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" رب أأوزعين أأن أأشكر هعمتم اميت أأهعمت عيل وعىل وادلي وأأن أأمعل صاحلا ترضاه وأأدخوين برمحتم يف عبادك
امصاحلني"{ سورة اهمنل} 71،
الحمد هلل حمدان كثي انر مباركان فيو كما ينبغي لجبلؿ كجيو ،كعظيـ سمطانو ،حمدان حتى يبمغ الحمد منتياه،
كالصبلة كالسبلـ عمى سيد الخمؽ أجمعيف كمف تبع ىداه إلى يكـ الديف.
كعمبلن بقكلو صمى اهلل عميو كسمـ « مف ال يشكر الناس ،ال يشكر اهلل « كاعترافان بالجميؿ كرده إلى أىمو
فإنني أتكجو بجزيؿ الشكر كالعرفاف ألستاذم الفاضؿ د .أيمف راضي الذم حظيت بو مشرفان عمى
رسالتي ،كلـ يبخؿ عمي بكقتو كتكجيياتو ،كنصحو ،كارشاده إلتماـ ىذه الرسالة منذ بدايتيا حتى خرجت
إلى النكر بالشكؿ العممي كاألكاديمي الصحيح ،فجزاه اهلل بحسنى الدنيا كاآلخرة.
كما أتقدـ بالشكر العميؽ لمدكتكر الفاضؿ محمد المدىكف ،كالدكتكر الفاضؿ محمد الجريسي ،الذيف
تفضبل بقبكؿ مناقشة الرسالة كاثرائيا بأفكارىـ كتكجيياتيـ السديدة فميما كؿ الشكر كالعرفاف.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر لمسادة المحكميف ألداة الدراسة لما كاف لتكجيياتيـ كنصحيـ أثر كبير في إثراء
ىذه الدراسة ،ككذلؾ الشكر مكصكؿ ألكاديمية اإلدارة كالسياسة بطاقميا األكاديمي كاإلدارم ،كأخص
بالذكر الدكتكر الفاضؿ نبيؿ عبد المكح عمى مساعدتو كنصحو ،ككذلؾ الشكر مكصكؿ ألستاذم الدكتكر
الفاضؿ أحمد الكادية.
كما ال يفكتني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لجامعتي الغراء جامعة فمسطيف ،كلجميع الزمبلء كالزميبلت
عمى دعميـ كتشجيعيـ لي فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء.

" ان أأرًد ال الاصالح ما اس تطعت وما ثوفيلي ال ابهلل عويه ثولكت واميه أأهيب"


الباحثة

ج

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر جكدة الحياة الكظيفية في تحسيف مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية
لدل العامميف في جامعة فمسطيف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي،
كقد تككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف األكاديمييف كاإلدارييف المتفرغيف العامميف في جامعة فمسطيف،
كالبالغ عددىـ ( ،)257كتككنت عينة الدراسة مف ( )157مفردة تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية البسيطة
تـ تكزيع (  )160استبانة ككاف عدد االستبانات المستردة ( )145استبانة بنسبة ( ،)%92.4كاستخدمت
الباحثة أسمكب العينة العشكائية البسيطة ،كما استخدمت االستبانة كأداة رئيسية لمدراسة لجمع البيانات،
إضافة إلى استخداـ برنامج التحميؿ االحصائي ) (SPSSلتحميؿ البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1تتكافر جكدة الحياة الكظيفية في جامعة فمسطيف بدرجة متكسطة ( .)%66.24

 .2بمغت نسبة سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف ()%76.69
بنسبة متكسطة.

 .3تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف جكدة الحياة الكظيفة كسمكؾ
المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.

 .4يكجد أثر ألبعاد جكدة الحياة مجتمعة عمى ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في
جامعة فمسطيف.

 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات استجابات

المبحكثيف حكؿ جكدة الحياة الكظيفة كسمكؾ المكاطنة تعزل لممتغيرات الديمغرافية
(الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،الحالة االجتماعية ،سنكات الخبرة ،المسمى الكظيفي).

أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1ضركرة تعزيز مستكل جكدة الحياة الكظيفية في جامعة فمسطيف مف خبلؿ قياـ إدارة الجامعة بتكفير
المزيد مف الدعـ المالي ،كتشجيع نظاـ الحكافز كالمكافآت ،بما يتناسب مع الكضع االقتصادم في قطاع

غزة ،كتمبية احتياجات المكظفيف مما يخمؽ بيئة عمؿ تشعر المكظؼ باإلستقرار كاألماف الكظيفي.

 .2تعزيز العبلقات اإلجتماعية بيف المكظفيف كأف تعمؿ إدارة الجامعة عمى إستثمار ىذه العبلقات في
خمؽ بيئة عمؿ بناءة كمتطكرة كمنافسة بما يضمف تحقيؽ كالء كانتماء المكظفيف لمجامعة.

د

Abstract
This study aimed to identify the role of quality of work life in improving
organizational citizenship behavior of the employees in the University of
Palestine, to achieve the objective of this study, the research used the
descriptive analytical approach, the study population consisted of all full time
academic and administration in the University of Palestine, whose number (257)
employees, the number of sample study was(157) chosen by using simple
random sample from the employee at the university of Palestine (160)
questionairs were distributed and (145) questionairs were received, with
response rate (92.4) , data were analyzed using the Stastical Package for social
science (SPSS), and questionairs used as a main tool of study for collecting data.
The study found the following results:-

1. The dimension of quality of work life are available in medium level at the
University of Palestine (66.24%)
2. The level of the organizational citizenship behavior among the employee
was (76.69%).
Recommendation of study:

1. Enhancing the level of quality of work life, through providing financial
support, and encourage the system
of incentive
and rewards
commensurate with the economic situation in Gaza Strip and meet the
needs of employees creating safe and stable working environment.
2. Enhancing the social relations between the employees and the university
administration which should work hard to invest these relation in creating
constructive, advanced and competitive work environment to achieve
loyalty and belonging staff for the University
3. Making a code of conduct to be followed by the employee and the
University.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مقدمـة:
تشيد منظمات األعماؿ في عالمنا المعاصر حالة غير مسبكقة مف التغيرات المتسارعة كذلؾ
بسبب العديد مف العكامؿ التكنكلكجية كاالجتماعية كالتنافسية كغيرىا ،حيث تسعى تمؾ المنظمات إلى
تغيير ىيكميا بشكؿ جذرم لتتبلءـ مع ىذه التغيرات مف أجؿ الحفاظ عمى بقائيا كازدىارىا ،اذ تعتبر مكارد
المنظمات صماـ األماف لمحفاظ عمى ازدىارىا ،كمف ضمنيا المكارد البشرية التي تعتبر مف أىـ المقكمات
االستراتيجية لممنظمة ،حيث أف استخداميا بشكؿ كفؤ يحقؽ ليا ميزة تنافسية كاستدامة ،حيث يتكقؼ بقاء
المنظمة كتحقيؽ أىدافيا عمى الطريقة التي استخدمت في الحصكؿ عمى مكاردىا البشرية كطريقة
استغبلليا" (أبك بكر.)27 :2008 ،
كنظ انر ألىمية العنصر البشرم ،فإف إحدل المياـ الرئيسية لئلدارة ىي قدرتيا عمى تككيف كتنمية
العنصر اإلنساني الكؼء ،كتشكيؿ كتعديؿ سمككو ،كادارة ذلؾ السمكؾ لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج مف
خبلؿ االستثمار األمثؿ لطاقات اإلنساف كقدراتو ،كتنظيميا كتكجييا ،بشكؿ يتناسب مع األىداؼ المتنامية
المطمكب تحقيقيا في التنظيـ (الزىراني.)14 :2007 ،
كقد فرؽ كاتز في الستينات مف القرف العشريف بيف نكعيف مف السمكؾ المرغكب مف العامميف:
أطمؽ عمى أحدىما مصطمح سمكؾ الدكر الرسمي ،كيتمثؿ في قياـ العامميف بالمياـ المطمكبة منيـ بشكؿ
منتظـ طبقان لممعايير الرسمية المقررة في المنظمة ،كأطمؽ عمى النكع اآلخر سمكؾ الدكر اإلضافي ،كيتمثؿ
في قياـ المكظؼ بالسمككيات التطكعية التي تتجاكز حدكد االلتزاـ بما ىك مقرر أك مطمكب رسميان مف
العامميف مثؿ :اإلسراع بمعاكنة الرؤساء كالزمبلء عند الحاجة ،كقبكؿ أعماؿ إضافية دكف تذمر ،كاستشعار
أىمية كقت العمؿ كتعظيـ االستفادة مف تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،كالتصرؼ الفكرم لحماية مكارد المنظمة
مف أية مخاطر غير متكقعة ،كما الى ذلؾ مف السمككيات التطكعية ذات الطبيعة التعاكنية كالتي بدكنيا
قد تفشؿ المنظمات في تحقيؽ اىدافيا (جاب اهلل.)139 :1994 ،
9

كمف أجؿ أف تحافظ منظمات األعماؿ عمى سمكؾ كمعدالت األداء المطمكبة مف العامميف كالذم
يسيـ في نجاح كديمكمة ىذه المنظمات تعمؿ ىذه المنظمات عمى تكفير بيئة عمؿ جيدة لعاممييا لتمبي
كافة متطمبات جكدة الحياة الكظيفية ليـ مف بيئة عمؿ آمنة كصحية كعدالة اجتماعية في التعامؿ مع
العامميف كاستقرار كأماف كظيفي ليـ كغيرىا مف ىذه المتطمبات.
كتيتـ جكدة الحياة الكظيفية في دراسة كتحميؿ المككنات كاألساليب التي تستند إلييا اإلدارة في
المنظمات بقصد تكفير حياة كظيفية أفضؿ لمعامميف ،مما يسيـ في رفع أداء المنظمة لتحقيؽ اإلشباع
لحاجاتيـ كرغباتيـ (المغربي.)11 :2004 ،
كقد أشارت العديد مف الدراسات كاألبحاث في مجاؿ المكاطنة التنظيمية إلى أف ىناؾ ارتباطان
معنكيان بينيا كبيف جكدة الحياة الكظيفية بأبعادىا المختمفة باعتبار أف جكدة الحياة الكظيفية ىي أحد
األدكات التي تتبناىا المنظمات كتعمؿ عمى تكفيرىا لتعزيز سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل عاممييا بما
يسيـ في تحقيؽ أىدافيا كديمكمتيا ،كىذا ما ستحاكؿ ىذه الدراسة البحث فيو مف خبلؿ التطبيؽ عمى أحد
أىـ القطاعات الخدماتية في فمسطيف كىك قطاع التعميـ العالي ،مع التركيز عمى جامعة فمسطيف ككنيا
إحدل مؤسساتو ،كبما أف الباحثة إحدل مكظفات الجامعة فقد استشعرت بضركرة كأىمية ىذا المكضكع
عمى المستكل العاـ بما يخدـ المجتمع الفمسطيني كتحقيؽ أىداؼ الجامعة.

أوالً :مشكمة الدراسة:
تعيش منظمات األعماؿ في عالـ اليكـ في حمقات كثكرات التقدـ التكنكلكجي كالطفرات العممية
التي تسيـ بشكؿ كبير في تجسيد ىكية كثقافة المنظمة ،ذلؾ لبمكغ أىداؼ المنظمة باالعتماد عمى تكجيو
القيادات اإلدارية في المنظمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ بمساعدة العامميف داخؿ التنظيـ.
كبالتالي فإف لجكدة الحياة الكظيفية دكر ميـ في التأثير عمى سمكؾ العامميف في المنظمات كذلؾ
طبقان لطبيعة كقكة جكدة الحياة الكظيفية التي تتمتع بيا المنظمة.
إف عدـ إدراؾ بعض المنظمات بأىمية جكدة الحياة الكظيفية كالصمة التي تربطيا بالمكاطنة
التنظيمية التي ينتيجيا العامميف فييا كقدرتيا عمى تحقيؽ سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف لما لو
مف أثر بالغ في نجاح المنظمة.
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كمف خ بلؿ إطبلع الباحثة عمى العديد مف الدراسات التي تحدثت عف المكاطنة التنظيمية كعبلقتيا
بمتغيرات أخرل في مجاؿ منظمات األعماؿ كالتي نتج عنيا بأف مستكل المكاطنة التنظيمية جاء بنسبة
متكسطة في دراسة أبك سمعاف ( )2015ككذلؾ صرصكر( )2015كالتي أكضحت كجكد نسبة متكسطة
في سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل المكظفيف ،كالتي أكصت بضركرة تعزيز سمكؾ المكاطنة التنظيمية
كاجراء المزيد مف الدراسات حكليا ،كذكرت أيضان دراسة المدىكف ( )2015كجكد نسبة متكسطة مف
ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية في جياز الشرطة الفمسطينية في غزة ،كبسبب ندرة األبحاث كالدراسات
التي ربطت بيف متغيرم جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية في منظمات األعماؿ الخدماتية
الفمسطينية ،كألجؿ استطبلع مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية في قطاع التعميـ العالي في فمسطيف ممثبلن
بجامعة فمسطيف كمجتمع لمدراسة ،قامت الباحثة بإجراء دراسة استطبلعية حكؿ مستكل سمكؾ المكاطنة
التنظيمية في جامعة فمسطيف مف خبلؿ إعداد استبانة مركزة حكؿ أبعاد المكاطنة التنظيمية لتقييميا مف
قبؿ عينة عشكائية لمجتمع الدراسة قكاميا 30مفردة ،تـ تكزيعيا بشكؿ عشكائي عمى مجتمع الدراسة كقد
تكزعت ىذه االستبانة عمى كافة المستكيات االدارية في الجامعة ككانت كالتالي:
جدكؿ رقـ ( )1.1تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب المسمى الكظيفي
المسمى
الوظيفي

العدد

عميد كمية

مدير دائرة

رئيس قسم

محاضر

مسجل

اداري

سكرتير

محاسب

المجموع

1

4

1

7

2

10

3

2

30

كقد تشكمت الدراسة االستطبلعية لكاقع سمكؾ المكاطنة التنظيمية لمعامميف في الجامعة مف الفقرات التالية:
جدكؿ رقـ ( )1.2المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لفقرات الدراسة االستطبلعية
م.

المتوسط

الفقرة

الحسابي

.1

يعمؿ المكظؼ عمى تسييؿ ميمة زمبلؤه الجدد حتى إذا لـ يطمب منو ذلؾ.

.2

يخصص المكظؼ معظـ كقت فراغو أثناء الدكاـ الرسمي لمساعدة اآلخريف الذيف

الوزن
النسبي%

2.53

50.67

2.07

41.33

.3

يساعد المكظؼ زمبلؤه الذيف لدييـ حجـ عمؿ كبير.

2.40

48.00

.4

يحترـ المكظؼ خصكصية الزمبلء اآلخريف.

2.60

52.00

.5

يزكد المكظؼ الزمبلء بالمعمكمات التي تساعدىـ في أداء أعماليـ.

2.47

49.33

.6

ييتـ المكظؼ بحقكؽ زمبلؤه الكظيفية.

2.67

53.33

لدييـ مشاكؿ متعمقة بالعمؿ.
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.7

يتجنب المكظؼ تصيد أخطاء العامميف في الجامعة.

2.07

41.33

.8

يتجنب المكظؼ تعظيـ المشكبلت التي يكاجييا في عممو أكبر مف حجميا الطبيعي.

2.47

49.33

.9

يتسامح المكظؼ عف أم إساءة شخصية كيتجنب لكـ اآلخريف.

2.13

42.67

2.40

48.00

2.47

49.33

 .12يكمؿ المكظؼ كاجباتو الكظيفية بعناية فائقة دكف أخطاء.

2.13

42.67

 .13يقدـ المكظؼ العديد مف االقتراحات لتطكير طرؽ العمؿ في الجامعة.

2.20

44.00

 .14يدافع المكظؼ عف سمعة الجامعة عندما ينتقدىا اآلخريف.

1.07

21.33

 .15يكاظب المكظؼ عمى حضكر المقاءات كالندكات التي تعقدىا الجامعة.

2.33

46.67

2.41

%12.21

 .10يحرص المكظؼ عمى عدـ الغياب حتى عندما تككف ىناؾ أسباب مقنعة بالغياب.
 .11يتقيد المكظؼ باألنظمة كالتعميمات الجامعة حتى في الكقت الذم ال تكجد فيو رقابة
إدارية عميو.

تقييم سموك المواطنة التنظيمية
المصدر :مف إعداد الباحثة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل تطبيؽ ىذه الممارسات ىك ( ،)%42.84ما يدؿ إلى كجكد
ضعؼ ممحكظ في مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لمعامميف في الجامعة ،ما يستدعي إجراء دراسة
تطبيقية معمقة لمكقكؼ عمى المستكل الحقيقي لتطبيؽ ىذه السمككيات ،كلبحث العبلقة بينيا كبيف جكدة
الحياة الكظيفية في الجامعة.
بناء عمى ما تقدـ مف تكصيات كمقترحات جاءت بالدراسات السابقة بضركرة إجراء بحكث ميدانية
ن

ذات عبلقة بمكضكع الدراسة ،كمف خبلؿ الدراسة االستطبلعية التي أبرزت بعض المشكبلت كالظكاىر
التي تعزز مف مشكمة الدراسة ،إضافة إلى عمؿ الباحثة في نفس بيئة العمؿ المطبؽ عمييا الدراسة كىي
جامعة فمسطيف فإف المشكمة الرئيسية لمدراسة تتمثؿ في التساؤؿ الرئيس التالي:
ما دور جودة الحياة الوظيفية في تحسين مستوى سموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة
فمسطين ؟
كيشتؽ مف التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
 .1ما مستكل جكدة الحياة الكظيفية في جامعة فمسطيف؟
 .2ما مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف؟
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 .3ىؿ يكجد عبلقة بيف جكدة الحياة الكظيفية كمستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة
فمسطيف؟
 .4ما أثر جكدة الحياة الكظيفية عمى مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف؟
 .5ىؿ ي كجد فركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية تعزل
لممتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،الحالة االجتماعية ،سنكات الخبرة ،المسمى
الكظيفي) لدل العامميف في جامعة فمسطيف؟

ثانياً :متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :جكدة الحياة الكظيفية ( )QWLكعناصرىا (جاد الرب)2008 ،

 .1بيئة عمؿ آمنة كصحية
 .2المشاركة في اتخاذ الق اررات
 .3العدالة االجتماعية
 .4االستقرار كاألماف الكظيفي
 .5تصميـ كاثراء الكظائؼ
 .6عدالة األجكر كالمكافآت
 .7فرص التقدـ كالرقي
 .8التكازف بيف الحياة كالعمؿ
المتغير التابع :سمكؾ المكاطنة التنظيمية ()OCB
المتغي ـرات الديموغرافيــة( :الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،الحالػػة االجتماعيػػة ،سػػنكات الخبػرة ،المسػػمى
الكظيفي)
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ثالثاً :نموذج الدراسة:
شكؿ رقـ ( )1نمكذج الدراسة

المتغير المستقل
بيئة عمل آمنة وصحية
المشاركة في اتخاذ القرارات
العدالة االجتماعية

المتغير التابع سموك المواطنة

االستقرار واألمان الوظيفي

التنظيمية

تصميم واثراء الوظيفة
عدالة االجور والمكافآت
فرص التقدم والرقي
التوزان بين الحياة والعمل

المتغيرات الديموغرافية
( الجنس – العمر – المؤىل العممي – الحالة االجتماعية -سنوات الخبرة – المسمى الوظيفي )
المصدر :جرد بكاسطة الباحثة باالعتماد عمى ( جاد الرب )2008 ،كالدراسات السابقة
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رابعاً :فروض الدراسة:
ػاء عمػػى العبلقػػات التػػي تضػػمنيا نمػػكذج الد ارسػػة ،فقػػد تمكنػػت الباحثػة صػػياغة فرضػػيات الد ارسػػة الرئيسػػية
بنػ ن
كالتي تحتكم كؿ منيا عمى عدد مف الفركض الفرعيػة كالمحتممػة ،كذلػؾ مػف خػبلؿ الد ارسػات السػابقة كالتػي

تناكلت اإلطار المفاىيمي لمتغيرات الدراسة:
الفرض الرئيس األول:
يكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػو (  )   0.05ب ػػيف ج ػػكدة الحي ػػاة الكظيفي ػػة كس ػػمكؾ
المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
ويتفرع منيا الفروض الفرعية:
 -1يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللو (  )   0.05بيف بيئة عمؿ آمنة كصحية
كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
 -2يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللو (  )   0.05بيف المشاركة في اتخاذ الق اررات
كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
 -3يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللو (  )   0.05بيف العبلقات االجتماعية كسمكؾ
المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
 -4يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللو (  )   0.05بيف االستقرار كاألماف الكظيفي
كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
 -5يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللو (  )   0.05بيف تصميـ كاثراء الكظائؼ
كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
 -6يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللو (  )   0.05بيف عدالة األجكر كالمكافآت
كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
 -7يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللو (  )   0.05بيف فرص التقدـ كالرقي كسمكؾ
المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
 -8يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللو (  )   0.05بيف التكازف بيف الحياة كالعمؿ
كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
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الفرض الرئيس الثاني:
يكجػد أثػر ذك داللػة إحصػائية عنػػد مسػتكل داللػو (  )   0.05بػيف جػػكدة الحيػاة الكظيفيػة كسػمكؾ المكاطنػػة
التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
الفرض الرئيس الثالث:
ال تكجػد فػركؽ ذات داللػػو إحصػائية عنػػد مسػتكل داللػو (  )   0.05فػػي اسػتجابات المبحػػكثيف حػكؿ جػػكدة
الحيػػاة الكظيفيػػة كسػػمكؾ المكاطنػػة التنظيميػػة تهعػػزل إلػػى المتغيػرات الديمكغرافيػػة ( الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ
العممي ،الحالة االجتماعية ،سنكات الخبرة ،المسمى الكظيفي) لدل العامميف في جامعة فمسطيف.

خامساً :أىداف الدراسة:
 -1التعرؼ عمى مستكل جكدة الحياة الكظيفية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
 -2التعرؼ عمى مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
 -3الكشؼ عف مستكل العبلقة بيف جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في
جامعة فمسطيف.
 -4تحديد مستكل األثر لجكدة الحياة الكظيفية عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة
فمسطيف.
 -5التعرؼ عمى الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة

التنظيمية تبعان لممتغيرات الديمكغرافية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،الحالة االجتماعية،
سنكات الخبرة ،المسمى الكظيفي).
 -6تقديـ تكصيات كمقترحات تساعد جامعة فمسطيف لتحسيف سمكؾ المكاطنة لدل العامميف مف خبلؿ
تحسيف جكدة الحياة الكظيفية.
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سادساً :أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة فيما يمي:
أ -األىمية العممية:
تأتي أىمية ىذه الدراسة مف أىمية المصطمحات اإلدارية المعاصرة "المكاطنة التنظيمية" "كجكدة الحياة
الكظيفية" ،كأحد المفاىيـ اإلدارية التي تركز عمييا منظمات األعماؿ الساعية إلى التميز كالمحافظة عمى
فرص استمرارىا كتكسعيا في بيئة األعماؿ عمى المستكيات المحمية كالدكلية.
كقد أجريت العديد مف األبحاث حكؿ "المكاطنة التنظيمية" مف حيث مدل تطبيؽ مبادئيا كأسسيا كتأثير
ذلؾ عمى مستكيات األداء في ىذه المنظمات كمستكل التغير الذم يحدث فييا كفقان لمدل االلتزاـ في
تطبيؽ ىذه المبادئ كاألسس ،كتأتي ىذه الدراسة إلثراء ىذه البحكث التي تدرس العبلقة بيف "جكدة الحياة
الكظيفية" ك"المكاطنة التنظيمية" كدرجة تأثير ىذه العبلقة ،كبالتحديد فإف األىمية العممية ليذه الدراسة
تتمثؿ في النقاط التالية:
 .1تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز دكر منظمات األعماؿ في زيادة مستكل فعالية أداء العامميف فييا مف
خبلؿ مستكل حرصيا عمى تعزيز تطبيؽ أسس المكاطنة التنظيمية بيف عاممييا مف خبلؿ تكفير بيئة
عمؿ مناسبة كمتطمبات جكدة الحياة الكظيفية ليـ.
 .2تساىـ ىذه الدراسة في إثراء المعارؼ كالعمكـ التي تناكلت مكضكع المكاطنة التنظيمية باالعتماد عمى
العديد مف المصادر العممية ذات العبلقة.
 .3تعتبر ىذه الدراسة عمى حد عمـ الباحثة ىي الدراسة األكلى التي تتناكؿ مكضكع المكاطنة التنظيمية
في فمسطيف كمف الدراسات اإلقميمية كالدكلية القميمة التي ربطت المكاطنة التنظيمية بجكدة الحياة
الكظيفية كبالتطبيؽ عمى مؤسسات التعميـ العالي في قطاع غزة.
ب -األىمية العممية:
تتمثؿ األىمية العممية لمدراسة الحالية في النقاط التالية:
 .1دراسة مدل تطبيؽ مجتمع الدراسة المحدد ألبعاد جكدة الحياة الكظيفية المختمفة التي استعانت بيا
الباحثة في تطبيؽ دراستيا كعبلقة ذلؾ بمستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية في جامعة فمسطيف.
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 .2ستقدـ الدراسة النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا الى المسئكليف في الجامعة لمساعدتيـ في تعزيز
نقاط القكة كمعالجة نقاط الضعؼ ذات العبلقة بأسس تطبيؽ جكدة الحياة الكظيفية كتأثير ذلؾ عمى
سمكؾ المكاطنة التنظيمية لمعامميف فييا.
 .3ستتيح الدراسة المجاؿ لمعديد مف الباحثيف لبلستفادة مف نتائج كتكصيات ىذه الدراسة إلجراء مزيد مف
الدراسات حكؿ مكضكع جكدة الحياة الكظيفية كربطيا بمزيد مف المتغيرات اإلدارية التنظيمية األخرل
مثؿ األداء التنظيمي ،الكالء التنظيمي ،كغيرىا كعمى مجتمعات بحث مختمفة عبلكة عمى مجتمع
الدراسة المحدد ليذه الدراسة.
ج -األىمية لمباحثة:
تيدؼ الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى التعمؽ في مكضكع جكدة الحياة الكظيفية كاجراء العديد مف
األبحاث حكلو في المستقبؿ في مراحؿ متقدمة مف الدراسات العميا عبلكة عمى أف ىذه الدراسة ستقدـ
كمتطمب استكماؿ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة كالقيادة.
د -األىمية لممجتمع:
 .1حيكية المؤسسة التي ستطبؽ عمييا الدراسة ،حيث تقدـ خدمة التعميـ لطبلب قطاع غزة.
 .2معرفة العكامؿ التي تساعد عمى زيادة المكاطنة التنظيمية لدل العامميف مما ينعكس بشكؿ ايجابي
عمى سمككيـ كبالتالي عمى الخدمات المقدمة لممجتمع.

سابعاً :مصطمحات الدراسة:
 -1جودة الحياة الوظيفية:
عرفيا البمبيسي ( )7 :2012بأنيا السياسات كاالجراءات كالعمميات التي تنفذىا المنظمة بيدؼ تطكير
كتحسيف الحياة الكظيفية كالشخصية لمعامميف فييا ،كالذم ينعكس بدكره عمى أداء المنظمة كاألفراد إيجابيان،
كبذلؾ تحقؽ المنظمة أىدافيا كتطمعاتيا ،كفي نفس الكقت تمبي كتشبع رغبات عاممييا مما يضمف
استم اررية نجاح المنظمة كحصانتيا ضد الكثير مف األزمات.
وتعرف الباحثة جودة الحياة الوظيفية بأنيا مجموعة من األنشطة والعمميات والمتمثمة بتييئة ظروف
عمل مادية وتوفير عوامل وظيفية ومالية ضمن بيئة عمل آمنة وصحية يتخمميا مشاركة العاممين في
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اتخاذ الق اررات والقيام بإجراءات التقييم باإلضافة إلى تحقيق التوازن لمعاممين بين الحياة الوظيفية
والحياة الشخصية لمعاممين في جامعة فمسطين.

 -2سموك المواطنة التنظيمية:
حيث عرفو ( Greenberg (2011: 28بأنو ذلؾ النشاط أك اإلجراء الذم يمارسو األفراد في المنظمة
الذم يتجاكز التكقعات الرسمية لمتطمبات كظائفيـ كالتي تعتمد مثؿ ىذه السمككيات عمى الثقافة التنظيمية
المحفزة.
كعرفو ) Ueda(2011: 87بأنو السمكؾ غير االعتيادم كالذم ال يعد جزءان مف متطمبات العمؿ الرسمي
كيؤدم إلى زيادة كفاءة المؤسسة.
وتعرف الباحثة سموك المواطنة التنظيمية بأنو سموك إضافي والذي يتعدى حدود الوظيفة وال يوجد لو
وصف في البطاقة الوظيفية ينبع من داخل الموظف وال يمزم المشرف والمدير الموظفين في الجامعة
بالقيام بو.

 -3جامعة فمسطين:
مؤسسة أكاديمية مف مؤسسات التعميـ العالي الفمسطيني تأسست مف أجؿ خدمة أبناء الشعب الفمسطيني
في الداخؿ كالخارج بشكؿ خاص كالطمبة العرب كاألجانب بشكؿ عاـ ،كأسست الجامعة في أكائؿ شير
مارس مف عاـ 2005ـ ،في مدينة غزة ،كذلؾ بتجييز الشركة كالترخيص المبدئي لمجامعة بتاريخ
.04.06.2006
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صعوبات الدراسة:
كاجيت الباحثة بعض الصعكبات المتمثمة في التالي:
 . 1االنقطاع المتكاصؿ كالمتكرر لمتيار الكيربائي كالناتج عف الحصار المفركض عمى قطاع غزة ما أدل
لتأخر إنجاز الدراسة في الكقت الزمني المطمكب.
 .2ندرة المراجع المحمية كالعربية التي تناكلت مكضكع الدراسة خاصة الدراسات المتعمقة بالمتغير التابع
( سمكؾ المكاطنة التنظيمية)
 .3الكضع االقتصادم الصعب كالذم نتج عنو تأخر خركج الدراسة إلى النكر.
 .4ضعؼ القدرات اإلحصائية لدم ،كبالتالي عدـ قدرتي عمى تحميؿ البيانات التي قمت بجمعيا مف
المصادر األكلية كالثانكية ،ما أدل لتكجيي لتحميؿ البيانات مف خبلؿ المحمؿ االحصائي
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الفصل الثاني
اإلطـــــار النظري لمدراسة

يشتمل عمى المباحث التالية-:
 المبحث األول :جودة الحياة الوظيفية
 المبحث الثاني :سموك المواطنة التنظيمية
 المبحث الثالث :جامعة فمسطين  -غزة
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المبحث األول
جودة الحياة الوظيفية
 مقدمة.
 أوالً :مفيوم جودة الحياة الوظيفية
 ثانياً :أبعاد جودة الحياة الوظيفية
 ثالثاً :أىداف جودة الحياة الوظيفية
 رابعاً :عوائق تطبيق جودة الحياة الوظيفية
 خامساً :ممخص المبحث
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المبحث األول
جودة الحياة الوظيفية
مقدمة:
ظير مفيكـ جكدة الحياة الكظيفية ليكاكب سياسات التغيير كالتطكر التنظيمي ،كليخفؼ مف حاالت
التكتر كالقمؽ التي سادت في الغرب بيف العامميف خكفان مف االستغناء عنيـ ،أك تخفيضان لمخدمات كالمزايا
المقدمة ليـ ،أك تخفيضات لمعدالت أجكرىـ ،بجانب حرص تمؾ المنظمات عمى تحقيؽ الرضا الكظيفي
المؤث ر عمى التزاـ العامميف ،كمف ثـ تعظيـ أىمية استخداـ كترشيد أداء المكارد البشرية ،كاعتبارىا أحد
االستراتيجيات الفعالة في تدعيـ التميز التنافسي لمنظمات األعماؿ (جاد الرب.(356: 2003 ،
كتمثؿ جكدة الحياة الكظيفية أم انر نسبيان يختمؼ مف شخص إلى آخر مف الناحيتيف النظرية
كالتطبيقية ،كيعتمد ذلؾ عمى معيار الفرد نفسو لتقييـ حياتو كمتطمباتيا كنكعيتيا ،حيث تنكعت تعريفات
الباحثيف لمفيكـ جكدة الحياة الكظيفية ( )QWLكاف كاف مضمكنيا كاحد يصب في تحسيف بيئة العمؿ،
كحياة العامميف فييا ،كركز عمماء االقتصاد عمى التعكيضات االقتصادية مثؿ األجكر كالدخؿ السنكم ،في
حيف ركز عمماء االجتماع عمى نفكذ العامميف الميني ،كدرجة استقبلليتيـ كسيطرتيـ في كظائفيـ ،بينما
ركز عمماء النفس عمى المظاىر غير االقتصادية في العمؿ كالرضا الكظيفي ،كالرفاىية ( &( Dahla
.Guillen,2009:p22
كفي ىذا المبحث سيتـ التطرؽ إلى التعريفات كالمناظير المختمفة لجكدة الحياة الكظيفية كأبعادىا
كأىدافيا المختمفة ،ككذلؾ عكائؽ تطبيؽ جكدة الحياة الكظيفية.
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أوالً :مفيوم جودة الحياة الوظيفية:
تنكعت كتعددت مفاىيـ الباحثيف كالعمماء لمفيكـ جكدة الحياة الكظيفية ( )QWLكاف كاف
مضمكنيا كاحد يصب في تحسيف بيئة العمؿ ،كحياة العامميف فييا ،فركز عمماء االقتصاد عمى
التعكيضات االقتصادية مثؿ ساعات العمؿ ،كاألجكر بالساعة ،كالدخؿ السنكم ،في حيف ركز عمماء
االجتماع عمى نفكذ العامميف الميني ،كدرجة استقبلليتيـ في كظائفيـ ،بينما ركز عمماء النفس عمى
المظاىر غير االقتصادية في العمؿ كالرضا كالرفاىية (.)Dahl & Guillen,2009: p22
حيث ظير مفيكـ جكدة حياة العمؿ ليكاكب سياسات التغيير ك التطكير التنظيمي كليخفؼ مف حاالت

التكتر كالقمؽ التي سادت في الغرب بيف العامميف خكفان مف االستغناء عنيـ ،أك تخفيض الخدمات كالمزايا
االجتماعية المقدمة ليـ ،أك تخفيض لمعدالت أجكرىـ ،بجانب حرص تمؾ المنظمات عمى تحقيؽ الرضا

الكظيفي المؤثر عمى التزاـ العامميف ،كمف ثـ تعظيـ أىمية استخداـ كترشيد أداء المكارد البشرية كاعتبارىا
أحد االستراتيجيات الفعالة في تدعيـ التميز التنافسي لمنظمات األعماؿ (جاد الرب.) 39 :2003 ،

كتعنى جكدة حياة العمؿ ظركؼ عمؿ جيدة ،كاشراؼ جيد ،كمرتبات كمزايا كمكافآت جيدة ،كقدر
مف االىتماـ كالتحدم بالكظيفة ،كتتحقؽ جكدة حياة العمؿ مف خبلؿ فمسفة عبلقات العامميف التي تشجع
استخداـ جيكد جكدة الحياة الكظيفية إلعطاء العامميف فرص أكبر لمتأثير عمى كظائفيـ كالمساىمة الفعالة
عمى مستكل المنظمة ككؿ ( .)Werther & Davis,2002: p154
حيث عرؼ المغربي (" )5 :2004جكدة الحياة الكظيفية بأنيا العمميات المتكاممة كالمخططة
كالمستمرة كالتي تيدؼ تحسيف مختمؼ الجكانب التي تؤثر عمى الحياة الكظيفية لمعامميف كحياتيـ
الشخصية ،كالذم يسيـ بدكره في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لممنظمة كالعامميف فييا كالمتعامميف معيا".
كما عرفيا  (2008 :p2) Ismail & Rethinamشعكر العامميف تجاه كظائفيـ ،كزمبلئيـ
كمنظماتيـ التي تؤدم الى نمك المنظمات كزيادة ربحيتيا.
كما يرل جاد الرب ( )7:2008بأف جكدة الحياة الكظيفية ىي فمسفة االدارة التي تؤكد عمى كرامة
العامميف ،كتطكر التغيرات في ثقافة المنظمة ،كتحسيف الجكانب المعنكية كالجسمانية لمعامميف عف طريؽ
إتاحة فرص النمك كالتطكير.
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كيعرفيا أيضا (2012 :p78)Tabssumأنيا الفمسفة التي تعتبر المكظفيف المكرد األىـ في
المؤسسة كيجب أف يعاممكا باحتراـ.
كما عرفيا البمبيسي ( (7 :2012بأنيا السياسات كاإلجراءات كالعمميات التي تنفذىا المنظمة
بيدؼ تطكير كتحسيف الحياة الكظيفية ،كالشخصية لمعامميف فييا ،كالذم ينعكس بدكره عمى أداء المنظمة
كاالفراد إيجابيان ،كبذلؾ تحقؽ المنظمة أىدافيا كتطمعاتيا ،كفي نفس الكقت تمبي كتشبع رغبات عاممييا،
مما يضمف استم اررية نجاح المنظمة ،كحصانتيا ضد الكثير مف األزمات.
كما كتعرفيا نصار ( )12 :2013عمى أنيا مجمكعة مف السياسات كالمزايا التي تكفرىا المؤسسة
لضماف كتحسيف الحياة الكظيفية كالشخصية لمعامميف مما يؤثر عمى أداء كالتزاـ ككالء المكظفيف بشكؿ
ايجابي كيزيد مف جكدة األىداؼ التي يتـ تحقيقيا.
وفي إطار ما سبق يمكن لمباحثة وضع تعريف إجرائي لجودة الحياة الوظيفية أنيا" مجموعة من
األنشطة والعمميات المتمثمة بتييئة ظروف عمل مادية وتوفير عوامل وظيفية ومالية ضمن بيئة عمل
آمنة وصحية يتخمميا مشاركة العاممين في اتخاذ الق اررات والقيام بإجراءات التقييم باإلضافة إلى تحقيق
التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية لمعاممين في جامعة فمسطين".

ثانياً :أبعاد جودة الحياة الوظيفية:
اختمؼ العمماء كالباحثكف في تحديد أبعاد جكدة الحياة الكظيفية حسب األىداؼ التي أنشئت مف
أجميا دراسة كؿ منيـ ،كتتناكؿ الباحثة آراء بعض العمماء كالباحثيف حكؿ أبعاد جكدة الحياة الكظيفية،
حيث يرل( )Ivancevich & skinner:p176بأف جكدة الحياة الكظيفية تتحقؽ حيف تتكفر مجمكعة مف
العكامؿ مثؿ( :تعكيضات عادلة ككافية ،ظركؼ عمؿ صحية كآمنة ،فرص تطكير القدرات البشرية ،األمف
الكظيفي ،مركنة المياـ الكظيفية كجداكؿ العمؿ ،االنتباه لعممية التصميـ الكظيفي كمخطط السير ،التعاكف
بيف اتحادات العماؿ كاإلدارة ،كتطكير فرؽ عمؿ فعالة))Dhaka et al, 2011:p20( .
كما أضاؼ جاد الرب بأف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية تتكفؿ بػ (:بيئة عمؿ صحية كآمنة،
المشاركة في اتخاذ الق اررات ،العدالة االجتماعية ،االستقرار كاألماف الكظيفي ،تصميـ كاثراء الكظائؼ،
العدالة في نظـ األجكر كالمكافآت كالحكافز المادية كالمعنكية ،فرص التقدـ كالرقي الكظيفي ،التكازف
كاالنسجاـ بيف الحياة الكظيفية كالحياة الشخصية لمعامميف) (جاد الرب.)8:2008 ،
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كحدد  (2012: p246) Ahmadiعناصر جكدة الحياة الكظيفية بأنيا (األماف الكظيفي ،النظاـ
األفضؿ لممكافآت كاألجكر العادلة المرتفعة كفرص الترقية كالتقدـ الكظيفي).
أما  ( 2008: p151) Andy et alفحدد عناصر جكدة الحياة الكظيفية بأنيا( :مشاركة
العامميف ،األمف الكظيفي ،األجكر كالمكافآت ،كالسمكؾ اإلشرافي كأضاؼ  (2012: p79) Ayeshaبأف
أبعاد جكدة الحياة الكظيفية تتمثؿ بػ( :عدالة األجكر كالتعكيضات ،ظركؼ عمؿ صحية كآمنة ،الفرص
المتاحة لتنمية كتطكير القدرات البشرية المستقبمية لمنمك كاألماف الكظيفي ،الحقكؽ الدستكرية لمعامميف
بالمنظمة ،التكامؿ االجتماعي في عمؿ المنظمة ،كالتكازف بيف الحياة الكظيفية كالشخصية لمعامميف
بالمنظمة ،التكامؿ االجتماعي في عمؿ المنظمة ،التكازف بيف الحياة الكظيفية كالشخصية لمعامؿ،
المسئكلية األخبلقية كاالجتماعية لممنظمة)
وفيما يمي استعراض آلراء الباحثين حول أبعاد جودة الحياة الوظيفية:

جدول رقم ( )2.1العناصر واألبعاد التي تتضمنيا جودة الحياة الوظيفية
األبعاد

المؤلف

 -1ظركؼ العمؿ المادية كغير المادية ( األجكر كالمكافآت ،بيئة العمؿ ،االستقرار
كاألماف الكظيفي)  -2تحقيؽ الذات ( المشاركة في اتخاذ القرار ،إتاحة الفرصة لمترقي

نصار2013 ،

كالتقدـ الميني)  -3عبلقات العمؿ (القيادة كاالشراؼ ،فرؽ العمؿ)  -4التكازف بيف

الحياة كالعمؿ)  -5التعاكف بيف االدارة كالنقابات العمالية -6 ،التقميؿ مف الضغكط
المينية.

 -1ظركؼ العمؿ المادية  -2بيئة عمؿ صحية كآمنة  -3عكامؿ كظيفية " التصميـ
البمبيسي2012،

كاألماف الكظيفي كفرص الترقية كجداكؿ عمؿ مرنة"  -4عكامؿ مالية كمكافآت

كتعكيضات عادلة"  -5مشاركة العامميف في اإلدارة  -6رفاىية العامميف  -7إجراءات

تقكيـ المظالـ  -8التكازف في الحياة.
عارؼ2011،
Normala, Daud,2010

 -1ظركؼ بيئة العمؿ المعنكية  -2خصائص الكظيفة  -3األجكر كالمكافآت -4
جماعة العمؿ  -5أسمكب الرئيس في االشراؼ  -6المشاركة في الق اررات.

 -1النمك كالتنمية  -2المشاركة  -3البيئة المادية  -4االشراؼ  -5األجكر كالمكافآت
 -6األىمية االجتماعية  -7االندماج في العمؿ
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 -1بيئة عمؿ صحية كآمنة  -2المشاركة الفعمية في اتخاذ الق اررات  -3العدالة

االجتماعية -4االستقرار كاألماف الكظيفي  -5تصميـ كاثراء الكظائؼ  -6العدالة في

جاد الرب2008،

نظـ األجكر كالمكافآت كالحكافز المادية كالمعنكية  -7فرص التقدـ كالرقي الكظيفي -8

التكازف كاالنسجاـ بيف الحياة الكظيفية كالحياة الشخصية لمعامميف  -9مشاركة النقابات
لئلدارة في تحسيف ظركؼ العامميف.
 -1مشاركة تطكعية مف قبؿ المكظفيف  -2مكافقة النقابة عمى المشاركة  -3تدريب
العامميف عمى حؿ المشاكؿ  -4استخداـ حمقات الجكدة  -5مشاركة فريؽ العمؿ في

عزمي2005 ،

التنبؤ كتخطيط العمؿ.

