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شكر وتقذير

احلؿدذهللذواؾصالةذواؾدالمذعؾىذاملبعوثذرمحةذؾؾعاملنيذدقدـاذحمؿدذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذوعؾىذصحبهذ
أمجعنيذوبعد .ذ
ػإـينذأذؽرذاهللذأوالًذوأخرياًذعؾىذتوػقؼهذبإمتامذفذهذاؾرداؾة،ذػفوذعزذوجلذأحقذؿنذذُؽر،ذواـطالؼاًذؿنذ
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بتدؼققذاؾرداؾةذؾغوقاً.ذؽؿاذوإـينذأتؼدمذخباؾ ذاؾشؽرذإىلذزؿالئيذؼقادةذاملدقرقةذاؾعاؿةذؾؾخدؿاتذاؾطبقةذ
اؾعدؽرقةذبؼطاعذغزةذوؿدقرفاذاؾعامذاؾعؿقدذاؾدؽتور /ذعارفذحدنذاؾؽحؾوت ،ذوـائبةذاؾعؼقدذربقبذػؤادذ
ؿودىذرمذومجقعذزؿالئيذاؾذقنذأثرواذدراديت،ذمباذؼدؿوهذؿنذعؾمذوخربهذيفذاؾعؿل ذ
الباحث

ج

ملخصىالدرادظ

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في
الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث استبانة لجمع البيانات

الالزمة مف مصادرىا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ ،كقد اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي إلجراء
الدراسة كالستبانة كأداة رئيسة لجمع المعمكمات ،حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في
الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،كالذيف لدييـ تقيماف فأكثر خالؿ السنكات السابقة كالبالغ عددىـ

( )595مكظفان كمكظفة ،كقد تـ تكزيع الستبانة عمييـ كاسترداد عدد ( )585استبانة.
كمف اىـ النتائج التي جاءت بيا الدراسة:

 .5كجكد مستكل كبير مف اللتزاـ التنظيمي بأبعاده لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية
بقطاع غزة.
 .2كجكد مستكل كبير مف األداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.
 .3كجكد عالقة ذات دللة إحصائية بيف اللتزاـ التنظيمي ،كاألداء الكظيفي لدل العامميف في
الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

التكصيات:

كمف اىـ التكصيات التي قدمتيا الدراسة-:
 .5ضركرة أف يحظى مكضكع اللتزاـ التنظيمي باىتماـ القائميف عمى إدارة مديرية الخدمات الطبية
العسكرية بقطاع غزة لما لو مف أىمية عمى األداء الكظيفي.

 .2ضركرة العمؿ عمى زيادة الشعكر بالنتماء لمخدمات الطبية العسكرية مف خالؿ التكاصؿ مع
العامميف كاشعارىـ بمدل أىمية العمؿ الذم يقكمكف بو في ظؿ الحصار كسياسة التضييؽ عمى

قطاع غزة ،األمر الذم يجعميـ يتغمبكف عمى قمة الركاتب ،كالكضع القتصادم السيئ.

 .3الستمرار في تكطيد العالقات ما بيف الزمالء مف جية كالزمالء كالرؤساء مف جية أخرل ،لما في

ذلؾ مف أثر كبير في ارتفاع مستكل اللتزاـ التنظيمي لمعامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع
غزة ،كذلؾ عف طريؽ الندكات كالمحاضرات كالمقاءات المفتكحة التي تساعد في بناء العالقات
الجتماعية كتقكية أكاصر المحبة كاأللفة بيف العامميف.
د

Abstract

Abstract
The study aimed to examine the relationship between organization commitment and job
performance among workers in the military medical services in Gaza Strip. The sample
consist of all workers (195 participants) in military medical services who have two or more
job performance and the response rate was 95%. The researcher used self-administered
questionnaire for data collection and the currently in use job performance sheet in military
medical services in Gaza Strip.. The result showed that there is high level of organization
commitment among workers in the military medical services in Gaza Strip in all domains.
Also there is high level of job performance among workers in the military medical services
in Gaza Strip. In addition the result showed that there is a significant relationship between
organization commitment and job performance among workers in the military medical
services in Gaza Strip. The study recommended that, the directorate of military medical
services administration in the Gaza Strip should focus and pay attention about the important
of organizational commitment and it is impact on job performance. Also continue to
strengthen the relations between workers in the military medical services and their leaders
to enhance level of organizational commitment. In addition, there is a need for incentives
and motivations for the workers in military medical services to enhance job performance.
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انفصم األول
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1

الفصلىاألول
اإلطارىالطامىللدرادظ

مقدمة:

يتميز عصرنا الذم نعيشو بسرعو التطكرات كتزايد الجك التنافسي بيف المنظمات نحك تقديـ األفضؿ،
فكاف لبد لكؿ منظمة أف تكاكب تمؾ التطكرات كتقدـ أفضؿ ما عندىا ،فكاف الىتماـ باليياكؿ
التنظيمية كبالمعدات كاآللت كالنظـ الحديثة ،كؿ ذلؾ حتى يتـ الرتقاء باألداء الكظيفي لمفرد كيزيد مف

إنتاجو .كلكف في الفترة األخيرة بدأ النظر كالىتماـ بجكانب أخرل أل كىي الىتماـ باألفراد العامميف
في تمؾ المنظمات ،مف حيث طبيعة سمككيـ داخؿ المنظمة كالطرؽ الكفيمة بتحفيز ذلؾ الفرد حتى

يعزز ذلؾ مف انتمائو كالتزامو كاندماجو مع منظمتو.

نظر ألىميتيا في زيادة
كيعتبر اللتزاـ التنظيمي مف األمكر الميمة التي تناكلتيا األبحاث كالدراسات نا
الكفاءة كالفاعمية .حيث يعد مف المصطمحات الحديثة الستخداـ في مجاؿ العمكـ اإلنسانية كيصفو
البعض عمى أنو نكع مف الرتباط النفسي الذم يشعر بو الفرد تجاه منظمتو أك ىك العممية التي تصبح

اندماجا كتطابقنا .كعميو فاف الفرد في المنظمة كمما تطابقت
فييا أىداؼ المنظمة كقيميا كاألفراد أكثر
ن
أىدافو مع أىداؼ المنظمة ككمما تكلدت لديو الرغبة القكية في المحافظة عمى عممو كبذؿ أعمى درجات

جميا في أدائو كقيامو بالمياـ المطمكبة منو في عممو (البقمي.)3 :2012 ،
الجيد لمبقاء فيو ظير ذلؾ ن
فاللتزاـ التنظيمي يزيد مف ارتباط الفرد بعممو كيقمؿ مف السمكؾ السمبي كاإلىماؿ ،كالتقصير في العمؿ
سمبا عمى
أك الغياب كترؾ العمؿ ،بينما ضعؼ اللتزاـ لدل الفرد كعدـ إحساسو بالمسؤكلية يؤثر ن
سمككو كعالقتو بزمالئو كرؤسائو (الزىراني.)4 :2004 ،
كنتيجة لذلؾ فقد برزت الحاجة لدراسة السمكؾ اإلنساني في المنظمات بغرض تحفيزه كزيادة درجات
اللتزاـ ،مما أدل إلى ظيكر العديد مف النظريات كاجراء الكثير مف الدراسات الميدانية كالتطبيقية في
الفترة األخيرة ،كالتي تيدؼ في معظميا إلى تحديد العكامؿ المؤثرة في التزاـ العنصر اإلنساني (فميو

كعبد المجيد.)285 :2009 ،
كتمثؿ مديرية الخدمات الطبية العسكرية بعدان ميمان في العمؿ الصحي في قطاع غزة  ،كمف ىذا المبدأ

فمف الكاجب أف نضع الممسات األكلى لمتعرؼ إلى مدل اللتزاـ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي،
كخصكصا أف الخدمات الطبية تختمؼ عف المؤسسات الصحية األخرل حيث إنيا تتبع لك ازرة الداخمية
كاألمف الكطني كفي ظؿ كجكد قكانيف السمع كالطاعة في المؤسسة العسكرية ،كجب التعرؼ إلى األمكر
التي تزيد كتنمي مف اللتزاـ التنظيمي في ىذه المؤسسة في ظؿ تمؾ القكانيف الممزمة ،كأيضا مف
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منطمؽ الخدمات الكبيرة التي تقدميا لشريحة كبيرة مف الشعب الفمسطيني ،كالميمات كالتبعات الضخمة
الممقاة عمى عاتقيا ،ك الجك التنافسي في مجاؿ تقديـ الخدمة الصحية في قطاع غزة بينيا كبيف ك ازرة

الصحة ،كالمؤسسات غير الحككمييف كالجمعيات األىمية لتصؿ ىذه المؤسسة في نياية المطاؼ إلى
بناء نظاميا عمى أساس متيف مف العمـ ك الخبرة ،ك الذم سيعطييا ميزة التفكؽ عمى غيرىا.

أكالن -مشكمة الدراسة كتساؤالتيا:
مف خالؿ عمؿ الباحث في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،كشعكره بأىمية مكضكع اللتزاـ
التنظيمي لما لو مف اىمية كدكر كبير كتأثير عمى كفاءة تقديـ الخدمة سكاء كانت صحية اك ادارية،
كمف خالؿ عمؿ الباحث كمدير ادارة الشئكف الدارية كالمالية كتعاممو مع العامميف كالطالع عمى
التقارير الدارية ،كمالحظتو لبعض السمككيات السمبية مثؿ التأخر عف الحضكر لمعمؿ ككثره الغيابات،
كاختالؽ العذار لالنصراؼ مف العمؿ ،ككثره شككل بعض العامميف ،الى غير ذلؾ مف المكر التي
مف شانيا اف تنعكس عمى اداء المؤسسة كعالقتيا مع المحيط الخارجي.
كمف ىذا المنطمؽ كلمتأكيد عمى أىمية دكر الفرد كسمككو كدرجة انتمائو لممؤسسة كانعكاس ذلؾ عمى

األداء الكظيفي كلمتعرؼ إلى العالقة بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي جاءت ىذه الدراسة.
كيمكف تحديد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ما العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع

غزة؟

كمف التساؤؿ الرئيس انبثقت التساؤلت الفرعية التالية:
 -5ما مستكل اللتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة؟
 -2ما مستكل األداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة؟

 -3ىؿ ىناؾ عالقة ذات دللة إحصائية بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في
الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة؟

 -ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل معنكية (

≥  )αفي متكسطات إجابات

المبحثيف حكؿ العالقة بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية
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العسكرية بقطاع غزة ،تعزل إلى المتغيرات الشخصية( :الجنس ،المسمى الكظيفي ،الرتبة
العسكرية ،سنكات الخدمة في الخدمات الطبية ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ).

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية االكلى :تكجد عالقة ذات دللة احصائية عند مستكل ()α ≤ 0.05ثِٞ
اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.
كيتفرع عنيا ثالثة فرضيات فرعية ىي:

أ -تكجد عالقة ذات دللة احصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.05بيف اللتزاـ العاطفي كالداء
الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

ب -تكجد عالقة ذات دللة احصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.05بيف اللتزاـ الستمرارم كالداء
الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

ت -تكجد عالقة ذات دللة احصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.05بيف اللتزاـ المعيارم كالداء
الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

الفرضية الرئيسية الثانية :تكجد عالقة ذات دللة احصائية عند مستكل ()α ≤ 0.05ثِٞ

اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة
تعزل الى المتغيرات الشخصية (الجنس ،المسمى الكظيفي ،الرتبة العسكرية ،سنكات الخدمة

في الخدمات الطبية ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ).

ثانيان -أىداؼ الدراسة:
تيدؼ الدراسة:
 -5معرفة مستكل اللتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.
 -2قياس مستكل األداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

 -3تحديد العالقة بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية
العسكرية بقطاع غزة.

 -4تحديد العالقة بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية
العسكرية بقطاع غزة ،تعزل إلى المتغيرات الشخصية( :الجنس ،المسمى الكظيفي ،الرتبة
العسكرية ،سنكات الخدمة في الخدمات الطبية ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ).
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ثالثان -أىمية الدراسة:
استطاع الباحث تمخيص اىمية الدراسة في التي:
) األىمية العممية (النظرية):
إف التعرؼ إلى ماىية اللتزاـ التنظيمي كمراحمو كأبعاده كتحميؿ عالقتو باألداء الكظيفي يسيـ في إثراء

المعرفة العممية لدل المسئكليف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،كيزكدىـ بحقائؽ كمعمكمات

تساعد في تصحيح السمككيات اإلدارية التي تسبب في انخفاض اللتزاـ التنظيمي لدل العامميف في

الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،كذلؾ مف أجؿ تطكير أداء العامميف كتدعيـ كلئيـ كايمانيـ
بأىداؼ ىذا القطاع الصحي.

كتكمف أىمية الدراسة أيضان في أصالتيا ،حيث تعد ىذه الدراسة مف الدراسات األكلى-عمى حد عمـ

الباحث-التي تقيس مستكل اللتزاـ التنظيمي لدم العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزه
عمى كجو الخصكص كعالقتو باألداء الكظيفي.
عمميا عف مستكل
تقكيما
) األىمية العممية (التطبيقية) :قدمت ىذه الدراسة إف شاء اهلل تعالى
ن
ن
كطبيعة اللتزاـ التنظيمي السائد بالخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة كعالقتو باألداء الكظيفي

لدل العامميف بيا ،مما يسيـ في الرتقاء بالعمؿ كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة كالتي تـ التخطيط ليا

مف قبؿ.
كلعؿ ىذه الدراسة تفيد المسؤكليف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة عند اختيار العامميف بفركع
خصكصا ذات الكثافة العالية مف المراجعيف ،كما نصؿ إليو مف مؤشرات
الخدمات الطبية العسكرية
ن
كنتائج سكؼ يستعاف بيا عند بناء برامج كسياسات تنظيمية تسيـ في رفع األداء كزيادة اإلنتاجية

لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

رابعان -متغيرات الدراسة:
المتغير المستقؿ :اللتزاـ التنظيمي كيتككف مف العناصر التالية:
 اللتزاـ العاطفي. اللتزاـ الستمرارم. -اللتزاـ المعيارم.
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المتغير التابع :األداء الكظيفي لمعامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.
شكؿ رقـ ( :)1نمكذج الدراسة
العمر

الجنس

االلتزاـ التنظيمي

المؤهل العلمي

االلتزاـ العاطفي

الداء الكظيفي

االلتزاـ االستمرارم
االلتزاـ المعيارم

الرتبة العسكرية
المسمى الوظيفي
سنوات الخدمة

المصدر :بكاسطة الباحث

خامسان -حدكد الدراسة:
 الحدكد المكضكعية :اعتمدت ىذه الدراسة عمى مكضكعيف رئيسييف ىما اللتزاـ التنظيمي مفحيث مفيكمو كخصائصو كأبعاده كمراحمو كطرؽ قياسو ،كاألداء الكظيفي مف حيث مفيكمو
كعناصره كمحدداتو كالعكامؿ المؤثرة فيو كطرائؽ تقييمو كقياسو.

 الحدكد البشرية  :اقتصرت ىذه الدراسة عمى جميع العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاعغزة.

 الحدكد المكانية  :اقتصرت ىذه الدراسة عمى الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة. -الحدكد الزمنية  :تمت الدراسة ما بيف شيرم أبريؿ
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سادسان -مصطمحات الدراسة:
 )1االلتزاـ التنظيمي:

تعريؼ االلتزاـ التنظيمي اصطالحا:
يعرؼ عمى انو "درجة تطابؽ الفرد مع منظمتو كارتباطو بيا ،كاف اللتزاـ التنظيمي يمثؿ اعتقادا قكيا
كقبكل مف جانب الفرد ألىداؼ المنظمة كقيميا ،كرغبتو في بذؿ أكبر عطاء أك جيد ممكف لصالح

المنظمة التي يعمؿ بيا" (عبد الباقي.)315 :2005 ،

 )2األداء الكظيفي:

التعريؼ االصطالحي :يعرؼ األداء الكظيفي بأنو " حصيمة الجيد الذم يبذلو المكظؼ داخؿ المنظمة
مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف" (الصغير،

.) :

الخدمات الطبية العسكرية:
ىي أحد فركع ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني ،كالغاية منيا بصكرة عامة المحافظة عمى القكة البشرية في

القكات كذلؾ بالعمؿ عمى رفع المستكل الصحي كادامة تأميف الخدمات العالجية كالكقائية كاخالء
الخسائر كمعالجتيا ككذلؾ تقديـ الخدمات العالجية ألسرىـ كفؽ النظـ كالمكائح المعتمدة ،ككذلؾ اختيار

أفضؿ األشخاص ذكم المياقة الصحية لالنخراط في صفكؼ القكات ،كالعناية بالمكقكفيف في مراكز

اإلصالح ،كاعادة تأىيؿ المرضى كالمصابيف (التقرير السنكم لمخدمات الطبية العسكرية.(5:2013 ،
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انفصم انثبني

اإلطبر اننظري نهدراصت
 المبحكث األكؿ :االلتزاـ التنظيمي.
 المبحكث الثاني :األداء الكظيفي.

 المبحكث الثالث :الخدمات الطبية العسكرية.
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المبحكث األكؿ

االلتػزاـ التنظيػمي
تمييد:
يرجع سر الىتماـ باللتزاـ التنظيمي كظاىرة إدارية إلى العناية بدكر الفرد في المنظمة ،فبديييان اف
أىمية الفرد ل يمكف أف تساكم أك تكازم أىمية أم مف عناصر أك كسائؿ اإلنتاج األخرل ،في نفس

الكقت الفرد لو اتجاىاتو كتفكيره كعكاطفو كدكافعو التي تكجو سمككو ،كبالتالي صعكبة كبيرة في السيطرة
المستمرة عمى أم مف مككنات البيئة النفسية لمفرد ،كما ل يمكف استخداـ معايير ثابتو لمتحكـ في

التصرفات اإلدارية تجاه جميع األفراد العامميف بالمنظمة ،إذ لكؿ فرد ىامش مف الختالؼ يميزه عف

اآلخريف (فميو ،كعبد المجيد.)134: 2009 ،

فاللتزاـ التنظيمي ىك حالة نفسية تتمثؿ في تمسؾ الفرد بمنظمتو كاقتناعو بأىدافيا ،األمر الذم

ينعكس عمى سمككياتو حيث يعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة كيسعى إلنجاحيا ،كركزت المفاىيـ التي

تناكلت اللتزاـ التنظيمي إلى ككنو طكعيا ينبع مف إرادة الفرد كباختياره ،كليس قسريا ينطكم عمى
اإلذعاف الذم يفرض عف طريؽ قكل خارجية بما فييا القكانيف كالتعميمات (ابكندا.)122 :2007 ،
كما أصبح مكضكع اللتزاـ التنظيمي مكضكعان ميمان يثير اىتماـ العديد مف المنظمات بسبب ارتباطو

الكثيؽ بسمككيات المكظفيف ،كحضكرىـ ،كغيابيـ ،كالىـ مف ذلؾ التأثير عمى إنتاجيتيـ ،كأدائيـ،
كاتجاىاتيـ النفسية مما ينعكس بدكره عمى أداء المنظمة ،كعمى عالقتيا بالمحيط الخارجي ،لذلؾ حاكؿ

بعض المديريف تغيير القكاعد ،كاإلجراءات ،كالسمككيات ليجعمكىا أكثر مركنة ،مما يعزز التزاـ
مكظفييـ اتجاه منظماتيـ ،كالربط بيف أىدافيا كبيف أىدافيـ الشخصية (جكدة كالباقي.)84 :2006 ،
كسكؼ يستعرض الباحث ضمف ىذا المبحث مفيكـ اللتزاـ التنظيمي ،كاللتزاـ التنظيمي مف المنظكر
اإلسالمي ،خصائصو ،أىميتو ،آثاره ،العكامؿ المساعدة في تككينو ،أنكاعو كمراحمو ،النماذج المفسرة

لو ،طرؽ قياسو.
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أكالن -مفيكـ االلتزاـ التنظيمي:
لقد تطرؽ العديد مف الباحثيف إلى مفيكـ اللتزاـ التنظيمي مف عدة جكانب ،كقد اجتيدكا في

تعريفيـ لو كلمكقكؼ عمى حقيقة مفيكـ اللتزاـ التنظيمي سنتطرؽ إلى عدد مف التعريفات التي ىدفت

إلى تكضيح مفيكـ اللتزاـ التنظيمي:

 -1االلتزاـ لغ نة :العتناؽ ،كيمزـ الشيء ل يفارقو ،كالمالزـ لمشيء المداكـ عميو (ابف منظكر:1956،

)541

 -2االلتزاـ اصطالحان:

 عرؼ حمس( )2152اللتزاـ التنظيمي بانو" إيماف الفرد بالمنظمة كقيميا كأىدافيا إلى الدرجة التي
تجعمو ينصير كيندمج فييا ،كيفتخر بالنتماء إلييا مما يدفعو إلى بذؿ الجيكد المطمكبة في مجاؿ
عممو ،كاستعداده لتحمؿ أعباء عمؿ إضافية كالمبادرة مف اجؿ إنجاح المنظمة كتقدميا" (حمس،

.)39 :2152

 كعرفو العتيبي ( )2118بانو" شعكر يتممؾ الفرد اتجاه المنظمة ينتج عنو انسجامو مع المنظمة
كأىدافيا كالرغبة في البقاء فييا ،كالنظرة اإليجابية ليا كخدمتيا بغض النظر عف المردكد"

(العتيبي.)53 :2118،

 يعرفو جكدة كالباقي ( )2116بانو " نزعة الفرد لالندماج في منظمو ما ،معب ار عنيا بالرغبة في
البقاء ،كالستعداد لبذؿ الجيد المطمكب ،كقبكؿ أىداؼ المنظمة كاإليماف بقيميا" (جكدة كالباقي،

.)88 :2116

 كيعرفو الكزاف( )2116باف اللتزاـ التنظيمي ىك اقتناع الفرد بالمنظمة كقيميا كأىدافيا إلى الدرجة
التي تجعمو يتكافؽ معيا كيندمج فييا ،مما يدفعو إلى بذؿ المجيكدات المطمكبة في مجاؿ عممو

العادم ،فضال عف استعداده لبذؿ مجيكدات إضافية تطكعية مف شأنيا إنجاح المنظمة كتحقيؽ

تقدميا كرفاىيتيا (الكزاف.)34 :2116 ،

 كعرفو عبد الباقي ( )2115بانو "درجة تطابؽ الفرد مع منظمتو كارتباطو بيا ،كاف اللتزاـ
التنظيمي يمثؿ اعتقادا قكيا كقبكل مف جانب الفرد ألىداؼ المنظمة كقيميا ،كرغبتو في بذؿ أكبر

عطاء أك جيد ممكف لصالح المنظمة التي يعمؿ بيا (عبد الباقي.)355 :2115 ،

 كعرفو جرينبرج كباركف ( Greenberg and Baron )2004بأنو" درجة اندماج الفرد بالمنظمة
كاىتمامو المستمر فييا.)Greenberg and Baron, 2004: 215( ".
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 كيشير ماير كاليف( )1991الى اف اللتزاـ التنظيمي ىك " حالة مف الرتباط النفسي بيف المكظؼ
كالمنظمة" كما انو يتشكؿ نتيجة الرغبة (اللتزاـ الكجداني) ،كالحاجة ( اللتزاـ الستمرارم)،

كالشعكر بالكاجب (اللتزاـ المعيارم).
مف خالؿ العرض السابؽ نالحظ أف أبرز السمات المشتركة لمتعريفات التي تناكلت اللتزاـ التنظيمي ما
يمي:

 .1العتقاد العميؽ بقيـ المنظمة كأىدافيا كتقبميا.
 .2قبكؿ بذؿ الجيد الكبير نحك المنظمة.
 .3الرغبة بالبقاء عضكان في المنظمة.

 .4لطالما كاف اللتزاـ التنظيمي نابعا مف الرغبة الداخمية لمفرد لمبقاء في منظمتو كالعمؿ المتكاصؿ
لمنيكض بيا ،فيك الت ازـ طكعي نابع مف إرادة الفرد كبمحض اختياره كليس التزامان قسريان يفرض عميو مف

قكل خارجية.

كبعد أف استعرض الباحث بعض التعريفات التي تتطرؽ ليا بعض الباحثيف كاىـ النقاط التي يتمحكر
حكليا مفيكـ اللتزاـ التنظيمي يرل الباحث باف اللتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الخدمات الطبية

العسكرية ىك" درجة استعداد الفرد العامؿ لبذؿ اقصى جيد نحك المنظمة ،كمنطمؽ ذلؾ ايمانو العميؽ

بأىداؼ المنظمة ،المر الذم يعكس مدل قكة تطابقو مع منظمتو التي يعممكف بيا كارتباطيـ الكثيؽ بيا.

مفيكـ االلتزاـ التنظيمي كمفيكـ الكالء التنظيمي:
ذكرت عدة دراسات كتطرقت إلى مفيكـ اللتزاـ التنظيمي كمفيكـ الكلء التنظيمي حيث يرل بعض

الباحثيف انيما مفيكماف مترادفاف ،كبعضيـ ذىب إلى أنيما مختمفاف كسكؼ يعرض الباحث بعض تمؾ

اآلراء ،حيث يشير الثمالي ( )2002إلى اف اللتزاـ  Commitmentكالكلء  Loyaltyلفظاف
اختمؼ في ككنيما مترادفيف ،كقد كرد في كثير مف أدبيات اللتزاـ التنظيمي كالكلء التنظيمي انيما

مترادفاف رغـ اختالؼ ترجمة الكممتيف ،أم الكلء كاللتزاـ ،كىذا ما ذىب إليو العديد مف الباحثيف في
الدراسات التي تناكلت مكضكع اللتزاـ التنظيمي (الثمالي.)59 :2112 ،
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بينما فرؽ الشكدافي ( )2112بيف المصطمحيف باعتبار اف الكلء التنظيمي يشمؿ تككيف اتجاىات
إيجابية لدل المكظفيف عف المنظمة ،بينما اللتزاـ التنظيمي ىك سمكؾ نحك تحقيؽ األىداؼ التنظيمية

(الشكدافي.)255 :2112 ،
بينما يرل الغامدم ( )2151إلى اف عالقة الكلء باللتزاـ التنظيمي ىي عالقة الجزء بالكؿ ،حيث اف

الكلء ىك أحد عناصر اللتزاـ كليس مرادفا لو ،فالفرد الذم لديو كلء لمنظمتو كحب ليا دكف اف يتحكؿ

ىذا الكلء الشعكرم كالعاطفي إلى عمؿ فعمي بذؿ حقيؽ ل يككف لديو التزاـ تنظيمي كاف كجد لديو

الكلء (الغامدم.)59 :2151 ،

كيرل الباحث مف خالؿ استعراض كثير مف التعريفات إلى اف اللتزاـ التنظيمي كالكلء التنظيمي

مفيكماف مترادفاف حيث:

 ينظر إلى الكلء بانو المشاعر التي يبدييا الفرد اتجاه المنظمة كىذه المشاعر تمثؿ رغبة الفردكاستعداده لمتضحية لزمالئو كلممنظمة التي يعمؿ بيا كمف ثـ اللتزاـ بتحقيؽ أىدافيا.

 كاللتزاـ يعكس كلء العامميف لممنظمة التي ينتمكف إلييا كيمثؿ عممية مستمرة مف خالليا يظيرالعاممكف فييا اىتماميـ بالتنظيـ كنجاحو كرفاىيتو.

االلتزاـ التنظيمي مػف منظػػكر إسالمي
حث اإلسالـ عمى األلفة كالمكدة كالتعاكف بيف الناس كدعا اإلسالـ إلى الكحد ة كنيى عف الختالؼ
ِ
ِ
ِ
ِ
َات ۚ َو ُأو ََٰلئِ َ
وم]
اء ُه ُم ا رل َب ِّون ُ
ين َت َف َّر ُقوا َو ر
ك ََُل رم َع َذ ٌ
قاؿ تعالىَ [ :و ََل َتكُوىُوا كَالَّذ َ
اب َعظ ٌ
اختَ َل ُفوا من َب رعد َما َج َ
(آؿ عمراف.)105 :
كفي ىذا تأكيد عمى اللتزاـ كليس مجرد إق ارره فقط كىذا ينطبؽ عمى النتماء إلى المنظمات حيث أمر

اإلسالـ باإلخالص كاللتزاـ كاألمانة في العمؿ كطاعة كلي األمر في غير معصية اهلل سبحانو كتعالى.

أما اللتزاـ التنظيمي حسب النظرية اإلسالمية فينعكس أصالن عف الكلء كالنتماء لممبادئ المنبثقة مف

العقيدة اإلسالمية ،تمؾ المبادئ التي تحدد سمكؾ العامميف في مكاقفيـ التنظيمية كالجتماعية بما يرضي

اهلل -تعالى -فيطمبكف ثكابو كيجتنبكف عقابو .فمعيار المسؤكلية كمعيار النتماء عندىـ ىك معيار ذاتي
داخمي يدفعيـ لتباع السمكؾ اإليجابي في عمميـ كالمحافظة عميو لتحقيؽ غاياتو ،فيـ يؤدكف عمميـ

بأمانة كاخالص كل يسعكف لستغالؿ كظائفيـ لغايات خاصة ،كيحافظكف عمى أكقات العمؿ فال
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يتأخركف عنو كل ييدركف كقتو دكف جدكل .كما أف كلءىـ كانتماءىـ لتنظيماتيـ مستمد بالدرجة األكلى

مف كلئيـ لعقيدتيـ .ىذا الكلء كاللتزاـ الذم يحقؽ لمتنظيـ السمعة الطيبة كالمكافأة العالية.

ثانيان -خصائص االلتزاـ التنظيمي:
يمكف تحديد عدد مف الخصائص لسمكؾ اللتزاـ التنظيمي ،كىي كالتالي:
أ -أف سمكؾ اللتزاـ التنظيمي يعبر عف قكة التمسؾ بأىداؼ كقيـ المنظمة.
ب -أف ىذا السمكؾ يجب أف يككف سمككان مستم انر كمتكاصؿ كيككف مصحكبان برغبة في الستمرار
كالتكاصؿ.

ج -أف ىذا السمكؾ يجب أف تتكافر فيو الرغبة القكية في تقديـ التضحية لممنظمة ببذؿ الجيد كالطاقة في
سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

د -أف يككف ىذا السمكؾ معب انر عنو برغبة قكية في الستمرار في عضكية المنظمة كتنمية العضكية بيا
(الشكادفي.)265: 200،

كقد أضاؼ حمادات ) (2006خصائص أخرل لاللتزاـ التنظيمي كالتالي:
 أف اللتزاـ التنظيمي حالة نفسية تصؼ العالقة بيف الفرد كالمنظمة. يؤثر اللتزاـ التنظيمي عمى قرار الفرد فيما يتعمؽ ببقائو أك تركو لممنظمة. يتصؼ األفراد الذيف لدييـ التزاـ تنظيمي بالصفات التالية:قبكؿ أىداؼ كقيـ المنظمة األساسية كاإليماف بيا ،كبذؿ المزيد مف الجيد لتحقيؽ أىداؼ المنظمة،

ككجكد مستكل عاؿ مف النخراط في المنظمة لفترة طكيمة ،ككجكد الميؿ لتقكيـ المنظمة التقكيـ اإليجابي

(حمادات.)68 :2006 ،

ثالثان -أىمية االلتزاـ التنظيمي:
يحظى اللتزاـ التنظيمي باىتماـ كاسع مف قبؿ الباحثيف كالمنظمات ،لككنو يؤثر في كفاءة كفعالية

المنظمة ،كيكمفيا كثير مف التكاليؼ عمى المستكل الفردم كالجماعي (ماىر.)218 :2009 ،

لقد أكدت العديد مف الدراسات عمى أىمية اللتزاـ التنظيمي كمدل تأثيره عمى المستكل الفردم
كالتنظيمي بؿ كتعدت بعض الدراسات إلى تأثير اللتزاـ عمى المستكل الجتماعي كالقكمي  ،حيث يعد
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اللتزاـ التنظيمي مف أبرز المتغيرات السمككية التي سمطت عمييا األضكاء ،إذ أكدت نتائج العديد مف

الدراسات كاألبحاث عمى ارتفاع تكمفة الغياب كالتأخر عف العمؿ كتسرب العمالة مف المنظمات

كانخفاض درجات الرضا الكظيفي ،كما سمطت النتائج الضكء عمى أىمية البحث عف أسباب الظكاىر

السمبية السابقة .كقد أكدت كثير مف الدراسات األىمية الكاضحة لاللتزاـ التنظيمي  ،حيث أكضحت

الدراسات أف ارتفاع مستكل اللتزاـ التنظيمي في بيئة العمؿ ينتج عنو انخفاض مستكل مجمكعة مف
الظكاىر السمبية كفي مقدمتيا ظاىرتي الغياب كالتيرب عف أداء العمؿ (الثمالي،

) :

كمف األسباب التي تبرز أىمية اللتزاـ التنظيمي كالىتماـ المتزايد بيذا المفيكـ كما ذكر (عبد الباقي،
) ىي:

:

أ -أف اللتزاـ التنظيمي يمثؿ أحد المؤشرات األساسية لمتنبؤ بعديد مف النكاحي السمككية ،كبخاصة
معدؿ دكراف العمؿ فمف المفترض أف األفراد الممتزميف سيككنكف أطكؿ بقاء في المنظمة ،كأكثر
عمالن نحك تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

ب -أف مجاؿ اللتزاـ التنظيمي قد جذب كال مف المديريف كعمماء السمكؾ اإلنساني نظ انر لما يمثمو
غكبا فيو.
مف ككنو سمك نكا مر ن
ىدفا ليـ في
ج -أف اللتزاـ التنظيمي يمكف أف يساعدنا إلى حد ما في تفسير كيفية إيجاد األفراد ن
الحياة.

رابعان -آثار االلتزاـ التنظيمي:
أما آثار اللتزاـ التنظيمي فإف لاللتزاـ التنظيمي آثا انر عمى مستكل الفرد ،كالمنظمة ،كعمى المستكل

الجتماعي ،كالمستكل القكمي كما يراىا الباحثكف.
أ -عمى مستكل الفرد:

كتشمؿ آثار اللتزاـ التنظيمي عمى مستكل الفرد ما يمي:
 .1يساىـ اللتزاـ التنظيمي في رفع مستكل الرضا الكظيفي كالذم ينعكس عمى انخفاض معدؿ

دكراف العمؿ كمستكيات الغياب لدل الفرد ،كالشعكر بالستقرار الكظيفي لديو (حنكنة:2006 ،
.)16

 .2المكظؼ الممتزـ أكثر رغبة في التضحية مف اجؿ المنظمة (جرينبرج ،كباركف.)218 :2004 ،
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 .3يمكف اف يساعد اللتزاـ التنظيمي إلى حد ما في تفسير كيفية إيجاد األفراد ىدفا ليـ في الحياة
(عبد الباقي.)182 :2004 ،

 .4يرفع مف الركح المعنكية لدل العامميف حيث يجعميـ يحبكف أعماليـ كالمنظمة التي يعممكف بيا
كيدفعيـ إلى التعاكف كالعمؿ بحماس لتحقيؽ أىداؼ المنظمة (العتيبي)76 :2008 ،

 .5يحفز المكظفيف عمى بذؿ مزيد مف الجيكد المرتبطة بمياـ العمؿ ،كيجعميـ اقؿ رغبة في ترؾ
العمؿ (.)Nelson and Quick, 2003: 60

ب -عمى مستكل المنظمة:

 .1يزيد اللتزاـ التنظيمي مف مستكل اإلنتاجية كيقمؿ مف معدؿ الغياب كيحسف جكدة العمؿ
(.)Nelson and Quick, 2003: 60

 .2سيكلة استجابة التنظيـ لممتغيرات المختمفة حيث انو كمما زاد الشعكر بالكلء يزداد تقبؿ
العامميف ألم تغيير يصب في مصمحة المنظمة (العتيبي.)76 :2008 ،

 .3اللتزاـ التنظيمي يمثؿ أحد المؤشرات األساسية لمتنبؤ بالعديد مف النكاحي السمككية كبخاصة
معدؿ دكراف العمؿ ،فمف المفترض اف األفراد الممتزميف سيككنكف أطكؿ بقاء في المنظمة كأكثر
عمال نحك تحقيؽ أىدافيا (عبد الباقي.)182 :2004 ،

 .4سيكلة استقطاب الكفاءات لممنظمة ،حيث اف المنظمة التي يشعر إفرادىا بكلء مرتفع اتجاىيا
تصبح سمعتيا جيدة مما يرغب الكفاءات بالنضماـ ليا (األحمدم.)7 :2004 ،

ج-عمى المستكل االجتماعي:
 .1تنعكس آثار اللتزاـ التنظيمي عمى الرتباط العائمي كالحياة الشخصية لمعامميف ،حيث يشعر
دكم الكلء المرتفع بالسعادة كالرضا (العتيبي.)76 :2008 ،

 .2يؤدم اللتزاـ التنظيمي إلى خمؽ جك مف الترابط كالعالقات الجتماعية بيف العامميف في
المؤسسة (حنكنة.)16 :2006 ،

د -عمى المستكل القكمي:

يؤدم اللتزاـ التنظيمي إلى زيادة الناتج القكمي في المحصمة النيائية لاللتزاـ ،كذلؾ عف طريؽ
زيادة كفاءة كفاعمية أداء األفراد العامميف بالمنظمة (حنكنة.)16 :2006 ،
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خامسان -أبعاد االلتزاـ التنظيمي:
يتأثر اللتزاـ التنظيمي بمجمكعة مف المتغيرات التي تؤثر في التزاـ الفرد كالتي يمكف تصنيفيا الى

مجمكعات عمى النحك التي (الصيرفي)255 :2005 ،

 .1األبعاد المتعمقة بالصفات الشخصية  :كىي كؿ ما يتعمؽ بالفرد مف قدرات كميارات كيتـ معرفتيا
عف طريؽ تحميؿ خصائص العمؿ مثؿ  -:العمر ،الجنس ،الحالة الجتماعية ،المؤىؿ العممي ،مدة

الخدمة في المنظمة  ،الحاجة الى النجاز .

 .2االبعاد المتعمقة بخصائص العمؿ  :كىي جميع العكامؿ المتعمقة بالعمؿ ذاتو كمتطمباتو المختمفة
مف ميارات كقدرات كما يستجد منيا بمركر الزمف  ،ككذلؾ اعالـ العامميف بنتائج اعماليـ  ،كمف ىذه

العكامؿ تحديد المياـ كدرجة الستقاللية اثناء العمؿ ككذلؾ المعمكمات المرتدة عف الداء ( عكيضة،

. )2009

 .3االبعاد المتعمقة بالخصائص التنظيمية  :كىي تمؾ العكامؿ المتعمقة بالتنظيـ كما يسكده مف
اكضاع اك عالقات ترتبط بالمكظؼ كالكظيفة كالتي يمكف لممنظمة الحد مف تاثيرىا اك زيادتيا كذلؾ

مثؿ الجر  ،نمط العمؿ ،حرية اختيار جماعة العمؿ .

