل

بطبیعة المناخ  وثیقاً  ولعل حالة الرضا هذه مرتبطة ارتباطاً  ،في مؤسسته هالرئیس ومرؤوسی من غایة كل

وكلما عملت ،  بالقیم واألهداف العلیا والعالقات النبیلة وملتزماً  فكلما كان واضحاً  ،و بیئة العملأالتنظیمي 

خوة وكلما شاعت في أجواء المؤسسة معاني األ ،ساسیة والثانویة للموظفاالحتیاجات األتلبیة  ىعل القیادة

لتحقیق المصلحة العلیا  یاً عاكلما كان ذلك مر  ،مدلوالتها كاإلیثار واإلحساس والتكامل والتكافل والتعاونو 

  .)10ص، 2010،علیان( والسعي األمین لتحقیق أهدافها ،للمؤسسة

التي تثمر عن  یةویرتبط نجاحها بهذه االستمرار  ،یز بأنها مستمرة الفعالیةوالقیادة عملیة تتم 

ع الرئیس أن یؤثر في سلوك یومن خالل هذه العالقة یستط، ینعالقة وطیدة بین الرئیس والمرؤوس

وتستمد . بالمعلومات الضروریة التخاذ القرارات مرئیسه ونومن خاللها كذلك یمد المرؤوس، المرؤوسین

 ،داءومواردها في رفع األ ؤسسةمثل لمقومات الماالستغالل األ ىاإلداریة أهمیتها من قدرتها علالقیادة 
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نماط قیادیة تتسم بالفعالیة وتتالءم مع الظروف الفعلیة للعمل واإلنتاج داخل أوذلك من خالل استخدام 

   .)15ص، 2012، الحریري( ؤسسةالم

تغطي جمیع جوانب  ،عملیة تقویم شاملةهي ظفیه للرضا الوظیفي عند مو  قائدال شك أن دراسة ال

فتنكشف لها اإلیجابیات والسلبیات التي یمكن في ضوئها  ،لى نفسهاإ من خاللها   اإلدارةوتتعرف  ،العمل

وقد توصل المهتمون والباحثون في هذا الشأن إلى أن  ،أن یتم التطویر ورسم السیاسات المستقبلیة لإلدارة

من ناحیة والعلوم اإلنسانیة من  اإلدارةیمثل اهتمامًا مشتركًا بین علوم  المؤسسات السلوك اإلنساني داخل

جانب واحد ال یكفي لفهم على بأن التركیز  یرى وأصبح الحوار المتصل بین الطرفین ،أخرىناحیة 

  .)11ص، 2011، الزعبي( السلوك اإلنساني ومعرفة مدى الرضا الوظیفي

، الصحیة ةمن منظومة المؤسسبالغ االهمیة  افظات قطاع غزة جزءفي محالرعایة األولیة تعتبر و 

 ،وقد توفرت لهذه المؤسسات المقومات الرئیسة من هیئات األطباء ، ء شعبناالتي تقدم خدماتها ألبنا

 إلنجاح خطط العالج مما یلز واألدویة وكل ، والمباني ،واألجهزة، نیینالفو ، والعاملین،  والتمریض

  . ر لألمراضواالكتشاف المبك

في منظومة العالج والرعایة المتكاملة  أهمیةالعناصر  أكثر من في مراكز الرعایة األولیةن و ویعتبر العامل

ٕ و   ىوبالتالي یؤثر عل، أدائهم لعملهم لىع أو إیجاباً  الرضا الوظیفي لهؤالء العاملین ینعكس سلباً  ىن مدا

  ).2011،طیبيال( تحقیق أهدافها كیفیة نجاح أو فشل الخدمات في 

تبین وجود تأكید على الباحث على واقع الخدمات الصحیة االولیة بقطاع غزة من خالل اطالع 

وتوصي الدراسات بضرورة توافر صفات ، لقیادة اإلداریة في تطویر الخدمة المقدمة للمواطنلدور اأهمیة 

  .ما بین الموظفین أنفسهم یعكس مستوى التعامل والرضا - من وجهة نظرهم -القائد في المدیر؛ ألن ذلك
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نماط القیادة أ إلىبالرضا الوظیفي من خالل التعرف  اداریة وعالقاتهالقیادة اإلت الدراسة و تناول

تحدید تأثیرات  ىلإباإلضافة ، الوظیفي للعاملینمستوى الرضا رفع  ىلإالمتبعة وأسالیبها التي تهدف 

  .لى كل من النمط القیادي والرضا الوظیفيواالجتماعیة واالقتصادیة ع  العوامل الدیمغرافیة

  :هاوأسئلت مشكلة الدراسة

وما ، هتمام في الفكر اإلداري من الناحیة العلمیة والعملیةاأهمیة القیادة اإلداریة وما القته من ن إ

ي ساسأهمیة القیادة ودورها األ ىعل اإلدارة علماءفقد أجمع  ؛اإلدارةفي فاعلیة  مهم أصبح للقیادة من دور

مجرد  إلىنتاجیة تتحول الطاقات اإل وبدون القائد، والمدیر اإلدارةو  ؤسسةفي جمیع الوظائف والمهام للم

الذي یمتلك  لعدم وجود القائد القادر ختفتاو فكثیر من المشروعات العامة تعطلت ،  أدوات صماء عاطلة

ومواجهة ، الوقت المناسب من جهة القرارات الصائبة في ذاختاالقوة الدافعة والمرونة في التنفیذ وسرعة 

نتاجیة من جهة درجة ممكنة من الكفاءات اإل ىعلأ إلىداري التحدیات وقیادة التنمیة ودفع التنظیم اإل

  .ىأخر 

حاجة شعر أن هناك ، لمدة طویلة  الرعایة األولیة في وزارة الصحةومن خالل عمل الباحث في 

داء والرضا األى مستو  ىالتي تؤثر بدورها عل ،رعایة األولیةال في اإلداریةالقیادة للتعرف على االنماط 

  :الرئیس التالي وعالقته، مما أثار السؤال  مراكز الرعایة األولیةفي  املینالع ىالوظیفي لد

في  مراكز الرعایة األولیةالعاملین في  ىالرضا الوظیفي لدب وعالقتهالسائد  اإلداریةالقیادة  نمطما 

  ؟محافظة غزة

  :سئلة الفرعیة التالیةمن السؤال الرئیس األ ویتفرع

 ؟اونظریاته اتداعیاتهو  القیادة اإلداریة وأبعادها ما مفهوم .1

 ؟"محافظة غزة  في مراكز الرعایة األولیةالعاملین في  ىلد الوظیفي الرضا ىما مستو  .2

 ؟"كز الرعایة األولیة في محافظة غزةما نمط القیادة اإلداریة السائد في مرا .3
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 في مراكز الرعایة األولیةالعاملین في  ىلدالقة بین نمط القیادة اإلداریة والرضا الوظیفي ما الع .4

 ؟"محافظة غزة 

 وسنوات الخدمة الوظیفي والعمر ىل من الجنس والمؤهل العلمي والمسمك على ثرأ هل یوجد .5

 الرضا الوظیفي؟ ىفي مستو  والراتب والمكان

  :دراسةفرضیات ال

  :النحو التالي ىت الدراسة علفرضیا لقد تمت صیاغة 

  :الفرضیة األولى

بین نمط القیادة اإلداریة ومستوى الرضا  (α≤ 0.05 ) توجد عالقة ذات دالة إحصائیة عند مستوى   •

  :ومنها تتفرع الفرضیات الثالث التالیة ،في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزةالوظیفي عند العاملین 

بین النمط الدیمقراطي ومستوى الرضا (α≤ 0.05 ) ئیة عند مستوى توجد عالقة ذات دالة إحصا  •

 .في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزةالوظیفي عند العاملین 

بین النمط الترسلي ومستوى الرضا الوظیفي  (α≤ 0.05 ) القة ذات دالة إحصائیة عند مستوىتوجد ع  •

 .غزة في مراكز الرعایة األولیة في محافظةعند العاملین 

ومستوى الرضا  يبین النمط األوتوقراط(α≤ 0.05 ) توجد عالقة ذات دالة إحصائیة عند مستوى   •

 .في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزةالوظیفي عند العاملین 

  :الفرضیة الثانیة

معدل ك% 60مستوى الرضا الوظیفي لدى العاملین في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزة ال یقل عن 

  .مقبول
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  :لفرضیة الثالثةا

لدى ) النمط األتوقراطي  –النمط الترسلي  –النمط الدیمقراطي ( مستوى ممارسة أنماط القیادة اإلداریة  •

 .كمعدل مقبول% 60قل ممارستها عن تالعاملین في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزة ال 

  :الفرضیة الرابعة

نمط القیادة اإلداریة وعالقتها بالرضا الوظیفي بات المبحوثین حول یوجد فروقات بین متوسطات استجا •

، والعمر، النوع( تعزى للمتغیرات الشخصیة  لدى العاملین في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزة

 ).ومكان السكن، والراتب، وعدد سنوات الخدمة، والمسمى الوظیفي، والمؤهل العلمي

  :متغیرات الدراسة

  :راسة المتغیرات التالیةتضمنت الد

القیادة اإلداریة لدى العاملین في مراكز الرعایة األولیة في  )Indepedent( :المتغیر المستقل: أوالً 

  .محافظة غزة

الرضا الوظیفي لدى العاملین في مراكز الرعایة األولیة في  )Dependent( :المتغیر التابع: ثانیاً 

الخارجیة والتي تؤثر على كل من النمط القیادي والرضا لمستقلة ا عواملالعدد من  وهناك .محافظة غزة

  :وتشمل، الوظیفي 

 ).نثىأو ، ذكر(وله مستویان  :النوع .1

 ).فأكثر 46، سنة 45 - سنة26، سنة فأقل 25(وله ثالث مستویات  :العمر .2

 ).دراسات علیا، بكالوریوس، دبلوم فأقل(مستویات  ةوله ثالث :المؤهل العلمي .3

 ).سنة 11أكثر من ، سنوات 10 - 6من ، سنوات 5أقل من (مستویات  ةوله ثالث :سنوات الخدمة .4

 ).عامل ، كاتب، مهن طبیة مساعدة، حكیم، طبیب(وله خمس مستویات  :المسمى الوظیفي .5
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أكثر من ، ش 4000 –ش 3000، ش2900 - ش1501، ش فأقل 1500(مستویات  ةوله أربع :الراتب .6

 ).ش 4100

 ).الجنوب  ،غزة، الشمال(ستویات م ةوله ثالث :مكان السكن .7

  رسم توضیحي یمثل العالقة بین مكونات المتغیر الواحد والعوامل التي تؤثر علیه
8. Conceptual Framework  

  )1(شكل رقم 
  

  
9.   

10.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

11.  
12.  

 
 

13.  
14.  

 
 

15.  
16.  

17.   
  )المصدر جرد بواسطة الباحث(

  داریة القیادة اإل
  مستقلمتغیر 

 وضع السیاسيال

 العالقات العامة التدخالت الشخصیة

  العادات والتقالید
 ثقافة المجتمع

سیاسة المرافق 
 الصحیة

 الوضع االقتصادي

 مركزیة القرار

  الرضا الوظیفي 
 تابعمتغیر 

 ناحترام المسؤولی

الوضع االجتماعي 
 واالقتصادي

الوضع النفسي 
 بیئة العمل للعاملین

 روح فریق العمل

 التفویض

 میوالمتابعة والتق

 الحوافز والمكافآت

 التواصل الجید
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  :دراسةأهداف ال

  :یلي فیما تتمثل األهداف من جملة تحقیق إلى الدراسة هذه تسعى 

  .محافظة غزة في مراكز الرعایة األولیةالعاملین في  ىداریة لدالقیادة اإل نمط التعرف على .1

  .محافظة غزةفي ولیة تحدید نمط القیادة اإلداریة السائد في مراكز الرعایة األ .2

 .محافظة غزةفي  الرعایة األولیة مراكزفي تحدید مستوى الرضا الوظیفي عند العاملین  .3

  .مستوي الرضا الوظیفيواثرها على  واالقتصادیة واالجتماعیة التعرف إلى العوامل الدیموغرافیة  .4

  : دراسةأهمیة ال

  : تتمثل أهمیة الدراسة فیما یلي

هتمام العدید من المؤسسات العامة ا یعتبر من الموضوعات ذاتالذي ، في أهمیة موضوعها .1

 .والخاصة

وقد یساهم في ، الباحث ىثراء المعلومات وزیادة المعرفة لدإ و عالم المعرفة ىلإ داً جدیتسعى الضافة  .2

 . تطویر البحث العلمي

 .خد بنتائجهاأذا ما إن تحققه وزارة الصحة أهمیتها من مقدار العائد الذي یمكن أتستمد الدراسة  .3

داء العاملین في القطاع أتساعد في تطور مكانیة االستفادة منها في رسم الخطط والسیاسات التي إ .4

 .الصحي الحكومي

تساهم في ، تقدم الدراسة مقترحات علمیة هادفة للتطبیق في المؤسسات الحكومیةیأمل الباحث أن   .5

في  مراكز الرعایة األولیةالعاملین في  ىفي تنمیة الرضا الوظیفي لد اإلداریةزیادة دور القیادة 

 .المجتمع الفلسطیني ككل ىجاب علوتنعكس باإلی، محافظة غزة
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  :حدود الدراسة ومجاالتها

الترسلي  - –الدیمقراطي (لوظیفي ونمط القیادیة اإلداریة العالقة بین الرضا ا : موضوعيال حدال  - أ

 .) األوتوقراطي - 

الذین ال یشغلون  العاملین في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزة من: الحد الشخصي   - ب

 .ن الذكور واإلناثمناصب إداریة م

 . قطاع غزة، وزارة الصحة الفلسطینیة، في محافظة غزةولیة مراكز الرعایة األ :المكاني حدال  - ت

 ).2012(عام   :الزمانيحد ال  - ث

  : دراسةمصطلحات ال

  :یتبنى الباحث التعریفات التالیة

   :القیادة

جماعة وتنسیق جهودهم وتوجیههم هي القدرة على التأثیر في سلوك أفراد البأن القیادة  )الحریري(یقول 

  .) 99ص ،2012، حریريال( لبلوغ الغایات المنشودة

القیادة هي عملیة تحریك مجموعة من الناس باتجاه محدد ومخطط وذلك أن ") العجرميالمدهون و (ویؤكد 

 .)37ص، 2011العجرمي، المدهون و " (لى العمل باختیارهم هم عبحثّ 

ُ و  یات لمجموعة من األعضاء وتوجیهها ملها عملیة التأثیر في النشاطات والعبان"القیادة  )الطراونة(عرف ی

 ).29ص، 2011الطراونة، " (باتجاهات محددة

المراكز في  اإلداریین القادةقدرة " بأنها إجرائیاً عرفها یالباحث ومن خالل التعریفات السابقة فإن 

قیام  إلىیؤدي  جیه ذلك السلوك توجیهاً لموظفیهم بهدف تو  والتأثیر اإلنسانيلى فهم السلوك ع الصحیة

   ."المنشودة األهدافلتحقیق  وصوالً  إلیهمالموكلة  أعمالهم أداءبالموظفین  أولئك
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  : داریةالقیادة اإل

أي رئیس أو مدیر یمكن أن یوصف بأنه قائد إداري فقط عندما بأن القیادة اإلداریة  هي ) دبري(یشیر 

یجعلهم یذعنون ألوامره وتوجیهاته بمحض إرادتهم ورغباتهم  یستطیع التأثیر على مرؤوسیه بشكل

الشخصیة ولیس بسبب اللوائح والتعلیمات أو الخوف من العواقب التنظیمیة التي یمكن أن تترتب على 

  . )166ص، 2011، دبري(ان ععدم اإلد

جاز المهام المحددة لهم فن التأثیر في المرؤوسین إلن بأنها اإلداریة القیادة فصیف )عزاملة ، و حالرحا(أما 

خالص وهى القدرة على حث وحفز األفراد على  ٕ نجاز ما ترغب القیادة في تحقیقه إبكل حماس وا

   ).333ص، 2011عزام، لة ، و حالرحا(

 "فضل ما لدیهم لتحقیق النتائج المرجوةأفراد لیقدموا لهام األإعملیة "القیادة اإلداریة أن  )يعبو (یؤكد و 

 .)15ص، 2008، يعبو (

 :هي ،اإلداریة القیادة لوجود جوهریة عناصر ثالثة هناك أن السابقة ریفاتالتع للباحث من خالل ویتبین

  .مرؤوسیه في اإلداري القائد یمارسها التي التأثیر عملیة .1

  .جهودهم وتوحید المرؤوسین توجیه .2

 .الوظیفي الهدف تحقیق .3

  :تعریف النمط القیادي   

  ).334ص، 1992، الهواري( "ما لشخص وممیز متكرر سلوك"هویادي بأن النمط الق  )الهواري(یشیر 

 التي األساسیة والعوامل الممیزة الخصائص من مجموعة" هویؤكد بأن النمط القیادي ف)  األزهري(اما 

  ).15 ص ، 1993،األزهري(  "الفردي سلوكه ویسلك تأثیرهم، یقاوم أو مرؤوسیه  في یؤثر المدیر تجعل
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 من یسعى ، الذي العمل في ویمارسه القائد یمیز الذي السلوك بأنه إجرائیاً  القیادة نمط الباحث حددیو 

  .مؤسسته أهداف تحقیق أجل من مرؤوسیه في التأثیر إلى خالله

   :الرضا الوظیفي
التي  ،تجاهات الفرد في العملاوهو أحد مؤشرات  ،نفعاالتاالرضا الوظیفي بأنه مشاعر و  )الزعبي( عرفی

  ).17ص، 2011، الزعبي(ود الفعل االنفعالیة لدى الموظف للعمل الذي یعمل فیه تشیر إلى رد

إذ إن هذه ، مشاعر السعادة الناتجة عن تصور الفرد تجاه الوظیفة الرضا الوظیفي" :فیقول) عباس(أما 

   ).175ص ،2004 ،عباس( "فرد في العمل وما یحیط بهالمشاعر تعطي للوظیفة قیمة مهمة تتمثل برغبة ال

ویتحقق هذا  ،درجة إشباع حاجات الفرد ىعبارة عن مستو لرضا الوظیفي ا" :)عبد الباقي(ویضیف 

وهذه   ،ما یتعلق ببیئة العمل وبعضها یتعلق بالوظیفة التي یشغلها الفرد، اإلشباع من عوامل متعددة منها

ما یریده من عمله وبین ما  مع لطموحاته ورغباته ومتناسباً  عن عمله ومحققاً  العوامل تجعل الفرد راضیاً 

  .)173ص ،2004، عبد الباقي( "یحصل علیه في الواقع أو یفوق توقعاته منه

رتیاح نسان باالومن خالل التعریفات السابقة یرى الباحث أن الرضا الوظیفي عبارة عن شعور اإل

لتنظیمیة والعوامل داریة واوهي مرتبطة بالعوامل البیئیة المحیطة به والعوامل اإل ،أثناء أداء عمله

  .الشخصیة

  :الرعایة األولیة

    َ ُ   ،إحدى مكونات وزارة الصحة الفلسطینیةالرعایة األولیة بأنها ) الطیبي(صف وی القطاع  دعوت

األهم في تقدیم خدمات الرعایة الصحیة األولیة ألفراد الشعب الفلسطیني وهي المكون األهم لوزارة 

في منع المرض واالكتشاف المبكر لألمراض والمشاكل الصحیة  لما لها من دور كبیر وفعال، الصحة

  .)2011، الطیبي( وكذلك تعزیز صحة المواطن الفلسطیني
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 مفهوم القیادة  •

 باإلضافة إلى ،یهتم به علماء السیاسة واالجتماع والعلوم العسكریة تعدد األبعادالقیادة موضوع م

، كما أن هذه العلوم مصدر الكثیر مما نعرفه عن القیادة اإلداریة ،اإلدارةام هم مهیلإتسند  ذین األفراد ال

ادة دول وجماعات یالسیاسیة التي غالبًا ما تهتم بقو أن القیادة اإلداریة تختلف عن القیادة العسكریة  مع

فهي ، أما القیادة اإلداریة. مالیین قد یصل إلى كبیر بشريوغالبًا ما تكون بحجم ، وجیوش أو حروب

ویحتاج إلیهم أو إلى ، نیأي كل من یؤدي عمله بواسطة اآلخر ، جانب من عمل ومسؤولیة كل إداري

فقد تتشابه المسؤولیات القیادیة لإلدارة العلیا لمنظمة كبیرة أو عمالقة مع . تعاونهم لیؤدي هذا العمل

   ).363ص ،2008،برنوطي( ري ولكن تبقى مختلفةسیاسي أو عسكالمسؤولیات اإلداریة لقائد 

ذلك المهنیون  فيحیث یتفق ، العاملینكبیر في أوساط  هتمامابیحظى موضوع القیادة و 

في تفاعل  وذلك ألن للقیادة تأثیرًا دینامیكیاً  ؛مؤسسةجدًا لل مهمعلمًا أن موضوع القیادة  ،واألكادیمیون

دارة وتنمیة الموارد البشریة في وتبرز فعالیة القیا. األفراد والمنظمات ٕ دة اإلداریة من خالل عملیات إعداد وا

 ). 99 ص، 2012،حریري( للمنظمة ومتطلبات تطویرها ستراتیجیةاالمنظومة متجانسة تعكس االهتمامات 

، یهدف الباحث من خالل هذا المبحث التطرق إلى بعض أدبیات الدراسة ذات العالقة بموضوع البحث

 ،القیادة اإلداریة وأهمیتها: هي ،هذا اإلطار حول القیادة اإلداریة إلى ثالثة عناصر حیث سیتطرق في

  .وأنماط القیادة اإلداریة، نظریات القیادة اإلداریة ونماذجها

لى الذهن، فقد ورد في مختار إلمعنى اتقریب ) قاد(اللغوي للفعل  شتقاقإن اال :تعریف القیادة •

، قاد الدابة مشى قاد ": الصحاح والقاموس المحیط مامها آخذًا بقیادتها، أیقود قودًا وقیادة وقیادًا

ابن ( "اد، والقیادة هي مهنة القائدوَّ قُ والقیادة ما تقاد به الدابة من حبل ونحوه، والقائد جمعه 

  ).377ص، 1900منظور، 
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َ "قاد "مشتقة من  "القیادة"لفظة إلى أن ) المدهون والعجرمي(ویضیف  ْ ، والق ْ لغة نقیض السَّ د في الو ق و

 "مامها ویسوقها من خلفها، وعلیه فمكان القائد في المقدمة كالدلیل والقدوة والمرشدأیقود الدابة من : یقال

  ).41ص، 2011المدهون، و العجرمي،(

  : ولقد ذكر العلماء والباحثون العدید من التعریفات لمفهوم القیادة منها 

قدرة على التأثیر في سلوك أفراد الجماعة وتنسیق جهودهم وتوجیههم القیادة هي الإلى أن ) الحریري(یشیر 

  .)99ص، 2012،الحریري(لبلوغ الغایات المنشودة 

القیادة هي عملیة تحریك مجموعة من الناس باتجاه محدد ومخطط وذلك أن ") العجرميالمدهون و (ویؤكد 

 .)37ص، 2011العجرمي، المدهون و " (لى العمل باختیارهم بحثهم ع

" مهارة التأثیر في اآلخرین لیعملوا طوعًا في أداء مثمر " القیادة یضیف القیادة بأنف )مصطفى(أما 

 ).15ص، 2007، مصطفى(

ُ و  - یات لمجموعة من األعضاء ملنها عملیة التأثیر في النشاطات والعأب القیادة  )الطراونة(عرف ی

 ).29ص ، 2011الطراونة، " (وتوجیهها باتجاهات محددة

 أنیمكن ألي شخص ال  هأنلتعریفات القیادة المتعددة فإننا نجد  الباحث  ل استعراضمن خال

وشعر  أدرك إذا إالینجح في ذلك  أنوال یمكن  .إلنجاز ما یرغب اآلخریناستطاع دفع  إذا إال یكون قائداً 

  . ه القدرةن تكون لدیأتوافر في القائد شرط الرغبة و ی أنویجب  ،وسیلة إلشباع حاجاتهم بأنهتابعوه 

ذا أخذنا في االعتبار تطبیق تعریف القیادة على المراكز الصحیة فإن  ٕ قدرة " بأنها إجرائیاً عرفها یالباحث وا

لموظفیهم بهدف توجیه ذلك  والتأثیر اإلنسانيفهم السلوك  لىع المراكز الصحیةفي  اإلداریین القادة

 األهدافلتحقیق  وصوالً  إلیهمالموكلة  أعمالهم أداء لىعالموظفین  أولئكقیام  إلىیؤدي  السلوك توجیهاً 

   ."المنشودة
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  :اإلداریةمفهوم القیادة 

 ُ ّ عت  اإلداریةالقیادة  –بال شك  –التنظیم السلیم لإلدارة یجعل و ، العامة اإلدارةروح  اإلداریةالقیادة  د

وكم من دولة ، تكنها فشلتوفرت لها سبل النجاح ول ةفكم من مؤسس ؛ولكن ال یكفي هذا للنجاح، سهلة

لبعض میادین  األخرىنجازات مراكز متقدمة في اإل لىعلكنها ال تحصل ، وتكنولوجیاً  لمیاً متقدمة ع

 ،الحریري( العمل لىعوقدرته  اإلداريكفایة الجهاز  ىمد لىعن حسن القیادة یتوقف إلذلك ف ؛الحیاة

2012 ،98.(  

حسب وجهة نظره لها وحسب مجال فكل شخص عرفها  اإلداریةلقد تعددت تعریفات القیادة 

قناعهم األفرادفي  التأثیر لىعالقدرة  بأنها" اإلداریة لقیادةا) وعبد المجید ةفیل(رفها عفی، تخصصه ٕ بقبول  وا

  ).254 ،2005، فیله وعبد المجید" (لألسلوب الذي یحدده القائد  اً فقالمؤسسة و  أهدافجل تحقیق أالعمل من 

نها تتشكل في عملیاتها وتأثیراتها إحیث  ،بعادظاهرة مركبة ثالثیة األ اریةاإلدالقیادة " :)نجم(ویضیف  

  .  )31ص، 2012نجم، ( الموقف –المرؤوسین  –القائد  :من

رق طمتخصصة تتضمن الممارسات سلوكیة مؤثرة وقابلیات وقدرات  اإلداریةالقیادة أن " )النعیمي(یؤكد و 

كافة المواقف واألعمال اإلداریة التي یواجهها القائد التربوي تعامل مع لل تقنیات الالزمةوال تواإلجراءا

   .)43ص ،2010،النعیمي" ( مجاالت الذاتیة والفنیة واإلنسانیة والذهنیةالبكفاءة وفعالیة عالیة وتتضمن 

 التنسیق لىعهي القدرة  اإلداریةالقیادة  أن الباحث ستخلصی أنومن هذه التعریفات المختلفة یمكن 

 .الجماعة أفرادالمنشودة بقدر عال من الكفاءة والمشاركة بین  األهدافلتحقیق  األشخاصلجهود والتوجیه 

ویتأثر القائد بآراء . لیعملوا حسب ما یرید القائد اآلخرینالفعال في  التأثیرهي  اإلداریةالقیادة  أنكما 

.أمانیهمجل تحقیق أالجماعة ویتفاعل مع رغباتهم من   
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 المراكز الصحیةفي  اإلداريالعمل الذي یقوم به القائد " بأنها إجرائیا اإلداریة القیادة الباحث صفیو 

قناعهمباستمرار للتأثیر في موظفیه  ٕ یكونون مؤهلین للقیام بالعمل  أشخاص إلىوتسند ، بقبول العمل وا

رشادهمموظفیهم  على اإلشراف ىمن خالل خبراتهم في هذا المجال وتكسبهم القدرة عل اإلداري ٕ  وا

  .مؤسسة الصحیةال طارإضمن نجازها إ اإلداري قائدالتي یرید ال األعمال وادیؤ وتوجیههم لكي 

  أهمیة القیادة اإلداریة 

اإلداري  في الجانب اإلنساني بوضوح من خالل تتبع مسؤولیات القائد  اإلداریةتبرز أهمیة القیادة      

التفاهم المتبادل بینه وبین مرؤوسیه  ىقائمة علفي مجال العالقات اإلنسانیة المتمثلة في تكوین عالقات 

شعار كل فرد ، واحترام المرؤوسین في مناقشة ما یمس شؤونهم وتقبل اقتراحاتهم القیمة، ورؤسائه ٕ وا

العمل بحماس ورضا  ىوحفز العاملین عل. یبذله من جهود في نشاط مجموعته ابالتقدیر المناسب لم

شباع ىلتقدیم أقص ٕ   ).99 ص، 2009،كنعان( حاجات ومتطلبات المرؤوسین طاقتهم في العمل وا

لة عباعتبارها أداة فا مشتركاً  جماعیاً  التي تؤدي عمالً المؤسسات  تضح أهمیة القیادة في جمیعتو 

 ،منظمات اإلداریة كبیرة الحجمالفي  وأساسیاً  جوهریاً  فإن القیادة تعد أمراً ، لتنظیم وتنسیق جهود العاملین

توجیه نشاطات  ىهذه المنظمات من خالل قدرتها علفي في الجانب االجتماعي ویبرز دور القیادة 

إال أن القیادة ، أعضاء التنظیمات الریاضیة والثقافیة والترفیهیة من أجل تعزیز التعاون بین أفراد التنظیم

یمهم في عادات العاملین وق بدورها تتأثر بما یفرضه علیها الجانب االجتماعي داخل التنظیم متمثالً 

 بما تفرضه القیم االجتماعیة السائدة في المجتمع -  أیضاً  -كما تتأثر، وتقالیدهم واتجاهاتهم وتطلعاتهم

   ).80ص، 2008، عبوي(

ن التنظیم إحیث ، وللقیادة اإلداریة دور مهم في تحقیق األهداف التنظیمیة رغم تعقدها وتبیانها

نما، إلى تحقیق هدف واحد ىاإلداري لم یعد یسع ٕ یضع نصب عینه تحقیق عدید من األهداف المعقدة  وا

وهنا یأتي دور القیادة في تحقیق هذه األهداف من خالل توضیحها وتحدیدها بین المواقف ، والمتشابهة
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تنویع وتعقد  علىمواجهة المشكالت المترتبة  علىوقدرة القیادة ، وبین إشباع الحاجات ومتطلبات التنظیم

ن و ، األهداف التنظیمیة ٕ من  .نجاح القیادة وفعالیتها علىلتخفیف من تلك التناقضات مؤشرات واضحة اا

ویتبین  ،القیادة اإلداریة تضح أهمیةتالتحلیل السابق للدور الذي تقوم به القیادة في جوانب العملیة اإلداریة 

ص ، 2010 ،النعیمي" (وجوده رفاعلیتها حیویته واستمرا علىقیادة التنظیم هي روحه التي تتوقف " أن 

والتنسیق بین  والقیادة اإلداریة هي قمة التنظیم اإلداري والقائد اإلداري هو المسئول عن التوجیه  ).44

من خالل قیادة  ؤسسةتحقیق أهداف المكما أن ، رأسها العنصر البشري علىو  ،كافة العناصر اإلنتاجیة

  .األفراد هو المحك الرئیسي لفعالیة القیادة اإلداریة أو ضعفها

  :التالیة محدداتأهمیة القیادة اإلداریة تنبع من الأن ویرى الباحث 

 .بدون القیادة اإلداریة ال یستطیع المدیر تحویل األهداف المطلوبة منه إلى نتائج .1

 .بدون القیادة اإلداریة تصبح كل العناصر اإلنتاجیة عدیمة الفاعلیة والتأثیر .2

 .ؤسسةیم والرقابة تأثیرها في تحقیق أهداف المبدون القیادة اإلداریة یفقد التخطیط والتنظ .3

ومن ثم تخطیط تقدمها وازدهارها البعید  ،تصور المستقبل ؤسسةبدون القیادة اإلداریة ال تستطیع الم .4

 .أساسه على

التي تؤثر بطریقة  ،التعامل مع متغیرات البیئة الخارجیة ؤسسةالم علىاإلداریة یصعب  قیادةالبدون  .5

 .ألهدافها المرسومة ؤسسةشرة في تحقیق الممباشرة أو غیر مبا

من ذلك إلى أن أهمیة القیادة اإلداریة تكمن فیما یقوم به القائد اإلداري من جمع الباحث  خلصیو   

عن تحقیق ؤسسة وبالتالي تحمل المسئولیة في الم، وربطها بالعمل، ةمءالمسئولیات في تناسق وموا ىشت

هو المسئول األول واألخیر عن التأكد من توفر كافة عناصر التنظیم وخاصة أن القائد اإلداري ، األهداف

فالقیادة  .ممارستها لكافة مسئولیاتها بشكل سلیم لتحقیق األهداف المنشودة ىالسلیم لإلدارة وعن مد

ولذلك ، أعضاء الجماعة التي یتولى قیادتها هو ومرؤوس، اإلداریة هي القیادة التي یكون فیها المدیر قائداً 
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ن التنظیم إإذ  ؛ویوجهها باألسلوب الدیمقراطي،  بد للقائد اإلداري أن یدرس أدوار الجماعة وأهدافهافال

العمل ما لم  ؤسسةتحقیق األهداف التي تصبو إلیها م لىإأن یؤدي  .وحده مهما بلغت دقته ال یمكن

الصادقة في التعاون مع مع الرغبة ، فریق العمل ىواإلحساس بالوالء لد، یصحبه ارتفاع الروح المعنویة

وهذا الحماس من جانب المرؤوسین في حاجة إلى ، مما یؤدي بالتالي إلى حسن األداء، القائد اإلداري

أي أن أسلوب اإلشراف هو الذي یحدد حجم المردود من ، توجیهه في األداء الصحیح علىالقوة القادرة 

یة التي تستهدف التأثیر في سلوك األفراد بما یكفل ومن هنا تبرز أهمیة القیادة اإلدار . الكفایة اإلنتاجیة

قناع المرؤوسین ، في القیادة لخلق صلة من التبعیة له ویتطلب ذلك أن یكون بارعاً ، تحقیق الهدف ٕ وا

  .واستمالتهم

  :اإلدارةالعالقة بین القیادة و 

لیة أن القیادة هي جوهر العم، )111ص ،2009،كنعان( كثیر من رجال الفكر اإلداري  ىیر 

إلى دور القیادة السیاسي  ىتعز ، اإلدارةالقیادة في  ةن مكانأو ، اإلدارةوأنها مفتاح ، اإلداریة وقلبها النابض

 ىأكثر فاعلیة وكفاءة عل اإلدارةوالقیادة تجعل ، فهي أداة محركة لإلدارة، في جوانب العملیة اإلداریة كافة

أهمها توجیه الجهود البشریة وتنسیقها  ،ر من العناصرفي كثی اإلدارةوتلتقي القیادة مع . تحقیق أهدافها

جل أمن  ،نوع من التعاون والتنسیق بین الجهود  البشریة المختلفة اإلدارةف"، جل تحقیق أهداف معینةأمن 

  ).57-56 ص ،1995، لیلى ،وتكال، عبد الكریم، درویش( "تحقیق هدف معین

فهناك من یعتقد أن ، )32 - 31ص، 2011،كاللدة( ،اإلدارةبوقد اختلفت أراء الباحثین إزاء عالقة القیادة 

علم بینما  اإلدارةأن  ىوهناك من یر ، اإلدارةجزء من  ةوهناك من یعتقد أن القیاد، جزء من القیادة اإلدارة

 - بحكم موقعهم - ن للقادةأو ، في قمة الهرم اإلداري ن القیادة تكون دائماً أویفند الرأي اعتقاده ب، القیادة فن

ما الرأي الثاني أ، یغنیهم عن االنغماس في تفاصیل األعمال الروتینیة وواسعاً  شامالً  استراتیجیاً  طلعاً ت

في نظریته إلى أن القیادة هي إحدى الوظائف  مستنداً  ،اإلدارةمن  بوصفها جزءاً  إلى القیادة  رظنفی
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لدرجة أن ، اإلدارةمن میادین  قیادة جزءاً جعلوا ال اإلدارةمن علماء  اً ن كثیر أو ، والمسئولیات المنوطة بالمدیر

  .علیها اً في العملیة اإلداریة ولیس مهنی منصهراً  قیادیاً  جعلت لها نموذجاً  اإلدارةالنظریات الحدیثة في 

  :في النقاط التالیة اإلدارةویمكن توضیح العالقة بین القیادة و 

عملیة تنظیم للجهود  دارةاإلویبرز هذا الجانب من خالل كون  :الجانب التنظیمي لإلدارة .1

ن كانت ، المشتركة لألفراد ٕ ن دور القیادة في هذا إف، تجمع بین صفات العلم والفن اإلدارةوا

بل یتمثل الدور األساسي ، إصدار المدیر أو القائد لألوامر ىالجانب التنظیمي ال یقتصر عل

وفي ربط أقسام التنظیم ، نظیمالمهم للمدیر أو القائد بتنظیم نشاطات العاملین وجهودهم داخل الت

 أولئكوبإیجاد التنسیق الكامل بین جهود ، لتحقیقها ىوباألهداف التي تسع، اإلداري بالعاملین فیها

 .)113ص، 2009، كنعان( العاملین

اختالف  ىعل - كون التنظیم اإلداري فيویتجلى هذا الجانب  :الجانب االجتماعي لإلدارة .2

، األفراد یقومون بنشاطات جماعیة لتحقیق أهداف مشتركة یضم مجموعة من -صوره وأشكاله

 ،ن القیادة اإلداریةإولذا ف ؛اختالف أشكالها ىهي التنظیمات اإلنسانیة عل اإلدارةومحور نشاطات 

بوصفها ظاهرة اجتماعیة في الجماعات المنظمة وأداة فعالة لتنظیم دورها الفعال في تنسیق جهود 

اختالف حجمها وطبیعتها  ىعل، أكثر ضرورة في التنظیمات اإلداریةتعتبر أداء ، العاملین فیه

 ).114 ص ،2009، كنعان(  وأهدافها

 من كون التنظیم اإلداري تنظیماً  ویتمثل هذا الجانب انطالقاً  :الجانب اإلنساني لإلدارة  .3

تحقیق یمثل العنصر اإلنساني فیه المكانة بین مختلف العوامل األخرى التي تسهم في  إنسانیاً 

 اإلدارةالعنصر اإلنساني في  ىإلى التركیز عل اإلدارةولذلك اتجه علماء  ؛األهداف المنشودة

ویتضح دور القیادة ، توجیه هذا العنصر وجعله أكثر فعالیة ىالقیادة اإلداریة لكونها تتول ىوعل
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شراكهم في مناقشة ما یمس شؤونهم واال  ،هاإلداریة فی ٕ ستماع آلرائهم وذلك بینه وبین مرؤوسیه وا

 .)114ص، 2009، كنعان(  المشتركة اإلدارةب ىوهو ما یسم

 :اإلدارةالجانب الخاص بأهداف  .4

البد من أن یكون و . یستهدف تنظیم النشاط الجماعي في التنظیم اإلداري تحقیق أهداف إداریة معینة

ّال ، ف یسعى لتحقیقهااهدأهناك  ٕ یضیع النشاط و ، یصبح فوضویًا وتبدد جهود العاملین فیهوا

وتتعدد األهداف التنظیمیة وتتباین تبعًا لنوع النشاط الجماعي الذي تتخذه جماعة التنظیم . الجماعي

  .)119ص، 2009، كنعان(والقطاع الذي تُزاول فیه الجماعة العاملة نشاطها 

إذ  ؛ة دون األخرىان ال یمكن ألي منهما أن تعمل بفاعلیتوالقیادة متالزم اإلدارة" نأولذلك یمكن التأكید ب

م همال دوتش، واالستراتیجیةفالقیادة تحدد االتجاه واألهداف  ؛الوسیلة ىتبق اإلدارةو ، ن القیادة تصبح هدفاً إ

كوسیلة من  اإلدارةبینما تعمل ، حداث تغیرات مثیرة ومفیدةإجل أوتلهب المشاعر وتدفع العاملین من 

جل تحقیق هذا التوجیه المطلوب وبطریقة متزنة أمن  خالل األسالیب التخطیطیة والتنظیمیة والرقابیة

 ،1999،  المنیف( "تنفیذها مما یؤكد أن كلیهما مكمل لآلخر علىتعمل  اإلدارةو ، بالضبط والربط

من خالل تحمل القیادة اإلداریة  اإلدارةومن هنا یبرز دور القیادة في تحقیق أهداف  ).431 -430ص

 علىومواجهة المشكالت والمعوقات التي قد تترتب ، في التنظیم اإلداريمسئولیة حل التناقضات الموجودة 

  .)114ص ،2009،كنعان ( تعدد األهداف التنظیمیة وتعقدها

   :اإلسالمیة اإلدارةالقیادة في  أهمیة

كذلك ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،األصلحتولیة  اإلسالمیة اإلدارةمن ممیزات 

والمنصب  .الشخصیة واألغراض  األهواءوهي بعیدة عن ، الربانیة اإلدارةمیزات هذه م آخر إلى ،الشورى

 -رضي اهللا عنه -روي عبد الرحمن بن سمرة إذ ،له حد نفسهأیرشح  أنال یجوز  اإلسالمالقیادي في 

عن  عطیتهاأُ  إننك إف :اإلمارةل أیا عبد الرحمن ال تس :)اهللا علیه وسلم ىصل(قال لي رسول اهللا : قال
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ٕ و ، إلیهالة وكلت أمس ذا ،عنت علیهاأُ لة أعن غیر مس عطیتهاأُ ن ا ٕ یمین فرأیت غیرها منها  ىحلفت عل وا

  .ت الذي هو خیرآیمینك و  فكفرِّ 

لم ترض  ،اإلسالمیة اإلداریةالحكومة  أنمن  اإلسالمیة اإلدارةالقیادة في  أهمیة ىعل أدلولیس    

 أباثم اختار المسلمون  - اهللا علیه وسلم ىصل –رسول اهللا  أوالً فكان  ،ىعلأتكون في یوم ما دون قائد  أن

، )رضوان اهللا علیهم( يعلثم جاء عمر وعثمان و  ،)علیه السالم(ولم یكن قد دفن ، بكر خلیفة لرسول اهللا

 اإلسالمیةفالقیادة  ).51 – 50، 2001،عبیدات( اإلسالمیة وتعاقبت القیادات  األمویةثم كانت الدولة 

 .ال یخشون في اهللا لومة الئم، تحمل المسئولیة ىلقیادة فیها رجال مخلصون مؤمنون قادرون علیتولى ا

وهي خدمة  ،أعبائهابها القائد لجسامة حجمها وفداحة  ىیبتل ،مسئولیة ومنحة اإلسالموالقیادة في  اإلدارةف"

ثیر من حوله الشكوك یها الحثیث ل سعیهن أل ؛والالهث خلفها ال یولى، كرسیاً  أوولیست سلطة ، یةو ترب

القیادة التي یطالب  أنولذلك فإننا نجد  ؛)33 -32، 1986، صالح( "بنوایاه وتطلعاته وغایاته من ورائها 

دراي هي قیادة سویة ملتزمة فال تكون متسلطة فظة وفق االتجاه المتطرف في الفكر اإل اإلسالمبها 

وفي ذلك یقول ، )عز وجل(ا تنبع من تعالیم اهللا ألنه ؛كلبین هذا وذ طیةبل هي قیادة وس ،اإلنساني

ا" ):سبحانه وتعالي( ًط َ س َ ْ ُأمًَّة و اكُم َ ن ْل َ ع َ لِكَ ج َذ كَ َ ن قوله مومنهج القیادة السوي ینبثق  ).143: البقرةسورة ( "و

ا: "ىتعال َ م ٍ  فَِب ة َ م ْ ح َ َ  ر ن ِ  مِ تَ  اللَّه ْ ن ْ  لِ م ُ ه ۖ  َل ◌  ْ و َل َ تَ  و ْ ن یظَ  فَظا كُ لِ بِ  غَ ْل قَ ْ  اْل ن َ واال ْ  فَضُّ ن كَ  مِ ِل ْ و ۖ  حَ فُ  ◌ ْ  فَاعْ ن َ ْ ع ر فِ تَغْ ْ اس َ ْ و م ُ ْ  ه م ُ ه  َل

رِ  ْ َم ْ ي األ ْ فِ م هُ ْ ر اوِ شَ َ ۖ و ا ◌ َذ تَ  فَِإ ْ م َ ز لْ  عَ كَّ َ ى فَتَو َل َ ِ  ع ۚ  اللَّه نَّ  ◌ َ  ِإ بُّ  اللَّه ُحِ كِّ  ی َ تَو ُ م یناْل   .)59أل عمران ( ) لِ

واضح من خالل القصص الواردة عن  طلبها وهذا ىالقیادة وعدم التهافت عل أهمیة اإلسالملقد بین لنا  

 ):علیه الصالة والسالم(الوالیة فقال له  حد الصحابة طالباً أعندما جاء  )اهللا علیه وسلم ىصل(الرسول 

 ىدخلت عل: قال األشعري ىموس أبيمسلم بمسنده عن  اإلمام ىویرو  ).هذا من یطلبه أمرناال نولي  إنا(

ّ حدهما یا رسول اهللا أن من بني عمي فقال ورجال أنا )صلي اهللا علیه  وسلم(النبي  بعض ما  ىعل رناأم
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 أحداً سأله وال  أحداهذا العمل  ىواهللا ال نولي عل إنا: (فقال ،مثل ذلك اآلخروقال  )عز وجل(والك اهللا 

  ).107 ،2007، وآخرونبحر ( )حرص علیهأ

  .المسئولیات ونحملتی نتباعه باختیار القادة الذیأیطالب  اإلسالم أنح لنا مما سبق ضویت

نه ال أل ؛الصحیة اإلدارةومن ضمنها ، اإلدارةن القیادة مهمة في كل مجاالت أومن هنا یمكن القول ب

ن تنجح دون أب ،وجه الخصوص ىعل مراكز الرعایة األولیةوفي  ،بوجه عام صحیة یمكن ألي مؤسسة

یما بین فتعدد اآلراء والتنازع  إلىبها ألنها تؤدي  ؛وتكون لها قیادتها أمورهادبر تقیادة لها تدیرها وت

  .وبعد ذلك یكون لها الفشل ،موظفیها

  :ادةمصادر قـوة القی

القادة في المنظمات على  دویعتم ،خرینالقدرة على التأثیر في سلوك األ"تعرف القوة على أنها   

ر فهي محصلة مزیج من العناص ،)258ص ،2010العمیان، ( "أنواع ومصادر مختلفة للقیادة

، إال أن هذا ال ؤسسةالشخصیة، وأخرى تخص القائد، وأخرى جماعیة تتعلق بالعاملین، وطبیعة نظام الم

لقوة القیادة، منها السلطة التي یعطیها المركز الوظیفي للشخص، وأخرى صفات  یمنع أن هناك مصادر

  ).191-190ص ،2009القریوتي، (القائد نفسه 

  :واع ومصادر مختلفة لقوة القیادة كالتاليعلى أن ؤسساتویعتمد القادة في الم

وهي القوة المستندة إلى الصالحیات المخولة للوظیفة حسب موقعها في الهیكل  :القوة الشرعیة .1

، 2010العمیان، ( التنظیمي الرسمي، فالوظیفة األعلى تمارس سلطة قانونیة على الوظیفة األدنى منها

 ).258ص

ها توقعات الفرد من قیامه بمهامه على الوجه المطلوب، وأن هذه القوة مصدر  :قوة منح المكافأة .2

 ).258 ص،2010العمیان، ( بمكافأة مادیة أو معنویة من قبل الرئیس یهامتثاله ألوامر رئیسه سیعود عل
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أساس هذه القوة هو الخوف، وهي مرتبطة بتوقعات الفرد من أن تقاعسه أو قصوره  :القوة القسریة .3

 من قبل رئیسه ،المادي أو المعنوي ،دم امتثاله ألوامر رئیسه سیعرض للعقابفي تأدیة واجباته أو ع

 ).258ص ،2010العمیان، (

یحصل علیها الفرد نتیجة إعجاب تابعیه ببعض الخصال والسمات الشخصیة التي  :قوة اإلعجاب .4

 ).258ص ،2010العمیان، ( یتمتع بها القائد

ة على إدراك التابعین إلى أن القائد یمتلك معرفة خاصة تعتمد هذه القو  :القوة المبنیة على  الخبرة .5

 ).619ص ،2005شاویش، ( والتي یمكن أن تكون مفیدة في إشباع إحدى حاجات الموظف ،أو خبرة

هذه القوة نتیجة تمتع القادة بصالحیة  برزت :القوة المبنیة على امتالك مصادر المعلومات .6

 ،258 ص ،2010، العمیان(ؤسسة خطط وسیاسات المالوصول إلى مصادر المعلومات ومعرفتهم بال

259.( 

 :منها ،لى قوة مصادر القائد في التأثیر على اآلخرینإ) 2011(المدهون، والعجرمي  یُضیفو  .7

المؤسسة لها مكانتها ولها  خرى فيأعلى عالقات القائد مع شخصیات  يمبن :قوة العالقات  - أ
 .أثرها

 .ة القائدعلى صفات في شخصی يمبن :قوة الكاریزما   - ب

عمالهم أعلى الخبرة والتخصص لدى القائد التي یحتاجها العاملون لیتموا  يمبن :قوة الخبرة   - ت
 ). 43ص(بشكل جید 

  :صفات القائد الناجح

الفیلد مارشال (هناك بعض اآلراء والكتب الحدیثة التي تحدثت عن صفات القائد، فقد ذكر   

 ،ن القائد هو الذي یجعل الناس یتبعونهإ: "د إذ یقولالبریطاني في كتابه، عن صفات القائ )منتجمري
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وأن یكون موضع ثقة رجاله واعتمادهم قادرًا على أن یوحي  ،وینبغي أن یتصف بالشجاعة وقوة اإلرادة

 هعلى استثارة الحماس في نفوسهم، قادرًا على مخاطبتهم بلغة یفهمونها مما یكسب ،بآرائه إلى الذین یقودهم

، یتحلى ل المتعلمإن القائد الدارس للطبیعة البشریة، قلوبهم وعقولهم،  فن القیادة وممارستها، ال ییأس أبدًا

على نفسه، یحسن اختیار الرجل المناسب في العمل  سیطرویبالعزم، یحرص على معنویات رجاله، 

ة، هادئ لى إصدار القرارات السلیمقادرًا عویكون خلص لمهنته، یالمناسب، یعرف واجباته، ویتقن عمله، 

 ص، 2012،الحریري( "إلى أبعد الحدود بالدین ، مستعد للمخاطرة عند الحاجة ملتزملنفسه وضابط

104.(  

ن فعالیة وكفاءة القیادة تتطلب توفر سمات معینة في القائد الناجح ومن أهم هذه أكما ذكر السمادوني 

  ).266 - 255 ص، 2007،السمادوني( :السمات

، وأن القائد أمیل إلى أن یكون أكثر حیویة  حیث یكون: السمات الجسمیة .1 المظهر الجسمي متمیزًا

 .وأوفر نشاطًا من أتباعه

 –العقلي ( :یكون القائد أكثر تفوقًا من األتباع في الذكاء العام :السمات العقلیة والمعرفیة .2

وأبعد نظرًا وأنفذ  ، ویمیل القائد إلى أن یكون على ثقافة ومعرفة عالیة وأوسع أفقاً )الوجداني –االجتماعي 

ویتمیز بطالقة لفظیة، والحكم على األشیاء وأسرع في  ،بصیرة وعلى مستوى عالٍ من اإلدراك والتفكیر

 .اتخاذ القرارات

یتصف القائد بالثبات االنفعالي والنضج االنفعالي والقدرة على إدارة الذات : السمات االنفعالیة .3

 .اعه وقوة اإلرادة والثقة بالنفسوضبطها، والوعي االنفعالي وانفعاالت أتب

یتسم القائد بالتعاون وتشجیع روح التعاون بین األعضاء والقدرة على التعامل  :السمات االجتماعیة .4

ویتسم بمهارة اجتماعیة، والقدرة  ،مراعاة مشاعرهم، وكسب ثقتهم منه وثقتهم في أنفسهمو  ،مع الجماعة

 .على خلق روح معنویة عالیة في الجماعة
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 - ضوء ما سبق یستنتج الباحث أنه ال یوجد نسق أو نمط معین للسمات القیادیة التي تمیزفي 

القادة اإلداریین، كما أنه من النادر أن تجتمع كل الصفات الالزمة للقائد الكفء في رجل  - بصفة عامة

لى سلوك األفراد والمطلوب للقائد الناجح أن یوازن بین الذكاء والمقدرة والشجاعة، طالما سیؤثر ع.  واحد

ظهار التقدیر واالحترام لمشاعرهم ومصالحهم، وذلك لكسب  ٕ والجماعة العاملین عن طریق بناء عالقات وا

  .طاعتهم واحترامهم ووالئهم وتعاونهم للوصول لتحقیق األهداف المرجوة في العمل

  :القیادة اإلداریة علىالعوامل المؤثرة 

وهذه العالقة تتم في إطار ، والتابعین له ئدل وتأثیر بین القاال شك أن للقیادة اإلداریة عالقة تباد

كما أن هناك العدید من العوامل والمؤثرات التي  ،التي یعمل بها القائد اإلداري ؤسسةمناخ وظروف الم

  :وأهم هذه العوامل هي. وسلباً  إیجاباً ’القیادة اإلداریة  علىتؤثر 

 ،بمجموعة من العوامل ذات العالقة بالشخصیة - ال شكب -یتأثر القائد ،العوامل الخاصة بالقائد .1

 ص ،2008 ،ربیع( مدى ثقته بمرؤوسیه ،میول القائد الشخصیة  ،وأهمها نظام القیم الذي یؤمن به

122 - 126(. 