 -1التعكيض المناسب كالعادؿ  -2ظركؼ عمؿ آمنة كصحية  -3فرصة المتاحة
Walton,1975

الستخداـ كتطكير القدرات البشرية  -4الفرص المتاحة الستمرار النمك كاألمف الكظيفي

-5التكامؿ االجتماعي في العمؿ التنظيمي  -6الحقكؽ الدستكرية في العمؿ  -7التكازف
بيف حياة العمؿ كالحياة الشخصية  -8أىمية االجتماعية لحياة العمؿ
جرد بكاسطة الباحثة باالعتماد عمى المصادر السابقة

كمف خبلؿ ما سبؽ ،تناكلت الباحثة أبعاد جكدة الحياة الكظيفية التي استخدمتيا كمتغيرات مستقمة لمدراسة،
حيث ترل الباحثة أف ىذه األبعاد أكثر األبعاد التي تمس بيئة العمؿ كاألكثر شيكعان في الدراسات السابقة
كىي كالتالي-:
 .1األمن والصحة المينية:
يؤثر األمف كالصحة المينية في العمؿ تأثي انر مباش انر عمى صحة العامميف كحالتيـ بصفة خاصة
كعمى أدائيـ بصفة عامة ،كبالرغـ مف أف إدارة المكارد البشرية ىي المسئكلة عف كضع البرامج الخاصة
بتحسيف بيئة العمؿ ،إال أف تعاكف اإلدارات األخرل في صيانة كتحسيف بيئة العمؿ ال يمكف تجاىمو
كبالتالي ىي مسئكلية شاممة ألقساـ المنظمة جميعيا ،كذلؾ إلنعكاساتيا عمى سبلمة كصحة المكارد
البشرية كفاعمية األداء (السالـ.)350:2009 ،
كما كيعد العنصر البشرم الثركة الحقيقية كالمحكر األساسي لئلنتاج في مكاقع العمؿ المختمفة،
فاألجيزة كاألدكات كاآلالت الضخمة ،ميما بمغت درجة تطكرىا كتعقيدىا ستبقى غير مفيدة كال تعمؿ إذا لـ
يتكافر العقؿ البشرم الذم يحركيا كيكظفيا ،كيصكنيا ،كبما أف العقؿ البشرم عمى ىذه الدرجة الكبيرة مف
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األىمية فإنو مف العدؿ كاإلنصاؼ أف تتكافر لو ظركؼ العمؿ األمنة كالكفيمة بتحقيؽ الدرجة المناسبة في
أدائو لمعمؿ (اليابيؿ ،كعايش.)84 :2012 ،
كما عرفيا عباس بأنيا" :تمؾ النشاطات كاإلجراءات اإلدارية الخاصة بكقاية العامميف مف المخاطر
الناجمة عف األعماؿ التي يزاكلكنيا ،كمف أماكف العمؿ التي تؤدم إلى إصابتيـ باألمراض كالحكادث".
كتكمف أىمية األمف كالصحة المينية في التالي :تقميؿ تكاليؼ العمؿ ،تكفير نظاـ العمؿ المناسب ،تكفير
بيئة عمؿ صحة كقميمة المخاطر ،كتدعيـ العبلقات االنسانية بيف اإلدارة كالعامميف.
( اليابيؿ ،كعايش.)90 :2012 ،
 .2العالقات االجتماعية:
تقكـ العبلقات اإلنسانية اإليجابية في بيئة العمؿ عمى قيـ مينية مثؿ (االحتراـ المتبادؿ ،التعاكف
كاالنتماء لمجماعة ،اإليماف باليدؼ العاـ ،الحرص عمى المصمحة العامة كالتجرد مف األنانية) التي يجب
أف تسكد أفراد المنظمة كالمتعامميف معيا جميعان ،حيث أثرت العبلقات االجتماعية اإليجابية عمى اإلنتاجية
كمستكيات األداء فقد أجريت العديد مف الد ارسات ،منيا دراسة أجراىا معيد " مستقبؿ العمؿ" في مدينة
بكف األلمانية عاـ ( ،)2009كجدت أف الشركات التي تقكـ بتكظيؼ عماؿ يرتبطكف معان بعبلقات صداقة
طيبة تحقؽ إنتاجان أفضؿ مقارنة بغيرىا مف الشركات األخرل ،ككذلؾ أجريت دراسة عمى العامميف في
إحدل الشركات البريطانية ،إلى أف التكاصؿ االجتماعي كالعبلقات الطيبة بيف الزمبلء في العمؿ يمكف أف
يزيد مف إنتاجية العامؿ األقؿ كفاءة ،كىذا يؤدم إلى آثار إيجابية عمى المؤسسات ،حيث إف الحكافز
المعنكية ال تقؿ في األىمية عف الحكافز المادية ،كما أف جكىر العبلقات اإلنسانية داخؿ الكظيفة العامة
أمر ميـ ،ال بد مف أف تعكسو القيادة اإلدارية ،كيصبح أسمكب القائد في التعامؿ مع مكظفيو ،كالتأكيد
عميو في تعامؿ المكظفيف مع المراجعيف ،كالبد مف تكفير الركائز الميمة لنجاح العمؿ كذلؾ بتكفير بيئة
عمؿ ناجحة ،يتـ فييا احتراـ المكظؼ كيعطى قدره مف الرعاية ،كيتعيده بالتطكير حتى يصبح مكاف
العمؿ أم انر مرغكبان ،كالبد أيضان أف يككف القائد قدكة في التعامؿ مع المكظفيف كافة بسكاسية كعدالة
كانصاؼ كايجاد نمط لتعامؿ المكظؼ مع المراجعيف ،كما أف أثر العبلقات اإلنسانية عمى جك العمؿ
سبلح ذك حديف ،فإذا كانت إيجابية فإف ركح العائمة كالمحبة تسكد مكاف العمؿ ،كيصبح ىناؾ مستكل
عاؿ مف التعاكف كالمشاركة ،كاستمتاع بالعمؿ ،كانجازه بالشكؿ المطمكب ،أما إذا سادت العبلقات السمبية
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في محيط العمؿ ،فإنيا تكلد المشاكؿ كالنزاعات كتعرقؿ سير العمؿ ،كتسبب كثرة الغياب كاالستئذاف ،أك
التأخر عمى العمؿ ،كغالبان ما تؤدم إلى ترؾ العمؿ في ىذه المنظمة كبالتالي نجد أف االىتماـ بالجانب
االنساني في التعامؿ مع األفراد في المنظمة يعد عامبلن ميمان في تكفير المناخ اإليجابي الداعـ لئلنتاجية
كاإلبداع ،كاف مسئكلية تكفير ىذا المناخ تقع بالدرجة األكلى عمى القائد الذم يعمؿ مف خبلؿ ق اررتو
المكضكعية ،كطريقة تعاممو اإليجابي في تعزيز العبلقات بيف األفراد لدفعيـ لبذؿ المزيد مف الجيكد ،كرفع
مستكيات األداء (مفمح)114:2016 ،
لذا فإف طبيعة العبلقات االجتماعية السائدة بيف العامميف في مكاف العمؿ يمكف تحديدىا
بالمستكيات اآلتية( :ماضي) 93: 2014 ،
.1العبلقات بيف المرؤكسيف.
 .2العبلقات بيف الرؤساء.
 .3العبلقات بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.
كبالتالي فإف العبلقات اإليجابية لمفرد العامؿ مع مجمكعة العمؿ تكفر لو إشباعان لحاجتو
االجتماعية ،كتحقؽ تبادؿ المنافع بينيا ،لذلؾ فإف المنظمة التي تتيح لؤلفراد فرصة التفاعؿ كاالتصاؿ مع
اآلخريف ،فإف الرضا الكظيفي لمعامميف ،كاألداء الكظيفي ليـ سيككف مرتفعان كالعكس ىك الصحيح ،كلقد
أكردت دراسة )2013: p17( Ldiana & hakollariأف العبلقات االجتماعية في مكاف العمؿ ال تؤدم
إلى زيادة اإلنتاجية فحسب ،بؿ تقكد إلى أداء أفضؿ ،كمتعة  ،كالتزاـ ،كرضا مف قبؿ العامميف في عمميـ.
 .3األجور والرواتب:
تتعدد التسميات المستخدمة في الدكؿ بالنسبة لما يدفع لؤلفراد إزاء عمميـ في مؤسسات كشركات
الدكلة فكثير مف الدكؿ تفرؽ بيف مصطمحيف أساسييف ىما :مصطمح األجكر ( ،)Wagesكمصطمح
الركاتب (.)Salary
فمصطمح األجكر ىك "عبارة عف المبمغ النقدم الذم يدفع لؤلفراد الذيف يقكمكف بأعماؿ اإلنتاج
المباشر ،كيطمؽ عمييـ اسـ العماؿ" أما الراتب فيك عبارة عف المبمغ النقدم الذم يدفع لؤلفراد الذيف
يقكمكف باألعماؿ المكتبية ،كيطمؽ عمييـ مكظفيف" فنبلحظ أف االختبلؼ في المصطمحات مف حيث
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الشكؿ كليس المضمكف ،فكؿ المصطمحات تعبر عف المبمغ النقدم الذم يدفع لؤلف ارد إزاء األعماؿ التي
يقكمكف بيا( .ناصر.)9:2004 ،
كتمثؿ األجكر كالركاتب أىمية كبرل في تحديد أداء المكظفيف كالعامميف كتكجيو األداء ،كبالتالي
تكجو دافعية العامميف في اتجاه معيف حيث أف العبلقة بيف اتجاه الدافعية كاألجكر عبلقة قكية تؤدم إلى
نتائج تؤثر عمى مستكل إلنتاج كالنتائج المتكقع تحقيقيا عمى مستكل المنظمة ،ككذلؾ عمى مستكل الخدمة
التي تقدميا المنظمة ،فقصكر ىذه األجكر عف تمبية االحتياجات األساسية لمعامميف ،يدفع ىؤالء العامميف
نحك اتجاه السمكؾ السمبي لؤلداء ،مما يترتب عميو نتائج خطيرة كسمبية عمى المنظمة
( )Mahapator,2010:p358كما تشكؿ األجكر المصدر الرئيس لحياة األفراد كألسرىـ ،خاصة في
بمداف العالـ الثالث ،حيث ترتفع نسبة اإلعالة ،مما يجعؿ ىذا األجر المحدد الرئيس لمستكل المعيشة ليذه
األسر كأفرادىا(ناصر )13:2004 ،لذا تعتبر األجكر مف أىـ الحكافز المادية التي تحث األشخاص لبذؿ
الجيد كالعمؿ ،إذ أنو كمما زاد األجر ،زاد حافز العامؿ عمى بذا جيد كتحسيف مستكل األداء
(العكش.)10: 2007،
كمف جية أخرل أكدت معظـ النظريات أك الدراسات الميدانية عمى تأثير األجكر كالمكافآت عمى
إنتاجية الفرد ،كيرجع ذلؾ لككنيا كسيمة تشبع أكثر مف حاجة لدل الفرد ،كالحاجات الفسيكلكجية ،الشعكر
باألمف ،المكانة االجتماعية .كما يرل تايمكر أف معظـ نكاحي سمكؾ الفرد يمكف التأثير عمييا مف خبلؿ
الحكافز المادية كفي السياؽ نفسو أكدت دراسات ىيرزبرج أف الحكافز المادية عامؿ أكلي يمنع مشاعر
االستياء مف العمؿ لكنيا في الكقت ذاتو ال تحقؽ الرضا عف العمؿ (محيسف.)58 :2004 ،
كيضيؼ ناصر ( )13:2004أف األجكر تمعب دك انر ميمان في قرار الفرد في البقاء في المنظمة
الحالية التي يعمؿ بيا ،أك االنتقاؿ منيا ،حيث تحتؿ األجكر أىمية خاصة بالنسبة لؤلفراد كذلؾ ألسباب
عدة أىميا:
 .1يشكؿ األجر المصدر األساس لؤلفراد كألسرىـ ،كخاصة في بمداف العالـ الثالث حيث ترتفع
نسبة اإلعالة ،مما يجعؿ األجر المحدد الريس لممستكل المعيشي لؤلفراد كأسرىـ.
 .2يعكس األجر المركز االجتماعي لمفرد ضمف المجتمع الذم يعيش فيو ،كذلؾ مف خبلؿ ما
يؤمنو األجر لمفرد مف حاجات.
93

 .3يمعب األجر دك انر ميمان في تحديد الحالة المعنكية كالنفسية لؤلفراد ،كبالتالي يجب أف يشعر
الفرد بأف األجر الذم يتقاضاه يؤمف لو االستقرار النفسي كالمعنكم.
 .4يمثؿ األجر مقياسان لقيمة الفرد كأىميتو بالنسبة لممنظمة التي يعمؿ بيا ،فبقدر ما يحصؿ الفرد
عمى أجر مرتفع فإنو يشعر بتقدير المنظمة لو بشكؿ أكبر ،كالعكس صحيح.
 .4اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة:
كجدت اإلدارة في المنظمات الحديثة أف ىناؾ ضركرة لؤلخذ بمبدأ المشاركة في اتخاذ الق اررات،
أحد العكامؿ اليامة التي تؤدم إلى رفع الرح المعنكية لدييـ ،كتعميؽ انتمائيـ لممنظمة ،مف خبلؿ شعكرىـ
بأنيـ شركاء حقيقيكف في صنع القرار داخؿ المنظمة ،مما يجعميـ يبذلكف كؿ جيد مستطاع ،لتطكير
العمؿ كاالرتقاء بالمنظمة إلى أفضؿ مستكل ممكف ،كما تؤدم المشاركة في اتخاذ الق اررات إلى تقميص
داخؿ

الصراع

المنظمة،

كالذم

ينشأ

نتيجة

تضارب

الق اررات،

المركزية

في

اتخاذىا.

( بحر ،كأبك سكيرح)5:2010 ،
فعممية مشاركة العامميف في اإلدارة عرفيا كيث كجيرلينغ بأنيا" ذلؾ النمط اإلدارم ،الذم يقكـ
عمى المشاركة النظامية كالمممكسة لمعامميف في المؤسسة في عمميات صنع الق اررات المتعمقة بسياسات
المنظمة،

كمياميا،

كمشكبلتيا"

كيتطمب

النمط

التشاركي

تكافر

شرطيف

ضركرييف

ىما

(الرفاعي)14:2009،
 .1تكفر درجة عالية مف الثقة المتبادلة بيف العامميف في المؤسسة ،إضافة إلى الثقة بالنفس لدل
المديريف أك العامميف.
 .2تكفر مستكل و
عاؿ مف القناعة بمفيكـ القيادة التشاركية ،كصناعة القرار عمى أساس تعاكني.
فاف المشاركة الفاعمة في اتخاذ الق اررات تضمف االتفاؽ عمى األىداؼ المشتركة كالسعي لتحقيقييا،
كما تحفظ المكظؼ مف أم ق اررات عشكائية قد تطاؿ مستقبمو كأمنو الكظيفي ،عف طريؽ ضماف المشاركة
في صنعيا كالتصكيت عمييا ،فعدـ اشراؾ المكظؼ في اتخاذ الق اررات يؤدم بو إلى الشعكر باالغتراب
كالصراع الداخمي لعدـ االقتناع التاـ ببعضيا ،أك عدـ مباالتو بتنفيذىا ككنو لـ يشارؾ في صنعيا،
فمشاركة المكظؼ الفاعمة في اتخاذ القرار يبعد شعكر المكظؼ بأنو مجرد آلة تحرؾ مف قبؿ االدارة كيفما
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كمتى شاءت كيشعره بدكرة الفعاؿ داخؿ المنظمة ،األمر الذم ينعكس إيجابيا عمى طاقتو كابداعو داخؿ
المؤسسة (لطفى )171:2007
كيرل جاد الرب أنو كمما زادت مشاركة العامميف تزداد فرص تطبيؽ جكدة الحياة الكظيفية،
عنصر أساسيا لنجاح فمبادرات كبرامج جكدة
ا
فالمشاركة ليا آثار كنتائج إيجابية  ،حيث تعتبر
الكظيفية في بيئة العمؿ التشغيمية كاإلدارية كاالشرافية ( جاد الرب (92:2008 ،كمف أىـ ىذه النتائج -:
 .1الثقة التنظيمية بيف العامميف كأصحاب العمؿ كالنقابات العمالية.
 .2األماف الكظيفي ،كعدـ الخكؼ مف الطرد ،أك االستغناء عف المكظفيف.
 .3األمف الكظيفي في بيئة العمؿ ،مما يجعؿ ىذه البيئة صحية كآمنة ،كخالية مف األمراض كالحكادث
كاألخطار المينية.
 .4حصكؿ العامميف عمى حقكقيـ المالية كالكظيفية.
 .5إثراء المناقشات التي تتـ مف خبلؿ مختمؼ لجاف المشاركة يتكلد عنيا أفكار إبداعية كحمكؿ
ابتكارية  ،كىذا يؤدل إلى ما يسمى بمنظمات التعمـ.
لذلؾ فإف األىمية التي تكلييا المنظمات المختمفة لمسئكلية اتخاذ القرار في أف النشاطات التي
تمارسيا المنظمات في ظؿ السباؽ العممي كالتكنكلكجي كالحضارم المعاصر يتطمب اعتماد

الرؤية

العممية الكاضحة في اتخاذه كفقا لطبيعة األداء المناط بام منيـ في العمؿ ،إذ أف ىذا اإلسياـ كالمشاركة
مف قبؿ األفراد بالق اررات تجعؿ سبؿ االلتزاـ بالتنفيذ كاجب مناط بأم منيـ ،كيمثؿ أعمى صكر البناءات
التنظيمية الناجحة في الكقت الحاضر (بحر ،كأبك سكيرح.)6:2010 ،
كتكصمت دراسة (عبد العزيز )2005 ،نقبل عف ماضي ( )25:2014إلى أف مشاركة العامميف
في اتخاذ الق اررات اإلدارية  ،كالمشاركة في تحديد كؿ مف المكافآت كالمعدالت الكظيفية إنما يساىـ
كيساعد بشكؿ كبير في تحسيف إنتاجية المنظمة.
تعتبر عممية اتخاذ الق اررات نتاج العديد مف المجيكدات المشتركة مف اآلراء كاألفكار كاالتصاالت
كالتحميبلت كالتقييـ الذم يقكـ بو العديد مف األفراد العامميف بالمنظمة ،كما تتعدد كتتعقد األدكار التي يقكـ
بيا المديركف في المنظمات المعاصرة بحيث يصبح مف الصعب إدارة تمؾ المنظمات مف خبلؿ فرد كاحد
فبل بد مف الضركرة التعاكف بيف المدير كمرؤكسيو عند ممارسة المياـ المختمفة (عكاد.)113:2013 ،
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كتنبع أىمية المشاركة كبخاصة في اتخاذ الق اررات كعامؿ تحفيزم معنكم مف خبلؿ ما تتضمنو
مف أساليب متعددة مف شأنيا أف تساعد عمى تحسيف أداء العامميف ،حيث إف المشاركة في اتخاذ الق اررات
تساعد عمى تنمية قدرات المرؤكسيف كتطكيرىـ كتأىيميـ لمعمؿ في المستكيات القيادية
( القحطاني.)35:2009 ،
كالمشاركة في اتخاذ الق اررات تتيح لمعامميف فرص إبداء أفكارىـ كآرائيـ األمر الذم يزيد مف
تحسيف طرؽ العمؿ ،كخفض الص ارع نكعان ككمان بيف العامميف كاإلدارة كالرفع مف مستكل االنسجاـ في بيئة
العمؿ(المرنخ.)37:2004 ،
كعمى العكس مف ذلؾ يؤدل عدـ المشاركة في اتخاذ الق اررات أك البعد عف مراكز اتخاذ القرار إلى
الشعكر بالغربة كارتفاع مستكيات ضغط العمؿ ،لذلؾ يجب أف يحرص المديريف كالرؤساء عمى تفعيؿ نظـ
المشاركة في اتخاذ الق اررات مف خبلؿ المجاف كبرامج الشكاكل كبرامج المشاركة كتفكيض جزء مف سمطاتيـ
لمرؤكسييـ ألف ذلؾ يحقؽ درجات عالية مف الرضا (الزىراني)32:2013،
ولقد عدد جاد الرب (  )73:2008مزايا وعوائد لممشاركة في اتخاذ الق اررات-:
 .1تحقيؽ درجات عالية مف الرضا كااللتزاـ كلدل العامميف .
 .2زيادة االنتاجية كتخفيض معدالت ربحية أكبر كدعـ نظـ أجكر كمكافئات متميزة لمعامميف .
 .3االدارة الفعالة لكقت االدارة العميا.
 .4الحصكؿ عمى آراء كاقتراحات كأفكار إبداعية كابتكارية .
 .5المساىمة في حؿ المشكبلت (العقبات كاالشكاليات) كاتخاذ الق اررات بطرؽ أكثر ديمقراطية.
 .6بناء ككادر كظيفية كتأىيمية لمترقي في المناصب القيادية مستقببل.
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 .5األمان واالستقرار الوظيفي -:
يعتبر االستقرار الكظيفي مف المكاضيع الميمة في مجاؿ اإلدارة ،كتزداد أىمية ىذا البند بازدياد
دكر محكريان في المنظمة ،فاإلحساس باألماف مف العكامؿ الميمة التي
أىمية الدكر البشرم الذم يمعب ان
تؤدم إ لى الشعكر بالراحة كاالستقرار كاالنتماء لبيئة العمؿ كاالطمئناف ،كىك مف الحاجات التي تقؼ كراء
استمرار السمكؾ البشرم كاستق ارره ،كتساىـ في رفع الركح المعنكية ،كتحسيف مستكل األداء ،كتحسيف
اإلنتاجية ،كتحسيف نكعية الخدمة المقدمة (.)Mahpatro, 2010:p402
لذا فإف األماف الكظيفي ىك بقاء الفرد مكظؼ في المنظمة نفسيا بدكف انتقاص مف األقدمية ،أك
األجر أك حقكؽ المعاش ممالو أثر إيجابي عمى االنتاجية ،فيك محدد ميـ لصحة العامميف كرفاىيتيـ
الجسدية كالنفسية كاالحتفاظ بالمكظؼ ،كالرضا الكظيفي ،كااللتزاـ كاألداء الكظيفي( Youssef,1997:p
.)184
كما يعد األماف كاالستقرار الكظيفي بتكفير مجمكعة مف الضمانات كالمنافع الكظيفية التي يتطمبيا
العاممكف مثؿ :األماف مف فقداف الكظيفة دكف أسباب شرعية ،األماف مف إجراءات إدارية تعسفية األمر
الذم يؤدم إلى االستقرار النفسي كرفع الركح المعنكية كبالتالي تحسيف األداء كتكثيؽ الكالء
(الشنطي.)26:2006،
فقد اجتيد العديد مف عمماء اإلدارة بكضع الخطكات األكلى لتفسير مكضكع االستقرار الكظيفي في
مكاف العمؿ كادراؾ الدكر الذم تمعبو المنظمة في تحسيف الظركؼ المادية كالمعنكية التي تؤدم إلى ارتفاع
مستكل االستقرار في العمؿ كالتكيؼ مع الظركؼ جميعيا كالتعامؿ معيا.
كقد فسر أبرىاـ ماسمك أف احتياجات االنساف تسير حسب أكلكيات يفترض اشباع كعدـ اشباع ىذه
الحاجات ينعكس عمى انتاجيتيـ ،كرغبتيـ في ترؾ العمؿ ،كتفاكت ىذه الحاجات في درجة الحاحيا كفؽ
أىميتيا كمكقعيا.
كعبلقتيا حيث تقكـ نظرية ماسمك في تحميمو لمفيكـ الحاجات اإلنسانية عمى ثبلث فرضيات
أساسية (حبلكة)32:2015 ،
 .1البشر كائنات محتاجة ،كمف الممكف أف ينعكس ىذا االحتياج عمى سمككيا  ،فالحاجة غير
المشبعة ىي التي تدفع السمكؾ.
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 .2ترتيب حاجات االنساف حسب أكلكياتيا إلى خمس مجمكعات عمى شكؿ ىرـ ،كتدرجت ىذه
الحاجات مف الحاجات (االحتياجات) الفسيكلكجية في قاعدة اليرـ مف حاجات السبلمة كاألمف ثـ
الحاجات االجتماعية كاالنتماء ،كمف ثـ تمتيا حاجات الذات كالمركز كاالحتراـ ،كفي النياية
حاجات تحقيؽ الذات تربعت عمى قمة اليرـ .
 .3يقكـ االنساف بالتقدـ لممستكل التالي لميرـ عندما تككف الحاجة الدنيا قد تـ إشباعيا أك أشبع جزء
منيا ،حتى كاف كاف اإلشباع بدرجة ضعيفة .
إف المكظؼ يركز أكالن عمى اشباع الحاجات المتعمقة باألماف الكظيفي قبؿ أف ينتقؿ إلشباع
حاجاتو التالية ،تأتى منيا إنجازه بالعمؿ المككؿ إليو فيذه النظرية كغيرىا تعتبر مكجيا لكشؼ الحاجات
األساسية لممكظؼ ،كمحاكلو كسبو إلى جانب المنظمة ،كاالستفادة مف إمكاناتو كمكاىبو كقدراتو ،عف
طريؽ البحث في حاجاتو كرغباتو كمحاكلة إشباعيا قدر االمكاف .
كيعرؼ المغربي ( )168:1995األمف الكظيفي  :بأنو مجمكعة الضمانات كالمنافع الكظيفية التي
يتطمبيا العاممكف مثبلن األمف مف فقداف الكظيفية أك إجراءات تعسفية األمر الذم يؤدل االستقرار النفسي
كرفع الركح المعنكية كبالتالي ينعكس تبعان عمى األداء كتكثيؽ الكالء لممنظمة .
كعرؼ حمكد ( )168:2002االستقرار كاألمف الكظيفي  :يمثؿ مختمؼ أبعاد الضماف االجتماعي
كالصحي كالمنافع الكظيفية المقترنة بالمنظمة مف أمف كاستقرار كثبات  ،حيث إف مف شأنيا أف تخمؽ
استق ار انر نفسيان تساىـ برفع الركح المعنكية لؤلفراد كتحسف األداء كزيادة االنتاجية.
 .6الترقية والتقدم الوظيفي-:
الترقية مف أىـ الق اررات التي تتخذ في المؤسسات لما تحدثو مف تأثير كبير عمى مراكز المكظفيف،
كمعنكياتيـ داخؿ الفئات الكظيفية المختمفة ،الرتباطيا بمسير حياتيـ بشكؿ كمي ،كاف كاف البد مف
دعامات كمعايير يستند إلييا في عممية الترقية كبالتالي البد لمترقية أف تجمع بيف مصالح المكظفيف كافة
في المؤسسة ذاتيا كالعمؿ قدر اإل مكاف عمى تجنب ردات الفعؿ السمبية مف المكظفيف الذيف يتساككف عمى
خط كاحد بيف المرشحيف ليذه الترقية كالذيف لـ تشمميـ ىذه الترقية(.)Armstrong, 2010:p186
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فالترقية ىي إعادة تعييف الفرد في كظيفة ذات مرتب أعمى مف كظيفتو الحالية كتبعا لذلؾ سيتـ
تحميؿ كاجبات كمسئكليات الفرد كتعتبر الترقية مف الحكافز المعنكية كذلؾ يمكف اعتبارىا مف الحكافز
المادية ألف المكظؼ الذم يتـ ترقيتو غالبا ما يزيد راتبو بسب شغمو الكظيفة الجديدة.
كيمكف أف يرقى الفرد حسب األقدمية ،أك حسب الكفاءة ،أك كبلىما (المرنخ.)49: 2004 ،
كيرل (عبلقي) كما كرد في العتيبي ( )16:2010أنو يمكف إجماؿ أىداؼ الترقية فيما يمي-:
 .1تكفير الظركؼ التي مف شأنيا تحفيز العامميف لمزيد مف العمؿ ،كذلؾ لعمميـ بأف ىناؾ عبلقة
بيف معدؿ أك مستكل األداء ،كبيف األجر أك الحافز الذم يتمقكنو.
مبرر لترؾ العمؿ إلى جيات أخرل منافسة بفعؿ
 .2االحتفاظ بالمكظفيف المتميزيف ،كعدـ إعطائيـ
ان
شركط عمؿ أفضؿ تقدميا ليـ تمؾ الجيات.
 .3تساعد عممية الترقية المنظمة اإلدارية عمى اجتذاب قكل العمؿ مف خارجيا لمعمؿ فييا مما يضمف
ليا االستم اررية ،كيجنبيا أزمات فقداف العامميف فييا.
 .4تعتبر كسيمة تثقيفية يمكف مف خبلليا أف تصبح الكظيفة أك العمؿ مدرسة يتعمـ فييا العامؿ العمؿ
الجديد كؿ يكـ ،كال يشعر بالممؿ ،أك النياية لطمكحاتو كقدراتو.
لذا فإف الترقيات عامؿ ميـ مف عكامؿ الرضا الكظيفي ،فأم مكظؼ عندما ينتمي إلى المنظمة
فإنو يتطمع دائمان إلى المراكز العميا رغبة منو في التقدـ كالنمك ككمما كانت فرص الترقية أقؿ مف طمكح
الفرد قؿ رضاه الكظيفي كالعكس صحيح ( المدلج)28:2003 ،
كترل الباحثة مف خبلؿ ما سبؽ أف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية ماىي إال عممية تشاركية كشاممة
تيدؼ إلى تحقيؽ التكازف بيف متطمبات الحياة الكظيفية ،كمتطمبات الحياة الشخصية كاألسرية لممكظفيف
كتحقيؽ األمف الكظيفي كالعدالة في نظـ األجكر كالحكافز ،كالترقيات المبنية عمى أساس الكفاءة المينية
كالتكامؿ االجتماعي ،كالتعاطي بشكؿ أكبر مع قضايا المكظفيف كتأميف ظركؼ عمؿ مناسبة كآمنة ليـ،
مف أجؿ رفع مستكل معيشتيـ كتكفير البيئة التنظيمية المبلئمة لكضع الجامعة لكضعية مستقبمية متطكرة
تسمح ليا كلمكظفييا بالمزيد مف التطكر كالنجاح ،كالعمؿ بطريقة تؤمف قدرتيا عمى تحقيؽ استراتيجيتيا،
ككذلؾ تقدـ أداؤىا التنافسي.
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 -7التوازن بين الحياة والعمل :بعد الشركات كالمنظمات تساعد المكظفيف عمى التكفيؽ بيف مسؤكليات
العمؿ كالعائمة كتحسيف صحتيـ كاستمتاعيـ بالحياة مشتممة عمى-:
أ -السماح لممكظفيف بالعمؿ الجزئي كمشاركة العمؿ.
ب -السماح لممكظفيف بقضاء بعض ساعات العمؿ في المنزؿ.
ت -السماح لساعات عمؿ مرنة في المكقع.
ث -تخصيص حسابات مالية لرعاية المكظفيف.
()Repa, 2010, P.149
كالتكازف بيف الحياة كالعمؿ أثر ايجابي عمى المنظمة كالمكظفيف ،فيك يؤدم إلى االلتزاـ في المنظمة،
كيقمؿ مف معدالت دكراف المكظفيف كضغكط العمؿ كمعدالت الغياب كالصراع كالتعارض بيف الحياة
الشخصية كالعمؿ.

ثالثاً :أىداف جودة الحياة الوظيفية-:
أشار السالـ ( )235:2009إلى أف األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا المكارد البشرية مف خبلؿ برامج تطكير
جكدة حياة العمؿ ىي-:
 إيجاد بيئة عمؿ تنسجـ كأىمية المكارد البشرية كدكرىا التفكقي النكعي عمى المنافسيف .
 جعؿ بيئة العمؿ مصدر جذب لمعامميف الجيديف كالمساعدة عمى زيادة انتماء العامميف ككالءىـ
كتحقيؽ التكامؿ كالتفاعؿ بيف أىداؼ المنظمة كأىدافيـ كتقميص عدد الحكادث كحجميا كنكعيا
إلى أدنى مستكل ممكف.
 المساىمة في تعزيز الجكدة كالتعمـ كاالبداع.
كيرل ماىر ( )73:1999أف مكضكع جكدة حياة العمؿ ييتـ بدراسة كتحميؿ المككنات كاألساليب التي
تستند الييا كاإلدارة في المنظمات بقصد تكفير حياة كظيفية أفضؿ لمعامميف بما يسيـ في
 رفع أداء المنظمة.
 يحقؽ االشباع لحاجاتيـ كرغباتيـ.
كيؤكد النييتى ( )275:2003عمى أف جكدة حياة العمؿ الكظيفية الجيدة ككنيا صفة مميزة لممنظمة ،فإنيا
يمكف:
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 أف تزيد مف كالء أفرادىا العامميف.
 تحقيؽ التكامؿ كالتفاعؿ بيف أىداؼ المنظمة كأىداؼ العامميف.
كما أشار ( Hunt )92بأف برامج جكدة الحياة الكظيفية تيدؼ إلى (جاد الرب)10 :2008 ،
 زيادة ثقة العامميف.
 المشاركة في حؿ المشاكؿ.
 زيادة الرضى الكظيفي.
 زيادة الفاعمية التنظيمية.
اضافة إلى ذلؾ يرم قنداح ( )43 :2011عمى أف جكدة حياة العمؿ تيدؼ إلى:
 تعظيـ القدرات التنافسية لممؤسسة.
 تكفير قكة عمؿ أكثر مركنة ككالء كدافعية .
 تكفير ظركؼ عمؿ محسنة كمطكرة مف كجية نظر العامميف.
 التأثر اإليجابي عمى ممارسات إدارة المكارد البشرية مثؿ التدريب كانتقاء فريؽ العمؿ كاستقطاب
العامميف.
ككفقان لػ (  )Afsara,2015:p132فإف جكدة حياة العمؿ تحقؽ ىدفيف ىما :
 إضفاء الطابع اإلنساني عمى مكاف العمؿ.
 تحسيف جكدة الخبرة الكظيفية لممكظفيف لتحسيف إنتاجية ككفاءة المنظمة.
أظيرت بعض الدراسات األىمية العممية لتطبيؽ جكدة الحياة الكظيفية ،فإف ىناؾ تأثيرات إيجابية بناءة
لتطبيؽ أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كمف أىميا ما يمى :
 تخفيض الصراعات بيف المعمميف كاإلدارة كمف خبلؿ تطكير مناخ لعبلقات كعمؿ أكثر إنتاجية
كتسكية عديد مف المظالـ الكامنة مف خبلؿ بيئة عمؿ مساعدة عمى حؿ المشاكؿ .
 مشاركة أكبر عدد مف العامميف باألفكار البناءة التي يمكف أف تؤدم إلى تحسينات في إجراءات
العمؿ المؤسسي.
 زيادة انتماء المعمميف ككالئيـ كتحقيؽ التكامؿ كالتفاعؿ بيف أىداؼ المؤسسة كأىدافيـ.
 المساىمة في تعزيز الجكدة كالتعمـ كاالبداع .
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 تحسيف كدعـ العبلقات االنسانية في المؤسسة.
 إنخفاض معدالت الغياب في المؤسسة.
 تدنى معدؿ دكراف المعمميف بيف المؤسسات.
 استثمار أفضؿ كأمثؿ لممكارد البشرية في المؤسسة (ماضي( 67:2014 ،

رابعاً :عوائق تطبيق جودة الحياة الوظيفية:
أجرت ( )EIIis & pomPIi,2002:p83دراسة عف جكدة الحياة الكظيفية لمممرضيف في كانبي ار
ككشفت الدراسة أف العكائؽ الرئيسية لتحسيف جكدة الحياة الكظيفية ىي بيئة العمؿ السيئة عبء العمؿ،
عدـ القدرة عمى تقديـ الرعاية ،عدـ التكازف بيف العمؿ كاألسرة ،العمؿ بنظاـ الكرديات ،عدـ المشاركة في
صنع القرار ،كالعزلة المينية ،االفتقار إلى االعتراؼ بالنفس كالعبلقات السيئة مع المشرؼ كالزمبلء،
صراع الدكر كعدـ كجكد فرصة لتعمـ ميارات جديدة)Swamy et al, 2015: p283( .
كعدد البمبيسي ( )14:2013ثبلثة مف عكائؽ تطبيؽ جكدة الحياة الكظيفية:
 .1مكقؼ اإلدارة السمبي مف إضفاء المناخ الديمقراطي في مكاف العمؿ كمنح العامميف فرصة لمتعبير
عف آرائيـ.
 .2مكقؼ االتحادات كالنقابات العمالية مف أف برامج تحسيف كتطكير جكدة حياة العمؿ ىدفيا فقط
الربحية دكف دفع عكائد ربحية لمعماؿ.
 .3خشية اإلدارة العميا مف التكمفة المالية العالية لبرامج تحسيف كتطكير جكدة حياة العمؿ دكف كجكد
أم ضماف لنجاح ىذه البرامج.
كعمى الرغـ مف األثر االيجابي لتطبيؽ برامج جكدة الحياة الكظيفية ،إال أف العديد مف األطراؼ
في المؤسسة ال يزالكا يقاكمكف الخطط كاالجراءات التي مف شأنيا تطكير جكدة الحياة الكظيفية ،كتتحدد
ىذه العكائؽ في النقاط الرئيسية التالية-:
 .1موقف اإلدارة :يتطمب تطبيؽ برامج جكدة الحياة الكظيفية إضفاء الديمقراطية في كؿ مكاف العمؿ
فيجب أف تككف لدل المديريف الرغبة في مشاركة صبلحية اتخاذ الق اررات مع معممييـ كمنحيـ
فرصة التعبير عف آرائيـ كالمشاركة بفعالية في جميع أنشطة المؤسسة ،إال أف ذلؾ صعب التنفيذ

ألف كثير مف المديريف يعتبركف التخمي عف جزء مف صبلحيتيـ بمثابة التيديد لكجكدىـ ،كالتخمي
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عف قكة اتخاذ الق اررات لصالح معممييـ ،كما أف اإلدارة تعتقد بأف جكدة الحياة الكظيفية المتكفرة في

نظر لفشميـ في
المؤسسة مرضية كال حاجة لممزيد مف إجراءات تحسيف جكدة الحياة الكظيفية ،ان

قياس أثر تطكير جكدة الحياة الكظيفية عمى نفسية المعمميف عمى الرغـ مف أنيـ يطمحكف

لمكصكؿ لمرحمة الرضا الكظيفي كما كرد في دراسة (نصار)27 :2013 ،

 .2موقف االتحادات ونقابات المعممين :قد يتكلد عند االتحادات كالنقابات كالمعمميف شعكر بأف
برامج جكدة الحياة الكظيفية تسعى لتسريع أداء العمؿ كتحسيف اإلنتاجية دكف دفع أم عكائد كافية
لممعمميف أم أف برامج جكدة الحياة الكظيفية ما ىي اال كسيمة الستخراج المزيد مف األداء

لممعمميف ،كالزالت ىذه المخاكؼ ،يجب عمى المديريف القياـ بعممية تركيج لبرامج جكدة الحياة
الكظيفية ،يفسركف فييا أىداؼ ىذه البرامج كالفكائد المرجكة التي ستعكد عمى المعمميف مف جراء
تطبيؽ ىذه الرامج.

 .3التكمفة المالية :ترل اإلدارة بأف التكمفة ال أرسمالية كالمصاريؼ اليكمية التشغيمية لبرامج جكدة
الحياة الكظيفية ضخمة تفكؽ ،قدرة المؤسسات عبلمة عمى أنو ال يكجد ما يضمف فعالية كنجاعة
تطبيؽ ىذه البرامج مما يدعك مدير المؤسسة الذم يعانى شح في مصادر التمكيؿ التفكير م ار ارن

قبؿ تكفير ظركؼ عمؿ جيدة ،كمنح أجكر جيدة  ،كتنفيذ برامج جكدة الحياة الكظيفية كلمرد عمى
ىذه المخاكؼ يجب تطبيؽ ىذه البرامج بعناية كحذر ضمف ميزانية محددة مسبقان لمكصكؿ لمنتائج

المرجكة (.)kaila,2006: p439

فاإلدارة كالعاممكف كاالتحادات متخكفكف مف التغيرات غير معمكمة النتائج لتطبيؽ جكدة الحياة
الكظيفية كمع ذلؾ بدأ ىذا الكضع في التغير تدريجيا نحك األفضؿ ،ككؿ األطراؼ في المؤسسة بدأكا

يدرككف أىمية برامج جكدة الحياة الكظيفية ،كما أف المكظفيف يمتحقكف ببرامج تكعكية ليتـ تنفيذ برامج
تطكير جكدة الحياة الكظيفية (البمبيسي.) 14:2012 ،

خامساً :ممخص المبحث :
تناكؿ ىذا المبحث اإلطار النظرم لجكدة الحياة الكظيفية في منظمات األعماؿ مف خبلؿ األدب اإلدارم
حكؿ ىذا المكضكع ،كذلؾ لتحديد مفيكـ كاضح ليا ،ككجيات نظر الكتاب كالباحثيف حكليا ،كالتعرؼ

أيضان إلى أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كأىميتيا كعناصرىا.

وقد توصمت الباحثة إلى مجموعة من المالحظات حول ىذا المبحث أىميا:

 .1كجكد اتفاؽ عاـ عمى تعريؼ جكدة الحياة الكظيفية بأبعادىا المختمفة مف قبؿ الباحثيف كالدراسيف لجكدة
الحياة الكظيفية ،ككذلؾ الميتميف حكؿ ىذا المكضكع.
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لقد عرفت الباحثة جكدة الحياة الكظيفية بأنيا "بيئة العمؿ التي تتكافر فييا العكامؿ المادية
كالمعنكية بمختمؼ أبعادىا بشكؿ جيد ،مما ينعكس ذلؾ إيجابيان عمى المكظؼ فيشعر بالرضا كاألماف
الكظيفي ،فيبذؿ أقصى جيد ممكف في خدمة المؤسسة".
 .2تبرز أىمية جكدة الحياة الكظيفية في منظمات األعماؿ مف خبلؿ مساىمتيا في تحسيف مخرجات
العمؿ كتنمية القدرات الذىنية لمعامميف كحثيـ عمى تقديـ ما ىك أفضؿ لدييـ كتقديـ مقترحات جديدة

حكؿ أساليب العمؿ كاالجراءات المتبعة بو لتحقيؽ اليدؼ المرجك منو.

 .3تفاكتت أراء الباحثيف في تحديد مفيكـ جكدة الحياة الكظيفية ،كتبعان لذلؾ فقد تفاكتت تعريفات ىذا
المفيكـ ،إال أنيا جميعان تصب في مفيكـ كاحد.

 .4ىناؾ عكائؽ لتطبيؽ جكدة الحياة الكظيفية متمثمة بعدة عكامؿ تعمؿ عمى إبطاء تطبيؽ جكدة الحياة
الكظيفية كأف العديد مف األطراؼ ال يزالكا يقاكمكف الخطط كاالجراءات التي مف شأنيا تطكير جكدة

الحياة الكظيفية.
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المبحث الثاني
سموك المواطنة التنظيمية
 مقدمة.
 أوالً :المفاىيم المختمفة لسموك المواطنة التنظيمية
 ثانياً :المداخل المعرفية لسموك المواطنة التنظيمية
 ثالثاً :أىمية سموك المواطنة التنظيمية
 رابعاً :خصائص سموك المواطنة التنظيمية
 خامساً :أبعاد سموك المواطنة التنظيمية
 سادساً :محددات لسموك المواطنة التنظيمية
 سابعاً :آثر تطبيق سموكيات المواطنة التنظيمية
 ثامناً :العالقة بين جودة الحياة الوظيفية و سموك المواطنة التنظيمية
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مقدمة:
تعد المكاطنة التنظيمية مف أبرز المفاىيـ الحديثة في مجاؿ السمكؾ التنظيمي ،كالتي ظيرت أكؿ
األمر مع أفكار (برنارد  )Barnarإذ أطمؽ عمييا مصطمح الجيد التعاكني ،أم ذلؾ السمكؾ الذم يظيره
األفراد اتجاه بعضيـ البعض كىك األمر الذم ال يمكف االستغناء عنو كال يتـ تجاىمو في أم تنظيـ إدارم
إنساني ،كيعد أيضان مفيكـ المكاطنة التنظيمية ركيزة أساسية في بناء العبلقات اإلنسانية كالسمككية
كالتنظيمية داخؿ المنظمة كخارجيا ،حيث يعكس ىذا المفيكـ إمكانية المنظمة في تفاعميا بيئيان كاجتماعيان،
كفي دعميا لقيـ التكافؽ في األىداؼ كالمصالح ،لرفع مستكيات الكفاءة كالفاعمية في األداء كالتنظيـ ،ذلؾ
أف مفيكـ سمكؾ المكاطنة التنظيمية يتخطى المبررات الرسمية لمسمكؾ ،كيتضمف معطيات ميمة كداعمة
لمسمكؾ التنظيمي الرسمي بمقكمات الدكر اإلضافي)الفيداكم ،)392 :2005 ،ثـ تكالت الدراسات البحثية
حكؿ ىذا المكضكع ،فأضاؼ كاتز ( )katzإف اعتماد أم منظمة كبصفة مطمقة عمى األنظمة كالمكائح
الرسمية يجعؿ منيا تنظيمان اجتماعيان ىشان.
ثـ قدـ العالـ أكرغاف ( )Organفي نياية السبعينات في القرف الماضي تعريفان أكثر ضبطان ليذا
المفيكـ بؿ كحدد أبعاده كأخرجو في الشكؿ الذم صار عميو ،كقد اتضحت المكاطنة التنظيمية تفرض
نفسيا عند معالجة أم بعد مف أبعاد تنمية المكارد البشرية ،كأصبح يعكؿ عمييا كثي انر في االرتقاء
بمستكيات األداء في المنظمات الحديثة كالمعاصرة مف جية ،كعمى مستكل المكظفيف عمى حد سكاء مف
الجية الثانية.
كنسمط الضكء في ىذا الفصؿ عمى ماىية المكاطنة التنظيمية كأنماطيا كمحدداتيا كاألثار
التنظيمية المترتبة عمييا ،كالمعكقات التي تحكؿ دكف تجسيد سمكؾ المكاطنة التنظيمية داخؿ التنظيـ.

أوالً :المفاىيم المختمفة لسموك المواطنة التنظيمية:
لقد تعددت التعاريؼ حكؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية حيث أنو مف المفاىيـ الحديثة في الفكر
اإلدارم الحديث إذ استرعى مكضكع المكاطنة التنظيمية اىتماـ الباحثيف مطمع القرف العشريف ،كمف خبلؿ
إطبلع الباحثة لمتراث النظرم لمكضكع المكاطنة التنظيمية كجدت اختبلؼ الباحثيف في تناكؿ المكضكع
تبعان لتخصصو أك لمرؤية التي يتبناىا لذا سنقدـ مجمكعة مف التعاريؼ التي تناكلت سمكؾ المكاطنة
التنظيمية.
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حيث عرفو  ) 28 :2005 ( Feblesنشاط فردم اختيارم يتسـ بطابع الطكاعية كال يتعدل إطار
الكاجبات الرسمية المحددة ،كيتضمف رمكز كاشارات تحمؿ معاني إيثارية أك تعاكنية ال يتطمبيا التكصيؼ
الكظيفي الرسمي لمتنظيـ ،كبالتالي ال يترتب عميو أم مكافأة أك عقاب ،كمع ىذا فإنو ضركرم ألم منظمة
لتحقيؽ النجاح التنظيمي.
كما عرفو حكاس ( )17:2003بأنو مجمكعة مف التصرفات التي تيدؼ الى تقديـ المساعدة
كظيكر عبلمات سمككية غير مطمكبة عمى المستكل الرسمي كلكنيا تككف مفيدة جدان لممنظمة.
فيما عرؼ إسماعيؿ كآخركف ( )219:2012بأنو السمكؾ الذم يساىـ بطريقة غير مباشرة في
نجاح المنظمة مف خبلؿ المحافظة عمى النظاـ االجتماعي لممنظمة.
أما  ) 397 :2008 ( Yen,Li, & Niehoffفيعرفكا سمكؾ المكاطنة التنظيمية بأنيا األنشطة
التي يقكـ بيا األفراد إلنجاز العمؿ بطريقة غير مباشرة في بيئة العمؿ ،كالتي تتضمف مساعدة الزمبلء
كالمحافظة كااللتزاـ بأنظمة كقكاعد بيئة العمؿ كالمشاركة الفعالة باتخاذ الق اررات ،فضبل عف تحمؿ ظركؼ
العمؿ دكف إبداء شككل أك تذمر مف العمؿ.
كفي ضكء التعاريؼ السابقة نجد أف التعريفات تتقاطع مع نفس المفيكـ كاف اختمفت صياغتيا كالمعاني
المشتممة في التعريفات السابقة يكمؿ بعضيا البعض ،لذا نجد أنيا تشترؾ في مجمكعة مف الخصائص
التي تميز ىذا النكع مف السمكؾ نكرد أىميا بحسب) كردم)62 :2011،
 -1إف ىذا السمكؾ اختيارم فيك ال يكجد في كصؼ الكظيفة الخاصة بالفرد.
 -2سمكؾ تطكعي ينبع مف األدكار اإلضافية التي يمكف أف يقكـ بيا الفرد.
 -3سمكؾ يسيـ في زيادة فعالية المنظمة.
 -4سمكؾ ال يتـ مكافئتو مف خبلؿ الحكافز الرسمية بالمنظمة.

ثانياً :المداخل المعرفية لسموك المواطنة التنظيمية:
حاكؿ الكثير مف المختصيف إيجاد تفسير عممي كفيـ أكثر كضكح لسمكؾ المكاطنة التنظيمية أك
التطكع أك الدكر اإلضافي لدل بعض العامميف دكف غيرىـ ،خاصة مف ناحية المنطمقات النظرية كالمعرفية
ليذا السمكؾ فاستقر األمر بيف مدخميف أساسييف ىما مدخؿ التبادؿ االجتماعي كمدخؿ التعاكف.
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 .1مدخل التبادل االجتماعي:
كفؽ ىذه النظرية فإف سمكؾ المكاطنة التنظيمية ينشئ مف خبلؿ العبلقات التبادلية لؤلفراد داخؿ
التنظيـ أم أف تفاعؿ األفراد ىك الذم ينمي سمكؾ التطكع مف األساس.
إف التفاعبلت الفعالة بيف أفراد التنظيـ ترتب التزامات ،كمع مركر الزمف تصبح أكثر تطك انر
كتتشكؿ في قكالب سمككية مرغكبة.
كتعتبر نظرية التبادؿ االجتماعي الباراديجـ األكثر استخدامان لفيـ السمكؾ في التنظيـ ،إذ ينطكم
التبادؿ االجتماعي عمى سمسمة مف التفاعبلت التي تكلد التزامات (الذىبي.)113:2014 ،
ويقوم ىذا المدخل عمى مبدأين اثنين-:
 .1عبلقات األفراد مع مركر الزمف تصبح ثقة ثـ كالء ثـ التزاـ متبادؿ.
 .2االلتزاـ يقضي المعاممة بالمثؿ ،حيث يبادر شخص كاحد بمنح خدمة أك فائدة لمشخص األخر،
كفي حالة رد الشخص الثاني الخدمة مقابمة الطرؼ األكؿ تنشئ سمسمة مف التبادالت المفيدة كمف
ثـ تظير مشاعر االلتزاـ المتبادؿ بيف الطرفيف.
وانطالقاً من ىذين المبدئين فإنو بالضرورة سيكون الطرفين وفق الثنائيات التالية:
( .1عامؿ  ،1عامؿ  )2أم أف الطرفيف ىما عامميف مف نفس الدرجة.
( .2عامؿ ،قائد) أم أف أحد الطرفيف عامؿ كاألخر قائد أم ليس مف نفس الدرجة.
( .3عامؿ ،منظمة) أم أف أحد الطرفيف شخص طبيعي (عامؿ) كالطرؼ الثاني ىك شخص معنكم
(المنظمة) بما تمثمو مف جميع العناصر ،أم أف الطرفيف ليس مف نفس الطبيعة.
ك يرل أكرغاف كىك أحد أىـ المنظريف ليذا المدخؿ ،أف التبادؿ االجتماعي ىك أمر ضركرم
لسمككيات المكاطنة التنظيمية كأف ىذا السمكؾ يظير كمما كاف ىناؾ تبادؿ اجتماعي في التنظيـ.
ك كفقان لنظرية التبادؿ االجتماعي فإف سمكؾ المكاطنة التنظيمية ىك بمثابة رد بالمثؿ مف قبؿ
العامؿ عمى ما يتمقاه في المنظمة (الذىبي)113:2014،
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 .2مدخل التعاون
صاحب ىذه النظرية ىك برنارد شاستر( ) brenardchesterكىك النمكذج الثاني الذم أعطى
تفسي انر عمميان لسمكؾ المكاطنة ،كيشير إلى أىمية العمؿ الجماعي لتحقيؽ أىداؼ المنظمة ،كيصبح العمؿ
الجماعي كاقعان مممكسان حيف يقتنع األفراد بأنيـ يجب أف يكافحكا مف أجؿ أىداؼ مشتركة ،أم أف نجاح
كؿ فرد يعني مساعدة األخريف عمى النجاح أيضان.
كما كاف ليذه النظرية األثر البالغ في تمكيف الباحثيف مف كشؼ خفايا سمكؾ المكاطنة كقد كانت
ىذه النظرية منطمؽ أساسي لكؿ مف كاتز كأركغاف لتحديد مفيكـ المكاطنة التنظيمية.
ك يضيؼ برنارد أف رغبة األفراد كاستعدادىـ لمجيد التعاكني ىك أمر حيكم كضركرم كأف أداء أم
منظمة يعتمد عمى ىذا الجيد التعاكني مف قبؿ العماؿ( .حكاس.)12 :2003 ،

ثالثاً :أىمية سموك المواطنة التنظيمية:
يجمع الكثير مف الباحثيف كالدارسيف لسمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى أىميتو الكبرل لمفرد كالمنظمة عمى
حد سكاء ،كتنبع أىمية ىذا السمكؾ مف ككنو يساىـ في تحسيف األداء الكمي لممنظمة عف طريؽ بناء
قاعدة عبلقات تبادلية بيف المكظفيف في االدارات المختمفة ،أيضان يسيـ ىذا السمكؾ في تقميؿ الحاجة إلى
تخصيص المكارد النادرة لكظائؼ الصيانة ،كيحافظ عمى تماسؾ ككحدة المنظمة ،كما أنو يحسف مف قدرة
المديريف كالزمبلء عمى أداء أعماليـ عف طريؽ تخصيص كقت أكبر لمتخطيط الفعاؿ ،كجدكلة األعماؿ،
كحؿ المشاكؿ كغيرىاPodsakoff et. al.,2000, Netemeyer et. al., 1997Motowidlo, ( .
)1991, Podsakoff et. al., 1997 ,
كأشار العامرم ( (52 :2014إلى أف كثي انر مف الدراسات في مجاؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية ذات أىمية
كبرل لممنظمات خصكصان فيما يتعمؽ بكفاءة كفعالية المنظمة في تحقيؽ أىدافيا كاالستخداـ األمثؿ لممكارد
المتاحة كزيادة عمميات اإلبداع كسرعة المنظمة لبلستجابة لممتغيرات البيئية كقدرتيا عمى التكيؼ معيا
كتكيؼ العامميف معيا أيضان ،ك تكصمت دراسات أخرل إلى أف ىناؾ عبلقة إيجابية قكية بيف سمكؾ
المكاطنة التنظيمية ككؿ مف جكدة ،ككمية العمؿ المنجز ،كفي تفسير الباحثيف ليذه النتيجة ،أشاركا إلى أف
ىناؾ عددان مف األسباب قد تشرح ىذه العبلقة منيا :أف سمكؾ المكاطنة التنظيمية يساعد عمى تكجيو
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المكارد بشكؿ أكبر نحك تحقيؽ األىداؼ اإلنتاجية ،كأنو يعزز مف إنتاجية العمؿ بشكؿ أفضؿ ،كيعزز قدرة
المنظمة عمى استقطاب أفضؿ لمعامميف ،كالمحافظة عمييـ عف طريؽ جعميا مكاف عمؿ جذاب
تنبع أىمية دراسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية مف ككنو يسيـ في تحسيف األداء الكمي لممنظمة عف طريؽ
إدارة العبلقات التبادلية بيف المكظفيف في األقساـ كاإلدارات المختمفة مما يساىـ في زيادة حجـ المخرجات
الكمية المنجزة.
فقد ذكر )11:2007( Collett& Morrisseyأف سمكؾ المكاطنة التنظيمية يساىـ في تحسيف األداء
الفعاؿ لممنظمة ،بحيث تصبح قادرة عمى التكيؼ بغض النظر عف المكارد المتاحة ليا ،كيساىـ في تعزيز
االداء الكمي لممنظمة ،عف طريؽ ادارة العبلقات التبادلية بيف المكظفيف في األقساـ كاالدارات المختمفة،

كمساعدة زمبلء العمؿ ،كتعمؿ سمككيات المكاطنة التنظيمية عمى الزيادة مف مستكل الحماس في االداء.