 .4االبعاد المتعمقة بالعكامؿ الخارجية " فرص العمؿ" :كيقصد بيا مدل تكفر فرص عمؿ اخرل في
البيئة الخارجية لممنظمة  ،حيث اف البيئة التي تكفر ظركؼ عمؿ بديمة افضؿ يككف ىناؾ كلء كبير

لممنظمة (.(arona,2002 p12

سادسان -العكامؿ المساعدة في تكػكيف االلتزاـ التنظيمي:
تعددت اجتيادات الباحثيف كالدارسيف كاتجاىاتيـ حكؿ العكامؿ التي تساعده عمى تككيف اللتزاـ التنظيمي
داخؿ التنظيـ إل أف دراسات )ركبرت مارش كمانارم) تعد مف الدراسات المتميزة التي أشار فييا إلى

العكامؿ المساعدة عمى تشكيؿ كتككيف اللتزاـ التنظيمي كىي:

 السياسات :ضركرة العمؿ عمى تبني سياسات داخمية تساعد عمى إشباع حاجات األفراد العامميف
في التنظيـ ،كمف المعركؼ أف لدل أم إنساف مجمكعة مف الحاجات المتداخمة تساعد عمى تشكيؿ
السمكؾ الكظيفي ليؤلء األفراد .كيعتمد السمكؾ في شدتو كايجابية أك سمبيتو عمى قدرة الفرد عمى

إشباع ىذه الحاجات ،فإذا أشبعت ىذه الحاجات فاف ذلؾ سيترتب عميو إتباع نمط سمككي إيجابي
بشكؿ يساعد عمى تككيف ما يسمى بالسمكؾ المتكازف ،كىذا السمكؾ المتكازف الناتج عف مساندة
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التنظيـ لمفرد في إشباع ىذه الحاجات يتكلد عنو الشعكر بالرضا كالطمئناف كالنتماء ،ثـ اللتزاـ أك

الكلء التنظيمي .كتتفاكت ىذه الحاجات عند األفراد العامميف مف حيث األىمية كاألكلكية في العمؿ
عمى إشباعو ،كقد أشار( ماسمك )في نظرية سمـ الحاجات اإلنسانية عمى الحاجات الفسيكلكجية
كالحاجة لألمف ،كالحاجة إلى الحب كالنتماء ،كالحاجة إلى الحتراـ كالحاجة إلى تحقيؽ الذات

(العكفي.)36 :2005 ،

 كضكح األىداؼ :يساعد كضكح األىداؼ التنظيمية عمى زيادة اللتزاـ التنظيمي لدل األفراد
العامميف ،فكمما كانت األىداؼ كاضحة كمحددة ،كمما كانت عممية إدراؾ كفيـ األفراد لاللتزاـ أك

الكلء التنظيمي كالمنظمة أكبر كينطبؽ ذلؾ عمى النيج كالفمسفة كالكفاية اإلدارية (العكفي:2005 ،
.)37

 العمؿ عمى تنمية مشاركة األفراد العامميف في التنظيـ :تساعد المشاركة مف قبؿ األفراد العامميف
بصكرة إيجابية عمى تحقيؽ أىداؼ التنظيـ ،فالمشاركة كما يراىا دايفف ىي الشتراؾ الفعمي كالعقمي

لمفرد في مكقؼ جماعي يشجعو عمى المشاركة كالمساىمة لتحقيؽ األىداؼ الجماعية ،كيشترؾ في
المسؤكلية في تحقيؽ تمؾ األىداؼ ،كقد أكضحت الكثير مف الدراسات أف المشاركة تعمؿ عمى

زيادة الكلء كاللتزاـ التنظيمي كتجعؿ األفراد يرتبطكف ببيئة عمميـ بشكؿ أكبر بحيث يعتبركف إف ما
يكاجو الفرد مف مشكالت ىك تيديد ليـ كألمنيـ كاستقرارىـ  ،األمر الذم يؤدم إلى تقبميـ لركح

المشاركة برغبة جامحة كركح معنكية عالية (العكفي.)38 :2005 ،

 العمؿ عمى تحسيف المناخ التنظيمي :فالمناخ التنظيمي ىك ذلؾ المجاؿ المتضمف لمطرؽ
بناء عمى ذلؾ
كاألساليب كاألدكات كالعناصر كالعالقات المتفاعمة داخؿ بيئة المنظمة بيف األفراد ،ك ن

يمكف النظر لممناخ التنظيمي عمى انو يمثؿ شخصية المنظمة الناجحة كاف نجاحيا يعتمد عمى جك

العمؿ السائد ،فالمناخ التنظيمي الجيد يشجع عمى خمؽ جك عمؿ إيجابي يعمؿ عمى تحقيؽ

الستقرار لألفراد كالتنظيـ ،كيجعؿ العامميف يشعركف بأىميتيـ في العمؿ مف حيث المشاركة في

اتخاذ الق اررات كرسـ السياسات كالشعكر بكجكد درجة عالية مف الثقة المتبادلة ،كلف تمتع العامميف
بمناخ تنظيمي مالئـ مف حيث الكفاؽ كالتعاكف كالعدالة كالمساكاة لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ

التنظيمية يعزز الثقة المتبادلة ،كيرفع الركح المعنكية ،كيزيد درجة الرضا الكظيفي ،كيدعـ الشعكر
باللتزاـ كالكلء التنظيمي (العكفي.)39 :2005 ،
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 تطبيؽ أنظمة حكافز مناسبة :يتطمب المناخ التنظيمي الجيد أنظمة حكافز معنكية كمادية مناسبة،
فتكافر األنظمة المناسبة يؤدم إلى زيادة الرضا عف المناخ التنظيمي كعف المنظمة ككؿ ،كبالتالي
زيادة اللتزاـ كارتفاع معدلت اإلنتاج كتقميؿ التكاليؼ ،كاتفؽ الباحثكف عمى أف المنظمات العاممة

في القطاع العاـ اقؿ المنظمات استخداما لمحكافز كتطبيقا ألنظمة الحكافز الجديدة.

 العمؿ عمى بناء ثقافة مؤسسية :أف الىتماـ بإشباع حاجات العامميف كالنظر إلييـ كأعضاء في
بيئة عمؿ كاحدة ترسخ معايير أداء متميز ألفرادىا ،كتعمؿ عمى تكفير درجة كبيرة مف الحتراـ

المتبادؿ بيف اإلدارة كاألفراد العامميف ،كاعطائيـ دك انر كبي انر في المشاركة في اتخاذ الق اررات ،سيترتب
عميو زيادة قكة كتماسؾ المنظمة ،كزيادة اللت ازـ كالكلء ليا (العكفي.)39 :2005 ،

 نمط القيادة :أف الدكر الكبير الذم يجب أف تقكـ بو اإلدارة كاقناع اآلخريف ،كفي جك عمؿ مناسب،
بضركرة إنجاز األعماؿ بدقة كفاعمية ،فاإلدارة الناجحة ىي اإلدارة القادرة عمى كسب التأييد

الجماعي إلنجاز األعماؿ مف خالؿ تنمية ميارات األفراد اإلدارية باستخداـ أنظمو الحكافز المناسبة

فالقائد الناجح ىك الذم يستطيع زيادة درجات اللتزاـ التنظيمي لدل األفراد (العكفي:2005 ،
.)39

كقد ذكر كؿ مف ( )Steers and Porter, 1991بعض العكامؿ المؤثرة في تطكير كتعزيز اللتزاـ

التنظيمي كىي:

 عكامؿ شخصية (:)Personal Factors
كىي العكامؿ ذات العالقة بالفرد العامؿ نفسو ،مثؿ شخصية الفرد العامؿ كثقافتو كقدرتو عمى تحمؿ
المسئكلية أك تكقعات الفرد لمكظيفة ،أك ارتباطو النفسي بالعمؿ أك بالمنظمة ،أك عكامؿ تتعمؽ باختياره

لمعمؿ.

 عكامؿ تنظيمية (:)Organizational Factors
كىي العكامؿ التي تتعمؽ بالخبرة العممية أك نطاؽ العمؿ نفسو كالتغذية الراجعة كالستقاللية فضال عف

اإلشراؼ المباشر ،كتمسؾ أفراد العمؿ بأىداؼ المنظمة كمشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات تتمثؿ في
بيئة العمؿ كطبيعتو كخصائصو كنمط القيادة اإلدارية كالمناخ التنظيمي بشكؿ عاـ.
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 عكامؿ غير تنظيمية (:)Non organizational Factors
كىي عكامؿ ترتكز عمى مدل تكافر فرص عمؿ بديمة لمفرد بعد اختياره لق ارره األكؿ في اللتحاؽ

تفعا عندما يككف األجر المتكافر في الفرص
بالمنظمة ،بحيث يككف مستكل اللتزاـ لدل العامميف مر ن
ير لختياره األكؿ ،أك حيف يرل أف اختياره
البديمة أقؿ مما يحصؿ عميو في منظمتو مما يعطيو تبر نا
نسبيا لعدـ تكفر فرص لحقة بديمة لتغيير ق ارره األكؿ (حمادات،
مطمؽ ن

:

).

سابعان -أنكاع االلتزاـ التنظيمي:
قاـ ( )Meyer & Allen, 1991بتحديد أىـ أنكاع اللتزاـ التنظيمي كالتي تشتمؿ عمى ثالثة أنكاع
كىي:
 .1االلتزاـ المستمر Continuance Commitment
كيشير ىذا المفيكـ إلى قكة رغبة الفرد ليبقى في العمؿ بمنظمة معينة لعتقاده بأف ترؾ العمؿ فييا
سيكمفو الكثير .فكمما طالت مدة خدمة الفرد في المنظمة فإف تركو ليا سيفقده الكثير مما استثمره فييا
عمى مدار الكقت مثؿ :فقدانو لألجكر كالتعكيضات ،كالصداقة الحميمة لبعض األفراد ).ككثير مف األفراد

ل يرغب في التضحية بمثؿ ىذه األمكر ،كيقاؿ عمى ىؤلء األفراد أف درجة كلئيـ الستمرارم عالية.
 .2االلتزاـ الشعكرم (الفاعؿ) Affective Commitment

كيعبر ىذا المفيكـ عف قكة رغبة الفرد في الستمرار بالعمؿ في منظمة معينة ألنو مكافؽ عمى أىدافيا

كقيميا ،كيريد المشاركة في تحقيؽ ىذه األىداؼ .كأحيانان تمجأ بعض المنظمات إلى إحداث تغيير

جكىرم في أىدافيا كقيميا ،كىنا يسأؿ الفرد نفسو عما إذا كاف باستطاعتو التكيؼ مع األىداؼ كالقيـ

الجديدة ،فإذا كانت اإلجابة بنعـ فإنو يستمر بالمنظمة ،أما إذا كجد أنو سيصعب عميو التكيؼ فسيترؾ

العمؿ بالمنظمة.

 .3االلتزاـ المعيارمNormative Commitment:
كيشير ىذا المفيكـ إلى شعكر الفرد بأنو ممتزـ بالبقاء في المنظمة بسبب ضغكط اآلخريف .فاألفراد ذكك

اللتزاـ المعيارم القكم يأخذكنو في حسابيـ إلى حد كبير ،ماذا يمكف أف يقكلو اآلخركف لك ترككا العمؿ
بالمنظمة .إذف فيؤلء ل يريدكف أف يترككا انطباعان سيئان لدل الزمالء بسبب تركيـ لمعمؿ ،كبالتالي ليذا

التزاـ أدبي حتى كلك كاف ذلؾ عمى حساب أنفسيـ (الطائي.)87 :2007 ،
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ثامنان -مراحؿ االلتزاـ التنظيمي:
يشير المعاني( )2005إلى أف "بككناف" ذكر أف اللتزاـ التنظيمي لمفرد يمر بثالث مراحؿ متتابعة كىي:
 مرحمة التجربة :كىي تمتد مف تاريخ مباشرة الفرد لعممو كلمدة عاـ كاحد يككف الفرد خالليا خاضعا
لمتدريب كاألعداد كالتجربة ،كيككف خالؿ تمؾ الفترة اىتمامو منصبا عمى تاميف قبكلو في المنظمة

كمحاكلة التكفيؽ بيف اتجاىاتو كأىدافو كاتجاىات كأىداؼ المنظمة كمحاكلة إثبات ذاتو .كيقكؿ بككناف

إنو خالؿ ىذه الفترة يكاجو الفرد عددا مف المكاقؼ التي تككف في مرحمة التجربة كتييئو لممرحمة التي
تمييا ،كمف ىذه المكاقؼ تحديات العمؿ ،تضارب الكلء ،عدـ كضكح الدكر ،ظيكر الجماعات

المتالحمة ،إد ارؾ التكقعات ،نمك التجاىات نحك التنظيـ ،الشعكر بالصدمة (العكفي:2005 ،
.)36

 مرحمة العمؿ كاإلنجاز :كتتراكح مدة ىذه المرحمة ما بيف العاميف كاألربعة أعكاـ كخالؿ ىذه الفترة
يحاكؿ الفرد تأكيد مفيكـ اإلنجاز ،كاىـ ما يميز ىذه الفترة األىمية الشخصية لمفرد ،كتخكفو مف
العجز كيتبمكر كضكح الكلء لمعمؿ كالمنظـ (العكفي.)36 :2005 ،

 مرحمة الثقة بالتنظيـ :كتبدأ تقريبا مف السنة الخامسة مف التحاؽ الفرد بالمنظمة كتستمر إلى مال
نياية ،حيث يزداد كلؤه كتتقكل عالقتو بالتنظيـ كالنتقاؿ إلى النضج (العكفي.)37 :2005 ،
كيشير الخشالي ( )2003إلى ثالث مراحؿ لاللتزاـ التنظيمي كىي:
 مرحمة اإلذعاف :فالتزاـ الفرد مبني عمى ما سيحصؿ عميو مف المنظمة مف فكائد في البداية ،لذا
تجد الفرد يتقبؿ سمطة اآلخريف ،بما يطمبكنو مقابؿ الحصكؿ عمى الفكائد المختمفة.

 مرحمة التطابؽ أك التماثؿ بيف أفراد كالمنظمة :فتجد الفرد يتقبؿ سمطة كتأثير اآلخريف مف اجؿ
الرغبة ،كالستمرار لمعمؿ في المنظمة فيي تشبع حاجتو لالنتماء ،لذا فانو يشعر بالفخر لنتمائو
ليا.

 مرحمة التبني :فالفرد يعتبر أىداؼ كقيـ المنظمة أىدافا كقيما لو ،فاللتزاـ ناتج عف تطابؽ أىداؼ
الفرد كقيمو مع أىداؼ المنظمة كقيميا (الخسالي.)127 :2003 ،
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تاسعان -نماذج لدراسة االلتػػػزاـ التنػظيمي:
تكجد العديد مف الدراسات التي حاكلت البحث في تفسير اللتزاـ التنظيمي سكاء ما يتعمؽ بأسبابيا

أك نتائجيا أك مكضكعيا أك مزيج مف ذلؾ كمو إل إنيا لـ تستطع الخركج بنمكذج محدد لدراسة اللتزاـ
التنظيمي كمف ىذه النماذج ما يمي (أبك العال:)45 :2119 ،

أكال :نمكذج :Etzioni
تعتبر كتابات (اتزكني) مف اىـ الكتابات حكؿ اللتزاـ التنظيمي ،حيث يستند إلى اف القكة أك السمطة
التي تممكيا المنظمة عمى حساب الفرد نابعة مف طبيعة اندماج الفرد مف المنظمة كىذا ما يسمى

اللتزاـ أك الكلء كيأخذ ثالثة أشكاؿ كىي:
 .5االلتزاـ المعنكم :كيمثؿ الندماج الحقيقي بيف الفرد كمنظمتو كالنابع مف قناعة الفرد بأىداؼ
كقيـ كمعايير المنظمة التي يعمؿ بيا.

 .2االلتزاـ القائـ عمى أساس حساب المزايا المتبادلة :كىك اقؿ درجة في رايو ،مف حيث اندماج
الفرد مع منظمتو كالذم يتحدد بمقدار ما يستطيع اف تمبيو المنظمة مف احتياجات الفرد حتى
يتمكف مف اإلخالص ليا كيعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا.

 .3االلتزاـ االغترابي :كىك يمثؿ الجانب السمبي في عالقة المكظؼ مع المنظمة التي يعمؿ بيا،
حيث اندماج الفرد مع منظمتو غالبا ما يككف خارج عف إرادتو كذلؾ نظ ار لطبيعة القيكد التي

تفرضيا المنظمة عمى الفرد.
ثانيا :نمكذج سيترز :Setters

يرل ىذا النمكذج أف الخصائص الشخصية كخصائص العمؿ كخبرات العمؿ تتفاعؿ معان كمدخالت،
مما ينتج عنو رغبة قكية لمفرد بعدـ ترؾ التنظيـ الذم يعمؿ فيو مما يؤدم إلى انخفاض نسبة غيابو،
كبذلو المزيد مف الجيد مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ التنظيمية ،كقد بيف سيترز العكامؿ المؤثرة في تككيف

اللت ازـ التنظيمي كصنفيا إلى مدخالت كمخرجات كىما:
مدخالت االلتزاـ التنظيمي:

أ .الخصائص الشخصية مثؿ "الحاجة إلى اإلنجاز ،التعمـ ،العمر ،تحديد الدكر"
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ب .خصائص العمؿ مثؿ "التحدم في العمؿ ،الرضا عف العمؿ ،فرصة التفاعالت الجتماعية،
التغذية المرتدة"

ج .خبرات العمؿ مثؿ "طبيعة خبرات العمؿ ،اتجاىات العامميف ،كأىمية الشخص بالنسبة لمتنظيـ".
مخرجات االلتزاـ التنظيمي:

أ .الرغبة كالميؿ لمبقاء في التنظيـ.

ب .إخفاض نسبو دكراف العمؿ.

ج .الميؿ لمعمؿ طكاعية لتحقيؽ أىداؼ التنظيـ.

د .الميؿ لبذؿ جيد لتحقيؽ إنجاز اعمى.

ثالثا :نمكذج ستاك كسالنيؾ :staw and Salanhck
يتضمف ىذا النمكذج تفسير الكلء التنظيمي كفؽ نكعيف مف الكلء (الخشالي:)529 :2113 ،
 الكالء االتجاىي :كيقصد بو العمميات التي يمكف مف خالليا اف تتطابؽ أىداؼ الفرد مع أىداؼ
كقيـ المنظمة ،كنزداد رغبتو في البقاء كالستمرار بيا ،كىذا النكع مف الكلء يعكس كجية نظر
عمماء السمكؾ التنظيمي ،كانو كالصندكؽ األسكد يتضمف عكامؿ تنظيمية كشخصية مثؿ:

السمات الشخصية ،كخصائص الدكر الكظيفي ،كالخصائص التنظيمية ،كخبرات العمؿ كالتي

بدكرىا تحدد سمككيات األفراد في المنظمة مف حيث التسرب الكظيفي ،كالحضكر كالغياب،
كالجيكد التي تبذؿ في العمؿ ،كمقدار مساندة األفراد لمنظماتيـ.

 الكالء السمككي :كيقصد بو العمميات التي مف خالليا يصبح الفرد مرتبطا بالمنظمة حيث اف
الجيد كالكقت الذم قضاه الفرد داخؿ المنظمة يجعمو يتمسؾ بعضكيتو بيا .كىذا النكع مف الكلء

يمثؿ كجية نظر عمماء النفس الجتماعي ،كتقكـ فكرتو عمى أساس العمميات التي يعمؿ مف

خالليا السمكؾ الفردم كتحديدا الخبرات السابقة التي يطكر مف خالليا الفرد عالقتو بمنظمتو،

حيث يصبح األفراد مقيديف بأنكاع كبخاصة مف السمكؾ أك التصرؼ داخؿ المنظمات نتيجة انيـ
خيركا بعض المزايا كالمكافآت التي ترتبت عمى ىذا السمكؾ ،كبالتالي فيـ يخافكف مف فقدىا إذا

ما اقمعكا عف ىذا السمكؾ.
رابعان :نمكذج كيدركف )1756( Kidron
يرل (كيدركف) أف الكلء التنظيمي لو بعديف رئيسيف ىما (الكزاف:)49 :2116 ،
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 الكالء األدبي :كيقص بو تبني الفرد لقيـ كأىداؼ المنظمة كاعتبارىا جزءا مف قيمة كأىدافو.

 الكالء المحسكب :كيقصد بو الرغبة التي يبدييا المكظؼ بالستمرار بالعمؿ في المنظمة
عمى الرغـ كجكد عمؿ بديؿ في منظمو أخرل بمزايا أفضؿ.
خامسان :نمكذج انجؿ كبيرم :)1983( Angle & Perry
يبحث ىذا النمكذج في أسباب اللتزاـ التنظيمي ،كقد تـ تصنيفيا في نمكذجيف رئيسيف ىما

(ىيجاف:)40 :1998 ،

 نمكذج الفرد كأساس لاللتزاـ التنظيمي :يعتبر ىذا النمكذج كليد تفسيرات عمماء النفس
الجتماعي

كعمماء السمكؾ ،كما أنو يقابؿ نمكذج الكلء السمككي لدل( ستاك كسالنيؾ) ،كيعتبر ىذا

النمكذج أف جكىر اللتزاـ التنظيمي يبنى عمى أساس خصائص الفرد كتصرفاتو باعتبارىا

مصدر لمسمكؾ المؤدم إلى ىذا التجاه ،كتبعا ليذا النمكذج فإنو ينظر إلى خصائص الفرد،
نا

كالعمر كالجنس كالتعميـ كالخبرات باعتبارىا محددات سمكؾ الفرد ،لذا فإف ىذا النمكذج يركز
عمى ما يحممو األفراد مف خصائص شخصية باإلضافة إلى ما يمارسكنو داخؿ المنظمة.

 نمكذج المنظمة كأساس لاللتزاـ التنظيمي :يقكـ ىذا النمكذج عمى اف المنظمة ىي أساس
اللتزاـ التنظيمي ،حيث يتـ التفاعؿ بينيا كبيف الفرد نتيجة العمؿ فييا ،فالفرد لديو بعض
الحاجات كاألىداؼ التي يتكقع تحقيقيا مف المنظمة ،كل يتردد بتسخير مياراتو كطاقاتو مقابؿ
قياـ المنظمة بتمبية تمؾ الحاجات كاألىداؼ ،أم اف ىذه العممية تككف تبادلية بيف الفرد

كالمنظمة ،كمف ثـ فاف الطريقة التي تعامؿ بيا المنظمة الفرد كتعالج ىا حاجاتو في أساسيا

تمثؿ اآللية التي تفرد إلى كلء الفرد أك عدـ كلئو ،حيث اف المنظمة التي تأخذ عمى عاتقيا
اللتزاـ بتمبية احتياجات الفرد سكؼ تؤدم بو في النياية إلى اف يتشرب قيميا كيعتبرىا قيمو.

سادساَ :نمكذج كانتر :)1764( Kantor
يرل ىذا النمكذج أف ىناؾ ثالثة أنكاع مف اللتزاـ التنظيمي نابعة مف متطمبات السمكؾ المختمفة،

التي تفرضيا المنظمات عمى إفرادىا كىي (ابكندا:)531 :2117 ،

23

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادظ

أ .االلتزاـ المستديـ :كيمثؿ المدل الذب يستطيع األفراد التضحية بجيكدىـ كطاقاتيـ مقابؿ
استمرار المنظمات التي يعممكف بيا .لذا فاف ىؤلء األفراد يعتبركف أنفسيـ جزءان مف منظماتيـ،

كبالتالي فإنيـ يجدكف صعكبة في النسحاب منيا أك تركيا.

ب .االلتزاـ التالحمي :كيتمثؿ في العالقة النفسية الجتماعية التي تنشا بيف الفرد كمنظمتو ،كالتي
يتـ تعزيزىا مف خالؿ المناسبات الجتماعية التي تقيميا المنظمات ،كتغترؼ فييا بجيكد

األفراد العامميف ،إضافة إلى المتيازات التي تمنحيا المنظمات ،كإعطاء البطاقات الشخصية
الخاصة أك تكفير السيارات كبعض الخدمات مثؿ اإلسكاف كالمكصالت كالتي مف شأنيا تعزيز
التالحـ بيف الفرد كمنظمتو.

ج .االلتزاـ الرقابي :ينشا ىذا النكع مف اللتزاـ عندما يعتقد المكظؼ أـ المعايير كالقيـ المكجكدة
في المنظمة تمثؿ دليال ميما لتكجيو سمكؾ األفراد ،كبالتالي فاف سمكؾ الفرد في المنظمة يتأثر

بيذه المعايير.

سابعان :نمكذج اليف كماير :)1991( Allen & Mayer

لقد كاف لكؿ مف (ماير كماير) المساىمة األعظـ في األدبيات التي تناكلت اللتزاـ التنظيمي ،حيث

قدما ما يزيد عف خمسة عشر دراسة في ىذا المجاؿ منذ العاـ ،)Dockel, 2003: 39 ( 1984

كيتضمف ىذا النمكذج مككنات اللتزاـ التنظيمي الثالثة كقد لقى شيرة كبيرة ،كيشير إلى اف التزاـ

المكظؼ يعكس الرغبة  ،الحاجة ،كالشعكر بالكاجب لمبقاء عضكا في المنظمة ،كيضؼ بأنو عمى الرغـ

مف كجكد تعريفات متعددة ألبعاد اللتزاـ التنظيمي ،إل أنيا تتمحكر حكؿ ثالث أفكار رئيسية كىي
الرتباط الكجداني بالمنظمة ،كالتكاليؼ المترتبة عمى ترؾ العمؿ ،كالشعكر بالكاجب لمبقاء في المنظمة،

كعميو فاف اللتزاـ يتجمى مف خالؿ ثالث حالت مختمفة نسبيا كىي ( Allen & Mayer, 1991:
:)64
 اللتزاـ العاطفي :يعكس درجة تكحد الفرد كاندماجو في المنظمة كرغبتو بالبقاء عضكا فييا،

كيعرفو (جرينبيرج كباركف )217 :2004 ،بأنو" قكة رغبة الفرد في الستمرار في منظمة معينة
ألنو مكافؽ عمى أىدافيا كقيميا كيريد المشاركة في تحقيؽ تمؾ األىداؼ" .كيضيؼ تاجمك

( )Taglaw, 2006: 35بات الفرد الذم يحب العمؿ بكظيفة معينة كلدية الرغبة لالستمرار
بيا يعتبر ممتزما كجدانيا بيذه الكظيفة ،كينعكس ذلؾ عمى اىتمامو بالرتقاء بنفسو في الكظيفة
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مف خالؿ اللتزاـ بيا كبناء حصيمة معرفية كبيرة عنيا ،كتحقيؽ القكة في كظيفتو مف خالؿ

التدريب المكثؼ كمتابعة اإلصدارات ذات العالقة بالعمؿ كحضكر المؤتمرات.

 اللتزاـ الستمرارم /يشير إلى بقاء الفرد في المنظمة يعتمد عمى التكاليؼ التي سيتحمميا لدل
تركو ليا ،كاللتزاـ ىنا يككف خارجا عف رغبة األفراد كىك لتجنب التكاليؼ المترتبة عمى ترؾ

العمؿ .كيعرفو (جرينبيرج كباركف )217 :2004 ،بأنو "قكة رغبة الفرد ليبقى في العمؿ
بمنظمة معينة لعتقاده باف ترؾ العمؿ فييا يكمفو الكثير" ،كيشير تاجمك ( Taglaw, 2006:

 ) 35باف ىؤلء األفراد قد يكاجيكف قد ار كبي ار مف التكاليؼ إذا ما أرادكا ترؾ المنظمة ،كىذه

التكاليؼ ناجمة عف فقداف استثماراتيـ ( الكقت ،الماؿ ،التدريب ،العضكية في المنظمة ،الجيد
المبذكؿ بيا) ،إضافة إلى المتيازات التي ربما تقمص أك تفقد في حاؿ تغيير مكاف العمؿ.

 اللتزاـ المعيارم :يعكس شعكر الفرد باللتزاـ األدبي األمر الذم يدفعو لالستمرار بالمنظمة،
كيعتقد خاله المكظؼ بأنو يجب عميو البقاء في المنظمة ،كذلؾ نتيجة الشعكر بأنو مديف ليا،

أك نتيجة طبيعية العالقات الجتماعية بيا ،كيعرفو (جرينبيرج كباركف )217 :2004 ،بأنو
"شعكر الفرد بأنو ممتزـ بالعمؿ في المنظمة بسبب الضغكط مف اآلخريف" .كيرل الباحث اف

نمكذج (اليف كماير) ىك األقرب إلى دراستو.
ثامنان :نمكذج مدرسة الثقافة التنظيمية:

تعد مدرسة الثقافة التنظيمية بأف ثقافة المنظمة التي تتمثؿ في القيـ المكجكدة بيا كبالذات قيـ
المديريف تعتبر المككف األساسي لاللتزاـ التنظيمي لألقراد ،كأف الكلء التنظيمي ىك أسمكب قكم لضبط
كتكجيو المكظفيف ،كيتضمف تكحد الشخص مع المنظمة كقبكلو لقيميا كأىدافيا ،كما لك كانت قيمو

كأىدافو الشخصية ،كيعد الكلء التنظيمي لممنظمة عامال أخالقيا يتعدل مجرد رضا الفرد عف عممو

داخؿ المنظمة بسبب الحكافز كالمكافآت كالزمالء ،كما أف لدل الفرد استعدادان لمدفاع الشخصي عف
سمعة منظمتو ،كاحساسان ذاتيان يرتبط بالمظاىر التنظيمية مثؿ عدـ التسرب الكظيفي أك الغياب ،كعدـ

لجكء المكظفيف إلى استغالؿ فرص اإلجازات لترؾ المنظمة ،كما أنيـ يتصفكف بالتكجيو الذاتي

كالدافعية كالقابمية لممشاركة ،كيككف التزاميـ أخالقيا اكثر مف ككنو قيدا كظيفيا أك نكعا مف اإلجبار ك

اإلكراه (ىيجاف.)43 ،1998 ،
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تاسعان :طرؽ قياس االلتزاـ التنظيمي:
بالرغـ مف اف قياس اللتزاـ التنظيمي يحمؿ المنظـ تكاليؼ كجيكدا شاقة إل انو يحقؽ فكائد كبيرة

لممنظمة تساعد عمى تصحيح النحرافات كاألخطاء في الممارسات اإلدارية ،كىناؾ مف الفكائد ما يعكد
عمى األفراد  ،كمنيا ما يعكد عمى المنظمة بالدرجة األكلى ،كمنيا ما يعكد عمى المجتمع بشكؿ عاـ

(المكزم. )133 :2003 ،كتتبايف مقاييس اللتزاـ مف حيث طبيعتيا كمككناتيا ،كتنقسـ إلى مقاييس
مكضكعية كمقاييس ذاتية كالتالي:
 .1المقاييس المكضكعية:

يذكر (العتيبي )2008،ك(جرغكف)2009،باف المقاييس المكضكعية ىي طرؽ بسيطة تيدؼ إلى

التعرؼ إلى مستكل الكلء ،كذلؾ مف خالؿ تحميؿ الظكاىر السمككية لمفرد ،مثؿ:

 رغبة الفرد في البقاء بالمنظمة :كتظير مف خالؿ ما يبديو في حديثو مع زمالئو أك مع
أفراد خارج العمؿ عف الرغبة في البقاء ،أك الرغبة في ترؾ العمؿ.

 مستكل األداء :فاألداء العالي يصدر غالبا عف األفراد ذكم اللتزاـ المرتفع ،كيظير ذلؾ
خالؿ عممية تقييـ األداء التي لبد أف تتضمف معايير لقياس اللتزاـ.

 دكراف العمؿ :يمكف أف يؤخذ معدؿ دكراف العمؿ المرتفع الناتج عف ترؾ العامميف لمعمؿ،
كعدـ رغبتيـ في البقاء بالمنظمة كمؤشر عمى انخفاض مستكل الكلء.

 حكادث العمؿ :حيث أف زيادة نسبو الحكادث تدؿ عمى الالمبالة كعدـ الكتراث بمعايير
كاجراءات السالمة مف قبؿ العامميف ،كيعتبر ذلؾ دليال عمى انخفاض اللتزاـ لدل ىؤلء

العامميف( .العتيبي 81 :2008 ،كجرغكف)37 :2009 ،

 .2المقاييس الذاتية:

يعتمد ىذ النكع مف المقاييس عمى مجمكعة مف األسئمة تيدؼ إلى التعرؼ إلى مستكل الكلء لدل
األفراد كذلؾ مف خالؿ تكجيييا لألفراد أنفسيـ ،فيي مقاييس مباشرة لمكلء كما إنيا ىي األكثر

استخداما لدل الباحثيف كالمنظمات كذلؾ نظ ار لسيكلتيا (جرغكف ،)37 :2009 ،كقد تناكؿ عدد

مف الباحثيف ىذه المقاييس ككاف مف بينيا التي:
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 oمقاييس بكرتر كزمالئو  :)1973(Porter et. Al.ييدؼ لقياس درجة اللتزاـ األفراد
بالمنظمة ككلئيـ كاخالصيـ ليا ،كالرغبة في مضاعفة الجيد لتحقيؽ أىدافيا ،كقبكليـ بقيميا،
كيستخدـ المقياس لكصؼ اللتزاـ بشكؿ عاـ ،كيطمؽ عميو استبانة اللتزاـ التنظيمي.

 oمقياس مارش كمانرم  :)1755(Marsh & Mannariييدؼ لقياس إدراؾ الفرد لكيفية
تعميؽ اللتزاـ مدل الحياة ،كتعزيز استحساف المنظمة ،كحث الفرد لاللتزاـ بقيـ العمؿ ،كالكلء

ليا حتى إحالتو لمتقاعد ،كأخي انر إبراز نية الفرد لمبقاء في المنظمة.

 oمقياس جكش كزمالئو  :)1756(Jauch et. Al.ييدؼ لقياس اللتزاـ القيمي مف خالؿ
التعرؼ إلى القيـ التالية :استخداـ المعرفة كالميارة ،زيادة المعرفة في مجاؿ التخصص ،العمؿ
مع الزمالء بكفاءة عالية ،بناء سمعة جيدة لو ،العمؿ عمى مكاجية الصعكبات كالتحديات،

المساىمة بأفكار جديدة في حقؿ التخصص.

 oمقياس ككردف كزمالئو  :)1761( Cordon et. Al.ييدؼ إلى الستدلؿ عمى اللتزاـ
التنظيمي مف خالؿ أربعة إبعاد كىي :الكلء ،كالمسئكلية ،الرغبة في العمؿ ،اإليماف بالمنظمة

(ابكندا ،)575 :2117 ،كقد ساىمت في بناء ىذا المقياس ثالثة مصادر كىي :المقابالت لتحديد
خصائص المشاعر كالقيـ كاألعماؿ المتعمقة بالنتماء لممنظمة ،كمراجعة األدبيات التي ركزت

عمى قياس اللتزاـ ،في حيف ضـ المصدر الثالث استبانة تحتكم عمى فقرات ذات مؤشرات

إيجابية كسمبية.

 oمقياس ثكرنتف  :)1981) Thorntonيتضمف المقياس ( )8فقرات سداسية الستجابة لقياس
اللتزاـ التنظيمي ،كما يتضمف ( )7فقرات أخرل رباعية كخماسية الستجابة تقيس اللتزاـ

الميني (خضير كآخركف.)79 :1996 ،

 oمقياس جرينبيرج كباركف  :)4112(greenverg & Baronيتككف ىذا المقياس مف ()12
فقرة لقياس إبعاد الكلء ،حيث قسـ ىذا المقياس إلى ثالثة أجزاء مكزعة بكاقع أربع فقرات لكؿ

بعد مف إبعاد الكلء كىي :الكلء المستمر ،الكلء العاطفي ،كالكلء المعيارم (جرينبيرج،

كباركف.)235 :2004 ،

 oمقياس ماير كاليف كسميث

 :)1771(Meyer, Allen & Smithاستنادان إلى نمكذج

المككنات الثالثة لاللتزاـ التنظيمي الذم اعده "اليف كماير" ،تـ إعداد مقياس الكلء العاطفي
المبني عمى الرغبة ،كالكلء الستمرارم المبني عمى الحاجة ،كاللتزاـ المعيارم المبني عمى
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الشعكر بالكاجب ،كتككف ىذا المقياس في صكرتو األصمية مف ثماني فقرات لقياس كؿ نكع مف
أنكاع اللتزاـ كىك سباعي الستجابة ،كقد اعده كؿ مف اليف كماير  Allen & Mayerعاـ

 ،5991كتـ تطكير ىذا المقياس ليصبح بصكرتو النيائية مككنان مف ست فقرات لكؿ نكع مف

أنكاع اللتزاـ كىك خماسي الستجابة ،كقد اعده ايف كماير كسميث Meyer, Allen &Smith

عاـ .5993

كينصح ك هؿ مف (اليف كماير) –كألغراض تطبيؽ الستبانة-باف يقكـ الباحثكف بتغيير ترتيب فقرات

الستبانة لدل الشركع بمسح آراء العينة ،كبالتالي يحصمكا عمى استجابات المبحثيف عمى الستبانة

ككؿ ،كما يرل (اليف كماير) بانو مف األجدل التعامؿ مع اللتزاـ بنظرة كمية لدل اختبار عالقتو
بمتغيرات أخرل ،أم اف التعامؿ مع مككنات اللتزاـ الثالثة بشكؿ مستقؿ قد يشكبو عدـ دقة في

النتائج ،لف ىذه األبعاد متداخمة كيؤثر كؿ منيا عمى اآلخر ،كبالتالي تشترؾ معا بإحداث التأثير
(.)Meyer & Allen, 2004: 5
ممخص المبحكث االكؿ
لقد قاـ الباحث مف خالؿ ىذا المبحكث الى دراسة كتفصيؿ لمجمكعة مف النقاط التي تتمحكر حكؿ
اللتزاـ التنظيمي يمكف تمخيص اىميا فيما يمي:
 -مف خالؿ ىذا المبحكث تـ مالحظة عدـ اتفاؽ بيف الباحثيف عمى مفيكـ اللتزاـ التنظيمي ،حيث

مف خالؿ مجمكعة التعاريؼ خمص الباحث الى اف اللتزاـ التنظيمي ىك درجة استعداد الفرد
العامؿ لبذؿ اقصى جيد نحك المنظمة ،كمنطمؽ ذلؾ ايمانو العميؽ بأىداؼ المنظمة ،المر الذم

يعكس مدل قكة تطابقو مع منظمتو التي يعممكف بيا كارتباطيـ الكثيؽ بيا.

