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 وعرفان شكر

 

 .الحمد هلل الذي بعونه تتم الصالحات، وأفضل الصالت والتسليم على سيد الخلق والمرسلين
 والعرفان الشكر بجزيل أتقدم أن إال – الرسالة هذه بإتمام علي اهلل أتم وقد – يسعني فال...  بعد أما

 ولم ةالرسال هذه على شرفأ الذي بيضون داود سمير الدكتور الفاضل أستاذي إلى التقدير وعظيم
 إعداد في مساعدتي في كبير جهد من بذل ولما ،ةالدقيق وملحوظاته هوعلم هووقت هبجهد على يبخل
 ،ةالرسال أجزاء من جزء كل طالت سديدة توجيهات في ومساعدة عون من قدمه ولما الرسالة، هذه

 المناقشة لجنة أعضاء الكرام األساتذة إلى والتقدير والشكر الصحيح، بالشكل انجازها في وأسهمت
 .صورة بأفضل إخراجها في أيضا ليسهموا الرسالة، هذه بقبول تفضلهم

دارييه بموظفيه العربي البنك من وأتقدم كما  .الدراسة إلجراء تسهيالت من قدموه لما الشكر بجزيل وا 
 .....الجزاء خير عن اهلل جزاكم

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحث

 الفيالت أبو سهيل نسأ
 



 ت

 

 :الدراسة مصطلحات
 

 األهداف هذه تكون بحيث أجلها من أنشئ التي األهداف تحقيق على البنك قدرة  األهداف تحقيق
 تقاس البنك وفاعلية قياسها، وباإلمكان المشاركة طريق عن للتحقيق وقابلة واضحة
 .(Callen, et.al, 2003 ) ألهدافه تحقيقه بمدى

 مع عالقاته وتحدد أدائه تحكم التي والعوامل الداخلية، عملياته بطبيعة البنك وعي الذاتي التطوير
 على ومرونتها العمليات، هذه على السيطرة على البنك قدرة ومدى الخارجية، بيئته

  ,Zairi & Jarrar).3114) والخارجية الداخل للمتغيرات االستجابة
 اإلنتاجية العمليات كفاءة خالل من للموارد األمثل االستغالل على البنك قدرة أي الموارد توظيف

 البيئية، المتغيرات مع التجاوب في ومرونة الوظيفي الرضا من مقبول ومستوى
 المدخالت على الحصول تكفل المحيطة، البيئة مع عالقة إقامة على والقدرة

 (Tombaugh, 2005). المخرج وتصريف
 من بدالا  المنظمة داخل تجري التي اإلدارية العمليات خالل من الفاعلية تقيم الداخلية العمليات

 (.Cameron, 1978) النهايات أو النتائج على التركيز
 حاجات مواجهة على البنك قدرة ويعني الفاعلية، لقياس الرئيسية المداخل أحد  المشارك رضا 

 وتحقيق المنظمة، من المستفيدة اإلستراتيجية والجماعات التنظيم أعضاء ومتطلبات
  (Martyn, 2005).التنظيم وأهداف البنك أهداف بين التوازن من نوع

 أهداف تحقيق أجل من والسعي والجماعات األفراد بين والتفاعل التبادل عملية هي المتنافسة القيم
 على تبرز كي وأهداف، قيم عدة بين التنافس مفهوم على يركز حيث متنوعة،
 .أولويات شكل

 في بدورها تؤثر القيم وهذه ما منظمة في النفوذ ذوي األفراد قيم عن تعبير هي  التنظيمية الثقافة
 ينتهجه الذي األسلوب تحدد كما األفراد، سلوك وفي المنظمة من الملموسة الجوانب
دارتهم قراراتهم في األفراد هؤالء  ( .هـ4143 هيجان،) ومنظماتهم لمرؤوسيهم وا 

 هو ما حول الواحد، االجتماعي التنظيم أعضاء بين مشتركة اتفاقات عن عبارة التنظيمية القيم
 التنظيمية القيم تعمل جيد غير أو جيد هو ما أو فيه، مرغوب غير أو مرغوب
 القيم هذه ومن المختلفة، التنظيمية الظروف ضمن العاملين سلوك توجيه على

.. اآلخرين واحترام باألداء االهتمام الوقت، بإدارة االهتمام العاملين، بين المساواة
 (.3113 العميان،) الخ

 بيئة في االجتماعية والحياة العمل طبيعة حول مشتركة أفكار عن عبارة هي التنظيمية المعتقدات
 سبيل على المعتقدات هذه ومن التنظيمية، والمهام العمل إنجاز وكيفية العمل،
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 العمل في والمساهمة القرارات، صنع في المشاركة أهمية هو المثال
 .(4992 والجزراوي، المدهون)الجماعي

 مجموعة يعني والذي المكتوب غير السيكولوجي بالتعاقد التنظيمية التوقعات تتمثل التنظيمية التوقعات
 خالل اآلخر من منهما كل المنظمة أو الفرد يتوقعها أو يحددها الذي التوقعات من
 المرؤوسين، من الرؤساء توقعات ذلك مثال المنظمة، في الفرد عمل فترة

 واالحترام بالتقدير والمتمثلة اآلخرين الزمالء من والزمالء الرؤساء، من والمرؤوسين
 العامل الفرد احتياجات ويدعم يساعد تنظيمي ومناخ تنظيمية بيئة وتوفير المتبادل،
 (.3113 العميان،) واالقتصادية النفسية

 معايير أنها اعتبار على المنظمة في العاملون بها يلتزم معايير عن عبارة هي التنظيمية المعايير
 نفس في واالبن األب تعيين بعدم المنظمة التزام ذلك مثال للمنظمة، مفيدة

 العميان،) اإلتباع وواجبة مكتوبة غير األعراف هذه تكون أن ويفترض المنظمة،
3113.) 

 وهذه تصرفاته، تنظم التي المكتوبة والنظم القوانين من إطارا تطور الجماعات أن والقوانين االنظمة
 (.4992 ووودكوك، فرنسيس) المقبول للسلوك األساسية القواعد توفر بدورها

 ذات وفي لالدخار فعالة أداة تعتبر األموال، وتوظيف بتجميع تقوم مالية منشأه البنك
 على يزيد المختلفة، االقتصادية نظم ظالل في وذلك للتمويل رئيسا مصدرا الوقت
 ووحداتها االقتصادي للنشاط والمتابعة الرقابة أدوات إحدى أصبحت أنها ذلك

 (.1980 عليان،) اإلنتاجية
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  ملخص

البنك فروع  من وجهة نظر الموظفين في التنظيمية الثقافة على التعرفمن خالل تنبع اهمية البحث 
 كذلك الموظفون، بها يتمتع التي واأللفاظ الممارسات لتحديد مصدرا تعد حيث الضفة الغربية،-العربي

 التطبيقية الفجوة سد العملية، الناحية مناما . ونوعهاالتنظيمية  بالفاعلية العالقة طبيعةو التعرف على 
 عال بمستوى الخروج اجل من التنظيمية الثقافة تطويعسبل و  التنظيمية الفاعلية تقييم مجال في

 .الضفة الغربية-العربي البنك في التنظيمية للفاعلية

 تحديد إلى باإلضافة ،التنظيمية والفاعلية التنظيمية الثقافة بين العالقة نوع تحديد إلى الدراسة هدفت
 الضفة في العربي البنك موظفيمن وجهة نظر  التنظيمية الفاعلية ومستوى التنظيمية الثقافة مستوى
 السياسات ،السلوكية األنماط التنظيمية، القيم: التاليةالمحاور  التنظيمية الثقافة من ويتفرع ،الغربية

 ،التنظيمية المعايير والقوانين، األنظمة التنظيمية، االتجاهات التنظيمية، المعتقدات واإلجراءات،
 مدخل األهداف، تحقيق مدخل: التاليةالمحاور  التنظيمية الفاعلية من يتفرع كما. التنظيمية التوقعات

 لتعزيز آليات اقترح باالضافة الى الموارد، توظيف المشاركين، رضا الذاتي، التطور المنظمة، موارد
 .التنظيمية الفاعلية

عقد . موظف 213البنك العربي في الضفة الغربية مكونا ما عدده  فروع تمثل مجتمع البحث بموظفي
 البيانات لجمع الرئيسية األداة ستبانهاالكانت ف، الوصفي المنهج استخدمب 3143الدراسة عام  الباحث
موظف  323، ما عدده الفروع موظفي من% 41 بنسبة طبقية عينة على اجريت حيث المطلوبة

 .موزعون على كافة الفروع

 ومستوى التنظيمية الثقافة مستوى بين عالقة هناك أن :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت
 تــرتبط محاورهــا بكافــة التنظيميــة الثقافــة أن تبــين حيــث. العربــي البنــك مــوظفي لــدى التنظيميــة الفاعليــة
 توصــلتكــذلك  ،العربــي  البنــك مــوظفي لــدى محاورهــا وبكافــة التنظيميــة الفاعليــة مــع ايجابيــة وبصــورة
 قويـة ثقافـة هـي العربـي البنـك في السائدة التنظيمية الثقافة أن التنظيمية الثقافة مجال تحليل بعد النتائج

 العربــي البنــك مــوظفي لــدى التنظيميــة الفاعليــة عناصــر تطبيــق لمحــاور الكليــة الدرجــة كــذلك إيجابيــة،
 موظفي لدى التنظيمية الفاعلية عناصر طبيقت محاور أهم ومن جدا، كبيرة بدرجة جاءت العربي البنك
 .جدا كبيرة بدرجة األهداف تحقيق في تمثلت العربي البنك

لتنظيمية لمحور االنماط السلوكية كذلك توصلت النتائج الى انه يوجد اختالف في مستوى الفاعلية ا
 الذين العاملين لصالح الحالية الوظيفة في العمل سنوات عددالعربي باختالف  لدى موظفي البنك

انه يوجد اختالف في مستوى  باإلضافة. سنوات 41 من أكثر الحالية الوظيفة في متهمخد سنوات
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 لصالح الحالية الوظيفة في خدمتهم سنواتباختالف  العربي البنك موظفي لدى األهداف تحقيق محور
 .سنوات 2 من اقل الحالية الوظيفة في خدمتهم سنوات الذين العاملين

 تحليل ضوء في والبرامج السياسات وضع: أهمها التوصيات بعض تقديم تم الدراسة نتائج ضوء وفي
 والفرص الداخلية البيئة في والضعف القوة نقاط تحليل باعتماد والخارجية الداخلية للبيئة معمق

للتدوير  دعم قابلية يوفر الذي بالشكل الشاملة الخطط وضع لغرض الخارجية البيئة في والمخاطر
 من أكثر الحالية الوظيفة في متهمخد سنوات الذين العاملين لصالح العربي البنك موظفي لدىالوظيفي 

 تعزيز إلى باإلضافة جودة، مستوى على والحفاظ األداء كفاءة لرفع العاملين تدريبكذلك  .سنوات 41
 سنوات الذين العاملين لصالح األهداف تحقيقمن اجل  العمل نظم عليها تنص التي السلوكية األنماط
 خالل، من العاملين مشاركة تعزيزباالضافة الى  .سنوات 2 من اقل الحالية الوظيفة في خدمتهم
شراك البنك في الجماعي العمل تطوير خالل ومنالعاملين، بين الصراعات حل في االهتمام تعزيز  وا 

 .للمشاكل المناسبة الحلول إيجاد في العاملين

 في تبحث التي والبحوث الدراسات من المزيد إجراء الباحث من اهم الدراسات التي يقترحهاكذلك يذكر 
، ويخص بالذكر عالقة عدد العربي البنك في التنظيمية الفاعلية مستوى رفع على تؤثر التي العوامل

 .االهدافسنوات العمل في الوظيفة الحالية واالنماط السلوكية الواجب مراعاتها من اجل تحقيق 
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Towards Enhancing Organizational Effectiveness of Arab Bank Staff 

From The Perspective of Organizational Culture - West Bank 

Student: Anas Abu Alfelat 

Soprevisor: Dr. Samer Bidon 

Abstract 

The purpose of this study is to recognize the organizational culture in the Arab Bank- West 

Bank; as a source of identifying the staff practices and terms, and the type of 

organizational effectiveness. From a practical level, to close the gap in the field of 

organizational effectiveness assessment, in addition to adopting the organizational culture 

in order to achieve a high level of effectiveness in the in the Arab Bank- West Bank. 

This study aimed to determine the connection between organizational culture and 

organizational effectiveness from staff perspective in the Arab Bank-West Bank.  

The factors of the organizational culture used by the researcher, to measure the prevailing 

organizational culture are; organizational values, behavioral patterns, policies and 

procedures, organizational beliefs, regulatory trends, laws and regulations, regulatory 

standards, and regulatory expectations. On the other hand, the factors of the organizational 

effectiveness used by the researcher to measure the prevailing organizational effectiveness 

are; achieving the objectives, organization's resources, self-development, satisfaction of 

participants, and employment resources.  

The researcher targeted the Arab Bank staff in the West Bank, were 842 employees. A 

quantitative approach was used in this study, where a questionnaire was distributed to 30% 

of the Bank branches, the study conducted in 2012. 

Different results were shown in this study: first, that there is a connection between the 

Arab Bank staff’s organizational cultural level and the organizational effectiveness level. It 

was found that the organizational culture with its all factors is linked positively with 

organizational effectiveness in its all factors. Second, staff’s commitment in the Arab Bank 

culture; where the prevailing organizational culture in the Arab Bank is strong and 

positive. Third, the total application of the organizational effectiveness elements at the 

Arab Bank came to a very large extent. Fourth, there is a difference in the level of 

organizational effectiveness of the behavioral patterns in the Arab Bank depending on the 

number of years working in the current job, for the benefit of employees who have years of 

service in their current job for more than 10 years. Fifth, there is no difference in the level 

of achieving objectives depending on the years of service in their current job for the benefit 

of employees who have less than 5 years of service in their current job.  

In the light of the above mentioned results, the following recommendations are presented: 

First, setting policies and programs according to deep analysis of the internal and external 

environment through the adaptation of analyzing strengths and weaknesses of the internal 

environment, and the opportunities and risks of the external environment, in order to set 

overall plans in a way that supports rotation of who have years of service in the current job 

more than 10 years. Second, staff training to raise the efficiency of the performance and 
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maintain a level of quality in order to achieve the objectives for the benefit of workers who 

have years of service in the current job less than 5 years. In addition to enhancing the 

participation by workers, promote interest in resolving conflicts between employees, and 

through the development of collective action in the bank and involve employees in finding 

appropriate solutions to the problems. 

Finally, further studies and researches are recommended, especially the ones that focus on 

the factors that raise the level of organizational effectiveness in the Arab Bank, particularly 

the number of years working in a current job and the behavioral patterns to be observed in 

order to achieve the objectives.    
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 األول الفصل

 وأهميتها الدراسة خلفية

 

  مقدمـة 4.4

 ونمو بقائها على المؤثرة والخارجية الداخلية والتحديات الضغوط من العديد الحالية المنظمات تواجه
 التغيرات فيها تتالحق التي السريعة بحركته اآلن العالمي النظام يتميز حيث االستمرار على قدرتها

 .العالم من كثيرة مواطن في التغيير قوى وتتصاعد والتحوالت

 هذا مظاهر أهم ومن المجاالت، جميع في متغيراته وأبرز العصر هذا سمات أهم أحد التغيير يعد
 والعولمة المعلومات، تقنية في المذهلة والتطورات العمل، وسوق بيئة في ةالمتسارع التحوالت التغيير

 والمؤسسات المنظمات جميع لتشمل وتحدياتها التغييرات هذه امتدت وقد والمتزايدة، المتنوعة ومظاهرها
 العام النظام في أساسيا عنصرا التنظيمية الثقافة تعد لذلك تنظيمية، ثقافة عليها فرض مما المعاصرة
 الوسط لكونها وعناصرها، أبعادها يفهموا أن ومدراءها المنظمات قادة على ينبغي والذي للمنظمات

 مع أو غيرها مع به تتفاعل الذي السلوك نوع على يؤثر والذي البشرية الموارد فيه يعيش الذي البيئي
 .عامليها

 خالل من بقياسها سابقا عليه متعارف كان عما جذريا اختالفا تختلف اليوم التنظيمية الفاعلية إن
 إيجاد يلزم وبالتالي وتطور، ونمو نجاح من األداء عن الناجم األثر قياس إلى تطورت فقد األداء،
 الكبير التغير ظاهرة ظل في. الطموحة التنظيمية الفعالية مفهوم لتطبيق المالئمة التنظيمية الثقافة

 واالزدهار والنمو للبقاء تسعى التي المنظمة تستطيع الحيث  ،الحياة مجاالت شتى في والمتسارع
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 للظروف األمور تترك وأن األيدي مكتوفة تقف أن عال فاعلية مستوى على والحفاظ النجاح وتحقيق
 الراهن، الوضع على المحافظة أو المطلوب التغيير نوع عليها وتملي المنظمة بمصير تتحكم والصدفة
 في مستحدثة دئامب إدخال خالل من لتغييرا عملية إلدارة الجاد السعي المديرين على يتوجب وبالمقابل
 ثقافة على تعتمد لمبادئ الرفض أو القبول درجات بقياس المؤسسة تلك لثقافة تشكيل بإعادة المؤسسة
 .مستوياتها بمختلف اإلدارية األساليب بتغيير امهسباال وذلك المؤسسة في الموظفين ومعتقدات

 تحسين سبيل في البشرية الموارد على للتأثير لإلدارة الوظائف أهم من التنظيمية الثقافة هوية تحديد يعد
 سعى فقد واالستمرار، البقاء اجل من الشديدة والمنافسة الكبير التطور كنتيجة التنظيمية الفاعلية مستوى
 الفاعلية موضوع ولكن فعالة، تكون لكي المنظمات تعتمدها نظرية إيجاد في والمهتمين الباحثين بعض
 وضبط مفهومها تحديد حول االختالفات كثرة إلى أدى ما وهذا نفسها المنظمات بتعقد معقد موضوع هو

 نوار، بن) التنظيمات بفاعلية تحيط التي الظواهر تحديد صعوبة إلى ذلك يعود وربما وقياسها مؤشراتها
3112.) 

  الدراسة مشكلة 3.4

 هذا ويعتبر المنظمة، أنشطة دراسة في الحيوية المجاالت إحدى هي المنظمة ثقافة مفهوم دراسة إن
 فان عامة وبصفه ،(هـ4143 الهيجان،) والتطوير التغيير إدارة في الحديثة المناهج ابرز احد المفهوم
 من غيرة عن وتميزه المنظمة في العمل أسلوب يبني الذي اإلطار توفر التي هي التنظيمية الثقافة

 وخارج داخل من عوامل بعدة بأخرى أو بصورة يتأثر المنظمة في العاملين فأداء. األخرى المنظمات
 تتمثلو  .المنظمة في العاملين سلوك على التأثير في مهما دورا المنظمة لثقافة فان وبالتالي. المنظمة
 الثقافة منظور من العربي البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية نعزز هل" :في الدراسة مشكلة

 "التنظيمية؟

  الدراسة مبررات 4.4

 : أهمها من عـدة مبررات إلى استنادا الدراسة لهذه اإلعداد تم
 ثقافات بفرض الحاضر الوقت في المؤسسات مختلف قبل من التنظيمية بالفاعلية االهتمام زيادة 

 للفعالية التنافسية بالقيم االهتمام وبالمقابل التنظيمية، الثقافة لمتغيرات العولمة بتأثيرات تنظيمية
 .التنظيمية

 قلة أن إال التنظيمية الثقافة عن تتحدث ابحثا تتوفر السابقة واألدبيات الدراسات مراجعة خالل من 
 . التنظيمية الفاعلية مع بعالقة التنظيمية الثقافة تربط التي السابقة الدراسات
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  الدراسة أهمية 1.4

 : متعددة جوانب في الدراسة هذه أهمية تكمن
 التي واأللفاظ الممارسات لتحديد مصدرا تعد حيث العربي البنك في التنظيمية الثقافة على التعرف 

 .وجدت إن التنظيمية بالفاعلية ونوعها العالقة طبيعة كذلك الموظفون، بها يتمتع
 تعزيز تناولت التي القليلة الدراسات من تعتبر حيث السابقة، للدراسات علمية إضافة الدراسة هذه 

 .العربي البنك في التنظيمية الثقافة خالل من التنظيمية الفاعلية
 التنظيمية الثقافة وتطويع التنظيمية الفاعلية تقييم مجال في التطبيقية الفجوة سد العملية، الناحية من 

 وجه على البنوك قطاع وفي العربي البنك في التنظيمية للفاعلية عال بمستوى الخروج اجل من
 .العموم

 المشكلة من يجعل التنظيمية الثقافة خالل من التنظيمية الفاعلية تعزيز تناولت التي الدراسات نقص 
 .العربي البنك مستوى على أهمية البحثية

  الدراسة أهداف 0.4

 : التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة تسعى
 من بعد كل وعلى الكلي، التنظيمية الثقافة مقياس على العربي للبنك التنظيمية الفاعلية مستوى تقييم 

 .أبعاده
 بعد كل وعلى الكلي، التنظيمية الفاعلية مقياس على العربي للبنك التنظيمية الفاعلية مستوى بيان 

 .أبعاده من
 البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية ومستوى التنظيمية الثقافة مستوى بين العالقة نوع بيان 

 .الغربية الضفة/العربي

 التنظيمية الفاعلية تعزيز بهدف بها مرغوب تنظيمية ثقافة خصائص بخصوص لنموذج تصور تقديم
 . العربي البنك موظفي استجابات على بناءا

هل تتعزز الفاعلية التنظيمية من منظور  :من هنا تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي
 الثقافة التنظيمية لدى موظفي البنك العربي في الضفة الغربية؟

  الدراسة أسئلة 1.4

 :ةالتالي األسئلة خالل منسؤال الدراسة الرئيسي  على اإلجابة الدراسة تحاول
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 االول السـؤال مـن وينبثـق العربـي؟ البنـك فـي التنظيميـة الثقافـة محـاور تطبيق درجة ما :األول السؤال
 :التالية الفرعية األسئلة

 باختالف الجنس هل يختلف مستوى الثقافة التنظيمية في البنك العربي 
 السكن مكانباختالف يختلف مستوى الثقافة التنظيمية في البنك العربي  هل. 
 العلمي المؤهلباختالف التنظيمية في البنك العربي  هل يختلف مستوى الثقافة. 
  الحالية الوظيفة في الخدمة سنواتباختالف هل يختلف مستوى الثقافة التنظيمية في البنك العربي. 

 الســؤال مــن وينبثــق المــوظفين؟ نظــر وجهــة مــن التنظيميــة الفاعليــة تحقيــق درجــة مــا :الثــاني الســؤال
 :التالية الفرعية األسئلة الثاني

  في اإلجمالي الخبرة سنوات عددهل يختلف مستوى الفاعلية التنظيمية في البنك العربي باختالف 
 .المصرفي العمل

  الوظيفة في العمل سنوات عددهل يختلف مستوى الفاعلية التنظيمية في البنك العربي باختالف 
 .الحالية

 لـــدى التنظيميـــة الفاعليـــة ومســـتوى التنظيميـــة الثقافـــة مســـتوى بـــين عالقـــة توجـــد هـــل: الثالـــث الســـؤال
 ؟العربي البنك موظفي

  الدراسة فرضيـات 2.4

 : اآلتية الفرضيات اختبار إلى الدراسة هذه تسعى
 الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات عالقة توجد ال:" األولى الفرضية (α  =1.12 )بين 

 ".الغربية الضفة - العربي البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية ومستوى التنظيمية الثقافة مستوى
 الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال:"  الثانية الفرضية (α  =1.12 )بين 

 البنك موظفي لدى التنظيمية الثقافة مستوى حول المبحوثين الستجابات الحسابية المتوسطات
 ". والوظيفية الشخصية للخصائص تعزى الغربية الضفة/العربي

 الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال:"  الثالثة الفرضية (α =1.12 )بين 
 البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية مستوى حول المبحوثين الستجابات الحسابية المتوسطات

 ". والوظيفية الشخصية للخصائص تعزى الغربية الضفة/العربي

 الدراسة حدود 1.4

 :لذلك توضيح يأتي وفيما الدراسة، لهذه وبشرية وموضوعية مكانية وحدود زمنية حدود هناك
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 4/3143 شهر إلى 19/3144 شهر من الفترة في الدراسة تنفيذ تم :الزمنيـة الحدود. 
 الغربية الضفة/فلسطين في العربي البنك موظفي على الدراسة هذه تقتصر :المكانية الحدود . 
 والمتغير التنظيمية بالثقافة متمثل المستقل المتغير على الدراسة اقتصرت :الموضوعية الحدود 

 .التنظيمية الفاعلية التابع
 البنك فروع في الموظفين عدد بلغ حيث الغربية، الضفة - العربي البنك موظفي :الدراسة مجتمع 

 عام الباحث مع بالتعاون العربي البنك أظهرها إحصائيات حسب وذلك موظفا،( 213) العربي
 .الغربية الضفة محافظات مختلف على موزعين 3144

 تقسيم تم ذلك على وبناءا الدراسة، عينة الختيار الطبقية العينة طريقة استخدام تم: الدراسة عينـة 
 نسبته ما الدراسة عينة شكلت البنك، في المعتمدة( الفروع) الشرائح عدد على الموظفين عدد
 .موظفا( 442) للدراسة المناسب العدد كان حيث للدراسة األصلي المجتمع من%( 41)

 الدراسة منهج  1.4

 على المنهج هذا يعمل حيث والبيانات المعلومات لجمع الوصفي المنهج الدراسة إلعداد الباحث اتبع
 دقيقا وصفا الظاهرة يصف المنهج وهذا األخرى، الظواهر مع وربطها وتفسيرها وتحليلها الظاهرة وصف

 حجم يوضح رقميا وصفا يعطي فإنه الكمي التعبير أما وصفيا، وتعبيرا كميا تعبيرا عنها التعبير مع
 ويوضح الظاهرة يصف الكيفي والتعبير األخرى، المتغيرات مع ارتباطها ودرجة مقدارها أو الظاهرة

 بمشكلة العالقة ذات البيانات لجمع رئيسية كأداة اإلستبانة على الدراسة هذه وتعتمد خصائصها،
 . الدراسة
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 الثاني الفصل
 

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 مقدمةال 4.3

 عام بشكل البنوك وكذلك ،التنظيمية والفاعلية التنظيمية للثقافة النظري اإلطار الدراسة تتناول يلي فيما
 .عليها والتعليق السابقة الدراسات إلى ةباإلضاف العربي والبنك

 :التنظيمية الثقافة مفهوم. 4.4.3

 وتتمثل. للحضارة مرادفة تكون وبهذا وعقله، اإلنسان يد صنعته ما كل هي العام بمفهومها الثقافة
 والمسكن المأكل وطراز والقوانين والنظم واألعراف والقيم والمعتقدات واللغة بالدين الثقافة عناصر
 القيم مجموعة "تعني فإنها المنظمة أو المؤسسة مستوى وعلى. الخ....والثقافي المادي والتراث والملبس

 (.3112 البنا،) المنظمات من غيرها عن ةالمنظم تميز التي والنظم واألعراف والقواعد والسلوكيات

 والقيم االتجاهات من مكون معرفي إطار": بأنها( ,4920Greenberg and Baron) يعرفها كما
 على الثقافة هذه تتأصل حيث المنظمة، في العاملون يتقاسمها التي والتوقعات السلوك ومعايير
 (.3110 وعساف، العاجز) عن نقالا  " يثمنوها التي األساسية الخصائص من مجموعة

 الخصائص من مجموعة هناك أن إال التنظيمية، بالثقافة المتعلقة التعريفات تعدد من الرغم وعلى
( 3112 وبطاح،) من، كل إليه أشار لما وفقا   ذكرها أمكن وقد المنظمة، بثقافة المرتبطة

 :التالي النحو على( 4990حريم،)و
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 ومصطلحات لغة بعض بعضهم مع المنظمة أفراد يستخدم حيث المنتظم، بالسلوك االلتزام 
 .مشتركة وعبارات

 ،انجازه الواجب العمل مقدار حول توجيهات فيها بما سلوكية معايير توجد إذ المعايير. 
 جودة) مثل بها يلتزموا أن أفرادها من وتتوقع المنظمة تتبناها أساسية قيم وهي المتحكمة، القيم 

 (.عالية كفاءة – الغياب من متدنية نسبة–عالية
 ،العمالء أو العاملين معاملة كيفية حول المنظمة معتقدات توضح سياسات وهي الفلسفة. 
 الجدد الموظفين وعلى المنظمة مع الفرد تعايش بكيفية تتعلق صارمة تعليمات هناك حيث القواعد 

 .المنظمة في عاملين كأعضاء يقبلوا لكي القواعد تلك يتعلموا أن
 المكاني والترتيب التخطيط يساعد الذي العام واإلحساس الشعور في ويتمثل التنظيمي، المناخ 

 .تكوينه في واألجهزة لألفراد

 من وذلك الفردي العاملين سلوك في التأثير في مهماا  دوراا  التنظيمية الثقافة تؤدي الباحث، يضيف
 كاالهتمام العمل لصالح أذهانهم في ترسيخها في اإلدارة ترغب ومعتقدات قيم على تركيزها خالل

 القوية الثقافة ذات المنظمات وتوفر. العمل في واإلخالص الوقت، واحترام الجماعي، والعمل بالعمالء،
 نفوس في تترسخ ولم ثقافتها بعد تنتشر لم التي الجديدة المنظمات من أكثر ومعنوية مادية عمل ميزات

 كونها في يتمثل تحديا تنظيم، ألي كبيرا تحديا تمثل التنظيمية الثقافة كانت هنا من .الجدد العاملين
 المنظمات أعضاء من غيرهم عن وتميزهم الواحدة، المنظمة أعضاء بين وتجمع للعيان، ظاهرة غير

 عن يختلفون يجعلهم بهم، خاص عالم إليجاد يميلون الواحدة المنظمة أعضاء نجد لذلك األخرى،
 .األخرى الجماعات

 :التنظيمية الثقافة أهمية. 3.4.3

 أنها كما كبير، حد إلى المنظمة نجاح تحدد "أنها في مؤسسة أي في التنظيمية الثقافة أهمية تكمن
 "معها وتتناسب تنسجم بطريقة والتصرف للتفكير قدماا  للمضي بها العاملين على ضغوطاا  تولد
 من بالعديد قيامها في تنحصر التنظيمية الثقافة أهمية فإن أدق تحديد وفي (.3111 القريوتي،)

 (3111 الرخيمي،: )التالي النحو على الوظائف

 والعاملين لإلدارة دليل بمثابة هي. 
 انجازاتهمٕ و وعالقاتهم أعمالهم وينظم الواحدة المنظمة أعضاء يوجه فكري إطار هي. 
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 واحد، تنظيمي إطار في إنمإ و يشتهون، كما أي فرادى، أدوارهم يؤدون ال بالمنظمات العاملون 
 المتوقع الوظيفي السلوك العاملين لهؤالء تحدد سلوكية وقواعد قيم، من تحويه بما الثقافة فإن لذلك
 .منهم

 والطموحات األهداف تحقيق على لها ومساعدا   لألداء، ومؤدياا  فاعال   عنصرا   القوية الثقافة تعتبر. 
 فخر مصدر كذلك وهي المنظمات، من غيرها عن للمنظمة المميزة المالمح من الثقافة تعتبر 

 .فيها للعاملين واعتزاز
 الصارمة أو الرسمية اإلجراءات إلى يلجئون فال الفرق وقادة اإلدارة مهمة تسهل القوية الثقافة 

 .المطلوب السلوك على للتأكيد
 خالقة سلوكيات على تؤكد كانت إذا تنافسية ميزة القوية الثقافة تعتبر. 
 المالئمين العاملين استجالب في مهماا  عامال   المنظمة ثقافة تعتبر. 
 مواكبة على وقدرتها للتغيير، المنظمة قابلية على يؤثر جذريا عنصرا المنظمة ثقافة تعتبر 

 .حولها من الجارية التطورات
 النسبي استقرارها على وتحافظ تغذيها واعية مجهودات إلى المنظمة ثقافة تحتاج. 

 لسلوك والمرجعي الفكري اإلطار تشكل كونها من التنظيمية الثقافة أهمية تأتي الباحث، نظر وجهة من
 فعله، على العمل ومجموعات األوائل المؤسسين يشجع الذي المقبول العمل تحدد التي فهي العاملين،
 بأن فيذكر ذلك الباحث ويؤكد .منهم واالستهجان االستنكار يواجه أن يتوقع الذي المقبول غير والعمل
 سياسات أو قواعد وجود عدم حال في الموظفين قبل من القرار اتخاذ توجيه في دوراا  التنظيمية للثقافة
 في الوظيفية االستراتيجيات تطبيق نجاح في حاسماا  عامالا  التنظيمية الثقافة عد يمكن ثم ومن. مكتوبة
  .المنظمة أهداف تحقيق في اإلدارة كفاءة في يؤثر مما المنظمة

 :الثقافة نظريات. 4.4.3

 أدت وقد التنظيمي، والسلوك والشخصية الثقافة حول مستفيضة دراسات العلماء من كثير أجرى لقد
 والجماعات واألفراد الثقافة بين العالقة تفسر التي والنماذج النظريات من عدد بلورة إلى الدراسات هذه

 :التالي النحو على النظريات هذه من مجموعة الباحث سيناقش التالية الفقرات وفي. والتنظيم
 نما الثقافة، يسود واحد تكاملي مبدأ وجود ندرة النظرية هذه أنصار يرى :القيم نظرية  الثقافة وا 

 .الثقافة لتلك الحاملين لدى الواقع تشكل واالتجاهات القيم من محدود عدد يسودها الواحدة
 أفراد يؤكد التي القوى من مجموعة بها توجد ثقافة كل أن يرى( اوبلر) أن إلى وصفي يرى و

 وصفي،) الثقافية أنماطهم من الكثير وتحدد األفراد، تفاعل على وتسيطر أهميتها، على الجماعة
4924.) 
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  مجموعة في تتمثل معينة بروح تتميز ثقافة كل أن من لنظرية هذه تنطلق :الثقافة روح نظرية 
 وتسيطر الثقافية، طياتالمع تحليل من استخالصها يمكن التي المجردة والسمات الخصائص، من
 (.4992 الساعاتي،) المنظمة في والعاملين القادة، شخصيات على الروح تلك
 إطار أنها على إليها ينظر التي القيم مجموعة إلى تشير الثقافة روح أن القول يمكن علية و

 ثقافة خالل من تحقيقه ممكنال الثقافي النمو أيضا وتحدد التنظيم، جماعة أفراد لمعظم مرجعي
 منظمة ألية الثقافة روح يجعل وهذا( 4924 وصفي،) المجتمع ثقافة من أصال المستندة المنظمة
 .والتطور االستمرار جانب في تتمثل إدارية

 من مع التنظيم أفراد بها يتعامل التي الطريقة على النظرية هذه تعتمد :الحياة مع التفاعل نظرية 
 خاللها من القائد يؤدي والتي القيادية، وحدته في فرد كل بواسطتها القائد يعرف والتي حولهم،
 .غيرة مع التصادم دون التنظيم في دورة
 أسلوب وعن الجماعة، روح عن يختلف الحياة إلى النظر أسلوب في النظرية هذه جوهر يتمثل و

نما القومي، الطابع وعن التفكير،  األشياء، عن التنظيم أعضاء كونها التي الصورة يمثل وا 
 الجماعة قيم الصورة هذه وتعكس الوظيفية، حياتهم في مهمة أدوارا يؤدون الذين واألشخاص

 أسلوب يعد وباختصار. المنظمة داخل والزمالء القادة، مع تعاملها وأسلوب تماسكها، ودرجة
 (.4992 الساعاتي،) العالم عن اإلنسان فكرة عن الحياة إلى النظر
 :األتي في نجملها جوهرية خصائص بثالث الحياة مع التفاعل نظرية وتتميز
o والمنظمة الثقافة بين فواصل وجود عدم. 
o لتغييرها محاولة دون للمنظمة الثقافية القيم على المنظمة في الفرد يحافظ. 
o (.4999 العتيبي،) االجتماعية القيم إلى تستند أخالقية عالقة التنظيم إفراد بين العالقة 

 أعضاء يعطيها التي المكتسبة الخبرة حول النظرية هذه أفكار تتمحور :الثقافة سجية نظرية 
 نمطه يدور الذي للسلوك العاطفية الصيغة عن الخبرة هذه وتعتبر مشتركة، معينة قيمة التنظيم
 في يؤثر التي العالم نحو والعواطف المشاعر مجموعة عن يعبر أو االجتماعية، الحال حول
 إلى يؤديان اللذين والممارسة التدريب، خالل من تنمو الخبرة وهذه. المنظمة أفراد سلوكيات معظم
 الفرد، سلوك تحدد التي والمعرفة المهارة، شكل التراكم هذا عن وينتج الفرد، لدى مكوناتها تراكم
 القيم، مع والتوافق االنسجام، من نوع إلى الخبرات هذه في الثقافة عناصر وتتجه فيه وتؤثر

 (.4924 وصفي،) األفراد شخصيات في العامة واالتجاهات
 معظم لسلوك واقعيا عامال تمثل واحدة سجية تسودها الواحدة الثقافة أن الدراسات بعض كشفت وقد
 غالبية من أسوياء غير أشخاص أو منحرفين، أنهم على عليه للخارجين وينظر الواحد، المجتمع أفراد
 عن تعبر الثقافة سجية في ثنائية وجود باتسون دراسات أوضحت حين في المجتمع، هذا افراد

 تكامل هناك وان باإلناث، خاصة واألخرى بالذكور، خاصة أحداهما: السائدة العواطف من مجموعتين
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 المركز شخصية على ركزت فقد لينتون دراسة أما(. 3114 الفالح،) اإلناث وسجية الذكور، سجية بين
 أفراد من لغيرة بالنسبة ما لفرد االجتماعية المكانة بالمركز ويقصد الثقافي، التكامل مبدأ تعيد التي

 معين، بطابع شخصياتهم يطبع االجتماعية واألدوار للمراكز، األفراد شغل أن لينتون ويرى التنظيم،
 نماا  و  المجتمع، في للشخصيات الرئيسي البناء مع تتناقض ال المركز شخصيات أن لينتون ويرى
 . ,linton) 4909) معه تتكامل

 :Levels of Organizational Culture التنظيمية الثقافة مستويات. 1.4.3

  السلوك أنماط من ظاهر جزء. 
  الناس وقلوب أذهان في وقناعات قيم عن عبارة األوسع الوعي مستوى على جزء. 
  مرئية غير فهي وبالتالي عالتها على مأخوذة أساسية افتراضات عن عبارة وهي مسلمات جزء 
 (.3113 الهواري،)
 
 
 
 

 مرئي السلوك أنماط من الظاهر الجزء 4
 األوسع الوعي مستوى الناس وأذهان قلوب في والقناعات القيم 3
 مرئية غير مسلمات  البشر طبيعة عن عالتها على مأخوذة أساسية افتراضات 4

 .(3113 الهواري،) التنظيمية الثقافة مستويات يوضح: 4.3 كلش

 :التنظيمية الثقافة أنواع. 0.4.3

 ثقافة بتصنيف وقاما أدائها على الشركة ثقافة أثر بدراسة قاما من أول من وزميله "كوتر جون" يعتبر
 -:وهي ثقافات أربعة إلى المنظمة

 الحسم، االتجاه، على التنظيمية الثقافة من النوع هذا يركز: Power Culture  القوة ثقافة: أوال
 .اإلرادة
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 Power Culture القوة لثقافة الضعيفة والخصائص القوية الخصائص يوضح رقم: 4.3 جدول

 الضعيفة الخصائص القوية الخصائص
 يجلب( كاريزما) حضوره له جذاب قوي القائد

 .بالضياع للشاعرين والوضوح للجبناء الشجاعة
 لو حتى األولوية رئيسها لرغبات الناس يعطي

 .العمل متطلبات مع تعارضت
 التابعين ويحمون ويكافئون بأنفسهم القادة يهتم

 .المخلصين
 .لرؤسائهم سارة غير أخبار إعطاء الناس يخشى

 في ولكن بمفرده ويتصرف وعادل حكيم القائد
 .وأعضائها المنظمة صالح

 مخطئين كانوا لو حتى رؤسائهم الناس يناقش ال

 فيما واضح وهو عادل ولكنه الكثير القائد يتطلب
 .المنضبطين ويكافئ يطلبه

 ويحصلون القواعد النفوذ أصحب الناس يكسر
 .خاصة مزايا على

 قائدهم رغبة يضعون الذين المخلصين ترقية يتم
 .الشخصية حاجاتهم قبل

 إنها والنفوذ، القوة مصادر من مصدر المعلومات
 .والحلفاء لألصدقاء محجوزة

 (.3113 الهواري،) :المصدر

 أعضاء غالبية لقيم ممثلة الثقافة تلك تكون أن القوية المنظمة بثقافة المقصود الباحث يوضح
 أعضاء أغلبية قبل من شديد وتمسك كبير اتفاق هناك يكون عندما القوية الثقافة وتوجد .المنظمة
 القيم ثبات درجة تقييم خالل من الثقافة قوة مدى على الحكم ويمكن .السائدة والمعتقدات بالقيم المنظمة

 معظم في طويل ألجل يستمر القوية الثقافة بقاء أن كما .بعضها مع تطابقها ومدى والمعتقدات
 بالقيم المنظمة أعضاء من أقل وتمسك قليل اتفاق هناك يكون الضعيفة الثقافة بينما. الحاالت

 أعضاء قبل من بقوة اعتناقها عدم عند ضعيفة بأنها المنظمة ثقافة وتوصف المشتركة، والمعتقدات
 أن إال التنظيمية الثقافة من النوع هذا أهمية من الرغم وعلى الواسع، بالقبول تحظى ال وعندما المنظمة

 .وفعاليتها المنظمة أداء في ضئيالا  أثراا  لها

 النظام، على التنظيمية الثقافة من النوع هذا يركز: Role Culture واألدوار النظم ثقافة: ثانياا
 .والرقابة واالستقرار،
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 Role Culture واألدوار النظم لثقافة الضعيفة والخصائص القوية الخصائص يوضح: 3.3 جدول

 الضعيفة الخصائص القوية الخصائص
 أساس على األشخاص أداء على الحكم يتم

 استوفوا وطالما المعتمد الوظائف وصف
 .أمان في فهم المتطلبات

 مع تعارضت ولو حتى القواعد على الناس يسير
 .العمل متطلبات

 أو سلطاته حدود الشخص تعدي كبيراا إثماا يعتبر .باللوائح التزامهم أساس على الناس مكافأة يتم
 .المعتمدة اإلجراءات

 عدم من واإلجراءات والنظم األهداف تخفض
 واالرتباك الكفاءة وانخفاض التأكد

 األشياء عمل من أهم القواعد عن الخروج عدم
 .الصواب

 في والسلطات لالختصاصات الدقيق التحديد إن .باللوائح النفوذ استخدام سوء تخفيض يتم
 .االنطالق مساحة من يقلل الوظائف مختلف

ا موضحة الوظائف ومسئوليات سلطات  توضيحا
 السلطة حول الصراع من بذلك مخفضة جيداا

 .السطحية والقضايا

 إلحداث موافقات على الحصول الصعب من
 .المحاولة من تيأس الناس يجعل مما تغييرات

 األداء في االختالف من تقلل العمل نظم إن
 موضوعات في قرارات اتخاذ إلى الحاجة ومن
 .كثيرة

 قطع أو أجزاء أنهم على الناس مع التعامل يتم
 .حية كائنات أنهم أساس على وليس آلله غيار