كما يساىـ في تحسيف قدرة المديريف كزمبلء العمؿ عمى أداء أعماليـ عف طريؽ تخصيص كقت أكبر

لمتخطيط الفاعؿ ،كجدكلة األعماؿ كحؿ المشاكؿ كما إلى ذلؾ ( العامرم)46:2002،
كال يمكف أف تبقى المنظمات تزدىر بدكف تصرؼ أعضاؤىا عمى أنيـ مكاطنيف صالحيف كذلؾ عف طريؽ
االىتماـ بجميع أنكاع السمكؾ اإليجابي ذك الصمة بيا ،فسمكؾ المكاطنة يسيـ بشكؿ كاضح في الميزة
التنافسية في المنظمة ككنو يعد مف المكجكدات الميمة لممنظمة ،التي يمكف أف تزيد مف قدرتيا التنافسية
مف خبلؿ التفاني في العمؿ كاإلخبلص ،كالكالء ،كىذا يؤدم إلى مكاجية المنظمات المنافسة لمصعكبات
المتعمقة في تقميد أداء المنظمة ( .)Bolino et al,2003: p 60
يمكن تحديد أىمية سموك المواطنة التنظيمية في النقاط اآلتية-:
 .1القياـ باألدكار اإلضافية النابعة مف سمكؾ المكاطنة التنظيمية تؤدم إلى إمكانية تحقيؽ المنظمة
ألىدافيا رغـ ندرة المكارد المتاحة لدييا( Somech&drach - Zahavy, 2004:p281-
))283
 .2االنصياع لمقيـ التنظيمية كالسياسات كالمكائح كالعمؿ كفقان ليا مثؿ الحضكر كاالنصراؼ كفؽ
مكاعيد العمؿ كاستخداـ المكارد التنظيمية  ،االستخداـ السميـ ( العامرم.)68 :2002 ،
 .3يحسف سمكؾ المكاطنة التنظيمية مف قدرة العامميف كالمدراء عمى أداء كظائفيـ بشكؿ أفضؿ مف
خبلؿ إعطائيـ الكقت الكافي لمتخطيط الفعاؿ كالتغمب عمى مشاكؿ العمؿ كاطاعة القكانيف مف
دكف أف يككف العامؿ مراقبان مف قبؿ اآلخريف.)Begum,2005:p11 ( .
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رابعاً :خصائص سموك المواطنة التنظيمية :
تنحصر ىذه الخصائص في النقاط اآلتية-:
 .1طوعية :كىي سمكؾ تطكعي ينبع مف األدكار اإلضافية التي يمكف أف يقكـ بيا الفرد أم أنو ليس
مفركضان في نظاـ تكظيؼ الكظائؼ (عبكدم. )48 :2008 ،
 .2االختيارية :ىي سمكؾ اختيارم فيك غير مكجكد في كصؼ الكظيفة الخاصة بالفرد
(حامد.)15: 2007،
 .3التجرد من الرسمية :خاصية فيو الفرد ال يحصؿ عمى مكافأة بشكؿ مباشر مف خبلؿ نظـ
الحكافز الرسمية المطبقة في المنظمة (. )Gastro,2004:p3
 .4النفعية :سمكؾ قائـ عمى تحقيؽ المنفعة لآلخريف سكاء كانكا أفراد أك منظمات.
(العطكم.)154 :2007،

خامساً :أبعاد سموك المواطنة التنظيمية:
مف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،فقد
كجدت الباحثة اختبلفان في كجيات النظر في تحديد أبعادىا ،إال أف ىناؾ اتجاىيف ،فاالتجاه األكؿ يقسمو

الكتاب كالباحثكف إلى بعديف ،بعد فردم متعمؽ بمساعدة المكظفيف اآلخريف كمحاكلة حؿ مشاكميـ ،كبعد
منظمي كىك سمكؾ المساعدة المكجو نحك المنظمة كالذم ال يعد جزءا مف متطمبات العمؿ الرسمي ،أما

االتجاه الثاني فقد قسـ عمماء السمكؾ سمكؾ المكاطنة التنظيمية إلى خمسة أبعاد أساسية ىي  :اإليثار،

الكياسة ،كالركح الرياضية ،كالسمكؾ الحضارم ،ككعي الضمير.

كقد استعرض الخييمي ( )14:2003عددان مف الدراسات السابقة ككجد اختبلفيا في عدد األبعاد
المككنة لسمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى النحك التالي:
 .1دراسات ترل أف سمكؾ المكاطنة التنظيمية يتككف مف بعد كاحد.
 .2دراسات رأت أف لو بعديف ىما :بعد الطاعة أك االلتزاـ ،كبعد اإليثار.
 .3دراسات استخدمت ثبلثة أبعاد ىي :سمكؾ المساعدة ،الركح الرياضية ،السمكؾ الحضارم.
 .4استخدـ بعض الباحثيف أربعة أبعاد ىي :اإليثار ،كاإلنجاز كفقان لما يمميو الضمير،
الرياضية ،كالسمكؾ الحضارم.
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كالركح

 .5استخدـ بعضيـ خمسة أبعاد ىي :اإليثار ،كااللتزاـ العاـ ،الكرـ ،كالركح الرياضية ،كالسمكؾ
الحضارم.
 .6حصر بعض الباحثيف أبعاد سمكؾ المكاطنة التنظيمية في سبعة أبعاد ىي :سمكؾ المساعدة،
الركح الرياضية ،الكالء لممنظمة ،الطاعة لممنظمة ،المبادرة الشخصية  ،كالسمكؾ الحضارم،
كالتنمية الذاتية.
عمى الرغـ مف تزايد البحكث كالدراسات األكاديمية حكؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،إال أنيـ اختمفكا
في تحديد أبعاد سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،فيناؾ مف يرل أف لو بعديف أساسييف ،كىناؾ مف يرل أنو
يتضمف خمسة أبعاد أساسية ،إذ أف ىذيف الرأييف متكامميف فالذيف يركف أف لممفيكـ بعديف ينكركف مقكلة
األخريف التي تحدد خمسة أبعاد لمفيكـ المكاطنة التنظيمية كسنكضح ذلؾ عمى النحك التالي:
النموذج الذي تناول دراسة سموك المواطنة التنظيمية وفق لبعدين أساسيين:
إذ يرل أصحاب ىذا االتجاه أف لسمكؾ المكاطنة التنظيمية بعديف أساسييف ىما البعد التنظيمي
كالبعد الشخصي أم أف ىناؾ سمككان تطكعيان ييدؼ إلى تحقيؽ فعالية المنظمة كاالرتقاء بأدائيا كالعمؿ
عمى استم ارريتيا كبقائيا ،كسمكؾ تطكعي أخر ييدؼ لمساعدة األفراد العامميف لمقياـ بأعماليـ كالتعاكف
معيـ كىك في النياية يسيـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة (العامرم)46:2003،
النموذج الذي تناول دراسة سموك المواطنة التنظيمية من خالل ثالث أبعاد:
تناكؿ أصحاب ىذا االتجاه مفيكـ لسمكؾ المكاطنة التنظيمية كفؽ ثبلثة أبعاد سنذكرىا عمى النحك
التالي:
 .1المبادرة  :ىي السمكؾ الذم يدؿ عمى الرغبة لتحمؿ المسئكلية اإلضافية مثؿ العمؿ طكعان
كالكقت اإل ضافي ،كأداء الكاجبات االضافية كتقاسـ المعمكمات المفيدة ذات الصمة بالعمؿ كيتطابؽ
بعد االنجاز كفؽ الضمير.
 .2مساعدة الزمالء :كىك يشير إلى مساعدة الزمبلء في المسائؿ المتصمة بالعمؿ.
 .3نشاط المجموعة المشتركة :يشير إلى المشاركة في األنشطة التي تنظميا المنظمة.
كتناكؿ بكتكف كآخركف أبعاد سمكؾ المكاطنة التنظيمية بخبلؼ األبعاد السابقة إذ حصرىا في:
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 .1أداء المواطنة الشخصية :كىك يشير إلى مساعدة األخريف عف طريؽ تقديـ االقتراحات كتعميميـ
الميارات المفيدة ،كتقديـ الدعـ العاطفي لحؿ لمشاكميـ ،كيقابميا بعد االيثار كالكياسة.
 .2أداء المواطنة التنظيمية :كىك يشير إلى الدفاع عف المنظمة كالتركيج لسمعتيا ،كالشعكر
باالرتياح مف خبلؿ البقاء بالمنظمة رغـ الصعكبات كالمعكقات ،كعدـ جيد المنظمة كاالمتثاؿ لمقكاعد
كاإلجراءات التنظيمية.
 .3أداء المواطنة الوظيفية :كىك يشير إلى استمرار الجيد الكظيفي اإلضافي عمى الرغـ مف
الظركؼ الصعبة ،كأخذ زماـ المبادرة لمقياـ بكؿ ما ىك ضركرم لتحقيؽ أىداؼ المنظمة حتى أنيا
ليست مف كاجباتو كالعمؿ عمى تطكير المعرفة كالميارات داخؿ التنظيـ .
النموذج الذي تناول دراسة سموك المواطنة التنظيمية من خالل خمسة أبعاد:
يدرس أصحاب ىذا االتجاه سمكؾ المكاطنة التنظيمية كفؽ خمسة أبعاد أساسية ىي " :اإليثار،
المباقة كالمطؼ ،الركح الرياضية ،السمكؾ الحضارم ،كعي الضمير" .
 .1اإليثار :كىك عبارة عف سمكؾ اختيارم يقكـ بو الفرد طكاعية لمساعدة زمبلئو في العمؿ في حؿ
مشكبلتيـ المتعمقة بالعمؿ ،كمساعدة كتكجيو العامميف الجدد كشرح ليـ كيؼ يتـ تأدية مياـ معينة،
مثؿ مساعدة المكظفيف المتغيبيف عف العمؿ إلنجاز مياميـ المتراكمة ( .اليكسفي ،نعساني،
)5:2006
 .2المباقة والمطف والمجاممة :كتسمى أيضان الكياسة كتعني مدل محاكلة الشخص منع كقكع المشاكؿ
المتعمقة بالعمؿ كادراكو لتأثير السمكؾ عمى األخريف ،كعدـ استغبلؿ لحقكؽ اآلخريف كتجنب إثارة
المشاكؿ مع المكظفيف( .خيرة)246:2007،
 .3وعي الضمير :كىناؾ مف يطمؽ عميو الطاعة العامة ،كىك اإلخبلص لممثاليات التي يضعيا الفرد
كمعيار محدد لسمككياتو ،فيتجو إلى إنجاز دكره في المنظمة بأسمكب يزيد عمى المستكل
المعركؼ ،حيث يقكـ المكظؼ بالسمكؾ الذم يفكؽ متطمبات كظيفتو في مجاؿ الحضكر كاحتراـ
القكاعد كالمكائح التنظيمية ،كالعمؿ بجدية تامة كخدمة المصمحة العامة كلك كانت عمى حساب
المصمحة الخاصة)Chughtai,2008,P 23( .
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 .4الروح الرياضية :كىي مدل تحمؿ الشخص ألم متاعب شخصية أك مؤقتة أك بسيطة دكف تذمر
أك رفض أك ما شابو ذلؾ ،أم التسامح كالصبر عمى المضايقات كاإلزعاج في الحياة الكظيفية
دكف التذمر أك الشعكر بالظمـ)Chughtai,2008,P 23( .
 .5السموك الحضاري :كىي المشاركة البناءة كالمسئكلة في إدارة المنظمة ،كاالىتماـ بمصيرىا مف
خبلؿ الحرص عمى حضكر االجتماعات الميمة غير الرسمية ،المحافظة عمى التغيير ،قراءة
مذكرات المنظمة كاعبلناتيا كتأدية العمؿ في صكرة تحافظ كتنمي سمعة المنظمة (الرقد،
.)747:2012
كيرل العامرم أف ىذه األبعاد الخمسة تمثؿ األساس الذم يقكـ عميو مفيكـ سمكؾ المكاطنة التنظيمية،
كقد تختمؼ مسميات ىذه األبعاد عند بعض الباحثيف لكنيا تبقى متشابية في جكىرىا كحتى تعريفاتيا
اإلجرائية ،كبالمقابؿ ىناؾ شبو اتفاؽ بيف الباحثيف حكؿ ىذه األبعاد الخمسة بأنيا ىي المككنات
االساسية كالميمة لسمكؾ المكاطنة التنظيمية (العامرم.)76:2003 ،

سادساً :محددات لسموك المواطنة التنظيمية:
لقد عكؼ الكثير مف الباحثيف كالدارسيف األكاديمييف في مجاؿ الفكر اإلدارم كالسمكؾ التنظيمي
عمى دراسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،بقصد إيجاد تفسير عممي ليذا السمكؾ فيك سمكؾ تطكعي يرتبط
بصفة مباشرة أك غير مباشرة مع مجمكعة مف المحددات الشخصية كالكظيفية كالتنظيمية ،كيمكف تمخيص
بعض المحددات لسمكؾ المكاطنة التنظيمية فيما يمي:
 .1الرضا الوظيفي:
يعد مفيكـ الرضا الكظيفي مف أىـ المفاىيـ اإلدارية التي تـ بحثيا مع مجمكعة مف المتغيرات
التنظيمية ،كيقصد بو إجماالن الحالة العاطفية اإليجابية الناتجة عف تغيير الفرد لعممو سكاء ما يتغير مف
المزايا التي يحصؿ عمييا أك نمط اإلشراؼ كالقيادة أك زمبلء العمؿ.......إلخ  ،أسفرت معظـ الدراسات
التي بحثت العبلقة بيف الرضا الكظيفي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى أف ىناؾ عبلقة معنكية إيجابية
تكضح أف الرضا الكظيفي مف المحددات اليامة ك األساسية في سمكؾ المكاطنة التنظيمية ( العامرم،
.)73 :2003
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 .2العدالة التنظيمية :
يتككف مفيكـ العدالة التنظيمية مف ثبلث أبعاد " العدالة التكزيعية ،العدالة اإلجرائية ،عدالة
التعامبلت" كيعني مفيكـ العدالة عمكمان مدل إحساس كشعكر المكظؼ بالعدالة التنظيمية ككشفت العديد
مف الدراسات عمى كجكد عبلقة طردية بيف العدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية ،كىذا ناتج عف
إحساس المكظؼ بالمساكاة كاإلنصاؼ كالذم يشعرىـ بالمسئكلية اتجاه منظمتيـ كبالتالي االنخراط في
الكثير مف األعماؿ التطكعية ( .الخميس. )24:2001 ،
 .3القيادة اإلدارية:
تعد القيادة أحد العكامؿ المؤثرة في البيئة التنظيمية كفي بناء سياسة تنظيمية مبنية عمى دعائـ
ثقافية تسمح بتجسيد سمككيات إدارية تطكعية في مختمؼ المستكيات التنظيمية ،كمما الشؾ فيو أف سمكؾ
المكاطنة التنظيمية لمقادة اإلدارييف ينعكس عمى ممارسات المرؤكسيف الذيف يستميمكف اإلرشاد كالتكجيو مف
رؤسائيـ( .العامرم.)77 :2003 ،
 .4عمر الموظف:
تكضح العديد مف البحكث في المجاؿ السمككي أف لعمر المكظؼ دكر كبير في تحديد سمكؾ
المكاطنة التنظيمية مف خبلؿ تأثيره ،عمى بعض المتغيرات الكسيطة ،فقد اتضح أف المكظفيف صغار السف
تقريبان يظيركف سمكؾ تطكعي أكثر مف كبار السف ،فعمر المكظؼ يحدد نظرتو لمعمؿ ،كعميو فإننا نجد أف
المكظفيف كبار السف ىـ بحاجة أقؿ لئلنجاز كتحقيؽ الذات كاالنتماء االجتماعي كبناء العبلقات اإلنسانية،
األمر الذم يؤثر عمى اتجاىاتيـ نحك أنفسيـ كنحك العمؿ كنحك زمبلئيـ كمف ىذا المنطمؽ يمكننا القكؿ
أف العكامؿ الشخصية المحددة لسمكؾ المكاطنة التنظيمية تختمؼ باختبلؼ أعمار المكظفيف (العامرم،
.)79:2003
 .5الدوافع الذاتية:
كيقصد بيا الدكافع الذاتية حاجات الفرد لئلنجاز كتحقيؽ الذات ،كالتي تعمؿ عمى تحريؾ القكل
الكامنة كالعمميات النفسية المحدد لمسمكؾ اإلنساني عمكمان ،فيي القكل الداخمية المحركة لمفرد لمقياـ بعمؿ
معيف دكف تكقع الحصكؿ عمى حكافز مادية خارجية ،حيث تقكـ عممية التحفيز ىنا عمى أساس العمؿ
نفسو ،كترتبط الدكافع الذاتية بسمكؾ المكاطنة التنظيمية مف خبلؿ قياـ المكظؼ في النياية باالنخراط في
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األعماؿ التطكعية في عممو خارج الدكر المكصكؼ لو رسميان في منظمتو ،كيمكف القكؿ أف المكظؼ الذم
يمتمؾ دكافع ذاتية عالية يميؿ أكثر مف غيره إلى الممارسات التطكعية كذلؾ ألنيا تسيـ في إشباع
حاجاتو الداخمية المتمثمة كفي اإلنجاز كتحقيؽ الذات

(العامرم.)79:2003 ،

سابعاً :آثار تطبيق سموكيات المواطنة التنظيمية:
كقد تناكؿ الكثير مف الباحثيف دراسة أثر سمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى فعالية المنظمات ككفاءة
مخرجاتيا ،فكشفت البحكث كالدراسات عف عدد مف األثار اإليجابية لسمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى األداء
كتحقيؽ الفعالية التنظيمية ،كمف ذلؾ:
 .1أف الفعالية التنظيمية ال يمكف أف تتحقؽ مف خبلؿ األدكار الرسمية فقط ،بؿ ال بد مف تنمية
كتطكير سمكؾ المكاطنة التنظيمية ()Organ,1990: p12
 .2أف سمكؾ المكاطنة التنظيمية يحسف األداء مف خبلؿ تدعيـ السمكؾ االجتماعي لممنظمة ،كتقميؿ
االحتكاؾ ،كزيادة الفعالية (.)Borman & Motowidlo, 1993: p23
 .3أف سمكؾ المكاطنة التنظيمية قد يسيـ في التحفيز لمجكانب االجتماعية لممنظمة ،كيكفر المركنة
البلزمة لمعمؿ ،كيحافظ عمى التكازف الداخمي لمتنظيـ ()Smith, et.al.1983:p17
 .4يؤدم سمكؾ المكاطنة التنظيمية إلى تقميؿ الحاجة إلى تخصيص المكارد المتاحة كالمحافظة عمى
النشاطات األساسية ،كيكجييا بشكؿ أكبر إلى أىداؼ أكثر إنتاجية Podsakoff, et. al.
)) 1997: p54
 .5يساعد سمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى تخفيض التكاليؼ كالخدمات كالمصركفات التشغيمية
(. )Organ,1995: p11
 .6يسيـ سمكؾ المكاطنة التنظيمية إلى المساعدة في تنسيؽ أنشطة مجمكعات العمؿ
(.)Karambyya,1990
 .7يسيـ سمكؾ المكاطنة التنظيمية في زيادة االستقرار في أداء المنظمة ،كتمكيف المنظمة مف التأقمـ
بفعالية مع المتغيرات البيئية. )Podsakoff, et. al. 2000: p18( .
 .8أف سمكؾ المكاطنة التنظيمية يؤثر بشكؿ مباشر عمى التسرب الكظيفي ،فالمكظفيف الذيف يظيركف
مستكل منخفضان مف سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدييـ رغبة قكية في ترؾ المنظمة ،كالعكس
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صحيح ،أم أف التسرب الكظيفي ىك انعكاس لضعؼ سمكؾ المكاطنة التنظيمية في المنظمة
(. )Chen, et. al. 1998: p61
 .9يساعد سمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى زيادة جكدة ككمية العمؿ المنجز ،كمما كاف سمكؾ المكاطنة
التنظيمية أكثر كمما أدل ذلؾ إلى زيادة العمؿ كاتقانو (.)Podsakoff, et. al. 1997: p55
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يؤدم

سمكؾ

المكاطنة

التنظيمية

إلى

تحسيف
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الفرد

كتطكيره

ذاتيان

(. )Organ,1990:p13
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يؤدم سمكؾ المكاطنة التنظيمية إلى تحسيف سبؿ االتصاؿ كالتنسيؽ بيف األفراد كالكحدات

اإلدارية ،كرفع الركح المعنكية لممكظفيف كتحسيف رضا العمبلء كالمستفيديف مف خدمات المنظمة
(العامرم.)44 :2002 ،

47

ممخص المبحث
تناكؿ ىذا المبحث االطار النظرم لسمكؾ المكاطنة التنظيمية في منظمات األعماؿ مف خبلؿ األدب
اإلدارم حكؿ ىذا المكضكع ،كذلؾ لتحديد مفيكـ كاضح لو ،ككجيات نظر الكتاب كالباحثيف حكلو،
كالتعرؼ أيضان إلى أىميتو كأبعاده ،خصائصو ،محدداتو ،اآلثار الناجمة عف تطبيؽ سمكؾ المكاطنة
التنظيمية.
وقد توصمت الباحثة إلى مجموعة من المالحظات حول ىذا المبحث أىميا:
 .1كجكد اتفاؽ عمى تعريؼ سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،خصائصيا ،كأبعادىا ،كمحدداتيا المختمفة مف
قبؿ الباحثيف كالدراسيف لسمكؾ المكاطنة التنظيمية ،ككذلؾ الميتميف حكؿ ىذا المكضكع.
 .2لقد عرفت الباحثة سمكؾ المكاطنة التنظيمية بأنو "بأنو سمكؾ إضافي كالذم يتعدل حدكد الكظيفة كال
يكجد لو كصؼ في البطاقة الكظيفية كال يمزـ المشرؼ كالمدير الفرد القياـ بو.
 .3تبرز أىمية سمكؾ المكاطنة التنظيمية في منظمات األعماؿ مف خبلؿ مساىمتيا في تحسيف مخرجات
العمؿ كتنمية القدرات الذىنية لمعامميف كحثيـ عمى تقديـ ما ىك أفضؿ لدييـ كتقديـ مقترحات جديدة
حكؿ أساليب العمؿ كاالجراءات المتبعة بو لتحقيؽ اليدؼ المرجك منو.
 .4تفاكتت أراء الباحثيف في تحديد مفيكـ سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،كتبعان لذلؾ فقد تفاكتت تعريفات ىذا
المفيكـ ،إال أنيا جميعا تصب في مفيكـ كاحد.
 .5كجكد مجمكعة مف النقاط الميمة لسمكؾ المكاطنة التنظيمية كالتي جاءت متعددة كمختمفة مف كجية
نظر الباحثكف كالكتاب ،حيث تسعى المنظمات لتحقيؽ تمؾ النقاط كصكالن لمتطكير المستمر لسمكؾ
المكاطنة التنظيمية.
 .6أف ىناؾ آثار إيجابية لتطبيؽ سمكؾ المكاطنة التنظيمية متمثمة بعدة عكامؿ تعمؿ عمى تحقيؽ الفعالية
التنظيمية ،كتحسيف األداء مف خبلؿ تدعيـ السمكؾ االجتماعي لممنظمة.
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المبحث الثالث
جامعة فمسطين
 مقدمة.
 أوالً :الرؤية
 ثانياً :الرسالة
 ثالثاً :االىداف االستراتيجية
 رابعاً :سنة التأسيس
 خامساً :الدرجات االكاديمية التي تمنحيا الجامعة
 سادساً :عدد الكميات
 سابعاً :الييكل التنظيمي
 ثامناً :مؤشرات سموكيات المواطنة التنظيمية في جامعة فمسطين
 تاسعاً :مؤشرات جودة الحياة الوظيفية في جامعة فمسطين
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المبحث الثالث
جامعة فمسطين
 2.3.1مؤسساث التعليم العالي الفلسطينيت:
غدت الجامعة مطمحان لمشعكب الناىضة؛ لتحقيؽ أمانييا كأىدافيا ،كباتت البكابة الرئيسة التي تنفذ
منيا المجتمعات المعاصرة إلى جسر التقدـ كالرقي الذم يكصؿ إلى أعمى مراتب العزة كالكرامة إلػى أرض
خصبة بالعمـ كالتكنكلكجيا التي تسكد عالـ اليكـ.
كيعد التعميـ الطريػؽ الميسػر الػذم يسػمكو األفػراد لمحصػكؿ عمػى كظػائؼ تخصصػية كدخػؿ مرتفػع،
كمكانػػة اجتماعيػػة رفيعػػة ،كالمشػػركع االسػػتثمارم الفريػػد الػػذم تػػزداد عكائػػده أضػػعاؼ كمفتػػو ،كالػػذم تتمثػػؿ
مخرجات ػػو ف ػػي تنمي ػػة المػ ػكارد البشػ ػرية عمميػ ػان كاقتص ػػاديان كاجتماعيػ ػان كثقافيػ ػان ،م ػػف عمم ػػاء كمب ػػدعيف كب ػػاحثيف
كمتخصصيف يككف ليـ الدكر القيادم في تيسير دفة مجتمعيـ نحك التقدـ كالتنمية.
لػػـ تعػػد الجامعػػة مسػػتقمة عػػف بيئتيػػا؛ بػػؿ ىػػي مؤسسػػة مجتمعيػػة تػػؤثر كتتػػأثر ب ػالظركؼ السياسػػية
كاالقتصادية كاالجتماعية ،كتعكس ما يعيشو ىذا المجتمع مف تطكرات.

 2.3.2نشأة الجامعاث الفلسطينيت:
ج ػػاء إنش ػػاء مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي م ػػف جامع ػػات كمعاى ػػد ككمي ػػات متكس ػػطة ف ػػي بداي ػػة عق ػػد
السبعينات مف القرف الماضي في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي استجابة لمطمب المتزايد عمػى التعمػيـ العػالي فػي
الضفة الغربية كقطاع غػزة مػف حيػث النػكع كالكػـ ،كنتيجػة لمت ازيػد المسػتمر فػي أعػداد النػاجحيف فػي الثانكيػة
العامة "التكجييي" ،فمـ تعػد كميػات المجتمػع المتكسػطة التػي تمػنح الػدبمكـ المتكسػط بشػكؿ رئػيس فػي الميػف
التعميمية قادرة عمى تمبية احتياجات المجتمع مف التخصصات المختمفة.
كما تقمصت فرصػة القبػكؿ لطمبػة الضػفة الغربيػة كقطػاع غػزة فػي الجامعػات العربيػة ،كبخاصػة فػي
جامع ػػات ال ػػدكؿ العربي ػػة المج ػػاكرة (مص ػػر كاألردف) بس ػػبب ش ػػركط القب ػػكؿ الت ػػي فرض ػػتيا تم ػػؾ الجامع ػػات،
كخاصة ما يتعمؽ منيا بفرض رسكـ دراسية عالية بعد أف كانت منخفضة لمغاية أك مجانية،كما تػزامف ذلػؾ
م ػػع قي ػػاـ س ػػمطات االح ػػتبلؿ اإلسػ ػرائيمي بف ػػرض إجػ ػراءات مش ػػددة عم ػػى حرك ػػة الش ػػباف م ػػف كالػ ػى المن ػػاطؽ
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المحتمة ،األمر الذم شكؿ عائقان أماـ التحاؽ الكثير مػف الطمبػة بمؤسسػات التعمػيـ العػالي (الجعفػرم كالفػي،
2004ـ ،ص.)40
إف ما يميز مؤسسات التعميـ الفمسطيني عػف غيرىػا فػي الػدكؿ المجػاكرة ىػك كجػكد مفيػكـ "الجامعػة
خاصا؛ فيي ال تيػدؼ إلػى الػربح ،كفػي الكقػت نفسػو تتمتػع باسػتقبللية
حككميا كليس
العامة" الذم ىك ليس
ن
ن
في اإلدارة كالتعييف كالتكظيؼ كتتحمؿ مسؤكلية الركاتب كالمصاريؼ التشغيمية األخػرل ،ىػذه الميػزة انفػردت

فييػػا معظػػـ الجامعػػات الفمسػػطينية بحكػػـ نشػػأتيا فػػي ظػػؿ االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي كغيػػاب كجػػكد سػػمطة كطنيػػة
فمسطينية.
كبعػػد تسػػمـ السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية فػػي أكائػػؿ التسػػعينيات؛ أنشػػأت ك ازرة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث
العممي عػاـ (1996ـ)؛ لتشػرؼ كتػدعـ كتكجػو نمػك التعمػيـ العػالي الفمسػطيني مػف خػبلؿ مجالسػيا كىيئاتيػا
كادارتيػػا ككحػػداتيا المختمفػػة ،كصػػدر قػػانكف التعمػػيـ العػػالي رقػػـ ( )11عػػاـ (1998ـ) ،الػػذم حػػدد أىػػداؼ
التعمػػيـ العػػالي ،كدكر الػػك ازرة كصػػبلحياتيا ،كمسػػتكيات التعمػػيـ العػػالي كشػػياداتو الممنكحػػة ،كأنمػػاط التعمػػيـ،
كأنكاع مؤسساتو.
كفي عاـ (2002ـ) ،دمجت ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي مع ك ازرة التربية كالتعميـ ،في ك ازرة
كاحدة ،كبعد عاـ أعيد تفعيؿ مجمس التعميـ العالي لرسـ السياسات العامة ،ككذلؾ تػـ تفعيػؿ مجمػس البحػث
العممػػي لرسػػـ السياسػػات البحثيػػة ضػػمف إطػػار مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،كتػػـ إنشػػاء ىيئػػة االعتمػػاد كالجػػكدة
لت ػرخيص كتقيػػيـ كاعتمػػاد مؤسسػػات كب ػرامج أكاديميػػة جديػػدة كقديمػػة ،إضػػافة إلػػى إنشػػاء "صػػندكؽ إق ػراض
الطالب" لمساعدة الطمبة في تغطية نفقات تعميميـ.
كفػػي عػػاـ (2012ـ) ،أعيػػد فصػػؿ ك ازرة التعمػػيـ العػػالي عػػف ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ ،كاسػػتمرت بتنفيػػذ
كافػػة أعماليػػا كتطػػكير برامجيػػا ،ككسػػائؿ إش ػرافيا كفػػؽ خطتيػػا المتكسػػطة المػػدل (2011ـ2013-ـ) مػػف
خبلؿ مجالسيا كىيئاتيا كاداراتيا العامػة كفريػؽ الػك ازرة الفنػي كاإلدارم؛ لمكاجيػة التحػديات العديػدة كتػذليميا،
كتحقيػ ػػؽ رسػ ػػالتيا ،كتقػ ػػديـ أفضػ ػػؿ الخػ ػػدمات ذات الصػ ػػمة لممجتمػ ػػع الفمسػ ػػطيني(مركز المعمكمػ ػػات الػ ػػكطني
الفمسطيني.)2007 ،
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كبنػػاء عمػػى المعمكمػػات ال ػكاردة فػػي (الػػدليؿ اإلحصػػائي السػػنكم لمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي -2014

 )2015فإف:


بمغ عدد المؤسسات المعتمدة كالمرخصة  52مؤسسة تعميـ عالي مكزعة كالتالي:

 14 جامعة تقميدية

 جامعة كاحدة تعميـ مفتكح
 19 كمية جامعية

 18 كمية مجتمع متكسطة


الضفة الغربية:

يكجد في الضفة الغربية  33مؤسسة تعميـ عالي مكزعة كالتالي:

 9 جامعات تقميدية "اثنتاف حككمية 6 ،عامة 1 ،خاصة"

 13 كمية جامعية " 4حككمية 6 ،خاصة 2 ،عامة 1 ،تحت اشراؼ ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف"
 11 كمية مجتمع متكسطة " 1حككمية 6 ،عامة 3 ،خاصة 1 ،تحت اشػراؼ ككالػة غػكث كتشػغيؿ
البلجئيف"



قطاع غزة:

يكجد في القطاع  18مؤسسة تعميـ عالي مكزعة كالتالي:

 5 جامعات تقميدية " 1حككمية 2 ،عامة 2 ،خاصة"
 6 كميات جامعية " 4حككمية 1 ،خاصة 1 ،عامة "

 7 كميات مجتمع متكسطة " 1حككمية 3 ،عامة 2 ،خاصة 1 ،تحت اشػراؼ ككالػة غػكث كتشػغيؿ
البلجئيف"



أمػػا التعمــيم المفتــوح فتكجػػد جامعػػة كاحػػدة تتػػكزع مراكزىػػا مػػا بػػيف الضػػفة كغ ػزة بكاقػػع  22مركػػز17 ،
مركز في الضفة5 ،مراكز في غزة.



أمــا بالنســبة ألعــداد الطمبــة المســجمين فــي الجامعــات الفمســطينية لمعــام الدراســي 2015-2014

كالتالي:

 بمػػغ عػػدد الطمبػػة المسػػجميف الممتحقػػيف فعػبلن فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي  221.395طالبػان كطالبػػة
منيـ  133.362أنثى 88.033 ،ذكر.
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جامعة فمسطين:
جامعة فمسطيف ىي مؤسسة أكاديمية مف مؤسسات التعميـ العالي الفمسطيني تأسست مف أجؿ خدمة

أبناء الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج بشكؿ خاص كالطمبة العرب كاألجانب بشكؿ عاـ.

أسست جامعة فمسطيف في أكائؿ شير مارس مف عاـ 2005ـ ،في مدينة غزة ،كذلؾ بتجييز تسجيؿ

الشركة كالترخيص المبدئي لمجامعة بتاريخ .04/06/2006

كبعد العمؿ المتكاصؿ في تجييز برامج الجامعة كفقان لمتطمبات ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالييئة

الكطنية لبلعتماد كالجكدة كالنكعية لمؤسسات التعميـ العالي حصمت الجامعة عمى االعتماد العاـ لمجامعة
بتاريخ  2007/07/15كحصمت عمى اعتماد أكلى برامجيا في كميتي اليندسة كتكنكلكجيا المعمكمات

بتاريخ  2008/07/16ثـ تكالى اعتماد باقي الكميات كالبرامج المختمفة عمى مستكيي البكالكريكس كالدبمكـ.

أوالً :الرؤية:
نحك جامعة متميزة ،تستند إلى البحث كالمعرفة كتكظيؼ التقنيات الحديثة ،إلعداد الككادر في شتى

المجاالت ضمف معايير الجكدة الشاممة ،لرسـ شخصية فمسطينية مميزة كاثقة منفتحة عمى حضارات
العالـ كعمكمو.

ثانياً :الرسالة:

جامعة فمسطيف مؤسسة تعميـ و
عاؿ فمسطينية ،تيدؼ إلى إعداد ككادر مؤىمة عمميان كمينيان قادرة عمى
تمبية حاجات المجتمع ،مف خبلؿ تييئة البيئة الجامعية كفؽ متطمبات الجكدة مع مكاكبة المستجدات

العممية كالتقنية كتعزيز دكر البحث العممي كالتطكر المعرفي ،كذلؾ لممساىمة في دعـ جيكد التنمية

المستدامة كمكاكبة ركب الحضارة كالمساىمة في صياغة خارطة المستقبؿ في إطار مبادئ كقيـ
حضارتنا العريقة.

ثالثاً :األىداف االستراتيجية:
.1

تعزيز العمؿ المؤسسي في إدارة الجامعة لتحقيؽ رؤية الجامعة كرسالتيا.

.2

تييئة البيئة الجامعية التي تمبى تطمعات الطمبة لمرقى بمستكل التفكير كاإلبداع كالتميز لدييـ.

.3

ربط برامج الجامعة باحتياجات السكؽ كتطكيرىا بما يتبلءـ مع تمؾ االحتياجات.

.4

تحقيؽ معايير الجكدة كالنكعية لمبرامج األكاديمية كفؽ معايير الجكدة المحمية كالعالمية.

.5

تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الخدمات اإلدارية كالفنية كالمالية عمى مستكل الجامعة.
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.6

اال ىتماـ بالبحث العممي كمكاكبة المستجدات العممية كالتكنكلكجية كاالستفادة منيا في العممية
التعميمية ،مما يسيـ في بناء طالب متميز كمبدع يشارؾ في خدمة مجتمعو كأمتو كتكجييو لخدمة
قضايا كمشكبلت التنمية في المجتمع ،كأف تككف الجامعة جس انر لنقؿ كتعريب كتكطيد العمكـ

كالتكنكلكجيا كتعزيز االنفتاح العممي كالثقافي.

.7

تعزيز عبلقة الجامعة بمحيطيا االجتماعي كالمؤسساتي كتقكية ركابطيا كعبلقاتيا العممية كالثقافية
مع الجامعات العربية كالدكلية.

رابعاً :سنة التأسيس:
تأسست جامعة فمسطيف عاـ 2005ـ كحصمت الجامعة عمى الترخيص المبدئي بتاريخ
 ،2006/06/04ثـ عمى االعتماد العاـ لمجامعة بتاريخ  2007/07/15كاعتماد أكؿ كمية كىيكمية

اليندسة التطبيقية كالتخطيط العمراني بتاريخ .2008/07/16

خامساً :الدرجات األكاديمية التي تمنحيا الجامعة:
 .1درجة البكالكريكس.
 .2درجة الدبمكـ.

سادساً :عدد الكميات /المعاىد /البرامج (خارطة ىيكمية):
حصمت الجامعة عمى االعتماد النيائي لمكميات كالبرامج التالية:

 .1كمية طب جراحة الفم واألسنان :برنامج طب جراحة الفـ كاألسناف.

 .2كمية اليندسة التطبيقية والتخطيط العمراني وتخصصاتيا ىي( :اليندسة المدنية ،إدارة
التشييد ،اليندسة المعمارية ،ىندسة البرمجيات ،ىندسة المعدات الطبية).

 .3كمية تكنولوجيا المعمومات وتخصصاتيا ىي( :نظـ المعمكمات اإلدارية ،نظـ الكسائط
المتعددة ،التعميـ اإللكتركني).

 .4كمية إدارة المال واألعمال وتخصصاتيا ىي( :إدارة األعماؿ ،المحاسبة ،اإلدارة الصحية).
 .5برنامج القانون.

 .6برنامج اإلعالم واالتصال.

 .7برامج التربية( :التعميـ األساسي ،التربية اإلنجميزية).

 .8كمية طب جراحة الفم واألسنان :برنامج طب جرحة الفـ كاألسناف.
 .9كمية العموم الصيدالنية :برنامج العمكـ الصيدالنية.
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.10

برامج الدبموم المتوسط( :تمريض ،مساعد طبيب أسناف ،العبلقات العامة كالتسكيؽ،

المحاسبة المحكسبة ،تكنكلكجيا الكسائط المتعددة ،تصميـ كبرمجة مكاقع االنترنت ،مساعد

ميندس مدني ،فني إلكتركنيات ،مساعد قانكني ،أتمتو مكاتب ،سكرتاريا طبية).
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سابعاً :الييكل التنظيمي االجمالي لمجامعة (:)2020-2015

شكؿ رقـ ( :)2الييكؿ التنظيمي اإلجمالي  ،2020-2015جامعة فمسطيف2015 ،
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ثامناً :مؤشرات سموكيات المواطنة التنظيمية في جامعة فمسطين:
تحمؿ جامعة فمسطيف عمى عاتقيا رسالة جميمة تتمخص في تكفير مستكل عصرم مف التعميـ

الجامعي عف طريؽ تييئة بيئة تعميمية تساندىا تقنيات حديثة كالكتركنية متكاممة كمناىج كضكابط كأنظمة
أكاديمية ذات مكاصفات عالمية ،كما تؤمف الدعـ كالمساعدة لمطبلب لضماف مستكل و
عاؿ مف اإلبداع
ّ
كالتميز ،كتيتـ بالبحث العممي كالمعرفي كالتكاصؿ مع حضارات العالـ كعمكمو ،لترسيخ قيـ المكاطنة

الصالحة كالتعاكف كاحتراـ اآلخر بما يحقؽ رفاىية اإلنسانية كسعادتيا (.)www.up.edu.ps, 2015

فقد حصمت الجامعة مؤخ انر عمى تصنيؼ متقدـ بيف الجامعات المحمية كالعربية كاإلقميمية حيث

حصمت عمى المرتبة الثانية بيف الجامعات العاممة في قطاع غزة كفؽ تصنيؼ مؤسسة Webometrics
العالمية كمقرىا الرسمي في أسبانيا ( ،)www.up.edu.ps, 2015باإلضافة الى تمبية كافة معايير
مؤسسات كىيئات ضماف الجكدة المحمية كاإلقميمية كالدكلية عمى صعيد العممية التعميمة في الجامعة
كساىـ ذلؾ في حصكؿ جامعة فمسطيف عمى العديد مف شيادات اعتماد لمجكدة كالنكعية مف خبلؿ

عضكيتيا في ىذه المؤسسات كأبرزىا (:)www.up.edu.ps, 2015

 مؤسسة مجمس االعتماد الجنكب الغربي في الكاليات المتحدة األمريكية ) ،(SWACباعتبار الجامعةىي مؤسسة تعميـ عالي عالمية.

 -عضكية رابطة ككبلت ضماف الجكدة في العالـ اإلسبلمي (.)MQA

 عضكية الشبكة الدكلية لككاالت ضماف الجكدة في التعميـ العالي (.)INQAAHE -عضكية برنامج التأثر األكاديمي لؤلمـ المتحدة (.)UNAI

كبالنظر الى سمككيات المكاطنة التنظيمية لمعامميف في جامعة فمسطيف ،يعتبر اإليثار بمساعدة

الزمبلء في العمؿ في حؿ المشكبلت المتعمقة بتنفيذ المياـ اليكمية ،كشرح كيفية تأدية ميمة معينة بشكؿ
كاضح كبناء ،ككيفية تأدية األعماؿ المتراكمة نتيجة األحداث الطارئة في بيئة عمؿ الجامعة ،يعتبر سمة

بارزة لدل العامميف في الجامعة كاف كاف بشكؿ نسبي يختمؼ مف شخص الى آخر.

عبلكة عمى ذلؾ ،يبلحظ أف المباقة كالكياسة في منع كقكع المشاكؿ المتعمقة بالعمؿ كعدـ استغبلؿ

حقكؽ اآلخريف ،ككعي الضمير التعامؿ مع ىذه المشكبلت مف خبلؿ قياـ المكظؼ في جامعة فمسطيف
بالسمكؾ الذم يفكؽ متطمبات كظيفتو في مجاؿ الحضكر كاحتراـ القكاعد كالمكائح التنظيمية ،كالعمؿ بجدية.

كتنبع أىمية دراسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية مف ككنو يسيـ في تحسيف األداء الكمي لمجامعة عف

طريؽ إدارة العبلقات التبادلية بيف المكظفيف في األقساـ كاإلدارات المختمفة مما يساىـ في زيادة حجـ

المخرجات الكمية المنجزة.
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كبالرغـ مف ذلؾ كمو ،الى أف ىناؾ مجاؿ لمكثير مف التحسيف في كافة جكانب سمككيات العامميف

في الجامعة ،بما يسيـ في تطكر الجامعة كتحسيف مستكل الخدمات التعميمية المقدمة لمطمية كالمجتمع.

فقد أشارت العديد مف الدراسات الى أف المنظمات األكثر نجاحان ىي التي يمارس عاممكىا سمكؾ

المكاطنة التنظيمية بدرجات عالية ،كيسكدىا مناخ مف اإليجابية كالتعاكف كاالنسجاـ كالعمؿ بركح الفريؽ.

كألجؿ ذلؾ ،ستحاكؿ ىذه الدراسة الكقكؼ عمى المستكل الحقيؽ لتطبيؽ أبعاد سمككيات المكاطنة

التنظيمية المحددة في نمكذج الدراسة لمعرفة مكاطف القكة كالعمؿ عمى تعزيزىا كمكاطف الضعؼ كالعمؿ
عمى معالجتيا في ىذه األبعاد ،باإلضافة الى تحميؿ العبلقة القائمة بيف ىذه المستكل مف تطبيؽ ىذه

السمككيات كمدل تكفر متطمبات جكدة الحياة الكظيفية لمعامميف في الجامعة.

تاسعاً :مؤشرات جودة الحياة الوظيفية في جامعة فمسطين:
تعد جكدة الحياة الكظيفية السائدة في المنظمات أحد مصادر رضا العامميف كمؤش انر لممناخ

الخاص التي تتميز بو المنظمة عف غيرىا مف المنظمات األخرل ،لدل فإف تحسيف جكدة الحياة الكظيفية
بأبعادىا النفسية كاالجتماعية كالطبيعية تشكؿ مسئكلية اجتماعية كأخبلقية تتحمميا المنظمات ،حيث أتفؽ

الباحثكف عمى أف كفاءة المنظمة في تحمؿ ىذه المسئكلية يمكف أف ينعكس بنتائج مممكسة عمى جيكد
نجاح المنظمة مف حيث النمك كاالزدىار كالتكيؼ مع المتطمبات البيئية ،فنجاح المنظمة بتييئة جكدة

مناسبة مف الحياة الكظيفية يمكف أف يساعدىا عمى إطبلؽ طاقات أفرادىا العامميف تحقيقان لزيادة االنتاجية

كمان كنكعان.

كلما كانت جامعة فمسطيف ىي أكؿ جامعة خاصة في قطاع غزة ،فقد سعت منذ إنشائيا عاـ

 2005الى تكفير الحد المقبكؿ مف متطمبات جكدة الحياة الكظيفية البلزمة لمعامميف في الجامعة لضماف
كفاءة أداء العامميف فييا كبما يسيـ في تحقيؽ الجامعة لرؤيتيا كرسالتيا في المساىمة بعممية التنمية

المجتمعية.

فعمى صعيد بيئة العمؿ في الجامعة ،فيي تكفر لمعامميف أغمب المتطمبات البلزمة لكي يقكـ

العاممكف بتأدية المياـ المككمة ليـ بأفضؿ صكرة مف مرافؽ كمكاتب كتجييزات مكتبية كظركؼ صحية

مناسبة ،كاجراءات إدارية خاصة بكقاية العامميف مف المخاطر الناتجة عف األعماؿ التي يمارسكنيا.

كبما يخص العبلقات اإلنسانية كاالجتماعية في بيئة العمؿ في الجامعة ،تقكـ ىذه العبلقات عمى

قيـ مينية مثؿ االحتراـ المتبادؿ ،التعاكف كاالنتماء لمجماعة ،اإليماف باليدؼ العاـ ،الحرص عمى
المصمحة العامة في الجامعة كالتجرد مف األنانية كىك ما تسعى الجامعة الى أف تسكد بيف عاممييا.
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كفيما يخص األجكر كالركاتب الخاصة بالعامميف في الجامعة ،فيي مناسبة كثابتة كتتـ كفقان لمنظاـ

األساسي العاـ المعتمد لمجامعة ،كاف كانت دكف السمـ المالي كالبدالت التي تتـ بباقي مؤسسات التعميـ
العالي في قطاع غزة.

باإلضافة الى ذلؾ فعممية مشاركة العامميف في إدارة الجامعة تقكـ عمى المشاركة النظامية

كالمممكسة لمعامميف في عمميات صنع الق اررات المتعمقة بسياسات الجامعة ،كمياميا ،كمشكبلتيا مف خبلؿ

مجالس األقساـ كالكميات كالمجالس االكاديمية كمجالس الجامعة كاألمناء كاإلدارة كالتي تتـ بصكرة دكرية

ليذا الغرض كالعتماد المناقشات كالتكصيات خبلؿ دكرات االجتماعات الدكرية.

كبالرغـ مف ىذه المؤشرات كاالعتقاد بأف ىناؾ ارتباط بينيا كبيف تطكر مسيرة الجامعة ،باإلضافة

الى عكامؿ أخرل يمكف البحث فييا الحقان ،إال أف ىذه المؤشرات بحاجة الى القياس الدقيؽ كفقان لؤلبعاد

المحددة في اإلطار العاـ لمدراسة ،لمكقكؼ عمى المستكل الفعمي لجكدة الحياة الكظيفية في الجامعة،
كالبحث في عبلقة ىذه األبعاد بسمككيات المكاطنة التنظيمية لمعامميف في الجامعة ،كلتحقيؽ أىداؼ

الدراسة المحددة في اإلطار العاـ لمدراسة.
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الفصـــل الثالث
الدراسات السابقة
تمييد:
يعتبر مكضكع جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة مف المكاضيع البحثية الحديثة كالتي نشأت في
فترة زمنية قريبة ،كقد الحظت الباحثة مف خبلؿ البحث كاالطبلع أنو ال تكجد دراسة عربية أك محمية
مستقمة بذاتيا تدرس ىذا المكضكع بشكؿ رئيسي كانما ما تـ جمعو ىك دراسات متعمقة بالمكضكع.
كفي ىذا الفصؿ سيتـ استعراض بعض الدراسات التي تمكنت الباحثة مف الحصكؿ عمييا بعد
الرجكع إلى الدراسات السابقة ،كالدكريات العممية المحكمة في الجامعات المحمية كالجامعات العربية
كالعالمية ،مف خبلؿ البحث عبر شبكة االنترنت كالبحث في الكتب المكجكدة في المكتبات ،كسيتـ تقديـ
ممخص عف كؿ دراسة يشمؿ أىداؼ الدراسة كنتائجيا كتكصياتيا ،كسيتـ التطرؽ في البداية إلى الدراسات
المحمية ثـ العربية كأخي انر األجنبية ،كسيتـ ترتيبيا كفقان لتسمسؿ الزمني مف األحدث لؤلقدـ كبالنياية سكؼ
تقكـ الباحثة بالتعقيب عمى الدراسات كاستخبلص الفجكة البحثية.
جدول رقم ( )3.1يوضح عدد الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة الحالية
الدراسات التي تناكلت مكضكع جكدة الحياة الكظيفية
الدراسات المحمية

الدراسات العربية

الدراسات األجنبية

 7دراسات

 7دراسات

7دراسات

الدراسات التي تناكلت سمكؾ المكاطنة
الدراسات المحمية

الدراسات العربية

الدراسات األجنبية

 8دراسات

 8دراسات

 6دراسات
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دراسات تناولت جودة الحياة الوظيفية:
أوالً :الدراسات المحمية:
 .1دراسة (الشنطي )6116،بعنوان "واقع جودة الحياة الوظيفية في وزارة األشغال العامة
واإلسكان وعالقتيا بأخالقيات العمل لدى موظفي وزارة األشغال العامة واإلسكان"
اليدف من الدراسة:
التعرؼ عمى كاقع جكدة الحياة الكظيفية في ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف كعبلقتيا بأخبلقيات
العمؿ لدل مكظفي ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ
المنيج الكصفي التحميمي لمجتمع الدراسة الذم يتككف مف جميع العامميف في ك ازرة األشغاؿ العامة
كاإلسكاف كالبالغ عددىـ ( )162مكظؼ ،كقد تـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ ،كما تـ استخداـ
االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:

 تتكافر جكدة الحياة الكظيفية في ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف بدرجة متكسطة.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر
أبعاد جكدة الحياة الكظيفية تعزل إلى متغير( الجنس ،العمر ،المسمى الكظيفي ،المؤىؿ
العممي ،سنكات الخدمة).
 يكجد التزاـ بأخبلقيات العمؿ مف قبؿ العامميف في ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف بنسبة (.)%63.57

أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 تعزيز عبلقات العمؿ مف خبلؿ القياـ بإنشاء نكادم اجتماعية كالقياـ برحبلت جماعية لمعامميف في
ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف كتبادؿ الزيارات العائمية.
 ضركرة تعزيز مستكل جكدة الحياة الكظيفية لمعامميف في ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف مف خبلؿ
صرؼ الركاتب بانتظاـ.
 إتاحة الفرصة لمعامميف في الك ازرة بالمشاركة في عممية اتخاذ القرار كحؿ المشكبلت.
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 تكثيؽ مدكنة سمكؾ أخبلقية مكتكبة يمتزـ بيا كافة العامميف في الك ازرة.

