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 الدراسة خالصة
لدى  اإلداري  اإلبداعهدفت الدراسة التعرف إلى جودة الحياة الوظيفية ودورها في تنمية 

وبناًء على طبيعة الدراسة واألهداف حافظات الجنوبية، الدينية بالم الشؤون العاملين بوزارة األوقاف و 
فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة لجمع البيانات،  ؛التي تسعى لتحقيقها

، الدينية  الشؤون و  ن مجتمع الدراسة من الموظفين أصحاب الوظائف اإلشرافية بوزارة األوقافوتكو  
ستبانة على كامل وب الحصر الشامل بتوزيع االاستخدام أسل ، وتم  ( موظًفا123والبالغ عددهم )

بنسبة استجابة  استبانة صالحة لغايات التحليل اإلحصائي( 114استرداد ) مجتمع الدراسة، وقد تم  
 ( لتحليل البيانات.SPSS) اإلحصائي%(، واستخدم الباحث برنامج التحليل 92.7)

 لنتائج أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ا
الدينية كان بدرجة  الشؤون في وزارة األوقاف و  مستوى توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية أن   -

 %(.58.1متوسطة، بوزن نسبي )
الدينية جاء بدرجة متوسطة،  الشؤون في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعمستوى ممارسة  أن   -

 %(.62.1بوزن نسبي )
جودة الحياة الوظيفية  ( بين α ≤ 0.05ائية عند مستوى داللة )عالقة ذات داللة إحصوجود  -

 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو 
 علىجودة الحياة الوظيفية ل (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  تأثير ذو داللة إحصائيةوجود  -

 .لدينيةا الشؤون لدى العاملين بوزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداع
ت المبحوثين لمتغيرات الدراسة، تقديرا بين الشخصية والوظيفية لمتغيراتل ُتعزى فروق وجد تال  -

، حيث مستوى جودة الحياة الوظيفية حوللمتغير المسمى الوظيفي  ُتعزى فروق  وجود ستثناءبا
 .كانت الفروق لصالح من هم بدرجة )مدير عام(

 ها:وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهم
وحل المشكالت، من خالل طرح تعزيز مشاركة العاملين بوزارة األوقاف في اتخاذ القرارات  -

 .يةاإلبداعأفكارهم 
 تطوير األنماط القيادية السائدة والمتبعة في الوزارة بما يدعم جودة الحياة الوظيفية. -
 دعم صمود العاملين، وتعزيز الشعور لديهم باالستقرار واألمان الوظيفي. -
 لضمان حياة كريمة لهم. ؛رة العمل لتوفير الرواتب للموظفين وبشكل دائمضرو  -
 نجاز العاملين.نظام المكافآت والحوافز بأداء وإ ضرورة العمل على ربط -
 ا.ا وفنيً وضع آلية للكشف عن الموظفين المبدعين، والعمل على تنمية قدراتهم إداريً  -
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Abstract 
The study aimed to identify the quality of work life and its role in the 

development of administrative creativity in the employees of the Ministry of 

Awqaf and Religious Affairs in the southern governorates. Based on the 

nature of the study and the objectives it seeks to achieve, the researcher used 

descriptive analytical methodology and questionnaire to collect data. The 

survey population consisted of 123 supervisors who had supervising posts at 

the Ministry of Awqaf and Religious Affairs. The comprehensive inventory 

method was used to distribute the questionnaire to the entire study population. 

114 (valid) answers were retrieved for statistical analysis purposes with a 

response rate of (92.7%), Researcher Statistical Analysis Program (SPSS) for 

data analysis. 

The study reached a number of results, the most important of which are : 

- The level of availability of the quality of work life  dimensions in the 

Ministry of Awqaf and Religious Affairs was medium, with a relative weight 

(58.1%). 

 - The level of administrative creativity in the Ministry of Awqaf and 

Religious Affairs came to a medium degree, with a relative weight (62.1%). 

 - There is a statistically significant relationship at the level of significance    

(α ≤ 0.05) between the quality  of work life  and administrative creativity 

among employees of the Ministry of Awqaf and Religious Affairs. 

 - Effect of statistical significance at the level of significance (α ≤ 0.05) for the 

quality of work life  on the administrative creativity of the employees of the 

Ministry of Awqaf and Religious Affairs. 

 - There are no differences due to the personal and functional variables 

between the estimates of the respondents to the variables of the study, except 

for differences due to the variable job title on the level of quality of work life.  

The study presented a number of recommendations, 
 - Enhancing the participation of employees in the Ministry of Awqaf in 

decision-making and problem solving, by presenting their creative ideas. 

 - developing the prevailing leadership styles adopted by the ministry to 

support the quality of work life. 

 - Supporting the steadfastness of employees, and enhancing their sense of 

stability and job security. 

 - Necessity to provide salaries to employees permanently, to ensure a decent 

life for them. 

 - Necessity to link the system of rewards and incentives to the performance 

and achievement of employees. 

 - Making a mechanism for the detection of creative employees, and work to 

develop their administrative and technical capabilities  
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 مقدمةال

ورات المتالحقة التي يعيشها العالم اليوم في شتى مجاالت الحياة االقتصادية التط إن  
 جميع باتت تشكل تحديات وضغوطات على منظمات األعمال ب االجتماعيةوالسياسية والتكنولوجية و 

ة التي تتبعها تلك المنظمات، وذلك اإلداريمما يستوجب إعادة النظر في األساليب  أنواعها وأشكالها،
 دارية حديثة تمكنها من مواجهة هذه التحديات.ل البحث عن مناهج وأساليب إمن خال

قد فرضت نفسها كجزء كبير من حجم و الموارد البشرية هي قلب المنظمات النابض،  ن  إو 
بنجاحه يكون نجاح المنظمة، فهو  االهتمام بهذا المورد األساسي الذياهتمامات المنظمات، فبدأ 

 نافس وُيبدع.بتكر، ويُ ُيفكر وي  عمل وُينتج، و الذي ي  

ا في متميزً  احتلت مكانً ة الحديثة التي ااإلداريالقضايا  جودة الحياة الوظيفية من ُتعد  و 
ها مفهوم يحتوي على العديد من العناصر ا ألن  نظرً  ؛دارة الموارد البشرية والسلوك التنظيميأدبيات إ

على البيئة  ه قد يبدو مقتصًراهذا المفهوم رغم أن  التي تمس أداء المؤسسات مباشرة وتؤثر عليها، و 
ها بالقطع ه يالمس الحياة الشخصية للعاملين، والتي ما لم يتم مراعاتها، فإن  المباشرة للعمل، إال أن  

 )جاد الرب، ُتلقي بأثرها السيء على أداء العاملين ومن ث م على أداء المؤسسات التي يعملون بها
2008 :240). 

مت العديد من الدراسات البحثية في العالم في السنوات األخيرة بقياس جودة الحياة قد اهتو 
الوظيفية في المصانع والجامعات والمدارس والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، تحت أبعاد 
متعددة وتحديات جديدة متعلقة بالتزام الموظفين والمشاركة في تحقيق األهداف التنظيمية، فجودة 

يجاد الرضا الوظيفي، وإالوظيفية ُتساهم في تسهيل فرص التدريب للموظفين، ورفع درجة الحياة 
) ماضي،  إلى جنب مع تنمية األداء الكلي للمنظمة عاملين جنًبابيئة عمل آمنة وتنمية أداء ال

2014 :2). 

نمية ما تميزت الحياة الوظيفية باالنسجام والرضا من العاملين، ساهم ذلك في تحسين وتفكل  
ا على أداء المنظمة يجابً لديهم، مما ينعكس إعاٍل من األداء  مستوىً قدرات العاملين في تحقيق 

 وتحقيق أهدافها.

اإلستثمار في رأس المال البشري يعتبر  ثروة مادية للمنظمة، بل إن  ُيعتبر الفرد المبدع  إن  
تضعه  ، وأن  اإلداري  اإلبداعأنجح مصادر االستثمار، فيتوجب على المنظمات تقدير أهمية دور 

من أهدافها من خالل تكثيف الجهود لتوفير المناخ والبيئة المناسبة التي تمكن العاملين  هدًفا رئيًسا
بداعية واستغاللها على اختالف مستوياتهم من إظهار ما لديهم من قدرات إ في المنظمات
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وعدم تهيئة الظروف المالئمة له  اعاإلبدعدم تشجيع العاملين على  لك أن  االستغالل األمثل، ذ
سيؤدي بالمنظمة إلى التردي واالنهيار لعدم قدرتها على مواجهة التغيرات والتطورات التي تظهر 

 في بيئتها الداخلية والخارجية.

 المنظمات لنجاح ارئيسيً  امطلبً  بات اإلداري  اإلبداع أن) 32: 2009 الجعبري،( رى وي
 ظل في اخصوًص  تواجهها التي واألزمات المشاكل على التغلب هخالل من يمكنها حيث المعاصرة
 موظفيها إمكانات من االستفادة من تتمكن لم المنظمات بعض أن   إال الهائلة، تار يوالتغي التحديات

 بأعمالهم القيام من المبدعين الموظفين تمكين دون  ولحُ ت   عوائق لوجود وذلك ية،اإلبداع تهماوقدر 
 هو مما أفضل بشكل األعمال إنجاز إلى تقود جديدة، إبداعية أفكار من ديهمل ما وتقديم بحرية
 .يجابيإو  الفع   بشكل المشاكل حل على يساعد مما عمتب

اب ت  والمعوقات التي تحول دون تحقيقه اهتمام كثير من كُ  اإلداري  اإلبداعوقد أخذ موضوع 
لبحوث والدراسات الميدانية في موضوع اإلدارة والباحثين، الذين أوصوا في دراساتهم بمواصلة ا

أنواعها، وبصفة خاصة في ظل الظروف  جميع ة وباإلداريفي مختلف المنظمات  اإلداري  اإلبداع
 اإلداري  اإلبداعُ يكون  والذي يتطلب أن   ،ومستجدات العولمة والتطور االقتصادي والثقافي والتقني

 .(1: 2009)السويطي،  باستمرار متطوًرا ومتجدًدا

الدينية من المؤسسات الحكومية الخدماتية الفاعلة في  الشؤون وزارة األوقاف و  وتعتبر
ا، ويقع على عاتقها حراسة ا وفكريً ا واجتماعيً المجتمع الفلسطيني، والتي تسعى جاهدة لدعمه ثقافيً 

 ديرالوقف اإلسالمي ورعايته وتنميته واستثماره، كما ُتشرف على المساجد وتقوم على خدمتها، وتُ 
شرائح  جميع في شتى المجاالت ولوتسعى جاهدة لتقديم الخدمات والتسهيالت مواسم الحج والعمرة، 
مهمات  ومما ال شك فيه أن   العقبات والتحديات التي تواجهها، جميع ، وتذليل المجتمع الفلسطيني

 .هاتطلب توافر كوادر بشرية مؤهلة تستطيع القيام بتبهذا الحجم 

قيادة الوزارة  اهتمامالدينية، فقد لمس  الشؤون لباحث في وزارة األوقاف و ومن خالل عمل ا
ظيفية لهم في مقومات الحياة الو  تعزيزحرص على الللعاملين، و  عمل مالئمة تهيئة بيئةتوفير و ب

لديهم مما ُيسهم  اإلداري  اإلبداعمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم، وتنمية وتطوير سبيل االستفادة من إ
 النمو والتطوير للوزارة وتحقيق أهدافها. عجلة في دفع

أبعاد جودة الحياة  مدى توافرطبيعة و عن  لكشف  ا عمد الباحثُ  ؛في ضوء مما سبق
الدينية في المحافظات  الشؤون في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعفي تنمية ودورها الوظيفية 
 .الجنوبية
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 الدراسة :وتساؤالت مشكلة  1.1
ية لدى اإلبداعا لتنمية القدرات والمهارات ناجحة هي المنظمات التي تسعى دائمً ال المنظماتُ 

 ،ة وتطوير أداء العامليناإلداريأفرادها، ويظهر ذلك من خالل حرصها على التحسين في العمليات 
ة من خالل الجهود الحثيثة لتوفير بيئة وحياة وظيفية تتسم بالجود اإلداري  اإلبداعبحيث تبرز أهمية 

 ظهار ما لديهم من قدرات إبداعية، وتوظيفها بالشكل األمثل.مكن العاملين في المنظمة من إتُ 

، فأوضحت اإلداري  اإلبداعإلى أثر جودة الحياة الوظيفية على  عدة دراساتقد أشارت و 
)نظام الترقية والتقدم الوظيفي،  ( وجود تأثير مهم ألبعاد جودة حياة العمل2015ستاذ،)األ دراسة
 ت دراسة، وأكد  اإلداري  اإلبداععلى  المة المهنية، واالستقرار واألمان الوظيفي(صحة والس  وال

تاحة إ( وجود عالقة بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية ) المشاركة في اتخاذ القرارات، 2015)محمود،
 اإلبداعع م المكافآت( مظُ الظروف المعنوية للعاملين، فرص الترقي والتقدم الوظيفي، وعدالة نُ 

( العالقة بين ) ظروف بيئة العمل المعنوية، ومشاركة 2014، كما أثبتت دراسة )عفاف،اإلداري 
 (2014جربوع،)أبو  شارت دراسة، وأاإلداري  اإلبداعو  العاملين في اتخاذ القرار، واألجور والمكافآت(

 .إلداري ا اإلبداعونمط القيادة واإلشراف في تنمية  االجتماعيةالعالقات  إلى دور

 اإلبداعكل من جودة الحياة الوظيفية و  الدراسات السابقة قد اقترحت دراسة بعضكانت لما و 
( دراسة أثر جودة الحياة الوظيفية على تحقيق 2017، حيث اقترحت دراسة )أبو حميد، اإلداري 

( دراسة 2009(، ودراسة )العجلة،2014واقترحت كل من دراسة )أبو جربوع،التميز المؤسسي، 
دراسة كل من  أوصتفي المنظمات والوزارات الحكومية في قطاع غزة، كما  اإلداري  اإلبداع

وبعد ة الوظيفية في المؤسسات الحكومية، ( بدراسة جودة الحيا2013( و)نصار،2014)ماضي،
اطالع الباحث على مجموعة كبيرة من الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات البحث منفردة أو 

التي تربط بين جودة الحياة  -منها فلسطينيةخاصة ال-ح  ندرة الدراسات السابقة مجتمعة، ال
ين عدم وجود دراسات تناولت العالقة بين جودة الحياة الوظيفية ، كما تب  اإلداري  اإلبداعالوظيفية و 

 .-على حد علم الباحث –في الوزارات الحكومية في المحافظات الجنوبية  اإلداري  اإلبداعو 

قيادة وزارة األوقاف والشؤون الدينية، تم  ا منبعًض مع ورشة عمل جمعت الباحث  وخالل
ومقارنة ما ُينتجه الموظف الحكومي مع  دى توفر اإلبداع لديهم،مناقشة مستوى أداء العاملين، وم

ن بأ كانت نتيجة ورشة العملو  ما قد ُينتجه مثيله في القطاع الخاص من حيث الكيف والكم،
، وأن أسباب ذلك في األداء بداعمظاهر اإلالعديد من يفتقر إلى  بشكل عام وميالموظف الحك

تتنوع وتتعدد، فبعضها يتعلق بالوزارة وبعضها يرتبط بالمنظومة الحكومية بشكل عام، وجزء آخر 
 يتعلق بالموظف نفسه.
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د أك  الدينية )المحافظات الجنوبية(،  الشؤون ومن خالل عمل الباحث في وزارة األوقاف و 
 اإلبداعكبير، ولم يلمس حالة  يتم بشكل روتيني إلى حدٍ  اإلداري العمل  فقد الح  بأن  هذه النتيجة، 

العديد من الموظفين  في كثير من المجاالت بالشكل المطلوب، بل إن   اإلداري والتميز في العمل 
ض الدراسات من بع ظهرتهيلتزمون بالحد األدنى المطلوب منهم حسب وصفهم الوظيفي، وهذا ما أ

لدى العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي، ومنها دراسة )أبو  اإلداري  اإلبداعضعف لمستوى 
لدى العاملين في وزارة  اإلداري  اإلبداعنسبة توافر عناصر  ( التي أظهرت أن  2014جربوع،

ير رؤساء تقد ( أن  2013أظهرت دراسة )بدر، ، كما(%68) االقتصاد بالمحافظات الجنوبية بلغت
بدرجة متوسطة، جاء  اإلداري  اإلبداعاألقسام في وزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة لمتطلبات 

، ال اإلداري  اإلبداعضرورة دراسة جودة الحياة الوظيفية ودورها في تنمية ليه ع فوجد الباحث لزاًما
الدينية قد يتأثر بشكل كبير  الشؤون وزارة األوقاف و لدى العاملين ب اإلداري  اإلبداع ما وأن  سي  

بالجوانب الوظيفية وبيئة العمل المادية والمعنوية والجوانب المالية واالقتصادية والمتمثلة في أبعاد 
 جودة الحياة الوظيفية.

ومن أجل الوقوف بدقة على مشكلة الدراسة، قام الباحث بإجراء دراسة استكشافية من 
 الشؤون لعاملين في الوظائف اإلشرافية في وزارة األوقاف و خالل توزيع استبانة على مجموعة من ا
ا، حيث جاءت درجة تقدير المبحوثين لمدى موظفً  (12)الدينية بالمحافظات الجنوبية بلغ عددهم 

 . (% 66.15)لدى العاملين بنسبة  اإلداري  اإلبداعممارسة 
 والجدول التالي يوضح تحليل فقرات استبانة الدراسة االستكشافية.

 
 ( : تحليل فقرات استبانة الدراسة االستكشافية 1.1جدول ) 

  % النسبيالوزن  المتوسط  البيـــــــــــــــان
 66.67 3.33 ة والفنية بأسلوب متجدد.اإلداريينجز العاملون األعمال  1
 63.33 3.17  غير تقليدية لمشكالت العمل.ُيقّدم العاملون حلواًل  2
 58.33 2.92 تصرف وفق ما هو غير مألوف في المواقف المختلفة.يميل العاملون إلى ال 3
 65.00 3.25 ُيقّدم العاملون الكثير من البدائل في وقت زمني قصير عند التعامل مع المواقف المختلفة. 4
 68.33 3.42 يمتلك العاملون القدرة على التعبير عن أفكارهم بطالقة إلقناع اآلخرين بها. 5
 65.00 3.25 إذا كانت مخالفة للرئيس المباشر. حّتىن على التعبير عن آرائهم يحرص العاملو  6
 66.67 3.33 يهتم العاملون باآلراء المخالفة آلرائهم لالستفادة من أفكار اآلخرين. 7
 66.67 3.33 ة بما ال يتعارض مع المضمون.اإلدارييتجنب العاملون التنفيذ الحرفي للتعليمات  8
 63.33 3.17 ون كل فكرة إلى مكوناتها الجزئية لتسهيل االستفادة منها.يحلل العامل 9
 63.33 3.17 يستطيع العاملون تصميم خطط واقعية بعيدة المدى. 10
 65.00 3.25 مكانات الوزارة.إتناسب مع تفكار النظرية إلى خطط عملية ترجمة األل العاملين القدرة ىلد 11
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  % النسبيالوزن  المتوسط  البيـــــــــــــــان
 55.22 2.75 قبل حدوثها. همل التي تواجهيتوقع العاملون مشكالت العم 12
 61.67 3.08 يحرص العاملون على معرفة أوجه الضعف أو القصور فيما يقومون به من أعمال. 13
 68.33 3.42 ن في العمل. و المشكالت التي يعاني منها اآلخر  يمتلك العاملون رؤية الكتشاف 14
 58.33 2.92 لنجاح.يتقبل العاملون الفشل باعتباره تجربة تسبق ا 15
 66.67 3.33 يتحمل العاملون مسئولية ما يقوم به من أعمال ولديهم استعداد للمواجهة. 16
 75.00 3.75 ا في جمع المعلومات لحل المشكالت.ا كافيً يستغرق العاملون وقتً  17
 78.33 3.92 يعمل العاملون على تحقيق أهدافهم بإصرار. 18

 66.15 3.31 الدرجة الكلية
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:1.1من جدول )
" المرتبة األولى يعمل العاملون على تحقيق أهدافهم بإصرار"  :ت الفقرة الثامنة عشراحتل   -

 (، أي أن  5( )الدرجة الكلية من 3.92بمتوسط حسابي يساوي ) اإلداري  اإلبداعفي مجال 
سط درجة الموافقة لهذه الفقرة متو  ، مما يدل على أن  (%78.33)المتوسط الحسابي النسبي 

من قبل أفراد العينة على  هناك موافقة يعني أن   ا(، وهذ3قد زاد عن درجة الحياد وهي )
 .العاملين يعملون على تحقيق أهدافهم بإصرار هذه الفقرة، مما يعني أن  

 

 "هاقبل حدوث هميتوقع العاملون مشكالت العمل التي تواجه"  :الثانية عشراحتلت الفقرة  -
المتوسط  (، أي أن  2.75بمتوسط حسابي ) اإلداري  اإلبداعالمرتبة األخيرة في مجال 

، مما يدل على أن متوسط درجة الموافقة لهذه الفقرة قد جاء (%55.22)الحسابي النسبي 
من قبل أفراد العينة على  عدم موافقةوهذا يعني أن هناك (، 3درجة الحياد وهي )أقل من 

 العاملين ال يتوقعون مشكالت العمل التي تواجههم قبل حدوثها. يعني أن   مماهذه الفقرة، 
 

( 3.31تساوي ) اإلداري  اإلبداعوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات  -
%(، مما 60وزن النسبي المحايد )ر من الكبوهي أ (%66.15)والوزن النسبي يساوي 

الدينية بالمحافظات  الشؤون ملين بوزارة األوقاف و لدى العا اإلداري  اإلبداع يدل على أن  
 .متوسطالجنوبية متوفر بشكل 

 

 :السؤال الرئيس التاليجاءت هذه الدراسة في محاولة لإلجابة على  على ما سبق وبناءً 
لدى العاملين في وزارة األوقاف  اإلداري  اإلبداع"ما دور جودة الحياة الوظيفية في تنمية 

 المحافظات الجنوبية؟" الدينية في الشؤون و 
 سئلة الفرعية التالية:جابة على األمن اإل د  بُ  ال للدراسة ولإلجابة على السؤال الرئيس
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 الدينية؟ الشؤون ما مدى توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية في وزارة األوقاف و  -1
 ة؟الديني الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعممارسة  مستوى ما  -2
بين جودة الحياة الوظيفية  (α≤ 0.05)حصائية عند مستوى إهل توجد عالقة ذات داللة  -3

 الدينية؟ الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو 
 اإلداري  اإلبداع تنمية عاد جودة الحياة الوظيفية علىألبحصائية إذو داللة هل هناك أثر  -4

 الدينية؟ الشؤون و  في وزارة األوقافلدى العاملين 
بين آراء المبحوثين حول  (α ≤ 0.05)عند مستوى حصائية إهل هناك فروق ذات داللة  -5

مسمى المؤهل العلمي، ال العمر،) غرافيةللعوامل الديم ُتعزى ياة الوظيفية أبعاد جودة الح
  ؟الدينية الشؤون في وزارة األوقاف و  (، سنوات الخدمةالوظيفي

بين آراء المبحوثين حول  (α ≤ 0.05)عند مستوى حصائية إ هل هناك فروق ذات داللة -6
، مسمى الوظيفي)العمر، المؤهل العلمي، ال غرافيةللعوامل الديم ُتعزى  اإلداري  اإلبداعتوافر 

 ؟ الدينية  الشؤون في وزارة األوقاف و  سنوات الخدمة(
 

 متغيرات الدراسة: 2.1
تمكن الباحث من تحليل ، ول على أبعادهاوللحص، جودة الحياة الوظيفية: المتغير المستقل -1

وخلص الباحث إلى أن جودة  جميع أبعاد جودة الحياة الوظيفية التي تناولتها الدراسات السابقة،
كما هي  الحياة الوظيفية تعتمد على العديد من األبعاد التي يمكن االعتماد عليها لهذا البحث،

  (. 3.1جدول رقم )  موضحة في
استخراجها من الدراسات السابقة ونسبة تكرارها، يمكن تلخيص أهم أبعاد  عاد التي تم  لألب اوفقً حيث و 

عتمد عليها الباحث في والتي ا جودة الحياة الوظيفية التي تناولتها الدراسات السابقة في ستة أبعاد 
 وهي: ،دراسته الحالية

 .المشاركة في اتخاذ القرارات -
 .السلوك اإلشرافي في العمل -
 .ر واألمان الوظيفياالستقرا -
 .األمن والصحة المهنية -
 .االجتماعيةالعالقات  -
 .األجور والمكافآت -
  الجدول التالي يوضح نسبة تكرار أهم األبعاد التي تناولتها الدراسات السابقة:و 
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 ( : أهم أبعاد جودة الحياة الوظيفية التي تناولتها الدراسات السابقة 2.1جدول رقم ) 
 النسبة المئوية عدالب   م المئويةالنسبة  عدالب   م
 %57.9 السلوك االشراف بالعمل 4 %94.7 األجور والمكافآت 1
 %57.9 األمن والصحة المهنية 5 %68.4 المشاركة في اتخاذ القرار 2
 %52.6 االجتماعيةالعالقات  6 %63.2 االستقرار واألمان الوظيفي 3

 2018،الدراسات السابقةعلى  باالعتمادالباحث  ج رد بواسطةالمصدر :
 

 .اإلداري  اإلبداع: المتغير التابع -2
 .الخدمة( : )العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنواتالمتغيرات الديمغرافية -3

  .متغيرات الدراسةأنموذج و والشكل التالي يوضح 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 متغيرات الدراسةأنموذج و  (:1.1شكل رقم )
 2018،باالعتماد على الدراسات السابقة الباحث جرد بواسطةالمصدر : 

 

 غرافيةالمتغيرات الديم
 العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة

 

 المتغير المستقل
 جودة الحياة الوظيفية

 

المشاركة في اتخاذ القرارات 
في العمل إلشرافيالسلوك ا 
واألمان الوظيفي االستقرار 
األمن والصحة المهنية 
 اعيةاالجتمالعالقات 
األجور والمكافآت 

 المتغير التابع
 

 اإلبداع 

 اإلداري 
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 الدراسات السابقة جودة الحياة الوظيفية التي تناولتها ( : أبعاد  3.1جدول ) 
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1 
 دراسة أبو حميد

(2017) 
x x x x x x x x x x x x 

 اتخاذ

القرار   

2 
 دراسة  البربري

(2016 ) 

x x x x x x x x x 
 االحتراق 

يالوظيف  

3 
 دراسة الحسنى

(2016) x x x x x x x x x x x 
 االلتزام 

 الوظيفي

4 
 سويطيدراسة ال

(2016) 
xx x  x x x x x x 

الوالء 

 التنظيمي

5 
 دراسة الشنطي

(2016) x x x x x x x x x x 
 أخالقيات

العمل   

6 
 ضيدراسة  ما

(2016) x x x x x x x x x x x x 
 الفساد 

 اإلداري

7 
 دراسة حالوة

(2015) 
x x x x x x x x x x x x 

 األداء 

 الوظيفي

8 
 دراسة اشتيوي

(2014) x x x x x x x x x x x - 

9 
 دراسة ماضي

(2014) x x x x x x 
 األداء

الوظيفي   

10 
 دراسة نصار

(2013) x x x x x x x 
االستغراق 

 الوظيفي

11 
 دراسة البلبيسي

(2012) x x x x x x 
 األداء

الوظيفي   
 

file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/اثر%20ابعاد%20جودة%20حياة%20العمل%20على%20فاعلية%20اتخاذ%20القرار-%20هاشم%20أبو%20حميد%20.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/اثر%20ابعاد%20جودة%20حياة%20العمل%20على%20فاعلية%20اتخاذ%20القرار-%20هاشم%20أبو%20حميد%20.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/دور%20جودة%20الحياة%20الوظيفية%20في%20الحد%20من%20الاحتراق%20الوظيفي-%20مروان%20البربري.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/دور%20جودة%20الحياة%20الوظيفية%20في%20الحد%20من%20الاحتراق%20الوظيفي-%20مروان%20البربري.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/الحياة%20الوظيفية%20في%20تعزيز%20الالتزام%20الوظيفي-%20وسام%20الحسنى.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/الحياة%20الوظيفية%20في%20تعزيز%20الالتزام%20الوظيفي-%20وسام%20الحسنى.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/جودة%20الحياة%20الوظيفية%20وعلاقتها%20بأخلاقيات%20العمل-%20نهاد%20الشنطي.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/جودة%20الحياة%20الوظيفية%20وعلاقتها%20بأخلاقيات%20العمل-%20نهاد%20الشنطي.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/دور%20جودة%20الحياة%20الوظيفية%20في%20الحد%20من%20الفساد%20الاداري-%20خليل%20ماضي.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/دور%20جودة%20الحياة%20الوظيفية%20في%20الحد%20من%20الفساد%20الاداري-%20خليل%20ماضي.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/غموض%20الحياة%20الوظيفية%20وأثرها%20على%20الاداء%20الوظيفي-%20عماد%20حلاوة.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/غموض%20الحياة%20الوظيفية%20وأثرها%20على%20الاداء%20الوظيفي-%20عماد%20حلاوة.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/جودة%20الحياة%20الوظيفية%20و%20اثرها%20على%20مستوى%20الاداء%20الوظيفي%20-دكتوراة-الجامعات-الفلسطينية%20-خليل%20ماضي.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/جودة%20الحياة%20الوظيفية%20و%20اثرها%20على%20مستوى%20الاداء%20الوظيفي%20-دكتوراة-الجامعات-الفلسطينية%20-خليل%20ماضي.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/جودة%20حياة%20العمل%20واثرها%20على%20تنمية%20الاستغراق%20الوظيفي%20-%20ايمان%20نصار.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/جودة%20حياة%20العمل%20واثرها%20على%20تنمية%20الاستغراق%20الوظيفي%20-%20ايمان%20نصار.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/الحياة%20الوظيفية%20-الأداء%20الوظيفي%20-%20أسامة%20البلبيسي.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/الحياة%20الوظيفية%20-الأداء%20الوظيفي%20-%20أسامة%20البلبيسي.pdf
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12 
 دراسة العمري واليافي

(2017) 
x x x x x x x x x x x 

 أداء 

 الموظف

13 
 ة الهاشمي والعضايلةدراس

(2017) 
x x x x x x x x x x x x 

 الفاعلية 

 التنظيمية

14 
 سة زاهردرا

(2016 ) 

x x x x x x x x x x x 
 االلتزام 

 الوظيفي

15 
  Swamyدراسة ,

(2015 ) x x x x x x x x x x - 

16 
Zare and  Other دراسة 

(2014 )  
x x x x x x x x x x x x - 

17 
 Normalaدراسة , 

(2010) x x x x x x x x x 
لتزام اال  

 التنظيمي

18 
 دراسة األستاذ

(2015) x x x x x x x x x x 
 اإلبداع

اإلداري   

x x x x x x x x x x x  (2014) دراسة عفاف 19
 اإلبداع

 اإلداري

 4 7 1 1 1 2 9 18 10 8 11 3 12 2 11 13 االجمالي
  

 المتوسط الحسابي 

 الستخدام البعد
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 2018،عتماد على الدراسات السابقةباالالمصدر: ج رد بواسطة الباحث 

file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/أثر%20الحياة%20الوظيفية%20على%20أداء%20الموظف%20العام-%20محمد%20العمري.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/أثر%20الحياة%20الوظيفية%20على%20أداء%20الموظف%20العام-%20محمد%20العمري.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/أثر%20حياة%20العمل%20في%20الالتزام%20الوظيفي%20-%20تيسير%20زاهر.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية/أثر%20حياة%20العمل%20في%20الالتزام%20الوظيفي%20-%20تيسير%20زاهر.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية-%20الابداع%20الاداري/جودة%20حياة%20العمل%20وعلاقتها%20بالابداع%20الاداري-%20الأستاذ%20-الاتصالات.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية-%20الابداع%20الاداري/جودة%20حياة%20العمل%20وعلاقتها%20بالابداع%20الاداري-%20الأستاذ%20-الاتصالات.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/دراسات%20الحياة%20الوظيفية-%20الابداع%20الاداري/جودة%20حياة%20العمل%20وعلاقتها%20بالابداع%20الاداري-%20الجزائر-%20.pdf
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 فرضيات الدراسة : 3.1
لكي يتمكن الباحث من اإلجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها، فقد تم تطوير عدد من 

 وهي كالتالي: ،الفرضيات
بين جودة الحياة الوظيفية   (α ≤ 0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

الدينية بالمحافظات الجنوبية  الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعوتنمية 
 وتتفرع منها الفرضيات الفرعية التالي:

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال(α ≤ 0.05)  بين المشاركة في اتخاذ القرارات
 .الدينية بالمحافظات الجنوبية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعوتنمية 

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال(α ≤ 0.05)  بين السلوك اإلشرافي في العمل
 الدينية بالمحافظات الجنوبية. الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعوتنمية 

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال(α ≤ 0.05)   واألمان الوظيفي  االستقراربين
الدينية بالمحافظات  الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعمع تنمية 
 الجنوبية.

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال(α ≤ 0.05)   مع األمن والصحة المهنية بين
 الدينية بالمحافظات الجنوبية. الشؤون و لدى العاملين في وزارة األوقاف  اإلداري  اإلبداعتنمية 

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال(α ≤ 0.05)   وتنمية  االجتماعيةالعالقات بين
 الدينية بالمحافظات الجنوبية. الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداع

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال(α ≤ 0.05)   مع تنمية األجور والمكافآت بين
 الدينية بالمحافظات الجنوبية. الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداع

 

في بعاد جودة الحياة الوظيفية أل (α ≤ 0.05)عند مستوى  حصائيةإال يوجد أثر ذو داللة  -2
 الدينية في المحافظات الجنوبية. ن الشؤو في وزارة األوقاف و  لدى العاملين اإلداري  اإلبداعتنمية 

بين آراء المبحوثين حول   (α ≤ 0.05)عند مستوى  حصائيةإال توجد فروق ذات داللة  -3
الديمغرافية )العمر، المؤهل العلمي، المسمى  للمتغيرات ُتعزى اد جودة الحياة الوظيفية أبع

 (.الوظيفي، سنوات الخدمة
بين آراء المبحوثين حول توافر  (α ≤ 0.05)وى عند مستحصائية إال توجد فروق ذات داللة  -4

الديمغرافية)العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات  للمتغيرات ُتعزى  اإلداري  اإلبداع
 (.الخدمة
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 هداف الدراسة:أ 4.1
 -:تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف التالية

 الشؤون وزارة األوقاف و في دى العاملين أبعاد جودة الحياة الوظيفية ل التعرف إلى مستوى  -1
 الدينية.

 الدينية. الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداع ممارسة مستوى إلى التعرف  -2
لدى العاملين في وزارة  اإلداري  اإلبداعالعالقة بين جودة الحياة الوظيفية و واقع  إلىالتعرف  -3

 .الدينية الشؤون األوقاف و 
لدى العاملين في وزارة  اإلداري  اإلبداعفر أبعاد جودة الحياة الوظيفية في تنمية اختبار أثر توا  -4

 الدينية. الشؤون األوقاف و 
 بعاد جودة الحياة الوظيفية، وفًقابين آراء المبحوثين حول توافر أة اإلحصائيالفروق  نالكشف ع -5

 الوظيفي، سنوات الخدمة(.للمتغيرات الديمغرافية )العمر، المؤهل العلمي، المسمى 
 ا، وفقً اإلداري  اإلبداعة إن وجدت بين آراء المبحوثين حول توافر اإلحصائيالفروق  نالكشف ع -6

 )العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(. الديمغرافيةللمتغيرات 
في تحسين  نيةقد ُتفيد وزارة األوقاف والشؤون الديالتي مقترحات التوصيات و بعض التقديم  -7

  جودة الحياة الوظيفية ورفع مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملين فيها.
 همية الدراسة:أ 5.1

من علم اإلدارة، وهما: جودة  مهمينتستمد هذه الدراسة أهميتها من تناولها لموضوعين   
 اإلبداعودورها في تنمية ، وتنبثق أهمية دراسة جودة الحياة الوظيفية اإلداري  اإلبداعالحياة الوظيفية و 

الدينية ) المحافظات الجنوبية( من خالل األهمية  الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري 
 العلمية )النظرية( واألهمية العملية )التطبيقية(.

 وتتمثل في: ،األهمية العلمية )النظرية( :أواًل 
في  اإلداري  اإلبداعلوظيفية في تنمية للكشف عن دور جودة الحياة ا الدراسة الحالية تسعى -1

 الدينية.   الشؤون أحد الوزارات في القطاع الحكومي وهي وزارة األوقاف و 
جديدة  ة في هذا المجال، وقد تفتح آفاًقاتعتبر الدراسة إضافة نوعية إلى المكتبة العربي -2

في  اإلداري  اعاإلبدلمجاالت البحث في جودة الحياة الوظيفية مما يساهم في تنمية وتطوير 
 والتميز. اإلبداعالمؤسسات الفلسطينية، والتي هي بحاجة ماسة إلى 

من  تم  ن  معلوماته حول موضوع الدراسة، و  وتثري  ،هذه الدراسة الباحث المعرفة تكسبأ -3
 قدراته ومهاراته البحثية.
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 وتتمثل في: ثانيا: األهمية العملية ) التطبيقية(

دينية يقع على عاتقها دعم المجتمع ثقافيا وفكريا وتوثيق ال الشؤون وزارة األوقاف و  أن   -1
سالمي، وذلك ونه الدينية وتنمية واستثمار الوقف اإلؤ عالقته بالدين االسالمي ورعاية ش

نه زيادة كفاءتهم لدى العاملين فيها، ما من شأ اإلداري  اإلبداعيتطلب مستوى مميز من 
 سبيل تحقيق أهداف الوزارة. وقدراتهم في مواجهة المتطلبات والتحديات في

 –المحافظات الجنوبية  –الدينية  الشؤون تقديم المؤشرات للمسئولين في وزارة األوقاف و  -2
بشكل خاص، وللقطاع الحكومي بشكل عام، لتطوير جودة الحياة الوظيفية في ضوء ما 

 إليه الدراسة من نتائج. تتوصل
في تحقيق نقلة نوعية لدى  تساهم ممكن أنمحاولة تقديم مجموعة من المقترحات التي  -3

 لدى العاملين. اإلداري  اإلبداعالدينية في تنمية  الشؤون وزارة األوقاف و 
 

 حدود الدراسة: 6.1
الدينية في  الشؤون وقاف و وزارة األالوظائف اإلشرافية ب: العاملون في الحد البشري  -

 –رئيس قسم  –مدير  –مدير عام  ) :، المتمثلة في الوظائف التاليةالمحافظات الجنوبية
 .رئيس شعبة(

 م.2018عام  الدراسة المسحية خالل تطبق: الحد الزماني -
 

 :الدراسة مصطلحات 7.1
 في وردت ثماحي ها،من قصودماليان لب سةاالدر  في والواردة التالية حاتلصطمال الباحث دماعت

 :سةاالدر ه ذه

 والتي، والمستمرة المخططة ةلالمتكام ياتلالعم من مجموعة يه :الوظيفية الحياة جودة .1
 الشخصية مهوحيات ينلعاملل الوظيفية الحياة ىلع تؤثر التي الجوانب فلمخت تحسين دفهتست
 اهفي ينلوالعام منظماتلل تيجيةااالستر  دافهاأل تحقيق في بدوره مهيسا والذي ،اأيًض 

 (.9: 2008 الرب، جاد) اهمع ينلوالمتعام
في وزارة األوقاف  توفير بيئة عمل مناسبة لألفراد العاملين" هابأن   اإجرائيً  ويعرفها الباحث

، والتي تعمل على إشباع حاجاتهم الوظيفية والمعنوية الوزارةمن قبل قيادة  الدينية الشؤون و 
والمادية والعالقات الشخصية، مما ينعكس ذلك على أداء األفراد لتحقيق أفضل المستويات من 

 ."وزارةم تحقيق أهداف العندهم، ومن ث اإلداري  اإلبداع
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 أن شأنها من التي والعمليات ءاترااإلج عمجمو  ها( بأن  9: 2014عرفها أبو جربوع ) التنمية : .2
للتنمية في  اإجرائيً  اعتمد الباحث هذا التعريف تعريفً قد ا ، و اإلنسان شخصية في إيجابا تؤثر

 دراسته.
القدرة على ابتكار أساليب ووسائل وأفكار مفيدة " :هبأن   اإلداري  اإلبداعف ُيعر   :اإلداري اإلبداع .3

قى هذه األفكار واألساليب التجاوب األمثل من قبل العاملين، وتحفيز ما لديهم ل  للعمل، بحيث ت  
 (.48: 2011من قدرات ومواهب لتحقيق أهداف المنظمة" )السكارنة، 

على استخدام  ن بوزارة األوقافعامليقدرة البأنه " إجرائيا  اإلداري  اإلبداعيمكن للباحث تعريف و 
 ر خارجة عن المألوفاالذهنية والعقلية في توليد أساليب وأفك مالشخصية وامكانياته ممهاراته

ة، مستفيدين في ذلك من الموارد اإلداريمفيدة للعمل، والتوصل إلى حلول ابتكارية للمشكالت 
 ."رة في تحقيق األهداف المرسومةالمتوفرة وجودة الحياة الوظيفية من حولهم، بشكل يخدم الوزا

 

" هي مؤسسة حكومية فاعلة في المجتمع الفلسطيني تسعى  الدينية: الشؤون وزارة األوقاف و  .4
سالمي، لتوثيق عالقة المجتمع بالدين اإل ، والنهوض بها، وفكريً ا، واجتماعيً الدعمه ثقافيً 

 .(2: 2012زارة األوقاف،، والعناية بشئون المسلمين" )و ا، وفكرً اوتطبيق اإلسالم منهجً 
 

"وُيقصد بهم الموظفين، أو الموظفات، وهم األشخاص المعينين بقرار من جهة  ن:والعامل .5
مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر 

 .(7: 2006سماها" ) قانون الخدمة المدنية، ا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مُ الحكومية أيً 
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 مقدمة
رد البشري اختالف أنواعها على بناء الفكر االنساني وتكوين المو بتحرص المنظمات 

والمحرك الرئيسي لكل  باعتباره أهم العناصر الداعمة والفّعالة لنجاح أي منظمة وتحقيق أهدافها
مواردها التي تفضي إلى تحقيق أفضل النتائج، ويأتي االهتمام في المورد البشري من خالل تهيئة 

الفرد باالنتماء واالستقرار  البيئة المالئمة له والوفاء بمتطلباته واشباع حاجاته ورغباته بشكل ُيشعر
 واألمان بما ُيعزز رضاه الوظيفي وُيسهم في تحسين أدائه وصوال إلى مرحلة متقدمة من اإلبداع.

وإن بعضا من المشكلة األساسية التي تواجهها المنظمات والمديرون والمشرفون في 
ا لطبيعة األعمال الوظائف الحكومية تكمن في تحديد أهم عناصر جودة الحياة الوظيفية، نظرً 

؛ ولكي يتم رفع بداع اإلداري ودة الحياة الوظيفية في تنمية اإلالمختلفة، وما دمنا نتحدث عن دور ج
مستوى اإلبداع اإلداري فال ُبد  من تقييمه وفق معايير محددة، ووضع مقاييس يتم من خاللها قياس 

مج المالئمة لتنمية هذا المستوى والوقوف مستوى اإلبداع اإلداري لدى األفراد، حتى يمكن تقديم البرا
على مدى تأثير المتغيرات المختلفة المحيطة بالعاملين والتي تؤثر على مستوى القدرات االبتكارية 

 لديهم.
الوظيفية اإلبداع  ومن هذا المنطلق جاء هذا الفصل ليتناول مفاهيم وأهمية كٍل من جودة الحياة

 طبيقهما، وذلك من خالل ثالث مباحث وهي كالتالي:وأهدافهما وأهم معوقات ت اإلداري 
 المبحث األول : جودة الحياة الوظيفية

 المبحث الثاني : اإلبداع اإلداري 
 المبحث الثالث : وزارة األوقاف والشؤون الدينية
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 .تمهيد
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 معوقات تطبيق جودة الحياة الوظيفية 5.1.2

 املبحث ملخص
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 تمهيد
ا فراد العاملين، ومؤشرً جودة الحياة الوظيفية السائدة في المنظمات أحد مصادر رضا األ عد  تُ 

تحسين جودة  خرى، لذا فإن  ظمة عن غيرها من المنظمات األنللمناخ الخاص الذي تتميز به الم
خالقية تتحملها أوالطبيعية تشكل مسئولية اجتماعية و  االجتماعيةالنفسية و  بأبعادهاالحياة الوظيفية 

كفاءة المنظمة في تحمل هذه  ن  أدارة الموارد البشرية على إويتفق الباحثون في مجال  ،المنظمات
ة على جهود المنظمة من حيث النمو واالزدهار والتكيف سينعكس بنتائج ملمو  نأالمسئولية يمكن 

يساعدها في  ن  أللمتطلبات البيئية، فنجاح المنظمة بتهيئة جودة مناسبة من حياة العمل يمكن 
   .(275: 2003،ا" ) الهيتيا ونوعً نتاجية كمً ا لهدف زيادة اإلا العاملين تحقيقً فرادهأطالق طاقات إ

هم الموارد في المؤسسات المختلفة، حيث تعتمد فاعلية جميع أ حد أعد البشري يُ  فالعنصر
دارتها، فمن خالل العنصر البشري تتحقق إالموارد المؤسسة على كفاءة العنصر البشري في 

دارة والتسويق وغيرها، بل س مال واإلأخرى من مواد خام ور االستفادة الحقيقية من الموارد األ
ن يتغلب أ، واالبتكار، والتطوير يمكن اإلبداعبما لديه من قدرة على التجديد، و والعنصر البشري 
 .(2: 2007خرى ) شلتوت، على ندرة الموارد األ

بعاد جودة الحياة ألى عناصر و إضافة إمفهوم جودة الحياة الوظيفية،  يتم تناولوفي هذا المبحث س
 .دة الحياة الوظيفيةتطبيق جو  معوقات، وكذلك هاهدافأهميتها وأ الوظيفية، و 

 
 مفهوم جودة الحياة الوظيفية 1.1.2

ماء لجودة الحياة الوظيفية، والتي يطلق عليها بعض العل موحد ومشترك ال يوجد مفهوم  
 ؛فقد تعددت التعريفات والمفاهيم التي تناولت جودة الحياة الوظيفية، والباحثين جودة حياة العمل

هداف منظمات العمل من منظمة أ و اختالف أء والباحثين علمالاهداف دراسات أ وذلك الختالف 
ها تشتمل على مجموعة من البرامج والعمليات التي تساهم بقوة في تحقيق ن  أما و خرى، ال سي  ألى إ
 ا.هداف كل من المنظمة والعاملين معً أ 

تحقيق و فلسفة للتطوير التنظيمي يستهدف أمدخل " :ها( بأن  2004:57) الالطب   فهافقد عر  
ا، ورفع مستوى العاملين و اقتصاديً أا و صحيً أا و اجتماعيً أا التنمية الشاملة للعاملين سواء تنظيميً 

نظمة والبقاء فيها، وبالتالي ما مما ينعكس ذلك في النهاية على الوالء وااللتزام للا ومعنويً ماديً 
 ."نتاجية والفاعلية التنظيمية للمنظمةداء واإلتحسين مستوى األ
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عضاء أ المدى الذي يكون فيه " :هان  أ( ب2012:233)  C.P.Garage.et.alفها ا عر  كم
شباع حاجاتهم الشخصية من خالل خبراتهم في المؤسسة، وهي تغطي إالمنظمة قادرين على 

مشاعر الشخص حول كل جانب من جوانب العمل بما في ذلك المكافآت االقتصادية والفوائد 
ة والخارجية، وشروط العمل والعالقات التنظيمية والشخصية الداخلية والتي والعدالة الداخليواألمان 

 .شخاص"ميعها لها معان كبيرة في حياة األج
برامج المرتبطة بتحسين األنظمة والمجموعة من " :هان  أب( 2014:63وعرفها ماضي )

ن تؤثر على حياة أ وتطوير مختلف الجوانب الخاصة برأس المال البشري للمنظمة، والتي من شأنها
داء يجابا على مستوى األإفية والصحية، والذي بدوره ينعكس والثقا االجتماعيةوبيئتهم  لألفرادالعمل 

 ."طراف ذات العالقةاأل جميع هداف المنظمة والفرد و أ الوظيفي للعاملين، ومن ثم يساهم في تحقيق 
العاملين من قبل  لألفراديئة عمل مناسبة توفير ب" :ها( بأن  2017:10ستاذ )كما عرفها األ

فضل المستويات من أساسية لهم للحصول على شباع الحاجات األإصحاب العمل والمساهمة في أ
هداف ومن ثم تحقيق األ ،نتاجيةاإلا على يجابً إلهؤالء العاملين والذي بدوره ينعكس  اإلداري  اإلبداع

 .التي تسعى لها المنظمة"
ق من المفاهيم المختلفة لجودة الحياة الوظيفية يمكن للباحث استخالص وبعد استعراض ما سب

 ما يلي:
شباع حاجات العاملين في إساهم في مفهوم جودة الحياة الوظيفية منهج ومنظومة متكاملة تُ  ن  أ -

 واالقتصادية. االجتماعيةمختلف الجوانب التنظيمية و 
زيادة انتماء العاملين للمنظمة وتطوير  لىإتطبيق مفهوم جودة الحياة الوظيفية سيؤدي  ن  أ -

 .يةاإلبداعدائهم وتحسين قدراتهم أ
هداف العاملين أ تحقيق وتطبيق برامج جودة الحياة الوظيفية بالمنظمة يساهم في تحقيق  ن  أ -

 طراف ذات العالقة معها.هداف المنظمة واألأ و 
سات المتعلقة بالموارد السيا جميع جودة الحياة الوظيفية عملية مخططة ومستمرة ترتبط ب -

دارة الموارد البشرية بدعم كامل من القيادة العليا إتقوم به  ن  أالبشرية، وهذا الدور يجب 
 بالمنظمة.

"توفير بيئة عمل مناسبة  :هاطار ما سبق يمكن للباحث تعريف جودة الحياة الوظيفية بأن  إفي 
شباع إقبل قيادة الوزارة، والتي تعمل على  الدينية من الشؤون وقاف و العاملين في وزارة األ لألفراد

فضل أفراد لتحقيق داء األأ، مما ينعكس ذلك على االجتماعيةحاجاتهم الوظيفية والمعنوية والمادية و 
 ."هداف الوزارةأ ومن ثم تحقيق  ،لديهم اإلداري  اإلبداعالمستويات من 
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 أهمية تطبيق جودة الحياة الوظيفية 2.1.2
تطبيق جودة الحياة الوظيفية تعمل على إحداث التوازن  ( أن  240: 2008يرى جاد الرب )

واالنسجام بين الحياة الوظيفية لألفراد وبين حياتهم الشخصية والعائلية، مما يؤدي إلى زيادة الوالء 
التنظيمي وتخفيض تكاليف التأمين الصحي، وانخفاض معدالت التعويض المدفوعة نتيجة حوادث 

حساس بالمشاركة والملكية واختيار عمالة إلرونة والتكيف من قبل العاملين لتزايد االعمل، وزيادة الم
 أفضل.

( إلى أهمية برامج جودة حياة العمل، بأنها تمثل البذرة 2007كما يشير العنزي والفضل )
األساسية لنجاح الكثير من المنظمات، إذا ما طبقت بأسلوب صحيح من اإلدارة والعاملين على حد 

 (.27: 2015األطراف العاملة في المنظمة ) األستاذ،  جميع ا إلى إرضاء سعيً  سواء،

عدم الرضا عن حياة العمل مشكلة تؤثر على جميع  أن   Walton (1975) وقد ذكر
حباط والغضب صب الوظيفي أو الحالة، الملل واإلالعاملين من وقت آلخر بغض النظر عن المن

ا العمل محفزً  حياة   جودةُ  ، لهذا تعتبرُ ة لألفراد  والمؤسسات مًعادة مكلفالتي ترافق حياة العمل عا
  (Tabassum et.al. ,2011: 20 ).نتاجية ا لتحسين اإلضروريً  لرضا العاملين الوظيفي وعاماًل 

تقود المؤسسة إلى  وتتجلى أهمية جودة الحياة الوظيفية كونها تشكل دعامة حقيقية من شأنها أن  
 (:217: 2016لية )هاجر وفهيمة، تحقيق النتائج التا

ب، وكذا تقليل صابات والغيالى تقليل معدالت حوادث العمل واإلزيادة رضا العاملين ما يؤدي إ -
 لخ.إ…معدل دوران العمل

 ،نتاجية: زيادة الكفاءة واإلتحسين أداء العاملين، والذي يقود بدوره إلى كثير من المنافع مثل -
 .وتحسين جودة المنتج  أو الخدمة

 تعظيم قدرة المؤسسة التنافسية. -
جذب واالحتفاظ بالموارد البشرية المتميزة بالمهارات والمعارف، وتوفير قوة عمل أكثر مرونة،  -

 ووالًء ودافعية.
 توفير ظروف عمل محسنة ومطورة من وجهة نظر العاملين. -
 

 أهداف جودة الحياة الوظيفية 3.1.2
داف أخرى عت بين أهداف خاصة بالمنظمة وأهتعددت أهداف جودة الحياة الوظيفية وتوز 

 براز أهداف كل منهما كالتالي:خاصة بالعاملين، ويمكن إ
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 ( بما يلي:351: 2009نها  السالم)وقد بي   ،خاصة بالمنظمةأهداف  -1
جعل بيئة العمل مصدر جذب للعاملين الجيدين، والمساعدة على زيادة انتماء العاملين إلى  -

 خرى.ة إلى المنظمات األمة، وعدم الهجر المنظ
زيادة انتماء العاملين، ووالئهم، وتحقيق التكامل والتفاعل بين أهداف المنظمة وأهدافهم، وتقليص  -

 عدد الحوادث وحجمها ونوعها إلى أدنى مستوى ممكن.
 . اإلبداعالمساهمة في تعزيز الجودة، والتعلم ، و  -

الحياة الوظيفية تحقيق مستويات  من أهداف جودة ( أن  139: 2008كما يشير جاد الرب )
 عالية من رضا العمالء والبيئة الخارجية للمنظمة.

جودة الحياة الوظيفية تحقق العديد من المزايا ألرباب العمل، حيث  وآخرون أن  Loseby ويرى 
 ُتسهم في توفير قوة عمل أكثر مرونة ووالء ودافعية، وتعظيم قدرة المنظمة التنافسية.

 (Adhikar & Gautama, 2010 :3) 
  :Kotze (2005) ذكرهما جودة الحياة الوظيفية تحقق هدفين فإن   Afsar (2015:132)ووفقا ل

 ضفاء الطابع االنساني على مكان العمل.إ  -
 نتاجية وكفاءة المنظمة. إتحسين جودة الخبرة الوظيفية للموظفين لتحسين  -

 (2011عارف)فيما نقله عن  (14: 2017) يدأبو حمحددها قد و  ،أهداف خاصة بالعاملين -2
 :فيما يلي

تقلد وظائف تتناسب مع المؤهالت العلمية والعملية، وتنمية ومواكبة الخبرات والقدرات  -
 للموظفين.

 االستفادة من فرص الترقية والتدرج الوظيفي بما يحقق الذات. -
 الحصول على مستوى مناسب من األجور والعالوات. -
، وحاجات المكانة والتقدير وتحقيق االجتماعيةنسانية األساسية واألمنية و شباع الحاجات اإلإ -

 الذات.
من أهداف العاملين من تطبيق جودة الحياة  بأن   Reddy & Reddy (2010: 832)ويضيف 

يجابية، وتعزيز التعلم في لجسدية للموظفين مما يخلق مشاعر إالوظيفية تحسين الصحة النفسية وا
 بيئة العمل.
نسانية في وظيفية يهدف إلى توفير بيئة عمل إتطبيق أبعاد جودة الحياة ال أن   ى الباحثوير 

وتساهم في زيادة انتماء العاملين  ،وتشبع رغباتهم ،المنظمة تحقق الحاجات األساسية للعاملين
 ووالئهم، وتحقيق التكامل والتفاعل واالنسجام بين أهداف المؤسسة وأهدافهم.
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 ة الحياة الوظيفية  بعاد جودأ 4.1.2
بعاد جودة أا وعناصر مختلفة، وقد تعددت واختلفت بعادً أتتضمن جودة الحياة الوظيفية 

وذلك الختالف طبيعة عمل كل  ؛خرى ألى إومن دراسة  ،خرآلى إالحياة الوظيفية من باحث 
اتفق هداف التي تسعى المنظمات لتحقيقها، في حين عمال والبرامج واألمنظمة من منظمات األ

ما هي ن  إخر و و جانب دون اآلأعد جودة الحياة الوظيفية ال تقتصر على بُ  ن  أاب والباحثون على ت  الكُ 
 دارات الموجودة في المنظمة.اإل جميع بعاد متكاملة تشارك في تنفيذها أمجموعة 
 فيةجودة الحياة الوظي بعادأ ن  أ، وجد الباحث مراجع والدراسات السابقةخالل استعراض الو 

هناك بعض  ن  أال إ ،هدافها ومجتمعهاأ خرى حسب موضوع الدراسة و أتتعدد وتختلف من دراسة الى 
 غلب الدراسات.أ ا في  مشتركً لت عاماًل بعاد التي مث  األ

 اتأثيرً كثر  في الدراسات واألكثر تناواًل كونها األ ؛هذه الدراسةلبعاد التالية وقد اختار الباحث األ
 :(1.2، وهي موضحة في الشكل رقم )ية للموظف في القطاع العامعلى الحياة الوظيف

 .المشاركة في اتخاذ القرار -1
 .السلوك االشرافي بالعمل -2
 .مان الوظيفياالستقرار واأل -3
 .من والصحة المهنيةاأل -4
 .االجتماعيةالعالقات  -5
 ت.آجور والمكافاأل -6

 
 ( : أبعاد جودة الحياة الوظيفية 1.2)  رقم شكل

 2018،بواسطة الباحث المصدر: جرد

جودة الحياة 
 الوظيفية

المشاركة في 
 اتخاذ القرارات

السلوك القيادي 
 واالشرافي في العمل

االستقرار 
واألمان 
 الوظيفي

األمن والصحة 
 المهنية

العالقات 
 االجتماعية

األجور 
 والمكافآت
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 وفيما يلي توضيح لمفاهيم هذه األبعاد وأهمية توافرها في المنظمات:
 المشاركة في اتخاذ القرار: .1

من خالل موقف  ،اشتراك عقلي وانفعالي للفرد داخل الجماعة :هان  أتعرف المشاركة على 
في المسئولية عنها  يشترك ن  أو  ،هداف الجماعيةأل شجعه على المشاركة والمساهمة فيجماعي ي

 .(50: 2003،سالمة)
هميته أ هداف المنظمة، وتكمن أ ساسية لتحقيق ة والوسيلة األاإلداريويعتبر القرار جوهر العملية 

النشاطات التي تمارسها المنظمة في ظل السباق العلمي والتكنولوجي والحضاري المعاصر  ن  أفي 
العاملين في اتخاذه، مما  جميع ذ القرار ومشاركة العلمية الواضحة في اتخا يةتتطلب اعتماد الرؤ 

 .(18: 2013، نصارفراد بتنفيذه ) األيزيد اهتمام 
 ؛ا من مصادر الدعم المعنوي لهممام العاملين في صنع القرارات مصدرً أفساح المجال إعد ويُ 
كار التي فم على االجتهاد في طرح األويساعده ،نسانيتهمإمر الذي يجعلهم يشعرون بقيمتهم و األ

ا من االنسجام في مزيدً  ن المشاركةُ من شأنها تحسين طرق العمل والحد من الصراعات، كما تؤمّ  
دارة بالعاملين وقضاياهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار يوفر جو العمل، ومن هنا نجد اهتمام اإل

 قصى الحدود، كماألى إا كامنة لديهم وتحريرهساهم في استخراج الطاقات الا للعاملين يُ ا جيدً مناخً 
ا، ايجابيً و ا ا معنويً ا على الرضا عن العمل، وتشكل حافزً قويً  اتأثيرً للمشاركة في صنع القرارات  ن  أ

 .(18:  2015ستاذ، نتاجية )األا على اإليًض أثر أوتعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين، ولها 

عن مراكز اتخاذ القرار الُبعد  وأقرارات وعلى العكس من ذلك يؤدي عدم المشاركة في اتخاذ ال
يحرص المديرون والرؤساء على  ن  ألى الشعور بالغربة وارتفاع مستويات ضغط العمل، لذلك يجب إ

تفعيل نظام المشاركة في اتخاذ القرارات من خالل اللجان وبرامج الشكاوى وبرامج المشاركة، 
هميتهم أ المرؤوسين بقيمتهم و  رُ ع  ش  ذلك يُ  ن  أل ؛وتفويض جزء من سلطاتهم لمرؤوسيهم

 .(2013:32)الزهراني،
السعي الدائم نحو دعم عمليات مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات على مستوى المنظمات  ن  إلذا ف

د منها  جاد الرب د  والتي ع   ،ا تحققه من فوائد ومزايا للعاملين والمنظماتم  ا ل  نظرً  ؛له ما يبرره
 ل المثال:( على سبي2008:73)
 تحقيق درجات عالية من الرضا وااللتزام لدى العاملين . -
 والفاقد. نتاجية وتفيض معدالت الحوادث والتالفزيادة اإل -
 ت متميزة للعاملين.آجور ومكافأودعم نظم  ،كبرأمعدالت ربحية  تحقيق  -
 .وابتكاريةبداعية إفكار أراء واقتراحات و آالحصول على  -
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 كثر ديمقراطية.أواتخاذ القرارات بطرق  المساهمة في حل المشكالت -
 .للترقي في المناصب القيادية مستقباًل  وتأهيليةبناء كوادر وظيفية  -
 .تحقيق الرضا الكامل الحتياجات العمالء ورغباتهم وطموحاتهم -

تنمية قدرات المرؤوسين مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات لها دور كبير في  ن  أ ويرى الباحث
عد الموظف بُ  ن  أللعمل في المستويات القيادية، و  وتأهيلهم ،ية لديهماإلبداعالروح  وإظهار وتطويرهم

هماله إ و  ،فعالهأا على ردود دارة، مما ينعكس ذلك سلبً ل اإلب  من ق   باإلهمالعن اتخاذ القرار يشعره 
 وعدم اكتراثه بالقرارات المتخذة وضعف تحمسه لتنفيذها.

