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 خبلصة

لػػػد   االلتػػػزاـ التنظيمػػػيمػػػة فػػػي تعزيػػػز مي  القيػػػادة الم  لتعػػػرؼ عمػػػى دور ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى ا
بػالوزارة بقطػاع جتمػع الدراسػة مػف العػامميف يتكػوف م، ايث واإلسكاف بوزارة األشااؿ العامة العامميف
وقػػد تػػـ توزيػػع  ،مختمػػؼ الوظػػائؼف العػػامميف فػػي موظفػػام مػػ (108) عينػػة الدراسػػةوقػػد بماػػت . غػػزة 
( 108) اسػػػتردادقػػػد تػػػـ و  الفئػػػة المسػػػتيدفة، عينػػػة الدراسػػػة مػػػف عمػػػىالبااػػػث  التػػػي أعػػػدىاسػػػتبانة اال

 .لتاقيؽ أىداؼ الدراسة الوصفي التاميميوقد اتبع البااث المنيج ، استبانة

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

االلتػػزاـ التنظيمػػي سػػتو  م جػػا  %(، بينمػػا77) بػػوزف نسػػبي مسػػتو  تواجػػد القيػػادة المميمػػة كػػاف -
 %(.75.3بوزف نسبي)بالوزارة 

ايػػث كػػاف ، المميمػػة وتعزيػػز االلتػػزاـ التنظيمػػييف القيػػادة بػػ توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إاصػػائية -
 (.0.050) مستو  داللةعند ( و 0.399معامؿ ارتباط بيرسوف)

ايػػػث كػػػاف  (االلتػػػزاـ التنظيمػػػي) ( فػػػي المتايػػػر التػػػابعمميمػػػة)القيػػػادة ال ؤثر المتايػػػر المسػػػتقؿيػػػ -
 . β=0.399معامؿ االنادار المعيار  

 وقد خمصت الدراسة إلى العديد من التوصيات التي من أىميا:

تعزيز الجيود وتكثيفيا لزيادة تواجد خصائص القيادة المميمة لد  القادة بوزارة األشااؿ العامػة  -1 
 واإلسكاف بماافظات قطاع غزة مف خبلؿ:

 المشكبلت.مشاركة المرؤوسيف في وضع الخطط واتخاذ القرارات واؿ زيادة  -
 فعاؿ لموزارة.نظاـ إدار  متطور و ب العمؿتعزيز  -
تطػػوير الػػوزارة مػػف خػػبلؿ لصػػال   الموجػػودة بػػالوزارة ضػػرورة توظيػػؼ خصػػائص القيػػادة المميمػػة -

 .جودة ويكوف التايير شعارا واقعياإاداث التايير المطموب لمممارسات واألنظمة المو 

 الوزارة مف خبلؿ: فى العامميف لد  التنظيمي االلتزاـ تعزيزتكثيؼ الجيود ل -2

تطػوير ميػارات وكفػا ة العػامميف وتنميػة مػف أجػؿ  العمؿ وورش الندواتو  التدريبية الدورات عقد -
 . قدراتيـ ومعموماتيـ

 العمؿ عمى زيادة توفير المزايا والاوافز المادية والمعنوية والرعاية االجتماعية. -
فػػي  والػػنظـ اإلداريػػة الاديثػػة الجانػػب التكنولػػوجيتعزيػػز تطػػوير إمكانػػات العػػامميف مػػف خػػبلؿ  -

 توفير الميزانيات المالية.ة، ومعدات، وتقنيات، وضرورة أدوات العمؿ مف أجيز توفير العمؿ، و 
 .العمؿ عمى ترسيخ مبدأ العدالة والشفافية في الترقيات والاوافز والمكافآت -
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Abstract 
This study aims at identifying the role of inspirational leadership in 

strengthening the organizational commitment for the employees in the Ministry of 

Public Works and Housing at Gaza Strip who constitute the population of the study. The 

sample that was used in this study consisted of (108) employers who works in the 

different positions.  

The researcher designed a questionnaire that used as a method of this study 

where it was distributed on the targeted sample and (108) questionnaire was collected. 

The researcher follows descriptive analytical method to achieve the objectives of this 

study.  

The most important results of the study are the following: 

- The level of inspirational leadership was with a relatively weight (77%), while the 

level of organizational commitment at the ministry reached a relatively weight (75.3%). 

- There was a statistically significant relationship between the role of the inspirational 

leadership and the strengthening of the organizational commitment, where Pearson 

correlation coefficient (0.399) and at the level of significance equal or less (0.050). 

- The independent variable (inspirational leadership) affects the dependent variable 

(organizational commitment) where the standard regression factor β= 0.399. 

The most important recommendations of the study are the following: 

1- Strengthening and intensifying the efforts to increase the presence of the 

characteristics of the inspirational leadership by inspired the leaders of the Ministry 

of Public Works and Housing in the governorates of the Gaza Strip through:- 

- Increasing the participation of subordinates in the development of plans and 

decision-making and problem solving. 

- Enhancing the work with the advanced and effective administrative system of 

the ministry . 

- The necessity to employ the characteristics of the inspirational leadership in the 

ministry in favor of the development of the ministry through the change required 

for existing practices and systems and change is a realistic slogan.  

2- Intensifying efforts to strengthen the organizational commitment of the staff of 

the ministry through:- 

- Holding training courses, seminars and workshops in order to develop the skills 

and efficiency of the employees and develop their abilities and information. 

- To increase the availability of benefits, the material and moral incentives and the 

social welfare. 

- Enhancing the technological aspect and the modern administrative systems in 

the work, through developing the capabilities of the workers and providing the 

tools of work such as the equipment and techniques, and the need to provide the 

required financial allocations for this matter. 

- To establish the principle of fairness and transparency in promotions, incentives 

and rewards. 
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 األولالفصل 

 العام لمدراسةاإلطار 

 المقدمة

قيادية قادرة عمى استشراؼ آفاؽ المستقبؿ، قادرة عمى التعامؿ  إف القيادة المعاصرة تتطمب أنماطام   
في نجاح أ  منظمة، والقيادة الناجاة  وفاعبلم  ميمام  مع المتايرات الجديدة بوعي شديد، فيي عنصرام 

والمؤثرة ليا عظيـ األثر عمى سموؾ العامميف ناو االنضباط وااللتزاـ واالنتما  لممنظمة التي 
 يعمموف بيا والعمؿ عمى تاقيؽ أىدافيا الملمولة.

 رعناص كافة في كبير تلثير مف ليا لما المعاصرة اإلدارة دراسات في خاصة أىمية القيادة وتاتؿ
 الفرص باستثمار المنظمات أىداؼ ياقؽ بما العامميف سموؾ في التلثير في ولقدرتيا المنظمات
عطا  والتوجيو باإلقناع تابعيو في بالتلثير القائد ويقوـ. المخاطر مع االيجابي والتعامؿ المتااة  وا 
 (.415: 1002، السممي) االيجابي والافز والقدوة المثؿ

 واألخبلقية اإلنسانية الجوانب ومف، اإلدارية العممية جوانب معظـ مف مستمدة أىمية لمقيادة أف كما
 مصادر ويستخدموف التنظيـ مستويات لمختمؼ القدوة يمثموف والقادة، المرؤوسيف مع التعامؿ في
   (.256: 1021، الطراونة)  المنظمات أىداؼ تاقيؽ بقصد األفراد في لمتلثير المتااة القوة

ويعتمد نجاح  العممية اإلدارية عمى كفا ة وفعالية قيادتيا، وقد ظيرت في العصر الاديث عدة  
نظريات في القيادة . ويوجد ىناؾ عدة أنماط قيادية تكوف موجودة عادة في المستويات اإلدارية 

السموؾ  المختمفة في المنظمات ،وسيتـ التركيز عمى القيادة المميمة وخصائصيا وقدرتيا عمى ايجاد
وكيفية ربط العامميف بالمنظمة وزيادة وتعزيز التزاميـ التنظيمي  ،االيجابي لد  العامميف وتطويره

 ؼ الطرفيف.امف خبلؿ تاقيؽ أىد

كما أنيا تمد المسئوليف والمخططيف وواضعي السياسات بشكؿ عاـ وفي وزارة األشااؿ العامة 
عداد قادة  المستقبؿ لتاسيف مستو  االلتزاـ التنظيمي واإلسكاف بشكؿ خاص، بكيفية صناعة وا 

 لمعامميف.
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والمنظمات، وىو عممية متبادلة بيف  العامميف بيف االرتباط أوجو أاد التنظيمي االلتزاـ ويعد    
الفرد والمنظمة، وال تعتمد عمى الصفات والخصائص التي يتمتع بيا الفرد فقط، بؿ عمى ما تقدمو 

أىدافو، وىذا يؤثر بشكؿ أساسي عمى درجة االلتزاـ التنظيمي. ويعتبر االلتزاـ المنظمة لمفرد لتاقيؽ 
فيو يرتبط بالعديد مف سموكيات العمؿ الجيد مثؿ انخفاض معدؿ ترؾ  مرغوبام  التنظيمي سموكام 

 (.371-344: 1000العمؿ، وارتفاع جودة أدائيـ، وانخفاض معدؿ التلخير والاياب )رياف، 

ف االلتزاـ التنظيمي يمثؿ درجة تطابؽ الفرد مع منظمتو وارتباطو بيا .وينظر وير  البعض أ      
لبللتزاـ التنظيمي أنو ماصمة لمعبلقات التبادلية بيف المنظمات والعامميف مف ايث اإلسيامات 
والمنافع. وقد ذكر بعض الكتاب أف االلتزاـ التنظيمي يؤثر عمى كفا ة وفعالية  المنظمات ايث 

 (.47: 1002ثير مف الكمفة االقتصادية واالجتماعية ) اواس، يجنبيا الك

في  كبيرام  ربط الموظؼ بالوظيفة ، ولذلؾ فإف لمقيادة دورام المباشرة ولية القيادة ؤ وتتضمف مس     
عدـ التزاـ الموظؼ أو ضعؼ عبلقتو بوظيفتو ومنظمتو. ويعتبر نمط القيادة مف العوامؿ التنظيمية 

 ـ التنظيمي لؤلفراد، ويعمؿ عمى تعزيز االلتزاـ وتطويره لدييـ. يمعب القائد دورام المؤثرة في االلتزا
مف خبلؿ إقناع اآلخريف بضرورة انجاز األعماؿ بفعالية وفي جو عمؿ مناسب  االم فع   كبيرام 

 (.86: 2888)اليوار ، 

قيا مسئوليات كبيرة وتعتبر وزارة األشااؿ العامة و اإلسكاف أاد الوزارات اليامة وتقع عمى عات    
في قطاع األشااؿ العامة وقطاع اإلسكاف، ويتكوف الييكؿ التنظيمي مف مستويات إدارية مختمفة 
تاتاج إلى أنماط قيادية تساعد الوزارة عمى تلدية رسالتيا بفعالية مف خبلؿ التػلثير االيجابي عمى 

 سموؾ العامميف.

الواسعة في وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف بدراسة بلعو وخبرتو البااث مف خبلؿ اط   وقد قاـ     
 لئلدارات وقيادتيا إدارتيا طريقة واقع القيادة المميمة في المستويات اإلدارية المختمفة ، وانعكاس

وسيكوف ليذه الدراسة نتائج ميمة عمى . المرؤوسيف لد  التنظيمي االلتزاـ عمى واألقساـ العامة
التعرؼ إلى النمط القياد  المميـ الموجود، وكذلؾ معرفة أسباب أ  ضعؼ صعيد الوزارة مف خبلؿ 

 في االلتزاـ التنظيمي وكيفية معالجتو.
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 :كشافيةالدراسة االست

في الوظائؼ اإلشرافية، تدرجت مف وظيفة  قاـ البااث بإجرا  مقابمة مييكمة لخمسة عشر مسئوالم 
ـ اسب جدوؿ رقـ 1025وذلؾ خبلؿ شير مارس مدير عاـ إلى وظيفة مدير دائرة ثـ رئيس قسـ، 

 ( الموض  أدناه.2)

 (1جدول )

 كشافيةعينة الدراسة االست

مدير  الوزارة م.
 عام

مدير 
 دائرة

رئيس 
 المجموع قسم

 15 7 5 3 وزارة األشغال العامة واإلسكان 1
 

 العامة األشااؿ في وزارةلد  العامميف  يمةم  الم   القيادة واقع لبياف كشافيةاست وقد تـ طرح عشرة أسئمة
فييا  التنظيمي االلتزاـ واقع لبياف كشافيام است ( أدناه، وخمسة عشر سؤاال1واإلسكاف اسب جدوؿ)

 ( أدناه.2اسب جدوؿ )

 (2جدول )

 واإلسكان العامة األشغال بوزارة المميمة القيادة لبيان واقع كشافيةأسئمة است

موافق  العبارات م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

2. قدراتو في لد  قائد العمؿ الثقة   20.0% 73.3% 6.7% 0.0% 0.0% 82.7% 1 

1. صاياة أاكاـ إطبلؽ مف يتمكف قائد العمؿ   6.7% 73.3% 13.3% 6.7% 0.0% 76.0% 3 

2.  عمى اآلخريف بلف تصور لد  قائد العمؿ 
  بقدراتو معرفة

 بجيودؾ

13.3% 66.7% 13.3% 6.7% 0.0% 77.3% 2 

3.  تخدـ عماؿأ تلدية عمى القدرة يمتمؾ القائد 
  المستقبؿ

 منظمتو

6.7% 60.0% 33.3% 0.0% 0.0% 74.7% 4 
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موافق  العبارات م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

4.  العمؿ مجموعات بيف قائمام  ظؿ القائد يبقى 
الوزارة في  

20.0% 26.7% 46.7% 6.7% 0.0% 72.0% 5 

5.  لتلميف منطمقام  الوزارة ماضي مف يجعؿ القائد 
 مستقبميا

20.0% 13.3% 40.0% 26.7% 0.0% 65.3% 7 

6.  التاير ثقافة إلقرار السبؿ القائد شتى يعتمد 
الوزارة في  

6.7% 13.3% 33.3% 46.7% 0.0% 56.0% 9 

7.  ميداف في لو ام منطمق التاير مف يجعؿ القائد 
 .عممو

0.0% 33.3% 40.0% 20.0% 6.7% 60.0% 8 

8. الوزارة في بإزالة العقبات يقـو القائد  . 13.3% 26.7% 46.7% 13.3% 0.0% 68.0% 6 

20.  بيئة في ااتياجاتو تاديد عند الواقعية يعتمد 
 العمؿ

 

20.0% 53.3% 20.0% 6.7% 0.0% 77.3% 2 

 %70.9 الوسط الحسابي لممحور 

  

 ( يمكن استنتاج ما يمي:2بعد تحميل جدول رقم ) 

وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف كبيرة إلػى اػد مػا  في إف درجة واقع القيادة المميمة لد  العامميف -
 . ولكنيا بااجة إلى تعزيز %70.9، ايث بمغ الوزف النسبي ليا 

 نسبي بوزف قدراتو في الثقة العمؿ قائد ( كانت أقو  الفقرات، وىي لد 1تبيف أف الفقرة رقـ ) -
،  معرفة عمى اآلخريف بلف تصور العمؿ قائد لد  ( وىما11و) (3) الفقرتيف يمييا ،% 82.7
 .%77.3 نسبي العمؿ عمى التوالي بوزف بيئة في ااتياجاتو تاديد عند الواقعية ويعتمد

الوزارة  في التاير ثقافة إلقرار السبؿ شتى القائد وىي يعتمد( 7) فقرة الفقرات أضعؼ كانت -
 %.56 نسبي بوزف
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 (3جدول )

 واإلسكان العامة األشغال وزارة في لدى العاممين التنظيمي االلتزام لبيان واقع كشافيةأسئمة است

موافق  العبارات م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

2. بالعمؿ في ىذه الوزارة   أشعر بلف قرار التااقي 
.كاف سميمام   

20.0% 73.3% 0.0% 6.7% 0.0% 81.3% 6 

1.  5 %82.7 %0.0 %0.0 %6.7 %73.3 %20.0 اتفؽ كميا مع أىداؼ الوزارة  التي أعمؿ بيا. 

2. اآلخريف بجية عممي. خبر  أشعر بالفخر عندما أ     26.7% 73.3% 0.0% 0.0% 0.0% 85.3% 3 

3. موزارة التي أعمؿ بيا االيا.لأشعر باالنتما  القو     33.3% 53.4% 13.3% 0.0% 0.0% 84.0% 4 

4.  6 %81.3 %0.0 %0.0 %6.7 %80.0 %13.3 أشعر بالسعادة عند القياـ بمياـ وظيفتي. 

5.  8 %69.3 %6.7 %20.0 %13.3 %40.0 %20.0 أرغب أف أقضي اياتي العممية في الوزارة. 

6. بالمسئولية تجاه نجاح المنظمة التي أعمؿ أشعر  
  بيا.

33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 86.7% 2 

7. أجد فوائد كثيرة مف بقائي في عممي في ىذه  
 الوزارة.

6.7% 66.6% 20.0% 6.7% 0.0% 74.7% 7 

8. تشجعني اإلدارة التي أعمؿ بيا عمى إظيار أقصى  
  ما لد  بخصوص األدا  الوظيفي.

0.0% 33.3% 33.4% 33.3% 0.0% 60.0% 10 

20. إذا عرض عمى عمؿ في مكاف آخر بلجر أعمى  
 أقرر ترؾ العمؿ فورا.

13.3% 13.3% 20.0% 40.0% 13.4% 54.7% 11 

22. إف ااجتي لمعمؿ تعكس بقائي الاالي في العمؿ  
 بالوزارة.

13.3% 33.4% 13.3% 20.0% 20.0% 60.0% 10 

21. أفضؿ فرصة عمؿ  يعتبر عممي في ىذه الوزارة 
رضت عمي.ع    

6.7% 13.3% 13.3% 46.7% 20.0% 48.0% 12 

22.  1 %89.3 %0.0 %0.0 %0.0 %53.3 %46.7 أشعر بالواجب عمى القياـ بعممي عمى أكمؿ وجو. 

23. نظمتيا أماـ أأدافع عف جية عممي وسياستيا و  
 اآلخريف

26.7% 73.3% 0.0% 0.0% 0.0% 85.3% 3 

24. بالعمؿ في الوزارة  نتيجة لتطويرىا  أشعر بااللتزاـ 
 لقدراتي ومؤىبلتي.

6.7% 40.0% 40.0% 13.3% 0.0% 68.0% 9 

 %74.0 الوسط الحسابي لممحور 
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 ( يمكن استنتاج ما يمي:3بعد تحميل جدول رقم ) 

واإلسػكاف كبيػرة إلػى اػد  العامػة األشػااؿ وزارة في العامميف التنظيمي لد  االلتزاـ إف درجة واقع -
 %( ولكنيا بااجة إلى تعزيز أكثر. 74ما ، ايث بمغ الوزف النسبي ليا )

 أكمؿ عمى بعممي القياـ عمى بالواجب أشعر ( كانت أقو  الفقرات، وىي13تبيف أف الفقرة رقـ ) -
 اآلخريف أخبر عندما بالفخر أشعر وىما( 14)و( 3) الفقرتيف يمييا ،% 89.3 نسبي وجو بوزف

 نسبي بوزف التوالي اآلخريف عمى أماـ نظمتياأو  وسياستيا عممي جية عف أدافع و، عممي بجية
85.3.% 

 عرضت عمؿ فرصة أفضؿ الوزارة ىذه في عممي وىي يعتبر( 12) فقرة الفقرات أضعؼ كانت -
 %.48 نسبي عمي بوزف

م  ياتاج إلى تعزيز، مف القيادة المميمة وااللتزاـ التنظيمي  ويتض  مما سبؽ أف مستو  واقع كبل 
مف خبلؿ القيادة المميمة التي توفرت في الوزارة بنسبة  تعزيز االلتزاـ التنظيمي ويمكف أف يكوف

6000.% 

 أوال: مشكمة الدراسة

إف المنظمات اليوـ سوا  كانت منظمات اكومية أو منظمات أعماؿ أو منظمات مجتمع مدني، 
اإلدارة الكؼ  والفعالة، في ظؿ تيتـ كثيرا بتقديـ خدمات مميزة أو رفع مستو  االنتاج عف طريؽ 

 موظؼ مستقر وذ  أدا  متميز.

وتمثؿ القيادة أىـ جوانب العممية اإلدارية في المستويات اإلدارية المختمفة لممنظمات، لما ليا مف 
دور ايو  في تاديد أىداؼ المنظمة وتاقيقيا، وفي نفس الوقت إشباع ااجات المرؤوسيف، وىناؾ 

 تعزيزة في المنظمات، مف أىميا القيادة المميمة لما ليا مف دور كبير في عدة أنماط قيادية شائع
مستو  االلتزاـ التنظيمي لد  العامميف ومد  انعكاسو االيجابي عمى أدا  العمؿ، مثؿ تاسيف 
مستو  األدا  وزيادة انتاجية العامميف، والتقميؿ مف بعض الظواىر السمبية التي تستنزؼ جيدىا 

 ؿ سموكيات االنسااب كالتلخير والاياب وترؾ العمؿ.وامكانياتيا مث

دراكا ألىمية ما سبؽ مف قبؿ البااث، ومف خبلؿ الدراسة االست التي أجراىا ، وتجربتو  كشافيةوا 
الشخصية في وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف، اتض  لمبااث أف مستو  كؿ مف واقع القيادة 
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يف في الوزارة موجود بدرجة كبيرة إلى اد ما ولكنيا بااجة المميمة و االلتزاـ التنظيمي لد  العامم
 إلى تعزيز ، مما دفعو لدراسة ىذه الظاىرة .

 مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي: تاديد يمكف سبؽ ما عمى وتلسيسا

 واإلسكاف ؟مة في تعزيز االلتزاـ التنظيمي بوزارة األشااؿ العامة مي  ما دور القيادة الم  

 ويمكف تاميؿ ىذا التساؤؿ الرئيسي إلى األسئمة الفرعية التالية:

 مة بوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف مف وجية نظر المباوثيف ؟مي  ما واقع القيادة الم   -2

 نظر وجية ما مستو  االلتزاـ التنظيمي لمعامميف في وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف مف -1
 ؟ المباوثيف

 مة وتعزيز االلتزاـ التنظيمي بوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف ؟مي  ؿ توجد عبلقة بيف القيادة الم  ى -2

 مة في تعزيز االلتزاـ التنظيمي بوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف ؟مي  ىؿ يوجد أثر لمقيادة الم   -3

 مة بوزارةمي  ة الم  دور القياد وجية نظر المباوثيف اوؿ إاصائية مف داللة ذات فروؽ ىؿ توجد -4
 الوظيفي ، والوظيفية )العمر، المسمى الشخصية لخصائصيـ تعز  واإلسكاف العامة األشااؿ
 العممي (؟ المؤىؿ الخدمة، سنوات

 بوزارة التنظيمي االلتزاـ مف وجية نظر المباوثيف اوؿ إاصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -5
 الوظيفي ، والوظيفية )العمر، المسمى الشخصية لخصائصيـ تعز  واإلسكاف العامة األشااؿ
 العممي (؟ المؤىؿ الخدمة، سنوات

 الدراسة ثانيا: أىداف

 :التالية األىداؼ تاقيؽ إلى تسعى ىذه الدراسة

 . واإلسكاف العامة األشااؿ بوزارة المميمة القيادة الكشؼ عف واقع -2

 واإلسكاف. العامة األشااؿ وزارة في لمعامميف التنظيمي االلتزاـ التعرؼ إلى مستو  -1
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 . واإلسكاف العامة األشااؿ بوزارة التنظيمي تعزيز االلتزاـ والقيادة المميمة  العبلقة بيفتاديد  -2

 ، الدراسة ىذه نتائج مف استخبلصيا يمكف التي التطبيقية المجاالت الخروج بتوصيات اوؿ -3

 تتعمؽ بالقيادة المميمة وااللتزاـ التنظيمي.التي  الفمسطينية الوزارات يمكف االستفادة منيا في

 الدراسة ثالثا: أىمية

 :عممية وأىمية عممية أىمية، قسمين إلى الدراسة أىمية تقسيم يمكن

 العممية: األىمية: أوال

في وزارة األشااؿ العامة لئلسكاف وواقع  ـمي  الم   القياد  النمط توفر تبيف ىذه الدراسة مد  -
في تعزيز االلتزاـ التنظيمي.  ـمي  الم   القياد  التنظيمي فييا، ومد  اسياـ النمطااللتزاـ 

وكذلؾ معرفة العوامؿ التي تساعد في رفع وتعزيز مستو  االلتزاـ التنظيمي مما ينعكس 
 ايجابيا عمى العمؿ في وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف.

 السمطة وزارات وبقية واإلسكاف العامة األشااؿ لوزارة المتوقعة المستقبمية توض  الفائدة -
 خبلؿ مف الدراسة ىػذه نتائج تتبنى أف الوزارات ليذه يمكف ايث، الفمسطينية الوطنية
 .ـمي  الم   القائد إلى لتصؿ القياد  لدييا الكادر تطوير

د المسئوليف والمخططيف وواضعي السياسات م  تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا العممية كونيا تَ  -
عامة، وفي وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف بصفة خاصة، وتعينيـ في تشكيؿ بصفة 

وتلسيس قادة المستقبؿ، وقد تمكنيـ في التلثير عمى تاسيف مستو  االلتزاـ التنظيمي 
 لمموظفيف.

 
 العممية: األىمية: ثانيا

ايث والفمسفي،  واطاره الفكر  ,وركائزه القيادةأىمية الدراسة مف كونيا توض  مفيوـ تكمف  -
 .أصبات عمما وممارسة عممية ال يمكف االستانا  عنيا في إدارة الدولة والمنظمات

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا العممية مف خبلؿ تطرقيا إلى الدور الذ  يمعبو النمط القياد   -
ستفيد البااثيف  جديدة المميـ في االلتزاـ التنظيمي، وبذلؾ يضيؼ البااث مادة عممية

 المجاؿ.  ىذا في العربية الدراسات قمة وخاصة في ضو  ،والكتاب
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 الموجود في المميـ القياد  النمط عمى التعرؼ مف خبلؿ العممي تعمؿ الدراسة عمى اإلثرا  -
 .الجنوبية الماافظات في الفمسطينية الوطنية السمطة وزارات

 

 ا: متغيرات الدراسةرابع
 المميمة وينبثق عنو أربعة متغيرات فرعية وىي كما يمي:المتغير المستقل: ىو القيادة  -1

(Greenberg,& Baron, 2004: 650) 
 بالنفس الثقة - 1
 المستقبمية الرؤية -2
 البيئية القيود تجاه الاساسية -3
 لمتايير كلداة القائدب االعتراؼ -4
، عبد الرامف)  :التالية المتغيرات الفرعية عنو وينبثق ىو االلتزام التنظيمي: التابع المتغير -2

10:2011) 
 العاطفي التنظيمي االلتزاـ -1
 االستمرار  التنظيمي االلتزاـ -2
 .المعيار  التنظيمي االلتزاـ -3

 : الديمغرافية اتالمتغير  -3

 العمر -
 المسمى الوظيفي -
 سنوات الخدمة -
 المؤىؿ العممي -

 
 : نموذج الدراسة خامسا

وتلثير أبعاد كؿ مف بعد تاديد كؿ مف المتاير المستقؿ والمتاير التابع وأبعاد كؿ منيما،      
، قاـ عمى األدبيات والدراسات السابقةاعتمادا المتاير التابع والمتاير المستقؿ في بعضيا البعض، و 

 البااث بإعداد نموذج الدراسة أدناه.
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 ( : نموذج الدراسة1شكؿ )

  Mahdi et al, 2013))  عمى اعتمادام المصدر: أعد البااث ىذا النموذج 

 الدراسة سادسا: فرضيات

 اآلتية: الفرضيات اختبار الدراسة تااوؿ

 .واإلسكاف العامة األشااؿ وزارةفي  المميمة لمقيادةبدرجة كبيرة  مستو  الفرضية األولى: يوجد

 العامة األشااؿ بوزارة الموظفيف لد  تنظيميال لبللتزاـبدرجة كبيرة مستو   يوجد: الثانية الفرضية
 .واإلسكاف

 القيادة بيف( α ≤ 0004) داللة مستو  عند إاصائية داللة ذات عبلقة توجد: الثالثة الفرضية
 . واإلسكاف العامة األشااؿ بوزارة التنظيمي وتعزيز االلتزاـ المميمة

 المتغٌر المستقل

الملهمة القٌادة  

التابع المتغٌر  

  االلتزام التنظٌمً

بالنفس الثقة  

المستقبلٌة الرؤٌة  

البٌئٌة القٌود تجاه الحساسٌة  

للتغٌٌر كأداة به االعتراف  

العاطفً التنظٌمً االلتزام  

االستمراري التنظٌمً االلتزام  

المعٌاري التنظٌمً االلتزام  

الدٌمغرافٌة اتالمتغٌر  
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يوجد أثر لمقيادة المميمة في تعزيز االلتزاـ التنظيمي بوزارة األشااؿ العامة  :الرابعة الفرضية
 واإلسكاف.

 بيف( α ≤ 0004) داللة مستو  عند إاصائية داللة ذات فروقات توجد :الخامسة الفرضية
  تعز  واإلسكاف العامة األشااؿ بوزارة المميمة القيادة دور المباوثيف اوؿ  استجابات متوسطات
 (.العممي المؤىؿ الخدمة، سنوات الوظيفي ، العمر، المسمى: )اآلتية لممتايرات

 بيف( α ≤ 0004) داللة مستو  عند إاصائية داللة ذات فروقات توجد: السادسة الفرضية
 واإلسكاف العامة األشااؿ بوزارة مستو  االلتزاـ التنظيمي  اوؿ المباوثيف استجابات متوسطات

 (.العممي المؤىؿ الخدمة، سنوات ، الوظيفي المسمى، العمر: )اآلتية لممتايرات  تعز 

 سابعا: حدود الدراسة

 تم تحديد الدراسة بالحدود األربعة التالية:

 الحد البشري:

شيادة الثانوية وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف الذيف يامموف  موظفي عمى الدراسة ىذه تقتصر ا
 والقائميف عمى رأس عمميـ.، العامة فلعمى

 :الموضوعي الحد

التنظيمي لد  موظفي وزارة  االلتزاـ دور القيادة المميمة في تعزيز دراسة عمى الدراسة ىذه ركزت
 األشااؿ العامة واإلسكاف.

 :المكاني الحد

 عمى موظفي وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف بالماافظات الجنوبية بفمسطيف الدراسة ىذه أجريت

 :الزماني الحد

 .ـ(2017 – ـ2016 الفترة ) خبلؿ الدراسة ىذه أجريت
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 ثامنا: مصطمحات الدراسة

 :التنظيمي لبللتزام االصطبلحي التعريف

مختمفة عمى اتجاىات  يف العامميف والمنظمات، ولو آثاريعد االلتزاـ التنظيمي أاد أوجو االرتباط ب
و يد ال يعني ضمنيا بلنو موج  ق  وسموؾ العامميف، وكما أف السموؾ في المنظمات ىو سموؾ عقبلني م  

مف أجؿ أىدافيـ الشخصية التي  ألف األفراد يكافاوف أيضام  ؛دائما إلى تاقيؽ مصماة المنظمات
يماف بلىداؼ و عممية اإلؼ أيضا بلنر  وقد ع   (.145: 2003 سايموف،)قد تتعارض مع المنظمة 

 فميو، وعبد المجيد،)المنظمة وقيميا والعمؿ بلقصى طاقة لتاقيؽ ىذه األىداؼ وتجسيد تمؾ القيـ 
2005 :286.) 

 التعريف اإلجرائي لبللتزام التنظيمي:

العامة قصد بااللتزاـ التنظيمي في ىذه الدراسة بلنو الرغبة الداخمية لد  العامميف في وزارة األشااؿ ي  
واإلسكاف ببذؿ الجيد المطموب بفخر واعتزاز لتاقيؽ أىداؼ وقيـ الوزارة والرغبة في الماافظة عمى 

 استمرارىا وتطويرىا مف خبلؿ بقائيـ في العمؿ فييا.

 :العاطفي التنظيمي لبللتزام االصطبلحي التعريف

زمبلئو في العمؿ، والتفاعؿ يمثؿ درجة ميؿ الفرد لممنظمة ول العاطفيير  الفيداو  بلف االلتزاـ 
 (.65: 2005 الفيداو ،)بما يعزز ارتباطو بالمنظمة  معيـ

 :العاطفيالتعريف اإلجرائي لبللتزام التنظيمي 

أاد أبعاد االلتزاـ التنظيمي ويعرؼ في ىذه الدراسة بلنو درجة التطابؽ  لعاطفييعتبر االلتزاـ ا
الشعور  لمعامميف في وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف مع الوزارة نفسيا، وينعكس ذلؾ مف خبلؿ 

 الرغبة في العمؿ واالستمرار فييا والاب والوال  ليا.

 :االستمراري التنظيمي لبللتزام االصطبلحي التعريف

االلتزاـ االستمرار  يعكس الاجـ الذ  يقدره الفرد لممساىمات التي يقدميا لممنظمة مقارنة بما  إف
ياصؿ عميو مف المزايا العديدة في عممية بينو وبيف المنظمة التي يعمؿ بيا، كما أنو يقارف بيف 
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ار البديؿ الذ  تكمفة بقائو في المنظمة واصولو عمى تمؾ المزايا وبيف تكمفة تركو ليا، ومف ثـ يخت
 (.125-103: 1996 الطجـ،)ياقؽ لو أقؿ تكمفة 

 :التنظيمي االستمراري لبللتزام اإلجرائي التعريف

يمثؿ االلتزاـ االستمرار  أاد أبعاد االلتزاـ التنظيمي ويمكف تعريفو في ىذه الدراسة عمى أنو يعكس 
واإلسكاف مقارنة مع المزايا التي اجـ األعماؿ التي يقدميا العامموف في وزارة األشااؿ العامة 

 ياصموف عمييا، وىي التي تادد استمرارىـ في الوزارة أو تركيـ ليا.

 :المعياري التنظيمي لبللتزام االصطبلحي التعريف

يعبر االلتزاـ المعيار  عف درجة إاساس الفرد مف ايث التزامو بالنوااي األخبلقية في المنظمة، 
ع الفرد بقيـ ومعايير المنظمة التي يعمؿ فييا، ومد  انسجاميا مع وينبع ىذا اإلاساس مف اقتنا

 (.281: 2008 جودة،) قيمو ومبادئو

 :التنظيمي المعياري لبللتزام اإلجرائي التعريف

في وزارة  ظيمي بلنو إاساس واقتناع العامميفيمكف تعريؼ االلتزاـ المعيار  كلاد أبعاد االلتزاـ التن
 األشااؿ العامة واإلسكاف بقيميا ومعاييرىا ومد  انسجاميا بقيميـ ومعاييرىـ.

 :االصطبلحي لمقيادة التعريف

 عبود ،) المرجو ة النتائج لتاقيؽ لدييـ ما أفضؿ ليقدموا األفراد إلياـ عممية بلنيا القيادة تعر ؼ
 عمى واثيـ إلقناعيـ مرؤوسيو في القائد بو يقوـ الذ  التلثير بلنيا وتعرؼ ،(15: 2007

 .(224: 2007 السمادوني،) متعاوف بنشاط لمقياـ المساىمة

 :لمقيادة اإلجرائي التعريف

ىي عممية إلياـ العامميف في وزارة االشااؿ العامة واإلسكاف مف قبؿ قادتيـ والتلثير فييـ واثيـ 
 المرجو ة. النتائج لمقياـ بنشاط متعاوف ليقدموا أفضؿ ما لدييـ لتاقيؽ

 التعريف االصطبلحي لمقيادة المميمة:
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 عند عادية غير بلعماؿ يقوموف العادييف فراداأل جعؿ عمى القادرة القيادة نيابل المميمة القيادةت عرؼ 
 التي التاييرات ظؿ في عادية غير نجااات تاقؽ التي القيادة بلنيا وصفت كما الصعاب، مواجية
 (.Baron & Gerald ، 2004 :59)التابعييف  نفوس في تادثيا

 إلى والساعية كينونتيا في والجاذبة سماتيا في المتميزة بلنيا القيادة المميمة القيادة كما تـ تعريؼ
 االنبيار اد ووال م إلى أدا م  فييـ يؤثر الذ  الناو وعمى مرؤوسييا مع العبلقة ديمومة
 (.51: 2014 خميؼ ومامد،)بلفكارىا

 لمقيادة المميمة:التعريف اإلجرائي 

 طبيعتياالمتميزة في سماتيا والجاذبة في المميمة في ىذه الدراسة بلنيا القيادة القيادة يمكف تعريؼ 
في وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف، بايث تؤثر فييـ  إلى ديمومة العبلقة مع مرؤوسييا التي تسعىو 

ار بلفكارىا بايث تاقؽ نتائج غير بصورة كبيرة جدا مف ايث األدا  والوال  إلى درجة االنبي
 عادية.

 التعريف االصطبلحي لمنمط القيادي:

 (.126: 2009 قتو في ممارسة عممية التلثير عمى موظفيو ) كنعاف،يىو سموؾ القائد وطر 

 القيادي: التعريف اإلجرائي لمنمط

 التلثير عممية ممارسة في عرؼ باألسموب الذ  يتبعو القادة في وزارة األشااؿ العامة واإلسكافي  
 موظفييـ. عمى

 تاسعا: الصعوبات التي واجيتيا الدراسة

 ندرة الكتب والمراجع العربية التي تتناوؿ موضوع القيادة المميمة. -

الماافظات الشػمالية والماافظػات الجنوبيػة، ايػث تػـ  فتمت الدراسة خبلؿ االنقساـ السياسي بي -
اسػػتنكاؼ معظػػـ المػػوظفيف السػػابقيف وتعيػػيف مػػوظفيف جػػدد، ايػػث بػػرز بشػػكؿ الفػػت وجػػود لػػوف 

 سياسي وااد إلى اد ما مف الموظفيف القائميف عمى رأس عمميـ.

ى عػدـ إلػ تمت ىذه الدراسة أثنا  وجود الاصار الصييوني عمى الماافظات الجنوبية، مما أد  -
 البلـز مف الموظفيف نتيجة لقمة الموارد المالية.  القدرة في تعييف العدد
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التػػلخر فػػي تسػػميـ االسػػتبانات مػػف قبػػؿ المباػػوثيف فػػي الموعػػد الماػػدد لمتسػػميـ، ايػػث تػػـ زيػػارتيـ  -
 عدة مرات الستبلـ االستبانات.

 مخص الفصلم

المشكمة وتساؤالتيا ، وبعػد ذلػؾ تطػرؽ البااػث تناوؿ البااث في الفصؿ األوؿ لمدراسة تاديد       
إلى أىداؼ الدراسة ، وكذلؾ تطرؽ إلى أىمية الدراسػة مػف الناايػة العمميػة والعمميػة ، واػدد البااػث 
المتايػػرات المسػػتخدمة فػػي الدراسػػة، ثػػـ قػػاـ البااػػث بعػػرض الفرضػػيات السػػتة لمدراسػػة ، وبعػػد ذلػػؾ 

 التػػي الصػػعوبات صػػطبلاية و اإلجرائيػػة ليػػا ، وكػػذلؾوضػػ  البااػػث اػػدود الدراسػػة والتعريفػػات اال
 الدراسة .  واجيتيا
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 القيادة المميمة وااللتزام التنظيمي

 

 مقدمة 

  والفوائد والتطبيق والخصائص المفيوم حيث من المميمة القيادة: ولالمبحث األ 

 واألبعاد والخصائص من حيث المفيومالتنظيمي  المبحث الثاني: االلتزام 

  :واإلسكان العامة األشغال وزارةالمبحث الثالث 

 ممخص الفصل 
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 المقدمة
وأصب   في جميع أنشطة المنظمات المختمفة في العصر الاالي، مركزيام  تمعب القيادة دورام      

ىناؾ تركيزا واضاا عمى ىذه الدور مف خبلؿ ربطو بالتايير الكبير الذ  ادث عمى نظريات 
وتاتؿ القيادة أىمية خاصة في دراسات اإلدارة المعاصرة لما ليا مف تلثيرات ميمة في  اإلدارة .

ؼ كافة عناصر المنظمات، ولقدرتيا في التلثير عمى سموؾ الموارد البشرية بما ياقؽ أىدا
الكثير مف النظريات المتعمقة بالقيادة وبالنط  ت. وقد ظير (423: 2001 السممي،)المنظمات 

ير الكبير الذ  ادث في جميع المجاالت السياسية ياتالقياد  في وقتنا الاالي والتي تنسجـ مع ال
واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا، ايث أصب  نجاح المنظمات يعتمد بدرجة كبيرة عمى االختيار 

 التايرات لمواجية المستقبمي بعيد المد  التخطيط القادرة عمى والميارات القدرات ذو لالمناسب 
 مجاؿ القيادة، نظرية القيادة المميمة الذ  يستطيع القائد ومف ىذه النظريات الجديدة في السريعة،
واإلبداع والثقة المتبادلة ،التي  د فييـ الاماسمع مرؤسيو أف يول   ؿ سموكو وممارساتومف خبل

تجعميـ يؤمنوف برسالة ورؤية المنظمة ويصباوف جز ا منيا، مما يزيد مف كفا ة وفعالية المنظمات 
 ـ التطرؽ إليو بالتفصيؿ في المباث األوؿ في ىذا الفصؿ تات عنواف:بدرجة كبيرة. وىذا ما سيت

 .والصفات والمبادئ والخصائص المفيوـ ايث مف المميمة القيادة
يعتبر االلتزاـ التنظيمي أاد المااور الرئيسية في مجاؿ اإلدارة الاديث ايث يمعب دورا ميما       

، وذلؾ مف خبلؿ قوة أوضعؼ االرتباط بيف العامميف والمنظمة، في تاديد فعالية وقوة المنظمات
يؤد  إلى تاقيؽ  مماتعاظـ انجازىا، يفعالية المنظمة و  تزدادقويا  بينيما فكمما كاف ىذا االرتباط

درس البااثوف سموؾ العامميف في المنظمات  المنظمة والعامميف. وقد المتبادلة بيف مصماةال
لمتعرؼ عميو وتعزيز السموؾ االيجابي وتافيزه ، مما يؤد  إلى زيادة التزاـ العامميف وتمسكيـ 

وبالتالي تتاقؽ  بمنظمتيـ لمرقي بيا لتكوف في المقاـ األوؿ في المنافسة مع المنظمات المماثمة
قصراو  االلتزاـ التنظيمي بلنو اقتناع أساسي  بينت وقد مف المنظمة والعامميف فييا. أىداؼ كؿ

بالمنظمة وأىدافيا، وتطابؽ بيف ىذه األىداؼ وأىداؼ الفرد، وكذلؾ الرغبة الداخمية لمفرد لمبقا  في 
المنظمة مع ادراؾ لمتكمفة المصاابة لترؾ المنظمة ومف ثـ بذؿ المجيود لبلستمرار في ىذا االلتزاـ 

و سيتـ التطرؽ إلى االلتزاـ التنظيمي (.56:2008ة ) القصراو ، مف جانب الفرد والمنظم
 المفيوـ ايث مف التنظيمي االلتزاـ بالتفصيؿ في المباث الثاني في ىذا الفصؿ تات عنواف:

 واألبعاد. والخصائص
التطرؽ إلى وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف مف ايث رسالتيا ورؤيتيا  ثسيتـ في المباث الثال     

وأىدافيا وميامو وىيكميا التنظيمي لتاديد المستويات اإلدارية المختمفة،وكذلؾ سيتـ التطرؽ إلى 
 التاديات التي تواجييا في ظؿ ظروؼ البيئة المتايرة.
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 المبحث األول

 القيادة المميمة 

 

 مقدمة 

  القيادة مفيوم:    أوال  

  القيادة المميمة : مفيوم  ثانيا 

  :   القيادة المميمة أبعادثالثا 

 رابعا   : مبادئ القيادة المميمة 

 خامسا : المفاتيح الثمانية لمقيادة المميمة 

 سادسا : صفات القائد المميم 

 ممخص المبحث 
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 :مقدمة
 المختمفة، المنظمات نشاطات عميو كؿ ترتكز مركزيا ماورا القيادة في عصرنا الااضر أصبات
 كاف االىتماـ أف بعد الماضي القرف مف التسعينات مطمع منذ يزاؿ وال بيا االىتماـ زاد ايث

 اجتيد ىنا فمف. تاوالت كبيرة في عصرنا الاالي و التي واجيت فقط، اإلدارة عمى ماصورا
 الرؤ  تبني القادرة عمى والميارات القدرات ذو  والقادة القيادة دور تاديد في والبااثوف العمما 

 نماذج ايجاد تط مب مما وبقائيا، المنظمات نجاح لضماف السريعة، التايرات لمواجية المستقبمية
 التصاميـ وتبن ى ،التقميدية اليرمية اليياكؿ عف التخمي و التايرات ىذه مع تنسجـ جديدة لمقيادة

 مف األفراد إقناع عمى يعمموف قادة إلى بؿ مديريف، إلى بااجة المنظمات تعد فمـ. المرنة التنظيمية
عمى  قادرة فيي. المميمة القيادة ومنيا القيادة مجاؿ في الاديثة ظيرت االتجاىات ىنا ومف اوليـ،
 سموكيات إظيار خبلؿ مف وتافيزىـ لؤلفراد بوضوح المستقبمية ورؤيتيا المنظمة رسالة إيصاؿ
خبلؿ  مف الاديثة والتطورات التاديات مواجية و الطرفيف، بيف وااتراـ وبنا  ثقة عالية أخبلقية
 .المنظمة اإلبداعية لممرؤوسيف في القدرات تنمية
 اتجاىات وعمى البعيد المد  عمى المنظمة ككؿ أدا  عمى التلثير في ميما دورا تمعب أنيا كما

 تلثير توضي  المباث ىذا في نااوؿ ذلؾ ضو  وعمى .الرضا متطمبات وتاقيؽ النفسية المرؤوسيف
 إلى المطالب التي ستلتي أدناه. التطرؽ خبلؿ مف المنظمة أدا  عمى المميمة القيادة

 أوال: مفيوم وتعريف القيادة

وىناؾ تشابو تعني القيادة بمعناىا العاـ العمؿ مع اآلخريف والتلثير فييـ لتاقيؽ أىداؼ معينة، 
 ريؼ القيادة.كبير بيف مااوالت تع

 عبود ،) المرجو ة النتائج لتاقيؽ لدييـ ما أفضؿ ليقدموا األفراد إلياـ عممية بلنيا القيادة عر ؼت  و
 عمى واثيـ إلقناعيـ مرؤوسيو في القائد بو يقوـ الذ  التلثير بلنيا ؼعر  وت   ،(15: 2007

ؼ بلنيا المقدرة عمى التلثير عر  ، كما ت  (224: 2007 السمادوني،) متعاوف بنشاط لمقياـ المساىمة
: 2000 عشماو ،)في سموؾ أفراد الجماعة وتنسيؽ جيودىـ وتوجيييـ لبموغ الاايات المنشودة 

. وكذلؾ يمكف تعريفيا بلنيا عممية تلثير عمى سموؾ اآلخريف لموصوؿ إلى تاقيؽ األىداؼ (68
ادة بصفتيا "القدرة عمى التلثير (. ويتـ التوسع بمفيوـ القي14:2010المشتركة والمرغوبة )العبلؽ، 

خريف مف خبلؿ االتصاؿ، ليسعوا باماس والتزاـ ألدا  مثمر، ياقؽ أىدافا مخططة" اآلعمى 
، فالقيادة إذف، ليست مجرد إصدار األوامر والتلكد مف تنفيذىا، ولكنيا (262: 2005 مصطفى،)

ثارة اماسيـ ليبذلوا أقصى ما لدييـ  افز لؤلفراد عمى العمؿ، وتنمية روح الجماعة فيما بينيـ وا 
 لماصوؿ عمى أعمى مستو  يمكف الوصوؿ إليو.
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ويمكف اعتبار القيادة عممية إنسانية فكرية، تعتمد عمى التوجيو والتلثير مف افز اآلخريف وتمكينيـ 
مف تاقيؽ أىداؼ المنظمة باستثمار الفرص المتااة والتعامؿ االيجابي مع المخاطر والميددات 

لمسموؾ التنظيمي، وىو يتبنى معنى الريادة في مفاىيـ  ام ىام ام ويعتبر السممي القيادة مادد المايطة،
عطا  المثؿ والقدوة والافز االيجابي،  اإلدارة الاديثة، أ  تلثير القائد في تابعيو باإلقناع والتوجيو وا 

في تاقيؽ  وينيي عف الضاط واإلجبار والتخويؼ والوعيد الذ  يمارسو بعض المسئوليف رغبة
. أما القائد فيو مشتؽ مف القيادة ويمكف (526: 2001 السممي،)انصياع العامميف لتوجيياتيـ 

ويدفع  زتعريفو بلنو صااب القدرة عمى التلثير في اآلخريف ويمكف أف يادد اليدؼ ويميـ وياف
 (.33:2011اآلخريف مف أجؿ العمؿ مف أجؿ المنظمة )نجـ، 

راد العامميف في فمفيوـ القيادة كمدخؿ ميـ لتنمية االلتزاـ التنظيمي لد  األاب واعتبر كثير مف الكت  
شخص القائد لمتلثير في سموؾ الالمنظمات، ايث عرفيا البعض بلنيا ذلؾ النشاط الذ  يمارسو 

اآلخريف لاثيـ عمى التعاوف وتاقيؽ األىداؼ، وبذلؾ فإف القيادة ليا أىمية عالية في اياة 
ارىا، فعمييا مسئولية اختيار األىداؼ وتنمية وال  األفراد وانتمائيـ وبنا  الثقة المنظمات واستمر 
 (.132:2006 )الموز ، وتاقيؽ األىداؼ

ومف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكف القوؿ بلنو ال بد لمقائد أف يايط بلدوار المرؤوسيف وأىدافيـ 
أىدافيـ وتوجيييا ناو أىداؼ  وصيرىـ ضمف منظومة واادة والسعي في تمبية رغباتيـ وتوافؽ

التنظيـ، إذ أف التنظيـ واده ميما بمات دقتو ال يمكف أف يؤد  إلى تاقيؽ األىداؼ التي تصبو 
إلييا المنظمة ما لـ يصابو ارتفاع الروح المعنوية واالاساس باالنتما  لفريؽ العمؿ، مع الرغبة 

تاسف واماسة في األدا  مف جانب الصادقة في التعاوف مع القائد اإلدار ، مما يؤد  إلى 
 العامميف، ومف ىنا تبرز أىمية القيادة في افظ تماسؾ الجماعة وتوجيييا لمعمؿ بطريقة معينة.