 .6دراسة (البربري )6116،بعنوان ":دور جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاىرة االحتراق
الوظيفي لدى العاممين في شبكة االقصى لإلعالم واالنتاج الفني".
اليدف من الدراسة:
التعرؼ عمى درجة تكافر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كقياس مستكل االحتراؽ الكظيفي لدل العامميف في
شبكة األقصى لئلعبلـ كاإلنتاج الفني ،كالكشؼ عف دكر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية في الحد مف ظاىرة
االحتراؽ الكظيفي لدل العامميف في شبكة األقصى لئلعبلـ كاإلنتاج الفني ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ
الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لمجتمع الدراسة الذم يتككف مف جميع العامميف في شبكة
األقصى لئلعبلـ كاإلنتاج الفني البالغ عددىـ  211مفردة تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية الطبقية ،كما
تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.

أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 مستكل تكافر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية مجتمعة كانت متكسطة كبكزف نسبي ()%61.3
 مستكل انتشار ظاىرة االحتراؽ الكظيفي بيف العامميف كانت (.)%49.64
 تكجد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كاالحتراؽ الكظيفي.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ االحتراؽ الكظيفي تعزل
إلى متغيرات ( الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة ،المؤسسة).
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 ضركرة تعزيز تكافر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية مف أجؿ التقميؿ مف الشعكر باالحتراؽ الكظيفي.
 إعادة مراجعة كتقييـ نظاـ التعكيضات كتحديثو كتطكيره كالتأكد مف عدالة تكزيع المكافآت حتى يبلئـ
تكقعات العامميف.
 ضركرة تبني فمسفة إدارية تؤكد عمى ثقافة العمؿ الجماعي كالتكفيؽ بيف أعباء العمؿ كقدرات العامميف
كالتخفيؼ مف حدة الركتيف لما ليا مف دكر في تحسيف الثقة كالراحة النفسية.
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 .3دراسة (الدحدوح )6115،بعنوان" :جودة الحياة الوظيفية لدى معممي المرحمة األساسية
بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى أدائيم".
اليدف من الدراسة:
ا لتعرؼ عمى مستكل جكدة الحياة الكظيفية لدل معممي المرحمة األساسية بمحافظات غزة كمستكل
أداء المعمميف ،كالكشؼ عف العبلقة بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستكل جكدة الحياة
الكظيفية كعبلقتيا بمستكل أدائيـ ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي
التحميمي لمجتمع الدراسة المككف مف ( )465معمـ كمعممة )141 ( ،مدير كمديرة تـ اختيارىـ
بطريقة العينة العشكائية الطبقية ،كما تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسية-:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستكل جكدة الحياة
الكظيفية لدل معممي المرحمة األساسية ،تعزل لمتغير الجنس كلصالح المعممات.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقدير أفراد عيف الدراسة لمستكل جكدة الحياة
الكظيفية لدل معممي المرحمة األساسية بمحافظات غزة ،تعزل لمتغيرم الدراسة ( المؤىؿ العممي،
سنكات الخدمة).
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 ضركرة االىتماـ برفع مستكل جكدة الحياة الكظيفية في المدارس الحككمية ،مف خبلؿ االنتظاـ في
صرؼ الركاتب كالتركيز عمى األماف كاالستقرار الكظيفي.
 إتاحة الفرصة أماـ المعمميف لممشاركة في اتخاذ الق اررات مما يزيد الثقة في قدراتيـ كمياراتيـ التي
تؤىميـ ألداء دكرىـ في العممية التربكية.
 العمؿ عمى تحسيف بيئة المدرسة المادية كالصحية السكية لممعمميف مما ينعكس إيجابان عمى األداء
الكظيفي.
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 .4دراسة (ماضي )6114 ،بعنوان“ :جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى مستوى األداء الوظيفي
لمعاممين في الجامعات الفمسطينية"
اليدف من الدراسة-:
التعرؼ عمى جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى األداء الكظيفي لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية،
ككذلؾ أيضان التعرؼ عمى تأثير أبعاد جكدة الحياة الكظيفية مجتمعة عمى مستكل األداء الكظيفي لمعامميف
في الجامعات الفمسطينية ،كاختبار العبلقة بيف جكدة الحياة الرئيسية كالفرعية كاألداء الكظيفي لمعامميف في
الجامعات الفمسطينية ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع
الدراسة المككف مف عينة عشكائية طبقية قكاميا ( )344مفردة ،كقد تـ استخداـ االستبانة ،كالمقابمة
الشخصية كأدكات لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كاألداء الكظيفي لمعامميف.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف فيما يتعمؽ بآرائيـ حكؿ جكدة
الحياة الكظيفية كأثرىا عمى مستكل األداء الكظيفي لمعامميف تعزل إلى المتغيرات الشخصية كالكظيفية
بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة تعزل إلى المتغيرات ( الفئة العمرية ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة،
كمدة العمؿ).
 أظيرت النتائج أنو يكجد تأثير ميـ ذك داللة إحصائية ألبعاد جكدة الحياة الكظيفية كأف أىـ األبعاد
تأثي انر في األداء الكظيفي تتمثؿ في اتخاذ الق اررات ،برامج التدريب كالتعمـ ،التكازف بيف الحياة الشخصية
كالحياة الكظيفية.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 تحقيؽ الشفافية في اتخاذ الق اررات عمى كافة المستكيات الجامعية مف خبلؿ تأميف كجكد عبلقة فعالة
بيف اإلدارة العميا كالمرؤكسيف في الجامعات.
 تكفير كترتيبات كجداكؿ عمؿ مرنة في أداء المياـ الكظيفية لمختمؼ الفئات مف العامميف في
الجامعات ،كذلؾ لتحقيؽ نكع مف التكازف بيف العمؿ كالحياة الشخصية لمعامميف.
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 إعادة ىيكمة نظـ األجكر كالمكافآت بشكؿ عاـ لكافة الجامعات ،كفي جامعة األقصى بشكؿ خاص
مف خبلؿ تعديؿ في سمـ الركاتب المعركؼ " بالكادر المكحد" لمجامعات.
 التكصؿ إلى نمكذج مقترح ألبعاد جكدة الحياة الكظيفية بحيث يمكف مف خبللو تطبيؽ المساىمة في
تطكير مستكل األداء الكظيفي لمعامميف بالجامعات الفمسطينية ،كقد كضعت أليات تنفيذ مناسبة لذلؾ.

 .5دراسة (اشتيوي )2014 ،بعنوان ":اتجاىات العاممين نحو جودة حياة العمل في بمدية غزة"
اليدف من الدراسة-:
التعرؼ عمى اتجاىات العامميف نحك جكدة حياة العمؿ في بمدية غزة ،ككذلؾ التعرؼ إلى الخصائص
الكظيفية ،كظركؼ العمؿ المعنكية بحسب اتجاىات العامميف في بمدية غزة ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ
الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف جميع العامميف في بمدية غزة تـ
اختيارىـ حسب عينة عشكائية طبقية قكاميا (  )202مفردة ،كقد تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع
البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 مستكل اتجاىات العامميف نحك جكدة حياة العمؿ في البمدية كاف مرتفعان ،حيث حصؿ عمى كزف
نسبي(.)%70.83
 مستكل اتجاىات العامميف نحك أبعاد جكدة حياة العمؿ كظركؼ العمؿ معنكية ،خصائص الكظيفية)
كانت مرتفعة ،حيث حصمت عمى كزف نسبي بيف ()%75.75-%37.65
 أظيرت النتائج أف الكزف النسبي لبعد األمف كالصحة المينية ( ،)%75.75كاألجكر كالمكافآت
( ،)%65.43كالقيادة اإلدارية كاإلشراؼ الفعاؿ( )%69.79كاألبعاد مجتمعة (.)%70.83
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 ضركرة اىتماـ البمدية بتكفير متطمبات األمف كاالستقرار الكظيفي لمعامميف فييا كافة.
 تعزيز كاقع العمؿ الجماعي بعيدان عف الفردية في العمؿ.
 العمؿ عمى تحسيف نظـ األجكر ،كتعزيز مبدأ المكافآت ،كالتفكير المستمر في تغيير أنماط اإلشراؼ
المتبعة في البمدية.
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 .6دراسة (نصار )2013،بعنوان ":جودة حياة العمل وأثرىا عمى تنمية االستغراق الوظيفي"
اليدف من الدراسة:
التعرؼ عمى مستكل جكدة حياة العمؿ في كؿ مف دائرة التربية كالتعميـ في كبل مف ككالة الغكث
الدكلية لتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف كك ازرة التربية كالتعميـ ،كتحديد أثر عكامؿ جكدة حياة العمؿ
عمى االستغراؽ الكظيفي لمعامميف في ىاتيف المؤسستيف كمف ثـ مقارنتيا ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ
الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لمجتمع الدراسة المككف مف ( )1257مكظؼ تـ
اختيارىـ حسب عينة عشكائية طبقية(  )406مدير مدرسة كمساعد مدير مدرسة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لجميع المجاالت باستثناء مجاؿ التكازف بيف الحياة كالعمؿ تعزل
لمتغير المسمى الكظيفي.
 تكجد مشاركة في اتخاذ الق اررات بشكؿ جيد جدان في ككالة الغكث كتشغيؿ البلجئيف.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة االىتماـ برفع مستكل جكدة حياة العمؿ في دائرتي التعميـ في كبل مف ككالة الغكث كتشغيؿ
البلجئيف كك ازرة التربية كالتعميـ مف خبلؿ رفع الركاتب كتحسيف نظاـ المكافآت.
 تحسيف بيئة العمؿ المادية ،كتكفير متطمبات االستقرار الكظيفي ،كاتاحة فرص لممشاركة في اتخاذ
القرار كالترقي كالتقدـ الميني.
 االىتماـ باختيار أسمكب القيادة المناسب ،كتفعيؿ فرؽ العمؿ ،كتفعيؿ دكر النقابات العمالية كزيادة
الجيكد الرامية لتحقيؽ التكازف بيف الحياة كالعمؿ كالتقميؿ مف ضغكط العمؿ.

 .7دراسة (البمبيسي )6116 ،بعنوان ":جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء الوظيفي
لمعاممين في المنظمات الغير حكومية في قطاع غزة"
اليدف من الدراسة:
التعرؼ عمى مستكل جكدة الحياة الكظيفية في المنظمات الغير حككمية في قطاع غزة كدرجة االلتزاـ
بتطبيؽ عناصرىا داخؿ أركقتيا ،ككذلؾ مستكل األداء الكظيفي لدل عاممي المنظمات غير الحككمية
كمدل تأثرىا بتطبيؽ برامج جكدة الحياة الكظيفية مف عدمو ،أف يسيـ البحث في كقكؼ إدارة المنظمات
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عمى مكاطف الضعؼ كالخمؿ في منظماتيـ كبذلؾ تستطيع اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الكفيمة باالرتقاء بأداء
مكظفييا كمنظماتيا ،الخركج بتكصيات مف شأنيا أف ترتقي بجكدة الحياة الكظيفية لممنظمات غير
الحككمية كأداء عاممييا ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع
الدراسة المككف مف جميع العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة ،تـ اختيارىـ حسب عينة
عشكائية طبقية قكاميا ( )265مفردة ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 تتمتع المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة بحياة كظيفية ذات جكدة جيدة.
 أداء العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة يمتاز بالكفاءة العالية كالمستكل الراقي.
 يكجد عبلقة إيجابية بيف جكدة الحياة الكظيفية داخؿ المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة كاألداء
الكظيفي لعاممييا.
 يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابة المبحكثيف حكؿ جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى
األداء الكظيفي لمعامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة تعزل إلى الجنس.
 يكجد نظاـ كاضح كمبلئـ لتقكيـ المظالـ داخؿ المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة كلكف بنسب
منخفضة.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 اىتماـ بتحسيف ظركؼ العمؿ المادية في المنظمات غير الحككمية مف خبلؿ تكفير البيئة المناسبة
لطبيعة العمؿ كتصميـ المكتب المريح ،كتكفير درجة الح اررة المعتدلة كاإلضاءة الجيدة ،كالطبلء
المناسب كأدكات العمؿ المطمكبة لما في ذلؾ مف أثر كبير عمى إنتاجية العامميف كأدائيـ.
 تكفير بيئة عمؿ صحية كآمنة تمبي شركط السبلمة المينية في المنظمات غير الحككمية في قطاع
غزة ،كالحرص عمى إتباع العامميف إلجراءات الكقاية كالسبلمة أثناء العمؿ ،كتكاجد نظاـ كقاية كحماية
ضد الحرائؽ داخؿ المنظمات غير الحككمية لمحفاظ عمى سبلمة كصحة العامميف كالحد مف إصابات
العمؿ.
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ثانياً :الدراسات العربية
الدراسات المتعمقة بجودة الحياة الوظيفية-:
 .1دراسة (ديوب )2014 ،بعنوان ":تمكين العاممين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع
االتصاالت – دراسة ميدانية".
اليدف من الدراسة:
تحديد طبيعة العبلقة بيف تمكيف العامميف كجكدة الحياة الكظيفية ،ككذلؾ تحديد أفضؿ أشكاؿ تمكيف
العامميف المطمكبة لتحقيؽ جكدة حياة كظيفية في المنظمات محؿ الدراسة ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة
تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف شركات االتصاالت في الجميكرية
العربية السكرية ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 كجكد عبلقة ذات داللة معنكية بيف متغيرات تمكيف العامميف ( تفكيض السمطة ،مشاركة العامميف في
اتخاذ الق ار ارت ،مشاركة العامميف في الممكية ،تشجيع العامميف كتقدير أفكارىـ كاقتراحاتيـ) كجكدة
الحياة الكظيفية.
 إف تقدير اإلنجاز ىك أكثر المتغيرات التي تمكف العامميف مف االرتباط بجكدة خدمة الكظيفية ،يميو
مشاركة العامميف بالممكية ،كمف ثـ تفكيض السمطة.
 أظيرت النتائج بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية نحك تمكيف العامميف كجكدة الحياة الكظيفية تعزل
لسنكات الخدمة.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
بناء استراتيجية كاضحة طكيمة األجؿ لتمكيف العامميف في الشركات محؿ الدراسة
 ضركرة العمؿ عمى ن
مف تشكؿ جزء مف رؤية الشركات ،كقيميا حيث تقكـ عمى زيادة الثقة المتبادلة بيف العامميف كاإلدارة

مف جية كعمى سرعة االتصاالت مف جية ،كتتسـ بالتنكع في أشكاؿ تمكيف العامميف مف جية أخرل.
 زيادة اال ىتماـ بجكدة الحياة الكظيفية لدل العامميف مف حيث إتاحة فرص لمعامميف لمترقي كالنمك
كالتطكر الكظيفي ،كتكفير ظركؼ عمؿ آمنة كصحية لمعامميف مع زيادة االىتماـ بحياة الفرد األسرية
كالشخصية ،كتنفيذ برامج التأميف الصحي بالشكؿ السميـ لمفرد كألفراد عائمتو جميعان.
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.2

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

الجوازات بالرياض".
 اليدف من الدارسة-:ىدفت الدارسة التعرؼ إلى العبلقة بيف بيئة العمؿ الداخمية كمعنكيات العامميف بمعيد الجكاازت بالرياض،
ككذلؾ أىـ خصائص بيئة العمؿ الداخمية ،كأبرز االيجابيات كالسمبيات التي تعكسيا بيئة العمؿ عمى
ازت بالرياض،
معنكيات العامميف كأبرز السبؿ التي تعزز مف اإليجابيات كتحد مف السمبيات بمعيد الجك ا
كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف جميع
العامميف بمعيد الجكازات بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية ،كالبالغ عددىـ ( ) 217مفردة ،كما تـ
استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الد ارسة-:
 تتكافر عبلقات إنسانية بيف الزمبلء بدرجة كبير جدان ،ككما يسكد االنضباط بيف العامميف في
المعيد.
 العمؿ الجماعي يجعؿ العامميف أكثر رغبة في العمؿ ،كما يشعرىـ بالثقة في عبلقاتيـ بالزمبلء.
البرمج التدريبية.
 تحرص اإلدارة عمى تنمية قدرات العامميف كتنكع ا
االستقرر النفسي في العمؿ اتجاه الكظيفة بدرجة عالية.
ا
 يكجد شعكر باألماف كباالطمئناف ك
أىم التوصيات التي خرجت بيا الد ارسة - :
ازت بالرياض .
 رفع مستكل العبلقات اإلنسانية الجيدة بيف العامميف بمعيد الجك ا
ازت بالرياض .
 زيادة فرص الحصكؿ عمى الحكافز المعنكية لمعامميف بمعيد الجك ا
ازت بالرياض.
 زيادة نسبة المشاركة في صنع الق ار ارت لمعامميف بمعيد الجك ا
 .3د ارسة عارف ()2011
بعنوان ":جودة الحياة الوظيفية ودورىا في تطبيق معايير الجودة الشاممة"
اليدف من الدارسة-:
ىدفت الد ارسة التعرؼ عمى جكدة الحياة الكظيفية كدكرىا في تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة بالتطبيؽ عمى
المستشفيات الحككمية في بكر سعيد ،كمف ثـ تأثير ذلؾ عمى جكدة الخدمة الطبية المقدمة لممرضى مف
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قبؿ العامميف في ىذه المستشفيات ،ك أجريت الدارسة عمى مستشفى بكر فؤاد العاـ ،كمستشفى التضامف
الحككمي  ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف
مف ( )230مكظؼ مف العامميف في مستشفى بكر فؤاد ،ك( )202مكظؼ مف العامميف في مستشفى بكر
سعيد ،كقد تـ استخداـ قكائـ استقصاء كأداة لجمع البيانات الخاصة بالدراسة.
الدرسة-:
أىم النتائج التي توصمت إلييا ا
 تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة بيف جكدة الحياة الكظيفية كتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في
المستشفيات المستيدفة.
 عدـ كجكد بيئة عمؿ مناسبة كمبلئمة لمعمؿ مف حيث الجكانب الصحية كالطبيعية كالمادية.
الدرسة ضعؼ أجكر العامميف بما ال يمكنيـ مف مجا ارة ارتفاع األسعار كمتطمبات الحياة.
 أظيرت ا
 تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة بيف جكدة الحياة الكظيفية كتطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة ك
انتاجية العامميف.
 تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة بيف جكدة الحياة الكظيفية كتطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة كرضا
العمبلء عف جكدة الخدمة الطبية المقدمة.
 يكجد تبايف كاختبلؼ في درجة األىمية النسبية ألبعاد جكدة الحياة الكظيفية المؤثرة عمى الجكدة
الشاممة مف كجية نظر العامميف.
 .4دراسة الزاممي وعباس( )2007بعنوان ":التطوير التنظيمي وجودة حياة العمل" .
اليدف من الدارسة-:
ىدفت الدارسة التعرؼ إلى التطكير التنظيمي في جكدة حياة العمؿ ،كقد اعتمدت الدارسة عمى بناء أداة
تتضمف  30فقرة تمثؿ مؤش ارت جكدة حياة العمؿ (مستكل األداء ،االلت ازـ التنظيمي ،المشاركة في اتخاذ
القارر ،الرضا عف العمؿ ،الضماف الكظيفي ،االستقبللية) ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج
الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف ( )32مفردة مف أعضاء الييئة التدريسية في كمية الزىراء،
ككمية التربية في جامعة السمطاف قابكس ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
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الدرسة-:
أىم النتائج التي توصمت إلييا ا
 ىناؾ اتفاؽ بيف أعضاء ىيئة التدريس عمى أىمية التطكير التنظيمي عمى جكدة حياة العمؿ.
 رتب أعضاء ىيئة التدريس مؤش ارت جكد ة الحياة الكظيفية كفقا ألىميتيا حسب الترتيب التالي:
القرر ،الرضا عف العمؿ ،الضماف الكظيفي،
(مستكل األداء ،االلت ازـ التنظيمي ،المشاركة في اتخاذ ا
االستقبللية).
 أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ لدل أفراد عينة الدراسة لمتغير العمر ،بينما أظيرت الدراسة فركؽ
ذات داللة احصائية كفقان لمتغير المؤىؿ العممي لصالح حممة الدكتكراه.
الدرسة-:
أىم التوصيات التي خرجت بيا ا
 ضركرة بناء ثقافة تنظيمية محكرىا األساسي األداء كالعبلقات اإلنسانية ،كضركرة التكازف بيف
االلتزـ التنظيمي.
الجانبيف ،لزيادة الرضا الكظيفي ك ا
 إعادة تصميـ الكظائؼ التي يؤدييا العاممكف في المنظمة مف خبلؿ تضميف عناصر جكدة حياة العمؿ
برمج اإلثراء الكظيفي المؤثرة عمى دافعية كأداء العامميف.
في ا
.5دراسة ( المغربي )2004 ،بعنوان ":جودة حياة العمل وأثرىا في االستغراق الوظيفي"
اليدف من الدراسة:
التعرؼ عمى مستكل جكدة حياة العمؿ في المراكز الطبية المتخصصة كتحديد درجة التبايف كاالختبلؼ
فيما بيف آراء فئات اإلدارييف ،كاألطباء ،كالفنييف حكؿ تمؾ العكامؿ ،التعرؼ عمى مستكل االستغراؽ
الكظيفي لمعامميف بالمراكز الطبية المتخصصة كتحديد درجة التبايف كاالختبلؼ فيما بيف فئات االدارييف،
كاألطباء كالفنييف حكؿ استغراقيـ في العمؿ ،تحديد أثر عكامؿ جكدة حياة العمؿ في تنمية االستغراؽ
الكظيفي لمعامميف بالمراكز الطبية المتخصصة كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج
الكصفي ،لمجتمع الدراسة المككف مف جميع العامميف الدائميف مف فئات اإلدارييف ،األطباء ،الفنييف
بالمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصكرة ،كتـ استخداـ المقابمة الشخصية كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 أف أكثر أبعاد جكدة حياة العمؿ التي مازالت في حاجة لدعـ اإلدارة مف كجية نظر اإلدارييف تمثمت
في " األجكر كالمكافآت ،ظركؼ بيئة العمؿ المعنكية ،جماعة العمؿ ،كأسمكب الرئيس في اإلشراؼ"
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 أف أكثر أبعاد جكدة حياة العمؿ التي مازالت في حاجة لدعـ اإلدارة مف كجية نظر الفنييف تمثمت في
" األجكر كالمكافآت ،ظركؼ بيئة العمؿ المعنكية ،جماعة العمؿ ،كأسمكب الرئيس في اإلشراؼ"

ثالثاً :الدراسات األجنبية المتعمقة بجودة الحياة الوظيفية:
 .1دراسة )(Amreai , 2015
The effect of quality of work life on empowerment and organizational
citizenship behavior- Case Study: Refahkargaran Bank of Lorestan
province
تأثير جكدة حياة العمؿ عمى التمكيف كسمكؾ المكاطنة التنظيمية(دارسة حالة :بنؾ رفاة كركارف في كالية
لكرستاف
اليدف من الدارسة -:
ىدفت الد ارسة التعرؼ إلى مدل تأثير جكدة حياة العمؿ عمى التمكيف كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لمعامميف
في بناؾ رفاة كركارف في إيارف ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي،
لمجتمع الدراسة المككف مف (  )164تـ اختيار ( )64مفردة بصكرة عشكائية.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الد ارسة-:
 لجكدة حياة العمؿ دك انر ىامان في زيادة إنتاجية المكارد البشرية كفي رفع كفاءة المنظمات في السنكات
األخيرة.
 %95 مف عينة الدارسة كافقت عمى أف جكدة الحياة الكظيفية تؤثر عمى التمكيف كسمكؾ المكاطنة
التنظيمية.
 يجب عمى اإلدارة أف تيتـ اىتمامان أكبر بأبعاد جكدة الحياة الكظيفية .
.2دراسة )(Swapan ,2015
Quality of Work Life Metrics as a Predictor of Job satisfaction and
Organizational Commitment: A Study with Special Reference to
Information Technology Industry
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جودة حياة العمل وأثرىا عمى الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي :دراسة عمى قطاع صناعة تكنولوجيا
المعمومات .اليدف من الدراسة-:
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدل تأثير جكدة حياة العمؿ عمى الرضا الكظيفي كااللتازـ التنظيمي لدل
العامميف في قطاع صناعة تكنكلكجيا المعمكمات في اليند ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ
المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف ( )410مكظؼ مف أصؿ( )4113مفردة مف
مجتمع الدراسة تكزعت في أكبر  4شركات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة-:
 كمما تقدمت الفئة العمرية كاف ىناؾ رضا كظيفي كالتازـ تنظيمي أكبر.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمفئات العمرية حكؿ نظرتيـ إلى جكدة الحياة الكظيفية كالرضا
الكظيفي كااللتازـ التنظيمي.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمحالة االجتماعية حكؿ جكدة الحياة الكظيفية كالرضا الكظيفي
.
 ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزم لمحالة االجتماعية حكؿ االلتازـ التنظيمي.
 يجب عمى الشركات أف تيتـ أكثر بجكدة حياة العمؿ كخصكصان لممجاالت التالية( :األمف ك عدـ
التعرض لؤلخطار ،السبلمة المينية ،التقدير المعنكم كالمادم).
 .3دراسة  Mahmoodiوآخرون ( )2015بعنوان-:
The Relationship between Work Life Quality and High School Teachers of
Rashat, Iran
العالقة بين جودة حياة العمل واإلبداع لدى معممي المدارس الثانوية في مدينة رشت -بإيران
اليدف من الدارسة:
ىدفت الدارسة التعرؼ إلى العبلقة بيف جكدة حياة العمؿ كاإلبداع لدل العامميف في المدارس الثانكية في
مدينة رشت ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة
المككف مف ( )260مكظفان مف العامميف في المدارس الثانكية لئلناث ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع
البيانات.
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أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 ىناؾ عبلقة ايجابية بيف المشاركة في صنع القرار كاالبداع لدل المعمميف ،كما أف المدير يحفز
العامميف مما يزيد االبداع لدييـ مف خبلؿ نقؿ السمطة أك التشاكر في القرار مع المكظفيف.
 ىناؾ عبلقة ايجابية ذات داللة احصائية بيف حياة العمؿ كابداع المعمميف.
 ىناؾ عبلقة ايجابية بيف التدريب ،الفرص التعميمية كاالبداع لدل العامميف أم أف المشاركة في
الدكرات التدريبية ليا تأثير ايجابي عمى العامميف .
 .4دراسة ( )Shams &Jofreh, 2014بعنوان ":العالقة بين جودة الحياة الوظيفية وسموك
المواطنة التنظيمية دراسة ميدانية عمى العاممين في شركة الغاز الوطنية اإليرانية "
اليدف من الدراسة:
التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في شركة
الغاز اإليرانية  ،كتكفير التكجييات المناسبة حسب نتائج البحث ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ
استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف عينة عشكائية قكاميا ( )265مفردة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 جكدة الحياة الكظيفية مرتبطة بسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في الشركة المبحكثة .
 يجب أف يتـ تعزيز المكظفيف الذيف يمارسكف سمكؾ المكاطنة التنظيمية.
 دائرة الجكدة ىي كسيمة فعالة لتعزيز مساىمة المكظفيف في اتخاذ الق اررات متبعة في ذلؾ نماذج
لبعض الشركات اليابانية.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة تبني سياسات رقابية لقياس أداء العامميف في المنظمة .
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ثانياً الدراسات المتعمقة بسموك المواطنة التنظيمية-:
أوالً :الدراسات المحمية-:
 .1دراسة (أبو سمعان )6115 ،بعنوان“ :محددات العدالة التنظيمية وعالقتيا بسموك
المواطنة التنظيمية من وجية نظر الضباط في جياز الشرطة بقطاع غزة – فمسطين"
اليدف من الدراسة:
التعرؼ عمى مستكل إدراؾ العدالة التنظيمية مف كجية نظر الضباط في جياز الشرطة الفمسطينية
بقطاع غزة ،كمستكل ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية بمككناتيا ( اإليثار ،كعي الضمير ،الركح
الرياضية ،السمكؾ الحضارم ،الكياسة) مف خبلؿ كاقع عمؿ الضباط في الجياز ،كمف ثـ قياس
كتحميؿ العبلقة االرتباطية بيف استشعار الضباط العامميف لمحددات العدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة
التنظيمية مف كجية نظر الضباط في جياز الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ
الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف الضباط الذيف يحممكف رتبة
نقيب كذلؾ حسب عينة عشكائية طبقية قكاميا ( )400مفردة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف محددات العدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية.
 كجكد العدالة التنظيمية عمكمان بدرجة متكسطة ،أما سمكؾ المكاطنة التنظيمية فجاء بنسبة كبيرة
كبجميع مككناتو.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابة المبحكثيف تجاه العبلقة المبحكثة تعزل
لممتغيرات(نكع اإلدارة ،الفئة العمرية ،المسمى الكظيفي ،الرتبة العسكرية ،سنكات الخدمة).
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 العمؿ عمى مراعاة عدالة التكزيع مف خبلؿ تكفير ركاتب مناسبة كعادلة ،كمنح مكافآت لمجيكد
اإلضافية المبذكلة ،كالمكازنة في تكزيع الكاجبات كاألعباء الكظيفية.
 االىتماـ بمصالح المكظفيف عند اتخاذ الق اررات كاشراكيـ في صياغتيا ،كشرح مبرراتيا.
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 خمؽ مناخ تنظيمي يتبنى حضكر سمكؾ المكاطنة داخؿ جياز الشرطة مف خبلؿ ربطو بتقييـ
األداء كرفده بالجكائز كاألنكاط كالشيادات التشجيعية كالتقديرية.

 .6دراسة (صرصور )6115 ،بعنوان“ :دور األمن الوظيفي في تحقيق سموك المواطنة
التنظيمية لدى الموظفين اإلداريين بجامعة األقصى بقطاع غزة – فمسطين"
اليدف من الدراسة-:
التعرؼ عمى درجة األمف الكظيفي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل المكظفيف اإلدارييف في جامعة
األقصى بقطاع غزة ،كتحديد دكر األمف الكظيفي تحقيؽ سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،ككذلؾ الكشؼ
عف فركؽ في آراء المبحكثيف تعزل لمتغير ( الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،نكع
العقد) ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف
مف المكظفيف االدارييف في جامعة األقصى ،حسب عينة عشكائية طبقية قكاميا (  )204مفردة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 مستكل

األمف

الكظيفي

لدل

المكظفيف

االدارييف

العامميف

في

جامعة

األقصى

منخفض(.)%60.41
 أكثر ما يشعر المكظؼ باألمف الكظيفي أنو متأكد مف أنو لف يتعرض لمفصؿ دكف مبرر.
بناء عمى ما
 أكثر ما يقمؽ أفراد العينة عمى أمنيـ الكظيفي ىك عدـ حصكليـ عمى الترقيات ن
يقدمكنو مف عمؿ.

 أظيرت النتائج أف مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية جاءت متكسطة (.)%71.70
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء المبحكثيف في بعض مجاالت الدراسة تعزل إلى متغيرات
( الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،كنكع العقد).
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 كضع آلية لزيادة األمف الكظيفي لدل االدارييف في الجامعة مف خبلؿ كضع منيجية لتثبيت
العقكد المؤقتة تككف عمى أسس كاضحة كعادلة ،كاصدار قانكف يحدد مدة زمنية لمعقد.
 تفعيؿ دكر ديكاف مف استخداـ كتعييف كانياء خدمة بحيث يككف ىك األساس في ىذه األمكر
كالمسيطر عمييا لتحقيؽ أعمى درجة مف العدالة.
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 إيجاد مناخ تنظيمي يساعد عمى ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية عبر ربط المكافآت كالحكافز
بما يظيره العاممكف مف سمكؾ المكاطنة التنظيمية.
 األخذ بعيف االعتبار عند تقييـ المكظؼ مساىماتو الفردية التطكعية كتشجيعو عمى تبني مثؿ ىذه
السمككيات كاإلشادة بيا.
 . 3دراسة (المصري )6115،بعنوان ":االنغماس الوظيفي وعالقتو بسموك المواطنة التنظيمية
:دراسة ميدانية عمى المستشفيات الحكومية في قطاع غزة– فمسطين"

اليدف من الدراسة-:
التعرؼ عمى العبلقة بيف االنغماس الكظيفي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل األطباء العامميف
المستشفيات الحككمية بقطاع غزة ،كمستكل االنغماس الكظيفي كدرجة ممارسة سمكؾ المكاطنة
التنظيمية لدل األطباء ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي،
لمجتمع الدراسة المككف مف جميع األطباء العامميف في المستشفيات الحككمية في قطاع غزة ،حسب
عينة عشكائية طبقية قكاميا 285مفردة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 كجكد عبلقة طردية بيف االنغماس الكظيفي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية ،كما بينت كجكد عبلقة
طردية بيف أبعاد االنغماس الكظيفي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لؤلطباء في المستشفيات
الحككمية كفقان لممتغيرات (العمر ،اسـ المستشفى).
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ مستكل االنغماس الكظيفي لؤلطباء في المستشفيات
الحككمية كفقان لممتغيرات ( الجنس ،الحالة االجتماعية).
 يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ مستكل االنغماس الكظيفي لؤلطباء في المستشفيات
الحككمية كفقان لممتغي ارت ( العمر ،الجنس ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،المؤىؿ العممي،
اسـ المستشفى).
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 العمؿ عمى تطكير االنغماس العاطفي لدل األطباء في المستشفيات الحككمية في قطاع غزة.
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 تعزيز االنغماس السمككي عند األطباء في المستشفيات الحككمية.
 زيادة مستكل الكعي بأىمية سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل األطباء كنتائجو االيجابية لصالح
المريض بشكؿ خاص كالمستشفى بشكؿ عاـ.
 العمؿ عمى تعظيـ كغرس قيـ سمكؾ المكاطنة التنظيمية كاالنغماس الكظيفي عند األطباء عمى
اختبلؼ شخصياتيـ كاالىتماـ بيـ ككنيـ مف أىـ المكاضيع المتعمقة في المكارد البشرية في ىذه
اآلكنة األخيرة.
.4دراسة ( المدىون )2015 ،بعنوان ":محددات سموك المواطن الصالح في جياز الشرطة بقطاع غزة
وأثرىا عمى األداء".
اليدف من الدراسة:
التعرؼ عمى محددات سمكؾ المكاطف الصالح في جياز الشرطة بقطاع غزة عمى األداء ،كأثر
محددات سمكؾ المكاطف الصالح عمى األداء الكظيفي ،ككذلؾ التعرؼ عمى مدل كجكد فركؽ
إحصائية في العبلقة بيف سمكؾ المكاطف الصالح كاألداء تعزل لمتغيرات ( الفئة العمرية ،كالمؤىؿ
العممي ،كمكاف العمؿ ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،كالرتبة) ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة
تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة حيث استيدفت الدراسة عينة عشكائية طبقية
مككنة مف ( )330ضابط ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 يكجد عبلقة قكية بيف جميع محددات سمكؾ المكاطف الصالح كاألداء في جياز الشرطة.
 أداء الضباط في جياز الشرطة كاف جيدان حيث بمغ متكسط األداء .%79
 تكصمت الدراسة لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في عبلقة محددات سمكؾ المكاطف الصالح
باألداء تعزل لمتغيرات ( المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ ،سنكات الخدمة ،الرتبة).
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 تعزيز محددات سمكؾ المكاطف الصالح بيف الضباط لتأثيرىا الكاضح في رفع مستكل األداء.
 ضركرة العدؿ في الثكاب كالعقاب كاشراؾ المرؤكسيف في اتخاذ الق اررات.
 تطكير األنظمة كالقكانيف الخاصة بالجياز.
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 ضركرة اختيار معايير تقييـ أداء مكضكعية ،كتطكير مؤشرات األداء المستخدمة في جياز الشرطة
لضماف الكفاءة كالفعالية.
.5دراسة (الشنطي )2015 ،بعنوان ":دور الدعم التنظيمي المدرك كمتغير وسيط في العالقة بين
العدالة التنظيمية وسموك المواطنة التنظيمية( دراسة تطبيقية عمى العاممين بوزارة الداخمية الشق
المدني -قطاع غزة)"
اليدف من الدراسة-:
التعرؼ عمى مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،ك قياس مستكل العدالة التنظيمية ،الكشؼ عف مدل كجكد
عبلقة بيف العدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قد تـ استخداـ
المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المستيدفة حسب عينة عشكائية بسيطة قكاميا ( )240مفردة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 مستكل العدالة التنظيمية كاف متكسطان ،كمستكل سمككيات المكاطنة التنظيمية مرتفعان.
 كجكد عبلقة مكجبة كدالة إحصائية بيف العدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 العمؿ عمى زيادة إدراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية كخاصة عدالة التعامبلت.
 إدراج سمككيات المكاطنة التنظيمية ضمف معايير تقييـ األداء.
.6دراسة ( الشوا )2015 ،بعنوان ":الذكاء العاطفي وعالقتو بسموكيات المواطنة التنظيمية دراسة
تطبيقية عمى بنك فمسطين في محافظات غزة".
اليدف من الدراسة-:
التعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء العاطفي كسمككيات المكاطنة التنظيمية لدل المكظفيف العامميف في بنؾ
فمسطيف بمحافظات غزة".
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 أف مستكيات سمكؾ المكاطنة التنظيمية جاءت إيجابية كبدرجة مرتفعة.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل سمككيات المكاطنة التنظيمية تعزل لممتغيرات
الديمكغرافية.
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أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 العمؿ عمى تطكير كتصميـ برامج تدريبية لممكظفيف لرفع المستكل المعرفي كالميا ارت بما يخص
الذكاء العاطفي كسمككيات المكاطنة التنظيمية.
 إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ كؿ مف الذكاء العاطفي كسمككيات المكاطنة التنظيمية بأساليب
كطرؽ إحصائية مختمفة كعمى مجتمعات مختمفة.
.7دراسة (سالم )2013 ،بعنوان ":دور الذكاء العاطفي لممديرين عمى سموك المواطنة التنظيمية
لممعممين في مدارس الثانوية في محافظة رفح – قطاع غزة".
اليدف من الدراسة:
معرفة دكر الذكاء العاطفي لممديريف عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممعمميف في مدارس الثانكية في
محافظة رفح ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة
المككف مف معممي المدارس الثانكية في محافظة رفح ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 كجكد عبلقة إيجابية بيف الذكاء العاطفي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية.
 كجكد اختبلفات في مستكل المكاطنة تعزل لمتغير الجنس ،كعدد سنكات الخبرة.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 أف يستخدـ المدراء أساليب كطرؽ جديدة في التدريب ،كاالىتماـ بشكؿ أكبر بسمكؾ المكاطنة
التنظيمية لرفع الكفاءة كالتطكير.
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ثانياً الدراسات العربية-:
 .1دراسة ( معمري )2014 ،بعنوان ":سموك المواطنة التنظيمية كأداة لمفعالية التنظيمية في المنظمات
الحديثة-الجزائر".
اليدف من الدراسة-:
ىدفت ىذه الدارسة إلى الكشؼ عف كاقع أداء ىذه السمككيات لدل عماؿ سكنمغاز بكرقة ،كمف أجؿ تحقيؽ
أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف ( )110مفردة ،كتـ
استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 مستكل أداء ىذه السمككيات متكسط ،كأف العناية بيذا السمكؾ تسيـ في تحسيف مستكل الكفاءة
كاألداء كالفعالية التنظيمية.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 ضركرة تطبيؽ سمكؾ المكاطنة التنظيمية لرفع الفعالية التنظيمية لممكظفيف في المنظمات الحديثة.
مركز
 .2دراسة ( أبو تايو )2012 ،بعنوان" :أثر العدالة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية في ا
ارت الحكومية في األردن"
الوز ا
اليدف من الدراسة-:
ىدفت الدارسة إلى تحميؿ أثر إحساس العامميف بالعدالة التنظيمية عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية في
مراكز الك ازرات الحككمية في األردف ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي
التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف (  )326مكظؼ مف العامميف في مراكز الك ازرات الحككمية،
كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 ارتفاع سمكؾ المكاطنة التنظيمية بجميع أبعادىا لدل عينة الدراسة.
 ىناؾ أثر إيجابي إلد ارؾ المكظفيف لمعدالة التنظيمية عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية كعمى جميع
أبعادىا االجرائية.
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 إحساس العامميف بالعدالة االجرائية لو الدكر األكبر في التأثير عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية
مقارنة مع األبعاد األخرل لمعدالة التنظيمية .
أىم التوصيات التب توصمت إلييا الدراسة:
 تعزيز قيـ العدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية في الك از ارت الحككمية األردنية.
 .3دراسة (جودة ،والشربيني )2011 ،بعنوان" :عالقة تمكين العاممين بسموكيات المواطنة التنظيمية-
دراسة تطبيقية عمى العاممين بالكادر العام بجامعة المنصورة"
اليدف من الدراسة-:
ىدفت الدارسة إلى الكشؼ عف مدل االختبلؼ بيف العامميف بالكادر العاـ بجامعة المنصكرة سكاء بقطاع
التعميـ أك بقطاع المستشفيات كالمراكز الطبية المتخصصة حكؿ إد اركيـ لمفيكـ كأبعاد التمكيف كسمككيات
المكاطنة التنظيمية لدييـ ،كتحديد العبلقة االرتباطية بيف تمكيف العامميف كسمككيات المكاطنة التنظيمية،
ككذلؾ تحديد أثر تمكيف العامميف عمى سمككيات المكاطنة التنظيمية ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ
استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة حيث تـ أخذ عينة مككنة مف ( )157مف العامميف
بقطاع التعميـ  ،ك( )218مف العامميف بقطاع المستشفيات كالمراكز الطبية ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة
لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 ال يكجد اختبلؼ معنكم بيف العامميف بالكادر العاـ بجامعة المنصكرة سكاء بقطاع التعميـ أك بقطاع
إدركيـ لمفيكـ كأبعاد التمكيف ،أما بشأف سمككيات المكاطنة التنظيمية فكاف
المستشفيات بشأف ا
لدييـ اختبلؼ معنكم تجاىيا.
 ىناؾ ارتباط كأثر معنكم بيف تمكيف العامميف بجميع أبعاده كسمككيات المكاطنة التنظيمية.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 ضركرة االىتماـ بمنيج تمكيف العامميف كمدخؿ لتعزيز كتنمية سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل
العامميف.
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 تكفير المناخ المحفز لمعامميف عمى تبني سمككيات المكاطنة التنظيمية مف خبلؿ إعطائيـ الفرصة
ارت الخاصة بيـ كامدادىـ بالمعمكمات التي تؤىميـ عمى إنجاز
إلبداء أرييـ قبؿ اتخاذ القر ا
األعماؿ المطمكبة بكفاءة.
.6دارسة ( محارمو )2008 ،بعنوان" :سموك المواطنة التنظيمية في األجيزة الحكومية القطرية دراسة
تطبيقية".
اليدف من الدراسة-:
ىدفت الدارسة إلى الكشؼ عف مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،كأثر مجمكعة مف العكامؿ الشخصية
الكظيفية في ذلؾ المستكل لدل مكظفي األجيزة الحككمية القطرية كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ
استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككنة مف عينة عشكائية بسيطة قكاميا( )266
مفردة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 كجكد درجة متكسطة نسبيان لمستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل أف ارد عينة الدارسة.
 مستكل سمكؾ اإليثار كالكياسة كانا أعمى مف باقي أبعاد سمكؾ المكاطنة التنظيمية األخرل.
أفرد العينة تبعا
 كجكد اختبلفات ذات داللة إحصائية في مستكل سمكؾ المكاطنة بشكؿ عاـ لدل ا
لمتغير جنس المكظؼ كقد كانت االختبلفات لصالح اإلناث ،أما متغير العمر فمـ تكف الفركؽ دالة
إحصائيان عند أم بعد مف األبعاد .
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة--:
 أىمية تعزيز سمكؾ المكاطنة التنظيمية في األجيزة الحككمية.
 زيادة االىتماـ بالكقت كاحترامو ،كادارتو ككذلؾ زيادة االىتماـ بالمكظفيف الجدد.
جرء المزيد مف الد ارسات حكؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية.
 ضركرة إ ا

84

 .7دراسة (الفيداوي )2005 ،بعنوان ":عالقة المواطنة التنظيمية مع التغير التحولي :دارسة ميدانية
لتصوارت موظفي الدوائر الحكومية في مدينة الكرك".
اليدف من الدراسة-:
الدرسة إلى معرفة أثر سمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى التغير التحكلي لدل مكظفي الدكائر
ىدفت ا
الحككمية في مدينة الكرؾ األردنية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع
الدراسة المككف مف ( )342مكظفان مف العامميف في الدكائر الحككمية بمدينة الكرؾ.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 ارتفاع مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل المكظفيف.
 ىناؾ عبلقة إيجابية دالة إحصائيان بيف جميع متغيرات سمكؾ المكاطنة التنظيمية كالتغير التحكلي.
تصكرت ا لمبحكثيف لممتغير المستقؿ المكاطنة التنظيمية بدرجة مرتفعة.
ا
 جاءت
تصكرت المبحكثيف لممتغير التابع التغير التحكلي بدرجة متكسطة.
ا
 جاءت
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 تكظيؼ مفيكـ المكاطنة التنظيمية لمدكائر اإلدارية العامة ،كتحسيف نشاطاتيا كقدرتيا عمى إجراء
التغيير.
 تبني مفاىيـ المشاركة كاإلدارة باألىداؼ كالمراجعة المستمرة ،لضماف التحفيز المعنكم لؤلعضاء
كالعامميف في الدكائر كاالستفادة مف انعكاساتو في تحقيؽ النجاح التنظيمي.