توجد مجموعة من العوامل تتعلق بالمرؤوسین یمكن أن تؤثر في  ،العوامل الخاصة بالمرؤوسین .2

  ،مدى فاعلیة الجماعة في العمل المطلوب  ،درجة تماسك المجموعة: نهانذكر م ،ختیار القائداعملیة 

 علىفقد تتباین القدرة عند المرؤوسین " .)126 - 122 ص ،2008،ربیع(وقدرات أعضاء المجموعة 

ستقالل ویمیل البعض اآلخر إلى فقد یمیل البعض إلى اال ،مواجهة المواقف واتخاذ القرار اإلداري

 ،حسن( "وفق هذا وذاك فقد یتباین البعض في تحملهم المسؤولیة. في اتخاذ القرار عتماد أو التردداال

 .)82 ص، 2004

 .ىأو األهداف قصیرة المد االستراتیجیةسواء منها أهدافها  ،ؤسسةأهداف الم .3
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األسالیب التنظیمیة وهیكلها التنظیمي  ونوع إنتاجها أ وسواء من حیث  حجمها أ ،العمل ؤسسةنوع م .4

 .)227ص، 1993 ،العدیلي( ونوع الحوافز الجماعیة وجماعة العمل، لقرارات والمهام فیهاوأنواع ا

من ظروف وعوامل  ؤسسةأي ما تمر به الم ،العمل ؤسسةالظروف والعوامل البیئیة المحیطة بم .5

تباع افهي ذات أثر كبیر في ) 227ص، 1993،العدیلي( مؤثرة سواء في بیئتها العامة أو بیئتها الداخلیة

ال واجه كثیرًا من  ؤسسةنمط قیادي إذ ال یستطیع القائد أن ینحرف عما اعتادت علیه الم ٕ من نمط قیادي وا

 .)83ص، 2004، حسن( المتاعب والصعاب 

ذلك أن المواقف  ،نوع األسلوب المتبع في القیادة علىیؤثر الموقف  ،الموقف والضغوط الزمنیة .6

كانت تلك المواقف خارجة عن نطاق إمكانیة  إن خاصة المشاركة علىالصعبة ال تشجع القادة 

وكذلك تلعب الضغوط الخارجیة والحاجة الملحة التخاذ القرار دورًا في میل القائد  إلى . المرؤوسین

 .)177 ص، 2010،علیان( االنفراد بإصدار القرار دون الرجوع لمشاركة المرؤوسین

  لك القیادة التي تراعي كل هذه العوامل المؤثرةهي ت اعلةأن القیادة اإلداریة الف یرى الباحثلذلك 

والخبرة العلمیة  ،والخلفیة الشخصیة ،ومحدودیته ،هذا باإلضافة إلى القدرة الذاتیة للقائد، المحیطة بهاو 

دراك وفهم القائد لنفسه، االتصال ودرجة الثقة لدیه علىمقدرته ، والعملیة ٕ هذه  .وللموقف وللمرؤوسین .وا

  )1(ویمكن توضیح ذلك خالل شكل ، التأثیر علىثر في مقدرة القائد ؤ ت العوامل مجتمعة
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  )2(شكل رقم 
  

     
  
  
  
 
 
 
 

            
            
   

  
  

  
  .)183 ص ،2007، خرونآو ، ماجد، الفرا(: المصدر
  :الفرق بین المدیر والقائد

 االستراتیجیةن یوتكو  ؤسسةأو العمل الرئیسي للمتنمیة الهدف " : إن الوظیفة األساسیة للقائد هي

جرینبر، بارون، ( "ذلك الموصلة إلى ذلك، وبالمقارنة بذلك فإن الوظیفة األساسیة للمدیر هي تنفیذ

ما أسهل التأثیر . المدیر یؤثر بسلطته، أما القائد فیؤثر بشخصیته إن ).569 -  56 ص، 2004

أو  ،أو بالنقل ،أو بتوقیع جزاء ،بتقریر ضعیف في تقیم األداءسواء كان  ،بالسلطة، بالتهدید بالعقاب

لكن التأثیر بالشخصیة أي بالنفوذ الشخصي هو .  أو تخفیضیها وغیر ذلك ،الحرمان من المكافآت

  ).16 ص ،2007مصطفى، ( األصعب لكنه األجمل واألقوى تأثیراً 

الخلفیة 
الشخصیة 

الخبرة العملیة 
 والعلمیة

  
  لنفسھ

                           
  

  
  للموقف

  

  الوعي      الثقة
  

  ا                 
  
  لقدرة علي 
  
  
                  االتصال

  

قوة القائد 
  على التأثیر

اإلحساس 
  والعاطفة   

 

 للمرؤوسین

  إدراك وفھم
  القائد

 نظرة متكاملة للقیادة
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على التوافق معها  یعملعاتهم، و إن القائد عندما یفهم شخصیة مرؤوسیه، حاجاتهم، میولهم وتوق

من خالل معاملته بما یناسبهم، مع تهیئة العمل المتناسب مع میولهم وكذلك احترامهم، وطالما كان 

المرؤوس یستحق االحترام، فسیبذل قصارى جهده لیبدع في عمله، وكذلك لیرضى قائده، حتى لو لم 

 )2(شكل رقم  .قائده ویقدره ویحترمه بالمقابل لكونه یحببل المالي المناسب، ال لشيء  زیتوافر الحاف

   .یوضح إجراءات یستخدمها القائد من خالل أسالیب غیر قهریة لتحقیق أهداف الجماعة

  )3(شكل رقم 

  إجراءات یستخدمها القائد من خالل أسالیب غیر قهریة لتحقیق أهداف الجماعة

  

        

  )568،  2004،بسیوني، رفاعي(: المصدر

  ریات القیادة اإلداریةنظ

ومن هنا ظهرت ، لقد اهتم كثیر من الكتاب والباحثین والمفكرین بموضوع القیادة والقیادة اإلداریة

وفیما ، لوجهات النظر المختلفة التي بحثت هذا الموضوع وفقاً ، نظریات متعددة تناولت موضوع القیادة

ودویكات ، )1996(الهواري  :ا كل منالتي أشار إلیه، یلي یستعرض الباحث أهم هذه النظریات

وغیرهم ، )2005( ةوأبو عید، )2004(والشریف ، )2007( ىومصطف، )2001( والهاللي، )2000(

  .أو بعض النظریات الحدیثة التي تلتها، سواء نظریات القیادة اإلداریة التقلیدیة، كثیر

  :الكالسیكیة أوالنظریات التقلیدیة   - أ

ّ تع " نظریة الرجل العظیم وتركز على القیادات ، هذه النظریة من أولى وأقدم النظریات لتفسیر القیادة د

" وأن هذه العظمة هي موهبة، نها تفترض بأن القائد هو إنسان عظیمإحیث ، العسكریة وقیادات الدول

، ركزت هذه النظریة على كفاءة وقدرات القیادة الفطریة " ونظریة السمات، )365ص ،2008،برنوطي(

 نوالتابع الھدف القیادة
 استخدام

سلطة غیر 

 تحقیق
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ونظریة ). 165 ص، 2004،عباس" ( ط هذه النظریة ارتباطًا وثیقًا بنظریة الرجل العظیمحیث ترتب

ودراسة ، ركزت على دراسة المهام واألعمال التي یتعین على الجماعة القیام بها لتحقیق أهدافها " الوظیفة

لى بلوغ ودور القائد من الناحیة التنظیمیة في مساعدة الجماعة ع، دور كل عضو في هذه األعمال

" م القیادیة بین أفراد الجماعةویهتم أصحاب هذه النظریة بكیفیة توزیع المسؤولیات والمها ،أهدافها

یعتمد بشكل ركزت على أن القائد الناجح هو الذي  "والنظریة الموقفیة ).633ص، 2007،المصري(

إذا توفرت في البیئة  أي أن القائد ال یمكن أن یظهر كقائد إال، أساسي على الموقف الذي یكون فیه

، 2010، السكارنة)" (موقف مناسب لصفاته(المحیطة ظروف مواتیة الستخدام مهارته وتحقیق تطلعاته 

 ،المبادأة واالعتباریة: ونظریة البعدین ،نظریة األتباع التبادلیة، الهدف –ونظریة المسار ، )68ص

نظریات على تحلیل سلوك القائد خالل قیامه وقد ركزت هذه ال "أو النظریات السلوكیة ،ونظریات األنماط

) ص(ونظریة ، ویطلق علیها نظریة القیادة األوتوقراطیة، )X(أو ) س(نظریة : "وأهمها "بواجباته اإلداریة

ویطلق علیها النظریة الیابانیة أو ، )Z(أو ) ع(ونظریة ، ویطلق علیها نظریة القیادة الدیمقراطیة، )Y(أو

) فیدلر(ونظریة ، ونظریة الخط المستمر للسلوك القیادي، في القیادة) یكرتل(ونظریة ، نموذج أوشي

  .ونظریة الشبكة اإلداریة، الثالثیة األبعاد) ریدن(ونظریة ، االحتمالیة القیادة

  :وأهمها النظریات القیادیة الحدیثة  -  ب

والرؤیة، ومن خالل االهتمام نها عملیة دفع وتحفیز التابعین لمشاركة القائد في القیم أب " القیادة التحویلیة

ویتمثل  ).117 ص، 2012جاد الرب" (نهم یمنحونه الثقة إیبدیه القائد التحویلي لتابعیه، ف ي الحقیقي الذ

 اإلجرائیة"والقیادة التفاعلیة  )89ص 2008 ،العجمي(القائد التحویلي بأنه صاحب رؤیة وصاحب رسالة 

النظریة ال تعتمد  هذهفالقیادة الناجحة في  ،نظریة الموقفیةالتي تجمع بین كل من نظریة السمات وال يه"

لكن تعتمد على قدرة القائد في التفاعل مع أفراد  ،ا القائد في موقف معینهعلى السمات التي یتمتع ب

، وتمتاز هذه النظریة بدیمقراطیتها الشدیدة فهي ال تقصر القیادة على عدد محدود من الناسالجماعة 
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نما تجعلها م ٕ وأن فاعلیة القائد تعتمد على قدرته على تشخیص المواقف وتحدید ، شاعًا بین الجمیعوا

   ).45ص، 2010 ،قندیل(األسلوب المناسب لكل موقف 

حول نظریات القیادة اإلداریة في  ،أدبیات القیادة اإلداریة علىمن خالل اطالعه  ،ویري الباحث

، ت تلك النظریات وموقفها من حقیقة القیادة اإلداریةاالختالف في تفسیرا ىمد ،الفكر اإلداري المعاصر

ن االنتقادات الموجهة إلى أیة نظریة من أو ، إلى اختفاء نظریة سابقة يیؤد مكما أن ظهور نظریة جدیدة ل

نما لكل نظریة ایجابیتها وسلبیتها، ال تثبت خطأ إحداها ،تلك النظریات ٕ ، غیر أن تعدد تلك النظریات، وا

وأنها تحتاج إلى مدخل ، یكشف عن أن القیادة اإلداریة ظاهرة معقدة، لمتسقة والمنسجمةوالنتائج غیر ا

إلى دمج  ،في مطلع األلفیة الثالثة ،ولقد اتجهت الدراسات الحدیثة التي تناولت القیادة، شامل لدراستها

القائد : تشمل، ةباعتبارها ظاهرة معقد، في تفسیر القیادة، النظریات المعرفیة والسلوكیة واالجتماعیة

لى التطلع إلى نظریة شاملة لتفسیر ظاهرة القیادة، والمرؤوس والعمل والمنطقة والسوق والمنافسین ٕ   .وا

  :ما یلي علىیؤكد الباحث ، وعلیه

 ىفإنها تدل عل ءشيأي  علىإن دلت ، التي حاولت أن تفسر عملیة القیادة والقائد ،إن كثرة النظریات •

حاولت كل من هذه النظریات أن تفسر الخصائص والسمات التي تمیز القائد حیث ، أهمیة هذا الموضوع

ففي حین ربطت نظریة الرجل العظیم بین صفات ، عن غیره من أفراد المجموعة أو العاملین في المؤسسة

أهمیة هذه السمات الموروثة والمكتسبة  ىركزت نظریة السمات عل، وسبب وجوده كقائد، القائد الموروثة

، بینما اهتمت النظریات السلوكیة بتحلیل سلوك القائد أثناء ممارسته لعملیة القیادة، ها بفاعلیة القیادةوعالقت

وتوصلت النظریة التفاعلیة إلى أن األسلوب األمثل للقیادة ، بتحدید األبعاد المؤثرة في نجاح تلك العملیة

فهي ، وعناصر الموقف والمرؤوسین، دالتفاعل بین السمات الشخصیة للقائ یجب أن یأخذ بعین االعتبار

  .قد دمجت بین نظریة السمات والنظریات السلوكیة والموقفیة
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وتفاعل بین ما یتصف به ، إن القیادة عملیة تفاعلیة تبادلیة بین النواحي الشخصیة والظروف االجتماعیة •

الجماعة  ىسعیتمثل في وجود هدف ت جتماعياوبین موقف ، القائد من صفات شخصیة فطریة ومكتسبة

، ودمجتها معاً ، ألنها احتوت بعض النظریات التي قبلها ؛وهذا یوضح أهمیة النظریة التفاعلیة، إلى تحقیقه

 .باإلضافة إلى أنها تتصف بالواقعیة والشمول، وحاولت الجمع والتوفیق بینها

، ف كل منهما بعدًا جدیداً حیث تضی، )اإلجرائیة(تبرز أهمیة نظریتي القیادة التحویلیة والقیادة التفاعلیة 

وقدرة اآلخرین على المشاركة في إحداث ، كما تركز القیادة التحویلیة على تعزیز الهویة الثقافیة للمؤسسة

بالمؤسسة نحو تحقیق  وصوالً ، من خالل الرؤیة المشتركة، ومشاركة السلطة المسؤولیة، التغییر الثقافي

  .أهدافها المرجوة

وبالتالي ، وخصائص تمیزه عن األنماط األخرى، نماط القیادة له طبیعةإن كل نوع أو نمط من أ"

كذلك لكل قائد مفهوم خاص ، في التخطیط والتنظیم والتوجیه والرقابة ،اإلدارةلكل قائد طریقة ممیزة في 

فالبعض فعال ، وهناك صفات شخصیة ودرجة من الفعالیة، والعالقات والتحفیز، لألهداف والوقت والسلطة

حتى أن اهتمام القائد ، أكثر فعالیة ثالثوالبعض ال، والبعض اآلخر غیر فعال، ظروف معینةتحت 

 مما یخلق تمییزاً ، حساب اآلخر ىویكون االهتمام بأحدهما عل، بمستویات مختلفة بالعمل قد یبدو متدرجاً 

  ).37 –36 ص ،2004 ،الخطیب" (في األنماط القیادیة

لوجهات النظر التي ینظر بها الباحثون إلى هذه األنماط ومن  ولقد تعددت أنماط القیادة تبعاً 

وهناك تصنیفات متعددة ، خالل نظریات القیادة المختلفة التي یعتمد علیها في دراسة هذه األنماط القیادیة

أساس طریقة وأسلوب استخدام القائد  علىوالتصنیف الشائع والغالب بالنسبة ألنماط القیادة یستند ، للقیادة

  .في التأثیر تهوطریق، سلطة الممنوحة لهلل

  :یمكن إجمالها فیما یلي، العتبارات مختلفة وفقاً ، القیادة طولقد تم تقسیم أنما

 .وأخرى غیر رسمیة، باعتبار مصدرها إلى قیادة رسمیة -1
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، وحسب نظریة النظم اإلداریة، باعتبار السلوك القیادي حسب نظریة االهتمام بالعمل والعاملین -2

 .وحسب نظریة التوجیه والدعم، ظریة الفاعلیة والكفاءةوحسب ن

 .وحرة فوضــویة، وشوریة، تسلطیة استبدادیة :أسالیبهاأقسام باعتبار  -3

، الترسلي النمط، النمط الدیمقراطي، وقراطيالنمط األوت: باعتبار الحداثة تقلیدیة كالسیكیة وتشمل -4

  ).11 – 7 ص ،2002، العساف" (اإلجرائیة" یةالقیادة التفاعل، القیادة التحویلیة: وحدیثة وتشمل

  :یوضح أنماط القیادة من حیث التأثیر والنظرة للقیادة ) 3(والشكل رقم 

  )4(شكل رقم 

  أنماط القیادة من حیث التأثیر والنظرة للقیادة

  

  

 

  

  

  

  

  

  )40ص، 2010، قندیل(: المصدر

  

  

  

  

 أنماط القیادة

على أساس األسلوب 
 والطریقة في عملیة التأثیر

على أساس نظرة القائد 
 للقیادة

 رسمیة میةغیر رس أوتوقراطیة ترسلیة دیمقراطیة
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نماط القیادة التقلیدیة أ وخصوصاً  ،محل الدراسةالقیادیة  ألنماطلوقد حاول الباحث أن یعطي صورة 

  :أو الكالسیكیة

 :النمط الدیمقراطي .1

فراد والمشاركة الدیمقراطیة هو مبدأ احترام شخصیات األ اإلدارةن المبدأ األساسي الذى تعتمده إ

قدر على تقدیم أل السویة ن تعدد العقو أمن فكرة أساسیة هي  انطالقاً  ،الجماعیة التخاذ القرار وتنفیذه

  .يفكار الصائبة من العقل الواحد السو األ

لى مقترحاتهم إأن النمط الدیمقراطي یناقش المشروعات مع مرؤوسیه وینظر ") 2008(ویرى العجمي 

ن القائد الدیمقراطي یهتم بتوضیح المشكلة لفریقه إ ،بعین االعتبار ثم یتخذ القرار النهائي وفقًا لذلك

  ).174ص" (نسانیة وبالعمل بروح الفریقبالعالقات اإل على حلها ویهتم كثیراً ویساعدهم 

نسانیة وجماعیة تضمن التفاف الجماعة إالقیادة الدیمقراطیة هي قیادة "ن أإلى ) 2006(عیاصرة شیر وی

طار من الوالء إیمثلهم كنموذج في تحقیق ذواتهم ویعبر عن طموحاتهم المشروعة ب يحول القائد الذ

خالص والتفاني للمصالح عماله بما یعمق لدیهم صورة اإلأخالص والتفاني، ویتصرف في جمیع واإل

 "عضاء المجموعة نفسهاأالجماعیة، ویعمل هذه المبادئ جاهدًا على خلق قیادات جدیدة من ضمن 

 تفاعر ابالقیادة الدیمقراطیة ینتظر منها توفیر جو من الحریة یسمح "ن أ) 2007(عریفج ذكر یو  ).66ص(

المعنویات والتواصل بین العاملین وتبادل المعلومات والتعاون، كما یسمح بالمرونة والتعلم بالقدوة من 

  ). 106ص" (القائد

 ُ ّ نیجابیة مع العاملین تإن عالقات القیادي تنفیذ مهامه التي تكوِّ  يولویرى الباحث أن هذا النمط ی عن  م

  .حترام المتبادللفة وااللى األإوتدعو  ،وتثیر المبادرة والحماس ،التعاون الفعال

واألفراد في مؤسسته یعملون معه ، ویتضح من خالل ما سبق أن القائد ینطلق من أنه عضو في فریق

التغذیة الراجعة التي یقدمونها له تجاه سیر  ىعل ویعتمد كثیراً ، فهو یستمع إلیهم، وال یعملون عنده



35  
  

ما لدیهم من احتیاجات من أجل زیادة رضاهم ورفع روحهم كما أنه یهتم ب، المؤسسة وسلوكه القیادي

  .المعنویة

 :خصائص النمط الدیمقراطي •

 ن المشاركة یكون لها األثر الفعال في تنفیذ القرارإحیث  ،اتخاذ قرارات سلیمة في معظم األحوال .1

 ).42ص، 2010، قندیل( 

 .دون تعصب لرأیه، یسمح بحریة إبداء الرأي والمناقشة .2

 .من صالحیته في العمل لآلخرین بل یفوض جزءاً ، بالسلطةال یستأثر  .3

 .أن یسود جو من المحبة بین أفراد التنظیم علىیحرص  .4

 ).ص73 ،2001،عابدین(یلجأ إلى استخدام سلطته دون تعسف  .5

 .یسود االحترام المتبادل بین القائد والمجموعة .6

 .)39 ص، 2009 ،الخواجا(دیرها یكثیرًا بنمو األفراد ضمن المؤسسة التي  میهت .7

 .بالحكمة والعقالنیة والذكاء في تصرفاته مع زمالئه یتحلى .8

 ).76 ص ،2004، حسن(العمل  علىأو ، حریة اآلخرین علىما دام ذلك ال یؤثر ، یحترم خصوصیة األفراد .9

 :تقییم النمط الدیمقراطي •

 ىضوء ما یترتب عل حتى یمكن تقییمه في، والمآخذ علیه، وعلیه یجب بیان مزایا هذا النمط القیادي

  :وذلك فیما یلي، اتباعه من مزایا ومآخذ

 :مزایا النمط الدیمقراطي •

  :من أهمها، للنمط الدیمقراطي مركز الصحيیوجد جملة من المزایا تتحقق إذا انتهج مدیر ال

تكاد تكون واحدة؛ فیقوى تأییدهم ألهداف  مركز الصحيبأن أهدافهم وأهداف ال عاملینیزید من إحساس ال -1

الخالفات و ، نسبة التغیب عن العمل ىخر ویقلل من ناحیة أ، ونین لتحقیقهاویعملون متعا، مركز الصحيال
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ویسود ، ویجعلهم أكثر قابلیة للتكیف مع الظروف المتغیرة، فیزید من التماسك، والصراعات بینهم

 .المرؤوسین جو من الرضا واالرتیاح والتعاون وروح الفریق

وتساعد في جعل القرار المتخذ ، ترشید عملیة اتخاذ القرار ىیة صنع القرارات علساعد المشاركة في عملت -2

 .ویؤدي إلى االلتزام بتنفیذه، بعد فترة وجیزة –أو التراجع عنه  –؛ مما یضمن عدم تعدیله أكثر ثباتاً 

لمهام ؛ مما یتیح له الوقت والجهد للتفرغ لما یساعده في توزیع جزء من مهامهیفوض القائد السلطة م -3

 ). 242 ص ،2009 ،كنعان( من تبدید جهده في النواحي اإلجرائیة والشكلیة والبسیطة بدالً ، القیادیة

، قندیل( ن المشاركة یكون لها األثر الفعال في تنفیذ القرارإحیث  ،اتخاذ قرارات سلیمة في معظم األحوال -4

 .)42 ص، 2010

 ).76 ص ،2004، حسن(مل برغبة ونشاط ویزید إقبالهم للع، یرفع الروح المعنویة للعاملین -5

 : النمط الدیمقراطي علىمآخذ  •

  :تتمثل في التالي، النمط الدیمقراطي ىعلعدیدة هناك مآخذ  الرغم من هذه المزایا إال أن على

األمر  ،في أوقات األزمات خصوصاً   ،یستلزم الكثیر من الوقت والجهد والتنظیم الذي قد ال یتیسر للقائد -1

 .للجهد والمال ومكلفاً ، معقداً  علیه أن یصبح القرار أمراً الذي یترتب 

وعلم ، عاملینبین البقدر ما یعمل وحسب الموقع على أساس التساوي یقوم المدیر الدیمقراطي بالعمل  -2

مما ینبغي معه ، وما إلى ذلك، ال یتساوون من حیث القدرات والتعلیم والخبرة عاملینالنفس یظهر لنا أن ال

 .أو التأثیر فیهم، من حیث حقهم نو عامللأن یتفاوت ا

وتأخرهم ، عاملینعدم االنضباط في العمل بین ال: مثل، هذا النمط بعض الظواهر السلبیة ىقد یترتب عل -3

وانخفاض كمیة اإلنتاج في بعض ، تي تتطلب ذلكقف الاوصعوبة اتخاذ قرارات سریعة في المو ، في األداء

 ). 145 ص ،2010، السكارنة( الحاالت
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لتنازل القائد عن بعض  أنها قد تشكل مظهراً  ،كركیزة أساسیة للقیادة الدیمقراطیة ،المشاركة ىمما یؤخذ عل -4

 ).145 ص ،2010، السكارنة( مهامه القیادیة

ویفضلون أن ، وخاصة فیما یتعلق بإصدار القرارات، هناك الكثیر من الناس ال یحبون تحمل المسئولیة -5

 ).245 ص ،2009، كنعان( امر والتعلیمات من الرؤساءقرارات واألو التصدر إلیهم 

 الذي فهو النمط ،ةیالصح المؤسسة لقیادة األنسب النمط هو الدیمقراطي النمط أن الباحث یرى سبق مما

 علیه التطور هذا القائد مواكبة یستطیع وحتى ، للمعلومات المستمر والتدفق المعرفي االنفجار مع یتمشى

 انتماء من یزید النمط ھذا أنكما  ، المعرفة بهذه اإللمام أجل من بهم ستعینوی مرؤوسیه یشارك أن

  .إنتاجھم ثم منو المرؤوسین

  :النمط الترسلي .2

  فقط بالعالقات االهتمام یتم حیث ،اإلفراط حد العامل إلى الفرد حریة على تركز التي القیادة هي    

 من عالیة درجةب أتباعها تمتعیو  ةولین متسامحة ة هناوالقیاد .واإلنتاج بالعمل االهتمام دون ، اإلنسانیة

 الالزمة والوسائل األهداف ووضع صیاغة في على المرؤوسین وتعتمد ، بأعمالها القیام في االستقاللیة

، القیادة الحرة: منها، هذا النمط القیادي تسمیات كثیرة علىیطلق ". )48ص ،2007 ،مصطفى( لتحقیقها

أو نمط ترك الحبل ، أو قیادة إطالق العنان، والقیادة غیر الموجهة، لقیادة الفوضــویةوا، والقیادة المنطلقة

  ).392 ص ،1992، درویش وتكال( "الغارب ىعل

التي قام بها التجار واالقتصادیون ، ویعود أصل القیادة الترسلیة إلى حركة عدم التدخل   

إال بمقدار ما ، لحكومي في الشؤون االقتصادیةلمقاومة التدخل ا، ىن الوسطو واألوروبیون في نهایة القر 

انتقلت تلك الفكرة إلى القیادة اإلداریة ، لصیانة األمن وحقوق الملكیة الشخصیة یكون ذلك التدخل ضروریاً 

ویتصف بالسلبیة ، یلعب  دور الوسیط - حسب هذا النمط  –وأصبح القائد ، في المؤسسات الخاصة
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فالقائد من هذا النوع أخذ یقوم بدور ثانوي في التوجیه ، ي اتخاذ القراراتوالتسامح والتودد تجاه أتباعه ف

  ).172 ص ،2006، المغربي( واإلرشاد والتأثیر في اآلخرین

حیث إن هذا النوع من القیادة ال تحكمه ، هذا النمط طابع الفوضى وسلبیة القائد علىویغلب 

النمط من السلوك القیادي بعدم تدخل القائد في  ویتمیز هذا، أو إجراءات، أو سیاسات محددة، القوانین

فهي قیادة تترك ، إال إذا طلب منه ذلك، وال یعطي توجیهاته أو إرشاداته للعاملین إطالقاً ، مجریات األمور

وقد یكون السبب في ذلك عدم ، والعمل دون أي تدخل من جانب القائد، لألفراد حریة مطلقة في التصرف

  ).50 – 49 ص ،2006، عیاصرة(أو عدم معرفته بالمشكلة المطروحة ، القرارات اتخاذ علىقدرة القائد 

، یتمیز بشخصیة مدركة وواعیة" –في نظره  –فالمدیر الترسلي ، ومن الباحثین من یري غیر ذلك

وهو كثیر التفاؤل والثقة ، وخاصة في الجانب المهني لعمله، وله إطالع واسع في مجال تخصصه

، دون أن یصل المجتمعون إلى قرار حاسم –عادة  –وتنفض ، تماعاته كثیرة وطویلةباآلخرین؛ لذلك اج

یلتزمون بتنفیذه لحل تلك المشكالت؛ ألن كل ما یهدف إلیه المدیر من وراء االجتماعات أن یستفید 

في توجیه أعمالهم دون ضغط أو تدخل في قرار یؤدي ، المعلمون من هذه االجتماعات والمناقشات الدائرة

  ).134 ص ،2002، اإلبراهیم(  "إلى حل تلك المشكالت

، ووضعها، ویعتقد الباحث أن هذا النوع من القیادة یترك حریة كاملة للمرؤوسین في تحدید أهدافهم

والقائد ال یمارس القیادة السلیمة والفعالة للمرؤوسین؛ ألنه ینقصه الحماس ، واتخاذ القرارات المتعلقة بذلك

  .سلوك األفراد محدود علىوبذلك فإن تأثیره ، كوالحوافز لعمل ذل

 :خصائص النمط الترسلي •

ٕ یترتب علیها روح معنویة عالیة و  -1  .)42 ص، 2010، قندیل(نتاج منخفض ا

 .)181 ص، 2010السكارنة، ( لألهداف العامة للمؤسسة یترك المرؤوسین یحددون أهدافهم وفقاً  -2

 .ووضع الحلول إلنجاز العمل، جراءاتیترك لمرؤوسیه حریة إصدار القرارات واتخاذ اإل -3
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 .)158 ص، 2008، العجمي(یقوم بأي عمل وال یصدر عنه إال تعلیقات تلقائیة عن عمل العضو ال  -4

 .)158 ص، 2008، العجمي(ال یحاول أن ینظم سیر العمل  -5

قراراته ألن  ؛وضعف الفاعلیة، وكثرة المناقشات، وعدم التخطیط، تتسم اجتماعاته بالمرؤوسین باالرتجال -6

 ).386 ص ،2001، سلیمان( لیست ملزمة

 .)42 ص، 2010، قندیل(وهنا تنعدم القیادة  ،انعدام سیطرته على المرؤوسین -7

 . )422 ص، 2006، المغربي( یتساهل مع المرؤوسین المقصرین في أداء واجباتهم -8

  : تقییم النمط الترسلي •

  :وهي كالتالي، ومآخذه هیتطلب تقییم نمط القیادة الترسلیة ببیان مزایا

 :مزایا النمط الترسلي •

ویكون هذا ، )أنت حر ما لم تضر( وهو منطق، ؤسسةحریة ما لم ینتهكوا سیاسة الم عاملینیعطي ال -1

، النفس ىاالعتماد عل ىویكونون قادرین عل، مدربین ومحفزین جیداً  نو عاملعندما یكون ال النمط مفیداً 

 ).48 ص ،2007، ىفمصط(دون حاجة لمساعدة أو دعم هذا القائد 

 ىعال من التعلیم؛ ألن تفویض السلطة عل ىمستو  ىعندما یكون العاملون عل یكون النمط الترسلي ناجحاً  -2

 .استیعاب الواجبات المفوضة ىنطاق واسع یحتاج إلى كفاءات عالیة تكون قادرة عل

، ا ببذل أقصى جهد لدیهممرؤوسیه إلى أن یقومو  –عندما یطبق النمط الترسلي في القیادة  –یدفع القائد  -3

ویكسبه خبرة في تحمل ، نفسه ىمما یتیح للمرؤوس فرصة االعتماد عل، إلثبات أنهم أهل لثقته بهم

  ).257 ص ،2009، كنعان( المسئولیة عبر إصدار القرارات الصائبة

 :النمط الترسليعیوب  •

 .)40 ص، 2009، الخواجا( ةیتخذ قرارته اعتباطًا بال تخطیط أو أهداف أو بین -1

 .)40 ص،  2009، الخواجا(یمارس اآلخرون صالحیاته دون وعي أو مشورة منه  -2
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شراف وتقویم، وتنسیق، من تخطیط وتنظیم اإلدارةال یأخذ هذا النمط بعناصر  -3 ٕ مما یسبب االضطراب ، وا

 .)42 ص، 2010،قندیل( والفوضى

 .)42 ص، 2010،قندیل(وهنا تنعدم القیادة  ،انعدام سیطرته على المرؤوسین -4

وینخفض ، ویفتقد التوجیه السلیم والرقابة الفعالة، حیث تسود الفوضى والقلق ؛یؤدي إلى إفساد مناخ العمل -5

ویرجع السلوك العدواني إلى عدم إحساس أفراد  ،زمالئه ىحیث یحاول كل فرد السیطرة عل ؛الجودة ىمستو 

 ).262 ص ،2010 ،العمیان( الجماعة باألمن

والمؤسسات ، أن النمط الترسلي قد ینجح في بعض المراكز العلمیة –مما سبق  –الباحث  ىویر 

واالنتماء العظیم ، والخبرة الطویلة ،حیث إن العاملین فیها من ذوي الكفاءات العالیة ؛الخاصة أو العامة

رأسها  علىو ، وخاصة المؤسسات الصحیة، بینما ال یصلح للعمل في معظم المؤسسات، للمؤسسة وأهدافها

ٕ و التي یفترض فیها التعاون واالنسجام والعمل التعاوني؛ ، لرعایة األولیةمراكز ا حلت الفوضى وحل  الا

أو مصلحة المرضى ومتلقي ، دون اعتبار لمصلحة المؤسسة الصحیة، الضیاع وقلة اإلنتاج واألنانیة

  .الخدمة الصحیة

 :طياألوتوقرا النمط .3

والعالقة بین الرئیس  ،خاذ القرار وعدم المراجعة أو التراجعالقائد بالرأي وات بانفراد تتمیز التي القیادة هي

  .)37 ص، 2010، قندیل(مبنیة على اإلرهاب والخوف واتباع التعلیمات  والمرؤوس

ثم تقییم هذا األسلوب ببیان ، إن فهم األسلوب األوتوقراطي للقیادة یقتضي معرفة أشكاله وخصائصه

 الدراسات المتعددة لسلوك تفقد كشف، ا كشفت عنه الدراساتضوء م ىمزایاه وما أخذ علیه من مآخذ عل

تدور في مجملها حول ، القادة عن مجموعة من الخصائص الممیزة لسلوك القادة ذوي المیول األوتوقراطیة

مرؤوسیهم  ىسمة جوهریة لسلوكهم تتمثل في اتخاذهم من سلطتهم الرسمیة أداء تحكم وضغط عل

 والقائد الذي یتصف بهذا النمط یجده أسلوباً  ).247 ص، 2009 ،نعانك( إنجاز العمل ىإلجبارهم عل
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یشرف علیها من العاملین معه في  التيالجماعة  ىالسلطة عل ضفهو ال یحتاج إلى أكثر من فر ، سهالً 

  .تباع الصرامة والشدة في التعامل معهماو ، مختلف المستویات

ال یكون بدرجة ، مرؤوسیه إلنجاز العمل علىإن استخدام القائد األوتوقراطي لسلطته أداء للضغط 

مما یترتب علیه وجود أنماط  ،درجات متفاوتة ىبل یكون عل ،جمیع القادة من هذا الطراز ىواحدة لد

أو  ،أو النمط األوتوقراطي اللبق ،النمط األوتوقراطي المتطرف :مثل ،متعددة لسلوك القائد األوتوقراطي

  ).248 ص، 2009، كنعان( خیرالنمط األوتوقراطي الصالح أو ال

  :األوتوقراطي النمطخصائص 

نتائج قبل أي  علىویوضح العمل الحالي والحصول ، یهدد كثیراً  في هذا النمط یبدو القائد انتقادیاً    

ى عرف معنیكما أنه ال ، تكون إلى أسفل فقط ن اتصاالته دائماً أو ، ویتخذ كل القرارات بمفرده، اعتبار آخر

لحاجات  دائماً  ولذلك فإنه ال یحقق إشباعاً  ؛أن التهدیدات وحدها هي المحفزات للعمل التحفیز ویشعر

 ص، 2009 ،كنعان(مرؤوسیه مما یترتب علیه میلهم إلى ترك العمل واالنسحاب من التنظیم الذي یقوده 

248.(  

  :ومن خصائص القائد الذي یتبني هذا النمط ما یلي

 .ططها دون مشاورةأساسیات المؤسسة وخ -منفرداً  - یحدد -1

 .ال یفوض سلطاته اإلداریة إلى المرؤوسین -2

 ).143 ص، 2008، العجمي( القرارات بنفسه خذی -3

 .)41ص ، 2010، قندیل(یحاول أن یشارك المرؤوسین معه في بعض القرارات حتى یخفف من معارضتهم له  -4

 ).144 ص ،2008، العجمي(جراءات یلتزم بحرفیة اإل -5

برغم أنها قد تسبب وجود ، األوتوقراطیة قد تقود إلى زیادة إنتاجیة المرؤوسین أن القیادةالباحث  یرىو 

ومع أن هذا النوع من القیادة قد یؤدي إلى إحكام السلطة وانتظام . عالقات تنافسیة وروح معنویة هابطة
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العمل  ویظل تماسك، شخصیة األفراد ىنه یتمیز بانعكاسات سلبیة كثیرة علأإال ، العمل وزیادة اإلنتاج

  .انفرط عقد المجموعة واضطرب العملفإذا ما غاب القائد ، بوجود القائد مرهوناً 

نفراد إشباع الرغبة في السیطرة واال :مثل، إن هذا النمط القیادي یحقق األمور المحببة لبعض القادة

  .تباعه یرتبط بمجموعة من النتائج السلبیةالكن ، بإصدار القرارات

ٕ و  إتباعه من  ىادي یتطلب بیان مزایا هذا النمط والمآخذ علیه في ضوء ما یترتب علن تقییم النمط القیا

  .مزایا ومآخذ

  :مزایا النمط األوتوقراطي

ّ یتفق مع القیادة المتسلطة ولكنه یع -1  ).41 ص، 2010، قندیل(قل قسوة في تعامله مع مرؤوسیه أ د

 ص، 2010، قندیل(له  ممعارضتهیحاول أن یشارك المرؤوسین معه في بعض القرارات حتى یخفف من  -2

41.( 

 ).10 ص، 2002،عساف( العملوهو ما یسمي بالقائد المتفاني في ، یكرس القائد فیه معظم وقته للعمل -3

في التطبیق خالل األزمات أو في ظل الظروف الطارئة التي تتطلب الحزم  قد یكون هذا النمط ناجحاً  -4

 ).10 ص، 2002، عساف( والشدة

  :وقراطيعیوب النمط األوت

 ).336 ص، 2012، عواد(وشعورهم باإلحباط والالمباالة ، إضعاف الروح المعنویة للمرؤوسین -1

وبین ، وسیادة روح العداوة ومشاعر البغض بین الرئیس والمرؤوسین من جهة، تفكك الجماعة التي یقودها -2

 ).336 ص، 2012، عواد(المرؤوسین أنفسهم من جهة أخرى 

 .)34 ص، 2005، ماهر( واالبتكار والنمو الشخصي القضاء على روح المبادأة -3

والتهرب من والعزلة االستخدام السیئ لمعیار التخصص الذي تؤدي زیادته إلى األضرار بالموظفین  -4

 ).34 ص، 2009، الخواجا( المسؤولیات أو جمع التخصصات لرفع أهمیة الموظف
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 ).168 ص ،2009،كنعان(  ظهور تجمعات غیر رسمیة بین المرؤوسین داخل التنظیم الرسمي -5

 ).168 ص، 2009،كنعان(  أداء المرؤوسین للعمل على تولید القلق واالضطراب النفسي الذي ینعكس سلباً  -6

 ).34 ص، 2009، الخواجا( معاملة األشخاص على أساس القانون دون مراعاة للظروف الشخصیة  -7

 ،سلبیة نتائج إلى یؤدى النمط هذا أن ياألوتوقراط القیادة لنمط السابق التقییم خالل من للباحث یتضح

ن ٕ َ  أن الممكن من كان وا  القیادة أنماط من النوع فهذا ، المواقف وبعض الحاالت بعض في نجاحاً  لقىی

 الحدیثة اإلدارة أسس مع یتماشى یعد لم أنه كما ، اإلنتاج وعلى المرؤوسین على سلبیة ثارآ إلىي یؤد

  .العمل في اإلنسانیة الناحیة وتراعى ةوالدیمقراطی التشاور على تقوم التي

  األنماط القیادیة وعالقة القائد ) 5(نفة الذكر برسم توضیحي لشكل رقم آنماط القیادة ونجمل في ختام حدیثنا عن األ 

  .مع المرؤوسین لكل منها
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  )5(شكل رقم 

  األنماط القیادیة وعالقة القائد مع المرؤوسین لكل منهایوضح 

  القائد الدیمقراطي        
  
  
  

  
  

  القائد التسیبي                                                  
  

  
  
  

  
  )التسلطي(القائد األوتوقراطي       

  
 
  
  

  )81 ص: م2004حسن، : (المصدر       
  
  
  
  
  
  
  

 نوالمرؤوس
 نوالمرؤوس نوالمرؤوس

نوالمرؤوس  نوالمرؤوس نوالمرؤوس 

نوالمرؤوس  نوالمرؤوس نوالمرؤوس 
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  الرضا الوظیفي
  :مفهوم الرضا الوظیفي

ات من القرن یي لم یظهر إال في الثالثینعلى الرغم من أن المصطلح العلمي للرضا الوظیف  

ُحث  - في تحدید رضاهم عن وظائفهم  -السابق، إال أن أهمیة الدور الذي تلعبه اتجاهات الموظفین قد ب

العلمیة اتجاهات العاملین  اإلدارةفي دراساته المتعلقة ب )تیلور(قبل ذلك التاریخ بزمن طویل، فلقد بحث 

رد الذي یحصل على دخل مادي أفضل بأقل مجهود فمفترضًا أن ال نحو األعمال التي یقومون بها،

والتي قام بها  )هوثورن(ات ظهرت دراسات یوفي أواخر العشرین. اهسیكون راضیًا عن وظیفته ومنتجًا فی

أجل معرفة أسباب عدم الرضا الوظیفي،  وزمالؤه، فلقد درسوا اتجاهات الموظفین، وذلك من  )لتون مایوأ(

، "مدرسة العالقات اإلنسانیة"بدأت حركة  ناوأظهرت هذه الدراسات أهمیة العالقة بین الموظف ورئیسه، وه

دارتهم، وبینهم وبین بعضهم البعض، وذلك  ٕ التي تدعو إلى التركیز على أهمیة العالقة بین الموظفین وا

ل على زیادة اإلنتاجیة، ألن ذلك سیعم ؛ضمانًا للحصول على أعلى مستوى من الراحة النفسیة والرضا

. األمر الذي من شأنه أن یجنب المنشأة مشكالت ومعوقات كثیرة ؛وسیقلل من نسبة ترك العمل والحوادث

لم تُشر بشكل صریح إلى الرضا الوظیفي، إال إنها " اتیقبل الثالثین"وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة 

التي یشعر بها الفرد نحو العمل الذي یشغله، وهذه  تُشیر بشكل صریح إلى مجموع المشاعر الوجدانیة

، 2005المدهون، ( المشاعر نسبیة كما أنها قد تكون سلبیة أو إیجابیة تبعًا لإلشباع الذي یتوقعه الفرد

َ عدم اهتمامإإذ  ؛المؤسسة كما أن الدوافع تؤثر على العدید من الظواهر اإلنسانیة في ).210 ص  ن

اإلیجابیة نحو العمل یؤدي إلى بروز الظواهر السلبیة لدى العاملین، ولعل من  المؤسسة بتنمیة الدوافع

الرضا الوظیفي، فعلى الرغم من وجود العدید من االتجاهات الخاصة عدم  أهم هذه الظواهر ظاهرة 

باس، ع( أهم ظاهرة نالت اهتمامًا كبیرًا من قبل الباحثین والعلماء السلوكیین ،ن الرضا الوظیفيإبالعمل، ف

من الموضوعات التي ینبغي أن تضل موضعًا  ،ویبقى الرضا الوظیفي أو المهني ).175ص ،2003
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للبحث والدارسة من فترة ألخرى عند القادة ومشرفي اإلدارات والمهتمین بالتطویر اإلداري في العمل، وذلك 

ُرضیه مستقبالً، وأیضًا أثر رض ىفما یرض ؛ألسباب متعددة ا الفرد بالتغیر في مراحل عنه حالیًا قد ال ی

  . حیاته، فما ال یعد مرضیًا حالیًا قد یكون مرضیًا في المستقبل

  : تعریف الرضا الوظیفي 

  :التعریف اللغوي للرضا الوظیفي: أوالً 

بهذا " الرضا عن العمل" أو " الرضا الوظیفي"درج كثیر من الباحثین والكتاب على استخدام 

ولكن ، كما استُخدم أیضًا شكالن آخران لهذا المصطلح، رد وتقبله لعملهللداللة على تكیف الف، الشكل

كما وردت في  -وقد تبین من دراسة الداللة اللغویة لكل هذه األلفاظ ،الرضاء والرضا: هما ،بصورة أقل

 فالرضا أو، والرضا من جانب آخر، أن هناك فرقًا بین الرضا أو الرضاء من جانب - معاجم اللغة العربیة

أما الرضا بمعنى المراضاة فهي حالة من ، رضًا وهو ضد السخط، یرضى ،رضاء مصدر للفعل رضيال

ألن الرضا في  ؛ورضا من الرضوان، )126 - 125 ص ،1996، سید النشار ( القناعة وبلوغ المرغوب

ُ فهو مرضي ءالشيورضیتُ ، األصل من بنات الواو ، وهو مصدر محض، ورضیت عنه رضاً ، وارتًضیتُه

  .)1664 -  1663 ص ،1900 ،ابن منظور( أي مرضیةُ ، وعیشُة راضیةُ ، السم الرضاءوا

  : التعریف االصطالحي للرضا الوظیفي: ثانیاً 

   ُ العدید من الباحثین  استمرلذا  ؛الكثیرون الرضا الوظیفي من أهم االتجاهات المتعلقة بالعمل دعی

والسبب الرئیس لدراسة الرضا ، مختلف المنظمات باهتمام المدیرین في یحظىوال یزال ، والكتاب بدراسته

 تحسین اتجاهات العاملین نحو العمل أو علىالوظیفي تزوید المدیرین باآلراء واألفكار التي تساعد 

 اتلذلك هناك تعریف ؛)97 ص ،2004، حریم( المؤسسة أو الرواتب أو اإلشراف أو التدریب وغیرها

  :منها ،متعددة من قبل الباحثین
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 ُ  ،أحد مؤشرات اتجاهات الفرد في العمل وهو ،مشاعر وانفعاالت" بأنه الرضا الوظیفي) الزعبي( عرفی

  ).17 ص ،2011، الزعبي( "والتي تشیر إلى ردود الفعل االنفعالیة لدى الموظف للعمل الذي یعمل فیه

لمصادر المختلفة یمثل اإلشباعات التي یحصل علیها الفرد من ا الوظیفي  الرضا" :)عبد البــاقي(ویضیف 

 ُ مثل هذه الوظیفة مصدر إشباعات أو التي ترتبط في تصوره بالوظیفة التي یشغلها، وبالتالي فبقدر ما ت

عبد البــاقي، " (یزداد بالتالي ارتباطه بهاو منافع كبیرة ومتعددة له بقدر ما یزید رضاه عن هذه الوظیفة، 

  ). 172 ص ،2004

لوظیفي هو الشعور النفسي بالقناعة واالرتیاح، أو السعادة إلشباع الرضا ا" فیرى أن) شـــاویش(أما 

" الحاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه ومحتوى بیئة العمل، ومع الثقة والوالء واالنتماء للعمل

  ). 110 ص ،2005شـــاویش، (

 َ ن هذه إإذ  ؛الوظیفة مشاعر السعادة الناتجة عن تصور الفرد تجاه"الرضا الوظیفي بأنه  )عباس(صف وی

 ص ،2003عباس، " (المشاعر تعطي للوظیفة قیمة مهمة تتمثل برغبة الفرد في العمل وما یحیط به

فالشخص الذي یشعر برضا عن ، اتجاه الفرد نحو عملهأنه ب الرضا الوظیفي) ماهر(عرف وی ).175

ه یحمل اتجاهات سلبیة نحو فإن، بینما الشخص غیر راض عن عمله، هالعمل یحمل اتجاهات إیجابیة نحو 

ُ ، العمل   ).211 ص ،2005،ماهر( ستخدمان بشكل مترادفوفي الواقع  فإن المصطلحین ی

َ و   مشاعر السعادة الناتجة من " بأنه عبارة عن  -ىمن زاویة أخر   - إلى الرضا الوظیفي )عباس( شیری

تتمثل برغبة الفرد في العمل وما  ن هذه المشاعر تعطي للوظیفة قیمة مهمةإإذ " تصور الفرد تجاه الوظیفة

ذو . یحیط به ٕ في اتجاهاتهم نحو أي القیم ذات أهمیة  ن األفراد مختلفون في رغباتهم فإن هناك تبایناً إ ا

، لذلك فإن الرضا الوظیفي عبارة عن مدركات األفراد للموقف الحالي مقارنة بالقیمة التفضیلیة ؛بالنسبة لهم

 الفرد عندما یدرك بأن الوظیفة التي یؤدیها تحقق المهمة بالنسبة له ىوهذا یعني أن الرضا یحدث لد

المدى الذي توفر معه "أن الرضا الوظیفي هو vroom)  (فروم  ىبینما یر  ).175 ص ،2003، عباس(
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 علىوأنه االتجاهات المؤثرة ، أي أن عبارة الرضا ترادف التكافؤ: الوظیفة لشاغلها نتائج ذات قیمة إیجابیة

وذهب فروم إلى هناك خمسة عوامل مهمة تؤدي إلى الرضا عن ، د تجاه عملهم وأدواتهم المهنیةاألفرا

نتاج السلع والخدمات، والطاقة المبذولة في العمل، األجر: العمل وهي ٕ والمكانة ، والتفاعل االجتماعي، وا

لرضا عن العمل المهمة لویري فروم أن األجر یرتبط بالمكافآت المادیة والتي تعتبر من المصادر ، المهنیة

  . )7ص ،2007، أحمد( 

ُ الباحث جد یالسابقة،  اتوبنظرة فاحصة للتعریف   فسر الرضا الوظیفي من زوایا مختلفة، حیث أنها ت

َ البعض اآلإ خر یعرفه على أساس مبدأ ن هناك من یعرفه في ضوء إشباع الحاجات الفردیة، في حین أن

 ُ الرضا الوظیفي في ضوء اتجاهات الفرد نحو عمله ومكوناته، ویبقى  عرفتقبل الفرد للوظیفة، وهناك من ی

السابقة یرى الباحث بأن  اتواعتمادًا على التعریف. خر یعرفه بأنه حالة انفعالیة لدى الفردالبعض اآل

الرضا الوظیفي عبارة عن ظاهرة معقدة ناتجة عن تقییم الموظف لوظیفته كأداة إلشباع حاجاته بمختلف 

عن عمله ومحققًا لطموحاته ورغباته،  ویتحقق هذا اإلشباع من عوامل متعددة تجعل الفرد راضیاً  أنواعها،

  . ومتناسبًا مع ما یریده من عمله وبین ما یحصل علیه في الواقع أو یفوق توقعاته

  : لرضا الوظیفيل الوصولكیفیة 

أن األداء سیحقق لهم  همعتقادالنشطون في أعمالهم ییعمل الناس لكي یصلوا إلى أهداف معینة و 

، وحین ننظر للرضاإهذه األهداف، ومن ثم ف كنتیجة للكشف عن  ،ن بلوغهم إیاها سیجعلهم أكثر رضًا

الكیفیة التي یتحقق بها والعوامل التي تسبقه وتعد مسئولة عن حدوثه، سنجد أن تلك العوامل تنتظم في 

  : نسق من التفاعالت تتم على النحو التالي

ٌ من الحاجات یرید أن یسعى إلشباعها، ویعد العمل أكثر مصادر هذا اإلشباع ل :الحاجات .1 كل فرد قدر

  .إتاحة

 . تولد الحاجات قدرًا من الدافعیة تحث على التوجه للمصادر المتوقعة إلشباع تلك الحاجات :الدافعیة .2
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أن هذا األداء وسیلة اعتقادًا منه  ،وبوجه خاص في عمله ،تتحول الدافعیة إلى أداء نشط للفرد :األداة .3

 . إلشباع حاجات الفرد

 . یؤدي األداء الفعال إلى إشباع حاجات الفرد :اإلشباع .4

یجعله راضیًا عن العمل  ،من خالل األداء الكفء في عمله ،إن بلوغ الفرد مرحلة اإلشباع :الرضا .5