 القيادة المميمةمفيوم ثانيا: 

 التي السمات نظرية إلى االشارة يمكننا قبؿ تعريؼ مفيوـ وخصائص القيادة المميمة،       
 واجيت النظرية ىذه أف إال السمات، مف مجموعة توافر في ضو  تتادد القيادة فاعمية أف افترضت
 المركز يشاموف ال ممف فراداأل بعض لد  متوافرة تكوف قد الصفات ىذه لكوف وذلؾ نقدا كثيرا
وقد تـ اتخاذ نظرية السمات منطمقا لطرح مفيـو القيادة المميمة  (.200: 2004 ) اريـ، القياد 

 (، وكممة50، 2014) خميؼ، مامد،  البلتيني (Charisma)والتي ترجع إلى مصطم  
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(Charisma )المنطقية الوسائؿ خبلؿ مف بوضوح تفسيرىا يصعب التي القو  أ  اإللياـ تعني 
(Mattevson& Ivancevich ،2002 ،55). استخدمو مف وأوؿ (weber Max) نظريتو في 

 مف يمتمكو وما القائد المقترنة بشخصية السمطة ضروب مف ضربام  فيو قصد ،عندما البيروقراطية
 بالنار المصطم  ىذا (House Rober)  وأقرف ، لآلخريف مةمي  م   ذاتية ومواىب شخصية سمات
 50)  المطموبة الادود تتجاوز التي النتائػج وتاقػؽ بوالئيػـ وتظفػر التابعيف اػماس تميب التي
،2001،(Daft & Noe . 

ىي تاديث لنظرية السمات الواجب  ،في الواقع مةمي  الم  أف القيادة  يعتبر الكثير مف البااثيف كما أف
يقـو عمى خصائص  مةمي  الم  القائد، و لكف وجو االختبلؼ يتمثؿ في أف مفيوـ القيادة  توفرىا في
يثير دافعية المرؤوسيف ناو األدا  العالي ويارؾ طاقتيـ  ىو الذ  ـ. فالقائد المميـمي  القائد الم  

ة ويارص عمى إثبات ذاتو مف خبلؿ العمؿ عمى استخداـ طرؽ غير عادية في التلثير الكامن
تثير التدعيـ و القبوؿ واإلعجاب  والتي ،عمييـ. ويعتبر اإللياـ شكؿ مف أشكاؿ الجاذبية الشخصية

 (.259: 2008 ) ببلؿ، مما يزيد مف نجاح وتلثير القائد عمى سموؾ مرؤوسيو
أف القائد المميـ لو رؤية مستقبمية ويتمتع بثقة عالية في النفس تجعمو ال يتزعزع  ويضاؼ لما سبؽ

يتميز بإتقاف فنوف وميارات االتصاؿ ويناضؿ لتاقيؽ أىدافو  ، كما أنوومبادئو بسيولة عف معتقداتو
الثقة في المرؤوسيف بقدرتيـ عمى تاقيؽ تمؾ األىداؼ  ميما كانت الصعاب، كما أنو يبث

دريس، أدا  مرتفعة ويشعرىـ بتلكده مف ذلؾ وبمعدالت  (.572: 2007 ) المرسي وا 
 : المميمةوقد قدـ ىاوس بعض الخصائص التي ير  أنيا تميز الجماعات العاممة في ظؿ القيادة 

 ثقة المرؤوسيف في صاة معتقدات القائد* 
 تشابو معتقدات المرؤوسيف مع معتقدات القائد *
 لممرؤوسيف اتجاه القائدشعور عاطفي ووجداني * 
 إطاعة المرؤوسيف لمقائد إطاعة عميا  برغبة خالصة* 
 تعايش المرؤوسيف الوجداني مع الرسالة التنظيمية وتركيزىـ عمى تاقيؽ األدا  العالي *
 (.278: 2001 ) اسف،شعور المرؤوسيف بقدرتيـ عمى اإلسياـ في نجاح رسالة الجماعة *

 القيادة أنيا، وىو  مةمي  الم   اجرائيا لمقيادة مفيوما الاالية الدراسة عرضت فقد تقدـ ما عمى وبنا م 
 وزارة في مرؤوسييا مع العبلقة ديمومة إلى تسعى والتي كينونتيا في والجاذبة سماتيا في المتميزة
 درجة إلى والوال  األدا  ايث مف جدام  كبيرة بصورة فييـ تؤثر بايث، واإلسكاف العامة األشااؿ
 .عادية غير نتائج تاقؽ بايث بلفكارىا االنبيار
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 القيادة المميمة أبعادثالثا:

، وتتمثؿ ىذه بعاداؿ ليذه األالقيادية لد  القادة نتيجة االستثمار الفع   بعاديلتي التميز في األ       
 ( في: Baron&,Greenberg ,650:2004) بعاداأل
ال  فأ يعني وىذا المشكبلت عمى السيطرة مف القائد تمكف التي القدرة تمثؿ : بالنفس الثقة - 1

 وصاة يمتمكيا التي القدرة مف نابعة وىي ( ومبادئو وبقدرات القائد )ثقة الثقة مزعزع قائد يوجد
 (.16:2008)الفقي،  عنو تصور لدييـ اآلخروف يكوف أف اد إلى يطمقيا التي اكاـاأل

 المواقػػػػؼ مػػػػع متعامػػػػؿل وكفا تػػػػو وخبراتػػػػو وميارتػػػػو واسػػػػتعداداتو، لقدراتػػػػو، الفػػػػرد اؾر إد وكػػػػذلؾ فيػػػػي -
إاػػػد  سػػػمات الشخصػػػية ويمػػػف تعريفيػػػا بلنيػػػا  .( 2006العػػػاؿ، عبػػػد) االىتمػػػاـ بفاعميػػػة واألاػػػداث

وثيقام بتكيؼ الفػرد نفسػيام واجتماعيػام وتعتمػد  إرتباطام األساسية التي يبدأ تكوينيا منذ نشلة الفرد، وأنيا 
 (. 2001:123العقمية والجسمية والنفسية )المازومي، مقوماتومى اعتمادام كميام ع

: مرامػػة التفكيػػر ومرامػػة الشػػعور ومرامػػة السػػموؾ مرااػػؿ ىػي الثقػػة بػػالنفس بػػلربع امػػةمر  وتمػر     
 (.2008:17)غنيـ، والمرامة الرواية.

لديو شعورا باالرتياح ح تولد بالاة األىمية لمفرد ألنيا في االة النجا بالنفس الثقة أف: الباحث ويرى
يماف بقدراتو وتدفعو لممزيد مف النجاح، وفي نفس الوقت تكوف صماـ األماف لو في االة الفشؿ واإل

  ايث تدفعو لممزيد مف المثابرة وعدـ االستسبلـ لمفشؿ اتى ياقؽ النجاح.
 تاسيف في سيـي   الذ  الناو وعمى ،التوقع عمى القدرة تعرؼ عمى أنيا :المستقبمية الرؤية-2

 ومف منظماتيـ مستقبؿ لتلشير المميميف القادة بيا يتميز خاصية تمثؿ الرؤية وىذه القائـ، الوضع
وىو مدير شركة آبؿ لمكمبيوتر  Steven Jobs:  االستراتيجية ورؤيتيـ القادة ىؤال  عمى مثمةاأل

تااتو الكومبيوتر ايث كانت رؤيتو االستراتيجية ىي تبسيط  Wall-disney ذلؾ الناس، وك لكؿ وا 
  عالية الجودة تسمية مواد تقديـ ىي االستراتيجية رؤيتو كانت ايث واؿ ديزني شركة صااب وىو

 (. Baron&,Greenberg ,591:2004العالـ ) أناا  كؿ في لؤلسر
توجو المنظمة بشكؿ متكامؿ  ايث أنيا ويمكف التعبير عف الرؤية المستقبمية باالستراتيجية     

ستراتيجييف لكي يديروا أعماليـ إلا لممدرا مف الميمات الجوىرية  وأصباتوشامؿ ناو المستقبؿ، 
ألنيـ يتعامموف مع المستقبؿ غير المؤكد، المافوؼ بالمخاطر، وىذا يتطمب  ،ستراتيجيإبشكؿ 

                                           ييا توجيام استراتيجيام ستراتيجية لضماف مستقبؿ المنظمة وتوجإلمنيـ اتخاذ القرارات ا
(12:2000,Macmillan&Tompoe). 
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: أف الرؤية المستقبمية ميمة جدا لبنا  استراتيجية المنظمة المعتمدة عمى قوة المعرفة ويرى الباحث
ة التطورات الاديثة والخبرة وامكانيات المنظمة وظروؼ البيئة الداخمية والخارجية مف أجؿ مواكب

 المتسارعة.
 ناو وعمى البيئة مع التوافؽ إمكانية الخاصية ىذه تعكس : البيئية القيود تجاه الحساسية-3

 اميا يتعذر مشكبلت ىاوعد   المساف زالت ورا  االنصراؼ دوف التصرؼ سبؿ إجادة مف يمكنو
 المشكبلت اكتشاؼ عمى القدرة أف عمى (32:2003 )الزيبار ، أكدت فقد .ذلؾ مع وتماشيا

 المشكبلت بوجود الوعي مف درجة يعكس قد المعمومات في النقص اكتشاؼ عف فضبل والمصاعب
 واإلاساس األخطا  رؤية في الوعي إلى تنصرؼ كما الموقؼ، أو البيئة في وضعؼ ااتياجات أو

 بسرعة. بالمشكمة والشعور
، تدفعو ألف يكوف القيود البيئية مف قبؿ القائد: أنو مف الميـ أف تكوف الاساسية تجاه الباحثويرى 

 واقعيا وايجابيا في التعاطي مع البيئة المايطة، ويوصؿ منظمتو إلى بر األماف.
 ومع عنيد أنو رغـ التقدـ يستايؿ وبدونو قائما شيئا التايير يعد لمتغيير: كأداة بو االعتراف -4

 وىذا التايير، نكره أف مشكمتنا بلف القوؿ إلى يقودنا ، وىذا منو أكثر بالمقاومة يقابؿ شي  فبل ذلؾ
 الناس أاسف فإ الناس مع أنا يقوؿ معة،إ أادكـ ال يكف " ص( الرسوؿ) قوؿ مع ما يتنافى
 ونجدد وناير نطور فأ يجب جوتو: فوف يقوؿ ذلؾ، مع واتساقا ." أسلت أسا وا فا  ، و  أاسنت
ال دائما  (.10:2004 )الفقي، تاجرنا وا 

وىناؾ عدة  يعتبر التايير شديد األىمية ايث تتعد  أىميتو اود الااضر إلى المستقبؿ الواسع،
الافاظ عمى الايوية  (272-2010:274)عامر وقنديؿ،جوانب أساسية ألىمية التايير، وىي:

ذكا  الرغبة في التطوير، والتوافؽ مع متايرات الاياة،الفاعمة، و   تنمية القدرات عمى االبتكار، وا 
 والوصوؿ إلى درجة أعمى في األدا .

، ولػذلؾ يقػـو األفػراد والمنظمػات بإاػداث أف التايير ىو سنة الاياة عمى مػر الػزمف يرى الباحث:و 
التايير كمتطمبات لتاير البيئة الداخمية والخارجيػة، بايػث يػتـ التطػوير وبنػا  االسػتراتيجيات لخمػؽ 

 منظمة رائدة في مجاؿ عمميا.
 لد  المثالية مف درجة تعكس التي الخصائص ىذه بوجود قراراإل إنو ومعويوض  المصر : 

 أمور جممة يواجو قد المميـ، القياد  النمط فكرة يعتمد الذ  اإلدار  أف النظاـ إال المميمة، القيادة
 منيا: 

 .القائد باياة بلكممو النظاـ الرتباط االستقرار ااالت غياب -أ
 عف فضبلم  المقربيف مف مجموعة تمثؿ أنيا اد إلى بالقائد صمة ذات اجتماعية تكوينات سيادة -ب

 .إشكاليات بجممة المنظمة ينذر الذ  األمر التابعيف، وبيف بينو وصؿ امقة كونيـ
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 عامبلم معيقام  أنيا اعتبار عمى المواقؼ مف العديد في واإلجرا ات القواعد تجاىؿ فكرة بروز -ت
 .(53:2014، مامد)خميؼ و  المميـ لمقائد
 مبادئ القيادة المميمةرابعا: 
يتامى بيا القادة وتصب  جز ا يجب أف ير  سيدماف بلف ىناؾ ثمانية مبادئ لمقيادة المميمة        

 وتطبيؽ لنتائج األبااث مف الثقافة عبر الزمف، وىذه المبادئ مشتقة مف مراجعة التصرفات السابقة
ويمكف تقسيـ ىذه . يجب أف يتصرفوا بموجبو يـ جديد، بايث يصب  لدييـ فلمضاط عمى القادة 

وقطاع عبلقات، ايث أف القيادة المميمة ىي اوؿ العبلقات القوية التي  ،المبادئ إلى قطاع أعماؿ
 (. Seidman ,19:2010) تؤد  إلى النتائج واألغراض المطموبة

 أوال: الجانب المتعمق باألعمال
إلى تقوـ القيادة المميمة بتاريؾ المنظمة ناو تاقيؽ أىدافيا وديمومتيا، وىي تقيس نجاح المنظمة 

ما بعد األمد القصير والمتوسط، وىي تكوف مسئولة عف المبادئ مثمما األرباح. ويجب أف يكوف 
اراز النتائج. وىناؾ أربعة مبادئ في قطاع األعماؿ ىي:  القائد ناجاا في تقدـ العمؿ وا 

(19:2010, Seidman .) 
عادة التفكير -1  إعادة التشكيؿ وا 

استمرارية منذ عدة عقود، وقد كانت األولوية لمافاظ عمى  امشجعأو لـ يكف ىذا المبدأ ميما     
ىذه األياـ في أ  تاييرات، ولكف ىذا المبدأ أصب  ميما  إاداثعمؿ وبدوف خط االنتاج في ال
فسة ومقاومة الرضا. وياتاج القادة إلى الشجاعة إلعادة التشكيؿ مبقا  في المناللقطاع األعماؿ 

عادة التفكير، وعمييـ تاد  االتفاقيات والباث عف الاقيقة وأف  ضع تسلؿ األسئمة الصعبة ويو وا 
 المسار الصاي .

 تتبع األىمية -2
يريد الناس أف يقتنعوا بما يعمموف وليس مجرد الذىاب لمعمؿ مف أجؿ الراتب الشير  ايث     
سمعة طيبة، وكما أف األجياؿ الشابة تطمب المزيد مف العمؿ والاياة. و أف يكوف ليـ مستقببل  يرغبوا

 المركزية. وميمتياوقد أصب  تتبع األىمية واألغراض ماط تركيز واىتماـ المنظمات 
 معايشة ومشاركة وتقدير القيـ الصاياة -3

تكوف القيادة اوؿ تشكيؿ ومعايشة ونشر القيـ الصاياة التي تقود المنظمة لتاقيؽ نتائج     
استثنائية، وىذه القيـ بمثابة الروح والاياة واالستمرارية لممشروع، ولذلؾ يجب أف ترمز المنظمة 

لجميع العامميف والعمبل   العامة ياقؽ المنفعة لشي  ما وليس لتاقيؽ أىدافيا الخاصة فقط. وىذا
 ادث األثر االيجابي عمى المجتمع والبيئة.والشركا  وت  

 القيادة مف خبلؿ الثقافة -4
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التي تـ و مجرد فكرة ممتعة فاسب بؿ ىي قمب البنية التاتية لقطاع األعماؿ ليست الثقافة إف    
الخيارات والقرارات واألدا   ىلثقافة تؤثر عمتجاىميا لعقود وكانت خارج الاسابات. وكما أف ا

موف بلف الثقافة ىي بمثابة نظاـ تشايؿ المنظمة والتي مي  وطريقة تنفيذ االعماؿ، ويفيـ القادة الم  
تشكؿ القواعد في المنظمة معايير أدا  خارجية و يجب تشكيميا بشكؿ عالمي وتطويرىا وتعزيزىا. 

ة يية، ويمكف تاقيؽ فوائد ىائمة مف خبلؿ األغراض الموجبينما الثقافة تشكؿ المعايير الداخم
 .والتنظيـ الداخمي لمثقافة 

 ثانيا: الجانب المتعمق بالعبلقات
الرابط االنساني الصعب الذ   ايث تمثؿإف أساس النجاح في قطاع األعماؿ ىو العبلقات        

يجب أف يكوف متوفرا لتاقيؽ الفوائد المختمفة. وتتفاعؿ وتتلثر مبادئ العبلقات مع بعضيا البعض، 
فمثبل الشفافية تتعمؽ مباشرة مع بنا  عبلقات الثقة وترتبطاف مع بعضيما البعض بشكؿ معقد، 

أ يمكف التعامؿ معو ورصده وتطويره وبالرغـ مف ذلؾ يتـ معاممتيما بشكؿ منفصؿ ايث أف كؿ مبد
 ,30:2010-29) وتطبيقو بشكؿ مستقؿ. وىناؾ أربعة مبادئ في قطاع العبلقات ىي:

Seidman .) 
 مد الثقةجمب و -1
مائعة جدا ال يمكف قياسيا أو تاييرىا،  اتقوؿ الاكمة الشائعة بلف الثقة مثؿ الثقافة تادث ولكني   

والثقة واادة مف ىذه األمور ايث أنو بإمكانو رصد و  ،ولكف القائد المميـ يتاد  األمور الشائعة
ب أف تجمب وال تمن ، وكما جتطوير وتاسيف الثقة ولكنيا تاتاج إلى جيد اثيث ومثابرة، وىي ي

الدراسات بلف التكمفة والوقت  بعضأوضات  أف الثقة يجب أف تمتد لآلخريف ويشاركوىا. وقد
اخ مف الثقة المتدنية نفي ااؿ وجود م الوقت ياتاج إلى ستة أمثاؿ ما المطموب لتنفيذ عمؿ تجار 

ايث أف الرجؿ الموثوؽ جانبو يكوف منفتاا وأمينا وياقؽ  ،في مناخ الثقة العالية عما ياتاجو
نما ضرورية لبلبتكار والاداثة  فقط معنىالنتائج. وليست الثقة ىي أساس أ  عبلقة ذات  وا 

 لممنظمات ىذه األياـ.
 االلتزاـ بالشفافية -2

، وأما في المنظمات فإنيا تعني في إضا توأو  مصباح تعني الشفافية أف تر  مف خبلؿ    
الاالب أف القرارات تصنع عمنا ويمكف االطبلع عمييا، وذلؾ عكس بيئة األعماؿ فإنيا تكوف خاصة 

. كما أف فمسفة االنفتاح وديمقراطية المعمومات ىي عقيدة أساسية في الثقافات فقط وتعرفيا القمة
إذا لـ تكف المنظمة منفتاة وسيمة المناؿ وفييا المشاركة فإنيا ستصب  وكما أنو . والمستمرة الباقية

تج قوة وتلثير وأدا  مامقة عمى األقمية وستنتيى مع الزمف، ولممفارقة فإف األسرار لد  األقمية تن
 .ا اعتناؽ الشفافية أو مااربتيام  إ ادود. وتواجو منظمات اليوـ خيارا صعبا،م
 الترابط مع اآلخريف -3
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ف تمتيف الرباط بيف مي  يرتبط القائد الم           ـ مع اآلخريف بطرؽ ذات معنى وفريدة مف نوعيا، وا 
يمكف أف تكوف ىذه الرابطة في اتجاه وااد ولكف القائد المميـ والعامميف شي  ميـ جدا. كما أنو ال 

ب الناس أف يشعروا بلف آرائيـ مسموعة ومعتبرة، وىذه رغيجب أف تولد اوارات اقيقية ايث ي
الاوارات تكوف في اتصاؿ في اتجاىيف. لقد كانت العبلقة بيف القادة والعامميف سابقا تعتمد عمى 

الروابط القوية والمتينة تكوف قائمة عمى  ينمابنظاـ الجزرة والعصا كلساس عرضي لمتافيز، 
 المشاركة في األىداؼ والقيـ واالنجازات المشتركة.

 التعاوف عبر ادود -4
ليس فقط يقوموف  ،يعتبر التعاوف ىو المستو  األعمى مف الترابط ايث أف القادة المميموف       

الادود الجارافية وادود المنظمة.  بالترابط ولكنيـ يعمموف معا لتاقيؽ النيايات المطموبة عبر
شكاال مختمفة مثؿ العمؿ معا في المشاريع المشتركة، وتقاسـ المعرفة والخبرة، أويلخذ التعاوف 

التقدـ  ا  أو الجميور الخارجي. ولقد سيؿوتمكيف تدفؽ المعمومات خبلؿ المشروع سوا  مع الشرك
سـ بالثقة والشفافية لتاقيؽ الارض ب أف تتاليائؿ في األدوات والتقنية عممية التعاوف التي يج

بلف التعاوف ياقؽ نجااا أكبر إذا  ايوضاو ميف أف مي  المقصود منيا. كما أنو يجب عمى القادة الم  
طمؽ العناف لطاقات الناس إلاداث فإف التعاوف ي   خيرام أتجذر في األغراض والقيـ لممنظمة. و 

 الناس.يث أف التايير يمر مف خبلؿ ا ،التايير
ىذه المبادئ عمى درجة كبيرة مف األىمية سوا  ما يتعمؽ بجانب األعماؿ  أف يرى الباحث:و      

أو ما يتعمؽ بجانب العبلقات، ايث أنو فيما يتعمؽ بجانب األعماؿ فإف إعادة تشكيؿ الفكر بطريقة 
ؾ مف خبلؿ تايير تتماشى مع التاييرات المتبلاقة أصب  ميما جدا لمبقا  في سباؽ المنافسة، وذل

والتعاوف بايث تصب   قناعات الناس بارتباطيـ بمنظمتيـ لمصماة الجميع وفي جو تسوده القيـ
ىناؾ ثقافة لد  المنظمة تعزز وجودىا وتطوره باستمرار. أما ما يخص جانب العبلقات فإف الثقة 

ارات والممارسات ىي سر نجاح القائد والمنظمة عمى اد سوا ، وذلؾ مف خبلؿ الشفافية في القر 
عطا  القدوة في التعامؿ القائـ عمى االاتراـ المتبادؿ والترابط الوجداني، كما أف التعاوف ميـ جدا  وا 

 لتاقيؽ النجاح لؤلفراد والقادة والمنظمات ىمى اد سوا  لما فيو مصماة الجميع.
 مفاتيح الثمانية لمقيادة المميمةالخامسا: 

 نت (: Kevin ,2008:ثمانية مفاتي  لمقيادة المميمة كما يمي )يشير كيفف بلف ىناؾ        
 الوصوؿ إلى الجميور والتلثير عميو -1

ال يمكف الوصوؿ لمجيور والتلثير فيو مف خبلؿ عروض بوربوينت أو مذكرات أو اجتماعات، ولكف 
اؿ بو، ويشمؿ الجميور: يتـ ذلؾ مف خبلؿ الجيود الثابتة والمقصودة لفيـ الجميور واالرتباط الفع  
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 يالعامميف والمدرا  وأصااب العبلقة والشركا . وكما أف الوصوؿ لمجيور والتلثير فيو، يعن
 االتصاؿ الفعاؿ داخؿ وخارج المنظمة.

 التعرؼ عمى رد الفعؿ الاقيقي لصوتؾ مقابؿ رد الفعؿ المخطط لو -2
عمى القادة الماىريف الذيف يلتوف كما أف عازؼ البيانو ير  مد  تفاعؿ الجميور معو، فإنو يجب 

قولو ليـ. وكذلؾ  فدو يمف ورا  العناويف الكبيرة لموظائؼ، أف يعرفوا بلف جميورىـ قد سمع ما ير 
 جميورىـ لكي يشاركوا وقعو معيـ. عيجب عمى القادة أف يتعمموا كيؼ يضبطوا ايقاعيـ م

 االستماع بالقمب مقابؿ السمع المقنف -3
مب االنتباه  واالنفتاح عمى األشيا  الجديدة ومعرفة كيفية ربط العناصر يعتبر االستماع فف يتط

المتباعدة، فبدال مف االستماع خبلؿ قنوات خاصة يجب االستماع مباشرة وبانتباه ألنو أاد 
 ة.يالميارات الفنية القياد

 تسييؿ األجوبة لؤلسئمة الصاياة مقابؿ فرض األجوبة -4
معرفة كؿ األجوبة، ومع ذلؾ فإف فف السؤاؿ لؤلسئمة الجيدة يعتقد بعض القادة أنو يجب عمييـ 

 واالستماع ألسئمة اآلخريف، يخمؽ تبعية جيدة وأجوبة أفضؿ مف عادة إمبل  األجوبة.
 وازف األعماؿ بانعكاساتيا -5

تعتبر كممات "افعؿ، افعؿ، افعؿ، اعمؿ، اعمؿ، اعمؿ"، ىي الكممة السارية لكثير مف المنظمات. 
اؿ بدوف انعكاسات عمى أرض الواقع سببا في انتاج قرارات غير ناضجة ومضيعة وتعتبر األفع

ف كؿ مف األفراد والمنظمات عمى مك  لموقت ونتائج متوسطة ولكف التوازف بيف األفعاؿ وانعكاساتيا ي  
 التعمـ.
 االعتراؼ واإلقرار بمواىب اآلخريف -6

الخطوة األولى الااسمة وىي  إشراؾ مواىب اآلخريف ألنيا تيمؿيفشؿ كثير مف القادة في 
االعتراؼ و اإلقرار بمواىبيـ ولكف كفنانيف يجب تعظيـ مواىبيـ وكقادة مانكيف يجب التداخؿ فييـ 

 ورفعيـ كطميعة في مكاف العمؿ.
 القائد بدوف ممارسة مثؿ الفناف العامؿ بدوف تدريب ايث يفقد كمييما الجميور -7

ن ما يجب أف تثبت وتنقى وتجمب ايث أف خمؽ والماافظة إف القيادة ال تعتبر اقا أو استاقاؽ وا 
عمى الروابط ذات المعنى تقو  المصداقية وتخمؽ تكامبل مع العامميف والعمبل  والجيات ذات 

 العبلقة والمدرا  والشركا  عمى اد سوا .
 القادة الذيف يميموف الناس يجعموف الناس يتافزوف بلنفسيـ -8

عميقة لدييـ، وكذلؾ األفراد في منظماتيـ يجمبوف دوافع ذاتية يخمؽ الفنانوف مف دوافع داخمية 
لعمميـ. فبدال مف مااولة صناعة التافيز، فإف القادة المانكيف يقوموف بإلياـ العمؿ بشكؿ 
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استثنائي مف خبلؿ استدعا  فطرة اآلخريف لعمؿ الفرؽ في العمؿ. ىذا اإللياـ ال ماالة يطمؽ 
 ه يؤد  لبلبتكار.العناف لخياؿ الناس والذ  بدور 

: أف ىذه المفاتي  الثمانية تعكس وتبيف قدرات وممارسات القادة المميميف ويوضح الباحث     
الذيف يستطيعوف أف يؤثروا بشكؿ ايجابي وفعاؿ في جميورىـ عف طريؽ امتبلؿ عقوليـ وقموبيـ 

ااتراـ آرا  ومشاعر مف خبلؿ مشاركة الجميع في التطوير والتايير والنجاح ايث يتطمب ذلؾ 
وااتراـ  الاير واالستماع الجيد والنقاش والاوار في كؿ المواضيع وتقديـ العوف لماير واألخذ بيده

فإف الصدؽ واألمانة والشفافية والوفا  بالوعود والاضور وسط  ام . وأخير مواىب وقدرات اآلخريف
التقة واالاتراـ وتفجر طاقات األتباع  واإلرادة الصادقة والثقة المتبادلة، تجعؿ القادة ماط األتباع

 اتى تصب  منظمتو رائدة والكؿ يعتبرىا جز ا مف كيانو الخاص.
 سادسا: صفات القائد المميم

يجب أف يكوف لد  القادة القدرة عمى اإللياـ كي يقنعوا الناس وتزداد ثقتيـ بيـ، ايث يتطمع الناس 
الناس القادة الذيف يشجعونيـ ويثقوف بقدراتيـ إلى القائد الذ  يتناغـ مع ااتياجاتيـ، ويريد 

 ,2011ويساعدونيـ ليكبروا. ويمكف اصر خمس صفات رئيسية يجب أف تتوفر في القائد المميـ )
Maxwell :وىي ) 

 موقؼ الخدمة -1
مف الخدمة تجاه األشخاص الذيف تقـو  اأف تتبنى موقف لكي تكوف قائدا مميما فيجب عميؾ       

بخدمتيـ، وىذا يتطمب أف يضع القائد اىتماماتو الشخصية جانبا وأف يضيؼ قيمة لشخص آخر. 
وعندما يقوـ الشخص بالخدمة فإنو يوقظ شيئا ساريا بداخمو ايث أف الناس ينجذبوف التباعؾ 

 طرقا مختمفة لتجعميـ أاسف ااال. سمؾألنيـ سيجدونؾ ت
 لكيدالت -2
أف يكوف لمقائد قدرة عمى اإللياـ فيذا يعنى أف تاصؿ عمى وجيات نظر ايجابية        

ييـ الباث عف الصفات الممتازة لؤلشخاص وأف يمتـز باكتشافيا مبخصوصؾ مف اآلخريف، ويجب ع
والذ  يعني  ،101األفكار الممتازة في ىذا المجاؿ وىي مبدأ نسبة  ثداوتجميتيا. ويمكف تطبيؽ أ

مائة بالمائة في  وال عطيو التوبعد ذلؾ  ،د شيئا وااد لد  الشخص وتعتقد أنو األىـ لديووج  ف ت  أ
شخاص ويميمونيـ تعزيز   األىذا الاقؿ. وكذلؾ يجب عمى القادة أف يركزوا عمى عناصر القوة لد

 .لدييـ الثقة والنمو والنجاح
 الفطنة -3
يعرؼ القادة العظما  المميموف رغبات األشخاص الذيف يقودونيـ، وميما ااتـر الناس        

ال ييتموف بذلؾ   المعرفة والقدرة لد  قادتيـ فيي تكوف في المقاـ الثاني بالنسبة العتباراتيـ، فيـ
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ؽ فإف إال إذا اعتبرىا القادة ميمة. وعندما يكوف ىناؾ إاساسا عميقا لد  القادة بااجات الفري
 وااللتزاـ لد  أعضا  الفريؽ يزداد. واإلرادة التصميـ

 الاضور -4
وبذلؾ يصب   ،يقوـ القادة باإللياـ عندما يعمدوف إلى استثمار الوقت في الناس الذيف يقودونيـ    

لمقادة ايث ياتاج الناس أف يقضى القادة الوقت معيـ ويخططونو معيـ وليس كبيرا ىناؾ اضورا 
 ة ىامشية.اوارات جانبي

 األصالة -5
 ،يجب عمى القادة أف يكونوا أصبل  اتي يستطيعوا اإللياـ ايث أف أكثر شي  ييـ األتباع      

ىو أف يعتقدوا ويثقوا بقادتيـ. وعندما يقـو القادة بكسر الوعود وعدـ الوفا  بالتزاماتيـ فإنيـ 
 ة ىي أساس األصالة.يظيروف أنفسيـ بلنيـ غير صادقيف ويفقدوف مصداقيتيـ ألف الثق

وأخيرا بتوافر ىذه الصفات الخمسة، فإنؾ ستكسب االاتراـ ممف تقودىـ وتاصؿ عمى الاؽ لتؤثر 
 فييـ.
: أنو ال يمكف اصر صفات القائد المميـ في خمس صفات فقط، ولكف ىذه ويرى الباحث     

ومعايشة مشاكميـ ومساعدتيـ ، ايث أف القرب مف األتباع قائد م ميـ رة تكفي لخمؽو الصفات المذك
عزز الثقة لدييـ مما ينعكس ايجابيا عمى المنظمة بكؿ مكوناتيا. ي فجر مواىبيـ وي  يجذبيـ لمقائد و 

االنجاز، وذلؾ في ظؿ د تاديدا لد  األتباع لبلبتكار و وكما أف ااتراـ رغبات واعتبارات األتباع يول  
 .تعكس الصدؽ واألمانة والاب والوفا  ميمةج في أذىانيـ ااضر أو غائبا بصورة قائد متواجد

 ممخص المبحث

ـ تطرؽ إلى مفيوـ القيادة ثمفيوـ وتعريؼ القيادة بشكؿ عاـ،  تناوؿ البااث في ىذا المباث
في الجانب المتعمؽ باألعماؿ والجانب المتعمؽ بالعبلقات، وكذلؾ تطرؽ  ،ومبادئياالمميمة وأبعادىا

 .إلى المفاتي  الثمانية لمقيادة المميمة ومف ثـ وض  صفات القائد المميـ
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 ثانيالمبحث ال

  التنظيمي االلتزام

  مقدمة 

  االلتزام التنظيمي أوال : مفيوم  

 ثانيا: خصائص االلتزام التنظيمي 

   : أىمية االلتزام التنظيميثالثا 

  العوامل المؤثرة في مستوى االلتزام التنظيمي:  رابعا 

 خامسا: مراحل تطور االلتزام التنظيمي 

 سادسا: أنواع االلتزام التنظيمي 

 سابعا: نتائج االلتزام التنظيمي 

 ممخص المبحث 
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 المقدمة:
جدا في مجاؿ اإلدارة، لما لو مف دور ىاـ في يعتبر االلتزاـ التنظيمي مف المواضيع اليامة        

تاديد فعالية المنظمة، ويعكس مد  االرتباط بيف العامميف والمنظمة، فكمما كاف ىذا االرتباط قويا 
زادت فعالية المنظمة وتعاظـ انجازىا، وىذا يؤد  إلى تاقيؽ مصماة المنظمة والعامميف عمى اد 

ثيف في السنوات األخيرة لدراسة االلتزاـ التنظيمي مف خبلؿ سوا . وقد زاد االىتماـ مف قبؿ الباا
دراسة سموؾ العامميف في المنظمات بارض تافيزه وزيادة التزامو وزيادة الرغبة في االستمرار في 
منظماتو، وبذؿ جيد أكبر لمساعدة منظماتيـ في منافسة المنظمات األخر  والبقا  قوية. وسيتـ في 

ـو االلتزاـ التنظيمي وأىمية االلتزاـ التنظيمي وخصائص االلتزاـ ىذا المباث استعراض مفي
 التنظيمي وأنواع االلتزاـ التنظيمي.

 أوال: مفيوم االلتزام التنظيمي
يعد االلتزاـ التنظيمي أاد أوجو االرتباط بيف العامميف والمنظمات، كما أف لبللتزاـ التنظيمي        

عامميف في المنظمات، وايث أف السموؾ في المنظمات آثارا مختمفة عمى اتجاىات وسموؾ ال
فاألفراد يكافاوف كذلؾ إلعطا  األولوية ألىدافيـ الشخصية، والتي قد ال تتوافؽ بالكمية مع أىداؼ 

ـ، ايث 1970وسميث سنة  كاف بورتر ، ومف أوائؿ مف قدموا تعريفام لبللتزاـ التنظيميالمنظمة
نظرا إليو مف منظور نفسي ووصفاه بلنو " توجو يتسـ بالفعالية وااليجابية ناو المنظمة" ) القرشي، 

كما يذكر سايموف بلنو سموؾ عقبلني مقيد ال يعني ضمنيا بلف السموؾ موجو دائما ( 15:1998
االلتزاـ التنظيمي، فقد  (. ولقد تعددت تعاريؼ145:2003لتاقيؽ أىداؼ المنظمة ) سايموف، 

يماف بلىداؼ المنظمة وقيميا والعمؿ "عممية اإل( بلنو: 286:2005مجيد )عرفو فميو وعبد ال
ؽ ىذه األىداؼ وتجسيد تمؾ القيـ"، أما ىيجاف فقد عرؼ االلتزاـ التنظيمي بلنو بلقصى طاقة لتاقي

 (.9:1998قوة تطابؽ واندماج الفرد مع منظمتو وارتباطو بيا ) ىيجاف، 
أما عاطؼ فقد بيف أف االلتزاـ التنظيمي كل  متاير سموكي، ىو مصطم  غير ماسوس وال يمثؿ 
واقعا، بؿ يستدؿ عميو مف خبلؿ الظواىر واآلثار المرتبطة بو سموكيا وال يمكف الاصوؿ عميو 

اؼ . وأضايرات السموكيةجاىزا أو فرضو باإلكراه ولكنو اصيمة لتفاعؿ كثير مف العوامؿ والمت
عبارة عف شعور العامؿ في المنظمة بلنو جز  أساسي ال يتجزأ مف المنظمة، وأف أ   أنوعاطؼ 

عمؿ يقـو بو إنما يعود نفعو عميو بالدرجة األولى، ذلؾ بلف المنظمة بالنسبة لو المورد واالستقرار ) 
 (.277-276: 2011عاطؼ، 

بلنو ه ، والذيف عرفو porter et al,1974)أما أكثر التعريفات شيوعا ىو ما قدمو بورتر وآخروف )
نزعة الفرد لبلندماج واالرتباط في منظمة ما، معبرا عنو بالرغبة لمبقا ، واالستعداد لبذؿ الجيد 

 (.8:2011يماف بقيميا ) عبد الرامف، لمنظمة، وقبوؿ أىداؼ المنظمة واإلالمطموب لصال  ا
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التنظيمي بلنو الشعور باالنتما  والوال  الذ  يصدر يمكف تعريؼ االلتزاـ فإنو ، وتأسيسا لما سبق
لديو بلىدافيا والرغبة الجادة باالندماج   يماف القو ف قبؿ الفرد تجاه المنظمة، مع اإلبفخر واعتزاز م

 فييا والتفاعؿ مع قيميا واىتمامو باالستمرار والبقا  فييا.
 ثانيا: خصائص االلتزام التنظيمي

ستعراض السابؽ لمفيـو وتعريؼ االلتزاـ التنظيمي أف نستنتج يمكف مف خبلؿ اال       
 (15:1999) سبلمة،  الخصائص التالية المتعمقة بو:

  يعبر االلتزاـ التنظيمي عف رغبة الفرد التي يبدييا لمقياـ بالتفاعؿ االجتماعي مع أفراد المنظمة
 .مف أجؿ تزويدىا بالايوية والنشاط و مف ثـ منايا الوال 

  االلتزاـ التنظيمي الشعور الداخمي لد  الفرد الذ  يضاط عمػيو مف أجؿ أف يرتبطيمثؿ 
 المنظمة. بالمنظمة و يعمؿ بطريقة تمكنو مػف خبلليػا تاقيػؽ مػصال 

  يمكف النظر إلى االلتزاـ التنظيمي عمى أنو يعبر عف استعداد الفرد لبذؿ أقصى جيد ممكف
 بقا  بيا، وبالتالي يصب  عنده القبوؿ واإليماف بلىػداؼالمنظمة، ورغبتو الشديدة في ال لصال 

 وقيـ المنظمة.
  ، توجد ثبلثة أبعاد رئيسية لبللتزاـ التنظيمي وىي الرباط العػاطفي بيف الفرد والمنظمة

 .بالواجب اتجاه المنظمة واالستمرار والبقا  في العمؿ في المنظمة ، والشعور
  يؿ ليتـ تاقيقو ألنو يمثؿ قناعة الفرد التامة بالمنظمة، ياتاج االلتزاـ التنظيمي إلى وقت طو

نما ياتاج إلى عوامؿ  ومؤثرات قوية  وليس مف السيؿ التخمي عنو ألسباب بسيطة طارئة وا 
 جدا لمتخمي عنو.

 ظواىر تنظيمية معينة  يعبر االلتزاـ التنظيمي عف االة غير ماسوسة يستدؿ عمييا مف خػبلؿ
 .والئيـ لمنظماتيـ  فاتيـ وتجسد مػدتتضمف سموؾ األفراد وتصر 

  .يتلثر االلتزاـ التنظيمي بالبيئة الداخمية والبيئة الخارجية لممنظمة وبالظروؼ الذاتية لمفرد 
 ودرجة  بللتزاـ التنظيمي تتمثؿ في البقا  داخؿ المنظمة وعدـ تركيػاىناؾ عدة مخرجات ل

 .واإلخبلص لممنظمة معمػؿانتظاـ واضور العامميف واألدا  الػوظيفي والامػاس ل
يماف بلىداؼ المنظمة وقيميا، ف االلتزاـ التنظيمي ىي عممية اإليمكف أف نستخمص مما سبؽ أ

 والعمؿ بلقصى جيد لد  الفرد لتاقيؽ ىذه األىداؼ والقيـ. كما أف ما سبؽ يؤكد أف االلتزاـ
طريؽ  التزامام قصريا يفرض عميػو عػفالتزاما طوعيام ينبع عف إرادة الفرد وباختياره وليس  التنظيمػي

 .خارجية  قو 
 فيناؾأف الخصائص السابقة لبللتزاـ التنظيمي أااطت بو مف كؿ الجوانب،  ويرى الباحث:     

ترجـ عمى أىداؼ المنظمة ورأ  الممارسات الشفافة والفعالة ت  بقيـ إرادة طوعية لد  الفرد إذا آمف 
لتزاـ التنظيمي ، كذلؾ إذا اصؿ االلدراستو المتفاصة لبيئة المنظمةاألرض مف قبؿ القادة، وكذلؾ 
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عف قيميا وأىدافيا وال يمكنو  فيدافعلد  الفرد فإنو يصب  جز ا مف المنظمة ايث يتاير سموكو 
تركيا بسيولة. وكذلؾ يزداد والئو يوما بعد يوـ مفجرا طاقاتو الذاتية عف اب ورضى ألنو ياس أف 

 متو الخاصة.المنظمة أصبات منظ
 ثالثا: أىمية االلتزام التنظيمي

يعد االلتزاـ التنظيمي واادا مف أىـ الموضوعات التي تناولتيا الدراسات الاديثة في مجاؿ        
االلتزاـ التنظيمي يعمؿ عمى  فإلاإلدارة والسموؾ التنظيمي خبلؿ الفترة القصيرة الماضية، ذلؾ 

زيادة ارتباط الفرد بالمنظمة، فاألفراد ذو  االلتزاـ التنظيمي المرتفع يميموف عادة إلى بذؿ جيد 
مضاعؼ مف أجؿ تاقيؽ أىداؼ منظماتيـ، كما أنيـ يميموف إلى تلييد ودعـ المنظمة والبقا  فييا 

ال  وتبادلية بيف الفرد والمنظمة، ايث أن(. ويعتبر االلتزاـ التنظيمي عممية 17:2014)عسير ، 
يعتمد عمى الصفات والخصائص التي يتمتع بيا الفرد فقط، بؿ وعمى ما تقدمو المنظمة مف 
المساندة لتاقيؽ أىدافو والذ  يؤثر بشكؿ أساسي عمى درجة االلتزاـ التنظيمي، وتتجمى مد  أىمية 

ال تستطيع المنظمة تقديـ الاوافز المبلئمة االرتباط بيف األفراد ومنظماتيـ في األوقات التي 
 مف االنجاز.   ف ببذؿ الجيد لتاقيؽ أعمى مستو و لمعامميف، في ايف يقـو العامم

وتنبع أىمية االلتزاـ التنظيمي لما لو مف انعكاسات عمى الفرد والمنظمة عمى اد سوا ، ايث أف 
أف االلتزاـ التنظيمي يعتبر عنصرا ايويا لبللتزاـ التنظيمي تلثير كبير عمى سموكيات األفراد، كما 

في بموغ األىداؼ التنظيمية، وتعزيز اإلبداع واالستقرار والثقة بيف القيادة والمرؤوسيف، كما يسيـ 
االلتزاـ التنظيمي في تطوير قدرات المنظمة عمى البقا  والنمو المتواصؿ، وليذا نجد أف موضوع 

يو قد ناؿ اىتماـ الكثير مف البااثيف في مجاؿ اإلدارة منذ االلتزاـ التنظيمي والعوامؿ المؤثرة ف
 (.1260:2011الثمانينات واتى عصرنا ىذا )أبو الروس وانونة، 

كما تكمف أىمية االلتزاـ التنظيمي في ترجمة الرغبات والميوؿ واالعتقادات الموجودة داخؿ الفرد 
قا . إف أىمية االلتزاـ التنظيمي تنبع مف تجاه منظمتو إلى سموؾ ايجابي يدفع بالمنظمة لمتقدـ والب

الفيـ السميـ لعبلقة الفرد بالمنظمة مع األخذ باالعتبار األنواع المختمفة لبللتزاـ التنظيمي، وىى 
ايث كؿ منيـ يتـ تطويره نتيجة لخبرات مختمفة  ،االتجاىي واالستمرار  والمعيار  ودراستيا 

 لسموكيات العمؿ داخؿ الوظيفة.
قد ذكر بعض الكتاب بلف االلتزاـ التنظيمي يؤثر عمى كفا ة وفعالية المنظمات ايث و        

 الفرد أو الجماعات )اواس  يجنبيا الكثير مف الكمفة االقتصادية أو االجتماعية عمى مستو 
 (.58:2003، ومامد

ثؿ انخفاض ويعد االلتزاـ التنظيمي سموكا مرغوبا فيو، يرتبط بالعديد مف سموكيات العمؿ الجيد، م
معدؿ ترؾ العامميف لمعمؿ وارتفاع جودة أدائيـ وارتفاع سموؾ المواطنة التنظيمية وانخفاض معدالت 

 (. 482-455: 2000 التلخير والاياب )رياف،
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ويؤكد عاطؼ عمى أىمية االلتزاـ التنظيمي واعتبر أىميتو تبرز مف خبلؿ العديد مف الفوائد التي 
االلتزاـ التنظيمي والتي أكدتيا الدراسات واألبااث، ومف أىـ تمؾ  عف طريؽتجنييا المنظمة 

 ما يمي:  (277:2011) عاطؼ، الفوائد
 يعتبر االلتزاـ التنظيمي أاد المقومات الرئيسية المؤثرة عمى خمؽ اإلبداع لد  العامميف  -1

 بالمنظمة.     
 األدا  المتميز لمعمؿ. -2
 مة مما يخفؼ اآلثار التي قد تنتج عف دوراف العمؿ.الرغبة والميؿ لمبقا  في المنظ -3
 مف التكاليؼ ؿ المنظمة مزيدام إف انخفاض االلتزاـ التنظيمي لد  المرؤوسيف يام   -4

 مف السموكيات السمبية كاالضطرابات والبلمباالة في العمؿ  ويجعميا تواجو مزيدام      
 والسرقة والتخريب.     

مف األسباب التي دفعت كثيرا مف الكتاب والبااثيف لدراسة االلتزاـ  وكذلؾ أوردت القصراو  عددام 
 (4:2008التنظيمي، ومنيا: ) القصراو ، 

 أف االلتزاـ التنظيمي يشرح طبيعة العبلقة بيف الفرد والمنظمة ككؿ. -1
 أف االلتزاـ التنظيمي لؤلفراد العامميف يعمؿ عمى تاسيف القدرة التنافسية لممنظمات   -2

 ويؤثر باإليجاب عمى الفعالية التنظيمية.     
 أف االلتزاـ التنظيمي ياتو  في مضمونو عمى بعض السموكيات االيجابية لمفرد العامؿ -3

 منيا: االستاراؽ الوظيفي والمواطنة التنظيمية وأخبلقيات العمؿ المثمى.     
 معظـ منظمات العالـ اليـو بالعنصر البشر  ومااولة تفسير سموكو، وىذا ينصب  تاىتم -4

 بالطبع عمى أىمية دراسة سموكيات االلتزاـ التنظيمي.     
، ألف العامميف  أف أىمية االلتزاـ التنظيمي تكمف :ويوجز الباحث في أنو سر نجاح المنظمات اليـو

في العمؿ ويعطوف منظمتيـ أوقاتا وساعات عمؿ ثمينة في المنظمات الممتزميف تنظيميا يتفانوف 
ف تقدميا وتطورىا وازدىارىا أأكثر مما يتقاضونو، عمى اعتبار أف المنظمة ىي منظمتيـ الخاصة و 

 .ينعكس عمييـ ايجابا لتاقيؽ أىدافيـ ورغباتيـ
 رابعا: العوامل المؤثرة في مستوى االلتزام التنظيمي 

البااثيف بدراسة طبيعة العبلقة بيف مستو  االلتزاـ التنظيمي والعوامؿ التي ف مف و قاـ كثير        
وما ىو سموكي تنظيمي، والبعض اآلخر  يتؤثر فيو، فوجدوا أف بعض ىذه العوامؿ ما ىو شخص

 مرتبط بالقيـ التنظيمية، والعوامؿ الخارجية كقيـ المجتمع والثقافة السائدة فيو.
عديد مف العوامؿ التي تؤثر عمى االلتزاـ التنظيمي بعضيا تتعمؽ بالبيئة ذكر الوزاف بلف ىناؾ الوقد 

الخارجية لممنظمة، وبعضيا يتعمؽ بخصائص الفرد، والوظيفة وتجاربو وادراكو لظروؼ بيئة العمؿ، 
 (.41:2006والعوامؿ التنظيمية األخر  ) الوزاف، 
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مي لمعامميف ضمف ثبلثة مااور رئيسية بينما يصؼ الينداو  العوامؿ المؤثرة عمى االلتزاـ التنظي
 (.372:2013يندرج تات كؿ ماور العديد مف العوامؿ، وذلؾ عمى الناو التالي: ) الينداو ، 

 .العوامؿ المؤثرة المرتبطة بالخصائص التنظيمية 
 .العوامؿ المؤثرة المرتبطة بخصائص الوظيفة 
 يف.العوامؿ المؤثرة المرتبطة بالخصائص الديمارافية لمعامم 

وفيما يمى استعراض مفصؿ لعدد مف أىـ العوامؿ المدرجة تات كؿ ماور مف المااور        
 أعبله.

