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ملخصىالدرادظ

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة التعرف عمى واقع جودة الحياة الوظيفية في و ازرة األشغال العامة واإلسكان

وعبلقتيا بأخبلقيات العمل لدى موظفي و ازرة األشغال العامة واإلسكان ،ومن أجل تحقيق أىداف

الدراسة قام الباحث باستخدام المنيج الوصفي التحميمي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين

في و ازرة األشغال العامة واإلسكان والبالغ عددىم ( )726وقد تم استرداد ( )743استبانة بنسبة

استرداد ( ،)%2252واستخدم الباحث أسموب الحصر الشامل ،كما استخدم الباحث االستبانة كأداة
رئيسية لمدراسة لجمع البيانات إضافة إلى استخدام برنامج التحميل اإلحصائي ( )SPSSلتحميل

البيانات.

أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 -1تتوافر جودة الحياة الوظيفية في و ازرة األشغال العامة واإلسكان بدرجة متوسطة.
 -2توجد عبلقة إيجابية بين جودة الحياة الوظيفية وأخبلقيات العمل لدى العاممين في و ازرة األشغال
العامة واإلسكان.

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أبعاد
جودة الحياة الوظيفية تُعزى إلى متغير (الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي).

 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أبعاد
جودة الحياة الوظيفية تُعزى إلى العمر ما عدا بعد (عبلقات العمل) حيث وجدت فروق ذات
داللة إحصائية لصالح الذين أعمارىم أقل من  41سنة.
 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أبعاد

جودة الحياة الوظيفية تُعزى إلى سنوات الخدمة في الو ازرة ما عدا بعد (االلتزام التنظيمي) حيث

وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذين سنوات خدمتيم في الو ازرة أقل من  2سنوات.

 -6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر

أخبلقيات العمل لدى العاممين في و ازرة األشغال العامة تُعزى إلى الجنس ،العمر ،المؤىل

العممي ،سنوات الخدمة في الو ازرة.
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 -7يوجد التزام بأخبلقيات العمل من قبل العاممين في و ازرة األشغال العامة واإلسكان بنسبة
(.)%24521

أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة

 -1ضرورة تعزيز مستوى جودة الحياة الوظيفية لمعممين في و ازرة األشغال العامة واإلسكان من
خبلل صرف الرواتب بانتظام.

 -2إتاحة الفرصة لمعاممين في الو ازرة بالمشاركة في عممية اتخاذ الق اررات وحل المشكبلت.

 -3توفير بيئة عمل آمنة وصحية تتبلءم مع طبيعة األعمال التي يقوم بيا كل موظف وخاصة
العاممين في الورش الفنية.

 -4تعزيز عبلقات العمل من خبلل القيام بإنشاء نوادي اجتماعية والقيام برحبلت جماعية لمعاممين
في الو ازرة وتبادل الزيارات العائمية.

 -5توثيق مدونة سموك أخبلقية مكتوبة يمتزم بيا كافة العاممين في الو ازرة.
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Abstract

Abstract
This study aims at exploring the quality of the work life and its relation
to job ethics of the employees of the ministry of public works and housing.
To achieve the objectives of this study, the researcher used the descriptive
analytical approach. The study population consisted of all employees of the
ministry of public works and housing whose number is (162) employees. The
number of respondents was (139) which represents (85.8%). (Census Method
was used and the questionnaire as a main tool of the study for collecting data.
The study has reached the following conclusions:
1. The dimensions of the quality of the work life are available in medium
level at the ministry of public works and housing.
2. There is a positive relationship between the quality of the work life and
job ethics of the employees in the ministry of public works and housing.
3. There are no statistically significant differences between the mean
scores of the study sample relevant to the availability of the quality of
work life in relation to the variables gender, job title, and education.
4. There are statistically significant differences between the mean scores
of the study sample relevant to the availability of the elements of career
quality in relation to age variable except (job relationships) in favor of
those whose ages are less than 30 years in the field of job relationships.
5. There are no statistically significant differences between the mean
scores of the study sample relevant to the availability of the elements of
quality of work life attributed to variable years of service (except the
variable organizational commitment) in favor of those whose years of
services are less than 5 years in the field of organizational commitment.
6. There are no statistically significant differences between the mean
scores of the study sample relevant to the availability of the job ethics in
relation to the variables gender, education, and years of service.
7. The employees of the ministry of public works and housing comply
with the job ethics with a percentage of (63.57%).


ح

Abstract

Recommendations of the Study:
1. It is necessary to improve the quality level of the work life of the
employees of the ministry of public works and housing through
disbursing salaries regularly.
2. Employees of the ministry of public works and housing should be given
the chance to participate in the process of decision making and problem
solving.
3. Providing a healthy and safe job environment that is suitable to the
nature of activities performed by each employee specially those
working in technical workshops.
4. Strengthening the job relationships among employees of the ministry
through establishing social clubs, group picnics and family visits.
5. Making a written code of conduct to be followed by all the employees
of the ministry.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
أوالً -المقدمة:
إن المنظمات في عصرنا الحالي تواجو ضغوط وتغيرات مستمرة في جميع المجاالت تتمثل في
الزيادة المستمرة لمقوى الداخمية والخارجية المؤثرة عمى استقرارىا ،فقد أدت التحوالت التي ألـمـت بعالمنا
اليوم إلي عديد من المتغيرات شممت جمــيع نواحي الحـياة االقتصادية واالجتماعية والثـ ـقــاف ـيــة
والتـك ـنـولـوجـيـة والسيـاسـيــة ،وحيث إن الموارد البشرية ىي قمب المنظمة النابض ،فقد بدأ العالم يتطمع
بعين االىتمام إلى ىذا المورد األساسي والذي بنجاحو ضمان بنسبة كبيرة نجاح المنظمة ،إال أن ىناك
عوامل أخرى تحوز عمى اىتمام أرباب العمل عن اىتماميم بالموارد البشرية وبخاصة عامل
التكنولوجيا ،ومع أىمية االىتمام بالتطور التكنولوجي ،لكن ىذا ال يعني أن يكون عمى حساب االىتمام
بالموظفين والنظام االجتماعي وعبلقات العمل داخل المنظمة.
ومن ىنا بدأ االىتمام بالحياة الوظيفية وجودتيا في سبعينيات القرن الماضي ،حيث إن
مصطمح جودة الحياة الوظيفية ذكر في نياية الستينات من القرن العشرين لمتأكيد عمى جودة الحياة في
مكان العمل ،وكان التركيز األساسي عمى ىذا المفيوم خبلل الفترة من ( )7313-7323في الواليات
المتحدة األمريكية ،حيث كان ينصب عمى صحة العامل والتعرف إلى الطرق التي تجود من أداء الفرد
أثناء العمل(جاد الرب.)73 :6112 ،
ولقد اىتمت العديد من الدراسات البحثية في العالم في السنوات األخيرة بقياس جودة الحياة
الوظيفية في المصانع والجامعات والمدارس والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ،تحت أبعاد متعددة
وتحديات جديدة متعمقة بالتزام الموظفين والمشاركة في تحقيق األىداف التنظيمية ،فجودة الحياة
الوظيفية تساىم في تسييل فرص التدريب لمموظفين ،ورفع درجة الرضا الوظيفي ،وايجاد بيئة عمل
آمنة ،وتنمية أداء العاممين جنباً إلى جنب مع تنمية األداء الكمي لممنظمة (ماضي.)6 :6173 ،
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كما يجب أن نشير ىنا إلى أن تقدم المجتمعات التي تزداد عالميتيا يوماً بعد يوم ال يعتمد
عمى إمكاناتيا المادية والتكنولوجية فقط بقدر ما يعتمد عمى إمكاناتيا البشرية القادرة عمى التمسك
بمجموعة من األخبلقيات والسموكيات الوظيفية ،كما أن جودة الخدمات التي تقدميا أجيزة الخدمة
المدنية مرىونة بمدى تمسك الموظف العام بيذه األخبلق (ياغي :6176 ،ز).
وتتأثر أخبلقيات الفرد بعوامل عديدة قد تكون من المجتمع الذي يعيش فيو ،أو من القيم التي
يتمسك بيا الفرد ،كما قد تتأثر بالظروف السائدة في المنظمة التي يعمل بيا ،وكميا قد تؤدي إلى أن
يسمك الفرد السموك اإليجابي أو السموك السمبي في تصرفاتو (بوقوس.)4 :7331 ،
دور ىاماً في استثمار وتنمية الموارد المادية
وبما أن المؤسسات الحكومية الفمسطينية تمعب اً
والبشرية والمالية في فمسطين ،وتعتبر الركيزة األساسية من ركائز التنمية االقتصادية واالجتماعية
وترتبط بتقدم الدولة وقدرتيا عمى تقديم الخدمات لمفرد والمجتمع ،ومما الشك فيو أن ىذا يتطمب توافر
كوادر بشرية مؤىمة تستطيع القيام بذلك ،وىذا ما يدفع الجميع نحو االىتمام والتركيز عمى الموارد
البشرية المختمفة وتوفير بيئة عمل وجودة حياة وظيفية مبلئمة ليم تمكنيم من تطوير وتنمية أدائيم
وتوجيو سموكيم وأخبلقيم نحو تحقيق اليدف المطموب منيم في سبيل تحسين مستوى األداء الكمي ليذه
المنظمات ومن ثم تقديم أفضل الخدمات وفي شتى المجاالت ولكافة شرائح المجتمع الفمسطيني.
وحيث إن و ازرة األشغال العامة واإلسكان ىي إحدى الو ازرات التي تقدم خدمات جميمة
لممواطنين خاصة في ىذه الفترة بالذات في مجال إعادة إعمار ما دمره االحتبلل في الحروب السابقة،
وكون أغمبية الموظفين ال يحصمون عمى رواتبيم كاممة وبشكل منتظم مما أثر عمى جودة الخدمات
المقدمة لمجميور.
وبما أن الباحث أحد موظفي و ازرة األشغال العامة واإلسكان فقد استشعر بضرورة وأىمية ىذا
الموضوع عمى المستوى العام بما يخدم المجتمع الفمسطيني.
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ثانياً -مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
إن ما يحدث في المجتمع العالمي من تطورات يزيد من أىمية تنمية الثروة البشرية كمدخل

لمتقدم وزيادة االىتمام بتطوير قدرات وكفاءة اإلنسان ،وبدون ذلك ال يمكن استثمار الموارد األخرى

وسيبقى ىناك عجز واضح في الحصول عمى مستويات عالية من األداء والجودة (ىبلل:6117 ،
.)77

كما ال يتوقف أمر أخبلقيات العمل عند المدارس والجامعات بل لؤلمر بعداً أكبر في الحياة

العممية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ،وتمقى الممارسات األخبلقية اىتماماً كبي اًر ،حيث تعد

من أىم الركائز لنجاح المنظمة والتي من خبلليا يسود المناخ اإلنساني داخل المنظمة (السكارنة،
.)77 :6113

وعمى ضوء نتائج مؤشر الفساد لمعام ( )6114والذي كان آخر تقييم يتضمن مناطق السمطة

الفمسطينية بشأن الفساد تبين أن مكانة فمسطين في جدول مؤشر الفساد العالمي ىي  12بين 744
دولة( ،مؤشر الفساد العالمي.)6112 ،

وفي إطار قيام الباحث بدراسة بعض الظواىر التي من الممكن أن تعزز من مشكمة الدراسة،

والتي قد تمثل دعماً وتوضيحاً ألسباب القيام بيذه الدراسة ،فقد اعتمد الباحث عمى مجموعة من
مصادر الشعور بالمشكمة والتي منيا توصيات ومقترحات بعض الدراسات ذات العبلقة بالموضوع ،أو

بالمعمومات الواردة في بعض المؤسسات التي تعنى باألخبلقيات ،أو من خبلل الدراسة االستطبلعية
التي قام بيا الباحث عبر المقاببلت مع عدد من المسئولين والعاممين في و ازرة األشغال العامة

واإلسكان عددىم (ثبلثون) إضافة إلى عمل الباحث في نفس بيئة التطبيق ،ويمكن عرض ما جاء في

ىذه المصادر عمى النحو التالي:

 -1قدمت دراسة طبش( )772 :6112توصيات بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث من
قبل الباحثين لدراسة أخبلقيات العمل الحكومي بشكل عام ومدى االلتزام بيا ،إضافة إلى دراسة

العبلقة بين ىذه األخبلقيات وبعض العوامل األخرى التي قد ترتبط بشكل أو بآخر بأبعاد جودة

الحياة الوظيفية مثل(الرضا الوظيفي ،وااللتزام واالنتماء التنظيمي).

 -2قدمت دراسة الزيناتي( )6173توصيات أكد من خبلليا عمى ضرورة االىتمام بالبرامج والدراسات
التي تيتم بأخبلقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في المؤسسات الحكومية ،إضافة إلى االىتمام
بعوامل أخرى ذات عبلقة بجودة حياة العمل مثل(:الحوافز بأنواعيا ،والمشاركة في صنع
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الق اررات) ،إضافةً إلى االىتمام بدراسة إمكانية إنشاء ميثاق أخبلقي لمعمل الحكومي داعماً لمقوانين
الخاصة بالعمل.
 -3في حين أوصت دراسة اشتيوي ( )711-712 :6176بضرورة عقد المقاءات وورش العمل التي
تختص بالجانب األخبلقي والميني ،والتي قد تؤدي إلى تقديم خدمة نوعية لممواطنين ،كما قدمت
مقترحات لمقيام بمزيد من الدراسات ذات العبلقة بالتفكير األخبلقي.
 -4قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية مبدئية من خبلل مقابمة واستطبلع رأي المسئولين ،وعينة
من العاممين في و ازرة األشغال العامة واإلسكان عددىم ثبلثون ،لمتعرف إلى أىم المشكبلت التي
تتعمق بأخبلقيات العمل وجودة الحياة الوظيفية وكانت أىم نتائجيا ىي:
 ضعف توافر بعض أبعاد جودة الحياة الوظيفية مثل (األجور والمكافآت ،الترقيات ،السموكالقيادي في بعض الدوائر والوحدات اإلدارية).
 قصور وعدم انتظام في دفع رواتب الموظفين ،وتراكم المستحقات المالية ليم ،نظ اًرلمضائقة المالية التي يمر بيا قطاع غزة ونتيجة لمحصار المفروض عمى القطاع ،وانعكاس
ذلك عمى المؤسسات العاممة فيو.
 عدم ربط األجور والمكافآت بمستويات ومعايير األداء المعمول بيا. غياب األفق السياسي التوافقي وتأثيره السمبي عمى رضا العاممين ،وبالتالي عدم الشعورباالستقرار واألمان الوظيفي في الو ازرة.
 ارتفاع حاالت الشكاوي والتظمم نتيجة لغياب االىتمام ببعض جوانب جودة الحياة الوظيفية،مثل األجور والرواتب وغياب المعايير الحقيقية لتقييم األداء في بعض الحاالت.
 عدم وجود مدونة سموك أخبلقي مكتوبة وواضحة في الو ازرة ،واالكتفاء ببعض اإلجراءاتالروتينية والتأديبية اليسيرة ،في حال وجود خمل في أداء العاممين.
 غياب االىتمام بالبرامج التدريبية الخاصة بإعداد قادة أخبلقيين ،إضافة إلى االفتقار لبرامجتعنى بتعزيز السموكيات األخبلقية وتحسين مستويات األداء لدى العاممين.
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بناء عمى ما تقدم من توصيات ومقترحات جاءت بالدراسات السابقة بضرورة إجراء بحوث ميدانية
ً -5
ذات عبلقة بموضوع البحث ،وفي بيئة العمل الفمسطينية ال سيما المؤسسات الحكومية ،ومن

خبلل الدراسة االستطبلعية التي أبرزت بعض المشكبلت والظواىر التي تعزز من مشكمة الدراسة،
إضافةً إلى عمل الباحث في نفس بيئة العمل المطبق عمييا البحث وىي و ازرة اإلسكان واألشغال
العامة تتمثل مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
"ما العالقة بين جودة الحياة الوظيفية وأخالقيات العمل في وزارة اإلسكان واألشغال العامة
الفمسطينية بقطاع غزة"؟
ويشتق من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
 ما مدى توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية في و ازرة األشغال العامة واإلسكان؟ -ما مدى توافر أخبلقيات العمل في و ازرة األشغال العامة واإلسكان؟

 ىل يوجد عبلقة بين العوامل الوظيفية والتنظيمية لجودة الحياة الوظيفية وأخبلقيات العمل؟ -ىل يوجد عبلقة بين العوامل المادية والمعنوية لجودة الحياة الوظيفية وأخبلقيات العمل؟

 ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات العاممين في و ازرة األشغالالعامة واإلسكان حول جودة الحياة الوظيفية وعبلقتيا بأخبلقيات العمل يعزي لممتغيرات

الشخصية والوظيفية(الجنس  -العمر  -المسمى الوظيفي– المؤىل العممي -عدد سنوات

 -الخدمة)؟

 -ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات العاممين في و ازرة األشغال

العامة واإلسكان فيما يتعمق بأخبلقيات العمل يعزي لممتغيرات الشخصية والوظيفية(الجنس -

العمر  -المسمى الوظيفي– المؤىل العممي -عدد سنوات الخدمة)؟

ثالثاً -متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقمة:
جودة الحياة الوظيفية ،وتتمثل في المتغيرات الرئيسية التالية:

( )1عوامل وظيفية وتنظيمية بالمنظمة :وتنقسم إلى:

المشاركة في اتخاذ القرار ،القيادة ،االلتزام التنظيمي ،االستقرار واألمان الوظيفي.
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( )2عوامل مادية ومعنوية بالمنظمة :وتنقسم إلى:
ظروف العمل المادية ،عبلقات العمل ،التوازن بين الحياة والعمل ،األجور والمكافآت.

المتغير التابع:

أخالقيات العمل.

يمثّل الشكل رقم ( )7نموذجاً توضيحياً لمتغيرات الدراسة والعبلقة بينيا.

المتغير المستقل

المتغير التابع

جودة الحياة الوظيفية
 .1العوامل الوظيفية والتنظيمية:
 المشاركة في اتخاذ القرار.
 القيادة ،االلتزام التنظيمي.

 االستقرار واألمان الوظيفي.
 .2العوامل المادية والمعنوية بالمنظمة

أخالقيات العمل

 ظروف العمل المادية ،عالقات العمل.
 التوازن بين الحياة والعمل ،األجور
والمكافآت.

المتغيرات
الشخصية
والوظيفية
-1الجنس
 -2العمر

-3المؤىل العممي

-4المسمى الوظيفي
-5سنوات الخدمة
جرد بواسطة الباحث باالستعانة بدراسات سابقة.
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رابعاً -فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى:
ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين جودة الحياة الوظيفية
لمعاممين في و ازرة األشغال وأخبلقيات العمل.
ويشتق من الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
 -1ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين توافر العوامل الوظيفية
والتنظيمية بالمنظمة وأخبلقيات العمل في و ازرة األشغال.
 -2ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين توافر العوامل المادية والمعنوية
بالمنظمة وأخبلقيات العمل في و ازرة األشغال.
الفرضية الرئيسة الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥0.05بين متوسطات استجابة
المبحوثين تُعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية (الجنس–العمر -المسمى الوظيفي– المؤىل
العممي– عدد سنوات الخدمة)فيما يتعمق بمدى توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية لدى العاممين في
و ازرة األشغال العامة.
الفرضية الرئيسة الثالثة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥0.05بين متوسطات استجابة
المبحوثين تُعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية (الجنس – العمر  -المسمى الوظيفي–المؤىل
العممي – عدد سنوات الخدمة)فيما يتعمق بمدى توافر أخبلقيات العمل لدى العاممين في و ازرة األشغال
العامة.
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خامساً -أىداف الدراسة:
 -7التعرف إلى مستوى جودة الحياة الوظيفية في و ازرة األشغال العامة واإلسكان.
 -6إظيار درجة توافر أخبلقيات العمل لدى موظفي و ازرة األشغال العامة واإلسكان.
 -4الكشف عن مستوى العبلقة بين جودة الحياة الوظيفية وأخبلقيات العمل لدى موظفي و ازرة
األشغال العامة واإلسكان.
 -3تحديد الفروق بين متوسطات استجابات العاممين فيما يتعمق بأبعاد جودة الحياة الوظيفية
وأخبلقيات العمل وفقاً لممتغيرات الشخصية والوظيفية.
 -2تقديم توصيات ومقترحات تساعد المؤسسات الحكومية عامة وو ازرة األشغال العامة واإلسكان
خاصة لتحسين جودة الحياة الوظيفية لمعاممين فييا.

سادساً -أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة في عدة نقاط أىميا:
أ -األىمية العممية:
 -1الندرة النسبية في الدراسات الموجية نحو مجالي جودة الحياة الوظيفية وأخبلقيات العمل في

الو ازرات الحكومية حيث أن ىذه الدراسة أول الدراسات -عمى حد عمم الباحث -التي تبحث واقع
جودة الحياة الوظيفية وعبلقتو بأخبلقيات العمل في الو ازرات الحكومية في قطاع غزة.

 -2حاجة المنظمات الحكومية لتطوير الخبرة المينية والمعرفية في مجالي المنظمة المتعممة
وأخبلقيات العمل.

 -3إثراء المكتبة العربية نظ اًر الحتياجيا لمثل ىذه الدراسات ،وقد يكون طرح مثل ىذا الموضوع
بداية لدراسات مستقبمية في ىذا المجال.
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ب -األىمية التطبيقية:
 -7من خبلل ىذه الدراسة قد تستطيع المؤسسات الحكومية بقطاع غزة تبني أبعاد جودة الحياة
الوظيفية ،بما ينعكس عمى أخبلقيات العمل لدييا ،ومن ثم عمى جودة خدماتيا التي تقدميا

لفئاتيا المستيدفة.

 -6لفت أنظار صناع القرار في اإلدارة العميا في الو ازرات الحكومية إلى أىمية تطبيق أبعاد جودة

الحياة الوظيفية لما ليا من أثر وفعالية في االرتقاء بقدرات ىذه المؤسسات والقيام بمياميا

المطموبة.

 -4من خبلل نتائج الدراسة الميدانية قد تستطيع المؤسسات الحكومية التعرف إلى جوانب القصور
في تطبيقيا ألبعاد جودة الحياة الوظيفية وتأثيرىا عمى أخبلقيات العمل بيا.
ت -األىمية لمباحث:
 -7ساىمت ىذه الدراسة في إثراء معمومات الباحث حول جودة الحياة الوظيفية وأخبلقيات العمل
والعبلقة بينيما من خبلل االطبلع عمى أدبيات الدراسة في الكتب والمراجع.

 -6الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة الدولة والحكم الرشيد من أكاديمية اإلدارة والسياسة
بغزة.

 -4تتوافق ىذه الدراسة مع خطة المسار الوظيفي لمباحث ،عمماً بأن الباحث يعمل في نفس
المؤسسة التي يطبق عمييا البحث.

ث -األىمية لممجتمع:
 -7حيوية المؤسسة التي طبقت عمييا الدراسة ،حيث تقدم و ازرة األشغال نسبة كبيرة من الخدمات
التي يحتاجيا المواطن الفمسطيني.

 -6معرفة العوامل التي تساعد عمى زيادة أداء العاممين ورضاىم الوظيفي والذي من شأنو أن
يؤثر عمى أخبلقيم في العمل مما سينعكس إيجاباً عمى الخدمات المقدمة لممجتمع.
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سابعاً -مصطمحات الدراسة:
جودة الحياة

الوظيفية:

ىي مجموعة من العمميات المتكاممة المخططة والمستمرة والتي تستيدف

تحسين مختمف الجوانب التي تؤثر عمى الحياة الوظيفية لمعاممين وحياتيم الشخصية أيضاً ،والذي
يساىم بدوره في تحقيق األىداف االستراتيجية لممنظمات والعاممين فييا والمتعاممين معيا(جاد الرب،
.)3 :6112
أما إجرائياً فيعرف الباحث جودة الحياة الوظيفية :بأنيا الصفات أو الجوانب اإليجابية المرتبطة ببيئة
العمل (المشاركة في اتخاذ القرار ،القيادة ،االلتزام التنظيمي ،االستقرار واألمان الوظيفي ،ظروف العمل
المادية ،عبلقات العمل ،التوازن بين الحياة والعمل ،األجور والمكافآت) في المؤسسات الحكومية كما
يراىا أو يدركيا الموظفون العموميون في قطاع غزة.
أخالقيات العمل :ىي التصرفات أو السموكيات المينية الوظيفية المثالية الواجب عمى الموظف
الحكومي أن يسمكيا في سبيل أداءه لواجباتو بإتقان لتحقيق المصمحة العامة دون التأثير عمى كفاية
العمميات الحكومية ،ويشمل من بين الجوانب األخرى الكثيرة اإلخبلص في العمل والوالء لمدستور
والقوانين واحترام كل ما ىو خير وحق وعدل في تنظيم أمور العمل( .الموزي)63 :7332 ،
أما إجرائياً فيعرف الباحث أخالقيات العمل :بمدى التزام الموظف في الدوائر الحكومية بالقيم
والسموكيات األخبلقية في الميام الوظيفية بما يتضمنو ذلك من رقابة ذاتية وحفاظ عمى المصمحة
العامة واتقان العمل ،ومدى تجنبو لمقيم السمبية.
وزارة األشغال العامة واإلسكان :ىي الجية الرسمية التي تمثل قطاعي األشغال اإلسكان في قطاع غزة،
حيث يمقى عمى عاتقيا مسئولية إدارة وتنظم وتوجيو عمميات التنمية العم ارنية بشكل عام كقاعدة أساسية
لمتنمية الوطنية الشاممة ،فضبلً عن تحسين وتطوير دور قطاع البناء والتشييد كأحد القطاعات الميمة
لوزرة األشغال العامة واإلسكان بغزة.)2004 ،
والرئيسة في االقتصاد الوطني (الييكل التنظيمي ا
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ثامناً  -حدود الدراسة:
 الحد البشري :اقتصرت الدراسة عمى جميع موظفي و ازرة األشغال العامة واإلسكان في قطاع
غزة.

 الحد المكاني :اقتصرت الدراسة عمى و ازرة األشغال العامة واإلسكان في قطاع غزة.
 الحد الزماني :الفترة الزمنية التي تم فييا جمع البيانات 6172م.

 الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة عمى دراسة جودة الحياة الوظيفية وعبلقتيا بأخبلقيات العمل
في و ازرة األشغال العامة واإلسكان.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
يشتمل عمى المباحث التالية.
 المبحث األول -جودة الحياة الوظيفية.
 المبحث الثاني -أخالقيات العمل.

 المبحث الثالث -واقع وزارة األشغال العامة واإلسكان.

ى

ى
ى
ى

املبحث األول
جودة احلياة الوظيفية
ى
 أوالً -المقدمة.

 ثانياً -نبذة تاريخية عن جودة الحياة الوظيفية.
 ثالثاً -مفيوم جودة الحياة الوظيفية.

 رابعاً  -عناصر وأبعاد وعوامل جودة الحياة الوظيفية.
 خامساً  -أىداف جودة الحياة الوظيفية.

 سادساً  -عوائق تطبيق جودة الحياة الوظيفية.
 سابعاً -برامج تحسين جودة الحياة الوظيفية.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
المبحث األول
جودة الحياة الوظيفية
أوالً -المقدمة:
إن ما يحدث في المجتمع العالمي من تطورات يزيد من أىمية تنمية الثروة البشرية كمدخل
لمتقدم وزيادة االىتمام بتطوير قدرات وكفاءة اإلنسان ،وبدون ذلك ال يمكن استثمار الموارد األخرى
وسيبقى ىنا كعجز واضح في الحصول عمى مستويات عالية من األداء والجودة(ىبلل،)6117477،
فالعنصر البشري يعد أحد أىم الموارد في المؤسسات المختمفة ،حيث تعتمد فاعمية جميع
موارد المؤسسة عمى كفاءة العنصر البشري في إدارتيا ،فمن خبلل العنصر البشري تتحقق االستفادة
الحقيقة من الموارد األخرى من مواد خام ورأس المال واإلدارة والتسويق وغيرىا ،بل والعنصر البشري
بما لديو من قدرة عمى التجديد ،واإلبداع ،واالبتكار ،والتطوير يمكنو أن يتغمب عمى ندرة الموارد
األخرى(شمتوت.)6 :6113،
وفي ىذا المبحث فإننا سنتطرق لمفيوم مفيوم جودة الحياة الوظيفية ،إضافة إلى عناصر وأبعاد
وعوامل جودة الحياة الوظيفية ،وأىداف جودة الحياة الوظيفية ،وكذلك عوائق تطبيق جودة الحياة

الوظيفية ،ثم نتطرق إلى برامج تحسين جودة الحياة الوظيفية.

ثانياً -نبذة تاريخية عن جودة الحياة الوظيفية:
ولقد تطورت نظرة المؤسسات لمعنصر البشري كمورد من أغمى مواردىا ،فقد كان يطمق عميو
قديماً مصطمح المستخدمين أو الخادم العمومي ،ثم أصبح يطمق عميو العمال ،فالقوى العاممة ،إلى أن
أصبح يوصف اليوم برأس المال البشري ،وبالفعل فقد أصبح العنصر البشري أىم عنصر في المعادلة
اإلدارية ألي مؤسسة ،فكمما أحسنت المؤسسات استثمار مواردىا البشرية ،أصبحت أكثر قدرة عمى
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تحقيق أىدافيا بأعمى كفاءة وأقل جيد ووقت ،فبل يمكن ألي منظمة متطورة في التكنولوجيا والمعمومات
ورأس المال إدارة ىذه الموارد بكفاءة مالم يكن لدييا موارد بشرية تم اختيارىا وتنميتيا وتقييميا وتحفيزىا
بشكل جيد ،فإذا أساءت المؤسسة اختيار العاممين فييا أىدرت عمميا بالكامل ،وفي المقابل فإن
االختيار السميم والتدريب والتحفيز الجيد لمعاممين كفيل بأن يطمق العنان في عالم اإلبداع ،والتفنن في
تحقيق أفضل النتائج(السالم وصالح.)2:2002،
ومن ىنا جاء اىتمام المنظمات الكبرى في جودة حياة الموظف كونو يعدأىم مورد لممنظمة،
حيث بدأت القوانين والتشريعات تسن مع بداية القرن الماضي لحماية العاممين من إصابات العمل ،ومع
بداية ثبلثينات القرن الماضي بدأ يظير نشاط نقابات واتحادات العمال في التركيز عمى األمن الوظيفي
لمعاممين ،وصوال إلى الخمسينيات والستينيات حيث بدأ نشاط العمماء في تطوير النظريات المتعمقة
بموضوع جودة حياة العمل ،وذلك من خبلل العمل عمى إيجاد عبلقة إيجابية بين اإلنتاج من جية
ومعنويات العاممين والعبلقات اإلنسانية من جية أخرى(.)Bharathi, et al, 2011: P.3
أما بالنسبة مصطمح جودة الحياة الوظيفية ( )Quality Of Working Lifeفقد بدأ يظير
في فترة السبعينات وتحديداً في المؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك عام ( )7316والذي تم فيو
مناقشة عبلقات العمل بشكل موسع ،وقد خرج المؤتمر بإنشاء المجمس الدولي لجودة الحياة الوظيفية
( )ICQWLوالذي ييتم بتسييل األبحاث في مجاالت جودة حياة العمل(.)Yousuf, 1995: 7
وتيتم جودة الحياة الوظيفية بتوفير حياة أفضل لمموظفين من خبلل دراسة وتحميل المكونات
واألساليب التي تستند إلييا اإلدارة في المنظمات في التعامل مع الموظفين من كل نواحي العمل مما
يسيم بشكل مباشر في رفع أداء المنظمة من جانب ومن جانب آخر تحقيق واشباع رغبات واحتياجات
الموظفين.

72

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادظ

ثالثاً -مفيوم جودة الحياة الوظيفية:
يتناول مفيوم جودة حياة العمل الجيود واألنشطة المنظمة التي تستخدميا إدارة الموارد البشرية
في المنظمة بغرض توفير حياة وظيفية أفضل لمعاممين إشباع احتياجاتيم من خبلل توفير بيئة عمل
صالحة ،ومشاركتيم في اتخاذ الق اررات وتوفير متطمبات األمن واالستقرار الوظيفي والعاطفي ليم،
واتاحة الفرص المبلئمة لتحسين األداء (المغربي.)1 :6113 ،
وأشار جاد الرب ( )7333إلى أن مفيوم جودة حياة العمل ظير ليواكب سياسات التغيير
والتطوير التنظيمي ،وليخفف من حاالت التوتر والقمق التي سادت في الغرب بين العاممين خوفاً من
االستغناء عنيم ،أو تخفيضاً لمخدمات والمزايا االجتماعية المقدمة ليم ،أو تخفيضا لمعدالت أجورىم،
إلى جانب حرص تمك المنظمات عمى تحقيق الرضا الوظيفي المؤثر عمى التزام العاممين ،ومن ثم
تعظيم أىمية استخدام وترشيد أداء الموارد البشرية واعتبارىا أحد االستراتيجيات الفعالة في تدعيم التميز
التنافسي لمنظمات األعمال (المغربي.)2 :6113 ،
ولقد تعددت تعريفات العمماء والباحثين لمفيوم جودة الحياة الوظيفية ،وذلك الختبلف أىداف
دراسات العمماء والباحثين أو اختبلف أىداف منظمات العمل من منظمة إلى أخرى.
وسنعرض فيما يمي بعض تعريفات العمماء والباحثين لمفيوم جودة الحياة الوظيفية:
 -1يعرف  Swamyوآخرون ( )62746172جودة حياة العمل بأنيا مدى رضا الموظف عن
االحتياجات الشخصية والعممية من خبلل المشاركة في العمل من أجل تحقيق أىداف المنظمة.

 -2وعرف  )76146172( afsarجودة حياة العمل بأنيا ليس فقط آراء الموظفين ومواقفيم

وتوقعاتيم عن وظائفيم ،ولكن أيضاً توفير كل شروط رضا الموظفين واحتياجاتيم الوظيفية،

وكذلك تصورىم ليذا االرتياح والظروف.

 -3وينظر ديوب ( )61246173إلى جودة الحياة الوظيفية عمى أنيا عممية واعية مخططة وطويمة
األجل جماعية ىادفة إلى التغيير تمثل الجياز المسؤول عن تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين
واحداث التوازن بين الحياة الوظيفية واألسرية لمعاممين ،تقوم عمى العدالة االجتماعية والحفاظ
عمى كرامة العاممين ،بما يتفق مع االستراتيجية العميا في المنظمة وثقافتيا السائدة ،من خبلل
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تأمين ظروف عمل مناسبة وآمنة ،من أجل رفع مستوى العاممين وتوفير البيئة التنظيمية

المبلئمة من أجل نقل المنظمة إلى وضعية مستقبمية متطورة تسمح ليا بمزيد من التطور
والنجاح في العمل بطريقة تؤمن المقدرة االستراتيجية واألداء التنافسي في المنظمة.
 -4وترى نصار( )7646174جودة الحياة الوظيفية :عمى أنيا مجموعة من السياسات والمزايا التي

توفرىا المؤسسة لضمان وتحسين الحياة الوظيفية والشخصية لمعممين مما يؤثر عمى أداء

والتزام ووالء الموظفين يشكل إيجابي ويزيد من جودة األىداف التي يتم تحقيقيا.

 -5ويشير البمبيسي ( )146176إلى أن جودة الحياة الوظيفية ما ىي إال السياسات واإلجراءات
والعمميات التي تنفذىا المنظمة بيدف تطوير وتحسين الحياة الوظيفية ،والشخصية لمعاممين

فييا ،والذي ينعكس بدوره عمى أداء المنظمة واألفراد إيجابيا وبذلك تحقق المنظمة أىدافيا

وتطمعاتيا ،وفي نفس الوقت تمبي وتشبع رغبات عاممييا مما يضمن استم اررية نجاح المنظمة

وحصانتيا ضد الكثير من األزمات.

 -6وتعرف  )1146171( Normala,Daudجودة الحياة الوظيفية بأنيا الظروف المبلئمة وبيئات
العمل وجوانب الحياة مثل تحقيق النمو والتنمية ،والمشاركة ،والبيئة المادية ،اإلشراف واألجور
والمبلءمة االجتماعية واالندماج في مكان العمل.
 -7وأشار السالم ( )42146113إلى أن جودة حياة العمل ىي الصفات أو الجوانب اإليجابية أو
غير اإليجابية المرتبطة ببيئة العمل كما يراىا أو يدركيا العاممون.

 -8أما جاد الرب ( )346112فعرف جودة الحياة الوظيفية بمجموعة من العمميات المتكاممة
المخططة والمستمرة والتي تستيدف تحسين مختمف الجوانب التي تؤثر عمى الحياة الوظيفية

لمعاممين وحياتيم الشخصية أيضاً والذي يساىم بدوره في تحقيق األىداف االستراتيجية لممنظمة
والعاممين فييا والمتعاممين معيا.

من خالل التعريفات السابقة يمكن لمباحث أن يعرف جودة الحياة الوظيفية :بأنيا األنشطة والجيود
التي تبذليا المؤسسة من أجل إيجاد بيئة عمل إيجابية تستيدف حياة العاممين من أجل الوصول إلى
رضا العاممين مما يؤثر إيجاباً عمى إنتاجية المؤسسة.
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رابعاً -عناصر وأبعاد وعوامل جودة الحياة الوظيفية:

من خبلل التعريفات السابقة لجودة الحياة الوظيفية يتضح أن مفيوم جودة الحياة الوظيفية من

المفاىيم متعددة األبعاد ،والتي يبدأ من تحسين بيئة العمل وتتدرج حتى المشاركة في اتخاذ الق اررات

وفي العوائد والمكاسب التي تحققيا المنظمة (جاد الرب.)1 :6112 ،

إن مفيوم جودة الحياة الوظيفية ال تختمف أىميتو وتأثيره من مؤسسة إلى أخرى ،لكن

االختبلف في اتساع أو ضيق التطبيق فبعض المؤسسات تقتصر عمى مفيوم أو اثنين لمتطبيق مثل

المشاركة ،بناء فرق العمل ،والبعض اآلخر يتوسع ويضيف لجان المشاركة ولجان حل المشكبلت،
برامج مميزة من حيث األجور والحوافز ،التدريب ،التطوير ،تخطيط المسار الوظيفي (جاد الرب،

.)47246112

وفيما يمي استعراض آلراء الباحثين حول أبعاد جودة الحياة الوظيفية:
جدول رقم ()1

العناصر واألبعاد التي تتضمنيا جودة الحياة الوظيفية
األبعاد

المؤلف

المصدر

-7ظروف العمل المادية وغير المادية (األجور والمكافآت ،بيئة العمل،

نصار6174،

االستقرار واألمان الوظيفي)  -6تحقيق الذات (المشاركة في اتخاذ القرار ،إتاحة

الفرصة لمترقي والتقدم الميني) -4عبلقات العمل (القيادة واإلشراف ،فرق العمل)

-3التوازن بين الحياة والعمل-2 ،التعاون بين اإلدارة والنقابات العمالية-2 ،

نصار6174،

التقميل من الضغوط المينية.
 -7ظروف العمل المادية  -6بيئة عمل صحية وآمنة  -4عوامل وظيفية
البمبيسي6176 ،

"التصميم واألمان الوظيفي وفرص الترقية وجداول عمل مرنة"  -3عوامل مالية

"عوامل مالية ومكافآت وتعويضات عادلة"  -2مشاركة العاممين في اإلدارة -2

البمبيسي6176 ،

رفاىية العاممين  -1إجراءات تقويم المظالم  -2التوازن في الحياة.
عارف6177،
Normala,
Daud,2010
جاد الرب6112،

 -7ظروف بيئة العمل المعنوية -6خصائص الوظيفة -4األجور والمكافات-3
جماعة العمل -2أسموب الرئيس في اإلشراف  -2المشاركة في الق اررات.

 -7النمو والتنمية -6 ،والمشاركة -4،والبيئة المادية -3 ،اإلشراف  -2واألجور
والمكافآت  -2األىمية االجتماعية  -1واالندماج في العمل.
-7بيئة عمل صحية وآمنة  -6المشاركة الفعمية في اتخاذ الق اررات -4العدالة

االجتماعية -3االستقرار واألمان الوظيفي -2تصميم وأثراء الوظائف -2العدالة
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المصدر

األبعاد
في نظم األجور والمكافآت والحوافز المادية والمعنوية -1فرص التقدم والرقي

الوظيفي -2التوازن واالنسجام بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية لمعاممين
 -3مشاركة النقابات لئلدارة في تحسين ظروف العاممين.
عزمي6112،

 -7مشاركة تطوعية من قبل الموظفين  -6موافقة النقابة عمى المشاركة-4
تدريب العاممين عمى حل المشاكل  -3استخدام حمقات الجودة  -2مشاركة فريق

العمل في التنبؤ وتخطيط العمل.

عزمي6112،

 -7التعويض المناسب والعادل -6 ،ظروف عمل آمنة وصحية -4 ،فرصة

المتاحة الستخدام وتطوير القدرات البشرية -3 ،الفرص المتاحة الستمرار النمو

Walton, 1975

واألمن الوظيفي -2 ،التكامل االجتماعي في العمل التنظيمي -2 ،الحقوق
الدستورية في العمل -1 ،التوازن بين حياة العمل والحياة الشخصية  -2أىمية

Tabassum et
al,2011

االجتماعية لمحياة العمل.
المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى دراسات سابقة.

من خبلل االستعراض السابق ألبعاد جودة الحياة الوظيفية وجد الباحث أن األبعاد تتعدد وتختمف

من كاتب إلى آخر حسب موضوع الد ارسة وأىدافيا وفيم الكاتب لموضوع جودة الحياة الوظيفية ،إال أن
الباحث يرى أن المشاركة في عممية اتخاذ الق اررات كانت العامل المشترك في جميع الدراسات.