  .)220ص ،2002فرج، ( من خاللها إشباع حاجاتهى تسنیباعتباره الوسیلة التي 

   :مل المؤثرة في الرضا الوظیفيالعوا

ن الفرد نفسـه أو العمـل الـوظیفي أو مـن البیئـة عیتأثر الرضا الوظیفي بالعدید من العوامل الناتجة   

وذلـك  ،الرضـا الـوظیفي علىوقد تعددت وجهات النظر المحددة للعوامل المؤثرة ، التنظیمیة المحیطة بالفرد

  :ھما ،نوعین ىویمكن تصنیف ھذه العوامل إل .)174ص ،2004،عبد الباقي(من قبل الكتاب والباحثین 

 ):الخصائص البیوغرافیة(العوامل الشخصیة  -1
والتـي  ،الرضـا الـوظیفي للعـاملین فـي المؤسسـة ىمسـتو  علـىهناك العدید من العوامل الشخصیة التي تؤثر 

ة مــن ســجالت وتشــمل المتغیــرات التــي یمكــن تعریفهــا والحصــول علیهــا ببســاط، الشــخص نفســه ىترجــع إلــ

  .األفراد مثل العمر والجنس  والحالة االجتماعیة ومدة الخدمة

أداء  ىأداء النســاء هــو فــي نفــس مســتو  ىمــن أكثــر القضــایا المثیــرة للجــدل فیمــا إذا كــان مســتو  :الجــنس  - أ

 ىأن هناك القلیل من االختالفات الفردیة بین النساء والرجال المؤثرة علـ إلىحیث تشیر الدراسات  ،الرجال

ال  هفإنـ، نفسـه األسـلوبوبأداء العمل وعدم وجود اختالفات أساسیة في إنتاجیة العمل بین الرجـال والنسـاء 

ومـن بـین القضـایا التـي یظهـر أنهـا تـؤدي ، الرضـا عـن العمـل ىأن الجنس یـؤثر علـ إلىتوجد دالئل تشیر 

هــو  ،لــدخول للمدرســةالعمالــة أطفــال فــي ســن ا ىحینمــا یكــون لــد ،لالختالفــات بــین الجنســین بشــكل خــاص

قیـام للوذلـك  ،ن األمهات العامالت یفضلن العمل الجزئي وجداول عمل مرنـةإحیث  ،تفضیالت عمل مرنة

 ).41ص ،2003،العطیة( بواجباتهن العائلیة
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 إلـىفقـد ذكـر أن أغلـب الدراسـات أشـارت  ،فیما یتعلـق بالعالقـة بـین العمـر والرضـا عـن العمـل :العمر  - ب

ویالحــظ أن أغلــب الدراســات  ،األقــل حتــى ســن الســتین ســنة ىین العمــر والرضــا علــوجــود عالقــة إیجابیــة بــ

وحینمـا تـم الفصـل بــین االثنـین فـإن الرضـا یمیـل للتزایــد  ،مختصـینالتخلـط بـین العـاملین المختصـین وغیــر 

ثـم ، بینمـا یـنخفض بـین غیـر المهنیـین خـالل فتـرة منتصـف العمـر، باستمرار بـین المهنیـین مـع تزایـد العمـر

إیجابیـــة بـــین الســـن ودرجـــة  ارتباطیـــةوأشـــیر لوجـــود عالقـــة  ).41 ص ،2003 ،العطیـــة(  تزایـــد فیمـــا بعـــدی

الــبعض أن الســبب فــي ذلــك  ىویــر  ،زادت درجــة رضــاه عــن العمــل، فكلمــا زاد عمــر الفــرد، الرضــا الــوظیفي

ـــب  فـــي -وبالتـــالي ال یقابلهـــا ،ربمـــا یكـــون فـــي أن طموحـــات الموظـــف فـــي بدایـــة عمـــره تكـــون مرتفعـــة أغل

ولكـن مـع  ،ویتسـبب ذلـك فـي عـدم الرضـا الـوظیفي ،الحاجات التي یسبقها الواقع الفعلي للوظیفة -الحاالت

ذلك  ىویترتب عل ،بالواقع الفعلي ىویرض ،وتنخفض درجة طموحاته ،تقدم العمر یصبح الفرد أكثر واقعیة

  ).174ص ،2004 ،عبد الباقي( زیادة الرضا الوظیفي

اسـتنتاجات حـول تـأثیر الحالـة  إلـىال توجد دراسات كافیة یمكن من خاللها الوصول  :الحالة الزوجیة -ج

معـدل  ،أن العامـل المتـزوج لدیـه غیابـات أقـل إلـىولكـن الدراسـات تشـیر باسـتمرار  ،اإلنتاجیـة ىالزوجیة علـ

ایـــد تز  إلـــىن الـــزواج یـــؤدي إحیــث  ؛زمالء غیـــر المتـــزوجینالوأكثـــر رضـــا عـــن العمــل مقارنـــة بـــ ،دوران أقــل

  ).44 ص ،2003،العطیة(  المسئولیات مما یجعل من االستقرار في العمل أكثر أهمیة

ُ  :مدة الخدمة -د وتشـیر الـدالئل ، "الفترة الزمنیة للبقاء في عمل معین " مدة الخدمة بأنها ) العطیة(عرف ی

ّ أن مدة الخدمة للموظف تع إلى   رنة بالعمرفي توقع الرضا عن العمل مقا العامل األكثر ثباتاً  د

ً تناولت ، )44 ص ،2003،العطیة(   ،من الدراسات متغیر سنوات الخبرة وعالقته بالرضا الوظیفي كثیر

عدد سنوات  ىفأظهرت نتائج بعض الدراسات عدم وجود داللة إحصائیة في رضا الموظفین ترجع إل

عالقة طردیة بین  وجود إلىولعل الدراسات التي توصلت ، العكس ىبینما أكدت دراسات أخر  ،الخبرة
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 فرد كلما ازدادت خبرته أصبح أكثر تمكناً لأن ا إلىأرجعت ذلك  ،الرضا الوظیفي ومتغیر سنوات الخبرة

   زیادة المال مع زیادة سنوات الخبرة إلىأما األخرى فأرجعت ذلك ، في عمله

  ).159 ص،2012،الحریري( 

ولكنهـا ال تعنـي أن ، وهـذا صـحیح ،متسـاوینلقـوا هنـاك حقیقـة شـائعة مضـمونها أن النـاس خُ  :القـدرات -ه

نمــا تعنــي أنهــم متســاوون فــي حــق ، أداء مختلــف األعمــال ىلقــوا متســاوین فــي قــدراتهم علــجمیــع النــاس خُ  ٕ وا

وهذه ، فالناس لدیهم قدرات مختلفة تؤهلهم للقیام بأعمال مختلفة، استخدام تلك القدرات في مختلف المواقف

  ). 174 ص ،2004 بسیوني ،رفاعي(  تینالقدرات یمكن تصنیفها في مجموع

كلما زاد المستوى التعلیمي لألفراد العاملین كلمـا زاد ضـمانهم فـي العمـل واالسـتقرار  :المستوى التعلیمي •

مـدى االسـتفادة مـن ، وهـذه النتیجـة مرهونـة ومرتبطـة بعوامـل عدیـدة منهـا، ومـن ثـم یـزداد رضـاهم عنـه ،فیه

 ).159ص، 2012،الحریري( متطلبات تتناسب وهذه الكفاءات الكفاءات المتعلمة في أعمال ذات 

 :أهم تلك القدرات ومن، مختلفةقدرات جسمانیة أو بدنیة  إلىتحتاج مختلف األعمال  :القدرات البدنیة •

  .راض المختلفةغاستخدام القوة البدنیة ضد األ ىالقدرة عل :القوة

  .تحریك الجسم بسرعة من وضع آلخر ىالقدرة عل: المرونة

  .أو لفترات طویلة ،ممارسة األنشطة البدنیة لمدة ىالقدرة عل :قوة التحمل

  .التحرك بسرعة ىالقدرة عل: السرعة

في حین أن  ،قدرات بدنیة أكثر من القدرات العقلیة إلىحتاج ینجد أن بعض الوظائف  ،وفي الواقع العملي

، اإلدارةوظـائف : مثـل ،للقـدرات البدنیـة القـدرات العقلیـة مـن حاجاتهـا إلىتحتاج بدرجة أكثر  ىوظائف أخر 

  .مزیج من نوع القدرات إلىوبوجه عام فإن الكثیر من الوظائف یحتاج  ،والوظائف التخصصیة

باشــتراكها مــع  ،فــي الســلوك والفكــر والعواطــف النمــوذج المتفــرد والمســتقر نســبیاً  ذلــك وهــي :الشخصــیة -و

بعینـه قـد  في ضوء هذا المدخل فـإن فـرداً  .لوك في التنظیماتالقدرات والعوامل الموقفیة المختلفة یتحدد الس
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ألنـه یمتلـك الخصـائص والقـدرات الشخصـیة التـي تتوافـق ، مـن غیـره للقیـام بعمـل معـین ةمـءیكون أكثـر مال

 عــنكلمــا كــان الفــرد أكثــر إنتاجیــة وأكثــر رضــا ، وكلمــا كــان هــذا التوافــق كبیــراً  ،مــع العمــل المطلــوب أداؤه

مجموعـــة مـــن الخصـــائص  " أنهـــا  ىویراهـــا الـــبعض علـــ ). 128ص، 2004 ،بســـیوني ،رفـــاعي (. العمـــل

األفكـــار والمشـــاعر  ،التـــي تحـــدد الســـلوك النفســـي المشـــترك والمختلـــف بـــین النـــاس ،والمیـــول الثابتـــة نســـبیاً 

أنهــا النــاتج المتمیــز  علــىویمكــن فهمهــا  ،فتــرة زمنیــة طویلــة ىمــد علــىالتــي تتمیــز باالســتمراریة " واألفعــال

 ىوأشــار لهــا آخــرون  علــ ).61 ص ،2003،العطیــة( ةلضــغوط البیولوجیــة واالجتماعیــة فــي لحظــة معینــل

وهــي تحــدد عالقــة الفــرد بكافــة األفــراد المتعــاملین ، أنهـا مجموعــة مــن الخصــائص التــي یتمیــز بهــا الشــخص

كلمــا  ،عالیــةفكلمــا كانــت اســتجابته لهــذه المواقــف  ،وهــي تحــدد اســتجابته فــي المواقــف التــي تواجهــه، معــه

  ). 175 ص ،2004،عبد الباقي ( كانت درجة رضاه الوظیفي كبیرة

 ،التي تؤثر في سلوك الفرد وتصرفاته ،تعتبر الشخصیة من المتغیرات الذاتیة المتعلقة بالفرد ذاته

ى العلماء السلوكیون بأن فهم الشخصیة اآلدمیة أمر ضروري لتفسیر سلوك الفرد والمساعدة عل ىویر 

المدیر تفهم واضح  لشخصیات األفراد الذین یعملون  ىومن هنا البد أن یتوافر لد ،بهذا السلوكالتنبؤ 

 بكفاءة وفعالیة في تحقیق أهداف المنظمة ممعه لیتمكن من توجیههم وتحفیزهم وتشجیعهم واالستفادة منه

  ).49ص ،2004،حریم(

أن الفــرد  إلــىعدیـدة أبحــاث  توصـلت  فقــد ،الرضــا الـوظیفي ىالتعلــیم علـ ىأمــا عـن تــأثیر مسـتو  :الـتعلم  - أ

تكـون  أن طموحات الفرد األكثـر تعلمـاً  إلىویرجع ذلك ، تعلماً األقل عن الفرد  یكون أقل رضاً  األكثر تعلماً 

 ).175ص ،2004،عبد الباقي ( مرتفعة مقارنة بطموحات الفرد األقل تعلماً 

ولیس مـن المـدهش ، ي السلوك الناتج عن الخبرةف وأشار جرنبرج وبارون بأن التعلم هو التغیر الدائم نسبیاً 

 ،2004،بسـیوني ،رفـاعي( أنه زاد اهتمـام الشـركة بنشـر التعلـیم بـین العـاملین كلمـا زادت إنتـاجیتهم ىأن تر 

  ).100ص
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ــیم. ح ُ  :الق " ىمیــل عــام لتفضــیل حــاالت وشــؤون معینــة عــن أخــر " أنهــا  علــىزاویــة القــیم  )حســن( عــرفی

ُ  ،فالجماعـــات المهنیـــة المختلفـــة تـــؤمن بقـــیم مختلفـــة ،خصصـــات المهنیـــةوتختلـــف القـــیم بـــاختالف الت عـــد وت

ونهـا عـن األفـراد العـاملین فـي مهنـة االختالفات في القیم مسـئولة مسـؤولیة جزئیـة عـن االنطباعـات التـي تكّ 

ـــك فـــإن هـــذه االختالفـــات یمكـــن أن تـــؤدي  إلـــى وباإلضـــافة ،معینـــة الصـــراع بـــین المنظمـــات داخـــل  إلـــىذل

 ،الواحدة عندما یتفاعل أعضاء من جماعات ذات تخصصات مهنیة مختلفـة مـع بعضـهم الـبعضالمنظمة 

  ).152ص ،2001،حسن( فیمكن أن ینشأ نوع من الصراع والمشاكل داخل المنظمة

ویختلــف األفــراد فــي القــیم التــي یؤمنــون بهــا وفــق  ،فــي توجیــه الســلوك اإلنســاني أساســیاً  وتلعــب القــیم دوراً 

والـبعض اآلخـر  ،والـبعض یعتقـد بقـیم المكانـة االجتماعیـة ،فالبعض یعتقد بقیم المـال ،یراتالعدید من المتغ

 رضا الفرد عن العمـل ىعل -حد كبیر إلى -وهذا بطبیعة الحال یؤثر ،یعتقد بقیم خدمة المجتمع واآلخرین

  ).85 ص ،2002،حمود(

وحینما ، اهوأشیاء ال یفضلها ویكرهأن لكل شخص أشیاء یفضلها ویحبها  إلىالواقع یشیر  :االتجاهات. ط

فــي الظــواهر العامــة مثــل الرضــا  تخــتص آراء ومشــاعر الحــب والكراهیــة نحــو العمــل یظهــر التــأثیر واضــحاً 

 ،أن االتجاهات النفسـیة لهـا أثـر كبیـر فـي العمـل ىلذلك نر  ؛عن العمل وااللتزام الوظیفي والتعهد التنظیمي

أنهـا  ىولـذلك یمكـن تعریـف االتجاهـات النفسـیة علـ ؛ي المنظمـاتسـلوك العـاملین فـ ىولها تأثیر واضح علـ

   "من المعتقدات والمشاعر والنوایا السلوكیة نحو أشیاء موجودة في البیئة تكوینات ثابتة نسبیاً "

  ).191 ص،2004،سلطان (

ــــرد نحــــو األشــــیاء والحــــوادث  ،)حمــــود( ضــــیفیٌ و  ــــد مفهــــوم االتجاهــــات بأنهــــا مشــــاعر الف ــــه یمكــــن تحدی أن

ویمكن أن تكون تلك المشاعر ذات أبعاد سلبیة أو أبعاد إیجابیة نتیجة خبرات الفرد المتراكمة ، شخاصواأل

َ ، وخبراته السابقة فـي بنـاء السـلوك التنظیمـي للفـرد والتـأثیر علیـه مـن أبعـاده  أساسـیاً  لعـب االتجاهـات دوراً وت

و عملــه فــي المنظمــة التــي یعمــل ولعــل الرضــا عــن العمــل أحــد صــور اتجاهــات الفــرد نحــ ،وصــوره المختلفــة
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المجموعـة " وضح جرنبرج وبارون أن المقصود باالتجاهات نحو العمل یٌ و  ).80 ص ،2002،حمود( فیها

 ،فیهــا ىوالظــروف التــي تــؤد، المســتقرة نســبیا مــن المشــاعر والمعتقــدات والنــزوع الســلوكي تجــاه العمــل نفســه

، األداء :مثل ،عالقة ببعض مفاهیم السلوك التنظیمي ولالتجاهات نحو العمل .والناس الذین یتعامل معهم

  ).204 ص،2004،بسیوني، رفاعي(  ومعدل ترك العمل، والغیاب عن العمل

فالدافعیـة ، هـي عملیـة إثـارة السـلوك اإلنسـاني وتوجیهـه والمحافظـة علیـه لتحقیـق هـدف معـین :الدافعیة. ي

أكمــل وجــه أن  ىعملــه علــ ىأن الفــرد قــد أد ىنــولــیس مع ،هــي أحــد المحــددات العدیــدة المــؤثرة فــي األداء

ن دافــع الفــرد قــد یكــون قویــاً و ، مهاراتــه ىبــل قــد یرجــع ذلــك الرتفــاع مســتو  ،دافعیتــه عالیــة ٕ ولكــن لــن یــؤدي  ،ا

 ص ،2004 ،بسـیوني، رفـاعي(الوجه المطلوب بسبب افتقاره للمهارات الالزمة إلنجـاز العمـل  ىالعمل عل

كم فـي العوامـل الشخصـیة واسـتخدامها لتحسـین درجـة الرضـا الـوظیفي وأشیر أنه من الصـعب الـتح ).164

نمـــا قـــد تكـــون ذات فائـــدة عنـــد اختیـــار الفـــرد للوظیفـــة، للفـــرد ٕ وذكـــر أن  ).ص176 ،2004،عبـــد البـــاقي( وا

إنتـــاج وتحســـین  ىلتحقیـــق أعلـــ ى التـــي تســـع ،زال محـــور اهتمـــام إدارات المنظمـــات المختلفـــةتـــ الالدافعیـــة 

فكمـا هـو معـروف أن الدافعیـة  ،ومعـدل التغیـب عـن العمـل ،یص معدل الدوران الـوظیفياألداء وتقل ىمستو 

عبــارة عــن قــوة داخلیــة تستشــیر حمــاس الفــرد وتشــكل ســلوكه باتجــاه معــین لتحقیــق هــدف أو إلشــباع حاجــة 

ذا مــا وقــف عائقــ ،فــإذا مــا نجــح فــي ذلــك زالــت حالــة التــوتر ،معینــة وهكــذا یســبب حالــة مــن التــوتر ٕ أمــام  اً وا

ّ لـذلك تعـ، وبالتالي ال یتحقـق الرضـا الـوظیفي ،ذلك یصاب الفرد باإلحباط وخیبة األمل هتحقیق الدافعیـة مـن  د

  ). 110 ص،2004،حریم( الرضا الوظیفي للفرد ىمستو  على أكثر العوامل الفردیة تأثیراً 

 :عوامل مرتبطة بالمناخ التنظیمي -2

  " التي یعمل الفرد في إطارها ،دیة أو غیر مادیةما  ،البیئة الداخلیة"  إلىیشیر المناخ التنظیمي 

لمجموعة العاملین في  ةآخرون أنه عبارة عن البیئة االجتماعیة الكلی ىویر  ).301ص، 2006،المغربي( 

ویعتقـد آخـرون أن المنـاخ التنظیمـي هـو مجموعـة السـمات  ).305 ص ،2010، العمیان ( التنظیم الواحد
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التـي تـؤثر فـي األطــر السـلوكیة لألفـراد والجماعـات والمنظمــات  ،لمنظمـةوالخصـائص التـي تتسـم بهـا بیئــة ا

إمكانیة المنظمة مـن  علىیعكسه  ما تحقیق سبل التحفیز أو علىیتحدد بمقتضي تأثیرها و ، حد سواء على

لهـــم  ویأمـــل العـــاملون بـــأن یكــون المنـــاخ داعمـــاً  ).16ص، 2002،حمــود( تحقیــق أهـــدافها بكفـــاءة وفاعلیـــة

العاملین في المنظمة ویؤدي  علىفهو یؤثر  ،قتصادیةجتماعیة واإلشباع حاجاتهم النفسیة واإلویسهل لهم إ

 ،2010،العمیــــان( ألنــــه یعمــــل كوســــیط بــــین متطلبــــات الوظیفــــة وحاجــــات الفــــرد ؛التحفیــــز واإلحبــــاط إلــــى

مـن فـي بعـض المناخـات التنظیمیـة  علـىهـم یكـون أءوقد بینت الدراسات أن رضا العاملین وأدا ).305ص

فقد أوضحت دراسة عن عاملین انخرطوا برنامج تدریبي أن نجاح هؤالء المتـدربین قـد تـأثر بعوامـل ، غیرها

في  علىكانت أ ىالوسط اإلدارةأن إنتاجیة المدیرین في طبقة  ىووجدت دراسة أخر  ،داعمة في هذا المناخ

ــاخ ابتكــاري ــاخ منســجماً ، من أي أن ، لیة وحریــة التصــرفمــع مــا أتــیح لهــم مــن اســتقال حیــث كــان هــذا المن

كلما ، وعلیه ،وأن العالقة بین المناخ والسلوك هي عالقة تفاعل متبادل ،المناخ التنظیمي یؤثر في السلوك

 ).408 ص ،2007،ىمصــــطف(أســــهم فــــي بلــــوغ وتحســــین الفاعلیــــة التنظیمیــــة ، حســــن المنــــاخ التنظیمــــي

  :مل البیئة التالیةوللمناخ التنظیمي أبعاد كثیرة یمكن تحدیدها من خالل عوا

 االستجابة والتكیف والتأقلم مع متغیـرات الظـروف الداخلیـة والخارجیـة علىقدرة التنظیم  :مرونة التنظیم  - أ

 ،الهیكل التنظیمي المرن عادة مـا یتـیح للعـاملین فـرص المشـاركة واإلبـداع ).342 ص ،2006، يالمغرب(

لتـــأقلم للمتغیـــرات وال یعتـــرف بالتنظیمـــات غیـــر فإنـــه ال یتـــیح فـــرص ا، وأمـــا الهیكـــل التنظیمـــي غیـــر المـــرن

  ).343 ص ،2006،المغربي(الرسمیة وال یتعامل معها 

بینمـا األعمـال  ،السـأم والملـل وعـدم اإلبـداع إلـىإن األعمال الروتینیة والمتكررة تفضـي  :طبیعة العمل  - ب

وذلـك مـن ) 306ص ،2010،العمیـان(وتدفعـه للتفكیـر والخلـق واالبتكـار  ،الفـرد ىالحیویة تثیر التحـدي لـد

ســـواء فـــي اإلطـــار  ،خـــالل وضـــع السیاســـات التـــي تتســـم بالمرونـــة ودرجـــة االســـتجابة الكبیـــرة ألیـــة ظـــروف

ألن مــن  ؛ویجـب أن تتصــف هــذه السیاسـات باالســتقرار والثبـات النســبي ،الخـارجي أو الــداخلي لبیئـة العمــل
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هذه السیاسات لذلك تعد  ،المعنویة لهم باألداء العاملین ورفع الروح ىشأنها تدعیم وتعزیز الثقة واالرتیاح لد

 ).173 ص ،2002،حمود( اتاألفراد والجماعات والمنظم على من أكثر األجواء التنظیمیة أثراً 

فــي التعامــل مــع العــاملین وخلــق األجــواء الوظیفیــة  اإلدارةإن أســلوب  :أســلوب التعامــل مــع العــاملین  - ت

تنمیــة روح الــوالء التنظیمــي  ىات ورســم السیاســات وتشــجیعهم علــالهادئــة مــن خــالل المشــاركة باتخــاذ القــرار 

وذلـك عـن طریـق االتصـال ، )167ص ،2002،حمود( المنظمة علىواإلخالص والصدق والحرص الدائم 

 الذي یتیح للعاملین فرص إبداء الرأي وتبادل األفكار واآلراء والمعلومـات ،الهابط والصاعد :االتجاهین يذ

إال أن ذلـك ال یـتم دون حصـوله  ،تحقیـق ذاتـه إلى ىكر أن العامل یسعوذُ  ).308 ص  ،2010،العمیان(

رفــع مــن كفــاءة یالكفــاءة العالیــة  ،م أنــواع متعــددة مــن االتصــال ذاتاســتخداوال شــك أن  ،المعلومــاتى علــ

لـىتنمیـة روح التعـاون بـین العـاملین و  إلـى ىؤدیـكمـا  ،العامل وفعالیتـه ٕ  وبـین همتنمیـة التفـاهم والتقـارب بیـن ا

  ).364ص، 2006،المغربي( اإلدارةو 

تمركـز السـلطة فـي  إلـىفالمركزیـة فـي مفهومهـا الصـحیح تشـیر ، سواء كانت مركزیـة أو المركزیـة :السلطة

ـــــا ـــــة العلی ـــــي المســـــتویات اإلداری ـــــدي المســـــئولین ف ـــــة فإنهـــــا تأخـــــذ عكـــــس هـــــذا المفهـــــوم ،أی  وأمـــــا الالمركزی

وبالتـــالي تحـــد مــــن  ،تـــوحي بالتصـــلب وعـــدم المرونـــة إن الســـلطة المركزیـــة). 365ص، 2006،المغربـــي(

وهــذا یعكــس الالمركزیــة التــي تتــیح للعــاملین فــرص التجریــب ، ألن الموظــف ال یملــك اتخــاذ القــرار ،اإلبــداع

ّ ویعــ )366ص، 2006،المغربــي( واالجتهــاد واقتــراح الحلــول البدیلــة نمــط اإلشــراف والقیــادة مــن العوامـــل  د

ــاخ التنظیمــيالرئیســیة فــي تحدیــد طبیعــة ال یحــد مــن مبــادرات العــاملین ) المركــزي( فاإلشــراف التســلطي ،من

ـــك بعكـــس اإلشـــراف الالمركـــزي ، ومســـاهماتهم ـــ ،)367ص، 2006،المغربـــي(وذل فلســـفة  اإلدارة ىوأن تتبن

ــك مــن خــالل إشــراكه فــي  ،إنســانیة اإلنســان حتــى  ،وحــل مشــاكل العمــل الــذي یقــوم بــه ،القــرارات اتخــاذوذل

فالقیـادة التــي تقـوم بـدعم المــرؤوس ومسـاعدته عنــد  ،إســهامه فـي تحقیـق األهــداف المطلوبـةیشـعر بقیمتـه وب

هــي القیــادة التــي تســتطیع خلــق الثقــة بــالنفس واالســتقرار النفســي ، الحاجــة وتوجیهــه دون انتقــاد أو تحامــل



58  
  

ـــالي تقتضـــي  ،والتقـــدم باألفكـــار اإلبداعیـــة ـــىوبالت  لتمـــارضب والتـــذمر والتغیـــب وایع مظـــاهر التســـیـــجم عل

  .)368ص، 2006،المغربي(

األمـن مـن فقـدان  :مثل ،وهو مجموعة الضمانات والمنافع الوظیفیة التي یتطلبها العاملون :األمن الوظیفي

االسـتقرار النفسـي  إلـىاألمـر الـذي یـؤدي  ؛األمن مـن إجـراءات إداریـة تعسـفیة ،الوظیفة دون أسباب شرعیة

  .)368ص، 2006،المغربي( وتوثیق الوالءوبالتالي تحسین األداء  ،ورفع المعنویة

 -غالبــاً  -إن أســلوب التحفیــز الــذي یعتمــد مختلــف صــور الثــواب والعقــاب یشــجع األفــراد :أســلوب التحفیــز

نجـــاز إلفـــي ضـــوء ا ،إذ أن المكافـــأة ؛تحقیـــق المنـــافع المتوقعـــة لـــه علـــىتكـــرار الســـلوك الـــذي ینطـــوي  علـــى

 ىمســتو  علــىألداء بأســلوب ینســجم مــع رغبــة الفــرد بالحصــول اســتمراریة ا علــىتشــجع  ،بــداع فــي األداءواإل

وضـع أنظمـة  اإلدارة علـىویتوجب ). 168ص، 2002، دحمو ( رضا معین بین أقرانه ورؤسائه في العمل

و األجـــور أو الترقیـــات أو أو العقوبـــات أ المكافـــآتعادلـــة وغیـــر منحـــازة للتعامـــل مـــع العـــاملین مـــن حیـــث 

وهـذا یعنـي  ،زیـادة إنتـاجیتهم إلـىبعـث االرتیـاح فـي نفـوس العـاملین ویحفـزهم مر الـذي یاأل ،الخ... التدریب

  ). 413ص ،2006،المغربي( مبدأ سلیم وثابت علىالمرؤوسین بالعدل المبني  ةمعامل

وذلــك عــن طریــق  ،تحــرص علیــه وتتمســك بــه لكفاءتــه اإلدارةأن یشــعر العامــل بــأن  :تــدریب العــاملین  - ث

، 2006،المغربـي( األمـر الـذي یزیـد ثقتـه بنفسـه وبالمنشـأة ،د أو ضـروريمـا هـو جدیـ علـىتدریبه المتكـرر 

كثـــر االســـتثمارات أفـــي تنمیـــة المهـــارات البشـــریة التـــي تعتبـــر مـــن  اساســـیاً  ویلعـــب التـــدریب دوراً  ).446ص

ــدأســیما  ال، نجــاز المســتهدففــي تحقیــق اإل نجاحــاً  مــن  الّ إفــراد ال تحقــق األ ىن زیــادة الكفــاءة والفاعلیــة ل

 ،2002،حمـود( دیهمورفع الـروح المعنویـة لـ، اعتماد البرامج التدریبیة والتطویریة ىفراد علل تشجیع األخال

  ).167 ص

نجــاز إداریــة الفعالــة للتحقــق مــن الوظــائف اإل ىحــدإن الرقابــة هــي أشــك فیــه  ممــا ال :أســالیب الرقابــة  -  ج

لین البتداع مختلف الوسـائل الختراقهـا والحـد ما تدفع العام إال أن الوسائل الرقابیة التقلیدیة غالباً ، األهداف
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 مـن شـأنه أن یخلـق مناخـاً  ،للمفهـوم الفكـري والفلسـفي المعاصـر وفقـاً  ،لذلك فإن استخدام الرقابة ،من دورها

 ).175ص، 2002،حمــود(  فــي تحقیــق متطلبــات المنظمــة والعــاملین فیهــا بالشــكل المالئــم هادفــاً  تنظیمیــاً 

ُ كمــا  إال أن ، حققــتتهــداف المطلوبــة قــد ن األأبــالتأكــد جــل أضــروري مــن  مــرأقابــة الر  أن )المغربــي(شــیری

 إلــىمــر الــذي یــؤدي األ ،ابتــداع الوســائل المختلفــة الختراقهــا إلــىالرقابــة التقلیدیــة عــادة مــا تــدفع بالعــاملین 

 إلـــىل الجیـــدة هـــي التـــي تخلـــق المنـــاخ التنظیمـــي الـــذي یـــؤدي بالعامـــ اإلدارةأن  إال ،وهكـــذا ،تشـــدید الرقابـــة

عائقه لتحقیق األهداف سواء كـان هنـاك  ىعل ىتكوین رقابة ذاتیة تنبع من إحساسه الداخلي بالواجب الملق

  ).485ص، 2006،المغربي( من یراقبه أم ال

ــة  - ح العامــل حساســیة تجــاه  ىإن المنــاخ التنظیمــي الجیــد هــو الــذي یخلــق لــد :المســؤولیة االجتماعی

نما یعمل إلشباع حاجات المجتمـع المثقـل ، شروع ال یعمل في فراغفالم، المجتمع األكبر الذي یعیش فیه ٕ وا

یربط  وتخلق مناخاً ، لمشروع هي التي تتحمل مسؤولیاتها االجتماعیةلالواعیة  اإلدارةولذلك فإن ، بالمشاكل

 ).558ص، 2006،المغربي( ىو أهداف المجتمع من ناحیة أخر ، بین أهداف العامل والتنظیم من ناحیة

  :ؤسسةلعالقة بین الرضا الوظیفي واألداء في الما: رابعا  - خ

أي أن الســلوك الظــاهري  ،كثــر ممــا نكنــه فعــالً أعمالنــا أفصــاح عــن رضــانا عــن إلا ىلــإنحــن نمیــل 

فإننـا نسـرع بـالقول الحمـد ، فإذا سألنا شخص عن رضانا عـن العمـل ،ةأكثر من الحقیقی اً راقلرضانا یظهر بَّ 

ــإن الصــورة تمیــل أن تكــون أكثــر قتامــة ،ي العمــلبینمــا لــو أمعنــا النظــر فــ، رضــا هللا مــا بالنســبة لنــواتج أ ،ف

أمـا مـن حیـث تـأثیر الرضـا  ،معـدل تـرك الخدمـة بالمنظمـة ىعلـ فیظهـر تأثیرهـا واضـحاً  ،الرضا عـن العمـل

والنتیجــة اآلمنــة هنــا أنــه ال یوجــد عالقــة بــین الرضــا ، األداء والكفــاءة فالعالقــة شــائكة وغیــر واضــحة ىعلــ

فمـاذا  ،بنتائج الرضا الـوظیفي اً عملی اً البعض أن للمدیرین اهتمام ىویر  ).321ص ،2005،ماهر( واألداء

من النتائج  حدد الباحثون في مجال السلوك التنظیمي عدداً  ؟یحدث حینما یكون العاملون راضین بوظائفهم

األداء  علـىا فـي ذلـك آثـاره بم ،االلتزام الوظیفي والشعور باالنتماء للمؤسسة :مثل ،لة للرضا الوظیفيمثالم
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وأكــد آخــرون أنــه عنــدما تــنخفض درجــة  ).204ص ،2004،ســلطان(والغیــاب ودوران العمــل واإلصــابات 

وتتنوع هـذه اآلثـار السـلبیة  ،معدل دوران العمالة ىاألداء وكذا عل علىرضا الفرد یؤدي ذلك آلثار سلبیة 

  ):197ص، 2007،ىمصطف( لتشمل

 .دون أداء فاعل مثمر لكن ،االستمرار في الخدمة  - أ

 .فاعلیة األداء الفردي والجماعي ىعل لكن بسلوك سلبي أو معاكس یؤثر سلباً  ،االستمرار في العمل  - ب

 .مما یسهم في رفع معدل دوران العمالة، ترك العمل  - ت

  :وبعض عوامل األداء الوظیفي طبیعة العالقة بین الرضا

 :الرضا واإلنتاجیة -1

وتبین نتائج الدراسات ، لین السعداء لیسوا بالضرورة أكثر إنتاجیةبینت نتائج الدراسات أن العام 

أننا  ةومن النتائج المثیر ، دي إلى الرضاؤ أي أن اإلنتاجیة العالیة ت، الفرد أن العكس أكثر دقة ىمستو  ىعل

، المؤسسة یظهر التعزیز المتجدد للعالقة بین الرضا واألداءى الفرد إلى مستو  ىإذا تحركنا من مستو 

 ىولیس عل، المؤسسة بأكملهاى مستو  ىینما یتم جمع المعلومات عن العالقة بین الرضا واإلنتاجیة علفح

تمیل ألن تكون أكثر فاعلیة من ، نجد أن المنظمات التي تتمیز بالعاملین األكثر رضا، المستوي الفردي

 ).108ص ،2003،العطیة( المنظمات التي یتمیز عاملوها األقل بالرضا

نما، البشریة فقط من خالل المداخل الفنیة اإلنتاجیةنه ال یمكن رفع معدالت أ )ىطفمص(یؤكد و  ٕ یتطلب  وا

بتحقیق وزیادة  أياالهتمام بالجوانب النفسیة للعاملین واالهتمام برفع روحهم المعنویة  أیضا األمر

 أوینتجه فرد الذي  البشریة هي تعبیر عن قدر الناتج اإلنتاجیة أنأیضًا  )ىمصطف( ویضیف .رضائهم

  ).41ص، 2007،ىمصطف( مجموعة خالل فترة زمنیة معینة

أما أداء الفرد في العمل فهو الذي یسفر عن قدر محدد من الناتج في فترة زمنیة معینة أو ما 

 ،ویعبر مفهوم األداء عن األثر الصافي لجهود الفرد ).145ص، 2007،ىمصطف( تعبر عنه إنتاجیته



61  
  

در  ٕ تمام المهام المكونة  ىشیر إلیاك الدور أو المهام الذي بالتالي التي تبدأ بالقدرات وا ٕ درجة تحقیق وا

، قیام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي یتكون منها عمله، ونعني بأداء الفرد للعمل، لوظیفة الفرد

كمیة الجهد  :يه ،وهذه األبعاد، ویمكننا أن نمیز بین ثالثة أبعاد جزئیة یمكن أن یقاس أداء الفرد علیها

فكمیة الجهد تعبر عن مقدار الطاقة الجسمانیة أو العقلیة التي . ونمط األداء، ونوعیة الجهد ،المبذول

وتعتبر المقاییس التي تقیس سرعة األداء أو كمیته خالل . یبذلها الفرد في العمل خالل فترة زمنیة معینة

أما نمط األداء فالمقصود به ، مواصفات نوعیة معینةفترة معینة ومعبرة عن البعد الكمي للطاقة المبذولة ل

 بها أنشطة العمل ىأي الطریقة التي تؤد، األسلوب أو الطریقة التي یبذل بها الجهد في العمل

  ). 219ص، 2004،سلطان(

 :الرضا عن العمل ومعدل الغیاب - 2

 ىقة بمستو ولكن هذه العال، البعض بأنه یوجد عالقة سلبیة ثابتة بین الرضا والغیابات ىیر 

بینما أنه من المنطقي مالحظة أن العاملین الذین ال یشعرون ) %40( أقل من - اعتیادیاً  –متوسط 

 نكر وجود عالقة سلبیة بیذو  ).109ص ،،2003العطیة( في تغیبهم عن العمل بالرضا أكثر احتماالً 

إذا كان العامل یحصل نه إوذلك من خالل الفرض القائل ، درجة الرضا عن العمل وبین معدالت الغیاب

أكثر من الرضا الذي یمكنه الحصول علیه إذا تغیب عن  ،درجة من الرضا أثناء وجوده في عمله ىعل

 ).205ص، 2004،سلطان( والعكس صحیح ،فنستطیع أن نتنبأ بأنه سوف یحضر إلى العمل، العمل

، لتكلفة إلى تكلفة اإلجازة المرضیةوترجع هذه ا، بالنسبة للمنظمة مكلفاً  آخرون أن الغیاب یعد سلوكاً  ىویر 

وبالرغم ، نبو وفقد اإلنتاجیة والتكلفة المعنویة لألفراد الذین یقع علیهم عبء العمل المكلف به األفراد الغائ

، 2001،حسن( الغیاب إال أن هذه العالقة ال تتمیز بقوتها ىمن تأثیر عدم الرضا عن العمل عل

فإن حالة عدم الرضا قد تدفع الفرد إلى ، لنسبة لظاهرة الغیابذكر جرینبرج وبارون أنه بایو ). 175ص

فقد یكون الفرد غیر راض ، كثرة التغیب عن العمل إال أن ذلك قد ال یحدث بالضرورة في كل الحاالت
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وهذا یعني ، فیه مهمالستشعاره بضرورة التواجد إلنجاز مشروع له دور ، ولكنه ال یتغیب عنه، عن عمله

ن كان ال یمنع أن یكون أحد األسباب الهامة  ،العمل ال یؤدي بالضرورة إلى الغیاب أن عدم الرضا عن ٕ وا

  ).211ص، 2004،بسیوني ،رفاعي( المؤدیة للغیاب ولیس كل األسباب

 :الرضا عن العمل ومعدل دوران العمل-3

البقاء  ىزاد الدافع لدیه عل، یقودنا التفكیر المنطقي إلى افتراض أنه كلما زاد رضا الفرد عن عمله

تهدف إلى اختیار صحة هذا  عدیدة لقد أجریت دراسات، وقل احتمال تركه للعمل بطریقة اختیاریة، هفی

أن هناك عالقة عكسیة بین الرضا عن العمل " بدرجات متفاوتة" وقد أظهرت كل الدراسات ، الفرض

 االنخفاض یمیل دوران العمل إلى، أنه كلما ارتفع الرضا عن العمل، ومعدل دوران العمل

ولكن هناك عوامل  ،مع دوران العمل البعض أن الرضا یرتبط عكسیاً  ىیر و  ).204ص ،2004،سلطان(

 ،ؤسسةوطول فترة الخدمة مع الم، والتوقعات حول فرص العمل البدیلة، ظروف سوق العمل :مثل ،ىأخر 

یر المؤشرات أن العامل وتش، القرار الفعلي لترك العمل الحالي ىهي من المحددات األساسیة المؤثرة عل

الرضا أقل أهمیة  ىوبشكل خاص یكون مستو ، أداء العامل ىالوسیط بین الرضا ودوران العمل هو مستو 

 ىویر  .)109ص، 2003،العطیة( في توقع دوران العمل لألشخاص الذین یتمیزون بأداء عال متمیز

 األقل رضا هم األفراد األكثر احتماالً أي أن األفراد  ،االثنینآخرون أنه یوجد عالقة متوسطة القوة بین 

 177ص، 2001،حسن( ویعني هذا أن العالقة بین المتغیرین لیست عالقة ذات ارتباط تام، لترك عملهم

إال ، أن حالة عدم الرضا عن العمل تؤدي إلى التفكیر في ترك العمل كلیاً  )جرینبرج وبارون(وأوضح  ).

قوده إلى التفكیر ینجد أن عدم رضا الفرد عن عمله ، فمثالً ، ىأخر  عدیدة عواملبمحكوم  أن ذلك أیضاً 

عمل بدیل فإنه یفكر  ىفإذا نجح في الحصول عل، عمل بدیل نومن ثم یحاول البحث ع، في ترك العمل

 وكل هذه األمور متداخلة مع بعضها البعض، لعمل بدیللهل یستمر في عمله الحالي أم یتنقل ملیاً 

  ).211ص، 2004،بسیوني، رفاعي(
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 :الرضا عن العمل ومعدل اإلصابات-4

ومعدل الحوادث واإلصابات في ، یمیل الباحثون إلى افتراض عالقة سلبیة بین الرضا عن العمل

تجده أقرب إلى ، وتفسر هذه الظاهرة بأن العامل الذي ال یشعر بدرجة عالیة من الرضا عن عمله، العمل

ولكن هذا التفسیر غیر مقبول ، جو العمل الذي ال یحبه إلى االبتعاد عن بیلهن ذلك هو سإإذ  ؛اإلصابة

وجود تلك العالقة السلبیة بین نسبة الحوادث  ىكان التفسیر فإن البحوث تدل عل وأیاً ، من بعض الكتاب

  ).205ص، ،2004سلطان( واإلصابات ودرجة الشعور بالرضا عن العمل

  :الوظیفيتحسین مستوي الرضا  آلیات

 نه من المنطقي أن تحاولإبعد مناقشة النواتج السلبیة لعدم الرضا فأشار البعض إلى أنه 

وبالرغم من  ،وأن تحاول تجنب عدم رضاهم عن العمل، المؤسسة االهتمام بزیادة رضا األفراد عن عملهم

إال أن هذا ال یمنع من محاولة زیادة ، في تحدید أداء الفرد أن عدم رضا األفراد قد ال یكون بالضرورة سبباً 

ألن الرضا عن العمل هو  ؛األقل لكي نزید من شعور األفراد بالسعادة في عملهم على، الرضا عن العمل

  ).180ص، 2001،حسن( غایة في حد ذاته

  :ومن بین الوسائل التي یمكن استخدامها في هذا المجال ما یأتي  

  :العدالة في األجور والمكافآت -1

فإن ذلك من شأنه أن یخلق ، ومكافآت غیر عادلةأجور  ىحینما یعتقد الناس أنهم یحصلون عل

، بناء نظام لألجور والمزایا اإلضافیة ىبد أن تحرص الشركة عل لذلك ال ؛بعدم الرضا اً لدیهم إحساس

 .  یستشعر معه األفراد بالعدل في المعاملة
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جراءات من مكافآت ومزایا وعدالة اإل االبعض أنه عندما یشعر الفرد بعدالة ما یحصل علیه ىویر 

وعندما نترك له بعض الحریة في تحدید ما یرغبه من نوعیة المكافآت أو ، التي طبقت لتحدید ما یستحقه

  ).181ص، 2001،حسن(المزایا فإن الفرد یشعر بالرضا عن عمله 

 :تحسین نوعیة وجودة اإلشراف -2

فیها المصالح  ىراعتو ، یسودها االحترام، فعندما تكون العالقة بین المشرف واألفراد عالقة طیبة 

 یزید رضا األفراد عن العمل، وتكون هناك خطوط اتصال مفتوحة بین المشرف ومرؤوسیه، المشتركة

  ).181ص، 2001،حسن(

 :تحقیق الالمركزیة في سیطرة القوة التنظیمیة-3

فعندما توزع سلطة اتخاذ ، وتعني الالمركزیة إعطاء الحق ألفراد متعددین التخاذ القرارات 

 ذلكویرجع ، فإن هذا یزید من شعورهم بالرضا هاویسمح لألفراد بالمشاركة بحریة في اتخاذ، تالقرارا

 ).181ص، 2001،حسن( المؤسسةى لشعورهم أو العتقادهم بأنهم یستطیعون التأثیر عل

 : األفراد ىتجنب التكرار الذي یثیر الضجر والملل لد-4

ُ و  عمله إذا كان ممالً  عن ألن الفرد یكون أقل رضاً  استخدام وبالطبع یمكن ، ثیر الضجر والمللی

  ).214ص ،2004،بسیوني ،رفاعي(  تلك المشكلة علىمداخل التوسیع األفقي والرأسي للتغلب 

 :سلیاً ماجعل العمل -5

، جو العمل ىمما یضفي الكآبة عل، فكثیر من األعمال الروتینیة منها تثیر الضجر والملل 

 :منها ،لعدید من الوسائل التي یمكن استخدامها للتخفیف من ذلكوهناك ا، ویخلق اإلحساس بعدم الرضا

توزیع بعض ، ونشر بعض الصور عن المواقف المضحكة في العمل، إذاعة بعض المقطوعات الموسیقیة

 ).213ص ،2004،بسیوني ،رفاعي(  الهدایا البسیطة وما شابه ذلك
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األفراد  ىلما كان هناك شعور قوي لدفك :تكلیف األفراد باألعمال التي تستغرق معظم اهتماماتهم -6

نجد أن وهنا ، عن عملهم بأنهم یقومون باألعمال التي تستغرق معظم اهتماماتهم كلما كانوا أكثر رضاً 

  ).213ص ،2004،بسیوني ،رفاعي( مراكز التقویم التي تنشئها بعض الشركات تساعد في ذلك 

  : قیاس الرضا الوظیفيطرق 

جراءات خاصة، على نحو یكفل إمداد القیاس الدقیق للرضا الو    ٕ ظیفي یتطلب اتخاذ ترتیبات وا

بمعلومات دقیقة ومنتظمة حول شعور العاملین تجاه وظائفهم وأعمالهم والظروف السائدة في  اإلدارة

منظماتهم، ومن هنا یمكن القول بأنه لیس من الحكمة أن تعد دراسات أو قیاسات حول الرضا الوظیفي 

المؤسسة مستعدة التخاذ ترتیبات وخطوات عملیة  في اإلدارةالمؤسسة ما لم تكن  ون فيیشترك فیها العامل

 ،1992عبد الخالق، (، وتنفیذ ما تخلص إلیه هذه الدراسات من توصیات ونتائج الرضالتحقیق هذا 

  : وفیما یلي عرض ألهمها وأكثرها شیوعًا وهي ،أما طرق قیاس الرضا الوظیفي فهي متعددة). 77ص

  : ریقة االستقصاءط. 1

راء األفراد بمجموعة من األسئلة، وهذه األسئلة تحتوي على آوتعتمد هذه الطریقة على تقصي 

 ،وظروفه، وزمالء العمل، واألجور ،طبیعة العمل، ونوعه، ومحتواه، وساعات العمل :مثل ،عدیدة عوامل

تصمم عناصر االستقصاء ، حیث )115ص، 2005،شاویش( اإلدارةوالتعویضات، واإلشراف، واتجاهات 

تتالءم مع  هنفسن، وفي الوقت ین أو خارجییسواء كانوا داخلی ،أو االستبیان بطریقة تخدم أهداف الباحثین

، حاول العلماء )53ص ،2011، كالدة(مستویات األفراد المنوي استطالع آرائهم عن الرضا الوظیفي 

 Job Descriptiveصدق، األول مقیاس الثبات وال اتوفر فیها خاصیتتوضع بعض المقاییس التي 

Index  ر، فرص الترقیة، اإلشراف، الزمالءجالعمل نفسه، األ"وهو یتعامل مع خمسة مفاهیم للعمل هي ."