    العوامل المؤثرة المرتبطة بالخصائص التنظيمية -1

 العبلقة بيف القائد والمرؤوسيف 
بينت بعض الدراسات أنو كمما زادت درجة الارية لممرؤوسيف في أدا  أعماليـ وزادت الفرصة 

يقوموف بو كمما زاد مستو  االلتزاـ التنظيمي لدييـ. كما  لتقديـ مقتراات لصال  العمؿ الذ ماميـ أ
سموب العقاب ما أوالتقميؿ مف  الثواب أوضات دراسات أخر  بلنو عندما يقـو القائد باعتماد أسموب

ارتباط المرؤوسيف بالمنظمة وبالتالي يزداد مستو  االلتزاـ التنظيمي  أمكف ذلؾ ينتج عف ازدياد
 (.372:2013لدييـ ) الينداو ، 

 زيادة المشاركة التنظيمية لمعامميف 
يبيف عاطؼ بلف المشاركة المشار إلييا أعبله ىي االشتراؾ العقمي واالنفعالي لمفرد في موقؼ 

ىداؼ الجماعية شريطة تامؿ المسئولية لتاقيؽ جماعي يشجعو عمى المشاركة والمساىمة في األ
ىذه األىداؼ، ايث أوضات الدراسات أف المشاركة تزيد مف مستو  االلتزاـ التنظيمي لؤلفراد 
ايث تجعميـ يتادثوف عف منظمتيـ مف خبلؿ كممة ناف، ويعتبروف مشاكؿ العمؿ ىي مشكبلتيـ 

 (.282:2011) عاطؼ، 

 الاوافز المادية والمعنوية 
ف الاوافز مف خبلؿ نظاميا الجيد سوا  كانت مادية أو معنوية، فردية أو جماعية، أيشير المعاني 

تزيد مف مستو  استمرار العامميف بالمنظمة، وتشعرىـ بالرضا والثقة و ترفع روايـ المعنوية وتقو  
 (.48-47: 1996مف التزاميـ بالمنظمة ) المعاني، 

كثير مف البااثيف يروف أف المنظمات الاكومية أقؿ التنظيمات  مما يجدر ذكره في ىذا المجاؿ أف
 (.282:2011استخداما لماوافز) عاطؼ، 

 االتصاالت في المنظمة 
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ا يكوف ىناؾ رضا مف قبؿ العامميف اوؿ ماد مستو  االلتزاـ التنظيمي عندديوض  ىنداو  بلنو يز 
اصؿ بيف المرؤوسيف فيما بينيـ مناخ وخطوط االتصاالت والتواصؿ في المنظمة، بايث يتـ التو 

ساليب المتبعة في تقييـ أدائيـ ) توفر التاذية الراجعة لمعرفة األ وبيف المرؤوسيف والقادة مع
 (.373:2013الينداو ، 

  شباع ااجاتيـا  تاقيؽ توقعات العامميف و 
يئة عمؿ كلعضا  في ب ـيوض  العوفي بلف االىتماـ بإشباع ااجات العامميف المختمفة والنظر إليي
ااتراـ كبير متبادؿ بيف  رواادة، تقوـ بترسيخ معايير أدا  متميز ألفرادىا، وتعمؿ عمى توفي

 (.39:2005العامميف وقادتيـ، يؤد  ذلؾ إلى قوة وزيادة تماسؾ المنظمة وااللتزاـ بيا ) العوفي، 

 وضوح األىداؼ وتاديد األدوار 
أنو كمما كانت أىداؼ التنظيـ واضاة  يبيف عبد الرامف بلف العديد مف الدراسات أوضات

وماددة، وكمما كاف فيـ األفراد لمعمميات التنظيمية ووظائؼ اإلدارة أكثر وضواا وتاديدا، وأمكف 
تجنب أو تخفيؼ ادة الصراع الذ  قد يادث نتيجة لاموض أدوار العامميف كمما زاد وترسخ 

 (.136:2011االلتزاـ التنظيمي ليؤال  األفراد ) عبد الرامف، 

في االلتزاـ التنظيمي  أف الخصائص التنظيمية تؤثر بشكؿ كبير جدا ومما سبق يمكن القول:
لمعامميف ايجابا أو سمبا، ايث أنو كمما كانت العبلقة منفتاة بيف القادة والمرؤوسيف مف ايث ارية 
إبدا  الرأ  وتقديـ المقتراات والاوار والنقاش بشلنيا، وسيولة االتصاؿ والتواصؿ والاصوؿ عمى 

الثقة عند تاميميـ مسئولية تاقيؽ األىداؼ  التاذية الراجعة، يعزز ثقة العامميف بلنفسيـ وتزداد تمؾ
شباع رغبات العامميف يشعرىـ   مف خبلؿ المشاركة الجماعية. وكما أف استخداـ الاوافز المناسبة وا 

ويولد االاتراـ المتبادؿ بيف العامميف وقادتيـ، عمى أف يتـ ذلؾ في ضو  وضوح األىداؼ بالرضا 
 وتاديد األدوار.

 مرتبطة بخصائص الوظيفةالعوامل المؤثرة ال -2

 الخبرة الوظيفية 
يشير الشمر  عمى أف بعض البااثيف قد ذكروا بلف الخبرة الوظيفية ترتبط ايجابيا بااللتزاـ 
التنظيمي، فكمما زادت خدمة الموظؼ في المنظمة يزداد ارتباطو العاطفي بيا وتعزز ذلؾ االرتباط 

ت اجتماعية في مايط العمؿ فيصب  مف مع مرور الزمف، ايث يقوـ بتكويف صداقات وعبلقا
الصعب عميو ترؾ المنظمة. كما أف زيادة الخبرة مع تقادـ الموظؼ في المنظمة تجعمو يكتسب 
طرؽ وأساليب تساعده في تنفيذ أعمالو بفعالة أكبر وفي التعامؿ مع زمبلئو وقادتو ومرؤوسيو، وكما 
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د اصؿ عمييا أو المتوقع الاصوؿ عمييا مع أف الموظؼ ال يرغب بخسارة المزايا الوظيفية التي ق
 (.  68:2013تقادـ خبرتو في المنظمة ) الشمر ، 

 التنوع في مياـ الوظيفة 
أنو مع تنوع مياـ الوظيفة لمفرد يزداد الشعور بلىمية دوره في  مف خبلؿ إطبلعوأوض  الينداو  

المنظمة، ويزداد ااترامو لذاتو مما يزيد في مستو  التزامو التنظيمي. ويضيؼ بلنو ليس فقط إذا 
بؿ إذا كانت الوظيفة أكثر  لمفرد، التنظيمي االلتزاـ تؤد  إلى زيادةكانت الوظيفة متعددة المياـ 

 (.375:2013 ، تعقيدا) الينداو 
 خصائص الدور 

عندما تتسـ الوظيفة بدرجة كبيرة مف التوتر والذ  يلخذ شكؿ صراع الدور أو عدـ وضوح الدور، 
 (.45:2006فإف ذلؾ يؤثر سمبيا عمى االلتزاـ التنظيمي ) الوزاف، 

ايث أنيـ : أف الخبرة الطويمة تمعب دورا ميما في زيادة االلتزاـ التنظيمي لمعامميف ويرى الباحث
تقاف في جو تسوده العبلقات االجتماعية والصداقات الاميمية ا  يصباوف ينفذوف أعماليـ بيسر و 

ويتمتعوف بمزايا وظيفية جيدة. وكما أف تنوع مياـ الوظيفة الواادة التي يقـو بيا العامؿ يشعره  
 بلىميتو مع وضوح الدور الذ  يقـو بو، يجعمو أكثر التزاما وظيفيا.

 مل المؤثرة المرتبطة بالخصائص الديمغرافية لمعاممينالعوا -3

 العمر 
ير  الوزاف أف ىناؾ عبلقة بيف عمر الفرد ودرجة ابو لممنظمة والتزامو التنظيمي، ألنو كمما زاد 
سف الفرد زاد تعمقو بالمنظمة اتى ال يعرض نفس لمخاطرة ترؾ العمؿ الاالي والباث عف عمؿ 

زيادة التزامو التنظيمي، أما إذا كاف عمر الفرد صايرا فتكوف متااة في منظمة أخر ، وىذا يعني 
أمامو فرص يمكف الخوض فييا وتامؿ المخاطرة بترؾ العمؿ الاالي، وىذا يعني انخفاض التزامو 

 (.43:2006التنظيمي ) الوزاف، 

 النوع 
، ويرجع ذلؾ أف تشير الدراسات أف العامميف الذكور أكثر التزاما تنظيميا مف العامبلت اإلناث

 التنظيمي االلتزاـ ةتؤثر عمى درج خاصة بيف العامبلت اإلناث يتعرضف لضاوط منزلية كبيرة
(. إال أف عددا مف البااثيف يؤكد أنو كمما ارتفع التلىيؿ العممي 370:2013لدييف ) الينداو ، 

 (.82: 1997لممرأة ارتفع معدؿ االلتزاـ التنظيمي لدييا ) الفضيمي، 
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 االجتماعية الاالة 
يبيف عاطؼ أف الموظؼ المتزوج أكثر التزاما مف األعزب ألف الزواج يترتب عميو مسئوليات 

أ  في استقرار المنظمة، بينما األعزب ال يقع عمى عاتقو  ميمام  ايث تصب  عامبلم  ،اجتماعية
 يضعؼ االلتزاـ مما وعدـ االستقرار باالىتزاز والتردد فيكوف استقراره مشوبام  ،مسئوليات اجتماعية

 (.285:2011لديو ) عاطؼ،  التنظيمي

 المستو  التعميمي 
إف ارتفاع المستو  التعميمي لمفرد في المنظمة يزيد مف طمواو وتوقعاتو وتصب  الرغبة لديو قوية 
إلشباع ااجاتو االجتماعية والنفسية في العمؿ، وتتعد البدائؿ المطرواة لديو الختيار المنظمة 

المنظمات تباث الستقطاب األفراد األكثر تلىيبل عمميا مما يؤثر سمبا عمى االلتزاـ المناسبة كوف 
 (.115-114: 2012التنظيمي لديو ) العتيبي، 

لمعامميف تمعب دورا كبيرا في االلتزاـ  الخصائص الديمعرافيةو فإف العوامؿ  وبناء عمى ما سبق:
التنظيمي زيادة أو نقصانا، فنجد أف العامميف األكبر سنا والرجاؿ دوف النسا  والمتزوجيف دوف 
العزاب واألقؿ مستو  تعميميا أكثر التزاما مف غيرىـ، ايث أف األكبر سنا ال يخاطروف بترؾ العمؿ 

ألعبا  المنزلية تجعميف أقؿ التزاما، وأما المتزوجيف فإف لتعمقيـ بالمنظمة، وأما النسا  فضاوطات ا
أكثر التزاما، وأما العامميف الاير متعمميف فإف قمة الفرص لدييـ مقارنة  ـأعبا  الاياة األسرية تجعمي

 بالمتعمميف تجعميـ أكثر التزاما.

 خامسا: مراحل تطور االلتزام التنظيمي 
التنظيمي لد  األفراد يتطور عمى ثبلثة مرااؿ وىي كما  أف االلتزاـ   (Buchananبيف بوكانف )

 (279:2011يمي: ) عاطؼ، 
 )مرحمة ما بعد التعيين مباشرة )فترة التجربة 

و الرئيس في ىذه جوتكوف مدتيا عاـ وااد، يكوف الفرد خبلليا خاضعا لمتدريب ولبلختبار ويكوف تو 
المنظمة، ومااولة التلقمـ والتعايش مع البيئة الفترة الاصوؿ عمى االستقرار واألمف مف قبؿ 

 الجديدة.
 مرحمة العمل واالنجاز 

وتتراوح مدة ىذه المرامة مف عاميف إلى أربعة أعواـ، ويسعى الفرد مف خبلليا إلى تلكيد مفيوـ 
 االنجاز لديو، وتتميز ىذه المرامة بالخبرات التالية: األىمية الشخصية، والخوؼ مف العجز.
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 قة بالمنظمةمرحمة الث 
وتبدأ ىذه المرامة في السنة الخامسة مف بد  التااؽ الفرد بالمنظمة وتمتد إلى ما بعد ذلؾ، ايث 
تتعزز لد  الفرد اتجاىات االلتزاـ التي تكونت في المرااؿ السابقة ناو المنظمة، وتنتقؿ مف مرامة 

 التكوف إلى مرامة النضج.
يمر بثبلث مرااؿ رئيسية  لمعامميف في المنظمات يميأف االلتزاـ التنظ (O'relyويشير أورلي )

 (18:2000وىي: ) العباد ، 

 مرحمة اإلذعان 
ييتـ الفرد منذ التااقو بالمنظمة بالعائد الذ  سيجنيو مف ىذه المنظمة، فتجده يمتـز بجميع 

 التوجييات وينفذ األوامر في سبيؿ العائد الذ  سياصؿ عميو.
 ن الفرد والمنظمةمرحمة التطابق أو التماثل بي 

تجػد الفػرد ينفػذ األوامػر ومطيػع لسػمطة وتػلثير اآلخػريف مػف أػػجؿ الرغبػة واالسػتمرار بالمنظمػة، فيػي 
 .النتمائو بالفخر يشعر فيو لذا، لبلنتما  ااجتو تشبع

 مرحمة التبني 
بلىداؼ وقيـ يعتبر الفرد أىداؼ المنظمة أىدافا لو، فتعزز عنده درجة االلتزاـ، أ  أف الفرد يقبؿ 

 وقيمو الخاصة. والمنظمة كما لو كانت أىداف
مف خبلؿ إطبلعو وتجربتو الشخصية بلف ىذه المرااؿ الثبلث لتطور االلتزاـ  ويؤكد الباحث

التنظيمي تعكس واقع العامميف في المنظمات، ولذلؾ عمى القادة أف يدركوا أىمية ىذه المرااؿ 
 تزاـ التنظيمي.لف خبلؿ إدراكيـ لمعوامؿ المختمفة المؤثرة في االويتمسكوا بالعامميف المميزيف لدييـ م

 االلتزام التنظيمي  بعاد: أسادسا
، العاطفيأجمع العديد مف البااثيف عمى تقسيـ االلتزاـ التنظيمي إلى ثبلثة أنوع رئيسة ىي االلتزاـ 

 (.146-122: 1997، ماير وآخروفوااللتزاـ االستمرار  وااللتزاـ المعيار  ) 
  االتجاىيااللتزام 

أشارت الدراسات السابقة إلى ىذا المدخؿ تات عدة مسميات منيا االلتزاـ النفسي، وااللتزاـ 
. ويعرؼ بلنو العاطفياالتجاىي، وااللتزاـ العاطفي، وسوؼ يشار إليو في ىذه الدراسة بلنو االلتزاـ 

توافؽ أىداؼ الفرد مع أىداؼ وقيـ المنظمة مما يؤد  إلى مشاركة الفرد  في تاقيؽ األىداؼ 
(. وير  البعض أف االلتزاـ االتجاىي يمثؿ درجة ميؿ 41:2011وتدعيـ ىذه القيـ ) ااروش، 

ارتباطو  التفاعؿ معيـ بما يعززقدرتو عمى زمبلئو في العمؿ و تجاه في المنظمة  العامؿ الفرد
 (.65:2005بالمنظمة ) الفيداو ، 
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 االلتزام االستمراري 
يذكر كانتر في نظريتو بلف االلتزاـ االستمرار  يشير إلى المد  الذ  يقوـ بو الموظؼ بالتضاية 
بكثير مف جيوده واستثماراتو لصال  المنظمة التي يعمؿ فييا لمبقا  بداخميا، ولذا يعد ىؤال  أنفسيـ 

 (.54-53: 2013مة، وبالتالي يصعب عمييـ االنسااب منو أو تركو ) الشمر ، جز ا مف المنظ
    ويمكف تعريفو بلنو قوة الفرد ورغبتو الجاماة في البقا  واالستمرار في المنظمة التي يعمؿ فييا 

 (.240:2011) ااروش، 
التي يقدميا لمتنظيـ ويذكر الطجـ أف االلتزاـ االستمرار  يعكس الاجـ الذ  يقدره الفرد لممساىمات 

مقارنة بما ياصؿ عميو مف مزايا متعددة في عممية بينو وبيف المنظمة التي يعمؿ فييا. كما أنو 
يقارف بيف تكمفة بقائو واصولو عمى تمؾ المزايا وبيف تركو ليا ومف ثـ يختار البديؿ الذ  ياقؽ لو 

 (.31:2014أقؿ تكمفة ) عسير ، 
 االلتزام المعياري 

تزاـ المعيار  عف درجة إاساس الفرد مف ايث التزامو بالنوااي األخبلقية في المنظمة، يعبر االل
وينبع اإلاساس مف اقتناع الفرد بقيـ ومعايير المنظمة التي يعمؿ بيا ومد  انسجاميا مع قيمو 

(. ويختمؼ االلتزاـ المعيار  عف االلتزاـ االتجاىي في إنو يعكس 281:2008ومبادئو ) جودة، 
س الفرد بالواجب تجاه المنظمة، كما إنو يختمؼ عف االلتزاـ االستمرار  مف أنو ليس إاسا

 بالضرور  مرتبط باسابات التكمفة.
أف االلتزاـ التنظيمي بلبعاده الثبلثة يعكس مداخؿ االلتزاـ التنظيمي لد  األفراد، فقد  ويرى الباحث:

تنظيميا، وقد يكوف اجتماع ىذه األبعاد الثبلثة يكوف مدخبل وااد أو أكثر كافيا لجعؿ الفرد ممتزما 
 ىو الاالب عمى أرض الواقع.

 سابعا: نتائج االلتزام التنظيمي 
الدراسات بلف االلتزاـ التنظيمي لو العديد مف النتائج والمخرجات سوا  عمى مستو  المنظمة  تبين

 أو العامميف فيو، ومف أىميا:
 رفع مستو  األدا  -1

البااثيف اوؿ طبيعة العبلقة بيف االلتزاـ التنظيمي ومستو  األدا ، إال أف معظميا يشير لـ يتفؽ 
إلى وجود عبلقة ارتباط ايجابية بينيما، ايث أوضات دراسة أنو كمما زاد االلتزاـ التنظيمي مف قبؿ 

 (.369:2013العامميف في المنظمة زاد مستو  األدا  ) الينداو ، 
 معنوية عالية شعور العامميف بروح -2

وح المعنوية لمعامميف، ودفع ىؤال  ر بينت الدراسات أف لبللتزاـ التنظيمي دور ميـ في رفع ال
 (.82:2013العامميف لمعمؿ بتعاوف واماس كبير لتاقيؽ أىداؼ التنظيـ ) الشمر ، 
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 تقميؿ التكاليؼ عمى المنظمة -3
مف التكاليؼ، ويجعميا تواجو المزيد مف  إف انخفاض مستو  االلتزاـ التنظيمي يامؿ المنظمة مزيدا

 (.278:2011السموكيات السمبية كاإلضرابات والبلمباالة في العمؿ والسرقة والتخريب ) عاطؼ، 
 سيولة جذب واستقطاب الكفا ات -4

يؤد  االلتزاـ التنظيمي بالموظؼ لمشعور بالفخر واالعتزاز بمنظمتو والدفاع عنيا والثنا  عمييا 
نقؿ صورة اسنة عنيا أماـ اآلخريف، مما يؤد  إلى ترغيب الكفا ات في االنضماـ ، و اوتمجيدى

 (.135-114: 2011إلييا) عبد الرامف، 
 خفض سموكيات االنسااب -5

أوضات الدراسات أف لبللتزاـ التنظيمي دور في خفض سموكيات االنسااب المتمثمة في معدؿ 
 (.368:2013) الينداو ، ترؾ العمؿ والاياب والتلخير عف العمؿ وغيرىا 

 األثر االيجابي عمى الاياة الخاصة لمموظؼ -6
ير  بعض البااثيف أف لبللتزاـ التنظيمي آثارا ايجابية في اياة الموظؼ الخاصة خارج نطاؽ 
العمؿ، وأف الفرد ذا االلتزاـ المرتفع يتميز بدرجات عالية مف السعادة والرضا والرااة خارج أوقات 

 (.144-135: 2011إلى ارتفاع قوة عبلقاتو العائمية ) عبد الرامف، العمؿ، إضافة 
ج سمبية لبللتزاـ التنظيمي وبالرغـ مف كؿ ىذه النتائج االيجابية، فقد تطرقت األبااث إلى وجود نتائ

انخفاض القدرة عمى االبتكار والتكيؼ، وانخفاض القدرة عمى النمو والتطور الذاتي، كما ير  مثؿ 
ا تلثيرا سمبيا يعود عمى الفرد ويتمثؿ في زيادة الضاوط المرتبطة بالعائمة والعبلقات آخروف أف لي

 (.52-51: 2006االجتماعية ) الوزاف، 
: أنو الكؿ يدرؾ النتائج اليامة المترتبة عمى االلتزاـ التنظيمي، فكمما زاد ويستنتج الباحث مما سبق

يف ألنيـ يصباوف ينتموف لمنظمتيـ ويدافعوف عف ممااللتزاـ التنظيمي زاد مستو  األدا  لد  العا
 .ىدافيـ الخاصة، وذلؾ بروح معنوية عالية واماسةأأىدافيا وقيميا والتي تصب  مع مرور الوقت 

وكذلؾ فإف االلتزاـ التنظيمي يقمؿ التكمفة مف خبلؿ التخمص مف السموكيات السمبية مثؿ البلمباالة 
. وكما أف والتخريب والسرقة وغيرىا، وتخفيض السموكيات السمبية مثؿ الاياب وترؾ العمؿ والتلخير

ات أو خبرات االلتزاـ التنظيمي يجعؿ سمعة المنظمة ممتازة ايث يسيؿ عمييا استقطاب أ  كفا 
قد تاتاجيا، باإلضافة إلى انعكاساتو خارج نطاؽ العمؿ مف ايث قوة االرتباط بالاياة االجتماعية 

 ايث يصب  االلتزاـ التنظيمي جز ا مف اياة العامميف كميا.
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  ممخص المبحث
 تناوؿ البااث في ىذا المباث مفيوـ االلتزاـ التنظيمي وكذلؾ خصائص االلتزاـ التنظيمي،     

، كذلؾ وض  البااث أىـ العوامؿ المؤثرة في مستو  تطرؽ إلى أىمية االلتزاـ التنظيميالتـ و 
االلتزاـ التنظيمي مثؿ العوامؿ المرتبطة بالخصائص التنظيمية والعوامؿ المرتبطة بالخصائص 

مي الوظيفية والعوامؿ المرتبطة بالخصائص الديمارافية، وتـ توضي  مرااؿ تطور االلتزاـ التنظي
وأنواع االلتزاـ التنظيمي: االتجاىي واالستمرار  والمعيار ، وفي ختاـ المباث تادث عف نتائج 

 االلتزاـ التنظيمي.
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 الثالثالمبحث 

 واإلسكان العامة األشغال وزارة 

 مقدمة 

 أوال: الرؤيا والرسالة 

 األىداف والميامثانيا: 

 اإلداريةمستويات الييكمية ثالثا: 

 اإلدارات العامةرابعا: 

 خامسا: طبيعة القيادة المتواجدة في الوزارة

 سادسا: واقع االلتزام التنظيمي بالوزارة

 ممخص المبحث
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 المقدمة:
أثػػر دمػػج  2002أصػػبات وزارة األشػػااؿ العامػػة واإلسػػكاف تامػػؿ ىػػذا االسػػـ منػػذ يونيػػو عػػاـ        

ياكـ عمؿ الوزارة مجموعة مف القوانيف واألنظمة السارية و وزارة األشااؿ العامة مع وزارة اإلسكاف. 
التػػػي يػػػتـ عمػػػى أساسػػػيا تنظػػػيـ وتوجيػػػو وضػػػبط نشػػػاط وخطػػػط وسياسػػػات الػػػوزارة وأىػػػـ ىػػػذه القػػػوانيف 

(، قػػػانوف تشػػػجيع 6/1999(، قػػػانوف العطػػػا ات الاكوميػػػة )7/2000ألنظمػػػة قػػػانوف العمػػػؿ رقػػػـ )وا
(، قػػوانيف تنظػػيـ 3/1998(، نظػػاـ تصػػنيؼ المقػػاوليف، قػػانوف الػػدفاع المػػدني )1/1998االسػػتثمار )

قػػػػػانوف ممكيػػػػػة الطبقػػػػػات والشػػػػػقؽ والئاتػػػػػو  (،1994-1936المػػػػػدف السػػػػػارية فػػػػػي ماافظػػػػػات غػػػػػزة )
ف العمػؿ الفمسػطيني، قػانوف المواصػفات والمقػاييس الفمسػطينية، قػانوف الخدمػة المدنيػة التنفيذية، قانو 

والئاتػػو التنفيذيػػة إضػػافة إلػػى العديػػد مػػف القػػرارات واألنظمػػة التػػي تصػػدرىا الػػوزارة أو مجمػػس الػػوزرا  
 .لتنظيـ العمؿ في الوزارة

منذ العاـ  توضعتيا ايث أنجز وقد عممت الوزارة منذ نشلتيا عمى تاقيؽ األىداؼ التي        
مدينة الزىرا ، العديد مف المشاريع اإلسكانية في قطاع غزة ومف ىذه المشاريع  2013 – 2002

مشروع مدينة الشيخ زايد، المشروع الياباني، اي الند ، الاي النمساو ، مشروع إسكاف الفرا، 
% مف 75عمار قرابة إتـ إعادة  (، المشروع اإلماراتي، كما1،2مشروع العودة، المشروع السعود )

               2014 عاـ  الوادات السكنية التي ىدمت وتضررت بفعؿ العدواف عمى قطاع غزة
بتخطيط  2012، 2011ومف جانب آخر قامت الوزارة خبلؿ عامي  (.2015شااؿ، ) وزارة األ

نيا  إجرا ات االعتماد البلزمة لممخططات وجار  تنفي 12 ذ العديد منيا بمن  مشروع إسكاف وا 
ومشروع مدينة الشيخ خميفة السكنية وادة(،  4000)دولية مثؿ مشروع مدينة الشيخ امد السكنية 

وادة سكنية في مدينة العودة  1000وىناؾ مشاريع تنفذ عف طريؽ مستثمريف مثؿ مشروع بنا  
يات إسكانية أو كما وبدأت الوزارة بتمكيف مئات المواطنيف لبنا  وادات سكنية عف طريؽ جمع

 .توزيع قطع أراضي

عشوائيات سكنية ووضع  6كما وقامت الوزارة بالتعاوف مع سمطة األراضي والبمديات بدراسة        
اموؿ إلعادة تلىيميا أو تسوية أوضاع ساكنييا مف خبلؿ مشاريع اإلسكاف المخططة، ومف ىذه 

 الرابطيف واي الفرقاف.العشوائيات عشوائية آؿ أبو عمرة وعزبة الامامية واي 

عادة اإلنشائية  كما ولعبت الوزارة دورام ىامام في إدارة وتنفيذ المشاريع لممباني العامة وصيانتيا وا 
مشروع مجمع  ومف ىذه المشاريع ،تصميميا وتجييز وطرح عطا اتيا االستشارية والتنفيذية

الطرؽ  البنية التاتية و وفي مجاؿ. ومكاتب البريد ومبنى مجمس الوزرا مباني الشرطة و الوزارات 
تـ إنجاز بعض المشاريع الايوية التي كاف مف أبرزىا تنفيذ مقطع مف طريؽ صبلح الديف مف 

وتنفيذ جسر واد  غزة )البار( وغيرىا مف وشارع البار ، الشيدا اتى تقاطع  بيت اانوفمعبر 
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نتيا بشكؿ دور  وفي الوقت ،وقد عممت الوزارة عمى صياالطرؽ الواقعة ضمف صبلايات الوزارة
الاالي قامت بإعادة تصميـ شارع صبلح الديف وشارع الرشيد )البار( بالتعاوف مع المكتب القطر  
وجار  إعادة إنشاؤىا. إضافة لذلؾ فقد بدأت الوزارة بتصميـ وتنفيذ شبكات المياه والكيربا  لعدد 

 مف مشاريع اإلسكاف الجديدة.

والسياسات قامت الوزارة بوضع نظـ وقرارات المنظمة لقطاع اإلسكاف وعمى نطاؽ األنظمة        
وتلىيؿ العشوائيات واألشااؿ واالستثمار منيا نظاـ التعامؿ مع التعديات عمى األراضي الاكومية 
ونظـ االنتفاع مف األراضي الاكومية لممؤسسات واألفراد ونظاـ االستثمار العقار  ونظاـ تعميمات 

إعمار قطاع غزة  إعادة ية. كما وأسيمت الوزارة إسيامام واسعام في إدارة ممؼالعطا ات الاكوم
بوضع خطط اإلعمار وتسويقيا ومتابعة تنفيذىا  2008والتعاوف الدولي ايث تقوـ الوزارة ومنذ عاـ 

مع الجيات الدولية المختمفة ومف الخطط التي وضعتيا الوزارة وجار  تنفيذىا اإلطار العاـ آللية 
ار، وثيقة إعادة إعمار قطاع غزة التي قدمت لدولة قطر، وأولويات الاكومة في اإلعمار اإلعم

وثيقة تاتو  عمى  2013والتنمية التي قدمت لمبنؾ اإلسبلمي لمتنمية. كما أعدت الوزارة في عاـ 
 أولويات قطاع غزة مف مشاريع اإلعمار وتـ تقديمو لمجميورية التركية تمييدام لتنفيذىا.

 والرسالة الرؤياأوال: 
 الرؤيا:

 .(2014)وزارة األشعاؿ،  ناو بيئة عمرانية مستدامة تعزز صمود المواطف الفمسطيني

 :الرسالة
لمساىمة الفعالة لتاقيؽ التنمية المستدامة المتوازنة مف خبلؿ األدا  المؤسسي المتميز في تنظيـ ا

وتخطيط وتشييد وصيانة مشاريع اإلسكاف والبنية التاتية والمرافؽ العامة وفؽ أفضؿ المعايير 
ة األشعاؿ، )وزار والمواصفات باالستثمار األمثؿ لمموارد المتااة والشراكة مع الجيات ذات الصمة 

2014). 

 الوزارة وميام أىداف: نياثا
 (2014)وزارة األشعاؿ،  أىداف الوزارة:     

تاقيؽ الزيادة الكمية والنوعية لمرصيد الوطني مف الوادات السكنية التي توفر الشروط -1
الصاية واالجتماعية التي تاتاجيا األسر الفمسطينية وخاصة ذات الدخؿ المادود والمتدني 

 سميمة .وبيئية وفؽ معايير اقتصادية 
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التطوير والصيانة الدائمة لمبنية األساسية لممرافؽ والمباني الرسمية الاكومية وعناصر  -2
لتصب  قادرة عمى أدا  دورىا  البنية التاتية وخاصة شبكة الطرؽ العامة ومكوناتيا المختمفة

 .الوطني
وخمؽ  ،المساىمة في تنمية وتطوير صناعة وتكنولوجيا البنا  واإلنشا ات في فمسطيف -3
دة اقتصادية إلنتاج مواد البنا  المختمفة ماميام باالعتماد عمى الموارد الطبيعية والبشرية قاع

 الوطنية والمشاركة في اإلشراؼ عمى ضبط وتاسيف الجودة .
والتخمص مف التجمعات السكنية  ،التطوير و االرتقا  بالبيئة السكنية في الاضر والريؼ -4

 ام.العشوائية والمناطؽ المتدىورة عمراني
تفعيؿ دور قطاع البنا  والتشييد في االقتصاد الوطني ومشاركتو في اؿ مشاكؿ البطالة -5

 .وتوفير فرص عمؿ
 :ميام الوزارة

 (2014تقوـ وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف بالمياـ اليامة التالية: )وزارة األشااؿ،      
الخاصة بالتطوير المستمر لمتخطيط القياـ بالباوث والدراسات العممية النظرية والتطبيقية -1

 واإلنتاج والتنفيذ واإلشراؼ والمتابعة لمشاريع ونشاطات الوزارة المختمفة.
إعداد الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع العممية التي تخدـ تاقيؽ أىداؼ االستراتيجية  -2

 الوطنية لئلسكاف والتنمية الاضرية والعمرانية في المدف والريؼ .
وتاديث النظـ والقوانيف والتشريعات العمرانية ، ووضع المواصفات والمعايير  إعداد -3

الخاصة بالتخطيط الاضر  والتصميـ المعمار  واإلنشائي لئلسكاف واألبنية والمرافؽ 
 والبنية التاتية بما يتفؽ مع الواقع االقتصاد  والسياسي واالجتماعي .

لمقاوالت وتطوير األنظمة الخاصة وضع البرامج الخاصة بتطوير وتنظيـ قطاع ا -4
بالمقاوليف ومشاركة القطاع الخاص وتلىيميـ لمدخوؿ في المشاريع الاكومية المختمفة 

 وتافيزىـ عمى المساىمة في عممية التنمية العمرانية الشاممة .
دارة برامج التلىيؿ والتدريب لمميندسيف والمينييف داخؿ وخارج الوزارة بالتنسيؽ  -5 إعداد وا 

 الجامعات والنقابات ومراكز الباث العممي المامية والدولية .مع 
المشاركة في إعداد الخطة الوطنية لمتنمية الشاممة ورسـ السياسات العامة و وضع  -6

 القوانيف والتشريعات الوطنية ذات الصمة .
 اإلداريةىيكمية مستويات : ثالثا
 (2004، وزارة األشااؿ)تتكوف الييكمية مف ثبلثة مستويات إدارية رئيسية وىي:      
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 المستوى األول
ىو الرئيس األعمى لموزارة ويمارس في وزارتو السمطات والصبلايات المخولة لو بموجب  الوزير:

والقوانيف المعدلة لو والقرارات الصادرة عف مجمس الوزرا ،  2003القانوف األساسي المعدؿ لسنة 
 و المجاف الوزارية المتخصصة والطارئة والمستشاروف و دائرة مكتب الوزيرويرتبط بو كؿ مف: 
دائرة العبلقات  و دائرة التعاوف العربي والدولي و دارة العطا ات المركزيةإ و دائرة الرقابة الداخمية

 .العامة واإلعبلـ
 المستوى الثاني
عيف بقرار مػف رئػيس ىو أعمى موظؼ في الوزارة وينتمي إلى موظفي الفئة األولى وي   وكيل الوزارة :

السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية بنػػا  عمػػى تنسػػيب مجمػػس الػػوزرا  وتوصػػية الػػوزير المخػػتص ، ويمػػارس 
اإلشػػػراؼ المباشػػػر عمػػػى اإلدارات العامػػػة والواػػػدات التنظيميػػػة المرتبطػػػة بػػػو وينسػػػؽ أعماليػػػا ، وىػػػو 

الوكيػػؿ  رتبط بػػو كػػؿ مػػف:ويػػمسػػؤوؿ أمػػاـ الػػوزير عػػف تنفيػػذ السياسػػة العامػػة والخطػػة السػػنوية لمػػوزارة 
دائرة إعداد الوثائؽ وعطا ات و  دائرة الااسػوبو  دائرة التكاليؼ والتقديراتو  الدائرة القانونيةو المساعد 
 .منسؽ شؤوف الماافظاتو  الوزارة

 المستوى الثالث
: ىو موظؼ اكومي مف الفئة األولى يعيف بقرار مف مجمس الوزرا  وبنا م عمى تنسيب المدير العام

ويتولى اإلشراؼ عمى إدارة عامة في الوزارة ويكوف مسػؤوالم مباشػرةم أمػاـ وكيػؿ الػوزارة أو  ،الوزير مف
التابعػة إلدارتػو  لػدوائرويػرتبط بػو مػدرا  ا بو اإلشراؼ عمػى عمػؿ ىػذه اإلدارة ويناط ،الوكيؿ المساعد

 .العامة
 اإلدارات العامة: رابعا
عمى تاقيؽ رؤيا ورسالة الوزارة مف خبلؿ المياـ  تتكوف الييكمية مف عشر إدارات عامة تقوـ 

 (2004، وزارة األشااؿ) والمسئوليات التي تقـو بيا وىذه اإلدارات ىي:
تتكوف مف ثبلث دوائر وىي دائرة التصنيؼ ودائرة : اإلدارة العامة لمعطاءات المركزية -1

 .العطا ات ودائرة المعمومات والتطور والمتابعة

تتكوف اإلدارة العامة لؤلبااث والدراسات والتطوير : والتطوير والدراسات لؤلبحاث العامدة اإلدارة -2
ودائرة المختبرات ودائرة المواصفات وضبط  ،مف خمس دوائر وىي: دائرة الدراسات واألبااث

 .الجودة ودائرة اإلاصا  والمعمومات ودائرة الكودات والمعايير
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 والتخطيط لمسياساتتتكوف اإلدارة العامة : العمراني خطيطوالت لمسياسات العامة اإلدارة -3
العشوائي  السكف الريفية ودائرة التنمية الاضر  ودائرة التطوير دائرةدوائر وىي:  ستمف  العمراني
عداد الميداني المس  ودائرة  .الاكـ المامي ودائرة السياسات والتشريعات شؤوف الخرائط ودائرة وا 

 والعقارات التعاوني لئلسكافتتكوف اإلدارة العامة : والعقارات التعاوني لئلسكان العامة اإلدارة -4
 صندوؽ التعاوني ودائرة اإلسكاف والعقارات ودائرة السكنية الوادات دائرةدوائر وىي:  أربعمف 

 .والمتابعة الباث اإلسكاف ودائرة

 المالية لمشؤون العامة اإلدارة -5

 اإليرادات ودائرة الموازنة و المالية دائرةدوائر وىي:  خمس مف المالية لمشؤوفتتكوف اإلدارة العامة 
  .المستودعات و المواـز ودائرة والمراجعة التدقيؽ ودائرة المشاريع تمويؿ واالستمبلؾ ودائرة والتمميؾ

 اإلدارية لمشؤون العامة اإلدارة -6

 الخدمات دائرة الموظفيف و شؤوف دائرةدوائر وىي:  أربع مف اإلدارية لمشؤوف العامة اإلدارةتتكوف 
 . التوثيؽ و األرشيؼ البشرية ودائرة الموارد و المؤسسي التطوير العامة ودائرة

 والمرافق لؤلبنية العامة اإلدارة -7

 دائرة المعمارية و التصميمات دائرةدوائر وىي:  خمس مف والمرافؽ لؤلبنية العامة اإلدارةتتكوف 
 الميكانيكية ودائرة التصميمات والشبكات ودائرة الكيربا  تصميمات ودائرةاإلنشائية  التصميمات
 . الصاية التصميمات

 الفنية والمتابعة لئلشراف العامة اإلدارة -8

 األبنية عمى اإلشراؼ دائرة :وىي دوائر ست الفنية مف والمتابعة لئلشراؼ العامة اإلدارة تتكوف
 والبنية الكيروميكانيؾ أعماؿ عمى اإلشراؼ ودائرة وصيانتيا الطرؽ عمى اإلشراؼ ودائرة والمرافؽ
 . والكميات التدقيؽ ودائرة والمتابعة التنسيؽ ودائرة العامة والصيانة الترميـ ودائرة التاتية

 والورش والمعدات والنقل لآلليات العامة اإلدارة -9

والورش  المشاغؿ دائرة: وىي دوائر خمس والورش مف والمعدات والنقؿ لآلليات العامة اإلدارة تتكوف
 الميكانيكية ودائرة والصيانة التصمي  اآلليات ودائرة وتشايؿ اركة والمتابعة ودائرة اإلدارة ودائرة

  .والمخازف الكراجات

 لمطرق العامة اإلدارة -10



 

50 

 

الطرؽ  تصميمات الطرؽ ودائرة دراسات دائرة: وىي دوائر أربع لمطرؽ مف العامة اإلدارة تتكوف
 . الطرؽ صيانة و والسبلمة المرور الكبر  ودائرة والجسور والمشاريع األنفاؽ ودائرة

 المتواجدة في الوزارة مةميِ المُ  القيادة واقع: خامسا
 لمعاـ لموزارة األدا  كفاية نتائج خبلؿ الوزارة مف في المتواجدة مةمي  الم   القيادة واقع دراسة تـ     
وقد  ايث أف بعض بنود نموذج كفاية األدا  ياتو  عمى عدة خصائص لمقيادة الم ميمة، ،ـ2016

% فما فوؽ تمثؿ 85أشارت نتائج كفاية األدا  بلف نسبة العامميف الااصميف عمى نسبة امتياز 
%، وكذلؾ فإف 76% فما فوؽ تمثؿ 80% مف عدد العامميف، بينما نسبة الااصميف عمى نسبة 54

لـ ياصؿ أ  موظؼ عمى  و%، مع العمـ أن23.9% تمثؿ80يف عمى معدؿ أقؿ مف نسبة الااصم
  %.70معدؿ أقؿ مف 

% ممف لدييـ مسمى وظيفي مدير فما فوؽ اصموا عمى 94.4وكذلؾ أوضات النتائج بلف نسبة 
)وزارة، .% فما فوؽ90% عمى معدؿ 73.5% فما فوؽ، ايث اصؿ نسبة 85معدؿ امتياز 

2016) 

 واإلسكاف العامة األشااؿ بوزارة المميمة القيادة واقع لبياف االستكشافية الدراسة أوضات وقد     
واقع القيادة المميمة لد  العامميف وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف كبيرة إلى اد ما ،  مستو  فأ

العامميف بلف ويفسر الباحث ذلك ولكنيا بااجة إلى تعزيز.  %70.9ايث بمغ الوزف النسبي ليا 
في الوزارة مف الكفا ات العالية التي تـ اختيارىـ اسب مواصفات عالية، ويمتاز في ذلؾ المدرا  
والمدرا  العاموف عف غيرىـ وىـ يشكموف قادة الوزارة، ولذلؾ تكوف درجة تواجد القيادة المميمة 

ويتفؽ ذلؾ مع نتائج كبيرة، ايث أف بنود نموذج األدا  تتطرؽ إلى بعض جوانب القيادة المميمة، 
 الدراسة االستكشافية السابقة.

 : واقع االلتزام التنظيمي بالوزارةسادسا
، ـ2016مف خبلؿ نتائج كفاية األدا  لموزارة لمعاـ  تـ دراسة واقع االلتزاـ التنظيمي بالوزارة     

وقد  التنظمي،ايث أف بعض بنود نموذج كفاية األدا  تعكس الكثير مف خصائص وأبعاد االلتزاـ 
% فما فوؽ تمثؿ 85أشارت نتائج كفاية األدا  بلف نسبة العامميف الااصميف عمى نسبة امتياز 

%، وكذلؾ فإف 76% فما فوؽ تمثؿ 80% مف عدد العامميف، بينما نسبة الااصميف عمى نسبة 54
ى لـ ياصؿ أ  موظؼ عم و%، مع العمـ أن23.9% تمثؿ80نسبة الااصميف عمى معدؿ أقؿ مف 
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درجة االلتزاـ  أفإلى  السابقة نتائج كفاية األدا  ويمكف أف نستخمص مف  %.70معدؿ أقؿ مف 
 .كبيرة إلى ادام ما التنظيمي

 وزارة في العامميف لد  التنظيمي االلتزاـ واقع لبياف الدراسة االستكشافية وقد أوضات      
 وزارة في العامميف التنظيمي لد  االلتزاـ واقع درجة والتي بينت أف واإلسكاف العامة األشااؿ
ويرجع البااث  .%( 74) اد ما ، ايث بمغ الوزف النسبي لوواإلسكاف كبيرة إلى  العامة األشااؿ

ميف في الوزارة ايث يتسموف بالجدية والنشاط وذو  مؤىبلت ذلؾ إلى طبيعة ومؤىبلت العام
الاصار والعدواف الصييوني عمى  مناسبة، وكما أنيـ يعمموف في مناخ مف التاد  في ظؿ

 ماافظات غزة.

 فصلممخص ال

تناوؿ ىذا الفصؿ اإلطار النظر  لمدراسة مف خبلؿ ثبلثة مبااث، المباث األوؿ: بعنواف       
ثـ تعريؼ القيادة بشكؿ عاـ، وبعد ذلؾ تطرؽ إلى تعريؼ  ،بالمقدمة بدأ القيادة المميمة ايث

ومفيوـ القيادة المميمة والخصائص المختمفة لمقيادة المميمة، وبعد ذلؾ تـ التطرؽ إلى المبادئ 
 ،المختمفة لمقيادة المميمة كما وضايا العالـ سيدماف ومفاتيايا الثمانية كما ذكرىا العالـ كيفف

 يـ كما وضايا ماكسوؿ.صفات القائد المم وأخيرام 

أما المباث الثاني: بعنواف االلتزاـ التنظيمي ايث بدأ بالمقدمة، ثـ تعريؼ مفيوـ االلتزاـ       
التنظيمي وخصائصو المختمفة، وبعد ذلؾ تطرؽ إلى أىمية االلتزاـ التنظيمي في المنظمات وأثره 

تنظيمي وشرايا، وتـ توضي  مرااؿ عمييا، وكذلؾ تـ ذكر العوامؿ المؤثرة في مستو  االلتزاـ ال
تطور االلتزاـ التنظيمي، باإلضافة إلى أنواع االلتزاـ التنظيمي ، وقد تـ اختتاـ ىذا المباث بالنتائج 

 المترتبة عمى االلتزاـ التنظيمي.

ؽ أما المباث الثالث واألخير فقد كاف بعنواف: وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف ايث تـ التطر       
المستويات و  ،، وكذلؾ تـ الاديث عف أىداؼ الوزارة  ومياميا المختمفةرؤيا ورسالة الوزارةإلى 

تـ التعرؼ إلى طبيعة  وأخيرام  .رة والدوائر التابعة ليااإلدارات المختمفة بالوزاو الييكمية اإلدارية، 
 .القيادة المتواجدة في الوزارة، باإلضافة إلى واقع االلتزاـ التنظيمي بالوزارة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 مقدمةال. 

  مميمةالتي تناولت القيادة الأواًل: الدراسات. 

  االلتزام التنظيميالتي تناولت ثانيًا: الدراسات. 

  ًما ُيميز الدراسةو  : التعقيب عمى الدراسات السابقةثالثا. 

 .رابعًا: أوجو االستفادة من الدراسات السابقة والفجوة البحثية 

 الفصل.مخص م 
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 :مقدمةال

تعتبر عممية االطبلع ومراجعة أدبيات الدراسات واألبااث السابقة مف أىـ مرااؿ منيجية        
الباث العممي، ايث يتعرؼ البااث عمى المساىمات الباثية السابقة التي ليا عبلقة بموضوع 

بيانات وتاميميا. قاـ البااث الالباث، وكذلؾ التعرؼ إلى المناىج الباثية المستخدمة وأدوات جمع 
عمى الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالقيادة المميمة والدراسات التي  طبلعفيما يخص دراستو باإل

تتعمؽ بااللتزاـ التنظيمي و الدراسات التي جمعت العبلقة بينيما، وقد تـ تقسيـ الدراسات إلى 
 دراسات فمسطينية ودراسات عربية ودراسات أجنبية عمى الناو التالي:

 :إلى ت الدراسةمتايراالبااث الدراسات في كؿ قسـ اسب  صنؼ
 .( دراسة12، وقد بمغ عددىا )(المميمةالقيادة )المستقؿ المتاير ب تتعمؽ دراسات أواًل:

 .( دراسة12، وقد بمغ عددىا ) (االلتزاـ التنظيمي)التابع المتاير ب تتعمؽ دراسات ثانيًا:

 .الدراسةىذه ز دراسات السابقة وما يميالتعقيب عمى ال :ثالثاً 

الثقة بالنفس ومكوناتيا ) مميمةالقيادة ال بالمتغير المستقل ةتعمقالم دراساتال أواًل:
 :(والرؤية المستقبمية والاساسية تجاه القيود البيئية واالعتراؼ بو كلداة لمتايير

 :الدراسات الفمسطينية -أ

 البحدددث ُمخددرجددات توظيددف فددي الُمميمددة القيددادة دور" بعنوان:  ، (2017) الحمبيدراسة   -1
 ." الفمسطيني الوطني واألمن الداخمية وزارة في العممددي

 العممي الباث مخرجات توظيؼ في المميمة القيادة دور عمى التعرؼ إلىىدفت ىذه الدراسة 
أصااب  عمى استبانة( 207) توزيع وقد تـ المدني، الشؽ - الوطني واألمف الداخمية وزارة في

 الوصؼ المنيج البااث استخدـ وقد ،الدراسة مجتمع والرتب السامية مف الوظائؼ اإلشرافية
 أىميا: مف كاف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد، التاميمي

 .%73.2الوزف النسبي لماور القيادة المميمة كاف متوسط  أف  -
الباػػث ىنػػاؾ عبلقػػة طرديػػة ذات داللػػة إاصػػائية بػػيف أبعػػاد القيػػادة المميمػػة وتوظيػػؼ مخرجػػات  -

  .العممي
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دور القيادة المميمة في توظيؼ مخرجات الباث العممي في وزارة الداخميػة واألمػف  في يوجد أثر -
 معنوية.وىي عبلقة  الوطني

 أىميا: ، مفوقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات

  .التمقائي التطبيؽ عممية تدعـ عممية بلطر المميمة القيادة ثقافة ونشر تعزيز -
مفيػـو إدارة التاييػر لمػا لػو مػف انعكاسػات إيجابيػة تػدعـ توظيػؼ مخرجػات الباػث تعزيػز ونشػر  -

 العممي.
  االتجاه نحو المخاطرة و عبلقتيا بالثقة بالنفس و " بعنوان:  ، (2014) دراسة  أبو يوسف -2

 ." أساليب مواجية الضغوط النفسية لدى المرابطين في محافظة خان يونس
والثقة بالنفس لد  ، رؼ عمى مستو  االتجاه ناو المخاطرةىدفت ىذه الدراسة إلى التع

تجاه ناو إلوالكشؼ عف العبلقة بيف ا ،ضاوطلموالتعرؼ عمى أكثر األساليب مواجية  ،المرابطيف
اعتمدت  قد، و ضاوط مف جية أخر لاالثقة بالنفس مف جية والمخاطرة وأساليب مواجية و المخاطرة 

ولـ يكف مجتمع الدراسة واض  المعالـ مف ايث العدد ولدواعي ، البااثة المنيج الوصفي التاميمي
 عدة إلى الدراسة توصمت وقد( مرابطام كعينة فعمية ليذه الدراسة. 115أمنية لقد اختارت البااثة )

 أىميا: مف كاف نتائج

 معػدؿ مرتفػع ،أف مستو  االتجاه ناو المخػاطرة لػد  أفػراد مػف المػرابطيف فػي ماافظػة خػانيونس -
 %(.(79.96 ايث بمات نسبتو 

 معػػدؿ مرتفػػع ،أف مسػػتو  الثقػػة بػػالنفس لػػد  أفػػراد العينػػة مػػف المػػرابطيف فػػي ماافظػػة خػػانيونس -
 %(.83.92) ايث بمات نسبتو

 أىميا: ، مفوقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات

 رتقا  بيذه الفئة إلضرورة العمؿ مف قبؿ وزارة الداخمية و األمف الوطني عمى ا -
تسميط الضو  مف قبؿ وسائؿ االعبلـ والمؤسسات المامية والدولية عمى ما تقـو بو ىذه  ضرورة -

 عظيمة. الفئة مف أعماؿ
 "واقع إدارة التغيير لدى وزارات السمطة الفمسطينية"بعنوان:  ، (2012)دراسة  الرقب  -3

ىدفت ىذه الدراسة إلى تاميؿ و تشخيص واقع إدارة التايير لد  وزارات السمطة الفمسطينية 
والقػػدرات الماليػػة  ،وأثػػر اليياكػػؿ التنظيميػػة ،لتعػػرؼ عمػػى مسػػتو  فعاليػػة إدارة التاييػػروابقطػػاع غػػزة 
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ارة  فػػي وكػػاف مجتمػػع الدارسػػة ىػػو المسػػتويات اإلداريػػة لمػػوز  ،واإلمكانػػات البشػػرية فػػي تاقيػػؽ التاييػػر
 موظؼ.  (300)وقد بمات العينة ، ايث استخدمت عينة عشوائية طبقية، قطاع غزة

 : وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج، مف أىميا
تنميػػػة                و أف دور اإلدارة العميػػػا لمػػػوزارة فػػػي القيػػػاـ بعمميػػػة التاييػػػر غيػػػر كػػػاؼ وياتػػػاج إلػػػى تطػػػوير  -

وجػػػود قيػػػادة تػػػػؤمف  أو تاديػػػد األولويػػػات أو ،سػػػوا  فػػػي وضػػػوح الرؤيػػػة ،فػػػي مختمػػػؼ الجوانػػػب
 بإاداث عممية التايير.