 كما تعرفنا عمى مفيكـ اللتزاـ التنظيمي مف منظكر إسالمي ،ككيؼ أكد السالـ عمى تعميؽ ىذاالمفيكـ الذم ينعكس بدكره عمى السمكؾ لدل العامميف.

 كتعرفنا الى اىـ الخصائص التي يتميز بيا اللتزاـ التنظيمي ،حيث تعرفنا الى اىـ تمؾالخصائص المتمثمة بانو سمكؾ يعبر عف اليماف بأىداؼ المنظمة كانو مستمر ،كاف ىذا السمكؾ

يعبر عف التضحية كبذؿ الجيد.

 -كتعرفتا عمى اىمية كاثر اللتزاـ التنظيمي عمى الفرد كالمجتمع.

 كايضا تعرفنا عمى ايعاد اللتزاـ التنظيمي كالعكامؿ المساعدة في تككينو ،كالى مراحمو ،كطرؽقياسو.
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المبحكث الثاني
األداء الكظيفي

تمييد:
لقد حظي مكضكع األداء الكظيفي باىتماـ بالغ ،كيشيد بحكثا مستمرة عف حمكؿ لممشكالت المتعمقة
باألداء الكظيفي ،كقد فاضت الدكريات العممية بتقارير عديدة عف قيادات جديدة كاعادة تصميـ اليياكؿ

التنظيمية ،كمحاكلت إشراؾ العامميف فييا في كضع السياسات بصكرة أكبر ،كاستخداـ نظاـ حمقات

الجكدة ،كالتركيز عمى أسمكب فرؽ العمؿ كابتكار حكافز جديدة لمجيكد الفردية كالجماعية المممكسة

ككثير مف األساليب األخرل التي تركز عمى غاية كاحدة كىي تحسيف األداء (الفايدم.)28 :8002 ،
كيشير األداء الكظيفي إلى درجة تحقيؽ كاتماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد كىك يعكس الكيفية التي يتحقؽ
بيا أك يشبع الفرد بيا متطمبات الكظيفة كغالبا ما يحدث لبس كتداخؿ بيف األداء كالجيد فالجيد يشير إلى

الطاقة المبذكلة أما األداء فيقاس عمى أساس النتائج التي حققيا الفرد فمثال الطالب قد يبذؿ جيد ا كبي ار
في الستعداد لالمتحاف كلكنو يحصؿ عمى درجات منخفضة كفي مثؿ ىذه الحالة يككف الجيد المبذكؿ
عالي بينما األداء منخفض (حسف.)802 :8002 ،
تتنكع كتختمؼ مجالت األداء في منظمات األعماؿ تبعان لختالؼ أعماليا كطبيعة نشاطيا ،ككفقا

لدرجات إدارتيا في التركيز عمى تمؾ المجالت التي تعتقد اف تحقيؽ األىداؼ مف خالليا يمثؿ أكلكية،
كحتى تمؾ المجالت التي تقؿ أىمية عف مجالت األىداؼ الرئيسة ،تسعى المنظمات الناجحة إلى

بمكرة منطمقات لقياس أدائيا لمكصكؿ عمى إطار عمؿ متكامؿ يعكس مستكل األداء في المنظمة بشكؿ
شامؿ (الغالبي.)479 :2007 ،
كقد تناكلت في ىذا المبحث مفيكـ األداء الكظيفي ،كتعريفو ،استراتيجية إدارة األداء ،عناصره،
محدداتو ،العكامؿ المؤثرة عمى األداء الكظيفي ،طرؽ تحسيف األداء الكظيفي ،كتقييـ األداء الكظيفي،
أىمية نظاـ تقييـ األداء الكظيفي ،مراحؿ عممية تقييـ األداء الكظيفي ،معايير تقييـ األداء الكظيفي.

أكالن -مفيكـ األداء الكظيفي:
السمكؾ اإلنساني ىك المحدد لألداء الكظيفي لمفرد ،كىك محصمة تفاعؿ بيف طبيعة الفرد كنشاتو

كالمكقؼ الذم يكجد بو ،كىك أف األداء ل يظير نتيجة لضغكط أك قكل نابعة مف داخؿ الفرد نفسو
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فقط ،كاف ىناؾ تفاعؿ كتكافؽ بيف القرل الداخمية كالقكل الخارجية المحيطة بو ،مما يؤدم إلى ظيكر

األداء (رضا.)52 :2113 ،
تعريؼ األداء الكظيفي:

 .5األداء في المغة :أدل تأدية ،أكصمو كقضاه ،كىك أدل لألمانة مف غيره ،كتأدية لو مف حقو:
(الفيركز بادم.)5624 :5987 ،
ا
أم قضيتو

 .2األداء اصطالحان:

 األداء الكظيفي كما عرفو معجـ مصطمحات العمكـ اإلدارية بانة القياـ بأعباء الكظيفة مف
مسئكليات ككاجبات كفقا لممعدؿ المفركض أداؤه مف الكؼء المدرب (الشريؼ.)82 :2114 ،

 كما يعرؼ األداء الكظيفي بانو دراسة كتحميؿ أداء العامميف لعمميـ كمالحظة سمككيـ
كتصرفاتيـ أثناء العمؿ ،كذلؾ لمحكـ عمى مدل نجاحيـ كمستكل كفاءتيـ في القياـ بأعماليـ
الحالية كأيضا لمحكـ عمى إمكانيات النمك كالتقدـ لمفرد في المستقبؿ كتخممو لمسئكليات أكبر،

أك ترقية لكظيفة أخرل (المدىكف.)552 :2115 ،

 أيضان يمكف تعريؼ األداء الكظيفي بانو نشاط يمكف الفرد مف إنجاز الميمة أك اليدؼ
المخصص لو بنجاح ،يتكثؽ عمى ذلؾ القيكد العادية لالستخداـ المعقكؿ لممكارد المتاحة

(عقيؿ.)55 :2116،

 كيعبر مفيكـ األداء الكظيفي عف " األثر الصافي لجيكد الفرد التي تبدأ بالقدرات كادراؾ الدكر أك
المياـ كالذم بالتالي يشير إلى درجة تحقيؽ كاتماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد) سمطاف:8002 ،
.)882

 كفي تعريؼ آخر لألداء الكظيفي بأنو تنفيذ المكظؼ ألعمالو كمسئكلياتو التي تكمفو بيا المنظمة
أك الجية التي ترتبط كظيفتو بو (ىالؿ.)88 :8002،

 كيعرفو النمر األداء الكظيفي بأنو " الناتج الفعمي لمجيكد المبذكلة مف قبؿ الفرد كيتأثر ىذا األداء
بمقدار استغالؿ الفرد لطاقتو كامكاناتو كفي نفس الكقت بمقدار الرغبة لدل الفرد في تأدية العمؿ

(الفايدم.)28 :8002 ،

 أما("  "( Sutermeisterفيرل أف األداء الكظيفي ينتج مف تفاعؿ عامؿ القدرة كالدكافع المرتبطة
بالسمكؾ البشرل فقد تنطكم مككنات الفرد عمى أعظـ القدرات لمعمؿ كلكف بدكف تكافر الدافع

لمعمؿ ستنعدـ العالقة بيف القدرات كاألداء الكظيفي كالعكس صحيح فقد يتكافر لدل الفرد الدافع
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القكل لمعمؿ كلكف بدكف كجكد قدرة عمى العمؿ لديو ستنعدـ العالقة ما بيف الدافع كاألداء

الكظيفي.

 كيرل ) (Thoms Gilbertباف األداء ىك نتيجة لمتفاعؿ ما بيف السمكؾ كاإلنجاز حيث أف

السمكؾ يمثؿ ما يقكـ بو األفراد مف إعماؿ في المنظمة أما اإلنجاز فيك ما يبقى مف أثر أك نتائج
بعدد أف يتكقؼ األفراد عف العمؿ أم أف اإلنجاز ىك نتاج لمسمكؾ كاألداء ىك مجمكع السمكؾ
كالنتائج التي تحققت معا (رضا.)28 :8002 ،

 كيعرؼ (درة) األداء بأنو ":تحقيؽ بعض الشركط أك الظركؼ التي تعكس نتيجة أك مجمكعة
نتائج معينة لسمكؾ شخص معيف أك مجمكعة أشخاص" (الفايدم.)29 :8002 ،

 كما عرؼ بدكم كمصطفي األداء بأنو" :نتاج جيد معيف قاـ ببذلو فرد أك مجمكعة أفراد إلنجاز
عمؿ معيف" (رضا.)28 :8002 ،

كيعتبر األداء نتيجة لمحصمة التفاعؿ بيف محددات ثالثة رئيسة كىي:
 .8الدافعية :كىذا يكجب أف يتكفر الدافع نحك العمؿ لدل الفرد.

 .8مناخ أك بيئة العمؿ :كيجب أف يتـ تييئة مناخ العمؿ المناسب بحيث يؤدل إلى إشباع حاجات
الفرد التي ىي انعكاس لدافعو نحك العمؿ.

 .2قدرة الفرد عمى أداء العمؿ أم يجب أف تتكافر لدل الفرد القدرة عمى أداء العمؿ المحدد لو
كمحصمة التفاعؿ بيف الدافع الفردم عمى العمؿ مف ناحية كمناخ العمؿ مف ناحية أخرل ىي
الشعكر العاـ بالرضا عف العمؿ أك الستياء العاـ منو.
كىنا يتطمب ضركرة تكافر المقاييس المناسبة لقياس الدافعية كمناخ العمؿ كالقدرة عمى أداء العمؿ حيث
يساعد تكافر ىذه المقاييس في تحديد مستكل األداء ،كأسباب قكة أك ضعؼ ىذا المستكل كاتخاذ

اإلجراءات الالزمة لتدعيـ نقاط القكة كاجراء التصحيح الالزـ لنقاط الضعؼ ،لرفع مستكل أداء الفرد
(فميو ،كعبد المجيد.)822 :8009 ،

كيعرؼ الباحث األداء الكظيفي بانو "قياـ المكظفيف بتنفيذ المياـ كالكاجبات المنكطة بيـ كفؽ

المسؤكليات التي تحددىا المؤسسة التي يعمؿ بيا لتحقؽ الكظائؼ التي يشغمكنيا".

31

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادظ

ثانيان -استراتيجية إدارة األداء:
لقد أشار ( )Drucker, 2008إلى بعض العناصر الستراتيجية التي يمكنيا المساىمة في تحسف أداء
المؤسسات الخدماتية ،كىذه العناصر ىي:

 .8تعريؼ ماىية المؤسسة كما يجب أف تفعؿ ،كتحديد رسالة المؤسسة ،باإلضافة إلى دراسة البدائؿ
المختمفة.

 .8تحديد أىداؼ كاضحة مشتقة مف رسالة المؤسسة.
 .2ثـ يتـ تحديد األكلكيات ،مف اجؿ تعريؼ معايير اإلنجاز كاألداء كالنتائج.

 .2لبد مف تحديد مقاييس األداء ،مثاؿ عمى ذلؾ :مدل رضا المستفيديف مف الخدمات المقدمة.

 .9لبد مف استخداـ ىذه المقاييس مف اجؿ التغذية الراجعة الخاصة بالجيكد المبذلة داخؿ
المؤسسة.

 .2كأخي انر ،يجب كجكد مراجعة منتظمة لألداء كالنتائج مف اجؿ تعديؿ األىداؼ إذا ما لزـ األمر،
كتعريؼ األداء الغير مرضي كاألنشطة الغير منتجة .كىذا يساعد في تطكير آلية جديدة تساىـ

في تحسيف األداء (.)Drucker, 2008: 133

ثالثان -عناصر األداء الكظيفي:
ىناؾ مجمكعة مف العناصر أك مككنات رئيسة لألداء يمكف حصرىا كما يمي:
 .8المعرفة بمتطمبات الكظيفية :كتشمؿ المعارؼ العامة ،كالميارات الفنية ،كالمينية كالخمفية العامة
عف الكظيفة كالمجالت المرتبطة بيا.

 .8نكعية العمؿ :كتتمثؿ في مدل ما يدركو الفرد عف عممو الذم يقكـ بو كما يمتمكو مف رغبة
كميارات كبراعة كقدرة عمى التنظيـ كتنفيذ العمؿ دكف الكقكع األخطاء.

 .2كمية العمؿ المنجز :أم مقدار العمؿ الذم يستطيع المكظؼ إنجازه في الظركؼ العادية لمعمؿ،
كمقدار سرعة ىذا اإلنجاز.

 .2المثابرة كالكثكؽ :كتشمؿ الجدية كالتفاني في العمؿ كقدرة المكظؼ عمى تحمؿ مسؤكلية العمؿ
كانجاز األعماؿ في كقتيا المجدد ،كمدل حاجة ىذا المكظؼ لإلرشاد كالتكجيو مف قبؿ المشرفيف

(العميرة.)98 :8002 ،
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كما سمط الضكء (درة كالصباغ )202 :8002 ،عمى مجمكعة عناصر لألداء الفعاؿ أبرزىا ما يمي:
 .8كفايات المكظؼ :كيقصد بو معمكماتو كمياراتو كاتجاىاتو كقيمو ،أم الخصائص األساسية التي
تنتج أداء فعال يقكـ بو المكظؼ.

 .8متطمبات العمؿ (الكظيفة) :أم المياـ كالمسؤكليات أك األدكار التي بتطمبيا عمؿ مف األعماؿ أك
كظيفة مف الكظائؼ.

 .2بيئة العمؿ :كتتككف مف عكامؿ داخمية كعكامؿ خارجية ،كمف العكامؿ الداخمية التي تؤثر في
األداء الفعاؿ لممكظؼ أىداؼ التنظيـ كىيكمو كاإلجراءات المستخدمة فيو ،كمكارده كمركزه

الستراتيجي ،كمف العكامؿ الخارجية التي تشكؿ بيئة التنظيـ العكامؿ الجتماعية ،كالقتصادية

كالتكنكلكجية كالحضارية كالسياسية كالقانكنية.
شكؿ رقـ ( :)2عناصر األداء الكظيفي

متطمبات

كفايات

العمؿ

المكظؼ

(الكظيفة)

البيئة الخارجية
بيئة العمؿ

المصدر :درة ،عبد البارم إبراىيـ ،كالصباغ ،زىير نعيـ" ،إدارة المكارد البشرية في القرف الحادم كالعشريف" ،دار كائؿ

لمنشر ،عماف ،األردف.316 ،2118 ،
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رابعان -محددات األداء الكظيفي:

األداء الكظيفي ىك األثر الصافي لجيكد الفرد التي تبدأ بالقدرات ،كادراؾ الدكر أك المياـ ،كيعني ىذا أف
األداء في مكقؼ معيف يمكف أف ينظر إليو عمى أنو نتاج لمعالقة المتداخمة بيف كؿ مف:

 -8الجيد المبذكؿ.

 -8القدرات كالخصائص الفردية.

 -2إدراؾ الفرد لدكره الكظيفي )محمد.)808 :8008 ،
كيعبر الجيد المبذكؿ عف درجة حماس الفرد ألداء العمؿ كبمقدار ما يستمر الفرد بجيده بمقدار ما يعبر

ىذا عف درجة دافعي ألداء العمؿ ،أما قدرات الفرد كخصائصو فيي التي تحدد درجة فعالية الجيد

المبذكؿ ،أما إدراؾ الفرد لدكره الكظيفي فيك يعبر عف انطباعات الفرد كتصكراتو عف السمكؾ كالنشاطات
التي يتككف مف عممو كالطريقة التي يجب إف يمارس بيا دكره في المنظمة (رضا.)29 :8002 ،

خامسان -العكامؿ المؤثرة عمى األداء الكظيفي:

ٝصؼتتحذٝذمبفخاىؼ٘اٍواىَؤثزحفٜفؼبىٞخاألداءاى٘ظٞف،ٜألٍّٔجبهٗاسغٍتشؼتاألثؼبدٗ،الُتيل
العكامؿ متعددة ،يخضع بعضيا لسيطرة المكظؼ بينما بعضيا اآلخر يخرج عف سيطرتو ،كما يعزك

بعض الباحثيف تمؾ الصعكبة إلى القصكر في فيـ طبيعة التفاعؿ بيف محددات األداء الكظيفي .كيرجع

بعض الباحثيف صعكبة تحديد العكامؿ المؤثرة في فعالية األداء الكظيفي لمقادة بصفة كبخاصة إلى
تداخؿ التفاعؿ بيف شخصية القائد مف ناحية ،كنمط القيادة مف ناحية أخرل كشخصيات التباع مف

ناحية ثالثة ،كاألىداؼ كاإلمكانات المادية كالبشرية كمدل قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة كاشباع
حاجات العامميف كالكفاء بمتطمبات المجتمع المحمي مف ناحية رابعة (الربيؽ.)22 :8002 ،

كتظير أىمية ثالثة عكامؿ تؤثر في األداء عمى كجو الخصكص كىي:

 .8المكظؼ :كما يمتمكو مف معرفة كميارات كاىتمامات كقيـ كدكافع كاتجاىات.

 .8الكظيفة :كما تتصؼ بو مف متطمبات كتحديات كما تقدمو مف فركض عمؿ ممتع فيو تحد
كيحتكم عمى عناصر التغذية العكسية كجزء منو.

 .2البيئة التنظيمية :كما يتضمنو مف مناخ لمعمؿ ،كاإلشراؼ ،ككفرة المكارد كاألنظمة اإلدارية
كالييكؿ التنظيمي ،حيث تؤدم الكظيفة مف خاؿ كضمف ىذه العكامؿ (العساؼ.)92 :8002 ،
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سادسان -طرؽ تحسيف األداء الكظيفي:
إف ىدؼ تحسف األداء ل يتحقؽ إل مف خالؿ الدراسة الشاممة لعناصره كمستكياتو كتحميؿ العكامؿ
التنظيمية المؤثرة فيو كالبحث عف األساليب الفعالة لتحسيف كتطكير تمؾ العكامؿ كفمسفة تحسيف األداء
تمثؿ سياسة عامة تنتيجيا المنظمات الحديثة حيث يسكد القتناع بضركرة التحسيف كالتطكير المستمر

لكافة العكامؿ التنظيمية المتبعة في المنظمة كالتي تؤثر عمى أداء العامميف فييا بدءا بالقيادات العميا
كانتياء بالمستكيات التنظيمية في كؿ مجالت النشاط )الفايدل.)28 :2008 ،

كيحدد  Haynesثالثة مداخؿ لتحسيف األداء كىي:
المدخؿ األكؿ :تحسيف المكظؼ
يرل (ىاينز) أف تحسيف المكظؼ مف أكثر العكامؿ صعكبة في التغيير مف بيف العكامؿ الثالثة المذككرة،
كذا تـ التأكد بعد تحميؿ األداء باف المكظؼ بحاجة إلى تغيير أك تحسيف في األداء فيناؾ عدة كسائؿ

إلحداث التحسيف كىي:
 -8التركيز عمى نكاحي القكة لدل المكظؼ ،كاتخاذ اتجاه إيجابي عف المكظؼ بما في ذلؾ مشاكؿ
األداء التي يعانى منيا ،كالعتراؼ بأنو ليس ىناؾ فرد كامؿ ،كادراؾ حقيقة بأنو ل يمكف القضاء
عمى جميع نكاحي القصكر كالضعؼ لدل المكظؼ ،كتركيز جيكد التحسيف في األداء مف خالؿ

الستفادة مما لدل المكظؼ مف مكاىب كالعمؿ عمى تنميتيا.

 -8التركيز عمى التكازف بيف ما يرغب الفرد في عمؿ ،كبيف ما يؤديو الفرد بامتياز ،كاف كجكد العالقة

السببية بيف الرغبة كاألداء تؤدل إلى احتماؿ حدكث األداء الممتاز مف خالؿ السماح لألفراد بأداء
األعماؿ التي يرغبكف أك يبحثكف عف أدائيا ،كىذا يعنى تكفير النسجاـ بيف األفراد كاىتماماتيـ،
كالعمؿ الذم يؤدل في المنظمة.

 -2الربط باألىداؼ الشخصية :حيث يجب أف تككف مجيكدات تحسيف األداء مرتبطة كمنسجمة مع
اىتمامات كأىداؼ المكظؼ كالستفادة منيا مف خالؿ إظيار أف التحسيف المرغكب في األداء

سكؼ يساىـ في تحقيؽ ىذه الىتمامات مما يزيد مف تحقيؽ التحسينات المرغكبة مف قبؿ
المكظؼ.

35

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادظ

المدخؿ الثاني  :تحسيف الكظيفة
إف التغيير في مياـ الكظيفة يكفر فرصا لتحسيف األداء ،حيث تساىـ كاجبات الكظيفة في تدنى مستكل

األداء إذا كانت مممة أك تفكؽ قدرات كميارات المكظؼ ،كنقطة البداية في دراسة كسائؿ تحسيف األداء

في كظيفة معينة ىي معرفة مدل ضركرة كؿ ميمة مف مياـ الكظيفة ،خصكصا مع إمكانية الستمرار في
أداء بعض المياـ حتى بعد زكاؿ منفعتيا .كمف كسائؿ تحسيف الكظيفة أيضان إتاحة الفرصة لممكظفيف

بالمشاركة في فرؽ العمؿ ،أك مجمكعات مياـ ،أك لجاف ،كاتاحة المجاؿ ليـ باف يسيمكا في حؿ مشاكؿ

المنظمة المختمفة .كيتـ تحسيف الكظيفة أيضان مف خالؿ تكسيع نطاؽ الكظيفة كاثراء الكظيفة ،كيتضمف
تكسيع الكظيفة تجميع مزيد مف المياـ التي تتطمب نفس المستكل مف الميارة بيدؼ زيادة الرتباط بيف

المكظؼ كالمنتج النيائي ،أما إثراء الكظيفة فيتضمف زيادة مستكيات المسئكلية المعطاة لممكظؼ (رضا،
.)98 :8002

المدخؿ الثالث :تحسيف المكقؼ
ل يتأثر سمكؾ الفرد في مكقؼ معيف بما يممكو مف معارؼ كميارات كقدرات كسمات شخصية فقط ،بؿ
يتأثر أيضان بطبيعة المكقؼ الذم يكاجيو الفرد ،كالمكقؼ التي تؤدل فييا الكظيفة تعطى فرصا لمتغيير،

كالذم يؤدل بدكره إلى تحسيف األداء مف خالؿ معرفة مدل مناسبة عدد المستكيات التنظيمية ،كالطريقة

التي يتـ بيا تنظيـ الجماعة ،كمدل مناسبة ككضكح خطكط التصاؿ ،كالمسئكلية كفعالية التفاعؿ المتبادؿ
مع اإلدارات األخرل مع الجميكر المستفيد مف الخدمة (الفايدم.)28 :8002 ،

سابعان -تقييـ األداء الكظيفي:
مما شؾ فيو أف عممية تقييـ األشخاص قديمة ،كما أنيا عممية مستمرة نمارسيا في حياتنا اليكمية في

مكاقؼ عديدة ،فنحكـ عمى شخص ما أنو ذكي كآخر ناقص الذكاء ،كشخص اجتماعي كأخر انطكائي
كغيرىا مف عمميات التقييـ .تبمكرت عممية التقييـ في المنظمات كمؤسسات األعماؿ كأصبحت مع مركر

الكقت كظيفة متخصصة ليا قكاعد كيقكـ بيا أفراد مدربكف عمى أدائيا ،كتستعمؿ فييا مقاييس رسمية
تكضح عمى أساس عممي كمكضكعي.
كلما كاف األفراد بطبيعتيـ الفطرية يطمحكف دكما إلى الرقي كالتطكر في مناصبيـ كحياتيـ اليكمية كاف

لبد مف تقييـ أعماليـ ،كقد ظيرت عممية تقييـ األداء ألكؿ مرة في الجيش األمريكي خالؿ الحرب
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العالمية األكلى ،كلـ تأخذ بو المنظمات – كبخاصة المنظمات الصناعية-إل في أكاخر العشرينات كأكائؿ
الثالثينيات كما أنو لـ يتبمكر ككظيفة منظمة كمتخصصة إل منذ عيد قريب .كأصبح يستعمؿ بصكرة
عممية مبنية عمى الدراسة كالتحميؿ (سمطاف.)294 :2003 ،
تعتبر عممية تقييـ األداء جزءا مف إدارة المكارد البشرية كتعرؼ بأنيا " عممية تقدير كؿ فرد مف العامميف

خالؿ فترة زمنية معينة لتقدير مستكل كنكعية أداءه (كسيمة.)123 :2004 ،

يقصد بتقييـ أداء المكارد البشرية أك األفراد في المنظمة " دراسة كتحميؿ أداء العامميف لعمميـ كمالحظة

سمككيـ كتصرفاتيـ أثناء العمؿ ،كذلؾ لمحكـ عمى مدل نجاحيـ كمستكل قدراتيـ في القياـ بأعماليـ

الحالية ،كأيضا الحكـ عمى إمكانيات النمك كالتقدـ لمفرد في المستقبؿ كتحممو لمسؤكليات أكبر ،كترقية

لكظيفة أخرل (عبد الباقي.)285 :2005 ،

كيعرؼ نصر اهلل عممية تقييـ األداء بأنيا " العممية التي يتـ بمكجبيا قياس أداء العامميف طبقا لمياـ
ككاجبات الكظيفة في ضكء اإلنجاز الفعمي لمفرد كسمككو كأدائو كمدل استعداده لتحسيف كتطكير اإلنجاز

الذم يقدمو كبما يساعد عمى معرفة جكانب الضعؼ كالقكة في طريقة أدائو كمستكل اإلنجاز الذم يقدمو
لغرـ معالجة جكانب الضعؼ كالخمؿ كتدعيـ جكانب القكة (الفايدم.)808 :8002 ،
أىمية نظاـ تقييـ األداء الكظيفي:

َٝنِثٞبُإَٔٞخقٞبصأداءاىؼْصزاىجشزٍِٛاألٕذافاىتٜتسؼٚػَيٞخقٞبصىتحقٞقٖبٗ،اىتَٜٝنِ
ت٘ضٞحٖبمَبٝي:ٜ

 .1الترقية كالنقؿ Promotion & Transfers

إذ يكشؼ قياس األداء عف القدرات العامميف ،كبالتالي يتـ ترقيتيـ إلى كظائؼ اعمى مف كظائفيـ،
كذلؾ يساعد في نؽ ككضع كؿ فرد في الكظيفة التي تتناسب كقدراتو.

 .2تقييـ المشرفيف كالمديريف Evaluation of Supervisor & Managers
حيث يساعد قياس األداء في تحديد مدل فاعمية المشرفيف كالمديريف في تنمية كتطكير أعضاء الفريؽ
الذم يعمؿ تحت إشرافيـ كتكجيياتيـ.
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 .3إجراء تعديالت الركاتب كاألجكر Wages &Salary Adjustment
إذ أف قياس األداء يسيـ في اقتراح المكافآت المالية المناسبة لمعامميف ،ففي ضكء المعمكمات التي يتـ

الحصكؿ عمييا مف قياس األداء يمكف زيادة ركاتب كأجكر العامميف أك إنقاصيا كما كيمكف اقتراح نظاـ
حكافز معيف ليـ.

 .4مقياس أك معيار Yardsticks or Criteria

إذ اف قياس األداء يمكف اف تعتبر معيا انر أك مقياسان مقبكلن ،في تقييـ سياسات تطبيقات أخرل في مجاؿ
األفراد ،كذلؾ كالحكـ عمى مدل فاعمية التدريب في المؤسسة ،ككذلؾ فيما يتعمؽ بتقارير البحكث التي

يمكف إعدادىا.

 .5تقديـ المشكرة :Counseling
إذ يشكؿ قياس األداء أداة لتقكيـ ضعؼ العامميف كاقتراح إجراء لتحسيف أدائيـ ،كقد يأخذ التحسيف شكؿ

التدريب داخؿ المؤسسة كخارجيا كبمعنى آخر يمكف اف يعتبر قياس األداء حاف انز لمتطكير الشخصي
كمقياسان لو.

 .6يعتبر متطمب لممعرفة الشخصية كاالطالع Requiring Acquaintance
إذ أف قياس األداء يشجع المشرفيف عمى الحتكاؾ بمرؤكسييـ أثناء عممية القياس فتنتج عنو المعرفة
الشخصية ليؤلء المرؤكسيف مف قبؿ المشرفيف ،إذ اف المقيـ يجب اف يعرؼ الكثير عمف يقيمو.

 .7اكتشاؼ االحتياجات التدريبية Discovering of Training Needs

إذ أف قياس األداء يعتبر مف العكامؿ األساسية في الكشؼ عف الحاجات التدريبية كبالتالي تحديد أنكاع
برامج التدريب كالتطكير األزمة (شاكيش.)22-28 :8009 ،

يراحم عًهيت تقييى األداء انوظيفي:
كمبنيا
سميما،
تعتبر عممية تقييـ األداء عممية صعبة كمعقدة ،تتطمب مف القائميف عمى تنفيذىا تخطي ن
ن
طا ن
عمى أيسس منطقية ذات خطكات متسمسمة بغية تحقيؽ األىداؼ التي تنشدىا المنظمة ،كبالتالي يمكف أف
نتعرؼ إلى تمؾ المراحؿ مف خالؿ الشكؿ التالي الذم يكضح عممية تقييـ األداء الكظيفي.
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شكؿ رقـ ()3

يكضح مراحؿ عممية تقييـ األداء الكظيفي

وضع توقعات األداء

مراقبة التقدم في األداء
تقييم األداء
التغذية العكسية من األداء
اتخاذ القرارات اإلدارية
وضع خطط تطوير األداء
انًصذر( :الييتي ،خالد ،إدارة المكارد البشرية  :مدخؿ استراتيجي .عماف  :دار كائؿ لمنشر)302 :3002 ،

كيمكف شرح ىذه الخطكات كالتالي:

أ .كضع تكقعات األداء :حيث يتـ التعاكف فيما بيف المنظمة ،كالعامميف عمى كضع تكقعات األداء،
كبالتالي التفاؽ فيما بينيـ حكؿ كصؼ المياـ المطمكبة كالنتائج التي ينبغي تحقيقيا.

ب .مرحمة مراقبة التقدـ في األداء :تأتي ىذه المرحمة ضمف إطار التعرؼ إلى الكيفية التي يعمؿ
بيا الفرد العامؿ كقياسا إلى المعايير المكضكعة مسبقا .مف خالؿ ذلؾ يمكف اتخاذ ذلؾ ييمكف

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ،حيث يتـ تكفير المعمكمات عف كيفية إنجاز العمؿ كامكانية تنفيذه
بشكؿ أفضؿ.
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ج .تقييـ األداء :بمقتضى ىذه المرحمة يتـ تقييـ أداء جميع العامميف في المنظمة كالتعرؼ إلى
جميع مستكيات األداء كالتي ييمكف الستفادة منيا في عممية اتخاذ الق اررات المختمفة.
د .التغذية العكسية :يحتاج كؿ فرد إلى معرفة مستكل أدائو لكي يتمكف مف معرفة درجة تقدمو في
أدائو لعممو كبمكغو المعايير المطمكب بمكغيا منو ،اف التغذية العكسية ضركرة ألنيا تنفع الفرد
في معرفة كيفية أدائو المستقبمي.

ق .اتخاذ الق اررات اإلدارية :كىي متعددة فمنيا ما يرتبط بالترقية ،النقؿ ،التعييف كالفصؿ...الخ
(الييتي.)802-809 :8009 ،

معايير تقييـ األداء الكظيفي:
يقصد بمعايير األداء  Performance Standardsاألساس الذم ينسب إليو الفرد كبالتالي يقارف بو

كمرضيا ،كأف تحديد ىذه المعايير أمر
لمحكـ عميو ،أك ىي المستكيات التي يعتبر فييا األداء جيدان
ن
ضركرم لنجاح عممية تقكيـ فييا األداء ،حيث إنيا تساعد في تعريؼ العامميف بما مطمكب منيـ

بخصكص تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،كتكجيو المديريف إلى األمكر التي ينبغي أف تؤخذ بعيف العتبار

لتطكير األداء ،كلبد أف تصاغ ىذه المعايير بمشاركة مما يساعد عمى رفع درجة أدائيـ لمعمؿ كاخالصيـ

لممنظمة (اىٖٞت.)802 :8002،ٜ

كيشترط في المعيار كميما كانت نكعيتو أف يككف دقيقنا في التعبير عف األداء المراد قياسو ،كيككف المعيار

ىكذا إذا تميز بالخصائص اآلتية:

 .8صدؽ المقياس  :Validityأم اف العكامؿ الداخمة في المقياس يجب اف تعبر تمؾ الخصائص
التي بتطمبيا أداء العمؿ بدكف زيادة أك نقصاف.

 .8ثبات المقياس  :Reliabilityيعني اف تككف نتائج أعماؿ الفرد مف خالؿ المقياس ثابتة عندما
يككف أداؤه ثابتا ،أما عندما فتختمؼ نتائج القياس باختالؼ درجات أك مستكيات أداؤه ،اف ذلؾ

ليس عيبا فيو كانما حالة طبيعية.

 .2التمييز  :Discriminationكنعني بيا درجة حساسية المقياس بإظيار الختالفات في
مستكيات األداء ميما كانت بسيطة فيميز بيف أداء الفرد أك مجمكعة مف األفراد.

 .2سيكلة استخداـ المقياس  :Easinessكنعني بو كضكح المقياس كامكانية استخدامو مف قبؿ
الرؤساء في العمؿ.
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ممخص المبحكث الثاني:

تناكؿ الباحث في ىذا المبحكث دراسة تفصيميو لمكضكع الداء الكظيفي ،حيث تتطرؽ الباحث

الى عده محاكر كاف اىميا:

 مفيكـ الداء الكظيفي مف حيث تعريفو لغة كاصطالحا ،كتـ مالحظة عدـ اتفاؽ الباحثيفلمعنى مكحد لألداء الكظيفي .كبعد استعراض لىـ تمؾ التعريفات خمص الباحث الى تعريؼ

لألداء الكظيفي كىك" قياـ المكظفيف بتنفيذ المياـ كالكاجبات المنكطة بيـ كفؽ المسؤكليات
التي تحددىا المؤسسة التي يعمؿ بيا لتحقؽ الكظائؼ التي يشغمكنيا.

 ايضا تتطرؽ الباحث الى استعراض اىـ عناصر الداء الكظيفي ،كمحدداتو كاىـ العكامؿالمؤثرة في الداء الكظيفي.

 كاخي ار تتطرؽ الباحث الى تقييـ الداء مف حيث اىميتو ،كمراحمو ،كالى معايير كطرؽتحسيف الداء الكظيفي ،لما لو مف اىميو في الرتقاء بمستكل الداء لممكظؼ ،مف خالؿ

التعرؼ الى نقاط القكة لتعزيزىا كنقاط القكة ككيفيو التغمب عمييا.
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المبحكث الثالث

الخدمات الطبية العسكرية( دراسة حالة):
تعريؼ مديرية الخدمات الطبية العسكرية:
ىي أحد فركع ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني ،كالغاية منيا بصكرة عامة المحافظة عمى القكة البشرية في

القكات كذلؾ بالعمؿ عمى رفع المستكل الصحي كادامة تأميف الخدمات العالجية كالكقائية كاخالء
الخسائر كمعالجتيا ككذلؾ تقديـ الخدمات العالجية ألسرىـ كفؽ النظـ كالمكائح المعتمدة ،ككذلؾ اختيار

أفضؿ األشخاص ذكم المياقة الصحية لالنخراط في صفكؼ القكات ،كالعناية بالمكقكفيف في مراكز
اإلصالح ،كاعادة تأىيؿ المرضى كالمصابيف( .التقرير السنكم لمخدمات الطبية العسكرية.(5:2013،

النشأة كالتطكر:
نشأت الخدمات الطبية العسكرية مع بداية كانطالؽ الثكرة الفمسطينية عاـ  ،1965حيث كانت آنذاؾ
عبارة عف مجمكعة مف األطباء كالممرضيف المناضميف الممتزميف الذيف كانكا يعممكف ضمف إطار
الكحدات الفدائية المقاتمة بيف حدكد فمسطيف كلبناف كاألردف كسكريا كخارج فمسطيف كما في تكنس

كاليمف ،كتطكرت مع تطكر كتعاظـ الثكرة الفمسطينية ،حيث تـ إنشاء جياز الخدمات الطبية العسكرية

لتقديـ الخدمات الطبية لممقاتميف كعائالتيـ.

كفي عاـ  1982بعد غزك العدك اإلسرائيمي لمبناف كخركج قكات الثكرة إلى الشتات أدمج جزء مف
العامميف بالخدمات الطبية ضمف جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني.
كبعد تشكيؿ السمطة الفمسطينية كعكدة القكات الفمسطينية إلى أرض الكطف في عاـ 1994ـ ،كاكبت
الخدمات الطبية انتشار قكات األمف الكطني الفمسطيني في كافة محافظات الكطف كقامت ببناء مراكز

كعيادات كمستشفيات في كافة المحافظات بقطاع غزة كالضفة ،كمستشفى بمسـ في شماؿ قطاع غزة

كمستشفى الجزائرم (الكرامة سابقان) بجنكب قطاع غزة ،ككمستشفى فمسطيف في منطقة حرممة شرقي
بيت لحـ ،كمستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارؾ (ترمسعيا سابقان) في راـ اهلل كمجمع الشيداء الطبي

العسكرم في نابمس.

كقد بمغ عدد العامميف بالخدمات الطبية بالضفة القطاع حسب إحصائية الخدمات الطبية عاـ2007

حكالي  1500مكظؼ منتشريف في جميع مراكز الخدمات الطبية بالضفة كالقطاع.
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بعد أحداث القتتاؿ كالنقساـ بيف حركتي حماس كفتح بقطاع غزة بتاريخ 2007/6/15ـ ،نتج عف
ذلؾ حككمتاف كاحدة بغزة كاألخرل براـ اهلل ،كقد تكقؼ كاستنكؼ جزء كبير مف المكظفيف عف العمؿ

بتعميمات مف حككمة راـ اهلل مع بقاء عدد قميؿ مف المكظفيف عمى رأس عمميـ ،كبقرار مف حككمة غزة
تـ دمج مف بقي عمى رأس عممو مف الكادر الطبي العامؿ في كؿ مف الخدمات الطبية كجياز الشرطة
كجياز التنفيذية الذم شكمو كزير الداخمية بغزة بجياز الخدمات الطبية العسكرية كالسماح لممتطكعيف

في كافة التخصصات بالعمؿ ضمف الخدمات الطبية لتغطية النقص في عدد العامميف بالمراكز الطبية

بقطاع غزة ،كفيما بعد تـ استيعاب كتكظيؼ العديد مف الككادر الطبية في كافة التخصصات حسب
إمكانيات الحككمة حيث بمغ عدد العامميف بالخدمات الطبية بقطاع غزة حتى بداية عاـ  2015حكالي

 861مكظفان .كل يكجد معمكمات عند الباحث بخصكص عدد المكظفيف بالضفة الغربية.