، ویمتاز هذا النوع من االستبیان بسهولة "األجر، وفرص الترقیة" :ویركز على" میسوتا"والثاني مقیاس 
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جرینبرج، (تحدید القیمة النسبیة لدرجة الرضا عن العمل والحصول على إجابات تمكننا من  ئهإجرا

  ).206،207ص ،2004وبارون، 

 :المقابلة. 2  

أو  ،مـــثالً  ،نظـــام الحـــوافز إزاءاتجاهـــاتهم  ،تســـتخدم المقـــابالت فـــي قیـــاس اتجاهـــات النـــاس فـــي العمـــل

ولكـــن هـــذا  ،يأو اســـتخدام الحاســـب اآللـــ ،تحـــدیث التجهیـــزات المســـتخدمة فـــي العمـــل أو اإلشـــراف أســـالیب

الثاني فهو   وأما ،المقابالت إجراء علىفهو توافر مدراء مدربین  األولأما  :مهمینیتطلب توافر عنصرین 

 إنهـاء وأسـلوب ،وتوجیههـا األسـئلةالتخطیط المسبق الجید للمقابلة من حیث أسلوب بدئها وأسالیب صیاغة 

حیح وموضــــــوعي التجاهــــــات العــــــاملین فــــــي قیــــــاس صــــــ والمهــــــم هنــــــا أن تــــــنجح المقابلــــــة فعــــــالً  ،المقابلــــــة

   ).131ص، 2007،ىمصطف(

دریسمرسي (ن من المقابالت االبعض انه یوجد نوع ىویر  ٕ   ):104ص ،2006،وا

 اإلنســانيالتـي تسـتخدم فــي دراسـة وتفسـیر السـلوك  :)المجموعــات البؤریـة(  المقـابالت المتعمقـة. أ

مقــابالت  أوســواء كانــت مقــابالت فردیــة  ،تلفــةفــي جمیــع البیانــات الالزمــة حــول هــذا الســلوك ومظــاهره المخ

هـذه المقـابالت  علـىویطلـق  األفـرادمجموعـة صـغیرة مـن  أووهـي ممكـن أن تكـون مـن فـرد واحـد  ،جماعیة

 ،الطریقة النوعیة في جمع البیانات

ــة المتعمقــة. ب ــة الجماعی قــد  نالــذی ،الجماعــة أفــرادالتفاعــل بــین  علــىوتعتمــد هــذه الطریقــة  :المقابل

ـــة حـــول موضـــوع معـــین هـــو محـــل اهتمـــام كـــل فـــرد فـــي  )10_5 ( عـــددهم مـــن یكـــون والمناقشـــة الجماعی

یتم تشجیعه للمناقشة والتعبیر عن رأیه أو التفاعـل مـع اآلخـرین وهـي تشـبه المقابلـة الفردیـة غیـر  ،الجماعة

  .ةأكثر إیجابیة من المقابل اً ولكن هنا یلعب رئیس الجلسة دور  ،الموجهة
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  : حظةطریقة المال .3

متابعة سلوك العاملین على أرض الواقع، وجمع المعلومات عن سلوك العاملین  هاویمكن من خالل

  ). 115ص، 2005شاویش، (التي لها عالقة بقیاس مدى الرضا الوظیفي عن عملهم 

 : طریقة تحلیل البیانات الثانویة .4

ي یمكن من خاللها استنتاج درجة الت ،وتعتمد هذه الطریقة على تحلیل البیانات الثانویة المتاحة

العاملین،  ىالمؤسسة، ومن أمثلة هذه البیانات معدالت الغیاب، وحجم شكاو  الرضا الوظیفي للعاملین في

 ).115 ص ،2005شاویش، ( الخ...ومعدل دوران العاملین، ونسبة التالف، وعدد الحوادث، واالستقاالت

لرضا الوظیفي مزایاها وعیوبها، وعلى الباحث أن ومما سبق، یتبین أن لكل طریقة من طرق قیاس ا

ي العیوب، ویستطیع في الوقت فویمكنه استخدام أكثر من طریقة حتى یتم تال ،یفاضل بین هذه الطرق

  : تحقیق المزایا، آخذًا بعین االعتبار األمور التالیةذاته 

  . متها لمجتمع البحث ومفردات العینة التي یود اختیارهاءمال  . أ

 . ت واإلمكانات المتاحة له باستخدام كل طریقةالتسهیال  . ب

هل هي مؤشرات كمیة أم  :درجة الدقة التي یتوخاها لنتائجه، وطبیعة المؤشرات التي یسعى للوصول إلیها  . ت

 . نوعیة

  ).80ص، 1992عبد الخالق، (نقاط القوة والضعف التي تنطوي علیها كل طریقة   . ث

إشباع اهتماماته من خالل عمله كلما شعر بالرضا  البعض أنه كلما شعر الفرد بأنه یستطیع ىویر 

  ).181ص ،2001،حسن ( عن عمله

ولقد توصل ، لقد حاول الباحث في هذا الفصل تفحص مفهوم الرضا الوظیفي وأبعاده ومؤشراته

 ؛شعور معقد  أنهمن حیث هو شعور ال یخضع لعوامل بسیطة تتحكم فیه  ،إلى أن مفهوم الرضا الوظیفي

ولقد تبین أنه من ، من جهة أخرى تومحفز بدوره لسلوكیا، ة عن نتیجة لعوامل معینة من جهةنه عبار إإذ 
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وعامل مساعد على الصحة  ،حیث هو عامل دفع له األثر الكبیر في رفع اإلنتاجیة وتخفیض الخسائر

، لإلنجازومحفز ، ولقد تبین بما ال یدع مجاًال للشك أنه یتحكم في معظم عوامل اإلنتاج .النفسیة كذلك

خاصة في المؤسسات ، ولذلك وجب على القیادات اإلداریة والمسیرین في كل المنظمات والمؤسسات

االهتمام به ومحاولة رفعه وتعزیزه لما له من دور في تحسین مردود الخدمة  ،الصحیة موضوع بحثنا

الوظیفي یرتبط بالقیادة  والرضا .وال سیما أننا نتعامل مع شریحة من المرضى ،الصحیة المقدمة للمواطنین

اإلداریة من حیث أنه یتأثر بنوع النمط القیادي فالنمط الدیمقراطي یجعله مرتفعًا لما یتمیز به من مساواة 

ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، في توزیع المهام وفاعلیة في األداء وعدالة في تقسیم المردود

یجعله منخفضًا لما یمیزه من القیادة بالسیطرة واالنفراد  يراطكما أن النمط األوتوقوفق معایر واضحة 

هذا ما یقودنا إلى الوقف على هذه العالقة في مراكز الرعایة األولیة في وزارة الصحة الفلسطینیة  .بالرأي

  .الخامسبدراسة میدانیة وذلك في الفصل 
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  : النظام الصحي الفلسطیني
  

 ،حكومیةال: هي ،یتكون النظام الصحي الفلسطیني من أربع جهات مقدمة للخدمات الصحیة  

أما الخدمات . القطاع الخاص ،منظمات أهلیة ، "ونروااأل"وكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 

  ...وزارة الصحة الفلسطینیة وخدمات أخرى مقدمة من الخدمات العسكریةالحكومیة فتشمل 

واتخذت من مدینة عقب قدوم السلطة الوطنیة الفلسطینیة  ،م1994في مایو أنشأت وزارة الصحة   

مثلت وزارة الصحة . تولت الوزارة مسؤولیة الخدمات الصحیة في الضفة قطاع غزة، غزة مقرها الرئیس

المسؤولیة  كما حملت أیضاً ، الرئیس المقدم للرعایة المجانیة في األراضي الفلسطینیةالفلسطینیة الطرف 

  ).2011،وزارة الصحة، فلسطین( الرئیسیة تجاه تعزیز وحمایة صحة السكان ورفاهیتهم 

یرى الباحث أن الخدمات الصحیة في أي دولة عادة ما تثقل كاهن میزانیة الدولة نظرًا إلرتفاع و 

ساعد في ، الخدمات الحكومیةد أكثر من جهة في فلسطین تقدم خدمات صحیة إضافة إلى ووجو ، كلفتها

مكانیة ، تخفیف هذا العبء عن الخدمات الصحیة الحكومیة ٕ أدى إلى توفر الخدمة الصحیة المتنوعة وا

  .وصلها إلى جمیع طبقات المجتمع الفلسطیني

خدمات وقائیة في مجال الرعایة الصحیة األولیة لذا قد تمكنت وزارة الصحة الفلسطینیة من استحداث عدة 

 - صحة المرأة - صحة الطفل - التثقیف والتعزیز الصحي - الصحة المدرسیة(  مثل الدوائر المركزیة التالیة

  )الصحة النفسیة المجتمعیة والصحة المهنیة - التغذیة - صحة البیئة

ً مشف )81( 2011بلغ عدد المستشفیات العاملة في فلسطین خالل العام  منها في ) 51(، یعمل ى

من مجمل المستشفیات العاملة في %) 67(الضفة الغربیة بما فیها القدس الشرقیة، وتشكل ما نسبته 

) بما في ذلك مستشفیات األمراض النفسیة والعصبیة( یبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفیات و  ،فلسطین

نسمة ) 806(رة مستشفیات القدس الشرقیة، نسمة لكل سریر بما فیها أس) 793(سریرا، بمعدل ) 5,163(

  .نسمة لكل سریر في الضفة الغربیة) 828( لكل سریر في قطاع غزة، و
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  :الرعایة الصحیة الثانویة والثالثیة في قطاع غزة

ً مشف) 29(، 2011بلغ عدد المستشفیات العاملة في قطاع غزة خالل العام   ىمشف) 13(منها  ى

بلغ ، و  من مجمل مستشفیات قطاع غزة%) 45(وتشكل ما نسبته ، یةتابعة لوزارة الصحة الفلسطین

تابعة  سریراً ) 1937(منها ، )2769(یة أسرة مبیت ورعایة یوم :إجمالي أسرة المستشفیات في قطاع غزة

) 806(بمعدل . من مجمل أسرة مبیت ورعایة یومیة%) 70(وتشكل ما نسبته ، لوزارة الصحة الفلسطینیة

موظفًا منها ) 6985(بلغ أعداد القوى العاملة في المستشفیات العاملة في قطاع غزة تو . نسمة  لكل سریر

من مجمل %) 75(وتشكل ما نسبته ، مستشفیات التابعة لوزارة الصحة الفلسطینیةالفي ین موظف) 5210(

  )2011، وزارة الصحة الفلسطینیة ( القوى العاملة في مستشفیات قطاع غزة

 بدأت تظهر سیاسة اإلهتمام بالخدمات العالجیةأنه ات القلیلة األخیرة الحظ الباحث في السنو 

الثانویة والثالثیة على حساب خدمات الرعایة الصحیة األولیة لربما إعتقادًا من بعض أصحاب القرار أنها 

تحسن من مستوى الوضع الصحي وهذا في إعتقادي مفهوم خاطئ ألن العمود الفقري لخدمات صحیة 

یزة هي النهوض بمستوى خدمات الرعایة الصحیة األولیة والتي تحد من حاالت المراضة نوعیة ومتم

  .ودخول المستشفى وبالتالي تقلل من النفقات العالجیة

  )1(جدول رقم
  یوضح أعداد القوى العاملة في مستشفیات قطاع غزة حسب الفئة الوظیفیة

  النسبة المئویة  عدد الموظفین  الفئة الوظیفیة  التسلسل
  %25.5  1333  طبیب بشري  1
  %2.5  130  صیدلي  2
  %0.3  16  طبیب أسنان  3
  %33.8  1769  تمریض  4
  %6.5  313  الفنیون  5
  %26.4  1377  اإلدارات والخدمات  6
  %5  262  العاملون الصحیون  7

  %100  5210  المجموع الكلي

  )2011وزارة الصحة  ، 2010التقریر السنوي،  :المصدر(
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من إجمالي عدد % 26.4أن موظفي اإلدارات والخدمات یشكلون ) 1(جدول رقم یالحظ الباحث من ال

موظفي وزارة الصحة العاملین في المستشفیات الحكومیة وهذا یعد عدد كبیر أثر على أعداد الفئات 

األخرى التي تقدم الخدمة المباشرة للمریض وبالذات األطباء والممرضون وهذا بالتالي یؤثر تأثیر مباشر 

  .نوعیة الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفیاتعلى 

  :الرعایة الصحیة األولیة
أصبحت الرعایة الصحیة األولیـة إحـدى السیاسـات الجوهریـة لمنظمـة الصـحة العالمیـة مـع صـدور 

العالمیـــة لتـــوفیر  االســتراتیجیة، ثـــم إعـــداد 1978حــول الرعایـــة الصـــحیة األولیــة فـــي عــام  )ألماآتـــا(إعــالن 

نالصحة للجمیـع  ْ ـی ً . بحلـول سـنة ألفَ ، ومسـتوى ولقـد جعـل إعـالن ألماآتـا مـن الرعایـة الصـحیة األولیـة فلسـفًة

كمــــا أن الرعایــــة الصــــحیة األولیــــة تُعتبــــر هــــي . مــــن مســــتویات الرعایــــة، ومجموعــــًة معیَّنــــًة مــــن الخــــدمات

ه الخـدمات، توفیر الصحة للجمیع، وضمان توافر الخدمات األساسـیة للجمیـع، وكفالـة جـودة هـذ استراتیجیة

  .)2011،الطیبي ( وكفاءتها، واستمراریتها، والحصول علیها على أساس من العدالة واإلنصاف

  :وقد تم تحدید عناصر ثمانیة للرعایة الصحیة األولیة
  .التوعیة والتثقیف الصحي .1

  .اإلصحاح البیئي وتوفیر میاه الشرب .2

   .توفیر التغذیة الجیدة .3

   .خدمات أمومة وطفولة متكاملة .4

  .صین األطفال ضد األمراض الشائعةتح .5

  .مكافحة األمراض المتوطنة .6

   .عالج األمراض الشائعة .7

 .توفیر العقاقیر األساسیة .8
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  :ویرى الباحث أن أهم ما تقدمه مراكز الرعایة الصحیة األولیة للمجتمع الفلسطیني األتي

 .خدمات وقائیة .1
 .نظافة صحیة ، خاصة وعامة .2
 .رعایة أمومة وطفولة .3
 .إسعاف أولى .4
 .التطعیم .5
 .صحة بیئیة .6
 .مراقبة منتجات غذائیة ومیاه صالحة ومجاري .7
 .طب عام، واستشارات تخصصیة .8

  
وال تزال فلسفة الرعایة الصحیة األولیة تمثِّل تحوًُّال استراتیجیًا جذریًا في نظرتنا للصحة والرعایة    

م الصحیة تأثیر ه 1978وقد كان لمسیرة الرعایة الصحیة األولیة منذ عام . الصحیة ائل على نظرة النُُظ

الوطنیة في إقلیم شرق المتوسط للتنمیة الصحیة، وعلى طریقة تقدیمها للخدمات الصحیة، وسوف تظل 

الرعایة الصحیة األولیة أسلوبًا صالحًا للعمل به بغض النظر عن المصطلحات التي قد تُستخدم لإلشارة 

رعایة الصحیة األولیة بیئة مؤاتیة للعدید من المبادرات وقد هیَّأت ال. إلى وسائل واستراتیجیات تنفیذها

  . )www.moh.ps( والبرامج الناجحة التي نشهدها في هذه اآلونة

   :وتقوم فلسفة الرعایة الصحیة األولیة على الركائز اآلتیة   

 بمعنى ضمان تغطیة جمیع المواطنین بنفس المجموعة األساسیة من خدمات الرعایة الصحیة :الشمول

 .األولیة

، ومنسجمة  :الجودة بمعنى أن خدمات الرعایة الصحیة األولیة ینبغي أن تكون مقبولة اجتماعیًا وثقافیًا

 .، وعلى مستوى یراه المستفیدون منها مستوى مناسباً )اإلكلینیكیة(مع معاییر الممارسة العلمیة والسریریة 

 . ه عن دفع تكالیفهابمعنى أنه ال یجوز حرمان أحد من الخدمات لعجز  :العدالة

http://www.moh.ps
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بمعنى تقدیم الخدمات بطریقة عالیة المردود سواء على مستوى وحدة الخدمة أو على مستوى  :الكفاءة

ة النظام الصحي، مع الحفاظ على مبادئ الشمولیة، والجودة، والفعالیة َ ی ْ  .بـِن

دارة مجموعة الخدمات األساس :االستمراریة ٕ یة على المدى القصیر بمعنى توافُر موارد كافیة لتمویل وا

  .)2011، وزارة الصحة الفلسطینیة ( .وعلى المدى الطویل

العدید من الخدمات الصحیة التي یتم تقدیمها  األولیة في األراضي الفلسطینیة  الرعایة الصحیةو 

للمستوى الذي یتبع له مركز الرعایة الصحیة  للمواطنین، وتختلف هذه الخدمات من مركز آلخر؛ طبقاً 

مراكز صحیة شاملة، ومراكز صحیة من المستوى األول، والثاني، : ولیة، حیث تنقسم هذه المراكز إلىاأل

الكادر الطبي في كل مركز صحي، كما یختلف مستوى  لذلك یختلف حجم والثالث، والرابع، وتبعاً 

    :وهي على النحو التالي ،باإلضافة لدوائر الرعایة األولیة الخدمات الطبیة التي تقدمها

  صحة البیئة .1
  التثقیف الصحي .2
 الرعایة السنیة .3
  شئون األطباء .4
  الطب الوقائي .5
   صحة األم .6
  صحة الطفل .7
  الصحة المدرسیة .8
  التمریض .9
  لتغذیةا .10
  الطبي الكومسیون الصیدلة .11
   األمراض المزمنة .12
  مختبر الصحة العامة .13
  المختبرات .14
  التخصصات الفنیة .15
 صحة المرأة .16
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 الشئون اإلداریة والمالیة .17
  

  :یة الصحیة األولیة في فلسطینمراكز الرعا
كز، منها امر ) 748( 2011بلغ عدد مراكز الرعایة الصحیة األولیة في فلسطین خالل العام 

وتتبع الغالبیة العظمى من هذه المراكز  .في قطاع غزة مركزاً ) 147(في الضفة الغربیة و مركزاً ) 669(
، صحیاً  مركزاً ) 458(صحیة األولیة الحكومیة وزارة الصحة الفلسطینیة، حیث بلغ عدد مراكز الرعایة ال

وقد كان معدل السكان لكل مركز  .في قطاع غزة مركزاً ) 54(في الضفة الغربیة و مركزاً ) 404(منها 
نسمة، بینما بلغ معدل السكان لكل ) 5,340(حوالي  2000رعایة صحیة أولیة في فلسطین في العام 

رغم الزیادة في عدد السكان، وقد بلغ المعدل في ) 5,340( 2011مركز رعایة صحیة أولیة في العام 
نسمة، حیث یوجد في محافظة نابلس مركز لكل ) 3,636(الضفة الغربیة مركز رعایة صحیة أولیة لكل 

وفي قطاع غزة . اً مواطن) 2,225(، بینما في محافظة أریحا واألغوار هناك مركز لكل اً مواطن) 5,438(
 ُ من قبل مركز للرعایة الصحیة األولیة، ففي محافظة خان یونس یخدم كل  اً مواطن )10.625(خدم كل ی

َ  مواطناً   (14,587) خدم المركز من قبل مركز للرعایة الصحیة األولیة؛ بینما في محافظة دیر البلح ی
 ).2011، وزارة الصحة الفلسطینیة ( .مواطناً ) 7,820(الواحد 

 :مراكز الرعایة الصحیة األولیة في قطاع غزة

، منها مركزاً ) 59(یبلغ عدد مراكز الرعایة الصحیة األولیة التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة 
من  مركزاً ) 21(من إجمالي هذه المراكز، و%) 52.5(من المستوى الثاني تشكل نسبة  مركزاً ) 31(

ابع تشكل نسبة مراكز من المستوى الر ) 7(من إجمالي هذه المراكز، و  (35.6%)المستوى الثالث بنسبة 
  .من إجمالي هذه المراكز في الضفة الغربیة  (11.9%)

یرى الباحث أن وزارة الصحة الفلسطینیة أخذت بما جاء في مؤتمر ألماأتا حول الرعایة الصحیة و   
األولیة وركزت اهتماماتها بالرعایة الصحیة األولیة وذلك منذ انطالق وزارة الصحة الفلسطینیة على 

بأن الرعایة الصحیة األولیة تشكل رافدًا مهمًا أو ، تمشیًا مع تلك القرارات وقناعًة منها، نیةاألرض الفلسطی
حیث ، والذي له سماته وخصوصیاته، ربما یكون األهم في رفع المستوى الصحي للمجتمع الفلسطیني

  .الظروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي یعیشها المجتمع الفلسطیني
، ن وزارة الصحة الفلسطینیة تعتمد أساسًا في میزانیتها على الدعم الخارجي والمساعدات الخارجیةوأیضًا بأ

  .مما یشكل حافزًا وضاغطًا قویًا بتعزیز دور الرعایة الصحیة األولیة
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  ) 2جدول رقم (
  توزیع المراكز  حسب المنطقة والمستوى وفترة العمل 

 المنطقة
 المستوى

 اإلجمالي
 دورة العمل

فترة  الرابع الثالث الثاني
 واحدة

ثالث  نافترت
 - - 8 8 1 5 2 الشمالیة فترات

 - 1 14 15 5 5 5 غزة
 1 3  12 16 1 2 13 الوسطي

 یونس خان
 یونح

7 2 1 10 8 2 - 
 - 2 3 5 1 2 2 رفح

 1 8 45 54 9 16 29 اإلجمالي
  )الصادر عن دائرة الشئون اإلداریة والمالیة بالرعایة األولیة  2011تقریر القوى العاملة في الرعایة األولیة للعام (: المصدر

  
تمیز وتحسن في أداء خدمات الرعایة الصحیة األولیة من خالل  هناكیتضح من الجدول السابق أن 

وضع تصنیف تدریجي لمستویات مراكز الرعایة األولیة من المستوى األول وحتى الرابع بحیث یتم تقدیم 
آخذین ، وأیضًا جزء من الخدمات الرعایة الثانویة، ایة الصحیة االولیة في هذه المراكزجمیع خدمات الرع

في االعتبار نوعیة الخدمة المقدمة من المركز الصحي بما یناسب مع التجمع السكاني الذي یخدمه هذا 
  .المركز

 :الخدمات الطبیة العسكریةمراكز الرعایة الصحیة األولیة 

العسكریة بتقدیم الخدمات العالجیة والوقائیة لقوات الشرطة واألمن العام الطبیة   تقوم الخدمات

م اوقد بدأت الخدمات الطبیة العسكریة عملها في األراضي الفلسطینیة بمركز طبي واحد في الع .وأسرهم

ووحدة طبیة في العام  ن مركزاً یلیصل عدد مراكز الرعایة الصحیة األولیة التابعة لها إلى خمس، 1994

 .موزعة على جمیع محافظات الوطن ،2011

وتقوم بتقدیم خدمات الرعایة الصحیة األولیة، من كشف طبي وعالج، وعالج أسنان، وأشعة 

  .مخبریةساوند، وعالج طبیعي وفحوصات  وألترا

یرى الباحث بأن الخدمات الصحیة العسكریة وجدت في األساس لتقدیم الخدمات الصحیة 

تساهم في تخفیف العبء عن مراكز الرعایة ، تبر جه مقدمة للخدمات الصحیةللعسكریین وأسرهم وهي تع
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الصحیة األولیة التابعة لوزارة الصحة وتساهم بإضافات نوعیة غیر مقدمة في مراكز الرعایة األولیة 

  .التابعة لوزارة الصحة

 :لالجئین الفلسطینیینلتشغیل ا وكالة الغوثفي مراكز الرعایة الصحیة األولیة 

موزعة بین  ،للرعایة الصحیة األولیة في األراضي الفلسطینیة مركزاً  )51( یر وكالة الغوثتد

 .عیادة )21(حیث یوجد  ،وفي قطاع غزة -عیادة )30(حیث یوجد   - الضفة الغربیة

ذا أخذنا في الحسبان ب ٕ ن عدد الالجئین الفلسطینیین المنتفعین من الخدمات الطبیة للوكالة قد وصل إلى أوا

شخص لكل مركز  28.000ن عدد األشخاص بالنسبة لعدد العیادات الطبیة یصل إلى إ، ف1.428.891

التي تقدم خدماتها لالجئین  ،عدد مراكز وكالة الغوث الدولیة 2011في عام   بینما بلغ .طبي

 .في قطاع غزة مركزاً ) 18(في الضفة الغربیة و مركزاً ) 41(منها  مركزاً ) 59( ،الفلسطینیین

في مجال  مهموقد قامت بدور  الوكالة خدماتها الطبیة والعالجیة لالجئین الفلسطینیین مجاناً  وتقدم

  ).2011، وزارة الصحة الفلسطینیة ( التطعیم لألطفال والتغذیة ورعایة األمومة والطفولة

الالجئین الفلسطینیین تقدم خدمات الرعایة الصحیة  یؤكد الباحث على أن وكالة الغوث وتشغیل

ولها اسهام واضح في هذا المجال وال تمتلك أي مراكز طبیة تقدم ، فقط لالجئین الفلسطینیینولیة األ

ولكنها تشتري هذه الخدمة من مستشفیات أهلیة لمن یحتاجها من ، خدمات رعایة طبیة ثانویة وثالثیة

  .الذین تقوم هي بتقدیم الخدمة الصحیة لهم، الالجئین الفلسطینیین

 :"NGOs "لمنظمات غیر الحكومیةلاألولیة  الرعایة الصحیة

طبیًا صغیرًا للرعایة  2000في عام  اً مركز )  185 (حكومیة الغیر الصحیة المنظمات  بلغت

بلغ عدد المراكز الصحیة التي تدیرها المنظمات غیر الحكومیة في  2011وفي عام  .الصحیة األولیة

یتركز العدد  .في قطاع غزة مركزاً ) 57(ة الغربیة وفي الضف مركزاً ) 137(، منها مركزاً ) 194(فلسطین 
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األكبر منها في الضفة الغربیة، وتحتوي بعض هذه المراكز الصحیة على مختبرات صغیرة للفحوص 

  ).www.g4z4.com(  الصغیرةالطبیة المبسطة وعلى بعض الصیدلیات 

  :قطاع الخاصالفي الرعایة الصحیة األولیة 

ؤكد  ُ ن في و هناك المئات من العیادات الخاصة التي یمتلكها أطباء وأخصائیبأن ) شتات(وی

كما یوجد العدید من المختبرات ومراكز األشعة وعیادات طب األسنان ، .مختلف الفروع الطبیة

كما توجد بعض  ،بیةوالصیدلیات التي یمتلكها أفراد، ویكون هدفها الربح المادي مقابل تقدیم الخدمات الط

  ).2012، شتات ( المستشفیات الصغیرة التابعة لهذا القطاع

یرى الباحث بأن المؤسسات الصحیة الغیر حكومیة والقطاع الخاص تساهم بنسبة متواضعة من 

خدمات الرعایة الصحیة االولیة والثانویة مقارنة بما تقدمه وزارة الصحة ووكالة الغوث لتشغیل الالجئین 

  .ینیین في مجال الرعایة الصحیة األولیةالفلسط

  :القوى العاملة في الرعایة األولیة في قطاع غزة

موزعین  اً موظف 1,786العامة للرعایة األولیة  اإلدارةبلغ إجمالي الموظفین الفعلیین على قوة   

، نو ریاإلدا 375، نو الفنی 41، التمریض 403، أطباء األسنان 106 ،نو األطباء البشری 285: كاآلتي

بلغ كما .  اً فنی 25األشعة  ووفنی الصحة ومفتش 49، المختبر وفنی 120، الصیادلة 200، العمال 182

 315: موزعین كاآلتي اً موظف 2,284العامة للرعایة األولیة  اإلدارةاإلجمالي العام للموظفین على قوة 

، العمال 253، نو اإلداری 593، نو الفنی 51، التمریض 478، أطباء األسنان 128 ،نو األطباء البشری

بلغ إجمالي الموظفین و  .اً فنی 29األشعة  ووفنی الصحة ومفتش 57، المختبر وفنی 135، الصیادلة 245

  .)2011، وزارة الصحة( اً موظف 498 ،حتى كتابة هذه اإلحصائیة، المستنكفین عن العمل

  

http://www.g4z4.com
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 )الموظفین الفعلیین-المستنكفین-الرعایةالذین على قوة (في قطاع غزة العامة اإلدارةإحصائیة الموظفین في 
  )3جدول رقم ( 2011حتى شهر دیسمبر 

أطباء  الصیادلة األطباء نواإلداری الفئة
 وفنی التمریض األسنان

 ومفتش العمال المختبر
 الصحة

المجموع  نوالفنی فنیو
 أشعة الكلي

 2,284 51 29 57 253 135 478 128 245 315 593 القوى العاملة
 498 10 4 8 71 15 75 22 45 30 218 نوالمستنكف

 1,786 41 25 49 182 120 403 106 200 285 375 القوى الفعلیة
 %100 %2.3 %1.4 %2.7 %10.2 %6.7 %22.6 %5.9 %11.2 %16 %21 النسبة المئویة

  )لشئون اإلداریة والمالیة بالرعایة األولیة الصادر عن دائرة ا 2011تقریر القوى العاملة في الرعایة األولیة للعام (: المصدر
  

أن االنقسام السیاسي الذي حدث في المجتمع الفلسطیني قد أثر  )3(یالحظ الباحث من الجدول رقم   

حیث ، وخاصة الخدمات الصحیة بشكل سلبي وبقوة على جوانب الحیاة المتعددة للمجتمع الفلسطیني

عدد موظفي الرعایة  من إجمالي% 22عمل یشكلون نسبة یشكل عدد الذین مازالوا مستنكفین عن ال

  .الصحیة األولیة في وزارة الصحة الفلسطینیة
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لسابقة للباحثین في مجال أنماط القیادة اإلداریة والرضا یهدف هذا الفصل استعراض الدراسات ا

 ،حیث تعرض العدید من الباحثین والدارسین لهذین المجالین، الوظیفي لالستفادة منها في هذه الدراسة

  .سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ،وذلك ألهمیتهما في إدارة ونجاح أي مؤسسة

من موضوع القیادة اإلداریة  دراسات السابقة التي تناولت كالً وبالرغم من وجود العدید من ال  

إال أن هذه الدراسات قامت بدراسة الموضوعین ، في البیئات العربیة واألجنبیة ،موضوع الرضا الوظیفيو 

نها أومن خالل اطالع الباحث على هذه الدراسات وجد . حسب البیئة الموجودة فیهامن جوانب مختلفة و 

  .موضوع نمط القیادة اإلداریة وعالقتها بالرضا الوظیفي في المؤسسة الصحیةلم تتطرق إلى 

وقد قسم الباحث الدراسات السابقة على ، تم التركیز على أهم هذه الدراسات واألبحاث ،ومن هنا  

وعددها  ،ودراسات أجنبیة ،)10(وعددها  ،ودراسات محلیة ،)8(وعددها  ،دراسات عربیة: النحو التالي

  .وقد تم ترتیب الدراسات السابقة من الحدیث إلى القدیم ،اهذ ).8(
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v  

v  

v  

v  

:الدراسات المحلیة 

  ):م2010(دراسة ناصر 

والتعرف ، أنماط القیادة السائدة في المنظمات األهلیة الفلسطینیة لىإاسة التعرف هدفت هذه الدر  

من خالل أداة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي. المنظمات هذه األداء الوظیفي في لىإ

اسة وبینت نتائج الدر . ورؤساء أقسام، من مدیرین) 340(مطبقة على عینة عشوائیة  ،)االستبانة(بحثیة 

یلیه النمط القیادي ، في المنظمات األهلیة الفلسطینیة إن النمط القیادي الدیمقراطي هو األكثر استخداماً 

العام لألداء الوظیفي كان  ىكما أظهرت نتائج الدراسة أن المستو . النمط القیادي الحر وأخیراً ، األوتوقراطي

، یمقراطي في المنظمات األهلیة الفلسطینیةتعزیز ممارسة النمط القیادي الدبوأوصت الدراسة . جیداً 

  .األداء الوظیفي ىوتحسین مستو 

  ):م2009(دراسة األسطل 

دارة الوقت وعالقتها باألنماط القیادیة لدى مدیري المدارس الثانویة إفاعلیة  إلىهدفت الدراسة التعرف 

من خالل أداة بحثیة  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي .بمحافظات غزة من وجهة نظرهم

درجة ممارسة  أنوبینت نتائج الدراسة . مدیراً ) 124(مطبقة على عینة عشوائیة مكونة من ) االستبانة(
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، یمارسون األنماط الثالثة بدرجات مختلفة، األنماط القیادیة لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة

جنس المدیر في إلى  ىوق ذات داللة إحصائیة تعز وتوجد فر  ،ولكنهم یعطون أولویة للنمط الدیمقراطي

تعزیز التوجه الدیمقراطي في قیادة مدیر المدرسة ب، وأوصت الدراسة .مجال المهام اإلداریة لصالح اإلناث

وحث مدیري المدارس على ، من خالل تفعیل دور المعلمین في المشاركة في اتخاذ القرارات، لمدرسته

 .وتعزیز روح انتمائهم لعملهم، من خالل تحفیزهم، االهتمام بالمعلمینوزیادة ، البعد عن المركزیة

  ):م2009(دراسة عبد الرحیم 

تهیئة  علىثر النمط القیادي السائد لمدراء المكتب اإلقلیمي بغزة أ لىإهدفت الدراسة التعرف    

من خالل أداة بحثیة  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي. البیئة اإلبداعیة المناسبة للعاملین

من أصحاب المناصب اإلداریة العلیا والمتوسطة  ینموظف) 304(مطبقة على عینة عشوائیة ) االستبانة(

وكالة الغوث هو النمط  ىوبینت نتائج الدراسة أن النمط القیادي السائد لد. في المكتب اإلقلیمي بغزة

عیفة بین النمط القیادي وتهیئة البیئة اإلبداعیة حیث وجد أن هناك عالقة  ارتباطیة موجبة ض ،الدیمقراطي

، أوصت الدراسة .عدم تبني وكالة الغوث لسیاسة تشجیع اإلبداع بصورة واضحة وملموسةو  ،للعاملین

بحیث تكون قادرة على تفهم الفروق ، ضرورة تطویر المهارات التنظیمیة والقیادیة في اإلدارات العلیا

  .اإلبداعي مع تطور أسالیب اكتشافها وتدعیمها بین العاملینالفردیة في المواهب والتفكیر 

  ):م2006(دراسة المصري 

كما یراه العاملون في  ،النمط القیادي لدى رئاسة جامعة األقصىإلى هدفت الدراسة التعرف  

ة ة على عینمطبق) االستبانة(من خالل أداة بحثیة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي. الجامعة

، سیادة النمط القیادي األتوقراطي أنوبینت نتائج الدراسة . ن في الجامعةیالعامل من) 265(عشوائیة من 

إحصائیة في رؤیة العاملین للنمط القیادي السائد باستثناء التخصص لصالح  ةوعدم وجود فروق ذات دالل

ال  ،جوانبه بكل طي في القیادةوقد أوصت الدراسة بضرورة تبني رئاسة الجامعة النمط الدیمقرا. اآلداب
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ووضع اإلنسان المناسب ، سیما لجهة استثمار الكفاءات الموجودة في الجامعة بشكل ریادي وابتكار متمیز

  .وتفویض السلطات للعاملین، في المكان المناسب

  ):م2006(دراسة أبو عیدة 

اء األقسام بالجامعات الفلسطینیة في األنماط القیادیة التربویة السائدة لدى رؤسإلى هدفت الدراسة التعرف 

مطبقة على ) االستبانة(من خالل أداة بحثیة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي. محافظة غزة

وبینت نتائج . من رؤساء األقسام بالجامعات الفلسطینیة في محافظة غزة) 120(عینة عشوائیة مكونة من 

وجود و ، یلیه النمطان األتوقراطي والترسلي، یوعًا النمط الدیمقراطيالدراسة أن أكثر األنماط القیادیة ش

انعكاس للنمط القیادي الذي یمارسه رؤساء األقسام على تفعیل أداء أعضاء هیئة التدریس یقوي العالقات 

 ،االجتماعیة داخل الجامعة

  :الدراسات العربیة

  ):م2009(دراسة عبد المالك 

ي لألساتذة المدرسیة وعالقته بالرضا الوظیف اإلدارةط القیادي في لى النمإهدفت الدراسة التعرف 

. المدرسیة والرضا الوظیفي لألساتذة اإلدارةالكشف عن العالقة بین النمط القیادي في في التعلیم الثانوي و 

 مطبقة أداة الدراسة على) االستبانة(من خالل أداة بحثیة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي

ارتباط  نعوقد أسفرت نتائج البحث . من ثانویات والیة المسیلة أستاذاً ) 315(عینة عشوائیة مكونة من 

ووجود ارتباط عكسي قوي بین ، إیجابي قوي بین النمط القیادي الدیمقراطي ودرجة الرضا بأبعاده

في درجة الرضا العام  نه توجد فروق بین الجنسینأوأفادت الدراسات ، بي والدیكتاتوريالمنطقتین التسیّ 

 ،في درجة الرضا العام باعتبار متغیر شعبة التدریس إحصائیاً  ةوعدم وجود فروق دال ،لصالح الذكور
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وتوصي الدراسة بضرورة تبني سیاسة تربویة دیمقراطیة ومحاولة نشرها بین ، وكذا باعتبار سنوات الخدمة

  .مدراء المؤسسات التربویة

  ):م2008(دراسة المخالفي 

األنماط القیادیة لمدیري المدارس الحكومیة والخاصة في مدینة  إلىهدفت الدراسة التعرف    

الرضا الوظیفي للمعلمین العاملین في تلك المدارس وعالقة األنماط  ىمستو  إلىوكذا التعرف  ،صنعاء

) االستبانة(یة من خالل أداة بحث، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي. الرضا الوظیفيبالقیادیة 

ن األنماط القیادیة الثالثة تمارس بدرجة أ. معلم ومعلمة) 500(مطبقة على عینة عشوائیة مكونة من 

فالنمط  ،یلیه النمط القیادي األوتوقراطي ،ن النمط القیادي السائد هو النمط القیادي الدیمقراطيأو  ،متوسطة

عن ، یادي الدیمقراطي لدى مدیري المدارس الثانویةتفعیل نمط السلوك القبوصت الدراسة أو . القیادي الحر

قادرة على رفع مستواهم القیادي الوورش عمل في مجال القیادة المدرسیة ، طریق إعداد دورات تدریبیة

  .الفعال

  ):م2003(دراسة الشریف 

طبیعة  والتعرف إلى، حیث هدفت الدراسة التعرف إلى أنماط القیادة السائدة بإمارة منطقة مكة المكرمة

 . العالقة بین أنماط القیادة واألداء الوظیفي باإلمارة

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي وتطبیقه على واقع أنماط القیادة السائدة بإمارة منطقة مكة 

أداة لجمع البیانات والمعلومات الالزمة للبحث عن طریق عینة عشوائیة " االستبانة"وتم استخدام ، المكرمة

تبین أن هناك وبینت نتائج الدراسة ، مفردة) 120(من المجتمع األصلي للدراسة في حدود  )%50(ع بواق

حیث یمارس في إمارة منطقة مكة المكرمة النمط القیادي الدیمقراطي بدرجة ، توافرًا ألنماط القیادة الثالثة

ن هناك عالقة ارتباط دالة تبین أو  .عالیة والنمط الحر بدرجة متوسطة والنمط األوتوقراطي بدرجة أقل

في حین وجود عالقة ذات دالة ، احصائیًا وموجبة بین نمط القیادة الدیمقراطي ومستوى األداء الوظیفي



86  
  

إحصائیة سلبیة بین نمط القیادة ومستوى األداء الوظیفي لدى كل من نمط القیادة الحر ونمط القیادة 

المكرمة التباع نمط القیادة الدیمقراطي ألنه یؤدي وأوصت الدراسة بأن تحرص امارة مكة ، األوتوقراطي

 .إلى ترقیة األداء ورفع اإلنتاجیة

  ):م2006(دراسة الغامدي 

ضباط كلیة الملك عبد العزیز  ىلد األسلوب القیادي األكثر شیوعاً إلى هدفت الدراسة التعرف  

رضا طالب كلیة  ىمعرفة مدو  ،الحربیة وضباط كلیة الملك خالد العسكریة وفق نموذج الشبكة اإلداریة

عن أسالیب القیادة التي یمارسها ضباط هذه  ةالملك عبد العزیز الحربیة وطالب كلیة الملك خالد العسكری

مطبقة على عینة ) االستبانة(من خالل أداة بحثیة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي. الكلیات

جمیع أسالیب القیادة في الشبكة اإلداریة  أنائج الدراسة وبینت نت. باً طال) 940(عشوائیة مكونة من 

 ،وضباط كلیة الملك خالد العسكریة بنسب متفاوتة ،ضباط كلیة الملك عبد العزیز الحربیة ىمتوفرة لد

النهائي عن أسالیب  ىمن طالب المستو  أكثر رضاً ) والمتوسط، اإلعدادي( طالب المستویات األدنىو 

أوصت الدراسة بإجراء المزید من البحوث في مجال أسالیب القیادة و . كلیات العسكریةاإلداریة في الالقیادة 

 .اإلداریة وعالقتها برضا المرؤوسین

  :الدراسات األجنبیة

  :)Chien,Wen Tsai 2009(دراسة تشین 

النمط القیادي والرضا الوظیفي في خدمات السیاحة خصوصًا في إلى هدفت الدراسة التعرف  

مطبقة على عینة ) االستبانة(من خالل أداة بحثیة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،دقإدارة الفنا

أن وبینت نتائج الدراسة . من العاملین في الفنادق السیاحیة العالمیة  فموظ) 300(عشوائیة من 

العالقات أكثر رضًا مع نمط القیادة الذي یحترم القائد لمرؤوسیه وتركیزه على تنمیة  نالموظفین یكونو 
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عنه مع نمط القیادة الذي یركز فیه القائد على العمل و أسس تنظیمه وتوزیع " consideration"معهم 

كما توجد فروق بین إجابات المبحوثین تبعًا لمستوى ".consideration"المهام واألعباء بین العاملین 

لكي ، التغذیة الراجعة من الموظفینوأوصت الدراسة إلى وضع آلیة للحصول على . التعلیم والخبرة العلمیة

  .تستخدم كأساس لتطویر القیادة في مختلف التخصصات

  ):Bruno,2008(دراسة برونو 

والعالقة بین فعالیة ، فعالیة القیادةو ، أنماط القیادة السائدةو ، هدفت الدراسة تقییم القیم الشخصیة 

والعالقة بین التوازن ، ة القیادة والتمایز التنظیميوالعالقة بین فعالی، القیادة والتوازن بین القیم الشخصیة

. لمجموعة من المدیرین التنفیذیین في العدید من المنظمات البرازیلیة، القیم الشخصیة والتمایز التنظیميو 

) االستبانة(من خالل أداة بحثیة استخدمت الدراسة نموذج تانینبوم وشمیدت لتحدید نمط القیادة السائد 

أنه ال یوجد توازن في القیم وبینت نتائج الدراسة  .مدیر تنفیذي) 400(ة عشوائیة من نمطبقة على عی

باإلضافة إلى عدم وجود . وأن القیم االقتصادیة والنظریة هي السائدة، الشخصیة للمدیرین التنفیذیین

 .ینبوم وشمیدتحسب نموذج تان، مع سیادة نمط القائد یبیع القرار، المرونة في ما یتعلق بأسالیب القیادة

اتخاذ بأوصت الدراسة و  ،وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلى متغیر العمر وأظهرت النتائج عدم

وایضًا . عدد من المبادرات التي تؤدي إلى تحسین تطویر القادة الذي یهدف إلى إقامة مجتمع جدید

بحاجة إلى جعل  أننا، وهذا یعني، أوصت إلى تسریع عملیة إضفاء الطابع الدیمقراطي في مفهوم القیادة

  .وفي كل مكان ،عمارومختلف األ، القیادة في متناول الناس من جمیع التخصصات

  ):Wippy, 2001(دراسة وبي 

كادیمیین والرضا الوظیفي لدى أعضاء النمط القیادي للرؤساء األإلى هدفت الدراسة التعرف  

) االستبانة(من خالل أداة بحثیة ، المنهج الوصفيواستخدمت الدراسة  ).Guman(هیئة التدریس بجامعة 

أن سلطة الرئیس وبینت نتائج الدراسة . من أعضاء هیئة التدریس) 150(مطبقة على عینة عشوائیة من 
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وأن النمط ، وتبین وجود رضا وظیفي داخلي عال، في حین كانت المهام واضحة، كانت ضعیفة

  .اء هیئة التدریسعضأالدیمقراطي یزید من الرضا الوظیفي لدى 

  ):Hawkins,L.,2002(دراسة هاوكنز 

وبین  ،كما یدركه المعلمون ،هدفت الدراسة اختیار العالقة بین النمط القیادي لمدیر المدرسة   

من ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. المناخ المدرسي في المدارس الثانویة الدولیة في نیوجرسي

ن أوبینت نتائج الدراسة . معلماً ) 133(طبقة على عینة عشوائیة من م) االستبانة(خالل أداة بحثیة 

إذ كلما كان السلوك القیادي یمیل ، على المناخ العام للمدرسة مهمالسلوك القیادي لمدیر المدرسة ذو أثر 

  .أكثر إلى النمط الداعم وأقل إلى النمط الموجه كان المناخ أكثر انفتاحاً 
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v  

v  

v  

v  

v  

  :الدراسات المحلیة

  ):2012(دراسة القطراوي 

وعالقته بالرضا الوظیفي لدى العاملین في برنامج  ة هدفت الدراسة معرفة سلوك المخاطر  

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي و . في محافظات غزة) ونروااأل(ي وكالة الغوث الدولیة  الطوارئ ف

) 315(مطبقة أداة الدراسة على عینة عشوائیة مكونة من ) االستبانة(من خالل أداة بحثیة  ،التحلیلي

أن دراسة وبینت نتائج ال. من موظفي برنامج الطوارئ في وكالة الغوث الدولیة في محافظة غزة موظفاً 

یقع عند  ،لدى موظفي برنامج الطوارئ في وكالة الغوث الدولیة في محافظة غزة ،مستوى سلوك المخاطرة

أن مستوى الرضا الوظیفي لدى موظفي برنامج الطوارئ في و  ،%)68.5(مستوى متوسط بوزن نسبي 

وتوجد عالقة ذات  ،%)73.5(یقع عند مستوى جید بوزن نسبي  ،وكالة الغوث الدولیة في محافظة غزة

بشكل عام لدى العاملین في برنامج الطوارئ في  ةداللة إحصائیة بین الرضا الوظیفي وسلوك المخاطر 

من الوظیفي للعمل على زیادة وأوصت الدراسة بترسیخ مفهوم األ .وكالة الغوث الدولیة في محافظة غزة

  .أمام الموظفین التخاذ القرارات وتقلیل نظام القیود إلتاحة الفرصة ،الرضا الوظیفي لدى الموظف
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  ): 2009(دراسة بسیسو 

مستویات الرضا الوظیفي لدى العاملین في الوظائف العمومیة عن إلى هدفت الدراسة التعرف 

) االستبانة(من خالل أداة بحثیة  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي. نظام التعویضات المالیة

وجود عالقة ذات وبینت نتائج الدراسة . موظفاً ) 238(ینة عشوائیة مكونة من مطبقة أداة الدراسة على ع

والمزایا  ،والترقیة، "المكافآت"والعالوات المختلفة ، الرضا عن الوظیفة :داللة إحصائیة بین كل من

وقد  .والرضا الوظیفي للموظفین عن نظام التعویضات المالیة الحكومیة، والتقاعد، المرتبطة بنهایة الخدمة

، ومعظم الموظفین لیس لدیهم علم ودرایة بنظام التعویضات الحكومیة ،تبین أن النظام غیر فعال ومتدن

وأوصت الدراسة لضرورة ، على درجات الرضا الوظیفي مما أثر سلبیاً  ،وال یوجد التزام في ضوابط منحها

ظیفي من خالل االستخدام ورفع مستوى الرضا الو ، وجود نظام خاص لمعالجة مشاكل وشكاوي الموظفین

  .الجید والفاعل لنظام التعویضات المالیة الحكومیة

  ):2006( دراسة عبیر

نواع الظروف النفسیة التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطینیة في أتقییم  إلىهدفت الدراسة  

راسة المنهج واستخدمت الد. داریة ومدى تأثیر هذه الضغوط على الرضا الوظیفي لدیهماالوظائف اإل

مطبقة أداة الدراسة على عینة عشوائیة مكونة من ) االستبانة(من خالل أداة بحثیة  ،الوصفي التحلیلي

نسبة النساء العامالت في الوظائف  أن وبینت نتائج الدراسة. شرافامرأة عاملة في مستوى اإل) 252(

وهناك ) %66(لوظیفي بلغت ن نسبة الرضا اأو  )%61(ضغوط النفسیة هي لالقیادیة التي تتعرض ل

همیة أبوصت الدراسة أعالمة بین الضغوط النفسیة التي تتعرض لها المرأة في العمل بالرضا الوظیفي و 

  .المشاركة في الدورات التدریبیة
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  ):2004(دراسة ثابت 

. ن في مستشفیات قطاع غزةیلى تقییم مدى الرضا الوظیفي للمدراء العاملإهدفت الدراسة  

مطبقة أداة الدراسة على ) االستبانة(من خالل أداة بحثیة ، ت الدراسة المنهج الوصفي التحلیليواستخدم

مستوى الرضا  أنوبینت نتائج الدراسة . من مدراء المستشفیات اً موظف) 320(عینة عشوائیة مكونة من 

الدراسة على  دلتو  ).%66(ن في مستشفیات قطاع غزة كان بنسبة یالوظیفي العام لدى المدراء العامل

تطویر برامج التدریب بوصت الدراسة أو . داریة المختلفةعدم وجود فرق بین الرضا الوظیفي والمستویات اإل

وتحسین مستوى التنسیق بین مختلف  ،داري لتحسین أداء المدراء في المستشفیاتفي المجال اإل

 يالعلیا مما یؤد اإلدارةذ القرارات مع العمل على المشاركة في اتخاو  .العلیا اإلدارةداریة و المستویات اإل

  .سهولة التطبیق وااللتزام إلى

  ):2004(دراسة منصور 

ضافة إ ،غزةبتقییم الرضا الوظیفي للعاملین في مستشفى النصر لألطفال   إلىهدفت الدراسة  

  .معرفة تأثیر العوامل الدیموغرافیة والمؤسساتیة على مستوى الرضا الوظیفي للعاملین إلى

مطبقة أداة الدراسة على ) االستبانة(من خالل أداة بحثیة  ،ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیليوا

ن مستوى الرضا الوظیفي للعاملین أوبینت نتائج الدراسة . موظفاً ) 234(عینة عشوائیة مكونة من 

ى رضا وظیفي تتمتع بمستو  كثر سناً الفئة العمریة األ أنو  .)%58,9(بمستشفى النصر لألطفال هو 

في  اإلدارةعمل برامج تعلیم مستمر بعلم ب  وصت الدراسةأو  .حصائیةإأفضل من غیرها من الفئات وبداللة 

یجاد العوامل المؤثرة إخرى بهدف أوعمل دراسات تشمل مؤسسات صحیة . داریةمختلف المستویات اإل

  .على مستوى الرضا الوظیفي

  



92  
  

  :الدراسات العربیة

  ):2010(دراسة آل رشید 

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثیر نمط القیادة األمنیة على الرضا الوظیفي في دیوان إمارة منطقة  

 ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیليو  ،الریاض من وجهة نظر موظف دیوان إمارة منطقة الریاض

یوان إمارة منطقة الریاض، جمیع العاملین في دمطبقة أداة الدراسة على ) االستبانة(من خالل أداة بحثیة 

هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل  أنوبینت نتائج الدراسة ). 500(ویبلغ عددهم 

ستجابات أفراد عینة بلغ المتوسط العام إلالقیادیة ومستوى الرضا الوظیفي و بین جمیع األنماط . ر.من أ

لدراسة على أهمیة تنمیة أنماط القیادة الدیمقراطیة وأوصت ا )4,135(الدراسة نحو رضاهم عن الوظیفة 

  .واالهتمام بالنواحي االجتماعیة للوظیفة

  ):2010(دراسة شفیق 

 على الرضا الوظیفي للموارد هدفت الدراسة إلى معرفة طبیعة تأثیر ضغط العمل بمصادره 

من خالل أداة بحثیة  ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیليو . البشریة في المؤسسة الصناعیة

 .بجیجل –سونلفاز  –موظفًا بمؤسسة إنتاج الكهرباء  )65(على عینة عشوائیة مكونة من ) االستبانة(

أن الموارد البشریة بمؤسسة إنتاج الكهرباء تعاني من مستویات مرتفعة من ضغط وبینت نتائج الدراسة 

رتبط یالدراسة أن ضغط العمل بمصادره كشفت و  ،العمل وتتمتع بمستویات منخفضة من الرضا الوظیفي

وأوصت الدراسة إلى إعطاء استقاللیة أكبر ، بعالقة عكسیة ذات داللة إحصائیة مع الرضا الوظیفي

  .للمرؤوسین في اتخاذ القرارات المرتبطة بعملهم
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  ):2009(دراسة عبد المالك 

المدرسیة والرضا الوظیفي  رةاإلداهدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین النمط القیادي في  

استخدمت الدراسة و . في مستوى الرضا العام) لتدریسالجنسیة وسنوات ا(لألساتذة، وبیان أثر كل من 

معلمًا ) 315(على عینة عشوائیة مكونة من ) االستبانة(من خالل أداة بحثیة  ،المنهج الوصفي التحلیلي

وجود ارتباط إیجابي قوي بین النمط القیادي الدیمقراطي  وبینت نتائج الدراسة ،من ثانویات والیة المسیلة

توجد فروق بین الجنسین في درجة الرضا العام لصالح الذكور، وعدم وجود فروق و  ،ودرجة الرضا بأبعاده

وأوصت ، وكذا باعتبار سنوات الخدمة ،دالة إحصائیًا في درجة الرضا العام باعتبار متغیر شعبة التدریس

ضرورة تبني نهج األسلوب الدیمقراطي في التسییر من حیث أنه األنجع في رفع درجة الدراسة مدراء ب

  .الرضا الوظیفي وبالتالي زیادة اإلنتاجیة

  ):2006(دراسة الغامدي 

لى مستوى الرضا الوظیفي للعاملین في السجن والوسائل التي یمكن من إهدفت الدراسة التعرف  

من  ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیليو . ن في السجنضا الوظیفي للعاملیخاللها تحقیق الر 

وبینت نتائج الدراسة  .اً وضابط اً فرد) 153(على عینة عشوائیة مكونة من ) االستبانة(خالل أداة بحثیة 

 ،الثقة في النفس :ن همایأن العاملین بسجن تبوك راضین وظیفیًا من عملهم في السجن وباألخص جانب

ٕ ن عن فعالیة الوسائل و و وأن العاملین بسجن تبوك راض ،التفوق والنجاحو  یجابیاتها في تحقیق الرضا ا

، تجنب المشاكل والعمل الجاد ،تقبل الزمالء ،نتظام في العملاإل ،الحضور المبكر: الوظیفي وباألخص

  .وأوصت الدراسة على العمل على نشر ثقافة أسالیب القیادة اإلداریة التي تهتم بالعمل والعاملین
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  :جنبیةالدراسات األ

  ):T. A.Wright & D.G. Bonett,2007(دراسة رایت وبونت 

هدفت الدراسة لمعرفة مستوى الرضا الوظیفي عن العمل والرفاه النفسي مقارنة بعدم وجود تنبؤات 

في إحدى المؤسسات الكبرى في الساحل الغربي للوالیات المتحدة ، إضافیة تتعلق بالدوران الوظیفي

مطبقة أداة ) االستبانة(من خالل أداة بحثیة  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي. یكیةمر األ

نه أوبینت نتائج الدراسة . یعملون في هذه المؤسسة اً مدیر ) 112(الدراسة على عینة عشوائیة مكونة من 

النتائج أن الرفاه النفسي وأظهرت ، ال توجد طریقة إلظهار التنبؤات اإلضافیة المتعلقة بالدوران الوظیفي

كما أن الرضا الوظیفي یكون أكثر قوة ، كان متوسطًا للعالقة بین الرضا الوظیفي والفصل من الوظیفة

  .صلة أكبر بالدوران الوظیفي عندما یكون الرفاه النفسي منخفضاً  اوذ، بالسلب

  ):Karim Ssesanga, 2005(دراسة سسیسانجا 

. وغندیینى الرضا الوظیفي لدى األكادیمیین الجامعیین األلى مستو إلتعرف اهدفت الدراسة 

مطبقة أداة الدراسة على ) االستبانة(من خالل أداة بحثیة  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي

إلى أن العوامل األكثر وبینت نتائج الدراسة . من جامعة أوغندا موظفاً ) 182(عینة عشوائیة مكونة من 

ونواحي التعلیم الحقیقي ، واإلشراف، رضا هي كل ما هو متصل بسلوك زمالء العملتأثیرًا في ال

المكافآت والسیطرة والبحث  :مثل ،وأن الدوافع لعدم الرضا كان أكثرها في عوامل خارجیة، والجوهري

ینما ب، لهما دالالت على الرضا الوظیفي، كادیمیةوالرتبة األ، كما وجد أن العمر، والترقیة وبیئة العمل

  .هناك داللة لتأثیر الجنس على الرضا الوظیفي
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  ): (Paul E.madlock:2008 دراسة بالویل مادلوك

 ،والرضا الوظیفي، وكفاءة تواصل المشرف، هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بین نمط القیادة