 في في العملشراالسلوك القيادي واإل .2
وامر صدار األإصدار القرارات و إفي مجال  اإلداري "النشاط الذي يمارسه : هافت القيادة بأن  رّ عُ 
واالستمالة بقصد  التأثيروعن طريق  ،خرين باستخدام السلطة الرسميةعلى اآل اإلداري شراف واإل

 .(2010:18تحقيق هدف معين ) السكارنة ،
على سلوك المرؤوسين من  للتأثير"ذلك التصرف الذي يسلكه المدير  :هن  أف السلوك القيادي برّ عُ و 
 .(38:  2009،هداف ) الرقبجل جعلهم ينجزون األأ

فراد عملية التأثير في نشاط األ" :نهأعلى  (2004ه السيحاني )شراف فعرفما اإلأ
 .(20: 2013،والجماعات وتوجيه ذلك النشاط نحو تحقيق غاية معينة يستهدفها التنظيم ) نصار

ولقد توصلت العديد من الدراسات واألدبيات إلى تصنيفات متعددة ألنماط القيادة، غير أننا سوف 
 :نتطرق ألبرزها وهي

يتحكم  ألنه ؛لى الرئيس منه الى القائدإقرب أقراطي و وتيعتبر القائد األ وتوقراطية:القيادة األ  -1
غيره  آلراءا ا كبيرً وال يعطي اهتمامً  ،عتبر مركز اتخاذ القراراتيو  ،رادتهمإفي مرؤوسيه بغير 

يجابية والموضوعية، فهو يعرف ما يريد ا ما يتصف بالصراحة واإلوغالبً  ،من المرؤوسين
 ويفعل في سبيل ذلك ما يشاء.

حاجات  -وتوقراطيةعلى نقيض القيادة األ-: تشبع القيادة الديمقراطيةالقيادة الديمقراطية -2
ها تتسم باالحترام المتبادل، وتقبل المرؤوسين قائدهم بروح ن  أكل من القائد والمرؤوسين، كما 

)عباس،  الرضا ويتعاونون معه مختارين هدف الجماعة والقيم التي تؤمن بها
2003:161). 

سلوب من القيادة ويطلق عليها القيادة الترسلية، والمتساهلة، وفي ظل هذا األ القيادة الحرة: -3
ويترك حرية كاملة للمرؤوسين في  ،ا للمنظمةما يمثل رمزً ن  إو  ،ال يملك القائد سلطة رسمية

 .(262: 2005هدافهم )العميان،أ تحديد 
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ويعتبر النمط القيادي من العوامل الرئيسية في تحديد طبيعة المناخ داخل العمل ومستوى جودة 
عن العمل واتجاهاتهم النفسية وسلوكياتهم ورضاهم  لألداءفراد الحياة فيه، حيث تتأثر دافعية األ

 .(219:  2016بالنمط القيادي المتبع داخل التنظيم )هاجر،
محدد لطبيعة المناخ التنظيمي، فالقيادة  رئيسي   عامل   واالشراف   القيادة   نمط   ن  أ ويرى الباحث

الديمقراطية تسهم في تحسين جودة الحياة الوظيفية داخل العمل وزيادة الثقة بالنفس وخلق روح 
هداف مما يترتب عليه فيتولد لديهم الشعور باالنتماء لتحقيق األ ،داراتهمإفراد و التعاون بين األ

و المتسلطة فهي تجلب بيئة أوتوقراطية نتاجية، على خالف القيادة األداء واإلتحسين في مستوى األ
  .داء العاملينأا على غير مناسبة للعمل تحد من مبادرات العاملين ومساهماتهم مما ينعكس هذا سلبً 

 

 مان الوظيفيستقرار واألاال .3

هم ركائز أ فهو من   كافة،للعاملين في المنظمات  احيويً  امرً أالوظيفي  مانُ واأل ستقرارُ اال عد  يُ 
واتخاذ  اإلبداعلى إواالنتماء مما يدفع العاملين  الطمأنينةا من يخلق جوً  ألنه ؛ي منظمةأح في االنج

 .(16 :2017، بو حميدأ) هداف االستراتيجية للمنظمةاألالة بما يحقق القرارات الفع  

مجموعة الضمانات والمنافع الوظيفية التي يتطلبها العاملون " :هن  أمن الوظيفي بف األرّ وقد عُ 
مر الذي األ ؛دارية تعسفيةإجراءات إمن من سباب شرعية، األأمن من فقدان الوظيفة دون مثل األ
 "داء وتوثيق الوالء للمنظمةع الروح المعنوية وبالتالي تحسين األلى االستقرار النفسي ورفإيؤدي 

 .(1995:304)المغربي،

مان الوظيفي تعود فوائده على العاملين وعلى المنظمة، فهو عنصر وعامل واالستقرار واأل
وظفين تجاه منظمتهم، مما الوالء واالنتماء لدى الم يخلق جو   هألن   ؛ي منظمةأنجاح جوهري في 

هداف، مما يحقق عمالهم وبذل قصارى جهودهم في تحقيق األأ والتطوير في  اإلبداعلى إم يدفعه
 عمالهم، االستقرار الوظيفي يساعد على نشرأ نجاحها وتطورها واستمراريتها، وبالتالي بقاءهم في 

لدى الجميع، كذلك يساهم بشكل كبير في  مشترك   الهدف   ن  أل ؛ثقافة العمل بروح الفريق الواحد
ا من هجرة هذه الكفاءات خارج المؤسسة تكبدها كثيرً  ن  أل ؛تفاظ بالكفاءات والخبرات المميزةاالح

 .(19: 2015،ستاذالجهد والتكلفة المادية في تعويضها ) األ
مان الوظيفي يوفر للموظف التربة الخصبة التي ينمو فيها االستقرار واأل ن  أ ويرى الباحث

هداف أ دارية سليمة تخدم إواتخاذ قرارات  ،ويبدع في حل مشكالتهدائه أويطور نفسه ويحسن من 
 المنظمة. 
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ما يؤدي الى تدني و االستغناء عن خدماته مأوأكثر ما يخشاه الموظف هو الفصل من الخدمة 
وينعكس  ،هئداأخر وضعف آالوظيفي لديه وتكريس جهوده في البحث عن عمل  ااالنتماء والرض

لى فشل المؤسسة في تحقيق إمما يؤدي  ،ي العمل وتسرب الكفاءاتنتاجية فذلك في تراجع اإل
 هدافها.أ 
 

 من والصحة المهنية:األ .4

ة الخاصة بوقاية العاملين من المخاطر اإلداريجراءات "تلك النشاطات واإل :عرفها عباس بأنها
 ضباألمراصابتهم إلى إماكن العمل التي تؤدي أعمال التي يزاولونها، ومن الناجمة عن األ

 (.21: 2016، والحوادث" )البربري 

مان المتوفرة في مكان العمل لألسوأ ستويات الصحة واألمويتأثر جميع الموظفين في المنظمة ب
عمال أ مراض، و منة صحية تقلص حوادث العمل واألآو لألفضل، وعلى المنظمة توفير بيئة عمل أ

 اتأثيرً كثر أتصبح  ن  أتستطيع المنظمة العنف في العمل، وبتحسين جودة الحياة الوظيفية للموظفين، 
يام العمل المفقودة، وزيادة الكفاءة أا النخفاض نظرً  ؛نتاجيتهمإفي الموظفين من خالل زيادة 

 .(9: 2012، والجودة، وتحسين سمعة المنظمة )البلبيسي

 ةيطبيعة مناخ العمل الماد ن  أعلى  نتائج الدراسات على مدى عشرات السنين السابقة تودل  
ما كانت ظروف العمل المادية ذ كل  إنتاجية الفرد وسالمته وصحته، إداء و أتؤثر على مستوى رضا و 

والمخاطر المهنية التي  لألمراضحسن، وقلت نسبة تعرضه أمناسبة كان استعداد الفرد للعمل 
عمال، وبالعكس عندما تكون ظروف العمل سيئة )حرارة تصاحب النوعيات المختلفة من األ

عمال، لهذا عند تصميم فراد سيجدون صعوبة في تنفيذ األاأل ن  إ....( ف ،فعة، رطوبة ، ضجيجمرت
من كما آجراءات التشغيلية نظام عمل يشكل كل من التصميم، والمعدات، واإل ن  أمكان العمل يجب 

، فالغرض الرئيسي من تصميم مكان العمل هو تحقيق هو منصوص عليه في قانون العمل
 (.223: 2016نتاجية )هاجر وفهيمي،لية من الرضى الوظيفي ومن ثم اإلامستويات ع

   

 االجتماعيةالعالقات  .5
وُتعرف أنها تشمل تنمية وبناء عالقات مترابطة داخل العمل لبناء منظمة متكاملة يملك 

جاز العاملون فيها الحرية بالعمل وسط عالقات تتمثل بالتعاون والثقة المتبادلة فيها تساعدهم على إن
 (.54: 2009نجازاتهم )العنزي وصالح، إأعمالهم والشعور بمغزى 
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 ) االحترام المتبادل، :يجابية في بيئة العمل على قيم مهنية مثلية اإلنسانوتقوم العالقات اإل
لى المصلحة العامة والتجرد من يمان بالهدف العام، الحرص عوالتعاون واالنتماء للجماعة، اإل

ا، حيث تؤثر العالقات تسود أفراد المنظمة والمتعاملين معها جميعً  ب أن  نانية(، والتي يجاأل
 (.21: 2016نتاجية ومستويات األداء )البربري، على اإل االجتماعية

عالقات العمل السائدة داخل المنظمة تتيح المجال  ( أن  25: 2000ويرى عبد العزيز )
جاز نوالشعور بالسعادة عند إ اإلبداعتقديم فرص للعاملين الستخدام القدرات العقلية واالبتكارات، و 

للتنافس الشريف بين األفراد العاملين ضمن  ا ومكاًنا مناسًباتنظيميً  هذه األعمال، كما توفر مناًخا
نسانية والوظيفية بالمنظمة يحقق العامل حاجاته من مل مالئمة، ومن خالل العالقات اإلبيئة ع

ا في جماعات عمل مستمرة بعالقات متبادلة، ماعي بصفته عضوً األمن والطمأنينة والتقدير االجت
احترام الفرد لذاته واستغالل المواهب والوصول إلى أعلى المراكز من خالل أفكاره وجهوده،  كما أن  
 نسانية في التنظيم باتجاه سليم يتيح إشباع حاجات األفراد.إلى توفير بيئة توجه العالقات اإليقود 

العامل مع مجموعة العمل توفر العالقات االيجابية للفرد  ( على أن  93: 2014ويؤكد ماضي )
المنظمة والعمل الذي يتيح  ، وتحقق تبادل المنافع بينهما، لذلك فإن  االجتماعيةا لحاجاته شباعً له إ

في الرضا الوظيفي للعاملين واألداء الوظي لألفراد فرصة التفاعل واالتصال مع األفراد اآلخرين، فإن  
السائدة بين العاملين  االجتماعيةطبيعة العالقات  ا، والعكس هو الصحيح، وأن  لهم سيكون مرتفعً 

 في مكان العمل يمكن تحديدها بالمستويات اآلتية:
 العالقات بين المرؤوسين. -1
 العالقات بين الرؤساء. -2
 العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين. -3

ساني واالجتماعي في التعامل مع األفراد داخل المنظمة ناالهتمام بالجانب اإل أن   ويرى الباحث
ولية توفير هذا المناخ يقع مسؤ  ، وأن  اإلبداعا في توفير المناخ اإليجابي الداعم لإلنتاجية و ُيعد مهمً 

القرارات الموضوعية، والتعامل ة في المنظمة، من خالل العمل باإلداريبالدرجة األولى على القيادة 
 اإلبداعيز العالقات بين األفراد بشكل يدفعهم لبذل المزيد من الجهود ورفع مستوى يجابي في تعز اإل

 في سبيل تحقيق األهداف والميزة التنافسية للمنظمة. اإلداري 
 

 األجور والمكافآت .6
فراد، وتتضمن األجر كال المكافآت التي يحصل عليها األنواع وأشه جميع أُيعرف األجر على أن  

الشهرية للعمال المشرفين والمديرين  سبوع للعمال الصناعيين، والرواتبأو باأل بالساعة أو باليوم
 (.53-52: 2004)المرنخ، 
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همية كبرى في تحديد أداء الموظفين والعاملين، وتوجيه هذا األداء، والرواتب أ وتمثل األجور 
جور عالقة الدافعية واألالعالقة بين اتجاه  ن  ية العاملين في اتجاه معين، حيث إوبالتالي، توجه دافع

قوية، تؤدي إلى نتائج تؤثر على مستوى اإلنتاج والنتائج المتوقع تحقيقها على مستوى المنظمة، 
وكذلك على مستوى الخدمة التي تقدمها المنظمة، فقصور هذه األجور عن تلبية االحتياجات 

ألداء، مما يترتب عليه نتائج األساسية للعاملين، يدفع هؤالء العاملين نحو اتجاه السلوك السلبي ل
 .(Mahapator, 2010: 358)خطيرة وسلبية على المنظمة 

المنظمات التي تهدف لدمج أكبر للعاملين فيها تحتاج إلى ُنظم متنوعة من المكافآت عن  وإن  
ومنها: األجر المعتمد على المهارات، األجر المرتبط بتقييم االداء، المشاركة  ،المنظمات التقليدية

 (.124: 2008في المكاسب )جاد الرب، 
بين ما يساهم به من جهد وبين ما يحصل عليه في شكل  االفرد توازنً  أجرُ  يعكس   أن   د  وال بُ 

أجر ومكافأة نقدية، واختالل هذا التوازن سيعكس حالة من اإلحباط وانخفاض للروح المعنوية 
 (.53: 2014فرد. )المرنخ، والشعور بعدم العدالة، وبالتالي انخفاض مستوى أداء ال

( إلى مساهمة شعور الفرد بعدالة ما يتلقاه من أجر أو راتب وحافز 2008وأشار القحطاني )
في زيادة االلتزام بمهام وأعباء العمل المكلف به، وتتجلى مظاهر ذلك في المواظبة على الحضور 

نجاز أعباء ف والحرص على إلتزام بوقت االنصرافي وقت الدوام الرسمي وعدم التأخر، وكذلك اال
شباع الراتب أو األجر أو شعور الفرد بضآلة وعدم كفاية أو إالعمل اليومي دون تأخير، بخالف 

الحافز الحتياجاته األساسية، مما يترتب عليه عدم االلتزام بوقت الدوام، وإهمال العمل والالمباالة 
زاء ما يبذله من على مقابل عادل جالوقت المحدد، فعدم شعور الفرد بأنه يحصل بإنجازه في 

يخفض التزامه التنظيمي   ؛بسبب عدم فاعلية وعدالة نظام األجور والرواتب والحوافز ؛مجهود
 .(29: 2016)الشنطي، 

األهم من أبعاد جودة الحياة الوظيفية، وُتعتبر أداة الُبعد  األجور والمكافآت ُتعد أن   ويرى الباحث
تستخدمها المنظمات في تحسين األداء ودفع العاملين  تي يجب أن  مهمة من أدوات التحفيز ال

يدعم أداء المنظمة  للتميز والتمايز، وخلق الدافعية والحافز لديهم على إبداع كل ما من شأنه أن  
 نحو تحقيق أهدافها.

 معوقات تطبيق جودة الحياة الوظيفية: 5.1.2
 يجابية لتطبيق جودة الحياة الوظيفية، إال أن  إ ا من أهمية وأهدافعلى الرغم مما تناولناه سابقً 

ن جراءات التي ماومة ومعارضة للبرامج والخطط واإلطراف في المنظمات ُيظهرون مقالعديد من األ
 نها تطوير جودة الحياة الوظيفية، ويمكن حصر معوقات تطبيق جودة الحياة الوظيفية فيما يلي:شأ
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 موقف اإلدارة: -1
 ة الحياة الوظيفية يتطلب إضفاء الديمقراطية في مكان العمل، فيجب أن  تطبيق برامج جود إن  

الرغبة في مشاركة صالحية اتخاذ القرارات مع موظفيهم، ومنحهم فرصة  تكون لدى المديرين
 ن  ؛ ألذلك صعب التنفيذ التعبير عن آرائهم والمشاركة بفاعلية في جميع أنشطة المنظمة، إال أن  

لذلك يبدون  ؛ة التهديد لوجودهمن التخلي عن جزء من صالحياتهم بمكانيعتبرو  ا من المديرينكثيرً 
 .(Kaila,2006:439)معارضة في التخلي عن قوة اتخاذ القرارات لصالح موظفيهم 

نظمة ُمرضية وال حاجة للمزيد جودة الحياة الوظيفية المتوفرة في الم اإلدارة تعتقد بأن   كما أن  
ثر تطوير جودة الحياة الوظيفية ا لفشلهم في قياس أنظرً  الحياة الوظيفية؛اءات تحسين جودة جر من إ
الموظفين يطمحون للوصول لمرحلة الرضا الوظيفي  ن  ى نفسية العاملين، على الرغم من أعل

(Anitha,1998: 23). 
اإلدارة العليا تتسبب في بعض المعوقات لجودة الحياة  أن  ( 88: 2016وقد أضاف السويطي )

 فية من خالل: ظيالو 
برامج المشاركة للعاملين ضمن برامج ومعايير  ة بأن  اإلداريتقدير هذه اإلدارة العليا والمستويات  -

جودة حياة العمل قد ال تعمل على تحقيق األهداف االستراتيجية والمستدامة للمؤسسة، بل تهتم 
المستويات الدنيا  وتعمل على تحقيق األهداف ذات المدى القصير فقط، ونتيجة لذلك فإن  

وتعمل على إبطال جهود وبرامج اإلدارة العليا من خالل مقاومتهم لهذه  ،ُتصاب باإلحباط
القرارات نتيجة عدم رضاهم عنها، مما يؤدي آلثار سلبية على المؤسسة وهذا ما يتعارض مع 

 ما تسعى إليه هذه المنظمات بتحقيق أهدافها.
ق جودة حياة العمل على نفسيات ورضا العاملين عن فشل بعض اإلدارات بقياس أثر تطبي -

العمل، وإهمالها للمقترحات التي يتقدم بها الموظفون، وعدم أخذها لهذه المقترحات على محمل  
 الجد لتقوم بدراستها بجدية.

ها ن  لين ضمن برامج جودة حياة العمل بأدارات المؤسسات الخاطئة لبرامج مشاركة العامنظرة إ -
 إلى إحداث تغييرات في تصميم الوظيفة أو في حجم مسئوليات الموظفين. قد ال تؤدي

 موقف العاملين والنقابات العمالية:  -2
إلى  برامج جودة الحياة الوظيفية تسعى ن  بات العمالية شعور بأقد يتولد عند االتحادات والنقا

أي أن برامج جودة الحياة  نتاجية دون دفع أي عوائد كافية للعاملين،تسريع أداء العمل وتحسين اإل
 .(Kaila,2006: 439)نتاجية من العاملينة الستخراج المزيد من األداء واإلالوظيفية ما هي إال وسيل



 

30 
 

مل كذلك عدم اإلدراك الصحيح من جانب الموظفين ألهداف وأهمية برامج جودة حياة الع
رة والموظفين، والنظرة السلبية تحققها هذه البرامج لكل من اإلدا ن  والقيمة المتبادلة التي يمكن أ

تنفيذ هذه البرامج يمكن  والخاطئة لبعض االتحادات النقابية لبرامج جودة حياة العمل، واعتقادهم بأن  
 (.89-88: 2016يهدد وجودهم وقوتهم التفاوضية مع اإلدارة على األمد الطويل )السويطي،  أن  

 التكلفة المالية: -3
ة الرأسمالية والمصاريف اليومية التشغيلية لبرامج جودة الحياة التكلف حيث ترى اإلدارة بأن  

ه ال يوجد ما يضمن فاعلية ونجاعة تطبيق ن  ة تفوق قدرة المنظمات، إضافة إلى أالوظيفية ضخم
 .(Kaila,2006: 439)هذه البرامج 

ظروف قبل توفير  ا في مصادر التمويل التفكير مراًرامما يدعو صاحب العمل الذي يعاني ُشحً 
 .(Anitha,1998: 23)عمل جيدة، ومنح أجور جيدة، وتنفيذ برامج جودة الحياة الوظيفية 

طراف من إدارة وعاملين ونقابات عمالية من التغلب على تخوفات جميع األ أن   ويرى الباحث
 يتم من خالل: تطبيق جودة الحياة الوظيفية يمكن أن  

ة المختلفة من تعليم وتدريب ليكونوا قادرين على دارياإلتقدير االحتياجات التدريبية للمستويات  -
 التفاعل مع هذه البرامج بما يحقق األهداف للمؤسسات والعاملين على حد سواء.

ة اإلداريتدريب اإلدارة على التعاطي مع القضايا الجوهرية المتعددة وتعزيز دعم المهارات  -
في المؤسسة بما ينتج عنه بيئة عمل  والمهارات الفنية المختلفة، وإعادة توزيع هيكل القوة

 أفضل.
قيام اإلدارة بعملية ترويج لبرامج جودة الحياة الوظيفية وتفسير أهدافها والفوائد المرجوة التي  -

 ستعود على العاملين من جراء تطبيق هذه البرامج.
وتطبيقها  ا،الوظيفية ضمن ميزانية محددة سلفً  رصد التكاليف المالية لتنفيذ برامج جودة الحياة -

 بعناية وحذر للوصول للنتائج المرجوة.

 المبحث ملخص
يم المتعددة لها المبحث دراسة جودة الحياة الوظيفية، حيث تم استعراض المفاه تناول

الوظيفية والمعنوية شباع الحاجات ز على تلبية وإرك جرائي خاص بالدراسةواستنباط تعريف إ
 اإلبداعلتحسين األداء وتحقيق أفضل المستويات من للعاملين كمدخل  االجتماعيةوالمادية و 
للمنظمات أو  أهمية وأهداف تطبيق جودة الحياة الوظيفية سواءً المبحث تناول كما ، اإلداري 

ا أهم معوقات تطبيقها تم الشرح بشيء من التفصيل ألبعاد جودة الحياة الوظيفية موضحً العاملين، و 
 .في المنظمات
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 تمهيد
األمر  ؛يتميز العصر الحالي بثورة المعلومات والتطورات المتسارعة والتغيرات المتالحقة

 اإلبداعن المشكالت والتحديات التي تواجهها المنظمات، مما جعل من الذي ينتج عنه العديد م
ا من مطالب اإلدارة، فحل المشكالت يتطلب من المنظمات استخدام طرق جديدة ا ومهمً ا ملحً مطلبً 

ال بإيجاد األشخاص المبدعين وتوفير إإبداعية واالبتعاد عن الطرق التقليدية القديمة، وذلك ال يتم 
قة، ومن خال  بة والوسائل المالئمة التي تساعد على إيجاد طرق حديثة وحلول إدارية البيئة المناس
 ة المعاصرة.اإلدارية األساسية للمتطلبات اإلداريأحد أهم المكونات  اإلداري  اإلبداعهنا اعتبر 

هدفا رئيسيا من أهدافها وال تعمل على تشجيع  اإلداري  اإلبداعفأي مؤسسة ال تضع 
بتوفير الجو والبيئة المناسبة لذلك، سيكون مصيرها التردي واالنهيار لعدم  اإلبداعالعاملين على 

قدرتها على مواجهة التغيرات والتطورات التي تظهر باستمرار على بيئتها الداخلية والخارجية، كما 
ياتهم ا من حجزءً  اإلبداعالموظفين في أي منظمة وعلى اختالف مراتبهم الوظيفية إذا لم يجعلوا  أن  

الوظيفية فسوف يكون مصيرهم التخلف وعدم القدرة على المساهمة في تنمية وتطوير أنفسهم 
 (.55:2014ودرهم، ب) .ومنظماتهم
ة وأفراد التنظيم من مديرين اإلداريمنظومة متكاملة تشترك فيها المنظمة  اإلداري  اإلبداعف

ومن ثم كان  ،أداء المنظمة ال فيلفعّ وموظفين وكذلك بيئة المنظمة، وتعتبر اإلدارة هي العنصر ا
تحقق أهدافها، وما يلح  في بعض المنظمات الحكومية وجود الرقابة  حّتىتتجه للتطوير  ن  أو  د  بُ  ال

ا ا وتميزً منهم إبداعً  يظهر   والروتين الذي يمارسه الموظفون في أداء أعمالهم، وبالتالي ال يتوقع أن  
حجر  ن  إية فاإلبداعر إلى عناصر العملية فضل، وبالنظيساهم في دفع عجلة التطوير نحو األ

 .(9:2009)العجلة،  اإلداري  اإلبداعالزاوية فيها هو الموظف الذي منه وبه تنطلق المنظمة نحو 
مستوياته عناصره و وأهميته وخصائصه و  اإلداري  اإلبداعبحث مفهوم مويتضمن هذا ال

 اإلبداعالمبدع، ويتطرق إلى معوقات  اإلداري و ، كما يتناول سمات المنظمات المبدعة ومراحله
 واالستراتيجيات المناسبة للتعامل مع هذه المعوقات. اإلداري 

 

 : اإلداري  اإلبداعة ماهي   1.2.2
 :في اللغة اإلبداع

هو مصدر أبدع، وأبدع الشيء أي استحدثه وأخرجه على غير مثال سابق، وابتدع الشيء 
)ابن  الخروج على األساليب القديمة باستخدام أساليب جديدة هو اإلبداعا، و بدعة أو ابتداعً 

 .(6:1994منظور،
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ع" الشيء د  "ب   أصل كلمة "إبداع " في اللغة العربية مأخوذة من ن  أ( ب16:2011ويشير  السكارنة) 
  .ا أي أنشأ على غير مثال، أي صياغة غير مسبوقةوبدعه بدعً  ،أو ابتدعه أنشأه وبدأه 

 في قوله تعالى عاإلبدا ولقد ورد                            

     وقوله تعالى  (117آية : )البقرة                    

                          ( :101آية األنعام ،) أي خالقها

 .(80:2014جربوع،  ومبدعها فهو سبحانه وتعالى الخالق المخترع ال عن مثال سابق )أبو

 :في االصطالح اإلبداع
ا من إلى التجديد، إذ يعتمد بشكل أساسي على المبادأة والمبادرة، فانطالقً  اإلبداعيشير 

 ا من خالل عمليات التفاعل والمزجار ومعارف يتم تكوين أشياء جديدة ومبتكرة لم تكن سابقً أفك
  .(20:2011)الظاهر،

" حالة تعبر عن التميز في التعامل مع األشياء بطريقة  بأن ه: اإلبداع( 45: 2012ف اشتيوي)فعر  
 غير مسبوقة وغير معروفة لآلخرين". 

نتاج يتميز بالجدية والمالئمة وإمكانية التطوير" صرف يسعى لتحقيق إ: "تهفه )ماكينون( بأن  وعر  
 .(17: 2002)السليم،
 والخصائص واالستعدادات راتالقد من مزيج    اإلبداع أن   إلى ( 26: 2004 جادو، أبو( ويشير

 تنتاجا إلى لتؤدي العقلية بالعمليات ترقى أن   يمكن مناسبة، بيئة في وجدت ما إذا التي الشخصية
 إذا العالم، أو عالمجتم أو المؤسسة تراخب أو السابقة الفرد راتلخب بالنسبة سواء ومفيدة، أصيلة
  ."اإلنسانية الحياة ميادين أحد في يةاإلبداع راقاتاالخت مستوى  من النتاجات كانت

 :اإلداري  اإلبداعمفهوم 
، إال اإلداري  اإلبداعصود بلقد تعددت التعريفات التي أوردها الباحثون والمهتمون لتحديد المق

 :اإلداري  اإلبداعا تصب في بوتقة واحدة، وفيما يلي توضيح لبعض المفاهيم الخاصة بأنها جميعً 
منتجات   أوا أو حلواًل ه " القدرة على إيجاد أشياء جديدة قد تكون أفكارً بأن   اإلداري  اإلبداع يعرف -

لى تميز الفرد في رؤيته للمشكالت بنى عأو خدمات أو طرق أو أساليب عمل مفيدة، وهو يُ 
وحلها، وعلى قدراته العقلية وخالفته الفكرية ومعارفه التي يمكن تطويرها بوجود المناخ المالئم 
والقيادات والقدرة وعالقات العمل المتفاعلة التي تنمي القدرة على توليد األفكار والحلول المبتكرة 

 (.7:2000)أيوب،
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ية في اإلبداع" استحداث الموظف المهارات الشخصية  :هبأن   (38:2001فه القحطاني )عر   -
استنباط أساليب إدارية جديدة توصل إلى حلول ابتكارية لمشكلة إدارية أو تصورات جديدة 

ي المنظم الذي يتصل اإلبداعلمعالجة تلك المشكلة باالعتماد على التحليل الهادف والجهد 
 .نطقي واالختبار والتجريب والتقويم"باإلدراك الحسي القائم على التحليل الم

"القدرة على ابتكار أفكار وأساليب  :هبأن   اإلداري  اإلبداع( 368:2009ف الخضرا وآخرون )ر  ع   -
تلقاه من قبل  بحيث تلقى هذه األفكار واألساليب التجاوب الذي يجب أن   ،ووسائل مفيدة للعمل

ومواهب لتحقيق مصالح المنظمة  العاملين في المنظمة وحيث تحفز ما ليهم من قدرات
  .ومصالحهم"

وتعتمد  ،ا"أفكار جديدة غير مطروحة سابقً  :ه( بأن  260:2012عرفه )الطراونة وآخرون، ويُ  -
 ."على القدرات الشخصية للفرد ونتاج تفاعله مع البيئة العامة والخاصة له

مرونة واألصالة "عبارة عن مجموعة من الطالقة وال :ه( بأن  10:2015وعرفه الحويحي ) -
والحساسية للمشكالت التي تهدف إلى القدرة على ابتكار األساليب والوسائل المتنوعة والجديدة 

 في العمل، من خالل استثمار قدرات العاملين في تحدي التفكير المألوف والمقولب ".
مشكالت ي في حل الاإلبداع"استخدام مهارات التفكير  :ه( بأن   44:2016) كما عرفه  األخرس -

 بما يحقق المنفعة العامة للمنظمة التي توفر بيئة حاضنة لتنميته وتطويره ".
ا الختالف تعددت واختلفت نظرً  اإلداري  اإلبداعمفاهيم  نرى أن   ريفاوباستعراض ما سبق من تع

وجهات النظر عند الباحثين والكتاب في هذا المجال، ويمكن استنتاج العديد من النقاط المشتركة 
 -ن تلك التعاريف ومنها ما يلي :بي
 فكار جديدة ألى ابتكار إذ هو العملية التي تؤدي إتفوق في القدرات الفكرية والعقلية،  اإلبداع ن  أ

 مفيدة قابلة للتنفيذ.
 هو الخروج عن نطاق المألوف. اإلبداع 
 لجماعة تظهر على مستوى الفرد أو ا ويمكن أن   ،قدرات عقلية تتفاوت من شخص آلخر اإلبداع

 أو المنظمة.
  على وجود المناخ المالئم والقدوة والعالقات التي تنمي القدرة على ابتكار الحلول  اإلبداعيعتمد

 الخالقة.
"قدرة العاملين بوزارة األوقاف على  :ها بأن  إجرائيً  اإلداري  اإلبداعومن هنا يمكن للباحث تعريف 

والعقلية في توليد أساليب وأفكار خارجة عن  استخدام مهاراتهم الشخصية وإمكانياتهم الذهنية
ة، مستفيدين في ذلك من اإلداريالمألوف مفيدة للعمل، والتوصل إلى حلول ابتكارية للمشكالت 
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في تحقيق األهداف  الوزارة الموارد المتوفرة وجودة الحياة الوظيفية من حولهم، بشكل يخدم وزارة
 المرسومة".

 :اإلداري  اإلبداعأهمية  2.2.2
نه يساعد المنظمة في العمل بصورة أفضل من خالل تحسين أفي  اإلداري  اإلبداعتظهر أهمية 

ية التي اإلبداعه يؤدي إلى تسهيل العمليات ن  أالتنسيق والرقابة الداخلية والهيكل التنظيمي، كما 
تواجهها التي  ية للمشكالتاإلبداعوإيجاد الحلول  ،تمكن المنظمة من االستمرار ومواصلة عملها

ة، ويساعدها اإلدارييجابية في بناء المنظمة وفي عملياتها إلى إحداث تغيرات إبكفاءة وفعالية، و 
المتغيرات البيئية المحيطة بها، وتحسين إنتاجيتها، واالرتقاء  جميععلى التكيف والتفاعل مع 

ولوائح وإجراءات بمستوى أدائها وأداء العاملين فيها، وإيجاد اكتشافات ومقترحات لوضع أنظمة 
قة، األمر الذي ينجم عنه بروز برامج وخدمات خارج أنشطة وأساليب عمل جديدة مبدعة وخال  

 المنظمة الرئيسية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها للجمهور المستفيد من الخدمة
 .(11:2006 )درويش،

        المنظمات على النحو التالي في اإلبداعيجابيات من توافر ظاهرة ويمكن إجمال أهم اإل -1
 -:(62:1992) النمر،

القدرة على االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة، مما يجعل التنظيم في وضع مستقر، حيث  -2
 يكون لديه االستعداد لمواجهة هذه التغيرات بشكل ال يؤثر على سير العملية التنظيمية.

اعد على تطور وتحسين الخدمات بما يعود بالنفع على ية في التنظيم يساإلبداعتوافر البيئة  إن   -3
 التنظيم واألفراد.

المساهمة في تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملين في التنظيم عن إتاحة الفرصة لهم في  -4
 اختبار تلك القدرات.

االستغالل األمثل للموارد المالية عن طريق استخدام أساليب عملية تتواكب مع التطورات  -5
 ديثة.الح

 القدرة على إحداث التوازن بين البرامج اإلنمائية المختلفة، واإلمكانات المادية والبشرية المتاحة. -6
حسن استغالل الموارد البشرية، واالستفادة من قدراتهم عن طريق إتاحة الفرصة لها في البحث  -7

 يرات المحيطةل بما يتفق مع التغعن الجديد في مجال العمل، والتحديث المستمر ألنظمة العم
حد وسائل التجديد والتغيير في المنظمة أتتمثل في كونه  اإلداري  اإلبداعأهمية  ن  أ ويرى الباحث

وتحسين أساليب  ،ويعمل على استقرار المنظمة ،ويسهم في االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة
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واالبتكار في  إلبداعاالعمل، كما تكمن أهميته في تجاهل القادة للعمل الروتيني والتحرك نحو 
 قل جهد وتكلفة.أاتخاذ القرارات لحل المشكالت بطريقة فعالة في أسرع وقت ممكن و 

 :اإلداري  اإلبداعخصائص  3.2.2
ا يمثله من قيمة وأهمية للخروج م  ا ل  نظرً  ،اإلبداعلى خصائص إاهتم الباحثون بالتعرف 
وبالتالي يساعد على تنمية وتطوير  ،ينواألشخاص المبدع اإلبداعبمساهمات فيما يتعلق بتقويم 

في مختلف  اإلبداعمتها وفعاليتها لدعم وتبني وتوظيف ءية والوقوف على مدى مالاإلبداعالقدرات 
 .(46:2014)إسماعيل، المجاالت واألنشطة سواء على مستوى األفراد أو الجماعات أو المنظمات

 وهي كالتالي: ،اإلبداعترتبط بمفهوم ( مجموعة من الخصائص التي  14،15: 2008ويذكر عيد )
ا على األفراد وهو ليس عملية فردية بالضرورة، ليس حكرً  اإلبداعظاهرة فردية وجماعية ف اإلبداع -

الجماعي أو  اإلبداع حيث قد تتم ممارسته عن طريق الجماعات والمؤسسات بل يمكن القول أن  
حيث أصبحت  ،ي المراحل المعاصرةا أكثر وخاصة فا أكثر ومتاحً المؤسسي قد يكون ممكنً 

الظواهر والمتغيرات تتداخل بصورة بالغة التعقيد وتحتاج إلى جهود عظيمة وإمكانات ضخمة 
 يمكن التعامل معها والوصول الى نتائج إبداعية حولها. حّتى

على التفكير المتعمق الشمولي الذي يبحث المشكلة من جميع جوانبها ويواجه  اإلبداعيعتمد  -
 لول متكافئة لها.عدة ح

علم نظري تجريبي قابل للتبديل والتغيير باختالف الزمان والمكان فبعض ما هو صواب  اإلبداع -
 ا والعكس صحيح.لغى غدً اليوم قد يُ 

ا بالتحليل للفرص وبالتفكير في استغالل هذه الفرص وتحويلها إلى إمكانات يبدأ دائمً  اإلبداع -
 إبداعية.

ه إذ لم وهذا يعني أن   ،لى موقع الصدارة والتميز والقيادةإفعالة تتطلع ية الاإلبداعالمحصلة  إن   -
ه ال يصل في الغالب إلى نتيجة ي منذ البداية إلى القيادة والتفوق فإن  اإلبداعيطمح الجهد 

 .إبداعية
 :اإلبداعمن خصائص  ( أن  306-312: 1999ويذكر  عساف)

ا على العلماء والخبراء ليس حكرً  اإلبداع، فظاهرة إنسانية عامة وليست خاصة بأحد اإلبداع -
واألخصائيين، فاإلنسان العاقل السوي هو إنسان مبدع، حيث تنطوي مقومات شخصيته على 

ية من شخص آلخر حسب الفطرة اإلبداعنوايات إبداعية، وتختلف هذه المقومات أو العناصر 
ي وسطها ويتفاعل معها، التي فطرها هللا عليها، وحسب الظروف الموضوعية التي يعيش ف
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ية لدى بعض األفراد، وقد تحبطها اإلبداعحيث تعمل الظروف على صقل وتنمية الخصائص 
 لدى البعض اآلخر.

العوامل الوراثية  كالشخصية يرتبط بالعوامل الموروثة كما يمكن تنميته وتطويره، أي أن   اإلبداع -
تتدخل العوامل  ، وهذا ال يحول بدوره دون أن  يةاإلبداعلها تأثيرها الكبير في تنمية االستعدادات 

درجة االستجابة ونمو عناصر  التربوية لتعمل على تنمية االستعدادات لدى اآلخرين، إال أن  
 ما ازدادت درجة التوافق بين المقومات الوراثية والعوامل التربوية. تتزايد كلّ  اإلبداع

 :بداعاإلمن خصائص  ن  أ( 19:2010)ويضيف العاجز وشلدان
 ،والمرونة ،واألصالة ،والطالقة ،المشكالتبتحسس اليتطلب قدرات عقلية تتمثل في  اإلبداع -

 .نحو الهدف ومواصلة االتجاه
 عملية ذات مراحل متعددة ينتج عنها فكر أو عمل جيد. اإلبداع -
تج أو ا، فقد يكون في صورة منا ملموسً يكون ماديً  وما ينتج عنه ليس بالضرورة أن   اإلبداعجهد  -

  .خدمة أو فكرة أو رؤية معينة

تكمن في حب التغيير والخروج عن التقليد وحب التجريب  اإلبداعخصائص  نً أ الباحث يستخلصو 
ا بطرق جديدة للعمل، والجرأة في التعبير عن الرأي والدفاع عنه وعدم ومحاولة التفكير دومً 

يساعد في الكشف المبكر  اإلبداعئص لى خصاإاالستسالم للواقع أو الظواهر أو الفشل، والتعرف 
لديهم وإتاحة  اإلبداعويجب على المؤسسة حينها الحرص على تنمية  ،عن العاملين المبدعين

 لصالح المؤسسة. اإلبداعالفرصة لهم، وفتح المجال أمامهم، وتوفير وتطوير هذا 

 :اإلداري  اإلبداععناصر  4.2.2
 ن  أسلوك المبدع عند تنميتها، وبدونها ال يمكن عناصر أساسية تظهر على  اإلداري لإلبداع 

على مستوى الفرد والجماعة  اإلبداع، وتتمثل أهميتها في تحديد قياس ومستوى يكون هناك إبداع  
ن تعدد آراء الباحثين في تحديد والمنظمة، وبعد االطالع على العديد من الدراسات واألدبيات، تبيّ 

 وهي: ،أغلب الباحثين متفقون حول أهميتها ن  كن القول أ، ولكن هناك عناصر يماإلبداععناصر 

وتعني تقديم نتاجات مبتكرة تكون متناسبة للهدف والوظيفة والتي يعمل ألجلها، أو : األصالة -1
بتعبير آخر رفض الحلول الجاهزة والمألوفة، واتخاذ سلوك جديد يتوافق مع الهدف المنشود، 

نطلق عليها استجابة  ن  أهات غير مألوفة ال يمكن يطلق استجابات غير مألوفة لمنب ومن  
 .(4:2011ها طلقات إنتاجية صادرة غير موجهة ) نصير والعزاوي، أصلية، ألن  
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جديدة متجددة، فهو ال يكرر أفكار المحيطين به، ويمكن الحكم  افاإلنسان المبدع يملك أفكارً 
، وخروجها عن التقليدي، على الفكرة باألصالة في ضوء عدم خضوعها لألفكار الشائعة

فالشخص صاحب التفكير األصيل هو الشخص الذي ال يكرر أفكار اآلخرين وحلولهم التقليدية 
مة في مها عليها أو يظهرها في المعتاد قادرً  للمشكالت، ودرجة التجديد التي يكون االنسانُ 

لى النفور إالة تشير ، ويمكن اختبار هذه القدرة بمقدار تكرار ما هو غير شائع، واألصاإلبداع
 .(371:2009من تكرار ما يفعله اآلخرون ) الخضرا وآخرون، 

، حيث يقصد بها تعدد االستجابات التي يمكن اإلبداعوهي تعتبر الجانب الكمي في : الطالقة -2
يأتي بها الفرد، أو القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو المترادفات، أو األفكار عند  أن  

 .(54:2014) بودرهم،  ة لمثير معين والسرعة والسهولة في توليدهااالستجاب
ويقصد بالطالقة قدرة الشخص على إنتاج كمية كبيرة من األفكار تفوق المتوسط العام في 

ية، ويمكن استعراض بعض اإلبداعالطالقة بنك القدرة  ويقال أن   ،غضون فترة زمنية محددة
 :(89:2014-90 جربوع، أنواع الطالقة كالتالي )أبو

 

هي السهولة في إنتاج كلمات تحت شروط تركيبية معينة، وال يلعب  الطالقة اللفظية: - أ
 ا فيها، مثل: إنتاج عمليات تبدأ أو تنتهي بحرف معين.مهمً ا المعنى دورً  عاملُ 

هي القدرة على اإلنتاج السريع للكلمات التي تشترك في المعنى أو أي  الطالقة االرتباطية:  - ب
 رى مثل: إنتاج أكبر عدد من المترادفات والمتضادات.صفة أخ

هي القدرة على اإلنتاج السريع لعدد من األمثلة والتوضيحات والتكوينات  الطالقة الشكلية:  - ت
بشكل معين ويطلب  ايعطي خطوطً  ا الى مثيرات شكلية أو وصفية معطاه، مثل أن  استنادً 
 حقيقية عديدة. يضيف بعض اإلضافات لتكوين رسوم ألشكال منه أن  

هي القدرة على استدعاء أكبر قدر ممكن من األفكار المناسبة في فترة  الطالقة الفكرية:  - ث
ويطلب من أكبر عدد ممكن من  ،يعني عنوان :زمنية محددة لمشكلة أو موقف مثير، مثال

 مة التي يوصي بها هذا العنوان.مهاألفكار ال
ر السريع في تكوين كالم مترابط ومتصل، هي القدرة على التفكي الطالقة التعبيرية:  - ج

غوية، مثل: كتابة جمل تشمل على كلمات باستعمال حروف معينة، وصياغة التراكيب الل  
 تكون الجمل مفيدة وذات معنى. على أن  
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وهي القدرة على اتخاذ الطرق المختلفة والتفكير بطرق مختلفة أو بتصنيف مختلف  المرونة: -3
لى المشكلة من أبعاد مختلفة، وهي درجة السهولة التي يغير إنظر عن التصنيف العادي، وال

ا أو وجهة نظر معينة، وعدم التعصب ألفكار بحد ذاتها، كما أنها تعني بها الشخص موقفً 
 .(32:2015) األستاذ، عدة زوايا لى األشياء من   إالنظر 

 :(52:2014ويمكن تصنيف المرونة إلى مظهرين )حمدونة، 
ا من االستجابات ال ا متنوعً ا عددً يعطي تلقائيً  وتعني قدرة الفرد على أن   ائية:المرونة التلق - أ

في أكثر من إطار أو  اإلبداعتنتمي لفئة أو أصل واحد، وإنما تنتمي الى عدد متنوع، أي 
 ا.المرونة التلقائية تحدث في مواقف غير محددة نسبيً  شكل، وهذ يعني أن  

ة الفرد على تغيير الوجهة الذهنية في معالجة مشكلة لى قدر إتشير  المرونة التكيفية: - ب
ويكون بذلك قد تكيف مع أوضاع المشكلة، ومع الصور التي تأخذها أو  ،محددة ومواجهتها

تظهر بها المشكلة، فهي تعني قدرة الفرد أو المدير على التغيير وتحويل التفسيرات إلى 
 ع المشكالت.استخدامات جديدة وبناء أساليب جديدة في التعامل م

 

ويقصد بالتحليل القدرة على تفتيت المركبات الى عناصرها األولية، وعزل هذه  التحليل والربط : -4
ا أي موضوع ال يسمى مشكلة إال إذا كان معقدً  العناصر عن بعضها البعض، وتفسير ذلك أن  

ليل ا من أجزاء بعضهم غامض ملتبس في البعض اآلخر، وأول ما ينبغي عمله هو تحمؤلفً 
لى مجموعة قضايا تساعد على إدراك ذلك العنصر إالمادة المجمعة ومن ثم تنحل المشكلة 

المعقد، أما الربط فهو القدرة على تكوين عناصر الخبرة، وتشكيلها في بناء وترابط جديد، أو 
هي القدرة على إدراك العالقات بين األثر والسبب وتفسيرها ثم استنتاج أو توليف عالقات 

 (.30:2009-31)العجلة،  جديدة
 

ويقصد بها الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف في  الحساسية للمشكالت: -5
بعض األفراد أسرع من غيرهم في مالحظة المشكلة والتحقق  و الموقف، ويعني ذلك أن  أالبيئة 

البحث عن  ولى في عمليةأُ اكتشاف المشكلة يمثل خطوة  ن  أ من وجودها في الموقف، وال شك  
ضافة معرفة جديدة أو إدخال تحسينات وتعديالت على معارف أو منتجات إحل لها، ومن ثم 

موجودة، ويرتبط بهذه القدرة مالحظة األشياء غير العادية أو الشاذة أو المحيرة في محيط الفرد 
  .(86:2008أو إعادة توظيفها أو استخدامها أو إثارة تساؤالت حولها ) جروان، 

ص المبدع يستطيع رواية الكثير من المشكالت في الموقف الواحد، فهو يعي األخطاء، والشخ
ا لنظرته للمشكلة من زاوية أخرى ا مرهفً ونواحي النقص والقصور، ويحس بالمشكالت إحساسً 
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فراد الذين يتعايشون معها رات والنواقص بدرجة ال يدركها األغير مألوفة، بحيث يرى فيها الثغ
  .( 23:2011،وآخرون  ا من سلوكهم العادي تجاه أي مشكلة ) قطاميح جزءً ا، وتصبيوميً 

 

ويقصد بها أخذ الفرد زمام المبادرة في تبني األفكار واألساليب الجديدة والبحث عن  المخاطرة: -6
 لتحمل المخاطرة الناتجة عن األعمال التي يقوم بها الفرد يكون قاباًل  حلول لها، إضافة إلى أن  

  .(236:2009، وأخو ارشيدة يناالمعتعداد لمواجهة المسئوليات المترتبة على ذلك )ولديه االس
يكون المديرون واعين ألهمية عنصر المخاطرة في استثمار الطاقات  اإلداري وفي ميدان العمل 

ية لدى العاملين وتحسين المناخ التنظيمي، ومدركين حاجة العاملين للمساندة والدعم اإلبداع
التردد في تحمل اآلثار المترتبة على المخاطرة مما يدفعهم إلى وضع أنظمة للتغلب على 

  .(196:2002ومكافآت تشجعهم على قبول المخاطرة وتحمل نتائجها ) الشمري، 
 

ويتمثل في قدرة الفرد على التركيز المصحوب باالنتباه طويل األمد  االحتفاظ باالتجاه: -7
طيه ألي معوقات تقف في طريقه، أي مواصلة واستمرار حماسه واتجاهه نحو الهدف وتخ

االتجاه في حقيقته وعدم التنازل عن الهدف واإلصرار على تتبعه والسير في اتجاهه ومحاولة 
تحقيقه سواء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، حيث يتميز الفرد المبدع بالتركيز لفترة طويلة في 

 ،ي يتيح له اكتشاف السبل الدالة ومعاينتهامجال اهتمامه ويتميز بالمثابرة والنفس الطويل الذ
باإلضافة إلى احتفاظ الفرد بطاقته البدنية والنفسية لتساعده على االستمرار في العمل. 

 (.46:2015)حويحي،
يكون للمشتتات تأثير على  ا قدرة الفرد على تركيز انتباهه في المشكلة دون أن  ويقصد به أيًض 

ون أقوى من المؤثرات الخارجية، مما يقوي من فرص النجاح في تفكيره، وتفاعله مع المشكلة يك
 .(62:2010الوصول إلى الحل الصحيح وذلك بأسلوب يتسم بالمرونة ) أبوهين، 

ليس مجرد قرار أو تعليمات تصدرها المنظمة تجاه العاملين، ولكنه  اإلبداعأن  الباحثيلخص و 
افر في العاملين ويتم تنميتها من قبل المنظمة، تتو  عملية تتطلب العديد من القدرات التي يجب أن  

من العاملين على اختالف مستوياتهم الوظيفية يستطيع اكتساب تلك العناصر والقدرات  أيٍ  وأن  
حاالت االبتكار  ينقل مؤسسته من حالة غير مقبولة إلى الحالة المنشودة، ألن   حّتىوالمهارات 

نظمة من خالل إثرائها بأفكار وطرق تسمح لها بالتوسع ستنعكس على األداء الكلي للم اإلبداعو 
 واالنتشار.
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 اإلداري  اإلبداع( : عناصر  2.2شكل رقم ) 

 2018،باإلعتماد على الدراسات السابقة المصدر: جرد بواسطة الباحث

 :اإلداري  اإلبداعمستويات  5.2.2
 في المنظمات، وهي: اإلداري  اإلبداعيمكن التمييز بين ثالثة أنواع من 

والذي إذا  ،يعتبر العنصر البشري في المنظمة الركيزة األساسية لها الفرد:على مستوى  اإلبداع -1
ه يعتبر ميزة تنافسية لهذه ا وذا إمكانيات عقلية وذهنية وإبداعية جيدة فإن   وخبيرً كان مؤهاًل 

المنظمة، ومن السمات التي يتميز بها الفرد المبدع والتي تميزه عن غيره في حب المعرفة، 
ذكاء والحنكة، الشخصية المقدامة وتحمل المخاطرة واالستقاللية، الطموح حب التعلم، ال

 .(22:2013) بدر،  والتفاعل مع اآلخرين وتبادل األخطار معهم، المرونة والذكاء
الذي يتم تقديمه أو التوصل إليه من قبل الجماعة،  اإلبداعوهو  على مستوى الجماعة: اإلبداع -2

ع الفردي إلبداع أفرادها . وقد توصلت الدراسات إلى النتائج وإبداع الجماعة أكبر من المجمو 
 :(54:2014-55) إسماعيل ، التالية فيما يتعلق بإبداع الجماعة

 أحسن جودة من الجماعة أحادية اًل المختلفة من حيث الجنس تنتج حلو  الجماعة أن   -
 الجنس.

تتكون  ي للجماعة يتطلب أن  داعاإلبالحل   أفضل، وإن  الجماعة شديدة التنوع تنتج حلواًل  أن   -
 من أشخاص لهم شخصيات مختلفة.

 اإلبداع

 اإلداري  

 األصالة

 الطالقة

 المرونة

الحساسية  التحليل والربط 
 للمشكالت 

 المخاطرة

االحتفاظ 
 باالتجاه
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 ا.ا للعمل من الجماعة األقل تماسكً ا ونشاطً ا أو حماسً الجماعة المتماسكة أكثر استعدادً  أن   -
  لإلبداع من الجماعة التي ليس بين أفرادها انسجام.أفراد الجماعة المنسجمة أكثر مياًل  أن   -
 أكثر من الجماعة القديمة. اإلبداعين تميل إلى الجماعة حديثة التكو  أن   -
 يزداد مع ازدياد عدد أعضاء الجماعة حيث تتوسع القدرات والمعرفة والمهارات .  اإلبداع أن   -

الذي يتم التوصل إليه عن طريق الجهد التعاوني  اإلبداعهو  على مستوى المنظمة: اإلبداع -3
 :(54:2010) أبو هين،  عة بالصفات التاليةلجميع أعضاء المنظمة، وتتميز المنظمات المبد

 االتجاه الميداني والميل نحو الممارسة والتجريب والتمرين رغم الفشل. -
 قوة االتصال. -
 وجود أنصار ومؤيدين لإلبداع يقومون بتشجيع المبدعين وتوجيههم. -
 تطوير مبادئ وقيم وأخالقيات للعمل يعرفها الجميع ويعملون على احترامها وتطبيقها. -
االلتزام بالمهارة األصلية للمنظمة المبدعة، وعدم التحويل إلى مجاالت عمل ليس للمنظمة  -

 مهارة متأصلة فيها.
 ة.اإلداريالبساطة وعدم التعقيد في الهيكل التنظيمي من حيث عدد المستويات والوحدات  -
 .االشدة واللين معً  -

مستوى منها متطلبات ومواصفات، لكل  أن   يرى الباحث، اإلبداعوبعد االطالع على مستويات 
تعمل على تشجيع وتنمية جميع  وأن   ،كمكون أساسي فيها  اإلبداعتتبنى  وعلى المنظمات أن  
لدى  اإلبداعوخلق البيئة المالئمة لبروز  ،والعمل على تهيئة الظروف المناسبة ،المستويات بداخلها

 العاملين، مما ينعكس على أداء المنظمة بإيجاب.
 

 :اإلداري  اإلبداعمراحل  6.2.2
 حّتىله من خطوات يسير فيها  د  ه ال بُ يتسم بالتشابك والتداخل إال أن   اإلداري  اإلبداع رغم أن  

ية فيرى اإلبداعولقد تعددت تصنيفات الباحثين لمراحل العملية  ،يتحقق الهدف المنشود
 :تمر بأربعة مراحل اإلبداععملية  ( أن  398:2005العميان)

ويحصل فيها الفرد على المعرفة والمهارات ومكونات الخبرة التي تمكنه من  اإلعداد: مرحلة -1
 وضع المشكلة أمامه واإلحساس بها.

وهي مرحلة تتميز بالجهد الشديد الذي يبذله المبدع في سبيل حل  مرحلة االختبار واالحتضان: -2
 المشكلة .
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لحظة التي تولد فيها الفكرة الجديدة ، أي الاإلبداعوهي تتضمن انبثاق ومضة  مرحلة اإلشراق: -3
 التي تؤدي إلى حل المشكلة.

 وتتضمن االختبار التجريبي للفكرة المبتكرة. مرحلة التحقيق: -4

 ية حسب الخطوات التالية:اإلبداع( مراحل العملية 22:2011-23السكارنة)  بينما صنف
تصور كامل لإلمكانيات  حيث تبدأ الخطوة األساسية لإلبداع بفكرة جديدة أو مرحلة التصور: -1

التي يأخذها  االجتماعيةة واالحتياجات المطلوبة، إضافة لدراسة المنافع االقتصادية و اإلداري
 المبدع بعين االعتبار.

، وهذه الخطوة عمل مبدع اإلبداعوهي العملية األساسية الثانية في مراحل  مرحلة تكوين الفكرة: -2
هذه المرحلة تمثل عملية تقييم تصاحب  ادها، كما أن  ق لتوحيد كل العوامل المطلوب اعتموخاّل 
ما إذا كان األمر  ضوئهافي كل مرحلة من المراحل المطلوبة، إذ يتقرر على  اإلبداعإدارة 
 ا في االستمرار أو كانت هناك ضرورة للتوقف عن العمل ممكنً 

ث يصاحب ذلك حي ،بشكل مستمر اإلبداعترافق هذه الخطوة عملية  مرحلة معالجة المشكلة: -3
تتخذ بشأنها المعالجات والحلول الممكنة  ظهور بعض المشكالت أو المعوقات التي يجب أن  

 .اإلبداعلمواصلة فعالية 
فيها  اإلبداع: إذا ما نجحت نشاطات حل المشكالت تأتي هذه المرحلة التي يكون مرحلة الحل -4

ة لم تحقق النجاح والتنفيذ قد وجد وتحقق نجاح المشروع، أما إذا كانت الشركة أو المؤسس
وهي مرحلة  ،اإلبداعإلى اعتماد المرحلة الالحقة من مراحل  أللمشروع المستهدف فإنها تلج

 التطوير.
 ن  إحيث  ،تمثل هذه المرحلة إحدى صور عدم التأكد التي يواجهها المبدع مرحلة التطوير: -5

يحل  لذلك يحاول المبدع أن  ية تكون معروفة عادة، اإلبداعإمكانية قياس الحاجة لألفكار 
 المشكالت الناتجة عن عدم التأكد من خالل أخذ حاجة الدائرة أو المؤسسة بعين االعتبار.

وذلك من خالل النتائج  ،مرحلة انتشار الفكرة واستعمالها على نطاق واسع مرحلة االنتشار: -6
 . اإلبداعالتوصل إليها من خالل  الجيدة التي تمّ 

ا من وجهة نظر كثير من ية، ال يعتبر دقيقً اإلبداعيفات وغيرها لمراحل العملية هذه التصن إال أن  
ال يسير بالضرورة عبر خطوات ومراحل مرتبة ومنسقة ومتتالية كما  اإلبداع ن  الباحثين، وذلك أل

وقد يأتي موضوع  ،يبدو من هذه التصنيفات، بل هو عملية مستمرة ومتداخلة في مختلف اللحظات
لحظة ما، وال يتعلق بالمشكلة التي تسيطر على الباحث وتستحوذ على همه كله،  يفإبداعي 

 .(51:2014ا ويترك ما كان بصدده ) إسماعيل، فتحول دقة الباحث إلى موضوع جديد تمامً 
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تداخل خطواتها قد  ن  إتطلبت خطوات منظمة ف ن  إية و اإلبداعمع هذا الرأي، فالعملية  ويتفق الباحث
يب الخطوات كما صنفها الباحثون، فقد تتقدم خطوة على أخرى أو تندمج خطوة مع يتعارض مع ترت

ية بخطوات منظمة ال يشترط فيها الترتيب اإلبداعخطوة أخرى، فيبقى الثابت هو مرور العملية 
 والتوالي.

 

 سمات المنظمة المبدعة: 7.2.2
التي تعمل داخل بيئة تم من قبل األفراد والجماعات ت سمة عامة فردية وجماعية اإلبداع

ي بما توفره لهم من دعم وإمكانيات وقدوة ونماذج اإلبداعمعينة، ولهذه البيئة تأثيرها على سلوكهم 
كيان تنظيمي ُصممت بيئته  :هامن ذلك يتسنى لنا تعريف المنظمة المبدعة بأن   ،ياإلبداعللسلوك 

 أي أن   ،ج عنها من إنجازات مختلفةالداخلية لتساهم بتبني األفكار الخالقة ومصادرها، وما ينت
بين  اتعاونيً  اوالذي يتطلب جهدً  ،ما هو إال ناتج تفاعل بين الفرد والبيئة التي يعمل بها اإلبداع

بعض  ألن   ؛سوف يظهر اإلبداع تعيين أشخاص مبدعين ال يعني أن   أن  و . كافةأعضاء التنظيم 
 .(31: 2015)أصرف،  اإلبداعالمنظمات تقضي على 

 التجاه الميدانيا :من أهمها ،وقد أشارت الدراسات إلى عدد من السمات للمنظمة المبدعة
في  وجود أنصار ومؤيدين لإلبداعل، و والتجريب المستمرين رغم الفش والميل نحو الممارسة ،للمنظمة
 اإلنتاجية من خالل مشاركة العاملين في تقديمم، و المبدعين وتوجيهه يقومون بتشجيع المنظمة

ويعملون على  تطوير مبادئ وقيم وأخالقيات للعمل يعرفها الجميعل، و مقترحات وبدائل للعم
حيث عدد المستويات والوحدات  بساطة وعدم تعقيد الهيكل التنظيمي منا، و احترامها وتطبيقه

، والنقاش الحر والعمل على االهتمام بآراء اآلخرين تشجيع العاملين على طرح األفكار، و ةاإلداري
تقديم الدعم المادي ، و  تشجيع التنافس بين العاملين لدفعهم نحو التوصل إلى أفكار إبداعية جديدةو 

تنظيمية ذات بيئة تشغيلية مالئمة  تصميم وحدات، و يةاإلبداعوالمعنوي للمبدعين ومشاريعهم 
ت التخطيط وحدات البحث أو التطوير أو جماعا ية، مثل إنشاءاإلبداعللمراحل المختلفة من العملية 

 .(16: 2011)سيف، للترويج لإلبداع

تتقبننل  علننى تصننميم وتهيئننة بيئننات إبداعيننة مننن سننمات المنظمننات المبدعننة العمننل أن   ويــرى الباحــث
والحند  ،اإلداري  اإلبنداعإلنى العوامنل المنؤثرة علنى  كهدف منن أهندافها مسنتندة ات على أنواعهااإلبداع

تصنبح بيئنة المنظمنة بيئنة  حتّنى، و لهنا اإلبنداععيهنا بأهمينة منن و  امن المعوقات التني تواجهنه انطالًقن
 ظفيهم أن  ُيبنندعوا ويبتكننروا حلننواًل بإمكننان منو  يقتنعننوا أن   إبداعينة، يجننب علننى المنندير وفرينق إدارتننه أن  

ق المنوظفين و يلغوا الكثير من القواعد العقيمة التي تضنع عراقينل تعن لمشاكل تواجههم، بل ويجب أن  
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ية، واستخدامها كأداة للتغيينر والتطنوير وحنل اإلبداععلى المنظمة تبنى األفكار  أن   ، كمااإلبداععن 
 .المشاكل التي قد يعاني منها التنظيم، لتحسين أداء المنظمة وتحقيق أهدافها بفعالية

 

 :المبدع اإلداري سمات  8.2.2
ين بكل ية عن الخصائص والسمات الشخصية لألشخاص المبدعاإلبداعال تنفصل العملية 

( إلى أهم 182: 2005مقوماتها العقلية أو االنفعالية أو العضوية أو النفسية، وقد أشار القريوتي)
 وهي: ،الخصائص المميزة لإلداريين المبدعين

 البدائل وتخيل تصور في القدرة على تقوم التي يةاإلبداع بالرؤية المبدع اإلداري  يتميز أن   يجب -

 الغريب من وليس الصحيحة، األسئلة طرح على والقدرة الموجودة، المشاكل مع للتعامل المتعددة

 جمعها، في يقضيه الذي الوقت من أكثر المعلومات تحليل في أطول اوقتً  المبدع الفرد يصرف أن  

 .بسرعة صبره يفقد وال الحلول، تجريب من يمل ال وهو

 الفشل يتوقع المبدع اإلداري و  يرةكب لدرجة وباآلخرين بالنفس بالثقة المبدع اإلداري  يتميز أن   يجب -

 .بسهولة يستسلم ال ولكنه

 وتحمل التغيير ومقتضيات متطلبات مع التعامل على بالقدرة المبدع اإلداري  يتميز أن   يجب -
 .الصعبة المواقف

 يشك وأن   والتجديد، والتجريب التكيف على والقدرة بالمرونة المبدع اإلداري  يتميز أن   يجب -
 يؤمن ال أن   به المطاف يصل وقد. مسلمات أنها على األفراد   عامةُ  يعتبرها أن   كنيم التي بالمسائل

 الذي والتصور المنظور على تعتمد نسبية أمور تلك أن   يعتبر إذ المطلق، والخطأ بالصواب
 .اإلنسان منه ينطلق

 الجرأة  هذه ألن   ؛ةالالزم المقترحات وتقديم اآلراء إبداء على بالجرأة  المبدع اإلداري  يتميز أن   يجب -

 في تتوافر ال صفة وهي ،العليا المراجع من الصادرة واألوامر التعليمات مناقشة على تنعكس

 .المقلدين األفراد
 الغير وأال سلطة عليه تفرض أال يجب بحيث ،الفردية باالستقاللية المبدع اإلداري  يتميز أن يجب -

 إلى تثبيط تؤدي التي والمصادر المؤثرات نع يبتعد أن   عليه ويجب، اآلخرين على يفرض سلطته

 منظمة. أي في العظمى الغالبية يشكلون  الذين العاملين لألفراد المعنوية الروح
المبدع بتقديم أفكار غير مألوفة لآلخرين وإنجاز األعمال بطرق  اإلداري يتميز  يجب أن   -

 سالم بسهولة. والميل إلى إيجاد أكثر من حل واحد للمشكلة وعدم االست ،ابتكارية
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 في المبدعينراد األف مواصفات من مجموعة هناك فإن   (104: 2014)أبو جربوع، أورد ما وحسب
  :وهي ،Henry  (2006 )ذكرها  اإلداري  العمل

 .خطوة كل في واضحة أهدافٍ  تحديد -
 .فورية جعةار  تغذية إعطاء -
 .لتنفيذها المطلوبة والمهارة المهمة صعوبة مستوى  بين التوازن  -
 .المعرفةع م الفعل واتساق ندماجا -
 .لالنتباه المشتتات عجمي تجاهل -
  .الفشل من الخوف عدم -

 ( فقد أورد السمات التالية لألفراد المبدعين:51: 2004أما الصيرفي)
 زيادة القدرة على التحليل والوعي بمختلف األبعاد لمعالجة أي موضوع. -

 زيادة االهتمام باآلخرين وحاجاتهم. -

 ة على التركيز وحصر الوقت في األمور التي يمكن عمل أشياء مميزة فيها.زيادة القدر  -

 مهارة الصبر وتتمثل في القدرة على إعادة تقويم الذات. -

 زيادة القدرة على إحداث التغيير.  -

كان الشخص  المبدع، وإن   اإلداري ه ليس بالضرورة توافر جميع الخصائص لدى أن   ويرى الباحث
ذلك ال  ، إال أن  ألقل إبداًعاالخصائص أكثر مما لدى الشخص العادي أو االمبدع لديه من هذه 

 يعني وجود هذه الخصائص جميعها عند كل المبدعين.
المبدع هو القادر على مواجهة الظروف والتحديات التي تواجهه في سبيل صقل مهاراته،  اإلداري و 

نية لبناء تصور ورؤية واضحة لتنفيذ يعمل على تنمية قدراته الثقافية والفكرية والذه وعليه أن  
ية اإلبداعتحرص على توظيف المبدعين، وتنمية مهاراتهم  أهدافه، كما أنه يجب على المنظمة أن  

 وصقل قدراتهم الكاملة لالستفادة منها في رفع كفاءة المنظمة، ووضعها في موقف تنافسي أفضل.
 