بناء عمى دراسة كل من( نصار)2013،
وقد اختار الباحث األبعاد التالية في ىذه الدراسة
ً

و(البمبيسي)2012،و(جاد الرب)2008،

و(et al,2011

 )Tabassumكونيا األكثر تأثي ارً عمى الحياة

الوظيفية لمموظف.
( )1عوامل وظيفية وتنظيمية بالمنظمة :وتنقسم إلى:
المشاركة في اتخاذ القرار ،القيادة ،االلتزام التنظيمي ،االستقرار واألمان الوظيفي.
( )2عوامل مادية ومعنوية بالمنظمة :وتنقسم إلى:
ظروف العمل المادية ،عبلقات العمل ،التوازن بين الحياة والعمل ،األجور والمكافآت.
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أوالً -العوامل الوظيفية والتنظيمية:
 -1المشاركة في اتخاذ القرار:
تعتبر عممية اتخاذ الق اررات نتاج العديد من المجيودات المشتركة من اآلراء واألفكار واالتصاالت
والتحميبلت والتقييم الذي يقوم بو العديد من األفراد العاممين بالمنظمة ،كما تتعدد وتتعقد األدوار التي
يقوم بيا المديرون في المنظمات المعاصرة بحيث يصبح من الصعب إدارة تمك المنظمات من خبلل

فرد واحد فبل بد من الضرورة التعاون بين المدير ومرؤوسيو عند ممارسة الميام
المختمفة(عواد.)77446174،
وتنبع أىمية المشاركة وبخاصة في اتخاذ الق اررات كعامل تحفيزي معنوي من خبلل ما تتضمنو
من أساليب متعددة من شأنيا أن تساعد عمى تحسين أداء العاممين ،حيث إن المشاركة في اتخاذ

الق اررات تساعد عمى تنمية قدرات المرؤوسين وتطويرىم وتأىيميم لمعمل في المستويات القيادية

(القحطاني.)4246113 ،

والمشاركة في اتخاذ الق اررات تتيح لمعاممين فرص إبداء أفكارىم وآرائيم ،األمر الذي يزيد من
تحسن طرق العمل ،وخفض الصراع نوعاً وكماً بين العاممين واإلدارة ،والرفع من مستوى االنسجام في
بيئة العمل (المرنخ.)4146113 ،
وعمى العكس من ذلك يؤدي عدم المشاركة في اتخاذ الق اررات أو البعد عن مراكز اتخاذ القرار
إلى الشعور بالغربة وارتفاع مستويات ضغوط العمل ،لذلك يجب أن يحرص المديرين والرؤساء عمى
تفعيل نظم المشاركة في اتخاذ الق اررات من خبلل المجان وبرامج الشكاوي وبرامج المشاركة ،وتفويض
جزء من سمطاتيم لمرؤوسييم ألن ذلك يشعر المرؤوسين بقيمتيم وأىميتيم (الزىراني.)4646174 ،
إن بعد الموظف عن اتخاذ القرار يؤدي إلى شعوره بأنو ميمل وأن مشاركتو غير ميمة ،وانو
ال قيمة ل أريو في المسائل واألحداث التي ترتبط بوظيفتو ،مما يضفي عميو شعو ار بالعجز وينعكس ذلك
سمباً عمى ردود أفعالو وإىمالو وعدم اكتراثو بالق اررات المتخذة وقمة تحمسو لتنفيذىا ورفضو لمتعاون مع
اإلدارة (الزىراني.)36 :6174 ،
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ولقد عدد جاد الرب( )73:2008مزايا وعوائد لممشاركة في اتخاذ الق اررات
 تحقيق درجات عالية من الرضا وااللتزام لدى العاممين.
 زيادة اإلنتاجية وتخفيض معدالت الحوادث والتالف والفاقد.
 تحقيق معدالت ربحية أكبر ودعم نظم أجور ومكافئات متميزة لمعاممين.
 اإلدارة الفعالة لوقت اإلدارة العميا.
 الحصول عمى آراء واقتراحات وأفكار إبداعية وابتكارية.
 المساىمة في حل المشكبلت واتخاذ الق اررات بطرائق أكثر ديمقراطية.
 بناء كوادر وظيفية وتأىيمية لمترقي في المناصب القيادية مستقببلً.
 بناء عبلقات متوازية وايجابية مع النقابات العمالية.
 تحقيق الرضا الكامل الحتياجات العمبلء ورغباتيم وطموحاتيم.
 -2القيادة وأسموب اإلشراف:
يعرف العجمي()4146112القائد بأنو الشخص الذي يعمل عمى الوصول إلى تحقيق أىداف
وأغ ارض المنظمة الخاصة ،وفي سبيل تحقيق ىذا فان القائد يعمل دائما عمى تقوية وتدعيم العبلقات

وتحقيق أىداف الجماعة أيضاً ،فيو يعمل عمى تعديل سموك الجماعة بين أفراد الجماعة حتى يزيد من
تماسكيا ومن صبلبتيا وفي سبيل ضمان طاعتيم وثقتيم واحتراميم وتعاونيم ،انسجاماً مع مفيوم
القيادة التي تركز عمى التأثير في سموك العاممين والتي تمكن القائد من توجيييم التوجيو الصحيح

ليحققوا األىداف المنشودة المتفق عمييا في ظل عبلقات إنسانية جيدة بين القائد وتابعيو.

وقد أشار عواد ( )71246174إلى أن القيادة ىي عممية رشيدة ليا طرفان أحدىما الشخص
المدير الذي يوجو ويرشد والطرف الثاني وىم المرؤوسين الذين يتمقون ويقبمون ىذا التوجيو واإلرشاد
بغية تحقيق أىداف معينة.
إن العبلقة بين الرئيس ومرؤوسيو تعتبر من خصائص بيئة العمل الميمة والتي يكون ليا تأثير
في رضا العاممين وفي استعدادىم لمعمل بتوجييات وأوامر الرئيس وتنفيذ الق اررات التي يتخذىا عمى
أحسن وجو ،إن طبيعة العبلقة بين الرئيس ومرؤوسيو ىي في الواقع عبلقة تبادلية فكمما كانت
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تصرفات وسموك الرئيس تجاه مرؤوسيو مصدر لرضاىم عن أعماليم كان لذلك تأثير مباشر عمى أداء
المرؤوسين وبالتالي عمى إنتاجيتيم (العبيدي.)626:6174 ،
ولقد ذكر العجمي ( )84-78 :2008ثالث من األ نماط القيادية:
 القائد الديكتاتوري (األوتوقراطي ،التسمطي ،االستبدادي) وىو يتصف بعدة صفات منيا التسمط
واإلكراه في إدارة شئون العمل ويرى أن من حقو التحكم في أتباعو كيفما شاء ،يتدخل تدخبل
مباش ار في تفصيبلت وجزئيات العمل ،أوامره تطاع دون أي مناقشة ،ال يتسامح مع أي انحراف

عن األوامر والتعميمات ،العبلقة بين القائد ومرؤوسيو أساسيا الخوف وعممية االتصال تكون

اتصال رأسي من أعمى إلى أسفل ،جو الحرية في العمل يقترب إلى العدم.

 القائد الفوضوي (غير موجو ،المطمق ،التسيبي) ومن صفاتو إفراط شبو مطمق لمحرية
لممرؤوسين في اتخاذ الق اررات ،ترك السمطة لممرؤوسين ،ليس لديو سياسات أو إجراءات متبعة

في العمل ،ينحصر االتصال بينو وبين األعضاء في أضيق نطاق ممكن ،يعتبر أقل األنواع

من حيث ناتج العمل ،وانعدام شخصية القائد لدى االتباع.

 القائد الديمقراطي :ىو الذي يشجع اآلخرين ويقترح وال يفرض وال يممي وىو الذي يراعي
رغبات اآلخرين ومتطمباتيم وفي قيادتو يصبح التأثير متبادل بين القائد والجماعة ،والجماعة
تشترك في تحديد األىداف (العجمي )722 :6112 ،كما أن القيادة الديمقراطية تعمل عمى

خمق جو من الثقة المتبادلة بين الرئيس والمرؤوسين ،كما أنو يساعد عمى تشجيع روح المبادأة

واإلبداع لدى العاممين(عساف.)723 :6176 ،

وعميو فان القيادة الجيدة ىي التي تسعى إلى بث روح االنتماء والوالء لممنظمة من قبل
العاممين ،وبالتالي قيادة المنظمة إلى تحقيق أىدافيا (العنزي.)26 :6174 ،
 -3اال لتزام التنظيمي:
يعد االلتزام الوظيفي من الموضوعات التي القت اىتماماً ممحوظاً من الباحثين في المجال
الوظيفي ،األمر الذي يعكس أىمية االلتزام في حد ذاتو بالنسبة لكل من المنظمة والعاممين فييا عمى حد

سواء (العنزي.)42:6174 ،
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فااللتزام التنظيمي في أبسط معانيو يعني حرص الموظف عمى القيام بميام عممو بدايةً من
الحضور في الوقت المحدد ،ومرو اًر بإنجاز ميام العمل اليومي دون تعطيل ،ونيايةً باالنصراف في
وقت الدوام المحدد ،وهىالتزام بأداء وانجاز ميام العمل ميما كانت صعوبتو ،وميما كانت المشكبلت
التي تواجو الموظف ،فااللتزام يفرض عمى الموظف إنجاز ميام عممو في الوقت المحدد دون تأخير أو
تعطيل ،أما االلتزام بالمعنى العام فيعني حرص الموظف أو العامل عمى نجاح المنظمة ومشاركتو
بفاعمية في تحقيق أىدافيا(الشمري.)62 :6174 ،
إن االلتزام التنظيمي عبارة عن :ارتباط الفرد الشديد بمنظمتو واعت اززه وفخره وتعمقو بيا ،وايمانو
بقيميا وأىدافيا ،وبذلو قصارى جيده لتحقيق أىدافيا من خبلل تكريس جل وقتو إلنجاز ميام العمل
المكمف بيا مع المحافظة عمى مرافقيا واألدوات التي يستخدميا وسعيو لزيادة مواردىا وترشيد استيبلك
المواد المستخدمة في العمل بقدر اإلمكان(.الشمري)63 :6174 ،
وعميو فان االلتزام التنظيمي ينطوي عمى:
أ -ارتباط الفرد الشديد وتعمقو بالمنظمة التي يعمل بيا.

ب -إيمان الفرد بالمنظمة التي يعمل بيا وبقيميا وأىدافيا.
ت -بذل الفرد قصارى جيده لتحقيق أىداف المنظمة.
ث -اعتزاز الفرد بالمنظمة ،وفخره باالنتماء إلييا.

ج -تكريس جل وقتو وجيده إلنجاز ميام العمل في المنظمة.
وتتضح فوائد وعوائد االلتزام التنظيمي من خبلل سموك األفراد الذين يقوى لدييم االلتزام
التنظيمي عن غيرىم من األفراد ،ومن أىم ىذه الفوائد(جرينبرج ،بارون:)67146113 ،
 -7احتمال ترك الموظف الممتزم لمعمل ضئيل :فاألشخاص الذين يقوى لدييم االلتزام التنظيمي أقل

احتماالً لترك العمل أو الغياب ،بمعنى أنيم أكثر استق ار اًر في العمل .ىذا مع مبلحظة أن كثرة
الغياب قد يكون مرجعو فقط قوة االلتزام من عدمو ،بل قد يرجع ألسباب

الثقافية.
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 -6الموظف الممتزم أكثر رغبة في التضحية من أجل المنظمة :فباإلضافة إلى الرغبة في

االستمرار بالمنظمة فإن الموظف الذي يقوى لديو االلتزام التنظيمي يكون أكثر استعداداً

لمتضحية من أجل بقاء المنظمة واستمرارىا .وأحد األمثمة عمى ذلك ما قام بو المدير التنفيذي
لشركة كرايزلر حيث أبدى قوة التزامو تجاه المنظمة بالموافقة عمى تخفيض راتبو السنوي إلى
دوالر واحد فقط ليعطي القدوة لباقي العاممين في المنظمة بالرغبة العالية في التضحية وبالطبع

ليس من الضروري أن تكون التضحية ذات تكمفة عالية ،وانما قد تكفي بعض التصرفات

البسيطة التي تؤكد قوة التزام الفرد تجاه المنظمة.
 -4االستقرار واألمان الوظيفي:

يعرف المغربي ( )304:1995األمن الوظيفي  :بأنو مجموعة الضمانات والمنافع الوظيفية التي

يتطمبيا العاممون مثبلً األمن من فقدان الوظيفة أو إجراءات تعسفية األمر الذي يؤدي إلى االستقرار

النفسي ورفع الروح المعنوية وبالتالي ينعكس تباعاً عمى األداء وتوثيق الوالء لممنظمة.

وعرف حمود ( )722 :6116االستقرار واألمن الوظيفي  :يمثل مختمف أبعاد الضمان

االجتماعي والصحي والمنافع الوظيفية المقترنة بالمنظمة من أمن واستقرار وثبات ،حيث إن من شأن
أن تخمق استق ار ار نفسيا تساىم برفع الروح المعنوية لؤلفراد وتحسن األداء وزيادة اإلنتاجية.
وتواجو المنظمات صعوبات بالغة في مسالة التوظيف بسبب تخوف العاممين من تسريحيم
والتي يمكن معالجتيا عن طريق إيجاد صناديق األمان.
وعميو فإن ضمان واستمرار العمل والحصول عمى الدخل المستمر يمعب دو ار ميما في تقميل

حالة التوتر بإزالة الخوف من حياة العامل وتشكيل حالتو المعنوية ورضاه الوظيفي (الظاىري:6111 ،
.)13-32
وأشار عساف ( )1246176إلى أن التامين في الوظيفة يعني إزالة خطر فقدانيا ومنح األجور
العادلة والكافية لتوفير حياة كريمة مستقرة لمعاممين.
كما أكد العميان ( )3646116عمى أن االستقرار الوظيفي ىو المحافظة عمى األفراد األكفاء في

المنظمة والحد من دوران العمل وتسرب العمالة.
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ويعتبر االستقرار واألمن الوظيفي في اإلدارة اليابانية ىو ضمان الوظيفة لمموظف مدى الحياة،

إذ ال تمجا المؤسسات اليابانية إلى االستغناء عن األفراد حتى في أصعب الظروف االقتصادية مما كأن
لو أكبر األثر عمى إبداعو وانتاجيتو (دودين.)3146176،
ثانياً -العوامل المادية والمعنوية:
 -1ظروف العمل المادية:
تشكل ظروف العمل المادية المتمثمة في الضوضاء واإلضاءة والح اررة والرطوبة والتموث

واألجيزة والمعدات مصد ار من مصادر ضغوط العمل التي ينبغي االىتمام إذا ما أرادت المنظمة زيادة
كفاءة وانتاجية العمل في المنظمة (ىيجان.)31147332،

ويقصد بظروف العمل البيئة المادية لمعمل مثل "اإلضاءة واألثاث وتنظيم المكاتب والتيوية"

التي يعمل بيا األفراد ،حيث يؤثر عدم توافر البيئة السميمة عمى سموك األفراد وربما تؤدي إلى حدوث
اإلحباط الذي يؤثر سمباً عمى إنتاجية الفرد(البقمي.)7346171 ،
وأشار العنزي ( )46-41 :6174إلى أن الظروف المادية لمعمل وما تحتويو من عوامل

مادية مثل طريقة تصميم المكاتب ومستوى اإلضاءة ،ودرجة الح اررة ،والخدمات المساندة ،ووسائل
الصحة والسبلمة من احتمال التعرض ألي مخاطر أو أمراض مينية ،وغيرىا من العوامل يكون تأثيرىا
مباش اًر عمى العاممين ومستوى أدائيم وحبيم لعمميم أو النفور منو ،فإذا كان جو العمل غير مناسب
فإنو يؤدي إلى النفور منو ،ويتولد لدى العاممين ضغوط بمستويات مختمفة تزيد وتنخفض بحسب نوع
العمل وطبيعتو ،ولكنيا تؤدي في النياية إلى قمة اإلنتاج أو كفاءتو أو االثنين معاً.
إ ن توافر الظروف واإلمكانات المناسبة لمعمل مثل المكان المناسب وظروف العمل الصحية،
واآلالت والتجييزات التي تييئ لمعامل القدرة عمى أداء عممو بأحسن صورة ،ىي التي تدفع العامل إلى
بذل مزيد من الجيد نتيجة الشعور باألمن من األخطار والراحة النفسية ،ولكي تكون ظروف العمل
محفزة البد أن يكون ىنالك توافق بين ما يقدمو صاحب العمل من حوافز ،وبين الحاجات التي يشعر
بيا األفراد(الدلبحي.)22:6116،
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كما أن تحسين ظروف العمل من إضاءة وضوضاء وتيوية وفترات راحة وساعات عمل
وغيرىا تساعد عمى رفع الروح المعنوية لمعاممين ،إن األساس في تحسين ظروف العمل أن يكون بقصد
تكييف عناصر العمل وظروفو مع العامل وليس العكس ،إذ أن األمر يقتضي عدم االعتماد عمى كون
العامل مرناً ،وعمى كون العامل متكيفاً وانما بجب أن نجعل العناصر األخرى مرنة(عساف،
)637:6176
 -2عالقات العمل:
يرى عبد العزيز( )62 :6111أن عبلقات العمل السائدة داخل المنظمة تتيح المجال لمعاممين
الستخدام القدرات العقمية واالبتكارات ،وتقديم فرص اإلبداع والشعور بالسعادة عند إنجاز ىذه األعمال،
كما توفر مناخاً تنظيمياً ومكاناً مناسباً لمتنافس الشريف بين األفراد العاممين ضمن بيئة عمل مبلئمة،
ومن خبلل العبلقات اإلنسانية والوظيفية بالمنظمة يحقق العامل حاجاتو من األمن والطمأنينة والتقدير
االجتماعي بصفتو عضواً في جماعات عمل مستمرة بعبلقات متبادلة ،كما أن احترام الفرد لذاتو
واستغبلل المواىب ،والوصول إلى أعمى مراكز من خبلل أفكاره وجيوده ،يقود إلى توفير بيئة توجو
العبلقات اإلنسانية في التنظيم باتجاه سميم يتيح إشباع حاجات األفراد.
ويصف النمر وآخرون ( )22 :6112عبلقات العمل بأنيا تيتم بالجوانب اإلنسانية
واالجتماعية في المنظمة ،وىي بذلك تستيدف الوصول بالعاممين إلى أفضل إنتاج في ظل أفضل ما
يمكن أن يؤثر عمى الفرد من عوامل نفسية ومعنوية ،باعتباره إنساناً وجدانياً وانفعالياً ،أكثر منو رشيداً
أو منطقياً (القحطاني.)72 :6176 ،
ويؤكد ماضي ( )3446173عمى أن العبلقات اإليجابية لمفرد العامل مع مجموعة العمل توفر
لو إشباعا لحاجاتو االجتماعية ،وتحقق تبادل المنافع بينيما ،لذلك فان عمى المنظمة التي تتيح لؤلفراد
فرصة التفاعل واالتصال مع األفراد اآلخرين ،فان الرضا الوظيفي لمعاممين واألداء الوظيفي ليم سيكون
مرتفعا والعكس ىو الصحيح.
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 -4التوازن بين الحياة والعمل:
يعتبر التوازن بين الحياة الشخصية لمموظف وحياة العمل الوظيفية من أىم وأكبر التحديات
التي تواجو كبل من أصحاب العمل والموظفين عمى حد سواء ،وتحتاج إلى تبني استراتيجية مميزة
خاصة بالتوازن بين العمل والحياة ،فصاحب العمل يواجو تحدي إيجاد ثقافة تنظيمية لممؤسسة تتمثل
في تركيز الموظفين عمى واجباتيم الخاصة بالعمل أثناء العمل ،والموظف يواجو تحدي تمبية التزاماتو
الشخصية دون تقصير في مسئوليات العمل(ماضي.)33 :6173 ،
وأشار كل من  )2011, PP.123-125( Kaiser &Ringlstetterإلى أن لمتوازن بين
الحياة والعمل أثر إيجابي عمى المنظمة والموظفين فيو يؤدي إلى االلتزام في المنظمة ويقمل معدالت
الدوران الموظفين وضغوط العمل ومعدالت الغياب والصراع والتعارض بين الحياة والشخصية والعمل
وزيادة الرضا الوظيفي وتحسين أداء العاممين واالرتقاء بالحالة االقتصادية لممنظمة من خبلل الزيادة
اإلنتاجية (البمبيسي.)76 :6176 ،
 -4األجور والمكافآت:
عرف الكبللدة( )72746176المكافآت بأنيا عبارة عن جوائز تدفع لمعامل بشكل نقدي أو عيني

مكافأة لمعامل عمى ما قدمو من معدالت عالية في اإلنتاج أو الخدمات أو األرباح.

وتعتبر أنظمة األجور والمكافئات من أىم األنظمة وأكثرىا تأثي اًر في استقرار الفرد واندماجو في

عممو وتحقيق الرضا الوظيفي لديو ،فتقوم األجور والرواتب التي يحصل عمييا العامل بدور كبير في
تحقيق مستوى الرضا لمعامل مما ينعكس في السموك العام لؤلداء في المنظمة مثل االستقرار بالعمل

وتقميل الغيابات واالنتظام بالعمل (الكبللدة.)747-742 :6176 ،
إن األجور تمثل أىمية بالغة سواء عمى مستوى الفرد أو مستوى المنظمة.
فبالنسبة لمفرد يعتبر األجر :وسيمة إلشباع احتياجات العامل المختمفة سواء كانت احتياجات
أساسية لحياتو وبقائو ،أو لشعوره باألمان واالندماج في المجتمع ،إذ يعتبر األجر وسيمة يقيس بيا الفرد

مكانتو وكذا مدى احترامو لذاتو ،أما بالنسبة لممنظمة تكمن أىمية األجر في:
 -األجور وسيمة لجذب الكفاءات المناسبة لمعمل وابقائيا في المنظمة.
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 يعتبر األجر وسيمة لتحقيق العدالة بين العمال.وعميو فإن العناية باألجر العادل يخمق عبلقة جيدة بين العاممين واإلدارة ،إذ أن كثير من
اإلحصائيات تشير إلى أن معظم الخبلفات العمالية مع اإلدارة سببيا األجر(االكمبي

والمبيضين.)61764712،

وأشار القحطاني ( )6246112إلى مساىمة شعور الفرد بعدالة ما يتمقاه من أجر أو راتبا
وحافز في زيادة االلتزام بميام وأعباء العمل المكمف بو ،وتتجمى مظاىر ذلك في المواظبة عمى

الحضور في وقت الدوام الرسمي وعدم التأخر ،وكذلك االلتزام بوقت االنصراف والحرص عمى إنجاز
أعباء العمل اليومي دون تأخير ،بخبلف شعور الفرد بضآلة وعدم كفاية أو إشباع الراتب أو األجر أو

الحافز الحتياجاتو األساسية ،مما يترتب عميو عدم االلتزام بوقت الدوام ،واىمال العمل والبلمباالة
بإنجازه في الوقت المحدد ،فعدم شعور الفرد بأنو يحصل عمى مقابل عادل إزاء ما يبذلو من مجيود

بسبب عدم فاعمية وعدالة نظام األجور والرواتب والحوافز يخفض التزامو التنظيمي (الشمري:6174،
.)61

ويشير الصيرفي ( )327: 2006إلى تفرد المكافآت الوظيفية بأىمية خاصة كأداة من أدوات

التحفيز التي تستخدميا منظمات األعمال في تحسين األداء ،وتعتبر عامل ىام في دفع العاممين لمتميز
والتمايز ،وتوفير البيئة التنافسية التي تدفع العاممين لبذل أقصى جيود لنيل المكافآت بأشكاليا المختمفة

منصوصا عميو في
غالبا ما يكون
المادية أو المعنوية ،ويختمف نظام المكافآت عن الحوافز بأن األخير ً
ً
القانون ،ومنيا ما يمنح لكافة العاممين بغض النظر عن أدائيم مثل المزايا االجتماعية ،والعبلوات
أساسا عمى تقديم العامل أداء يتخطى
الدورية وطبيعة العمل...الخ ،بينما تقوم فكرة منح المكافأة
ً
نظر لمتفاني والمثابرة في العمل ،كذلك تختمف المكافأة عن األجر الذي عرف عمى
المعايير الموضوعة ًا
أنو" المقابل الذي يستحقو العامل من صاحب العمل في مقابل تنفيذ ما يكمف بو من أعمال متفق
عمييا (العكش.)73 :6111 ،

خامساً -أىداف جودة الحياة الوظيفية:
أشار السالم ( )64246113إلى أن األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا إدارة الموارد البشرية من
خبلل برامج تطوير جودة حياة العمل ىي:
 إيجاد بيئة عمل تنسجم وأىمية الموارد البشرية ودورىا التفوقي النوعي عمى المنافسين.
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 جعل بيئة العمل مصدر جذب لمعاممين الجيدين والمساعدة عمى زيادة انتماء العاممين ووالئيم
وتحقيق التكامل والتفاعل بين األىداف المنظمة وأىدافيم وتقميص عدد الحوادث وحجميا

ونوعيا إلى ادنى مستوى ممكن.

 المساىمة في تعزيز الجودة والتعمم واإلبداع.
ويرى ماىر ( )1999أن موضوع جودة حياة العمل ييتم بدراسة وتحميل المكونات واألساليب
التي تستند إلييا اإلدارة في المنظمات بقصد توفير حياة وظيفية أفضل لمعاممين بما يسيم في
(المغربي:)6 :6113،
 رفع أداء المنظمة.

 يحقق اإلشباع لحاجاتيم ورغباتيم.
ويؤكد الييتي ( )612 :6114عمى أن جودة حياة العمل الوظيفية الجيدة كونيا صفة مميزة
لممنظمة ،فإنيا يمكن:
 أن تزيد من والء أفرادىا العاممين.
 تحقق التكامل والتفاعل بين أىداف المنظمة وأىداف العاممين.
كما أشار ( )hunt:92بان برامج جودة الحياة الوظيفية تيدف إلى(:جاد الرب)71 :6112،
 زيادة ثقة العاممين.
 المشاركة في حل المشاكل.
 زيادة الرضا الوظيفي.

 زيادة الفاعمية التنظيمية.
إضافة إلى ذلك يرى قنداح ( )6177عمى أن جودة حياة العمل تيدف إلى:
 تعظيم القدرات التنافسية لممؤسسة.
 توفير قوة عمل أكثر مرونة ووالء ودافعية.

 توفير ظروف عمل محسنة ومطورة من وجية نظر العاممين.
 التأثير اإليجابي عمى ممارسات إدارة الموارد البشرية مثل التدريب وانتقاء فريق العمل
واستقطاب العاممين.
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ووفقا ل( )Kotze, 2005فإن جودة حياة العمل تحقق ىدفين ىما. (afsara, 2015 : 132):
 إضفاء الطابع اإلنساني عمى مكان العمل.
 وتحسين جودة الخبرة الوظيفية لمموظفين لتحسين إنتاجية وكفاءة المنظمة.

سادساً -عوائق تطبيق جودة الحياة الوظيفية:
أجرت ( )Ellis&Pompli,2002دراسة عن جودة الحياة الوظيفية لمممرضين في كانبي ار.
وكشفت الدراسة أن من العوائق الرئيسة لتحسين جودة الحياة الوظيفية ىي:
بيئات العمل السيئة ،عبء العمل ،وعدم القدرة عمى تقديم الرعاية ،وعدم التوازن بين العمل واألسرة،
العمل بنظام الورديات ،وعدم المشاركة في صنع القرار ،والعزلة المينية ،االفتقار إلى االعتراف بالنفس
والعبلقات السيئة مع المشرف والزمبلء ،صراع الدور وعدم وجود فرصة لتعمم ميارات جديدة.
).(Swamy et al, 2015:283
وعدد البمبيسي ( )7346174ثبلثة من عوائق تطبيق جودة الحياة الوظيفية:
 -7موقف اإلدارة السمبي من إضفاء المناخ الديمقراطي في مكان العمل ومنح العاممين فرصة
التعبير عن آرائيم.

 -6موقف االتحادات والنقابات العمالية من أن برامج تحسين وتطوير جودة حياة العمل ىدفيا فقط
الربحية دون دفع عوائد ربحية لمعمال.

 -4خشية اإلدارة العميا من التكمفة المالية العالية لبرامج تحسين وتطوير جودة حياة العمل دون
وجود أي ضمان لنجاح ىذه البرامج.

سابعاً -برامج تحسين جودة الحياة الوظيفية:
يشير الييتي ( )61246114أنو عمى الرغم من التقدم التقني يبقى دور الموارد البشرية دو اًر فعاالً

في تخطيط وتنفيذ نشاطات المنظمة ،لذا بات لزاماً عمى المنظمة وضع ىدف تحسين جودة حياة العمل
ضمن أسبقيات األىداف االستراتيجية وخاصة في بيئة تتميز بدرجة عالية من المنافسة وتسابق
مستمر بين المنظمات في الحصول عمى أىم وأثمن مورد لعممياتيا وىو المورد البشري الذي يعد
مصدر الجذب في المنظمة والمورد الذي يتطمب مراعاة خاصة في االستخدام ،وأن اليدف األساسي
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من محاوالت تحسين جودة حياة العمل يتمثل في إعداد قوة عمل راضية ومندفعة ومحفزة وذات والء
عالي ألعماليا وعمى درجة عالية وقدرة فائقة في اإلبداع واالبتكار ،كما أن مفيوم تحسين جودة حياة

العمل ىو أي نشاط تمارسو المنظمة بيدف تعزيز الكرامة اإلنسانية والنمو والتقدم ،ويذىب آخرون إلى
عدىا عممية يتعمم من خبلليا األفراد العاممين واإلدارة والمالكين كيف يمكن أن يكونوا قوة مقابمة لقوة

المنافسين بيدف تحسين الوضع التنافسي لممنظمة ،فجوانب حياة العمل المحسنة لدى ىؤالء تتحقق من
خبلل توافر المؤشرات التالية:

 إشراف جيد عمى العاممين. -ظروف عمل نفسية واجتماعية جيدة.

 وظائف تتميز بدرجة عالية من المتعة والمكافاة. -عبلقات عمل جيدة.

 -مشاركة عالية وكفؤة في صنع الق اررات.

 -قدرة عالية في التكيف مع الضغوط البيئية.

وحيث إن نجاح تطبيق برامج تحسن جودة حياة العمل يعتمد عادة جيود عمى ثبلث أطراف

رئيسة ىي(:األفراد العاممين وكفاءة إدارة الموارد البشرية والدعم المالي والمعنوي لمبرامج من قبل اإلدارة
العميا).

فإن من مستمزمات برامج تطبيق جودة حياة العمل كما ذكرىا الييتي (:)413 :6114
 تحسين العبلقة بين المديرين والعاممين. االىتمام بمصمحة وحقوق العاممين. -اعتماد قنوات اتصال واضحة.

 إشاعة روح الثقة والتعاون بين اإلدارة والعاممين. منح فرص المشاركة في الق اررات وقبول االقتراحات. إعادة النظر بأنظمة الرواتب واألجور والحوافز. إعادة تصميم الوظائف.-

توفير البيئة المادية المناسبة من حيث األمان والنظام والراحة.

 -إشراك األفراد في برامج التوعية الصحية.
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في حين يرى  Swamyوآخرون ( )6246172أن التركيز عمى برامج تحسين جودة حياة العمل

يزيد من اطمئنان ورضا الموظفين ،حيث يمكن أن يؤدي إلى مزايا مختمفة لمموظفين والمنظمة ،إن
التنفيذ الفعال ألنشطة جودة حياة العمل مثل الوقت المرن ،األثراء الوظيفي ،وتوسيع فرص العمل،
والثقافة ،فرق العمل المستقمة ،يعزز مكانة جودة حياة العمل لدى الموظفين ،وىذه التدخبلت تضمن

االستفادة الكاممة من إمكانات العامل من خبلل زيادة مشاركتو مما يجعل العمل أكثر فعالية.
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 أوالً -المقدمة

 ثانياً -أخالقيات العمل

 ثالثاً -أىداف أخالقيات العمل
 رابعاً -أىمية أخالقيات العمل

 خامساً -القواعد العامة التي تحكم السموك الوظيفي

 سادساً -أسباب انتشار الفساد اإلداري و العوامل التي تؤدي
إلى ظيور المخالفات اإلدارية.

 سابعاً -وسائل بناء وتعزيز وترسيخ أخالقيات العمل

 ثامناً -العوامل المؤثرة في أخالقيات العمل في المنظمات
 تاسعا -مصادر أخالقيات العمل

 عاش ارً -الصفات األخالقية لمموظف المسمم

 حادي عشر -العالقة بين جودة الحياة الوظيفية وأخالقيات العمل.
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المبحث الثاني
أخالقيات العمل
أوالً -المقدمة:
تعتبر األخبلق أساس تقدم األمم ورمز لثقافتيا وحضارتيا ،وقد اىتمت الديانات السماوية
باألخبلق ،وجاء اإلسبلم خاتم األديان ليحث الناس عمى مكارم األخبلق ،فقد قال رسول اهلل صمى اهلل

عميو وسمم عندما قال ":إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" ،رواه البخاري فاألخبلق ثمرة عقيدة ومبادئ

األمة اإلسبلمية ،فقد كثرت المواطن التي تنص وتؤكد فييا الشريعة اإلسبلمية عمى األخبلق ،فوصف
اهلل عز وجل الرسول بقولو "وانك لعمى خمق عظيم" (سورة القمم ،آية  ،)3وقال رسول اهلل صمى اهلل

عميو وسمم "المسمم من سمم المسممون من لسانو ويده" متفق عميو  ،ليس ىذا فحسب بل الشارع
الكريم اعتبر األخبلق ىدف من أىداف أركان اإلسبلم العبادية فالصبلة مثبلً تنيى عن الفحشاء والمنكر
قال تعالى" ا ْتل ما أ ِ
تاب و ِ
وحي إِ ْليك ِمن ا ْل ِك ِ
الفحشاء وا ْلم ِ
الصالة ت ْنيى ِ
نكر ولذ ْكر
الصالة إِ َّن َّ
أقم َّ
عن ْ

تصنعون"(العنكبوت ،)32،الزكاة تطير النفس من الشح والكبر قال تعالى " خذ
يعمم ما ْ
الله أكبر والله ْ
ِ
ِ
ِ
ٌ َّ
ه
يم"
عمي ِي ْم إِ َّن صالتك
أموالِ ِي ْم صدق ًة تط هيرى ْم وتزهكي ِيم ِبيا
وصل ْ
م ْن ْ
سكن لي ْم والله سميعٌ عم ٌ
(التوبو ،)714،والصيام يعصم المسمم من لغو الحديث ،قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم " من لم
يدع قول الزور والعمل بو فميس هلل حاجة أن يدع طعامو وشرابو (رواه البخاري) ،والحج يربي المسمم
عمى ترك الجدال واألخبلق الرذيمة ،قال تعالى " :اْلحج أ ْشيٌُر َّم ْعمُومات فمن فرض ِفي ِي َّن اْل َّ
حج فبل
خير َّ
الزِاد الت ْقوى واتَّقُ ِ
ون
مموُ اهلل و َّ
تزوُدوْا فِإ َّن ْ
رفث وال فُ ُسو ق وال ِجدال ِفي اْلحج وما تفعمُوْا ِم ْن ْ
خي ٍر ْ
يع ْ
ِ
األلباب"(البقرة( )731،العطوي.)77 :6174،
يا أ ُْولِي
وفي ىذا المبحث فإننا سنتطرق لمفيوم األخبلق لغةً واصطبلحاً ،وكذلك التعرف عمى مفيوم

أخبلقيات العمل لغة واصطبلحاً ،وأىمية التقيد باألخبلق في العمل والفائدة العائدة من االلتزام
بأخبلقيات العمل عمى الفرد والمجتمع ،إضافة إلى القواعد العامة التي تحكم السموك الوظيفي واألسباب

والعوامل التي تؤدي إلى انتشار وظيور الفساد والمخالفات اإلدارية ووسائل ترسيخ األخبلق ،العوامل

المؤثرة في أخبلقيات العمل في المنظمات وكذلك مصادر أخبلقيات العمل ،ثم نتطرق لئلسبلم وما
زرعو باتباعو من أخبلقيات العمل والصفات التي يجب أن يتمتع بيا المسمم في عممو.
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ثانياً -أخالقيات العمل:
لقد باتت أخبلقيات العمل جزء أساسي من أدبيات المنظمات المتقدمة والتي تبحث عن الرقي،
فوجود مجموعة من المبادئ والقيم اإليجابية التي تتفق عمييا المنظمة ىو السبيل لتوجيو الطاقات
وتحفيزىا لموصول ألعمى معدالت اإلنجاز ،فقد يحصل أن يكون العاممين عمى درجة من الميارة
والخبرة أي العمل إال أنيم قد يكونوا بحاجة إلى ما يضبط سموكيم ويحفزىم لمزيد من العطاء ويرفع
روحيم المعنوية وىذا يتحقق من خبلل التزاميم بالقواعد األخبلقية لمعمل الذي يمارسونو (العطوي،
.)3 :6174
وقد تعددت التعاريف التي تتناول أخبلقيات العمل ،فقد عرفيا السكارنة ( )6746113عمى
أنيا ":مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعد مرجعاً لمسموك المطموب ألفراد المينة الواحدة ،والتي
يعتمد عمييا المجتمع في تقييم أدائيم إيجاباً أو سمياً.
وعرفيا محبوب ( )74 :6117عمى أنيا " مجموعة القواعد التي تحدد الواجبات المينية ،أي
تحدد السموك الذي يجب عمى العامل التزامو أي ممارستو ألعمال مينتو"(العطوي.)3 :6174 ،
أما المشوخي ( )362:6114فقد عرفيا عمى أنيا "المبادئ والمعايير التي تعد أساساً لسموك

أفراد المينة والتي يتعيد أفراد المينة بالتزاميا.

أشار الحميدان ( )6646171إلى أن أخبلق العمل ىي المبادئ التي تعد أساسا لمسموك
المطموب ألفراد المينة والمعايير التي تعتمد عمييا المنظمة في تقييم أدائيم إيجاباً أو سمباً.
وعرفيا الغامدي ( )4446171بأنيا مجموعة من الصفات الحسنة ,التي البد من توافرىا في

صاحب المينة ليؤدي عممو عمى الوجو األمثل.

من خالل التعريفات السابقة يمكن لمباحث أن يستنتج ما يمي:
 التعريفات أكدت عمى أن أخبلقيات العمل ىي مبادئ وقواعد سموك توضح ما ىو التصرفالصحيح وما ىو التصرف الخاطئ.
 -سموك الموظف يرتبط إيجاباً أو سمباً بالمبادئ والقواعد التي يتم وضعيا في المنظمة.
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ثالثاً -أىداف أخالقيات العمل:
وقد حدد ياغي ( )72 :6176أىداف أخبلقيات الوظيفة العامة بما يمي:
 -7تحديد ما ىو صواب وما ىو خطا وما يجب أن يكون عميو سموك الموظف في اطار ىذه
المعايير
 -6ضمان تصرف الموظف في الشؤون العامة بشكل موضوعي ونزيو وغير محيز وذلمك عن
طريق التوفيق بين مفيومي السمطة والمسؤولية حيث إن األخبلق ىي جزء من المفيوم الواسع
لممسؤولية واحد الضوابط التي تحول دون التعسف أو إساءة استعمال السمطة.
 -4مساعدة الجميور في توضيح ما ىو حق لمموظف وما ىو واجب عميو في أدائو لعممو عند
تقديم الخدمات ليم مما يسيل عمييم محاسبتو عند االنحراف عن ىذه الحدود األخبلقية.
أما الغاية من التزام أخبلقيات المينة فقد أوردىا مقدم ( )76:7331في النقاط التالية:
 -7ضبط السموك الميني الشخصي الذي يجب أن يتحمى بو المؤتمنون عمى مصالح الدولة.
 -6فيم الواجبات المينية والتذكير بنظام الج ازءات اإليجابية والسمبية كوسيمة من الوسائل الناجحة
لتفادي بعض المظاىر المسمكية المحظورة.
 -4ضمان التوازن بين األحكام األخبلقية وضرورة المحافظة عمى حريات وحقوق الموظفين.
 -3إزالة الطابع التسمطي الذي يمكن أن تتصف بو إدارة ما (العطوي.)71 :6174 ،
 -2تحقق لممجتمع الطمأنينة والتماسك والنظام والتقدم والحضارة ،وتقضي عمى الفوضى والمشاكل
بين األفراد (عقمة.)37:7322 ،

رابعاً -أىمية أخالقيات العمل:
تعتبر األخبلق ىي الركيزة األساسية الستقرار المجتمعات فبل يمكن أن تنتظم الحياة اإلنسانية
إال بضوابط سموكية تنظم عبلقات الناس فيما بينيم ،واألخبلق ىي أىم الضوابط التي جثت عمييا
الشرائع السماوية ،والتي جاء رسولنا الكريم ليتمميا حيث قال صمى اهلل عميو وسمم إنما بعثت ألتمم
مكارم األخبلق.
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وما يذكر في المجتمع بصفة عامة يذكر عمى المنظمات سواء كبرت أو صغرت ،فأىم عامل
كبير عمى فاعمية
تأثير ٌ
لنجاح المنظمة واستق ارراىا ىو االلتزام بأخبلقيات العمل ،وىذا االلتزام يكون لو ٌ

الموظفين وانتاجيتيم ،فااللتزام بالقوانين وحدىا ال يكفي ما لم تقترن بااللتزام األدنى بتطبيق األخبلق

من قبل الموظف (العطوي.)71 :6174 ،
 األىمية بالنسبة لممنظمات:
وألخبلق العمل فوائد عائدة عمى المنظمات تتمخص في (الغالبي والعامر:)741 :6112 ،
 تعزيز سمعة المنظمة عمى صعيد البيئة المحمية واإلقميمية والدولية ،وىذا لو مردود إيجابيعمى المنظمة.

 أن المنظمات قد تتكمف الكثير نتيجة تجاىميا االلتزام بالمعايير األخبلقية ،وبالتالي يأتيالتصرف األخبلقي ليضع المنظمة في مواجية الكثير من الدعاوي القضائية وغيرىا.

 الحصول عمى شيادات عالمية وامتيازات خاصة (شيادة األيزو) ،ويقترن بالتزام المنظمةبالعديد من المعايير األخبلقية أي إطار اإلنتاج والتوزيع واالستخدام واالعتراف بالخصوصيات

والعمل الصادق والثقة المتبادلة ودقة وصحة المعمومة.
 األىمية بالنسبة لألفراد:

كما أن التزام األخبلق في العمل يعود عمى المنظمة بميزات وفوائد ،كذلك الحال لؤلفراد

العاممين ،فإن التزاميم الخمقي الميني يعود عمييم بالفوائد أىميا تحقيق مرضاة اهلل عز وجل وبيا

تُكسب السعادة في الدنيا واألخرة.

خامساً -القواعد العامة التي تحكم السموك الوظيفي في الوظيفة العامة:
حدد السكارنة ( )61146113عدداً من القواعد التي تحم السموك الوظيفي منيا:
 -7الحرص عمى تأدية العمل بدقة وأمانة واخبلص وتجرد وبعيدا عن أية اعتبارات خاصة قد
تخل بالوظيفة.
 -6تخصيص وقت العمل الرسمي في أداء الميام الوظيفية ،والحفاظ عمى ذات المستوى من
األداء في غير أوقات العمل الرسمي اذا اقتضت مصمحة العمل ذلك.
 -4أداء الميام الموكمة إليو بموجب الموقع القانوني وانجاز العمل في الوقت المحدد.
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 -3التقيد في السموك بقيم النزاىة وأداء جميع الواجبات التي تفرضيا طبيعة العمل وتفرضيا
القوانين والموائح.
 -2الحرص عمى تنمية القدرات والكفاءات العممية والعممية ،والسعي لمحصول عمى الميارات
والمعمومات الضرورية التي تمكن الموظف من القيام باألعمال المطموبة والمتوقعة منو.
 -2االمتناع عن االحتفاظ بأي أصل أو سند أو تقرير أو وثيقة أو رسالة خاصة بالعمل أو أي
نسخ عنيا بشكل شخصي واستخداميا ألغراض شخصية.
 -1الحرص عمى عدم الظيور بمظير من شأنو المساس أو اإلخبلل بكرامة الوظيفة.
 -2عدم استغبلل المركز الوظيفي في المؤسسة أو استعمالو لدى الغير لتحقيق مارب شخصية.

سادساً -أسباب انتشار الفساد اإلداري و العوامل التي تؤدي إلى ظيور المخالفات
اإلدارية.
أكد  )3-6 :7322( HOPIأن ىناك العديد من األسباب التي أدت إلى انتشار الفساد

اإلداري ،إال انو يمكن تمخيصيا في خمسة أسباب رئيسية (العمر:)21 :7333 ،
 -7غياب معايير ألخبلق العمل في القطاع الحكومي.

 -6ازدياد سوء األوضاع االقتصادية مما يوفر البيئة المناسبة النتشار الفساد اإلداري.
 -4غياب القدوة وااللتزام من القيادات السياسية.
 -3اتساع دور الدولة في تقديم الخدمات.
 -2تأثير القيم واألخبلق االجتماعية التي تشجع عمى االنحراف.
كما أضاف الصواف ( )6347333عوامل أخرى:
 -7انخفاض العائد المادي من الوظيفة وعدم تناسبو مع متطمبات المعيشة.
 -6عدم سبلمة المناخ التنظيمي.
حيث إن من المسمم بو أن لكل منظمة مناخا تنظيميا خاصا بيا ،ويقصد بالمناخ التنظيمي
العوامل المختمفة والمرتبطة بالبيئة الداخمية لممنظمة التي تؤثر في السموك الوظيفي لمعاممين والذي
يطمق عميو أيضاً السموك التنظيمي ومن عوامل المناخ التنظيمي ذات األثر السمبي لمسموك.

43

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادظ

 سوء البناء التنظيمي واألدوات التنظيمية التي يقوم عمييا. انفراد الرؤساء بعممية اتخاذ القرار اإلدارية دون مشاركة أو استشارة الموظفين.-

عدم صبلحية القيادة نتيجة الخمل التنظيمي وعدم توافر توصيف دقيق لوظائف المديرين.