تـ قبكؿ عضكية الخدمات الطبية العسكرية في المجمس الدكلي لمطب العسكرم كالذم يضـ ()111
دكلة كمقره في برككسؿ ،كتـ العتراؼ بيا كجسـ يمثؿ الييئة الطبية العسكرية في

فمسطيف.)http://wafa.ps).

رؤية الخدمات الطبية:
التفرد كالتميز كالشمكلية ،كالستدامة في تقديـ الخدمات الصحية لكادر ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني
كذكييـ كلكؿ مف يحتاج الخدمة الصحية مف أبناء شعبنا الفمسطيني المرابط.

رسالة الخدمات الطبية:
مديرية الخدمات الطبية كإحدل مؤسسات دكلة فمسطيف المستقمة ممتزمة بالمحافظة عمى القكل البشرية
في ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني كذلؾ بالعمؿ عمى رفع المستكل الصحي ،كتأميف الخدمات العالجية

كالكقائية كاإلسعافيو كاخالء الخسائر البشرية كمعالجتيا كتقديـ الخدمة الصحية ليا ،ككذلؾ تقديـ
الخدمة العالجية ألسر منتسبي ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني كاللتزاـ بمبدأ العمؿ المشترؾ مع جميع
مقدمي الخدمة الصحية في فمسطيف كخمؽ قيادات قادرة عمى كضع السياسات كالبرامج الصحية

النكعية.
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اختصاصات كمياـ الخدمات الطبية العسكرية:
تقدـ الخدمات الطبية العديد مف الخدمات الطبية المختمفة كمنيا خدمة العمميات الجراحية ،كخدمة
العالج لكافة التخصصات ،كخدمة الكلدة كحضانة األطفاؿ ،كخدمة تكفير كصرؼ الدكاء كالعالج

المزمف ،كخدمة اإلسعاؼ كالطكارئ عمى مدار الساعة ،كخدمة الفحص الطبي كالتحاليؿ الطبية ،كخدمة

األشعة ،كخدمة عالج كتركيب األسناف ،كخدمة الطب الكقائي ،كخدمة العالج الطبيعي ،كخدمة
البصريات ،كخدمة التدريب لممسعفيف كخدمة تأىيؿ سائقي اإلسعاؼ.

ممخص المبحكث الثالث
تحدث الباحث في ىذا المبحكث الى عف نبذه سريعة عف مكاف الدراسة ال كىي الخدمات الطبية

العسكرية بقطاع غزة ،حيث اشتمؿ عمى عده نقاط كاف مف اىميا:

 تعريؼ عاـ بالخدمات الطبية العسكرية لـ تتبع ،كالعمؿ المنكط بيا. ايضا تعرفنا عمى نشأة كتتطكر تمؾ المؤسسة ،كاستعرض الباحث اىـ تمؾ المراحؿ التي مرتعمييا الخدمات الطبية العسكرية مف النشأة عاـ  ،1965الى حرب كحصار بيركت في لبناف عاـ

 ،1982كالى تطكرىا مع قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية الى ارض الكطف ،كما حؿ بيا بعد

احداث  2007ككيؼ اثرت عمى تمؾ المؤسسة الى اف استطاعت النيكض كاستكماؿ مياميا
المنكطة بيا.
 كاحي ار استعرضنا رؤية كرسالة كاختصاصات كىيكمية الخدمات الطبية العسكرية ،كاستطاع الباحثبذلؾ اعطاء لمحة عف تمؾ المؤسسة الصحية كاىـ الخدمات التي تقدميا.
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الييكؿ التنظيمي لممديرية العامة لمخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة:
شكؿ رقـ ()4
ىيكمية المديرية العامة لمخدمات الطبية

المديرية العامة للخدمات الطبية

نائب مدٌر عام الخدمات الطبٌة

دائرة مكتب مدٌر عام الخدمات
الطبٌة

وحدة التخطٌط والتطوٌر

وحدة اللجنة الطبٌة

وحدة معهد ضباط اإلسعاف

وحدة األمن والحراسات

وحدة الرقابة والتفتٌش

وحدة اإلسعاف والطوارئ

وحدة العالقات العامة واإلعالم

وحدة الشؤون القانونٌة

وحدة الضمان الصحً

إدارة الدوائر
الفنٌة

إدارة العٌادات
والمراكز

إدارة الشؤون
المالٌة
واإلدارٌة

إدارة مستشفى
بلسم

إدارة
المستشفى
الجزائري

إدارة مستشفى
الوئام

المصدر( :دائرة التنظيـ كاإلدارة بالمديرية العامة لمخدمات الطبية العسكرية)2114 ،
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انفصم انثبنث

اندراصبث انضببقت
أكالن -دراسات سابقة تتعمؽ بااللتزاـ التنظيمي
ثانيان -الدراسات التي تناكلت األداء الكظيفي

التعقيب عمى الدراسات السابقة
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تمييد:

قاـ الباحث في عرضو لمدراسات السابقة بتقسيـ ىذا الفصؿ الى الدراسات التي تتعمؽ باللتزاـ
التنظيمي ،مف حيث الدراسات المحمية ،العربية ،كالجنبية .كايضا الى الدراسات التي تناكلت الداء
الكظيفي ،مف حيث الدراسات المحمية ،العربية ،كالجنبية ،كذلؾ بعد اف قاـ الباحث بالطالع عمى تمؾ
الدراسات في المكتبات الجامعية كالخاصة ،كالنترنت التي تناكلت مكضكع الدراسة الحالية.

أكالن -دراسات سابقة تتعمؽ بااللتزاـ التنظيمي:
أ -الدراسات المحمية:

 -1دراسة أبك جياب ( :)2114بعنكاف "مداخؿ تنمية االلتزاـ التنظيمي لدل ضباط الشرطة

الفمسطينية في قطاع غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى العالقة مداخؿ تنمية اللتزاـ التنظيمي بمستكل اللتزاـ التنظيمي لدل
ضباط الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة .كىدفت أيضان إلى الكقكؼ عمى مستكل اللتزاـ التنظيمي

بأبعاده الثالثة (العاطفي ،الستمرارم ،كالمعيارم) لدل ىؤلء الضباط ،كمدم تطبيؽ جياز الشرطة

لمداخؿ تنمية اللتزاـ التنظيمي .كقد أجريت الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية بمغت ( )480ضابط

مف رتبة مالزـ إلى عقيد .كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لجمع بياناتو ،كقد خمصت
الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1كجكد عالقة طردية ذات دللة إحصائية عند مستكل معنكية ( )α≤0.05بيف مداخؿ تنمية
اللتزاـ التنظيمي ،كاللتزاـ التنظيمي لدل ضباط الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة.

 -2تمتع ضباط الشرطة الفمسطينية بدرجة كبيرة مف اللتزاـ التنظيمي بمتكسط حسابي نسبي
يساكم  ،%76.74كتمتعيـ بدرجات كبيرة مف اللتزاـ العاطفي بمتكسط حسابي نسبي

 %78.90كاللتزاـ الستمرارم بمتكسط حسابي نسبي  %75.00كاللتزاـ المعيارم بمتكسط
حسابي نسبي .%74.16

 -3تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ بعض مجالت
الدراسة تعزل إلى العمر كالرتبة كالمحافظة ،فيما ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف
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متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجالت الدراسة تعزل إلى الحالة الجتماعية كعدد

سنكات الخدمة كالمؤىؿ العممي.

كقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات كاف مف أىميا:

 -1إف تكلي قيادة الشرطة اىتماما خاصا بتنمية اللتزاـ التنظيمي لدل ضباط الشرطة مف
خالؿ (اإلثراء الكظيفي ،كاستقطاب كاختيار المكظفيف الجدد الذيف تتكافؽ قيميـ مع قيـ
المنظمة ،كايجاد نكع مف التكافؽ بيف مصالح الضباط كمصالح الجياز.

 -2اف تتبنى قيادة الشرطة ضمف أكلكياتيا زيادة التعكيضات المتاحة لضباط الشرطة بما
تتضمف مف خدمات كفكائد.

 -3تطكير عممية الستقطاب كالختيار مف خالؿ تطكير األدكات كالكسائؿ التي تكفؿ اختيار
مف تتكافؽ قيميـ مع قيـ المنظمة.

 -2دراسة إسميـ ( :)2113بعنكاف "العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الميني لدل الممرضيف
العامميف في مراكز الرعاية األكلية الحككمية بمحافظات غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى العالقة بيف اللتزاـ التنظيمي ،كاألداء الميني لدل الممرضيف

العامميف في مراكز الرعاية األكلية في محافظات غزة ،كقد أجريت الدراسة عمى عينة مقدارىا ()261

ممرضان كممرضة ،كقد استخدـ الباحث الستبانة لجمع بياناتو .كخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .5كجكد مستكل و
عاؿ مف اللتزاـ التنظيمي لدل الممرضيف كالممرضات العامميف في مراكز
الرعاية األكلية الحككمية في محافظات غزة ،كبمغ المتكسط العاـ  3662بكزف نسبي بمغ

 ،72645كقد كانت اعمى الدرجات في بعد اللتزاـ الكجداني بمتكسط درجات  3678ككزف
نسبي  ،75666يميو بعد اللتزاـ األدبي بمتكسط درجات  3675ككزف نسبي  ،74626ثـ بعد

اللتزاـ المستمر بمتكسط درجات  3636ككزف نسبي .67623

 .2كما بينت النتائج أف الممرضات اظيرف مستكل اعمى مف الممرضيف في كؿ مف الدرجة

الكمية لاللتزاـ التنظيمي كفي بعد اللتزاـ المستمر ،في حيف لـ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في

كؿ مف اللتزاـ الكجداني كاللتزاـ األدبي.

 .3كبينت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في اللتزاـ التنظيمي تعزل لكؿ مف:
العمر ،مكاف العمؿ (ما عدا اللتزاـ األدبي كانت الفركؽ دالة إحصائيان في بعد اللتزاـ لصالح

الممرضيف العامميف في محافظة خاف يكنس مقابؿ العامميف في محافظة الكسطى) ،الحالة
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الجتماعية ،سنكات الخبرة (ما عدا بعد اللتزاـ الكجداني كانت الفركؽ دالة إحصائيان لصالح

الممرضيف ذكم سنكات الخبرة العالية) ،المؤىؿ العممي ،الدخؿ الشيرم ،كالكضع الكظيفي.

 .4كذلؾ بينت النتائج كجكد مستكل عالي مف األداء الميني لدل الممرضيف العامميف في مراكز
الرعاية األكلية الحككمية في محافظات غزة حيث بمغ متكسط األداء  82661في الثالث سنكات

األخيرة ( ،)2152،2155،2151كما تبيف كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في األداء بيف
الممرضيف كالممرضات ككانت الفركؽ لصالح الممرضيف.

 .5كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في األداء بيف الممرضيف العادييف كالممرضيف ذكم المناصب
اإلدارية (مدراء كمشرفيف) ككانت الفرؽ لصالح ذكم المناصب اإلدارية.

 .6األداء الميني كاف اعمى لدل الممرضيف العامميف في كؿ مف محافظات غزة ،الكسطى ،خاف
يكنس ،كرفح مقارنة بقرنائيـ في محافظة الشماؿ.

 .7كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية في األداء بيف الممرضيف الحاصميف عمى دراسات عميا
كالحاصميف عمى شيادة الدبمكـ ككانت الفركؽ لصالح الحاصميف عمى دراسات عميا ،بينما لـ

تكف الفركؽ دالة إحصائيان عند مقارنتيا بالحاصميف عمى درجة البكالكريكس.

 .8لـ تكف الفركؽ في األداء ذات دللة إحصائية بالنسبة لكؿ مف متغير العمر ،الحالة
الجتماعية ،سنكات الخبرة ،كالدخؿ الشيرم.

 .9كأظيرت النتائج عدـ كجكد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء
الميني ،كيمكف تفسير ذلؾ باف كال المتغيريف يعمؿ بشكؿ مستقؿ.

 -3دراسة ابكالركس كحنكنة ( :)2111بعنكاف" تأثير اإليماف بالمؤسسة عمى رغبة العامميف في

الجامعات الفمسطينية في االستمرار بالعمؿ في جامعاتيـ “دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية
في قطاع غزة – فمسطيف".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكم إيماف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة اتجاه
مؤسساتيـ قيد الدراسة كذلؾ مف خالؿ قياس العالقة بيف مستكم اإليماف بالمؤسسة كمستكم الرغبة في

الستمرار بالعمؿ في المؤسسة ،كتحديد مدل تأثير بعض العكامؿ الديمكغرافية الخاصة بالمكظفيف عمى
مستكل إيمانيـ بالمؤسسة كمستكل الرغبة في الستمرار بالعمؿ مثؿ (الجنس ،العمر ،مستكل التعميـ،

سنكات الخدمة ،المستكم الكظيفي ،مكاف العمؿ ،كنكع الكظيفة) ،باإلضافة إلى تقديـ مقترحات خاصة

لالرتقاء بمستكم اللتزاـ التنظيمي لمعامميف بالجامعات الفمسطينية ،كقد أجريت الدراسة عمى عينة
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عشكائية طبقية عددىا  340مكظفان كمكظفة مف أصؿ  1676مكظفان كمكظفة يعممكف في الجامعات

الفمسطينية بقطاع غزة كمكزعيف حسب طبيعة العمؿ كمستكم التعميـ.

كقد استخدـ الباحثيف الستبانة في جمع بيانتيـ ،كخمصت الى النتائج التالية:

أف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة قد أظيركا بشكؿ عاـ مستكم و
عاؿ مف اللتزاـ

التنظيمي ،كذلؾ كجكد عالقة إيجابية بيف متغير الستمرار بالعمؿ بالجامعة كمتغير تابع كاإليماف
بالمؤسسة كمتغير مستقؿ ،كما كأشارت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية تعزل لممتغيرات

الديمكغرافية التالية (العمر ،مستكل التعميـ ،نكع الكظيفة ،مدة الخدمة ،الفئة الكظيفية ،المركز الكظيفي)،
في حيف أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية تعزم لمتغيرات (الجنس ،كمكاف العمؿ).

التكصيات كاف مف أبرزىا ضركرة العمؿ عمى إدخاؿ أدبيات اللتزاـ التنظيمي لدم العامميف في

الجامعات الفمسطينية ،ككذلؾ العمؿ الجاد مف قبؿ إدارات ىذه الجامعات عمى التطكير الكظيفي كالعممي
لمكظفييا عف طريؽ البتعاث أك الدكرات التدريبية ككرش العمؿ ،باإلضافة إلي الىتماـ بالمناخ

التنظيمي كالثقافة المجتمعية كخصائص العمؿ ،ككذلؾ اعتماد مبدأ عدالة التكزيع ،كالىتماـ بمبدأ
المشاركة في العمؿ كتشجيع كتبني األفكار اإلبداعية في تطكير العمؿ.
 -4حنكنة ( )2116بعنكاف " قياس مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف بالجامعات الفمسطينية
بقطاع غزة“.

ىدفت إلى التعرؼ إلى مستكم اللتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة،

ككذلؾ معرفة مدم تأثير بعض العكامؿ الديمغرافية الخاصة بالمكظفيف عمى مستكيات التزاميـ التنظيمي
مثؿ (الجنس ،العمر ،مستكل التعميـ ،سنكات الخدمة ،المستكم الكظيفي ،مكاف العمؿ ،كنكع الكظيفة).
كقد أجريت ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية عددىا ( )340مكظؼ كمكظفة مف أصؿ ()1676

مكظفان كمكظفة يعممكف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كمكزعيف حسب طبيعة العمؿ كمستكل

التعميـ .كقد استخدـ الباحث الستبانة في جمع بياناتو كقد تكصؿ إلى النتائج التالية:

كجكد مستكم و
عاؿ مف اللتزاـ التنظيمي لدل مكظفي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،كما كأشارت
الدراسة إلى كجكد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكم دللة بيف مستكيات اللتزاـ التنظيمي لدم

العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كالمتغيرات الديمغرافية التالية (العمر ،مستكم التعميـ ،نكع
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الكظيفة ،مدة الخدمة بالجامعة ،المستكم الكظيفي) ،في حيف أظيرت النتائج عدـ كجكد عالقة ذات دللة
إحصائية في مستكم اللتزاـ التنظيمي تعزم لمتغير (الجنس ،مكاف العمؿ).

كقد قاـ الباحث بالتقدـ بعدة تكصيات كاف مف أبرزىا العمؿ عمى إدخاؿ أدبيات اللتزاـ التنظيمي لدم

العامميف في الجامعات الفمسطينية ،ككذلؾ العمؿ الجاد مف قبؿ إدارات ىذه الجامعات عمى التطكير

الكظيفي كالعممي لمكظفييا عف طريؽ البتعاث أك الدكرات التدريبية ككرش العمؿ ،باإلضافة إلى

الىتماـ بالمناخ التنظيمي كالثقافة المجتمعية كخصائص العمؿ ،ككذلؾ اعتماد مبدأ عدالة التكزيع،
كالىتماـ بمبدأ المشاركة في العمؿ كتشجيع كتبني األفكار اإلبداعية في تطكير العمؿ.

ب -الدراسات العربية:
 .1دراسة عاشكرم ( )2115بعنكاف اللتزاـ التنظيمي داخؿ المؤسسة كعالقتو بالثقافة التنظيمية دراسة
ميدانية بمؤسسة ديكاف الترقية كالتيسير العقارم بمدينة الجمفة (المديرية العامة)

ىدفت الدراسة الر التعرؼ عمى اللتزاـ التنظيمي كعالقتو بالثقافة التنظيمية لمعامميف بمؤسسة ديكاف
الترقية كالتيسير العقارم بمدينو الجمفة (المديرية العامة) كقد أجريت الدراسة عمى عينة بمغ حجميا

( ) 70عامؿ ،كقد استخدـ الباحثة المنيج الكصفي التحميمي باستخداـ الستبانة لجمع البيانات ،كقد
خمصت إلى النتائج التالية:

 .1تكجد عالقة ذات دللة إحصائية بيف الثقافة التنظيمية كاللتزاـ التنظيمي لمعامميف في مؤسسة
ديكاف الترقية كالتيسير العقارم بمدينة الجمفة عند مستكل .0.01 =α

 .2تكجد عالقة ذات دللة إحصائية بيف الثقافة التنظيمية كتحقيؽ المسؤكلية اتجاه المؤسسة محؿ
الدراسة عند مستكل .0.01=α

 .3تكجد عالقة ذات دللة إحصائية بيف الثقافة التنظيمية كتحقيؽ العمؿ كالستمرار في العمؿ
بالمؤسسة محؿ الدراسة عند مستكل .0.01=α

 .4ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )0.01=αفي اتجاىات المبحكثيف
حكؿ اللتزاـ التنظيمي بالمؤسسة محؿ الدراسة تعزل إلى ( المستكل التعميمي ،الفئة المينية،

األقدمية).

 .5تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )0.01=αفي اتجاىات المبحكثيف حكؿ
اللتزاـ التنظيمي بالمؤسسة محؿ الدراسة تعزل إلى السف.
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 .2دراسة البقمي ( )2112بعنكاف " االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لمعامميف بجكازات منطقة مكة

المكرمة".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مستكل اللتزاـ التنظيمي لمعامميف بجكازات منطؽ مكة المكرمة كعالقتو
باألداء الكظيفي .كقد بمغت عينة الدراسة ( )430ضابطان كفردان ،كقد استخدـ الباحث الستبانة في

جمع المعمكمات ،كخمصت إلى النتائج التالية:

 -1كجكد مستكل مرتفع نسبيان مف اللتزاـ التنظيمي لدل العامميف بجكازات منطقة مكة المكرمة
بمتكسط حسابي (.)3445

 -2كجكد مستكل مرتفع نسبيان مف األداء الكظيفي لدل العامميف بجكازات منطؽ مؾ المكرمة بمتكسط
حسابي (.)3446

 -3كجكد عالقة ارتباط مكجبة كطردية دالة إحصائيان عند مستكل معنكية( )0401بيف اللتزاـ
التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف بجكازات منطقة مكة المكرمة.

 -4ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة ( )0405بيف آراء المبحثيف حكؿ محاكر
الدراسة (اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي) كفقا لممتغيرات الشخصية كالكظيفية (المؤىؿ

التعميمي ،الرتبة ،العمر ،سنكات الخبرة).
كقد خمصت إلى التكصيات التالية:
 .1كضع استراتيجية لتفعيؿ كتعزيز اللتزاـ كالكلء في المديرية العامة لمجكازات كفؽ برنامج
تنفيذم كمتابعة جادة كمقننة يشارؾ فييا جميع عناصر قطاع الجكازات ،كذلؾ مف خالؿ

استخداـ معطيات التقنية لحديثة.

 .2كضع نظاـ معمف لتقييـ أداء العامميف بصفة دكرية ،كمعرفة إنتاجية كؿ مكظؼ كذلؾ عف
طريؽ الحاسب اآللي لمتمييز بيف المجتيد كالمقصر ،بما يحقؽ التكازف في تكزيع مياـ
ككاجبات العمؿ.

 .3إجراء دراسات مستقبمية مماثمة حكؿ اللتزاـ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي لمعامميف
بالجكازات في مناطؽ أخرل.
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 .3دراسة اؿ قاسـ ( :)2112بعنكاف "أثر االلتزاـ التنظيمي في تحسيف جكدة الخدمة المصرفية
"دراسة تطبيقية عمى عينة مف البنكؾ التجارية األردنية"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر اللتزاـ التنظيمي في جكدة الخدـ المصرفية المقدمة في المصارؼ

األردنية ،إذ تمثمت أنماط اللتزاـ (العاطفي ،المعيارم ،الستمرارم) ،فيما تمثمت إبعاد جكدة الخدمة

المقدمة ب (العناصر المممكسة ،العتمادية ،سرعة الستجابة ،األماف ،الىتماـ) ،كقد أجريت الدراسة
عمى عينة عشكائية مف الطبقة اإلدارية الكسطى في تمؾ المصارؼ ،كقد بمغت ( )240مفردة،

كاستخدمت الباحثة لجمع المعمكمات،
كخمصت إلى النتائج التالية:

 -1كجكد أثر كاضح كعاؿ لاللتزاـ التنظيمي (العاطفي ،الستمرارم ،المعيارم) في تحسيف جكدة
الخدمة المصرفية في البنكؾ التجارم األردنية.

 -2اف شعكر المكظؼ بالنتماء إلى البنؾ ينعكس لديو إيجابيان في اللتزاـ في سياسات البنؾ
العميا كيتفانى في تقديـ الخدمة بمكاصفات مرتفعة لمعمالء.

 -3اف شعكر المكظؼ بالرغبة لالستمرار في البنؾ يطكر لدية مقدرة عمى التكجيو الذاتي لمسمكؾ،
كبالتالي فانو يؤسس اللتزاـ في سياسات البنؾ العميا كيتفانى في تقديـ الخدمات بمكاصفات
مرتفعة لمعمالء ،كيحرص عمى اف تككف ىذه الخدمة بمكاصفات مرتفعة.

 -4اف منظكمة القيـ التي يحمميا المكظؼ كالتي تنسجـ مع قيـ المنظمة بشكؿ عاـ تنعكس إيجابان
عمى اللتزاـ في سياسات البنؾ العميا ،كبالتالي سيحرص المكظؼ عمى تقديـ الخدمات

بمكاصفات مرتفعة لمعمالء ،كيحرص عمى اف تككف ىذه الخدمة بمكاصفات مرتفعة.

كاىـ التكصيات :تمثمت بضركرة اىتماـ البنكؾ األردنية عمى تعزيز اللتزاـ الكظيفي لدل العامميف
ألىمية ذلؾ في تطكير خدمة مصرفية متمثمة بالحفاظ عمى سرعة الستجابة ،كتعزيز اإلحساس
باألماف كالىتماـ ،كاعتبارىا مف مككنات الخدمة المصرفية الجيدة ،ككذلؾ البحث عف المتغيرات
التي تحكؿ مف تطكير اللتزاـ التنظيمي لدل المكظفيف ضمف مختمؼ المستكيات اإلدارية .
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 .4دراسة العطكم ،عامر ،كالشيباني ،الياـ ( )4111بعنكاف " دكر الدعـ كالثقة القيادية في بناء
االلتزاـ التنظيمي لمعامميف (دراسة استطالعية آلراء عينة مف مكظفي المديرية العامة لتربية

كربالء).

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر الدعـ كالثقة القيادية في بناء التزاـ العامميف .كقد أجريت الدراسة

عمى عينة مف المكظفيف العامميف في المديرية العامة لتربية كربالء شممت ) (122مكظفان في مختمؼ

أقساـ المديرية .كقد استخدـ الباحث الستبانة لجمع بياناتو ،كخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -5أظيرت نتائج الكصؼ اإلحصائي المتعمقة بإجابات عينة البحث تجاه متغير الدعـ القيادم
و
مرض تجاه تكفر ممارسات ىذا المتغير .كىذه النتيجة تشير باف
المدرؾ كجكد مستكل غير
اىتماـ المدراء كمشرفي العمؿ في المنظمة المبحكثة قميؿ تجاه قيـ كمعتقدات كأىداؼ
العامميف ،كباف ىنالؾ حالة مف عدـ المبالة اتجاه تثميف كدعـ مساىمات العامميف كل يكجد

اىتماـ كبير بآرائيـ كأفكارىـ.

 -2تبيف أيضان مف إجابات عينة البحث تجاه بياف مدل كجكد الثقة لدييـ بالمدراء كالمشرفيف

عمييـ في العمؿ كجكد مستكل معتدؿ ل يمثؿ بالحقيقة الطمكح المرغكب .كىذا اف دؿ فإنما

يدؿ عمى عدـ كجكد الثقة التامة ما بيف العامميف كالمدراء .فالعاممكف ل يعتقدكف بشكؿ دائـ

باف رئيسيـ المباشر في العمؿ يعامميـ بإنصاؼ كل يعتقدكف في اغمب األحياف باف رئيسيـ

المباشر يككف مستعد لممسامحة كالنسياف عند ما يبدر أم خطأ غير مقصكد مف العامميف.

 -3أشارت نتائج الكصؼ اإلحصائي المتعمقة بمتغير اللتزاـ العامميف كجكد تقبؿ معتدؿ لدل

العامميف اتجاه ممارستيـ كشعكرىـ باللتزاـ تجاه المنظمة التي يعممكف فييا .فيـ ل يشعركف
دائمان بالفخر كل يتحدثكف دائمان باعتزاز عندما يتكممكف عف منظمتيـ كل ييتمكف في اغمب
األحياف بمستقبؿ المنظمة.

تكض ح مف خالؿ نتائج البحث باف الدعـ كالثقة القيادية تساىـ بمقدار  % 37في بناء التزاـ
العامميف .فعندما يشعر العامؿ باف رئيسو المباشر يثمف الجيكد التي يبذليا كييتـ بحسف حالة

كيأخذ بالعتبار أراءه كأفكاره فانو سكؼ يزداد بالىتماـ بتحقيؽ أىداؼ المنظمة كيتكمـ عنيا بفخر
كيشعر باللتزاـ كالرغبة لمبقاء فييا .ككذلؾ الحاؿ مع كجكد الثقة بالرئيس المباشر كلكف بمستكل

اقؿ (كما ىك كاضح مف خالؿ قيـ بيتا المعيارية) .فعندما ىنالؾ حاجة ماسة في المنظمة عينة
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البحث لتعزيز الدعـ القيادم المدرؾ مف قبؿ العامميف كذلؾ مف خالؿ مراعاة المدراء كالمسؤكليف

لمجكانب الثالث اآلتية:

أ .العمؿ عمى تثميف كتقييـ أم جيد مثمر يبذؿ في العمؿ كمف قبؿ أم عامؿ سكاء عف طريؽ

تقديـ الثناء العمني أـ تقديـ كتب الشكر كالتقدير .كتجنب العمؿ بخالؼ ذلؾ ألنو سيكلد شعكر

باإلحباط كيقمؿ مف اندفاع العامميف.

ب .مراعاة الجكانب الشخصية لحياة العامميف كالىتماـ بمشاكميـ الخاصة كاظيار الىتماـ بحسف
حاليـ مف خالؿ متابعة قضاياىـ الشخصية كالحضكر في مناسباتيـ الجتماعية.

ج-الىتماـ باألفكار كاآلراء التي تطرح مف قبؿ العامميف كالعمؿ عمى أخذىا بالعتبار كجعميـ

يشعركف باف آراءىـ كطركحاتيـ محؿ نظر كاىتماـ اإلدارة يككف ىنالؾ مناخ مف الثقة المتبادلة كحسف

الظف لدل العامؿ تجاه رئيسو المباشر في العمؿ فانو ىذا سيعزز بال شؾ مف اندفاعو كرغبتو لمبقاء
لمعمؿ في ىذه المنظمة كتكريس جيد أكبر تجاه تحقيؽ أىدافيا كالىتماـ بمستقبؿ عمميا.
التكصيات:

-5ىنالؾ حاجة ماسة في المنظمة عينة البحث لتعزيز الدعـ القيادم المدرؾ مف قبؿ العامميف ،كذلؾ
مف خالؿ مراعاة المدراء كالمسؤكليف لمجكانب الثالث اآلتية:
أ .العمؿ عمى تثميف كتقييـ أم جيد مثمر يبذؿ في العمؿ كمف قبؿ أم عامؿ سكاء عف طريؽ تقديـ

الثناء العمني أك تقديـ كتب الشكر كالتقدير .كتجنب العمؿ بخالؼ ذلؾ ألنو سيكلد شعكر باإلحباط
كيقمؿ مف اندفاع العامميف.

ب .مراعاة الجكانب الشخصية لحياة العامميف كالىتماـ بمشاكميـ الخاصة كاظيار الىتماـ بحسف
حاليـ مف خالؿ متابعة قضاياىـ الشخصية كالحضكر في مناسباتيـ الجتماعية.
ج-الىتماـ باألفكار كاآلراء التي تطرح مف قبؿ العامميف كالعمؿ عمى أخذىا بالعتبار كجعميـ
يشعركف باف آراءىـ كطركحاتيـ محؿ نظر كاىتماـ اإلدارة.

-2مف األىمية عمى المنظمة عينة البحث اف تعمؿ عمى خمؽ مناخ ثقة متبادؿ ما بيف العامميف
كرؤسائيـ في العمؿ .كاف تؤكد عمى المدراء كالمسؤكليف أىمية تكليد شعكر الثقة لدل العامميف مف
خالؿ قياميـ باستخداـ المعاممة المنصفة كالعادلة كجعميـ يشعركف بالعتماد عمييـ في حؿ مشكالتيـ
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أثناء العمؿ فإذ ارتكب أم خطأ فأف الرئيس المباشر عمى استعداد لممسامحة كالنسياف .كىناؾ حاجة

دكر حاسـ بالشعكر بالثقة
إلى اف ييتـ المدراء ببناء عالقات ذات جكدة عالية مع العامميف لف ليا ان
كالطمئناف لمعمؿ معيـ.

الدراسات األجنبية:
 .1دراسة  )4111(Neyshabor and Reashidiبعنكاف “دراسة العالقة بيف االثراء الكظيفي
كااللتزاـ التنظيمي"

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى عالقة الثراء الكظيفي باللتزاـ التنظيمي ،كقد جريت الدراسة عمى

عينة ( )235مكظؼ يعممكف لدل شركات صناعية إيرانية.
كقد خمصت الى النتائج التالية:

كجكد أثر إيجابي قكم لإلثراء الكظيفي بأبعاده الخمسة (تنكع المياـ ،كحدة العمؿ ،أىمية العمؿ،
الستقاللية ،المعمكمات المرتدة) عمى درجة اللتزاـ التنظيمي لدل المكظفيف.

كاكصت الدراسة بإثراء كظائؼ العامميف مف اجؿ اللتزاـ التنظيمي لدييـ كاخذ خصائص الثراء

الكظيفي كابعاده الخمسة بعيف العتبار لتحقيؽ الميز التنافسية مف خالؿ المكارد البشرية ،كما اكصت
الباحثيف بدراسة العكامؿ المؤثرة إيجابا بدرجة اللتزاـ التنظيمي.
 .4دراسة  :)4114( Qaisarبعنكاف "قياس أثر االلتزاـ التنظيمي عمى أداء المكظفيف :دراسة
تطبيقية الستراتيجية المكارد البشرية"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر إبعاد اللتزاـ التنظيمي الثالث (الستمرارم ،العاطفي ،كالمعيارم)

عمى أداء منتسبي الشرطة في باكستاف ،كقد أجريت الدراسة عمى عينة ( )211فرد مف شرطة العاصمة
إسالـ أباد مف ذكم الرتب الدنيا ،كقد استخدـ الباحث الستبانة لجمع بياناتو ،كقد خمصت إلى النتائج
التالية باف ىناؾ عالقة طردية بيف إبعاد اللتزاـ التنظيمي كأداء ضباط الشرطة ،كاف اللتزاـ العاطفي

ىك األكثر تأثي انر عمى األداء يميو اللتزاـ المعيارم كمف ثـ اللتزاـ الستمرارم.
كأكصت الدراسة باف عمى صناع القرار كالمسؤكليف عف تطبيؽ القانكف باف ييتمكا بتنمية اللتزاـ

التنظيمي لدل منسبييـ مف اجؿ الرتقاء بمستكل أدائيـ.
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 .1دراسة ()Ogut & others, 2011
“Organizational commitment in hotels: Analysis of the differences in
”terms of demographic variables
كىي دراسة بعنكاف "االلتزاـ التنظيمي في الفنادؽ-تحميؿ االختالفات مف حيث المتغيرات

الديمكغرافية".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى الختالفات في مستكل أنكاع اللتزاـ التنظيمي "الستمرارم ،كالعاطفي
كالمعيارم" تحت تأثير بعض المتغيرات الديمكغرافية كالخصائص الشخصية لمعامميف أك طبيعة

الفنادؽ ،حيث تـ إجراء الدراسة عمى عدد ( )55فندقان مف فنادؽ مدينة كابادككيا بتركيا مقسمة ما بيف

فندؽ  4نجكـ كفنادؽ  5نجكـ بإجمالي عدد ( )453مكظفان.

كأظيرت النتائج اف ىناؾ فركقان ذات دللة إحصائية حكؿ استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ اللتزاـ
التنظيمي مف حيث عمر المكظؼ كتصنيؼ النجمة كالممكية كالسنة التأسيسية لمفندؽ ،بينما ل تكجد

فركؽ ذات دللة إحصائية فيما يتعمؽ بالمتغيرات الديمكغرافية األخرل.

ثانيان -الدراسات التي تناكلت األداء الكظيفي:
الدراسات المحمية:
 .1دراسة الشريؼ ( )2113بعنكاف " أثر المساءلة اإلدارية عمى األداء الكظيفي لمعامميف اإلدارييف
في كزارة التربية كالتعميـ بقطاع غزة".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى المساءلة اإلدارية كعالقتيا باألداء الكظيفي لمعامميف اإلدارييف،
كبتطبيؽ الدراسة عمى العاممييف اإلدارييف بك ازرة التربية كالتعميـ في قطاع غزة ،كالخركج بتكصيات تعمؿ
عمى زيادة الىتماـ بمكضكع المساءلة لما لو مف تأثيرات إيجابية ترفع مف مستكل األداء الكظيفي .كقد

أجريت الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية مككنة مف ( )320مكظفا إداريا ،كقد استخدمت الباحثة

الستبانة لجمع بيناتيا األكلية ،كخمصت إلى النتائج التالية:

 -1أظيرت نتائج الدراسة كجكد مفيكـ المساءلة كمعرفتو لدل المكظفيف اإلدارييف في ك ازرة التربية
كالتعميـ في قطاع غزة ،كما بينت الدراسة أف ىناؾ عالقة ذات دالة إحصائية بيف المساءلة اإلدارية
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كاألداء الكظيفي لمعاممييف اإلدارييف في ك ازرة التربية كالتعميـ في قطاع غزة عند مستكل دللة ≤α
....0
 -2كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة بيف كؿ مف (النضباط الكظيفي – العمؿ كاإلنجاز –
أخالقيات الكظيفة العامة -المجاؿ اإلنساني) كبيف األداء الكظيفي لمعامميف اإلدارييف في ك ازرة
التربية كالتعميـ في قطاع غزة.

كخمصت الدراسة إلى جممة مف التكصيات مف أىميا:
 -1البتعاد قدر اإلمكاف عف تكظيؼ المساءلة اإلدارية التي تشبو في شكميا نظاـ التفتيش قبؿ
استنفاذ جميع الطاقات كالجيكد الالزمة لتثبيت آلية المراجعة الذاتية المسندة كالكصكؿ إلى

المساءلة الذكية.

 -2تنمية ميارات المكظفيف اإلدارييف في استخداـ أساليب المساءلة الحديثة كصكل إلى تحقيؽ اعمى
مستكيات مف العمؿ كاإلنجاز ،كتكفير أجكاء اجتماعية مالئمة تشجع العامميف عمى تطكير أدائيـ

الكمي كتحسينو.

 .2دراسة حشيش( :)2113درجة ممارسة القيادات اإلدارية بمديريات التربية كالتعميـ لتفكيض

السمطة كعالقتيا باألداء الكظيفي لممديريف كالمشرفيف التربكييف.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة الق اررات اإلدارية بمديرم التربية كالتعميـ لتفكيض السمطة،

كعالقتيا باألداء الكظيفي لممديريف كالمشرفيف التربكييف ،كالكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات دللة

إحصائية في درجة ممارسة الق اررات اإلدارية بمديرات التربية كالتعميـ لتفكيض السمطة تعزل لمغيرات

الدراسة( المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،مكاف العمؿ) ،كالكشؼ عما إذا كانت ىناؾ

فركؽ ذات دللة إحصائية في درجة ممارسة الق اررات اإلدارية بمديرات التربية كالتعميـ لألداء الكظيفي

تعزل لمتغيرات الدراسة( المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،مكاف العمؿ )كالكشؼ عما

إذا كانت ىناؾ عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية ،بيف درجة تفكيض السمطة لدل الق اررات اإلدارية

بمديرات التربية كالتعميـ ،كمستكل األداء الكظيفي لممديريف كالمشرفيف التربكييف .كقد أجريت الدراسة
عمى عينة الدراسة مف كامؿ مجتمع الدراسة ،كالبالغ عددىـ ) (306أفراد مكزعيف عمى ) (122مدير/ة

مدرسة ثانكية ك ) (184مشرفا/ة تربكيا/ة ،كقد استخدمت الستبانة كأداة رئيسة مف أدكات الدراسة ،كقد
خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
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كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف درجة تفكيض السمطة لدل الق اررات اإلدارية بمديريات التربية كالتعميـ،

كدرجة األداء الكظيفي لممدريف ،كالمشرفيف التربكييف ،أم كمما ازدادت درجة التفكيض زاد األداء
الكظيفي ،كالعكس صحيح.
كبناء عمى نتائجيا خرج الباحث بتكصيات كاف مف أىميا:
كفي نياية الدراسة،
ن

 .1أف تقكـ القيادات العميا بمديريات التربية كالتعميـ باستشارة المديريف ،كالمشرفيف التربكييف في
بعض األمكر المتعمقة بالعمؿ اإلدارم.