 (.3113 الهواري،) :المصدر

 شكلها في البيروقراطية تشبه بأّنها غالباا  يتردد ;واألدوار النظم بثقافة المقصود الباحث يوضح كما
 واإلجراءات الوظيفي الوصف خالل من الوظيفية التخصصات بين مكانه التفاعل ويحتل الحقيقي،
 أن كما الثقافة، لهذه للمنتمين والقدرات المهارات من أهمية أكثر الوظيفي الوصف يعد. والنظم والقواعد
 المنظمات مع تتالءم الثقافة وهذه .عليه التشجيع يتم وال مطلوباا  ليس الدور إدراك يتعدى الذي األداء
 .الدائم بالتغيير وليس باالستقرار تتسم التي
 

 على التنظيمية الثقافة من النوع هذا يركز: Support Culture اإلنساني التعاطف ثقافة: ثالثاا
 .والخدمة والعالقات، التعاطف،
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 Support اإلنساني التعاطف لثقافة المظلمة والخصائص المميزة الخصائص يوضح: 4.3 جدول

Culture 

 الضعيفة الخصائص القوية الخصائص
 فهم العمل، في بعضهم مع الناس يتعاطف
 .درجة أقصى إلى العمل في يتعاونون

ا  أنهم لدرجة العالقات على الناس يركز دائما
 .العمل تنفيذ يتجاهلون

 فهم االنسجام، على مرتفعة قيمة الناس يضع
ا يتأكدون  كل وأن حلها تم قد الصراعات أن دائما
 .التعبير حد على المركب على شخص

 منطق من صعبة قرارات اتخاذ الناس يستطيع ال
 .اإلنساني والتعاطف العطف

 إنهم: لآلخرين وطاقاتهم وقتهم الناس يعطي
 لبعضهم وينصتون ويسمعون بغيرهم يهتمون
 .البعض

 القضايا ولكن المعارضة تجنب الناس يحاول
 والصراعات سطحي فاالنسجام عمقاا، تزداد
 .كامنة

 أنهم على تعاملهم المنظمة أن الناس يشعر
 .حية كائنات

 فإن جماعية موافقة الحصول يمكن ال عندما
 حسم على قادرة غير تصبح ربما المجموعة

 .االتجاه تفقد وبالتالي األمر
 البعض، بعضهم يقدرون أنهم الناس يشعر

 .اآلخرين إنجازات ويقدرون
 دائمة رغبة لوجود ال طوي وقتاا التغييرات تأخذ
 .الناس كل إرضاء في

 (.3113 الهواري،) :المصدر

 داخل األفراد نجد إذ الواعي، اإلدارة لنموذج مميزة خاصية بمنزلة تعد الثقافة هذه بان الباحث يبين
 هناك كان فإذا المنظمة، عليه تسير سوف الذي الطريق جماعي بشكل يحددون التنظيمي الهيكل
 هذه تتبع التي المنظمات أن ويالحظ .الهيكل داخل األفراد احتياجات لخدمة يميل فإنه رسمي، هيكل
 احتياجات تلبية وهو وحيد لغرض فقط توجد ولكنها األشياء، إلنجاز الرسمية الهرمية ترفض الثقافة

 .األعضاء
 

 النجاح، على التنظيمية الثقافة من النوع هذا يركز Achievement Culture:اإلنجاز ثقافة: رابعاا
 .والتميز والنمو،
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 Achievement اإلنجاز لثقافة المظلمة والخصائص المميزة الخصائص يوضح: 1.3 جدول 

Culture 

 المظلم الجانب المميزة الخصائص
 فهم القيم، األهداف تحقيق وسرعة بأهمية الناس يشعر

 .ذاتهم من أكبر أشياء أجل من يعملون بأنهم يشعرون
 الوسيلة تبرر الغاية وربما يفعلون ما بأهمية الناس يشعر
 .أحياناا

 في ألعضاء بانتمائهم وأفضل أقوى أنهم الناس يشعر
 أنفسهم إلى نظرتهم من ترفع إنها جماعة،

 وحاجاتهم والعائلية الشخصية بحاجاتهم الناس يضحي
 .العمل أجل من صحتهم وحتى االجتماعية

 اآلخرون يراهم حيث داخلياا بينهم فيما الناس يتعاون .ضرورياا يجدونه ما برغبتهم ويعملون أنفسهم الناس يدير
 .متكبرين وربما أقوياء منافسين

 عن بعزلة يشعرون حيث نفسها مع المجموعة تتكلم .العمل طريق في تقف أن واللوائح للقواعد يسمح ال
 .الواقع وعن اآلخرين

 في صعوبة تجد المجموعة فإن به مسموح االنتقاد ألن .شكوى دون طويلة لفترة الناس يعمل
 .أخطائها تصحيح

 (.3113 الهواري،) :المصدر

 البحوث بنشاطات جداا  مهتمة تكون التي المنظمات بها تتسم التي الخصائص من الثقافة هذه تعد
 وتضطر للتغيير باستمرار معرضة تكون أّنها كما ديناميكية، أكثر المنظمات هذه تكون إذ والتطوير،

 .المستقبلية احتياجاتها لمواجهة مؤقتة وظيفية فرق إيجاد إلى

 ومن آخر إلى قطاع من تختلف التنظيمية الثقافات من عديدة أنواع توجد انه إلى اإلدارة علماء أشار
( 3110 وعساف، العاجز) دراسة في ورد ما التنظيمية الثقافة أنواع أبرز من ولعل أخرى، إلى منظمة
 :بأنها

 بين تناسق وهناك وموزع منظم فالعمل المسئوليات، تتحدد الثقافة هذه وفي: بيروقراطية ثقافة 
 الثقافة هذه وتعتمد هرميا، شكال المعلومات وانتقال السلطة تسلسل ويأخذ المختلفة، الوحدات

 . وااللتزام التحكم على
 في المخاطرة بحب أفرادها ويتسم اإلبداع، على تساعد عمل بيئة بوجود وتتميز: إبداعية ثقافة 

 .التحديات ومواجهة القرارات اتخاذ
 وبالمخلصين بنفسه، ويهتم حضوره، له المدير ويكون الحسم، على النوع هذا ويركز: القوة ثقافة 

 .يطلبه فيما واضح ولكنه له،
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 بأن وتتميز والخدمة، والعالقات التعاطف على النوع هذا يركز: اإلنساني التعاطف ثقافة 
 االنجازات ويقدرون بعضاا، بعضهم ويقدرون العمل، في بعضهم مع يتعاطفون العاملين
 .باالنتماء ويشعرون

 العاملين بأن وتتميز والتميز، والنمو النجاح على الثقافات من النوع هذا يركز: االنجاز ثقافة 
 .األهداف تحقق وسرعة بأهمية يشعرون

 تنظيمية وثقافة مرنة، تنظيمية وثقافة محافظة، تنظيمية ثقافة ": هي أنواع ثالثة إلى تقسيمها يمكن كما
 نوعين إلى بينها فيما للتشابه نظرا اختزالها يمكن أنه إال التقسيمات هذه تعدد من الرغم وعلى ،"مبدعة
 (.3112 المربع،" ) مرنة وثقافة جامدة ثقافة " هما رئيسيين

 التنظيمية الثقافات أنواع من ذكر قيما وتكرارا تداخال هنالك أن يرى الباحث فان سبق، ما إلى بالنظر
 حد إلى تشبه المرنة الثقافة بينما الجامدة، نفسها هي البيروقراطية فالثقافة اإلداري، الفكر أدبيات في
 فان لذا والعمل، الوظيفة وثقافة والعمليات، والدور المهمة ثقافة بين الحال كذلك المالئمة، الثقافة كبير

 والثقافة المحافظة، التنظيمية الثقافة: يلي فيما التنظيمية الثقافة أنواع حصر يمكن أنة يرى الباحث
 .المبدعة التنظيمية والثقافة المرنة، التنظيمية

 :التنظيمية للثقافة األساسية الوظائف 1.4.3

 :اآلتية األساسية بالوظائف التنظيمية الثقافة تقوم
 والقيم األفكار علي التعرف الممكن من كان كلما: بالهوية باإلحساس فيها والعاملين المنظمة تزود 

 جزء بأنهم شعورهم وزاد المنظمة برسالة قوياا العاملين ارتباط كان كلما المنظمة في تسود التي
 (.3111 وبارون، جرينبرج) منها حيوي

 إذا إال شخصياا عليهم يؤثر ما حول ينحصر عادة الناس تفكير إن: المنظمة برسالة االلتزام تقوية 
 اهتمامات أن يشعرون ذلك وعند المسيطرة، العامة الثقافة بفعل للمنظمة القوي باالنتماء شعروا

 بأن تذكرهم الثقافة أن ذلك ويعني الشخصية، اهتماماتهم من أكبر إليها ينتمون التي المنظمة
 .لهم بالنسبة شيء أهم هي منظمتهم

 كما الجدد، للموظفين بالنسبة خاصة أهمية ذات الوظيفة هذه وتعبر: السلوك معايير وتوضيح دعم 
ا، العاملين لقدامى بالنسبة مهمة أنها  ما بوضوح يحدد مما العاملين، وأفعال أقوال تقود فالثقافة أيضا

 في الفرد من المتوقع السلوك استقرار يتحقق وبذلك الحاالت، من حالة كل في عمله أو قوله ينبغي
 .المختلفة األوقات
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 وطرائق الجماعي العمل نظام تأسيس في الثقافة تسهم إذ  :الداخلي والنسق التكامل إحداث 
 .كذلك الباحث، رأي حسب المقبول وغير المقبول السلوك وبيان االتصال

 أهدافها تحقيق إلى المنظمة وصول على التنظيمية الثقافة تساعد إذ :البيئة مع الخارجي التكيف 
 وتوقعاتهم احتياجاتهم مع والتجاوب كالعمالء الخارجية البيئة مع التعامل آليات خالل من

 .معهم التعامل وطرائق والمنافسين

 : The Formation of Organizational Culture التنظيمية الثقافة تكوين. 2.4.3 

 من عدد وهناك والتطلعات، والقيم االتجاهات نفس يتقاسموا العاملين من كبير عدد المنظمات في يوجد
 التنظيمية الثقافة تكوين في بعضها مع تشترك وبالتالي الوضع، هذا تحقيق في تساهم العوامل
 -:هي التنظيمية الثقافة تشكيل في تساهم التي العوامل

 الشركة منشئ Company Founder :أو الشخص إلى جزئياا ولو المنظمة ثقافة تعزى قد 
 وقيماا ديناميكية، شخصية الناس هؤالء بين يظهر ما وغالباا الشركة، أنشئوا الذين األشخاص
 ذلك إلى الوصول وكيفية المستقبل، في الشركة عليه ستكون لما واضحة ورؤية قوية، مسيطرة

 (.3111 وبارون، جرينبرج)
 كل فعلى الخارجية، البيئة مع المنظمة بخبرة متأثرة المنظمة ثقافة تنمو: الخارجية بالبيئة التأثر 

 وتعمل فيه، تتعامل الذي السوق أو بها تعمل التي الصناعة في مناسباا مكاناا لها تجد أن منظمة
 لها يكون قد والممارسات القيم بعض فإن هنا ومن األولى، أيامها في ذلك تحقيق على المنظمة
 (.3111 وبارون، جرينبرج) ذلك األخرى والممارسات بالقيم بالمقارنة المنظمة على جيد تأثير

 اآلخرين بالعاملين االتصال Contact with others :مجموعات باتصال التنظيمية الثقافة تتأثر 
لى البعض، بعضها في العاملين  للظروف المشترك الفهم على تقوم الثقافة فإن كبير، حد وا 
 العاملين أن على تقوم التنظيمية الثقافة فإن وباختصار بالمنظمة، العاملون يواجهها التي واألحداث
 (.3111 وبارون، جرينبرج) ذلك بالشركة توجد التي واألنشطة لألحداث مماثال معنى يعطون

 :المنظمة ثقافة على المحافظة. 1.4.3 

: وهي المنظمة ثقافة علي والبقاء المحافظة في كبيراا دوراا تلعب رئيسية عوامل ثالثة هنالك
 (3111العميان،)

  خالل من المنظمة ثقافة على مؤثراا عامال تعتبر العليا اإلدارة فعل ردود إن :العليا اإلدارة 
 لغة استخدام خالل من المنتظم بالسلوك العليا اإلدارة تلتزم مدى أي فإلى تتخذها، التي القرارات
 التوجهات تتضمن والتي السلوكية المعايير وكذلك مشتركة، وطقوس وعبارات ومصطلحات واحدة
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 والغياب، الجودة اتجاه اإلدارة وسياسة العاملين معاملة كيفية في العليا اإلدارة وفلسفة العمل حول
 على العليا اإلدارة حافظت ما فإذا والتعليمات، واألنظمة القواعد تنفيذ حول سياساتها وكذلك
 ثقافة على سيؤثر هذا فإن ككل المنظمة تخص التي النواحي جميع في وفلسفتها سياستها
 المنظمة

  ثقافة على المحافظة في كبيراا دوراا وتعيينهم العاملين جذب عملية تلعب: العاملين اختيار 
 والخبرات المعرفة لديهم الذين األفراد واستخدام تحديد هو االختيار عملية من والهدف المنظمة،
 مواءمة هناك يكون أن يجب االختيار عملية في بنجاح، المنظمة في العمل مهام لتأدية القدرات

 ال أن آخر بمعنى وأفرادها، المنظمة فلسفة مع الفرد لدى المتوفرة والمعرفة والقدرات المهارات بين
 يتأثر قد ألنه المنظمة ثقافة على المحافظة أجل من المنظمة في األفراد بين تناقض هناك يكون
 ثقافة مع تتناسب ال ثقافة يحملون والذين الجدد األفراد تأثير بسب المنظمة في والفاعلية األداء

 .الحاليين المنظمة
  ثقافة تعرف ال العناصر هذه فإن المنظمة في جديدة عناصر اختيار عند: االجتماعية المخالطة 

 وعلى العاملين األفراد على الجدد الموظفين تعرف أن اإلدارة عاتق على يقع وبالتالي المنظمة
 .المنظمة أداء يتغير ال حتى ضروري أمر وهذا المنظمة، ثقافة
 الثقافة على المحافظة نحو تتجه المنظمة إدارة أن الباحث رأي حسب بالذكر الجدير ومن

 وتدريب المنظمة، قيم مع يتفقون الذين الموظفين باختيار كالعناية وسائل عدة خالل من التنظيمية
 هذه دامت ما وذلك والرموز، والشعائر والقصص ورسالتها، المنظمة رؤية ووضع الموظفين،

 ضرورة األحيان بعض في تجد قد اإلدارة أن إالّ  .المنظمة لصالح األداء مستوى تعزز الثقافة
 فإن عليه وبناء واالستراتيجيات، األهداف في التغيير مع يتواءم بشكل التنظيمية الثقافة تغيير
 واضعي األوائل المؤسسين تغيير إمكانية أهمها التغيير هذا مثل إجراء في تساعد أدوات هناك
 تحليل إجراء بعد المناسب التغيير إلجراء محكمة خطة ووضع القديمة، التنظيمية الثقافة أركان
 .فيها المرغوب الثقافة وبين السائدة الثقافة بين الفجوة

  والتنسيق التكامل تشجع التي الثقافية القيم يعزز أن التنظيمي للهيكل يمكن :التنظيمي الهيكل 
 وتمنع االتصال مشكالت تخفيض على تساعد التي والقواعد األعراف من كثير وهناك الجيد

 .الباحث نظر وجهة من تدفقها من وتسرع المعلومات تشويش

 :Tools for Transmitting Culture التنظيمية الثقافة انتقال وسائل. 1.4.3

 :التالية الوسائل بواسطة العاملين بين التنظيمية الثقافة قيم تنتقل
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o  الرموز Symbols :فعلى الظاهري، المعنى من بكثير أكبر معاني تتضمن التي األشياء وهي 
 للعمالء لتوحي لإلعجاب المثيرة الضخمة المباني تستخدم الشركات بعض فإن المثال سبيل

 (.3111 وبارون، جرينبرج) السوق في مكانها لها ضخمة شركة بأنها وغيرهم

o  القصص Stories :تروي التي القصص طريق عن التنظيمية بالثقافة المتعلقة القصص تنتقل 
 الثقافة خصائص أهم القصص وتوضح رسمي، غير أو رسمي بطريق ذلك تم سواء عنها،

 وبارون، جرينبرج) المطلوبة القيم يؤكد أو ينشأ أن يمكن الغير إلى نقلها أن كما التنظيمية،
 .بينهم جماعي اتفاق خالل من العاملين لدى للمعتقدات توحيداا  األساسية الوظيفة وتعد(. 3111

o  الخاصة اللغة Jargon :على العاملين بين اليومي االتصال في تستخدم التي اللغة تعمل 
 (. 3111 وبارون، جرينبرج) المنظمة في حية بثقافة االحتفاظ

o  االحتفاالت Ceremonies :تحافظ حيث الشركة، قيم تبجل التي الخاصة المناسبات إن 
 على االحتفاالت إلى وينظر بها، تقوم التي المتعددة االحتفاالت طريق عن ثقافتها على الشركات

 (.3111 وبارون، جرينبرج) الشركة عليها قامت التي األساسية والفروض بالقيم احتفاء أنها

o  اللغة Language :لنقل يستخدمونها المنظمة أعضاء بين المشتركة المعاني من منظومة هي 
 في العاملون يستخدمها التي اللغة تعكس المنظمات من كثير وفي الثقافية، والمعاني األفكار
 مؤشر أنها في أهميتها وتكمن اتصال أداة فهي(. 3111 حريم،) المنظمة تلك ثقافة المنظمة
 الذين اآلخرين فهم فإن ثم ومن الداخلي، االتصال تكوين في كبيراا  تأثيراا  تمارس ثقافي اجتماعي
 .تلقائي بشكل أحاديثهم خالل من والمعايير القيم نقل يعني يتحدثون

o  الطقوس Rites :والمعايير القيم دائمة بصورة وتعزز نمطية بطريقة تتم متكررة احتفاالت هي 
 حريم،) للمساهمين السنوي االجتماع مثل الشاي، أو القهوة لتناول يومية استراحة مثل الرئيسية،
 وغير الرسمية واإلجراءات القواعد لبعض تخضع يومية ممارسات عن عبارة فهي(. 3111
 المهام إجراء وعند افتتاحها عند معينة شعائر تمارس فالمنظمة ، مرجعي طابع لها الرسمية
عالن  .المجتمع في ومركزها المنظمة هوية على التأكيد ذلك من والغرض النتائج وا 

 :المنظمة ثقافة تغيير. 41.4.3

 على تؤثر ضعيفة أو قوية كانت سواء المنظمة ثقافة وأن واحده، ثقافية قيم لديها المنظمات جميع ليس
 تغيير على العمل مديريها علي يتعين منخفض أداء لديها التي فالمنظمات المنظمة، وفاعلية األداء
 .منظماتهم ثقافة

 ؟ المنظمة ثقافة تغيير يمكن كيف يطرح الذي والسؤال
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 والمعتقدات واألساسيات االفتراضات تغيير عليهم يجب المنظمة ثقافة تغيير المديرون يحاول عندما
 Porter) قدم وقد. منظمة ألي المناسب غير السلوك تحديد وكذلك ما، موضوع حول األفراد لدى

and Steers)(.3111 العميان،: )يلي كما وهي المنظمة ثقافة تغيير في تسهم وسائل أربع 

o ذلك كل الثقافية، والمعتقدات القيم دعم بغية وأعمالها اإلدارة نظرة وضوح إن: ريادي عمل اإلدارة 
 العمل، في ضروري هو ما معرفة في يرغبون فاألفراد وتطويرها، الثقافة تغيير في كأسلوب يعتبر
 اإلدارة وأفعال ثابتة أنماط إلى يتطلعون فاألفراد فائقة، بعناية اإلدارة متابعة عليهم ذلك أجل ومن
 .لهم تقوله بما ويؤمنون يصدقونها األفراد لتجعل أقوالها تعزز التي

o ثقافة وتغيير تطوير في الهامة واألسس المبادئ من العاملين إشراك عملية: العاملين مشاركة 
 وتحفزهم للعاملين المعنوية الروح رفع على تعمل المشاركة مبدأ تهيئ التي فالمنظمات المنظمة،

 .له انتمائهم وزيادة العمل تجاه المسئولية لديهم تتبلور وبالتالي أعمالهم أداء على

o عنصراا تعتبر المنظمة، في العاملين األفراد بين المتبادلة المعلومات إن: اآلخرين من المعلومات 
 بالمعلومات تزويده خالل من به يهتمون اآلخرين بأن الفرد يشعر فعندما الثقافة، تكوين في هاماا
 .المتباينة التفسيرات تقليص خالل من قوي اجتماعي تكوين لديه سيتولد فإنه

o نما المال، فقط ليس بالعائد ويقصد: والمكافآت العوائد  حتى للفرد والتقدير والقبول االحترام يشمل وا 
 .المعنوية روحه ورفع بها يعمل التي للمنظمة واالنتماء بالوالء يشعر

 في صعوبة سنواجه وبالتالي والعاملين المنظمة من لكل أساسية عملية تعتبر التنظيمية والثقافة
 الداخلية البيئية المتغيرات مع تماشياا والتغيير للتطوير قابلة الثقافة تكون أن الواجب ومن تغييرها،

 .المنظمة أهداف تحقيق أجل من والخارجية

 :التالية الخطوات باستخدام التنظيمية للثقافة والتطوير التغيير إجراء ويتم
o العاملين قبل من المنظمة في المتبع والسلوك الثقافة وتحديد حصر. 
o المنظمة بها ترغب التي الجديدة المتطلبات تحديد. 
o للمنظمة المرغوبة المتطلبات وفق الجديدة السلوكيات وتطوير تعديل. 
o المنظمة على تأثيرها ومدى الجديدة والسلوكيات الحالية الثقافة بين واالختالف الفجوة تحديد 

 .عام بشكل
o الجديد التنظيمي السلوك تبني تكفل شأنها من خطوات اتخاذ. 

 يتطلب الدور وهذا المنظمة، في المنظمة قيادة به تقوم التي الحيوي الدور على ثقافة تغيير مجال نإ
 القدرات ولديها للمنظمة، واضحة رؤية ذاتTransformational Leadership تحويلية قيادة
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 القيادة تستطيع التي االساسية الوسائل( Schein) شين ويصف الرؤية، هذه لتحقق والمهارات
 :فهي المنظمة ثقافة لتغيير استخدامها

 والتعليقات والرقابة القياس خالل من المنظمة، في معينة وقضايا لمجاالت منتظم اهتمام إعطاء 
 .والمجاالت القضايا تلك بشأن والتساؤالت

 والتقاعد والترقية واالختيار للتعيين واألسس، المراكز وتوزيع العوائد لمنح واألسس المعايير وضع. 
 معينه وافتراضات معاني يحمل للقيادة الظاهري فالسلوك ومدرب، وكمعلم نموذجي، بدور القيام 

 .لألفراد
 (3111 حريم،)التنظيمية واألزمات الحساسة األحداث اتجاه القيادة فعل ردود. 

 :المنظمة على التنظيمية الثقافة أثر. 44.4.3

 مقدمتها وفي المنظمة، من عديدة وأبعاد جوانب على المنظمة ثقافة تأثير إلى العديدة الدراسات تشير
 تشير كما وغيرها، وااللتزام واإلبداع واألداء، المنظمة وفاعلية التنظيمي، بالهيكل المنظمة ثقافة عالقة

 (.3111 حريم،) وسلبية إيجابية نتائج للثقافة تكون أن يمكن أنه إلى الدراسات

 آثار بعض يكون وقد بالمنظمة، العمل إجراءات وعلى العاملين على كثيراا التنظيمية الثقافة تؤثر
ا جلياا الثقافة  على ضغوطاا الثقافة وتلقي واضحة، غير أي خفية اآلثار بعض تكون بينما واضحا

 وعلى .بالمنظمة الموجودة الثقافة مع تتوافق بطريقة ويعملوا يفكروا أن :بمعنى. معها ليتوافقوا العاملين
 تقدم التي الممتازة والخدمات المنتجات جودة أهمية على تركز التنظيمية الثقافة كانت إذا فإنه ذلك

 على تركز الثقافة كانت إذا أما .وبكفاءة بأدب تحل الشكر مع مشاكلهم أن سيالحظون فإنهم للعمالء،
 على الثقافة تؤثر أن الممكن ومن .كبيرة مصاعب أمامهم العمالء فسيجد ذلك كلفها مهما اإلنتاج حجم
 لبدء به المسموح الوقت بمقدار ومروراا لمالبسهم، العاملين ارتداء بطريقة بدءاا المنظمة في شيء كل

 جرينبرج،)  األعلى الوظيفة إلى العامل ترقية بسرعة وانتهاءا  المحدد، الوقت عن متأخرة االجتماعات
 (.2004 بارون،

 :التالية التنظيمية الثقافة بعناصر ممثلة ومحاورها االستبانة فقرات خالل من البعد هذا ويقاس

 :التنظيمية الثقافة عناصر. 43.4.3

 التنظيمية القيم Organizational Values: بين مشتركة اتفاقات عن عبارة عام بشكل القيم 
 أو جيد هو ما أو فيه، مرغوب غير أو مرغوب هو ما حول الواحد، االجتماعي التنظيم أعضاء
 الخ... مهم غير أو مهم جيد، غير
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 هذه ومن المختلفة، التنظيمية الظروف ضمن العاملين سلوك توجيه على التنظيمية القيم تعمل
 الخ.. اآلخرين واحترام باألداء االهتمام الوقت، بإدارة االهتمام العاملين، بين المساواة القيم
 (.3113 العميان،)

  التنظيمية المعتقدات Organizational Beliefs: طبيعة حول مشتركة أفكار عن عبارة هي 
 هذه ومن التنظيمية، والمهام العمل إنجاز وكيفية العمل، بيئة في االجتماعية والحياة العمل

 العمل في والمساهمة القرارات، صنع في المشاركة أهمية هو المثال سبيل على المعتقدات
 (.4992 والجزراوي، المدهون) الجماعي

  في تسري التي والخاطئة الصحيحة األفكار بمعرفة تهتم السلوكية العلوم إن: السلوكية األنماط 
 إلى األفكار تصنف األساس هذا وعلى اإلنساني، السلوك في يؤثران كليهما ألن الواحد، المجتمع
 :هي فصائل ثالث
o الصحيحة األفكار. 
o الخاطئة باألفكار. 
o خطأها أو صحتها تثبت لم التي ألفكار. 
 جواد،) ثقافتهم من وتصبح األفراد يعتنقها عندما المجتمع في هاماا دوراا تلعب األفكار هذه وكل

3111.) 
  التنظيمية التوقعات :Organizational Expectation بالتعاقد التنظيمية التوقعات تتمثل 

 أو الفرد يتوقعها أو يحددها الذي التوقعات من مجموعة يعني والذي المكتوب غير السيكولوجي
 من الرؤساء توقعات ذلك مثال المنظمة، في الفرد عمل فترة خالل اآلخر من منهما كل المنظمة

 واالحترام بالتقدير والمتمثلة اآلخرين الزمالء من والزمالء الرؤساء، من والمرؤوسين المرؤوسين،
 النفسية العامل الفرد احتياجات ويدعم يساعد تنظيمي ومناخ تنظيمية بيئة وتوفير المتبادل،

 (.3113 العميان،) واالقتصادية
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 .(4992 والجزراوي، المدهون) اإلداري والتنظيم الفرد بين التنظيمية التوقعات يوضح: 3.3 شكل

  وهذه تصرفاته، تنظم التي والنظم القوانين من إطارا تطور الجماعات إن: والقوانين األنظمة 
 كبيرا نفوذا تمارس المنظمات فان المنطلق هذا من. المقبول للسلوك األساسية القواعد توفر بدورها
 ذلك يتيح ما وغالبا. ومحلفين كقضاة يتصرفون المديرين أن ذلك. وغوائلهم موظفيها حياة على
 باحترام وتدير تبتكر التي هي الناجحة والمنظمة. لمرؤوسيهم االعتراض حق هنالك يكون أن دون
 فرنسيس" )يسود أن بد ال العدل: "القائلة القيمة تتبنى فهي واإلجراءات، القواعد من مناسبا نظاما

 .(4992 ،ووودكوك
  ويرغب الموظفون بها يطمح التي السيكولوجية بالرغبات االتجاهات تتمثل: التنظيمي االتجاهات 

 .  البعض بعضها الوظيفية المستويات مختلف قبل من كذلك البنك، قبل من بها
 معايير أنها اعتبار على المنظمة في العاملون بها يلتزم معايير عن عبارة هي: التنظيمية المعايير 

 أن ويفترض المنظمة، نفس في واالبن األب تعيين بعدم المنظمة التزام ذلك مثال للمنظمة، مفيدة
 (.3113 العميان،) اإلتباع وواجبة مكتوبة غير األعراف هذه تكون

 على تشتمل التنظيمية الثقافة أبعاد أهم أن يعتقد الباحث فإن البحث، أدبيات على واعتماداا  تقدم، ومما
 التنظيمية، االتجاهات التنظيمية، المعتقدات واإلجراءات، السياسات ، السلوكية األنماط التنظيمية، القيم

 .التنظيمية التوقعات عن فضالا  ،التنظيمية المعايير والقوانين، األنظمة
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 التنظيمية الفاعلية مفهوم. 4.3.3

 إلى ينظر وكان المنصرم، القرن من الخمسينيات في التنظيمية الفاعلية بدراسة االهتمام بدأ لقد
 ورغم ".أهدافه تحقيق في التنظيم يبلغها التي الدرجة" بأنها الخمسينيات فترة طوال التنظيمية الفاعلية
 أم الرسمية األهداف :هي هل التنظيم؟ أهداف هي ما … تساؤالت عدة يثير أنه إال التعريف بساطة

 (4991 خاطر،) المجتمع؟ أم اإلدارة األهداف؟ هذه يحدد الذي ومن الواقعية؟

 إلى الوصول هو التنظيمية الفاعلية لموضوع الدارس تواجه التي الصعوبات أولى من بأن القول ويمكن
 تعدد إلى راجع ذلك ولعل المجال، هذا في للدراسة كأساس الباحثون به يقبل المفهوم لهذا محدد تعريف
 .المفهوم له تباعاا  يختلف المدخل باختالف إنه حيث التنظيمية، الفاعلية موضوع تناول في المداخل

 مصطلحاته المجال هذا في باحث لكل إن حيث للباحثين، بالنسبة كثيرة معان   يحمل الفاعلية مفهوم إن
 .المفهوم بهذا الخاصة

 التنظيمي النجاح فهم إلى تسعى مؤسسة بكل يرتبط مصطلحاا  التنظيمية الفاعلية تبقى حال أية وعلى
 وأوجه جوانبها مختلف في المؤسسة وتفوق نجاح مدى عن تعبير أنها إذ. تحقيقه ومحاولة به والتنبؤ
 .نشاطها

 :التنظيمية الفاعلية لمفهوم لتعاريفأ من جملة الباحث يستعرض يلي وفيما

 كما اجلها من أنشئت التي األهداف تحقيق على المنظمة قدرة إنها على التنظيمية الفاعلية تعرف 
 على بالحصول تتعلق فهي وبالتالي المنشودة األهداف تحقيق في النجاح مدى" إنها على وتعرف
 (.3112 آخرون، الدهان،) اإلدارة قبل من المتوخاه النتائج

 عن النظر بغض والنمو والبقاء التكيف على المنظمة قدرة" تعني الفاعلية أن إلى أشير وقد 
 (.3111 محمود، ،الشماع" )تحققها التي األهداف

 وبداية الستينات في تغير قد التنظيمية الفاعلية مفهوم بأن( 3112 القريوتي،) يرى حين في 
 بالبقاء المتمثلة أهدافه تحقيق على التنظيم قدرة على التركيز من الماضي القرن ومن السبعينات

 أو الحوادث حصول ومعدل العاملين، عند المعنوية الروح مستوى: مثل أخرى جزئية معايير إلى
 .الوظيفي الدوران ومعدل العمل، عن التغيب ونسبة العمل، إصابات

 وناث نارايانان من كل عرفها كذلك ((Narayanan and Nathأحكام إصدار عن عبارة" بأنها 
 هذه تشكل بحيث ال، أم مرضية بطريقة أهدافه ويحقق يعمل التنظيم كان إذا فيما التنظيم على
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 غير التنظيمية الفاعلية أن حالة في التغيير إحداث بهدف قرارات اتخاذ ألغراض قاعدة األحكام
 (.4992 والجزراوي، المدهون)مرضية

 من تحويه بما للمنظمة الكلي األداء مكونات تفاعل محصلة هي" بقوله( قحف أبو) ويعرفها 
دارية ووظيفية فنية أنشطة  مجموعة أو هدف لتحقيق وخارجية داخلية متغيرات من فيه يؤثر وما وا 
 (.4992 قحف، أبو) معينة زمنية فترة خالل األهداف من

 األشياء عمل هي" بأنها فعرفها. بها للقيام الصحيحة األشياء باختيار الفاعلية عن عبر من وهناك 
 (.4990 شريف،) المالئمة وبالطريقة المناسب الزمن في الصحيحة

 كانت أنها التنظيمية الفاعلية مفهوم تعريف في الباحثين قبل من السابقة المحاوالت على يالحظ
 االختالف من مزيد إلى بدوره أدى مما للموضوع، نظرتهم أملتها متعددة ومناهج مداخل من منطلقة

 نظر فقد األهداف، مدخل خالل من البعض إليها نظر حين في. المفهوم هذا تعريف حول والغموض
 جمهور مدخل خالل من ثالث فريق إليها نظر بينما الموارد،/النظم مدخل خالل من آخرون إليها

 .التعريفات سائر وهكذا الداخلية، التنظيمية العمليات مدخل خالل من غيرهم إليها ونظر المستفيدين،

 لذا األبعاد، ومتعدد المعاني مختلف مفاهيمي مركب بأنها التنظيمية الفاعلية توصف أن يمكن وعليه
 المخاطر من الكثير يشوبه التنظيمية الفاعلية مفهوم تحديد في واحد مدخل على االعتماد فإن

 ،(4929 الشواف،) ومنطقية منهجية مغالطة واحد بعد من معالجته محاولة يجعل مما واإلشكاليات،
 المداخل بين للمزج محاولة في شمولي منظور من التنظيمية الفاعلية لفهم التوجه أن الباحث يرى لذا

 .المفهوم لتحديد نضجاا  وأكثر أولى التنظيمية للفاعلية المتعددة

 على أحكام إصدار:"وتأسيساًعلىماسبقيمكنللباحثتعريفالفاعليةالتنظيميةبشكلعامبأنها
 ومدى أجلها، من قامت التي المرغوبة النتائج أو المنشودة األهداف تحقيق على المؤسسة قدرة مدى
 العمل بأداء الخاصة واإلجراءات الداخلية والعمليات لألنشطة فاعل نظام على المحافظة على قدرتها

 الداخلية البيئة في المتاحة الوسائل لكافة األمثل واالستخدام التكيف على قدرتها ومدى المطلوب،
 الجماعات وتطلعات لطموحات اإلشباع من األدنى الحد تحقيق على قدرتها ومدى والخارجية،
 بهدف قرارات اتخاذ ألغراض أساساا  األحكام هذه تكون بحيث.. معها وتتعامل ترتبط التي اإلستراتيجية

 . "التنظيمي والتطوير التغيير إحداث

 ومجاالتها جوانبها شتى في المنظمة قدرات تمثل التنظيمية الفاعلية أن السابق التعريف من يتضح
 .والخارجي الداخلي ومحيطها

:مالحظاتعلىالفاعليةمنخاللالتعاريفالسابقة
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o فرد أو معين بجانب وليس وأفرادها جوانبها جميع من ككل بالمؤسسة ترتبط التنظيمية الفاعلية 
 .للمنظمة الكلي لألداء تقييم بمثابة يعتبر التنظيمية الفاعلية قياس فإن لذا نمعي

o عالقة لها التي الناس فئات من نابعة أحكام خالل من عليها التعرف يتم الفاعلية تحقق درجة 
 (.المؤسسة جماهير /جمهور) بالمؤسسة

o األحكام تتباين وبالتالي التنظيمية الفاعلية على أحكامها تصدر التي المؤسسة جماهير تتنوع 
 فيه تعمل الذي النشاط لمجال تبعاا  يختلف مؤسسة كل وجمهور. والمنفعة العالقة حسب

 جمهور: مثل الجامعية للمؤسسة الجماهير من أنواع عدة يوجد المثال سبيل فعلى. المؤسسة
 جمهور المنافسة، الجامعية المؤسسات جمهور الطلبة، جمهور المديرين، جمهور العاملين،
 .الخ… العام، الجمهور الحكومة، العمل، مؤسسات جمهور اإلعالم،

 الكتاب بين عام اتفاق يوجد ال اآلن وحتى والتعقد، بالتراكب يتصف الفاعلية مفهوم فإن عامة وبصفة
 (.4992 قحف، أبو) تعميمه يمكن محدد مفهوم حول والباحثين

 Effectiveness versus Efficiency):) الكفاءة مقابل الفاعلية 3.3.3

 The) كتابه في التعبيرين هذين استخدام إلى النظر لفت من أول( Barnard) بيرنارد يعتبر

Function of the Executive )(.1988 بعيره،) جداا  هام المدير وظائف 

ن  أن نستطيع حتىمهم  Effectiveness والكفاءة Efficiency الفاعلية المصطلحين بين التمييز وا 
 بدون ولكن عالية كفاءة ذات أو عالية، كفاءة بدون ولكن فعالة المؤسسات بعض تكون لماذا نفسر
 .فاعلية

 عمل الكفاءة تعني إدارية ناحية فمن المدلول، مختلفان مفهومان والفاعلية الكفاءة من كل يعتبر
 إما تتحقق وهي والمخرجات، المدخالت بين العالقة إلى المفهوم هذا ويشير صحيح، بشكل األشياء
 من المخرجات من المقدار نفس إنتاج أو المدخالت، من المقدار نفس خالل من المخرجات بزيادة
 (.4990 وعبيدات، الزعبي) الصحيح الشيء عمل الفاعلية تعني بينما. أقل مدخالت حجم خالل

 حيث متضادتين، أو متناقضتين فكرتين ليستا فإنهما والفاعلية، الكفاءة من لكل المدلول اختالف ورغم
. الفاعلية زيادة إلى يؤدي ال الكفاءة نقص أن كما الفاعلية في نقص إلى تؤدي ال الكفاءة زيادة إن
 كالا  إن حيث مترابطين، غير مفهومان فهما المفهومين، هذين بين مباشرة عالقة توجد ال الواقع وفي
 .اآلخر به يهتم الذي الشيء عن يختلف بشيء رئيسي بشكل يهتم منهما
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 بالضرورة ليس هذا أن إال عالية، كفاءتها تكون الفاعلة المؤسسات من العديد أن من الرغم فعلى
 تتمتع فقد المقابل وفي منخفضة، كفاءتها ولكن فاعلة المؤسسات تكون فقد األحوال كل في صحيحاا 
 .فاعلة تكون أن دون الموارد استخدام في الكفاءة من عالية بدرجة المؤسسات بعض

 بينما أحسن؟ بطريقة وذاك هذا نعمل كيف :تسأل فهي لذا التكاليف، على تركز الكفاءة إن وحيث
 يمكنها أو حقاا  رائعة نتائج تقدم المنتجات أي: تسأل فهي لذا والنتائج، األهداف على تركز الفاعلية
 النتائج من بدالا  رائعة نتائج لتقديم والمجهود الموارد توجيه يجب أين إلى: تسأل ذلك وبعد ذلك؟ تقديم

ن. التامة بالكفاءة إنتاجها يمكن التي( العادية)  فاعلية األعمال فأكثر الكفاءة، شأن من يقلل ال هذا وا 
 ودعك – البقاء يمكنها ال كفاءة الحرة األعمال أشد حتى ولكن الكفاءة، لنقص نتيجة يموت أن يمكن
 أساس فالفاعلية. الفاعلية إلى افتقرت إذا أي الخاطئ، العمل في تدور كفاءتها كانت لو – النجاح من

 األعمال بتنفيذ تختص الكفاءة أن كما. النجاح بلوغ بعد للبقاء شرط أصغر هي والكفاءة – النجاح
 الصحيحة األعمال بتنفيذ الفاعلية تختص حين في تكاليف أقل مقابل نواتج أكبر) صحيحة بطريقة

 (.4992 دراكر،)و( 4922 الحسن،)

ن المؤسسة، نجاح هي واحدة لظاهرة اثنان مؤشران والفاعلية الكفاءة تبقى حال أية وعلى  االختالف وا 
 المدى في المؤسسة نجاح على مؤشراا  تعتبر فالكفاءة منهما، لكل المحددة الزمنية الفترة يمثل بينهما

 في المؤسسة نجاح على مؤشراا  فتعتبر الفاعلية أما الخدمات، تقديم تكلفة تخفيض خالل من القصير،
( 4992 ياغي،) فيها تعمل التي البيئة في واالستمرار البقاء على قدرتها خالل من البعيد، المدى
 على والحرص والفاعلية الكفاءة من بكل االهتمام ضرورة على هنا الباحث يؤكد سبق، لما واستناداا 
 تحقق بمدى مرهون المؤسسة نجاح مدى إن حيث المؤسسة، نجاح لضمان مستوى بأعلى تحقيقهما

 .والفاعلية الكفاءة من كل

 :التنظيمية الفاعلية أهمية. 4.3.3

 المنظمات إلى واالجتماعية واالقتصادية السياسية ونظمها أنواعها بمختلف الحديثة المجتمعات تحتاج
 ال كأفراد تحقيقها عن نعجز التي األهداف تحقيق من تمكننا المنظمات هذه أن وهو وهام رئيسي لسبب
 نيابة محددة بوظيفة والقيام معينة رسالة لتأدية وتنمو تنشأ إنما فالمنظمات. واحدة منظمة إطار يجمعنا
 حياتها على يبقي وأدبي مادي دعم من إليه تحتاج ما كل هذا مقابل في يوليها الذي المجتمع عن

 يعترف عندما – جمهورها أو – مؤسسة أي مجتمع أن البديهي ومن. والتطور النمو على ويساعدها
 فتقوم الفاعلية من عال مستوى على تكون أن منها يتوقع فإنه تحتاجه الذي الدعم ويمنحها بوجودها

 في وأهملت بدورها القيام عن المؤسسات تلك عجزت ما فإذا الوجوه، أفضل على إليها به عهد ما بكل
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 المجتمع فاعلية أن إذ ككل؛ المجتمع على بدوره يؤثر ذلك فإن منخفضة، فاعليتها فكانت رسالتها تأدية
 .فيه العاملة المؤسسات فاعلية رهن

 منظمات ذلك، غير وآخرين ناجحين علم طالب متخلفة، وأخرى متقدمة دوالا  نجد العملية الحياة وفي
 والسؤال. الفناء إلى وتنتهي تنحدر وقد الجمود من نوعاا  يعتريها فاشلة ومنظمات وتنمو تستمر ناجحة
 على السريعة واإلجابة الحاالت؟ هذه مثل إلى وتؤدي إلى أدت التي األسباب ما هنا نفسه يفرض الذي
 إنتاجية أكثر الناجحة والمنظمات المتقدمة الدول أن هي الخصوص هذا في تساؤالت من يثور قد ما

 (4992 قحف، أبو) ثابتة األخرى العوامل بقاء مع هذا – الفاشلة أو المتخلفة نظائرها من وفاعلية

 عليها ينبغي سريعة وتحديات تغييرات ظل في الحديث المجتمع في عموما المؤسسات وتعيش
 المهمة المفاهيم من باعتباره التنظيمية الفاعلية مفهوم فلسفة تبني عليها يفرض الذي األمر مواجهتها،

 لها يضمن بما ومخرجاتها بخدماتها واالرتقاء مشكالتها لمعالجة المنظمات توظفها أن يمكن التي
.والنمو البقاء في االستمرار

 وأخطر عمقاا  أكثر فهو خاصة أهمية يأخذ - اإلقليمية السيما - البنكية إطار في الفاعلية وموضوع
 تعتبر التي آخر جانب من والبنوك جانب من المجتمع بين الخاصة العالقات لطبيعة وذلك شأناا،
 هذه بقاء ضمان بها يمكن والتي والتطوير للتنمية اإلنسانية المجتمعات يد في الفاعلة األداة

 .واستمرارها ودوامها المجتمعات

 هو والتحدي البناء معركة وتخوض التنمية حركة تتبنى وهي عليه التركيز األمة على يجب ما أول إن
 للنجاح المؤشر أو المعيار هي النهاية في ألنها لمؤسساتها الفاعلية مستوى في كلياا  تغييراا  تحدث أن
ن الفاعلية، ضعف عن ناتج هو األمة هذه منه تعاني الذي فالضعف. الفشل أو  نواجهه الذي التفوق وا 
 .الفاعلية مستوى تحسين نتيجة هو إنما خصومنا قبل من

 األهمية من الكثير على تنطوي منها اإلقليمية سيما وال عموماا  البنكية لمؤسساتنا التنظيمية الفاعلية إن
 التي الكبيرة المستجدات مع والتعامل الصمود على المؤسسة بقدرة أساسي بشكل مرتبط ذلك أن خاصة
 معالمه تتحدد بدأت الذي العولمة نظام ظل وفي الثالثة األلفية نعيش ونحن اليوم، عالمنا في تحدث
 على قدرة األكثر – المنافسة على قدرة األكثر – تنظيماا  األكثر – لألقوى المستقبل بأن اآلن، منذ

 فإن هنا ومن. حولنا يجري ما كل من االستفادة على قدرة واألكثر التكنولوجية العلمية التطورات مواكبة
 في المديرين كل على يوجب الذي األمر عموماا  المؤسسات تحدي يكون أن يجب الفاعلية زيادة

 .المتزايدة الزيادة مستويات ليحرزوا بوسعهم ما يبذلوا أن المؤسسات
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 فالفاعلية ثم ومن ألهدافه، المحقق المتجدد الحركي للتنظيم األساسية الصفة التنظيمية الفاعلية وتعتبر
 على الحكم معيار أخيراا  وهي ونموه، تطوره أساس وهي واستمراره، التنظيم وجود مبرر هي التنظيمية
 األبعاد وتلخص تصف وشمولية كلية ظاهرة تعتبر بل متقطعة أو منعزلة ظاهرة ليست وهي.. نجاحه

 تراكمية صفة لها فإن ثم ومن الزمن مدى على مستمرة ظاهرة أنها كما للتنظيم، المميزة والخصائص
 (.4902 السلمي،) التنظيم خصائص على بدورها تؤثر إشعاعية وقدرة

 :هما جانبين من التنظيمية الفاعلية بمعرفة االهتمام أهمية وتنبع

 .أساسي بشكل التنظيمية الفاعلية وراء هي المديرين أفعال أن :األول
 لألحكام وتقبالا  حساسية أكثر يكونوا أن المديرين على يحتم التنظيمية بالفاعلية االهتمام أن :الثاني
 التي المنظمة جماهير من المختلفة المجموعات إن حيث تنظيماتهم، حول اآلخرين من الصادرة واآلراء
 متعددة وأبعاد زوايا من الفاعلية هذه رؤية على قدرة أكثر هم التنظيمية الفاعلية على أحكاماا  تصدر

 (.4992 والجزراوي، المدهون)
 على المنظمات بعض تعتمد لذا. للمنظمة الكلي لألداء تقييم بمثابة التنظيمية الفاعلية قياس يعتبر كما

 (.4900 النجار،)أدائها لتقييم كوسيلة التنظيمية فاعليتها قياس
 في وتفوقاا  نجاحاا  وليس وتفوقها، المنظمة نجاح مدى لقياس إداري ترمومتر بمثابة التنظيمية فالفاعلية
نما جوانبها، من واحد جانب  فهي نشاطها، ومجاالت جوانبها شتى في المنظمة وتفوقات نجاحات وا 
 .للمنظمة المميزة األبعاد وتلخص تصف وشمولية كلية خاصية

 كنظام للمنظمة النظر الحسبان في آخذة ككل المنظمة أبعاد التنظيمية الفاعلية تعكس أن يجب لذا
 بينهما والتفاعل المحيطة والبيئة المنظمة كذلك التنظيمية الفاعلية قياس يعكس أن ويجب. شامل

 (.4900 النجار،) الكمية المتغيرات فقط وليس السلوكية والمتغيرات
 فإن لذا األبعاد، متعدد المفهوم هذا أن إلى بالدراسة التنظيمية الفاعلية تناولت التي الدراسات وتشير
 وعليه. مضلال سيكون والحكم وصادقة واضحة صورة يعطي لن أبعادها بعض أو واحد بعد من تناولها
 كلي منظور من المنظمة تلك إلى تنظر أن بالضرورة عليك يوجب ما منظمة فاعلية على الحكم فإن

 .التنظيمية فاعليتها على ودقيق صادق حكم إلى تصل حتى وشمولي

 :التنظيمية الفاعلية خصائص. 1.3.3

 نسبية خاصية الفاعلية:Relativism- بصورة ما منظمة فاعلية على حكم إصدار يمكن ال إذ 
 التوصل تم معلومات هي متخذه أو القرار لصانع المقوم يوفرها التي المعلومات إن حيث مطلقة،
 المعلومات تلك تفسير أن كما أكثر، أو وضعين بين المفارقة أو المقارنة عقد طريق عن إليها
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 موقعها باختالف يختلف الفاعلة المنظمة مفهوم فإن ولذلك. حينئذ والمكان بالزمان محكوماا  يكون
 (.4929 الشواف،) فيه المنظمة فاعلية تقوي يتم الذي والوقت خدماتها من والمستفيدين وأهدافها

 تراكمية خاصية الفاعلية-Comulative :لها فإن ثم ومن الزمن مدى على مستمرة ظاهرة فهي 
 (4902 السلمي،) التنظيم خصائص على بدورها تؤثر إشعاعية وقدرة تراكمية صفة

 مراحل في مختلفة معايير من يتكون (Mutable) متعدد: بأنه يوصف أن يمكن مصطلح الفاعلية
 divergent متنوع أو متباعد األبعاد، من العديد يتضمن Comprehensive شامل مختلفة، زمنية
 ومعقد استخدام، عند المالئمة المعايير يستثير Transpositive إيجابي مختلفين، بمستفيدين يتعلق

Complex األبعاد التحليل من مختلفة مستويات بين واضحة غير عالقات لديه 
(Cameron،1978 .) 