 ضعف نظام الحوافز المادية والمعنوية مما يؤدي إلى أن يفقد الموظف الثقة في اإلدارة ويشعرباإلحباط.
 -4عدم وجود الجزاء الرادع والتياون في محاسبة الموظف المخالف لمقوانين.
 -3ضعف الرقابة اإلدارية (القريوي.)3346112 ،

سابعاً -وسائل بناء وتعزيز وترسيخ أخالقيات العمل:
ولقد ذكر كل من الرومي ( )74246113الحميدان ( )74246171السكارنة ()2246113
الخميس ( )73 :6174عدداً من وسائل بناء وتعزيز وترسيخ أخبلقيات العمل.
 .7تنمية الرقابة الذاتية:
فالموظف الناجح ىو الذي يراقب اهلل تعالى قبل أن يراقبو المسئول ،ويراعي المصمحة العامة قبل
المصمحة الشخصية ،فإذا تكون ىذا المفيوم في نفس الموظف فستنجح المؤسسة ببل شك؛ ألن الموظفين
مخمصون ليا ،وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو يتفقد رعيتو في الميل.

ومن وسائل تنمية الرقابة الذاتية :كتقوية اإليمان باهلل والتقوى ،وتعزيز الحس الوطني ،وتحمل
المسؤولية ،واالقتناع بأىمية الوظيفة وأدائيا بشكل صحيح (السكارنة.)22 :6113 ،
 .2وضع األنظمة التي تمنع االجتيادات الفردية الخطأ:
ألن الممارسات األخبلقية غير السوية تنتج أحياناً من ضعف النظام ،أو عدم وضوحو .ويمكن

لممؤسسة أن تخصص مكتباً خاصاً لبلىتمام بأخبلق المينة ،وليذا الجياز رقم ىاتف خاص ساخن لمتبميغ
عن أي خمل في األخبلق ،وأن توضع في مكان ظاىر بالمؤسسة الئحة باألحكام وااللتزامات المكمَّف بيا

الموظف وجزاءات المخالفات وعدم تنفيذ األوامر (الرومي.)74246113،
 .3القدوة الحسنة:
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القدوة ضرورة إلنجاح عممية التوجيو والقدوة محط أنظار الناس ،ومقياس تصرفاتيم ،فميس
المدير وحده ىو القدوة بل يجب أن يكون الموظف قدوة لزمبلئو في أخبلقيات العمل ،وربما يتأثر بو
الموظفون أكثر من غيره(الحميدان.)74246171،
 .4ترسيخ الفيم الديني لموظيفة:
فإذا اقتنع الموظف بأن العمل عبادة ،وأنو وسيمة لتنمية البمد ،وازدىاره ،وتحسين مستوى الدخل
زاد لديو االلتزام بأخبلق العمل (الرومي.)74246113 ،
 .5محاسبة المسئولين والموظفين:
فبل بد من المحاسبة لمتأكد من تطبيق النظام ،من خبلل األجيزة الرقابية اإلدارية والمالية التي
تشرف عمى تطبيق النظام ومن أجل ذلك شرع اإلسبلم الحدود لتكون رادعا لكل متجاوز أو متعد عمى
الحقوق ،إن محاسبة المسؤول تحميو من ضعف النفس واالستغبلل وتحمي المؤسسة من الخسارة
وتنظف المجتمع من الظواىر السمبية واألمراض االجتماعية (الحميدان.)743 :6171 ،
 .6التقييم المستمر لمموظفين
التقييم المستمر لمموظفين يحفزىم عمى التطوير إذا عمموا أن من يطور نفسو يقوم تقويماً صحيحاً،

وينال مكافأتو عمى ذلك ،والتقييم يعين المسئول عمى معرفة مستويات موظفيو وكفاءاتيم ومواطن إبداعيم
والتقييم ال يكون فعاال إال اذا كان نزييا دقيقا ،فبل ينفع التقويم العام اليبلمي الذي ال يفصل مواطن القوة

والضعف (الحميدان( )737 :6171 ،الرومي.)74246113 ،
وترى  )62147333( Linda & Katherineأن عممية صياغة أو نسج المنظومة األخبلقية
في المؤسسة يتم في إطار الثقافة التنظيمية وفي استم اررية أعماليا إلعادة تجديد أو تحديث القيم
األخبلقية غير الثابتة ،وأن األفراد العاممين ىم الذين يدعمون تمك المنظومة في إطار األفعال
والتصرفات التي يمارسونيا ،كما أن أنظمة التقييم والمكافأة المعتمدة في المنظمة يمكن أن تقود إلى
اكتشاف االرتباط في الكيفية التي يقوم بيا كل من المدراء والعاممين بمبلمسة العمل األخبلقي في
ٍ
بشكل فاعل يمكن أن يكون
أعماليم وتصرفاتيم اليومية ،وان استخدام أنظمة المكافأة ومراجعة األداء
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طريقًا فاعبل يعتمده المديرون في االستدالل عمى أثر األخبلقيات في المؤسسة ،وأن مكافأة السموك
األخبلقي ومعاقبة السموكيات المناقضة وفي مستويات المؤسسة جميعيا يعد من المكونات الحاسمة
لبناء القادة األخبلقيين في منظمات األعمال (بو عباس.)6446171 ،

ثامناً -العوامل المؤثرة في أخالقيات العمل في المنظمات
العوامل المؤثرة في السموك األخالقي:
من السيل الحديث عن األخبلق والسموك األخبلقي في إطار كتاب عممي أو بحث عممي أو

في ندوة ثقافية ولكن األمر مختمف تماما في واقع الحياة العممية حيث يتعرض المدراء أو العاممون
لشتى الضغوط الخارجية التي تدفعيم إلى سموكيات ال أخبلقية أو تتعارض مع بعض القواعد القانونية،
فقد أشارت إحدى الدراسات في الواليات المتحدة األمريكية أن  %22من العاممين يشعرون بضغوط

قوية لممارسة سموكيات غير أخبلقية وان  %32منيم قد ارتكب فعبل أفعاال تتضمن مسائبلت قانونية
أو تصرفات ال أخبلقية خبلل السنة السابقة في مكان عمميم ،لذلك يتطمب األمر من المنظمات
االىتمام بالبناء األخبلقي السميم خاصة وان الفرد يستمد سموكو األخبلقي متأث ار بثبلثة عناصر أساسية

ميمة وىي الشخص بذاتو والمنظمة التي يعمل فييا والبيئة الخارجية وفيما يمي شرح موجز ليذه

العناصر(الغالبي؛ والعامري:)22 :6112،
 -الفرد:

يتأثر السموك األخبلقي لمفرد بمجموعة من العوامل ترتبط بتكوينو العائمي والشخصي  ،فالقيم
الدينية والمعايير الشخصية والحاجات الفردية وتأثير العائمة والمتطمبات المالية وغيرىا تدفع األفراد إلى

نوع آخر م ن السموك ،فالمدير الذي ليس لديو قاعدة قوية من األخبلق المكتسبة من العائمة والدين
وغيرىا نجد أن ق ارراتو تتأرجح في المواقف المختمفة في ضوء تعظيم مصمحتو الشخصية فقط ،أما

الذين يستندون إلى قاعدة أخبلقية قوية فان ثقتيم بأنفسيم تكون أكبر وىنالك تجانس سموكي في

قرراتيم.
ا

 المنظمة:إن لممنظمة تأثي اًر ميما في أخبلقيات مكان العمل من خبلل الييكل التنظيمي الموجود وخطوط

السمطة وكذلك قواعد العمل واإلجراءات وأنظمة الحوافز وغيرىا .كذلك فان المجاميع والتنظيمات غير
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الرسمية الموجودة ليا أثر في سموكيات األفراد ،ولعل الثقافة التنظيمية السائدة – organizational
 cultureوالتي تعني مجموعة القيم واألعراف المشتركة التي تتحكم بالتفاعبلت بين أعضاء المنظمة

اء كان
بعضيم مع بعض ومع الجيات األخرى خارج المنظمة ىي مؤثر كبير وفاعل في السموك سو ً
أخبلقياً أو غير أخبلقي من خبلل اعتماد الفرد العامل أو اإلداري عمى ىذه األعراف والقيم ومدى
تأكيدىا عمى االلتزام أو عدم االلتزام بسموكيات معينة.

 -البيئة:

تعمل منظمات األعمال في بيئة تنافسية تتأثر بقوانين الحكومة وتشريعاتيا وكذلك بالقيم

واألعراف االجتماعية السائدة .فالقوانين تمزم المنظمات بسموكيات معينة وتضع معايير لتصرفاتيا
وبحدود معينة ،في حين أن التشريعات تساعد الحكومة في التحكم بسموك المنظمات وجعمو متماشيا مع

المعايير المقبولة ،إن مجمل التشريعات والقوانين الحكومية وكذلك األعراف والقيم االجتماعية تعطي
تصو اًر عن طبيعة المناخ األخبلقي السائد في صناعة معينة وىذه تؤثر بدورىا بالسموك األخبلقي

لممدراء.

تاسعاً :مصادر أخالقيات العمل
ىناك مجموعة من المصادر التي تعتبر األساس الذي تنطمق منو أخبلقيات العمل كافة في بمورة

أخبلقياتيا ،والتي تعكس واقع المجتمع في شتى ميادينو ،ويرى الباحثون ،السعود وبطاح ()41347332
الخميس( )72:6174العطوي( )7446174سجى ( )6646171سميمان( )7346176أن ىناك خمسة
مصادر لؤلخبلقيات المينية وىي-:

 -1المصدر الديني:
يشكل المصدر الديني أىم مصادر األخبلق حيث ال تخمو أي ديانة سوا ًء كانت سماوية أو
غير سماوية من الحث عمى مكارم األخبلق والقيم الحميدة والفضائل بحيث يشكل الدين وسيمة من
وسائل الضبط االجتماعي في كافة المجتمعات البشرية ،وتختمف الديانات من حيث درجة التركيز عمى

عبلقة الفرد بالخالق وعبلقة الفرد باآلخر أي داخل المجتمع المعني(الطراونة.)43 :6176 ،
وتكمن أىمية ىذا المصدر في االستقرار الذي يزرعو في أخبلق الفرد حيث إن بناء األخبلق

عمى أساس عقائدي ديني ىو باألساس ضمان لتثبتيا واستقرارىا وعدم العبث بيا.
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وفي ىذا الصدد يمكن القول أن لمدين اإلسبلمي أفضميو عن غيره من األديان حيث يمتاز

الدين اإلسبلمي بمصدريو الكتاب والسنة بأنو يشكل نظام حياة متكامل فنظم عبلقة الفرد بخالقو
وعبلقتو باألفراد اآلخرين في مجتمعة وقدم قواعد سموكية ترشد إلى الصالح وتحد من السيئ من

األعمال بعكس الديانات األخرى التي اقتصر دورىا عمى تنظيم عبلقة الفرد بالخالق وتنظيم محدود

لعبلقات الفرد بغيره في المجتمع (العطوي.)76 :6174 ،
 -2المصدر االجتماعي:

تشكل بيئة العمل جزءاً من البيئة االجتماعية التي يعيشيا الفرد وتتأثر بيئة العمل بمجموعة

القيم والمثل العميا بحيث تبدو ممزمة لمعاممين واذا كانت معرفة األخبلق والقيم األخبلقية ميمة فإن
ترجمة األخبلق إلى ممارسة عممية تعد ركناً أساسيا لمسموك األخبلقي من البيئة االجتماعية والعمل

(الطراونة.)42 :6176 ،

حيث لكل مجتمع ثقافتو الخاصة التي تنظم عاداتو وقيمو ومعتقداتو وعبلقاتو ،ووالء وانتماء
أفراده ونمط عيشو وممارسات حياتو ،وينقل الموظفون إلى أية منظمة يعممون فييا عادات المجتمع
اء كانت ىذه العادات إيجابيو وسمبيو.
األكبر الذي يعيشون فيو ،وتقاليده وأعرافو ،سو ً

 -3المصدر االقتصادي:
من الطبيعي أن يكون لمظروف االقتصادية التي يعمل في ظميا الفرد تأثير مباشر عمى
المعايير األخبلقية السائدة ،فإذا كان الفرد يعيش في وضع اقتصادي يمكنو من العيش بكرامة مع أفراد

يمكنو من الوفاء
أسرتو فأن من السيل أن نتوقع منو أخبلقات مثالية ،أما إن كان وضعو االقتصادي ال ّ
بالتزاماتو المتعددة اتجاه أسرتو فيتوقع من االنحراف والغش واالرتشاء واستغبلل الوظيفة (السعود،
وبطاح.)412 :7332 ،

 -3المصدر السياسي:
السياسي الذي ُيسير المجتمع وانعكاس توجيات ىذا النظام عمى األفراد ،فإذا
ويقصد بو النظام ٌ
كان النظام السياسي ديموقراطياً مثبلً يؤمن بالتعددية والمشاركة والحوار واحترام الرأي اآلخر فبل شك

أنو سيؤثر عمى قيم األفراد وقناعاتيم المينية ،وان كان النظام ديكتاتورياً فاسدا ال يتورع عن النيب
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ويشجع القيم البالية فبل شك بأن تأثيره سيكون سمبياً عمى توجيات األفراد في كل مؤسسة(السعود،

يطاح.)413 :7332 ،

 -5المصدر اإلداري التنظيمي:
تعتبر القوانين واألنظمة والتشريعات عمى اختبلفيا واختبلف واضعييا وسائل لتنظيم الحياة في

المجتمعات ،وحيث أن المنظمة ىي جزء من المجتمع فإن القوانين واألنظمة في المنظمات تعتبر من

المصادر الرئيسة التي تتحكم في تسيير إدارتيا.

وتضيف الخميس ( )7246174أن المصدر اإلداري التنظيمي يشير إلى البيئة التنظيمية التي

يعمل فييا الفرد بكل ما فييا من قوانين ولوائح وأنظمة وقيم وتقاليد تحدد سموك العاممين وتوجو مسارىم،
وتعني أيضاً األسموب الذي تطبق فيو مبادئ اإلدارة داخل المنظمة وأنماط تقسيم العمل ونظم االستراحة

والمكافأة وأشكال الرقابة والعقاب ،وىي أيضاً تؤثر في قيم الفرد في التزامو وأسموب عممو ،كذلك ىناك
تفاعبلً خصباً بين البيئة التنظيمية والبيئة االجتماعية العامة ،فالموائح والقوانين المطبقة في المؤسسة

تستمد في العادة من أو تتأثر عمى األقل بالقوانين في الببلد ،وأنماط السموك السائدة في المؤسسة ىي
عينة ممثمة ألنماط السموك والقيم الشائعة في المجتمع.

و يرى الباحث أن المصدر الديني ىو أىم المصادر كونو مأخوذ من قواعد الشريعة اإلسبلمية

وىي ثابتة ال تتغير ،إضافة لشعور العاممين برقابة اهلل عمى أعماليم فيي رقابة ذاتية في المقام األول
وىي رقابة نابعة من التربية اإلسبلمية الصحيحة ،ومن إيقاظ الضمير ،فوجود الوازع الديني الداخمي

لمعامل يؤدي بو إلى االستم اررية في إتقان عممو ،وبذلك َّ
قيبا عمى نفسو.
فإنو يكون ر ً

عاش ارً :الصفات األخالقية لمموظف لممسمم:
تعتبر أخبلقيات الوظيفة جزء من األخبلقيات اإلسبلمية ،لذا فما ينسجم مع األخبلق اإلسبلمية

ينسجم مع األخبلق الوظيفية والعكس صحيح ،ومن األخبلق التي ليا يجب أن يتحمى بيا الموظف

المسمم التالي( -:العطوي( ،)64-61 :6174،السكارنة( ،)71446113،ياغي:)31-36 :6176،
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 -7األمانة:
وتعني الثقة والجدارة في االعتماد ،ومجاالت أدائيا في العبادات أوجب كالصبلة والصيام
وبقية أركان اإلسبلم ،وفي المعامبلت كحفظ المال العام وحفظ أسرار العمل والموضوعية في اإلقرار.
 -6الشجاعة:
وىي القدرة عمى اإلقدام بفعل شيء ما بقوة وجسارة دون تردد ،وىي نوعان :شجاعة النفس
وشجاعة البدن ،وتكون بقول الحق والثبات عميو وقوة القمب في المواقف الصعب ،والموظف الشجاع
صاحب الخمق والمبادئ يأمر بالمعروف وينيى عن المنكر وىذا بدوره يؤدي إلى شيوع الفضيمة في
محيطو.
 -4الحياء:
ىو خمق يبعث عمى ترك كل ما ىو قبيح ،وىو الترفع عن النقائص واالبتعاد عن الصغائر طمباً

لمكمال وانصياعاً لمشرع الحنيف ،والحياء نوعان:

 حياء فطري مثل ما جاء بخصوص الصحابي األشج بن عبد قيس ،حيث قال لو رسول اهلل صمى
اهلل عميو وسمم" إن فيك خصمتين يحبيما اهلل :الحمم واالناه ،قال يا رسول اهلل أنا اتخمق بيما أم
جبمني اهلل عمييما؟ ،قال بل اهلل جبمك عمييما ،قال الحمد هلل الذي جبمني عمى خصمتين يحبيما

اهلل ورسولو" رواه مسمم.

 حياء مكتسب ويتحقق باإليمان والتربية والبيئة الصالحة والزمالة الخيرة ،ومصدره ثبلث:
 حياء من اهلل.

 حياء من الناس.

 حياء من النفس.
 -3التواضع:
وىو تجمل النفس بالخضوع ومنعيا عن الترفع عمى الناس واالستخفاف بيم وحمميا عمى
ك
اح َ
احتراميم ميما اختمفت درجاتيم ،والتواضع فضيمة عظيمة يكفي فييا قول اهلل تعالىَ ( :و ْ
اخ ِف ْ
ض َج َن َ

32

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادظ

ِ
ِ
ِ
ين) (الشعراء ،)672 ،وقول النبي صمى اهلل عميو وسمم (من تواضع هلل رفعو)
ل َم ِن اتََّب َع َك م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
رواه مسمم.
 -2الصبر:

ىو حبس النفس عمى ما تكره ،قال تعالى( :وبش ِر الصَّابِ ِرين الَِّذين إ َذا أصابتْيم م ِ
ص َيبةٌ قَالُوا
ََ
َ
َ
َ َ ُْ ُ
َِّ ِ ِ
ِ
ون) (البقرة ،)722 ،ولمصبر جزاء عظيم عند اهلل تعالي حيث بشر اهلل الصابرين
إَِّنا لمو َواَّنا إِلَ ْيو ار ِج ُع َ

في أكثر من موضع في كتابو.
 -2إتقان العمل:

وىو من أىم األشياء التي يجب أن يعمل الموظف عمى تنفيذىا ،وأولى سمات اإلتقان ىي
السرعة في اإلنجاز ،ألن تأخير األعمال يؤدي إلى تكديس الواجبات ومن ثم محاولة التخمص منيا
عمى أية ىيئة ممكنة وكيفما اتفق ،وثانييما الدقة في األداء بحيث يكون األداء وافياً مشتمبلً لجميع
الشروط الفنية لؤلداء ،وذلك تحقيقاً لفاعميتو في األداء ،وثالثيما الرشد في اإلنفاق عمى ىذا اإلنجاز
سواء في المال العيني البلزم أم المال النقدي.
 -1اإللخاص في العمل:

يعتبر اإلخبلص في العمل من أىم مقومات الموظف الناجح ،وألن طبيعة العبلقة بين
وبناء عمى ىذه العبلقة واستناداً إلى قول اهلل تعالىَ ( :وأ َْوفُوا
الموظف العام والدولة ىي عبلقة تعاقدية
ً
ِ
ان َم ْس ُؤوال) (اإلسراء ،)43 ،فإنو يترتب عمى الموظف العام أن يؤدي العمل الموكل
بِاْل َع ْيد إِ َّن اْل َع ْي َد َك َ
وفاء ليذا العقد ،كما يجب أن يكون ىذا األداء مستوفياً لجميع
إليو بأقصى اإلمكانات المتوفرة لديو ً
الشروط الفنية استناداً لقولو تعالى " :ويا قَوِم أَوفُوا اْل ِم ْكي َ ِ
زن بِاْل ِق ْس ِطَ ،وَال تَْب َخ ُسوا َّ
اء ُى ْم
َ
ال َواْلمي اَ َ
اس أَ ْش َي َ
الن َ
ََ ْ ْ
وَال تَعثَوا في ْاألَر ِ ِ ِ
ين"(ىود.)22،
ض ُم ْفسد َ
ْ
َ ْْ

 -8تقدير الوقت:
وىو أثمن كنز لدى اإلنسان وىو رأس المال الذي يمكن أن يستثمره في تجارة رابحو مع اهلل،
ووقت العمل ليس ممكاً لمموظف إنما ممك لجية العمل فعميو أن يكرس كل جيده ووقتو في تأدية العمل

الذي أوكل إليو من خبلل واجبات وظيفتو المحددة ،لذا فإن احترام مواعيد العمل الرسمية التي حددتيا
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الموائح تعتبر من أىم واجبات الوظيفة والتي يجب أن يخصصيا الموظف لتأدية ىذه الواجبات وأن
يتقيد بيذه المواعيد من حيث الحضور واالنصراف ،كما أن التغيب بدون إذن رسمي أو التأخر يعتبر

إخبلالً بالواجبات الوظيفية وتقتضي المسائمة النظامية ،ويترتب عمى عدم التزام الموظف بأوقات الدوام
الرسمي أضرار عديدة مثل تدني إنتاجية العمل واإلضرار بمصالح المنظمة واإلخبلل بأدوار اآلخرين.

 -9الشفافية:
وتعني اإلفصاح وكشف المعمومات والمصداقية ووضوح التشريعات وسيولة فيميا وموضوعيتيا
ووضوح لغتيا ،وتعني الصدق والوضوح وىو إحساس الذين حول القائد اإلداري بأنو يعني ما يقول،

وأن يدع اإلنجازات تتحدث عن نفسيا.
 -10القدوة الحسنة:

وىي خير وسيمة الجتذاب األخرين وتوثيق الصبلت بيم والتأثير فييم ،بحيث يكون القائد المثل
والقدوة التي يحتذي بيا الموظف ،ويجب أن يكون القائد اإلداري السباق في تنفيذ القوانين والموائح عمى
نفسو حتى يقتدي بو جميع الموظفين.
 -11التعاون:
خمق اهلل اإلنسان اجتماعياً بطبعو وال يمكنو من القيام بأعباء الحياة منفرداً وال الحصول عمى
لوازمو وحده بل ال بد لو من مشاركتو غيره لقولو تعالى"َ :وتَ َع َاوُنوا َعمَى اْلبِر َوالتَّ ْق َوى َوَال تَ َع َاوُنوا َعمَى
يد اْل ِعقَ ِ
ِْ
اإلثِْم َواْل ُع ْد َو ِ
اب " (المائدة)6،
ان َواتَّقُوا المَّوَ إِ َّن المَّوَ َشِد ُ
 -76اإليثار:
ىو تفضيل مصمحة الجماعة والمجتمع عمى المصمحة الفردية ،وذلك عمبلً لقولو تعالى:

ِ
ِِ ِ
ِ
ون"(الحشر.)3،
اصةٌ َو َم ْن ُي َ
وق ُش َّح َن ْفسو فَأُولَئ َك ُى ُم اْل ُم ْفم ُح َ
ون َعمَى أ َْنفُس ِي ْم َولَ ْو َك َ
"ُي ْؤثُِر َ
ص َ
ان بِ ِي ْم َخ َ

ويرى الباحث أن وجود ىذه األخبلق لدى أي عامل كفيمة بالقضاء عمى الفساد األخبلقي
والسموك الغير أخبلقي إضافة إلى النيوض بأي مؤسسة أو دولة إلى الدول المتقدمة.
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الحادي عشر -العالقة بين جودة الحياة الوظيفية وأخالقيات العمل:
يشير جاد الرب ( )733-736 :6112إلى العبلقة بين جودة حياة العمل واألخبلقيات ،حيث
أعتبر أن مفيوم المسئولية األخبلق ية واالجتماعية واالىتمام بو يدعم وبشكل كبير العاممين في
المنظمة ،ويقوي من مراكزىم ومشاركتيم والحفاظ عمى حقوقيم االجتماعية واألخبلقية ،وىذا يوفر إطا اًر
فعاالً لجودة الحياة الوظيفية من خبلل بيان مجموعة من النقاط أىميا:
 .7األخبلقيات عبارة عن القيم والمبادئ واألنماط والعقيدة التي تحكم مجتمع معين فيناك
مجتمعات شرقية وأخرى غربية ،ىناك مجتمعات إسبلمية وأخرى غير إسبلمية وداخل المجتمع
الواحد تختمف ىذه القيم واألخبلقيات.
 .6المسئولية األخبلقية ىي التزام المنظمة باألخبلقيات السائدة في المجتمع وعدم التعارض مع
ىذه األخبلقيات أو محاولة ىدميا أو العمل ضدىا.
 .4من المبادئ األخبلقية التي تمتزم بيا المنظمات ما يمي:
األول :المبدأ النفعي:
وىو المبدأ القائم عمى تحقيق المنافع المتبادلة بين المنظمة ومختمف األطراف ،والذي ييدف

إلى تحقيق األىداف التنظيمية وأىداف العاممين واألطراف األخرى وبما يقمل التعارض بين ىذه الفئات
وفي إطار كفاءة تنظيمية عالية ،فيذا المبدأ يقوم عمى أساس تحقيق أكبر قدر من المنافع ألكبر قدر

من األفراد.

الثاني :االلتزام بالحقوق األخالقية مثل:
 توفير الحياة واألمن. -المصداقية في التعامل.

 الحفاظ عمى سرية وخصوصية العاممين. حرية التعبير والكبلم والمشاركة. -دعم الممكية الخاصة.

الثالث :االلتزام بتحقيق مفيوم العدالة التنظيمية من خالل:
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 التوزيع العادل والمعاممة المتساوية لجميع العاممين عمى أساس مياراتيم وابداعاتيم وأدائيم دونتمييز آخر.

 االلتزام بالوضوح من حيث األىداف /المعامبلت /السياسات /واالستراتيجيات التنظيمية ومع كافةاألطراف.

الرابع :الواجبات الطبيعية من حيث:

 التزام المنظمة بتوفير األعمال المناسبة لمعاممين دون تحمميم أي مخاطر أو أمراض. الميام والواجبات الوظيفية ال يجب أن تتسبب في أحداث متاعب إضافية عمى العاممين. عدم خروج التكميفات التنظيمية لمعاممين عن الميام والواجبات التنظيمية القانونية.ويرى الباحث أن تمك المبادئ األخبلقية وااللتزام بيا من قبل العاممين والمنظمة معاً يمثل قوة

داعمة ومؤثرة ترتبط بشكل مباشر بجودة الحياة الوظيفية لمعاممين في المنظمة ،وبأبعادىا المختمفة

مثل(:المشاركة في اتخاذ الق اررات ،والصحة والسبلمة المينية ،وااللتزام التنظيمي ،التوازن بين الحياة
والعمل).
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 أوالً :المقدمة.

 ثانياً :تعريف عام بالوزارة.

 ثالثاً :األىداف العامة لموزارة.

 رابعاً :ميام وزارة األشغال العامة واإلسكان.

 خامساً :الواقع اإلداري والتنظيمي في وزارة األشغال العامة
واإلسكان.
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المبحث الثالث
وزارة األشغال العامة واإلسكان
أوالً -المقدمة:
سوف يتم تخصيص ىذه المبحث لمحديث عن و ازرة األشغال العامة واإلسكان بغزة إحدى
مؤسسات السمطة الفمسطينية والمسئولة عن عمميات األشغال واإلسكان ،وسوف يتناول ىذا المبحث
الحديث عن الو ازرة من حيث نشأتيا وأىدافيا ومياميا ،وكذلك الييكل التنظيمي واإلداري لمو ازرة ،ويشير

الباحث إلى أن ىناك قمة في المصادر المكتوبة حول و ازرة األشغال العامة واإلسكان بغزة.

ثانياً -تعريف وزارة األشغال العامة واإلسكان:
منذ تسمم السمطة الفمسطينية لمياميا في األراضي الفمسطينية في عام  ،7333كانت و ازرة

األشغال العامة وو ازرة اإلسكان ىما الركيزتين التي ترتكز عمييم السمطة الوطنية الفمسطينية لتنفيذ
ومتابعة الميام المتعمقة باألشغال واإلسكان ،حيث توزعت الميام بينيما فكانت و ازرة األشغال تشرف

عمى قطاع الطرق والبنية األساسية ،أما و ازرة اإلسكان فتشرف عمى قطاع المباني ،وقد أصبحت و ازرة
األشغال العامة واإلسكان تحمل ىذا المسمى منذ يونيو عام  6116أثر دمج و ازرة اإلسكان مع و ازرة

األشغال العامة ،ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الو ازرة بييكميا التنظيمي الجديد تشرف عمى قطاعي

األشغال العامة واإلسكان ،وتمثمت رسالة الوزارة في "المساىمة الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة
المتوازنة من خبلل األداء المؤسسي المتميز في تنظيم وتخطيط وتشييد وصيانة مشاريع اإلسكان
والبنية التحتية والمرافق العامة وفق أفضل المعايير والمواصفات باالستثمار األمثل لمموارد المتاحة

والشراكة مع الجيات ذات الصمة ،أما رؤية الوزارة فكانت " نحو بيئة عمرانية مستدامة تعزز صمود
المواطن الفمسطيني"(الخطة االستراتيجية لو ازرة األشغال العامة واإلسكان.)6172-6173،
وقد عممت الو ازرة منذ نشأتيا عمى تحقيق األىداف التي وضعتيا حيث أنجز منذ العام
( )6174-6116العديد من المشاريع اإلسكانية في قطاع غزة ومن ىذه المشاريع مدينة الزىراء ،حي
الندى ،الحي النمساوي ،مشروع إسكان الفرا ،مشروع مدينة الشيخ زايد ،المشروع الياباني ،مشروع

العودة ،المشروع السعودي( ،)6المشروع اإلماراتي ،كما تم إعادة إعمار قرابة  %37من الوحدات

السكنية التي ىدمت وتضررت بفعل العدوان المستمر عمى قطاع غزة .ومن جانب آخر قامت الو ازرة
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خبلل عامي  2012 ،6177بتخطيط  76مشروع إسكان وانياء إجراءات االعتماد البلزمة لممخططات
وجاري تنفيذ العديد منيا بمنح دولية مثل مشروع مدينة الشيخ حمد السكنية ومشروع مدينة الشيخ خميفة

السكنية وىناك مشاريع تنفذ عن طريق مستثمرين مثل مشروع بناء  7111وحدة سكنية في مدينة العودة

كما وبدأت الو ازرة بتمكين مئات المواطنين لبناء وحدات سكنية عن طريق جمعيات إسكانية أو توزيع

قطع أراضي(الخطة االستراتيجية لو ازرة األشغال العامة واإلسكان.)6172-6173 ،

ثالثاً -األىداف العامة لوزارة األشغال العامة واإلسكان:
وقد وضعت الو ازرة أماميا منذ تأسيسيا جممة من األىداف يمكن تفصيميا كما يمي(الخطة
االستراتيجية لو ازرة األشغال العامة واإلسكان:)6172-6173 ،
 -7تمكين األسر الفمسطينية من الحصول عمى مسكن مبلئم وفقاً لمعايير عمرانية وبيئية واقتصادية
سميمة.

 -6التطوير واالرتقاء بالبيئة السكنية واعادة تأىيل وتنظيم التجمعات العشوائية والمناطق المتدىورة
والميمشة عمرانياً.

 -4التطوير والصيانة الدائمة لممرافق والمباني الحكومية والبنية التحتية وخاصة شبكة الطرق
اإلقميمية والرئيسة.

 -3المساىمة في تطوير قطاع اإلنشاءات في فمسطين.

رابعاً -ميام وزارة األشغال العامة واإلسكان (الخطة االستراتيجية لوزارة األشغال العامة

واإلسكان:)2016-2014،

 -7القيام بالبحوث والدراسات العممية النظرية والتطبيقية الخاصة بالتطوير المستمر لمتخطيط
واإلنتاج والتنفيذ واإلشراف والمتابعة لمشاريع ونشاطات الو ازرة المختمفة.
 -6إعداد الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع العممية التي تخدم تحقيق أىداف االستراتيجية
الوطنية لئلسكان والتنمية الحضرية والعمرانية في المدن والريف.
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 -4إعداد وتحديث النظم والقوانين والتشريعات العمرانية ،ووضع المواصفات والمعايير الخاصة
بالتخطيط الحضري والتصميم المعماري واإلنشائي لئلسكان األبنية والمرافق والبنية التحتية بما
يتفق مع الواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي.
 -3وضع البرامج الخاصة بتطوير وتنظيم قطاع المقاوالت وتطوير األنظمة الخاصة بالمقاولين
ومشاركة القطاع الخاص وتأىيميم لمدخول في المشاريع الحكومية المختمفة وتحفيزىم عمى

المساىمة في عممية التنمية العمرانية الشاممة.
 -2إعداد وادارة برامج التأىيل والتدريب لمميندسين والمينيين داخل وخارج الو ازرة بالتنسيق مع
الجامعات والنقابات ومراكز البحث العممي المحمية والدولية.
 -2المشاركة في إعداد الخطة الوطنية لمتنمية الشاممة ورسم السياسات العامة ووضع القوانين
والتشريعات الوطنية ذات الصمة.

خامساً -الواقع اإلداري والتنظيمي في وزارة األشغال العامة واإلسكان:
أوالً -تشكيمة الوظائف (الييكل التنظيمي لوزارة األشغال العامة واإلسكان:)2004 ،
يتكون الييكل التنظيمي لمو ازرة من الوظائف التالية:
الوزير ،الوكيل ،الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير ،الوكيل المساعد لمشؤون الفنية،
مدير عام في الو ازرة ،مستشارون ولجان االختصاص ،مدير دائرة ،مدير مكتب الو ازرة في المحافظة،

رئيس قسم ،رئيس شعبة ،وظائف أخرى.

ثانياً -المستويات اإلدارية (الييكل التنظيمي لوزارة األشغال العامة واإلسكان:)2004 ،
 -1حسب الموقع الجغرافي:
ويمكن تقسيم المستويات اإلدارية بالو ازرة استناداً لمموقع الجغرافي إلى:
المستوى األول :ويتمثل بو ازرة األشغال العامة واإلسكان والتي تشرف عمى أعمال األشغال
واإلسكان في جميع أنحاء قطاع غزة.
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المستوى الثاني :ويتمثل بمديريات و ازرة األشغال العامة واإلسكان بغزة في محافظات قطاع
غزة والتي تشرف عمى أعمال األشغال واإلسكان في المحافظات وتنقسم إلى (محافظة الشمال،

محافظة غزة ،محافظة الوسطى ،محافظة خانيونس ،محافظة رفح).
 -2حسب التصنيف الييكمي:
أ -اإلدارة العميا :وتشمل كل من:

 -1الوزير :ىو الرئيس األعمى لمو ازرة ،ويمثل المستوى التنفيذي األعمى في السمطة الفمسطينية فيما
يختص بقطاعي األشغال واإلسكان ،ويرتبط بمكتب الوزير حسب الييكل التنفيذي لمو ازرة كل من:
دائرة مكتب الوزير ،المستشارون ،المجان الو ازرية المتخصصة والطارئة ،دائرة الرقابة الداخمية،
إدارة العطاءات المركزية ،دائرة التعاون العربي والدولي ،دائرة العبلقات العامة واإلعبلم.

 -2وكيل الوزارة :يمثل المستوى الثاني في اإلدارة العميا ،ويمارس اإلشراف المباشر عمى اإلدارات
العامة والوحدات التنظيمية المرتبطة بو وينسق أعماليا ،ويرتبط بو حسب الييكل التنفيذي لمو ازرة
كل من :الوكبلء المساعدون ،الدائرة القانونية ،دائرة التكاليف والتقديرات ،دائرة الحاسـوب ،دائرة
إعداد الوثائق وعطاءات الو ازرة ،منسق شؤون المحافظات :وىو عبارة عن حمقة وصل بين إدارات

ودوائر الو ازرة مع مكاتب الو ازرة في المحافظات.

 -3الوكالء المساعدون :وعددىم اثنان ،الوكيل المساعد لمشؤون الفنية ،والوكيل المساعد لشؤون
التخطيط والتطوير ،ويكون كل منيما مسؤوالً عن مجال عمل محدد في الو ازرة تجاه وكيل الو ازرة

ويعمل تحت إشرافو.
ب -اإلدارة الوسطى:

تتمثل اإلدارة الوسطى بالو ازرة باإلدارات العامة وعددىا ( )3إدارات,وىي كالتالي:
 -7اإلدارة العامة لؤلبحاث والدراسات والتطوير.
 -6اإلدارة العامة لمسياسات والتخطيط العمراني.
 -4اإلدارة العامة لئلسكان التعاوني والعقارات.
 -3اإلدارة العامة لمشؤون المالية.

 -2اإلدارة العامة لمشؤون اإلدارية.
 -2اإلدارة العامة لؤلبنية والمرافق
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 -1اإلدارة العامة لئلشراف والمتابعة الفنية.

 -2اإلدارة العامة لآلليات والنقل والمعدات والورش.
 -3اإلدارة العامـة لمطرق.
وتتولى ىذه اإلدارات مسئولية تحويل السياسات العامة الصادرة عن اإلدارة العميا إلى خطط

تنفيذية ،وتحديد اإلجراءات والجداول الزمنية البلزمة لمتنفيذ العممي ليذه الخطط وذلك بالتعاون مع
الدوائر واألقسام ومديريات الو ازرة في المحافظات.
ت -اإلدارة التنفيذية :وتتمثل بالدوائر واألقسام والشعب ومديريات الو ازرة بالمحافظات ،وتتولى ىذه
اإلدارة تطبيق التعميمات وتنفيذ اإلج ارءات لمخروج بالعمل المطموب تحقيقاً لؤلىداف المعدة مسبقاً.
ويمثل الشكل التالي رقم ( )2الييكل التنظيمي لو ازرة األشغال العامة واإلسكان.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
يتناول ىذا الفصل عدداً من الدراسات السابقة ،والتي تعرض قسم منيا ،إلي جودة الحياة

الوظيفية ،والقسم اآلخر ألخبلقيات العمل ،وقد تم تقسيم ىذه الدراسات إلي الدراسات الفمسطينية،

الدراسات العربية ،الدراسات األجنبية ،وفق ترتيب زمني من األحدث إلي األقدم ،وكذلك يتناول ىذا
الفصل ،تعقيبا عمى تمك الدراسات إضافة إلى الفجوة البحثية.

أوالً -الدراسات الفمسطينية:
 -1دراسة أبو الكاس ( )2015بعنوان :أخالقيات المينة ودورىا في األداء الوظيفي لمعاممين في

المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
 اليدف من الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى دور أخبلقيات المينة في األداء الوظيفي لمعاممين في

المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة ،وتقديم توصيات لممنظمات غير الحكومية لتعزيز معرفة العبلقة
بين أخبلقيات المينة واألداء الوظيفي ،ومن أجل تحقيق أىداف الدراسية تم استخدام المنيج الوصفي

التحميمي لمجتمع الدراسة الذي يتكون من العاممين في المنظمات غير الحكومية المحمية االجتماعية
بقطاع غزة ،والبالغ عددىم ( )833موظف ،وقد تم اختيار عينة عشوائية عددىا ) (263موظف،

حيث تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 مستوى التزام العاممين في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة بأخبلقيات المينة بشكل عام بمغ.%83.34
 مستوى األداء الوظيفي لدى العاممين في المنظمات غير الحكومية بمغ . %79.93 وجود عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بين أخبلقيات المينة واألداء الوظيفي لمعاممين في المنظماتغير الحكومية بقطاع غزة.

 ال يوجد فروق معنوية في استجابات المبحوثين حول مجال أخبلقيات المينة ،وحول مجال األداءالدرسة الديمغرافية ما عدا متغير
لمتغيرت ا
ا
الوظيفي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى
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)مكان العمل( الذي تبين وجود فروق معنوية لصالح منطقة رفح في كل من مجال أخبلقيات المينة
ومجال األداء الوظيفي.

 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:
 تشكيل ىيئة رقابية متخصصة لمتابعة التزام العاممين بأخبلقيات المينة ،ومنحيا الصبلحيات التيتمكنيا من ضبط إجراءاتيا الرقابية.

 الحرص عمى مكافأة العاممين عمى اإلنجاز الجيد سواء بشكل مادي أو معنوي. التعامل مع جميع العاممين بمستوى واحد من العدالة والمساواة. -2دراسة الدحدوح( )2015بعنوان :جودة الحياة الوظيفية لدى معممي المرحمة األساسية
بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى أدائيم.
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى مستوى جودة الحياة الوظيفية في لدى معممي المرحمة األساسية
بمحافظات غزة ،ومستوى أدائيم والكشف عن العبلقة بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوى
جودة الحياة الوظيفة وعبلقتيا بمستوى أدائيم ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الطالب المنيج الوصفي
التحميمي حيث قام بتصميم استبانتي األولى لمعرفة مستوى جودة الحياة الوظيفية من وجية نظر
المعممين والثانية لقياس مستوى أداء المعممين من وجية نظر مديري المدارس ،وقد كانت عينة الدراسة
من المعممين  465معمماً ومعممة ،ومن المديرين  140مدي ار ومديرة.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 المتوسط الحسابي لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معممي المرحمة األساسية بمحافظات غزةمن وجية نظرىم قد بمغ  3.357وبوزن نسبي .%67.96

 جاء ترتيب مجاالت الدراسة تنازلياً كما يمي :العبلقات اإلنسانية ،الرضا الوظيفي ،المشاركةفي اتخاذ القرار ،البيئة المدرسية المادية والصحية.

 توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة الحياةالوظيفية لدى معممي المرحمة األساسية تُعزى لمتغير الجنس ولصالح المعممات.
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 -ال توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة

الحياة الوظيفية لدى معممي المرحمة األساسية تُعزى لمتغيري الدراسة(المؤىل العممي ،وسنوات
الخدمة).

 ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائية بين متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودةالحياة الوظيفية ومتوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى األداء الوظيفي لدى معممي

مرحمة التعميم االساسي.

 حصل بعد المشاركة في اتخاذ القرار عمى درجة متوسطة وبمتوسط حسابي(.)60.72% أظيرت الدراسة موافقة كبيرة جداً من قبل افراد العينة عمى مجال العبلقات اإلنسانية.

أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:

 ضرورة االىتمام برفع مستوى جودة الحياة الوظيفية في المدارس الحكومية. اتاحة الفرصة امام المعممين لممشاركة في اتخاذ القرار. العمل عمى تحسين بيئة المدرسة المادية والصحية. -3دراسة عبد العال( )2015بعنوان :مدى التزام مراجعي الحسابات بأخالقيات المينة وقواعد
السموك الميني:

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى مدى التزام مراجعي الحسابات العاممين بشركات ومكاتب مراجعة

الحسابات في قطاع غزة بأخبلقيات المينة وقواعد السموك الميني التي تنظم وتحكم وتضبط سموكيات
المراجعين.
ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة تم اتباع المنيج الوصفي التحميمي نظ اًر لمبلءمتو لطبيعة الدراسة،

وقد تم تصميم استبانة وتوزيعيا عمى مجتمع الدراسة بشكل كامل والذي بمغ ( )24مراجع حسابات

باستخدام طريقة الحصر الشامل.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أن مراجعي الحسابات يمتزمون بدرجة كبيرة جداً بالمبادئ األساسية لمسموك األخبلقي وىي النزاىةوالموضوعية والكفاءة المينية البلزمة والسرية والسموك الميني.
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 يؤثر االلتزام والوعي الديني لمراجعي الحسابات بدرجة كبيرة جداً عمى سموكيم الميني واألخبلقيوالتزاميم بقواعد السموك الميني.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديارت عينة الد ارسة تُعزى إلى المسمىالوظيفي ،وسنوات الخدمة ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديارت عينة
الد ارسة تُعزى إلى المؤىل العممي

 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 ضرورة بذل مزيد من الجيود إلصدار مدونة سموك أخبلقي وميني خاصة بمينة مراجعةالحسابات في فمسطين بحيث تبلئم طبيعة القوانين واألنظمة المعمول بيا في فمسطين.