 :اإلداري  اإلبداعمعوقات  9.2.2
ن المراجع إلى حقيقة وجود معوقات متنوعة وكثيرة تمنع الوصول بالعملية أشارت العديد م    

ية إلى نتاجات أصلية ومفيدة، وتحول دون تمكين الموظفين المبدعين من القيام بأعمالهم اإلبداع
نجاز األعمال بشكل أفضل مما هو متبع إبحرية وتقديم ما لديهم من أفكار ابداعية جديدة تقود إلى 

 يجابي.لى حل المشاكل بشكل فع ال وإعد عمما يسا
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إلى  اإلداري  اإلبداع، وسنركز في تصنيف معوقات اإلداري  اإلبداعولقد تعددت التصنيفات لمعوقات 
 وهما: ،نوعين من المعوقات

 وهي المعوقات التي تتعلق بالفرد ذاته وبناء شخصيته. المعوقات الشخصية أو الذاتية: -1
 تعلق بالمحيط المباشر الذي يعمل فيه الفرد.: لكونها تالمعوقات التنظيمية -2

ويقصد بها تلك العقبات المتعلقة بالفرد نفسه، والتي تم  : المعوقات الشخصية أو الذاتية:أواًل 
 :(44، 2009)العجلة ، ، ومنهاتأصلها فيه بفعل خبراته الذاتية مع محيطه اأُلسري واالجتماعي

 اآلخرين بحلول ومواجهة الظهور من الخوف إلى الثقة ضعف وتقود  س:بالنف الثقة ضعف -
 الذي األمر اآلخرين، من واالستخفاف للسخرية مدعاة كون ت أال على احرًص  مألوفة، غير
 .عنها اإلفصاح دون  أعماقه في المبتكرة األفكار لهذه حافًظا يجعله

 وال اائمً د األفضل هو الحل هذا أن   الفرد يعتقد أن   بمعنى: الصحيح الوحيد الحل مدخل دعم -
 اإلبداع حقيقة يخالف أمر وهذا اجتهاد، دون  هو كما ويطبقه عنه يبحث نجده لذا سواه، يوجد
 .مبدعة إضافية حلول عن البحث يتضمن الذي

 ( للمعوقات الشخصية:70: 2009) ويضيف  خير هللا
يضع البعض احتماالت الفشل عند أي عمل يقوم به، وبالتالي هو حكم الخوف من الفشل:  -

يشرع بالعمل، فهو يخاف من الفشل طيلة أدائه لهذا العمل الذي  لى نفسه بالفشل قبل أن  ع
 ما تفكر به يحدث لك.  ألن   ؛إلى الفشل -ال ريب –سوف يكون مصيدة 

ا يشكل لإلنسان نمط واحد من الفهم اتباع القواعد والتعليمات حرفيً  : إن  اتباع القواعد الصارمة -
هذه القواعد ال تنفذ إال بهذه الطريقة فتغلق لديه منافذ  ويشعره بأن   ،بداعاإلقه عن عملية و مما يع
 . اإلبداع

هذا األمر له أثر كبير على الحالة النفسية مما يولد الضغط  أن   ال شك   اإلجهاد الزائد : -
ال يعمل  اإلبداع، فاإلبداعفتضعف المشاعر ويضعف معها التفكير، وبالتالي ينخفض مستوى 

 وجود جو من الهدوء واالطمئنان.إال ب
 اإلبداععتماد بشكل دائم على المنطق يشكل أحد معوقات الاعتماد الزائد على المنطق: اال -

 المفكرين المبدعين يخطون األساليب المنطقية لحل المشكالت. بينما نجد أن  
اإلنسان ال حدود في مخ  اإلبداعطاقة  ت األبحاث على أن  لقد دلّ  :اك لست مبدعً االعتقاد بأن   -

لها، والقيد الوحيد على ذلك ينبع من داخلنا، من خالل معتقداتنا بأننا لسنا مبدعين، والمشكلة 
نؤمن بأننا مبدعون، ويكون  عندما نتقبل هذا األمر دون أي تفكير أو نقاش، لذا يجب علينا أن  

 . اإلبداعذلك بداية من داخلنا بتغيير اعتقادنا الخاطئ الذي يجعلنا على هامش 
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 من المعوقات الشخصية لإلبداع: ( أن  44: 2009ويذكر العجلة ) 
 الصحيحة الحلول إيجاد على تكافئهم بيئة في ون أينش األشخاص فأغلب :المخاطرة من الخوف -

 يمكن اإلبداع من الكثير فيها فكرة تنفيذ فإن   وبالتالي خاطئ، بشكل للمشاكل حلهم عند وتعاقبهم
 على ينطوي  السلبية المواقف هذه مثل واتخاذ، الوظيفة خسارة أو باإلخفاق مخاطرة يكون  أن  

 لذا ،جديد هو ما على اإلقدام في التردد إلى وتقود ،الفرص على المخاطر تغلب متشائمة نظرة
 بخالف المشكلة، في الكامنة الفرص على بالتركيز لديهم اإلبداع طاقة يحررون  المتفائلين فإن  

 من التخوف في لديهم اإلبداع طاقة ويهدرون  السلبية الجوانب على يركزون  ينالذ المتشائمين
 حدوثها.  الممكن النتائج

 على القدرة فوجود ، لذلك نفسه يحفز لم ما عنده ما أفضل يقدم أن   ألحد يمكن ال: التحدي قلة -
 المختلفة المسائل لمعالجة يتصدون  المبدعين فإن   لذا . إنجازه بالضرورة يعني ال شيء عمل

  .اإلبداع روح عندهم نميتُ  يالتحد لهذا واالستجابة ا،كبيرً  اتحديً  تمثل باعتبارها
 معوقات أخطر من وهو لألفكار: المتسرع التقييم أو األفكار توليد من بدالً  األحكام إصدار -

 ن األفكاربأ الجديدة، علًما األفكار يقتل أن   يمكن بسرعة األفكار على الحكم ألن   وذلك ؛اإلبداع
 قة،إبداعية خاّل  حلول إلى بدورها تقود والتي للتنفيذ قابلة أفكار إلى تقود أن   يمكنها المتطرفة
 منبداًل  األحادي للتفكير ميل غريزي  بوجود األفكار على الحكم في للتسرع الميل ويفسر
 .ابأفضاله يغربلها ليخرج ثم متعارضة تبدو قد أفكار يتقبل الذي المنوع التفكير

 تحقيق وكيفية ،عملها وأسلوب بالمنظمة تتعلق التي قاتو المع وهيثانيا: المعوقات التنظيمية: 
 التنظيمي المناخ مالءمة ومدى ،اإلداري  التنظيم في السائدة الالمركزية أو المركزية ودرجة أهدافها
 اإلدارة دعم وقلة الوظيفي، واألمن التنظيمي االستقرار غياب في قاتو المع وتتمثل ،اإلبداعو  للعمل
 .(59: 2014)حمدونة، التنظيمي الهيكل وضوح وعدم المادية، الحوافز وقلة الموارد نقص وكذلك

 ( مجموعة من المعوقات التنظيمية لإلبداع تلخصت فيما يلي:52: 2000وذكر الصرن) 
 سمىي ما وهذا عليه، اعتادت لوضع اتغييرً  فيه ترى  هاألن  : للتغيير ةاإلداري الجهات مقاومة -

ال  والقوانين واللوائح العمل وأساليب طرق  في تغيير أي تقبل ال هان  إ إذ اإلدارة، بجمود
 .المألوف عن اخروجً  ذلك اعتبرت وإال، المتبعة والقرارات واإلجراءات والتعليمات

 هأن   إال ذاتها، بحد غاية ليست هاأن   ومع واإلجراءات، والتعليمات :بالقوانين الحرفي االلتزام -
 دون  بالشكليات التقيد مراقبة على األجهزة بعض في ةاإلداري الرقابة تقتصر ذلك من بالرغم

 .المبتغاة األهداف تحقيق في مساهمتها لمدى االلتفات
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 في مركزي  أسلوب تباعا على يحرصون  يجعلهم مما: بأنفسهم المديرين بعض ثقة عدم -
 المشاركة من نوع ألي الفرصة إتاحة دون  فسهمألن القرارات اتخاذ حق يحتكرون  بحيث اإلدارة،

 يحاولون  يجعلهم مما لهم، ادً تهدي المبدعين األفراد في بعضهم يرى  قد بل العاملين، قبل من
 .لقدراتهم األنظار يلفتوا ال كي عليهم التأثير

 ككل للمنظمة انجاحً  موظفيه نجاح يعتبر ال الذي فالرئيس: مؤهلة إدارية قيادة وجود عدم -
 .للبقاء المنظمة يؤهل ال قائد هو لهم يسيء اعمّ  التفتيش على فقط حرصوي

 العاملون  يرى  أن   هي اإلبداع على المحفزات أهم من: المنظمة في المتبعة المعايير ازدواجية -
 االنقياد مؤهالت أن   المنظمات بعض في يالح  ولكن يعاقب، الكسل وأن   يكافأ الجاد العمل أن  

 األجواء هذه مثل وفي والطريق، الرفيعة للمناصب الوصول شروط هي فوالتزل والخضوع
 . السبل جميع ب يقاوم امرًض  اإلبداع يصبح

 (:264: 2001وأضاف لها الصرن) 
 إذ، امعً  والخطر واالئتمان الثقة من درجة اإلبداع تشجيع يتطلب: لألخطار ةاإلداري المقاومة -

 .الناجحة األفكار خالل من إال إليها الوصول يتم ال االبتكارية العملية أن   يفهم أن   يجب
 ( بعض المعوقات التنظيمية:47: 2009فيما ذكر  العجلة) 

 بحيث، المختلفة اإلدارات بين التنسيق غياب عند وذلك: الفريق روح وانعدام السلطات تنازع -
 واالستقالل ةبالسلط االنفراد وتفضل األخرى، اإلدارات عن منفصلة العمل إلى إدارة كل تميل
، األخرى  الجهات وبين بينها تقوم التي المفروضة العالقات طبيعة عن النظر بصرف الذاتي
 تنمية في المنظمة إمكانية يعوق  ذلك فإن   ،المنظمة في االستقاللية الروح هذه ظهرت إذا

   ن.العاملي لدى يةاإلبداع القدرات
 الكافي الوقت بالكاد يملكون  بأنهم عاملينال بعض يشعر: اإلبداع لممارسة المتاح الوقت ضيق -

 يعتبرون  وهم لإلبداع، الوقت بعض استغراق عن فضاًل  المعتادة، ومهامهم وظائفهم ألداء
 ينتهي وبذلك الروتينية، أهدافهم تحقيق عن األهمية في يقل عملهم، نع منفصاًل  شيًئا اإلبداع
 إخراج على القادرين العاملين من أقل وعدد الخالقة األفكار من قليل عدد إلى المنظمة حال
 .الوجود حيز إلى األفكار تلك

 :هي ،أخرى  معوقات سبق ما إلى (49: 1995)عساف ويضيف
 لتقويم محدد كأهم القانونية يبرز مما ةاإلداري القيادات من كثير على التقليدية القانونية هيمنة -

 .يةاإلبداع وقدراتهم جيةاإلنتا كفاءتهم مدى عن النظر بغض وذلك الموظفين، كفاءة
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 التكاليف تقليل هو الربح من لمزيد مدخل أفضل بأن واالعتقاد للربحية التقليدية النظرة هيمنة -
 المبدعين، ورعاية العلمي البحث ألغراض مهمة ميزانية تخصيص دون  يحول ظل الذي واألمر
 .الربحية من ويقلل التكاليف سيزيد ذلك كون 

 المنظمات معظم على الالزمة ةاإلداري والمهارة للمعرفة المفتقرين والمديرين القادة هيمنة -
 .مجتمعاتنا في المعاصرة
  (29: 2010جبر )فيما أضاف 

 يعانىالذي  اإلداري الجهاز في واضحة التنظيمية الصحة سوء تظهر : التنظيمية الصحة سوء -
 :التالية األعراض من

 تغيرات إلى اإلداري  الجهاز في يميةالتنظ الوحدات تتعرض: التنظيمي االستقرار عدم 
 عليه ويترتب ،فعاليتها على اسلبً  يؤثر مما التنظيمية وارتباطاتها أوضاعها في مستمرة

 على سلبي بشكل يؤثر مما االختصاصات توزيع وفي التنظيمية العالقات في اضطراب
 .اإلبداع

 بين االختصاصات اروتكر  ازدواج مشكلة تعتبر : االختصاصات في والتكرار االزدواجية 
 الروتين بمشكالت اإلحساس زيادة عليها يترتب التي العيوب أهم من اإلداري  الجهاز أجزاء

 .اإلداري  اإلبداع من ق و ويع يحد مما المسئولية وتحديد اإلداري 
 األنشطة تغييب بسبب التنظيمية الهياكل في التضخم ينتج: التنظيمي الهيكل تضخم 

 للترقية فرص لخلق وذلك المركزية، واإلدارات القطاعات من عدد إلى وتقسيمها المتكاملة
 إداري  نمط سيادة إلى يؤدى مما والمستقبلية الحالية العمالة تستوعب درجات واستحداث
  .اإلداري  اإلبداع أعداء ألد من وهى البيروقراطية وزيادة تقليدي

اع، سواء على المستوى هناك معوقات متعددة لإلبد أن   في ضوء ما سبق يستخلص الباحث
لى المعوقات الخطوة األولى في توفير إالشخصي لألفراد أو على مستوى المنظمة، ويعتبر التعرف 

هناك حاجة ماسة لحصر هذه  ، مما يعني أن  اإلبداعالمناخ المناسب الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز 
ا أمام تحقيقه أو ، وقد تكون عائقً اعاإلبدها تكبل ن  إالمعوقات والعمل على تجنبها والحد منها، حيث 

تكون لدى األفراد والمنظمات استراتيجيات يمكن من خاللها التعامل  أن   د  نموه وتطوره، بالتالي ال بُ 
 والحد من تأثيرها.  اإلداري  اإلبداعمع معوقات 

 :اإلداري  اإلبداعاستراتيجيات التعامل مع معوقات  10.2.2
ما  وذلك ألن   ؛لى فئتين رئيسيتين، وقد تتداخل مع بعضها البعضتصنف االستراتيجيات إ    

 ا منها.ينطبق على الفرد قد ال ينطبق على المنظمة بإعتباره جزءً 
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هناك العديد من  ن  إحيث على مستوى الفرد:  اإلبداعالفئة األولى: استراتيجية تعزيز 
عوقات التي تحول بينه وبين التفكير يتبناها في مواجهة الم االستراتيجيات التي يمكن للفرد أن  

  :(29-28: 2011)مصبح،  ية، وهذه االستراتيجيات على النحو التالياإلبداعي وتعزز قدرته اإلبداع
 مقاومة عامل الخوف من ارتكاب األخطاء. -1
 تأكيد قوة الشخص الفردية في تحديد المشكلة. -2
 للتفكير. اإعطاء الذات وقًتا كافيً  -3
 عم اآلخرين.الحصول على تأييد ود -4

هناك  ( أن  33: 2008ويرى عيد)على مستوى المنظمة:  اإلبداعالفئة الثانية: استراتيجية تعزيز 
 وهي كالتالي: ،اإلداري  اإلبداعاستراتيجيات يمكن للمنظمات اتباعها لتجاوز عقبات 

 .بحرية أفكارهم عن التعبير على األفراد تشجيع -1
 .يةاإلبداع اراألفك بتطوير يتعلق فيما الدعم تقديم -2
 .المخاطرة على االفراد تشجيع -3
 .ياإلبداع للتفكير لألفراد الخصوصية إتاحة -4
 .الجماعة أعضاء نطاق خارج اآلخرين مع التفاعل تشجيع -5
 .والجماعات فراداأل بين البناء التنافس تشجيع -6
 .تواجههم التى المشكالت حل في اإلبداع وسائل استخدام على فراداأل تشجيع -7
 .المهام تأدية أثناء والجماعات فراداأل على المفرط شرافاإل من الحد -8
 .اآلخر والرأي للرأي وتقباًل  للخبرات وتبادالً  اانفتاحً  ثركأ وجعله العام المناخ تحسين -9
 .اإلبداعو  األفكار انطالق بين تحول يالت المعقدة الروتينية اإلجراءات من التخلص -10
 وتقديم ،اإلبداع روح وخلق الفكر إثارة في تسهم يالت العلمية األساليب استخدام تشجيع -11

 .جديدة أفكار
 .القرار اتخاذ في ةكالمشار  -12
 .الصحيحة االتجاهات في األفراد جهود توجيه -13
 وحل المرغوبة األهداف لتحقيق ذلك ؛لألفراد المتاحة فكارواأل والقدرات المهارات استخدام -14

 األهداف لتحقيق وذلك؛ والقدرات المهارات تطويرو ، بالوظيفة المرتبطة لكالمشا
 .المستقبلية

 .باألهداف اإلدارة برامج في خاصة مةمهال األهداف تحقيق على للعمل الناس واقعية -15
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 المبحث ملخص
 اإلداري  اإلبداعا مفهوم موضحً  اإلداري  اإلبداعتناول الباحث في هذا المبحث موضوع 

ومستوياته ومراحله، ثم تطرق إلى  اإلداري  اإلبداعمبينا أهميته وخصائصه، ثم تناول عناصر 
على مستوى األفراد ومستوى  اإلداري  اإلبداعسمات كل من المنظمة المبدعة، ثم استعرض معوقات 

 المنظمات واستراتيجيات التعامل مع هذه المعوقات.

يعود بالعديد من الفوائد  اإلداري  اإلبداع استعراضه يستنتج الباحث أن   وفي ضوء ما تمّ 
ليس سمة محصورة في القلة من األفراد، بل هو قدرة كامنة لدى  اإلبداع اد والمنظمة، وأن  على األفر 

معظم األفراد يمكن صقلها وتنميتها بأساليب مختلفة، كما يجب العمل على توفير وتنمية عناصر 
 اإلداري  عاإلبدا  أمام لدى األفراد، والبحث ومعرفة العوائق ومعوقات التي تقف حائاًل  اإلداري  اإلبداع

وحصرها، والعمل على اختيار االستراتيجيات المناسبة للتغلب على هذه العقبات من خالل تهيئة 
 وتحقيق أهداف األفراد والمنظمات. اإلبداعالمناخ والظروف التي تساهم في تنمية 
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 تمهيد
ية مكاننننة سنننامية للوقنننف اإلسنننالمي، حينننث نشنننأ وتطنننور فننني ظنننل ت الشنننريعة اإلسنننالملقننند أول ننن     

ألمننره، وعطنناء دائننم، واسننتمرارية  ف تقننرب  إلننى هللا عننز وجننل وامتثننالففنني الوقننالحضننارة اإلسننالمية، 
 اجتماعية؛ باعتباره من أهم آليات التكافل االجتماعي.

األنشنننننطة، إلنشننننناء مجتمنننننع إسنننننالمي متعننننندد يجنننننابي، ويعنننننزز الوقنننننف اإلسنننننالمي الننننندور اإل  
الدينينة ارتباًطنا  الشنؤون وقد ارتبط الوقنف اإلسنالمي بنوزارة األوقناف و والفعاليات في شتى المجاالت، 

، فهي من الوزارات الرئيسية والمهمة في فلسطين، التي تسعى لخدمة الدعوة اإلسالمية، وتقنديم وثيًقا
 وافق مع الشريعة اإلسالمية.اإلرشاد، والتوجيه الديني، وتنظم التصرف بالوقف اإلسالمي بما يت

ورسالتها، وبيان مجاالت عملها،  ،الوزارة لنشأةالتمهيد  الثاني يستعرض المبحث الثالث من الفصلو 
شننارة للهيكننل التنظيمنني الننذي مننن التفصننيل، كمننا وسننيتم اإل بشننيءالعامننة  لإلسننتراتيجيةثننم التعننرض 

لنننك يسنننتهدف المبحنننث الحنننالي عنننرض إلنننى ذ يتناسنننب منننع مهنننام النننوزارة، وطبيعنننة تكوينهنننا، إضنننافةً 
ق نهضتها، وينتهني و التحديات المختلفة التي تعترض القيام بمهام، وأعمال الوزارة، والعقبات التي تع

التي ترغنب بتحقيقهنا خدمنة للشنريعة  الدينية الشؤون و  ،وقافألوآمال وزارة ا ،طموحاتبالتعرض إلى 
 اإلسالمية.

 دينيةال الشؤون وزارة األوقاف و  نشأة 1.3.2
هننننا مننننن أحفننننل البلنننندان وحافلننننة باألوقنننناف، ولعلّ  ،فلسننننطين مننننن أقصنننناها إلننننى أقصنننناها زاخننننرة        

أمنور األوقناف فني  ن  ؛ حينث إاإلسالمية بها، وهذا أمر طبيعي بالنظر لمكانتها المتمينزة فني اإلسنالم
الصنادر  فلسطين كانت تدار من قبل المجلس اإلسالمي األعلى في فلسطين بموجب نظنام المجلنس

ُأدينرت األوقناف  م(1948(في عهد االنتنداب البريطناني، وبعند نكبنة عنام  م(1921)عامفي فلسطين 
للقننانون األردننني، أمننا فنني قطنناع غننزة فتحننت مسننمى األوقنناف  اطبًقنن ؛اإلسننالمية فنني الضننفة الغربيننة
الوطنيننة قنندوم السننلطة  حتّننىواسننتمر الحننال علننى ذلننك ، للقطنناع اإلداري اإلسننالمية بإشننراف الحنناكم 

نننننُ حيننننث أ؛ (م1994( عننننامالفلسننننطينية  محافظننننات جميننننع الدينيننننة فنننني  الشننننؤون و  ت وزارة األوقننننافئ  ش 
)وزارة األوقنناف، إنجننازات  فلسننطين، وأصننبحت أحنند مظنناهر الهويننة اإلسننالمية فنني المجتمننع الفلسننطيني

 . (67: 2000وتطلعات، 

 الدينية الشؤون و رؤية وزارة األوقاف  2.3.2
 وتنميته. الوقف حف  على لإلسالم، واألمينة واإلنساني الحضاري  للدور الرئيسة الحاضنة

 .)19: 2018-2013)وزارة األوقاف، الخطة اإلستراتيجية، 
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 الدينية الشؤون وزارة األوقاف و رسالة  3.3.2
تسننعى إلننى خدمننة النندين والحفنناظ علننى   الدينيننة وزارة دينيننة دعويننة الشننؤون وقنناف و وزارة األ
)وزارة األوقنناف،  .سننالمية  والوقفيننات  واسننتثمارهاالمقدسننات والعنايننة بالموروثننات اإلالمجتمننع المسننلم و 
 .)5: 2017الخطة التشغيلية، 

 الدينية الشؤون وقاف و وزارة األ قيم  4.3.2
ال رؤية بال قيم، وال حضارة بال قيم، وال انتمناء بنال قنيم، وال دينن بنال قنيم، وال مصنداقية بنال 

م لخدمننة رؤيتهننا؛ لتوجيننه أناسننها الكثيننرين؛ ولغرسننها فنني نفننوس المجتمننع الننذي مننن قنني د  ميثنناق، ال ُبنن
منننه فنني نفننوس العنناملين، والقيننادة العليننا للننوزارة، وهنني ميثنناق  د  تخدمننه، وهننذه القننيم هنني غننراس ال ُبنن

الدينيننة، وعليهننا يتعاهنند الجميننع، وبمصننطلح مننا  الشننؤون العمننل النندعوي الننواعي فنني وزارة األوقنناف، و 
يه أهل الشرع، هي أساس البيعة من قيادة الوزارة أمام المجتمع، والسلطة، ومن العاملين في تعود عل

  الوزارة أمام قيادة الوزارة، والناس.
 وتتعهد وزارة األوقاف بقيادتها وموظفيها بااللتزام بالميثاق التالي:

 في وسطيةال اإلسالمية الشريعة وأحكام بضوابط االنضباط اهب ونعني وسطية: إسالمية -
 الوسطية جيةهوالمن المجتمع قضايا مع التعامل في المعتدل الفكر تبنيو  والوسائل، افهداأل
 .االجتماعية والعالقات األخالقية السلوكيات وفي واالعتقاد التعبد في

 الوزارة وحرص التخصصية، بها احترام ونعني: الجميع بين والعدالة المؤسسي العمل ترسيخ -
 استكمال على أعمال، والتركيز من اهاختصاص من ليس ما وتترك التها،رس تباشر أن   على
 القرار، اتخاذ في والمشاركة والنزاهة والشفافية ا،وإجرائيً  اوإداريً  اوماليً  االوزارة قانونيً  بناء

 .للواسطة والمحسوبية اعتبار دون  المناسب المكان في المناسب الرجل بوضع واالهتمام
 العمل إنجاز و المبادرة زمام أخذ على الحرص خالل من: والتميز اإلبداعو  الريادة بزمام األخذ -

 عالية لكفاءة تؤدى متميزة جديدة أفكار تبني في دهالج بذل خالل من حديثة مبتكرة بأساليب
 .الغايات تحقيق في وفعالية في األداء

 واألمالك الوزارة موارد استثمار على العمل: العام الدعوي  للصالح تنمية الوقف على الحرص -
 من آفاق وفق العالقة ذات األطراف جميع مع مشتركة واتفاقيات مشاريع عليها، وتبني المؤتمنة

 . هليةأ أو حكومية مؤسسات األطراف هذه كانت سواء هامع البناء والتواصل التعاون المشترك
 .والنصارى( ن وديانتيهم )المسلمو توجهاتهم جميع ب الفلسطيني الشعب شرائح على االنفتاح -

 . (17:  2018-2013)وزارة األوقاف، الخطة اإلستراتيجية،  
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 الدينية الشؤون و  ،وقافأل وزارة ا مجاالت عمل 5.3.2
العمنل التني تشنكل  برامج، وأنشطة، ومشناريع النوزارة ينتم إنجازهنا وفنق مجموعنة منن مجناالت إن  

الدينينننة،  الشنننؤون )وزارة األوقننناف و النننوزارة  تجننناه الرؤينننة، والقنننيم الحاكمنننة فننني بمجموعهننا تحرًكنننا متكننناماًل 
 -ومن هذه المجاالت: ،(2000نجازات وتطلعات، إ

 ،وتننالوةً  ،يعننى هنذا المجنال بكتناب هللا تعنالى حفًظنا ونشـر علومـه: ،مجـال حفـا القـران الكـريم .1
 ،، مننن خننالل بنننرامجاوإناثًنن ،افئنننات المجتمننع ذكننورً  جميننع وتطبيًقننا، ونشننر علننوم القننرآن الكننريم، ل

ومتكاملة، يتم تنفيذها من قبل كفاءات متخصصة، وذات قدرة على العمنل فني  ،ودورات متنوعة
 والعمل النسائي. ،وذلك عبر دائرتي التحفي  ،المجاالت المتعلقة بتعليم القرآن الكريم جميع 

فننة بننناء المجتمننع، وزيننادة المعر ألوالثقافننة الدينيننة  ،يهننتم بتنميننة الننوعي واإلرشــاد: ،مجــال الــدعوة .2
واآلداب الدينيننننة، مننننن خننننالل  ،والقننننيم ،والشننننرعية ،والعقائديننننة ،والموضننننوعات الفقهيننننة، بالقضننننايا

والخطنننننب،  ،كالنننننندوات ؛واألنشنننننطة الوعظينننننة المختلفنننننة ،والفعالينننننات ،وسنننننائل الننننندعوة المتنوعنننننة
 والدروس، والتعليم الشرعي. ،والدورات

 ،صننة مننن خننالل المنندارس الشننرعيةيهننتم بنشننر العلننوم الشننرعية المتخص مجــال التعلــيم الشــرعي: .3
وتتننننألف منظومننننة التعلننننيم ، وإذاعننننة القننننرآن الكننننريم التابعننننة للننننوزارة ،والكليننننات الدعويننننة ،والمعاهنننند

الشنننرعي منننن مننندارس شنننرعية، وبرننننامج الننندبلوم، وكلينننة جامعينننة، وتتكفنننل وزارة األوقننناف برعاينننة 
جهم منهننننا، وتننننوفر الخنننندمات تخننننر  حتّننننىأو الكليننننة  ،طلبتهننننا منننننذ التحنننناقهم بالمدرسننننة أو المعهنننند

 وفرص عمل. ،ومساعدات مالية ،ومواصالت ،المجانية من رسوم وكتب منهجية
 ،وأمننوال الزكنناة ،يعنننى هننذا المجننال بجمننع التبرعننات وكفالــة األيتــام: ،مجــال دعــم األســر الفقيــرة .4

لننة للضنوابط الشننرعية المنظمننة لننذلك، منع العمننل علننى كفا اوفًقنن ؛وصننرفها لمسننتحقيها ،والصندقات
 المحتاجة الفقيرة. واألسر ،األيتام

يعنى هذا المجال بأمالك الوقف من أراٍض  واستثماره: ،وحماية الوقف اإلسالمي ،مجال تنمية .5
ورفنننع التعنننديات عنهنننا، واسنننتثمارها بأفضنننل  ،وغيرهنننا، منننن خنننالل حمايتهنننا ،وعقنننارات ،ومنشنننآت

 والمجتمع الفلسطيني ككل. ،طريقة بما يعود بالنفع للوزارة
واإلشنراف عليهنا،  ،والعمنرة إلنى بينت هللا الحنرام ،يعننى بتسنيير قوافنل الحنج جال الحج والعمرة:م .6

والمواصننننالت، والمحافظننننة علننننى  ،والمعتمننننرين مننننن خنننندمات السننننكناج، وتننننأمين مننننا يلننننزم للحجنننن
 سالمتهم.

داء، مننن واأل ،يعنننى هننذا المجننال برعايننة المسنناجد مننن ننناحيتي الشننكل مجــال رعايــة المســاجد: .7
، مننع االهتمننام بالبنيننة األساسننية اإلبننداعو  ،البننرامج التنني تجعننل مننن المسنناجد منننارات للعلننم خننالل

 ،وإعمننار ،وتننرميم ،والمننؤذنين للمسنناجد، واالهتمننام بنظافننة ،والوعنناظ ،للمسنناجد مننن تننوفير األئمننة
 وصيانة محتوياتها.
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منننن خنننالل   يعننننى بتفعينننل دور المنننرأة المسنننلمة فننني المجتمنننع ون المـــرأة المســـلمة:ؤ مجـــال شـــ .8
وتعلننم أحكامننه،  ،واإلرشنناد، وتحفنني  القننرآن الكننريم ،األنشننطة الخاصننة بالنسنناء فنني مجننال الننوع 

 ،وتدريبهن على بعض األعمال المهنية التي منن شنأنها اسنتثمار قندراتهن بمنا يعنود بنالنفع إلنيهن
 ساء.والثقافة اإلسالمية بين جمهور الن ،وإلى المجتمع، مع العمل على نشر الوعي الديني

 ،والمخطوطنننات ،ويعننننى بجمنننع الوثنننائق واآلثـــار: ،والمخطوطـــات ،والتوثيـــق ،مجـــال المكتبـــات .9
باإلضافة  ،وفهرستها ،ودراستها ،وتوثيقها ،وقرى فلسطين، وحفظها ،والروايات الشفوية عن مدن

والنننادرة،  ،واآلثننار العمرانيننة، وتحقيننق المخطوطننات المهمننة ،والخننرائط التاريخيننة ،لجمننع الصننور
 إعداد النشرات التوضيحية للسائحين األجانب.و 

 ،وبنرامج عمنل النوزارة، ويتنولى إعنداد خطنط وإدارة المشـاريع: ،والسياسـات ،مجال التخطيط .10
ومتابعنننة تنفينننذها، وتنننوفير المعلومنننات الالزمنننة لننندعم اتخننناذ القنننرار، إضنننافة إلنننى  ،وإسنننتراتيجيتها

 ،ة الحديثنة فني مجناالت تحسنيناإلدارينأساليب وطرق العمنل، وتوظينف المفناهيم  تنظيمو تطوير 
كمنا تقنوم باالرتقناء المهنني المسنتمر للقنوى البشنرية، وتأكيند قندراتها ، وتطوير كفاءة أجهزة الوزارة

 إجننراءاتتحسننين واالبتكننار، والتوسننع فنني اسننتخدام التقنيننات الحديثننة، وإمكانيننة  ،الذاتيننة للتطننوير
  وأساليب العمل في مختلف أجهزة الوزارة.

ويقننوم بالمسناعدة علننى رفنع مسننتوى كفناءة تنفيننذ أعمنال الننوزارة عننن  :الداخليــة ل الرقابــةمجـا .11
 ،ولين، بهنندف اإلصننالحؤ واألخطنناء بتقننديم تقننارير للمسنن، والنننواقص ،طريننق توضننيح االنحرافننات

األهنداف  والتفتيش الداخلي، وتتمثل مهامها في مساعدة اإلدارة العليا بالوزارة على التأكد منن أن  
 ،المعلومنننات جمينننع والسياسنننات المرسنننومة، وتزويننندها ب ،حنننددة قننند تنننم إنجازهنننا وفنننق الخطنننطالم

 .والمساءلة ،والتقييم ،والبيانات عما يجرى على الواقع لغايات إحكام الرقابة
ة، اإلدارينومتابعنة العملينة  ،يعنى بضنبط والقانوني المساند: ،والمالي ،اإلداري مجال الدعم  .12

ة، كنننذلك الننندعم المنننالي اإلدارينننو  ،للضنننوابط القانونينننة االت السنننابقة وفًقنننالعمنننل فننني المجنننا وتيسننير
  والقوانين المعمول بها. ،للنظم اواألنشطة وفقً  ،والمناسب؛ لتنفيذ البرامج ،المساند

، ويقننوم كافننة والمختصننين فنني المهننن ،ويضننم نخبننة مننن الفنيننين مجــال الصــيانة والحاســو : .13
واإلشننراف علننى األعمننال الفنيننة التنني تنشننأ  ،عقننارات الننوزارةو  ،بأعمننال الصننيانة الدوريننة للمسنناجد

 ألول مرة في دوائر الوزارة.
والهيئنات  ،المؤسسنات جمينع ب يعنى بتفعيل عالقنة النوزارة  مجال العالقات العامة واإلعالم: .14

بهدف ترسيخ دور النوزارة فني التنمينة المجتمعينة، والتأكيند علنى  ؛واألفراد، والمجتمعية ،الحكومية
والتطننوير مننن جهننة أخننرى، واالتصننال بننالوزارات المماثلننة فنني  العننالم ، بنندأ التكامننل فنني التوجيننهم

  اإلسالمي.
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 الدينية الشؤون وزارة األوقاف و التحديات التي تواجه  6.3.2
رغم حجم المسؤوليات الكبينرة، والمهنام، واألنشنطة، والمجناالت المنوطنة بنالوزارة، ومنا تملكنه منن 

هنننناك العديننند منننن  تخصصنننة تسنننعى لتطويرهنننا، وتحسنننين جنننودة خننندماتها، إال أن  طاقنننات، وكنننوادر م
-2013)وزارة األوقنناف، الخطننة اإلسننتراتيجية، التحننديات والعقبننات الداخليننة والخارجيننة التنني تواجننه الننوزارة 

 منها:( 12-16: 2018
ت، االنقسنننننام السياسننننني بنننننين جنننننناحي النننننوطن ، والحصنننننار، واالحنننننتالل، واالنتهاكنننننا :اسياســـــيً  - أ

 واالعتداءات المستمرة من العدو الصهيوني على المساجد، والمقدسات اإلسالمية
التبعية للسلطة، وتبندد المنوارد، وهندر الوقنف منن خنالل العقنود القديمنة، عندم وفناء بعنض  :اماليً  - ب

المؤسسنات الحكوميننة، والمحليننة بالتزاماتهنا الماليننة تجنناه النوزارة، وتعننديات البلننديات، والمؤسسننات 
ومية، والمواطنين على ممتلكنات النوزارة منن أراٍض وعقنارات الوقنف، وتنأخر المنواطنين عنن الحك

 دفع مستحقات إيجار الوقف، مما يعق تنفيذ الوزارة لخطتها التشغيلية، وبرامجها التطويرية.
 ضعف التواصل، أو المسموح به من التواصل بوجود االنقسام. :اإقليميً  - ت
 :وتتمثل في :ا، ودعويً اإداريً  - ث
 عظم الهدف، وقلة الرواحل من حيث مناسبة التخصص، والتدريب  الالزم. -
 الممنوحنة اإلحنداثيات وقلنة النوزارة، فني الجديندة التنموينة للمتطلبات الوزارة كليةهي استجابة عدم -

 اهنب المكلنف امهنالم من كثير مالءمة وعدم اإلداري  الهيكل توازن  وعدم ة،بالوزار  الشواغر لشغل
 التنظيمية وحداتها داخل االختصاصات وتداخل والتخصصات، العلمية المؤهالت مع الموظفون 
 إنجناز فني اسنلبً  ينؤثر ممنا الكفناءات توظينف فني الرسنمية اإلجنراءات تعقيند إلنى ذلنك يضناف
 .اهمشاريع بعض وتأخير ألنشطتها الوزارة

علننى بننند وجننود كثيننر مننن المتطننوعين ممننن يرغبننون فنني الحصننول علننى تعيننين فنني الننوزارة سننواء  -
سننناهم فننني حنننل المقطوعنننة، أو البطالنننة، أو التثبينننت، منننع افتقنننار النننوزارة لمنننوارد مالينننة حكومينننة تُ 

 اإلشكالية.
انشنننغال بعنننض األئمنننة، والخطبننناء عنننن مهمنننتهم األساسنننية، وانصنننرافهم إلنننى أمنننورهم الشخصنننية  -

 .الصرفة في ظل ما يعانونه في أمورهم الحياتية
المجتمنننع، وضنننعف أدوات التواصنننل منننن خطبننناء ووعننناظ، عننندم وضنننوح العالقنننة منننع  :ااجتماعًيـــ - ج

وإعالم، والغزو الفكري الذي يتعرض له الشنعب الفلسنطيني باسنتمرار منن خنالل وسنائل اإلعنالم 
 المختلفة في محاولة إلبعاد الشعب الفلسطيني عن دينه، ووطنيته.

 يني.الصورة المطبوعة في األذهان عن الوزارة، ورجاالتها، ودورها الد :اتراثيً  - ح
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 الدينية: الشؤون الهيكل التنظيمي لوزارة األوقاف، و  7.3.2
الهيكليننة تواكننب التغيننرات، والتوجهننات اإلسننتراتيجية بمننا يتناسننب مننع مهننام الننوزارة، وطبيعننة 

الهيكلية تغطي عملها في قطاع غزة فقط؛ نتيجة  ، مع مالحظة أن  كوينها، وامتداد أنشطتها جغرافًيات
 حالي.االنقسام السياسي ال

الندوائر، واألقسنام،  اوضنحً م لنوزارة األوقناف والشنؤون الدينينة الهيكنل التنظيمني( يبنين 3.2الشنكل ) و
 الدينية. الشؤون واإلدارات المختلفة في وزارة األوقاف و 

 

 المبحث: ملخص
لتنظنيم الوقنف اإلسنالمي فني فلسنطين، وسنبل إدارتنه؛ لتحقينق النفنع  م هذا المبحث تمهيًداقدّ 
 الشنننؤون مجتمنننع الفلسنننطيني، واسنننتعرض الباحنننث التسلسنننل التننناريخي لنشنننأة وزارة األوقننناف، و العنننام لل

هم والبارز في شتى المجاالت الحياتية، ثنم تطنرق إلنى رؤينة ورسنالة وقنيم النوزارة، مالدينية، ودورها ال
إضننافة إلننى ذلننك تننم اإلشننارة إلننى مجننالت عمننل الننوزارة المختلفننة بشننيء مننن التفصننيل، ولقنند تضننمن 

لمبحث الحالي اإلستراتيجية العامة للوزارة، والتي تمثلنت فني تثبينت العقيندة، ونشنر التعلنيم الشنرعي، ا
إدارة المسنننناجد، والمسنننناهمة فنننني بننننرامج التنميننننة  اوالمحافظننننة علننننى األمننننالك الوقفيننننة، وكننننذلك أيًضنننن

 المجتمعية.
قسننامه، وإداراتننه ومننا دام الحننديث عننن وزارة األوقنناف فقنند تننناول الباحننث الهيكننل التنظيمنني بأ

المختلفنننة، وأشنننار الباحنننث إلنننى مجموعنننة منننن العقبنننات، والتحنننديات الداخلينننة، والخارجينننة كالتحنننديات 
 .االجتماعيةالسياسة، والمالية، واإلقليمية، والدعوية، و 
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 الدينية الشؤون الهيكل التنظيمي لوزارة األوقاف، و :( 3.2  شكل رقم )

 (8: 2017المصدر: )وزارة األوقاف، الخطة التشغيلية، 
 

 

 وكيل الوزارة

 الوزير

 .دارة(إمجلس مؤسسة إحياء التراث ) -1
  .مجلس إدارة(مؤسسة إذاعة القرآن الكريم ) -2
  .أمناء( مجلسسالمية بالقدس)مؤسسة دار األيتام اإل -3
 .دارة(إ مجلس) مؤسسة تنمية أموال األوقاف -4

 وحدة الشكاوى

 الوكالء المساعدون

 وحدة شؤون القدس

إدارة وحدة العالقات 

 واإلعالم ،العامة

 المستشارون

 مستشار الوزير لشئون الزكاة. -

 والتعديات. ،مستشار الوزير لشئون العشائر -

 ديوان الوزير

دائرة الشئون    
 القانونية

وحدة شئون مجلس 

 الوزراء

 يةإدارة الرقابة الداخل

وحدة التخطيط 

 والسياسات

 اإلدارة العامة

 للشؤون اإلدارية

 ةالعاماإلدارة 

 ون الماليةؤللش

 اإلدارة العامة

 للعمل النسائي

 اإلدارة العامة

 للهندسة

 واإلنشاءات

 رة العامةاإلدا

 ،للوعظ

 واإلرشاد

 

 اإلدارة العامة

 للتعليم

 الشرعي

 دارة العامةاإل

 لألمالك

 الوقفية

 اإلدارة العامة

 للزكاة

 دارة العامةاإل

 للشئون المسيحية

 اإلدارة العامة

 للمحافظات

 الجنوبية

 ارة العامةاإلد

 لمراكز تحفيظ

 القرآن الكريم

 دارة العامةاإل

 للمحافظات

 الشمالية

 العامة اإلدارة

 للمساجد
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 

 متهيد       

 اإلداري اإلبداعدراسات تناولت جودة احلياة الوظيفية وعالقتها ب  1.3

 الوظيفيةدراسات تناولت موضوع جودة احلياة   2.3

 اإلداري اإلبداعدراسات تناولت موضوع   3.3

 التعقيب على الدراسات السابقة  4.3

 مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة  5.3

 الفجوة البحثية  6.3
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  تمهيد
تعتبر الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي اعتمد عليها الباحث للوصول إلى مشكلة 

لى خبرات وتجارب الباحثين والكّتاب اآلخرين، من خالل إاستطاع التعرف من خاللها و  الدراسة،
لى األساليب إلوقوف على أهم المشكالت والقضايا التي تناولتها تلك الدراسات والتعرف ا على

 .واإلجراءات التي اتبعتها، والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها
ة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع ويعرض الباحث في هذا الفصل مجموع  

البحث الحالي، والتي اشتركت مع دراسة الباحث في متغيرات الدراسة سواء كانت منفردة أو 
ابقة، ومدى االستفادة مجتمعة، وذلك من أجل تحديد موقع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات الس

ة الدراسة، وكذلك االستفادة منها في تفسير جراءات وتصميم األدوات، واختيار عينمنها في اإل
 النتائج.

مها الباحث للتدرج التاريخي من األحدث إلى األقدم، وقد قسّ  عرض الدراسات السابقة وفًقا قد تمّ و 
 ثالثة محاور:إلى 

 .اإلداري  اإلبداعالدراسات التي تناولت جودة الحياة الوظيفية وعالقتها بالمحور األول : 
 .الدراسات التي تناولت موضوع جودة الحياة الوظيفية:  ثانيالمحور ال
 .اإلداري  اإلبداعالدراسات التي تناولت موضوع :  ثالثالمحور ال

 وتم تقسيم كل محور الى ثالثة أنواع:
 .فلسطينيةالدراسات ال - أ
 .الدراسات العربية-ب
 .الدراسات األجنبية -ج

 م تناولها.والجدول التالي يوضح عدد الدراسات السابقة التي ت
 

 يوضح عدد الدراسات السابقة ( : 1.3رقم )  جدول
 جمالياإل أجنبية عربية فلسطينية موضوع الدراسات م
 6 1 4 1 اإلداري  اإلبداعجودة الحياة الوظيفية وعالقتها ب 1
 19 4 4 11 جودة الحياة الوظيفية 2
 21 4 6 11 اإلداري  اإلبداع 3

 46 9 14 23 االجمالي
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 :اإلداري  اإلبداعت التي تناولت العالقة بين جودة الحياة الوظيفية و الدراسا 1.3
 الدراسات الفلسطينية 31.1.

 

- العاملين لدى اإلداري  اإلبداعب وعالقتها العمل حياة جودة: "بعنوان )2015ستاذ،األ) دراسة -1
 ."جوال -الفلسطينية الخلوية االتصاالت شركة على ميدانية دراسة 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي 
 تحليلي

 العاملين شركة جوال سطينفل
مسح شامل 

(195) 
 استبانة

 .اإلداري  اإلبداعب وعالقتها العمل حياة جودة على التعرف - هداف األ
 على مجاالت جودة حياة العمل. الموافقة من عالية درجة وجود - النتائج

 .اإلداري  اإلبداع راتفق على الموافقة من عالية درجة وجود -
 .اإلداري  اإلبداعو  العمل حياة جودة عادأب بين إيجابية عالقة وجود -

 

 الدراسات العربية 2.1.3
دراسة حالة جامعة  -اإلداري  اإلبداعأثر بيئة العمل في ": بعنوان (2015،سماعيلإدراسة ) -2

 ."السودان للعلوم والتكنولوجيا
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي 
 تحليلي

السودان للعلوم  جامعة السودان
 والتكنولوجيا

 عشوائية  الموظفين
(100) 

 استبانة

 للعلوم السودان جامعة في اإلداري اإلبداعو العمل بيئة أهمية مستوى تحدید - هداف األ
 .اإلداري  اإلبداع على العمل بيئة عوامل أثر وتحديد ،والتكنولوجيا

 ت،آفاوالمك الحوافز التدريب، التنظيمي، للهيكل حصائيةإ داللة ذو أثر وجود - النتائج
 .اإلداري  اإلبداع على العمل وظروف

 .اإلداري  اإلبداع على للتكنولوجيا احصائية داللة ذو أثر يوجد ال -
 معرفة على يحرصون  كما العمل مهام وتحليل تجزئة على القدرة العاملين لدى  -

 .أعمال من به يقومون  فيما والضعف القصور
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 لدى اإلداري  اإلبداعب وعالقتها الوظيفية الحياة جودة" :وانبعن (2015دراسة )محمود، -3
 ."المصرية بالجامعات الترويجية نشطةاأل  مسئولي

 األداة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي 
 تحليلي

 استبانة الترويجية نشطةاأل وليؤ مس المصرية الجامعات فلسطين

 هداف األ
 .اإلداري  اإلبداعو  الوظيفية، الحياة جودة من كلل الفعلي الواقع لىإ التعرف -
 .اإلداري  اإلبداعو  الوظيفية، الحياة جودة بين العالقة لىإ التعرف -
 .اإلداري  اإلبداع ضوء في الوظيفية الحياة لجودة مقترح تصور وضع -

 وليؤ مس لدى اإلداري  اإلبداعو  الوظيفية، الحياة جودة بين ارتباط عالقة وجود - النتائج
 .المصرية بالجامعات الترويجية طةنشاأل

 

 ميدانية دراسة  "اإلداري  اإلبداعب وعالقتها العمل حياة ودةج" بعنوان: (2014عفاف،) دراسة -4
 .GPL" الجزائر- بسكرة نفطال بمؤسسة

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
 نفطال مؤسسة الجزائر وصفي ال

 ببسكرة
 يناإلداريالعمال 
(44) 

 عشوائية
 ( عاماًل 35)

 االستبانة

، ومدى  اإلبداعو  العمل حياة جودة بين الموجودة العالقة بيعةط لىإ التعرف - هداف األ
 .العمل حياة جودة خالل من الفكري  اإلبداع لوجود السبل تحديد إمكانية

 العمل ظروفأبعاد جودة حياة العمل متمثلة في )   بين قوية ارتباط عالقة هناك - النتائج
 األجور نظام - لقراراتا اتخاذ في فراداأل مشاركة - جماعة تماسك - المعنوية
 .العاملين لدى اإلداري  اإلبداعو   ت(والمكافآ

 

 "اإلداري  اإلبداع على العمل بيئة أثر" :عنوانب (2011، المشوط) دراسة -5
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج

وصفي ال
 تحليليال

 هللا العبد سعد أكاديمية الكويت دولة
 األمنية للعلوم

 في العاملين
 كاديميةاأل

مسح شامل 
(70) 

 االستبانة

 .هللا العبد سعد أكاديمية في اإلداري  اإلبداع على العمل بيئة أثر لىإ التعرف - هداف األ
 . اإلداري  اإلبداعو  العمل بيئة أبعاد بين داللة ذات ارتباط عالقة توجد - النتائج

 في المشاركة التدريب،( ملالع بيئة ومكونات ألبعاد معنوية داللة ذو أثر يوجد -
 على  )منةاآل العمل ظروف المعلومات، تكنولوجيا ،المكافآتو  الحوافز ،القرارات
 .للعاملين اإلداري  اإلبداع
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 الدراسات األجنبية 31.3.
 اإلبداعو  العمل حياة جودة بين بعنوان: "العالقة (Mahmoudi & Others,2015) دراسة -6

 ."إيران -ترش الثانوية المدارس معلمي لدى
The Relationship Between Work life Quality And High School Teachers’ 

Creativity Of Rasht، Iran. 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 تحليليال

– رشت مدينة
 .انر إي

 المدارس
 بنات - الثانوية

مسح شامل  نمعلميال
(262) 

 ستبانةاال

 .اإلبداعو  العمل حياة جودة بين العالقة لىإ التعرف - هداف األ
 كما المعلمين، لدى اإلبداعو  القرار صنع في المشاركة بين يجابيةإ عالقة هناك - النتائج

 نقل خالل من لديهم اإلبداع من يزيد مما العاملين، يحفز أن   للمدير يمكن أنه
 .الموظفين مع وراالتش أو السلطة

 الخدمات الصحية، فقاالمر  ت،او الالع الرواتب،( بين يجابيةإ عالقة وجدت -
 بعاداأل هذه توافرت فكلما العاملين، لدى اإلبداعو ( الوظيفي راستقر واال االجتماعية

 .بتكارواال اإلبداع معدل داز 
 

 الدراسات التي تناولت موضوع جودة الحياة الوظيفية 2.3
 الدراسات الفلسطينية 32.1.
 اراتر الق اتخاذ فاعليه على العمل حياة جودة أبعاد أثربعنوان: " (2017،أبو حميد) دراسة -1

  ".بغزة األقصى جامعة ة فياإلداري
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
الوصفي 
 التحليلي

 األقصى جامعة فلسطين
 بغزة

 اإلشرافية الوظائف
 (يناإلداريو  األكاديميين)

(185) 

 الحصر
 الشامل

(166) 

 ستبانةاال

 في ةاإلداري القرارات اتخاذ فاعلية على العمل ةحيا جودة أبعاد أثر لىإ التعرف - هداف األ
 .بغزة األقصى جامعة

 نسبي بوزن  العمل حياة جودة أبعاد مجال على ما حدٍ  إلى موافقة وجود - النتائج
(57.33)%. 
 نسبي بوزن  القرارات اتخاذ فاعلية مجال على ما حد إلى موافقة وجود  -

(58.33)%. 
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 .ةاإلداري القرارات اتخاذ وفاعلية مل،الع حياة جودة أبعاد بين عالقة وجود -
 .ةاإلداري القرارات اتخاذ فاعلية على العمل حياة جودة ألبعاد ايجابي تأثير وجود -

 

دور جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة االحتراق بعنوان: " (6201 ي،البربر )دراسة   -2
 ."نتاج الفنيالوظيفي لدى العاملين في شبكة األقصى لإلعالم واإل 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال

 التحليلي
 األقصى شبكة فلسطين

 الفني واإلنتاج لإلعالم
 العاملين

  ( عاماًل 407)
 الطبقية العشوائية
(200) 

 االستبانة

 هداف األ

 .الوظيفية الحياة جودة أبعاد توافر درجة إلى التعرف -
 .االحتراق الوظيفي مستوى  قياس -
االحتراق  رةظاه من الحد في الوظيفية الحياة جودة أبعاد دور عن لكشفا -

 .الفني واإلنتاج لإلعالم األقصى شبكة في لدى العاملين الوظيفي
 %(.61.33) نسبي وبوزن  متوسطة كانت الوظيفية الحياة جودة توافر مستوى  - النتائج

 .%(49.64) كانت العاملين بين االحتراق الوظيفي ظاهرة انتشار مستوى  -
 .واالحتراق الوظيفي الوظيفية الحياة جودة أبعاد بين ضعيفة عكسية عالقة توجد -
 ايجابيً إ تأثير اإلدارة في العاملين مشاركة وُبعد االجتماعية العالقات ُبعد يؤثر -

 .الوظيفياالحتراق  في امعنويً 
 المسّمى( إلى ُتعزى  الوظيفية الحياة جودة أبعاد توافر حول ق فرو  توجدو  -

 توجد وكذلك ،(ئرةدا مدير عام، مدير(  بوظيفية يعملون  ن  م   لصالح ي(الوظيف
 ،)فأكثر دوالر 1000) اتبر  يتقاضون  من لصالح )تباالر ( لمتغير تبًعا  ق فرو 
 .اأُلخرى  الديمغرافية بالمتغيرات قتتعل ق فرو  توجد ال بينما

 

 التنظيمي ملتزااال  تعزيز في الوظيفية الحياة جودة أثر ":بعنوان )2016 ى،الحسن) دراسة -3
 "غزة بقطاع االجتماعية الشؤون  وزارة في جتماعييناال الباحثين لدى
 األداة ةالعين المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
الوصفي 
 التحليلي

 الشؤون  وزارة فلسطين
 االجتماعية

 الباحثين
 االجتماعيين

 الشامل المسح
( (159 

 االستبانة

 الباحثين لدى التنظيمي االلتزام تعزيز في الوظيفية الحياة جودة ثرأ لىإ التعرف - هداف األ
 .غزة في االجتماعية الشؤون  وزارة في االجتماعيين
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 الباحثين لدى الوظيفية الحياة جودة لمستوى  الكلي الحسابي طالمتوس - النتائج
 .منخفضة درجة وهي%( 43) بلغت قد االجتماعيين

 .متوسطة درجةب%( 50) بلغ التنظيمي االلتزام لمستوى  الحسابي المتوسط -
 .التنظيمي االلتزام تعزيز في المختلفة بأبعادها الوظيفية الحياة لجودة تأثير وجد  -

 
 وزاراتال في التنظيمي ءالوال على العمل حياة جودة أثر ":بعنوان  (2016سويطي،ال ( دراسة -4

 ."الفلسطينية
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج

وصفي ال
 تحليليال

 وزارات خمس فلسطين
 مدنية

 العامين، المديرين
 ورؤساء والمديرين،
 (2644) األقسام

 العشوائية العينة
 يةالطبق

(264) 

 االستبانة

 تار االوز  في للموظفين التنظيمي الوالء على العمل حياة جودة تأثير لىإ التعرف - هداف األ
 .الفلسطينية الحكومية

 .انساني وبشكل امر واحت بعدالة لديها الموظفين عاملتُ  ال الفلسطينية تار االوز  أن   - النتائج
 حصول وعدم واألجور، واتبالر  كفاية وعدم التنظيمي، التكامل في ضعف يوجد -

 .تهمزاانجا تالئم حوافز على الموظفين
 
 الحكومية المؤسسات في الوظيفية الحياة جودة واقع": بعنوان (1620الشنطي،) دراسة -5

 ."العمل بأخالقيات وعالقته
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
الوصفي 
 التحليلي

 األشغال وزارة فلسطين
 واإلسكان العامة

 الحصر ن موظفيال
 الشامل

 االستبانة

 واإلسكان، العامة األشغال وزارة في الوظيفية الحياة ودةج واقع لىإ التعرف - هداف األ
 .واإلسكان العامة األشغال وزارة موظفي لدى العمل بأخالقيات وعالقتها

 .متوسطة بدرجة العامة األشغال وزارة في الوظيفية الحياة جودة توفر - النتائج
 .بالوزارة نالعاملي لدى العمل خالقياتوأ الوظيفية الحياة بين جودة عالقة هناك -
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 الوظيفية الحياة وجودة القيةاألخ المنظمة متطلبات دوربعنوان: "  (2016ماضي،)دراسة   -6
 ".اإلداري  الفساد ظاهرة من الحد في

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
الوصفي 
 التحليلي

 غير المنظمات فلسطين
 الحكومية

 العاملين 
(2650) 

 عشوائية
(272) 

 االستبانة

 من الحد في الوظيفية الحياة جودةو  األخالقية المنظمة متطلبات دور لىإ لتعرفا - هداف األ
 .الحكومية غير المنظمات في اإلداري  الفساد ظاهرة

 األخالقية المنظمة بمتطلبات المرتبطة المجاالت على الموافقة درجة هناك - النتائج
 .%(75.77)  نسبي حسابي بمتوسط

 .%(69.16) نسبي بمتوسط الوظيفية الحياة جودة متطلبات على الموافقة درجة -
 ظاهرة من الحد في الوظيفية الحياة جودة لمتطلبات إحصائية داللة ذو دور جديو  -

 .الحكومية غير المنظمات في اإلداري  الفساد
 متطلبات دور" حول المبحوثين آراء بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال  -

 في اإلداري  الفساد ظاهرة من الحد في الوظيفية الحياة وجودة األخالقية المنظمة
 الفئة) والوظيفية الشخصية المتغيرات إلى ُتعزى  "الحكومية غير لمنظماتا

 . ل(العم ومدة الخدمة سنوات العلمي، المؤهل العمرية،
 

 الوظيفي األداء مستوى  على وأثرها الوظيفية الحياة غموضبعنوان: " (2015،حالوة) دراسة -7
 ".)غزة قطاع في المدنيين الحكومي القطاع موظفي على تطبيقية دراسة(

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 حليليتال

 االقتصاد) اتوزار  فلسطين
 وديوان واالتصاالت

 (ةاإلداريو  المالية الرقابة

 نوظفيالم
 اموظفً ( 500)

 عشوائية
(250) 

 قائمة
 االستقصاء

األبعاد الرئيسية لعناصر  محاولة الكشف عن مجموعة العالقات المحتملة بين - هداف األ
 .للموظفينالوظيفي غموض الحياة الوظيفية، وأثر تلك العناصر على األداء 

 .الوظيفي واألداء الوظيفية الحياة غموض بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد - النتائج
 .الوظيفي األداء على الوظيفية الحياة لغموض إحصائية داللة ذو تأثير هناك -
 الوظيفية الحياة غموض حول المبحوثين آراء بين إحصائية داللة ذات فروق  هناك -

 الوظيفية، الفئة الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل(: للمتغيرات ُتعزى  الوظيفي واألداء
 .الجنس لمتغير ُتعزى  فروق  أي تظهر لم بينما ،)االجتماعية الحالة العمر،
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 ."غزة في بلدية العمل حياة جودة نحو العاملين اتجاهات بعنوان: " (2014اشتيوي، ) دراسة -8
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج

 عشوائية العاملين .غزة بلدية فلسطين وصفي ال
(202) 

 انةاالستب

 .غزة بلدية في العمل حياة جودة نحو العاملين اتجاهات لىإ التعرف - هداف األ
 ،امرتفعً  كان البلدية في العمل حياة جودة نحو العاملين اتجاهات مستوى  أن   - النتائج

 .(70.83% )نسبي وزن  على حصل حيث
 

الوظيفي  بعنوان: "جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء (2014ماضي،) دراسة -9
 .قية على الجامعات الفلسطينية"تطبي دراسة -للعاملين

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي 
 تحليلي

الجامعات  فلسطين
 الفلسطينية

الجامعات العاملين في 
 (3254) الفلسطينية

عشوائية 
 طبقية

(344) 

قائمة 
 االستقصاء

للعاملين في  الوظيفيوى األداء وأثرها على مستلى جودة الحياة الوظيفية إالتعرف  - هداف األ
 .الجامعات الفلسطينية

 .الحياة الوظيفية واألداء الوظيفي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد جودة - النتائج
تشمل فرص الترقي والتقدم الوظيفي،  وجود تأثير مهم ألبعاد جودة الحياة الوظيفية -

 المشاركة في اتخاذ القرارات. يفي،، االستقرار واألمان الوظاالجتماعيةالعالقات 
 

 :الوظيفي االستغراق تنمية على أثرها العمل حياة ةجود: "بعنوان  )2013نصار،) دراسة -10
 ."العالي والتعليم التربية وزارةو  الغوث وكالة في والتعليم التربية دائرة بين مقارنة دراسة

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
الوصفي 
 التحليلي

 في والتعليم التربية دائرة فلسطين
 زارةوو  الغوث، وكالة
 الحكومي والتعليم التربية

 المدارس مدراء
 ومساعديهم

(1257 ) 

 عشوائية
 طبقية

( (406 

 االستبانة

 هداف األ
 وكالة في والتعليم التربية دائرة من كل في العمل حياة جودة مستوى  إلى التعرف -

 العمل حياة جودة عوامل أثر وتحديد الحكومي، والتعليم التربية وزارةو  الغوث،
 .للعاملين الوظيفي ستغراقاال على
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 .المؤسستين في الوظيفي االستغراق وتنمية العمل، حياة جودة بين عالقة وجود - النتائج
 .ومقبولة متوسطة بدرجة المؤسستين كلتا في متوفرة العمل حياة جودة عادأب أن   -
 .اجدً  جيدة فيها الموظفين لدى الوظيفي االستغراق درجة أن   -
جودة حياة مجاالت  حول الدراسة عينة تقديرات طاتمتوس بين فروق  وجود  -

 .(الوظيفي والمسمى العمل، مكان العمر،) إلى ُتعزى  العمل
 

 الوظيفي األداء على وأثرها الوظيفية الحياة جودة": بعنوان (2012البلبيسي،) دراسة -11
 ."غزة في الحكومية غير المنظمات في للعاملين

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 تحليليال

 غير المنظمات فلسطين
 الحكومية

 نعامليال
  منظمة (53)

 طبقية عشوائية
 اموظفً ( 265)

 االستبانة

 هداف األ

 للعاملين الوظيفي األداء على وأثرها الوظيفية، الحياة جودة مستوى  لىإ التعرف -
 .عناصرها بتطبيق االلتزام ودرجة غزة، قطاع في الحكومية غير المنظمات في

 مية،الحكو  غير المنظماتفي  نعامليال لدى الوظيفي األداء مستوى  لىإ التعرف -
 .الوظيفية الحياة جودة برامج بتطبيق تأثرها ومدى

 الحكومية غير المنظمات داخل الوظيفية الحياة جودة بين إيجابية عالقة وجود - النتائج
 .لعامليها الوظيفي واألداء غزة، قطاع في

 العمل، بيئة في لعامليها المهنية السالمة لشروط الحكومية غير المنظماتة تلبي -
 .للوظائف الجيد وظيفيال والتصميم

 

 الدراسات العربية: 2.2.3
 أداء على الوظيفية الحياة جودة عناصر ثرأ" بعنوان: (2017العمري واليافي،)دراسة  -12

  ."السعودية العربية المملكة المدنية في الخدمة موظفي على تطبيقية دراسة" العام الموظف
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
الوصفي 
 التحليلي

 العربية المملكة
 السعودية

مؤسسات 
 المدنية الخدمة

 يةعشوائ الموظفين
(2500) 

 استبانة

 هداف األ

 المدنية. الخدمة موظفي أداء في الوظيفية الحياة جودة عناصر أثر إلى التعرف -
 الرضا وتقييمه، األداء من ) وكل الشخصية بين العوامل الفروقات مقدار قياس -

 العمل، وزمالء الرؤساء مع الموظف تجمع التي االجتماعية والعالقة الوظيفي،
 .العمل( وبيئة والمعنوية، يةوالحوافز الماد
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) العالقة  :هي األداء على تأثير األكثر الوظيفية الحياة جودة عناصر أن   - النتائج
 الوظيفي، الرضا العمل، وزمالء الرؤساء مع الموظف تجمع التي االجتماعية
 .األداء( وتقييم المادية، الحوافز

 والعالقة الوظيفي، والرضا الوظيفي، )األداء في داللة إحصائية ذات فروق  توجد  -
المادية  والحوافز العمل، وزمالء الرؤساء مع الموظف تجمع التي االجتماعية
 والمؤهل والعمر، الوظيفية، )المرتبة في لالختالف ُتعزى  العمل( وبيئة والمعنوية،
 .(االجتماعية والحالة الخبرة، سنوات وعدد العلمي،

 
 الفاعلية على الوظيفية الحياة جودة أثر" :نوانبع (2017والعضايلة، دراسة )الهاشمي -13

 "فيها العاملين نظر وجهة من الرياض بمنطقة العسكرية المستشفيات في التنظيمية
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
الوصفي 
 التحليلي

 -الرياض
 السعودية

 المستشفيات
 العسكرية

 طبقية عشوائية العاملين
(450) 

 االستبانة

 في التنظيمية الفاعلية على وتأثيرها الوظيفية، الحياة جودة مستوى  على التعرف - هداف األ
 .فيها العاملين نظر وجهه من بالسعودية الرياض بمنطقة العسكرية المستشفيات

 .متوسطة بدرجة كان العاملين نظر وجهه من الوظيفية الحياة جودة مستوى  أن   - النتائج
 الوظيفية الحياة لجودة المبحوثين تاتصور  في إحصائيةة دالل ذات فروق  وجود -

 ،العمر)  تاللمتغير  ُتعزى  فروق  وجود عدم(، و والخبرة الجنسية (لمتغير ُتعزى 
 .(والنوع العمل طبيعة ،االجتماعية الحالة العلمي، المؤهل العمل، ةجه

 
 دراسة :التنظيمي مالتز اال  في العمل حياة جودة أثر": بعنوان (2016زاهر،) دراسة -14

 ."دمشق محافظة  )الواحدة النافذة (المواطن خدمة مركز على ميدانية
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني هجالمن
وصفي ال
 تحليليال

 خدمة مركز دمشق محافظة
 المواطن

 مسح شامل نموظفيال
(50) 

 االستبانة

 لمحافظة المواطن خدمة مركز في العمل حياة جودة أبعاد توفر مدى معرفة - هداف األ
 .همابين والعالقة التنظيمي االلتزام مستوى  ومعرفة دمشق،
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 .التنظيمي وااللتزام العمل حياة جودة استخدام بين إيجابية عالقة وجود - النتائج
 .التنظيمي االلتزامعلى  العمل بيئة ظروفل أثر وجود -
 .التنظيمي وااللتزام والمكافآت، األجور بين ما انوعً  قوية عالقة وجود  -

 
تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية : "  عنوانب (2014،ديو ) دراسة -15

 ."سوريا–نية ميدا دراسةفي قطاع االتصاالت 
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
الوصفي 
 التحليلي

الشركة السورية  سوريا
شركتي ت و لالتصاال

 سيرتل وأم تي أن  

العاملين 
 يناإلداريو 

 عشوائية
(82) 

 االستبانة

 الدراسةبق ت طُ ، العاملين وجودة الحياة الوظيفية تحديد طبيعة العالقة بين تمكين - هداف األ
 جميعها في الجمهورية العربية السورية االتصاالتعلى شركات قطاع 

 السلطة، ضتفوي( العاملين تمكين متغيرات بين معنوية داللة ذات عالقة وجود - النتائج
 وتشجيع الملكية، في العاملين ومشاركة القرارات، اتخاذ في العاملين مشاركة
 .الوظيفية الحياة وجودة )اتهمحاواقتر  أفكارهم وتقدير العاملين

 حياةال بجودة اارتباطً  العاملين تمكين متغيرات أكثر هو اإلنجاز تقدير أن   -
 .السلطة ضتفوي ثم ومن الملكية،في  العاملين مشاركة يليه الوظيفية،

 نظام عدالة من الرغم على السليم بالشكل تنفذ ال الصحي التأمين برامج أن   -
 .هافي والتعويضات األجور

 .القرارات صناعة في للعاملين محدودة مشاركة هناك -
 حول الدراسة محل المنظمات في عنهم المستقصى بين جوهرية اختالفات توجد -

 متغيراتهم إلى ُتعزى  الوظيفية الحياة وجودة العاملين تمكين بين العالقة
 .) الخبرة سنوات التعليمي، المستوى  العمر، الجنس،(  الديمغرافية

 
 الدراسات األجنبية 32.3.