ثالثاً الدراسات األجنبية"-:
 .1دراسة )(Amreai , 2015
The effect of quality of work life on empowerment and organizational
citizenshipbehavior- Case Study: Refahkargaran Bank of Lorestan
province
تأثير جكدة حياة العمؿ عمى التمكيف كسمكؾ المكاطنة التنظيمية(دارسة حالة :بنؾ رفاة كركارف في كالية
لكرستاف
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اليدف من الدارسة-:
ىدفت الد ارسة التعرؼ إلى مدل تأثير جكدة حياة العمؿ عمى التمكيف كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لمعامميف
في بناؾ رفاة كركارف في إيارف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع
الدراسة المككف مف ( )164مفردة تـ اختيار عينة عشكائية قكاميا(  )64مفردة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الد ارسة-:
 لجكدة حياة العمؿ دك انر ىامان في زيادة إنتاجية المكارد البشرية كفي رفع كفاءة المنظمات في
السنكات األخيرة.
الدرسة كافقت عمى أف جكدة الحياة الكظيفية تؤثر عمى التمكيف كسمكؾ المكاطنة
 %95 مف عينة ا
التنظيمية.
 يجب عمى اإلدارة أف تيتـ اىتمامان أكبر بأبعاد جكدة الحياة الكظيفية .
 .2دراسة (:)Shams &Jofreh, 2014
بعنوان ":العالقة بين جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية دراسة ميدانية عمى العاممين في
شركة الغاز الوطنية اإليرانية "
اليدف من الدراسة:
التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في شركة
الغاز اإليرانية ،تكفير التكجييات المناسبة استنادان لنتائج البحث ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخداـ المنيج
الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف عينة عشكائية قكاميا ( )265مفردة ،كاستخدمت االستبانة
كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 جكدة الحياة الكظيفية مرتبطة بسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في الشركة المبحكثة .
 يجب أف يتـ تعزيز المكظفيف الذيف يمارسكف سمكؾ المكاطنة التنظيمية.
 دائرة الجكدة ىي كسيمة فعالة لتعزيز مساىمة المكظفيف في اتخاذ الق اررات متبعة في ذلؾ
نماذج لبعض الشركات اليابانية.
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أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة تبني سياسات رقابية لقياس أداء العامميف في المنظمة.
.3دراسة ( )Kim H., & Kim Y.,2013
Determinants of Organizational Citizenship Behaviour and its Outcomes
بعنوان ":محددات المواطنة التنظيمية ومخرجاتيا"
اليدف من الدراسة-:
ىدفت الدارسة إلى التعرؼ عمى عبلقة بعض محددات سمكؾ المكاطنة التنظيمية (القيادة التحكيمية كتعقيد
الييكؿ التنظيمي كالعدالة التنظيمية) كعبلقتيما بسمكؾ المكاطنة التنظيمية ككسيط مع (الرضا الكظيفي)
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف ( )1100مف
( )30شركة في مجمع الصناعات الكطنية الككرية ،كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف(العدالة اإلج ارئية ،القيادة التحكيمية ،كتعقيد الييكؿ التنظيمي)
كسمكؾ المكاطنة التنظيمية مف ناحية ك عبلقة ارتباطية مكجبة بيف سمكؾ المكاطنة التنظيمية كالرضا
المتغيرت المستقمة
ا
الكظيفي مف ناحية أخرل ،كبيذا تحققت كساطة سمكؾ المكاطنة التنظيمية بيف
اإلجرئية ،القيادة التحكيمية ،كتعقيد الييكؿ التنظيمي) كالمتغير التابع (الرضا الكظيفي)،
ا
(العدالة
اإلجرئية كالقيادة التحكيمية الكبير عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية.
ا
كما أظيرت الدارسة تأثير العدالة
 كجك د عبلقة ارتباطية سالبة بيف تعقيد الييكؿ التنظيمي كسمككيات المكاطنة التنظيمية.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
ارت كتعميؽ الفيـ لدييـ حكؿ أىداؼ المنظمة لتحقيؽ رقي
 ضركرة إش ارؾ المكظفيف في اتخاذ القر ا
المنظمة.
 دراسة محددات أخرل متعمقة بالمستكل الفردم مثؿ (المتغيرات الديمكغرافية) كتأثيرىا عمى سمكؾ
المكاطنة التنظيمية.
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 .4دارسة () Asgari, Nojabaee, &Arjmand, 2013
The Relationship between the Organizational Justice and Organizational
Citizenship Behaviour of the Employees.
بعنوان".العالقة بين العدالة التنظيمية وسموك المواطنة التنظيمية من وجية نظر الموظفين".
اليدف من الدراسة-:
(اإلجرئية كالتكزيعية التفاعمية
ا
ىدفت الدارسة إلى التعرؼ عمى عبلقة العدالة التنظيمية بأبعادىا
كالمعمكماتية) كأثرىا عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممكظفيف في جامعة آازد اإلسبلمية فرع تشالكس في
إي ارف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف مف ()127
مفردة ،كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العدالة االجرائية ،كالعدالة المعمكماتية  ،كسمكؾ المكاطنة
لمعامميف أما العدالة التكزيعية كالعدالة التفاعمية فبل تكجد عبلقة كبيرة بينيا كبيف سمكؾ المكاطنة.
 كما تشير الد ارسة لحصكؿ العدالة التكزيعية كالتفاعمية ،عمى أقؿ كزف مف كجو نظر المشاركيف في
االستبانة.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة-:
 ضركرة إشراؾ المكظفيف في اتخاذ القرار ات ،كالقياـ بدكرات تدريبية كلتعزيز سمكؾ المكاطنة
التنظيمية.
اإلجرئية.
ا
 إنشاء نظاـ معمكماتي كاضح يساىـ في العدالة
.5دراسة )(Podsakoff ,2009
Individual and Organizational Consequences of Organizational Citizenship
Behaviours.
"اآلثار عمى المستوى الفردي والمؤسساتي لسموك المواطنة التنظيمية"
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اليدف من الدراسة-:
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر سمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى المنظمات سكاء عمى المستكل الفردم
أك التنظيمي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،لمجتمع الدراسة المككف
مف( )38منظمة تعمؿ في الكاليات المتحدة األمريكية ،كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات .
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة-:
 كجكد ارتباط إيجابي بيف سمكؾ المكاطنة التنظيمية كمخرجات المستكيات الفردية مثؿ (تقييـ االدارة،
أداء العامميف ،ق اررات تخصيص العكائد ،معدؿ الغياب) كمخرجات المستكيات التنظيمية كىذا يعني
كجكد مستكل مقبكؿ مف سمكؾ المكاطنة التنظيمية يساعد المنظمة عمى خفض التكمفة كزيادة
االنتاجية كالكفاءة كرضا العمبلء.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف تيتـ الدراسات المستقبمية بفيـ اآللية كاألسباب التي تجعؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،يؤثر بشكؿ
مباشر عمى مخرجات المستكيات التنظيمية كالفردية المختمفة في المنظمة.
 ضركرة االىتماـ بمستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف ،سكاء عمى مستكل الفرد أك
المنظمة كمحاكلة زيادة ىذا السمكؾ لدييـ.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أوالً :التعميق عمى الدراسات التي تناولت جودة الحياة الوظيفية:
 ربطت الدراسات السابقة لجكدة الحياة الكظيفية بينيا كبيف أساليب القيادة التحكيمية (الشنطي، ،)2016األداء الكظيفي (ماضي ،)2014 ،ك(البمبيسي ،)2012 ،تمكيف العامميف (ديكب،)2014 ،
معايير الجكدة الشاممة (عارؼ ،)2011 ،االستغراؽ الكظيفي (المغربي ،)2004 ،كااللتزاـ المؤسسي
(.)Sajjad, Abbasi, 2014
 لـ تتفؽ جميع الدراسات السابقة التي تناكلت جكدة الحياة الكظيفية في االستعانة بنفس األبعاد المككنةليا ،كأجمعت دراسة (،)Sajjad, Abbasi, 2014( ،)Rahman, Ali, & Islam, 2014
(البمبيسي ،)2012 ،ك(ماضي )2014 ،فقط عمى األبعاد المككنة لجكدة الحياة الكظيفية ،كىي نفس
األبعاد التي استعانت بيا الدراسة الحالية.
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 العديد مف الدراسات التي حممت كاقع جكدة الحياة الكظيفية كربطتو بمتغيرات تنظيمية مختمفة ىيدراسات حديثة كىذا يشير الى أف مكضكع جكدة الحياة الكظيفية ىك مكضكع بحثي معاصر يمكف
االستفادة منو في االرتقاء بقطاعات األعماؿ المختمفة ،كألف ىذا المكضكع لـ يتـ البحث فيو بشكؿ
كافي في بيئة األعماؿ الفمسطينية ،خصكصان عند ربطو بسمكؾ المكاطنة التنظيمية.
 جميع الدراسات السابقة لجكدة الحياة الكظيفية استعانة بأداة االستبانة فقط أك جمعت بيف أداة االستبانةكالمقابمة ،كقكائـ االستقصاء في جمع المعمكمات مف عينة البحث.
 الدراسات السابقة حممت كاقع جكدة الحياة الكظيفية فقط ( ،)Rahman, Ali, & Islam, 2014أكربطت كمتغير تابع بمتغير مستقؿ آخر مثؿ الدراسة الحالية كدراسة (الشنطي ،)2016 ،ك(ديكب،
 ،)2014بينما ربطت كمتغير مستقؿ كدراسة (ماضي( ،)2014 ،البمبيسي( ،)2012 ،عارؼ،
( ،)2011المغربي ،)2004 ،ك(.)Sajjad, Abbasi, 2014

ثانياً :التعميق عمى الدراسات التي تناولت سموك المواطنة التنظيمية:
 بعض الدراسات السابقة حممت محددات ك كاقع سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،كدراسة(المدىكف )2015،كدراسة ) ،)Kim H,& KimY.2013كدراسة (محارمة ، )2008،أك ربطت سمكؾ
المكاطنة التنظيمية بمحددات العدالة التنظيمية (أبك سمعاف ،)2015 ،األمف الكظيفي
(صرصكر  ،)2015االنغماس الكظيفي (المصرم ،)2015 ،الثقافة التنظيمية (العزاـ،)2015 ،
العدالة التنظيمية (أبك تايو ،)2012 ،تمكيف العامميف (جكدة ،كالشربيني ،)2011 ،التغير التحكلي
(الفيداكم.)2005 ،
 الدراسات السابقة ربطت سمكؾ المكاطنة التنظيمية كمتغير تابع بمتغير مستقؿ آخر مثؿ الدراسةالحالية كدراسة (أبك سمعاف( ،)2015 ،صرصكر( ،)2015 ،المصرم( ،)2015 ،العزاـ،)2015 ،
(الشكا( ،)2015 ،الشنطي ،)2015 ،بينما ربطت كمتغير مستقؿ كدراسة (معمرم)2014 ،
ك(محارمة ( ،)2008،الفيداكم.)2005 ،
 جميع الدراسات السابقة لسمكؾ المكاطنة التنظيمية استعانت بأداة االستبانة  ،أك جمعت بيف أداةاالستبانة كالمقابمة كقكائـ االستقصاء في جمع المعمكمات مف عينة البحث.
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من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن الوقوف عمى بعض أوجو االتفاق واالختالف بين
الدراسة الحالية والدراسات السابقة عمى النحو التالي-:
جدول ( )3.2أوجو االختالف واالتفاق
العنصر

أوجو االتفاق

أوجو االختالف

م
1.

بيئة الدراسة

تشابيت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات مثؿ

اختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات مثؿ

دراسة (ماضي )2014،كدراسة (الزاممي

دراسة(الشنطي (2016،كدراسة)محمكد)2015،

2.

المتغيرات

كعباس )2007،كدراسة( )Afsr,2014

دراسة ()Amreai,2015

تشابيت ىذه الدراسة في استخداميا لجكدة

اختمفت ىذه الدراسة في استخداميا لمتغير جكدة

الحياة الكظيفية كمتغير مستقؿ مع بعض

الحياة الكظيفية مع الدراسات التالية حيث اعتبرت

الدراسات مثؿ دراسة ( البربرم )2016،كدراسة جكدة الحياة الكظيفية كمتغير تابع مثؿ

3.

منيج الدراسة

4.

أداة الدراسة

.5

( الزاممي

(الدحدكح )2015،كدراسة (عارؼ)2011،

دراسة(ديكب )2014،كدراسة

كدراسة )(Mahmoodi,2015

كعباس )2007،كدراسة (الشنطي.)2016،

اتفقت مع الدراسات التالية:

اختمفت مع دراسة () Afsar,2014

دراسة (البمبيسي )2012،كدراسة (عارؼ)2011،
كدراسة FarideHaghshenas
))Kashni,2012
تشابيت الدراسة في استخداـ االستبانة مع كؿ

اختمفت الدراسة مع الدراسات التالية في استخداـ

مف دراسة (ديكب )2014،كدراسة

قكائـ االستقصاء ،كالمقابمة الشخصية كأداة لمدراسة

(الدحدكح )2015،كدراسة ( )Amaeri,2015

مثؿ د ارسة (عارؼ )2011،كدراسة
(ماضي( 2014،
دراسة()FarideHagshenasKashni,2012

مجتمع وعينة

تشابيت الدراسة مع كؿ مف دراسة

اختمفت الدراسة مع كؿ مف ( الشنطي، )2015،

الدراسة

(صرصكر ، )2015،دراسة( ماضي)2014،

دراسة (البمبيسي )2012،كدراسة ( محارمة)2008،

( )Asgari,Nojabaee&Arjmand,2013
جرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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ومما سبق يمكن القول بأن-:
 -1أف الدراسات السابقة التي تحدثت عف جكدة الحياة الكظيفية ركزت عمى التعريؼ بأىمية أبعاد جكدة
الحياة الكظيفية كالتي تحقؽ ميزه تنافسية مف خبلؿ ربط ىذه األبعاد بأبعاد أخرل مثؿ أداء العامميف،
تمكيف العامميف ،القيادة التحكيمية ،االلتزاـ المؤسسي ،الثقافة التنظيمية ،العدالة اإلجرائية
 -2أف الدراسات السابقة التي تحدثت عف جكدة الحياة الكظيفية تطرقت إلى تعريؼ األبعاد كأىمية تحقيؽ
مستكل عالي مف األداء مف خبلؿ االىتماـ بأبعاد أخرل تسعى لمكصكؿ إلى الميزة التنافسية.
 -3اختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسات المذككرة التي ربطت المتغيريف في أنيا استخدمت قطاع التعميـ
العالي.
 -4اختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسات المذككرة في أف العينة المبحكثة في ىذه الدراسة تككنت مف جميع
العامميف في جامعة فمسطيف كبالتالي تعطي صكرة أدؽ كنتائج أكثر دقو مقارنة بالدراسات السابقة التي
استيدفت فئات محددة مف المستكيات اإلدارية.
 -5تميزت ىذه الدراسة عف معظـ الدراسات السابقة في أنيا ربطت أبعاد جكدة الحياة الكظيفية بسمكؾ
المكاطنة التنظيمية كليس كما تـ تطبيقيا في الدراسات المذككرة عمى قطاعات الصحة ،كالخدمات،
كالتعميـ ،كلكف تـ تناكؿ التعميـ مف فئة المدرسيف في المدارس اإلعدادية.

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
 .1تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة المناسب كاألساليب اإلحصائية التي
استخدمت فييا ككيفية تحميؿ البيانات المتجمعة مف أداة الدراسة.
 .2تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظرم ليذه الدراسة.
 .3تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في بناء فقرات االستبانة كأجزاءىا المختمفة.
 .4ت ـ االستفادة مف الدراسات السابقة في معرفة عناكيف بعض األدبيات المختمفة المتعمقة بمكضكع
الدراسة كالتي ذكرتيا الدراسات السابقة في تكثيؽ مراجعيا.

99

جدول ( )3.3الفجوة البحثية



الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

ركزت الدراسات السابقة عمى:

الدراسة الحالية

 الدراسات السابقة العربية لـ تربط بيفجكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة

 تحميؿ كاقع جكدة الحياة الكظيفية بأبعادىاالمختمفة ،أك سمكؾ المكاطنة التنظيمية بأبعادىا

قامت الدراسة الحالية بالتركيز عمى:
 -دراسة جكدة الحياة الكظيفية كعبلقتيا بسمكؾ

التنظيمية.

المختمفة.

المكاطنة التنظيمية.

 -الدراسات السابقة األجنبية التي ربطت

 -ربطت الدراسات السابقة بيف جكدة الحياة

 ستطبؽ ىذه الدراسة عمى قطاع التعميـالعالي الفمسطيني ممثبلن بجامعة فمسطيف.

بيف جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ

الكظيفية كغيرىا منا لمتغيرات التنظيمية

المكاطنة التنظيمية لـ تطبؽ عمى

كأساليب القيادة التحكيمية ،مستكل األداء

مؤسسات التعميـ العالي كطبقت عمى

جكدة الحياة الكظيفية في تحميؿ الكاقع،

التنظيمي أك الكظيفي ،تمكيف العامميف ،معايير

قطاعات أعماؿ مختمفة غير بيئة

كدراسة عبلقة كؿ بعد منيا عمى حدا بمتغير

الجكدة الشاممة ،االستغراؽ الكظيفي ،كااللتزاـ

األعماؿ الفمسطينية.

سمكؾ المكاطنة التنظيمية.

 -معظـ الدراسات السابقة العربية

المؤسسي.
 ربطت الدراسات السابقة بيف سمكؾ المكاطنةالتنظيمية كغيرىا مف المتغيرات مثؿ العدالة
التنظيمية ،األمف الكظيفي ،االنغماس الكظيفي،

 -التطبيؽ عمى كامؿ مجتمع جامعة فمسطيف

كاألجنبية لـ تتناكؿ كافة أبعاد جكدة

(إدارييف كأكاديمييف) في كافة المستكيات

الحياة الكظيفية في تحميؿ الكاقع.

اإلدارية مف خبلؿ عينة عشكائية تمثيمية ليذا

 -الدراسات التي حممت كاقع أحد

الثقافة التنظيمية ،العدالة التنظيمية ،العدالة

متغيرم الدراسة اقتصرت فقط عمى

اإلجرائية ،أداء العامميف ،كأساليب القيادة.

العامميف األكاديمييف في مؤسسة

 -الدراسات السابقة التي ربطت جكدة الحياة

-

االستعانة بكافة األبعاد المككنة لمتغير

التعميـ العالي محؿ الدراسة.

الكظيفية بسمكؾ المكاطنة التنظيمية طبقت عمى
القطاع الصحي ( ،)Mahdavi, 2016شركة
صناعات بتركلية ( Shams, Jofreh,
 ،)2014المدارس اإلعدادية ( Papi,
 )Nuralizadeh, 2013كىي دراسات أجنبية
فقط.
المصدر مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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المجتمع.

ممخص الفصل:
تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ عدد مف الدراسات السابقة التي ارتبطت بمفيكـ جكدة الحياة الكظيفية
كسمكؾ المكاطنة التنظيمية؛ لمكقكؼ عمى أىـ المشكبلت التي تناكلتيا تمؾ الدراسات بأبعادىا المختمفة،
حيث صنفت الباحثة الدراسات السابقة لثبلثة تصنيفات (محمية ،عربية ،أجنبية) كفقان لمتغيرات الدراسة
كبمغ عدد الدراسات( )31دراسة ،كاختتمت الباحثة ىذا الفصؿ بالتعقيب عمى الدراسات السابقة ،حيث
أكضحت أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بينيما ،كما أشارت الباحثة إلى ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات
السابقة ،ككذلؾ تحديد الفجكة البحثية بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة ،كتـ التأكد مف أف ىذه الدراسة
ىي األكلى فمسطينيان كعربيان عمى حد عمـ الباحثة التي تناكلت دكر جكدة الحياة الكظيفية في تحسيف
مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية في جامعة فمسطيف باعتبارىا إحدل الجامعات الرائدة في قطاع التعميـ
العالي بقطاع غزة.
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الفصل الرابع
الطريقة واالجراءات
 أوالً :مقدمة
 ثانياً :منيج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أداة الدراسة
 األساليب اإلحصائية المستخدمة
 ممخص الفصل
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الفصل الرابع
الطريقة واالجراءات
أوالً :المقدمة-:
تعتبر منيجية الدراسة كاجراءاتيا محك انر رئيسيان يتـ مف خبللو إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة،
عف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى النتائج التي يتـ
تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى
تحقيقيا.
حيث تناكؿ ىذا الفصؿ كصفا لممنيج المتبع كمجتمع كعينة الدراسة ،ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة
كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا ،كمدل صدقيا كثباتيا ،كما يتضمف كصفان لئلجراءات التي قامت
بيا الباحثة في تصميـ أداة الدراسة كتقنينيا ،كاألدكات التي استخدمتيا الباحثة لجمع بيانات الدراسة
كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخبلص النتائج ،كفيما يمي
كصؼ ليذه اإلجراءات.

ثانياً :منيجية وأسموب البحث:
بناء عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا فقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي
ن

التحميمي ،كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا
تعبي انر كيفيان ككميان ،كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف أجؿ استقصاء
مظاىرىا كعبلقاتيا المختمفة ،بؿ يتعداه إلى التحميؿ ،كالربط ،كالتفسير ،لمكصكؿ إلى استنتاجات يبني
عمييا التصكر المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع.
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وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لممعمومات:
( )1المصادر الثانوية :حيث اتجيت الباحثة إلى الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة،
كالدكريات كالمقاالت كالتقارير ،كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع البحث ،كالبحث
كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
( )2المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث لجأت الباحثة إلي جمع البيانات
األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث ،صممت خصيصان ليذا الغرض.

مجتمع وعينة البحث:
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث (عبيدات كآخركف،)131 :2001 ،
كبناء عمى مشكمة الدراسة كأىدافيا فإف المجتمع المستيدؼ يتككف مف المكظفيف األكاديمييف كاإلدارييف
ن

المتفرغيف العامميف في جامعة فمسطيف ،خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ  ،2017-2016كتـ اختيار

عينة الدراسة بطريقة العينة العشكائية البسيطة لمجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ ( )157مكظفان (دائرة شئكف
المكظفيف  -جامعة فمسطيف.)2017:

أداة الدراسة :
تـ إعداد استبانة حكؿ "دور جودة الحياة الوظيفية في تحسين مستوى سموك المواطنة التنظيمية
"دراسة ميدانية عمى العاممين في جامعة فمسطين" ،تتككف استبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف :
القسم األول :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيبيف(الجنس ،المؤىؿ العممي ،الحالة
االجتماعية ،سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي).
القسم الثاني  :كىك عبارة عف محاور دور جودة الحياة الوظيفية في تحسين مستوى سموك المواطنة
التنظيمية "دراسة ميدانية عمى العاممين في جامعة فمسطين "كتتككف مف ( )72فقرة.
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جدول ( )4.1توزيع الفقرات عمى محاور االستبانة
ـ

عدد الفقرات

المجاالت

.1

األمان واالستقرار الوظيفي

7

.2

العالقات االجتماعية

6

.3

األجور والرواتب

6

.4

جودة الحياة

اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

7

.5

الوظيفية

بيئة عمل آمنة وصحية

7

.6

الترقيات

5

.7

تصميم واثراء الوظيفة

7

.8

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

7
20

سموك المواطنة التنظيمية

تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب الجدكؿ
جدول رقم ( )4.2درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

المقياس

5

4

3

2

1

اختارت الباحثة التدرج ( )5-1لبلستجابة  ،ككمما اقتربت االجابة مف  5دؿ عمى المكافقة العالية عمى
ما كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي .%20
 خطوات بناء االستبانة :قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " دور جودة الحياة الوظيفية في تحسين مستوى سموك
المواطنة التنظيمية "دراسة ميدانية عمى العاممين في جامعة فمسطين " ،كاتبعت الباحثة الخطكات
التالية لبناء االستبانة :
 .1االطبلع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا في
بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.
 .2استشارت الباحثة عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية ك المشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد
االستبانة كفقراتيا.
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 .3تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
 .4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 .5عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش كابداء المبلحظات.
 .6تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف محكريف أساسييف.
 .7تـ عرض االستبانة عمى ( )10مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية كاالدارية
كاإلحصائية في كؿ مف الجامعات كالمؤسسات الحككمية ،كالممحؽ رقـ ( )1يبيف أسماء أعضاء
لجنة التحكيـ.
 .8في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿ،
لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية عمى ( )72فقرة ،ممحؽ (.)2

صدق االستبيان:
يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االستبانة ما كضعت لقياسو ،كتـ التأكد مف صدؽ
االستبانة بطريقتيف:
" -1الصدق الظاىري":
عرضت الباحثة االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )10متخصصيف في
المجاالت األكاديمية كاإلدارية كالمينية كاإلحصائية ،كقد استجابت الباحثة آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما
يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية.
 -2صدق المقياس :
أوالً  :االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي
ىذه إليو الفقرة ،كقد قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت
االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
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 نتائج االتساق الداخمي :المحور األول :جودة الحياة الوظيفية
يكضح جدكؿ رقـ ( )3معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" األمان واالستقرار الوظيفي" كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول رقم ( )4.3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال األمان واالستقرار الوظيفي والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

يشعر العاممكف في الجامعة باألمف الكظيفي الكامؿ.

*0.832

0.000

2

تتكفر لدل إدارة الجامعة المكارد المالية التي تمكنيا مف اإليفاء بالتزاماتيا المالية تجاه

*0.762

0.000

األمان واالستقرار الوظيفي

م

العامميف لدييا.
3

تتبع إدارة الجامعة سياسة التدريب مف باب االستثمار في العامميف.

*0.675

0.000

4

تتبع إدارة الجامعة سياسة التحفيز لبلحتفاظ بالعامميف األكفاء.

*0.754

0.000

5

يشعر العاممكف في الجامعة باالستقرار في عمميـ الحالي لذلؾ ال يفكركف في البحث *0.838

0.000

عف فرص عمؿ أخرل.
6

يشعر العاممكف في الجامعة باالستقرار كال يعانكف أم تيديد باالستغناء عف خدماتيـ.

*0.824

0.000

7

يضطر العاممكف لتنفيذ مياـ إضافية عبلكة عمى مياميـ األساسية لمحفاظ عمى *0.400

0.002

كظائفيـ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  .α≥0.05قيمة  rالجدكلية يساكم 0.349
يكضح جدكؿ رقـ ( ) 4.4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات العالقات االجتماعية كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ
صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ( )4.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " العالقات االجتماعية" والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

يسكد بيف العامميف أثناء العمؿ حسف التعاكف كركح الفريؽ.

*0.757

0.000

2

يتبادؿ العاممكف الزيارات االجتماعية في المناسبات المختمفة.

*0.649

0.000

3

تسكد عبلقات التقدير كاالحتراـ المتبادؿ بيف الرؤساء كالمرؤكسيف في المستكيات *0.836

0.000

العالقات االجتماعية

م

المختمفة.
4

تبنى ثقافة الجامعة عمى احتراـ االلتزامات العائمية كتمبية احتياجات العمؿ معان.

*0.741

0.000

5

يراعي المسئكؿ المباشر لمفركؽ الفردية بيف العامميف ك المرؤكسيف.

*0.675

0.000

6

تتسـ معاممة العامميف في الجامعة بالعدؿ كاإلنصاؼ مف قبؿ رؤساء العمؿ.

*0.717

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  .α≥0.05قيمة  rالجدكلية يساكم 0.349

يكضح جدكؿ رقـ ( )5معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " األجور والرواتب" كالدرجة الكمية لممجاؿ،
كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ
لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ( )4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال األجور والرواتب الدرجة الكمية لممجال
م

معامل بيرسون لالرتباط

األجور والرواتب

القيمة االحتمالية
()Sig.

1

يكجد نظاـ كاضح لؤلجكر كالمكافآت داخؿ الجامعة.

*0.659

0.000

2

يتقاض العاممكف أجك انر جيدة نظير مياميـ الكظيفة.

*0.889

0.000

3

تكفي األجكر إلشباع احتياجات العامميف األساسية.

*0.818

0.000

4

يتناسب راتب المكظؼ مع العمؿ المنجز كالجيد المبذكؿ.

*0.843

0.000

5

يكافأ العاممكف نظير المجيكدات اإلبداعية.

*0.684

0.000

6

العاممكف راضكف عف األجكر التي يتقاضكنيا.

*0.860

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  .α≥0.05قيمة  rالجدكلية يساكم 0.349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة"
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية α≥ 0.05
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ( )4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة
والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

يساىـ العاممكف في حؿ مشكبلت العمؿ في دكائرىـ.

*0.756

0.000

2

يشارؾ العاممكف في صنع كاتخاذ الق اررات المختمفة المتعمقة بأعماليـ.

*0.756

0.000

3

يشجع المدير المباشر عمى تقديـ االقتراحات كاآلراء لتطكير العمؿ.

*0.767

0.000

4

يفكض الرئيس المباشر المرؤكسيف في اتخاذ الق اررات بعدالة كانصاؼ.

*0.809

0.000

5

يعطي رئيسي في العمؿ معمكمات كاممة لنا عف أىداؼ األعماؿ كنتائجيا.

*0.772

0.000

6

يتمتع رئيسي بقدرة عالية عمى تحفيز مرؤكسيو لبذؿ أقصى جيد ممكف.

*0.808

0.000

7

يشارؾ العاممكف في حؿ مشكبلت العمؿ في الجامعة.

*0.811

0.000

اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

م

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  .α≥0.05قيمة  rالجدكلية يساكم 0.349

يكضح جدكؿ رقـ ( )7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " بيئة عمل آمنة وصحية" كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ
صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ( )4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال بيئة عمل آمنة وصحية والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

تمبي ظركؼ العمؿ شركط السبلمة المينية لمعامميف.

*0.741

0.000

2

تحرص إدارة الجامعة عمى إرشاد العامميف إلجراءات الكقاية كالسبلمة أثناء العمؿ.

*0.821

0.000

3

تيتـ إدارة الجامعة بصحة العامميف كسبلمتيـ كأمنيـ.

*0.798

0.000

4

يكجد لدل الجامعة تشريعات كقكانيف محددة لمصحة كالسبلمة المينية لمعامميف.

*0.849

0.000

5

تقكـ إدارة الجامعة بإعداد برامج تدريب عمى السبلمة كالصحة المينية لمعامميف.

*0.773

0.000

6

تصميـ أماكف كمكاتب مبلئمة كمريحة لمعمؿ.

*0.812

0.000

7

تكفر الجامعة التأمينات البلزمة لمعامميف عند التعرض لمحكادث.

*0.793

0.000

بيئة عمل آمنة وصحية

م

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  .α≥0.05قيمة  rالجدكلية يساكم 0.349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " الترقيات" كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم
يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما
كضع لقياسو.
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جدول رقم( )4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الترقيات والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

يكجد نظاـ كاضح كمبلئـ لمترقيات في الجامعة.

*0.868

0.000

2

تعتمد أنظمة الترقية كالتقدـ الكظيفي عمى أسس كمعايير إدارية كاضحة.

*0.917

0.000

3

تكجد فرص متاحة لمترقي كالتقدـ الكظيفي لمعامميف في الجامعة.

*0.893

0.000

4

يكجد تكافؽ بيف المؤىؿ العممي كدرجتي الكظيفية.

*0.783

0.000

5

تتكفر لمعامميف إمكانية االنتقاؿ الى مناصب إدارية أعمى بإنصاؼ.

*0.806

0.000

الترقيات

م

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  .α≥0.05قيمة  rالجدكلية يساكم 0.349

يكضح جدكؿ رقـ ( )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " تصميم واثراء الوظيفة " كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ
صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول رقم ( )4.9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال تصميم واثراء الوظيفة والدرجة الكمية لممجال
معامل بيرسون لالرتباط

تصميم واثراء الوظيفة

م

القيمة االحتمالية
()Sig.

1

تتميز المياـ المراد إنجازىا مف العامميف بالكضكح كالسبلمة.

*0.622

0.000

2

تغمب األعماؿ الركتينية عمى الكاجبات الكظيفية في المؤسسة.

*0.527

0.000

3

طبيعة العمؿ تتبلءـ مع القدرات كالميارات الشخصية لمعامميف.

*0.823

0.000

4

تفرض قيكد بيركقراطية صارمة عمى أداء الكاجبات الكظيفية.

*0.534

0.000

5

تمكف الكظيفة العامميف مف إظيار قدراتيـ كجيكدىـ الخاصة.

*0.801

0.000

6

كظيفتي ذات أىمية كتأثير في المنظمة.

*0.606

0.000

7

تمنح المؤسسة استقبللية كحرية لمعامميف في أداء مياميـ.

*0.644

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  .α≥0.05قيمة  rالجدكلية يساكم 0.349
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يكضح جدكؿ رقـ ( )10معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " التوازن بين العمل والحياة الخاصة "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية α≥ 0.05
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول رقم ( )4.10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال التوازن بين العمل والحياة الخاصة
والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

تراعي الجامعة ظركؼ العمؿ الشخصية لمعامميف.

*0.783

0.000

2

تمنح الجامعة تسييبلت لمعامميف لتحقيؽ التكافؽ بيف متطمبات العمؿ كحياتيـ

*0.854

0.000

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

م

الشخصية.
3

يمكف لمكظفي الجامعة أخذ إجازة لمعناية بأحد أفراد أسرىـ.

*0.807

0.000

4

تتفيـ الجامعة تأخر بعض العامميف ببدء العمؿ عمى أف يتـ تعكيض أكقات التأخير

*0.766

0.000

في نياية الدكاـ أك في أياـ أخرل.
5

تمكف الجامعة العامميف مف تأدية بعض أعماليـ الرسمية في المنزؿ.

*0.846

0.000

6

يمكف لممكظفيف الخركج أثناء أكقات العمؿ الرسمي الستكماؿ دراساتيـ كااللتحاؽ

*0.575

0.000

ببرامج تدريبية.
7

يجد العاممكف كقتان كافيان لقضائو مع أسرىـ.

*0.675

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  .α≥0.05قيمة  rالجدكلية يساكم 0.34

المحور الثاني  :سموك المواطنة التنظيمية
يكضح جدكؿ رقـ ( )11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " سموك المواطنة التنظيمية" كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ( )4.11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات سموك المواطنة التنظيمية والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

يساعد العاممكف زمبلءىـ في العمؿ عمى القياـ بالمياـ المككمة ليـ.

*0.632

0.000

2

يتعاكف العاممكف مع رؤسائيـ ألداء األعماؿ عمى أحسف كجو.

*0.714

0.000

3

يستجيب العاممكف لتعميمات رؤسائيـ في العمؿ دكف تردد.

*0.689

0.000

4

يحترـ العاممكف خصكصيات كحقكؽ اآلخريف.

*0.655

0.000

5

يقكـ العاممكف باستشارة زمبلئيـ في الجامعة إذا كانت ق ارراتيـ تؤثر عمييـ.

*0.648

0.000

6

يتحدث العاممكف بإيجابية مع اآلخريف عف مزايا في العمؿ.

*0.719

0.000

7

يسعى العاممكف إلبراز الجكانب اإليجابية في الجامعة كجزء مف الكفاء لمعمؿ.

*0.673

0.000

8

يقكـ العاممكف بتنفيذ المياـ اإلضافية المككمة ليـ دكف تذمر.

*0.718

0.000

9

يستمع العاممكف بإيجابية لمنصائح المقدمة ليـ.

*0.703

0.000

10

يبمغ العاممكف عف األخطاء عندما يجدكنيا داخؿ الجامعة.

*0.431

0.011

11

يتابع العاممكف بحرص دائـ اإلعبلنات كالتعميمات الداخمية إلدارة الجامعة بحرص.

*0.635

0.000

12

يحافظ العاممكف عمى سمعة الجامعة.

*0.716

0.000

13

يحرص العاممكف عمى حضكر االجتماعات كالمقاءات المرتبطة بعمؿ الجامعة.

*0.686

0.000

14

ييتـ العاممكف بكضع كمكانة الجامعة في المستقبؿ.

*0.732

0.000

15

يتقدـ العاممكف بمقترحات لتطكير العمؿ كتحسينو.

*0.782

0.000

16

يتكاجد العاممكف دائمان في الكقت المحدد لبدء العمؿ.

*0.382

0.026

17

يخبر العاممكف إدارة الجامعة مسبقان في حاؿ لـ يتمكنكا مف الحضكر الى العمؿ.

*0.541

0.000

18

يحافظ العاممكف عمى ممتمكات الجامعة كنظافتيا.

*0.704

0.000

19

يشارؾ العاممكف بأعماؿ تطكعية تسيـ في تحسيف صكرة الخدمات التي تقدميا *0.710

0.000

سموك المواطنة التنظيمية

م

الجامعة لممجتمع.
20

يبادر العاممكف بتقديـ مقترحات لحؿ مشاكؿ زمبلئيـ في العمؿ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  .α≥0.05قيمة  rالجدكلية يساكم 0.349
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*0.755

0.000

ثانياً  :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة الكصكؿ
إلييا ،كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة لمعينة
االستطبلعية المككنة مف  30استبانة.
يبيف جدكؿ رقـ ( )12أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيان عند مستكم
داللة معنكية ( ) α≥0.05كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما كضع لقياسو.

جدول رقم ( )4.12معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور جكدة الحياة الكظيفية والدرجة الكمية
لممحور  ،معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور سموك المواطنة التنظيمية والدرجة الكمية
لممحور

ـ

المجاالت

معامؿ بيرسكف لبلرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig

.1

األمان واالستقرار الوظيفي

*0.874

0.000

.2

العالقات االجتماعية

*0.524

0.000

.3

األجور والرواتب

*0.703

0.000

اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

*0.801

0.000

بيئة عمل آمنة وصحية

*0.830

0.000

.6

الترقيات

*0.711

0.000

.7

تصميم واثراء الوظيفة

*0.664

0.000

.8

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

*0.822

0.000

جودة الحياة الوظيفية

*0.817

0.000

سموك المواطنة التنظيمية

*0.830

0.000

.4

جودة الحياة

.5

الوظيفية

ثبات االستبانة:Reliability
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثر مف
مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط ،أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة
كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خبلؿ فترات زمنية معينة.
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كقد تحققت الباحثة مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ-:

معامؿ ألفا كركنباخ  Cronbach's Alpha Coefficientكطريقة التجزئة النصفية ككانت النتائج كما
ىي مبينة في جدكؿ رقـ ()13
جدول رقم ( )4.13معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
المجاالت

عدد

معامل ألفا

التجزئة

الفقرات

كرونباخ

النصفية

األمان واالستقرار الوظيفي

7

*0.807

*0.897

العالقات االجتماعية

6

*0.823

*0.766

األجور والرواتب

6

*0.882

*0.905

اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

7

*0.898

*0.878

بيئة عمل آمنة وصحية

7

*0.908

*0.908

الترقيات

5

*0.805

*0.910

تصميم واثراء الوظيفة

7

*0.768

*0.700

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

7

*0.881

*0.888

جودة الحياة الوظيفية

52

*0.961

*0.979

سموك المواطنة التنظيمية

20

*0.932

*0.946

إجمالي محاور االستبانة

72

*0.961

*0.914

ـ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جودة
الوظيفية

الحياة

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05
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يتضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )13أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لمحكر اجمالي
جودة الحياة الوظيفية حيث تتراكح بيف ( )0.908 -0.768بينما بمغت لجميع المجاالت (جودة الحياة
الوظيفية) ( .)0.961اما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة ألفا كرنباخ حيت
تتراكح بيف ( )0.910- 0.700بينما بمغت لجميع المجاالت (.)0.979
أما قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لمحكر سموك المواطنة التنظيمية حيث بمغت ( ،)0.932أما حسب
طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة الفا كرنباخ حيت بمغت لجميع المجاالت (،)0.946
أما بالنسبة إلجمالي محاكر االستمارة فكانت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة حيث بمغت (،)0.961
كحسب طريقة التجزئة النصفية فكانت ( ،)0.914كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في
الممحؽ رقـ ( )3قابمة لمتكزيع ،كتككف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعميا عمى
ثقة بصحة االستبانة كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package for the
).Social Sciences(SPSS
اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ -سمرنكؼ )Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ ()14
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جدول رقم ( )4.14يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
ـ

عدد الفقرات كولمجوروف-

المجاالت

Sigالمعنوية

سمرنوف ))K-S
األمان واالستقرار الوظيفي

7

0.67

0.76

العالقات االجتماعية

6

0.64

0.8

األجور والرواتب

6

0.59

0.88

7

0.73

0.67

بيئة عمل آمنة وصحية

7

0.75

0.63

الترقيات

5

0.97

0.31

تصميم واثراء الوظيفة

7

0.89

0.41

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

7

1.12

0.16

جودة الحياة الوظيفية

52

0.75

0.63

سموك المواطنة التنظيمية

20

0.52

0.95

اجمالي محاور االستبانة

72

0.54

0.93

.1
.2
.3
.4
.5

الحياة اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

جكدة
الكظيفية

.6
.7
.8

يتضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )14أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت
الدراسة كانت أكبر مف مستكل الداللة  )α≥0.05كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التكزيع
الطبيعي ،حيث تـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.
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تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسب المئكية كالتك اررات كالمتكسط الحسابي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة تكرار
فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة.
 -2اختبار ألفا كركنباخ ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -4استخداـ اختبار ككلمجكركؼ-سمرنكؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sيستخدـ ىذا
االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.
 -5معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقكـ ىذا
االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف .كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي
لبلستبانة ،كالعبلقة بيف المتغيرات.
 -6اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت
إلي الحياد  ،كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.
 -7اختبار Tلعينتيف مستقمتيف  independent sample t. testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات
داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات.
 -8اختبار تحميؿ التبايف األحادم  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة ما إذا
كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
 -9اختبار االنحدار المتعددMultiple Regression
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الممخص
تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ المنيجية المستخدمة في الدراسة كاجراءاتيا ،حيث أشارت الباحثة إلى أنو
تـ اعتماد األسمكب الكصفي التحميمي لجمع البيانات كذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج الدراسة ،حيث أنو
أكثر المناىج استخدامان في دراسة الظكاىر االجتماعية كاالنسانية كأكثر األساليب مناسبة لمكضكع الدراسة،
كما بينت الباحثة المصادر التي تـ االعتماد عمييا في الدراسة مثؿ البيانات األكلية كالثانكية.
كقد استعرضت الباحثة مجتمع الدراسة ،فإف المجتمع المستيدؼ يتككف مف جميع العامميف في جامعة
فمسطيف مف ادارييف كأكاديمييف مثبتيف في الجامعة كالبالغ عددىـ ( )265مكظفان كتـ اختيار عينة عشكائية
بسيطة مككنة مف ( )157مكظفان ،حيث تـ تكزيع االستبانة عمى مجتمع الدراسة كتـ استرداد استبانة كتـ
استثناء  3استبانات كانت غير صالحة لمتحميؿ ،حيث تـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة صممت
خصيصان مف أجؿ ىذا الغرض ،كأشارت الباحثة إلى أنو تـ استخداـ االتساؽ الداخمي ،لبياف صدؽ كؿ
فقرة مع مجاليا ،ككذلؾ استخدـ الصدؽ البنائي لمتأكد مف صدؽ االستبانة ،بينما تـ استخداـ طريقة ألفا
كركنباخ لمتأكد مف ثبات االستبانة ،كأشارت النتائج لكجكد درجة جيدة مف الصدؽ ،كدرجة مرتفعة مف
الثبات ،كأخي انر اختتمت الباحثة ىذا الفصؿ باألساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا في ىذه الدراسة.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات
الدراسة ومناقشتيا
 أوالً :مقدمة.
 ثانياً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية.
 ثالثاً :تحميل فقرات االستبانة.
 رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة
 الخالصة
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
أوالً :المقدمة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة

عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا،
كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى (جنس ،المؤىؿ العممي ،الحالة االجتماعية ،سنكات

الخدمة ،المسمى الكظيفي) لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة ،إذ
تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي

سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

ثانياً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية :
وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
يتضح مف خبلؿ جدكؿ ( )1اف  %92.4مف االستمارات تـ استكماليا بالتعبئة مف المبحكثيف بينما %7.6
تـ اعتبارىا استمارات مفقكدة كتعزك الباحثة ىذا الفقد إلى تكزيع االستبانات في فترة االمتحانات النيائية

لمفصؿ الدراسي الثاني  2017/2016حيث كاف الفقد لدل المحاضريف األكاديمييف المتفرغيف كالذيف كاف
جزء منيـ في اجازة سنكية كالبعض األخر كاف يأتي لمجامعة فقط في مكعد مراقبتو.

جدول رقم ( )5.1توزيع العينة
التكرار

النسبة

استمارات مكتممة

145

92.4

استمارات مفقكدة (لـ يتـ االجابة عمييا)

12

7.6

المجمكع

157

100.0
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أوال البيانات الشخصية والوظيفية-:
 .1الجنس-:

مف خبلؿ جدكؿ رقـ ( (5.2يتضح أف %72.4ىـ مف الذككر ،بينما  %27.6ىف مف

االناث.

جدكؿ ()5.2

الجنس

البند

التكرار

النسبة

ذكر

105

72.4

أنثى

40

27.6

أظيرت النتائج أف أعداد الذككر في الكظائؼ أكبر مف أعداد اإلناث ،كىذه النتيجة طبيعية نظ انر لطبيعة

المجتمع الفمسطيني كثقافتو ،كما أف ىذه النتيجة تتكافؽ مع أحدث إصدار لمدليؿ اإلحصائي السنكم
لمؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية لمعاـ األكاديمي (2015-2014ـ) ،كالذم أشار إلى أف العامميف مف

اإلناث في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية بمغ ( )4071مف إجمالي العامميف في ىذه المؤسسات كالبالغ

عددىـ ( ،)15584ما معدلو ( )%26.12مف إجمالي العامميف فييا.

(ك ازرة التربية

كالتعميـ العالي2016 ،ـ).

 .2العمر-:

مف خبلؿ جدكؿ ( )5.3يتضح أف %39.3فئاتيـ العمرية تقع مف – 30اقؿ 40سنة  %35.9 ،في الفئة

العمرية اقؿ مف30سنة  %18.6 ،في الفئة العمرية -40اقل من  50سنة %6.2 ،من  50عام فأكثر .
جدو ل رقم ( )5.3توزيع عينة الدراسة حسب العمر

الفئة العمرية

البند

التكرار

النسبة

اقؿ مف  30سنة

52

35.9

مف -30اقؿ مف 40

57

39.3

سنة
27

مف -40اقؿ مف 50

18.6

سنة
9

مف  50سنة فأكثر
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6.2

أظيرت النتائج أف معظـ العامميف في الجامعة تقؿ أعمارىـ عف أربعيف سنة ،كىذه النتيجة جيدة،

كتؤكد بأف الجامعة لدييا فرصة الستثمار ىذه المكارد البشرية كتطكيرىا ،فيـ يتميزكف بالطاقة كالحيكية
كالعطاء .كما أكضحت النتائج أف ىناؾ حكالي( )%24مف العامميف ،تزيد أعمارىـ عف األربعيف مما يبيف
أف الجامعة جمعت بيف عنصر الشباب كالخبرة مما ينعكس عمى أداء جامعي أفضؿ.
 .3المؤىل

العممي-:

جدول رقم ( )5.4توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

المؤىؿ العممي

البند

التكرار

النسبة

دبمكـ متكسط

21

14.5

بكالكريكس

29

20.0

ماجستير

82

56.6

دكتكراه

13

9.0

مف خبلؿ جدكؿ رقـ ( )5.4يتضح اف  %56.6مؤىميـ العممي ماجستير %20،بكالكريكس ،
%14.5دبمكـ %9 ،دكتكراه.
كتشير النتائج إلى تنكع المؤىبلت العممية؛ كلكف يبلحظ زيادة نسبة المكظفيف الحاصميف عمى درجة
الماجستير ،كتفسر الباحثة ذلؾ؛ ألنيـ يعممكف في الكظائؼ اإلدارية ،باإلضافة إلى أنو يتـ االستعانة بيـ
في العمؿ في المجاؿ األػكاديمي ،كما يبلحظ أف ىناؾ نسبة تصؿ إلى( )%9مف المكظفيف الحاصميف عمى
الد ارسات العميا "الدكتكراه" الذيف يعممكف في العمؿ األكاديمي ،كما يستعاف ببعضيـ في الكظائؼ اإلدارية
العميا.
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى سياسة التكظيؼ المتبعة في الجامعة كالتي تفضؿ حممة الدراسات العميا ،ككنيـ
أكثر كفاءة كخبرة.
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 .4الحالة االجتماعية- :
جدول رقم ( )5.5تكزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية

الحالة االجتماعية

البند

التكرار

النسبة

متزكج

115

79.3

اعزب

28

19.3

غير ذلؾ

2

1.4

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة  %79.3متزكجكف كىذه النسبة جيدة كتعكس االستقرار النفسي كالعائمي
لدل المكظفيف العامميف في جامعة فمسطيف.
 .5سنوات الخبرة-:
جدول رقم ( )5.6توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

سنكات الخدمة

البند

التكرار

النسبة

اقؿ مف سنتيف

23

15.9

-2اقؿ مف  5سنكات

44

30.3

مف-5اقؿ مف  10سنكات

42

29.0

مف -10اقؿ مف  15سنة

36

24.8

مف خبلؿ جدكؿ رقـ ( )5.6يتضح اف  %30.3سنكات خبرتيـ مف -2اقؿ مف  5سنكات  %29 ،منيـ 5
–اقؿ مف  10سنكات -10 %24.8 ،اقؿ مف 15سنة  %15.9 ،أقؿ مف سنتيف.
كنبلحظ أف معظـ العامميف بالجامعة عدد سنكات خبرتيـ أقؿ مف ( 10سنكات) ،كيعزل السبب

إلى حداثة الجامعة مف حيث نشأتيا كاعتماد برامجيا األكاديمية ،كما نبلحظ أف ىناؾ نسبة قميمة مف
العامميف تزيد خبراتيـ عف ( 10سنكات) تـ االستعانة بيـ في تأسيس الجامعة.
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 .6المسمى الوظيفي-:
جدول رقم ( )5.7توزيع عينة الدراسة حسب سنوات المسمى الوظيفي
البند

التكرار

النسبة

مساعد  /مستشار رئيس

1

.7

عميد

4

2.8

مدير فرع

2

1.4

مدير دائرة

9

6.2

رئيس قسـ

12

8.3

محاضر اكاديمي

64

44.1

مكظؼ ادارم

53

36.6

المسمى الكظيفي

مف خبلؿ جدكؿ رقـ ( )5.7يتضح اف  %43.4مسماىـ الكظيفي محاضر اكاديمي %36.6 ،مكظؼ
ادارم %8.3 ،رئيس قسـ %6.2 ،مدير دائرة %2.8 ،عميد  %2.1،مدير فرع  %0.7 ،مساعد/
مستشار رئيس
كترل الباحثة أف ىذه النتيجة تتكافؽ مع الييكؿ الكظيفي اليرمي في مؤسسات التعميـ العالي،
حيث أف أعداد العامميف تككف أقؿ في المستكيات العميا ثـ تزيد في المستكيات الكسطى كتزداد أكثر في
المستكيات الدنيا في المؤسسة.
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ثانيا :الوزن النسبي لفقرات المجاالت
تحميل فقرات االستبانة :
لتحميل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعممية (اختبار Tلعينة واحدة)  ،حيث اعتبرت الدرجة
 3ىي الحياد وىي تمثل  %60عمى مقياس الدراسة.
المحك المعتمد في الدراسة-:
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة ،فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس ليكرت الخماسي مف خبلؿ
حساب المدل بيف درجات المقياس( )4=1-5كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصكؿ عمى
طكؿ الخمية أم(  ،)0.80=5/4كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس (بداية المقياس
كىي كاحد صحيح) ،كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما ىك مكضح
في الجدكؿ التالي)(Ozen et al.,2012
جدول ( :) 8.5يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

المتوسط النسبي الحسابي المقابل لو

درجة الموافقة

مف ()1.80-1

مف ()%30-20%

قميمة جدا

أكبر مف ()2.60- 1.80

أكبر مف ()%52 - %36

قميمة

أكبر مف ()3.40 -2.60

أكبر مف ()%68- %52

متكسطة

أكبر مف ()4.20- 3.40

أكبر مف ()%84- %68

كبيرة

أكبر مف ( ) 5-4.20

أكبر مف ()%100- %84

كبيرة جدا







.
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تحميل فقرات مجال االمان واالستقرار الوظيفي االستبيان :
جدول ( )5.8الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال األمان واالستقرار الوظيفي
أوال

-1
-2

-3
-4
-5

-6

-7

الوسط

األمان واالستقرار الوظيفي

الحسابي

يشعر العاممكف في الجامعة باألمف الكظيفي الكامؿ.