 ضرورة تنظيم ورش عمل ومؤتمرات متخصصة تيتم بأخبلقيات المينة مما يساىم في تعزيز التزاممراجعي الحسابات بأخبلقيات المينة وقواعد السموك الميني.

 العمل عمى تطوير وتحديث القوانين الخاصة بمزاولة المينة بحيث تعطي مزيداً من االىتمامبأخبلقيات المينة وقواعد السموك الميني.

 ضرورة إضافة مساق دراسي خاص بأخبلقيات مينة المحاسبة والمراجعة في الخطط الدراسيةألقسام المحاسبة في الجامعات والكميات الفمسطينية.
 -4دراسة الزيناتي( )2014بعنوان:
دور أخالقيات المينة في تعزيز المسئولية االجتماعية في المستشفيات الحكومية الفمسطينية
 اليدف من الدراسة:

ىدفت الدراسة التعرف إلى دور أخبلقيات المينة في تعزيز المسئولية االجتماعية في

المستشفيات الحكومية الفمسطينية(مجمع الشفاء الطبي نموذجاً) ،وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي

التحميمي ،وكما استخدمت الدراسة االستبيان كأداة لجمع البيانات ،وقد تكون مجتمع الدراسة من

أصحاب المواقع اإلشرافية في مجمع الشفاء الطبي والبالغ عددىم  721موظف.
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 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 حظي بعد أخبلقيات المينة نحو اإلدارة العميا عمى المرتبة األولى وتبل ذلك أخبلقيات المينةنحو الزمبلء تم أخبلقيات المينة نحو المجتمع المحمي ثم أخبلقيات المينة نحو العاممين في

المرتبة الرابعة.

 جاء بعد واقع المسئولية الدينية واألخبلقية عمى المرتبة األولى من بين أبعاد المسئوليةاالجتماعية.

 عذموجىدفشوقراثداللتإحصائيتتُعضيلمتغيشالجنظوالعمش والمؤىل العممي. -وجىدفشوقراثداللتإحصائيتتُعضيلمتغيشعنىاثالخذمت.

 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:

 تطبيق ميثاق أخبلقيات العمل الطبي الفمسطيني ليكون داعماً لمقوانين الخاصة بالعمل الصحيالفمسطيني.

 إنشاء لجان دعم ومساندة مكونة من المجتمع المحمي لمقطاع الصحي يكون دورىا توعية أفرادالمجتمع المحمي.

 تفعيل دور المسئولين في المجال الصحي في المجتمع من خبلل أخذ آرائيم وتوصياتو بما يخصالمجتمع المحمي.

 -5دراسة نصار ( )2013بعنوان :جودة حياة العمل وأثرىا عمى تنمية االستغراق الوظيفي :دراسة
مقارنة بين دائرة التربية والتعميم في وكالة الغوث ووزارة التربية والتعميم العالي:
ىدفت الدراسة التعرف إلى مستوى جودة حياة العمل في كل من دائرة التربية والتعميم في وكالة
الغوث وو ازرة التربية والتعميم الحكومي ،وتحديد أثر عوامل جودة حياة العمل عمى االستغراق الوظيفي
لمعاممين في ىاتين المؤسستين ،ومن ثم مقارنة أثرىا عمى االستغراق الوظيفي لمموظفين العاممين في

ىاتين المؤسستين .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع
البيانات ،وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بمغت ( )312مدير مدرسة ومساعد مدير مدرسة من

المؤسستين من أصل  7621موظف يمثمون مجتمع الدراسة.
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 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 وجود فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول المجاالت مجتمعة معاً تعزى إلى العمر،مكان العمل  ،المسمى الوظيفي ،اضافةً لوجود فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول
مجال تحقيق الذات تعزى لمتغير المؤىل العممي ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول
أثر جودة حياة العمل عمى تنمية االستغراق الوظيفي تُعزى إلى عدد سنوات الخبرة في المنصب
الحالي.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع المجاالت باستثناء مجال التوازن بين الحياة والعمل تُعزىلمتغير المسمى الوظيفي.
 توجد مشاركة في اتخاذ الق اررات بشكل جيد جدا في وكالة الغوث وتشغيل البلجئين.-

تتوافر متطمبات االستقرار واألمن الوظيفي بدرجة متوسطة في وكالة الغوث وو ازرة التربية
والتعميم.

 بيئة العمل المادية متوفرة بدرجة كبيرة في وكالة الغوث وبدرجة متوسطة في و ازرة التربية والتعميم. توجد موافقة بدرجة جيدة لموظفي وكالة الغوث وو ازرة التربية والتعميم عمى مجال عبلقات العمل مستوى األجور والمكافئات في و ازرة التربية والتعميم منخفض ،بينما مستوى األجور والمكافئات فيوكالة غوث وتشغيل البلجئين متوسط.
 أظيرت الدراسة أن بيئة العمل المادية وغير المادية متوفرة بدرجة متوسطة في وكالة الغوث ،بينماأظيرت أن بيئة العمل المادية وغير المادية غير مناسبة لمعاممين في و ازرة التربية والتعميم.
 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 ضرورة االىتمام برفع مستوى جودة حياة العمل في دائرتي التربية والتعميم في وكالة الغوث وو ازرةالتربية والتعميم ،من خبلل رفع الرواتب وتحسين نظام المكافآت.

 تحسين بيئة العمل المادية وتوفير متطمبات االستقرار الوظيفي ،واتاحة الفرصة أمام الموظفينلممشاركة في اتخاذ القرار والترقي والتقدم الميني.

-

االىتمام باختيار أسموب القيادة المناسب ،وتفعيل فرق العمل وتفعيل دور النقابات العمالية وزيادة

الجيود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الحياة والعمل والتقميل من ضغوط العمل.
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 -6دراسة البمبيسي ( )2012بعنوان:
جودة حياة العمل وأثرىا عمى األداء الوظيفي لمعاممين في المنظمات غير الحكومية:
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى مستوى جودة حياة العمل في المنظمات غير الحكومية في قطاع

غزة ،ودرجة االلتزام بتطبيق عناصرىا داخل أروقتيا ،والتعرف عمى مستو األداء الوظيفي لدى العاممين
في المنظمات غير الحكومية ،ومدى تأثرىا بتطبيق برامج جودة الحياة الوظيفية من عدمو ،وقد تكون
مجتمع الدراسة من العاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة حيث طبقت الد ارسة عمى عدد

 24منظمة من المجتمع األصمي والبالغ حجمو  221منظمة ،وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية بمغت
 622موظف وقد استخدم الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 وجود عبلقة إيجابية بين جودة الحياة الوظيفية داخل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزةواألداء الوظيفي لعاممييا.

 -تتمتع المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بحياة وظيفية ذات جودة عالية.

 ظروف العمل في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة جيدة حيث تحرص معظم المنظماتغير الحكومية عمى توفير كل اإلمكانيات والتسييبلت لعاممييا.

 مشاركة العاممين في اإلدارة في اتخاذ الق اررات داخل المنظمات غير الحكومية بدرجة كبيرةوبمتوسط حسابي .%13521

 -يشعر العاممون باالستقرار واالمان الوظيفي بمتوسط حسابي .%22522

 أكدت الدراسة عمى وجود نظام واضح لؤلجور والمكافآت في المنظمات غير الحكومية. توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفيةوأثرىا عمى األداء الوظيفي يعزى لمتغير الجنس.

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفيةوأثرىا عمى األداء الوظيفي يعزى لمتغيرات(العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىل العممي ،الخبرة).
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 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 -االىتمام بتحسين ظروف العمل المادية.

 توفير بيئة عمل صحية وآمنة تمبي شروط السبلمة المينية. تحقيق األمان الوظيفي لمعاممين وضمان شعورىم باالستقرار. -الحرص عمى وجود نظام واضح ومبلئم لمترقيات.

 الحرص عمى مشاركة العاممين في اإلدارة واتخاذ الق اررات التي تمس أعماليم. الحرص عمى تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية لمعاممين. -7دراسة عبد الواحد ( )2010بعنوان:

أثر بيئة العمل عمى أداء الموظفين في ديوان الموظفين العام.
 اليدف من الدراسة:

ىدفت الدراسة التعرف إلى أثر بيئة العمل المادية عمى أداء الموظفين في ديوان الموظفين العام

في غزة ،إضافة إلى تحديد أىمية تصميم مكان العمل ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،
كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وقد تم توزيعيا عمى ( )21موظفاً.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 تصميم مكان العمل لو تأثير عمى أداء الموظفين حيث تبين عدم رضى المبحوثين عن تصميممكاتبيم.

تأثير سمبياً لمضوضاء واإلضاءة والتيوية عمى أداء الموظفين.
 أن ىناكاً

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول بيئة العمل وتأثيرىا في أداء الموظفين في ديوانالموظفين العام لجميع المجاالت تُعزى إلى(المسمى الوظيفي).
 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 إعادة التصميم الداخمي لممكاتب. -توفير المزيد من اليدوء في المكاتب.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول بيئة العمل وتأثيرىا في ألداء الموظفين في ديوانالموظفين العام لجميع المجاالت تُعزى إلى (العمر ،الجنس ،المسمى الوظيفي).
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 -8دراسة يحيى ( )2010بعنوان :درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفمسطينية
بأخالقيات مينة اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفمسطينية بأخبلقيات

مينة اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم ،كما ىدفت الدراسة إلى الكشف عن وجود فروق

في متوسطات نظر معممي المدارس تبعاً لمتغيرات ،الجنس المؤىل العممي ،سنوات الخبرة والمديرية،
وقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي حيث اختيرت عينة طبقية عشوائية بمغ عدد أفرادىا 7433

معمماً ومعممة من أصل مجتمع الدراسة البالغ عدده  76122معمماً ومعممة ،وقد تم استخدام االستبانة
كأداة لجمع البيانات.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفمسطينية بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية منوجية نظر معممي مدارسيم كانت كبيرة جداً.

 جاء ترتيب المجاالت عمى النحو التالي مجال أخبلقيات المدير نحو المينة ،ثم مجال أخبلقياتالمدير نحو الوطن ،ثم مجال أخبلقيات المدير نحو الطمبة ،ثم مجال أخبلقيات المدير نحو أولياء

األمور ،ثم مجال أخبلقيات المدير نحو المجتمع المحمي ،ثم مجال أخبلقيات المدير نحو نفسو،
ثم مجال أخبلقيات المدير نحو العاممين.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدارس الحكومية بأخبلقيات مينةاإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم تُعزى لمتغير المؤىل العممي.

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفمسطينية

بأخبلقيات اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم تُعزى لمتغير الجنس ،وسنوات
الخدمة.
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 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 أظيرت الدراسة أن مجال أخبلق المدير نحو المعممين كان أقل مجال من بين مجاالت الدراسة،وعميو أوصت الباحثة باعتماد و ازرة التربية والتعميم لتقارير يقيم فييا المدير من قبل المعممين.

 عقد دورات ومحاضرات لممعممين لزيادة توعيتيم بأىمية الدراسات التربوية. -9دراسة طبش ( )2009بعنوان ":مدى التزام العاممين بأخالقيات العمل في وزارة الصحة
الفمسطينية بقطاع غزة:

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى مدى التزام العاممين بأخبلقيات العمل في و ازرة الصحة الفمسطينية

بقطاع غزة ،وتكونت عينة المجتمع من ( )426موظف ممن يحممون مسميات وظيفية مختمفة ،وقد
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وكانت االستبانة األداة الرئيسة لجمع البيانات.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين تجاه محاور أخبلقيات العمل لجميعالمتغيرات باستثناء متغير مكان العمل.

 تدني التزام الموظفين بأخبلقيات العمل في و ازرة الصحة بقطاع غزة من وجية نظر المبحوثينوذلك لقصور في نظام الحوافز.

 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 ضرورة إدخال مساق أخبلقيات العمل كمادة إجبارية في جميع التخصصات ومناىج التعميمالجامعي.

 تفعيل دور األجيزة الرقابية وتخويميا بصبلحيات أكبر. -تكريم الو ازرة لمموظفين الممتزمين بأخبلقيات العمل.
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 -10دراسة أبو طبيخ ( )2008بعنوان:
مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخالقيات مينة التعميم في محافظة غزة من وجية نظر

المعممين.

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى أخبلقيات المينة التي يجب أن تتوفر في مديري مدارس المرحمة
األساسية الدنيا في محافظة غزة ،وكذلك التعرف إلى مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا
ألخبلق مينة التعميم من وجية نظر المعممين ،وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وكان
حجم العينة  642معمماً ومعممة وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات كما استخدم
العينة الطبقية العشوائية.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخبلقيات مينة التعميم من وجية نظر المعممين بدرجة كبيرة.
 كانت المجاالت األكثر عبلقة بمدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخبلقيات مينة التعميم
من وجية نظر المعممين كالتالي مرتبة ترتيباً تنازلياً ،مجال أخبلقيات المدير اتجاه الطمبة ،ثم
مجال أخبلقيات المدير اتجاه المعممين ،ثم مجال أخبلقيات المدير اتجاه المرافق والتجييزات ،ثم
مجال أخبلقيات المدير مع المجتمع المحمي ،ثم مجال أخبلقيات المدير تجاه المناىج الدراسية.
 وجود فروق دالة إحصائياً في التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخبلقيات مينة التعميم
بمحافظة غزة من وجية نظر المعممين تُعزى لمتغير الجنس.
 عدم وجود فروق دالة إحصائياً في التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخبلقيات مينة التعميم
بمحافظة غزة من وجية نظر المعممين تُعزى لمتغير الخبرة.

 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 زيادة اىتمام أكبر لبرامج األخبلق المينية في المدارس بحيث تصبح عمى سمم أولويات الو ازرة. التركيز عمى تدريب المديرين عمميا وأخبلقياً ومينياً. -إيجاد دستور أخبلقي لممديرين في المدارس ،يحدد فيو المفاىيم األخبلقية.
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 االىتمام بدراسة الت ارث اإلسبلمي واألخبلقي الذي خمفو العمماء المسممون وخاصة في مجالأخبلق العمم والمتعمم.

ثانياً -الدراسات العربية:
 -1دراسة محمود ( )2015بعنوان:
جودة الحياة الوظيفية وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مسئولي األ نشطة الترويحية بالجامعات

المصرية:

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى الواقع الفعمي لكل من جودة الحياة الوظيفية واإلبداع اإلداري لدى
مسئولي األنشطة الترويجية بالجامعات المصرية ،كذلك التعرف عمى العبلقة بين جودة الحياة الوظيفية
واإلبداع اإلداري لدى مسئولي األنشطة الترويحية بالجامعات المصرية ،إضافة إلى التصور المقترح

لجودة الحياة الوظيفية في ضوء اإلبداع اإلداري لدى مسئولي األنشطة الترويحية بالجامعات المصرية،

وقد طبقت الدراسة عمى مسئولي األنشطة الترويحية بالجامعات المصرية ،وقد استخدمت الدراسة

المنيج الوصفي التحميمي ،لمتعرف إلى جودة الحياة الوظيفية وعبلقتيا باإلبداع اإلداري لدى مسئولي
األنشطة الترويحية داخل إدارات رعاية الشباب بالجامعات المصرية.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 توجد عبلقة ارتباط ذات داللة بين جودة الحياة الوظيفية واإلبداع اإلداري لدى مسئولي األنشطةالترويحية بالجامعات المصرية.

 توجد عبلقة ارتباط ذات داللة لكل بعد من أبعاد جودة الحياة الوظيفية (المشاركة في اتخاذالق اررات ،إتاحة الظروف المعنوية المدعمة ألداء العاممين ،فرص الترقي والتقدم الوظيفي ،عدالة

نظم المكافآت ،توفير فرق عمل متكاممة) واإلبداع اإلداري لدى مسئولي األنشطة الترويحية

بالجامعات المصرية.
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 -2دراسة ديوب ( )2014بعنوان :تمكين العاممين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع
االتصاالت السورية (دراسة ميدانية):

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى الدور الذي يؤديو تمكين العاممين في المنظمات محل الدراسة

(شركات االتصاالت السورية) ،والتعرف إلى شكل العبلقة بين تمكين العاممين وجودة الحياة الوظيفية

في المنظمات محل الدراسة ،إضافة إلى تحديد أفضل أشكال تمكين العاممين المطموبة لتحقيق جودة
الحياة الوظيفية في المنظمات محل الدراسة وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وقد قام
الباحث بتصميم استبانة البحث وبمغ عدد عينة الدراسة  31عامبلً.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين مشاركة العاممين في اتخاذ الق اررات وجودة الحياةالوظيفية.

 توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين مشاركة العاممين في الممكية وجودة الحياة الوظيفية. توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين تشجيع العاممين وتقدير أفكارىم واقتراحاتيم وجودة الحياةالوظيفية.

 يشارك العاممون في الشركات محل الدراسة في إعداد الخطط واالستراتيجيات ،كما أن الق ارراتتتخذ في أقل المستويات

 إن ظروف العمل وبيئتو في الشركات محل الدراسة غير آمنة تماماً وغير صحية تماماً. توجد اختبلفات جوىرية بين المستقصي من ىم في المنظمات محل الدراسة نحو العبلقة بينتمكين العاممين وجودة الحياة الوظيفية تُعزى لمتغيراتيم الديموغرافية (الجنس ،والعمر،
والمستوى التعميمي ،وسنوات الخبرة).

 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 زيادة االىتمام بجودة الحياة الوظيفية لدى العاممين من حيث :ضرورة إتاحة الفرص لمعاممينلمترقي والنمو والتطور الوظيفي ،وتوفير ظروف وبيئة عمل آمنة وصحية لمعاممين.
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 زيادة االىتمام بحياة الفرد األسرية والشخصية مثل حياتو الوظيفية وتنفيذ برامج التأمين الصحيبالشكل السميم لمفرد وألفراد عائمتو جميعاً.

 ضرورة قيام إدارة الشركات الثبلث بتنمية العبلقة مع العاممين فييا وتطويرىا األمر الذي ينعكسإيجابا عمى موضوع تقديم الخدمة ،ومن ثم عمى جودة الحياة الوظيفية ليم.

 -4دراسة العبيدي ( )2013بعنوان :دور بيئة العمل في تعزيز الرضا الوظيفي (دراسة تطبيقية في
معمل بغداد لمغازات)

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى دور بيئة العمل في تعزيز الرضا الوظيفي وكذلك معرفة درجة
الرضا الوظيفي لدى العاممين في مصنع بغداد لمغازات وما ىي العوامل التي تؤثر عمى ىذا الرضا
سمباً أو إيجاباً ،ويضم مجتمع البحث العاممين في المصنع إذ اختيرت عينة منيم بمغ عدد أفرادىا )(65

فردا ،واستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي ،وتم تصميم استبانة لجمع البيانات.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 وأظيرت النتائج إن ىناك رضا وظيفي إلى حد ما لدى العاممين بالمصنع محل البحث ،إذ بمغالوسط الحسابي).)3.08

 وكذلك جاء ترتيب المحاور األربعة لمبحث كآالتي :حيث احتل محور أسموب القيادة واإلشرافالمرتبة األولى في درجات الرضا ثم تبله محور طبيعة ومحتوى الوظيفة ثم جاء محور ثقافة

المنظمة بالمرتبة الثالثة وأخي اًر محور ظروف العمل المادية.
 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:

 وضع نظم لمحوافز سواء المادية أو المعنوية بحيث تكفل حث األفراد عمى العمل ورفع مستوىاألداء لدييم.

 العمل عمى تحسين بيئة العمل من خبلل وضع نظم كاممة من أدوات ووسائل وبرامج ومعداتتسيل عمى العاممين عمميم وتوفر ليم كافة اإلمكانيات لمعمل بطرق مريحة.
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 تعزيز العبلقات اإلنسانية بين العاممين في المنظمة وتعزيز مفيوم العمل الجماعي والتأكيد عمىنشر ثقافة المحبة والمودة بين العاممين من خبلل المقاءات العامة بينيم واحياء المناسبات لتقوية

الروابط االجتماعية بينيم.
 تحسين بيئة العمل من خبلل توفير اإلمكانيات المريحة لمعمل وتوفير عناصر الحماية واألمان مناألخطار المينية.

 اعتماد معايير تعتمد عمى الكفاءة واألقدمية والجدارة في ترقية العاممين. -4دراسة الخميس( )2013بعنوان :درجة التزام مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت
بأخالقيات مينة اإلدارة المدرسية وعالقتيا بالوالء التنظيمي لممعممين من وجية نظرىم:

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى درجة التزام مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت

بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية وعبلقتيا بالوالء التنظيمي لممعممين من وجية نظر المعممين ،وتم

استخدام المنيج الوصفي االرتباطي ،وقد تألف مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات المدارس

الثانوية الحكومية التابعة لو ازرة التعميم في دولة الكويت والبالغ عددىم ( )76424معمماً ومعممةً ،وتم
تطبيق الدراسة عمى عينة مؤلفة من ( )413معمماً ومعممةً ،بواقع ( )711معمماً ،و( )613معممة ،تم

اختيارىم بطريقة طبقية عشوائية ،ولتحقيق أىداف الدراسة طورت الباحثة استبانتين :االستبانة األولى

أخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية ،االستبانة الثانية الوالء التنظيمي لممعممين.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 إن درجة التزام مديري المدارس الثانوية الحكومية في الكويت بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية منوجية نظر معممي مدارسيم كانت مرتفعة.
 ىناك عبلقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين درجة التزام مديري المدارس الثانويةالحكومية في الكويت بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية ومستوى الوالء التنظيمي لدى معممي تمك

المدارس.
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 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجة التزام مديري المدارسالثانوية الحكومية في الكويت بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم

تبعاً لمتغيرات :الجنس والخبرة والمؤىل العممي.
 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 يجب تعزيز مفيوم أخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية في العمل اإلداري لمديري المدارس إجراء دراسات أخرى الحقة لمتعرف إلى درجة االلتزام بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية لدى فئةغير عينة الدراسة كمديري المدارس االبتدائية.
 -5دراسة العنزي( )2013بعنوان :بيئة العمل وعالقتيا بااللتزام الوظيفي لمعاممين بجوازات منطقة
الحدود الشمالية

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الد ارسة التعرف إلى العبلقة بين بيئة العمل وااللتزام الوظيفي لمعاممين بجوازات منطقة

الحدود الشمالية لممممكة العربية السعودية ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين بجوازات
منطقة الحدود الشمالية بالمممكة العربية السعودية وعددىم  26ضابطاً و 444من األفراد ،وبمغت عينة

الدراسة الحالية  731مبحوثاً وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي )بأسموب المسح االجتماعي
(لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتيا ،وقد اعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة لجمع بيانات
ىذه الدراسة.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 يسود االنضباط بين العاممين إضافة إلى أن العبلقة بين الرؤساء والعاممين يسودىا االحترام وأيضاًتتوافر عبلقات إنسانية جيدة جداً بين الزمبلء.

-

مستوى االلتزام الوظيفي مرتفع بدرجة عالية لدى العاممين بجوازات منطقة الحدود الشمالية في
المممكة العربية السعودية.

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات أفراد مجتمع الد ارسة في المحور األول الخاص

بخصائص بيئة العمل تُعزى لمتغير المستوى التعميمي لصالح الذين مستواىم التعميمي أقل من

13

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

الثانوي ،بينما أكدت عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات أفراد مجتمع الد ارسة تُعزى

لمتغير عدد سنوات الخدمة في محور االلتزام التنظيمي.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات أفراد مجتمع الد ارسة في المحور األول الخاصبخصائص بيئة العمل تُعزى لمتغير الرتبة العسكرية لصالح الذين رتبتو من جندي لعريف.

 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 ضرورة تحقيق التوازن في االىتمام بين الجوانب المادية والمعنوية لبيئة العمل باإلدارة ،حتى يرتفعمستوى الطموح لدى العاممين بالجوازات بمنطقة الحدود الشمالية.
 ضرورة اىتمام الرؤساء في إدارات العاممين بجوازات منطقة الحدود الشمالية بمراعاة الفروقالفردية بين العاممين ،وأن يتم تقسيم العمل وفقا لمكفاءات ،والبعد عن المحاباة.
 العمل عمى أن تكون العبلقة أخوية ومتبادلة بين العاممين والرؤساء حتى يتسنى إيجاد جو بيئيصحي يزيد من فاعمية العاممين نحو التطور واإلنتاج.

 -6دراسة القحطاني ( (2013بعنوان :درجة التزام مديري مدارس التعميم العام الحكومية في محافظة
خميس مشيط في المممكة العربية السعودية بميثاق أخالقيات مينة التعميم من وجية نظر المعممين.
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى درجة التزام مديري مدارس التعميم العام الحكومية في محافظة

خميس مشيط في السعودية بمواد ميثاق أخبلقيات مينة التعميم التالية ،رسالة التعميم ،المدير وأداؤه

الميني ،المدير وطبلبو ،المدير والمجتمع ،المدير والمجتمع المدرسي ،المدير واألسرة ،وقد استخدم
الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق أىداف الدراسة إضافة إلى استخدام االستبانة كأداة لجمع
البيانات وكان مجتمع الدراسة يتكون من  324معمماً.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 درجة التزام مديري مدارس التعميم العام الحكومية في محافظة خميس مشيط بميثاق أخبلقياتمينة التعميم كانت غالباً وبمتوسط حسابي قدره (.)3.94
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 -ترتيب مواد ميثاق أخبلقيات مينة التعميم تنازلياً حسب درجة التزام مديري مدارس التعميم العام

الحكومية في محافظة خميس مشيط كالتالي :العبلقة مع المجتمع الدراسي ،ثم رسالة التعميم ثم

العبلقة مع المجتمع ،ثم األداء الميني ،ثم العبلقة مع الطبلب ،ثم العبلقة مع األسرة.

 مديرو مدارس المرحمة االبتدائية كانوا أكثر التزاماً ،ثم مديرو مدارس المرحمة المتوسطة ،وأخي اًرمديرو المرحمة الثانوية.

 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 التأكيد عمى مشرفي اإلدارة المدرسية والمشرف المنسق لممدرسة بمتابعة إقامة المجالس الطبلبيةومجالس أولياء األمور.

 عقد دورات تدريبية متخصصة ومستمرة في مجال أخبلقيات مينة التعميم. -تبني عقد ممتقيات ألخبلقيات مينة التعميم بشكل مستمر.

 إعداد برامج توعوية بأىمية االلتزام بأخبلقيات مينة التعميم ،وادراجيا في الحمبلت اإلعبلميةلمو ازرة.

 -7دراسة العطوي ( (2013بعنوان :أخالقيات العمل ودورىا في تحقيق كفاءة األداء.

(دراسة تطبيقية عمى منسوبي قيادة قطاع حرس الحدود بحقل في المممكة العربية السعودية)

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى االلتزام بأخبلقيات العمل في قيادة حرس الحدود بحقل من

وجية نظر المبحوثين ،ومعرفة درجة كفاءة أداء األعمال التي يمارسيا المبحوثين ،ومعرفة االقتراحات
التي تسيم في رفع مستوى أخبلقيات العمل لدى منسوبي قيادة قطاع حرس الحدود بحقل ،وقد استخدم
الباحث المنيج الوصفي التحميمي باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وقد تكون مجتمع ىذه
الدراسة من األفراد العاممين بقطاع حرس الحدود بحقل والبالغ عددىم  332فردا ،وتم اختيار عينة
عشوائية بسيطة عددىا 632فرداً.
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 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 بينت نتائج الدراسة أن أفراد العينة موافقون عمى محور التزام منسوبي قيادة قطاع حرس الحدودبحقل بأخبلقيات العمل بمتوسط حسابي ( 3512من .)2

 -أظيرت نتائج الدراسة أن كفاءة أداء األعمال التي يمارسيا منسوبي قيادة قطاع حرس الحدود

بحقل جاءت بدرجة عالية جدا وذلك من وجية نظر أفراد عينة الدراسة بمتوسط حسابي( 3547من

)2
 -وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات أفراد عينة الدراسة حول مدى االلتزام بأخبلقيات

العمل في قيادة طاع حرس الحدود بحقل تعزى لممتغيرات المؤىل العممي ،والرتبة العسكرية ،ومدة

الخدمة
 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 التركيز عمى اختيار أصحاب الخمق الحسن قبل التعيين ونمقب االستعانة بذوي االختصاص منعمماء االجتماع وعمماء النفس في المقابمة الشخصية واجراءات القبول.

 تقديم وصفاً لؤلخبلقيات التي يجب أن يتمتع بيا العاممون في الجياز والتي بموجبيا يتم التقييم. العمل عمى تممس احتياجات العاممين وتمبيتيا وتأمين سبل العيش الكريم ليم واعفاءىم عن طمبمصادر أخرى لمكسب قد تكون غير شريفة.

 -2دراسة القحطاني ( )2012بعنوان :بيئة العمل الداخمية وعالقتيا بمعنويات العاممين بمعيد

الجوازات بالرياض:

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى العبلقة بيئة العمل الداخمية ومعنويات العاممين بمعيد الجوازات

بالرياض ،إضافة لمعرفة أىم خصائص بيئة العمل الداخمية بمعيد الجوازات بالرياض ،وىدفت الدراسة
كذلك إلى التعرف إلى أبرز اإليجابيات والسمبيات التي تعكسيا بيئة العمل عمى معنويات العاممين
بمعيد الجوازات بالرياض ،كما ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى أىم السبل التي تعزز من اإليجابيات
وتحد من السمبيات التي تعكسيا بيئة العمل عمى معنويات العاممين بمعيد الجوازات بالرياض ،وقد
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تكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين بمعيد الجوازات بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية

البالغ عددىم( )671وبعد التطبيق الميداني حصل الباحث عمى ( )731استبانة مكتممة البيانات
وصالحة لمتحميل اإلحصائي ،وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي بمدخميو الوثائقي والمسحي

االجتماعي لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتيا ،وقد اعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة

لجمع بيانات ىذه الدراسة.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 تتوافر عبلقات إنسانية بين الزمبلء بدرجة كبيرة جداً وكما يسود االنضباط بين العاممين فيالمعيد.

 العمل الجماعي يجعل العاممين أكثر رغبة في العمل ،كما يشعرىم بالثقة في عبلقاتيم بالزمبلء تحرص اإلدارة عمى تنمية قدرات العاممين وتنوع البرامج التدريبية. يوجد شعور باألمان وباالطمئنان واالستقرار النفسي في العمل اتجاه الوظيفة بدجة عالية. أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 رفع مستوى العبلقات اإلنسانية الجيدة بين العاممين بمعيد الجوازات بالرياض زيادة فرص الحصول عمى الحوافز المعنوية لمعاممين بمعيد الجوازات بالرياض زيادة نسبة المشاركة في صنع الق اررات لمعاممين بمعيد الجوازات بالرياض. زيادة عدد فرص الترقي لمعاممين بمعيد الجوازات بالرياض. -االىتمام بالجانب الترويحي لمعاممين بمعيد الجوازات بالرياض.
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 -9دراسة عارف ( )2011بعنوان:

جودة الحياة الوظيفية ودورىا في تطبيق معايير الجودة الشاممة

 اليدف من الدراسة:

ىدفت الدراسة التعرف إلى جودة الحياة الوظيفية ودورىا في تطبيق معايير الجودة الشاممة
بالتطبيق عمى المستشفيات الحكومية في بورسعيد ،ومن ثم تأثير ذلك عمى جودة الخدمة الطبية
المقدمة لممرضى من قبل العاممين في ىذه المستشفيات ،وأجريت الدراسة عمى مستشفى بور فؤاد العام
ومستشفى التضامن الحكومي في بورسعيد ،وشممت عينة البحث من مستشفى بور فؤاد ( )641موظف
من العاممين ،و( )616موظف من مستشفى التضامن الحكومي ،وتم جمع البيانات من خبلل إعداد
قوائم استقصاء محددة ليذا الغرض.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 توجد عبلقة ارتباط ذات داللة بين جودة الحياة الوظيفية وتطبيق إدارة الجودة الشاممة فيالمستشفيات المستيدفة.

 -عدم وجود بيئة عمل مناسبة ومبلئمة لمعمل من حيث الجوانب الصحية والطبيعية والمادية.

 أظيرت الدراسة ضعف أجور العاممين بما ال يمكنيم من مجاراة ارتفاع األسعار ومتطمباتالحياة.

 توجد عبلقة ارتباط ذات داللة بين جودة الحياة الوظيفية وتطبيق معايير إدارة الجودة الشاممةوانتاجية العاممين.

 توجد عبلقة ارتباط ذات داللة بين جودة الحياة الوظيفية وتطبيق معايير إدارة الجودة الشاممةورضا العمبلء عن جودة الخدمة الطبية المقدمة.

 يوجد تباين واختبلف في درجة األىمية النسبية ألبعاد جودة الحياة الوظيفية المؤثرة عمىالجودة الشاممة من وجية نظر العاممين.
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 -10دراسة بو عباس( )2010بعنوان :درجة التزام رؤساء األقسام العممية بأخالقيات العمل

اإلداري وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس في كميات الييئة العامة

لمتعميم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت كما يراىا األعضاء أنفسيم.
 اليدف من الدراسة:

ىدفت الدراسة التعرف إلى درجة التزام رؤساء األقسام العممية بأخبلقيات العمل اإلداري
وعبلقتيا بمستوى الروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس في كميات الييئة العامة لمتعميم التطبيقي
والتدريب في دولة الكويت كما يراىا األعضاء أنفسيم ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي
باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بمغ عدد
أفرادىا()422عضواً من أعضاء ىيئة التدريس من مجتمع الدراسة البالغ عدده ()7113عضواً.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 -درجة التزام رؤساء األقسام العممية بأخبلقيات العمل اإلداري في كميات الييئة العامة لمتعميم

التطبيقي والتدريب في دولة الكويت كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس كانت مرتفعة ولجميع

المجاالت

 وجود عبلقة ارتباطية بين درجة التزام أعضاء ىيئة التدريس بأخبلقيات العمل اإلداري من جيةوبينمغتىيالروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس من جية أخرى

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام رؤساء األقسام العممية في أخبلقيات العملاإلداري تُعزى لمتغير الخبرة العممية.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام رؤساء األقسام العممية بأخبلقيات العملاإلداري تُعزى لمتغير المؤىل العممي.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام رؤساء األقسام العممية بأخبلقيات العملتبعا لمتغير الجنس.
ككل ً
 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 واعادة النظر في سمم الرواتب واألجور والمكافآت ألعضاء ىيئة التدريس العاممين في كمياتالييئة.
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 العمل عمى تفقد أوضاع الييئة التدريسية العاممة في كميات الييئة وذلك من خبلل إجراء المقاءاتالمستمرة معيم والتعرف عمى احتياجاتيم الرئيسة بما يعزز روحيم المعنوية تجاه العمل.

-11

دراسة الزاممي وعباس ( )2007بعنوان :التطوير التنظيمي وجودة حياة العمل

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى التطوير التنظيمي في جودة حياة العمل ،وقد اعتمدت الدراسة عمى
بناء أداة تتضمن()41فقرة تمثل مؤشرات جودة حياة العمل (مستوى األداء ،االلتزام التنظيمي ،المشاركة
في اتخاذ القرار ،الرضا عن العمل ،الضمان الوظيفي ،االستقبللية) ،وقد طبقت عمى ( )46فرداً من
أعضاء ىيئة التدريس في كمية الزىراء(كمية خاصة) ،وكمية التربية في جامعة السمطان قابوس.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 ىناك اتفاق بين أعضاء ىيئة التدريس عمى أىمية التطوير التنظيمي عمى جودة حياة العمل. -رتب أعضاء ىيئة التدريس مؤشرات جودة الحياة الوظيفية وفقاً ألىميتيا حسب الترتيب التالي:

مستوى األداء ،االلتزام التنظيمي ،المشاركة في اتخاذ القرار ،الرضا عن العمل ،الضمان الوظيفي،

االستقبللية.

 أظيرت الدراسة عدم وجود فروق لدى أفراد عينة الدراسة تُعزى لمتغير العمر ،بينما اظيرت فروقذات داللة احصائية وفقاً لمتغير المؤىل العممي لصالح حممة الدكتوراة
 أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 ضرورة بناء ثقافة تنظيمية محورىا األساسي األداء والعبلقات اإلنسانية ،وضرورة التوازن بينالجانبين ،لزيادة الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي.

 إعادة تصميم الوظائف التي يؤدييا العاممون في المنظمة من خبلل تضمين عناصر جودة حياةالعمل في برامج اإلثراء الوظيفي المؤثرة عمى دافعية وأداء العاممين.
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-12

دراسة عبد العزيز ( )2005بعنوان :دور النقابات العمالية في تحسين جودة الحياة الوظيفية

لمعاممين.

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى الطرق واألساليب التي يمكن أن تتبعيا النقابات في تحسين الحياة

الوظيفية لمعاممين ،وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،حيث تمثل مجتمع الدراسة في

الشركات العممة في قطاع الكيماويات في مدينة العاشر من رمضان في مصر وعددىا ( )613شركة،
تم اختيار ( )71شركات حيث كانت العينة ( )411فرد من العامين بالشركات محل الدراسة )23( ،من

أعضاء المجان النقابية )27( ،من أعضاء اإلدارة العميا.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العاممين وأعضاء المجان النقابية وأعضاء اإلدارة العميا فيمايتعمق بتأثير مكونات جودة الحياة الوظيفية عمى اإلنتاجية الكمية لممنظمة.

 ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين فئات الدراسة تجاه فعالية عمل النقابات العمالية ونجاحبرنامج جودة الحياة الوظيفية بالمنظمة.
-13

ميدانية

دراسة المغربي( )2004بعنوان :جودة حياة العمل وأثرىا عمى االستغراق الوظيفي-دراسة

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى طبيعة جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى االستغراق الوظيفي لمعامين
بالمراكز الطبية التخصصية بجامعة المنصورة بجميورية مصر العربية(اإلداريين ،الفنيين ،األطباء)،

واعتمدت الدراسة عمى المقاببلت االستطبلعية وقوائم االستقصاء التي تم توزيعيا عمى عينة تتكون

من( )400شخص.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 -تعاني المراكز الطبية من انخفاض في جودة الحياة الوظيفية داخميا.

 تحتاج بعض عناصر جودة الحياة الوظيفية المتمثمة في األجور والمكافآت وظروف بيئة العملالمعنوية وجماعة العمل وأسموب إشراف الرئيس إلى التطوير.

 -تؤثر عناصر جودة حياة العمل عمى االستغراق الوظيفي فيناك عبلقة طردية بينيما.
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 مختمف الفئات لدييا تأثير عمى الق اررات ،والمشاركة باآلراء ،والحصول عمى المعمومات التي تمكنيامن تحقيق األىداف واإلنجاز.

 أعطى أفراد الدراسة من اإلداريين واألطباء موافقة بدرجة متوسطة فيما يتعمق بأسموب الرئيس فياإلشراف ،أما الفنيين فكانت درجة موافقتيم عمى أسموب الرئيس في اإلشراف متدنية.

 أظيرت الدراسة رفض العاممين من فئة الفنيين واإلداريين لنظام األجور والمكافئات ،بينما أظيرتموافقة متوسطة من قبل األطباء عمى نظام األجور والمكافئات.

 أكدت الدراسة عمى موافقة أفراد مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة فيما يتعمق بظروف العملالمعنوية.



أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 -إعادة ىيكمة نظام الحوافز والمكافآت في المراكز الطبية المتخصصة.

 تدعيم العبلقات اإلنسانية واالجتماعية في المراكز الطبية واستخدام العدالة التنظيمية كمدخللتوفير بيئة عمل مستقرة.

 -االىتمام بفرق العمل ونشر ثقافة العمل الجماعي.

ثالثاً -الدراسات األجنبية:
 -1دراسة  Amraeiوآخرون( )2015بعنوان:
The effect of quality of work life on empowerment and organizational
citizenship behavior- Case Study: Refah kargaran Bank of Lorestan
province
تأثير جودة حياة العمل عمى التمكين وسموك المواطنة التنظيمية(دراسة حالة :بنك رفاة كركران في
والية لورستان)
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى مدى تأثير جودة حياة العمل عمى التمكين وسموك المواطنة
التنظيمية لمعاممين في بناك رفاة كركران في إيران ،ولموصول لتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحثون

المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدمت الدراسة االستبانة لجمع البيانات من ( )23موظف تم اختيارىم
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بشكل عشوائي من أصل( )721موظف ،وقد تم االعتماد في جمع البيانات عمى مقياس spreitzer
 (1995) empowermentوكذلك (.Walton (1973

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 لجودة حياة العمل دو اًر ىاما في زيادة إنتاجية الموارد البشرية وفي رفع كفاءة المنظمات فيالسنوات األخيرة.

  %32من عينة الدراسة وافقت عمى أن جودة الحياة الوظيفية تؤثر عمى التمكين وسموك-

المواطنة الوظيفي.

يجب عمى المدراء أن تيتم اىتماماً أكبر بأبعاد جودة الحياة الوظيفية.

 -2دراسة  )2015( Swapnaبعنوان:
Quality of Work Life Metrics as a Predictor of Job satisfaction and
Organizational Commitment: A Study with Special Reference to
Information Technology Industry
جودة حياة العمل وأثرىا عمى الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي :دراسة عمى قطاع صناعة
تكنولوجيا المعمومات

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى معرفة مدى تأثير جودة حياة العمل عمى الرضا الوظيفي وااللتزام

التنظيمي لدى العاممين في قطاع صناعة تكنولوجيا المعمومات في اليند ،وقد أجريت الدراسة عمى
أكبر  4شركات في اليند وىي الشركات ( ،)WIPRO ، INFOSYS،TCSواتبعت الدراسة المنيج

الوصفي التحميمي ،واستخدمت االستبانة كأداة لمبحث وكانت عينة الدارسة مكونة من( )371موظف

من أصل ( )3774من الثبلث شركات.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 كمما تقدمت الفئة العمرية كان ىناك رضا وظيفي والتزام تنظيمي أكبر. توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمفئات العمرية حول نظرتيم إلى جودة الحياة الوظيفيةوالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي.
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمخبرة في العمل حول جودة الحياة الوظيفية والرضاالوظيفي وااللتزام التنظيمي.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمحالة االجتماعية حول جودة الحياة الوظيفية والرضاالوظيفي .

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمحالة االجتماعية حول االلتزام التنظيمي. يجب عمى الشركات أن تيتم أكثر بجودة حياة العمل وخصوصاً المجاالت التالية: األمن والتعرض لؤلخطار.
 السبلمة المينية.

 التقدير المعنوي والمادي.
 -3دراسة  Mahmoodiوآخرون ( )2015بعنوان:
’The Relationship Between Work life Quality and High School Teachers
Creativity of Rasht, Iran.
العالقة بين جودة حياة العمل واإلبداع لدى معممي المدراس الثانوية " رشت-إيران.
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى العبلقة بين جودة حياة العمل واإلبداع لدى العاممين في المدارس
الثانوية في مدينة رشت-إيران ،وقد طبقت الدراسة عمى معممي المدارس الثانوية لئلناث والبالغ عددىم
( )621عامبلً ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 ىناك عبلقة إيجابية بين المشاركة في صنع القرار واإلبداع لدى المعممين ،كما يمكن لممدير أنيحفز العالمين مما يزيد من اإلبداع لدييم من خبلل نقل السمطة أو التشاور مع الموظفين .

 -ىناك عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين جودة حياة العمل وابداع المعممين.

 ىناك عبلقة إيجابية بين التدريب ،الفرص التعميمية واإلبداع لدى العاممين ،أي أن المشاركة فيالدورات التدريبية ليا تأثير إيجابي عمى العاممين ،وىذه المعرفة التي تحققت ليا تأثير مباشر عمى

اإلبداع واالبتكار.
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 يوجد عبلقة إيجابية بين (الرواتب ،العبلوات ،المرافق الصحية ،الخدمات االجتماعية) واإلبداعلدى العاممين ،فكمما توافرت ىذه األبعاد زاد معدل اإلبداع واالبتكار.

