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 أداة وتصميم تحكيم في جيد من بذلوه لما المحكمين خوةلإل والتقدير بالشكر أتوجو أيضاً        
افظات الجنوبية في المحلزمالئي في وزارة الداخمية  وعرفاني بشكري أتقدم أن يفوتني وال الدراسة،
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إلى التعرف عمى واقع أزمة انقطاع الرواتب بجوانبيا المختمفة،  الحالية الدراسة ىدفت        
في التعرف عمى المستوى الحالي ألداء  في المحافظات الجنوبية لفمسطين ومساعدة وزارة الداخمية

الوزارة،  أداء العاممين فيب ىذه األزمةن عالقة العاممين فييا، والعمل عمى تطويره وتحسينو، و بيا
والكشف عما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

 .(الرتبة العسكرية الخدمة،سنوات  ،المؤىل العمميالجنس، تعزى إلى متغيرات الدراسة )

ميمي، حيث قام بتصميم مقابمة واستبانة لغرض وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التح        
( ضابطًا من الفئة اإلشرافية في الشق العسكري 4183جمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من )

وتم بوزارة الداخمية في المحافظات الجنوبية من رتبة ) لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب(، 
( استبانة عمى مجتمع الدراسة، 400حيث تم توزيع )(، 352استخدام عينة طبقية عشوائية بمغت )

 ( استبانة.362وتم استرداد )

وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  وتوصمت الدراسة إلى جممة من النتائج أىميا:      
في المحافظات الجنوبية بين أزمة انقطاع الرواتب ومستوى أداء العاممين في وزارة الداخمية 

تبين أداء العاممين، كما  مستوى و كمما ازدادت حدة أزمة انقطاع الرواتب انخفضحيث أن لفمسطين،
من بشكل عام، بينما جاءت الموافقة  أزمة انقطاع الرواتبعمى فقرات توافق أفراد العينة أن أغمبية 

قرات أداء العاممين بدرجة متوسطة، كما تبين وجود فروقات ذات داللة عمى فأفراد العينة  قبل
ئية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول: أزمة انقطاع الرواتب وعالقتيا بأداء العاممين إحصا

 تعزى إلى متغيري الجنس، والرتبة العسكرية.

ضرورة قيام الفصائل الفمسطينية بدور  وخمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا:     
وذلك من خالل المساىمة في إنياء  اتبمؤثر وفاعل في الضغط لوضع حل ألزمة انقطاع الرو 

، دارة األزماتإل فرق عملإنشاء ، والعمل من قبل وزارة الداخمية عمى االنقسام بين شطري الوطن
 .أثناء ىذه األزمة الوزارةالعاممين في  عنتوفير كافة السبل التي قد تسيم في التخفيف و 

  



 

 

 

 

Abstract 

 و

Abstract 

 

        This study has aimed to identifying the reality of the crisis of the blackout of the 

salaries in its various aspects, and also at assisting the Ministry of the Interior in the 

southern provinces of Palestine in identifying the current level of employees' 

performance in them, and working on developing and improving it. 

It has also aimed at signifying the relationship between this crisis and the performance 

of the employees in the ministry, and disclosing whether there are statistically 

significant differences in the averages of the study sample responses attributable to the 

study variables: (sex, educational qualification, years of service, the military level). 

        The researcher has used the descriptive analytical method, where he has designed 

an interview and a questionnaire for the purpose of data collection, and the sample of 

the study has consisted of (4183) officers of the supervisory category in the military 

prong in the Ministry of the Interior in the southern provinces ranked as: (brigade, 

Dean, Colonel, presenter, pilot, captain) , where (400) questionnaires have been 

distributed to the study sample ,and (362) of them have been collected. 

      The study found a number of results, including: the presence of a statistically 

significant inverse relationship between the crisis and the level of performance of 

employees in the Ministry of the Interior in the southern provinces of Palestine, where 

whenever the crisis intensifies the performance of employees lowers, and there is a great 

approval by respondents to the paragraphs of crisis of the salaries blackout in general, 

while approved by the respondents to the paragraphs of the performance of employees 

moderately came. 

       The study concluded a set of recommendations, including: the need for the 

Palestinian factions influential and active role in pressing for a solution to the crisis 

interruption salaries and that by contributing to end the division between the two parts 

of the country, and work by the Ministry of the Interior to establish teams work for 

crisis management, and provide all means which may contribute to alleviating the 

workers in the ministry during this crisis.                                                                            
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 :مقدمة
، بوصفو ، والخدماتيةاإلنتاجيةالعنصر البشري من أىم العناصر الداخمة في العممية  ديع        

عممية، سواء كان ذلك في المؤسسات الربحية أو غير الربحية، واليد المنفذة ليذه ال ،العقل المخطط
بالنسبة لممؤسسات الحكومية وخاصة األمنية منيا، والتي يناط بالعنصر البشري  وكذلك األمر أيضاً 

مؤسسات أن تنظر بأىمية بالغة إلى ىذا ال تمكعمى  فييا حفظ األمن لمبالد والعباد، لذلك كان لزاماً 
عمى إشباع رغباتو وحاجاتو، لضمان االستفادة القصوى من قدراتو التي العنصر، وأن تعمل 

إن عدم اكتراث وفي المقابل فمة المقدمة من قبل تمك المؤسسات، ستنعكس عمى جودة الخد
المؤسسات لطبيعة حاجات العاممين فييا ، سيخمق بال شك أزمة، إن لم يتم معالجتيا وفق األسس 

كارثة ال تحمد عقباىا، وكذلك األمر بالنسبة ألزمة انقطاع الرواتب الصحيحة، ستتحول مباشرة إلى 
، فمن الممكن أن تتحول المحافظات الجنوبية لفمسطينالموظفون الحكوميون في يعاني منيا التي 

نو إلى جانب أإلى كارثة إذا أخفق القائمون عمى إدارة ىذه األزمة في حميا بالسرعة القصوى، حيث 
عمى مختمف النواحي االجتماعية والنفسية في حياة ىؤالء الموظفين، يبرز جميا تأثير ىذه األزمة 

 تأثير ىذه األزمة عمى أدائيم الوظيفي.

إن حقل إدارة األزمات ىو من الحقول اإلدارية الحديثة، وقد نمت وترعرعت أسس ىذا الحقل      
سنوات األخيرة، وقد يكون سبب ىذا ومفاىيمو ومحاوره وجوانبو المتعددة بصورة الفتة وبارزة خالل ال

التنامي السريع ليذا الحقل كثرة األزمات وطبيعة ىذه األزمات التي تعصف وتواجو المنظمات عمى 
 (.13:  2010) الحريري، اختالف أنواعيا: خاصة وعامة وحكومية وشبو حكومية ودولية... الخ

ودىم أىمية كبيرة كقوة اقتصادية تمكن وتحتل األجور والرواتب التي تدفع لمعاممين لقاء جي     
عمى الموقع والمركز  العاممين من تحقيق رغباتيم وحاجاتيم المختمفة، إضافة إلى كونيا مؤشراً 

 .(266: 2003)عباس،  االجتماعي لمفرد في أي مجتمع

يزًا مم األداء ىذا كان فإذا وظيفي، مجال أي في الميني العمل محاور وأىم أحد األداء يعتبرو     
  إلى صاحبو األداء ىذا يأخذ أن المنطقي من فإنو والمساواة، العدل يسودىا عمل بيئة ظل في
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 والمنافسة المتسارع التغيير يسوده عالم ظل في و فييا، يعمل التي المنظمة في مكانة مرموقة
 صائصيا،خ أىم أحد العالي األداء كان إذا إال لممنافسة الدخول المنظمة من تستطيعف الشديدة،

 (.66:  2001، محمد ككل ) المنظمة في األفراد أداءحصيمة من  ينبع األداء وىذا

 واألجوروالحوافز  األزماتموضوع السابقة التي تناولت  عمى نتائج الدراسات وباالطالع     
في  أداء العاممينبأزمة انقطاع الرواتب عالقة بين يأن  الباحث جاىداً حاول يالوظيفي س واألداء

 .المختمفة ابأبعادى األداءمستوى عالقتيا بو ،  األزمةىذه جوانب  إيضاحمن خالل وزارة الداخمية 
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 :مشكمة الدراسةأوًل: 

لما يحققو الكادر البشري لممؤسسات عمى مستوى العالم من فوائد جمة باعتباره المحرك  نظراً      
تمبية احتياجاتو المادية  رأسيا، وعمى  األصعدةعمى كافة  خاصاً  توليو اىتماماً  فإنياليا،  األساسي

 .الدؤوبلمعمل  مما يعطيو دافعاً وتضمن لو العيش الكريم،  ،اإلشباعالتي تحقق لو 

 التي -يذا الكادر البشري المختمفة لحتياجات االفإن عدم تمبية وعمى الصعيد المقابل،  اآلتيوب    
في أزمة انقطاع الرواتب  نإذا ما حدث فعال، حيث سيخمق أزمة، وى -ضمنيا الرواتب من 

أنيا لم تحدث في أي  - وعمى حد عمم الباحث -تعد سابقة خطيرة،  المحافظات الجنوبية لفمسطين
 دولة في العالم من قبل.

 أثرت عمييامن أكثر القطاعات التي  في المحافظات الجنوبية لفمسطينوتعتبر وزارة الداخمية     
لدى  واضحاً  استياءً الحظ الشق العسكري ليذه الوزارة، من خالل عمل الباحث في و ىذه األزمة، 

بحفظ األمن لموطن والمواطن، وخاصة أنيم مكمفون  زمة انقطاع الرواتب،العاممين بسبب أ
ترتب ي أنالباحث  ، لذلك توقع، ودواميم العسكري طويل نسبياً ويتعرضون لألخطار بشكل مستمر

، أيضًا باالستناد إلى دراسة كل من   الوظيفي لدييم األداء مستوىوس في انخفاض مممعمى ذلك 
(، تبين أن أداء العاممين قد تأثر سمبًا بأزمة انقطاع 2014(، و)رجب، 2014)الطرشاوي، 

 الرواتب. 

 :اآلتي السؤال الرئيسيمكن تمخيص مشكمة الدراسة من خالل من ىنا 

 ؟ في المحافظات الجنوبية لفمسطينوزارة الداخمية بلعاممين أداء ابأزمة انقطاع الرواتب  عالقةما 

 ة:اآلتي الفرعية نو األسئمةمتفرع تو 

 انقطاع الرواتب ؟ أزمةما واقع  .1
في ظل أزمة  في وزارة الداخمية في المحافظات الجنوبية لفمسطين أداء العاممين ما مستوى .2

 ؟انقطاع الرواتب



 

 

 

 

 الفصلىاألول

5 

 
أزمة انقطاع بين ( α≤0.05 )مستوى داللة عند ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .3

 ؟ في المحافظات الجنوبية لفمسطينالرواتب ومستوى أداء العاممين في وزارة الداخمية 
بين متوسطات  (α≤0.05 )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4

عزى ت واقع أزمة انقطاع الرواتب ومستوى أداء العاممينحول  استجابات المبحوثين
 ؟(العسكرية الرتبة الخدمة،سنوات  ،المؤىل العممي الجنس،): اآلتيةلممتغيرات 

 :متغيرات الدراسةثانيًا: 

الجوانب وتتضمن مجموعة من األبعاد وىي: )، أزمة انقطاع الرواتب المتغير المستقل: -1
أدبيات ناء عمى الممموسة، الجوانب النفسية، الجوانب االجتماعية( )بواسطة الباحث ب االقتصادية
 الدراسة(.

 أداء العاممين. : المتغير التابع -2

 )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية(. :ديموغرافيةال اتالمتغير  -3

 يوضح متغيرات الدراسة والعالقة بينيا (1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 ((2014ب، (،)رج2014)الطرشاوي، عمى  بناءً  بواسطة الباحثحرر المصدر: )

 أداء العاممين

 أزمة انقطاع الرواتب

 الجوانب القتصادية 

 الجوانب النفسية

 الجوانب الجتماعية
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 :رضيات الدراسةفثالثًا: 

 :الفرضية الرئيسة األولى .1

أزمة انقطاع الرواتب ومستوى بين ( α≤0.05 )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 . في المحافظات الجنوبية لفمسطينأداء العاممين في وزارة الداخمية 

 ة:اآلتينيا الفرضيات مويتفرع  

( α≤0.05 )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :ألولىاالفرضية الفرعية  - أ
في وزارة الداخمية في  أداء العاممينبين و ألزمة انقطاع الرواتب  الجوانب االقتصاديةبين 

 المحافظات الجنوبية لفمسطين .
( α≤0.05 )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الفرعية الثانية:  - ب

في وزارة الداخمية في  الجوانب النفسية ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممينين ب
 المحافظات الجنوبية لفمسطين .

( α≤0.05 )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :الثالثةالفرضية الفرعية  - ت
زارة الداخمية في في و  الجوانب االجتماعية ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممينبين 

 المحافظات الجنوبية لفمسطين .
 

 

  :الفرضية الثانية .2

بين متوسطات استجابات ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     
في المحافظات في وزارة الداخمية  ومستوى أداء العاممين أزمة انقطاع الرواتبالمبحوثين حول 

الرتبة  ،الخدمةسنوات  المؤىل العممي، ،الجنس )اآلتية: تغيرات تعزى لممالجنوبية لفمسطين، 
  العسكرية(.
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 :أىداف الدراسةرابعًا: 

 ة:اآلتيإلى تحقيق األىداف  الدراسة ىدفت

 .بجوانبيا المختمفةأزمة انقطاع الرواتب  واقععمى  التعرف .1
فييا، والعمل عمى مساعدة وزارة الداخمية في التعرف عمى المستوى الحالي ألداء العاممين  .2

 تطويره وتحسينو، األمر الذي سينعكس بالضرورة عمى المجتمع المحمي.
في المحافظات الجنوبية  أداء العاممين في وزارة الداخميةب أزمة انقطاع الرواتبعالقة بيان  .3

 .لفمسطين
 .ديموغرافيةنظًرا لممتغيرات ال الكشف عن الفروق في وجيات النظر لمعينة المبحوثة .4

 :أىمية الدراسةًا: خامس

 ة:اآلتيالدراسة في النقاط  هتكمن أىمية ىذ

  األىمية العممية:  -1
لممجتمع الفمسطيني وىو وزارة الداخمية والتي تعتبر  اً وىام ًا رئيساً تناولت الدراسة قطاع - أ

 واألمان. األمنعن  مسئولة
الحالية التي المشاكل  أىمتسمط الضوء عمى واحدة من  أنياىذه الدراسة من  أىميةتنبع  - ب

 من أولى الدراساتالرواتب، كما أنيا  انقطاع أزمةوىي  أالارة يعاني منيا العاممون في الوز 
 .األزمةىذه  تأثير التي تناولت

وزارة يسترشد بو المدراء والرؤساء العاممون في  من الممكن أن تكون ىذه الدراسة مرجعاً  - ت
لرفع من أجل الوصول ، وقدراتيم ، مياراتيمم و في تطوير معارفي يساعدىم، و الداخمية
 .أداء العاممينمستوى 
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ومقدار العائد الذي يمكن أن ، الدراسة أىميتيا من الفائدة المستقبمية المتوقعة  ىذهتستمد  - ث

، إذا ما تم األخذ بنتائجيا وتوصياتيا، وانعكاسات ذلك عمى المجتمع، وزارة الداخميةحققو ت
 بير الوقائية لمنع حدوث مثل ىذه األزمات.وخاصة فيما يتعمق باتخاذ التدا

 
 األىمية النظرية:  -2

أداء ب وعالقتيا أزمة انقطاع الرواتبمفيوم  حول والبحث العممية ثراء المكتبة العمميإ - أ
 . في المحافظات الجنوبية لفمسطينالعاممين في وزارة الداخمية 

ثراء مع تسيميأمل الباحث أن  - ب موماتو في ىذا المجال وأن ىذه الدراسة في زيادة معرفتو وا 
 تصنف ىذه الدراسة كإضافة عممية جديدة لممكتبة الفمسطينية والعربية.

 :حدود الدراسةسادسًا: 

أداء ب وعالقتياأزمة انقطاع الرواتب  عمىاقتصرت الدراسة الحالية  :الحد الموضوعي .1
 .العاممين

 الجنوبية لفمسطين. محافظاتال: الحد المكاني .2
 م.2016_م2015: الحد الزماني .3
-وزارة الداخمية في ضباط العاممينلم اإلشرافية فئةالق الدراسة عمى يتطبتم : الحد البشري .4

 .الشق العسكري
 .الوطني واألمنوزارة الداخمية  الشق العسكري من عمى ق الدراسةيتطبتم : الحد المؤسسي .5

 :مصطمحات الدراسةسابعًا: 

والمنظمات  األفرادف وقيم ومعتقدات وممتمكات أو غير متوقع ألىدا تيديدًا خطراً  :األزمة .1
 .(15:  2006)حريز،  والدول، والتي تحد من عممية اتخاذ القرار
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حدث غير متوقع تمثل في توقف بأنيا:  : يعرفيا الباحث إجرائياً أزمة انقطاع الرواتب .2

ت صرف مرتبات الموظفين الحكوميين العاممين في المحافظات الجنوبية لفمسطين، وأثر 
 عمييم من ثالثة جوانب: مادية ونفسية واجتماعية.

ىو عطاء مادي يحصل عميو العامل أو الموظف مقابل عمل يقوم جمع الراتب، و  :الرواتب .3
، وىو حق أساسي من حقوق إذا كان مرتباً  ، ومنتظماً إذا كان أجراً  بو، ويكون مقطوعاً 
بأنيا : المبالغ  حث إجرائياً ويعرفيا البا، (241:  2000)األشعري،  العامل أو الموظف

المحافظات الجنوبية ب وزارة الداخميةومة لمموظفين في الشيرية التي تدفع من قبل الحك
 لقاء ما يبذلونو من جيود، وما يقدمونو من خدمات.، لفمسطين

ن المفيوم يربط أي أ ىداف التي يسعى النظام لتحقيقيا،األالمخرجات أو  :أداء العاممين .4
)عبد  لى تحقيقيا داخل المنظمةإ األنشطةتسعى ىذه ىداف التي نشاط وبين األأوجو البين 

الناتج النيائي لمحصمة قدرات  : بأنو ويعرفو الباحث إجرائياً ، ( 7:  2002المحسن،
من:  ، والتي تتضمن كالً المحافظات الجنوبية لفمسطينوجيود العاممين في وزارة الداخمية ب

 ة لمجميور.حفظ األمن، والخدمات المقدم

، تساىم في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في مؤسسة وطنية سياديةىي : وزارة الداخمية .5
دولة فمسطينية مستقمة ذات سيادة، عن طريق توفير األمن واألمان وفرض سيادة القانون 
نشاء بنية أمنية مستقرة تحظى باالحترام والدعم عمى الصعيد الوطني واإلقميمي والدولي  وا 

  (.2015اإللكترونية لوزارة الداخمية،  الصفحة)
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

 .المبحث األول: إدارة األزمات، أزمة انقطاع الرواتب 

 .المبحث الثاني: األجور والرواتب، األداء الوظيفي 

 .المبحث الثالث: وزارة الداخمية وعمميا أثناء أزمة انقطاع الرواتب 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصلىالثاني

11 

 

 

 ولالمبحث األ 

 أزمة انقطاع الرواتب

 

 مقدمة.

 مفيوم األزمات.أوًل: 

 أسباب حدوث األزمات.ثانيًا: 

 ص األزمات.ائخصثالثًا: 

 أنواع األزمات.رابعًا: 

 إدارة األزمات.خامسًا: 

 الرواتب. أزمة انقطاعسادسًا: 
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 مقدمة:

لمتوسع الممحوظ في  ر تكثر فيو التعقيدات بشتى أنواعيا، نظراً يعيش العالم اليوم في عص     
أن تفرز ىذه  كافة النشاطات الذي فرضتو متطمبات الحياة العصرية، لذلك من الطبيعي جداً 

التعقيدات بعض األزمات التي تختمف في موضوعاتيا، وتتراوح في مدتيا الزمنية، وتأثيراتيا عمى 
ت في المنظمات التي تحدث فييا، ويتحدد ذلك حسب طبيعة أصحابيا، وعمى متخذي القرارا

بالتعمم من ىذه  من اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر، وانتياءً  التجاوب مع ىذه األزمات ابتداءً 
األزمات، والتي تمثل التغذية الراجعة والتي تضمن سرعة ونجاعة التعامل مع أزمات مستقبمية 

 مشابية.

األزمات يحتاج إلى قدر عال من التخطيط، فالتخطيط السميم القائم  والواقع أن منع حدوث     
كثر فعالية مقارنة بحالة ال يوجد أعمى تنبؤات دقيقة قدر المستطاع يسيم في إدارة األزمة بشكل 

من التنظيم القائم عمى  عالياً  زمات تستدعي قدراً مسبق، كما أن اإلدارة السميمة لألفييا تخطيط 
الفعاليات بشكل سمس ما بين حمقات التنظيم، وأن تكون لدى اإلدارة المعنية تدفق النشاطات و 

 (.84: 2009التحرك )العالق،  صالحيات وأدوار معروفة وحرية في باألزمات

إن إدارة األزمة يتطمب من المديرين ضرورة التفكير فيما ال يمكن التفكير فيو، وكذلك توقع ما      
مة بيذا المنظور تعني عممية اإلعداد والتقدير المنظم والمنتظم ال يمكن توقعو، فإدارة األز 

 (.121: 2012لممشكالت الداخمية والخارجية التي تيدد بدرجة خطيرة سمعة المنظمة )الدليمي، 

الباحث في ىذا المبحث بالتطرق إلى مفيوم األزمات، وأسباب حدوثيا، وخصائصيا،  قامو     
أزمة انقطاع الرواتب تناول عمى وجو الخصوص سياألزمات، ثم  تحدث عن إدارةسيوأنواعيا، كما 

 بالتفصيل، ألنيا تعبر عن المتغير المستقل في ىذه الدراسة.
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 مفيوم األزمات:أوًل: 

 تعريف األزمة لغًة: .1

: الشدة  والقحط والضيق، وتأزم األمر إذا اشتد وصعب عمى أىمو، األزمة في المغة تعني       
العربية المتخصصة في مجاالت وعموم السياسة واالقتصاد واالجتماع تعرف األزمة وفي القواميس 

أي  wet-ji أما في المغة الصينية فعرفت األزمة ببانيا: " نقطة تحول وحالة متوترة لالنتقال" ، 
وىي عبارة عن كممتين: األولى تدل عمى الخطر،  wet-giالخطر والفرصة، وينطقونو أيضا ب 

 (.90: 2012يي تدل عمى الفرصة التي يمكن استثمارىا) الدليمي،أما األخرى ف

ووردت األزمة أيضا بمفظ اآلزمة، وجمعيا: أوازم، يقال: أصابتيم آزمة: أي شدة وقحط)      
 (.253: 1981المعجم الكبير، 

 :تعريف األزمة اصطالحاً  .2

ألىداف وقيم ومعتقدات أو غير متوقع  خطراً  : " تيديداً بأنيا تعرف األزمة اصطالحاً        
 (.15: 2006وممتمكات األفراد والمنظمات والدول، والتي تحد من عممية اتخاذ القرار " )حريز،

: " لحظة حرجة وحاسمة، تيدد مصير المنظمة يابأن (22: 2009) كما ويعرفيا أبو فارة       
ضوء زيادة مستوى التي تتعرض ليا، وتضع صعوبات كبيرة أمام صناع القرار في المنظمة في 

حالة عدم التأكد، وعدم توافر الكم والنوع الكافي من البيانات والمعمومات والمعرفة الالزمة والمطموبة 
 .لمتعاطي مع الواقع الحالي في ظل وقوع األزمة

مصطمح عممي يعبر عن الحالة  :األزمة بأنيا (103-102: 2012)بينما يعرف الحريري       
ارئ والمشكمة الحاصمة والواقعة والنكبة التي وقعت وحمت بيذه المنظمة أو الحرجة والموقف الط

 .المؤسسة أو الشركة أو الييئة
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 ومن التعريفات السابقة يتضح أن العناصر المشتركة في كل التعريفات ىي:

 تتسم األزمات بعنصر المفاجأة. - أ
 تتصف األزمات بالصعوبة. - ب
 تمعات.ألىداف وقيم المج تشكل األزمات تيديداً  - ت
 تعتبر األزمات عقبة كبيرة أمام صناع القرار. - ث

ألىداف األفراد  صريحاً  بأنيا: حدث صعب ومفاجئ، يشكل تيديداً يعرف الباحث األزمة مما تقدم 
 صانعي القرار. موالمنظمات والمجتمعات، ويعتبر عقبة كبيرة أما

 أسباب حدوث األزمات:ثانيًا: 

، وقد  بعضيا أو أكثر إلى حدوث األزمات داخل المنظماتؤدي ي يىناك العديد من األسباب الت
( أن 101: 2012)الدليميمن وجية نظر الباحثين، حيث يرى  بسيطاً  تختمف األسباب اختالفاً 

 حدوث األزمات يرجع إلى األسباب اآلتية:

 ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية لمتعامل مع األزمات. .1
 تجاىل إشارات اإلنذار المبكر. .2
 وضوح أىداف المنظمة.عدم  .3
 الخوف الوظيفي. .4
 صراع المصالح بين العاممين. .5
 ضعف نظام المعمومات ونظام صنع القرارات. .6
 القيادة اإلدارية غير المالئمة. .7
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وىناك بعض الباحثين يوردون مجموعة من األسباب المفترضة لنشوء األزمات في المنظمات، ومن 
 (:89: ، 2009ىذه األسباب )أبو فارة، 

: حيث أن ذلك يؤدي إلى اإلخفاق الذي يؤدي بدوره إلى خمق دارة المنظمة بصورة عشوائيةإ .1
أزمات جديدة تعصف بالمنظمة، وقد تجرىا ىذه األزمات إلى االنييار والخروج من السوق 

 بشكل كمي.
حد أىم األسباب لحدوث األزمات في ث أن تغمل اليأس في المنظمات ىو أ: حياليأس .2

ينشأ من تعمق حالة اإلحباط التي يشعر بيا العاممون داخل المنظمة، وذلك  المنظمات والذي
 نتيجة لمممارسات الغير منصفة من قبل اإلدارة العميا بحق ىؤالء العاممين.

: وذلك بقيام بعض األطراف في المنظمة بيذه الميمة لتحقيق أىدافيم ابتزاز إدارة المنظمة .3
دارة وابتزازىم بأخطائيم السابقة المقصودة وغير الخاصة من خالل الضغط عمى أفراد اإل

 المقصودة.
: إن نشر اإلشاعات حول موضوع محدد في المنظمة يكون سببا كبيرا في نشوء اإلشاعات .4

 األزمات.

 خصائص األزمات:ثالثًا: 

تتصف األزمات بمجموعة من الخصائص التي تميزىا عن غيرىا من المفاىيم األخرى،         
 (:27: 2009(،)أبو فارة،137: 2013الخصائص ما يمي )سرور، ومن أىم ىذه

 الدىشة والمفاجأة والسرعة الفائقة في حصول األزمة وتتابع أحواليا المعقدة. .1
 األزمة بطبيعتيا معقدة ومعطياتيا متداخمة ومعموماتيا متشابكة ومتعددة. .2
القادمة والخوف سيادة وظيور حالة من الخوف والرعب من المجيول والخوف من األزمات  .3

 من حدتيا وشدتيا وآثارىا.
 لممنظمات اإلدارية. اً وعجز  وخسارةً  اً وتدىور  اً األزمات قد تسبب انييار  .4
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وجود نقص واضح في البيانات والمعمومات الالزمة أثناء وقوع األزمة، بما ينعكس في صورة  .5
تحديد االتجاىات من عدم وضوح الرؤية لدى صناع القرار، مما يؤدي إلى عدم القدرة عمى 

 السميمة لصناعة القرارات الفاعمة.
 محدودية المدة الزمنية لألزمة، فاألزمة ال تمتد لمدة زمنية طويمة. .6
وجود حالة من الشعور بالحيرة والضعف وعدم قدرة صناع القرار عمى التعاطي مع األزمة  .7

ىنا ىذه األزمة، و والتعامل معيا، وعدم تأكدىم من جدوى ما يبذلونو من جيود في مواجية 
ن إلى الكذب والتضميل من أجل التغطية عمى عجزىم فإن بعض صناع القرار قد يمجأو 

 وفشميم في مواجية األزمة.
نظرا النعدام حالة التوازن لدى صناع القرار)نتيجة لوقوع األزمة( فإنيم قد يصبحون تحت  .8

ى ارتباك واضح في سيطرة اآلخرين من المتخصصين ومن غير المتخصصين، وىذا يقود إل
 اتخاذ القرارات.

ظيور بعض القوى التي تدعم األزمة وتؤيد كل ما يقود إلى تفاقميا، ومن أىم ىذ القوى:  .9
أصحاب المصالح المعطمة أو المؤجمة، وأصحاب مشكالت سابقة لم تعالج مشكالتيم بصورة 

لمطالبات بضرورة جوىرية، ويؤدي ظيور ىذه القوى إلى دعم شدة وعنفوان األزمة، وتزداد ا
 حداث تغييرات إدارية جوىرية في المنظمة.إ
تؤدي األزمة إلى ظيور أعراض سموكية مرضية في غاية الخطورة، ومن ىذه األعراض  .10

 عمى سبيل المثال ال الحصر:
 تفكك النسيج االجتماعي وتفسخ العالقات االجتماعية. - أ
 التوتر والقمق وفقدان الدافع نحو العمل. - ب
 عدم االنتماء. - ت
 الالمباالة. - ث
 التظاىرات والغضب. - ج
تالف موجودات المنظمة...الخ. - ح  التخريب وا 
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فيما بينيا أال  مشتركاً  أن ىناك قاسماً  يتضح لدى الباحثومن تمك الخصائص السابقة مجتمعة،    
 وىو السمبية، حيث أنو ال توجد خاصية إيجابية لألزمة سواء عمى مستوى الفرد المتأثر بيذه األزمة
 أو عمى المنظمة التي توجد فييا أو عمى صانعي القرار الذين يناط بيم مسؤولية حل ىذه األزمة.

  أنواع األزمات:رابعًا: 

ال يوجد تصنيف موحد ألنواع األزمات، حيث تختمف تصنيفات األزمات باختالف األسس         
وفيما يأتي أىم تصنيفات  جراء التقسيم والتصنيف ليذه األزماتإالتي يعتمدىا الباحثون في 

 (:103: 2009األزمات )أبو فارة،
 

 ، وتنقسم إلى:لدرجة شدتيا األزمات وفقاً  .1
 األزمات الخفيفة. - أ
 األزمات العنيفة. - ب

 ، وتنقسم إلى:لمعدل تكرارىا األزمات وفقاً  .2
 األزمات الدورية. - أ
 األزمات غير الدورية. - ب

 ، وتنقسم إلى:األزمات حسب موضوعيا .3
 الممموسة.األزمات المادية  - أ
 األزمات المعنوية. - ب
 األزمات المادية المعنوية. - ت

 ، وتنقسم إلى:لمستوى حدوث األزمة األزمات وفقاً  .4
 أزمات تحدث في المستوى الكمي. - أ
 أزمات تحدث في المستوى الجزئي. - ب

 ، وتنقسم إلى:لدرجة تأثيرىا األزمات وفقاً  .5
 أزمات ذات تأثير جوىري. - أ
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 أزمات ذات تأثير ىامشي. - ب

 دارة األزمات:إخامسًا: 

العالم وفي  أنحاءالحالي من أزمات عديدة ومتشعبة في جميع  العصرنظرا لما يشيده          
كافة مجاالت الحياة، كان ال بد من وضع مجموعة من األسس التي تضمن التنبؤ واكتشاف 

 تظافر الجيود في المنظمات من أجل عالجيا في حال وجودىا،تعمل عمى ، و األزمات مبكراً 
خالل فترة ىذه األزمات، وكل ما تضمنتو الخطوات  المنظمات والتعمم من األخطاء التي واجيت

 السابقة سمي إدارة األزمات.