 قناعات العامميف اوؿ عممية التايير كانت كبيرة. -
 أىميا: ، مفوقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات

                     ،لويػػػات البلزمػػػة لمبػػػد  بعمميػػػة التاييػػػرأللػػػوزارة لعمميػػػة التاييػػػر، وتاديػػػد ااضػػػرورة تاديػػػد رؤيػػػة  -
عادة صياة خطة تطوير  سنوية لموزرات. وا 

تنسػػيؽ الخطػػط واألنشػػطة بمػػا يخػػدـ و عػػداد لمخطػػة، إلشػػتراؾ المسػػتويات اإلداريػػة المختمفػػة فػػي اإ -
 تاقيؽ أىداؼ التايير.

لدى اإلدارة العميا في  ستراتيجيإلالعبلقة بين التوجو ا"بعنوان:  ،(2006دراسة  الدىدار) -4
 ."الجامعات الفمسطينية و ميزتيا التنافسية دراسة ميدانية عمى جامعات قطاع غزة

ىدفت ىذه الدارسػة التػي أ جريػت عمػى الجامعػات الفمسػطينية فػي غػزة إلػى تاميػؿ العبلقػة بػيف 
معػدالت االبتكػار  بعض متايرات التوجػو االسػتراتيجي ) التػزاـ اإلدارة العميػا بػالتخطيط االسػتراتيجي،

والتايػػػػر التكنولػػػػوجي فػػػػي مجػػػػاؿ الػػػػتعمـ االلكترونػػػػي، تاسػػػػيف مسػػػػتمر، االىتمػػػػاـ بالعنصػػػػر البشػػػػر  
لتػػزاـ اإلدارة إ، ة) الكفػػا ة المتميػػز  ،كمتايػػرات مسػػتقمة واكتسػػاب الميػػزة التنافسػػية، وفقػػام لنظريػػة بػػورتر

اصػائية البااػث مجموعػة مػف األسػاليب اإل دـوقد إستخ ،ستجابة لااجات الطمبة(إلالعميا بالجودة، ا
 (.165العينة ) بماتو 

 : وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج، مف أىميا
ىناؾ عبلقة ذات داللة إاصائية بيف جميع متايرات التوجو االستراتيجي التي اعتمػدىا البااػث                   -

 في قطاع غزة.في الدراسة و الميزة التنافسية لمؤسسات التعميـ العالي 
% مف مجتمع الدراسة يؤكد عمى اإلدارة العميا أف تعمؿ عمى خمؽ 61أظيرت الدراسة أف نسبة 

 بيئة مناسبة لتطبيؽ الجودة الشاممة لموصوؿ إلى التميز.
 أىميا: ، مفوقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات
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بموضػػػوع التخطػػػيط  تشػػػجيع اإلدارة العميػػػا فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي غػػػزة، عمػػػى االىتمػػػاـ -
 ستراتيجي واستخداماتو وذلؾ لضماف تاقيؽ الميزة التنافسية.الا
 

 عربيةالدراسات الب: 

بعنوان: "القيادة المميمة كمدخل لتطوير األداء وتحقيق التميز  ،(2015) دراسة آل العنزي -1
 المدرسي"

ميـ اآلخريف مف الطبلب عمى ي  ميـ نتقاؿ إلى قائد م  إلىدفت ىذه الدراسة إلى تناوؿ دور المعمـ في ا
يـ ئرتقا  بمستو  كافة الطبلب وتطوير أداإلممارسة سموكيات تؤد  إلى تاقيؽ التميز المدرسي، وا

 دراساتو و الشخصية مبلاظتو خبلؿ مف االستنباطي المنيج البااث استخدـ وقد .داخؿ فرؽ العمؿ
 : الدراسة إلى عدة نتائج، مف أىمياوقد توصمت  .الدراسة مجاؿ في المتوفر األدب عمى واطبلعو

القيػػػادة المميمػػػة تػػػوثر فػػػي مرااػػػؿ تطػػػور فػػػرؽ العمػػػؿ التعاونيػػػة والمجموعػػػات المشػػػكمة لممارسػػػة  -
 أنشطة التعمـ التعاوني.

القيادة المميمػة تػؤثر معنويػام فػي سػموكيات المعممػيف والطػبلب بمػا ياقػؽ تطػوير األدا   وارتفػاع  -
 لدييـ. واالبتكاراتقدرات التصميـ 

 أىميا: ، مفمجموعة توصياتإلى وقد خمصت الدراسة 

عمػػؿ بػػرامج تدريبيػػة وورش عمػػؿ تيػػدؼ إلػػى تنػػاوؿ مفيػػـو القيػػادة المميمػػة عمػػى مسػػتو  اإلدارة  -
 .العميا واإلدارة الصفية، وأىميتيا لتاقيؽ التميز المدرسي

ة المميمػػة و جعميػػـ عمػػى تعزيػز السػػموكيات القياديػػة لػػد  الطػػبلب الػػذيف يتمتعػوف بميػػارات القيػػاد -
 رؤوس المجموعات و فرؽ العمؿ بالصؼ المدرسي.

بعنوان: "العدالة التنظيمية كمتغير وسيط في العبلقة بين القيادة  ، (2013عبد اهلل ) دراسة -2
 دراسة تطبيقية عمى القطاع الرياضي بدولة االمارات العربية المتحدة-د األخبلقي"كالمميمة والسمو 

مػارات إلالدراسة إلى معرفة مد  توافر القيػادة المميمػة بالقطػاع الرياضػي بدولػة اىدفت ىذه 
مػػد  تػػلثير أبعػػاد القيػػادة المميمػػة فػػي أبعػػاد السػػموؾ  عمػػى كمػػا شػػممت ىػػذه الدراسػػة ،العربيػػة المتاػػدة
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األخبلقػػػي، كػػػذلؾ باػػػث التػػػلثير المعػػػدؿ لبعػػػد  العدالػػػة التنظيميػػػة فػػػي العبلقػػػة بػػػيف القيػػػادة المميمػػػة 
 (.306، وقد استخدـ البااث أسموب الاصر الشامؿ ايث بمغ مجتمع الدراسة )لسموؾ األخبلقيوا

 : وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج، مف أىميا
ارتفػاع درجػػات كػؿ بعػػد مػف أبعػػاد القيػادة المميمػػة والمقيػاس الكمػػي لمقيػادة المميمػػة إلػى اػػد كبيػػر  -

 مارات العربية المتادة.إللد  العامميف بالقطاع الرياضي بدولة ا

 أىميا: ، مفمجموعة توصياتإلى وقد خمصت الدراسة 

التمسػػؾ بممارسػػة األبعػػاد المختمفػػة لمقيػػادة المميمػػة، ونشػػر ىػػذا المفيػػـو بػػيف العػػامميف أ  دعػػـ  -
ميمػػيف لكافػػة مػػدركاتيـ لػػو مػػف أجػػؿ بنػػا  صػػؼ ثػػاني مػػف القػػادة قػػادريف عمػػى أف يكونػػوا قػػادة م  

 .بلؿ عمؿ دورات تدريبية وورش عمؿ لتوضي  ىذا المفيوـالمنظمات، وذلؾ مف خ

 دراسة االستراتيجية والمفاجأة المميمة القيادة: " بعنوان(، 2012) ومحمد خميف دراسة -3
 "نينوى محافظة دوائر من عدد في اإلدارية القيادات من عينة آلراء استطبلعية

 طبيعتيا  يؤشر ناو وعمى المميمة القيادة لخصائص الفعمي الواقع تاديد إلى الدراسة ىدفت       
 المنيج البااث استخدـ وقد. بالعراؽ نينو  ماافظة دوائر مف عدد في توافرىا مكانيةإ ويادد

وقد بمغ عدد أفراد .البيانات جمع في المستخدمة األداة ىي االستبانة كانت وقد، التاميمي الوصفي
 ماافظة نينو . ( شخصام مف القيادات اإلدارية في45العينة )

 المنظمات في المميمة القيادة خصائص توافر أىميا مف كاف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد
 الرؤية عف تفص  مثمما الثقة لتؤثر جا ت الخصائص ىذه فأ عممام  المتوسط وبادود الدراسة قيد

 أف الدراسة ىذه بينت وكذلؾ، لمتايير فاعمة كلداة بيا االعتراؼ طارإ في الاساسية وتجسد
 .المنظمات مستو  عمى االستراتيجية المفاجلة في وقعام  وتترؾ ثرام أ تمارس المميمة القيادة خصائص

 :عدة توصيات، كاف مف أىميا إلى الدراسة توصمت وقد

 وترسيخ المستقبمية التوجيات رسـ عمى المباوثة المنظمات في االدارية القيادات تركيز ضرورة -
 وخارجو العمؿ بيئة اطار في تقع مستجدات واالااطة بلية ومداه فاواه اطار في الفاعمة الرؤ 



 

58 

 

 ناو وعمى البيئية واجياضات العمؿ افرازات لصال  المميمة القيادة خصائص توظيؼ ضرورة -
 .الثاقبة وعمؽ الرؤية االستعداد مسااتو ميداف في مفاجلت يةآ الاتوا  متسعا يجعميا

 - القيادة المميمة عمى سموكيات المواطنة التنظيمية"أثر " :بعنوان ، ((2012 دراسة فنري -4 
 دراسة تطبيقية عمى مركز المؤتمرات في القاىرة.

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تاديػػػد مػػػد  وجػػػود قيػػػادة مميمػػػة داخػػػؿ مركػػػز المػػػؤتمرات، وكػػػذلؾ 
وكػػػذلؾ مسػػػاعدة قائػػػد مػػػة وسػػػموكيات المواطنػػػة التنظيميػػػة، مي  تاديػػػد طبيعػػػة العبلقػػػة بػػػيف القيػػػادة الم  

ميػـ اآلخػريف عمػى ممارسػة سػموكيات المواطنػة التنظيميػة مػف ـ ي  مي ػنتقػاؿ إلػى قائػد م  الالمؤتمر عمػى ا
مبلاظتػو  خػبلؿ مػف االسػتنباطي المػنيج البااػث اسػتخدـ وقػد ،رتقػا  بمسػتو  وكفػا ة العمػؿإلأجؿ ا

 .الدراسة مجاؿ في المتوفر األدب عمى واطبلعو دراساتو الشخصية و

  :أىميا مف كاف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد
تتػػػلثر معنويػػػام ، ولكػػػف مػػػة ال تتػػػلثر معنويػػػام بنػػػوع القائػػػدمي  إف  مػػػدركات العػػػامميف ألبعػػػاد القيػػػادة الم   -

 بسنوات عمؿ الموظؼ تات رئاسة القائد.
ناػػو المنظمػػة  إف  أبعػػاد القيػػادة المميمػػة تػػؤثر معنويػػام فػػي سػػموكيات المواطنػػة التنظيميػػة الموجيػػة -

 ككؿ.
 أىميا: مف كاف مجموعة توصياتإلى وقد خمصت الدراسة 

 مة عمى سموكيات المواطنة التنظيمية بػالتطبيؽ مي  إجرا  المزيد مف الباوث اوؿ تلثير القيادة الم   -
 عمى جميع مراكز المؤتمرات في جميورية مصر العربية.

ة عمػػػى قطاعػػػات أخػػػر  ماػػػددة بالبيئػػػة جػػػرا  باػػػوث مسػػػتقبمية مػػػف خػػػبلؿ نتػػػائج الدراسػػػة الااليػػػإ -
 خر .أتصاالت وقطاعات إلالمصرية كالعامميف في قطاعات مختمفة قطاع الدوا  وقطاع ا

 عمى العممية األقسام لرؤساء القيادية األنماط أثر: "بعنوان(، 2003) الخشالي دراسة -5
 "الخاصة األردنية الجامعات في التدريس ىيئة ألعضاء التنظيمي االلتزام

، الدراسة مجتمع داخؿ السائدة القيادية األنماط طبيعة عمى عرؼتال إلى الدراسة ىدفت       
 الوصفي المنيج البااث استخدـ وقد. التنظيمي وااللتزاـ القيادية االنماط بيف العبلقة طبيعة ومعرفة
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 بمغ قد عينة اختيار تـ وقد .البيانات جمع في المستخدمة األداة ىي االستبانة كانت وقد، التاميمي
 .فردا( 1264) اجمو يبمغ مجتمع مفـ 2002-2001لعاـ  العامميف مف فردا( 316) اجميا

 الديمقراطي النمط بيف يجابيةإ عبلقة وجود أىميا مف كاف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد
 مستو  ووجود، األقساـ رؤسا  قبؿ مف القيادة أنماط استخداـ في تفاوت ووجود، التنظيمي وااللتزاـ
 .األردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضا  لد  عاـ بشكؿ التنظيمي االلتزاـ في متوسط

 بضرورة تعزيز القيـ والمبادئ والقدوة الاسنة لؤلنماط القيادية لد  رؤوسا  أوصت الدراسة وقد
 األقساـ ومشاركة مرؤوسييـ ليا، مما ينتج عنو زيادة في االلتزاـ التنظيمي لد  المرؤوسيف.

 الدراسات األجنبية -ت

الموارد لبيئة  مميمة في األلفية الجديدةالقيادة الحالة  " بعنوان: ،( 2015شمانا )لكدراسة  -1
 ".البشرية

Lakshmana Rao, (2015): State of Inspirational Leadership in new 

millennium Human Resource Environment. 

خيػػرة التػػي قػػاـ بيػػا روبػػرت جيػػو ىػػاوس فػػي ألىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى الدراسػػات ا     
 خػػػػبلؿ مػػػػف االسػػػػتنباطي المػػػػنيج البااػػػػث اسػػػػتخدـ وقػػػػد ،مجػػػػاؿ القيػػػػادة الكاريزميػػػػة والقيػػػػادة المميمػػػػة

المعمومات الثانوية مف كتب وأبااث وأوراؽ ماكمة في الصاؼ العممية ومواقع االنترنت، ايث قاـ 
 كاف مف أىميا: ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائجالبااث بدراستيا وتاميميا.

أف القيادة المميمة متطمب ضرور  إلليػاـ وقيػادة األتبػاع والفػرؽ والعػامميف والمجموعػات، ولكنػو  -
 .سيبلم  أمرا ليس

 رافؽ األلفية الجديدة الكثير بعض التاديات الجديدة لمقادة فيما يخص بيئة المصادر البشرية.  -
 يعتبر أ  شي  أقؿ مف القيادة الم ميمة، ىو عبارة عف قيادة بسيطة أو صيانة إدارية. -

عػػف  وقػػد أوصػػت الدراسػػة بلنػػو يمكػػف تطػػوير القػػدرات اإلدراكيػػة األساسػػية مػػف خػػبلؿ تطػػوير القيػػادة
 طريؽ تدريب المواىب القيادية لخمؽ بيئة اجتماعية نبيمة.
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 (، بعنوان: " الذكاء الروحي نموذج لمقيادة المميمة"              "2012دراسة آتري، ) -2

Attri, Rekha, (2012): SPIRITUAL INTELLIGENCE: A MODEL FOR 

INSPIRATIONAl  LEADERSHIP  

 الذكا  مف تقدـ إلاراز العمؿ مكاف في الرواانية أىمية ممارسةىدفت ىذه الدراسة إلى تناوؿ 
المعرفي إلى الذكا  العاطفي الذ  يتاوؿ في النياية إلى الذكا  الرواي الذ  يعمؿ كمافز لمقيادة 

 عمى المميمة والتميز اإلدار . وقد استخدـ البااث المنيج االستنباطي مف خبلؿ دراساتو واطبلعو

 األدب المتوفر في مجاؿ الدراسة. 

مف داخؿ نفسو  يبدأ الذ  الروااني لمموظؼ مضاعؼ أثر وقد كانت نتيجة ىذه الدراسة أف ىناؾ
 الذ  يساعد عمى ،ويتوسع باالتصاؿ العاطفي مع زمبل  العمؿ وينعكس عمى أدا  الفريؽ ككؿ

ات أكبر مف ايث كفا ة أدا  أفضؿ ، وىذا التسمسؿ يؤد  إلى مخرجزيادة الثقة والتفاىـ وتعزيزىما
 وزيادة الرضا الوظيفي.

وقد أوصت الدراسة بلف ممارسة الرواانيات والقيـ والمبادئ يخمؽ بيئة عمؿ مرياة، وىي شي  
لياـ اآلخريف  ضرور  لمنجاح في العمؿ وتلديتو بكفا ة وفعالية، وعمى القادة التامي بذلؾ وترغيب وا 

 في السير في نفس المسار.

(، بعنوان: "تأثير نمط القيادة عمى 2011دراسة سميمان صبير،أديل سوىيل، آسف خان ) -3
 ".موظفااللتزام التنظيمي في دور وسيط لقيم ال

Suleman, Sabir, Adil, Sohail, & Asif Khan (2011): " Impact of 

Leadership Style on Organization Commitment: In A Mediating Role 

 Of Employee Values                                                                   
ىدفت ىذه الدراسة إلى كيفية تلثير نمط القيادة عمى االلتزاـ التنظيمي لمعامميف، عندما تصب        

وقد استخدـ البااث المنيج االستنباطي مف خبلؿ  .ثقافة المنظمة انعكاس لقيـ العامميف فييا
 دراساتو واطبلعو عمى األدب المتوفر في مجاؿ الدراسة.
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ىذه الدراسة عمى أنو مف الممكف لمقائد أف يؤسس ثقافة المنظمة التي تعكس قيـ  وضاتأوقد 
مع قيـ العامميف  أنو عندما تتطابؽ ثقافة المنظمة االعامميف فييا مما ياقؽ فوائد تجاه المنظمة، كم
 يزداد االلتزاـ التنظيمي مف قبؿ العامميف فييا. 

وقد أوصت الدراسة بضرورة خمؽ بيئة قوية تعبر عف قيـ العامميف لكي تنج  المنظمة، وذلؾ مف 
 ؤد  إلى االلتزاـ التنظيمي.ذ  يال  القيادالنمط خبلؿ 

 التنظيمي(:تابع)االلتزام تتعمق بالمتغير ال دراسات ًا:ثاني

 الدراسات الفمسطينية -أ

 دراسة التنظيمي بااللتزام وعبلقتيا الخادمة القيادة: " بعنوان( ، 2015) غالي دراسة -1
 ".غزة قطاع في الجامعات عمي تطبيقية

 الخادمة القيادة ألبعاد الدراسة ماؿ الجامعات ممارسة  مد إلى لمتعرؼ الدراسة ىذه ىدفت        
  لد التنظيمي االلتزاـ  مستو  معرفة ليا، وكذلؾ الجامعات تمؾ ممارسة في االختبلؼ وأوجو

 األداة ىي االستبانة كانت وقد، التاميمي الوصفي المنيج البااث استخدـ فييا. وقد العامميف
 .عينة ختيارال العشوائية الطبقية العينة طريقة استخدـ البااث وقد .البيانات جمع في المستخدمة

 ( فردا.2157( فردا مف العامميف مف مجتمع يبمغ اجمو )400تـ اختيار عينة قد بمغ اجميا ) وقد
 ممارسة بيف طردية ارتباط أىميا: أف ىناؾ عبلقة مف كاف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد

 بلبعاده التنظيمي االلتزاـ مف عاؿ  مستو  وجود التنظيمي، وكذلؾ االلتزاـ وبيف الخادمة القيادة
  غزة. قطاع في الفمسطينية بالجامعات العامميف لد  الثبلثة

مات وأثر القيادة الم ميمة، س وكما أف الدراسة قد أوصت بالعمؿ عمى تنفيذ برامج تدريبية اوؿ
 المقا ات تكثيؼ خبلؿ مف والعامميف، المسئوليف بيف العبلقة تطوير عمى العمؿوكذلؾ 

 .وموضوعية بشفافية ومناقشتيا وآرائيـ نظرىـ وجيات إلبدا  لمعامميف المجاؿ وفت  واالجتماعات،

 معممي لدي الوظيفي بااللتزام التنظيمية الثقافة عبلقة: "بعنوان( ، 2012) معيمق أبو دراسة -2
 ".تطويرىا وسبل غزة بمحافظات الحكومية األساسية المدارس
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  لد الوظيفي بااللتزاـ التنظيمية الثقافة أنماط عبلقة عف الكشؼ الدراسة إلى ىذه ىدفت       
 استخدـ وقد تطويرىا. سبؿ غزة، واقتراح بماافظات الاكومية الدنيا األساسية المدارس معممي
وقد  ،البيانات جمع في المستخدمة األداة ىي االستبانة كانت وقد، التاميمي الوصفي المنيج البااث

 توصمت وقد%( مف مجتمع الدراسة. 21( معمما ومعممة بنسبة )456)تكونت عينة الدراسة مف 
 بماافظات الاكومية الدنيا األساسية المدارس معمميأف  :أىميا مف كاف نتائج عدة إلى الدراسة
 داللة مستو  عند إاصائيام  دالة عبلقة ىناؾوأف  الوظيفي، االلتزاـ مف عاؿ  بمستو  يتمتعوف غزة

 في السائدة الثقافة نمط وبيف لدييـ الوظيفي االلتزاـ لمستو  المعمميف تقديرات  مستو  بيف 0.01
  مدارسيـ.

وكما أوصت الدراسة صياغة وثيقة التزاـ وظيفي واض  لممعمميف وتوزيعيا بداية كؿ عاـ دراسي، 
ة، وكذلؾ أوصت الدراسة بتكثيؼ التدريب الفعاؿ لممعمميف الجدد لتوسيع مداركيـ اوؿ أصوؿ المين

 باإلضافة إلى عمؿ تكريـ رمز  سنو  لممعمميف األكثر تميزا وكفا ة.

 قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاممين : "بعنوان(، 2006) حنونة دراسة -3
 ".بالجامعات الفمسطينة بقطاع غزة 

الجامعات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستو  االلتزاـ التنظيمي لد  العامميف في        
وكذلؾ معرفة مد  تلثير بعض العوامؿ الديمارافية الخاصة بالموظفيف  قطاع غزة، الفمسطينية في
المستو   العمر،مستو  التعميـ، سنوات الخدمة، الجنس، )التزاميـ التنظيمي مثؿ: عمى مستويات

 وكانت الدراسة في التاميمي الوصفي المنيج استخداـ وتـ.  )ةالعمؿ ونوع الوظيف مكاف الوظيفي،
( 340عشوائية طبقية عددىا ) عينةوقد تكوف مجتمع الدراسة مف .البيانات جمع أداة ىي االستبانة

 .وموظفة موظؼ (1676موظؼ وموظفة مف أصؿ )

 وجود مستو  عاؿ مف االلتزاـ التنظيمي لد  :أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد
غزة ،كما وأشارت الدراسة إلى وجود عبلقة بيف مستويات موظفي الجامعات الفمسطينية بقطاع 

التنظيمي لد  العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة والمتايرات الديمارافية  االلتزاـ
في ايف  (،المستو  الوظيفي مدة الخدمة بالجامعة، مستو  التعميـ، نوع الوظيفة، العمر،)التالية:

  .في مستو  االلتزاـ تعز  الى متاير الجنس ومكاف العمؿ وجود عبلقة أظيرت النتائج عدـ
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العمؿ عمى إدخاؿ أدبيات االلتزاـ التنظيمي لد  العامميف الدراسة  مف أىـ توصيات قد كافو 
بالجامعات، باإلضافة إلى العمؿ عمى التطوير الوظيفي والعممي مف خبلؿ االبتعاث وعقد الدورات 

 ىتماـ بالمشاركة في العمؿ وتشجيع وتبني األفكار اإلبداعية.التدريبية وورش العمؿ، وكذلؾ اال

 عربيةالدراسات ال -ب

 في لمعاممين التنظيمي بااللتزام وعبلقتيا القيادية األنماط: "بعنوان(، 2014) عسيري دراسة -1
 ".السعودي الشورى لمجمس العامة األمانة

 لمجمس العامة األمانة في لمعامميف السائدة القيادية األنماط إلى لمتعرؼ الدراسة ىذه ىدفت       
 القيادية األنماط بيف العبلقة ومستو  التنظيمي االلتزاـ مستو  معرفة وكذلؾ السعود  الشور 
 االستبانة كانت وقد، التاميمي الوصفي المنيج البااث استخدـ وقد. التنظيمي وااللتزاـ الموجودة

 مف موظفا( 233) اجميا بمغ قد عينة اختيار تـ وقد .البيانات جمع في المستخدمة األداة ىي
 موظفا.( 503) اجمو يبمغ مجتمع

 في معامميفل االلتزاـ التنظيمي مستو  أف عدة نتائج كاف مف أىميا: وقد توصمت ىذه الدراسة إلى
، وكما أوضات أف ىناؾ عبلقة طردية موجبة بيف مرتفع السعود  الشور  لمجمس العامة األمانة
 القيادية الموجودة وااللتزاـ التنظيمي. األنماط

 عمى إيجابي أثر لذلؾ لما والعامميف المدير بيف العبلقات تعزيز أىمية عمى الدراسة أوصت وقد
 مع العمؿ توافؽ أىمية عمى أوصت كما، التنظيمي االلتزاـ عمى السموكية المتايرات مف العديد

 .العامميف لد  التنظيمي االلتزاـ يعزز مما،  التخصص

 العاممين أداء تحسين في التنظيمي االلتزام دور: "بعنوان(، 2014) عيسى وابازيد دراسة -2
 ".األردني المصرفي القطاع في

إلى معرفة دور االلتزاـ التنظيمي في تاسيف أدا  العامميف في القطاع ىدفت ىذه الدراسة        
 عتـ توزيوقد . السائد في القطاع المصرفي األردنيوالنمط  األردني ومعرفة مد  توافره المصرفي
تـ  و ،)التجارية واإلسبلمية (استبانة عمى عينة الدراسة مف العامميف في البنوؾ األردنية(325)

 .الستخراج نتائج الدراسةF االنادار واختبار و  ،استخداـ المتوسطات الاسابية
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 : وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج كاف مف أىميا

 .مرتفعة وبدرجة إيجابية التنظيمي االلتزاـ ناو األردنية البنوؾ في العامميف اتجاىات -
 في العامميف أدا  تاسيف في التنظيمي االلتزاـ لدور مرتفعة وبدرجة إيجابية عبلقة وجود -

 .األردني المصرفي القطاع
 السائد النمط وىو العامميف، أدا  عمى تلثيرا التنظيمي االلتزاـ أنماط أكثر ىو العاطفي االلتزاـ -

 .األردني المصرفي القطاع في

تعزيز االلتزاـ التنظيمي لد  العامميف في البنوؾ مف خبلؿ إشراؾ العامميف في ب الدراسة أوصت وقد
 االلتزاـ تعزيزب أوصت كما، المينية واالجتماعية عممية اتخاذ القرارات التي تؤثر في اياتيـ

 .أدائيـ تاسيف في ايجابي دور مف لو لما البنوؾ في العامميف لد  العاطفي

لمعاممين  وعبلقتو باألداء الوظيفي التنظيمي االلتزام: "بعنوان(، 2012) بقميال دراسة -3
 ".بجوازات منطقة مكة المكرمة

 مكة منطقة بجوازات التنظيمي لمعامميف االلتزاـ مستو  عمى التعرؼ إلى الدراسة ذهى ىدفت       
يج الوصفي التاميمي، واستعاف وعبلقتو بلدائيـ الوظيفي، وقد استخدـ البااث المنالمكرمة 

ستبانة كلداة لجمع المعمومات، وكاف مجتمع الدراسة يتمثؿ في العامميف بجوازات منطقة مكة باال
 ( ضابطا وفردا.430المكرمة وعددىـ )

 وقد توصمت الدراسة لمعديد مف النتائج منيا أىميا:

 منطقة بجوازات معامميفكؿ مف االلتزاـ التنظيمي واألدا  الوظيفي ل فيمرتفع نسبيا   وجود مستو  -
 .المكرمة مكة

 واألدا  التنظيمي االلتزاـال توجد فروؽ ذات داللة إاصائية بيف آرا  المباوثيف اوؿ كؿ مف  -
 تعز  لكؿ مف العمر وسنوات الخدمة والمؤىؿ العممي والمسمى الوظيفي. الوظيفي

 في ايجابي دور مف لو لما العامميف لد  العاطفي االلتزاـ تعزيز بضرورة الدراسة أوصت وقد
 .أدائيـ تاسيف
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 دراسة – التنظيمي بااللتزام وعبلقاتيا التنظيمية الثقافة: "بعنوان(، 2005) العوفي دراسة -4
 ".الرياض بمنطقة والتحقيق الرقابة ىيئة عمى ميدانية

 الرقابة ىيئة في التنظيمية لمثقافة المكونة السائدة القيـ إلى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت       
، والتاقيؽ الرقابة ىيئة منتسبي لد  التنظيمي االلتزاـ مستو  إلى التعرؼ وكذلؾ، والتاقيؽ
 الرقابة ىيئة في التنظيمي وااللتزاـ التنظيمية الثقافة بيف العبلقة طبيعة عف الكشؼ إلى باإلضافة
 . تنظيمي التزاـ وجود عمى موافقة ىناؾ بلف الدراسة تميؿ كما، والتاقيؽ

 وقد ،البيانات جمع أداة ىي االستبانة وكانت الدراسة في التاميمي الوصفي المنيج استخداـ وتـ
 المراتب في الرياض بمنطقػة والتاقيؽ الرقابة ىيئة في العامميف جميع مف الدراسة مجتمع تكوف
 . الدراسة إجػرا  أثنا  موظفام ( ٠٤٢)  عددىـ وبمغ عشرة، الثالثة والمرتبة األولى المرتبة بيف الواقعة

 الرقابة ىيئة في تسود التنظيمية الثقافة قيـ جميع أف أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد
 بشكؿ التنظيمية الثقافة بيف وقوية موجبة ارتباطية عبلقة ىناؾ أف كما، متوسطة بدرجة والتاقيؽ

 .التنظيمي وااللتزاـ التنظيمية لمثقافة المكونة القيـ وبيف، التنظيمي وااللتزاـ عاـ

أوصت الدراسة بالعمؿ عمى زيادة االلتزاـ التنظيمي مف خبلؿ اتخاذ اإلجرا ات والسياسات التي  وقد
 يشعر بماتشجع عمى توفير وتعزيز القيـ السائدة في الييئة مثؿ قيـ العدؿ والكفا ة وفرؽ العمؿ 

 .بيـ الييئة باىتماـ الموظفيف

 التنبؤ في العمل وضغط الديمغرافية العوامل قدرة ىمد قياس : "بعنوان(، 2002) تقي دراسة -5
 " الكويتية الصحية المنظمات في التنظيمي االلتزام ىبمستو 

، وكذلؾ ماددات التي تمنع االلتزاـ التنظيمي الفاعؿالالتعرؼ عمى أىـ  إلى الدراسة ىدفت       
 الضاوط تختمؼ كانت التعرؼ عمى طبيعة ضاط العمؿ لد  الفئة المستيدفة وتاديد فيما إذا ما

تقديـ توصيات تساعد فيفيا، وأيضا العمؿ عمى تخ لد  األفراد باختبلؼ المتايرات مما يسيـ فػي
 تعزيز االلتزاـ التنظيمي.في 

والبالغ عددىـ  وقد استيدفت ىذه الدراسة العامميف في قطاع الميف الصاية المساعدة بدولة الكويت
الصايوف، السكرتاريا الطبية،  موزعيف عمى وظائؼ مختمفة منيا الفنيػوف ةموظؼ وموظف٠٠٩٢
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فػرد أ  بنػسبة ٠٢٢عينة عشوائية مكونة مف  الييئة التمريضية، وسكرتاريا المكاتب، وتـ اختيػار
واستخدمت االستبياف المكوف مف شقيف، األوؿ منيا يتعمؽ بقياس  مػف مجتمػع الدراسػة،%٠٢

 :برز نتائجيا كالتاليأوالثاني يتضمف فقرات لقياس ضاط العمؿ، وكانت  االلتزاـ التنظيمي،
نوع المينة، المؤىؿ  وجود عبلقة طردية ذات داللة إاصائية بيف االلتزاـ التنظيمي وكبلم مف -أ

 .                                         مةالعممي، العمر، وعدد سنوات الخد
 .العمؿ لة إاصائية بيف االلتزاـ التنظيمي وضػاطوجود عبلقة عكسية ذات دال -ب

في  وقد أوصت الدراسة باالىتماـ بإدخاؿ نظرية االلتزاـ التنظيمي في قطاع الخدمة الصاية
الضرور  توضي  مفيـو  الكويت، ايث يمكف ترجمتيا إلى الواقع مػف خػبلؿ البػرامج التدريبيػة، فمػف

جميع الموظفيف. كما يجب ربط االلتزاـ  وكيفية تعزيزه عنػدومميزاتو  وااللتزاـ التنظيمي ومضمون
بدقة، وتكوف مدمجة مع نظـ الاوافز والرقابة ويجب أف  التنظيمي بمعايير وممارسات يػتـ تػصميميا

 .لمعدالة والمنافسة الشريفة في العمؿ إلى جانب اإلنتاج واإلنجاز الفعاؿ تشمؿ المعػايير المػستخدمة
 االلتزام عمى والتنظيمية الديمغرافية المتغيرات ثرأ: " بعنوان(، 2000) المعيوف دراسة -6

 "السعودي العام القطاع موظفي لدى التنظيمي

 إلى: التعرؼ إلى الدراسة ىدفت       

 .بالمممكة العربية السعودية قياس درجة االلتزاـ التنظيمي لد  موظفي القطػاع العػاـ الػسعودييف - 
المباوثيف تبعام لممتايرات  وجود اختبلفات إاصائية فػي االلتػزاـ التنظيمػي لػد   تاديد مد -

 ).االجتماعية، مدة الخدمة، والمرتبة الوظيفية التعميمي، الاالة  العمر، المستو  (الشخصية 
المباوثيف تبعام لممتايرات  وجود اختبلفات إاصائية فػي االلتػزاـ التنظيمػي لػد   تاديد مد -
الاكومي، المياـ اإلشرافية، عػدد المرؤوسػيف، مػستو   السمـ الوظيفي، طبيعػة الجيػاز )نظيميةالت

 (.اإلدارية الواػدة

الاكومية مف  وقد استيدفت الدراسة جميع الموظفيف السعودييف الرجاؿ الذيف يعمموف في األجيزة
مػارات بالمممكػة، وقد جياز ١٨١شممت الدراسة  وزارات، مؤسسات، مصال ، ىيئات، دواويف، وا 

مف إجمالي العدد أ  بعينػة %٧المناطؽ ومف خبلؿ عينة عشوائية تمثؿ  موزعة عمى جميػع
 .موظؼ مف كؿ جياز١٠موظفام وبواقع ٠٧١٠اجميػا
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 :لمنتائج التالية الدراسة وخمصت
 .السعود  مف االلتزاـ التنظيمي لد  العامميف بالقطاع العاـ وجود مستو  عاؿ  -
 . ومتاير السف لمفردالتنظيمي  وجود عبلقة طردية بيف مستو  االلتزاـ  -

 .لمموظؼ ومتاير المستو  التعميميالتنظيمي وجود عبلقة عكسية بيف مستو  االلتزاـ  -
 .الوظيفة الاالية ومتاير سنوات الخبرة فيالتنظيمي يجابية بيف مستو  االلتزاـ إوجود عبلقة  -
 .والمرتبة الوظيفية  التنظيمي وجود عبلقة عكسية بيف مستو  االلتزاـ -

أوصت الدراسة بزيادة االلتزاـ التنظيمي لمعامميف في المراتب الوظيفية العميا وذو  المستو  وقد 
عطائيـ دور أكبر في إدارة المؤسسات،  العممي العالي مف خبلؿ إشراكيـ في اتخاذ القرارات وا 

 القدرات والكفا ات التخصصية في األماكف المناسبة.وكذلؾ توظيؼ 
 لدراسات األجنبيةا -ت

 التنظيمي االلتزام عمى تؤثر التي الديموغرافية العوامل تقييم: " بعنوان(، 2015)جينا  دراسة -1
 " اليند في المناوبة عمال بين

Jena R. K., (2015) " An Assessment of Demographic Factors Affecting 

Organizational Commitment Among Shift Workers in India. 

 عماؿ بيف التنظيمي االلتزاـ عمى تؤثر التي الديموغرافية العوامؿ تقييـ إلى الدراسة ىدفت       
 المنيج البااث استخدـ وقد. اليند صناعات الاديد والصمب في والية أوديشا في في المناوبة
تـ استخداـ  ، ايثالبيانات جمع في المستخدمة األداة ىي االستبانة كانت وقد، التاميمي الوصفي

  ( عامبلم.240طريقة المس  الشامؿ عمى العامميف في خمسة شركات وقد بمغ عددىـ )

 :أىميا مف كاف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد

 ونوع الجنس. االلتزاـ العاطفي يتلثر بالعمر ومدة الخدمة والمسمى الظيفيأف  -

 .الجنس نوع وأ الخدمة مدة وأ بالعمر أف االلتزاـ المستمر يتاثر بالمسمى الوظيفي وال يتلثر -

 أف االلتزاـ العيار  يتلثر بالعمر ونوع الجنس وال يتلثر بمدة الخدمة أو المسمى الوظيفي. -



 

68 

 

ااتياجاتيـ لعميا لكي وقد أوصت الدراسة بتزويد العامميف في كؿ المستويات بلقصى فرصة لتمبية 
 يعززوا مستو  التزاميـ التنظيمي.

تطور االلتزام التنظيمي لمعامل في المنظمات : " بعنوان(، 2014) أجوتا و ريتا دراسة -2
 " التطوعية في لتوانيا

Agota Raisiene & Rita Vilke, (2014): Employee Organizational 

Commitment Development at Voluntary Organizations in Lithuania.  

تاديد طرؽ معقولة لتقوية االلتزاـ التنظيمي والمبادرة الشخصية لد   إلى الدراسة ىدفت       
 البااث استخدـ دوق. المتطوعيف خبلؿ مشاركتيـ في النشاط التطوعي في المنظمات الاير رباية

 ، ايثالبيانات جمع في المستخدمة األداة ىي االستبانة كانت وقد، التاميمي الوصفي المنيج
 منظمات أربعة في العامميف مف )188) أصؿ مف( 118) قواميا عينة عمى الدراسة ىذه أجريت
 .لتوانيا في تطوعية

العامميف في ىذه المنظمات مارؾ أف لد   أىميا مف كاف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد
داخمي ودافع شخصي لبللتزاـ التنظيمي، مف ايث أنيـ يؤدوف عمبل نافعام لممجتمع، وكذلؾ فإف 
الرضا الكبير لد  المتطوعيف يزداد كمما ازدادت الفائدة المجتمعية مف العمؿ المنجز، باإلضافة 

ميارات منسقييـ فيما يخص التنافس  إلى ذلؾ فإف أربعة أخماس المتطوعيف يقيموف بشكؿ ايجابي
 والتعاوف.

 والواقعية اليادفة األىداؼ زيادة عمى التطوعية المنظمات تركز وقد أوصت الدراسة بلنو يجب أف

الستقطاب  الطوعية المنظمات جاذبية زيادة ، مما ينتج عنوبلنفسيـ لمعمؿ لممتطوعيف فرصة خمؽو 
وكذلؾ زيادة االىتماـ بالعبلقات الشخصية لد  المتطوعيف واالعتراؼ بقيمة  متطوعيف آخريف.

 .نفسيا المنظمة في قوية إيجابية تاييرات تافيز الشخص تتسبب في

 قبل من المتعدد وااللتزام التحويمية القيادة: " بعنوان(، 2013، )وأخرون جيمسموجل دراسة -3
 "اإلشراف نطاقو  العدل: والتطوير البحث في العاممين

Gumusluoglu et al, (2013): Transformational Leadership and R&D 

worker's Multiple commitments: Do Justice and Span of Control 

Matter 
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 العامميف ىؤال  التزاـ مستو  عمى التاويمييف القادة سموكيات أثر قياس إلى الدراسة ىدفت       
 الباوث بلنشطة العامميف مف( 445) قواميا عينة عمى الدراسة ىذه أجريت وقد، منظماتيـ ناو

 ىي االستبانة كانت وقد، التاميمي الوصفي المنيج البااث استخدـ وقد. التركية بالشركات والتطوير
 .البيانات جمع في المستخدمة األداة

 عمى معنويا تؤثر التاويمييف القادة سموكيات أف أىميا مف كاف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد
 اإلجرائية العدالة خبلؿ مف والتطوير الباوث بلنشطة العامميف لد  التنظيمي االلتزاـ مستويات
 . وسيط كمتاير التفاعمية العدالة خبلؿ مف العامميف عمى المشرفيف تجاه وكذلؾ، وسيط كمتاير

 إيجابي مف بشكؿ عمى االلتزاـ التنظيمي لمرؤوسييـ التلثير لمقادة بلنو يمكف وقد أوصت الدراسة
 في صنع القرارات وتوزيع النظاـ. وكما أوصت بلنو لكي يتـ اإلجرائية العدالة تصورات زيادة خبلؿ

ظيار وميذبة صادقة بطريقة في المرؤوسيف مع القادة يتفاعؿ أف يجبفإنو  بالقائد االلتزاـ تعزيز وا   

.وتوقعاتيـ الاتياجاتيـ الاساسية   

إدراكهى يويد نهؼبيهٍُ انتُظًٍُ االنتزاو يضتىي(، بعنوان: "2003) براون دراسة -4  

"نهًهًت اإلشرافُت وانطبُؼت نهرؤصبء، اإلشرافُت انؼالقت نطبُؼت   

Brown, Barbara B (2003): "Employees' Organizational Commitment, 

and their Perception of Supervisors' Relations- Oriented and task- 

Oriented Leadership Behavior". 

 وعبلقة لمعامميف التنظيمي االلتزاـ مستو  بيف العبلقة اختبار إلىىدفت ىذه الدراسة        
 عمى المباشريف بالمسئوليف الخاصة التصرفات لطبيعة إدراكيـ  مد خبلؿ مػف بالرؤسػا  العامميف
                                                                                         .العمؿ 

 مؤسسات في وفنػي يعمموف إدار  موظػؼ٢٦١  مػف مكونة عينة عمى الدراسة ىذه أجريت وقد
                              ومف أىـ النتائج التي توصمت إليو: األمريكية، فرجينيا بوالية اكومية

.المباشريف الرؤسػا  وتصرفات التنظيمي االلتزاـ مستو  بيف يجابيةإ عبلقة وجود  -  

فات القيادة تنعكس عمى المنظمة. كيؼ أف تصر  يبيفأف االلتزاـ التنظيمي مقياس ىاـ  -  
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 بنا  في المشاركةو  الثقة، بنا بتعزيز التصرفات االيجابية لمقادة مف خبلؿ  الدراسة أوصت وقد 
                            .باإلنجاز واالعتراؼ العامميف، تطويرو  اإلبداع، تشجيع و العمؿ، رؤيا

 ثالثًا: التعقيب عمى الدراسات السابقة وما ُيميِّز ىذه الدراسة
التي تربط بيف الاظ البااث مف خبلؿ اطبلعو عمى الدراسات السابقة قمة في عدد الدراسات       

متاير  الدراسة عمى اد عممو، وىما القيادة المميمة وااللتزاـ التنظيمي، ولكنيا تربط بيف األنماط 
القيادية وااللتزاـ التنظيمي. وقد تناولت بعض ىذه الدراسات أاد متايرات الدراسة فقط وربطتو 

مع ذلؾ سيستفيد البااث مف . و ، أو أاد أبعاد متايرات الدراسة وربطتو بمتاير آخربمتاير آخر
الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظر  لمدراسة، وأداة الدراسة وىي االستبانة. وقد الاظ 

 .البااث بلف ىناؾ ش  في الدراسات الفمسطينية التي تناولت موضوع الدراسة

 قاـ البااث بمقارنة دراستو الاالية بالدراسات السابقة وتبيف اآلتي مف ايث: 

 : أوجو االتفاقالً أو 

ىدؼ الدراسة: تتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنيا تدرس العبلقة بيف أاد األنماط  -1
 القيادية وااللتزاـ التنظيمي.

متايرات الدراسة: تتفؽ ىذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة في تناوؿ المتاير المستقؿ وىو  -2
 وىو االلتزاـ التنظيمي. األنماط القيادية والمتاير التابع

 مجتمع الدراسة: تتشابو ىذه الدراسة مع غيرىا بلنيا استيدفت مؤسسات القطاع العاـ.  -3
منيج المنيج الدراسة وأداتيا: تتفؽ جميع الدراسات السابقة مع ىذه الدراسة في استخداـ  -4

 التاميمي، واستخداـ االستبانة. يالوصف
 االختبلف أوجو: ثانياً 

ؼ واض  بيف ىذه الدراسة و الدراسات السابقة في أف بعض ىذه الدراسات ظير اختبل -1
 استيدفت القطاع األىمي والقطاع الرباي، بينما ىذه الدراسة استيدفت القطاع الاكومي.

 يوجد ندرة في الدراسات التي تناولت دور القيادة المميمة في تعزيز االلتزاـ التنظيمي -2

عمى الدراسات السابقة، بلنو عمى اد عممو، ال توجد أ  دراسة  استنتج البااث بعد اطبلعو -3
 .سوا  فمسطينية أو عربية أو أجنبية تتطابؽ كميا مع موضوع الدراسة أو مجتمع الدراسة
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 التميز أوجو: ثالثاً 

التي تناولت دور القيادة المميمة في تعزيز  -اسب عمـ البااث -تعتبر ىذه الدراسة األولى -
مي في وزارات السمطة الفمسطينية وباألخص في وزارة األشااؿ العامة االلتزاـ التنظي

 واإلسكاف.
 ة البحثيةو من الدراسات السابقة والفج االستفادة أوجو: رابعاً 

 سيستفيد البااث مف الدراسات السابقة في:

 توضي  مشكمة الدراسة بشكؿ واض  وصياغة فرضيات الدراسة. 1-

 الدراسة.توضي  أىمية وأىداؼ 2- 

 تاديد المنيج الذ  سيتبع في استكماؿ الدراسة واألداة المناسبة لمدراسة الاالية. 3-

 تاديد متايرات الدراسة التي سيتـ تناوليا أثنا  استكمالو.4- 

 االستفادة مف المراجع والدوريات والدراسات العممية.5- 

 تاديد الفجوة الباثية بشكؿ جمي. 6-

 النتائج والتوصيات.االستفادة مف 7- 

 تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظر  ليذه الدراسة.8- 

 االستفادة في صياغة أداة القياس )االستبانة(. 9-

 تاديد األساليب اإلاصائية المناسبة.10- 

 صياغة التوصيات والدراسات المقتراة.11- 

 :التالي الجدوؿ خبلؿ مف الدراسة جوةف يجمؿ أف البااث استطاع سبؽ ما عمى وبنا م 
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 (4جدول رقم)

 
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 نمط المستقؿ وىو المتاير عمى ركزت *

 تابعة متايرات بعدة وعبلقتو المميمة القيادة
: مثؿ التنظيمي االلتزاـ تشمؿ ال مختمفة
الرواي. والذكا  االستراتيجية المفاجلة  
 التابع وىو المتاير عمى التركيز * تـ

 متايرات بعدة وعبلقتو التنظيمي االلتزاـ

 الوظيفي واألدا  العمؿ دافعية: مثؿ مختمفة
 واألنماط الخادمة والقيادة التنظيمية والثقافة
القياد . والسموؾ القيادية  

 دراسية مجتمعات عدة عمى التطبيؽ * تـ

 والقطاع الاكومي القطاع: مثؿ مختمفة
الرباي. والقطاع األىمي  

 بيف السابقة الدراسات تربط * لـ

 المميمة القيادة المستقؿ المتايريف
 التنظيمي االلتزاـ التابع والمتاير

،ايث ربطت أايانا بشكؿ مباشر
 األنماط القيادية األخر  بيف بعض

وااللتزاـ التنظيمي أو بيف القيادة 

تختمؼ الم ميمة ومتايرات أخر  
.االلتزاـ التنظيمي عف  

. 

 التركيز الدراسة ىذه في ـت* 

 واألبعاد المميمة القيادة عمى
 ودور التنظيمي لبللتزاـ المختمفة
 االلتزاـ تعزيز في المميمة القيادة

العامة األشااؿ وزارة في التنظيمي  

واإلسكاف.   