 -4دراسة  Swamyوآخرون( )2015بعنوان:
Quality of Work Life: Scale Development and Validation
تطوير مقياس لمتحقق من جودة حياة العمل
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى تطوير مقياس دقيق وموثوق ألبعاد جودة حياة العمل لمعاممين في

الصناعات الميكانيكية الصغيرة والمتوسطة الحجم في والية كارنا تاكا باليند ،وقد استخدمت الدراسة

المنيج الوصفي التحميمي كمنيج لمدراسة واعتمدت عمى االستبانة لجمع البيانات حيث تم جمع البينات

من( )7136موظف يعممون في مجال الصناعات الميكانيكية في اليند ،وتم استخدام برنامج

 SPSS16لتحميل البيانات.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
خرجت الدراسة بأن ىناك تسعة أبعاد لجودة الحياة الوظيفية وىي:
بيئة العمل ،الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي ،العبلقات والتعاون ،التدريب والتطوير،

التعويضات والمكافئات ،المرافق والتجييزات ،الرضا الوظيفي واألمن الوظيفي ،استقبللية العمل ،وكفاية

الموارد.

 -5دراسة  )2014( AFSARبعنوان:
Impact of the Quality of Work-life on Organizational Commitment: A
Comparative Study on Academicians Working for State and Foundation
Universities in Turkey
تأثير جودة حياة العمل عمى االلتزام التنظيمي :دراسة مقارنة عمى األكاديميين في جامعات الدولة

والخاصة في تركيا:

 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى مدى تأثير جودة حياة العمل عمى االلتزام التنظيمي ،كما ىدفت إلى
معرفة أي من العوامل التالية أكثر تأثي اًر عمى االلتزام التنظيمي لؤلكاديميين العاممين في الجامعات
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الحكومية والخاصة في تركيا (جودة حياة العمل ،المقب العممي ،الراتب ،سنوات الخدمة في المؤسسة،
سنوات الخدمة في الموقع الحالي ،نوع العمل دوام كامل أو جزئي ،الحماية التنظيمية ،الخصائص
الديمغرافية) ،كما بحثت الدراسة ما إذا كان ىناك فرق كبير بين االلتزام العاطفي وااللتزام المعياري
وااللتزام المستمر بين األكاديميين العاممين في الجامعات الحكومية والخاصة
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
 جودة حياة العمل ليا تأثير إيجابي عمى عمل االكاديميين. أنو ال يوجد فرق كبير بين األكاديميين العاممين في الجامعات الحكومية والخاصة ومؤسسة منحيث االلتزام العاطفي ،االلتزام المعياري وااللتزام المستمر.
 جودة حياة العمل أعمى تأثير عمى االلتزام العاطفي ،االلتزام المعياري وااللتزام المستمرلؤلكاديميين العاممين في الجامعات الحكومية من العاممين في الجامعات الخاصة.
 يعتبر بعد جودة حياة العمل اعمى تأثي اًر عمى االلتزام العاطفي وااللتزام المعياري لؤلكاديميينالعاممين في الجامعات الخاصة ،بينما يعتبر بعد عدد سنوات العمل أعمى تأثير عمى االلتزام

المستمر بالنسبة ليم.
 وجدت أن مستوى االلتزام المستمر لمموظفين الحكوميين ىو أعمى من العاممين في القطاعالخاص.
 -6دراسة  )2013( Lediana Xhakollariبعنوان:
Quality of Work Life of Mental Health Professionals in Albania
جودة الحياة الوظيفية لموظفي الصحة النفسية في ألبانيا:
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى واقع قياس جودة الحياة الوظيفية لمحترفي وموظفي الصحة النفسية
في ألبانيا ،والرضا العام عن أبعاد ومكونات جودة الحياة الوظيفية لدييم ،وتكون مجتمع الدراسة من
العاممين في المستشفيات النفسية ،والبيوت المحمية ،ومراكز الصحة النفسية المجتمعية في ألبانيا،
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وشممت عينة الدراسة ( )647موظف من موظفي الصحة النفسية في ألبانيا ،وتم تحميل أبعاد ومكونات
جودة الحياة الوظيفية الثمانية باالعتماد عمى نموذج (والتون) لجودة الحياة الوظيفية.
 أىم النتائج التي خرجت بيا الدراسة ىي:
 كانت أكثر األبعاد جدالً بين الموظفين ىي( :عدالة األجور والمكافآت ،األمان في بيئة العمل،الفرص المستقبمية المتاحة).

 توصمت الدراسة إلى أن  %72فقط من الموظفين راضين بشكل عام عن معدات األمان والحمايةالفردية والجماعية التي تنفذىا المنظمة.

ٍ
متدن جداً مقابل العمل الذي
 إن موظفي الصحة النفسية ينظرون إلى أن الراتب األساسي ليميقومون بو.

 وجد أن نسبة  % 31من الموظفين غير راضيين عن شروط العمل حتى باستخدام التكنولوجيا فيتنفيذ مياميم.

 وجد أن نسبة  % 41من الموظفين غير راضين عن الفرص المتاحة ليم لمنمو الميني والتدريبالذي يشاركون فيو والتي تمنحيا المؤسسة ليم.

 وافق معظم المبحوثين عمى أن تحسين عوامل جودة الحياة الوظيفية يعزز من جودة الحياةالوظيفية عموماً في مؤسسات الصحة النفسية.

 -وجود عبلقة إيجابية قوية بين الرضا عن جودة الحياة الوظيفية وبيئة العمل الصحية واآلمنة.
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 -7دراسة  )2012( Farideh Haghshenas Kashaniبعنوان:
A Review on Relationship between Quality of Work Life and
)Organizational Citizenship Behavior(Case Study: An Iranian Company
جودة الحياة الوظيفية وعالقتيا بسموك المواطنة التنظيمية (دراسة حالة عمى إحدى الشركات
اإليرانية):
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى العبلقة بين جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية،
ودراسة الخصائص الديموغرافية لمعاممين ،وشممت الدراسة( )732موظف في شركة دلشا وقد تم تصميم
قائمة استقصاء ليذا الغرض.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 توجد عبلقة إيجابية بين عدالة المكافآت واألجور وسموك المواطنة التنظيمية ،ويشمل (توزيعالمكافآت والجزاءات بإنصاف وعمى قاعدة الكفاءة والمعايير الدقيقة الواضحة لذلك).
 توجد عبلقة إيجابية بين ظروف العمل الصحية اآلمنة وسموك المواطنة التنظيمية ،وتشمل(إيجاد أداة آمنة ،ومكان عمل صحي ،وساعات عمل مناسبة).
 وجود عبلقة إيجابية بين الفرص المتاحة لتنمية قدرات العاممين وسموك المواطنة التنظيميةويشمل (عقود طويمة األجل ،تمكين الموظفين في اإلبداع ،ثقافة التفكير ،ميارات االتصال
والتواصل ،الوعي بالعمل والميارات السموكية).
 وجود عبلقة إيجابية بين التوازن في الحياة الوظيفية والحياة الشخصية وسموك المواطنةالتنظيمية ،ويشتمل عمى( :التوازن بين العمل والمسؤوليات األسرية ،تمكين الموظفين من لعب
أدوار اجتماعية في حياتيم الخاصة وتمكينيم من مواصمة تعميميم األكاديمي).
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 -8دراسة  )2011( NiazAzari –Soleimaniبعنوان :
A study on the relationship between job ethics with job satisfaction and job
stress among the staff of vocational education organization in Tehran
دراسة العالقة بين أخالقيات العمل والرضا الوظيفي وضغوط العمل بين موظفي منظمة التعميم
الميني في طيران.
 اليدف من الد ارسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى العبلقة بين أخبلقيات العمل ومدى رضا الموظفين والضغط الوظيفي،
واستخدم الباحثان المنيج الوصفي لجمع المعمومات ،ولقد تم اختيار( )216موظفاً موزعين( )92من
اإلناث و( )124من الذكور وتم اختيارىم من منظمة تعميمية مينية فنية من مدينة طيران ،وقد استخدم
الباحثان ثبلث أدوات لجمع البيانات :استبانة مصممة لقياس أخبلقيات المينة واستخداما )جودي
وروين ( لقياس مدى رضا الموظفين عن العمل ،وقد تم قياس الضغط الوظيفي )ستودوه(.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 وجود عبلقة إيجابية بين أخبلقيات العمل والرضا الوظيفي لمموظفين. ظيور عبلقة سمبية بين أخبلقيات العمل والضغط الوظيفي. وجود عبلقة إيجابية بين ثالثة أبعاد في أخبلقيات العمل وىي ) الممحقات ،الجدية ،العبلقاتالصحية) والرضا الوظيفي.
 -9دراسة  (2010) Kalayanee Koonmeeبعنوان:
(Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related
)outcomes:A survey of human resource managers in Thailand
العالقة بين أخالقيات المؤسسة ،وجودة الحياة الوظيفية واألداء الوظيفي لمدراء الموارد البشرية في
تايالند:

 اليدف من الدراسة
ىدفت الدراسة التعرف إلى تأثير أخبلقيات المنظمة في صورتيا المعمنة المتمثمة في( :دليل

العمل ونظم العمل السائدة وأخبلقيات العاممين) ،وصورتيا الضمنية المتمثمة في( :ثقافة المنظمة والقيم

السائدة ونمط اإلشراف) ،وكذلك التعرف عمى تأثير إدراك العاممين لجودة الحياة الوظيفية عمى الرضا
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الوظيفي وااللتزام التنظيمي وسيادة روح الفريق داخل المنظمات محل الدراسة ،باإلضافة إلى التعرف

عمى تأثير أخبلقيات المنظمة في صورتيا المعمنة والضمنية عمى الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي
وسيادة روح الفريق داخل المنظمات محل الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )273مفردة وتم إتباع

المنيج الوصفي التحميمي.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
-

وجود تأثير إيجابي معنوي ألخبلقيات المنظمة في صورتيا المعمنة والضمنية عمى إدراك المديرين
لجودة الحياة الوظيفية في حدىا األدنى واألعمى.

-

وجود تأثير إيجابي معنوي إلدراك المديرين لجودة الحياة الوظيفية في حدىا األدنى عمى الرضا
الوظيفي فقط ،بينما يمتد تأثير حدىا األعمى إلى االلتزام التنظيمي وسيادة روح الفريق.

-

وجود تأثير إيجابي معنوي ألخبلقيات المنظمة في صورتيا المعمنة والضمنية عمى الرضا الوظيفي
وااللتزام التنظيمي وسيادة روح الفريق.

 -10دراسة  )2010( Normala, Daudبعنوان:
Investigating the Relationship between Quality of Work Life and
Organizational Commitment amongst Employees in Malaysian Firms
أبعاد جودة الحياة الوظيفية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لدى العاممين في الشركات الماليزية:
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى العبلقة بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية وااللتزام التنظيمي لدى
العاممين في الشركات الماليزية ،وذلك من خبلل اختبار عبلقة األبعاد التالية(المشاركة في صنع القرار،
النمو والتطوير ،اإلشراف ،األجور والحوافز ،والعبلقات االجتماعية) بااللتزام التنظيمي ،واعتمدت
الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي وتم تجميع البيانات من ( )21منظمة وشممت عينة الدراسة
( )211موظف من مستويات إشرافية وتنفيذية مختمفة.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 ىناك مستويات رضى مرتفعة لدى العاممين لؤلبعاد التالية(اإلشراف ،النمو والتطوير ،العبلقاتاالجتماعية).
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 أظيرت النتائج وجود عبلقة وتأثير إيجابي بين ( )4من أبعاد جودة الحياة الوظيفية وبينااللتزام التنظيمي العاطفي وىي (العبلقات االجتماعية ،المشاركة ،األجور والمكافآت).
 أظيرت النتائج وجود عبلقة وتأثير إيجابي بين ( )6من أبعاد جودة الحياة الوظيفية وبينااللتزام التنظيمي المعياري وىي (العبلقات االجتماعية ،األجور والمكافآت).
 أظيرت النتائج وجود عبلقة وتأثير إيجابي بين ( )3من أبعاد جودة الحياة الوظيفية وبينااللتزام التنظيمي االستمراري المرتبط بالبدائل وىي (العبلقات االجتماعية ،المشاركة ،األجور
والمكافآت ،اإلشراف).
 أظيرت النتائج وجود عبلقة وتأثير إيجابي بين ( )4من أبعاد جودة الحياة الوظيفية وبينااللتزام التنظيمي االستمراري المرتبط بالتكمفة وىي (المشاركة ،النمو والتطوير ،اإلشراف).
 -11دراسة  )2010( Gupta & Parulبعنوان:
Factor Credentials Boosting Quality Of Work Life Of BSNL Employees
In Jammu Region
قياس جودة الحياة الوظيفية في شركات االتصاالت اليندية.
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى قياس جودة الحياة الوظيفية في شركات االتصاالت اليندية ،وتأثيرىا

عمى الرضا الوظيفي لمعاممين واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي واالستبانة كأداة لجمع
البيانات ،حيث تم جمع البيانات من عينة تتكون من( )262موظف في مستويات إدارية وتنفيذية
مختمفة.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 يساىم تحسين جودة الحياة الوظيفية داخل المنظمة في ارتفاع درجة الرضا الوظيفي. -ساىمت عناصر جودة الحياة الوظيفية(الدخل الكافي والتعويضات العادلة ،فرص الترقية،

ظروف العمل الصحية واآلمنة ،فرص استخدام القدرات البشرية ،سماحة الحياة الوظيفية،

التمسك بدستور المنظمة ،العبلقات االجتماعية) في تحسين جودة الحياة الوظيفية.
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 -12دراسة  Warrenوآخرون ( )2010بعنوان:
An Analysis of School Principals Ethics commitment concerning Physical
Education.:
تحميل مدى االلتزام األخالقي لمديري المدارس في ما يتعمق بالتربية الرياضية:
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى مدى قدرة المسؤولين وصناع القرار في األلعاب الرياضية وألعاب
القوى عمى االلتزام بمدونات السموك األخبلقي داخل وبين المدارس في أمريكا ،ومن المتوقع أن تبنى
مدونة لقواعد السموك التي ىي بمثابة مجموعة من القواعد لمرشدي السموك الميني ،وقد احتوت
مجاالت األخبلق التي تقدم المعضبلت األخبلقية المتصمة بنوع الجنس بالنسبة لممسؤولين ،ثبلث
معضبلت أخبلقية محددة تشمل  :توفير فرص المشاركة العادلة لمطبلب ،واقامة ممارسات التوظيف
األخبلقية لممدربين واإلداريين وقادة الرياضية والتعميمية ،وأخي اًر تييئة البيئة والثقافة التنظيمية التي
تحتضن العدل.
 -13دراسة  )2008(Abu Samah&Hanitaبعنوان:
Employees’ Perception on Quality Work Life and Job Satisfaction in a
Private Higher Learning Institution
مدى ادراك الموظفين لجودة الحياة الوظيفي والرضا الوظيفي في قطاع التعميم العالي
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى ادراك الموظفين لجودة الحياة الوظيفي والرضا الوظيفي
في قطاع التعميم العالي في ماليزيا ،وتم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي حيث تم تجميع البيانات من
بعض الجامعات في ماليزيا ،حيث شممت عينة الدراسة عمى  231موظف.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 -ىناك ارتباط إيجابي بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية والرضا الوظيفي.
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 ال توجد عبلقة إيجابية بين تزامن دخول أبعاد جودة الحياة الوظيفية مجتمعة وبين الرضاالوظيفي ،باستثناء تزامن  4متغيرات فقط(الكفاءة الذاتية ،المغزى من العمل ،التفاؤل الناتج عن
التغير التنظيمي).
 أظيرت النتائج أن ىناك ارتباط قوي بين الرضا الوظيفي وبين (الرعاية الصحية ،بيئة العمل،المرونة في ساعات العمل).

 -14دراسة  Harrisوآخرون ) (2004بعنوان:
Asprining Principal Percepations: are Mentor Principals Modeling
Standards- based Leadership.
إدراكات المديرين المستجدين نحو التزاميم بالمعايير األخالقية ،التي تتعمق بالقيادة التربوية
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى تحديد إدراكات المديرين المستجدين نحو التزاميم بالمعايير
األخبلقية ،التي تتعمق بالقيادة التربوية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )24مديرا ،و( )712مديرة ،ممن
شاركوا في برنامج تأىيل المديرين في تكساس ،وتم الحصول عمى البيانات من استبانات بنيت لتقيس
مدى التزام المديرين بالقيادة التربوية .وتم استخدام تحميل التباين لمتعرف إلى أثر المتغيرات المستقمة
بإدراكات المديرين نحو المعايير األخبلقية ،التي تتعمق بالقيادة التربوية.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أن المديرين أشاروا إلى أن مديري المدارس يمتزمون بالمعايير األخبلقية الخاصة بالعمميةالتربوية ،في حين أشاروا إلى وجود ضعف في التزام بعض المديرين بمثل ىذه األخبلقيات،
وأشاروا أيضاً إلى عدم التزام بعض المديرين بتمك األخبلقيات.
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 -15دراسة  Stacyواخرون( )2003بعنوان:
Educational Leaders Awareness of the Ethical Standards Regarding
School Administration.
معرفة مدى وعي القادة التربويين في المعايير األخالقية التي تتعمق باإلدارة المدرسية
 اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى معرفة مدى وعي القادة التربويين بالمعايير األخبلقية التي تتعمق
باإلدارة المدرسية ،إذ تم التركيز عمى المسئولية اإلدارية ،وسموكيات اإلدارة األخبلقية وخصائصيا،
وسموكيات اتخاذ القرار اليومي ،بناء عمى المعايير القومية لمسموك األخبلقي ،وتكونت عينة الدراسة من
)(85مدير مدرسة في مدينة نيو أورليوس ،ممن يحممون شيادة الدكتوراه في اإلدارة التربوية ،طبقت
عمييم مجموعة من المقاييس التي تتضمن إدراكات مديري المدارس لممدير األخبلقي ،وتقييم سموكيات
اإلدارة األخبلقية وخصائصيا لدى مدير المدرسة.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
أن اإلكثار من سموكيات اإلدارة األخبلقية عند المديرين تؤدي إلى:
 تحقيق العدل والمساواة واالحترام واالنفتاح ،والتمركز حول الطبلب ،واإلصغاء لممعممين والطمبة. تقديم التسييبلت ،وتوفير النماذج المناسبة لعممية التعمم ،والصدق ،واإليجابية ،والمعرفة العممية. -امتبلك توقعات عالية عن العممية التربوية ،فضبلً عن المعرفة العممية باإلدارة.

رابعاً -التعميق عمى الدراسات السابقة:
التعميق عمى الدراسات التي تناولت جودة الحياة الوظيفية:
تناولت غالبية الدراسات التي بحثت في جودة الحياة الوظيفية أثر وعبلقة جودة الحياة الوظيفية
عمى الرضا الوظيفي أو األداء الوظيفي أو االلتزام الوظيفي.
 فتناولت دراسة الدحدوح ( )6172ودراسة البمبيسي ( )6176ودراسة  amraeiوآخرون ()6172عبلقة وأثر جودة الحياة الوظيفية عمى أداء العاممين
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 وتناول دراسة  )6173( afsarودراسة  )6171( normala, daudودراسة)6172(Swapnaعبلقة جودة الحياة الوظيفية بااللتزام الوظيفي.

 فيما بحثت دراسة المغربي ( )6113ونصار( )6176جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمىاالستغراق الوظيفي.
 بينما تناولت دراسة  )6174( lediana Xhakollariودراسة )6171( gupta&parulودراسة  abusamah&hanitaودراسة  )6172(Swapnaجودة الحياة الوظيفية وعبلقتيا

بالرضا الوظيفي.
 وتناولت دراسة  )6172( Mahmoodiودراسة محمود( )6172جودة الحياة الوظيفية وعبلقتياباإلبداع.

 اختمفت الدراسات السابقة في تحديد أبعاد جودة الحياة الوظيفية. معظم الدراسات المحمية التي تناولت جودة الحياة الوظيفية دراسة البمبيسي( )6176ودراسةنصار( )6174ودراسة الدحدوح( )6172كانت دراسات حديثة وىذا يؤكد عمى أن موضوع جودة
الحياة الوظيفية ىو موضوع جديد محميا رغم قمة الدراسات المحمية.
 اتفقت دراسة ديوب( )6173ودراسة سييمة والزاممي( )6111باستخداميما جودة الحياة الوظيفيةكمتغير تابع
 بعض الدراسات تناولت أبعاد جودة الحياة الوظيفية كمتغير مستقل عن طريق بيئة العملكدراسة العبيدي( )6174ودراسة العنزي( )6174ودراسة القحطاني()6176
 اختمفت دراسة المغربي( )6113عن باقي الدراسات في طريقة جمع البيانات حيث استخدمتااالستبانة والمقابمة الشخصية في جمع البيانات.
التعقيب عمى الدراسات التي تناولت أخالقيات العمل:
 اتفقت الدراسة الحالية مع كل من دراسة أبو الكاس( )6172ودراسة الزيناتي( )6173ودراسةالعطوي( )6174ودراسة طبش( )6113في مجال بحث أخبلقيات العمل حيث كان المجال
إدارة األعمال
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 اتفقت دراسة كل من دراسة أبو الكاس ودراسة عبد العال( )6172ودراسة يحيى ()6171ودراسة أبو طبيخ ( )6112ودراسة الخميس ( )6174ودراسة القحطاني ( (2013ودراسة
العطوي ( (2013ودراسة بو عباس ( )6171بالتزام عالي من مجتمع الدراسة بأخبلقيات
العمل فيما اختمفت مع دراسة طبش ( )6113التي أظيرت تدني مستوى االلتزام األخبلقي في
مجتمع الدراسة.
 معظم الدراسات التي بحثت أخبلقيات العمل كانت في مجال اإلدارة التربوية التعميمية باستثناءدراسة أبو الكاس ( )6172ودراسة الزيناتي ( )6173ودراسة العطوي ( )6174ودراسة
طبش( )6113التي بحثت أخبلقيات العمل في مجال إدارة األعمال ودراسة عبد العال
( )6172التي بحثت أخبلقيات العمل في مجال المحاسبة.
 اختمفت دراسة بو عباس ( )6171مع باقي الدراسات التي بحثت أخبلقيات العمل في المجالاإلداري التربوي التعميمي بمجتمع وعينة الدراسة حيث كان مجتمع وعينة الدراسة من
األكاديميين.

 اتفقت دراسة كل من يحيى ( )6171ودراسة أبو طبيخ ( )6112ودراسة الخميس ()6174ودراسة القحطاني ( )6174ودراسة  )6177( Behroozودراسة  harrisوآخرون ()6113

ودراسة  stacyوآخرون ( )6114عمى مجتمع وعينة الدراسة حيث كان مجتمع وعينة الدراسة

من مديري ومعممي المدارس.

االستفادة من الدراسات السابقة:

حيث تم االستفادة من الدراسات السابقة في ما يمي:
 إثراء اإلطار النظري لمدراسة الحالية. -االطبلع عمى تجارب اآلخرين.

 االستفادة في تصميم االستبانة وتحديد مجاالتيا وفقراتيا. المساعدة في صياغة فروض وأسئمة الدراسة. -المساعدة في تحديد متغيرات الدراسة.

31

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

جدول رقم ( )2يمخص التعقيب عمى الدراسات السابقة:
الدراسات السابقة
ركزت الدراسات السابقة عمى:

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

 -اختبلف في مجال التطبيق قامت الدراسة الحالية بالتركيز

 -قياس جودة الحياة الوظيفية

حيث أن الدراسات السابقة

عمى:

أبعادىا وأىم مكوناتيا.

لم تتناول قطاع حكومي

 -محاولة سد الفجوة البحثية

 -الفوائد الناتجة عن تحسين

في فمسطين بشكل شامل

في الدراسات السابقة.

جودة الحياة الوظيفية.
 جودة حياة العمل وأثرىا عمىتنمية االستغراق الوظيفي.
 -جودة الحياة الوظيفية

بل ركزت بعضيا عمى
بعض المؤسسات الحكومية
بخصوص جودة الحياة
الوظيفية.

وعبلقتيا باألداء الوظيفي أو

 -الدراسات السابقة لم تتناول

االلتزام التنظيمي أو الرضا

العبلقة بين كافة أبعاد

الوظيفي.

جودة الحياة الوظيفية

 -التركيز عمى أىمية أخبلقيات

وأخبلقيات العمل.

العمل في الجانب التربوي

 -دراسة واقع جودة الحياة

الوظيفية في و ازرة األشغال

العامة واإلسكان في قطاع
غزة.

 -األبعاد والعوامل التي ليا

عبلقة بجودة الحياة الوظيفية

لمعاممين في و ازرة األشغال

العامة واإلسكان في قطاع

غزة ودرجة األىمية النسبية

لكل بعد.

 -الوقوف عمى عبلقة جودة

التعميمي.

الحياة الوظيفية بأخبلقيات

 -معظم الدراسات السابقة

العمل في و ازرة األشغال

اقتصرت عمى ربط جودة

العامة واإلسكان.

الحياة الوظيفية باألداء
الوظيفي أو االلتزام الوظيفي
أو الرضا الوظيفي
المصدر من إعداد الباحث.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
أوالً -المقدمة:
تعد منيجية الدراسة واجراءاتيا محو اًر رئيساً يتم من خبللو إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة،

وعن طريقيا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلج ارء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلى النتائج التي

يتم تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق األىداف التي تسعى

إلى تحقيقيا.

وبناء عمى ذلك تناول ىذا الفصل وصفا لممنيج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك أداة
ً
الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا ،ومدى صدقيا وثباتيا ،وينتيي الفصل
بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات واستخبلص النتائج ،وفيما يمي وصف ليذه

اإلجراءات.

ثانياً -منيج الدارسة:
من أجل تحقيق أىداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنيج الوصفي التحميمي الذي يحاول من
خبللو وصف الظاىرة موضوع الدراسة ،وتحميل بياناتيا ،والعبلقة بين مكوناتيا واآلراء التي تطرح حوليا
والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا.

ويعرف الحمداني ( )71146112المنيج الوصفي التحميمي بأنو "المنيج الذي يسعى لوصف

الظواىر أو األحداث المعاصرة ،أو الراىنة فيو أحد أشكال التحميل والتفسير المنظم لوصف ظاىرة أو
مشكمة ،ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطمب معرفة المشاركين في الدارسة والظواىر

التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات".
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
 .7المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر البيانات
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة ،والدوريات والمقاالت
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والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة في مواقع

اإلنترنت المختمفة.

 .6المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات
األولية من خبلل االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،صممت خصيصاً ليذا الغرض.

ثالثاً -مجتمع الدراسة:
مجتمع الدراسة يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث (عبيدات وآخرون،

وبناء عمى مشكمة الدراسة وأىدافيا فإن المجتمع المستيدف يتكون من جميع العاممين
،)74746117
ً
في و ازرة األشغال العامة واإلسكان والبالغ عددىم ( )726موظفاً (بيانات غير منشورة و ازرة األشغال

العامة واإلسكان.)6172:

رابعاً -عينة الدراسة:
يعرف القحطاني وآخرون ( )623 :6111عينة الدراسة بأنيا " مجموعة الوحدات التي يتم

اختيارىا من مجتمع الدراسة لتمثل ىذا المجتمع في البحث محل الدراسة".

وقد قام الباحث باستخدام طريقة الحصر الشامل ،حيث تم توزيع( )726استبانة عمى كافة أفراد

مجتمع الدراسة ،وقد تم استرداد( )743استبانة بنسبة استرداد  %2252بما فييا العينة االستطبلعية

( )41استبانة بعد ان ثبت صدق وثبات العينة االستطبلعية.

خامساً -أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة حول " واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية وعالقتيا بأخالقيات

العمل (دراسة تطبيقية عمى وزارة األشغال العامة واإلسكان).
تتكون استبانة الدارسة من ثالث أقسام رئيسة:

القسم األول :وىو عبارة عن المعمومات العامة عن المستجيبين (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي،
المؤىل العممي ،عدد سنوات الخدمة في الو ازرة).
القسم الثاني :وىو عبارة عن توافر عوامل جودة الحياة الوظيفية بوزارة األشغال العامة واإلسكان
بغزة ،ويتكون من  22فقرة ،مقسم إلى قسمين:
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أوالً :العوامل الوظيفية والتنظيمية ،ويتكون من  62فقرة ،موزع عمى  3مجاالت:
المجال األول :المشاركة في اتخاذ القرار ،ويتكون من ( )1فقرات.
المجال الثاني :القيادة ،ويتكون من ( )1فقرات.
المجال الثالث :االلتزام التنظيمي ،ويتكون من ( )3فقرات.
المجال الرابع :االستقرار واألمان الوظيفي ،ويتكون من ( )2فقرات.
ثانيا :العوامل المادية والمعنوية ،ويتكون من  61فقرة ،موزع عمى  3مجاالت:
المجال األول :ظروف العمل المادية ،ويتكون من ( )1فقرات.
المجال الثاني :عالقات العمل ،ويتكون من ( )2فقرات.
المجال الثالث :التوازن بين الحياة والعمل ،ويتكون من ( )2فقرات.
المجال الرابع :األجور والمكافآت ،ويتكون من ( )2فقرات.
القسم الثالث :وىو عبارة عن مدى توفر أخالقيات العمل في وزارة األشغال العامة واإلسكان ،ويتكون
من  62فقرة.
وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول(:)4
جدول ()3

درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
الدرجة

قميمة جداً

قميمة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جداً

7

6

4

3

2

716

الفصلىالرابع
الطروقظىواإلجراءات

 خطوات بناء االستبانة:قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية

وعبلقتيا بأخبلقيات العمل (دراسة تطبيقية عمى و ازرة األشغال العامة واإلسكان)" ،واتبع الباحث

الخطوات التالية لبناء االستبانة:

 -7االطبلع عمى األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منيا
في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.

 -6استشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات الفمسطينية والمشرفين في تحديد مجاالت االستبانة
وفقراتيا.

 -4تم تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 -3تم تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 -2تم تصميم االستبانة في صورتيا األولية.

 -2تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف.

 -1تم عرض االستبانة عمى ( )1من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسبلمية،
وأكاديمية اإلدارة والسياسة ،وجامعة األزىر والممحق رقم ( )7يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

 -2في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة
والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية ،ممحق (.)6

 صدق االستبيان:صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسو" (الجرجاوي ،)712 :6171،كما
يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية ،ووضوح
فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا" (عبيدات وآخرون،

 .)71346117وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 -7صدق المحكمين "الصدق الظاىري":
عددا من المحكمين المتخصصين في مجال
يقصد بصدق المحكمين "ىو أن يختار الباحث ً
الظاىرة أو المشكمة موضوع الدراسة" (الجرجاوي )711 :6171 ،حيث تم عرض االستبانة عمى
مجموعة من المحكمين تألفت من مجموعة من المتخصصين في مجال السموك التنظيمي وادارة
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األعمال وأسماء آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة،
وبذلك خرج االستبيان في صورتو النيائية  -انظر الممحق رقم (.)7

 -2صدق المقياس:

أوالً :االتساق الداخمي Internal Validity

يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي

إلية ىذه الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخمي لبلستبانة وذلك من خبلل حساب معامبلت

االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو لمعينة االستطبلعية

المكونة من  41استبانة.

 االتساق الداخمي لـ العوامل الوظيفية والتنظيميةيوضح جدول ( )3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المشاركة في اتخاذ القرار "

والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو.

α ≥ 0.05

جدول ()4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المشاركة في اتخاذ القرار " والدرجة الكمية لممجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

.7

تتبع اإلدارة العميا سياسات تمكن العاممين من المشاركة في اتخاذ الق اررات

.526

*0.001

.6

توجد ممارسات عممية لمشاركة اإلدارة العميا لمعاممين في اتخاذ القرار

.603

*0.000

.4

يتمتع العاممون بقدرات عالية تمكنيم من المشاركة بفاعمية في اتخاذ القرار

.480

*0.004

.3

يساىم العاممون في حل مشكبلت العمل

.635

*0.000

.2

يساىم العاممون في بناء الخطط التطويرية لمو ازرة

.637

*0.000

.2

يمكن العاممون زمبلئيم من المشاركة في اتخاذ الق اررات الخاصة بعمميم

.661

*0.000

.1

يبادر العاممون بتقديم اقتراحات لتطوير العمل

.674

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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الفصلىالرابع
الطروقظىواإلجراءات

يوضح جدول ( )2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "القيادة" والدرجة الكمية

لممجال ،والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

α ≥ 0.05

وبذلك يعتبر

المجال صادقا لما وضع لقياسو.
جدول ( )5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القيادة " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

.7

تشجع اإلدارة العميا في الو ازرة الموظفين عمى تنمية مياراتيم الوظيفية

.640

*0.000

.6

تعمل اإلدارة العميا بالو ازرة عمى إيجاد أساليب إدارية حديثة في العمل

.466

*0.005

.544

*0.001

.3

تمتزم اإلدارة العميا العدالة في التعامل مع الموظفين

.673

*0.000

.2

تمكن اإلدارة العميا العاممين من إظيار مياراتيم وابداعاتيم في العمل

.779

*0.000

.792

*0.000

.630

*0.000

.4

.2
.1

تمنح اإلدارة العميا الصبلحيات الكاممة والمناسبة لمعاممين ألداء
أعماليم

تمتزم اإلدارة العميا باتباع األساليب المناسبة لتنمية العبلقات اإلنسانية
داخل الو ازرة
تستخدم اإلدارة العميا طرق النقد اإليجابي عند التعامل مع الموظفين
في حال ارتكاب األخطاء

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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الطروقظىواإلجراءات

يوضح جدول ( )2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االلتزام التنظيمي " والدرجة

الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو.

α ≥ 0.05

وبذلك

جدول ()6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االلتزام التنظيمي " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.7

ييتم العاممون بمستقبل الو ازرة وبتحسين صورتيا في المجتمع

.458

*0.006

.6

يتبنى العاممون ثقافة وقيم الو ازرة ويمتزمون بالدفاع عنيا

.664

*0.000

.4

يوجد توافق بين قيم الو ازرة وقيم العاممين فييا

.565

*0.001

.3

يشعر العاممون بالفخر واالنتماء لمو ازرة

.722

*0.000

.696

*0.000

.2

يمتزم العاممون بتعميمات وتوجييات مدراءىم في العمل

.711

*0.000

.1
.2

يبذل العاممون جيداً كافياً إلنجاز الميام الموكمة ليم بالوقت المحدد

.849

*0.000

تستحق الو ازرة اإلخبلص والوالء من قبل العاممين فييا

.812

*0.000

.3

يرغب العاممون في الوزارة باالستمرار بالعمل داخل الو ازرة.

.869

*0.000

.2

يحرص العاممون عمى إنجاز الميام الموكمة ليم يوميا بغض النظر
عن انتياء ساعات الدوام

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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يوضح جدول ( )1معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االستقرار واألمان الوظيفي "

والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو.

α ≥ 0.05

جدول ()7

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االستقرار واألمان الوظيفي " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

تمتمك الو ازرة اإلمكانيات المادية والمعنوية البلزمة لتوفير االستقرار

القيمة االحتمالية

م

.7

الفقرة

.741

*0.000

.761

*0.000

 .4يتوفر بالو ازرة مناخ تنظيمي يتسم باألمان واالستقرار الوظيفي

.846

*0.000

 .3يرغب العاممون بالبقاء في الو ازرة لشعورىم باالستقرار الوظيفي

.811

*0.000

.785

*0.000

.6

.2

الوظيفي لمعاممين
يشعر العاممون بالو ازرة باالستقرار الوظيفي وال يعانون من إمكانية
االستغناء عن خدماتيم

تعمل الو ازرة عمى تييئة العاممين لتعزيز الشعور لدييم باالستقرار
الوظيفي في العمل

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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 االتساق الداخمي لـ العوامل المادية والمعنويةيوضح جدول ( )2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ظروف العمل المادية "

والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو.

α ≥ 0.05

جدول ()8

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ظروف العمل المادية " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

تيتم الو ازرة بتوفير تصميمات مكتبية (ألوان الطبلء ،التصميمات

القيمة االحتمالية

م

.7

الفقرة

.710

*0.000

.6

توفر الو ازرة التجييزات المكتبية المناسبة لطبيعة العمل

.761

*0.000

.4

توفر الو ازرة بيئة عمل آمنة وصحية

.639

*0.000

.3

توفر الو ازرة الوسائل التكنولوجية المناسبة إلنجاز العمل

.655

*0.000

.2

تيتم الو ازرة بأمن وسبلمة العاممين

.730

*0.000

.2

توفر الو ازرة اإلضاءة المناسبة في مكان العمل

.794

*0.000

.618

*0.000

.1

اليندسية) مريحة ومناسبة.

تيتم الو ازرة بتوفير درجة ح اررة مناسبة في مكان العمل عمى مدار

العام

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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الطروقظىواإلجراءات

يوضح جدول ( )3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "عبلقات العمل" والدرجة الكمية

لممجال ،والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
المجال صادقا لما وضع لقياسو.

α ≥ 0.05

وبذلك يعتبر

جدول ()9

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " عالقات العمل " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.7

يسود بين العاممين بالو ازرة التعاون وروح الفريق الواحد

.600

*0.000

.6

توفر الو ازرة رحبلت ترفييية لعائبلت العاممين

.326

*0.039

.4

يتبادل العاممون بالو ازرة الزيارات العائمية مع بعضيم البعض

.716

*0.000

.688

*0.000

.347

*0.030

.524

*0.001

.3
.2
.2

تعمل اإلدارة العميا في الو ازرة عمى نشر ثقافة اإلخاء والتعاون بين

العاممين

تسود عبلقة التقدير واالحترام بين الرؤساء والمرؤوسين بالو ازرة
تتوفر عبلقة تواصل فعالة بين العاممين بغض النظر عن مستوياتيم
الوظيفية

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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يوضح جدول ( )71معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التوازن بين الحياة والعمل "

والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو.

α ≥ 0.05

جدول ()10

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التوازن بين الحياة والعمل " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

تقدم الو ازرة التسييبلت البلزمة التي تمكن الموظف من تحقيق التوازن

القيمة االحتمالية

م

.7

الفقرة

.718

*0.000

.772

*0.000

.720

*0.000

.818

*0.000

.556

*0.001

 .2تقوم ثقافة الو ازرة عمى احترام االلتزامات العائمية لمعاممين.

.579

*0.000

 .1تراعي الو ازرة الظروف الشخصية لمعاممين عند النظر لتقييم أدائيم.

.766

*0.000

.735

*0.000

.6
.4
.3
.2

.2

بين الحياة الشخصية والحياة الوظيفية.
يتوفر لدى الو ازرة جداول عمل مرنة ألداء الميام خارج ساعات العمل"
أسبوع عمل مضغوط ،تقاسم العمل .الخ".
توفر الو ازرة لمعاممين خدمات متنوعة (مالية ،استشارية ،قانونية،
صحية).
يتبلءم وقت الدوام الوظيفي مع المتطمبات الوظيفة والشخصية
لمموظف.
يعتبر نظام اإلجازات(االعتيادية ،المرضية ،الطارئة) المعمول بو في

الو ازرة مناسب وكافي.

تسمح القوانين والموائح المعمول بيا بالو ازرة لمعاممين بأخذ إجازة عند
الضرورة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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يوضح جدول ( )77معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األجور والمكافآت "

والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية α ≥ 0.05
وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو.

جدول ()11

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األجور والمكافآت " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.7

تتبع الو ازرة نظام أجور مناسب ويبلئم الوضع االقتصادي لمبمد.

.875

*0.000

.6

يتناسب الراتب مع خبراتك ومؤىبلتك العممية.

.930

*0.000

.4

يتناسب الراتب مع الميام الموكمة لمموظف.

.830

*0.000

.824

*0.000

.836

*0.000

.812

*0.000

.3
.2
.2

يتوافر في الو ازرة نظام مكافآت عادل يرتبط مع األداء الوظيفي

لمموظفين.

يعتبر الراتب مناسبا لمموظف عند مقارنتو بنظائره العاممين في نفس

المجال مع مؤسسات غير حكومية.

يشعر العاممون بسعادة كبيرة لما يتقاضوه من رواتب ومكافآت في

العمل.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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-

االتساق الداخمي لـ مدى توفر أخالقيات العمل في وزارة األشغال العامة واإلسكان
يوضح جدول ( )76معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مدى توفر أخبلقيات العمل

في و ازرة األشغال العامة واإلسكان " والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة
دالة عند مستوى معنوية

α ≥ 0.05

وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو.
جدول ()12

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مدى توفر أخالقيات العمل في وزارة األشغال العامة
واإلسكان " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

.7

يوجد لدى الو ازرة منظومة قيم ومبادئ مكتوبة لسموك الفرد والجماعة.

.614

*0.000

.6

تنتشر ثقافة تنظيمية أخبلقية قائمة عمى العدل والمساواة في الو ازرة.

.757

*0.000

.471

*0.004

.720

*0.000

.390

*0.017

.556

*0.001

.619

*0.000

.539

*0.001

.609

*0.000

.671

*0.000

.4
.3
.2
.2
.1
.2
.3
.71

تعمل الو ازرة عمى عقد دورات منتظمة لتنمية العاممين في مجال
أخبلقيات العمل.
تبنى العبلقة بين العاممين عمى اختبلف مستوياتيم عمى الحب
والمودة ال عمى المصالح المشتركة.
يتبلفى المسئولون استغبلال لموظفين في إنجاز ميام شخصية
تتبع اإلدارة العميا بالو ازرة سياسات تعزز وتدعم الممارسات األخبلقية

وسموك العاممين.

تعمل الو ازرة عمى مكافأة العاممين المميزين
يستبعد المسئولون العبلقات الشخصية مع الموظفين عند اتخاذ
الق اررات المتعمقة بعممية الترقي داخل الو ازرة.
تتبع الو ازرة سياسات تضمن احترام خصوصية الموظفين
تتبع الو ازرة سياسات تضمن عدم التمييز بين العاممين عمى أساس

(العمر ،الجنس ،اإلعاقة ،الوزن والجاذبية).
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لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

 .77يتم تقدير جيود الموظفين وال ينسب العمل إال لمن قام بو.

.739

*0.000

 .76يحرص المسئولون في الو ازرة عمى أن يكونوا قدوة لمعاممين.

.679

*0.000

 .74تتبع الو ازرة سياسات تعزز السموك األخبلقي لمعاممين في الو ازرة.

.688

*0.000

 .73يمتزم العاممون النزاىة في تصرفاتيم وتعامميم مع اآلخرين.

.720

*0.000

 .72يحافظ العاممون عمى أسرار وممتمكات الو ازرة المالية والمعموماتية.

.475

*0.004

 .72يتشارك العاممون في إنجاح بعضيم البعض.

.340

*0.033

 .71يساىم المسئولون برفع الروح المعنوية لمموظفين.

.641

*0.000

 .72يحترم الزمبلء وجيات نظر زمبلئيم حتى وان اختمفت معيم.

.556

*0.001

 .73يدافع المسئولون عن حقوق مرؤوسييم.

.563

*0.001

.477

*0.004

.524

*0.002

.593

*0.000

.460

*0.005

.400

*0.014

.467

*0.005

.737

*0.000

.61

يكافح العاممون الواسطة والمحسوبية في إنجاز المعامبلت
لممواطنين.

 .67يمتزم المرؤوسون بتنفيذ تعميمات رؤسائيم بما يخدم المصمحة العامة.
.66
.64
.63

تسعى الو ازرة إلى تحجيم ومكافحة كافة السموكيات غير األخبلقية في

العمل.

يعمل المسئولون بالو ازرة عمى اطبلع المجتمع المحمي عمى الخدمات

التي تقدميا الو ازرة بشفافية ونزاىة.

تتبنى الو ازرة استراتيجية واضحة تعكس الجوانب األخبلقية اتجاه كافة

األطراف ذات العبلقة بالو ازرة.