ة األزمات ىو عمم إدارة القوة وعمم كيفية استغالل الفرص وعمم كيفية بذل ار عمم إدو          
من األزمات المالية ولمقضاء عمى  قصارى القوى والجيود المالية والعقمية والبدنية وذلك لمتخمص

 (.208: 2012)الحريري،المشكالت اإلدارية

العممية اإلدارية المستمرة التي تيتم  إدارة األزمات بأنيا: (41: 2001)كما ويعرف فتحي        
ة الداخمية والخارجية المولدة ورصد المتغيرات البيئيمات المحتممة عن طريق االستشعار بالتنبؤ باألز 

بأكبر قدر ممكن  األزمة أو اإلعداد لمتعامل معيا زمة ، وتعبئة الموارد واإلمكانيات المتاحة لمنعلأل
مان العودة لألوضاع من الكفاءة والفاعمية وبما يحقق أقل قدر ممكن من األضرار لمجميع مع ض

تائج لمنع ، وأخيرا دراسة أسباب األزمة الستخالص النقل تكمفة ممكنةالطبيعية في أسرع وقت وبأ
قصى ناتجة عنيا إلى أمع محاولة تعظيم الفائدة ال حدوثيا أو تحسين طرق التعامل معيا مستقبالً 

 درجة ممكنة.

وبطبيعة الحال تختمف عممية إدارة األزمة عن اإلدارة باألزمات، إذ أن األخيرة ىي فعل         
حداث عض األوضاع بيدف إزعزعة استقرار بييدف إلى توقف أو انقطاع نشاط من األنشطة، و 
 (.138: 2006شيء من التغيير في ذلك النشاط لصالح مدبره)حريز،

تقوم بيا إدارة يجب أن : مجموعة من الخطوات التي ويعرف الباحث إدارة األزمات بأنيا       
 والتي تتضمن: التنبؤ  وزارة الداخمية في المحافظات الجنوبية لفمسطينمختصة باألزمات في 
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ومحاولة السيطرة عمييا،  مات، واكتشاف إشارات اإلنذار المبكر، والعمل عمى كبح جماحياباألز 
يقاف تأثيراتيا السمبية، ومن ثم الع مل عمى إنيائيا في أسرع وقت ممكن، ثم أخذ العبر والدروس وا 

 من ىذه األزمات.

 خصائص القرار وقت األزمة :  .1

 من قبل المنظمات من أكثر العمميات صعوبةً مة وقت األز اتخاذ القرار  تعتبر عممية         
ومدى اتجاىيا  ،القرار سيحدد طبيعة سير األزمةىذا وذلك ألن ، لدى صانعي القرار وأشدىا حرجاً 

 .نحو الحل الجذري من عدمو

ت األزمة تعتبر من القرارات الصعبة حيث عدم الوضوح وعدم توافر نظام أو مقياس اقرار و         
دة تعطي حموال سميمة ، ومما يزيد من صعوبة الموقف أن كل أزمة عادة ما تكون أو قواعد محد

 : (139: 2001)فتحي،بفريدة في نوعيا ، كل ذلك يجعل قرارات األزمة تتصف 

حيث األمور المتشابكة والتوتر المتزايد والناتج عن األزمات ، كما يستدعي  عدم التأكد: - أ
 ل مع قضايا ىيكمية معقدة وحالة من عدم التأكد .التعامل مع المخاطر الموجودة التعام

وبة معرفة العالقات المتداخمة بين مختمف المتغيرات واألطراف عحيث ص التعقيد: - ب
المتضمنة في األزمة، وتزيد درجة التعقيد نتيجة العالقة غير المستقرة بينيا ، باإلضافة 

يضة لمتحركات االستراتيجية لوجود سمسمة من األسباب والنتائج المعقدة والمجاالت العر 
أمام صانع  معقداً  كل ىذا يمثل مجاالً من األفراد والجماعات والكيانات، ووجود كثير 

 القرار. 
لتي تتضمن ىناك شبكة مختمفة من األفراد والجماعات والمؤسسات اتعارض المصالح:  - ت

واتخاذ  في االعتبار عند صنعمصالح كثيرة ومتعارضة، تمك المصالح من الميم أخذىا 
 القرار وقت األزمة ، ويجب مراعاة مصالح األطراف المعنية الموجودة في محيط األزمة .
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اطف عمى تفكير صانع ومتخذ ما تؤثر المصالح الشخصية والعو  عادةً  التدخل العاطفي: - ث

، والمعمومات دائما ليا قيمة رمزية بجانب قيمتيا التوضيحية ، ودائما ما ُيدِخل متخذ القرار
 ة ويتقبميا اآلخرون.دقرار العوامل النفسية ويختار البديل الذي يجعمو يبدو في صورة جيال

غالبا ما تؤدي األزمة إلى تغيير مفاجئ في ىياكل اتخاذ القرارات   مقاومة التغيير: - ج
بالمنظمة حتى تالئم األوضاع الجديدة ، ولذلك تنشأ مشكالت في االتصاالت والمعمومات 

  ض أيضا ىذا التعبير.، وحتى متخذ القرار قد يعار ي القرارن جانب منفذومقاومة لمتغيير م

    : دسة لمقرار وقت األزمة وىي خاصيةأنو من الممكن أن تكون ىناك خاصية سا ويرى الباحث     
، وىي خاصية تستمزميا معظم األزمات الصعبة والتي من الممكن السرعة المناسبة في اتخاذ القرار

 أن تتفاقم وتتعاظم لكارثة ال تحمد عقباىا. –ر في اتخاذ القرار فييا لو تم التأخ -

 

 :مراحل إدارة األزمة .2

تمثل مراحل إدارة األزمة مجموعة الخطوات التي تقوم بيا فرق عمل األزمات والتي تبدأ منذ        
 ردىاأن تموح بوادر األزمة في األفق وال تنتيي إال بانتيائيا وزوال آثارىا، وىي كما يو 

 :(17: 1998)توفيق،

 اكتشاف إشارات اإلنذار : - أ
، أو المبكرعادة ما ترسل األزمة قبل وقوعيا بفترة طويمة سمسمة من إشارات اإلنذار 

األعراض التي تنبئ باحتمال وقوع األزمة ، وما لم يوجو االىتمام الكافي ليذه اإلشارات 
 فمن المحتمل جدا أن تقع األزمة .

 ة :الستعداد والوقاي - ب

يجب أن يتوافر لدى المنظمة استعدادات وأساليب كافيو لموقاية من األزمات. ويؤكد ذلك 
، ألنو من الصعب أن تمنع وقوع شيء لم تنبأ أو لتنذر عمى أىمية إشارات اإلنذار المبكر

 باحتمال وقوعو .
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 احتواء األضرار والحد منيا :  - ت
ة في إدارة األزمات اآلتيفإن المرحمة من المستحيل منع األزمات لذلك  ومن سوء الحظ أن

عداد وسائل لمحد من األضرار ومنعيا من االنتشار لتشمل األجزاء األخرى تتمخص في إ
 التي لم تتأثر بعد في المنظمة. 

 ستعادة النشاط:ا - ث
تشمل ىذه المرحمة إعداد وتنفيذ برامج جاىزة واختبرت بالفعل قصيرة وطويمة األجل ، واذا 

المناسبة عندما  لالبرامج مسبقا فإنو من الصعب االستجابة ووضع الحمو لم تختبر ىذه 
 تحتدم األزمة . 

 التعمم : - ج
عادة التقييم لتحسين  ما تم إنجازه في الماضي ، المرحمة األخيرة ىي التعمم المستمر وا 

 تعمم المرء يجب أن يكون عمى استعداد لتقبل القمق دون االستسالم لمفزع.ولكي ي

 

 ( يوضح مراحل إدارة األزمة2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 ( 41: 2001المصدر: )فتحي، 

 

 

اكتشاف إشارات 

 اإلنذار المبكر

االستعداد 

 والوقاٌة

احتواء األضرار 
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 : خطوات التعامل مع األزمة .3

دارتيا إدارة عممية رشيدة بسمسمة متكاممة ومترابطة من          يتم التعامل مع األزمات، وا 
 :(130: 2012)الدليمي،الخطوات المتتابعة، وفيما يمي عرض موجز لكل خطوة منيا

يقصد بتقدير موقف األزمة تحديد جممة التصرفات التي قامت بيا ف األزمة: تقدير موق - أ
تقدير مكونات ىذه التصرفات، وما وصمت إليو  قوى صنع األزمة، وقوى كبحيا، شاممة

 األزمة من نتائج، وردود أفعال، وآراء ومواقف محيطة مؤثرة أو متأثرة بيا.
ستدالل وصوال إلى اليقين: عن طريق ويتم التحميل بيدف االتحميل الموقف األزموي:  - ب

التمييز الواضح بين عناصر الموقف األزموي، لتوضيح عناصر األزمة، ومما تتركب، 
 وتقسيميا إلى اكبر عدد ممكن من األجزاء ليتسنى لنا إدراكيا بأقصى وضوح ممكن.

: وىي مرحمة رسم السيناريوىات ووضع الخطط التخطيط العممي لمتدخل في األزمة - ت
 رامج، وحشد القوى لمواجية األزمة والتصدي ليا.والب

من خالل المعرفة واإلحاطة الشاممة والكاممة والدراية التدخل لمعالجة األزمة:  - ث
سناد الميام، وتوزيع  بالسيناريوىات البديمة، والسناريو المعتمد والمجاز لمتدخل في األزمة، وا 

 األدوار، ثم اتخاذ القرار.
 

 مات:مشكالت عمم إدارة األز  .4

إن ىناك العديد من المشكالت العممية التي يواجييا عمم إدارة األزمات ، كما توجد الكثير        
من ىذه المشكالت العممية من العقبات والصعوبات التي تقف عائقا في طريق عمل إدارة األزمات و 

 :(67-66: 2012)الحريري،ما يمي

وقمة األبحاث العممية المتخصصة في مجال الندرة النسبية لمكتب الميتمة بإدارة األزمات  - أ
 عمم إدارة األزمات.
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عدم وجود مراجع عممية إدارية موسوعية في عمم إدارة األزمات نظرا لنسيان عمماء اإلدارة  - ب
 ألىمية ىذا العمم في مواجية المشكالت المادية واإلدارية.

عمى الرغم من أىميتو  عدم وجود األقسام العممية المتخصصة في مجال عمم إدارة األزمات - ت
 ومكانتو في اإلدارة.

نسيان وتغافل وجيل اإلدارات العميا ألىمية إنشاء قسم مختص متكامل إلدارة األزمات في  - ث
 المؤسسات المالية والشركات التجارية.

قمة وجود متخصصين ميرة وأذكياء قادرين عمى استخدام ميارات التفكير اإلبداعي  - ج
 واالبتكاري والتجديدي.

ة ضعف وقمة الميارات الشخصية والتطورات العممية الفكرية لدى اإلداريين والموظفين ندر  - ح
 والمسؤولين .

تقميدية  اً وقوع المدراء والمسؤولين والموظفين في نفس األخطاء الماضية وسموكيم طرق - خ
جديدة  اً قديمة أثناء بحثيم عن حمول ألزماتيم المالية والتجارية دون أن يسمكوا طرق

بداعي  ة وابتكارية .وا 
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 أزمة انقطاع الرواتب:سادسًا: 

 تعريفيا: .1

تتمثل في  المحافظات الجنوبية لفمسطينالقطاع العام في  ىي حالة استثنائية يمر بيا موظفو     
السيولة المالية الالزمة  عدم تمقييم لحقوقيم المالية وفقا لمقانون، نتيجة عدم توفر

 .: مقابمة(3/8/2015،)شقفة

كما وعرفيا السقا بأنيا: حدث مفاجئ يتمثل في عدم قيام حكومة التوافق الفمسطينية بصرف      
ذلك منذ استالميا رواتب الموظفين العاممين في المحافظات الجنوبية لفمسطين، و 

 : مقابمة(.1/8/2015لمياميا)السقا،

غير متوقع تمثل في توقف  ووفقا لمتعريفات السابقة فإن الباحث يعرفيا كما يمي: حدث       
، وأثرت عمييم من صرف مرتبات الموظفين الحكوميين العاممين في المحافظات الجنوبية لفمسطين

 ثالثة جوانب: مادية ونفسية واجتماعية.

 تاريخ أزمة انقطاع الرواتب: .2

نيم الذين جرى تعيي المحافظات الجنوبية لفمسطينموظفي  أزمةاألخيرة  في اآلونةتصاعدت       
بحكم  ،م يمثمون شريحة ميمة من شرائح المجتمع الفمسطينيى، و 2007يوليو تموز/ عقب أحداث 

، عمى عدم صرف رواتبيمفي  األزمةوتتمثل  .بإعالتياون مي يقو تأعدادىم الكبيرة وأعداد األسر ال
مف الرغم من أنيم عمى رأس عمميم، ويقومون بالميام المنوطة بيم دون كمل أو ممل، وفي مخت

المحافظات الظروف بما فييا األوقات العصيبة التي صاحبت الحرب التي شنتيا "إسرائيل" عمى 
 (.2014م )رجب، 2014صيف  الجنوبية لفمسطين
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، وعسكريين ،مدنيينك اً ألف 50ن ىؤالء الموظفين يبمغ عددىم نحو إة فحاتلمبيانات الم وفقاً و  
 :تياآلعمى النحو الموضح في الجدول  ،ومؤقتين

 (1جدول رقم )

ة اآلتيوالسنوات  2002ممن جرى تعيينيم عقب أحداث تموز/ يوليو  غزة –تصنيف أعداد موظفي الحكومة  يوضح
 )وظائف دائمة ووظائف مؤقتة(

 النسب العدد الفئة

 %48 24,000 موظفون مدنيون

 %36 18,000 موظفون عسكريون ) شرطة، وأمن، ودفاع مدني(

 %16 8,000 لة، عقود، يومية(وظائف مؤقتة ) بطا

 %100 50,000 المجموع

 .م2014ثار، غزة،آ، تداعيات و غزةأزمة موظفي  :مؤتمر النقابيالالمصدر: نقابة الموظفين في القطاع العام: 

 

م، 2006وقد مرت ىذه األزمة بعدة مراحل مختمفة، فمنيا ما تم تجاوزه كما حدث في عام       
حكومة الفمسطينية العاشرة، وتم تشديد الحصار اإلسرائيمي عمى الحكومة وذلك عندما تم تشكيل ال

الفمسطينية المشكمة من كتمة حماس البرلمانية حينذاك، واستمرت ىذه األزمة حتى بداية عام 
تمثمت في نقص  2011م، ثم انتظمت الرواتب بعد ذلك حتى حدوث أزمة جديدة في عام 2009

ية في غزة بسبب الحصار أيضا، ولكن لم تطل تمك األزمة، فقد تم السيولة لدى الحكومة الفمسطين
تداركيا سريعا، إلى أن برزت مالمح األزمة الحالية والتي بدأت تحديدا في شير سبتمبر من العام 

 : مقابمة(.3/8/2015م، واستمرت حتى تاريخو )شقفة، 2013
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مة حديثة حيث أنيا بدأت في تب أزمة قديوتعتبر األزمة الحالية المتمثمة في انقطاع الروا        
م، وذلك إبان استالم 2006م، وزادت حدتيا بعد شير يونيو 2013غسطس من العام شير أ

حكومة التوافق الفمسطينية لمياميا كحكومة مسئولة عن الشعب الفمسطيني في شقي الوطن بكل 
 م: مقابمة(. 25/7/2015أطيافو وبكافة متطمباتو ) مينا، 

نما كانت 2013ينما يرى السقا بأن انقطاع الرواتب لم يكن يعد أزمة قبل شير يونيو ب       م وا 
تعد مشكمة في عدم توفر السيولة لدى الحكومة الفمسطينية في غزة، ثم تحولت ىذه المشكمة إلى 
أزمة بعد تسمم حكومة التوافق لمياميا وتوقفيا بشكل كامل عن دفع مرتبات موظفي القطاع العام 

سقاطيا ليم من حسابات موازنة العام الجديد  في م، حيث لم تدرج رواتبيم ضمن 2015غزة، بل وا 
 : مقابمة(.1/8/2015الموازنة الجديدة)السقا، 

عمى فترات  ظيرتمن خالل ما تقدم أن أزمة انقطاع الرواتب ىي أزمة تصاعدية  ويتضح      
مة بسيطة سرعان ما تم حميا في عام ، ثم تمتيا أز م2006متباعدة بدءا من ظيورىا في عام 

لم تطل كثيرا آنذاك، ثم ظيرت من  والتي كانت كسابقتييا  م2011ومن ثم أزمة عام  م، 2009
عندما توقفت عن دفع ة الفمسطينية السابقة في غزة، م في عيد الحكوم2013جديد في العام 

حكومة التوافق لمياميا في عام  الرواتب كاممة لموظفييا، وتصاعدت وتيرة ىذه األزمة بعد استالم
 م.2014

 أسباب أزمة انقطاع الرواتب: .3

لم تكن أزمة انقطاع الرواتب أزمة وليدة المحظة بل ىي أزمة جاءت نتيجة لمجموعة من     
 :اآلتياألسباب التراكمية، وىي عمى النحو 

لدى  والذي يؤثر عمى اإليرادات المحافظات الجنوبية لفمسطينالحصار المفروض عمى  - أ
الحكومة الفمسطينية، والذي يتمثل في إغالق كافة المنافذ المؤدية إليو، ومنع تحويل 

  مميون دوالر 80إيرادات المقاصة إلى خزينة الحكومة الفمسطينية في غزة والتي تبمغ 
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شيريا، وقد جاء ىذا الحصار بعد فوز حركة المقاومة اإلسالمية حماس في االنتخابات  - ب

 : مقابمة(.3/8/2015م   )شقفة، 2005ي عام الديموقراطية ف
والضفة الغربية( والذي أفرز مجموعة من  قطاع غزةاالنقسام السياسي بين شقي الوطن )  - ت

المشاكل والقضايا العالقة والتي تعتبر أزمة انقطاع الرواتب من أىميا ) مينا، 
 م: مقابمة(. 25/7/2015

 سطينية في غزة لصرف رواتب الموظفين.عدم توفر السيولة الكافية لدى الحكومة الفم - ث
عدم قيام حكومة التوافق الفمسطينية بتحمل واجباتيا تجاه موظفي القطاع العام في غزة  - ج

 : مقابمة(.28/7/2015والتي تكفمت بالمسؤولية عنيم بعد اتفاق المصالحة )الكيالي ،
 

 :ى أزمة انقطاع الرواتبأوجو الضرر التي ترتبت عم .4

يد من األضرار التي سببتيا أزمة انقطاع الرواتب سواء عمى صعيد المجتمع أو ىناك العد       
المؤسسة أو األسرة والفرد، وذلك باعتبارىا أزمة طال أمدىا، وازدادت حدتيا في اآلونة األخيرة، 

 ومن ىذه األضرار ما يمي:

 عمى صعيد الموظف وعائمتو: - أ
 مقيو راتبو والذي يترتب عميو عدم يعتبر الموظف ىو صاحب الضرر المباشر نتيجة عدم ت

 .(7: 2014)الطرشاوي، قدرتو عمى الوفاء بالتزاماتو األساسية
  مواطن أوضاعا  300000موظف وأسرىم بما يفوق عدده  40000يعيش أكثر من

معيشية صعبة، تمثمت في حرمانيم من تمبية أدنى احتياجاتيم اليومية من المأكل والمشرب 
 : مقابمة(.1/8/2015والممبس )السقا، 

 ال يتمكن الموظف من تمبية من السيل أ التأثير سمبًا عمى الثقة واحترام الذات، فميس
االحتياجات األساسية ، الشعور بالمسؤولية ثم العجز عن تحمميا لو أثر كبير لتقدير 
اإلنسان لذاتو ، وتغيير الصورة الذىنية لإلنسان عن نفسو يأتي تراكميًا ولو أثر عميق قد 

 (.4: 2014حتاج مدة طويمة إلزالتو )الطرشاوي، ي
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 وبخسارة  بيع جزء من الثروات أو الممتمكات خرات في حالة وجودىا أودالمجوء لسحب الم

 .(6 :2014)رجب،فسية المؤلمة في مثل ىذه الحاالتكبيرة، عمى الرغم من االعتبارات الن
 لرسمي في محاولة ميم اامبحث عن فرص عمل إضافية بعد دو ل الموظفين اضطرار

إن لم يكن  لة مثل ىذه الفرصآض في ظلّ  ،مصدر من مصادر الرزق لى أيّ إلموصول 
 (.7 :2014)رجب،  معاناة نفسية شديدة وفي ظلّ  ،انعداميا

  تعدى تأثير األزمة عمى الموظف وعائمتو من ناحية الجانب المادي إلى الجانب االجتماعي
اعية في محيط الفرد واألسرة باعتبار أن األوضاع والنفسي، حيث تأثرت العالقات االجتم

المادية تنعكس بالضرورة عمى التواصل االجتماعي وخاصة في المناسبات، كما أدى 
شعور الموظف بالعجر عن تمبية احتياجات أسرتو إلى زيادة المشاكل األسرية والتي وصل 

تشتت  اآلتيادي، وببعضيا إلى حدوث انفصال بين الزوجين فيما يسمى بالطالق االقتص
د. درداح الشاعر  وأوضحكما ،(4: 2014)الطرشاوي، األسرة وتيديد األطفال بالضياع 

تدفعو إلى االنزواء التي يمر فييا الموظف نتيجة انقطاع الرواتب أن ىذه الحالة  إلى
عدم  اآلتيواالنكفاء واالنطواء عمى الذات، ومقاطعة الجماعة واالنسحاب من المواجية، وب

حقيق الحد األدنى من المشاركة المجتمعية حتى يصبح ىذا الفرد عالة، وىذا يميد ت
 : نت(.2014)أبو جالل،   لإلصابة بأمراض نفسية وعقمية

 
 عمى صعيد المؤسسة:  - ب
  انعدام شعور الموظف باالستقرار الوظيفي، المتمثل في القمق عمى المستقبل بعد أن أصبح

اث بدائل لمراتب تتمثل في صرف مساعدات مالية يتداول عدم شرعية الموظف واستحد
 .(6: 2014)الطرشاوي، إنسانية وصرف كوبون غذائي من وزارة الشؤون االجتماعية 

  يعتبر من بديييات العمل الوظيفي أن يكون الموظف حريصا عمى جودة الخدمات المقدمة
خالصو لو لمجميور باعتبارىا تعكس الصورة الجميمة لمؤسستو ولمدى التزامو بعم مو وا 

 والذي يعود بالفائدة عمى الجميع، ولكن انقطاع الرواتب يؤثر سمبا عمى ىذه الجودة، والتي 
 



 

 

 

 
 

 الفصلىالثاني

29 

 
ستنعكس عمى عالقة الجميور بالمؤسسة التي يعمل فييا ىذا الموظف )شقفة، 

 : مقابمة(.3/8/2015
  تقان العمل بالرضا ضعف الوالء المؤسسي واالنتماء لمعمل، فمقد ارتبط الوالء لممؤسسة وا 

ن تداول قصص الصمود األسطوري  الذي يرتبط بدوره بالحوافز المادية والمعنوية ، وا 
لموظفي الحكومة السابقة وتحدييم لمصعاب والعمل بال رواتب بدأ يخفت تدريجيا إال من 

 .(7: 2014)الطرشاوي، النخبة
 

 عمى صعيد القتصاد الفمسطيني: - ت
 نتيجة تعسر  المحافظات الجنوبية لفمسطينلعاممة في تأثر البنوك والمؤسسات المالية ا

القروض والمرابحات وعدم قدرة الموظفين عمى الوفاء بالتزاماتيم، وتوجو بعض ىذه 
المؤسسات إلى القضاء لنيل حقوقيا، مما يعني زيادة في المصاريف والوقت والجيد 

 : مقابمة(.28/7/2015)الكيالي ،
 ن في و من األموال التي ينفقيا ىؤالء الموظف األولفي المقام  حرمان السوق المحمي

) رجب، سنويا دوالرمميون  360أو نحو  شيرياً  دوالر مميون 30المعتاد، والتي تقدر بنحو 
2014 :9.) 

 توقف عجمة التنمية االقتصادية  اآلتيالدورة االقتصادية ال تسير وفق بعد تنموي، وب
 : مقابمة(.3/8/2015)شقفة، 
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 مقدمة:

يعتبر موضوع األجور والرواتب التي تدفع لمعاممين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية        
مجالي لدى العاممين في  كبيراً  جراء ما يبذلونو من جيد من أىم الموضوعات التي القت اىتماماً 

حاجات الفرد المادية والنفسية، وتطمعاتو ن ىذا الموضوع يتعمق بإشباع اإلدارة واالقتصاد، نظرا أل
لمعمل بكل جيد متاح لديو، لضمان استمرارية  مستمراً  نحو مستقبل أفضل، مما سيعطيو دافعاً 

 نجاح المنظمة التي يعمل فييا، والتي يشكل نجاحيا وقودا الستمرارية العطاء الذي تقدمو لو.

ىتمام بوضع سياسة رشيدة لألجور وممحقاتيا لذلك فإن العناية بتحديد األجر العادل واال      
تعتبر من عوامل نجاح برامج إدارة الموارد البشرية في المنشأة وىذا ما يخمق عالقة جيدة بين 

 (.239: 2012المبيضين،و  العاممين واإلدارة )االكمبي

 التلممشك حمول عن اً مستمر  ثاً بح وشيد بالغ باىتمام الوظيفي األداء موضوع حظىولقد      
 يعبر أنو عن فضالً  العمل أىداف لتحقيق الوحيدة الوسيمة يعتبر أنو إذ الوظيفي، باألداء المتعمقة

وما زالت  سواء، حد عمى والنامية المتقدمة الدول لجميع واالقتصادي الحضاري التقدم مستوى عن
 العاممين اكإشر  ومحاوالتيا ا،ىياكمي تصميم إعادة طريق عن جديدة قيادات عن تبحث المنظمات

 واحدة غاية تحقيق عمى تركز التي األخرى األساليب ومئات ،أكبر بصورة السياسات وضع في فييا
 (.53: 2004)السكران، األداء تحسين ىي

، وأنواعيا، وعوامل تحديدىا، كما المبحث بالتطرق إلى مفيوم األجورالباحث في ىذا  قامو     
 تطرق إلى تقييم األداء.سيدداتو، ثم تحدث عن مفيوم األداء، وعناصره، ومحسي

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 الفصلىالثاني

32 

 

 مفيوم األجور:أوًل: 

 :تعريف األجر لغةً    -1

األجر مفرد جمعو أجور، وىو في المغة يأتي بمعان عدة، منيا األجر بمعنى: الجزاء عمى        
 (.12: 2012العمل)الرمالوي، 

قال: آجره عمى العمل، بمعنى: ي  وفي معجم الرائد يأتي األجر بمعنى المكافأة والثواب،       
 (.22: 1992عمى آجار)مسعود،  كافأه وأثابو، ويجمع أيضاً 

 

  : تعريف األجر اصطالحاً   -2

: 2012المبيضين،و  يعرف األجر اصطالحا بأنو: "مقابل قيمة الوظيفة التي يشغميا الفرد)االكمبي
174.) 

العمل، سواء أكان ذلك العمل بدنيا  عمر بأنو: "عائد أو ثمن الجيد المبذول في كما ويعرفو      
 (.20: 1992أم ذىنيا") عمر، 

تمرار قوة العمل بأنو:" ثمن قوة العمل الضرورية الالزمة الس(166: 2005)العمي بينما يعرفو      
نتاجيا  .وا 

 ومن التعريفات السابقة يتضح أن العناصر المشتركة في كل التعريفات ىي:

 لباذل الجيد جزاء لو.إن األجر ىو العائد المستحق  - أ
 يستحق األجر عمى العمل سواء كان بدنيا أو ذىنيا. - ب
 يجب أن تتساوى قيمة العائد مع الجيد المبذول في العمل. - ت
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 بأنو:  األجريعرف الباحث مما تقدم 

من قبل العاممين في  المبذولالمستحق الذي يدفع من قبل الحكومة الفمسطينية لقاء الجيد " العائد 
 ". لداخمية في المحافظات الجنوبية لفمسطينوزارة ا

 لتفرقة بين األجر والراتب: اثانيًا: 

 ( :178: 2012المبيضين،و  يمكن التفرقة بين األجر والراتب من حيث )االكمبي

األجر والراتب كالىما تعويض نقدي، مباشر يتقاضاه الفرد من المؤسسة من حيث الشكل:  .1
 لقاء مساىمتو التي يقدميا ليا.

يطمق عمى التعويض  مصطمح األجر أن ىنا يظير االختالف بحيثن حيث المضمون: م .2
النقدي الذي يدفع لشاغمي األعمال المصنعية واإلنتاجية )العمال(  ويكون ىذا الجيد عمى 

 أساس )الجيد وكم اإلنتاج( ، )ويسمون عمال بياقات زرقاء(.

دفع لشاغمي األعمال  والمناصب اإلدارية فيطمق عمى التعويض النقدي الذي ي أما مصطمح الراتب 
والمكتبية والموظفين، ويكون ىذا التعويض عمى أساس الوقت بغض النظر عما انجزوا خالل ذلك 

 الوقت ) ويسمون عمال بياقات بيضاء(.

 بين مفيومي األجور والرواتب كما يمي: (81: 2007) بينما يفرق الفريجات

صل عميو الموظف أو المستخدم بصورة شيرية سواء : وىو الدخل الذي يحمفيوم الرواتب - أ
 كان المكمف يعمل في قطاع عام أو خاص. 