2.97

تتكفر لدل إدارة الجامعة المكارد المالية التي تمكنيا مف اإليفاء
بالتزاماتيا المالية تجاه العامميف لدييا.
تتبع إدارة الجامعة سياسة التدريب مف باب االستثمار في
العامميف.
تتبع إدارة الجامعة سياسة التحفيز لبلحتفاظ بالعامميف األكفاء.
يشعر العاممكف في الجامعة باالستقرار في عمميـ الحالي لذلؾ
ال يفكركف في البحث عف فرص عمؿ أخرل.
يشعر العاممكف في الجامعة باالستقرار كال يعانكف أم تيديد
باالستغناء عف خدماتيـ.
يضطر العاممكف لتنفيذ مياـ إضافية عبلكة عمى مياميـ
األساسية لمحفاظ عمى كظائفيـ.
إجمالي مجال األمان واالستقرار الوظيفي

االنحراف

الوزن

قيمة

المعنوية

المعياري

النسبي

االختبار

p-

%
1.14

59.45

value
-0.29

0.77

الفقرة
4

3.85

0.85

76.97

11.98

0.00

1

2.96

1.03

59.30

-0.41

0.68

5

3.02

1.19

60.43

0.21

0.83

3

2.75

1.15

55.03

-2.60

0.01

6

2.73

1.13

54.62

-2.88

0.00

7

3.59

1.14

71.72

6.19

0.00

2

3.13

0.71

62.53

2.14

0.03

المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية (تتكفر لدل إدارة الجامعة المكارد المالية التي تمكنيا مف اإليفاء
بالتزاماتيا المالية تجاه العامميف لدييا) احتمت المرتبة االولى بوزن نسبي بمغ  ، %76.97كبالتالي فقد
حصمت ىذه الفقرة عمى أعمى درجة مكافقة بيف متكسطات استجابات أفراد العينة يعني أف ىناؾ مكافقة
بدرجة متكسطة مف قبؿ العامميف عمى فقرات ىذا المجاؿ.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة التي حصمت عمى أعمى درجة في المجاؿ ،كىي درجة متكسطة كمقبكلة في
ظؿ الكضع السياسي كاالقتصادم الصعب الذم يعانيو قطاع غزة بسبب اشتداد الحصار الجائر عميو منذ
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ترتيب

أكثر مف  10سنكات ،كما نتج عنو مف تأخير كخصكمات لمركاتب ،كعدـ تفعيؿ آليات التحفيز كالزيادات
كالعبلكات ،ما كاف لو أثر كبير في تمكف الجامعة مف االيفاء بالتزاماتيا خاصة أنيا جامعة خاصة تعتمد
عمى رسكـ الطمبة كقركض التعميـ العالي كبعض التبرعات كالدعـ الخارجي.
بينما كانت الفقرة السادسة (يشعر العاممكف في الجامعة باالستقرار كال يعانكف أم تيديد باالستغناء عف
خدماتيـ) احتمت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%54.62تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيان عند مستكل
داللة ( )α≤ 0.05فقد حصمت عمى أدنى درجة مكافقة بيف متكسطات استجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ
بمجاؿ "األمان واالستقرار الوظيفي" ،كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى سكء األكضاع االقتصادية كندرة كجكد الكظائؼ مما جعؿ الكظيفة ثمينة
كالكؿ يسعى لمحصكؿ عمييا بأم طريقة كذلؾ لصعكبة ايجاد فرص عمؿ اخرل سكاء في قطاع غزة أك
خارجو بسبب الحصار كاغبلؽ المعابر ،ككذلؾ قمة المردكدات المالية عمى الجامعة خاصة بعد قرار تقاعد
مكظفي السمطة كخصـ نسبة  %30مف ركاتبيـ أكجد كضع اقتصادم صعب مما دفع الطمبة الى عدـ
االلتزاـ بتسديد رسكميـ الجامعية كعدـ اقباؿ البعض اآلخر عمى استكماؿ تعميمو مف األصؿ ،ما دفع
الجامعة لمحاكلة تقميص النفقات كبالتالي االستغناء عف عقكد فرص العمؿ كمكظفي العقكد السنكية،
الكضع الذم أدل لشعكر جميع المكظفيف بعدـ االستقرار كامكانية االستغناء عف خدماتيـ في أم لحظة.
بشكل عام يمكن القول بأف الكزف النسبي ال جمالي مجاؿ األماف كاالستقرار الكظيفي بمغ %62.53
كبمتكسط بمغ ( )3.13كانحراؼ معيارم بمغ  ،0.71كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم  ،0.03كىذا
يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
ويعني ذلك :أن موظفي الجامعة راضون نوعا ما عن مجال األمان واالستقرار الوظيفي ولكن يحتاج
لممزيد من اإلجراءات الداعمة لالستقرار واألمان الوظيفي.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (البربرم )2016،التي أظيرت كجكد مستكل متكسط مف
الرضا عف األماف كاالستقرار الكظيفي لدل العامميف في شبكة األقصى االعبلمية ،ككذلؾ دراسة
(ماضي )2014،التي أظيرت مستكل متكسط مف الرضا عف االماف كاالستقرار الكظيفي لدل العامميف
199

في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،ككذلؾ دراسة (نصار )2013،التي أظيرت كجكد مستكل متكسط
مف الرضا عف االستقرار الكظيفي لدل العامميف في ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف بنسبة
( ،)%61.90بينما العامميف في كزارة التربية كالتعميـ الحككمي بنسبة(. )%61.59
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الشنطي )2016،كالتي أظيرت نسبة متكسطة قريبة
لمضعيفة مف الرضا عف االستقرار كاالماف الكظيفي لدل العامميف في ك ازرة اإلسكاف كاألشغاؿ العامة ،
ككذلؾ مع دراسة ( القحطاني )2012،التي أظيرت نسبة عالية مف الرضا كاالستقرار الكظيفي لدل
العامميف بمعيد الجكازات بالرياض.
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 تحميل فقرات مجال العالقات االجتماعيةجدول ( )5.3الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال العالقات االجتماعية
أوال

-1
-2
-3

-4

-5

-6

الوسط

العالقات االجتماعية

الحسابي

االنحراف

الوزن

قيمة

المعياري

النسبي

االختبار

%

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

يسكد بيف العامميف أثناء العمؿ حسف التعاكف كركح الفريؽ.

3.71

0.95

74.17

8.99

0.00

2

يتبادؿ العاممكف الزيارات االجتماعية في المناسبات المختمفة.

3.87

0.84

77.38

12.40

0.00

1

3.77

0.99

75.31

9.28

0.00

3

3.54

0.91

70.76

7.09

0.00

4

3.46

1.07

69.10

5.11

0.00

5

3.19

1.13

63.80

2.01

0.05

6

3.59

0.73

71.81

9.77

0.00

تسكد عبلقات التقدير كاالحتراـ المتبادؿ بيف الرؤساء
كالمرؤكسيف في المستكيات المختمفة.
تبنى ثقافة الجامعة عمى احتراـ االلتزامات العائمية كتمبية
احتياجات العمؿ معان.
يراعي المسئكؿ المباشر لمفركؽ الفردية بيف العامميف ك
المرؤكسيف.
تتسـ معاممة العامميف في الجامعة بالعدؿ كاإلنصاؼ مف قبؿ
رؤساء العمؿ.
إجمالي مجال العالقات االجتماعية

المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية (يتبادؿ العاممكف الزيارات االجتماعية في المناسبات المختمفة) احتمت
المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  ، %77.38لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيان عند مستكل داللة ( ≤
 )α0.05كبالتالي قفد حصمت ىذه الفقرة عمى أعمى درجة مكافقة بيف متكسطات استجابات أفراد العينة
فيما يتعمؽ بفقرات مجاؿ العبلقات االجتماعية كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة جيدةن مف قبؿ أفراد
العينة عمى ىذه الفقرة.
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وتعزو الباحثة ارتفاع ىذه النتيجة إلى كجكد عبلقات عائمية فتجد في الجامعة عدد مف المكظفيف مف نفس
العائمة ،كما أف عبلقات العمؿ أنشأت عبلقات صداقة قكية بيف بعض المكظفيف ،مما زاد مف ارتفاع نسبة
تبادؿ العبلقات االجتماعية بيف العامميف خاصة كأف طبيعة المجتمع الفمسطيني القبمية ال تساعد عمى
كجكد نك واد أك أماكف ترفييية لقضاء أكقات الفراغ مما يدفع بإتجاه تقكية العبلقات االجتماعية كالعائمية،
ككذلؾ فإف لئلدارة العميا دكر تقكية العبلقات االجتماعية مف خبلؿ اعطاء االذف لممكظفيف بالخركج مف
كقت العمؿ لقضاء مناسبات اجتماعية تخص العامميف بالجامعة.
بينما كانت الفقرة السادسة (تتسـ معاممة العامميف في الجامعة بالعدؿ كاإلنصاؼ مف قبؿ رؤساء العمؿ)
احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  ،%63.80لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيان عند مستكل داللة ( ≤
 )α0.05كبالتالي فقد حصمت ىذه الفقرة عمى أدنى درجة مكافقة بيف متكسطات استجابات أفراد العينة
فيما يتعمؽ بفقرات مجاؿ العبلقات االجتماعية كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد
العينة عمى ىذه الفقرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى كجكد قبكؿ كنكع مف الرضا عف معاممة المدراء لممكظفيف إال أف ىناؾ اعتراض
مف قبؿ البعض عمى معاممة بعض المدراء إما ألسباب شخصية تتعمؽ بالمكظفيف أك ألسباب تتعمؽ
بالمدراء أنفسيـ لحفظ ىيبتيـ كالسيطرة قدر االمكاف عمى مناصبيـ كسمطتيـ حتى ال تذىب ألحد
مرؤكسييـ .
وبشكل عام يمكف القكؿ أف الكزف النسبي ال جمالي مجاؿ العبلقات االجتماعية بمغ  %71.81كبمتكسط
بمغ ( )3.59كانحراؼ معيارم بمغ  ،0.73كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم  ،0.03كىذا يعني أف
ىناؾ مكافقة بدرجة جيدة عمى جميع فقرات مجاؿ العبلقات االجتماعية كتفسر الباحثة ذلؾ بمدل اىتماـ
االدارة العميا في الجامعة في العمؿ عمى تعزيز العبلقات االجتماعية ،كىذا يدلؿ عمى أف المسئكلية
االجتماعية كالبعد االجتماعي يعتبر مف األكلكيات التي تسعى إدارة الجامعة إلى تحقيقيا.
كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (البربرم )2016،حيث بمغت نسبة المتكسط الحسابي
النسبي لمجاؿ العبلقات االجتماعية لدل العامميف في شبكة األقصى االعبلمية ( )76.80ككذلؾ دراسة
(نصار )2013،التي أظيرت مكافقة كرضا بدرجة جيدة عمى مجاؿ العبلقات االجتماعية لدل العامميف
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في ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف كدراسة (ماضي )2014،حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي لمجاؿ
العبلقات االجتماعية لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية ()%75.10
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الدحدكح )2015،التي بينت أف المتكسط الحسابي
النسبي لمجاؿ العبلقات االجتماعية لدل العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمغ ( )%84.96بدرجة كبيرة
ككذلؾ مع دراسة (القحطاني )2012،التي أكدت عمى تكافر العبلقات االنسانية كاالنضباط بيف العامميف
في معيد جكازات الرياض بدرجة كبيرة جدان.

تحميل فقرات مجال األجور والرواتب-:
جدول رقم ( )5.41الوسط الحسابي والوزن النسبي األجور والرواتب
أوال

الوسط

األجور والرواتب

الحسابي

االنحراف

الوزن

قيمة

المعياري

النسبي

االختبار

%

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

-1

يكجد نظاـ كاضح لؤلجكر كالمكافآت داخؿ الجامعة.

3.42

1.17

68.41

4.33

0.00

1

-2

يتقاض العاممكف أجك انر جيدة نظير مياميـ الكظيفة.

2.97

1.12

59.45

-0.30

0.77

2

-3

تكفي األجكر إلشباع احتياجات العامميف األساسية.

2.97

1.14

59.45

-0.29

0.77

3

-4

يتناسب راتب المكظؼ مع العمؿ المنجز كالجيد المبذكؿ.

2.83

1.18

56.69

-1.68

0.09

4

-5

يكافأ العاممكف نظير المجيكدات اإلبداعية.

2.79

1.22

55.86

-2.04

0.04

5

-6

العاممكف راضكف عف األجكر التي يتقاضكنيا.

2.71

1.12

54.21

-3.10

0.00

6

إجمالي مجاؿ األجكر كالركاتب

2.95

0.97

59.01

-0.61

0.54
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المتوسط الحسابي لمفقرة األولى (يكجد نظاـ كاضح لؤلجكر كالمكافآت داخؿ الجامعة) احتمت المرتبة
االولى بوزن نسبي بمغ  ، %68.41لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى داللة
( )α≤ 0.05كبالتالي فقد حصمت ىذه الفقرة عمى أعمى درجة مكافقة بيف متكسطات استجابات أفراد العينة
فيما يتعمؽ بفقرات مجاؿ " األجكر كالركاتب" كىذا يعني مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى
ىذه الفقرة.
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأف العامميف عمى دراية بكجكد نظاـ كالمكائح كقكانيف كاضحة فيما يتعمؽ
باألجكر كالمكافآت داخؿ الجامعة ،إال أف البعض يرل بأف ىذا النظاـ غير معمكؿ كمجمد كال يسرم عمى
الجميع.
بينما كانت الفقرة السادسة (العاممون راضون عن األجور التي يتقاضونيا) احتمت المرتبة األخيرة
بكزف نسبي  %54.21لذلؾ تعتبر الفقرة دالة احصائيان عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05كبالتالي فقد
حصمت عمى أدنى درجة مكافقة بيف متكسطات استجابة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،كىذا يعني مكافقة
بدرجة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وتعزو الباحثة ذلؾ لعدـ دخكؿ الجامعة في نظاـ الكادر المالي لمجامعات الفمسطينية ،الذم أكجد نكع مف
المقارنة بيف أجكر المكظفيف كأجكر نظرائيـ في الجامعات ألخرل كالذم يعتبر مرتفع جدا بالنسبة ليـ،
كما أف سكء األكضاع االقتصادية كعدـ انتظاـ الركاتب ،كالغبلء المعيشي الذم يؤثر بشكؿ مباشر عمى
عدـ رضا المكظفيف عف األجكر التي يتقاضكنيا.
وبشكل عام يمكن القول بأف الكزف النسبي إلجمالي مجاؿ األجكر كالركاتب بمغ  %59.01كبمتكسط بمغ
( )2.95كانحراؼ معيارم بمغ ( )0.97كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم  ،0.54كىذا يعني أف ىناؾ
مكافقة بدرجة ضعيفة قريبة لممتكسطة عمى جميع فقرات مجاؿ األجكر كالركاتب ،كتفسر الباحثة ذلؾ بعدـ
دخكؿ الجامعة ضمف اتفاقية الكادر المالي لمجامعات الفمسطينية كبالتالي يشعر المكظؼ بأنو مظمكـ
مقارنة بمكظفي الجامعات األخرل.
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واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (نصار )2013،التي أظيرت أف مستكل األجكر كالمكافآت لدل العامميف
بك ازرة التربية كالتعميـ الحككمي في قطاع غزة بنسبة (  )%34.45كىي قميمةن  ،كمع دراسة
(المغربي )2004،التي أظيرت عدـ قبكؿ العامميف في جامعة المنصكرة بجميكرية مصر العربية لنظاـ
األجكر المتبع ،كدراسة (حبلكة )2015،التي أظيرت سكء األحكاؿ االقتصادية لدل مكظفي القطاع
الحككمي لممدنييف بقطاع غزة.
واختمفت ىذه النتائج مع دراسة (البربرم )2016،التي أظيرت أف مستكل األجكر كالمكافآت لدل العامميف
في شبكة األقصى االعبلمية جاءت بدرجة متكسطة ،كمع دراسة (ماضي )2014،التي أظيرت أف

مستكل األجكر كالمكافآت لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية جاء بنسبة (.)%63.77
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تحميل فقرات مجال (اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة)
جدول ( )5.44الوسط الحسابي والوزن النسبي مجال اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة
أوال

-1

اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

يساىـ العاممكف في حؿ مشكبلت العمؿ في دكائرىـ.
يشارؾ العاممكف في صنع كاتخاذ الق اررات المختمفة المتعمقة

-2

بأعماليـ.
يشجع المدير المباشر عمى تقديـ االقتراحات كاآلراء لتطكير

-3

العمؿ.
يفكض الرئيس المباشر المرؤكسيف في اتخاذ الق اررات بعدالة

-4

كانصاؼ.
يعطي رئيسي في العمؿ معمكمات كاممة لنا عف أىداؼ األعماؿ

-5

كنتائجيا.
يتمتع رئيسي بقدرة عالية عمى تحفيز مرؤكسيو لبذؿ أقصى جيد

-6

-7

ممكف.
يشارؾ العاممكف في حؿ مشكبلت العمؿ في الجامعة.
إجمالي مجال اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن
النسبي
%

قيمة
االختبار

المعنوية

pvalue

الفقرة

3.77

0.82

75.31

11.29

0.00

1

3.27

1.09

65.42

2.99

0.00

6

3.39

1.14

67.86

4.14

0.00

2

3.22

1.12

64.44

2.37

0.02

7

3.32

1.05

66.34

3.63

0.00

5

3.37

1.11

67.45

4.06

0.00

3

3.34

1.11

66.76

3.66

0.00

4

3.38

0.84

67.63

5.46

0.00

المتوسط الحسابي لمفقرة األولى (يساىم العاممون في حل مشكالت العمل في دوائرىم) احتمت المرتبة
األ ولى بوزن نسبي بمغ  ، %75.31لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى داللة
( )α≤ 0.05كبالتالي فقد حصمت ىذه الفقرة عمى أعمى درجة مكافقة بيف متكسطات استجابات أفراد العينة
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ترتيب

فيما يتعمؽ بفقرات مجاؿ االشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة ،كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة
متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذ الفقرة.
وتعزو الباحثة ذلك لحرص المدراء كالعامميف عمى تنفيذ الميمات بأفضؿ أداء ،كالقضاء عمى جميع
العقبات التي تعيؽ سير العمؿ حتى ال يتعرضكا لممساءلة مف قبؿ اإلدارة العميا التي تتبع باستمرار كيفية
سير العمؿ في الجامعة.
بينما كانت الفقرة الرابعة (يفكض الرئيس المباشر المرؤكسيف في اتخاذ الق اررات بعدالة كانصاؼ) احتمت
المرتبة األخيرة بكزف نسبي  ،%64.44لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيان عند مستكل داللة ( ≤
 )α0.05كبالتالي فقد حصمت ىذه الفقرة عمى أدنى درجة مكافقة بيف متكسطات استجابات أفراد العينة
فيما يتعمؽ بفقرات مجاؿ االشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة ،كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة مف
قبؿ أفراد العينة عمى ىذ الفقرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أف الق اررات تتمركز بالدرجة األكلى بيد االدارة العميا ،مما يدؿ عمى مركزية اتخاذ
القرار كغياب المشاركة الفعالة لمعامميف ،بالرغـ مف أف الجامعة تقكـ بأخذ أراء العامميف في ق اررات معينة
كتقكـ بتفكيض بعض الصبلحيات ،إال أنيا غير كافية ،حيث لـ يشعر بيا العاممكف.
وبشكل عام يمكن القول بأن الوزن النسبي إلجمالي مجاؿ اإلشراؼ كمشاركة العامميف في اإلدارة بمغ
 %67.63كبمتكسط بمغ ( )3.38كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)0.84كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكم
 ،0.00كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة عمى جميع فقرات مجاؿ اإلشراؼ كمشاركة العامميف
في اإلدارة ،كأف المكظفيف راضكف عف مجاؿ اإلشراؼ كمشاركة العامميف في اإلدارة كلكف ىذا الرضا
بحاجة لدعـ أكثر مف قبؿ اإلدارة العميا.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الدحدكح )2015،كالتي بينت أف المتكسط النسبي لمجاؿ
المشاركة في اتخاذ القرار لمعامميف بك ازرة التربية كالتعميـ بمغ نسبة ( )%60.72كدراسة (ماضي)2014،
التي بينت أف المشاركة في اتخاذ القرار في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة حصمت عمى كزف نسبي

( )%67.54كىي نسبة متكسطة.

واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (نصار )2013،التي أظيرت كجكد مستكل جيد مف

الرضا عف نمط القيادة كاالشراؼ لدل العامميف في ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف بنسبة (،)%80.98
بينما العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ الحككمي ( ،)%76.63كمع دراسة (البمبيسي (2012،التي أظيرت
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أف مستكل المشاركة في اتخاذ الق اررات لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة بنسبة

( )74.80كىي جيدة.

تحميل فقرات مجال (بيئة عمل آمنة وصحية)
جدول ( )5.42الوسط الحسابي والوزن النسبي مجال بيئة عمل آمنة وصحية
الوسط

بيئة عمل آمنة وصحية

-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7

الحسابي

تمبي ظركؼ العمؿ شركط السبلمة المينية لمعامميف.

االنحراف

الوزن

قيمة

المعياري

النسبي

االختبار

%

المعنوية

pvalue

ترتيب
الفقرة

3.64

0.93

72.73

8.17

0.00

1

3.46

0.96

69.10

5.73

0.00

3

3.57

0.94

71.31

7.23

0.00

2

3.38

0.89

67.59

5.13

0.00

5

3.14

1.04

62.78

1.60

0.11

6

تصميـ أماكف كمكاتب مبلئمة كمريحة لمعمؿ.

3.10

1.21

62.07

1.03

0.30

7

تكفر الجامعة التأمينات البلزمة لمعامميف عند التعرض لمحكادث.

3.43

0.97

68.53

5.23

0.00

4

3.39

0.74

67.73

6.29

0.00

تحرص إدارة الجامعة عمى إرشاد العامميف إلجراءات الكقاية
كالسبلمة أثناء العمؿ.
تيتـ إدارة الجامعة بصحة العامميف كسبلمتيـ كأمنيـ.
يكجد لدل الجامعة تشريعات كقكانيف محددة لمصحة كالسبلمة
المينية لمعامميف.
تقكـ إدارة الجامعة بإعداد برامج تدريب عمى السبلمة كالصحة
المينية لمعامميف.

إجمالي مجال بيئة عمل آمنة وصحية

المتوسط الحسابي لمفقرة األولى (تمبي ظروف العمل شروط السالمة المينية لمعاممين) احتمت المرتبة
األولى بوزن نسبي بمغ  ،%72.73لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى داللة
( ) α≤ 0.05كبالتالي فقد حصمت عمى أعمى درجة مكافقة بيف متكسطات استجابات أفراد العينة فيما
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يتعمؽ بفقرات " بيئة عمل صحية وآمنة" كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة
عمى ىذه الفقرة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الجامعة تكفر الحد المقبكؿ مف متطمبات صحة العامميف ،كسبلمتيـ،
كأمنيـ مف خبلؿ تكفير طفايات الحريؽ في مباني الجامعة كفركعيا المختمفة ،ككذلؾ األماف ضد الكيرباء
مف خبلؿ تكفي مكلدات كيربائية أتكماتيكية ،كما أف الجامعة تقكـ سنكيان بعمؿ الفحص الطبي (
الككمسيكف الطبي) لمكظفي الجامعة كافة لبلطمئناف عمييـ كعمى سبلمتيـ الصحية.
بينما كانت الفقرة السادسة (تصميم أماكن ومكاتب مالئمة ومريحة لمعمل) احتمت المرتبة األخيرة بكزف
نسبي  ،%62.07لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيان عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05كبالتالي فقد
حصمت عمى أدنى درجة مكافقة بيف متكسطات استجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ بفقرات " بيئة عمل
صحية وآمنة" كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف تصميـ المكاتب غير مريح كغير صحي مف حيث أثاث المكاتب،
فالمكظؼ يجمس ما يقارب  8ساعات يكميان عمى كرسي مكتب غير صالح لبلستخداـ سكاء ألف بو كسكر
أك بو خمؿ مصنعي يميؿ عمى أحد الجنبيف ،ككذلؾ شاشات أجيزة الكمبيكتر غير صحية كغير مزكدة
بخاصية الفبلت لعكس األشعة.
بشكل عام يمكن القول بأف الكزف النسبي إلجمالي مجاؿ بيئة عمؿ آمنة كصحية بمغ %67.73
كبمتكسط بمغ ( )3.39كانحراؼ معيارم بمغ ( )0.74لذلؾ يعتبر المجاؿ داؿ احصائيان عند مستكل داللة
( )α≤ 0.05كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
وتفسر الباحثة ذلك ،لعدـ كجكد أم مظاىر كاضحة يممسيا العاممكف في مجاؿ بيئة عمؿ صحية كآمنة،
عدا تكفر المتطمبات األساسية في ىذا المجاؿ لمعامميف.
اتفقت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (الدحدكح )2015،التي بينت أف المتكسط الحسابي
النسبي لمجاؿ بيئة المدرسة المادية كالصحية لمعامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمغ نسبة ( ،)%59.18مع
دراسة (ماضي )2014 ،التي بينت أف بيئة األمف ك الصحة المينية في الجامعات الفمسطينية في قطاع
غزة حصمت عمى كزف نسبي (.)%67.94
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اختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (اشتيكم )2014،التي بينت أف ظركؼ العمؿ المعنكية
في بمدية غزة جيدة كبمغت بنسبة ( ، )%75.75كدراسة (نصار )2013،التي بينت أف بيئة األمف
كالصحة المينية لدل العامميف في ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف جيدة كبمغت نسبة ( ،)%71.72كدراسة
(البمبيسي )2012،التي بينت أف سبلمة بيئة العمؿ في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة جيدة
كبمغت نسبة ()%76.03
تحميل فقرات مجال (الترقيات)
جدول ( )5.41الوسط الحسابي والوزن النسبي الترقيات
الوسط

الترقيات

الحسابي

يكجد نظاـ كاضح كمبلئـ لمترقيات في الجامعة.

االنحراف

الوزن

قيمة

المعياري

النسبي

االختبار

%

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

3.20

1.20

64.08

2.03

0.04

3

3.15

1.14

63.08

1.61

0.11

4

-3

تكجد فرص متاحة لمترقي كالتقدـ الكظيفي لمعامميف في الجامعة.

3.27

1.07

65.45

3.05

0.00

2

-4

يكجد تكافؽ بيف المؤىؿ العممي كدرجتي الكظيفية.

3.43

1.11

68.59

4.62

0.00

1

-5

تتكفر لمعامميف إمكانية االنتقاؿ الى مناصب إدارية أعمى بإنصاؼ.

2.99

1.16

59.72

-0.15

0.88

5

إجمالي مجال الترقيات

3.21

0.98

64.25

2.61

0.01

-1

تعتمد أنظمة الترقية كالتقدـ الكظيفي عمى أسس كمعايير إدارية
-2

كاضحة.

المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة (يوجد توافق بين المؤىل العممي ودرجتي الوظيفية) احتمت المرتبة
الخامسة بوزن نسبي بمغ  ،%79.94لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى داللة ( ≤
 ) α0.05كىذا يعني كجكد مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة بدرجة جيدة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الجامعة تعمؿ في النظاـ األكاديمي كاإلدارم الذم يتطمب مؤىبلت
عممية معينة لشغر كظائؼ معينة سكاء إدارية أك أكاديمية ،أما الكظائؼ الحرفية كالمينية فيي محدكدة
جدان.
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بينما كانت الفقرة الثانية (تتكفر لمعامميف إمكانية االنتقاؿ إلى مناصب إدارية أعمى بإنصاؼ) احتمت
المرتبة األخيرة ك بكزف نسبي بمغ  ،% 59.72لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيان عند مستكل داللة ( ≤
 ) α0.05ما يدؿ عمى أف مستكل المكافقة عمى ىذه الفقرة انخفض عف الدرجة المتكسطة كىذا يعني عدـ
كجكد مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وترى الباحثة أن ىذه النتيجة تؤكد ما تـ التكصؿ اليو مف نتائج سابقة تتعمؽ باألجكر كالركاتب كذلؾ ألف
الجامعة ضمف القطاع الخاص كليا نظاميا في الترقيات خاصة أف الترقيات محدكدة ككف المناصب
االدارية العميا محدكدة كليا شركط معينة مثؿ العمر ،الجنس ،كمؤىبلت عممية كأبحاث منشكرة.
وبشكل عام يمكن القول بأن الكزف النسبي إلجماليي مجاؿ الترقيات بمغ  %64.25وبمتوسط بمغ
( )3.21وانحراف معياري بمغ (، )0.98وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي ( ،)0.01وىذا يعني أن
ىناك موافقة بدرجة متوسطة عمى جميع فقرات مجال الترقيات.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (البربرم )2016،التي أظيرت أف فرص الترقي كالتقدـ
لدل العامميف في شبكة األقصى اإلعبلمية بنسبة ( ،)%53.1كدراسة ( اضي )2014،التي بينت أف
فرص الترقي كالتقدـ الكظيفي لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية بمغ نسبة ( )%66.12كما اتفقت
بشكؿ جزئي مع دراسة (نصار )2013،التي أظيرت كجكد مستكل متكسط مف الرضا عف فرص الترقية
كالتقدـ الميني لدل العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ الحككمي بمغت نسبة ()%64.35
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (نصار )2013،التي أظيرت كجكد مستكل جيد مف
الرضا عف فرص الترقية كالتقدـ الميني لدل العامميف في ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف بمغت نسبة
()%72.26
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 تحميل فقرات مجال (تصميم واثراء الوظيفة)جدول ( )5.41الوسط الحسابي والوزن النسبي تصميم واثراء الوظيفة
الوسط

تصميم واثراء الوظيفة

الحسابي

االنحراف

الوزن

قيمة

المعياري

النسبي

االختبار

%

المعنوية

pvalue

ترتيب
الفقرة

-1

تتميز المياـ المراد إنجازىا مف العامميف بالكضكح كالسبلمة.

3.56

0.94

71.25

7.15

0.00

3

-2

تغمب األعماؿ الركتينية عمى الكاجبات الكظيفية في المؤسسة.

3.45

1.08

69.03

5.00

0.00

5

-3

طبيعة العمؿ تتبلءـ مع القدرات كالميارات الشخصية لمعامميف.

3.59

0.92

71.86

7.73

0.00

2

-4

تفرض قيكد بيركقراطية صارمة عمى أداء الكاجبات الكظيفية.

3.56

0.93

71.17

7.20

0.00

4

-5

تمكف الكظيفة العامميف مف إظيار قدراتيـ كجيكدىـ الخاصة.

3.44

0.95

68.83

5.60

0.00

6

-6

كظيفتي ذات أىمية كتأثير في المنظمة.

3.88

0.91

77.62

11.61

0.00

1

-7

تمنح المؤسسة استقبللية كحرية لمعامميف في أداء مياميـ.

3.30

1.08

66.07

3.38

0.00

7

3.54

0.62

70.83

10.55

0.00

إجمالي مجال تصميم واثراء الوظيفة

المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة (وظيفتي ذات أىمية وتأثير في المنظمة) احتمت المرتبة االولى
بوزن نسبي بمغ ، %77.62لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05مما
يدؿ عمى أف مستكل المكافقة عمى ىذه الفقرة أعمى مف الدرجة المتكسطة كىذا يعني عدـ مكافقة جيدة مف
قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف كؿ مكظؼ الجامعة لو كظيفتو التي ترتكف عميو الجامعة في أدائيا كىك
مطالب بأداء ميامو كاممة كيحاسب عمى أم إىماؿ أك تقصير ألف ىناؾ متابعة مف قبؿ اإلدارة في أداء
كانجاز المياـ المككمة لكؿ دائرة ،مما يشعر المكظؼ بأىميتو في مكانو كمنصبو.
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بينما كانت الفقرة السابعة (تمنح المؤسسة استقبللية كحرية لمعامميف في أداء مياميـ) احتمت المرتبة
األخيرة بكزف نسبي  ،%66.07لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيان عند مستكل داللة ( ) α≤ 0.05ما
يدؿ عمى أف مستكل المكافقة عمى ىذه الفقرة أدنى فقرات ىذا المجاؿ ،كىذا يعني أف درجة المكافقة مف
قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة متكسطة.
وبشكل عام يمكن القول بأن الكزف النسبي إلجمالي تصميـ كاثراء الكظيفة بمغ  ، %70.83كبمتكسط بمغ
( )3.54كانحراؼ معيارم بمغ (،)0.62كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة جيدة مف قبؿ المكظفيف عمى
فقرات ىذا المجاؿ.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا ال تعطي اإلذف في اختيار ساعات العمؿ أم أف يقكـ المكظؼ
بإنجاز المياـ المككمة إليو متى شاء بؿ ىك مقيد بنظاـ كقكانيف تحدد طريقة أدائو لميامو كأف تككف خبلؿ
ساعات الدكاـ الرسمية كليس بعد انتياء الدكاـ أك العمؿ عمييا في المنزؿ.
واتفقت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (البمبيسي )2012،التي أظيرت رضا العامميف عف
التصميـ الكظيفي ليـ في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة حيث بمغت نسبة (،)%78.29
واختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (بنات )2009،حيث أظيرت معاناة مكظفي شركة
االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة مف عدـ كضكح األعماؿ المكمفيف بيا ،ككذلؾ دراسة (المرنخ،
 )2004التي أقرت بغمكض الدكر الكظيفي لدل كثير مف العامميف في منشآت القطاع الصناعي في غزة.
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تحميل فقرات مجال (التوازن بين العمل والحياة الخاصة)
جدول ( )5.45الوسط الحسابي والوزن النسبي التوازن بين العمل والحياة الخاصة
الوسط

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

-1

الحسابي

تراعي الجامعة ظركؼ العمؿ الشخصية لمعامميف.
تمنح الجامعة تسييبلت لمعامميف لتحقيؽ التكافؽ بيف متطمبات

-2

-3

العمؿ كحياتيـ الشخصية.
يمكف لمكظفي الجامعة أخذ إجازة لمعناية بأحد أفراد أسرىـ.
تتفيـ الجامعة تأخر بعض العامميف ببدء العمؿ عمى أف يتـ

-4

تعكيض أكقات التأخير في نياية الدكاـ أك في أياـ أخرل.
تمكف الجامعة العامميف مف تأدية بعض أعماليـ الرسمية في

-5

المنزؿ.
يمكف لممكظفيف الخركج أثناء أكقات العمؿ الرسمي الستكماؿ

-6

دراساتيـ كااللتحاؽ ببرامج تدريبية.

-7

يجد العاممكف كقتان كافيان لقضائو مع أسرىـ.
إجمالي مجال التوازن بين العمل والحياة الخاصة

االنحراف

الوزن

قيمة

المعياري

النسبي

االختبار

%

المعنوية
pvalue

3.34

1.04

66.71

3.86

0.00

3.37

1.03

67.45

4.37

0.00

4

3.45

1.00

68.95

5.36

0.00

3

3.05

1.28

60.97

0.46

0.65

6

2.90

1.11

58.07

-1.05

0.30

7

3.52

0.94

70.48

6.74

0.00

1

3.48

1.00

69.52

5.73

0.00

2

3.30

0.75

66.00

4.80

0.00

دراساتيم وااللتحاق ببرامج تدريبية) احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي بمغ  ،%79.94لذلك تعتبر ىذه
الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ
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الفقرة

5

المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة (يمكن لمموظفين الخروج أثناء أوقات العمل الرسمي الستكمال

أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

ترتيب

جيدا في المكارد
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الجامعة تعمؿ عمى تطكير الكادر لدييا كتستثمر ن
البشرية في الجامعة فيي تسمح لممكظفيف باستكماؿ دراستيـ سكاء الجامعية أك الدراسات العميا الماجستير
مف خبلؿ إعطاء مكافقة لممكظؼ بالذىاب لحضكر محاضرتو ،أك مف خبلؿ ابتعاث المكظفيف لمحصكؿ
عمى درجة الدكتكراه مع حفظ المنصب الكظيفي ليـ في الجامعة لحيف عكدتيـ.
بينما كانت الفقرة الخامسة (تمكف الجامعة العامميف مف تأدية بعض أعماليـ الرسمية في المنزؿ) احتمت
المرتبة األخيرة بكزف نسبي ) ،(%58.07لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيان عند مستكل داللة ( ≤
 )α0.05كىذا يعني اف ىناؾ مكافقة بدرجة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الجامعة تعمؿ عمى إنجاز العمؿ اإلدارم خبلؿ ساعات الدكاـ كذلؾ
بسبب كجكد برامج معينة ال يمكف استخداميا أك فتحيا مف أم جياز غير مكجكد عمى سيرفرات الجامعة
لضماف السرية التامة ك الخصكصية مثؿ إدخاؿ درجات الطبلب.
وبشكل عام يمكن عام يمكن القولبأف الكزف النسبي إلجمالي التوازن بين العمل والحياة الخاصة بمغ
 %66.0وبمتوسط بمغ ( )3.30وانحراف معياري بمغ ( )0.75وىذا يعني وجود موافقة متوسطة من
قبل أفراد العينة عمى فقرات مجال التوازن بين العمل والحياة الخاصة.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الشنطي )2016،التي أظيرت كجكد تكازف بيف العمؿ
كالحياة الخاصة بدرجة متكسطة ،ككذلؾ دراسة (نصار )2013 ،التي أظيرت أف درجة التكازف بيف
متطمبات الحياة كالعمؿ مناسب لكؿ مف العامميف في ككالة الغكث كك ازرة التربية كالتعميـ.
اختمفت ىذه النتائج مع دراسة (عارؼ )2011،التي أظيرت زيادة في درجة التكازف بيف الحياة كالعمؿ.
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تحميل فقرات مجال (تكامل البيانات الحكومية في البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية االجتماعية)
جدول ( )5.41الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاالت تكامل البيانات الحكومية في البرنامج الوطني
الفمسطيني لمحماية االجتماعية

أوال

الوسط

جودة الحياة الوظيفية

الحسابي

االنحراف

الوزن

قيمة

المعياري

النسبي

االختبار

%

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

-1

األمان واالستقرار الوظيفي

3.13

0.71

62.53

2.14

0.03

7

-2

العالقات االجتماعية

3.59

0.73

71.81

9.77

0.00

1

-3

األجور والرواتب

2.95

0.97

59.01

-0.61

0.54

8

-4

اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

3.38

0.84

67.63

5.46

0.00

4

-5

بيئة عمل آمنة وصحية

3.39

0.74

67.73

6.29

0.00

3

-6

الترقيات

3.21

0.98

64.25

2.61

0.01

6

-7

تصميم واثراء الوظيفة

3.54

0.62

70.83

10.55

0.00

2

-8

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

3.30

0.75

66.00

4.80

0.00

5

جودة الحياة الوظيفية

3.31

0.65

66.24

5.82

0.00

مف خبلؿ جدكؿ( )5.16يتضح اف الكزف النسبي االجمالي محكر جكدة الحياة الكظيفية بمغ %66.24
كبمتكسط بمغ ( )3.31كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)0.65كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف
قبؿ أفراد العينة عمى فقرات جكدة الحياة الكظيفية بشكؿ عاـ.
وترى الباحثة أف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية التي تـ تحديدىا في الدراسة تعد مف العكامؿ الرئيسية التي
يجب تكافرىا في المؤسسة ،ألنيا تمبي الحد المتكسط مف رضا العامميف بشكؿ عاـ ،حيث تعكس ىذه
النتيجة أبعاد جكدة الحياة الكظيفية المتكفرة في الجامعة جاءت بدرجة متكسطة مقارنة مع المنظمات
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كالمؤسسات األخرل حسب الدراسات السابقة ،فبل بد مف االىتماـ بيذه األبعاد لبلرتقاء بمستكل الخدمة
التعميمية المقدمة لممجتمع.
بينما المجاؿ الفرعي العالقات االجتماعية احتل المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  ، %71.81وبمتوسط بمغ
( )3.59وانحراف معياري بمغ ( ،)0.73وتعزو الباحثة ارتفاع ىذه النتيجة إلى كجكد عبلقات عائمية
فتجد في الجامعة عدة مكظفيف مف نفس العائمة ،كما أف عبلقات العمؿ أنشأت عبلقات صداقة قكية بيف
بعض المكظفيف ،مما زاد مف ارتفاع نسبة تبادؿ العبلقات االجتماعية بيف العامميف ككذلؾ فإف لئلدارة
العميا دكر تقكية العبلقات االجتماعية مف خبلؿ اعطاء االذف لممكظفيف بالخركج مف كقت العمؿ لقضاء
مناسبات اجتماعية تخص العامميف بالجامعة ،كتفسر الباحثة ذلؾ بمدل اىتماـ االدارة العميا في الجامعة
في العمؿ عمى تعزيز العبلقات االجتماعية ،كىذا يدلؿ عمى أف المسئكلية االجتماعية كالبعد االجتماعي
يعتبر مف األكلكيات التي تسعى ادارة الجامعة إلى تحقيقيا.
بينما كاف مجاؿ األجور والرواتب احتؿ المرتبة األخيرة بكزف نسبي  %59.01وبمتوسط بمغ ()2.95
وانحراف معياري بمغ ( )0.97وتعزو الباحثة ذلؾ لعدـ دخكؿ الجامعة في نظاـ الكادر المالي لمجامعات
الفمسطينية ،الذم أكجد نكع مف المقارنة بيف أجكر المكظفيف كأجكر نظائرىـ في الجامعات ألخرل كالذم
يعتبر مرتفع جدا بالنسبة ليـ ،كما أف سكء األكضاع االقتصادية كعدـ انتظاـ الركاتب ،كالغبلء المعيشي
الذم يؤثر بشكؿ مباشر عمى عدـ رضا المكظفيف عف األجكر التي يتقاضكنيا.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الدحدكح ) 2015،التي بينت أف المتكسط الحسابي
النسبي لجكدة الحياة الكظيفية لمعامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمغ نسبة ( )%67.15كدراسة
(الشنطي )2016،التي أظيرت أف درجة تكافر ابعاد جكدة الحياة الكظيفية في ك ازرة األشغاؿ العامة
كاالسكاف متكسطة ،دراسة (ماضي )2014،التي بينت أف مستكل جكدة الحياة الكظيفية لدل العامميف في
الجامعات الفمسطينية بمغ (.)%68.64
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (اشتيكم )2014،التي بينت اف جكدة حياة العمؿ في
بمدية غزة بمغت نسبة ( )%70.83كىي جيدة ،كمع دراسة ( البمبيسي )2012،التي أظيرت أف مستكل
جكدة الحياة الكظيفية حصؿ عمى نسبة ( )70.71لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة.
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المحور الثاني  :سموك المواطنة التنظيمية
جدول ( )5.41الوسط الحسابي والوزن النسبي سموك المواطنة التنظيمية
الوسط

سموك المواطنة التنظيمية

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

%

المعنوية

p-

value

ترتيب
الفقرة

-1

يساعد العاممكف زمبلءىـ في العمؿ عمى القياـ بالمياـ المككمة ليـ.

3.88

0.75

77.66

14.17

0.00

7

-2

يتعاكف العاممكف مع رؤسائيـ ألداء األعماؿ عمى أحسف كجو.

3.85

0.73

76.97

14.00

0.00

01

-3

يستجيب العاممكف لتعميمات رؤسائيـ في العمؿ دكف تردد.

3.97

0.75

79.31

15.41

0.00

5

-4

يحترـ العاممكف خصكصيات كحقكؽ اآلخريف.

3.68

1.03

73.52

7.83

0.00

04

3.70

0.93

73.99

9.02

0.00

03

3.62

0.97

72.41

7.74

0.00

07

3.85

0.86

76.97

11.87

0.00

00

-8

يقكـ العاممكف بتنفيذ المياـ اإلضافية المككمة ليـ دكف تذمر.

3.41

1.05

68.28

4.74

0.00

01

-9

يستمع العاممكف بإيجابية لمنصائح المقدمة ليـ.

3.76

0.87

75.21

10.46

0.00

01

-11

يبمغ العاممكف عف األخطاء عندما يجدكنيا داخؿ الجامعة.

3.67

1.03

73.43

7.82

0.00

05

3.94

0.93

78.90

12.28

0.00

6

4.04

0.86

80.70

14.31

0.00

1

4.03

0.83

80.69

14.94

0.00

2

-14

ييتـ العاممكف بكضع كمكانة الجامعة في المستقبؿ.

4.01

0.91

80.14

13.27

0.00

4

-15

يتقدـ العاممكف بمقترحات لتطكير العمؿ كتحسينو.

3.72

0.93

74.48

9.36

0.00

02

-16

يتكاجد العاممكف دائمان في الكقت المحدد لبدء العمؿ.

4.01

0.87

80.28

13.97

0.00

3

4.05

0.87

80.97

14.53

0.00

0

4.10

0.81

82.07

16.49

0.00

0

3.77

1.02

75.45

9.13

0.00

00

3.63

1.01

72.69

7.55

0.00

06

3.83

0.58

76.69

17.37

0.00

-5
-6
-7

-11
-12
-13

يقكـ العاممكف باستشارة زمبلئيـ في الجامعة إذا كانت ق ارراتيـ تؤثر
عمييـ.
يتحدث العاممكف بإيجابية مع اآلخريف عف مزايا في العمؿ.
يسعى العاممكف إلبراز الجكانب اإليجابية في الجامعة كجزء مف
الكفاء لمعمؿ.

يتابع العاممكف بحرص دائـ اإلعبلنات كالتعميمات الداخمية إلدارة
الجامعة بحرص.
يحافظ العاممكف عمى سمعة الجامعة.
يحرص العاممكف عمى حضكر االجتماعات كالمقاءات المرتبطة بعمؿ
الجامعة.

-17

يخبر العاممكف إدارة الجامعة مسبقان في حاؿ لـ يتمكنكا مف الحضكر

-18

يحافظ العاممكف عمى ممتمكات الجامعة كنظافتيا.

-19
-21

الى العمؿ.

يشارؾ العاممكف بأعماؿ تطكعية تسيـ في تحسيف صكرة الخدمات
التي تقدميا الجامعة لممجتمع.
يبادر العاممكف بتقديـ مقترحات لحؿ مشاكؿ زمبلئيـ في العمؿ.
إجمالي محور سموك المواطنة التنظيمية
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من خالل جدول( )5.17يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي سموك المواطنة التنظيمية بمغ %76.69
وبمتوسط بمغ ( )3.83وانحراف معياري بمغ  ،0.58بينما لفقرات سموك المواطنة التنظيمية فكانت الفقرة
الثامنة عشرة (يحافظ العاممكف عمى ممتمكات الجامعة كنظافتيا) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ
 ،%82.07لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيا عند مستكل داللة  )α≤ 0.05( ،كىذا يعني أف ىناؾ
مكافقة بدرجة جيدة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المكظفيف في الجامعة يحافظكف عمى ممتمكات كنظافة الجامعة ألنيا
بمثابة البيت الثاني ليـ كالبيئة التي يقضكف فييا معظـ كقتيـ في تقديـ الخدمة األكاديمية التعميمية لمطمبة
كما يمتاز بو الكادر اإلدارم كاألكاديمي مف عمـ كمسئكلية تجعمو عمى قدر و
عاؿ مف الكعي كاالىتماـ
بالنظافة الشخصية كالبيئة المحيطة.
بينما كانت الفقرة الثامنة (يقكـ العاممكف بتنفيذ المياـ اإلضافية المككمة ليـ دكف تذمر) احتمت المرتبة
األخيرة بكزف نسبي %68.28تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيا عند مستكل داللة )α≤ 0.05( ،كىذا يعني
أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المكظفيف في الجامعة يقكمكف بتنفيذ المياـ المككمة إلييـ إال أف
البعض يتذمر بسبب كثرة األعباء االدارية المككمة اليو أك أف ىذه المياـ االضافية ال تقيد أك تعتمد
ساعات عمميا ساعات عمؿ إضافية تحتسب لممكظؼ.
كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف مستكل ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف
بدرجة جيدة بنسبة ()%76.69
وتفسر الباحثة ذلؾ بأف جميع العامميف في الجامعة سكاء إدارييف أك أكاديمييف مف حممة المؤىبلت
الدراسية العميا كىذا ما تقتضيو بيئة العمؿ األكاديمي فيـ عمى دراية ككعي كادراؾ عاؿ ألىمية ممارسة
ىذا السمكؾ اإلنساني الراقي خاصة أف المعظـ ممف عمؿ أك درس في بيئات غير فمسطينية كتشجع عمى
ممارسة ىذا السمكؾ اإلدارم كاالنساني الرائع.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصرم )2015،حيث بمغت نسبة المتكسط لحسابي
لجميع فقرات سمكؾ المكاطنة التنظيمية ( )%79.16كىي نسبة جيدة لؤلطباء العامميف في مستشفيات
قطاع غزة ،ككذلؾ دراسة ( أبك سمعاف )2015 ،حيث أظيرت النتائج أف مستكل سمكؾ المكاطنة
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التنظيمية لدل الضباط العامميف في جياز الشرطة بقطاع غزة كاف جيدان حيث بمغ نسبة (،)%71.70
ككذلؾ مع دراسة (المدىكف ) 2015،حيث أظيرت النتائج أف أداء الضباط في جياز الشرطة الفمسطينية
بقطاع غزة كاف جيدا حيث بمغ نسبة (.)%79
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( الشكا )2015 ،حيث أظيرت النتائج أف سمكؾ
المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في بنؾ فمسطيف بمحافظات غزة جاءت إيجابية كبدرجة مرتفعة ،كدراسة
(صرصكر )2015،التي أظيرت درجة متكسطة مف سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة
األقصى بغزة ،كدراسة (أبك تايو )2012 ،التي أظيرت ارتفاع درجة ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية
لدل العامميف في مراكز الك ازرات الحككمية بمدينة الكرؾ.

اختبار فرضيات الدراسة:
اختبار الفرضيات حكؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األكلى):
الفرضية الصفرية  :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة
الفرضية البديمة  :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر مف مستكل الداللة (  )   0.05فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية
كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة ،أما إذا كانت Sig.(P-
) valueأقؿ مف مستكل الداللة (  )   0.05فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة
بأنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

فرضيات الدراسة :
الفرضية الرئيسية األولى:
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين جودة الحياة الوظيفية وسموك
المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
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جدكؿ ( )5.18معامؿ االرتباط بيف جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في
جامعة فمسطيف

الفرضية
تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α≤0.05بػػيف جػػكدة الحيػػاة
الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.534

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥.0.0

يبيف جدكؿ رقـ ( )5.18أف معامؿ االرتباط يساكم  ، 0.534كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم 0.00
كىي اقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف
جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.