 .62تنتشر ثقافة االعتذار عند الخطأ لدى المسئولين بالو ازرة.
.62

يمتزم المسئولون بصفات الصدق واألمانة والوفاء والرحمة مع
العاممين.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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ثانياً :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد

األداة الوصول إلييا ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة
لمعينة االستطبلعية المكونة من  41استبانة.
يبين جدول ( )74أن جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً عند

مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقا لما وضعت لقياسو.
جدول ()13

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
معامل بيرسون

القيمة

المشاركة في اتخاذ القرار.

.770

*0.000

القيادة.

.699

*0.000

االلتزام التنظيمي.

.831

*0.000

االستقرار واألمان الوظيفي.

.768

*0.000

العوامل الوظيفية والتنظيمية.

.888

*0.000

ظروف العمل المادية.

.713

*0.000

عبلقات العمل.

.802

*0.000

التوازن بين الحياة والعمل.

.852

*0.000

األجور والمكافآت.

.848

*0.000

العوامل المادية والمعنوية.

.944

*0.000

مدى توفر أخالقيات العمل في وزارة األشغال العامة واإلسكان.

.908

*0.000

المجال

لالرتباط

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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 ثبات االستبانة:يقصد بثبات االستبانة ىو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية،

ويقصد بو أيضاً إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييا ،أو ما ىي

درجة اتساقو وانسجامو واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة (الجرجاوي.)31 :6171 ،

وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خبلل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's

 Alpha Coefficientلمعينة االستطبلعية المكونة من  41استبانة ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في
جدول (.)73

جدول ()14

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق

عدد

العوامل الوظيفية والتنظيمية.

28

0.914

0.956

العوامل المادية والمعنوية.

27

0.917

0.958

مدى توفر أخبلقيات العمل في و ازرة األشغال العامة واإلسكان.

26

0.878

0.937

جميع المجاالت معا

81

0.961

0.980

المجال

الذاتي*

*الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

يتضح من النتائج الموضحة في جدول ( )73أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال

وقد بمغت لجميع فقرات االستبانة ( .)0.961وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال وقد بمغت
لجميع فقرات االستبانة ( )0.980وىذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائياً.
وبذلك تكون االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق ( )6قابمة لمتوزيع .ويكون
الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة
وصبلحيتيا لتحميل النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
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سادساً -األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تم تفريغ وتحميل االستبانة من خبلل برنامج التحميل اإلحصائي Statistical Package for
.(SPSS) the Social Sciences
اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تم استخدام اختبار كولمجوروف-سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار
ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدول (.)72
جدول ()15

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
القيمة االحتمالية
قيمة االختبار
)(Sig.
0.953
0.515

المجال
العوامل الوظيفية والتنظيمية.

العوامل المادية والمعنوية.

مدى توفر أخبلقيات العمل في و ازرة األشغال العامة واإلسكان.
جميع مجاالت االستبانة معا

0.893

0.402

0.690

0.727

0.796

0.550

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )72أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت

الدراسة أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك فإن توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي،
حيث تم استخدام االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -7النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 -6المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعياري.

 -4اختبار ألفا كرونباخ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 -3اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test: )K-Sلمعرفة ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو.
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 -2معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقوم
ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بين متغيرين .وقد تم استخدامو لحساب االتساق الداخمي

والصدق البنائي لبلستبانة ،والعبلقة بين المتغيرات.

 -2اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد
وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي  3أم زادت أو قمت عن ذلك .ولقد تم استخدامو

لمتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 -1اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان ىناك
فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة.

 -2اختبار تحميل التباين األحادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة
ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثبلث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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 أوالً -المقدمة.

 ثانياً -الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
 ثالثاً -المحك المعتمد في الدراسة.
 رابعاً -تحميل فقرات االستبانة.

 خامساً -اختبار فرضيات الدراسة.

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
الدرادظىومناقذتكا

الفصل الخامس

تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا
أوالً -المقدمة:
يتضمن ىذا الفصل عرضاً لتحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خبلل اإلجابة

عن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إلييا من خبلل تحميل فقراتيا،

والوقوف عمى البيانات الشخصية التي اشتممت عمى (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤىل
العممي ،عدد سنوات الخدمة في الو ازرة) ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من

استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصول عمى
نتائج الدراسة التي تم عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل.

ثانياً -الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
 -توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:

جدول ()16

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

125

89.9

أنثى

14

10.1

المجموع

139

100.0

يتضح من جدول ( )72أن ما نسبتو  %89.9من عينة الدراسة ذكور ،بينما  %10.1إناث.
ويرى الباحث أن ذلك قد يعود إلى طبيعة األعمال التي تقوم بيا الو ازرة والتي يغمب عمييا الطابع

الفني ،وتقترب ىذه النسبة من نسبة توزيع الجنس لمقوى العاممة في فمسطين  ،6177والتي بمغت
 %2152لمذكور %7352،لئلناث (مركز اإلحصاء الفمسطيني.)6177 ،
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العمر
اسة حسب
 -توزيع عينة الدر

جدول ()17

توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  41عام

28

20.1

من  41إلى أقل من  31عام

57

41.0

من  31إلى أقل من  21عام

20

14.4

من  21عاما فأكثر

34

24.5

المجموع

139

100.0

يتضح من جدول ( )71أن ما نسبتو  %20.1من عينة الدراسة أعمارىم أقل من  41عام،

 %41.0تتراوح أعمارىم من  41إلى أقل من  31عام %14.4 ،تتراوح أعمارىم من  31إلى أقل من
 21عاماً ،بينما  %24.5أعمارىم  21عاما فأكثر.

ومن خالل النتائج السابقة :يتضح أن ما نسبتو  %75.5من موظفي الو ازرة أعمارىم أقل من
 21عاما ،وأن أكثر من  %21من موظفي الو ازرة أعمارىم أقل من  31عاماً ،ويعني ىذا أن الييكل
التنظيمي لو ازرة األشغال العامة واإلسكان في معظمو يتكون من الشباب ويمكن تفسير ذلك بتغيير عدد

كبير من موظفي الو ازرة بعد عام  6111واستبداليم بموظفين من فئة الشباب ،كذلك تشير إحصائيات

ديوان الموظفين العام أن ما يزيد عن  %22من الموظفين الذين تم تعينيم منذ منتصف عام 6111

حتي منتصف عام  ،6174كانت أعمارىم وقت التعيين أقل من  31سنة (مطر )762 :6174 ،وىذا
ما يتطابق مع نتائج الدراسة الحالية.
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المسمى الوظيفي:
اسة حسب
 -توزيع عينة الدر

جدول ()18

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

مدير عام /نائب

11

7.9

مدير دائرة /نائب

18

12.9

رئيس قسم

15

10.8

رئيس شعبة

5

3.6

موظف إداري/تخصصي

52

37.4

سكرتارية

7

5.0

أخرى

31

22.3

المجموع

139

100.0

يتضح من جدول ( )72أن ما نسبتو  %7.9من عينة الدراسة مسماىم الوظيفي مدير عام/

نائب %12.9 ،مسماىم الوظيفي مدير دائرة /نائب %10.8 ،مسماىم الوظيفي رئيس قسم%3.6 ،
مسماىم الوظيفي رئيس شعبة %37.4 ،مسماىم الوظيفي موظف إداري تخصصي (ميندس ،إداري،
محاسب) %5.0 ،مسماىم الوظيفي سكرتارية ،بينما  %22.3مسماىم الوظيفي غير ذلك (حارس،
ميكانيكي ،سائق ،سائق معدات ثقيمة ،مراسل ،آذن ،حداد ،سباك ،كيربائي ،فني ،ميني).
من خالل النتائج السابقة :يتضح أن ما نسبتو  % 4153من موظفي الو ازرة مسماىم الوظيفي
موظف إداري تخصصي (ميندس إداري ،محاسب) وىي النسبة األعمى في المسميات الوظيفية وىذا

يتوافق مع ميام و ازرة األشغال واإلسكان وىي األعمال اليندسية وأن ما نسبتو %6624من موظفي

الو ازرة مسماىم الوظيفي (حارس ،ميكانيكي ،سائق ،سائق معدات ثقيمة ،مراسل ،آذن ،حداد ،سباك،

كيربائي ،فني ،ميني) ،وىي تحتل المرتبة الثانية في المسميات الوظيفية وىذا يعود لطبيعة عمل الو ازرة
حيث تعتبر و ازرة األشغال العامة واإلسكان أكبر و ازرة مالكة لممعدات اليندسية الثقيمة في قطاع غزة

وىذا يتطمب وجود طواقم فنية ليذه المعدات من سائقين وميكانيكيين وفنيين إضافة إلى وجود عدد كبير

من عمال الصيانة لممباني.
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الدراسة
 -توزيع عينة

جدول ()19

توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

ثانوية عامة فما دون

34

24.5

دبموم متوسط

14

10.1

بكالوريوس

66

47.5

دراسات عميا

25

18.0

المجموع

139

100.0

يتضح من جدول ( )73أن ما نسبتو  %24.5من عينة الدراسة مؤىميم العممي ثانوية عامة فما

دون %10.1 ،مؤىميم العممي دبموم متوسط %47.5 ،مؤىميم العممي بكالوريوس ،بينما %18.0
مؤىميم العممي دراسات عميا.

ومن خالل النتائج السابقة :يتضح أن أكثر  %22يحممون درجات عممية أعمى من بكالوريوس
وأن أكثر من  %72من حممة شيادات الدراسات العميا ،ويعود ذلك إلى سياسة التوظيف المتبعة في

الحكومة الفمسطينية والتي تفضل توظيف حممة البكالوريوس فأعمى كما ويعود ذلك إلى السياسة المتبعة

في و ازرة األشغال العامة واإلسكان بتمكين الموظفين من االلتحاق في برامج الدراسات العميا وتسييل

ذلك ليم.
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جدول ()20

توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في الوزارة
عدد سنوات الخدمة في الوزارة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  2سنوات

34

24.5

من  2إلى أقل من  71سنوات

72

51.8

من  71إلى أقل من  72سنة

8

5.8

 72سنة فأكثر

25

18.0

المجموع

139

100.0

يتضح من جدول ( )61أن ما نسبتو  %24.5من عينة الدراسة سنوات خدمتيم أقل من 2

سنوات %51.8 ،تتراوح سنوات خدمتيم من  2إلى أقل من  71سنوات %5.8 ،تتراوح سنوات خدمتيم
من  71إلى أقل من  72سنة ،بينما  %18.0سنوات خدمتيم  72سنة فأكثر.

ومن خالل النتائج السابقة :يتضح أن أكثر من  %12من الموظفين سنوات الخدمة لدييم أقل
من  71سنوات وىذا يعود إلى تغيير عدد كبير من موظفي الو ازرة بسبب االنقسام الداخمي واستبداليم
بموظفين جدد إضافة إلى سياسة ديوان الموظفين العام في التوظيف.

ثالثاً -المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخبليا في مقياس ليكرت الخماسي من
خبلل حساب المدى بين درجات المقياس ( )3=7-2ومن ثم تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس

لمحصول عمى طول الخمية أي ( )1521=2/3وبعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس

(بداية المقياس وىي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىكذا أصبح طول الخبليا كما
ىو موضح في الجدول التالي ): (Ozen et al., 2012
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الدرادظىومناقذتكا

جدول ()21

يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

من 1.80 - 1

من %36- %20

قميمة جدا

أكبر من 2.60 - 1.80

أكبر من %52 - %36

قميمة

أكبر من 3.40 – 2.60

أكبر من %68 -%52

متوسطة

أكبر من 4.20 – 3.40

أكبر من %84 -%68

كبيرة

أكبر من 5 - 4.20

أكبر من %100-% 84

كبيرة جدا

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم عمى مستوى االستجابة ،اعتمد الباحث عمى ترتيب المتوسطات
الحسابية عمى مستوى المجاالت لبلستبانة ككل ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حدد الباحث درجة
الموافقة حسب المحك المعتمد لمدراسة.

رابعاً -تحميل فقرات االستبانة:
لتحميل فقرات االستبانة تم استخدام المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارT
لعينة واحدة.

تحميل فقرات " العوامل الوظيفية والتنظيمية ":

 تحميل فقرات مجال " المشاركة في اتخاذ القرار"تم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة.
النتائج موضحة في جدول (.)66
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جدول ()22

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " المشاركة في اتخاذ القرار "

1.17 2.72

54.35

*0.003 -2.85

7

1.09 3.30

65.99

3.22

*0.001

3

0.99 3.58

71.51

6.84

*0.000

1

1.13 2.95

58.99

-0.52

0.300

5

1.02 3.28

65.55

3.18

*0.001

4

1.07 3.38

67.63

4.22

*0.000

2

0.74 3.14

62.88

2.29

*0.012

المتوسط الحسابي

االنحراف ا لمعياري

6

الوزن ا لنسبي

توجد ممارسات عممية لمشاركة اإلدارة العميا

لمعاممين في اتخاذ القرار.

يتمتع العاممون بقدرات عالية تمكنيم من
المشاركة بفاعمية في اتخاذ القرار.

 4يساىم العاممون في حل مشكبلت العمل
5

قيمة االختبار

3

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

يساىم العاممون في بناء الخطط التطويرية
لمو ازرة.

يمكن العاممون زمبلئيم من المشاركة في اتخاذ
الق اررات الخاصة بعمميم.

 7يبادر العاممون بتقديم اقتراحات لتطوير العمل.
جميع فقرات المجال معاً.

().Sig

2

تتبع اإلدارة العميا سياسات تمكن العاممين من

القيمة االحتمالية

1

1.17 2.82

56.40

*0.037 -1.80

الترتيب

م

6

الفقرة

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )66يمكن استخبلص ما يمي:
 -المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة " يساىم العاممون في حل مشكبلت العمل " يساوي ( 3.58الدرجة

الكمية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%71.51قيمة االختبار  6.84وأن القيمة االحتمالية ()Sig.
تساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة وىي أعمى
فقرة من فقرات المجال.
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ومناقذتكا
الثانية " توجد ممارسات عممية لمشاركة اإلدارة العميا لمعاممين في اتخاذ
الدرادظىلمفقرة
 -المتوسط الحسابي

القرار " يساوي 2.72

أن الوزن النسبي  ،%54.35قيمة االختبار  ،-2.85وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي  0.003وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
وىي أقل فقرة من فقرات المجال.

 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.14وأن الوزن النسبي يساوي ،%62.88قيمة االختبار  ،2.29وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة
متوسطة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.

ويعني ذلك :أن موظفي و ازرة األشغال العامة واإلسكان يرون أن عممية المشاركة في اتخاذ القرار متوفرة
في الو ازرة ولكن تحتاج لممزيد من التطوير.
ويعزو الباحث :ذلك إلى تنقل عدد كبير من المدراء بين الدوائر في الييكل التنظيمي مما أدى
إلى حدوث نوع من االرتباك لدى العاممين بخصوص المشاركة في اتخاذ الق اررات ،إضافةً إلى فترة من
عدم االستقرار في الو ازرة خبلل الفترات السابقة بسبب دخول الو ازرة تحت وطأة ثبلثة حروب وحيث إن

طبيعة عمل الو ازرة في اإلشراف عمى إعادة اإلعمار كانت طواقم الو ازرة في حالة طوارئ دائمة.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ديوب( )6173التي أكدت عمى مشاركة
العاممين في اتخاذ الق اررات واعداد الخطط واالستراتيجيات ،ودراسة المغربي( )6113التي أكدت عمى
أن جميع أفراد مجتمع الدراسة لدييم فرصة لمتأثير عمى الق اررات والمشاركة باآلراء ،ودراسة

الدحدوح( )6172التي أظيرت درجة موافقة متوسطة من قبل أفراد الدراسة لمجال المشاركة في اتخاذ
القرار.

واختمفت مع دراسة البمبيسي( )6176التي أكدت مشاركة العاممين في اإلدارة في اتخاذ الق اررات
داخل المنظمات غير الحكومية بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي  ،4513ودراسة نصار( )6174التي
أظيرت المشاركة في اتخاذ الق اررات بشكل جيد جدا في وكالة الغوث وتشغيل البلجئين ،ودراسة

العنزي( )6174التي أظيرت وجود مشاركة في اتخاذ الق اررات من قبل العاممين بدرجة كبيرة.
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الدرادظى" القيادة "
 -تحميل فقرات مجال

تم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة.

النتائج موضحة في جدول (.)64

جدول ()23

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " القيادة "

تمتزم اإلدارة العميا العدالة في التعامل مع

الموظفين

تمكن اإلدارة العميا العاممين من إظيار

مياراتيم وابداعاتيم في العمل

تمتزم اإلدارة العميا باتباع األساليب المناسبة

لتنمية العبلقات اإلنسانية داخل الو ازرة

المتوسط الحسابي

والمناسبة لمعاممين ألداء أعماليم

االنحراف ا لمعياري

.2

تمنح اإلدارة العميا الصبلحيات الكاممة

الوزن ا لنسبي

.2

أساليب إدارية حديثة في العمل

قيمة االختبار

.3

تعمل اإلدارة العميا بالو ازرة عمى إيجاد

59.71 1.11 2.99

-0.15

0.439

5

59.71 1.14 2.99

-0.15

0.441

5

58.99 1.32 2.95

-0.45

0.326

7

61.16 1.07 3.06

0.64

0.262

3

63.19 1.01 3.16

1.85

*0.033

1

().Sig

.4

عمى تنمية مياراتيم الوظيفية

القيمة االحتمالية

.6

تشجع اإلدارة العميا في الو ازرة الموظفين

61.87 1.08 3.09

1.02

0.155

2

الترتيب

م

.7

الفقرة

تستخدم اإلدارة العميا طرق النقد اإليجابي

 .1عند التعامل مع الموظفين في حال ارتكاب 60.14 1.23 3.01

0.07

0.472

األخطاء

جميع فقرات المجال معاً

60.64 0.85 3.03

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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0.45

0.328

4

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى

ومناقذتكا ما يمي:
الدرادظى استخبلص
من جدول ( )64يمكن

 المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة " تمتزم اإلدارة العميا باتباع األساليب المناسبة لتنمية العبلقاتاإلنسانية داخل الو ازرة " يساوي ( 3.16الدرجة الكمية من  )2أي أن الوزن النسبي ،%63.19

قيمة االختبار  1.85وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.033وىذا يعني أن ىناك موافقة
بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة وىذه ىي اعمى فقرة من فقرات المجال.

 المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة " تمتزم اإلدارة العميا العدالة في التعامل مع الموظفين " يساوي2.95

أن الوزن النسبي  ،%58.99قيمة االختبار  ،-0.45وأن القيمة االحتمالية ()Sig.

تساوي  0.326وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

وىذه ىي أقل فقرة من فقرات المجال.

 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.03وأن الوزن النسبي يساوي ،%60.64قيمة االختبار  ،0.45وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.328وىذا يعني أن ىناك موافقة
بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.

ويعني ىذا أن ىناك درجة رضى من العاممين في الو ازرة عن المستوى القيادي فييا ولكن من

وجية نظرىم أن الممارسات القيادية من قبل اإلدارة العميا والمدراء تحتاج لمتعزيز والتطوير وىذا ما

تؤكده درجة الموافقة المتوسطة عمى ىذا المحور ،فبالنظر إلى جميع فقرات المحور السابق نجد أن

جميعيا تندرج تحت درجات الموافقة المتوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى التغير المستمر في القيادة في
الو ازرة حيث إن خبلل  2سنوات األخيرة تعاقب عمى إدارة الو ازرة  4وزراء باإلضافة إلى تغيرات في
قيادة اإلدارات العميا في الو ازرة بما يتبع ذلك من تغيير جزئي في السياسات وتغير جذري في اآلليات
وطريقة العمل ،وىذا أدي إلى عدم وضوح الرؤية بشكل كامل لدى العاممين مما أدى لوجود الموافقة

المتوسطة عمى فقرات المحور.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة المغربي ( )6113حيث أعطى أفراد الدراسة من

اإلداريين واألطباء عمى موافقة متوسطة فيما يتعمق بأسموب الرئيس في اإلشراف ،ودراسة
نصار( )6174التي أظيرت وجود رضا عن مستوى القيادة واإلشراف في وكالة الغوث وو ازرة التربية
والتعميم ،ودراسة العبيدي ( )6174التي أظيرت أىمية أسموب القيادة والعبلقة بين الرئيس والمرؤوسين

في مستوى الرضا لدا أفراد العينة.

واختمفت مع دراسة المغربي ( )6113فيما يتعمق بآراء الفنيين من أفراد العينة حول أسموب

الرئيس في اإلشراف.
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التنظيمي"
الدرادظى"االلتزام
 -تحميل فقرات مجال

تم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة.

النتائج موضحة في جدول (.)24

جدول ()24

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " االلتزام التنظيمي "
المتوسط الحسابي

().Sig

االنحراف ا لمعياري

الوزن ا لنسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

 .6يتبنى العاممون ثقافة وقيم الو ازرة ويمتزمون بالدفاع عنيا 73.24 1.06 3.66

7.26

*0.000

4

 .4يوجد توافق بين قيم الو ازرة وقيم العاممين فييا

67.54 0.97 3.38

4.57

*0.000

9

 .3يشعر العاممون بالفخر واالنتماء لمو ازرة

70.29 1.11 3.51

5.45

*0.000

7

71.01 1.24 3.55

5.20

*0.000

6

*0.000 12.84 79.86 0.91 3.99

1

*0.000 12.24 79.56 0.94 3.98

2

74.35 1.15 3.72

7.31

*0.000

3

69.42 1.15 3.47

4.80

*0.000

8

م

.7

.2

ييتم العاممون بمستقبل الو ازرة وبتحسين صورتيا في
المجتمع

يحرص العاممون عمى إنجاز الميام الموكمة ليم يوميا
بغض النظر عن انتياء ساعات الدوام

 .2يمتزم العاممون بتعميمات وتوجييات مدراءىم في العمل
.1

يبذل العاممون جيداً كافياً إلنجاز الميام الموكمة ليم

بالوقت المحدد

 .2تستحق الو ازرة اإلخبلص والوالء من قبل العاممين فييا
.3

يرغب العاممون في الو ازرة باالستمرار بالعمل داخل

الو ازرة.

جميع فقرات المجال معاً

*0.000 10.14 72.99 0.75 3.65

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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الترتيب

72.26 1.03 3.61

6.96

*0.000

5

الفقرة
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ومناقذتكا ما يمي:
الدرادظى استخبلص
من جدول ( )63يمكن
 المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة " يمتزم العاممون بتعميمات وتوجييات مدراءىم في العمل " يساوي( 3.99الدرجة الكمية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%79.86قيمة االختبار  12.84وأن القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك موافقةً بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى

ىذه الفقرة وىذه ىي أعمى فقرة من فقرات المجال.

 -المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة " يوجد توافق بين قيم الو ازرة وقيم العاممين فييا " يساوي 3.38

أن

الوزن النسبي  ،%67.54قيمة االختبار  ،4.57وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وىذا

يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة وىذه ىي أقل فقرة من فقرات

المجال.
 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.65وأن الوزن النسبي يساوي ،%72.99

قيمة االختبار  ،10.14وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة
كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.
 من خالل النظر عمى جميع فقرات محور االلتزام التنظيمي والذي يتناول رؤية العاممين حول االلتزاموالتقيد باإلطار اإلداري والتنظيمي لمو ازرة نجد أن ىناك موافقة كبيرة عمى معظم فقرات ىذا المحور،
ويدل ىذا عمى وجود مستوى كبير من االلتزام التنظيمي لدييم.
ويعزو الباحث ذلك إلى نجاح العاممين في القيام بميام الو ازرة رغم ثقل أعباء العمل في
السنوات الخمسة األخيرة نتيجة الحروب الثبلثة التي شنيا االحتبلل اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،فبالرغم

من قمة عدد العاممين والذي ال يتجاوز بنسبتو ثمث العاممين في الو ازرة قبل أحداث اإلقسام عام 6111

إلى أن و ازرة األشغال العامة واإلسكان في غزة تحمل ممفات ثقيمة مثل ممفات إعادة اإلعمار وممفات

اإلسكان واعادة تأىيل البنية التحتية ،كل ىذا أدى لشعور العاممين بانيم ينتمون لمو ازرة ويمتزمون تنظيماً
برسالتيا ومياميا.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة العنزي ()6174التي أظيرت أن مستوى
االلتزام الوظيفي مرتفع بدرجة عالية لدى العاممين بجوازات منطقة الحدود الشمالية في المممكة العربية

السعودية.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى

ومناقذتكا واألمان الوظيفي "
الدرادظى" االستقرار
 تحميل فقرات مجالتم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة.

النتائج موضحة في جدول (.)62

جدول ()25

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " االستقرار واألمان الوظيفي "
المتوسط الحسابي

االنحراف ا لمعياري

الوزن ا لنسبي

قيمة االختبار

().Sig

البلزمة لتوفير االستقرار الوظيفي لمعاممين

القيمة االحتمالية

.6

تمتمك الو ازرة اإلمكانيات المادية والمعنوية

2.76

1.22

55.18

-2.32

*0.011

الترتيب

م

.7

الفقرة

4

يشعر العاممون بالو ازرة باالستقرار

الوظيفي وال يعانون من إمكانية االستغناء

2.69

1.17

53.87

-3.08

*0.001

5

عن خدماتيم

.4
.3

يتوفر بالو ازرة مناخ تنظيمي يتسم باألمان

2.85

1.22

57.08

-1.41

0.081

2

يرغب العاممون بالبقاء في الو ازرة لشعورىم

2.92

1.19

58.39

-0.79

0.215

1

واالستقرار الوظيفي
باالستقرار الوظيفي

تعمل الو ازرة عمى تييئة العاممين لتعزيز

.2

الشعور لدييم باالستقرار الوظيفي في

2.83

1.10

56.64

-1.74

*0.042

العمل
جميع فقرات المجال معاً

2.81

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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0.92

56.26

-2.41

*0.009

3

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى

ومناقذتكا ما يمي:
الدرادظى استخبلص
من جدول ( )62يمكن
 المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة "يرغب العاممون بالبقاء في الو ازرة لشعورىم باالستقرار الوظيفي"يساوي ( 2.92الدرجة الكمية من  )2أي أن الوزن النسبي ،%58.39قيمة االختبار-0.79وأن

القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.215وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد

العينة عمى ىذه الفقرة وىذه ىي اعمى فقرة من فقرات المجال.

 المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية "يشعر العاممون بالو ازرة باالستقرار الوظيفي وال يعانون من إمكانيةاالستغناء عن خدماتيم "يساوي 2.69

أن الوزن النسبي  ،%53.87قيمة االختبار ،-3.08وأن

القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.001وىذا يعني أن ىنا كموافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد

العينة عمى ىذه الفقرة وىذه ىي أقل فقرة من فقرات المجال.

 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،2.81وأن الوزن النسبي يساوي ،%56.26قيمة االختبار ،-2.41وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.009وىذا يعني أن ىناك موافقة
بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.

 ويعني ذلك أن موظفي و ازرة األشغال العامة واإلسكان موافقون ،ولكن بدرجة متوسطة قريبةلمضعيفة وذلك النيم ال يشعرون بالراحة التامة حول استقرارىم وأمانيم الوظيفي ،بسبب الوضع

السياسي القائم مما أدى لوجود نسب متوسطة في درجة موافقاتيم عمى جميع فقرات المحور

السابق.

 ويعزو الباحث ذلك إلى الحالة المرتبكة الذي يعيشيا موظفو الو ازرة في فترة إعداد الدراسة حيث إنغالبيتيم من الموظفين الذين تم تعينيم بعد أحداث االنقسام الفمسطيني عام ( ،)6111ونتيجة

لؤلوضاع السياسة فإنيم ال يتمقون رواتبيم بانتظام وىذا ما ولد لدييم شعور عدم وجود استقرار

وأمان وظ يفي وىذه نتيجة طبيعية في الوقت الحالي ،واالختبلف حول مستقبل موظفي غزة بين

قطبي االنقسام

 واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ودراسة نصار( )6174التي أكدت عمى توافرمتطمبات االستقرار واألمن الوظيفي بدرجة متوسطة في وكالة الغوث وو ازرة التربية والتعميم.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
الدرادظى
البمبيسي ( )6176التي أكدت عمى أن العاممين يشعرون باالستقرار في
اسة
 -واختمفت مع در

مؤسساتيم وبوزن نسبي  ،%22522ودراسة القحطاني( )6176التي أظيرت وجود استقرار وأمان

وظيفي بدرجة عالية لدى العاممين.

 تحميل جميع فقرات العوامل الوظيفية والتنظيميةتم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارTلعينة واحدة.
النتائج موضحة في جدول (.)62

جدول ()26

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات العوامل الوظيفية والتنظيمية
المتوسط الحسابي

االنحراف ا لمعياري

الوزن ا لنسبي

قيمة االختبار

االستقرار واألمان الوظيفي.

2.81

56.26 0.92

-2.41

*0.009

4

العوامل الوظيفية والتنظيمية.

3.22

64.40 0.63

4.15

*0.000

().Sig

االلتزام التنظيمي.

3.65

10.14 72.99 0.75

*0.000

1

القيمة االحتمالية

القيادة.

3.03

60.64 0.85

0.45

0.328

3

الترتيب

المشاركة في اتخاذ القرار.

3.14

62.88 0.74

2.29

*0.012

2

البند

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )62تبين أنالمتوسط الحسابي لجميع فقرات العوامل الوظيفية والتنظيمية يساوي

3.22

(الدرجة الكمية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%64.40قيمة االختبار4.15وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي

0.000

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى فقرات

العوامل الوظيفية والتنظيمية بشكل عام.

وذلك يعني أن العوامل التنظيمية والوظيفية في و ازرة األشغال العامة واإلسكان من وجية نظر
العاممين تحتاج لمتطوير والتعزيز وبخاصة في مجاالت االستقرار واألمان الوظيفي ،والقيادة والمشاركة

في اتخاذ القرار.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
بعد االلتزام التنظيمي عمى أعمى الدراجات كون االلتزام التنظيمي مرتبط
الدرادظىحصول
ويعزو الباحث

بالموظف نفسو أكثر من المؤسسة ،بينما حصل بعد االستقرار واألمان الوظيفي عمى اقل الدرجات

بسبب عدم االستقرار السياسي وخوف الموظف عمى مستقبمو في ىذه الظروف.

ويعزو الباحث :درجة الموافقة المتوسطة عمى فقرات العوامل التنظيمية والوظيفية إلى عدم

استقرار األوضاع في قطاع غزة في الفترة السابقة وبخاصة في مجاالت عمل الو ازرة مما أدى إلى
وجود الو ازرة وطواقميا في حالة طوارئ دائمة.
 -تحميل فقرات العوامل المادية والمعنوية

 تحميل فقرات مجال " ظروف العمل المادية "تم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارTلعينة واحدة.
النتائج موضحة في جدول (.)61
جدول ()27

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " ظروف العمل المادية "
المتوسط الحسابي

االنحراف ا لمعياري

الوزن ا لنسبي

قيمة االختبار

3.34

1.00

66.86

*0.000 4.00

3

 5تيتم الو ازرة بأمن وسبلمة العاممين

3.35

1.09

67.05

*0.000 3.82

2

 6توفر الو ازرة اإلضاءة المناسبة في مكان العمل

3.70

0.99

73.91

*0.000 8.23

1

3.05

1.16

61.01

0.51

0.304

6

3.26

0.79

65.24

*0.000 3.93

2

التصميمات اليندسية) مريحة ومناسبة.
توفر الو ازرة التجييزات المكتبية المناسبة لطبيعة العمل

 3توفر الو ازرة بيئة عمل آمنة وصحية
4

7

توفر الو ازرة الوسائل التكنولوجية المناسبة إلنجاز العمل

تيتم الو ازرة بتوفير درجة ح اررة مناسبة في مكان العمل
عمى مدار العام
جميع فقرات المجال معاً
* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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().Sig

3.16

1.04

63.21

*0.036 1.81

5

1

تيتم الو ازرة بتوفير تصميمات مكتبية (ألوان الطبلء،

القيمة االحتمالية

3.20

1.04

63.91

*0.014 2.21

4

م

الترتيب

3.04

1.24

60.87

0.41

0.341

7

الفقرة

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى

ومناقذتكا ما يمي:
الدرادظى استخبلص
من جدول ( )61يمكن
 المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة " توفر الو ازرة اإلضاءة المناسبة في مكان العمل " يساوي 3.70(الدرجة الكمية من  )2أي أن الوزن النسبي ،%73.91قيمة االختبار 8.23وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي  0.215وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
وىذه ىي أعمى فقرة من فقرات المجال.

ويعزو الباحث الموافقة بدرجة كبيرة عمى الفقرة السادسة والتي تتناول توفر اإلضاءة المناسبة في مكان
العمل ،أن الطقس في قطاع غزة دائماً معتدل والشمس مشرقة فبالتالي تكون اإلضاءة مناسبة في
معظم األماكن التي انتقل إلييا مقر الو ازرة إضافةً إلى كون المبنى الحالي لمو ازرة جديد.

 المتوسط الحسابي لمفقرة األولى "تيتم الو ازرة بتوفير تصميمات مكتبية (ألوان الطبلء ،التصميماتاليندسية) مريحة ومناسبة" يساوي 3.04

أن الوزن النسبي  ،%60.87قيمة االختبار  ،0.41وأن

القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.341وىذا يعني أن ىنا كموافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد

العينة عمى ىذه الفقرة .وىذه ىي أقل فقرة من فقرات المجال.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.26وأن الوزن النسبي يساوي ،%65.24

قيمة االختبار،3.93وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة

متوسطة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.

ويعني ذلك أن عينة الدراسة ترى أن ظروف العمل المادية في الو ازرة تحتاج لمتعزيز والتطوير ،حيث
إن جميع فقرات ىذا المحور باستثناء الفقرة السادسة "توفر الو ازرة اإلضاءة المناسبة في مكان العمل "
حازت عمى موافقة متوسطة.

ويعزو الباحث ذلك :إلى انتقال مقر الو ازرة بين( )3أماكن في آخر  2سنوات ،حيث كان يدمر مقر
الو ازرة بعد كل حرب يشنيا االحتبلل عمى قطاع غزة مما يؤدي إلى انتقال مقر الو ازرة إلى مكان آخر

والبدء بتجييز المكان من جديد ،حيث يوجد صعوبة في توفير أثاث وتجييزات مكتبية حديثة نظ اًر

لصعوبة األوضاع االقتصادية في الببلد ،إضافة إلى أن مقرات الو ازرة في المحافظات مقرات قديمة
متيالكة أو مستأجرة.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى

ومناقذتكا بعض الدراسات كدراسة البمبيسي ( )6176والتي أكدت عمى أن
الدرادظىالنتائج مع
واتفقت ىذه
ظروف العمل جيدة في المؤسسات غير الحكومية ،ودراسة الدحدوح ( )6172التي أظيرت موافقة
بدرجة متوسطة لمجال البيئة المدرسية والمادية الصحية ،ودراسة العبيدي ( )6174التي أشارت إلى أن

ىناك اتفاق جيد نوعاً ما حول أىمية متغير الظروف المادية في تحقيق الرضا لدى العاممين ،ودراسة

القحطاني( )6176التي أظيرت توافر األجيزة الحديثة البلزمة إلنجاز الميام بمتوسط حسابي ،4522
ودراسة العنزي( )6174التي أظيرت وجود ظروف عمل مناسبة وجيدة لمعاممين.

واختمفت مع دراسة ديوب ( )6173التي أظيرت أن ظروف العمل وبيئتو في الشركات التي تم
دراستيا غير آمنة وغير صحية ،ودراسة نصار( )6174التي أظيرت أن بيئة العمل المادية متوفرة

بدرجة كبيرة في وكالة الغوث وبدرجة متوسطة في و ازرة التربية والتعميم ،ودراسة عارف ( )6177التي

أظيرت عدم وجود بيئة عمل مناسبة ومبلئمة لمعمل من حيث الجوانب الصحية والطبيعية والمادية.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
العمل "
الدرادظىعالقات
تحميل فقرات مجال "

تم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارTلعينة واحدة .النتائج

موضحة في جدول (.)62

جدول ()28

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " عالقات العمل "
المتوسط الحسابي

االنحراف ا لمعياري

الوزن ا لنسبي

قيمة االختبار

().Sig

القيمة االحتمالية

 .6توفر الو ازرة رحبلت ترفييية لعائبلت العاممين 42.16 1.20 2.11

-8.75

*0.000

6

50.29 1.16 2.51

-4.92

*0.000

5

51.74 1.00 2.59

-4.84

*0.000

4

70.07 1.03 3.50

5.76

*0.000

3

70.94 1.08 3.55

5.98

*0.000

1

59.32 0.69 2.97

-0.58

0.282

.7

.4
.3
.2
.2

يسود بين العاممين بالو ازرة التعاون وروح
الفريق الواحد
يتبادل العاممون بالو ازرة الزيارات العائمية مع

بعضيم البعض

تعمل اإلدارة العميا في الو ازرة عمى نشر ثقافة
اإلخاء والتعاون بين العاممين

تسود عبلقة التقدير واالحترام بين الرؤساء

والمرؤوسين بالو ازرة

تتوفر عبلقة تواصل فعالة بين العاممين

بغض النظر عن مستوياتيم الوظيفية
جميع فقرات المجال معا

الترتيب

70.50 0.90 3.53

6.85

*0.000

2

الفقرة

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )62يمكن استخبلص ما يمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة " تتوفر عبلقة تواصل فعالة بين العاممين بغض النظر عنمستوياتيم الوظيفية " يساوي ( 3.55الدرجة الكمية من  )2أي أن الوزن النسبي ،%70.94قيمة
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
القيمةومناقذتكا
الدرادظى
االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك موافقةً بدرجة كبيرة من
االختبار5.98وأن

قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة وىذه ىي أعمى فقرة من فقرات المجال.

 -المتوسط الحسابي لمفقرةالثانية " توفر الو ازرة رحبلت ترفييية لعائبلت العاممين " يساوي 2.11

أن

الوزن النسبي  ،%42.16قيمة االختبار ،-8.75وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وىذا
يعني أن ىنا كموافقة بدرجة قميمة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة وىذه ىي أقل فقرة من فقرات

المجال.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،2.97وأن الوزن النسبي يساوي ،%59.32

قيمة االختبار،-0.58وأن القيمة االحتمالية ()Sig.تساوي  0.282وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة
متوسطة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.

من المالحظ أن ىناك تباين في آراء عينة الدراسة حول فقرات ىذا المجال حيث نجد أن درجة

الموافقة قميمة عمى الفقرات التي تتحدث عن عبلقة الو ازرة بالعاممين مثل الفقرات رقم ( ،)6،3في حين
نجد أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة عمى الفقرات التي تتناول عبلقات العاممين بعضيم مع بعض مثل

الفقرات (،)7،2،2وعميو عمى القيادة العميا بالو ازرة زيادة االىتمام بالعبلقات اإلنسانية مع جميع

الموظفين.

ويعزو الباحث ذلك إلى عدم إعطاء اإلدارة العميا بالو ازرة الجانب االجتماعي أىمية قصوى ذلك
نتيجة ضغوط العمل الكبيرة وحالة الطوارئ التي تعيشيا دائماً الو ازرة نتيجة إشرافيا عمى ممفات ىامة
تمس حياة المواطن الفمسطيني في قطاع غزة ،وفي المقابل ييتم العاممون بتنمية عبلقاتيم مع بعضيم

البعض.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة نصار ( )6174التي أظيرت موافقة جيدة
لموظفي وكالة الغوث وو ازرة التربية والتعميم عمى عبلقات العمل في بيئة العمل.
واختمفت مع دراسة الدحدوح ( )6172التي أظيرت موافقة كبيرة جداً عمى مجال العبلقات

اإلنسانية ،ودراسة العنزي ( )6174التي أكدت موافقة العاممين عمى وجود العبلقات اإلنسانية بدرجة

موافق بشدة ،ودراسة القحطاني ( )6176التي أكدت عمى توافر العبلقات اإلنسانية واالنضباط بين

العاممين بدرجة كبيرة جداً.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى

ومناقذتكابين الحياة والعمل "
الدرادظى" التوازن
 تحميل فقرات مجالتم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارTلعينة واحدة.

النتائج موضحة في جدول (.)63

جدول ()29

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " التوازن بين الحياة والعمل "

.1
.2

المتوسط الحسابي

.2

االنحراف ا لمعياري

.2

الوزن ا لنسبي

.3

قيمة االختبار

.4

().Sig

.6

القيمة االحتمالية

.7

تقدم الو ازرة التسييبلت البلزمة التي تمكن الموظف من
تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيفية
يتوفر لدى الو ازرة جداول عمل مرنة ألداء الميام
خارج ساعات العمل" أسبوع عمل مضغوط ،تقاسم
العمل .الخ"
لمعاممين خدمات متنوعة (مالية،
توفر الو ازرة
استشارية ،قانونية ،صحية)
يتبلءم وقت الدوام الوظيفي مع المتطمبات الوظيفة
والشخصية لمموظف.
يعتبر نظام اإلجازات(االعتيادية ،المرضية ،الطارئة)
المعمول بو في الو ازرة مناسب وكافي
تقوم ثقافة الو ازرة عمى احترام االلتزامات العائمية
لمعاممين
تراعي الو ازرة الظروف الشخصية لمعاممين عند النظر
لتقييم أدائيم.
تسمح القوانين والموائح المعمول بيا بالو ازرة لمعاممين
بأخذ إجازة عند الضرورة
جميع فقرات المجال معا

الترتيب

م

الفقرة

-0.87 58.27 1.18 2.91

0.194

6

-1.45 57.39 1.06 2.87

0.075

7

-7.88 46.52 1.00 2.33

*0.000

8

67.25 1.01 3.36

4.21

*0.000

3

71.65 0.88 3.58

7.77

*0.000

2

63.60 0.99 3.18

2.13

*0.017

4

63.33 1.03 3.17

1.90

*0.030

5

12.36 77.39 0.83 3.87

*0.000

1

2.88

*0.002

63.22 0.66 3.16

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى

ومناقذتكا ما يمي:
الدرادظى استخبلص
من جدول ( )63يمكن

 المتوسط الحسابي لمفقرة الثامنة "تسمح القوانين والموائح المعمول بيا بالو ازرة لمعاممين بأخذ إجازةعند الضرورة" يساوي ( 3.87الدرجة الكمية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%77.39قيمة

االختبار12.36وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك موافقةً بدرجة كبيرة
من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة وىذه ىي أعمى فقرة من فقرات المجال.

 المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة " توفر الو ازرة لمعاممين خدمات متنوعة (مالية ،استشارية ،قانونية،صحية)" يساوي 2.33

أن الوزن النسبي  ،%46.52قيمة االختبار ،-7.88وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىنا كموافقة بدرجة قميمة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
وىذه ىي أقل فقرة من فقرات المجال.

 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.16وأن الوزن النسبي يساوي ،%63.22قيمة االختبار،2.88وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.002وىذا يعني أن ىناك موافقة

بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.

 ويعني ذلك أن ىذا المجال يحتاج لمتطوير والتعزيز من وجية نظر عينة الدراسة حيث إن 2فقرات في ىذا المجال من أصل  2حازت عمى درجة موافقة متوسطة وىذا يعني أن ىناك رضى
نسبي عمى ىذه الفقرات ،ولكنيا تحتاج لمتطوير والتعزيز.

ومن المالحظ أن الفقرة الثالثة" توفر الو ازرة لمعاممين خدمات متنوعة (مالية ،استشارية ،قانونية،

صحية) "الفقرة الوحيدة في ىذا المجال التي حازت عمى درجة موافقة قميمة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن

توفير الخدمات المذكورة ليس من صمب عمل الو ازرة وبخاصة في الظروف غير الطبيعة التي تعمل
بيا الو ازرة.