 .2أف تعمؿ القيادات العميا بمديريات التربية كالتعميـ بركح القكانيف كاألنظمة كبخاصة عند اتخاذ
الق اررات ،كأل تككف أسيرة اإلدارة البيركقراطية في كؿ معامالتيا.

 .3أف تتابع القيادات العميا بمديريات التربية كالتعميـ تقارير اإلنجاز كتقديـ التغذية الراجعة لممديريف
كالمشرفيف التربكييف عف أدائيـ مف خالؿ تسميط الضكء عمى نقاط قكتيـ كنقاط ضعفيـ.

 .4أف تكظؼ القيادات العميا بمديريات التربية كالتعميـ أخطاء المديريف كالمشرفيف التربكييف في
األعماؿ المفكضة في تدريبيـ ،كرفع كفاءتيـ اإلدارية كالمينية.

 .5أف تتبنى القيادات العميا بمديريات التربية كالتعميـ نظامان لممكافآت المادية كالمعنكية؛ لما لو مف
األثر اإليجابي في تنمية ،كتطكير األداء الكظيفي لممديريف كالمشرفيف التربكييف.

 .6أف ينكع المديركف كالمشرفكف التربكيكف في أدكات التقييـ (المالحظة ،المقابمة ،الستبانة،
السجالت) عند تقييميـ أداء مرؤكسييـ ،معتمديف عمى التجاىات اإلدارية الحديثة في التقييـ.

 .3دراسة مطير ( :)2113بعنكاف "كاقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد كعالقتيا باألداء اإلدارم في

الك ازرات الفمسطينية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع تطبيؽ كؿ مف :معايير الحكـ الرشيد ،كاألداء اإلدارم في

الك ازرات الفمسطينية ككاقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد كعالقتيا باألداء اإلدارم لمك ازرات الفمسطينية.

كقد أجريت الدراسة عمى عينة بمغت ( )282مكظفان ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي .كقد

خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

بمغ الكزف النسبي لتطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في الك ازرات الفمسطينية في قطاع غزة حكالي (،)%28.22
كبمغ الكزف النسبي لمستكل األداء اإلدارم في الك ازرات الفمسطينية في قطاع غزة حكالي ( ،)%22.22كما
تكصمت الدراسة إلى أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة α≥0005بيف متكسطات
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تقديرات المبحثيف في الك ازرات الفمسطينية بمحافظات غزة حكؿ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد كحكؿ األداء

اإلدارم في الك ازرات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزل لمتغيرات )الجنس –العمر-المسمى الكظيفي-المؤىؿ
العممي-عدد سنكات الخدمة).
كقدمت الدراسة مجمكعة تكصيات مف أىميا :ضركرة تبني كنشر معايير الحكـ الرشيد لتصبح نيجان

مؤسسيان يسيـ في بناء منظكمة قيمية تدعك إلى تطبيؽ ىذه المعايير كفي مقدمتيا الشفافية كالمساءلة

كالعدالة كالمساكاة كالنفتاح عمى كافة مستكيات كفئات المجتمع ،كضركرة تكاثؼ كتضافر كتكامؿ كافة

الجيكد الحككمية كاألىمية كالقطاع الخاص ك التكاصؿ مع المكاطنيف كتعريؼ دكر المكاطف في تفعيؿ

عممية المساءلة كبياف مردكد ذلؾ عمييـ ،كالتركيز عمى البعد األخالقي في أداء المكظفيف مف خالؿ تعزيز

قيمة الرقابة الذاتية عمى الفرد في جميع األعماؿ ،كالعمؿ عمى بناء منظكمة قيمية تدعك إلى النزاىة مف
خالؿ النفتاح عمى المستكييف الداخمي كالخارجي ،كتقديـ القدكة الحسنة في الممارسات التي تتسـ

بالشفافية ،كاإلعالف عنيا لالرتقاء بالمجتمع الفمسطيني كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة كالسعي لستقطاب

الكفاءات كالميا رات الضركرية لتنفيذ كمتابعة برامج التطكير كاإلصالح.

 .4دراسة ناصر( :)2010بعنكاف " األنماط القيادية كعالقتيا باألداء الكظيفي في المنظمات األىمية

الفمسطينية ،مف كجية نظر العامميف.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أنماط القيادية السائدة في المنظمات األىمية الفمسطينية ،كالتعرؼ إلى
األداء الكظيفي في المنظمات األىمية الفمسطينية .ككذلؾ التعرؼ إلى طبيعة العالقة بيف األنماط
القيادية كاألداء الكظيفي في المنظمات األىمية الفمسطينية .كما ىدفت إلى تحديد مدل تأثير المتغيرات
الشخصية( :المسمى الكظيفي ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة ،العمر ،الجنس) ،كمدل تأثير المتغيرات

التنظيمي (مصركفاتيا ،عمرىا الزمني ،عدد المكظفيف) عمى تقديرات العامميف النمط القيادم السائد
كأثره عمى األداء الكظيفي .كقد أجريت الدراسة عمى عيف بمغت ( )340مف (مديريف ،كرؤساء أقساـ،

كأخرل) .كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف

أىميا:

 .1اف النمط القيادم الديمقراطي ىك األكثر استخداما في المنظمات األىمية الفمسطينية ،يميو
النمط القيادم األكتكقراطي ،كأخي انر النمط القيادم الحر.

 .2كما أظيرت نتائج الدراسة اف المستكل العاـ لألداء الكظيفي كاف جيدان.
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 .3أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة طردية ذات دللة إحصائية بيف النمط القيادم الديمقراطي

كالحر المستخدـ في المنظمات األىمية الفمسطينية كمستكل األداء الكظيفي ،ككجكد عالقة
عكسية ذات دللة إحصائية بيف نمط القيادة األكتكقراطي المستخدـ في المنظمات األىمية

الفمسطينية كمستكل األداء الكظيفي في ىذه المنظمات.

قاـ الباحث بتقديـ عدة تكصيات تيدؼ إلى تعزيز ممارسة النمط القيادم الديمقراطي في المنظمات
األىمية الفمسطينية ،كتحسيف مستكل األداء الكظيفي .كذلؾ قدمت الدراسة بعض األفكار لدراسات

مستقبمية.

 .5دراسة جبر( :)2111بعنكاف " اإلبداع اإلدارم كأثره عمى األداء الكظيفي دارسة تطبيقية عمى
مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بقطاع غزة.

ىدفت ىذه الدارسة إلى التعرؼ إلى مستكل اإلبداع اإلدارم كأثره عمى مستكل األداء الكظيفي لدل
مدراء المدارس في ككالة الغكث الدكلية .كقد أجريت الدراسة عمى مجتمع الدارسة مف ( )208مدير
مدرسة ،كقد استخدـ الباحث الستبانة لجمع بياناتو ،كخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

أف مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مدراء المدارس يعتبر مرتفعان كما اثبت النتائج كجكد عالقة طردية بيف
مستكل اإلبداع اإلدارم كبيف األداء الكظيفي لدل مدراء المدارس ،كبينت النتائج كجكد بعض أكجو

القصكر في مقكمات اإلبداع اإلدارم لدل برنامج التعميـ فدم ككالة الغكث الدكلية.

الدراسات العربية:
 -1دراسة الصرايرة ( :)2111بعنكاف "األداء الكظيفي لدل أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات

األردنية الرسمية مف كجية نظر رؤساء األقساـ فييا

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مستكل األداء الكظيفي ألعضاء الييئات التدريسية في الجامعات األردنية

الرسمية مف كجية نظر رؤساء األقساـ فييا .كقد أجريت الدراسة عمى عينة بمغت ( )88رئيس قسـ
أكاديمي .كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي .كقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

أف مستكل األداء الكظيفي لدل أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات األردنية الرسمية مف كجية نظر

رؤساء أقساميـ بشكؿ عاـ كاف مرتفعان ،إذ بمغ ) (3.78درجة ،كىذا مؤشر جيد عمى تكفر المناخ

التنظيمي الجامعي السميـ ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات؛ مما مكنيـ مف القياـ بالدكر المطمكب
منيـ عمى الكجو األكمؿ كالمنشكد.
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كىك داؿ أيضان عمى حسف اختيار األعضاء الجدد ،كعمى التشجيع كالدعـ مف اإلدارات الجامعية.
كقد أكصت الدراسة :أف تقكـ الجامعات بتعزيز األداء الكظيفي ألعضاء الييئات التدريسية فييا ،كأف
تتعرؼ إلى حاجاتيـ كرغباتيـ لتحقيؽ الممكف منيا كاشباعيا ،كأف تكفر نظاـ حكافز تشجيعية ،مادية
كمعنكية ،لما ليا مف أثر إيجابي في المحافظة عمى مستكل األداء الكظيفي المرتفع.
 -دراسة البقمي (

مكة المكرمة:

) بعنكاف :المناخ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي لمكظفي إمارة منطقة

أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف العامميف بإمارة منطقة مكة المكرمة تـ اختيارىا عف طريؽ العينة
العشكائية مقدارىا (

) مف األفراد.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى تكجيات العامميف في إمارة مكة نحك المناخ التنظيمي كما عالقة

ذلؾ بأدائيـ الكظيفي كيدؼ رئيس كالتعرؼ إلى كجيات نظر العامميف بإمارة مكة المكرمة نحك المناخ
التنظيمي السائد كالتعرؼ إلى كاقع األداء التنظيمي لمعامميف باألمارة كأىداؼ فرعية .استخدـ الباحث

ككيفيا كتحميؿ الظاىرة كتفسيرىا بغرض
كميا
ن
المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ بغرض تكصيؼ الظاىرة ن
الكصكؿ إلى استنتاجات تسيـ في تطكير الكاقع كتحسينو ،كقد اعتمد عمى الستبانة كأداة لمدراسة،
كتكصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:
-8كجكد عالقة طردية ذات دللة إحصائية عند مستكل ( )0.01بيف تكجيات العامميف بأمارة مكة

المكرمة كأداءىـ الكظيفي حيث يتضح أنو كمما تحسف المناخ التنظيمي كمما ارتفع مستكل أداء العامميف
حسب كجية نظر العامميف بإمارة مكة المكرمة.

-8كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ( )0.05بيف اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ كاقع
تبعا لممتغيرات الديمكغرافية.
األداء الكظيفي لمعامميف بإمارة مكة المكرمة ن
-2كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ( )0.01بيف اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ

تبعا لممتغيرات الديمكغرافية.
المناخ التنظيمي السائد لمعامميف بإمارة مكة المكرمة ن
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 -دراسة الزعبي (

) بعنكاف :أثر االلتزاـ بالقيـ كالثقافة التنظيمية عمى مستكل األداء

الكظيفي لدل العامميف في القطاع العاـ بمحافظة الكرؾ:

أجريت ىذه الدراسة عمى عينة تمثؿ ( )%٠٥مف مجتمع البحث المتمثؿ في العامميف في القطاع العاـ
بمحافظة الكرؾ.

كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر اللتزاـ بالقيـ ،كالثقافة التنظيمية عمى مستكل األداء
الكظيفي لدل مكظفي القطاع العاـ.
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كقد اعتمد عمى الستبانة كأداة لمدراسة ،كتكصمت الدراسة
إلى نتائج مف أىميا:
-8إف مستكل التزاـ العامميف بالقيـ الثقافية الفردية جاء بدرجة مرتفعة كبمتكسط حسابي  73.3كما
جاء مستكل التزاميـ بالقيـ الثقافية التنظيمية ،كقيـ العدالة التنظيمية بدرجات  36.3متكسطة
كبمتكسطات حسابية عمى الترتيب. 45.3
-8إف مستكل األداء الكظيفي لدل العامميف قد جاء بدرجة متكسطة  37.3كقد جاء ترتيب أبعاد األداء
الكظيفي تناز نليا عمى النحك التالي :الكلء الكظيفي  40.3كالتعامؿ مع الزمالء  35.3كانجاز المياـ
 27.3كعالقة المكظؼ مع الرؤساء  19.3كالنضباط . 10.3
إحصائيا عند مستكل دللة  0.05لاللتزاـ بأبعاد القيـ الثقافية
أثر دال
-٣كشفت الدراسة أف ىناؾ نا
ن
الفردية قيـ الخيرية ،كقيـ القيادة ،كقيـ المتثاؿ عمى مستكل األداء الكظيفي.
 -4دراسة الربيؽ ( )2004بعنكاف " :العكامؿ المؤثرة في فاعمية األداء الكظيفي لمقيادات األمنية :
دراسة تطبيقية عمى الضباط العامميف في قيادة قكات امف المنشئات كالقكات الخاصة ألمف الطرؽ"

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير عكامؿ البيئة اإلدارية فددم فاعمية األداء الكظيفي لمقيادات األمنية
كتحديد مدل اختالؼ تأثير تمؾ العكامؿ في فعالية األداء الكظيفي باختالؼ خصائصيا الشخصية،

كىدفت كذلؾ إلى التعرؼ إلى أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف فاعمية األداء الكظيفي لمقيادات األمنية.
كقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

لكؿ مف الحكافز كالمناخ التنظيمي تأثير مرتفعان جدان عمى فعالية األداء الكظيفي أما نطاؽ اإلشراؼ فمو
تأثير مرتفع فقط.
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عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف مستكيات تأثير عكامؿ البيئة اإلدارية في فاعمية األداء
الكظيفي لمقيادات األمنية تعزل إلى خصائصيا الشخصية.

مستكل ممارسة القيادة األمنية لكظائؼ التنظيـ كادارة األفراد كالتخطيط ذات فعالية مرتفعة جدان بينما
مستكل ممارسة كظيفتي التنسيؽ كاتخاذ الق اررات ذات فعالية مرتفعة فقط.

عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف مستكيات فعالية ممارسة القيادة األمنية ألدائيا الكظيفي
تعزل إلى خصائصيا الشخصية.
تكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف عكامؿ البيئة اإلدارية كفعالية األداء الكظيفي.
كقد أكصت الدراسة بما يمي:
تكفير مناخ تنظيمي إيجابي يستند إلى الىتماـ بالعامميف مف حيث تفيـ احتياجاتيـ كدكافع سمككيـ
كدمج أىدافيـ الشخصية مع أىداؼ المنظمة األمنية التي يعممكف بيا.

الىتماـ بتكفير فرص النمك الميني لمقيادات األمنية كاستثمار القدرات اإلبداعية لممرؤكسيف كاشراكيـ
في صنع القرار األمني.

الىتماـ بتكظيؼ المكارد البشرية كالمادية المتاحة إلى أقصى درجة ممكنة كاللتزاـ بجكدة األداء في
ضكء معايير كطبيعة العمؿ األمني.

الىتماـ بتكزيع أعباء العمؿ كتحديد نطاؽ اإلشراؼ المالئـ لطبيعة العمؿ األمني الذم يسدىـ
بالرتقاء باألداء الكظيفي كيكفر تبادؿ المعمكمات بدقة كسرعة مناسبة لتخاذ القرار األمني الفعاؿ.
إتاحة الفرص لممرؤكسيف لمتعبير عف آرائيـ كمقترحاتيـ بما يحقؽ تعزيز ثقتيـ بأنفسيـ كرفع معنكياتيـ
كحماسيـ إلتقاف العمؿ األمني.
 -5دراسة التكيجرم ( )2003بعنكاف " :البيئة الداخمية لمعمؿ كمستكل األداء الكظيفي في األجيزة
األمنية :دراسة تطبيقية عف رضا المراقبيف الجمركييف في مطار الممؾ خالد الدكلي"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مدل رضا المراقبيف الجمركييف عف كؿ مف بيئة العمؿ الداخمية كعف

أسمكب اإلشراؼ المتبع كعف الحكافز المادية كالمعنكية كعف نكع العمؿ المنكط بيـ كعف البيئة المادية
كمستكل أدائيـ الكظيفي.
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كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
المراقبكف الجمركيكف راضكف بدرجة متكسطة عمى كؿ مف بيئة العمؿ الداخمية ،كأسمكب اإلشراؼ المتبع
في عمميـ كعمى نكع العمؿ المنكط بيـ.
 المراقبكف الجمركيكف راضيف بدرجة عالية عمى كؿ مف البيئة المادية لمعمؿ كعمى مستكل أدائيـ في
العمؿ.

 المراقبكف الجمركيكف غير راضيف عف نظاـ الحكافز المادية كالمعنكية المعمكؿ بيا حاليا.
كقد أكصت ىذه الدراسة بما يمي:
 ضركرة مراعاة الفركؽ الفردية بيف األفراد سكاء مف حيث العمر أك المؤىؿ العممي أك الحالة الجتماعية
أك القدرات ،كتكجيييـ لمعمؿ بما يتناسب مع تمؾ المتغيرات الشخصية.

 محاكلة استقطاب الكفاءات المؤىمة تأىيال عمميا عاليا كمف ذكل الخبرات العالية ليساىمكا في تطكير
العمؿ الجمركي كتحقيؽ أىدافو بكفاءة عالية.
 تطكير محددات بيئة العمؿ الداخمية كالمتمثمة في السياسات كاإلجراءات كالقكاعد بشكؿ كاضح لمفرد
يدرؾ مف خاللو مسئكلياتو كصالحياتو كفيمو الكامؿ ألبعاد عممو.
و
كبخاصة المميزة منيا حيث أف ذلؾ يخمؽ لدييـ
ضركرة مراعاة الرؤساء ألىمية تقدير جيكد األفراد
شعكر بالراحة كالعتزاز بالنفس مما ينعكس إيجابيان عمى مستكل أدائيـ.

العمؿ باستمرار عمى تطكير نظـ الحكافز المادية بحيث تتماشى مع ما يقدمو الفرد مف مجيكد كانجاز
في العمؿ.

 العمؿ عمى تكفير فرص الترقي كاتاحة الفرصة لذلؾ كفقد لضكابط كمعايير محددة تحكميا أبعاد تتعمؽ
بعطاء الفرد كانتاجيتو كمكاظبتو عمى العمؿ كقدارتو كمؤىالتو.
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الدراسات األجنبية:

 .دراسة ):Irfan and Aitzaz, (2014
"?Do Human Resource Practices affect Employee Performnce
ىؿ ممارسات المكارد البشرية تؤثر عمى األداء الكظيفي "كتيدؼ إلى اإلجابة عمى السؤاؿ
الرئيسي لمدراسة ،كىك ىؿ أف ممارسات المكارد البشرية المرتبطة بشكؿ مباشر بأبعاد جكدة الحياة

الكظيفية ،تؤثر في األداء الكظيفي لمعامميف؟ مف خالؿ دراسة العالقة بيف المتزاـ التنظيمي كتعزيز
األداء الكظيفي لمعامميف ،كدراسة العالقة بيف التعكيضات المقدمة عمى أساس التميز كاألداء الكظيفي
لمعامميف ،كأيضا دراسة العالقة بيف الشفافية في الختيار كالتعييف كاألداء الكظيفي لمعامميف ،كالعالقة

بيف برامج التدريب كالتطكير كاألداء الكظيفي لمعامميف ،كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ الدراسة عمى ) ( 92

فرعا ألكبر ثالثة بنكؾ في مدينة ليكر الباكستانية ،مف خالؿ عينة بمغ حجميا )  )500مكظؼ ،كقد
تكصمت الدراسة لكجكد عالقة ارتباط قكية بيف اللتزاـ التنظيمي كتعزيز األداء الكظيفي لمعامميف،

ككجكد عالقة ارتباط قكية بيف الشفافية في تكظيؼ كاختيار العامميف كتعزيز األداء الكظيفي ليـ ،كأيضا
كجكد عالقة ارتباط قكية بيف التعكيضات المقدمة عمى أساس التميز في العمؿ كتعزز األداء الكظيفي،

كعالقة ارتباط أخرل قكية بيف برامج التدريب كالتطكير كتعزيز األداء الكظيفي لمعامميف.
 .دراسة زامير كاخركف (:ZAMEER OTHERS )2014

The Impact of Motivation on the Employees Performance in Beverage
Industry of Pakistan
اثر التحفيز عمى االداء الكظيفي في مجاؿ صناعة المشركبات الغازية في باكستاف
ىدفت الدراسة لكشؼ اثر التحفيز عمى اداء المكظفيف في صناعة المشركبات في باكستاف .كقد

استخدـ الباحثكف الستبانة كأداة دراسة بحثية ،حيث تككف مجتمع الدراسة مف العامميف في صناعة
المشركبات في الشركات التالية (  )Coke and , Pepsi Gormenفي الخمس مدف الرئيسية

( )Lahore, Islamabad, Faisalabad, Multan and layyahحيث تـ اختيار عينة عشكائية
تتككف مف  150عامؿ في كؿ مف المدف الخمسة .ىذا كقد كشفت الدراسة أف التحفيز يمعب دك ار ميما

في تحسيف أداء العامميف في صناعة المشركبات في باكستاف ،ككاف مف اىـ تكصيات ىذه الدراسة:
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 يجب عمى اإلدارة العميا في المصانع المشركبات اف تركز عمى تحفيز العامميف لف ذلؾسيؤدم لتحسيف كزيادة أداء المكظفيف.
 يجب عمى اإلدارة العميا في مصانع المشركبات بناء نظاـ يتضمف حكافز متنكعة بما في ذلؾحكافز مادية كمعنكية.
 .دراسة )4115( Eran Vigoda-Gado
leadership stye, organizational politics, and employees performance.
اناط انقيادة ،انسياساث انتنظيًيت ،واالداء انوظيفي.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى العالقة بيف األنماط القيادية (التحكيمية ،كاإلجرائية) كالسياسات
التنظيمية كأداء المكظفيف ،كما ىدفت الدراسة إلى استخداـ تصكرات السياسة التنظيمية ككسيط في ىذه
العالقة ،كقد أجريت الدراسة عمى عينة ( )215مكظؼ .كقد استخدـ الباحث الستبانة ألغراض

الدراسة ،كقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .5كجكد عالقة إيجابية بيف نمط القيادة التحكيمية كاألداء الكظيفي ،باإلضافة إلى كجكد عالقة
إيجابية بيف نمط القيادة التحكيمية كسمككيات المكاطنة التنظيمية.

 .2كجكد عالقة سمبية بيف نمط القيادة اإلجرائية كاألداء الكظيفي ،كما يكجد عالقة سمبية بيف نمط
القيادية اإلجرائي كسمككيات المكاطنة التنظيمية.

 .3كجكد عالقة سمبية بيف نمط القيادة التحكيمية كتصكرات السياسة التنظيمية .باإلضافة إلى كجكد
عالقة إيجابية بيف القيادة المعامالت كتصكرات السياسة التنظيمية.

 .4كجكد عالقة سمبية بيف التصكرات السياسية التنظيمية في أداء دكرىا كبيف مفاىيـ السياسة
التنظيمية كسمككيات المكاطنة التنظيمية.

كقد خمصت إلى التكصيات أىميا:
القيادة التحكيمية قد يككف لو تأثير إيجابي مباشر عمى أداء المكظفيف مف خالؿ خمؽ بيئة ل عالقة ليا

بالسياسية ككذلؾ تكمف جذكرىا في مفاىيـ العدؿ كاإلنصاؼ .مثؿ ىذه البيئة ينبغي اف تحفز المكظفيف
مميز ،سكاء بصفة رسمية أـ غير رسمية ،مف خالؿ مستكيات أعمى مف الدكر السمككي
ليككف أداؤىـ
ان
كتعزيز سمككيات المكاطنة التنظيمية.
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 .1دراسة :)4112( Frank ، Lary and Schneider،Coutts
?Police office performance appraisal system: how good are they
تقييى اداء يراكز انشرطت في بهذياث كنذا 
ىدفت الدراسة إلى تقييـ أداء مراكز الشرطة في بمديات كندا .أجريت الدراسة عمى مجمكعة مف ضباط
الشرطة مف رتب مختمفة يمثمكف  55قسـ شرطة مف شرطة بمديات كندا .كقد خمصت الدراسة إلى

مجمكعة مف النتائج أىميا:

 اف ضباط الشرطة لـ يأخذكا الفرصة لمتعبير عف آرائيـ.
 لـ يكف ىناؾ تغذية راجعة عمى نحك منتظـ.

 اف نظاـ تقييـ األداء لـ يؤد إلى تحسيف أدائيـ الكظيفي.

 لقد تبينت الغالبية العظمى مف الضباط اف المشرفيف لـ يتمقكا إل القميؿ مف التدريب.
كقد خمصت إلى التكصيات التالية:

 الىتماـ بتدريب المشرفيف القائميف عمى عممية تقييـ األداء.
 الىتماـ بنظاـ التغذية الراجعة نحك منتظـ.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
قاـ الباحث باستعراض بعض الدراسات السابقة منيا المحمي كالعربي كاألجنبي ،كقد أجريت تمؾ
الدراسات خالؿ الفترة بيف ( ،)2014-2003كقد عرض الباحث ىذا الستعراض بترتيب زمف مف

الدراسات الحديثة إلى القديمة ،كعرض الباحث الدراسات التي تتحدث عف اللتزاـ التنظيمي كالبحاث

التي تطرقت الى الداء الكظيفي كال عمى حدا ،كقد كاف مف بيف الدراسات ما لو عالقة بيف اللتزاـ

التنظيمي كالداء الكظيفي كدراسة (البقمي .)2012 ،كقد كانت كزعت الدراسات كالتالي )11( :دراسة
تناكلت اللتزاـ التنظيمي ،ك( )14دراسة تناكلت الداء الكظيفي ،كمف خالؿ ذلؾ تبيف لمباحث مدل

اىتماـ كثير مف المؤسسات ،كالمنظمات بالىتماـ باللتزاـ التنظيمي كاعطائو أىمية كبيرة.

اكجو التشابو:

 .1اكجو الشبو مف حيث المكضكع :تشابيت الدراسات السابقة في تناكليا لمكضكعي لاللتزاـ
التنظيمي كالداء الكظيفي كالعالقة بينيـ في قميؿ مف الدراسات كدراسة (اسميـ،
،)2013كدراسة (البقمي ،)2012 ،كدراسة ( ،)Qaisar,2012كدراسة (شاىيف.)2010،

 .2اكجو الشبو مف حيث المنيج كاداة الدراسة :تشابيت معظـ الدراسات السابقة مف حيث
المنيج المستخدـ كىك الستبانة كالمنيج الكصفي التحميمي لمثؿ ىذ النكع مف الدراسات،

كدراسة (عاشكرم ،)2015 ،كدراسة (ابكجياب ،)2014 ،كدراسة (اسميـ ،)2013 ،كدراسة
(ابكركس كحنكنو.)2011،

 .3اكجو الشبو مف حيث مجتمع الدراسة :تشابيت بعض الدراسات السابقة مف حيث مجتمع
الدراسة كىك العسكرييف ،مثؿ دراسة (ابكجياب ،)2114 ،كدراسة (البقمي ،)2112،كدراسة

(.)Qaisar,2012
اكجو االختالؼ
 .1اكجو االختالؼ مف حيث المكضكع :تنكعت المكضكعات التي تناكلتيا الدراسات السابقة حيث
اف بعضيا تطرؽ الى قياس اللتزاـ التنظيمي كدراسة (ابكجياب،)2014 ،ك دراسة (حنكنو،
 ،)2006كدراسة ( .)Qaisar,2012كبعض الدراسات قامت بقياس اللتزاـ التنظيمي كاثره
عمى عدد مف المتغيرات ،مثؿ دراسة (عاشكرم ،)2015 ،كدراسة (ابكالركس كحنكنو،

 ،)2011كدراسة (اؿ قاسـ.)2012 ،
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 .2اكجو االختالؼ مف حيث مجتمع الدراسة :تنكعت مجتمعات الدراسة في الدراسات السابقة
كاختمفت مع الدراسة الحالية ،حيث تطرقت معظـ الدراسات الى المجتمعات المدنية ،فقد
تناكلت دراسات المؤسسات التعميمية مثؿ المدارس كالجامعات كدراسة (ابكالركس كحنكنو،

( ،)2011العطكم ك الشيباني )2010 ،كدراسة (حنكنو .)2006 ،كايضا مجتمعات اخرل

مدنية مثؿ البنكؾ كالفنادؽ الشركات ،كدراسة ( ،)Neyshabor & Reashidi, 2013كدراسة

( ،)Ogut & other,2011كدراسة (اؿ قاسـ.)2012 ،
أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة:
ىقذ استفبد اىجبحث ٍِ اىذراسبداىسبثقخ ف ٜأٍ٘ر مثٞزح ٍْٖب:
 إثراء الجزء النظرم مف الدراسة.
 بناء استبانة الدراسة.

 عرض النتائج كمناقشتيا كالتعميؽ عمييا ،كربطيا بالدراسات السابقة.
سيقكـ الباحث

:

الفجكة البحثية:
 لـ يتـ الربط بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي كثي ار –عمى حد عمـ الباحث-كدراسة العالقةبينيـ .حيث لـ تكف ىناؾ دراسات سكل دراسة (إسميـ ،)2153 ،كدراسة (البقمي ،)2152 ،كدراسة

( )Qaisar ,2012كاف كانت دراسة إسميـ أجريت في قطاع غزة إل إنيا تدرس عالقة اللتزاـ
التنظيمي كاألداء الكظيفي في بيئة مدنية ،أما ىذه الدراسة فقد كانت في بيئة عسكرية.

الدراسة الحالية:

 مكاف ىذه الدراسة مختمؼ حيث إنيا ستجرل ألكؿ مرة ،في حدكد عمـ الباحث ،فػي مديريػة الخػدماتالطبية العسكرية التابعة لك ازرة الداخمية كاألمف الكطني.

 الدراسة ستثرم العالقة بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لما لو مف أىمية. -قياس اللتزاـ التنظيمي في ظؿ القكانيف العسكرية كالسمع كالطاعة في المؤسسة العسكرية.
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انفصم انرابغ

انطريقت واإلجراءاث
 المقدمة.
 أكالن -منيج الدراسة.
 ثانيان -مجتمع الدراسة.
 ثالثان -عينة الدراسة.
 رابعان -أداة الدراسة.
 خامسان -خطكات بناء االستبانة.
 سادسان -صدؽ االستبانة.
 سابعان -ثبات االستبانة.
 ثامنان -األساليب اإلحصائية المستخدمة.
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المقدمة:

تعتبر منيجية الدراسة كاجراءاتيا محك انر رئيسان يتـ مف خاللو إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة ،كعف
طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى النتائج التي يتـ
تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى
تحقيقيا.
حيث تناكؿ ىذا الفصؿ كصفا لممنيج المتبع كمجتمع كعينة الدراسة ،ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة
كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا ،كمدل صدقيا كثباتيا ،كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية
التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخالص النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.
أكالن -منيج الدارسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي الذم يحاكؿ مف خاللو
كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة ،كتحميؿ بياناتيا ،كالعالقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح حكليا
كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا.
كيعرؼ الحمداني ( )100:2006المنيج الكصفي التحميمي بأنو "المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك
األحداث المعاصرة ،أك الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة،
كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع ،كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة كالظكاىر التي
ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات".
كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:
 .5المصادر الثانكية :حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمدراسة إلى مصادر البيانات
الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة ،كالدكريات كالمقالت
كالتقارير ،كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة ،كالبحث كالمطالعة في مكاقع
اإلنترنت المختمفة.
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 .2المصادر األكلية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات
األكلية مف خالؿ الستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،صممت خصيصان ليذا الغرض.

ثانيان -مجتمع الدراسة:
كبناء عمى مشكمة الدراسة
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث،
ن
كأىدافيا فإ ف المجتمع المستيدؼ يتككف مف جميع العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة،
كالذيف لدييـ تقيميف فأكثر خالؿ السنكات السابقة كالبالغ عددىـ  595مكظؼ كمكظفة (إفادة التنظيـ
كاإلدارة في الخدمات الطبية العسكرية ،إبريؿ .)2154
حيث قاـ الباحث باستخداـ اسمكب المسح الشامؿ ،حيث تـ تكزيع عينة استطالعية حجميا ()31
استبانة عمى مجتمع الدراسة لمتأكد مف صدؽ كثابت الستبانة ،كقد تـ إدخاليـ في التحميؿ النيائي نظ انر
لصغر حجـ مجتمع الدراسة كعدـ كجكد مشاكؿ في نتائج الصدؽ كالثبات ،كبعد ذلؾ تـ التكزيع عمى
باقي مجتمع الدراسة كقد تـ استرداد  585استبانة بنسبة .%9268

رابعان -أداة الدراسة:
تـ إعداد استبانة حكؿ "العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات
الطبية العسكرية بقطاع غزة".
تتككف استبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف:
القسـ األكؿ -كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب( :الجنس ،المسمى الكظيفي ،الرتبة
العسكرية ،سنكات الخدمة في الخدمات الطبية ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ).
القسـ الثاني -كىك عبارة عف اللتزاـ التنظيمي ،كيتككف مف  25فقرة ،مكزع عمى  3مجالت:
المجاؿ األكؿ -االلتزاـ العاطفي ،كيتككف مف ( )7فقرات.
المجاؿ الثاني -االلتزاـ االستمرارم ،كيتككف مف ( )7فقرات.
المجاؿ الثالث -االلتزاـ المعيارم ،كيتككف مف ( )7فقرات.
كقد تـ الحصكؿ عمى نتائج األداء الكظيفي لكؿ مكظؼ مف مجتمع الدراسة مف خالؿ الرجكع إلى
ممؼ المكظؼ مف التنظيـ كاإلدارة.
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كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات الستبياف حسب جدكؿ(:)5
جدكؿ ( :)1درجات مقياس ليكرت الخماسي
الستجابة

قميمة جدان

قميمة

متكسطة

كبيرة

كبيرة جدان

الدرجة

1

2

3

4

5

اختار الباحث الدرجة ( )5لالستجابة " قميمة جدان " كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة ىك%21
كىك يتناسب مع ىذه الستجابة.

خامسان -خطكات بناء االستبانة:
قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف
في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة " ،كاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء الستبانة- :
 -1الطالع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كالستفادة منيا في
بناء الستبانة كصياغة فقراتيا.
 -2استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف في تحديد مجالت الستبانة
كفقراتيا.
 -3تحديد المجالت الرئيسة التي شممتيا الستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 -5تـ تصميـ الستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف ( )3مجالت ك ( )25فقرة.
 -6تـ عرض الستبانة عمى ( )51مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة األقصى
كأكاديمية اإلدارة كالسياسة كالجامعة اإلسالمية كجامعة القدس ،كالممحؽ رقـ ( )5يبيف أسماء
أعضاء لجنة التحكيـ.
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سادسان -صدؽ االستبياف:
صدؽ الستبانة يعني " أف يقيس الستبياف ما كضع لقياسو" (الجرجاكم ،)515 :2151،كما يقصد
بالصدؽ "شمكؿ الستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ككضكح فقراتيا
كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات كآخركف.)57922115 ،
كقد تـ التأكد مف صدؽ الستبانة بطريقتيف:
 .5صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىرم":
عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أك
يقصد بصدؽ المحكميف "ىك أف يختار الباحث ن

المشكمة مكضكع الدراسة" (الجرجاكم )517 :2151 ،حيث تـ عرض الستبانة عمى مجمكعة مف
المحكميف تألفت مف ( )51متخصصيف في مجاؿ الدراسة كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)5كقد
استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة،
كبذلؾ خرج الستبياف في صكرتو النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)2
 .2صدؽ المقياس:
أكالن -االتساؽ الداخمي
يقصد بصدؽ التساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات الستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي إلية
ىذه الفقرة ،كقد قاـ الباحث بحساب التساؽ الداخمي لالستبانة كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت
الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجالت الستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
يكضح جدكؿ ( )2معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " اللتزاـ العاطفي " كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
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جدكؿ ()4

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " االلتزاـ العاطفي " كالدرجة الكمية لممجاؿ
لالرتباط

معامؿ بيرسكف

().Sig

أشعر بالفخر عند الحديث عف الخدمات الطبية

القيمة االحتمالية

ـ

.5

الفقرة

.892

*0.000

.2

أشعر أنني جزء مف عائمة الخدمات الطبية العسكرية.

.919

*0.000

.3

أشعر أنني عضك فعاؿ في الخدمات الطبية العسكرية.

.835

*0.000

.823

*0.000

.906

*0.000

.823

*0.000

.853

*0.000

.4
.5
.6
.7

العسكرية خارج ساعات العمؿ الرسمي.

أشعر أف أم مشكمة تمر بيا الخدمات الطبية العسكرية
جزء مف مشاكمي الخاصة.
أشعر بارتباط قكم بالخدمات الطبية العسكرية.
أشعر بالتجانس بيف قيمي الخاصة كبيف القيـ السائدة

في الخدمات الطبية العسكرية.

أشعر بالسعادة لك قضيت ما تبقى لي مف سنكات عممي

في الخدمات الطبية العسكرية.

* الرتباط دالن إحصائيان عند مستكل دللة . α ≥ 0.05

يكضح جدكؿ ( )3معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " اللتزاـ الستمرارم " كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية

صادقا لما كضع لقياسو.
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جدكؿ ()1

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " االلتزاـ االستمرارم " كالدرجة الكمية لممجاؿ

.5
.6
.7

لالرتباط

.4

سأفقد مزايا قد ل تتكفر في أماكف أخرل.
أشعر انو مف الصعب ترؾ عممي في الخدمات الطبية العسكرية.
أشعر بعدـ كجكد فرص بديمة في حاؿ قررت أف أترؾ العمؿ في

الخدمات الطبية العسكرية.