بعنوان: "جودة حياة العمل وأثرها على الرضا الوظيفي   (Swapna,2015دراسة ) -16
 .وااللتزام التنظيمي: دراسة على قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات"
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Quality of Work Life Metrics as a Predictor of Job satisfaction and 

Organizational Commitment: A Study with Special Reference to 

Information Technology Industry. 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 تحليليال

 تكنولوجيا صناعة قطاع في الهند
 .المعلومات

(WIPRO, INFOSYS, TCS) 

 العاملين
(4113) 

 عشوائية
(410 )

 اموظفً 

 االستبانة

 لدى التنظيميااللتزام و  الوظيفي، الرضا على العمل حياة جودة أثر معرفة - هداف األ
 .الهند في المعلومات تكنولوجيا صناعة قطاع في العاملين

 .تنظيمي ماتز لوا وظيفي رضا هناك كان العمرية الفئة تقدمت ماكلّ ه أن   - النتائج

 نظرتهم لحو   )االجتماعية الحالة الخبرة، العمرية، للفئات( ُتعزى  فروق  ووجود -
 .التنظيمي االلتزامو  الوظيفي، والرضا الوظيفية، الحياة وجود إلى

 
من  والتحقق مقياس تطوير  :العمل حياة جودة: "بعنوان  (Swamy, 2015)  دراسة -17

     .Quality of Work Life: Scale Development and Validation.         "الصحة
 األداة العينة مجتمعال الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج

وصفي ال
 تحليليال

 الميكانيكية الصناعات الهند -كارناتاكا
 الحجم والمتوسطة الصغيرة

 مسح شامل الموظفين
(1092) 

 االستبانة

 حياة لجودة مةهمال األبعاد في النظر خالل من وموثوق  صحيح مقياس وضع - هداف األ
 .الحجم والمتوسطة الصغيرة الميكانيكية الصناعات في بالموظفين الخاصة العمل

 العمل، بيئة وهي ،لالعم حياة لجودة الهامة التسعة الرئيسة األبعاد تحديد تم - النتائج
 التعويضات والتطوير، التدريب والتعاون، العالقة المناخ، المنظمة، ثقافة

 .الموارد وكفاية العمل استقاللية الوظيفي، واألمن الرضا افق،ر والم والمكافآت،
 

لى عناصر جودة حياة العمل إالتعرف  بعنوان: " ) (Zare and Other,2014 سةدرا -18
 .انية"ر ن اإلياوقياسها في كلية جامعة طهر 

"Identification the components of Quality of Work Life and measuring 

them in faculty of Tehran University Iranian". 

 األداة العينة المجتمع يالحد المؤسس الحد المكاني المنهج
الوصفي 
 التحليلي

كلية جامعة  انر إي -ن اطهر 
 انيةر ن اإلياطهر 

 هيئة أعضاء
 التدريس

عشوائية 
(184) 

 االستبانة
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 هداف األ

التدريس في  عضاء هيئةأ الحياة الوظيفية بين  بعاد ومقاييس جودةألتعرف إلى ا -
 االقتصاديةفي، واألبعاد ن وقياس العوامل المتعلقة بالمحتوى الوظياجامعة طهر 

حقيق التوازن بين ا العوامل المتعلقة بتلجودة الحياة الوظيفية، أيًض  االجتماعيةو 
 .العمل والحياة

 .ية لجودة الحياة الوظيفيةاالقتصاد ا أعضاء هيئة التدريس عن العواملعدم رض - النتائج

بين العمل التوازن  الخاصة بتحقيق راتموافقة أعضاء هيئة التدريس عن الفق -
  والحياة بدرجة متوسطة.

 .بدرجة مرتفعة االجتماعيةموافقة على العوامل  -

 
 التنظيمي امز لتواال  العمل حياة جودة بين العالقة" :بعنوان ,Normala) (2010 دراسة -19

 ."الماليزية الشركات في العاملين لدى
" Investigating the Relationship between Quality of Work Life and 

Organizational Commitment amongst Employees in Malaysian Firms". 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي 
 تحليلي

الشركات  ماليزيا
 (50)الماليزية

في  العاملين
 اإلشرافية المستويات

 عشوائية
 اوظفً (م360)

 االستبانة

 هداف األ
 االلتزامو  األبعاد لجودة الحياة الوظيفية، بين مجموعة من التعرف إلى العالقة -

 ا التعرف إلى مستوياتالتنظيمي في أوساط العاملين في الشركات الماليزية، وأيًض 
 .التنظيمي االلتزام وأنواع مكونات اختبار خالل من التنظيمي االلتزام

 الحياة لجودة أبعاد ثالثة عن العاملين لدى الرضا من مرتفعة مستويات وجود - النتائج
 .)االجتماعية العالقات والتطوير، النمو ف،ار شاإل(  الوظيفية

 :وهي ،وااللتزام الوظيفية الحياة جودة أبعاد بعض من يجابيإ وتأثير ةعالق وجود -
، المشاركة، األجور والمكافآت، النمو والتطور، اإلشراف، االجتماعيةالعالقات )

 البيئة المادية للعمل(.
 

 اإلداري  اإلبداعالدراسات التي تناولت موضوع  3.3
 الدراسات الفلسطينية 33.1.

 

 جودة على اإلداري  اإلبداع عناصر تطبيق أثربعنوان: " (2017زين الدين وأبو عمرة،)دراسة  -1
 ".البلح دير التقنية فسطين ةكلي في الخدمات
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 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
ي الوصف
 التحليلي

 فلسطين كلية في فلسطين
 .البلح دير  -التقنية

 العاملين
 االكاديميين(
 .)يناإلداريو 

 عشوائية
(110) 

 االستبانة

 هداف األ
 ،ةالطالق للمشكالت، الحساسية( اإلداري  اإلبداع عناصر تطبيق أثر إلى التعرف -

 الملموسة، ةالمادي الجوانب(: الخدمات جودة على  )التعقيد األصالة، المرونة،
 (.التعاطف األمان، أو السالمة االستجابة، االعتمادية،

 الكلية والدرجة اإلبداع عناصر لمقياس الكلية الدرجة بين طردية عالقة وجود - النتائج
 .وأبعادها الخدمات جودة لمقياس

 فلسطين كلية لدى واألصالة للمشكالت الحساسية من لكل جوهري  تأثير وجود -
 .التعليمية الخدمات جودة درجة على لحالب دير التقنية

 

 لدى اإلبداع تحقيق في ودورها الرشيقة اإلدارة" بعنوان: (2017مسلم وأبو سليم ،)دراسة  -2
 ."حالة دراسة غزة، بمحافظة جوال في شركة العاملين

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي 
 تحليلي

– شركة جوال فلسطين
 ع الشمالفر 

 الشامل الحصر العاملين
( 75 ) 

 االستبانة

 هداف األ

 .اإلبداع تحقيق في الرشيقة اإلدارة دور لىإ التعرف -
 المستمر، التحسين العمل، موقع تنظيم) اإلدارة الرشيقة أدوات توافر مدى بيان -

 (.سيجما ستة الوظائف، متعددي العاملين القياسي، العمل
 واتخاذ المشكالت حل) المختلفة بأبعاده اإلبداع يقتحق على قدرتها مدى تحديد -

 .(اإلبداع تشجيع المخاطر تقبل للتغيير، القابلية ،القرار
 .جوال شركة في اإلبداع وعناصر الرشيقة اإلدارة ألدوات أثر يوجد - النتائج

 
أثرها اإلدارة االستراتيجية وفق النموذج األوروبي للتميز و  ": بعنوان ) 2016،األخرس)دراسة  -3

 ."في القطاع الحكومي الفلسطيني اإلداري  اإلبداععلى 
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج

وصفي ال
 تحليليال

القطاع الحكومي  فلسطين
 الفلسطيني

 مدراء الدوائر
 ا( موظفً 229)

 قصدية
(143) 

 االستبانة
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 هداف األ

لدى الفئة اإلشرافية العليا في القطاع لى واقع اإلدارة االستراتيجية إالتعرف  -
 .يرينلديهم من وجهة نظر المد اإلداري  اإلبداعالحكومي الفلسطيني وأثرها في 

ا إذا كانت هنالك فروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول التعرف عم   -
 اإلبداعممارسة اإلدارة االستراتيجية وفق النموذج االوروبي للتميز وممارسة 

 عزي من قبل الفئة اإلشرافية العليا في القطاع الحكومي الفلسطيني تُ  ري اإلدا
 .)الخدمة سنوات ،، العمرالعلمي المؤهل الجنس،الوزارة ، ( لمتغيرات

واقع اإلدارة االستراتيجية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي  - النتائج
في القطاع  اإلداري  داعاإلب%(، ومستوى 67.6الفلسطيني جاء بوزن نسبي )

 %(.71.1الحكومي الفلسطيني جاء بوزن نسبي )
توجد عالقة طردية موجبة بين ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية وفق النموذج  -

 في القطاع الحكومي الفلسطيني. اإلداري  اإلبداعاألوروبي للتميز ومستوى 
 اد العينة.يوجد تأثير للمتغيرات الشخصية والوظيفية على تقديرات أفر   ال -

 
في الجامعات  اإلداري  اإلبداعبعنوان: " الذكاء العاطفي وعالقته ب (2016دراسة )الصوالحي، -4

 الفلسطينية في قطاع غزة" .
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج

وصفي ال
 تحليليال

 األزهر، جامعة( فلسطين
 األقصى، جامعة
 )اإلسالمية الجامعة

 ذوي  ينالعامل
 ةاإلداري المناصب

 عشوائية
(172) 

 ستبانةاال

 في الفلسطينية الجامعات في اإلداري  اإلبداعب العاطفي الذكاء عالقة لىإ التعرف - هداف األ
 .غزة قطاع

 بالجامعات ةاإلداري القيادات لدى اإلداري  اإلبداع من عالٍ  مستوى  وجود - النتائج
 .غزة قطاع في الفلسطينية

 بأبعاده "العاطفي الذكاء" بين إحصائية داللة ذات قوية ديةطر  عالقة وجود -
 )االجتماعية تاالمهار  التعاطف، الدافعية، الذات، تنظيم بالذات، الوعي( الخمسة

 .غزة قطاع في الفلسطينية الجامعات في " اإلداري اإلبداع" وبين 

 
 



 

77 
 

 مديري  لدى القيادية تبالمهارا وعالقته اإلداري  اإلبداع" بعنوان: (2016دراسة )الشاعر، -5
  ."المعلمين نظر ةهوج من غزة بمحافظات الدولية وثغال وكالة مدارس

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 تحليليال

 وكالة مدارس فلسطين
  الدولية الغوث

 والمعلمات المعلمين
(4343 ) 

 عشوائية
(500) 

 ةاستبان

 مديري  لدى القيادية مهاراتبال عالقتهو  اإلداري  اإلبداع ممارسة درجة إلى فلتعر ا - هداف األ
 .المعلمين نظر وجية من غزة بمحافظات الدولية الغوث وكالة مدارس

 اإلداري  اإلبداع غزة بمحافظات الدولية الغوث وكالة مدارس مديرو يمارس - النتائج
 .رةكبي بدرجات

 ىلع ماتلالمعو  نميلالمع تقديرات توسطم بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال -
 .الجنس يرغلمت ُتعزى  اإلداري  اإلبداع واقع استبانة مجاالت جميع

 اإلداري  اإلبداع ممارسة لدرجة الدراسة عينة تقديرات متوسطات نبي فروق  توجد -
 سنوات يرغلمت ُتعزى  غزة بمحافظات الدولية وثغال وكالة مدارس مديري  لدى

 .االستبانة تمجاال جميع في الخدمة
 لجنس تبًعا  الدراسة عينة تقديرات متوسط نبي إحصائية داللة ذات فروق  توجد -

 تاالمدير  ولصالح تمشكاللل والحساسية واألصالة قةالطال مجاالت ىلع المدير
 .المدير لجنس تبًعا  المرونة لمجا ىلع فروق  توجد الن حي في ،)اإلناث(

 

 اإلداري  اإلبداعب وعالقتها الم ستخدمة المعلومات ولوجياتكن " :بعنوان (2015صرف،أ  )دراسة  -6
 ."غزة محافظات العالي والتعليم التربية وزارة لدى العاملين نظر الموظفين وجهة من

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 تحليليال

 التربية وزارة فلسطين
 والتعليم

 تكنولوجياون في العامل
 المعلومات

مسح شامل  
(171) 

 االستبانة

 اإلداري  اإلبداع وبين المستخدمة المعلومات تكنولوجيا بين العالقة لىإ التعرف - هداف األ
 غزة محافظات والتعليم التربية وزارة في

 .3.79  قدره حسابي وبوسط مرتفعة كانت اإلداري  اإلبداع تطبيق درجة ن  أ - النتائج
 اإلبداعو  المعلومات تكنولوجيا أبعاد جميع بين رديةط ارتباطية عالقة وجود -

 .اإلداري 
 "المعلومات تكنولوجيا" ككل المحور بين مرتفعة طردية ارتباطية عالقة وجود -

 ."اإلداري  اإلبداع"و
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 مقارنة دراسة -اإلداري  اإلبداعب وعالقتها التنظيمية الثقافة" :بعنوان )2015حويحي،) سةادر  -7
 ."غزة محافظات - الخاصةو  العامة الجامعات بين

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 تحليليال

 العامة جامعاتال نفلسطي
  ة(ميالواإلس هرز األ(

 الخاصة والجامعات
   ن(وفلسطيزة غ)

ين اإلداري فينالموظ
 نواألكاديميي

 ةيإدار  فوظائالب
(1062) 

 عشوائية
(286) 

 ةستباناال

 لسطينيةفال الجامعات في اإلداري  اإلبداعب التنظيمية الثقافة قةالع لىإ التعرف - داف هاأل
 زةغ محافظات – والخاصة العامة

 اإلبداع مجال على البحث عينة ادر أف لقب نم الموافقة نم عةفمرت درجة وجود - النتائج
 .والخاصة العامة الجامعات في كلك التنظيمية الثقافة ومجال اإلداري 

 في اإلداري  اإلبداعو  التنظيمية الثقافة أبعاد نبي إحصائية داللة تذا قةالع وجود -
 .والخاصة العامة الجامعات

 

 اإلداري  اإلبداع تنمية في اهودور  العمل فرق  بناء واقع" ن:عنواب (2014جربوع، أبو) دراسة -8
 ."غزة – الجنوبية المحافظات الوطني االقتصاد في وزارة العاملين نظر وجهة من

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 تحليليال

 االقتصاد وزارة فلسطين
 الوطني

 العاملين
(237) 

 االستبانة طبقية

 نظر وجهة من اإلداري  اإلبداع تنمية في ودورها العمل فرق  بناء واقع لىإ التعرف هداف األ
 .الجنوبية افظاتالمح الوطني االقتصاد وزارة في العاملين

 .%(68بوزن نسبي ) اإلداري  اإلبداععناصر  يمتلك أعضاء فرق العمل - النتائج
 .العاملين لدى اإلبداع تنمية في العمل لفرق  دور يوجد -
 لبيئةا -عضاءاأل سلوكيات-قيادةال نمط-الفني لعنصرلكل من )ا دور يوجد -

 .العاملين لدى اإلبداع تنمية في العمل لفرق  ( االجتماعية
 .اإلداري  اإلبداعال يوجد دور للبيئة التنظيمية لفرق العمل في تنمية  -
 تنمية في العمل فرق  دور في المبحوثين استجابات متوسطات بين فروق  توجد ال -

 الشخصية والوظيفية. للمتغيرات ُتعزى  اإلداري  اإلبداع
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 المدارس مديري  لدى ي اإلدار  اإلبداعب وعالقتها التغيير إدارة": بعنوان 2012)شقوره،) دراسة -9
 ".المعلمين نظر وجهة من غزة محافظات في الثانوية

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 تحليليال

 المدارس فلسطين
 الثانوية

 معلماتالو  نمعلميال
(5303) 

 طبقية عشوائية
(522) 

 االستبانة

 ألساليب غزة محافظات في الثانوية المدارس ي مدير  ممارسة درجة إلى التعرف - هداف األ
 .المعلمين نظر وجهة من وذلك اإلبداعب وعالقتها التغيير إدارة

 .جيدة جاءت التغيير إدارة ألساليب الثانوية المدارس مديري  ممارسة درجة - النتائج
 .جيد الثانوية المدارس مديري  لدى اإلداري  اإلبداع ترامها توفر مستوى  -
 لدرجة المعلمين تاتقدير  متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال -

 النوع :متغيراتل ُتعزى  اإلداري  اإلبداع تالمهار  الثانوية المدارس مديري  ممارسة
 .العامة الثانوية في التخصص الخدمة، سنوات ،)إناث – ذكور(
 اودرجته التغيير إدارة أساليب جميع بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود -

 .الكلية ودرجته اإلداري  اإلبداع تامهار  جميع وبين الكلية
 

 اإلداري  اإلبداع بمستوى  التنظيمية المتغيرات عالقة ": بعنوان 2011 )مصبح،) دراسة -10
 ".جوال -الفلسطينية الخلوية االتصاالت شركة على تطبيقية دراسة

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
ي وصف
 تحليلي

 العاملين يناإلداري جوال شركة فلسطين
(185) 

 ستبانةاال شامل حصر

 هداف األ
 من وذلك اإلداري  اإلبداع بمستوى  التنظيمية المتغيرات عالقة معرفة لىإ التعرف -

 المركزية درجة المادية، الحوافز المعنوية، الحوافز" عالقة على التعرف خالل
 .ري اإلدا اإلبداع بمستوى  "ةاإلداري

 .جوال شركة في العاملين لدى كبيرة بدرجة اإلداري  اإلبداع أبعاد توفر - النتائج
 .اإلداري  اإلبداع مستوى و   التنظيمية المتغيرات بين داللة ذات عالقة توجد -
 لم الحوافز هذه لكن ،المناسبة المادية الحوافز يتلقون  جوال شركة في العاملين -

 .الشركة في لعاملينا لإلداريين اإلداري  اإلبداعب تربط
 .تاالقرار  مركزية من يعانون  جوال شركة في العاملينأن  -
 المتغيرات عالقة حول العينة أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروق  توجد -
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 أفراد لصالح الوظيفية الدرجة لمتغير ُتعزى  اإلداري  اإلبداع بمستوى  التنظيمية
 .فريق قائد أو دائرة مدير بدرجة الذين العينة

 

وعالقته باألداء الوظيفي لمديري  اإلداري  اإلبداعن: "بعنوا )2009 ،العجلة) دراسة -11
 ."دراسة تطبيقية على وزارات قطاع غزة –القطاع العام 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي 
 تحليلي

 - غزة
 فلسطين

 مدراءال  وزارات قطاع غزة
(1235) 

 طبقية
(305) 

 ستبانةاال

 وعالقته بأداء المديرين العامين بوزارات قطاع غزة. اإلداري  اإلبداعمعرفة واقع  - هداف األ
 .عالية بدرجة المبدعة للشخصية المميزة القدرات جميع المديرون يمتلك  - النتائج

 .ياإلبداعالمناخ  توفير في متفاوتة بدرجات تساهم التنظيمية المتغيرات -
 .مقبول عام بشكل غزة قطاع بوزارات إلداري ا اإلبداع واقع -
 .مقبول عام بشكل غزة قطاع بوزارات الوظيفي األداء واقع -

وتدفق  االتصال، التدريب،(بأبعاده  التمكين بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود -
 وزارات.ال في العاملين وإبداع )السلطة تفويض الحوافز، العمل، فرق  المعلومات،

 

 بيةالدراسات العر  2.3.3
 مقارنة دراسة -اإلبداعو  التحويلية القيادة : "بعنوان (2016، والبلتاجي الحسين) دراسة -12

 ."العراق في والخاص العام العالي التعليم بين
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
الوصفي 
 التحليلي

 مؤسسات العراق
 العالي التعليم
 موالعا الخاص

أعضاء تدريس 
 مؤسسات قادةو 

 (439التعليم،)

 استبانة 
 مقابالتو 

 بين فاتواالختال ،اإلبداع وعملية المنتج ىلع التحويلية القيادة تأثير لى إلتعرف ا - هداف األ
 .العراق في والخاصة الحكومية العالي التعليم مؤسسات في اآلثار هذه

 قد هألن   ؛اإلبداع وعملية المنتج زتعزي في امحوريً  ادورً  عبلت التحويلية القيادة ن  أ - النتائج
 .والخاص مالعا نالقطاعي كال في االبتكار تطوير تيجياتااستر  يعزز

 العراق في والخاص العالي التعليم مؤسسات بين فواختال هتشاب هأوج هناك ن  أ -
 .اإلبداع وعملية من المنتج وكل التحويلية القيادة بين قةبالعال لقيتع فيما
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 اإلبداع بين عالقة توجد هل" :بعنوان  Ben Ebd Eljlil,2015)(Hamidi & دراسة -13
 ."التكنولوجي؟ اإلبداعو  اإلداري 

"Managerial and Technological Innovations: Any Relationship?" 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 تحليليال

 قطاعات المغرب
 الوطنية الشركات

 لالشام حالمس شركة (2000)
 ( شركة1001)

 استبانة

 .التكنولوجية اتاإلبداعو  ةاإلداري اتاإلبداع نبي عالقة أو صلة وجود لىإ التعرف - هداف األ
 المبدعة الشركات ،التكنولوجي اإلبداعو  اإلداري  اإلبداعن بي إيجابية عالقة وجود - النتائج

 .اتكنولوجيً  مبدعة ن تكو  أن في األكبر رصةفال لها ايً إدار 
 

 العاملين لدى اإلداري  اإلبداع على اإلداري  التمكين أثر : "عنوانب (2014دراسة )بودرهم، -14
 .بسكرة عمر-برنأوي -الجافة للمناطق والتقني البحث العلمي مركز :حالة دراسة -

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 تحليليال

 عمر-برنأوي 
 الجزائر- رةبسك

البحث  مركز
 والتقني العلمي
 الجافة للمناطق

 عشوائية العاملين
 عاماًل ( 80)

 االستبانة

 محل بالمركز العاملين لدى اإلداري  اإلبداع على اإلداري  التمكين أثر معرفة - هداف األ
 .المتغيرين بين العالقة وتوضيح الدراسة،

 .امرتفعً  جاء الدراسة محل لمركزبا السائد اإلداري  التمكين مستوى  نً أ - النتائج
 .اعً مرتف بمستوى  جاء المركز بنفس العاملين لدى اإلداري  اإلبداع مستوى  ن  أ -
 .اإلداري  اإلبداع على مجتمعة اإلداري  التمكين بعادأل أثر يوجد -
 ُتعزى  "اإلداري  اإلبداع" حول المبحوثين متوسطات بين فروق  وجود عدم -

( الخبرة سنوات الحالية، الوظيفية مجال مي،العل ،المؤهل الجنس (للمتغيرات
 .العاملين بين فروق  يوجد حيث العمر متغير ءباستثنا

 

 سبيتمن ىلد اإلداري  اإلبداعب وعالقته التنظيمي المناخ": بعنوان )2014حاضر،) دراسة -15
 ".الشرقية بالمنطقة المدني الدفاع مديرية

 األداة نةالعي المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي 
 تحليلي

 الشرقية المنطقة
 السعودية في

 الدفاع ةيمدير 
 المدني

 مديرية منتسبي
 المدني الدفاع

 لالشامح المس
(139) 

 ةستباناال
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 هداف األ
 الدفاع ةيمدير  في اإلداري  اإلبداعو  التنظيمي المناخ نبي قةالالع لىإ التعرف -

 .عوديةالس العربية بالمملكة الشرقية بالمنطقة المدني
 .اإلداري  اإلبداع مستوى  وتحديد التنظيمي المناخ صخصائ تحديد -

 .اإلداري  اإلبداعو  التنظيمي المناخ صخصائ نبي داللة تذا عالقة هناك - النتائج
 .الدراسة عينة أفراد نبي متوسطة بدرجة اإلداري  اإلبداعو  التنظيمي المناخ توفر -

 
 القادة ىلد اإلداري  اإلبداع ممارسة جةدر " :بعنوان )2013والشقران، عبابنة) دراسة -16

 ."إربد محافظة في والتعليم التربية مديريات في التربويين
 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
الوصفي 
 التحليلي

 التربية تريامدي إربد محافظة
 والتعليم

 لالشام حالمس القادة التربويين
(223) 

 ستبانةاال

 القادة التربويين لدى اإلداري  اإلبداع ممارسة درجة نع الكشف -  هدافاأل
 متوسطة بدرجة ءتجا القادة التربويين لقب نم اإلداري  اإلبداع ممارسة درجة أن   - النتائج

 بيئة( مجال لحص(، و اإلبداع تطبيق ،اإلبداع عوتشجي تبني( المجاالت في
 .عةفمرت ممارسة درجة على ) لالعم وأساليب

 ُتعزى  اإلداري  اإلبداع ممارسة مجاالت في إحصائية داللة تذا فروق  ودوج دمع -
 .)يفالوظي المسمى ،المديرية ،العملية ةالخبر ( لمتغيرات

 
 معوقاته وأبرز اإلداري  اإلبداع عناصر تطبيق واقع"  :عنوانب (2012الحارثي،) دراسة -17

 ."جدة محافظة في الحكومية الثانوية المدارس مديري  لدى
 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني جالمنه
الوصفي 
 المسحي

 المدارس جدة
 الثانوية

 والوكالء المديرين
(298) 

 حالمس
 لالشام

 االستبانة

 هداف األ

 الثانوية المدارس مديري  لدى اإلداري  اإلبداع عناصر تطبيق واقع لىإ التعرف -
 .والوكالء المديرين نظر وجهة من

 الثقافية والمعوقات الشخصية والمعوقات التنظيمية المعوقات لىإ لتعرفا -
 .الثانوية المدارس مديري  لدى اإلداري  لإلبداع االجتماعيةو 
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 واقع وكان متوسطة، بدرجة كان اإلداري  اإلبداع لعناصر اإلجمالي المستوى  - النتائج
 مشكالتلل الحساسية مهارتي بينما كبيرة، بدرجة والمرونة الطالقة مهارتي تطبيق
 .متوسطة بدرجة اتر المها وبقية منخفضة بدرجة المألوف عن والخروج

 وكانت كبيرة، بدرجة كان اإلداري  اإلبداع لمعوقات اإلجمالي مستوى ال أن   -
 الثقافية المعوقات الترتيب في بعدها وجاء األعلى، هي التنظيمية المعوقات

 .يرةاألخ بالمرتبة الشخصية المعوقات وجاءت ،االجتماعيةو 
 

 الدراسات األجنبية 33.3.
 الموهوبين تحديد في القيادة ودور اإلبداع": بعنوان (Matthews,2015) دراسة -18

 ."األمريكية المتحدة الواليات استطالعية، دراسة :األمريكية المتحدة الواليات في وبرامجهم
"Creativity and Leadership's Role in Gifted Identification and 

Programming in the USA: A Pilot Study". 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
 المتحدة الواليات التجريبي

 األمريكية
 من الموهوبين ميلتع صفحة
 نترنتاإل ىلع ويب مواقع

 االستبانة عشوائية  الموهوبين

 هداف األ

 الموهبة متض والتي األمريكية المتحدة الواليات في المتقدمة الموهبة تعريف -
 .اامً ع (40) من أكثر منذ والقيادية يةاإلبداع

 .أخرى  بلدان في الممارسات هذه لتطوير نماذج توفير -
 لتطوير األمريكية المتحدة الواليات في والقيادة اإلبداع مجابر  ن ومضمو  وجودم تقيي -

 .والضعف القوة نقاط همف
 . األمريكية المتحدة الواليات في اهيلع تعرفلل الموهوبين سياسات سةادر  -

 ىلع اإلنترنت عبر اهتوفير  ميت لالتفاصي من واسع قنطا ىلوع ةلفمخت مستويات ن  أ النتائج
 لك في قوي  واضح واحد وصف لاألق ىلع هناك نكا نحي في المنطقة، مستوى 
 .والقيادة اإلبداع قمناط

 

 حل على يةاإلبداع القدرة القيادة،" :بعنوان Carmeli & Others,2013)) دراسة -19
 ."المعرفة مشاركة أهمية :ياإلبداع واألداء المشكالت،

"Leadership, Creative Problem-Solving Capacity, and Creative 

Performance: The Importance of Knowledge Sharing". 
 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 ليليتحال

وحدات البحث  تل أبيب
 والتطوير

مجال التصنيع  موظفو
 اإلداري والمجال 

 عشوائية
 اوظفً (م350)

 االستبانة
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 فالموظ ةقدر و  المعرفة مشاركة لوتسه تدعم القائد سلوكيات كانت إن   ما تحديد - هداف األ
 .ياإلبداع ءاألدازيز تع إلى ييؤد هبدور  ذيوال إبداعية بطرق  تالالمشك لح على

 تالالمشك لح ،المعرفة مشاركة ة،القيادن ع البحثزيادة   في لالعم ذاه يساهم - لنتائجا
 .ياإلبداع ءاألدا ،إبداعية بطرق 

 وخارجها المنظمة لداخ المعرفة مشاركة لتسهي في ةالقياد دور حول لأفض همف  -
 .قالوخ إبداعي لبشك تالالمشك لح على فينالموظ ةقدر  زيادة إلى ييؤد مما

 الداخلية المعرفة مشاركة لالخ نوم ةالمباشر  وغير ةالمباشر  القائد وكياتسل أن   -
 تالالمشك لح عمليات في فينللموظ رديةفال المشاركة زيادة إلى يتؤد والخارجية

 . إبداعية بطرق 
 

 من التعلم :يةاإلبداعالقيادة " بعنوان:   (Othman & Abd Rahman,2013)دراسة -20
 ".ماليزيا في الثانوية المدارس مديري  لدى التغيير إدارة

"Innovative Leadership: Learning from Change Management among 

Malaysian Secondary School Principals". 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
 -فالي نقكال وصفي ال

 ماليزيا
 مدارسال
 ثانويةال

 ابالتمقال مسح شامل ن مديريال

 هداف األ

 .الثانوية المدارس مديري  لدى التغيير وادارة يةاإلبداع اإلدارة مهارات عن لكشفا -
 منظا في حدثت التي التغيير إلدارة المدارس مديري هم ف مدى عن الكشف -

 .الماليزي  يميلالتع
 تشاركي بشكل تار راالق اتخاذ في يةاإلبداع اإلدارة تتبناها التي الطرق  إلى التعرف -

 .المشكالت حل وطرق  ين،مالمعل مع
 النتائج ىلع تبنى والتي المبدعين قادةلل الشخصية السمات عن الكشف -

 .أساسي بشكل والمخرجات
 حلها قبل أن على والعمل بالمشكالت التنبؤ يةاإلبداع اإلدارة سمات أهم من - النتائج

 المعلمين وتحفيز المدارس، في الجديدة يةاإلبداع األفكار تطبيق اوأيًض  تظهر،
 .ياإلبداع والتفكير التغيير نحو والطلبة

 بعاملين يتأثر بل المدير على فقط يعتمد ال المشكالت حل في التفكير أن -
 .التغيير المنظمة وعملية :هما خارجيين
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 العمل في التنظيمي اإلبداع" :بعنوان  (Stobbeleir ,K. & Others,2011) دراسة -21
 ."األدائي اإلبداعو 

"Self-Regulation of Creativity at Work: The Role of Feedback seeking 

behavior in Creative Performance". 

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي الحد المكاني المنهج
وصفي ال
 تحليليال

 اإلنتاجية المنظمات بلجيكا
 الديناميكية

 عشوائية طبقية نالعاملي
 .اًل عام( 456)

 ةستباناال

 لعفال رد وبحث االستباقي للسلوك فينالموظ استخدام يةفكي على التعرف - هداف األ
 .ياإلبداع ءاألدا نلتحسي تيجيةاكاستر 

 أعمالهم على أفعالهم ردودألفراد من خالل ل ياإلبداع ءاألدازيز تع يتم ن أن  يمك - النتائج
 لعمليةا في فينللموظ تيذاال التنظيم سلوكيات دراسة أهمية، إبراز ةفالمختل
 .يةاإلبداع

 
 التعقيب على الدراسات السابقة: 4.3

 

 :اإلداري  اإلبداعبالتعقيب على الدراسات التي تناولت جودة الحياة الوظيفية وعالقتها  1.4.3
 بالنسبة ألهداف ونتائج الدراسات: -1

 اإلبداعباتفقت جميع الدراسات على دراسة جودة الحياة الوظيفية كمتغير مستقل وعالقتها  -
يجابية بين تطبيق أبعاد جودة إكمتغير تابع، وأظهرت جميعها وجود عالقة طردية  اإلداري 

 في المنظمات. اإلداري  اإلبداعالحياة الوظيفية و 
 بالنسبة للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة واألداة المستخدمة: -2

  (2011و)المشوط، (2015)محمود،و (2015سماعيل،إ)اتفقت دراسة  -
على تطبيق الدراسة على مؤسسات علمية سواء كانت  (Mahmoodi &Oth.,2015)و

( على شركات 2014( و)عفاف،2015جامعات أو مدارس، بينما ُطبقت دراسة )األستاذ،
 خاصة.

 اعتمدت جميع الدراسات طريقة المسح الشامل في اختيار العينات، باستثناء دراسة -
التي استخدمت  (Mahmoodi &Oth.,2015)( و2011)المشوط،( و2015)اسماعيل،

 العينات العشوائية.
 لجمع البيانات. اتفقت جميع الدراسات على استخدام االستبانة أداةً  -
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 التعقيب على الدراسات التي تناولت موضوع جودة الحياة الوظيفية 2.4.3
 بالنسبة ألهداف ونتائج الدراسات:  -1

( 2012لبلبيسي، ( و)ا2014( و)ماضي،2015اتفقت كل من الدراسات )حالوة، -
داء الوظيفي، أثر جودة الحياة الوظيفية على األ( على دراسة 2017و)العمري واليافي،

يجابي ألبعاد جودة الحياة الوظيفية على األداء إهناك تأثير  وأظهرت جميع الدراسات أن  
 الوظيفي.

 Swapna,2015)( و)2016( و)زاهر،2016اتفقت كل من الدراسات )الحسنى، -
في الهدف وهو دراسة أثر جودة الحياة الوظيفية على االلتزام  (Normala,2010)و

يجابي من بعض أبعاد جودة الحياة إالوظيفي، وأظهرت الدراسات وجود عالقة وتأثير 
 الوظيفية على االلتزام الوظيفي.

 (Zare &Oth.,2014)و  (Swamy,2015)( و2014ركزت كل من دراسة )اشتيوي، -
جودة الحياة الوظيفية وقياسها، واتفقت الدراسات على أهمية أبعاد  لى أبعادإعلى التعرف 

أظهرت الرضا عن   (Zare&Oth.,2014)دراسة  جودة الحياة الوظيفية للعاملين، إال أن  
وعوامل التوازن بين العمل والحياة الشخصية وعدم  االجتماعيةاألبعاد المتعلقة بالعوامل 

 الرضا عن العوامل االقتصادية. 
ن جودة الحياة الوظيفية كمتغير تابع يمكن التأثير عليه ( أ  2014عتبرت دراسة )ديوب،ا  -

 اإلداري بين متغيرات التمكين  إيجابية، وأظهرت وجود عالقة اإلداري من خالل التمكين 
 للعاملين وجودة الحياة الوظيفية.

حتراق الوظيفي، ( العالقة بين جودة الحياة الوظيفية واال2016تناولت دراسة )البربري، -
وأوضحت العالقة العكسية بين توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية ومستوى االحتراق 

 الوظيفي لدى العاملين.
( أثر جودة الحياة الوظيفية على تنمية االستغراق الوظيفي، 2013تناولت دراسة )نصار، -

جة االستغراق الوظيفي بين توفر أبعاد جودة الحياة الوظيفية ودر  يجابيةوأظهرت العالقة اإل
 لدى الموظفين.

( على دور جودة الحياة الوظيفية على 2016( و)ماضي،2016ركزت دراسة )الشنطي، -
 على التوالي، وأظهرت دراسة  اإلداري خالقيات العمل وظاهرة الفساد أ

( وجود عالقة بين جودة الحياة الوظيفية وأخالقيات العمل، كما أظهرت 2016)الشنطي،
( وجود دور لمتطلبات جودة الحياة الوظيفية في الحد ظاهرة الفساد 2016ضي،دراسة )ما
 .اإلداري 
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 بالنسبة للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة واألداة المستخدمة: -2
اعتمدت جميع الدراسات السابقة ) المحلية والعربية واألجنبية( على المنهج الوصفي  -

 هذا النوع. التحليلي لمناسبته لموضوعات الدراسات من
( 2016( و)السويطي،2016( و)الحسنى،2017ُطبقت كل من الدراسات )أبو حميد، -

( و)العمري 2013( و)نصار،2014( و)اشتيوي،2015( و)حالوة،2016و)الشنطي،
( على مؤسسات ووزارات 2016( و)زاهر،2017( و)الهاشمي والعضايبة،2012واليافي،

( 2016( و)ماضي،2016ري،حكومية، بينما ُطبقت كل من دراسة )البرب
 (Swapna,2015)( و2014( و)ديوب،2012( و)البلبيسي،2014و)ماضي،

على مؤسسات  (Normal,2010)و (Zare&Oth.,2014)و (Swamy,2015)و
 ومنظمات خاصة غير حكومية.

( 2016( و)الحسنى،2017اعتمدت بعض الدراسات السابقة كدراسة )أبو حميد، -
على المسح الشامل لمجتمع  (Swamy,2015)و (2016( و)زاهر،2016و)الشنطي،

( 2015( و)حالوة،2016الدراسة، بينما اعتمدت بعض الدراسات كدراسة )ماضي،
 (Swapna,2015)( و2012( و)العمري واليافي،2014و)اشتيوي،

( 2016على اختيار عينة عشوائية، واعتمدت دراسة )البربري، (Zare&Oth.,2014)و
 ( العينات العشوائية الطبقية.2013( و)نصار،2014( و)ماضي،2016و)السويطي،

 لجمع البيانات. استخدمت جميع الدراسات السابقة االستبانة أداةً  -
 اإلداري  اإلبداعالتعقيب على الدراسات التي تناولت موضوع  3.4.3

 بالنسبة ألهداف ونتائج الدراسات: -1
( 2014( و)حاضر،2011( و)مصبح،2014اتفقت كل من الدراسات )حويحي، -

كمتغير تابع،  اإلداري  اإلبداعبعلى دراسة عالقة المناخ التنظيمي  (Stobbeleir,2011)و
 .اإلداري  اإلبداعوأظهرت وجود عالقة وأثر للمناخ التنظيمي والمتغيرات التنظيمية على 

على دراسة العالقة بين  (Hamidi,2015)( و2015)ُأصرف، ركزت كل من دراسة -
طردية  إيجابية، وأظهرت نتائج الدراسات وجود عالقة اإلداري  بداعاإلتكنولوجيا المعلومات و 

 .اإلداري  اإلبداعبين استخدام تكنولوجيا المعلومات و 
( على دراسة واقع تطبيق 2012( و)الحارثي،2013ركزت دراسة )عبابنة والشقران، -

عناصر  واقع تطبيق المؤسسات التعليمية، وأظهرت الدراسات بأن   اإلداري  اإلبداععناصر 
 جاءت بين متوسطة ومرتفعة. اإلداري  اإلبداع
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( و)الحسين 2012( و)شقورة،2017ركزت بعض الدراسات كدراسة )مسلم وأبو سليم، -
دارة التغيير أو إدارة الرشيقة و ة مثل اإلاإلداري( على دور بعض األساليب 2016والبلتاجي،

 .اإلداري  اإلبداعالقيادة التحويلية على 
 

 المتبع ومجتمع وعينة الدراسة واألداة المستخدمة: بالنسبة للمنهج -2
في استخدامها للمنهج الوصفي  اإلداري  اإلبداعاتفقت جميع الدراسات التي تناولت موضوع  -

 التي استخدمت المنهج التجريبي. (Metthews,2015)التحليلي، باستثناء دراسة 
اء كانت مدارس أو اتفقت جميع الدراسات في تطبيق الدراسة على مؤسسات علمية سو  -

جامعات أو مراكز بحث علمي أو مديريات تعليم، فيما اختلفت كل من دراسة 
  (Stobbeleir &Oth.,2011) ( و2017وأبوسليم، ( و)مسلم2011)مصبح،

في تطبيق الدراسة على شركات خاصة، بينما اتفقت دراسة  (Hamidi,2015)و
( في تطبيق الدراسة على 2009( و)العجلة،2014( و)أبو جربوع،2016خرس،)األ

 القطاع الحكومي الفلسطيني.
تنوعت الدراسات السابقة في طريقة اختيارها لعينات الدراسة، حيث استخدمت دراسة  -

 (2016( و)الحسين والبلتاجي،2014( و)حويحي،2016( و)الشاعر،2016)الصوالحي،
العينة  (Carmeli &Oth.,2013)و (Metthews,2015)و( 2014،و)بودرهم

( 2012( و)شقورة،2014أبو جربوع،لعشوائية، بينما استخدمت الدراسات )ا
العينة العشوائية الطبقية، في حين  (Stobbeleir &Oth.,2011)و( 2009و)العجلة،

( 2011( و)مصبح،2015( و)ُأصرف،2017استخدمت الدراسات )مسلم وأبو سليم،
 (Hamidi,2015)و( 2012( و)الحارثي،2013( و)عبابنة والشقران،2014و)حاضر،

دراسة، بينما استخدمت المسح الشامل لمجتمع ال (Othman &A. Rahman,2013)و
 ( العينة القصدية.2016دراسة )األخرس،

لجمع البيانات، باستثناء دراسة  اتفقت جميع الدراسات السابقة على استخدام االستبانة أداةً  -
تبانة والمقابالت، ودراسة ( التي جمعت بين استخدام االس2016)الحسين والبلتاجي،

(Othman &A. Rahman,2013) .التي استخدمت المقابالت فقط كأداة لجمع البيانات 
 

 التعقيب على جميع الدراسات السابقة بشكل عام: 4.4.3
 اإلبداعباتفقت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع جودة الحياة الوظيفية وعالقتها  -

 بينهما. إيجابيةة على وجود عالقة طردي اإلداري 
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، اإلداري  اإلبداعندرة الدراسات التي تناولت دراسة العالقة بين جودة الحياة الوظيفية و  -
 وخاصة الدراسات المحلية.

 تنوع أبعاد جودة الحياة الوظيفية التي تناولتها الدراسات السابقة. -
مع الدراسة  استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي، وهي بذلك تتفق -

 الحالية
تنوعت الدراسات السابقة في طريقة اختيارها لعينات الدراسة بين المسح الشامل والعينات  -

 العشوائية والعينات العشوائية الطبقية.
لجمع البيانات، وهي بذلك تتفق  اتفقت معظم الدراسات السابقة في استخدامها االستبانة أداةً  -

 مع الدراسة الحالية.
، ا مستقاًل سات السابقة التي تناولت موضوع جودة الحياة الوظيفية اعتبرته متغيرً معظم الدرا -

 تناولته كمتغير تابع. اإلداري  اإلبداعالدراسات السابقة التي تناولت موضوع  بينما نجد أن  
 

 مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة: 5.3
 طار النظري للدراسة الحالية.ثراء اإلطار النظري للدراسات السابقة في إاالستفادة من اإل -
 ساعدت الدراسات السابقة الباحث في تحديد أبعاد جودة الحياة الوظيفية. -
 جراءات التي اتبعتها الدراسات السابقة.االطالع على الخطوات واإل -
 مساعدة الباحث في اختيار وتصميم أداة الدراسة. -
 المساعدة في صياغة تساؤالت وفرضيات الدراسة. -
 ليها الدراسة الحالية.إفيد الباحث من الدراسات السابقة في تفسير النتائج التي ستؤول يست -
 االطالع على كيفية وطرق تحليل البيانات واستخالص النتائج. -

 

 الفجوة البحثية: 6.3
 .الجدول التاليكما هو موضح في  الفجوة البحثية للدراسةيمكن تلخيص 
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 ( :الفجوة البحثية 2.3جدول رقم ) 

2018،جرد بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقةالمصدر: 

 الدراسة الحالية لبحثيةالفجوة ا الدراسات السابقة البيان
 .داء الوظيفيأثر جودة الحياة الوظيفية على األ - الموضوع

 .أثر جودة الحياة الوظيفية على االلتزام الوظيفي -
 .التعرف على أبعاد جودة الحياة الوظيفية -
 .جودة الحياة الوظيفية وعالقتها بأخالقيات العمل -
 .ق الوظيفيأثر جودة الحياة الوظيفية على االحترا -
 أثر جودة الحياة الوظيفية على االستغراق الوظيفي. -
 .اإلداري  اإلبداعبجودة الحياة الوظيفية وعالقتها  -

ندرة الدراسات السابقة التي جودة الحياة الوظيفية ودورها  -
 . اإلداري  اإلبداعفي تنمية 

تدرس الدراسة الحالية جودة الحياة الوظيفية ودورها في  -
 حدى الوزارات المهمة.إفي  اإلداري  إلبداعاتنمية 

 قطاع التعليم - مجال التطبيق
 القطاع العام -
 قطاع االتصاالت -
 عالمقطاع اإل -
 قطاع الصناعة والشركات الخاصة -

عدم تطبيق الدراسات السابقة لموضوع جودة الحياة  -
على مؤسسات القطاع  اإلداري  اإلبداعبالوظيفية وعالقتها 

 حكومي.العام ال
عدم تطبيق أي من الدراسات السابقة التي تناولت جودة  -

على وزارة األوقاف  اإلداري  اإلبداعالحياة الوظيفية أو 
 الدينية. الشؤون و 

 الشؤون ستطبق الدراسة الحالية على وزارة األوقاف و  -
 الدينية في المحافظات الجنوبية.

أبعاد جودة 
 الحياة الوظيفية

التي تناولت جودة الحياة الوظيفية  الدراسات السابقة -
تناولت بعض أبعاد جودة  اإلداري  اإلبداعبوعالقتها 

 الحياة الوظيفية.