ة أداة الدراسة على مطبق) االستبانة(من خالل أداة بحثیة  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي

وموظفة یعملون لدى مجموعة متنوعة من الشركات في الغرب  اً موظف) 220(عینة عشوائیة مكونة من 

ن تواصل أو ، وجود عالقة قویة بین كفاءة تواصل المشرف وأسالیب القیادةوبینت نتائج الدراسة . وسطاأل

كفاءة و القیادة و تصاالت باط بین اإلووجود ارت ،من التباین في الرضا الوظیفي )%18(المشرف یمثل 

وصت الدراسة بوضع برامج تدریبیة للمشرفین لتعزیز سلوكیات التواصل مما أو . الرضا الوظیفيو التواصل 

  .األداءیؤدي إلى مزید من رضا الموظفین ورفع مستوى 

  ):Lambert 2004(دراسة كارولین لمبرت 

والحالة النفسیة لدى أفراد الجیش البریطاني  هدفت الدراسة إلى استكشاف درجة الرضا الوظیفي 

من خالل أداة بحثیة  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي ..المناوبین في جزر الفوكالند

من أفراد الجیش الذین یخدمون في ) %20(مطبقة أداة الدراسة على عینة عشوائیة مكونة من ) االستبانة(

یجابیة أظهر مستوى إمن یقبل حالته ویفكر في مشكالته بصورة أن راسة وبینت نتائج الد. جزر الفوكالند

ن األفراد الذین یسعون لمواجهة ضغوطهم وتفكیرهم سلبي أقل تحسن في أو  ،من الرضا الوظیفي اً مرتفع

  .جتماعیة والحالة النفسیة والرضا الوظیفيكما وجد ارتباط بین المساندة اإل ،الحالة النفسیة
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  الدراسات السابقة علىلعام االتعقیب 

  :الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة أوجه استفادة

مكــــــان ( ن درســــــها غیــــــره مــــــن البــــــاحثینأتجنــــــب دراســــــة قضــــــایا ســــــبق  فــــــيســــــاعدت الدراســــــات الســــــابقة  -1

 .)الدراسة وعینة الدراسة

ضــــــوع نتقــــــاء منهــــــا بمــــــا یتناســــــب مــــــع مو دوات المســــــتخدمة فــــــي هــــــذه الدراســــــات واإلاأل علــــــىاالطــــــالع  -2

 .الدراسة

 .حصائیة المناسبة ومنهجیة الدراسةسالیب اإلفي تحدید األ ت استفاد -3

 .بأسماء العدید من الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة زودتهو  ،وفرت الجهد -4

 .تها وفقراتهاتحدید مجاالو  )االستبانتین والمقابلة(دوات الدراسة أساعدت في بناء  -5

 .ساعدت الدراسات السابقة في مناقشة النتائج وتفسیرها وتقدیم التوصیات والمقترحات -6

  :تمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة أوجه

داریـــــة وعالقتهـــــا بالرضـــــا العالقـــــة بـــــین نمـــــط القیـــــادة اإل حـــــددتحیـــــث  ،تمیـــــزت فـــــي موضـــــوعها .1

وهـــــو موضـــــوع مهـــــم قلـــــت ، غـــــزة ولیـــــة فـــــي محافظـــــةالعـــــاملین فـــــي مراكـــــز الرعایـــــة األ ىالـــــوظیفي لـــــد

 .الدراسة فیه

التـــــــي تنـــــــاقش هـــــــذا الموضـــــــوع وتـــــــربط بـــــــین  مهمـــــــةن هـــــــذه الدراســـــــة مـــــــن الدراســـــــات الأیعتقـــــــد  .2

ــــوظیفي والــــنمط القیــــادي فــــي مراكــــز الرعایــــة األ ىمســــتو  ن تكــــون أیأمــــل الباحــــث فــــي ، ولیــــةالرضــــا ال

 المكتبة العربیة إلىضافة جدیدة إهذه الدراسة 

ٍ  ىمســـــــتو  علـــــــىداریـــــــة للمحافظـــــــة اإل ر القیـــــــادةتســـــــاعد فـــــــي تعزیـــــــز دو   .3 مـــــــن الممارســـــــات  عـــــــال

ــــة األاإل ــــي مراكــــز الرعای ــــة ف ــــة الحدیث ــــث داری ــــة حی ــــوزارة الصــــحة أولی ن المؤسســــات الصــــحیة التابعــــة ل
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 علــــىالمحافظــــة  إلــــىمــــس الحاجــــة أفهــــي فــــي ، ىة للمــــواطنین المرضــــلــــتقــــدم خدمــــة جلی، الفلســــطینیة

ـــــوظیفي لـــــد ىمســـــتو  ـــــاً إعكس نممـــــا یـــــ، العـــــاملین لـــــدیها ىمقبـــــول مـــــن الرضـــــا ال الخـــــدمات  علـــــى یجابی

  .الصحیة المقدمة للمواطنین
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  الرابعالفصل 
   الطریقة واإلجراءات

ــك إیتنــاول هــذا الفصــل وصــفًا مفصــالً لإلجــراءات التــي  تبعهــا الباحــث فــي تنفیــذ الدراســة، ومــن ذل

عــداد أداة الدراســة المكونــة مــن  ٕ تعریــف مــنهج الدراســة، ووصــف مجتمــع الدراســة، وتحدیــد عینــة الدراســة، وا

مـن صـدقها وثباتهـا، وبیـان ، والتأكـد )االسـتبانة( ت اإلداریـة فـي الرعایـة األولیـة والمقابلة الشخصـیة للقیـادا

إجـــراءات الدراســـة، واألســـالیب اإلحصـــائیة التـــي اســـتخدمت فـــي معالجـــة النتـــائج، وفیمـــا یلـــي وصـــف لهـــذه 

   .اإلجراءات

  :منهج الدراسة: أوالً 

الـذي یحـاول مـن  ،من أجل تحقیق أهداف الدراسة قام الباحث باسـتخدام المـنهج الوصـفي التحلیلـي   

نمط القیادة اإلداریة وعالقته بالرضا الـوظیفي لـدى العـاملین فـي (الدراسة خالله وصف الظاهرة موضوع 

وتحلیـل بیاناتهـا وبیـان العالقـة بـین مكوناتهـا واآلراء التـي تطـرح  ،)مراكز الرعایة األولیة فـي محافظـة غـزة

ي المـنظم وهـو أحـد أشـكال التحلیـل والتفسـیر العلمـ، واآلثـار التـي تحـدثها ،والعملیات التـي تتضـمنها ،حولها

وتصویرها كمیًا عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو  ،لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة

خضاعها للدراسات الدقیقة  ،المشكلة ٕ   .  )324ص ،2005،ملحم(وتصنیفها وتحلیلها وا

  :مجتمع الدراسة: ثانیاً 

ـــ ة فـــي محافظـــة غـــزة للعـــام یتـــألف مجتمـــع الدراســـة مـــن جمیـــع العـــاملین فـــي مراكـــز الرعایـــة األولی

حســـب البیانــات التــي حصـــل ، الـــذین ال یشــغلون مناصــب إداریــة ،موظفــاً  ) 482( ، البــالغ عــددهم2012

  :یوضح ذلك) 4(الجدول رقم . علیها الباحث من وزارة الصحة الفلسطینیة
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  )4(جدول رقم 

  ین في كل مركزعدد مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزة وعدد الموظف) 4(یوضح جدول رقم

  النسبة المئویة  مستوى المركز  عدد الموظفین  المركز الصحي  التسلسل
  %20  رابع  90  الصحي الرمالشهداء   1
  %9.5  رابع  42  الدرج  شهداء  2
  %13  رابع  57  الزیتون شهداء  3
  %9  رابع  41  الطبي صبحة الحرازینمركز   4
  %12  رابع  55  الرحمة  5
  %12  عراب  55  الشیخ رضوان شهداء  6
  %12  رابع  53  الصوراني  7
  %5  ثالث  24  الفالح  8
  %6  ثالث  26  الشاطئ شهداء  9
  %6  ثالث  27  السالم  10
  %4.5  ثالث  20  الحریة الطبيمركز   11
  %4.5  ثاني  20  عطا حبیب  12
  %3  ثاني  15 مركز حسن الحرازین الطبي  13
  %2  ثاني  8  هالة الشوا  14
  %3  صیةعیادة تخص  14  المعاقین حركیا  15

     547  المجموع الكلي
  )2011: وزارة الصحة الفلسطینیة، التقریر السنوي(

نالحظ من الجدول السابق أن اجمالي عدد الموظفین في مراكز الرعایة الصـحیة االولیـة فـي محافظـة غـزة 

  .مسؤل 65وتم اسبعاد الذین یشغلون منصبًا إداریًا والبالغ عددهم موظفاً  547

   اسةعینة الدر : ثالثا

  :ستطالعیةالعینة اإل -ا

مــــن العــــاملین فـــي مراكــــز الرعایـــة األولیــــة فــــي  موظفـــاً ) 35( االســــتطالعیة شـــملت عینــــة الدراســـة

  .تم اختیارهم بطریقة عشوائیة ،من خارج عینة الدراسة األصلیة محافظة غزة
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  :األصلیة عینة الدراسة -ب

الرعایـة األولیـة فـي محافظـة غـزة للعـام من العاملین في مراكز  موظفاً ) 445(عینة الدراسة  شملت

 ،%)87.5( تجابةاسـتبانة بنسـبة اســ) 389( الـذین ال یشـغلون مناصـب إداریـة وتــم الحصـول علـى ،2012

  :عینة الدراسة أفرادوضح توزیع التالي ی والجدول

  ) 5(جدول رقم 
  یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة 

 %  العدد  المتغیرات

 51.16 199  ذكر النوع
 48.84 190 أنثى

 العمر
 6.17 24 سنة فأقل 25

 67.35 262 سنة 45-26 
 26.48 103 سنة فاكثر 46

 العلمي مؤھلال
 31.88 124 دبلوم فأقل
 55.53 216 بكالوریوس
 12.60 49 دراسات علیا

 دمةعدد سنوات الخ
 14.65 57 سنوات 5أقل من 

 37.53 146 سنوات  10-6من 
 47.81 186 سنة 11أكثر من 

 الوظیفي مسمىال

 22.37 87  طبیب
 24.68 96 حكیم

 28.28 110 مھن طبیة
 19.79 77 كاتب
 4.88 19 عامل

 راتبال

 10.28 40  شیقل 1500أقل من 
إلى  1510من 

2900 175 44.99 

 34.70 135  شیقل 3000-4000
 4100أكثر من 
 10.03 39 شیقل

 سكنال
 9.77 38 الشمال
 80.21 312 غزة
 10.03 39 الجنوب

 100 389  المجموع 
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 ُ ویعزو الباحث ذلك إلى تساوي  ،الحظ الباحث من الجدول السابق تقارب بین الذكور واإلناثی

كما یالحظ أن عدد أفراد العینة في الفئة  ،فرص التوظیف في المؤسسة الصحیة بین الذكور واإلناث

 ،مع واقع التركیبة السكانیة للمجتمع الفلسطیني اشىوذلك یتمش ،سنة بلغت أعلى نسبة 45 – 26العمریة 

ویالحظ الباحث أن عدد أفراد العینة الدراسیة من حملة البكالوریوس أعلى نسبة ، نه مجتمع فتيإحیث 

  .حیث یعزو ذلك إلى اهتمام المجتمع الفلسطیني بالعلم والدراسة الجامعیة ،بالنسبة للمؤهل العلمي

  :لدراسةا أدوات: رابعاً 
 
  استبانة نمط القیادة اإلداریة -1
  

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسـة واسـتطالع رأي عینـة 

 االسـتبانةقـام الباحـث ببنـاء  ،عن طریق المقابالت الشخصیة ذات الطابع غیر الرسمي ،المتخصصینمن 

  :وفق الخطوات اآلتیة

  .االستبانةالرئیسیة التي شملتها  المجاالتتحدید  -

  .مجالصیاغة الفقرات التي تقع تحت كل  -

 االســتبانةیوضــح ) 2( فقــرة والملحــق رقــم )  41( التــي شــملت  ،فــي صــورتها األولیــة االســتبانةإعــداد  - 

 .في صورتها األولیة

 .تمتها لجمع البیاناءمال ىالمشرف من أجل اختیار مد على االستبانةعرض  - 

  .بشكل أولي حسب ما یراه المشرف انةاالستبتعدیل  - 

مـــن المحكمـــین التربـــویین بعضـــهم أعضـــاء هیئـــة تـــدریس فـــي الجامعـــة ) 11(علـــى  االســـتبانةعـــرض  - 

( والملحـق رقـم  .وزارة الصـحة الفلسـطینیةو  ،)أبـو دیـس(اإلسالمیة، وجامعة األقصى، وجامعة القدس 

  .یبین أعضاء لجنة التحكیم) 3
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،  االســتبانةفقــرات فقــرة مــن  )  11(أوصــى بهــا المحكمــون تــم حــذف وبعــد إجــراء التعــدیالت التــي 

فقرة ) 30( -بعد صیاغتها النهائیة -االستبانةوقد بلغ عدد فقرات  ،كذلك تم تعدیل وصیاغة بعض الفقرات

موافــق بشــدة، (خماســي لكــل فقــرة وزن مــدرج وفــق ســلم متــدرج  ي، حیــث أعطــثالثــة مجــاالتموزعــة علــى 

لمعرفـة نمـط ) 1،  2،  3،  4،  5(أعطیت األوزان التالیة ) وافق، غیر موافق بشدةموافق، محاید، غیر م

بذلك تنحصـر درجـات أفـراد عینـة  ،القیادة اإلداریة لدى العاملین في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزة

  .في صورتها النهائیة االستبانةیبین ) 4( والملحق رقم  .درجة) 150، 30(الدراسة ما بین 

  :االستبانةصدق -1

  :كالتالي هوذلك للتأكد من صدق ،االستبانةقام الباحث بتقنین فقرات 

  :صدق المحكمین: أوالً 

في صورتها األولیة على مجموعة من أساتذة جـامعیین مـن المتخصصـین فـي  االستبانةتم عرض   

إبــــداء آرائهـــــم ممــــن یعملـــــون فــــي الجامعــــات الفلســـــطینیة فــــي محافظـــــات غــــزة، حیــــث قـــــاموا ب اإلدارةعلــــم 

 ةالثالثـــ األنمـــاطمـــن  مجـــال، ومـــدى انتمـــاء الفقـــرات إلـــى كـــل االســـتبانةومالحظـــاتهم حـــول مناســـبة فقـــرات 

وفـــي ضـــوء تلـــك اآلراء تـــم اســـتبعاد بعـــض الفقـــرات وتعـــدیل  .لالســـتبانة، وكـــذلك وضـــوح صـــیاغاتها اللغویـــة

  ):6(دول رقم فقرة موزعة كما في الج) 30( االستبانة بعضها اآلخر لیصبح عدد فقرات
  
  )6(جدول 

  المجاالتمن  مجالحسب كل  االستبانةیبین عدد فقرات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدد الفقرات  النمط
 10  الدیمقراطي 
 10  الترسلي 
 10  ياألوتوقراط
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  :صدق االتساق الداخلي: ثانیاً 
مكونة على عینة استطالعیة  االستبانةجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبیق   

موظفــًا مــن خــارج عینــة الدراســة، وتــم حســاب معامــل ارتبــاط بیرســون بــین درجــات كــل فقــرة مــن ) 35(مــن 

، )SPSS(وذلـك باسـتخدام البرنـامج اإلحصـائي  ،والدرجـة الكلیـة للمجـال الـذي تنتمـي إلیـه االستبانةفقرات 

ن طریقــة بنــاء هــذا إالحــالي، إذ  أمــا فیمــا یتعلــق بالدرجــة الكلیــة للمقیــاس فــال معنــى للدرجــة الكلیــة للمقیــاس

  .المقیاس تركز على ثالثة أنماط مختلفة لنمط القیادة وال یجوز الجمع بین درجاتها

  
والدرجة الكلیة لفقراتھ كما ھو ) الدیمقراطي: (ولمعامالت االتساق الداخلي لفقرات النمط األ -1

  ):7(مبین بالجدول رقم 
  

  )7(الجدول 
   للنمطمع الدرجة الكلیة  "الدیمقراطي " األول النمطات معامل ارتباط كل فقرة من فقر

رقم الفقرة 
في 

  االستبانة
معامل   الفقرة

 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.888  .قدرات العاملین عند توزیع الواجبات علیهم المدیریراعي  1

 0.01دالة عند  0.891   .اإلبداع علىالعاملین  المدیریشجع  2

 0.01دالة عند  0.913  .المناقشة الجماعیة ألسالیب العمل المدیریشجع  3

 0.01دالة عند  0.865  .العاملین في تخطیط العمل المدیریشرك  4

 0.01دالة عند  0.843  .العاملین في المناسبات االجتماعیة المدیریشارك  5

 0.01دالة عند  0.883   .العاملین لمناقشتها علىأفكاره  المدیریطرح  6

7 
عبارات الثناء والمدح إلشباع الحاجات النفسیة  المدیریستخدم 
 0.922   .للعاملین

 0.01دالة عند 

8 
إبداء آرائهم في تخطیط العمل  علىالعاملین  المدیریشجع 
 0.934  .وتنفیذه

 0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  0.822  .بتفویض بعض صالحیاته المدیریبادر  9

 0.01دالة عند  0.862  .نسیق جهود العاملینت على المدیریحرص  10
  0.418) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.325 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 
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" الدیمقراطي" النمط األولیبین الجدول السابق  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات 

، ومعامالت االرتباط محصورة بین المدى )0.01(الكلیة لفقراته، دالة عند مستوى داللة والدرجة 

 الجدولیة عند مستوى داللة  )ر(كبر من قیمة أالمحسوبة  )ر(، وكذلك قیمة ) 0.822-0.934(

، وبذلك فقرات النمط األول  صادقة وتقیس ما )0.325(التي تساوي (33 )  ودرجة حریة (0.05)

  .سهوضعت لقیا

كما ھو  ،والدرجة الكلیة لفقراتھ) الترسلي: (االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات النمط الثاني - 2

  ):8(مبین بالجدول رقم 

  )8(الجدول 
  الكلیة للنمط مع الدرجة  "الترسلي " الثاني النمطمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل   الفقرة 
 مستوى الداللة  االرتباط

 0.01دالة عند  0.712  .األسالیب التي یختارها العاملین إلنجاز أعمالهم علىالمدیر یوافق  1
 0.01دالة عند  0.637  .ر یقترحه العاملین في أسلوب العملییتقبل المدیر أي تغی 2

 0.01دالة عند  0.717  .یتأثر المدیر عادة برغبات العاملین 3

 0.01دالة عند  0.859  .ممارسة مهامهمالعاملین استقاللیة مفرطة في  المدیریعطي  4

 0.01دالة عند  0.655  .مع العاملین المقصرین في أعمالهم المدیریتساهل  5

 0.841  .من مواجهه مشكالت العمل المدیریتهرب  6
 0.01دالة عند 

 0.638  .التدخل في حل النزاعات بین العاملین المدیریتجنب  7
 0.01دالة عند 

 0.733  .ملین الواجبات التي تتناسب وقدراتهمللعا المدیریترك  8
 0.01دالة عند 

 0.652  .جمیع صالحیاته للعاملین معه المدیریفوض  9
 0.01دالة عند 

 0.643  .عن عدم التزام العاملین بالمواعید الرسمیة للعمل أحیاناً  المدیریتغاضى  10
 0.01دالة عند 

  0.418) = 0.01(اللة وعند مستوى د) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.325 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 

والدرجة الترسلي  ""الثاني  النمطمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات   الجدول السابق یبین

- 0.638(، ومعامالت االرتباط محصورة بین المدى )0.01(الكلیة لفقراته، دالة عند مستوى داللة 
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ودرجة )   (0.05الجدولیة عند مستوى داللة  )ر(كبر من قیمة أالمحسوبة  )ر(، وكذلك قیمة ) 0.859

  .ما وضعت لقیاسهوتقیس صادقة   الثانيفقرات النمط  د، وبذلك تع )0.325(التي تساوي   ،(33)حریة 

رجة الكلیة لفقراتھ كما ھو والد) ياألوتوقراط: (االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات النمط الثالث -3

  ):9(مبین بالجدول رقم 
  )9(الجدول 

   للنمط مع الدرجة الكلیة " ياألوتوقراط"  الثالث النمطمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل   الفقرة  م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.651  .قدر كاف من تحمل المسؤولیة علىالعاملین  المدیرال یعتبر  1

 0.01دالة عند  0.765  .المناقشة وتبادل اآلراء مضیعة للوقت المدیریعتبر  2

 0.01دالة عند  0.594  .أن یكون هو المتحدث الرسمي باسم العاملین على المدیریحرص  3

 0.01دالة عند  0.699  .في إعطاء أي نوع من الحریات للعاملین المدیریتردد  4

 0.01دالة عند  0.811  .العاملین دون مراعاة لقدراتهم علىالواجبات  المدیریوزع  5

 0.01دالة عند  0.816  .دون استشارة العاملین المدیریتصرف  6

 0.01دالة عند  0.683  .أسلوب األمر والنهي في تعامله مع العاملین على المدیریعتمد  7

 0.01دالة عند  0.793  .یقوم بزیارات مفاجئة للموظفین 8

 0.05دالة عند  0.351  .اته اإلداریة على مرأى من موظفیهیسجل مالحظ 9

 0.01دالة عند  0.465  .یهتم باإلنتاج على حساب العالقات اإلنسانیة 10
  0.418) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.325 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  
 " ياألوتــوقراط" الثالــث  الــنمطمعــامالت االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات   ل الســابقالجــدو  یبــین

، ومعــامالت االرتبــاط محصــورة بــین المــدى )0.05،0.01(والدرجــة الكلیــة لفقراتــه، دالــة عنــد مســتوى داللــة 

 )0.05(الجدولیـة عنـد مسـتوى داللـة  )ر(كبـر مـن قیمـة أالمحسوبة  )ر(، وكذلك قیمة ) 0.351-0.816(

مــا وضــعت وتقــیس صــادقة   الثالــثفقــرات الــنمط  دوبــذلك تعــ ،)(0.325التــي تســاوي  ،(33)ودرجــة حریــة 

  .لقیاسه
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  : Reliability االستبانة ثبات -2

أفــراد العینــة االســتطالعیة وذلــك بعــد تطبیقهــا علــى  ،االســتبانةأجــرى الباحــث خطــوات التأكــد مــن ثبــات 

   .مل ألفا كرونباخهما التجزئة النصفیة ومعا ،بطریقتین

  :Split-Half method طریقة التجزئة النصفیة

حیــث  ،بطریقــة التجزئــة النصــفیة االســتبانةتــم اســتخدام درجــات العینــة االســتطالعیة لحســاب ثبــات   

 ،وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات االستبانة مجاالتمن  مجالاحتسبت درجة النصف األول لكل 

ــك بحســاب معامــل االرت باســتخدام معادلــة ســبیرمان المجــال ثــم جــرى تعــدیل طــول  ،بــاط بــین النصــفینوذل

  :یوضح ذلك) 10(والجدول   (Spearman-Brown)براون

  ) 10(الجدول 
   االستبانةیوضح معامالت االرتباط بین نصفي كل مجال من مجاالت 

  قبل التعدیل ومعامل االرتباط بعد التعدیل

 عدد الفقرات المجال
  طاالرتبامعامل 

 قبل التعدیل 
  االرتباطمعامل 

 بعد التعدیل 
 0.968 0.938 10  النمط الدیمقراطي
 0.852 0.743 10  النمط الترسلي
 0.773 0.631 10  يالنمط األوتوقراط

  

 وهـي معـامالت ثبـات ،)0.773(كلهـا أعلـى مـن الثبـات  تیتضح مـن الجـدول السـابق أن معـامال

من الثبات تطمئن الباحـث إلـى تطبیقهـا علـى عینـة  جیدةتمتع بدرجة ت االستبانةوهذا یدل على أن   ،عالیة

  .الدراسة

  :طریقة ألفا كرونباخ -ب 

، وذلــك إلیجــاد وهــي طریقــة ألفــا كرونبــاخ ،اســتخدم الباحــث طریقــة أخــرى مــن طــرق حســاب الثبــات  

كــذلك و  ،االســتبانة مجــاالتمــن  مجــال، حیــث حصــل علــى قیمــة معامــل ألفــا لكــل االســتبانةمعامــل ثبــات 

  :یوضح ذلك) 13(والجدول  .لالستبانة ككل
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  )11(الجدول 
    االستبانةیوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت 

معامل ألفا  عدد الفقرات المجال
 كرونباخ

 0.968 10  النمط الدیمقراطي
 0.888 10  النمط الترسلي
 0.857 10  يالنمط األوتوقراط

  

 االستبانةوهذا یدل على أن ) 0.857( أعلى منالثبات  تمعامالأن  السابقیتضح من الجدول 

  .تتمتع بدرجة عالیة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبیقها على عینة الدراسة

  :استبانة الرضا الوظیفي-2

واستطالع رأي  ،بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة

قام الباحث  ،عن طریق المقابالت الشخصیة ذات الطابع غیر الرسميفي التربیة  المتخصصینعینة من 

  :وفق الخطوات اآلتیة االستبانةببناء 

  .االستبانةالرئیسیة التي شملتها  المجاالتتحدید  -

  .مجالصیاغة الفقرات التي تقع تحت كل  -

في  االستبانةیوضح ) 1( قم فقرة والملحق ر ) 38( التي شملت  ،في صورتها األولیة االستبانةإعداد  - 

 .صورتها األولیة

 .تمتها لجمع البیاناءالمشرف من أجل اختیار مدي مال على االستبانةعرض  - 

  .بشكل أولي حسب ما یراه المشرف االستبانةتعدیل  - 

من المحكمین التربویین بعضهم أعضاء هیئة تدریس في الجامعة ) 11(على  االستبانةعرض  - 

) 2( والملحق رقم  وزارة الصحة الفلسطینیةو ، )أبو دیس (قصى، وجامعة القدساإلسالمیة، وجامعة األ

فقرات من  فقرتینوبعد إجراء التعدیالت التي أوصى بها المحكمون تم حذف  .یبین أعضاء لجنة التحكیم



109  
  

 ،یةبعد صیاغتها النهائ ،االستبانةوقد بلغ عدد فقرات  ،، كذلك تم تعدیل وصیاغة بعض الفقرات االستبانة

موافق (خماسي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج  ي، حیث أعطأربعة مجاالتفقرة موزعة على ) 36(

) 1،  2،  3،  4،  5( :أعطیت األوزان التالیة) بشدة، موافق، محاید، غیر موافق، غیر موافق بشدة

بذلك تنحصر غزة،  لمعرفة مستوى الرضا الوظیفي لدى العاملین في مراكز الرعایة األولیة في محافظة

في صورتها  االستبانةیبین ) 3(والملحق رقم  .درجة) 180، 36(درجات أفراد عینة الدراسة ما بین 

  .النهائیة

  :االستبانةصدق 

  :كالتالي هوذلك للتأكد من صدق ،االستبانةقام الباحث بتقنین فقرات 

  :صدق المحكمین: أوالً 

من المتخصصین في  ،مجموعة من أساتذة جامعیینفي صورتها األولیة على  االستبانةتم عرض   

ممن یعملون في الجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة، حیث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم التربیة 

لالستبانة، وكذلك  األربعة المجاالتمن  مجال، ومدى انتماء الفقرات إلى كل االستبانةحول مناسبة فقرات 

في ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعدیل بعضها اآلخر لیصبح وضوح صیاغاتها اللغویة، و 

  ):12(فقرة موزعة كما في الجدول رقم ) 36( االستبانة عدد فقرات

  )12(جدول 
  حسب كل مجال من المجاالت االستبانةیبین عدد فقرات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدد الفقرات  النمط
  9  .الرضا عن الوظیفة

 8 .الرضا عن نظام الرواتب

 10 .عن بیئة العمل الرضا

 9 .الرضا عن مجموعة العمل والعالقات االجتماعیة
 36  المجموع
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  :صدق االتساق الداخلي: ثانیاً 
على عینة استطالعیة مكونة  االستبانةجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبیق   

ارتبـــاط بیرســـون بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات عینـــة الدراســـة، تـــم حســـاب معامـــل موظفـــًا مـــن خـــارج ) 35(مـــن 

تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین درجات كل وكذلك  ،الذي تنتمي إلیه مجالوالدرجة الكلیة لل االستبانة

  .)SPSS(وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي  ،والدرجة الكلیة لالستبانة االستبانة مجاالتمن  مجال

والدرجــة الكلیــة للمجــال ) الرضــا عــن الوظیفــة: (ل األولمعامــل االتســاق الــداخلي لفقــرات المجــا -1

  ):13(كما هو مبین بالجدول رقم  ،نفسه

  
  )13(الجدول 
  مع الدرجة الكلیة للمجال " الرضا عن الوظیفة " معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول

رقم الفقرة 
في 

 االستبانة
معامل   الفقرة

 االرتباط
 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.643  .ملي ألنني حصلت على وظیفتيحققت أ 1

 0.01دالة عند  0.717  .أعتقد أن وظیفتي مصدر من مصادر سعادتي 2

 0.01دالة عند  0.586  .أشعر بالرضا عن أدائي الوظیفي 3

شباع الوظیفة لطموحاتي الشخصیة 4 ٕ  0.01دالة عند  0.757  .أشعر بتحقیق الذات وا

 0.01دالة عند  0.785  .التي أتوالها یشعرني بالرضا الوظیفيتنوع مهام الوظیفة  5

 0.01دالة عند  0.603  .اإلشراف الجید تساهم في رفع مستوى رضائي الوظیفي 6

 0.01دالة عند  0.655  .أتفق مع سیاسات وظروف العمل المتعلقة بوظیفتي 7

 0.01لة عند دا 0.715  .تمنحني وظیفتي مكانة اجتماعیة بین زمالئي في العمل 8

 0.01دالة عند  0.825  .أشعر بالرضا عن شروط وظیفتي 9
  0.418) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.325 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  
 " الرضا عن الوظیفة" ولاأل المجــالمعــامالت االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات   الجــدول الســابق یبــین

، ومعامالت )0.01(الذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة والدرجة الكلیة لفقراته، 

الجدولیة  )ر( كبر من قیمةأالمحسوبة  )ر( ، وكذلك قیمة) 0.825-0.586(االرتباط محصورة بین المدى 
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  األول، وبـــذلك تعتبـــر فقـــرات المجـــال  0.325ي تســـاوي والتـــ  33ودرجـــة حریـــة  0.05عنـــد مســـتوى داللـــة 

  .صادقة لما وضعت لقیاسه

والدرجة الكلیة لفقراتھ كما ) الرضا عن نظام الرواتب( :االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني -2

  ):14(ھو مبین بالجدول رقم 

  
  )14(الجدول 

  مع الدرجة الكلیة  " نظام الرواتبالرضا عن " الثاني المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  الفقرة 
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.697  .للفئات الوظیفیة عادلة المزایا اإلضافیة المطبقة تبعاً  1

 0.01دالة عند  0.765  .یتناسب راتبي مع جهدي الذي یتطلبه العمل بالمؤسسة 2

 0.01دالة عند  0.764  .لتي أحملهاللدرجة العلمیة ا یزداد راتبي تبعاً  3

 0.01دالة عند  0.822  .راتبي  یكفي إلشباع احتیاجاتي األساسیة 4

 0.01دالة عند  0.778  .أتسلم راتبي بدایة كل شهر بانتظام 5

 0.01دالة عند  0.837  .ال أتطلع لعمل آخر لما توفره لي وظیفتي من استقرار 6

 0.01دالة عند  0.764  .حددأحصل على ترقیتي في موعدها الم 7

 0.01دالة عند  0.521  على الرضا الوظیفي سلم الرواتب الموحد للفئات الوظیفیة یؤثر إیجابیاً  8

  0.418) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.325 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 

 " الرضا عن نظام الرواتب" الثاني المجالمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات   بقالجدول السا یبین

، ومعامالت )0.01(الذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة والدرجة الكلیة لفقراته، 

 )ر( یمــــةكبـــر مـــن قأالمحســــوبة  )ر(، وكـــذلك قیمـــة ) 0.822-0.697(االرتبـــاط محصـــورة بـــین المــــدى 

فقرات المجـال  د، وبذلك تع)(0.325التي تساوي  ،)33(ودرجة حریة  )0.05(الجدولیة عند مستوى داللة 

  .صادقة لما وضعت لقیاسه الثاني
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كما ھو مبین  ،والدرجة الكلیة لفقراتھ) ة العملئالرضا عن بی( :االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث -3
  ):15(بالجدول رقم 

  
  )15( الجدول

   مع الدرجة الكلیة " الرضا عن بیئة العمل"  الثالث المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
رقم 

الفقرة في 
  االستبانة

  الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.01دالة عند  0.794  .یتناسب الراتب مع أهمیة العمل الذي أقوم به 1

2 
 ،معدات ،وسائل ،أدوات(وظفین تقدم المؤسسة التسهیالت المناسبة للم

 0.805  .لتحقیق أداء وظیفي متمیز) لخا...برامج
 0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  0.813  .المواصالت سهلة لوصول الموظف إلى مكان عمله 3

 0.853  .تتوفر عناصر األمان والحمایة من األخطار المهنیة 4
 0.01دالة عند 

 0.820  .جهزة والمعدات الالزمة للعملباهتمام صیانة األ اإلدارةتتابع  5
 0.01دالة عند 

 0.834  .مكان العمل الذي أعمل به یتمیز بأنه مریح وآمن 6
 0.01دالة عند 

7 
مني مقارنة بالتجهیزات والمعدات المتوفرة تعتبر  المطلوبةكمیة العمل 

 0.722  .معقولة
 0.01دالة عند 

8 
 ،تهویة ،كرسي ،مكتب( لوبةأشعر بتوفر اإلمكانیات والتسهیالت المط

 0.762  ).الخ...إضاءة
 0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  0.813  .أشعر بالراحة واالستقرار في العمل في هذه المؤسسة 9

 0.01دالة عند  0.770  .حیاتي المهنیة تتسم بالمتعة والدفء اإلداري 10

  0.418) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.325 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 

ة ئالرضا عن بی"  الثالث المجالمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات   الجدول السابق یبین

، )0.05(الــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مســتوى داللــة والدرجــة الكلیــة لفقراتــه،  العمل

ة كبر من قیمـأالمحسوبة  )ر( ، وكذلك قیمة) 0.853-0.722(مالت االرتباط محصورة بین المدى ومعا

فقــرات  دوبــذلك تعــ ،)0.325(والتــي تســاوي  ،)(33ودرجــة حریــة  )0.05(الجدولیـة عنــد مســتوى داللــة  )ر(

  .صادقة لما وضعت لقیاسه  الثالثالمجال 
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والدرجة ) لرضا عن مجموعة العمل والعالقات االجتماعیةا( :االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع -4

  ):16(كما ھو مبین بالجدول رقم  ،الكلیة لفقراتھ

  )16(الجدول 
  مع الدرجة الكلیة " الرضا عن مجموعة العمل والعالقات االجتماعیة"  الرابع المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

رقم الفقرة 
في 

  االستبانة
  الفقرة

معامل 
 رتباطاال 

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.844  .تشجع المؤسسة المناقشة وقبول االختالف في الرأي واألخذ بأفضل اآلراء 1

 0.01دالة عند  0.672  .أشعر بالمودة والتفاهم المتبادل  بیني وبین زمالئي في العمل 2

3  َ  0.01لة عند دا 0.651  .مشاكل ترتبط بأسالیب التعامل مع زمالئي ال یوجد لدي

 0.01دالة عند  0.782  .ألمس تقدیر إدارة المؤسسة لظروفي الشخصیة التي أمر بها 4

 0.01دالة عند  0.823  .اإلدارةأشعر بالمودة والتعاون المتبادل بیني وبین  5

 0.05دالة عند  0.411  .أتبادل االتصاالت والزیارات والمجامالت االجتماعیة مع زمالئي خارج العمل 6

 0.01دالة عند  0.794  .تدعم المؤسسة العالقات اإلنسانیة بین المرؤوسین والرؤساء 7

 0.01دالة عند  0.715  .مفهوم العمل كفریق واحد بالمؤسسة واضح ومطبق 8

 0.01دالة عند  0.684  االختالف في الرأي في بیئة العمل بالمؤسسة ال یفسد للود قضیة 9
  0.418) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.325 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  
الرضا عن "  الرابــع المجــالمعــامالت االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات   الجــدول الســابق یبــین

مالت االرتبــاط المبینــة الــذي یبــین أن معــاوالدرجــة الكلیــة لفقراتــه،  "مجموعة العمل والعالقات االجتماعیة

 ،)0.847-0.411(، ومعـــامالت االرتبـــاط محصـــورة بـــین المـــدى )0.05، 0.01(دالـــة عنـــد مســـتوى داللـــة 

  ،)(33ودرجــة حریــة  )0.05(الجدولیــة عنــد مســتوى داللــة ر  كبــر مــن قیمــةأالمحســوبة  )ر( وكــذلك قیمــة

  .لما وضعت لقیاسه صادقة  الرابع، وبذلك تعتبر فقرات المجال   )(0.325تساوي التي 

 مجـالقام الباحث بحساب معامالت االرتباط بـین درجـة كـل  االتساق الداخلي للمجاالت للتحقق من صدق

) 17(والجــدول  .بالدرجــة الكلیــة لالســتبانة مجــالوكــذلك كــل  ،األخــرى والمجــاالت االســتبانة مجــاالتمــن 

  :یوضح ذلك
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  )17(الجدول 
  والمجاالت األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلیة االستبانةمجاالت مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من 

 المجموع  المجاالت
الرضا عن 

  الوظیفة

الرضا عن 
نظام 
 الرواتب

الرضا عن 
 بیئة العمل

الرضا عن 
مجموعة العمل 

والعالقات 
 االجتماعیة

    1 0.875  .الرضا عن الوظیفة

   1 0.623 0.861 .الرضا عن نظام الرواتب

  1 0.781 0.726 0.925 .الرضا عن بیئة العمل

الرضا عن مجموعة العمل 
 .والعالقات االجتماعیة

0.874 0.798 0.631 0.701 1 

  0.418) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.325 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  
 ،وبالدرجة الكلیـة لالسـتبانة ،البعض بعضهابلسابق أن جمیع المجاالت ترتبط یتضح من الجدول ا

تتمتــع بدرجــة عالیــة مــن  االســتبانةوهــذا یؤكــد أن  ،)0.01(داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة  اارتباطــًا ذ

  .االتساق الداخلي

  : Reliaility االستبانة ثبات

أفــراد العینــة االســتطالعیة بعــد تطبیقهــا علــى  وذلــك االســتبانةأجــرى الباحــث خطــوات التأكــد مــن ثبــات 

   .هما التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخ ،بطریقتین

  :Split-Half method طریقة التجزئة النصفیة -أ 

حیــث  ،بطریقــة التجزئــة النصــفیة االســتبانةتــم اســتخدام درجــات العینــة االســتطالعیة لحســاب ثبــات   

وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات  ،االستبانة مجاالتمن  لمجااحتسبت درجة النصف األول لكل 

ثـــــم جـــــرى تعـــــدیل الطـــــول باســـــتخدام معادلـــــة ســـــبیرمان  ،وذلـــــك بحســـــاب معامـــــل االرتبـــــاط بـــــین النصـــــفین

  :یوضح ذلك)  18(والجدول  . (Spermn-rown)براون
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  )18(الجدول 
   االستبانةیوضح معامالت االرتباط بین نصفي كل مجال من مجاالت 

  ككل قبل التعدیل ومعامل الثبات بعد التعدیل االستبانةوكذلك 

 عدد الفقرات المجال
معامل 
  االرتباط

 قبل التعدیل 

  االرتباطمعامل 
 بعد التعدیل 

 0.832 0.827  *9  .الرضا عن الوظیفة

 0.915 0.904 8 .الرضا عن نظام الرواتب

 0.867 0.840 10 .الرضا عن بیئة العمل

موعة العمل والعالقات الرضا عن مج
 .االجتماعیة

9* 0.859 0.872 

 0.927 0.864 36  المجموع
  

  .ن النصفین غیر متساویینتم استخدام معامل جتمان أل* 
  

تتمتع  االستبانةوھذا یدل على أن  ،)0.832(  یتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي

  .ھا على عینة الدراسةمن الثبات تطمئن الباحث إلى تطبیق عالیةبدرجة 

  :طریقة ألفا كرونباخ -ب 

، وذلك إلیجاد وھي طریقة ألفا كرونباخ استخدم الباحث طریقة أخرى من طرق حساب الثبات  

وكذلك  ،االستبانة مجاالتمن  مجال، حیث حصلت على قیمة معامل ألفا لكل االستبانةمعامل ثبات 

  :یوضح ذلك)  19(والجدول  .لالستبانة ككل

  )19(ول الجد
   وكذلك لالستبانة ككل  االستبانةیوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت 

معامل ألفا  عدد الفقرات المجال
 كرونباخ

 0.865  9  .الرضا عن الوظیفة

 0.905 8 .الرضا عن نظام الرواتب

 0.930 10 .الرضا عن بیئة العمل

 0.877 9 .الرضا عن مجموعة العمل والعالقات االجتماعیة
 0.962 36  المجموع

تتمتـع  االسـتبانةوهـذا یـدل علـى أن  ،)0.865(أن معامل الثبات الكلي  السابقیتضح من الجدول 

  .بدرجة عالیة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبیقها على عینة الدراسة
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  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة: سادساً 
تــــم اســــتخدام و  ،اإلحصــــائي (SPSS)مــــن خــــالل برنــــامج  االســــتبانةل لقــــد قــــام الباحــــث بتفریــــغ وتحلیــــ

  :األسالیب اإلحصائیة التالیة

  :)35= على نتائج العینة االستطالعیة ن ( لتقنین أدوات الدراسة استخدم الباحث ما یلي : التقنین: أوالً 

 ".Person"معامل ارتباط بیرسون  -  1

دام معامل ارتبـاط سـبیرمان بـروان للتجزئـة النصـفیة المتسـاویة، تم استخ االستبانةإلیجاد معامل ثبات   -2
 .ومعادلة جتمان للتجزئة النصفیة غیر المتساویة، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ

 :لتحلیل نتائج الدراسة استخدم الباحث ما یلي: ثانیاً 

 .التكرارات والمتوسط الحسابي والنسب المئویة 1-

 .متوسطات عینتین مستقلتینللفروق بین  t.Testاختبار  -2

 ".Person"معامل ارتباط بیرسون  -3

 .للفروق بین متوسطات ثالث عینات فأكثر one way anova تحلیل التباین األحادي4 - 

   .scheffeاختبار شیفیه البعدي  -5
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  نتائج الدراسة
بعــرض تفصــیلي للنتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا مــن خــالل تطبیــق  ،الفصــل فــي هــذا ،م الباحــثاقــ

تساؤالت  نأدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسیر ومناقشة ما تم التوصل إلیه من نتائج من خالل اإلجابة ع

على  هباإلضافة إلى اعتماد) spss(حصائیة حیث استخدم الباحث الرزم اإل ضیاتهاوالتحقق من فر  الدراسة

  :یر النتائج من خالل تقسیم األوزان حسب المستویات التالیةتفس

  .داء والممارسةمستوى ممتاز من األ) %85(كثر منأ

  .داء والممارسةمن األ جداً  مستوى جید )%75  -% 85 ( أقل من

  .داء والممارسةمن األ مستوى جید%) 65  -% 75(أقل من 

  .مارسةداء والممستوى مقبول من األ )%55 -% 65 ( أقل من

  .مستوى ضعیف من األداء والممارسة) %55(أقل من
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  نمط القیادة اإلداریة السائد في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزة

  :اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة

ة ما نمـط القیـادة اإلداریـة السـائد فـي مراكـز الرعایـة األولیـة بمحافظـ" :السؤال األول علىینص 

  ؟غزة

 .قــــام الباحــــث باســــتخدام التكــــرارات والمتوســــطات والنســــب المئویــــة  ولإلجابــــة عــــن هــــذا التســــاؤل

  :والجداول التالیة  توضح ذلك

  :األولى االستبانةتحلیل مجاالت  -1

  :النمط الدیمقراطي :المجال األول

  ) 20(الجدول 
وكذلك  النمط الدیمقراطي :المجال األولرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل فق

  ) 389=ن (ترتیبها في المجال 

رقم 
 الفقرة  الفقرة

مجموع 
االستجابا

 ت
 المتوسط

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

 2 67.25 1.067 3.362 1308  .قدرات العاملین عند توزیع الواجبات علیهم المدیریراعي  1

 9 63.39 1.109 3.170 1233   .اإلبداع علىالعاملین  المدیریشجع  2

 3 66.89 2.344 3.344 1301  .المناقشة الجماعیة ألسالیب العمل المدیریشجع  3

 10 62.16 1.112 3.108 1209  .العاملین في تخطیط العمل المدیریشرك  4

 1 67.76 1.058 3.388 1318  .العاملین في المناسبات االجتماعیة المدیریشارك  5

 8 63.70 1.118 3.185 1239   .العاملین لمناقشتها علىأفكاره  المدیریطرح  6
 6 63.86 1.156 3.193 1242   .عبارات الثناء والمدح إلشباع الحاجات النفسیة للعاملین المدیریستخدم  7
 7 63.86 1.113 3.193 1242  .إبداء آرائهم في تخطیط العمل وتنفیذه علىالعاملین  المدیریشجع  8

 5 64.83 1.088 3.242 1261  .بتفویض بعض صالحیاته المدیریبادر  9

 4 66.32 1.053 3.316 1290  .تنسیق جهود العاملین على المدیریحرص  10

  65.00 9.468 32.501 12643 الدرجة الكلیة للمجال 

  :یتضح من الجدول السابق
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حسب  ،منها درجة جید من التقدیر) 4(راطیة نالت ممارسات دیمق) 10(ن النمط الدیمقراطي یتكون من أ

نالت درجة مقبول من  ،)6(وعددها  ،وباقي الممارسات، تصور العاملین في مراكز الرعایة االولیة

) %65( وكان الوزن النسبي الكلي لممارسة الدیمقراطیة عند العاملین في مراكز الرعایة األولیة، التقدیر

  .م الذي اعتمده الباحث لتفسیر النتائجوهو تقدیر جید وفقًا للتقسی

  :المجالفي هذا تین أعلى فقر  وكانت

احتلت المرتبة األولى "  یشارك القائد العاملین في المناسبات االجتماعیة "التي نصت على، )5(الفقرة  - 

مط بین ممارسات الن ،ویعزو الباحث حصول هذه الفقرة على المرتبة األولى، %)67.76(بوزن نسبي قدره 

 ولیة أن العمل الدیمقراطي یتطلب مشاركة المرؤوسینالدیمقراطي إلى إدراك القیادة اإلداریة في الرعایة األ

  .  وتسود المحبة واأللفة بین العاملین ،عكس ایجابًا على العملنالمناسبات االجتماعیة مما ی في

احتلت المرتبة "  یع الواجبات علیهمیراعي القائد قدرات العاملین عند توز  "التي نصت على، )1(الفقرة  - 

ضمن  ،ویعزو الباحث حصول هذه الفقرة على المرتبة الثانیة، %)67.25(بوزن نسبي قدره  الثانیة

إلى إدراك القیادة اإلداریة في الرعایة األولیة أن العمل الدیمقراطي یتطلب  ،ممارسات النمط الدیمقراطي

وأن العمل ال یمكن أن ینجز على الوجه ، فهم بما یستطیعونالمعاملة اإلنسانیة مع المرؤوسین وتكلی

  .الصحیح إذا كان أعلى من قدرات المرؤوسین

  :المجالفي هذا تین فقر  دنىأ وكانت

بوزن نسبي  التاسعةاحتلت المرتبة " اإلبداع  علىیشجع القائد العاملین " التي نصت على ،)2(الفقرة  - 

ولیة خبرة بعض القیادات اإلداریة في مراكز الرعایة األ ةى قلإلذلك ویعزو الباحث ، %)63.39(قدره 

 ،اإلبداع ىوالتي من خاللها یتم استثمار قدرات العاملین وحثهم وتشجیعهم عل ،اإلداریة المطلوبة تللمهارا

  .مما یعود بالنفع على المؤسسات الصحیة
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بوزن  األخیرةاحتلت المرتبة "  لیشرك القائد العاملین في تخطیط العم" التي نصت على ،)4(الفقرة  - 

خبرة بعض القیادات اإلداریة في مراكز الرعایة  ةإلى قل ذلك ویعزو الباحث، %)62.16(نسبي قدره 

والتي من خاللها یتم استثمار قدرات العاملین وحثهم ومشاركتهم في  ،اإلداریة المطلوبة تولیة للمهارااأل

  .ى المؤسسات الصحیةمما یعود بالنفع عل ،التخطط الجید للعمل

وهذا یدل على أن ممارسة ، هذا ولم تسفر النتائج عن أي ممارسة دیمقراطیة بدرجة جید جدًا أو ممتاز

، الدیمقراطیة عند القیادة اإلداریة في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزة لم تصل إلى الغایات المرجوة

  %).65.00(وزن نسبي قدره حیث وصلت الدرجة الكلیة للمجال الدیمقراطي على 

  :النمط الترسلي :المجال الثاني
  ) 21(الجدول 

وكذلك  النمط الترسلي :المجال الثانيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  ) 389=ن (ترتیبها في المجال 

رقم 
 الفقرة  الفقرة

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
 االنحراف
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

11 
األسالیب التي یختارها العاملین إلنجاز  علىیوافق المدیر 

  .أعمالهم
1272 3.270 1.056 65.40 1 

 2 63.14 1.079 3.157 1228  .ن في أسلوب العملو یتقبل المدیر أي تغیر یقترحه العامل 12

 4 60.10 1.050 3.005 1169  .یتأثر المدیر عادة برغبات العاملین 13

14 
العاملین استقاللیة مفرطة في ممارسة  المدیریعطي 
  مهامهم

1059 2.722 1.000 54.45 6 

 9 50.64 1.039 2.532 985  .مع العاملین المقصرین في أعمالهم المدیریتساهل  15

 7 52.70 1.202 2.635 1025  .من مواجهه مشكالت العمل المدیریتهرب  16

 5 54.81 1.075 2.740 1066  .لتدخل في حل النزاعات بین العاملینا المدیریتجنب  17

 3 61.29 0.999 3.064 1192  .للعاملین الواجبات التي تتناسب وقدراتهم المدیریترك  18

 10 49.92 1.032 2.496 971  جمیع صالحیاته للعاملین معه المدیریفوض  19

20 
عید الرسمیة عن عدم التزام العاملین بالموا المدیریتغاضى 

  .للعمل أحیاناً 
1020 2.622 1.125 52.44 8 

  56.49 5.313 28.244  10987 الدرجة الكلیة للمجال 

  :یتضح من الجدول السابق
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منها نالت درجة جید من التقدیر حسب  واحدةو أن  ،ترسلیة اتممارس) 10(ن النمط الترسلي یتكون من أ

منهـا نالـت درجـة ) 3(وأن ، )% 65.40 (حیث تراوحـت نسـبتها ،ولیةتصور العاملین في مراكز الرعایة األ

) 56.49%(وكــان الــوزن النســبي الكلــي لممارســة الترســلیة ،  منهــا نالــت درجــة ضــعیف) 6(و أن  ،مقبــول

وهـــو تقـــدیر مقبـــول وفقـــًا للتقســـیم الـــذي اعتمـــده الباحـــث لتفســـیر  ،عنـــد العـــاملین فـــي مراكـــز الرعایـــة األولیـــة

  .النتائج

  :المجالفي هذا تین فقر أعلى  وكانت

 ،"ن إلنجـاز أعمـالهم و األسـالیب التـي یختارهـا العـامل علـىیوافـق المـدیر " التي نصت علـى ،)11(الفقرة  -

  %).65.40(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

احتلــت  ،"ن فــي أســلوب العمــل و ر یقترحــه العــاملیــیتقبــل المــدیر أي تغی" التــي نصــت علــى ،)12(الفقــرة  -

  %).63.14(بوزن نسبي قدره  الثانیةمرتبة ال

 ،ضـمن ممارسـات الـنمط الترسـلي ،على المرتبة األولى والثانیة) 12، 11(ویعزو الباحث حصول الفقرتین 

اعتقـادًا مـنهم  ،إلى أن القیادات اإلداریة في مراكز الرعایة األولیة یقومون بهذه الممارسات أكثر مـن غیرهـا

ٕ و ، فهــم ال یعتمــدون هــذه الممارســات، قراطي ولــیس الترســليأنهــم یمارســون الــنمط الــدیم نمــا یخــتلط علــیهم ا

ویرجــع هــذا إلــى قلــة الدرایــة ، األمــر فــال یفرقــون بــین بعــض الممارســات الترســلیة والممارســات الدیمقراطیــة