: وىو مبمغ من المال يتقاضاه العامل لقاء عمل يدوي أو عقمي يقدمو، مفيوم األجور - ب
 ويدفع عادة عمى فترات متقاربة يومية، أسبوعية، أو نصف شيرية.
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لسابقة أن الختالف بين األجر والراتب ينحصر في ىذا ويرى الباحث ومن خالل التعريفات ا
 نقطتين وىما:

 األجر ىو ما يحصل عميو العامل، بينما الراتب ىو ما يحصل عميو الموظف. أن - أ
 .، بينما يصرف الراتب شيرياً أو أسبوعياً  أن األجر يصرف يومياً  - ب

 

 أىمية األجور:ثالثًا: 

الفرد أو عمى مستوى المنظمة أو عمى مستوى تمثل األجور أىمية بالغة سواء عمى مستوى      
 :اآلتيوىي عمى النحو  الدخل الوطني

 أىمية األجر بالنسبة لمدخل الوطني: .1

في الحياة االقتصادية واالجتماعية ففي كثير من األحيان وفي  ىاماً  تشكل األجور مصدراً      
% من الدخل 40الدول المتقدمة فإن األجور المدفوعة تمثل أكثر من 

 .(176: 2012)االكمبي،المبيضين،الوطني

 أىمية األجر بالنسبة لمفرد: .2

وسيمة إلشباع احتياجات العامل المختمفة سواء كانت احتياجات أساسية  يعتبر األجر      
لحياتو وبقائو، أو لشعوره باألمان واالندماج في المجتمع، إذ يعتبر األجر وسيمة يقيس بيا الفرد 

رامو لذاتو، وتحقيق مستوى الرضا المتحقق لمفرد ذاتو، وتنعكس آثار مكانتو، وكذا مدى احت
 (.175: 2007الرضا لمفرد في السموك العام لألداء في المنظمة )حمود، الخرشة، 

 أىمية األجر بالنسبة لممنظمة: .3

 ة:اآلتيتكمن ىذه األىمية في النقاط       

 األجور وسيمة لجذب الكفاءات المناسبة لمعمل بيا. - أ
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 جور وسيمة إلبقاء الكفاءات العاممة بيا.األ - ب
 يعتبر األجر وسيمة لتحقيق العدالة بين العمال. - ت
 تمثل األجور جزءا كبيرا من تكاليف اإلنتاج التي تدخل في ميزانية المؤسسة. - ث

 ( أىمية األجور باعتبارىا جزءا من الحوافز كما يمي:75: 2010)سعيدبينما يذكر 

 .وأرباح ومبيعات، إنتاج، وجودة إنتاج، مياتك شكل في العمل نواتج زيادة - أ
 .الخامات كميات وتخفيض التكاليف، تخفيض أمثمتو ومن العمل، في الفاقد تخفيض - ب
 .أخرى موارد وأي البشرية، الموارد في الفاقد تخفيض - ت
 واالحترام. التقدير يسمى ما األخص وعمى أنواعيا، بشتى العاممين احتياجات إشباع - ث
 .المنظمة داخل العدالة وحبر  العاممين إشعار - ج
 .واالنتماء الوالء روح ورفع المنظمة، إلى العاممين جذب - ح
 .والتضامن الفريق روح وتنمية العاممين، بين التعاون روح تنمية - خ
 .المجتمع أمام المنظمة صورة تحسين - د

 من ثيرالك تحقيق لمعاممين تتيح كونيا األداء وتحسين اإلنتاج عمى كحافز وتنبع أىمية األجور     
 أىم األجور كون عن النظر وبغض والممبس والمأكل كالمسكن واألساسية األولية ورغباتيم حاجاتيم
 األىمية تمك يحدد ما ىو اإلنسان لحاجات إشباع من األجور تحققو الذي المدى نفإ , ال أم حافز
 الرغبة أو الحاجة مع وتكاممو توافقو مدى وىو , بو االستمتاع وقت بانتياء نتييت الحافز أىمية نأل

 (.209: 2005 شاويش) مباشرة باإلنتاج وارتباطو الفرد بيا يشعر التي

ىم مصادر الدخل الوطني، وتعد وسيمة أمما سبق تتضح أىمية األجور، حيث أنيا تعتبر من     
إلشباع احتياجات العاممين في المنظمات المختمفة، ووسيمة من وسائل رفعة المنظمات عن طريق 

 ذب والمحافظة عمى الكفاءات وتحقيق العدالة .الج
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 أنواع األجور: رابعًا: 

 ( :177: 2012)االكمبي،المبيضين، يمكن تصنيف األجر إلى    

وىو ذلك األجر الذي يكون محددا مسبقا بناء عمى العقد بين صاحب  األجر حسب الزمن: .1
 ي اليوم .العمل والعامل بحيث يحدد فيو مدة العمل وعدد ساعاتو ف

 ويكون ىذا األجر حسب الوحدات المنتجة من طرف العامل.األجر حسب الوحدات:  .2
جر الوحدات، بحيث يتكون من ألجر يجمع بين األجر حسب الزمن وأوىذا اأجر المكافأة:  .3

بو  أجزأين: أحدىما أجر قاعدي معين، وىو يطابق األجر الزمني، واآلخر إضافي يكاف
 عن مستوى معين تحدده المؤسسة.الفرد، إذا زاد إنتاجو 

جر المجموعة الصمة بين صاحب العمل ومجموعة العمال عمى يشكل أأجر المجموعة:  .4
 أساس أن ىؤالء العمال يتقاضون أجرا جماعيا ثم يوزعونو بينيم.

 أن ىناك نظامان لدفع األجور وىما: (292: 2011)عامر بينما يرى

 نظام األجر الزمني: - أ

يتم دفع األجر المحدد من قبل اإلدارة  عمى أساس ساعات العمل دون النظر وبموجب ىذا النظام 
إلى كمية اإلنتاج ، ومن مميزاتو أنو يبعد من روح الفرقة بين العاممين إلحساسيم بالمساواة ولكن 

 من عيوبو أنو ال يشجع عمى اإلبداع واالبتكار.

 نظام األجر باإلنتاج:  - ب

تو بحيث يزيد أجره كمما زادت الوحدات المنتجة، ومن مميزاتو انو وفيو يتوقف أجر الفرد عمى إنتاجي
يضمن الحد األدنى من األجر الذي سيتمقاه العامل ، ولكن من عيوبو من وجية نظر المنظمات 

 أنو قد يمثل عبئا عمييا في حالة التكاسل من قبل العاممين.
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 وليذا النظام أسموبان:

 ردي.تحديد األجر عمى أساس اإلنتاج الف 
 .تحديد األجر عمى أساس اإلنتاج الجماعي 

 عوامل تحديد مستوى األجور: خامسًا: 

 (:291: 2011إن تحديد مستوى األجور الذي تقرره اإلدارة يخضع إلى عوامل متعددة منيا)عامر،

 قدرة المنظمة عمى الدفع: .1

، وكم طالبت النقابات ما تتمسك بو النقابات عند طمب الزيادة عمى مستوى األجور وىو عامل كثيراً 
 برفع أجور منتسبييا مستندة عمى القدرة المالية لممشروع واعتبرت الربحية حجة لدعم زيادة األجور.

 المساومة الجماعية: .2

حيث تستخدم المساومة الجماعية في الدول الرأسمالية كوسيمة لزيادة األجور، إذ من خالل تفاوض 
 عمل ومنيا األجور.اإلدارة والنقابات تحدد ظروف وشروط ال

 

 سوق العمل: .3

ة الوظائف يمزم عمى اإلدارة في تحديد األجور، ففي ندر  وعادة ما تتمسك اإلدارة بميكانيكية السوق
 دفع معدالت أجور عالية وذلك الجتذاب العاممين.

 تكمفة المعيشة: .4

ن حيث أن العاممين سيضطرون إلى البحث عن فرصة عمل أخرى إن لم تدفع ليم أجورا تضم
 الحياة الكريمة ليم، وىو عامل تفترضو مصمحة اإلدارة والعاممين.
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 التشريع: .5

وقد تتدخل الدولة في تحديد الحد األدنى لألجور أو دفع مخصصات لمعمل اإلضافي تحدد مداىا 
 واحتسابيا.

ولكن ويرى الباحث أن جميع النقاط السابقة تتقاسم األىمية  بينيا فيما يتعمق بتحديد األجور،     
قد تزداد أىمية إحداىا حسب الظروف الخاصة بكل دولة، فمثال في الدول المتقدمة تمعب المساومة 
الجماعية دورا كبيرا من خالل دور النقابات، بينما في الدول النامية قد يغيب دور ىذه النقابات 

قًا أمام عمل ىذه عمى اعتبار أن الديموقراطية الغير متوفرة بدرجة كبيرة في ىذه الدول تشكل عائ
 النقابات.
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 مفيوم األداء:سادسًا: 

 :لغةً  األداءتعريف  -1

األداء: إيصال الشيء أو قضاء األمر، يقال: أدى الدين: قضاه، وأدى إليو الشيء: أوصمو      
 (.36: 1992إليو) مسعود، 

 تعنى التي(Performar) مةكم عنيا عبرت التي الالتينية المغة إلى ينحدر أداء كممة أصلو      
 الذي الحالي معناىا وأعطتيا( (Performance لفظة منيا اإلنجميزية المغة اشتقت وبعدىا إعطاء،
 واإلنتاجية الفعالية يعني ما مسؤولية ذو مركز أداء ":بقوليم الباحثين بعض عنو عبر

  (.50: 2013)السقا،
 

   :اصطالحاً  داءتعريف األ -2

 داخل ىذه المنظمة، خاصة مكانة ويحتل ،والمنظمة الفرد سموك من بكل األداء مفيوم يرتبط     
 الباحثين تعريفات تعددت وقد ،نو يعبر عن محصمة جيود الفرد والمنظمة بصورتو النيائيةأل

 بتفاعل يتحدد السموك ذلك وأن الموظف، لسموك تفاعل :بأنو األداء )أندرود( عرف حيث لألداء،
 عند الموظف يحققو الذي الناتج :بأنو األداء )ىاينز( عرف كما ،(1996ر،)باجابوقدرتو جيده
 (.2008،الماضي(األعمال من عمل بأي قيامو

  .أن األداء ىو: النتيجة النيائية لمنشاط (243: 2002)ويرى وويمين وىانغر      

ت تحقيق درجة لىإ يشير الوظيفي األداء" :أن (209: 2001)محمد يرىبينما        الميام ماموا 
 ".الوظيفية متطمباتو بيا الفرد يشبع أو بيا، يتحقق التي الكيفية يعكس وىو الفرد، لوظيفة المكونة

مين في وزارة الناتج النيائي لمحصمة قدرات وجيود العام: بأنوإجرائيا  األداءيعرف الباحث و 
والخدمات المقدمة  ،نحفظ األم: والتي تتضمن كال من، المحافظات الجنوبية لفمسطينالداخمية ب
 لمجميور.
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 :األداء عناصرسابعًا: 

 :(72: 1994،)الحسيني،  أىميا العناصر من مجموعة من األداء يتكون

 والخمفية والمينية، الفنية، والميارات العامة، المعارف وتشمل :الوظيفة بمتطمبات المعرفة .1
 .بيا المرتبطة والمجاالت الوظيفة العامة عن

 من يمتمكو وما بو، يقوم الذي عممو عن الفرد يدركو ما مدى في تمثلوت :العمل نوعية .2
 .األخطاء في الوقوع دون العمل وتنفيذ التنظيم عمى وقدرة وبراعة، رغبة وميارات

 العادية الظروف في إنجازه الموظف يستطيع الذي العمل مقدار أي :المنجز العمل كمية .3
 .اإلنجاز ىذا سرعة لمعمل، ومقدار

 العمل مسئولية تحمل عمى الموظف وقدرة العمل في والتفاني الجدية وتشمل :المثابرة .4
نجاز األعمال  قبل من والتوجيو لإلرشاد الموظف ىذا حاجة ومدى المحدد، أوقاتيا في وا 

 .المشرفين

 :(96: 2003) درة،  كما أن ىناك من الباحثين من يقسم عناصر األداء كما يمي

 تمثل وىي وقيم، وميارات معمومات من الموظف لدى ما تعني وىي ف:الموظ كفايات .1
 .الموظف ذلك بو يقوم فعاالً  أداءً  تنتج التي األساسية خصائصو

 التي والميارات والخبرات األدوار أو المسؤوليات وتشمل ة(:الوظيفي(العمل متطمبات .2
 .الوظائف من وظيفة أو األعمال من عمل يتطمبيا

 وىيكمو التنظيم مثل الفعَّال األداء في تؤثر التي لداخميةا العوامل وتتضمن : التنظيم بيئة .3
 وأىدافو وموارده واإلجراءات المستخدمة والعوامل الخارجية.
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 :األداء محدداتثامنًا: 

 عمى ى األداءإل ينظر أن يمكنتعبر محددات األداء عن مجموعة العوامل التي تؤثر في األداء، و 
 : (201: 2001)محمد،  من لك بين المتداخمة العالقة نتاج أنو

 .الجيد .1
 القدرات. .2
 .الميام أو الدورادراك  .3

 والعقمية، الجسمانية الطاقة إلى ) الحوافز ( التدعيم عمى الفرد حصول من الناتج الجيد ويشير    
 وظيفتو، ألداء المستخدمة الشخصية الخصائص فيي القدرات أما ميمتو، إلنجاز الفرد يبذليا التي
 االتجاه إلى الميمة أو الدور ويشير إدراك قصيرة، زمنية فترة عبر قدراتال ىذه تنقمب أو تتغير وال

 والسموك األنشطة وتقوم خاللو، من العمل في جيوده توجيو الضروري من أنو الفرد يعتقد الذي
 .الدورإدراك  بتعريف ميامو أداء في بأىميتيا الفرد يعتقد الذي

كتاب والباحثين حول محددات األداء، ويعود ذلك إلى عدة وال يوجد اتفاق موحد بين ال    
 (:2012أسباب)بن رزوق، موقع إلكتروني، 

 تختمف المحددات باختالف فئات العمال. - أ
 تختمف أيضا من مؤسسة إلى أخرى. - ب
 العوامل البيئية الخارجية ليا تأثير في تحديد محددات األداء. - ت

 

 :األداء تقييمتاسعًا: 

 :ألداءا تقييم نظام تعريف  -1

 العاممين أداء كفاءة مدى تحديد يتم حيث لمعاممين الوظيفي األداء لقياس يستخدم نظام ىو     
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 لتحديد وذلك مسبقا، المحددة والمعايير بالمقاييس الفعمي األداء مقارنة خالل من وأعماليم

 (.14: 2011)خراشمة، تحديدىا السابق األىداف عن االنحرافات
 

 :األداء تقييم أىداف -2

 وبمستوى التنظيم داخل األداء من مستوى أعمى تحقيق ىو األداء يميتق من األساسي اليدف إن    
 التطوير مجاالت عمى المؤثرة األساسية الركائز من يميالتق يعتبر حيث اإلنتاجية، الكفاءة من

 خالل من يميالتق عممية في األساسي المحور ىو الفرد أن وبما منشأة، أي داخل المختمفة والتنمية
 الوظائف، بأعباء والنيوض المسؤولية تحمل عمى القادرين العاممين من األكفأ إلى الوظائف إسناد
 صالحيتيم نم والتأكد العاممين أداء يميلتق محددة ومستويات معايير وجود الطبيعي من كان لذا

 (.178: ٧٠٠٢ طو،) بيم المنوطة لألعمال
السابق، فإن ىناك بعض األىداف األخرى لنظام تقييم األداء  سأيضا باإلضافة إلى اليدف الرئي   

 :(143: 2008، الواحد عبد(  اآلتيوىي عمى النحو 

 .أدائيم لتحسين العاممين تحفيز - أ
 .الموظفين لدى والضعف القوة نقاط تقيم التي باألدوات المؤسسة تزويد - ب
 لتفادي عادلة بصورة ئوأدا عمى الفرد ترقية إمكانية وتحديد والحوافز المكافآت توزيع - ت

 طرف من والمسئولين والعاممين أنفسيم العاممين بين تنشأ قد التي التنظيمية الصراعات
 .آخر

 .التأديبية والجزاءات العقوبات تبرير - ث
 .التدريبية االحتياجات تحديد - ج
 عند الفرد إلى المنظمة تسندىا أن يمكن التي الخاصة والميام األعمال عمى التعرف - ح

 .الضرورة
 .لألعمال أدائيم وكفاءة جودة عن أنفسيم لمعاممين معمومات تقديم - خ
 .لمعاممين المنظمة أىداف توصيل - د
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 واحتياجاتيا الحالي ووضعيا المؤسسة مكانة يحدد وعميو لمموظفين الحالي األداء يحدد - ذ

 .لمتطوير
 

 :األداء يميوتق قياس طرق  -3

 أكثر، أو طريقة منيا تختار أن المعنية لممؤسسة ويمكن العاممين، أداء لقياس متعددة طرق توجد
 (:2002 صالح، و السالم( الطرق تمك ألىم ذكر يمي وفيما

 

 حيث شيوعًا، وأكثرىا الطرق وأبسط أقدم من الطريقة ىذه تعتبر:  البياني التدرج طريقة - أ
 المظير، األداء، كمية األداء،: نوعية مثل محددة معايير عمى بناءً  الموظف أداء يقاس
 (.3-1( أو من )5-1من ) أساس عمى الدرجات دوتحد

 يقوم ثم معو العاممين بأسماء قائمة بإعداد المدير يقوم الطريقة ىذه في  :الترتيب طريقة - ب
 .كفاءة أحسنيم عمى اعتماداً  تنازلياً  أو تصاعدياً  بترتيبيم

 عمى يمالتقي احتمال استبعاد ىو الطريقة ىذه استخدام من اليدف :ةالحرج الوقائع طريقة - ت
 الموظف سموكيات إلى استنادا الطريقة ىذه في األداء تقييم ويتم بحتة، شخصية أسس
 الموظف عمل خالل تطرأ التي واألحداث لموقائع المدير تسجيل خالل من العمل أثناء
 الموظف أداء عمى حكمو إلصدار تمييداً  الموظف ممف في سيئة أم جيدة أكانت سواء
 .الدوري التقييم أثناء

 محددة وعبارات بأسئمةمراجعة  قائمة عمى الطريقة ىذه تعتمد : الختيار قائمة ريقةط - ث
 مدير ذلك بعد يقوم ثم األسئمة، تمك عن باإلجابة المدير يقوم حيث الموظف، أداء حول

 ووزن ألىمية وفقاً  بالتقييم  القائم عمم دون اإلجابات لتمك األوزان بإعطاء البشرية الموارد
 .سؤال أو عبارة كل

 تقرير بكتابة المشرف أو المدير يقوم حيث بسيطة طريقة وىي : المكتوب التقرير طريقة - ج
  إلى إضافة بيا يتمتع التي الضعف ونقاطة القو  نقاط فيو يصف الموظف عن تفصيمي
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 والترقية الوظيفي التقدم إمكانية ومدى مستقباًل، تطويرىا يمكن تارامي من يمتمكو ما جانب - ح

 .ظفالمو  لذلك
 التي المشاكل عمى التغمب ىو الطريقة ىذه من اليدف :  السموكي البياني التدرج طريقة - خ

 رغم عمى الخصائص لكل واحدة افتراض أوزان من البياني التدرج طريقة بيا امتازت
 ىذه وتقوم التحيز، إمكانية و لمجدل معاييرىا وخضوع اآلخر عن بعضيا أىمية اختالف
 .أدائو تقييم المراد لمموظف الحرجة والوقائع التقييم في السموكي العامل بإدخال الطريقة

تتجمى الفكرة األساسية في تطبيق ىذا األسموب في تقدير الرقابة  : باألىداف اإلدارة طريقة - د
الذاتية لدى العامل عن طريق تحديد اليدف بشكل جماعي، وضع خطة عممية لمتنفيذ ثم 

مساعدة  :ميزاتياعرض ذلك عمى رئيسو. ومن أىم مقيام العامل نفسو بمراجعة أدائو و 
جاز والنمو والتقدم، ومن عيوبيا األفراد عمى تحديد أىداف أكثر واقعية، وشعور الفرد باإلن

زيادة الخالفات بين الرئيس والمرؤوس، وخمق صعوبة في وضع أىداف دقيقة لألعمال 
التنفيذية، وتحتاج إلى وقت وجيد كبيرين، ومن عيوبيا أيضا عدم تحمس الكثير من 

وني، )بن رزوق، موقع إلكتر المدراء لتطبيقيا ألنيا تعطي الفرد فرصة المشاركة والمناقشة
2012.) 

 

 :األداء وتقويم األداء تقييم بين الفرق  -4

 ويستخدمان العربية األدبيات بعض في وخاصة نيالمصطمح نيىذ بين الخمط يكثر
 ألداء وصفية أو رقمية، قيمة إعطاء :تعني األداء تقييم فعممية ،العممية لنفس كمرادفين
 من المتوقع األداء مع ما ترةف في لمموظف الفعمي األداء مقارنة طريق عن وذلك الموظف

 شاممة عممية :فيو األداء تقويم أما، معينة نماذج تعبئة ذلك ويشمل المؤسسة، قبل
 المتوقع األداء مستويات تحسين من بدءاً  ، اإلداري والتطوير لإلصالح عمميات تتضمن
 - إداري برنامج من جزء ىي األداء تقييم عممية تعتبر حيث األداء، تطوير بمرحمة وانتياء
صالحو األداء، تطوير إلى ييدف شامل - محددة عممية وليست  المعوقات عمى والتغمب وا 
 (.53: 2007 وياسين )حمود، اإلدارية الفاعمية تعوق التي والتنظيمية السموكية

http://www.oujdacity.net/national-article-61706-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A.html
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أن عممية تقويم األداء ىي عممية أوسع وأشمل، باعتبارىا تضم بين  الباحث يستنتجو 
ألداء التي تعتبر أولى الخطوات عمى طريق تقويم األداء، كما أن طياتيا عممية تقييم ا

العالقة بينيما عالقة سببية، حيث أنو ال داعي لوجود تقويم األداء في حالة لم يتم التعرف 
 عمى مستوى األداء الفعمي والذي تحدده عممية تقييم األداء.
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 المبحث الثالث

 بنقطاع الرواتوزارة الداخمية وعمميا أثناء أزمة ا

 ة.مقدم

 الداخمية. وزارة وأىداف ورسالة رؤيةأوًل: 

 الداخمية. لوزارة التنظيمي البناءثانيًا: 

 األمنية. األجيزة ميامثالثًا: 

 ة.يا وزارة الداخمياألزمات التي مرت برابعًا: 

 ترتيب أزمة انقطاع الرواتب.خامسًا: 

 .زمةاأل إجراءات وزارة الداخمية لمتعامل مع سادسًا: 
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 مقدمة:

 وقد ،م1994  سنة الفمسطينية الوطنية السمطة لقيام األول اليوم منذ الداخمية وزارة نشأت         
 في لدورىا السيادية الوزارات أىم من واحدة باعتبارىا السياسية القيادة ورعاية باىتمام الوزارة حظيت
 في جديدة قدرات تطوير إلى وتسعى ىامة بتغييرات وتقوم الفمسطيني، لممواطن واألمان األمن توفير
 األجيزة جميع بانضمام الفمسطيني لمجميور شموال أكثر أمنية خدمة وتوفير دورىا، تنفيذ سبيل

 الدولة ركائز بحماية المتمثل األساسي بدورىا القيام إلى باإلضافة مسؤوليتيا، تحت ألمنيةا
 والتطمع وثقة، بأمان الفمسطيني الجميور عيش مانوض المواطن، وحريات حقوق وصون األساسية،

 (.44: 2015، أبو سعدة)واعد مستقبل حون

وسيقوم الباحث في ىذا المبحث التحدث عن وزارة الداخمية من حيث: رؤيتيا، ورسالتيا،      
 وأىدافيا، والبناء التنظيمي ليا، وميام أجيزتيا األمنية، ثم سيتطرق إلى األزمات التي مرت بيا
الوزارة، بما في ذلك أزمة انقطاع الرواتب عمى وجو الخصوص، مع ذكر إجراءات الوزارة في 

  التعامل مع ىذه األزمة.

 :الداخمية وزارة وأىداف ورسالة رؤيةأوًل: 

 واجتماعية أخالقية مسؤولية ذات سيادية، وطنية مؤسسة الفمسطينية الداخميةوزارة  إن        
 ذات مستقمة فمسطينية دولة فيوديمقراطي  حر مجتمع تطوير في تساىم ،وأمنية مدنية وواجبات
نشاء القانون سيادة وفرض واألمان األمن توفير طريق عن سيادة،  تحظى مستقرة أمنية بنية وا 

) الخطة االستراتيجية لوزارة الداخمية، والدولي واإلقميمي الوطني الصعيد عمى والدعم باالحترام 
2014-2016). 

 

 : الداخلٌة وزارة رؤٌة -1

 .المجتمع في واالستقرار األمن حاالت ألعمى والوصول الخدمات تقديم في التميز
. 
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 :الداخلٌة وزارة رسالة -2

خطط  خالل من الفمسطيني المجتمع خدمة إلى الوطني واألمن ة الداخمي وزارة تسعى
دارية وخدماتية أمنيةوبرامج   المدني المجتمع ساتومؤس الوزارات مع بالتنسيق متكاممة وا 

 .اإلنسانية والقيم والقوانين الحنيف الدين تعاليم وفق العالقة ذات

 : الداخلٌة وزارة غاٌات -3
 . الوطني واألمن الداخمية لوزارة العام باألداء االرتقاء - أ
 .القانون سيادة تعزيز - ب
 .الفمسطيني المجتمع في الجريمة معدالت من والحد واالستقرار األمن تحقيق - ت
 .األمني االختراق أشكال كافة من الفمسطيني المجتمع تحصين - ث
 .الفمسطيني المجتمع شرائح مع التواصل تعزيز - ج
 .لمجميور المقدمة المدنية الخدمات تعزيز - ح
 .والمعموماتي التكنولوجي التطور مواكبة - خ

 

 :الداخمية لوزارة التنظيمي البناءثانيًا: 

 احتياجات يمبى بشكل وأىدافيا خططيا وتنفيذ اتيابمسئولي النيوض من الداخميةوزارة  ولتتمكن     
 األىداف طبيعة حسب واختمف مراحل بعدة مر حيث تنظيمي بناء بإعداد الوزارة  شرعت المواطنين
 المرحمة الحتياجات قاً وف جاء الذى (3قم )ر  بشكل المبين النحو إلى وصل حتى تحقيقيا،المراد 
 . الحالية
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  (3شكل رقم)
 التنظيمي لوزارة الداخمية البناء يوضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (2015ىيئة التنظيم واإلدارة بوزارة الداخمية، ) المصدر:          
 

 الشق المدني القائد العام لقوات األمن الوطني

 جياز الشرطة

 المديرية العامة لمدفاع المدني

 جياز األمن الداخمي

 جياز األمن والحماية

 المديرية العامة لمخدمات الطبية

 المفوضية العامة لمتوجيو الوطني

 قوات األمن الوطني

اإلدارة العامة للحاسوب 

 واالتصاالت العسكرٌة

 وحدة اإلنشاءات العسكرية

 جياز الشرطة العسكرية

 مدير عام مكتب الوزير

 المستشارون
 

 المراقب العام

 اإلدارة العامة لمعمميات المركزية

 كمية الرباط الجامعية ىيئة القضاء العسكري

 تطويراإلدارة العامة لمتخطيط وال

 اإلدارة العامة لممالية المركزية المديرية العامة لإلصالح والتأىيل

 اإلدارة العامة لممعابر

 اإلدارة العامة لإلمداد والتجييز

 ىيئة التنظيم واإلدارة

 المديرية العامة لمتدريب

 اإلدارة العامة لمعالقات العامة

 مدير عام قوى األمن الداخمي
 

 ارة الداخمية واألمن الوطنيوز 
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  :األمنٌة األجهزة مهامثالثاً: 

 الداخمية الساحة عمى األمنية حالةال ىي الجية المخولة لضبط األمنية األجيزة تعد        
 وقد ،العام من عبث العابثين والنظام الداخمية الجبية عمى الحفاظ ةاألساسي وميمتيا الفمسطينية

 قوى أن عمى م(2005( لسنة )8) رقم قانون وىو الفمسطينية األمن قوى في الخدمة قانون نص
 :ةاآلتي القوى من تألفت الفمسطينية األمن
 .الفمسطيني الوطني التحرير وجيش الوطني األمن قوات 1.
 .ميالداخ األمن قوى 2.
 .العامة المخابرات 3.
 من( 3)مادة) الثالث القوات إحدى ضمن تكون تستحدث أو موجودة أخرى قوات أو قوة وأي    
 :)الفمسطينية األمن قوى في الخدمة قانون

 

 :الفلسطٌنً التحرٌر وجٌش الوطنً األمن قوات .1

 وزير برئاسة اختصاصاتيا وتباشر وظائفيا تؤدي نظامية، عسكرية ىيئة ىو الوطني األمن
 وتنظيم عمميا إلدارة الالزمة القرارات يصدر الذي وىو العام، القائد قيادة وتحت الوطني األمن
 في الخدمة قانون من (7) مادة(  بمقتضاه الصادرة واألنظمة القانون ألحكام وفقا كافة، شئونيا
 .)الفمسطينية األمن قوى

 (:4437، واإلدارة التنظٌم هٌئة( ة اآلتٌ التالتشكٌ من كال داخلها الوطنً األمن قوات تضم و

 :الطبٌة للخدمات العامة المدٌرٌة  . أ

 الداخمية وزارة منتسبي من والجرحى لممرضى المناسب العالج تقديم ىي األساسية وميمتيا
 والرعاية اإلسعاف ومراكز المتعددة مستشفياتيا خالل من واألزمات الحاجة عند والمواطنين

 . الدوري الطبي الفحص لحاالت باإلضافة األولية
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 .والمعنوي السٌاسً للتوجٌه العامة المفوضٌة . ب

 واألمن الداخمية بوزارة الفاعمة اإلدارات أىم إحدى والمعنوي السياسي التوجيو ىيئة تعد
 وتطوير األمنية األجيزة بعناصر االرتقاء أجل من الساعة مدار عمى تعمل والتي الوطني،
 . ذواتيم

 .الوطنً األمن قوات . ت

 األمن قوى ومساندة خارجية، اعتداءات أي من الوطن حدود حماية عمى القوات ىذه عملت
 أي من الحكومية السيادية األماكن وتأمين السيطرة، عن تخرج التي الحاالت في األخرى
 حاالت في الفوري والتدخل عابثين، أو متسممين أي من الحدود وحماية تخريب، أو عبث
 .االستقرار عمى ةوالمحافظ المواطن وحماية وارثالك

 .العسكرٌة واالتصاالت للحاسوب العامة اإلدارة . ث

 وصيانة األمنية لمجيات البرامج توفير إلى واالتصاالت لمحاسوب العامة اإلدارة تسعى
 الرسائل خدمة وتنظيم الالسمكية الترددات وضبط الفني والدعم الشبكات ودعم األجيزة
 وأنظمة اإللكترونية الموحات وصيانة بالوزارة الخاص اإلنترنت خدمات وتنظيم ةالقصير 
 . الميكانيكية اإللكترونية واألجيزة المراقبة

 .العسكرية اإلنشاءات وحدة . ج
عادة ترميم عمى الوحدة ميمة ارتكزت  وتقديم الداخمية لوزارة التابعة المقرات إعمار وا 
 . ليا التابعة رافقلممقرات والم اليندسية الخدمات

 .العسكرية الشرطة جياز . ح
 جميع عمى والسيطرة العسكري االنضباط عمى الحفاظ في العسكرية الشرطة جياز ميام برزتو 

 تأمين في والمشاركة األمنية القوى داخل الجنائي األمن وتحقيق وحربا، سمما التحركات
 بأسموب وعائالتيم األمنية القوى ألبناء يزةالمتم الخدمات وتقديم الدولة أجيزة ومعاونة المجتمع،
 ، واالشتباك المحاور جميع عمى دفعيا وتأمين القوات تحركات عمى والسيطرة والتأمين حضاري،
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 تعد والتي والثبات الحركة من الرمي أوضاع مختمف من بالرماية النمطية غير األىداف مع
 .لمياميم العسكرية الشرطة رجال تنفيذ وسائل إحدى

 

 :الداخمي األمن قوى .2

 وزير برئاسة اختصاصاتيا وتباشر وظائفيا تؤدي نظامية، أمنية ىيئة ىي الداخمي األمن قوى    
 وتنظيم عمميا إلدارة الالزمة القرارات يصدر الذي وىو الداخمي، األمن عام مدير وبقيادة الداخمية
 .)ينيةالفمسط األمن قوى في الخدمة قانون من 10 مادة( كافة شئونيا