عدم تناول الدراسات السابقة لبعض أبعاد جودة الحياة  -
 .اإلداري  اإلبداعبالوظيفية في عالقتها 

ستتناول الدراسة الحالية جميع أبعاد جودة الحياة  -
أبعاد مرتبطة  -رتبطة الجوانب الوظيفيةالوظيفية ) أبعاد م

أبعاد مرتبطة بالجوانب  -ببيئة العمل المادية والمعنوية
 المالية واالقتصادية(
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 تمهيد
في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك تعريف منهج  الباحثعها ول هذا الفصل اإلجراءات التي اتبتناي

ستبانة(، عداد أداة الدراسة )االإ لدراسة، و عينة امجتمع و الدارسة، ووصف مجتمع الدارسة، وتحديد 
ة التي تم اإلحصائييب والمعالجات سالتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألوالتأكد من صدقها وثبا

 جراءات. استخدامها في تحليل واستخالص النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإل
 :الدراسة إجراءات 1.4

قام الباحث بمجموعة من اإلجراءات والخطوات للوصول ألهداف الدراسة التي وضعها، 
 وكانت كالتالي:

 تحديد اإلطار العام للدراسة. الخطوة األولى:
 مراجعة األدبيات السابقة وإعداد اإلطار النظري للدراسة. خطوة الثانية:ال

 استعراض وتحليل الدراسات السابقة. الخطوة الثالثة:
 تصميم أداة الدراسة وعرضها على محكمين مختصين قبل تطبيقها. الخطوة الرابعة:

 تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة. الخطوة الخامسة:
 ا وتحليلها والوصول إلى النتائج.معالجة البيانات إحصائيً  ة:الخطوة السادس

 عرض النتائج واالستنتاجات وتقديم االقتراحات والتوصيات. الخطوة السابعة:

 :منهج الدراسة 2.4
استخدم الباحث المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها، حيث 

ويعبر  ادقيقً  ابالواقع، كما يهتم بوصفها وصفً  كما توجد فعاًل  يعتمد هذا المنهج على دراسة الظاهرة
، بحيث يصف التعبير الكيفي الظاهرة ويصف خصائصها، أما اكميً  اأو تعبيرً  اكيفيً  اعنها تعبيرً 

بحيث يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها  ارقميً  االتعبير الكمي فيعطي وصفً 
خرى، وال يتوقف المنهج الوصفي عند وصف الظاهرة فقط بل يتعدى ذلك مع الظواهر المختلفة األ

 (.13:  2000)عالم،  لى العالقات بين المتغيرات التي تؤثر في الظاهر والتنبؤ بقيامهاإلتعرف ل
 مصادر جمع البيانات: 3.4

 في هذه الدراسة إلى نوعين، وهما:تقسم مصادر البيانات 
لى إللتعرف  اأداة الدراسة ) االستبانة(، والتي صممت خصيًص وتتمثل في  :المصادر األولية  -

لدى العاملين بوزارة األوقاف  اإلداري  اإلبداعواقع جودة الحياة الوظيفية ودورها في تنمية 
 لموضوع البحث والدراسة الميدانية.الجوانب التحليلية  لمعالجة وذلك الدينية، الشؤون و 
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م اللجوء إلى مصادر البيانات الثانوية النظري للبحث، تطار لمعالجة اإل المصادر الثانوية: -
جنبية ذات العالقة والدوريات والرسائل العلمية ل في الكتب والمراجع العربية واألوالتي تتمث

 نترنت.ت موضوع الدراسة، وكذلك مواقع اإلالسابقة التي تناول
 

 الدراسة:وعينة مجتمع  4.4

: 2001)عبيدات وآخرون، "التي يدرسها الباحث جميع مفردات الظاهرة" :هُيعرف بأن  
يتكون من جميع أصحاب المجتمع المستهدف  (، وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن  131

 الدينية بالمحافظات الجنوبية، والتي تتمثل في: الشؤون اإلشرافية في وزارة األوقاف و  وظائفال
عون على الوظائف ا، موز موظفً  123غ عددهم )مدير عام، مدير، رئيس قسم، رئيس شعبة( والبال

 (.1.4جدول رقم )اإلشرافية حسب ما هو موضح في 
 الدينية )المحافظات الجنوبية( الشؤون (: توزيع الوظائف اإلشرافية بوزارة األوقاف و 1.4جدول رقم )

 دارة العامةاإل م
مدير 

 عام
 مدير

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

 جمالياإل

 4 1 1 2   مكتب الوكيل 1

 5   3 1 1 اإلدارة العامة لألمالك الوقفية 2

 16 1 9 5 1 اإلدارة العامة للتعليم الشرعي 3

 5 1 2 1 1 اإلدارة العامة للحج والعمرة 4

 4   3 1   اإلدارة العامة للزكاة 5

 6   2 3 1 ةاإلدارياإلدارة العامة للشئون  6

 7   5 2   اإلدارة العامة للشئون المالية 7

 4   1 3   اإلدارة العامة للشئون المسيحية 8

 6 2 3   1 اإلدارة العامة للعمل النسائي 9

 2   1 1   اإلدارة العامة للمساجد 10

 5 1 2 2   اإلدارة العامة للهندسة واإلنشاءات 11

 5   3 1 1 اإلدارة العامة للوع  واإلرشاد 12

 5 1 1 2 1 اإلدارة العامة لتحفي  القرآن الكريم 13

 32  5  22 5   اإلدارة العامة للمديريات  14

 3   1 1 1 إدارة الرقابة الداخلية 15

 2     2   إدارة وحدة العالقات العامة واإلعالم 16

 5 1 3 1   مؤسسة إذاعة القرآن الكريم 17
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 دارة العامةاإل م
مدير 

 عام
 مدير

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

 جمالياإل

 1       1 مؤسسة تنمية أموال األوقاف 18

 3   1 1 1 وحدة التخطيط والسياسات 19

 1     1   القانونية الشؤون وحدة  20

 2     1 1 وحدة القدس 21

 123 13 63 36 11 اإلجمالي
 (2018ة،اإلداري الشؤون ) ج رد بواسطة الباحث، المصدر: -

( 123) ، وعددهممجتمع الدراسةأفراد جميع شامل لالمسح الاستخدام أسلوب بقام الباحث قد و 
 %(.92.7( بواقع )114م استرداد )( استبانة، وت123تم توزيع )ف، اموظفً 

 

 :الدراسة أداة 5.4
للدراسة وجمع البيانات والبيانات المتعلقة بموضوع البحث، حيث  استخدمت االستبانة أداةً 

لدى  اإلداري  اإلبداعلى واقع جودة الحياة الوظيفية ودورها في تنمية إللتعرف  اصممت خصيًص 
ها من أكثر ة، وعكف الباحث على استخدام االستبانة ألن  الديني الشؤون العاملين بوزارة األوقاف و 

خاصة في ومالئمًة للدراسة الحالية، وتستخدم في معظم مجاالت البحث العلمي و  ااألدوات شيوعً 
 االستبانة. مهُ عدد مجتمع الدراسة يالئ   ن  إنسانية، حيث مجال الدراسات اإل

 كالتالي: ننت االستبانة من جزأيوتكوّ 
المسننمى  –المؤهننل العلمنني  –)العمننر  والمتمثلننة فنيللمبحــوثين،  ول : البيانــات الشخصــيةالجــزء األ 
 سنوات الخدمة( –الوظيفي 

 وينقسم إلى محورين: ،محاور وفقرات االستبانة:  الجزء الثاني
 ( مجاالت6( فقرة موزعة على )30واحتوى على ) ،المحور األول : مجاالت جودة الحياة الوظيفية

 على النحو التالي: فقرات  (5) ث يحتوي كل مجال على، حيرئيسية
 .المشاركة في اتخاذ القرارات المجال األول:
 .السلوك القيادي واإلشرافي في العمل المجال الثاني:
 .: االستقرار واألمان الوظيفي المجال الثالث
 : األمن والصحة المهنية.المجال الرابع

 .االجتماعيةالعالقات  المجال الخامس:
 األجور والمكافآت. المجال السادس:
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 .( فقرة19ويتكون من ) ،اإلداري  اإلبداعالمحور الثاني : 
 

يث ُتعرض تصحيح أداة الدراسة، بحلنقاط  (10) وفق مقياس مكون من اتدريجً  استخدم الباحثُ وقد 
من خالل طلب منهم ابداء مستوى موافقتهم على هذه الفقرات جيبين ويُ تسفقرات االستبانة على الم
تدل على  (10) اقتراب الدرجة من الرقم ن  إبحيث  ،( درجات10-1إعطاء درجة تراوح بين )

يدل على مستوى منخفض من الموافقة أو ( 1)مستوى مرتفع من الموافقة واقتراب الدرجة من الرقم 
 (:2.4رقم )، حسب جدول عدم الموافقة

 (: مقياس التدرج العشاري 2.4جدول رقم )

موافقة  االستجابة
 اجدً  منخفضة

 
 موافقة 

 امرتفعة جدً 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقياس
 

عد وكل مجال ضمن أداة الدراسة، تم ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل بُ 
 .االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي

 :خطوات بناء االستبانة 6.4
 اإلبننداعاة الدراسننة )االسننتبانة ( لمعرفننة واقننع جننودة الحينناة الوظيفيننة ودورهننا فنني تنميننة تننم إعننداد أد

 الدينية، وتم اتباع الخطوات التالية لبناء االستبانة:  الشؤون لدى العاملين بوزارة األوقاف و  اإلداري 
حينناة اسننات السننابقة واألطننر النظريننة ذات الصننلة بموضننوع جننودة الالدر الطننالع علننى األدبيننات و ا -

 .، واالستفادة منها في بناء االستبانة وصياغة فقراتهااإلداري  اإلبداعالوظيفية و 

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة. -

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -

 (2األولية. )ملحق رقم تصميم االستبانة في صورتها  -

ة، الخبنننراء فننني إدارة األعمنننال والجنننودعنننرض االسنننتبانة علنننى عننندد منننن المحكمنننين المختصنننين و  -
 (3ومعرفة رأيهم باالستبانة، )ملحق رقم 

تعنننننديل بعنننننض فقنننننرات االسنننننتبانة منننننن حينننننث الحنننننذف أو االضنننننافة أو التعنننننديل بنننننناء علنننننى آراء  -
 .(4)ملحق رقم المحكمين، لتستقر االستبانة في صورتها النهائية، 

 . ألفرادأجل توزيع االستبيانات على ااستصدار المراسالت من  -

 . مفردة من عينة الدراسة (30توزيع هذه المقاييس على العينة االستطالعية المكونة من ) -

 . صدق وثبات االستبانةالتحقق من  -

 . ييس على العينة الفعلية في البحثتوزيع المقا -

 . تحليل البيانات وتفسيرها -
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 صدق االستبانة: 7.4
القدرة أو السمة أو االتجاه أو االستعداد الذي  أن يقيس االختبار فعاًل "  :عنياالستبانة ي   صدق

 . وقنند تننمّ (323:  2003يقيسننه" )العيسننوي،  أن   مننا يقصنند وضننع االختبننار لقياسننه، أي يقننيس فعنناًل 
 :التأكد من صدق االستبانة من خالل

 المحكمين "الصدق الظاهري": اراء صدق .1
مجموعننة مننن المحكمننين بلننغ بعننرض أداة الدراسننة فنني صننورتها األوليننة علننى  الباحننث قننامحيننث 
منننن أعضننناء هيئنننة  ،، مختصنننين فننني مجنننال إدارة األعمنننال والجنننودة واإلحصننناءا( محكًمننن14عنننددهم )

التنندريس فنني أكاديميننة اإلدارة والسياسننة، وجامعنننة األقصننى، والجامعننة اإلسننالمية، وجامعننة األزهنننر، 
 ( يبين أسماء المحكمين.2والملحق رقم )
العبنننارات لقينناس منننا وضنننعت  منننةءمالبننداء آرائهنننم فننني منندى منننن المحكمنننين إ الباحننثوقنند طلنننب 

ألجلننه، ومنندى وضننوح صننياغة العبننارات ومنندى مناسننبة كننل عبننارة للمحننور الننذي ينتمنني إليننه، ومنندى 
كفاية العبارات لتغطية كل محور منن محناور متغينرات الدراسنة األساسنية، هنذا باإلضنافة إلنى اقتنراح 

ياغة العبننارات أو حننذفها، أو إضننافة عبننارات جدينندة ألداة مننن تعننديل صنن اوضننروريً  امننا يرونننه مناسننبً 
)الخصنننائص الشخصنننية والوظيفينننة  شخصنننيةالدراسنننة، وكنننذلك إبنننداء آرائهنننم فيمنننا يتعلنننق بالبياننننات ال

في  ةاناالستب تالمستخدم في االستبانة، وبذلك خرج مقياسال(، إلى جانب المستجيبينالمطلوبة من 
علننى بعننض ، واحتوائهننا محكمننين علننى انتقنناد طننول االسننتبانةال النهائيننة. وتركننزت توجيهننات اصننورته

بعننض المحكمننين نصننحوا بضننرورة تقلننيص بعننض العبننارات مننن  ، كمننا أن  بننالمعنى المتكننررة فقننراتال
 وإضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى. ،بعض المحاور

 الداخلي  االتساق .2
النذي الُبعد  أو االستبانة مع المحور يقصد بصدق االتساق الداخلي، مدى اتساق كل فقرة من فقرات

ات االستبانة ، حيث تم حساب االتساق الداخلي لفقر (Drost, 2000 : 106) تنتمي إليه هذه الفقرة
 ن، وذلنك بحسناب معنامالت االرتبناط بنيمن عيننة الدراسنة ( مفردة30) قوامهاعلى عينة استطالعية 

 لنحو التالي:كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له على ا
 صدق االتساق الداخلي للمحور األول :جودة الحياة الوظيفية" - أ

 األول: المشاركة في اتخاذ القرارات للب عدالداخلي  االتساق صدق -
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 األول "المشاركة في اتخاذ القرارات" للب عدالداخلي االتساق صدق : (3.4جدول رقم )

معامل  الفقرة م.
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.81 جع الوزارة سياسة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات. تش 1
 0.001 ** 0.69 يوجد رغبة قوية لدى العاملين للمشاركة في اتخاذ القرارات. 2

 0.001 ** 0.78 يتمتع العاملون بقدرات عالية تمكنهم من المشاركة بفاعلية في اتخاذ القرارات. 3

 0.001 ** 0.82 د الخطط وتقديم المقترحات لتطوير الوزارة.  يساهم العاملون في إعدا 4

 0.003 ** 0.84 تستجيب الوزارة لألفكار والمقترحات المطروحة من قبل العاملين. 5
 

 األول "المشاركة في اتخاذ القنرارات"الُبعد  كل فقراتاالرتباط بين  ل( معام3.4رقم )يبين جدول 
معنننامالت االرتبننناط المبيننننة دالنننة عنننند مسنننتوى داللنننة  ن أن  لنننذي يبنننيّ ، وااألول للُبعننندالكلننني  والمعننندل

عتبننر الفقننرات صننادقة لمننا ، وبننذلك تُ (0.05حتماليننة لكننل فقننرة أقننل مننن )القيمننة اال ن  إ(، حيننث 0.05)
  .وضعت لقياسه

  السلوك القيادي واإلشرافي في العمل :الثاني للب عدالداخلي  االتساق صدق -

 "السلوك القيادي واإلشرافي في العمل" الثاني للب عدالداخلي التساق اصدق : (4.4جدول رقم )

معامل  الفقرة م.
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.77 منح المسؤولون الصالحيات الكاملة والمناسبة للعاملين ألداء أعمالهم.ي   1
 0.001 ** 0.79 يوجد دور للرئيس المباشر في التوجيه والتحسين المستمر للعمل. 2
 0.001 ** 0.84 يتم التعامل مع الموظفين في الوزارة بعدالة دون تمييز. 3
 0.001 ** 0.64 يستخدم المسؤولون طرق النقد اإليجابي مع العاملين عند ارتكاب األخطاء. 4
 0.001 ** 0.78 ُيعطي المسؤولون معلومات كاملة للعاملين عن أهداف األعمال ونتائجها. 5

السنلوك القينادي واإلشنرافي " الثنانيالُبعند  كنل فقنراتاالرتبناط بنين  معامنل (4.4رقم )ول يبين جد
معامالت االرتبناط المبيننة دالنة عنند مسنتوى  ن أن  ، والذي يبيّ الثاني للُبعدالكلي  والمعدل"  في العمل
الفقنرات صنادقة بنر تع، وبنذلك تُ (0.05حتمالية لكل فقنرة أقنل منن )القيمة اال ن  إ(، حيث 0.05داللة )

 .ا وضعت لقياسهم  ل  
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 االستقرار واألمان الوظيفيالثالث:  للب عدالداخلي  االتساق صدق -

 "االستقرار واألمان الوظيفي" الثالث للب عدالداخلي االتساق صدق : (5.4جدول رقم )

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

1 
وال يعانون من خطر االستغناء عن  يشعر العاملون باالستقرار واألمان الوظيفي

 خدماتهم.
0.77 ** 0.001 

2 
مكانات المادية والمعنوية الالزمة لتوفير االستقرار الوظيفي تمتلك الوزارة اإل

 للعاملين.
0.83 ** 0.001 

 0.001 ** 0.79 تتبع الوزارة سياسة التدريب والتمسك بالعاملين المهرة. 3
 0.001 ** 0.74 لوزارة لشعورهم باالستقرار الوظيفي.يرغب العاملون بالبقاء في ا 4
 0.001 ** 0.86  أفضل في وظائفهم الحالية.يتوقع الموظفون مستقباًل  5

االسنننتقرار واألمنننان " الثالنننث للُبعننندكنننل فقنننرات االرتبننناط بنننين  ( معنننامالت5.4رقنننم )يبنننين جننندول 
الت االرتبنناط المبينننة دالننة عننند مسننتوى ن أن معننام، والننذي يبننيّ الثالننث للُبعنندالكلنني  والمعنندل "الننوظيفي
، وبنذلك تعتبنر الفقنرات صنادقة (0.05حتمالية لكل فقنرة أقنل منن )القيمة اال ن  إ(، حيث 0.05داللة )

 .لما وضعت لقياسه
 الرابع: األمن والصحة المهنية للب عدالداخلي  االتساق صدق -

 "والصحة المهنية األمن" الرابع للب عدالداخلي االتساق صدق : (6.4جدول رقم )

 فقرةال .م
معامل 
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.70 توفر الوزارة بيئة عمل آمنة وصحّية. 1
 0.001 ** 0.77 تهتم الوزارة بتوفير التصميمات المكتبية المريحة والمناسبة للعمل. 2
 0.001 ** 0.84 تهتم الوزارة بتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالسالمة والصحة المهنية. 3
 0.001 ** 0.69 يهتم المسؤولون بخفض مستوى ضغط العمل لدى الموظفين. 4
 0.001 ** 0.71 تهتم الوزارة بمعرفة أسباب أي حادث يقع فيها لتالفي حدوثه مستقبال. 5

 "األمنن والصنحة المهنينة"الرابنع  للُبعندكنل فقنرات معنامالت االرتبناط بنين  (6.4رقنم )يبين جدول 
معنننامالت االرتبننناط المبيننننة دالنننة عنننند مسنننتوى داللنننة  ن أن  ، والنننذي يبنننيّ الرابنننع للُبعننندالكلننني  عننندلوالم
، وبننذلك تعتبننر الفقننرات صننادقة لمننا (0.05حتماليننة لكننل فقننرة أقننل مننن )القيمننة اال ن  إ(، حيننث 0.05)

 .وضعت لقياسه
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 االجتماعيةالخامس: العالقات  للب عدالداخلي  االتساق صدق -

 "االجتماعيةالعالقات الخامس " للب عدالداخلي االتساق صدق  :(7.4رقم )جدول 

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.82 يسود بين العاملين بالوزارة التعاون وروح الفريق الواحد. 1
 0.001 ** 0.67 تسود عالقات التقدير واالحترام المتبادل بين الرؤساء والمرؤوسين في الوزارة. 2

3 
الة بين العاملين بغض النظر عن مستوياتهم  تتوفر عالقات تواصل فع 

 الوظيفية.
0.77 ** 0.001 

 0.001 ** 0.77 .االجتماعيةتتعامل الوزارة بعدالة ومساواة مع العاملين في مشاركتهم مناسباتهم  4
 0.001 ** 0.79 تهتم الوزارة بترتيب رحالت ترفيهية للعاملين وعائالتهم. 5

 "العالقنات االجتماعينة" الخنامس للُبعندكنل فقنرات االرتبناط بنين  ( معامالت7.4رقم )يبين جدول 
معننامالت االرتبنناط المبينننة دالننة عننند مسننتوى داللننة  ن أن  ، والننذي يبننيّ الخننامس للُبعنندالكلنني  والمعنندل

الفقننرات صننادقة لمننا ، وبننذلك تعتبننر (0.05حتماليننة لكننل فقننرة أقننل مننن )القيمننة اال ن  إ(، حيننث 0.05)
 .وضعت لقياسه

 األجور والمكافآتالسادس:  للب عدالداخلي  االتساق صدق -

 "األجور والمكافآت"السادس  للب عدالداخلي االتساق صدق  :(8.4)جدول رقم 

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.81 تكفي األجور إلشباع احتياجات العاملين وطلباتهم. 1
 0.001 ** 0.64 يتوفر في الوزارة نظام مكافآت يتميز بالعدالة والكفاءة.  2
 0.001 ** 0.78 يرتبط نظام المكافآت بأداء وإنجاز العاملين. 3
 0.001 ** 0.81 يتناسب الراتب مع مهام وخبرات ومؤهالت الموظفين. 4
 0.001 ** 0.62 ي العمل.يشعر الموظفون بسعادة كبيرة لما يتقاضوه من رواتب ومكافآت ف 5

 "األجننور والمكافننآت": السننادس للُبعنندكننل فقننرات معننامالت االرتبنناط بننين  (8.4جنندول رقننم )يبننين 
معننامالت االرتبنناط المبينننة دالننة عننند مسننتوى داللننة  ن أن  ، والننذي يبننيّ السننادس للُبعنندالكلنني  والمعنندل

، وبننذلك تكننون الفقننرات صننادقة لمننا (0.05حتماليننة لكننل فقننرة أقننل مننن )القيمننة اال ن  إ(، حيننث 0.05)
 .وضعت لقياسه

 



 

100 
 

 اإلداري  اإلبداعللمحور الثاني: الداخلي االتساق صدق  - ب
 "اإلداري  اإلبداع" الداخلي للمحور الثانياالتساق صدق  :(9.4رقم )جدول 

معامل  الفقرة م.
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.000 ** 0.78 تجدد.ة والفنية بأسلوب ماإلداريينجز العاملون األعمال  .1
 0.000 ** 0.67 ُيقّدم العاملون حلوال غير تقليدية لمشكالت العمل. .2
 0.000 ** 0.75 يتمتع العاملون بالمهارة في النقاش والحوار والقدرة على اإلقناع. .3

4. 
م العاملون الكثير من البدائل في وقت زمني قصير عند التعامل مع  ُيقدّ 

 0.000 ** 0.62 المواقف المختلفة.

5. 
يمتلك العاملون القدرة على توظيف أكبر قدر ممكن من األلفاظ للداللة على 

 0.000 ** 0.63 فكرة معينة.

 0.000 ** 0.74 إذا كانت مخالفة للرئيس المباشر. حّتىيحرص العاملون على التعبير عن آرائهم  .6
 0.000 ** 0.67 ة من أفكار اآلخرين.يهتم العاملون باآلراء المخالفة آلرائهم لالستفاد .7
 0.000 ** 0.78 ة بما ال يتعارض مع المضمون.اإلدارييتجنب العاملون التنفيذ الحرفي للتعليمات  .8
 0.000 ** 0.74 عند االقتناع ببديل أفضل يناسب الموقف. ار العاملون رأيهم فورً يغيّ  .9
 0.000 ** 0.61 ة لتسهيل االستفادة منها.يحلل العاملون كل فكرة إلى مكوناتها الجزئي .10

يستطيع العاملون ترجمة األفكار النظرية إلى خطط عملية بما يتناسب مع  .11
 0.000 ** 0.59 إمكانات الوزارة.

 0.000 ** 0.73 يحدد العاملون تفاصيل مهام العمل قبل البدء بالتنفيذ. .12
 0.000 ** 0.67 م قبل حدوثها.يتوقع العاملون مشكالت العمل التي تواجهه .13
 0.000 ** 0.81 يحرص العاملون على معرفة أوجه الضعف أو القصور فيما يقومون به من أعمال. .14
 0.000 ** 0.69 هم في العمل. ؤ يمتلك العاملون رؤية الكتشاف وحل المشكالت التي يعاني منها زمال .15
 0.000 ** 0.78 ق النجاح.يتقبل العاملون الفشل باعتباره تجربة تسب .16
 0.000 ** 0.74 يتحمل العاملون مسئولية ما يقوم به من أعمال ولديهم استعداد للمواجهة. .17

18. 
يهتم العاملون بالحصول على أفكار جديدة أكثر من اهتمامهم بالحصول على 

 موافقة اآلخرين.
0.74 ** 0.000 

 0.000 ** 0.71  .يحرص العاملون على تحقيق أهدافهم بإصرار .19
 والمعننندل اإلداري  اإلبنننداعللمحنننور الثننناني: معنننامالت االرتبننناط بنننين  (9.4رقنننم )يبنننين جننندول 

(، 0.05معننامالت االرتبنناط المبينننة دالننة عننند مسننتوى داللننة ) ن أن  ، والننذي يبننيّ للمحننور الثننانيالكلنني 
 .ادقة لما وضعت لقياسه، وبذلك الفقرات ص(0.05حتمالية لكل فقرة أقل من )القيمة اال ن  إحيث 
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 Construct Validityالصدق البنائي :  -3
يعتبننر الصنندق البنننائي أحنند مقنناييس صنندق األداة، والننذي يقننيس منندى تحقننق األهننداف التنني ترينند 

ن منندى ارتبنناط كننل مجننال مننن مجنناالت الدراسننة بالدرجننة الكليننة لالسننتبانة األداة الوصننول إليهننا، ويبننيّ 
(Sullivan, Niemi, 2009 : 12 ،) جميننع معننامالت االرتبنناط فنني  ( أن  10.4الجنندول )ويبننين

(، وبنذلك تعتبنر جمينع مجنناالت 0.05عننند مسنتوى معنوينة ) اجمينع مجناالت االسنتبانة دالنة إحصنائيً 
 االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.

 الصدق البنائي لجميع مجاالت االستبانة: -

 االستبانة مجاالتلجميع  البنائيصدق : ال(10.4جدول رقم )

معامل  عدد الفقرات المحاور
 االرتباط

 الداللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.75 5 المشاركة في اتخاذ القرارات
 0.001 ** 0.67 5 السلوك القيادي واإلشرافي في العمل

 0.001 ** 0.55 5 االستقرار واألمان الوظيفي
 0.001 ** 0.69 5 األمن والصحة المهنية

 0.001 ** 0.79 5 ةاالجتماعيالعالقات 
 0.001 ** 0.56 5 األجور والمكافآت

 0.001 ** 0.64 30 جودة الحياة الوظيفية
 0.001 ** 0.78 19 اإلداري  اإلبداع

بعنننند مننننن األبعنننناد والدرجننننة الكليننننة ( معننننامالت االرتبنننناط بننننين كننننل 10.4يبننننين جنننندول رقننننم )
 .ر المجاالت صادقة لما وضع لقياسه(، لذلك تعتب0.05وكانت دالة عند مستوى داللة ) ،لالستبانة

 

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة  8.4
أو بعبارة أخنرى  االختبار عند تطبيقه من وقت آلخر،االتساق في نتائج يقصد بثبات االستبانة 

يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبينر فيمنا لنو تنم إعنادة توزيعهنا علنى األفنراد 
، وللتحقنننق منننن ثبنننات اسنننتبانة (351:  1994أبنننو ناهينننة، ) خنننالل فتنننرات زمنينننة معيننننة عننندة منننرات

همننا: التجزئننة  ،الثبننات علننى العينننة االسننتطالعية نفسننها بطننريقتيناختبننار الدراسننة أجريننت خطننوات 
 النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
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 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
إلى نصفين بطريقة عشوائية، أو  يقسم االختبار في هذه الطريقة جزئة النصفية بأن  يقصد بطريقة الت

)العيسننوي، ة وذات األرقننام الفرديننة علننى حنند ةخننذ مفننردات االختبننار ذات األرقننام الزوجيننة علننى حننديؤ 
2012  :59 - 60.) 

الزوجينة الرتبنة لكنل تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعندل األسنئلة 
 ويبننين ،ل ارتبنناط سننبيرمان بننراون للتصننحيحتصننحيح معننامالت االرتبنناط باسننتخدام معامنن بعنند وقنند تننمّ 

 ة.لفقرات االستبان اثبات كبير نسبيً هناك معامل  ( أن  11.4رقم )جدول 
 طريقة التجزئة النصفيةباستخدام معامل الثبات  :(11.4رقم )جدول 

 امل االرتباط المعدلمع عدد الفقرات المجاالت
 0.78 30 جودة الحياة الوظيفية

 0.79 5 المشاركة في اتخاذ القرارات
 0.73 5 السلوك القيادي واإلشرافي في العمل

 0.86 5 االستقرار واألمان الوظيفي
 0.89 5 األمن والصحة المهنية

 0.88 5 االجتماعيةالعالقات 
 0.90 5 األجور والمكافآت

 0.85 19 اري اإلد اإلبداع
 استخدام معادلة ألفا كرونباخ: -2
 أن   بينتية لقياس الثبات وقد م طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانااستخدتم  

استخدام  من الباحث يمكنمما (، 12.4كما هو مبين في جدول رقم )معامالت الثبات مرتفعة 
 االستبانة بكل طمأنينة. 

 كرونباخ باستخدام ألفا معامل الثبات  :(12.4جدول رقم )
 معامل االرتباط  عدد الفقرات المجاالت

 0.84 30 جودة الحياة الوظيفية
 0.67 5 المشاركة في اتخاذ القرارات

 0.77 5 السلوك القيادي واإلشرافي في العمل
 0.78 5 االستقرار واألمان الوظيفي
 0.69 5 األمن والصحة المهنية

 0.75 5 جتماعيةاالالعالقات 
 0.84 5 األجور والمكافآت

 0.88 19 اإلداري  اإلبداع
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من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة الدراسة )االستبانة( صادقة في قيناس  ويستخلص الباحث
، ما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذه اما وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة عالية جدً 

 .ويمكن تطبيقها بثقة، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائيةالدراسة 
  

 Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sاختبار التوزيع الطبيعي ) 9.4
يشنننبه الجنننرس )النننناقوس( ويتمينننز بوجنننود تماثنننل بنننين ه بأن نننمنحننننى التوزينننع الطبيعننني يعنننرف 

المتوسننط يسنناوي  الطبيعنني أن  ومننن سننمات منحنننى التوزيننع  ،جانبيننه األيمننن واأليسننر حننول المتوسننط
:  2010)وليننند،  0.05أكبنننر منننن  sigوالقيمنننة االحتمالينننة   zقيمنننة  ، وأن  الوسنننيط ويسننناوي المننننوال

101). 
( الختبار ما K-S) Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف ) –تم استخدام اختبار كولمجوروف 

 (.13.4)ائج كما هي مبينة في جدول إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه وكانت النت
 

 (: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي13.4جدول )
 "".Sig القيمة االحتمالية zقيمة  االستبانة

 0.36 0.36 جودة الحياة الوظيفية
 0.51 0.52 المشاركة في اتخاذ القرارات

 0.45 45. السلوك القيادي واإلشرافي في العمل
 0.62 0.85 فياالستقرار واألمان الوظي
 0.58 0.96 األمن والصحة المهنية

 0.95 0.65 االجتماعيةالعالقات 
 0.78 0.45 األجور والمكافآت

 0.64 0.69 اإلداري  اإلبداع
( لجميننع مجنناالت المقينناس كانننت أكبننر مننن Sigالقيمننة االحتماليننة ) يتضننح مننن الجنندول السننابق أن  

 . وزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعيت يكون وبذلك (  α=  0.05 ) مستوى الداللة
 

 ة المستخدمة :اإلحصائي معالجاتال 10.4
في  (SPSS) االجتماعيةة للعلوم اإلحصائياستخدام الرزمة  لإلجابة على أسئلة الدراسة تمّ 

 إجراء التحليالت الالزمة وهي على النحو التالي:
: وتسنتخدم بشنكل أساسني ألغنراض معرفنة تكنرار ابيالنسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسـ -

 ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة. ،فئات متغير ما
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لحسناب معامنل االرتبناط : (Person Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسـون  -
 قينناس صنندق االتسنناق الننداخلي، وكننذلك تحدينند طبيعننة العالقننة بننين المتغيننرين المسننتقل والتننابعو 

 .جابة على الفرضيات المتعلقة بالعالقةواإل

 لقياس ثبات االستبانة.  :(Cronbach's Alpha)اختبار معامل ألفا كرونباخ  -

 لقياس ثبات االستبانة. : (Split Half Method)اختبار التجزئة النصفية  -

 : لتعديل معامل الثبات في طريقة التجزئة النصفية.معادلة سبيرمان براون للثبات -

يستخدم هنذا  Kolmogorov-Smirnov Test (K-S :) سمرنوف -كولمجوروف  باراخت -
 االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

أثننر المتغيننر المسننتقل علننى المتغيننر  لقينناس: (Stepwise)  االنحــدار الخطــي التــدريجيتحليــل  -
 التابع.

لمعرفنننة الفنننرق بنننين متوسنننط الفقنننرة : (One Sample T.test) للعينـــة الواحـــدة Tاختبـــار  -
 %(.55) والمتوسط الحيادي

 :One Way Analysis of Variance (ANOVA) اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي -
 أننواعثنالث  للتحقق من وجود فروق في متوسط تقديرات المبحوثين للمتغيرات التي تحتنوي علنى

 .الوظيفي، سنوات الخدمة()العمر، المؤهل العلمي، المسمى  :مثل فأكثر
ــار - ــين مســتقلتين T اختب حصننائية فنني إ: للتحقننق مننن وجننود فننروق ذات داللننة (T.test) لعينيت

 متوسط تقدير المبحوثين للمتغيرات التي تحتوي على نوعين مثل )الجنس(.
 

 الفصل: ملخص
ادر مصلى إوالتعرف تباعها، اإجراء الدراسة التي تم  ومنهجية تناول هذا الفصل خطوات

 تمّ كما ، ، في دراسته الباحث هاستهدف الذيمجتمع تفصيل ال، و للدراسة والثانوية البيانات الرئيسية
، من وجهة نظر هاصدقبأداة الدراسة وخطوات بنائها، ومن ثم التحقق من ما يتعلق  عرض

أداة  ثباتمدى لى إوكذلك التعرف  والصدق البنائي، المحكمين، ومن حيث االتساق الداخلي
إذا كانت البيانات  ما اختبار كما تمّ الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط لمحاور االستبانة، 

 ة المستخدمةاإلحصائيألساليب ل ضالتعر بوانتهى الفصل الحالي  ،التوزيع الطبيعي من عدمه تتبع
  واختبار فرضياتها. لإلجابة على أسئلة الدراسة
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 الفصل اخلامس

 اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتهاحتليل البيانات و
 

   متهيد        

 لعينة الدراسة   اإلحصائيالوصف   1.5

 احملك املعتمد يف الدراسة  2.5

 فقرات االستبانة تحليل  3.5

 اختبار فرضيات الدراسة  4.5

 الفصل ملخص      
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   تمهيد
وذلننك مننن خننالل  ؛اسننةا لتحليننل البيانننات واختبننار فرضننيات الدر يتضننمن هننذا الفصننل عرًضنن

اإلجابة عن أسئلة الدراسة، واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل 
المسنمى  –المؤهنل العلمني  –العمنر  –فقراتها، والوقوف على متغيراتها التي اشنتملت علنى )الجننس 

للبياننننات المتجمعنننة منننن اسنننتبانة ة اإلحصنننائيإجنننراء المعالجنننات  سننننوات الخبنننرة(، لنننذا تنننمّ  –النننوظيفي 
( للحصنول علنى SPSS) االجتماعينةة للدراسنات اإلحصائياستخدام برنامج الرزم  الدراسة، حيث تمّ 

 نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
 

 :لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية اإلحصائيالوصف  1.5
 وفق البيانات الشخصية. فيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة

 (مستردةوغير ال مستردةعدد  االستبانات: )الموزعة ونسبة االستبانات ال 1.1.5
%(، 92.7اسننتبانة بواقننع )( 114اسننترداد ) علننى جميننع أفننراد العينننة، وتننمّ  ( اسننتبانة123تننم توزيننع )

 (.1.5جدول )كما هو موضح في 
 

  ستبانات المستردةاالستبانات الموزعة وااليوضح  :(1.5جدول رقم )
 % النسبة المئوية العدد االستبانات

 %92.7 114 المستردة
 %7.3 9 مستردةالغير 

 %100 123 المجموع
 

%( مننن االسننتبانات تننم اسننتردادها، وأن مننا نسننبته 92.7مننا نسننبته ) ( أن  1.5ن الجنندول )يبننيّ 
 .%( فقط لم يتم استردادها7.3)

ستبانات المستردة يرجع إلى اهتمام العاملين في النوزارة بندعم جهنود ارتفاع نسبة اال أن   ويرى الباحث
مجتمننع الدراسنة يتكنون مننن  البحنث العلمني، وأهمينة عنننوان الدراسنة بالنسنبة لهننم وللنوزارة، خاصنة وأن  

ا في تحسين وتطنوير أداء العناملين وتحقينق مسنتوى أصحاب الوظائف اإلشرافية الذين يبدون اهتمامً 
كمنننا يرجنننع السنننبب إلنننى اهتمنننام الباحننث فننني جمنننع أكبنننر قننندر ممكنننن منننن االسنننتبانات أفضننل للنننوزارة، 

 للحصول على نتائج ممثلة للعينة بشكل أمثل.
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 توزيع أفراد العينة حسب العمر :  2.1.5
   " العمر"توزيع أفراد عينة الدراسة حسب : (2.5جدول رقم )
 %النسبة المئوية  العدد  العمر

%2.6 3 30أقل من   

%29.0 33 40أقل من  – 30  

%30.7 35 50أقل من  – 40  

%37.7 43 فأكثر 50  

%100 114 المجموع  

أن و  ،عننام" 40منن العيننة "تقننل أعمنارهم عنن %( 31.6مننا نسنبته ) أن   السنابقالجندول يبنّين 
 عام". 40" عنأعمارهم  زيدمنهم ت%( 68.4)

في الوزارة منذ تشكيل حكومة  داخليالخارجي وال إلى عدم فتح باب التوظيفذلك  ويعزو الباحث
نسبة كبيرة من العاملين قد استمروا بااللتزام بعملهم في وإلى أن  ،م2014الوحدة الوطنية عام 

في توزيع النسب المتقارب على  أن   كما يرى الباحث م،2007الوزارة بعد أحداث االنقسام عام
الجيد الذي يساهم في الحصول على آراء  بالتنوععام" 30باستثناء فئة "أقل من الفئات العمرية 

نتائج أكثر شمولية، بحيث تقيس األثر على مختلف األعمار والتعرف فيما إذا كان هناك فئة و 
 تتأثر دون غيرها.

 

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي:  3.1.5
  "المؤهل العلمي"توزيع أفراد عينة الدراسة حسب : (3.5جدول رقم )
 %النسبة المئوية  العدد  لميالمؤهل الع

 7.9 9 ةدكتورا

 28.9 33 ماجستير

 58.8 67 بكالوريوس

 4.4 5 دبلوم

%100 114 المجموع  

م من حملة الدراسات العلينا، %( من أفراد العينة هُ 36.8ما نسبته ) أن   السابقن الجدول يبيّ 
تعتمند فني  األوقناف وزارة يندل علنى أن   حملنة البكنالوريوس، ممنا م منن  والغالبية من النسبة المتبقية ُهن

وتشنجع المنوظفين علنى اسنتكمال دراسناتهم  أداء وتنفيذ أعمالها علنى الكنوادر ذات المنؤهالت العلمينة
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تم تصنيف حملة البكالوريوس وفق قانون الخدمة المدنية في المادة التاسعة ضنمن الفئنة  وقد؛ "العليا
 (.11-10: 2006لف المجاالت" )الخدمة المدنية، الثانية و تشمل الوظائف التخصصية في مخت

درجة كبيرة في الوقت الحالي، وبالتالي يكون لدى أفراد عيننة بنحو التعليم العالي  قبالوقد أصبح اإل
 الدراسة القدرة، والكفاءة، والمهارة الالزمة إلظهار نتائج منطقية للدراسة الحالية.

 :لوظيفيالمسمى اتوزيع أفراد العينة حسب   4.1.5
  "المسمى الوظيفي"توزيع أفراد عينة الدراسة حسب : (4.5جدول رقم )

 % النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي

 9.6 11 مدير عام
 27.2 31 مدير

 51.8 59 رئيس قسم
 11.4 13 رئيس شعبة

%100 114 المجموع  

وهي متناسبة منع نسنبة  النسبة األكبر تمثلت في مسمى "رئيس قسم"، إلى أن   يشير الباحث
ــوي  ، يرينالمنند تنندني نسننبة مسننمى "رئننيس شننعبة" بننأن العدينند مننن األقسننام ال تحتننوي علننى رؤسنناء  رفس 

ا منننن ا كبيننرً عننددً  ُشننعب ضننمن هيكلهننا التنظيمننني حسننب هيكليننة النننوزارة المعتمنندة، باإلضننافة إلنننى أن  
سنننبب التقليصنننات فننني وذلنننك ب ؛مسنننميات رؤسننناء الُشنننعب شننناغرة ولنننم ينننتم تسنننكين رؤسننناء شنننعب لهنننا

 م. 2007ة والمالية القائمة منذ عام اإلداريالوظائف نتيجة الظروف السياسية و 
 :سنوات الخدمةتوزيع أفراد العينة حسب   5.1.5

  "سنوات الخدمة"توزيع أفراد عينة الدراسة حسب : (5.5جدول رقم )
 %النسبة المئوية  العدد  سنوات الخدمة

 / / سنوات 5أقل من 

 22.8 26 10أقل من  -5

 25.4 29 15أقل من  – 10

 51.8 59 سنة أكثر 15

%100 114 المجموع  

سننننوات" إلنننى عننندم فنننتح بننناب  5عننندم وجنننود فئنننة بسننننوات خدمنننة "أقنننل منننن  الباحـــث يعـــزوو 
ارتفناع  م وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، كما أن  2014منذ عام  التوظيف في المحافظات الجنوبية

نسننبة كبيننرة مننن أصننحاب  أن   ؛يؤكنند مننا ُذكننر سننابقاكثر" أسنننة فنن 15سنننوات خدمننة "نسننبة مننن لننديهم 
عننام  االنقسننامالوظننائف اإلشننرافية فنني وزارة األوقنناف هننم ممننن اسننتمروا بننااللتزام بعملهننم بعنند أحننداث 

 هذا التنوع لدى أفراد العينة يعكس نتائج واقعية لموضوع الدراسة. وأن   م،2007
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 الدراسة: المحك المعتمد في 2.5
( 9=1-10حساب المدى بين درجات المقياس ) لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تمّ 

 ،(1.8=5/9أي ) قفزة،للحصول على طول ال ( 5عدد درجات المحك وهو )ومن ثم تقسيمه على 
إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )بداية المقياس وهي واحد صحيح وذلك  وبعد ذلك تمّ 

لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي 
، منخفض، متوسط، مرتفع، اخمسة مستويات )منخفض جدً  إلىمستويات الموافقة  حيث تم تقسيم

 .(امرتفع جدً 
 

 (: المحك المعتمد في الدراسة6.5جدول )
 الوزن النسبي الوسط الحسابي

 إلى من إلى من ةمستوى الموافق
 منخفض جدا 28% 10 2.8 1

 منخفض 46% 28.1% 4.6  2.81
 متوسطة 64% 46.1% 6.4  4.61
 مرتفع 82% 64.1% 8.2 6.41
 مرتفع جدا 100%  82.1 10  8.21

 
 تحليل فقرات االستبانة:     3.5

، (One Sample T test)للعينة الواحدة  tاستخدام اختبار  لتحليل فقرات االستبانة تمّ 
( هي درجة الحياد، وهي تمثل 5.5لمعرفة متوسطات درجات االستجابة، حيث اعتبرت الدرجة )

أفراد العينة يوافقون على محتواها  بمعنى أن   "إيجابية"على مقياس الدراسة، وتعتبر الفقرة  %(55)
القيمة أو  1.97)" الجدولية والتي تساوي ) t" المحسوبة أكبر من قيمة " t إذا كانت قيمة " 

 بمعنى أن   "سلبية"وتعتبر الفقرة  ،(5.5والمتوسط الحسابي أكبر من )( 0.05)أقل من االحتمالية
الجدولية "  t"  المحسوبة أصغر من قيمة " t "أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة

 (.5.5)توسط الحسابي أكبر منوالم( 0.05)من  أكبر  أو القيمة االحتمالية 1.97)) والتي تساوي 
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 "جودة الحياة الوظيفية" المحور األول أبعادتحليل   1.3.5
 ألبعاد المحور األول "جودة الحياة الوظيفية" الكلي تحليل: ال(7.5جدول رقم )

الوسط  بعاداأل م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 قيمة
t 

القيمة 
درجة  الترتيب االحتمالية

 افقةالمو 
 متوسطة 1 0.00 6.31 63.8 1.5 6.38 المشاركة في اتخاذ القرارات 1

 السلوك القيادي واإلشرافي 2
 في العمل

 متوسطة 4 0.00 3.46 60.9 1.8 6.09

 متوسطة 3 0.00 4.02 61.8 1.8 6.18 االستقرار واألمان الوظيفي 3
 متوسطة 2 0.00 4.97 63.4 1.8 6.34 األمن والصحة المهنية 4
 متوسطة 5 0.00 3.36 60.7 1.8 6.07 االجتماعيةالعالقات  5
 منخفضة 6 0.23 0.96 38 1.9 3.8 األجور والمكافآت 6

 متوسطة  0.03 3.18 %58.1 1.5 5.81 جودة الحياة الوظيفية

%(، 58.1بلنغ ) " لجودة الحياة الوظيفيـة"الوزن النسنبي  ن أن  تبيّ السابق ( 7.5من جدول )
من قبل أفراد العيننة علنى فقنرات جنودة الحيناة الوظيفينة موافقة بدرجة متوسطة أن هناك وهذا يعني 

%(، 63.8جناء ُبعند المشنناركة فني اتخناذ القننرارات فني المرتبنة األولننى بنوزن نسننبي )بشنكل عنام، وقنند 
%( ويلينه االسنتقرار واألمنان النوظيفي بنوزن نسنبي 63.4ويليه األمن والصحة والمهنية بوزن نسبي )

%( ويليننننه العالقننننات 60.9%( ويليننننه السننننلوك القيننننادي واإلشننننرافي فنننني العمننننل بننننوزن نسننننبي )61.8)
%(، وفننني المرتبنننة األخينننرة "األجنننور والمكافنننآت" بنننوزن نسنننبي 60.7علنننى بنننوزن نسنننبي ) االجتماعينننة

(38 .)% 

 عند منن العوامنلأبعناد جنودة الحيناة الوظيفينة التني تنم تناولهنا فني الدراسنة تُ  أن   ويرى الباحـث
، حينث ها تلبني الحند األدننى منن رضنا العناملين بشنكل عنامالرئيسة التي يجب توافرها في الوزارة، ألن  

أبعننناد جنننودة الحيننناة الوظيفينننة متنننوفرة بنننوزارة األوقننناف بدرجنننة متوسنننطة مقارننننة منننع بعنننض  ن أن  تبنننيّ 
وقاف من العمنل علنى لوزارة األ د  ، لذا كان ال بُ تناولها في دراسات سابقة المؤسسات األخرى التي تمّ 

تقنود النوزارة  ن  أنها أاالهتمام بتطبيق برامج جودة الحياة الوظيفينة كونهنا تشنكل دعامنة حقيقينة منن شن
نتاجيننة وتحسنننين هنننم الننذي يقننود بننندوره إلننى زيننادة الكفننناءة واإلئإلننى زيننادة رضنننا العنناملين وتحسننين أدا

 مستوى الخدمة.  
نت أن المتوسط النسبي (، والتي بيّ 2017،أبو حميدمع دراسة )واتفقت نتائج الدراسة 

(، التي 2016، ومع دراسة )السويطي،%(57.33ة في جامعة األقصى بلغ )لجودة الحياة الوظيفي
%( بدرجة 56.8واقع جودة حياة العمل في الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )أظهرت أن   
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الوزن النسبي لجودة الحياة  نت أن  ي بيّ (، الت2016موافقة متوسطة، كما اتفقت مع دراسة )الشنطي،
%( بدرجة موافقة متوسطة، ودراسة 61.88سكان بلغ )شغال العامة واإلالوظيفية في وزارة األ

(، التي  أظهرت درجة موافقة متوسطة على مجاالت جودة حياة العمل لدى موظفي 2013)نصار،
أوجه االتفاق إلى تشابه  ويعزو الباحث، %(62.23وزارة التربية والتعليم الحكومي بمتوسط نسبي )

تنتمي جميعها لمنظومة ، حيث أنها مستوى جودة الحياة الوظيفية المتوفر في المؤسسات الحكومية
فيها نفس المعايير خاصة في النواحي تخضع جميعها لنفس الظروف وُتتطبق حكومية واحدة و 
 الوظيفية والمالية.

(، التي أظهرت درجة موافقة مرتفعة 2016ة )ماضي،دراس معبينما اختلفت نتائج الدراسة 
%(، ودراسة 69.16حكومية بوزن نسبي )الغير ة الحياة الوظيفية في المنظمات على أبعاد جود

المتوسط النسبي لمجاالت جودة حياة العمل في بلدية غزة بلغ  (، التي أظهرت أن  2014)اشتيوي،
الوزن النسبي  نت أن  ( التي بيّ 2014)ماضي، %( بدرجة موافقة مرتفعة، وكذلك دراسة70.83)

%( بدرجة موافقة مرتفعة، 70.04لمجاالت جودة الحياة الوظيفية في الجامعات الفلسطينية بلغ )
ة الحياة الوظيفية في (، التي أظهرت درجة موافقة مرتفعة على جود2012ودراسة )البلبيسي،

دراسة  اختلفت النتائج معكما %(، 70.17حكومية بوزن نسبي )الغير المنظمات 
(Normala,2010)  ّالمتوسط النسبي لجودة الحياة الوظيفية لدى العاملين في  نت أن  التي بي

(، التي أظهرت 2015%( بدرجة موافقة مرتفعة، ودراسة )األستاذ،74.71الشركات الماليزية بلغ )
ال على مجاالت جودة حياة جو –درجة موافقة مرتفعة لدى العاملين في شركة االتصاالت الخليوية 

(، التي أظهرت درجة موافقة مرتفعة لدى 2014، ودراسة )ديوب،%(79.3العمل بوزن نسبي )
العاملين في قطاع االتصاالت في سوريا على مجاالت جودة الحياة الوظيفية بوزن نسبي 

 سبب االختالف إلى اختالف مجتمع الدراسة وطبيعة العمل في ويعزو الباحث، %(73.2)
التي تحرص على توفير مستوى مرتفع من جودة الحياة المنظمات الخاصة وغير الحكومية 

 .جودة األداء والمحافظة على التميز المؤسسيالتحسين المستمر في الوظيفية حرًصا منها على 
 

    "المشاركة في اتخاذ القرارات"األول: الب عد  تحليل فقرات .1
والذي يبين آراء  (8.5)والنتائج مبينة في جدول رقم  للعينة الواحدة tتم استخدام اختبار 

 .المشاركة في اتخاذ القراراتاألول الُبعد  في فقراتأفراد عينة الدراسة 
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 "المشاركة في اتخاذ القرارات" األولالب عد  فقرات : تحليل(8.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

  قيمة
t 

لقيمة ا
 الترتيب االحتمالية

تشجع الوزارة سياسة مشاركة العاملين  1
 في اتخاذ القرارات.

5.4 2.4 54.0 0.432 0.67 5 

2 
وجد رغبة قوية لدى العاملين للمشاركة ت

 في اتخاذ القرارات.
7.26 2 72.6 9.33 0.00 1 

3 
يتمتع العاملون بقدرات عالية تمكنهم من 

 ذ القرارات.المشاركة بفاعلية في اتخا
6.94 1.6 69.4 9.45 0.00 2 

يساهم العاملون في إعداد الخطط وتقديم  4
 المقترحات لتطوير الوزارة.

6.58 2.1 65.8 5.55 0.00 3 

تستجيب الوزارة لألفكار والمقترحات  5
 المطروحة من قبل العاملين.

5.73 2.2 57.3 3.66 0.02 4 

  0.00 6.31 63.8% 1.5 6.38 جميع الفقرات 

وجد رغبة قوية لدى العاملين للمشاركة في تالفقرة الثانية "  ن أن  ( تبيّ 8.5من خالل جدول )
بلغ الوزن النسبي  في ترتيب فقرات هذا البعد، حيث المرتبة األولىجاءت في  "اتخاذ القرارات

والقيمة االحتمالية تساوي  %(،55.5( أي أكبر من )5.5( وهو أكبر من العدد )72.6%)
حسب  ااآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابيً  ن  أمما يدل على  (0.05) من أقلوهي ( 0.00)

  درجة التأييد لهذه الفقرة "مرتفعة". المبحوثين، وأن  
مشاركتهم في اتخاذ القرار هو جزء من  اعتقاد العاملين بأن  إلى  النتيجةويعزو الباحث 

لين التي زادت من قدراتهم في التعامل مع المشكالت مهامهم األساسية، وتراكم الخبرات لدى العام
مساهمتهم في اتخاذ القرار يشكل  ضافة إلى اعتقاد العاملين بأن  واتخاذ القرارات بشكل مناسب، باإل

نجاح الوزارة  لديهم لتنفيذ القرار وتحقيق األهداف المتعلقة به، وقناعات العاملين بأن   اقويً  احافزً 
 م.يعتبر نجاح شخصي له

تشجع الوزارة سياسة مشاركة العاملين في " :بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة األولى وهي
 ( أي أقل من5.5%( وهي أقل من العدد )54" حيث بلغ الوزن النسبي ) اتخاذ القرارات

اآلراء  ن  أمما يدل على ( 0.05( وهي أكبر من )0.67والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت )( 55.5%)
 درجة التأييد لهذه الفقرة "متوسطة".  ، وأن  إيجابيةه الفقرة غير في هذ

وعدم تشجيع  ،المتسم بالمركزية في بعض اإلدارات اإلداري النمط إلى ويعزو الباحث ذلك 
العاملين على المشاركة في اتخاذ القرارات، وحرص وحذر الوزارة من الوقوع في بعض األخطاء 
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هناك بعض القرارات  ، واعتقاد اإلدارة العليا في الوزارة بأن  ي مقترحات العامليننتيجة تبنّ 
 ة الدنيا عن اتخاذ قرارات بشأنها.اإلدارياالستراتيجية التي تضعف قدرات العاملين في المستويات 

 "المشاركة في اتخاذ القراراتاألول " للُبعدالوزن النسبي العام  أن  تبين النتائج  بشكل عام
وكانت  (%55.5) ( أي أكبر من5.5االفتراضية العدد )القيمة كبر من وهو أ (%63.8بلغ )

 على هذا المبحوثيناستجابات  هذا يعني أن  ( و 0.05)( وهي أقل من 0.00القيمة االحتمالية )
 .وكذلك درجة تأييد هذا المجال "متوسطة"، إيجابيةكانت الُبعد 

ها تعتبر ة في اتخاذ القرارات إال أن  هناك درجة موافقة على مجال المشارك أن   الباحث ويرى 
ا فيما دارة العليا لوزارة األوقاف، وخصوًص متدنية نسبيا وتحتاج إلى متابعة ومعالجة من قبل اإل

القرارات واالستجابة ألفكار ومقترحات العاملين، واستغالل  اتخاذيتعلق بتشجيع سياسة المشاركة في 
كشفت  ي حل المشكالت واتخاذ القرارات، وذلك بعد أن  مكانات العاملين في المشاركة فإقدرات و 

نفس النتائج وبنفس المجال عن وجود رغبة قوية لدى العاملين في عملية اتخاذ القرارات وحل 
من تشجيعهم من خالل  د  المشكالت المتعلقة بالعمل ولكن ينقصهم المساهمة في فعل ذلك، لذا ال بُ 

 لمشاركة الفكرة األساسية ن  إ حيثلتي تخولهم للقيام بذلك، إعطائهم الفرصة ومنحهم الصالحيات ا

في  اشتركوا التي القرارات ومساندة دعم إلى اغالبً  يميلون  بالمنظمة العاملين األفراد أن   مفادها العاملين
 التي المساحة ومدى المنظمة تتبعها التي التنظيمية السياسات على يتوقف وهذا المنظمة، في صنعها

 صنع عمليات في يتعلق فيما وخاصة للعاملين المشاركة عمليات في وإدارة المنظمة قيادة ابه تسمح

 .القرارات واتخاذ
 نت أن  (، التي بيّ 2016مع نتائج بعض الدراسات كدراسة )البربري، وقد اتفقت هذه النتائج

عالمية بلغ المتوسط النسبي لمجال اإلشراف ومشاركة العاملين في اإلدارة في شبكة األقصى اإل
المتوسط الحسابي  نت أن  (، التي بيّ 2016وهي متوسطة، وكذلك دراسة )الشنطي، %(66.88)

العاملين بوزارة األشغال العامة واإلسكان بلغ لدى القرار كان  اتخاذالنسبي لمجال المشاركة في 
لمتوسط ا نت نتائجها أن  (، والتي بيّ 2014، وكذلك دراسة )ماضي،ة متوسطة%( بدرج62.88)

%( بدرجة 67.54طينية بلغ )النسبي لمجال المشاركة في اتخاذ القرارات في الجامعات الفلس
إلى حرص العاملين في جميع المؤسسات سواء العامة أو  الباحث أوجه االتفاقويعزو متوسطة، 

لديهم كمدخل لتحقيق ذواتهم وتطبيق ما  الخاصة على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم
 المركزية في اتخاذ القرارات، النمط السائد في أغلب المؤسسات منب وهذا ُيقابلمن خبرات وقدرات، 

 اقتصار حجم المشاركة في اتخاذ القرارات على فئات معينة أو أشخاص بعينهم.
مع نتائج بعض الدراسات، حيث جاءت نتائجها أقل من نتائج بعض  واختلفت النتائج

(، التي أظهرت موافقة جيدة على مجال المشاركة في اتخاذ 2016)ماضي، الدراسات، كدراسة
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(، 2015%(، وكذلك دراسة )األستاذ،75.1القرارات في المنظمات غير الحكومية بمتوسط نسبي )
مستوى مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات في شركة االتصاالت الخليوية الفلسطينية  التي بينت أن  

مستوى  نت أن  ( التي بيّ 2014%(، ودراسة )نصار،78.46مرتفعة بنسبة ) جوال جاء بدرجة –
%( ولدى 80.98المشاركة في اتخاذ القرار لدى موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين بلغ )

%( وكالهما يعتبر درجة مرتفعة، كما اختلفت 76.63موظفي وزارة التربية والتعليم الحكومي بلغ )
عاملين المتوسط النسبي لمحور مشاركة ال (، التي أوضحت أن  2012سي،النتائج مع دراسة )البلبي

%( أي بدرجة مرتفعة، ودراسة 74.80حكومية بلغ )الغير في اإلدارة في المنظمات 
(Normala,2010)  ّنسبة رضا العاملين في الشركات الماليزية لمجال المشاركة في  نت أن  التي بي

إلى طبيعة السياسات  ويرجع سبب االختالف%(، 69.29غ )ات جيدة بوزن نسبي بلاتخاذ القرار 
المطّبقة في المنظمات غير الحكومية والتي تعتمد على اشراك جميع العاملين في اتخاذ القرارات 

العاملين يحرصون على تحقيق األهداف وتحقيق نسبة أعلى في اإلنجاز في التنفيذ إيماًنا منها بأن 
 عتها.القرارات التي يشاركون في صنا

 "السلوك القيادي واإلشرافي في العمل": ثانيالالب عد  تحليل فقرات .2

والذي يبين آراء أفراد  (9.5)جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج مبينة في  (t)تم استخدام اختبار 
 السلوك القيادي واإلشرافي في العملالثاني الُبعد  في فقراتعينة الدراسة 

 "السلوك القيادي واإلشرافي في العمل" الثانيالب عد  راتلفق : تحليل(9.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 %النسبي

 قيمة 
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

يمنح المسؤولون الصالحيات الكاملة  1
 والمناسبة للعاملين ألداء أعمالهم.

6.61 2.2 66.1 5.47 0.00 2 

2 
يس المباشر في يوجد دور للرئ

 التوجيه والتحسين المستمر للعمل.
7.31 2 73.1 9.46 0.00 1 

3 
يتم التعامل مع الموظفين في الوزارة 

 بعدالة دون تمييز.
4.75 2.3 47.5 0.346 0.25 5 

4 
يستخدم المسؤولون طرق النقد 
اإليجابي مع العاملين عند ارتكاب 

 األخطاء.
5.78 2.1 57.8 2.98 0.02 4 

5 
طي المسؤولون معلومات كاملة ُيع

للعاملين عن أهداف األعمال 
 ونتائجها.

6.02 2.2 60.2 2.56 0.01 3 

  0.00 3.46 %60.9 1.8 6.09 جميع الفقرات
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الفقرة الثانية "يوجد دور للرئيس المباشر في  ن النتائج أن  بيّ ( تُ 9.5من خالل جدول )
بلغ  تبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد، حيثجاءت في المر  "التوجيه والتحسين المستمر للعمل

والقيمة االحتمالية  %(،55.5( أي أكبر من )5.5( وهو أكبر من العدد )%73.1)الوزن النسبي 
حسب  ااآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابيً  ن  أمما يدل على  (0.05) من أقلوهي ( 0.00)تساوي 

  "مرتفعة".المبحوثين، وأن درجة التأييد لهذه الفقرة 
المتابعة المستمرة من قبل رؤساء العمل، وحرصهم على تشجيع  لىإويعزو الباحث ذلك 

، وتقبل المرؤوسين لتوجيهات الرؤساء، في تنفيذ المهمات بأقصى جهد ممكنوتوجيههم العاملين 
نتائج  في ظل عالقات التقدير واالحترام المتبادلة بينهم بما يحقق مصلحة العمل، وهذا ما تأكد من

تسود عالقات التقدير واالحترام "  :حيث حصلت الفقرة الثانية منه وهي ،االجتماعيةُبعد العالقات 
 ." على أعلى متوسط نسبي في المجال المتبادل بين الرؤساء والمرؤوسين في الوزارة

عدالة دون يتم التعامل مع الموظفين في الوزارة ب " :بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة الثالثة وهي
( %55.5) أي أصغر من( 5.5%( وهي أقل من العدد )47.5" حيث بلغ الوزن النسبي ) تمييز

اآلراء في هذه  ن  أمما يدل على ( 0.05( وهي أكبر من )0.25والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت )
 درجة التأييد لهذه الفقرة "متوسطة".  ، وأن  إيجابيةالفقرة غير 

التعامل من  أسلوب التمييز وعدم العدالة فيبحساس العاملين إيجة إلى الباحث النتويعزو 
الدوائر، من خالل عدم المشاركة في عملية صناعة القرارات، العاملين و  بعضدارة العليا مع قبل اإل

أو منح الصالحيات أو توجيه النقد لبعض العاملين دون البعض اآلخر، وعدم إحاطة جميع 
دته الفقرات الرابعة ن المعلومات المتعلقة بأهداف العمل ونتائجه، وهذا ما أكّ العاملين بنفس القدر م

 نفسه.  للُبعدوالخامسة 
السلوك القيادي واإلشرافي في الثاني " للُبعدالوزن النسبي  أن  تبين النتائج  بشكل عام

 ،(%55.5) أكبر من ( أي5.5االفتراضية العدد )القيمة وهو أكبر من  (%60.9) بلغ "العمل
على  المبحوثيناستجابات  هذا يعني أن  ( و 0.05)( وهي أقل من 0.00كانت القيمة االحتمالية )و 

 .وكذلك درجة تأييد هذا المجال "متوسطة"، إيجابيةكانت الُبعد  هذا
؛ السلوك القيادي واإلشرافي في العملوجود درجة موافقة "متوسطة" على ُبعد  الباحث يفسرو 

في التعامل يجمع بين النمط األوتوقراطي  اة يتبعون سلوكً اإلداريالمناصب  القادة أصحاب أن  و 
ا القادة منهم لتحقيق رضا العاملين والتأثير عليهم، حيث يحتف  أحيانً  ا، سعيً اوالنمط الديمقراطي معً 

بالمعلومات  وا العاملينوال يمد، وعدم التفريط بجزء من الصالحياتبحق اتخاذ القرارات ألنفسهم 
على  ينحريص همفي الوقت الذي نجدلتي يحتاجونها من معرفة أهداف ونتائج ما يقومون بتنفيذه، ا
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وتشجيعهم في تحسين العمل وتحقيق األهداف ضمن عالقات تقدير واحترام،  متوجيه مرؤوسيه
وتوسيع لمدى الصالحيات  بالتالي فإن  هناك ضرورة لتطوير األنماط القيادية المتبعة في العمل،

 لتي ُتمنح للعاملين، وإضفاء نوع من العدالة في التعامل مع جميع العاملين.ا
من أهم المشكالت التي تتسبب في عدم تصحيح السلوك القيادي  أن   ويضيف الباحث

واإلشرافي في العمل الحكومي هو عدم منح المرؤوسين فرص لتقييم أداء القادة والمشرفين في 
 العمل.

نت (، التي بيّ 2016مع نتائج بعض الدراسات كدراسة )البربري،لب عد ا وقد اتفقت نتائج هذا
المتوسط النسبي لمجال اإلشراف ومشاركة العاملين في اإلدارة في شبكة األقصى اإلعالمية بلغ  أن  
المتوسط النسبي لمجال  (، التي أظهرت أن  2016وهي متوسطة، ودراسة )السويطي، %(66.88)

%( بدرجة موافقة متوسطة، كما اتفقت مع 56.2ي الوزارات الفلسطينية بلغ )النمط القيادي السائد ف
سكان على وزن (، التي حاز فيها مجال القيادة في وزارة األشغال العامة واإل2016دراسة )الشنطي،

المتوسط  (، التي أظهرت أن  2017%( بدرجة موافقة متوسطة(، ودراسة )أبو حميد،60.64نسبي )
دراسة و %( بدرجة موافقة متوسطة، 56.14شراف بلغ )نمط القيادي واإلالنسبي لمجال ال

ة واإلشراف الفعال في اإلدارينت درجة موافقة متوسطة على مجال القيادة (، التي بيّ 2014)اشتيوي،
سبب االتفاق إلى تشابه النمط القيادي واالشرافي في جميع المؤسسات  يعزو الباحثو بلدية غزة، 

والتمسك بالصالحيات وحجب المعلومات غزة، والتي يتسم غالبها بالمركزية الحكومية في قطاع 
 عن العاملين.

المتوسط النسبي لمجال  نت أن  (، التي بيّ 2014مع دراسة )ماضي، بينما اختلفت النتائج  
%( بدرجة موافقة مرتفعة، ودراسة 70.36شرافي في الجامعات الفلسطينية بلغ )السلوك القيادي واإل

شراف لدى موظفي (، التي أظهرت درجة موافقة مرتفعة على مجال القيادة واإل2013،)نصار
التعليم في وكالة غوث وتشغيل الالجئين وموظفي التعليم في وزارة التربية والتعليم الحكومية 

التي  (Normala,2010)%( على التوالي، ودراسة 70.63%( و)74.1بمتوسط نسبي بلغ )
عة للعاملين في الشركات الماليزية لمجال اإلشراف بوزن نسبي بلغ بينت درجة موافقة مرتف

 (، حيث أظهرت أن  2016%(، وكذلك اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )الحسنى،80.43)
المتوسط النسبي لتقديرات الباحثين االجتماعيين لمجال السلوك القيادي واإلشراف في العمل في 

ويعزو ، وهي أقل من نتيجة الدراسة الحالية( بموافقة منخفضة %43بلغ ) االجتماعية الشؤون وزارة 
سبب االختالف إلى اختالف مكان وطبيعة العمل ومجتمع الدراسة، والثقافات السائدة في  الباحث

 بيئة العمل.
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 "االستقرار واألمان الوظيفي": الثالثالب عد  تحليل فقرات .3

والذي يبين آراء أفراد  (10.5)في جدول رقم بينة للعينة الواحدة والنتائج م tتم استخدام اختبار 
 .االستقرار واألمان الوظيفيالثالث الُبعد  في فقراتعينة الدراسة 

 "االستقرار واألمان الوظيفي" الثالثالب عد  فقرات : تحليل(10.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 قيمة 
t 

القيمة 
 ماليةاالحت

 الترتيب

1 
يشعر العاملون باالستقرار واألمان 
الوظيفي وال يعانون من خطر 

 االستغناء عن خدماتهم.
6.23 2.4 62.3 3.31 0.00 3 

2 
تمتلك الوزارة االمكانات المادية 
والمعنوية الالزمة لتوفير االستقرار 

 الوظيفي للعاملين.
6.6 2.1 66 5.58 0.00 1 

التدريب  تتبع الوزارة سياسة 3
 2 0.00 3.98 63.7 2.3 6.37 والتمسك بالعاملين المهرة.

يرغب العاملون بالبقاء في الوزارة  4
 4 0.00 3.02 61.2 2.2 6.12 لشعورهم باالستقرار الوظيفي.

 أفضل مستقباًل يتوقع الموظفون  5
 5 0.00 0.42 55.9 2.2 5.59 في وظائفهم الحالية.