 

 المصدر: إعداد الباحث بناء عمي  ما ورد من الدراسات السابقة

 الفصل:مخص م

إلػػى الدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت متايػػرات الدراسػػة) القيػػادة  فػػي ىػػذا الفصػػؿ تػػـ التطػػرؽ
تػـ اسػتعراض الدراسػات ذات  ـ  بدأ البااث الفصػؿ بمقدمػة، ومػف ثَػايث (، المميمة وااللتزاـ التنظيمي

نػػوع  اسػػات فػػي كػػؿ قسػػـ اسػػبر الصػػمة بعنػػواف ومتايػػرات الباػػث، واعتمػػد البااػػث مبػػدأ تصػػنيؼ الد
ومػف ، ("االلتػزاـ التنظيمػي" "، دراسات المتاير التابعمميمة"القيادة ال المتاير)دراسات المتاير المستقؿ

ثػـ تػػـ عرضػيا مرتبػػة اسػب التػػاريخ مػف األاػػدث لؤلقػدـ، وبعػػد ذلػؾ قػػاـ البااػث بالتعقيػػب باختصػػار 
 ،بيئػػػة الدراسػػػة عمػػػى الدراسػػػات السػػػابقة، ثػػػـ اسػػػتعرض البااػػػث أوجػػػو االتفػػػاؽ واالخػػػتبلؼ مػػػف ايػػػث

وما يميز الدراسة عف الدراسات السابقة، ثـ عرض البااث نقاط االستفادة  ،وأداة الدراسة ،والمتايرات
 مف الدراسات السابقة، وفي النياية قاـ البااث بعرض جدوؿ الفجوة الباثية.
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 الفصل الرابع
جراءات الدراسة   منيجية وا 

 
 مقدمةال 
  ًمنيج الدراسةأوال : 
 مجتمع الدراسة: نياً ثا 
  ًعينة الدراسةثالثا : 
  ًأداة الدراسةرابعا : 
 خامسًا: خطوات بناء االستبانة 
  ًالصدق والثباتسادسا : 
  ًإجراءات تطبيق أداة الدراسةسابعا : 
  ًالمستخدمة : األساليب اإلحصائيةثامنا 
  ًة: األدوات اإلحصائية المستخدمتاسعا 
 ًممخص الفصل 
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 مقدمة:ال

 الطرؽ واإلجرا ات التي اتبعيا البااث في عرض مػنيج الدراسػة ىذا الفصؿ يتناوؿ

 ومجتمع وعينة وأداة الدراسة، ودالالت الصدؽ والثبات المستخدمة في ىػذه الدراسػة وشػرح

 الخطوات واإلجرا ات العممية التي اتبعيا البااث في بنا  أداة الدراسة ووصػفيا، ثػـ شػرح

 ، واإلشارة إلى أنواع االختبارات اإلاصائية التي اسػتخدمتمخطط تصميـ الدراسة ومتايراتيا

 .الدراسةىذه في 

 دراسة:منيج ال: أوالً 

تاػدد المػنيج الػذ  يجػب أف  ،يػاقإلػى تاقي البااث طبيعة الدراسة واألىداؼ التي يسعى إف
 كمػػا ىػػي فػػي الواقػػع وتاميميػػا المنيج الوصػػفي التاميمػػي يعتمػػد عمػػى دراسػػة الظػػاىرةفػػيتبعػػو البااػػث، 

، فػػالتعبير وكمػػام  عنيػػا نوعػػام  معبػػرام  ييػػتـ بوصػػفيا وصػػفام دقيقػػاايػػث ، بػػدوف إجػػرا  أ  تاييػػرات عمييػػا
الكيفػػي يصػػؼ لنػػا الظػػاىرة ويوضػػ  سػػماتيا وخصائصػػيا، أمػػا التعبيػػر الكمػػي فيعطػػي وصػػفام رقميػػام 

مػػع المعمومػػات المتعمقػػة ويوضػػ  مقػػدار ىػػذه الظػػاىرة أو اجميػػا، كمػػا ال يتوقػػؼ ىػػذا المػػنيج عنػػد ج
والتفسػػير يتعػػداه إلػػى التاميػػؿ والػػربط بػػؿ  ؛تقصػػا  مظاىرىػػا وعبلقتيػػا المختمفػػةبالظػػاىرة مػػف أجػػؿ اس

وىػو مػنيج يسػتخدـ االسػتبيانات فػي جمػع البيانػات عمػى أف  (.188: 2009قنديمجي، السامرائي، )
فػي  فقد اعتمػد البااػث ولذلؾ.) 50: 2005 أبو عبلـ ، (والثبات تكوف عمى درجة مف الموضوعية

، ايػث قػاـ البااػث بتاديػد مشػكمة الدراسػة وأىػدافيا وقػد المػنيج الوصػفي التاميمػي ىعم ىذه الدراسة
أطمع عمى األدبيات المتعمقة بمتايرات الدراسة، وبنا  عمى ىذه المعمومات تـ إعداد استبانة ماكمػة 

  دراستو.فقاـ بتوزيعيا وتاميميا وخمص إلى نتائج وتوصيات 

 ن لممعمومات:يوقد استخدم الباحث مصدرين أساسي

والمقػػػاالت،  ،والدراسػػػات السػػػابقة ،والمراجػػػع ،الكتػػػب تشػػػمؿ ىػػػذه المصػػػادر: المصدددادر الثانويدددة 1.
نترنػػت المختمفػػة، والنسػػخ اػػث والمطالعػػة فػػي مواقػػع اإلوالتقػػارير التػػي تناولػػت موضػػوع الدارسػػة، والب

 النظػػػر  اإلطػػػار معالجػػػة فػػػي ، وقػػػد اسػػػتخدمت ىػػػذه المصػػػادرصػػػفااتولكترونيػػػة الموجػػػودة عمػػػى اإل
 .لمدراسة

 والتػػي ة لمدراسػػة،يػػة مػػف خػػبلؿ االسػػتبانة كػػلداة رئيسػػاألول جمػػع البيانػػات تػػـ : المصددادر األوليددة2.  
 المصادر ىذه استخدمت أفراد العينة المستيدفيف، وقدممت خصيصام ليذا الارض، ووزعت عمى ص  
 .الدراسة لموضوع التاميمية الجوانب معالجة في
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 :مجتمع الدراسة: نياً ثا

جميع الوادات أو العناصر التي تـ تعريفيا قبؿ اختيار عناصر  مجتمع الدراسة بلنو عرؼي  
وبنا م عمى مشكمة الدراسة وأىدافيا فإف مجتمع الدراسػة  ،(157: 1003 القاطاني،) العينة المطموبة

أف عػػػػدد ، ايػػػػث الجنوبيػػػػة بالماافظػػػػات واإلسػػػػكاف العامػػػػة األشػػػػااؿ وزارة تكػػػػوف مػػػػف العػػػػامميف فػػػػي
يـ نموظفػػا: مػػ 200المػػوظفيف بػػالوزارة  سػػوا  كػػانوا رسػػمييف أو عقػػود أو بطالػػة ماػػدودة األجػػؿ يبمػػغ 

موظؼ بطالة، وبمغ عدد الااصميف عمى شيادة الثانوية  20موظؼ عقد و 30موظفا رسميا و 150
( موظفػػػام رسػػػميام ، وتجػػػدر 150( موظفػػػام مػػػف أصػػػؿ )117الرسػػػمييف )العامػػػة فػػػلعمى مػػػف المػػػوظفيف 

 العػامميف مف العدد ىذا يتوزع و .موظفيف 9اإلشارة إلى أف عدد الموظفيف المجازيف والمبتعثيف يبمغ 
دارة الماليػة واإلدارة الفنية اإلدارات تشمؿ التي المختمفة اإلدارات عمى  دوائػر وعػدة اإلداريػة الشػئوف وا 
 (. 1025، األشااؿ العامة واإلسكاف وزارة -الشئوف اإلدارية. )الوكيؿ أو لموزير تابعة

 : عينة الدراسة:ثالثاً 

األصؿ في الباوث العممية أف تجر  عمى جميع أفراد مجتمع الباث ألف ذلؾ أدعى لصدؽ 
الوقت النتائج، ولكف يمجل البااث الختيار عينة منيـ إذا تعذر ذلؾ بسبب كثرة عددىـ ومادودية 

الدراسة عمى العامميف الااصميف  ىذه تـ إجرا و  (. 96: 2010 العساؼ،)المخصص لمدراسة 
 تـ، و اموظف(  108)ايث يبمغ عددىـ  ،مف العامميف الرسمييف لعمىف العامة الثانوية عمى الشيادة

لعدـ مقدرتيـ عمى معرفة  موظفا (33 ) والسائقيف والبالغ عددىـ والمراسميف الفنيػػػيف اسػػػتثنا 
ايث أف  دقيقة نتائج سيعطي ليذه العينة االستيداؼ ىذا أف و، وتاميؿ مفاىيـ ومااور االستبانة

  فأاد موظفيكونو ، المس ىذا  إجرا  البااثعمى السيؿ  مف سيكوف و ىذا العدد ليس كبيرا نسبيا،

 : : أداة الدراسةرابعاً 

جمػػػع المعمومػػػات والبيانػػػات البلزمػػػة لئلجابػػػة عمػػػى  تتعػػػدد أدوات الباػػػث التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي
تساؤالت الدراسة، وذلؾ مف أفراد المجتمع أو أفراد عينتيا، ايث أنيػا تتػراوح بػيف المبلاظػة والمقابمػة 

تبػػار والقيػػاس، وقػػد اسػػتخدـ البااػػث االسػػتبانة فػػي دراسػػتو الااليػػة باعتبارىػػا أنسػػػب خواالسػػتبانة واال
 دراستو وتاقؽ أىدافيا.تفؽ مع معطيات أدوات الباث العممي التي ت

 كالتالي: يينرئيس تم تقسيم االستبانة إلى جزأينوقد 

( أسػػئمة، وىػػي عبػػارة عػػف الخصػػائص الشخصػػية والوظيفيػػة ألفػػراد 4ويتكػػوف مػػف ) :الجددزء األول -
 (.المسمى الوظيفي، المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة، عمرال ،الجنسعينة الدارسة )
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 كالتالي: ماوريف رئيسييفوىو عبارة عف : الجزء الثاني -

، ايػث تكػوف ىػذا القيادة المميمةبلبعاد وىو عبارة عف عدد مف العبارات المتعمقة  المحور األول: -
 ، كما ىي مبينة في الجدوؿ التالي:أبعاد( 3( سؤاالم موزعة عمى )24مف ) ماورال

 مميمةالقيادة البأبعاد يوضح عدد أسئمة االستبانة المتعمقة  : (5) جدول 

 عدد األسئمة البعد الرقم
 3 (المدير) القائد لد  بالنفس الثقة 1
 4 المدير() لمقائد المستقبمية الرؤية 2
 4 لمتايير كلداة بالقائد االعتراؼ 3
 4 البيئة القيود تجاه لمقائد الاساسية 4

 15 األولمجموع أسئمة المحور 

، ايػث تكػوف االلتزاـ التنظيميبلبعاد : وىو عبارة عف عدد مف العبارات المتعمقة المحور الثاني -
 ، كما ىي مبينة في الجدوؿ التالي:أبعاد( 3( سؤاالم موزعة عمى )28مف ) ماورىذا ال

 االلتزام التنظيمييوضح عدد أسئمة االستبانة المتعمقة بأبعاد : (6) جدول 

 عدد األسئمة المجال الرقم
 7 العاطفي التنظيمي االلتزاـ 1
 6 االستمرار  التنظيمي االلتزاـ 2
 6 المعيار  التنظيمي االلتزاـ 3

 19 الثانيمجموع أسئمة المحور 

 :طريقة تصحيح المقياس

 ايث ،االستبانةلئلجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات  ليكرت الخماسي مقياس استخداـ لقد تـ
 4( جدا كبيرة بدرجة/  بشدة موافؽ) تـ تاويؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية ايث أعطيت اإلجابة

، درجات 2( متوسطة بدرجة/ ماايد) واإلجابة درجات، 3( كبيرة بدرجة/  موافؽ) درجات، واإلجابة
 منخفضة بدرجة/ بشدة موافؽ غير) واإلجابة،  ةدرج 1( منخفضة بدرجة/  موافؽ غير) واإلجابة

عمى الموافقة العالية عمى ما ورد في  دؿ   (4)ما اقتربت الدرجة مف م  ك  وبيذا  ،درجة واادة( جدا
 . ومف ثـ قاـ البااث باساب الوسط الاسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة،العبارة والعكس صاي 

الدراسة،وبنا  عميو تـ ايث تـ تاديد طوؿ خبليا المقياس الخماسي ) العميا والدنيا( المستخدمة في 
المقياس لماصوؿ عمى طوؿ الخمية في  ( وتقسيمو عمى عدد الخبليا3=2-4اساب المد  )
(، وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى بداية المقياس وىي الوااد 007=3/4الصاي  ، أ  )
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  في كما ىو موضالصاي  وذلؾ لتاديد الاد األعمى ليذه الخمية، وبذلؾ أصب  طوؿ الخبليا 
 (.7)جدوؿ 

 المقياس المستخدم في االستبانةدرجات : (7) جدول 

 النسبة المئوية بيالمتوسط الحسا قيمة وزنو التدريج

 %36% إلى أقل من 11من   1.8إلى أقل من  1من   1 غير موافق بشدة/ بدرجة منخفضة جدا

 %52أقل من % إلى 36من   2.6إلى أقل من 1.8من   2  منخفضة بدرجة/  موافق غير

 %68% إلى أقل من 52من   3.4إلى أقل من  2.6من   3 محايد/ بدرجة متوسطة

 %84% إلى أقل من 68من   4.2إلى أقل من 3.4من   4 موافق / بدرجة كبيرة

 %111% إلى 84من   5إلى 4.2من   5 جدا كبيرة بدرجة/  بشدة موافق

 خامسًا: خطوات بناء االستبانة:

 لمعرفة دور القيادة المميمة في تعزيز االلتزاـ التنظيمي لد  الدراسة أداة بإعداد البااث قاـ        
    -: اإلستبانة لبنا  التالية الخطوات البااث العامميف يوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف. واتبع

 .مراجعة أىداؼ وتساؤالت وفرضيات الدراسةقاـ ب -

  -                           .الدراسػة بموضػوعالمتعمقة  السػابقة والدراسػات اإلدار  األدبمراجعة 

مف جزأيف:  الدراسة ، ايث تكونتالخاصة بكؿ ماور الفقرات مااور الدراسة وصياغة تاديدتـ  -
، فقد تكوف مف ثبلثة مااور صص لممعمومات الخاصة بالمستجوب، أما الجزأ الثانيالجزأ األوؿ خ  

                                   .فقرة 54ايث بمغ عدد فقرات الدراسة  خاصة بموضوع الدراسة

ايث تـ األخذ بالمبلاظات والتعديبلت  عمى المشرؼ االستبانة في صورتيا األولية تـ عرض -
 رقـ والمماؽ، فقرة،  38، وأصبات فقرات الدراسة التي اقترايا، ايث تـ اذؼ الماور الثالث

                                                           في صورتيا األوليةاالستبانة  يبيف( 2)

( مف الماكميف اإلدارييف والتربويف واإلاصائييف العامميف بالجامعات 10عرضت االستبانة عمى) -
. وقدأبد  الماكميف العديد التاكيـ لجنة أعضا  يبيف أسما  (3والوزارات المختمفة، والمماؽ رقـ )

ف المبلاظات التي تمثمت في إعادة صياغة بعض الفقرات واذؼ البعض اآلخر، ايث أصب  م
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ايث أصب  شكؿ االستبانة النيائي كما ىو موض  في المماؽ ( فقرة، 34عدد فقرات االستبانة )
(.                                                                                       3رقـ )  

 :العينة االستطبلعية
( موظفػػام مػػف م جتمػػع الدراسػػػة 30مكونػػة مػػػف) عينػػة اسػػتطبلعية االسػػتبانة عمػػػى جريػػبتتػػـ 

وقػد ، بيدؼ اختبار صدؽ وثبات أداة الدراسة، والتاقؽ مف صبلايتيا لمتطبيؽ عمػى العينػة األصػمية
االسػتبانة عمػى العينػة ثبػات ، وقػاـ البااػث بعػد تطبيػؽ الالبااث معامؿ ألفا كرونباخ لقيػاس استخدـ 

اسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف لمعرفػػة بواسػػطة وذلػػؾ  ،االسػػتطبلعية بالتلكػػد مػػف الصػػدؽ البنػػائي
ؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة اساب معامؿ االرتباط بػيف درجػة كػ ايث تـ ،الصدؽ الداخمي لبلستبانة

 ة لمب عد الذ  تنتمي إليو الفقرة.بالدرجة الكمي

 والثبات:: الصدق سادساُ 

 صدق االستبانة:

يمكػػف تقسػػػيـ صػػػدؽ االسػػتبانة إلػػػى الصػػػدؽ الظػػاىر  مػػػف وجيػػػة نظػػر الماكمػػػيف، وصػػػدؽ 
 كما يمي: ،االتساؽ الداخمي والثبات

 المحكمين "الصدق الظاىري":االستبانة من وجية نظر صدق . 1

مـ لقياسو فعبلم وال شي   يقصد بصدؽ المقياس إلى أ  درجة سوؼ يقس المقياس ما ص 
د مف صدؽ االستبانة عمى كاعتمد البااث لمتل وقد (.120: 1003 وآخروف، القاطاني)غير ذلؾ 

ماكميف مف  عشرةبتوزيع نسخ أولية مف االستبانة عمى  عدد مف الماكميف ، ايث قاـ البااث
وذلؾ لبلستفادة مف ، ووزارات فمسطينيةاألكاديمية مف عدة جامعات  أصااب الخبرات والكفا ات

قد طمب و ومد  صدقيا،  ،خبراتيـ ومقترااتيـ اوؿ مد  مبلئمة االستبانة ألغراض الدراسة
المشورة  وطمب الدراسة ، البااث مف الماكميف إبدا  الرأ  بمد  مبلئمة االستبانة لتاقيؽ أغراض

 ،عبارات أو فقرات يرونيا مناسبة بعض واذؼ في تعديؿ أ  مف العبارات أو الفقرات أو إضافة
جرا و  الماكميف، السادة مف معمقة دراسة وبعد  مف بمجموعة أشاروا بعضيـ، مع مقاببلت ا 
 وتعديؿ اذؼ مف يمـز ما بإجرا  وقاـ الماكميف، آلرا  البااث استجاب وقد ،القيمة بلاظاتالم
  .(3 رقـ المماؽ انظر) النيائية صورتيا في االستبانة خرجت وبذلؾ المقدمة، المقتراات ضو  في

 لفقرات االستبانة: والثبات صدق االتساق الداخمي .2

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي، مد  اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع الماور الذ  
ويقصػػد بثبػػات االسػػتبانة إلػػى أ  درجػػة يعطػػي المقيػػاس قػػرا ات متقاربػػة عنػػد تنتمػػي إليػػو ىػػذه الفقػػرة، 
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كؿ مرة يستخدـ فييا، أو ماىي درجة اتساقو وانسجامو واسػتمراريتو عنػد تكػرار اسػتخدامو فػي أوقػات 
. وقػد تػـ التاقػؽ مػف صػدؽ االتسػاؽ (125: 1003 ،وآخػروف القاطاني)مختمفة وعمى أناس آخريف

الغ البػ االتساؽ الداخمي لفقػرات االسػتبانة عمػى عينػة الدراسػة االسػتطبلعية ايث تـ اسابالداخمي ب
( مفردة، وذلػؾ باسػاب معػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة والدرجػة الكميػة لمماػور التابعػة 30اجميا )

 لو، عمى الناو التالي:

مستوى تواجد القيادة المميمة بوزارة المحور األول:  لجميع مجاالتالداخمي  االتساق صدق .1
 األشغال العامة واإلسكان من وجية نظر المبحوثين

 :(8جدول رقم )
مستوى تواجد القيادة المميمة بوزارة األشغال العامة مجاالت المحور األول: لجميع الداخمي االتساق صدق 

 واإلسكان من وجية نظر المبحوثين

عدد  المحاور م.
 الفقرات

معامل 
 الداللة االرتباط

 0.001 0.574 3 الثقة بالنفس لد  القائد )المدير( – البعد األول .1

 0.001 0.831 4 الرؤية المستقبمية لمقائد )المدير( – البعد الثاني .2

 0.001 0.831 4 االعتراؼ بالقائد كلداة لمتايير – البعد الثالث .3

 0.001 0.758 4 الاساسية لمقائد تجاه القيود الخاصة ببيئة العمؿ - البعد الرابع .4
 

مسػتو  مجػاالت الماػور األوؿ: مػف  مجػاؿ( معامبلت االرتباط بيف كؿ 8يبيف جدوؿ رقـ )
، والػذ  يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة لمماػور األوؿالكمػي  والمعػدؿ تواجد القيػادة المميمػة
 (.1.15(، ايث أف القيمة االاتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )1.15)عند مستو  داللة 

 الثقة بالنفس لدى القائد )المدير(لمبعد األول: الداخمي  االتساق صدق 1.1

 :(9جدول رقم )
 : الثقة بالنفس لدى القائد )المدير(األول لمبعدالداخمي االتساق صدق 

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

وما يفعؿ بشكؿ كامؿ يقوؿ يدرؾ ما .1  0.835 0.001 

 0.001 0.839 يثؽ بقدراتو بشكؿ كبير .2

العمؿ بشلف صاياة أاكاـ يطمؽ .3  0.830 0.001 
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الثقػة بػالنفس لػد  القائػد كػؿ فقػرات البعػد األوؿ ( معامبلت االرتباط بيف 9يبيف جدوؿ رقـ )
معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتو  ، والػػذ  يبػػيف أف لمبعػػد األوؿالكمػػي  والمعػػدؿ )المػػدير(
  (.1.15(، ايث أف القيمة االاتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )1.15داللة )

 الرؤية المستقبمية لمقائد )المدير(لمبعد الثاني: الداخمي  االتساق صدق 2.1

 (11جدول رقم )
 )المدير(: الرؤية المستقبمية لمقائد الثاني لمبعدالداخمي االتساق صدق 

معامل  المحاور م.
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.754 يقـو بلعماؿ تخدـ المستقبؿ في الوزارة منظمتو .1

 0.001 0.745 يبقى ظمو قائما بيف فرؽ العمؿ في الوزارة .2

 0.001 0.779 يربط الااضر بالماضي عند التخطيط لممستقبؿ .3

4. 
مستقبمية في ميداف بوسعو بقصد تكريس نظرية معينة  يفعؿ أقصى ما

 0.001 0.736 العمؿ

 

الرؤية المستقبمية لمقائد كؿ فقرات البعد الثاني ( معامبلت االرتباط بيف 10يبيف جدوؿ رقـ )
، والػػذ  يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتو  لمبعػػد الثػػانيالكمػػي  والمعػػدؿ )المػػدير(
 (.1.15(، ايث أف القيمة االاتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )1.15)داللة 

 االعتراف بالقائد كأداة لمتغييرلمبعد الثالث: الداخمي  االتساق صدق 3.1

 (11جدول رقم )
 صدق االتساق الداخمي لمبعد الثالث: االعتراف بالقائد كأداة لمتغيير

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

الوسائؿ إلقرار ثقافة التايير في الوزارةيعتمد كؿ  .1  0.852 0.001 

 0.001 0.861 يجعؿ مف التايير شعارا لو في ميداف عممو .2

 0.001 0.875 يعمؿ سويا مع مرؤوسيو مف أجؿ إاداث التايير  .3

 0.001 0.885 يقـو بإزالة العقبات والتاديات إلاداث التايير في الوزارة .4
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االعتراؼ بالقائػد كػلداة كؿ فقرات البعد الثالث ( معامبلت االرتباط بيف 11يبيف جدوؿ رقـ )
، والذ  يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستو  داللة لمبعد الثالثالكمي  والمعدؿ لمتايير

 (.1.15(، ايث أف القيمة االاتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )1.15)

 الحساسية لمقائد تجاه القيود الخاصة ببيئة العمللمبعد الرابع: الداخمي  االتساق صدق 4.1

 (12جدول رقم )
 صدق االتساق الداخمي لمبعد الرابع: الحساسية لمقائد تجاه القيود الخاصة ببيئة العمل

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

 0.001 0.700 يبذؿ أقصى جيد لمعرفة ببيئة عممو .1

 0.001 0.746 معمومات بيئة العمؿ ويعتبرىا جوىر عممويعتمد عمى  .2

 0.001 0.749 يكوف واقعيا عند تاديد ااتياجاتو في بيئة العمؿ .3

مشكبلت العمؿ مف قيود بيئة العمؿلينطمؽ في معالجتو  .4  0.730 0.001 
 

لمقائػد تجػاه الاساسػية كػؿ فقػرات البعػد الرابػع ( معػامبلت االرتبػاط بػيف 12يبيف جدوؿ رقػـ )
، والػػذ  يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة لمبعػػد الرابػػعالكمػػي  والمعػػدؿ القيػػود الخاصػػة ببيئػػة العمػػؿ

 (.1.15(، ايث أف القيمة االاتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )1.15دالة عند مستو  داللة )

لعداممين الددى  زام التنظيمديتدمستوى االلالمحور الثاني:  أبعادلجميع الداخمي االتساق صدق . 2
 بوزارة األشغال العامة واإلسكان من وجية نظر المبحوثين

 (:13جدول رقم )
لعاممين بوزارة األشغال ازام التنظيمي لدى تصدق االتساق الداخمي لجميع المجاالت المحور الثاني: مستوى االل

 العامة واإلسكان من وجية نظر المبحوثين

معامل  عدد الفقرات المحاور م.
 الداللة االرتباط

 0.001 0.768 7 االلتزام التنظيمي العاطفي – البعد األول .1

 0.001 0.875 6 اللتزام التنظيمي المستمرا – البعد الثاني .2

 0.001 0.791 6 االلتزام التنظيمي المعياري – البعد الثالث .3
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مجػػػاالت الماػػػور الثػػػاني: مػػػف  مجػػػاؿ( معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ 13يبػػػيف جػػػدوؿ رقػػػـ )
لمماػػػور الكمػػػي  والمعػػػدؿ لعػػػامميف بػػػوزارة األشػػػااؿ العامػػػة واإلسػػػكافازاـ التنظيمػػػي لػػػد  تػػػمسػػػتو  االل

(، ايػث أف القيمػة 1.15، والذ  يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتو  داللػة )الثاني
 (.1.15االاتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )

 : االلتزام التنظيمي العاطفيالبعد األول لفقراتالداخمي االتساق صدق  1.2
 (:14جدول رقم )

 صدق االتساق الداخمي لفقرات البعد األول: االلتزام التنظيمي العاطفي
  

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

تفؽ مع أىداؼ الوزارة التي أعمؿ بيا.أ .1  0.576 0.001 

 0.001 0.662 أعتز بجية عممي أماـ اآلخريف. .2

 0.001 0.700 يصعب عمي ترؾ عممي بالوزارة. .3

 0.001 0.791 أشعر باالنتما  القو  لموزارة التي أعمؿ بيا االيا. .4

 0.001 0.587 أشعر بلف مشكبلت العمؿ ىي مشكبلتي الشخصية .5

 0.001 0.589 أشعر بالسعادة عند القياـ بمياـ وظيفتي. .6

خدمتي العممية في الوزارة.أارص عمى أف أنيي  .7  0.606 0.001 

 : االلتػػزاـ التنظيمػػي العػػاطفيالبعػػد األوؿ فقػػرات( معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ 14يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ )
، والػػػذ  يبػػػيف أف معػػػامبلت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتو  داللػػػػة والمعػػػدؿ الكمػػػي لمبعػػػد األوؿ

 . (1.15أقؿ مف )(، ايث أف القيمة االاتمالية لكؿ فقرة 1.15)
 : االلتزام التنظيمي المستمرانيالبعد الث لفقراتالداخمي االتساق صدق  2.2
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 (:15جدول رقم )
 : االلتزام التنظيمي المستمرنيصدق االتساق الداخمي لفقرات البعد الثا

  
 

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

الوزارة.أجني فوائد كثيرة مف بقائي في عممي في ىذه  .1  0.657 0.001 

 0.001 0.574  تشجعني اإلدارة عمى العمؿ بكؿ طاقتي. .2

 0.001 0.677 توفر لي الوزارة مزايا أكثر مف غيرىا مف المنظمات. .3

عمؿ بلجر أعمى في مكاف آخر. يرض عمال أترؾ العمؿ بالوزارة إذا ع   .4  0.818 0.000 

رضت عمي.ع  يعتبر عممي بالوزارة أفضؿ فرصة عمؿ  .5  0.737 0.000 

6.  
أعتقد أنو ليس مف السيؿ عمي أف ارتبط بمنظمة أخر  تماما مثمما أنني 

 0.000 0.717 مرتبط بالوزارة.

 : االلتػػزاـ التنظيمػػي المسػػتمرالبعػػد الثػػاني فقػػرات( معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ 15يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ )
معػػػامبلت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتو  داللػػػة ، والػػػذ  يبػػػيف أف والمعػػػدؿ الكمػػػي لمبعػػػد الثػػػاني

  (.1.15(، ايث أف القيمة االاتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )1.15)
 : االلتزام التنظيمي المعياريالبعد الثالث لفقراتالداخمي االتساق صدق  3.2

 (:16جدول رقم )
 المعياريصدق االتساق الداخمي لفقرات البعد الثالث: االلتزام التنظيمي 

  

معامل  المحاور م.
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.765 تنسجـ قيمي ومبادئي مع قيـ ومبادئ الوزارة .1

 0.001 0.62 أشعر بالواجب عند قيامي بعممي عمى الوجو األكمؿ .2

 0.001 0.767 أىتـ كثيرام بسمعة الوزارة .3

 0.001 0.721 اآلخريف ـأدافع عف الوزارة وسياستيا وأنظمتيا أما .4

 0.001 0.804 أشعر بااللتزاـ بالعمؿ في الوزارة نتيجة لتطويرىا لقدراتي ومؤىبلتي .5

 0.001 0.679 توفر مبدأ العمؿ والمساواة في الوزارة يزيد مف والئي ليا .6



 

84 

 

 

 : االلتػػزاـ التنظيمػػي المعيػػار البعػػد الثالػػث فقػػرات( معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ 16يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ )
، والػػػذ  يبػػػيف أف معػػػامبلت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتو  داللػػػة والمعػػػدؿ الكمػػػي لمبعػػػد الثالػػػث

 (.1.15(، ايث أف القيمة االاتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )1.15)

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة  .3
 االسػػتبانة توزيػػع إعػػادة تػػـ لػػو النتيجػػة نفػػس االسػػتبانة ىػػذه تعطػػي أف االسػػتبانة بثبػػات يقصػػد       
 االسػػتبانة نتػػائج فػػي االسػػتقرار يعنػػي أخػػر  بعبػػارة أو والشػػروط، الظػػروؼ نفػػس تاػػت مػػرة مػػف أكثػػر
 معينة، زمنية فترات خبلؿ مرات عدة األفراد عمى توزيعيا إعادة تـ لو فيما كبير بشكؿ تاييرىا وعدـ

 نفسػػػػيا االسػػػػتطبلعية العينػػػػة عمػػػػى الثبػػػػات خطػػػػوات أجريػػػػتو  ،الدراسػػػػة اسػػػػتبانة ثبػػػػات مػػػػف ولمتاقػػػػؽ
 .كرونباخ ألفا ومعامؿ النصفية التجزئة: ىما بطريقتيف

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  . أ

 لكػؿ الرتبػة الزوجيػة األسػئمة ومعػدؿ الرتبة الفردية األسئمة معدؿ بيف بيرسوف ارتباط معامؿ إيجاد تـ
 لمتصػػػػاي  بػػػػراوف سػػػػبيرماف ارتبػػػػاط معامػػػػؿ باسػػػػتخداـ االرتبػػػػاط معػػػػامبلت تصػػػػاي  تػػػػـ وقػػػػد، عػػػػدب  
(Spearman-Brown Coefficient )التالية المعادلة اسب: 

( يبيف أف 17وقد بيف جدوؿ رقـ ) ،معامؿ االرتباط (ر)ايث   معامؿ الثبات =
مما يطمئف البااث عمى استخداـ االستبانة بكؿ  ،ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبيام لفقرات االستبياف

  طملنينة.
 :(17جدول رقم )

  يوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(

سبيرمان  عدد الفقرات المجاالت م
 براون

 0.817 51 مستوى تواجد القيادة المميمة  .1

 0.689 3 الثقة بالنفس لد  القائد )المدير( 1.1

 0.745 4 المستقبمية لمقائد )المدير(الرؤية  1.2

 0.882 4 االعتراؼ بالقائد كلداة لمتايير 1.3

 0.697 4 الاساسية لمقائد تجاه القيود الخاصة ببيئة العمؿ 1.4

1

2

ر

ر
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 0.723 19 زام التنظيمي تمستوى االل .2

 0.669 7 االلتزاـ التنظيمي العاطفي 2.1

 0.749 6 االلتزاـ التنظيمي المستمر 2.2

 0.792 6 االلتزاـ التنظيمي المعيار  2.3

 0.802 34 اإلجمالي 

 :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ . ب

وقد  ،استخدـ البااث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات
مما يطمئف البااث عمى استخداـ االستبانة بكؿ  ،( أف معامبلت الثبات مرتفعة27)جدوؿف بي  

 طملنينة. 
(:18جدول رقم )   

 كرونباخ يوضح معامل الثبات ألفا

 المجاالت م
 عدد الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

 0.877 15 مستوى تواجد القيادة المميمة  .1
 0.782 3 الثقة بالنفس لد  القائد )المدير( 1.1

 0.742 4 )المدير(الرؤية المستقبمية لمقائد  1.2

 0.888 4 االعتراؼ بالقائد كلداة لمتايير 1.3

 0.708 4 الاساسية لمقائد تجاه القيود الخاصة ببيئة العمؿ 1.4

 0.872 19 مستوى االلتزام التنظيمي  .2

 0.740 7 االلتزاـ التنظيمي العاطفي 2.1

 0.791 6 االلتزاـ التنظيمي المستمر 2.2

 0.809 6 التنظيمي المعيار االلتزاـ  2.3

 0.899 34 اإلجمالي 
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 قياس في صادقة( االستبانة) الدراسة أداة أف والثبات الصدؽ اختبار  نتائج مف البااث يستخمص
 وفاعمة مناسبة قياس أداة لتكوف يؤىميا مما جدام، عالية بدرجة ثابتة أنيا كما لقياسو، وضعت ما

 . النيائية صورتيا في االستبانة تكوف وبذلؾ بثقة، تطبيقيا ويمكف الدراسة ليذه

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة: :سابعاً 

مػػػف صػػػدؽ وثبػػػات االسػػػتبانة وصػػػبلايتيا لقيػػػاس مػػػا وضػػػعت ألجمػػػو،  البااػػػث ما تلكػػػدبعػػػد
خراجيا في قيامو بو   قاـ البااث باإلجرا ات التالية: ،النيائي شكمياتعديميا وا 

ماصػوؿ عمػى وكيػؿ وزارة األشػااؿ العامػة واإلسػكاف ل األكاديميػةإلىموجية مف رئػيس  نقؿ رسالة1. 
 بقطاع غزة. الوزارة موظفيالدراسة مف  م جتمعلتطبيؽ االستبانة عمى  توموافق

، ايػػث تػػـ اسػػترداد عػػدد عمػػى العينػػة المسػػتيدفة لػػوزارةمػػوظفي ااسػػتبانة ل (108توزيػػع عػػدد )تػػـ 3. 
أاػػد مػػوظفي الػػوزارة مػػف الفئػػة  وذلػػؾ كونػػ البااػػث وويعػػز ، %(200أ  بمػػا يعػػادؿ ) ،( اسػػتبانة108)

 .، فيكوف تعاوف وتجاوب المباوثيف معو كبيراالعميا

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة:ثامناً 

 Statistical Package for the Socialبرنػػامج التاميػػؿ اإلاصػػائي اسػػتخداـ تػػـ 

Sciences  (SPSS). بلاػػػد الماممػػػيف اإلاصػػػائييف المعتمػػػديف لػػػد   وقػػػد قػػػاـ البااػػػث باإلسػػػتعانة
 خبلؿ: مف االستبانة وتاميؿ األكاديمية لتفريغ

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   -

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnovسػػمرنوؼ  -اختبػػار كولمجػػوروؼ  تػػـ اسػػتخداـ    
Test وكانػت النتػائج كمػا ىػي الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيػع الطبيعػي مػف عدمػو ،

 (.19مبينة في جدوؿ )
 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (19)جدول 

 (.Sig)القيمة االحتمالية  Z قيمة المحور

 0.080 0.081 مستو  تواجد القيادة المميمة 

 0.200 0.062 مستو  االلتزاـ التنظيمي 

 0.065 0.084 اإلجمالي
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 أكبػػػر مػػػف لمماػػػوريف (.Sig)( أف القيمػػػة االاتماليػػػة 19)جػػػدوؿ  ويتضػػػ  مػػػف النتػػػائج فػػػي
ايػػػث تػػػـ اسػػػتخداـ  الطبيعػػػي،فػػػإف توزيػػػع البيانػػػات يتبػػػع التوزيػػػع  وبػػػذلؾ ،(0.05)الداللػػػة مسػػػتو  

 االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.

 األدوات اإلحصائية المستخدمة:: تاسعاً 

 اسػػتخدـ البااػػث برنػػامج التاميػػؿ اإلاصػػائي ، فقػػددراسػػةإنجػػاز اإلطػػار العممػػي لملكػػي يػػتـ 
(SPSS)االختبػارات واألسػاليب اإلاصػائية  ايػث تػـ اسػتخداـ، واختبػار الفػروض ؿ البياناتتاميل ؛

 :التالية

 لوصؼ عينة الدراسة. النسب المئوية والتكرارات1. 

واالناػػػػػػراؼ  ،والمتوسػػػػػػط الاسػػػػػػابي النسػػػػػػبي والتوسػػػػػػط الاسػػػػػػابي المػػػػػػوزوف،،المتوسػػػػػػط الاسابي2. 
 المعيار .

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. اختبار ألفا كرونباخ3. 

 لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.سمرنوؼ  -اختبار كولمجوروؼ 4. 

. دراسػة العبلقػة بػيف متايػريفبىػذا االختبػار يقػـو و  ،درجة االرتبػاطلقياس معامؿ ارتباط بيرسوف  5.
 وقد تـ استخدامو لاساب االتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي لبلستبانة، والعبلقة بيف المتايرات.

مػػا إذا كػػاف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد  (؛ لمعرفػػةT-Test) فػػي االػػة عينػػة وااػػدة (T)اختبػػار 6. 
قمػػت عػػف ذلػػؾ. ولقػػد تػػـ اسػػتخدامو  أـ زادت أو (3.4)وىػػي  ،درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة ىإلػػ وصػػؿ

 لمتلكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

 .نموذج تاميؿ االنادار المتدرج الخطي7. 

ىناؾ فروقات ذات  تما إذا كان ، لمعرفةOne Way ANOVAاختبار تاميؿ التبايف األااد  8. 
 داللة إاصائية بيف ثبلث مجموعات أو أكثر مف البيانات.
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 مخص الفصل:مُ 

الختبػػػػار  التػػػػي سػػػػيقـو بيػػػػا البااػػػػث لمدراسػػػػة الميدانيػػػػة البلزمػػػػة يعتبػػػػر ىػػػػذا الفصػػػػؿ توطئػػػػة
قاـ البااث بتاديد ومف أجؿ ذلؾ ، لتاقيؽ أىداؼ الدراسة فرضيات الدراسة واإلجابة عمى تساؤالتيا

أسػباب اختيػاره، ومصػادر موضاا ،وىػو المػنيج الوصػفي التاميمػي ،الذ  سيتبعو فػي دراسػتوالمنيج 
تػـ تاديػد م جتمػع الدراسػة المكػوف كػذلؾ جمع البيانات األوليػة والثانويػة التػي تػـ اعتمادىػا لمدراسػة، و 

الااصػػميف عمػػى  ينػػة الدراسػػة مػػف، وقػػد تػػـ اختيػػار علعامػػة واإلسػػكافبػػوزارة األشػػااؿ ا مػػف العػػامميف
وىػػي  ة لجمػػع البيانػػاتألداة الدراسػػة الرئيسػػ ومػػف ثػػـ تطػػرؽ البااػػث شػػيادة الثانويػػة العامػػة فمػػا فػػوؽ،

عػػد ذلػػؾ تنػػاوؿ خطػػوات تطبيػػؽ العينػػة االسػػتطبلعية وسػػبب اختيارىػػا وخطػػوات بنائيػػا، وب تبانةاالسػػ
صػػدؽ الم اكمػػيف،  مػػف خػػبلؿ ،بانةواختبارىػػا، ثػػـ تنػػاوؿ البااػػث طػػرؽ اختيػػار صػػدؽ وثبػػات االسػػت

 الكميػػة والدرجػػة فقػػرة كػػؿ بػػيف االرتبػػاط معػػامبلت باسػػاب لفقػػرات االسػػتبانة صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخميو 
: ىمػػػا بطػػػريقتيف نفسػػػيا االسػػػتطبلعية العينػػػة عمػػػى الثبػػػات خطػػػوات أجريػػػتكماااا ، لػػػو التابعػػػة لمماػػػور
اإلاصػػائية المسػػتخدمة  األسػػاليباسػػتعرض البااػػث  كرونبػػاخ، ختامػػا ألفػػا ومعامػػؿ النصػػفية التجزئػػة

 في الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 لفصل الخامسا

 الدراسة الميدانية )التحميل والنقاش(
 

 مقدمةال. 

  :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصيةأواًل. 

 الدراسة ومناقشتيا. حاورثانيًا: تحميل م 

 .ثالثًا: اختبار فرضيات الدراسة 

 .ُممخص الفصل 
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 مقدمة:ال

عف ، الست مبيانات واختبار فرضيات الدراسةالتاميمي ل عمى العرضىذا الفصؿ  ياتو   
الخماسي كما وض  في  وقد استخدـ مقياس ليكرت ،المختمفة الدراسة تساؤالت مىاإلجابة ع طريؽ

الخاصة البيانات الشخصية عف المستجيبيف  تـ معرفة الفصؿ الرابع في بند أداة الدراسة. وقد
تـ إجرا  المعالجات  وقد ،وسنوات الخدمة والمسمى الوظيفيوالمؤىؿ العممي بالجنس والعمر 

استخداـ برنامج الرـز اإلاصائية لمدراسات  بواسطة ستبانةاالمف  التي جمعتاإلاصائية لمبيانات 
 خبلؿ مف إلييا التوصؿ تـ والتي الدراسة نتائج أبرز استعراضكذلؾ سيتـ و  .(SPSS)االجتماعية 

  . فقراتيا تاميؿ

 :البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي أواًل: 

الدراسػػػػة بعػػػػد أف تػػػػـ جمعيػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ تػػػػـ تاميػػػػؿ الخصػػػػائص الشخصػػػػية والوظيفيػػػػة لعينػػػػة       
وربطيػا مػع مجموعػة متايػرات  ،االستبانة المصممة لمباث، وذلػؾ إلجػرا  االختبػارات البلزمػة عمييػا

         :البيانات الشخصيةوفؽ  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض  أخر .

 عينة الدراسة حسب الجنس:توزيع  -

 الجنس اسب الدراسة عينة توزيع(: 20) جدوؿ

 النسبة المئوية % العدد الجنس

ذكر    93 86.1 
أنثى    15 13.9 
المجموع    118 111.1 

مػف الػذكور ، بينمػا مػػا ( مػف عينػة الدراسػة % (86.1( أف مػا نسػبتو 20يتضػ  مػف جػدوؿ )       

 مف اإلناث.( %13.9)نسبتو 

فنيػة ىندسػية، تشػمؿ اإلشػراؼ  عبػارة عػف أعمػاؿفػي الػوزارة العمػؿ أف طبيعة إلى  ذلك الباحث يعزو

 العمػؿ فيػو وىذا المجاؿ غير مرغػوب واآلليات والورش والمعدات عمى تنفيذ مشاريع المباني والطرؽ

 .لمميندسات
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 عينة الدراسة حسب العمر:توزيع  -

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع : (21)جدول 

 النسبة المئوية % العدد العمر

سنة 30الى  20مف   29 26.9 
سنة 40الى  31 مف  47 43.5 
سنة 50الى  41مف   19 17.6 

سنة فلكثر 51  13 12.0 
 100.0 108 المجموع

وعدد قميؿ سنة،  (40)أعمارىـ أقؿ مف  غالبية الموظفيف( أف 21يتض  مف جدوؿ )       
 سنة فلكثر.  51أعمارىـ جدا،

 يعزو الباحث ذلك لما يأتي:
 مػف العينػة( % (43.5ايػث تشػكؿ األكثػر الفئػة سػنة( ىػي 40-31أف الفئة العمريػة مػا بػيف ) - أ

ـ(، ايػػث تػػـ اسػػتنكاؼ اػػوالي 2007التاقػػوا بالعمػػؿ مػػا بعػػد أاػػداث االنقسػػاـ) ايػػث أنيػػـ قػػد،
، ايث كانت الوظائؼ المطموبة تاتاج إلى بعض سنوات الخبػرة وتػـ % مف موظفي الوزارة95

 .  لوزارةـ لسد العجز الكبير في ا2008توظيؼ معظميـ خبلؿ عاـ 
وقػد    ،(% (26.9تػلتي فػي المرتبػة الثانيػة وتشػكؿ  ،سػنة( 30-20)الفئة العمرية ما بػيف أف  - ب

 .ـ(2007التاقوا بالعمؿ ما بعد أاداث االنقساـ)
   ،(% 17.6تػػػػلتي فػػػػي المرتبػػػػة الثالثػػػػة وتشػػػػكؿ )(، سػػػػنة 50-41)مػػػػا بػػػػيف  أف الفئػػػػة العمريػػػػة  - ت

 والذيف استمروا عمى رأس عمميـ ويشكموف القيادة العميا االيا.
وىػػي الفئػػة األقػػؿ والػػذيف اسػػتمروا عمػػى  ،( % (12تشػػكؿ  سػػنة فػػلكثر( 51)العمريػػة أف الفئػػة  - ث

 ويشكموف القيادة العميا االيا.، ـ(2007ما بعد أاداث االنقساـ)رأس عمميـ 
 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة:توزيع  -

 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع : (22)جدول 

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة
سنوات 5أقؿ مف   13 12.0 

سنوات 11الى  5مف   56 51.9 
سنة 15الى  11مف   14 13.0 
سنة 21الى  16مف   12 11.1 

سنة 21أكثر مف   13 12.0 
 111.1 118 المجموع
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تتراوح سنوات  لذيفمف الموظفيف ا (% (51.6 النسبة األكبر( أف 22) يتض  مف جدوؿ          
 بينما تكاد تتساو  نسبة الفئات األخر . سنوات، (10-5) خدمتيـ مف

 ؾ لما يلتي:ذل يعزو الباحث

% مػف عينػة الدراسػة 12ويشػكموف  ،سػنوات( 5)أقػؿ مػف  الذيف تقػؿ مػدة خػدمتيـ موظفيفأف ال - أ
 بسبب الضائقة المالية الناتجة عف الاصار عمى الرغـو وىي نسبة قميمة، بسبب عدـ التوظيؼ 

 الااجة الماسة لتوظيؼ موظفيف جدد في كؿ التخصصات. مف

%(،وىػػػي 51.6سػػػنوات( نسػػػبة ) 10-5يشػػػكؿ المػػػوظفيف الػػػذيف تتػػػراوح سػػػنوات خػػػدمتيـ مػػػف ) - ب
لسػد الفػراغ الكبيػر النػاتج عػف االسػتنكاؼ عػف العمػؿ مػف قبػؿ نسبة األعمى ايث تـ تػوظيفيـ ال

 .ـ(2007ما بعد أاداث االنقساـ) ىالموظفيف القدام

إلػػى أنيػػـ مػػف المػػوظفيف يعػػود  %(36.1) تبمػػغ سػػنة (11)أف نسػػبة مػػف لديػػو خبػػرة أكثػػر مػػف  - ت
وجمػػيعيـ يامػػؿ مػػؤىبلت دبمػػـو ـ(.2007القػػدامى مػػا قبػػؿ االسػػتنكاؼ مػػا بعػػد أاػػداث االنقسػػاـ)

 فلكثر.
 عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:توزيع  -

 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع : (23)جدول 

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
دبمـو متوسط ثانوية عامة أو   18 16.7 

 51.9 56 بكالوريوس
 31.5 34 دراسات عميا
 100.0 108 المجموع

 

مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي دراسات  (% (31.5( أف ما نسبتو 23يتض  مف جدوؿ )  
أو  متوسػطمػؤىميـ العممػي دبمػـو  (% 16.7( بينما بكالوريوس،مؤىميـ العممي  (% (51.9و عميا،

 . ثانوية عامة
 ذلؾ لما يلتي: يعزو الباحث

عمػى كفػا ة  قويػام  ام مؤشػر  يعتبػر( % 83.4( ف ارتفاع نسبة اممة الشػيادات العميػا والبكػالوريوسأ - أ
 الموظفيف بالوزارة.
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وىي نسبة مرتفعػة فػي وزارة %( 31.5)نسبة  ماجستير، دكتوراه( )الدراسات العميا يمثؿ مؤىؿ  - ب
أف معظـ الفػائزيف فػي اختبػارات التوظيػؼ مػف المتفػوقيف مينية وليست أكاديمية وىذا يعود إلى 
 ولدييـ طموح كبير في تطوير قدراتيـ.

وىػي نسػبة طبيعيػة ومعقولػة تنسػجـ مػع طبيعػة  ،%(51.9نسبة ) البكالوريوسيمثؿ مؤىؿ كما  - ت
 .عمؿ القطاعات التي يمثميا أفراد العينة

%(، وىي نسبة طبيعيػة ومعقولػة تنسػجـ 16.7كما يمثؿ مؤىؿ الدبمـو أو الثانوية العامة نسبة ) - ث
 .عمؿ القطاعات التي يمثميا أفراد العينة مع طبيعة

 :المسمى الوظيفي عينة الدراسة حسبتوزيع  -
 المسمى الوظيفيعينة الدراسة حسب توزيع : (24)جدول 

 النسبة المئوية % العدد الوظيفة

 32.4 35 بدوف مسمى إشرافي
 6.5 7 رئيس شعبة
 26.9 29 رئيس قسـ
 25.9 28 مدير دائرة
 8.3 9 مدير عاـ
 100.0 108 المجموع

 و مػػف عينػػة الدراسػػة وظيفػػتيـ مػػدير عػػاـ، (%8.3)أف مػػا نسػػبتو  (24) تضػػ  مػػف جػػدوؿي
بدوف  (%32.4)، بينما رئيس شعبة (%6.5( و ،رئيس قسـ (%26.9( و ،مدير دائرة (25.9%(

 . مسمى إشرافي

 ذلؾ لما يلتي: يعزو الباحث

، كمػا أف ىػؤال  تناسػب مػع الييكػؿ اليرمػيت بػدوف مسػمى إشػرافي%( 32.4)أف النسبة المئويػة   - أ
 مف الموظفيف الجدد.

 ( وىي نسبة طبيعية بالنسبة لميـر اإلدار .%8.3ف تبمغ )يأف نسبة المدرا  العام - ب

تناسػب مػع اليػـر تال ا (، وىػذ%26.9((، بينمػا رؤسػا  األقسػاـ %25.9( مدرا الكما تبمغ نسبة  - ت
عػف الثمػث، ويرجػع  نسبة المدرا  إلى رؤسػا  األقسػاـ يجب أف ال تقؿ واإلدار  الصاي  ايث أن

نقسػػاـ فػػي عػػاـ ف اسػػتمروا فػػي العمػػؿ بعػػد أاػػداث االذلػػؾ بػػلف معظػػـ المػػدرا  مػػف المػػوظفيف الػػذي
لممئ شواغر رؤسا  األقساـ  وال يكفي عددىـبينما رؤسا  األقساـ مف الموظفيف الجدد  ،ـ2007
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ىنػػاؾ ااجػػو ، سػػتكماؿ الييكميػػة مػػف رؤسػػا  األقسػػاـال ، ايػػث أنػػو لممػػئ الشػػواغراسػػب الييكميػػة
 .  الضائقة المالية بسبب لموارد مالية إضافية ال ينمكف توفيرىا

 :فقرات االستبانةتحميل ثانيًا: 

لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متوسػػط درجػػػة  ،لعينػػة وااػػدة (T)لتاميػػؿ فقػػرات االسػػتبانة تػػـ اسػػتخداـ 
 (Sig > 0.05)إذا كانػت فػأـ ال.  (3.4)إلػى درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػي  االسػتجابة قػد وصػؿ

متوسػػط آرا  األفػػراد اػػوؿ الظػػاىرة موضػػع الدراسػػة ال يختمػػؼ جوىريػػام عػػف فػػإف  ،(0.05أكبػػر مػػف )
ف متوسػط إفػ ،(0.05مػف  أقػؿ) Sig < 0.05))، أمػا إذا كانػت (3.4) وىيموافؽ بدرجة متوسطة 

، وفػي ىػذه الاالػة يمكػف تاديػد مػا إذا كػاف رجػة الموافقػة المتوسػطةعف ديختمؼ جوىريام  آرا  األفراد
وذلػؾ مػف خػبلؿ قيمػة  .الموافقػة المتوسػطةمتوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عف درجة 

فمعنػػاه أف المتوسػػط الاسػػابي لئلجابػػة يزيػػد عػػف درجػػة  ،فػػإذا كانػػت قيمػػة االختبػػار موجبػػة ،االختبػػار
 والعكس صاي . ،الموافقة المتوسطة

 واإلسكان العامة األشغال بوزارة المميمة القيادة تواجد مستوى: األول المحور فقرات تحميل  1.
   المبحوثين نظر وجية من

 األول: الثقة بالنفس لدى القائد )المدير( البعدتحميل فقرات  . أ

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إلػى درجػة  (T)تـ استخداـ اختبار 
 (.25النتائج موضاة في جدوؿ )و  ،أـ ال (3.4) المتوسطة وىيالموافقة 

 (25جدول رقم )
 األول: الثقة بالنفس لدى القائد )المدير( البعدلفقرات  تحميل

 
الوسط  البيان م.