 :ةاآلتي التشكيالت من كال الداخمي األمن قوى تضم و

 .الشرطة جياز .أ
 والنظام األمن عمى الحفاظ األساسية ميمتيا عسكري، طابع ذات مدنية ىيئة ىي الشرطة    

 العامة واآلداب واالحتيال والنصب والقتل السرقة جرائم مكافحة إلى باإلضافة العامة والسكينة
 . امالمي من وغيرىا

 .المدني لمدفاع العامة المديرية . ب
 تقديم عمى يعمل حيث الداخمية وزارة تتبع التي األجيزة أىم أحد المدني الدفاع جياز يعد    

 الممحة االحتياجات من الرغم عمى الفمسطيني، الشعب لمواطني واقتدار جدارة بكل إنسانية خدمات
نقاذو  ئقالحرا إطفاء من المتكررة الحوادث مالحقة من  رضىلمم ونقل والعاممين لممواطنين ا 

 التي والتوجييات اإلرشادات عن فضال ،يوميا متابعتيا عمى يعمل التي بالحوادث والمصابين
 .المختمفة الظروف في لممواطنين يصدرىا

 .والحماية األمن جياز . ت
 األمن وتوفير ميةالداخ الجبية عمى الحفاظ عمييا يترتب التي المركزية األجيزة من يعد     

 تأمينب يقوم كما الفمسطيني الشعب مع لمتضامن القادمة والقوافل ولمضيوف الرسمية لمشخصيات
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 .واليامةالوزارية  الشخصيات وبيوت الحكومية السيادية المقرات

 .)الوقائي األمن( الداخمي األمن جياز . ث
 الحفاظ في الداخميةفي وزارة  ألساسيةا األركان من الوقائي األمن الداخمي األمن جياز يعد     
 الحتاللا عمالء محاربة: منيا الميام من العديد عاتقو عمى يمقى حيث الداخمية الجبية عمى

 قد نشاط أي وضبط مياميا تسييل من األجنبي الدعم ذات المؤسسات عمل متابعةو  ،الصييوني
 األمن تربك التي الكبرى ةاالقتصادي المشكالت ومتابعة ،العميا الوطنية بالمصمحة يضر

 . العائمي و العبثي السالح ومتابعة ،االقتصادي

 

 : العامة المخابرات جياز .3

 اختصاصاتيا وتباشر وظائفيا تؤدى لمرئيس تتبع مستقمة نظامية أمنية ىيئة العامة المخابرات    
 شئونيا تنظيمو  عمميا إلدارة الالزمة القرارات يصدر الذي وىو قيادتو، وتحت رئيسيا برئاسة
 :)الفمسطيني األمن قوى في الخدمة قانون من 13 مادة(كافة

 :العامة المخابرات ميام - أ
 الحدود خارج األمنية والميام األنشطة بممارسة رسميا المكمفة الجية المخابرات تعتبر 

 .لفمسطين الجغرافية
 الستكمال فمسطين لدولة الجغرافية الحدود داخل محددة أمنية ميامالمخابرات  تمارس 

 . الحدود خارج بيا بدأت التي والنشاطات اإلجراءات
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)أبو سعدة، ومنيا إسنادىا عمى تعمل التي األمنية لألجيزة الرديفة اإلدارات من العديد وىناك
2015 :49:) 

 . واإلدارة التنظيم ىيئة .أ
واإلدارات  األمنية األجيزة مختمف بين اإلدارية العالقات تنظيم عمى واإلدارة التنظيم ىيئة تقوم    

نياء وترقيات ينيتع من الوزارة منتسبي أمور ومتابعةة الداخمي في المركزية والييئات  خدمات وا 
حالة  التشغيمية الخطط إعداد و لتنظيمية اليياكل تطوير عمى تقوم كما ع،واالستيدا لممعاش وا 

 .الداخمية زارةو  داخل العام الموظفين ديوان تمثل حيث والتسكين

 ."الشرطة كمية" الجامعية الرباط كمية . ب
 كادر تأىيل عمى تعمل العالي والتعميم التربية وزارة من معتمدة شرطية أكاديمية كمية ىي    

، الشرطية والعموم القانون في البكالوريوس درجتي وتمنح الحديثة العممية المناىج وفق شرطي
 .البحرية المالحة في البكالوريوس درجة تمنح ماك الشرطية، عمومفي ال والدبموم

 .لمتدريب العامة المديرية . ت
 ميماتيا حسب كال األمنية باألجيزة الخاص التخصصي تأىيلالو  تدريبالب التدريب مديرية تقوم    
 بشكل وتدريبو الكادر لتأىيل االحتياج فجوة لسد تيدف التي الرئيسة مراكزىا عبر الوزارة في

 .مستمر

 . المركزية لمعمميات العامة اإلدارة . ث
 مختمف عبر األمنية األجيزة عمل في رئيس بدور المركزية لمعمميات العامة اإلدارة تقوم     
الوزارة  أركان بين التواصلعمى  تعمل خالليا من التي المشتركة القيادة وأىميا الرئيسة دوائرىا
 الدعم وتقديم الميدان أرض عمى بالقوات والتحكم ،المختمفة الشبكات عبر البعض ببعضيا وربطيا
 .ليا الالزم
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 .العسكرية لممالية العامة اإلدارة . ج
بين وزارة   الوصل حمقة فيي المركزيةاإلدارات  من العسكرية لممالية العامة اإلدارة تعتبر      
 الشكاوي في والتدقيق رواتبال وتدقيق والترقيات العالوات متابعة ومياميا الداخمية ووزارة المالية
 التشغيمية االحتياجات وتوفير اإليرادات متابعة إلى باإلضافة الوزارة  منتسبي عمى عةو المرف المالية

 والرأسمالية.

 .والتجييز لإلمداد العامة المديرية . ح
 عبر جستيالمو  الدعم وتقديم األجيزة دور لتعزيز لموزارة األساسي الشريان المديرية ىذه تعتبر     
صالح صيانة من لألجيزة االستمرارية ضمان عمى والعمل البناء مقومات توفير  واألثاثلمسيارات  وا 

 توفيرتقوم ب كما ،باألجيزة لمعاممين والشيري اليومي التموين وتوفير واليندام الزيتوفير و  المكتبي
 .اتالمستمزم من وغيرىا الوقود وتوفير المباني وصيانة المكتبية األجيزة

 .العامة لمعالقات العامة اإلدارة . خ
زالة  الوزارة، صورة وتحسين بأسره العالم إلى الداخمية وزارة رسالة نقل األساسية ميمتيا       وا 
نتاج منيا التوعوية بالحمالت المشاركة عبر النمطية الصورة صدار  الوزارة، دور عن األفالم وا  وا 

 .الميام من وغيرىا التمفزيونية برامجال في والمشاركة والبروشورات المجالت
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 األزمات التي مرت بيا وزارة الداخمية:رابعًا: 

مرت وزارة الداخمية في المحافظات الجنوبية لفمسطين بمجموعة من األزمات التي أثرت تأثيرًا 
 : مقابمة(:1/9/2015مباشرا عمى عمميا، ومن ىذه األزمات ما يمي) أبو ماضي، 

 اع الرواتب.أزمة انقط .1
 

والتي نتج عنيا  2007وذلك إبان أحداث االنقسام عام   أزمة النقطاع عن العمل: .2
استنكاف معظم الموظفين العاممين في وزارة الداخمية عن العمل مما أثر عمى العمل في 

 حينو.
 

: وىي األزمة التي تركتيا آثار االنقسام حيث قامت أزمة فصل الموظفين عن العمل .3
لفمسطينية في رام اهلل بفصل الموظفين التابعين ليا والتي كانت تقوم بإعطائيم الحكومة ا

رواتبيم وذلك بعد وصول معمومات ليا عن أنيم ما زالوا عمى رأس عمميم في وزارة 
الداخمية في المحافظات الجنوبية لفمسطين فقامت بفصميم عمى الفور مما شكل عبئا ماديا 

من حسابيا  بسبب اضطرارىا إلى إعطائيم رواتبة في غزة كبيرا عمى الحكومة الفمسطيني
 حينذاك.

 

وذلك بعد فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية  الحصار اإلسرائيمي بكافة أشكالو: .4
الديمقراطية وتشكيميا حكومة برئاسة األستاذ: إسماعيل ىنية ورفض المجتمع الدولي ليذه 

 نيفيم.الحكومة باعتبارىا حكومة إرىابية حسب تص
 

والتي تعتبر من أشد الحروب  :المحافظات الجنوبية لفمسطينالحروب اإلسرائيمية عمى  .5
التي من الممكن أن يتعرض إلييا شعب أعزل، حيث مرت ثالثة حروب في أقل من خمس 

 سنوات مما سبب إرىاقا لكاىل وزارة الداخمية.
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)قاسم، اآلتيلداخمية، وىي عمى النحو كما أورد قاسم بعض األزمات األخرى التي مرت بيا وزارة ا
 :م: مقابمة(5/9/2015

وما نتج عن ذلك حدوث خمل مؤقت في عمل أزمة استيداف المقرات األمنية بالقصف:  .1
أجيزة الوزارة ما لبثت أن أصمحتو بإنشاء مقرات بديمة بأبسط اإلمكانيات، أو العمل عمى 

صعيد حفظ األمن، ومواصمة تقديم استئجار مقرات أخرى وذلك بيدف مواصمة العمل عمى 
 الخدمة لمجميور الفمسطيني عمى أكمل وجو.

 

وذلك بسبب الحصار المفروض عمى الشعب الفمسطيني  أزمة نقص النفقات التشغيمية: .2
ككل وعمى الحكومة الفمسطينية في المحافظات الجنوبية بشكل خاص، وما نتج عن ذلك 

نقص حصة  اآلتين قبل الحكومة الفمسطينية، وبتقميص الموازنات التشغيمية لموزارة ممن 
وزارة الداخمية بأجيزتيا المختمفة من ىذه الموازنة، األمر الذي انعكس عمى ىذه األجيزة 
بالضرر بسبب عدم قدرتيا عمى شراء الكثير من احتياجاتيا واحتياجات منتسبييا 

 الضرورية.
 

 ت األخرى:ترتيب أزمة انقطاع الرواتب بالنسبة لألزماخامسًا: 

األزمات التي مرت بيا وزارة الداخمية أزمات صعبة بسبب تالحقيا في فترة تعتبر جميع       
ليست بالكبيرة نسبيا، وبسبب تأثيرىا الكبير عمى صعيد العمل، ولكن أزمة انقطاع الرواتب تحتل 

ص الموازنات بعد أزمتي نق زمات، حيث جاءت في الترتيب الثالثترتيبا متقدما بين كل ىذه األ
 : مقابمة(.1/9/2015التشغيمية واالنقطاع عن العمل) أبو ماضي، 

بأن أزمة انقطاع الرواتب تشترك مع كافة األزمات السابق ذكرىا في تأثيرىا عمى سير  ويفسر ذلك
العمل، ولكن يزيد تأثيرىا بسبب طول فترتيا الزمنية، وعدم وجود حمول في األفق، وأيضا ألنيا 

 رئيسي في الكادر البشري والذي تناط بو مسؤولية تنفيذ جميع ميام وزارة الداخمية. تتعمق بشكل
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 إجراءات وزارة الداخمية لمتعامل مع أزمة انقطاع الرواتب:سادسًا: 

تقوم وزارة الداخمية في المحافظات الجنوبية لفمسطين باتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي       
 م: مقابمة(:5/9/2015)قاسم، وذلك كما يمي تيدف إلى تخفيف حجم األزمة

تخفيف التأثير النفسي لألزمة عمى الموظفين العاممين في الوزارة وذلك من خالل عقد  .1
 بعض األنشطة الترفييية التي قد تساىم في ذلك.

 توفير وسائل نقل لمموظفين لممساعدة في وصول ساكني األماكن البعيدة إلى عمميم. .2
 بحيث يتم تخفيف بعض أيامو مساعدة لمموظفين.إعادة ىيكمة الدوام  .3
التنسيق مع بعض المؤسسات الخيرية المحمية والدولية لتوفير مساعدات مختمفة: عينية  .4

 ومادية.
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 الدراسات األجنبية.ثالثًا: 
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  مقدمة:

بالعمل عمى جمع ما باالطالع عمى العديد من الدراسات السابقة، حيث قام قام الباحث  
، ككل ولكن بشكل منفرد التي تناولت متغيرات الدراسة استطاع الحصول عميو من ىذه الدراسات

 ه الدراسة.وذلك لالستفادة منيا في ىذ

: الدراسات اآلتيوفيما يمي عرض موجز ألىم الدراسات التي تم التوصل إلييا، وفقًا لمتصنيف      
 والدراسات األجنبية. ،والدراسات العربية ،الفمسطينية

الدراسات الفمسطينية:أوًل:   

واألمن واقع إدارة األزمات وسبل تطويرىا في وزارة الداخمية ( بعنوان: 2014 ،نصردراسة)  -1
 .في المحافظات الجنوبية لفمسطينالوطني 
تطويرىا في وزارة الداخمية  األزمات وسبل إدارةالتعرف عمى واقع  ىدفت ىذه الدراسة إلى     
، والكشف عن العقبات التي تعترض تقدم المحافظات الجنوبية لفمسطينالوطني في  واألمن

 أفرادحميمي، وتكونت عينة الدراسة من جميع وتطور الوزارة، واتبع الباحث المنيج الوصفي الت
ة: )وكيل عام، اآلتيالمناصب  أصحابموظف من  206والبالغ عددىم  األصمي عالمجتم

 وكيل مساعد، مدير عام، مدير دائرة، رئيس قسم(.

 : أىمياعدة نتائج  إلىوقد توصمت الدراسة 
األزمات بنسبة  إدارةعمى لدييا قدرة  المحافظات الجنوبية لفمسطينوزارة الداخمية في  - أ

 جيدة.
المبحوثين حول واقع  إجاباتبين متوسطات  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  - ب

 األزمات تعزى لممتغيرات الديموغرافية. إدارة
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 ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:

 قراراتيا. إنشاء إدارة مستقمة إلدارة األزمات في وزارة الداخمية تتبع لوكيل الوزارة في - أ
 زيادة االىتمام بوضع خطط مستقبمية إلدارة األزمات في الوزارة. - ب
 إنشاء مركز إلعداد الدراسات والبحوث التي تيتم بإدارة األزمات في حال حدوثيا. - ت

مدى مساىمة الثقافة التنظيمية في مواجية األزمات" دراسة ( بعنوان: 2014 ،عواددراسة) -2
 طني بالمحافظات الجنوبية.تطبيقية عمى وزارة القتصاد الو 

التعرف عمى واقع الثقافة التنظيمية المتمثمة في التعاون وجماعية  إلىىدفت ىذه الدراسة      
وقد استخدم الباحث منيج الوصف العمل بروح الفريق، ومشاركة العاممين في اتخاذ القرارات، 

اسة من  موظفا وموظفة، لكونو يتناسب مع موضوع الدراسة، وقد تكونت عينة الدر  التحميمي
الباحث بتوزيع وقد قام  واستخدمت الدراسة أسموب المسح الشامل لكل مفردات عينة الدراسة،

 فقرة موزعة عمى سبعة محاور رئيسية. 57استبانة مكونة من 

 : أىمياعدة نتائج  إلىوقد توصمت الدراسة 
 الثقافة التنظيمية. موظفي وزارة االقتصاد الوطني يتمتعون بمستوى فوق المتوسط من - أ
المتوسط الحسابي النسبي لواقع إدارة األزمات في وزارة االقتصاد الوطني كان أيضا  - ب

 بمستوى فوق المتوسط.

 ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 االىتمام بالثقافة التنظيمية باعتبارىا مكونا فكريا لو أثره مثل المكونات المادية. - أ
لعبر والدروس المستفادة من األزمات السابقة التي تمت الحرص عمى التعمم من ا - ب

 مواجيتيا.
 العمل عمى إشراك الموظفين في عممية صنع القرارات وخاصة فيما يتعمق باألزمات.  - ت
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( بعنوان: معوقات إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني من 2013 دراسة)أبو ركبة، -3
 وجية نظر كبار الضباط.

عمى أىم المشاكل والمعوقات التي تواجو كبار الضباط في سة إلى التعرف الدرا ىدفت    
عند ممارسة وتطبيق مفيوم إدارة  المحافظات الجنوبية لفمسطينجياز الشرطة الفمسطيني ب

وقد استخدم الباحث منيج الوصف التحميمي ، وتكون مجتمع األزمة في إداراتيم المختمفة، 
المحافظات الجنوبية لعاممين في جياز الشرطة الفمسطيني بجميع كبار الضباط ا الدراسة من
، وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات المطموبة، واستخدم الباحث  لفمسطين

 أسموب الحصر الشامل، حيث تم توزيع االستبانة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة.

 : أىمياعدة نتائج  إلىوقد توصمت الدراسة 

المحافظات عض المعوقات التي تؤثر في إدارة األزمات في جياز الشرطة بوجود ب  - أ
 كان أىميا في مجال التدريب، واإلمكانات المادية والبشرية. الجنوبية لفمسطين

وجود مقدرة عمى إدارة األزمات في جياز الشرطة بنسبة متوسطة من وجية نظر كبار  - ب
 الضباط .

 ة:ىم التوصيات التي قدمتيا الدراسأومن 

المحافظات العمل عمى إنشاء إدارة مستقمة إلدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطينية ب - أ
 .الجنوبية لفمسطين

االىتمام بزيادة درجة توافر اإلمكانيات المادية والبشرية، وتكثيف التدريب عمى إدارة  - ب
 األزمات.

 زيادة االىتمام بوضع خطط مستقبمية إلدارة األزمات في جياز الشرطة. - ت
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 عالقة نظم المعمومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري( بعنوان: 2013 ،أبو كريمدراسة) -4
 ."في المنظمات غير الحكومية

 في اإلداري األداء بتحسين اإلدارية المعمومات مظن قةالع عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت     
 الوصفي المنيج باستخدام لكوذ ،المحافظات الجنوبية لفمسطينب الحكومية غير ماتظالمن

 ىذه فيراء المد عمى استبانة 172 توزيع تم فقد البيانات، لجمع كأداة واالستبانة التحميمي،
 .ماتظالمن

 : أىمياعدة نتائج  إلىوقد توصمت الدراسة 
 يمييا اإلداري، األداء تحسين عمى تعمل التي المعمومات مظن أكثر ىي األجيزة - أ

 كان بينما الترتيب، في البرمجيات تمييا ثم المعمومات، مظن مونيستخد الذين المستخدمين
 .الفنيون االختصاصيون ىم اإلدارية المعمومات مظن عمى تأثيرا األقل

 لجميع ومعمنة مكتوبة، رسالة ويوجد السياسات، وتحديد ،إلشرافبا تقوم اإلدارة مجالس - ب
 .الحكومية غير ماتظالمن لدى العاممين

 .لمترقية كبيرة فرصة يتيح ال الحكومية غير ماتظنالم في العمل امظن - ت

 ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .المختصين فينظالمو  وتعيين المعمومات، لتكنولوجيا قسم وجود أىمية عمى التأكيد - أ
 المعمومات مظن الخصوص وجو وعمى المعمومات، لتكنولوجيا التحتية البنية تطوير يستمزم - ب

 .الحديثة التكنولوجية والتقنيات الوسائل ةومواكب اإلدارية،
 مظن توجيو عمى الحكومية غير ماتظالمن في الموجودة اإلدارية السياسات تعمل أن - ت

 .مةظلممن والفعالية الكفاءة لرفع األداء تحسين نحو اإلدارية المعمومات
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ء الوظيفي لمعاممين ( بعنوان: جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األدا2012 بمبيسي،الدراسة) -5

 .حكوميةالفي الوظائف غير 

الحياة الوظيفية في المنظمات غير الحكومية الدراسة إلى التعرف عمى مستوى جودة  ىدفت    
، ودرجة االلتزام بتطبيق عناصرىا داخل أروقتيا، والتعرف المحافظات الجنوبية لفمسطينفي 

منظمات، ومدى تأثرىا بتطبيق برامج جودة عمى مستوى األداء الوظيفي لمعاممين داخل ىذه ال
وقد استخدم الباحث منيج الوصف التحميمي ، وتكون مجتمع الحياة الوظيفية من عدمو، 

خر آ( منظمة حسب 887العاممين في المنظمات غير الحكومية وعددىا ) الدراسة من
نة كأداة لجمع إحصائية لوزارة الداخمية الفمسطينية في حينو، وقد استخدم الباحث االستبا

حدىما يتعمق بالمعمومات الشخصية واآلخر أالبيانات المطموبة، حيث قسميا إلى محورين 
يتعمق بجودة الحياة الوظيفية وأثره عمى أداء العاممين، والذي قسمو أيضا إلى محورين احدىما 

 يتعمق بجودة الحياة الوظيفية واآلخر يتعمق باألداء الوظيفي لمعاممين.

 : أىمياعدة نتائج  إلىالدراسة  وقد توصمت

 حكومية جيدة.الغير ة الحياة الوظيفية في المنظمات جود  - أ
 حكومية عالي جدًا .الأداء العاممين في المنظمات غير  - ب
 حكومية.الىناك عالقة طردية بين جودة الحياة الوظيفية وأداء العاممين في المنظمات غير  - ت
المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية واثرىا  ىناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابة - ث

 عمى األداء الوظيفي لمعاممين تعزى لمتغير الجنس.

 ىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:أومن 

 حكومية.الغير ي المنظمات ضرورة العمل عمى تحسين جودة الحياة الوظيفية ف - أ
ن الخمل عمى وجو ضرورة االىتمام بإصدار تقارير األداء بصفة دورية لمعالجة مواط - ب

 السرعة.
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"مدى فاعمية التصال في إدارة األزمات في وزارة الداخمية  :( بعنوان2012، األشقردراسة ) -6
واألمن الوطني" دراسة مسحية عمى الوظائف اإلشرافية في اإلدارات المركزية في الشق المدني 

 لوزارة الداخمية.

 واألمن الداخمية  بوزارة األزمات إدارة في االتصال ةفاعمي مدى عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت    
بالوزارة،   األزمات إدارة في المستخدمة االتصال وسائل أساليب، أنواع، عمى بالتعرف الوطني،
 .األزمات إدارة خالل االتصال فاعمية إتمام دون حائال تقف التي المعوقات عمى التعرف وكذلك

 الحصول لضمان الشامل الحصر أسموب واستخدمت تحميمي،ال الوصفي المنيجالدراسة  استخدمت
 راسة.الد مجتمع ألفراد الكمي المجموع تمثل نتائج عمى

 :أبرزىا كان التوصيات من بعدد الدراسة  خرجت

 .المركزية العمميات بغرفة الداخمية من وزارة المدني الشق في الرئيسة اإلدارات ربط ضرورة - أ
 الداخمية. بوزارة اإلدارات  ختمفم بين موحدة اتصال شبكة إنشاء - ب
 التنظيمية. والمستويات االتجاىات كافة في االتصال تشجيع - ت
 االتصال. في مجال التدريب ببرامج االىتمام من المزيد توجيو - ث

 
 المحوسبة اإلدارٌة المعلومات نظم فاعلٌة " :( دراسة بعنوان9200، أبو عمردراسة ) -7

 .فلسطٌن فً المصرفً القطاع على تطبٌقٌة دراسة" األزمات  إدارة فً وأثرها

 قدرة في وأثرىا المحوسبة اإلدارية المعمومات نظم فاعمية مدى قياس إلى الدراسة ىدفت    
 .أزماتيا إدارة عمى فمسطين في العاممة المصارف

 في العاممة المصارف جميع عمى الدراسة وطبقت التحميمي، الوصفي المنيج استخدامب وقام الباحث
  طبقية عينة أخد تم حيث موظفا، 348ة الدراس مجتمع بمغ وقد مصرفا، 21 عددىا والبالغ سطينفم
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 ليذا استبانة تصميم وتم .الكمي الدراسة مجتمع ن% م53 بواقع موظف 186من  مكونة عشوائية
  .الغرض

 :الدراسة نتائج أىم من وكان

قدرة  وبين اإلدارية معموماتال نظم فاعمية بين إحصائية داللة ذات قوية عالقة وجود - أ
 .األزمات إدارة عمى فمسطين في العاممة المصارف

 المعمومات نظم يفسره فاعمية األزمات إدارة عمى المصارف قدرة من %66.6نسبتو  ما إن - ب
 .أخرى لعوامل يعود والباقي المحوسبة اإلدارية

 وقد أوصت الدراسة بما يمي :

 آمنة. أماكن في مباشرة اوتخزيني المعمومات، أمن ضرورة إدارة - أ
 عطل حالة في مباشرة الخدمة عمى تدخل لالستخدام جاىزة احتياطية أجيزة ضرورة توفير - ب

 كان. سبب األجيزة ألي
 الضعف رصد مواطن ميمتيا عمل فرق إنشاء وضرورة .فعالة كوارث معالجة نظم إنشاء - ت

 .المبكر اإلنذار إشارات اكتشاف نظام وتطوير

ري يلدى مد يباألداء الوظيف وعالقتواإلبداع اإلداري "( بعنوان: 2009 ،العجمةدراسة ) -8
 .المحافظات الجنوبية لفمسطيندراسة تطبيقية عمى وزارات  "القطاع العام

وعالقتو بأداء المديرين العاممين بوزارات  اإلداريمعرفة واقع اإلبداع  إلىىدفت الدراسة     
 .المحافظات الجنوبية لفمسطين

كأداة لجمع البيانات الالزمة،  االستبانةدت الدراسة عمى المنيج الوصفي، واستخدم الباحث اعتم   
من الدرجات  المحافظات الجنوبية لفمسطينوتكون مجتمع الدراسة من المديرين العاممين بوزارات 

(A4.A.B.C( وبمغ عددىم )مفردة370( وتم أخذ عينة بشكل طبقي بمغ عددىا )1235 ).  
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 عدة نتائج أىميا: إلىالدراسة  وتوصمت

يمتمكون جميع القدرات المميزة لمشخصية  المحافظات الجنوبية لفمسطينالمديرون بوزارات  - أ
 المبدعة بدرجة عالية.

 في توفير المناخ اإلبداعي. متفاوتةالمتغيرات التنظيمية تساىم بدرجات  - ب
 شكل عام مقبول.ب المحافظات الجنوبية لفمسطينواقع اإلبداع اإلداري بوزارات  - ت
ال تتم بشكل صحيح وفعال بما  المحافظات الجنوبية لفمسطينعممية تقويم األداء بوزارات  - ث

 يخدم الموظف والوزارة معًا.

 كما خرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

 ما يسمى )بنك األفكار ( إنشاءحاضنة لإلبداع أو  إدارة إنشاء - أ
 كشف عن المبدعين والموىوبين.وضع استراتيجية مبنية عمى معاير دقيقة لم - ب
ليضمن معاير تقويم موضوعية وواضحة، تكفل اطالع الموظف  األداءمراجعة نظام تقويم  - ت

 عمى نتائج التقويم.
 

" سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية  :( بعنوان7200، إسميمدراسة ) -9
 " دراسة ميدانية عمى وزارة المالية في غزة.