وترى الباحثة أف كجكد جكدة حياة كظيفية بكؿ تأكيد سيزيد مف مستكل ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية
كالعكس صحيح فعدـ انتظاـ األجكر ،كقمة المكافآت ،كانعداـ األمف كاالستقرار الكظيفي ،في بيئة العمؿ

سيؤدم إلى انعداـ ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( الشنطي )2016،التي أكدت عمى كجكد عبلقة بيف جكدة
الحياة الكظيفية كأخبلقيات العمؿ لمعامميف في ك ازرة األشغاؿ في غزة ،كدراسة (البربرم )2016،التي اكدت

أيضان عمى كجكد عبلقة عكسية بيف جكدة الحياة الكظيفية كمستكل االحتراؽ الكظيفي لدل العامميف في
شبكة األقصى اإلعبلمية في غزة ،كدراسة ( )Amraei et al, 2015التي أكدت أف لجكدة حياة العمؿ

دك انر ىامان في زيادة انتاجية المكارد البشرية كفي رفع كفاءة المنظمات كتؤثر عمى التمكيف كالسمكؾ الكظيفي،
كدراسة ( )Afsar.2014التي بيت أف لجكدة حياة العمؿ تأثير إيجابي عمى عمؿ األكاديمييف في

الجامعات التركية.
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ويتفرع منيا الفروض الفرعية:
 -9يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللو (  )   0.05بيف األماف كاالستقرار الكظيفي
كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.

جدكؿ ( )5.19معامؿ االرتباط بيف األماف كاالستقرار الكظيفي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف
في جامعة فمسطيف
معامل بيرسون لالرتباط

الفرضية
تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( )α≤0.05ب ػػيف االم ػػاف
كاالستقرار الكظيفي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في الجامعة

*0.360

القيمة االحتمالية
)(Sig.
0.000

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05

يبيف جدكؿ رقـ ( )5.19أف معامؿ االرتباط يساكم  ، 0.360كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم 0.00

كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف

األماف كاالستقرار الكظيفي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.

وترى الباحثة بأف ىذه النتيجة العكسية بيف بعد األمف كاالستقرار الكظيفي كمستكل سمكؾ ممارسة المكاطنة
التنظيمية ،أم أنو كمما زاد نسبة االستقرار كاألمف الكظيفي كمما ازداد نسبة ممارسة سمكؾ المكاطنة
التنظيمية كذلؾ ألف العامميف جزء مف بيئة العمؿ كيتأثركف بيا فبتالي أم قصكر في أم جانب مف ىذه

الجكانب ينعكس عمى أداء العامميف ح يث أف تكفر ىذا البعد مف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية يعتبر مطمئف

كدافع لمعامميف مف أجؿ أداء أفضؿ.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات منيا دراسة (نصار )2113،حيث أظيرت النتائج كجكد مستكل

مف الرضا كاالستقرار الكظيفي لدل العامميف بككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف بنسبة ( ،)%61.91بينما
لدل العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ ( ،)%61.59ككذلؾ دراسة (البمبيسي )2112،التي أظيرت كجكد
درجة متكسطة مف الرضا عف األماف كاالستقرار الكظيفي بمغ نسبة ( )%68.85لدل العامميف في
المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات منيا دراسة (حبلكة )2115،التي أظيرت كجكد رضا عف األمف
كاالستقرار الكظيفي بمغ نسبة ( )%74.59لدل مكظفي القطاع الحككمي المدنييف بقطاع غزة ،كدراسة
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) )Hamid et al.2014التي أظيرت عدـ كجكد أماف كظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة
طيراف اإليرانية.
 -01يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين العالقات االجتماعية
وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
جدكؿ ( )5.20معامؿ االرتباط بيف العبلقات االجتماعية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في
جامعة فمسطيف.

الفرضية
تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( )α≤0.05ب ػػيف العبلق ػػات
االجتماعية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف..

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.515

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥.0.0

يبيف جدكؿ رقـ ( )5.20أف معامؿ االرتباط يساكم  ، 0.515كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
 0.00كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية
متكسطة بيف العبلقات االجتماعية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
وترى الباحثة أف لبعد العبلقات االجتماعية  ،كالعامؿ النفسي في بيئة العمؿ مف أكثر العكامؿ تأثي انر عمى
العامميف مف العكامؿ األخرل ،ألف طبيعة العامميف بحاجة إلى إقامة عبلقات اجتماعية كانسانية بيف
الزمبلء كالرؤساء في المنظمة مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة ،فكمما تكفر دعـ اجتماعي كتقدير
متكاصؿ بيف العامميف في الجامعة كمما ازدادت نسبة ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية.
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 -00يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين االجور والرواتب وسموك
المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
جدكؿ( )5.91معامؿ االرتباط بيف االجكر كالركاتب كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة
فمسطيف

الفرضية
تكجػ ػػد عبلقػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتكل ( )α≤0.05بػ ػػيف االجػ ػػكر
كالركاتب كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف..

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.515

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥.0.0

يبيف جدكؿ رقـ ( )5.21أف معامؿ االرتباط يساكم  ، 0.515كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
 0.00كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية
متكسطة بيف األجكر كالركاتب كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أنو كمما تكفرت بيئة عمؿ مناسبة لممكظؼ بجميع أبعادىا بما فييا األجكر
كالركاتب التي يتقاضاىا كمما زاد شعكره باالنتماء لمكاف عممو كعدـ الرغبة في الحصكؿ عمى كظيفة أخرل
نظ انر ألف راتبيا أكبر كأفضؿ فاألجكر كالركاتب ىي بمثابة عصب الحياة عند المكظؼ فيك يرتكف عمييا
ليحقؽ حياة كريمة في ظؿ الظركؼ االقتصادية الصعبة التي يكاجييا قطاع غزة مف حصار كتدىكر في
الكضع االقتصادم.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات منيا دراسة ( إشتيكم )2114،التي بينت أف عدالة نظاـ األجكر
كالمكافآت في بمدية غزة قد حصمت عمى بنسبة ( )%65.63كىي درجة متكسطة ،كدراسة
(ماضي )2114،حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي لمجاؿ األجكر كالمكافآت في الجامعات الفمسطينية
في قطاع غزة ( )%63.77
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات منيا دراسة ( نصار ) 2113 ،التي أظيرت أف مستكل
األجكر كالمكافآت لدل العامميف بك ازرة التربية كالتعميـ الحككمي في قطاع غزة بنسبة ( ،)%34.45كدراسة
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( المغربي )2114،التي أظيرت عدـ قبكؿ العامميف في جامعة المنصكرة بجميكرية مصر العربية لنظاـ
األجكر المتبع.
 -12يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين اإلشراف ومشاركة
العاممين في اإلدارة وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
جدكؿ ( )5.99معامؿ االرتباط بيف اإلشراؼ كمشاركة العامميف في االدارة كسمكؾ المكاطنة التنظيمية
لدل العامميف في جامعة فمسطيف.

الفرضية

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( )α≤0.05ب ػػيف االشػ ػراؼ
كمشػػاركة العػػامميف فػػي االدارة كسػػمكؾ المكاطنػػة التنظيميػػة لػػدل العػػامميف فػػي

*0.540

0.000

جامعة فمسطيف..
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥.0.0

يبيف جدكؿ رقـ ( )5.22أف معامؿ االرتباط يساكم  ، 0.540كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم 0.00

كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف
االشراؼ كمشاركة العامميف في اإلدارة كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.

وترى الباحثة أف بعد االشراؼ كمشاركة العامميف مرتبط بمستكل ممارسة سمكؾ المكاطنة لدل العامميف
حيث بمغ معامؿ االرتباط ( ، )0.540لذا فإف عمى اإلدارة العميا العمؿ عمى تعزيز ىذا البعد ككنو مف
الجكانب الميمة تحقيؽ االنساف لذاتو ،كشعكره بكيانو المؤثر في بيئة العمؿ التي يعمؿ بيا ،فالعممية

اإلدارية ال تقتصر عمى إصدار األكامر كالتعميمات لممرؤكسيف فقط ،بؿ تتعدل ذلؾ إلى تحفيزىـ ،كرفع
الركح المعنكية لدل المكظفيف.

واتفقت ىذه النتائج الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (الشنطي )2016،التي أظيرت كجكد عبلقة بيف
تكافر العكامؿ الكظيفية بالمنظمة (المشاركة في اتخاذ القرار ،القيادة كاخبلقيات العمؿ ،االستقرار كاالماف
الكظيفي) كأخبلقيات العمؿ في ك ازرة األشغاؿ في غزة ،كدراسة ( ماضي )2014،التي اظيرت كجكد عبلقة
بيف أبعاد جكدة الحياة التنظيمية كالكظيفية (المشاركة في اتخاذ الق اررات ،السمكؾ القيادم كاالش ارفي،

االستقرار كاالماف الكظيفي) كمستكل األداء الكظيفي لمعامميف في الجامعات الفمسطينية.
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واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (البربرم )2016،التي أظيرت كجكد عبلقة عكسية بيف
بعد اإلشراؼ كالمشاركة كمستكل االحتراؽ الكظيفي لدل العامميف في شبكة األقصى اإلعبلمية ،كدراسة

(السبيعي  )2014،التي أظيرت كجكد عبلقة عكسية بيف االىتماـ بتكفير جكدة حياة العمؿ كمستكل
االحتراؽ الكظيفي.

 -13يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين بيئة عمل آمنة وصحية
وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
جدكؿ ( )5.93معامؿ االرتباط بيف بيئة عمؿ آمنة كصحية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في
جامعة فمسطيف.
الفرضية
تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α≤0.05بػػيف بيئػػة عمػػؿ
امنة كصحية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف..

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.451

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥.0.0

يبيف جدكؿ رقـ ( )5.23أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.451كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة
إحصائية متكسطة بيف بيئة عمؿ آمنة كصحية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في
جامعة فمسطيف.
وترى الباحثة أنو ىناؾ عبلقة طردية بيف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كمستكل سمكؾ المكاطنة
التنظيمية فكمما كانت ظركؼ بيئة العمؿ المادية كالمعنكية صحية كآمنة كتكفر احتياجات
المكظؼ مف األماف كمما ازدادت نسبة ممارسة المكظؼ لسمكؾ المكاطنة التنظيمية.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الشنطي )2016،التي أظيرت كجكد عبلقة بيف
تكافر العكامؿ المادية كالمعنكية بالمنظمة كأخبلقيات العمؿ لدل العامميف في ك ازرة األشغاؿ بغزة،
كمع دراسة (ماضي )2014 ،التي أظيرت كجكد قكم كايجابي بيف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية
كأداء كانتاجية المكظفيف ،كيتناسب ىذا االرتباط تناسبان طرديان مع بيئة العمؿ الصحية كاآلمنة.
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واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (البربرم )2016،التي أظيرت كجكد عبلقة بيف
بعد األمف كالصحة المينية كاالحتراؽ الكظيفي لدل العامميف في شبكة األقصى اإلعبلمية.
 -6يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين الترقيات وسموك
المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
جدكؿ ( )5.94معامؿ االرتباط بيف الترقيات كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
الفرضية
تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( )α≤0.05ب ػػيف الترقي ػػات
كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف..

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.417

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥.0.0

يبيف جدكؿ رقـ ( )5.24أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.417كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم 0.00
كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف
الترقيات كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.

وترى الباحثة أف ىناؾ عبلقة طردية بيف بعد الترقيات كمستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية أم أنو كمما
تكفرت ظركؼ بيئة العمؿ التنظيمية كالكظيفية لمعامميف مف حيث الترقيات كمما زادت نسبة مماسة سمكؾ

المكاطنة التنظيمية ،كأف أم قصكر في ىذا البعد يؤثر بشكؿ مباشر عمى مستكل ممارسة سمكؾ المكاطنة

التنظيمية ،حيث أف ىذا البعد لو دكر بارز في رفع مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية كدافع قكم لرضا
العامميف عف بيئة العمؿ المحيطة.

واتفقت ىذ النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (ماضي )2014،التي أظيرت كجكد عبلقة بيف أبعاد جكدة

الحياة الكظيفية المرتبطة بالجكانب المالية كاالقتصادية كاألداء الكظيفي لمعامميف في الجامعات الفمسطينية.

واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (البربرم )2016 ،التي أظيرت كجكد عبلقة عكسية بيف
أبعاد جكدة الحياة الكظيفية المتعمقة ببيئة العمؿ (االشراؼ كالمشاركة ،األماف كاالستقرار الكظيفي ،الترقية

كالتقدـ الكظيفي) .كمستكل االحتراؽ الكظيفي.
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 -7يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو ( )   0.05بين تصميم واثراء الوظيفة
وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
جدكؿ ( )5.95معامؿ االرتباط بيف تصميـ كاثراء الكظيفة كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في
جامعة فمسطيف.

الفرضية

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية
)(Sig.

*0.476

0.000

لالرتباط

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف تصػميـ كاثػراء
الكظيفة كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف..

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥.0.0

يبيف جدكؿ رقـ ( )5.25أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.476كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم 0.00
كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف
تصميـ كاثراء الكظيفة كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
واتفقت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (البمبيسي )2012،التي أظيرت رضا العامميف عف
التصميـ الكظيفي ليـ في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة حيث بمغت نسبة (،)%78.29
واختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (بنات )2009،حيث أظيرت معاناة مكظفي شركة
االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة مف عدـ كضكح األعماؿ المكمفيف بيا ،ككذلؾ دراسة (المرنخ،
 )2004التي أقرت بغمكض الدكر الكظيفي لدل كثير مف العامميف في منشآت القطاع الصناعي في غزة.
 -8يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين التوازن بين العمل و
الحياة الخاصة وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
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جدكؿ ( )5.96معامؿ االرتبػاط بػيف التػكازف بػيف العمػؿ ك الحيػاة الخاصػة كسػمكؾ المكاطنػة التنظيميػة لػدل
العامميف في جامعة فمسطيف.

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α≤0.05بػػيف لت ػكازف بػػيف
العمؿ ك الحياة الخاصة كسمكؾ المكاطنػة التنظيميػة لػدل العػامميف فػي جامعػة

*0.419

0.000

فمسطيف..
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥.0.0

يبيف جدكؿ رقـ ( )5.26أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.419كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم 0.00

كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية متكسطة بيف
التكازف بيف العمؿ ك الحياة الخاصة كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.

وترى الباحثة أف ىناؾ عبلقة طردية بيف بعد التكازف بيف الحياة كالعمؿ كسمكؾ المكاطنة التنظيمية أم أنو
كمما كاف ىناؾ نكع مف التكازف كاستطاعة المكظؼ الخركج مف العمؿ لظرؼ طارئ أك التأخر عف العمؿ
لظرؼ ما كمما زاد مف انتماءه لممؤسسة التي تقدر ظركؼ حياتو الشخصية مما يزيد مف نسبة ممارستو

لسمكؾ المكاطنة التنظيمية.

واتفقت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة ( الشنطي )2016،التي أظيرت كجكد عبلقة بيف تكافر

العكامؿ المادية كالمعنكية بالمنظمة ( ظركؼ العمؿ المادية ،عبلقات العمؿ ،التكازف بيف الحياة كالعمؿ،
األجكر كالمكافآت) كأخبلقيات العمؿ لدل العامميف بك ازرة األشغاؿ بغزة ،ككذلؾ مع دراسة (ماضي)2016،
التي أظيرت كجكد عبلقة بيف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية المرتبطة ببيئة كظركؼ العمؿ المادية كالمعنكية

كاألداء الكظيفي لمعامميف في الجامعات الفمسطينية.
الفرض الرئيس الثاني:

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللـو (  )   0.05بـين أبعـاد جـودة الحيـاة الوظيفيـة مجتمعـة
وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
وترى الباحثة أف ألبعػاد جػكدة الحيػاة الكظيفيػة مجتمعػة أثػر عمػى ممارسػة سػمكؾ المكاطنػة التنظيميػة فكممػا
كان ػػت الظ ػػركؼ المادي ػػة كالمعنكي ػػة لبيئ ػػة العم ػػؿ المحيط ػػة مريح ػػة كمت ػػكفرة لمع ػػامميف كمم ػػا زادت نس ػػبة أداء
المكظفيف كرضاىـ عف بيئة العمؿ مما يزيد مف ممارستيـ لسمكؾ المكاطنة التنظيمية.
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لمكقكؼ عمى مستكل تأثير عناصر تكامؿ البيانات الحككمية (األماف كاالستقرار الكظيفي ،العبلقات
االجتماعية ،األجكر كالركاتب ،اإلشراؼ كمشاركة العامميف في اإلدارة ،بيئة عمؿ آمنة كصحية ،الترقيات،
تصميـ كاثراء الكظيفة ،التكازف بيف العمؿ كالحياة الخاصة) مجتمعة عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل
العامميف في جامعة فمسطيف  ،استخدمت الباحثة اختبار االنحدار المتعدد باستخداـ طريقة Stepwise
كيمكف استنتاج ما يمي:
أ -يبيف نمكذج

االنحدار النيائي باستخداـ طريقة  Stepwiseاف سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل

العامميف في جامعة فمسطيف كىك يمثؿ المتغير التابع يتأثر بصكرة جكىرية كذات داللة إحصائية
بكؿ مف المتغيرات (اإلشراؼ كمشاركة العامميف في اإلدارة ،العبلقات االجتماعية).
ب -تـ استبعاد المتغيرات (األماف كاالستقرار الكظيفي ،األجكر كالركاتب ،بيئة عمؿ آمنة كصحية،
الترقيات ،تصميـ كاثراء الكظيفة ،التكازف بيف العمؿ كالحياة الخاصة) لعدـ كجكد تأثير ذا داللة
احصائية حسب طريقة  Stepwiseمع سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
ت -أظيرت نتائج التحميؿ أف معامؿ االرتباط بمغت  ،0.581بينما بمغ معامؿ التحديد المعدؿ 0.338
كىذا يعني أف  %33.8مف التغير في سمكؾ المكاطنة التنظيمية يعكد الى تأثير المتغيرات المستقمة
التالية (اإلشراؼ كمشاركة العامميف في اإلدارة ،العبلقات االجتماعية) كالباقي %66.2يعكد لعكامؿ
أخرل تؤثر عمى المتغير التابع فيسمكؾ المكاطنة التنظيمية.
ج ػػدكؿ ( )5.27نت ػػائج اختب ػػار تحمي ػػؿ االنح ػػدار المتع ػػدد لت ػػأثير أبع ػػاد ج ػػكدة الحي ػػاة الكظيفي ػػة مجتمع ػػة عم ػػى س ػػمكؾ
المكاطنة التنظيمية
المتغير
التابع

)(R

)(R²

F

االرتباط

معامل

المحسوبة

التحديد

 DFدرجات الحرية

سمكؾ

Sig.

 ßمعامل االنحدار

مستوى
الداللة

االنحدار

المقدار الثابت

2

المكاطنة
التنظيمية

اإلشراف
*0.581

0.338

0.000

35.75

2.193

.244

T

Sig.

المحسوبة

مستوى

10.704

3.941

الداللة

.000

.000

ومشاركة

العاممين في

اإلدارة
البكاقي

140

العالقات
االجتماعية
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.227

3.171

.002

معادلة التأثير :
سمكؾ المكاطنة التنظيمية =+2.193

( 1.244اإلشراؼ كمشاركة العامميف في اإلدارة) 1.227 +

(العبلقات االجتماعية)
في حالة تثبيت قيمة (العبلقات االجتماعية) كعند زيادة (اإلشراؼ كمشاركة العامميف في اإلدارة) بمقدار
كحدة كاحدة يكدم الى زيادة المتغير التابع (سمكؾ المكاطنة التنظيمية ) بمقدار (.)0.244
في حالة تثبيت قيمة (اإلشراؼ كمشاركة العامميف في اإلدارة) كعند زيادة (العبلقات االجتماعية) بمقدار
كحدة كاحدة يؤدم الى زيادة المتغير التابع سمكؾ المكاطنة التنظيمية بمقدار (.)0.227
كىذا ما يدعك المعنييف إلى االىتماـ بالمحاكر (اإلشراؼ كمشاركة العامميف في اإلدارة ،العبلقات
االجتماعية).
الفرض الرئيس الثالث:
ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػو (  )   0.05فػػي متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف
حػػكؿ جػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة كسػػمكؾ المكاطنػػة التنظيميػػة تبعػػا لممتغي ػرات الديمكغرافيػػة التاليػػة (الجػػنس-
العمر -المؤىؿ العممي -الحالة االجتماعيػة -سػنكات الخبػرة -المسػمى الػكظيفي) لػدل العػامميف فػي جامعػة
فمسطيف.
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جدول رقم ( )3.06هتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– الجنس
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

ذكر

انثى

االختبارt

األمان واالستقرار الوظيفي

3.18

3.00

1.369

0.173

العالقات االجتماعية

3.62

 3.52

0.692

0.490

األجور والرواتب

3.01

2.79

1.214

0.227

اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

3.46

3.18

1.808

0.073

بيئة عمل آمنة وصحية

3.43

3.28

1.122

0.264

الترقيات

3.24

3.14

0.534

0.594

تصميم واثراء الوظيفة

3.56

3.48

0.712

0.477

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

3.37

3.13

1.740

0.084

جودة الحياة الوظيفية

3.36

3.19

1.419

0.158

سمكؾ المكاطنة التنظيمية

3.84

3.82

0.214

0.831

()Sig.

أوال :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول
جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير (الجنس).
تبيف أف القيمة االحتمالية)(Sig.المقابمة الختبار هتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين أكبر مف مستكل

الداللة( ،)α≥0.05بالنسبة إلجمالي المحكر (جودة الحياة الوظيفية) حيث كانت قيمة المعنكية 0.158
مما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية تعزى لمتغير

الجنس .
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وتعزو الباحثة ذلؾ إلى حالة الرضا المتكسطة لكبل الجنسيف ألبعاد جكدة الحياة الكظيفية في الجامعة،
حيث أنيـ جميعان يتعرضكف لظركؼ بيئة العمؿ نفسيا ،سكاء كانت الظركؼ إيجابية أك سمبية في داخؿ
بيئة العمؿ أك البيئة الخارجية.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (البربرم )2016 ،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة حكؿ تكفر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية تعزل لمتغير الجنس في شبكة األقصى اإلعبلمية ،كدراسة

(ماضي )2014،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ أبعاد جكدة الحياة الكظيفية
تعزل لمتغير الجنس لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية.

واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الدحدكح )2015،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية لجكدة الحياة الكظيفية تعزل لمتغير الجنس كلصالح المعممات في ك ازرة التربية كالتعميـ ،كدراسة

(البمبيسي )2012،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لجكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى األداء
الكظيفي تعزل لمتغير الجنس لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة.

أما بالنسبة إلجمالي المحور (سموك المواطنة التنظيمية) كانت قيمة المعنكية 0.831مما يكضح عدـ
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ سموك المواطنة التنظيمية تعزل لمتغير الجنس.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف سمكؾ المكاطنة التنظيمية ىك سمكؾ بشرم ال يتأثر في بعض األحياف بالجنس
إذا تكافرت نفس البيئة المحيطة لمعامميف سكاء كانكا ذككر أك إناث.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصرم )2015 ،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس لدل األطباء العامميف في مستشفيات قطاع غزة ،ككذلؾ مع دراسة
(الشكا )2015،التي اظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لممتغيرات الديمغرافية لدل
العامميف في بنؾ فمسطيف بمحافظات غزة.

واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (سالـ )2013،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية تعزل لمتغير الجنس لدل معمميف الثانكية العامة في محافظة رفح ،ككذلؾ مع

دراسة

(محارمة )2008،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية
لدل العامميف في األجيزة الحككمية القطرية.

ثانيا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول
جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير (العمر).
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جدول رقم ( )3.07هتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAالعمر
المتوسطات
المجال

اقؿ مف  31مف -31اقؿ مف -41اقؿ مف

قيمة
مف  51سنة

سنة

 41سنة

 51سنة

فأكثر

االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

األمان واالستقرار الوظيفي

3.25

3.02

3.07

3.24

1.114

0.346

العالقات االجتماعية

3.77

3.46

3.6

3.37

1.924

0.128

األجور والرواتب

3.19

2.8

2.77

3.02

1.845

0.142

اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

3.59

3.25

3.25

3.4

1.780

0.154

بيئة عمل آمنة وصحية

3.51

3.3

3.39

3.22

0.863

0.462

الترقيات

3.37

3.17

2.88

3.56

1.856

0.140

تصميم واثراء الوظيفة

3.59

3.48

3.54

3.63

0.360

0.782

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

3.38

3.26

3.23

3.32

0.321

0.810

جودة الحياة الوظيفية

3.46

3.22

3.22

3.34

1.474

0.224

سمكؾ المكاطنة التنظيمية

3.89

3.76

3.9

3.8

0.537

0.657

تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار "التبػػايف األحػػادم" اكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة α≥0.05

بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ (اجمــالي حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة) حيػػث كانػػت مسػػتكل الداللػػة  0.224ممػػا

يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر حول جودة الحيـاة الوظيفيـة

تعزل لمتغير العمر.
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وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف أغمب العامميف في الجامعة ىـ مف فئة الشباب ،كالذيف تقػؿ أعمػارىـ عػف ()40
سػنة ،كىػػذا يعكػػس مػػدل تقػػارب أعمػػار المػػكظفيف كبالتػالي ىنػػاؾ لغػػة تفػػاىـ مشػػتركة بيػػنيـ ،كمػػا أف معػرفتيـ
بأنظمة كقكانيف العمؿ تجعميـ متقاربيف كمتفاىميف فيما بينيـ.

واتفقــت ىــذه النتــائج مػػع بعػػض الد ارسػػات كد ارسػػة ( البربػػرم )2016،التػػي أظيػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير العمر لدل العامميف في شبكة األقصى االعبلمية ،كد ارسػة (الشػنطي) 2016،

التػػي أظيػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل لمتغيػػر العمػػر لػػدل العػػامميف فػػي ك ازرة االشػػغاؿ

الفمسطينية بغزة.

واختمفــت ىــذه النتــائج مػػع بعػػض الد ارسػػات كد ارسػػة ( )Sawpan,2015التػػي اظيػػرت كجػػكد فػػركؽ ذات
دالل ػػة إحص ػػائية تع ػػزل لمخبػ ػرة ف ػػي العم ػػؿ ح ػػكؿ ج ػػكدة الحي ػػاة الكظيفي ػػة ل ػػدل الع ػػامميف ف ػػي قط ػػاع ص ػػناعة

التكنكلكجيا في اليند ،كدراسة (نصار )2013،التي اظيرت كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل لمتغيػر
العمر لدل العامميف في ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف كالعامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ الحككمية.

أما بالنسبة إلجمالي المحكر (سموك المواطنة التنظيمية) كانت قيمة المعنكية  0.657مما يكضح عدـ
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ سموك المواطنة التنظيمية تعزل لمتغير العمر.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أف سمكؾ المكاطنة التنظيمية ىك سمكؾ إنساني ال عبلقة لو بالعمر فيك غير
مرتبط بسف معينة ،كبالتالي فإنو مرتبط بشخص المكظؼ كمدل انتماؤه لبيئة العمؿ.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (محارمة )2008،حيث أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير العمر لدل العامميف في األجيزة الحككمية القطرية.
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( صرصكر )2015،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير العمر لدل المكظفيف االدارييف العاممي في جامعة األقصى ،كدراسة

(القحطاني )2013 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير العمؿ لدل العامميف
المدارس الثانكية بمدينة جدة.
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ثالثا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول
جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية تعزل لمتغير (المؤىؿ العممي).

 نتائج اختبار التباين األحادي لممؤىل العمميجدول رقم ( )3.11هتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAاملؤهل العلمي
المتوسطات
المجال

دبموم متوسط

قيمة

القيمة
االحتمالية

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

االختبارF

األمان واالستقرار الوظيفي

3.12

3.29

3.06

3.22

0.888

0.449

العالقات االجتماعية

3.41

3.69

3.61

3.54

0.642

0.589

األجور والرواتب

2.67

3.09

3.00

2.76

1.052

0.371

اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

3.30

3.61

3.31

3.45

0.967

0.410

بيئة عمل آمنة وصحية

3.46

3.51

3.32

3.44

0.607

0.611

الترقيات

3.11

3.33

3.21

3.14

0.240

0.869

تصميم واثراء الوظيفة

3.22

3.77

3.53

3.66

3.573

0.016

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

3.21

3.43

3.26

3.42

0.560

0.642

جودة الحياة الوظيفية

3.19

3.47

3.29

3.33

0.858

0.464

سمكؾ المكاطنة التنظيمية

3.87

4.04

3.79

3.58

2.246

0.086

فأقل

()Sig.

تب ػػيف أف القيم ػػة االحتمالي ػػة)(Sig.المقابم ػػة الختب ػػار "التب ػػايف األح ػػادم أكب ػػر م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة(α≥0.05

بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ(اجمــالي حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة) حيػػث كانػػت مسػػتكل الداللػػة  0.464ممػػا

يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ اجمػالي محػكر حػكؿ جػكدة الحيػاة الكظيفيػة

تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
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وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المؤىبلت العممية في الجامعة محدكدة التنكع بيف أكاديمي ،فني ،مالي
كادارم فإف معظـ العامميف يحممكف مؤىبلت عممية متنكعة ،كما أف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية ىي أبعاد
ميمة ألم مكظؼ في بيئة العمؿ بغض النظر عف المؤىؿ العممي.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (البربرم )2016،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لدل العامميف في شبكة األقصى االعبلمية ،كدراسة

(الشنطي )2016،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لدل
العامميف في ك ازرة األشغاؿ العامة كاالسكاف ،دراسة (الدحدكح )2015،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي .

واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (ديكب )2014،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي في قطاع االتصاالت بسكريا ،ككذلؾ مع دراسة (حبلكة،)2013،
التي أظيرت فركؽ ذات داللة إحصائية بيف غمكض الحياة الكظيفية كاألداء الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ
العممي لدل العامميف في الك ازرات المدنية بقطاع غزة ،ككذلؾ مع دراسة (عباس كالزاممي )2007،التي
أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح حممة الدكتكراه لدل أعضاء
ىيئة التدريس في كمية الزىراء ككمية التربية في جامعة السمطاف قابكس.
أما بالنسبة إلجمالي المحور (سموك المواطنة التنظيمية) كانت قيمة المعنكية  0.086مما يكضح عدـ
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أف سمكؾ المكاطنة ىك سمكؾ ينبع مف داخؿ الشخص كيستطيع اكتسابو مف البيئة
المحيطة بغض النظر عف المؤىؿ العممي ،فطبيعة العمؿ الجامعي إما أكاديمي أك إدارم يجعؿ المكظفيف

ليـ نظرة أعمؽ كأكسع لفيـ كمعرفة أىمية ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصرم )2015،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لدل األطباء العامميف في مستشفيات قطاع غزة ،كدراسة
(معمرم )2014،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لدل
العامميف في المنظمات الحديثة في الجزائر.

واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدىكف )2015 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لدل العامميف في جياز الشرطة في قطاع غزة ،ككذلؾ مع

161

دراسة( ) ) Bhatngar& Sandhu,2005التي أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات استجابات المبحكثيف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
رابعا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول
جودة الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير (الحالة االجتماعية ).
جدول رقم ( )3.10هتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAالحالة الاجتماعية
المتوسطات
المجال

قيمة

متزوج

اعزب

غير ذلك

االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

األمان واالستقرار الوظيفي

3.15

3.11

2.57

0.649

0.524

العالقات االجتماعية

3.62

3.56

2.92

0.988

0.375

األجور والرواتب

2.97

2.96

2.58

0.150

0.861

اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

3.39

3.46

2.57

1.046

0.354

بيئة عمل آمنة وصحية

3.41

3.33

3.43

0.145

0.865

الترقيات

3.24

3.19

3.5

0.100

0.905

تصميم واثراء الوظيفة

3.55

3.51

3.5

0.053

0.949

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

3.32

3.29

2.36

1.615

0.203

جودة الحياة الوظيفية

3.33

3.3

2.93

0.396

0.674

سمكؾ المكاطنة التنظيمية

3.85

3.81

3.7

0.120

0.887

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل الداللة α≥0.05
بالنسبة إلجمالي المجاؿ (اجمالي حول جودة الحياة الوظيفية) حيث كانت مستكل الداللة  0.674مما
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يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي محكر حكؿ جكدة الحياة الكظيفية
تعزل لمتغير الحالة االجتماعية .
وتعزو الباحثة ذلك إلى أف المكظفيف المتزكجيف يعتبركف العمؿ جزءان ميمان كأساسيان في حياتيـ فيك الذم
يقكدىـ إلى االستقرار كىك بمثابة الدخؿ الذم يستطيعكف مف خبللو تكفير احتياجاتيـ المادية ،ككذلؾ
المكظفيف غير المتزكجيف يمثؿ ليـ العمؿ طريؽ نحك تككيف األسرة كاالستقرار مما يجعميـ منغمسيف في
عمميـ.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (البمبيسي )2012،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية لدل العامميف في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( )Beh et al,2006التي أظيرت كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية لصالح المتزكجيف لدل العامميف في مناطؽ التجارة الحرة
في ماليزيا.
أما بالنسبة إلجمالي المحكر (سموك المواطنة التنظيمية) كانت قيمة المعنكية  0.887مما يكضح عدـ
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية تعزل لمتغير الحالة
االجتماعية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أف سمكؾ المكاطنة التنظيمية غريزة تنمك في نفكس المكظفيف بعيدان عف الحياة
االجتماعية فالجميع يشعر أنو جزء مف بيئة العمؿ كيخاؼ عمى مصمحة العمؿ سكاء كاف متزكجان أك
أعزبان فالعمؿ ىك مصدر رزؽ لمجميع كيسعى الجميع لممحافظة عميو.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصرم )2015،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية لدل األطباء العامميف في المستشفيات الفمسطينية بقطاع
غزة ،كدراسة (القحطاني )2014،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الحالة
االجتماعية لدل العامميف في المدارس الثانكية بمدينة جدة.
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (محارمة )2008،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية في ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في األجيزة
الحككمية القطرية ،كدراسة (الفيداكم )2005،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير
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الحالة اال جتماعية في ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في الدكائر الحككمية في مدينة
الكرؾ.
خامسا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين
حول جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية تعزل لمتغير (سنوات الخدمة).
جدول رقم ( )3.10هتائج اختبار "التباين ألاحادي"  ANOVAسنوات الخدمة
المتوسطات
المجال

قيمة

اقل من

-2اقل من 5

-5اقل من – 01اقل

سنتين

سنوات

 01سنوات من  05سنة

االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

األمان واالستقرار الوظيفي

3.17

3.02

3.21

3.09

0.545

0.652

العالقات االجتماعية

3.83

3.53

3.69

3.38

2.240

0.086

األجور والرواتب

3.17

2.98

2.95

2.72

1.067

0.365

اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

3.8

3.34

3.37

3.16

2.819

0.041

بيئة عمل آمنة وصحية

3.4

3.41

3.48

3.21

0.892

0.447

الترقيات

3.29

3.26

3.2

3.11

0.208

0.890

تصميم واثراء الوظيفة

3.65

3.45

3.59

3.51

0.672

0.571

التوازن بين العمل والحياة الخاصة

3.47

3.21

3.28

3.28

0.594

0.620

جودة الحياة الوظيفية

3.47

3.28

3.35

3.18

1.031

0.381

سمكؾ المكاطنة التنظيمية

4.08

3.77

3.89

3.69

2.532

0.060

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل الداللة α≥0.05
بالنسبة إلجمالي المجاؿ (اجمالي حول جودة الحياة الوظيفية) حيث كانت مستكل الداللة  0.381مما
يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي محكر حكؿ جكدة الحياة الكظيفية
تعزل لمتغير سنوات الخدمة.
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وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف العامميف في الجامعة يتعرضكف لظركؼ بيئة العمؿ نفسيا ،سكاء
المتعمقة باإليجابيات مف حالة الرضا ،السمبيات المتعمقة ببيئة العمؿ الداخمية بغض النظر عف الفترة
الزمنية التي قضاىا المكظفيف في عمميـ بالجامعة.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الشنطي )2016،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخبرة لدل العامميف بك ازرة اإلسكاف كاالشغاؿ العامة ،دراسة( الزاممي
كعباس  )2007،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير العمر لدل أعضاء
ىيئة التدريس في كمية الزىراء ككمية التربية في جامعة السمطاف قابكس.
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( )Sawpan,2015التي اظيرت كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمخبرة في العمؿ حكؿ جكدة الحياة الكظيفية لدل العامميف في قطاع صناعة
التكنكلكجيا في اليند ،كدراسة (ديكب )2014،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لسنكات
الخدمة لدل العامميف بقطاع االتصاالت بسكريا.
اما بالنسبة إلجمالي المحكر (سموك المواطنة التنظيمية) كانت قيمة المعنكية  0.060مما يكضح عدـ
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية تعزل لمتغير سنكات الخدمة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف تقارب اآلراء يرجع إلى طبيعة العمؿ في ظؿ ظركؼ متشابية ،كما أف القكانيف
كالمكائح التي تعمؿ فييا كاحدة كاالختبلفات محدكدة ،ىذا باإلضافة إلى قياـ المكظفيف االدارييف
كاألكاديمييف بأداء الخدمات التعميمية لآلخريف كىي بطبيعتيا تتسـ بالنكاحي اإلنسانية ،ما يدفع المكظفيف
إلى تبني سمكؾ المكاطنة التنظيمية بغض النظر عف سنكات خدمتيـ.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصرم )2015،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخدمة لدل األطباء العامميف في المستشفيات الفمسطينية بقطاع غزة،

كدراسة ( الشكا )2015،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخدمة
لدل العامميف في بنؾ فمسطيف في محافظات قطاع غزة ،ككذلؾ مع دراسة (أبك تايو )2012،التي

أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخدمة لدل العامميف في مراكز

الك ازرات الحككمية في األردف.

اختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( صرصكر )2015،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخدمة لدل المكظفيف االدارييف العامميف في جامعة األقصى لصالح مف
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ليـ أكثر مف  11سنة خدمة  ،كدراسة (محارمو  )2008،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
تعزل لمتغير سنكات الخدمة لدل العامميف في األجيزة الحككمية القطرية.

سادسا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين
حول جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية تعزل لمتغير (المسمى الوظيفي).

جدول رقم ( )3.11هتائج اختبار "التباين ألاحادي" ANOVAالمسمى الوظيفي
المتوسطات
المجال

نائب مساعد/مستشار
رئيس

رئيس

عميد مدير فرع

القيمة
مدير
دائرة

رئيس قسم محاضر

اداري

االحتمالية
()Sig.

األمان واالستقرار الوظيفي

3.86

2.76

3.71

3.1

3.09

3.08

3.19

0.787

0.581

العالقات االجتماعية

4.5

3.21

4.44

3.55

3.33

3.68

3.52

1.670

0.133

األجور والرواتب

4.17

2.54

3.94

2.54

2.74

3.12

2.86

1.687

0.129

4.29

3.18

3.95

3.52

3.2

3.34

3.4

0.603

0.728

بيئة عمل آمنة وصحية

4.29

3.04

4.05

3.48

3.4

3.35

3.4

0.831

0.548

الترقيات

4.2

3.75

4.13

3.29

2.93

3.24

3.16

1.034

0.406

تصميم واثراء الوظيفة

4.14

3.64

3.67

3.75

3.44

3.61

3.42

0.887

0.507

3.86

2.71

3.95

3.43

2.93

3.42

3.21

1.843

0.095

4.16

3.1

3.98

3.33

3.13

3.36

3.27

1.130

0.348

1.226

0.297

اإلشراف ومشاركة العاممين
في اإلدارة

التوازن بين العمل والحياة
الخاصة
جودة الحياة الوظيفية

سمكؾ المكاطنة
التنظيمية

4.2

3.45

4.1
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3.53

3.64

3.88

3.88

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل الداللة α≥0.05
بالنسبة إلجمالي المجاؿ (اجمالي حول جودة الحياة الوظيفية) حيث كانت مستكل الداللة  0.348مما
يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر حكؿ جكدة الحياة الكظيفية
تعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية ىي مف المتطمبات األساسية في حياتنا
بشكؿ عاـ كمف متطمبات نجاح أم عمؿ أيان كانت طبيعتو ،كذلؾ لما تكفره ىذه األبعاد مف رضا كأمف
كاستقرار ينعكس عمى نفكس العامميف بشكؿ إيجابي ،كأف جميع العامميف في الجامعة يتعرضكف لنفس بيئة
العمؿ الداخمية بغض النظر عف المسمى الكظيفي ليـ.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الشنطي )2016،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية لمدل تكافر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية تعزل لمتغير المسمى الكظيفي لدل العامميف في
ك ازرة األشغاؿ العامة كاالسكاف.
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (نصار )2013 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية حكؿ أثر جكدة حياة العمؿ تعزل لممسمى الكظيفي لدل العامميف في ككالة غكث كتشغيؿ
البلجئيف ،كك ازرة التربية كالتعميـ الحككمي ،كدراسة (بحر ،كأبك سكيرح )2010،التي أظيرت كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية حكؿ تأثير عناصر المناخ التنظيمي عمى األداء الكظيفي تعزل لممسمى الكظيفي لدل
العامميف في الجامعة االسبلمية.
اما بالنسبة إلجمالي المحكر (سموك المواطنة التنظيمية) كانت قيمة المعنكية  0.297مما يكضح عدـ
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية تعزل لمتغير المسمى

الكظيفي.

وتعزو الباحثة ذلك إلى مستكل لكعي كاليقظة التي يتمتع بيا مكظفك الجامعة فيـ مف حممة الدرجات العميا

ما يجعميـ يستطيعكف التعامؿ مع الطبلب كالزكار بالطريقة التي تحقؽ األىداؼ المنشكدة لمجامعة.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصرم  )2015،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير المسمى الكظيفي لدل األطباء العامميف في مستشفيات قطاع غزة ،كدراسة

(أبا زيد )2009 ،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المسمى الكظيفي لدل
العامميف في مؤسسة الضماف االجتماعي في األردف.
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واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبك تايو )2012،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية تعزل لمتغير المسمى الكظيفي لدل العامميف في مراكز الك ازرات الحككمية في األردف ،كدراسة

(البشابشة ،كالحراحشة )2011،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخدمة
لدل العامميف في بمديات جنكب األردف.
جدول رقم ( )5.11نتائج الفرضيات
رقم الفرضية

بيان الفرضية

النتيجة

الفرضية الرئيسة االولى

يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــو (  )   0.05بــين جــودة

قبول فرضية الدراسة

الفرضية الرئيسية األولى

الحياة الوظيفية وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين
يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــو (  )   0.05بــين االمــان

قبول فرضية الدراسة

الفرضية الرئيسية األولى

واالستقرار الوظيفي وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين العالقات

قبول فرضية الدراسة

الفرضية الرئيسية األولى

االجتماعية وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين االجور

قبول فرضية الدراسة

الفرضية الرئيسية األولى

والرواتب وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين االشراف

قبول فرضية الدراسة

()0/0
()2/0
()3/0
()4/0

ومشاركة العاممين في االدارة وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة

الفرضية الرئيسية األولى

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين بيئـة عمـل

فمسطين.
()5/0

الفرضية الرئيسية األولى

امنة وصحية وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين الترقيات

الفرضية الرئيسية األولى

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين تصميم

()6/0
()7/0

الفرضية الرئيسية األولى

قبول فرضية الدراسة
قبول فرضية الدراسة

وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.

واثراء الوظيفة وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة فمسطين.
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو (  )   0.05بين التوازن

()8/0

بين العمل و الحياة الخاصة وسموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين في جامعة

الفرضية الرئيسة الثانية

يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــو (  )   0.05بــين أبعــاد جــودة

قبول فرضية الدراسة
قبول فرضية الدراسة

فمسطين.

الحيــاة الوظيفيــة مجتمعــة وســموك المواطنــة التنظيميــة لــدى العــاممين فــي جامعــة

فمسطين.
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قبول فرضية الدراسة

الفرضية الرئيسة الثالثة

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــو إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــو (  )   0.05فــــي

قبول فرضية الدراسة

متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة وســموك المواطنــة
التنظيمية تبعا لممتغيرات الديموغرافية ( الجنس -العمر -المؤىل العممي -الحالة

الفرضية الرئيسة الثالثة

االجتماعية -سنوات الخبرة -المسمى الوظيفي) لدى العاممين في جامعة فمسطين
ال توجــــد فــــروق ذات داللــــو إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــو (  )   0.05فــــي

()3/0

متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة وســموك المواطنــة

الفرضية الرئيسة الثالثة

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــو إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــو (  )   0.05فــــي

()3/2

الفرضية الرئيسة الثالثة

التنظيمية تبعا لممتغيرات الديموغرافية تبعاً لمتغير الجنس

قبول فرضية الدراسة

قبول فرضية الدراسة

متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة وســموك المواطنــة
التنظيمية تبعا لممتغيرات الديموغرافية تبعاً لمتغير العمر

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــو إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــو (  )   0.05فــــي

()3/3

متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة وســموك المواطنــة

الفرضية الرئيسة الثالثة

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــو إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــو (  )   0.05فــــي

قبول فرضية الدراسة

التنظيمية تبعا لممتغيرات الديموغرافية تبعاً لمتغير المؤىل العممي

()3/4

متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة وســموك المواطنــة

الفرضية الرئيسة الثالثة

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــو إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــو (  )   0.05فــــي

التنظيمية تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

()3/5

متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة وســموك المواطنــة

الفرضية الرئيسة الثالثة

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــو إحصــــائية عنــــد مســــتوى دال لــــو (  )   0.05فــــي

()6/3

التنظيمية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

متوســطات إســتجابات المبحــوثين حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة وســموك المواطنــة
التنظيمية تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي

جرد بواسطة الباحثة
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قبول فرضية الدراسة

قبول فرضية الدراسة

قبول فرضية الدراسة

جدول رقم ( )5.15نتائج تحقق أىداف الدراسة
م

.0

اليدف

مجال تحققو

مدى

تحققو

التعػ ػػرؼ عمػ ػػى مسػ ػػتكل جػ ػػكدة الحيػ ػػاة الكظيفيػ ػػة لػ ػػدل

العامميف في جامعة فمسطيف.

تحقؽ

مف خبلؿ تحميؿ مجاالت الدراسة( فقػرات االسػتبانة)

كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ()11

 .2التعػػرؼ عمػػى مسػػتكل سػػمكؾ المكاطنػػة التنظيميػػة لػػدل

تحقؽ

مف خبلؿ تحميؿ مجاالت الدراسة( فقػرات االسػتبانة)

 .3تحديد مستكل األثر لجكدة الحياة الكظيفية عمى سمكؾ

تحقؽ

نتيجػػة الفػػرض ال ػرئيس الثػػاني كمػػا ىػػك مكضػػح فػػي

 .4تحديػػد مسػػتكل األثػػر لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد جػػكدة الحيػػاة

تحقؽ

مف خبلؿ تحميؿ مجاالت الدراسة( فقػرات االسػتبانة)

العامميف في جامعة فمسطيف.

المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.

الكظيفية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العػامميف فػي

جامعة فمسطيف.
5

تحديػ ػػد طبيع ػ ػػة العبلقػ ػػة ب ػ ػػيف جػ ػػكدة الحي ػ ػػاة الكظيفي ػ ػػة
كسػػمكؾ المكاطنػػة التنظيميػػة لػػدل العػػامميف فػػي جامعػػة

تحقؽ

فمسطيف.
6

تحديػػد طبيعػػة العبلق ػػة بػػيف كػػؿ بع ػػد مػػف أبعػػاد ج ػػكدة

الحي ػ ػػاة الكظيفي ػ ػػة كس ػ ػػمكؾ المكاطن ػ ػػة التنظيمي ػ ػػة ل ػ ػػدل

تحقؽ

العامميف في جامعة فمسطيف.
7

كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ()12

جدكؿ رقـ ()22

كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ()22

نتيجة اختبار الفرض الرئيس األكؿ كما ىػك مكضػح

في جدكؿ رقـ()13

نتيجة اختبار الفرضيات الفرعية مف الفػرض الػرئيس

األكؿ كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك مكض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح فػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكؿ
رقـ()14،15،16،17،18،19،20،21

التعػػرؼ عمػػى الفػػركؽ فػػي اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ

جكدة الحياة الكظيفية كسػمكؾ المكاطنػة التنظيميػة تبعػان

تحقؽ

لممتغي ػ ػ ػرات الديمكغرافيػ ػ ػػة (الجػ ػ ػػنس ،العمػ ػ ػػر ،المؤىػ ػ ػػؿ

نتيجة اختبار الفرض الرئيس الثالث كما ىك مكضح

في جدكؿ رقـ()23,24,25,26,27,28

العممػػي ،الحالػػة االجتماعيػػة ،سػػنكات الخب ػرة ،المسػػمى

الكظيفي).