أشعر أف تمسكي بالعمؿ في الخدمات الطبية العسكرية سيجمب لي

الكثير مف المزايا في المستقبؿ.

أشعر إنني لك فقدت عممي في الخدمات الطبية العسكرية سأكاجو
مشاكؿ مادية أك اجتماعية أك نفسية.

أشعر أف لدم خيارات محدكدة في حاؿ فكرت في ترؾ العمؿ في

الخدمات الطبية العسكرية.

معامؿ بيرسكف

.3

أشعر أنني في حاؿ تركت عممي في الخدمات الطبية العسكرية

().Sig

.2

أشعر بالنتماء لمخدمات الطبية العسكرية كل أرغب بمغادرتيا.

القيمة االحتمالية

ـ

.5

الفقرة

.680

*0.000

.715

*0.000

.773

*0.000

.590

*0.000

.627

*0.000

.712

*0.000

.709

*0.000

* الرتباط دالن إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

يكضح جدكؿ ( )4معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " اللتزاـ المعيارم " كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية

المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو.
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جدكؿ ()2

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " االلتزاـ المعيارم " كالدرجة الكمية لممجاؿ

لالرتباط

معامؿ بيرسكف

().Sig

أشعر أف تركي لمعمؿ في الخدمات الطبية العسكرية غير لئؽ

القيمة االحتمالية

ـ

.5

الفقرة

.812

*0.000

.847

*0.000

.803

*0.000

.815

*0.000

.5

أشعر بارتباط كثيؽ مع زمالئي في الخدمات الطبية العسكرية.

.472

*0.004

.6

أشعر اف الشخص يجب اف يبقى منتميا لعممو دائمان.

.649

*0.000

.7

أشعر أف اآلخريف يعتبركف اف تنقمي مف عمؿ ألخر غير لئؽ.

.513

*0.002

.2
.3
.4

حتى لك حصمت عمى عرض أفضؿ في مؤسسة أخرل.

أشعر بالتزاـ أخالقي يدفعني لالستمرار لمعمؿ في الخدمات

الطبية العسكرية.

أشعر إنني سكؼ اندـ إذا تركت العمؿ في الخدمات الطبية

العسكرية.

أشعر إنني مديف لمخدمات الطبية العسكرية لما ليا مف فضؿ
كأثر في حياتي.

* الرتباط دالن إحصائيان عند مستكل دللة . α ≥ 0.05

ثانيان -الصدؽ البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات الستبانة.
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يبيف جدكؿ ( )5أف جميع معامالت الرتباط في جميع مجالت الستبانة دالة إحصائيان عند مستكل

معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ تعتبر جميع مجالت الستبانة صادقو لما كضعت لقياسو.
جدكؿ ()3

معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة
معامؿ بيرسكف

المجاؿ

القيمة

لالرتباط

االحتمالية )(Sig.

اللتزاـ العاطفي.

.952

*0.000

اللتزاـ الستمرارم.

.864

*0.000

اللتزاـ المعيارم.

.932

*0.000

* الرتباط دالن إحصائيان عند مستكل دللة . α ≥ 0.05

سابعان :ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات الستبانة ىك "أف يعطي الستبياف نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية"

(الجرجاكم ،)97 :2151،كيقصد بو أيضان "إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة
يستخدـ فييا ،أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة"

(القحطاني.)2112 ،

كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ:
معامؿ ألفا كركنباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
اس ػػتخدـ الباحػػػث طريق ػػة ألفػ ػػا كركنب ػػاخ لقيػػػاس ثب ػػات السػػػتبانة ،ككان ػػت النتػ ػػائج كم ػػا ى ػػي مبين ػػة فػػػي

جدكؿ(.)6
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جدكؿ ()4

معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة
الفقرات

معامؿ ألفا
كركنباخ

الصدؽ

عدد

اللتزاـ العاطفي.

7

0.943

0.971

اللتزاـ الستمرارم.

7

0.808

0.899

اللتزاـ المعيارم.

7

0.760

0.872

جميع المجاالت معا

21

0.924

0.961

المجاؿ

الذاتي*

*الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ

كاضػػح مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ ( )6أف قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ مرتفعػػة لكػػؿ مجػػاؿ حيػػث
تت ػراكح بػػيف ( )0.943 0.760بينمػػا بمغػػت لجميػػع فق ػرات السػػتبانة ( .)0.924ككػػذلؾ قيمػػة الصػػدؽ الػػذاتي

مرتفعة لكػؿ مجػاؿ حيػث تتػراكح بػيف ( )0.971،0.872بينمػا بمغػت لجميػع فقػرات السػتبانة ( )0.961كىػذا
يعنى أف الثبات مرتفع كدالن إحصائيان.
كبذلؾ تككف السػتبانة فػي صػكرتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػؽ ( )2قابمػة لمتكزيػع .كيكػكف الباحػث قػد
تأكد مف صػدؽ كثبػات اسػتبانة الد ارسػة ممػا يجعمػو عمػى ثقػة تامػة بصػحة السػتبانة كصػالحيتيا لتحميػؿ

النتائج كاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبارىا.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تػـ تفريػغ كتحميػؿ السػتبانة مػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي Statistical Package for the
.(SPSS) Social Sciences

اختبار التكزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تػـ اسػتخداـ اختبػار ككلمجػكركؼ  -سػمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلختبػار مػا

إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ (.)7
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جدكؿ ()5

يكضح نتائج اختبار التكزيع الطبيعي
القيمة االحتمالية )(Sig.

المجاؿ
اللتزاـ العاطفي.

0.054

اللتزاـ الستمرارم.

0.778

اللتزاـ المعيارم.

0.212

جميع مجالت الستبانة معان.

0.074

كاضح مف النتائج المكضحة فػي جػدكؿ ( )7أف القيمػة الحتماليػة ) (Sig.لجميػع مجػالت الد ارسػة أكبػر

مف مستكل الدللػة

α ≥0.05

كبػذلؾ فػإف تكزيػع البيانػات ليػذه المجػالت يتبػع التكزيػع الطبيعػي ،حيػث تػـ

استخداـ الختبارات المعممية لإلجابة عف أسئمة الدراسة.
تـ استخداـ األدكات اإلحصائية التالية:
-1

النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصؼ عينة الدراسة.

-2

المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي.

-3

اختبار ألفا كركنباخ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات الستبانة.

-4

اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلمعرفة ما إذا
كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

-5

معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة الرتباط :يقكـ
ىذا الختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف .كقد تـ استخدامو لحساب التساؽ الداخمي

كالصدؽ البنائي لالستبانة ،كالعالقة بيف المتغيرات.
-6

اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة الستجابة قد
كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة كىي  3أـ زادت أك قمت عف ذلؾ .كلقد تـ استخدامو

لمتأكد مف دللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات الستبانة.
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-7

اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ

-8

اختبار تحميؿ التبايف األحادم  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة ما

فركقات ذات دللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

إذا كاف ىناؾ فركقات ذات دللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
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انفصم اخلبمش

حتهيم انبيبنبث واختببر

أصئهت وفرضيبث اندراصت
 المقدمة.
 أكالن -الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.
 ثانيان -أسئمة الدراسة.
 ثالثا -فرضيات الدراسة.
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المقدمة:

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لتحميؿ البيانات كاختبار أسئمة الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة

الدراسة كاستعراض أبرز نتائج الستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا ،كالكقكؼ عمى

البيانات الشخصية التي اشتممت عمى( :الجنس ،المسمى الكظيفي ،الرتبة العسكرية ،سنكات الخدمة في
الخدمات الطبية ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ) ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة

مف استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات الجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ
عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

أكالن :الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية
كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.
 تكزيع عينة الدراسة حسب الجنسجدكؿ ( :)6تكزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئكية %

ذكر

152

84.0

أنثى

29

16.0

المجمكع

181

100.0

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )8أف مػػا نسػػبتو  %84.0مػػف عينػػة الد ارسػػة ذكػػكر ،بينمػػا  %16.0إنػػاث .كيبػػدك

كاضحان اف عدد الذككر أكثر مف عدد اإلناث.

كقػػد اتفقػػت مػػع د ارسػػة (ابكجيػػاب )2154،حيػػث تشػػابيت إلػػى حػػد كبيػػر مػػع ىػػذه الد ارسػػة مػػف حيػػث اف

مجتمػػع الد ارسػػة ككالىػػـ يتبػػع إلػػى ك ازرة الداخميػػة بقطػػاع غػزة ،كأيضػػا الحػػدكد الزمنيػػة .كاتفقػػت مػػع د ارسػػة
(حمس )2152،كدراسة ( )Qaisar,2012حيث أظيرت غالبية منتسبي الشرطة بباكستاف ىـ الذككر.
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 تكزيع عينة الدراسة حسب المسمى الكظيفيجدكؿ ( :)7تكزيع عينة الدراسة حسب المسمى الكظيفي
المسمى الكظيفي

العدد

النسبة المئكية %

مدير إدارة

13

7.2

مدير دائرة

10

5.5

رئيس قسـ

47

26.0

رئيس شعبة

6

3.3

مكظؼ

105

58.0

المجمكع

181

100.0

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )9أف مػػا نسػػبتو  %7.2مػػف عينػػة الد ارسػػة مسػػماىـ الػػكظيفي مػػدير إدارة%5.5 ،
م ػػدير دائػ ػرة %26.0 ،رئ ػػيس قس ػػـ %3.3 ،رئ ػػيس ش ػػعبة ،بينم ػػا  %58.0مس ػػماىـ ال ػػكظيفي مكظ ػػؼ.
كيبدك كاضحان أف المسمى الكظيفي (مكظؼ) ىك األكثر ،كيعزك الباحث ذلؾ لطبيعة عمؿ العامميف فػي

الخػػدمات الطبيػػة العسػػكرية مػػف أطبػػاء أك تم ػريض يعممػػكف كفنيػػيف ،كيػػأتي بعػػد ذلػػؾ مسػػمى رئػػيس قسػػـ
كذلؾ لكثرة األقساـ المختمفة المكزعة حسب ىيكمة مديرية الخدمات الطبية العسكرية.

كقد اتفقت الدراسة مع دراسة (اؿ قاسـ )2152 ،حيث أظيرت الدراسة أف مسمى كظيفي (مكظؼ) ىك
اعمى نسبة في عينة الدراسة في البنكؾ األردنية ،كاتفقت مع دراسة (السعكدم )2116 ،حيث أظيرت

الدراسة أف مسمى (مكظؼ) ىك اعمى نسبو في عينة الدراسة في العامميف كميات المجتمع الحككمية
التابعة لجامعة البمقاء التطبيقية.
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 تكزيع عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية -1الرتبة لمضباط
جدكؿ ( :)11تكزيع عينة الدراسة حسب الرتبة لمضباط
الرتبة لمضباط

العدد

النسبة المئكية %

مالزـ

3

1.8

مالزـ أكؿ

39

23.4

نقيب

43

25.7

رائد

38

22.8

مقدـ

31

18.6

عقيد

11

6.6

عميد

2

1.2

المجمكع

167

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )51أف ما نسبتو  %1.8مف الضباط رتبتيـ مالزـ %23.4 ،مالزـ أكؿ%25.7 ،

نقيب %18.6 ،رائد %18.6 ،مقدـ %6.6 ،عقيد ،بينما  %1.2رتبتيـ عميد .كيبدك كاضػحان اف رتبػة

نقيب ىي األكثر ،كيرجع الباحث ذلؾ إلى طبيعة مف انطبقت عمييـ شركط اخذ العينػة ،كيعػزك الباحػث

ذلػػؾ أيض ػان أف معظػػـ المػػكظفيف حاصػػمكف عمػػى درجػػة البكػػالكريكس –كمػػا سػػيظير ذلػػؾ فػػي المؤىػػؿ
العممي-عند التحاقيـ في الخدمات الطبيػة العسػكرية ،فيكػكف منػذ التحاقػو اسػتحؽ رتبػة مػالزـ كبعػد ذلػؾ
تـ تقييمو كحصؿ عمى رتبة مالزـ أكؿ ،كمف ثـ بعد ثالث سنكات أك أربع تـ تقييمػو مػرة أخػرل كحصػؿ

عمى رتبة نقيب ،فيككف العدد األكثر لرتبة نقيب.
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 -4الرتبة لألفراد

جدكؿ ( :)11تكزيع عينة الدراسة حسب الرتبة لألفراد
الرتبة لألفراد

العدد

النسبة المئكية %

جندم

-

-

عريؼ

-

-

رقيب

1

7.1

رقيب أكؿ

-

-

مساعد

8

57.1

مساعد أكؿ

5

35.7

المجمكع

14

100.0

يتضح مػف جػدكؿ ( )55أف مػا نسػبتو  %7.1مػف األفػراد رتبػتيـ رقيػب %57.1 ،رتبػتيـ مسػاعد ،بينمػا
 %35.7رتبػػتيـ مسػػاعد أكؿ .كيبػػدك كاضػػحان مػػف الجػػدكؿ رتػػب األفػراد اقػػؿ مػػف الرتػػب لمضػػباط ،كيرجػػع

الباحػػث ذلػػؾ إلػػى طبيعػػة مػػف انطبقػػت عميػػو شػػركط اخػػذ العينػػة .كيعػػزك الباحػػث أف معظػػـ العػػامميف فػػي
الخػػدمات الطبيػػة العسػػكرية بقطػػاع غ ػزة يحممػػكف شػػيادة البكػػالكريكس –كمػػا تظيػػر النتػػائج فػػي المؤىػػؿ

العممي-كيرجع ذلػؾ إلػى طبيعػة العمػؿ فػي ىػذه المؤسسػة حيػث العػامميف أطبػاء أك ممرضػيف أك تحاليػؿ
طبية........الخ.
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 تكزيع عينة الدراسة حسب سنكات الخدمة في الخدمات الطبيةجدكؿ ( :)14تكزيع عينة الدراسة حسب سنكات الخدمة في الخدمات الطبية
سنكات الخدمة في الخدمات الطبية

العدد

النسبة المئكية %

 5سنكات فأقؿ

25

13.8

 10-6سنكات

86

47.5

 11سنة فأكثر

70

38.7

المجمكع

181

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )52أف ما نسبتو  %13.8مف عينة الدراسة سنكات خدمتيـ في الخدمات الطبية 5

سنكات فأقؿ %47.5 ،تتراكح سنكات خدمتيـ مف  10-6سنكات ،بينما  %38.7سنكات خدمتيـ 55
سنة فأكثر .كيبدك كاضحان اف عدد سنكات الخدمة بيف( )10-6سنكات ىي األكثر ،كيرجع الباحث ذلؾ

إلى طبيعة المرحمة التي مرت بيا الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة بعد أحداث  2007حيث تـ

التحاؽ إعداد كبيرة بمديرية الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ليشكمكا الغالبية العظمى ،األمر الذم
يفسر انخفاض نسبة الذيف تقؿ مدة خدمتيـ عف خمس سنكات ،كمف ناحية أخرل يرجع الباحث ذلؾ

مف طبيعة الذيف انطبقت عمييـ شركط اخذ العينة كىي اف يككف لمعامؿ في الخدمات الطبية العسكرية
بقطاع غزة لو تقييميف فاكثر ،كيككف كؿ تقيـ بيف الرتبة كاألخرل في مدة ل تقؿ عف اربع سنكات.
 تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العمميجدكؿ ( :)11تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي
المؤىؿ العممي

العدد

النسبة المئكية %

ثانكية عامة فأقؿ

11

6.1

دبمكـ

29

16.0

بكالكريكس

116

64.1

دراسات عميا

25

13.8

المجمكع

181

100.0

88

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )53أف مػػا نسػػبتو  %6.1مػػف عينػػة الد ارسػػة مػػؤىميـ العممػػي ثانكيػػة عامػػة فأقػػؿ،

 %16.0مػػؤىميـ العممػػي دبمػػكـ %64.1 ،مػػؤىميـ العممػػي بكػػالكريكس ،بينمػػا  %13.8مػػؤىميـ العممػػي
دراسات عميا .كيبدك كاضحان أف المؤىؿ العممي بكالكريكس ىػك األكثػر ،كيعػزك الباحػث ذلػؾ لف طبيعػة
العمػػؿ فػػي الخػػدمات الطبيػػة مػػف أطبػػاء كتمػريض كميػػف طبيػػة .كمػػا أف العديػػد مػػف الكػكادر العاممػػة فػػي
الخدمات الطبية العسكرية عممت عمى تطكير قدراتيا مف خالؿ استكماؿ دراستيا الجامعية حتػى يتسػنى

ليا الحصكؿ عمى رتبة مالزـ.
كاتفقػػت الد ارسػػة مػػع د ارسػػة (أبػػك جيػػاب .)2154 ،كد ارسػػة (حمػػس .)2152 ،كد ارسػػة (مػػرزكؽ.)2155 ،
كدراسة (أبك ندا .)2117 ،كدراسة (فمبماف .)2118 ،كدراسة (اؿ قاسـ.)2152 ،
 تكزيع عينة الدراسة حسب مكاف العمؿجدكؿ ( :)12تكزيع عينة الدراسة حسب مكاف العمؿ
مكاف العمؿ

العدد

النسبة المئكية %

مقر أنصار

30

16.6

مستشفى بمسـ

57

31.5

مستشفى الجزائرم

45

24.9

عيادة حجازم

6

3.3

عيادة الشاطئ

14

7.7

عيادة الكسطى

7

3.9

عيادة خاف يكنس

8

4.4

عيادة رفح

6

3.3

عيادة مراكز اإلصالح كالتأىيؿ

6

3.3

المستكدع المركزم

2

1.1

المجمكع

181

100.0
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يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )54أف مػػا نسػػبتو  %16.6مػػف عينػػة الد ارسػػة يعممػػكف فػػي مقػػر أنصػػار%31.5 ،
يعممكف في مستشفى بمسـ %24.9 ،يعممكف في مستشفى الجزائرم %3.3 ،يعممكف في عيادة حجازم
كعيادة رفح كعيادة مراكز اإلصػالح كالتأىيػؿ %7.7 ،يعممػكف فػي عيػادة الشػاطئ %3.9 ،يعممػكف فػي
عيادة الكسطى %4.4 ،يعممػكف فػي عيػادة خػاف يػكنس ،بينمػا  %1.1يعممػكف فػي المسػتكدع المركػزم.
كيبدك كاضحان حسب مكاف العمؿ أف مستشفى بمسـ ىي األكثر ،كيعزك الباحث ذلؾ لف مستشفى بمسـ
بي ػػا تخصص ػػات كأقس ػػاـ غي ػػر مت ػػكفرة ف ػػي غيرى ػػا ،مث ػػؿ ككج ػػكد قس ػػـ ( C.T.األش ػػعة المقطعي ػػة) ،كقس ػػـ
األطفاؿ ،كقسـ الباطنة ،كمف حيث كجكد مختبر مركزم كغرؼ عمميات أكثر مف مستشفى الجزائرم.
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ثانيان -أسئمة الدراسة:
السؤاؿ األكؿ -ما مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية
بقطاع غزة؟
 تحميؿ فقرات مجاؿ " االلتزاـ العاطفي "تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة الستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة
المتكسطة كىي  3أـ ل .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)55
جدكؿ ()13

المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " االلتزاـ العاطفي "
المتكسط الحسابي

النسبي

أشعر بارتباط قكم بالخدمات الطبية
.5
العسكرية.

المتكسط الحسابي

أشعر أف أم مشكمة تمر بيا الخدمات
 .4الطبية العسكرية جزء مف مشاكمي
الخاصة.

قيمة االختبار

أشعر أنني عضك فعاؿ في الخدمات
.3
الطبية العسكرية.

().Sig

أشعر أنني جزء مف عائمة الخدمات
.2
الطبية العسكرية.

القيمة االحتمالية

أشعر بالفخر عند الحديث عف الخدمات
 .5الطبية العسكرية خارج ساعات العمؿ
الرسمي.

الترتيب

ـ

الفقرة

3.53

70.61

6.53

*0.000

2

3.46

69.17

5.27

*0.000

4

3.62

72.49

6.75

*0.000

1

3.07

61.44

0.82

0.206

7

3.45

68.99

5.15

*0.000

5
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المتكسط الحسابي

النسبي

المتكسط الحسابي

جميع فقرات المجاؿ معان

قيمة االختبار

أشعر بالسعادة لك قضيت ما تبقى لي مف
 .7سنكات عممي في الخدمات الطبية
العسكرية.

3.20

64.00

2.59

().Sig

أشعر بالتجانس بيف قيمي الخاصة كبيف
 .6القيـ السائدة في الخدمات الطبية
العسكرية.

القيمة االحتمالية

ـ

الترتيب

الفقرة

*0.005

3.53

70.61

5.54

*0.000

3.41

68.23

5.59

*0.000

6

2

* المتكسط الحسابي دالن إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

مف جدكؿ ( )55يمكف استخالص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة " أشعر أنني عضك فعاؿ في الخدمات الطبية العسكرية " يساكم( 3.62الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%72.49قيمة الختبار 6.75كأف

القيمة الحتمالية ( ) Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة األكلى في الترتيب كدالة إحصائيان عند

مستكل دللة ) ،)α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة

المكافقة المتكسطة كىي ( ،)3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه

الفقرة.

 -المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة " أشعر أف أم مشكمة تمر بيا الخدمات الطبية العسكرية جزء مف

مشاكمي الخاصة " يساكم  3.07أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%61.44قيمة الختبار ،0.82
كأف القيمة الحتمالية ( )Sig.تساكم  0.206لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيان عند مستكل

دللة ، α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجابة ليذه الفقرة ل يختمؼ جكىريا عف درجة

المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
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 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،3.41كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم ،%68.23قيمة الختبار  ،5.59كأف القيمة الحتمالية ( ) Sig.تساكم  0.000لذلؾ يعتبر

مجاؿ “اللتزاـ العاطفي " دالن إحصائيان عند مستكل دللة  ، α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط
درجة الستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

كتبيف ىذه النتائج تمتع العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة بدرجة كبيرة مف اللتزاـ

العاطفي ،ككجكد ارتباط كتكافؽ بيف العامميف في الخدمات الطبية العسكرية كشعكرىـ بالنتماء ليذه

المؤسسة ،كيظير ذلؾ جميا مف خالؿ ما أبدكه مف شعكر بانيـ أعضاء فاعمكف في الخدمات الطبية

العسكرية ،كما تبيف الفقرة الثالثة" أشعر أنني عضك فعاؿ في الخدمات الطبية العسكرية" ،كشعكره

كمدل اندماجو كحبو لمخدمات الطبية العسكرية كظير جميا فيما أبداه مف شعكر بالسعادة لك قضى ما
تبقى لو مف سنكات عمؿ في الخدمات الطبية العسكرية كما جاء في الفقرة السابعة" أشعر بالسعادة لك

قضيت ما تبقى لي مف سنكات عممي في الخدمات الطبية العسكرية.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى طبيعة الكضع الذم تـ مف خاللو التحاؽ كتكظيؼ العامميف بالخدمات الطبية
العسكرية حيث كانت الظركؼ استثنائية مف حيث الظركؼ الميدانية بعد أحداث 2117ـ كتخمي

المكظفكف العاممكف في الخدمات الطبية العسكرية عف العمؿ ،كترؾ مكاف العمؿ في مستشفيات
كبير إلنجاح
ان
كعيادات كمراكز الخدمات الطبية العسكرية ،فتطكعكا لمعمؿ كسد العجز كبذلكا جيدان

العمؿ كالتطكر بو ،حيث كاف في بادئ األمر تعمؿ الخدمات الطبية العسكرية كعيادات أكلية حتى
الساعة الثانية ظيرا ،كبدأكا في تطكير العمؿ حتى كصؿ اآلف إلى العمؿ في المستشفيات كالعيادات
كالمراكز كالمعتاد ،بؿ كافتتاح أقساـ كتخصصات جديدة .كيعزك الباحث أيضان ذلؾ أف المينة التي

يعممكف بيا مينة إنسانية تتعمؽ بإنقاذ أركاح البشر.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبك جياب )2154 ،حيث كجد أف مستكل اللتزاـ

العاطفي لدم العامميف في جياز الشرطة مرتفع ،كما اتفقت مع دراسة (صقر )2119،حيث أظيرت
الدراسة درجة متكسطة مف اللتزاـ العاطفي لدل المكظفيف العامميف بككالة الغكث الدكلية كىك نتيجة أف
ىؤلء المكظفيف يتفقكف مع طبيعة عمؿ الككالة كانيـ جزء مف الالجئيف المنتفعيف مف خدماتيا.
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 تحميؿ فقرات مجاؿ " االلتزاـ االستمرارم "تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة السػتجابة قػد كصػمت درجػة المكافقػة المتكسػطة

كىي  3أـ ل .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)56

جدكؿ ()14

المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " االلتزاـ االستمرارم "
المتكسط الحسابي

.7

العسكرية.
أشعر بعدـ كجكد فرص بديمة في حاؿ قررت أف أترؾ
العمؿ في الخدمات الطبية العسكرية.
أشعر أف تمسكي بالعمؿ في الخدمات الطبية العسكرية
سيجمب لي الكثير مف المزايا في المستقبؿ.

أشعر إنني لك فقدت عممي في الخدمات الطبية العسكرية
سأكاجو مشاكؿ مادية أك اجتماعية أك نفسية.

أشعر أف لدم خيارات محدكدة في حاؿ فكرت في ترؾ

العمؿ في الخدمات الطبية العسكرية.
جميع فقرات المجاؿ معان

* المتكسط الحسابي دالن إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05
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النسبي

.6

أشعر انو مف الصعب ترؾ عممي في الخدمات الطبية

المتكسط الحسابي

.5

العسكرية سأفقد مزايا قد ل تتكفر في أماكف أخرل.

قيمة االختبار

.4

أشعر إنني في حاؿ تركت عممي في الخدمات الطبية

().Sig

.3

بمغادرتيا.

القيمة االحتمالية

.2

أشعر بالنتماء لمخدمات الطبية العسكرية كل أرغب

الترتيب

ـ

.5

الفقرة

3.63

72.60

6.87

*0.000

1

3.28

65.64

3.01

*0.001

3

3.58

71.67

6.79

*0.000

2

2.91

58.11

-1.09

0.139

7

3.15

62.91

1.75

*0.041

4

3.07

61.44

0.81

0.210

5

2.95

59.00

-0.59

0.278

6

3.23

64.62

3.47

*0.000
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مف جدكؿ ( )56يمكف استخالص ما يمي:
المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى "أشعر بالنتماء لمخدمات الطبية العسكرية كل أرغب بمغادرتيا "
يساكم ( 3.63الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%72.60قيمة الختبار

 ،6.87كأف القيمة الحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل
دللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة

المتكسطة كىي  ،3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة " أشعر بعدـ كجكد فرص بديمة في حاؿ قررت أف أترؾ العمؿ فيالخدمات الطبية العسكرية " يساكم  2.91أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%58.11قيمة

الختبار ،1.09-كأف القيمة الحتمالية ( ) Sig.تساكم  0.139لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة

إحصائيان عند مستكل دللة  ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجابة ليذه الفقرة ل
يختمؼ جكىريا عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة متكسطة مف قبؿ

أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
-

بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،3.23كأف المتكسط الحسابي النسبي

يساكم  ،%64.62قيمة الختبار  ،3.47كأف القيمة الحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ

يعتبر مجاؿ " االلتزاـ االستمرارم " دالن إحصائيان عند مستكل دللة  ، α ≥ 0.05مما يدؿ عمى

أف متكسط درجة الستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا
يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

تظير نتائج ىذا المجاؿ تمتع العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بدرجة كبيرة مف اللتزاـ
الستمرارم ،حيث تشير إلى انيـ يريدكف الستمرار في العمؿ لمدل انتمائيـ ليذه المؤسسة كما تشير

الفقرة األكلى" أشعر بالنتماء لمخدمات الطبية العسكرية كل أرغب بمغادرتيا" كىي األكلى ترتيبا بيف
فقرات المجاؿ ،كيؤكد ذلؾ أيضان ما جاء في المرتبة الثانية في ىذ المجاؿ مف اف العامميف في ىذه
المؤسسة يركف انو مف الصعب ترؾ عمميـ في الخدمات الطبية العسكرية ،كىذا يرسخ مدل ارتباطيـ

كاندماجيـ كانتمائيـ لممؤسسة .كما جاء في الفقرة الثالثة" أشعر انو مف الصعب ترؾ عممي في
الخدمات الطبية العسكرية".
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف معظميـ امضكا فترات خدمة أكثر مف خمس سنكات-كما ذكرنا سابقان-

كبالتالي ىك ىكنكا خالؿ ىذه الفترة شبكة مف العالقات كالمصالح التي أصبح مف الصعب عمييـ التخمي
عنيا ،كتبيف ىذه النتائج أف العامميف في الخدمات الطبية العسكرية يشعركف انو ل تكجد فرص أخرل
في حاؿ قرركا ترؾ العمؿ في الخدمات الطبية ،كقد جاءت ىذه الفقرة األخيرة في الترتيب في مجاؿ

اللتزاـ الستمرارم كيرجع ذلؾ إلى قمة فرص العمؿ ككثرة البطالة ككثرة خريجي الجامعات الذيف ل
تكجد ليـ فرص العمؿ ،كأيضا إلى كجكد تخكؼ لدل العامميف كما غيرىـ مف أجيزة ك ازرة الداخمية
بقطاع غزة مما يحممو المستقبؿ خصكصا كاف الظركؼ األمنية التي تعمؿ بيا الخدمات الطبية غير

مستقرة مف خالؿ ما تتعرض لو مف تيديدات مستمرة مف قبؿ العدك الصييكني بشف حركب كالقضاء
عمى الحككمة بقطاع غزة ،إضافة إلى أجكاء المصالحة كما يترتب عمى ذلؾ في حاؿ إتماـ المصالحة

مف إعادة ىيكمو كترتيب ألجيزة ك ازرة الداخمية كمخاكؼ مما ستؤكؿ إليو كظائفيـ.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (إسميـ )2153 ،حيث إف الممرضات اظيرف مستكل

اعمى مف الممرضيف في كؿ مف الدرجة الكمية لاللتزاـ التنظيمي كفي بعد اللتزاـ المستمر ،كأيضان
اتفقت مع دراسة (اؿ قاسـ )2152 ،حيث كاف ىناؾ مستكل عاؿ مف اللتزاـ الستمرارم لدل العامميف

في البنكؾ التجارية األردنية ،كما اتفقت مع دراسة ( )Qaisar,2012حيث أظيرت النتائج كجكد عالقة
بيف اللتزاـ الستمرارم كأداء ضباط الشرطة.
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 تحميؿ فقرات مجاؿ " االلتزاـ المعيارم "تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة الستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة

المتكسطة كىي  .3النتائج مكضحة في جدكؿ (.)57

جدكؿ ()15

المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " االلتزاـ المعيارم "
المتكسط الحسابي

النسبي

المتكسط الحسابي

قيمة االختبار

().Sig

القيمة االحتمالية

ـ

الترتيب

الفقرة
أشعر أف تركي لمعمؿ في الخدمات الطبية

 .5العسكرية غير لئؽ حتى لك حصمت عمى عرض

3.25

65.03

2.94

*0.002

6

أفضؿ في مؤسسة أخرل.

.2
.3
.4
.5
.6
.7

أشعر بالتزاـ أخالقي يدفعني لالستمرار لمعمؿ في

الخدمات الطبية العسكرية.

أشعر إنني سكؼ اندـ إذا تركت العمؿ في
الخدمات الطبية العسكرية.
أشعر إنني مديف لمخدمات الطبية العسكرية لما ليا
مف فضؿ كأثر في حياتي.
أشعر بارتباط كثيؽ مع زمالئي في الخدمات
الطبية العسكرية.
أشعر اف الشخص يجب اف يبقى منتميا لعممو
دائما.
أشعر أف اآلخريف يعتبركف اف تنقمي مف عمؿ
ألخر غير لئؽ.
جميع فقرات المجاؿ معان

3.95

78.99

12.83

*0.000

3

3.18

63.67

2.11

*0.018

7

3.27

65.36

3.04

*0.001

5

4.11

82.22

14.71

*0.000

2

4.30

86.03

18.27

*0.000

1

3.33

66.56

4.06

*0.000

4

3.62

72.49

10.24

*0.000

* المتكسط الحسابي دالن إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05
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مف جدكؿ ( )57يمكف استخالص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة السادسة " أشعر اف الشخص يجب اف يبقى منتميا لعممو دائما " يساكم( 4.30الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%86.03قيمة الختبار ،18.27
كأف القيمة الحتمالية ( )Sig.تساكم  ،0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل دللة

 ، α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة
كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة جدان مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة " أشعر إنني سكؼ اندـ إذا تركت العمؿ في الخدمات الطبيةالعسكرية " يساكم  3.18أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%63.67قيمة الختبار  ،2.11كأف
القيمة الحتمالية ( )Sig.تساكم  0.018لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل دللة

 ،α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة
كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  ،3.62كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم ،%72.49قيمة الختبار  ،10.24كأف القيمة الحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ "
االلتزاـ المعيارم "دالن إحصائيان عند مستكل دللة  ،α≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجابة

ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  ،3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة
كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

تظير ىذه النتائج إلى كجكد درجة كبيرة مف اللتزاـ المعيارم لدل العامميف في الخدمات الطبية
العسكرية ،حيث اف مديرية الخدمات الطبية تستحؽ اف ينتمي ليا الشخص كاف يبقى بيا كما تظير

الفقرة السادسة" أشعر اف الشخص يجب اف يبقى منتميا لعممو دائما" ،كالتي جاءت في المرتبة األكلى

مف حيث نسبة المكافقة ،كاف العالقات اإلنسانية كالشعكر باللتزاـ تجاه الزمالء في العمؿ تشكؿ دك ار
ميـ في حالة اللتزاـ المعيارم ،كما جاء في المرتبة الثانية في ىذا المجاؿ في الفقرة الخامسة " أشعر

بارتباط كثيؽ مع زمالئي في الخدمات الطبية العسكرية".
كيعزك الباحث ذلؾ إلى اف اللتزاـ المعيارم يحمؿ أبعادان أدبية كأخالقية تنسجـ مع ما يحممو العامميف

في الخدمات الطبية العسكرية مف قيـ اإلخالص كالكلء ككازع األخالؽ كالمثؿ النابعة مف تعاليـ
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اإلسالـ السمحة فيك التزاـ أدبي حتى لك كاف عمى حساب أنفسيـ ،حيث اف السمة الغالبة لمعامميف في
الخدمات الطبية ىي اللتزاـ الديني.

كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (أبك جياب )2154 ،حيث تظير النتائج إلى كجكد درجة كبيرة مف

اللتزاـ المعيارم لضباط الشرطة العامميف بقطاع غزة ،كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (جرغكف،

 ) 2119حيث كجد اف العامميف اإلدارييف بك ازرة التربية كالتعميـ العالي يتميزكف بمستكل متكسط مف
اللتزاـ المعيارم ،كاتفقت مع دراسة (ابكندا )2117 ،حيث كصفت اللتزاـ التنظيمي في الك ازرات

الفمسطينية بقطاع غزة بانو اللتزاـ األخالقي.
جميع فقرات االستبانة:

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة الستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة

المتكسطة كىي  3أـ ل .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)58
جدكؿ ()16

المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لجميع فقرات االستبياف

البند

المتكسط الحسابي

المتكسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

جميع فقرات االستبياف

3.42

68.50

7.01

*0.000

* المتكسط الحسابي دالن إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

مف جدكؿ ( )18تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع الفقرات يساكم

المتكسط الحسابي النسبي  ،%68.50قيمة

الختبار7.01

3.42

(الدرجة الكمية مف  )5أم أف

كأف القيمة الحتمالية ( )Sig.تساكم

لذلؾ تعتبر جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل دللة

0.05

0.000

≥  ،αمما يدؿ عمى أف متكسط درجة

الستجابة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة

عمى الفقرات بشكؿ عاـ.
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تظير الدرجة الكمية لمجاؿ اللتزاـ التنظيمي باف العامميف في الخدمات الطبية العسكرية يتمتعكف

بدرجة كبيرة مف اللتزاـ التنظيمي ،كتظير النتائج السابقة باف ىذا اللتزاـ ناتج عف "األخالؽ" ك"الرغبة"
ثـ "الحاجة" ،كىذا مؤشر جيد حيث اف الحاجة جاءت في المرتبة األخيرة ،كمع اف الدراسات تؤكد باف

اللتزاـ العاطفي ىك اقكل المجالت ،ثـ المعيارم كيأتي في المرحمة األخيرة اللتزاـ الستمرارم ،كما

جاء في دراسة ( ،(Allen and Mayer, 2004, p5حيث أشار إلى اف الترتيب األمثؿ ألبعاد اللتزاـ

التنظيمي يككف بحصكؿ اللتزاـ الستمرارم عمى المرتبة األخيرة كما جاء في الدراسة الحالية .كمع اف
اللتزاـ العاطفي ىك القكل كالذم يجب اف يحتؿ اعمى الدرجات إل انو جاء في الدراسة الحالية في

المرتبة الثانية كما تظير النتائج السابقة الذكر ،إل انو حسب رام الباحث أفضؿ مف اف يأتي اللتزاـ

الستمرارم في اعمى الدرجات حيث تشير إلى "الحاجة" ،إل انو جاء في المرتبة األكلى اللتزاـ

األخالقي ،كمف ثـ العاطفي كجاء في المرتبة األخيرة مجاؿ اللتزاـ الستمرارم.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى تحمؿ العامميف في الخدمات الطبية العسكرية لمسئكلية أخالقية نابعة مف
ارتباط عقائدم كديني ،كليس نابع مف ضغكط اآلخريف ،كىي تدفعيـ لبذؿ الجيكد كالتضحية مف اجؿ

بقاء المؤسسة ،كىذا يحمؿ أبعادا أخالقية تتعدل مجرد الرضا عف الحكافز كالخدمات كالفكائد المقدمة
ليـ ،حيث يعرؼ اف مديرية الخدمات الطبية العسكرية تفتقر إلى كثير مف الفكائد التي تقدـ إلى أجيزة

أخرل تابعة إلى ك ازرة الداخمية ،حيث عمى سبيؿ المثاؿ يتمتع ضباط برتب متدنية في بعض أجيزة ازرة
الداخمية بمميزات مثؿ حصكليـ عمى سيارات شخصية ليـ مف الك ازرة ل يحصؿ عمييا ضابط كبير

برتبة عقيد أك مقدـ في مديرية الخدمات الطبية العسكرية.