 من وذلك الفمسطينية الحكومية المؤسسات في األزمات إدارة سمات عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
 وذلك ،في المحافظات الجنوبية لفمسطين الفمسطينية المالية وزارة عمى ميدانية دراسة إجراء خالل
 .المتوقعة األزمات مع التعامل في الوزارة جاىزية مدى ومعرفة السمات ىذه لدراسة وصوال

 مجتمع أفراد عمى بتوزيعيا الباحث قام استبانة عمل تم حيث ،الوصفي المنيج الباحث استخدم دوق
في  الفمسطينية المالية وزارة في اإلشرافية الوظائف في يعممون ممن 192م عددى والبالغ الدراسة

 .االستبانات توزيع في الشامل الحصر أسموب الباحث واستخدم ،المحافظات الجنوبية لفمسطين
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 ىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :ومن أ

 إلى بحاجة في المحافظات الجنوبية لفمسطين المالية رةوزا في األزمات إلدارة نظام وجود - أ
 .وتطوير تنمية

 .وقوعيا فور األزمات لعالج العالجية اإلجراءات من مجموعة عمى ىذا النظام يركز - ب

 ما يمي:ب الدراسة أوصت وقد

 لمتخطيط مكمل جزء أنو اعتبار عمى األزمات إلدارة المستقبمي بالتخطيط اماالىتم ضرورة - أ
 .االستراتيجي

 في العميا اإلدارة تتبع منظمة كل في األزمات إلدارة مستقمة إدارية وحدة إنشاء ضرورة - ب
 .معيا والتعامل األزمات عالج عن مباشر بشكل مسؤولة وتكون قراراتيا

 

أثر المناخ التنظيمي عمى أداء الموارد البشرية، دراسة  ان:( بعنو 2006 ،الشنطيدراسة) -10
 .المحافظات الجنوبية لفمسطينميدانية عمى وزارات السمطة الفمسطينية في 

 السمطة في وزارات السائد التنظيمي المناخ أبعاد تأثير مدى عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت     
 التعرف وكذلك بيذه الوزارات التنظيمي المناخ وتقييم ،البشرية الموارد أداء عمي الفمسطينية الوطنية
 والمكونة الدراسة عينة الستطالع استبانة بتصميم الباحث وقام. البشرية الموارد أداء مستوي عمي
المحافظات الجنوبية  في الفمسطينية السمطة بوزارات إشرافية بوظائف العاممين الموظفين من

 اإلحصائية برنامج األساليب استخدام وتم ،البيانات جمع يمةوس ىي االستبانة وكانت، لفمسطين
 . الوصف التحميمي المنيج الباحث واستخدم كما لمنتائج، والوصول البيانات لتحميل

 : أىمياعدة نتائج  إلىوقد توصمت الدراسة 

 يةالموارد البشر  أداء عمى الفمسطينية الوزارات في السائد التنظيمي لممناخ إيجابي أثر وجود - أ
 .األداء مستوى تحسين إلى يؤدي المناخ ىذا وأن

 .القرار اتخاذ وطرق وأساليب لموزارات التنظيمي الييكل في خمل يوجد أنو أظيرت - ب
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  العممية المؤىالت مع العاممين يشغميا التي الوظائف وواجبات وميام طبيعة تناسب عدم - ت

 .عمييا الحاصمين والتخصصات
 

 :أىميا من لتوصياتا من جممة إلى الدراسة وخمصت

 والمستقبمية الحالية االحتياجات تمبية عمى قادرة تكون بحيث لموزارات بالييكميات االىتمام - أ
 .الوزارات أىداف وتحقيق األداء مستوى تحسين في يساىم مما

 .ىذه العممية في العاممين إشراك يتم أن عمي القرار اتخاذ طرق تحسين عمى العمل - ب
 بما الدنيا اإلدارية لممستويات الصالحيات تفويض عمى والعمل الالمركزية نحو التوجو - ت

 .التطبيق سالمة تضمن معايير وبوجود الوزارات أىداف يحقق

الدراسات العربية:ثانيًا:   

أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء  بعنوان: (2011،جساسيدراسة )ال -1
  .العاممين في وزارة التربية والتعميم بسمطنة عمان

 والتعميم التربية وزارة في العاممين عمى الحوافز ىذه تأثير عمى التعرفىدفت الدراسة إلى     
 .عمان سمطنة في

 والتعميم التربية لوزارة التابعة العامة التعميمية المديريات في العاممين من الدراسة مجتمع تكون
 قام حيث )إدارية شؤون كاتب( وموظفين أقسام رؤساء من التعميمية المناطق مستوى عمى

 في والموظفين األقسام رؤساء من( 350) بمغت طبقية عشوائية عينة باختيار الباحث
 االستبانة الباحث واستخدم التحميمي، الوصفي المنيج الباحث استخدم وقد المذكورة، المديريات

 .الدراسة مفردات من البيانات لجمع
 :النتائج

 .عمان سمطنة في والتعميم التربيةوزارة  في مينلمعام مقدمة مادية حوافز وجود -
 .عمان سمطنة في والتعميم التربية وزارة في لمعاممين مقدمة معنوية حوافز وجود -
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 .عمان سمطنة في والتعميم التربية وزارة في فعال ومعنوية مادية حوافز نظام وجود -

 :التوصيات
 وفقاً  العاممين بين التمييز يتم بحيث ءاألدا بمستوى فعمياً  الحوافز صرف يرتبط أن يجب -

 جيد أقصى بذل عمى الوظيفي مسماه كان ميما جميعا العاممين يشجع مما أدائيم، لمستوى
 .األداء بتحسين الحوافز تقديم ربط يتم وبذلك أدائيم، لتحسين

 

 في الوظيفي والرضا األداء فعالية عمى الحوافز تأثير (عن2005دراسة )المحروقي، -2
 .الظاىرة لمنطقة الحيوانية والثروة العامة لمزراعة يةالمدير 
 األداء والرضا فعالية عمى تأثيرا الحوافز أنماط أكثر تحديد إلى الدراسة ىدفت      

 الداخمية المنطقة واليات عمى الموزعة وأفرعيا دوائرىا وجميع المديرية في لمعاممين الوظيفي
 وقد , لمعاممين الوظيفي األداء فعالية عمى وافزالح اثر معرفة إلى الدراسة ىدفت وكذلك,

 االستبانة باستخدام المعمومات جمع تم كما , التحميمي الوصفي الباحث المنيج استخدم
 البحث. مجموعة عمى وزعت التي

 :أىميا من كان النتائج من ةمجموع إلى الدراسة توصمت وقد      

 النحو عمى كانت شرائحيم بجميع العامة بالمديرية العاممين عمى تأثيرا الحوافز أكثر إن .1
 – الدورات – المالية المكافآت – البدالت – العالوات – بالترتيب ) الترقيات اآلتي

 (. القرارات اتخاذ في المشاركة
 ). الشكر خطابات – الشفوي :)الثناءاآلتي النحو عمى كانت تأثيرا الحوافز قلأ إن .2
 والتي المادية الحوافز اختيار جميعا اتجاىيم كان العامة ديريةالم في العاممين األفراد إن .3

 تأثيرا الحوافز أكثر باعتبارىا المعيشي مستواىم عمى المباشر اإليجابي ليم التأثير تجمب
 .والرضا الوظيفي األداء فاعمية عمى
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 المجان األمنية ودورىا في إدارة األزمات. بعنوان:( 2005بن كردم،دراسة ) -3

 في بيا المكمفة والميام الوظائف بأداء األمنية المجان قيام مدى معرفة ىدفت الدراسة إلى    
 األزمات إدارة في الدائمة األمنية المجان عمل تعترض التي المعوقات تحديدو  الراىن الوقت

 لتيا األساليب عمى التعرفو  الدائمة األمنية المجان من المعنية اإلدارات مديري موقف معرفةو 
 .الدائمة األمنية المجان أداء وتطوير تحسين من تزيد

 الباحث طبق وقد وكيفًيا، كمًيا تعبيًرا الدراسة عن ُيعبر الذي الوصفي المنيج الباحث استخدم
 كأداة االستبانة استخدام تم وقد لمدراسة، األصمي المجتمع لمفردات االجتماعي المسح مدخل
 .مبحوثًا (٢٥٧)دراسةال ىذه في وشارك البيانات، لجمع

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

 ةالدائم األمنية المجان نيوض مدى لمحور الحسابي المتوسط أن الدراسة نتائج أظيرت .1
 ىذه الوظائف أىم أن حيث جًدا مرتفع الراىن الوقت في بيا المكمفة والميام بالوظائف

 ومتابعة الداخمي، لألمن الُعميا المجنة من توجييات من ليا يصدر ما تنفيذ  :ىو
 .القرار التخاذ المتاحة البدائل وتدارس بالمنطقة، اليامة لممنشآت األمنية التدابير

 عمل تعترض التي المعوقات لمحور الحسابي المتوسط أن الدراسة نتائج أظيرت .2
 مبالغة :يى المعوقات أىم أن عمى،  مرتفع األزمات إدارة في الدائمة األمنية المجان
 مع التعامل عند اإلشاعات انتشار وكذلك ،لمجميور الصورة نقل في اإلعالم وسائل

 األزمات مع التعامل عمى القادرة البشرية الكوادر تأىيل في نقص ووجود األزمات،
 .بكفاءة

 وقد أوصت الدراسة بما يمي:

  المتقدمة لدولبا ُأسوة األمنية األزمات بإدارة متخصصة مستقمة إدارة إنشاء ضرورة .1
 .األزمات مواجية في العامة إدارتيا ومسئوليات بميام تقوم



 

 

 

 
 

 الفصلىالثالث

72 

 
 بعدم وذلك األزمات إدارة في الرئيسة المتطمبات كأحد اإلعالم بوسائل االىتمام ىميةأ .2

 .األحداث نقل في المبالغة
 تطوير طريق عن األزمات مع التعامل عمى القادرة البشرية الكوادر تأىيل ضرورة .3

 .األزمة إدارة فريق تخصصات مختمف في متنوعة وعممية نظرية دريبيةت برامج
 

أنظمة األجور واثرىا عمى أداء العاممين في شركات  بعنوان:( 2004ناصر،دراسة ) -4
 ومؤسسات القطاع العام الصناعي في سورية".

عمى مدى وجود تدني في مستويات األجور الحالية، ومدى قدرة  التعرف إلى الدراسة ىدفت
لمستويات الحالية لألجور عمى تحفيز األفراد العاممين ، ومدى وجود تأثير لمستويات األجور عمى ا

 أداء األفراد .

المسح اإلحصائي باستخدام استبانة صممت ليذا الغرض، إلى جانب  منيجية الدراسة اعتمدت
ستبانة، وتم اختيار عمل بعض المقابالت مع ذوي الشأن لمتأكد من دقة اإلجابات الواردة في ىذه اال

فرد موزعين في مختمف المستويات  700عينة عشوائية من أفراد مجتمع البحث البالغ عددىم 
 اإلدارية.

 ىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :أومن 

 وجود عالقة طردية قوية بين مستويات األجور وأداء العاممين. .1
فيز األفراد بما فيو الكفاية إلنجاز مستويات األجور الحالية ليست كافية لمعمل عمى تح .2

 . األعمال المطموبة عمى اكمل وجو
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الدراسات األجنبية:ثالثًا:   

( بعنوان: أثر البتكار عمى أداء الفنادق السياحية في Campo ،2014دراسة ) -1
 أوقات األزمات.

 لفنادق السياحيةإلى تحميل تأثير التوجو القائم عمى االبتكار عمى أداء ا الدراسة ىدفت     
 جو األزمات عمييا. وتأثيرلذلك،  إدارتيافي أوقات األزمات، وكيفية إدراك 

بين مديري  اإلنترنتقام الباحث بجمع بيانات الدراسة من خالل استطالع لمراي عمى 
 .إسبانيةمدينة  52الفنادق السياحية ذات درجة األربع نجوم في 

 منيا: توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
يجابي عمى األداء في المدى  .1 ميل الفنادق لالبتكار ال يساىم بشكل مباشر وا 

 القصير، بعكس أىميتو في تحسين األداء عمى المدى المتوسط والطويل.
 في االبتكار. ةاألزمات وعدم االستقرار يؤثر عمى الرغب .2

ول االبتكار ضرورة توسيع المعرفة حوقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أىميا: 
وأساليبو لدى إدارات الفنادق السياحية، لما في ذلك من أثر جيدة في زيادة األرباح وزيادة 

 القدرة التنافسية بشكل عام.

 

فً العالقات التجارٌة  واألزماتاالستقرار  إدارة :بعنوان (Bingston) ،2013 دراسة -2

 الناشئة(. األسواقفً  إرٌكسون)حالة شركة 
تطوير نظرية التغيرات عمى نحو سمس في تنمية العالقات  إلىالدراسة  ىدفت ىذه      

التي قد تتعرض ليا الشركات  واألزماتالتجارية لالستفادة منيا في حاالت االستقرار 
 والمؤسسات التجارية.

منيج دراسة الحالة عمى الشركة السويدية، وجمع بيانات الدراسة عن  الباحثاستخدم      
م( من خالل 2004-1998الناشئة في األرجنتين خالل الفترة ) األسواقفي عالقة الشركة 

 .واإلنترنتأرشيف الشركة والصحف 
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وجود ضعف حقيقي في العالقات التجارية  توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا:

في حالة االستقرار وعدم  األخرىلمشركة، بسبب سموكيا القائم مع العمالء والشركات 
 تقرار.االس

 وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أىميا: 

تنشيط العالقات التجارية يتطمب بشكل متزايد دراسة السموك المتبادل بين  إعادة أن .1
 الشركات والعمالء.

تتبعيا الشركة في حالة  أساليبنموذج موحد لمشركة يضمن تحديد  إيجادضرورة  .2
 االستقرار وحالة عدم االستقرار)األزمات(.

 

الحوافز والمكافآت ودورها فً استدامة بقاء  :بعنوان (PSILOU) ،2011 دراسة -3

 العاملٌن.

 ودافعتييم وظائفيم في العاممين بقاء عمى وتأثيرىا الحوافز إلى دراسة الدراسة ىدفت    
 ة،األمريكي المتحدة الواليات فيعمالقة  مالية شركات أربع عمى تأثيرىا دراسة  تم وقد ، لمعمل

 ىذه في نالموظفي بقاء عمى المعنوية والحوافز المادية الحوافز تأثيرات الباحث حثوب
، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي اإلحصائي، وذلك باستخدام استبانة وزعت المنظمات

 عمى عينة الدراسة.

 : يمي كما النتائج أىم وكانت

 .منظماتيم في الموظفين ءبقا عمى كبير تأثير المعنوية والحوافز المادية لمحوافز .1
 .بيا لمعاممين المقدمة حوافزىا في الكمال حد إلى األربعة الشركات من أي تصل لم .2

 : تيكاآل التوصيات أىم وجاءت

 .المنظمات في االستمرارية لزيادة والمعنوية المادية الحوافز نظم تحسين .1
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 الفائدة تعم حتى وبالمجتمع ببعضيم الموظفين عالقات توطيد في المنظمة دور تحسين .2

 األطراف. جميع عمى
 

الحوافز النقدٌة ودورها فً تحسٌن األداء  :بعنوان  (KLOS) ،2006 دراسة -4

 واإلنتاجٌة.

 اخذ تم وقد ككل الشركة وأداء الشركات عمى النقدية الحوافز دور إلى التعرف إلى الدراسة ىدفت
 .2003  سنة إلى 1997 سنة من سنوات ستة مدار عمىشركة أوكرانية  92 ىي عينة

وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي اإلحصائي، وذلك باستخدام استبانة وزعت عمى عينة 
 الدراسة.

 : اآلتيك النتائج أىم وكانت

 .العينة في الشركات تمك في األداء وتحسين النقدية الحوافز بين عالقة ىناك .1
 يستخدمون الذين من ىااسو  نم اقل إنتاجيتيا كانت الحوافز تستخدم ال التي الشركات .2

 .الحوافز

 : اآلتيك التوصيات أىم وكانت

 في انخفاض لدييا اتضح لتياألوكرانية ا الشركات في النقدية الحوافز بأنظمة االىتمام .1
 .باألساس األنظمة تمك لدييا الموجودالشركات  تمك وتحسين استخداميا

 
 .التصدير شركات في ماتاألز  إدارة وخطط نظم( بعنوان : Roger ،2005دراسة ) -5

 األعمال شركات في األزمات إدارة وخطط نظم في التقدم مدى معرفة إلى الدراسة ىدفت    
 .الثالث العالم دول إلى المصدرة

 سوء إلى يرجع الشركات، ىذه تتحممو الذي الكبيرة المخاطرة حجم أن الدراسة وأوضحت    
 . التصدير أزمات لمواجية الشركات تمك تخطيط
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 . الثالث العالم دول إلى تصدر أعمال شركة (183) من مكونة عينة الباحث استخدم وقد

 إلدارة وخطط أنظمة تمتمك الشركات تمك من فقط %(20)  حوالي أن إلى الدراسة توصمت وقد    
 اإلطالق، عمى خطط أو نظم يمتمك ال الشركات تمك من %(33) بينما التصدير، أزمات

 إلدارة التخطيط عمميات في كبيرة بدرجة الشخصي الحكم الستخدام الشركات يلم إلى وأوضحت
 . األزمات

 التي الشركات تمك ىي األزمات إلدارة خطط تمتمك التي الشركات أن أيًضا الدراسة وأظيرت    
 عائدات عمى كبيرة بدرجة وتعتمد لممخاطر، جًدا حساسة أنيا أو سابقة، أزمات إلى تعرضت كانت
 . ديرالتص

 

( بعنوان : خصائص نظام قٌاس األداء على أساس 2004، وآخرون، Gibbsدراسة ) -6

 الحوافز.

 لمدوائر التجارية، المصمم الحوافز نظام عمى األداء قياس إلى التعرف إلى الدراسة ىدفت       
، جاريةالعالقة الت ذوي لممدراء الحوافز لبعض واتفاقيات عقود عن بيانات استخدام خالل من وذلك
 المسح اإلحصائي، وذلك باستخدام استبانة صممت ليذا الغرض. منيجية الدراسة اعتمدتوقد 

 :يمي ما النتائج أىم من وكان

 طبيعة مثل المقياس في الموجود الثقل مدى و بالحوافز تتعمق األداء مقاييس خصائص أن .1
 عالوة الموظفين.

تكون  اآلتيوب اكبر، بشري مال سرأ المدير لدى يكون عندما أكبر تكون الحوافز أن .2
 .أكبر بشكل بالمخاطرة التحكم ويتم أكبر، اإلدارية المخرجات

 .أعمى أخرى لعالوات ثم األساسية، لمعالوة األفضل األداء مقاييس تختار الشركات أن .3
 ومن الضمنية لمحوافز المؤسسة استخدام عند ىام دور ليا األداء مقاييس خصائص أن .4

 .المتعددة الحوافز أنواع في التوازن لتحقيق ظفينالمو  خالل عالوات
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:رابعًا: 

أزمة البحث في  تبين أن، حيث المتعمقة بمشكمة الدراسةلدراسات السابقة عمى ا االطالعتم      
من  سطينفي المحافظات الجنوبية لفمانقطاع الرواتب وعالقتيا بأداء العاممين في وزارة الداخمية 

أن  –وفي حدود عمم الباحث  –ما يعني أنو كالمواضيع الجديدة ، مما يعكس أىمية الموضوع، 
تم التطرق في سياق الدراسات  سات التي تناولت موضوع الدراسة،ىذه الدراسة تعد من أوائل الدرا

الدراسات  ، وقد قسمت ىذهبأحد متغيرات الدراسةمجموعة من الدراسات ذات العالقة  السابقة إلى
 ات العربية، والدراسات األجنبية.إلي ثالثة محاور وىي: الدراسات الفمسطينية، والدراس

 دراسات أربعو  المحمي، المجتمع في دراسات عشر منيا دراسة عشرين عمى االطالع تمقد و      
 في قةالساب الدارسات أىمية ورغم األجنبية، المجتمعات في دراسات ستو  العربية، المجتمعات في
أزمة انقطاع  يتناول لم منيا أي أن إال اإلنساني، العممي الصرح في لبنة واعتبارىا المعرفة إثراء

 العاممين. أداءب وعالقتيا الرواتب

بعض الدراسات السابقة إلى تناول )األزمات( دون تخصيص ألزمة انقطاع  توقد تطرق     
ت سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية التي تناول( 2007، إسميمدراسة )الرواتب ، ومنيا 

والتي تحدثت عن المجان األمنية ودورىا في إدارة ( 2005بن كردم،دراسة )وكذلك  ،الفمسطينية
 .األزمات

بينما تناول بعضيا اآلخر المتغير التابع لمدراسة وىو أداء العاممين دون التطرق إلى عالقة     
( والتي تناولت جودة الحياة 2012 بمبيسي،ال) دراسةمثل اء ، المتغيرات المستقمة بأبعاد األد

 ،العجمةحكومية، ودراسة )الالوظيفية وأثرىا عمى األداء الوظيفي لمعاممين في الوظائف غير 
وأيضا  "ري القطاع العاميباألداء الوظيفي لدى مد وعالقتواإلبداع اإلداري بعنوان: "والتي ( 2009

أثر المناخ التنظيمي عمى أداء الموارد البشرية في  تي تحدثت عن( وال2006 دراسة)الشنطي،
 (.2005دراسة )المحروقي، أيضا، و المحافظات الجنوبية لفمسطينوزارات السمطة الفمسطينية في 
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 الستفادة من الدراسات السابقة:

 المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة بشكل واضح. - أ
 عربيًا وعالميًا.االطالع عمى تجارب اآلخرين محميًا و  - ب
 إثراء اإلطار النظري في الدراسة مستقباًل. - ت
 المساعدة في تحميل وتفسير النتائج مستقباًل. - ث
 االستفادة في تصميم أداة الدراسة. - ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 الفصلىالثالث

79 

 

الفجوة البحثية:-2  

ات من خالل استعراض الدراسات السابقة واالطالع عمى أدبيات ىذه الدراسة والتي تناولت موضوع
 -لوحظ ما يمي:زمات واألداء واألجور األ

 (2جدول )

 يوضح الفجوة البحثية لمدراسة

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
الدراسات السابقة معظم اىتمت 

بدراسة المتغير المستقل)األزمة(، 
 أو المتغير التابع)األداء(.

الدراسات السابقة لم تتناول 
عالقة أي من األزمات 

 األداء .ب

بدراسة عالقة تميزت الدراسة 
 أزمة انقطاع الرواتب باألداء.

تطرقت الدراسات السابقة إلى 
دراسة بعض األزمات التي وجدت 

 في مجتمعاتيم المختمفة.

لم تتطرق الدراسات السابقة 
إلى أزمة انقطاع الرواتب 

 عمى وجو الخصوص.

تعد -عمى حد عمم الباحث-
ىي األولى التي  الدراسة

 تناولت أزمة انقطاع الرواتب.
 

 حرر بواسطة الباحث بناًء عمى الدراسات السابقة
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

 

 مقدمة.

 منيج الدراسة. أوًل: 

 مجتمع الدراسة.ثانيًا: 

 عينة الدراسة.ثالثًا: 

 أداة الدراسة.رابعًا: 

 خطوات بناء الستبانة.خامسًا: 

 ستبانة.صدق السادسًا: 

 ثبات الستبانة.سابعًا: 

 .األساليب اإلحصائية المستخدمةثامنًا: 
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:مقدمة  

جراءاتيا محورا رئيستعتبر منيجي      الجانب التطبيقي من  إنجازا يتم من خاللو ة الدراسة وا 
الدراسة، وعن طريقيا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلى 

تحقق  اآلتيالنتائج التي يتم تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة، وب
 األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا. 

الدراسة، وكذلك أداة وعينة ومجتمع  متبعنيج اللممتناول ىذا الفصل وصفا وبناء عمى ذلك      
وينتيي الفصل  ،، ومدى صدقيا وثباتيارىاوكيفية بنائيا وتطوي عدادىاإالدراسة المستخدمة وطريقة 

يمي وصف  اوفيم، واستخالص النتائجلبيانات بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل ا
 .ليذه اإلجراءات

منيج الدراسة:أوًل:   

 من حاولي الذي التحميمي الوصفي المنيج باستخدام الباحث قام الدراسة أىداف تحقيق أجل من    

 تطرح التي واآلراء مكوناتيا بين العالقةو  بياناتيا، وتحميل الدراسة، موضوع الظاىرة وصف خاللو

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا

"المنيج الذي يسعى لوصف الظواىر أو  بأنو التحميمي الوصفي المنيج الحمداني يعرفو     
لتحميل والتفسير المنظم لوصف ظاىرة أو مشكمة، الراىنة فيو أحد أشكال ا أواألحداث المعاصرة، 

 وتتطمب معرفة المشاركين في الدارسة والظواىر التي ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
 .(100:2006)الحمداني،التي نستعمميا لجمع البيانات" واألوقاتندرسيا 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر  :المصادر الثانوية .1
 البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات 
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سة، والبحث راوالمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الد

 ترنت المختمفة.والمطالعة في مواقع اإلن

: لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع المصادر األولية .2
 البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض،

 كما قام الباحث بإجراء مقابالت مقننة ، وذلك حسب ما تطمبت الدراسة.

سة : مجتمع الدراثانيًا:   

يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، وبناًء عمى مشكمة الدراسة وأىدافيا      
الضباط العاممين في الشق العسكري بوزارة الداخمية واألمن فان المجتمع المستيدف يتكون من 

نقيب(،  –د رائ –مقدم  –عقيد  –عميد  –لواء ) برتبة  المحافظات الجنوبية لفمسطينالوطني في 
وتم اختيار ىذه الفئة، ألنيا تعبر عن  ،(5112)ىيئة التنظيم واإلدارة، ضابطاً  3114والبالغ عددىم 

 الفئة اإلشرافية في الشق العسكري في الوزارة، واألكثر دراية في موضوع الدراسة.

عينة الدراسة:ثالثًا:   

حسب الرتبة العسكرية، حيث تم توزيع  قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية     
استبانة كعينة استطالعية لمتأكد من صدق وثبات االستبانة، وقد تم استبعادىم من التحميل  31

استبانة بنسبة  465استبانة عمى مجتمع الدراسة وقد تم استرداد  311النيائي، وبعد ذلك تم توزيع 
5102.%  

 :  (Moore, D ,and others, 2003ة )تياآل تم حساب حجم العينة من المعادلةوقد 
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 حيث:

Z  :القيمة المعيارية المقابمة لمستوى داللة معموم )مثاًل :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 

m :مثاًل( 0.05: الخطأ اليامشي: وُيعّبر عنو بالعالمة العشرية) 

 يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النيائية من المعادلة:

n الُمَعّدل   = 
1 

nN

N n
        (2) 

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 

 

 ( نجد أن حجم العينة يساوي:1باستخدام المعادلة )

2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n  

 :( يساوي5ّدل باستخدام المعادلة )فإن حجم العينة الُمعَ ،  = 3114Nمجتمع الدراسة  حيث أن

n الُمَعّدل   = 352
13844183

4183384





 

 عمى األقل. 425وبذلك فإن حجم العينة المناسب في ىذه الحالة يساوي 

 ة:تياآلوقد تم حساب العينة الطبقية لكل رتبة وفق المعادلة 

 )عدد المجتمع لكل رتبة / إجمالي عدد المجتمع( * عدد العينة عدد العينة لكل رتبة =  

 . 4تقرب إلى  5022=  425( * 3114/  44مثال: عدد العينة لرتبة عميد = ) 
 

 :الدراسة حسب الرتب العسكرية وأعداد الضباطوعينة مجتمع يوضح  اآلتيوالجدول 
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 (4جدول رقم )

 وعينة الدراسة حسب الرتب العسكرية وأعداد الضباطمجتمع يوضح 

 الرتبة العسكرية م.
عدد 
 المجتمع

عدد العينة 
 كحد أدنى

العينة التي 
 تم تحميميا

 2 1 6 لواء  .1

 4 3 33 عميد  .2

 13 12 140 عقيد  .3

 31 29 344 مقدم  .4

 78 76 908 رائد  .5

 234 232 2752 نقيب  .6

 362 353 4183 اإلجمالي 

 (2015، المحافظات الجنوبية لفمسطينلتنظيم واإلدارة، وزارة الداخمية، ة اىيئالمصدر: )
 

:أداة الدراسةرابعًا:   

أزمة انقطاع الرواتب وعالقتيا بأداء العاممين بوزارة الداخمية في  " تم إعداد استبانة حول 
 المحافظات الجنوبية لفمسطين.

 وتتكون استبانة الدراسة من ثالث أقسام رئيسية:

 



 

 

 

 
 

 الفصلىالرابع

85 

 

سنوات الجنس، المؤىل العممي، ) المستجيبعن  البيانات الشخصيةوىو عبارة عن لقسم األول: ا
 .(الخدمة، الرتبة العسكرية

 مجاالت : 4فقرة، موزع عمى  51، ويتكون من أزمة انقطاع الرواتبوىو عبارة عن  القسم الثاني:

 ات.( فقر 2ويتكون من ) ،الممموسة الجوانب القتصادية: المجال األول

 ( فقرات.2، ويتكون من )الجوانب النفسية: المجال الثاني

 ( فقرات.2، ويتكون من )الجوانب الجتماعية المجال الثالث:

 .( فقرة12، ويتكون من )أداء العاممينوىو عبارة عن  :الثالثالقسم 

 

ب جدول تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسوقد 
(3:) 
 

 الخماسي (: درجات مقياس ليكرت6جدول )

 االستجابة
موافق بدرجة 
 قميمة جدا

موافق بدرجة 
 قميمة

موافق بدرجة 
 متوسطة

بدرجة  موافق
 كبيرة

موافق بدرجة كبيرة 
 جدا

 2 3 4 5 1 الدرجة

  خطوات بناء الستبانة:خامسًا: 

انقطاع الرواتب وعالقتيا بأداء العاممين بوزارة  " أزمةلمعرفة الباحث بإعداد أداة الدراسة قام     
 -ة لبناء االستبانة :اآلتيواتبع الباحث الخطوات  "، الداخمية في المحافظات الجنوبية لفمسطين
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الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، واالستفادة و  اإلدارياألدب عمى  االطالع .1
 وصياغة فقراتيا. االستبانةمنيا في بناء 

 مجاالتاستشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات الفمسطينية والمشرفين في تحديد  .2
 .وفقراتيا االستبانة

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة. .3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .4
 تم تصميم االستبانة في صورتيا األولية. .5
 ف.تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشر  .6
( من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في أكاديمية اإلدارة 2تم عرض االستبانة عمى ) .7

( يبين 3والسياسة لمدراسات العميا، وجامعة األزىر، والجامعة اإلسالمية، والممحق رقم )
 أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

اإلضافة راء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو في ضوء آ .8
 (.4) ق( فقرة، ممح46االستبانة في صورتيا النيائية عمى ) روالتعديل، لتستق

 :انةصدق الستبسادسًا: 

، كما (112 :5111" )الجرجاوي،لقياسو ما وضع ستبيانقيس االيأن  "صدق االستبانة يعني     
ناحية،  شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من"يقصد بالصدق 

 )عبيدات "ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية، بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا
 بطريقتين: انةالتأكد من صدق االستب وقد تم (.125:5111، وآخرون

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -1

 جالم في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن ىويقصد بصدق المحكمين "     
عرض االستبانة عمى حيث تم  (112 :5111)الجرجاوي، "الدراسة موضوع المشكمة أو الظاىرة

 وأسماء المحكمين  ،اإلدارة واإلحصاء متخصصين في (2)مجموعة من المحكمين تألفت من 
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(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في 3بالممحق رقم )
 (.4انظر الممحق رقم ) -مقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورتو النيائية ضوء ال

 صدق المقياس: -4

 Internal Validityأول: التساق الداخمي 

يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي     
ساب االتساق الداخمي لالستبانة وذلك من خالل حساب ىذه الفقرة، وقد قام الباحث بح وتنتمي إلي

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو.
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 " أزمة انقطاع الرواتب نتائج التساق الداخمي ل "

 نب االقتصاديةالجوا"  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل2جدول )يوضح    
 مستوى، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند " والدرجة الكمية لممجال الممموسة
 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو. α ≤0.05 معنوية 

 ممجال" والدرجة الكمية ل الممموسة الجوانب القتصادية" معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  (7جدول )

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

1 
ال يستطيع العاممون تأمين احتياجاتيم األساسية في ظل أزمة 

 انقطاع الرواتب.

 العاممين القدرة عمى الوفاء بالتزاماتيم المادية. ىال يتوفر لد 5

 لعاممين.توقفت الكثير من خطط وأىداف ا 4

 ال يستطيع العاممون الوصول إلى أماكن عمميم أحيانا. 3

 يسعى العاممون إليجاد مصادر دخل أخرى لتمبية احتياجات أسرىم. 2

 الخيرية. بعض المؤسسات معونات لدى عن يقوم العاممون بالبحث 6

2 
 الحاجات لسد ممتمكاتيم المنزلية بيع يضطر بعض العاممين إلى

 .األساسية

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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" والدرجة الكمية  الجوانب النفسية"  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل6جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤0.05 معنوية  مستوى ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عندلممجال

 المجال صادق لما وضع لقياسو.

 (8جدول )

 والدرجة الكمية لممجال"  الجوانب النفسية" مجال الرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
لحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 ري والوظيفي.يشعر العاممون بعدم االستقرار الحياتي واألس 1

5 
يشعر العاممون بالعجز نتيجة عدم القدرة عمى الوفاء بااللتزامات 

 المستحقة.

 . الدائم والقمق النفسي بالتوتر يشعر الكثير من العاممين  4

 . العصبي باالنييار إصابة بعض العاممين السيل من أصبح 3

 . مستقبميم ومستقبل أسرىم عمى العاممين د خوفيزدا 2

 .اآلخرين في محيط العمل واألسرة نحو العدواني سموك العاممين يزداد 6

 من الممكن أن يقوم بعض العاممين بمحاوالت انتحار أو إيذاء ألنفسيم. 2

 .α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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" والدرجة  الجوانب االجتماعية"  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل2جدول )يوضح 
وبذلك  α ≤ 0.05 معنوية  مستوى، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند الكمية لممجال

 يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو.

 (9جدول )
 " والدرجة الكمية لممجال الجوانب الجتماعيةفقرة من فقرات مجال " معامل الرتباط بين كل 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
لحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 توجد حالة من االنزواء وضعف المشاركة االجتماعية لدى العاممين. 1

5 
ر المستورة من المعونات يوجد ضعف في التكافل االجتماعي وذلك من خالل حرمان بعض األس

 التي كانت تصميم من بعض العاممين. 

 يوجد تأخر في حاالت الزواج لدى الذكور، والعنوسة لدى اإلناث. 4

3 
يوجد ضعف في الثقة بالتنظيمات السياسية، من خالل الشعور بالخذالن الناشئ عن عجز ىذه 

 حسم ىذه األزمة. عنالجيات 

2 
تنتشر بعض الظواىر السمبية مثل زيادة العنف ضد النساء، أو زيادة نسب الطالق نتيجة لمظروف 

 االقتصادية.