  0.00 4.02 %61.8 1.8 6.18 جميع الفقرات

تمتلك الوزارة االمكانات المادية والمعنوية  "الفقرة الثانية  أن   نتبيّ ( 10.5جدول )من خالل      
 ،البعدفي ترتيب فقرات هذا  األولىالمرتبة جاءت في  " الالزمة لتوفير االستقرار الوظيفي للعاملين

والقيمة  ،%(55.5أكبر من )( أي 5.5وهو أكبر من العدد ) (%66)بلغ الوزن النسبي  حيث
اآلراء كانت في هذه الفقرة  ن  أمما يدل على  (0.05) من أقلوهي  (0.00)االحتمالية تساوي 

 درجة التأييد لهذه الفقرة "مرتفعة" قريبة إلى المتوسطة. حسب المبحوثين، وأن   إيجابية
بموارد مالية مستقلة تمكنها  ةالديني الشؤون و  وزارة األوقاف بتمتعهذه النتيجة الباحث  فسروي    

خاصة في ظل  من القيام ببرامجها ومشاريعها، مما يساهم في استمرار العاملين في أداء أعمالهم،
في الوقت الذي يشتد فيه الحصار على  انعدام الفرص األخرى للعاملين، وارتفاع نسبة البطالة،

داء ا على أينعكس سلبً  تشغيلية مماقطاع غزة، وُتحرم جميع الوزارات األخرى من موازناتها ال
، إال أن موارد وزارة األوقاف وإن كانت تساهم في تحفيز بعض العاملين وأداء الوزارة بشكل عام

ها ال تمثل سببا في االستقرار الوظيفي للغالبية الطبقات الدنيا من العاملين بين الحين واآلخر، إال أن  
     المنظومة الحكومية ويتأثرون بالوضع العام لها.   هم جزء منالعظمى من العاملين، إذ أن  
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 أفضل في وظائفهم يتوقع الموظفون مستقباًل  بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة الخامسة وهي "
( %55.5) ( أي أكبر من5.5%( وهي أكبر من العدد )55.9" حيث بلغ الوزن النسبي ) الحالية

اآلراء في هذه  ن  أمما يدل على ( 0.05( وهي أقل من )0.00والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت )
 درجة التأييد لهذه الفقرة "متوسطة".  ، وأن  إيجابيةالفقرة 

األوضاع السياسية السائدة في قطاع غزة جراء االنقسام السياسي  أن  ويعزو الباحث ذلك إلى: 
، وحالة القلق العميقة على ةالعموميفي الوظيفة  ي يعيشها الموظفزادت من الحالة الضبابية الت

ا أنتج حالة من اليأس وعدم المباالة بالوظيفة التي أصبحت ال تلبي أدنى مستقبلهم الوظيفي، ممّ 
 متطلبات حياة الموظف. 

 "االستقرار واألمان الوظيفيالثالث " للُبعدالوزن النسبي  أن  النتائج ت فقد بينّ  وبشكل عام
وكانت القيمة  (%55.5) ( أي أكبر من5.5فتراضية العدد )االالقيمة وهو أكبر من  (61.8%)

كانت الُبعد  على هذا المبحوثيناستجابات  هذا يعني أن  ( و 0.05)( وهي أقل من 0.00االحتمالية )
 .وكذلك درجة تأييد هذا المجال "متوسطة"، إيجابية

على الحياة الذي انعكس  الفلسطيني االنقسامذلك جاء نتيجة لظروف  أن   ويرى الباحث
الوظيفية في الوظيفة العمومية في قطاع غزة بشكل عام، حيث حالة التجاذبات والمناكفات 
السياسية التي جعلت من أحوال الموظفين مجهولة المعالم والمستقبل، وسيطرت حالة عدم التأكد 

كل هذه  ،لمسيطرة على نفوس عدد كبير منهممكانية بقاء الموظفين في وظائفهم هي الحالة اإمن 
الهواجس أنتجت حالة من اليأس والخوف والضبابية لدى الموظف، وأصبح تمسك الموظف بهذه 

البدائل والفرص الوظيفية األخرى، وكل هذا بحاجة  النعدام االوظيفة ما هو إال تمسك ظاهري نظرً 
 إلى تكاتف الجهود في سبيل تعزيز الشعور باالستقرار الوظيفي لدى العاملين.

المتوسط النسبي لمجال  نت أن  (، التي بيّ 2017مع دراسة )أبو حميد،الب عد  تائج هذاواتفقت ن
موافقة متوسطة قريبة %( بدرجة 54.9"االستقرار واألمان الوظيفي" في جامعة األقصى بلغ )

عزت ذلك للمشاكل والتجاذبات السياسية التي تعاني منها الجامعة نتيجة االنقسام للمنخفضة، و 
المتوسط النسبي لمحور  نت أن  (، التي بيّ 2016، كما اتفقت النتائج مع دراسة )السويطي،الفلسطيني

%( بدرجة متوسطة، ودراسة 64األمان الوظيفي في الوزارات الحكومية في قطاع غزة بلغ )
( التي جاءت فيها درجة الموافقة على مجال االستقرار واألمان الوظيفي لدى 2016)الشنطي،

%(، كما اتفقت 56.26سكان بدرجة متوسطة بمتوسط نسبي )شغال العامة واإلرة األالعاملين بوزا
(، التي  أظهرت درجة موافقة متوسطة على توفر متطلبات 2013النتائج مع دراسة )نصار،

االستقرار واألمن الوظيفي لدى موظفي التعليم في وكالة غوث وتشغيل الالجئين وموظفي وزارة 
لى التوالي، %( ع61.59%( و)61.9حيث بلغ المتوسط النسبي للمجال ) ،وميالتربية والتعليم الحك
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سبب االتفاق إلى خضوع جميع مجتمعات هذه الدراسات إلى نفس الظروف،  ويعزو الباحث
 .فجميعها تأثرت باالنقسام الفلسطيني وما ترتب عليه من نتائج

 (، اللتان أظهرتا أن  2012يسي،(، ودراسة )البلب2016مع دراسة )ماضي، بينما اختلفت النتائج
%( 69.93المتوسط العام لمجال االستقرار واألمان الوظيفي في المنظمات الغير حكومية بلغ )

(، 2014%( على التوالي، بدرجة موافقة مرتفعة، كما اختلفت النتائج مع دراسة )ماضي،68.85و)
الوظيفي في الجامعات الفلسطينية التي أظهرت درجة موافقة مرتفعة على مجال االستقرار واألمان 

( التي جاءت بها الموافقة على مجال 2015%(، ودراسة )األستاذ،69.58بمتوسط نسبي )
جوال بدرجة مرتفعة بمتوسط نسبي -االستقرار واألمان الوظيفي في شركة االتصاالت الخليوية

وسط النسبي لبعد (، حيث بلغ المت2016%(، بينما اختلفت النتائج مع دراسة )الحسنى،74.8)
%( 42.0) االجتماعية الشؤون االستقرار واألمان الوظيفي لدى الباحثين االجتماعيين في وزارة 

سبب االختالف لطبيعة  ويعزو الباحثهي أقل من نتيجة الدراسة الحالية، بدرجة موافقة منخفضة و 
لتي تستطيع من رة لديها االمؤسسات واختالف نسبة تأثرها باالنقسام الفلسطيني، واالمكانات المتوف

 خاللها تعزيز االستقرار الوظيفي لدى العاملين.
 

 "األمن والصحة المهنية": الرابعالب عد  تحليل فقرات .4

والذي يبين آراء أفراد  (11.5)مبينة في جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج  tاستخدام اختبار  تمّ 
 .لصحة المهنيةاألمن واالرابع الُبعد  في فقراتعينة الدراسة 

 "األمن والصحة المهنية" الرابعالب عد  فقرات : تحليل(11.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 %النسبي

 قيمة
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

توفر الوزارة بيئة عمل آمنة  1
 وصحّية.

7.21 1.9 72.1 9.6 0.00 1 

2 
لتصميمات تهتم الوزارة بتوفير ا

 المكتبية المريحة والمناسبة للعمل.
6.62 2 66.2 5.85 0.00 2 

3 
تهتم الوزارة بتنفيذ برامج تدريبية 
 خاصة بالسالمة والصحة المهنية.

5.54 2.3 55.4 6.66 0.00 5 

يهتم المسؤولون بخفض مستوى  4
 ضغط العمل لدى الموظفين.

5.94 2 59.4 2.29 0.02 4 

5 
رفة أسباب أي تهتم الوزارة بمع

حادث يقع فيها لتالفي حدوثه 
 .مستقباًل 

6.4 2.3 64 4.16 0.00 3 

  0.00 4.97 %63.4 1.8 6.34 جميع الفقرات



 

120 
 

جاءت  " توفر الوزارة بيئة عمل آمنة وصحّية "الفقرة األولى  ن أن  تبيّ  (11.5جدول )من خالل 
وهو أكبر من  (%72.1)لوزن النسبي بلغ ا حيث ،عدالبُ المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا في 

 (0.05) من أقلوهي  (0.00)والقيمة االحتمالية تساوي  ،%(55.5( أي أكبر من )5.5العدد )
درجة تأييد المبحوثين لهذه الفقرة  ، وأن   إيجابيةاآلراء كانت في هذه الفقرة  ن  أمما يدل على 

 "مرتفعة". 
 

الهتمام بصحة وسالمة العاملين من خالل توفير حرص الوزارة على ا ويعزو الباحث ذلك إلى
الظروف البيئية المحيطة المناسبة للعاملين، حيث توفر لهم نظام التأمين الصحي الذي يكفل لهم 
العالج في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، كما اهتمت الوزارة في توفير المباني 

ة للعاملين سواء في مبنى الوزارة الرئيس أو في جميع المالئمة للعمل والتي توفر بيئة عمل صحي
جراءات األمن والسالمة للحفاظ على سالمة وأرواح العاملين، إالمديريات، مع توفير العديد من 

ومما ساعد في ذلك هو توفر الموارد المادية الخاصة بالوزارة من عوائد االستثمار واإليجارات 
 ألراضي وعقارات األوقاف.  

 

تهتم الوزارة بتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالسالمة كانت أضعف الفقرات الفقرة الثالثة وهي " بينما
والقيمة االحتمالية  (%55.5)%( وهي أقل من 55.4حيث بلغ الوزن النسبي ) ،"والصحة المهنية
، ةإيجابي غير اآلراء في هذه الفقرة ن  أمما يدل على ( 0.05( وهي أقل من )0.00للفقرة بلغت )

 درجة التأييد لهذه الفقرة "متوسطة".  وأن  
 

 ،توجد أي برامج تدریبية في مجال األمن والصحة المهنية ال بالفعل هأن   ويعزو الباحث ذلك إلى

 ثقافة غياب على هذا ويدل العمل، بيئة في بهم تحيط التي للمخاطر عرضة أكثر يجعلهم مما
 على يجب لذا األخرى؛ العوامل بتوفير واالكتفاء التدريبية مجراالب من المهم عالنو  هذا على التدريب

 .ذلك من أكثر العمل بيئة وتأمين المهنية، والصحة األمن ثقافة موتعمي تعزيز وزارةال
 

 (%63.4بلغ ) "األمن والصحة المهنيةالرابع " للُبعدالوزن النسبي  أن  تبين النتائج  وبشكل عام
وكانت القيمة االحتمالية  (%55.5) ( أي أكبر من5.5العدد )االفتراضية القيمة وهو أكبر من 

، إيجابيةكانت الُبعد  على هذا المبحوثيناستجابات  هذا يعني أن  ( و 0.05)( وهي أقل من 0.00)
 .وكذلك درجة تأييد هذا المجال "متوسطة "

 

مة المهنية األمن والسالب باالرتياح اتجاه ما يتعلق بشعور العاملينويفسر الباحث النتيجة 
التي طبقتها الوزارة من خالل توفير المباني الصحية وبعض اجراءات  والمتطلبات نتيجة اإلجراءات

هذه اإلجراءات يلزم الستكمالها الجانب التدريبي للعاملين في مجال األمن  ، إال أن  المةمن والسّ األ
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التي تحققها الوزارة،  باإلضافة إلى المة والصحة المهنية لزيادة فعالية برامج األمن والسالمة والسّ 
 تخفيف الضغط عن العاملين في بعض األقسام والدوائر بالتوزيع العادل للمهام على العاملين.

 

(، التي بينت أن المتوسط النسبي 2016مع بعض الدراسات كدراسة )البربري، وتتفق النتائج
%( بدرجة موافقة متوسطة 59.95غ )لمجال األمن والصحة المهنية في شبكة األقصى اإلعالمية بل

(، التي أظهرت موافقة متوسطة على مجال األمن 2016من قبل المبحوثين، دراسة )السويطي،
%(، كما اتفقت النتائج مع دراسة 61والسالمة المهنية لموظفي الوزارات الفلسطينية بمتوسط نسبي )

ي وزارة التربية والتعليم على (، التي أظهرت درجة موافقة متوسطة من قبل موظف2013) نصار،
%(، كما اتفقت مع دراسة 62.6مستوى بيئة العمل المادية والصحية المتوفرة بمتوسط نسبي بلغ )

(Zare & Others,2014)ضاء ، التي أظهرت عدم الرضا عن مجال األمن والسالمة لدى أع
لمؤسسات وخاصة اهمال اسبب االتفاق إلى  ويعزو الباحثهيئة التدريس في جامعة طهران، 

عدم ادراكهم ألهميتها وآثارها الحكومية منها لمبادئ األمن والسالمة نتيجة العجز في الموازنات و 
 التي تنعكس على أداء وانتماء العاملين.

 

 (، التي أظهرت موافقة مرتفعة على فقرات2012مع دراسة )البلبيسي، بينما اختلفت النتائج
%(، ودراسة 76.03حكومية بمتوسط نسبي )الير غسالمة بيئة العمل في المنظمات 

في شركة  المتوسط النسبي لمجال الصحة والسالمة المهنية نت أن  (، التي بيّ 2015)األستاذ،
ا، كما اختلفت مع دراسة %( بدرجة موافقة مرتفعة جدً 85.48بلغ ) جوال –االتصاالت الخلوية 

على مجال بيئة العمل لدى موظفي الخدمة  (، التي أظهرت موافقة مرتفعة2017)العمري واليافي،
سبب االختالف  الباحث وويعز ، %(71.8المدنية في المملكة العربية السعودية بمتوسط نسبي )

وتوفر الموازنات المالية لتغطية لحكومية بجوانب األمن والسالمة، الهتمام المؤسسات غير ا
المؤسسات من خالل المؤسسات الحقوقية تكاليفها، باإلضافة إلى الرقابة المركزة على مثل هذه 

 .والنقابات العمالية
 

 "االجتماعيةالعالقات ": خامسالالب عد  تحليل فقرات .5
والذي يبين آراء أفراد  (12.5)في جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج مبينة  tتم استخدام اختبار 

 .االجتماعيةالعالقات الخامس الُبعد  في فقراتعينة الدراسة 
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 " االجتماعيةالعالقات  الخامس "الب عد  لفقرات : تحليل(12.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 %النسبي

 قيمة
T 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

يسود بين العاملين بالوزارة التعاون  1
 2 0.00 6.78 68.6 2.1 6.86 وروح الفريق الواحد.

2 
التقدير واالحترام  تسود عالقات

المتبادل بين الرؤساء والمرؤوسين 
 في الوزارة.

7.04 2.1 70.4 7.94 0.00 1 

3 
الة بين  تتوفر عالقات تواصل فع 
العاملين بغض النظر عن 

 مستوياتهم الوظيفية.
6.84 2 68.4 7.11 0.00 3 

4 
تتعامل الوزارة بعدالة ومساواة مع 
العاملين في مشاركتهم مناسباتهم 

 .االجتماعية
5.48 2.3 54.8 0.08 0.94 4 

تهتم الوزارة بترتيب رحالت ترفيهية  5
 5 0.96 0.06 41.2 2.4 4.12 للعاملين وعائالتهم.

  0.00 3.36 %60.7 1.8 6.07 جميع الفقرات

تسود عالقات التقدير واالحترام المتبادل بين  "الفقرة الثانية  أن   ن( تبيّ 12.5جدول )من خالل     
بلغ  حيث ،البعدالمرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا جاءت في  " الرؤساء والمرؤوسين في الوزارة

والقيمة االحتمالية  ،%(55.5( أي أكبر من )50.5وهو أكبر من العدد ) (%70.4)الوزن النسبي 
ب حس إيجابيةاآلراء كانت في هذه الفقرة ن أمما يدل على  (0.05) من أقلوهي  (0.00)تساوي 

 درجة التأييد لهذه الفقرة "مرتفعة".  المبحوثين، وأن  
 

إلى حرص الوزارة على توفير مناخ يتسم بالحب والتقدير واالحترام بين  ويعزو الباحث ذلك     
ة، وحرص العاملين على توثيق العالقات فيما بينهم اإلداريجميع العاملين على اختالف مستوياتهم 

بروح الفريق الواحد يتطلب وجود عالقات اجتماعية كاالحترام والتقدير،  العمل لنجاح العمل، وأن  
ا لتقبل اآلراء والنقد البناء العالقات المبنية على االحترام والتقدير بين العاملين يشكل أساسً  وأن  

 وتبادل الخبرات التي تساهم في تحقيق األهداف وتحسين األداء.  
تهتم الوزارة بترتيب رحالت ترفيهية للعاملين  قرة الخامسة وهي "بينما كانت أضعف الفقرات الف     

% 55.5( أي أقل من 5.5%( وهي أقل من العدد )41.2" حيث بلغ الوزن النسبي ) وعائالتهم
اآلراء في هذه  ن  أمما يدل على ( 0.05( وهي أكبر من )0.96والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت )

 رجة التأييد لهذه الفقرة "منخفضة". د ، وأن  إيجابيةالفقرة غير 
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الوزارة ال تهتم بالرحالت العامة التي تضم العاملين وعائالتهم،  أن  ويعزو الباحث ذلك إلى      
وذلك لغرض  ،ما يتم تنظيم رحالت للعاملين في حدود اإلدارة الواحدة أو في نطاق المديرياتوإن  

     عنهم، وتعزيز روح األلفة والمحبة بينهم.الترفيه عن الموظفين، وتخيف ضغوطات العمل 
 بلغ "االجتماعيةالعالقات " الخامس للُبعدالوزن النسبي  أن  ن النتائج تبيّ  وبشكل عام     
وكانت القيمة  (%55.5) ( أي أكبر من5.5االفتراضية العدد )القيمة وهو أكبر من  (60.7%)

كانت الُبعد  على هذا المبحوثيناستجابات  ي أن  هذا يعن( و 0.05)( وهي أقل من 0.00االحتمالية )
 وكذلك درجة تأييد هذا المجال "متوسطة ".، إيجابية

بين  يجابيةوزارة األوقاف بحاجة إلى تعزيز العالقات اإل على النتيجة، بأن   ويعقب الباحث     
العامل حاجاته من العالقات االنسانية والوظيفية بالمنظمة يحقق ه ومن خالل ن  إالعاملين، حيث 

 ا في جماعات عمل مستمرة بعالقات متبادلة،األمن والطمأنينة والتقدير االجتماعي بصفته عضوً 
ا في نساني واالجتماعي في التعامل مع األفراد داخل المنظمة ُيعد مهمً ن االهتمام بالجانب اإلوأل

توفير هذا المناخ يقع بالدرجة األولى  مسئولية ، وأن  اإلبداعتوفير المناخ اإليجابي الداعم لإلنتاجية و 
األفراد  معيجابي في تعزيز العالقات في الوزارة، من خالل التعامل اإل وحدة العالقات العامةعلى 

 في سبيل تحقيق أهداف الوزارة. اإلداري  اإلبداعبشكل يدفعهم لبذل المزيد من الجهود ورفع مستوى 
(، التي أظهرت أن 2016)الحسنى، الدراسات كدراسة مع بعضالب عد  وقد اتفقت نتائج هذا     

جاء بوزن نسبي  االجتماعية الشؤون لدى الباحثين االجتماعيين بوزارة  االجتماعيةمستوى العالقات 
المتوسط  ، التي أظهرت أن  (Zare & Others,2014)%( بدرجة موافقة متوسطة، ودراسة 57.4)

%( 58.56عضاء هيئة التدريس في جامعة طهران بلغ )لدى أ  االجتماعيةالنسبي لمجال العالقات 
الحكومية بأثر  رجة موافقة متوسطة، ويعزو الباحث سبب االتفاق إلى عدم وعي المؤسساتبد

توطيد العالقات االجتماعية بين المؤسسة والعاملين وبين العاملين وبعضهم على جودة وتحسين 
 حتما لرفع مستوى االبداع االداري لديهم.األداء، وزيادة الثقة بين العاملين مما سيؤدي 

الوزن النسبي لمجال  (، التي أظهرت أن  2016مع دراسة )البربري، بينما اختلفت النتائج     
%( بدرجة موافقة مرتفعة، ودراسة 76.8عالمية بلغ )العالقات االنسانية في شبكة األقصى اإل

في الجامعات  االجتماعيةال العالقات المتوسط النسبي لمج نت أن  (، التي بيّ 2014)ماضي،
ودراسة (، 2017%( بدرجة موافقة مرتفعة، كذلك دراسة )العمري ويافي،75.1الفلسطينية بلغ )

(Normala,2010)  ّلدى العاملين في  االجتماعيةالمتوسط النسبي لمجال العالقات  نت أن  التي بي
إلى اختالف  ويرجع سبب االختالف، %( بدرجة موافقة مرتفعة74.29لغ )الشركات الماليزية ب
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تقدر العالقات االجتماعية وتعمل على في المؤسسات الخاصة والجامعات والتي  لعالقاتطبيعة ا
 تفعيلها بشكل يخدم مصلحة العمل وزيادة االنتاج وتحسين األداء.

 

 "األجور والمكافآت": سادسالالب عد  تحليل فقرات .6

والذي يبين آراء أفراد  (13.5)في جدول رقم دة والنتائج مبينة للعينة الواح tتم استخدام اختبار 
 .السادس األجور والمكافآتالُبعد  في فقراتعينة الدراسة 

 "السادس "األجور والمكافآتالب عد  لفقرات : تحليل(13.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 %النسبي

 قيمة
T 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

تكفي األجور إلشباع احتياجات  1
 5 0.32 0.152 34.6 2 3.46 العاملين وطلباتهم.

يتوفر في الوزارة نظام مكافآت  2
 4 0.52 0.962 36 2.2 3.6 يتميز بالعدالة والكفاءة.

يرتبط نظام المكافآت بأداء وإنجاز  3
 2 0.45 0.632 39.9 2.5 3.99 العاملين.

ع مهام وخبرات يتناسب الراتب م 4
 1 0.55 0.614 42.7 2.1 4.27 ومؤهالت الموظفين.

5 
يشعر الموظفون بسعادة كبيرة لما 
يتقاضوه من رواتب ومكافآت في 

 العمل.
3.67 2.3 36.7 0.852 0.36 3 

  0.23 0.96 %38 1.9 3.8 جميع الفقرات

ع مهام وخبرات يتناسب الراتب م" :الفقرة الرابعة ن أن  ( تبيّ 13.5من خالل جدول )
بلغ الوزن النسبي  حيث ،عدالبُ المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا في  " ومؤهالت الموظفين

 (0.23)والقيمة االحتمالية تساوي  ،%(55.5( أي أقل من )5.5وهو أقل من العدد ) (42.7%)
سب المبحوثين، ح إيجابيةاآلراء كانت في هذه الفقرة غير  ن  أمما يدل على  (0.05) من أكبروهي 
 درجة التأييد لهذه الفقرة "منخفض". وأن  

م 2014لتدني نسبة الرواتب التي يتقاضاها الموظفين منذ عام  ويعزو الباحث النتيجة
نتيجة الظروف القائمة من تجاذبات ومناكفات سياسية بين شطري الوطن بشكل ال يتناسب مع 

م من حملة الدراسات %( من المبحوثين هُ 36.8)نسبة  ن  إمهام وخبرات ومؤهالت الموظفين، حيث 
%( منهم هم من قضى أكثر 51.8) %( منهم يحملون درجة البكالوريوس، وأن  58.8العليا، و )

 عام في العمل.( 15) من
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تكفي األجور إلشباع احتياجات العاملين " :الفقرة األولىبينما كانت أضعف الفقرات 
 ،%(55.5( أي أقل من )5.5وهو أقل من العدد ) (%34.6)بلغ الوزن النسبي  حيث ،"وطلباتهم

اآلراء كانت في هذه  ن  أمما يدل على  (0.05) من أكبروهي  (0.32)والقيمة االحتمالية تساوي 
 درجة التأييد لهذه الفقرة "منخفض".  حسب المبحوثين، وأن   إيجابيةالفقرة غير 

ظفين وحرمانهم من نسبة كبيرة من إلى ضعف وتدني رواتب المو  ويعزو الباحث النتيجة
ا من الموظفين الذين يتلقون راتبً  ن  إرواتبهم لعدة سنوات مضت نتيجة االنقسام الفلسطيني، حيث 

من  (%40) لهم بنسبة لفٍ  منذ أكثر من أربع سنوات، ويتم صرف سُ ا كاماًل غزة لم يتقاضوا راتبً 
باإلضافة إلى اإلجراءات األخيرة التي اتخذتها ا، يومً  (45) عن الراتب على فترات متباعدة قد تزيد

 (%50) ا منها، حيث تم خصم ما يزيد عنالسلطة الفلسطينية بحق الموظفين الذين يتقاضون راتبً 
%( من موظفي 50باإلضافة إلى أن هناك ما يزيد نسبته عن )م ، 2017من رواتبهم منذ عام 

جدا، لبطالة والمقطوعة ذات الرواتب المتدنية وزارة األوقاف والشئون الدينية يعملون تحت بند ا
ن على اختالف الجهات التي  ت دفع رواتبهم ال يستطيعون توفير أدنى جميع الموظفيفأصبح 

 متطلباتهم واحتياجاتهم.
وهو  (%38) "األجور والمكافآتالسادس " للُبعدالوزن النسبي  أن  تبين النتائج  وبشكل عام

( 0.23وكانت القيمة االحتمالية ) (%55.5) ( أي أقل من5.5العدد )االفتراضية القيمة أقل من 
، إيجابية غير كانتالُبعد  على هذا المبحوثيناستجابات  هذا يعني أن  ( و 0.05)من  أكبروهي 

 .وكذلك درجة تأييد هذا المجال "منخفضة"
التي يعيشها  ةاالقتصاديا للحالة ا وواقعيً ا طبيعيً النتيجة تعطي تفسيرً  أن   ويرى الباحث

ن في قطاع غزة، حيث أن جميع الموظفين لم يتلقوا رواتبهم األساسية لفترات و ن الحكوميو الموظف
ضافة إلى عدم إطويلة، عالوة على أن ما يتقاضونه من نسبة من الرواتب ال يتلقونها بانتظام، 

عيشة في قطاع بعض العالوات للموظفين كعالوة غالء المعيشة رغم ارتفاع مستوى الم احتساب
 تأمين على قادرة غير األجور كانت فإذاغزة، مما يؤدي لثقل أعباء الحياة على الموظفين، 

 دائمة حالة في فسيجعلهم عوائلهم، تجاه مسؤولياتهم تحمل من تمكنهم ما بقدر الموظفين احتياجات
 النتائج على بالتاليو  العمل في أدائهم على اسلبً  يؤثر مما المطالب، هذه على والقلق التفكير من

 . منهم تحقيقها المطلوب
النتائج بعدم وجود نظام مكافآت واضح وعادل في وزارة األوقاف على  كما يفسر الباحث

 نجاز العاملين.إالرغم من ضعفها وقلتها، إضافة إلى عدم الربط بين المكافآت وأداء و 
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نخفضة من الموافقة (، التي أظهرت درجة م2016مع دراسة )الحسنى، واتفقت النتائج
%(، 35بوزن نسبي ) االجتماعية الشؤون على مجال األجور لدى الباحثين االجتماعيين بوزارة 

الوزن النسبي لمجال واقع األجور في الوزارات  نت أن  (، التي بيّ 2016ودراسة )السويطي،
(، التي 2016%( بدرجة موافقة منخفضة، كما اتفقت مع دراسة )الشنطي،45.8الفلسطينية بلغ )

سكان أظهرت درجة موافقة منخفضة على مجال األجور والمكافآت في وزارة األشغال العامة واإل
على مجال سوء  ا( التي أظهرت موافقة مرتفعة جدً 2015%(، ودراسة )حالوة،47.43بوزن نسبي )

%(، 85.42حوال االقتصادية لموظفي القطاع الحكومي المدنيين في قطاع غزة بمتوسط نسبي )األ
(، التي أظهرت درجة موافقة منخفضة على مجال 2013كما اتفقت النتائج مع دراسة )نصار،

المتوسط النسبي للمجال  جور والمكافآت لدى موظفي وزارة التربية والتعليم الحكومي حيث بلغاأل
في  الحالة العامة التي ُيعاني منها القطاع الحكوميإلى  تفاقسبب اال ويعزو الباحث%(، 34.45)

صرف منها لتلبية احتياجات ، وعدم كفاية ما يُ (2007منذ عام ) قطاع غزة من عدم انتظام الرواتب
 الضعف الشديد برامج المكافآت.العاملين، باإلضافة إلى 

 

(، حيث جاءت الموافقة متوسطة على 2016مع دراسة )البربري، بينما اختلفت النتائج
%(، ودراسة 56.43عالمية بوزن نسبي )اإلقصى مجال األجور والرواتب في شبكة األ

جور والمكافآت في بلدية المتوسط النسبي لمجال عدالة نظم األ ظهرت أن  أ(، التي 2014)اشتيوي،
الوزن  نت أن  ( التي بيّ 2014%( بدرجة موافقة متوسطة، وكذلك دراسة )ماضي،65.43غزة بلغ )

%( بدرجة موافقة 63.77ات الفلسطينية بلغ )النسبي لمجال األجور والمكافآت المالية في الجامع
(، التي أظهرت درجة موافقة متوسطة على مجال العوامل 2012متوسطة، ودراسة )البلبيسي،
%(، كما اختلفت مع نتائج دراسة 65.96حكومية بوزن نسبي )الالمالية في المنظمات غير 

الحوافز المادية لدى موظفي ( التي أظهرت درجة موافقة متوسطة لمجال 2017)العمري واليافي،
 & Zare)%(، ودراسة 64.4الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بوزن نسبي )

Others,2014)   المتوسط النسبي لمجال الرواتب لدى أعضاء هيئة التدريس في  التي أظهرت أن
أظهرت درجة (، التي  2013ودراسة )نصار، %( بدرجة موافقة متوسطة،66جامعة طهران بلغ )

موافقة متوسطة على مجال األجور والمكافآت لدى موظفي التعليم في وكالة غوث وتشغيل 
دراسة  %(، كما اختلفت النتائج مع59.63حيث بلغ المتوسط النسبي للمجال ) ،الالجئين

(Normala,2010)  ّالمتوسط النسبي لمجال الرواتب والحوافز لدى العاملين في  نت أن  التي بي
(، التي أظهرت 2015%( بدرجة موافقة مرتفعة، ودراسة )األستاذ،69.71كات الماليزية بلغ )الشر 

جوال على مجال األجور بوزن  –درجة موافقة مرتفعة لدى العاملين في شركة االتصاالت الخليوية 
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سبب االختالف وإن كان نسبًيا في معظم الدراسات إلى  ويعزو الباحث، %(81.02نسبي )
عادلة روف السياسية واإلدارية الحاكمة لعمل المؤسسات، باإلضافة إلى تطبيق برامج اختالف الظ

 .للمكافآت في المؤسسات األخرى وخاصة المؤسسات غير الحكومية
 

 "اإلداري  اإلبداع"المحور الثاني  تحليل فقرات 2.3.5
لذي يبين آراء أفراد وا (14.5)جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج مبينة في  tتم استخدام اختبار 

 .اإلداري  اإلبداعالمحور الثاني:  في فقراتعينة الدراسة 
 "اإلداري  اإلبداع" فقرات المحور الثاني : تحليل(14.5جدول رقم )

رقم 
 الفقرة الفقرة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 %النسبي

 قيمة
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

قيق يحرص العاملون على تح 19
 1 0.00 6.21 67 2.1 6.7 أهدافهم بإصرار.

9 
عند  ايغير العاملون رأيهم فورً 

االقتناع ببديل أفضل يناسب 
 الموقف.

6.6 2.1 66 5.55 0.00 2 

يحدد العاملون تفاصيل مهام  12
 3 0.00 5.43 65.3 2 6.53 العمل قبل البدء بالتنفيذ.

3 
يتمتع العاملون بالمهارة في 

ر والقدرة على النقاش والحوا
 اإلقناع.

6.46 1.8 64.6 5.69 0.00 4 

5 
يمتلك العاملون القدرة على 
توظيف أكبر قدر ممكن من 
األلفاظ للداللة على فكرة 

 معينة.
6.41 1.9 64.1 5.22 0.00 5 

4 
م العاملون الكثير من البدائل  ُيقدّ 
في وقت زمني قصير عند 

 التعامل مع المواقف المختلفة.
6.39 1.8 63.9 5.42 0.00 6 

17 
يتحمل العاملون مسئولية ما 
يقوم به من أعمال ولديهم 

 استعداد للمواجهة.
6.38 1.9 63.8 4.84 0.00 7 

11 
يستطيع العاملون ترجمة 
األفكار النظرية إلى خطط 
عملية بما يتناسب مع 

 إمكانات الوزارة.
6.31 1.7 63.1 5.06 0.00 8 

14 
يحرص العاملون على معرفة 
أوجه الضعف أو القصور 

 فيما يقومون به من أعمال.
6.28 2.1 62.8 4 0.00 9 
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رقم 
الوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 %النسبي

 قيمة
t 

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

18 
يهتم العاملون بالحصول على 
أفكار جديدة أكثر من اهتمامهم 
 بالحصول على موافقة اآلخرين.

6.26 2 62.6 4.14 0.00 10 

8 
يتجنب العاملون التنفيذ 

ة بما اإلداريالحرفي للتعليمات 
 ن.ال يتعارض مع المضمو 

6.1 1.9 61 3.3 0.00 11 

10 
يحلل العاملون كل فكرة إلى 
مكوناتها الجزئية لتسهيل 

 االستفادة منها.
6.1 1.8 61 3.47 0.00 12 

6 
يحرص العاملون على التعبير 

إذا كانت  حّتىعن آرائهم 
 مخالفة للرئيس المباشر.

6.09 1.9 60.9 3.22 0.00 13 

1 
ينجز العاملون األعمال 

والفنية بأسلوب  ةاإلداري
 متجدد.

6.04 2 60.4 2.83 0.01 14 

 غير ُيقّدم العاملون حلواًل  2
 15 0.00 2.95 60.2 1.9 6.02 تقليدية لمشكالت العمل.

15 
يمتلك العاملون رؤية 
الكتشاف وحل المشكالت 

هم في ؤ التي يعاني منها زمال
 العمل.

6.01 2 60.1 2.78 0.01 16 

7 
المخالفة  يهتم العاملون باآلراء

آلرائهم لالستفادة من أفكار 
 اآلخرين.

5.94 1.9 59.4 2.76 0.02 17 

13 
يتوقع العاملون مشكالت 
العمل التي تواجههم قبل 

 حدوثها.
5.83 2.1 58.3 2.73 0.02 18 

يتقبل العاملون الفشل باعتباره  16
 19 0.03 2.71 55.4 2.1 5.54 تجربة تسبق النجاح.

  0.00 4.73 %62.1 1.6 6.21 جميع الفقرات

 (%62.1" بلغ )اإلداري  اإلبداع"لمحور الثاني الوزن النسبي ل أن   (14.5جدول )من  تبيني
كانت القيمة االحتمالية %( و 55.5( أي أكبر من)5.5العدد ) القيمة المفترضةوهي أكبر من 

، إيجابيةكانت ُبعد ال على هذا المبحوثيناستجابات  هذا يعني أن  ( و 0.05)من  أقلهي ( و 0.00)
 ."متوسطةدرجة التأييد " وأن  

 :ن أن  ومن خالل الجدول تبي  
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 : أعلى ثالث فقرات كانت
المرتبة األولى في  "أهدافهم بإصرار العاملون على تحقيق يحرص" :( وهي19فقرة رقم ) -

 ، بدرجة تأييد "مرتفعة". (%67)نسبي وزن ب
" عند االقتناع ببديل أفضل يناسب الموقف ام فورً يغير العاملون رأيه ":وهي ( 9فقرة رقم ) -

 (، بدرجة تأييد "مرتفعة". %66.0في المرتبة الثانية بوزن نسبي ) 
" في المرتبة يحدد العاملون تفاصيل مهام العمل قبل البدء بالتنفيذ"  :وهي (12فقرة رقم ) -

 .%(، بدرجة تأييد "مرتفعة"65.3الثالثة بوزن نسبي )
 ثالث فقرات: دنىبينما كانت أ

بوزن نسبي  "يتقبل العاملون الفشل باعتباره تجربة تسبق النجاح  " :وهي (16فقرة رقم ) -
 %( بدرجة التأييد "متوسطة". 55.4)
بوزن  "يتوقع العاملون مشكالت العمل التي تواجههم قبل حدوثها"  :وهي (13فقرة رقم ) -

 %(، بدرجة تأييد "متوسطة".55.4نسبي )
يهتم العاملون باآلراء المخالفة آلرائهم لالستفادة من أفكار "  :هيو  (7فقرة رقم ) -

 .(، بدرجة تأييد "متوسطة"59.4بوزن نسبي ) "اآلخرين
الدينية يحرصون بدرجة كبيرة على  الشؤون العاملين بوزارة األوقاف و  أن  ب الباحث النتائج فسروي

ا عند االقتناع ببديل أفضل يناسب ورً هم فئتحقيق أهدافهم بإصرار، ولديهم القابلية لتغيير آرا
هم يتمتعون بالمهارة في هم يهتمون بتحديد تفاصيل المهام قبل البدء بالتنفيذ، كما أن  الموقف، وأن  

هم يمتلكون القدرة على توظيف أكبر قدر من األلفاظ للداللة النقاش والحوار والقدرة على اإلقناع، وأن  
 على فكرة معينة.

ه من أعمال ملين لديهم القدرة بدرجة متوسطة على تحمل مسئولية ما يقومون بالعا كما أن  
 ولمعرفة أوجه الضعف والقصور فيما يقومون به من أعمال، وأن   ،للمواجهةولديهم استعداد متوسط 

غير تقليدية لها، وال  وتقديم حلولٍ  تواجههم العاملين قدراتهم متوسطة في توقع مشكالت العمل التي
 ون الفشل بإعتباره قد يمثل لهم تجربة تسبق النجاح. يتقبل

 اإلداري  اإلبداعمستوى  (، التي أظهرت أن  2012الحارثي،دراسة )واتفقت الدراسة بنتائجها مع 
%(، 61.8لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة جدة كان بدرجة متوسطة بمتوسط نسبي )

من قبل القادة  اإلداري  اإلبداعدرجة ممارسة  أن   ( التي أظهرت2013ودراسة )عبابنة والشقران،
، كما اتفقت مع دراسة التربويين في مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد جاء بدرجة متوسطة

(، التي أظهرت امتالك فرق العمل في وزارة االقتصاد الوطني في المحافظات 2014)أبو جربوع،
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سبب االتفاق إلى  ويعزو الباحث%( بدرجة متوسطة، 68سبة )بن اإلداري  اإلبداعالجنوبية لعناصر 
مؤسسات البداع في اللالمتوفرة للعاملين ووجود معوقات بيئة الحياة الوظيفية تشابه طبيعة العمل و 

 الحكومية.
مستوى تواجد  نت أن  (، التي بيّ 2017عمرة، مع دراسة )زين الدين وأبو بينما اختلفت الدراسة

في كلية فلسطين التقنية بدير البلح جاء بدرجة مرتفعة بوزن نسبي  داري اإل اإلبداععناصر 
لدى العاملين  اإلبداع(، التي أظهرت وجود عناصر 2017%(، ودراسة )مسلم وأبو سليم،82.7)

 نت أن  (، التي بيّ 2016%( بدرجة مرتفعة، ودراسة )الشاعر،79.48في شركة جوال بوزن نسبي )
%( 81.52غزة بلغ ) لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات داري اإل اإلبداعمستوى ممارسة 
أظهرت توفر قدرات وسمات الشخصية المبدعة لدى  (، التي2009، ودراسة )العجلة،بدرجة مرتفعة

%(، كما اختلفت مع 86.02المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة بدرجة عالية وبوزن نسبي )
لدى العاملين بمركز البحث  اإلداري  اإلبداعمستوى  ت أن  (، التي أظهر 2014دراسة )بودرهم،
%( بدرجة مرتفعة، وُيرجع الباحث 73.2ء بوزن نسبي)عمر بسكرة، جا-برنأوي –العلمي والتقني 
إلى اختالف مجتمع الدراسة وطبيعة الظروف المحيطة بالعاملين ومستوى جودة سبب االختالف 

 باإلضافة إلى اختالف تقدير مجتمع الدراسات لإلبداع. الحياة الوظيفية المتوفرة في المؤسسات،
 فرضيات الدراسة:اختبار  4.5

( بين جودة α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال " :الفرضية األولى
 ."الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعالحياة الوظيفية و 

ن صحة هذه الفرضية عن طريق حساب معامالت ارتباط بيرسون، كما هو مبين في وتم التحقق م
 الجدول التالي:

 .اإلداري  اإلبداعجودة الحياة الوظيفية و أبعاد العالقة بين  :(15.5رقم )جدول 

 المجاالت
 اإلداري  اإلبداع

 الداللة (.Sig)الداللة  معامل بيرسون لالرتباط
 دالة 0.01 0.72** تالمشاركة في اتخاذ القرارا

 دالة 0.01 0.72** السلوك القيادي واإلشرافي في العمل

 دالة 0.01 0.73** األمان الوظيفياالستقرار و 

 دالة 0.01 0.74** األمن والصحة المهنية

 دالة 0.01 0.69** االجتماعيةالعالقات 

 دالة 0.01 0.57** األجور والمكافآت

 دالة 0.01 0.81** جودة الحياة الوظيفية
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معامل االرتباط بين محور جودة الحياة الوظيفية  أن   ن( يتبيّ 15.5جدول )من خالل 
(، بالتالي فإنه 0.05( أقل من).Sig، وقيمة )0.81حيث قيمة  )ر( =  ،مرتفعة اإلداري  اإلبداعو 

( بين جودة الحياة الوظيفية α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 . الدينية الشؤون لدى العاملين بوزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو 

ما توفرت مجاالت جودة الحياة ه كلّ وهذا يعطي مؤشر أن هناك عالقة طردية بين المتغيرين، أي أن  
 .اإلداري  اإلبداعالوظيفية يزيد مستوى ممارسة 

 :لتي جاءت كالتالي، واالفرضيات الفرعية( تظهر نتائج اختبار 15.5من خالل جدول )و 
المشاركة في اتخاذ ( بين α ≤ 0.05عند مستوى داللة )وجد عالقة ذات داللة إحصائية تال   .1

 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو  القرارات
معامل االرتباط بين محور المشاركة في اتخاذ القرارات  ن أن  يتبيّ  (15.5دول )من ج

(، بالتالي 0.05( أقل من).Sig، وقيمة )0.72حيث قيمة )ر( =  ،مرتفعة اإلداري  داعاإلبو 
المشاركة في اتخاذ بين ( α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) توجد عالقة
 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو القرارات 

مشاركة العاملين في عمليات من قبل الوزارة لتعزيز عمليات  السعي الدائم أن   ويرى الباحث
، فقد حاز مجال المشاركة في اتخاذ اإلداري  اإلبداعاتخاذ القرارات يساهم في رفع مستوى 

ه من ن  إ%(، حيث 63.8القرارات على أعلى مرتبة بمجاالت جودة الحياة الوظيفية بنسبة )
ا أوسع في عملية صنع القرار، مما يفيد في نطاقً إعطاء المرؤوسين  ،اإلبداعخطوات تحسين 

 بداعية.إكثر أبتكارية، واتخاذ قرارات بوسائل ابداعية و إالحصول على آراء ومقترحات وأفكار 

السلوك القيادي ( بين α ≤ 0.05عند مستوى داللة )وجد عالقة ذات داللة إحصائية تال  .2
 .الدينية الشؤون ن في وزارة األوقاف و لدى العاملي اإلداري  اإلبداعو  واإلشرافي في العمل

 اإلبداعو السلوك القيادي واإلشرافي معامل االرتباط بين محور  أن   ن( يتبيّ 15.5جدول )من 
توجد (، بالتالي 0.05( أقل من).Sig، وقيمة )0.72حيث قيمة )ر( =  ،مرتفعة اإلداري 
لوك القيادي واإلشرافي في السبين ( α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقة
 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو  العمل

وفي  نمط القيادة واالشراف عامل رئيسي محدد لطبيعة المناخ التنظيمي، ن  أ ويرى الباحث
يفية داخل سهم في تحسين جودة الحياة الوظذلك ي ، فإن  القيادة الديمقراطيةتبني الوزارة لنمط 

داراتهم فيتولد لديهم الشعور باالنتماء إفراد و العمل وزيادة الثقة بالنفس وخلق روح التعاون بين األ
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ية اإلبداعالروح  إظهار، و داء واالنتاجيةاألهداف مما يترتب عليه تحسين في مستوى لتحقيق األ
 العاملين وتأهيلهم للعمل في المستويات القيادية. ىلد
 

واألمان  االستقرار( بين α ≤ 0.05عند مستوى داللة )ة ذات داللة إحصائية وجد عالقتال  .3
 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو  الوظيفي
معامل االرتباط بين محور االستقرار واألمان الوظيفي  أن   ن( يتبيّ 15.5جدول )من 

(، بالتالي 0.05( أقل من).Sig، وقيمة )0.73= حيث قيمة )ر(  ،مرتفعة اإلداري  اإلبداعو 
االستقرار واألمان بين ( α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) توجد عالقة
 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو  في العملالوظيفي 

الوظيفي يزيد من درجة الطمأنينة  توفير الوزارة لعوامل االستقرار واألمن أن   ويرى الباحث
االستقرار واألمن الوظيفي يوفر  ألن   ؛لديهم اإلبداعواالرتياح للعاملين، مما يساعد على زيادة 

 التربة الخصبة التي ينمو فيها ويطور نفسه ويحسن من أدائه ليبدع فيه ويرتقي بمستوى الوزارة.
 

األمن والصحة ( بين α ≤ 0.05لة )عند مستوى دال وجد عالقة ذات داللة إحصائية تال  .4
 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو  المهنية
 اإلبداعو  معامل االرتباط بين محور األمن والصحة المهنية أن   ن( يتبيّ 15.5جدول )من 
توجد  (، بالتالي0.05( أقل من).Sig، وقيمة )0.74حيث قيمة )ر( =  ،مرتفعة اإلداري 
في  األمن والصحة المهنيةبين ( α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقة
 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو  العمل

توفير الوزارة لعوامل األمن والصحة المهنية يعمل على حماية العاملين  أن   ويرى الباحث
يلحق بهم، ويهيئ للعاملين بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر مما  من أي ضرر يمكن أن  

 . اإلبداعيزيد من قدرة العاملين على التفكير و 
 

 االجتماعيةالعالقات ( بين α ≤ 0.05عند مستوى داللة )وجد عالقة ذات داللة إحصائية تال  .5
 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو 

 اإلبداعو  االجتماعيةالعالقات معامل االرتباط بين محور  أن   ن( يتبيّ 15.5جدول )ن م
توجد (، بالتالي 0.05( أقل من).Sig، وقيمة )0.69حيث قيمة )ر( =  ،مرتفعة اإلداري 
في  االجتماعيةالعالقات بين ( α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقة
 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو  العمل
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وعالقات العمل السائدة داخل الوزارة تتيح  االجتماعيةبأن تنمية العالقات  ويعقب الباحث
ا  مهمً ، ويعد عاماًل اإلبداعالمجال للعاملين الستخدام القدرات العقلية واالبتكارات، وتقديم فرص 

 في سبيل تحقيق األهداف. اإلبداعإلنتاجية ورفع مستوى في توفير المناخ اإليجابي الداعم ل
 

 األجور والمكافآت( بين α ≤ 0.05عند مستوى داللة )وجد عالقة ذات داللة إحصائية تال  .6
 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعو 

 اإلداري  اإلبداعو لمكافآت األجور وامعامل االرتباط بين محور  ن أن  يتبيّ  (15.5)من جدول 
ذات  توجد عالقة(، بالتالي 0.05( أقل من ).Sig، وقيمة )0.57حيث قيمة )ر( =  ،مرتفعة

 اإلبداعو  في العملاألجور والمكافآت بين ( α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .الدينية الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري 

يكون هناك توازن بين ما يساهم به العاملون من جهد وبين ما  أن   د  ه ال بُ أن   ويرى الباحث
يحصلون عليه من في شكل أجر أو مكافآت، واختالل هذا التوازن سيعكس حالة من اإلحباط 

 عدالة األجور تشعر وانخفاض الروح المعنوية وبالتالي انخفاض مستوى أدائهم، لذا فإن  
ه يضمن لهم اشباع حاجاتهم، مما يزيد من رضاهم عن العمل ألن   ؛العاملين بالرضا عن العمل

لديهم لضمان  اإلبداعا بأهمية العمل مما يزيد من والتمسك به، وهذا يجعلهم يمتلكون شعورً 
 استمراره.

بعاد أبين  إيجابية(، التي أظهرت عالقة 2015األستاذ،دراسة ) النتائج معوقد اتفقت هذه 
جوال، ودراسة  –في شركة االتصاالت الخليوية الفلسطينية  اإلداري  داعاإلبجودة حياة العمل و 

 اإلداري  اإلبداع( التي أكدت وجود عالقة ارتباط بين جودة الحياة الوظيفية و 2015)محمود،
 ن  أنت (، التي بيّ 2014لدى مسئولي األنشطة الترويجية بالجامعات المصرية، ودراسة )عفاف،

لدى العاملين بمؤسسة  اإلداري  اإلبداعين مجاالت جودة حياة العمل و هناك عالقة ارتباط قوية ب
(، التي أظهرت عالقة ارتباط قوية بين أبعاد 2011نفطال بسكرة بالجزائر، ودراسة )المشوط،

في أكاديمية سعد العبد هللا للعلوم األمنية في دولة الكويت، كما  اإلداري  اإلبداعبيئة العمل و 
بين بيئة العمل  إحصائية(، التي أظهرت عالقة ذات داللة 2014يل،سماعإدراسة)اتفقت مع 

 & Mahmoudiفي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة ) اإلداري  اإلبداعو 

Others,2015  لدى  اإلبداعبين جودة حياة العمل و  إيجابيةهناك عالقة  (، التي أظهرت أن
سبب االتفاق إلى تقدير  ويعزو الباحثيران، إ –ت العاملين في المدارس الثانوية في مدينة رش

وعالقتها بتعزيز مستوى همية جودة الحياة الوظيفية ألجميع المؤسسات باختالف أنواعها 
 اإلبداع اإلداري لدى العاملين.
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جودة ألبعاد  (α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةذو داللة  ال يوجد أثر :الثانية الفرضية
 الدينية. الشؤون وزارة األوقاف و في لدى العاملين  اإلداري  اإلبداع تنمية في الحياة الوظيفية

لقياس أثر المتغير  Stepwiseالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي التدريجي 
 (، وقد تبين التالي:اإلداري  اإلبداع( على المتغير التابع )جودة الحياة الوظيفيةالمستقل )
 اإلبداعمستوى  ( أن  Stepwiseج االنحدار النهائي باستخدام طريقة االنحدار التدريجي )يبين نموذ
 جودة الحياة الوظيفيةب إحصائيةوهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات داللة  ،اإلداري 

 .وجميع أبعادها
 (اإلداري اإلبداعابع: )المتغير الت(  Stepwiseيوضح تحليل االنحدار التدريجي )(: 16.5جدول )

 المتغيرات المستقلة
معامالت 
 االنحدار

الخطأ 
 ي المعيار 

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية
Beta 

 قيمة
t 

القيمة 
 االحتمالية

sig. 

مستوى 
 الداللة 
عند 

(0.05) 
 دال 0.00 9.85  0.107 1.05 المتغير الثابت

 دال 0.00 3.89 0.8 0.036 0.138 المشاركة في اتخاذ القرارات
 دال 0.03 2.15 0.57 0.037 0.79 العمل السلوك القيادي واإلشرافي في
 دال 0.00 3.6 0.88 0.035 0.125 االستقرار واألمان الوظيفي
 دال 0.00 3.49 0.92 0.038 0.131 األمن والصحة المهنية

 دال 0.03 2.17 0.51 0.032 0.69 االجتماعيةالعالقات 
 دال 0.00 3.78 0.69 0.041 0.585 األجور والمكافآت

 دال 0.00 3.95 3.22 0.139 0.545 جودة الحياة الوظيفية
 ANOVAتحليل التباين 

 0.000 القيمة االحتمالية F 3.91قيمة اختبار 
 0.000 القيمة االحتمالية لمعامل التفسير R2 0.424قيمة معامل التفسير المعدل 

 يتضح من الجدول السابق : 
 اإلبداعفي ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة  )  إحصائيةتأثير ذو داللة  لها ة الوظيفيةجودة الحياأن 

 ، وبالتالي عدم صحة الفرضية الصفرية.الدينية الشؤون بوزارة األوقاف و  لدى العاملين اإلداري 
 

 معادلة التأثير: 
القيادي  )السلوك 0.79)المشاركة في اتخاذ القرارات( +  0.138+  1.05= اإلداري  اإلبداع

)األمن والصحة المهنية(  0.131)االستقرار واألمان الوظيفي( +  0.125واإلشرافي في العمل( + 
 .)جودة الحياة الوظيفية( 0.545)األجور والمكافآت( + 0.585( +االجتماعية)العالقات  0.69+ 
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اهتمام أكبر  الدينية إلعطاء الشؤون النتيجة تعتبر محفز لوزارة األوقاف و  أن   ويرى الباحث
فساح المجال لمشاركة أوسع في اتخاذ القرارات، إفي تعزيز أبعاد جودة الحياة الوظيفية، من خالل 

وتبني نمط قيادي وإشرافي أكثر فاعلية في التعامل مع العاملين، وتعزيز ضمانات االستقرار 
وتطوير مستوى جراءات السالمة والصحة المهنية، إواألمان الوظيفي، واالستمرار في تحسين 

بين العاملين، والعمل مع الجهات المختصة لتوفير راتب يحف  كرامة  االجتماعيةالعالقات 
كل ما سبق سيعمل على تفجير  ن  إالموظف ويساعده في توفير متطلباته واحتياجاته، حيث 
 لديهم.  اإلبداعالطاقات الكامنة لدى العاملين وسيؤثر في مستوى ممارسة 

 

 اإلبداعمستوى  (، التي أظهرت أن  2015األستاذ،دراسة ) النتائج معه وقد اتفقت هذ
جوال يتأثر ببعض أبعاد جودة حياة العمل  –في شركة االتصاالت الخليوية الفلسطينية  اإلداري 

الوظيفي(، )نظام الترقية والتقدم الوظيفي، الصحة والسالمة المهنية، االستقرار واألمان 
)الهيكل التنظيمي، التدريب،  ا لعوامل بيئة العملالتي أظهرت أثرً  (،2014سماعيل،إودراسة)

معة السودان للعلوم والتكنولوجيا، في جا اإلداري  اإلبداعالحوافز والمكافآت، ظروف العمل( على 
سبب االتفاق إلى أهمية أبعاد جودة الحياة الوظيفية التي تناولتها الدراسات بما لها  ويعزو الباحث

شعور العاملين بالراحة والطمأنينة وتحقيق الذات وزيادة الثقة والرضا الوظيفي أثر واضح في 
كس ايجابا على أدائهم وصوال لتنمية ورفع مستوى اإلبداع اإلداري نتماء التنظيمي، مما ينعواال

 عندهم.
 