 ومتعدد :المعاني مختلف مفاهيمي مركب" فهي. الموصوفة األشياء بحسب تتشكل صفة الفاعلية
 (.4929 الشواف،) ومنطقية منهجية مغالطة واحد بعد من معالجته محاولة يجعل مما " األبعاد

 :التنظيمية الفاعلية دراسة مداخل. 0.3.3

 الجدل واتساع التنظيمية للفاعلية والنهائي الخاص المفهوم تحيد صعوبة عند حقيقة األمر يتوقف لم
. لقياسها المناسب المدخل على حتى االتفاق في عام نقص هناك بل.. لها الحقيقي المفهوم حول
 لها، محددة أطر ترسيخ ومحاولة التنظيمية، الفاعلية ظاهرة لدراسة المداخل من متزايد عدد فهناك
 التعدد هذا ويؤدي. مستواها قياس خاللها من يمكن التي والمعايير عليها، تؤثر التي العوامل وتحديد

 يجعل الذي األمر بينها فيما والتعارض لالختالف كبيرة مجاالت وجود إلى الفاعلية دراسة مداخل في
 هذه من مدخل كل إن حيث الفاعلية، لمفهوم شامالا  تفسيراا  يعطي مدخل عن نتحدث أن الصعب من

 إلى يميل يجعله علمي تحيز أو بمفهوم يبدأ أو الفاعلية جوانب من آخر أو جانب على يركز المداخل
 .المداخل من غيره عن يختلف أن

 مداخلال هذه تفهم في المشكلة أن التنظيمية الفاعلية مداخل استعراض خالل من لنا يتضح سوف
. المتعددة المداخل هذه من أي خطأ أو صحة إثبات أو آخر، مدخل على مدخل تفضيل في ليست
 يمكن بحيث المداخل هذه بين والتنسيق والتكامل التجميع من نوعاا  يحدث كيف هي المشكلة ولكن

 معايير وعرض التنظيمية، الفاعلية قضيةل شامل بتقييم النهاية في يخرج أن المجال هذا في للباحث
 بصدد نحن الذي العربي البنك وتحديداا  البنكي القطاع مجال في سيما وال مستواها، وتحديد قياسها
 .فاعليته قياس
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 لمفهوم شاملة صورة إلعطاء منه محاولة في المداخل، هذه أهم على الضوء الباحث يسلط يلي وفيما
 :هي المداخل وهذه التنظيمية، الفاعلية

(The Goal Attainment Approach)مدخلتحقيقاألهداف:أولً

 أن إذ ذلك، في عجب وال انتشاراا، التنظيمية الفاعلية معايير أوسع من األهداف تحقيق يعتبر
 األهداف تحقيق مدخل ويقرر. محددة أهداف أو هدف لتحقيق تلقائي وبشكل تنشأ العادة في المنظمات

 وبالتالي الوسائل وليس والغايات األهداف تحقيق ضوء في عليها يحكم أن يجب المنظمة فاعلية أن
 مخرجات تطابقت أو اقتربت فكلما للفاعلية األساسية القياس وسيلة تحدد التي هي النهائية النتيجة فإن

 (  Robbins, 1990. )فاعلة المؤسسة هذه كانت كلما األهداف مع المؤسسة
"Barnard) برنارد شستر اإلدارة في وكتبوا مارسوا ممن األوائل األساطين أحد وبكلمات  الذي ما(
 درجة وتدل تعاونية، :" جهود طريق عن بها معترف أهداف إنجاز هي إنما …" بالفاعلية نعنيه

 عن وليس الغايات تحقيق فكرة أساس على التنظيم فاعلية تقييم فيكون ." الفاعلية درجة على اإلنجاز
 Rao and. )تطبيقية عملية وجوانب االنتشار واسعة طبيعة األهداف ولمدخل. .الوسائل طريق

Narayana, 1987) 
. له المحددة لألهداف البنك إنجاز درجة بأنها للبنك التنظيمية للفاعلية النظر يمكن المدخل هذا وحسب
 تتمحور التي أهدافه تحقيق في نجاحه خالل من فاعليته مستوى على التعرف للبنك يمكن فإنه وعليه
 .االقتصاد إنعاش األرباح، وتعظيم مصرفية، خدمات تقديم :هي أساسية قضايا ثالث حول عام بشكل
 :قبيل من( Robbins, 1990) افتراضات وضع يجب مفيداا  المدخل هذا لجعل
 نهائية أهداف/هدف للمنظمات يكون أن. 
 بعبارة أو. التنظيم أعضاء كل قبل من جيداا  ومفهومة جيداا  محددة األهداف تلك تكون أن 

 .فهمها يمكن حتى وتحديدها وتمييزها عليها التعرف يمكن بحيث األهداف تلك تكون أن أخرى
 األهداف هذه على عام إجماع يتوفر أن. 
 بها والقيام معالجتها يمكن بحيث القلة من األهداف تلك تكون أن. 
 للقياس قابالا  يكون أن يجب األهداف تلك تحقيق نحو التقدم مدى. 

 (System Resources Approach)مدخلمواردالنظام:ثانياً

 Katz and)وكان كاتز نموذج هو األول النظام، موارد لمدخل رئيسين نموذجين إلى يشار ما غالباا 
Kahn)، وسيشور ياختمان نموذج هو والثاني(Yachtman and Seashore)، هذان يجمع حيث 

 إضافة المنظمة وظائف تخدم أنشطة محصلة عن عبارة التنظيمية الفاعلية أن على النموذجان
 (.4929 الشواف،) بيئتها في للمنظمة المتاحة الموارد من األقصى الحد الستغالل الموجهة لألنشطة
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 قدرة بأنها التنظيمية الفاعلية ويعرف بيئتها، مع المنظمة تفاعل على يركز المدخل هذا فإن لذلك،
 وبالتالي. (Cameron, 1978) منها والقيمة النادرة الموارد باستقطاب بيئتها تستغل أن على المنظمة

 استقطاب أو الحصول على المنظمة تلك قدرة بمدى أساسية بصورة مرتبطة المنظمة فاعلية فإن
 فيما المنظمة أداء جودة ارتفعت وكلما بقائها، أسس على والحفاظ استمراريتها لضمان الالزمة الموارد
 الفاعلية، من اقتربت كلما الخارجية البيئة من الالزمة المصادر على الحصول عملية في يختص
 أفضل تحصيل على قدرتها بمدى أي التنافسية المنظمة بقدرة أساسية بصورة مرتبطة هنا فالفاعلية
 كمقياس( الموارد استقطاب) المدخالت على يكون هنا فالتركيز وبالتالي الخارجية، البيئة من المصادر
 (.4992 الفضلي،( )األهداف مدخل في كما) واألهداف النواتج المخرجات من بدالا  للفاعلية أساسي

 الطاقة وتوظيف استقطاب على قدرته بمدى يتحددان وفاعليته البنك صالح فإن المدخل، هذا وحسب
 من فاعليته مستوى على التعرف للبنك يمكن فإنه وعليه. يكون ما بأمثل الخارجية البيئة من المستمدة
 أعداد في تتمثل والتي الخارجية، البيئة من( والمادية البشرية) الموارد أفضل تحصيل في نجاحها خالل

 .الخ…المادي رصيدهم وكذلك والعمالء ونوعيتهم، الموظفين

 عون) :التنظيمية الفاعلية قياس في التالية الهامة الجوانب على عام بشكل المدخل هذا أنصار ويركز
 (4920 اهلل،

 وأنشطتها لعملياتها الالزمة المدخالت تأمين على المؤسسة قدرة قياس. 
 الممارسات لكافة الداخلي التوازن على الحفاظ على المؤسسة وقدرة اإلنتاج، عمليات كفاءة قياس 

 .المخرجات إلى الوصول سبيل في بها تقوم التي والعمليات
 والخارجية الداخلية البيئة في المتغيرات مع التكيف في المؤسسة قدرة قياس. 
 تحكم واضحة عمل وسياسات وخطط مبادئ توجد عندما تتحقق والتي التنظيمية، الصحة قياس 

 العالج يتوفر بحيث التنظيم لنتائج المستمرة والرقابة المراجعة جانب إلى التنظيم وعمل حركة
 .األولى أطوارها في تزال ال وهي التنظيمية واألمراض للمشكالت السريع

 وخلق الداخلية الصراعات امتصاص على المنظمة قدرة خالل من الداخلي، والتوافق االستقرار 
 .تحصل وبما تعمل بما الراضية المتماسكة العمل مجموعة

 المحصلة فهو اإلنجاز أما. المدخالت إلى المخرجات نسبة هي واإلنتاجية اإلنجاز، أو اإلنتاجية 
 متقن تخطيط وفق العمليات كافة تسير بحيث األنشطة بتكامل ويرتبط المنظمة، لنشاطات النهائية
 .ومعلومة محددة وأهداف سلس وأداء

 المستمرة التحسينات إجراء ووجوب نفسها، تجديد على المنظمة بقدرة ويرتبط التنظيمي، التطوير 
 .الخ… العمل، وظروف وطرق واإلجراءات األنظمة في
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 الموكلة الواجبات بأداء الملتزمة العمل مجموعة خلق على المنظمة بقدرة وترتبط المعنوية، الروح 
 .عملها عن والراضية إليها،

 (Internal Processes Approach)مدخلالعملياتالداخلية:ثالثاً

 يركز فهو الفاعلية، لتعريف مميزة كخصائص الداخلية التنظيمية العمليات على يعتمد المدخل هذا
 العمليات خالل من الفاعلية يقيم أنه بمعنى نهائية، حالة من بدالا  عملية بلغة الفاعلية رؤية على

 (.Cameron، 1978)  النهايات أو النتائج على التركيز من بدالا  المنظمة داخل تجري التي اإلدارية
 عمليات من التنظيم داخل يجري بما كلياا  ارتباطا مرتبطة التنظيمية الفاعلية فإن المدخل هذا وحسب
 من عالمة أي وغياب النظام، مع وانسجامها بعضها، مع التنظيم وعناصر أعضاء فتكامل وأنشطة،
 العمل ودوران الشكاوى معدل وانخفاض سلسة، بصورة اإلجراءات مختلف وسريان التوتر، عالمات
 بسهولة األساسية المعلومات وتدفق والعاملين، اإلدارة بين فيما المتبادلة الثقة وتوافر التذمر، وحدة
 األساسي المقياس يعتبر ذلك كل االتجاهات وبمختلف المستويات مختلف بين فيما ووضوح ويسر
 (.4992 الفضلي،) أدائها وجودة المنظمة لفاعلية

 هي الداخلية اإلدارية والممارسات اإلجراءات بسالمة المتمثلة التنظيمية الصحة فإن آخر بمعنى أو
 . للفاعلية موازي مفهوم هي أو المدخل، لهذا العنوان
 عملياتها بطبيعة المنظمة وعي بمدى تقاس المنظمة فاعلية أن على المدخل هذا أنصار ويتفق

 على المنظمة قدرة وبمدى الخارجية، بيئتها مع عالقتها وتحدد أداءها تحكم التي والعوامل الداخلية
حداث العمليات، هذه على السيطرة  واالستجابة أهدافها، لتحقيق وتوجيهها فيها، مخططة تغيرات وا 
 أحد" )ستيرز" حاول فقد النموذج هذا إلى ووصوالا . المنظمة وخارج داخل في تستجد التي للتغيرات

 للفاعلية األهداف، ومدخل الذاتي التطوير ومدخل النظم مدخل يدمج أن( المدخل هذا أنصار أبرز
 الداخلية العمليات فهم على يركز للفاعلية المتغيرات المتعدد اإلطار يسميه نموذج في التنظيمية
 (.4929 الشواف،) التنظيمية الفاعلية عليه تركز الذي المحور باعتبارها للمنظمة الرئيسية

 (Multiple Constituency Approach)مدخلجمهورالمستفيدين:رابعاً

 أو الفردي، الرضا مدخل أو المشاركة،/الرضا نموذج أو االيكولوجي، المدخل أيضاا  عليه ويطلق
 .واحد لمفهوم مسميات فجميعها المتعددين، المنتفعين مدخل
 مواجهة على المنظمة قدرة بأنها بموجبه، الفاعلية وتعرف(Keely) وكيلي(Miles)ميلز لرأي واستناداا 
 اإلدارة كانت فكلما. المنظمة من المستفيدة اإلستراتيجية والجماعات التنظيم أعضاء ومتطلبات حاجات
 المصالح في التوازن من نوعاا  وتحقق الجماعات هذه مصالح تلبي أهداف صياغة على قادرة العليا
 (.4991 الدليمي،) أفضل أداء تحقيق من تتمكن فإنها
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 على المنظمة قدرة مدى على بعيد حد إلى تتوقف التنظيمية الفاعلية فإن المدخل هذا وحسب
شباع االستجابة  المنظمة وشرائح. مرضية وبدرجة اإلستراتيجية وشرائحها أفرادها وتوقعات طلبات وا 

 ومجموعة المالكين، مجموعة :مثل بالمنظمة العالقة ذات الفئات في عادة تتمثل اإلستراتيجية
 كان تنظيم أي قياس مدخل يمثل المجاميع هذه رضا وبالتالي. الخ… العاملين، ومجموعة المستهلكين،

 (.4992 الفضلي،)
 وتوقعات لطلبات البنكية المؤسسة إشباع مدى بأنها للبنك التنظيمية للفاعلية النظر يمكن وعليه

 .مرضية وبدرجة اإلستراتيجية، وشرائحها وجماهيرها أعضائها
 وتوقعات طلبات إشباع في نجاحه خالل من فاعليته مستوى على التعرف للبنك يمكن وبالتالي
 ،(العمالء) المعتمدين: في تتمثل والتي مرضية وبدرجة اإلستراتيجية وشرائحه وجماهيره أعضائه

 وجمهور العالقة، ذات المختلفة المجتمع مؤسسات عام، بشكل العاملين مجموعة اإلداريين، الموظفين،
 .عام بشكل المحلي المجتمع
 يكون أن ويمكن وأهدافها، وأنشطتها المنظمة بدور والخارجيين العاملين قناعة المدخل هذا ويحقق
 البيئة دور باالعتبار يأخذ ال أنه عليه المآخذ أهم ومن. الشمولية بصورتها المنظمة لقياس ملخصاا 

 في وبالتالي التنظيم أعضاء قناعة درجة في يؤثر قد مما فيها الحاصلة السريعة التكنولوجية والتغييرات
 (.4991 الدليمي،)المطلوب األداء مستوى

 (Competing Values Approach)مدخلالقيمالمتنافسة:خامساً

 والجماعات األفراد بين والتفاعل التبادل بعملية المدخل هذا ويرتبط التنافس، أو المساومة، مدخل أو
 كي وأهداف، قيم عدة بين التنافس مفهوم على يركز حيث. متنوعة أهداف تحقيق أجل من والسعي
 .أولويات شكل على تبرز

 Quinn and) ورورباخ كوين من كل يد على الثمانينات فترة خالل المدخل هذا ظهر 

Rohrbaugh )اختالف بسبب وجدت إدراكية مشكلة باعتبارها التنظيمية الفاعلية تناوال الذين 
 الشخصي اهتمامهم مدى وتفاوت الفاعلية، عدم أو الفاعلية لمفهوم إدراكهم في التنظيميين المنظرين
- لها تحيز المتنافسة، القيم من كبير عدد وجود الباحثان ويفترض. أخرى دون تنظيمية بمتغيرات
 التنظيمية، السياسات وواضعو العمل وأصحاب التنظيميون، والممارسون المنظرون - متفاوتة بدرجة
 المنظمة لمفهوم إدراكه على بدورها تنعكس والتي وقناعاته، اهتماماته حسب كل القرار، يصنعون ومن

 (.4929 الشواف،) الفاعلة غير أو الفاعلة
 رسم في مباشر بشكل تساهم أن البد التي األطراف تعدد حقيقة من المنظمة بفاعلية القيم عالقة وتنبع

 األطراف تلك من فلكل. وفاعليتها تأثيرها وقياس وتقييمها وتنفيذها المنظمة قرارات واتخاذ سياسات
 أو تختلف قد المنظمة أداء ووسائل أهداف عليه تكون أن ينبغي لما مقاييس وخارجها المنظمة داخل
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 هنا ومن. األطراف هذه لدى وأنظمتها القيم اختالف بسبب وذلك األخرى، األطراف مقاييس مع تأتلف
 االئتالف لنقاط المنظمة بيئة في االستشارات ومقدمي والمنفذين والمخططين القادة تلمس أهمية تأتي

 إطار في وصهرها واحتوائها بينها والتوفيق والخارجية الداخلية المنظمة مكونات قيم في واالختالف
 مكونات لدى القيم معرفة فإن وبالتالي. المكونات لتلك المشترك العام الصالح خدمة إلى يستند واحد

 الفاعلية مؤشرات من مهماا  مؤشراا  يعدان والتقييم والتنفيذ التخطيط حين الحسبان في وأخذها المنظمة
 (.4991 الغيث،) التنظيمية

 :التنظيمية الفاعلية مداخل على تعليق
 مفهوم طبيعة مع تنسجم إيجابية طبيعية ظاهرة الفاعلية دراسة وطرق مداخل في التعدد يعتبر 

 .الفاعلية
 النجاح من أكبر قدر يحقق الذي األمثل الطريق عن تبحث كانت المداخل هذه جميع أن 

 .للمؤسسة
 للمؤسسات التنظيمية الخصائص أبرز على التركز يحاول المداخل هذه من مدخل كل أن. 
 المنظمة فاعلية مدى على للحكم مختلفة بمعايير ينفرد المداخل هذه من مدخل كل أن. 
 مدخل هناك ليس بأنه نحكم تجعلنا التي واالنتقادات، المزايا من وعليها لها المداخل هذه جميع أن 

 .التنظيمية واألبعاد الجوانب جميع بمفرده يعالج أن يمكن
 اإلفادة بمحاولة وذلك التنظيمية، الفاعلية وقياس لفهم شمولية أكثر برؤية الباحث ينطلق هنا ومن 

 .للفاعلية السابقة المداخل جميع من

  :قياسها وأساليب التنظيمية الفاعلية ومعايير مؤشرات. 6.2.2

  :التنظيمية الفاعلية ومعايير مؤشرات

 يتطلب أهدافها، واتساع دورها، وتعاظم وحجمها ونوعها العامة المنظمات عدد في الكبير التطور إن
 مسألة وهي أال والممارسين والمهتمين الدارسين تواجه رئيسة مشكلة تبرز وهنا فاعليتها، من التأكد
 .المنظمة فاعلية لقياس علمية معايير أو مؤشرات إيجاد

 المعايير أو المعيار هو ما فاعلة؟ غير بأنها أخرى ومنظمة فاعلة بأنها ما منظمة على نحكم فكيف
 المنظمة؟ فاعلية على الحكم يمكن ضوئها في أو أساسها على التي

 إنتاجية – جيدة خدمات توفير – الربح تعظيم: عن بالكالم التنظيم في المبكرة النظريات اكتفت لقد
 ضعفت قد المعايير هذه مثل مكانة ولكن. للفاعلية كافية كمعايير المعنوية، الروح تحسين – أعلى
 :مثل العوامل بعض بسبب
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o الوحيد المعيار كان إذا فاعلة غير بطريقة تتصرف رشيدة تبدو التي المنظمات أن اكتشاف 
 .جيدة خدمة تقديم أو الربح معيار هو

o األهداف هذه بعض وأن. متعددة أهداف ولها متعددة بوظائف تقوم المنظمات أن اكتشاف 
 (.4991 الرحيم، عبد) بعضه مع متعارضاا  يكون قد والوظائف

 لها بالنسبة وأولية أساسية تعتبر ووظائف أهداف عدة للجامعة نذكر أن نستطيع المثال، سبيل فعلى
 لوظيفة أدائها خالل من فاعليتها على نحكم فهل. المجتمع وخدمة العلمي والبحث التعليم في تتمثل
 وظائف؟ عدة بين التكامل خالل من أو حدة، على كل لوظيفتين أو واحدة،

 خاصة معايير أساس على الفاعلية تحديد في الصعوبة هذه من للخروج المحاوالت إحدى وتتمثل
 تفرض بيئة إطار في يوجد وأنه متعددة، وظائف له منظمة / نظام كل كان فإذا. النظم بمستويات
 االستمرار، على قدرته أنها على تعرف أن يمكن النظام فاعلية فإن بها التنبؤ يمكن ال مدخالت
 الرحيم، عبد)يؤديها التي المحددة الوظائف عن النظر بصرف والنمو، نفسه، على والمحافظة والتكيف،
4991:) 

 :وهي وفاعليتها، المنظمة سالمة على للحكم التالية الثالثة المعايير( بنس) ويقترح

 لمتطلبات بمرونة واالستجابة المشاكل، حل على القدرة عن تعبير وهو: التكيف على القدرة 
 .البيئة في تحدث التي التغييرات

 عليها ينبغي وما وأهدافها، بكيانها، المنظمة معرفة عن يعبر وهو: الهوية أو بالذات اإلحساس 
 :بذلك المتصلة األسئلة ومن. به القيام

o المنظمة؟ أعضاء فيها ويشارك مفهومة األهداف تعتبر مدى أي إلى 
o لها؟ اآلخرين إدراك يتفق مدى أي إلى 

 الصحيح والتفسير الدقيق واإلدراك البحث، على القدرة في وتتمثل: الواقع اختبار على القدرة 
 .المنظمة بوظائف منها يتعلق ما خاصة وبصفة للبيئة، الحقيقية للسمات

 الفرعية األجزاء بين الداخلي التكامل) حالة وهو األخرى بالمعايير متعلق رابع معيار يضاف ما وغالباا 
 الظروف توفير أيضاا  المعيار هذا يضم كما. متعارض أو متضارب بشكل تعمل ال بحيث ،(للمنظمة

 (.4991 الرحيم، عبد) المنظمة وأهداف األفراد حاجات بين بالتكامل تسمح التي

 من نموذجاا  40وتحليل بدراسة( Steers)ستيرز قام التنظيمية، للفاعلية مقياس لبناء المحاوالت ومن
 حول بينها فيما تختلف النماذج هذه أن إلى دراسته في توصل وقد الشائعة، التنظيمية الفاعلية نماذج
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 التكيف، :هي التنظيمية الفاعلية لقياس استخداماا  المقاييس أكثر وكانت عليها، تركز التي المقاييس
 (.4992 وآخرون، الخطيب) والرضا واإلنتاجية، والمرونة،

 الفادح الخطأ فمن. واحد شيء على تعتمد الفاعلية بأن االعتقاد من حذرين نكون أن الضروري ومن
 ضمان فيه هذا فإن بالعمل القيام على بتدريبهم وقمنا المناسبين، األفراد اخترنا إذا أنه نفترض أن

 تخفيض أو العاملين، مع مرضي نفسي عقد إيجاد أن افتراض ذلك عن خطأ يقل وال. الفاعلية لتحقيق
 النظم مفهوم إن. الفاعلية تحقيق إلى بالتأكيد سيؤدي القيادة، على التدريب أو الجماعات بين المنافسة
 (4991 ،الرحيم عبد): التالي النحو على وذلك للمشكلة بالنسبة مختلفة تفكير طريقة إلى يقودنا

o البيئة؟ مع – كلي كنظام المنظمة مع تتعامل كيف 
o صحيحة؟ بطريقة ونشغلها المعلومات على نحصل كيف 
o مختلفة؟ عمليات إلى البيئة في تغيراا  يعكس ما خاصة البيانات ترجمة وسائل هي ما 
o التغيير؟ بمسايرة تسمح كافية بمرونة الداخلية العمليات تتمتع هل 

 صواباا  ليس لذا أغراضها، في مختلفة نشاطها، مجاالت في مختلفة طبيعتها، في مختلفة المؤسسات إن
 التنظيمية الفاعلية مقاييس تختلف وبالتالي المؤسسات، كافة فاعلية لقياس واحد مقياس هناك يكون أن
 مؤسسة فاعلية لقياس يصلح الذي الفاعلية فمقياس نشاطها، ومجال المؤسسة طبيعة الختالف تبعاا 

 مقاييس فإن أيضاا  ذلك من وأبعد غيرها، أو صناعية مؤسسة فاعلية لقياس أبداا  يصلح ال مثالا  زراعية
 مؤسسة فاعلية لقياس يصلح فما المجال نفس في تعمل التي المؤسسات في حتى تختلف الفاعلية
 .كالمدرسة أخرى تعليمية مؤسسة فعالية لقياس يصلح ال مثالا، كالجامعة تعليمية

 الفاعلية دراسات تُقارن أ ن يمكن كان ما نادراا  أنه( Steers)وستيرز( Campbell) كامبل ويؤكد
 على الداللة خالله من يمكن واحد نهائي معيار أو مشترك مقياس وجود لندرة البعض، ببعضها
 الظواهر أو األنماط من ومختلفة واسعة ِتشكيلة على تربعت عنواناا  الفاعلية أصبحت وق د الفاعلية،
 (.Cameron، 1978) المختلفة النظر وجهات من واسعة تشكيلة خالل من إليها ينظر التنظيمية

 أو للفاعلية، كمعيار الربح يعتمد فقد التنظيمية، الفاعلية لقياس اعتمادها يمكن متعددة معايير وهناك
 يتم أن أو المختلفة، البيئية المتغيرات مواجهة في واالستمرار البقاء على التنظيم قدرة مدى يعتمد قد

 اختيار عملية تكون أن يجب التصور هذا ووفق. كمعيار والنمو التوسع على التنظيم قدرة مدى اعتماد
 عقالني منطق على ومعتمدة مدروسة أسس إلى مستندة اعتمادها المزمع المعايير أو المعيار

 (.4990 العبيدي،)



37

 تقع المؤشرات، هذه من العظمى الغالبية أن يجد التنظيمية الفاعلية مؤشرات لمجموعة المتفحص إن
 العاملين ورضا( المستفيدين رضا) المواطن رضا على تركز التي الشاملة الجودة إدارة مفاهيم ضمن
 (.4992 ياغي،) أفضل بصورة تقدمها التي الخدمات بجودة واالهتمام ،(الوظيفي الرضا) ووالئهم

 على ينصب االهتمام حيث الكفاءة مفهوم فلسفة على السابق في المنظمة نظريات ركزت وقد هذا
 العامة اإلدارة وفكر الحديثة المنظمة نظريات في أما. اإلنسان يليه ثم األول المقام في المادي اإلنتاج

 ثم األول المقام في اإلنسان على ينصب االهتمام حيث الفاعلية مفهوم فلسفة على فالتركيز المعاصر
 .اإلنسان ذلك إليه ويتطلع له يحتاج ما مواكبة عليها التي المنظمة يليه

 أو اإلنتاجية العملية حين فتهتم األهداف، أو الغايات أصالة على تركز الفاعلية مفهوم فلسفة إن
 لذا. وخارجها اإلدارية المنظمة داخل اإلنسان وتقاليد وقيم وأحاسيس وآمال باحتياجات اإلدارية العملية

 احتياجات تالءم التي واإلجراءات والكيف بالكم والخدمات السلع إنتاج حيث من تهتم الفاعلة فالمنظمة
 بحدود المكونات تلك لدى موجباا  أثراا  وتترك والخارجية، الداخلية المتعددة المنظمة مكونات وتقاليد وقيم

 (.4991 الغيث،) والمشتركة العامة لمصلحتهم وطبقاا  لمنظمتهم، المتاحة واإلمكانات المصادر

 :يلي ما إلى الفاعلية دراسة بخصوص( 4992 قحف، أبو)في إليه المشار كاميرون ويشير

o للفاعلية محدد مفهوم على اآلن حتى اتفاق يوجد ال. 
o الموارد،/النظم مدخل األهداف، مدخل. والتنوع بالتعدد أيضاا  تتصف الفاعلية دراسة مداخل أن 

 القانوني، المدخل المتصارعة، القيم مدخل االستراتيجي، المدخل الداخلية، العمليات مدخل
 .األخرى المداخل من وغيرها

o أيضاا  بل الباحثين وتوجهات أهداف بتعدد فقط ليس الفاعلية قياس ومؤشرات معايير تتعدد 
 .المنظمات تمارسها التي األنشطة وطبيعة الدراسة، ومداخل طرق واختالف بتعدد

 :التنظيمية الفاعلية قياس أساليب

 ومجاالت جوانبها جميع في بأكمله المؤسسة لنشاط هأالنتقادي الدراسة التنظيمية الفاعلية بقياس يقصد
 أسباب على والتغلب تقويتها بغية المؤسسة في الضعف نقاط اكتشاف إلى تهدف وهي. نشاطها
 .المناسب الوقت في الضعف

 على يتوقف بدقة ظاهرة أي قياس أن ذلك قياسها، وأسلوب الفاعلية تعريف بين وثيق ارتباط هناك
 .ثانياا  المناسب المقياس توافر مدى وعلى أوالا، وضوحها مدى
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نما البعد، أحادي ليس مفهوم الفاعلية أن إلى هنا اإلشارة وتجدر  أمكن ولقد. األبعاد متعدد مفهوم هو وا 
 لفاعلية مختلفة ثقافية بيئات في أجريت متنوعة دراسات في متشابهة أبعاد أو األبعاد نفس استخدام
 أبعاد مثل مختلفة ثقافية بيئات في نجاحها أثبتت التي "للحصر ليس و كمثال" العالي التعليم مؤسسات
 تتعلق نسبية مسألة فهي األبعاد، على المعايير بخصوص أما( Cameron، 1978) التسعة كاميرون
 ثقافية بيئة في المؤسسة فاعلية لقياس تستخدم أن يمكن التي المعايير أن بمعنى الثقافية، بالعوامل
 البعض يرى وعليه. مغايرة أخرى ثقافية بيئة في مشابهة مؤسسة فاعلية لقياس تصلح ال قد معينة

(Cameron، 1978 )المؤسسة فيها توجد التي الثقافية البيئة مع المعايير اختيار يتناسب أن ضرورة 
 أن ال. بيئتها في التنظيمي ومستواها المميزة خصائصها مع يتناسب بما نفسها المؤسسة من تشتق وأن

 كائن هو ما تقيس أن يجب فالمعايير. الفاعلية قياس أساسها على يتم معيارية نمطية معايير توضع
 معيارية وصفية تكون( Descriptive Criteria) نمطية معايير تكون أن ال بالفعل، وقائم

(Normative Criteria )يكون أن ينبغي ما تقيس. 
 

 مرجعية مؤشرات أو نسب أساس وعلى. محددة معايير باعتماد قياسها يتم الفاعلية بأن القول ويمكن
 السنوات مع المقارنة أساس على إما ضوئها في المقارنة أو الفاعلية، على الحكم خاللها من يمكن
 .المناظرة بالمؤسسات المقارنة أو ،(السنوية المقارنة) السابقة

  :الفاعلية دراسات تنوع. 7.2.2

 األفراد من فرد مستوى على الفاعلية دراسة فيمكن الدراسة، من الهدف بحسب الفاعلية دراسة تتنوع
 فاعلية ندرس كأن األنشطة أو البرامج أحد مستوى على أو المؤسسة، في المدير فاعلية ندرس كأن
 العالقات دائرة فاعلية ندرس كأن المنظمة أجزاء من جزء على أو مثالا، اإلدارية والتنمية التدريب برامج
 نقول مثالا، الجامعة في التدريسي النشاط دراسة أردنا فإذا. ككل المنظمة مستوى على أو مثالا، العامة
ذا التدريسية، الفاعلية  التنظيمية الفاعلية قولنا أما. اإلدارية الفاعلية نقول اإلداري النشاط دراسة أردنا وا 
 في كما جوانبها، جميع من عام شمولي وبشكل ككل المنظمة مستوى على الفاعلية دراسة بذلك فنعني
 .الحالية الدراسة

 للبنوك التنظيمية الفاعلية قياس أهمية. 8.2.2

 الضعف ومواطن القوة مواطن عن الكشف خالل من وذلك وحلها، المشكالت تشخيص في يفيد 
 عالج على والعمل ناحية، من القوة جوانب وتعزيز تنمية على العمل ثم ومن ،بنكال في والخلل
 .أخرى ناحية من والخلل الضعف جوانب
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 عند أو للتطوير سواء الهامة اإلدارية القرارات التخاذ الالزمة بالمعلومات البنكية اإلدارة تزويد 
 تطوير شروط أهم أحد توفير يعني البنك فاعلية قياس فإن وبالتالي. جوهرية تغييرات حدوث
 .البنك

 ورسم اإلدارية القرارات التخاذ الالزمة والمعلومات البيانات مصادر أهم من الفاعلية قياس يعتبر
 مستوى على أو ككل البنكي القطاع مستوى على أو الواحد البنك مستوى على سواء العامة السياسات

 .للتخطيط الالزمة والمعلومات البيانات مصادر أهم من الفاعلية قياس يعتبركذلك  .الدولة

 تحقيق على وقدرتها المنظمات أداء وتحليل دراسة في المهمة الموضوعات إحدى المنظمة فاعلية تمثل
 في المنظمات فشل أو نجاح فهم وراء سعيا إدارية ظاهرة بكل الفاعلية مفهوم ارتبط حيث ;أهدافها
 تحديد حيث من الفكرية النظر وجهات في التعارض إلى الفاعلية مفهوم تعرض وقد ألعمالها، تأديتها
 .والدقيق الشامل معناه
 الموارد الستخدام الكفيلة السبل به ويعنى التنظيمية الفاعلية هي الدراسة هذهل التابع المتغير إن

 والنمو والتكيف األهداف تحقيق على قادرا استخداما المتاحة، والمعلوماتية والمالية، والمادية، البشرية،
 :التالية ومحاورها االستبانة فقرات خالل من البعد هذا يقاس و (.3111 وحمود، الشماع)والتطور

 األهداف هذه تكون بحيث اجلها من وضع التي األهداف تحقيق على البنك قدرة: األهداف تحقيق 
 تحقيق بمدى تقاس البنك وفاعلية قياسها، باإلمكان المشاركة وطريق للتحقيق وقابلة واضحة

 .((Callen, et.al, 2003 ههدافأل
 الداخلية، عملياته بطبيعة البنك وعي ويعني المنظمة، فاعلية مداخل احد: للمنظمة الذاتي التطور 

 على السيطرة على البنك قدرة ومدى الخارجية، بيئته مع عالقته وتحديد أدائه تحكم التي والعوامل
 ,Zairi and Jarrar)وخارجة البنك داخل للمتغيرات االستجابات على ومرونتها العمليات، هذه

2001.) 
 حاجات مواجهة على البنك قدرة وتعني الفاعلية، لقياس الرئيسية المداخل احد: المشارك رضا 

 من نوع وتحقيق المنظمة، من المستفيدة اإلستراتيجية والجماعات التنظيم أعضاء ومتطلبات
 ,Martyn)والنمو البقاء أهداف تحقيق إلى يؤدي مما ;التنظيم وأهداف البنك أهداف بين التوازن
2005.) 