  .والخبرة الكافیة الالزمة للعمل القیادي الناجح

ا ّ   :اكانتف المجالفي هذا تین فقر  أدنى أم

احتلــت المرتبــة  ،" فــي أعمــالهمیتســاهل القائــد مــع العــاملین المقصــرین " التــي نصــت علــى ،)15(الفقــرة  -

  %).50.64(بوزن نسبي قدره  التاسعة

 األخیـرةاحتلـت المرتبـة  ،" یفـوض القائـد جمیـع صـالحیاته للعـاملین معـه "التي نصـت علـى ،)19(الفقرة  -

  %).49.92(بوزن نسبي قدره 
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حالــة إلــى أدنــى فقــرتین ضــمن ممارســات الــنمط الترســلي علــى  )15,19(رتین زو الباحــث حصــول الفقــویعــ

العلیـا فـي الرعایـة  اإلدارةاالنقسام السائدة بین شطري الوطن وعدم الجدیة في محاسـبة المقصـرین مـن قبـل 

  . من الالمباالة عند بعض القیادات اإلداریة تجاه العمل والعاملین اً خلق نوع ،ولیةاأل

  :األوتوقراطيالنمط  :المجال الثالث

  )22( الجدول 
وكذلك  األوتوقراطيالنمط  :المجال الثالثالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 389=ن (ترتیبها في المجال 
رقم 
 الفقرة  الفقرة

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

 9 53.52 1.027 2.676 1041  .قدر كاف من تحمل المسؤولیة علىالعاملین  المدیرال یعتبر  21

 10 51.93 1.067 2.596 1010  .المناقشة وتبادل اآلراء مضیعة للوقت المدیریعتبر  22

23 
أن یكون هو المتحدث الرسمي باسم  على المدیریحرص 
 1 67.25 1.119 3.362 1308  .العاملین

 3 60.51 1.110 3.026 1177  .في إعطاء أي نوع من الحریات للعاملین المدیرتردد ی 24

 7 55.12 1.043 2.756 1072  .العاملین دون مراعاة لقدراتهم علىالواجبات  المدیریوزع  25

 4 59.85 1.102 2.992 1164  .دون استشارة العاملین المدیریتصرف  26

 6 55.32 1.047 2.766 1076النهي في تعامله مع العاملین أسلوب األمر و  على المدیریعتمد  27

 2 66.53 1.067 3.326 1294  .یقوم بزیارات مفاجئة للموظفین 28

 8 54.19 1.103 2.710 1054  .یسجل مالحظاته اإلداریة على مرأى من موظفیه 29

 5 56.86 1.121 2.843 1106  .یهتم باإلنتاج على حساب العالقات اإلنسانیة 30

  58.11 6.332 29.054 11302 الدرجة الكلیة للمجال 

  :یتضح من الجدول السابق

ــوقراطين الــنمط أ ــة ســاتممار ) 10(یتكــون مــن  األوت  ،درجــة جیــد مــن التقــدیر منهــا) 2( نالــت ،أوتوقراطی

منها نالـت ) 5(وأن  ،)%67.25 ( حیث تراوحت نسبتها، ولیةحسب تصور العاملین في مراكز الرعایة األ

 األوتـوقراطي الـنمط وكان الوزن النسـبي الكلـي لممارسـة،  منها نالت درجة ضعیف) 3(رجة مقبول و أن د
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ذي اعتمـده الباحـث عند العاملین في مراكز الرعایة األولیـة وهـو تقـدیر مقبـول وفقـًا للتقسـیم الـ%) 58.11(

  .لتفسیر النتائج

  :المجالفي هذا تین أعلى فقر  وكانت

 ،"أن یكــون هــو المتحــدث الرســمي باســم العــاملین علــىیحــرص القائــد " نصــت علــىالتــي  ،)23(الفقــرة  -

ویعـــزو الباحـــث حصـــول هـــذه الفقـــرة علـــى المرتبـــة ، %)67.25(احتلـــت المرتبـــة األولـــى بـــوزن نســـبي قـــدره 

، إلى عدم ثقة القیادة اإلداریة بالرعایة األولیة بمرؤوسیهم ثقـة كاملـة ،يفي مجال النمط األوتوقراط ،ولىاأل

مـن القائـد بـأن المرؤوسـین غیـر  اعتقـاداً  ،مـر یهـم العمـلأوبشكل خـاص عنـدما یتعلـق األمـر بالحـدیث عـن 

  . قادرین على توصیل المفاهیم والمعلومات الالزمة للجهات المعنیة

بوزن نسبي قـدره  الثانیةاحتلت المرتبة "  ،یقوم بزیارات مفاجئة للموظفین" التي نصت على ،)28(الفقرة  -

إلــى  ،يفــي مجــال الـنمط األوتــوقراط ،ویعـزو الباحــث حصـول هــذه الفقــرة علـى المرتبــة الثانیـة، %)66.53(

واهتمام القیادة بالروتین اإلداري الذي یزعـزع الثقـة مـا  ،معدم ثقة القیادة اإلداریة بالرعایة األولیة بمرؤوسیه

  .أن ذلك هو مقیاس لنجاح العمل واقتناع القیادة اإلداریة في الرعایة األولیة، بین القائد ومرؤوسیه

  :اكانتف المجالفي هذا تین فقر  أدنى أما

احتلـت  ،"قـدر كـاف مـن تحمـل المسـؤولیة  علـىال یعتبر القائد العـاملین " التي نصت على ،)21(الفقرة  -

  %).53.52(بوزن نسبي قدره  التاسعةالمرتبة 

ــ" التــي نصــت علــى، )22(الفقــرة  - احتلــت المرتبــة  ،"ادل اآلراء مضــیعة للوقــت یعتبــر القائــد المناقشــة وتب

  %).51.93(بوزن نسبي قدره  األخیرة

إلــى ســلوك طبیعــي  ،فــي مجــال الــنمط األوتــوقراطي - مرتبــة –) 21,22(یعــزو الباحــث حصــول الفقــرتین 

 ،العتقـاده أنــه هـو الـذي یفهـم وغیـره ال عالقـة لـه بــالفهم ،یسـلكه القائـد اإلداري األوتـوقراطي تجـاه مرؤوسـیه

  ولیةولقد لمس الباحث ذلك من خالل المقابالت التي أجراها الباحث مع بعض قیادات الرعایة األ
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  :النتائج المتعلقة بالوزن النسبي لنمط القیادة السائد. 2

قــام الباحــث  ،فــي مراكــز الرعایــة األولیــة فــي محافظــة غــزة ،وإلجمــال النتــائج وتحدیــد الــنمط القیــادي الســائد

والجــدول رقــم  .االســتبانةجات والمتوســطات والــوزن النســبي لكــل مجــال مــن مجــاالت بحســاب مجمــوع الــدر 

  :یوضح ذلك) 23(

  )23(الجدول رقم 

عدد   المجال
 الفقرات

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

 1 %65 9.468 32.501 12643 10  الدیمقراطي

 3 %56.49 5.313 28.244 10987 10  الترسلي

 2 %58.11 6.332 29.054 11302 10  ياألوتوقراط

  
أي أن  ،%)65(ن النمط الدیمقراطي حصل على أعلى وزن نسبي قدره أیتضح من الجدول السابق 

وذلك حسب  ،من ممارسته%) 65(ولیة یمارسون النمط الدیمقراطي بنسبة القیادة اإلداریة في الرعایة األ

بوزن نسبي قدره  ،يیلي ذلك النمط األوتوقراط، رعایة األولیة في محافظة غزةتصور العاملین في مراكز ال

%) 58.11(بنسبة  يولیة یمارسون النمط األوتوقراطالقیادة اإلداریة في الرعایة األ إذ إنَّ  ،%)58.11(

وحصل النمط ، من ممارسته وذلك حسب تصور العاملین في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزة

ولیة یمارسون القیادة اإلداریة في الرعایة األ إذ إنَّ  ،)%56.49(دنى وزن نسبي قدره ألي على الترس

  .من ممارسته%) 56.49(النمط الترسلي بنسبة 

فإن مستوى أداء  ،أو التقسیم الذي اتخذه الباحث لتفسیر النتائج في بدایة الفصل ،ووفقًا للمقیاس

 اً هو مستوى جید ولكنه لیس جید ،عایة األولیة في محافظة غزةالممارسات الدیمقراطیة لدى قیادات الر 

والممارسات  ةومستوى أداء الممارسات األوتوقراطی، وهو بذلك لم یصل إلى الحد المرجو ،اً أو ممتاز  جداً 

  .بدرجة مقبول ،الترسلیة بمستوى قلیل
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النمط الدیمقراطي هو النمط  ویتضح من خالل مقارنة األوزان النسبیة لألنماط القیادیة سابقة الذكر أن

  . اللذان یمارسان معًا بدرجة مقبول ،السائد یلیه النمط األوتوقراطي والنمط الترسلي

وذلك  ،وهذا یعني أن القیادة اإلداریة في الرعایة األولیة یمارسون األنماط الثالثة للقیادة بنسب متفاوتة

  .هي صفة النمط الدیمقراطي ولكن الصفة التي تغلب علیهم، حسب الموقف المحیط بهم

حیث  ،%)65(النمط الدیمقراطي على مستوى جید من الممارسة وبوزن نسبي  حصول  ثویعزو الباح

  :همهاأ عدیدة إلى عوامل ،نه النمط القیادي السائدإ

خدمتهم  أثناء ،ن في الرعایة األولیةو لبرامج التدریب التي تعرض لها القادة اإلداری أن هناك أثرًا ایجابیاً . 1

  .إلى حد ما اإلدارةهم األصول العلمیة في تحیث أكسب ،في مجال الصحة

ٕ فهم و . 2 دراك القیادة في الرعایة األولیة أن العمل اإلداري یتكلل بالنجاح من خالل توفیر المناخ ا

ضفاء نوع من الجو اإلنساني على العمل ،والعمل بروح الفریق ،الدیمقراطي اإلیجابي ٕ   .وا

  .قائد اإلداري لحاجات مرؤوسیه بصفته قائدًا مؤثرًا وأبًا لجمیع المرؤوسینإدراك ال. 3

 )أي أعلى من جید(، كما یعزو الباحث عدم وصول درجة ممارسة النمط الدیمقراطي إلى الدرجة المرجوة

لقیادي إلى قلة الخبرة والدرایة في العمل اإلداري ا، والنمط الترسلي بدرجة مقبول يووجود النمط األوتوقراط

هم في مناصبهم إال فترة قلیلة من الزمن وتنقصهم نالذین لم یمض على تعیی ،عند بعض القادة الجدد

ن الموقف الذي یكون فیه القائد اإلداري وظروف مرؤوسیه المختلفة تفرض علیه أن ، الخبرة الكافیة ٕ وا

  .ولكن بنسب متفاوتة ،یمارس أنماط القیادة الثالثة

ممارسات القیادة اإلداریة في  ،أكثر من غیره من األنماط األخرى ،لنمط الدیمقراطيویفسر الباحث شیوع ا

  .التي تتجه نحو الدیمقراطیة ،نسجم مع طموحات الشعب الفلسطینيت التي، الرعایة األولیة
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ولكن یجب التأكید على المضي ، أن هذه النتائج تبعث على االرتیاح إلى حد ما - أیضاً  –ویرى الباحث 

ألن النمط الدیمقراطي یسود معظم المؤسسات الصحیة في الدول  ؛في طریق الدیمقراطیة اإلداریة قدماً 

  .المتقدمة

  :واتفقت هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التالیة

حیث كشفت أن النمط الدیمقراطي هو النمط السائد في المنظمات األهلیة  ،)2010، ناصر(دراسة  .1

 .لیه النمط األوتوقراطي ثم الترسليی، الفلسطینیة في محافظات غزة

مدیري المدارس  لدىالتي كشفت أن النمط الدیمقراطي هو النمط السائد  ،)2009، األسطل(دراسة  .2

 .یلیه النمط الترسلي ثم األوتوقراطي، الثانویة في محافظات غزة

اء المكتب التي كشفت أن النمط الدیمقراطي هو النمط السائد لمدر  ،)2009، عبد الرحیم(دراسة  .3

 .اإلقلیمي لوكالة الغوث بغزة

التي توصلت إلى أن النمط الدیمقراطي یسود رؤساء األقسام ، ) 2006، أبو عیدة(دراسة  .4

 .یلیه النمط األوتوقراطي ثم الترسلي، بالجامعات الفلسطینیة في محافظة غزة

مدیري  لدىئد التي كشفت أن النمط الدیمقراطي هو النمط السا، )2009، عبد الملك(دراسة  .5

 .یلیه النمط الترسلي ثم األوتوقراطي، المدارس الثانویة في والیة المسلیة

التي توصلت إلى أن النمط الدیمقراطي یسود مدیري المدارس  ،)2008، المخالفي(دراسة  .6

 .یلیه النمط األوتوقراطي ثم الترسلي، الحكومیة والخاصة في صنعاء

ن النمط الدیمقراطي هو النمط السائد لدى قیادات إمارة التي كشفت أ ،)2003، الشریف(دراسة  .7

 .یلیه النمط الترسلي ثم األوتوقراطي، مكة

التي توصلت إلى أن النمط الدیمقراطي یسود العاملین في  ،)Chien، 2009تشین (دراسة  .8

 .خدمات السیاحة في الفنادق العالمیة
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  :اختلفت الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات التالیة

حیث أظهرت أن النمط األتوقراطي هو السائد لدى رئاسة جامعة  ،)2006، المصري(راسة د .1

 .األقصى بغزة

التي وضحت العالقة بین نمط القیادة التحویلیة والنمط  ،)2007، خرونآمولیرو و (دراسة  .2

 .الدیمقراطي واألوتوقراطي من منظور وظیفي إنساني

إلى عدم وجود المرونة في ما یتعلق بأسالیب التي توصلت  ،)Bruno، 2008، برونو(دراسة  .3

 .القیادة المتبعة في العدید من المنظمات البرازیلیة
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  :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة

تناولت الدراسة عددًا من المجاالت التي تتحكم في الرضا الوظیفي بین العاملین في الرعایة 

الرضا عن ، الرضا عن نظام الرواتب، الرضا عن الوظیفة: نتائج مجاالتوقد شملت هذه ال ،ولیةاأل

وسنتناول نتائج الدراسة في ، جتماعیةكما تناولت الرضا عن مجموعة العمل والعالقات اإل، بیئة العمل

  .المجاالت سالفة الذكر

ن فـي لـدى العـاملیمـا مسـتوى الرضـا الـوظیفي  "  :علـى سئلة الدراسـةأالسؤال الثاني من ینص 
  ؟مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزة
 .قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئویة  ولإلجابة عن هذا التساؤل

  :والجداول التالیة  توضح ذلك

ولیة تحدید مستوى الرضا الوظیفي في مراكز الرعایة األ( الثانیة االستبانةتحلیل مجاالت  .4

 .)في محافظة غزة

  :الرضا عن الوظیفة :ل األولالمجا

  )24 (الجدول 
وكذلك  الرضا عن الوظیفة :المجال األولالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 389=ن (ترتیبها في المجال 
رقم 
 الفقرة  الفقرة

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 ترتیبال

 2 79.54 0.875 3.977 1547  .حققت أملي ألنني حصلت على وظیفتي 1

 4 77.79 0.917 3.889 1513  .أعتقد أن وظیفتي مصدرمن مصادر سعادتي 2

 1 81.29 0.870 4.064 1581  .أشعر بالرضا عن أدائي الوظیفي 3

شباع الوظیفة لطموحاتي الشخصیة 4 ٕ  9 65.88 1.062 3.294 1278  .أشعر بتحقیق الذات وا

 6 68.84 1.008 3.442 1339  .تنوع مهام الوظیفة التي أتوالها یشعرني بالرضا الوظیفي 5

 5 73.78 1.079 3.689 1435  .ساهم في رفع مستوى رضائي الوظیفيیاإلشراف الجید  6

 8 66.17 1.078 3.308 1287  .أتفق مع سیاسات وظروف العمل المتعلقة بوظیفتي 7

 3 79.18 0.839 3.959 1540  .یفتي مكانة اجتماعیة بین زمالئي في العملتمنحني وظ 8

 7 66.38 1.008 3.319 1291  .أشعر بالرضا عن شروط وظیفتي 9

  73.18 5.917 32.933 12811  الدرجة الكلیة للمجال 
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  :یتضح من الجدول السابق

 ،منهــا درجــة جیــد) 8(وقــد نالــت  ،تحــدد مرحلــة الرضــا عــن الوظیفــةفقــرات ) 9(ن هــذا المجــال یتكــون مــن أ

حسـب تصـور العـاملین فـي مراكـز الرعایـة األولیـة فـي محافظـة  ،وواحدة نالت درجة جید جدًا من الممارسـة

مســتوى ممارســة العــاملین فــي مراكــز الرعایــة األولیــة لمجــال الرضــا عــن الوظیفــة  أن وهــذا یــدل علــى، غــزة

  %).73.18( بوزن نسبي ،جید

  :اكانت المجالذا في هتین أن أعلى فقر 

احتلــت المرتبــة األولــى بــوزن نســبي  ،"أشــعر بالرضــا عــن أدائــي الــوظیفي" ىالتــي نصــت علــ  ،)3(الفقــرة -

  %).81.29(قدره 

بــوزن  الثانیــةاحتلــت المرتبــة  ،"حققــت أملــي ألننــي حصــلت علــى وظیفتــي" التــي نصــت علــى ،)1(الفقــرة -

ظــم المــوظفین راضــون عــن وظــائفهم ومتمســكون أن مع إلــى ویعــزو الباحــث ذلــك %).79.54(نســبي قــدره 

وال ســـیما فـــي ظـــل ، یطمحـــوا بهـــا اوأنهـــا تلبـــي رغبـــاتهم التـــي كـــانو  ،بســـبب انســـجامها مـــع طموحـــاتهم، بهـــا

  .الظروف االقتصادیة  الصعبة الموجودة في محافظات قطاع غزة نتیجة الحصار المفروض علیها

 ّ   :اكانتف المجالفي هذا تین فقر  أدنى اأم

احتلــت المرتبــة  ،"ات وظــروف العمــل المتعلقــة بــوظیفتيأتفــق مــع سیاســ" التــي نصــت علــى ،)7(ة الفقــر  -

  %).66.17(بوزن نسبي قدره  الثامنة

شـــباع الوظیفـــة لطموحـــاتي الشخصـــیة " التـــي نصـــت علـــى، )4(الفقـــرة  - ٕ احتلـــت " أشـــعر بتحقیـــق الـــذات وا

ك إلــى حالــة االنقســام التــي یعــاني منهــا ویعــزو الباحــث ذلــ ،%)65.88(بــوزن نســبي قــدره  األخیــرةالمرتبــة 

وظفي وزارة الصــحة یتقاضــون رواتــبهم مــن حكومــة رم اهللا مــفعــدد كبیــر مــن  ،ن بــین شــطري الــوطنو العــامل

ن كانـت الفقرتـ، والقلیل من حكومة غـزة ٕ علـى تقـدیر جیـد حسـب تقسـیم الباحـث لـألوزان  احصـلت) 7,8(ن اوا

  .النسبیة
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   :رواتبالرضا عن نظام ال :المجال الثاني

  )25 (الجدول 

 الرضا عن نظام الرواتب :المجال الثانيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  ) 389=ن (وكذلك ترتیبها في المجال 

رقم 
 الفقرة  الفقرة

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

 4 50.54 1.011 2.527 983  .للفئات الوظیفیة عادلة ایا اإلضافیة المطبقة تبعاً المز  1

 3 51.77 1.156 2.589 1007  .یتناسب راتبي مع جهدي الذي یتطلبه العمل بالمؤسسة 2

 1 60.93 1.183 3.046 1185  .للدرجة العلمیة التي أحملها یزداد راتبي تبعاً  3

 5 50.08 1.185 2.504 974  .األساسیة راتبي  یكفي إلشباع احتیاجاتي 4

 7 43.24 1.127 2.162 841  .أتسلم راتبي بدایة كل شهر بانتظام 5

 6 47.78 1.212 2.389 927  .ال أتطلع لعمل آخر لما توفره لي وظیفتي من استقرار 6

 8 41.95 1.120 2.098 816  .أحصل على ترقیتي في موعدها المحدد 7

8 
على  للفئات الوظیفیة یؤثر إیجابیاً سلم الرواتب الموحد 

  .الرضا الوظیفي
1139 2.928 1.188 58.56 2 

  44.97 5.929 20.237 7872 الدرجة الكلیة للمجال 

  :یتضح من الجدول السابق

 ،منهـا درجـة مقبـول) 3(وقـد نالـت  ،تحـدد مرحلـة الرضـا عـن الراتـبفقـرات ) 8(ن هذا المجـال یتكـون مـن أ

حسـب تصـور العـاملین فـي مراكـز الرعایـة األولیـة فـي محافظـة  ،ف مـن الممارسـةضـعی اتدرج) 5(ونالت 

 ،وهذا یدل على مستوى ممارسة العاملین في مراكز الرعایة األولیة لمجال الرضا عن الراتب ضـعیف، غزة

  %).44.97(بوزن نسبي 

  :اكانت المجالفي هذا تین أن أعلى فقر 

احتلت المرتبة األولـى بـوزن  ،"للدرجة العلمیة التي أحملها تبعاً  یزداد راتبي" التي نصت على ،)3(الفقرة  -

  %).60.93(نسبي قدره 

 ،"الـوظیفي علـى الرضـا سلم الرواتب الموحد للفئات الوظیفیـة یـؤثر إیجابیـاً " التي نصت على ،)8(الفقرة  -

ـــة  ـــت المرتب ـــةاحتل ـــانون الخ ،%)58.56(بـــوزن نســـبي قـــدره  الثانی ـــى ق ـــك إل ـــة ویعـــزو الباحـــث ذل دمـــة المدنی
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لمــا وفـــره القــانون مـــن احتــرام للمـــؤهالت  ،2005المعمــول بــه فـــي مؤسســات الســـلطة الفلســطینیة منـــذ عــام 

 ىولقـد أعطـ، الـذي یـتم تسـكینه علیهـا ،حسـب الفئـة العلمیة وتوحید سلم الرواتـب لجمیـع الفئـات العاملـة كـلُّ 

  .باالطمئنان العام اً نسبی اً ذلك الموظف شعور 

  :اكانتف المجالفي هذا  تینفقر  أدنى ماأ

بـوزن نسـبي  السـابعةاحتلـت المرتبـة  ،"تسلم راتبي بدایـة كـل شـهر بانتظـامأ" التي نصت على ،)5(الفقرة  -

  %).43.24(قدره 

بــوزن  األخیــرةاحتلــت المرتبــة  ،"حصــل علــى ترقیتــي فــي موعــدها المحــددأ" التــي نصــت علــى ،)7(الفقــرة  -

علـى أدنـي فقـرتین فـي مجـال الرضـا عـن ) 7,5(حصـول الفقـرتین ویعـزو الباحـث  ،%)41.95(نسبي قدره 

ــــى الضــــائقة المالیــــة التــــي تعــــاني منهــــا الحكومتــــ نتیجــــة االنقســــام والحصــــار ) م اهللا اغــــزة ور (ن االراتــــب إل

م اهللا لــم یحصــلوا علــى أي ان المــوظفین الــذین یتقاضــون رواتــبهم مــن ر إحیــث ، المفــروض علــى قطــاع غــزة

وقیــام الحكــومتین بتــأخیر صــرف الرواتــب للمــوظفین فــي الموعــد  ،ام وحتــى تاریخــهترقیــة منــذ حالــة االنقســ

    .المحدد
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  :الرضا عن بیئة العمل :المجال الثالث

  ) 26(الجدول 
 الرضا عن بیئة العمل :المجال الثالثالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  ) 389=ن (بها في المجال وكذلك ترتی
رقم 
 الفقرة  الفقرة

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

 9 51.05 1.160 2.553 993  .یتناسب الراتب مع أهمیة العمل الذي أقوم به 1

2 
 ،وسائل ،أدوات(تقدم المؤسسة التسهیالت المناسبة للموظفین 

  .لتحقیق أداء وظیفي متمیز) آلخ ...برامج ،معدات
950 2.442 1.137 48.84 10 

 6 55.68 1.203 2.784 1083  .المواصالت سهلة لوصول الموظف إلى مكان عمله 3

 8 54.19 1.138 2.710 1054  .تتوفر عناصر األمان والحمایة من األخطار المهنیة 4

 7 55.48 1.142 2.774 1079  .ملباهتمام صیانة األجهزة والمعدات الالزمة للع اإلدارةتتابع  5

 3 63.34 1.160 3.167 1232  .مكان العمل الذي أعمل به یتمیز بأنه مریح وآمن 6

7 
مني مقارنة بالتجهیزات والمعدات المتوفرة  المطلوبةكمیة العمل 
 2 63.60 0.997 3.180 1237  .تعتبر معقولة

8 
 ،كرسي ،مكتب( أشعر بتوفر اإلمكانیات والتسهیالت المطلوبة

 5 58.15 1.178 2.907 1131  ).الخ ...إضاءة ،تهویة

 1 67.10 1.037 3.355 1305  .أشعر بالراحة واالستقرار في العمل في هذه المؤسسة 9

 4 60.05 1.113 3.003 1168  .حیاتي المهنیة تتسم بالمتعة والدفء اإلداري 10

  64.16 7.297 28.874 11232  الدرجة الكلیة للمجال 

  :ح من الجدول السابقیتض

منهــا درجــة  واحــدةبیئــة العمــل وقــد نالــت  عــن تحــدد مرحلــة الرضــا فقــرات )10(ن هــذا المجــال یتكــون مــن أ

منهــا درجــة ضــعیف مــن الممارســة حســب تصــور العــاملین فــي ) 3(ونالــت  ،درجــة مقبــول) 6(ونالــت  ،جیــد

ة العاملین فـي مراكـز الرعایـة األولیـة وهذا یدل على مستوى ممارس، مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزة

  %).64.16(بیئة العمل مقبول بوزن نسبي عن لمجال الرضا 
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  :اكانت المجالفي هذا تین أن أعلى فقر 

احتلـت المرتبــة  ،"أشـعر بالراحــة واالسـتقرار فــي العمـل فــي هـذه المؤسســة " التــي نصـت علــى ،)9(الفقـرة  -

  %).67.10(األولى بوزن نسبي قدره 

تعتبــر  منــي مقارنــة بــالتجهیزات والمعــدات المتــوفرة المطلوبــةكمیــة العمــل " التــي نصــت علــى .)7(قــرة الف -

علـــى ) 9(ویعــزو الباحـــث حصــول الفقــرة  ،%)63.60(بــوزن نســـبي قــدره  الثانیــةاحتلــت المرتبـــة "  معقولــة

أثنـاء تقـدیم تلـك  أعلى درجة إلى شعوره تجاه الخدمة الصحیة التي تقدم لجمهور المرضى وارتیاحه النفسـي

مــا بالنســبة أ. ولیــةوهــذا یؤكــد ارتفــاع الــوازع الــوطني لــدى العــاملین فــي مراكــز الرعایــة األ ،الخدمــة العظیمــة

إلـى محدودیـة اإلمكانیـات التـي توفرهـا وزارة  فیعـزو المجـال هـذا على المرتبة الثانیة فـي) 7(لحصول الفقرة 

ٕ الصحة لمراكز الرعایة األولیة و    .لموظف بذلكحساس وشعور اا

ا ّ   :اكانتف المجالفي هذا تین فقر  أدنى أم

 التاســعةاحتلــت المرتبــة  ،"یتناســب الراتــب مــع أهمیــة العمــل الــذي أقــوم بــه "التــي نصــت علــى ،)1(الفقـرة  -

  %).51.05(بوزن نسبي قدره 

 ،داتمعــ ،وســائل ،أدوات(تقــدم المؤسســة التســهیالت المناســبة للمــوظفین " التــي نصــت علــى ،)2(الفقــرة  -

ویعـزو  %).48.84(بـوزن نسـبي قـدره  األخیـرةاحتلـت المرتبـة "  ،لتحقیـق أداء وظیفـي متمیـز) لـخا...برامج

ن  نتیجـة و منهـا الموظفـ يدنى درجة إلى الضائقة المالیة التـي یعـانأعلى ) 2، 1(الباحث حصول الفقرتین 

معــدات فهــي تســهیالت مــن أدوات و أمــا بالنســبة لل، ســعار وعــدم ربــط الراتــب بســلم غــالء المعیشــةارتفــاع األ

  .دنى نتیجة حالة الحصار المفروض على محافظات القطاعمتوفرة في المؤسسة الصحیة بالحد األ
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  :الرضا عن مجموعة العمل والعالقات االجتماعیة :المجال الرابع

  )27 (الجدول 

الرضا عن مجموعة العمل  :المجال الرابعفقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل فقرة من 
  ) 389=ن (وكذلك ترتیبها في المجال  والعالقات االجتماعیة

رقم 
 الفقرة  الفقرة

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

1 
تشجع المؤسسة المناقشة وقبول االختالف في الرأي واألخذ 

 9 55.12 1.166 2.756 1072  .بأفضل اآلراء

 1 78.35 0.875 3.918 1524  .أشعر بالمودة والتفاهم المتبادل  بیني وبین زمالئي في العمل 2

 2 76.92 0.920 3.846 1496  .ال یوجد لدي مشاكل ترتبط بأسالیب التعامل مع زمالئي 3

 7 62.26 1.159 3.113 1211  .ألمس تقدیر إدارة المؤسسة لظروفي الشخصیة التي أمر بها 4

 4 66.74 1.125 3.337 1298  .اإلدارةأشعر بالمودة والتعاون المتبادل بیني وبین  5

6 
أتبادل االتصاالت والزیارات والمجامالت االجتماعیة مع 

  .زمالئي خارج العمل
1437 3.694 0.956 73.88 3 

 8 59.28 1.125 2.964 1153  .تدعم المؤسسة العالقات اإلنسانیة بین المرؤوسین والرؤساء 7

 6 63.34 1.147 3.167 1232  .مفهوم العمل كفریق واحد بالمؤسسة واضح ومطبق 8

9 
االختالف في الرأي في بیئة العمل بالمؤسسة ال یفسد للود 

 5 65.45 1.111 3.272 1273  .قضیة

  66.82 6.789 30.067 11696 الدرجة الكلیة للمجال 

  :یتضح من الجدول السابق

وقـد  ،تحدد مرحلة  الرضا عن مجموعة العمل والعالقات االجتماعیةفقرات ) 9(المجال یتكون من ن هذا أ

حسـب  ،منهـا درجـة مقبـول مـن الممارسـة) 4(درجة جید ونالت ) 3(ونالت  ،منها درجة جید جداً ) 2(نالت 

العـاملین فـي  وهـذا یـدل علـى مسـتوى ممارسـة، تصور العاملین في مراكز الرعایة األولیـة فـي محافظـة غـزة

 جیـــد مراكـــز الرعایـــة األولیـــة لمجـــال الرضـــا عـــن مجموعـــة العمـــل والعالقـــات االجتماعیـــة جیـــد بـــوزن نســـبي

)66.82.(%  
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  :اكانت المجالفي هذا تین أن أعلى فقر 

احتلــت  ،"أشـعر بــالمودة والتفــاهم المتبــادل  بینــي وبـین زمالئــي فــي العمــل" التــي نصــت علــى ،)2(الفقـرة  -

  %).78.35(لى بوزن نسبي قدره المرتبة األو 

احتلـت المرتبـة ،" ترتبط بأسالیب التعامـل مـع زمالئـيال یوجد لدي مشاكل " التي نصت على ،)3(الفقرة  -

دراك إ مـنعلـى أعلـى درجـة ) 2,3(ویعـزو الباحـث حصـول الفقـرتین  ،%)76.92(بوزن نسبي قـدره  الثانیة

ممـــا یجعلهـــم یشـــعرون  ،ة الدیمقراطیـــة بـــین المـــوظفینأهمیـــة الممارســـ -فـــي الرعایـــة األولیـــة - نالمرؤوســـی

  .عكس ذلك باإلیجاب على المؤسسة الصحیةنیفباالرتیاح تجاه بعضهم البعض 

ا ّ   :اكانتف المجالفي هذا تین فقر  أدنى أم

احتلــت  ،"إلنســانیة بــین المرؤوســین والرؤســاءتــدعم المؤسســة العالقــات ا" التــي نصــت علــى ،)7(الفقــرة  -

  %).59.28(بوزن نسبي قدره  نةالثامالمرتبة 

ف فــي الــرأي واألخــذ بأفضــل ع المؤسســة المناقشــة وقبــول االخــتالیتشــج" التــي نصــت علــى ،)1(الفقــرة  -

علـى ) 7,1(یعـزو الباحـث حصـول الفقـرتین  ،%)55.12(بـوزن نسـبي قـدره  األخیرةاحتلت المرتبة  ،"اآلراء

مما یخلق فجوة فـي  ،لصحیح ما بین القائد ومرؤوسیهإلى عدم ممارسة الدیمقراطیة بشكلها ا ،درجتین ىأدن

  .عدم وجود نقطة التقاء ما بین الطرفین
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  :النتائج المتعلقة بالوزن النسبي لمجاالت الرضا الوظیفي في مراكز الرعایة األولیة

الباحـث  قـام ،وتحدید مستوى الرضا الـوظیفي فـي مراكـز الرعایـة األولیـة فـي محافظـة غـزة ،وإلجمال النتائج

) 28(والجدول رقم  االستبانةبحساب مجموع الدرجات والمتوسطات والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت 

   :یوضح ذلك

  )28(الجدول رقم 

عدد   المجال
 الفقرات

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

 1 73.18 5.917 32.933 12811 9  .الرضا عن الوظیفة

 4 44.97 5.929 20.237 7872 8  .الرضا عن الراتب

 3 64.16 7.297 28.874 11232 10  .الرضا عن بیئة العمل

مجموعة العمل  عن الرضا
  .والعالقات االجتماعیة

9  
  11696 30.067 6.789 66.82 2  

   62.28 25.932 112.111 43611  36  الدرجة الكلیة
  

، ضا الوظیفي العام في مراكز الرعایة األولیة في محافظة غزةمستوى الر أن یتضح من الجدول السابق 

لدى العاملین في مراكز  ،أي أن مستوى الرضا الوظیفي العام ،%)62.28(حصل على وزن نسبي قدره 

   .الرعایة األولیة في محافظة غزة حصل على درجة مقبول حسب تقسیم الباحث لألوزان النسبیة

  :أهمها عدیدة إلى عوامل ضا الوظیفي في القطاع الصحيالر مستوى  تدني ویعزو الباحث 

بسبب االنقسام السیاسي الحاصل، ووالء عدد من الموظفین للتیار  :مان الوظیفيضعف الشعور باال -1

فإن الشعور بالرضا الوظیفي  ،السیاسي المنافس للتیار الحاكم بسبب االرتباطات السیاسیة والمصلحیة

 .لحاكم ال یقوم بصرف العالوات والترقیات المستحقة للموظفینیهتز بقوة، خاصة أن النظام ا
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وشعور بعض الموظفین أنهم  ،إن عدم توفر بدائل على شكل مراكز صحیة متقدمةإذ  ،قلة البدائل المتاحة -2

على الرضا الوظیفي لبعض الموظفین  -وال شك - یؤثر ،مجبرون على العمل في القطاع الصحي العام

 .خاصة الطموحین منهم

بما یستنزف قدرات  ،لتلبیة الحاجة الكبیرة للناس التي یتخللها عمل مضنِ  ،أوقات العمل الطویلة والمرهقة -3

 .الموظفین ونفسیاتهم

 ،حیث یتأثر الرضا الوظیفي في حال الشعور بعدم العدالة في إدارة الشؤون الوظیفیة، التدخالت بأنواعها -4

ت وظیفیة استنادًا لمعطیات میدانیة باألساس إال أن عدم رغم أن إدارة الشؤون الوظیفیة قد تقوم بتنقال

 .حباط الموظفینإلى إؤدي تالشفافیة 

 .تنظر للممرضات نظرة دونیة كما أنها ،العادات والتقالید التي ترفض مبیت المرأة خارج المنزل -5

ع، وقد وبشدة المحاسبة على أي خطأ لتالفي عداء المجتم ،شعور الموظفین بالضغط اإلداري علیهم -6

 .فإنها لم تفلح في كسب رضا المواطنین بینما أحبطت الموظفین -برغم شدتها- لوحظ أن تلك العقوبات 

ن شعبیة القطاع الصحي متدنیة والثقة به أصبحت مثار تساؤل قطاعات إحیث  ،العمل في بیئة عدائیة -7

 :أبرزها ،عریضة من المجتمع، وترجع عدائیة هذه البیئة ألسباب عدة

 ).حسبما یتناقلها الناس واإلعالم( ،الطبیة وما یصاحبها من حاالت التجاوز واإلهمال األخطاء  - أ

رغم عمل الحكومة  ،صحيمحاولة لجوء بعض المواطنین إلى استخدام العنف ضد العاملین بالقطاع ال   - ب

 .على تأمینهم

والشعور ة بالقطاع الخدمات الصحی بالمقارنة معمقارنة ما یقدم من خدمات صحیة لعدد من دول الجوار    - ت

 .بأنها دونها
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  : واتفقت هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة

لـدى العـاملین  ،أن مستوى الرضـا الـوظیفي إلى حیث توصلت الدراسة ،)2012، القطراوي(دراسة  .1

درجــة متوســط حصــل علــى  ،فــي محفظــات غــزة) ونــروااأل(فــي برنــامج الطــوارئ فــي وكالــة الغــوث 

 %).68.5(بوزن نسبي 

 ةحیــث كشــفت الدراســة أن مســتوى الرضــا الــوظیفي لــدى المــرأة الفلســطینی ،)2006، عبیــر(دراســة  .2

 %).61(العاملة متوسط بوزن نسبي 

ن فـــي یحیـــث كشـــفت الدراســـة أن مســـتوى الرضـــا الـــوظیفي للمـــدراء العـــامل ،)2004، ثابـــت(دراســـة  .3

 %).66(مستشفیات قطاع غزة متوسط بوزن نسبي 

حیث توصلت الدراسة أن مستوى الرضا الوظیفي لدى العاملین بسجن  ،)2006، الغامدي(دراسة  .4

 .تبوك جید

  :اختلفت الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات التالیة

حیــث توصــلت الدراســة أن مســتوى الرضــا الــوظیفي لــدى العــاملین فــي  ،)2009، بسیســو(دراســة  .1

 .الوظائف العمومیة متدني

لدراســـة أن مســـتوى الرضـــا الـــوظیفي لـــدى العـــاملین فـــي حیـــث كشـــفت ا ،)2004،منصـــور(دراســـة  .2

 .مستشفى النصر لألطفال متدنِ 

مـــارة منطقـــة أحیـــث كشـــفت الدراســـة أن مســـتوى الرضـــا الـــوظیفي فـــي  ،)2010، آل رشـــید(دراســـة  .3

 .الریاض عند درجة منخفضة

حیث توصلت الدراسة أن مستوى الرضا الوظیفي لدى أفـراد الجـیش  ،)Lambert, 2004(دراسة  .4

 .البریطاني المناوبین في جزر الفوكالند مرتفعة جداً 
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ن مســـتوى الرضـــا الـــوظیفي العـــام فـــي أمـــن خـــالل عـــرض الباحـــث للدراســـات الســـابقة الحـــظ الباحـــث 

كانــت منخفضــة وخصوصــًا فــي محافظــات  ،التــي أجریــت علیهــا الدراســات الســابقة ،المؤسســات والمنظمــات

 ،م لواقع العاملین وتعمیق البحث العلمي في تلـك المؤسسـاتوهذا یحتاج منا إلى مراجعات وفه ،قطاع غزة

  .له الخدمات ةبما یعود بالنفع على المواطنین والجمهور المقدم
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  :عالقة النمط القیادي بمتغیرات الدراسة
  :هایاتإجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فرض

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى :لة الدراسة علىالسؤال الثالث من أسئینص 

  )α ≥  0.05  ( لـنمط القیـادة اإلداریـة السـائد تعـزى إلـى أفـراد العینـة  اتمتوسطات درجـات تقـدیر  بین

ــوظیفي، الراتــب، ، النــوع( ســة رامتغیــرات الد العمــر، المؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخدمــة، المســمى ال

  ؟)السكن

  :كانت كما یلي یاتة عن هذا السؤال تحقق الباحث من سبع فرضولإلجاب   

  : الدراسة یاتمن فرض ىاألول یةالفرض

)   α ≥  0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : على ىاألول یةالفرضنص ت

 .)ر، أنثىذك(لمتغیر النوع لنمط القیادة اإلداریة السائد تعزى أفراد العینة  اتمتوسطات درجات تقدیر في 

:                                    ذلكیوضح )  29(والجدول  " t. test " اختبارقام الباحث باستخدام  یةالفرض  هوللتحقق من صحة هذ

  ) 29 (جدول   

  )ذكور، إناث(لالستبانة تعزى لمتغیر الجنس " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

االنحراف   لمتوسطا العدد الجنس المجاالت
 قیمة الداللة "ت"قیمة   المعیاري

مستوى 
  الداللة

 1.981 9.668 33.427 199 ذكر النمط الدیمقراطي
 

0.048 
 

دالة عند 
 9.179  31.532  190 أنثى 0.05

 2.683 5.081 28.945 199 ذكر النمط الترسلي
 

0.008 
 

دالة عند 
 5.462  27.511  190 أنثى 0.01

 0.276 6.463 29.141 199 ذكر وتوقراطياأل النمط 
 

0.783 
 

غیر دالة 
  6.208  28.963 190 أنثى إحصائیاً 

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 387(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 387(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 
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عــن الــنمط الــدیمقراطي أكثــر مــن اإلنــاث إذ بلــغ  اور قــد عبــرو الــذك أنبــ )31(یتضــح مــن الجــدول 

وقـد تكـرر هـذا بـین ، )0.05(حصـائیة وقد بلغـت الدالـة اإل )33.427( المتوسط بین  الذكور وبین اإلناث

األنماط المختلفة حیث سجل الذكور معدالت أعلـى مـن معـدالت اإلنـاث وهـذا یـدل علـى وجـود فـروق ذات 

ویعــزو الباحــث  .ولقــد كانــت الفــروق لصــالح الــذكور ،)الــذكور واإلنــاث(یــر النــوع حصــائیة تعــزى لمتغإدالــة 

ــك إلــى رضــا الــذكور عــن العمــل داخــل مراكــز الرعایــة األ ت بینمــا كــان هنــاك اســتیاء  مــن العــامال، ولیــةذل

  .لطول فترة العمل

  :وتتفق هذه النتیجة مع نتائج الدراسات التالیة

حصـائیة فـي تصـور العـاملین نحـو إت وجود فروق ذات داللـة التي بین ،)2010آل الرشید (دراسة  .1

لمتغیـر الجـنس لصـالح  ىیعـز  ،الخاصة في صـنعاءو  الحكومیةمدیري المدارس  النمط القیادي لدى

 .الذكور

حصائیة فـي تصـور العـاملین نحـو إالتي بینت وجود فروق ذات داللة  ،)2009عبد الملك (دراسة  .2

 .لمتغیر الجنس لصالح الذكور ىیة في والیة المسلیة یعز المدرس اإلدارةالنمط القیادي في 

 :نتائج الدراسات التالیةواختلفت هذه الدراسة مع 

حصائیة في تصور العاملین نحو النمط إالتي بینت وجود فروق ذات داللة ) 2009األسطل (دراسة   .1

 .ح اإلناثلمتغیر الجنس لصال ىیعز  ،القیادي لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة

 حصائیة في تصور العاملینإداللة  التي بینت عدم وجود فروق ذات) 2009عبد الرحیم(دراسة   .2

  .لمتغیر الجنس ىتعز  ،لدى مدراء المكتب اإلقلیمي بغزة نحو النمط القیادي
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  : الدراسة یاتمن فرض ةالثانی یةالفرض
فـــي )   α ≥  0.05( مســـتوى توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد : علـــى الفرضـــیة الثانیـــةنص تـــ

سـنة فأقـل،  25( العمرلمتغیر لنمط القیادة اإلداریة السائد تعزى أفراد العینة  اتمتوسطات درجات تقدیر 

 اختبـارقـام الباحـث باسـتخدام  الفرضـیة  هوللتحقـق مـن صـحة هـذ، )سنة فأكثر 46سنة،  45 -سنة 26

"Anova" یوضح ذلك)  32(والجدول:  

  
  ) 30 (جدول 

  العمرومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"لتباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة مصدر ا
مجموع   مصدر التباین  المجاالت

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

قیمة 
 مستوى الداللة الداللة

  النمط الدیمقراطي
 353.124 2 706.249  بین المجموعات

4.000 
 

0.019 
 

دالة عند 
 88.277 386 34075.001  داخل المجموعات 0.05

   388 34781.249  المجموع

 النمط الترسلي
 110.419 2 220.838  بین المجموعات

3.972 
 

0.020 
 

دالة عند 
 27.800 386 10730.962  داخل المجموعات 0.05

   388 10951.799  المجموع

 األوتوقراطيالنمط 
 18.948 2 37.895  المجموعاتبین 

0.471 
 

0.625 
 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

 40.207 386 15519.971  داخل المجموعات
  388 15557.866  المجموع

  4.68 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
   3.03) = 0.05(وعند مستوى داللة  )2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
  

في النمط ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةبأنه ال توجد فروق ذات داللة ) 32(یتضح من الجدول 

في ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةبینما توجد فروق ذات داللة  ،األوتوقراطي تعزى لمتغیر العمر

 25عمریة األقل من لصالح الفئة ال وقد كانت الفروق النمط  الدیمقراطي والترسلي تعزى لمتغیر العمر

ویعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد مجتمع الدراسة لدیهم رؤیة مختلفة حول تأثیر نمط القیادة اإلداریة . سنة

وهذا یؤشر إلى أن العمر یؤثر في رؤیة أفراد مجتمع الدراسة حول األنماط اإلداریة ، على رضاهم

  .المستخدمة في مراكز الرعایة األولیة
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  :والجداول التالیة توضح ذلك .الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شیفیه البعديولمعرفة اتجاه 

  ) 31(جدول 
  النمط الدیمقراطي  تعزى لمتغیر العمر" یوضح اختبار شیفیه في المجال األول 

 
 سنة فاكثر 46 سنة 45-26 سنة فأقل 25

35.417 31.584 34.155 
 سنة فأقل 25

35.417 0.000   
  سنة 26-45

31.584 3.833 0.000  
  سنة فاكثر 46

34.155 1.261 *2.571 0.000 

  )0.01(دالة عند *
فــأكثر ) ســنة  46ســنة ومــن  45-26 ( یتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق بــین العمــر مــن

  .تضح فروق في األعمار األخرىت، ولم  )سنة 46(لصالح األكثر من 
  

  ) 32( جدول 
  النمط الترسلي  تعزى لمتغیر العمر" لثاني یوضح اختبار شیفیه في المجال ا

 
 سنة فأكثر 46 سنة 45-26 سنة فأقل 25

31.083 28.183 27.738 

 سنة فأقل 25
31.083 

0.000   

  سنة 26-45
28.183 

*2.900 0.000  

  سنة فأكثر 46
27.738 

*3.345 0.445 0.000 

  )0.01(دالة عند *
سنة  )45-26 (سنة والعمر من)25(عمر األقل من یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین ال

سـنة فـأكثر لصـالح األقـل مـن  46سنة والعمـر مـن  25سنة، وبین العمر األقل من ) 25(لصالح األقل من

  .سنة، ولم یتضح فروق في األعمار األخرى 25

 ویعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن أفـــراد مجتمـــع الدراســـة لـــدیهم رؤیـــه مختلفـــة حـــول تـــأثیر نمـــط القیـــادة

وهـــذا یؤشـــر إلـــى أن العمـــر یـــؤثر فـــي رؤیـــة أفـــراد مجتمـــع الدراســـة حـــول ، اإلداریـــة علـــى رضـــاهم الـــوظیفي

  .األنماط القیادیة المستخدمة في المؤسسة الصحیة
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  :وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع الدراسات التالیة

 توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة حــــول مجــــال األنمــــاط القیادیــــة فــــي ،)2010، ناصــــر(دراســــة  - 

 .المنظمات األهلیة الفلسطینیة تعزى إلى متغیر العمر

  :نتیجة هذه الدراسة مع الدراسات التالیة تواختلف

فــروق ذات داللــة إحصــائیة حــول مجــال  وجــود التــي توصــلت إلــى عــدم ،)2008، برونــو(دراســة  - 

 .األنماط القیادیة في المنظمات البرازیلیة تعزى إلى متغیر العمر
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  : الدراسة یاتمن فرض ةالثالث یةالفرض

)   α ≥  0.05( توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى : علــى ةالثالثــ یةالفرضــنص تـ

 المؤهـل العلمـيلمتغیـر تعـزى  لمسـتوى نمـط القیـادة اإلداریـةأفـراد العینـة  اتمتوسطات درجات تقـدیر في 

  .)دبلوم فأقل،  بكالوریوس، دراسات علیا(

) 33(رقـم  وجـدول "ANOVA"" اختبـارقـام الباحـث باسـتخدام  یةالفرضـ  هوللتحقق من صحة هـذ

  :یوضح ذلك

  )  33(جدول 
المؤهل ومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

  العلمي
مجموع   مصدر التباین  المجاالت

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

قیمة 
 مستوى الداللة الداللة

  النمط الدیمقراطي
 711.313 2 1422.627  بین المجموعات

8.231 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 86.421 386 33358.623  داخل المجموعات
   388 34781.249  المجموع

 النمط الترسلي
 42.978 2 85.956  بین المجموعات

1.527 
 

0.219 
 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

 28.150 386 10865.843  داخل المجموعات
   388 10951.799  المجموع

 األوتوقراطيالنمط 
 184.887 2 369.773  بین المجموعات

4.699 
 

0.010 
 

دالة عند 
0.05 

 39.347 386 15188.093  داخل المجموعات
  388 15557.866  المجموع

  4.68 ) =0.01(ستوى داللة وعند م) 2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
   3.03) = 0.05(وعند مستوى داللة  )2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
  

 في النمط) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  أنه ال ) 35(ویتضح من الجدول 

وجد فروق ذات داللة تفبینما في النمط الدیمقراطي واألوتوقراطي ، الترسلي تعزى لمتغیر المؤهل العلمي

وقد كانت الفروق لصالح فئة الدبلوم  ،تعزى لمتغیر المؤهل العلمي )0.05(حصائیة عند مستوى داللة إ

  :والجداول التالیة توضح ذلك .ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شیفیه البعدي .فأقل
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  )  34(جدول 
  النمط الدیمقراطي  تعزى لمتغیر المؤهل العلمي" یوضح اختبار شیفیه في المجال األول 

 
 دراسات علیا بكالوریوس دبلوم فأقل
35.290 31.120 31.531 

 دبلوم فأقل
35.290 0.000   
 بكالوریوس
31.120 *4.170 0.000  
 دراسات علیا
31.531 3.760 0.410 0.000 

   )0.01( دالة عند*
لصـالح الـدبلوم فأقـل، ولـم  ،بلوم فأقـل والبكـالوریوسیتضح من الجدول السابق وجـود فـروق بـین الـد

ن حملة المؤهل العلمي األقـل یمتلكـون خبـرة أإلى ویعزو الباحث ذلك . یتضح فروق في المؤهالت األخرى

  .ن سقف الطموح لدیهم محدودأسیما  وتساعدهم هذه الخبرة على تقبل اآلخر وال، أكثر

  ) 35( جدول 
  النمط األوتوقراطي تعزى لمتغیر المؤهل العلمي" الثالث  یوضح اختبار شیفیه في المجال

 
 دراسات علیا بكالوریوس دبلوم فأقل

27.718 29.875 28.816 
 دبلوم فأقل
27.718 0.000   
 بكالوریوس
29.875 *2.157 0.000  
 دراسات علیا
28.816 1.099 1.059 0.000 

  )0.01(دالة عند *
لصـالح البكـالوریوس، ولـم  ،ق بـین الـدبلوم فأقـل والبكـالوریوسیتضح من الجدول السابق وجـود فـرو 

یعــزو الباحــث تــأثیر الــنمط األوتــوقراطي علــى المؤهــل العلمــي لحملــة . تضــح فــروق فــي المــؤهالت األخــرىت

عن القیادة اإلداریة الحالیة والتي تعتقد  مالبكالوریوس إلى تطلع هذه الفئة إلى المناصب العلیا وعدم رضاه

  . منها في إدارة المركز الصحيأنها أحق 

  :وتتفق هذه النتیجة مع نتائج الدراسات التالیة

حصائیة في تصورات ضباط إالتي بینت أنه توجد فروق ذات داللة  ،)2006، الغامدي(دراسة  .1

 .تعزى لمؤهل العلمي ،لنمط القیادي السائدلبن عبد العزیز الحربیة اكلیة الملك 
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حصـائیة فـي تصـورات العـاملین إنت أنه توجد فروق ذات داللة التي بی ،)2009، تشین(دراسة  .2