بين ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  لثة:الفرضية الثا
العاملين بوزارة األوقاف لدى  جودة الحياة الوظيفيةتجابة المبحوثين حول متوسطات اس

 -المسمى الوظيفي -المؤهل العلمي -العمرللمتغيرات الديمغرافية ) تبًعا الدينية  الشؤون و 
 .(الخدمة سنوات

 

بـين ( α ≤ 0.05)  عنـد مسـتوى داللـة إحصـائيةتوجـد فـروق ذات داللـة متغيـر العمـر: ال  .1
العــاملين بــوزارة األوقــاف لــدى  جــودة الحيــاة الوظيفيــةجابة المبحــوثين حــول متوســطات اســت

 . لمتغير العمر تبًعا   الدينية الشؤون و 

 .المجموعاتلى الفروق بين إ الباحث اختبار "ف" للتعرفاستخدم 
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 .لمتغير العمر تبًعا (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق 17.5جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
أقل من  الداللة

30 
إلى  30

  40أقل من
إلى  40من

 50أقل من
50 

 فأكثر
 دالة 0.02 3.10 6.26 6.86 6.22 4.4 المشاركة في اتخاذ القرارات

 ةغير دال 0.15 1.79 5.93 6.67 5.75 5.53 السلوك القيادي واإلشرافي في العمل
 غير دالة 0.06 2.4 6.31 6.53 5.85 3.93 االستقرار واألمان الوظيفي

 غير دالة 0.58 0.65 6.37 6.53 6.23 5.07 األمن والصحة المهنية
 غير دالة 0.51 0.77 5.87 6.42 6.02 5.33 االجتماعيةالعالقات 

 غير دالة 0.17 1.70 4.2 3.82 3.38 2.47 األجور والمكافآت
 غير دالة 0.18 1.62 5.82 6.14 5.58 4.46 الوظيفية جودة الحياة

 وهي أكبر من( sig = 0.18)قيمة مستوى الداللة أن  ( 17.5يتبين من الجدول رقم)
(0.05=α،)  متوسطات بين  ال توجد فروق وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنه

 تبًعا   الدينية الشؤون لين بوزارة األوقاف و العاملدى  جودة الحياة الوظيفيةاستجابة المبحوثين حول 
 شيفيهالمشاركة في اتخاذ القرار، وقد تبين من خالل اختبار  ما عداالعمر، لجميع األبعاد لمتغير 

فأكثر(، وذلك على  50( و)50أقل من  -40( و)40أقل من-30أن الفروق لصالح الفئات )
لنتيجة إلى توفر جميع أبعاد جودة الحياة ا ويعزو الباحث(، 30حساب الفئة العمرية )أقل من 

الوظيفية لجميع المبحوثين باختالف أعمارهم بنفس الدرجة، مع حاجة جميع العاملين على اختالف 
فئاتهم العمرية لجميع أبعاد جودة الحياة الوظيفية،  باستثناء الفروق في استجابة المبحوثين لبعد 

( تشكل فقط 30نسبة الفئة العمرية )أقل من  إلى أن  المشاركة في اتخاذ القرارات، ويرجع ذلك 
ا من الموظفين ذوي الفئات الدنيا، الذين ال يتم مشاركتهم في %( من المبحوثين، وهم غالبً 2.6)

يتم مشاركة جميع العاملين في اتخاذ القرارات خاصة أن  عملية اتخاذ القرارات، مع ضرورة أن  
 ئف اإلشرافية.م من أصحاب الوظاجميع المبحوثين هُ 

أظهرت عدم وجود فروق في استجابات (، التي 2016دراسة )البربري، مع واتفقت النتائج
لمتغير العمر،  ُتعزى حول مجاالت جودة الحياة الوظيفية  عالميةالعاملين في شبكة األقصى اإل

شغال العاملين في وزارة األ أظهرت عدم وجود فروق في استجابات(، التي 2016)الشنطي،ودراسة 
(، 2016دراسة )الحسنى،لمتغير العمر، و  ُتعزى سكان حول واقع جودة الحياة الوظيفية العامة واإل
الباحثين االجتماعيين حول مجاالت جودة الحياة  عدم وجود فروق في استجاباتنت التي بيّ 

عدم وجود فروق في (، التي أظهرت 2016ودراسة )ماضي، لمتغير العمر، ُتعزى الوظيفية 
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لمتغير  ُتعزى حول أبعاد جودة الحياة الوظيفية حكومية الغير المنظمات ابات العاملين في استج
شركة  عدم وجود فروق في استجابات العاملين في(، التي أظهرت 2015)األستاذ، ، ودراسةالعمر

 ودراسة، لمتغير العمر ُتعزى  مجاالت جودة حياة العمل حولجوال –االتصاالت الخليوية
(، التي أظهرت عدم وجود فروق في استجابات العاملين في بلدية غزة حول جودة 2014)اشتيوي،

عدم وجود فروق في (، التي أظهرت 2014ودراسة )ماضي، لمتغير العمر، ُتعزى حياة العمل 
 .لمتغير العمر ُتعزى حول أبعاد جودة الحياة الوظيفية  الجامعات الفلسطينيةاستجابات العاملين في 

أظهرت وجود فروق في استجابات (، والتي 2017،دراسة )أبو حميد النتائج معبينما اختلفت 
لمتغير العمر  ُتعزى لجودة الحياة الوظيفية قصى حول العاملين في الوظائف اإلشرافية في جامعة األ

وجود فروق في التي أظهرت (، 2014ودراسة )ديوب،، اعامً  (45)تزيد أعمارهم عن  ن  لصالح م  
 ُتعزى  جودة الحياة الوظيفية مجاالت حول لين في قطاع االتصاالت في سورياالعاماستجابات 

موظفي التعليم  وجود فروق في استجابات(، التي  أظهرت 2013)نصار،ودراسة  لمتغير العمر،
 ُتعزى مجاالت جودة حياة العمل  وموظفي التعليم الحكومي حول في وكالة غوث وتشغيل الالجئين

 ا.عامً  (50)تزيد أعمارهم عن  ن  صالح م  لمتغير العمر، وذلك ل
( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال متغير المؤهل العلمي:  .2

لدى العاملين بوزارة األوقاف  جودة الحياة الوظيفيةبين متوسطات استجابة المبحوثين حول 
  .لمتغير المؤهل العلمي تبًعاالدينية  الشؤون و 

  .المجموعاتلى الفروق بين إ" للتعرف فاختبار " احثالباستخدم  
 

 .لمتغير المؤهل العلمي تبًعا (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق 18.5جدول رقم )

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه الداللة

 غير دالة 0.42 0.93 6.72 6.27 6.37 7.11 ي اتخاذ القراراتالمشاركة ف
 غير دالة 0.39 1.01 6.72 5.86 6.31 6.69 السلوك القيادي واإلشرافي في العمل

 غير دالة 0.77 0.36 6.8 6.18 6.01 6.47 االستقرار واألمان الوظيفي
 غير دالة 0.21 1.53 7.56 6.21 6.21 7.13 األمن والصحة المهنية

 غير دالة 0.76 0.38 6.4 5.99 6.04 6.62 االجتماعيةالعالقات 
 غير دالة 0.78 0.35 4.52 3.69 3.85 4 األجور والمكافآت

 غير دالة 0.51 0.77 6.45 5.7 5.8 6.34 جودة الحياة الوظيفية
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 )وهي أكبر من (sig=0.51)قيمة مستوى الداللة  أن  ( 18.5ن من الجدول رقم)يتبيّ 
0.05=α )  متوسطات ه ال توجد فروق بين ، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن

 تبًعا   الدينية الشؤون العاملين بوزارة األوقاف و لدى  جودة الحياة الوظيفيةاستجابة المبحوثين حول 
 المؤهل العلمي.لمتغير 

جميع العاملين على  بنتيجة متغير العمر، أن   خالل هذه النتيجة ما ذكره منويؤكد الباحث 
الوزارة توفر جودة الحياة  ن  يعملون في بيئة وظيفية واحدة، وأاختالف أعمارهم ومؤهالتهم العليمة 

الوظيفية لجميع الموظفين بشكل عادل رغم اختالف مؤهالتهم ومستوياتهم التعليمية، باإلضافة إلى 
%( هم من حملة 58.8ية منهم)الغالب ن  إالمؤهالت العلمية للموظفين متقاربة، حيث  أن  

%( من حملة درجة الماجستير، فتقارب المؤهالت عكست رؤيتهم المتشابهة 28.9البكالوريوس، و)
 حول جودة الحياة الوظيفية.
أظهرت عدم وجود فروق في استجابات (، التي 2016دراسة )البربري، واتفقت النتائج مع

لمتغير المؤهل  ُتعزى ت جودة الحياة الوظيفية حول مجاال عالميةالعاملين في شبكة األقصى اإل
العاملين في وزارة  أظهرت عدم وجود فروق في استجابات(، التي 2016)الشنطي،العلمي، ودراسة 
ودراسة  ،المؤهل العلمي لمتغير ُتعزى حول واقع جودة الحياة الوظيفية  واإلسكاناألشغال العامة 

غير المنظمات ي استجابات العاملين في عدم وجود فروق ف(، التي أظهرت 2016)ماضي،
(، 2014)اشتيوي، ودراسةالمؤهل العلمي، لمتغير  ُتعزى حول أبعاد جودة الحياة الوظيفية حكومية ال

 ُتعزى التي أظهرت عدم وجود فروق في استجابات العاملين في بلدية غزة حول جودة حياة العمل 
 عدم وجود فروق في استجاباتي  أظهرت (، الت2013)نصار،ودراسة  المؤهل العلمي،لمتغير 

مجاالت جودة  وموظفي التعليم الحكومي حول موظفي التعليم في وكالة غوث وتشغيل الالجئين
 لمتغير المؤهل العلمي. ُتعزى حياة العمل 

أظهرت وجود فروق في استجابات (، والتي 2017،دراسة )أبو حميد بينما اختلفت الدراسة مع
لمتغير  ُتعزى لجودة الحياة الوظيفية قصى حول اإلشرافية في جامعة األ العاملين في الوظائف

(، التي بينت وجود 2016، ودراسة )الحسنى،الدكتوراه المؤهل العلمي لصالح من يحملون درجة 
لمتغير  ُتعزى فروق في استجابات الباحثين االجتماعيين حول مجاالت جودة الحياة الوظيفية 

وجود فروق التي أظهرت (، 2014ودراسة )ديوب، صلين على الدبلوم،المؤهل العلمي لصالح الحا
 ُتعزى  جودة الحياة الوظيفية مجاالت حول العاملين في قطاع االتصاالت في سوريافي استجابات 

 .لمتغير المؤهل العلمي
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( α ≤ 0.05)عند مستوى داللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال متغير المسمى الوظيفي:  .3
العاملين بـوزارة األوقـاف لدى  جودة الحياة الوظيفيةت استجابة المبحوثين حول بين متوسطا

  المسمى الوظيفي.لمتغير  تبًعا الدينية الشؤون و 

  .المجموعات" للتعرف على الفروق بين فاختبار " الباحثاستخدم  
 

 .مسمى الوظيفيلمتغير ال تبًعا (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق 19.5جدول رقم )

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
مدير  الداللة

 عام
رئيس  مدير

 قسم
رئيس 
 شعبة

 دالة 0.003 5.05 5.75 6.19 6.51 7.82 المشاركة في اتخاذ القرارات
 دالة 0.00 7.59 5.52 5.64 6.48 8.11 السلوك القيادي واإلشرافي في العمل

 دالة 0.014 3.68 5.89 5.8 6.55 7.53 االستقرار و األمان الوظيفي
 دالة 0.02 3.42 6 5.99 6.69 7.65 األمن والصحة المهنية

 دالة 0.003 4.91 6.48 5.56 6.35 7.53 االجتماعيةالعالقات 
 دالة 0.001 6.04 3.55 3.35 4.06 5.76 األجور والمكافآت

 دالة 0.00 6.73 5.53 5.42 6.11 7.4 جودة الحياة الوظيفية
 من ( وهي أقلsig=0.00)قيمة مستوى الداللة أن  ( 19.5يتبين من الجدول رقم)

(0.05=α) متوسطات الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنه توجد فروق بين  سنرفض، وبالتالي
 تبًعا   لدينيةا الشؤون العاملين بوزارة األوقاف و لدى  جودة الحياة الوظيفيةاستجابة المبحوثين حول 

  الفروق لصالح الفئة "مدير عام".المسمى الوظيفي، ومن خالل اختبار شيفيه يتضح لمتغير 
جميع الدرجات الوظيفية تتمتع بنفس المستوى من جودة  النتيجة إلى أن  ويعزو الباحث 

وبدرجة  ن الذين يتمتعون بنسبة أعلىيالعام يرينالحياة الوظيفية بمستوى متوسط، باستثناء المد
وقد ، مرتفعة،  فهم من أصحاب المناصب القيادية العليا، وهم مصدر اتخاذ القرارات في الوزارة

إضافة لما يتمتعون به حققوا بحصولهم على الدرجة الوظيفية بعض االستقرار واألمان الوظيفي، 
الرواتب كان له  عدم انتظام عالقات اجتماعية داخل الوزارة ومكانة اجتماعية خارجها، إال أن  من 

حيث حصل ُبعد األجور والمكافآت من وجهة نظرهم على  ،أثر في تقديراتهم لجودة الحياة الوظيفية
 ها تبقى أعلى من نظيراتها لدى المسميات الوظيفية األخرى. درجة متوسطة إال أن  

أظهرت وجود فروق في استجابات (، والتي 2017،)أبو حميد دراسة وتتفق النتائج مع
لمتغير  ُتعزى لجودة الحياة الوظيفية عاملين في الوظائف اإلشرافية في جامعة األقصى حول ال

(، التي أظهرت وجود 2016، دراسة )البربري،المسمى الوظيفي لصالح مسمى )نائب/مساعد رئيس(
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عالمية حول مجاالت جودة الحياة الوظيفية فروق في استجابات العاملين في شبكة األقصى اإل
( 2015)حالوة،، ودراسة )مدير عام ومدير دائرة( المسمى الوظيفي لصالح مسمىمتغير ل ُتعزى 

غموض الحياة  موظفي القطاع الحكومي المدنيين حول وجود فروق في استجاباتالتي أظهرت 
وجود فروق في (، التي  أظهرت 2013)نصار،عزي لمتغير المسمى الوظيفي، ودراسة الوظيفية تُ 
 وموظفي التعليم الحكومي حول عليم في وكالة غوث وتشغيل الالجئينموظفي الت استجابات

 لمتغير المسمى الوظيفي لصالح مسمى ) المدير( ُتعزى مجاالت جودة حياة العمل 
(، التي أظهرت عدم وجود فروق في 2016دراسة )الشنطي، بينما اختلفت النتائج مع

 ُتعزى حول واقع جودة الحياة الوظيفية  واإلسكاناستجابات العاملين في وزارة األشغال العامة 
(، التي أظهرت عدم وجود فروق في استجابات 2014لمتغير المسمى الوظيفي، ودراسة )اشتيوي،

 .لمتغير المسمى الوظيفي ُتعزى العاملين في بلدية غزة حول جودة حياة العمل 
 

( α ≤ 0.05)  ةعند مسـتوى داللـ إحصائيةتوجد فروق ذات داللة متغير سنوات الخدمة: ال  .4
العاملين بـوزارة األوقـاف لدى  جودة الحياة الوظيفيةبين متوسطات استجابة المبحوثين حول 

  لمتغير سنوات الخدمة تبًعا الدينية الشؤون و 

  .المجموعاتلى الفروق بين إ" للتعرف فاختبار " الباحثاستخدم  

 .لمتغير سنوات الخدمة تبًعا روق (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الف20.5جدول رقم )

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 5أقل من  الداللة

 سنوات 
أقل -5

 10من
أقل -10

 15من 
سنة  15

 فأكثر
 غير دالة 0.62 0.47 6.13 6.46 6.45 6.13 المشاركة في اتخاذ القرارات

 غير دالة 0.71 0.33 5.84 6.19 6.13 5.84 لعملالسلوك القيادي واإلشرافي في ا
 غير دالة 0.15 1.90 5.59 6.29 6.48 5.59 االستقرار واألمان الوظيفي

 غير دالة 0.08 2.57 5.78 6.33 6.88 5.78 األمن والصحة المهنية
 غير دالة 0.91 0.09 6.01 6.03 6.19 6.01 االجتماعيةالعالقات 

 غير دالة 1.26 1.26 3.34 4.04 3.72 3.34 األجور والمكافآت
 غير دالة 0.98 0.98 5.45 5.89 5.97 5.45 جودة الحياة الوظيفية

وهي أكبر من  (sig=0.98)قيمة مستوى الداللة  أن  ( 20.5يتبين من الجدول رقم)
(0.05=α)  متوسطات ه ال توجد فروق بين ، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن

 تبًعا   الدينية الشؤون العاملين بوزارة األوقاف و لدى  جودة الحياة الوظيفيةالمبحوثين حول  استجابة
 سنوات الخدمة.لمتغير 
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مة لجميع الموظفين مع مهت دراستها تعتبر األبعاد التي تمّ  النتيجة إلى أن   ويعزو الباحث
المشاركة في عملية اتخاذ  اختالف سنوات خدمتهم في الوزارة، فجميع العاملين لديهم الرغبة في

القرارات، بحاجة إلى  لمستوى مالئم من االستقرار واألمان الوظيفي، وتكوين عالقات اجتماعية 
   ويقدمونه من أعمال.  أفضل، والحصول على رواتب وأجور مناسبة تتفق مع ما يبذلونه من جهد

عدم وجود فروق في أظهرت (، والتي 2017،دراسة )أبو حميد واتفقت نتائج الدراسة مع
 ُتعزى لجودة الحياة الوظيفية استجابات العاملين في الوظائف اإلشرافية في جامعة األقصى حول 

أظهرت عدم وجود فروق في استجابات (، التي 2016دراسة )البربري،لمتغير سنوات الخدمة، 
لمتغير سنوات  ُتعزى حول مجاالت جودة الحياة الوظيفية  عالميةالعاملين في شبكة األقصى اإل

أظهرت عدم وجود فروق في استجابات العاملين في وزارة (، التي 2016)الشنطي،الخدمة، ودراسة 
 ودراسةلمتغير سنوات الخدمة،  ُتعزى حول واقع جودة الحياة الوظيفية  واإلسكاناألشغال العامة 

حول جودة  غزةبلدية عدم وجود فروق في استجابات العاملين في  (، التي أظهرت2014)اشتيوي،
عدم وجود فروق  أظهرتالتي (، 2012ودراسة )البلبيسي،لمتغير سنوات الخدمة،  ُتعزى حياة العمل 

لمتغير  ُتعزى جودة الحياة الوظيفية حول  المنظمات الغير حكوميةفي استجابات العاملين في 
ي التعليم (، التي  أظهرت وجود فروق في استجابات موظف2013، ودراسة )نصار،سنوات الخدمة

 ُتعزى في وكالة غوث وتشغيل الالجئين وموظفي التعليم الحكومي حول مجاالت جودة حياة العمل 
عدم وجود فروق في استجابات (، التي أظهرت 2015)األستاذ، ودراسةلمتغير سنوات الخدمة، 

ر لمتغي ُتعزى  مجاالت جودة حياة العمل حولجوال –شركة االتصاالت الخليوية  العاملين في
 .سنوات الخدمة

نت وجود فروق في استجابات (، التي بيّ 2016دراسة )الحسنى، بينما اختلفت النتائج مع
لمتغير سنوات الخدمة لصالح من  ُتعزى الباحثين االجتماعيين حول مجاالت جودة الحياة الوظيفية 

جابات وجود فروق في استالتي أظهرت (، 2014ودراسة )ديوب،، سنة( 15سنوات خدمتهم )دون 
لمتغير سنوات  ُتعزى  جودة الحياة الوظيفية مجاالت حول العاملين في قطاع االتصاالت في سوريا

موظفي القطاع الحكومي  وجود فروق في استجابات( التي أظهرت 2015)حالوة،الخدمة، ودراسة 
 عزي لمتغير سنوات الخدمة.غموض الحياة الوظيفية تُ  المدنيين حول

 

بين ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال :رابعةالفرضية ال
العاملين بوزارة األوقاف لدى  اإلداري  اإلبداعممارسة متوسطات استجابة المبحوثين حول 

سنوات  -المسمى الوظيفي -المؤهل العلمي –العمرللمتغيرات الديمغرافية )تبًعا الدينية  الشؤون و 
 (الخدمة
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بــين ( α ≤ 0.05)  عنـد مســتوى داللــة إحصــائيةجــد فـروق ذات داللــة تو متغيـر العمــر: ال  .1
العــاملين بــوزارة األوقــاف لــدى  اإلداري  اإلبــداعممارســة متوســطات اســتجابة المبحــوثين حــول 

 لمتغير العمر. تبًعا  الدينية الشؤون و 

  .المجموعاتلى الفروق بين إ" للتعرف فاختبار " الباحثاستخدم  

 لمتغير العمر تبًعا ئج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق (: نتا21.5جدول رقم )

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
أقل من  الداللة

30 
إلى  30

  40أقل من
إلى  40من

 فأكثر 50 50أقل من

 غير دالة 0.37 1.05 6.18 6.46 6.09 4.88 اإلداري  اإلبداع
 وهي أكبر من sig=0.37)) الداللةقيمة مستوى  أن  ( 21.5لجدول رقم)ن من ايتبيّ 

(0.05=α)   متوسطات ه ال توجد فروق بين وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن
 تبًعا   الدينية الشؤون العاملين بوزارة األوقاف و لدى  اإلداري  اإلبداعممارسة استجابة المبحوثين حول 

 العمر.لمتغير 
الدينية باختالف أعمارهم لديهم  الشؤون وقاف و العاملين في وزارة األيفسر الباحث النتيجة و 

متغير العمر ال يرتبط بمستوى  ن  إإذ ، اإلداري  اإلبداعوجهات نظر متقاربة حول مستوى ممارسة 
باب يتم في أي مرحلة عمرية، فتجد العاملين في مرحلة الش يمكن أن   اإلبداع ن  إ، حيث اإلبداع

العاملين كبار السن يمتلكون خبرات  ، في حين أن  لإلنجازيمتلكون أفكارا معاصرة وطاقات متوقدة 
 عبر السنوات.ومهارات تراكمت لديهم 

(، التي بينت عدم وجود 2017دراسة )زين الدين وأبو عمرة،واتفقت الدراسة بنتائجها مع 
في كلية فلسطين التقنية بدير البلح  اري اإلد اإلبداعفروق في استجابة المبحوثين حول عناصر 

( التي أظهرت عدم وجود فروق في استجابات 2015ودراسة )أصرف،، لمتغير العمر ُتعزى 
لمتغير العمر،  ُتعزى  اإلداري  اإلبداعالعاملين في التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم حول ممارسة 

قتصاد فرق العمل في وزارة االوق لدى (، التي أظهرت عدم وجود فر 2014ودراسة )أبو جربوع،
لمتغير العمر، ودراسة  ُتعزى  اإلداري  اإلبداعالوطني في المحافظات الجنوبية حول توفر عناصر 

ين حول اإلداريلمتغير العمر في استجابات  ُتعزى ( التي أظهرت عدم وجود فروق 2011)مصبح،
(، التي أظهرت 2016)األخرس، راسةودفي شركة االتصاالت الخليوية،  اإلداري  اإلبداعمستوى 

في  اإلداري  اإلبداعلمتغير العمر في استجابات العاملين حول مستوى  ُتعزى عدم وجود فروق 
 ُتعزى (، التي أظهرت عدم وجود فروق 2012القطاع الحكومي الفلسطيني، ودراسة )الحارثي،
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، اإلداري  اإلبداعحول مستوى لمتغير العمر في استجابات مديري المدارس الثانوية في محافظة جدة 
(، التي بينت عدم وجود فروق لدى العاملين في شركة االتصاالت الخليوية 2015ودراسة )األستاذ،

 لمتغير العمر. ُتعزى  اإلداري  اإلبداعجوال حول ممارسة  –الفلسطينية 
ر العمر لمتغي ُتعزى وجود فروق  (، التي أظهرت2015دراسة )الحويحي، بينما اختلف النتائج مع

في الجامعات الخاصة وكانت  اإلداري  اإلبداعين حول مستوى اإلداريفي تقديرات األكاديميين و 
(، التي أظهرت وجود فروق 2014، ودراسة )بودرهم،اعامً  (41)تزيد أعمارهم عن  ن  لصالح م  

لمي بمركز البحث الع اإلداري  اإلبداعلمتغير العمر في استجابات العاملين حول مستوى  ُتعزى 
 . عمر بسكرة-برنأوي –والتقني 

( α ≤ 0.05)  عنـد مسـتوى داللـة إحصـائيةتوجد فروق ذات داللـة متغير المؤهل العلمي: ال  .2
العاملين بوزارة األوقاف لدى  اإلداري  اإلبداعممارسة بين متوسطات استجابة المبحوثين حول 

 لمتغير المؤهل العلمي.  تبًعا   الدينية الشؤون و 

  .المجموعات" للتعرف على الفروق بين فاختبار " لباحثااستخدم وقد 

 لمتغير المؤهل العلمي تبًعا (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق 22.5جدول رقم )

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه الداللة

 غير دالة 0.82 0.30 6.65 6.2 6.08 6.51 اإلداري  اعاإلبدجودة 

وهي أكبر من  (sig=0.82) قيمة مستوى الداللة أن  ( 22.5ن من الجدول رقم)يتبيّ 
(0.05=α)  متوسطات ه ال توجد فروق بين ، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن

 تبًعا  الدينية الشؤون لعاملين بوزارة األوقاف و الدى  اإلداري  اإلبداعممارسة استجابة المبحوثين حول 
 المؤهل العلمي.لمتغير 

العاملين بوزارة األوقاف لديهم تقديرات متقاربة حول مستوى  النتيجة بأن  ويفسر الباحث 
طبيعة جودة الحياة الوظيفية  ن  إمع اختالف مؤهالتهم العلمية، وحيث  اإلداري  اإلبداع ممارسة

، وكما تبين عدم وجود فروق في اإلداري  اإلبداعفي مستوى  ًماهمعتبر عنصر والبيئة المحيطة ت
تتقارب وجهات نظر  لمتغير المؤهل العلمي، فكان من الطبيعي أن   ُتعزى جودة الحياة الوظيفية 
يعتمد على المهارات  اإلداري  اإلبداعكذلك، باالضافة إلى أن  اإلداري  اإلبداعالعاملين حول ممارسة 

ا تقارب العاملين في المؤهالت العلمية حيث مؤهالت العلمية، كما تبين سابقً يعتمد على ال أكثر مما
هم ئ%( من العاملين هم من حملة البكالوريوس والماجستير، مما ترتب عليه تقارب آرا87.7) ن  إ

   .اإلداري  اإلبداعحول ممارسة 
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(، التي بينت عدم وجود 2017دراسة )زين الدين وأبو عمرة،واتفقت الدراسة بنتائجها مع 
في كلية فلسطين التقنية بدير البلح  اإلداري  اإلبداعفروق في استجابة المبحوثين حول عناصر 

(، التي أظهرت عدم وجود فروق في 2017، ودراسة )مسلم وأبو سليم،المؤهل العلميلمتغير  ُتعزى 
 ودراسة ، المؤهل العلميلمتغير  ُتعزى  اإلبداعاستجابة العاملين في شركة جوال حول وجود عناصر 

في استجابات  المؤهل العلميلمتغير  ُتعزى التي أظهرت عدم وجود فروق  (،2016)األخرس،
( 2015في القطاع الحكومي الفلسطيني، ودراسة )أصرف، اإلداري  اإلبداعالعاملين حول مستوى 

زارة التربية والتعليم حول التي أظهرت عدم وجود فروق في استجابات العاملين في التكنولوجيا بو 
(، التي أظهرت 2014، ودراسة )أبو جربوع،المؤهل العلميلمتغير  ُتعزى  اإلداري  اإلبداعممارسة 

عدم وجود فروق لدى فرق العمل في وزارة االقتصاد الوطني في المحافظات الجنوبية حول توفر 
(، التي أظهرت عدم 2014ودرهم،ودراسة )ب ،المؤهل العلميلمتغير  ُتعزى  اإلداري  اإلبداععناصر 

في استجابات مديري المدارس الثانوية في محافظة جدة  المؤهل العلميلمتغير  ُتعزى وجود فروق 
(، التي بينت عدم وجود فروق لدى العاملين 2015، ودراسة )األستاذ،اإلداري  اإلبداعحول مستوى 

لمتغير  ُتعزى  اإلداري  اإلبداع جوال حول ممارسة –في شركة االتصاالت الخليوية الفلسطينية 
 .المؤهل العلمي

( التي أظهرت وجود فروق بين تقديرات 2016ودراسة )الصوالحي، بينما اختلف النتائج مع
لمتغير المؤهل العلمي  ُتعزى  اإلداري  اإلبداعين في الجامعات الفلسطينية حول مستوى اإلداري

 ُتعزى وجود فروق  (، التي أظهرت2015حي،دراسة )الحوي، والدكتوراه لصالح حاملي الماجستير 
في  اإلداري  اإلبداعين حول مستوى اإلداريفي تقديرات األكاديميين و  المؤهل العلميلمتغير 

(، التي أظهرت 2012يحملون درجة الدكتوراه، ودراسة)شقورة، ن  الجامعات الخاصة وكانت لصالح م  
 اإلبداعمديري المدارس الثانوية حول مستوى  لمتغير المؤهل العلمي بين تقديرات ُتعزى وجود فروق 

 .اإلداري 
 

( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة متغير المسمى الوظيفي: ال  .3
العاملين بوزارة األوقاف لدى  اإلداري  اإلبداعممارسة بين متوسطات استجابة المبحوثين حول 

 ظيفي. لمتغير المسمى الو تبًعا  الدينية الشؤون و 

  .المجموعاتلى الفروق بين إ" للتعرف فاختبار " الباحثاستخدم  
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 لمتغير المسمى الوظيفي تبًعا (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق 23.5جدول رقم )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 ئيس شعبةر  رئيس قسم مدير مدير عام الداللة

 غير دالة 0.11 2.03 6.51 6 6.12 7.22 اإلداري  اإلبداع
وهي أكبر ( sig=0.11) قيمة مستوى الداللة أن  ( 23.5ن من الجدول رقم)يتبيّ 

متوسطات ه ال توجد فروق بين ، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن  (α=0.05)من
 تبًعا  الدينية الشؤون العاملين بوزارة األوقاف و لدى  اإلداري  عاإلبدا ممارسة استجابة المبحوثين حول 

 المسمى الوظيفي.لمتغير 
في تقديرات المبحوثين على اختالف  بوجود وجهات نظر متقاربةالنتيجة  ويفسر الباحث

 إلى أن   لدى العاملين بوزارة األوقاف، ويعزى ذلك اإلداري  اإلبداعمسمياتهم الوظيفية حول ممارسة 
يع أفراد العينة هم من أصحاب المناصب اإلشرافية، ولديهم الخبرات والمهارات الكافية والمتقاربة جم

  ية وتمييز ممارسات العاملين المبدعة عن غيرها من الممارسات الروتينية.   اإلبداعلتقدير المهارات 
 

نت عدم وجود (، التي بيّ 2017دراسة )زين الدين وأبو عمرة،واتفقت الدراسة بنتائجها مع 
في كلية فلسطين التقنية بدير البلح  اإلداري  اإلبداعفروق في استجابة المبحوثين حول عناصر 

( التي أظهرت عدم وجود فروق بين 2016ودراسة )الصوالحي،، المسمى الوظيفيلمتغير  ُتعزى 
ير المسمى لمتغ ُتعزى  اإلداري  اإلبداعين في الجامعات الفلسطينية حول مستوى اإلداريتقديرات 

( التي أظهرت عدم وجود 2015ودراسة )أصرف،، والدكتوراه الوظيفي لصالح حاملي الماجستير 
 اإلداري  اإلبداعفروق في استجابات العاملين في التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم حول ممارسة 

فروق لدى  (، التي أظهرت عدم وجود2014، ودراسة )أبو جربوع،المسمى الوظيفيلمتغير  ُتعزى 
 اإلداري  اإلبداعفرق العمل في وزارة االقتصاد الوطني في المحافظات الجنوبية حول توفر عناصر 

 ُتعزى ( التي أظهرت عدم وجود فروق 2011، ودراسة )مصبح،المسمى الوظيفيلمتغير  ُتعزى 
في شركة  اإلداري  اإلبداعين حول مستوى اإلداريفي استجابات  المسمى الوظيفيلمتغير 

 .التصاالت الخليويةا
لمتغير  ُتعزى وجود فروق  (، التي أظهرت2015دراسة )الحويحي، بينما اختلف النتائج مع

في الجامعات  اإلداري  اإلبداعين حول مستوى اإلداريفي تقديرات األكاديميين و  المسمى الوظيفي
مي، عميد كلية(، داري، مدير دائرة، رئيس قسم أكاديإم )رئيس قسم هُ  ن  الخاصة وكانت لصالح م  

 اإلبداع(، التي أظهرت وجود فروق بين تقديرات مديري القطاع العام حول 2009ودراسة )العجلة،
 لمتغير الدرجة الوظيفية.  ُتعزى  اإلداري 
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( α ≤ 0.05)  عنـد مسـتوى داللـة إحصـائيةتوجد فروق ذات داللة متغير سنوات الخدمة: ال  .4
العاملين بوزارة األوقاف لدى  اإلداري  اإلبداعمارسة مبين متوسطات استجابة المبحوثين حول 

 لمتغير سنوات الخدمة.تبًعا  الدينية الشؤون و 

  .استخدم الباحث اختبار "ف" للتعرف على الفروق بين المجموعاتوقد 

 لمتغير سنوات الخدمة تبًعا (: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق 24.5جدول رقم )

 المجال
قيمة  طاتالمتوس

 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
أقل -10 10أقل  -5 الداللة

 فأكثر 15 15

 غير دالة 0.15 1.87 6.19 6.62 5.79 اإلداري  اإلبداعجودة 
 

وهي أكبر من ( sig=0.15)قيمة مستوى الداللة أن  ( 24.5يتبين من الجدول رقم)
(0.05=α)متوسطات ه ال توجد فروق بين فرية، حيث يتضح أن  ، وبالتالي سنقبل الفرضية الص

 تبًعا   الدينية الشؤون العاملين بوزارة األوقاف و لدى  اإلداري  اإلبداعممارسة استجابة المبحوثين حول 
 سنوات الخدمة.لمتغير 

هناك تقارب بين تقديرات العينة بوزارة األوقاف حول مستوى  بأن  ويفسر الباحث النتيجة 
، ويعزى السبب إلى حرص العاملين على اختالف سنوات لدى العاملين اإلداري  بداعاإلممارسة 

وتوظيفها بما يحقق ذواتهم والحصول على ثقة  اإلداري  اإلبداعخدمتهم على امتالك مهارات 
 اإلبداعنمى لديهم مهارات تُ  عدة العاملين حديثو العهد بالوظيفة يتلقون برامج تدريبية المسئولين، وأن  

 .اإلداري ، لتعادل في محصلتها خبرات وكفاءة من لديهم باع طويل في العمل داري اإل
(، التي بينت عدم وجود 2017دراسة )زين الدين وأبو عمرة، واتفقت الدراسة بنتائجها مع

في كلية فلسطين التقنية بدير البلح  اإلداري  اإلبداعفروق في استجابة المبحوثين حول عناصر 
(، التي أظهرت عدم وجود فروق في 2017، ودراسة )مسلم وأبو سليم،ات الخدمةسنو لمتغير  ُتعزى 

ودراسة  ، سنوات الخدمةلمتغير  ُتعزى  اإلبداعاستجابة العاملين في شركة جوال حول وجود عناصر 
ين في الجامعات الفلسطينية اإلداري( التي أظهرت عدم وجود فروق بين تقديرات 2016)الصوالحي،
( التي أظهرت 2015ودراسة )أصرف، لمتغير سنوات الخدمة، ُتعزى  اإلداري  بداعاإلحول مستوى 

 اإلبداععدم وجود فروق في استجابات العاملين في التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم حول ممارسة 
(، التي أظهرت عدم وجود فروق 2014، ودراسة )أبو جربوع،سنوات الخدمةلمتغير  ُتعزى  اإلداري 

 اإلبداعالعمل في وزارة االقتصاد الوطني في المحافظات الجنوبية حول توفر عناصر لدى فرق 
 ُتعزى (، التي أظهرت عدم وجود فروق 2012ودراسة)شقورة، ،سنوات الخدمةلمتغير  ُتعزى  اإلداري 

 ، ودراسةاإلداري  اإلبداعبين تقديرات مديري المدارس الثانوية حول مستوى  لمتغير سنوات الخدمة
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في استجابات  سنوات الخدمةلمتغير  ُتعزى التي أظهرت عدم وجود فروق  (،2016رس،)األخ
(، 2015في القطاع الحكومي الفلسطيني، ودراسة )األستاذ، اإلداري  اإلبداعالعاملين حول مستوى 

جوال حول  –نت عدم وجود فروق لدى العاملين في شركة االتصاالت الخليوية الفلسطينية التي بيّ 
 .سنوات الخدمةلمتغير  ُتعزى  اإلداري  بداعاإلممارسة 

لمتغير  ُتعزى وجود فروق  (، التي أظهرت2015دراسة )الحويحي، بينما اختلف النتائج مع
في الجامعات  اإلداري  اإلبداعين حول مستوى اإلداريفي تقديرات األكاديميين و  سنوات الخدمة

(، التي 2016ودراسة )الشاعر، ،سنوات فأكثر 10قضوا في الخدمة وكانت لصالح من  عامةال
لمتغير سنوات الخدمة حول  ُتعزى هناك فروق بين تقديرات مديري مدارس وكالة الغوث بينت أن 

لمتغير  ُتعزى (، التي أظهرت وجود فروق 2014ودراسة )بودرهم،، اإلداري  اإلبداعمستوى ممارسة 
–بمركز البحث العلمي والتقني  ري اإلدا اإلبداعفي استجابات العاملين حول مستوى  سنوات الخدمة

 .عمر بسكرة-برنأوي 
 

 الفصل: ملخص 
لى إللبيانات ونتائج الدراسة الميدانية، بهدف التعرف  اإلحصائيتناول هذا الفصل التحليل 

 الشؤون لدى العاملين بوزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعجودة الحياة الوظيفية ودورها في تنمية 
تحليل البيانات المتعلقة بمجاالت  مثبيانات الشخصية للمبحوثين، ومن ل الحيث تم تحلي ،الدينية

ومقارنة النتائج  المناسبة حصائيةاإلتساؤالت الدراسة باستخدام المعالجات جابة على الدراسة واإل
الختبارها  حصائيةاإلثم تناول الباحث فرضيات الدراسة وأجرى االختبارات ، بالدراسات السابقة

 على النتائج، ومدى توافق النتائج أو اختالفها مع الدراسات السابقة.والتعليق 
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 تمهيد
 اإلبداعجودة الحياة الوظيفية ودورها في تنمية لبعد استكمال هذه الدراسة بجانبيها النظري والميداني 

الدينية، ظهرت مجموعة من النتائج المتعلقة  الشؤون لدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري 
نتائج عرض مجموعة من التوصيات التي تم بناء على تلك المتغيرات الدراسة والعالقة بينها، كما ب

يأمل الباحث من خاللها تحسين وتطوير مستوى جودة الحياة الوظيفية للعاملين بوزارة األوقاف 
 تم تقديم خطة مقترحة لتنفيذ التوصيات.لديهم، كما  اإلداري  اإلبداعا لتنمية الدينية سعيً  الشؤون و 

 نتائج الدراسة: 1.6
 المتغير المستقل "جودة الحياة الوظيفية" )السؤال األول(:النتائج المتعلقة ب 1.1.6

 أوال/ جودة الحياة الوظيفية بشكل عام:
حيث يوجد يتمتع العاملون بوزارة األوقاف والشؤون الدينية بحياة وظيفية ذات جودة متوسطة،  -

 الجة، كما أن عدة عوامل هي بحاجة إلى معتطويرالعديد من العوامل التي تحتاج إلى تعزيز و 
 واهتمام أكبر من قبل قيادة الوزارة.

 :ا/ في مجال المشاركة في اتخاذ القراراتثانيً 
وهذا يعكس الدينية في اتخاذ القرارات بدرجة متوسطة،  الشؤون يشارك العاملون بوزارة األوقاف و  -

هننا السياسننة التنظيميننة التنني تتبعهننا وزارة األوقنناف والشننؤون الدينيننة ومنندى المسنناحة التنني تسننمح ب
  .القيادة في عملية المشاركة في القرارات للعاملين

، لمشنناركة فنني اتخنناذ القننراراتل هننناك رغبننة قويننة لنندى العنناملين بننوزارة األوقنناف والشننؤون الدينيننة -
  ولديهم القدرات العالية التي تمكنهم من ذلك.

 ا/ في مجال السلوك القيادي واالشرافي في العمل:لثً ثا
المتبننع مننن قبننل  عننن السننلوك القيننادي واإلشننرافيلنندى العنناملين  رضننااليوجنند درجننة متوسننطة مننن  -

 تخدام األنماط المختلفة للقيادة.الرؤساء في العمل، وأن  هناك تفاوًتا وتذبذًبا في اس

هنناك قنندر جيند مننن مننح الصننالحيات للعناملين فنني ممارسنة أعمننالهم، منع حننرص الرؤسناء علننى  -
 حسين األداء.هدف تب وتشجيعهم توجيه وارشاد العاملين

 ا/ في مجال االستقرار واألمان الوظيفي:بعً ار 
يشننعر العنناملون بننالتمييز وعنندم العدالننة فنني أسننلوب التعامننل مننن قبننل الرؤسنناء فنني العمننل، مننن  -

 خالل عدم العدالة في منح الصالحيات واإلمداد بالمعلومات وطرق نقد األخطاء.

األوقنناف والشننؤون الدينيننة علننى مسننتقبلهم  هننناك حالننة مننن القلننق والخننوف تنتنناب العنناملين بننوزارة -
 االسنتقرار واألمنان النوظيفيب فكان شنعور العناملينالوظيفي، وعدم الشعور باالستقرار الوظيفي، 

 .بدرجة متوسطة
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تتمتننننع وزارة األوقنننناف والشننننؤون الدينيننننة بعننننض االمكانننننات الماديننننة والمعنويننننة التنننني تمكنهننننا مننننن  -
منن خنالل تنفينذ األنشنطة والبنرامج والتغلنب علنى  لعنامليناالستمرار في عملها والمحافظة علنى ا

  الوضع المالي واالداري المسيطر على القطاع الحكومي بسبب االنقسام الفلسطيني.

 ا/ في مجال األمن والصحة المهنية:خامسً 
بصننننحة العنننناملين وتننننوفير البيئننننة الصننننحية  بشننننكل جينننندالدينيننننة  الشننننؤون اهتمننننام وزارة األوقنننناف و  -

 من خالل توفير متطلبات واجراءات الصحة المهنية. م،المناسبة له

لنندى وزارة األوقنناف والشننؤون الدينيننة فنني تنفيننذ البننرامج التدريبيننة الخاصننة بنناألمن هننناك قصننور  -
 .والسالمة والصحة المهنية للعاملين

 ًسا/ في مجال العالقات اإلجتماعية:ساد
التقنندير واالحتننرام التعنناون و  مننن عالقننات تتمتننع بيئننة وزارة األوقنناف والشننؤون الدينيننة بدرجننة جينندة -

 العمل بروح الفريق الواحد. بين الرؤساء والمرؤوسين والعاملين بشكل عام، باالضافة الى

مشنناركة الرضنا المتوسنط لنندى العناملين عنن مسننتوى العدالنة واإلنصنناف بنين جمينع العنناملين فني  -
 .االجتماعيةالوزارة للعاملين في مناسباتهم 

 جال األجور والمكافآت:ا/ في مبعً ساد
هنننا ال تلبنني الحنند األدننننى مننن احتياجنننات عنندم رضننا العننناملين عننن األجننور التننني يتقاضننونها، وأن   -

 ، وعدم مالئمة ما يتقاضونه مع خبراتهم ومؤهالتهم وما يبذلونه من جهد.العاملين

آت للمكافنالشعور بعدم الرضا اتجاه نظام المكافآت في الوزارة، من حيث عدم وجود نظام عادل  -
 وعدم ربطها باألداء واإلنجاز.

 " )السؤال الثاني(:اإلداري  اإلبداعالنتائج المتعلقة بالمتغير التابع " 2.1.6
 ، ممنا يندلل علنى وجنود درجنة متوسنطة اإلداري  اإلبنداعهناك موافقة متوسطة علنى فقنرات مجنال  -

 اإلبنداع، وتوافر عناصر داري اإلالدينية لإلبداع  الشؤون من ممارسة العاملين في وزارة األوقاف و 
 %(.62.1على وزن نسبي ) اإلداري  اإلبداعلديهم، فحصلت فقرات 

الدينينننة بدرجنننة كبينننرة علنننى تحقينننق أهننندافهم بإصنننرار،  الشنننؤون العننناملين بنننوزارة األوقننناف و  حنننرص -
، ا عنند االقتنناع ببنديل أفضنل يناسنب الموقنفهنم فنورً ئلتغيينر آرا المرونة الكافينة وقنابليتهم ولديهم

بتحديند تفاصنيل المهنام قبننل البندء بالتنفينذ، كمنا أنهنم يتمتعنون بالمهننارة  واهتمنامهم بدرجنة مرتفعنة
فننني النقننناش والحنننوار والقننندرة علنننى اإلقنننناع، وأنهنننم يمتلكنننون القننندرة علنننى توظينننف أكبنننر قننندر منننن 

 األلفاظ للداللة على فكرة معينة.
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القدرة بدرجة متوسطة على تحمل مسنئولية منا  لديهمالدينية  الشؤون بوزارة األوقاف و العاملين  أن   -
ولمعرفة أوجه الضنعف والقصنور فيمنا  ،ولديهم استعداد متوسط للمواجهة ،يقومون به من أعمال

 تننواجههم يقومنون بننه مننن أعمنال، وأن العنناملين قنندراتهم متوسنطة فنني توقننع مشنكالت العمننل التنني
 ل بإعتباره قد يمثل لهم تجربة تسبق النجاح.  غير تقليدية لها، وال يتقبلون الفشتقديم حلواًل في و 

 نتائج الفرضيات: 3.1.6
 :الفرضية األولى( -)السؤال الثالث  النتائج المتعلقة بالعالقة بين المتغيرات .1
ما تحسنت ه كلّ ، أي أن  اإلداري  اإلبداعوجود عالقة طردية بين جودة الحياة الوظيفية بشكل عام و  -

 .اإلداري  اإلبداعأدى ذلك لرفع مستوى ممارسة  مجاالت جودة الحياة الوظيفية
-جميننع أبعنناد جننودة الحينناة الوظيفيننة )المشنناركة فنني اتخنناذ القننرارات بننين ايجابيننة عالقننة وجننود  -

العالقننات  -األمننن والصننحة المهنيننة -االسننتقرار واألمننان الننوظيفي -السننلوك القيننادي واإلشننرافي
 الشنننؤون لنندى العننناملين فننني وزارة األوقننناف و  اري اإلد اإلبنننداعو ( األجنننور والمكافنننآت - االجتماعيننة

 الدينية.
 : الفرضية الثانية( -ثر ) السؤال الرابع النتائج المتعلقة باأل  .2
 الشنؤون لندى العناملين بنوزارة األوقناف و  اإلداري  اإلبنداع لجنودة الحيناة الوظيفينة علنىتنأثير وجود  -

جر الطاقننات الكامنننة لنندى العنناملين ، أي أن أي تعزيننز ألبعنناد جننودة الحينناة الوظيفيننة سننيفالدينيننة
 لديهم. اإلداري  اإلبداعوسيؤثر في مستوى ممارسة 

 الفرضية الثالثة والرابعة(: -النتائج المتعلقة بالفروق ) السؤال الخامس والسادس  .3
تننوافر أبعنناد جننودة الحينناة حننول  أفننراد العينننة لمتغيننر العمننر بننين تقننديرات ُتعننزى عنندم وجننود فننروق  -

، باستثناء ُبعد االستقرار واألمنان النوظيفي، حينث كاننت الدينية الشؤون ة األوقاف و بوزار الوظيفية 
 عام فأكثر(.30الفروق لصالح الفئات )

 أفننراد العينننة سنننوات الخدمنة( بننين تقنديرات –لمتغينرات ) المؤهننل العلمني ُتعننزى عندم وجننود فنروق  -
 الدينية. الشؤون و  بوزارة األوقافمستوى أبعاد جودة الحياة الوظيفية حول 

مسنتوى جنودة الحيناة حنول  أفنراد العيننة لمتغير المسمى الوظيفي بنين تقنديرات ُتعزى وجود فروق  -
، حيننث كانننت الفننروق لصننالح مننن هننم بدرجننة )منندير الدينيننة الشننؤون بننوزارة األوقنناف و  الوظيفيننة
 عام(.

لمسننمى ا -المؤهننل العلمنني -لمتغيننرات ) العمننر ُتعننزى أظهننرت نتننائج الدراسننة عنندم وجننود فننروق  -
لدى  اإلداري  اإلبداعممارسة حول  تقديرات المبحوثينمتوسطات سنوات الخدمة( بين  –الوظيفي

 .الدينية الشؤون العاملين بوزارة األوقاف و 
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 النتائج المتعلقة بأهداف الدراسة: 4.1.6
 (: يوضح النتائج المتعلقة بأهداف الدراسة1.6جدول )

رقم 
 مجال التحقيق الهدف الهدف

رف إلى مستوى أبعاد جودة الحياة التع 1
الوظيفية لدى العاملين في وزارة األوقاف 

 الدينية. الشؤون و 

جاء مستوى جودة الحياة الوظيفية في وزارة 
الدينية بدرجة متوسطة وبوزن  الشؤون األوقاف و 
 .%(58.1نسبي )

لدى  اإلداري  اإلبداعلى مستوى إالتعرف  2
 الدينية. ن الشؤو العاملين في وزارة األوقاف و 

لدى العاملين  اإلداري  اإلبداعجاء مستوى ممارسة 
الدينية بدرجة متوسطة  الشؤون في وزارة األوقاف و 

 .%(62.1وبوزن نسبي )
لى العالقة بين جودة الحياة إالتعرف  3

لدى العاملين في  اإلداري  اإلبداعالوظيفية و 
 الدينية. الشؤون وزارة األوقاف و 

ودة الحياة الوظيفية وجود عالقة طردية بين ج
 .اإلداري  اإلبداعبجميع أبعادها و 

اختبار أثر توافر أبعاد جودة الحياة  4
لدى  اإلداري  اإلبداعالوظيفية في تنمية 

 الدينية. الشؤون العاملين في وزارة األوقاف و 

عند مستوى داللة  إحصائيةوجود تأثير ذو داللة 
(0.05 ≥ α لجودة الحياة الوظيفية على )داعاإلب 

 .لدى العاملين بوزارة األوقاف اإلداري 
 إن  - حصائيةاإلالفروق  نالكشف ع 5

 α)بين آراء المبحوثين عند مستوى  -وجدت
حول توافر أبعاد جودة الحياة  (0.05 ≥

 الديمغرافيةللمتغيرات  االوظيفية، وفقً 
)الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى 

 الوظيفي، سنوات الخدمة(.

 -لمتغيرات )العمر ُتعزى د فروق عدم وجو  -
أفراد  سنوات الخدمة( بين تقديرات –المؤهل العلمي

مستوى أبعاد جودة الحياة الوظيفية حول  العينة
 .الدينية الشؤون بوزارة األوقاف و 

لمتغير المسمى الوظيفي بين  ُتعزى وجود فروق  -
تقديرات أفراد العينة حول مستوى جودة الحياة 

الدينية، حيث  الشؤون األوقاف و الوظيفية بوزارة 
 .م بدرجة ) مدير عام(هُ  ن  كانت الفروق لصالح م  

 إن  - حصائيةاإلالفروق  نالكشف ع 6
بين آراء المبحوثين حول توافر  -وجدت
 الديمغرافيةللمتغيرات  ا، وفقً اإلداري  اإلبداع

)الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى 
 الوظيفي، سنوات الخدمة(.

المؤهل  -لمتغيرات ) العمر ُتعزى ود فروق عدم وج
سنوات الخدمة( بين  –المسمى الوظيفي -العلمي

 اإلبداعمتوسطات تقديرات المبحوثين حول ممارسة 
 الشؤون لدى العاملين بوزارة األوقاف و  اإلداري 
 الدينية.
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 توصيات الدراسة: 2.6
 اإلحصائيل التحليل ها من خاليلإبعد استعراض الباحث لنتائج الدراسة التي توصل 

 اإلبداعبعاد جودة الحياة الوظيفية ومستوى ممارسة توفر ألالستبانات، والتي أظهرت مستوى 
الدينية، والعالقة بينهما، وتأثير جودة الحياة  الشؤون وقاف و لدى العاملين في وزارة األ اإلداري 

 جلأتوصيات والمقترحات من ه يمكن للباحث تقديم بعض ال، فإن  اإلداري  اإلبداعالوظيفية على 
لدى العاملين بوزارة  اإلداري  اإلبداعاالرتقاء بجودة الحياة الوظيفية وتحسين البيئة المحفزة على 

 ، وهي كالتالي:الدينية الشؤون وقاف و األ
 التوصيات المتعلقة بجودة الحياة الوظيفية :  1.2.6

 :في مجال المشاركة في اتخاذ القرارات/ أواًل 
، وخاصة تلك التي تتعلق بأعمالهم لعاملين بوزارة األوقاف في اتخاذ القراراتتعزيز مشاركة ا -

، وذلك من خالل اإلدارية والفنية في العمل واالستماع آلرائهم فيما يتعلق في حل المشكالت
تطوير آلية واضحة وسياسة عملية تؤمن بتبادل المعلومات، والسماح للعاملين في المشاركة في 

 اإلبداع.لخلق بيئة تشجع على وحل المشكالت، اتخاذ القرارات 
تبني األفكار الحرص على مناقشة جميع االقتراحات واألفكار التي ُتقدم من قبل العاملين، و  -

واالستمرار االبداعية اإلبداعية، مما يعزز الشعور بالثقة لدى العاملين ويدفعهم لتطوير أفكارهم 
 توليد المزيد منها.في 

 لسلوك القيادي واالشرافي في العمل:في مجال اثانًيا/ 
تطوير األنماط القيادية السائدة والمتبعة في الوزارة بما يدعم جودة الحياة الوظيفية، والبعد عن  -

مما لمساهمة بشكل أكبر في نجاح العمل، ومنح الصالحيات للعاملين ل ،المركزية في العمل
وابراز ما لديهم من عمل وتحقيق األهداف، الشعور والتحلي بالمسئولية اتجاه الفي تعزيز  يساهم

 أعمال ابتكارية.
ضرورة التعامل مع جميع الموظفين في الوزارة بعدالة دون تمييز، واستخدام طرق النقد  -

اإليجابي من قبل المسئولين عند ارتكاب األخطاء، مما يساهم في تعزيز ثقة العاملين بأنفسهم 
 قبالهم على العمل.إوزيادة 

، وذلك تقييم األداء السنوي، بشكل يسمح للمرؤوسين لتقييم رؤساءهم في العمل تطوير نظام -
بشكل شرافي للمديرين السلوك القيادي واال وتقويمدأ العدالة واإلنصاف في التقييم، لتعزيز مب

 وظيفية المشجعة لإلبداع.يساهم في تهيئة البيئة ال
 مان الوظيفي:مجال االستقرار واألفي ثالًثا/ 

باالستقرار واألمان الوظيفي، وعدم االستغناء عن  همشعور ود العاملين، وتعزيز دعم صم -
 إلظهار إبداعاتهم.  كتساب والءهمال، الوزارةخدماتهم، وإشعارهم بأهميتهم وحيوية دورهم في 
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 االنقسامتوظيف حيز من البرامج الدعوية في وزارة األوقاف لدعم جهود المصالحة وإنهاء  -
ا في حالة اليأس والقلق لدى الموظفين وشعورهم بعدم االستقرار ا رئيسيً سببً  السياسي الذي كان
 واألمان الوظيفي.

 في مجال األمن والصحة المهنية:رابًعا/ 
ضرورة تنفيذ الوزارة لبرامج تدريبية خاصة بالسالمة والصحة المهنية بالتعاون مع المؤسسات  -

من خالل خلق مناخ ، سالمتهم تأميناملون ، ليتمكن العوالجهات ذات الخبرة في هذا المجال
 يشجع على الجرأة والمخاطرة وثير دوافع االنجاز واإلبداع.

زيادة االهتمام بسالمة وأمن العاملين وتجنبهم حوادث وأمراض العمل، وخفض مستوى ضغط  -
 .كافة العمل لديهم، خاصة في ظل الظروف المادية الصعبة التي يمر بها العاملين

التأمينات الصحية المقدمة للموظفين، من خالل شموله لخدمات صحية أخرى بما  تطوير نظام -
، مما ُيعزز الروح المعنوية لديهم ويدفعهم يلبي االحتياجات الصحية للموظفين وعائالتهم

  لإلنجاز والتميز.
 في مجال العالقات اإلجتماعية:خامًسا/ 

رام المتبادل بين الرؤساء والمرؤوسين في تعزيز وتطوير العالقات المبنية على التقدير واالحت -
لإلنتاجية  الداعم للوضوح والصراحة والمحّفز ا ألهميتها في توفير المناخ اإليجابينظرً  ؛العمل

 .اإلبداعو 
حرص ، والاالجتماعيةبين الوزارة والعاملين بمشاركتهم مناسباتهم  االجتماعيةتوطيد العالقات  -

تمييز بين العاملين في ذلك، مما يساهم في تنمية االنتماء دون على التعامل بعدالة ومساواة 
 هدافها بشكل إبداعي.أ للوزارة والسعي لتحقيق 

 في مجال األجور والمكافآت:سادًسا/ 
 السبل لتوفير الرواتب للموظفين وبشكل دائم، لضمان توفير حياة جميع ضرورة العمل على  -

وأهم تلك السبل ا لألفكار المبدعة واألداء الفّعال، كريمة لهم ولعائالتهم مما ُيشكل دافعا رئيسيً 
 حقوق الموظفين المالية والوظيفية. جميع هو التخلص من االنقسام الفلسطيني، واالعتراف ب

تطوير الوزارة لنظام المكافآت والحوافز، في محاولة لتعويض الموظفين لجزء مما حرموا منه  -
ضرورة العمل على ربط نظام المكافآت و ، من رواتب على مدار أكثر من أربعة سنوات

الموظفين بدون  جميع نجاز العاملين، وتطبيقه بشكل واضح وعادل على إوالحوافز بأداء و 
 بداعاتهم ودعم أداء الوزارة.إتمييز، وذلك لدفع العاملين للتميز وخلق الدافعية لديهم لتنمية 
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 :اإلداري  اإلبداعالتوصيات المتعلقة ب 2.2.6
 ات العاملين في اكتشاف األخطاء واالعتراف بجوانب الضعف واعتبارها مدخاًل تنمية قدر  -

 للنجاح.
تنمية قدراتهم في وضع البدائل تطوير مهارات العاملين في اكتشاف وتحليل المشكالت، و  -

 لحلها.
وإن  حّتى، الحرص على تبنيهاو تقليدية، الغير في طرح األفكار تشجيع العاملين على المبادرة  -

 .حتوي على بعض المخاطرةكانت ت
 بداعاتهم.إخلق أجواء التنافس اإليجابي بين العاملين إلظهار  -
 لدى العاملين. اإلداري  اإلبداعوضع مقاييس موضوعية لقياس مستوى  -
 ية في الوزارة ونشرها.اإلبداعتفعيل دور دائرة اإلعالم بالوزارة من خالل إبراز األعمال  -
 ا إلعداد كوادر بشرية مبدعة.ا استراتيجيً كونها تمثل خيارً زيادة االهتمام بدائرة التدريب  -
وضع آلية للكشف عن الموظفين المبدعين في الوزارة، والعمل على تدريبهم وتنمية قدراتهم  -

ية في تطوير اإلبداعا، إلعدادهم قيادات إدارية مؤهلة قادرة على استثمار الطاقات ا وفنيً إداريً 
 في الوزارة. اإلداري العمل 

 دراسات المستقبلية المقترحةال 3.6
 دراسة مقارنة لجودة الحياة الوظيفية بين القطاع العام والقطاع الخاص. .1
توازن  –فرص الترقي الوظيفي  –دراسة أبعاد أخرى لجودة الحياة الوظيفية مثل )برامج التدريب  .2

 .اإلداري  اإلبداعالحياة الشخصية والوظيفية ( وأثرها على 
 ة الوظيفية وعالقتها بالتميز المؤسسي.دراسة جودة الحيا .3
 دراسة تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية. .4
 .اإلداري  اإلبداعدراسة اإلدارة الرشيقة ودورها في تحقيق  .5
 في المنظمات الحكومية. اإلداري  اإلبداعدراسة معوقات  .6

 اليات مقترحة لتنفيذ التوصيات 4.6
ة النتائج والتوصيات مع عدد من المدراء العامين في الوزارة في لقاءات صياغتها بعد مناقشوقد تم 

 مناقشة نتائج وتوصيات الدراسةل موسعة ُعقدت خاصة، باإلضافة إلى ما تم اقتراحه خالل جلسة
التي جمعت غالبية المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء األقسام في الوزارة، والجدول التالي 

 اآللية:يوضح بنود هذه 
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 اليات مقترحة لتنفيذ التوصيات(: 2.6جدول )
 الجهة المسؤولة عن التنفيذ الية التطبيق )البرامج واألنشطة( التوصيات

 التوصيات المتعلقة بجودة الحياة الوظيفية: أواًل 
تعزيز مشاركة العاملين بوزارة األوقاف في  .1

اتخاذ القرارات، واالستماع آلرائهم فيما يتعلق 
 المشكالت. في حل

إنشاء وحدة مستقلة الستقبال مقترحات الموظفين للمشاركة في اتخاذ  -
 القرارات وحل مشكالت العمل.

عقد اللقاءات وجلسات العصف الذهني لتبادل الخبرات والمعلومات بين  -
 العاملين في الدوائر المختلفة، والمساهمة في صنع القرارات. 

 اإلدارة العليا في الوزارة. -
 ميع اإلدارات والدوائر.ج-

تطوير األنماط القيادية السائدة والمتبعة في  .2
 الوزارة بما يدعم جودة الحياة الوظيفية.

 تمكين العاملين. لالصالحيات للعاملين وصوالً تبني الوزارة مبدأ تفويض  -
عقد دورات تدريبية تتناول مواضيع )التفويض، والتمكين، تطوير رأس  -

 المال البشري(.

 اإلدارة العليا في الوزارة. -
 وحدة التخطيط والسياسات -

ضرورة التعامل مع جميع الموظفين في  .3
الوزارة بعدالة دون تمييز، واستخدام طرق 
النقد اإليجابي من قبل المسئولين عند 

 ارتكا  األخطاء.

 تفعيل صندوق شكاوى الموظفين، ومتابعتها، والعمل على إنصافهم. -
ية لكل دائرة لتناول أخطاء العمل وطرق معالجتها عقد ورش عمل دور  -

 وتفاديها.

 وحدة الشكاوى. -
 إدارة الرقابة الداخلية. -
 جميع اإلدارات والدوائر. -

تطوير نظام تقييم األداء السنوي، بشكل  .4
يسمح للمرؤوسين لتقييم رؤساءهم في 

 العمل.

 وضع نموذج لتقييم الرؤساء من قبل المرؤوسين.-
 أهمية عملية التقييم على تطوير األداء. بت للعاملين للتعريف عقد لقاءا-
دراسة نتائج تقييم األداء، والعمل على تعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط -

 الضعف لدى العاملين. 
 

 ديوان الموظفين. -
 وحدة التخطيط والسياسات. -
 ة.اإلداري الشؤون  -
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 الجهة المسؤولة عن التنفيذ الية التطبيق )البرامج واألنشطة( التوصيات
دعم صمود العاملين، وتعزيز الشعور لديهم  .5

 ستقرار واألمان الوظيفي.باال
 عقد لقاءات مع صّناع القرار حول مستقبل الموظفين. -
تذكير الموظفين بواجبهم ودورهم االجتماعي والوطني في توصيل رسالة  -

 الوزارة. 

 اإلدارة العليا في الوزارة. -
 وحدة العالقات العامة واإلعالم. -

توظيف حيز من البرامج الدعوية في وزارة  .6
اف لدعم جهود المصالحة وإنهاء األوق

 اإلنقسام السياسي.

حث الخطباء على تناول المواضيع التي تخدم المصالحة والمشاركة،  -
 والبعد عن الحزبية والتعصب السياسي.

في نشر  االجتماعياستخدام وسائل اإلعالم وخاصة مواقع التواصل  -
 ثقافة الوحدة وقيم التسامح.

 اإلرشاد.اإلدارة العامة للوع  و  -
 وحدة العالقات العامة واإلعالم. -

ضرورة تنفيذ الوزارة لبرامج تدريبية خاصة  .7
 بالسالمة والصحة المهنية.

عقد دورات تدريبية لألمن والسالمة، والتعريف بأخطار العمل وطرق  -
 تجنبها.

 تدريب عملي على وسائل الوقاية والسالمة. -

 وحدة التخطيط والسياسات. -
 ارجية.مؤسسات خ -

زيادة االهتمام بسالمة وأمن العاملين  .8
 وتجنبهم حوادث وأمراض العمل.

 هدوء(. –تهوية  -توفير بيئية عمل صحية للموظفين من )إضاءة -
 الصيانة الدورية للتجهيزات المكتبية. -
 المة للموظفين في األعمال الميدانية.توفير وسائل الوقاية والسّ  -

 رة.اإلدارة العليا في الوزا -
 المالية. الشؤون  -
 ة.اإلداري الشؤون  -

تطوير نظام التأمينات الصحية المقدمة  .9
للموظفين، من خالل شموله لخدمات صحية 

 .أخرى 

 صحية.الخدمات التحديد احتياجات العاملين من  -
 دراسة االحتياجات مع الجهات المعنية والعمل على تلبيتها. -

 ة.اإلداري الشؤون  -
 ن.ديوان الموظفي -
 وزارة الصحة. -

تعزيز وتطوير العالقات المبنية على  .10
التقدير واالحترام المتبادل بين الرؤساء 

 والمرؤوسين في العمل.
 

عائالتهم يتيح و ي خاص بالعاملين بوزارة األوقاف ترفيه إنشاء نادٍ  -
 للموظفين اللقاء خارج نطاق العمل الرسمي.

 هم وقيادة الوزارة.عقد لقاءات دورية بين العاملين ورؤسائ -

 وحدة العالقات العامة واإلعالم. -
 جميع اإلدارات والدوائر. -
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 الجهة المسؤولة عن التنفيذ الية التطبيق )البرامج واألنشطة( التوصيات
بين الوزارة  االجتماعيةتوطيد العالقات  .11

 .االجتماعيةوالعاملين بمشاركتهم مناسباتهم 
تفعيل دور دائرة العالقات العامة في مشاركة جميع العاملين في  -

 .االجتماعيةمناسباتهم 
خاص للمساهمة مع الموظفين في تحمل األعباء المالية إنشاء صندوق  -

 .االجتماعيةفي مناسباتهم 

 وحدة العالقات العامة واإلعالم. -
 المالية. الشؤون -

السبل لتوفير  جميع ضرورة العمل على  .12
 الرواتب للموظفين وبشكل دائم.

 وزارة المالية. - وضع خطة تضمن توفير راتب منتظم للموظفين. -
 ة العليا في الوزارة.اإلدار  -

تطوير نظام المكافآت والحوافز في  .13
 الوزارة.

 ربط نظام المكافآت والحوافز بنظام تقييم األداء السنوي. -
 وضع الئحة واضحة وعادلة لشروط  الحصول على المكافآت والحوافز. -
 ة والوعظية لموسم الحج.اإلداريتفعيل الالئحة الخاصة باختيار البعثات  -
 .اإلبداعجائزة للموظف المثالي المبدع في الوزارة وفق عناصر رصد  -

 اإلدارة العليا في الوزارة. -
 وحدة التخطيط والسياسات. -
 ة.اإلداري الشؤون  -

 :اإلداري  اإلبداعمتعلقة بالتوصيات ثانيا: ال
تنمية قدرات العاملين في اكتشاف األخطاء  .1

واالعتراف بجوانب الضعف واعتبارها 
 للنجاح. مدخاًل 

 عقد دورات تدريبية في كيفية اكتشاف المشكالت. -
لى نقاط إتدريب العاملين على تبني االعتراف باألخطاء والتعرف  -

 الضعف.

 وحدة التخطيط والسياسات.-
 وحدة الرقابة الداخلية.-
 

تطوير مهارات العاملين في اكتشاف  .2
وتحليل المشكالت، وتنمية قدراتهم في 

 ا.وضع البدائل لحله

تنفيذ برامج لتدريب العاملين على التحليل ووضع البدائل وكيفية اختيار  -
 األنسب.

 وحدة التخطيط والسياسات.-
 

ن على المبادرة في طرح العامليتشجيع  .3
وإن  حّتىتبنيها، و تقليدية، الغير األفكار 

 المخاطرة. كانت تحتوي على بعض

 الجديدة وتبنيها.استقبال المبادرات واألفكار حث الرؤساء على  -
 انشاء صندوق لألفكار والمقترحات. -
 

 اإلدارة العليا.-
 وحدة التخطيط والسياسات.-
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 الجهة المسؤولة عن التنفيذ الية التطبيق )البرامج واألنشطة( التوصيات
خلق أجواء التنافس اإليجابي بين العاملين  .4

 إلظهار ابداعاتهم.
 ة وطرح األفكار.اإلداريإعداد المسابقات في حل المشكالت  -
 .اعتماد جائزة لإلبداع -

 ت.وحدة التخطيط والسياسا-
 ة.اإلداري الشؤون -

وضع مقاييس موضوعية لقياس مستوى  .5
 لدى العاملين. اإلداري  اإلبداع

 .اإلبداعمعايير  عقد ورش عمل لتحديد-
 ية.اإلبداععمال ومقياس لتقييم األفكار واألاعتماد الئحة -

 وحدة التخطيط والسياسات.-
 ة.اإلداري الشؤون -

الل تفعيل دور دائرة اإلعالم بالوزارة من خ .6
 ية في الوزارة ونشرها.اإلبداعإبراز األعمال 

 ية وأصحابها.اإلبداععمل نشرات مرئية حول اإلنجازات واألعمال  -
إنشاء لوحة شرف خاصة بالموظفين المبدعين، والذين حققوا نقلة نوعية  -

 .اإلداري بالعمل 

 وحدة العالقات العامة واإلعالم. -
 ة.اإلداري الشؤون  -

م بدائرة التدريب كونها تمثل زيادة االهتما .7
 ا إلعداد كوادر بشرية مبدعة.ا استراتيجيً خيارً 

 تفعيل دائرة التدريب ورفدها بالكوادر البشرية المتخصصة. -
التواصل والتنسيق مع مؤسسات ذات خبرة بمجال التدريب لعقد دورات  -

 لتنمية قدرات للموظفين.
 ة الحقيقية للموظفين.ربط لبرامج التدريب باالحتياجات التدريبي -

 وحدة التخطيط والسياسات. -
 ة.اإلداري الشؤون  -

وضع الية للكشف عن الموظفين المبدعين  .8
في الوزارة،  والعمل على تدريبهم وتنمية 

 ا.ا وفنيً قدراتهم إداريً 

إعداد ملف إنجاز خاص بكل موظف، وما حققه من أعمال ترقى  -
 .اإلبداعلمستوى 

دراسة ملفات إنجاز الموظفين، ووسائل تطويرهم، تشكيل لجنة عليا ل -
 ية.اإلبداعوتنمية أفكارهم 

 .إلحاق الموظفين المبدعين بدورات متخصصة لتأهيلهم لمراكز قيادية -

 ة.اإلداري الشؤون  -
 جميع اإلدارات.-
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 قائمة املصادر واملراجع
 المصادر:.  1

 القرآن الكريم 

 المراجع العربية. 2

 الكتب: 1.1

 والنشر، بيروت،  ةعا، دار صادر للطب3ط ،لسان العر (: 1994، جمال الدين)ابن منظور
 لبنان.