 اإلنتاجية عمليات كفاءة خالل من للموارد األمثل االستغالل على البنك قدرة أي: الموارد توظيف 
 إقامة على والقدرة البيئة، متغيرات مع التجاوب في ومرونة الوظيفي الرضا من قبول ومستوى
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 ,Tomabaugh) لمخرجات وتصريف المدخالت على الحصول تكفل المحيطة البيئة مع عالقة

2005.) 
جماالا   :أساسها على الفاعلية مفهوم يختلف للفاعلية مستويات ثالث هناك بأن نرى وا 
o أهدافه تحقيق على القسم أو الدائرة قدرة بمدى تتعلق والتي: اإلدارية الفاعلية. 
o أهدافه تحقيق على العمل فريق أو المجموعة قدرة مدى على ويركز: المجموعة فاعلية. 
o وصولها ودرجة أهدافها تحقيق على ككل المنظمة قدرة مدى بقياس وتتعلق: المنظمة فاعليـة 

 .النتائج إلى

 :فلسطين في المصرفي الجهاز 4.3

 التاريخية بالتغيرات يتأثر ومازال تأثر فلسطين، في قطاع كأي الفلسطيني المصرفي الجهاز يعتبر
 اإلسرائيلي االحتالل انحسار ومع عامة، فلسطين بها مرت التي والحقبات الفترات مر على والسياسية

 تحوالت( الغربية الضفة _ غزة قطاع) الفلسطينية السلطة أراضي شهدت حيث ،1994 العام بداية في
 نقد سلطة إنشاء في الحق منحت قد الفلسطينية السلطة أن حيث إغفالها يمكن ال واقتصادية سياسية

 ضرورة فكانت. الوطنية العملة إصدار باستثناء المركزي البنك وصالحيات مهام لها يكون فلسطينية
 فلسطينية رسمية هيئة باعتباره المتبعة األسس ومن البنكي، النظام بناء إلعادة النقد سلطة تأسيس
 (2004الكحلوت،.)المصرفي الجهاز عمل تنظم

 بمزاولة لها السماح تم التي البنوك عدد تزايد الفلسطيني المصرفي النظام في التطور هذا مع تزامن
 على الفلسطينية النقد سلطة أحدثتها التي التغييرات ظل في الفلسطينية، األراضي في البنكي نشاطها
 ثمانية 3144. العام منتصف حتى عددها وبلغ الوطنية المصارف عدد ارتفع المصرفي الجهاز هيكل

 (3144 الفلسطينية، النقد سلطة. )أجنبياا (4)و عربية،(9)و وطنية، ةيبنك( 2) مصارف

 االقتصادية، العملية دفع في المصارف به تضطلع الذي الدور أهمية في شك أدنى هناك وليس
 .الخارجي بالجمهور الواسعة البنك ولعالقة
 البنكية الخدمات أفضل تقديم بدور تقوم التي العناصر أهم من يعتبر البشري العنصر أن حيث

 على وعليه البنكية، المؤسسة مستوى لرفع وفعالية جهد من يبذله بما العمال، من أعداد اكبر واجتذاب
 أعمالهم ألداء المطلوب الوظيفي الرضا لخلق وتطلعاتهم حاجاتهم وتلبية العاملين على الحفاظ البنك

 وهذه المصرفية، والعمليات الخدمات من المنفعة عليهم تعود المجتمع أفراد إن. المثلى بالصورة
 وتسهل والشراء، الدفع وسائل وتسرع البالد في التجارية العمليات تسهل التي هي المصرفية العمليات
 (.Mayer, 1999)العمليات هذه حماية الدولة مهمة وتكون والتصدير، االستيراد تسوية عملية
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 : فلسطين في البنوك. 4.4.3

: وهي 3144 تموز  في إحصائية آخر حسب بنك 18 من الفلسطيني المصرفي الجهاز يتكون
 للتنمية القدس العربي، اإلسالمي الفلسطيني، االستثمار الفلسطيني، التجاري المحدود، فلسطين

 الصغيرة، المشاريع لتمويل الرفاه بنك لالستثمار، الفلسطيني العربي ،الفلسطيني اإلسالمي واالستثمار،
 األهلي األردني، التجاري البنك العربي، المصري العقاري األردن، عمان، القاهرة العربي، البنك

 عدد بلغ وقد. H.S.B.C الكويتي، األردني والتمويل، للتجارة اإلسكان لالدخار، االتحاد األردني،
 سلطة من البنوك لعدد إحصائية) فرعاا( 343) غزة وقطاع الغربية الضفة محافظات في العاملة الفروع
 (.3144, النقد

 : للبنوك الشائع التقسيم. 3.4.3

 .تجارية غير وبنوك تجارية بنوك هو للبنوك الشائع التقسيم إن
 طلب " الطلب عند تدفع ودائع بقبول – معتادة بصفة – تقوم التي البنوك هي التجارية البنوك

ا وتمنح سنة عن يزيد ال أجل بعد أو " أصحابها  وغالباا سنة، عن تقل نسبياا قصيرة آلجال قروضا
ن ..التسمية جاءت هنا ومن التجارة لتمويل  إلى يمتد أو امتد قد البنوك هذه تمويل نطاق كان وا 

 ...وعقارية صناعية أخرى اقتصادية قطاعات
 واألعمال االستثمار وبنوك المتخصصة البنوك تشمل التجارية غير البنوك و. 
 معين اقتصادي نشاط تمويل في تتخصص التي البنوك تلك هي المتخصصة البنوك و. 
 العقارية االستثمارات تمويل في تتخصص التي البنوك هي العقارية البنوك و. 
 الزراعية واالستثمارات الزراعة تمويل في تتخصص التي فهي الزراعية البنوك أما. 
 ا تجارية غير بنوك واألعمال االستثمار بنوك و  وبتمويل األجل طويلة باستثمارات تقوم وهي أيضا

 .تنمية مشروعات
 الخاص مفهومها ولها إعطاءا  أو أخذاا بالفائدة تتعامل ال مالية مؤسسات فهي اإلسالمية البنوك أما 

 طبقاا واالستثمارية االدخارية والودائع الطلب تحت الودائع تقبل فهي المصرفية المعامالت عن
 مبدأ ظل في الغير بتمويل تقوم كما " مسبقاا حدد" ثابت بمعدل وليس " الربح في المشاركة لمبدأ

 " التمويل من أخرى أنواع ظل في أو " مسبقا محدد ثابت بمعدل وليس " الربح في المشاركة
 بطبيعة معين نشاط تمويل في أو التجارة تمويل في تختص التي وهي " والمضاربة المرابحة
 طبقاا آجال ألي والعقارات). والصناعة والزراعة التجارة تمول أن الممكن ومن القانوني كيانها
 (.4924 الهواري،) أموالها استحقاقات لهيكل
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 والمشرف الموجه باعتباره للدولة، المصرفي النظام في أساسياا موقعاا تمثل التي و المركزية البنوك 
 المصرف وهدف العمل، هذا في الهامة الذاتية مساهمته إلى إضافة النظام، هذا عمل على

 من ممكن ربح أقصى تحقيق وليس العامة، االقتصادية المصلحة بخدمة يتمثل الرئيس المركزي
 على ويشرف ويراقب المصارف عمل خاللها من ينظم والتي يتبعها التي النقدية السياسة خالل
 مصلحة تحقيق تستهدف التي العامة االقتصادية السياسة إطار في وذلك العمل، بهذا قيامها

 ثم تجارية كبنوك معظمها في المركزية المصارف نشأت وقد وتنميته، االقتصاد وتطوير المجتمع،
 .(3112 خلف،) مركزية كمصارف بوظائفها القيام في تطورت

 العربي البنك .4.4.3

 الحميد عبد ومؤسسه شومان بعائلة وثيقاا  ارتباطاا ( 4941) عام تأسس الذي العربي البنك تاريخ يرتبط
 حيث وزمنه، بعمره مقارنة النظير ومنقطعة استثنائية بنجاحات الشخصية حياته زخرت الذي شومان،

 دورا يزال وما لعب عربي مصرف إنشاء في الفضل المؤسس شومان الحميد عبد وطموح لرؤية كان
 .واقتصادياتها األمم حياة تشكيل في مهما

 اكبر األردن في الرئيسي مقره من يدير حيث العريقة، المصرفية للخبرة بيتا اليوم العربي البنك وغدا
 األسواق أهم في متميز بموقع ويتمتع إفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في مصرفية فروع شبكة
 العربي البنك مجموعة تنتشر حيث قارات خمس في دولة ثالثين في تواجده خالل من العالمية المالية
 المملكة سوريا، لبنان، فلسطين، األردن، من كل في وشقيقة تابعة ومؤسسة فرع 111 خالل من

 المغرب، مصر، اليمن، عمان، البحرين، قطر، المتحدة، العربية اإلمارات دولة السعودية، العربية
 اسبانيا، ايطاليا، فرنسا، المتحدة، المملكة النمسا، ألمانيا، سويسرا، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر،
 .تركيا استراليا، الجنوبية، كوريا كازاخستان، الصين، سنغافورة، األمريكية، المتحدة الواليات

 العالمي تواجده وتعزيز انتشاره نطاق توسيع على الماضية القليلة األعوام خالل العربي البنك وعمل
 إلى للعمل فعاد العمالء من قاعدة ألكبر المتنوعة المالية والحلول المصرفية ومنتجاته خدماته لتقديم

 خطوة في سورية- العربي البنك  تأسيس طريق عن وذلك 3112 العام في السورية العربية الجمهورية
 تطلعات هامش وعلى السورية، الحكومة بدأته  والذي االقتصادي واإلصالح االنفتاح هامش على تأتي

 .والخارجي العربي باالتجاه والشراكة للتعاون السوري الخاص القطاع

 التي اإلصالحية التحوالت تستشعر ضخمة عربية مالية مؤسسة أول العربي البنك كان الخطوة وبهذه
 السوق قطاعات مع راتيجيةإست لشراكة للدخول تمهد كما معها وتتعاون السوري االقتصاد يشهدها
 السوق في تواجده خالل من العربي البنك ويسعى ،متسارعة اقتصادية تطورات تشهد التي السورية
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 التي المتقدمة المصرفية الخدمات تقديم  حيث من السوري االقتصاد خدمة  في المساهمة إلى السورية
 السوري االقتصاد ربط في المساهمة إلى باإلضافة المصرفي العمل من الطويلة خبراته  عبر راكمها

 .قارات خمس في دولة 41 في المنتشرة العربي البنك فروع لخال من األخرى باالقتصاديات
 قطر في إسالمية نافذة لعربي البنك فتح اإلسالمية المصرفية الخدمات على الطلب لزيادة ومواكبة 

 من السودان في اإلسالمية الشريعة قواعد وفق المصرفية عملياته لمباشرة الالزمة اإلجراءات واستكمل
 أمريكي دوالر مليون 21 قدره وبرأسمال العربي للبنك بالكامل المملوك السوداني العربي البنك خالل
 .ظبي أبو في إسالمية نافذة تأسيس على حاليا العربي البنك ويعمل

 تصنيفا موديز مؤسسة منحته حيث عالميا، المالية المؤسسات اكبر ضمن العربي البنك ويصنف
 توقعات إلى باإلضافة الطويل المدى على األجنبية للعملة A3 وبدرجة المالية للمتانة A2 بدرجة

 على بورز آند وستاندر فيتش الدوليتان التصنيف مؤسستا أكدت كما ،Stable Outlook مستقبلية
 .مستقر مؤشر مع -A بمستوى األجنبية للعملة األجل طويل العربي البنك تصنيف

 بلغ حيث بنودها مختلف في تناميا العربي البنك مجموعة ميزانية أظهرت 3112 العام نهاية وفي
 مقارنة( دوالر مليون وستون وواحد مليار) 4.124 المخصصات وبعد الضرائب قبل األرباح مجموع

 زيادة وبمعدل دوالر مليون 90 قدرها بزيادة أي 3110 العام من الفترة لنفس دوالر مليون 921 مع
 %41 قدره

 التسهيالت مجموع وارتفع دوالر مليار 44.1 إلى ووصل% 30 بنسبة العمالء ودائع مجموع وارتفع
 مليار 12.2 إلى الموجودات إجمالي وارتفع دوالر مليار 33.2 إلى ليصل% 42 بنسبة االئتمانية

 (االنترنت%.)49 مقدارها زيادة وبنسبة دوالر

 :السابقة الدراسات. 2.4.1

 والدراسات الحديث اإلداري الفكر أدبيات في جـاء ما إلى األطروحة من الجزء هذا في الباحث تطرق
 في المتبعة والسياسات والمعايير بها، المعمول واألساليب والطرق التنظيمية، الثقافة حول السابقة
يجاد التنظيمية والفعالية التنظيمية الثقافة قياس عملية  تطويع سبيل في واتجاهها بينهما العالقة نوع وا 
 مستوى لتحسين التنظيمية الثقافة حول التعديالت إلجراء المنسبة الحلول واستنباط المستقبلية النتائج
 على يجب التي الوظائف أهم من الدراسة هذه وتعد ،بينهما العالقة أثبتت حال في التنظيمية الثقافة

 .بها تعِ  أن بالمنظمة اإلدارات
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 في المالئمة التنظيمية الثقافة لخصائص مقترح نموذج" بعنوان دراسة( 3144 ج،الفرا) أجرى
 ."سورية في العام القطاع مؤسسات

 ةـالعام ساتـالمؤس يـف ًاـحالي السائدة التنظيمية الثقافة سمات استكشاف إلى الدراسة هذه هدفت 
 ساتـالمؤس بين الخصائص هذه مقارنة ثم ،المبحوثين نظر وجهة من المفضلة تلك كذلكو ،السورية
 يجب أنه تبين وقد ،المبحوثين عليه يتفق عام نموذج إلى لللوصو ،نشاطها طبيعة حيث من المختلفة
 على يجب فيما ،األهداف بتحقيق الذاتي لتزامالا وتعزيز أدائها وطريقة العاملين مهام توضيح
 اتخاذ يتم وأن األعلى نتاجيةإلوا والفاعلية الكفاءة ذو أنه على المتميز الفرد إلى ينظروا أن المديرين
 لالعم بمهام تكليفهم ءأثنا في بالحسبان ومقدراتهم رغباتهم تتخذ وأن العاملين كةبمشار القرارات
 بيئة خلق اإلدارة على يجب فإنه لالعم ببيئة يتعلق فيما أما. عليهم المعرفة تعميم لخال من وقيادتهم
 بالنقاش الداخلية الصراعات ومعالجة ،التعاون عالقات وسيادة ،داعـواإلب ازـاإلنج يـف للرغبة محفزة
 .العاملين كةبمشار صياغتها يجب األهداف إنـف وأخيرا. اـحله إلى الهادف

 
 " للعاملين الوظيفي الرضا في تأثيرها ومدى التنظيمية الثقافة" بعنوان دراسة( 3119 العريقي،)  أجرى
 تأثير ومدى اليمنية التأمين شركات في السائدة التنظيمية الثقافة أنماط تعرف إلى الدراسة هدفت حيث
 في األول الترتيب تأخذ التي هي الرقابة ثقافة أن الدراسة نتائج أوضح. العاملين رضا في األنماط هذه

 فتأتي العالقات ثقافة أما. األداء ثقافة ثم للبيئة، االستجابة ثقافة وبعدها التأمين، شركات في التطبيق
 وأن المتوسط، من أعلى الوظيفي الرضا مستوى أن إلى النتائج أشارت كما األخيرة، المرتبة في

 تعديل في مهمة عناصر تشكل ال الوظيفي، المستوى عامل باستثناء والتنظيمية، الديموغرافية العوامل
 ثقافة على التركيز ضرورة إلى التوصيات أهم أشارت وقد. الوظيفي الرضا في الثقافي النمط تأثير

عطائها العالقات، قامة عاليا، اهتماما وا   وأبعادها التنظيمية الثقافة بأهمية للعاملين توعية برامج وا 
 .المختلفة

 
 لمواجهة االستعداد على التنظيمية الثقافة عناصر بعض أثر" بعنوان دراسة( 2007 شبير،) أجرى

 ."ناصر مستشفى في األزمات
 في األزمات إلدارة االستعداد على التنظيمية الثقافة عناصر بعض أثر إبراز إلى الدراسة هدفت

 فيه، القصور جوانب إلى للوصول مسبباته، وتحديد الواقع ذلك لتحليل محاولة في ناصر، مستشفى
يجاد للمرضى، المقدمة الخدمات مستوى رفع على والعمل عليه، للسيطرة أساليب وضع بهدف  وا 
 يتعلق إداريا ضعفا الدراسة، نتائج وأظهرت. المستشفى كفاءة زيادة على تساعد التي المناسبة الحلول

 على تعمل ال اإلدارة أن كما المستشفي، في العاملين بين الشخصية والعالقات اإلنسانية، بالجوانب
 وعدم األزمات، لمواجهة استعداد وجود عدم وبالتالي اآلخرين، تجارب من أو أخطائها من االستفادة
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 وخلصت. األزمات لمواجهة العمل طاقم تهيئة يتم لم حيث األزمات، لمواجهة طوارئ خطط وجود
 األزمات، لمواجهة البشرية، بالعناصر االهتمام زيادة ضرورة على تؤكد توصيات، إلى الدراسة

 مع طيبة عالقات وتكوين وقوعها، بعد األزمات مواجهة مجرد من أكثر لألزمات باالستعداد واالهتمام
 على العاملين تشجيع وضرورة األزمات، حالة في العون يد تقدم أن يمكن التي الخارجية الجهات
 .أالبتكاري التفكير

 
 الشركات في الموظفين أداء على التنظيمية الثقافة أثر“ بعنوان دراسة( 3110الدويلة،) أجرى

 " الكويتية الصناعية
 الصناعية الشركات في الموظفين أداء في التنظيمية الثقافة أثر تعرف إلى الدويلة دراسة هدفت

 الصناعية الشركات في التنفيذية الدوائر في الموظفين على الدراسة مجتمع اشتمل وقد الكويتية،
 تأثيرا هناك أن إلى النتائج أشارت شركة، 23 عددها والبالغ المالية لألوراق الكويت سوق في المدرجة

 الباحث تقدم وقد. الكويتية الصناعية الشركات في الموظفين أداء في المنظمة لثقافة إحصائية داللة ذا
 على الموظفين وتدريب اتخاذها، يتم التي بالقرارات الموظفين بإشراك االهتمام منها التوصيات أهم

 .أدائهم مستوى رفع في تسهم التي الوسائل أحدث
 

 بالفاعلية وعالقتها والتعليم التربية لمديري التحويلية القيادة" بعنوان دراسة( 3112 الفقية،) أجرى
 ." السعودية العربية المملكة في والتعليم التربية إلدارات التنظيمية

 السعودية العربية المملكة في والتعليم التربية مديري ممارسة درجة على التعرف إلى الدراسة هدفت 
 مدخل منظور من والتعليم التربية إلدارات التنظيمية الفعالية درجة وتحديد التحويلية، القيادات لسلوك
 القيادات لسلوك والتعليم التربية مديري ممارسة درجة بين العالقة درجة على والتعرف المتنافسة، القيم

 أفراد استجابات بين الفروق داللة وتقدير والتعليم، التربية إلدارات التنظيمية الفعالية ودرجة التحويلية
 الفعالية ودرجة التحويلية، القيادة لسلوك والتعليم التربية مديري ممارسة درجة حول الدراسة مجتمع

 والتعليم، التربية إدارة نوع الوظيفة، طبيعة) الدراسة لمتغيرات وفقا والتعليم التربية إلدارات التنظيمية
 الدراسة توصلتا وقد(.  التحويلية القيادة مجال في التدريبية والدورات التربوي، التأهيل العلمي، المؤهل

 والمؤهل الوظيفية، المتغيرات باختالف التنظيمية الفعالية محور في إحصائيا دالة فروق توجد انه إلى
 وكانت. التأهيل ونوع اإلدارة، نوع متغير في دالة فروق توجد ال حين في التدريبية، والدورات العلمي،
 الفعالية معايير وتوضيح التنافسية القيم منظور من التنظيمية بالفعالية االهتمام الدراسة توصيات
 .والتعليم التربية إدارات في للعاملين -والوسائل الغايات – التنظيمية
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 والتحقيق الرقابة هيئة على ميدانية دراسة التنظيمي، بااللتزام وعالقتها التنظيمية الثقافة" بعنوان دراسة
 .(3112 العوفي،) "الرياض بمنطقة
 االلتزام مستوى على والتعرف التنظيمية للثقافة المكونة السائدة القيم على للتعرف الدراسة هدفت

 كذلك الشخصية، خصائص باختالف التنظيمية الثقافة قيم اختالف مدى على والوقوف التنظيمي
 في التنظيمية للثقافة المكونة القيم واثر التنظيمي وااللتزام التنظيمية الثقافة بين العالقة طبيعة كشف
 في تسود التنظيمية الثقافة قيم جميع أن: التالية النتائج إلى الدراسة توصلت والتحقيق، الرقابة هيئة
 كما تنظيمي، التزام هناك أن على الموافقة إلى العينة تميل كما متوسطه، بصورة والتحقيق الرقابة هيئة
 االلتزام وبين لها المكونة والقيم التنظيمية الثقافة بين وقوية موجبة ارتباطيه عالقة وجود تبين

 والثقافة الشخصية الخصائص بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم تبين كما التنظيمي،
 ومستوى الشخصية بين إحصائية دالله ذات عالقة توجد ال كما المكونة القيم حتى أو التنظيمية
 .التنظيمي االلتزام

 
 الملك كلية منسوبي على ميدانية دراسة التنظيمي باالنتماء وعالقتها التنظيمية الثقافة" بعنوان دراسة
 ( 3112 الشلوي،)" والعسكريين المدنيين العسكرية، خالد
 وتحديد العسكرية خالد الملك كلية في السائدة التنظيمية الثقافة مستوى على التعرف الدراسة هذه هدفت
 اختالف مدى لتحديد هدفت كما والعسكريين، المدنيين الكلية منسوبي لدى التنظيمي االنتماء مستوى
 المدنيين من لمنسوبيها والشخصية الوظيفية الخصائص باختالف الكلية في التنظيمية الثقافة مستوى

 الخصائص باختالف الكلية لمنسوبي التنظيمي االنتماء مستوى اختالف مدى وتحديد والعسكريين
 وقد الكلية، لمنسوبي التنظيمي واالنتماء التنظيمية الثقافة بين العالقة وتحديد والشخصية الوظيفية
 مستوى في الكلية منسوبي لدى إحصائية داللة ذات فروقات توجد: التالية النتائج إلى الدراسة توصلتا
 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال العسكريين، لصالح العمل طبيعة لمتغير وفقا التنظيمي االنتماء

 كما والوظيفية، الشخصية الخصائص الختالف وفقا التنظيمي االنتماء مستوى في الكلية منسوبي لدى
 خالد الملك كلية منسوبي لدى التنظيمي واالنتماء التنظيمية الثقافة بين موجبة طردية عالقة وجود تبين

 .والعسكريين المدنيين العسكرية
 

 المؤسسات في العاملين على استطالعية دراسة :اإلداري واإلبداع التنظيمية الثقافة" بعنوان دراسة
 .(2004 العنزي،)"الرياض مدينة في العامة
 المملكة في العامة المؤسسات في اإلداري واإلبداع التنظيمية الثقافة على التعرف الدراسة هدفت
 المكونة القيم بين إحصائية داللة ذو إيجابي ارتباط هناك أن إلى النتائج أشارت. السعودية العربية
 في تؤثر التي التنظيمية للثقافة المكونة القيم أهم إن كذلك اإلداري اإلبداع وعناصر التنظيمية للثقافة
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 أن منها أخرى نتائج إلى الدراسة توصلت كما .العمل وفرق الكفاءة هي عام بشكل اإلداري اإلبداع
 اآلخر الثقافي النمط أما. كبيرة بدرجة اإلبداع مع يتوافق ال إنه إذ( الشخصية) هو السائد الثقافة نمط
 أقل وهما والرابع الثالث بالترتيب والمهمة الدور ثقافة وجاءت أقل، بدرجة يتوافق كان الذي القوة فهو
 .اإلبداع مع توافقا

 
 Managing Knowledge The Link between Culture and"بعنوان دراسة

Organizational Learning" (2004 ،LopezPeon and Ordas).
 ثم ومن التنظيمي، التعلم في وكذلك المعرفة إدارة في التنظيمية الثقافة أثر تحليل إلى الدراسة هدفت
 بدوره والذي التنظيمي، التعلم تطوير في تؤثر الثقافة أن إلى نتائجها توصلت وقد التنظيمي، األداء في
 للمنظمة، تنافسية ميزة ذاتها بحد تشكل ال التآزرية الثقافة وبالتحديد فالثقافة التنظيمي، األداء في يؤثر
 بضرورة الدراسة أوصت وقد. التنافسي األداء مستوى من يرفع مما التنظيمي التعلم في تؤثر هي بل

 .المنظمات أداء في إيجابية آثار من لها لما التآزرية الثقافة تشجيع
 

 " التجارية السعودية البنوك في األزمات إدارة نظم فاعلية على التنظيمية الثقافة اثر" بعنوان دراسة
 .(3114 حجازي،)

 إدارة على السعودية التجارية البنوك قدرة نحو المديرين اتجاهات على التعرف إلى الدراسة هدفت
 على التعرف إلى هدفت كما المحتملة، األزمات إلدارة فعال نظام توافر مدى خالل من األزمات
 األزمات إدارة على قدرتها ومدى البنوك هذه في السائدة التنظيمية الثقافة بين العالقة وقوة طبيعة
 البحث محل البنوك أن الدراسة أثبتت. األزمات لمواجه الجاهزيه مدى على الثقافة هذه واثر بفعالية
 الجهود تكثيف من بدال األحيان معظم في فعل رد هي والتي العالجية للجهود كبيرا اهتماما تعطي
 السائدة التنظيمية الثقافة أن الدراسات أثبتت كما. أزمات من يحدث أن يمكن لما والتخطيطية الوقائية

 بدرجة ولكن إدارتها على القادرة المحتملة األزمات لمواجهة ما حد إلى ضعيفة التجارية البنوك في
 ارتباطا بعض مع بعضها األزمات إدارة نظم مراحل ارتباط الدراسة أثبتت كما كافية، وغير ضعيفة
 نشر بضرورة الدراسة أوصت وقد. األزمات إلدارة المتكامل المنظور تمثل المراحل هذه كون جوهريا
 توافر أهمية على العليا اإلدارة أفراد جانب من التأكيد وبضرورة لالزمات المستعدة التنظيمية الثقافة

 على والقدرة المحتملة لالزمة للجاهزية المدعمة البناءة االيجابية التنظيمية الثقافة أبعاد أو خصائص
 .إدارتها
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  السابقة الدراسات تعقيب .4.1.3

 عناصرنفس  إلى تتطرق لم التنظيمية الثقافة دراسة تم خاللها من والتي السابقة الدراسات مجمل ان
 السابقة الدراسات تناولتحيث  العناصر، من محصور بعدد تفردت دراسة كل بل التنظيمية، الثقافة

خصائص الفاعلية التنظيمية كذلك اختصت بتقييم الفاعلية  إلى باإلضافة خصائص الثقافة التنظيمية
الثقافة التنظيمية و مدى  دراسة نجد حيث ٠او مدخل القيم التنافسية التنظيمية من منظور قياس االداء
 .تاثيرها في الرضا الوظيفي للعاملين

كذلك  ،مستوى الثقافة التنظيمية ومستوى الفاعلية التنظيميةعلى  التعرف في انس دراسة واختصت هذا
 دراسةان  الدراسة هذه في الباحث رىيو   ،تعزيز الفاعلية التنظيمية من مداخل الثقافة التنظيمية

 التنظيمية، المعتقدات واإلجراءات، السياسات ، السلوكية األنماط التنظيمية، القيم“ الثمانية العناصر
 قوة درجة يكشفس”التنظيمية التوقعات ،التنظيمية المعايير والقوانين، األنظمة التنظيمية، االتجاهات

 الباحث وسيقوم كبيرا اهتماما التنظيمية بالفاعلية ةالدراس اهتمت كذلك ،العربي لبنكل التنظيمية ثقافةال
 لم كما يصورها الباحث المنظمة وفعالية القوية الثقافة مابين العالقة وان كما ،من خالل قياس االثر

 .هميتهااا باالضافة الى متميز  الموضوع هذا فكان دراسة أي في ترد
 تختص هي بالفاعلية التنظيمية تعلقت نتائج من السابقة الدراسات إليه تطرقت ما أن الباحثيرى 

  .تمعلمجا فئات من معينة فئة استهدفت السابقة الدراسات من دراسة فكل، وحدها بالدراسة
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 الثالث لفصلا

 (واإلجراءات الطريقة) الدراسة منهج
 

 البنــك مــوظفي لــدى التنظيميــة الفاعليــة تعزيــز ســبل إلــى التعــرف وهــو الدراســة هــدف تحقيــق أجــل مــن
. وعينتها ومجتمعها الدراسة، لمنهج وصفاا  الفصل هذا تضمن فقد ،التنظيمية الثقافة منظور من العربي
 اإلحصائية والمعالجة الدراسة ِإجراء ات وكذلك وثباتها، وصدقها الدراسة أل داة مفصالا  وصفاا  يعطي كما
  .وتحليلها الدراسة نتائج استخالص في الباحث استخدمها التي

 :الدراسة منهج 4.4

 فــي العــاملين آراء استقصــاء تــم حيــث. الدراســة هــذه لطبيعــة لمناســبته الوصــفي المــنهج الباحــث اســتخدم
 منظـور مـن العربـي البنـك مـوظفي لـدى التنظيميـة الفاعليـة تعزيـز سـبل نحـو آراءهـم حـول العربي البنك
 .التنظيمية الثقافة

 :الدراسة مجتمع 3.4

 حسب وذلك موظفا،( 213) عددهم والبالغ العربي، البنك في العاملين جميع من الدراسة مجتمع تكون
 إحصـــاءات عـــن الشـــيء بعـــض اختلفـــت وقـــد الباحـــث مـــع بالتعـــاون العربـــي البنـــك أظهرهـــا إحصـــائيات

 المـوارد إدارة مـن علية الحصول تم ما الباحث اعتمد وقد نفسه، العربي البنك عن صادرة سابقة رسمية
 .الموظفين وعدد الفرع حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع( 1.3) الجدول ويظهر. البشرية
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  الدراسة عينة 4.4

 للدراسة المناسب العدد كان حيث للدراسة األصلي المجتمع من%( 41) نسبته ما الدراسة عينة شكلت
 فــي يتعــاون ال قــد الدراســة مجتمــع مــن% 41 نســبة مــا مراعيــا إحصــائيا مقبولــة وهــي موظفــا،( 442)

 لطبقـة تبعـا سـتبياناتاال وزعت حيث الطبقية العينة بطريقة العينة اختيار تم المقبولة، بالطريقة الدراسة
( 328) الجمـع حصـيلة وصـلت البيانات جمع عملية إتمام وبعد ،(4.4)بالجدول موضح هو كما الفرع

 واضـحا كـان كمـا وذلـك اإلحصـائي للتحليـل صـالحيتها عـدم بسـبب اسـتبانه( 71) منهـا استبعد استبانه
 العـاملين مـن مبحوثـا( 320) الدراسـة عينـة أفـراد دعـد يصـبح بذلك و بتعبئتها األشخاص بعض إهمال
 العربـي البنـك تعـاون كـان حيـث الدراسـة، لعينـة الطبقيـة للطريقـة إحصـائيا مقبول وهذا العربي البنك في
 الباحـــــث مشــــاركة اقتصــــر حيــــث الـــــداخلي، البريــــد باعتمــــاد محصــــورا االســـــتمارات توزيــــع عمليــــة فــــي

( 4.4)و( 3.4) والجـــداول العربـــي، البنـــك  إدارة قبـــول اســـتوجب ممـــا النظريـــة واإلرشـــادات بالتعليمـــات
 وصـــــــــف تبــــــــين( 43.4)و( 44.4)و( 41.4)و( 9.4)و( 2.4)و( 0.4)و( 2.4)و( 2.4)و( 1.4)و

 :التصنيفية لمتغيراتها تبعا الدراسة عينة
 البنك لفروع تبعا الطبقية العينة حسب الدراسة مجتمع مفردات توزيع يوضح: أ-4.4 جدول

 .المئوية والنسبة
 

 الموظفين عدد الفرع اسم رقم
 العينة مفردات نسبة
 اإلجمالي العدد من

الطبقية العينة مفردات عدد

 المحسوبة
 16 %4.3 37 نابلس 1
 5 %1.4 9 عسكر 2
 5 %1.4 11 رفيديا 3
 9 %2.4 20 قلقيلية 4
 5 %1.4 10 بديا 5
 8 %2.2 18 الرمال 6
 13 %3.5 30 الخليل 7
 5 %1.4 7 دورا 8
 5 %1.4 7 الشاللة 9
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 المبحوثين وعدد المئوية والنسبة البنك لفروع تبعا المبحوثين توزيع يوضح: ب-4.4 جدول
 .الطبقية للعينة

 

الموظفين عدد الفرع اسم رقم  
 العينة مفردات نسبة
اإلجمالي العدد من  

 الطبقية العينة مفردات عدد
 المستردة

 12 %3.3 27 الرام 10
 168 %45.7 418 االقليمية اإلدارة 11
 11 %3.0 26 البيرة 12
 13 %3.5 30 الماصيون 13
 7 %1.9 14 المنارة 14
 5 %1.4 7 بيرزيت 15
 9 %2.4 19 البلد اهلل رام 16
 12 %3.3 28 جنين 17
 11 %3.0 25 طولكرم 18
 5 %1.4 9 البلد طولكرم 19
 12 %3.3 28 لحم بيت 20
 5 %1.4 9 الخضر 21
 7 %1.9 16 اريحا 22
 9 %2.4 21 العيزرية 23
 5 %1.4 8 طوباس 24
 5 %1.4 8 سلفيت 25

 360 %100 842 المجموع
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 العمر لمتغير تبعا المبحوثين توزيع يوضح: 3.4 جدول
 

 المئوية النسبة العدد العمر م
 56 144 سنة 41 من اقل 4
 34.6 89 سنة 49 – 41 من 3
 8.2 21 سنة 19 – 11 من 4
 1.2 3 سنة 21 من اكبر 1

 100.0 257 المجموع
 

 . السكن لمكان تبعا المبحوثين توزيع يوضح: 4.4 رقم جدول
 

 المئوية النسبة العدد السكن مكان م
 69.3 178 مدينة 4
 28.4 73 قرية 3
 2.3 6 مخيم 4

 100.0 257 المجموع
 

 للجنس تبعا المبحوثين توزيع يوضح: 1.4 رقم جدول
 

 المئوية النسبة العدد الجنس م
 67.3 173 ذكر 4
 32.7 84 أنثى 3

 100.0 257 المجموع
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 األكاديمي التخصص لمتغير تبعا المبحوثين توزيع يوضح: 2.4 رقم جدول
 

 المئوية النسبة العدد األكاديمي التخصص م
 56.4 145    ومصرفية مالية علوم 4
 10.1 26    اقتصاد 3
 1.6 4  محاسبة 4
 29.2 75    أعمال إدارة 1
 2.7 7  ذلك غير 2

 100.0 257 المجموع
 

 العلمي المؤهل لمتغير تبعا المبحوثين توزيع يوضح: 2.4 رقم جدول
 

 المئوية النسبة العدد العلمي المؤهل م
 1.2 3  عامة ثانوية 4
 8.9 23 متوسط دبلوم 3
 80.5 207 بكالوريوس 4
 2.7 7 عالي دبلوم 1
 3.9 10 ماجستير 2
 0.8 2 دكتوراه 2
 1.9 5 ذلك غير 0

 100.0 257 المجموع
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 الوظيفي للمسمى تبعا المبحوثين توزيع يوضح: 0.4 جدول
 
 المئوية النسبة العدد الوظيفي المسمى م
 0.4 1 عام مدير 4
 0.4 1 عام مدير نائب/عام مدير مساعد 3
 2.7 7 فرع مدير 4
 2.7 7 مراقب/مدير نائب 1
 9.3 24 قسم مسئول/  قسم رئيس 2
 69.3 178 مصنف موظف 2
 15.2 39 (صندوق موظف ،سكرتاريا) ذلك غير 0

 100.0 320 المجموع
 

 للفرع تبعا المبحوثين توزيع يوضح: 2.4 جدول
 
 المئوية النسبة العدد العربي البنك فروع م المئوية النسبة العدد العربي البنك فروع م
 1.6 4 بيرزيت 44 39.3 101 اإلقليمية اإلدارة 4
 4.7 12 الماصيون 41 5.1 13 نابلس 3
 4.7 12 الخليل 42 1.9 5 سلفيت 4
 1.9 5 الشاللة 42 4.3 11 طولكرم 1
 1.9 5 دورا 40 1.6 4 البلد طولكرم 2
 3.9 10 الرام 42 4.3 11 جنين 2
 0.4 1 العيزرية 49 1.9 5 بديا 0
 2.7 7 المنارة 31 1.9 5 الخضر 2
 3.5 9 البيرة 34 2.3 6 أريحا 9
 2.7 7 طوباس 33 1.6 4 رفيديا 41
 3.1 8 قلقيلية 34 1.9 5 عسكر 44
 100.0 320 المجموع 2.7 7 البلد اهلل رام 43
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 .للقسم تبعا المبحوثين توزيع يوضح: 9.4 جدول
 

 المئوية النسبة العدد القسم أو الدائرة م
 2.3 6 االمتثال مراقبة دائرة 3
 4. 1 الخزينة دائرة 4
 1.6 4 واللوازم العقار دائرة 1
 0.4 1 المالية الدائرة 2
 0.4 1 العمل واستمرارية المخاطرة دائرة 2
 0.8 2 القانونية الدائرة 0
 1.6 4 فلسطين فروع تدقيق مركز 2
 40.5 104 لألفراد المصرفية الخدمات دائرة 9
 1.2 3 االمتثال وتنفيذ الرقابة دائرة 41
 3.9 10 الفرع خدمات مركز 44
 12.1 31 المركزية العمليات وحدة 43
 6.2 16 البشرية الموارد دائرة 44
 4.3 11 المعتمدين عالقات دائرة 41
 0.8 2 المباشر البيع دائرة 42
 0.4 1 األرشفة دائرة 42
 6.2 16 الفرع استعالمات 40
 1.2 3 الشركات عالقات دائرة 42
 7.4 19 الفرع عمليات وحدة 49
 0.4 1 الشركات ائتمان دائرة 31
 1.9 5 الصادرة الحواالت دائرة 34
 0.8 2 الواردة الحواالت دائرة 33
 5.4 14 القسم طبيعة محدد غير 34
 100.0 320 المجموع 
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 .الحالية الوظيفة في الخدمة سنوات عدد لمتغير طبقا المبحوثين توزيع يوضح: 41.4 رقم جدول
 

 المئوية النسبة العدد الترتيب                 الحالية الوظيفة في الخدمة سنوات م
 21 164 4 سنوات 2 من اقل 4
 39 75 3 سنوات 41 – 2 بين 3
 2 16 4 سنوات 41 من أكثر 4

 100.0 320 المجموع
 

 الحالية الوظيفة في الخدمة سنوات عددل طبقا المبحوثين توزيع أن السابق الجدول من يتضح
 : كالتالي جاء(العربي البنك في الحالي المنصب)

 في الحالي المنصب) الحالية الوظيفة في خدمتهم سنوات الذين المبحوثين األول الترتيب في جاء
 الترتيب وفي الدراسة، عينة من( مفردة 421) بواقع%( 21) بنسبة( سنوات 2 من اقل) (العربي البنك
%( 39) بنسبة( سنوات 41 – 2 بين) الحالية الوظيفة في خدمتهم سنوات الذين المبحوثين الثاني
 في خدمتهم سنوات الذين المبحوثين الثالث الترتيب في وجاء الدراسة، عينة من( مفردة 02) بواقع

 .الدراسة عينة من( مفردة 42) بواقع%( 2) بنسبة( سنوات 41 من أكثر) الحالية الوظيفة
 

 .فقط العربي البنك في الخدمة سنوات عدد لمتغير طبقا المبحوثين توزيع يوضح: 44.4 رقم جدول
 

 المئوية النسبة العدد الترتيب فقط العربي البنك في الخدمة سنوات م
 22 165 4 سنوات 2 من اقل 4
 39 75 3 سنوات 41 – 2 بين 3
 2 15 4 سنوات 41 من أكثر 4

 100.0 322 المجموع
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 العمل في اإلجمالي الخبرة سنوات عدد لمتغير طبقا المبحوثين توزيع يوضح: 43.4 رقم جدول
 المصرفي

 
 المئوية النسبة العدد الترتيب      المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة سنوات م
 20 146 4 سنوات 2 من اقل 4
 42 89 3 سنوات 41 – 2 بين 3
 2 20 4 سنوات 41 من أكثر 4

 100.0 322 المجموع
 

 :الدراسة أداة 1.4

 المتعلـق التربـوي األدب وعلـى المستخدمة واألدوات السابقة الدراسات من عدد على الباحث إطالع بعد
 تعزيــز ســبل إلــى التّعــرف أجــل مــن خاصــة اســتبانه بتطــوير قــام وفروضــها وأهــدافها الدراســة بموضــوع
 .التنظيمية الثقافة منظور من العربي البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية

 : أجزاء ثالثة من النهائية صورتها في األداة تكونت وقد
 .المبحوثين عن تصنيفية متغيرات تضمن: األول الجزء
 واُعتِمـد ،(44.4) الجـدول فـي وارد هـو كمـا محـاور ثمانيـة مـن ويتكـون التنظيميـة الثقافـة: الثاني الجزء
 تغييـرات مـن تحكيمـه تم ما إال( 3112 عكاشه،) صممها التي االستبيانات على من فقرات تطوير في
 . الدراسة وفحوى يتالءم بما
 

 .التنظيمية الثقافة محاور: 44.4 جدول
 

 

 الفقرات عدد المحور الرقم الفقرات عدد المحور الرقم
 2 التنظيمية المعتقدات 2 2 واإلجراءات السياسات 4
 6 التنظيمية التوقعات 2 2 والقوانين األنظمة 3
 6 التنظيمية االتجاهات 0 0 السلوكية األنماط 4
 6 التنظيمية المعايير 2 43 التنظيمية القيم 1

 57 المجموع
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 (.41.4) الجدول في وارد هو كما محاور خمس من ويتكون التنظيمية الفاعلية: الثالث الجزء
 أال( 3119,المجالي) صممتها التي االستبيانات على من الثالث الجزء فقرات تطوير في الباحث اُعتِمد

 .الدراسة وفحوى يتالءم بما تغييرات من علية االتفاق تم ما
 

 .التنظيمية الفاعلية محاور: 41.4 جدول
 

 الفقرات عدد المحور الرقم الفقرات عدد المحور الرقم
 2  الموارد توظيف 1 2 األهداف تحقيق 4
 2 الموارد استقطاب على القدرة 2 1  الذاتي التطوير 3
 28 المجموع 0  العربي البنك عن الرضا 4
 

 بنيــت وقــد األبعــاد خماســي( Likert Scale) ليكــرت مقيــاس أســاس علــى هســتباناال تصــميم تــم وقــد
 :آت هو كما للفقرات األوزان وأعطيت اإليجابي باالتجاه الفقرات

 . درجات خمس: بشدة موافق .4
 . درجات أربع: موافق .3
 . درجات ثالث: محايد .4
 . درجتين: معارض .1
 . واحدة درجة: بشدة معارض .2

 تــم ثــم, (1= 4-2) المــدى حســاب تــم, (والعليــا الــدنيا الحــدود) الخماســي المقيــاس خاليــا طــول ولتحديــد
 هــذه إضــافة تــم ذلــك وبعــد, ( 1.21=  1/2) الصــحيح الخليــة طــول علــى للحصــول( 2) مــن تقســيمه
 األعلـى الحـد لتحديـد وذلـك( الصـحيح الواحـد وهـى المقيـاس بدايـة أو) المقيـاس في قيمة أقل إلى القيمة
 (: 42.4) الجدول في هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا, الخلية لهذه
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 .لالستبانة الخاليا طول: 42.4 جدول
 

 الدرجة المستوى الرقم
 جدا منخفض 4.97 - 4 بين  البعد أو للعبارة المتوسط قيمة تراوحت إذا 4
 منخفض 3.97  - 4.20 من أكثر بين  البعد أو للعبارة المتوسط قيمة تراوحت إذا 3
 متوسط 4.97  - 3.20 من أكثر بين  البعد أو للعبارة المتوسط قيمة تراوحت إذا 4
 كبيرة 1.97  - 4.10 من أكثر بين  البعد أو للعبارة المتوسط قيمة تراوحت إذا 1
 جدا كبيرة 2  - 1.30 من أكثر بين  البعد أو للعبارة المتوسط قيمة تراوحت إذا 2

 : الدراسة أداة صدق. 4.1.4

( 0) علــى ياناالســتب بعــرض وذلــك المنطقــي بالصــدق يعــرف مــا أو المحكمــين صــدق الباحــث اســتخدم
 لمـا ياناالستب مناسبة من التأكد بهدف( المحكمين بأسماء قائمة مرفق) االختصاص ذوى من محكمين
 الباحـث ويشـير فيـه وضـعت الـذي للمجـال منهـا كـل وانتمـاء الفقـرات صـياغة وسـالمة أجلهـا مـن أعدت
 أن إال فقــرة،( 94) بلــغ قــد المحكمــين علــى عرضــها قبــل األوليــة بصــورتها ياناالســتب فقــرات عــدد بــأن

 وحــذف المجــاالت بعــض فــي الفقــرات عــدد تقليــل بضــرورة اجمعــوا الــذين المحكمــين بــآراء أخــذ الباحــث
 تنسـجم ال التـي الفقـرات تلـك حـذفت كـذلك أخـرى، حـاالت فـي المعنـى نفـس تحمـل التي المكررة الفقرات

 .فقرة( 22) النهائية صورتها في ياناالستب فقرات عدد ليصل الدراسة أهداف مع
 لكـل الكليـة الدرجـة مـع األداة فقـرات ارتبـاط مصـفوفة بحسـاب الصـدق مـن التحقق تم أخرى ناحية ومن

 للفقـرات االرتبـاط معـامالت قـيم جميـع أن بينـت والتـي ،4 رقـم الملحق في واضح هو كما وذلك محور،
 Factor ألعــاملي بالصــدق األداة تمتــع إلــى يشــير ممــا إحصــائياا، دالــة محــور لكــل الكليــة الدرجــة مــع

Analyses)) العربــي البنــك مــوظفي لــدى التنظيميــة الفاعليــة تعزيــز ســبل قيــاس فــي معــاا  تشــترك وأنهــا 
 .التنظيمية الثقافة منظور من

( Pearson correlation) بيرســـون االرتبـــاط معامـــل نتـــائج :التنظيميـــة الثقافـــة محـــاور صـــدق: أوال
 دالــة التنظيميــة للثقافــة الكليــة الدرجــة إلــى باإلضــافة الفرعيــة المحــاور وكــذلك الفقــرات ارتبــاط لمصــفوفة
 (.4) رقم بالملحق موضح هو كما مقبولة وبدرجة إحصائيا

( Pearson correlation) بيرســون االرتبــاط معامــل نتــائج: التنظيميــة الفاعليــة محــاور صــدق: ثانيــا
 دالـة التنظيميـة للفاعليـة الكليـة الدرجـة إلـى باإلضـافة الفرعيـة المحـاور وكـذلك الفقـرات ارتبـاط لمصفوفة
 (.4) رقم بالملحق موضح هو كما مقبولة وبدرجة إحصائيا
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 : الدراسة أداة ثبات. 3.1.4
 

 وهــذا (:Consistency) الــداخلي التجــانس ثبــات قيــاس طريــق عــن األداة ثبــات باحتســاب الباحــث قــام
 التجـانس معامـل تقـدير أجل ومن الدراسة، أداة في الفقرات بين االرتباط قوة إلى يشير الثبات من النوع

 تبــين( 40.4)و( 42.4) والجــداول (.Cronbach Alpha( )ألفــا كرونبــاخ) طريقــة الباحــث اســتخدم
 : المختلفة ياناالستب محاور على ألفا كرونباخ بطريقة الثبات معامل اختبار نتائج

 .التنظيمية الثقافة محاور ثبات: أوال

 الثقافــة محــاور علــى ألفــا كرونبــاخ بطريقــة الــداخلي االتســاق معامــل اختبــار نتــائج تبــين: 42.4 جــدول
 .التنظيمية

 
 الفقرات عدد ألفا كرونباخ التنظيمية الثقافة محاور  الرقم
 2 1.9422  واإلجراءات السياسات  األول
 2 1.9414  والقوانين األنظمة الثاني
 0 1.2421  السلوكية األنماط  لثالث
 43 1.9442 التنظيمية القيم  الرابع
 2 1.9410   التنظيمية المعتقدات  الخامس
 2 1.2422   التنظيمية التوقعات  السادس
 2 1.9122   التنظيمية االتجاهات السابع
 2 1.9412   التنظيمية المعايير الثامن

 20 1.9241 الكلية الدرجة
 

 التنظيميــة الثقافــة لمحــاور ألفــا كرونبــاخ بطريقــة الثبــات معامــل قيمــة أن( 42.4) الجــدول مــن يتضــح
 عاليـة ثبـات قـيم وهـي األعلـى، حـدها فـي( 1.94)و األدنـى، حـدها فـي( 1.24) بـين تراوحـت المختلفة

 أن إلــى يشــير وهـذا(. 1.92) الكلــي للثبــات ألفـا معامــل قيمــة بلغـت بينمــا. الدراســة بـأغراض وتفــي جـدا
 . الثبات من عالية بدرجة تمتع األداة
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 .التنظيمية الفاعلية محاور ثبات: ثانيا

 .التنظيمية الفاعلية محاور على ألفا كرونباخ بطريقة االتساق معامل اختبار نتائج تبين: 40.4 جدول
 

 كرونباخ التنظيمية الفاعلية محاور المحور رقم
 الفقرات عدد ألفا

 2 1.9141 األهداف تحقيق  األول
 1 1.9304 الذاتي التطوير الثاني
 0 1.9440 العربي البنك عن الرضا  لثالث
 2 1.2434 الموارد توظيف  الرابع
 2 1.9231 الموارد استقطاب على القدرة  الخامس

 32 1.9132 الكلية الدرجة
 

 التنظيميــة الفاعليــة لمحــاور ألفــا كرونبــاخ بطريقــة الثبــات معامــل قيمــة أن( 40.4) الجــدول مــن يتضــح
 ممتــازة ثبــات قـيم وهــي األعلــى حـدها فــي( 1.92)و األدنـى، حــدها فــي( 1.24) بـين تراوحــت المختلفـة
 األداة أن إلـى يشـير وهـذا(. 1.91) الكلـي للثبـات ألفـا معامـل قيمة بلغت بينما. الدراسة بإغراض وتفي
 .الثبات من عالية بدرجة تمتع
 

 :الدراسة تطبيق إجراءات 0.4

  :هما الحالية بالدراسة العالقة ذات البيانات على للحصول أساسيين مصدرين اعتماد تم
 البحث، بموضوع العالقة ذات السابقة والدراسات واألبحاث، والمقاالت، الكتب، وتشمل :أولية مصادر
 المفاهيم توضيح اجل ومن للدراسة النظري باإلطار الخاصة العلمية المادة جمع لغرض وذلك

 .المناسبة المنهجية وتحديد البحث أداة بناء إلى إضافة للموضوع، األساسية
 الجانب لتغطية وتوزيعها اعتمادها تم ياناالستب بواسطة البيانات جمع في تتمثل: ثانوية مصادر
 إلى للوصول والفرضيات، ياناالستب واختبار البيانات، تحليل تم خاللها من والتي للدراسة، الميداني
 .خالل من الدراسة أداة وثبات صدق من التأكد وكذلك والتوصيات المقترحات وتقديم النتائج
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 :الدراسة متغيرات 1.4

 :وهما أساسيين متغيرين على الدراسة هذه تعتمد

 كاميرون حددها كما التنظيمية الفعالية :التابع المتغير (CameronA, 1982) الفعالية موقع 
 المتغير تمثل التنظيمية الفعالية فإن التجريبية، الناحية من": بقوله البحثية المتغيرات من التنظيمية

 ".المنظمات في البحث في النهائي التابع
 التنظيمية الثقافة في يتمثل :المستقل المتغير. 