 .في السیاحة حول العالم والنمط القیادي السائد تُعزى لمؤهل العلمي

  :وتختلف هذه النتیجة مع نتائج الدراسات التالیة

تصورات في  إحصائیةالتي كشفت على عدم وجود فروق ذات داللة  ،)2010، ناصر(دراسة  .1

 .مؤهل العلميلتُعزى ل ،لنمط القیادي السائدل ،ظمات األهلیة في محافظات غزةالعاملین في المن

ـــة  ،)2006، المصـــري(دراســـة  .2 ـــه ال توجـــد فـــروق ذات دالل حصـــائیة فـــي تصـــورات إالتـــي بینـــت أن

 .تُعزى لمؤهل العلمي ،لنمط القیادي السائدلالعاملین في رئاسة جامعة األقصى 

حصـــائیة فـــي تصـــورات إأنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة التـــي بینـــت  ،)2008، المخالفـــي(دراســـة  .3

مؤهـل لتُعـزى ل ،لـنمط القیـادي السـائدل ،العاملین في المدارس الحكومیة والخاصة في مدینة صـنعاء

 .العلمي
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  : من فروض الدراسة ةالرابع یةالفرض

)   α ≥  0.05( توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى : علـى ةالرابعـ یةالفرضـنص ت

عــدد ســنوات لمتغیــر تعــزى  لمســتوى نمــط القیــادة اإلداریــةأفــراد العینــة  اتمتوســطات درجــات تقــدیر ي فــ

  .)سنة 11سنوات، أكثر من 10 -6سنوات،  من 5أقل من ( الخدمة

یوضح ) 36( رقم وجدول "ANOVA" اختبارقام الباحث باستخدام  وللتحقق من صحة هذا  الفرض

  :ذلك

  ) 36 (جدول 
عدد ومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"جموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة مصدر التباین وم

  سنوات الخدمة
مجموع   مصدر التباین  المجاالت

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

قیمة 
 مستوى الداللة الداللة

  النمط الدیمقراطي
 33.337 2 66.674  بین المجموعات

0.371 
 

0.691 
 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

 89.934 386 34714.575  داخل المجموعات
   388 34781.249  المجموع

 النمط الترسلي
 250.134 2 500.269  بین المجموعات

9.238 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 27.077 386 10451.531  داخل المجموعات
   388 10951.799  المجموع

 األوتوقراطيالنمط 
 28.619 2 57.238  بین المجموعات

0.713 
 

0.491 
 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

 40.157 386 15500.628  داخل المجموعات
  388 15557.866  المجموع

  4.68 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
   3.03) = 0.05(وعند مستوى داللة  )2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
  

النمط في ) 0.05(حصائیة عند مستوى داللة إتوجد فروق ذات داللة  أنه ال ) 38(ویتضح من الجدول 

توجد فروق ذات داللة الترسلي في  النمطبینما ، تعزى لمتغیر سنوت الخدمة ،الدیمقراطي واألوتوقراطي

 لفروق لصالح األقل منوقد كانت ا ،ت الخدمةاتعزى لمتغیر سنو ف )0.05(حصائیة عند مستوى داللة إ

والجدول التالي یوضح  .ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شیفیه البعدي .سنوات) 5(

  :ذلك
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  )  37(جدول 
  النمط الترسلي  تعزى لمتغیر عدد سنوات الخدمة" یوضح اختبار شیفیه في المجال الثاني

 
 سنة 11أكثر من  سنوات 10-6من  سنوات 5أقل من 

30.140 28.918 27.134 
 سنوات 5قل من أ

30.140 0.000   
 سنوات 10-6من 

28.918 1.223 0.000  
 سنة 11كثر من أ

27.134 *3.006 1.783 0.000 

  )0.01(دالة عند *
سنة  11سنوات والخبرة األكثر من  5یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین الخبرة األقل من 

  .ت، ولم یتضح فروق في الخبرات األخرىسنوا 5لصالح األقل من 

بــین متوســطات  إحصــائیةحیــث ال توجــد فــروق ذات داللــة  ةالرابعــ یةویعــزو الباحــث نتیجــة الفرضــ

لرضـا الـوظیفي اوتـوقراطي و تقدیرات العاملین في مراكز الرعایة األولیة لكل من نمط القیادة الدیمقراطي واأل

عــاملین الجــدد والقـدامى ومتوســطي الخبــرة بـأن الــنمط الــدیمقراطي إلــى اقتنـاع ال،تعـزى لمتغیــر سـنوات الخبــرة

ویحـدد الواجبـات ، واالبتعـاد عـن التسـلط، ألن هـذا الـنمط یتصـف باإلنسـاني ؛هو األفضل للمراكـز الصـحیة

  .والمسؤولیات

ن لنمط الترسلي وعند الفئة األقل ملعدد سنوات الخدمة د فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر و وجما أ

  .بینها ةسنوات یعزو الباحث ذلك قلة خبرة بعض القیادات اإلداریة وممارساتها الخاطئة وشیوع الالمباال 5

  :وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التالیة

لــنمط لالتــي بینــت وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي تصــور العــاملین  ،)2009، تشــین(دراســة  .1

 .ت الخبرة في خدمات السیاحة حول العالمالقیادي تعزى لمتغیر سنوا

حیــث أشــارت إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات  ،)2006، الغامــدي(دراســة  .2

لــنمط القیـــادي الســائد تعـــزى لدرجــات العــاملین فـــي كلیــة الملــك عبـــد العزیــز الحربیــة فـــي تصــورهم 

 .لسنوات الخدمة
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  :التالیة وتختلف نتیجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات

حیـــث كشـــفت عـــن عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي تصـــور  ،)2009، عبـــد الملـــك(دراســـة  .1

 .لنمط القیادي تعزى لمتغیر سنوات الخبرة في المدارس الثانویة لوالیة المسلیةلالعاملین 

التي بینت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تصور  ،)2008 ،دراسة المخالفي(دراسة  .2

 .لین لنمط القیادي تعزى لمتغیر سنوات الخبرة في المدارس الحكومیة والخاصة في صنعاءالعام

حیـــث أشـــارت إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات  ،)2010، ناصـــر(دراســـة  .3

درجـــات العـــاملین فـــي المنظمـــات األهلیـــة فـــي محافظـــات غـــزة فـــي تصـــورهم لـــنمط القیـــادي الســـائد تعـــزى 

 .لسنوات الخدمة

حیث كشفت عن عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي تصـور العـاملین  ،)2009،األسطل(دراسة  .4

 .لنمط القیادي تعزى لمتغیر سنوات الخبرة في المدارس الثانویة في محافظات غزةل

  

  



152  
  

  : من فروض الدراسة ةالخامس یةالفرض
)   α ≥  0.05( وى توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مسـت: علـى ةالخامس یةالفرضنص ت

المسـمى الـوظیفي لمتغیـر تعزى  لمستوى نمط القیادة اإلداریةأفراد العینة  اتمتوسطات درجات تقدیر في 

  .)طبیب،  حكیم،  مهن طبیة مساعدة، كاتب، عامل(

یوضــح ) 40( رقــم وجــدول "ANOVA" اختبــارقــام الباحــث باســتخدام  یةالفرضــ  هوللتحقــق مــن صــحة هــذ

  :ذلك

  
  ) 38 (جدول 

  المسمى الوظیفيومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 
مجموع   مصدر التباین  المجاالت

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

قیمة 
 مستوى الداللة الداللة

  النمط الدیمقراطي
 493.273 4 1973.090  بین المجموعات

5.773 
 

0.000 
 

دالة عند 
 85.438 384 32808.159  داخل المجموعات 0.01

   388 34781.249  المجموع

 النمط الترسلي
 44.147 4 176.588  بین المجموعات

1.573 
 

0.181 
 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

 28.060 384 10775.211  داخل المجموعات
   388 10951.799  المجموع

 األوتوقراطينمط ال
 143.808 4 575.234  بین المجموعات

3.686 
 

0.006 
 

دالة عند 
 39.017 384 14982.632  داخل المجموعات 0.01

  388 15557.866  المجموع
  3.38 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 4،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
   2.40) = 0.05(لة وعند مستوى دال )4،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
  

النمط في ) 0.05(حصائیة عند مستوى داللة إتوجد فروق ذات داللة  أنه ) 40(ویتضح من الجدول 

توجد فروق ذات  الترسلي ال النمط بینما في، الدیمقراطي واألوتوقراطي یعزى لمتغیر المسمى الوظیفي

وقد كانت الفروق لصالح فئة  ،وظیفيیعزى لمتغیر المسمى ال )0.05(حصائیة عند مستوى داللة إداللة 

  :والجداول التالیة توضح ذلك .ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شیفیه البعدي .العمال
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  ) 39( جدول 
  تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي الدیمقراطيالنمط " یوضح اختبار شیفیه في المجال األول

 
 عامل كاتب مهن طبیة حكیم طبیب

29.517 33.969 31.164 34.883 36.842 
 طبیب

29.517 0.000     
 حكیم

33.969 *4.452 0.000    
 مھن طبیة
31.164 1.646 2.805 0.000   
 كاتب

34.883 *5.366 0.914 3.719 0.000  
 عامل

36.842 *7.325 2.873 5.678 1.959 0.000 

  )0.01(دالة عند *
وبین الطبیب والكاتب  ،بین الطبیب والحكیم لصالح الحكیم یتضح من الجدول السابق وجود فروق

ویوعز الباحث . تضح فروق في المهن األخرىتوبین الطبیب والعامل لصالح العامل، ولم  ،لصالح الكاتب

، الــدنیا فــي المجتمــع وهــي الطبقــة الكادحــة غیــر قــادرة علــى توجیــه اآلخــرین دذلــك إلــى أن طبقــة العمــال تعــ

خالل القیادة الدیمقراطیة أن تحصل على بعض حقوقها التي تكفل لها الحد األدنى من نها ترید من إحیث 

       .العیش الكریم

  ) 40( جدول 

  تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي األوتوقراطيالنمط " یوضح اختبار شیفیه في المجال الثالث

 
 عامل كاتب مهن طبیة حكیم طبیب

30.253 28.656 30.055 27.156 27.474 
 طبیب

30.253 0.000     
 حكیم

28.656 1.597 0.000    
 مھن طبیة
30.055 0.198 1.398 0.000   
 كاتب

27.156 *3.097 1.500 *2.899 0.000  
 عامل

27.474 2.779 1.183 2.581 0.318 0.000 

  )0.01(دالة عند *
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ن المهـن الطبیـة یتضح من الجـدول السـابق وجـود فـروق بـین الطبیـب والكاتـب لصـالح الطبیـب وبـی

 ،طبـاءویعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن األ. تضح فروق في المهن األخـرىتوالكاتب لصالح المهن الطبیة، ولم 

حیـــث ینظـــر إلیهـــا ، تنتمـــي إلـــى الطبقـــة المثقفـــة أو الطبقـــة القیادیـــة فـــي المجتمـــع ،فـــي أغلـــب المجتمعـــات

فإیجــاد أي نظــام قــانوني فــي ، األســاسیــدرك أن المجتمــع یعاملــه علــى هــذا  الطبیــبالمجتمــع بهــذه النظــرة و 

مثلـه هـذه الطبقـة التـي اعتبرهـا تومیـولهم وهـذا النظـام  االطبـاء العمل سـوف یتعـارض مـع كثیـر مـن رغبـات

  .األطباء أوتوقراطیة

وجــود فــروق ذات داللــة  التــي توصــلت إلــى ،)2001، وبــي(دراســة مــع وتتفــق نتیجــة هــذه الدراســة 

  .عزى لمتغیر هیئة التدریست) Guman(ساء األكادیمیین  بجامعة حول النمط القیادي للرؤ  إحصائیة

التـي توصـلت إلـى عـدم وجـود فـروق ذات  ،)2010، ناصـر(دراسـة  مـع وتختلف نتیجة هـذه الدراسـة

 .عزى لمتغیر المسمى الوظیفيتداللة إحصائیة حول األنماط القیادیة وعالقتها باألداء الوظیفي 
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  : راسةمن فروض الد ةالسادس یةالفرض
ــة إحصــائیة عنــد مســتوى  :علــى ةالسادســ یةالفرضــنص تــ فــي )   α ≥  0.05( توجــد فــروق ذات دالل

ــة  اتمتوســطات درجــات تقــدیر  ــراد العین ــةأف ــادة اإلداری ــر تعــزى  لمســتوى نمــط القی  الراتــب الشــهريلمتغی

وللتحقــــق مــــن  )ش4100، أكثــــر مــــن  4000 -  3000ش، 2900-ش1501ش فأقــــل ، 1500(

  :یوضح ذلك) 41(رقم وجدول ."Anova" اختبارقام الباحث باستخدام  یةفرضال  هصحة هذ

  )  41(جدول 
  الراتب الشهريومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

مجموع   مصدر التباین  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

مة قی
 "ف"

قیمة 
 مستوى الداللة الداللة

  النمط الدیمقراطي
 554.649 3 1663.948  بین المجموعات

6.448 
 

0.000 
 

دالة عند 
 86.019 385 33117.301  داخل المجموعات 0.01

   388 34781.249  المجموع

 النمط الترسلي
 152.122 3 456.365  بین المجموعات

5.580 
 

0.001 
 

دالة عند 
 27.261 385 10495.434  داخل المجموعات 0.01

   388 10951.799  المجموع

 األوتوقراطيالنمط 
 24.357 3 73.070  بین المجموعات

0.606 
 

0.612 
 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

 40.220 385 15484.796  داخل المجموعات
  388 15557.866  المجموع

  3.85 ) =0.01(ند مستوى داللة وع) 3،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
   2.63) = 0.05(وعند مستوى داللة  )3،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
  

النمط في ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  أنه ال) 43(ویتضح من الجدول 

توجد فروق ذات لترسلي ا النمطبینما في النمط الدیمقراطي و ، األوتوقراطي یعزى لمتغیر الراتب الشهري

وقد كانت الفروق لصالح  ،یعزى لمتغیر المسمى الوظیفي )0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةداللة 

والجداول  .ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شیفیه البعدي. )ش 1500(األقل من 

  :التالیة توضح ذلك
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  ) 42( جدول 
  النمط الدیمقراطي  تعزى لمتغیر الراتب" جال األولیوضح اختبار شیفیه في الم

 

 1500أقل من 
 شیقل

إلى  1510من 
2900 

3000 -4000 
 شیقل

 4100أكثر من 
 شیقل

37.575 32.709 31.830 28.692 
 لقشی 1500أقل من 

37.575 0.000    
إلى  1510من 

2900 
32.709 

*4.866 0.000   

 لقشی 3000-4000
31.830 *5.745 0.879 0.000  

 لقشی 4100أكثر من 
28.692 *8.883 4.016 3.137 0.000 

   )0.01(دالة عند*
ل والرواتــب األكثـر مــن قشـی 1500یتضـح مــن الجـدول الســابق وجـود فــروق بـین الراتــب األقـل مــن 

  .ل، ولم یتضح فروق في الرواتب األخرىقشی 1500ل لصالح األقل من قشی 1500

  )  43(جدول 
  النمط الترسلي  تعزى لمتغیر الراتب" في المجال الثانيیوضح اختبار شیفیه 

 

 1500أقل من 
 لقشی

إلى  1510من 
2900 

3000 -4000 
 لقشی

 4100أكثر من 
 لقشی

30.925 28.343 27.889 26.282 
 لقشی 1500أقل من 

30.925 0.000    
إلى  1510من 

2900 
28.343 

*2.582 0.000   

 لقشی 3000-4000
27.889 *3.036 0.454 0.000  

 لقشی 4100أكثر من 
26.282 *4.643 2.061 1.607 0.000 

  )0.01(دالة عند *
 1500والرواتب األكثر من  شیقل 1500یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین الراتب األقل من 

 المقارنات من یتضح. تضح فروق في الرواتب األخرىت، ولم شیقل 1500ل لصالح األقل من قشی

 الشباب جیل من جدد موظفون ، همشیقل 1500 راتبهم أقل من یتراوح الذین العینة فرادأ نأ السابقة

 أن یدركون وهم الشخصیة، حیاتهم بناء في النجاح و العمل، مجال في ذاتهم تأكید إلى بحاجة هم الذین
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ط القیادي بین النم ةمما یعني وجود عالقة إیجابی ،األسریة و الوظیفیة حیاتهم یهدد االلتزام عدم

التي  ،)2007، ندا(واتفقت نتیجة هذه الدراسة مع دراسة  الدیمقراطي والترسلي تُعزى لمتغیر الراتب

 بااللتزام القیادة أنماط   الشخصیة المتغیرات بعض عالقة أظهرت إلى وجود فروق داللة إحصائیة حول

.الراتبتُعزى لمتغیر  غزة قطاع في الفلسطینیة الوزارات في التنظیمیة بالعدالة الشعور و التنظیمي
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   :الدراسة یاتمن فرض ةالسابع یةالفرض

)   α ≥  0.05( توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى : على ةالسابع یةالفرضنص ت

الشـمال، ( السـكنلمتغیـر تعـزى  لمستوى نمط القیـادة اإلداریـةأفراد العینة  اتمتوسطات درجات تقدیر في 

  .)غزة، الجنوب  

  :یوضح ذلك) 44(رقم  وجدول "Anova" اختبارقام الباحث باستخدام  لتحقق من صحة هذا  الفرضول 

  
  ) 44 (جدول 

  السكنومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 
مجموع   مصدر التباین  المجاالت

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

قیمة 
 مستوى الداللة الداللة

  النمط الدیمقراطي
 265.042 2 530.083  بین المجموعات

2.987 
 

0.052 
 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

 88.734 386 34251.166  داخل المجموعات
   388 34781.249  المجموع

 النمط الترسلي
 45.191 2 90.382  بین المجموعات

1.606 
 

0.202 
 

یر دالة غ
 إحصائیاً 

 28.138 386 10861.417  داخل المجموعات
   388 10951.799  المجموع

 األوتوقراطيالنمط 
 46.308 2 92.616  بین المجموعات

1.156 
 

0.316 
 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

 40.065 386 15465.251  داخل المجموعات
  388 15557.866  المجموع

  4.68 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2،388(حریة  الجدولیة عند درجة ف
   3.03) = 0.05(وعند مستوى داللة  )2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
  

) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  بأنه ال) 44(ویتضح من الجدول 

تیجة إلى وضوح ممارسات النمط ویعزو الباحث هذه الن. یعزى لمتغیر السكن، في جمیع األنماط القیادیة

ولیة یفضلون كما أن جمیع العاملین في مراكز الرعایة األ، الدیمقراطي بغض النظر عن مكان العمل

ألنه یراعي الناحیة اإلنسانیة في التطبیق ویبتعد عن التسلط  ؛فیما بینهم النمط الدیمقراطي ویمارسونه

هذا ما أكده  ،الضروریة إلنجاز العمل بكفاءة وفاعلیة ویوفر جوًا إیجابیًا للعمل وتسوده روح الفریق

  .المقالیة ةأسئلة االستبان نجابة عن من خالل اإلو المفحوص
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ولیـة فـي محافظـة غـزة ومتغیـرات العالقة بین مستوى الرضا الـوظیفي فـي مراكـز الرعایـة األ 
  :الدراسة

  :هایاتإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فرضا
  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  :السؤال الرابع من أسئلة الدراسة علىینص 

 )α ≥  0.05  ( تعزى إلى متغیرات  رضا الوظیفيلمستوى الأفراد العینة  اتمتوسطات درجات تقدیر  بین
  .)راتب، السكنالعمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، المسمى الوظیفي، ال، النوع( سة راالد
  :كانت كما یلي یاتولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من سبع فرض   

  : الدراسة یاتمن فرض ىاألول یةالفرض
في )   α ≥  0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : علىاألول  یةالفرضنص ت

. )ذكر، أنثى(تغیر النوع لمتعزى  رضا الوظیفيلمستوى الأفراد العینة  اتمتوسطات درجات تقدیر 
  :یوضح ذلك)  45(والجدول   ."t. test" اختبارقام الباحث باستخدام  وللتحقق من صحة هذا  الفرض

  )  45(جدول 
  )ذكور، إناث( الجنسلالستبانة تعزى لمتغیر " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

االنحراف   المتوسط العدد الجنس المجاالت
 قیمة الداللة "ت"یمة ق  المعیاري

مستوى 
  الداللة

 2.490 5.985 33.658 199 ذكر  الرضا عن الوظیفة
 

0.013 
 

دالة عند 
 5.763  32.174  190 أنثى 0.05

 0.514 6.290 20.085 199 ذكر الرضا عن نظام الرواتب
 

0.608 
 

غیر دالة 
 5.538  20.395  190 أنثى إحصائیاً 

 1.281 7.317 29.337 199 ذكر الرضا عن بیئة العمل
 

0.201 
 

غیر دالة 
 7.263  28.389  190 أنثى إحصائیاً 

الرضا عن مجموعة العمل 
 والعالقات االجتماعیة

 0.802 6.981 30.337 199 ذكر
 

0.423 
 

غیر دالة 
 6.589  29.784  190 أنثى إحصائیاً 

 1.262 21.679 113.417 199 ذكر الدرجة الكلیة
 

0.208 
 

دالة  غیر
 20.046  110.742  190 أنثى إحصائیاً 

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 387(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 387(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 

جمیع في ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  أنه ال) 47(ویتضح من الجدول 

بینما توجد فروق ) ذكور واناث(یعزى لمتغیر النوع ، الرضا عن الوظیفة ،المجاالت عدا المجال األول
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یعزى لمتغیر النوع  ،الرضا عن الوظیفة ،األولالمجال في  )0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةذات  

ٕ ذكور و ( إلى تكیف الذكور مع واقع المؤسسة ویعزو الباحث ذلك . وقد كانت الفروق لصالح الذكور ،)ناثا

من  تكیفاً  وذلك من خالل التعامل مع القیادة اإلداریة بمختلف أنواعها بأكثر ،الصحیة والعمل المنوط بهم

التي ترتبط باألسرة  ثىعلى عكس اإلن ،وعدم وجود ارتباطات اجتماعیه أو عائلیة داخل العمل، اإلناث

  ).آلخ...زوج –بیت  –أوالد ( فة بحیاتها الشخصیة والقضایا االجتماعیة الیومیة المختل

  :وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع الدراسات التالیة

في مستوى الرضا  إحصائیة ةالتي بینت وجود فروق ذات دالل ،)2009، عبد الملك(دراسة  .1

 .الوظیفي العام لإلدارة المدرسیة في ثانویات والیة المسیلة تعزى لمتغیر الجنس

في مستوى الرضا  إحصائیة ةوجود فروق ذات دالل نتائجهاالتي أظهرت  ،)2005، انجاسیس(دراسة   .2

 .یعزى لمتغیر الجنس االوظیفي العام لدى األكادیمیین الجامعیین في أوغند

  :وتختلف نتیجة هذه الدراسة مع الدراسات التالیة
فـــي مســـتوى الرضـــا  إحصـــائیةالتـــي بینـــت عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة  ،)2012، القطـــراوي(دراســـة  .1

یعــزى لمتغیــر  ،الــوظیفي العــام لــدى العــاملین ببرنــامج الطــوارئ فــي وكالــة الغــوث الدولیــة فــي محافظــة غــزة
 .الجنس

فــــي مســــتوى الرضــــا  إحصــــائیةالتــــي كشــــفت عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة  ،)2009، بسیســــو(دراســــة  .2

 .عزى لمتغیر الجنسی ،الوظیفي العام لدى العاملین في الوظائف العمومیة في محافظة غزة
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  : الدراسة یاتمن فرض ةالثانی یةالفرض

ـــ ـــ یةالفرضـــنص ت ـــى ةالثانی ـــد مســـتوى : عل ـــة إحصـــائیة عن ـــروق ذات دالل فـــي ) α ≥  0.05( توجـــد ف

 26سنة فأقل،  25( العمرلمتغیر تعزى  رضا الوظیفيلمستوى الأفراد العینة  اتمتوسطات درجات تقدیر 

  )سنة فأكثر 46سنة،  45 -سنة

یوضــح )  46(والجــدول "  ANOVA" اختبــارقــام الباحــث باســتخدام  یةالفرضــ  هوللتحقــق مــن صــحة هــذ

  :ذلك

  ) 46 (جدول 

  العمرومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 
مجموع   مصدر التباین  المجاالت

  المربعات
درجات 
  الحریة

سط متو
  المربعات

قیمة 
 "ف"

قیمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

  الرضا عن الوظیفة

 71.084 2 142.168  بین المجموعات
2.041 

 
0.131 

 
غیر دالة 
 إحصائیا

داخل 
 34.824 386 13442.094  المجموعات

   388 13584.262  المجموع

  الرضا عن نظام الرواتب

 22.976 2 45.953  بین المجموعات
0.652 

 
0.521 

 
غیر دالة 
 إحصائیا

داخل 
 35.218 386 13594.289  المجموعات

   388 13640.242  المجموع

 الرضا عن بیئة العمل

 214.144 2 428.287  بین المجموعات
4.086 

 
0.018 

 
دالة عند 

0.05 
داخل 

 52.411 386 20230.541  المجموعات

   388 20658.828  المجموع

موعة الرضا عن مج
العمل والعالقات 

  االجتماعیة

 242.580 2 485.159  بین المجموعات
5.382 

 
0.005 

 
دالة عند 

0.01 
داخل 

 45.075 386 17399.103  المجموعات

   388 17884.262  المجموع

 الدرجة الكلیة

 1652.172 2 3304.344  بین المجموعات
3.833 

 
0.022 

 
دالة عند 

0.05 
داخل 

 431.072 386 166393.903  المجموعات

   388 169698.247  المجموع
  4.68 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
   3.03) = 0.05(وعند مستوى داللة  )2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
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ویتضح  ،مستوى داللةالجدولیة عند " ف"من قیمة  أقلالمحسوبة " ف"ن قیمة یتضح من الجدول السابق أ

مجال األول ال في) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  أنه ال) 46(من الجدول 

 إحصائیةبینما توجد فروق ذات   ،والرضا عن نظام الرواتب یعزى لمتغیر العمر،  الرضا عن الوظیفة

عن مجموع العمل والعالقات في مجال الرضا عن بیئة العمل والرضا  )0.05(عند مستوى داللة 

 25االجتماعیة  والدرجة الكلیة لالستبانة یعزى لمتغیر العمر وقد كانت الفروق  لصالح الفئة األقل من 

  :والجداول التالیة توضح ذلك ،ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شیفیه البعدي .سنة

  ) 47( جدول 
  تعزى لمتغیر العمر الرضا عن بیئة العمل" لثالثیوضح اختبار شیفیه في المجال ا

 
 سنة فاكثر 46 سنة 45- 26 سنة فأقل 25

30.625 28.145 30.320 
 قلأسنة ف 25

30.625 0.000   
 سنة 45- 26

28.145 2.480 0.000  
 كثرأسنة ف 46

30.320 0.305 *2.175 0.000 

  )0.01(دالة عند *
فــأكثر  )سـنة 46 ( ومـن) سـنة  45-26(العمـر مـن  یتضـح مـن الجـدول السـابق وجـود فـروق بــین

  .تضح فروق في األعمار األخرىتفأكثر، ولم ) سنة  46 ( لصالح األكثر من
  ) 48( جدول 

  تعزى لمتغیر العمر الرضا عن مجموعة العمل والعالقات االجتماعیة" یوضح اختبار شیفیه في المجال الرابع

 
 سنة فاكثر 46 سنة 45- 26 سنة فأقل 25

33.625 29.416 30.893 
 سنة فأقل 25

33.625 0.000   
 سنة 45- 26

29.416 *4.209 0.000  
 سنة فاكثر 46

30.893 2.732 1.477 0.000 

  )0.01(دالة عند *
ســنة  45-26سـنة والعمـر مـن  25یتضـح مـن الجـدول السـابق وجــود فـروق بـین العمـر األقـل مــن 

  .األعمار األخرى سنة، ولم یتضح فروق في 25لصالح األقل من 
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  ) 49( جدول 
  یوضح اختبار شیفیه في الدرجة الكلیة لالستبانة تعزى لمتغیر العمر

 
 كثرأسنة ف 46 سنة 45- 26 سنة فأقل 25

118.792 110.145 115.553 
 سنة فأقل 25

118.792 0.000   
 سنة 45- 26

110.145 *8.647 0.000  
 سنة فاكثر 46

115.553 3.238 5.408 0.000 

  0.01دالة عند *
سنة لصالح ) 45-26( سنة والعمر من )25(یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین العمر األقل من 

ــك إلــى تمتــع هــذه الفئــة . تضــح فــروق فــي األعمــار األخــرىتســنة، ولــم  )25(األقــل مــن  ویعــزو الباحــث ذل

ممــا یــنعكس ذلــك علــى  ،طــور الــوظیفيالعمریــة بالنشــاط والحیویــة والقــدرة علــى العطــاء ودوافعهــم نحــو الت

  .رضاهم العام أكثر من الفئات العمریة األخرى

  :وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع الدراسات التالیة

في مستوى الرضا  إحصائیةالتي أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  ،)2005، سیسانجا(دراسة  .1

 .زى لمتغیر العمریع ىالوظیفي العام لدى األكادیمیین الجامعیین في أوغند

في مستوى الرضا الوظیفي العام  إحصائیةالتي بینت وجود فروق ذات داللة ، )2004، منصور(دراسة  .2

 .لدى العاملین في مستشفى النصر لألطفال بغزة  یعزى لمتغیر العمر

 : وتختلف نتیجة هذه الدراسة مع الدراسات التالیة

فـي مســتوى الرضــا  إحصــائیةفــروق ذات داللـة  التـي بینــت عـدم وجــود ،)2012، القطــراوي(دراسـة  .1
یعــزى  ،الــوظیفي العــام لــدى العــاملین ببرنــامج الطــوارئ فــي وكالــة الغــوث الدولیــة فــي محافظــة غــزة

 .لمتغیر العمر

فــي مســتوى الرضــا  إحصــائیةالتــي كشــفت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  ،)2009، بسیســو(دراســة  .2

  .یعزى لمتغیر العمر ،لعمومیة في محافظة غزةالوظیفي العام لدى العاملین في الوظائف ا



164  
  

فـي مسـتوى الرضـا  إحصائیةالتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة  ،)2010، آل رشید(دراسة  .3

  .یعزى لمتغیر العمر ،الوظیفي العام لدى العاملین في دیوان إمارة  منطقة الریاض

  : الدراسة یاتمن فرض ةالثالث یةالفرض

ـــد مســـتوى  :علـــىالفـــرض الثالـــث نص تـــ ـــة إحصـــائیة عن فـــي )   α ≥  0.05( توجـــد فـــروق ذات دالل

دبلــوم ( المؤهــل العلمــيلمتغیــر تعــزى  رضــا الــوظیفيلمســتوى الأفــراد العینــة  اتمتوســطات درجــات تقــدیر 

 اختبـــارقــام الباحــث باســتخدام  یةالفرضــ  هوللتحقــق مــن صــحة هـــذ ،)فأقــل،  بكــالوریوس، دراســات علیـــا

"ANOVA ".   یوضح ذلك)  50(والجدول:  

  ) 50 (جدول 
  المؤهل العلميومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

مجموع   مصدر التباین  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

قیمة 
 مستوى الداللة الداللة

  الرضا عن الوظیفة
 171.818 2 343.635  ن المجموعاتبی

5.009 
 

0.007 
 

دالة عند 
0.01 

 34.302 386 13240.627  داخل المجموعات
   388 13584.262  المجموع

  الرضا عن نظام الرواتب
 118.740 2 237.481  بین المجموعات

3.420 
 

0.034 
 

دالة عند 
0.05 

 34.722 386 13402.761  داخل المجموعات
   388 13640.242  جموعالم

 الرضا عن بیئة العمل
 282.570 2 565.140  بین المجموعات

5.428 
 

0.005 
 

دالة عند 
0.01 

 52.056 386 20093.687  داخل المجموعات
   388 20658.828  المجموع

الرضا عن مجموعة العمل 
  والعالقات االجتماعیة

 324.269 2 648.538  بین المجموعات
7.262 

 
0.001 

 
دالة عند 

0.01 
 44.652 386 17235.725  داخل المجموعات

   388 17884.262  المجموع

 الدرجة الكلیة
 3180.263 2 6360.525  بین المجموعات

7.516 
 

0.001 
 

دالة عند 
0.01 

 423.155 386 163337.721  داخل المجموعات
   388 169698.247  المجموع

  4.68 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2،388(رجة حریة الجدولیة عند د ف
   3.03) = 0.05(وعند مستوى داللة  )2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
  

في جمیع ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  بأنه ) 50(ویتضح من الجدول 

  .علمي وقد كانت الفروق  لصالح الدبلوم فأقلیعزى لمتغیر المؤهل ال ،المجاالت والدرجة الكلیة لالستبانة

  :والجداول التالیة توضح ذلك .ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شیفیھ البعدي
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  ) 51( جدول 
  تعزى لمتغیر المؤهل العلمي الرضا عن الوظیفة" ولیوضح اختبار شیفیه في المجال األ 

 
 دراسات علیا بكالوریوس دبلوم فأقل
34.306 32.273 32.367 

 دبلوم فأقل
34.306 0.000   
  بكالوریوس
32.273 *2.033 0.000  
  دراسات علیا
32.367 1.939 0.094 0.000 

  )0.01(دالة عند *
یتضـح مــن الجــدول السـابق وجــود فــروق بــین الـدبلوم فأقــل والبكــالوریوس لصـالح الــدبلوم فأقــل، ولــم 

  .یتضح فروق في المؤهالت األخرى
  ) 52( ول جد

  تعزى لمتغیر المؤهل العلمي الرضا عن نظام الرواتب" یوضح اختبار شیفیه في المجال الثاني

 
 دراسات علیا بكالوریوس دبلوم فأقل
21.024 20.194 18.429 

 قلأدبلوم ف
21.024 0.000   
  بكالوریوس
20.194 0.830 0.000  
  دراسات علیا
18.429 *2.596 1.766 0.000 

  )0.01(ند دالة ع*
یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین الدبلوم فأقل والدراسات العلیا لصالح الدبلوم فأقـل، ولـم 

  .تضح فروق في المؤهالت األخرىت
  ) 53( جدول 

  تعزى لمتغیر المؤهل العلمي الرضا عن بیئة العمل" یوضح اختبار شیفیه في المجال الثالث

 
 ادراسات علی بكالوریوس دبلوم فأقل
30.532 28.333 27.061 

 قلأدبلوم ف
30.532 0.000   
  بكالوریوس
28.333 *2.199 0.000  
  دراسات علیا
27.061 *3.471 1.272 0.000 

  0.01دالة عند *
یتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق بــین الــدبلوم فأقــل والبكــالوریوس والدراســات العلیــا لصــالح 

  .لمؤهالت األخرىتضح فروق في اتالدبلوم فأقل، ولم 
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  ) 54( جدول 
  تعزى لمتغیر المؤهل العلمي الرضا عن مجموعة العمل والعالقات االجتماعیة" یوضح اختبار شیفیه في المجال الرابع

 
 دراسات علیا بكالوریوس دبلوم فأقل
31.944 29.269 28.837 

  دبلوم فأقل
31.944 0.000   
  بكالوریوس
29.269 *2.675 0.000  

  سات علیادرا
28.837 *3.107 0.432 0.000 

  )0.01(دالة عند *
یتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق بــین الــدبلوم فأقــل والبكــالوریوس والدراســات العلیــا لصــالح 

  .تضح فروق في المؤهالت األخرىتالدبلوم فأقل، ولم 
  

  ) 55( جدول 
  لميیوضح اختبار شیفیه في الدرجة الكلیة تعزى لمتغیر المؤهل الع

 
 دراسات علیا بكالوریوس دبلوم فأقل

117.806 110.069 106.694 
 دبلوم فأقل
117.806 0.000   
  بكالوریوس
110.069 *7.737 0.000  
  دراسات علیا
106.694 *11.113 3.376 0.000 

  0.01دالة عند *
علیــا لصــالح یتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق بــین الــدبلوم فأقــل والبكــالوریوس والدراســات ال

ــدبلوم فأقــل، ولــم یتضــح فــروق فــي المــؤهالت األخــرى ــك إلــى وجــود قناعــة لــدى فئــة . ال ویعــزو الباحــث ذل

 ،فبالتـالي مسـتوى رضـاهم أعلـى، الدبلوم فأقـل بتكـافؤ الراتـب وتناسـب العمـل الـوظیفي مـع مسـتواهم العلمـي

اإلداریـة التـي تناسـب مـؤهالتهم  ن على الشهادات األخرى یتطلعون إلى الوصول للمستویاتو بینما الحاصل

  .العلمیة

  :وتختلف نتیجة هذه الدراسة مع الدراسات التالیة
فـي مســتوى الرضــا  إحصــائیةالتـي بینــت عـدم وجــود فــروق ذات داللـة  ،)2012، القطــراوي(دراسـة  .1

یــر یعــزى لمتغ ،الــوظیفي العــام لــدى العــاملین ببرنــامج الطــوارئ فــي وكالــة الغــوث الدولیــة فــي محافظــة غــزة
 .المؤهل العلمي
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فــي مســتوى الرضــا  إحصــائیةالتــي كشــفت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  ،)2009، بسیســو(دراســة  .2

یعـــزى لمتغیـــر المؤهـــل  ،الـــوظیفي العـــام لـــدى العـــاملین فـــي الوظـــائف العمومیـــة فـــي محافظـــة غـــزة

  .العلمي

توى الرضـا فـي مسـ إحصائیةالتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة  ،)2010، آل رشید(دراسة  .3

  .یعزى لمتغیر المؤهل العلمي ،الوظیفي العام لدى العاملین في دیوان إمارة  منطقة الریاض
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  : من فروض الدراسة ةالرابع یةالفرض

فـــي )   α ≥  0.05( توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى : علـــى ةالرابعـــ یةالفرضـــیـــنص 
أقـل ( عـدد سـنوات الخدمـةلمتغیـر تعـزى  رضا الـوظیفيلمستوى الأفراد العینة  اتمتوسطات درجات تقدیر 

قـام الباحــث  یةالفرضــ  هوللتحقــق مـن صــحة هـذ.)ســنة 11ســنوات،أكثر مـن 10 -6ســنوات،  مــن 5مـن 
  :یوضح ذلك)  56(والجدول   ." ANOVA" اختبارباستخدام 

  )56(جدول 
عدد ومستوى الداللة تعزى لمتغیر  "ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

  سنوات الخدمة
درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المجاالت

  الحریة
متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

قیمة 
 مستوى الداللة الداللة

  الرضا عن الوظیفة
 0.981 2 1.961  بین المجموعات

0.028 
 

0.973 
 

غیر دالة 
 35.187 386 13582.301  داخل المجموعات إحصائیا

   388 13584.262  المجموع

  الرضا عن نظام الرواتب
 64.565 2 129.129  بین المجموعات

1.845 
 

0.159 
 

غیر دالة 
 إحصائیا

 35.003 386 13511.113  داخل المجموعات
   388 13640.242  المجموع

 الرضا عن بیئة العمل
 93.296 2 186.592  بین المجموعات

1.759 
 

0.174 
 

غیر دالة 
 53.037 386 20472.235  داخل المجموعات إحصائیا

   388 20658.828  المجموع

الرضا عن مجموعة العمل 
  والعالقات االجتماعیة

 152.808 2 305.616  بین المجموعات
3.355 

 
0.036 

 
دالة عند 

 45.541 386 17578.646  داخل المجموعات 0.01
   388 17884.262  المجموع

 الدرجة الكلیة
 796.341 2 1592.683  بین المجموعات

1.829 
 

0.162 
 

غیر دالة 
 إحصائیا

 435.507 386 168105.564  داخل المجموعات
   388 169698.247  المجموع

  4.68 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
   3.03) = 0.05(د مستوى داللة وعن )2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
  

 في) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  أنه ال) 58(ویتضح من الجدول 

جمیع المجاالت  والدرجة الكلیة  لالستبانة عدا الرضا عن بیئة العمل یعزى لمتغیر عدد سنوات الخدمة 

في مجال الرضا عن بیئة العمل یعزى  )0.05(عند مستوى داللة  إحصائیة داللةبینما توجد فروق ذات 

ولمعرفة اتجاه الفروق قام . سنوات )5(نت الفروق  لصالح الفئة األقل من وقد كا ،عدد سنوات الخدمة

  :والجدول التالي یوضح ذلك .الباحث باستخدام اختبار شیفیه البعدي
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  )  57(جدول 

تعزى لمتغیر عدد سنوات  ة العمل والعالقات االجتماعیةالرضا عن مجموع" یوضح اختبار شیفیه في المجال الرابع
  الخدمة

 
 سنة 11أكثر من  سنوات 10-6من  سنوات 5أقل من 

32.158 29.479 29.887 
 سنوات 5أقل من 

32.158 0.000   
 سنوات 10-6من 

29.479 *2.678 0.000  
 سنة 11أكثر من 

29.887 2.271 -0.408 0.000 

   )0.01(دالة عند*
 )ســنوات 10-6 (ســنوات والخبــرة مــن) 5(ح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق بــین الخبــرة األقــل مــن یتضــ

ویعـزو الباحـث ذلـك إلـى عـدم تـأثر . تضح فـروق فـي الخبـرات األخـرىتسنوات، ولم ) 5( لصالح األقل من

فــي ظــل  ن حصــلوا علــى وظــائفهمو وهــؤالء الموظفــ ،بآثــار االنقســام )ســنوات 5أقــل مــن (هــذه الفئــة العمریــة 

فبالتــالي مســتوى الرضــا الــوظیفي أعلــى مــن  ،ظــروف اقتصــادیة صــعبة وحصــار مفــروض علــى قطــاع غــزة

نتیجــة طمــوحهم فــي  أقــل رضــاً ) ســنوات 5أعلــى مــن (بینمــا كــان شــعور الفئــات األخــرى  ،الفئــات األخــرى

ار أن أكثــر مــن إذا مــا أخـذنا فــي االعتبـ ،الحصـول علــى حقـوقهم المالیــة أســوة بنظـرائهم فــي الضـفة الغربیــة

  .م اهللامن موظفي وزارة الصحة یتقاضون رواتبهم من حكومة ر ) 80%(

  :وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع الدراسات التالیة

فــي مســتوى الرضــا  إحصــائیةالتــي كشــفت إلــى وجــود فــروق ذات داللــة  ،)2009، بسیســو(دراســة  .1

یعـــزى لمتغیـــر ســـنوات  ،غـــزةالـــوظیفي العـــام لـــدى العـــاملین فـــي الوظـــائف العمومیـــة فـــي محافظـــة 

 .الخدمة

فـــي مســـتوى الرضـــا  إحصـــائیة ةالتـــي بینـــت وجـــود فـــروق ذات داللـــ ،)2009، عبـــد الملـــك(دراســـة  .2

  .تعزى لمتغیر سنوات الخدمة ،الوظیفي العام لإلدارة المدرسیة في ثانویات والیة المسیلة
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  :وتختلف نتیجة هذه الدراسة مع الدراسات التالیة

في مستوى الرضا  إحصائیةالتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة  ،)2010، آل رشید(دراسة  .1

 .یعزى لمتغیر سنوات الخدمة ،الوظیفي العام لدى العاملین في دیوان إمارة  منطقة الریاض

فــي مســتوى الرضــا  إحصــائیةالتــي بینــت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة ) 2012، القطــراوي(دراســة  .2
یعــزى  ،نـامج الطـوارئ فـي وكالـة الغـوث الدولیـة فـي محافظـة غـزةالـوظیفي العـام لـدى العـاملین ببر 

 .لمتغیر سنوات الخدمة
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  : الدراسة یاتمن فرض ةالخامس یةالفرض

فــي )   α ≥  0.05( توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى : علــى ةالخامســ یةالفرضــنص تــ

طبیـب،  ( المسـمى الـوظیفيلمتغیـر زى تع رضا الوظیفيلمستوى الأفراد العینة  اتمتوسطات درجات تقدیر 

قـام الباحـث باسـتخدام  یةالفرضـ  هوللتحقـق مـن صـحة هـذ ،) .)حكیم،  مهن طبیة مساعدة، كاتب، عامـل

  :یوضح ذلك)  58(والجدول   ." ANOVA" اختبار

  ) 58 (جدول 
المسمى لة تعزى لمتغیر ومستوى الدال " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

  الوظیفي
مجموع   مصدر التباین  المجاالت

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

قیمة 
 مستوى الداللة الداللة

  الرضا عن الوظیفة
 169.835 4 679.340  بین المجموعات

5.054 
 

0.001 
 

  دالة عند
 33.607 384 12904.922  داخل المجموعات 0.01

   388 13584.262  جموعالم

  الرضا عن نظام الرواتب
 130.427 4 521.708  بین المجموعات

3.818 
 

0.005 
 

  دالة عند
 34.163 384 13118.534  داخل المجموعات 0.01

   388 13640.242  المجموع

 الرضا عن بیئة العمل
 312.366 4 1249.464  بین المجموعات

6.180 
 

0.000 
 

  دالة عند
 50.545 384 19409.364  داخل المجموعات 0.01

   388 20658.828  المجموع

الرضا عن مجموعة العمل 
  والعالقات االجتماعیة

 218.220 4 872.880  بین المجموعات
4.926 

 
0.001 

 
  دالة عند
 44.300 384 17011.382  داخل المجموعات 0.01

   388 17884.262  المجموع

 ةالدرجة الكلی
 3013.155 4 12052.619  بین المجموعات

7.340 
 

0.000 
 

دالة عند 
157645.62  داخل المجموعات 0.01

8 384 410.535 
   388 169698.247  المجموع

  3.38 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 4،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
   2.40) = 0.05(وعند مستوى داللة  )4،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
  

في ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  بأنه ) 58(ویتضح من الجدول 

یعزى لمتغیر المسمى الوظیفي وقد كانت الفروق  لصالح  ،جمیع المجاالت والدرجة الكلیة لالستبانة

والجداول التالیة  .البعدي ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شیفیھ. الدبلوم فئة العمال

  :توضح ذلك
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  ) 59( جدول 
  تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي الرضا عن الوظیفة" یوضح اختبار شیفیه في المجال األول

 
 عامل كاتب مهن طبیة حكیم طبیب

31.184 32.688 32.755 34.844 35.474 
 طبیب

31.184 0.000     
 حكیم

32.688 1.504 0.000    
 مھن طبیة
32.755 1.571 0.067 0.000   
 كاتب

34.844 *3.660 2.157 2.090 0.000  
 عامل

35.474 4.290 2.786 2.719 0.630 0.000 

  )0.01(دالة عند *
ضـح فـروق فـي المهـن تتیتضح من الجدول السابق وجود فروق بین الطبیب والكاتب لصالح الكاتب، ولم  

  .األخرى

  ) 60( جدول 
  تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي الرضا عن الوظیفة" المجال الثاني یوضح اختبار شیفیه في

 
 عامل كاتب مهن طبیة حكیم طبیب

19.632 19.990 19.218 22.156 22.368 
 طبیب

19.632 0.000     
 حكیم

19.990 0.357 0.000    
 مھن طبیة
19.218 0.414 0.771 0.000   
 كاتب

22.156 2.524 2.166 *2.938 0.000  
 املع

22.368 2.736 2.379 3.150 0.213 0.000 

  )0.01(دالة عند *
تضـح فـروق فـي تیتضح من الجدول السابق وجود فروق بین المهـن الطبیـة والكاتـب لصـالح الكاتـب، ولـم  

  .المهن األخرى
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  ) 61( جدول 

  یفيتعزى لمتغیر المسمى الوظ الرضا عن بیئة العمل" یوضح اختبار شیفیه في المجال الثالث

  
 عامل كاتب مهن طبیة حكیم طبیب

26.793 28.458 28.327 31.779 31.895 
 طبیب

26.793 0.000     
 حكیم

28.458 1.665 0.000    
 مھن طبیة
28.327 1.534 0.131 0.000   
 كاتب

31.779 *4.986 3.321 *3.452 0.000  
 عامل

31.895 5.102 3.436 3.567 0.116 0.000 

  )0.01(دالة عند *
یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین الطبیب والكاتب لصـالح الكاتـب، وبـین المهـن الطبیـة  

  .تضح فروق في المهن األخرىتوالكاتب لصالح الكاتب، ولم 
  
  ) 62( جدول 

  یفيتعزى لمتغیر المسمى الوظ الرضا عن مجموعة العمل والعالقات االجتماعیة" یوضح اختبار شیفیه في المجال الرابع

 
 عامل كاتب مهن طبیة حكیم طبیب

28.241 29.844 29.855 31.584 34.632 
  طبیب

28.241 0.000     
 حكیم

29.844 1.602 0.000    
 مھن طبیة
29.855 1.613 0.011 0.000   
 كاتب

31.584 *3.343 1.741 1.730 0.000  
 عامل

34.632 *6.390 4.788 4.777 3.047 0.000 

  )0.01(دالة عند *
یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین الطبیب والكاتب لصالح الكاتب وبین الطبیـب العامـل  

  .تضح فروق في المهن األخرىتلصالح العامل، ولم 
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  ) 63( جدول 

  یوضح اختبار شیفیه في الدرجة الكلیة لالستبانة تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي

 
 عامل كاتب مهن طبیة حكیم طبیب

105.851 110.979 110.155 120.364 124.368 
 طبیب

105.851 0.000     
 حكیم

110.979 5.129 0.000    
 مھن طبیة
110.155 4.304 0.825 0.000   
 كاتب

120.364 *14.513 9.384 *10.209 0.000  
 عامل

124.368 *18.518 13.389 14.214 4.005 0.000 

  )0.01(دالة عند *
ابق وجود فروق بین الطبیب والكاتب لصالح الكاتب وبین الطبیـب العامـل یتضح من الجدول الس 

ویعـزو . تضـح فـروق فـي المهـن األخـرىتلصالح العامل، وبین المهن الطبیة والكاتـب لصـالح الكاتـب، ولـم 

یكـون رضــاه أقـل إن لــم یتحقــق  -فـي مجــال مــا -كلمـا ارتفــع ســقف توقعـات الموظــفأنــه إلـى  الباحـث ذلــك

مسـتوى یكون فنجد أن الفئة المثقفة لدیها علم بسیاسات المؤسسة أكثر من فئة العمال التي ، سقف توقعاته

  .من الفئات األخرى فبالتالي یكون رضاهم أعلى ،اً الطموح لدیها محدود

  :التالیة تتتفق نتیجة هذه الدراسة مع الدراسا

ـــة  ،)2012، القطـــراوي(دراســـة  .1 مســـتوى الرضـــا  فـــي إحصـــائیةالتـــي بینـــت وجـــود فـــروق ذات دالل

الــوظیفي العــام لــدى العــاملین ببرنــامج الطــوارئ فــي وكالــة الغــوث الدولیــة فــي محافظــة غــزة یعــزى 

 .لمتغیر المسمى الوظیفي

في مستوى  إحصائیةالتي أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  ،)2005، سیسانجا(دراسة  .2

 .یعزى لمتغیر المسمى الوظیفي ،االرضا الوظیفي العام لدى األكادیمیین الجامعیین في أوغند
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  :التالیة توتختلف نتیجة هذه الدراسة مع الدراسا
حصائیة في مستوى الرضا إالتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة  ،)2010، آل رشید(دراسة  .1

 .یعزى لمتغیر سنوات الخدمة ،الوظیفي العام لدى العاملین في دیوان إمارة  منطقة الریاض

فـي مسـتوى الرضـا  إحصـائیةالتـي كشـفت عـدم وجـود فـروق ذات داللـة  ،)2009، بسیسـو(دراسة  .2

یعــزى لمتغیــر المســـمى  ،الــوظیفي العــام لــدى العــاملین فــي الوظــائف العمومیــة فــي محافظــة غــزة

 .الوظیفي

فـي مسـتوى الرضـا  إحصائیةالتي بینت عدم وجود فروق ذات دالله  ،)2009، عبد الملك(دراسة  .3

 .تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي ،المدرسیة في ثانویات والیة المسیلةالوظیفي العام لإلدارة 
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  : الدراسة یاتمن فرض ةالسادس یةالفرض

ــة إحصــائیة عنــد مســتوى : علــى ةالسادســ یةالفرضــنص تــ فــي )   α ≥  0.05( توجــد فــروق ذات دالل

ش 1500( اتب الشـهريالر لمتغیر تعزى  رضا الوظیفيلمستوى الأفراد العینة  اتمتوسطات درجات تقدیر 

  هوللتحقــق مــن صــحة هــذ .)ش4100، أكثــر مــن  4000 -  3000ش،  2900-ش1501فأقــل ، 

  :یوضح ذلك)  64(والجدول   ." ANOVA" اختبارقام الباحث باستخدام  یةالفرض

  ) 64 (جدول 
الراتب تعزى لمتغیر ومستوى الداللة " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

  الشهري
درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المجاالت

  الحریة
متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  الرضا عن الوظیفة
 120.508 3 361.523  بین المجموعات