 ( 2004أبو جادو، صالح" :) ي باستخدام نظرية الحل اإلبداعتطبيقات عملية في تنمية التفكير
"، دار الشروق للنشر والتوزيع ودار يافا العلمية للنشر والتوزيع والطباعة، االبتكاري للمشكالت

 ألردن.عمان، ا

 ( 1994أبو ناهية، صالح الدين):   القاهرة.، مكتبة األنجلو المصريةالقياس التربوي ، 

 مصر، دار ،"العصرية األعمال منظمات في الوظيفية الحياة جودة" (:م2008سيد ) الرب، جاد 
 .العربي الفكر

 ،ركالف دار، األردن ،3طـ، اإلبداعو والتفوق الموهبة (:2008) الرحمن عبد فتحي جروان 
 .يعز والتو  شرللن
  ،للنشر الوراق مؤسسة عمان، األردن، ،"العلمي البحث مناهج" (:2006موفق ) الحمداني. 
 (السلوك التنظيمي"، 2009الخضرا، بشير وأحمد، مروة وأبو هنطش، أحمد والظاهر، جنان " :)

 ، عمان، األردن.منشورات جامعة القدس المفتوحة

 (2009خير هللا، جمال :) "دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن."اإلداري  داعاإلب ، 

 ،دار، عمان، تكاملي تيجيااستر  مدخل – البشرية الموارد إدارة (:2009) سعيد مؤيد السالم 
 .والتوزيع للنشر راءإث
 ( 2010السكارنة، بالل): عمان.المسيرة للنشر والتوزيع دار الفعالة، ةاإلداري القياد ، 

  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.اإلداري  اإلبداع(: 2011)السكارنة، بالل ، 

 ( 2000الصرن، رعد :) دار الرضا للنشر، دمشق.واالبتكار اإلبداعإدارة ، 

 (2001الصرن، رعد :)دار الرضا للنشر، دمشق.كيف تخلق بيئة ابتكارية في المنظمات ، 
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 (2003الصيرفي، محمد عبد الفتاح :)" دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  دارة الرائدة"،اإل
 األردن.

 ( 2012الطراونة، حسين وعريقات، أحمد وعبد الهادي، توفيق والعرموطي، شحادة: ) نظرية
 ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.المنظمة

 ( 2001الظاهر، نعيم :)للنشر والتوزيع، ، عالم الكتب الحديثة اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم
 إربد، األردن.

 (2003عباس، سهيلة محمد : ) دار وائل للنشر  ،3، طمدخل استراتيجي –إدارة الموارد البشرية
 والتوزيع، عمان.

 ،الفكر دار ،"وأساليبه مفهومه وأدواته  -العلمي البحث"( :م2001وآخرون ) ذوقان عبيدات 
 ، عمان.والتوزيع للنشر

  دار التنظيمي في المنظمات المعاصرة اإلداري السلوك (: 1999)عساف، عبد المعطي محمد ،
 زهران، عمان، األردن.

 ( 2000عالم، صالح الدين :) القاهرة دار الفكر العربي، ،القياس والتقويم التربوي والنفسي. 

 (2005العميان، محمود :)دار وائل للطباعة 3، طنالسلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،
 ، األردن.والنشر، عمان

 ( 2009العنزي، سعد علي وصالح، أحمد علي :) س المال الفكري في منظمات األعمالأإدارة ر ،
 األردن، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

 ( 2003العيسوي، عبد الرحمن ): منشأة المعارف االختبارات والمقاييس النفسية والعقلية ،
 .سكندريةاإل، باإلسكندرية

  النهضة  ، دارالقياس والتجريب في علم النفس والتربية  :(2012، عبد الرحمن )ي العيسو
 للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

 ،المطابع الرياض، ،وكيةلالس وملالع في البحث جهمنم(: 2000وآخرون ) سالم القحطاني 
 .الحديثة الوطنية

 (2005القريوتي، محمد قاسم :)وائل للطباعة والنشر، عمان، ، دار  نظرية المنظمة والتنظيم
 األردن.

 ( 2010مسنننعود، وليننند):  جامعنننة أم القنننرى،  ،المئينـــات والـــدرجات المعياريـــة والتوزيـــع الطبيعـــي
 السعودية.
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 ( 1995المغربي، كامل محمد :) السلوك التنظيمي: مفاهيم وأسس سلوك الفرد والجماعة في
 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.2، طالتنظيم

 مطابع الفرزدق الصناعية،  األسس والوظائف اإلدارة العامة:(: 1994) خرون آو  سعود، ر،النم ،
  الرياض.

 ( 2004النوح، عبد هللا):  ،الرياض، مطبعة الملك عبد هللامبادئ البحث التربوي. 

 نشرلل وائل دار ،استراتيجي مدخل - البشرية الموارد إدارة (:2003،)الرحيم عبد خالد يتي،هال 
 .عمان، وزيعوالت

 

 الرسائل العلمية:  2.2

 وجهة من اإلداري  اإلبداع تنمية في ودورها العمل فرق  بناء واقعم( :"2014) يوسف جربوع، أبو 
 دراسة ماجستير غير منشورة الجنوبية، المحافظات - الوطني قتصاداال رةاوز  في العاملين نظر
 .لسطينف غزة، العليا، ساتاللدر  والسياسة اإلدارة أكاديمية،
 

 ( 2017أبو حميد، هاشم عبد الرحمن:)أثر أبعاد جودة حياة العمل على فاعلية اتخاذ القرارات  م"
سالمية، غزة، ، الجامعة اإلرسالة ماجستير غير منشورةة في جامعة األقصى بغزة"، اإلداري

 فلسطين.

 ( الثقافة التنظيمية وعالقتها ب2010أبو هين، وداد حسن حسين " :)لدى مديري  إلداري ا اإلبداع
، رسالة ماجستير غير منشورةالمدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين"، 

 جامعة األزهر، غزة.

 ( اإلدارة االستراتيجية وفق النموذج األوروبي للتميز2016األخرس، جبر سيد عبد هللا":)EFQM 
، رسالة ماجستير غير منشورة، في القطاع الحكومي الفلسطيني" اإلداري  اإلبداعوأثرها على 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين.

 ىدل اإلداري  اإلبداعب وعالقتها العمل حياة جودةم(: "2015)صبحي الرحمن عبد ستاذ،األ 
 ماجستير رسالة "،جوال الفلسطينية الخلوية االتصاالت شركة على ميدانية اسةر د :العاملين

 فلسطين. األزهر، جامعة، ةمنشور  غير

 (أثر بيئة العمل في 2014إسماعيل، مودة إسماعيل حسن ":)دراسة حالة جامعة -اإلداري  اإلبداع
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  رسالة ماجستير غير منشورة،السودان للعلوم والتكنولوجيا"، 

 السودان. 
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 (تكنولوجيا المعلومات2015ُأصرف، أريج أحمد ":)من  اإلداري  اإلبداعالمستخدمة وعالقتها ب م
رسالة ماجستير محافظات غزة"، –وجهة نظر الموظفين العاملين لدى وزارة التربية والتعليم العالي 

 ، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.غير منشورة
 

 ،يم والتعل التربية وزارة في األقسام رؤساء لدى اإلداري  اإلبداع م( :" متطلبات2013سفيان) بدر
ماجستير غير  رسالة "المعاصرة االتجاهات ضوء في البشرية الموارد لتنمية غزة بمحافظات

 .فلسطين جامعة األزهر، غزة، ،منشورة
 

 ( دور جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة االحتراق م2016البربري، مروان حسن " :)
، رسالة ماجستير غير منشورةفني"، نتاج الالوظيفي لدى العاملين في شبكة األقصى لإلعالم واإل

 دارة والسياسة، غزة، فلسطين.أكاديمية اإل
 

 ،للعاملين وظيفيلا األداء على وأثرها الوظيفية الحياة ودةجم(: " 2012)زياد أسامة البلبيسي 
 الجامعة ،منشورة غير ماجستير لةارس "، غزة قطاع في الحكومية غير المنظمات في

 .، فلسطينغزة اإلسالمية،
 

 ،حالة سةادر  العاملين لدى اإلداري  اإلبداع على اإلداري  التمكين أثرم(:" 2014)هجيرة بودرهم: 
رسالة ماجستير غير  ،" بسكرة – عمر برنأوي - الجافة للمناطق والتقني العلمي البحث مركز

 بن مدمح جامعة التسيير، علوم قسم التسيير، وعلوم التجارية و قتصاديةالا العلوم كلية، منشورة
 .ئرزاالج ، بسكرة –  خضير

 ،تطبيقية دراسة" الوظيفي األداء على وأثره اإلداري  اإلبداع:" (2010) محمد الرحمن عبد جبر 
 الجامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ،"غزة بقطاع الدولية الغوث وكالة مدارس مديري  على

 .فلسطين غزة، اإلسالمية،

 ( دور 2009الجبري، عنان ":)في تحسين األداء الوظيفي في الهيئات المحلية  اإلداري  اإلبداع
 الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة الخليل، فلسطين.

 

 ،لدى معوقاته وأبرز اإلداري  اإلبداع عناصر تطبيق واقعم( : 2012) مبارك بن مشعل الحارثي 
 .السعودية العربية المملكة القرى، مأ جامعة ،ةجد محافظة في الثانوية المدارس مديري 

 

 مديرية الدفاع منسوبي ىلد اإلداري  اإلبداعب وعالقته التنظيمي المناخم(: "2014) محمد،حاضر 
 للعلوم األمنية العربية فناي جامعة ،ةمنشور  غير ماجستير رسالة ،"الشرقية بالمنطقة المدني

 .السعودية ،اضيالر 
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 ،لدى التنظيمي ماااللتز  تعزيز في الوظيفية ةاالحي جودة ارثآم(: "2016) محمد ماوس الحسني 
 غير ماجستير رسالة "،غزة بقطاع االجتماعية الشؤون  رةاوز  في االجتماعيين الباحثين
 .، فلسطينغزة األزهر، جامعة ،منشورة

 

 (غموض الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي 2015حالوة، عماد منصور " :)دراسة  –م
، رسالة ماجستير غير منشورةقية على موظفي القطاع الحكومي المدنيين في قطاع غزة"، تطبي

 سالمية، غزة، فلسطين.الجامعة اإل
 

 ( أثر المناخ التنظيمي على 2010حمدونة، رافت " :)لدى العاملين بمجمع الشفاء  اإلداري  اإلبداع
 ، فلسطين.، الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير غير منشورةالطبي"، 

 (واقع االتصال التنظيمي لدى مديري مدارس وكالة الغوث 2014حمدونة، رغدة عبد الكريم ":)
 ، جامعة األزهر، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة"، اإلداري  اإلبداعبمحافظات غزة وعالقته ب

 ري اإلدا اإلبداعب وعالقتها التنظيمية لثقافةام(:" 2015)سماعيل إمحمد  لسماعيإ ،حويحي -
، ةمنشور  غير ماجستير رسالة ،"غزة محافظات – والخاصة العامة الجامعات مقارنة بين اسةر د
 .نفلسطي زة،غ هرز األ امعةج

 

 ( معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم 2009الرقب، مؤمنة صالح " :)
الجامعة ة، شورنم غير ماجستير رسالةالعالي بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها"، 

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 

  شؤون  راتبإدا العمل بضغوط اهقتالوع يةلالداخ البيئة(: "2013) هللا عبد محمد ني،ار هالز 
 قسم ،منشورة غير ماجستير رسالة"، الرياض بمنطقة العام واالدعاء التحقيق يئةب في الموظفين

 .السعودية :األمنية وملعلل العربية فناي جامعة يا،لالع ساتاالدر  يةلك ة،اإلداري وملالع

 ( أثر المتغيرات التنظيمية على مستوى 2002السليم، عبد هللا" :)للعاملين في  اإلداري  اإلبداع
، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، رسالة ماجستير غير منشورةاألجهزة األمنية"، 

 السعودية.

 ،في التنظيمي الوالء على لالعم ةاحي جودة أثر م(: "2016)اسماعيل شلبي السويطي 
 والتكنولوجيا، للعلوم السودان جامعة، ةمنشور  غير ةادكتور  رسالة، الفلسطينية تاالوزار 

 .الخرطوم
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 (2016الشاعر، حسين سليم " :)وعالقته بالمهارات القيادية لدى مديري مدارس  اإلداري  اإلبداعم
، رسالة ماجستير غير منشورةوجهة نظر العاملين"،  وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة من

 جامعة األزهر، غزة، فلسطين.
 

 ( إدارة2012شقورة، منير":)في  الثانوية المدارس مديري  لدى اإلداري  اإلبداعب وعالقتها التغيير م
 غزة، األزهر، ، جامعةماجستير غير منشورة رسالة "المعلمين نظر وجهة من غزة محافظات
 .فلسطين

 

 في االستثمار لتعظيم تيجيرااست كمدخل البشرية الموارد تنمية (: "2011) أماني توت،لش 
 ،التجارة يةلك ،منشورة غير ماجستير رسالة "،غزة بقطاع الغوث وكالة في البشري  العنصر
 .غزة، ميةاإلسال الجامعة

 ،رسالة "،اإلداري  عاإلبدا ب وعالقته الجمركية المنافذ في التنظيمي المناخ(: "2002) فهد الشمري 
 ض.الريا األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية ،ماجستير

 ،الحكومية المؤسسات في الوظيفية الحياة جودة واقعم( : "2016) الرحمن عبد نهاد الشنطي 
 اساتر للد والسياسة اإلدارة أكاديمية، منشورة غير ماجستير رسالة ،" العمل بأخالقيات وعالقته
 فلسطين.، غزة العليا،

 

  (الذكاء العاطفي وعالقته ب2016الصوالحي، عماد يونس ":)في الجامعات  اإلداري  اإلبداعم
 ، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.رسالة ماجستير غير منشورةالفلسطينية في قطاع غزة"، 

 

 مارةبإ تار االقر  اتخاذ في اإلداري  اإلبداعب وعالقته التنظيمي المناخم(:" 2002)خالد ني،الصيدال 
 للعلوم العربية نايف أكاديمية ،دراسة ماجستير غير منشورة، وأمانتها المنورة المدينة منطقة
 .السعودية ،ضالريا ة،اإلداري العلوم قسم العليا، اساتر الد عهدم ،األمنية

 

 ( جودة الحياة الوظيفية وعالقتها بااللتزام التنظيمي للعاملين2004الطبال، عبدهللا عبد هللا " :)م ،"
 ، كلية التجارة بالسويس، جامعة قناة السويس، مصر.رسالة ماجستير غير منشورة

 

 ،ةلالشام الجودة معايير تطبيق في اهودور  الوظيفية الحياة جودة (:"2011) عارف محمد عارف، 
 ،السويس قناة جامعة التجارة، يةلك جعة،اوالمر  المحاسبة قسم ،منشورة غير ماجستير رسالة
 .مصر

 

 رسالة "،األمني األداء كفاءة ىلع اهوأثر  العمل بيئة(:" 2000) الرحمن عبد عزيز،ال عبد 

 األمنية، عموملل نايف جامعة، يالالع ساتاالدر  يةلك ،ةاإلداري وملالع قسم ،منشورة غير ماجستير
 .الرياض
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 ( 2009العجلة، توفيق" :)دراسة وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام اإلداري  اإلبداع "
سالمية، غزة، ، الجامعة اإلرسالة ماجستير غير منشورةتطبيقية على وزارات قطاع غزة، 

 فلسطين.
 

 (جودة حياة العمل وعالقتها ب2014عفاف، حيران ":)دراسة ميدانية بمؤسسة  – اإلداري  اإلبداعم
ة ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجمهوريرسالة ماجستير غير منشورةبسكرة"  GPLنفطال 

 الجزائرية.

 (سلوك المواطنة التنظيمية وعالقته ب2014القحطاني، عبد السالم بن شايع":)اإلداري  اإلبداع –
، جامعة نايف العربية للعلوم رسالة دكتوراة غير منشورةدراسة مقارنة نحو نموذج مقترح"، 

 األمنية، الرياض، السعودية.

 ،للعاملين الوظيفي األداء مستوى  على اوأثره الوظيفية الحياة جودةم(: "2014) خليل ماضي 
 قناة جامعة، منشورة غيرة ار دكتو  رسالة"، الفلسطينية الجامعات على تطبيقية سةادر  -

 .مصر السويس،
 ،لدى اإلداري  اإلبداعب وعالقتها الوظيفية الحياة جودةم(: "2015) علي مصطفى محمود 

 جامعة، منشورة غيرة ار دكتو  رسالة، المصرية بالجامعات الترويجية نشطةاأل مسئولي
 .مصر أسيوط،

 

 ( تقييم مدى تأثير بيئة العمل على الرضا الوظيفي للعاملين وأدائهم 2004المرنخ، ميرفت ")
، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةألعمالهم في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة"، 

 سالمية، غزة ، فلسطين.اإل
 

 ،على تطبيقية اسةر د - ،اإلداري  اإلبداع على العمل بيئة أثر"م( : 2011)سعد محمد المشوط 
 .الكويت دولة ،األوسط الشرق  األمنية، جامعة للعلوم هللا العبد سعد أكاديمية

 

 ،دراسة اإلداري  اإلبداع بمستوى  التنظيمية المتغيرات (:" عالقة2011)محمد أحمد  وائل مصبح 
 ،ماجستير غير منشورة رسالةطينية جوال" ، الفلس الخلوية االتصاالت شركة على تطبيقية
 .فلسطين ، غزة، األزهر جامعة

 

 ،الجامعات في يناإلداري العاملين بإبداع وعالقته اإلداري  م( :" لتمكين2011ماهر) نسمان 
 .غزة، فلسطين األزهر، جامعة منشورة ، ماجستير غير رسالةغزة"  الفلسطينية بقطاع

 

 ،الوظيفي اقر االستغ تنمية على أثرهاو  العمل ةاحي ودةجم(: "2013) حسن إيمان نصار ،
 .غزة اإلسالمية، الجامعة، منشورة غير ماجستير رسالة
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 ( جودة الحياة الوظيفية ودورها في تحسين األداء 2016هاجر، قريشي وفهيمة، باديسي ":)
دراسات  مجلةدراسة حالة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التيسير"،  –الوظيفي 
 .254 -212، ص ص (3)، جامعة قسطنطينة، العدداقتصادية

 

 الدوريات العلميةالمجالت و  3.2

 ،مجلة  ،"غزة بلدية في العمل حياة جودة نحو العاملين اتجاهات" م( :2014) محمد اشتيوي
( ، 3(، العدد )1المجلد ) – ة واالقتصاديةاإلداريجامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات 

 . 57-15ص ص 

 (أثر الثقافة التنظيمية على 2012اشتيوي، محمد ":)دراسة تطبيقية على  -اإلداري  اإلبداع
(، ص 19، العدد)مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينيةمستشفى الوفاء للتأهيل الطبي"، 

 .75-26ص 

 ( العوامل المؤثرة على السلوك االبتكاري لد2000أيوب، نادية حبيب " :)ى المديرين في قطاع م
 .1العدد  مجلة اإلدارة العامة،البنوك التجارية السعودية"، الرياض، 

 (إدارة المعرفة ودورها في تحقيق 2006درويش، مروان جمعة":)لدى مديري فروع  اإلداري  اإلبداع
 -ةاإلداريبحث مقدم إلى المؤتمر الثاني لكلية االقتصاد والعلوم البنوك العاملة في فلسطين"، 

 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، القدس، فلسطين.

 ،قطاع في الوظيفية الحياة جودة لتحسين كمدخل العاملين تمكينم(: "2014)حسن أيمن ديوب 
(، ص 1) 30 – والقانونية قتصاديةاال للعلوم دمشق جامعة مجلة ،ميدانية سةراد - تتصاالاال

 .224-195ص 
 

  مركز على ميدانية سةادر   :التنظيمي ماااللتز  في العمل حياة جودة أثرم(: "2016) تيسير هر،ا ز 
 38  ،العلمية ساتاوالدر  للبحوث تشرين جامعة مجلة، " دمشق محافظة في المواطن خدمة

 .117-103 ص ص (،1)
 

  مركز على ميدانية سةادر   :التنظيمي ماااللتز  في العمل حياة جودة أثرم(: "2016) تيسير هر،ا ز 
 38  ،العلمية ساتاوالدر  للبحوث تشرين جامعة مجلة، " دمشق محافظة يف المواطن خدمة

 .117-103 ص ص (،1)
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 (أثر تطبيق عناصر 2017زين الدين، أديب أنور وأبو عمرة، سالم " :)على  اإلداري  اإلبداعم
 البيئة وتعزيز الثاني االستدامة المؤتمر العلميجودة الخدمات في كلية فلسطين التقنية، 

 فلسطين. –التقنية، غزة  فلسطين ، كليةالتقني للتعليم يةاإلبداع

 (أثر تطبيق معايير االعتماد على 2011سيف، ناصر" :)في المستشفيات العامة  اإلبداع
 ، جامعة فيالدلفيا، عمان، األردن.ورقة بحثيةاألردنية"، 

 ( دور القيادة المدرسية في تنم2010العاجز، فؤاد علي وشلدان، فايز كمال ":) لدى  اإلبداعية
مجلة الجامعة معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين"، 

 .37-1(، ص ص1(، العدد)18، المجلد )اإلسالمية)سلسلة الدراسات اإلنسانية(

 يف التربويين القادة ىلد اإلداري  اإلبداع ممارسة رجةم( : " د2013)ميار  ران،الشقو  ميار  ،عبابنة 
 ص ص (،2)14 ،سيةفوالن التربوية العلوم مجلة"، إربد محافظة في والتعليم التربية مديريات
459- 486. 

 مجلة "المعاصرة المنظمات في اإلداري  اإلبداع (: "مقومات1995المعطي ) عبد ، عساف 
 عمان. مسقط، العامة اإلدارة معهد ، ٦٢ ، العدداإلداري 

  م(:" أثر عناصر جودة الحياة الوظيفية 2017) ندة سالمةالعمري، محمد بن سعيد واليافي، ر
على أداء الموظف العام: دراسة تطبيقية على موظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية 

 .94- 64(، ص ص 1)13، دارة األعمالإالمجلة األردنية في السعودية"، 
 

 ر جودة الحياة الوظيفية م(:" أثر عناص2017) العمري، محمد بن سعيد واليافي، رندة سالمة
على أداء الموظف العام: دراسة تطبيقية على موظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية 

 .94- 64(، ص ص 1)13، دارة األعمالإالمجلة األردنية في السعودية"، 

 (التحديات التي تواجه اإلدارة 2008عيد، سيد ":)ية للبرامج اإلبداعدارة ندوة اإلية"، اإلبداع
 ، القاهرة، مصر.واألنشطة في المؤسسات الحكومية والخاصة

 ( المعوقات التنظيمية لإلبداع عند موظفي التطوير 2001القحطاني ، سالم بن سعيد " : )م
مجلة جامعة الملك سعود للعلوم باألجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية،  اإلداري 
 عشر، الرياض.، العدد الثاني، المجلد الرابع ةاإلداري

 عمان، األردن المفتوحة، القدس جامعة منشورات ،ياإلبداع التفكير: (2011)وآخرون  قطامي. 
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 (دور متطلبات المنظمة األخالقية وجودة الحياة الوظيفية في الحد من 2016ماضي، خليل ":)م
ئتالف اال دراسة تطبيقية على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة،  – اإلداري ظاهرة الفساد 

 ، غزة، فلسطين.من أجل النزاهة والمساءلة

 ( 2009مرابطنني، عننادل، وعايشننة نحننوي):  4، مجلــة الواحــات للبحــوث والدراســات رمــد، العينننة 
(6 ،)106 – 119. 

 تحقيق في ودورها الرشيقة اإلدارة": (م2017أحمد، وأبو سليم، شذا سليم ) القادر مسلم ،عبد 
الثاني  العلمي المؤتمر، حالة" دراسة -غزة بمحافظة جوال في شركة العاملين لدى اإلبداع

 فلسطين. –، غزة )التقنية فلسطين كلية(، التقني للتعليم يةاإلبداع البيئة وتعزيز االستدامة
 

 ( التمكين 2009المعاني، أيمن عودة، وأخو أرشيد، عبد الحكيم عقلة" :) وآثاره في إبداع  اإلداري
، األردن، المجلة األردنية في إدارة األعمالية: دراسة ميدانية تحليلية"، العاملين في الجامعة األردن

 .10(، ص 2) 5

 (أثر 2011نصير، طالل والعزاوي، نجم" :)على تحسين مستوى أداء إدارة الموارد  اإلداري  اإلبداع
لتنظيمي والتغيير ا اإلبداع -بحث مقدم إلى الملتقى الدوليالبشرية في البنوك التجارية األردنية"، 

البليدة،  -، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التيسير، جامعة سعد دحلبفي المنظمات الحديثة
 الجزائر.

 ،التنظيمية الفاعلية على الوظيفية الحياة جودة ثارآم(: "2017)علي والعضايلة، رياض، الهاشمي 
 المجلة، منشورة لةمقا، فيها العاملين نظر وجهة من الرياض بمنطقة العسكرية المستشفيات في

 .30 -1(، ص ص1)13، عمالاأل إدارة في األردنية
 

 التقارير والمنشورات: 4.2
 ( 2006الخدمة المدنية : )غزة، فلسطين.قوانين ولوائح وتعليمات ، 
 (.2013وزارة األوقاف :)غزة، فلسطين.الدينية الشؤون و  ،لوزارة األوقاف الخطة اإلستراتيجية . 
 (2012وزارة األوقاف : )غزة، فلسطين.جازات رغم الحصارإن ، 
 (.2010وزارة األوقاف :)غزة، فلسطين.وطموحات ،إنجازات . 
 (.2003وزارة األوقاف :)غزة، فلسطين.وتطلعات ،خمس سنوات إنجازات . 
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 ،،، الكرمية األخت /الكريم األخ
 وبركاته،،، اهلل ورمحة عليكم السالم

 
  استبانة تعبئة/ املوضوع 

 

 "الداري  البداعجودة الحياة الوظيفية ودورها في تنمية  يقوم الباحث بإجراء دراسة تحت عنوان "

  ،وبيةالدينية في املحافظات الجن الشؤونلدى العاملين بوزارة األوقاف و 
ً

ملتطلبات  وذلك استكماال

، والهدف من هذه االستبانة األولية هو قياس القيادة واإلدارة  تخصص الحصول على درجة املاجستير في 

 .الدينية الشؤونلدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداعمدى توافر 

( في املكان  نة وذلك بوضع عالمة )لذا يرجو الباحث من سيادتكم التكرم باإلجابة عن فقرات االستبا

 ملوضوع أفضل تقييم إلى سيؤدي بدقة وموضوعية الكافية املعلومات تقديم على حرصكم وإناملناسب، 

 هذه بأن اعلًم  هللا، مصلحة وزارة األوقاف واملجتمع بإذن فيه ملا والخير بالنفع سيعود الدراسة مما

 .فقط العلمي البحث خدم ألغراضوستست التامة السرية فيها يراعى البيانات
 تعاونكم،،، حسن لكم شاكرين

 
 /الباحث                        

 حسام جمال أبو هاشم
 

 

  

 ( 1 ملحق رقم )
 االستبانة االستكشافية

 

 املشترك بين  برنامج الدراسا  العبيا

 لبدراسا  العبياأكاديمية الدارة والسياسة 

 بغزة وجامعة األقص ى

 تخصص القيادة والدارة
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 محاور وفقرا  الستبانة

 الشؤونلدى العاملين في وزارة األوقاف و  اإلداري  اإلبداع توافرفيما يلي مجموعة من العبارات الخاصة بقياس مدى 

 ( أمام اإلجابة املناسبة بعد قراءة العبارات التالية:رم بوضع عالمة )الدينية، يرجى التك

 البيـــــــــــــــان
5 4 3 2 1 

أوافق 
غير  محايد أوافق بشدة

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

      ة والفنية بأسلوب متجدد.اإلداريينجز العاملون األعمال  1

2  
ً

م العاملون حلوال قد        العمل.  غير تقليدية ملشكالتي 

      يميل العاملون إلى التصرف وفق ما هو غير مألوف في املواقف املختلفة. 3

م العاملون الكثير من البدائل في وقت زمني قصير عند التعامل مع املواقف املختلفة. 4 قد        ي 

      يمتلك العاملون القدرة على التعبير عن أفكارهم بطالقة إلقناع الخرين بها. 5

ىيحرص العاملون على التعبير عن آرائهم  6       إذا كانت مخالفة للرئيس املباشر. حت 

      يهتم العاملون بالراء املخالفة لرائهم لالستفادة من أفكار الخرين. 7

      ة بما ال يتعارض مع املضمون.اإلدارييتجنب العاملون التنفيذ الحرفي للتعليمات  8

      ون كل فكرة إلى مكوناتها الجزئية لتسهيل االستفادة منها.يحلل العامل 9

      يستطيع العاملون تصميم خطط واقعية بعيدة املدى. 10

      مكانات الوزارة.إتناسب مع تفكار النظرية إلى خطط عملية ترجمة األ لالقدرة  لدي العاملين 11

      حدوثها. قبلهم يتوقع العاملون مشكالت العمل التي تواجه 12

      يحرص العاملون على معرفة أوجه الضعف أو القصور فيما يقومون به من أعمال. 13

      ن في العمل. و يمتلك العاملون رؤية الكتشاف املشكالت التي يعاني منها الخر  14

      يتقبل العاملون الفشل باعتباره تجربة تسبق النجاح. 15

      ية ما يقوم به من أعمال ولديهم استعداد للمواجهة.يتحمل العاملون مسئول 16

      ا في جمع املعلومات لحل املشكالت.ا كافيً يستغرق العاملون وقتً  17

      يعمل العاملون على تحقيق أهدافهم بإصرار. 18

 
 نشكر لكم حسن تعاونكم ،،، 



 

174 
 

 

 

 

 

 

 

 ،،، الكرمية األخت /الكريم األخ
 وبركاته،،، اهلل ورمحة عليكم السالم

  استبانة تعبئة/ وضوع امل
 

بداية أتقدم اليكم بجزيل الشكر والتقدير للمساهمة بجزء من وقتكم وجهدكم في تعبئة هذه 

 االستبانة.

 الداري  البداع" جودة الحياة الوظيفية ودورها في تنمية يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

 ، وذلك االدينية " الشؤونلدى العامبين بوزارة األوقاف و 
ً

ملتطلبات الحصول على درجة  ستكماال

 املاجستير في تخصص القيادة واإلدارة.

بدقة  الكافية املعلومات تقديم على حرصكم وإن، كرم باإلجابة عن فقرات االستبانةلذا أرجو الت

مصلحة  فيه ملا والخير بالنفع سيعود الدراسة مما ملوضوع أفضل تقييم إلى سيؤدي وموضوعية

وستستخدم  التامة السرية فيها يراعى البيانات هذه بأن اعلًم  هللا، املجتمع بإذنوزارة األوقاف و 

 .فقط العلمي البحث ألغراض
 

 تعاونكم،،، حسن لكم شاكرين
 

 /الباحث                

 حسام جمال أبو هاشم
 

 

 ( 2ملحق رقم ) 
 االستبانة في صورتها األولية

 

 برنامج الدراسا  العبيا املشترك بين

 لبدراسا  العبياأكاديمية الدارة والسياسة 

 بغزة ة األقص ىوجامع

  تخصص القيادة والدارة
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  البيانا  الشخصية :الجزء األول 

أرجو وضع عالمة )   -

 تنطبق عليك( أمام العبارة التي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنثى                 ذكر                     الجنس -1

 العمر -2
 عام 40إلى أقل من 30من                 عام  30أقل من        

 عام فأكثر 50من       عام   50إلى أقل من 40من       

 المؤهل العلمي -3
 ماجستير                              دكتوراة               

 دبلوم                     بكالوريوس          

 المسمى الوظيفي -4
     مدير                        مدير عام              

 رئيس شعبة                                رئيس قسم       

 سنوات الخدمة -5
 سنوات 10إلى أقل من 5 من         سنوات         5أقل من        

 سنة فأكثر 15       سنة 15إلى أقل من10من        
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 الجزء الثاني : محاور وفقرا  الستبانة

، دل ذلك على 10، حيث أنه كلما اقتربت الدرجة من (10 -1) الرجاء التكرم بوضع الدرجة التي تراها مناسبة من

 املوافقة الكبيرة جدا على ما ورد في العبارة وتقل بالتدرج.
 

افر أبعاد جودة الحياة الوظيفية في وزارة األوقاف و  املحور األول   الدينية الشؤون: تو

 الدرجة البيـــــــــــــــان
 (10-1من)

 في اتخاذ القرارات / المشاركة أوالً 
   تتبع الوزارة سياسة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات. 1
  في اتخاذ القرارات.وجد رغبة قوية لدى العاملين للمشاركة ت 2
  يتمتع العاملون بقدرات عالية تمكنهم من المشاركة بفاعلية في اتخاذ القرارات 3
  يساهم العاملون في إعداد الخطط وتقديم المقترحات لتطوير الوزارة.   4
  ة في الوزارة.اإلداريالمستويات  جميع يوجد شفافية في كيفية صنع القرار على  5
  زارة لألفكار والمقترحات المطروحة من قبل العاملين.تستجيب الو  6

 السلوك القيادي واإلشرافي في العمل/  اثانيً 
  تمنح االدارة العليا الصالحيات الكاملة والمناسبة للعاملين ألداء أعمالهم 7
  في اتخاذ القرارات. اإلبداعتشجع الوزارة العاملين على المبادرة و  8
  لموظفين في الوزارة بعدالة دون تمييز.يتم التعامل مع ا 9
  تستخدم اإلدارة العليا طرق النقد اإليجابي مع العاملين عند ارتكاب األخطاء. 10
  تتبع الوزارة النمط التشاركي في القيادة واإلشراف. 11
  ُيعطي الرئيس المباشر معلومات كاملة للعاملين عن أهداف األعمال ونتائجها. 12

 الستقرار واألمان الوظيفياا/ ثالثً 
  يشعر العاملون باالستقرار واألمان الوظيفي وال يعانون من خطر االستغناء عن خدماتهم. 13
  مكانات المادية والمعنوية الالزمة لتوفير االستقرار الوظيفي للعاملين.تمتلك الوزارة اإل 14
  .تتبع الوزارة سياسة التدريب والتمسك بالعاملين المهرة 15
  يرغب العاملون بالبقاء في الوزارة لشعورهم باالستقرار الوظيفي. 16
  ا للقوانين المعتمدة.تتبع الوزارة التدرج في تنفيذ العقوبات وفقً  17
   أفضل في وظائفهم الحالية.يتوقع الموظفون مستقباًل  18
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 الدرجة البيـــــــــــــــان
 (10-1من)

 مهنيةاألمن والصحة ال/  ارابعً 
  ة.توفر الوزارة بيئة عمل آمنة وصحيّ  19

  تهتم الوزارة بتوفير التصميمات المكتبية المريحة والمناسبة للعمل. 20

  تهتم الوزارة بتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالسالمة والصحة المهنية. 21

  يهتم المسؤولون بخفض مستوى ضغط العمل لدى الموظفين. 22

  .بمعرفة أسباب أي حادث يقع فيها لتالفي حدوثه مستقباًل تهتم الوزارة  23

  ضاءة والتهوية مناسبة في مكان العمل على مدار العام.تعتبر درجة الحرارة واإل 24

 االجتماعيةالعالقات /  اخامسً 
  يسود بين العاملين بالوزارة التعاون وروح الفريق الواحد. 25

  ارات العائلية مع بعضهم البعض.يتبادل العاملون بالوزارة الزي 26

  تسود عالقات التقدير واالحترام المتبادل بين الرؤساء والمرؤوسين في الوزارة. 27

  الة بين العاملين بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية.تتوفر عالقات تواصل فع   28

  .االجتماعيةتتعامل الوزارة بعدالة ومساواة مع العاملين في مشاركتهم مناسباتهم  29

  تهتم الوزارة بترتيب رحالت ترفيهية للعاملين وعائالتهم. 30

 األجور والمكافآتا/ سادسً 
  ُتعتبر نظم األجور والمكافآت في الوزارة مناسبة ومالئمة. 31

  يتوفر في الوزارة نظام مكافآت عادل يرتبط مع األداء الوظيفي للموظفين.  32

  ا للموظف عند مقارنته بنفس الوظائف في مؤسسات غير حكومية.ُيعتبر الراتب مناسبً  33

  المهام الموكلة له. عيتناسب راتب الموظف م 34

  يتناسب الراتب مع الخبرات والمؤهالت العلمية للموظفين. 35

  يشعر الموظفون بسعادة كبيرة لما يتقاضوه من رواتب ومكافآت في العمل. 36
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اف املحور الثاني  الدينية الشؤونفي وزارة األوقاف و  لدى العامبين  الداري  البداعر : تو

 الدرجة انــــــــــــــالبي
 (10-1من)

  ة والفنية بأسلوب متجدد.اإلداريينجز العاملون األعمال  1
   غير تقليدية لمشكالت العمل.ُيقّدم العاملون حلواًل  2
  ألوف في المواقف المختلفة.يميل العاملون إلى التصرف وفق ما هو غير م 3
  العاملين القدرة على طرح الحلول السريعة لمواجهة مشاكل العمل.  ىلد 4
  م العاملون الكثير من البدائل في وقت زمني قصير عند التعامل مع المواقف المختلفة.ُيقدّ   5
  ها.يمتلك العاملون القدرة على التعبير عن أفكارهم بطالقة إلقناع اآلخرين ب 6
  إذا كانت مخالفة للرئيس المباشر. حّتىيحرص العاملون على التعبير عن آرائهم  7
  يهتم العاملون باآلراء المخالفة آلرائهم لالستفادة من أفكار اآلخرين. 8
  ة بما ال يتعارض مع المضمون.اإلدارييتجنب العاملون التنفيذ الحرفي للتعليمات  9
  عند االقتناع ببديل أفضل يناسب الموقف. افورً يغير العاملون رأيهم  10
  منها. االستفادةيحلل العاملون كل فكرة إلى مكوناتها الجزئية لتسهيل  11
  يستطيع العاملون تصميم خطط واقعية بعيدة المدى. 12
  مكانات الوزارة.إن ترجمة األفكار النظرية إلى خطط عملية بما يتناسب مع و العامل يستطيع 13
  يحدد العاملون تفاصيل مهام العمل قبل البدء بالتنفيذ. 14
  يتوقع العاملون مشكالت العمل التي تواجههم قبل حدوثها. 15
  يحرص العاملون على معرفة أوجه الضعف أو القصور فيما يقومون به من أعمال. 16
  العمل.  يمتلك العاملون رؤية الكتشاف المشكالت التي يعاني منها اآلخرين في 17
  يستطيع العاملون اتخاذ قرار فاعل خالل فترة قصيرة. 18
  يحرص العاملون على مساعد اآلخرين في حل المشكالت التي تواجههم في العمل. 19
  يتقبل العاملون الفشل باعتباره تجربة تسبق النجاح. 20
  لمواجهة.يتحمل العاملون مسئولية ما يقوم به من أعمال ولديهم استعداد ل 21
  العامين دافع قوي لتحقيق النجاح والدرجات العليا في الحياة. ىلد 22
  يستغرق العاملون وقتا كافيا في جمع المعلومات لحل المشكالت. 23
   يعمل العاملون على تحقيق أهدافهم بإصرار. 24

 

 نشكر لكم حسن تعاونكم ،،، 
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 ،،، حفظه اهلل ورعاه……………………………….. الدكتور الفاضل /   األخ
 وبركاته،،، اهلل ورمحة عليكم السالم

  طلب حتايم استبانة/ املوضوع 
 

      وأثمن جهودكم املباركة في خدمة البحث العلمي، بداية أتقدم اليكم بجزيل الشكر والتقدير

 الداري  البداع" جودة الحياة الوظيفية ودورها في تنمية يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

 الدينية " الشؤونبوزارة األوقاف و  لدى العامبين
ً

ملتطلبات الحصول على درجة  ، وذلك استكماال

، في البرنامج املشترك بين أكاديمية االدارة والسياسة املاجستير في تخصص القيادة واإلدارة

 .للدراسات العليا وجامعة األقص ى بغزة

لذا أرجو حول موضوع الدراسة، ولهذا الغرض قام الباحث بتصميم استبانة كأداة لجمع املعلومات 

، ومدى انتماء كل بانةالسديد ومقترحاتكم بشأن فقرات االستكرم بإبداء رأيكم التمن سيادتكم 

عبارة إلى املحور املخصص لها وخدمتها له، وبنائها اللغوي، وأي اقتراحات أو تعديالت ترونها مناسبة 

  لتحقيق أهداف الدراسة.
 تقدير ،،،وتقبلوا فائق االحرتام وال

 /الباحث                

 حسام جمال أبو هاشم
 0598928644جوال/ 

 

 

 ( 3ملحق رقم ) 
 طلب تحكيم استبانة

 
 برنامج الدراسا  العبيا املشترك بين

 لبدراسا  العبياأكاديمية الدارة والسياسة 

 بغزة وجامعة األقص ى

 تخصص القيادة والدارة
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 ( 4ملحق رقم ) 
 قائمة بأسماء المحكمين

 
 مكان العمل الدرجة العلمية االسم م
 غزة –سالمية الجامعة اإل أستاذ مشارك أبو الروس علي د. سامي 1

 غزة -جامعة األزهر  أستاذ مشارك د. وفيق حلمي األغا 2

 غزة -جامعة األقصى  أستاذ مساعد د. أشرف محمد مشمش 3

 غزة –الجامعة االسالمية  أستاذ مساعد سمورسماعيل إد. أكرم  4

 غزة -جامعة األزهر  أستاذ مساعد د. أيمن بكير 5

 غزة -جامعة األزهر  أستاذ مساعد سماعيل ماضيإد. خليل  6

 العربية للعلوم التطبيقية الكلية أستاذ مساعد د. سامي سليم أبو طه 7

 غزة -جامعة األقصى  أستاذ مساعد د. عالء الدين خليل السيد 8

 غزة -دارة والسياسة أكاديمية اإل أستاذ مساعد د. محمد عبد العزيز الجريسي 9

 غزة -جامعة القدس المفتوحة  أستاذ مساعد د. محمود عبد الرحمن الشنطي 10

 دير البلح –كلية فلسطين التقنية  أستاذ مساعد يوبيد. منصور "محمد علي" األ 11

 غزة -العام ديوان الموظفين أستاذ مساعد د. نبيل عبد شعبان اللوح 12

 غزة –الجامعة االسالمية  أستاذ مساعد د. ياسر عبد الشرفا 13

 وزارة التربية والتعليم محلل إحصائي محمد عاطف العكرأ.  14
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 ،،، الكرمية األخت /ريمالك األخ
 وبركاته،،، اهلل ورمحة عليكم السالم

  استبانة تعبئة/ املوضوع 
 

بداية أتقدم اليكم بجزيل الشكر والتقدير للمساهمة بجزء من وقتكم وجهدكم في تعبئة هذه 

 االستبانة.

 الداري  البداع" جودة الحياة الوظيفية ودورها في تنمية يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

 الدينية " الشؤونلدى العامبين بوزارة األوقاف و 
ً

ملتطلبات الحصول على درجة  ، وذلك استكماال

 املاجستير في تخصص القيادة واإلدارة.

بدقة  الكافية املعلومات تقديم على حرصكم وإن، كرم باإلجابة عن فقرات االستبانةلذا أرجو الت

مصلحة  فيه ملا والخير بالنفع سيعود الدراسة مما ملوضوع أفضل تقييم إلى سيؤدي وموضوعية

وستستخدم  التامة السرية فيها يراعى البيانات هذه بأن اعلًم  هللا، وزارة األوقاف واملجتمع بإذن

 .فقط العلمي البحث ألغراض
 

 تعاونكم،،، حسن لكم شاكرين
 

 /الباحث                

 حسام جمال أبو هاشم

 

 ( 5ملحق رقم ) 
 صورتها النهائيةاالستبانة في 

 

 برنامج الدراسا  العبيا املشترك بين

 لبدراسا  العبياأكاديمية الدارة والسياسة 

 بغزة وجامعة األقص ى

 تخصص القيادة والدارة
 



 

182 
 

  الشخصيةالبيانا   :الجزء األول 

أرجو وضع عالمة )   -

 تنطبق عليك( أمام العبارة التي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنثى                 ذكر                     الجنس -6

 العمر -7
 عام 40إلى أقل من 30من                 عام  30أقل من        

 عام فأكثر 50من       عام   50إلى أقل من 40من       

 المؤهل العلمي -8
 ماجستير                              دكتوراة               

 دبلوم                     بكالوريوس          

 المسمى الوظيفي -9
 )حسب ديوان الموظفين(

     مدير                        مدير عام              

  رئيس شعبة                               رئيس قسم       

سنوات  -10

 الخدمة

 سنوات 10إلى أقل من 5 من         سنوات         5أقل من        

 سنة فأكثر 15       سنة 15إلى أقل من10من        
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 الجزء الثاني : محاور وفقرا  الستبانة

، دل ذلك على 10الدرجة من ، حيث أنه كلما اقتربت (10 -1) الرجاء التكرم بوضع الدرجة التي تراها مناسبة من

 املوافقة الكبيرة جدا على ما ورد في العبارة وتقل بالتدرج.
 

افر أبعاد جودة الحياة الوظيفية في وزارة األوقاف و  املحور األول   الدينية الشؤون: تو
 

 الدرجة البيـــــــــــــــان
 (10-1من)

 في اتخاذ القرارات / المشاركة أوالً 
   ياسة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات.س الوزارة تشجع 1

  وجد رغبة قوية لدى العاملين للمشاركة في اتخاذ القرارات.ت 2

  .يتمتع العاملون بقدرات عالية تمكنهم من المشاركة بفاعلية في اتخاذ القرارات 3

  يساهم العاملون في إعداد الخطط وتقديم المقترحات لتطوير الوزارة.   4

  لألفكار والمقترحات المطروحة من قبل العاملين. الوزارةيب تستج 5

 السلوك القيادي واإلشرافي في العمل/  اثانيً 
  .الصالحيات الكاملة والمناسبة للعاملين ألداء أعمالهم المسؤولون منح ي 6

  يوجد دور للرئيس المباشر في التوجيه والتحسين المستمر للعمل. 7

  وظفين في الوزارة بعدالة دون تمييز.يتم التعامل مع الم 8

  طرق النقد اإليجابي مع العاملين عند ارتكاب األخطاء. المسؤولون ستخدم ي 9

  معلومات كاملة للعاملين عن أهداف األعمال ونتائجها. المسؤولون ُيعطي  10

 االستقرار و األمان الوظيفيا/ ثالثً 
  يفي وال يعانون من خطر االستغناء عن خدماتهم.يشعر العاملون باالستقرار واألمان الوظ 11

  مكانات المادية والمعنوية الالزمة لتوفير االستقرار الوظيفي للعاملين.تمتلك الوزارة اإل 12

  تتبع الوزارة سياسة التدريب والتمسك بالعاملين المهرة. 13

  .يرغب العاملون بالبقاء في الوزارة لشعورهم باالستقرار الوظيفي 14

   أفضل في وظائفهم الحالية.يتوقع الموظفون مستقباًل  15
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 الدرجة البيـــــــــــــــان
 (10-1من)

 األمن والصحة المهنية/  ارابعً 
  ة.توفر الوزارة بيئة عمل آمنة وصحيّ  16

  تهتم الوزارة بتوفير التصميمات المكتبية المريحة والمناسبة للعمل. 17

  تنفيذ برامج تدريبية خاصة بالسالمة والصحة المهنية.تهتم الوزارة ب 18

  يهتم المسؤولون بخفض مستوى ضغط العمل لدى الموظفين. 19

  تهتم الوزارة بمعرفة أسباب أي حادث يقع فيها لتالفي حدوثه مستقبال. 20

 االجتماعيةالعالقات /  اخامسً 
  الواحد. يسود بين العاملين بالوزارة التعاون وروح الفريق 21

  تسود عالقات التقدير واالحترام المتبادل بين الرؤساء والمرؤوسين في الوزارة. 22

  الة بين العاملين بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية.تتوفر عالقات تواصل فع   23

  .االجتماعيةتتعامل الوزارة بعدالة ومساواة مع العاملين في مشاركتهم مناسباتهم  24

  الوزارة بترتيب رحالت ترفيهية للعاملين وعائالتهم. تهتم 25

 األجور والمكافآتا/ سادسً 
  تكفي األجور إلشباع احتياجات العاملين وطلباتهم. 26

  يتميز بالعدالة والكفاءة. يتوفر في الوزارة نظام مكافآت  27

  يرتبط نظام المكافآت بأداء وإنجاز العاملين. 28

  لموظفين.ا مؤهالتع مهام وخبرات و يتناسب الراتب م 29

  يشعر الموظفون بسعادة كبيرة لما يتقاضوه من رواتب ومكافآت في العمل. 30
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افر  املحور الثاني  الدينية الشؤونلدى العامبين  في وزارة األوقاف و  الداري  البداع: تو
 

 الدرجة انــــــــــــــالبي
 (10-1من)

  ة والفنية بأسلوب متجدد.اإلداريال ينجز العاملون األعم 1

   غير تقليدية لمشكالت العمل.ُيقّدم العاملون حلوالً  2

  اإلقناع. القدرة علىبالمهارة في النقاش والحوار و ن و العامل يتمتع 3

  م العاملون الكثير من البدائل في وقت زمني قصير عند التعامل مع المواقف المختلفة.ُيقدّ   4

  توظيف أكبر قدر ممكن من األلفاظ للداللة على فكرة معينة.عاملون القدرة على يمتلك ال 5

  إذا كانت مخالفة للرئيس المباشر. حّتىيحرص العاملون على التعبير عن آرائهم  6

  يهتم العاملون باآلراء المخالفة آلرائهم لالستفادة من أفكار اآلخرين. 7

  ة بما ال يتعارض مع المضمون.اإلداريلتعليمات يتجنب العاملون التنفيذ الحرفي ل 8

  عند االقتناع ببديل أفضل يناسب الموقف. ايغير العاملون رأيهم فورً  9

  منها. ستفادةاالإلى مكوناتها الجزئية لتسهيل  يحلل العاملون كل فكرة 10

  كانات الوزارة.مإية إلى خطط عملية بما يتناسب مع ن ترجمة األفكار النظر و العامل يستطيع 11

  يحدد العاملون تفاصيل مهام العمل قبل البدء بالتنفيذ. 12

  يتوقع العاملون مشكالت العمل التي تواجههم قبل حدوثها. 13

  يحرص العاملون على معرفة أوجه الضعف أو القصور فيما يقومون به من أعمال. 14

  في العمل.  همؤ زماليعاني منها المشكالت التي وحل يمتلك العاملون رؤية الكتشاف  15

  يتقبل العاملون الفشل باعتباره تجربة تسبق النجاح. 16

  يتحمل العاملون مسئولية ما يقوم به من أعمال ولديهم استعداد للمواجهة. 17

  يهتم العاملون بالحصول على أفكار جديدة أكثر من اهتمامهم بالحصول على موافقة اآلخرين. 18

   أهدافهم بإصرار. لعاملون على تحقيقا يحرص 19
 

 

 
 

 نشكر لكم حسن تعاونكم ،،،
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 ( 6ملحق رقم ) 
 كتا  تسهيل مهمة
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 تفاصيل الدراسات السابقة يوضح ملخص(:  7ملحق رقم ) 
 األداة العينة المجتمع المنهج المكاني الحد الحد المؤسساتي السنة العنوان اسم الدراسة م

 اإلداري  اإلبداعبلوظيفية وعالقتها : الدراسات التي تناولت جودة الحياة ا أواًل 
 استبانة مسح شامل العاملين وصفي تحليلي فلسطين شركة جوال 2015  اإلداري  اإلبداعجودة حياة العمل وعالقتها ب األستاذ 1

جامعة السودان للعلوم  2015 اإلداري  اإلبداعأثر بيئة العمل في  اسماعيل 2
 استبانة عشوائية ظفينالمو  وصفي تحليلي السودان والتكنولوجيا

 استبانة مسح شامل مسئولي األنشطة وصفي تحليلي مصر الجامعات المصرية 2015  اإلداري  اإلبداعجودة الحياة الوظيفية وعالقتها ب محمود 3
 استبانة وائيةعش يناإلداريالعاملين  وصفي تحليلي الجزائر مؤسسة نفطال 2014 اإلداري  اإلبداعجودة حياة العمل وعالقتها ب عفاف 4

أكاديمية سعد العبد هللا للعلوم  2011 اإلداري  اإلبداعأثر بيئة العمل على  المشوط 5
 استبانة مسح شامل العاملين وصفي تحليلي الكويت األمنية

6 Mahmoodi 
& Others  استبانة مسح شامل المعلمين وصفي تحليلي ايران المدارس الثانوية 2015  اإلبداعالعالقة بين جودة حياة العمل و 

 : الدراسات التي تناولت موضوع جودة الحياة الوظيفية ثانًيا

أثر أبعاد جودة حياة العمل على فاعليه اتخاذ القرارات  أبو حميد 1
 استبانة مسح شامل الوظائف اإلشرافية وصفي تحليلي فلسطين جامعة األقصى  2017 ة اإلداري

ة في الحد من ظاهرة االحتراق دور جودة الحياة الوظيفي البربري  2
 استبانة عشوائية طبقية العاملين وصفي تحليلي فلسطين شبكة األقصى لإلعالم  2016 الوظيفي

 تبانةاس مسح شامل الباحثين االجتماعيين وصفي تحليلي فلسطين  االجتماعية الشؤون وزارة  2016 أثر جودة الحياة الوظيفية في تعزيز االلتزام التنظيمي  الحسنى 3
 استبانة عشوائية طبقية الوظائف اإلشرافية وصفي تحليلي فلسطين الوزارات الفلسطينية 2016 أثر جودة حياة العمل على الوالء التنظيمي  السويطي 4
 استبانة ملمسح شا العاملين وصفي تحليلي فلسطين وزارة األشغال 2016 واقع جودة الحياة الوظيفية  وعالقته بأخالقيات العمل الشنطي 5

 دور متطلبات المنظمة األخالقية وجودة الحياة الوظيفية ماضي 6
 استبانة عشوائية العاملين وصفي تحليلي فلسطين المنظمات غير الحكومية 2016 اإلداري في الحد من ظاهرة الفساد  
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 داةاأل العينة المجتمع المنهج الحد المكاني الحد المؤسساتي السنة العنوان اسم الدراسة م

  -االتصاالت -وزارة االقتصاد 2015 غموض الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء الوظيفي حالوة 7
 استقصاء عشوائية العاملين وصفي تحليلي فلسطين ديوان الرقابة

 استبانة عشوائية العاملين وصفي تحليلي فلسطين بلدية غزة 2014 اتجاهات العاملين نحو جودة حياة العمل اشتيوي  8

 استقصاء عشوائية طبقية العاملين وصفي تحليلي فلسطين الجامعات الفلسطينية 2014 جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء الوظيفي ماضي 9

 التعليم في وكالة الغوثدائرة  2013 جودة حياة العمل أثرها على تنمية االستغراق الوظيفي نصار 10
 يرينمدال وصفي تحليلي فلسطين تعليم العاليووزارة التربية وال 

 استبانة عشوائية طبقية والمساعدين

 استبانة عشوائية طبقية العاملين وصفي تحليلي فلسطين المنظمات غير الحكومية  2012 جودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي البلبيسي 11

 العمري  12
 استبانة عشوائية العاملين وصفي تحليلي السعودية الخدمة المدنية   2017 وظيفية على أداء الموظف العامأثر عناصر جودة الحياة ال واليافي 

13 
 الهاشمي
 والعضايلة

 استبانة عشوائية طبقية العاملين وصفي تحليلي السعودية في المستشفيات العسكرية  2017 أثر جودة الحياة الوظيفية على الفاعلية التنظيمية

 استبانة مسح شامل العاملين وصفي تحليلي سوريا مركز خدمة المواطن 2016 أثر جودة حياة العمل في االلتزام التنظيمي زاهر 14

 استبانة عشوائية العاملين وصفي تحليلي سوريا قطاع االتصاالت  2014 تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية  ديوب 15

16 Swapna مل وأثرها على جودة حياة الع 
قطاع صناعة تكنولوجيا  2015 الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي

 استبانة عشوائية العاملين وصفي تحليلي الهند المعلومات

17 Swamy استبانة مسح شامل العاملين وصفي تحليلي الهند الصناعات الميكانيكية  2015 جودة حياة العمل : تطوير مقياس والتحقق من الصحة 

18 Zare &Other  استبانة عشوائية هيئة التدريس وصفي تحليلي ايران جامعة طهران  2014 لى عناصر جودة حياة العمل وقياسها إالتعرف 

19 Normala نةاستبا عشوائية الوظائف اإلشرافية  وصفي تحليلي ماليزيا الشركات الماليزية 2010 العالقة بين جودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي 
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 اإلداري  اإلبداع: الدراسات التي تناولت موضوع  ثالًثا

 زين الدين  1
 كلية فسطين التقنية 2017 على جودة الخدمات اإلداري  اإلبداعأثر تطبيق عناصر  عمرة وأبو

 استبانة عشوائية يناإلدارياألكاديميين و  وصفي تحليلي فلسطين دير البلح  - 

 استبانة مسح شامل العاملين وصفي تحليلي فلسطين شركة جوال )غزة والشمال( 2017 اإلبداعيقة ودورها في تحقيق إلدارة الرشا مسلم وأبو سليم  2

اإلدارة االستراتيجية وفق النموذج األوروبي للتميز وأثرها على  األخرس 3
 استبانة قصدية مدراء الدوائر وصفي تحليلي فلسطين القطاع الحكومي الفلسطيني 2016 اإلداري  اإلبداع

 استبانة عشوائية يناإلداري وصفي تحليلي فلسطين  الجامعات الفلسطينية 2016 اإلداري  اإلبداعالذكاء العاطفي وعالقته ب الصوالحي 4

 ستبانةا عشوائية المديرين وصفي تحليلي فلسطين  مدارس وكالة الغوث الدولية  2016 وعالقته بالمهارات القيادية  اإلداري  اإلبداع الشاعر 5

العاملين في  وصفي تحليلي فلسطين  وزارة التربية والتعليم العالي 2015  اإلداري  اإلبداعتكنولوجيا المعلومات الُمستخدمة وعالقتها ب ُأصرف 6
 استبانة مسح شامل التكنولوجيا

 استبانة عشوائية يناإلدارياألكاديميين و  وصفي تحليلي سطين فل الجامعات العامة والخاصة  2015  اإلداري  اإلبداعالثقافة التنظيمية وعالقتها ب حويحي 7

 استبانة عشوائية طبقية العاملين وصفي تحليلي فلسطين وزارة االقتصاد الوطني 2014  اإلداري  اإلبداعواقع بناء فرق العمل ودورها في تنمية  أبو جربوع  8

 ةاستبان عشوائية طبقية المديرين وصفي تحليلي فلسطين  المدارس الثانوية  2012  اإلداري  اإلبداعإدارة التغيير وعالقتها ب شقورة 9

 استبانة مسح شامل يناإلداري  وصفي تحليلي فلسطين  شركة االتصاالت الخلوية  2011 اإلداري  اإلبداععالقة المتغيرات التنظيمية بمستوى  مصبح 10

 استبانة طبقية المديرين  وصفي تحليلي فلسطين  وزارات قطاع غزة 2009 وعالقته باألداء الوظيفي  اإلداري  اإلبداع العجلة 11

 دراسة الحسين  12
 استبانة  عشوائية أعضاء التدريس وصفي تحليلي العراق التعليم العالي العام والخاص  2016 اإلبداعالقيادة التحويلية و   والبلتاجي 

 ومقابالت

13 Hamidi  
&Benabdeljlil استبانة مسح شامل العاملين وصفي تحليلي المغرب قطاعات الشركات الوطنية  2015 التكنولوجي؟ اإلبداعو  اإلداري  اإلبداعين هل توجد عالقة ب 
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 األداة العينة المجتمع المنهج الحد المكاني الحد المؤسساتي السنة العنوان اسم الدراسة م

 استبانة عشوائية العاملين وصفي تحليلي الجزائر البحث العلمي والتقني 2014  اإلداري  اإلبداععلى  اإلداري أثر التمكين   بودرهم 14

 استبانة مسح شامل العاملين وصفي تحليلي السعودية مديرية الدفاع المدني  2014  اإلداري  اإلبداعالمناخ التنظيمي وعالقته ب حاضر 15

 استبانة مسح شامل القادة التربويين وصفي تحليلي األردن لتربية والتعليم مديريات ا 2013 اإلداري  اإلبداعدرجة ممارسة  عبابنة والشقران 16

 استبانة مسح شامل المديرين والوكالء وصفي تحليلي السعودية المدارس الثانوية الحكومية  2012 وأبرز معوقاته  اإلداري  اإلبداعواقع تطبيق عناصر  الحارثي 17

18 Matthews صفحة تعليم الموهوبين 2015 حديد الموهوبين وبرامجهمودور القيادة في ت اإلبداع 
 على مواقع الويب  

 الواليات 
 استبانة عشوائية الموهوبين تجريبي األمريكية 

19 
Carmeli 
&Oth. 

 ية على حل المشكالت،اإلبداعالقيادة، القدرة 
 استبانة عشوائية الموظفين وصفي تحليلي تل أبيب وحدات البحث والتطوير 2013 ي: أهمية مشاركة المعرفةاإلبداعواألداء  

20 Othman 
&A. Rahman  مقابالت مسح شامل المديرين وصفي تحليلي ماليزيا المدارس الثانوية  2013 ية: التعلم من إدارة التغييراإلبداعالقيادة 

21 Stobbeleir 
 & Others إلنتاجية المنظمات ا  2011 األدائي اإلبداعالتنظيمي في العمل و  اإلبداع

 استبانة عشوائية طبقية العاملين وصفي تحليلي بلجيكا الديناميكية
 

 المصدر: ج رد بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة
 
 
 
 