 الحسابً

الوزن 

 النسبً

االنحراف 

 المعٌاري
 tقٌمة 

القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

وما يفعؿ بشكؿ كامؿ يقوؿ يدرؾ ما .1  4.3 85.8 0.7 19.546 0.000 1 

 2 0.000 18.590 0.7 85.0 4.3 يثؽ بقدراتو بشكؿ كبير .2

العمؿ بشلف صاياة أاكاـ يطمؽ .3  3.9 78.0 0.7 12.916 0.000 3 

  0.000 70.865 11.7 82.9 4.1 جميع الفقرات 
 االتالية: النتائج تتبين أعبلهجدوؿ المف خبلؿ 

%( وىو أكبر مف 82.9)تبمغ  "الثقة بالنفس لدى القائد )المدير(األوؿ "مبعد لأف الوزف النسبي  -
( و ىي أقؿ مف 0.000% و كانت القيمة االاتمالية )68( أ  أكبر مف 3.4القيمة االفتراضية )
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وأف درجة الموافقة ، ( وىذا يعني أف استجابات المباوثيف عمى ىذا البعد كانت إيجابية0.05)
الذيف تـ استقطابيـ عف  بلف معظـ الموظفيف مف الكفا ات المتخصصة لكويفسر الباحث ذ كبيرة.

الموظفيف الذيف بقوا عمى رأس  سوا طريؽ االمتاانات والمقاببلت واصموا عمى أعمى الدرجات، 
وقد اتفقت ىذه النتيجة  .عمميـ بعد أاداث االنقساـ أو الموظفيف الذيف تـ تعيينيـ بعد االستنكاؼ

 المرابطيف مف العينة أفراد لد  بالنفس الثقة مستو  أفالتي بينت  (2114يوسف )مع دراسة أبو 
 .مرتفع معدؿ، خانيونس ماافظة في

في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا  "يدرك ما يقول وما يفعل بشكل كامل ( "1جا ت الفقرة ) -
 %(،68أ  أكبر مف )( 3.4( وىو أكبر مف العدد )%85.8)بمغ الوزف النسبي  البعد، ايث

اآلرا  كانت في ىذه ف أمما يدؿ عمى ،  (0.05) مف أقؿوىي ( 0.000)والقيمة االاتمالية تساو  
ة الشخصية المبنية قو يدل ذلك عمى و  .والموافقة بدرجة كبيرة جدا الفقرة إيجابيام اسب المباوثيف

 عمى الكفا ة والخبرة.

ال تختمؼ عف نتيجة الفقرة األولى لنفس  كبير " بشكل بقدراتو " يثق( 2)كانت نتيجة الفقرة  -
 األسباب التي ساقيا البااث.

" ايث بمغ  يطمق أحكام صحيحة بشأن العملوىي " المرتبة الثالثة، في (3بينما كانت الفقرة ) -
% والقيمة االاتمالية لمفقرة 68( أ  أكبر مف 3.4%( وىي أكبر مف العدد )78الوزف النسبي )

 اآلرا  في ىذه الفقرة كانت إيجابيةف أمما يدؿ عمى  ،(0.05( وىي أقؿ مف )0.000)بمات 
 .الخبرة المينية التي تـ اكتسابيا مف خبلؿ الممارسةإلى  ويرجع الباحث ذلك ،ودرجة الموافقة كبيرة

 (المدير) لمقائد المستقبمية الرؤية: الثاني البعد فقراتتحميل  . ب

 درجة إلى وصؿ قد االستجابة درجة متوسط كاف إذا ما لمعرفة( T) اختبار استخداـ تـ       
 (.15) جدوؿ في موضاة والنتائج، ال أـ( 203) وىي المتوسطة الموافقة
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 (26جدول رقم )
 الرؤية المستقبمية لمقائد )المدير( الثاني: البعدلفقرات  تحميل

 
الوسط  البيان م.

 الحسابً
الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 
 االحتمالٌة

 الترتٌب

 في الوزارة المستقبؿ تخدـ بلعماؿ يقـو .1

 منظمتو
3.9 77.6 0.8 12.064 0.000 2 

الوزارة في العمؿ فرؽ بيف قائما ظمو يبقى .2  3.9 78.0 0.7 13.671 0.000 1 
يربط الااضر بالماضي عند التخطيط  .3

 لممستقبؿ
3.8 75.2 0.8 10.223 0.000 3 

 نظرية تكريس بقصد يفعؿ أقصى ما بوسعو .4
 العمؿ ميداف في مستقبميةمعينة 

3.7 74.6 0.9 8.835 0.000 4 

  0.000 65.862 11.6 76.3 3.8 جميع الفقرات 

 التالية: النتائج تتبين أعبلهجدوؿ المف خبلؿ 

مف %( وىي أكبر 76.3) "الرؤية المستقبمية لمقائد )المدير( أف الوزف النسبي لمبعد الثاني " -
( وىي 0.000% وكانت القيمة االاتمالية )68.0( أ  أكبر مف 3.4العدد )وىي القيمة المفترضة 

وأف درجة  وىذا يعني أف استجابات المباوثيف عمى ىذا البعد كانت إيجابية ،(0.05أقؿ مف )
بلف معظـ الموظفيف مف الكفا ات المتخصصة والمتفوقة والتي  ويفسر الباحث ذلك الموافقة كبيرة.

ـ مما تطمب مني في ظؿ الاصار الاالي الوقت في عب  كبير في تنفيذ مياـ الوزارة عمييا وقع
التي  (2112وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة خميف )، وتخطيط استراتيجي مستقبمية رؤية

 عف تفص ل المتوسط بادود الدراسة قيد المنظمات في المميمة القيادة خصائص توافرأظيرت أف 
  .القيادة رؤية

في المرتبة األولى في  "يبقى ظمو قائما بين فرق العمل في الوزارة ( "2جا ت الفقرة )وقد  -
( أ  أكبر 3.4( وىو أكبر مف العدد )%78.0)بمغ الوزف النسبي  ترتيب فقرات ىذا البعد، ايث

ف أمما يدؿ عمى  (0.05) مف أقؿوىي  (،0.000)والقيمة االاتمالية تساو   %(،68.0مف )
القدرات إلى  ويرجع الباحث ذلك وأف درجة الموافقة كبيرة. اآلرا  كانت في ىذه الفقرة إيجابية

اؿ  القادة والتي ينقموىا لممرؤوسيف، ويشاركونيـ في ىؤال  المتوفرة لد  الشخصية المميزة
 جعؿ ىؤال  القادة قدوة ليـ.الصعوبات التي تواجييـ، مما ي

بوسعو بقصد تكريس نظرية معينة  يفعل أقصى ما وىي " في المرتبة الرابعة (4كانت الفقرة ) -
% والقيمة االاتمالية لمفقرة 68.0% وىي أكبر مف 74.6" بوزف نسبي  مستقبمية في ميدان العمل
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آرا  المباوثيف عمى ىذه الفقرة كانت ف أمما يدؿ عمى ( 0.05( وىي أقؿ مف )0.000بمات )
 بلف النتيجة ويفسر الباحث ىذه. أيضا ولكف بوزف نسبي أقؿ وأف درجة الموافقة كبيرة إيجابية

ىؤال  القادة يتمتعوف بالقدرة عمى االبتكار وصياغة نظريات المستقبؿ في مجاؿ عمميـ، وقادريف 
 .عمى إقناع اآلخريف مف خبلؿ التطبيؽ العممي

 لمتغيير كأداة بالقائد االعتراف: لثالثا البعد تحميل فقرات . ت

 المتوسطة الموافقة درجة إلى وصل قد االستجابة درجة متوسط كان إذا ما لمعرفة( T) اختبار استخدام تم       
 (.27) جدول في موضحة والنتائج، ال أم( 3.4) وىي
 

 (27جدول رقم )
 االعتراف بالقائد كأداة لمتغيير الثالث: البعدلفقرات  تحميل

 
الوسط  البيان م.

 الحسابً
الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 
 االحتمالٌة

 الترتٌب

 في التايير ثقافة الوسائؿ إلقراركؿ  يعتمد .1
 الوزارة

3.5 69.0 0.8 5.798 0.000 4 

عممو ميداف في لو شعارا التايير مف يجعؿ .2  3.5 69.2 0.9 5.361 0.000 3 

 إاداث مف أجؿ مرؤوسيو مع يعمؿ سويا .3
  التايير

3.7 73.8 0.9 7.662 0.000 1 

 التاييربإزالة العقبات والتاديات إلاداث  يقـو .4
الوزارة في  

3.5 70.2 1.1 4.977 0.000 2 

  0.000 43.660 16.1 70.6 3.5 جميع الفقرات 
 

 التالية: النتائج تتبين أعبلهجدوؿ المف خبلؿ 

القيمة مف %( وىي أكبر 70.6) "االعتراف بالقائد كأداة لمتغييرأف الوزف النسبي لمبعد الثالث " -
( وىي أقؿ مف 0.000وكانت القيمة االاتمالية ) ،%68.0مف ( أ  أكبر 3.4المفترضة العدد )

 وأف درجة الموافقة كبيرة ( وىذا يعني أف استجابات المباوثيف عمى ىذا البعد كانت إيجابية0.05)
القادة مف خبلؿ عمميـ عمى إاداث التايير قد اازوا عمى  أف ويعزو الباحث ذلك إلى .إلى اد ما

طباع الاتاج إلى تايير يو التايير ليس باألمر السيؿ  لمتايير عمى الرغـ مف أف االعتراؼ بيـ كاداة
 ( 2012مع دراسة )خميف، وقد اتفقت ىذه النتائج ثقافة وياتاج إلى موارد مختمفة.السموؾ و الو 

التي بينت أف ىناؾ توافر في خصائص القيادة المميمة في المنظمات قيد الدراسة ولو بدرجة 
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التي  (2112الرقب ) ، بينما اختمفت مع دراسةأبرزىا االعتراؼ بالقائد كلداة لمتاييرمتوسطة وكاف 
 تطوير إلى وياتاج كاؼ غير التايير بعممية القياـ في لموزارة العميا اإلدارة دور أف توصمت إلى

 تؤمف قيادة وجود أو األولويات تاديد أو الرؤية، وضوح في سوا  الجوانب، مختمؼ في وتنمية
  .التايير عممية بإاداث

في المرتبة األولى في  "يعمل سويا مع مرؤوسيو من أجل إحداث التغيير ( "3جا ت الفقرة ) -
( أ  أكبر 3.4( وىو أكبر مف العدد )%73.8)بمغ الوزف النسبي  ترتيب فقرات ىذا البعد، ايث

ف أمما يدؿ عمى  (0.05) مف أقؿوىي  (،0.000)والقيمة االاتمالية تساو   %(،68.0مف )
 ويفسر الباحث ذلك إلى أن. إلى اد ما وأف درجة الموافقة كبيرةاآلرا  كانت في ىذه الفقرة إيجابية 

 روح الفريؽ السائدة بيف القائد ومرؤوسيو تشجع عمى إاداث التايير.

" الوزارة.يعتمد كل الوسائل إلقرار ثقافة التغيير في  ( وىي "1الفقرة ) ،كانت أضعؼ الفقرات -
( وىي أقؿ 0.006% والقيمة االاتمالية لمفقرة بمات )68.0% وىي أكبر مف 69.0بوزف نسبي 

وأف درجة الموافقة  آرا  المباوثيف عمى ىذه الفقرة كانت إيجابيةف أمما يدؿ عمى ( 0.05مف )
عدة وسائؿ و عمى الرغـ مف اعتماد القادة أن ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى. مااد  إلى كبيرة

وتاتاج إلى  وكثيرة وسائؿ التايير متعددة إلقرار ثقافة التايير إال أنو ال يمكف اإلااطة بيا ايث أف
 .في ظؿ الاصار المفروض عمى الماافظات الجنوبية تكاليؼ إضافية ليس مف السيؿ توفيرىا

 العمل ببيئة الخاصة القيود تجاه لمقائد الحساسية: رابعال البعد تحميل فقرات . ث

 درجة إلى وصمت قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة( T) اختبار استخداـ تـ       
 (.28) جدوؿ في موضاة والنتائج، ال أـ( 3.4) وىي المتوسطة الموافقة

 (28جدوؿ رقـ )
 العمؿ ببيئة الخاصة القيود تجاه لمقائد الاساسية :الرابع البعدلفقرات  تاميؿ

الوسط  البيان م.
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 
 االحتمالٌة

 الترتٌب

 2 0.000 17.839 0.6 80.2 4.0 عممو ببيئة يبذؿ أقصى جيد لمعرفة .1

 جوىر يعتبرىا بيئة العمؿ و معمومات عمى يعتمد .2
 عممو

4.0 80.4 0.7 16.15 0.000 1 

 2 0.000 15.194 0.7 80.2 4.0 العمؿ  بيئة في ااتياجاتو تاديد عند يكوف واقعيا .3

قيود بيئة  العمؿ مف مشكبلتل معالجتو في ينطمؽ .4
 العمؿ

3.9 78.6 0.7 13.137 0.000 4 

  0.000 81.776 9.8 79.8 4.0 جميع الفقرات 
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 التالية: النتائج تتبين أعبلهجدوؿ المف خبلؿ 

%( 79.8) " الحساسية لمقائد تجاه القيود الخاصة ببيئة العملأف الوزف النسبي لمبعد الرابع " -
( 0.000% وكانت القيمة االاتمالية )68.0( أ  أكبر مف 3.4وىي أكبر القيمة المفترضة العدد )

وأف درجة  ( وىذا يعني أف استجابات المباوثيف عمى ىذا البعد كانت إيجابية0.05وىي أقؿ مف )
أف أخذ جوانب البيئة المختمفة مف قبؿ القادة في التخطيط  ذلك إلىويرجع الباحث  .الموافقة كبيرة

 والتنفيذ لؤلعماؿ يجعميـ أكثر واقعية ويقـو المرؤوسيف بتنفيذ األعماؿ بكؿ جد ونشاط.

في المرتبة األولى  "يعتمد عمى معمومات بيئة العمل و يعتبرىا جوىر عممو ( "2جا ت الفقرة ) -
( أ  3.4( وىو أكبر مف العدد )%80.4)بمغ الوزف النسبي  في ترتيب فقرات ىذا البعد، ايث

مما يدؿ عمى  (0.05) مف أقؿوىي  (،0.000)والقيمة االاتمالية تساو   %(،68.0أكبر مف )
ويعزو الباحث ىذه إلى اد بعيد.  وأف درجة الموافقة كبيرةاآلرا  كانت في ىذه الفقرة إيجابية ف أ

إلى أف قياـ القائد باعتبار معمومات بيئة العمؿ ىي جوىر العمؿ يافز ويشجع المرؤوسيف  النتيجة
 لمقياـ باألعماؿ بسيولة ويسر لمعرفتيـ الجيدة ببيئة العمؿ و بدوف ضاط وعدـ تلكد.

قيود بيئة  العمل من مشكبلتل معالجتو في ينطمق "وىي  في المرتبة الرابعة (4كانت الفقرة ) -
( 0.000% والقيمة االاتمالية لمفقرة بمات )68.0% وىي أكبر مف 78.6بوزف نسبي "  العمل

وأف درجة  آرا  المباوثيف عمى ىذه الفقرة كانت إيجابيةف أمما يدؿ عمى  ،(0.05وىي أقؿ مف )
عمى قدرة القائد عمى اؿ مشكبلت العمؿ  ويفسر الباحث ذلك بأن .إلى درجة معقولة الموافقة كبيرة

تاتاج إلى تكمفة استخداـ وسائؿ قد الااجة إلى مف القيود المفروضة عمى بيئة العمؿ بدوف الرغـ 
وقد اتفقت ىذه  لتطبيؽ وتسبب المقاومة مف قبؿ المرؤوسيف.ال يمكف توفيرىا أو تكوف صعبة ا

 المميمة القيادة أبعاد مف بعد كؿ درجات ارتفاعالتي بينت و  (2013عبد اهلل ) النتائج مع دراسة
 العربية اإلمارات بدولة الرياضي بالقطاع العامميف لد  كبير اد إلى المميمة لمقيادة الكمي والمقياس
 .المتادة

 العامة األشغال بوزارة لعاممينا لدى التنظيمي االلتزام مستوى :الثاني المحور فقرات تحميل  .2
 المبحوثين نظر وجية من واإلسكان

 العاطفي التنظيمي االلتزاماألول:  البعدتحميل فقرات  . أ

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إلػى درجػة  (T)تـ استخداـ اختبار 
 (.29النتائج موضاة في جدوؿ )و  ،أـ ال (3.4) المتوسطة وىيالموافقة 
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 (29جدول رقم )
 العاطفي التنظيمي االلتزاماألول:  البعدلفقرات  تحميل

 
الوسط  البيان م.

 الحسابً
الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 
 االحتمالٌة

 الترتٌب

تفؽ مع أىداؼ الوزارة التي أعمؿ بيا.أ .1  4.2 83.8 0.5 22.419 0.000 3 
 2 0.000 24.635 0.6 86.8 4.3 أعتز بجية عممي أماـ اآلخريف. .2
عمي ترؾ عممي بالوزارة.يصعب  .3  3.8 76.2 1.0 8.796 0.000 5 
 3 0.000 15.889 0.8 83.8 4.2 أشعر باالنتما  القو  لموزارة التي أعمؿ بيا االيا. .4
 7 0.000 4.454 1.1 69.2 3.5 أشعر بلف مشكبلت العمؿ ىي مشكبلتي الشخصية .5
 1 0.000 21.186 0.7 87.8 4.4 أشعر بالسعادة عند القياـ بمياـ وظيفتي. .6
 6 0.000 6.017 1.0 71.8 3.6 أارص عمى أف أنيي خدمتي العممية في الوزارة. .7
  0.000 77.161 10.4 79.9 4.0 جميع الفقرات 
 

 التالية: النتائج تتبين أعبلهجدوؿ المف خبلؿ 

القيمة  مف %( وىي أكبر79.9) " االلتزام التنظيمي العاطفي أف الوزف النسبي لمبعد األوؿ " -
( وىي أقؿ مف 0.000وكانت القيمة االاتمالية ) ،%68.0( أ  أكبر مف 3.4المفترضة العدد )

أف درجة ، و بشكؿ كبير ( وىذا يعني أف استجابات المباوثيف عمى ىذا البعد كانت إيجابية0.05)
، والعواطؼ األااسيس قيمة دركوفي في الوزارة القادة بلف ذلك الباحث يفسرو . الموافقة كبيرة

، وىذا جعؿ الموظفيف مرتبطيف عاطفيا بالوزارةمما مع مرؤسييـ،  فلصبات نيجيـ في التعامؿ
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع  عؿ العامميف يعمموف عمى تاقيؽ أىداؼ الوزارة وكلنيا أىدافيـ.بدوره ج

التي أوضات بلف ىناؾ أثر مضاعؼ لمموظؼ الروااني الذ  يبدأ مف  (2012دراسة آتري )
 داخؿ نفسو ويتوسع باالتصاؿ العاطفي مع زمبل  العمؿ ويعكس عمى أدا  الفريؽ ككؿ.

في المرتبة األولى في ترتيب  "أشعر بالسعادة عند القيام بميام وظيفتي  ( "6جا ت الفقرة ) -
( أ  أكبر مف 3( وىو أكبر مف العدد )%87.8)بمغ الوزف النسبي  فقرات ىذا البعد، ايث

اآلرا  ف أمما يدؿ عمى  (0.05) مف أقؿوىي  (،0.000)والقيمة االاتمالية تساو   %(،68.0)
بيئة  القادة جعموا بلفالباحث ذلك  يفسرو  جدا. أف درجة الموافقة كبيرةو كانت في ىذه الفقرة إيجابية 
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، وىذا بدوره متبادلة بيف القائد ومرؤوسيوواالاتراـ المتبادؿ مما خمؽ ثقة  العمؿ يسودىا المابة
 .مما نتج عنو السعادة لد  الموظفيف التي أدت إلى نجاايـ وتفوقيـ سيؿ تنفيذ األعبا  الوظيفية

" أشعر بأن مشكبلت العمل ىي مشكبلتي الشخصية ( وىي "5كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ) -
( وىي أقؿ 0.001% والقيمة االاتمالية لمفقرة بمات )68.0وىي أكبر مف % 69.2بوزف نسبي 

أف درجة الموافقة و  آرا  المباوثيف عمى ىذه الفقرة كانت إيجابيةف أمما يدؿ عمى ( 0.05مف )
بلف ىناؾ اىتماما ال بلس بو مف قبؿ الموظفيف  ويرجع الباحث ذلك إلى .إلى درجة مادودة كبيرة

 ليس بشكؿ يطاى عمى مشاكميـ الشخصية. بمشكبلت العمؿ ولكف

 مستمرال التنظيمي االلتزام: الثاني البعدتحميل فقرات  . ب

إلػػى درجػػة  لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػؿ (T)تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.30النتائج موضاة في جدوؿ )و  ،أـ ال (3.4) المتوسطة وىيالموافقة 

 (31جدول رقم )
 المستمر التنظيمي االلتزام: الثاني البعدلفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 
 االحتمالٌة

 الترتٌب

أجني فوائد كثيرة مف بقائي في عممي في ىذه  .1
 1 0.000 5.387 0.9 68.8 3.4 الوزارة.

 2 0.000 4.474 1.0 68.4 3.4  تشجعني اإلدارة عمى العمؿ بكؿ طاقتي. .2

توفر لي الوزارة مزايا أكثر مف غيرىا مف  .3
 6 0.448 0.761- 1.0 58.6 2.9 المنظمات.

 بلجر ال أترؾ العمؿ بالوزارة إذا عرض عمى عمؿ .4
 4 0.061 1.896 1.2 64.4 3.2 أعمى في مكاف آخر.

يعتبر عممي بالوزارة أفضؿ فرصة عمؿ عرضت  .5
 5 0.563 0.580 1.2 61.2 3.1 عمي.

رتبط بمنظمة أأعتقد أنو ليس مف السيؿ عمي أف  .6
 3 0.000 3.700 1.1 68.2 3.4 أخر  تماما مثمما أنني مرتبط بالوزارة.

 3.2 0.000 43.129 14.9 64.9 3.2 جميع الفقرات 
 التالية: النتائج تتبين أعبلهجدوؿ المف خبلؿ 
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القيمة  قؿ مف%( وىي أ64.9) " االلتزام التنظيمي المستمر أف الوزف النسبي لمبعد الثاني " -
( وىي أقؿ مف 0.000% وكانت القيمة االاتمالية )68.0مف  أقؿ( أ  3.4المفترضة العدد )

 عزو الباحث ذلك إلىيو . ماايدة( وىذا يعني أف استجابات المباوثيف عمى ىذا البعد كانت 0.05)
 ميو الموظفيف متوسطة مقارنة مع بعض المؤسسات األخر ،أف اجـ الفوائد والمزايا التي ياصؿ ع

وىذ قد يؤثر عمى قرارىـ في االستمرار في  وكذلؾ فإف اجـ التشجيع الذ  يتمقاه الموظفيف ضعيؼ
 الوزارة إذا عرضت عمييـ فرصة لمعمؿ في مؤسسة أخر .

في المرتبة األولى  "أجني فوائد كثيرة من بقائي في عممي في ىذه الوزارة  ( "1جا ت الفقرة ) -
( أ  3.4( وىو أكبر مف العدد )%68.8)بمغ الوزف النسبي  في ترتيب فقرات ىذا البعد، ايث

مما يدؿ عمى  (0.05) مف أقؿوىي  (،0.000)والقيمة االاتمالية تساو   %(،68.0أكبر مف )
 يرجعو . مادودةإلى درجة   أف درجة الموافقة كبيرة، و اآلرا  كانت في ىذه الفقرة إيجابية ف أ

الترقيات خاصة بعد وجود شواغر وظيفية  أف ىناؾ اىتماما بالعامميف مف خبلؿ الباحث ذلك إلى
ومف خبلؿ الدورات التدريبية التي يعقدىا مركز التدريب التابع  بعد استنكاؼ الموظفيف القدامى،

ايث أف فرص  ،العمؿيؤثر عمى سوؽ  كما أف الوضع العاـ في قطاع غزة لديواف الموظفيف العاـ.
، مما يجعؿ مف ياصؿ الخريجيف العدد الكبير مف العمؿ المعروضة أقؿ بكثير مف الطمب مف قبؿ

 عمى وظيفة يتمسؾ بيا ويفعؿ كؿ ما وسعو لمبقا  في المؤسسة التي يعمؿ بيا.

" المنظمات.توفر لي الوزارة مزايا أكثر من غيرىا من  ( وىي "3.4كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ) -
( وىي أكبر 0.448% والقيمة االاتمالية لمفقرة بمات )68.0% وىي أقؿ مف 58.6بوزف نسبي 

 يعزوو . بدراة مادودة آرا  المباوثيف عمى ىذه الفقرة كانت اياديةف أمما يدؿ عمى ( 0.05مف )
الترقيات  اجـ يؤثر عمى الناتج عف االنقساـ السياسي الوضع االقتصاد  العاـأف  الباحث ذلك إلى

، مقارنة مع المنظمات مادية لمموظفيف وعمى االبتعاث لمخارجالاوافز الالوظيفية وعمى صرؼ 
 األخر  الاير اكومية.

 معياريال التنظيمي االلتزام: الثالث البعدتحميل فقرات  . ت

إلػػى درجػػة  لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػؿ (T)تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.31النتائج موضاة في جدوؿ )و  ،أـ ال (3.4) المتوسطة وىيالموافقة 
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 (31جدول رقم )
 المعياري التنظيمي االلتزام: الثالث البعدلفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 
 االحتمالٌة

 الترتٌب

 4 0.000 14.063 0.8 81.4 4.1  قيـ ومبادئ الوزارة تنسجـ قيمي ومبادئي مع .1
أشعر بالواجب عند قيامي بعممي عمى الوجو  .2

 1 0.000 23.892 0.6 89.8 4.5 .األكمؿ

 2 0.000 19.007 0.7 86.2 4.3   أىتـ كثيرا بسمعة الوزارة .3
 3 0.000 15.467 0.8 83.8 4.2 أدافع عف الوزارة وسياستيا وأنظمتيا أماـ اآلخريف .4
أشعر بااللتزاـ بالعمؿ في الوزارة  نتيجة لتطويرىا  .5

 5 0.000 6.229 1.0 72.0 3.6 .لقدراتي ومؤىبلتي

توفر مبدأ العدؿ والمساواة في الوزارة يزيد مف والئي  .6
 6 0.000 4.117 1.1 68.8 3.4 .ليا

  0.000 65.073 12.4 80.4 4.0 جميع الفقرات 
 التالية: النتائج تتبين أعبلهجدوؿ المف خبلؿ 

%( وىي أكبر القيمة 80.4) " االلتزام التنظيمي المعياريأف الوزف النسبي لمبعد الثالث " -
( وىي أقؿ مف 0.000% وكانت القيمة االاتمالية )68.0( أ  أكبر مف 3.4المفترضة العدد )

أف درجة الموافقة ، و ،عمى ىذا البعد كانت إيجابية ( وىذا يعني أف استجابات المباوثيف0.05)
د سوا  يتمتعوف اأف القادة والمرؤوسيف عمى  عزو الباحث ذلك إلىيو إلى درجة معقولة.   كبيرة

مما ينعكس عمى طبيعة وروح األعماؿ المنفذة ويجعميا  ،باألخبلؽ الاميدة والمبادئ والقيـ الفاضمة
عبارة  بقيـ ومبادئ الوزارة ألنيا فولذلؾ يزداد ارتباط الموظفي تتسـ بالشفافية والمسئولية والمسائمة،

 والدفاع عف سمعتيا. قيميـ ومبادئيـ ىـ أنفسيـ، وىذا يؤد  إلى زيادة شعورىـ بااللتزاـ بالوزارة عف

في المرتبة األولى في ترتيب  "أشعر بالواجب عند قيامي بعممي عمى الوجو األكمل ( "2الفقرة ) - 
( أ  أكبر مف 3.4( وىو أكبر مف العدد )%89.8)بمغ الوزف النسبي  فقرات ىذا البعد، ايث

اآلرا  ف أمما يدؿ عمى  (0.05) مف أقؿوىي  (،0.000)والقيمة االاتمالية تساو   %(،68.0)
أف العامميف  إلى ذلك الباحث ويرجع .جدا  كبيرة الموافقة درجة وأف، ة إيجابية كانت في ىذه الفقر 

تقاف العمؿ مف الديف وأف العمؿ إي تعتبر أف بالوزارة يتمتعوف بقدر كبير مف األخبلؽ اإلسبلمية الت
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ب اهلل سباانو وتعالى وسيااسب أمانة طالما أخذ األجر، وأف أ  تقصير أو تياوف في العمؿ ياض
 نساف عمى ذلؾ.اإل

توفر مبدأ العدل والمساواة في الوزارة يزيد من والئي  ( وىي "6كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ) -
( وىي 0.000% والقيمة االاتمالية لمفقرة بمات )68.0% وىي أكبر مف 68.8" بوزف نسبي ليا.

أف درجة ، و عمى ىذه الفقرة كانت إيجابية.  آرا  المباوثيفف أمما يدؿ عمى ( 0.05أقؿ مف )
ىناؾ بعض الترقيات في بعض  ىذه النتيجة بأنالباحث  يفسرو إلى درجة مادودة.   الموافقة كبيرة

لسد ااجاتيا، ايث تكوف فرصة لمموظفيف فييا دوف سواىـ في اإلدارات األخر ،  اإلدارات
بالرعاية واالىتماـ أكثر مف سواىـ، مما  ولوفيباإلضافة أف بعض الموظفيف لد  اإلدارة العميا قد 

وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة  يفسره بعض الموظفيف بلنو إخبلؿ بمبدأ العدؿ والمساواة في الوزارة.
 بلبعاده التنظيمي االلتزاـ مف عاؿ  مستو  وجودالتي أظيرت  (2015مع نتائج دراسة )غالي، 

وكذلك فقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة  .غزة قطاع في الفمسطينية بالجامعات العامميف  لد الثبلثة
معامميف في األمانة ل التنظيمي االلتزاـ والتي بينت أف مستو  (2014نتائج دراسة ) عسيري،  مع

باإلضافة إلى ما سبؽ، فإف ما توصمت إليو ىذه الدراسة و  العامة لمجمس الشور  السعود  مرتفع.
 مف االلتزاـ التنظيمي لد  التي أوضات وجود مستو  عاؿ (2006يتفق مع دراسة )حنونة، 

والتي  (2000وكذلك اتفقت مع دراسة )المعيوف،، موظفي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
 .السعود  مف االلتزاـ التنظيمي لد  العامميف بالقطاع العاـ وجود مستو  عاؿ أشارت إلى

 :الدراسة محاور أبعاد . تحميل3
    

 (32رقم ) جدول
 أبعاد محاور الدراسة تحميل

 .م
الوسط  المحاور

 الحسابي
الوسيط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 9.4 76.0 77.0  مستوى تواجد القيادة المميمة .1

 11.7 80.0 82.9 الثقة بالنفس لد  القائد )المدير( 1.1

 11.6 75.0 76.3 الرؤية المستقبمية لمقائد )المدير( 1.2

 16.1 70.0 70.6 االعتراؼ بالقائد كلداة لمتايير 1.3
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 .م
الوسط  المحاور

 الحسابي
الوسيط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 9.8 80.0 79.8 الاساسية لمقائد تجاه القيود الخاصة ببيئة العمؿ 1.4

 10.1 74.7 75.3  مستوى االلتزام التنظيمي .2

 10.4 80.0 79.9 االلتزاـ التنظيمي العاطفي 2.1

 14.9 63.3 64.9 االلتزاـ التنظيمي المستمر 2.2

 12.4 78.3 80.4 االلتزاـ التنظيمي المعيار  2.3

 8.3 75.3 76.1 اإلجمالي 

 التالي: (32جدوؿ )يوض  

، وىي %77.0مة في وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف قد بمغ مي  أف مستو  تواجد القيادة الم    -
بوزف  القائد )المدير(الثقة بالنفس لد  بعد  ايث جا  في المرتبة األولى ،درجة موافقة كبيرة لاد ما

الاساسية لمقائد تجاه  وىو يميو البعد الرابعو  مرتفع.  بقدر كبيرة موافقة درجة وىي ،%82.9نسبي 
ويعزو الباحث . لاد ما كبيرة موافقة درجة وىي %،79.8بوزف نسبي  القيود الخاصة ببيئة العمؿ

 ىـ مف الكادر المميز ـ،2007االنقساـ في عاـ  أف مف بقي مف الموظفيف بعد إلى ذلك بشكل عام
ة في بداية تشكيؿ الوزارة ويمثموف اآلف اإلدارة العميا، كما أف ييوالذيف تـ اختيارىـ بطريقة نز 

الموظفيف الجدد تـ اختيارىـ بطريقة شفافة بعد االنقساـ وىـ ذو كفا ة وخبرة مف أصااب المؤىبلت 
وياب  يف أصااب المؤىبلت والخبرات يكوف بطبيعتو مجتيدام ، وىذا الخميط مف الموظف العممية

مع دراسة  وقد اتفقت ىذه النتائج ما لما يايط اولو.مي  التطور والتقدـ في مجاؿ عممو ويكوف م  
في توافر خصائص القيادة المميمة في المنظمات قيد الدراسة ولو بدرجة  ( 2012)خميف،

مع دراسة  قد اتفقت ىذه النتائجكذلك و  متوسطة وكاف أبرزىا االعتراؼ بالقائد كلداة لمتايير.
التي بينت أف توافر القيادة المميمة في وزارة الداخمية واألمف الوطني الفمسطيني  ( 2017،الحمبي)

 بيرة إلى اد ما.كاف بدرجة ك

 ،%75.3فقد بمغ الوزف النسبي لمماور  وىو االلتزاـ التنظيمي، أما عمى صعيد الماور الثاني -
االلتزاـ وىو البعد الثالث  ،و جا  في المرتبة األولى مف أبعاده، لاد ماوىي درجة موافقة كبيرة 

العاطفي بوزف نسبي االلتزاـ التنظيمي يميو البعد األوؿ  ،%80.4بوزف نسبي  التنظيمي المعيار 
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طبيعة قيادة اإلدارة العميا الذيف استمروا في العمؿ  إلى عام بشكل ذلك الباحث ويعزو %.79.9
في الموظفيف  التي يممكونيا المبادئ والقيـ واألخبلؽ وقاموا بارس ،ـ2007بعد االنقساـ في عاـ 

في نتائج االلتزاـ التنظيمي المعيار  والعاطفي، في  جميام  ، ايث ظير ذلؾوقاموا بتعزيزىا الجدد
ايث يمـز لبقا  العامميف في الوزارة وعدـ  لتنظيمي االستمرار ايف كانت النتائج أقؿ في االلتزاـ ا

لقمة وجود  لـ يتـ بشكؿ كبير إجرا  ترقيات واوافز مالية وابتعاث خارجي لمموظفيف، وذلؾ ،تركيا
مع دراسة ) البقمي، اتفقت نتيجة ىذه الدراسة  وقد .مية في ظؿ الاصارالاكو  المالية مكانياتاإل

مرتفع نسبيا لكؿ مف االلتزاـ التنظيمي واألدا  الوظيفي   وجود مستو  التي أشارت إلى (2012
عد التي أوضات أف ب   (2014، عيسى) دراسة مع اختمفت بينما، مكة منطقة بجوازات معامميفل

يلتي في المرتبة األولى، يميو االلتزاـ التنظيمي المستمر فااللتزاـ  العاطفي لتزاـ التنظيمياال
وجود عبلقة عكسية  التي بينت (2002مع دراسة )تقي،  أيضا اختمفتوقد  ،المعيار التنظيمي 

الذ  يشكؿ أاد خصائص القادة  العمؿ ذات داللة إاصائية بيف االلتزاـ التنظيمي وضػاط
 .المميميف

 :اختبار فرضيات الدراسةثالثًا: 

 ( بػػيف القيػػادةα ≤ 0.05توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إاصػػائية عنػػد مسػػتو  داللػػة ) الفرضددية األولددى:
 واإلسكاف. العامة األشااؿ بوزارة لد  العامميف التنظيمي وتعزيز االلتزاـ المميمة

 :(33جدول رقم )
 التنظيميالعبلقة بين أبعاد القيادة المميمة وتعزيز االلتزام 

معامل  المجاالت
 ر بيرسون

 الداللة
 الداللة

 دالة 0.002 0.300 الثقة بالنفس لد  القائد )المدير(
 دالة 0.002 0.291 الرؤية المستقبمية لمقائد )المدير(
 دالة 0.001 0.316 االعتراؼ بالقائد كلداة لمتايير

 دالة 0.001 0.310 الاساسية لمقائد تجاه القيود الخاصة ببيئة العمؿ
 دالة 0.000 0.399 مستوى تواجد القيادة المميمة 

( أنو يوجد عبلقة ذات داللة إاصائية بيف أبعاد القيادة المميمة وتعزيز 33يوض  جدوؿ )
والداللة  0.399االلتزاـ التنظيمي في وزارة اإلشااؿ العامة واإلسكاف ايث كانت قيمة )ر( = 
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باط م وجبة بيف أبعاد القيادة وجود عبلقة ارتب ذلك تفسيرويمكن ، 0.05اإلاصائية أقؿ مف 
نظرة أخبلقية بيف القائد ب المميمة تتمتعالقيادة  ألف ،االلتزاـ التنظيميستو  موبيف المميمة األربعة 

 وتشجيع تجاه ورعاية مبنية عمى القيـ والمبادئ، ولما تتمتع بو مف اىتماـ المسئوؿ والمرؤوسيف
ـ عمى التطور والنجاح لمساعدتي بشكؿ دائـ مف خبلؿ التدريب وتطوير القدرات المرؤوسيف

يؤد  إلى زيادة التزاميـ التنظيمي العاطفي واالستمرار  مما لموزارة، روح االنتما   وتنمية
والتي تفيد بوجود عبلقة طردية  (2115وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )غالي،  والمعيار .
ف كانت تمؾ القيادة مختمفة إلى اد ما عف نوع القيادة  وااللتزاـ التنظيمي، ادمةالخ بيف القيادة وا 

ذات  طردية عبلقة ىناؾالتي بينت أف (2114وكما اتفقت مع دراسة )عسيري،  الدراسة. قيد
 .التنظيمي وااللتزاـ الموجودة القيادية األنماط بيف موجبة داللة إاصائية

أعبله العبلقة بيف كؿ بعد مف أبعاد القيادة المميمة وااللتزاـ  بينت النتائج في الجدوؿكذلؾ و 
 التنظيمي عمى الناو التالي:

ز االلتزاـ التنظيمي يوجد عبلقة ذات داللة إاصائية بيف الثقة بالنفس لد  القائد )المدير( وتعزي .1
أقؿ  والداللة اإلاصائية 0.300شااؿ العامة واإلسكاف ايث كانت قيمة )ر( = في وزارة األ

دفعو لمعمؿ بدوف تردد ويقوـ بعممية تأف ثقة القائد بنفسو  ويعزو الباحث ذلك إلى، 0.05مف 
فيذ األعماؿ بكؿ ثقة وببل خوؼ مف ن، فيؤد  ذلؾ إلى قياـ المرؤوسيف بتدمام التطوير والتايير ق  

 .الفشؿ ويكوف القائد قدوتيـ، مما يؤد  إلى زيادة االلتزاـ التنظيمي لد  المرؤوسيف

ز االلتزاـ التنظيمي في وزارة يوجد عبلقة ذات داللة إاصائية بيف الرؤية المستقبمية لمقائد وتعزي .2
والداللة اإلاصائية أقؿ مف  0.291ر( =  شااؿ العامة واإلسكاف ايث كانت قيمة )األ

أف قدرة القائد عمى التخطيط لممستقبؿ بنظرة ثاقبة  ع الباحث ىذه النتيجة إلىرجِ ويُ ، 0.05
يات قورؤية واضاة يخمؽ الطملنينة لد  المرؤوسيف عمى وضعيـ الوظيفي مف ايث التر 

 والتدريب والتطوير ومكافلة المجتيديف.

ز االلتزاـ التنظيمي وتعزي االعتراؼ بالقائد كلداة لمتاييريوجد عبلقة ذات داللة إاصائية بيف  .3
والداللة اإلاصائية أقؿ  0.319ر( = شااؿ العامة واإلسكاف ايث كانت قيمة )وزارة األفي 
دارتو بشكؿ صاي   ويعمل الباحث ذلك إلى، 0.05مف  أف نجاح القائد في إاداث التايير وا 
التايير  عمى عمؿالمختمفة واؿ المشاكؿ التي تواجيو والاستخداـ الوسائؿ  ؿمف خبل وبنا 

المتوقعة وبذلؾ يصب   يزيؿ الخوؼ والتردد لد  المرؤوسيف مف نتائج التايير بطريقة خبلقة،
القائد ىو القدوة ويكوف في ماؿ اعتراؼ المرؤوسيف بو كلداة لمتايير ، ويؤد  ذلؾ إلى تعزيز 
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، والتي  (2015غالي،) دراسة وتتفق ىذه الدراسة مع رة.يـ تجاه الوزاااللتزاـ التنظيمي لدي
عد مساعدة المرؤوسيف عمى التطور والنجاح وىو عبلقة ارتباطية موجبة بيف ب  أثبتت أف ىناؾ 

، وبيف المتاير التابع االلتزاـ  في الدراسة الاالية( االعتراؼ بالقائد كلداة لمتايير)يماثؿ بعد 
 .التنظيمي

ز وتعزي الاساسية لمقائد تجاه القيود الخاصة ببيئة العمؿوجد عبلقة ذات داللة إاصائية بيف ت .4
والداللة  0.399ر( =  شااؿ العامة واإلسكاف ايث كانت قيمة )االلتزاـ التنظيمي في وزارة األ

مف ايث  بلف معرفة القائد ببيئة عممو جيدام  ويمكن تفسير ذلك، 0.05اإلاصائية أقؿ مف 
الموارد واإلمكانيات وعناصر القوة والضعؼ والفرص والتيديدات، تمكنو مف تاديد ااتياجات 

في  العمؿ بكؿ موضوعية ويستطيع اجؿ المشاكؿ التي تواجيو بكؿ يسر، مما يساعد العامميف
 تنفيذ األعماؿ بشكؿ جيد وبدوف ارتباؾ وينخرطوف بكؿ ثقة في تنفيذ أعماليـ وتطوير أدائيـ،

 إلى تعزيز االلتزاـ التنظيمي لدييـ تجاه الوزارة. ويؤد  ذلؾ بدوره

   العامة األشغال بوزارة التنظيمي االلتزام تعزيز في المميمة لمقيادة أثر يوجد :الثانية الفرضية

(α≤ 1.15     عند مستوى داللة = )

القيادة المستقؿ ) المتايرثر أ لمعرفة استخداـ تاميؿ االنادار الخطيالختبار ىذه الفرضية تـ 
معادلة ال(، وقد تبيف مف خبلؿ نتائج ىذا التاميؿ أف االلتزاـ التنظيمي( عمى المتاير التابع )المميمة

عند مستو  ومقبوؿ النادار جيد F وىي ذات داللة إاصائية  (21.151) الماسوبة تساو  
وىذا يدؿ عمى وجود  .(1.15) قؿ مفأوىي  (1.111) ايث أف القيمة االاتمالية تساو  ،(1.15)

وأف نموذج  التنظيميوااللتزاـ  القيادة المميمةعبلقة معنوية ذات داللة إاصائية بيف مكونات 
                                                                                  االنادار جيد

Y = 42.338 + 0.428 (x1)  

Y :  االنتزاو انتنظيمي  

X1: انقيادة انمههمة 
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(34جذول )  
 يىضح تحهيم االنحذار انخطي )انمتغير انتابع: اإلنتزاو انتنظيمي( 

 انمتغيرات انمستقهة
معامالت 

 االنحذار

انخطأ 

 انمعيار

معامالت 

االنحذار 

 انمعيارية

Beta 

 tقيمة 

انقيمة 

 االحتمانية

sig. 

مستىي 

انذالنة عنذ 

(1.15) 

 دال 0.001 5.704  7.423 42.338 الثابت

 دال 0.000 4.478 399. 0961. 4281. القيادة المميمة

 ANOVAحتهيم انتبايه 

 0.000 القيمة االاتمالية F 20.051قيمة اختبار 

Rقيمة معامؿ  التفسير المعدؿ 
2 0.159 

القيمة االاتمالية لمعامؿ 
 0.000 التفسير

 ،االلتػػزاـ التنظيمػػي فػػي تعزيػػزمقيػػادة المميمػػة ل أثػػرومػػف خػػبلؿ الداللػػة اإلاصػػائية يتضػػ  أنػػو يوجػػد 
 βو كػػاف مقػػدار التػػلثير قيمػػة  ،1.15و ىػػي أقػػؿ مػػف  1.111ايػػث كانػػت قيمػػة الداللػػة اإلاصػػائية 

تايػػػر المتايػػػر المسػػػتقؿ  كممػػػا و ىػػػذا يعنػػػي أنػػػو 1.428سػػػاو  معامػػػؿ االناػػػدار يو   1.399يسػػػاو 
 β بمقػػػدار قيمػػػة المتايػػػر التػػػابع )االلتػػػزاـ التنظيمػػػي(تايػػػر  ،واػػػدة وااػػػدة مػػػة( بمقػػػدارمي  )القيػػػادة الم  

أف خصائص األبعاد المختمفة لمقيادة المميمة تتػرؾ  إلى النتيجة ويعزو الباحث ىذه  1.399يساو 
أثرىا في العبلقة بيف القادة والمرؤسيف بشكؿ مباشر وبالتالي يمتد ىذا األثر ويكوف سببا مباشرا في 

التػي بينػت  (2113وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ) الخشدالي،  دييـ.تعزيز االلتزاـ التنظيمي لػ
يجػػػابي فػػػي االلتػػػزاـ يػػػؤثر بشػػػكؿ إ مػػػف بػػػيف األنمػػػاط القياديػػػة األخػػػر  الػػػديمقراطي القيػػػاد  أف الػػػنمط
 في كثير مف الصفات.مع القيادة المميمة النمط يشترؾ  ، ايث أف ىذاالتنظيمي

 بين( α ≤ 1.15) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقات توجد :الثالثة الفرضية
تعزى  واإلسكان العامة األشغال بوزارة المميمة القيادة المبحوثين حول دور استجابات متوسطات
 (.العممي المؤىل الخدمة، سنوات الوظيفي، العمر، المسمى: )اآلتية لممتغيرات

( بيف α ≤ 0004توجد فروقات ذات داللة إاصائية عند مستو  داللة ) الفرض الفرعي األول:
إلى  متوسطات استجابات المباوثيف اوؿ دور القيادة المميمة بوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف تعز 

 لعمرا
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 (35جدول )
 العمرتعزى إلى دور القيادة المميمة بوزارة األشغال العامة واإلسكان  حولالفروق اإلحصائية 

الوسط  العدد العمر المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

الثقة بالنفس لدى 
 القائد

 0.031 3.071 8.9 87.8 29 سنة 20الى  10من 

   11.3 81.3 47 سنة 30الى  22من 

   14.5 78.6 19 سنة 40الى  32من 

   11.7 84.1 13 سنة فأكثر  51

   11.7 82.9 108 المجموع

الرؤية المستقبمية 
 لمقائد

 0.008 4.118 12.4 81.4 29 سنة 20الى  10من 

   11.6 75.0 47 سنة 30الى  22من 

   9.0 70.5 19 سنة 40الى  32من 

   8.5 78.5 13 سنة فأكثر  51

   11.6 76.3 108 المجموع

االعتراف بالقائد كأداة 
 لمتغيير

 0.001 6.412 14.3 78.4 29 سنة 20 الى 10من 

   16.4 66.6 47 سنة 30الى  22من 

   14.4 63.2 19 سنة 40الى  32من 

   11.3 78.1 13 سنة فأكثر  51

   16.1 70.6 108 المجموع

الحساسية لمقائد تجاه 
القيود الخاصة ببيئة 

 العمل

 0.099 2.143 11.5 82.9 29 سنة 20الى  10من 

   10.1 78.1 47 سنة 30الى  22من 

   4.5 77.6 19 سنة 40الى  32من 

   8.1 82.3 13 سنة فأكثر  51

   9.8 79.8 108 المجموع

مستوى تواجد القيادة 
 المميمة

 0.001 7.275 9.7 82.3 29 سنة 20الى  10من 

   9.1 74.8 47 سنة 30الى  22من 

   6.9 72.1 19 سنة 40الى  32من 

   6.9 80.5 13 سنة فأكثر  51

   9.4 77.0 108 المجموع
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التالي: (35جدوؿ )يوض    

 مستو  تواجداوؿ فراد العينة بيف مستويات تقديرات أأنو يوجد فروؽ ذات داللة إاصائية   -
ايث كانت قيمة  ،قطاع غزة في لعمرإلى االقيادة المميمة بوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف تعز  

ايث كانت الفروؽ لمذيف  ،0.05و ىي أقؿ مف  0.001قيمة الداللة اإلاصائية  و 7.285ؼ 
% يمييا أفراد العينة في الفئة 82.3سنة بوزف نسبي 30الى أقؿ مف  20تناصر أعمارىـ ما بيف 
أف الموظفيف الذيف  إلى ذلك ويعزو الباحث ،%80.5بوزف نسبي سنة 50العمرية مف األكبر مف 

مف ايث الثقة بالنفس والنظرة سنة يروف في قادتيـ صفات القيادة المميمة  30أعمارىـ تقؿ عف 
اداث التايير، ايث أنيـ  ماجستير، الدكتوراة والشيادة مثؿ يممكوف مؤىبلت عالية المستقبمية وا 

الفئة العمرية أكبر بينما ، يروف قادتيـ قدوة ليـ تجعميـكما أف تجربة وخبرة ىذه الفئة العمرية قميمة و 
ف يروف قادتيـ مف الوكبل   والوكبل  المساعديف يعاموىـ في الاالب مف المدرا  ال عاما 50مف 

يتمتعوف بصفات القيادة المميمة مف خبلؿ تواجدىـ في قمة اليـر اإلدار  و ذو  الكفا ة المتميزة  
 مف خبلؿ خبراتيـ الطويمة وكيفيةارة بكؿ كفا ة وفعالية ويديروف كؿ قطاعات العمؿ في الوز 

        .التعامؿ مع مرؤوسييـ فيما يخص النوااي الفنية واإلدارية والعاطفية عمى اختبلؼ أعمارىـ

فراد العينة بيف مستويات تقديرات أوجد فروؽ ذات داللة إاصائية تأنو  النتائج أوضات كما -
باستثنا  البعد  قطاع غزة في بوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف تعز  لمعمرالقيادة المميمة أبعاد اوؿ 

داللة  اتوجد فروؽ ذت ال ، فإنوالاساسية لمقائد تجاه القيود الخاصة ببيئة العمؿب الخاص
 الباحث رجعوي ، 0004وىي أكبر مف 00088إلاصائية والداللة ا 10232ايث قيمة ؼ ، إاصائية
في المستويات اإلدارية المختمفة ينطمقوف مف ماددات بيئة العمؿ التي  أف معظـ القادة ذلك إلى

المباوثيف  رأ  فإف، وبالتالي عميو ياددوف ااتياجات العمؿ واؿ مشكبلتو وبنا م  يعرفونيا جيدام 
                                                             .يكوف متقاربا عمى اختبلؼ أعمارىـ

بين     (α ≤ 1.15توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )فرعي الثاني: الفرض ال
 متوسطات استجابات المبحوثين حول دور القيادة المميمة بوزارة األشغال العامة واإلسكان تعزى

 المسمى الوظيفي إلى
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 (36جدول )
 والمسمى الوظيفيدور القيادة المميمة بوزارة األشغال العامة واإلسكان  الفروق اإلحصائية بين

الوسط  العدد العمر المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 0.439 0.949 12.1 85.7 35 بدون مسمى إشرافي الثقة بالنفس لدى القائد

   9.3 82.9 7 رئيس شعبة

   8.6 80.7 29 رئيس قسم

   14.1 81.2 28 مدير دائرة

   12.5 84.4 9 مدير عام

   11.7 82.9 108 المجموع

 0.416 0.991 12.5 78.6 35 بدون مسمى إشرافي الرؤية المستقبمية لمقائد

   10.0 70.0 7 رئيس شعبة

   11.4 76.9 29 رئيس قسم

   10.4 75.0 28 مدير دائرة

   12.7 75.0 9 مدير عام

   11.6 76.3 108 المجموع

االعتراف بالقائد كأداة 
 لمتغيير

 0.073 2.212 17.0 75.6 35 بدون مسمى إشرافي

   17.0 57.9 7 رئيس شعبة

   15.5 70.3 29 رئيس قسم

   14.1 68.2 28 مدير دائرة

   15.2 68.9 9 مدير عام

   16.1 70.6 108 المجموع

تجاه الحساسية لمقائد 
 القيود الخاصة ببيئة العمل

 0.655 0.611 13.9 79.9 35 بدون مسمى إشرافي

   3.9 77.9 7 رئيس شعبة

   8.0 80.9 29 رئيس قسم

   6.7 80.5 28 مدير دائرة

   6.3 75.6 9 مدير عام

   9.8 79.8 108 المجموع
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مستوى تواجد القيادة 
 المميمة

 0.232 1.423 11.0 79.5 35 بدون مسمى إشرافي

   5.4 71.4 7 رئيس شعبة

   8.3 77.0 29 رئيس قسم

   8.8 75.9 28 مدير دائرة

   9.5 75.4 9 مدير عام

   9.4 77.0 108 المجموع

 

اوؿ فراد العينة بيف مستويات تقديرات أوجد فروؽ ذات داللة إاصائية ت( أنو ال 25جدوؿ )يوض  
لممسمى بوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف تعز   بلبعادىا األربعة القيادة المميمة مستو  تواجد

 0004و ىي أكبر مف  00121و قيمة الداللة اإلاصائية  20312ايث كانت قيمة ؼ  الوظيفي،
 يمارسوف أبعاد القيادة المميمة عف مسماىـ الوظيفي القيادات باض النظر ويفسر الباحث ذلك بأن

يـ لمتطمبات المسمى الوظيفي الذيف ىـ فيو، والذ  قد وصموا إليو بمؤىبلتيـ مف خبلؿ فيم
                      وخبراتيـ وفعاليتيـ.