 :اإلحصائية المعالجة 4.2

 وذلك( SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج استخدم البيانات معالجة أجل من
 :التالية اإلحصائية المعالجات باستخدام

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات. 
 المئوية والنسب التكرارات . 
 بيرسون االرتباط معامل (Pearson Correlation.) 
 الثبات لحساب الفا كرونباخ معادلة (Cronbach Alpha.) 
 T-test التجريبية للعينة. 

 لمحاور والثبات التجانس من كل لقياس تجريبية عينة بإجراء قام الباحث أن إلى اإلشارة يجدر
 وضحي(  2) رقم الملحق أن حيث الطبقية للعينة المجتمع مفردات على االستبيان توزيع قبل االستمارة

 بدرجة تمتع األداة أن إلى وتشير التجريبية للعينة الدراسة ألداة والثبات الصدق االرتباط، معامل نتائج
 .الثبات من عالية
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 الرابع الفصل
 

 ومناقشتها النتائج عرض

 تمهيد 4.1

 وفحص أسئلتها، على اإلجابة خالل من ومناقشتها، الدراسة لنتائج عرضا الفصل هذا يتضمن
 تم ومناقشتها، الفرضيات فحص سيتم ثم ومن ومناقشتها، األسئلة على باإلجابة البدء سيتم فرضياتها،

 .-الخماسي ليكرت- تدرج بحسب اإلجابات لسلم( درجات) المفتاح اعتماد
 

  ومناقشتها الدراسة أسئلة على باإلجابة المتعلقة النتائج 3.1
 

 البنـك فـي التنظيميـة الثقافـة محـاور تطبيـق درجـة مـا" علـى ينص الذي األول الدراسة سؤال عن اإلجابة
  "العربي؟

 
 العربي؟ البنك في التنظيمية الثقافة محاور تطبيق درجة ما: األول للسؤال الكلية الدرجة. 4.3.1

 
 الحســابية المتوســطات اســتخرجت الفرعيــة واألســئلة المحــاور بجميــع مجمــال األول الســؤال عــن لإلجابــة

 لكـل الكليـة الدرجـة علـى العربـي البنـك فـي التنظيميـة الثقافة محاور تطبيق درجةل المعيارية واالنحرافات
 نتــائج إرفــاق تــم حيــث ،(4.1) رقــم الجــدول فــي واضــح هــو كمــا المحــاور مجمــوع علــى وكــذلك محــور
  .( 1)  رقم الملحق في التنظيمية الثقافة لمحاور الفرعية األسئلة
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  الثقافة محاور تطبيق درجةل لع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: 4.1 رقم جدول
 .العربي البنك في التنظيمية

 
 الثقافة محاور الرقم

 التنظيمية
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 جدا كبيرة 4 0.3578 4.7398 واإلجراءات السياسات 4

 جدا كبيرة 4 0.4213 4.6174 والقوانين األنظمة 3

 جدا كبيرة 2 0.3565 4.6048 السلوكية األنماط 4

 جدا كبيرة 3 0.3846 4.6200 التنظيمية القيم 1

 جدا كبيرة 2 0.4404 4.5486 التنظيمية المعتقدات 2

 جدا كبيرة 1 0.3819 4.6135 التنظيمية التوقعات 2

 جدا كبيرة 0 0.4284 4.5383 التنظيمية االتجاهات 0

 جدا كبيرة 2 0.4550 4.5097 التنظيمية المعايير 2

  0.2828 4.6063 التنظيمية للثقافة الكلية الدرجة

 
 البنك في التنظيمية الثقافة عناصر تطبيق لمحاور الكلية الدرجة أن السابق الجدول بيانات من يتضح
 (.1.21) بلغ المرجح الوزن متوسط أن حيث ،"جدا كبيرة" بدرجة جاءت العربي
 قبل من التزام( التنظيمية الثقافة) األول المجال تحليل نتيجة أن السابق الجدول من الباحث ويرى

ا ويتضح العربي، البنك بثقافة الموظفين  العربي البنك في السائدة التنظيمية الثقافة أن الجدول من أيضا
 .إيجابية قوية ثقافة هي
 

 :األول للسؤال الفرعية األسئلة نتائج .4.3.11
 

 بين( α =1.12) الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد هل” انه على تنص والتي
  العربي البنك موظفي لدى التنظيمية الثقافة مستوى حول المبحوثين الستجابات الحسابية المتوسطات

 ".والوظيفية الشخصية للخصائص تعزى
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 :األولى الفرعي السؤال.1.1. 4.3.1
 الثقافـة محـاور تطبيـق متوسـطات فـي ( α) ≤0.05 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

 .الجنس لمتغير تعزى العربي البنك في التنظيمية
 

 ذات فـروق توجـد ال "انـه علـى تنص التي و األول الفرعي بالسؤال الخاصة الفرضية صحة من للتحقق
 البنـك فـي التنظيميـة الثقافـة محـاور تطبيـق متوسـطات فـي ( α) ≤0.05 المسـتوى عنـد إحصـائية داللة

 رقــم الجــدول فــي واضــح هــو كمــا ،(t-test) ت اختبــار الباحــث اســتخدم "الجــنس لمتغيــر تعــزى العربــي
(2.4 .) 
 

 تطبيـــق لدرجـــة الكليـــة الحســـابية المتوســـطات فـــي للفـــروق( t-test) ت اختبـــار نتـــائج: 2.4 رقـــم جـــدول
 .الجنس لمتغير تبعا العربي البنك في التنظيمية المعتقدات محور

 

 
 متوسطات في ) α) ≤ 0.05 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود السابق الجدول من يتبين
 الحسابي المتوسط بلغ حيث االناث، لصالح الفروق كانت وقد للجنس، تبعا التنظيمية المعتقدات محور
 الجدول يظهر حين في ،) 1.74 ( اإلناث لدى الحسابي المتوسط بلغ بينما ،) 1.21 ( الذكور لدى
 العربي البنك في التنظيمية الثقافة محاور تطبيق متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه
 تبعا
 في فقط التنظيمية المعتقدات محور على الصفرية الفرضية رفض تم عليه وبناء واالناث الذكور لدى
 .الكلية والدرجة األخرى المحاور باقي على قبولها تم حين
 الثقافة تبني في إناث أو ذكور سواء العاملين جميع اهتمام إلى يعزى هذا أن الباحث يري عام بشكل

 داللة ذات فروق توجد ال أنه بينت التي( 2007 بركات،) دراسة مع واتفقت اإليجابية، التنظيمية
 .للجنس تعزى المبحوثين إجابات في إحصائية

 
 

 

 المتوسط العدد الجنس المحاور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ت قيمة
 المحسوبة

 درجات
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 المعتقدات
 التنظيمية

 0.4365 4.5058 173 ذكر
-2.257 255 0.025* 

 0.4377 4.6369 84 أنثى
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 :الثاني الفرعي السؤال.2.1. 4.3.1
 الثقافـة محـاور تطبيـق متوسـطات فـي(  α) ≤0.05 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

 .السكن مكان لمتغير تعزى العربي البنك في التنظيمية
 

 ذات فـروق توجـد ال :"انـه علـى تـنص والتي الثاني الفرعي بالسؤال الخاصة الفرضية صحة من للتحقق
 البنــك فــي التنظيميــة الثقافــة محــاور تطبيــق متوســطات فــي (α) ≤0.05 المســتوى عنــد إحصــائية داللــة
 الجــدول فــي واضــح هــو كمــا ،(t-test) ت اختبــار الباحــث اســتخدم" الســكن مكــان لمتغيــر تعــزى العربــي

 (.4.1) رقم
 

 تطبيـــق لدرجـــة الكليـــة الحســـابية المتوســـطات فـــي للفـــروق( t-test) ت اختبـــار نتـــائج: 4.1 رقـــم جـــدول
 .السكن مكان لمتغير تعزى العربي البنك في السلوكية األنماط محور

 

 المحاور
 مكــــــــــــــــــــــــــان

 السكن
 العدد

 المتوســــــــــــــــط
 الحسابي

 االنحـــــراف
 المعياري

 ت قيمـــــــــــــــة
 المحسوبة

 درجـــات
 الحرية

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 األنمـــــــــــــــــاط
 السلوكية

 1.3477 4.6372 178 مدينة
2.208 255 1.028* 

 1.3674 4.5316 79 مخيم-قرية
 

 متوسـطات فـي(  α) ≤0.05 المسـتوى عنـد إحصائية داللة ذات فروق وجود السابق الجدول من يتبين
 فــي المقيمــين المــوظفين لصــالح الفــروق كانــت وقــد الســكن، لمكــان تبعــا فقــط الســلوكية األنمــاط محــور

 تطبيــق متوســطات فــي إحصـائية داللــة ذات فــروق توجـد ال انــه الجــدول يظهــر حـين فــي( مخــيم -قريـة)
 المحـاور بـاقي أو الكليـة الدرجـة على سواء السكن لمكان تبعا العربي البنك في التنظيمية الثقافة محاور
( مدينــة) ســكنهم مكــان الــذين للمــوظفين لــدى الكليــة الدرجــة علــى الحســابي المتوســط بلــغ حيــث األخــرى

( ت) قيمــة أن تبــين كمــا ،(1.29( )مخــيم -قريــة) ســكان لــدى الحســابي المتوســط بلــغ بينمــا ،(1.24)
 علـــى الصـــفرية الفرضـــية رفـــض تـــم عليـــه وبنـــاء(. 1.043) الداللـــة مســـتوى عنـــد( 1.414) المحســـوبة

 .الكلية والدرجة األخرى المحاور باقي على قبولها تم حين في فقط السلوكية األنماط محور
 

 :الثالث الفرعي السؤال.3.1. 4.3.1
 الثقافــة محـاور تطبيــق متوسـطات فــي(  α) ≤0.05 المسـتوى عنــد إحصـائية داللــة ذات فـروق توجـد ال

 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى العربي البنك في التنظيمية
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 ذات فـروق توجـد ال :"انـه علـى تنص والتي الثالث الفرعي بالسؤال الخاصة الفرضية صحة من للتحقق
 البنــك فـي التنظيميـة الثقافـة محـاور تطبيـق متوسـطات فـي(  α) ≤0.05 المسـتوى عنـد إحصـائية داللـة
 لدرجــة المعياريــة واالنحرافــات الحســابية المتوســطات اســتخراج تــم العلمــي، المؤهــل لمتغيــر تعــزى العربــي
 الجــدول فــي وراد هــو كمـا وذلــك العلمــي للمؤهــل تبعـا العربــي البنــك فــي التنظيميـة الثقافــة محــاور تطبيـق
 (.1.1) رقم
 

 التنظيميـة المعـايير محـور تطبيـق لدرجـة المعياريـة واالنحرافـات الحسـابية، المتوسـطات: 1.1 رقـم جـدول
 .العلمي للمؤهل تبعا العربي البنك في

 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد العلمي المؤهل المحاور

 التنظيمية المعايير
 

 1.5099 4.3333 26 بكالوريوس من اقل
 1.4467 4.5435 207 بكالوريوس
 1.4227 4.4097 24 عليا دراسات

 
 فـي فقـط التنظيميـة المعـايير متوسـطات فـي اخـتالف وجـود ،االختبـار خـالل مـن السـابق الجدول يتضح
 تبعـا العربـي البنـك فـي التنظيميـة الثقافـة محاور تطبيق متوسطات بين تقارب وجود الجدول يظهر حين

 تحليـل نتـائج اسـتخراج تـم الفرضـية ولفحص. األخرى المحاور وباقي الكلية الدرجة على العلمي للمؤهل
 (.2.1) الجدول في وارد هو كما األحادي التباين

 
 للفـروق( One Way Analysis of Variance) األحـادي التبـاين تحليـل اختبـار نتـائج: 2.1 جـدول

 العلمـــي للمؤهـــل تبعـــا العربـــي البنـــك فـــي التنظيميـــة المعـــايير محـــور تطبيـــق متوســـطات فـــي
 .الحالي

 
 المحاور

 
 مجمــــــــــــــــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجــــــــــــــات

 الحرية
 متوســــــــــــــــــــــــط
 المربعات

 ف قيمــــــــــــــــــــــــة
 المحسوبة

ــــــــــــــــــــة  الدالل
 اإلحصائية

 المعــــــــــــــايير
 التنظيمية

 

 1.642 2 1.285 المجموعات بين
 1.204 254 51.719 المجموعات داخل *1.044 3.155

  256 53.003 المجموع
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 متوسطات في( α) ≤0.05 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود السابق الجدول من يتضح
 في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه الجدول يظهر حين في فقط،( التنظيمية المعايير) محور

 الدرجة على سواء العلمي للمؤهل تبعا العربي البنك في التنظيمية الثقافة محاور تطبيق متوسطات
 عند( 1.920) الكلية الدرجة على المحسوبة( ف) قيمة بلغت فقد األخرى، المحاور باقي أو الكلية
 المحاور) محور في الداللة اتجاه واختبار الفروق مصدر ولمعرفة ،(1.423) الداللة مستوى

 الجدول في هي كما االختبار هذا نتائج وكانت( LSD) اختبار باستخدام الباحث قام فقط( التنظيمية
(2.1.) 
 

 المؤهـــل تبعـــا التنظيميـــة المعـــايير محـــور علـــى الداللـــة اتجـــاه لمعرفـــة LSD اختبـــار نتـــائج: 2.1 جـــدول
 .العلمي

 
 عليا دراسات بكالوريوس بكالوريوس من اقل العلمي المؤهل المحاور

 المعـــــــــــــــــــــــــــايير
 التنظيمية

 

 0.0763- *0.2101-  بكالوريوس من اقل
 0.1338   بكالوريوس
    عليا دراسات

 
 تشــير حيــث األعلــى، الحســابية المتوســطات لصــالح دالــة كانــت الفــروق أن( 2.1) الجــدول مــن يتضــح

 بـــين كانـــت الفـــروق أن العلمـــي للمؤهـــل تبعـــا التنظيميـــة المعـــايير محـــور فـــي للفـــروق هألبعديـــ المقارنـــات
ــذين العــاملين وبــين( بكــالوريوس مــن اقــل) العلميــة مــؤهالتهم الــذين العــاملين ( بكــالوريوس) مــؤهالتهم ال
 علــى الصــفرية الفرضــية رفــض تــم عليــه وبنــاء(. بكــالوريوس) العلميــة مــؤهالتهم الــذين العــاملين لصــالح
 .الكلية والدرجة األخرى المحاور باقي على قبولها تم حين في فقط التنظيمية المعايير محور

 :الرابع الفرعي السؤال.4.1. 4.3.1

 الثقافـة محـاور تطبيـق متوسـطات فـي(  α) ≤0.05 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل
 .الحالية الوظيفة في الخدمة سنوات لمتغير تعزى العربي البنك في التنظيمية

 
 داللــة ذات فــروق توجــد ال:" انــه علــى تــنص التــي و الرابــع الفرعــي للســؤال الفرضــية صــحة مــن للتحقــق

 العربـي البنـك فـي التنظيميـة الثقافة محاور تطبيق متوسطات في(  α) ≤0.05 المستوى عند إحصائية
 واالنحرافـــات الحســـابية المتوســـطات اســـتخراج تـــم ،"الحاليـــة الوظيفـــة فـــي الخدمـــة ســـنوات لمتغيـــر تعـــزى
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 فـــي الخدمـــة ســـنوات لمتغيـــر تبعـــا العربـــي البنـــك فـــي التنظيميـــة الثقافـــة محـــاور تطبيـــق لدرجـــة المعياريـــة
 (.0.1) رقم الجدول في وراد هو كما وذلك الحالية الوظيفة

 
 فــي السـلوكية األنمـاط لمحـور تطبيـق لدرجــة المعياريـة واالنحرافـات الحسـابية، المتوسـطات: 0.1 جـدول
 .الحالية الوظيفة في الخدمة لسنوات تبعا العربي البنك

 

 المحاور
 الوظيفــة فــي الخدمــة ســنوات
 الحالية

 العدد
 المتوســــــط
 الحسابي

 االنحـــراف
 المعياري

 السلوكية األنماط
 0.3597 4.6298 164 سنوات 2 من اقل
 0.3410 4.5181 75 سنوات 41 – 2 بين
 0.3421 4.7143 16 سنوات 41 من أكثر

 
 حــين فــي فقــط،( الســلوكية األنمــاط) محــور متوســطات فــي اخــتالف وجــود الســابق الجــدول مــن يتضــح
 تبعـــا العربـــي البنـــك فـــي التنظيميـــة الثقافـــة محـــاور تطبيـــق متوســـطات فـــي تقـــارب وجـــود الجـــدول يظهـــر
 ولفحـــص. األخـــرى المحـــاور بـــاقي أو الكليـــة الدرجـــة علـــى ســـواء الحـــالي الوظيفـــة فـــي الخدمـــة لســـنوات
 (.2.1) الجدول في وارد هو كما األحادي التباين تحليل نتائج استخراج تم الفرضية

 
 للفـروق( One Way Analysis of Variance) األحـادي التبـاين تحليـل اختبـار نتـائج: 2.1 جدول

ـــق متوســـطات فـــي ـــك فـــي  الســـلوكية األنمـــاط محـــور تطبي ـــي البن  لســـنوات تبعـــا العرب
 .الحالي الوظيفة في الخدمة

 
 المحاور

 
 مجمــــــــــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجـــات
 الحرية

 متوســــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 األنمــــــــــــــــــــــــــــــاط
 السلوكية

 

 3.431 0.428 2 1.856 المجموعات بين
 
 

0.034* 
 
 

 1251. 252 31.453 المجموعات داخل
  254 32.309 المجموع

 
 متوسطات في(  α) ≤0.05 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود السابق الجدول من يتضح
 في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه الجدول يظهر حين في فقط،( السلوكية األنماط) محور

 الحالية الوظيفة في الخدمة لسنوات تبعا العربي البنك في التنظيمية الثقافة محاور تطبيق متوسطات
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 الكلية الدرجة على المحسوبة( ف) قيمة بلغت فقد األخرى، المحاور وباقي الكلية الدرجة على
2003التويجر،)دراسةمعتنسجمو،(1.320) الداللة مستوى عند( 4.420) هناكأنبينتالتي(

 محور في الداللة اتجاه واختبار الفروق مصدر ولمعرفة ،الدراسةومحاورالعمرمتغيربينفروق
 في هي كما االختبار هذا نتائج وكانت( LSD) اختبار باستخدام الباحث قام( السلوكية األنماط)

 (.9.1) الجدول
 

 لســـنوات تبعـــا الســـلوكية األنمـــاط محـــور علـــى الداللـــة اتجـــاه لمعرفـــة LSD اختبـــار نتـــائج: 9.1 جـــدول
 .الحالية الوظيفة في الخدمة

 2 مـــــــــن اقـــــــــل الخدمة سنوات المحاور
 سنوات

 41 – 2 بــــــــــــــــــين
 سنوات

 سنوات 41 من أكثر

 األنمــــــــــــــــــــــــــــــاط
 السلوكية

 

 0.084- *0.1117  سنوات 2 من اقل
 *0.1962-   سنوات 41 – 2 بين
    سنوات 41 من أكثر

 
 تشــير حيــث األعلــى، الحســابية المتوســطات لصــالح دالــة كانــت الفــروق أن الســابق الجــدول مــن يتضــح

 أن. الحاليـة الوظيفـة فـي الخدمـة لسـنوات تبعـا( السـلوكية األنمـاط) محـور فـي للفـروق البعديـة المقارنـات
 – 2 وبـين سـنوات، 2 مـن اقـل) الحاليـة الوظيفـة فـي خـدمتهم سـنوات الـذين العـاملين بـين كانـت الفروق
 لصــالح( سـنوات 41 مـن أكثــر) الحاليـة لوظيفـةا فــي خـدمتهم سـنوات الــذين العـاملين وبـين( سـنوات 41

 رفـــض تـــم عليـــه وبنـــاء(. ســـنوات 41 مـــن أكثـــر) الحاليـــة الوظيفـــة فـــي خـــدمتهم ســـنوات الـــذين العـــاملين
 األخـرى المحـاور بـاقي علـى قبولهـا تـم حـين فـي فقـط( السـلوكية األنماط) محور على الصفرية الفرضية
 متغير بين فروق هناك أن بينت التي(  2003التويجر،) دراسة مع النتيجة هذه تختلف. الكلية والدرجة
 .الدراسة ومحاور الخدمة سنوات

 
 الموظفين؟ نظر وجهة من التنظيمية الفاعلية تحقيق درجة ما: الثاني السؤال. 3.3.1

 
 واالنحرافــــات الحســــابية المتوســــطات اســــتخرجت المحــــاور بجميــــع مجمــــال الثــــاني الســــؤال عــــن لإلجابــــة
 محــور لكــل الكليــة الدرجــة علــى العربــي البنــك فــي التنظيميــة الفاعليــة محــاور تطبيــق درجــةل المعياريــة
 األسـئلة نتـائج إرفـاق تـم حيـث ،(41.1) رقـم الجـدول فـي واضـح هـو كمـا المحـاور مجمـوع علـى وكـذلك
 (. 1)  رقم الدراسة ملحق في التنظيمية الفاعلية لمحاور الفرعية
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 مــن التنظيميــة الفاعليــة تحقــق درجــةل المعياريــة واالنحرافــات الحســابية المتوســطات: 41.1 رقــم جــدول
 .الموظفين نظر وجهة

 
 المتوسط التنظيمية الفاعلية محاور الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 جدا كبيرة 1 0.4426 4.5969   األهداف تحقيق 4

 جدا كبيرة 3 0.4579 4.5720  الذاتي التطوير 3

 جدا كبيرة 1 0.4350 4.5075  العربي البنك عن الرضا 4

 جدا كبيرة 4 0.3802 4.5285  الموارد توظيف 1

 جدا كبيرة 2 0.4603 4.4896 الموارد استقطاب على القدرة 2

جدا كبيرة 0.3219 4.5334 التنظيمية للفاعلية الكلية الدرجة  

 
 البنك في التنظيمية الفاعلية عناصر تطبيق لمحاور الكلية الدرجة أن السابق الجدول بيانات من يتضح
 محـــاور أهــم وعـــن ،(1.24) بلــغ المـــرجح الــوزن متوســـط أن حيــث ،"جـــدا كبيــرة" بدرجـــة جــاءت العربــي
 مـرجح وزن بمتوسـط( األهـداف تحقيـق: )في تمثلت العربي البنك في التنظيمية الفاعلية عناصر تطبيق

 مـرجح وزن بمتوسـط( الـذاتي التطـوير) الثانيـة المرتبـة فـي جـاء ثـم جـدا، كبيرة درجة عن معبرا( 1.29)
 وزن بمتوســط( المــوارد توظيــف) الثالثــة المرتبــة فــي وجــاء أيضــا، جــدا كبيــرة درجــة عــن معبــرا( 1.20)

( العربـــي البنـــك عـــن الرضـــا) الرابعـــة المرتبـــة فـــي وجـــاء جـــدا، كبيـــرة درجـــة عـــن معبـــرا( 1.23) مـــرجح
 القــدرة) واألخيــرة الخامســة المرتبــة فــي وجــاء. جــدا كبيــرة درجــة عــن امعبــر ( 1.21) مــرجح وزن بمتوســط

 (.1.12) مرجح وزن بمتوسط( الموارد استقطاب على
 وتحدد أدائها تحكم التي والعوامل الداخلية عملياتها بطبيعة وعي على العربي البنك أن على دليل وهذا

 عملياتها كفاءة خالل من للموارد األمثل االستغالل على القدرة وله الخارجية، بيئتها مع عالقاتها
 جاءت ما مع الدراسة هذه نتائج والتقت أجلها، من أنشئت التي األهداف تحقيق على لتعمل اإلنتاجية

 مرتفعه فاعلية مستوى هناك أن إلى نتائجها أشارت التي( 3112 تركمان، اللطيف، عبد) دراسة به
ا والتقت الالذقية، مدينة في الوطني والمشفى الجامعي األسد مشفى في العاملين لدى  هذه نتائج أيضا

 لدى عالية تصورات وجود إلى نتائجها أشارت التي( 3114 التويجر،) دراسة به جاءت ما مع الدراسة
 العضايلة،) دراسة به جاءت ما مع الدراسة هذه نتائج وتتفق فاعليتهم، مستوى عن الدراسة عينة أفراد

 أن إال مرتفعاا، كان المنظمة فاعلية لمتغير المبحوثين تصورات أن إلى نتائجها أشارت التي( 3112
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 أن إلى نتائجها أشارت التي( 3112 القطارنة،) دراسة به جاءت ما مع تختلف الدراسة هذه نتائج
 .متوسطا كان العاملين نظر وجهة من األردنية الوزارات في المديرين فاعلية مستوى

 :الثاني للسؤال الفرعية األسئلة نتائج .1. 3.3.1

 بين( α  =1.12) الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد هل” انه على تنص والتي
  العربي البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية مستوى حول المبحوثين الستجابات الحسابية المتوسطات

 .والوظيفية الشخصية للخصائص تعزى
 

 :األول الفرعي السؤال .4.3.3.1.1

 الفاعلية محاور تطبيق متوسطات في(  α) ≤0.05 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل
 .المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة سنوات عدد لمتغير تعزى العربي البنك في التنظيمية
 ذات فروق توجد هل:" انه على تنص والتي األول الفرعي بالسؤال الخاصة الفرضية صحة من للتحقق
 البنـك فـي التنظيميـة الفاعليـة محـاور تطبيق متوسطات في(  α) ≤0.05 المستوى عند إحصائية داللة

 المتوســـطات اســـتخراج تـــم ،"المصـــرفي العمـــل فـــي اإلجمـــالي الخبـــرة ســـنوات عـــدد لمتغيـــر تعـــزى العربـــي
 لعــدد تبعــا العربــي البنــك فــي التنظيميــة الفاعليــة محــاور تطبيــق لدرجــة المعياريــة واالنحرافــات الحســابية
 (.44.1) رقم الجدول في هو كما المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة سنوات

 البنـك فـي األهـداف تحقيـق ورمح تطبيق لدرجة يةالمعيار  واالنحراف الحسابي، المتوسط: 44.1 جدول
 .المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة سنوات لعدد تبعا العربي

 العمــل فــي اإلجمــالي الخبــرة ســنوات المحاور
 المصرفي

 المتوســـــــــــــــــــط العدد
 الحسابي

 االنحـــــــــــــــــــراف
 المعياري

 تحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 األهداف

 

 42441. 4.6548 146 سنوات 2 من اقل
 45141. 4.5303 89 سنوات 41 – 2 بين
 50301. 4.4600 20 سنوات 41 من أكثر

 يظهــر حــين فــي فقــط، األهـداف تحقيــق محــور متوســط فــي اخـتالف وجــود( 44.1) الجــدول مــن يتضـح
 لعـــدد تبعـــا العربـــي البنـــك فـــي التنظيميـــة الفاعليـــة محـــاور تطبيـــق متوســـطات بـــين تقـــارب وجـــود الجـــدول
 التبـــاين تحليـــل نتـــائج اســـتخراج تـــم الفرضـــية ولفحـــص. المصـــرفي العمـــل فـــي اإلجمـــالي الخبـــرة ســـنوات
 (.43.1) الجدول في وارد هو كما األحادي
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 للفروق( One Way Analysis of Variance) األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: 43.1 جدول
 الخبــرة سـنوات لعــدد تبعـا العربــي البنـك فــي األهـداف تحقيــق محـور تطبيــق متوسـطات فـي

 .المصرفي العمل في اإلجمالي

 المحاور

 

 مجمـــــــــــــــوع التباين مصدر
 المربعات

 درجـــات
 الحرية

 متوســــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــق  تحقي
 فاألهدا

 3.245 6291. 2 1.258 المجموعات بين

  

*1.114 

  
 1941. 252 48.858 المجموعات داخل

   254 50.116 المجموع
 

 متوسطات في(  α) ≤0.05 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود السابق الجدول من يتضح
 فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال انــه الجــدول يظهــر حــين فــي فقــط،( األهــداف تحقيــق) محــور

 فــي اإلجمــالي الخبــرة ســنوات لعــدد تبعــا العربــي البنــك فــي التنظيميــة الفاعليــة محــاور تطبيــق متوســطات
 علــى المحســوبة( ف) قيمــة بلغــت فقــد األخــرى، المحــاور وبــاقي الكليــة الدرجــة علــى المصــرفي، العمــل
 الداللـة اتجـاه واختبـار الفـروق مصـدر ولمعرفـة ،(1.431) الداللة مستوى عند( 4.414) الكلية الدرجة

 هـي كمـا االختبـار هـذا نتـائج وكانـت( LSD) اختبـار باسـتخدام الباحـث قـام األهـداف تحقيـق محـور في
 (.44.1) الجدول في

 :الثاني الفرعي السؤال .4.3.3.1.3

 الفاعلية محاور تطبيق متوسطات في(  α) ≤0.05 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل
 .الحالية الوظيفة في الخدمة سنوات عدد لمتغير تعزى العربي البنك في التنظيمية

 
 ذات فروق توجد هل:" انه على تنص والتي األول الفرعي بالسؤال الخاصة الفرضية صحة من للتحقق
 البنـك فـي التنظيميـة الفاعليـة محـاور تطبيق متوسطات في(  α) ≤0.05 المستوى عند إحصائية داللة

 الحســابية المتوســطات اســتخراج تــم ،" الحاليــة الوظيفــة فــي الخدمــة ســنوات عــدد لمتغيــر تعــزى العربــي
 ســـنوات لعـــدد تبعـــا العربـــي البنـــك فـــي التنظيميـــة الفاعليـــة محـــاور تطبيـــق لدرجـــة المعياريـــة واالنحرافـــات

 (.44.1) رقم الجدول في هو كما الحالية الوظيفة في الخدمة
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 تبعــا األهــداف تحقيــق محــور مجــال علــى الداللــة اتجــاه لمعرفــة( LSD) اختبــار نتــائج: 44.1 جــدول
 .الحالية الوظيفة في الخدمة لسنوات

 
 2 مـــــــــن اقـــــــــل الخبرة سنوات المحاور

 سنوات
 41 – 2 بــــــــــــــــــين
 سنوات

 سنوات 41 من أكثر

 تحقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 األهداف

 

 *0.1948 0.1245  سنوات 2 من اقل
 0.0703   سنوات 41 – 2 بين
    سنوات 41 من أكثر

 تشـير حيـث األعلـى، الحسـابية المتوسـطات لصـالح دالـة كانـت الفـروق أن( 44.1) الجـدول مـن يتضح
 أن. الحاليـــة الوظيفـــة فـــي الخدمــة لســـنوات تبعـــا األهــداف تحقيـــق محـــور فــي للفـــروق البعديـــة المقارنــات
ـــذين العـــاملين بـــين كانـــت الفـــروق  وبـــين( ســـنوات 2 مـــن اقـــل) الحاليـــة الوظيفـــة فـــي خـــدمتهم ســـنوات ال
 الـــذين العـــاملين لصـــالح( ســـنوات 41 مـــن أكثـــر) الحاليـــة الوظيفـــة فـــي خـــدمتهم ســـنوات الـــذين العـــاملين
 علـى الصـفرية الفرضـية رفـض تـم عليـه وبنـاء(. سنوات 2 من اقل) الحالية الوظيفة في خدمتهم سنوات
 .الكلية والدرجة األخرى المحاور باقي على قبولها تم حين في فقط( األهداف تحقيق) محور

 بحيثيات تام علم على إجماال المصرفي العمل في الموظفين أن بالقول النتيجة هذه الباحث ويفسر
 الموظفين أن إال الخبرة، سنوات اختالف على إليهم الموكلة المهام ضمن اليومي العمل وتفاصيل

حساس شعور على الحالية بالوظيفة العمل سنوات ضمن الجدد  فواقع, تحقيقها المنوي األهدافب وا 
مكانية وترابطها األهداف أولويات ضمن المستويات مختلفة رؤيا يتطلب جديدة وظيفة في وجودهم  وا 
 من العكس وعلى, الجديدة األهداف بلورة عملية في المشاركة إلى الموظفين جانب من وقبولها تحقيقها
 األهداف لتحقيق العمل واقع عن يخرج الموظف يجعل الحالية الوظيفة سنوات عدد طول فان ذلك

 المصرفي العمل يسببه ما وهذا المطلوب، بالشكل واإلبداع االبتكار عن وبعده بالروتين تكبل قد ويكون
 بين النظر وجهة في التشابه عدم يفسر وهذا, الوظائف بعض في شديدة روتينية من به يتمتع لما

 .العربي البنك في الحالية الوظيفة سنوات عدد لمتغير تعزى األهداف تحقيق محور حول الفئتين هاتين
 

 :الثالث السؤال نتائج. 4.3.1
 
 ومسـتوى التنظيمية الثقافة مستوى بين( α) ≤0.05المستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال

 .العربي البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية
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 Pearson)بيرســـــون االرتبـــــاط معامـــــل الباحـــــث اســـــتخدم الســـــابقة الفرضـــــية صـــــحة مـــــن للتحقـــــق

Correlation )هــو كمــا وذلــك التنظيميــة، الفاعليــة ومســتوى التنظيميــة الثقافــة مســتوى بــين للعالقــة 
 .14.4)) الجدول في واضح

 
 مســـتوى بـــين للعالقـــة( Pearson Correlation) بيرســـون االرتبـــاط معامـــل نتـــائج: أ-41.1 جـــدول

 .العربي البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية ومستوى التنظيمية الثقافة

 (.     α) ≤0.05 مستوى عند عالية بدرجة إحصائيا دالة* *
 .(α) ≤0.05 مستوى عند إحصائيا دالة* 



المتغيرات
 

السياسات
 

واإلجراءات
 

األنظمة
 

والقوانين
 

األنماط
 

السلوكية
 

القيم
 

التنظيمية
 

المعتقدات
  

التنظيمية
 

التوقعات
 

التنظيمية
 

االتجاهات
 

التنظيمية
 

المعايير
  

التنظيمية
 

الثقافة
ال 

تنظيمية
 

تحقيق
 

األهداف
 

التطوير
 

الذاتي
 

الرضا
 

عن
 

البنك
 

توظيف
 

الموارد
 

استقطاب
 

الموارد
 

الفاعلية
 

التنظيمية
 

السياسات
 

واإلجراءات
 

 
0.62** 
0.50** 
0.49** 
0.32** 
0.42** 
0.35** 
0.23** 
0.79** 
0.10** 
0.26** 
0.29** 
0.37** 
0.37** 
0.42** 

 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

االنظمة
 

والقوانين
   

0.557** 
0.445** 
0.363** 
0.278** 
0.280** 
0.254** 
0.675** 
0.306** 
0.224** 
0.252** 
0.289** 
0.254** 
0.357** 

  
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

األنماط
 

السلوكية
    

0.574** 
0.441** 
0.362** 
0.308** 
0.297** 
0.722** 
0.354** 
0.268** 
0.285** 
0.296** 
0.244** 
0.387** 

   
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
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 مســتوى بــين للعالقــة( Pearson Correlation) بيرســون االرتبــاط معامــل نتــائج: ب-41.1 جــدول
 .العربي البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية ومستوى التنظيمية الثقافة

 

المتغيرات
 

السياسات
 

واإلجراءات
 

األنظمة
 

والقوانين
 

األنماط
 

السلوكية
 

القيم
 

التنظيمية
 

المعتقدات
  

التنظيمية
 

التوقعات
 

التنظيمية
 

االتجاهات
 

التنظيمية
 

المعايير
  

التنظيمية
 

الثقافة
ال 

تنظيمية
 

تحقيق
 

األهداف
 

التطوير
 

الذاتي
 

الرضا
 

عن
 

البنك
 

توظيف
 

الموارد
 

استقطاب
 

الموارد
 

الفاعلية
 

التنظيمية
 

القيم
 

التنظيمية
     

0.650** 
0.431** 
0.356** 
0.339** 
0.814** 
0.307** 
0.288** 
0.341** 
0.396** 
0.280** 
0.435** 

    
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

المعتقدات
  

التنظيمية
 

     
0.300** 
0.266** 
0.233** 
0.657** 
0.273** 
0.267** 
0.264** 
0.280** 
0.202** 
0.343** 

     
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

التوقعات
  

التنظيمية
 

      
0.719** 
0.551** 
0.697** 
0.389** 
0.338** 
0.289** 
0.383** 
0.372** 
0.472** 

      
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

االتجاهات
 

التنظيمية
 

       
0.692** 
0.679** 
0.307** 
0.369** 
0.363** 
0.406** 
0.324** 
0.475** 

       
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
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 مســتوى بــين للعالقــة( Pearson Correlation) بيرســون االرتبــاط معامــل نتــائج: ج-41.1 جــدول
 .العربي البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية ومستوى التنظيمية الثقافة





 

متغيرات
 

السياسات
 

واإلجراءات
 

األنظمة
 

والقوانين
 

األنماط
 

السلوكية
 

القيم
 

التنظيمية
 

المعتقدات
  

التنظيمية
 

التوقعات
 

التنظيمية
 

االتجاهات
 

التنظيمية
 

المعايير
  

التنظيمية
 

الثقافة
ال 

تنظيمية
 

تحقيق
 

األهداف
 

التطوير
 

الذاتي
 

الرضا
 

عن
 

البنك
 

توظيف
 

الموارد
 

استقطاب
 

الموارد
 

الفاعلية
 

التنظيمية
 

المعايير
 

التنظيمية
 

        
0.629** 
0.261** 

0.286** 
0.393** 

0.376** 
0.239** 

0.423** 

        
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 

الثقافة
 

تنظيمية
          

0.457** 

0.409** 
0.441** 

0.500** 
0.394** 

0.592** 

         
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 

تحقيق
 

االهداف
 

          

0.652** 
0.459** 

0.419** 
0.321** 

0.737** 

          

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 

التطوير
 

الذاتي
 

           
0.579** 

0.348** 
0.211** 

0.711** 

           
0.000 

0.000 
0.000 

0.000 
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 مســـتوى بـــين للعالقـــة( Pearson Correlation) بيرســون االرتبـــاط معامـــل نتـــائج: د-41.1 جــدول
 .العربي البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية ومستوى التنظيمية الثقافة



 (.     α) ≤0.05 مستوى عند عالية بدرجة إحصائيا دالة* *
 .(α) ≤0.05 مستوى عند إحصائيا دالة* 
 

 (αالمســــتوى عنــــد إحصــــائيا دالــــة ايجابيــــة عالقــــة وجـــود الســــابق الجــــدول فــــي الــــواردة النتــــائج تظهـــر
 حيـث .العربـي البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية ومستوى التنظيمية الثقافة مستوى بين( 0.05≥

 التنظيميــة الفاعليـة مـع ايجابيــة وبصـورة تـرتبط محاورهــا بكافـة التنظيميـة الثقافــة أن الجـدول مـن تبـين

متغيرات
 

السياسات
 

واإلجراءات
 

األنظمة
 

والقوانين
 

األنماط
 

السلوكية
 

القيم
 

التنظيمية
 

المعتقدات
  

التنظيمية
 

التوقعات
 

التنظيمية
 

االتجاهات
 

التنظيمية
 

المعايير
  

التنظيمية
 

الثقافة
ال 

تنظيمية
 

تحقيق
 

األهداف
 

التطوير
 

الذاتي
 

الرضا
 

عن
 

البنك
 

توظيف
 

الموارد
 

استقطاب
 

الموارد
 

الفاعلية
 

التنظيمية
 

الرضا
 

            
0.596** 

0.239** 

0.792** 

            
0.000 

0.000 

0.000 

ت
وظيف
 

الموارد
 

             

0.592** 

0.810** 

             

0.000 

0.000 

ا
ستقطاب
 

الموارد
 

              

0.659** 

              

0.000 
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 التنظيميـة الفاعليـة بـين للعالقـة الكليـة الدرجـة علـى االرتبـاط معامـل قيمـة كانـت فقد محاورها، وبكافة
 داللـــة ذات عالقـــة لوجـــود وتبعـــا ،(1.111) داللـــة مســـتوى عنـــد ،(1.293) التنظيميـــة الثقافـــة وبـــين

 .الصفرية الفرضية رفض إلى يدعو هذا فان إحصائية
 لحوالي تؤثر التنظيمية قافةالث تأثير أن يعني والذي%( 42) التحديد معامل انخفاض من بالرغم

 بنسبة أخرى بعوامل تتأثر التنظيمية الفاعلية بان يؤكد هذا فان التنظيمية، الفاعلية على%( 42)
 بين والتكيف االنسجام يوضح حيث( 412) صفحة( 3.2) رقم بالشكل موضح هو كما%( 21)

 التنظيمية، الفاعلية في واألداء القيادة من كل تأثير خالل من التنظيمية والفاعلية التنظيمية الثقافة
 على بتأثيرها مجتمعة الثالثة العوامل عن تتحدث مجتمعة األدبيات الن منطقية النتيجة هذه وتعتبر
 .التنظيمية الفاعلية

 

 

 البيئةالخارجية  القيادة 

  

 المنظمة  األداء 

 

 

 

 

     اإلستراتيجية

 

 

 

 العمالء الثقافة           

 

 

 (.JAMROG،2114)).التنظيمية والفاعلية التنظيمية الثقافة بين والتكيف االنسجام 4.2: رقم شكل

 نظام أكبر هي البيئة ،مترابطة أنها وكيف ،المنظمة لتركيب الرئيسية المفاهيم السابق الشكل يوضح
 من كل يحتوي الذي محيطها ضمن المنظمة تتركز .أصغر مقبل كنظام منظمةال مع( الشكل) هيصور 
 فقد التنظيمية، الفاعلية شروط توفير في حصته له كل ،القيادة وكذلك االدعاء التنظيمية، الثقافة
 األهداف مجال في المنظمة إستراتيجية وجهت خاللها من .التنظيمية الثقافة جانب على الدراسة تركزت
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 إستراتيجية كانت إذا .النجاح لتحقيق المواقع وتحديد تنظيم يتم حيث بيئة،ال هذه ضمن لها تطمح التي
 إطار خارج يتحرك عندما .رازدهلال المنظمة تتوجه البيئة مع المنظمة انسجام طريق عن دقيقة،

 االزدهار تحقيق في وفشل ةمتوازن غير تصبح ذلك بعد المثالية، بيئتها من فتخرج ،االنسجام
(Human Resource Institute,2005). 