جرد بكاسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية
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الخالصة:
تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ تحميؿ خصائص عينة الدراسة ،كالتػي تضػمنت الكصػؼ اإلحصػائي لمعينػة،
كفق ػان لممتغي ػرات الديمغرافيػػة ،كمػػف ثػػـ استعرضػػت الباحثػػة نتػػائج تحميػػؿ مجػػاالت كأبعػػاد الد ارسػػة ،حيػػث بمػػغ
المتكسط الحسابي النسبي ألبعاد جكدة الحياة الكظيفية مجتمعة يساكم ( )%66.24كىذا يعني اف ىنػاؾ
مكافق ػػة متكس ػػطة م ػػف قب ػػؿ أفػ ػراد العين ػػة ،كج ػػاءت األبع ػػاد حس ػػب الترتي ػػب الت ػػالي( :العبلق ػػات االجتماعي ػػة
)%71.81
( تصميـ كاثراء الكظيفة  ،)%71.83بيئة عمؿ صحية كآمنة( ،)%67.73االشراؼ كمشاركة العامميف
فػ ػػي االدارة  ( ،)%67.63الت ػ ػكازف بػ ػػيف الحيػ ػػاة كالعمػ ػػؿ  ( ، )%66الترقيػ ػػات  ( ،)%64.25األمػ ػػاف
كاالستقرار الكظيفي  ( ،)%62.53األجكر كالركاتب )%59.11
أمػا إجمػالي محػػكر سػمكؾ المكاطنػػة التنظيميػة فقػػد بمػغ نسػبة ( )%76.69كىػػذا يعنػي كجػػكد مكافقػة بنسػػبة
جيدة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحكر ككؿ.
ثـ تـ اختبار كمناقشة فرضيات الدراسة التي نصت عمى كجػكد عبلقػة كتػأثير ألبعػاد جػكدة الحيػاة الكظيفيػة
في ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية
كاختتمػػت الباحثػػة ىػػذا الفصػػؿ باختبػػار صػػحة الفرضػػيات المتعمقػػة بػػالمتغيرات الديمغرافيػػة ،حيػػث أظيػػرت
الد ارس ػػة ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية تع ػػزل لممتغيػ ػرات الديمغرافيػ ػة ( الج ػػنس ،العم ػػر ،المؤى ػػؿ
العممي ،الحالة االجتماعية ،سنكات الخبرة ،المسمى الكظيفي).
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
بناء عمى الدراسة الميدانية التي قامت بيا الباحثة حكؿ " دكر جكدة الحياة الكظيفية في تحسيف مستكل
ن

ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية في جامعة فمسطيف" فقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج
كالتكصيات كىي كالتالي:

أوالً :نتائج الدراسة -:
نتائج عامة-:
 .1بمغ الكزف النسبي ألبعاد جكدة الحياة الكظيفية مجتمعة بمغ ( )%66.24كىذا يعني أف ىناؾ
مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ العامميف ،حيث جاءت األبعاد حسب الترتيب التالي-:
 العبلقات االجتماعية (.)%71.81
 تصميـ كاثراء الكظيفة (.)%70.83
 بيئة عمؿ صحية كآمنة (. )%67.73
 اإلشراؼ كمشاركة العامميف في اإلدارة (.)%67.63
 التكازف بيف العمؿ كالحياة الخاصة (. )%66.00
 الترقيات ( . )%64.25
 األماف كاالستقرار الكظيفي (.)%62.53
 األجكر كالركاتب (.)%59.01
 .2أبعاد سمكؾ المكاطنة التنظيمية في جامعة فمسطيف جاءت بنسبة جيدة (.)%76.69
 .3يشعر العاممكف باألماف كاالستقرار الكظيفي بدرجة متكسطة كبنسبة (.)%62.53
 .4العبلقات االجتماعية بيف العامميف في الجامعة جيدة بنسبة (.)%71.81
 .5األجكر كالركاتب في جامعة فمسطيف متكسطة بنسبة ( ،)%59.01حيث ال تمبي احتياجات
العامميف بدرجة كبيرة.
 .6اإلشراؼ كمشاركة العامميف جاءت بدرجة متكسطة بنسبة (.)%67.63
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 .7تكفر الجامعة بيئة عمؿ صحية كآمنة بدرجة متكسطة حيث حصمت عمى كزف نسبي
(.)%67.73
 .8الترقيات التي تقدميا الجامعة لمعامميف جاءت بدرجة متكسطة ( .)%64.25
 .9تصميـ كاثراء الكظيفة كانت جيدة بنسبة (.)%70.83
.10

يكجد رضى نسبي ( )%66كبدرجة متكسطة فيما يتعمؽ بالتكازف بيف العمؿ كالحياة

الخاصة ،كلكف ليس بالدرجة المطمكبة.

ثانياً :نتائج الفرضيات-:
 .1كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف جكدة الحياة الكظيفة كسمكؾ
المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في جامعة فمسطيف.
 .2كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف بعد األماف كاالستقرار الكظيفي
كممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية حيث بمغ معامؿ االرتباط (. )0.360
.3كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف بعد العبلقات االجتماعية
كممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية حيث بمغ معامؿ االرتباط (.)0.515
.4كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف بعد األجكر كالركاتب كممارسة
سمكؾ المكاطنة التنظيمية حيث بمغ معامؿ االرتباط (. )0.515
.5كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف اإلشراؼ كمشاركة العامميف في
اإلدارة كممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية حيث بمغ معامؿ االرتباط (. )0.540
.6كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف بعد بيئة عمؿ آمنة كصحية
كممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية حيث بمغ معامؿ االرتباط (. )0.451
 .7كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف بعد الترقيات كممارسة سمكؾ
المكاطنة التنظيمية حيث بمغ معامؿ االرتباط (. )0.417
 .8كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف بعد تصميـ كاثراء الكظيفة
كممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية حيث بمغ معامؿ االرتباط (. )0.476
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 .9كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف بعد التكازف بيف العمؿ كالحياة
الخاصة كممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية حيث بمغ معامؿ االرتباط (. )0.419
 .10كجكد أثر ألبعاد جكدة الحياة مجتمعة عمى ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية حيث أظيرت نتائج
تحميؿ أف معامؿ االرتباط بمغ نسبة (  ،)0.581بينما بمغ معامؿ تحديد (  )0.338كىذا يعني أف
 %33.8مف التغير في سمكؾ المكاطنة يعكد إلى تأثير المتغيرات المستقمة التالية (اإلشراؼ كمشاركة
العامميف في اإلدارة ،العبلقات االجتماعية) كالباقي  %66.2يعكد لعكامؿ أخرل تؤثر عمى المتغير التابع
في ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية.
 .11ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات استجابات
المبحكثيف حكؿ جكدة الحياة الكظيفة كسمكؾ المكاطنة تعزل لممتغيرات الديمغرافية ( الجنس ،العمر،
المؤىؿ العممي ،الحالة االجتماعية ،سنكات الخبرة ،المسمى الكظيفي).

ثالثاً :توصيات الدراسة:
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة تـ استخبلص التكصيات العامة لكافة األبعاد كجكانب جكدة
الحياة الكظيفية كسمكؾ المكاطنة عمى النحك التالي
جدكؿ ( )6.1التكصيات
التوصيات الخاصة بأبعاد جودة الحياة الوظيفية
أوالً :األمان واالستقرار الوظيفي

 ضركرة أف تحرص إدارة الجامعة عمى تعزيز الشعكر لدل العامميف باالستقرار كاألماف الكظيفي كعدـ االستغناء عف
خدماتيـ مف خبلؿ مجمكعة مف اآلليات كالطرؽ كالكسائؿ التي تعزز ذلؾ الشعكر منيا:

ت كفير المزيد مف الدعـ المالي ،كتشجيع نظاـ الحكافز كالمكافآت ،بما يتناسب مع الكضع االقتصادم في قطاع غزة ،كالعمؿ
عمى تكفير احتياجات المكظفيف مما يخمؽ بيئة آمنة.

ثانياً :العالقات االجتماعية

 ضركرة أف تحرص الجامعة عمى تعزيز العبلقات االجتماعية بيف المكظفيف كأف تعمؿ عمى استثمار ىذه العبلقات
في خمؽ بيئة عمؿ بناءة كمتطكرة كمنافسة.

 العمؿ باستمرار عمى تطكير كتعديؿ الكسائؿ كاألساليب التي تساىـ في بناء كتعزيز العبلقات االجتماعية فيما بيف
العامميف عمى قاعدة الكد كاأللفة كالتكاممية في العمؿ.
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ثالثاً :األجور والرواتب

 ضركرة أف تحرص الجامعة عمى تحسيف نظاـ األجكر كالمكافآت كالحكافز ،كدخكليا ضمف اتفاقية الكادر المالي
المكحد لمجامعات الفمسطينية ،لضماف استمرار المكظفيف في تقديـ األفضؿ لدييـ في خدمة العمؿ كالمحافظة عميو
كالعمؿ عمى تطكيره خاصة عند شعكرىـ باألماف كاالستقرار المادم ،كضماف حياة كريمة ليـ كألسرىـ.

رابعاً :اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة

 ضركرة أف تحرص الجامعة عمى تعزيز دكر المكظفيف في المشاركة في اتخاذ القرار.

 تط كير آليات كاضحة كممارسات عممية مناسبة تؤمف بتبادؿ المعمكمات كتسمح بالمشاركة في اتخاذ الق اررات مف
خبلؿ اىتماـ قيادة الجامعة بكافة األفكار كالمقترحات المقدمة مف قبؿ العامميف في الجامعة.

 تعزيز العمؿ بركح الفريؽ كالتعاكف فيما بيف العامميف ،ككذلؾ بيف العامميف كاإلدارة العميا.

 إعطاء فرصة لممكظؼ بتقديـ التغذية الراجعة لئلدارة العميا فيك مف يتعامؿ مع جميكر الطمبة كيتمقى طمباتيـ
كمشكبلتيـ كاعتبارىا طريقة لمتقييـ العمؿ.
خامساً :بيئة عمل آمنة وصحية

 ضركرة أف تحرص الجامعة عمى تكفير بيئة عمؿ صحية كآمنة تساعد المكظؼ عمى إنجاز ميامو عمى أفضؿ
كجو مع المحافظة عمى سبلمة العنصر البشرم مف خبلؿ إيجاد أنظمة كقاية كحماية مختمفة داخؿ مباني كفركع

الجامعة.

 تصميـ كتنفيذ أنظمة كبرامج تضمف تحديد المخاطر التي تيدد الصحة كالسبلمة المينية كالتعامؿ معيا في حينيا.

 إعداد برامج تدريب تختص بالسبلمة كالصحة المينية مف خبلؿ عقد اتفاقيات مع مؤسسات ذات خبرة كاسعة في
ىذا المجاؿ.

سادساً :الترقيات

 ضركرة أف تحرص الجامعة عمى تفعيؿ نظاـ الترقيات كالعمؿ بو كأف تككف ىذه الترقيات مكزعة بعدالة كضمف
معايير كأنظمة كقكانيف معينة حتى ال يشعر المكظفكف بالظمـ كأف الكفاءة كالمؤىؿ ىي المعيار في مكضكع الترقية.

 العمؿ عمى ربط الترقيات بأداء العامميف كفقان لممياـ المككمة ليـ في الجامعة بناء عمى تقييـ األداء.

 مكافاة المكظفيف الممتزميف بالمكائح كالقكانيف مف خبلؿ مكافأة مادية أك معنكية كجائزة المكظؼ المثالي.
سابعاً :تصميم واثراء الوظيفة

 ضركرة أف تحرص الجامعة عمى االىتماـ بقدرات المكظفيف كتنمية مياراتيـ مف خبلؿ دكرات تدريبية متخصصة

 االرتقاء بمستكل الكادر البشرم العممي مف خبلؿ ابتعاثيـ الستكماؿ دراستيـ العميا ،أك دكرات متخصصة في
مجاالت أكاديمية معينة ،كمنحيـ الصبلحيات التي تتبلءـ مع مسماىـ الكظيفي ،كتكظيؼ الشخص المناسب في
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المكاف المناسب لو.

 تفعيؿ التبادؿ األكاديمي بيف الجامعات المحمية كالدكلية
ثامناً :التوازن بين العمل والحياة الخاصة

 ضركرة أف تحرص إدارة الجامعة عمى التكازف بيف العمؿ كالحياة الخاصة لممكظؼ كتكفير السبؿ لذلؾ حتى ال
يشعر المكظؼ باإلحباط كبالعبء الكبير الممقى عمى عاتقو.

 تكفير الخدمات بأنكاعيا لممكظفيف (مساعدات مالية ،صحية ،ترفييية)
 احتراـ االلتزامات العائمية لمعامميف كالتقميؿ مف أعباء العمؿ
سموك المواطنة
ضركرة أف تحرص الجامعة عمى تحقيؽ كتعزيز أبعاد سمكؾ المكاطنة كاالستفادة منيا في تعزيز كالء كانتماء المكظفيف
لمجامعة كتسيير ىذه األبعاد في مصمحة الجامعة كالمكظؼ عمى حد سكاء مف خبلؿ ما يمي-:
 .1تكثيؽ مدكنة سمكؾ تتعمؽ بالمكاطنة يمتزـ بيا كافة العامميف في الجامعة.
 .2كتابة مدكنة سمكؾ أخبلقي يمتزـ بيا الجميع.

 .3تدريب العامميف كالمسؤكليف كتنميتيـ في مجاؿ سمكؾ المكاطنة.

 .4اتخاذ العمميات المتعمقة بترقية العامميف الذيف يمتزمكف بسمكؾ مكاطنة مبني عمى معايير كأسس تضعيا الجامعة
كفقا لمدكنة السمكؾ.

 .5تنمية ركح المكاطنة لدل المكظفيف كعقد اجتماعات داعمة لرفع درجة الكعي كزيادة سمكؾ المكاطنة لدل المكظفيف
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رابعاً :خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة:
جدكؿ ( )6.2أبعاد جكدة الحياة الكظيفية في جامعة فمسطيف
أبعاد جودة الحياة الوظيفية في جامعة فمسطين
التوصيات

آليات التنفيذ

 .1تكفير المكارد المادية كالمعنكية البلزمة
لتعزيز الشعكر لدل العامميف باألماف

التكصية الخاصة بالبعد
األكؿ

(األماف كاالستقرار الكظيفي)

كاالستقرار الكظيفي

 .2جمب التمكيؿ الخارجي كالمساعدات
البلزمة مف الجيات المانحة لمكافأة

الجية المسئولة عن

اإلطار الزمني

إدارة الجامعة

 6شيكر

التنفيذ

إدارة الشؤكف االدارية
كالمالية

الخبراء كالمستشاركف

المكظفيف كتحفيزىـ

 .3عقكد تثبيت لممكظفيف
 .4تأميف صحي

.1العمؿ عمى استثمار العبلقات االجتماعية

التكصية الخاصة بالبعد
الثاني

( العبلقات االجتماعية)

لخمؽ بيئة عمؿ منافسة

الشؤكف االدارية كالمالية
العبلقات العامة

مستمرة

 .2تكفير صندكؽ مالي لمجامعة تشارؾ فيو
الجامعة كالمكظفيف حيث يتـ كضع مبمغ

رمزم بو شيريا كاستغبلؿ المبمغ في مشاركة
المكظفيف في مناسباتيـ االجتماعية.

التكصية الخاصة بالبعد
الثالث

(األجكر كالركاتب)

 .1إعادة النظر في دخكؿ الجامعة ضمف

 .1مجمس االدارة

اتفاقية الكادر المالي المكحد

 .2الشؤكف االدارية

.2العمؿ عمى تطبيؽ نظاـ الحكافز كالمكافآت
عمى أساس العدؿ

.3العدالة في األجكر دكف تمييز.
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 .3المستشاركف

 18شير

 .1تعزيز دكر المكظفيف في المشاركة في

التكصية الخاصة بالبعد
الرابع

(االشراؼ كمشاركة العامميف)

اتخاذ

القرار

ككضع

الخطط

التشغيمية

كاالستراتيجية لمجامعة.

 .2تعزيز العمؿ بركح الفريؽ بيف المكظفيف.
 .3تبني الجامعة لمبدأ تفكيض الصبلحيات

 .1مجمس االدارة

مستمر

 .2الشؤكف االدارية
 .3المستشاركف

 .4جميع الدكائر

لممرؤكسيف في كافة الدكائر.

التكصية الخاصة بالبعد

الخامس (بيئة عمؿ صحية
كامنة)

 .1الحصكؿ عمى دعـ خارجي أك تخصيص
بعض مف مكارد الجامعة المالية لمدعـ

المكجستي.

السادس ( الترقيات)

 .2الشؤكف االدارية
 .3دائرة المشتريات

.2صيانة كافة التجييزات المكتبية بشكؿ

دكرم

.1االعبلف عف الكظائؼ االدارية العميا

 .1مجمس االدارة

.2عقد اختبارات كمقاببلت مينية الختيار

 .3المستشاركف

الشاغرة في الجامعة
التكصية الخاصة بالبعد

 .1مجمس االدارة

مستمر

الشخص األفضؿ عمى أف تككف الكفاءة

 .2الشؤكف االدارية

مستمر

كالخبرة ىي المعيار في مكضكع الترقية.

 .3تفعيؿ السمـ الكظيفي لمترقية حسب سنكات

الخدمة.

 .4بناء كتكثيؽ نظاـ كاضح لمترقيات يعمـ
عمى كافة المكظفيف.

التكصية الخاصة بالبعد
السابع

(تصميـ كاثراء الكظيفة)

.1تصميـ كصؼ كظيفي لكؿ كظيفة كتسميمو

 .1مجمس االدارة

 .2إعادة ىيكمة بعض الكظائؼ كاسنادىا

 .3المستشاركف

لذكم االختصاص

 .4الجكدة

لكؿ مكظؼ

 .3كضع الشخص المناسب في المكاف
المناسب
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 .2الشؤكف االدارية

مستمر

 .1تكزيع المياـ عمى المكظفيف مف خبلؿ
كصؼ كظيفي.

 .2إعطاء المجاؿ لممكظؼ بإنجاز بعض
التكصية الخاصة بالبعد
الثامف

(التكازف بيف الحياة كالعمؿ)

المياـ خارج كقت العمؿ.

 .1مجمس االدارة

 .2الشؤكف االدارية

مستمر

 .3المستشاركف

 .4جميع الدكائر

 .3إعطاء إجازات كأذكنات خركج لممكظؼ
عند حاجتو ليا.

 .4إعطاء المكظؼ اجازاتو السنكية

كالمرضية كالطارئة كاممة حسب احتياجو
 .5مراعاة الظركؼ الخاصة لممكظفيف
سموك المواطنة

التكصيات الخاصة
(بسمكؾ المكاطنة
التنظيمية)

 .1بناء مدكنة سمكؾ اخبلقي كادراجيا ضمف

 .1مجمس االدارة

النظاـ األساسي لمجامعة

 .2الشؤكف االدارية

.2كتابة مدكنة السمكؾ االخبلقي ككضعيا في

 .1مجمس االدارة

لكحات اعبلنات الجامعة.

مستمر

 .3المستشاركف

 .2الشؤكف االدارية

مستمر

.3العبلقات العامة
.3االستعانة بخبراء كمتخصصيف لعقد الندكات

 .1مجمس االدارة

كالدكرات التدريبية لممكظفيف حكؿ أىمية ممارسة

 .2الشؤكف االدارية

سمكؾ المكاطنة التنظيمية كسمكؾ إنساني،
أخبلقي ،إدارم راقي

 .4ربط نظاـ الترقيات كالحكافز بمدل التزاـ

المكظفيف بممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية

.3العبلقات العامة
 .1مجمس االدارة

 .2الشؤكف االدارية
.3المستشاركف

جرد بكاسطة الباحثة
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مستمر

مستمر

دعـ كادراؾ اإلدارة
العميا لتعزيز دكر

جكدة الحياة

التخطيط السميـ لتحديد كاعداد
متطمبات ممارسة جكدة الحياة

التغذية

المتابعة

تطبيؽ المبادئ التي تـ إعدادىا

كالتقييـ لمنتائج

الراجعة

الكظيفية

الكظيفية مف خبلؿ
:
 العمل عمى استثمار العالقات
االجتماعية في خمق بيئة

عمل منافسة.

 االعدالة في األجور دون
تمييز.

 بناء مدونة سموك أخالقي
وادراجيا ضمن النظام
األساسي لمجامعة.

 االعالن عن الوظائف العميا
الشاغرة في الجامعة.

 تعزيز دور الموظفين في

المشاركة في اتخاذ القرار
ووضع الخطط االستراتيجية

والتشغيمية لمجامعة.

 ربط الحوافز بمدى ممارسة
الموظف لسموك المواطنة

التنظيمية.

 االتصاالت المباشرة

عمى وجيات
التعرف عمى
التعرف
وجيات
حول
الموظفين حول
نظر الموظفين
نظر

تحديد ممارسات جودة

متطمبات التطبيق

الحياة الوظيفية

 وضع استراتيجية واضحة ومرنة

 تحديد الرؤية

الوظيفية
الحياة
الحياة
جودةجودة

االستراتيجية

الوظيفية
 المالحظة

لمجامعة.

 استثمار الميزة التنافسية

المقابالت الشخصية
 المالحظة
المقابالت
 االستبانة

لمجامعة

 تطوير رأس المال
الفكري والبشري.

الشخصية
 االجتماعات

 دعم ممارسة سموك

االستبانة
التقارير الشيرية
 و

المواطنة التنظيمية

واال لتزام التنظيمي

االجتماعات
المفتوحة
 المقاءات

 كتابة مدونة السموك

التقارير المباشرة
االتصاالت
 و

األخالقي.

الشيرية
 المقاءات المفتوحة

 االتصاالت

 تنفيذ الرقابة والعدالة
التنظيمية

التوجيات

عن

لمجامعة.

بيئة

 توفير

عمل

ومنافسة.

 توفير

المستقبمية

التمويل

والعم

الداخمي والخارجي.

مناسبة
المالي

 توفير الموارد المادية والمعنوية

الالزمة

لتعزيز

شعور

الموظف باألمان واالستقرار.

 إعادة النظر في دخول الجامعة
ضمن الكادر المالي الموحد
لمجامعات الفمسطينية

 تفعيل السمم الوظيفي لمترقيات
حسب سنوات الخدمة.

 إعادة ىيكمة بعض الوظائف

واسنادىا لذوي االختصاص.

الجيات المسئولة

مؤشرات جودة

 تصحيح السمبيات

عن التطبيق

الحياة الوظيفية

الموجودة

 مجمس اإلدارة
 الشؤون
اإلدارية
 الخبراء

والمستشارو
ن
 المشتريات
 العالقات العامة
 الموظفون

 إدارة فعالة

 دعم االيجابيات

 موارد بشرية

 العمل عمى

كفء ومؤىمة

استخالص

 ميزة تنافسية

التغذية الراجعة

عالية في

بشكل مستمر

سوق العمل

 بيئة عمل مميزة

 دعم الموظف في

ومتعاونة

اعطاء التغذية

 مناىج أكاديمية

الراجعة حتى

متطورة وذات

وان اختمفت مع

جودة عالية

أراء المسئولين.

 رضا الموظفين

 رضا الطالب
والعمالء

المباشرة

جدول رقم ( )6.3نموذج مقترح لتطوير جودة الحياة الوظيفية بجامعة فمسطين (جردة بواسطة الباحثة)
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الدراسات المستقبمية المقترحة:
 . 1تقييـ جكدة الحياة الكظيفية في بيئة العمؿ الجامعية دراسة مقارنة عمى الجامعات الخاصة كالحككمية
بقطاع غزة.
 .2تأثير سمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى األداء التنظيمي لممكظفيف الحككمييف في قطاع غزة.
 .3تأثير سمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى الميزة التنافسية لمجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.
 . 4سمكؾ المكاطنة التنظيمية :دراسة حالة ثقافية كتنظيمية كقيادية لطمبة الثانكية العامة في المدارس
الثانكية بقطاع غزة.
 .5دكر جكدة الحياة الكظيفية في تحقيؽ العدالة التنظيمية في المنظمات األىمية بقطاع غزة.
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المصادر والمراجع
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم
أوالً :الكتب والدوريات العربية
 أبك بكر ،مصطفى محمكد ( ،)2008إدارة المكارد البشرية – مدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية ،الدارالجامعية ،اإلسكندرية.
 أبك سمعاف ،محمد ،)2015( .محددات العدالة التنظيمية كعبلقتيا بسمكؾ المكاطنة التنظيمية مفكجية نظر الضباط في جياز الشرطة بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة،
الجامعة اإلسبلمية بغزة.
 اشتيكم ،محمد ( ،)2014اتجاىات العامميف نحك جكدة حياة العمؿ في بمدية غزة ،رسالة دكتكراهغير منشكرة ،جامعة القدس المفتكحة ،غزة.
 البربرم ،مركاف حسف( ،)2016دكر جكدة الحياة الكظيفية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفيلدل العامميف في شبكة األقصى لئلعبلـ كاالنتاج الفني ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ القيادة
كاالدارة ،أكاديمية االدارة كالسياسة ،غزة.
 البمبيسي ،أسامة ،)2012( ،جكدة حياة العمؿ كأثرىا عمى االداء الكظيفي ،رسالة ماجستير غيرمنشكرة ،الجامعة االسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 جاب اهلل ،رفعت :)1994( .محددات سمككيات المكاطنة التنظيمية ،المجمة العممية لبلقتصادكالتجارة ،العدد ( ،)1كمية التجارة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.
 جاد الرب ،سيد(  ،)2008جكدة الحياة الكظيفية  QWLفي منظمات األعماؿ العصرية ،مصر،دار الفكر العربي لمنشر.
 جاد الرب ،محمد سيد ،)2008( ،جكدة الحياة الكظيفية في منظمات االعماؿ العصرية ،القاىرة،مصر ،دار الفكر العربي لمنشر.
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 حجاج ،خميؿ جعفر( ، )2012دكر العدالة التنظيمية في تعزيز سمكؾ المكاطنة التنظيمية :دراسةاستطبلعية آلراء العامميف في شركة تكزيع الكيرباء محافظات قطاع غزة ،مجمة جامعة االدارة
كاالقتصاد ،جامعة المكصؿ ،مجمد ،34العدد  ،11ص (.)138 -103
 حبلكة ،عماد منصكر( ،)2015غمكض الحياة الكظيفية كأثرىا عمى األداء الكظيفي -دراسةتطبيقية عمى مكظفي القطاع الحككمي المدنييف في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
التجارة ،الجامعة االسبلمية ،غزة.
 خضير ،كميض (  ،)2016الركحانية في مكاف العمؿ كمتغير تفاعمي في العبلقة بيف تقديرالذات كالكالء التنظيمي عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية :دراسة ميدانية لمعامميف في شركة الحفر
العراقية ،مجمة االقتصادم الخميجي ،العدد .27
 الدحدكح ،حسني فؤاد )2015( ،جكدة الحياة الكظيفية لدل معممي المرحمة األساسية بمحافظاتغزة كعبلقتيا بمستكل أدائيـ :رسالة ماجستير غير منشكرة  ،قسـ أصكؿ التربية ،كمية التربية،
الجامعة االسبلمية :غزة.
 ديكب ،ايمف ،)2014( ،تمكيف العامميف كمدخؿ لتحسيف جكدة الحياة الكظيفية في قطاعاالتصاالت :دراسة ميدانية عمى شركات االتصاالت في سكريا ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ
االقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،30العدد .1
 الزىراني ،محمد :)2007( .سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل معممي مدارس التعميـ العاـ الحككميةلمبنيف بمدينة جدة مف كجية نظر مديرم كمعممي تمؾ المدارس ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
كمية التربية ،جامعة أـ القرل.
 الشنطي ،عبد الرحمف ( ،)2016كاقع جكدة الحياة الكظيفية في المؤسسات الحككمية كعبلقتوبأخبلقيات العمؿ :دراسة تطبيقية عمى ك ازرة األشغاؿ العامة كاالسكاف ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،قسـ االدارة كالقيادة ،أكاديمية االدارة كالسياسة ،غزة.
 الشنطي ،محمكد عبد الرحمف ،)2016( ،أثر ممارسة أساليب القيادة التحكيمية في جكدة الحياةالكظيفية – دراسة تطبيقية عمى ك ازرة الصحة الفمسطينية ،رسالة ماجستير منشكرة ،المجمة األردنية
في ادارة االعماؿ ،المجمد  ،12العدد 2016 ،1
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 صرصكر ،آية ،)2015( .دكر األمف الكظيفي في تحقيؽ سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدلالمكظفيف اإلدارييف بجامعة األقصى بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة،
الجامعة اإلسبلمية بغزة.
 الطبكلي ،محمد ،ككريـ ،رمضاف ،كالعبار ،ابتساـ ،)2015( ،االحساس بالعدالة التنظيميةكعبلقتو بسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة بنغازم ،دراسة حالة،
كمية اآلداب ،جامعة بنغازم.
 عارؼ ،محمد ،)2011( .جكدة الحياة الكظيفية كدكرىا في تطبيؽ معاير الجكدة الشاممة ،رسالةتطبيقية في المستشفيات الحككمية ببكر سعيد ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،جامعة
قناة السكيس.
 العامرم ،احمد بف سالـ ،)2002( ،السمكؾ القيادم كسمكؾ المكاطنة التنظيمية في االجيزةالحككمية السعكدية ،المجمة العربية لمعمكـ اإلدارية ،المجمد  ،9العدد .1
-

عباس ،سييمة ،الزاممي ،عمي(  ،)2007التطكير التنظيمي كجكدة حياة العمؿ ،مجمة العمكـ
االنسانية ،العدد.34

 العزاـ ،زياد( ،)2015أثر الثقافة التنظيمية عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية في بمدية الكسطية فيمحافظة اربد باألردف ،مجمة العمكـ اإلدارية  ،مجمد  ،42العدد .1
 الفيداكم ،فيمي خميفة( ،)2005عبلقة المكاطنة التنظيمية مع التغير التحكلي :دراسة لتصكراتمكظفي الدكائر الحككمية في مدينة الكرؾ ،مجمة العمكـ االدارية  ،عماف ‘ مجمد ،32العدد .2
 القحطاني ،سعيد( ،)2012بيئة العمؿ الداخمية كعبلقتيا بمعنكيات العامميف بمعيد الجكازاتبالرياض :رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ العمكـ االدارية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ
العربية لمعمكـ األمنية ،المممكة العربية السعكدية.
 الكعبي ،حميد سالـ( ،)2013دكر الثقة التنظيمية في تعزيز سمكؾ المكاطنة التنظيمية  :دراسةتحميمية آلراء عينة مف مكظفي شركة الفاك اليندسية العامة ،ك ازرة االعمار كاالسكاف؛ مجمة كمية
الرافديف الجامعة لمعمكـ ،العدد .32
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 ماضي ،خميؿ ،)2014( ،جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى مستكل األداء الكظيفي لمعامميف:دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة قناة السكيس،
مصر.
 محارمو ،ثامر محمد ،)2008( ،سمكؾ المكاطنة التنظيمية في االجيزة الحككمية القطرية ،مجمةاالدارة العامة.)2( 48 ،
 محمكد ،مصطفى عمي( ،)2015جكدة الحياة الكظيفية كعبلقتيا باإلبداع االدارم لدل مسئكلياألنشطة التركيجية بالجامعات المصرية .رسالة دكتكراه .،قسـ اإلدارة الرياضية ،كمية التربية
الرياضية ،جامعة أسيكط ،مصر.
 المصرم ،محمد( )2015االنغماس الكظيفي كعبلقتو بسمكؾ المكاطنة التنظيمية :دراسة ميدانيةعمى المستشفيات الحككمية في قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية االقتصاد كالعمكـ
اإلدارية ،جامعة األزىر بغزة.
 المغربي ،عبد الحميد ،)2004( .جكدة حياة العمؿ كأثرىا في تنمية االستغراؽ الكظيفي ،دراسةميدانية مجمة الدراسات كالبحكث التجارية ،العدد الثاني ،كمية التجارة ،جامعة الزقازيؽ ،ص ص:
.62-11
 المغربي ،عبد الفتاح ،)2004( ،جكدة حياة العمؿ كأثرىا في تنمية االستغراؽ الكظيفي :دراسةميداني  ،مجمة البحكث التجارية ،المجمد  ،26العدد .2
 نصار ،إيماف ( ،)2013جكدة حياة العمؿ كأثرىا عمى تنمية االستغراؽ الكظيفي ،دراسة مقارنةبيف دائرة التربية كالتعميـ في ككالة الغكث كك ازرة التربية كالتعميـ الحككمي ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،قسـ إدارة األعماؿ كمية التجارة ،الجامعة االسبلمية ،غزة.
 نكح ،عمياء حسني ،)2013( ،أثر الدعـ التنظيمية في أداء الشركات كسمكؾ المكاطنة التنظيمية :دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية في مدينة سحاب االردنية ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
جامعة الشرؽ االكسط.
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 دكر الكالء التنظيمي في تنمية سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل عينة مف،)2016( شبلبي، كليد جامعة، كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية، رسالة ماجستير،مكظفي االدارة المحمية بكالية مسمية
. الجزائر،  بسكرة،محمد خيضر
 لمؤسسات التعميـ2015-2014 ) الدليؿ اإلحصائي السنكم2015(. ك ازرة التربية كالتعميـ العالي:العالي الفمسطيني المكقع
http:www.mohe.pna.ps/service/statstic
:) دليؿ الجامعة المكقع2017( مكقع جامعة فمسطيف

-

http:www.up.edu.ps
: المراجع األجنبية:ًثانيا

- Amraei, Firooz and Najafi, Azizollah,andOmidzadeh, Mahdi (2015) Theeffect
of quality of work life on empowerment and organizational

- Bharathi, P.Subburethina, Kumar, N. Senthil, and Umaselvi, M
- Bowler , Wm. Matthew ,(2006),Organizational Goals Versus the
Dominant Coalition : A Critical View of the Value of Organizational
Citizenship Behavior .Institute of Behavioral and Applied Management..
- Daud , Normala.(2010). Investigating the Relationship between Qualityof
Work Life and Organizational Commitment amongst

EmployeesinMalaysian Firms. International Journal of Business and
Management Vol5, No. 10; PP. 12-82.
- FaridehHaghshenasKashani(2012). A Review on Relationship
- Polat, s., (2009). Organizational Citizenship Behavior (ocb)
display levels of the teachers at secondary schools according
to the perceptions of the school administrators. Procedia social
and behavioral sciences ,1,PP 1591–1596
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(2011).Quality Of Work Life: Perception Of College Teachers. Indin
.
-Afsar, SeldaTasdemir, (2014). Impact of the Quality of Work-life on
Applied Scientific Research.
Behavior(Case Study: An Iranian Company) Journal of Basic and
between Quality of Work Life and Organizational Citizenship
citizenship behavior (Case Study: Refahkargaran Bank of Lorestan

- Greenberg, J. , (2011), Behaviour in Organizations, 10th edition, Pearson
Education Limited, Esse, England.
International Journal of Social Sciences, Vol. III (4), pp 124-152.

Journal of Commerce & Management Studies, Vol.11,No.1, PP.1-73 .
- Mahdavi, Akbar,( 2016): Ralationship between quality of worklife and
organizational citizenship behavior, International Journal of Review in life
science, Vol 6, Issue 2, pages 1-5, 2016
- Nafei, Wageeh.( 2015), The Role of Job Embeddedness on Quality of
Work Life and Organizational Citizenship Behavior: A Study on
MenoufiaUniversity Hospitals, International Journal of Business and
Management, Vol. 10, No. 4, PP: 215-231.
Organizational Commitment: A Comparative Study on Academicians
- Papi, Azam, &Nuralizadeh, Rahman: Investingating the Relationship
between the Quality of work life and the Emergencee of Organizational
Citizenship Behavior among Praimary School, teachers in Admishk,
International Journal on New Trends In Education and Literature, Vol 1, No 4,
2014
-Podsakoff, N.P,, Whiting , S.W.&B.D.(2009) Individual–and
Organizational level Consequences of Organization Citizenship
behaviors: A Meta-Analysis , Journal of applied psychology vol 94.No 1
189

province), VISI JurnalAkademik., pp 151-158.
- Rahman, Mostafizur. Ali, Rostam. & Islam, Farijul.(2014), A Study on
Quality of Work Life among Workers with Special Reference to State
Owned Commercial Banks in the Northern Region of Bangladesh, Global
Journal of Management and Business Research: Administration and
Management, Volume 14 Issue 9 Version 1.0, PP: 18-30.
- Sajjad, NoushinKamali and Abbasi, Badri,( 2014), Studying the relationship
between quality of worklife and organizational commitment, Astara branch,
Islamic Azan university Iran, 2014
- Shams, Jaber and Jofreh, Monouchehr,( 2014), Studying the relationship
between quality of work life and organizational citizenship behavior
amongwhite-coller employees in national Iranian Gas company, science
road journal, Vol 2, 2014
- Sofiah K.K., Padmashantini,P., and Gengeswari,K. (2014), A Study on
Organizational Citizenship Behavior in Banking Industry, International
Journal for Innovation Education and Research, Vol.2-07, PP: 73-82.
- Ueda, Y. , (2011), Organizational Citizenship behavior in a Japanese
Organizational Commitment, and collectivism, Journal of Behavioral studies
Working for State and Foundation Universities in Turkey,
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المالحق

184

ممحق رقم ( )1قائمة بأسماء المحكمين

م.

اإلســــم

الجية

1

د .محمد المدىون

أكاديمية االدارة السياسة

2

د .نبيل الموح

أكاديمية االدارة السياسة

3

د .خميل ماضي

أكاديمية االدارة السياسة

4

د .محمود الشنطي

أكاديمية االدارة السياسة

5

د .عالء الدين السيد

جامعة األقصى

6

أ.د عمي شاىين

جامعة فمسطين

7

د .ياسر أبو مصطفى

جامعة فمسطين

8

د .مازن رحمي

جامعة فمسطين

9

د .عز العرب العاوور

جامعة فمسطين

11

د.نافذ بركات

الجامعة االسالمية
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ممحق رقم ( )2استبانة قياس مستوى سموك المواطنة التنظيمية لمعاممين في جامعة فمسطين

السادة/موظفي جامعة فمسطين األفاضل

حفظيم اهلل

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

إستبــــــــــانــــــــــــــــــــة
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة استطبلعية لقياس مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لمعامميف في جامعة
فمسطيف ،كذلؾ لبلستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في تحقيؽ أىداؼ دراسة أعـ بعنكاف:

دور جودة احلياة الوظيفية يف حتسني مستوى سموك املواطنة التنظيمية لمعاممني يف
جامعة فمسطني
كتيدؼ الدراسة بشكؿ رئيسي الى دارسة دكر جكدة الحياة الكظيفية في تحسيف سمكؾ المكاطنة التنظيمية
لمعامميف في الجامعة.
كتعرؼ المكاطنة التنظيمية بأنيا ذلؾ النشاط أك اإلجراء الذم يمارسو األفراد في المنظمة كالذم يتجاكز
التكقعات الرسمية لمتطمبات كظائفيـ كيؤدم إلى زيادة كفاءة ىذه المنظمة.
لذا يرجى التكرـ باإلجابة عمى جميع فقرات ىذه االستبانة بصدؽ كمكضكعية مف خبلؿ كضع عبلمة ()
أماـ التقييـ المناسب لكؿ فقرة.

وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير.
الباحثة/رجاء محمد نصار
ماجستير اإلدارة والقيادة –أكاديمية اإلدارة والسياسة
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فقرات االستبانة:

تقييــــــم الفقــــــــــرة

الفقـــــــــــــرة

م.

][1

][2

ضعيف جداً ضعيف
.1

.2

يعمل الموظف عمى تسييل ميمة زمالؤه الجدد حتى إذا لم يطمب منو
ذلك.
يخصص الموظف معظم وقت فراغو أثناء الدوام الرسمي لمساعدة
اآلخرين الذين لدييم مشاكل متعمقة بالعمل.

.3

يساعد الموظف زمالؤه الذين لدييم حجم عمل كبير.

.4

يحترم الموظف خصوصية الزمالء اآلخرين.

.5

يزود الموظف الزمالء بالمعمومات التي تساعدىم في أداء أعماليم.

.6

ييتم الموظف بحقوق زمالؤه الوظيفية.

.7

يتجنب الموظف تصيد أخطاء العاممين في الجامعة.

.8
.9
.10

.11

يتجنب الموظف تعظيم المشكالت التي يواجييا في عممو أكبر من
حجميا الطبيعي.
يتسامح الموظف عن أي إساءة شخصية ويتجنب لوم اآلخرين.
يحرص الموظف عمى عدم الغياب حتى عندما تكون ىناك أسباب
مقنعة بالغياب.
يتقيد الموظف باألنظمة والتعميمات الجامعة حتى في الوقت الذي ال
توجد فيو رقابة إدارية عميو.

.12

ُيكمل الموظف واجباتو الوظيفية بعناية فائقة دون أخطاء.

.13

يقدم الموظف العديد من االقتراحات لتطوير طرق العمل في الجامعة.

.14

يدافع الموظف عن سمعة الجامعة عندما ينتقدىا اآلخرين.

.15

يواظب الموظف عمى حضور المقاءات والندوات التي تعقدىا الجامعة.

187

][3

][4

][5

متوسط

جيد

جيد جداً

ممحق رقم ( )3اإلستبانة في صورتيا النيائية

حفظهم هللا،،،

األخوة الزمالء /موظفو جامعة فلسطين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

املوضوع /استبانة
تقوم الباحثة بإجراء دراسة تطبيقية للحصول على درجة الماجستير في القيادة واإلدارة
بأكاديمية اإلدارة والسياسة بعنوان:

دور جودة احلياة الوظيفية يف حتسني مستوى سلوك املواطنة التنظيمية
"دراسة ميدانية علي العاملني يف جامعة فلسطني"
وتهدف هذه االستبانة إلى تقييم مستوى تطبيق جامعة فلسطين ألبعاد جودة الحياة الوظيفية
المحددة في الدراسة ،وعالقة ذلك بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية للعاملين في الجامعة،
وذلك من خالل استجابة المبحوثين عينة الدراسة على األسئلة المحددة في أداة الدراسة المرفقة0
لذا يرجى التكرم باإلجابة على جميع فقرات هذه االستبانة وفقا لألبعاد المحددة بصدق
وموضوعية من خالل وضع عالمة ( )أمام التقييم المناسب لكل فقرة0

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.
الباحثة/رجــــــــــــــاء نصـــــــــــــار
ماجستير القيادة واإلدارة -أكاديمية اإلدارة
والسياسة

أوالً :البيانات الشخصية:
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( ) ذكر

( ) أنثى

( ) أقؿ مف  30سنو

( )  -30أقؿ مف  40سنو

( )  -40أقؿ مف  50سنو

( )  50سنة فأكثر

( ) دبمكـ متكسط فأقؿ

( ) بكالكريكس

 .1الجنس

 .2العمر

 .3المؤىل العممي

( ) دراسات عميا ماجستير  /دكتكراه
( ) متزكج

 .4الحالة االجتماعية

( ) أعزب
( ) غير ذلؾ

( ) أقؿ مف سنتيف

( )  -2أقؿ مف 5

( )  - 5أقؿ مف 10

( )  -10أقؿ مف 15

( ) نائب رئيس

( ) مساعد /مستشار رئيس

( ) عميد

( ) مدير فرع

( ) مدير دائرة

( ) رئيس قسـ

( ) محاضر أكاديمي

( ) مكظؼ إدارم

 .5سنوات الخدمة

 .6المسمى الوظيفي

ثانياً :فقرات المتغير المستقل (جودة الحياة الوظيفية):
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درجة الموافقة

الفقرة

م.

موافق
بشدة

البعد االول :األمان واالستقرار الوظيفي:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

يشعر العاممون في الجامعة باألمن الوظيفي الكامل.
تتوفر لدى إدارة الجامعة الموارد المالية التي تمكنيا من اإليفاء بالتزاماتيا
المالية تجاه العاممين لدييا.
تتبع إدارة الجامعة سياسة التدريب من باب االستثمار في العاممين.
تتبع إدارة الجامعة سياسة التحفيز لالحتفاظ بالعاممين األكفاء.
يشعر العاممون في الجامعة باالستقرار في عمميم الحالي لذلك ال يفكرون
في البحث عن فرص عمل أخرى.
يشعر العاممون في الجامعة باالستقرار وال يعانون أي تيديد باالستغناء
عن خدماتيم.
يضطر العاممون لتنفيذ ميام إضافية عالوة عمى مياميم األساسية لمحفاظ
عمى وظائفيم.

البعد الثاني :العالقات االجتماعية:
.1

يسود بين العاممين أثناء العمل حسن التعاون وروح الفريق.

.2

يتبادل العاممون الزيارات االجتماعية في المناسبات المختمفة.

.3

تسود عالقات التقدير واالحترام المتبادل بين الرؤساء والمرؤوسين في
المستويات المختمفة.

.4

تبنى ثقافة الجامعة عمى احترام االلتزامات العائمية وتمبية احتياجات العمل
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

معاً.
.5

يراعي المسئول المباشر لمفروق الفردية بين العاممين و المرؤوسين.

.6

تتسم معاممة العاممين في الجامعة بالعدل واإلنصاف من قبل رؤساء
العمل.

البعد الثالث :األجور والرواتب:
.1

يوجد نظام واضح لألجور والمكافآت داخل الجامعة.

.2

يتقاضى العاممون أجو ارً جيدة نظير مياميم الوظيفة.

.3

تكفي األجور إلشباع احتياجات العاممين األساسية.

.4

يتناسب راتب الموظف مع العمل المنجز والجيد المبذول.

.5

يكافأ العاممون نظير المجيودات اإلبداعية.

.6

العاممون راضون عن األجور التي يتقاضونيا.

م.

موافق

الفقرة

بشدة

البعد الرابع :اإلشراف ومشاركة العاممين في اإلدارة:
.1

يساىم العاممون في حل مشكالت العمل في دوائرىم.

.2

يشارك العاممون في صنع واتخاذ الق اررات المختمفة المتعمقة بأعماليم.

.3

يشجع المدير المباشر عمى تقديم االقتراحات واآلراء لتطوير العمل.

.4

يفوض الرئيس المباشر المرؤوسين في اتخاذ الق اررات بعدالة وانصاف.

.5

يعطي رئيسي في العمل معمومات كاممة لنا عن أىداف األعمال ونتائجيا.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

.6

يتمتع رئيسي بقدرة عالية عمى تحفيز مرؤوسيو لبذل أقصى جيد ممكن.

البعد الخامس :بيئة عمل آمنة وصحية:
.1

تمبي ظروف العمل شروط السالمة المينية لمعاممين.

.2

تحرص إدارة الجامعة عمى إرشاد العاممين إلجراءات الوقاية والسالمة أثناء
العمل.

.3

تيتم إدارة الجامعة بصحة العاممين وسالمتيم وأمنيم.

.4

يوجد لدى الجامعة تشريعات وقوانين محددة لمصحة والسالمة المينية
لمعاممين.

.5

تقوم إدارة الجامعة بإعداد برامج تدريب عمى السالمة والصحة المينية
لمعاممين.

.6

تصميم أماكن ومكاتب مالئمة ومريحة لمعمل.

.7

توفر الجامعة التأمينات الالزمة لمعاممين عند التعرض لمحوادث.

البعد السادس :الترقيات:
.1

يوجد نظام واضح ومالئم لمترقيات في الجامعة.

.2

تعتمد أنظمة الترقية والتقدم الوظيفي عمى أسس ومعايير إدارية واضحة.

.3

توجد فرص متاحة لمترقي والتقدم الوظيفي لمعاممين في الجامعة.

.4

يوجد توافق بين المؤىل العممي ودرجتي الوظيفية.

.5

تتوفر لمعاممين إمكانية االنتقال الى مناصب إدارية أعمى بإنصاف.

البعد السابع :تصميم واثراء الوظيفة:
.1

تتميز الميام المراد إنجازىا من العاممين بالوضوح والسالمة.
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.2

تغمب األعمال الروتينية عمى الواجبات الوظيفية في المؤسسة.

م.

موافق

الفقرة

بشدة

.3

طبيعة العمل تتالءم مع القدرات والميارات الشخصية لمعاممين.

.4

تفرض قيود بيروقراطية صارمة عمى أداء الواجبات الوظيفية.

.5

تمكن الوظيفة العاممين من إظيار قدراتيم وجيودىم الخاصة.

.6

وظيفتي ذات أىمية وتأثير في المنظمة.

.7

تمنح المؤسسة استقاللية وحرية لمعاممين في أداء مياميم.

البعد الثامن :التوازن بين العمل والحياة الخاصة:
.1

تراعي الجامعة ظروف العمل الشخصية لمعاممين.

.2

تمنح الجامعة تسييالت لمعاممين لتحقيق التوافق بين متطمبات العمل
وحياتيم الشخصية.

.3

يمكن لموظفي الجامعة أخذ إجازة لمعناية بأحد أفراد أسرىم.

.4

تتفيم الجامعة تأخر بعض العاممين ببدء العمل عمى أن يتم تعويض
أوقات التأخير في نياية الدوام أو في أيام أخرى.

.5

تمكن الجامعة العاممين من تأدية بعض أعماليم الرسمية في المنزل.

.6

يمكن لمموظفين الخروج أثناء أوقات العمل الرسمي الستكمال دراساتيم
وااللتحاق ببرامج تدريبية.

.7

يجد العاممون وقتاً كافياً لقضائو مع أسرىم.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

ثالثاً :فقرات المتغير التابع (سموك المواطنة التنظيمية):
درجة الموافقة

الفقرة

م.

موافق
بشدة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يساعد العاممون زمالءىم في العمل عمى القيام بالميام الموكمة ليم.
يتعاون العاممون مع رؤسائيم ألداء األعمال عمى أحسن وجو.
يستجيب العاممون لتعميمات رؤسائيم في العمل دون تردد.
يحترم العاممون خصوصيات وحقوق اآلخرين.
يقوم العاممون باستشارة زمالئيم في الجامعة إذا كانت ق ارراتيم تؤثر
عمييم.
يتحدث العاممون بإيجابية مع اآلخرين عن مزايا في العمل.
يسعى العاممون إلبراز الجوانب اإليجابية في الجامعة كجزء من الوفاء
لمعمل.
يقوم العاممون بتنفيذ الميام اإلضافية الموكمة ليم دون تذمر.
يستمع العاممون بإيجابية لمنصائح المقدمة ليم.

ُيبمغ العاممون عن األخطاء عندما يجدونيا داخل الجامعة.
.10
يتابع العاممون بحرص دائم اإلعالنات والتعميمات الداخمية إلدارة

 .11الجامعة بحرص.
.12
.13

يحافظ العاممون عمى سمعة الجامعة.
يحرص العاممون عمى حضور االجتماعات والمقاءات المرتبطة بعمل الجامعة.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

.14
.15
.16

ييتم العاممون بوضع ومكانة الجامعة في المستقبل.
يتقدم العاممون بمقترحات لتطوير العمل وتحسينو.
يتواجد العاممون دائماً في الوقت المحدد لبدء العمل.
يخبر العاممون إدارة الجامعة مسبقاً في حال لم يتمكنوا من الحضور

 .17الى العمل.
.18

يحافظ العاممون عمى ممتمكات الجامعة ونظافتيا.
يشارك العاممون بأعمال تطوعية تسيم في تحسين صورة الخدمات

 .19التي تقدميا الجامعة لممجتمع.
.20

يبادر العاممون بتقديم مقترحات لحل مشاكل زمالئيم في العمل.
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