في حين أن ثاني أعمى الفق ارت كانت الفقرة الخامسة "يعتبر نظام اإلجازات (االعتيادية،

المرضية ،الطارئة) المعمول بو في الو ازرة مناسب وكافي " ،والفقرة الثامنة "تسمح القوانين والموائح

المعمول بيا بالو ازرة لمعاممين بأخذ إجازة عند الضرورة " ،وكبلىما يتحدث عن اإلجا ازت ،ويعزو

الباحث الموافقة الكبيرة عمى تمك الفقرتين إلى أن الموظف ال يتجاوز حد اإلجازات المسموح لو بيا

نتيجة قمة عدد الموظفين وضغط العمل وشعوره بالمسئولية تجاه المواطن الذي يعيش ىو في نفس

ظروفو فبالتالي تجد لديو رضا عن كم اإلجازات التي يحصل عمييا ،وتجد لدى المسئول شعور بيذا
الضغط فبل يرفض طمبات اإلجازات المقدمة من قبل الموظف التي ىي أصبلً تكون قميمة جداً.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
الدرادظى
بعض الدراسات كدراسة البمبيسي( )6176التي أظيرت وجود توازن بين
النتائج مع
واتفقت ىذه

العمل والحياة الشخصية داخل منظمات العمل غير الحكومية في القطاع ،ودراسة نصار( )6174التي

أظيرت أن درجة التوازن بين متطمبات الحياة والعمل مناسبة لكل من العاممين في وكالة الغوث وو ازرة
التربية والتعميم.
واختمفت مع دراسة عارف ( )6177التي أظيرت زيادة نسبة اإلجازات بدون مرتب لمعاممين.
 -تحميل فقرات مجال " األجور والمكافآت "

تم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار  Tلعينة واحدة.

النتائج موضحة في جدول (.)41

جدول ()40

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " األجور والمكافآت "
المتوسط الحسابي

االنحراف ا لمعياري

.2

40.88 1.06 2.04

-10.53

*0.000

6

43.17 1.12 2.16

-8.88

*0.000

5

49.86 1.36 2.49

-4.39

*0.000

3

47.43 0.93 2.37

-7.93

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )41يمكن استخبلص ما يمي:

737

الوزن ا لنسبي

.2

قيمة االختبار

.3

51.51 1.14 2.58
50.00 1.11 2.50

-4.38
-5.30

*0.000
*0.000

1
2

().Sig

.6
.4

القيمة االحتمالية

.7

تتبع الو ازرة نظام أجور مناسب ويبلئم الوضع
االقتصادي لمبمد
يتناسب الراتب مع خبراتك ومؤىبلتك العممية.
يتناسب الراتب مع الميام الموكمة لمموظف.
يتوافر في الو ازرة نظام مكافآت عادل يرتبط مع
األداء الوظيفي لمموظفين.
يعتبر الراتب مناسبا لمموظف عند مقارنتو
بنظرائك العاممين في نفس المجال مع مؤسسات
غير حكومية.
يشعر العاممون بسعادة كبيرة لما يتقاضوه من
رواتب ومكافآت في العمل
جميع فقرات المجال معاً

49.42 1.12 2.47

-5.54

*0.000

4

الترتيب

م

الفقرة

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
الثانية " يتناسب الراتب مع خبراتك ومؤىبلتك العممية " يساوي 2.58
الدرادظىلمفقرة
 -المتوسط الحسابي

(الدرجة الكمية من  )2أي أن الوزن النسبي ،%51.51قيمة االختبار-4.38وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة قميمة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
وىذه ىي أعمى فقرة من فقرات المجال.

 -المتوسط الحسابي لمفقرةالرابعة " يتوافر في الو ازرة نظام مكافآت عادل يرتبط مع األداء الوظيفي

لمموظفين " يساوي 2.04

أن الوزن النسبي  ،%40.88قيمة االختبار ،-10.53وأن القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىنا كموافقة بدرجة قميمة من قبل أفراد العينة عمى ىذه

الفقرة وىذه ىي أقل فقرة من فقرات المجال.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،2.37وأن الوزن النسبي يساوي ،%47.43

قيمة االختبار ،-7.93وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة
قميمة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.

ويعزو الباحث الموافقة القميمة عمى فقرات ىذا المجال إلى أن أغمب موظفي الو ازرة من الموظفين الذين
تم تعينيم بعد أحداث االنقسام الفمسطيني عام ( ،)6111فيم ال يتمقون رواتبيم األساسية بانتظام لفترات

طويمة إضافة إلى انخفاض قيمة الراتب وارتفاع مستوى المعيشة في القطاع مما يؤدي لثقل أعباء
الحياة عمى الموظفين وخاصة أن أغمبيم متزوجون وعدم كفاية األجور والمكافئات التي يحصل عمييا

العاممين بسبب الظروف االقتصادية الصعبة لمحكومة.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة المغربي( )6113التي أظيرت رفض العاممين
من فئة الفنيين واإلداريين لنظام األجور والمكافئات ،ودراسة نصار( )6174التي أظيرت أن مستوى
األجور والمكافئات في و ازرة التربية والتعميم منخفض ،ودراسة عارف ( )6177التي أظيرت ضعف

أجور العاممين بما ال يمكنيم من مجاراة ارتفاع األسعار ومتطمبات الحياة.

واختمفت مع دراسة البمبيسي ( )6176التي أكدت عمى وجود نظام واضح لؤلجور والمكافآت
في المنظمات غير الحكومية ،ودراسة المغربي ( )6113التي أظيرت موافقة متوسطة من قبل األطباء
عمى نظام األجور والمكافئات ،ودراسة نصار ( )6174التي أظيرت أن مستوى األجور والمكافئات في

وكالة غوث وتشغيل البلجئين متوسط.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
المادية والمعنوية
الدرادظى العوامل
 -تحميل جميع فقرات

تم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارTلعينة واحدة.

النتائج موضحة في جدول (.)47

جدول ()31

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات العوامل المادية والمعنوية
المتوسط الحسابي

االنحراف ا لمعياري

العوامل المادية والمعنوية.

الوزن ا لنسبي

األجور

والمكافآت.

قيمة االختبار

التوازن بين الحياة

والعمل.

3.16

0.66

63.22

2.88

*0.002

6

2.37

0.93

47.43

-7.93

*0.000

3

2.97

0.61

59.36

-0.62

0.268

().Sig

عبلقات

العمل.

2.97

0.69

59.32

-0.58

0.282

4

القيمة االحتمالية

ظروف العمل

المادية.

3.26

0.79

65.24

3.93

*0.000

7

الترتيب

البند

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )47تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات العوامل المادية والمعنوية يساوي
( 2.97الدرجة الكمية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%59.36قيمة االختبار  -0.62وأن القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.268وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى

فقرات العوامل المادية والمعنوية بشكل عام.
ويرى الباحث أن درجة رضا العاممين عن ظروف العمل المادية والمعنوية درجة متوسطة عمى
الرغم من االختبلف في درجة الموافقة بين العوامل ،حيث حصمت ظروف العمل المادية عمى أعمى

الدرجات( )4562ويعزو الباحث ذلك إلى انتقال العاممين إلى مبنى جديد مجيز بالعديد من التجييزات

الحديثة لكنيا ال ترتقي إلى ما يرجوه العاممين بسبب الصعوبات التي تواجييا الو ازرة في توفير كامل
التجييزات ،وكذلك حصمت األجور والمكافئات عمى أقل الدرجات( )6541ويعزو الباحث ذلك إلى عدم

734

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
الدرادظى
يحصل عمييا العاممين بسبب الظروف االقتصادية الصعبة لمحكومة،
المكافئات التي
كفاية األجور و

وعدم قدرتيا عمى توفير رواتب كاممة منذ أكثر من  3اعوام.

وبشكل عام فإن العوامل المادية والمعنوية في و ازرة األشغال العامة واإلسكان من وجية نظر العاممين
تحتاج لمتطوير والتعزيز.
ويعزو الباحث ذلك إلى الظروف االقتصادية السيئة التي تعمل الو ازرة فييا إضافة إلى تعرض

مقر الو ازرة لميدم مرتين في الحروب الثبلثة األخيرة وتشتتيم بين أكثر من مقر.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة المغربي( )6113التي أكدت عمى موافقة أفراد
مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة فيما يتعمق بظروف العمل المعنوية ،ودراسة نصار( )6174التي
أظيرت أن بيئة العمل المادية وغير المادية متوفرة بدرجة متوسطة في وكالة الغوث.
واختمف مع دراسة نصار( )6174التي أظيرت أن بيئة العمل المادية وغير المادية غير
مناسبة لمعاممين في و ازرة التربية والتعميم.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
توفر أخالقيات العمل في وزارة األشغال العامة واإلسكان "
الدرادظى" مدى
 -تحميل فقرات مجال

تم استخدام اختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار Tلعينة واحدة.

النتائج موضحة في جدول (.)46

جدول ()32

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " مدى توفر أخالقيات العمل في
وزارة األشغال العامة واإلسكان "
المتوسط الحسابي

العاممين في مجال أخبلقيات العمل.

االنحراف ا لمعياري

تعمل الو ازرة عمى عقد دورات منتظمة لتنمية

الوزن ا لنسبي

والمساواة في الو ازرة.

قيمة االختبار

.3

تنتشر ثقافة تنظيمية أخبلقية قائمة عمى العدل

().Sig

.4

لسموك الفرد والجماعة

القيمة االحتمالية

.6

يوجد لدى الو ازرة منظومة قيم ومبادئ مكتوبة

الترتيب

م

.7

الفقرة

-1.30 57.54 1.11 2.88

0.097

22

-0.42 59.28 1.01 2.96

0.337

18

-8.53 45.36 1.01 2.27

*0.000

26

تبنى العبلقة بين العاممين عمى اختبلف

مستوياتيم عمى الحب والمودة ال عمى المصالح

-0.95 58.27 1.07 2.91

0.172

20

المشتركة.
.2
.2
.1
.2

يتبلفى المسئولون استغبلال لموظفين في إنجاز

ميام شخصية

تتبع اإلدارة العميا بالو ازرة سياسات تعزز وتدعم

الممارسات األخبلقية وسموك العاممين.

تعمل الو ازرة عمى مكافأة العاممين المميزين
يستبعد المسئولون العبلقات الشخصية مع
الموظفين عند اتخاذ الق اررات المتعمقة بعممية

-1.22 57.70 1.11 2.88

0.112

21

0.94

0.175

17

-5.05 50.07 1.15 2.50

*0.000

25

-2.42 55.80 1.02 2.79

*0.008

24

61.45 0.91 3.07
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المتوسط الحسابي

االنحراف ا لمعياري

الوزن ا لنسبي

قيمة االختبار

().Sig

م

الترتيب

الفقرة

القيمة االحتمالية

الدرادظىومناقذتكا

الترقي داخل الو ازرة.
.3

تتبع الو ازرة سياسات تضمن احترام خصوصية

الموظفين

63.74 0.94 3.19

2.35

*0.010

13

تتبع الو ازرة سياسات تضمن عدم التمييز بين

 .71العاممين عمى أساس(العمر ،الجنس ،اإلعاقة،

63.74 1.08 3.19

2.04

*0.022

13

الوزن والجاذبية)

.77

يتم تقدير جيود الموظفين وال ينسب العمل إال

-0.35 59.28 1.22 2.96

0.364

18

62.92 1.02 3.15

1.68

*0.048

15

65.74 1.05 3.29

3.17

*0.001

11

69.12 1.00 3.46

5.34

*0.000

6

72.37 1.09 3.62

6.72

*0.000

3

 .72يتشارك العاممون في إنجاح بعضيم البعض

69.06 1.01 3.45

5.30

*0.000

7

 .71يساىم المسئولون برفع الروح المعنوية لمموظفين

64.03 1.20 3.20

1.98

*0.025

12

70.07 1.02 3.50

5.80

*0.000

4

61.91 1.17 3.10

0.96

0.171

16

.76
.74
.73
.72

.72

لمن قام بو

يحرص المسئولون في الو ازرة عمى أن يكونوا

قدوة لمعاممين

تتبع الو ازرة سياسات تعزز السموك األخبلقي

لمعاممين في الو ازرة

يمتزم العاممون النزاىة في تصرفاتيم وتعامميم

مع اآلخرين

يحافظ العاممون عمى أسرار وممتمكات الو ازرة

المالية والمعموماتية

يحترم الزمبلء وجيات نظر زمبلئيم حتى وان

اختمفت معيم

 .73يدافع المسئولون عن حقوق مرؤوسييم
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السموكيات غير األخبلقية في العمل

المتوسط الحسابي

تسعى الو ازرة إلى تحجيم ومكافحة كافة

االنحراف ا لمعياري

يخدم المصمحة العامة

الوزن ا لنسبي

يمتزم المرؤوسون بتنفيذ تعميمات رؤسائيم بما

قيمة االختبار

.66

المعامبلت لممواطنين

().Sig

.67

يكافح العاممون الواسطة والمحسوبية في إنجاز

69.64 1.13 3.48

5.05

*0.000

5

11.12 76.74 0.87 3.84

*0.000

2

9.34

*0.000

1

76.96 1.07 3.85

الترتيب

م

.61

الفقرة

القيمة االحتمالية

الدرادظىومناقذتكا

يعمل المسئولون بالو ازرة عمى اطبلع المجتمع

 .64المحمي عمى الخدمات التي تقدميا الو ازرة

68.26 0.93 3.41

5.20

*0.000

10

بشفافية ونزاىة
تتبنى الو ازرة استراتيجية واضحة تعكس الجوانب

 .63األخبلقية اتجاه كافة األطراف ذات العبلقة

68.99 0.83 3.45

6.37

*0.000

8

بالو ازرة

.62
.62

تنتشر ثقافة االعتذار عند الخطأ لدى المسئولين

بالو ازرة

يمتزم المسئولون بصفات الصدق واألمانة والوفاء

والرحمة مع العاممين
جميع فقرات المجال معا

-2.00 56.40 1.06 2.82

*0.024

23

68.35 1.11 3.42

4.43

*0.000

9

63.57 0.61 3.18

3.45

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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ومناقذتكا ما يمي:
الدرادظى استخبلص
من جدول ( )46يمكن
 المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية والعشرين " تسعى الو ازرة إلى تحجيم ومكافحة كافة السموكيات غيراألخبلقية في العمل " يساوي ( 3.85الدرجة الكمية من  )2أي أن الوزن النسبي ،%76.96قيمة

االختبار9.34وأن القيمة االحتمالية ()Sig.تساوي 0.000وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة
من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة وىذه ىي أعمى فقرة من فقرات المجال.

 المتوسط الحسابي لمفقرةالثالثة " تعمل الو ازرة عمى عقد دورات منتظمة لتنمية العاممين في مجالأخبلقيات العمل" يساوي 2.27

أن الوزن النسبي  ،%45.36قيمة االختبار  ،-8.53وأن القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىنا كموافقة بدرجة قميمة من قبل أفراد العينة عمى
ىذه الفقرة وىذه ىي أقل فقرة من فقرات المجال.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.18وأن الوزن النسبي يساوي ،%63.57

قيمة االختبار ،3.45وأن القيمة االحتمالية ()Sig.تساوي  0.000وىذا يعني أن ىناك موافقة

بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.
ولقد جاءت الفقرات  77،76،62التي تتحدث عن السموك القيادي بنسبة متوسطة وفي مراتب دنيا
ومتوسطة من فقرات مجال أخبلقيات العمل ،وىذا يتماشى مع تحميل فقرات مجال القيادة حيث

حصمت فقرة "تمتزم اإلدارة العميا العدالة في التعامل مع الموظفين" عمى الترتيب األخير بين فقرات

مجال القيادة ،إضافة إلى حصول بعد القيادة عمى وزن نسبي  %26522ويأتي ثالثاً ضمن

مجاالت العوامل الوظيفية والتنظيمية.

ويعزو الباحث الموافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى الفقرة الثانية والعشرون "تسعى
الو ازرة إلى تحجيم ومكافحة كافة السموكيات غير األخبلقية في العمل" إلى سياسة الو ازرة الحاسمة في

مواجية السموكيات غير األخبلقية ،أما الموافقة بدرجة قميمة من قبل أفراد العينة عمى الفقرة الثالثة

"تعمل الو ازرة عمى عقد دورات منتظمة لتنمية العاممين في مجال أخبلقيات العمل "فيعزوه الباحث إلى

إغفال الو ازرة ألىمية ىذه الدورات في الحد من السموكيات الخاطئة واالكتفاء بالمكافحة العممية

لمسموكيات الخاطئة ،وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة طبش( )6113التي أكدت عمى عدم إعطاء
االىتمام الكافي من قبل و ازرة الصحة الفمسطينية بإعطاء دورات لمموظفين لتنمية السموك األخبلقي

لدييم ،وكذلك حصمت الفقرة السابعة" تعمل الو ازرة عمى مكافأة العاممين المميزين" عمى درجة متدنية
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
الدرادظى
المكافآت الممنوحة لمموظفين من قبل الو ازرة بسبب األوضاع االقتصادية
إلى انعدام
ويعزو الباحث ذلك

الصعبة التي تمر بيا الو ازرة.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة طبش( )6113التي أظيرت التزام العاممين
بأخبلقيات العمل في و ازرة الصحة الفمسطينية بقطاع غزة من ناحية إحصائية ولكن واقع العمل في

الو ازرة وخصوصيتيا ألنيا تتعامل مع أرواح البشر يعتبر متدني وال يرتقي إلى المستوى المطموب.

 -واختمف مع دراسة العطوي ( )6174التي بينت نتائج الدراسة أن أفراد العينة موافقون

عمى محور التزام منسوبي قيادة قطاع حرس الحدود بحقل بأخبلقيات العمل بمتوسط

حسابي( 3512من  )2ودراسة الخميس( )6174التي أظيرت موافقة بدرجة مرتفعة عمى التزام

مديري المدارس الثانوية الحكومية الكويتية بأخبلقيات مينة التدريس ،ودراسة بو عباس()6171
التي أظيرت أن درجة التزام رؤساء األقسام العممية بأخبلقيات العمل اإلداري في كميات الييئة
العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس كانت مرتفعة

ولجميع المجاالت ،ودراسة يحيى( )6171التي أظيرت أن درجة التزام مديري المدارس الحكومية
الثانوية الفمسطينية بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية كانت بدرجة كبيرة جدا ،ودراسة أبو

طبيخ( )6112التي أظيرت أن مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخبلقيات مينة التعميم
بمحافظة غزة من وجية نظر المعممين كانت بدرجة كبيرة.

خامساً-اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≤ 0.05بين جودة
الحياة الوظيفية لمعاممين في وزارة األشغال وأخالقيات العمل.

يبين جدول ( )44أن معامل االرتباط يساوي ،763.وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين جودة
الحياة الوظيفية لمعاممين في و ازرة األشغال وأخبلقيات العمل.
ويرى الباحث وجود جودة حياة وظيفية بكل تأكيد سيزيد من التزام العاممين بأخبلقيات العمل

والعكس صحيح فانعدام األجور وقمة الراحة وزيادة الضغط وسوء في العبلقات مع الزمبلء في العمل

سيؤدي إلى التياون بالسموكيات األخبلقية في العمل.
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ومناقذتكا
الدرادظى
بعض الدراسات كدراسة البمبيسي( )6176التي أكدت عمى وجود عبلقة
النتائج مع
واتفقت ىذه

بين جودة الحياة الوظيفية وبين األداء الوظيفي لمعاممين في المنظمات غير الحكومية في غزة ،ودراسة

 )6172( Amraei et alالتي أكدت عمى أن لجودة حياة العمل دو اًر ىاما في زيادة إنتاجية الموارد
البشرية

وفي

رفع

كفاءة

المنظمات

عمى

وتؤثر

التمكين

والسموك

الوظيفي،

)6173(AFSARالتي بينت أن جودة حياة العمل ليا تأثير إيجابي عمى عمل األكاديميين.

ودراسة

جدول ()33

معامل االرتباط بين جودة الحياة الوظيفية لمعاممين في وزارة األشغال وأخالقيات العمل
معامل

بيرسون

الفرضية

لالرتباط

ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≤ 0.05بين

جودة الحياة الوظيفية لمعاممين في و ازرة األشغال وأخبلقيات العمل.

.763

القيمة

االحتمالية)(Sig.
*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين توافر العوامل الوظيفيةوالتنظيمية بالمنظمة وأخالقيات العمل في وزارة األشغال.

يبين جدول ( )43أن معامل االرتباط يساوي  ،635وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين توافر
العوامل الوظيفية والتنظيمية بالمنظمة وأخبلقيات العمل في و ازرة األشغال.

ويعزو الباحث ذلك إلى أىمية العوامل الوظيفية والتنظيمية في ضبط السموك األخبلقي
لمموظفين ،فالمشاركة في الق اررات وأسموب الرئيس في اإلشراف والشعور باالستقرار واألمان الوظيفي،

سيؤثر بالتأكيد إيجاباً أو سمباً عمى أخبلقيات الموظف.
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جدول ()34

معامل االرتباط بين توافر العوامل الوظيفية والتنظيمية بالمنظمة وأخالقيات العمل في وزارة األشغال
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≤ 0.05

بين المشاركة في اتخاذ القرار وأخبلقيات العمل في و ازرة

.407

*0.000

األشغال.
ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≤ 0.05
بين القيادة وأخبلقيات العمل في و ازرة األشغال.
ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≤ 0.05
بين االلتزام التنظيمي وأخبلقيات العمل في و ازرة األشغال.

.628

*0.000

.486

*0.000

ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≤ 0.05
بين االستقرار واألمان الوظيفي وأخبلقيات العمل في و ازرة

.428

*0.000

األشغال.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≤ 0.05
بين توافر العوامل الوظيفية والتنظيمية بالمنظمة وأخالقيات

.635

*0.000

العمل في وزارة األشغال.

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 -ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α≤0.05بين توافر العوامل المادية والمعنوية

بالمنظمة وأخالقيات العمل في وزارة األشغال.

يبين جدول ( )42أن معامل االرتباط يساوي ،763.وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي
 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين توافر
العوامل المادية والمعنوية بالمنظمة وأخبلقيات العمل في و ازرة األشغال.

ويعزو الباحث ذلك إلى أىمية العوامل الوظيفية والتنظيمية في ضبط السموك األخبلقي

لمعاممين ،فمما ال شك فيو أن ظروف العمل الصحية والعبلقات بين العاممين واألجور والمكافآت
وضغط العمل لو تأثير عمى أخبلقيات العاممين.
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جدول ()35

معامل االرتباط بين توافر العوامل المادية والمعنوية بالمنظمة وأخالقيات العمل في وزارة األشغال
معامل

بيرسون

الفرضية

لالرتباط

ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≤ 0.05بين
ظروف العمل المادية وأخبلقيات العمل في و ازرة األشغال.
ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≤ 0.05بين
عبلقات العمل وأخبلقيات العمل في و ازرة األشغال.
ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≤ 0.05بين
التوازن بين الحياة والعمل وأخبلقيات العمل في و ازرة األشغال.
ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≤ 0.05بين
األجور والمكافآت وأخبلقيات العمل في و ازرة األشغال.

القيمة

االحتمالية)(Sig.

.525

*0.000

.680

*0.000

.688

*0.000

.581

*0.000

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α≤0.05بين

توافر العوامل المادية والمعنوية بالمنظمة وأخالقيات العمل في

.763

*0.000

وزارة األشغال.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين
متوسطات استجابة المبحوثين حول مدى توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية لدى العاممين في وزارة

األشغال العامة تعزى إلى البيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي،
عدد سنوات الخدمة في الوزارة).

تم استخدام اختبار "  Tلعينتين مستقمتين" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية

وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار " التباين

األحادي " لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 4
متوسطات أو أكثر.
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ويتفرع من ىذهالدرادظى
ومناقذتكا الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الرئيسة

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابة

المبحوثين حول مدى توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية لدى العاممين في وزارة األشغال العامة
تعزى إلى الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول ( )42تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"

Tلعينتين مستقمتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك
يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه

المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تُعزى إلى الجنس.

ويعزو الباحث ذلك إلى عدم وجود تمييز أو تفريق في تعامل و ازرة األشغال مع الموظفين عمى
أساس الجنس وأن كبل الجنسين يعمبلن في نفس األوضاع والبيئة.
واختمفت مع دراسة البمبيسي( )6176التي أكدت عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء الوظيفي لمعاممين في المنظمات غير الحكومية تُعزى إلى
الجنس لصالح الذكور ،ودراسة نصار( )6174التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى

إلى الجنس لصالح الذكور في مجال ظروف العمل المادية وغير المادية واالستغراق الوظيفي ،ودراسة

الدحدوح( )6172التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى إلى الجنس لصالح المعممات في
مجال العبلقات اإلنسانية.
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جدول ()36

نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقمتين " – الجنس
قيمة االختبار

3.14

3.20

-0.320

0.749

3.05

2.91

0.576

0.565

3.63

3.78

-0.673

0.502

الوظيفي.

2.82

2.73

0.362

0.718

والتنظيمية.

3.22

3.23

-0.061

0.951

المادية.

3.28

3.08

0.903

0.368

2.96

3.01

-0.260

0.795

3.17

3.12

0.268

0.789

2.42

1.94

1.837

0.068

2.98

2.83

0.917

0.361

المشاركة في اتخاذ

القرار.

القيادة.
التنظيمي.

االستقرار واألمان
العوامل الوظيفية
ظروف العمل
عبلقات

العمل.

التوازن بين الحياة
األجور

والعمل.

والمكافآت.

العوامل المادية

والمعنوية.
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ذكر

().Sig

أنثى

المجال

االلتزام

القيمة االحتمالية

المتوسطات

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
الدرادظى
إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابة
ذات داللة
 -ال توجد فروق

المبحوثين حول مدى توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية لدى العاممين في وزارة األشغال العامة تعزى

إلى العمر.

من النتائج الموضحة في جدول ( )41يمكن استنتاج ما يمي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة

 0.05لمجال " عبلقات العمل " وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذا المجال تُعزى إلى العمر وذلك لصالح الذين أعمارىم أقل
من  41سنة.
ويعزو الباحث

ذلك كون الموظفين األقل من  41عاماً ىم موظفون جدد وعبلقاتيم تكون

سطحية مع الزمبلء وىم من فئة الشباب والذين يسعون لبناء عبلقات عمل جيدة مع الزمبلء األقدم

منيم في الوظيفة إضافة إلى وجود روح الشباب المرتبطة بالعبلقات االجتماعية.

أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة ،فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من
مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تُعزى إلى العمر.

ويعزو الباحث ذلك إلى كون الموظفين األكبر من  41عاما ىم موظفون قدماء في غالبيتيم ال
يحتاجون لبناء عبلقات عمل جديدة كونيم قد كونوا عبلقات سابقة مع بعضيم البعض.
واتفقت مع دراسة عباس والزاممي ( )6111والتي أظيرت عدم وجود فروق لدى أفراد عينة
الدراسة تُعزى لمتغير العمر ،ودراسة البمبيسي ( )6176التي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية حول جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء الوظيفي لمعاممين في المنظمات غير الحكومية
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

تُعزى إلى العمر ،ودراسة العنزي ()6174
اتجاىات أفراد مجتمع الد ارسة حول) خصائص بيئة العمل ،وواقع االلتزام الوظيفي لمعاممين بجوازات

منطقة الحدود الشمالية ،والمعوقات التي توجد في بيئة العمل وتؤثر في االلتزام الوظيفي ،والسبل التي تحد

من المعوقات التي توجد في بيئة العمل وتؤثر سمباً في االلتزام الوظيفي( تُعزى إلى متغير العمر).

722

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى

ومناقذتكابعض الدراسات كدراسة نصار( )6174التي أظيرت وجود فروق ذات
الدرادظىالنتائج مع
واختمفت ىذه
داللة إحصائية تُعزى لمتغير العمر في محاور ظروف العمل المادية وغير المادية ،وتحقيق الذات،
التوازن بين الحياة والعمل ،التقميل من ضغوط العمل.
جدول ()37

نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

3.12

3.24

3.05

3.05

0.629

2.98

3.05

2.69

3.25

1.938

0.126

3.66

3.76

3.44

3.58

1.050

0.373

الوظيفي.

2.80

2.81

2.61

2.95

0.566

0.638

والتنظيمية.

3.20

3.28

3.01

3.26

1.013

0.389

المادية.

3.27

3.19

3.32

3.34

0.280

0.840

3.07

3.05

2.57

2.97

2.799

*0.043

3.24

3.11

2.97

3.29

1.238

0.298

2.22

2.35

2.25

2.61

1.097

0.353

2.98

2.95

2.81

3.08

0.855

0.466

التنظيمي.

االستقرار واألمان
العوامل الوظيفية
ظروف العمل
عبلقات

العمل.

التوازن بين الحياة
األجور

والعمل.

والمكافآت.

العوامل المادية

عام

عام

0.598

القيادة.

االلتزام

 30عام

من 40

من 50

فأكثر

قيمة االختبار

المشاركة في اتخاذ

القرار.

أقل من

إلى أقل

إلى أقل

عام

().Sig

المجال

من 30

من 40

من 50

القيمة االحتمالية

المتوسطات

والمعنوية.

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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ومناقذتكا
الدرادظى
إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابة
ذات داللة
 -ال توجد فروق

المبحوثين حول مدى توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية لدى العاممين في وزارة األشغال العامة تعزى

إلى المسمى الوظيفي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )42تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"

التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً وبذلك يمكن
استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه

المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تُعزى إلى المسمى الوظيفي.
ويعزو الباحث ذلك إلى كون جميع الموظفين باختبلف مستوياتيم الوظيفية يعممون في بيئة
وظيفية واحدة وسياسة وظيفية عادلة وأن الو ازرة توفر جودة حياة وظيفية لجميع الموظفين باختبلف
مسمياتيم الوظيفية.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة مع دراسة عبد الواحد( )6171والتي أكدت
عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول بيئة العمل وتأثيرىا في أداء الموظفين في ديوان

الموظفين العام لجميع المجاالت تُعزى إلى(المسمى الوظيفي) ،حيث أن الجوانب االقتصادية
واالجتماعية السائدة في تمك الفترة تختمف عنيا في الفترة الحالية من حيث التضيق المالي واالقتصادي

المفروض عمى قطاع غزة.

واختمفت مع دراسة نصار ( )6174التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع
المجاالت باستثناء مجال التوازن بين الحياة والعمل تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح مدير
وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات أفراد
المدرسة ،ودراسة العنزي ()6174

مجتمع الد ارسة في المحور األول الخاص بخصائص بيئة العمل تُعزى لمتغير الرتبة العسكرية لصالح
الذين رتبتو من جندي لعريف.
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جدول ()38

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي
قيمة االختبار

القيمة االحتمالية
().Sig

المتوسطات

3.38

3.13

3.08

3.14

3.18

2.88

3.10

0.382

0.889

3.17

2.79

2.66

3.06

2.99

2.92

3.40

1.889

0.087

الق
االلترارز.ام

3.22

3.32

3.60

4.20

3.67

3.86

3.84

2.157

0.051

التنظيمي.

2.75

2.54

2.77

2.92

2.72

3.37

3.03

1.116

0.356

األمان
والعوامل

3.16

3.00

3.09

3.42

3.21

3.29

3.41

1.057

0.392

3.38

3.23

3.11

3.51

3.17

3.53

3.37

0.573

0.751

2.97

2.77

2.84

2.80

3.09

2.86

2.99

0.652

0.689

التوازن بين

3.13

3.03

3.03

3.28

3.10

3.02

3.43

1.284

0.269

األجور

2.26

2.31

2.35

2.70

2.22

2.10

2.72

1.175

0.323

المكافآت.
والعوامل

2.97

المجال
المشاركة

اتخاذ
في
القيادة.
االستقرار
الوظيفية.
الوظيفي

ظروف

والتنظيمية.

العمل
عبلقات
المادية..
العمل
الحياة

والعمل.

مدير

مدير

عام/

دائرة/

نائب

نائب

2.87

رئيس

رئيس

موظف

قسم

شعبة

إداري

2.86

2.92

3.10

سكرتارية

2.91

أخرى

3.16

0.758

0.604

المادية
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابةوالمعنوية.
المبحوثين حول مدى توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية لدى العاممين في وزارة األشغال العامة تعزى
إلى المؤىل العممي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )43تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"
التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً ،وبذلك يمكن
استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه

المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تُعزى إلى المؤىل العممي.
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ومناقذتكاما ذكرناه سابقاً كون جميع الموظفين باختبلف مستوياتيم الوظيفية
الدرادظى ذلك إلى
ويعزو الباحث

يعممون في بيئة وظيفية واحدة وسياسة وظيفية عادلة وان الو ازرة توفر جودة حياة وظيفية لجميع

الموظفين باختبلف مسمياتيم الوظيفية وأيضاً مؤىميم العممي.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة البمبيسي( )6176التي أكدت عمى عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية حول جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء الوظيفي لمعاممين في
المنظمات غير الحكومية تُعزى إلى المؤىل العممي ،ودراسة الدحدوح( )6172التي أظيرت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية لمستوى جودة الحياة الوظيفية تُعزى إلى المؤىل العممي.
واختمف الدراسة مع دراسة عباس والزاممي ( )6111والتي أظيرت وجود فروق لدى أفراد عينة
الدراسة تُعزى لمتغير المؤىل العممي ولصالح حممة درجة الدكتوراه ،ودراسة نصار( )6174التي
أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لمجال تحقيق الذات تُعزى لمتغير المؤىل العممي ،ودراسة
العنزي()6174

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات أفراد مجتمع الد ارسة في

المحور األول الخاص بخصائص بيئة العمل تُعزى لمتغير المستوى التعميمي لصالح الذين مستواىم
التعميمي أقل من الثانوي.
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جدول ()39

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤىل العممي
قيمة االختبار

3.12

2.88

3.12

3.39

1.572

0.199

3.19

3.11

2.93

3.04

0.777

0.509

3.71

3.94

3.64

3.43

1.472

0.225

الوظيفي.

2.94

3.10

2.70

2.77

1.016

0.388

والتنظيمية.

3.30

3.32

3.16

3.20

0.476

0.699

المادية.

3.29

3.22

3.23

3.33

0.131

0.942

2.79

3.05

2.97

3.14

1.353

0.260

3.28

3.26

3.05

3.23

1.182

0.319

2.59

2.60

2.22

2.36

1.492

0.220

3.02

3.05

2.90

3.04

0.592

0.621

ثانوية
عامة

فما دون
المشاركة في اتخاذ

القرار.

القيادة.
التنظيمي.

االستقرار واألمان
العوامل الوظيفية
ظروف العمل
عبلقات

العمل.

التوازن بين الحياة
األجور

والعمل.

والمكافآت.

العوامل المادية

والمعنوية.

دبموم

متوسط

بكالوريوس

عميا

().Sig

دراسات

المجال

االلتزام

القيمة االحتمالية

المتوسطات

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابة

المبحوثين حول مدى توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية لدى العاممين في وزارة األشغال العامة
تعزى إلى عدد سنوات الخدمة في الوزارة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )31يمكن استنتاج ما يمي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة

 0.05لمجال " االلتزام التنظيمي " وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
الدرادظى
ومناقذتكا حول ىذا المجال تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في الو ازرة وذلك
عينة الدراسة
متوسطات تقديرات
لصالح الذين سنوات خدمتيم في الو ازرة أقل من  2سنوات.

ويعزو الباحث ذلك إلى كون الموظفين الجدد بحاجة إلى إثبات أنفسيم لدى مسؤولييم كون فترة
بداية العمل تكون فترة تجربة لمموظف إلثبات نفسو ،إضافةً إلى أن لدييم ىمة وقوة دافعة لمعمل أكبر

من باقي الفئات العمرية وبخاصة أن معظميم من الشباب.

أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة ،فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من
مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في

الو ازرة.

واتفقت مع ودراسة البمبيسي ( )6176التي أكدت عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء الوظيفي لمعاممين في المنظمات غير الحكومية تُعزى إلى
الخبرة ،ودراسة نصار( )6174التي أكدت عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر جودة
حياة العمل عمى تنمية االستغراق الوظيفي تُعزى إلى عدد سنوات الخبرة في المنصب الحالي ،ودراسة
الدحدوح ( )6172التي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى إلى متغير سنوات الخدمة
في مجال العبلقات اإلنسانية ومجال المشاركة في اتخاذ القرار ومجال البيئة المدرسية المادية

والصحية.
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة العنزي ( )6174التي أكدت عمى وجود فروق
ذات داللة إحصائية في اتجاىات أفراد مجتمع الد ارسة تُعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة في محور
االلتزام التنظيمي.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
الدرادظىومناقذتكا

جدول ()40

نتائج اختبار " التباين األحادي " – عدد سنوات الخدمة في الوزارة
قيمة االختبار

3.18

3.12

3.17

0.112

0.894

3.17

3.02

2.91

0.818

0.443

3.84

3.71

3.31

4.908

*0.009

الوظيفي.

2.78

2.81

2.85

0.043

0.958

والتنظيمية.

3.32

3.23

3.09

1.126

0.327

المادية.

3.24

3.28

3.25

0.033

0.968

3.01

3.05

2.74

2.320

0.102

3.09

3.20

3.14

0.321

0.726

2.15

2.47

2.39

1.332

0.267

2.90

3.02

2.92

0.610

0.545

أقل من 5
سنوات

المشاركة في اتخاذ

القرار.

القيادة.
التنظيمي.

االستقرار واألمان
العوامل الوظيفية
ظروف العمل
عبلقات

العمل.

التوازن بين الحياة
األجور

والعمل.

والمكافآت.

العوامل المادية

والمعنوية.

من  5إلى
 10سنوات

فأكثر

أقل من

().Sig

10
سنوات

المجال

االلتزام

القيمة االحتمالية

المتوسطات

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

الفرضية الرئيسة الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين

متوسطات استجابة المبحوثين حول مدى توافر أخالقيات العمل لدى العاممين في وزارة األشغال

العامة تعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي،
عدد سنوات الخدمة في الوزارة).

تم استخدام اختبار "  Tلعينتين مستقمتين" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية

وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار " التباين
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 4
الدرادظىإذا كان
األحادي " لمعرفة ما

متوسطات أو أكثر.

ويتفرع من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابة

المبحوثين حول مدى توافر أخالقيات العمل لدى العاممين في وزارة األشغال العامة تعزى إلى

الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول ( )37تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" T
لعينتين مستقمتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أخبلقيات العمل لدى العاممين في و ازرة
األشغال العامة تُعزى إلى الجنس.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن جميع العاممين في الو ازرة يتمتعون بأخبلقيات عمل جيدة سواء كانوا
إناثاً أو ذكو اًر وبخاصة أن معظم العاممين في الو ازرة ىم من الموظفين الجدد كما ذكرنا سابقاً والذين
يريدون أن يثبتوا حسن أخبلقيم إضافةً إلى طبيعة التنشئة التي تحيط بأبناء المجتمع الفمسطيني والتي
تدعو لمتمسك بالقيم واألخبلق وتشمل جميع أفراده ذكو ًار واناثاً دون تمييز.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة الخميس ( )6174التي أشارت إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجة التزام مديري المدارس الثانوية الحكومية في
الكويت بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم تبعاً لمتغير الجنس ،ودراسة
الزيناتي ( )6173التي أظيرت عذم وجىد فشوق راث داللت إحصائيت تُعضي لمتغيش الجنظ ودراسة
طبش( )6113التي أكدت عمى عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول مدى التزام العاممين

بأخبلقيات العمل في و ازرة الصحة الفمسطينية بقطاع غزة تُعزى لمجنس ،ودراسة بو عباس( )6171التي
أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام رؤساء األقسام العممية بأخبلقيات العمل
تبعا لمتغير الجنس.
ككل ً
واختمفت مع دراسة يحيى ( )6171التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة
التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفمسطينية بأخبلقيات اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي

مدارسيم تُعزى لمتغير الجنس ،ولصالح الذكور ،ودراسة أبو طبيخ ( )6112والتي أكدت عمى وجود
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
الدرادظى
مديري المدارس األساسية الدنيا بأخبلقيات مينة التعميم بمحافظة غزة من
في التزام
فروق دالة إحصائياً

وجية نظر المعممين تُعزى لمتغير الجنس.

جدول ()41

نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقمتين " – الجنس

العامة.

قيمة االختبار

مدى توافر أخبلقيات العمل لدى العاممين في و ازرة األشغال

ذكر

أنثى

3.19

3.10

0.507

().Sig

المجال

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.613

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابة

المبحوثين حول مدى توافر أخالقيات العمل لدى العاممين في وزارة األشغال العامة تعزى إلى العمر.
من النتائج الموضحة في جدول ( )36تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"

التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أخبلقيات العمل لدى العاممين في و ازرة

األشغال العامة تُعزى إلى العمر.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن العاممين في الو ازرة بغض النظر عن أعمارىم ،يدركون أىمية
امتبلك أخبلقيات العمل حيث ال يوجد فروق بالتحمي بأخبلقيات العمل بين جميع الفئات العمرية
لمعاممين بالو ازرة كون أخبلقيات العمل جزًءا من ثقافة المؤسسات الفمسطينية.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة أبو الكاس( )5102التي أظيرت عدم وجود
فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول أخبلقيات العمل تعزى لمتغير العمر ،ودراسة
الزيناتي()6173التيأظهشثأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير العمر ،ودراسة طبش
( )6113التي أكدت عمى عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول مدى التزام العاممين بأخبلقيات
العمل في و ازرة الصحة الفمسطينية بقطاع غزة تُعزى لمعمر.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
العطوي ( )6176التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه
الدرادظىراسة
واختمف مع د

أفراد عينة الدراسة تُعزى إلى العمر لصالح األفراد الذين تتراوح أعمارىم ما بين  73عاما إلى أقل من
 62عام حول محور مدى االلتزام بأخبلقيات العمل في قيادة قطاع حرس الحدود بحقل ،ودراسة عبد
تقديرت عينة الدارسة تُعزى
ا
العال( )6172التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
إلى العمر وذلك لصالح الذين أعمارىم  45سنة فأكثر لمجال مدى التازم مارجعي الحسابات بالمبادئ

مرجعة الحسابات عمى درجة
األساسية لمسموك األخبلقي ومجال أثر القوانين واألنظمة المنظمة لمينة ا
مرجعي الحسابات بقواعد السموك الميني.
التزم ا
ا

جدول ()42

نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

مدى توافر أخبلقيات العمل لدى العاممين
في و ازرة األشغال

العامة.

أقل من

إلى أقل

إلى أقل

 30عام

من 40

من 50

عام

عام

3.14

3.01

3.17

عام
فأكثر
3.34

قيمة االختبار

المجال

من 30

من 40

من 50

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

1.343

0.263

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابة

المبحوثين حول مدى توافر أخالقيات العمل لدى العاممين في وزارة األشغال العامة تعزى إلى المسمى
الوظيفي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )34تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"
التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أخبلقيات العمل لدى العاممين في و ازرة
األشغال العامة تُعزى إلى المسمى الوظيفي وذلك لصالح الذين يحممون مسميات وظيفية أخرى
"حارس ،ميكانيكي ،سائق ،سائق معدات ثقيمة ،مراسل ،آذن ،حداد ،سباك ،كيربائي ،فني ،ميني".
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
ومناقذتكا
أن ىذه الفئة تعمل في بيئة عمل اجتماعية حيث يعمل العاممون داخل
الدرادظىذلك إلى
ويعزو الباحث

الورش الفنية الخاصة بيم كأنيم مجموعة واحدة تربطيم ببعضيم البعض عبلقات متينة ويوجد احتكاك

عالي أثر عمى سموكيم األخبلقي بدرجة أعمى من باقي المسميات الوظيفية.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة العطوي ( )6174التي أظيرت وجود فروق

ذات داللة إحصائية في اتجاه أفراد العينة حول محور مدى االلتزام بأخبلقيات العمل في قيادة قطاع
حرس الحدود بحقل لصالح أصحاب الرتبة العسكرية جندي.