( بين α ≤ 1.15توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرض الفرعي الثالث: 
 حول دور القيادة المميمة بوزارة األشغال العامة واإلسكان تعزى متوسطات استجابات المبحوثين

 إلى سنوات الخدمة

 (37جدول )
 سنوات الخدمةتعزي إلى دور القيادة المميمة بوزارة األشغال العامة واإلسكان  الفروق اإلحصائية بين

الوسط  العدد العمر المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

الثقة بالنفس 
 لدى القائد

 0.478 0.881 15.2 86.7 13 سنوات 4أقل من 

   11.5 82.3 56 سنوات 20الى  4من 

   8.9 82.4 14 سنة 24الى  22من 

   9.6 86.1 12 سنة 10الى  25من 

   13.2 79.5 13 سنة 10أكثر من 

   11.7 82.9 108 المجموع

الرؤية 
المستقبمية 

 لمقائد

 0.566 0.742 15.7 79.2 13 سنوات 4أقل من 

   11.3 76.3 56 سنوات 20الى  4من 

   12.9 78.9 14 سنة 24الى  22من 
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   6.2 72.9 12 سنة 10الى  25من 

   10.6 74.2 13 سنة 10أكثر من 

   11.6 76.3 108 المجموع

االعتراف بالقائد 
 كأداة لمتغيير

 0.361 1.099 15.8 76.2 13 سنوات 4أقل من 

   16.4 70.6 56 سنوات 20الى  4من 

   16.7 70.4 14 سنة 24الى  22من 

   16.6 62.9 12 سنة 10الى  25من 

   13.3 71.9 13 سنة 10أكثر من 

   16.1 70.6 108 المجموع

الحساسية لمقائد 
تجاه القيود 
الخاصة ببيئة 

 العمل

 0.599 0.692 8.8 83.1 13 سنوات 4أقل من 

   11.8 79.5 56 سنوات 20الى  4من 

   7.1 80.0 14 سنة 24الى  22من 

   4.2 80.8 12 سنة 10الى  25من 

   6.3 76.9 13 سنة 10أكثر من 

   9.8 79.8 108 المجموع

مستوى تواجد 
 القيادة المميمة

 0.525 0.804 12.2 80.9 13 سنوات 4أقل من 

   9.5 76.8 56 سنوات 20الى  4من 

   9.7 77.6 14 سنة 24الى  22من 

   6.5 75.0 12 سنة 10الى  25من 

   8.3 75.4 13 سنة 10أكثر من 

   9.4 77.0 108 المجموع

 

اوؿ فراد العينة بيف مستويات تقديرات أوجد فروؽ ذات داللة إاصائية ( أنو ال ت26يوض  جدوؿ )
سنوات إلى بوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف تعز   بلبعادىا األربعة القيادة المميمة مستو  تواجد

. 0004و ىي أكبر مف  00414و قيمة الداللة اإلاصائية  00703ايث كانت قيمة ؼ  ، الخدمة
والذيف لدييـ  وىـ العدد األكبر مف الموظفيف بلف طريقة اختيار الموظفيف الجددويفسر الباحث ذلك 

قد  ،نفس سنوات الخدمة تقريبا وتـ استيعابيـ خبلؿ السنوات الثبلثة األولى مف فترة االنقساـ 
يسعوف لمتاديث سمات القيادة المميمة، و  ، ويممكوفأفرزت موظفيف متميزيف ومبدعيف ومبتكريف

  .والتطور دوما فيما يخص مرؤوسييـ
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( بين α ≤ 1.15داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروقات ذات الفرض الفرعي الرابع: 
 متوسطات استجابات المبحوثين حول دور القيادة المميمة بوزارة األشغال العامة واإلسكان تعزى

 لممؤىل العممي

 (38جدول )
 والمؤىل العمميدور القيادة المميمة بوزارة األشغال العامة واإلسكان  الفروق اإلحصائية بين

الوسط  العدد العمر المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

الثقة بالنفس لدى 
 القائد

 0.656 0.424 11.1 85.2 18 دبلوم متوسط فأقل

   12.5 82.3 56 بكالوريوس

   10.9 82.7 34 دراسات عليا

   11.7 82.9 108 المجموع

الرؤية المستقبمية 
 لمقائد

 0.107 2.279 9.9 76.9 18 فأقلدبلوم متوسط 

   12.5 78.2 56 بكالوريوس

   10.3 72.9 34 دراسات عليا

   11.6 76.3 108 المجموع

االعتراف بالقائد 
 كأداة لمتغيير

 0.554 0.594 17.9 73.3 18 دبلوم متوسط فأقل

   17.0 71.0 56 بكالوريوس

   13.5 68.4 34 دراسات عليا

   16.1 70.6 108 المجموع

الحساسية لمقائد 
تجاه القيود 
الخاصة ببيئة 

 العمل

 0.361 1.028 8.1 82.8 18 دبلوم متوسط فأقل

   10.9 79.0 56 بكالوريوس

   8.4 79.6 34 دراسات عليا

   9.8 79.8 108 المجموع

مستوى تواجد 
 القيادة المميمة

 0.383 0.967 9.2 79.2 18 دبلوم متوسط فأقل

   10.2 77.3 56 بكالوريوس

   8.1 75.5 34 دراسات عليا

   9.4 77.0 108 المجموع
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اوؿ فراد العينة بيف مستويات تقديرات أ( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إاصائية 27يوض  جدوؿ )
مؤىؿ إلى البوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف تعز   بلبعادىا األربعة القيادة المميمة مستو  تواجد

. 0004و ىي أكبر مف  0.272و قيمة الداللة اإلاصائية  0.856ايث كانت قيمة ؼ  ، العممي
  وىذا يوض  أنو ال يوجد اختبلؼ آلرا  المباوثيف بيف مستو  ممارسة مفاىيـ القيادة المميمة تعز 

ااصميف عمى مؤىؿ  % مف العينة83.4 بلف نسبة ويعزو الباحث ذلكلمتاير المؤىؿ العممي، 
، مما يشير إلى أف أغمب الفئة المباوثة ليا النظرة نفسيا بالنسبة أو دراسات عميا عممي بكالوريوس

 مميمة.مارسة القيادة الية مألىم

 بين( α ≤ 1.15) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقات توجد: الرابعة الفرضية
 واإلسكان العامة األشغال بوزارة مستوى االلتزام التنظيمي  حول المبحوثين استجابات متوسطات

 (.العممي المؤىل الخدمة، سنوات ، الوظيفي المسمى، العمر: )اآلتية لممتغيرات  تعزى
 

( بين α ≤ 1.15توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرض الفرعي األول: 
األشغال العامة واإلسكان ستوى االلتزام التنظيمي بوزارة ممتوسطات استجابات المبحوثين حول 

 لعمرإلى ا تعزى

 (39جدول )
 والعمربوزارة األشغال العامة واإلسكان  مستوى االلتزام التنظيمي الفروق اإلحصائية بين

الوسط  العدد العمر المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

االلتزام التنظيمي 
 العاطفي

 0.165 1.73 11.6 80.7 29 سنة 20الى  10من 

   10.3 77.8 47 سنة 30الى  22من 

   8.6 80.5 19 سنة 40الى  32من 

   8.8 84.8 13 سنة فأكثر  51

   10.4 79.9 108 المجموع

االلتزام التنظيمي 
 المستمر

 0.377 1.043 16.9 68.2 29 سنة 20الى  10من 

   15.8 62.2 47 سنة 30الى  22من 

   9.7 65.8 19 سنة 40الى  32من 

   12.6 66.4 13 سنة فأكثر  51

   14.9 64.9 108 المجموع

 0.456 0.876 9.5 80.7 29 سنة 20الى  10من االلتزام التنظيمي 



 

117 

 

   14.5 82.1 47 سنة 30الى  22من  المعياري

   9.4 78.1 19 سنة 40الى  32من 

   13.2 76.9 13 سنة فأكثر  51

   12.4 80.4 108 المجموع

االلتزام مستوى 
 التنظيمي

 0.738 0.421 10.5 76.7 29 سنة 20الى  10من 

   11.4 74.2 47 سنة 30الى  22من 

   7.9 75.1 19 سنة 40الى  32من 

   7.3 76.5 13 سنة فأكثر  51

   10.1 75.3 108 المجموع

 

اوؿ فراد العينة بيف مستويات تقديرات أوجد فروؽ ذات داللة إاصائية أنو ال ت( 28جدوؿ )يوض  
ايث  لعمرإلى اة األشااؿ العامة واإلسكاف تعز  بوزار  بلبعاده الثبلثة مستو  االلتزاـ التنظيمي

ويفسر الباحث  .0004و ىي أكبر مف  00627و قيمة الداللة اإلاصائية  00312كانت قيمة ؼ 
ـ والتي استمرت في العمؿ بعد االنقساـ تشكؿ 1006قبؿ أاداث االنقساـ  الفئة العمريةذلك بأن 

، ايث تـ تعيينيـ في بداية واالبتكار المستمر وانتمائيا لمعمؿالقيادة العميا وتتصؼ بالكفا ة والخبرة 
 وكما أفولذلؾ فيي مثاؿ لبللتزاـ التنظيمي،  تشكيؿ الوزارة عف طريؽ امتاانات ومقاببلت نزيية

مف خبلؿ  ، وذلؾتممؾ المؤىبلت والكفا ات الجيدة بعد االنقساـ العمرية التي تـ استقطابيا الفئة
بداية تعيينيا في  إثبات نفسيا ىذه الفئة وتريد، اتسمت بالشفافية والنزاىة، امتاانات التوظيؼ التي 

فيما يخص االلتزام  (2115، جينا)وىذه النتيجة تتفق مع دراسة  مف خبلؿ التزاميا التنظيمي.
 فقط وتختمؼ فيما يخص البعديف اآلخريف. التنظيمي االستمراري

( بين α ≤ 1.15توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرض الفرعي الثاني: 
بوزارة األشغال العامة واإلسكان  مستوى االلتزام التنظيميمتوسطات استجابات المبحوثين حول 

 المسمى الوظيفي إلى تعزى

 (41جدول )
 والمسمى الوظيفيمستوى االلتزام التنظيمي بوزارة األشغال العامة واإلسكان  الفروق اإلحصائية بين

الوسط  العدد العمر المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

االلتزام التنظيمي 
 العاطفي

 بدون مسمى إشرافي
35 

79.7 11.0 0.631 0.641 

   8.7 75.5 7 رئيس شعبة

   11.7 79.9 29 رئيس قسم
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   9.6 80.0 28 مدير دائرة

   5.9 83.8 9 مدير عام

   10.4 79.9 108 المجموع

االلتزام التنظيمي 
 المستمر

 0.857 0.331 16.6 67.0 35 بدون مسمى إشرافي

   13.3 64.3 7 رئيس شعبة

   18.3 64.3 29 رئيس قسم

   10.8 62.9 28 مدير دائرة

   8.6 65.9 9 مدير عام

   14.9 64.9 108 المجموع

االلتزام التنظيمي 
 المعياري

 0.481 0.876 12.6 80.4 35 بدون مسمى إشرافي

   5.0 78.6 7 رئيس شعبة

   15.2 82.8 29 رئيس قسم

   10.7 77.4 28 مدير دائرة

   9.2 83.7 9 مدير عام

   12.4 80.4 108 المجموع

االلتزام مستوى 
 التنظيمي

 0.753 0.476 10.9 75.9 35 بدون مسمى إشرافي

   8.1 72.9 7 رئيس شعبة

   12.4 75.9 29 رئيس قسم

   8.4 73.8 28 مدير دائرة

   5.3 78.1 9 مدير عام

   10.1 75.3 108 المجموع

 

فراد العينة بيف مستويات تقديرات أوجد فروؽ ذات داللة إاصائية ت( أنو ال 40جدوؿ )يوض  
إلى بوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف تعز   االلتزاـ التنظيمي بلبعاده الثبلثة مستو  تواجداوؿ 

وىي أكبر مف  0.753وقيمة الداللة اإلاصائية  0.476ايث كانت قيمة ؼ  الوظيفي لمسمىا
مى الموظفيف االلتزاـ التنظيمي في المستويات العميا يؤثر  ع أف ويعزو الباحث ذلك إلى .0.05

ا ويجعميـ ال يقموف في التزاميـ التنظيمي عمف ىـ أعمى منيـ في السمـ في المستويات الدني
 المعياري التنظيمي االلتزام يخص فيما (2115، جينا) دراسة مع تتفق النتيجة وىذه اإلدار .

 .اآلخريف البعديف يخص فيما وتختمف فقط
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( بين α ≤ 1.15توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرض الفرعي الثالث: 
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى االلتزام التنظيمي بوزارة األشغال العامة واإلسكان 

 سنوات الخدمةإلى  تعزى

 (41جدول )
 سنوات الخدمةو مستوى االلتزام التنظيمي بوزارة األشغال العامة واإلسكان  الفروق اإلحصائية بين

الوسط  العدد العمر المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

االلتزام التنظيمي 
 العاطفي

 0.475 0.887 8.1 79.8 13 سنوات 4أقل من 

   11.0 78.3 56 سنوات 20الى  4من 

   11.3 81.0 14 سنة 24الى  22من 

   11.6 83.3 12 سنة 10الى  25من 

   6.4 82.4 13 سنة 10أكثر من 

   10.4 79.9 108 المجموع

االلتزام التنظيمي 
 المستمر

 0.879 0.298 14.8 66.7 13 سنوات 4أقل من 

   17.8 64.3 56 سنوات 20الى  4من 

   8.7 62.4 14 سنة 24الى  22من 

   12.7 65.6 12 سنة 10الى  25من 

   7.9 67.9 13 سنة 10أكثر من 

   14.9 64.9 108 المجموع

االلتزام التنظيمي 
 الميعاري

 0.417 0.989 10.0 76.4 13 سنوات 4أقل من 

   14.0 82.4 56 سنوات 20الى  4من 

   8.2 77.9 14 سنة 24الى  22من 

   14.1 77.8 12 سنة 10الى  25من 

   7.6 81.0 13 سنة 10أكثر من 

   12.4 80.4 108 المجموع

مستوى االلتزام 
 التنظيمي

 0.932 0.211 8.0 74.6 13 سنوات 4أقل من 

   11.9 75.2 56 سنوات 20الى  4من 

   7.9 74.1 14 سنة 24الى  22من 

   10.5 76.0 12 سنة 10الى  25من 

   5.3 77.4 13 سنة 10أكثر من 

   10.1 75.3 108 المجموع
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اوؿ فراد العينة بيف مستويات تقديرات أوجد فروؽ ذات داللة إاصائية ت( أنو ال 32جدوؿ )يوض  
سنوات إلى بوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف تعز   االلتزاـ التنظيمي بلبعاده الثبلثة مستو  تواجد

. 0004و ىي أكبر مف  00821اإلاصائية  و قيمة الداللة 00122ايث كانت قيمة ؼ الخدمة، 
قميمة يعمموف ما بوسعيـ  خدمةأف الموظفيف الذيف لدييـ سنوات  ويرجع الباحث ىذه النتيجة إلى

بيت مواقعيـ وتاسيف صورتيـ وتوطئة أنفسيـ لمترقية لمناصب أعمى مف خبلؿ التزاميـ ثلت
مف الموظفيف الذيف استمروا في العمؿ طويمة فيـ  ، بينما الموظفيف الذيف لدييـ سنواتالتنظيمي

ـ، وىـ يمثموف القيادة العميا ويدركوف معنى 1006بعد استنكاؼ الموظفيف عمى أثر أاداث االنقساـ 
، جينا) دراسة مع تتفق النتيجة وىذه ايرىـ.ي ولذؾ يجعموف مف أنفسيـ القدوة لااللتزاـ التنظيم

 االلتزاـ يخص فيما وتختمف فقط المعيارياالستمراري و  التنظيمي االلتزام يخص فيما (2115
 .العاطفي التنظيمي

( بين α ≤ 1.15توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرض الفرعي الرابع: 
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى االلتزام التنظيمي بوزارة األشغال العامة واإلسكان 

 العمميلمؤىل إلى ا تعزى

 (42جدول )
 والمؤىل العمميمستوى االلتزام التنظيمي بوزارة األشغال العامة واإلسكان  الفروق اإلحصائية بين

الوسط  العدد العمر المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

االلتزام التنظيمي 
 العاطفي

 0.038 3.366 10.1 84.6 18 دبلوم متوسط فأقل

   9.4 77.8 56 بكالوريوس

   11.2 80.9 34 دراسات عليا

   10.4 79.9 108 المجموع

االلتزام التنظيمي 
 المستمر

 0.056 2.954 13.7 72.6 18 دبلوم متوسط فأقل

   15.8 63.6 56 بكالوريوس

   13.0 63.1 34 دراسات عليا

   14.9 64.9 108 المجموع

االلتزام التنظيمي 
 المعياري

 0.881 0.127 12.7 80.7 18 دبلوم متوسط فأقل

   13.5 80.8 56 بكالوريوس

   10.4 79.5 34 دراسات عليا

   12.4 80.4 108 المجموع
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مستوى تواجد 
 االلتزام التنظيمي

 0.143 1.978 8.7 79.6 18 دبلوم متوسط فأقل

   10.5 74.2 56 بكالوريوس

   9.9 74.9 34 دراسات عليا

   10.1 75.3 108 المجموع

 

فراد العينة بين مستويات تقديرات أيوضح أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ( 31جدوؿ )
تعزى  قطاع غزة في بوزارة األشغال العامة واإلسكان ككل االلتزام التنظيمي مستوى تواجدحول 

وىي أكبر مف  00232وقيمة الداللة اإلاصائية  20867ايث كانت قيمة ؼ  إلى المؤىل العممي
مستو  اوؿ فراد العينة بيف مستويات تقديرات أوجد فروؽ ذات داللة إاصائية ت ولكف ،0004
 ويعزو الباحث ذلك بأن نسبةإلى المؤىؿ العممي. تعز   االلتزاـ التنظيمي العاطفي والمستمر تواجد
% مف أفراد العينة ااصميف عمى مؤىؿ عممي بكالوريوس أو دراسات عميا، وبالتالي فيـ ليـ 7203

وايث أنيـ النسبة  نفس الفيـ واإلدراؾ والتوجو بالنسبة لمفيوـ االلتزاـ التنظيمي وضرورة التقيد بو،
تعز   العاطفي توجد فروؽ التنظيمي سبة لبللتزاـنبفال فإنيـ ياددوف النتيجة. األكبر مف المباوثيف

إلى المؤىؿ العممي ايث أف اممة الدبموـ فلقؿ يتمقوف راتبا متواضعا ويامموف مسميات وظيفية 
فيقؿ التزاميـ التنظيمي العاطفي، كذلؾ نفس النتيجة بالنسبة لاممة الدراسات العميا ألف  متدنية

، وىاتيف الفئتيف تختمفاف عف اممة رواتبيـ ومسمياتيـ الوظيفية ال تتناسب مع شياداتيـ العممية
إلى المؤىؿ تعز   وأما بالنسبة إلى االلتزاـ التنظيمي المستمر توجد فروؽ شيادة البكالوريوس.

ف درجة االىتماـ والفوائد المقدمة لاممة الدبمـو فلقؿ ليست كبيرة وينطبؽ ذلؾ عمى ايث أ العممي، 
. وأما فيما يخص المقدمة لاممة البكالوريوس أكثر ئداممة الدراسات العميا، بينما االىتماـ والفوا

إلى المؤىؿ العممي ايث أف معظـ الموظفيف تعز   فإنو ال توجد فروؽ االلتزاـ التنظيمي المعيار 
بيف ال يوجد فروؽ ذات داللة إاصائية  يامب عمييـ لوف سياسي وااد. وقد جا ت الماصمة بلنو

إلى المؤىؿ العممي، ايث تعز   االلتزاـ التنظيمي مستو  تواجداوؿ فراد العينة مستويات تقديرات أ
إلى المؤىؿ العممي فيما يخص االلتزاـ التنظيمي العاطفي والمستمر، تعز  أف الفروؽ قميمة التي 

 دراسةوقد اتفقت نتائج ىذه ال عدـ وجود فروؽ كاف قويا فيما يخص االلتزاـ التنظيمي المعيار .
بيف مستويات  لة إاصائيةذات دال يوجد فروؽال أنو أوضات  تيوال ،(2112دراسة )البقمي، مع 

المؤىؿ  العمر،)التنظيمي والمتايرات الديمارافية التالية: مستويات االلتزاـبيف  فراد العينةتقديرات أ
كؿ مف  ةدراسمع  نتيجة ىذه الدراسة اختمفتقد و  (.المستو  الوظيفي ، مدة الخدمة ،العممي
 ذات داللة إاصائية فروؽوالتي أوضات بوجود  (،2112، ودراسة )تقي،(2116)حنونة،  دراسة

 متايرات العمر وسنوات الخدمة والمؤىؿ العممي.و بيف االلتزاـ التنظيمي 
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 مخص الفصل:م

بيػػدؼ التعػػرؼ  ،ىػػذا الفصػػؿ التاميػػؿ اإلاصػػائي لمبيانػػات ونتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة تضػػمف  
المميمػة فػي تعزيػز االلتػزاـ التنظيمػي لػد  العػامميف بػوزارة األشػااؿ العامةواإلسػكاف عمى دور القيادة 

إلػػى  لممباػوثيف، ومػف ثػـ تطػرؽ بػدأ البااػث بتاميػػؿ البيانػات الشخصػيةوقػد ، بماافظػات قطػاع غػزة
الفرضػػػيات  اصػػػائية المناسػػػبة، ثػػػـ تنػػػاوؿوأجػػػاب عمييػػػا باسػػػتخداـ المعالجػػػات اإل ،تسػػػاؤالت الدراسػػػة

 .اتيا ومد  تطابقيا أو اختبلفيا مع الدراسات السابقةواختبار 
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 مقدمة:ال

باإلطػػػار النظػػػر  والدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناولػػػت  والتػػػي ربطػػػتمصػػت الدراسػػػة الميدانيػػػة خ
ايػث يتضػمف ىػذا الفصػؿ ممخصػا ، ىامةنتائج عدة إلى  وااللتزاـ التنظيمي مميمةمواضيع القيادة ال

بعػػد إجػػرا  عمميػػة التاميػػؿ اإلاصػػائي عمػػى  ، وذلػػؾ الدراسػػةىػػذه ألىػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا 
قتراػػػة لتاقيػػػؽ يتضػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ التوصػػػيات الم ، وكػػػذلؾوجمعيػػػا االسػػػتبانات التػػػي تػػػـ توزيعيػػػا

نشػػودة مػػف خػػبلؿ تعزيػػز مفػػاىيـ القيػػادة المميمػػة لػػد  المسػػتويات اإلداريػػة المختمفػػةالتي األىػػداؼ الم
 لد  العامميف بالوزارة. تؤد  إلى تعزيز االلتزاـ التنظيمي

 مباػػثنتػػائج الدراسػػة، وال نػػاوؿيت ؛المباػػث األوؿ :مباثػػيفتػػـ تقسػػيـ ىػػذا الفصػػؿ إلػػى  قػػدو 
 توصيات الدراسة. يتناوؿ ؛الثاني

 المبحث األول:
 نتائج الدراسة 

 النتائج المتعمقة باإلطار العممي:. 1

 (:مميمةالقيادة ال)المستقل النتائج المتعمقة بالمتغير   -

مسػػػتو  تواجػػػد القيػػػادة المميمػػػة لػػػد  المسػػػئوليف بػػػوزارة األشػػػااؿ العامػػػة النتػػػائج أف  بينػػػت -
 %(.77) الوزف النسبي ايث بمغ ،ة كبيرة إلى اد ماجواإلسكاف كاف بدر 

 وجوديعني  مما%(، 82.9) وزف نسبيعمى  الثقة بالنفس لد  القائد)المدير( اصؿ بعد  -
 .المباوثيفمف قبؿ  موافقة بدرجة كبيرة نسبيا

%(، ممػػا يعنػػي وجػػود 76.3) وزف نسػػبيعمػػى  الرؤيػػة المسػػتقبمية لمقائػػد )المػػدير(اصػػؿ بعػػد   -
 مف قبؿ المباوثيف. إلى اد ماموافقة بدرجة كبيرة 

%(، ممػػػا يعنػػػي وجػػػود 70.6) وزف نسػػػبيعمػػػى  االعتػػػراؼ بالقائػػػد كػػػلداة لمتاييػػػراصػػػؿ بعػػػد   -
 وثيف.مف قبؿ المبا إلى اد بسيطموافقة بدرجة كبيرة 

%(، ممػا 79.8) وزف نسػبيعمػى  الاساسية لمقائػد تجػاه القيػود الخاصػة ببيئػة العمػؿاصؿ بعد   -
 مف قبؿ المباوثيف. موافقة بدرجة كبيرة نسبيا يعني وجود
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 (:االلتزام التنظيميالنتائج المتعمقة بالمتغير التابع )  -

بػوزارة األشػااؿ  عػامميفلػد  ال االلتػزاـ التنظيمػي بلبعػاده الثبلثػةالنتػائج أف مسػتو   أظيػرت -
 %(.75.3) وزف النسبيال ايث بمغ، بسيطالعامة واإلسكاف كاف بدرجة كبيرة إلى اد 

موافقػة  %(، مما يعني وجود79.9) وزف نسبيعمى  االلتزاـ التنظيمي العاطفيعد  ب   ازا -
 مف قبؿ المباوثيف. بدرجة كبيرة نسبيا

موافقػة  %(، مما يعني وجود64.9) وزف نسبيمى ع االلتزاـ التنظيمي المستمرعد  ب   ازا -
 مف قبؿ المباوثيف. بدرجة متوسطة )ماايدة(

موافقة  %(، مما يعني وجود80.4) وزف نسبيعمى  االلتزاـ التنظيمي المعيار عد  ب   ازا -
 مف قبؿ المباوثيف. بدرجة كبيرة نسبيا

 النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة:. 2
ح : (43جدول)  تعمقة بأىداف الدراسةالنتائج الميوضِّ

 مدى تحقيقو اليدف م

1. 
 بػػوزارة المميمػػة القيػػادة الكشػػؼ عػػف واقػػع

 . واإلسكاف العامة األشااؿ
 بػػوزارة المسػػئوليف لػػد  المميمػػة القيػػادة تواجػػد مسػػتو  بينػػت النتػػائج أف

 بمػػػغ ايػػػث مػػػا، اػػػد إلػػػى كبيػػػرة بدرجػػػة كػػػاف واإلسػػػكاف العامػػػة األشػػػااؿ
 (.32انظر جدوؿ ) %(.77) النسبي الوزف

2. 
 التنظيمػػػي االلتػػػزاـ التعػػػرؼ إلػػػى مسػػػتو 

 العامػػػػػػػػة األشػػػػػػػػااؿ وزارة فػػػػػػػػي لمعػػػػػػػػامميف
 واإلسكاف.

 لػػػػد  الثبلثػػػػة بلبعػػػػاده التنظيمػػػػي االلتػػػػزاـ مسػػػػتو  أف النتػػػػائج أظيػػػػرت
 اػػد إلػػى كبيػػرة بدرجػػة كػػاف واإلسػػكاف العامػػة األشػػااؿ بػػوزارة العػػامميف
 (.32انظر جدوؿ ) %(.75.3) النسبي الوزف بمغ ايث بسيط،

3. 
القيػػػػادة المميمػػػػة فػػػػي تعزيػػػػز  تاديػػػػد دور

 العامػػة األشػػااؿ بػػوزارة التنظيمػػي االلتػػزاـ
 . واإلسكاف

( α ≤ 0.05) داللػػػة مسػػػتو  عنػػػد إاصػػػائية داللػػػة ذات عبلقػػػة توجػػػد
 العامػػة األشػػااؿ بػػوزارة التنظيمػػي االلتػػزاـ وتعزيػػز المميمػػة القيػػادة بػػيف

 (.33انظر جدوؿ ) .واإلسكاف

4. 

الكشػػػػؼ عػػػػف وجيػػػػات نظػػػػر المباػػػػوثيف 
 اوؿ مااور الدراسة.

 إاصػػائية داللػػة ذات فػروؽ يوجػػد أنػػو الفدروق حددول القيددادة المميمددة:
 المميمػة القيػادة تواجػد مسػتو  اػوؿ العينػة أفػراد تقديرات مستويات بيف

. لعمػػػرإلػػػى ا تعػػػز   غػػػزة قطػػػاع فػػػي واإلسػػػكاف العامػػػة األشػػػااؿ بػػػوزارة
 أفػراد تقػديرات مسػتويات بػيف إاصػائية داللػة ذات فػروؽ توجد ال بينما

 بػػػػوزارة األربعػػػػة بلبعادىػػػػا المميمػػػػة القيػػػػادة تواجػػػػد مسػػػػتو  اػػػػوؿ العينػػػػة
، سػػػػنوات الػػػػوظيفي لمسػػػػمىا إلػػػػى ) تعػػػػز  واإلسػػػػكاف العامػػػػة األشػػػػااؿ
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 الخدمة، المؤىؿ العممي(.

 داللػػػػة ذات فػػػػروؽ وجػػػػدال ت أنػػػػو :االلتددددزام التنظيمددددي حددددول الفددددروق
 تواجػػػػد مسػػػػتو  اػػػػوؿ العينػػػػة أفػػػػراد تقػػػػديرات مسػػػػتويات بػػػػيف إاصػػػػائية

  غػػػػزة قطػػػػاع فػػػػي واإلسػػػػكاف العامػػػػة األشػػػػااؿ بػػػػوزارةااللتػػػػزاـ التنظيمػػػػي 
) العمػػػػػر، المسػػػػػمى الػػػػػوظيفي، سػػػػػنوات الخدمػػػػػة، المؤىػػػػػؿ  إلػػػػػى تعػػػػػز 

 (.42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35انظر الجداوؿ ) العممي(.

5. 
 المجػػػػػػػػاالت بتوصػػػػػػػػيات اػػػػػػػػوؿالخػػػػػػػػروج 
 مػػػف استخبلصػػػيا يمكػػػف التػػػي التطبيقيػػػة

 ،الدراسة ىذه نتائج

 126ص الدراسة، توصيات

 

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة:. 2
 تعمقة بالفرضية الرئيسة األولى:ملمنتائج ال مخصاح ميوض: (44جدول)

رقم 
معامل ارتباط  نص الفرض الفرض

 النتيجة بيرسون

 الفرضية الرئيسة األولى: األول
 عنػػػػػػػػػػػد إاصػػػػػػػػػػػائية داللػػػػػػػػػػػة ذات عبلقػػػػػػػػػػػة توجػػػػػػػػػػػد

 القيػػػػػػػػػػػػادة بػػػػػػػػػػػػيف( α ≤ 0.05) داللػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػتو 
 لػػػػػػػػػػػد  التنظيمػػػػػػػػػػػي االلتػػػػػػػػػػػزاـ وتعزيػػػػػػػػػػػز المميمػػػػػػػػػػػة
واإلسػػػػػػػػػكاف  العامػػػػػػػػػة األشػػػػػػػػػااؿ بػػػػػػػػػوزارة العػػػػػػػػػامميف
 ة.بقطاع غز 

0.399 

عمػػػػػػػى  الفرضػػػػػػػية الرئيسػػػػػػة األولػػػػػػىتػػػػػػـ قبػػػػػػوؿ 
 بػػػػػػػػيف وجػػػػػػػػود عبلقػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػة إاصػػػػػػػػائية

 التنظيمػػػػػػي االلتػػػػػػزاـ وتعزيػػػػػػز المميمػػػػػػة القيػػػػػػادة
 العامػػػػػػػػػػة األشػػػػػػػػػػااؿ بػػػػػػػػػػوزارة العػػػػػػػػػػامميف لػػػػػػػػػػد 

 (.33انظر جدوؿ) .غزة بقطاع واإلسكاف

 التالية: الفرعية ويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات

1. 

 عنػػػػػػػػػػػد إاصػػػػػػػػػػػائية داللػػػػػػػػػػػة ذات عبلقػػػػػػػػػػػة توجػػػػػػػػػػػد
 الثقػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػيف( α ≤ 0.05) داللػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػتو 
 االلتػػػػػػػزاـ وتعزيػػػػػػز( المػػػػػػدير)القائػػػػػػد لػػػػػػد  بػػػػػػالنفس

 األشػػػػػػػػػػااؿ بػػػػػػػػػػوزارة العػػػػػػػػػػامميف لػػػػػػػػػػد  التنظيمػػػػػػػػػػي
 .غزة بقطاع واإلسكاف العامة

0.300 

عمػػػػى وجػػػػود عبلقػػػػة ذات  يةتػػػػـ قبػػػػوؿ الفرضػػػػ
 لػػػػػػػد  بػػػػػػػالنفس الثقػػػػػػػة داللػػػػػػػة إاصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف

 التنظيمػػػػػػػي االلتػػػػػػػزاـ وتعزيػػػػػػػز( المػػػػػػػدير)القائػػػػػػػد
 العامػػػػػػػػػػة األشػػػػػػػػػػااؿ بػػػػػػػػػػوزارة العػػػػػػػػػػامميف لػػػػػػػػػػد 

 (.33. انظر جدوؿ)غزة بقطاع واإلسكاف
 

2. 

 عنػػػػػػػػػػػد إاصػػػػػػػػػػػائية داللػػػػػػػػػػػة ذات عبلقػػػػػػػػػػػة توجػػػػػػػػػػػد
 الرؤيػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػيف (α ≤ 0.05) داللػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػتو 

 االلتػػػػػػػػػزاـ وتعزيػػػػػػػػز( المػػػػػػػػدير) لمقائػػػػػػػػد المسػػػػػػػػتقبمية
 األشػػػػػػػػػػااؿ بػػػػػػػػػػوزارة العػػػػػػػػػػامميف لػػػػػػػػػػد  التنظيمػػػػػػػػػػي

 .غزة بقطاع واإلسكاف العامة

0.291 

 ذات عبلقػػػػة وجػػػػود عمػػػػى الفرضػػػػية قبػػػػوؿ تػػػػـ
 المسػػػػػػػػتقبمية الرؤيػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف إاصػػػػػػػػائية داللػػػػػػػػة
 التنظيمػػػػػػي االلتػػػػػػزاـ وتعزيػػػػػػز( المػػػػػػدير) لمقائػػػػػػد
 العامػػػػػػػػػػة األشػػػػػػػػػػااؿ بػػػػػػػػػػوزارة العػػػػػػػػػػامميف لػػػػػػػػػػد 

 (.33)جدوؿ انظر. غزة بقطاع واإلسكاف
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رقم 
معامل ارتباط  نص الفرض الفرض

 النتيجة بيرسون

3. 

 عنػػػػػػػػػػػد إاصػػػػػػػػػػػائية داللػػػػػػػػػػػة ذات عبلقػػػػػػػػػػػة توجػػػػػػػػػػػد
 االعتػػػػػػػػراؼ بػػػػػػػػيف( α ≤ 0.05) داللػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتو 
 االلتػػػػػػػػػػػػػزاـ وتعزيػػػػػػػػػػػػػز لمتاييػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػلداة بالقائػػػػػػػػػػػػػد

 األشػػػػػػػػػػااؿ بػػػػػػػػػػوزارة العػػػػػػػػػػامميف لػػػػػػػػػػد  التنظيمػػػػػػػػػػي
 .غزة بقطاع واإلسكاف العامة

0.316 

 ذات عبلقػػػػة وجػػػػود عمػػػػى الفرضػػػػية قبػػػػوؿ تػػػػـ
 بالقائػػػػػػػػػد االعتػػػػػػػػػراؼ بػػػػػػػػػيف إاصػػػػػػػػػائية داللػػػػػػػػػة
 التنظيمػػػػػػػي االلتػػػػػػػزاـ وتعزيػػػػػػػز لمتاييػػػػػػػر كػػػػػػػلداة
 العامػػػػػػػػػػة األشػػػػػػػػػػااؿ بػػػػػػػػػػوزارة العػػػػػػػػػػامميف لػػػػػػػػػػد 

 (.33)جدوؿ انظر. غزة بقطاع واإلسكاف

4. 

 عنػػػػػػػػػػػد إاصػػػػػػػػػػػائية داللػػػػػػػػػػػة ذات عبلقػػػػػػػػػػػة توجػػػػػػػػػػػد
 الاساسػػػػػػػػية بػػػػػػػػيف( α ≤ 0.05) داللػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتو 
 العمػػػػػػػػػؿ ببيئػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػود تجػػػػػػػػػاه لمقائػػػػػػػػػد
 بػػػػوزارة العػػػػامميف لػػػػد  التنظيمػػػػي االلتػػػػزاـ وتعزيػػػػز
 .غزة بقطاع واإلسكاف العامة األشااؿ

0.310 

 ذات عبلقػػػػة وجػػػػود عمػػػػى الفرضػػػػية قبػػػػوؿ تػػػػـ
 تجػػػػاه لمقائػػػػد الاساسػػػػية بػػػػيف إاصػػػػائية داللػػػػة

 وتعزيػػػػػػػػػػػز العمػػػػػػػػػػػؿ ببيئػػػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػود
 بػػػػػػػػوزارة العػػػػػػػػامميف لػػػػػػػػد  التنظيمػػػػػػػػي االلتػػػػػػػػزاـ
. غػػػػػػػػزة بقطػػػػػػػػاع واإلسػػػػػػػػكاف العامػػػػػػػػة األشػػػػػػػػااؿ

 (.33)جدوؿ انظر
تعزيدددددز االلتدددددزام وبدددددين  المميمدددددة األربعدددددةمارسدددددة أبعددددداد القيدددددادة ج وجدددددود عبلقدددددة ارتبددددداط طرديدددددة بدددددين مالنتدددددائ بيندددددت

 االلتدددزام التنظيمددديسدددتوى يدددؤدي إلدددى ارتفددداع م األربعدددةمارسدددة أي بعدددد مدددن األبعددداد درجدددة من ارتفددداع أ، حيدددث التنظيمدددي
 . غزة بقطاع واإلسكان العامة األشغال بوزارة العاممين لدى

 

 :ثانيةتعمقة بالفرضية الرئيسة اللمنتائج الم يوضح ممخصا: (45) جدول
 

رقم 
معامل  نص الفرض الفرض

 االنحدار

 معامل
االنحدار 
  ßالمعياري

 النتيجة

 الثاني

يوجد أثر لمقيادة المميمة في تعزيز 
االلتزاـ التنظيمي لد  العامميف بوزارة 
 األشااؿ العامة واإلسكاف             

(α≤ 0004) عند مستو  داللة 

 

0.428 0.399 

 لمقيػػػادة عمػػػى وجػػػود أثػػػر يةتػػػـ قبػػػوؿ الفرضػػػ
 لػػد  التنظيمػػي االلتػػزاـ تعزيػػز فػػي المميمػػة
             واإلسػػػكاف العامػػػة األشػػػااؿ بػػػوزارة العػػػامميف

 (.34انظر جدوؿ) .
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 بالفرضية الرئيسة الثالثة: المتعمقة لمنتائج ممخصا يوضح: (46) جدول

رقم 
 النتيجة المتغير نص الفرض الفرض

 الثالث

 داللػػػػػػػػػػػػة ذات فروقػػػػػػػػػػػػات توجػػػػػػػػػػػػد
 داللػػػػػػة مسػػػػػػتو  عنػػػػػػد إاصػػػػػػائية

(0.05 ≥ α )متوسػػػػػػػطات بػػػػػػيف 
 دور اػػوؿ المباػػوثيف اسػػتجابات

 األشػػػػااؿ بػػػػوزارة المميمػػػػة القيػػػػادة
 تعػػػػػػػػػػػػػػػز  واإلسػػػػػػػػػػػػػػػكاف العامػػػػػػػػػػػػػػػة

 العمػػػػػػػػػػر،: )اآلتيػػػػػػػػػػة لممتايػػػػػػػػػػرات
 سػػػػػػػػػػنوات الػػػػػػػػػػوظيفي، المسػػػػػػػػػػمى
 (.العممي المؤىؿ الخدمة،

 العمر

 

 

 إاصػػائية داللػػة ذات فروقػػات تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية عمػػى وجػػود
 واإلسػػػكاف العامػػػة األشػػػااؿ بػػػوزارة المميمػػػة القيػػػادة دور اػػػوؿ

 (.35انظر جدوؿ) .تعز  إلى متاير العمر

المسمى 
 الوظيفي

 

 

فػػروؽ ذات داللػػة تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة عمػػى عػػدـ وجػػود 
 األشػػػػااؿ بػػػػوزارة المميمػػػػة القيػػػػادة دور اػػػػوؿاػػػػوؿ إاصػػػػائية 

 انظػػر. المسػػمى الػػوظيفي متايػػر إلػػى تعػػز  واإلسػػكاف العامػػة
 (.36)جدوؿ

سنوات 
 الخدمة

 

 

 داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود عػػدـ عمػػى البديمػػة الفرضػػية قبػػوؿ تػػـ
 األشػػػػااؿ بػػػػوزارة المميمػػػػة القيػػػػادة دور اػػػػوؿ اػػػػوؿ إاصػػػػائية
 انظػػػر. سػػػنوات الخدمػػػة متايػػػر إلػػػى تعػػػز  واإلسػػػكاف العامػػػة
 (.37)جدوؿ

المؤىل 
 العممي

 

 داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود عػػدـ عمػػى البديمػػة الفرضػػية قبػػوؿ تػػـ
 العامػػػة األشػػػااؿ بػػػوزارة المميمػػػة القيػػػادة دور اػػػوؿ إاصػػػائية
 انظػػػػػػػػر. المؤىػػػػػػػػؿ العممػػػػػػػػي متايػػػػػػػػر إلػػػػػػػػى تعػػػػػػػػز  واإلسػػػػػػػػكاف

 (.38)جدوؿ

 :رابعةبالفرضية الرئيسة ال المتعمقة لمنتائج ممخصا يوضح: (47جدول )

رقم 
 النتيجة المتغير نص الفرض الفرض

 الرابع

 داللػػػػػػػػػػػػة ذات فروقػػػػػػػػػػػػات توجػػػػػػػػػػػػد
 داللػػػػػػة مسػػػػػػتو  عنػػػػػػد إاصػػػػػػائية

(0.05 ≥ α )متوسػػػػػػػطات بػػػػػػيف 
 اػػػػػػػػػوؿ المباػػػػػػػػػوثيف اسػػػػػػػػػتجابات

 بػػوزارة مسػػتو  االلتػػزاـ التنظيمػػي
 تعػػز  واإلسػػكاف العامػػة األشػػااؿ

 العمػػػػػػػػػػر،: )اآلتيػػػػػػػػػػة لممتايػػػػػػػػػػرات

 العمر

 

 

 داللػة ذات فروقػات وجػود عػدـ عمػى البديمةتـ قبوؿ الفرضية 
 األشػػػػااؿ بػػػػوزارة التنظيمػػػػي االلتػػػػزاـ مسػػػػتو  اػػػػوؿ إاصػػػػائية

 (.39تعز  إلى متاير العمر. انظر جدوؿ) واإلسكاف العامة

المسمى 
 الوظيفي

فػػروؽ ذات داللػػة تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة عمػػى عػػدـ وجػػود 
 األشػػػػااؿ بػػػػوزارة مسػػػػتو  االلتػػػػزاـ التنظيمػػػػياػػػػوؿ إاصػػػػائية 

 انظػػر. المسػػمى الػػوظيفي متايػػر إلػػى تعػػز  واإلسػػكاف العامػػة
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رقم 
 النتيجة المتغير نص الفرض الفرض

 سػػػػػػػػػػنوات الػػػػػػػػػػوظيفي، المسػػػػػػػػػػمى
 (.العممي المؤىؿ الخدمة،

 

 

 (.40)جدوؿ

سنوات 
 الخدمة

 

 

 داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود عػػدـ عمػػى البديمػػة الفرضػػية قبػػوؿ تػػـ
 األشػػػػااؿ بػػػػوزارة التنظيمػػػػي االلتػػػػزاـ مسػػػػتو  اػػػػوؿ إاصػػػػائية
 انظػػػر. سػػػنوات الخدمػػػة متايػػػر إلػػػى تعػػػز  واإلسػػػكاف العامػػػة
 (.41)جدوؿ

المؤىل 
 العممي

 

 داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود عػػدـ عمػػى البديمػػة الفرضػػية قبػػوؿ تػػـ
 األشػػػػااؿ بػػػػوزارة التنظيمػػػػي االلتػػػػزاـ مسػػػػتو  اػػػػوؿ إاصػػػػائية
 انظػػػر. المؤىػػػؿ العممػػػي متايػػػر إلػػػى تعػػػز  واإلسػػػكاف العامػػػة
 (.42)جدوؿ
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 المبحث الثاني
 الدراسةتوصيات  

 فإن الباحث توصل إلى التوصيات اآلتية:ما توصمت إليو الدراسة من نتائج،  في ضوء

 :مميمةالقيادة ال: التوصيات المتعمقة باأوالً 

بػػػوزارة األشػػػااؿ العامػػػة لػػػد  القػػػادة المميمػػػة القيػػػادة  خصػػػائصلزيػػػادة تواجػػػد  العمػػػؿ تعزيػػػز . 1
يف المميمػػ ةدزيػػادة عػػدد القػػاالجيػػود ناػػو  وتركيػػز وتكثيػػؼ ،واإلسػػكاف بماافظػػات قطػػاع غػػزة

 بالوزارة.