3.509 
 

0.015 
 

  دالة عند
 34.345 385 13222.739  داخل المجموعات 0.01

   388 13584.262  المجموع

  الرضا عن نظام الرواتب
 56.103 3 168.308  بین المجموعات

1.603 
 

0.188 
 

غیر دالة 
 34.992 385 13471.934  داخل المجموعات إحصائیا

   388 13640.242  المجموع

 الرضا عن بیئة العمل
 148.274 3 444.821  بین المجموعات

2.824 
 

0.039 
 52.504 385 20214.007  داخل المجموعات 0.05دالة عند  

   388 20658.828  المجموع

الرضا عن مجموعة العمل 
  والعالقات االجتماعیة

 398.302 3 1194.905  بین المجموعات
9.188 

 
0.000 

 43.349 385 16689.358  داخل المجموعات 0.01دالة عند  
   388 17884.262  المجموع

 الدرجة الكلیة
 2504.404 3 7513.211  بین المجموعات

5.945 
 

0.001 
 421.260 385 162185.036  داخل المجموعات 0.01دالة عند  

   388 169698.247  المجموع
  3.85 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 3،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
   2.63= ) 0.05(وعند مستوى داللة  )3،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
  

ل المجا في) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  أنه ال) 64(ویتضح من الجدول 

عند  إحصائیةیعزى لمتغیر الراتب الشهري  بینما توجد فروق ذات  ،  )الرضا عن نظام الرواتب(الثاني 

مجموع العمل والعالقات  ،مجال الرضا عن بیئة العمل، في الرضا عن الوظیفة )0.05(مستوى داللة 

وقد كانت الفروق  لصالح الفئة األقل من   ،راتب الشهريللیعزى  ،االجتماعیة والدرجة الكلیة لالستبانة
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والجداول التالیة توضح  .حث باستخدام اختبار شیفیه البعديولمعرفة اتجاه الفروق قام البا. ش 1500

  :ذلك

  ) 65( جدول 
  تعزى لمتغیر الراتب الشهري الرضا عن الوظیفة" األولیوضح اختبار شیفیه في المجال 

 

 1500أقل من 
 شیقل

إلى  1510من 
2900 

3000 -4000 
 شیقل

 4100أكثر من 
 شیقل

35.750 32.754 32.437 32.564 
 شیقل 1500أقل من 

35.750 0.000    
إلى  1510من 

2900 
32.754  

*2.996 0.000   

 شیقل 3000-4000
32.437 *3.313 0.317 0.000  

 شیقل 4100أكثر من 
32.564 3.186 0.190 0.127 0.000 

  0.01دالة عند *
والرواتــب األكثـر مــن  شـیقل 1500یتضـح مــن الجـدول الســابق وجـود فــروق بـین الراتــب األقـل مــن 

  .، ولم یتضح فروق في الرواتب األخرىشیقل 1500لصالح األقل من  شیقل 1500

  ) 66( جدول 
  تعزى لمتغیر الراتب الشهري عن بیئة العمل" ي المجال الثالثیوضح اختبار شیفیه ف

 

 1500أقل من 
 شیقل

إلى  1510من 
2900 

3000 -4000 
 شیقل

 4100أكثر من 
 شیقل

31.775 28.960 28.237 27.718 
 شیقل 1500أقل من 

31.775 0.000    
إلى  1510من 

2900 
28.960 

*2.815 0.000   

 شیقل 3000-4000
28.237 *3.538 0.723 0.000  

 شیقل 4100أكثر من 
27.718 *4.057 1.242 0.519 0.000 

  0.01دالة عند *
والرواتـب األكثـر مـن  شـیقل )1500(یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین الراتب األقل مـن 

  .تضح فروق في الرواتب األخرىت، ولم شیقل )1500(لصالح األقل من  شیقل )1500(
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  ) 67( جدول 
  تعزى لمتغیر الراتب الشهري الرضا عن مجموعة العمل والعالقات االجتماعیة" اختبار شیفیه في المجال الرابعیوضح 

 

 1500أقل من 
 شیقل

إلى  1510من 
2900 

3000 -4000 
 شیقل

 4100أكثر من 
 شیقل

34.750 30.246 29.059 27.949 
 شیقل 1500أقل من 

34.750 0.000    
إلى  1510من 

2900 
30.246 

*4.504 0.000   

 شیقل 3000-4000
29.059 *5.691 1.186 0.000  

 شیقل 4100أكثر من 
27.949 *6.801 2.297 1.111 0.000 

  )0.01(دالة عند *
والرواتـب األكثـر مـن  شـیقل )1500(یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین الراتب األقل مـن 

  .تضح فروق في الرواتب األخرى، ولم یشیقل )1500(لصالح األقل من  شیقل )1500(
  

  ) 68( جدول 
  یوضح اختبار شیفیه في الدرجة الكلیة تعزى لمتغیر الراتب الشهري

 

 1500أقل من 
 شیقل

إلى  1510من 
2900 

3000 -4000 
 شیقل

 4100أكثر من 
 شیقل

124.375 112.097 109.763 107.718 
 شیقل 1500أقل من 

124.375 0.000    
إلى  1510من 

2900 
112.097 

*12.278 0.000   

 شیقل 3000-4000
109.763 *14.612 2.334 0.000  

 شیقل 4100أكثر من 
107.718 *16.657 4.379 2.045 0.000 

  )0.01(دالة عند *
 )1500(والرواتب األكثر من  شیقل )1500(یتضح من الجدول السابق وجود فروق بین الراتب األقل من 

ویعـزو الباحـث ذلـك إلـى . تضـح فـروق فـي الرواتـب األخـرىت، ولـم شـیقل )1500(لصالح األقـل مـن  شیقل

كثــــر مــــن أیهتمــــون بالحصــــول وتثبیــــت فرصــــة العمــــل  ،والمنخفضــــة أكادیمیــــاً  ،أن حملــــة الشــــهادات الــــدنیا
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مما ینعكس علـى رضـاهم  ،علىوتكون المنافسة أقل لدیهم في التطلع للوظائف األ، هم بزیادة الراتبماهتما

وهــذا  ،المرتبــات العلیــا اتتطلــع للمنافســة علــى الوظــائف العلیــا ذفت) ش1500(لفئــات أكثــر مــنأمــا ا. العــام

  .یقلل من رضاهم الوظیفي داخل المؤسسة الصحیة

  :وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع الدراسات التالیة

فــي مســتوى الرضـــا  إحصــائیةالتــي أظهــرت وجــود فـــروق ذات داللــة  ،)2010، آل رشــید(دراســة  .1

 .یعزى لمتغیر الراتب ،لعام لدى العاملین في دیوان إمارة  منطقة الریاضالوظیفي ا

فــــي مســــتوى الرضــــا  إحصــــائیةالتــــي كشــــفت وجــــود فـــروق ذات داللــــة  ،)2009، بسیســــو(دراســـة  .2

 .یعزى لمتغیر الراتب ،الوظیفي العام لدى العاملین في الوظائف العمومیة في محافظة غزة

في مستوى الرضا  إحصائیةوجود فروق ذات داللة  التي أظهرت) 2005، سیسانجا(دراسة  .3

 .یعزى لمتغیر الراتب ،االوظیفي العام لدى األكادیمیین الجامعیین في أوغند
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  : الدراسة یاتمن فرض ةالسابع یةالفرض

ــ ــى ةالســابع یةالفرضــنص ت ــة إحصــائیة عنــد مســتوى  :عل فــي )  α ≥  0.05( توجــد فــروق ذات دالل

الشــمال، غــزة، ( الســكنلمتغیــر تعــزى  رضــا الــوظیفيلمســتوى الراد العینــة أفــ اتمتوســطات درجــات تقــدیر 

والجــدول   ." ANOVA" اختبــارقــام الباحــث باســتخدام  یةالفرضــ  هوللتحقــق مــن صــحة هــذ .)الجنــوب  

  :یوضح ذلك)  69(

  )69(جدول 
  السكنلة تعزى لمتغیر ومستوى الدال " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

مجموع   مصدر التباین  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
 "ف"

قیمة 
 مستوى الداللة الداللة

  الرضا عن الوظیفة
 52.651 2 105.302  بین المجموعات

1.508 
 

0.223 
 

غیر دالة 
 34.920 386 13478.960  داخل المجموعات إحصائیا

   388 13584.262  المجموع

  الرضا عن نظام الرواتب
 36.909 2 73.819  بین المجموعات

1.050 
 

0.351 
 

غیر دالة 
 إحصائیا

 35.146 386 13566.423  داخل المجموعات
   388 13640.242  المجموع

 الرضا عن بیئة العمل
 45.212 2 90.425  بین المجموعات

0.848 
 

0.429 
 

غیر دالة 
 53.286 386 20568.403  ل المجموعاتداخ إحصائیا

   388 20658.828  المجموع

الرضا عن مجموعة العمل 
  والعالقات االجتماعیة

 34.787 2 69.575  بین المجموعات
0.754 

 
0.471 

 
غیر دالة 
 46.152 386 17814.688  داخل المجموعات إحصائیا

   388 17884.262  المجموع

 الدرجة الكلیة
 360.698 2 721.396  المجموعات بین

0.824 
 

0.439 
 

غیر دالة 
 إحصائیا

168976.85  داخل المجموعات
1 386 437.764 

169698.24  المجموع
7 388   

  4.68 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
   3.03) = 0.05(وعند مستوى داللة  )2،388(الجدولیة عند درجة حریة  ف
  

في جمیع ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  بأنه ال) 71(ویتضح من الجدول 

  .المجاالت والدرجة الكلیة لالستبانة یعزى لمتغیر السكن

مـن بعضـها الـبعض وسـهولة الوصـول إلـى  المنـاطق ویعزو الباحث ذلك إلى صغر حجم قطاع غـزة وقـرب

  .أي منطقة دون بذل أي عناء
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  :وتتفق نتیجة ھذه الدراسة مع الدراسات التالیة

فــي مســتوى  إحصــائیةالتــي بینــت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  ،)2012، القطــراوي(دراســة  .1
 ،الرضا الوظیفي العام لدى العـاملین ببرنـامج الطـوارئ فـي وكالـة الغـوث الدولیـة فـي محافظـة غـزة

 .یعزى لمتغیر السكن

فــــي مســــتوى الرضــــا  إحصــــائیةي كشــــفت وجــــود فـــروق ذات داللــــة التــــ ،)2009، بسیســــو(دراســـة  .2

 .یعزى لمتغیر السكن ،الوظیفي العام لدى العاملین في الوظائف العمومیة في محافظة غزة
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  :هایاتإجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فرض

ت داللــة إحصــائیة عنــد توجــد عالقــة ذاهــل  :الســؤال الخــامس مــن أســئلة الدراســة علــىیــنص 

بـین نمــط القیـادة اإلداریــة وعالقتـه بالرضــا الـوظیفي لــدى العـاملین فــي مراكــز  ( α ≤ 0.05)مسـتوى 

  ؟الرعایة األولیة في محافظة غزة

توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائیة " :ةالتالی یةولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من الفرض   

القیادة اإلداریة وعالقته بالرضـا الـوظیفي لـدى العـاملین فـي مراكـز بین نمط  ( α ≤ 0.05)عند مستوى 

  ".الرعایة األولیة في محافظة غزة 

  .یوضح ذلك) 70(والجدول  .معامل ارتباط بیرسونتم استخدام  یةالفرض هوللتحقق من صحة هذ    

  )70 (الجدول 
ضا الوظیفي لدى العاملین في مراكز الرعایة األولیة في نمط القیادة اإلداریة وعالقته بالر  بینیبین معامل ارتباط بیرسون 

  محافظة غزة

النمط   المجاالت
 دیمقراطيال

  ترسليالنمط ال
النمط 
  ياألوتوقراط

 0.222-** 0.201** 0.486**  الرضا عن الوظیفة

 0.127-* 0.281** 0.301**  الرضا عن نظام الرواتب

 0.269-** 0.244** 0.473** الرضا عن بیئة العمل

الرضا عن مجموعة العمل والعالقات 
 0.344-** 0.303** 0.645**  االجتماعیة

 0.304-** 0.320** 0.597** الدرجة الكلیة للرضا الوظیفي
  0.098) =0.05(وعند مستوى داللة  )387(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.128) =0.01(وعند مستوى داللة ) 387(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  
بـین   (α ≤ 0.05 )مـن الجـدول السـابق وجـود عالقـة موجبـة ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى یتضـح 

درجات العاملین في النمط الدیمقراطي ودرجاتهم على اسـتبانة الرضـا الـوظیفي،  وجـود عالقـة موجبـة ذات 

ى بـین درجـات العـاملین فـي الـنمط الترسـلي ودرجـاتهم علـ ( α ≤ 0.05 )داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 

بــین  ( α ≤ 0.05 )اسـتبانة الرضـا الـوظیفي،  وجـود عالقـة سـالبة ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 
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ویعـزو الباحـث ذلـك إلـى . ودرجـاتهم علـى اسـتبانة الرضـا الـوظیفي ياألوتـوقراطدرجات العاملین في النمط 

ل مباشـرة فـي كـل مـا فهو یشرف على العمل ویتدخ ،الدور الذي یلعبه القائد اإلداري داخل المركز الصحي

إلــى رفـع أو خفــض الرضــا الــوظیفي فیتــدخل فـي رفــع الــروح المعنویــة للعــاملین  ومــا یــدعو ،یحـیط بالعــاملین

ویسهر على توفیر أحسن الظروف المعنویة والمادیة في مكـان العمـل ویكـون ، من خالل إیجابیاته وعدالته

 ،العلیـا والعـاملین اإلدارةات االتصـال بـین ویسـاهم فـي تسـهیل وتوضـیح قنـو ، المسؤول األول على تحسـینها

هـــذا ، جعـــل الرضـــا الـــوظیفي یرتفـــعتوهـــذه الظـــروف مجتمعـــة  ،ممـــا یجعـــل العـــاملین مرتـــاحین لنـــوع العمـــل

ویؤكــد ذلــك الباحــث مــن خــالل ، ســیؤدي إلــى العكــسفواألوتــوقراطي  رســليعنــدما یســود الــنمط التفوالعكــس 

سـود روح الفریـق واالهتمـام بشـعور توكیـف  ،ة فـي الرعایـة األولیـةالمقابالت التي أجریت مـع القیـادة اإلداریـ

حیـث طـالبوا  االسـتبانةالمفتوحـة فـي  ،األسـئلة نوأیضا من خالل إجابـات المفحوصـین عـ. الموظفین لدیهم

علـى الخدمـة المقدمـة  مهمـةبأهمیة شیوع السلوك الدیمقراطي فـي المؤسسـة الصـحیة لمـا لـه مـن انعكاسـات 

  .للمواطنین

مـن أفضـل  دأن نمط القیادة الدیمقراطیة یعـ -اإلدارةفي مجال  -ن و أكد رجال الفكر والمختص وقد

وعلــى العكـــس مــن ذلــك فـــإن النمطــین اآلخـــرین ، ســاعد علــى تحقیـــق األهــدافیألنـــه  ؛األنمــاط القیادیــة

ري أساســیات الفكــر اإلدا عــنالنحرافهمــا  ؛راب فــي العالقــات والخلــل اإلداريطضــیســببان نوعــًا مــن اال

  ).138ص ،2000، حجي(المعاصر
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  :الدراسةنتائج  أهم

  :توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان أهمها ما یأتي 

حیث یمارس القادة في مراكز الرعایة األولیة النمط  ،ألنماط القیادة الثالثة اً أن هناك توافر  .1

 .ولالدیمقراطي بدرجة جید والنمط األوتوقراطي  والترسلي بنسبة مقب

وجود عوامل وخصائص تؤدى إلى ارتفاع مستوى الرضا الوظیفي وأخرى تؤدي إلى انخفاض  .2

 .مستوى الرضا الوظیفي

نمط القیادة و  ،أن هناك عالقة ارتباط دالة إحصائیًا وموجبة لدى كل من نمط القیادة الدیمقراطي .3

یة بین نمط القیادة  في حین نرى وجود عالقة ذات داللة سلب، ومستوى الرضا الوظیفي ،الترسلي

 .ومستوى الرضا الوظیفي ونمط القیادة األوتوقراطي

 الدراسةولهذا توصي هذه ، الدیمقراطي والترسلي واألوتوقراطي –توفر األنماط القیادیة الثالثة  .4

بإعطاء المزید من العنایة لتزوید العاملین في مراكز الرعایة األولیة بالمعرفة النظریة بأهمیة 

ادة التي تزید من فاعلیتها أثناء تأهیلهم في یداریة ونظریاتها وأنماطها وخصائص القالقیادة اإل

 .الدورات التدریبیة

   ،هانخفاض إلى تؤدي وأخرى الوظیفيالرضا   مستوى إرتفاع إلى تؤدي وخصائص عوامل وجود  .5

 التي الشخصیة المجهودات على والثناء العاملین وتشجیع الذاتیة الرقابة تنمیة على القیادة حرص .6

نجازه األداء لتطویر بها یقومون ٕ   .المناسب الوقت في وا

ا دالة ارتباط عالقة وجود .7 ً  ترسليال نمط القیادةو  الدیمقراطي القیادة نمط بین وموجبة إحصائی

 القیادة نمط بین سلبیة إحصائیة داللة ذات عالقة وجود حین في ، الوظیفي رضاال ومستوى

 .األوتوقراطي النمط لدى الوظیفي رضاال ومستوى
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  :هم التوصیات أ

  :كان أهمها ما یأتي  التوصیاتت الدراسة الى مجموعة من خلص

ویتم ذلك من خالل وزارة ، إكساب القیادات اإلداریة في الرعایة األولیة مزیدًا من الخبرات القیادیة .1

ادل الخبرات مع نظرائهم إلتاحة الفرصة أمامهم لتب، )اإلدارة العامة لتنمیة الموارد البشریة(الصحة 

  .والدول المتقدمة، في الدول المجاورة

 في ثلةموالمت الوظیفي رضاال مستوى ارتفاع إلى تؤدي التي والخصائص بالعوامل االهتمام .2

  :اآلتي

 .والمرؤوسین القادة بین التفاعل زیادة و القرارات صناعة في المستویات االداریة الدنیا  مشاركة   •

 .العاملین ورغبات واحتیاجات لمشاعر القادة وتفهم المرؤوسین مقترحاتل القادة تقبل   •

 .ألعمالا إنجاز في والسرعة الدقة على تساعد ألنها الحدیثة؛ التقنیة استخدام •

 تطویر على ساعدمما ی العمل بیئة في للعاملین والنفسیة والصحیة االجتماعیة الرعایة توفیر •

  .الفرد إنتاجیة وتنمیة

من الدراسات حول األنماط القیادیة ومستوى الرضا الوظیفي لمستویات أخرى في وزارة إجراء مزید  .3

 .الصحة الفلسطینیة

إجراء دراسة میدانیة حول دور التدریب في تنمیة مهارة فن القیادة وانعكاساتها على الرضا  .4

 .الوظیفي

لصحة من الناحیة إجراء دراسة لوضع تصور مقترح لتطویر أداء القیادات اإلداریة في وزارة ا .5

 .اإلداریة والفنیة

 بحیث یعتمد على األداء ولیس الوالء ،وضع نظام عادل لتقییم الموظفین في المؤسسة الصحیة .6
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بحیث یشارك الموظف في عملیة تقییمه حسب الوظیفة التي  ،وضع معاییر مناسبة وموضوعیة  .7

العلیا ویستفید  اإلدارةید منها الوزارة و مع التأكید على وجود تغذیة راجعة لعملیة التقییم تستف، یشغلها

 . منها الموظف ویتم مراجعة الموظف بنتائج تقییمه

 .عدم رضاهم من الطریقة التي یتم بها تقییم الموظفین ؛أن یتم استخدام أسلوب الثواب والعقاب  .8

 اإلدارةتم ذلك من خالل التوجه نحو الالمركزیة في یو  ،توسیع صالحیات مدیر صحة المنطقة .9

وعدم وضع القیود على قرارات مدیر صحة المنطقة حتى یتسنى ، األولیة الصحیة العلیا للرعایة

 .تباع النهج الدیمقراطي في قیادتهمالهم 

جراءاتاكل الموظفین وشكاویهم ضمن طرق و وضع نظام خاص یعالج مش .10 ٕ وبالتالي  ،آلیات وا

 .هافیؤسسة الصحیة التي یعملون هم للمئالعمل على معالجتها وحلها مما یزید من رضاهم ووال
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  .غزة: الجامعة اإلسالمیة
  

أنماط القیادة التربویة السائدة في مدارس التعلیم األساسي العلیا الحكومیة ). 2004( .مطیع، أبو جبل
  .غزة: جامعة األزهر، كلیة التربیة، قسم أصول التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. في محافظة غزة

  
س الثانویة بمحافظات غزة نمط القیادة السائدة لدى مدیري ومدیرات المدار ).  2002( .سعید، أبو حرب

، غزة: جامعة األزهر. رسالة ماجستیر غیر منشورة .وعالقتها بتفویض السلطة من وجهة نظر المعلمین
  .فلسطین

  
/ دارة األزمات في وزارة الصحة الفلسطینیة في ظل الحصارإمعوقات  ).2010( .سامي، أبو عزیز

الجامعة ، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال. ةرسالة ماجستیر غیر منشور  .دراسة حالة على قطاع غزة

  .غزة: اإلسالمیة

  
وانعكاسها على تفعیل أداء  الفلسطینیة األنماط القیادیة في الجامعات ).2005( .كفایة، أبو عیدة

  .غزة: جامعة األزهر. رسالة ماجستیر غیر منشورة. رسالة ماجستیر
  

ت اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة درجة ممارسة القیادا). 2009( .وصفیة، أبو معمر
الجامعة ، كلیة التربیة، قسم أصول التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة .لتفویض السلطة وسبل تفعیلها

  .غزة: اإلسالمیة
  

رسالة ماجستیر . تأثیر نمط القیادة األمنیة على الرضا الوظیفي ).2010( .آل رشید، محمد بن صالح
  .الریاض: قسم العلوم الشرطیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة. رةغیر منشو 
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 .الرضا الوظیفي لدى القائم باالتصال في الصحافة الفلسطینیة). 2007. (براهیمإحسن محمد ، أحمد

  .غزة: الجامعة اإلسالمیة، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال. دراسة میدانیة في قطاع غزة

الدار : مصر .مفاهیم ونماذج تطبیقیة: االستراتیجیة اإلدارة). 2006. (ثابت، ثابت والمرسي، إدریس

  .الجامعیة

مدى الرضا الوظیفي لدى موظفي المؤسسات الحكومیة بقطاع غزة عن نظام  ).2009( .شفا،  بسیسو
: الجامعة اإلسالمیة، كلیة التجارة ،قسم إدارة األعمال. رسالة ماجستیر غیر منشورة. التعویضات المالیة

  .غزة
  

رسالة . المدرسیة في محافظات غزة اإلدارةتصور مقترح لمعالجة مشكالت ). 2005 ( .نادرة، بسیسو
  .فلسطین، غزة: البرنامج المشترك بین جامعة األقصى وجامعة عین شمس. غیر منشورة ةدكتورا

  
 في االستمرار العاملین رغبة على الوظیفي رضالل المسببة العوامل أثر). 2008( .مروان، حویحي
قسم . رسالة ماجستیر غیر منشورة. غزة قطاع في الصحي العمل لجان تحادإ على دراسیة حالة/ بالعمل 

  .غزة: الجامعة اإلسالمیة، كلیة التجارة، إدارة األعمال
  

في المنظمات الحكومیة النمط القیادي السائد لدى المدراء  ).2004( .مازن إسماعیل محمد، الخطیب
  .فلسطین، غزة: الجامعة اإلسالمیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الفلسطینیة في محافظات غزة

  
نمط القیادة وتفویض السلطة عند مدراء المدارس الثانویة ). 2000( .فیصل عبد الجلیل، دویكات

جامعة . ستیر غیر منشورةرسالة ماج .الحكومیة في محافظات شمال فلسطین من وجهة نظر المعلمین
  .نابلس: النجاح الوطنیة

  
رسالة ماجستیر  .العوامل المؤثرة في فاعلیة األداء الوظیفي للقیادات األمنیة ).2004( .محمد، الربیق

  .السعودیة، الریاض. غیر منشورة
  

ظر األنماط القیادیة وعالقتها باألداء الوظیفي من وجهة ن). 2004( .طالل عبد الملك، الشریف
  .السعودیة: جامعة الریاض. رسالة ماجستیر غیر منشورة. العاملین بأمارة مكة المكرمة
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. أثر ضغط العمل على الرضا الوظیفي للموارد البشریة بالمؤسسة الصناعیة). 2010( .شفیق، شاطر
تیسیر، جامعة قسم إدارة األعمال، كلیة العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم ال. رسالة ماجستیر غیر منشورة

  .الجزائر: أحمد بوقره بومرادس
  

تهیئة البیئة  ىعل) ونروااأل (أثر النمط القیادي لمدراء المكتب اإلقلیمي بغزة ). 2009( .لینا، عبد الرحیم
: الجامعة اإلسالمیة، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال. رسالة ماجستیر غیر منشورة .اإلبداعیة للعاملین

  .غزة
  

المدرسیة وعالقته بالرضا الوظیفي ألساتذة  اإلدارةنمط القیادة في ). 2009( .، مكونسعبد الملك
قسم علم النفس وعلوم التربیة، كلیة اآلداب والعلوم . رسالة ماجستیر غیر منشورة .التعلیم الثانوي

  .الجزائر: اإلنسانیة، جامعة الحاج لخفر باتنه
  

 وأثرها على أداء العاملین في وزارة الصحة الفلسطینیةواقع إدارة التغییر  ).2009( .عوني، عبید

، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الطبي الشفاء مجمع حالة دراسة/

  .غزة: الجامعة اإلسالمیة

األنماط القیادیة والسمات الشخصیة لمدیري المدارس وعالقتها بالروح ). 2008( .نواف، العتیبي
جامعة أم ، كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة .نویة للمعلمین في محافظة الطائف التعلیمیةالمع

  .المملكة العربیة السعودیة: القرى
  

فلسطین كما یراه   النمط القیادي لدى رئاسة جامعة الخلیل وبولیتكنك). 1999( .رجاء، العسیلي
: جامعة القدس. رسالة ماجستیر غیر منشورة .أعضاء هیئة التدریس وعالقة ذلك برضاهم الوظیفي

  .فلسطین
أثر الرضا الوظیفي على الوالء التنظیمي لدى العاملین في المنظمات ). 2008( .إیهاب، عویضة

الجامعة ، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال. رسالة ماجستیر غیر منشورة. األهلیة محافظات غزة
  .غزة: اإلسالمیة

  
رسالة ماجستیر غیر  .الرضا الوظیفي لدى العاملین في سجن مدینة تبوك). 2006( الغامدي، حمدان

  .الریاض: قسم العلوم االجتماعیة، كلیة الدارسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة. منشورة
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ئ سلوك المخاطر وعالقته بالرضا الوظیفي لدى العاملین في برنامج الطوار  ).2012( .ریاض، القطراوي

، قسم علم النفس. رسالة ماجستیر غیر منشورة. في محافظات غزة) االونروا(في وكالة الغوث الدولیة 
  .غزة: جامعة األزهر، كلیة التربیة

  
العوامل المؤثرة على استمراریة انشطة الجودة الشاملة في مستشفیات  ).2004( .سعدى، الكحلوت

، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال. اجستیر غیر منشورةرسالة م .وزارة الصحة الفلسطینیة في قطاع غزة

  .غزة: الجامعة اإلسالمیة

األنماط القیادیة لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة والخاصة في مدینة ). 2008. (أمل، مخالفي

 كلیة العلوم. رسالة ماجستیر غیر منشورة .صنعاء من وجهة نظر المعلمین وعالقتها برضاهم الوظیفي

  .صنعاء: جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا، التربویة

نمط القیادة السائد في مدیریات التربیة والتعلیم بمحافظات غزة وعالقته ). 2008( .تیسیر، مغاري
، قسم أصول التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة .بصنع القرار التربوي من وجهة نظر العاملین بها

  .غزة: زهرجامعة األ، كلیة التربیة
  

رسالة ماجستیر  .تقییم الرضا الوظیفي للعاملین بمستشفى النصر لألطفال ).2004( .براهیمإ، منصور

  .غزة :جامعة القدس ابو دیس ،كلیة الصحة العامة .غیر منشورة

من  ،األنماط القیادیة وعالقتها باألداء الوظیفي في المنظمات الفلسطینیة). 2010( .حسن، ناصر
: الجامعة اإلسالمیة، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال. رسالة ماجستیر غیر منشورة .العاملینوجهة نظر 

  .غزة
  الدوریات: ثالثاً 
مجلة . الرضا الوظیفي لدى العاملین في وزارة الحكم المحلي الفلسطینیة ).2007( .خلیل، حجاج

  .15مجلد  ).2( العدد. الجامعة اإلسالمیة
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دراسة ، الثقافة التنظیمیة ومدى تأثیرها في الرضا الوظیفي للعاملین). 2009( .منصور، يقالعری

، )2( العدد، المجلة األردنیة في إدارة األعمال. میدانیة لعینة من شركات التأمین في الجمهوریة الیمنیة

  .5مجلد 

لجامعة مجلة ا، تأثیر أنماط القیادة اإلداریة على عملیة صنع قرارات التغیر). 2012( .يعل، عباس

  ).157- 129ص(، اإلسالمیة للدراسات االقتصادیة واإلداریة العدد األول

أسلوب القیادة التحویلیة كمدخل لتحسین أداء مدیر المدرسة ). 2002( .مصطفى، یوسف عبد المعطي

  .القاهرة، 2002دد السابع، یولیو مجلة كلیة التربیة، الع .في مصر

تم استرجاعه في  .مجلة العلوم االجتماعیة. واتخاذ القرارنماط القیادة أ). 2012( .محمد، فتحیة

hعلى الرابط التالي  22/10/2012 p://www.swmsa.net/arc les.php?ac on=show&id=2170  

ة التحویلیة والقیادة اإلجرائیة في بعض الكلیات استخدام نظریتي القیاد .) 2001( .الشربیني، الهاللي

  .46_ 1). 21(العدد  ،السابع دالمجل ،القاهرة ،مجلة مستقبل التربیة العربیة، الجامعیة

  :تقاریر وأوراق عمل: رابعاً 

، مركز المعلومات الصحیة الفلسطیني: غزة). 2010( .التقریر السنوي للسكان والصحة في قطاع غزة

  . لفلسطینیةوزارة الصحة ا

  .مركز المعلومات الصحیة الفلسطیني، وزارة الصحة الفلسطینیة: غزة). 2011( .التقریر الصحي
  

مركز المعلومات الصحیة الفلسطیني، وزارة : غزة). 2011( .تقریر إنجازات وزارة الصحة الفلسطینیة
  .الصحة الفلسطینیة

 
الصادر عن دائرة الشئون اإلداریة والمالیة  2011تقریر القوى العاملة في الرعایة األولیة للعام 

  .مركز المعلومات الصحیة الفلسطیني، وزارة الصحة الفلسطینیة: غزة). 2011( .بالرعایة األولیة
  

http://www.swmsa.net/ar
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 .مركز المعلومات الصحیة الفلسطینیة، وزارة الصحة الفلسطینیة: غزة). 2010( .المحددات الصحیة

  
  :المواقع اإللكترونیة: خامساً 

تاریخ الزیارة  لكترونیة، تم استرجاعه فيإنسخة  – التقاریر الصحیة). 2012( .لصحةرة ااوز 

19/8/2012   http://www.g4z4.com/vb/t191447   

 تاریخ الزیارة نسخة الكترونیة، تم استرجاعه في – التقاریر الصحیة). 2012( .رة الصحةاوز 

19/8/2012http://www.ngoce.org/trainingskills.htm/content/ts2565.doc  

 
تاریخ الزیارة  تم استرجاعه في نسخة الكترونیة، – التقاریر الصحیة). 2012( .رة الصحةاوز 

19/8/2012       http://www.moh.ps/?lang=0&page=1&id=4                                        

           
   :على الرابط 2012/07/22 استرجاعه في تم لكترونیة،إنسخة  – مركز التمیز للمنشآت غیر الحكومیة

http://www.ngoce.org/  

  
تم استرجاعه في . سلطنة عمان. األخالقیةماذا تعرف عن القیادة  ).2012. (المنتدى التربوي

  :على الرابط 5/9/2012
http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=241463  

  
تم استرجاعه في . موقع الدكتور ابراهیم الزعیبر. القیادة التحویلیة). 2012( .براهیمإ، زعیبرال
  : على الرابط. 5/9/2012

http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Transformational%20Leadership  

  

  

http://www.g4z4.com/vb/t191447
http://www.ngoce.org/trainingskills.htm/content/ts2565.doc
http://www.moh.ps/?lang=0&page=1&id=4
http://www.ngoce.org/
http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=241463
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Transformational%20Leadership
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  )1(ملحق رقم 

  المقابالت الشخصیة

العامة  اإلدارة. وزارة الصحة الفلسطینیة .مدیر صحة محافظة غزة). 2012( .معین، أبو رمضان

  .26/7/2012، تاریخ المقابلة، للرعایة األولیة

، العامة للرعایة األولیة اإلدارة. ن اإلداریة والمالیةمدیرة دائرة الشؤو ). 2012( .محمد، أبو سمعان
  .8/8/2012، تاریخ المقابلة، وزارة الصحة الفلسطینیة

  
وزارة الصحة ، العامة للرعایة األولیة اإلدارة. مدیر صحة محافظة الوسطى). 2012( .ناهض، جودة

  .9/8/2012، تاریخ المقابلة، الفلسطینیة
  

العامة للرعایة  اإلدارة. وزارة الصحة الفلسطینیة. دائرة األمومة والطفولةمدیرة ). 2012( .نهلة، حلس
  .5/8/2012، تاریخ المقابلة، األولیة

  
وزارة الصحة ، العامة للرعایة األولیة اإلدارة. مدیرة دائرة صحة المرأة). 2012( .سوسن، حماد

  .27/8/2012، تاریخ المقابلة، الفلسطینیة
  

ومنسق برنامج البورد الفلسطیني لطب ، مدیر دائرة شؤون األطباء). 2012( .عبد الرحمن، الداهودي
  .6/8/2012، تاریخ المقابلة، العامة للرعایة األولیة اإلدارة. وزارة الصحة الفلسطینیة. األسرة

 
وزارة الصحة ، العامة للرعایة األولیة اإلدارة. مدیر صحة محافظة رفح). 2012(. حسن، سالمة

  .9/8/2012، تاریخ المقابلة، الفلسطینیة
 

العامة  اإلدارة. وزارة الصحة الفلسطینیة. مدیر دائرة مختبرات الرعایة األولیة). 2012(. محمد، شمس
  .4/8/2012، تاریخ المقابلة، للرعایة األولیة

 
العامة للرعایة  اإلدارة. وزارة الصحة الفلسطینیة. مدیرة دائرة الصیدلة). 2012( .كفاح، طومان

  .7/8/2012، تاریخ المقابلة، ولیةاأل
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العامة للرعایة  اإلدارة. وزارة الصحة الفلسطینیة. مدیر دائرة الطب الوقائي). 2012( .مجدي، ظهیر
  .7/8/2012، تاریخ المقابلة، األولیة

 
وزارة الصحة ، العامة للرعایة األولیة اإلدارة. مدیر دائرة التثقیف الصحي). 2012( .معین، الكریري

  .12/8/2012، تاریخ المقابلة، لفلسطینیةا
  

العامة  اإلدارة. وزارة الصحة الفلسطینیة. مدیر دائرة تمریض الرعایة األولیة). 2012(. جهاد، مطر

  .4/8/2012، تاریخ المقابلة، للرعایة األولیة

وزارة ، العامة للرعایة األولیة اإلدارة. مدیر صحة محافظة الشمال). 2012( .عبد الكریم، النجار
 .12/8/2012، تاریخ المقابلة، الصحة الفلسطینیة
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  )2(ملحق رقم 
  ةالصورة األولیة لالستبیان

  طلب تحكیم استبانة

  حفظه اهللا،،،،، ................/سعادة الدكتور

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،،،،،وبعد       

   :دكم التي تبذلونها، وأفیدكم علما بأنني أجري دراسة بعنوانجهو  ىیطیب لي أن أتقدكم لكم بجزیل الشكر عل

لرضا الوظیفي لدى العاملین في با وعالقتھالقیادة اإلداریة  نمط
  .محافظة غزة فيمراكز الرعایة األولیة 

 اإلدارةمن أكادیمیة  والحكم الرشید درجة الماجستیر في إدارة الدولة علىلمتطلبات الحصول  استكماالً  

  .اسة للدراسات العلیا بالمشاركة مع جامعة األقصىوالسی

 االستبانةولما لسعادتكم من خبرة في مجال  البحث العلمي، فإنني آمل من سیادتكم التكرم بتحكیم 

بداء رأیكم ومالحظاتكم علیها، من  ٕ   . جل البدء بتوزیعها على أفراد العینةأالمرفقة، وا

  شاكرین لكم حسن تعاونكم

  الباحث                                                              

  محمد عطیة الطیبي                                                       
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  :مكان السكن.9

   بانه الرضا الوظیف

  

 البیانات الشخصیة: أوالً  .1

 ذكر            أنثى               

 فأكثر عاماً  45         45نإلى أقل م36          35إلى 26          سنة 25أقل من         

     ة/مطلق           ة/أرمل          عزباء    /أعزب            ة/متزوج         

 فأكثر 8          7لى إ3من            3أقل من           یوجد ال        

  دكتوراه      ماجستیر        يجامع       ثانوي       دبلوم بعد الثانوي إعدادي              ابتدائي       

 15أكثر من          15إلى10        9إلى 6           5سنوات إلى 3ن فأكثر        اسنت         
 

 ش 3000منش        أكثر 3000-ش2300        ش 2250-ش 1600      ش فأقل 1500         

   أشعة        عالج طبیعي       ة   /حكیم        ة أسنان /ة بشري        طبیب/طبیب 
 كاتب            عامل مختبر                                      

      الشمال       غزة        وسطى       خان یونس          رفح       :المحافظة
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التعدیل   الصیاغة اللغویة  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة  الفقرات  الرقم
غیر   اضحةو   المناسب

  واضحة
غیر   منتمیة

  منتمیة
غیر   سلیمة

  سلیمة
  الرضا عن الوظیفة .1

                .حققت أملي ألنني حصلت على وظیفتي  1

                .وظیفتي مصدر من مصادر سعادتي أعتقد أن  2

                .أشعر بالرضا عن أدائي الوظیفي  3

شباعأشعر بتحقیق الذات   4 ٕ                 .الوظیفة لطموحاتي الشخصیة وا

                .یشعرني بالرضا الوظیفيالتي أتوالها تنوع مهام الوظیفة   5

                رفع مستوى الرضا الوظیفي ساهم فيیالمؤسسة  تقییم األداء في  6

                .في رفع مستوى رضائي الوظیفي همساتالجید  اإلشراف  7

                .أتفق مع سیاسات وظروف العمل المتعلقة بوظیفتي  8

                .ي وظیفتي مكانة اجتماعیة بین زمالئي في العملتمنحن  9

                .أشعر بالرضا عن شروط وظیفتي  10

  الرضا عن نظام الرواتب .2
                .تبعا للفئات الوظیفیة عادلة ةالمزایا اإلضافیة المطبق  11

                .بالمؤسسةیتناسب راتبي مع جهدي الذي یتطلبه العمل   12

                .لدرجة العلمیة التي أحملهال عاتبیزداد راتبي   13

                .معدالت غالء المعیشةزیادة راتبي مع رتفع ی  14

                .راتبي  یكفي إلشباع احتیاجاتي األساسیة  15

                .سلم راتبي بدایة كل شهر بانتظامتأ  16

                .استقرارخر لما توفره لي وظیفتي من لعمل آال أتطلع  17

                .على ترقیتي في موعدها المحددأحصل   18

  الرضا عن بیئة العمل .3
 ،وسائل ،أدوات(تقدم المؤسسة التسهیالت المناسبة للموظفین   19

  .لتحقیق أداء وظیفي متمیز) آلخ...برامج ،معدات
              

                .مكان عمله إلىالمواصالت سهلة لوصول الموظف   20

                .ة من األخطار المهنیةعناصر األمان والحمای تتوفر  21

                .باهتمام صیانة األجهزة والمعدات الالزمة للعمل اإلدارةتتابع   22

                .به یتمیز بأنه مریح وآمن لمكان العمل الذي أعم  23

مني مقارنة بالتجهیزات والمعدات المتوفرة  المطلوبةكمیة العمل   24
  .تعتبر معقولة

              

  لوظیفيااستبانة الرضا  .1
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 ،كرسي ،مكتب(والتسهیالت المطلوبة اإلمكانیات أشعر بتوفر  25
  .)الخ ...إضاءة ،تهویة

              

  الرضا عن مجموعة العمل والعالقات االجتماعیة. 4

تشجع المؤسسة المناقشة وقبول االختالف في الرأي واألخذ   26
  .بأفضل اآلراء

              

                .عملأشعر بالمودة والتفاهم المتبادل  بیني وبین زمالئي في ال  27

                .ال یوجد لدي مشاكل ترتبط بأسالیب التعامل مع زمالئي  28

                .ألمس تقدیر إدارة المؤسسة لظروفي الشخصیة التي أمر بها  29

                .اإلدارةأشعر بالمودة والتعاون المتبادل بیني وبین   30

                .ضغوط العمل تؤثر على حیاتي الشخصیة  31

االتصاالت والزیارات والمجامالت االجتماعیة مع زمالئي  أتبادل  32
  .خارج العمل

              

                .بین المرؤوسین والرؤساء اإلنسانیةتدعم المؤسسة العالقات   33

                .مفهوم العمل كفریق واحد بالمؤسسة واضح ومطبق  34

                .أحصل على دعم رؤسائي في توجیهي ألداء عملي  35

                .عرض لنقد رؤسائي في العمل عند حدوث أخطاء بسیطةال أت  36

یطلع رئیس الموظفین على ما یستجد من أنظمة وتعلیمات   37
  .متعلقة بالعمل وكیفیة تطبیقها

              

                .ال یفرق رئیسي في المعاملة بیني وبین زمالئي في العمل  38
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التعدیل   الصیاغة اللغویة  ء للمجالاالنتما  وضوح الفقرة  الفقرات  الرقم

  غیر سلیمة  سلیمة  غیر منتمیة  منتمیة  غیر واضحة  واضحة  النمط الدیمقراطي  . أ  المناسب

قدرات العاملین عند  المدیریراعي   1
  .توزیع الواجبات علیهم

              

 علىالعاملین  المدیریشجع   2
   .اإلبداع

              

المناقشة الجماعیة  المدیریشجع   3
  .لیب العملألسا

              

العاملین في تخطیط  المدیریشرك   4
  .العمل

              

العاملین في  المدیریشارك   5
  .المناسبات االجتماعیة

              

العاملین  علىأفكاره  المدیریطرح   6
   .لمناقشتها

              

عبارات الثناء  المدیریستخدم   7
والمدح إلشباع الحاجات النفسیة 

   .للعاملین

              

 إبداء علىالعاملین  المدیریشجع   8
  .آرائهم في تخطیط العمل وتنفیذه

              

بتفویض بعض  المدیریبادر   9
  .صالحیاته

              

تنسیق جهود  على المدیریحرص   10
  .العاملین

              

اتخاد  علىلك العاملون القدرة تیم  11
وتحمل  مهمةالقرارات ال
  .المسؤلیتها

              

                .القرارات باتخاذ المدیرینفرد   12
المجال للموظفین  المدیریفتح   13

  .للمشاركة في اتخاد القرار
              

 المدیرهنالك ثقة وتعاون بین   14
  .والمرؤوسین

              

  

 نمط استبانة القیادة اإلداریة. 2
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التعدیل   الصیاغة اللغویة  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة  الفقرات  الرقم

  غیر سلیمة  سلیمة  غیر منتمیة  منتمیة  غیر واضحة  واضحة  ترسليالنمط ال .ب  المناسب

التي  األسالیب علىیوافق المدیر   14
  .ن إلنجاز أعمالهمو یختارها العامل

              

ر یقترحه یتقبل المدیر أي تغی  15
  .العمل أسلوبالعاملین في 

              

                 .یتأثر المدیر عادة برغبات العاملین  16
العاملین استقاللیة  المدیریعطي   17

  .مفرطة في ممارسة مهامهم
              

مع العاملین  المدیریتساهل   18
  .أعمالهمالمقصرین في 

              

ته اكل صالحی المدیریفوض   19
  .نللعاملی اإلداریة

              

مشكالت  ةمن مواجه المدیریتهرب   20
  .العمل

              

عادة في اتخاذ  المدیریتردد   21
  .القرارات

              

التدخل في حل  المدیریتجنب   22
  .النزاعات بین العاملین

              

للعاملین الواجبات التي  المدیریترك   23
  .تتناسب وقدراتهم

              

                 .ب العملتغییر أسلو  المدیریتجنب   24
للمرؤوسین باالجتهاد  المدیریسمح   25

   .الشخصي في حل مشكالت العمل
              

المرؤوسین في  المدیریشارك   26
  .لقاءاتهم الخاصة التي یحتفلون بها

              

أفكاري وآرائي تؤخذ بعین االعتبار   27
من قبل مدیري عند اتخاذه 

  .للقرارات

              

ة تعطي العاملین داریالفلسفة اإل  28
  .بأنفسهمالفرصة لحل مشاكلهم 
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التعدیل   الصیاغة اللغویة  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة  الفقرات  الرقم

غیر   واضحة  النمط األوتوقراطي  . ج  المناسب
  واضحة

غیر   منتمیة
  منتمیة

غیر   سلیمة
  سلیمة

                .األنظمة والتعلیمات ةبحرفی المدیریتقید   29
قدر كاف من  علىالعاملین  المدیرعتبر ال ی  30

  .تحمل المسؤولیة
              

المناقشة وتبادل اآلراء مضیعة  المدیریعتبر   31
  .للوقت

              

أن یكون هو المتحدث  على المدیریحرص   32
  .الرسمي باسم العاملین

              

أي نوع من الحریات  إعطاءفي  المدیریتردد   33
  .للعاملین

              

                .بنفسه حل المشكالت والبت فیها المدیرى یتول  34
 مراعاةالعاملین دون  علىالواجبات  المدیریوزع   35

  .لقدراتهم
              

خطة العمل والكیفیة التي یجب  المدیریضع   36
  .التنفیذ بها

              

                .دون استشارة العاملین المدیریتصرف   37
لنهي في أسلوب األمر وا على المدیریعتمد   38

  .تعامله مع العاملین
              

هناك درجة عالیة من التدخل واالزدواجیة في   39
  .العمل والوظائف

              

 ؟الحالیة اإلدارةنواحي في  3أذكر أفضل  •
1.   
2.   
3.   

 ؟الحالیة اإلدارةهي األشیاء الثالثة التي ترغب في الحصول على تغییر فیها في  ما •
1.    
2.   
3.  
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 )                          3(ملحق رقم                           

  المحكمین بأسماء قائمة
 العمل مكان  التخصص االسم م
  جامعة القدس أبو دیس  رئیس قسم الدراسات العلیا حمد أبوبسام . د  1
  الجامعة اإلسالمیة  مشرف التدریب المیداني رأفت مطیر. أ  2
  ةوزارة الصح  مدیر دائرة التخطیط رضوان بارود. د  3
  الجامعة اإلسالمیة  حصاء التطبیقيرئیس قسم اإل سمیر صافي. د. أ  4
  الجامعة اإلسالمیة  أستاذ علم النفس عاطف األغا. د. أ  5
  الجامعة اإلسالمیة  عمید كلیة التمریض عبد الكریم رضوان. د  6
  الجامعة اإلسالمیة  عمید الدراسات العلیا فؤاد العاجز. د. أ  7
  الجامعة اإلسالمیة  عمید كلیة التجارة اماجد الفر . د. أ  8
  قطاع خاص  مكتب تحلیل إحصائي قمر أبومازن . د  9
  جامعة األقصى  مدیر دائرة الجودة األستاذمحمود . د  10
  الجامعة اإلسالمیة  رئیس قسم الدراسات العلیا محمود الرنتیسي. د  11
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  )4(ملحق رقم

  النھائیة صورتھا في االستبانة
نمط القیادة اإلداریة وعالقته بالرضا الوظیفي لدى العاملین في مراكز الرعایة األولیة : " بعنواندراسة 

  "في محافظة غزة 
  الزمیلة الفاضلة/ الزمیل الفاضل

وألغراض ذلك تم إعداد ، یقوم الباحث بإجراء دراسة بحثیة حول مراكز الرعایة األولیة بمحافظة غزة
  .استبانتین

حیث سیساهم هذا البحث ، واالستجابة لها بكل صدق وأمانة، بعنایة االستبانتینفقرات  یؤمل منكم قراءة
ولن تستخدم البیانات في هذه الدراسة إال ألغراض ، في تحسین ظروف العمل في مراكز الرعایة األولیة

  .البحث العلمي
میل أو اإل" 0598926126" لمزید من االستفسارات یرجى مراجعة الباحث على الجوال / مالحظة 

"skaka_2008@hotmail.com  
  .في الخانة التي تعبر عن مدى موافقتكم علیها) × ( ووضع عالمة  یرجى منكم تعبئة البیانات

  
  :           /            /             التاریخ                         :الرقم المسلسل

 ذكر       أنثى        :النوع .1

 سنة فأكثر 46سنة        45 -سنة 26سنة فأقل       25:       رالعم .2

 دبلوم فأقل       بكالوریوس        دراسات علیا     :       المؤهل العلمي .3

 سنة 11سنوات       أكثر من 10 -6سنوات      5أقل من :      عدد سنوات الخدمة .4

 مهن طبیة مساعدة         كاتب        عامل      طبیب       حكیم:      المسمى الوظیفي .5

 ش4100أكثر من        4000- 3000      ش2900-ش1501ش فأقل      1500        :الراتب .6

 الشمال        غزة         الجنوب:       مكان السكن .7

mailto:skaka_2008@hotmail.com


213  
  

  درجة الرضا  الفقرات  م
موافق 
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

    .ققت أملي ألنني حصلت على وظیفتيح   .1
            .أعتقد أن وظیفتي مصدر من مصادر سعادتي   .2
            .أشعر بالرضا عن أدائي الوظیفي   .3
شباع الوظیفة لطموحاتي الشخصیة   .4 ٕ             .أشعر بتحقیق الذات وا
            .تنوع مهام الوظیفة التي أتوالها یشعرني بالرضا الوظیفي   .5
            .في رفع مستوى رضائي الوظیفياإلشراف الجید تساهم    .6
            .أتفق مع سیاسات وظروف العمل المتعلقة بوظیفتي   .7
            .تمنحني وظیفتي مكانة اجتماعیة بین زمالئي في العمل   .8
            .أشعر بالرضا عن شروط وظیفتي   .9

    .المزایا اإلضافیة المطبقة تبعا للفئات الوظیفیة عادلة   .10
            .الذي یتطلبه العمل بالمؤسسةیتناسب راتبي مع جهدي    .11
            .للدرجة العلمیة التي أحملها یزداد راتبي تبعاً    .12
            .راتبي  یكفي إلشباع احتیاجاتي األساسیة   .13
            .أتسلم راتبي بدایة كل شهر بانتظام   .14
            .ال أتطلع لعمل آخر لما توفره لي وظیفتي من استقرار   .15
            .ا المحددأحصل على ترقیتي في موعده   .16
سلم الرواتب الموحد للفئات الوظیفیة یؤثر إیجابیا على الرضا    .17

  .الوظیفي
          

    .یتناسب الراتب مع أهمیة العمل الذي أقوم به   .18
 ،وسائل ،أدوات(تقدم المؤسسة التسهیالت المناسبة للموظفین    .19

  .لتحقیق أداء وظیفي متمیز) آلخ...برامج ،معدات
  

          

  .سهلة لوصول الموظف إلى مكان عملهالمواصالت    .20
  

          

  .تتوفر عناصر األمان والحمایة من األخطار المهنیة   .21
  

          

  .باهتمام صیانة األجهزة والمعدات الالزمة للعمل اإلدارةتتابع    .22
  

          

  .مكان العمل الذي أعمل به یتمیز بأنه مریح وآمن   .23
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موافق   الفقرات  م
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  وافقم

غیر موافق 
  بشدة

مني مقارنة بالتجهیزات والمعدات المتوفرة  المطلوبةكمیة العمل    .24
  .تعتبر معقولة

          

 ،كرسي ،مكتب(أشعر بتوفر اإلمكانیات والتسهیالت المطلوبة   .25
  ).الخ ...إضاءة ،تهویة
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 .الحالیة اإلدارةنواحي في  3أذكر أفضل  
1.      

  

2  .   

  

3 .   

  

 .الحالیة اإلدارةهي األشیاء الثالثة التي ترغب في الحصول على تغییر فیها في  ما 
  

1.   
 

2.    
  

3.   
  

  شاكرین لكم حسن تعاونكم                                              
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