واختمفت مع دراسة عبد العال( )6172التي تظير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديارت عينة الد ارسة تُعزى إلى المسمى الوظيفي ،وذلك لصالح الذين مسماىم الوظيفي مدير

مارجعة الحسابات

جدول ()43

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي

نائب

نائب

قسم

شعبة

إداري

قيمة االختبار

عام/

دائرة/

سكرتارية

أخرى

().Sig

المجال

مدير

مدير

رئيس

رئيس

موظف

القيمة االحتمالية

المتوسطات

مدى توافر
أخبلقيات

3.18

3.02

2.96

3.16

3.23

2.79

3.49

*0.024 2.523

العمل لدى

العاممين بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
* الفرق

فيال و ازرةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابة
األشغال
المبحوثين حول مدى توافر أخالقيات العمل لدى العاممين في وزارة األشغال العامة تعزى إلى المؤىل
العامة.

العممي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )33تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"
التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
إحصائية بين الدرادظى
ومناقذتكاعينة الدراسة حول مدى توافر أخبلقيات العمل لدى العاممين في و ازرة
متوسطات تقديرات

األشغال العامة تُعزى إلى المؤىل العممي.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن العاممين في الو ازرة بغض النظر عن مؤىميم العممي ،يدركون أىمية
امتبلك أخبلقيات العمل مما يىحذ نظشتهم نحى هزه األلخاقياث حيث إن عدم امتبلك المؤىل العممي ال
يقمل من التحمي بأخبلقيات العمل كون أخبلقيات العمل جزًءا من ثقافة المؤسسات الفمسطينية.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة أبو الكاس ( )5102التي أظيرت عدم وجود
فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول أخبلقيات العمل تعزى لمتغير المؤىل العممي ،ودراسة بو
عباس ( )6171التي أظهشث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام رؤساء األقسام

العممية بأخبلقيات العمل اإلداري تُعزى لمتغير المؤىل العممي ،ودراسة الخميس( )6174التي أظيرت
إلًعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدارس الثانوية الحكومية في الكويت
بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم تبعاً لمتغير المؤىل العممي ،ودراسة

الزيناتي ( )6173التي أظيرت أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير المؤىل العممي،
ودراسة يحيى ( )6171التي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة في درجة التزام مديري المدارس

الحكومية الثانوية الفمسطينية بأخبلقيات اإلدارة المدرسية ،من وجية نظر معممي مدارسيم ،تُعزى لمتغير

المؤىل العممي ،ودراسة طبش ( )6113التي أظيرت عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول مدى

التزام العاممين بأخبلقيات العمل في و ازرة الصحة الفمسطينية بقطاع غزة تُعزى لممؤىل العممي ،ودراسة
تقديرت عينة
ا
عبد العال ( )6172التي أظيرت أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
الد ارسة حول ىذه المجاالت تُعزى إلى المؤىل العممي.
واختمفت مع دراسة العطوي ( )6174التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه
أفراد عينة الدراسة حول محور مدى االلتزام بأخبلقيات العمل في قيادة طاع حرس الحدود بحقل لصالح
أصحاب المؤىل العممي الثانوية العامة.
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
الدرادظىومناقذتكا

جدول ()44

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤىل العممي

فما دون
مدى توافر أخبلقيات العمل لدى
العاممين في و ازرة األشغال

العامة.

3.32

متوسط
3.18

قيمة االختبار

المجال

عامة

بكالوريوس

3.19

0.952

3.10

عميا

().Sig

ثانوية

دبموم

دراسات

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.418

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≥ 0.05بين متوسطات استجابة

المبحوثين حول مدى توافر أخالقيات العمل لدى العاممين في وزارة األشغال العامة تعزى إلى عدد
سنوات الخدمة في الوزارة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )32تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"

التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أخبلقيات العمل لدى العاممين في و ازرة

األشغال العامة تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في الو ازرة.

ويرى الباحث أن زيادة سنوات الخدمة أو قمتيا ال تعني مزيداً من االلتزام األخبلقي أو تياوناً

بأخبلقيات العمل ،كون أن جميع العاممين من بيئة اجتماعية واحدة ومحافظة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن جميع العاممين بالو ازرة بغض النظر عن عدد سنوات خدمتيم فيم
يدركون أىمية التحمي بأخبلقيات العمل والذي من شأنو أن يعزز من انتمائيم الوظيفي بغض النظر

عن الظروف االقتصادية الصعبة.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة أبو الكاس( )5102التي أظيرت عدم وجود
فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول أخبلقيات العمل تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،
ودراسة طبش ( )6113التي أكدت عمى عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول مدى التزام

العاممين بأخبلقيات العمل في و ازرة الصحة الفمسطينية بقطاع غزة تُعزى لغنىاث العمل في الىصاسة،
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الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتى
الدرادظى
ومناقذتكاأظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام رؤساء
 )6171التي
ودراسة بو عباس(

األقسام العممية في أخبلقيات العمل اإلداري تُعزى لمتغير الخبرة العممية ،ودراسة أبو طبيخ()6112
والتي أكدت عمى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخبلقيات
مينة التعميم بمحافظة غزة من وجية نظر المعممينيعضيلمتغيشالخبشة.

واختمفت مع دراسة العطوي ( )6174التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه
أفراد عينة الدراسة حول محور مدى االلتزام بأخبلقيات العمل في قطاع حرس الحدود بحقل لصالح
أصحاب مدة الخدمة أقل من  71أعوام ،دراسة الزيناتي ()6173التيأظهشثأنو توجد فروق ذات داللة

إحصائية تُعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،ودراسة يحيى( )6171التي أظيرت وجود فروق ذات داللة
في درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفمسطينية بأخبلقيات اإلدارة المدرسية ،من وجية نظر

معممي مدارسيم تُعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح من ىم أقل من  2سنوات ،ودراسة عبد

تقديرت عينة الد ارسة
ا
العال( )6172التي أظيرت أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
التزم
تُعزى إلى عدد سنوات الخبرة العممية لصالح الذين خبرتيم  72عاما فاكثر في مجال مدى ا
مرجعي الحسابات بقواعد السموك الميني التي أوصت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفمسطينية
ا
ونقابة المحاسبين والمراجعين الفمسطينية.

جدول ()45

نتائج اختبار " التباين األحادي " – عدد سنوات الخدمة في الوزارة

مدى توافر أخبلقيات العمل لدى العاممين في و ازرة
األشغال العامة.

من 5

أقل من  10سنوات

سنوات

سنوات

فأكثر

3.11

3.27

3.06
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قيمة االختبار

المجال

أقل

من  5إلى

10

القيمة االحتمالية
().Sig

المتوسطات

1.556

0.215

الفصل السادس
النتائج والتىصيات
 نتائج الدراسة.

 توصيات الدراسة.

 الدراسات المقترحة.

الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصوات

الفصل السادس
النتائج والتوصيات
أوالً -نتائج الدراسة:
نتائج عامة:
 .7يشارك العاممون في و ازرة األشغال العامة واإلسكان في اتخاذ الق اررات بدرجة متوسطة ،وبنسبة
(.)%26522
.6

الممارسات القيادية من قبل اإلدارة العميا في و ازرة األشغال العامة واإلسكان موجودة بدرجة
متوسطة وبنسبة (.)%21523

 .4يوجد التزام وظيفي بدرجة كبيرة من قبل العاممين في و ازرة األشغال العامة واإلسكان وبنسبة
(.)%16533
 .3يشعر العاممون باالستقرار واألمان الوظيفي بدرجة متوسطة في و ازرة األشغال العامة واإلسكان،
وبنسبة(.)%22562
 .2ظروف العمل في و ازرة األشغال العامة واإلسكان موجودة بدرجة متوسطة وبنسبة(.)%22563
 .2عبلقة العمل االجتماعية بين الو ازرة ككل والعاممين متوسطة ،بينما عبلقات العمل االجتماعية
بين الموظفين أنفسيم مرتفعة.
 .1يوجد رضى نسبي( )%24566وبدرجة متوسطة من قبل العاممين في و ازرة األشغال العامة
واإلسكان فيما يتعمق بالتوازن بين الحياة والعمل ،ولكنو ليس بالدرجة المطموبة.
 .2األجور والمكافآت ال تمبي احتياجات العاممين في و ازرة األشغال العامة واإلسكان ،حيث حصمت
عمى وزن نسبي(.)%31534
 .3يوجد التزام بأخبلقيات العمل من قبل العاممين في و ازرة األشغال العامة واإلسكان بدرجة
متوسطة(.)%24521
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الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصوات

نتائج اختبار الفرضيات:
 57وجود عبلقة إيجابية قوية بين جودة الحياة الوظيفية في و ازرة األشغال وأخبلقيات العمل لدى
العاممين في و ازرة األشغال العامة واإلسكان وكانت درجة ارتباط العوامل الوظيفية والتنظيمية

 0.635بينما كانت درجة ارتباط العوامل المادية والمعنوية .0.763

 56ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أبعاد
جودة الحياة الوظيفية تعزى إلى الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي.
 54ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أبعاد
جودة الحياة الوظيفية تُعزى إلى العمر ما عدا بعد (عبلقات العمل) حيث وجدت فروق ذات داللة
إحصائية لصالح الذين أعمارىم أقل من  03سنة.
 53ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أبعاد
جودة الحياة الوظيفية تُعزى إلى سنوات الخدمة في الو ازرة ما عدا بعد (االلتزام التنظيمي) حيث
وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذين سنوات خدمتيم في الو ازرة أقل من  5سنوات.
 52ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر

أخبلقيات العمل لدى العاممين في و ازرة األشغال العامة تعزى إلى الجنس ،العمر ،المؤىل العممي،

سنوات الخدمة في الو ازرة.

 52توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أخبلقيات
العمل لدى العاممين في و ازرة األشغال العامة تعزى إلى المسمى الوظيفي وذلك لصالح الذين
يعممون بوظائف أخرى "حارس ،ميكانيكي ،سائق ،سائق معدات ثقيمة ،مراسل ،آذن ،حداد ،سباك،

كيربائي ،فني ،ميني".
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الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصوات

ثانياً -التوصيات:
التوصيات العامة:
التوصيات العامة لكافة األبعاد وجوانب جودة الحياة الوظيفية وأخالقيات العمل في ضوء النتائج التي

توصل إلييا البحث.

العوامل التنظيمية والوظيفية في الوزارة
أوالً :المشــــاركة في اتخاذ الق اررات:

تطوير آليات واضحة وممارسات عممية مناسبة تؤمن بتبادل المعمومات وتسمح بالمشاركة في اتخاذ الق اررات من خبلل

اىتمام المسئولين بالو ازرة بكافة األفكار والمقترحات المقدمة من قبل العاممين في الو ازرة.
ثانيا :القيادة:

 .1التعامل مع الموظفين بعدالة وانصاف سواء عمى المستوى األخبلقي أو عمى مستوى العمل ،واالىتمام بتحقيق
أعمى درجات العدالة بأنواعيا المختمفة( التوزيعية ،اإلجرائية ،التعاممية) في الو ازرة.
 .2إيجاد أساليب إدارية حديثة في العمل.
 .3منح الصبلحيات لممرؤوسين ليساىموا بشكل أكبر في نجاح العمل في الو ازرة.
ثالثاً :االلتـــزام التنظيــمي:

تعزيز الو ازرة لثقافتيا التنظيمية وقيميا المختمفة والعمل عمى تامين درجة من التوافق بين قيم المنظمة وقيم العاممين فييا.
رابعاً :االستقرار واألمان الوظيفي:

قيام الو ازرة بالعمل عمى تعزيز الشعور لدى العاممين باالستقرار واألمان الوظيفي وعدم االستغناء عن خدماتيم من خبلل

مجموعة من اآلليات والطرق والوسائل التي تعزز ذلك الشعور.
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الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصوات

العوامل المادية والمعنوية في الوزارة
أوالً :ظروف العمل المادية:
.7

تطوير الو ازرة ىياكل وبرامج عمل بحيث توفير بيئة عمل صحية وآمنة داخل الو ازرة وخارجيا نظ ار لطبيعة عمل

الو ازرة(المكتبي والميداني).
.6

تصميم وتنفيذ ىياكل وبرامج تضمن تحديد المخاطر التي تيدد الصحة والسبلمة المينية بشكل نظامي والتعامل

.4

إعداد برامج تدريب تختص بالسبلمة والصحة المينية من خبلل عقد اتفاقيات مع مؤسسات ذات خبرة واسعة في

معيا في حينيا.
ىذا المجال.

ثانياً :عالقات العمل االجتماعية:

 .7القيام بتوطيد وتعزيز العبلقات االجتماعية بين العاممين في الو ازرة نظ اًر ألىميتيا الكبيرة في بيئة الو ازرة وسير
العمل فييا.

 .6العمل باستمرار عمى تطوير وتعديل الوسائل واألساليب التي تساىم في بناء وتعزيز العبلقات االجتماعية فيما
بين العاممين عمى قاعدة الود واأللفة والتكاممية في العمل.
ثالثاً :التوازن بين الحياة والعمل

 .7رفع مستوى المرونة في جداول العمل المرنة من اجل تمكين الموظف من تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية
والحياة الوظيفية واحترام االلتزامات العائمية لمعاممين والتقميل من أعباء العمل.
 .6توفير الخدمات بأنواعيا لمموظفين (قانونية ،مساعدات مالية ،صحية)

رابعاً :األجور والمكافآت:
.7

السعي الدائم إلى توفير الرواتب والمستحقات المالية لمعاممين في الو ازرة بشكل دوري وكافي وضمان حقوقيم

كاممة.

بناء عمى التقييم.
 .6العمل عمى ربط المكافآت والحوافز بأداء العاممين وفقاً لمميام الموكمة ليم في الو ازرة ً
أخالقيات العمل في الوزارة
 .7توثيق مدونة سموك أخبلقي مكتوبة يمتزم بيا كافة العاممين في الو ازرة.
 .6العمل عمى مكافأة العاممين الممتزمين بالموائح والقوانين ،وذوي السموك األخبلقي السميم واعتبار أخبلقيات
العمل جزء أساسي من التقييم وما يترتب عميو.

 .4تدريب العاممين والمسئولين وتنميتيم في مجال أخبلقيات العمل.
 .3اتخاذ القرارات المتعمقة بعممية الترقي في الو ازرة بناء عمى الكفاءات وليس عمى معايير أخرى كالعبلقات
الشخصية.
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الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصوات

ثالثاً -خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة:
العوامل التنظيمية والوظيفية لجودة الحياة الوظيفية في وزارة اإلسكان واألشغال العامة
التوصية
التوصيات الخاصة

آليات التنفيذ
 -1إنشاء وحدة إدارية مستقمة ضمن الييكل التنظيمي لمو ازرة

الجية المسئولة عن
التنفيذ

 -اإلدارة العميا في الو ازرة.

بالبعد األول

تعمل عمى استقبال كافة المعمومات والمقترحات الخاصة

 -الخبراء والمستشارون

(المشاركة في اتخاذ

بالمشاركة في صنع الق اررات ،وحل مشكبلت العمل في

 -اإلدارة العامة لمشؤون

الق اررات):

الو ازرة.

اإلدارية

 -2عقد الدورات والمقاءات والندوات ليتم من خبلليا تعزيز

المشاركة في صنع الق اررات وتبادل الخبرات والمعمومات

 -العاممون.

والمعارف فيما بين العاممين والمسئولين في األقسام
والدوائر واإلدارات المختمفة في الو ازرة.
 -3تبني الو ازرة مبدأ تفويض الصبلحيات لممرؤوسين في كل
أقسام وادارات الو ازرة.

التوصيات الخاصة
بالبعد الثاني(القيادة):

 -1عقد ورش العمل والمقاءات لتعزيز القدرة عمى كيفية
تطبيق العدالة بأنواعيا المختمفة بين الرئيس والمرؤوسين
في الو ازرة.
 -2استخدام أساليب إدارية حديثة مثل "اإلدارة باألىداف

والنتائج ،وتفويض السمطة ،وتمكين العاممين ،وتطوير

 اإلدارة العميا في الو ازرة الخبراء والمستشارون. اإلدارة العامة الشؤوناإلدارية

 -العاممون.

رأس المال البشري" ،وتبني تمك األساليب من قبل
المسئولين بالو ازرة.
 -3عقد دورات تختص بتعزيز مفيوم القيادة الحديثة.

التوصيات

آليات التنفيذ

الجية المسئولة عن
التنفيذ

التوصيات الخاصة

يتم ذلك من خبلل التعرف عمى آراء العاممين باستخدام أدوات

 -اإلدارة العميا في الو ازرة

بالبعد الثالث(االلتـ ـزام

متعددة لجمع البيانات مثل( االستقصاء ،المبلحظة ،المقابمة)

 -الخبراء والمستشارون

التنظيــمي):

وغيرىا من األدوات ،وذلك لدعم ومساندة الثقافة التنظيمية

وتحقيق التوافق بين قيم العاممين وقيم الو ازرة لضمان التزام
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 اإلدارة العامة لمشؤوناإلدارية.

الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصوات
العاممين تجاه العمل.
التوصيات الخاصة

 -العاممون.

 -1توفير الموارد المادية والمالية واستدعاء الطرق والعوامل

-

اإلدارة العميا في الو ازرة

بالبعد

المعنوية البلزمة لتعزيز الشعور لدييم باالستقرار واألمان

 -اإلدارة العامة لشئون

الرابع(االستقرار

الوظيفي.

الموظفين

واألمان الوظيفي):

 -2استقطاع جزء من موازنة المشاريع المقدمة عن طريق
الو ازرة والممولة من جيات خارجية كمكافآت.

-

الخبراء والمستشارون.

العوامل المادية والمعنوية لجودة الحياة الوظيفية في وزارة اإلسكان واألشغال العامة
التوصيات
التوصيات الخاصة

آليات التنفيذ
 -1مشاركة العاممين في وضع البرامج الخاصة باألمن

بالبعد األول(ظروف

والصحة المينية ومعرفة آرائيم حول أىم احتياجاتيم من

العمل المادية):

معدات ومكاتب وآالت وأجيزة تساىم في تحقيق أعمى
درجات الصحة المينية في الو ازرة.
 -2صيانة كافة التجييزات المكتبية والميدانية دورياً،

وااللتزام بكل المتطمبات القانونية وجميع األنظمة األخرى

الجية المسئولة عن
التنفيذ

 اإلدارة العميا في الو ازرة اإلدارة العامة لمشئوناإلدارية
 إدارة اإلحصاء المعمومات. -الخبراء والمستشارون.

ذات الصمة بالصحة والسبلمة المينية ،وظروف العمل
المادية واستبدال المعدات واألجيزة حين الحاجة لذلك.
 -3تخصيص جزء من المنح الخارجية الخاصة بالمشاريع
لمدعم الموجستي.

التوصيات الخاصة

 -1إنشاء منتديات اجتماعية خاصة بالعاممين في الو ازرة
لتوطيد العبلقات فيما بينيم.

بالبعد الثاني(عبلقات  -2إنشاء النوادي االجتماعية والترفييية واعداد وعقد
العمل االجتماعية):
المقاءات الدورية والمستمرة لتقريب وجيات النظر بين
العاممين لتساىم في توطيد ىذه العبلقات في سبيل

 اإلدارة لعميا في الو ازرة اإلدارة العامة لمشئوناإلدارية
 -دائرة العبلقات العامة

تحقيق أىداف العاممين والو ازرة.

 -3القيام برحبلت ترفييية بشكل دوري

التوصيات
التوصيات الخاصة

آليات التنفيذ
 -1تقدم الو ازرة جداول عمل مرنة تمكن الموظف من تحقيق
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الجية المسئولة عن
التنفيذ

 -اإلدارة العميا في الو ازرة

الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصوات
بالبعد الثالث(التوازن

التوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيفية واحترام

 -الخبراء والمستشارون

بين الحياة والعمل):

االلتزامات العائمية لمعاممين والتقميل من أعباء العمل.

 -اإلدارة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون

التوصيات الخاصة

 -1تعديل نظام تقييم األداء ،وأن يقوم عمى الشفافية والعدالة

اإلدارية
بالبعد الرابع(األجور
والمكافآت):

وربطو بنظام فعال لممكافآت والحوافز.

 -2وضع خطة تشارك فييا كافة المؤسسات الحكومية

وغيرىا من المؤسسات األخرى تيدف لوضع آليات

تضمن حقوق الموظفين وانتظام رواتبيم

 اإلدارة العميا في الوزارة -الخبراء والمستشارون

 اإلدارة العامة لمشئوناإلدارية
 اإلدارة العامة لمشئونالمالية.

 بالتعاون مع و ازرة الماليةوديوان الموظفين العام

أخالقيات العمل في الوزارة
آليات التنفيذ

التوصيات

 -1عقد الدورات التدريبية المنتظمة والدورية لتنمية العاممين
في مجال أخبلقيات العمل.

 -2االستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال األخبلقيات
التوصيات الخاصة
ببعد (أخبلقيات
العمل)

لمقيام ببناء مدونة قواعد وسموك أخبلقي مكتوبة يمتزم بيا

العاممون في الو ازرة.

 -3بناء نظام فعال لمحوافز والمكافآت مرتبطا بنظام العمل
ومدى االلتزام بأخبلقيات العمل ،وااللتزام بالموائح

والقوانين المعمول بيا في الو ازرة .سواء من خبلل حوافز
مالية تشجيعية  ،أو من خبلل حوافز معنوية تشجيعية

مثل رصد جائزة لمموظف المثالي في الو ازرة وفق
المعايير األخبلقية
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الجية المسئولة عن
التنفيذ

 اإلدارة العميا في الو ازرة دائرة اإلحصاء والمعمومات. -الخبراء والمستشارون.

 -اإلدارة العامة لمشئون اإلدارية

الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصوات

قائمة املصادر واملراجع
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً -القرآن الكريم.
ثانياً -المراجع العربية.
 ابن منظور ،جمال الدين بن مكرم ( .)2000لسان العرب .مجمد ( .)5بيروت ،دار صادرلمطباعة والنشر.
 أبو طبيخ ،ىشام ( .)2008مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخبلقيات مينة التعميمفي محافظة غزة من وجية نظر المعممين .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم أصول التربية،

كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية :غزة.
 اشتيوي ،سامح محمد ( .)2012التفكير األخبلقي وعبلقتو بالتسمط لدى ضباط األجيزة األمنيةالفمسطينية بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم عمم النفس ،كمية التربية،

الجامعة اإلسبلمية :غزة.

 أبو الكاس ،المعتصم باهلل (.)2015أخبلقيات المينة ودورىا في األداء الوظيفي لمعاممين فيالمنظمات غير الحكومية بقطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشورة .برنامج اإلدارة والريادة،
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا :غزة.
 باىي ،أسامة حسين ( .)1992مدخل في التربية األخبلقية من منظور إسبلمي .مجمة التربية.جامعة األزىر .العدد ،2مصر .ص .34-1

 البخاري ،محمد بن إسماعيل ( .)2001الجامع الصحيح ،ط ، 1دار الفكر ،بيروت. البقمي ،مصمح حمدان ( .)2010المناخ التنظيمي وعبلقتو باألداء الوظيفي لموظفي إمارةمنطقة مكة المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم العموم اإلدارية ،كمية الدراسات العميا،

جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،السعودية.

 البمبيسي ،أسامة ( ،)2012جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء الوظيفي لمعاممين فيالمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة .قسم إدارة األعمال،

كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 بو عباس ،فوزية ( .)2010درجة التزام رؤساء األقسام العممية بأخبلقيات العمل اإلداريوعبلقتيا بمستوى الروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس في كميات الييئة العامة لمتعميم
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التطبيقي والتدريب في دولة الكويت كما يراىا األعضاء انفسيم .رسالة ماجستير غير منشورة.
قسم اإلدارة والقيادة التربوية ،كمية العموم التربوية ،جامعة الشرق األوسط :األردن.

 بوقس ،حنان ( .)1997أخبلقيات العمل اإلداري .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم اإلدارةالعامة ،كمية االقتصاد ،جامعة الممك عبد العزيز ،المممكة العربية السعودية.

 الجاحظ ،عمرو بن بحر ( .)1989تيذيب األخالق ،مصر ،دار الصحابة لمتراث لمنشروالتحقيق والتوزيع.

 جاد الرب ،سيد ( .)2008جودة الحياة الوظيفية في منظمات األعمال العصرية ،مصر :دارالفكر العربي.

 الجرجاوي ،زياد ( .)2010القواعد المنيجية لبناء االستبيان ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناءالجراح ،فمسطين.

 جرينبرج ،بارون ( .)2004إدارة السموك في المنظمات .ترجمة د .رفاعي رفاعي ،د .إسماعيلبسيوني ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.

 الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( )2011رام اهلل :فمسطين. -حمادنة ،أديب ( .)2013درجة التزام معممي المغة العربية ومعمماتيا بأخبلقيات مينة التعميم من

وجية نظر مديري المدارس ومديراتيا في مديريات التربية والتعميم لمحافظة المفرق ،المجمة

األردنية في العموم التربوية ،مجمد،9عدد ،1ص .50 – 29

 الحمداني ،موفق ( .)2006مناىج البحث العممي ،األردن ،عمان ،مؤسسة الوراق لمنشر. -حمدونة ،حامد يوسف ( .)2010أثر المناخ التنظيمي عمى اإلبداع لدى العاممين بمجمع الشفاء

الطبي .رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم إدارة األعمال ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية،
غزة.

 -حمود ،خضير كاظم ( .)2002السموك التنظيمي .عمان ،دار صفاء لمنشر والتوزيع.

 الحميدان ،عصام عبد المحسن ( .)2010أخالقيات المينة في اإلسالم وتطبيقاتيا في أنظمةالمممكة العربية السعودية .السعودية ،مكتبة العبيكان.

 الخميس ،منتيى ( .)2013درجة التزام مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويتبأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية وعبلقتيا بالوالء التنظيمي لممعممين من وجية نظرىم .رسالة
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ماجستير غير منشورة .قسم اإلدارة والمناىج ،كمية العموم التربوية ،جامعة الشرق األوسط:
األردن.

 الدحدوح ،حسني فؤاد ( .)2015جودة الحياة الوظيفية لدى معممي المرحمة األساسية بمحافظاتغزة وعبلقاتيا بمستوى أدائيم .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم أصول تربية ،كمية التربية،

الجامعة اإلسبلمية :غزة.

 الدلبحي ،سيف صالح ( .)2002أثر العوامل الوظيفية والفردية عمى الرضا الوظيفيوانعكاساتيا عمى كفاءة األداء .الرياض ،أكاديمية نايف لمعموم األمنية.

 دودين ،احمد يوسف ( .)2012إدارة األعمال الحديثة .عمان :دار اليازوري العممية لمنشروالتوزيع.

 -ديوب ،أيمن ( .)2014تمكين العاممين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع

االتصاالت .مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية .المجمد .30عدد  ،1ص-195
.224

 الرومي ،سممان خميل ( .)2009درجة التزام المشرفين التربويين في محافظة غزة بأخبلقياتالمينة من وجية نظرىم وسبل تطويرىا .رسالة غير منشورة .قسم أصول التربية .كمية التربية.

الجامعة اإلسبلمية :غزة.
 الزىراني ،محمد عبد اهلل ( .)2013البيئة الداخمية وعبلقتيا بضغوط العمل بإدارات شؤونالموظفين في ىيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الرياض .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم

العموم اإلدارية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية :السعودية.
 الزيناتي ،أسامة ( .)2015دور أخبلقيات المينة في تعزيز المسئولية االجتماعية فيالمستشفيات الحكومية الفمسطينية .رسالة ماجستير غير منشورة .أكاديمية اإلدارة والسياسة

لمدراسات العميا :غزة.

 السالم ،مؤيد سعيد ( .)2009إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي تكاممي .عمان ،أثراءلمتوزيع والنشر.

 السالم ،مؤيد سعيد؛ صالح ،عادل ( .)2002إدارة الموارد البشرية مدخل كمي .األردن ،عالمالكتب الحديث.
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 -السعود ،راتب؛ بطاح ،احمد ( .)1996مدى التزام مديري المدارس في محافظة الكرك

باألخبلقيات المينية من وجية نظرىم .مجمة دراسات العموم التربوية .مجمد  .23عدد.2

الجامعة االردنية.عمان .ص .312 - 302

 -السكارنة ،ببلل خمف ( .)2009أخالقيات العمل .عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 سممان ،عطا ابراىيم ( .)2012درجة التزام معممي المدارس االعدادية في وكالة الغوث الدوليةبمحافظات غزة بأخبلقيات المينة من وجية نظر المديرين وسبل تفعيميا .رسالة ماجستير غير

منشورة .قسم اصول التربية .كمية التربية .الجامعة اإلسبلمية :غزة.

 شمتوت ،أماني ( .)2011تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم االستثمار فيالعنصر البشري في وكالة الغوث بقطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التجارة.

الجامعة اإلسبلمية :غزة.
 -الشمري ،عايد ( .)2013دور البيئة الداخمية في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى منسوبي قيادة

حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية ،رسالة ماجستير ،قسم العموم اإلدارية ،كمية الدراسات

العميا ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،السعودية.

 الصنيع ،صالح ( .)2001اإلرشاد األخبلقي منظور إسبلمي ،مجمة اإلرشاد النفسي .مركزاإلرشاد النفسي .جامعة عين شمس .عدد  ،13ص .32 – 1
 -الصواف ،محمد ماىر ( .)1994أخبلقيات الوظيفة العامة والعوامل اإلدارية المؤثرة في

مخالفتيا بالتطبيق عمى المممكة العربية السعودية ،مجمة اإلدارة العامة .عدد .82معيد اإلدارة

العامة ،الرياض .ص .46-7

 الصيرفي ،محمد ( .)2006إدارة الموارد البشرية المفاىيم والمبادئ .عمان ،دار المناىجلمنشر والتوزيع.

 طبش ،خالد ( .)2009مدى التزام العاممين بأخبلقيات العمل في و ازرة الصحة الفمسطينيةبقطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم إدارة األعمال ،كمية التجارة ،الجامعة

اإلسبلمية :غزة.

 الطراونة ،تحسين أحمد ( .)2012الفمسفة األخالقية وعمم القيادة وتطبيقاتيا في قيادة فرقالعمل األمنية .الرياض :جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.
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 -الظاىري ،حماد( .)2007بيئة العمل الداخمية وعبلقتيا بالتسرب الوظيفي .رسالة ماجستير

غير منشورة ،قسم العموم اإلدارية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،

السعودية.

 -عارف ،محمد عارف ( .)2011جودة الحياة الوظيفية ودورىا في تطبيق معايير الجودة

الشاممة .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم المحاسبة والمراجعة ،كمية التجارة ،جامعة قناة
السويس مصر.

 العامري ،صالح؛ الغالبي ،طاىر ( .)2005المسئولية االجتماعية وأخالق العمل ،عمان ،دار-

وائل لمنشر.

العامري ،صالح؛ الغالبي ،طاىر ( .)2007اإلدارة واألعمال .عمان :دار وائل لمنشر.

 عباس ،سييمة؛ والزاممي ،عمي ( .)2007التطوير التنظيمي وجودة حياة العمل .مجمة عمومإنسانية .العدد .34

 عبد العال ،محمود ( .)2015مدى التزام مراجعي الحسابات بأخبلقيات المينة وقواعد السموكالميني .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم المحاسبة والتمويل ،كمية التجارية ،الجامعة
اإلسبلمية :غزة.

 عبد العزيز ،احمد عزمي ( .)2005دور النقابات العمالية في تحسين جودة الحياة الوظيفيةلمعاممين .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم المحاسبة والمراجعة ،كمية التجارة ،جامعة قناة
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 العميان ،محمود سميمان( .)2002السموك التنظيمي في منظمات األعمال .عمان ،دار وائللمنشر
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722

قائمظىالمصادرىوالمراجع
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ممحق رقم ()1
قائمة بأسماء السادة المحكمين

م

الصفة

االسم

-1

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسبلمية – غزة

-2

د .محمد إبراىيم المدىون

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا – غزة

-3

د .محمد الجريسي

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا – غزة

-4

د .نبيل الموح

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا – غزة

-5

د .وفيق األغا

جامعة األزىر – غزة

-6

د .يوسف عبد عطية بحر

الجامعة اإلسبلمية – غزة

-7

د .م .جواد سميم األغا

مستشار وزير األشغال العامة واإلسكان

737

المالحق

ممحق رقم ()2

االستبانة بصورتيا النيائية

االستبانة
األخ الكريم  /األخت الكريمة
السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
االستبانة المرفقة عبارة عن أداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء دراسة بعنوان:
واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية وعالقتيا بأخالقيات العمل
(دراسة تطبيقية عمى وزارة األشغال العامة واإلسكان)
وذلك استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة الدولة والحكم الرشيد ،ونظ ار ألىمية
ىذا الموضوع نرجو منكم تعبئة ىذه االستبانة واإلجابة الدقيقة عمى أسئمتيا مع العمم أن اإلجابة
الدقيقة سيكون لو أثر كبير عمى ىذه الدراسة ،والمعمومات التي سيتم الحصول عمييا لن تستخدم إال
لمبحث العممي.

الباحث :نياد الشنطي
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أوالً :البيانات الشخصية:

رجاء ضع عبلمة ( )Xأمام العبارة المناسبة الختيارك:
ً
 الجنس
() ذكر

() أنثى

 العمر:
() أقل من  41عام () من  41إلى أقل من  31عام
() من  31إلى أقل من 21عام () من  21عاما فأكثر

 المسمى الوظيفي
() وكيل و ازرة

() وكيل مساعد

() مدير عام/نائب

() مدير دائرة/نائب

() رئيس قسم

() رئيس شعبة

() موظف إداري

() سكرتارية

() أخرى (يرجى تحديد المسمى)..........................................

 المؤىل العممي
() ثانوية عامة فما دون

() دبموم متوسط

() بكالوريوس

() دراسات عميا

 عدد سنوات الخدمة في الوزارة
() أقل من  2سنوات

() من  2إلى أقل من  71سنوات

() من  71إلى أقل من  72سنة

() 72سنة فأكثر
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ثانياً :محاور االستبانة:
المحور األول :توافر عوامل جودة الحياة الوظيفية بوزارة األشغال العامة واإلسكان بغزة
يرجى منكم وضع عالمة ( )Xفي المكان الذي يتوافق مع وجية نظركم
موافق
م

بدرجة

الفقرة

كبيرة
جدا

مواف

موافق

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة بدرجة

كبيرة

متوسطة

قميمة

ق

قميمة
جدا

العوامل الوظيفية والتنظيمية وىي :المشاركة في اتخاذ القرار ،القيادة ،االلتزام التنظيمي ،االستقرار واألمان

الوظيفي

أوالً :المشاركة في اتخاذ القرار
.7

تتبع اإلدارة العميا سياسات تمكن العاممين من المشاركة في

.6

توجد ممارسات عممية لمشاركة اإلدارة العميا لمعاممين في

.4

يتمتع العاممون بقدرات عالية تمكنيم من المشاركة بفاعمية في

.3

يساىم العاممون في حل مشكبلت العمل

.2

يساىم العاممون في بناء الخطط التطويرية لمو ازرة

.2

يمكن العاممون زمبلئيم من المشاركة في اتخاذ الق اررات

.1

يبادر العاممون بتقديم اقتراحات لتطوير العمل

اتخاذ الق اررات
اتخاذ القرار
اتخاذ القرار

الخاصة بعمميم

ثانيا :القيادة
.2

تشجع اإلدارة العميا في الو ازرة الموظفين عمى تنمية مياراتيم
الوظيفية
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.3

تعمل اإلدارة العميا بالو ازرة عمى إيجاد أساليب إدارية حديثة في
العمل

.71

تمنح اإلدارة العميا الصبلحيات الكاممة والمناسبة لمعاممين
ألداء أعماليم

.77

تمتزم اإلدارة العميا العدالة في التعامل مع الموظفين

.76

تمكن اإلدارة العميا العاممين من إظيار مياراتيم وابداعاتيم في
العمل

.74

تمتزم اإلدارة العميا باتباع األساليب المناسبة لتنمية العبلقات
اإلنسانية داخل الو ازرة

.73

تستخدم اإلدارة العميا طرق النقد اإليجابي عند التعامل مع
الموظفين في حال ارتكاب األخطاء

ثالثاً :االلتزام التنظيمي
.72

ييتم العاممون بمستقبل الو ازرة وبتحسين صورتيا في المجتمع

.72

يتبنى العاممون ثقافة وقيم الو ازرة ويمتزمون بالدفاع عنيا

.71

يوجد توافق بين قيم الو ازرة وقيم العاممين فييا

.72

يشعر العاممون بالفخر واالنتماء لمو ازرة

.73

يحرص العاممون عمى إنجاز الميام الموكمة ليم يوميا بغض
النظر عن انتياء ساعات الدوام

.61

يمتزم العاممون بتعميمات وتوجييات مدراءىم في العمل

.67

يبذل العاممون جيداً كافياً إلنجاز الميام الموكمة ليم بالوقت

المحدد
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.66

تستحق الو ازرة اإلخبلص والوالء من قبل العاممين فييا

.64

يرغب العاممون في الو ازرة باالستمرار بالعمل داخل الو ازرة.
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رابعاً :االستقرار واألمان الوظيفي

.63

تمتمك الو ازرة اإلمكانيات المادية والمعنوية البلزمة لتوفير

.62

يشعر العاممون بالو ازرة باالستقرار الوظيفي وال يعانون من

.62

يتوفر بالو ازرة مناخ تنظيمي يتسم باألمان واالستقرار الوظيفي

.61

يرغب العاممون بالبقاء في الو ازرة لشعورىم باالستقرار الوظيفي

.62

تعمل الو ازرة عمى تييئة العاممين لتعزيز الشعور لدييم

االستقرار الوظيفي لمعاممين

إمكانية االستغناء عن خدماتيم

باالستقرار الوظيفي في العمل

العوامل المادية والمعنوية وىي :ظروف العمل المادية ،عبلقات العمل ،التوازن بين الحياة والعمل ،األجور
والمكافآت

أوالً :ظروف العمل المادية
.7

تيتم الو ازرة بتوفير تصميمات مكتبية (ألوان الطبلء،

.6

توفر الو ازرة التجييزات المكتبية المناسبة لطبيعة العمل

.4

توفر الو ازرة بيئة عمل آمنة وصحية

.3

توفر الو ازرة الوسائل التكنولوجية المناسبة إلنجاز العمل

.2

تيتم الو ازرة بأمن وسبلمة العاممين

التصميمات اليندسية) مريحة ومناسبة.
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.2

توفر الو ازرة اإلضاءة المناسبة في مكان العمل

.1

تيتم الو ازرة بتوفير درجة ح اررة مناسبة في مكان العمل عمى

مدار العام

ثانياً :عالقات العمل
.2

يسود بين العاممين بالو ازرة التعاون وروح الفريق الواحد

.3

توفر الو ازرة رحبلت ترفييية لعائبلت العاممين

 .71يتبادل العاممون بالو ازرة الزيارات العائمية مع بعضيم البعض
 .77تعمل اإلدارة العميا في الو ازرة عمى نشر ثقافة اإلخاء والتعاون
بين العاممين
 .76تسود عبلقة التقدير واالحترام

بين الرؤساء والمرؤوسين

بالو ازرة
 .74تتوفر عبلقة تواصل فعالة بين العاممين بغض النظر عن
مستوياتيم الوظيفية

ثالثاً :التوازن بين الحياة والعمل

 .73تقدم الو ازرة التسييبلت البلزمة التي تمكن الموظف من تحقيق
التوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيفية

 .72يتوفر لدى الو ازرة جداول عمل مرنة ألداء الميام خارج
ساعات العمل" أسبوع عمل مضغوط ،تقاسم العمل .الخ".

 .72توفر الو ازرة لمعاممين خدمات متنوعة (مالية ،استشارية،
قانونية ،صحية).
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 .71يتبلءم وقت الدوام الوظيفي مع المتطمبات الوظيفة والشخصية
لمموظف.
 .72يعتبر نظام اإلجازات(االعتيادية ،المرضية ،الطارئة) المعمول
بو في الو ازرة مناسب وكافي.
 .73تقوم ثقافة الو ازرة عمى احترام االلتزامات العائمية لمعاممين.
 .61تراعي الو ازرة الظروف الشخصية لمعاممين عند النظر لتقييم
أدائيم.
 .67تسمح القوانين والموائح المعمول بيا بالو ازرة لمعاممين بأخذ
إجازة عند الضرورة.

رابعاً :األجور والمكافآت

 .66تتبع الو ازرة نظام أجور مناسب ويبلئم الوضع االقتصادي
لمبمد.

 .64يتناسب الراتب مع خبراتك ومؤىبلتك العممية.
 .63يتناسب الراتب مع الميام الموكمة لمموظف.
.25

يتوافر في الو ازرة نظام مكافآت عادل يرتبط مع األداء

.26

يعتبر الراتب مناسبا لمموظف عند مقارنتو بنظرائك العاممين

.27

يشعر العاممون بسعادة كبيرة لما يتقاضوه من رواتب ومكافآت

الوظيفي لمموظفين.

في نفس المجال مع مؤسسات غير حكومية.
في العمل.
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.7

يوجد لدى الو ازرة منظومة قيم ومبادئ مكتوبة لسموك

كبيرة
جدا

الفرد والجماعة.
.6

تنتشر ثقافة تنظيمية أخبلقية قائمة عمى العدل
والمساواة في الو ازرة.

.4

تعمل الو ازرة عمى عقد دورات منتظمة لتنمية العاممين
في مجال أخبلقيات العمل.

.3

تبنى العبلقة بين العاممين عمى اختبلف مستوياتيم
عمى الحب والمودة ال عمى المصالح المشتركة.

.2

يتبلفى المسئولون استغبلل الموظفين في إنجاز ميام
شخصية.

.2

تتبع اإلدارة العميا بالو ازرة سياسات تعزز وتدعم
الممارسات األخبلقية وسموك العاممين.

.1

تعمل الو ازرة عمى مكافأة العاممين المميزين.

.2

يستبعد المسئولون العبلقات الشخصية مع الموظفين
عند اتخاذ الق اررات المتعمقة بعممية الترقي داخل

الو ازرة.
.3

تتبع الو ازرة سياسات تضمن احترام خصوصية
الموظفين.

الوزرة سياسات تضمن عدم التمييز بين العاممين
 .71تتبع ا
عمى أساس (العمر ،الجنس ،اإلعاقة ،الوزن

والجاذبية).
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 .77يتم تقدير جيود الموظفين وال ينسب العمل إال لمن
قام بو.

 .76يحرص المسئولون في الو ازرة عمى أن يكونوا قدوة
لمعاممين.

 .74تتبع الو ازرة سياسات تعزز السموك األخبلقي لمعاممين
في الو ازرة.

 .73يمتزم العاممون النزاىة في تصرفاتيم وتعامميم مع
اآلخرين.

 .72يحافظ العاممون عمى أسرار وممتمكات الو ازرة المالية
والمعموماتية.

 .72يتشارك العاممون في إنجاح بعضيم البعض.
 .71يساىم المسئولون برفع الروح المعنوية لمموظفين.
 .72يحترم الزمبلء وجيات نظر زمبلئيم حتى وان اختمفت
معيم.

 .73يدافع المسئولون عن حقوق مرؤوسييم .
 .61يكافح العاممون الواسطة والمحسوبية في إنجاز
المعامبلت لممواطنين.
 .67يمتزم المرؤوسون بتنفيذ تعميمات رؤسائيم بما يخدم
المصمحة العامة.
 .66تسعى الو ازرة إلى تحجيم ومكافحة كافة السموكيات
غير األخبلقية في العمل.
 .64يعمل المسئولون بالو ازرة عمى اطبلع المجتمع المحمي
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عمى الخدمات التي تقدميا الو ازرة بشفافية ونزاىة.
 .63تتبنى الو ازرة استراتيجية واضحة تعكس الجوانب
األخبلقية اتجاه كافة األطراف ذات العبلقة بالو ازرة.

 .62تنتشر ثقافة االعتذار عند الخطأ لدى المسئولين
بالو ازرة.
 .62يلتزم المسئولون بصفات الصدق واألمان والوفاء
والرحم مع العاملين.
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