 يوجد ضعف في التواصل والترابط االجتماعي والقيام بواجبات صمة الرحم من قبل العاممين. 6

 ى التطرف بسبب خمل ميزان العدل والعدالة.توجد خشية من اتجاه بعض العاممين إل 2

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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 " أداء العاممين " نتائج التساق الداخمي ل

" والدرجة الكمية  أداء العاممين"  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل1جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤0.05 معنوية  مستوىن معامالت االرتباط المبينة دالة عند ، والذي يبين ألممجال

 المجال صادق لما وضع لقياسو.

 (:جدول )

 والدرجة الكمية لممجال"  " أداء العاممينمجال الرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
لحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

1 
يساعدىم  مما لمعاممين واضحة الوظيفي صفالو  بطاقة

 يتوّقع ما ومعرفة بدّقة، ومسؤولياتيم بواجباتيم في القيام
 في ظل أزمة انقطاع الرواتب. منيم

5 
جراءات العمل، واحترام أنظمتو  بقواعد العاممون يتقيد وا 

 المختمفة.

 ي المواعيد.يمتزم العاممون بأوقات الدوام والدقة ف 4

3 
يوجد انخفاض في مستوى التغيب والمغادرات غير 

 الضرورية.

يوجد انخفاض في وقوع عقوبات وجزاءات تأديبية عمى  2
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 العاممين.

6 
يمتزم العاممون بالمجان أو الميام التي يكمفون بيا من قبل 

 إدارة المؤسسة.

2 
التي يواجيونيا  المشاكل حل عمى بالقدرة العاممون تعيتم

 أثناء العمل.

1 
 الجودة لمعايير طبقاً  الوظيفية الميام العاممون ينجز

 المطموبة.

5 
وبنفس مستوى األداء  الوظيفية الميام العاممون ينجز

 الجيد في حال زيادة حجم العمل.

11 
 لمعمل والرغبة واالستعداد الجاىزية العاممين دىل تتوفر

 .اإلنجاز سرعة أجل من الرسمي الدوام خارج أوقات

11 
تتوفر لدى العاممين كفاءة استغالل الوقت في إنجاز 

 األعمال المطموبة.

15 
يرتفع لدى العاممين مستوى المحافظة عمي الممتمكات 

 مستخدمة.العامة واألجيزة ال

14 
يسعى العاممون لتحسين صورة مؤسستيم في المواقف 

 التي تقابميم. 

13 
سموك العاممين مع الجميور يعزز الشعور باألمان والثقة 

 لديو.

 يزداد رضا الجميور عن نوعية الخدمة وطريقة تقديميا. 12

 . α ≤0.05 داللة  مستوىائيًا عند االرتباط دال إحص *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد األداة 
 ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة. ىالوصول إلييا، ويبين مد

 مستوىعند ( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيًا 5دول )يبين ج
 لقياسو. تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما وضعتوبذلك  α ≤0.05 معنوية 

 (;جدول )

 درجة كل مجال من مجالت الستبانة والدرجة الكمية لالستبانة معامل الرتباط بين

 المجال
 رسونبيمعامل 

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

 .الممموسة الجوانب االقتصادية

 .لجوانب النفسيةا

 .الجوانب االجتماعية

 .أزمة انقطاع الرواتب

 .أداء العاممين

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *        
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 : Reliabilityثبات الستبانة سابعًا: 

، متتالية مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة ىو أن    
أو ما ىي  ،إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييا أيضا ويقصد بو

 :5111)الجرجاوي،ت مختمفة اريتو عند تكرار استخدامو في أوقاتمر واسدرجة اتساقو وانسجامو 
52) . 

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

Alpha Coefficient( 11، وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدول.) 

 (11جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة

 جالالم
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 .الممموسة الجوانب االقتصادية

 .لجوانب النفسيةا

 .الجوانب االجتماعية

 .أزمة انقطاع الرواتب

 .أداء العاممين

 معا جميع المجالت

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ الصدق الذاتي*
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( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث 11واضح من النتائج الموضحة في جدول )
 الصدق الذاتي(. وكذلك قيمة لجميع فقرات االستبانة ) بينما بمغت( تتراوح بين )

( لجميع فقرات االستبانة ) بمغت بينما (،ل حيث تتراوح بين )مرتفعة لكل مجا
 .ودال إحصائيا مرتفع الثباتوىذا يعنى أن 

كون الباحث قد تأكد من (. وي4تكون االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق )بذلك و 
تبانة وصالحيتيا لتحميل النتائج استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االسصدق وثبات 

 واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 ألساليب اإلحصائية المستخدمة:اثامنًا: 

 Statistical Package for theتفريغ وتحميل االستبانة من خالل برنامج التحميل اإلحصائي تم 

Social Sciences  (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test   اختبار التوزيع الطبيعي

الختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام
في جدول ، وكانت النتائج كما ىي مبينة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو

(11.) 

 (33جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

 المجال
 قيمة

 الختبار
القيمة الحتمالية 

(Sig.) 

 .الممموسة الجوانب االقتصادية

 .لجوانب النفسيةا

 .الجوانب االجتماعية

 .أزمة انقطاع الرواتب

 .أداء العاممين

 جميع المجالت معا.

 

ت الدراسة مجاالجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 11ضحة في جدول )واضح من النتائج المو 
 حيثيتبع التوزيع الطبيعي،  تالمجاال يذهوبذلك فإن توزيع البيانات ل0.05 مستوى الداللة من  أكبر

 تم استخدام االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة. 
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 ة:اآلتيم استخدام األدوات اإلحصائية ت

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  .1

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعياري .5

 (، لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) .4
ما إذا  لمعرفةK-S) )  : Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف .3

 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .2
قد تم استخدامو لحساب االتساق الداخمي والصدق البنائي لالستبانة والعالقة بين 

 المتغيرات.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .6
أم زادت أو قمت عن ذلك. ولقد تم استخدامو لمتأكد  3الدرجة المتوسطة وىي  ىوصمت إل

 من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفة ما إذا كان Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  .2
 ات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة. ذ تىناك فروقا

( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي  .1
 ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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 الخامسالفصل 

 ومناقشتيا لدراسةتحميل البيانات واختبار فرضيات ا
 

 

 .مقدمة

 البيانات الشخصية.الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي أوًل: 

 المحك المعتمد في الدراسة.ثانيًا: 

 تحميل فقرات الستبانة.ثالثًا: 

 .الدراسة اختبار فرضياترابعًا: 
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 مقدمة:

، وذلك من خالل اإلجابة سةتحميل البيانات واختبار فرضيات الدرايتضمن ىذا الفصل عرضًا ل     
والتي تم التوصل إلييا من خالل تحميل فقراتيا،  االستبانةعن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخدمة، )التي اشتممت عمى البيانات الشخصية والوقوف عمى 
إذ تم  ،الدراسة استبانةات المتجمعة من لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيان، (الرتبة العسكرية

لمحصول عمى نتائج الدراسة التي  (SPSS)استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 تم عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل. 

  :البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي أوًل: 

 :البيانات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض
 

 :عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  (:34جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 ذكر

 أنثى

 المجموع

 

 . إناث %بينما  ذكور، الدراسة من عينة% ( أن ما نسبتو 15)يتضح من جدول 
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ذلك إلى أن غالبية العاممين في الشق العسكري لوزارة الداخمية في المحافظات ويرجع الباحث 
الجنوبية لفمسطين ىم من الذكور، وذلك بسبب طبيعة العمل األمني الذي يتطمب بعض الميارات 

كثر منيا في اإلناث، كما أن المجتمع أالعسكرية والقوة الجسمانية التي تتوافر في الذكور 
جتمعات المحافظة التي ال تتقبل كثيرا فكرة عمل اإلناث في األجيزة األمنية، الفمسطيني من الم

يكتنفيا العمل التي بسبب طبيعة الدوام العسكري خاصة الميمي منو، وأيضا بسبب المخاطرة 
العسكري، حيث يقتصر عمل اإلناث في الوزارة عمى بعض األعمال المكتبية واإلدارية إلى جانب 

 إدارة الشرطة النسائية التابعة لجياز الشرطة الفمسطينية. العمل الميداني في
 

 :عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع  (:35جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 دبموم متوسط فأقل

 بكالوريوس

 ماجستير

 دكتوراه

 المجموع

 

 ،دبموم متوسط فأقلمؤىميم العممي  الدراسة من عينة% ( أن ما نسبتو 14)يتضح من جدول 
مؤىميم العممي  %% مؤىميم العممي ماجستير، بينما مؤىميم العممي بكالوريوس،  %
 .دكتوراه
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فئة خريجي الجامعات الحاصمين  ويرجع ذلك إلى أن معظم الضباط العاممين في الوزارة ىم من
عمى شيادة البكالوريوس والذين تم توظيفيم بسبب الحاجة إلى تخصصاتيم بعد شغر أماكنيم إبان 

كما أن نسبة الحاصمين عمى شيادات في ، م5112االنقسام الفمسطيني الذي حدث في عام 
ادات إلى العمل الدراسات العميا تعد منخفضة بسبب اتجاه معظم الحاصمين عمى ىذه الشي

االكاديمي أو إلى القطاع الخاص لشغل مناصب عميا، بينما تقل نسبة الحاصمين عمى دبموم 
متوسط فأقل بسبب أن عينة الدراسة التي تعبر عن الفئة اإلشرافية تحتاج شيادة البكالوريوس كشرط 

 لمترقية من رتبة إلى أخرى.
 

 :عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع  (:36جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة

 سنوات 3أقل من 

 سنوات 6سنوات حتى  3من 

 سنوات 10سنوات حتى  7من 

 سنوات 10أكثر من 

 المجموع

 سنوات، 4سنوات خدمتيم أقل من  راسةالد من عينة% ( أن ما نسبتو 13)يتضح من جدول 
 7من  % تتراوح سنوات خدمتيم، سنوات 6سنوات حتى  3من  تتراوح سنوات خدمتيم %

 . سنوات 11سنوات خدمتيم أكثر من  %بينما  سنوات، 10سنوات حتى 
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لنسبة سنوات تعد ىي ا 11و 2ويرجع الباحث أن نسبة الذي تتراوح سنوات الخدمة لدييم بين 
األكبر إلى أن معظم العاممين في وزارة الداخمية ىم من الذين تم توظيفيم بعد استنكاف الموظفين 

م، أيضا تنخفض نسبة الذين تقل سنوات الخدمة لدييم 5112القدامى إبان أحداث االنقسام عام 
في  سنوات بسبب الحصار الذي فرض عمى الحكومة الفمسطينية والذي كان لو دور كبير 4عن 

 5114قمة التعيينات بسبب قمة اإليرادات، أيضا بسبب تشكيل حكومة الوفاق الوطني في عام 
% من الذين 5101والتي لم يتم تعيين موظفين جدد فييا حتى المحظة، كما أن ىناك ما نسبتو 

سنوات وىم من الموظفين القدامى الذين تم قطع رواتبيم  11زادت عدد سنوات الخدمة لدييم عن 
امت الحكومة الحالية باستيعابيم ضمن األجيزة التابعة ليا، أو كانت ىناك حاجة الستقطابيم وق

 بسبب خبرتيم في العمل األمني.
 

 :عينة الدراسة حسب الرتبة العسكريةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الرتبة العسكريةتوزيع  (: 37جدول )

 النسبة المئوية % العدد الرتبة العسكرية

 لواء

 عميد

 عقيد

 مقدم

 رائد

 نقيب

 المجموع
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% رتبتيم رتبتيم العسكرية لواء،  الدراسة من عينة% ( أن ما نسبتو 12)يتضح من جدول 
، نقيب رتبتيم %بينما  % رتبتيم رائد،% رتبتيم مقدم، % رتبتيم عقيد، عميد، 

تتبع التوزيع اليرمي حيث تزداد الرتب العسكرية  اإلشرافية ويتضح ىنا أن الرتب العسكرية في الفئة
األقل درجة في القاعدة، وتزداد الرتبة ارتفاعا كمما اتجينا إلى أعمى اليرم، ويفسر الباحث ذلك بأن 

ؤىميم لالرتقاء إلى الرتب معظم العاممين في وزارة الداخمية لم تمض فترة طويمة عمى توظيفيم ت
العميا التي تتطمب فترة طويمة لالجتياز من رتبة إلى أخرى، كما أن ىناك مجموعة من الشروط 
تزداد تعقيدا لالرتقاء من رتبة إلى رتبة اعمى كإمضاء فترة تزداد تصاعديا،  واجتياز مجموعة من 

إلى موافقة من قبل الجيات العميا كالرئيس  الدورات التدريبية، كما أن الترقية إلى الرتب العميا تحتاج
تكتنفيا بعض الصعوبة، بعكس الرتب األقل التي يكفي فييا استنفاذ  اآلتيأو رئيس الوزراء، وب
 المدة القانونية لمترقية.
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 :(Ozen et al., 2012)المحك المعتمد في الدراسة ثانيًا: 

 خالل الخماسي من ليكرت مقياس في الخاليا طول ديدتح تم فقد الدراسة في المعتمد المحك لتحديد
 المقياس في أكبر قيمة عمى تقسيمو ثم ( ومن4=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب

 في قيمة أقل إلىىذه القيمة  إضافةوبعد ذلك تم  (0.80=4/5) أي الخمية طول عمى لمحصول
 أصبح وىكذا الخمية، ليذه األعمى حدال لتحديد وذلك) صحيح واحد وىي المقياس بداية) المقياس
 :اآلتي الجدول في موضح ىو كما الخاليا طول

 (16جدول )

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية

 جدا قميمة 20% -36%من  1 – 1.80من 

 قميمة 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 

 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 

 كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 

 كبيرة جدا 84 %-100%  أكبر من 5 -  4.20أكبر من 

 

 المتوسطات ترتيبعمى  الباحث اعتمد االستجابة، مستوى عمى والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 موافقةال درجة الباحث حدد وقد مجال، كل يف الفقرات ومستوى المجاالت مستوى عمى الحسابية
 .لمدراسة المعتمد المحك حسب
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 تحميل فقرات الستبانة:ثالثًا: 

 :" أزمة انقطاع الرواتب أوًل: تحميل فقرات مجالت "

 :" الممموسة الجوانب القتصادية تحميل فقرات مجال " -

النتائج موضحة  والترتيب. Tاختبار والنسبي واالنحراف المعياري و  المتوسط الحسابيتم استخدام 
 (.17في جدول )

 (71جدول )

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
الن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
لخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
ترت
ال

 

1 

ال يستطيع العاممون 
تأمين احتياجاتيم 
األساسية في ظل 

أزمة انقطاع 
 الرواتب.

5 

ال يتوفر لدي 
العاممين القدرة عمى 
الوفاء بالتزاماتيم 

 المادية.
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 " الممموسة الجوانب القتصاديةلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

4 

توقفت الكثير من 
خطط وأىداف 

 العاممين.

3 

ال يستطيع العاممون 
الوصول إلى أماكن 

 عمميم أحيانا.

2 

يسعى العاممون 
إليجاد مصادر دخل 

أخرى لتمبية 
 احتياجات أسرىم.

6 

 يقوم العاممون بالبحث
 معونات لدى عن

 بعض المؤسسات
 الخيرية.

2 

يضطر بعض 
 بيع العاممين إلى

 ممتمكاتيم المنزلية
 تالحاجا لسد

 .األساسية

 
جميع فقرات المجال 

 معاً 
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 ( يمكن استخالص ما يمي:12) من جدول

 " ال يتوفر لدي العاممين القدرة عمى الوفاء بالتزاماتيم المادية الثانية "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
ختباراال، قيمة % ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي2)الدرجة الكمية من  ساوي ي
من جدا ذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة وى تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  

 قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

ويرجع الباحث ذلك إلى أن الفترة الطويمة التي ازدادت فييا حدة أزمة انقطاع الرواتب قد         
ساىمت بشكل كبير في توقف معظم العاممين عن سداد التزاماتيم قصيرة وطويمة المدى بسبب 

فإن أي مبمغ يقومون  اآلتيتوفير التكاليف الخاصة بسد احتياجاتيم اليومية، وب عجزىم عن
بالحصول عميو سواء من عمل أخر أو مساعدة من أي جية يقومون بشراء احتياجاتيم بدال من 

 اآلتيالقيام بسداد االلتزامات المتراكمة عمييم عمى اعتبار منيم بان األزمة غير واضحة المعالم وب
يم بسداد ىذه االلتزامات قد يعرضيم مرة أخرى إلى البحث عن مصادر أخرى لالستدانة فان قيام

 : مقابمة(.1/1/5112إعادة الكرة مرة أخرى، وقد اتفقت ىذه النتيجة مع مقابمة) السقا،  اآلتيوب

 لسد ممتمكاتيم المنزلية بيع يضطر بعض العاممين إلى السابعة  " لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
، ، قيمة االختبار%أي أن المتوسط الحسابي النسبي ساوي ي " األساسية اتالحاج
من قبل متوسطة وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 

 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

ات المنزلية ىي إنجاز قد تم ويفسر الباحث ذلك أن معظم العاممين يعتبرون أن الممتمك       
فان التفريط فييا يعد أمرا  اآلتيتحقيقو عمى مدى السنوات التي سبقت أزمة انقطاع الرواتب وب

صعبا عمييم وعمى عائالتيم وخاصة أنيا أساسية ويحتاجونيا بشكل يومي وال يمكن االستغناء 
ب إلعادة شراءه في ظل األزمة، لقريعنيا، كما أن ما سيتم بيعو ال يوجد موعد محدد عمى المدى ا

: 54/2/5112العوايد، بو : مقابمة(، ) أ1/1/5112وقد اتفقت ىذه النتيجة مع مقابالت) السقا، 
 مقابمة(.
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، وأن المتوسط الحسابي النسبي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي      
وىذا يعني أن  تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن  ،قيمة االختبار%، يساوي 
 عمى فقرات ىذا المجال.  أفراد العينةمن قبل  بدرجة كبيرة موافقةىناك 

 

 :" الجوانب النفسيةحميل فقرات مجال " ت -

النتائج موضحة  والترتيب. Tوالنسبي واالنحراف المعياري واختبار  المتوسط الحسابيتم استخدام 
 (.18في جدول )

 (:3جدول )

 " الجوانب النفسيةلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
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1 

يشعر العاممون بعدم 
االستقرار الحياتي 
 واألسري والوظيفي.

5 

يشعر العاممون بالعجز 
نتيجة عدم القدرة عمى 

الوفاء بااللتزامات 
 المستحقة.

4 
يشعر الكثير من 

 النفسي بالتوتر العاممين 
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 . الدائم والقمق

3 

إصابة  السيل من أصبح
 باالنييار ممينبعض العا
 . العصبي

2 

 عمى العاممين يزداد خوف
 مستقبميم ومستقبل أسرىم

. 

6 

 سموك العاممين يزداد
اآلخرين  نحو العدواني

 .في محيط العمل واألسرة

2 

من الممكن أن يقوم 
ض العاممين بمحاوالت بع

 انتحار أو إيذاء ألنفسيم.

 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 

 ( يمكن استخالص ما يمي:11من جدول )

 يشعر العاممون بعدم االستقرار الحياتي واألسري والوظيفي ألولى "المفقرة المتوسط الحسابي        
 االختبار  ، قيمة% ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي2)الدرجة الكمية من  ساوي ي "
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جدا وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،
 نة عمى ىذه الفقرة. من قبل أفراد العي

ويرجع الباحث الموافقة الكبيرة التي حصمت عمييا الفقرة األولى إلى طول الفترة الزمنية التي      
فان العاممين في الوزارة قد اصبحوا  اآلتيامتدت فييا أزمة انقطاع الرواتب وازدادت حدتيا، وب

بية احتياجاتيم األسرية، وأيضا يشعرون بعدم االستقرار الحياتي واألسري، بسبب عجزىم عن تم
بسبب متطمبات الحياة المتزايدة من مأكل ومشرب وتعميم ألبنائيم، ويترافق ذلك مع ضبابية 

فان شعور االستقرار يتناقص تدريجيا في ظل عدم وجود بادرة لحل  اآلتيالمستقبل بالنسبة ليم، وب
لوظيفي بسبب خوفيم من قيام الحكومة األزمة تموح في األفق، كما انيم يشعرون بعدم االستقرار ا

، وقد جاءت ىذه بإقالة بعضيم في خطة لتقميص النفقات -بسبب العجز عن توفير رواتبيم -
 (.5113النتيجة متفقة مع دراسة ) الطرشاوي، 

من الممكن أن يقوم بعض العاممين بمحاوالت انتحار أو  السابعة " لمفقرةالمتوسط الحسابي      
 ،االختبار ، قيمة % ي أن المتوسط الحسابي النسبيأ  ساويي " مإيذاء ألنفسي

من قبل أفراد  بدرجة قميمة وىذا يعني أن ىناك موافقة تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 
 العينة عمى ىذه الفقرة. 

عة إلى الوازع الديني السابالباحث الموافقة التي جاءت بدرجة قميمة عمى الفقرة  رجعي و      
الموجود لدى العاممين في وزارة الداخمية باعتبارىم جزء من المجتمع الفمسطيني المسمم الذي يرفض 

تالقي فان ىذه الفكرة  اآلتيىذه الفكرة، كما أن الكثير منيم من أبناء التنظيمات اإلسالمية، وب
 (.5113مع دراسة ) رجب، وقد جاءت ىذه النتيجة متفقة رفضا بشكل كبير لدى معظميم، 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي      
وىذا يعني أن  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،االختبار%، قيمة يساوي 

 جال. من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا الم بدرجة كبيرة ىناك موافقة
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 :" الجوانب الجتماعية تحميل فقرات مجال " -

النتائج  والترتيب. Tوالنسبي واالنحراف المعياري واختبار  المتوسط الحسابيتم استخدام      
 (.19موضحة في جدول )

 (;3جدول )

 "الجوانب الجتماعية  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
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1 

توجد حالة من االنزواء وضعف 
المشاركة االجتماعية لدى 

 العاممين.

5 

يوجد ضعف في التكافل 
االجتماعي وذلك من خالل 

بعض األسر المستورة من  حرمان
المعونات التي كانت تصميم من 

 بعض العاممين. 

4 

يوجد تأخر في حاالت الزواج 
لدى الذكور، والعنوسة لدى 

 اإلناث.

3 

يوجد ضعف في الثقة 
بالتنظيمات السياسية، من خالل 

الناشئ عن الشعور بالخذالن 
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عجز ىذه الجيات عمى حسم 
 ىذه األزمة.

2 

تنتشر بعض الظواىر السمبية 
مثل زيادة العنف ضد النساء، أو 

زيادة نسب الطالق نتيجة 
 لمظروف االقتصادية.

6 

يوجد ضعف في التواصل 
 والترابط االجتماعي والقيام

بواجبات صمة الرحم من قبل 
 العاممين.

2 

توجد خشية من اتجاه بعض 
العاممين إلى التطرف بسبب خمل 

 ميزان العدل والعدالة.

 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىئيًا عند المتوسط الحسابي دال إحصا* 

 ( يمكن استخالص ما يمي:15من جدول )

يوجد ضعف في الثقة بالتنظيمات السياسية، من خالل الشعور  الرابعة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
)الدرجة الكمية من  ساوي ي " بالخذالن الناشئ عن عجز ىذه الجيات عمى حسم ىذه األزمة

القيمة االحتمالية وأن  ، ، قيمة االختبار% لحسابي النسبي( أي أن المتوسط ا2
.(Sig)  وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  تساوي 

ويرجع الباحث الموافقة الكبيرة جدا التي حصمت عمييا الفقرة الرابعة إلى أن العاممين في        
لداخمية ينظرون إلى التنظيمات الفمسطينية عمى انو من المفترض أن يكون ليا دور كبير وزارة ا

 باعتبار أن األزمة متفرعة عن أزمة سياسية تتمثل في االنقسام  بوفاعل ومؤثر في حل أزمة الروات
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ضغط فان ىذه التنظيمات باعتبارىا قوة مؤثرة البد من أن تقوم بدورىا في ال اآلتيالفمسطيني، وب
عمى طرفي النزاع لممساىمة في إنياء االنقسام وتشكيل حكومة فمسطينية لكافة أطياف الشعب 

 زمة انقطاع الرواتب.توفير حل أل اآلتيالفمسطيني وب

توجد خشية من اتجاه بعض العاممين إلى التطرف بسبب  السابعة "لمفقرة المتوسط الحسابي     
، قيمة %أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساويي " خمل ميزان العدل والعدالة

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،االختبار
 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  متوسطة

السمبية  السابعة إلى أن اآلثارويرجع الباحث الموافقة التي جاءت بدرجة متوسطة عمى الفقرة     
أن تصل بحال من األحوال إلى اتجاىيم  نالتي تركتيا أزمة انقطاع الرواتب عمى العاممين ال يمك

إلى التطرف، حيث أن التطرف ىو حالة غير محبذة لدى المجتمع الفمسطيني، وآثاره وخيمة، ومن 
معظم العاممين المؤكد أن تكون آثاره اكثر سوءا من اآلثار التي تتركيا أزمة الرواتب، كما أن 

وقد جاءت ىذه يم نحو التطرف، من الصعب اتجاى اآلتيمنظمين ضمن التنظيمات الفمسطينية، فب
 (.: مقابمة1/5/5112، أبو ماضي)  مقابمةالنتيجة متفقة مع 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وىذا يعني أن  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،تبار%، قيمة االخيساوي 

 المجال.  من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا بدرجة كبيرة ىناك موافقة
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 :" أزمة انقطاع الرواتب" تحميل جميع فقرات  -

النتائج موضحة  .والترتيب Tوالنسبي واالنحراف المعياري واختبار  المتوسط الحسابيتم استخدام 
 (.20في جدول )

 (44جدول )

 " أزمة انقطاع الرواتب فقرات "لجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 
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 الجوانب االقتصادية
 .الممموسة

 .لجوانب النفسيةا

 .الجوانب االجتماعية

 أزمة انقطاع الرواتب
 بشكل عام

 .α  ≤ 0...مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *          

)الدرجة  ساوي ي أزمة انقطاع الرواتب فقراتالمتوسط الحسابي لجميع بين أن ي( 51جدول )
القيمة وأن   ، قيمة االختبار% ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي2الكمية من 
عمى من قبل أفراد العينة بدرجة كبيرة  وىذا يعني أن ىناك موافقة تساوي  (Sig).االحتمالية 

  .بشكل عام أزمة انقطاع الرواتبفقرات 
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن أزمة انقطاع الرواتب تؤثر في العاممين في وزارة الداخمية من خالل 
ن كل جانب من ىذه أوالنفسية واالجتماعية، حيث  الجوانب االقتصاديةالثالثة أبعاد وىي : 

دورا ميما في صياغة ىذه األزمة، وقد جاءت  بالجوانب ال يقل تأثيرا عن األخر ، وكل منيا يمع
 : مقابمة(.4/1/5112: مقابمة(، ) شقفة، 52/2/5112ىذه النتيجة متفقة مع مقابالت ) مينا، 

 

 :" أداء العاممين تحميل فقرات مجال " -

النتائج موضحة  والترتيب. Tوالنسبي واالنحراف المعياري واختبار  المتوسط الحسابيتم استخدام 
 (.21ول )في جد

 (43جدول )

 " أداء العاممين "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال 

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
الن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
لخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
ترت
ال

 

1 

 مما لمعاممين واضحة الوظيفي الوصف بطاقة
 ومسؤولياتيم بواجباتيم عدىم في القياميسا

في ظل أزمة  منيم يتوّقع ما ومعرفة بدّقة،
 انقطاع الرواتب.

5 
جراءات العمل، واحترام  بقواعد العاممون يتقيد وا 

 أنظمتو المختمفة.

4 
في  يمتزم العاممون بأوقات الدوام والدقة

 المواعيد.
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3 
يوجد انخفاض في مستوى التغيب والمغادرات 

 غير الضرورية.

2 
يوجد انخفاض في وقوع عقوبات وجزاءات 

 تأديبية عمى العاممين.

6 
ام التي يكمفون يمتزم العاممون بالمجان أو المي
 بيا من قبل إدارة المؤسسة.

2 
التي  المشاكل حل عمى بالقدرة العاممون يتمتع

 يواجيونيا أثناء العمل.

1 
 لمعايير طبقاً  الوظيفية الميام العاممون ينجز
 المطموبة. الجودة

5 
وبنفس مستوى  الوظيفية الميام العاممون ينجز

 األداء الجيد في حال زيادة حجم العمل.

11 

 واالستعداد الجاىزية العاممين لدى تتوفر
 من الرسمي الدوام خارج أوقات لمعمل والرغبة
 .اإلنجاز سرعة أجل

11 
تتوفر لدى العاممين كفاءة استغالل الوقت في 

 إنجاز األعمال المطموبة.

15 
يرتفع لدى العاممين مستوى المحافظة عمي 

 الممتمكات العامة واألجيزة المستخدمة.

14 
يسعى العاممون لتحسين صورة مؤسستيم في 

 قف التي تقابميم. الموا
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13 
سموك العاممين مع الجميور يعزز الشعور 

 باألمان والثقة لديو.

12 
وطريقة  عن نوعية الخدمة يزداد رضا الجميور

 تقديميا.

 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يمي:51من جدول )

يسعى العاممون لتحسين صورة مؤسستيم في المواقف  الثالثة عشر "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة % ط الحسابي النسبي( أي أن المتوس2)الدرجة الكمية من  ساوي ي "التي تقابميم
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة  تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن   االختبار

 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

إلى أن العاممين في وزارة  الثالثة عشرويرجع الباحث الموافقة الكبيرة التي حصمت عمييا الفقرة      
اخمية يشعرون باالنتماء إلى مؤسستيم باعتبارىا جزءا من الوطن، وباعتبار سمو رسالتيم التي الد

يسعون إلى تحقيقيا، كما انيم ال ينظرون إلى الوزارة  بعين االتيام في موضوع أزمة انقطاع 
 اآلتيالرواتب، ألنيا أيضا تشاركيم ظروف ىذه األزمة التي أثرت عمييا أيضا في تقميل نفقاتيا، وب

فانيم يقومون بتحسين صورتيا من خالل اإلشادة بإنجازاتيا عمى صعيد األمن واألمان، كما 
تحسن صورة الوزارة أمام الجميور، وجاءت ىذه  يقومون بالتصرف في غالبية المواقف بطريقة الئقة

 : مقابمة(.1/5/5112النتيجة متفقة مع مقابمة ) أبو ماضي، 

خارج  لمعمل والرغبة واالستعداد الجاىزية العاممين لدى تتوفر العاشرة "ة لمفقر المتوسط الحسابي  -
 أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساوي ي"  اإلنجاز سرعة أجل من الرسمي الدوام أوقات
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وىذا يعني أن ىناك  تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ، قيمة االختبار %
 .ىذه الفقرةمن قبل أفراد العينة عمى  مةبدرجة قمي موافقة

العاشرة إلى اآلثار التي تركتيا ويرجع الباحث الموافقة التي جاءت بدرجة قميمة عمى الفقرة        
نيم يعتبرون أن األوقات الرسمية التي يقضونيا أأزمة انقطاع الرواتب عمى ىؤالء العاممين، حيث 

نو ليس لدييم االستعداد لقضاء أوقات إضافية بال إف اآلتيفي العمل ال يتقاضون عمييا راتبا، وب
أوقات فراغيم بعد العمل  في الحصول عمى أعمال جزئية  انو من الممكن أن يستغمو أجدوى، كما 

ىم في توفير احتياجاتيم الضرورية، خارج الوظيفة الحكومية قد توفر ليم بعض الدخل الذي يسا
 (.5113اسة)رجب، وقد جاءت ىذه النتيجة متفقة مع در 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
وىذا يعني أن   تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  %، قيمة االختباريساوي 

  من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. بدرجة متوسطة ىناك موافقة
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 اختبار فرضيات الدراسة:رابعًا: 

( بين α≤0.05 توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) الرئيسة األولى:الفرضية 
 أزمة انقطاع الرواتب ومستوى أداء العاممين في وزارة الداخمية غزة .

 ( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن ( أن معامل االرتباط يساوي 55جدول )يبين 
ذات داللة إحصائية عكسية وىذا يدل عمى وجود عالقة  α ≤ 1012وىي أقل من مستوى الداللة 

في المحافظات الجنوبية بين أزمة انقطاع الرواتب ومستوى أداء العاممين في وزارة الداخمية 
 .لفمسطين

داء العاممين في وزارة ويتضح ىنا انو كمما ازدادت حدة أزمة انقطاع الرواتب كمما انخفض أ
أن اآلثار السمبية التي تحدثيا أزمة انقطاع الرواتب تؤثر سمبا ذلك إلى  ويعزو الباحثالداخمية، 

عمى أداء العاممين، باعتبار أن األداء الجيد ينتج بالضرورة عن الراحة التي من المفترض أن تتوفر 
 ية، والتي يفتقدونيا في ظل األزمة.لدى العاممين نتيجة حصوليم عمى رواتبيم وحقوقيم المال

 (:44جدول )

 بين أزمة انقطاع الرواتب ومستوى أداء العاممين في وزارة الداخمية غزةمعامل الرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

           توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( 0.05≥αبين أزمة )  انقطاع الرواتب ومستوى أداء

في المحافظات الجنوبية العاممين في وزارة الداخمية 
 .لفمسطين

 . α≤ 1012االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        
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 ة :اآلتيالرئيسة الفرضيات الفرعية  ةويتفرع من ىذه الفرضي

( بين α≤0.05 لة إحصائية عند مستوى دللة )توجد عالقة ذات دل الفرضية الفرعية األولى: 
 ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممين. الجوانب القتصادية

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )وأن    ( أن معامل االرتباط يساوي54جدول )يبين       
ات داللة إحصائية وجود عالقة ذعدم وىذا يدل عمى  1012من مستوى الداللة أكبر وىي  
 .ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممين الجوانب االقتصاديةبين 

لألزمة قد يستطيع العاممون السيطرة عمييا  الجوانب االقتصاديةأن  ذلك إلى الباحث رجعوي       
 تقوم بالتخفيف عن كواىل ةمؤقتا من خالل البحث عن مصادر دخل مساعدة، كما أن وزارة الداخمي

موظفييا لبعض العبء المادي من خالل توفير مركبات إليصاليم مجانا إلى أماكن عمميم خالل 
فترة األزمة لمن يسكنون في مدن بعيدة، كما توفر الحكومة الفمسطينية بعض الخدمات التي يمكن 

 لمموظفين االستفادة منيا من خالل الدفع من مستحقاتيم المتراكمة عمى الحكومة.

 (:45جدول )

 ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممين الجوانب القتصاديةبين معامل الرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

           توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( 0.05≥α بين )ألزمة انقطاع  الجوانب االقتصادية

 .اممينالرواتب وبين أداء الع
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( بين α≤0.05 توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )الفرضية الفرعية الثانية: 
 .ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممين الجوانب النفسية

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )وأن    ( أن معامل االرتباط يساوي53جدول )يبين       
ذات داللة  عكسية وىذا يدل عمى وجود عالقة  α≤ 1012وىي أقل من مستوى الداللة  

 .ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممين بين الجوانب النفسيةإحصائية 

أن اآلثار النفسية التي تتركيا أزمة انقطاع الرواتب ال بد وان تؤثر  ذلك إلى الباحث رجعوي       
عاممين بحيث ال يستطيع العاممون التحكم في ىذه اآلثار ومحاولة التقميل منيا، سمبا عمى أداء ال

 كما أن ىذه اآلثار النفسية قد تتحول إلى ىواجس تزيد أداءىم الوظيفي انخفاضا .

 (:46جدول )

 ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممين بين الجوانب النفسيةمعامل الرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

                          توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( 0.05≥αبين الجوانب النفسية )  ألزمة انقطاع الرواتب

 .وبين أداء العاممين

 .α ≤ 1012االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        
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( بين α≤0.05 توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) ية الفرعية الثالثة:الفرض
 .الجوانب الجتماعية ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممين

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )وأن   ( أن معامل االرتباط يساوي52جدول )يبين      
ذات داللة عكسية  وىذا يدل عمى وجود عالقة  α≤ 1012وىي أقل من مستوى الداللة  

 بين الجوانب االجتماعية ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممين.إحصائية 

أن أزمة انقطاع الرواتب يتعدى تأثيرىا النفسي عمى العاممين إلى ذلك إلى  الباحث رجعوي    
بيعة المجتمع الفمسطيني بعاداتو وتقاليده التأثير االجتماعي في محيطيم األسري واالجتماعي، فط

فان العاممين العاجزين عن  اآلتيتجعل من المال جزءا ميما في نجاح العالقات االجتماعية، وب
توفير ىذا المال يبتعدون تدريجيا عن محيط التجمعات العائمية والمجتمعية، إلى جانب ظيور 

مظاىر العنف في األسرة والمجتمع، وىذا بعض التصرفات الغير مقبولة اجتماعيا مثل ازدياد 
يعكس بظاللو عمى األداء الوظيفي بصورة سمبية حيث يزيده انخفاضا، باعتبار أن األداء الجيد 

وخاصة أن جزءا كبيرا من ىذا األداء يتعمق  ،البد أن ينتج عن شخص اجتماعي في كافة تصرفاتو
خدمات وزارة الداخمية، وقد جاءت ىذه النتيجة األكبر من  التعامل مع الجميور باعتباره المستفيدب

 : مقابمة(.2/5/5112متفقة مع مقابمة) قاسم، 
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 (:47جدول )

 بين الجوانب الجتماعية ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممينمعامل الرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

                    إحصائية عند مستوى داللةتوجد عالقة ذات داللة 
( 0.05≥α بين الجوانب االجتماعية ألزمة انقطاع )

 الرواتب وبين أداء العاممين.

 .α ≤ 1012االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        

( بين α ≤0.05 ) توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة الثانية:الرئيسة ضية الفر 
ومستوى أداء العاممين، تعزى  متوسطات استجابات المبحوثين حول أزمة انقطاع الرواتب

 الرتبة العسكرية(. سنوات الخدمة، المؤىل العممي، ،الجنس)لممتغيرات اآلتية: 

 " لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىولعينتين مستقمتينT  اختبار "تم استخدام 
التباين كذلك تم استخدام اختبار "  اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات.

لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة  األحادي" 
 متوسطات أو أكثر. 4

 ة:اآلتيويشتق من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية 

بين متوسطات استجابة المبحوثين  α≤ 0.05 ات دللة إحصائية عند مستوى فروقات ذ توجد
 .إلى الجنس أزمة انقطاع الرواتب ومستوى أداء العاممين تعزىحول 

 المقابمة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 56الموضحة في جدول )ن النتائج م      

Tال وبذلك يمكن استنتاج أنو لجميع المجاالت  0.05 لةمن مستوى الدال أكبر"  لعينتين مستقمتين 
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عينة الدراسة حول ىذه المجاالت تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
 إلى الجنس. 

أن الذكور واإلناث من العاممين في الوزارة درجة تأثرىم بأزمة انقطاع الباحث ذلك إلى  رجعوي     
 فال توجد فروقات تذكر. اآلتياعتبار كل منيم مسؤوال عن إعالة أسرتو وبالرواتب متقاربة ب

 الجنس – " لعينتين مستقمتينT  "اختبارنتائج  (:26جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 أنثى ذكر

 .الممموسة الجوانب االقتصادية
 

 .يةلجوانب النفسا

 .الجوانب االجتماعية

 .أزمة انقطاع الرواتب

 .أداء العاممين
 

بين متوسطات استجابة المبحوثين  α≤ 0.05 فروقات ذات دللة إحصائية عند مستوى  توجد
 .لمؤىل العممياإلى  ومستوى أداء العاممين تعزى أزمة انقطاع الرواتبحول 

 يمكن استنتاج ما يمي:( 52الموضحة في جدول )ن النتائج م

 من مستوى الداللة أقل" المقابمة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     
0.05 ≥ α  " روق ذات داللة إحصائية بين وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد ف " أداء العاممين لمجال

عينة الدراسة حول ىذا المجال تعزى إلى المؤىل العممي وذلك لصالح الذين متوسطات تقديرات 
 مؤىميم العممي دبموم متوسط فأقل. 
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 0.05من مستوى الداللة  أكبر (.Sig)القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت، فقد تبين أن  

عينة الدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال ج أنو وبذلك يمكن استنتا
  .المؤىل العمميحول ىذه المجاالت تعزى إلى 

قل أون ر أن األشخاص الذين مؤىميم العممي دبموم متوسط فاقل يعتب الباحث ذلك إلى رجعوي     
ظيفيم لدى الحكومة، فرصة من غيرىم في الحصول عمى وظائف أخرى في حال لو لم يتم تو 

ىم أكثر تحمال من غيرىم ألزمة انقطاع الرواتب واألقل تأثيرا عمى أدائيم الوظيفي باعتبار  اآلتيفب
 قمة البدائل لدييم.

 المؤىل العممي – "التباين األحادي " اختبارنتائج  (:27جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

دبموم 
وسط مت

 فأقل
 بكالوريوس

دراسات 
 عميا

 .الممموسة الجوانب االقتصادية

 .لجوانب النفسيةا

 .الجوانب االجتماعية

 .أزمة انقطاع الرواتب

 .أداء العاممين
 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط * 
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بين متوسطات استجابة المبحوثين  α≤ 0.05 فروقات ذات دللة إحصائية عند مستوى  توجد
 .إلى سنوات الخدمة أزمة انقطاع الرواتب ومستوى أداء العاممين تعزىحول 

  يمكن استنتاج ما يمي:( 51جدول )الموضحة في ن النتائج م

 من مستوى الداللة أكبر" المقابمة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     
توجد فروق ذات ال وبذلك يمكن استنتاج أنو  ، أداء العاممين "لجوانب النفسيةا لممجالين " 0.05

لدراسة حول ىذين المجالين تعزى إلى سنوات عينة اداللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
الخدمة، ويتضح أن جميع العاممين عمى اختالف سنوات الخدمة ، تأثر أداؤىم بالحالة النفسية 

 لدييم، بسبب الخوف عمى المستقبل الوظيفي وعمى الوضع المعيشي في حالة استمرار األزمة.

من مستوى الداللة  أقل (.Sig)مة االحتمالية القيأما بالنسبة لباقي المجاالت، فقد تبين أن      
0.05 ≥ α  عينة وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات

وذلك لصالح الذين سنوات خدمتيم أكثر من  سنوات الخدمةالدراسة حول ىذه المجاالت تعزى إلى 
سنوات  11ن تزداد سنوات الخدمة لدييم عن سنوات، ويفسر الباحث ذلك بأن العاممين الذي 11

يزداد تأثرىم باألزمة، بسبب اعتيادىم سابقا عمى ظروف معيشية اعمى من غيرىم، ولدييم الكثير 
في ظل صعوبة عمييم التعود عمى ظروف أسوأ المتعمقة باألسرة، والتي يصبح من ال تمن االلتزاما

  أزمة انقطاع الرواتب.
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 سنوات الخدمة – "التباين األحادي " اختبار نتائج (:28جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
لخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

سنوات  6
 فأقل

 7من 
سنوات 

 10حتى 
 سنوات

أكثر من 
10 
 سنوات

 .الممموسة الجوانب االقتصادية

 .لجوانب النفسيةا

 .الجوانب االجتماعية

 .أزمة انقطاع الرواتب

 .أداء العاممين
 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط * 

 

بين متوسطات استجابة المبحوثين  α≤ 0.05 فروقات ذات دللة إحصائية عند مستوى  توجد
 .إلى الرتبة العسكرية أزمة انقطاع الرواتب ومستوى أداء العاممين تعزىحول 

المقابمة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 55الموضحة في جدول )ن النتائج م     
وبذلك االت مجتمعة معا لجميع المجاالت والمج 0.05 من مستوى الداللة أكبر" التباين األحادي 

عينة الدراسة حول توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال يمكن استنتاج أنو 
 ىذه المجاالت تعزى إلى الرتبة العسكرية. 

أن جميع الرتب العسكرية التي شممتيم عينة الدراسة ىم من الرتب الباحث ذلك إلى  رجعوي     
األزمة وتؤثر األزمة في أدائيم الوظيفي باعتبار أن ىذه بجميعا يتأثرون نيم إف اآلتيالعالية، وب

 األزمة لم تكن متوقعة لدييم.
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 الرتبة العسكرية – "التباين األحادي " اختبارنتائج  (:29جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 لواء/عميد

 /عقيد
 نقيب رائد مقدم

 نب االقتصاديةالجوا
 .لجوانب النفسيةا .الممموسة

 .الجوانب االجتماعية

 .أزمة انقطاع الرواتب

 .أداء العاممين
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات
 

 مقدمة.

 نتائج الدراسة. أوًل: 

 توصيات الدراسة.ثانيًا: 

 .مقترحةمستقبمية دراسات ثالثًا: 
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 مقدمة:

ىم التوصيات المقترحة ألييا ىذه الدراسة، و إىم النتائج التي توصمت أيتضمن ىذا الفصل         
يأمل الباحث أن تسيم في دعم وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة وتصحيح نقاط  في ضوء النتائج والتي

الضعف، ومن اجل تحقيق اليدف الرئيس من ىذه الدراسة، أال وىو بيان عالقة أزمة انقطاع 
والتوصيات الرواتب بأداء العاممين في وزارة الداخمية، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

 :اآلتيدراسة الرئيسة، وىي موضحة من خالل المتعمقة بمجاالت ال

 نتائج الدراسة:أوًل: 

  النتائج بخصوص المتغير المستقل "أزمة انقطاع الرواتب" : .1
 

أزمة فقرات من قبل أفراد العينة عمى  بدرجة كبيرة موافقة وجودأظيرت النتائج  - أ
سية، الممموسة، الجوانب النف الجوانب االقتصادية)بشكل عام انقطاع الرواتب

 .% ، حيث بمغت درجة الموافقةالجوانب االجتماعية(
مجال من قبل أفراد العينة عمى فقرات  بدرجة كبيرة موافقة وجودأظيرت النتائج  - ب

 حيث بمغت درجة الموافقةالممموسة ألزمة انقطاع الرواتب،  الجوانب االقتصادية
ن القدرة عمى الوفاء ال يتوفر لدي العاممي ، وقد جاءت الفقرة الثانية "%

 بأعمى درجة موافقة بين فقرات المجال. " بالتزاماتيم المادية
مجال من قبل أفراد العينة عمى فقرات  بدرجة كبيرة موافقة وجودأظيرت النتائج  - ت

، وقد % حيث بمغت درجة الموافقةالجوانب النفسية ألزمة انقطاع الرواتب، 
 " مون بعدم االستقرار الحياتي واألسري والوظيفييشعر العام األولى "جاءت الفقرة 

 بأعمى درجة موافقة بين فقرات المجال.
مجال من قبل أفراد العينة عمى فقرات  بدرجة كبيرة موافقة وجودأظيرت النتائج  - ث

 ، % حيث بمغت درجة الموافقة الجوانب االجتماعية ألزمة انقطاع الرواتب،
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يوجد ضعف في الثقة بالتنظيمات السياسية، من  بعة "الرالمفقرة وقد جاءت الفقرة 

 " خالل الشعور بالخذالن الناشئ عن عجز ىذه الجيات عمى حسم ىذه األزمة
 بأعمى درجة موافقة بين فقرات المجال.

. 

 المتغير التابع "أداء العاممين":النتائج بخصوص  .2
 

نة عمى فقرات ىذا من قبل أفراد العي بدرجة متوسطة موافقة وجودأظيرت النتائج  - أ
 الثالثة عشر "، حيث جاءت الفقرة % حيث بمغت درجة الموافقة، المجال

بأعمى درجة  "يسعى العاممون لتحسين صورة مؤسستيم في المواقف التي تقابميم
 العاممين لدى تتوفر العاشرة "موافقة بين فقرات المجال، بينما جاءت الفقرة 

 سرعة أجل من الرسمي الدوام خارج أوقات لمعمل والرغبة واالستعداد الجاىزية
 بأقل درجة موافقة بين فقرات المجال." اإلنجاز

 

 النتائج بخصوص عالقة أزمة انقطاع الرواتب بأداء العاممين بوزارة الداخمية: .3
بين أزمة انقطاع الرواتب وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية أظيرت النتائج  - أ

حيث  في المحافظات الجنوبية لفمسطين،وزارة الداخمية  ومستوى أداء العاممين في
 أنو كمما ازدادت حدة أزمة انقطاع الرواتب كمما انخفض أداء العاممين.

 الجوانب االقتصاديةبين أظيرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية  - ب
 أثر سمباً بمعنى أن أداء العاممين ال يت، ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممين

 ألزمة انقطاع الرواتب. الجوانب االقتصاديةفي 
 بين الجوانب النفسيةوجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  أظيرت النتائج - ت

ة زمبمعنى أن الجوانب النفسية أل ،ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممين
 دي إلى انخفاضو.في أداء العاممين وأ سمباً  أثر ذلك ،انقطاع الرواتب كمما ازدادت
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بين الجوانب االجتماعية وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  أظيرت النتائج - ث
، حيث أنو كمما ازدادت اآلثار ألزمة انقطاع الرواتب وبين أداء العاممين

 ى ذلكأد ،االجتماعية السمبية التي تحدثيا أزمة انقطاع الرواتب لدى العاممين
 أداء العاممين في وزارة الداخمية. بالضرورة إلى انخفاض مستوى

 
فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات  مدى وجود النتائج بخصوص .4

ومستوى أداء العاممين،  أزمة انقطاع الرواتباستجابات المبحوثين حول 
 الشخصية: تعزى لممتغيرات 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة  أظيرت النتائج - أ
: دراسة حول أزمة انقطاع الرواتب وعالقتيا بأداء العاممين تعزى إلى متغيريال

 الجنس، والرتبة العسكرية.

أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة  - ب
الدراسة حول مجال "أداء العاممين"  تعزى إلى المؤىل العممي وذلك لصالح الذين 

متوسط فأقل، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  مؤىميم العممي دبموم
  .المؤىل العمميمتوسطات تقديرات عينة الدراسة حول باقي المجاالت تعزى إلى 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة  أظيرت النتائج - ت
ى سنوات الخدمة، الدراسة حول مجالي "الجوانب النفسية، أداء العاممين"  تعزى إل

بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 
وذلك لصالح الذين سنوات خدمتيم أكثر  سنوات الخدمةباقي المجاالت تعزى إلى 

 سنوات. 11من 
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 النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة: -5

 (30جدول رقم )

 الدراسةيوضح ممخص لمنتائج المتعمقة بأىداف 

 مكان ومدى تحققو اليدف م

أزمة انقطاع الرواتب  التعرف عمى واقع 1
 بجوانبيا المختمفة.

 

تحقق من خالل نتائج تحميل فقرات مجاالت أزمة انقطاع 
(، حيث جاءت أزمة انقطاع 20الرواتب في جدول رقم)

 .%الرواتب بمتوسط حسابي نسبي 

عمى مساعدة وزارة الداخمية في التعرف  2
المستوى الحالي ألداء العاممين فييا، 
والعمل عمى تطويره وتحسينو، األمر 
الذي سينعكس بالضرورة عمى المجتمع 

 المحمي.

تحقق من خالل نتائج تحميل فقرات مجال "أداء العاممين" في 
(، حيث جاء أداء العاممين بمتوسط حسابي 21جدول رقم)

 %.نسبي 

الرواتب بأداء  بيان عالقة أزمة انقطاع 3
 العاممين في وزارة الداخمية.

 

تحقق من صحتو من خالل نتائج حساب معامل ارتباط 
بين أزمة انقطاع الرواتب ومستوى أداء بيرسون لقياس العالقة 

( حيث جاءت العالقة بين 22في جدول رقم) العاممين
 المتغيرين= 

الكشف عن الفروق في وجيات النظر  4
وثة نظًرا لممتغيرات لمعينة المبح

 الشخصية.

 

 

تحقق من خالل اختبار صحة فرضيات الفرق بين متوسطات 
استجابات المبحوثين حول أزمة انقطاع الرواتب وأداء 

 عدم وجود فروق تعزى إلى متغيري الجنسالعاممين، وتبين 
حول مجال أداء ، بينما تبين وجود فروق والرتبة العسكرية

، كما تبين وجود فروق حول ىل العمميالعاممين تعزى إلى المؤ 
الممموسة" و"الجوانب االجتماعية"  الجوانب االقتصاديةمجالي" 

 تعزى إلى عدد سنوات الخدمة.
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 توصيات الدراسة:ثانيًا: 

من خالل ما سبق عرضو من النتائج يسرد الباحث مجموعة من التوصيات المقترحة التي يأمل أن 
 يق النتائج المرجوة:يتم تطبيقيا لممساىمة في تحق

 بخصوص المتغير المستقل "أزمة انقطاع الرواتب" : توصياتال .1

غط لوضع حل ألزمة انقطاع ضرورة قيام الفصائل الفمسطينية بدور مؤثر وفاعل في الض .1
، وذلك من خالل المساىمة في كونيا تشكل قوة جماىيرية كبيرة قد تصنع فارقاً الرواتب، 

 األمر الذي سيعود بالفائدة عمى الكل الفمسطيني.ذلك لوطن، إنياء االنقسام بين شطري ا

خاصة بأزمة انقطاع الرواتب، بحيث  وزارة الداخميةتشكيل فرق عمل في العمل عمى  .5
تتضمن تمثيال لكافة اإلدارات ذات العالقة، عمى أن يتمتع أعضاؤىا باالستقاللية والقدرة 

 عمى اتخاذ القرارات.

دروس من األزمات السابقة ومن أزمة انقطاع الرواتب التي الحرص عمى أخذ العبر وال .4
تمر بيا وزارة الداخمية، لالستفادة منيا مستقبال وخاصة فيما يتعمق باتخاذ التدابير الوقائية 

 الالزمة لمنع حدوث مثل ىذه األزمات.

وجوب العمل عمى توفير كافة السبل التي قد تسيم في التخفيف عن العاممين في وزارة  .3
داخمية أثناء أزمة انقطاع الرواتب، كتقديم بعض المقترحات لمحكومة الفمسطينية إليجاد ال

 بعض الحمول لممستحقات المتراكمة، بحيث يستطيع العاممون االستفادة منيا.

المستحقة والقروض المتعثرة عمى العاممين  تالعمل عمى إيجاد الحمول الالزمة لاللتزاما .2
 بسبب األزمة، وعدم تركيم فريسة لممالحقات القانونية.والتي ال يستطيعون سدادىا 
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 التوصيات بخصوص المتغير التابع "أداء العاممين": .2

إدارات وزارة الداخمية في حال استمرار األزمة، وذلك  تساعدعمل  طضرورة وضع خط - أ
العمل، ويوفر في نفس الوقت متسعًا لتخفيف ساعات العمل بما ال يشكل ضررا عمى 

 ين لمقيام بأعمال جزئية أخرى تسيم مؤقتا في سد احتياجاتيم.لمعامم

دعم وتعزيز عالقات العمل اإليجابية بين العاممين والرؤساء، والعمل عمى إقامة أنشطة  - ب
خارجية ترفييية والتي قد تسيم في التخفيف نفسيًا عن العاممين في ظل أزمة انقطاع 

  الرواتب .
 

اع الرواتب بأداء العاممين بوزارة بخصوص عالقة أزمة انقط توصياتال .3
 الداخمية:

العمل عمى عقد ندوات وورش عمل خاصة لمعاممين، وذلك لوضعيم في صورة أزمة  - أ
راحات لمتخفيف من انقطاع الرواتب ومصارحتيم بظروفيا، ومحاولة إشراكيم في وضع اقت

 حدة ىذه األزمة األمر الذي سينعكس عمى أدائيم.

وذلك لخمق رأي عالمي  ،نقطاع الرواتب عالميا من جانب إنسانيأزمة ااالىتمام بتسويق  - ب
باعتبار أىميتيا لتأثيرىا عمى أداء  ،قد يسيم في الضغط لتوفير بعض الحمول ليذه األزمة

 العاممين في الوزارة.

، واالىتمام أزمة انقطاع الرواتبتشجيع العاممين عمى إظيار مشاعرىم وعواطفيم أثناء  - ت
عمييم، واالىتمام بتقوية العالقات بين الرؤساء مدى تأثير األزمة م لمعرفة بمقابمتي

 والعاممين.

 مقترحة:مستقبمية دراسات ثالثًا: 
الرضا الوظيفي لدى العاممين في القطاع عمى مستوى  تأثيرىاأزمة انقطاع الرواتب و  .1

 الحكومي.

 أزمات وزارة الداخمية وعالقتيا بالدافعية لمعمل لدى كبار الضباط. .5

 توافر عناصر نظام إدارة األزمات لدى وزارة الداخمية الفمسطينية. مدى .4
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 قائمة المراجع والمصادر
 

 .المراجع العربية 
 .المراجع األجنبية 
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 :المراجع

 .القرآن الكريم 
 :المراجع العربية 
 الكتب: أول:
 ( 2009أبو فارة، يوسف ،)األولى، دار إثراء لمنشر، ، الطبعة إدارة األزمات مدخل متكامل

 عمان.
 (2009إدريس، وائل والغالبي، طاىر ،)"أساسيات 1سمسمة إدارة األداء الستراتيجي "

 ، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر، عمان.اإلدارة وبطاقة التقييم المتوازن
 ( 2000األشعري، أحمد ،)جدة، المممكة العربية السعوديةمقدمة في اإلدارة اإلسالمية ،. 
 ( 5111الجرجاوي، زياد .)الطبعة الثانية، مطبعة أبناء القواعد المنيجية لبناء الستبيان ،

 الجراح، فمسطين.
 ( 2012الحريري، محمد ،) إدارة األزمات واستراتيجيات القضاء عمى األزمات القتصادية

 ، الطبعة األولى، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان.والمالية واإلدارية
 ،الطبعة إدارة األزمات المشكالت القتصادية والمالية واإلدارية(، 2010محمد ) الحريري ،

 األولى، دار البداية لمنشر.
 ( 2006الحمداني، موفق :)مؤسسة الوراق لمنشر. ،عماناألردن، ، مناىج البحث العممي 
 ( 2012الدليمي، عبد الرازق ،)دارة األزمات ة لمنشر، ، الطبعة األولى، دار المسير اإلعالم وا 

 عمان.
 ( 2012الرمالوي، محمد ،)الطبعة سياسة األجور واألرباح والفوائد في الفقو اإلسالمي ،

  األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية.
 ( 2002السالم، مؤيد وصالح، عادل ،)عالم إدارة الموارد البشرية، مدخل استراتيجي ،

 الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، إربد.
 ،الدار الجامعية القاىرة، ، الستراتيجية مفاىيم وحالت اإلدارة(، 2000) مدمح السيد. 
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 (2009العالق، بشير ،)الطبعة العربية، دار اليازوري العالقات العامة في األزمات ،

 لمنشر، عمان.
 ( 2005العمي، عادل ،)الطبعة األولى، دار الحكمة، الموصل.اقتصاد العمل ، 
 ( 2007الفريجات، ياسر ،)الطبعة األولى، المحاسبة الضريبية عمى الرواتب واألجور ،

 دار المناىج لمنشر والتوزيع، عمان.
 ( 2012المبيضين، صفوان واألكمبي، عائض ،)الطبعة التخطيط في الموارد البشرية ،

 العربية، دار اليازوري لمنشر، عمان، األردن.
 مع المغة العربية، مطبعة دار (، الجزء األول، الطبعة األولى، مج1981)المعجم الكبير

 الكتب المصرية، القاىرة.
 إدارة الموارد البشرية، المفاىيم واألسس، األبعاد، (، 2010، عبد الرحمن)بن عنتر

 ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان.الستراتيجية
 ( 1998توفيق، عبد الرحمن ،)ة لإلدارة، ، مركز الخبرات المينيفن إدارة األزمات والصراع

 مصر.
 ( 2006حريز، سامي ،)الطبعة األولى، دار الميارة في إدارة األزمات وحل المشكالت ،

 البداية لمنشر.
 ( 2007حمود، خضير والخرشة، ياسين ،)الطبعة األولى، دار إدارة الموارد البشرية ،

 المسيرة لمنشر، عمان. 
 ،و النظرية األسس :المنظمات يف البشري األداء تكنولوجيا (، 2003) الباري عبد درة 

 .اإلدارية لمتنمية العربية المنظمة :القاىرة ،المعاصرة العربية البيئة دللتيا في
 ،القاىرة.والتوزيع لمنشر النور دار ،البشرٌة الموارد إدارة (،2010) أحمد سعيد ، 
  ى، دار ، الطبعة األولإدارة الموارد البشرية، إدارة األفراد(، 2005)شاويش، مصطفى

 الشروق، عمان.
 ( 2007طو، طارق ،)دار الفكر الجامعي، إدارة األعمال منيج حديث معاصر ،

 اإلسكندرية.
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  ،عمان.الفكر ناشرون وموزعون، دار األداءإدارة (، 2011) سامحعامر ، 
 (2003عباس، سييمة ،)دار وائل لمنشر، الطبعة إدارة الموارد البشرية، مدخل استراتيجي ،

 مان.األولى، ع
 ( 2002عبد الباقي، صالح ،)الدار التجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،

 الجامعية، القاىرة.
 ( 2002عبد المحسن، توفيق  ،)دار الفكر العربي تقييم األداء مداخل جديدة لعالم جديد ،

 ودار النيضة العربية.
 ( 2001عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن وعبد الحق، كايد .)مفيومو  -البحث العممي

 ، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان.وأدواتو وأساليبو
 ( 1992عمر، حسين ،)الطبعة الرابعة، دار الفكر، القاىرة.الموسوعة القتصادية ، 
 دار التوزيع والنشر الخروج من المأزق، فن إدارة األزمات (2001) محمد ،فتحي ،

 اإلسالمية، القاىرة، مصر.
 الدار الجامعية لمطبع إدارة الموارد البشرية، رؤية مستقبمية(، 2001) محمد، راوية ،

 والنشر والتوزيع، القاىرة.
 الرائد: معجم لغوي عصري رتبت مفرداتو وفقا لحروفيا األولى(، 1992) مسعود، جبران ،

 الطبعة السابعة، دار العمم لمماليين، بيروت، لبنان.