كمف ثـ يأتي اللتزاـ العاطفي في المرتبة الثانية كىك يعبر عف مدل الرتباط ،كالندماج بالمؤسسة

كالرغبة في العمؿ بيا كالستعداد لبذؿ مجيكد إضافي إلنجاحيا .أما اللتزاـ الستمرارم الذم جاء في

المرتبة األخيرة مف حيث الدرجات ،فينبع استمرار العامميف في الخدمات الطبية العسكرية مف الخكؼ

مف فقد بعض المميزات التي اكتسبكىا خالؿ عمميـ في المؤسسة ،مثؿ األقدمية ،كالعالقات الشخصية

مع الزمالء ،كشبكة مف العالقات كالمصالح التي أصبح مف الصعب عمييـ التخمي عنيا.

كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (أبك جياب )2154 ،حيث أظيرت النتائج إلى اف اللتزاـ التنظيمي لدل

ضباط الشرطة مرتفع ،كاتفقت الدراسة مع دراسة (الشمرم )2153 ،حيث أظيرت النتائج مستكل عاليان

مف اللتزاـ التنظيمي لدل منتسبي قيادة حرس الحدكد بمنطقة الحدكد الشمالية ،كأيضا مع دراسة ( أبك

العال )2119 ،حيث أظيرت اف اللتزاـ التنظيمي مرتفع لدل المدراء العامميف في األجيزة األمنية
100

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى

بقطاع غزة ،كاتفقت أيضان مع دراسة (فممباف )2118،حيث أظيرت النتائج تمتع المشرفيف التربكييف

كالمشرفات التربكيات بإدارة التربية كالتعميـ بمدينة مكة المكرمة بمستكل عاؿ مف اللتزاـ التنظيمي.

كاتفقت الدراسة مع دراسة (أبك ندا ،)2117 ،حيث أظيرت كجكد مستكل متكسط مف اللتزاـ التنظيمي

لدل العامميف في الك ازرات الفمسطينية ،كمع دراسة (الغامدم )2155 ،حيث أظيرت تمتع الضباط

الميدانييف بقيادة حرس الحدكد بمنطقة مكة المكرمة باللتزاـ التنظيمي ،كاتفقت الدراسة مع دراسة

( )Qaisar ,2012حيث أظيرت النتائج اف منتسبي الشرطة في باكستاف يتمتعكف بدرجة عالية مف
اللتزاـ التنظيمي ،ككذلؾ دراسة ( )Neyshabor and Reashidi ,2013حيث أظيرت اف العامميف
في شركات صناعية إيرانية لدييـ مستكل عاؿ مف اللتزاـ التنظيمي.
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السؤاؿ الثاني -ما مستكل األداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية

بقطاع غزة؟

تـ الحصكؿ عمى نتائج األداء الكظيفي لكؿ مكظؼ مف خالؿ الرجكع إلى ممؼ المكظؼ مف التنظيـ

كاإلدارة ،كقد تـ أخذ المتكسط الحسابي آلخر تقييميف ،تـ تقييـ المكظؼ كفقان ليا ،حيث تبيف مف خالؿ
التحميؿ اإلحصائي أف مستكل األداء الكظيفي لدل العامميف يتراكح بيف  %66إلى  %99بمتكسط
حسابي  ،%8368كانحراؼ معيارم .1616

تظير النتائج أف العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة يتمتعكف بدرجة كبيرة مف األداء

الكظيفي ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى اف العامميف في ىذه المؤسسة يعممكف إلنجاح مؤسستيـ التي ىي

جزء مف مؤسسات تـ إخالؤىا بسبب األحداث التي حدثت في 2117ـ ،فما كاف مف كثير مف
المتطكعيف اف التحقكا بتمؾ المؤسسات ليسدكا ىذا الفراغ كليقدمكا الخدمات الالزمة لخدمة أبناء شعبيـ،

كمف ىذه المؤسسات الخدمات الطبية العسكرية التي تقدـ الخدمة الصحية ألفراد ك ازرة الداخمية كأبناء
شعبيـ ،تمؾ المؤسسة التي طبيعتيا طبيعة إنسانية .ففي ظؿ كؿ ذلؾ يمزـ أداء كظيفي عاؿ المستكل

كىك ما حدث بالفعؿ كيبدك ذلؾ كاضحان مف مستكل الرتقاء بالعمؿ في ىذه المؤسسة التي استممكىا
كىي تعاني مف أزمة خمكىا مف المكظفيف ،كبتكفيؽ مف اهلل كباألداء العالي تعافت كاسترجعت نشاطيا

ليس كما كانت بؿ أفضؿ مف حيث افتتاح أقساـ لـ تكف مكجكدة قبؿ أحداث 2117ـ ،مثؿ قسـ CT

األشعة المقطعية ،كقسـ األطفاؿ ،كقسـ الحضانة ،كأيضا مستكل تقديـ الخدمة المتميزة التي أظيرت
مف خالؿ استبيانات كزعت عمى المتردديف عمى الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (إسميـ )2153 ،حيث أظيرت النتائج كجكد مستكل و
عاؿ مف األداء

الميني لدل الممرضيف العامميف في مراكز الرعاية األكلية الحككمية في محافظات غزة حيث بمغ

متكسط األداء  82661في الثالث سنكات األخيرة ( .)2152،2155،2151كاتفقت مع دراسة (البقمي،

 )2152حيث أظيرت النتائج إلى كجكد مستكل مرتفع نسبيا مف األداء الكظيفي لدل العامميف بجكازات
منطؽ مكة المكرمة .كما اتفقت الدراسة مع دراسة (الصرايرة )2155 ،حيث أظيرت النتائج أف مستكل

األداء الكظيفي لدل أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات األردنية الرسمية مف كجية نظر رؤساء أقساميـ

بشكؿ عاـ كاف مرتفعان .كما اتفقت مع دراسة (ناصر )2151 ،حيث أظيرت نتائج الدراسة اف المستكل
العاـ لألداء الكظيفي كاف جيدان في المنظمات األىمية الفمسطينية ،مف كجية نظر العامميف .كما اتفقت
الدراسة مع دراسة (الغامدم )2116 ،حيث أظيرت ارتفاع مستكل كفاءة أداء مكظفي الستقباؿ
بالمستشفى العسكرم بالرياض كالخرج بكجو عاـ.
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الفرضية الرئيسية االكلى -تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية (≥ 1.15

 )αبيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية
بقطاع غزة؟
جدكؿ (:)17

معامؿ االرتباط بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية
معامؿ بيرسكف

السؤاؿ

لالرتباط

القيمة

)(Sig.االحتمالية

تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل معنكية (0.05
≥  )αبيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في

.127

*0.045

الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة

* الرتباط دالن إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

يبيف جدكؿ ( )59أف معامؿ الرتباط يساكم  ،.127كأف القيمة الحتمالية ( ).Sigتساكم

0.045

كىي

أقؿ مف مستكل الدللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات دللة إحصائية بيف اللتزاـ
التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة .كمف ىذه النتيجة

يمكف القكؿ أف مستكل اللتزاـ التنظيمي يؤثر في مستكل األداء الكظيفي .كيعزك الباحث ذلؾ إلى ما

سبؽ ذكره في أف العامميف في الخدمات الطبية العسكرية يتمتعكف بقدر كبير مف اللتزاـ المعيارم
(األخالقي) الذم ينبع مف داخؿ الفرد ،فينعكس ذلؾ بدرجة كبيرة عمى أدائو الكظيفي ،فيككف الكازع

اء مف
الديني كالرقابة الذاتية ىي التي تدفع الشخص إلى العمؿ كاإلنتاج ،بدكف رقابة مف أم شخص سك ن
المدير المباشر أك غيره مف المدراء أك الزمالء ،كيعزك الباحث ذلؾ أيضان إلى مدل النتماء كالندماج
لألفراد مع مؤسستيـ كىذا ما ابدكه كتبيف مف خالؿ إعطاء درجات كبيرة إلى الفقرات التي تتحدث عف

النتماء لممؤسسة كحبيـ ليا ليس نابع مف "الحاجة" كانما مف الشعكر الذاتي في تقديـ أداء افضؿ حتى

يرتقكا بالمؤسسة التي يعممكف بيا ،كاف كانت العالقة ضعيفة فاف الباحث يعزك ذلؾ ألسباب أخرل ىي

التي أثرت عمى نتيجة البحث ،مثؿ الظركؼ القتصادية التي تمر بيا الحككمة الفمسطينية بقطاع غزة،
أك مشاكؿ أسرية نتيجة الكضع القتصادم كقمة الركاتب التي ينتج عنيا مشاكؿ تنبع مف المسئكلية عف
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أسرة ليا احتياجاتيا .األمر الذم يؤثر تأثير غير إيجابي عمى أداء الفرد كعمى جماعة العمؿ كعمى
المنظمة ،فنجد التأثير السمبي سببا في انخفاض قدرة الفرد عمى الحركة كالتقدـ الكظيفي كانخفاض

القدرة عمى العطاء.
كاتفقت الدراسة مع دراسة (البقمي )2152 ،حيث أظيرت النتائج إلى كجكد عالقة إيجابية كطردية بيف
مستكل اللتزاـ التنظيمي كمستكل األداء الكظيفي لمعامميف بجكازات منطقة مكة المكرمة ،كاتفقت

الدراسة مع دراسة (شاىيف )2151 ،حيث أظيرت النتائج إلى كجكد عالقة بيف فاعمية نظاـ تقييـ

األداء كالكلء التنظيمي في كؿ مف الجامعة اإلسالمية كجامعة األزىر .كاتفقت الدراسة مع دراسة

(جكدة )2118 ،حيث أظيرت النتائج إلى كجكد تأثير معنكم لعممية تقييـ األداء المؤسسي عمى اللتزاـ
المؤسسي في شركات األلمكنيكـ األردنية ،كما اتفقت مع دراسة ( )Qaisar, 2012حيث أظيرت

النتائج إلى أف ىناؾ عالقة طردية بيف إبعاد اللتزاـ التنظيمي كأداء ضباط الشرطة.
كيشتؽ مف الفرضية السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( )α ≥ 1.15بيف االلتزاـ العاطفي كاألداءالكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.
 -جدكؿ (:)41

معامؿ االرتباط بيف االلتزاـ العاطفي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية
معامؿ بيرسكف

السؤاؿ

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل معنكية (0.05
≥  )αبيف اللتزاـ العاطفي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في

.137

*0.032

الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة

* الرتباط دالن إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

يبيف جدكؿ ( )21أف معامؿ الرتباط يساكم  ،.137كأف القيمة الحتمالية ( ).Sigتساكم

0.032

كىي

أقؿ مف مستكل الدللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ضعيفة ذات دللة إحصائية بيف
اللتزاـ العاطفي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة .تظير النتائج

إلى كجكد عالقة بيف اللتزاـ العاطفي كاألداء الكظيفي .كيعزك الباحث ذلؾ إلى ما أبداه العامميف في
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انتماء كاندماج مع مؤسستيـ ،ذلؾ أف اللتزاـ العاطفي يعبر عف قكة رغبة الفرد في الستمرار بالعمؿ في

منظمة معينة ألنو مكافؽ عمى أىدافيا كقيميا كيريد المشاركة في تحقيؽ ىذه األىداؼ .كمف ىذا المنطمؽ
يزيد العامميف في الخدمات الطبية مف فاعمية أدائيـ حتى يصمكا إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التي

ينتمكف ليا .ككما ذكرنا سابقان إلى الظركؼ التي تـ فييا التحاؽ معظـ العامميف في الخدمات الطبية

بعد أحداث  2117ـ ،التي نتج عنيا تخمي المكظفيف العامميف قديما في الخدمات الطبية العسكرية عف
أداء عمميـ ،فما كاف مف ىؤلء العامميف إل اف حاكلكا مال الفراغ الذم تركو المكظفكف القدماء ،فكاف

نابع عقائدم إلنجاح كؿ مرافؽ ك ازرة الداخمية كمنيا الخدمات الطبية
ذلؾ نابعان مف داخميـ كمف و
العسكرية ،فحممكا األمانة كقدمكا أفضؿ أداء.

كتظير الدرجة الكمية ليذا المجاؿ باف درجة المكافقة ليست قكية بالشكؿ المطمكب ،أم انو مطمكب مف
الخدمات الطبية العسكرية بذؿ مزيد مف الجيكد لتعزيز اللتزاـ العاطفي الذم بدكره يؤثر عمى األداء

الكظيفي لمعامميف.
كاتفقت ىذا الدراسة مع دراسة (اؿ قاسـ )2152 ،حيث أظيرت النتائج إلى كجكد أثر كاضح كعاؿ
لاللتزاـ التنظيمي (العاطفي ،الستمرارم ،المعيارم) في تحسيف جكدة الخدمة المصرفية في البنكؾ
التجارم األردنية .كاتفقت الدراسة مع دراسة ( )Qaisar, 2012حيث أظيرت النتائج إلى اف اللتزاـ

العاطفي ىك األكثر تأثي انر عمى األداء.
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 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( )α ≥ 1.15بيف االلتزاـ االستمرارمكاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.
جدكؿ (:)41

معامؿ االرتباط بيف االلتزاـ االستمرارم كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية
معامؿ بيرسكف

السؤاؿ

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل معنكية (0.05
≥  )αبيف اللتزاـ الستمرارم كاألداء الكظيفي لدل العامميف

0.104

0.083

في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة

 -يبيف جدكؿ ( )25أف معامؿ الرتباط يساكم  ،0.104كأف القيمة الحتمالية ( ).Sigتساكم

0.083

كىي أكبر مف مستكل الدللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد عالقة ذات دللة إحصائية

بيف اللتزاـ الستمرارم كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى اللتزاـ الستمرارم يشير إلى قكة رغبة الفرد ليبقى في العمؿ بمنظمة معينةلعتقاده بأف ترؾ العمؿ فييا سيكمفو الكثير .كىذا بالنسبة لمعامميف في الخدمات الطبية العسكرية

غير كارد ،لذلؾ اللتزاـ الستمرارم ل يمكف اف يؤثر عمى األداء الذم يقدمو المكظؼ ،لف بقاء

العامميف في الخدمات الطبية العسكرية ليس نابعان مف التكمفة التي سكؼ يفقدىا الفرد اف ترؾ
المؤسسة ،كانما مف مدل النتماء كاإليماف بأىداؼ المؤسسة التي يعمؿ بيا ،كحرص العامميف عمى

سمعتيا كمكانتيا.

 كلقد اتفقت الدراسة مع د ارسة (إسميـ )2153 ،حيث أظيرت الدراسة اف ل عالقة بيف اللتزاـالستمرارم كاألداء الكظيفي لدل الممرضيف العامميف في مراكز الرعاية األكلية الحككمية

بمحافظات غزة .كاتفقت مع دراسة (السعكدم )2116 ،حيث أظيرت الدراسة عالقة سمبية بيف
مصادر ضغكط العمؿ المختمفة التي تشمميا الدراسة كاللتزاـ الستمرارم لدل العامميف في كميات

المجتمع الحككمية التابعة لجامعة البمقاء التطبيقية.
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 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( )α ≥ 1.15بيف االلتزاـ المعيارم كاألداءالكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.
جدكؿ (:)44

معامؿ االرتباط بيف االلتزاـ المعيارم كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية
معامؿ بيرسكف

السؤاؿ

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل معنكية (0.05
≥  )αبيف اللتزاـ المعيارم كاألداء الكظيفي لدل العامميف في

0.088

0.119

الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

يبيف جدكؿ ( )22أف معامؿ الرتباط يساكم  ،0.088كأف القيمة الحتمالية ( ).Sigتساكم

0.119

كىي

أكبر مف مستكل الدللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد عالقة ذات دللة إحصائية بيف اللتزاـ

المعيارم كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى اف اللتزاـ المعيارم يشير إلى شعكر الفرد بانو ممتزـ بالبقاء في المنظمة بسبب
ضغكط اآلخريف ،كاف الفرد ل يريد اف يسبب قمقا لمنظمتو أك يترؾ انطباعا سيئا لدل زمالئو بسبب

تركو العمؿ ،كىذا كما أشرنا في محكر اللتزاـ الستمرارم كعالقتو باألداء الكظيفي ليس مما يتمتع بو

العاممكف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة .كانما ىك مف مدل النتماء كاإليماف بأىداؼ
المؤسسة التي يعمؿ بيا ،كحرص العامميف عمى سمعتيا كمكانتيا .كىذا ىك األمر الذم يجعؿ الفرد في

ىذه المؤسسة يؤدم عممو عمى أكمؿ كجو لالرتقاء بيا.

كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (إسميـ )2153 ،حيث أظيرت الدراسة اف ل عالقة بيف اللتزاـ المعيارم
كاألداء الكظيفي لدل الممرضيف العامميف في مراكز الرعاية األكلية الحككمية بمحافظات غزة .كاتفقت

ىذه الدراسة مع دراسة (الحكاجرة )2155 ،حيث أظيرت النتائج إلى كجكد عالقة عكسية ضعيفة ذات

دللة إحصائية بيف اللتزاـ التنظيمي كالضغكط المينية .فيما اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة (البقمي،

 ) 2152حيث أظيرت النتائج كجكد عالقة طردية بيف اللتزاـ المعيارم كاألداء الكظيفي لدل العامميف
بجكازات منطقة مكة المكرمة .كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة (اؿ قاسـ )2152 ،حيث أظيرت النتائج
كجكد أثر كاضح كعاؿ لاللتزاـ المعيارم في تحسيف جكدة الخدمة المصرفية في البنكؾ التجارم

األردنية.
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الفرضيىة الرئيسية الثانية -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية

( )α ≥ 1.15في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي
كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،تعزل إلى:

(الجنس ،المسمى الكظيفي ،الرتبة العسكرية ،سنكات الخدمة في الخدمات الطبية،

المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ).

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار “Tلعينتػػيف مس ػػتقمتيف" لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىن ػػاؾ فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية كى ػػك
اختبػػار معممػػي يصػػمح لمقارنػػة متكسػػطي مجمػػكعتيف مػػف البيانػػات .كػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار " التبػػايف

األحػادم" لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ ذات دللػة إحصػائية كىػذا الختبػار معممػي يصػمح لمقارنػػة 3
متكسطات أك أكثر.

كيشتؽ مف الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( )α ≥ 1.15في متكسطات إجابات

المبحكثيف حكؿ العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية

العسكرية بقطاع غزة ،تعزل إلى الجنس.

جدكؿ ( :)23نتائج اختبار"  Tلعينتيف مستقمتيف " – الجنس
قيمة االختبار

().Sig

القيمة

المجاؿ

ذكر

أنثى

االحتمالية

المتكسطات

اللتزاـ العاطفي.

3.51

2.88

3.263

*0.001

اللتزاـ الستمرارم.

3.26

3.05

1.161

0.247

اللتزاـ المعيارم.

3.65

3.47

1.097

0.274

االلتزاـ التنظيمي بشكؿ عاـ.

3.48

3.13

2.113

*0.036

األداء الكظيفي.

0.84

0.84

-0.544

0.587

* الفرؽ بيف المتكسطيف دالن إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05
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مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )23تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار"  Tلعينتيف
مستقمتيف " أقؿ مف مستكل الدللة

α ≥ 0.05

لمجاؿ " اللتزاـ العاطفي " كالمجالت مجتمعة معا كبذلؾ

يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا

المجاؿ كالمجالت مجتمعة معا تعزل إلى الجنس كذلؾ لصالح الذككر .تبيف النتائج اف اللت ازـ العاطفي

لو عالقة كتأثير عمى أداء العامميف في الخدمات الطبية العسكرية.

أما بالنسبة لممجاليف " اللتزاـ الستمرارم ،اللتزاـ المعيارم “ ك األداء الكظيفي  ،فقد تبيف أف القيمة

الحتمالية ) (Sig.أكبر مف مستكل الدللة

α ≥ 0.05

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة

إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذيف المجاليف تعزل إلى الجنس .اللتزاـ
الستمرارم كاللتزاـ المعيارم تبيف النتائج انو ل تكجد ليما عالقة بأداء العامميف كليس ليـ تأثير عمى

األداء الكظيفي لمعامميف.

كيعزك الباحث اف لاللتزاـ العاطفي عالقة باألداء الكظيفي كاف اللتزاـ الستمرارم كالمعيارم ليس ليـ
عالقة باألداء الكظيفي لمعامميف في الخدمات الطبية العسكرية ،إلى اف "الرغبة" كما يكضح ذلؾ

الباحثكف التي يشير ليا اللتزاـ العاطفي ىك الذم يدفع العامميف إلى العمؿ كاإلنتاج كالمحافظة عمى
أداء الخدمات الطبية العسكرية كتحقيؽ أىدافيا التي تصبك إلييا ،كما تظير اف اللتزاـ العاطفي لمذككر
لو عالقة باألداء الكظيفي ذلؾ اف الذككر يتحممكف العبء األكبر في تنفيذ الخطط كتحقيؽ األىداؼ.

كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة (حمس )2152 ،التي أكجدت اف ىناؾ فركؽ ذات دللة إحصائية إلى

دكر إدارة التغير في تعزيز اللتزاـ التنظيمي تعزل إلى الجنس لصالح الذككر ،كتتفؽ ىذه الدراسة مع

دراسة (فممباف )2118 ،التي أكجدت اف ىناؾ فركؽ ذات دللة إحصائية في مستكل اللتزاـ التنظيمي
لدل المشرفيف كالمشرفات تبعا لمتغير الجنس كلصالح الذككر.
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 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( )α ≥ 1.15في متكسطات إجاباتالمبحكثيف حكؿ العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية

العسكرية بقطاع غزة ،تعزل إلى المسمى الكظيفي.

جدكؿ ( :)24نتائج اختبار" التبايف األحادم " – المسمى الكظيفي

اللتزاـ العاطفي

4.38

3.93

3.61

3.74

3.13

7.467

*0.000

اللتزاـ الستمرارم

3.73

3.79

3.25

3.43

3.10

2.716

*0.031

اللتزاـ المعيارم

4.27

4.03

3.69

4.07

3.45

4.764

*0.001

االلتزاـ التنظيمي بشكؿ عاـ

4.13

3.91

3.52

3.75

3.23

5.719

*0.000

األداء الكظيفي

0.85

0.83

0.84

0.83

0.84

0.223

0.925

المجاؿ

مدير

مدير رئيس رئيس
دائرة

قسـ

شعبة

إدارة

().Sig

مكظؼ

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتكسطات

* الفرؽ بيف المتكسطات دالن إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )24تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف
األحادم " أقؿ مف مستكل الدللة  α ≥ 0.05لاللتزاـ التنظيمي كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد
فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى المسمى الكظيفي كذلؾ

لصالح الذيف مسماىـ الكظيفي مدير إدارة .مف النتائج يبدك كاضحان اف المسمى الكظيفي لو عالقة
بيف مستكل اللتزاـ التنظيمي كمستكل األداء الكظيفي ،كذلؾ لصالح الذيف مسماىـ الكظيفي مدير

إدارة .كيعزك الباحث ذلؾ إلى اف الذيف يحممكف ىذا المسمى ىـ مف األكائؿ الذيف تحممكا عبء

القياـ كتسمـ المياـ كالحفاظ عمى جميع مراكز كمستشفيات كعيادات الخدمات الطبية بعد األحداث
عاـ  2117ـ ،كمعظميـ كانكا عمى راس عمميـ كىـ مف العامميف قبؿ تمؾ األحداث .كاتفقت ىذه

الدراسة مع دراسة (حنكنو )2116 ،التي أكجدت اف ىناؾ عالقة بيف مستكيات اللتزاـ التنظيمي لدل

العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزل إلى المستكل الكظيفي.
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مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )24تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار"التبايف
األحادم" أكبر مف مستكل الدللة  0.05لألداء الكظيفي كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ل تكجد فركؽ ذات
دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى المسمى الكظيفي.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( )α ≥ 1.15في متكسطات إجاباتالمبحكثيف حكؿ العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية

العسكرية بقطاع غزة ،تعزل إلى الرتبة العسكرية.

جدكؿ ( :)25نتائج اختبار"  Tلعينتيف مستقمتيف " – الرتبة العسكرية

اللتزاـ العاطفي

3.42

3.31

0.381

0.704

اللتزاـ الستمرارم

3.21

3.47

-1.038

0.301

اللتزاـ المعيارم

3.59

4.00

-1.797

0.074

االلتزاـ التنظيمي

3.41

3.60

-0.813

0.417

األداء الكظيفي

0.84

0.86

-1.205

0.230

المجاؿ

ضباط

().Sig

أفراد

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتكسطات

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )25تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار"  Tلعينتيف
مستقمتيف " أكبر مف مستكل الدللة  α ≥ 0.05لجميع المجالت كالمجالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف
استنتاج أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه

المجالت كالمجالت مجتمعة معا تعزل إلى الرتبة العسكرية .أكضحت النتائج انو ل تكجد عالقة بيف

اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي تعزل لمرتبة العسكرية ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى اف اللتزاـ ضركرم
لجميع العامميف في الخدمات الطبية العسكرية عمى اختالؼ رتبيـ العسكرية .كلكل ىذا اللتزاـ مف
الجميع لما استطاعت ىذه المؤسسة مف التقدـ في األداء ،الذم انعكس باإليجاب عمى التقدـ في
مستكل اإلنجاز كالتطكر الذم حصؿ لمخدمات الطبية العسكرية في السنكات األخيرة .كاتفقت ىذه
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الدراسة مع دراسة (البقمي ) 2152 ،التي أكجدت انو ل تكجد عالقة بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء

الكظيفي لمعامميف في مصمحة الجكازات في منطقة مكة المكرمة تعزل لمتغير الرتبة العسكرية ،كاختمفت
مع دراسة (أبك جياب )2154 ،التي أظيرت انو ل تكجد عالقة بيف مداخؿ تنمية اللتزاـ لتنظيمي لدل

ضبَّاط الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزل إلى الرتبة.

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( )α ≥ 1.15في متكسطات إجابات

المبحكثيف حكؿ العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية

العسكرية بقطاع غزة ،تعزل إلى سنكات الخدمة في الخدمات الطبية.

جدكؿ ( :)26نتائج اختبار" التبايف األحادم " – سنكات الخدمة
قيمة االختبار

().Sig

فأقؿ

سنكات

فأكثر

االحتمالية

المجاؿ

 5سنكات 11-6

 11سنة

القيمة

المتكسطات

اللتزاـ العاطفي

3.45

3.37

3.45

0.151

0.860

اللتزاـ الستمرارم

3.37

3.24

3.17

0.451

0.638

اللتزاـ المعيارم

3.42

3.69

3.62

1.057

0.350

االلتزاـ التنظيمي بشكؿ عاـ

3.43

3.43

3.41

0.012

0.988

األداء الكظيفي

0.84

0.84

0.84

0.115

0.891

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )26تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف
األحادم " أكبر مف مستكل الدللة  α ≥ 0.05لجميع المجالت كالمجالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف
استنتاج أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه

المجالت كالمجالت مجتمعة معا تعزل إلى سنكات الخدمة في الخدمات الطبية .أكضحت النتائج انو
ل تكجد عالقة بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي تعزل إلى سنكات الخدمة في الخدمات الطبية.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى اف معظـ العامميف في الخدمات الطبية قد تـ تعينيـ في الخدمات الطبية بعد

أحداث عاـ 2117ـ ،أم اف معظميـ لو نفس سنكات الخدمة في الخدمات الطبية ،كاف ذلؾ ليس لو
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تأثير كعالقة عمى مستكل التزاميـ التنظيمي كأدائيـ الكظيفي ،كما اف ىناؾ عكامؿ أخرل تجعؿ مف

سنكات الخدمة ليس ليا تأثير مثؿ العدد الكبير مف الدكرات التدريبية التي التحؽ بيا معظـ العامميف في
ىذه المؤسسة الذم جعميـ عمى يككنكف آراءىـ كاتجاىاتيـ األمر الذم يعزز مف كلئيـ لممؤسسة.

كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (أبك جياب )2154 ،التي أظيرت انو ل تكجد عالقة بيف مداخؿ تنمية

اللتزاـ لتنظيمي لدل ضبَّاط الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزل إلى سنكات الخدمة ،كاتفقت مع
دراسة (إسميـ ) 2153 ،التي أظيرت انو ل تكجد عالقة بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل
الممرضيف العامميف في مراكز الرعاية األكلية الحككمية بمحافظات غزة تعزل إلى سنكات الخدمة،
كاتفقت مع دراسة (حمس )2152 ،التي أظيرت إلى عدـ كجكد فركؽ في آراء أفراد العينة حكؿ دكر
إدارة التغيير في تعزيز اللتزاـ التنظيمي لدل العامميف في بمدية غزة تعزل إلى سنكات الخدمة ،كاتفقت

مع دراسة (البقمي )2152،التي أظيرت عدـ كجكد بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي يعزل لمتغير
سنكات الخبرة.
 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( )α ≥ 1.15في متكسطات إجابات

المبحكثيف حكؿ العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية
العسكرية بقطاع غزة ،تعزل إلى المؤىؿ العممي.

جدكؿ ( :)27نتائج اختبار" التبايف األحادم " – المؤىؿ العممي
قيمة االختبار

فأقؿ

بكالكريكس

عميا

().Sig

المجاؿ

دبمكـ

دراسات

القيمة االحتمالية

المتكسطات

اللتزاـ العاطفي

3.39

3.37

3.62

0.657

0.520

اللتزاـ الستمرارم

3.28

3.23

3.17

0.113

0.893

اللتزاـ المعيارم

3.71

3.59

3.65

0.354

0.703

االلتزاـ التنظيمي بشكؿ عاـ

3.46

3.40

3.48

0.152

0.859

األداء الكظيفي

0.84

0.83

0.86

2.339

0.099
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مػ ػف النت ػػائج المكض ػػحة ف ػػي ج ػػدكؿ ( )27تب ػػيف أف القيم ػػة الحتمالي ػػة ) (Sig.المقابم ػػة لختب ػػار" التب ػػايف
األحادم " أكبر مف مستكل الدللة  α ≥ 0.05لجميع المجالت كالمجػالت مجتمعػة معػا كبػذلؾ يمكػف
اس ػػتنتاج أن ػػو ل تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دلل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات عين ػػة الد ارس ػػة ح ػػكؿ ى ػػذه

المجالت كالمجالت مجتمعػة معػا تعػزل إلػى المؤىػؿ العممػي .أكضػحت النتػائج انػو ل تكجػد عالقػة بػيف

اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي تعزل إلى المؤىؿ العممي ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى معظـ العامميف فػي
الخ ػػدمات الطبي ػػة العس ػػكرية م ػػف حمم ػػة الم ػػؤىالت العممي ػػة كيرج ػػع ذل ػػؾ إل ػػى طبيع ػػة عممي ػػا ،حي ػػث اني ػػـ
يتكزعكف بيف أطبػاء كتمػريض أك تحاليػؿ طبيػة أك عػالج طبيعػي مػف حممػة شػيادة بكػالكريكس أك دبمػكـ،

كاتفقػػػت ىػػػذه الد ارسػػػة م ػ ػع د ارسػػػة (أبػػػك جيػ ػػاب ،)2154 ،كد ارسػػػة (إسػ ػػميـ ،)2153 ،كد ارسػػػة (مػ ػػرزكؽ،

 ،)2155كد ارس ػػة (أب ػػك الع ػػال ،)2119 ،كد ارس ػػة (البقم ػػي ،)2152 ،كد ارس ػػة (ج ػػكدة ،)2118 ،كد ارس ػػة

(.)Ogut & others, 2011
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 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( ) α ≥ 1.15في متكسطات إجابات

المبحكثيف حكؿ العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية
العسكرية بقطاع غزة ،تعزل إلى مكاف العمؿ.

جدكؿ ( :)28نتائج اختبار" التبايف األحادم " – مكاف العمؿ

العاطفي
االلتزاـ
االستمرارم
االلتزاـ
المعيارم

أنصار

بمسـ

الجزائرم

حجازم الشاطئ الكسطى خانيكنس

رفح

اإلصالح

المركزم

كالتأىيؿ

قيمة االختبار

االلتزاـ

مقر

مستشفى مستشفى

عيادة

عيادة

عيادة

عيادة

عيادة

مراكز

المستكدع

().Sig

المجاؿ

عيادة

القيمة االحتمالية

المتكسطات

3.78

3.18

3.37

3.02

3.59

2.96

3.59

4.42

3.02

4.29

2.267

*0.020

3.52

2.97

3.24

3.21

3.32

2.57

3.57

4.26

3.12

3.71

2.615

*0.007

3.74

3.47

3.61

3.55

3.65

3.47

4.27

4.49

3.11

4.07

1.918

0.052

االلتزاـ
التنظيمي

3.68

3.21

3.41

3.26

3.52

3.00

3.81

4.42

3.09

4.02

2.679

*0.006

بشكؿ عاـ
األداء
الكظيفي

0.82

0.83

0.86

0.90

0.82

0.78

0.86

0.86

0.82

0.87

3.113

* الفرؽ بيف المتكسطات دالن إحصائيان عند مستكل دللة .α ≥ 0.05

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )28يمكف استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الدللة ≥ 0.05

 αلمجاؿ " اللتزاـ المعيارم " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف
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متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى مكاف العمؿ .أكضحت النتائج إلى انو ل

تكجد عالقة بيف اللتزاـ المعيارم كاألداء الكظيفي تعزل إلى مكاف العمؿ.

أما بالنسبة لباقي مجالت اللتزاـ التنظيمي ،فقد تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.أقؿ مف مستكل
الدللة ( (α ≥ 0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات
عينة الدراسة تعزل إلى مكاف العمؿ كذلؾ لصالح الذيف يعممكف في عيادة رفح .أكضحت النتائج إلى
انو تكجد عالقة بيف اللتزاـ الستمرارم كاللتزاـ العاطفي كاألداء الكظيفي تعزم إلى مكاف العمؿ.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى انو مف خالؿ الجدكؿ الذم يبيف أف عدد العامميف الذيف انطبقت عمييـ الشركط
ألخذ العينة كاف عدد العامميف في عيادة رفح ىك ستة فقط ،لذلؾ يرل الباحث أف ىذا العدد ل يعكس

النتيجة الحقيقية ،كيرل الباحث انو ل يكجد تأثير لاللتزاـ التنظيمي عمى األداء الكظيفي يعزل لمكاف

العمؿ ،ذلؾ اف جميع العامميف في ىذه المؤسسة يتمتعكف بالتزاـ قكم اتجاه مؤسستيـ كاف أداء جميع
العامميف مرتفع ،إلنجاح تمؾ المؤسسة التي تقكـ عمى إنقاذ أركاح النفس البشرية مف منطمؽ قكلو

َّاس ََجِ رو ًعا] .كأيضا يعزك الباحث ذلؾ اف العامميف في الخدمات
اها َفك ََيى َََّم َأ رح َوا الن َ
[و َم رن َأ رح َو َ
تعالىَ :
الطبية العسكرية بقطاع غزة في كؿ أماكنيـ ليـ صبغة إسالمية كدينية التي تجعميـ يتمتعكف بالكازع
الديني الذم يقكم المراقبة الذاتية ،كاإلخالص في عمميـ.

كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (إسميـ )2153 ،حيث أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات دللة
إحصائية في اللتزاـ التنظيمي تعزل إلى مكاف العمؿ (ما عدا اللتزاـ األدبي كانت الفركؽ دالة

إحصائيان في بعد اللتزاـ لصالح الممرضيف العامميف في محافظة خانيكنس مقابؿ العامميف في محافظة
الكسطى) .كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (أبك الركس كحنكنة )2155 ،حيث أظيرت النتائج عدـ كجكد

فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متغير الستمرار بالعمؿ بالجامعة كمتغير تابع كاإليماف بالمؤسسة كمتغير

مستقؿ تعزل لمكاف العمؿ .كما اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (حنكنة )2116 ،حيث أظيرت عدـ

كجكد عالقة ذات دللة إحصائية في مستكم اللتزاـ التنظيمي تعزم لمتغير مكاف العمؿ.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )28تبيف أف القيمة الحتمالية ) (Sig.المقابمة لختبار" التبايف
األحادم " أقؿ مف مستكل الدللة  0.05لألداء الكظيفي كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات دللة
إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل إلى مكاف العمؿ ،كذلؾ لصالح الذيف يعممكف في

عيادة حجازم .
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انفصم انضبدس

اننتبئج وانتوصيبث
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تمييد:

سكؼ يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ اىـ النتائج التي تكصمت إليو ىذه الدراسة التي تتعرؼ إلى
العالقة بيف اللتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة،

ثـ يستعرض اىـ التكصيات التي يراىا الباحث في تعزيز دكر اللتزاـ التنظيمي عمى األداء الكظيفي.

كفي الختاـ يقدـ الباحث اىـ المقترحات لمدراسات المستقبمية التي ينصح بيا فب نفس مجاؿ المكضكع

حيث ل زاؿ الكاقع اإلدارم الفمسطيني يحتاج إلى المزيد مف الدراسات لالرتقاء بو.

أكالن -نتائج الدراسة:
 فيما يتعمؽ بااللتزاـ التنظيمي بأبعاده الثالثة:
 .5أظيرت النتائج كجكد مستكل عاؿ مف االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الخدمات الطبية
العسكرية بقطاع غزة بمتكسط حسابي نسبي يساكم  ،%68.50كيعكس ذلؾ لمسئكلية أخالقية
نابعة مف ارتباط عقدم كديني ،كليس نابعان مف ضغكط اآلخريف ،كىي تدفعيـ لبذؿ الجيكد
كالتضحية مف اجؿ بقاء المؤسسة ،كىذا يحمؿ أبعادا أخالقية تتعدل مجرد الرضا عف الحكافز

كالخدمات كالفكائد المقدمة ليـ.
 .2أظيرت النتائج كجكد مستكل عاؿ مف االلتزاـ العاطفي لدل العاميف في الخدمات الطبية
العسكرية بقطاع غزة بمتكسط حسابي نسبي يساكم  ،%68.23كذلؾ يعكس إلى طبيعة الكضع
الذم تـ مف خاللو التحاؽ كتكظيؼ العامميف بالخدمات الطبية العسكرية حيث كانت الظركؼ
استثنائية مف حيث الظركؼ الميدانية بعد أحداث 2117ـ كتخمي المكظفكف العاممكف في الخدمات

الطبية العسكرية عف العمؿ ،كترؾ مكاف العمؿ في مستشفيات كعيادات كمراكز الخدمات الطبية

العسكرية ،فتطكعكا لمعمؿ كسد العجز كبذلكا جيد كبير إلنجاح العمؿ كالتطكر بو.