 المثبتة النتائج قراءة وبعد التنظيمية والفاعلية التنظيمية الثقافة بين ما الباحث به ربط الذي التصور من
 الفاعلية ومستوى التنظيمية الثقافة مستوى بين ايجابية عالقة وجود تأثبت قد الدراسة أن يتبين إحصائيا
 متغير التنظيمية والفاعلية مستقل كمتغير التنظيمية الثقافة باعتماد العربي البنك موظفي لدى التنظيمية

 النموذج وبناء والتحليل الدراسة عملية في المؤثر وزنها التنظيمية الثقافة الباحث يعطي وبذلك تابع،
 العربي، البنك عن الرضا الذاتي، لتطويرا ،األهداف تحقيق مؤشرات أهم على قوي مؤثر كونها

 وهي أال ذلك من ألبعد تعدو أنها بل بقائه وعوامل الموارد، استقطاب على القدرة الموارد، توظيف
 .العربي البنك واستدامة استمرارية
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 الخامس الفصل
 

 و التوصيات االستنتاجات

  النتائج1.5 

 :التالية ئجنتاال إلى الدراسة توصلت

 العربي البنك في التنظيمية الفاعلية مستوى على التنظيمية للثقافة لمستوى طردية إيجابيه عالقة هناك
 ودورها التنظيمية، الثقافة عناصر به تقوم الذي الحيوي الدور ألهمية انظر  وذلك الغربية، الضفة/ 

 .التنظيمية الفاعلية مستوى رفع في يساهم الذي الحديث اإلداري الفكر وتطوير تجسيد في الفاعل

 لتحقيق المالئم المناخ توفير في وتسهم ومحددة، واضحة البنك في المتبعة واإلجراءات السياسات إن
 مدى على يدل مؤشر وهذا واإلجراءات، بالسياسات العاملين قبل من التزام وهناك البنك، أهداف
 للبنك، األهداف تحقيق في تساهم التي المالئمة واإلجراءات السياسات إتباع في البنك إدارة اهتمام
ا وتبين  على يدل وهذا المعتمدة، واإلجراءات السياسات تنفيذ في العاملين قبل من اهتمام هناك أن أيضا
 .المسئولية بحجم وشعورهم العاملين التزام مدى

 الحديثة، التقنيات وتوفير ،سبهالمحو  النظم أحدث لتوفير مستمر بشكل اتجاهات لديها البنك إدارة إن
 توظيف مستوى رفع بهدف المعلومات وتقنية االتصاالت قطاع في التكنولوجية التطورات لمواكبة
 بهدف الحديثة، واألنظمة التقنيات بمواكبة للبنك العليا اإلدارة اهتمام مدى إلى يشير وهذا الموارد،
 تقديم خالل من الزبائن، رضا وتحقيق السوقية، الحصة وزيادة العربي، للبنك التنافسي الموقع تعزيز
 .للمعتمدين المتميزة الخدمات أفضل

 العاملين قبل من التزام وهناك البنك، عن للرضا ضمانة تشكل البنك في المتبعة التنظيمية المعايير إن
 بالشفافية تتسم التنظيمية المعايير أن على يدل مؤشر وهذا المعتمدة، التنظيمية المعايير بنصوص
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ا وتبين البنك، عن العام الرضا على وتحافظ  المعايير بنصوص العاملين قبل من التزام هناك أن أيضا
 .البنك في دالسائ اإلداري وااللتزام االنضباط حالة على يدل مؤشر وهذا التنظيمية،

 قبل من التزام وهناك المطلوبة، األعمال إنجاز في تساهم البنك في السائدة السلوكية األنماط إن
 خالل من تجسد وهذا البنك، عن الطيبة الذهنية الصورة تعكس التي اإليجابية بالسلوكيات العاملين
 على ويعمل المطلوبة، األعمال إنجاز في يسهم الذي االيجابي، السلوك إتباع بأهمية العاملين إدراك
 .المجتمع داخل البنك مكانة تعزيز

 األهداف تحقيق أجل من المطلوبة، العمل وجودة كمية إنجاز العاملين من تتوقع البنك إدارة إن
 والجودة الكمية حسب األعمال إنجاز في العربي البنك إدارة حرص مدى يبين وهذا المنشودة،
 .اإلنتاجية الكفاية وتحقيق النمو، معدالت زيادة بهدف المعتمدة، والبرامج للخطط وطبقاا المطلوبة،

 االستنتاجات 3.0

 فيما الباحث يطرح التنظيمية والفاعلية التنظيمية الثقافة بجانبي المتعلقة السابقة الدراسات مراجعة بعد
 موظفي لدى التنظيمية والفاعلية التنظيمية الثقافة بين التوافق لدراسة نقاط هيئة على استنتاجات يلي
 وما التنظيمية والفاعلية التنظيمية الثقافة بين للعالقة الصفرية الفرضية رفض باستثمار العربي البنك

 :مختلفة نتائج من تتضمنه

 صراع إلى حتماا  يؤدي التنظيمية الثقافة خالل من التنظيمية الفاعلية تحقيق بين االختالف إن 
 العمل عن الرضا وعدم االنسجام بعدم العاملين لشعور يؤدي مما المنظمة داخل في وتصادمات
 داخل الصراع مستوى أن حيث نتائجها في الدراسة تجده لم ما وها ،األهداف بتحقيق واإلخالل

 إلى باإلضافة عال المنظمة داخل الموظفين انسجام مستوى يحدد بذلك متدني، العربي البنك
 .الرضا

 أهداف تحقيق على وحثهم وتحفيزهم العاملين تحريك في جوهريا دورا تلعب اإلدارية األساليب إن 
 .عال األهداف تحقيق محور فكان المنظمة

 التنظيمية الفاعلية ورامح أحدب تتعلق التنظيمية الفاعلية على العلمية الدراسة أثبتتها فجوة هناك أن 
 اتو سن 41 من أكثر الحالية الوظيفة في خدمتهم سنوات الذين العاملين بين األهداف تحقيق وهو
 األهداف، تحقيق من يقلل العربي البنك داخل الحالية الوظيفة في الموظف استمرار إن حيث
 أعال مستوى لتحقيق الوظيفية المهام لتجديد المتجدد المفهوم تكون لكي التنظيمية الثقافة وجدت
 .فأكثر سنوات 41 استمرت التي الوظائف لذوي األهداف تحقيق معيقات ببيان و األهداف، من
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 الفاعلية ومحاور التنظيمية الثقافة محاور على العلمية الدراسة أثبتتها فجوات عدة هناك أن 
 الخصائص اختبار ضمن المرفوضة الصفرية للفرضيات تبعا وهي أال محاور بعدة تتعلق التنظيمية
 :الشخصية

 الجنس بخصوص التنظيمية المعتقدات بمحور التنظيمية الثقافة على الصفرية الفرضية ترفض 
 اإلناث اعتقاد أن حيث اإلناث، ولصالح الجنس لمتغير تبعا إحصائية داللة ذات فروق وجود
 تطوير بأهمية يشعرن فاإلناث الذكور، لدى منه أعال القرار اتخذا عملية في المشاركة بأهمية
 وكانت العربي، البنك في المتبع اإلداري االتصال نظام إتباع خالل من األقسام بين العمل عالقات
 تساهم التي األدوات من فهي العمل، بيئة في التكنولوجية التطورات بضرورة اإلناث اعتقاد درجة
 . العمل لبيئة المسائلة و الشفافية تعزيز في

 السكن مكان بخصوص السلوكية األنماط بمحور التنظيمية الثقافة على الصفرية الفرضية ترفض 
 سكان لصالح السكن لمكان تبعا فقط السلوكية األنماط بمحور إحصائية داللة ذات فروق وجود

 السلوكية باألنماط التزاما كثر(  والمخيم القرية) سكان أن الباحث يستنتج حيث في( مخيم-قرية)
 المطلوب بالشكل المهام انجاز في يساهم الذي االيجابي بالشكل العمل نظم عليها تنص التي

 والمنصوص المتبعة السلوكية األنماط بين التطابق درجة أن حيث األداء، من مستوى أعال لتحقيق
 العمل بيئة الختالف ذلك الباحث يعزو و المدينة لدى منة أعال المخيم و القرية سكان لدى عليها
 .العمل مكان بيئة عن

 الخدمة سنوات بخصوص السلوكية األنماط بمحور التنظيمية الثقافة على الصفرية الفرضية ترفض 
( بكالوريوس من اقل) العلمية مؤهالتهم الذين العاملين بين كانت الفروق أن الحالية الوظيفة في
 ،(بكالوريوس) العلمية مؤهالتهم الذين العاملين لصالح( بكالوريوس) مؤهالتهم الذين العاملين وبين
 تنص التي السلوكية باألنماط التزاما أكثر( بكالوريوس) مؤهالتهم الذين أن الباحث يستنتج حيث
 أعال لتحقيق المطلوب بالشكل المهام انجاز في يساهم الذي االيجابي بالشكل العمل نظم عليها
 لد عليها والمنصوص المتبعة السلوكية األنماط بين التطابق درجة أن حيث األداء، من مستوى
 يعزو و(بكالوريوس من اقل) العلمية مؤهالتهم الذين منة أعال ( بكالوريوس) مؤهالتهم الذين

 مؤهالتهم يشغلوها التي الوظائف أن حيث العربي البنك في العمل بيئة الختالف ذلك الباحث
 من اقل) العلمية مؤهالتهم يشغلوها التي الوظائف من وحساسية دقة أكثر (بكالوريوس)

 (.بكالوريوس
 المحاور باقي على قبولها تم حين في فقط( األهداف تحقيق) محور على الصفرية الفرضية ترفض 

 تبعا األهداف تحقيق محور في للفروق البعدية المقارنات تشير حيث ،الكلية والدرجة األخرى
 من اقل) الحالية الوظيفة في خدمتهم سنوات الذين العاملين بين الحالية الوظيفة في الخدمة لسنوات

 لصالح( سنوات 41 من أكثر) الحالية الوظيفة في خدمتهم سنوات الذين العاملين وبين( سنوات 2
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 لكون ذلك الباحث يعزو ،(سنوات 2 من اقل) الحالية الوظيفة في خدمتهم سنوات الذين العاملين
 تمتعهم اكبر بخبره يتمتعون وأكثر سنوات 41 الحالية الوظيفة في خبرتهم سنوات الذين الموظفين
 بين الترابط إستراتيجية العربي البنك يعتمد حيث وتحقيقها، األهداف على الحكم على بالقدرة

 .الفرضية رفض الباحث يفسر وبهذا والرئيسية الفرعية األهداف

 :التوصيات  4.0

 العربي البنك في السائدة التنظيمية الثقافة ظل في التنظيمية الفاعلية ألبعاد أفضل تطبيق أجل من
 التوصيات من مجموعة الباحث يقترح الدراسة نتائج تحليل ضوء وفي العربي الضفة في العامل
 :البنك في القرار لصناع

 البنك في التنظيمية الثقافة محاور على التركيز خالل من التنظيمية الفاعلية تعزيز: 
o نقاط تحليل باعتماد والخارجية الداخلية للبيئة معمق تحليل ضوء في والبرامج السياسات وضع 

 الخطط وضع لغرض الخارجية البيئة في والمخاطر والفرص الداخلية البيئة في والضعف القوة
 .للمنظمة التنافسية للميزة دعم قابلية يوفر الذي بالشكل الشاملة

o االنتماء روح وخلق األداء جودة مستوى على والحفاظ األداء كفاءة لرفع العاملين تدريب 
 وتقليل االستثمارات لزيادة توجهه في البنك عليها حاز التي الطيبة السمعة خالل من للمؤسسة
رضاء التكلفة  عليها تنص التي السلوكية األنماط تعزيز إلى باإلضافة المعتمدين، رغبات وا 
 .العمل نظم

o ومنالعاملين، بين الصراعات حل في االهتمام تعزيز خالل، من العاملين مشاركة تعزيز 
شراك البنك في الجماعي العمل تطوير خالل  للمشاكل المناسبة الحلول إيجاد في العاملين وا 

شراكهم جماعي، بشكل ومناقشتها ا وا   بها يقومون التي األعمال أداء طرق تحسين بأنشطة أيضا
بداء ا رأيهم وا  عطاء األعمال، هذه في أيضا  مواجهة عند للتصرف الصالحيات العاملين وا 

 آراء أخذ خالل ومن القرارات، اتخاذ في ومشاركتهم ،"الالمركزية أو التفويض "المشاكل
 . العمل أداء طرق تغيير قبل العاملين

o العمل أداء طرق تغيير قبل العاملين آراء بأخذ االهتمام زيادة . 
o وحل المعتمدين، يطرحها التي واالستفسارات األسئلة بأهمية اإلدراك: تعزيز خالل من 

 لهم، الضرورية المعلومات توافر من والتأكد ومتابعتها، تواجههم التي المشكالت
ا بالغهم لمطالبهم، االستجابة خالل من وأيضا  بأول، أوال المصرفية أوضاعهم عن وا 
 رضاهم من التأكد ورغباتهم، حاجاتهم ودراسة لهم، وجديدة إضافية خدمات واقتراح
 .البنك من انصرافهم قبل
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o غير أم راضين كانوا إذا عما وسؤالهم باالستفسار تهتم أنظمة تطوير خالل من و 
 .البنك قبل من إليهم المقدمة الخدمات عن راضين

o المعتمدين خدمة سبيل في اإلدارية اإلجراءات روتين عن بالبعد االهتمام ضرورة . 
o بين العالقات وتحسين تطوير خالل من وذلك العربي البنك في العاملين تحفيز ضرورة 

 لألفراد ومعنوية مادية مكافآت منح العاملين، بين اإليجابية المنافسة وتحسين العاملين،
 . األداء كفاءة رفع بهدف وذلك المتميز اإلنجاز مقابل والجماعات

o خالل من العمليات تحسين على التركيز تعزيز : 
o على يشتمل رقابي نظام وجود وتعزيز المحاسبية، األخطاء بتخفيض االهتمام تعزيز 

 . المصرفية العمليات كلفة خفض إلى السعي وتعزيز وتصحيحية، وقائية إجراءات
o يجاد اإلجراءات، وتسهيل لتبسيط برامج بإيجاد االهتمام تطوير خالل من و  أساليب وا 

لغاء للمقترض، المالي المركز لتقييم متقدمة  ضرورية، الغير واألعمال األنشطة وا 
 الودائع على الفائدة أسعار ورفع المعامالت، إنجاز أوقات لخفض خطة ووضع
 سلطة وقوانين سياسة مع يتناسب بما وذلك المعتمدين الستقطاب منافسة كأسلوب
 بدون الودائع نسبة خفض أو برفع التحكم في نفسه البنك يستطيع ال حيث النقد،
 . النقد سلطة لقوانين الرجوع

o خالل من وذلك للمنافسة اإلدارية االحتياجات على التركيز تعزيز: 
o إن حيث والمنافسة التميز بهدف المستمر التحسين واستمرارية االستراتيجي التخطيط

 بين الفروقات وتحليل الخدمة لتحسين المنافسة أوضاع بدراسة االهتمام تعزيز
 وتحليل ودراسة استراتيجي، كهدف الجودة مع والتعامل المقدمة، الخدمة مستويات
يجاد السوقية، الحصة يجاد االقتصادية، والتغيرات السوق بدراسة يهتم إداري نظام وا   وا 

 وفقا اإلستراتيجية األهداف وتعديل الزبائن، ورغبات حاجات في التغيرات لمتابعة آلية
 . مستمر بشكل التكنولوجيا بتحديث واالهتمام المعتمدين، ورغبات لحاجات

o الخدمة، تقديم مجال في التطورات لمتابعة معلومات أنظمة تطوير خالل من كذلك 
 على الفوائد أسعار وتخفيض مستمر، بشكل األجل طويلة الجودة خطط وتقييم ووضع

ا المنافسة أساليب كأحد القروض  .النقد سلطة وتشريعات قوانين مع يتناسب بما أيضا
o خالل من وذلك الفاعل االتصال على التركيز : 

o قرار البنك، أهداف توضح ولوائح تعليمات سن تعزيز  لتنفيذ ودقيقة واضحة تعليمات وا 
ا اإلدارية، األعمال  األهداف، تحقيق في الموظف دور توضح تعليمات إقرار وأيضا
 الجودة بأهمية والتعريف والزبائن، الموظفين بين فعالة اتصال وسائل إيجاد وتعزيز
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 العمل المرؤوسين، لدى العاملين إنجاز لقياس األداء مقاييس توضيح عليها، والتأكيد
 . " القرار متخذي " القرار بأصحاب االتصال على المرؤوسين قدرة تعزيز على

o خالل من الخدمة تقديم في األداء جودة قياس على القدرة تعزيز وجوب كذلك : 
o الجودة على الرقابة في المالية والمؤشرات المخططات استخدام أهمية تعزيز . 
o األساليب وتطوير الجودة، على الرقابة أساليب وتحديث ومراجعة تطوير خالل من و 

 جودة لقياس مؤشرات باعتبارها الجودة على الرقابة في للمساهمة وذلك اإلحصائية
 جميع في األداء جودة بقياس والقيام المهام، إلنجاز معيارية أوقات وتحديد األداء،
 . األقسام

o التنظيمية الفاعلية مستوى زيادة إلى تؤدي والتي التنظيمية الثقافة وأثر أهمية على التأكيد 
 ،" التنظيمية الهياكل وبناء تجديد " القائمة اإلدارية األنظمة تطوير خالل من وذلك وأبعادها
 سيتأثر الذي ومن التغيير سيتم وكيف وأين متى تبين التي التغييرات إلدخال الخطط وتطوير

 الجودة إدارة أسلوب تنتهج التي الجديدة التنظيمية للثقافة بالمنظمة العاملين لدى فهم وخلق به،
 ووضع الجديدة، والثقافة الحالية الثقافة وتعريف لتوضيح مكتوبة شاملة خطة وتكوين الشاملة،

 هذه مالئمة مدى وقياس الجديدة منها يرفض أو ليقبل التنظيمية الثقافة يدرس فعال نظام
 . المحيطة للبيئة " تطبيقها ينوى التي " الجديدة



 باتخاذ اتحسينه على والعمل المرتفع، فعاليته مستوى على المحافظة إلى العربي البنك دعوة 
 :الغرض هذا بتحقيق الكفيلة العملية اإلجراءات

 تساعد التي الفرص توفير خالل من للموظفين األهداف بروح العمل تعزيز إلى العربي البنك دعوة 
 في المشاركة على واالعتماد الموظفين أغلبية بقبول لتحظى عملية في الموظفين مشاركة على
 .الجديدة األهداف بلورة في األساسية القاعدة القسم مستوى على األهداف وضع

 على والعمل التدريب برامج خالل عليها متفق معايير ضمن للموظفين السنوي بالتقييم االهتمام 
 الموظف رضا وليزيد ، االستحقاق حسب الترقية فرض للجميع ليتسنى ومسؤولية بشفافية تنفيذها
 .البنك عن الرضا والمعتمد الموظف تبادل وكذلك البنك عن

 حيوياا  عنصراا  باعتبارها المديرين لكافة اإلدارية والتنمية التدريب برامج أو عمليات بتوفير االهتمام 
 واستمرار البنك فعالية ضمان أدوات من أساسية وأداة المتجددة، والمهارات الخبرات لبناء منه البد

 .نجاحه
 تطور لمتابعة البحثية بنشاطاتهم العالقة ذات والندوات المؤتمرات حضور على الباحثين تشجيع 

 .الفلسطينية الجامعات في األكاديمية البرامج واستثمار اختصاصاتهم، حقول في البنك
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 والمكافآت للحوافز عادل نظام إيجاد خالل من العمل عن الموظفين رضا تعزيز إلى البنك دعوة 
 .االستقرار من مزيداا  توفر مالئمة عمل ظروف وتهيئة

 
 المقترحة الدراسات 4.5

 في التنظيمية الثقافة وتعزيز تطوير مجال في تهتم التي والبحوث، الدراسات من المزيد إجراء 
 .عامة الفلسطيني البنكي القطاع

 الفاعلية مستوى رفع على تؤثر التي العوامل في تبحث التي والبحوث الدراسات من المزيد إجراء 
 .العربي البنك في التنظيمية

 الفاعلية مستوى رفع في ودورها التنظيمية الثقافة مجال في والبحوث الدراسات من المزيد إجراء 
 .عامة الفلسطيني البنكي القطاع في التنظيمية،

  



88

 العربية  المراجع
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 .الجزائر الجزائر، التسيير،جامعة وعلوم االقتصادية العلوم االقتصاد،كلية علم في دكتوراه أطروحة
 ،لبنان والنشر، للطباعة ، العربية النهضة دار ،والبنوك النقود في مقدمة(: 4901.)م شافعي. 
 ،في األزمات لمواجهة االستعداد على التنظيمية الثقافة عناصر بعض ثرأ(: 3110.)ا شبير 

 الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة الماجستير، درجة لنيل مقدم بحث ،ناصر مستشفى
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 .عمان
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 .غزة اإلسالمية، جامعةال منشورة، غير نسخة  ،" Paltel" فلسطين في االتصاالت شركة
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 ،والتوزيع، والنشر للطباعة الشرق دار معاصرة، وقضايا التنظيمي التطوير(: 4992.)ع الكبيسي 

 .الدوحة
 ،المريخ دار. الخالق عبد أحمد السيد ترجمة ،واالقتصاد والبنوك النقود. وآخرون توماس ماير 

 .3113. السعودية العربية المملكة الرياض للنشر،
 ،الفاعلية في وأثرها المؤسسية الحاكمية خصائص أبعاد توافر مدى(: 3119.)ا المجالي 

 اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة مجلة ،األردن في العاملة التجارية البنوك في التنظيمية
 .األردن الكرك، واالجتماعية،

 العربي البنك مجموعة تقرير ،(3141) العربي، البنك مجموعة. 
 ،داريا   سيكولوجيا  : التنظيمي السلوك تحليل(: 4992. )إ الجزراوي،. م المدهون  للعاملين وا 

 .عمان الطالبية، للخدمات العربي المركز األولى، ،الطبعةوالجمهور
 ،األجهزة في التنظيمية الثقافة تطوير في ودورها اإلستراتيجية القيادة(: "3112.)ص المربع 

 .الرياض األمنية، للعلوم نايف جامعة اإلدارية، العلوم قسم منشورة، غير ماجستير رسالة ،"األمنية
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 ،الثانية، الطبعة المطبوعات، وكالة ،والتنظيمية اإلدارية والعمليات النظم(: 4900.)ف النجار 
 .الكويت

 ،صنعاء األخيرة، النسخة ،والبنوك النقود لعلم الرئيسية المعالم(: 4921.)إ هندي. 
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 ،مصر البنوك، إدارة(: 4924.)س الهواري. 
 ،شمس، عين مكتبة ،34الـ للقرن العلمية واألسس األصول: اإلدارة(: 3113.)س الهواري 

 .القاهرة
 ،عمان للنشر، الشروق دار ،التربية اإلدارة في معاصرة قضايا(: 3112.)ا وبطاح. 
 ،بيروت العربية، النهضة دار ،والشخصية الثقافة(: 4924.)ع وصفي 
 ،ميدانية دراسة: اإلدارة فعالية مؤشرات نحو المديرين اتجاهات قياس(: 4992.)م ياغي، 

 .األردنية الجامعة ، اإلنسانية العلوم دراسات
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.الدراسة اداة: 4 رقم ملحق  

 :بعنوان دراسة بإعداد الباحث يقوم ، عليكم السالم... ة،/الكريم ت/األخ
 "التنظيمية الثقافة منظور من العربي البنك موظفي لدى التنظيمية الفاعلية تعزيز نحو"

. القدس جامعة من البشرية الموارد وتنمية المؤسسات بناء في الماجستير درجة على الحصول لمتطلب استكماالا  ذلك و
 وموضوعية دقة بكل الرأي بداءٕ با وذلك المرفقة االستبانة بتعبئة التكرم يرجى العربي البنك موظفي حدٕ ا وبصفتك

 إال تستخدم ولن بسرية ستعامل المقدمة المعلومات بأن علما مناسباا، ترونه بما االستبانة عبارات من عبارة لكل
..  تعاونكم حسن شاكراا    .العلمي البحث ألغراض

             الفيالت أبو نسٕ ا  /الباحث
               بيضون سمير. د/         أشراف

 الممارسات واقع ااو الشخصية بياناتك إلى استنادا فيها جاء ما على اتفاقك مدى مبينا التالية العبارات قراءة الرجاء-
إجابتك وعدم ترك أي عبارة دون ٕاجابة او وضع في المكان الذي يمثل ( x) أشارة بوضع العربي البنك في داريةٕ اال

 .أكثر من إشارة أمام العبارة الواحدة
 البيانات الديمغرافية  :األول القسم

                         فأكثر 21.)  ( 2   29-21.)  ( 1   19-11.)  ( 4  49-41.)  ( 3  41 من أقل.)  ( 4:   العمر .4
   مخيم.)  ( 4      قرية.)  ( 3    مدينة.)  ( 4:  السكن مكان .3
 أنثى.)  ( 3     ذكر.)  ( 4:        الجنس .4
 محاسبه.)  ( 4   اقتصاد.)  ( 3   ومصرفيه ماليه علوم.)  ( 4:  األكاديمي التخصص .1

 :....................اذكرها ذلك غير.)  ( 2   أعمال دارةٕ ا.)  ( 1                        
 بكالوريوس.)  ( 4    متوسط دبلوم)  ( .3    عامه ثانوية.)  ( 4 :العلمي المؤهل .2

 :......اذكرها ذلك غير.)  ( 0  دكتوراه.)  ( 2   ماجستير.)  ( 2   عالي دبلوم.)  ( 1                
  دائرة رئيس.)  ( 4     عام مدير نائب/عام مدير مساعد.)  ( 3     عام مدير)  ( .4: الوظيفي المسمى .2

 قسم مسئول/  قسم رئيس.)  ( 2      مراقب/مدير نائب.)  ( 2     فرع مدير.)  ( 1                   
 :....................اذكرها ذلك غير.)  ( 2          مصنف موظف.)  ( 0                       

 : ....................      الدائرة/القسم. 3. 0:....................     العربي البنك فرع اسم.4 .0
 (: ...........العربي البنك في الحالي المنصب) الحالية الوظيفة في العمل سنوات عدد .2
 :...........فقط العربي البنك في العمل سنوات عدد .9

 :....................المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة سنوات عدد .41
 :التنظيمية الثقافة :الثاني القسم

بأنها التنظيمية الثقافةتُعرف  في بدورها تؤثر القيم وهذه العربي البنك في النفوذ ذوي األفراد قيم عن تعبير إجرائيا
دارتهم قراراتهم في األفراد هؤالء ينتهجه الذي األسلوب تحدد كما األفراد، سلوك وفي المنظمة من الملموسة الجوانب  وا 

.ومنظماتهم لمرؤوسيهم
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# 
 معارض السياسات واالجراءات

 موافق محايد معارض بشدة
 موافق
 بشدة

      .المعتمدة العمل بسياسات العربي البنك في الموظفون يلتزم 4
      .العربي البنك أهداف تحقيق في المتبعة اإلجراءات تسهم 3

4 
 في المعتمدة السياسات بطبيعة الموظفين لدى معرفة هناك
 .البنك

     

      .العربي البنك داخل الموظفين ثقافة السياسات تراعي 1

2 
 الجودة معايير تحقيق في المتبعة اإلجراءات تسهم

 .المطلوبة
   

  

      .الموظف مهام لتنفيذ مالئم مناخ المعتمدة السياسات توفر 2

0 
 البنك موظفي انتماء تعزيز في المتبعة اإلجراءات تساعد
 .العربي

     

      .الموظفين لدى التام بالوضوح المتبعة السياسات تتسم 2
      االنظمة والقوانين 

9 
 في للموظفين الوظيفية للحقوق ضمانة السائدة القوانين ُتوفر
 .العربي البنك

     

      .بها المعمول األنظمة لنصوص طبقاا  الخطط إنجاز يتم 41

44 
 في المعتمدة القوانين عليه تنص ما بتطبيق الموظفين يلتزم
 .العربي البنك

     

43 
 العمل معدالت تحقيق في بها المعمول األنظمة تسهم

 .المطلوبة
     

44 
 البنك في بها المعمول اللوائح بطبيعة فهم على الموظفون
 .العربي

     

41 
 تفويض لعملية مجاالا  العربي البنك في المتبعة القوانين توفر

 .التنفيذية الوظائف ألصحاب السلطة
     

      االنماط السلوكية 

42 
 السلوكيات لتحدد سلوكيه نماطٕ ا على تنص العمل ُنظم

 .اإليجابية
     

42 
 ُنظم عليها تنص التي اإليجابية بالسلوكيات الموظفون يلتزم
 .البنك داخل العمل

     

40 
 من الالزمة التدريبية البرامج لموظفيه العربي البنك يقدم
 الكفاءة تحقيق على تعمل التي السلوكية األنماط إتباع أجل

 .اإلدارية

   
  

      السلوكي النمط تطوير نحو ستمرارٕ با الموظفون يسعي 42
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 .الوظيفية المهام إنجاز في يساهم الذي

49 
 تحقيق في تساهم التي السلوكية األنماط الموظفون يتبع

 .العربي البنك في المطلوب الوظيفي األداء
     

31 
 العربي بالبنك المتبعة السلوكية األنماط بين تطابق هناك
 .اإلداري النظام في عليها المنصوص وبين

     

34 
 الصورة تكوين على البنك في الموظفين سلوكيات تسهم

 .العربي البنك عن الطيبة الذهنية
     

 معارض القيم التنظيمية 
 موافق محايد معارض بشدة

 موافق
 بشدة

32 
 الموارد أهم من البشري المورد للبنك العليا دارةٕ اال تعتبر

 البنك في المتاحة
   

  

33 
 البنك في الجديدة األفكار تقديم عملية في حرية توجد

 .العربي
   

  

      .العربي البنك مصلحة أجل من الضغوط الموظفون يتحمل 34

35 
 في التعاون مبدأ خالل من طيبة عمل عالقات تظهر

 .المهام نجازٕ ا
   

  

36 
 البنك في عملهم عن الوظيفي بالرضا الموظفون يشعر
 .العربي

   
  

 مع للتكيف استعداد على العربي البنك في الموظفون 37
 .المتغيرات

     

38 
 البنك أهداف لتحقيق المطلوبة الدافعية الموظفين لدى

 .العربي
   

  

29 
 البنك في مباشر إشراف دون الواجبات بأداء الموظفون يقوم

 .العربي
   

  

      .العربي البنك في المسئولية لتحمل الموظفون يستعد 41
      .العربي البنك ممتلكات على ستمرارٕ با الموظفون يحافظ 44
      . العربي البنك في الوقت بعامل الموظفون يهتم 43
      .الرسمية العمل بمواعيد العربي البنك في الموظفون يلتزم 44
      المعتقدات التنظيمية 

41 
 اتخاذ عملية في المشاركة بأهمية قناعه على الموظفون
 .القرارات

   
  

42 
 البنك في الوظيفي الرضا بأهمية قناعة على الموظفون
 .العربي

   
  

      في جيد المتبع اإلداري تصالٕ اال نظام بأن الموظفون يتفق 42
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 .البنك

40 
 األقسام بين العمل عالقات تطوير بأهمية شعور هنالك

 .المختلفة
   

  

42 
 للموظفين الممنوحة السنوية المكافآت حجم في الزيادة

 .ضرورية
   

  

49 
 من التكنولوجية التطورات العربي البنك دارةٕ ا تعتبر

 .التطور ضرورات
   

  

 معارض التوقعات التنظيمية 
 موافق محايد معارض بشدة

 موافق
 بشدة

11 
 في العربي البنك دارةٕ ا تأخذ نٕ ا الموظفون يتوقع
 . مكانته على للمحافظة يبذلونها التي الجهود عتبارٕ اال

   
  

14 
 لهم الوظيفي األمان يوفر الداخلية باللوائح الموظفين التزام
 .البنك داخل

   
  

13 
 واجباتهم بكافة يقوموا بأن الموظفين من الرؤساء يتوقع
 البنك في الوظيفية حقوقهم كافة على يحصلون أنهم طالما
 .العربي

   
  

14 
 يتوقعه ما تلبية إلى دوماا  العربي البنك دارةٕ ا تسعى

 .منها الموظفون
   

  

11 
 اإلنجازات تحقيق أجل من الالزمة الجهود الموظفون يبذل
 .منهم العربي البنك دارةٕ ا تتوقعها التي

   
  

12 
 حجم في جديدة خبرة على الحصول الموظفون سعى يرتبط
 .المكافآت في الزيادة

   
  

      االتجاهات التنظيمية 

12 
 نظم تطوير أجل من قدراتهم تعزيز نحو الموظفون يتوجه
 .المصرفي العمل

   
  

10 
 تطوير نحو العربي البنك قبل من واضح توجه هناك

 . موظف ألي الوظيفي المسار
   

  

12 
 التطوير عملية في ستمرارٕ با العربي البنك دارةٕ ا تقوم

 . للبنك التنافسية المكانة تعزيز بهدف المؤسسي
   

  

19 
 مع طيبة عمل عالقات ترسيخ نحو العربي البنك يتجه

 .الموظفين
   

  

21 
 في الجماعية المشاركة على االعتماد في الموظفون يرغب
 .الموظفين ُتهم التي القضايا حل

   
  

      المستلزمات بتوفير مستمر بشكل   البنك دارةٕ ا تقوم 24
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 التنظيمية الفاعلية: الثالث القسم
بأنها التنظيمية الفاعليةتُعرف  تعكس التي المدى وقصيرة طويلة األهداف تحقيق على العربي البنك قدرة :إجرائيا
 .التنظيم بها يمر التي والتطور النمو ومرحلة بالتقييم، المعنية الجهات ومصالح التأثير، ذات للجهات القوى موازين

 (. العمل بيئة) الموظفين توجهات لمواكبة الضرورية
      المعايير التنظيمية 

23 
 في المعتمدة المعايير بطبيعة تامة دراية على الموظفون

 . البنك
   

  

 لدى التام بالوضوح البنك في المعتمدة المعايير تتسم 24
 . الموظفين

     

21 
 للمعايير طبقاا  الموظفين أداء بتقييم العربي البنك يقوم

 . فيه المعتمدة
   

  

25 
 عند المعتمدة المعايير بإتباع العربي البنك دارةٕ ا تقوم
 .الوظيفية الترقيات إجراء

   
  

26 
 لدى حافزا العربي البنك في المعتمدة المعايير توفر

 . المعتمدة األهداف تحقيق اجل من الموظف
   

  

20 
 التطورات ضوء في المعتمدة للمعايير دورية مراجعة تتم

 .الجديدة
   

  

 معارض تحقيق االهداف -أ
 موافق محايد معارض بشدة

 موافق
 بشدة

1 
 األهداف وضع على العربي البنك دارةٕ ا تعمل

      .للتحقيق القابلة المستقبلية

2 
 وأهداف القسم أهداف بين مدروس تطابق هنالك

      .العربي البنك في الموظفين

3 
 بقبول تحظى العربي البنك يتبناها التي األهداف جميع

      .الموظفين

4 
 الفرعية األهداف بين الترابط إستراتيجية البنك يعتمد

      .والرئيسة

5 
 القسم مستوى على األهداف وضع في المشاركة تعد

      .الجديدة األهداف بلورة في األساسية القاعدة
      التطور الذاتي 

2 
 بين المتميز مركزه تبوء على العربي البنك يحرص
 المصرفية خدماته تطوير خالل من األخرى البنوك

      .المختلفة
      التغيير إحالل في تسهم تنظيمية ثقافة العربي للبنك 0
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 .النمو مستوى في يجابيٕ اال

2 
 أدائه تعزيز على العمل إلى العربي البنك يسعى

      .التنظيمي

9 
 لمواجهة متطورة إستراتيجية خططا البنك يضع

      .األزمات
      الرضا عن البنك 
      .العربي البنك في عملي عن الفعلي بالرضا أشعر 41

44 
 في عمل على الحصول عمل عن الباحثون يفضل
      .سواه دون العربي البنك

43 
 البنك مع التعامل المعتمد يفضل نظري وجهة من

      .سواه دون العربي

44 
 بالتطوير اإلسهام في مرموقة مكانة العربي للبنك

      .االقتصادي

41 
 األساس المصدر بأنه العربي البنك موظفي يدرك

      .حاجاتهم إلشباع

42 
 حسب الترقية بفرص العربي البنك موظفو يحظى

      .االستحقاق

42 
 العربي البنك عن الرضا العمالء يبدي نظري وجهة من

      .عام بشكل

 توظيف الموارد 
 معارض
 موافق محايد معارض بشدة

 موافق
 بشدة

40 
 الموارد من عائد أقصى لتحقيق فاعلة إستراتيجية للبنك

      .المتاحة

42 
 البيئية الموارد في الحاصلة التحوالت مع البنك يتفاعل
      .المحلية

 البيئية الموارد في الحاصلة التحوالت مع البنك يتفاعل 49
      .اإلقليمية

31 
 عملياته إلنجاز الكافية القدرة العربي البنك يمتلك

      .اإلدارية

34 
 بيئة في التحوالت مع المناسب التكيف إلى البنك يعمد

      .المحلية الموارد

33 
 ندرة لمواجهة إيجابيةٕ ا بدائل إيجاد البنك يحاول
      .الموارد
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 :التليين السؤالين احد على اإلجابة : الخامس القسم

  ؟ كموظف نظرك وجهة من العربي البنك في التنظيمية بالثقافة عالقة لها التي التنظيمية الفاعلية معيقات هي ما 

 نظرك؟ وجهة من التنظيمية الفاعلية زيادة جلٕ ا من تعزيزها الواجب من التي التنظيمية الثقافة جوانب هي ما

  تعاونك لحسن شكرا

 استقطاب الموارد

34 
 التي المادية المصادر توفير على بقدرته البنك يمتاز

      .يحتاجها

31 
 في المتميزين الموظفين استقطاب على القدرة للبنك
      .فيه للعمل اختصاصهم مجال

32 
 الخبرات أصحاب اجتذاب على القدرة للبنك 
      .فيه للعمل( المتخصصة)

32 
 اكبر تحقيق خالل من األموال جمع على القدرة للبنك
      .للمستثمرين عائد

      .بالموظفين لالحتفاظ واضحة سياسة العربي البنك لدى 30

32 
 الزبائن استقطاب على بقدرة العربي البنك يتمتع

      .فيه لالستثمار
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 المحكمين السادة أسماء: 3 رقم ملحق
 