ضػػو   فػػيمشػػاركة المرؤوسػػيف فػػي وضػػع الخطػػط واتخػػاذ القػػرارات واػػؿ المشػػكبلت، زيػػادة  . 2
ثقػػػة فػػػي المرؤوسػػػيف ال ممػػػا يكسػػػبالمسػػػتو  العػػػالي مػػػف الثقػػػة الموجػػػود لػػػد  القائػػػد ) المػػػدير (، 

 . أنفسيـ ويييئيـ ليكونوا قادة المستقبؿ في الوزارة

مػػف الرؤيػػة  فػػي ضػػو  تواجػػد مسػػتو  عػػاؿ   لمػػوزارة فعػػاؿ متطػػور و إدار تعزيػػز العمػػؿ بنظػػاـ  . 3
يسػػػػاعد فػػػػي ايجػػػػاد قيػػػػادة مميمػػػػة  ام سػػػػميم ام تنافسػػػػي ام ، ممػػػػا يخمػػػػؽ جػػػػو المسػػػػتقبمية لػػػػد  القػػػػادة

 .المستقبؿ مثؿ قادتيـ الاالييف ف يكونوا قادةأللممرؤوسيف تييئيـ 

خػبلؿ تطػوير الػوزارة مػف لصػال   الموجػودة بػالوزارة ضرورة توظيؼ خصائص القيادة المميمػة. 4
إاداث التايير المطموب لمممارسات واألنظمة الموجودة. وذلؾ في ضو  الدرجة الكبيرة الموجودة 

 .والموجود أصبل مف خبلؿ العمؿ الجماعي إلاداث التايير لبلعتراؼ بالقائد كلداة لمتايير

أف  عمػػى السياسػػات الخاصػػة بػػالموظفيفالخطػػط و الاػػرص مػػف قبػػؿ القػػادة اػػيف وضػػع زيػػادة . 5
واقعيػػػة تلخػػػذ ماػػػددات وظػػػروؼ البيئػػػة، وتطػػػوير ىػػػذا التوجػػػو الموجػػػود أصػػػبل لػػػد  القػػػادة  تكػػػوف
  ، باإلضافة إلى توفير الموارد المالية لتطبيؽ بعض النظريات واألفكار إلاداث التايير.بالوزارة

 :االلتزام التنظيميثانيا: التوصيات المتعمقة ب

تطػوير ميػارات وكفػا ة العػامميف  طريػؽ عػف لػوزارةا فى العامميف  لد التنظيمي االلتزاـ تعزيز. 1
 ماورىػػا يكػػوف بايػػث العمػػؿ وورش النػػدواتالػػدورات و و  عػػف طريػػؽ التػػدريب وتنميػػة قػػدراتيـ

 . وزارةال ىداؼأ يخدـ ابم لمعامميف يجابيةاإل الممارسات تعزيز

 بػرامج وتنظػيـ إعػداد طريػػؽ عػػف ومعمومػاتيـ قػدراتيـ وتنميػة العػامميف وكفػا ة ميػارات تطوير. 2
 وفػػي واألولويػػات الااجػػات اسػػب وذلػػؾ بيػػـ، الخاصػػة القػػدرات وبنػػا  المينػػي لمنمػػو تدريبيػػة
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 عمػػػى لارصػػػيا لمػػػوزارة االنتمػػػا  مػػػف أكبػػػر بدرجػػػة الموظػػػؼ يشػػػعر ممػػػا، اإلمكانيػػػات ضػػػو 
 .التنظيمي التزامو مستو  عمي إيجابي بشكؿ ينعكس ومما تطويره

 العػػػػػػػػػػػامميف  عمػػػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػػة االلتػػػػػػػػػػزاـ التنظيمػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػػؿبداريػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػادات اإل . قيػػػػػػػػػػاـ3
 عبلقػػػػػاتتعزيػػػػػز بػػػػػداع الػػػػوظيفي و االبتكػػػػار واإل لزيػػػػػادة تنظيميػػػػةالبيئػػػػػة ال تقويػػػػةمػػػػف خػػػػػبلؿ 

تشػعر الموظػؼ بالرعايػة الظػروؼ الماديػة التػي ر ، مػػع تػػوفياالاتراـ والتقدير بػيف العػامميف 
 .بكفا ة أعمالو وينجز واالىتماـ

فػي الاديثػة  والػنظـ اإلداريػة يالتكنولػوجتعزيػز الجانػب مػف خػبلؿ  العػامميفتطوير إمكانػات .  4
رصػػػد وتػػػوفير الميزانيػػػات ضػػػرورة و  ،وتقنيػػػات ،ومعػػػداتوأدوات العمػػػؿ مػػػف أجيػػػزة،  ،العمػػػؿ

 .، مما يعزز التزاميـ التنظيمييذا الشلفكافية لال البلزمة ماليةالخصصات موال

 المبنػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػػػا ة، ممػػػػػػػػػػػا التوزيػػػػػػػػػػع لمعمػػػػػػػػػػؿ والاػػػػػػػػػػوافز عدالػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػىتبنػػػػػػػػػػي مبػػػػػػػػػػدأ ال. 5
 العدالػػػػػػػة وزيػػػػػػػادة انتمػػػػػػػػا ه لعممػػػػػػػػو ومؤسػػػػػػػػستو أيػػػػػػػؤد  الػػػػػػػى زيػػػػػػػادة شػػػػػػػعور الموظػػػػػػػؼ بمبػػػػػػػد
 مػػػػردود جيػػػػد عمػػػػى مسػػػػتو  التزامػػػػو مػػػػف مػػػػا لػػػػولوتطمعػػػػو لمتطػػػػور الػػػػوظيفي بشػػػػكؿ مسػػػػتمر 

 التنظيمي.

، واجتياز دورات تدريبيػة، والخبرة ةيخضع لمقاييس الكفا  لمسمـ الوظيفي .  وضع نظاـ ترقيات6
مختمفػػة، بايػػث تػػتـ الترقيػػات بكػػؿ شػػفافية ونزاىػػة، ممػػا يػػنعكس أثػػره عمػػى زيػػادة واختبػػارات 

 .االلتزاـ التنظيمي لد  العامميف

لمتعرؼ عمى المزيػد مػف العوامػؿ التػي تػؤثر فػى  الدراسات المستقبميةجرا  المزيد مف إتشجيع . 7
  مسػػتو  عمػػى ىممػا يعػود بالفائػػدة العظمػ ،الػوزارة مػوظفيل التنظيمػي لتػزاـاالمسػتويات رفػع 

 .ورقييا وزارةىداؼ الأمما يسيـ في تاقيؽ و  ،دائيـ وانجازىـأ

 )المستقل والتابع(: خطة ُمقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بالمتغيرينًا: ثالث

 البرامج واألنشطة اليدؼ ـ.
الجية المخولة في 

 الوزارة
 مؤشرات
 برراتالقياس/الم

 التوصٌات المتعلقة باالقٌادة الملهمة أوالً 

1. 

 تواجػػػػػػػد لزيػػػػػػػادة العمػػػػػػػؿ تعزيػػػػػػػز
 لػد  المميمػة القيػادة خصائص

 العامػػػػة األشػػػػااؿ بػػػػوزارة القػػػػادة
 قطػػػػػػاع بماافظػػػػػػات واإلسػػػػػػكاف

 الجيػػػود وتركيػػػز وتكثيػػػؼ غػػػزة،

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامج تدريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -
لممسئوليف لتنمية ميػاراتيـ 
ومعػػػػػػارفيـ اػػػػػػوؿ سػػػػػػمات 

وفوائػػػػػدىا  مميمػػػػػةالقيػػػػػادة ال
ىا عمى كؿ مف الوزارة وأثر 

دائػػػػػػػػػػرة التطػػػػػػػػػػوير  -
 .المؤسسي

توافر سمات القيادة  -
لممسػػػػػػػػػئوليف  مميمػػػػػػػػػةال

 .بدرجة كبيرة جدام 
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 البرامج واألنشطة اليدؼ ـ.
الجية المخولة في 

 الوزارة
 مؤشرات
 برراتالقياس/الم

 المميمػيف القادة عدد زيادة ناو
 .بالوزارة

 والعامميف.

2. 

 وضػػع فػػي المرؤوسػػيف مشػػاركة
 واػػػؿ القػػػرارات واتخػػػاذ الخطػػػط

 المسػتو  ضو  في، المشكبلت
 لػػد  الموجػػود الثقػػة مػػف العػػالي
 يكسػػب ممػػا(،  المػػدير)  القائػػد

 أنفسػػػػيـ فػػػػي الثقػػػػة المرؤوسػػػػيف
 المسػػتقبؿ قػػادة ليكونػػوا ويييػػئيـ

 . الوزارة في

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  ورش -
 الرؤسا  والمرؤوسيف.

دورات فػػػػػػػػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػػػػػػػػاذ  -
القػػػػرارات والتخطػػػػيط واػػػػؿ 

 .المشكبلت

 اإلدارة العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -
 .ىوالوسط

 
التطػػػػػػػػػػوير دائػػػػػػػػػػرة  -

 .المؤسسي

وجػػػػود كػػػػادر قػػػػادر  -
عمػػى التخطػػيط واتخػػاذ 
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار واػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 .المشكبلت

3. 

 النظػػػػػػػػػاـ بنػػػػػػػػػا  عمػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػؿ
 الفعػػػػػػػػػػػاؿ و المتطػػػػػػػػػػػور اإلدار 
 مسػتو  تواجػد ضػو  في لموزارة
 المسػػػػػػتقبمية الرؤيػػػػػػة مػػػػػػف عػػػػػػاؿ
 ام جػػػػػو  يخمػػػػؽ ممػػػػا، القػػػػادة لػػػػد 
 ايجػاد فػي يساعد ام سميم ام تنافسي
 تييػئيـ لممرؤوسػيف مميمة قيادة
 مثػػؿ المسػػتقبؿ قػػادة يكونػػوا فأل

 .الاالييف قادتيـ

عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دورات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  -
 .التخطيط االستراتيجي

اسػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػموب  -
 التافيز والمكافآت.

التكميػػػػػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػػػػػدريجي  -
لممرؤوسػػػػيف بػػػػبعض ميػػػػاـ 

 القادة

 اإلدارة العميا. -
 
دائػػػػػػػػػػرة التطػػػػػػػػػػوير  -

 .المؤسسي

وجػػػػػػػػود مخططػػػػػػػػيف  -
 استراتيجييف

موظػػػػػػػػػػػػؼ طمػػػػػػػػػػػػوح  -
 ومثابر

4. 

 خصػػػػػػػائص توظيػػػػػػػؼ ضػػػػػػػرورة
 الموجػػػػػػػػػػودة المميمػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػادة
 الػػػوزارة تطػػػوير لصػػػال  بػػػالوزارة
 التاييػػػػػػػر إاػػػػػػػداث خػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػف

 واألنظمػة لمممارسػات المطموب
 شػعارا التاييػر ويكػوف الموجودة
 الدرجػة ضػو  فػي وذلؾ. واقعيا

 بػػػػػػػػػػػالوزارة الموجػػػػػػػػػػػودة الكبيػػػػػػػػػػػرة
 كػػػػػػػػػػػػػلداة بالقائػػػػػػػػػػػػػد لبلعتػػػػػػػػػػػػػراؼ

 ..لمتايير

دورات خاصػػػػػػػػػػة عقػػػػػػػػػػد  -
دارتو  .بالتايير وا 

إاػػػػداث التاييػػػػر لاالػػػػة  -
معينػػػػػػػة بػػػػػػػالوزارة ودراسػػػػػػػػة 

 نتائجو وفوائده
تقيػػػيـ االػػػة الػػػوزارة بعػػػد  -

 إجرا  التاييرات المختمفة

ميااإلدارة الع -  
 التطػػػػػػػػػػوير دائػػػػػػػػػػرة -

 .المؤسسي

متطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة وزارة  -
تسػػػػػػػػػتجيب  عصػػػػػػػػػريةو 

 .لمتطمبات المرامة

5. 
 القػػػادة قبػػػؿ مػػػف الاػػػرص زيػػػادة
 والسياسػات الخطط وضع ايف

وضػػػع برنػػػامج متكامػػػؿ  -
دراسػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػة 

 ميااإلدارة الع -
دائػػػػػػػػػػرة التطػػػػػػػػػػوير  -

وجػػػػػػػػػػػػػػود قيػػػػػػػػػػػػػػادات  -
 اساسة لمقيود البيئية
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 البرامج واألنشطة اليدؼ ـ.
الجية المخولة في 

 الوزارة
 مؤشرات
 برراتالقياس/الم

 تكػػػػوف أف بػػػػالموظفيف الخاصػػػة
 وظػروؼ ماػددات تلخػذ واقعية
 التوجػػػػػو ىػػػػػذا وتطػػػػػوير، البيئػػػػػة

 القػػػػػػادة لػػػػػػد  أصػػػػػػبل الموجػػػػػػود
 .بالوزارة

 والخارجية
اقتػػراح امػػوؿ ومبػػادرات  -

 اموؿ لممشاكؿ البيئية
تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيع القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة  -

لمخػػػروج اآلمػػػف  المبػػػادرييف
  مف قيود البيئة

 .المؤسسي

 بااللتزام التنظٌمًالتوصٌات المتعلقة  ثانياً 

1. 

 لػػػد  التنظيمػػػي االلتػػػزاـ تعزيػػػز
 طريػؽ عػف الػوزارة فى العامميف
 اإليجابيػػػػػػة الممارسػػػػػػات تعزيػػػػػػز

 أىػػػػػػداؼ يخػػػػػػدـ بمػػػػػػا لمعػػػػػػامميف
 وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ . الػػػػػػػوزارة
 والنػػػػػػػدوات والػػػػػػػدورات التػػػػػػػدريب
الخاصػػػػػػة بيػػػػػػذا  العمػػػػػػؿ وورش
 الشلف.

خطػػػػػػػػة  وتنفيػػػػػػػػذ وضػػػػػػػػع -
 تعزيػػػػػػػػػػز تدريبيػػػػػػػػػػة تخػػػػػػػػػػدـ

 اإليجابيػػػػػػػػػػػػػة الممارسػػػػػػػػػػػػات
 .لمعامميف

إجػػػػػػػػػرا  عػػػػػػػػػدة نػػػػػػػػػدوات  -
  وورش عمؿ تخدـ المجاؿ

اإلدارة العميا -  
 التطػػػػػػػػػػوير دائػػػػػػػػػػرة -

 .المؤسسي

م سػػػػػػػػػػػػػػػتو   زيػػػػػػػػػػػػػػػادة -
 التنظيمي االلتزاـ

2. 

 وكفػػػػػػػػػػػػػا ة ميػػػػػػػػػػػػػارات تطػػػػػػػػػػػػػوير
 قػػػػػػػػػػػػدراتيـ وتنميػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػامميف
 اعػػداد طريػػػؽ عػػػف ومعمومػػاتيـ

 لمنمػػػػػو تدريبيػػػػػة بػػػػػرامج وتنظػػػػػيـ
 الخاصػة القػدرات وبنػا  الميني
 اسػػػػب الااجػػػػػات وذلػػػػػؾ بيػػػػـ،

 ضػػػػػػػػػػػػػػو  وفػػػػػػػػػػػػػػي واالولويػػػػػػػػػػػػػػات
 يشػػػػػػػػػػػػعر ممػػػػػػػػػػػػا، االمكانيػػػػػػػػػػػػات
 مػػػػػػػف اكبػػػػػػػر بدرجػػػػػػػة الموظػػػػػػػؼ
 عمػػى لارصػػيا لمػػوزارة االنتمػػا 
 بشػػػػػكؿ يػػػػػنعكس وممػػػػػا تطػػػػػويره
 التزامػػػػو مسػػػػتو  عمػػػػي ايجػػػػابي
 .التنظيمي

إعػػػػػػػداد وتنفيػػػػػػػذ بػػػػػػػرامج  -
 مينية متخصصة

بنػػػا  القػػػدرات المختمفػػػة  -
 لد  العامميف

اإلدارة العميا -  
 التطػػػػػػػػػػوير دائػػػػػػػػػػرة -

 المؤسسي
 اإلدارات المختصة-

يجاد موظػؼ واثػؽ إ -
مػػػػػػػف نفسػػػػػػػو ومتسػػػػػػػم  

 بالميارات المطموبة
رفع الروح المعنويػة  -

 وااللتزاـ التنظيمي

.3 
 بالعمػػػؿ داريػػػةاإل القيػػػادات قيػػػاـ
 التنظيمػػػي االلتػػػزاـ تنميػػػة عمػػػى
 خػبلؿ مػف لػدييـ العػػامميف  لد

متكػػػػػػررة  عقػػػػػػد لقػػػػػػا ات -
بػػػػيف المسػػػػتويات اإلداريػػػػة 

 . المختمفة

اإلدارة العميا -  
 التطػػػػػػػػػػوير دائػػػػػػػػػػرة -

سػػػػيادة روح الفريػػػػؽ  -
 في االعمؿ

بػػػػػػػػػػػػػػػداع زيػػػػػػػػػػػػػػػادة اإل -
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 البرامج واألنشطة اليدؼ ـ.
الجية المخولة في 

 الوزارة
 مؤشرات
 برراتالقياس/الم

 تسػػػػػػم  تنظيميػػػػػػة بيئػػػػػػة تػػػػػػوفير
 الػػػػػػػوظيفي بػػػػػػداعواإل باالبتكػػػػػػار
 االاتػػػػػػػػػػػراـ بعبلقػػػػػػػػػػػات وتتسػػػػػػػػػػػـ
 وتػػػػوفر العػػػػامميف بػػػػيف والتقػػػػدير
 واالىتمػػػػػػػاـ، بالرعايػػػػػػة الشػػػػػعور

 الماديػػػػػة الظػػػػػروؼ تػػػػػػوفير مػػػػػػع
 عمػػػػػى الموظػػػػػؼ تسػػػػػاعد التػػػػػي
 يػػػػػػشعره وممػػػػػا بكفػػػػػا ة، العمػػػػػؿ

 مسػػتويات مػػف ويزيػػد باالىتمػػػاـ
 .التنظيمي التزامو

اسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ الاػػػػػػػػػػػػػػػوافز  -
والمكافآت لزيػادة المنافسػة 

 واالبتكار

 .المؤسسي
 اإلدارات المختمفة-

 واالبتكار

4. 

 التكنولػػػػػػػػوجي الجانػػػػػػػػب تعزيػػػػػػػػز
 مػف العمؿ، في اإلدارية والنظـ

 إمكانػػػػػػػػػػػػػات تطػػػػػػػػػػػػػوير خػػػػػػػػػػػػػبلؿ
 مػػػػػػػف العمػػػػػػػؿ وأدوات العػػػػػػػامميف
 وتقنيػػػػػػػات، ومعػػػػػػػدات، أجيػػػػػػػزة،

 وتػػػػػػػػػػػػػوفير رصػػػػػػػػػػػػػد وضػػػػػػػػػػػػػرورة
 والمخصصػػػػػػػػػػػػػات الميزانيػػػػػػػػػػػػػات

 ليػػػػػذا الكافيػػػػػة البلزمػػػػػة الماليػػػػػة
 .الشلف

اصر والاصػوؿ عمػى  -
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد واألجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة 

 التكنولوجية
 
تنفيػػػػػػػػػذ دورات خاصػػػػػػػػػة  -

لمتقنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات واألجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة 
 .المطموبة

اإلدارة العميا -  
 التطػػػػػػػػػػوير دائػػػػػػػػػػرة -

 .المؤسسي
 دائرة الكمبيوتر -
 اإلدارات المختمفة-

وزارة متطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة  -
 تكنولوجيام 

5. 

 التوزيػػػع فػػػى العدالػػة مبػػػدأ تبنػػي
 ىعمػػػ والمبنػػػي والاػػػوافز لمعمػػػؿ

 زيػػادة الػػى يػػؤد  ممػػػا الكفػػا ة،
 العدالػػػة دأبمبػػػ الموظػػػؼ شػػػعور
 ومؤسػستو لعممػو انتمػا ه وزيادة
 بشكؿ الوظيفي لمتطور وتطمعو
 جيػػد مػػردود مػػف لػػو لمػػا مسػػتمر
 .التنظيمي التزامو مستو  عمى

تصػػػػػػػػميـ نظػػػػػػػػاـ فعػػػػػػػػاؿ  -
المػػػػػػػػوارد لتقيػػػػػػػيـ ومتابعػػػػػػػة 
 البشرية المتميزة.

تشػػػػػػكيؿ لجػػػػػػاف عمميػػػػػػة  -
 لمترقياتلوضع معايير 

اإلدارة العميا -  
 التطػػػػػػػػػػوير دائػػػػػػػػػػرة -

 .المؤسسي
 اإلدارات المختمفة-

زيػػػػػػػػػػػػػػػادة االلتػػػػػػػػػػػػػػػزاـ  -
 التنظيمي

 سيادة مبدأ العدالة -

6. 

 لمسػػػػػػػمـ ترقيػػػػػػػات نظػػػػػػػاـ وضػػػػػػػع
 لمقػػػػػػػػػاييس يخضػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػوظيفي
 واجتيػػػػػػػػػػػاز والخبػػػػػػػػػػػرة، الكفػػػػػػػػػػػا ة
 واختبػػػػػػػػػػػػارات تدريبيػػػػػػػػػػػػة، دورات

تشػػػػػػكيؿ لجنػػػػػػة لتاديػػػػػػد  -
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات وميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 

 الموظفيف.
 عمميػػػػػػة لجػػػػػػاف تشػػػػػػكيؿ -

اإلدارة العميا -  
 التطػػػػػػػػػػوير دائػػػػػػػػػػرة -

 .المؤسسي
 المختمفة اإلدارات-

سمـ وظيفػي واضػ   -
 المعالـ والمعايير

زيػػػػػػػػػػػػػػػادة االلتػػػػػػػػػػػػػػػزاـ  -
 التنظيمي
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 البرامج واألنشطة اليدؼ ـ.
الجية المخولة في 

 الوزارة
 مؤشرات
 برراتالقياس/الم

 الترقيػػػػات تػػػػتـ بايػػػػث، مختمفػػػػة
 ممػػػػػػػػا، ونزاىػػػػػػػػة شػػػػػػػػفافية بكػػػػػػػػؿ
 االلتػزاـ زيػادة عمػى أثره ينعكس

 .العامميف لد  التنظيمي

 االمتاانات معايير لوضع
 .والمقاببلت

7. 

 مػػػػػػػػف المزيػػػػػػػػد جػػػػػػػػرا إ تشػػػػػػػػجيع
 قبػػػػػػػؿ مػػػػػػف الميدانيػػػػػػػة الباػػػػػػوث
 مػف المزيػد عمى لمتعرؼ الوزارة

 فػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػؤثر التػػػػػػػػػػي العوامػػػػػػػػػػؿ
التنظيمػػػػػػػي  لتػػػػػػػزاـاال مسػػػػػػتويات

 العمػػؿ بيػػدؼ وذلػػؾ، موظفييػػال
 بالفائػػػدة يعػػػود ممػػػا وعػػػرف عمػػػى

 دائيػػػـأ  مسػػػتو  عمػػػػى العظمػػػػي
 .وانجازىـ

اصػػر وتنفيػػذ األباػػاث  -
المطموبػػػة لمعرفػػػة العوامػػػؿ 
التػػػػي تػػػػؤثر عمػػػػى االلتػػػػزاـ 

 .التنظيمي
تطبيػػػؽ نتػػػائج األباػػػاث  -

 مف خبلؿ خطة مدروسة
 

اإلدارة العميا -  
 التطػػػػػػػػػػوير دائػػػػػػػػػػرة -

 .المؤسسي
 اإلدارات المختمفة-

تشػػػػػخيص العوامػػػػػؿ  -
عمػػػػػػػػػػى  التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػؤثر

 االلتزاـ التنظيمي
زيػػػػػػػػػػػػػػػادة االلتػػػػػػػػػػػػػػػزاـ  -

 التنظيمي

  قترحة:الدراسات الم

يقترح البااث بنا  عمى ىذه الدراسة واألدبيات التي تـ االطبلع عمييا أثنا  إعداد ىذه الدراسة، فإف 
 القيادة تخص التي والباوث التالية القياـ بالدراسات العربي الوطف دوؿ مف عمى البااثيف والميتميف
 :المميمة وااللتزاـ التنظيمي

 القيادة المميمة وعبلقتيا بمعايير الاكـ الرشيد.   .    1
 دور القيادة المميمة في تمكيف العامميف بالقطاع الاكومي.   .    2
 دور القيادة المميمة في تاسيف أدا  العامميف بالقطاع الاكومي.  .     3
 تاسيف االلتزاـ التنظيمي بوزارات السمطة الفمسطينية. فيؤثرة العوامؿ الم .  4    
 ة في القطاع األىمي.مميممقومات القيادة ال.   5    

 ممخص الفصل:  
الخاصة بتساؤالت وفرضيات  منتائج التي توصمت إلييا الدراسةتفصيبل  شامبل لىذا الفصؿ  يتضمف
م عالجػػة نقػػاط الضػػعؼ المنشػػودة، مػػف أجػػؿ ، وكػػذلؾ التوصػػيات الم قتراػػة لتاقيػػؽ األىػػداؼ الدراسػػة

ؿ االخاصػػػة بكػػؿ مػػف بالقيػػػادة المميمػػة وااللتػػزاـ التنظيمػػػي لمعػػامميف بػػوزارة األشػػػاوتعزيػػز نقػػاط القػػوة 
تطبيقيػػة لتنفيػػذ  عمػػؿ خطػػة اقتػػراحتػػـ  فػػي الختػػاـ، و العامػػة واإلسػػكاف بماافظػػات غػػزة عمػػى اػػد سػػوا 

 .المختمفة توصيات الدراسة
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 المصادرأوال: 

 القرآن الكريم -

 : المراجع ثانيا

 المراجع العربية -1

 :الكتب ( أ)

األساليب اإلحصائية االستداللية في تحميل بيانات البحوث "(: 2005) صبلح الديف، أبو عبلـ -
 ، القاىرة، مصر.العربيالفكر ، دار "البارامترية والبلبارامترية  -النفسية التربوية واالجتماعية

 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعية الدار ،التنظيمي" السموك" (: 2008)إسماعيؿ  ببلؿ ، مامد -
 مصر.

 دار األمة لمطباعة والترجمة والتوزيع، ،إدارة الموارد البشرية""(: 2011)ااروش، نور الديف  -
 الجزائر. الجزائر،

 األردف. ،الاامد دار ،التنظيمي" السموك"(: 2004، )اسيف ،اريـ -

 مصر. اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،المنظمات" في التنظيمي السموك" (: 2008)اسف، راوية  -

، )ترجمة عبد الرامف ىيجاف(، مركز "السموك اإلداري"(: 2003سايموف، ىيربرت أ  ) -
 .السعودية، الرياض الباوث، معيد اإلدارة العامة،

، دار غريب لمطباعة والنشر، "إدارة الموارد البشرية االستراتيجية"(: 2001السممي، عمي ) -
 القاىرة، مصر.

 الفكر، دار ،1ط وتنميتو"، وتطبيقاتو أسسو الوجداني، "الذكاء :(2007) السيد السمادوني، -
 .مصر القاىرة،

دار الراية لمنشر  ،اليندرة""الييكل التنظيمي لممنظمة:  (:2011عاطؼ، زاىر عبد الرايـ ) -
 .األردف عماف، والتوزيع،
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، ،عماد دار الفكر الناشر وموزع "التطوير التنظيمي"(: 2010عامر، سام  وقنديؿ، عبل  ) -
 االردف.

 عماف، لمنشر، البداية دار ،1ط ،اإلدارية" العممية في ودورىا "القيادة :(2007) زيد عبود ، -
 .األردف

دار الزىرا   ،1ط ،"البحث في العموم السموكية المدخل إلى" (:2010) امدصال  بف ، عساؼال -
 .السعودية، الرياض، لمنشر والتوزيع

 عماف، لمنشر والتوزيع، اليازور  العممية دار ،1ط ،اإلدارية" "القيادة :(2010) بشير العبلؽ، -
 .األردف

 ، سمطنة عماف."التعميم والتعممالثقة بالنفس وآثارىا عمى عمميتي " :(2008غنيـ، سبلمة ) -
"الفمسفية األخبلقية وعمم القيادة وتطبيقاتيا في قيادة فرق (: 2012الطراونة، تاسيف أامد ) -

 ، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية، مركز الباوث والدراسات، الرياض، السعودية.العمل األمنية"

 .القاىرة، مصراليقيف،  ، دارالقيادة" "سحر (:2004) ،ابراىيـ الفقي -

، "السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية"(، 2005فميو، فاروؽ وعبد المجيد، السيد ) -
 دار المسيرة، عماف، األردف.

منيج البحث في "(، 2004) معد  والعامر ، أامد والعمر، بدراف، سالـ وآؿ مذىب،القاطاني -
 .المممكة العربية السعودية، الرياض، جامعة الممؾ سعود، "العموم السموكية 

، دار اليازور  البحث العممى الكمي والنوعي"(: "2009قنديمجي، عامر؛ والسامراني، إيماف ) -
 العممية لمنشر والتوزيع، عماف.

 .مصر، القاىرة، مكتبة دار الثقافة لمنشر والنشر، ، "القيادة اإلدارة(: "2009) نواؼ، كنعاف -

"، )ترجمة ىشاـ عبد اهلل(، المؤسسة "العادات السبع لمقادة اإلداريين(: 1996كوفي، ستيفف ) -
 العربية لمدراسات والنشر، بيروت، لبناف.

 عماف،وئؿ،  دار، "التطوير التنظيمي: أساسياتو ومفاىيم حديثة": (2006) موسى، الموز 
 .األردف
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لسموك الناس في " إدارة السموك التنظيمي: نظرة معاصرة (: 2005مصطفى، أامد سيد ) -
 .، المؤلؼ، القاىرة، مصرالعمل"

 الصفا  دار ،1ط ،اإلدارية في القرن الواحد والعشرين" "القيادة :(2011) عبود نجـ، نجـ -
 .األردف عماف، لمنشر والتوزيع،

" محاضرات في السموك االنساني في المنظمات: كيف (: 2013الينداو ، مامد عبد اهلل ) -
 ، جامعة دمياط، دمياط، مصر.األفراد والجماعات "نحمل شخصية 

، مكتبة عيف "21" القائد التحويمي: لمعبور بالمنظمات لمقرن ال(: 1999اليوار ، سيد ) -
 شمس، القاىرة، مصر.

 )ب( الرسائل العممية:
 المدارس معممي ىلد الوظيفي بااللتزام التنظيمية الثقافة "عبلقة: (2012)معيمؽ، أماني أبو -

 منشورة ، الجامعة غير ماجستير ، رسالةتطويرىا" وسبل غزة بمحافظات الحكومية األساسية
 .اإلسبلمية، غزة، فمسطيف

االتجدداه نحددو المخدداطرة عبلقتددو بالثقددة بددالنفس و أسدداليب مواجيددة ":(2014أبػو يوسػػؼ، ىبػػة ) -
ماجسػػػتير، الجامعػػػة  رسػػػالة، "الضدددغوط النفسدددية لددددى المدددرابطين فدددي محافظدددة خدددان يدددونس

 فمسطيف. ،غزة، اإلسبلمية

 لمعاممين الوظيفي باألداء وعبلقتو التنظيمي االلتزام": (2012) ، سعد تراايب غناـالبقمي -
، الرياض ،األمنية لمعموـ نايؼ جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة ،"المكرمة مكة منطقة بجوازات
 .السعودية

                                         العممددي البحدددث ُمخددرجددات توظيددف فددي الُمميمددة القيددادة دور "(: 2017) مامود، الامبي -
أكاديمية اإلدارة ، رسالة ماجستير غير منشورة، "الفمسطيني الوطني واألمن الداخمية وزارة في

 .غزة، فمسطيف، والسياسة

االلتزام التنظيمي لدى العاممين بالجامعات الفمسطينية قياس مستوى "(: 2006) سامي، انونة -
 .غزة، فمسطيف، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، رسالة ماجستير غير منشورة، "بقطاع غزة
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"أثر االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة عمى العبلقة بين (: 2003اواس، أميرة ومامد رفعت ) -
، رسالة ماجستير غير واطنة التنظيمية عمى البنوك التجارية"العدالة التنظيمية وسموكيات الم

 منشورة، جامعة القاىرة، كمية التجارة، مصر.

العبلقدددددددة بدددددددين التوجدددددددو االسدددددددتراتيجي لددددددددى اإلدارة العميدددددددا                             " :(2006الدىػػػػػػػدار، مػػػػػػػرواف ) -
رسػالة  ،"عمدى جامعدات قطداع غدزةفي الجامعات الفمسطينية و ميزتيا التنافسية دراسة ميدانية 

 الجامعة اإلسبلمية، غزة ، فمسطيف. ماجستير،

 ماجستير رسالة ،التنظيمي " لموالء المتعددة واألبعداد التنظيمدي الدعم "(: 2003رشيد، مازف ) -
 .السعودية، الرياض، منشورة غير

 باألداء وعبلقتيا االبداعي التفكير ميارات "بعض (:2003) عبداهلل عنتر كسرا ،الزيبار  -
 ،دىوك" محافظة في التجارة شركات من عينة في المديرين آلراء استطبلعية :دراسة المنظمي
 الموصؿ، العراؽ. جامعة ،ماجستير رسالة

دور بيئة العمل الداخمية في تحقيق االلتزام التنظيمي " (: 2013الشمر ، عايد رايؿ عيادة ) -
جامعة  ، ، رسالة ماجستير غير منشورةالحدود بمنطقة الحدود الشمالية"لدى منتسبي قيادة حرس 
 الرياض، السعودية. نايؼ العربية لمعمـو األمنية،

"واقع نظام تقويم األداء الوظيفي وعبلقتو بااللتزام (: 2013الشمر ، مامد الاميد  ) -
، وال المدنية بمدينة الرياض"التنظيمي لمعاممين: دراسة مقارنة بين إدارة الجوازات و إدارة األح

 أطرواة دكتوراة غير منشورة، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية.

" االلتزام التنظيمي والعوامل المرتبطة بو لدى مديري (: 2000أامد بف اميد ) ،العباد  -
 ،السعودية.رسالة ماجستير، جامعة أـ القر   ،عميم العام لمبنين بمحافظة جدة "مدارس الت

 رسالة بالنفس"، بالثقة عبلقاتيا في االجتماعية "الميارات(: 2006) السيد العاؿ، عبد -
 .مصر منشورة، غير ماجستير

العدالة التنظيمية كمتغير وسيط في العبلقة بين القيادة المميمة و " :(2013عبد اهلل، نوره ) -
دولة االمارات ، رسالة ماجستير، "السموكد األخبلقي دراسة تطبيقية عمى القطاع الرياضي

 العربية المتادة.
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"درجة توافر الميارات القيادية لدى مشرفي اإلدارة (: 2012العتيبي، أامد ختيـ مامد ) -
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الممؾ سعود، الرياض، السعودية.المدرسية"

مين في مبااللتزام التنظيمي لمعا "األنماط القيادية وعبلقتيا(: 2014عسير ، أامد ناصر ) -
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايؼ العربية األمانة العامة لمجمس الشورى السعودي"

 لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية.

، رسالة "أسس اإلدارة وتطبيقاتيا في المجاالت األمنية"(: 2000عشماو ، سعد الديف مامد ) -
 أكاديمية نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية.ماجستير، مطابع 

 دراسة – التنظيمي بااللتزام وعبلقاتيا التنظيمية الثقافة"(: 2005) مامد غالب، العوفي -
 نايؼ جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة، "الرياض بمنطقة والتحقيق الرقابة ىيئة عمى ميدانية
 .السعودية، الرياض، األمنية لمعموـ العربية

 عمي تطبيقية دراسة التنظيمي بااللتزام وعبلقتيا الخادمة "القيادة: (2015)غالي، مامد  -
 .اإلسبلمية، غزة منشورة، الجامعة غير ماجستير ، رسالةغزة" قطاع في الجامعات

"الرضا الوظيفي وعبلقتو  بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين (: 2008فممباف، إيناس فؤاد ) -
، رسالة ماجستير، جامعة أـ القر ، كمية والمشرفات التربويين بإدارة التعميم بمدينة مكة المكرمة"

 التربية، السعودية.

 عمى تطبيقية دراسة التنظيمية المواطنة سموكيات عمى المميمة القيادة"(: 2012) نور فنر ، -
 مصر. دراسة منشورة، القاىرة، ،"القاىرة في المؤتمرات مركز

الوالء التنظيمي لمموظفين الحكوميين في مدينة جدة بعض "(: 1998) سوزاف مامد، القرشي -
 ، السعودية.الرياض، الممؾ سعود، جامعة غير منشورة ، رسالة ماجستير"المحددات واآلثار

 "نموذج مقترح لسموكيات االلتزام التنظيمي: دراسة تطبيقية" (:2008القصراو : نيفيف فايؽ ) -
 دكتوراة )غير منشورة(، جامعة طنطا ،طنطا، مصر.،أطرواة 

و إدارة التغييدر لددى المؤسسدات  فعالية متطمبات التطوير التنظيمي" :(2006)مرزوؽ، ابتساـ  -
 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.رسالة ماجستير، ، "حكومية الفمسطينيةالغير 

" المناخ التنظيمي وعبلقتو بااللتزام التنظيمي: دراسة مسحية (: 2006الوزاف، خالد مامد ) -
مقارنة عمى الضباط العاممين باإلدارة العامة لمتدريب والحراسات واإلدارة العامة لممناطق األمنية 
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 ،، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايؼ لمعمـو األمنيةبوزارة الداخمية في مممكة البحرين"
 الرياض، السعودية.

 )ج( المجبلت والدوريات والتقارير وورق العمل:
يماف بالمؤسسة عمى رغبات "تلثير اإل(: 2011أبو الروس، سامي عمي وانونة، سامي ابراىيـ ) -

العامميف في الجامعات الفمسطينية باالستمرار بالعمؿ في جامعاتيـ: دراسة ميدانية عمى الجامعات 
، قطاع نسانيةعة االسبلمية: سمسمة الدراسات اإل الجام مجمة، فمسطيف"-الفمسطينية في قطاع غزة

 (.1(، عدد)19مجمد)، غزة، فمسطيف

القيادة المميمة كمدخؿ لتطوير األدا  و تاقيؽ التميز المدرسي"، " :(2015آؿ العنز ، فواز ) -
 ، وزارة التربية و التعميـ، الكويت.المؤتمر الدولي لمتعميم" شركاء في التميز"

" األنماط القيادية وأثره في االلتزاـ التنظيمي مف خبلؿ (: 2013بدراو ، فرج وماجد، زيد ) -
مجمة العموم  ،منظمات األعماؿ العراقية"دراسة استطبلعية في عينة مف  -فتمكيف العاممي
 (.34(، عدد)9جامعة البصرة، العراؽ، مجمد)، االقتصادية

وضاط العمؿ  قدرة العوامؿ الديمارافيو  "قياس مد : (2002) تقي، عبد العزيز عبد الماسف -
، مجمة العموم االجتماعية،  الكويتية" االلتزاـ التنظيمي فػي المنظمػات الػصاية  في التنبؤ بمستو 

 (.1 ) ، العدد(3)مجمد 

"أثر األنماط القيادية لرؤسا  األقساـ العممية عمى االلتزاـ (: 2003الخشالي، شاكر جاد اهلل ) -
المجمة األردنية لمعموم ، التنظيمي ألعضا  ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة"

 (.1(، عدد)6، مجمد)التطبيقية

 دراسة االستراتيجية والمفاجلة المميمة " القيادة(: 2014خميؼ، سمطاف ومامد، وزيرة ) -
 نصف دورية مجمة ،"نينو  ماافظة دوائر مف عدد في اإلدارية القيادات مف عينة آلرا  استطبلعية

 (.13(، عدد)7، مجمد)البصرة جامعة/واالقتصاد اإلدارة كمية عن تصدر سنوية

دراك األفراد لمدعم التنظيمي كمتغير وسيط عمى العبلقة بين إ"أثر (: 2000رياف، عادؿ مامد ) -
جامعة أسيوط، ، مجمة البحوث التجارية، االلتزام التنظيمي الوجداني وبعض التغيرات الموقفية"

 .(29)عدد، مصر

 بكمية التدريس ىيئة الػوظيفي ألعضا  والرضػا التنظيمي االلتزاـ " ،(1999) عبد الفتاح سبلمة، -
 (.23(، عدد)1مصر، جز ) القاىرة، ،كميدة التربية مجمة ،ميدانية" دراسة – شمس عيف جامعة
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العوامؿ التنظيمية والشخصية في التنبؤ "قياس مد  قدرة (: 1996الطجـ، عبد اهلل عبد الاني ) -
، جامعة المجمة العربية لمعموم اإلدارية، بمستو  االلتزاـ التنظيمي باألجيزة اإلدارية السعودية"

 (. 1(، عدد)4الكويت، مجمد)

:"أثر االلتزاـ التنظيمي في العبلقة بيف الرضا الوظيفي (2011) عبد الرامف، طارؽ عطيو -
، )مقبوؿ دورية اإلدارة العامة ،واألدا  الوظيفي: دراسة تاميمية باستخداـ نموذج التااليؿ التوسطي"

 لمنشر(.

منشورات  ،"الاوافز والوال  التنظيمي في المنظمات" (: 2011) مامد عبد المجيد، عبد الرامف -
 .ليبيا ،طرابمس، جامعة الفاتح

 في العامميف أدا  تاسيف في التنظيمي االلتزاـ دور"(: 2014)أامد وابازيد، رياض، عيسى -
 (.2(، عدد)41، مجمد)األردف، عماف، العموم اإلداريةمجمة ، "األردني المصرفي القطاع

"عبلقة االلتزاـ بعبلقات العمؿ بيف الرئيس و تابعيو (: 1997الفضيمي، فضؿ صباح ) -
(، 37، معيد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية، مجمد)مجمة اإلداري، والمتايرات الشخصية"

 (.11عدد)

 .63مجمد  ،(578)عدد ،مجمة ،"التنشئة االجتماعية والثقة بالنفس" :(2001) المخزومي، أمؿ -
 ثر انًتغُراث اندًَغرافُت وانتُظًُُـتأ " :( (2000) صالح بٍ يؼبذ انًؼُىف، -

 مجهة دراسات ،انًىظفٍُ فً انقطبع انؼبو انضؼىدٌ" ياالنتزاو انتُظًٍُ ندػهٍ 
 (.206)ػدد  ، انخهيج وانجزيرة انعربية

أهًُت قُى انًدَرٍَ فٍ تشكُم يُظًتٍُ صؼىدَتٍُ:  " :( (1992)ػبد انرحًٍ أحًد  ،هُجبٌ -

اإلدارة العامة، الرياض، ، معيد العامة مجمة اإلداري ،"انهُئت انًهكُت نهجبُم وَُبغ وشركت صببك
 (.74السعودية، عدد)

لئلدارة العامة  6201لعام  كفاية األداءتقرير " (: 6201وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف ) -
 ، الماافظات الجنوبية، فمسطيف. لمشئون اإلدارية "

العامة لمشئون لئلدارة  2016" التقرير السنوي لعام (: 6201وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف ) -
 ، الماافظات الجنوبية، فمسطيف. اإلدارية "

إلسكان المتضرر من عمار لقطاع ادليل إعادة اإل" (: 2015وزارة األشااؿ العامة واإلسكاف ) -
 ، الماافظات الجنوبية، فمسطيف. " م2014يمية خبلل حرب ئسرااالعتداءات اإل



 

144 
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 الدراسة مبلحددددددق

 

 (  خطاب التحكيم.1ممحق :) 

 (  2ممحق :)قائمة بأسماء محكمي االستبانة. 

 (  االستبانة 3ممحق :) شكميا النيائي.في 
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   خطاب التحكيم: (1) ممحق 

 طمب تحكيم استبانة

 

 

 حفظو اهلل ،،،                                       األستاذ الدكتور/ 

 السبلـ عميكـ ورامة اهلل وبركاتو
" دور القيادة المميمة في تعزيز االلتزام يقـو البااث/ سمير كامؿ الموح  بدراسة بعنواف 
 التنظيمي لدى العاممين بوزارة األشغال العامة واإلسكان".

افظو اهلل، وذلؾ استكماالم لمتطمبات الاصوؿ  نبيل عبد شعبان الموحبإشراؼ الدكتور/ 

عمى درجة الماجستير في القيادة واإلدارة في أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا بالتعاوف مع 
 فمسطيف. -جامعة األقصى

لبااث جعمتو يضع بيف إف خبرتكـ الطويمة في مجاؿ الباث العممي وثقتكـ الكبيرة لد  ا
أيديكـ استبانة الدراسة المرفقة لموقوؼ عمى صاة وصدؽ فقراتيا، وكذلؾ مد  صبلايتيا 

 ومبلئمتيا.
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير..
 

 الباحث 
 سمير كامل الموح     

 1599167512جوال/             
 

 المرفقات:

 مشكمة الدراسة والفرضيات -

 االستبانة -
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 حكمي االسِتباَنةمقائمة بأسماء : (2) ممحق 

 

 مكان العمل صفتو الوظيفية االسم م

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ د. مامد عسقوؿ .1

 أكاديمية اإلدارة والسياسة رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة –أستاذ مشارؾ  مامد المدىوف  د. .2

 جامعة األقصى ساعدأستاذ م د. أسعد عطواف .3

 كمية العمـو والتكنولوجيا أستاذ مساعد د. بساـ سعيد .4

 أكاديمية اإلدارة والسياسة أستاذ مساعد د. جميؿ سبلمة .5

 أكاديمية اإلدارة والسياسة أستاذ مساعد د. مامد الجريسي .6

 جامعة القدس المفتواة أستاذ مساعد  مامود الشنطي د. .7

 اإلسبلميةالجامعة  أستاذ مساعد منير اسفد.  .8

 والتعميـ وزارة التربية مرشد نفسي د. رامي النتيؿ .9

 قسـ نظـ المعمومات –وزارة الصاة  اإلاصا  والتاميؿ اإلاصائي مدير  أ.جياد عكاشة  .10
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 (: 3) ممحق 
 النيائي شكميااالستبانة في 

 

 البرنامج المشترك بين جامعة األقصى
 غزة-العمياوأكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات 
 تخصص القيادة واإلدارة

 

 اهلل /اافظو ............... مةضأخي الفاضؿ / أختي الفا

 السبلـ عميكـ ورامة اهلل وبركاتو وبعد،،،،،،،،،

يتشرؼ البااث أف يضع بيف أيديكـ استبانة تخص دراسة بعنواف )دور القيادة المميمة في تعزيز 
االلتزاـ التنظيمي لد  العامميف بوزارة األشااؿ العامة واإلسكاف ( استكماال لمتطمبات الاصوؿ عمى 

غزة .  -العميا لمدراسات والسياسة دارةاإل أكاديمية درجة الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة مف
 :ماوريفوقد أعد البااث االستبانة التي بيف أيديكـ والمكونة مف 

 واإلسكاف العامة األشااؿ بوزارة المميمة القيادة -1
 واإلسكاف العامة األشااؿ وزارة في لمعامميف التنظيمي االلتزاـ -2

 نظركـ وجية يعكس التكـر بتعبئة ىذه االستبانة بكؿ دقة وموضوعية، وبما سيادتكـ أرجو مف
 فقرات عمى ابةنتػائج ىذه الدراسة ، وكذلؾ اإلج فػي أىمية مف إلجابتكـ لما الشخصي، وتقديركـ

المناسب.، عمما بلف إجاباتكـ ستعامؿ بسرية  المكاف في× (  ) إشارة بوضع االستبانة جميعيا
 تامة، ولف تستخدـ إال ألغراض الباث العممي فقط.

 ـ تعاونكـ كر و  استجابتكـ شاكريف لكـ اسف

 واالاتراـ، الشكر فائؽ بقبوؿ وتفضموا

 

 الباحث/ سمير كامل الموح
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لدراسة بعنوان " دور القيادة المميمة في تعزيز االلتزام التنظيمي لدى العاممين بوزارة استبانة 
 األشغال العامة واإلسكان"

 المناسبة. اإلجابة علً (×) إشارة ٌوضع تتكون هذه االستبانة من جزأٌن: ٌرجً

 والوظٌفٌة الشخصٌة البٌانات الجزء األول:

 

 الجنس-1

 

 العمر بالسنوات -2

 

 

 المؤىل العممي -3

 

 

 سنوات الخدمة-4

 

 

 المسمى الوظيفي-5

 

 

 

 

 

 

 ذكر أَثً

  

51أكبر يٍ    51 - 41   40 - 31 31 - 20 

    

 ثبَىَت ػبيت دبهىو  بكبنىرَىس دبهىو ػبنٍ يبجضتُر دكتىراِ

      

 أقم ي5ٍ 5-10 11-15 16-21 أكثر يٍ 20

     

 يدَر ػبو

يدَر 

 دائرة

رئُش 

 قضى

رئُش 

 شؼبت

بدوٌ 

يضًً 

 إشرافٍ
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 الجزء الثانً: محاور الدراسة

  المبحوثٌن  نظر وجهة من واإلسكان العامة األشغال بوزارة الملهمة القٌادة واقعالمحور األول: 

موافق  العبارات م.
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      الثقة بالنفس لدى القائد )المدير( أ.

2. وما يفعؿ بشكؿ كامؿ يقوؿ يدرؾ ما        

1.       يثؽ بقدراتو بشكؿ كبير 

2. العمؿ بشلف صاياة أاكاـ يطمؽ        

المستقبمية لمقائد )المدير( الرؤية ب.       

2.  في الوزارة المستقبؿ تخدـ بلعماؿ يقـو 

 منظمتو

     

1. الوزارة في العمؿ فرؽ بيف قائما ظمو يبقى        

2. الااضر بالماضي عند التخطيط لممستقبؿيربط         

3.  معينة نظرية تكريس بقصد يفعؿ أقصى ما بوسعو 

العمؿ ميداف في المستقبمية  

     

لمتغيير كأداة بالقائد االعتراف ت.       

2. الوزارة في التايير ثقافة كؿ الوسائؿ إلقرار يعتمد        

1. عممو ميداف في لو شعارا التايير مف يجعؿ        

2.        التايير إاداث مف أجؿ مرؤوسيو مع يعمؿ سويا 

3. الوزارة في بإزالة العقبات والتاديات إلاداث التايير يقـو        

ببيئة العمل  القيود الخاصة تجاه الحساسية لمقائد ث.       

2.       عممو ببيئة يبذؿ أقصى جيد لمعرفة 

1.       عممو جوىر يعتبرىا العمؿ وبيئة  معمومات عمى يعتمد 

2.  العمؿ بيئة في ااتياجاتو تاديد عند يكوف واقعيا 

العمؿ بيئة في ااتياجاتؾ تاديد عند الواقعية تعتمد .2  

     

3. قيود بيئة العمؿ العمؿ مف مشكبلتل معالجتو في ينطمؽ        
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 وجهة من واإلسكان العامة األشغال بوزارة لدى لعاملٌن التنظٌمً االلزام واقع -المحور الثانً: 

  المبحوثٌن نظر

موافق  العبارات م.
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      االلتزام التنظيمي العاطفي أ.

2. تفؽ مع أىداؼ الوزارة التي أعمؿ بيا.أ        

1.       أعتز بجية عممي أماـ اآلخريف. 

2. بالوزارة.يصعب عمي ترؾ عممي         

3.       أشعر باالنتما  القو  لموزارة التي أعمؿ بيا االيا. 

4.       أشعر بلف مشكبلت العمؿ ىي مشكبلتي الشخصية 

5.       أشعر بالسعادة عند القياـ بمياـ وظيفتي. 

6.       أارص عمى أف أنيي خدمتي العممية في الوزارة. 

      االلتزام التنظيمي المستمر ب.

2.       أجني فوائد كثيرة مف بقائي في عممي في ىذه الوزارة. 

1.        تشجعني اإلدارة عمى العمؿ بكؿ طاقتي. 

2.       توفر لي الوزارة مزايا أكثر مف غيرىا مف المنظمات. 

3. أعمى  بلجر عمؿ يال أترؾ العمؿ بالوزارة إذا عرض عم 
 في مكاف آخر.

     

4. بالوزارة أفضؿ فرصة عمؿ عرضت عمي.يعتبر عممي         

5. رتبط بمنظمة أخر  أأعتقد أنو ليس مف السيؿ عمي أف  
 تماما مثمما أنني مرتبط بالوزارة.

 

 

 

     

      االلتزام التنظيمي المعياري ت.

2.       تنسجـ قيمي ومبادئي مع قيـ ومبادئ الوزارة  

1. الوجو األكمؿ.أشعر بالواجب عند قيامي بعممي عمى         

2.        أىتـ كثيرا بسمعة الوزارة  

3.       أدافع عف الوزارة وسياستيا وأنظمتيا أماـ اآلخريف 

4. أشعر بااللتزاـ بالعمؿ في الوزارة  نتيجة لتطويرىا لقدراتي  
 ومؤىبلتي.

     

5.       توفر مبدأ العدؿ والمساواة في الوزارة يزيد مف والئي ليا. 

 