 .3أظيرت النتائج كجكد مستكل عاؿ مف االلتزاـ االستمرارم لدل العامميف في الخدمات الطبية
العسكرية بقطاع غزة بمتكسط حسابي نسبي يساكم  ،%64.62كيعكس ذلؾ إلى اف معظميـ
امضكا فترات خدمة أكثر مف خمس سنكات-كما ذكرنا سابقان-كبالتالي ىك ىكنكا خالؿ ىذه الفترة شبكة
مف العالقات كالمصالح التي أصبح مف الصعب عمييـ التخمي عنيا.
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 .4أظيرت النتائج كجكد مستكل عاؿ مف االلتزاـ المعيارم لدل العامميف في الخدمات الطبية
العسكرية بقطاع غزة بمتكسط حسابي نسبي يساكم  ،%72.49كيعكس ذلؾ أبعادا أدبية

كأخالقية تنسجـ مع ما يحممو العاممكف في الخدمات الطبية العسكرية مف قيـ اإلخالص ،كالكلء

ككازع األخالؽ كالمثؿ النابعة مف تعاليـ اإلسالـ السمحة فيك التزاـ أدبي حتى لك كاف عمى حساب

أنفسيـ ،حيث أف السمة الغالبة لمعامميف في الخدمات الطبية ىي اللتزاـ الديني.
 فيما يتعمؽ باألداء الكظيفي لمعامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.

 أظيرت النتائج كجكد مستكل عاؿ مف األداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية
العسكرية بقطاع غزة بمتكسط حسابي نسبي يساكم  ،%6136يعكس ذلؾ إلى أف العامميف في
ىذه المؤسسة يعممكف إلنجاح مؤسستيـ التي ىي جزء مف مؤسسات تـ إخالءىا بسبب األحداث

التي حدثت في  2117ـ ،فما كاف مف كثير مف المتطكعيف اف التحقكا بتمؾ المؤسسات ليسدكا ىذا
الفراغ كليقدمكا الخدمات الالزمة لخدمة أبناء شعبيـ.

 فيما يتعمؽ بالعالقة بيف االلتزاـ التنظيمي بأبعاده كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات
الطبية العسكرية بقطاع غزة.

 أظيرت نتائج ىذه الدراسة كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء
الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،كيعكس ذلؾ إلى أف العامميف
يتمتعكف بقدر كبير مف اللتزاـ المعيارم (األخالقي) الذم ينبع مف داخؿ الفرد ،فينعكس ذلؾ

بدرجة كبيرة عمى أداءه الكظيفي ،فيككف الكازع الديني كالرقابة الذاتية ىي التي تدفع الشخص إلى
العمؿ كاإلنتاج ،بدكف رقابة مف أم شخص سكل مف المدير المباشر أك غيره مف المدراء أك

الزمالء ،كأيضا إلى مدل النتماء كالندماج لألفراد مع مؤسستيـ كىذا ما ابدكه كتبيف مف خالؿ

إعطاء درجات كبيرة إلى الفقرات التي تتحدث عف النتماء لممؤسسة كحبيـ ليا.

 أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ العاطفي كاألداء
الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،كيعكس ذلؾ إلى انتماء

كاندماج العامميف مع مؤسستيـ ،ذلؾ أف اللتزاـ العاطفي يعبر عف قكة رغبة الفرد في الستمرار

بالعمؿ في منظمة معينة ألنو مكافؽ عمى أىدافيا كقيميا كيريد المشاركة في تحقيؽ ىذه األىداؼ.
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كمف ىذا المنطمؽ يزيد العامميف في الخدمات الطبية مف فاعمية أدائيـ حتى يصمكا إلى تحقيؽ

أىداؼ المؤسسة التي ينتمكف ليا.

 أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ االستمرارم

كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،كيعكس ذلؾ إلى اف

بقاء العامميف في الخدمات الطبية العسكرية ليس نابعان مف التكمفة التي سكؼ يفقدىا الفرد اف ترؾ

المؤسسة ،كانما مف مدل النتماء كاإليماف بأىداؼ المؤسسة التي يعمؿ بيا ،كحرص العامميف
عمى سمعتيا كمكانتيا.

 أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ المعيارم

كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة ،كيعكس ذلؾ إلى اف

بقاء العامميف في المنظمة ليس بسبب ضغكط اآلخريف ،كاف الفرد ل يريد اف يسبب قمقا لمنظمتو

أك يترؾ انطباعا سيئا لدل زمالئو بسبب تركو العمؿ ،كانما مف مدل النتماء كاإليماف بأىداؼ

المؤسسة التي يعمؿ بيا ،كحرص العامميف عمى سمعتيا كمكانتيا .كىذا ىك األمر الذم يجعؿ

الفرد في ىذه المؤسسة يؤدم عممو عمى أكمؿ كجو لالرتقاء بيا.
 فيما يتعمؽ بالعالقة بيف االلتزاـ التنظيمي بأبعاده كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات

الطبية العسكرية بقطاع غزة تعزل إلى المتغيرات الشخصية( :الجنس ،المسمى الكظيفي ،الرتبة

العسكرية ،سنكات الخدمة في الخدمات الطبية ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ).

 أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات

عينة الدراسة لمجاؿ " االلتزاـ العاطفي " تعزل إلى الجنس كذلؾ لصالح الذككر .أم اف

االلت ازـ العاطفي لو عالقة كتأثير عمى أداء العامميف في الخدمات الطبية العسكرية .أما
بالنسبة لممجاليف " االلتزاـ االستمرارم ،االلتزاـ المعيارم" كاألداء الكظيفي أظيرت النتائج انو

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذيف

المجاليف تعزل إلى الجنس .كيعكس ذلؾ إلى اف "الرغبة" كما يكضح ذلؾ الباحثكف التي يشير
ليا اللتزاـ العاطفي ىك الذم يدفع العامميف إلى العمؿ كاإلنتاج كالمحافظة عمى أداء الخدمات

الطبية العسكرية كتحقيؽ أىدافيا التي تصبكا إلييا ،كما تظير اف اللتزاـ العاطفي لمذككر لو
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عالقة باألداء الكظيفي ذلؾ أف الذككر يتحممكف العبء األكبر في تنفيذ الخطط كتحقيؽ

األىداؼ.

 أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ العالقة بيف االلتزاـ
التنظيمي بأبعاده كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة،

تعزل إلى المسمى الكظيفي .كذلؾ لصالح الذيف مسماىـ الكظيفي مدير إدارة ،كيعكس ذلؾ

إلى أف الذيف يحممكف ىذا المسمى ىـ مف األكائؿ الذيف تحممكا عبء القياـ كتسمـ المياـ
كالحفاظ عمى جميع مراكز كمستشفيات كعيادات الخدمات الطبية بعد األحداث عاـ 2117ـ،

كمعظميـ كانكا عمى راس عمميـ كىـ مف العامميف قبؿ تمؾ األحداث.

 أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ العالقة بيف االلتزاـ
التنظيمي بأبعاده كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة،
تعزل إلى الرتبة العسكرية ،كيعكس ذلؾ إلى أف اللتزاـ ضركرم لجميع العامميف في الخدمات
الطبية العسكرية عمى اختالؼ رتبيـ العسكرية .كلكل ىذا اللتزاـ مف الجميع لما استطاعت ىذه

المؤسسة مف التقدـ في األداء.

 أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ العالقة بيف
االلتزاـ التنظيمي بأبعاده كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع

غزة ،تعزل إلى سنكات الخدمة في الخدمات الطبية العسكرية ،كيعكس ذلؾ إلى أف معظـ
العامميف في الخدمات الطبية قد تـ تعينيـ في الخدمات الطبية بعد أحداث عاـ 2117ـ ،أم
أف معظـ العامميف لو نفس سنكات الخدمة في الخدمات الطبية ،كاف ذلؾ ليس لو تأثير كعالقة
عمى مستكل التزاميـ التنظيمي كأدائيـ الكظيفي.

 أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ العالقة بيف
االلتزاـ التنظيمي بأبعاده كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع

غزة ،تعزل إلى المؤىؿ العممي ،كيعكس ذلؾ اف معظـ العامميف في الخدمات الطبية العسكرية
مف حممة المؤىالت العممية كيرجع ذلؾ إلى طبيعة عمميا ،حيث انيـ يتكزعكف بيف أطباء
كتمريض أك تحاليؿ طبية أك عالج طبيعي مف حممة شيادة بكالكريكس أك دبمكـ.
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 أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ العالقة بيف
االلتزاـ المعيارم كاألداء الكظيفي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة،

تعزل إلى مكاف العمؿ ،أما بالنسبة لمجاؿ االلت ازـ العاطفي كاالستمرارم فقد أظيرت النتائج

انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى مكاف العمؿ كذلؾ لصالح الذيف يعممكف في

عيادة رفح ،يرل الباحث أف عدد العامميف الذيف انطبقت عمييـ الشركط ألخذ العينة كاف عدد

العامميف في عيادة رفح ىك ستة فقط ،لذلؾ يرل الباحث اف ىذا العدد ل يعكس النتيجة
الحقيقية ،كيرل الباحث انو ل يكجد تأثير لاللتزاـ التنظيمي عمى األداء الكظيفي يعزل لمكاف

العمؿ ،ذلؾ أف جميع العامميف في ىذه المؤسسة يتمتعكف بالتزاـ قكم تجاه مؤسستيـ كاف أداء
جميع العامميف مرتفع ،إلنجاح تمؾ المؤسسة التي تقكـ عمى إنقاذ أركاح النفس البشرية.
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ثانيان -تكصيات الدراسة:
بعد ان قام الباحث باستعراض اىـ النتائج يمكف لو تقديـ التكصيات التالية:
 .5ضركرة أف يحظى مكضكع اللتزاـ التنظيمي باىتماـ القائميف عمى إدارة مديرية الخدمات
الطبية العسكرية بقطاع غزة لما لو مف أىمية عمى األداء الكظيفي.

 .2ضركرة العمؿ عمى زيادة الشعكر بالنتماء لمخدمات الطبية العسكرية مف خالؿ التكاصؿ مع
العامميف كاشعارىـ بمدل أىمية العمؿ الذم يقكمكف فيو في ظؿ الحصار ،كسياسة التضيؽ
عمى قطاع غزة ،األمر الذم يجعميـ يتغمبكف عمى قمة الركاتب كالكضع القتصادم السيء.

 .3الستمرار في تكطيد العالقات ما بيف الزمالء مف جية كالزمالء كالرؤساء مف جية أخرل ،لما في

ذلؾ مف أثر كبير في ارتفاع مستكل اللتزاـ التنظيمي لمعامميف في الخدمات الطبية العسكرية
بقطاع غزة ،كذلؾ عف طريؽ الندكات كالمحاضرات كالمقاءات المفتكحة التي تساعد في تككيف

العالقات الجتماعية ،كتقكية أصر المحبة كاأللفة بيف العامميف.

 .4ضركرة الىتماـ بالمكظؼ مف خالؿ الىتماـ بنظاـ المكافآت حتى كلك كانت بسيطة ،أك اف
تككف مف خالؿ منح شيادات تقدير ،أك منح إجازات......الخ ،لما لذلؾ مف أثر عمى أداء

المكظؼ حيث يجد مف رؤسائو في المؤسسة الحتراـ كالتقدير كالشعكر بالمكظؼ.

 .5أف يبذؿ القائمكف عمى إدارة الخدمات الطبية العسكرية مزيدان مف الجيكد لتعزيز اللتزاـ
العاطفي مف خالؿ الىتماـ بالمكظؼ حتى يشعر اف مشاكؿ المؤسسة التي يعمؿ بيا ىي جزء

مف مشاكمو الخاصة األمر الذم بدكره يؤثر عمى األداء الكظيفي لمعامميف.

 .6الستفادة مف المستكل المرتفع مف الستعداد لدل العامميف لممحافظة عمى سمعة كمستقبؿ
الخدمات الطبية العسكرية ،كالعمؿ عمى تكجيو ذلؾ لخدمة أىداؼ المؤسسة.

 .7تقكية كتعزيز األمف الكظيفي لمعامميف في المؤسسة األمر الذم يزيد مف درجة النتماء كالكلء

لممؤسسة ،كذلؾ ينعكس عمى أدائو كشعكره باألماف ،فظؿ الحديث عف المصالحة الكطنية،
كامكانية حدكث تسريح لبعض العامميف.
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 .8ضركرة الىتماـ بزيادة اللتزاـ التنظيمي كبخاصة اللتزاـ العاطفي لمعامالت في الخدمات

الطبية العسكرية مف خالؿ إشراكيـ في صنع القرار كتكلي مناصب إدارية تعزز شعكرىـ
بالنتماء كالكلء لممؤسسة.

اء مكظفان أك مدير قسـ أك مدير دائرة ،مف
 .9الىتماـ بالعامميف بكافة مستكياتيـ اإلدارية سك ن
خالؿ إدماجيـ في كضع الخطط كاألىداؼ لالرتقاء بمستكل األداء الكظيفي .كبالىتماـ بمدراء
اإلدارات المختمفة الذيف حممكا أعباء العمؿ منذ أحداث 2117ـ حتى اآلف مف خالؿ العمؿ
إلعطائيـ كمنحيـ حكافز مثؿ باقي المنح كالحكافز التي تعطى لبقية المدراء في أجيزة كادارات

ك ازرة الداخمية.
 .51القياـ ببعض الدراسات التي تيتـ بالعالقة بالكلء التنظيمي ،كاألداء ككذلؾ الرضا الكظيفي
كاألداء الكظيفي.

الدراسات المستقبمية المقترحة:
-

العالقة بيف الرضا الكظيفي كاللتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع

غزة.

 العالقة بيف الحكافز المادية كالمعنكية كعالقتيا باللتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الخدمات الطبيةالعسكرية بقطاع غزة.

 -أثر البيئة الداخمية عمى اللتزاـ التنظيمي في الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة.
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المراجع العربية:
 القرآف الكريـ.أكالن-الكتب:
 ابف منظكر ،جماؿ الديف أبك الفضؿ ( .)1956لساف العرب .القاىرة :دار المعارؼ. -أبك شيخة ،نادر احمد ( .)2000إدارة المكارد البشرية .عماف :دار صفاء لمنشر.

 الجرجاكم ،زياد( .)2010القكاعد المنيجية لبناء االستبياف .الطبعة الثانية .فمسطيف :مطبعةأبناء الجراح.

 جرينبيرج ،كباركف ( .)2004السمكؾ التنظيمي في المنظمات( .تعريب كمراجعة رفاعي ،رفاعي،كبسيكني ،إسماعيؿ) .السعكدية :دار المريخ لمنشر.

 الحمداني ،مكفؽ ( .)2006مناىج البحث العممي .األردف ،عماف :مؤسسة الكراؽ لمنشر. -حمداكم ،كسيمة ( .)2004إدارة المكارد البشرية : .مديرية النشر لجامعة قالمة.

 درة ،عبد البارم إبراىيـ ،كالصباغ ،زىير نعيـ ( .)2008إدارة المكارد البشرية في القرف الحادمكالعشركف .األردف :دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.

 سمطاف ،محمد سعيد أنكر ( .)2003إدارة المكارد البشرية .الدار الجامعية الجديدة. -سمطاف ،محمد سعيد أنكر ( .)2004السمكؾ التنظيمي .الدار الجامعية الجديدة.

 -الصيرفي ،محمد (" .)2005السمكؾ التنظيمي" ،ط ،2اإلسكندرية :حكرس لمنشر كالتكزيع.

 عبد الباقي ،صالح الديف ( .)2004السمكؾ الفعاؿ في المنظمات .اإلسكندرية :الدار الجامعية. -عبد الباقي ،صالح الديف ( .)2005مبادئ السمكؾ التنظيمي .اإلسكندرية :الدار الجامعية.

 عبيدات ،ذكقاف ،كعدس ،عبد الرحمف ،كعبد الحؽ ،كايد ( .)2001البحث العممي-مفيكموكأدكاتو كأساليبو .عماف :دار الفكر لمنشر كالتكزيع.

 فميو ،فاركؽ كعبد المجيد ،السيد ( .)2005السمكؾ التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية.عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

 الفيركز أبادم ،مجد الديف محمد بف يعقكب ( .)1987القامكس المحيط .بيركت :مؤسسةالرسالة.
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 المكزم ،مكسى ( .)2003التطكير التنظيمي :أساسيات كمفاىيـ حديثة .عماف ،األردف :داركائؿ لمنشر كالتكزيع.

 -ماىر ،أحمد ( .)2009السمكؾ التنظيمي مدخؿ بناء الميارات .اإلسكندرية الدار الجامعية.

 محمد ،راكية ( .)2010إدارة المكارد البشرية ،رؤية مستقبمية .القاىرة :الدار الجامعية لمطبعكالنشر كالتكزيع.

 -المدىكف ،محمد .)2005( ،إدارة كتنمية المكارد البشرية .فمسطيف.

 -الييتي ،خالد ( .)2003إدارة المكارد البشرية .عماف :دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.

 الييتي ،خالد عبد الرحمف ( .)2005إدارة المكارد البشرية مدخؿ استراتيجي .األردف :دار كائؿلمنشر كالتكزيع.

ثانيان -الرسائؿ الجامعية:
 اؿ قاسـ ،رؤم ( .)2012أثر االلتزاـ التنظيمي في تحسيف جكدة الخدمة المصرفية "دراسةتطبيقية عمى عينة مف البنكؾ التجارية األردنية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ

األكسط.

 أبك العال ،محمد ( .)2009ضغكط العمؿ كأثرىا عمى الكالء التنظيمي :دراسة تطبيقية عمىالمدراء العامميف في كزارة الداخمية في قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة

اإلسالمي ،غزة ،فمسطيف.

 -أبك العال ،محمد (

) .ضغكط العمؿ كأثرىا عمى الكالء التنظيمي :دراسة تطبيقية عمى المدراء

العامميف في كزارة الداخمية في قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية :غزة،
فمسطيف.

 أبك جياب ،محمد ( .)2014مداخؿ تنمية االلتزاـ التنظيمي لدل ضباط الشرطة الفمسطينية فيقطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية .غزة ،فمسطيف.

 -أبك سنينة ،محمد( .)2013أثر التسكيؽ الداخمي في االلتزاـ التنظيمي مع كجكد الرضا الكظيفي

متغي ار كسيطا" دراسة عينة مف العامميف في المستشفيات األردنية الخاصة .رسالة ماجستير غير

منشكرة ،جامعة الشرؽ األكسط.
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 ابكندا ،سامية خميس ( .)2007عالقة المتغيرات الشخصية كأنماط القيادة بااللتزاـ التنظيميكالشعكر بالعدالة التنظيمية –دراسة ميدانية عمى الك از ارت الفمسطينية في قطاع غزة .رسالة
ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية :غزة ،فمسطيف.

 البقمي ،سعد ( .)2152االلتزاـ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي لمعامميف بجكازات منطقةمكة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربي لمعمكـ األمنية ،السعكدية.

 البقمي ،صالح ( .)2151المناخ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي لمكظفي إمارة منطقة مكةالمكرمة .رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 التكيجرم عبد العزيز ( .)8002البيئة الداخمية لمعمؿ كمستكل األداء الكظيفي في األجيزةاألمنية :دراسة تطبيقية عف رضا المراقبيف الجمركييف في مطار الممؾ خالد الدكلي .رسالة
ماجستير أكاديمية نايؼ لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 الثمالي ،عبد اهلل محمد ( .)2002االلتزاـ التنظيمي كعالقتو ببيئة العمؿ الداخمية :دراسةتطبيقية عمى قكات األمف الخاصة .رسالة ماجستير غير منشكرة .أكاديمية نايؼ لمعمكـ األمنية،

الرياض ،السعكدية.

 -جبر ،عبد الرحمف ( .)2010اإلبداع اإلدارم كأثره عمى األداء الكظيفي دراسة تطبيقية عمى

مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بقطاع غزة .رسالة غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فمسطيف.

 جرغكف ،إيياب عبد اهلل ( .)2009كاقع سياسات االختيار كالتعيف في الكظائؼ اإلدارية فيكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في قطاع غزة كأثره عمى الكالء التنظيمي .رسالة ماجستير غير

منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 -حشيش ،خالد ( .)2013درجة ممارسة القيادات اإلدارية بمديريات التربية كالتعميـ لتفكيض

السمطة كعالقتيا باألداء الكظيفي لممديريف كالمشرفيف التربكييف .رسالة ماجستير غير منشكرة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 حمس ،صقر( .)2012دكر إدارة التغير في تعزيز االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف :دراسة حالةعمى بمدية غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية :غزة ،فمسطيف.

 حنكنة ،سامي ( .)2006مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الجامعات الفمسطينيةبقطاع غزة .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
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 الدالة ،سعكد ( .)2003أثر الحكافز عمى أداء األطباء السعكدييف في مستشفى قكل األمفبالرياض .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 -الربيؽ ،محمد ( .)2004العكامؿ المؤثرة في فاعمية األداء الكظيفي لمقيادات األمنية :دراسة

تطبيقية عمى الضباط العامميف في قيادة قكات امف المنشئات كالقكات الخاصة ألمف الطرؽ".
ماجستير جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 رضا ،حاتـ عمى حسف ( .)2003اإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي :دراسة تطبيقية عمىاألجيزة األمنية بمطار الممؾ عبد العزيز الدكلي بجده .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة
نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 -الزىراني ،عبد الكاحد(

) .الكالء التنظيمي لمعممي المرحمة الثانكية بمنطقة الباحة التعميمية

دراسة ميدانية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

 الشريؼ ،حنيف ( .)2013أثر المساءلة اإلدارية عمى األداء الكظيفي لمعامميف اإلدارييف فيكزارة التربية كالتعميـ بقطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية .غزة،

فمسطيف.

 -الشريؼ ،طالؿ( .)2004األنماط القيادية كعالقتيا باألداء الكظيفي مف كجية نظر العامميف في

إمارة مكة المكرمة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض،

السعكدية.

 الشمرم ،عايد ( .)2013دكر بيئة العمؿ الداخمية في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي لدل منسكبيقيادة حرس الحدكد بمنطقة الحدكد الشمالية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية

لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 -الصغير ،فيد بف عثماف (

) .المناخ التنظيمي كأثره عمى األداء الكظيفي في األجيزة

األمنية ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية الرياض ،السعكدية.

 الطائي ،رنا ناصر صبر ( .)2007األنماط القيادية كالثقة التنظيمية كأثرىا في تحقيؽ االلتزاـالتنظيمي .رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراؽ.

 عاشكرم ،ابتساـ ( .)2015االلتزاـ التنظيمي داخؿ المؤسسة كعالقتو بالثقافة التنظيمية دراسةميدانية بمؤسسة ديكاف الترقية كالتيسير العقارم بمدينة الجمفة (المديرية العامة) ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،جامعة محمد خيضر -بسكرة -الجزائر.
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 -عبد الباقي ،صالح الديف (

) .مبادئ السمكؾ التنظيمي ،كمية التجارة ،جامعة اإلسكندرية،

مصر.

 -العجمة ،تكفيؽ .)8002( ،اإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم القطاع العاـ دراسة

تطبيقية عمى ك ازرات قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 العساؼ ،عبد اهلل ( .)2003عالقة المركزية كالالمركزية باألداء الكظيفي .رسالة ماجستير،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،السعكدية.

 عقيؿ ،ناصر بف محمد ( .)2006العالقات اإلنسانية كعالقتيا باألداء الكظيفي :دراسة تطبيقيةعمى ضباط قكات األمف الخاصة بمديف الرياض .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ

لعربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 -عكاشة ،أسعد ( .)8002أثر الثقافة التنظيمية عمى مستكل األداء الكظيفي" دراسة تطبيقية عمى

شركة االتصاالت " "paltelفمسطيف .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فمسطيف.

 العكش ،عالء( .)2007نظاـ الحكافز كالمكافئات كأثره في تحسيف األداء الكظيفي في ك ازراتالسمطة الفمسطينية في قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فمسطيف.

 العميرة ،محمد بف عبد العزيز ( .)2003عالقة الجكدة الشاممة باألداء الكظيفي في القطاعالصحي مف كجية نظر العامميف في مركز سمطاف لمعالجة أمراض كجراحة القمب لمقكات

المسمحة بمدينة الرياض .رسالة منشكرة في العمكـ اإلدارية ،أكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،
السعكدية.

 العكفي ،محمد بف غالب( .)2005الثقافة التنظيمية كعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي .رسالة ماجستيرغير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 عكيضة ،ايياب (" .)2008اثر الرضا الكظيفي عمى الكالء التنظيمي لدل العامميف فيالمنظمات االىمية محافظات غزة" رسالة ماجستير منشكرة ،الجامعة السالمية ،غزة ،فمسطيف

 الغامدم ،سعيد ( .)2010النمط القيادم لمدير المدرسة كأثره عمى االلتزاـ التنظيمي لممعمميفبالمدارس الثانكية الحككمية بمحافظة جده ،رسالة جامعية ،جامعة أـ القرل ،جده ،السعكدية.
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 -الغامدم ،عبد اهلل ( .)2006تقكيـ أداء مكظفي االستقباؿ في المستشفيات العسكرية "دراسة

تطبيقية عمى المستشفى العسكرم بالرياض كالخرج" .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ

العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 الفايدم ،سالـ بف بركة ( .)2008فرؽ العمؿ كعالقتيا بأداء العامميف في األجيزة األمنية،دراسة مقارنة بيف بعض األجيزة بمدينة الرياض .رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة نايؼ

العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 -فممباف ،إيناس فؤاد نكاكم( .)2007الرضا الكظيفي كعالقتو بااللتزاـ التنظيمي لدل المشرفيف

التربكييف كالمشرفات التربكيات بإدارة التربية كالتعميـ بمدينة مكة المكرمة  .رسالة ماجستير،
جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،السعكدية.

 القحطاني ،محمد عمي مانع ( .)2002أثر بيئة العمؿ الداخمية عمى الكلء التنظيمي .رسالةماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،السعكدية.

 مرزكؽ ،ابتساـ ( .)2011استراتيجيات إدارة الصراع التي يتبعيا مديرك ككالة الغكث بمحافظاتغزة كعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي لدل العامميف .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية،

غزة ،فمسطيف.

 ناصر ،حسف( .)8080األنماط القيادية كعالقتيا باألداء الكظيفي في المنظمات األىميةالفمسطينية مف كجية نظر العامميف .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فمسطيف.

 ىيجاف ،عبد الرحمف احمد ( .)1998الكالء التنظيمي لممدير السعكدم .رسالة ماجستير غيرمنشكرة ،أكاديمية نايؼ لمعمكـ األمنية :الرياض ،السعكدية.

ثالثان -المجمدات كالدكريات
 -أبك الركس ،سامي كحنكنة ،سامي ( .)2011تأثير اإليماف بالمؤسسة عمى رغبة العامميف في

الجامعات الفمسطينية في الستمرار بالعمؿ في جامعاتيـ :دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية

في قطاع غزة-فمسطيف .مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) .المجمد .)1(19
.1310-1259
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 األحمدم ،طالؿ بف عابد ( .)2004الكلء التنظيمي كعالقتو بالخصائص الشخصية كالرغبة فيترؾ المنظمة كالمينة :دراسة ميدانية لممرضيف العامميف في مستشفيات ك ازرة الصحة بمدينة

الرياض .المجمة العربية لإلدارة.)1(24 :

 اسميـ ،احمد ( .) 2013العالقة بيف اللتزاـ التنظيمي كالداء الكظيفي لدل الممرضيف العامميف في مراكز الرعايةالكلية الحككمية بمحافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة القدس .غزة ،فمسطيف.

 جكدة ،إيماف ،كالبافي ،رنده ( .)2006دراسة العالقة بيف األسمكب القيادم ،كاللتزاـ التنظيمي،كصراع الدكر كغمكضو ،كبعض المتغيرات الديمغرافية في احدل شركات القطاع العاـ .مجمة

جامعة الممؾ سعكد .المجمد .)1(19

 -جكدة ،محفكظ ( .)2118تطبيؽ نظاـ قياس األداء المتكازف كأثرة عمى اللتزاـ المؤسسي لمعامميف

في شركات األلمنيكـ األردنية" دراسة ميدانية" .المجمة األردنية لمعمكـ التطبيقية ،المجمد .)2(55

.292-273

 الحكاجرة ،كامؿ ( .)2011استكشاؼ العالقة بيف الضغكط المينية كاللتزاـ التنظيمي لدلالممرضيف في مستشفيات مختارة،An - Najah Univ. J. Res. (Humanities). Vol. .

.)8(89

 الخشالي ،شاكر جاداهلل ( .)2003أثر األنماط القيادية لرؤساء األقساـ العممية عمى اللتزاـالتنظيمي ألعضاء الييئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة .المجمة األردنية لمعمكـ

التطبيقية .المجمد .)1(6

 خضير ،نعمة ،النعيمي ،عدناف ،النعيمي ،فالح ( .)1996اللتزاـ التنظيمي كفاعمية المنظمة،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،العدد (.)31

 الزعبي ،خالد ( )2118أثر اللتزاـ بالقيـ كالثقافة التنظيمية عمى مستكل األداء الكظيفي لدلالعامميف في القطاع العاـ بمحافظة الكرؾ .مجمة االقتصاد كاإلدارة .المجمد

( ).

 السعكدم ،مكسى ( )2116أثر مصادر ضغكط العمؿ كمستكل الضغط المدرؾ في اللتزاـالتنظيمي لدل العامميف في كميات المجتمع الحككمية التابعة لجامعة البمقاء التطبيقية :دراسة تحميمية

المجمد .)8(33
ميدانية" مجمة العمكـ اإلداريةّ ،
 الشكدافي ،محمد( .)2002دكر مناخ التصاؿ في تشكيؿ اللتزاـ التنظيمي ،مجمة البحكثالتجارية .المجمد .)1(24
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) األداء الكظيفي لدل أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات األردنية2011(  خالد، الصرايرة.)2+1( 27  المجمد. مجمة جامعة دمشؽ.الرسمية مف كجية نظر رؤساء األقساـ فييا

 دكر الدعـ كالثقة القيادية في بناء اللتزاـ التنظيمي.)2010(  الياـ، كالشيباني، كامؿ، العطكم مجمة جامعة،لمعامميف " دراسة استطالعية آلراء عينة مف مكظفي المديرية العامة لتربية كربالء

.)3(8  المجمد.كربالء العممية

 العالقة بينة لرضا الكظيفي كالكلء التنظيمي عند أعضاء ىيئة التدريس في.)2007(  يكسؼ، غنيـ-

-22 .)8(2  المجمد، سمسمة العمكـ اإلنسانية،غزة-  مجمة جامعة األزىر.جامعة النجاح الكطنية

.22

، أثر سياسات التحفيز في الكلء التنظيمي بالمؤسسات العامة.)2155(  سميماف،الفارس
.)5( 27  المجمد.مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية
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ممحؽ رقـ ()1

قائمة بأسماء السادة المحكميف
مكاف العمؿ

االسـ

الجامعة اإلسالمية غزة

 -5الدكتكر ماجد الف ار
 -2الدكتكر محمد الجريسي

أكاديمية اإلدارة كالسياسة  -غزة

 -3الدكتكر بساـ أبك حمد

جامعة القدس – فرع غزة

 -4الدكتكر يحيى عابد

جامعة القدس – فرع غزة

 -5الدكتكر يكسؼ بحر

الجامعة اإلسالمية  -غزة

 -6الدكتكر سامي أبك الركس

الجامعة اإلسالمية  -غزة

 -7الدكتكر إياد الدجني

الجامعة اإلسالمية  -غزة

 -8الدكتكر سمير صافي

الجامعة اإلسالمية  -غزة

 -9الدكتكر عاطؼ إسماعيؿ

الجامعة اإلسالمية  -غزة

 -51الدكتكر عاطؼ الكحمكت

مدير عاـ الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة
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ممحؽ رقـ ( )4االستبانة
البرنامج المشترؾ لمدراسات العميا بيف جامعة األقصى
كاكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا
القيادة كاالدارة

بسى هللا انرحًن انرحيى
انزييم انفاضم  /انزييهت انفاضهت
انسالو عهيكى ورحًت هللا وبركاته
ٍزفق استجبّخ ىقٞبص ٍذ ٙاالىتشاً اىتْظ ،َٜٞحٞث سٞتٌ تطجٞق ٕذٓ االستجبّخ ػي ٚاىؼبٍي ِٞفٜ
اىخذٍبد اىطجٞخ اىؼسنزٝخ اىتبثؼخ ى٘سارح اىذاخيٞخ ٜٕٗ ،جشء ٍِ رسبىخ ٍبجستٞز أقً٘ ثئػذادٕب
ثؼْ٘اُ(اىؼالقخثِٞاالىتشاًاىتْظَٜٗٞاألداء اى٘ظٞف ٜىذ ٙاىؼبٍيِٞفٜاىخذٍبداىطجٞخاىؼسنزٝخ
ثقطبعغشح) 0
ٝزجٚاىتنزًثبإلجبثخػيٚجَٞغفقزاداالستجبّخثنوأٍبّخٍ،غاىؼيٌأّٔالت٘جذإجبثبدخبطئخ،
ٗإَّبإجبثبتلتؼجزػِرأٝلاىشخصٜفٜموفقزح،مَبأُاىَؼيٍ٘بداىتٜسٞتٌجَؼٖبس٘فٝتٌ
استخذاٍٖبألغزاضاىجحثاىؼيَٜفقط 0
شنزاًىحسِتؼبّٗنٌ،،،،،،
انباحث
يحًذ إسًاعيم داود انجًاصي
جوال0597922787 :
بريذ انكترونيmohammad_19753114@gmail.com :
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انجزء األول :انبياناث انشخصيت:
 05الجنس:

□

□

ذكر

انثى

 .4المسمى الكظيفي:

□

مدير ادارة

□

مدير دائرة

□

رئيس قسـ

□

رئيس شعبة

□

مكظؼ

 .1الرتبة العسكرية:
-1الرتبة لمضباط:

□

مالزـ

□

مالزـ أكؿ

□

نقيب

□ رائد □

مقدـ

□

عقيد

□

عميد

-2الرتبة لألفراد:

□

جندم

□

عريؼ

□

رقيب

□

رقيب أكؿ

□

مساعد

□

مساعد أكؿ

 .2سنكات الخدمة في الخدمات الطبية:

□

□

 5سنكات فأقؿ

 10 – 6سنكات

□

 11سنة فأكثر

 .3المؤىؿ العممي:

□

ثانكية عامة فأقؿ

□

دبمكـ

□ بكالكريكس□
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 .4مكاف العمؿ:

□ مقر أنصار □ مستشفى بمسـ □ مستشفى الجزائرم □
□عيادة الشاطئ □عيادة الكسطى □عيادة خاف يكنس □عيادة رفح
□المستكدع المركزم
□عيادة مراكز اإلصالح كالتأىيؿ

عيادة حجازم

الجزء الثاني :االلتزاـ التنظيمي:

درجة المكافقة

الر

كبيرة جدا

كبيرة

متكسطة

قميمة

قـ

قميمة جدا

الفقرة

االلتزاـ العاطفي :قكة رغبة الفرد في الستمرار في منظمة معينة ألنو مكافؽ عمى أىدافيا كقيميا كيريد
المشاركة في تحقيؽ تمؾ األىداؼ ).جرينبيرج ،كباركف :2004 ،ص)217
5
2
3

أشعر بالفخر عند الحديث عف الخدمات الطبية

العسكرية خارج ساعات العمؿ الرسمي.

أشعر أنني جزء مف عائمة الخدمات الطبية

العسكرية.

أشعر أنني عضك فعاؿ في الخدمات الطبية

العسكرية.

أشعر اف أم مشكمة تمر بيا الخدمات الطبية

4

العسكرية جزء مف مشاكمي الخاصة.

5

أشعر بارتباط قكم بالخدمات الطبية العسكرية.
أشعر بالتجانس بيف قيمي الخاصة كبيف القيـ

6

السائدة في الخدمات الطبية العسكرية.

7

أشعر بالسعادة لك قضيت ما تبقى لي مف
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سنكات عممي في الخدمات الطبية العسكرية.
االلتزاـ االستمرارم :قكة رغبة الفرد ليبقى في العمؿ بمنظمة معينة لعتقاده باف ترؾ العمؿ فييا يكمفو
الكثير ).جرينبيرج ،كباركف :2004 ،ص)217
5

أشعر بالنتماء لمخدمات الطبية العسكرية كل
أرغب بمغادرتيا.
أشعر انني في حاؿ تركت عممي في الخدمات

2

الطبية العسكرية سأفقد مزايا قد ل تتكفر في

أماكف أخرل.
3
4

أشعر انو مف الصعب ترؾ عممي في الخدمات

الطبية العسكرية.

أشعر بعدـ كجكد فرص بديمة في حاؿ قررت

اف أترؾ العمؿ في الخدمات الطبية العسكرية.

أشعر اف تمسكي بالعمؿ في الخدمات الطبية
5

العسكرية سيجمب لي الكثير مف المزايا في

المستقبؿ.

أشعر انني لك فقدت عممي في الخدمات

6

الطبية العسكرية سأكاجو مشاكؿ مادية أك
اجتماعية أك نفسية.

7

أشعر أف لدم خيارات محدكدة في حاؿ فكرت
في ترؾ العمؿ في الخدمات الطبية العسكرية.

االلتزاـ المعيارم :شعكر الفرد بانو ممتزـ في المنظمة بسبب الضغكط مف الخريف ).جرينبيرج،
كباركف :2004 ،ص)217
أشعر أف تركي لمعمؿ في الخدمات الطبية
5

العسكرية غير لئؽ حتى لك حصمت عمى

عرض أفضؿ في مؤسسة أخرل.
2

أشعر بالتزاـ أخالقي يدفعني لالستمرار لمعمؿ
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في الخدمات الطبية العسكرية.
3
4
5
6
7

أشعر انني سكؼ اندـ إذا تركت العمؿ في

الخدمات الطبية العسكرية.

أشعر انني مديف لمخدمات الطبية العسكرية لما

ليا مف فضؿ كأثر في حياتي.

أشعر بارتباط كثيؽ مع زمالئي في الخدمات

الطبية العسكرية.

أشعر اف الشخص يجب اف يبقى منتميا لعممو

دائما.

أشعر أف الخريف يعتبركف اف تنقمي مف عمؿ

ألخر غير لئؽ.

شك ار لحسف تعاكنكـ

141

المالحق

ممحؽ رقـ ()1

تسييؿ ميمة باحث
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