 الجامعة كلية/  الدائرة الوظيفي المسمى االسم الرقم
 الوهاب عبد الدكتور .4

 الصباغ
 الريفية التنمية تدريسية هيئة عضو

 المستدامة
 القدس جامعة

 المالية العلوم دائرة رئيس بدر محمد الدكتور .3
 والمصرفية

 القدس جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية

 الريفية التنمية االجتماع علم أستاذ عيوش دياب الدكتور .4
 المستدامة

 القدس جامعة

 الريفية التنمية تدريسية هيئة عضو االطرش عزمي الدكتور .1
 المستدامة

 القدس جامعة

 محمود علي الدكتور .2
 صالح

 القدس جامعة التنموية العلوم تدريسية هيئة عضو

 القدس جامعة التنموية العلوم تدريسية هيئة عضو حالوة جمال الدكتور .2
 القدس جامعة التنموية العلوم تدريسية هيئة عضو صليبي عمر الدكتور .0
 للتنمية العليا برنامج رئيس قنام زياد الدكتور .2

 عليا دراسات / المستدامة
 الريفية التنمية

 المستدامة
 القدس جامعة

 القدس جامعة اإلنسانية العلوم كلية  التنموية العلوم دائرة رئيس طوقان فدوى الدكتورة .9
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 الدراسة داةأل والثبات الصدق االرتباط، معامل نتائج: 4 رقم ملحق
  

 .التنظيمية الثقافة محاور صدق: أوال
 

 الفقـرات ارتبـاط لمصـفوفة( Pearson correlation) بيرسـون االرتبـاط معامـل نتـائج: 1.3 رقـم ملحق
 .واإلجراءات السياسات لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
 واإلجراءات السياسات: األول المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية
1.024** .المعتمدة العمل بسياسات البنك في الموظفون يلتزم 4  1.111 
 1.111 **0.224 .البنك أهداف تحقيق في المتبعة اإلجراءات تسهم 3
 في المعتمدة السياسات بطبيعة الموظفين لدى معرفة هناك 4

 .البنك
0.101** 1.111 

1.111** .البنك داخل الموظفين ثقافة السياسات تراعي 1  1.111 
 1.111 **0.110 .المطلوبة الجودة معايير تحقيق في المتبعة اإلجراءات تسهم 0
 1.111 **0.130 .الموظف مهام لتنفيذ مالئم مناخ المعتمدة السياسات توفر 1
1.111** .  للبنك االنتماء تعزيز في المتبعة اإلجراءات تساعد 2  1.111 
 1.111 **0.211 .الموظفين لدى التام بالوضوح المتبعة السياسات تتسم 1

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة واإلجراءات السياسات لمحور
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 الفقـرات ارتبـاط لمصـفوفة( Pearson correlation) بيرسـون االرتبـاط معامـل نتـائج: 2.3 رقـم ملحق
 .والقوانين األنظمة لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
 والقوانين األنظمة: الثاني المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية
 الوظيفية للحقوق ضمانة السائدة القوانين توفر 9

 .البنك في للموظفين
0.002** 1.111 

 المعمول األنظمة لنصوص طبقا الخطط إنجاز يتم 41
 .بها

0.229** 1.111 

 القوانين عليه تنص ما بتطبيق الموظفين يلتزم 44
 .البنك في المعتمدة

**1.291  1.111 

 العمل معدالت تحقيق في بها المعمول األنظمة تسهم 43
 .المطلوبة

0.222** 1.111 

 في بها المعمول اللوائح بطبيعة فهم على الموظفون 44
 .البنك

0.222** 1.111 

 تفويض لعملية مجاال البنك في المتبعة القوانين توفر 41
 .التنفيذية الوظائف ألصحاب السلطة

**1.044  1.111 

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة والقوانين األنظمة لمحور
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 الفقـرات ارتبـاط لمصـفوفة( Pearson correlation) بيرسـون االرتبـاط معامـل نتـائج: 3.3 رقـم ملحق
 .السلوكية األنماط لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
 السلوكية األنماط: الثالث المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية

 السلوكيات لتحدد سلوكية أنماط على تنص العمل نظم 42
 .االيجابية

0.029** 1.111 

 عليها تنص التي اإليجابية بالسلوكيات الموظفون يلتزم 42
 .البنك داخل العمل نظم

0.249** 1.111 

40 
 أجل من الالزمة التدريبية البرامج لموظفيه البنك يقدم
 الكفاءة تحقيق على تعمل التي السلوكية األنماط إتباع

 .اإلدارية

0.092** 1.111 

42 
 السلوكي النمط تطوير نحو باستمرار الموظفون يسعي
 .الوظيفية المهام إنجاز في يساهم الذي

0.211** 1.111 

49 
 في تساهم التي السلوكية األنماط الموظفون يتبع

 .البنك في المطلوب الوظيفي األداء تحقيق
0.212** 1.111 

31 
 بالبنك المتبعة السلوكية األنماط بين تطابق هناك
 .اإلداري النظام في عليها المنصوص وبين

0.244** 1.111 

34 
 تكوين على البنك في الموظفين سلوكيات تسهم

 .البنك عن الطيبة الذهنية الصورة
0.212** 1.111 

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة السلوكية األنماط لمحور
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 الفقـرات ارتبـاط لمصـفوفة( Pearson correlation) بيرسـون االرتبـاط معامـل نتـائج: 4.3 رقـم ملحق
 .التنظيمية القيم لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
 التنظيمية القيم: الرابع المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية

 أهم من البشري المورد للبنك العليا اإلدارة تعتبر 32
 البنك في المتاحة الموارد

0.224** 1.111 

 1.111 **0.244 .البنك في الجديدة األفكار تقديم عملية في حرية توجد 23
 1.111 **0.201 .البنك مصلحة أجل من الضغوط الموظفون يتحمل 24

25 
 في التعاون مبدأ خالل من طيبة عمل عالقات تظهر
 .المهام انجاز

0.233** 1.111 

26 
 في عملهم عن الوظيفي بالرضا الموظفون يشعر
 .البنك

0.112** 1.111 

 مع للتكيف استعداد على البنك في الموظفون 27
 .المتغيرات

0.141** 1.111 

 1.111 **0.444 .البنك أهداف لتحقيق المطلوبة الدافعية الموظفين لدى 28

29 
 في مباشر إشراف دون الواجبات بأداء الموظفون يقوم
 .البنك

0.391** 1.111 

 1.111 **0.414 .البنك في المسئولية لتحمل الموظفون يستعد 41
 1.111 **0.434 .البنك ممتلكات على باستمرار الموظفون يحافظ 44
 1.111 **0.422 . البنك في الوقت بعامل الموظفون يهتم 43
 1.111 **0.240 .الرسمية العمل بمواعيد البنك في الموظفون يلتزم 44

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة القيم لمحور
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 الفقـرات ارتبـاط لمصـفوفة( Pearson correlation) بيرسـون االرتبـاط معامـل نتـائج: 5.3 رقـم ملحق
 .التنظيمية المعتقدات لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
 التنظيمية المعتقدات: الخامس المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية

 عملية في المشاركة بأهمية قناعه على الموظفون 41
 .القرارات اتخاذ

0.221** 1.111 

 في الوظيفي الرضا بأهمية قناعة على الموظفون 42
 .البنك

0.031** 1.111 

 جيد المتبع اإلداري االتصال نظام بأن الموظفون يتفق 42
 .البنك في

0.243** 1.111 

 بين العمل عالقات تطوير بأهمية شعور هنالك 40
 .المختلفة األقسام

0.222** 1.111 

 للموظفين الممنوحة السنوية المكافآت حجم في الزيادة 42
 .ضرورية

0.222** 1.111 

 ضرورات من التكنولوجية التطورات البنك إدارة تعتبر 49
 .التطور

0.244** 1.111 

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة التنظيمية المعتقدات لمحور
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 الفقـرات ارتبـاط لمصـفوفة( Pearson correlation) بيرسـون االرتبـاط معامـل نتـائج: 6.3 رقـم ملحق
 .التنظيمية التوقعات لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
   التنظيمية التوقعات: السادس المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية

 االعتبار في البنك إدارة تأخذ أن الموظفون يتوقع 11
 . مكانته على للمحافظة يبذلونها التي الجهود

0.322** 1.111 

 الوظيفي األمان يوفر الداخلية باللوائح الموظفين التزام 14
 .البنك داخل لهم

0.420** 1.110 

13 
 بكافة يقوموا بأن الموظفين من الرؤساء يتوقع

 حقوقهم كافة على يحصلون أنهم طالما واجباتهم
 .البنك في الوظيفية

0.334** 1.111 

14 
 الموظفون يتوقعه ما تلبية إلى دوما البنك إدارة تسعى
 .منها

0.494** 1.113 

11 
 تحقيق أجل من الالزمة الجهود الموظفون يبذل

 .منهم البنك إدارة يتوقعها التي اإلنجازات
0.403** 1.112 

12 
 في  جديدة خبرة على الحصول الموظفون سعى يرتبط
 .المكافآت في الزيادة حجم

0.424** 1.111 

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة  التنظيمية التوقعات لمحور
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 الفقـرات ارتبـاط لمصـفوفة( Pearson correlation) بيرسـون االرتبـاط معامـل نتـائج: 7.3 رقـم ملحق
 .التنظيمية االتجاهات لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
 التنظيمية االتجاهات: السابع المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية

 تطوير أجل من قدراتهم تعزيز نحو الموظفون يتوجه 12
 .المصرفي العمل نظم

0.022** 1.111 

 المسار تطوير نحو البنك قبل من واضح توجه هناك 10
 . موظف ألي الوظيفي

0.221** 1.111 

 المؤسسي التطوير عملية في باستمرار البنك إدارة تقوم 12
 . للبنك التنافسية المكانة تعزيز بهدف

0.231** 1.111 

 مع طيبة عمل عالقات ترسيخ نحو البنك يتجه 19
 .الموظفين

0.199** 1.111 

 الجماعية المشاركات على االعتماد الموظفون يرغب 21
 .الموظفين تهم التي القضايا حل في

0.140** 1.111 

 المستلزمات بتوفير مستمر بشكل   البنك إدارة تقوم 24
 . الموظفين توجهات لمواكبة الضرورية

0.099** 1.111 

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة التنظيمية االتجاهات لمحور
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 الفقـرات ارتبـاط لمصـفوفة( Pearson correlation) بيرسـون االرتبـاط معامـل نتـائج: 8.3 رقـم ملحق
 . التنظيمية المعايير لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
   التنظيمية المعايير: الثامن المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية

 المعتمدة المعايير بطبيعة تامة دراية على الموظفون 23
 . البنك في

0.223** 1.111 

 لدى التام بالوضوح البنك في المعتمدة المعايير تتسم 24
 . الموظفين

0.211** 1.111 

 للمعايير طبقا الموظفين أداء بتقييم البنك يقوم 21
 . فيه المعتمدة

0.220** 1.111 

 إجراء عند المعتمدة المعايير بإتباع البنك إدارة تقوم 25
 .الوظيفية الترقيات

0.220** 1.111 

 1.111 **0.222 . الموظف لدى حافزا البنك في المعتمدة المعايير توفر 26

20 
 ضوء في المعتمدة للمعايير دورية مراجعة تتم

 .الجديدة التطورات
0.222** 1.111 

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة  التنظيمية المعايير لمحور
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 .التنظيمية الفاعلية محاور صدق: ثانيا
 

 الفقـرات ارتبـاط لمصـفوفة( Pearson correlation) بيرسـون االرتبـاط معامـل نتـائج: 9.3 رقـم ملحق
 .األهداف تحقيق لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
 األهداف تحقيق :األول المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية

 المستقبلية األهداف وضع على البنك إدارة تعمل 1
 .للتحقيق القابلة

0.220** 1.111 

2 
 وأهداف القسم أهداف بين مدروس تطابق هنالك

 .البنك في الموظفون
0.240** 1.111 

3 
 بقبول تحظى البنك يتبناها التي األهداف جميع

 .الموظفين
0.213** 1.111 

4 
 الفرعية األهداف بين الترابط إستراتيجية البنك يعتمد

 .والرئيسة
0.231** 1.111 

5 
 القسم مستوى على األهداف وضع في المشاركة تعد

 .الجديدة األهداف بلورة في األساسية القاعدة
0.093** 1.111 

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة األهداف تحقيق لمحور
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 الفقـرات ارتباط لمصفوفة( Pearson correlation) بيرسون االرتباط معامل نتائج: 10.3 رقم ملحق
 .الذاتي التطوير لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
 الذاتي التطوير: الثاني المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية

2 
 البنوك بين المتميز مركزه تبوء على البنك يحرص
 .المختلفة المصرفية خدماته تطوير خالل من األخرى

0.764** 1.111 

0 
 التغيير إحالل في تسهم تنظيمية ثقافة   للبنك

 .النمو مستوى في االيجابي
0.712** 1.111 

2 
 أدائه تعزيز على العمل إلى     البنك يسعى

 .التنظيمي
0.676** 1.111 

9 
 لمواجهة متطورة إستراتيجية خططا البنك يضع

 .األزمات
0.871** 1.111 

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة الذاتي التطوير لمحور
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 الفقـرات ارتباط لمصفوفة( Pearson correlation) بيرسون االرتباط معامل نتائج: 11.3 رقم ملحق
 .البنك عن الرضا لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
 البنك عن الرضا: الثالث المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية
 1.111 **0.638 .البنك في عملي عن الفعلي بالرضا أشعر 41

44 
  في عمل على الحصول عمل عن الباحثين يفضل
 .سواه دون البنك

0.478** 1.111 

43 
 البنك مع التعامل المعتمد يفضل نظري وجهة من
 .سواه دون

0.475** 1.111 

44 
 التطوير في اإلسهام في مرموقة مكانة   للبنك

 .االقتصادي
0.434** 1.111 

41 
 إلشباع األساس المصدر بأنه البنك موظفي يدرك

 .حاجاتهم
0.375** 1.111 

 1.111 **0.357 .االستحقاق حسب الترقية بفرص البنك موظفو يحظى 42

 بشكل البنك عن الرضا العمالء يبدي نظري وجهة من 42
 .عام

0.633** 1.111 

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة البنك عن الرضا لمحور
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 الفقـرات ارتباط لمصفوفة( Pearson correlation) بيرسون االرتباط معامل نتائج: 12.3 رقم ملحق
 .الموارد توظيف لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
 الموارد توظيف: الرابع المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية

 من عائد أقصى لتحقيق فاعلة إستراتيجية للبنك 40
 .المتاحة الموارد

0.030** 1.111 

 البيئية الموارد في الحاصلة التحوالت مع البنك يتفاعل 42
 .المحلية

0.021** 1.111 

 البيئية الموارد في الحاصلة التحوالت مع البنك يتفاعل 49
 .اإلقليمية

0.092** 1.111 

 1.111 **0.213 .اإلدارية عملياته إلنجاز الكافية المقدرة البنك يمتلك 31

34 
 في التحوالت مع المناسب التكيف إلى البنك يعتمد
 .المحلية الموارد بيئة

0.014** 1.111 

 1.111 **0.043 .الموارد ندرة لمواجهة ايجابية بدائل إيجاد البنك يحاول 33
 

 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة الموارد توظيف لمحور
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 الفقـرات ارتباط لمصفوفة( Pearson correlation) بيرسون االرتباط معامل نتائج: 13.3 رقم ملحق
 .الموارد استقطاب على القدرة لمحور الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
 الموارد استقطاب على القدرة: الخامس المحور

 الداللة ر قيمة الفقرات
 اإلحصائية

 التي المادية المصادر توفير على بقدرته البنك يمتاز 34
 .يحتاجها

0.014** 1.111 

 في المتميزين الموظفين استقطاب على القدرة للبنك 31
 .فيه للعمل اختصاصهم مجال

0.652** 1.111 

 الخبرات أصحاب اجتذاب على القدرة للبنك  32
 .فيه للعمل( المتخصصة)

0.234** 1.111 

 اكبر تحقيق خالل من األموال جمع على القدرة للبنك 32
 .للمستثمرين عائد

0.241** 1.111 

 1.111 **0.292 بالموظفين لالحتفاظ واضحة سياسة البنك لدى 30

32 
 لالستثمار الزبائن استقطاب على بقدرة البنك يتمتع
 .فيه

0.009** 1.111 

 
 الكليــة الدرجــة مــع للفقــرات االرتبــاط معــامالت قــيم جميــع أن الســابق الملحــق فــي الــواردة النتــائج تظهــر
 .مقبولة وبدرجة إحصائيا دالة الموارد استقطاب على القدرة لمحور
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 . الدراسة وفقرات لمحاور المئوية والنسب االعداد: 1 رقم ملحق
 

 العربي البنك موظفي لدى واإلجراءات السياسات بتطبيق االلتزام مستوى في المئوية والنسب االعداد: 4.1 رقم ملحق
 . التنظيمية للثقافة االول محور من

 واإلجراءات السياسات ترتيب

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 بسياسات العربي البنك في الموظفون يلتزم 4
 .المعتمدة العمل

    1 0.4 34 13.2 222 86.4 

 أهداف تحقيق في المتبعة اإلجراءات تسهم 3
 .العربي البنك

    1 0.4 62 24.1 194 75.5 

 السياسات بطبيعة الموظفين لدى معرفة هناك 1
 .العربي البنك في المعتمدة

    1 0.4 68 26.5 188 73.2 

 البنك داخل الموظفين ثقافة السياسات تراعي 2
 .العربي

    1 0.4 70 27.2 186 72.4 

 معايير تحقيق في المتبعة اإلجراءات تسهم 4
 .المطلوبة الجودة

    1 0.4 64 24.9 192 74.7 

 لتنفيذ مالئم مناخ المعتمدة السياسات توفر 2
 .الموظف مهام

    3 1.2 65 25.3 189 73.5 

 االنتماء تعزيز في المتبعة اإلجراءات تساعد 0
 .  للبنك

    3 1.2 70 27.2 184 71.6 

 لدى التام بالوضوح المتبعة السياسات تتسم 2
 .الموظفين

    1 0.4 78 30.4 178 69.3 
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 من العربي البنك موظفي لدى والقوانين االنظمة بتطبيق االلتزام مستوى في المئوية والنسب االعداد: 2.4 رقم ملحق
 . التنظيمية للثقافة الثاني محور

 

 

 ترتيب
 والقوانين األنظمة

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 للحقوق ضمانة السائدة القوانين توفر 4
 .العربي البنك في للموظفين الوظيفية

    2 0.8 77 30.0 178 69.3 

 لنصوص طبقا الخطط إنجاز يتم 3
 .بها المعمول األنظمة

    2 0.8 90 35.0 165 64.2 

 عليه تنص ما بتطبيق الموظفين يلتزم 4
 .العربي البنك في المعتمدة القوانين

    2 0.8 91 35.4 164 63.8 

 تحقيق في بها المعمول األنظمة تسهم 2
 .المطلوبة العمل معدالت

    3 1.2 100 38.9 154 59.9 

 اللوائح بطبيعة فهم على الموظفون 1
 .العربي البنك في بها المعمول

    1 0.4 95 37.0 161 62.6 

 العربي البنك في المتبعة القوانين توفر 2
 ألصحاب السلطة تفويض لعملية مجاال

 .التنفيذية الوظائف

    4 1.6 109 42.4 144 56.0 
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 من العربي البنك موظفي لدى السلوكية االنماط بتطبيق االلتزام مستوى في المئوية والنسب االعداد: 3.4 رقم ملحق
 . التنظيمية للثقافة الثالث محور

 

 

 

 ترتيب

 السلوكية األنماط

 

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 سلوكية أنماط على تنص العمل نظم 2
 .االيجابية السلوكيات لتحدد

    2 0.8 109 42.4 146 56.8 

 اإليجابية بالسلوكيات الموظفون يلتزم 1
 البنك داخل العمل نظم عليها تنص التي

 .العربي

    1 0.4 110 42.8 146 56.8 

 البرامج لموظفيه العربي البنك يقدم 2
 األنماط إتباع أجل من الالزمة التدريبية
 الكفاءة تحقيق على تعمل التي السلوكية
 .اإلدارية

    1 0.4 112 43.6 144 56.0 

 تطوير نحو باستمرار الموظفون يسعي 0
 إنجاز في يساهم الذي السلوكي النمط
 .الوظيفية المهام

    2 0.8 113 44.0 142 55.3 

 التي السلوكية األنماط الموظفون يتبع 4
 الوظيفي األداء تحقيق في تساهم

 .العربي البنك في المطلوب

    3 1.2 62 24.1 192 74.7 

 السلوكية األنماط بين تطابق هناك 4
 المنصوص وبين العربي بالبنك المتبعة
 .اإلداري النظام في عليها

    1 0.4 95 37.0 161 62.6 

 البنك في الموظفين سلوكيات تسهم 3
 الذهنية الصورة تكوين على العربي
 .العربي البنك عن الطيبة

    3 1.2 84 32.7 170 66.1 
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 للثقافة الرابع محور من العربي البنك موظفي لدى التنظيمية القيم مستوى في المئوية والنسب االعداد: 1.1 رقم ملحق
 . التنظيمية

 
 
 
 التنظيمية القيم ترتيب

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 البشري المورد للبنك العليا اإلدارة تعتبر 3
 البنك في المتاحة الموارد أهم من

 العربي

    2 0.8 80 31.1 175 68.1 

 األفكار تقديم عملية في حرية توجد 4
 .العربي البنك في الجديدة

    6 2.3 74 28.8 177 68.9 

 أجل من الضغوط الموظفون يتحمل 4
 .العربي البنك مصلحة

    3 1.2 75 29.2 179 69.6 

 خالل من طيبة عمل عالقات تظهر 1
 .المهام انجاز في التعاون مبدأ

    5 1.9 79 30.7 173 67.3 

 عن الوظيفي بالرضا الموظفون يشعر 2
 .العربي البنك في عملهم

    5 1.9 85 33.1 167 65.0 

 على العربي البنك في الموظفون 2
 .المتغيرات مع للتكيف استعداد

    1 0.4 88 34.2 168 65.4 

 لتحقيق المطلوبة الدافعية الموظفين لدى 0
 .العربي البنك أهداف

    1 0.4 100 38.9 156 60.7 

 دون الواجبات بأداء الموظفون يقوم 44
 .العربي البنك في مباشر إشراف

  1 0.4 2 0.8 109 42.4 145 56.4 

 في المسئولية لتحمل الموظفون يستعد 9
 .العربي البنك

    2 0.8 104 40.5 151 58.8 

 على باستمرار الموظفون يحافظ 0
 .العربي البنك ممتلكات

    1 0.4 100 38.9 156 60.7 

 البنك في الوقت بعامل الموظفون يهتم 2
 . العربي

    1 0.4 105 40.9 151 58.8 
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 العربي البنك في الموظفون يلتزم 41
 .الرسمية العمل بمواعيد

    1 0.4 110 42.8 146 56.8 

 
 الخامس محور من العربي البنك موظفي لدى التنظيمية المعتقدات مستوى في المئوية والنسب االعداد: 5.4 رقم ملحق

 .التنظيمية للثقافة
 

 التنظيمية المعتقدات ترتيب

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 المشاركة بأهمية قناعه على الموظفون 4
 .القرارات اتخاذ عملية في

    2 0.8 111 43.2 144 56.0 

4 

 
 الرضا بأهمية قناعة على الموظفون
 .العربي البنك في الوظيفي

    1 0.4 113 44.0 143 55.6 

 االتصال نظام بأن الموظفون يتفق 1
 .العربي البنك في جيد المتبع اإلداري

    2 0.8 115 44.7 140 54.5 

 عالقات تطوير بأهمية شعور هنالك 2
 .المختلفة األقسام بين العمل

    3 1.2 121 47.1 133 51.8 

 السنوية المكافآت حجم في الزيادة 3
 .ضرورية للموظفين الممنوحة

    1 0.4 110 42.8 146 56.8 

 التطورات العربي البنك إدارة تعتبر 4
 .التطور ضرورات من التكنولوجية

    1 0.4 106 41.2 150 58.4 
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 السادس محور من العربي البنك موظفي لدى  التنظيمية التوقعات مستوى في المئوية والنسب االعداد: 6.4 رقم ملحق
 .التنظيمية للثقافة

 

 

 

 ترتيب

   التنظيمية التوقعات

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 البنك إدارة تأخذ أن الموظفون يتوقع 2
 التي الجهود االعتبار في العربي
 . مكانته على للمحافظة يبذلونها

    2 0.8 119 46.3 136 52.9 

 يوفر الداخلية باللوائح الموظفين التزام 4
 البنك داخل لهم الوظيفي األمان
 .العربي

    1 0.4 62 24.1 194 75.5 

 يقوموا بأن الموظفين من الرؤساء يتوقع 3
 يحصلون أنهم طالما واجباتهم بكافة
 البنك في الوظيفية حقوقهم كافة على

 .العربي

    2 0.8 90 35.0 165 64.2 

 تلبية إلى دوما العربي البنك إدارة تسعى 1
 .منها الموظفون يتوقعه ما

    4 1.6 98 38.1 155 60.3 

 أجل من الالزمة الجهود الموظفون يبذل 4
 إدارة يتوقعها التي اإلنجازات تحقيق
 .منهم العربي البنك

    1 0.4 101 39.3 155 60.3 

1 

 

 على الحصول الموظفون سعى يرتبط
 في الزيادة حجم في  جديدة خبرة

 .المكافآت

2 0.8   3 1.2 92 35.8 160 62.3 
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 محور من العربي البنك البنك موظفي لدى التنظيمية االتجاهات مستوى في المئوية والنسب االعداد: 7.4 رقم ملحق
 .التنظيمية للثقافة السابع

 

 

 

 ترتيب

 التنظيمية االتجاهات

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 من قدراتهم تعزيز نحو الموظفون يتوجه 4
 .المصرفي العمل نظم تطوير أجل

    1 0.4 103 40.1 153 59.5 

 العربي البنك قبل من واضح توجه هناك 4
 ألي الوظيفي المسار تطوير نحو

 . موظف

    4 1.6 109 42.4 144 56.0 

 في باستمرار العربي البنك إدارة تقوم 3
 تعزيز بهدف المؤسسي التطوير عملية
 . للبنك التنافسية المكانة

    1 0.4 110 42.8 146 56.8 

 عالقات ترسيخ نحو العربي البنك يتجه 1
 .الموظفين مع طيبة عمل

    3 1.2 115 44.7 139 54.1 

 على االعتماد الموظفون يرغب 2
 القضايا حل في الجماعية المشاركات

 .الموظفين تهم التي

    6 2.3 123 47.9 128 49.8 

 مستمر بشكل   العربي البنك إدارة تقوم 2
 لمواكبة الضرورية المستلزمات بتوفير

 . الموظفين توجهات

    1 0.4 120 46.7 136 52.9 
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 محور من العربي البنك موظفي لدى التنظيمية بالمعايير االلتزام مستوى في المئوية والنسب االعداد: 8.4 رقم ملحق
 .التنظيمية للثقافة الثامن

 

 

 

 ترتيب

   التنظيمية المعايير

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 بطبيعة تامة دراية على الموظفون 3
 . العربي البنك في المعتمدة المعايير

    2 0.8 116 45.1 139 54.1 

 البنك في المعتمدة المعايير تتسم 2
 . الموظفين لدى التام بالوضوح العربي

    3 1.2 125 48.6 129 50.2 

 أداء بتقييم العربي البنك يقوم 4
 . فيه المعتمدة للمعايير طبقا الموظفين

    3 1.2 111 43.2 143 55.6 

 المعايير بإتباع العربي البنك إدارة تقوم 2
 .الوظيفية الترقيات إجراء عند المعتمدة

  1 0.4 4 1.6 122 47.5 130 50.6 

 البنك في المعتمدة المعايير توفر 4
 . الموظف لدى حافزا العربي

    4 1.6 119 46.3 134 52.1 

 المعتمدة للمعايير دورية مراجعة تتم 1
 .الجديدة التطورات ضوء في

    3 1.2 122 47.5 132 51.4 
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 االول محور من العربي البنك موظفي لدى األهداف تحقيق مستوى في المئوية والنسب االعداد: 9.4 رقم ملحق
 . التنظيمية للفاعلية

 

 

 

 ترتيب

  األهداف تحقيق

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 وضع على العربي البنك إدارة تعمل 4
 .للتحقيق القابلة المستقبلية األهداف

    2 0.8 75 29.2 180 70.0 

 أهداف بين مدروس تطابق هنالك 3
 البنك في الموظفون وأهداف القسم
 .العربي

    3 1.2 94 36.6 160 62.3 

 البنك يتبناها التي األهداف جميع 1
 .الموظفين بقبول تحظى العربي

    4 1.6 106 41.2 147 57.2 

 الترابط إستراتيجية العربي البنك يعتمد 4
 .والرئيسة الفرعية األهداف بين

    4 1.6 103 40.1 150 58.4 

1 

 

 على األهداف وضع في المشاركة تعد
 في األساسية القاعدة القسم مستوى
 .الجديدة األهداف بلورة

  2 0.8 3 1.2 102 39.7 150 58.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124

 الثاني محور من العربي البنك موظفي لدى الذاتي التطوير مستوى في المئوية والنسب االعداد: 10.4 رقم ملحق
 .التنظيمية للفاعلية

 

 الذاتي التطوير ترتيب

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 مركزه تبوء على العربي البنك يحرص 3
 خالل من األخرى البنوك بين المتميز
 .المختلفة المصرفية خدماته تطوير

    2 0.8 106 41.2 149 58.0 

 إحالل في تسهم تنظيمية ثقافة   للبنك 4
 .النمو مستوى في االيجابي التغيير

    1 0.4 103 40.1 153 59.5 

3 

 
 على العمل إلى     العربي البنك يسعى
 .التنظيمي أدائه تعزيز

    1 0.4 108 42.0 148 57.6 

 إستراتيجية خططا العربي البنك يضع 4
 .األزمات لمواجهة متطورة

    1 0.4 113 44.0 143 55.6 
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 العربي البنك موظفي نظر وجهة من العربي البنك عن الرضا مستوى في المئوية والنسب االعداد: 11.4 رقم ملحق
 . التنظيمية للفاعلية الثالث محور من

 

 العربي البنك عن الرضا ترتيب

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 في عملي عن الفعلي بالرضا أشعر 4
 .العربي البنك

    1 0.4 110 42.8 146 56.8 

 الحصول عمل عن الباحثين يفضل 4
 دون العربي البنك  في عمل على
 .سواه

    2 0.8 121 47.1 134 52.1 

 التعامل المعتمد يفضل نظري وجهة من 2
 .سواه دون العربي البنك مع

    2 0.8 127 49.4 128 49.8 

 في اإلسهام في مرموقة مكانة   للبنك 3
 .االقتصادي التطوير

    1 0.4 117 45.5 139 54.1 

 بأنه العربي البنك موظفي يدرك 1
 .حاجاتهم إلشباع األساس المصدر

    3 1.2 124 48.2 130 50.6 

 بفرص العربي البنك موظفو يحظى 0
 .االستحقاق حسب الترقية

    3 1.2 131 51.0 123 47.9 

 الرضا العمالء يبدي نظري وجهة من 2
 .عام بشكل العربي البنك عن

    1 0.4 130 50.6 126 49.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



126

 محور من العربي البنك موظفي نظر وجهة من الموارد توظيف مستوى في المئوية والنسب االعداد: 12.4 رقم ملحق
 . التنظيمية للفاعلية الرابع

 

  الموارد توظيف ترتيب

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 أقصى لتحقيق فاعلة إستراتيجية للبنك 1
 .المتاحة الموارد من عائد

    1 0.4 132 51.4 124 48.2 

 التحوالت مع العربي البنك يتفاعل 4
 .المحلية البيئية الموارد في الحاصلة

    2 0.8 127 49.4 128 49.8 

1 

 
 التحوالت مع العربي البنك يتفاعل

 .اإلقليمية البيئية الموارد في الحاصلة
    3 1.2 128 49.8 126 49.0 

 الكافية المقدرة العربي البنك يمتلك 4
 .اإلدارية عملياته إلنجاز

    4 1.6 80 31.1 173 67.3 

 التكيف إلى العربي البنك يعتمد 3
 الموارد بيئة في التحوالت مع المناسب
 .المحلية

    2 .8 116 45.1 139 54.1 

3 

 
 ايجابية بدائل إيجاد العربي البنك يحاول
 .الموارد ندرة لمواجهة

    3 1.2 114 44.4 140 54.5 
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 البنك موظفي نظر وجهة من الموارد استقطاب على القدرة مستوى في المئوية والنسب االعداد: 13.4 رقم ملحق
 . التنظيمية للفاعلية الخامس محور من العربي

 

 الموارد استقطاب على القدرة ترتيب

 االستجابات

 معارض
 بشدة

 بشدة موافق موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 توفير على بقدرته العربي البنك يمتاز 4
 .يحتاجها التي المادية المصادر

             2 0.8 119 46.3 136 52.9 

 الموظفين استقطاب على القدرة للبنك 2
 للعمل اختصاصهم مجال في المتميزين

 .فيه

    2 0.8 130 50.6 125 48.6 

 أصحاب اجتذاب على القدرة للبنك  3
 .فيه للعمل( المتخصصة) الخبرات

    1 0.4 128 49.8 128 49.8 

 من األموال جمع على القدرة للبنك 1
 .للمستثمرين عائد اكبر تحقيق خالل

    2 0.8 129 50.2 126 49.0 

 واضحة سياسة العربي البنك لدى 4
 بالموظفين لالحتفاظ

    1 0.4 129 50.2 127 49.4 

 استقطاب على بقدرة العربي البنك يتمتع 2
 .فيه لالستثمار الزبائن

    1 0.4 134 52.1 122 47.5 
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  االسئلة اجابات نتائج: 0 رقم ملحق
 
 .العربي البنك في واإلجراءات السياسات تطبيقب االلتزام درجة يبين: 1.5 رقم ملحق 
 

 العدد واإلجراءات السياسات ترتيب
 الوزن متوسط
 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 الدرجة المئوية

 العربـي البنك في الموظفون يلتزم 4
 .المعتمدة العمل بسياسات

 كبيرة 90.49 0.3588 4.8599 320
 جدا

ــــــي المتبعــــــة اإلجــــــراءات تســــــهم 3  ف
 .العربي البنك أهداف تحقيق

 كبيرة 92.13 0.4422 4.7510 320
 جدا

 المـــــــوظفين لـــــــدى معرفـــــــة هنـــــــاك 1
 فـــي المعتمـــدة السياســـات بطبيعـــة
 .العربي البنك

320 4.7276 0.4547 
91.22 

 كبيرة
 جدا

 المـوظفين ثقافـة السياسات تراعي 2
 .العربي البنك داخل

320 4.7198 0.4586 
91.49 

 كبيرة
 جدا

ــــــي المتبعــــــة اإلجــــــراءات تســــــهم 4  ف
 .المطلوبة الجودة معايير تحقيق

320 4.7432 0.4466 91.22 
 

 كبيرة
 جدا

 منــــاخ المعتمــــدة السياســــات تــــوفر 2
 .الموظف مهام لتنفيذ مالئم

 كبيرة 91.10 0.4735 4.7237 320
 جدا

 فـــــي المتبعـــــة اإلجـــــراءات تســـــاعد 0
 .  للبنك االنتماء تعزيز

 كبيرة 91.12 0.4822 4.7043 320
 جدا

 بالوضوح المتبعة السياسات تتسم 2
 .الموظفين لدى التام

 كبيرة 94.00 0.4723 4.6887 320
 جدا

 لتطبيق المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
العربي البنك في واإلجراءات السياسات  

 كبيرة 91.09 0.3578 4.7398
 جدا
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 .والقوانين األنظمة تطبيقب االلتزام درجة يبين: 2.5 رقم ملحق 
 

 
 
 
 
 
 

 العدد والقوانين األنظمة ترتيب
 متوسط
 الوزن
 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 الدرجة المئوية

 ضــــــــمانة الســـــــائدة القـــــــوانين تـــــــوفر 4
ـــــة للحقـــــوق ـــــي للمـــــوظفين الوظيفي  ف
 .العربي البنك

320 4.6848 0.4820 
94.29 

 كبيرة
 جدا

 لنصــوص طبقــا الخطــط إنجــاز يــتم 3
 .بها المعمول األنظمة

320 4.6342 0.4985 
93.22 

 كبيرة
 جدا

 تـــنص مـــا بتطبيـــق المـــوظفين يلتـــزم 4
 البنـــك فـــي المعتمـــدة القـــوانين عليـــه
 .العربي

320 4.6304 0.4995 
93.21 

 كبيرة
 جدا

 فــــي بهــــا المعمــــول األنظمــــة تســــهم 2
 .المطلوبة العمل معدالت تحقيق

320 4.5875 0.5164 
94.02 

 كبيرة
 جدا

 اللـوائح بطبيعة فهم على الموظفون 1
 .العربي البنك في بها المعمول

320 4.6226 0.4937 93.12 
 

 كبيرة
 جدا

ــــوفر 2 ــــوانين ت ــــي المتبعــــة الق ــــك ف  البن
 تفـــــــويض لعمليـــــــة مجـــــــاال العربـــــــي
 الوظــــــــــــائف ألصــــــــــــحاب الســــــــــــلطة
 .التنفيذية

 كبيرة 91.29 0.5294 4.5447 320
 جدا

 لتطبيق المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
العربي البنك في والقوانين األنظمة  

 كبيرة 93.41 0.4213 4.6174
 جدا
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 .السلوكية األنماط درجة يبين: 3.5 رقم ملحق 
 

 العدد السلوكية األنماط ترتيب
 متوسط
 الوزن

 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 الدرجة

 لتحدد سلوكية أنماط على تنص العمل نظم 2
 .االيجابية السلوكيات

320 4.5603 0.5128 
94.31 

 كبيرة
 جدا

 التي اإليجابية بالسلوكيات الموظفون يلتزم 1
 البنك داخل العمل نظم عليها تنص
 .العربي

320 4.5642 0.5046 
94.32 

 كبيرة
 جدا

 التدريبية البرامج لموظفيه العربي البنك يقدم 2
 السلوكية األنماط إتباع أجل من الالزمة
 .اإلدارية الكفاءة تحقيق على تعمل التي

320 4.5564 0.5056 
94.43 

 كبيرة
 جدا

 تطوير نحو باستمرار الموظفون يسعي 0
 إنجاز في يساهم الذي السلوكي النمط
 .الوظيفية المهام

320 4.5447 0.5144 
91.29 

 كبيرة
 جدا

 التي السلوكية األنماط الموظفون يتبع 4
 المطلوب الوظيفي األداء تحقيق في تساهم
 .العربي البنك في

 كبيرة 91.01 0.4677 4.7354 320
 جدا

 المتبعة السلوكية األنماط بين تطابق هناك 4
 في عليها المنصوص وبين العربي بالبنك
 .اإلداري النظام

 كبيرة 92.45 0.4937 4.6226 320
 جدا

 العربي البنك في الموظفين سلوكيات تسهم 3
 عن الطيبة الذهنية الصورة تكوين على
 .العربي البنك

 كبيرة 92.99 0.5019 4.6498 320
 جدا

 األنماط لدرجة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 .السلوكية

 كبيرة 93.19 0.3565 4.6048
 جدا

 
 



131

 .معاييرها واهم التنظيمية القيم درجة يبين: 5.1 رقم ملحق 
 
 
 

 ترتيب
 العدد التنظيمية القيم

 متوسط
 الوزن

 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 الدرجة

 البشري المورد للبنك العليا اإلدارة تعتبر 3
 البنك في المتاحة الموارد أهم من

 العربي

320 4.6732 0.4863 
94.12 

 كبيرة
 جدا

 األفكار تقديم عملية في حرية توجد 4
 .العربي البنك في الجديدة

 كبيرة 94.41 0.5200 4.6654 320
 جدا

 أجل من الضغوط الموظفون يتحمل 4
 .العربي البنك مصلحة

 كبيرة 94.29 0.4900 4.6848 320
 جدا

 خالل من طيبة عمل عالقات تظهر 1
 .المهام انجاز في التعاون مبدأ

 كبيرة 94.10 0.5161 4.6537 320
 جدا

 عن الوظيفي بالرضا الموظفون يشعر 2
 .العربي البنك في عملهم

 كبيرة 93.21 0.5225 4.6304 320
 جدا

 على العربي البنك في الموظفون 2
 .المتغيرات مع للتكيف استعداد

 كبيرة 93.99 0.4861 4.6498 320
 جدا

 المطلوبة الدافعية الموظفين لدى 0
 .العربي البنك أهداف لتحقيق

320 4.6031 0.4981 93.12 
 

 كبيرة
 جدا

 دون الواجبات بأداء الموظفون يقوم 44
 .العربي البنك في مباشر إشراف

 كبيرة 91.90 0.5363 4.5486 320
 جدا

 في المسئولية لتحمل الموظفون يستعد 9
 .العربي البنك

 كبيرة 94.29 0.5101 4.5798 320
 جدا

 على باستمرار الموظفون يحافظ    0
 .العربي البنك ممتلكات

320 4.6031 0.4981 93.12 
 

 كبيرة
 جدا

 البنك في الوقت بعامل الموظفون يهتم 2
 . العربي

 كبيرة 94.20 0.5018 4.5837 320
 جدا

 كبيرة 94.32 0.5046 4.5642 320 العربي البنك في الموظفون يلتزم 41
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 جدا .الرسمية العمل بمواعيد
 كبيرة 93.12 0.3846 4.6200 .القيم لدرجة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

 جدا
 
 .التنظيمية المعتقدات درجة يبين: 5.5 رقم ملحق 
 

 العدد التنظيمية المعتقدات ترتيب
 متوسط
 الوزن

 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 الدرجة

 بأهمية قناعه على الموظفون 4
 .لقرارات اتخاذ عملية في المشاركة

320 4.5525 0.5136 
94.12 

 كبيرة
 جدا

4 
   

 بأهمية قناعة على الموظفون
 .العربي البنك في الوظيفي الرضا

320 4.5525 0.5060 
94.12 

 كبيرة
 جدا

 االتصال نظام بأن الموظفون يتفق 1
 البنك في جيد المتبع اإلداري
 .العربي

320 4.5370 0.5150 
91.01 

 كبيرة
 جدا

 تطوير بأهمية شعور هنالك 2
 األقسام بين العمل عالقات
 .المختلفة

320 4.5058 0.5238 
91.44 

 كبيرة
 جدا

 السنوية المكافآت حجم في الزيادة 3
 .ضرورية للموظفين الممنوحة

320 4.5642 0.5046 94.32 
 

 كبيرة
 جدا

 التطورات العربي البنك إدارة تعتبر 4
 .التطور ضرورات من التكنولوجية

 كبيرة 94.29 0.5024 4.5798 320
 جدا

 لتطبيق المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 العربي البنك في التنظيمية المعتقدات

 كبيرة 91.90 0.4404 4.5486
 جدا
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 .التنظيمية التوقعات درجة يبين: 6.5 رقم ملحق 
 

 العدد التنظيمية التوقعات ترتيب
 متوسط
 الوزن
 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 الدرجة

 إدارة تأخذ أن الموظفون يتوقع 2
 الجهود االعتبار في العربي البنك
 على للمحافظة يبذلونها التي

 . مكانته

320 4.5214 0.5159 

91.13 

 كبيرة
 جدا

 الداخلية باللوائح الموظفين التزام 4
 داخل لهم الوظيفي األمان يوفر
 .العربي البنك

320 4.7510 0.4422 
92.13 

 كبيرة
 جدا

 بأن الموظفين من الرؤساء يتوقع 3
 أنهم طالما واجباتهم بكافة يقوموا

 حقوقهم كافة على يحصلون
 .العربي البنك في الوظيفية

320 4.6342 0.4985 

93.22 

 كبيرة
 جدا

 دوما العربي البنك إدارة تسعى 1
 الموظفون يتوقعه ما تلبية إلى
 .منها

320 4.5875 0.5240 
94.02 

 كبيرة
 جدا

 الالزمة الجهود الموظفون يبذل 4
 التي اإلنجازات تحقيق أجل من

 .منهم العربي البنك إدارة يتوقعها

 كبيرة 94.92 0.4989 4.5992 320
 جدا

1 
   

 الحصول الموظفون سعى يرتبط
 حجم في  جديدة خبرة على
 .المكافآت في الزيادة

 كبيرة 94.02 0.6004 4.5875 320
 جدا

 لتطبيق المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 العربي البنك في التنظيمية التوقعات