 الرسائل العممية:ثانيًا: 

  ،معوقات إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني من (، 2013عصام )أبو ركبة
 ستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة.رسالة ماج ،وجية نظر كبار الضباط

 ( 2015أبو سعدة، حسين ،)رسالة في إحداث التحول التنظيمي بالتجوال عالقة اإلدارة ،
 والسياسة، غزة. غير منشورة، أكاديمية اإلدارةماجستير 
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 ( 2009أبو عمر، ىاني ،)إدارة في وأثرىا المحوسبة اإلدارية المعمومات نظم فاعمية 

رسالة ماجستير غير منشورة،  فمسطين، في المصرفي القطاع عمى تطبيقية ، دراسةاألزمات
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 ( 2013أبو كريم، أيمن ،)سين األداء اإلداريعالقة نظم المعمومات اإلدارية في تح، 
 ، غزة.جامعة األزىرستير غير منشورة، رسالة ماج

 دراسة سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية، (2007)، وسام إسميم ،
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. ميدانية عمى وزارة المالية في غزة،

 ية التصال في إدارة األزمات في وزارة الداخمية مدى فاعم(، 2012)، صالح األشقر
، دراسة مسحية عمى الوظائف اإلشرافية في اإلدارات المركزية في الشق واألمن الوطني

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.المدني لوزارة الداخمية، 
 ،بحث ،المعمم أداء تطوير في فمسطين في التربوي المشرف دور (2000) إحسان األغا 

 التعميم مناىج:التدريس وطرق لممناىج المصرية لمجمعية عشر الرابع العممي لممؤتمر مقدم
 .شمس عين جامعة القاىرة، األداء، مفيوم ضوء في

 ء الوظيفي لمعاممين جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األدا، (2012)، أسامة بمبيسيال
 اجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.، رسالة محكوميةالغير في الوظائف 

  ( 2011الجساسي، محمد،)  أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاممين في
  وزارة التربية والتعميم بسمطنة عمان.

 ( 1994الحسيني، احمد ،)دراسة تطبيقية عالقة اإلشراف اإلداري بكفاءة أداء العاممين ،
 عسكرية، الرياض، السعودية.عمى المستشفيات ال

  واقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في وزارة الداخمية واألمن (، 2008)السر، أيمن
رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  ،المحافظات الجنوبية لفمسطينالوطني في 
 اإلسالمية، غزة.
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 ( 2013السقا، عون ،)لعاممين في حقل القطاع الدوافع النفسية والحوافز وعالقتيا بأداء ا
ستير غير منشورة، الجامعة رسالة ماج ،المحافظات الجنوبية لفمسطينالمصرفي في 
 اإلسالمية، غزة.

 ( 2004السكران، ناصر ،)دراسة مسحية عمى المناخ التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفي ،
، جامعة ستير غير منشورةالخاص بمدينة الرياض، رسالة ماج ضباط قطاع قوات األمن

 نايف العربية لمعموم األمنية.
 دراسة أثر المناخ التنظيمي عمى أداء الموارد البشرية (،2012)، محمود الشنطي ،

رسالة ماجستير ، المحافظات الجنوبية لفمسطينميدانية عمى وزارات السمطة الفمسطينية في 
 غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

 اع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي لمديري القطاع العاماإلبد، (2009) العجمة، توفيق، 
، رسالة ماجستير غير منشورة، المحافظات الجنوبية لفمسطيندراسة تطبيقية عمى وزارات 

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

  معوقات التصال اإلداري وانعكاساتيا عمى األداء الوظيفي(، 2008)الماضي، مساعد ،
 األمنية، الرياض. أكاديمية نايف لمعموم

 في الوظيفي والرضا األداء فعالية عمى الحوافز تأثير(، 2005)، محمد المحروقي 
، رسالة ماجستير غير منشورة ،الظاىرة لمنطقة الحيوانية والثروة العامة لمزراعة المديرية

 سمطنة عمان.
  معة أم ، جاالتجاىات نحو المينة وعالقتيا باألداء الوظيفي( 1996)باجابر، عادل

 القرى، مكة المكرمة.
 رسالة ماجستير  المجان األمنية ودورىا في إدارة األزمات،، (2005)، عبد اهلل بن كردم

 جامعة األمير نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض. غير منشورة،
 ( 2011خراشمة، محمد ،) تقييم أداء شركات القطاع العام في األردن من وجية نظر

 ، عمان.واألجيزة المسئولة عنياالشركات نفسيا 
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 األساليب المتبعة في إدارة الصراع التنظيمي داخل (، 2008) عبد الواحد، مؤمن

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.، ة في غزةيالمنظمات غير الحكوم
 ( 2014عواد، عبد الناصر)"مدى مساىمة الثقافة التنظيمية في مواجية األزمات ، 

 ستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة.رسالة ماج
 ثرىا عمى أداء العاممين في شركات ومؤسسات أأنظمة األجور و  ،(2004)، سومر ناصر

 جامعة تشرين، سوريا. رسالة ماجستير غير منشورة، ،القطاع العام الصناعي في سورية
 ،رىا في وزارة الداخمية واألمن الوطني ، واقع إدارة األزمات وسبل تطوي(2014إياد ) نصر

ستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة رسالة ماج، في المحافظات الجنوبية لفمسطين
 والسياسة، غزة.

  مواقع اإلنترنت:ثالثًا: 
  :م، الرابط: 13/8/2015أبو جالل، رشا، مقال، صحيفة االستقالل، تاريخ الزيارة 

 https://alestqlal.com/ar/index.php?act=Show&id=22763  

  :م، الرابط:11/7/2015الكردي، أحمد السيد، موقع إلكتروني، تاريخ الزيارة 
 ers/ahmedkordy/posts/123651http://kenanaonline.com/us 
  :م، الرابط:21/7/2015بن رزوق، عبد الكريم، موقع إلكتروني، تاريخ الزيارة 
 ar/-61706-article-http://www.oujdacity.net/national 
 م، الرابط:25/5/2015لكتروني، تاريخ الزيارة:وزارة الداخمية واألمن الوطني، موقع إ 
 http://www.moi.gov.ps/Page.aspx?page=content&id=2   

 

 الوثائق والتقارير الرسمية:رابًعا: 

 ( 2005المجمس التشريعي الفمسطيني ،)( 2005( لسنة )8قانون رقم)  الخدمة في قوى
 ، غزة، فمسطين.األمن الفمسطيني

  ،م.2015ىيئة التنظيم واإلدارة بوزارة الداخمية 

https://alestqlal.com/ar/index.php?act=Show&id=22763
https://alestqlal.com/ar/index.php?act=Show&id=22763
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/123651
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/123651
http://www.oujdacity.net/national-article-61706-ar/
http://www.oujdacity.net/national-article-61706-ar/
http://www.moi.gov.ps/Page.aspx?page=content&id=2
http://www.moi.gov.ps/Page.aspx?page=content&id=2
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 ( 2014(، الخطة الستراتيجية وزارة الداخمية )2014وزارة الداخمية الفمسطينية-

 .غزة، فمسطينم( 2016
 

 :وأوراق العمل المؤتمراتخامًسا: 

  :جتماعية  والنفسية لنقطاع رواتب موظفي الحكومة اآلثار الاعتماد الطرشاوي، ورقة عمل
 م.12/2014غزة، ، المحافظات الجنوبية لفمسطينالسابقة ب

  :المحافظات اآلثار القتصادية المترتبة عمى أزمة الموظفين في معين رجب، ورقة عمل
 م.2014، غزة، الجنوبية لفمسطين

 أزمة موظفي ممؤتمر النقابي، نقابة الموظفين في القطاع العام: المجنة التحضيرية ل
 .6/12/2014، غزة، ثارآ، تداعيات و المحافظات الجنوبية لفمسطين

 

 : المقابالتسادًسا: 

 ( ،مدير عام الحاسوب الحكومي في وزارة الداخمية2015أسامة قاسم ،)  في المحافظات
 م.5/9/2015مقابمة أجراىا الباحث، غزة،  ، الجنوبية لفمسطين

 ،في المحافظات الجنوبية لفمسطينر عام الموازنة في وزارة المالية مدي ،(2015) خميل شقفة، 
 م.3/8/2015مقابمة أجراىا الباحث، غزة، 

 ( ،2015عبد اهلل أبو العوايد)،مقابمة  ، رئيس قسم المشتريات في دائرة الرواتب بوزارة المالية
 م.23/7/2015أجراىا الباحث، غزة، 

 ( ،2015عبد الناصر مينا)في المحافظات الجنوبية  ر عام الموازم في وزارة المالية، مدي
 م.25/7/2015مقابمة أجراىا الباحث، غزة،  ،لفمسطين

 ( ،2015كامل أبو ماضي)في المحافظات الجنوبية لفمسطين ، وكيل مساعد وزارة الداخمية ، 
 م.1/9/2015مقابمة أجراىا الباحث، غزة، 
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 ( ،2015منذر السقا)في المحافظات الجنوبية لفمسطين ب في وزارة المالية، مدير عام الروات، 

 م.1/8/2015مقابمة أجراىا الباحث، غزة، 
 ( ،2015يوسف الكيالي) في المحافظات الجنوبية لفمسطين، وكيل مساعد وزارة الداخمية ،

 م.28/7/2015اىا الباحث، غزة، مقابمة أجر 
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 مخاطبة تحكيم الستبانة
 

 

 
 

  

 



 

 

 

 
 

 المالحق

150 

 

 ،،، ة... المحترم/ .........................................................ة: /حضرة السيد
 .............................................................................الدرجة العممية:

 .................................................................................التخصص:
 ...............................................................................مكان العمل:

 تحية طيبة وبعد،،
 الموضوع : تحكيم استبانة 

 
أزمةةة انقطةةاع الرواتةةب وعالقتيةةا بةةأداء العةةاممين بةةوزارة بووإجراء دراسووة بعنوووان: " الباحووثيقوووم 

 البرنوامج "، وذلوك لمحصوول عموى درجوة الماجسوتير مون الداخمية في المحافظات الجنوبية لفمسةطين
فووي المحافظووات الجنوبيووة المشووترك بووين أكاديميووة اإلدارة والسياسووة لمدراسووات العميووا وجامعووة األقصووى 

 .القيادة واإلدارةتخصص  – لفمسطين
 
 والمتعممين، العمم ومنفعة العممي، البحث موضوع في واسعة ودراية خبرة من بو تتمتعون لما ونظرا     

 من واإلرشادات التوجييات لنا وتقدموا الثمين، وقتكم من بجزء ناعمي تتفضموا بأن عذرا  أستميحكم فإنني

 ،)لمجاليا أو( لمحورىا الفقرة انتماء مدى وتوضيح ، مناسبا ترونو ما إضافة أو حذف، أو تعديل، أجل
 .لقياسو وضعت ما وتقيس جيدة، أداة لتكون المغوية، الصياغة سالمة حيث من وتحكيميا

 بالعمم، الطمبة وتزويد العممي، البحث وتطوير وتحسين المساعدة، بتقديم كمتفضم لسيادتكم شاكرين    
 .وتنميتو المجتمع لخدمة عالية، وشيادات بكفاءات البشرية الكوادر إلعداد الالزمة والكفايات

 

 والتقدير الحترام فائق وتقبموا

 
 

 فادي محمد أبو ىدةالباحث/ 
 

 

 
 المشترك بين برنامج الدراسات العميا

 أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
 غزةفي وجامعة األقصى 

  ص القيادة واإلدارة تخص
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 :أوالً: البٌانات الشخصٌة

 أنثى)    (  ذكر(  )    الجنس

الحالة 
 الجتماعية

 متزوج)    (  أعزب)    ( 

  غير ذلك)    ( 

 المؤىل العممي
 )    ( بكالوريوس فأقل )    ( دبموم متوسط

 هدكتورا)    (  )    ( ماجستير 

 سنوات الخدمة
 10 وأقل منسنوات  5من أكثر )    (  سنوات 5قل من أ)    ( 

 سنة 15من أكثر )    (  15 وأقل منسنوات  10 منأكثر )    ( 

 الرتبة العسكرية

 عميد)    (  لواء)    ( 

 مقدم)    (  عقيد)    ( 

 نقيب)    (  رائد)    ( 

 مالزم )    (  مالزم أول)    ( 

 الجياز األمني

 األمن الداخمي)    (  الشرطة)    ( 

 الحمايةاألمن و )    (  الدفاع المدني )    (

 اإلدارة والتنظيم)    (  المالية المركزية )    (

 الخدمات الطبية)    (  العمميات المركزية )    (

 الشرطة العسكرية)    (  العالقات العامة واإلعالم )    (

 القضاء العسكري )    ( األمن الوطني )    (
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 ساعات العمل

 

  دوام "أ"ساعة أسبوعيا: 30 )    (

    ساعة35ساعة وأقل من 30أكثر من  (    )
 ج"-ب-"أ،  "48*12"دوامأسبوعيا:  تتتتتت

ساعة           45ساعة وأقل من  35أكثر من  )    (
 "48*12-24*12"دوام أسبوعيا: يييييي 

ساعة           60ساعة وأقل من 45أكثر من  )    (
 "48*24"دوام أسبوعيا: ي يييي

 

 

 الدراسة:ثانٌاً: متغٌرات 

 : المحور األول: أزمة انقطاع الرواتب

حدث غير متوقع تمثل في توقف صرف مرتبات الموظفين  :وتعرف أزمة انقطاع الرواتب بأنيا
 الحكوميين العاممين في المحافظات الجنوبية لفمسطين.

 الدرجة فقرةال م

 الممموسة الجوانب القتصادية : البعد األول

جة 
بدر

جدا
مة 
قمي

جة  
بدر مة 
قمي

جة  
بدر

طة
وس
مت

جة  
بدر

رة 
كبي

جة  
بدر

جدا
رة 
كبي

 

      ال يستطيع بعض العاممين تأمين احتياجاتيم األساسية كالمأكل والمشرب في ظل األزمة.  .1
      ال يتوفر لدي العاممين القدرة عمى الوفاء بالتزاماتيم المادية القصيرة والطويمة األجل .  .2
        بسبب أزمة انقطاع الرواتب. العاممين توقفت الكثير من خطط وأىداف  .3
      أحيانا بسبب أزمة انقطاع الرواتب. يمالوصول إلى عمم ونستطيعبعض العاممين ال ي  .4

5.  
تساعدىم في تمبية احتياجات باستمرار إليجاد مصادر دخل أخرى  العاممون سعىي

 .أسرىم
     

      .الخيرية اتالمؤسسبعض  من مادية أو عينية معونات عن البحثيقوم العاممون ب  .6
      .األساسية الحاجات لسد ممتمكاتيم المنزلية بيع إلىبعض العاممين  ضطري  .7

  البعد الثاني: الجوانب النفسية
      يشعر العاممون بعدم االستقرار الحياتي واألسري والوظيفي.  .1

2.  
ى الوفاء بااللتزامات المالية يشعر العاممون بالعجز تجاه اآلخرين من خالل عدم القدرة عم

 التي طال أمد عدم الوفاء بيا.
     

      . الدائم والقمق النفسي بالتوتر ونشعر ي الكثير من العاممين أصبح  .3



 

 

 

 
 

 المالحق

153 

      . العصبي باالنييار إصابة بعض العاممين السيل من أصبح  .4
      . يم ومستقبل أسرىممستقبم عمى العاممين خوف ازداد  .5
      .في محيط العمل واألسرة اآلخرين نحو العدواني العاممين وكسم ازداد  .6
      من الممكن أن يقوم بعض العاممين بمحاوالت انتحار أو إيذاء ألنفسيم.  .7

 الدرجة فقرةال

  الجوانب الجتماعية: البعد الثالث م

مة 
 قمي
رجة

بد
 جدا

مة 
 قمي
رجة

بد
 

جة 
بدر

طة
وس
مت

جة  
بدر

رة 
كبي

جة  
بدر

جدا
رة 
كبي

 

      .عاممينىناك حالة من االنزواء وضعف المشاركة االجتماعية لدى الأصبحت   .1

2.  
التكافل االجتماعي وذلك من خالل حرمان بعض األسر المستورة من في ضعف  ىناك

 . عاممينالمعونات التي كانت تصميم من بعض ال
     

      الزواج لدى الذكور، والعنوسة لدى اإلناث.في حاالت تأخر  ىناك  .3

4.  
الثقة بالتنظيمات السياسية، من خالل الشعور بالخذالن الناشئ عن  في ضعف ىناك

 عجز ىذه الجيات عمى حسم ىذه األزمة.
     

5.  
أو زيادة نسب الطالق  ،سمبية مثل زيادة العنف ضد النساءالظواىر انتشرت بعض ال

 نتيجة لمظروف االقتصادية.
     

6.  
من قبل  االجتماعي والقيام بواجبات صمة الرحم التواصل والترابطفي ضعف  ىناك

 العاممين.
     

      إلى التطرف بسبب خمل ميزان العدل والعدالة. عاممينىناك خشية من اتجاه بعض ال  .7
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 المحور الثاني: أداء العاممين

 المحافظاتمين في وزارة الداخمية بالناتج النيائي لمحصمة قدرات وجيود العام :عرف بأنويو  
 والخدمات المقدمة لمجميور. ،حفظ األمن: والتي تتضمن كال من، الجنوبية لفمسطين

 الدرجة فقرةال م

 المعرفة بمتطمبات الوظيفة :األول البعد

جدا
مة 
 قمي
رجة

بد
 

ميمة
ة ق
درج

ب
طة 
وس
 مت
رجة

بد
 

بيرة
ة ك

درج
ب

رة  
كبي
جة 
بدر

 جدا

 يمومسؤوليات مبواجباتي يامالق م فييساعدى مما عاممينلم واضحة الوظيفي الوصف بطاقة 1
 .ممني يتوّقع ما ومعرفة ة،بدقّ 

     

ج بقواعد العاممون يتقيد 2       ، واحترام أنظمتو المختمفة.العملراءات وا 

      .بأوقات الدوام والدقة في المواعيد يمتزم العاممون 3

      .مستوى التغيب والمغادرات غير الضرورية ىناك انخفاض في 4

      العاممين.جزاءات تأديبية عمى  ك انخفاض في وقوعىنا 5

  نوعية العمل  :الثاني البعد

      سياسة المؤسسة العامة تقوم عمى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 1

      يتم تقسيم األعمال من قبل المؤسسة عمى العاممين بناء عمى القدرات والخبرات. 2

      من قبل إدارة المؤسسة. بيا يكمفونلمجان أو الميام التي با يمتزم العاممون 3

      التي يواجيونيا أثناء العمل. مشاكلال حل عمى بالقدرة العاممون يتمتع 4

أو في حال  م،تنظيم العمل ليتمكن الزمالء من متابعة العمل من بعدىيتميز العاممون ب 5
 م.غيابي

     

  منجزكمية العمل ال الثالث: البعد

      .المطموبة الجودة لمعايير طبقاً  الوظيفية الميام العاممون ينجز 1

      .وبنفس مستوى األداء الجيد في حال زيادة حجم العمل الوظيفية الميام العاممون ينجز 2
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      يتوفر لدى العاممين االستعداد لبذل الجيود اإلضافية إلنجاز العمل بدون مقابل. 3

       .تخفيض المصاريف بدون التأثير عمى جودة العمل إلى اممونالع يسعى 4

      يتوفر لدى العاممين كفاءة استغالل الوقت في إنجاز األعمال المطموبة. 5

  المثابرة والوثوق الرابع: البعد

1 
 من الرسمي الدوام أوقات خارج لمعمل والرغبة واالستعداد الجاىزية العاممين لدى تتوفر
 .اإلنجاز رعةس أجل

     

      مع الجميور يعزز الشعور باألمان والثقة لديو. لعاممينسموك ا 2

      .مستوى المحافظة عمي الممتمكات العامة واألجيزة المستخدمة ىناك ارتفاع في 3

       م.في المواقف التي تقابمي ملتحسين صورة مؤسستييسعى العاممون  4

      ن نوعية الخدمة وطريقة تقديميا.رضا المستفيدين ع يزداد 5
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(3) ممحق رقم  

 الستبانة بصورتيا النيائية
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 ،،، ة.............................. المحترم/ .....................األخت الكريمة/ األخ الكريم

 تحية طيبة وبعد،،
 

 الموضوع : تعبئة استبانة بحث عممي
 

أزمةةة انقطةةاع الرواتةةب وعالقتيةةا بةةأداء العةةاممين بةةوزارة بووإجراء دراسووة بعنوووان: " الباحووثيقوووم 
البرنوامج  درجوة الماجسوتير مون "، وذلوك لمحصوول عموى الداخمية في المحافظات الجنوبية لفمسةطين

القيوادة تخصوص  – في غزةالمشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى 
 .واإلدارة

 الووزارة محولبالوضوع القوائم فوي  ودرايوة األكثور معرفوة العاممين بوالوزارة ىوم بأنان الباحث وإليم
فإنووو  ،لموصووول إلووى المعمومووات المطموبووة عووينخيوور مُ  يوومنأو  ،أىوول خبوورة واختصوواص يمالدراسووة، كووون

لمتكووورم مووون حضووورتكم بالمسووواعدة فوووي إتموووام ىوووذه  االسوووتبانةيسووور الباحوووث أن يضوووع بوووين أيوووديكم ىوووذه 
الدراسة عن طريق اإلجابة عن األسئمة التي تتضمنيا ىذه االستبانة متحرين إحودى الرتوب العسوكرية 

، نقيوب(، راجوين مونكم الدقوة والموضووعية أمواًل فوي الوصوول ة: ) لواء، عميد، عقيود، مقودم، رائوداآلتي
إلى معمومات أفضل لموضووع الدراسوة، مؤكودين لكوم أن البيانوات التوي سويتم الحصوول عمييوا سوتبقى 

 سرية ولن تستخدم سوى ألغراض البحث العممي.
 

 
 ،،، شاكرين ومثمنين حسن استجابتكم

 
 فادي محمد أبو ىدةالباحث/ 

 

 
 المشترك بين برنامج الدراسات العميا

 أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
 غزةفي وجامعة األقصى 

  ص القيادة واإلدارة تخص
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 الدراسة:أوالً: مصطلحات 

 

 أزمة انقطاع الرواتب : -1

حدث غير متوقع تمثل في توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين العاممين في  وىي           
 .، وأثر عمييم من ثالثة جوانب: مادية، نفسية، اجتماعيةالمحافظات الجنوبية لفمسطين

 أداء العاممين:-2

المحافظات الجنوبية مين في وزارة الداخمية بجيود العامالناتج النيائي لمحصمة قدرات و وىو         
 والخدمات المقدمة لمجميور. ،حفظ األمن: والتي تتضمن كال من، لفمسطين

 

 : البٌانات الشخصٌة:ثانٌاً 

 

 أنثى)    (  ذكر)    (  الجنس

 المؤىل العممي
 )    ( بكالوريوس فأقل )    ( دبموم متوسط

 دكتوراه)    (  )    ( ماجستير 

 سنوات الخدمة
 سنوات 6 حتىسنوات  3)    ( من  سنوات 3قل من أ)    ( 

 واتسن10من أكثر )    (  سنوات 10 حتىسنوات  7)    ( من 

 الرتبة العسكرية

 عميد)    (  لواء)    ( 

 مقدم)    (  عقيد)    ( 

 نقيب)    (  رائد)    ( 
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 رات الدراسة:متغٌ ثالثاً:

 

 : ور األول: أزمة انقطاع الرواتبالمح

 الدرجة فقرةال م

 الممموسة الجوانب القتصادية : البعد األول

جدا
مة 
 قمي
رجة

بد
 

ميمة
ة ق
درج

ب
طة 
وس
 مت
رجة

بد
 

بيرة
ة ك

درج
ب

رة  
كبي
جة 
بدر

 جدا

      ال يستطيع العاممون تأمين احتياجاتيم األساسية في ظل أزمة الرواتب. 1
      مين القدرة عمى الوفاء بالتزاماتيم المادية.ال يتوفر لدي العام 2
        العاممين. الكثير من خطط وأىداف توقفت 3
      .أحيانا يمعممأماكن الوصول إلى  العاممون ستطيعال ي 4
      .لتمبية احتياجات أسرىمإليجاد مصادر دخل أخرى  العاممون سعىي 5
      .الخيرية اتالمؤسسبعض  من معونات عن البحثيقوم العاممون ب 6
      .األساسية الحاجات لسد ممتمكاتيم المنزلية بيع إلىبعض العاممين  ضطري 7

 البعد الثاني: الجوانب النفسية

مة 
 قمي
رجة

بد
ميمة جدا
ة ق
درج

ب
طة 
وس
 مت
رجة

بد
 

بيرة
ة ك

درج
ب

رة  
كبي
جة 
بدر

 جدا

      يفي.يشعر العاممون بعدم االستقرار الحياتي واألسري والوظ 1
      يشعر العاممون بالعجز نتيجة عدم القدرة عمى الوفاء بااللتزامات المستحقة. 2
      . الدائم والقمق النفسي بالتوتر يشعر الكثير من العاممين  3
      . العصبي باالنييار إصابة بعض العاممين السيل من أصبح 4
      . أسرىميم ومستقبل مستقبم عمى العاممين خوف زدادي 5
      .في محيط العمل واألسرة اآلخرين نحو العدواني العاممين سموك يزداد 6
      من الممكن أن يقوم بعض العاممين بمحاوالت انتحار أو إيذاء ألنفسيم. 7

 البعد الثالث: الجوانب الجتماعية م

جدا
مة 
 قمي
رجة

بد
 

ميمة
ة ق
درج

ب
طة 
وس
 مت
رجة

بد
 

بيرة
ة ك

درج
ب

 

كبي
جة 
بدر

جدا
رة 

 

      توجد حالة من االنزواء وضعف المشاركة االجتماعية لدى العاممين. 1
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2 
يوجد ضعف في التكافل االجتماعي وذلك من خالل حرمان بعض األسر 

 المستورة من المعونات التي كانت تصميم من بعض العاممين. 
     

      اث.يوجد تأخر في حاالت الزواج لدى الذكور، والعنوسة لدى اإلن 3

4 
يوجد ضعف في الثقة بالتنظيمات السياسية، من خالل الشعور بالخذالن 

 الناشئ عن عجز ىذه الجيات عمى حسم ىذه األزمة.
     

5 
تنتشر بعض الظواىر السمبية مثل زيادة العنف ضد النساء، أو زيادة نسب 

 الطالق نتيجة لمظروف االقتصادية.
     

6 
لترابط االجتماعي والقيام بواجبات صمة الرحم يوجد ضعف في التواصل وا

 من قبل العاممين.
     

7 
توجد خشية من اتجاه بعض العاممين إلى التطرف بسبب خمل ميزان العدل 

 والعدالة.
     

 

 المحور الثاني: أداء العاممين

 فقرةال م

جدا
مة 
 قمي
رجة

بد
 

ميمة
ة ق
درج

ب
طة 
وس
 مت
رجة

بد
 

بيرة
ة ك

درج
ب

رة  
كبي
جة 
بدر

 جدا

 مبواجباتي القيامم في يساعدى مما عاممينلم واضحة الوظيفي الوصف بطاقة 1
 في ظل أزمة انقطاع الرواتب. ممني يتوّقع ما ومعرفة ة،بدقّ  يمومسؤوليات

     

جراءات  بقواعد العاممون يتقيد 2       ، واحترام أنظمتو المختمفة.العملوا 
      المواعيد.يمتزم العاممون بأوقات الدوام والدقة في  3
      انخفاض في مستوى التغيب والمغادرات غير الضرورية. يوجد 4
      جزاءات تأديبية عمى العاممين.عقوبات و انخفاض في وقوع  يوجد 5
      يمتزم العاممون بالمجان أو الميام التي يكمفون بيا من قبل إدارة المؤسسة. 6
      التي يواجيونيا أثناء العمل. شاكلمال حل عمى بالقدرة العاممون يتمتع 7
      .المطموبة الجودة لمعايير طبقاً  الوظيفية الميام العاممون ينجز 8
وبنفس مستوى األداء الجيد في حال زيادة  الوظيفية الميام العاممون ينجز 9

 حجم العمل.
     

      الدوام أوقات خارج لمعمل والرغبة واالستعداد الجاىزية العاممين لدى تتوفر 10
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 .اإلنجاز سرعة أجل من الرسمي
      توفر لدى العاممين كفاءة استغالل الوقت في إنجاز األعمال المطموبة.ت 11
الممتمكات العامة واألجيزة  ىمستوى المحافظة عم يرتفع لدى العاممين 12

 المستخدمة.
     

      تي تقابميم. يسعى العاممون لتحسين صورة مؤسستيم في المواقف ال 13
      سموك العاممين مع الجميور يعزز الشعور باألمان والثقة لديو. 14
      عن نوعية الخدمة وطريقة تقديميا. الجميوريزداد رضا  15
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(4ممحق رقم)  

 قائمة بأسماء المحكمين
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 قائمة بأسماء المحكمين
 مكان العمل السم م

 أكاديمية اإلدارة والسياسة ونمحمد المدى .د 1

 جامعة األزىر شادي التمباني د. 2

 جامعة األزىر نياية التمباني د. 3

 الجامعة اإلسالمية خالد دىميز د. 4

 الجامعة اإلسالمية نافذ بركات د. 5

 جامعة األزىر رامز بدير د. 6

 الجامعة اإلسالمية محمد بربخ أ. 7
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(5) ممحق رقم  

قة المقابمةبطا  
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ىجامعةىاألقصىىوىأكادوموةىاإلدارةىوالدوادة

 تخصصىالقوادةىواإلدارةى-البرنامجىالمذتركى
 

 مقابمةبطاقة 
 سم هللا الرمحن الرحميب 

 

 ............................... المحترم.....حضرة السيد: ..................................

 تحية طيبة وبعد،

" أزمة انقطاع الرواتب وعالقتيا بأداء العاممين بوزارة يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان:         
أكاديمي تكميمي، لنيل درجة ، لتقديميا كبحث الداخمية في المحافظات الجنوبية لفمسطين "

جامعة  ستير في القيادة واإلدارة من أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا بالمشاركة معالماج
األقصى، وقد صممت ىذه األداة لجمع المعمومات حول موضوع الدراسة، ونرجو من سيادتكم 

 ة بكل حيادية وموضوعية لخدمة ىذه الدراسة.اآلتياإلجابة عن األسئمة 

ذ يشكر الباحث لكم مقدما تعاونكم الصادق، فإنو يؤكد لسيادتكم أن آراءكم وما تدلون بو         وا 
ف تحظى بالسرية الكاممة ولن تستخدم إال في مجال البحث العممي كتعبير عن من اقتراحات سو 

 االتجاىات العامة فقط.

 وتفضموا بقبول فائق الحترام والتقدير

    الباحث:                                                                        

 فادي محمد أبو ىدة  
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 أسئمة المقابمة:

 ألزمات التي مرت بيا وزارة الداخمية في المحافظات الجنوبية لفمسطين؟ما ىي ا .1
 ما ىو تعريفك ألزمة انقطاع الرواتب؟ .2
 ما ىي المراحل التي مرت بيا أزمة انقطاع الرواتب؟ .3
 ما ىي أسباب أزمة انقطاع الرواتب؟ .4
 اتب وأوجو الضرر التي ترتبت عمييا؟أبعاد أزمة انقطاع الرو ما ىي  .7

 أداء العاممين في الوزارة ؟ وبين أزمة انقطاع الرواتب بين ة عالق ىل ىناك .6
 ما ىو ترتيب أزمة انقطاع الرواتب بالنسبة لألزمات األخرى من حيث الصعوبة ؟ .7
 ما ىي االستراتيجية التي تتبعيا وزارة الداخمية في التعامل مع أزمة انقطاع الرواتب؟ .:

 مة؟ما ىي مقترحات وزارة الداخمية إلنياء ىذه األز  .9
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