 كبيرة 93.30 0.3819 4.6135
 جدا
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 .التنظيمية االتجاهات درجة يبين: 7.5 رقم ملحق 
 

 العدد التنظيمية االتجاهات ترتيب
 متوسط
 الوزن

 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 الدرجة

 قــــدراتهم تعزيــــز نحـــو الموظفــــون يتوجـــه 4
 .المصرفي العمل نظم تطوير أجل من

320 4.5914 0.5004 
94.23 

 كبيرة
 جدا

ـــــاك 4 ـــــل مـــــن واضـــــح توجـــــه هن ـــــك قب  البن
ـــي  الـــوظيفي المســـار تطـــوير نحـــو العرب
 . موظف ألي

320 4.5447 0.5294 
91.29 

 كبيرة
 جدا

 فـــي باســـتمرار العربـــي البنـــك إدارة تقـــوم 3
 تعزيـز بهـدف المؤسسـي التطوير عملية
 . للبنك التنافسية المكانة

320 4.5642 0.5046 
94.32 

 كبيرة
 جدا

 عالقات ترسيخ نحو العربي البنك يتجه 1
 .الموظفين مع طيبة عمل

320 4.5292 0.5230 
91.22 

 كبيرة
 جدا

 علــــــــــى االعتمـــــــــاد الموظفــــــــــون يرغـــــــــب 2
 القضــايا حــل فــي الجماعيــة المشــاركات

 .الموظفين تهم التي

 كبيرة 29.19 0.5452 4.4747 320
 جدا

 مســتمر بشــكل   العربــي البنــك إدارة تقــوم 2
 لمواكبـــة الضـــرورية المســـتلزمات بتـــوفير
 . الموظفين توجهات

 كبيرة 91.21 0.5081 4.5253 320
 جدا

 لالتجاهات المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 التنظيمية

 كبيرة 91.02 0.4284 4.5383
 جدا
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 .التنظيمية المعايير درجة يبين: 8.5 رقم ملحق 
 

 
 
 ترتيب

 متوسط العدد   التنظيمية المعايير
 الوزن

 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 الدرجة

 بطبيعة تامة دراية على الموظفون 3
 . العربي البنك في المعتمدة المعايير

320 4.5331 0.5153 
91.22 

 كبيرة
 جدا

 العربي البنك في المعتمدة المعايير تتسم 2
 . الموظفين لدى التام بالوضوح

320 4.4903 0.5238 
29.21 

 كبيرة
 جدا

 الموظفين أداء بتقييم العربي البنك يقوم 4
 . فيه المعتمدة للمعايير طبقا

320 4.5447 0.5219 
91.29 

 كبيرة
 جدا

 المعايير بإتباع العربي البنك إدارة تقوم 2
 .الوظيفية الترقيات إجراء عند المعتمدة

320 4.4825 0.5526 
29.22 

 كبيرة
 جدا

 العربي البنك في المعتمدة المعايير توفر 4
 . الموظف لدى حافزا

 كبيرة 91.44 0.5312 4.5058 320
 جدا

 في المعتمدة للمعايير دورية مراجعة تتم 1
 .الجديدة التطورات ضوء

 كبيرة 91.14 0.5238 4.5019 320
 جدا

 كبيرة 91.49 0.4550 4.5097 التنظيمية للمعايير المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 جدا
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 .العربي البنك موظفي نظر وجهة من األهداف تحقيق درجة يبين: 9.5 رقم ملحق 
 

 العدد االهداف تحقيق ترتيب
 متوسط
 الوزن
 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 الدرجة

ــــى العربــــي البنــــك إدارة تعمــــل 4  وضــــع عل
 .للتحقيق القابلة المستقبلية األهداف

320 4.6926 0.4789 
94.22 

 كبيرة
 جدا

 القسم أهداف بين مدروس تطابق هنالك 3
 .العربي البنك في الموظفون وأهداف

320 4.6109 0.5119 
93.34 

 كبيرة
 جدا

ــــــع 1  البنــــــك يتبناهــــــا التــــــي األهــــــداف جمي
 .الموظفين بقبول تحظى العربي

320 4.5564 0.5282 
94.43 

 كبيرة
 جدا

 التـــرابط إســـتراتيجية العربـــي البنـــك يعتمـــد 4
 .والرئيسة الفرعية األهداف بين

320 4.5681 0.5269 
94.42 

 كبيرة
 جدا

1 
   

 علــى األهــداف وضــع فــي المشــاركة تعــد
 بلورة في األساسية القاعدة القسم مستوى
 .الجديدة األهداف

 كبيرة 94.43 0.5640 4.5564 320
 جدا

 تحقيق لدرجة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 األهداف

 كبيرة 94.94 0.4426 4.5969
 جدا
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 . الذاتي التطوير درجة يبين: 10.5 رقم ملحق
  

 متوسط العدد الذاتي التطوير ترتيب
 الوزن

 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 الدرجة

 مركزه تبوء على العربي البنك يحرص 3
 خالل من األخرى البنوك بين المتميز
 .المختلفة المصرفية خدماته تطوير

320 4.5720 0.5113 
94.11 

 كبيرة
 جدا

 إحالل في تسهم تنظيمية ثقافة للبنك 4
 .النمو مستوى في االيجابي التغيير

 كبيرة 94.23 0.5004 4.5914 320
 جدا

3 
   

 على العمل إلى العربي البنك يسعى
 .التنظيمي أدائه تعزيز

 كبيرة 94.11 0.5036 4.5720 320
 جدا

 إستراتيجية خططا العربي البنك يضع 4
 .األزمات لمواجهة متطورة

 كبيرة 94.12 0.5060 4.5525 320
 جدا

 كبيرة 94.11 0.4579 4.5720 الذاتي للتطوير المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 جدا
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 .الموظفين نظر وجهة من العربي البنك عن الرضا درجة يبين: 11.5 رقم ملحق
 

 
 

 ترتيب
 العدد  العربي البنك عن الرضا

 متوسط
 الوزن

 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 الدرجة

 البنـك فـي عملـي عـن الفعلي بالرضا أشعر 4
 .العربي

320 4.5642 0.5046 
91.28 

 كبيرة
 جدا

 علــى الحصــول عمــل عــن البــاحثين يفضــل 4
 .سواه دون العربي البنك  في عمل

320 4.5136 0.5162 
91.30 

 كبيرة
 جدا

 المعتمــد يفضــل المــوظفين نظــر وجهــة مــن 2
 .سواه دون العربي البنك مع التعامل

320 4.4903 0.5162 
29.21 

 كبيرة
 جدا

 فــــي اإلســــهام فــــي مرموقــــة مكانــــة   للبنــــك 3
 .االقتصادي التطوير

320 4.5370 0.5074 
91.01 

 كبيرة
 جدا

 المصــدر بأنــه العربــي البنــك مــوظفي يــدرك 1
 .حاجاتهم إلشباع األساس

320 4.4942 0.5238 
29.22 

 كبيرة
 جدا

 الترقيـة بفرص العربي البنك موظفو يحظى 0
 .االستحقاق حسب

320 4.4669 0.5228 
29.44 

 كبيرة
 جدا

 العمـــالء يبـــدي المـــوظفين نظـــر وجهـــة مـــن 2
 .عام بشكل العربي البنك عن الرضا

320 4.4864 0.5085 
29.03 

 كبيرة
 جدا

 البنك عن للرضا المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 الموظفين نظر وجهة من العربي

 كبيرة 91.42 0.4350 4.5075
 جدا
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 .الموظفين نظر وجهة من الموارد توظيف درجة يبين: 12.5 رقم ملحق 
 

 العدد  الموارد توظيف ترتيب
 متوسط
 الوزن

 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 الدرجة

 أقصـــــى لتحقيـــــق فاعلــــة إســـــتراتيجية للبنــــك 1
 .المتاحة الموارد من عائد

320 4.4786 0.5083 
29.20 

 كبيرة
 جدا

 التحــــــــوالت مــــــــع العربــــــــي البنــــــــك يتفاعــــــــل 4
 .المحلية البيئية الموارد في الحاصلة

320 4.4903 0.5162 
29.21 

 كبيرة
 جدا

1 
   

 التحــــــــوالت مــــــــع العربــــــــي البنــــــــك يتفاعــــــــل
 .اإلقليمية البيئية الموارد في الحاصلة

320 4.4786 0.5234 
29.20 

 كبيرة
 جدا

 إلنجـاز الكافيـة المقدرة العربي البنك يمتلك 4
 .اإلدارية عملياته

320 4.6576 0.5072 
94.42 

 كبيرة
 جدا

 المناســب التكيــف إلــى العربــي البنــك يعتمــد 3
 .المحلية الموارد بيئة في التحوالت مع

320 4.5331 0.5153 
91.22 

 كبيرة
 جدا

3 
   

 ايجابيــة بــدائل إيجــاد العربــي البنــك يحــاول
 .الموارد ندرة لمواجهة

320 4.5331 0.5228 
91.22 

 كبيرة
 جدا

 الموارد لتوظيف المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 الموظفين نظر وجهة من

 كبيرة 91.20 0.3802 4.5285
 جدا
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 .الموارد استقطاب على القدرة درجة يبين: 13.5 رقم ملحق 
 

 العدد الموارد استقطاب على القدرة ترتيب
 متوسط
 الوزن

 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 الدرجة

ـــك يمتـــاز 4 ـــي البن ـــى بقدرتـــه العرب ـــوفير عل  ت
 .يحتاجها التي المادية المصادر

320 4.5214 0.5159 
90.42 

 كبيرة
 جدا

ــــك 2 ــــى القــــدرة للبن  المــــوظفين اســــتقطاب عل
 للعمــل اختصاصــهم مجــال فــي المتميــزين

 .فيه

320 4.4786 0.5159 
89.57 

 كبيرة
 جدا

 أصــــــحاب اجتــــــذاب علــــــى القــــــدرة للبنــــــك  3
 .فيه للعمل( المتخصصة) الخبرات

 كبيرة 29.22 0.5087 4.4942 320
 جدا

 خـالل مـن األموال جمع على القدرة للبنك 1
 .للمستثمرين عائد اكبر تحقيق

 كبيرة 29.22 0.5160 4.4825 320
 جدا

 واضــــــــحة سياســــــــة العربــــــــي البنــــــــك لــــــــدى 4
 بالموظفين لالحتفاظ

 كبيرة 29.21 0.5086 4.4903 320
 جدا

 اســتقطاب علــى بقـدرة العربــي البنــك يتمتـع 2
 .فية لالستثمار الزبائن

 كبيرة 29.14 0.5079 4.4708 320
 جدا

 على للقدرة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 الموارد استقطاب

 كبيرة 29.09 0.4603 4.4896
 جدا
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 .بمحاورها للدراسة الفرعية الفرضيات نتائج: 1 رقم ملحق
 

 :الثانية للفرضية الفرعية الفرضيات نتائج 4.2
 
 تطبيــق لدرجــة الكليــة الحســابية المتوســطات فــي للفــروق( t-test) ت اختبــار نتــائج: 1.6 رقــم ملحــق 

 .الجنس لمتغير تبعا العربي البنك في التنظيمية الثقافة محاور
 

 العدد الجنس المحاور
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ت قيمة
 المحسوبة

 درجات
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 السياسات
 واإلجراءات

 0.3289 4.7652 173 ذكر
1.638 255 0.103 

 0.4082 4.6875 84 أنثى

 والقوانين األنظمة
 0.4022 4.6397 173 ذكر

1.220 255 0.224 
 0.4572 4.5714 84 أنثى

 السلوكية األنماط
 0.3420 4.6292 173 ذكر

1.583 255 0.115 
 0.3818 4.5544 84 أنثى

 التنظيمية القيم
 0.3599 4.6214 173 ذكر

0.084 255 0.933 
 0.4333 4.6171 84 أنثى

 المعتقدات
 التنظيمية

 0.4365 4.5058 173 ذكر
-2.257 255 0.025* 

 0.4377 4.6369 84 أنثى

 التنظيمية التوقعات
 0.3672 4.6021 173 ذكر

-0.684 255 0.494 
 0.4116 4.6369 84 أنثى

 االتجاهات
 التنظيمية

 0.4210 4.5299 173 ذكر
-0.450 255 0.653 

 0.4454 4.5556 84 أنثى

 التنظيمية المعايير
 0.4476 4.5087 173 ذكر

-0.053 255 0.957 
 0.4727 4.5119 84 أنثى

 الكلية الدرجة
 0.2518 4.6088 173 ذكر

0.204 255 0.839 
 0.3394 4.6011 84 أنثى
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 :الثانية الفرعية لفرضية 3.2
 
 الثقافـــــة محــــاور تطبيــــق لدرجــــة المعياريــــة واالنحرافــــات الحســــابية، المتوســــطات: أ-2.6 رقــــم ملحــــق 

 .للعمر تبعا العربي البنك في التنظيمية
 

 العدد العمر المحاور
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 واإلجراءات

 1.3852 4.7240 144 سنة 41 من اقل
 1.3231 4.7444 89 سنة 49 – 41 من
 1.3084 4.8177 24 سنة 11 من أكثر

 والقوانين األنظمة
 1.4432 4.6366 144 سنة 41 من اقل
 1.4000 4.5618 89 سنة 49 – 41 من
 1.3449 4.7083 24 سنة 11 من أكثر

 السلوكية األنماط
 

 1.3750 4.6240 144 سنة 41 من اقل
 1.3390 4.5618 89 سنة 49 – 41 من
 1.2978 4.6488 24 سنة 11 من أكثر

 التنظيمية القيم
 1.4060 4.6354 144 سنة 41 من اقل
 1.3473 4.6142 89 سنة 49 – 41 من
 1.3916 4.5486 24 سنة 11 من أكثر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات  المعتق
 التنظيمية

 1.4542 4.5498 144 سنة 41 من اقل
 1.4299 4.5449 89 سنة 49 – 41 من
 1.4102 4.5556 24 سنة 11 من أكثر

 التوقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 1.4013 4.6065 144 سنة 41 من اقل
 1.3589 4.6199 89 سنة 49 – 41 من
 1.3577 4.6319 24 سنة 11 من أكثر
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ــــة واالنحرافــــات الحســــابية، المتوســــطات: ب-2.6 رقــــم ملحــــق  الثقافــــة محــــاور تطبيــــق لدرجــــة المعياري
 .للعمر تبعا العربي البنك في التنظيمية

 

 العدد العمر المحاور
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 االتجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 1.4435 4.5509 144 سنة 41 من اقل
 1.4085 4.5094 89 سنة 49 – 41 من
 1.4197 4.5694 24 سنة 11 من أكثر

 المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايير
 التنظيمية

 1.4846 4.5197 144 سنة 41 من اقل
 1.4151 4.4925 89 سنة 49 – 41 من
 1.4282 4.5139 24 سنة 11 من أكثر

 الكلية الدرجة
 1.3078 4.6134 144 سنة 41 من اقل
 1.2532 4.5900 89 سنة 49 – 41 من
 1.2323 4.6235 24 سنة 11 من أكثر
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( One Way Analysis of Variance) األحـادي التبـاين تحليـل اختبـار نتـائج: أ-3.6 رقـم ملحـق 
 لمتغيـر تبعـا العربـي البنـك في التنظيمية الثقافة محاور تطبيق متوسطات في للفروق
 .العمر

 

 مجموع التباين مصدر المحاور
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 السياســـــــــــــــــــــــــــات
 واإلجراءات

 1.191 2 1.184 المجموعات بين
 1281. 254 32.586 المجموعات داخل 1.490 1.716

  256 32.770 المجموع

 األنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 والقوانين

 1.263 2 1.527 المجموعات بين
 1.177 254 44.905 المجموعات داخل 1.228 1.489

  256 45.431 المجموع

 األنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط
 السلوكية

 1.132 2 1.264 المجموعات بين
 1271. 254 32.266 المجموعات داخل 1.355 1.040

  256 32.530 المجموع

 التنظيمية القيم
 1.109 2 1.159 المجموعات بين

 1.148 254 37.711 المجموعات داخل 1.585 1.537
  256 37.870 المجموع

 المعتقــــــــــــــــــــــــــدات
 التنظيمية

 1.994 1.007 1.142 2 1.135 المجموعات بين

   1.195 254 49.639 المجموعات داخل 
    256 49.642 المجموع 

 التوقعــــــــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 1.938 1.064 1.194 2 1.148 المجموعات بين

   1471. 254 37.310 المجموعات داخل 
    256 37.329 المجموع 

 



145

( One Way Analysis of Variance) األحـادي التبـاين تحليـل اختبـار نتـائج: ب-3.6 رقم ملحق
 لمتغيـر تبعـا العربـي البنـك فـي التنظيمية الثقافة محاور تطبيق متوسطات في للفروق
 .العمر

 

 مجموع التباين مصدر المحاور
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 االتجاهــــــــــــات
 التنظيمية

 

 1.120 2 1.121 المجموعات بين
 1.185 254 46.864 المجموعات داخل 1.721 1.327

  256 46.985 المجموع
 المعـــــــــــــــــــــــايير

 التنظيمية
 

 1.130 2 1.111 المجموعات بين
 1.209 254 52.962 المجموعات داخل 1.906 1.098

  256 53.003 المجموع

 الكلية الدرجة
 1.149 2 1.148 المجموعات بين

 1.120 254 20.435 المجموعات داخل 1.789 1.237
  256 20.473 المجموع
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 :الثالثة الفرعية الفرضية 4.2
 
 تطبيــق لدرجــة الكليــة الحســابية المتوســطات فــي للفــروق( t-test) ت اختبــار نتــائج: 4.6 رقــم ملحــق 

 .السكن مكان لمتغير تعزى العربي البنك في التنظيمية الثقافة محاور
 

 المحاور
 مكــــــــــــــــــــــــــان

 العدد السكن
 المتوســــــــــــــــط

 الحسابي
 االنحـــــراف
 المعياري

 ت قيمـــــــــــــــة
 المحسوبة

 درجـــات
 الحرية

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 السياســـــــات
واإلجــــــــــراءا

 ت

 1.3408 4.7542 178 مدينة
1.970 255 1.333 

 1.3937 4.7073 79 مخيم-قرية

 األنظمـــــــــــــــة
 والقوانين

 1.4077 4.6386 178 مدينة
1.212 255 1.227 

 1.4494 4.5696 79 مخيم-قرية
 األنمـــــــــــــــــاط
 السلوكية

 1.3477 4.6372 178 مدينة
2.208 255 1.028* 

 1.3674 4.5316 79 مخيم-قرية
 القــــــــــــــــــــــــــــــيم
 التنظيمية

 1.3746 4.6250 178 مدينة
1.314 255 1.754 

 1.4085 4.6086 79 مخيم-قرية
 المعتقــــــدات
 التنظيمية

 1.4265 4.5496 178 مدينة
1.054 255 1.957 

 1.4729 4.5464 79 مخيم-قرية
 التوقعـــــــــــات
 التنظيمية

 1.3723 4.6170 178 مدينة
1.223 255 1.823 

 1.4049 4.6055 79 مخيم-قرية
 االتجاهـــات
 التنظيمية

 1.4217 4.5159 178 مدينة
-1.257 255 1.210 

 1.4416 4.5886 79 مخيم-قرية
 المعــــــــــــــايير
 التنظيمية

 1.4515 4.4775 178 مدينة
-1.709 255 1.089 

 1.4575 4.5823 79 مخيم-قرية
 الدرجـــــــــــــــــــــة

 الكلية
 1.2680 4.6103 178 مدينة

1.343 255 1.732 
 1.3152 4.5972 79 مخيم-قرية
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 :الرابعة الفرعية الفرضية 1.2
 

 الثقافـــــة محــــاور تطبيــــق لدرجــــة المعياريــــة واالنحرافــــات الحســــابية، المتوســــطات: أ-5.6 رقــــم ملحــــق 
 .العلمي للمؤهل تبعا العربي البنك في التنظيمية

 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد العلمي المؤهل المحاور

 واإلجراءات السياسات
 1.3852 4.7308 26 بكالوريوس من اقل

 1.3573 4.7355 207 بكالوريوس
 1.3428 4.7865 24 عليا دراسات

 والقوانين األنظمة
 1.4116 4.5897 26 بكالوريوس من اقل

 1.4202 4.6272 207 بكالوريوس
 1.4526 4.5625 24 عليا دراسات

 السلوكية األنماط
 1.3403 4.5604 26 بكالوريوس من اقل

 1.3593 4.6211 207 بكالوريوس
 1.3446 4.5119 24 عليا دراسات

 التنظيمية القيم
 1.4517 4.5737 26 بكالوريوس من اقل

 1.3696 4.6341 207 بكالوريوس
 1.4375 4.5486 24 عليا دراسات

 التنظيمية المعتقدات
 1.4742 4.5962 26 بكالوريوس من اقل

 1.4389 4.5411 207 بكالوريوس
 1.4307 4.5625 24 عليا دراسات

 التنظيمية التوقعات
 1.3970 4.4872 26 بكالوريوس من اقل

 1.3804 4.6248 207 بكالوريوس
 1.3675 4.6528 24 عليا دراسات

 التنظيمية االتجاهات
 1.4195 4.4038 26 بكالوريوس من اقل

 1.4276 4.5612 207 بكالوريوس
 1.4310 4.4861 24 عليا دراسات
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 الثقافـــــة محــــاور تطبيـــــق لدرجــــة المعياريــــة واالنحرافـــــات الحســــابية، المتوســـــطات: ب-5.6 رقــــم ملحــــق
 .العلمي للمؤهل تبعا العربي البنك في التنظيمية

 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد العلمي المؤهل المحاور

 التنظيمية المعايير
 

 1.5099 4.3333 26 بكالوريوس من اقل
 1.4467 4.5435 207 بكالوريوس
 1.4227 4.4097 24 عليا دراسات

 الكلية الدرجة
 1.2994 4.5459 26 بكالوريوس من اقل

 1.2798 4.6180 207 بكالوريوس
 1.2910 4.5702 24 عليا دراسات
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( One Way Analysis of Variance) األحــادي التبــاين تحليــل اختبــار نتــائج: أ-6.6 ملحــق 
 للمؤهـل تبعـا العربـي البنك في التنظيمية الثقافة محاور تطبيق متوسطات في للفروق
 .الحالي العلمي

 
 المحاور

 
 مجمــــــــــــــــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجــــــــــــــات

 الحرية
 متوســــــــــــــــــــــــط
 المربعات

 ف قيمــــــــــــــــــــــــة
 المحسوبة

ــــــــــــــــــــة  الدالل
 اإلحصائية

 السياســـــــات
 واإلجراءات

 1.139 2 1.128 المجموعات بين
 2.121 254 32.712 المجموعات داخل 1.798 1.226

  256 32.770 المجموع

 األنظمـــــــــــــــة
 والقوانين

 1.126 2 1.112 المجموعات بين
 1.178 254 45.319 المجموعات داخل 1.731 1.314

  256 45.431 المجموع
 األنمـــــــــــــــــاط
 السلوكية

 

 1.157 2 1.313 المجموعات بين
 1271. 254 32.217 المجموعات داخل 1.292 1.235

  256 32.530 المجموع

 القـــــــــــــــــــــــــــــــيم
 التنظيمية

 1.109 2 1.219 المجموعات بين
 1.148 254 37.651 المجموعات داخل 1.479 1.738

  256 37.870 المجموع
ــــــدات  المعتق
 التنظيمية

 

 1.147 2 1.105 المجموعات بين
 1.195 254 49.567 المجموعات داخل 1.825 1.193

  256 49.642 المجموع

 التوقعـــــــــــات
 التنظيمية

 1.239 2 1.478 المجموعات بين
 1451. 254 36.850 المجموعات داخل 1.194 1.648

  256 37.329 المجموع
 االتجاهـــات
 التنظيمية

 

 1.322 2 1.644 المجموعات بين
 1.182 254 46.341 المجموعات داخل 1.173 1.765

  256 46.985 المجموع
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( One Way Analysis of Variance) األحــادي التبــاين تحليــل اختبــار نتــائج: ب-6.6 ملحــق
 للمؤهـل تبعـا العربـي البنـك فـي التنظيميـة الثقافـة محـاور تطبيـق متوسـطات فـي للفروق
 .الحالي العلمي

 
 المحاور

 
 مجمــــــــــــــــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجــــــــــــــات

 الحرية
 متوســــــــــــــــــــــــط
 المربعات

 ف قيمــــــــــــــــــــــــة
 المحسوبة

ــــــــــــــــــــة  الدالل
 اإلحصائية

 المعــــــــــــــايير
 التنظيمية

 

 1.642 2 1.285 المجموعات بين
 1.204 254 51.719 المجموعات داخل *1.044 3.155

  256 53.003 المجموع

 الدرجـــــــــــــــــــــة
 الكلية

 1.107 2 1.155 المجموعات بين
 1.109 254 20.319 المجموعات داخل 1.382 1.967

  256 20.473 المجموع
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 :الخامسة الفرعية الفرضية 2.2
 
 التنظيميــة الثقافــة محــاور تطبيــق لدرجــة المعياريــة واالنحرافــات الحســابية، المتوســطات: أ-7.6 ملحــق 

 .الحالية الوظيفة في الخدمة لسنوات تبعا العربي البنك في
 

 المحاور
 الوظيفــة فــي الخدمــة ســنوات
 العدد الحالية

 المتوســــــط
 الحسابي

 االنحـــراف
 المعياري

 السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 واإلجراءات

 0.3582 4.7607 164 سنوات 2 من اقل
 0.3602 4.6933 75 سنوات 41 – 2 بين
 0.3590 4.7344 16 سنوات 41 من أكثر

 والقوانين األنظمة
 0.4239 4.6260 164 سنوات 2 من اقل
 0.4149 4.5889 75 سنوات 41 – 2 بين
 0.4502 4.6146 16 سنوات 41 من أكثر

 السلوكية األنماط
 0.3597 4.6298 164 سنوات 2 من اقل
 0.3410 4.5181 75 سنوات 41 – 2 بين
 0.3421 4.7143 16 سنوات 41 من أكثر

 التنظيمية القيم
 0.3893 4.6423 164 سنوات 2 من اقل
 0.3785 4.5689 75 سنوات 41 – 2 بين
 0.3779 4.5990 16 سنوات 41 من أكثر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات  المعتق
 التنظيمية

 0.4586 4.5539 164 سنوات 2 من اقل
 0.4064 4.5333 75 سنوات 41 – 2 بين
 0.4237 4.5104 16 سنوات 41 من أكثر

 التوقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 0.3789 4.6423 164 سنوات 2 من اقل
 0.3783 4.5378 75 سنوات 41 – 2 بين
 0.4060 4.6250 16 سنوات 41 من أكثر
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 التنظيميــة الثقافـة محــاور تطبيـق لدرجــة المعياريـة واالنحرافــات الحسـابية، المتوســطات: ب-7.6 ملحـق
 .الحالية الوظيفة في الخدمة لسنوات تبعا العربي البنك في

 

 المحاور
 الوظيفــة فــي الخدمــة ســنوات
 الحالية

 العدد
 المتوســــــط
 الحسابي

 االنحـــراف
 المعياري

 االتجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 0.4296 4.5569 164 سنوات 2 من اقل
 0.4240 4.4933 75 سنوات 41 – 2 بين
 0.4590 4.5208 16 سنوات 41 من أكثر

 المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايير
 التنظيمية

 0.4500 4.5163 164 سنوات 2 من اقل
 0.4673 4.4911 75 سنوات 41 – 2 بين
 0.4683 4.4688 16 سنوات 41 من أكثر

 الكلية الدرجة
 0.2869 4.6241 164 سنوات 2 من اقل
 0.2647 4.5591 75 سنوات 41 – 2 بين
 0.3109 4.6053 16 سنوات 41 من أكثر
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( One Way Analysis of Variance) األحــادي التبــاين تحليــل اختبــار نتــائج: أ-8.6 ملحــق
 لسـنوات تبعا العربي البنك في التنظيمية الثقافة محاور تطبيق متوسطات في للفروق
 .الحالي الوظيفة في الخدمة

 
 المحاور

 
 مجمــــــــــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجـــات
 الحرية

 متوســــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 السياســــــــــــــــــــات
 واإلجراءات

 0.405 1.908 1.117 2 1.234 المجموعات بين
 
 

 1291. 252 32.455 المجموعات داخل
  254 32.689 المجموع

 األنظمــــــــــــــــــــــــــــة
 والقوانين

 1.198 1.145 2 1.1009 المجموعات بين
 
 

0.820 
 
 

 1.179 252 45.065 المجموعات داخل
  254 45.136 المجموع

 األنمــــــــــــــــــــــــــــــاط
 السلوكية

 

 3.431 0.428 2 1.856 المجموعات بين
 
 

0.034* 
 
 

 1251. 252 31.453 المجموعات داخل
  254 32.309 المجموع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  الق
 التنظيمية

 1.953 1.142 2 1.283 المجموعات بين
 
 

0.387 
 
 

 1.149 252 37.452 المجموعات داخل
  254 37.736 المجموع

 المعتقـــــــــــــــــــدات
 التنظيمية

 

 1.108 1.131 2 1.1122 المجموعات بين
 
 

0.898 
 
 

 1.195 252 49.189 المجموعات داخل
  254 49.231 المجموع

 التوقعــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 1.955 1.283 2 1.566 المجموعات بين
 
 

0.144 
 
 

 1451. 252 36.462 المجموعات داخل
  254 37.028 المجموع

 االتجاهـــــــــــــــــات
 التنظيمية

 

 1.574 1.106 2 1.212 المجموعات بين
 
 

0.564 
 
 

 1.185 252 46.542 المجموعات داخل
  254 46.754 المجموع
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( One Way Analysis of Variance) األحــادي التبــاين تحليــل اختبــار نتــائج: ب-8.6 ملحــق
 لسـنوات تبعا العربي البنك في التنظيمية الثقافة محاور تطبيق متوسطات في للفروق
 .الحالي الوظيفة في الخدمة

 
 المحاور

 
 مجمــــــــــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجـــات
 الحرية

 متوســــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 المعـــــــــــــــــــــــــــايير
 التنظيمية

 

 1.135 1.138 2 1.1260 المجموعات بين
 
 

0.874 
 
 

 1.208 252 52.463 المجموعات داخل
  254 52.519 المجموع

 1.367 1.109 2 1.218 المجموعات بين الكلية الدرجة
 
 

0.257 
 
 

 1.109 252 20.054 المجموعات داخل
  254 20.272 المجموع
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 :السادسة الفرعية الفرضية 2.2
 

 التنظيميــة الثقافــة محــاور تطبيــق لدرجــة المعياريــة واالنحرافــات الحســابية، المتوســطات: أ-9.6 ملحــق 
 .فقط العربي البنك في الخدمة سنوات عدد لمتغير تبعا العربي البنك في

 

 المحاور
 فـــــي الخدمـــــة ســـــنوات عـــــدد
 العدد                 فقط العربي البنك

 المتوســــــط
 الحسابي

 االنحـــراف
 المعياري

 السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 واإلجراءات

 0.3554 4.7652 165 سنوات 2 من اقل
 0.3608 4.6950 75 سنوات 41 – 2 بين
 0.3803 4.6750 15 سنوات 41 من أكثر

 والقوانين األنظمة
 1.4199 4.6323 165 سنوات 2 من اقل
 1.4221 4.5911 75 سنوات 41 – 2 بين
 1.4507 4.5333 15 سنوات 41 من أكثر

 السلوكية األنماط
 1.3588 4.6242 165 سنوات 2 من اقل
 1.3374 4.5524 75 سنوات 41 – 2 بين
 1.4233 4.6095 15 سنوات 41 من أكثر

 التنظيمية القيم
 1.3912 4.6404 165 سنوات 2 من اقل
 1.3685 4.5956 75 سنوات 41 – 2 بين
 1.3962 4.4833 15 سنوات 41 من أكثر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات  المعتق
 التنظيمية

 

 1.4601 4.5394 165 سنوات 2 من اقل
 1.4077 4.5800 75 سنوات 41 – 2 بين
 1.3716 4.4333 15 سنوات 41 من أكثر

 التوقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 1.3826 4.6303 165 سنوات 2 من اقل
 1.3770 4.5756 75 سنوات 41 – 2 بين
 1.4073 4.5667 15 سنوات 41 من أكثر
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 التنظيميــة الثقافــة محــاور تطبيــق لدرجــة المعياريــة واالنحرافــات الحســابية، المتوســطات: ب-9.6 ملحــق
 .فقط العربي البنك في الخدمة سنوات عدد لمتغير تبعا العربي البنك في

 

 المحاور
 فـــــي الخدمـــــة ســـــنوات عـــــدد
                 فقط العربي البنك

 العدد
 المتوســــــط
 الحسابي

 االنحـــراف
 المعياري

 االتجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 1.4281 4.5535 165 سنوات 2 من اقل
 1.4332 4.5200 75 سنوات 41 – 2 بين
 1.4266 4.4222 15 سنوات 41 من أكثر

 المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايير
 التنظيمية

 

 1.4518 4.5283 165 سنوات 2 من اقل
 1.4662 4.4933 75 سنوات 41 – 2 بين
 1.4105 4.3222 15 سنوات 41 من أكثر

 الكلية الدرجة
 1.2830 4.6224 165 سنوات 2 من اقل
 1.2772 4.5813 75 سنوات 41 – 2 بين
 1.2953 4.5111 15 سنوات 41 من أكثر
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( One Way Analysis of Variance) األحـادي التبـاين تحليـل اختبـار نتـائج: أ-10.6 ملحـق 
 لمتغيـر تبعـا العربـي البنـك في التنظيمية الثقافة محاور تطبيق متوسطات في للفروق
 .فقط العربي البنك في الخدمة سنوات عدد

          

 مجمـــــــــــــوع التباين مصدر المحاور
 المربعات

 درجــات
 الحرية

 متوســــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 السياســــــــــــــــــــات
 واإلجراءات

 1.244 1.160 2 1.319 المجموعات بين
 
 

1.290 
 
 

 1281. 252 32.370 المجموعات داخل
  254 32.689 المجموع

 األنظمــــــــــــــــــــــــــــة
 والقوانين

 1.539 1.196 2 1.192 المجموعات بين
 
 

1.584 
 
 

 1.178 252 44.944 المجموعات داخل
  254 45.136 المجموع

 األنمــــــــــــــــــــــــــــــاط
 السلوكية

 

 1.050 1.134 2 1.267 المجموعات بين
 
 

1.351 
 
 

 1271. 252 32.042 المجموعات داخل
  254 32.309 المجموع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  الق
  التنظيمية

 1.325 1.196 2 1.393 المجموعات بين
 
 

1.268 
 
 

 1.148 252 37.343 المجموعات داخل
  254 37.736 المجموع

 المعتقـــــــــــــــــــدات
 التنظيمية

 

 1.731 1.142 2 1.284 المجموعات بين
 
 

1.482 
 
 

 1.194 252 48.947 المجموعات داخل
  254 49.231 المجموع

 التوقعــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 1.633 1.192 2 1.185 المجموعات بين
 
 

1.532 
 
 

 1461. 252 36.843 المجموعات داخل
  254 37.028 المجموع
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( One Way Analysis of Variance) األحـادي التبـاين تحليـل اختبـار نتـائج: ب-10.6 ملحـق
 ســـنوات عـــدد لمتغيـــر تبعـــا العربـــي البنـــك فـــي التنظيميـــة الثقافـــة محـــاور تطبيـــق متوســـطات فـــي للفـــروق
 .فقط العربي البنك في الخدمة

 

 مجمـــــــــــــوع التباين مصدر المحاور
 المربعات

 درجــات
 الحرية

 متوســــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 االتجاهـــــــــــــــــات
 التنظيمية

 

 1.716 1.132 2 1.264 المجموعات بين
 
 

1.490 
 
 

 1.184 252 46.490 المجموعات داخل
  254 46.754 المجموع

 المعـــــــــــــــــــــــــــايير
 التنظيمية

 

 1.458 1.300 2 1.601 المجموعات بين
 
 

1.235 
 
 

 1.206 252 51.918 المجموعات داخل
  254 52.519 المجموع

 الكلية الدرجة
 1.409 1.112 2 1.224 المجموعات بين

 
 

1.246 
 
 

 1.109 252 20.048 المجموعات داخل
  254 20.272 المجموع
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 :السابعة الفرعية الفرضية 0.2
 
 التنظيميـة الثقافـة محـاور تطبيـق لدرجـة المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات: أ-11.6 ملحق 

 .المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة لسنوات تبعا العربي البنك في
 

 فـي اإلجمـالي الخبرة سنوات المحاور
      المصرفي العمل

 المتوســــــط العدد
 الحسابي

 االنحـــراف
 المعياري

 السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 واإلجراءات

 1.3688 4.7406 146 سنوات 2 من اقل
 1.3469 4.7346 89 سنوات 41 – 2 بين
 1.3536 4.7500 20 سنوات 41 من أكثر

 1.4301 4.6244 146 سنوات 2 من اقل والقوانين األنظمة
 1.4067 4.6105 89 سنوات 41 – 2 بين
 1.4402 4.5583 20 سنوات 41 من أكثر

 السلوكية األنماط
 

 1.3670 4.6282 146 سنوات 2 من اقل
 1.3298 4.5506 89 سنوات 41 – 2 بين
 1.3864 4.6429 20 سنوات 41 من أكثر

 1.3904 4.6393 146 سنوات 2 من اقل التنظيمية القيم
 1.3815 4.5946 89 سنوات 41 – 2 بين
 1.3742 4.5667 20 سنوات 41 من أكثر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات  المعتق
 التنظيمية

 

 1.4596 4.5445 146 سنوات 2 من اقل
 1.4177 4.5506 89 سنوات 41 – 2 بين
 1.4128 4.5250 20 سنوات 41 من أكثر

 التوقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 1.3825 4.6324 146 سنوات 2 من اقل
 1.3807 4.5655 89 سنوات 41 – 2 بين
 1.3820 4.6500 20 سنوات 41 من أكثر
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 التنظيميـة الثقافـة محاور تطبيق لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات: ب-11.6 ملحق
 .المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة لسنوات تبعا العربي البنك في

 
 فـي اإلجمـالي الخبرة سنوات المحاور

      المصرفي العمل
 المتوســــــط العدد

 الحسابي
 االنحـــراف
 المعياري

 االتجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 1.4299 4.5445 146 سنوات 2 من اقل
 1.4276 4.5150 89 سنوات 41 – 2 بين
 1.4472 4.5667 20 سنوات 41 من أكثر

 المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايير
 التنظيمية

 

 1.4554 4.5103 146 سنوات 2 من اقل
 1.4595 4.5056 89 سنوات 41 – 2 بين
 1.4501 4.4750 20 سنوات 41 من أكثر

 1.2936 4.6163 146 سنوات 2 من اقل الكلية الدرجة
 1.2616 4.5851 89 سنوات 41 – 2 بين
 1.2990 4.5956 20 سنوات 41 من أكثر
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 (One Way Analysis of Variance) األحـادي التبـاين تحليـل اختبـار نتـائج: أ-12.6 ملحـق 
 سـنوات عـدد تبعـا العربـي البنك في التنظيمية الثقافة محاور تطبيق متوسطات في للفروق
 . المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة

 
 المحاور

 
 مجمـــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجــات
 الحرية

 متوســــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 السياســــــــــــــــــــات
 واإلجراءات

 1.017 1.132 2 1.115 المجموعات بين
 
 

1.983 
 
 

 1301. 252 32.685 المجموعات داخل
  254 32.689 المجموع

 األنظمــــــــــــــــــــــــــــة
 والقوانين

 1.221 1.149 2 1.108 المجموعات بين
 
 

1.802 
 
 

 1.179 252 45.057 المجموعات داخل
  254 45.136 المجموع

 األنمــــــــــــــــــــــــــــــاط
 السلوكية

 

 1.455 1.184 2 1.369 المجموعات بين
 
 

1.235 
 
 

 1271. 252 31.940 المجموعات داخل
  254 32.309 المجموع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  الق
 التنظيمية

 1.562 1.123 2 1.168 المجموعات بين
 
 

1.571 
 
 

 1.149 252 37.568 المجموعات داخل
  254 37.736 المجموع

 المعتقـــــــــــــــــــدات
 التنظيمية

 

 1.028 1.123 2 1.140 المجموعات بين
 
 

1.973 
 
 

 1.195 252 49.221 المجموعات داخل
  254 49.231 المجموع

 التوقعــــــــــــــــــــــــات
 التنظيمية

 1.964 1.141 2 1.281 المجموعات بين
 
 

1.383 
 
 

 1461. 252 36.746 المجموعات داخل
  254 37.028 المجموع
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 (One Way Analysis of Variance) األحـادي التبـاين تحليـل اختبـار نتـائج: ب-12.6 ملحـق
 سـنوات عـدد تبعـا العربـي البنك في التنظيمية الثقافة محاور تطبيق متوسطات في للفروق
 . المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة

 
 المحاور

 
 مجمـــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجــات
 الحرية

 متوســــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 االتجاهـــــــــــــــــات
 التنظيمية

 

 1.185 1.144 2 1.128 المجموعات بين
 
 

1.831 
 
 

 1.185 252 46.685 المجموعات داخل
  254 46.754 المجموع

 المعـــــــــــــــــــــــــــايير
 التنظيمية

 

 1.053 1.140 2 1.131 المجموعات بين
 
 

1.949 
 
 

 1.208 252 52.497 المجموعات داخل
  254 52.519 المجموع

 1.346 1.137 2 1.125 المجموعات بين الكلية الدرجة
 
 

1.708 
 
 

 1.120 252 20.217 المجموعات داخل
  254 20.272 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163

 :الثالثة للفرضية الفرعية الفرضيات نتائج 3.2
 

 االولى الفرعية الفرضية 2.2
 
ـــائج: 13.6 ملحـــق  ـــة الحســـابية المتوســـطات فـــي للفـــروق( t-test) ت اختبـــار نت ـــق لدرجـــة الكلي  تحقي

 .الجنس لمتغير تعزى العربي البنك في التنظيمية الفاعلية
 

 المحاور
 

 المتوســــــــــــــــــــــط العدد الجنس
 الحسابي

 االنحــــــــــــــــــــراف
 المعياري

 ت قيمـــــــــــــــــــــــــة
 المحسوبة

 درجــــــــــــــات
 الحرية

 الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 تحقيـــــــــــــق
 األهداف

 0.890 255 0.138- 0.4289 4.5942 173 ذكر
 0.4724 4.6024 84 أنثى

 التطـــــــوير
 الذاتي

 0.131 255 1.515- 0.4615 4.5419 173 ذكر
 0.4466 4.6339 84 أنثى

 الرضــــــــــــــا
 عـــــــــــــــــــــــــن
 البنـــــــــــــــــــك
 العربي

 0.284 255 1.074- 0.4308 4.4872 173 ذكر
 0.4432 4.5493 84 أنثى

ــــــــف  توظي
 الموارد

 0.925 255 0.094- 0.3642 4.5270 173 ذكر
 0.4135 4.5317 84 أنثى

 القــــــــــــــــــدرة
 علـــــــــــــــــــــى
 استقطاب
 الموارد

 0.623 255 0.492- 0.4515 4.4798 173 ذكر
 0.4801 4.5099 84 أنثى

 الدرجــــــــــــة
 الكلية

 0.381 255 0.878- 0.3060 4.5211 173 ذكر
 0.3531 4.5587 84 أنثى
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 :الثانية الفرعية الفرضية 9.2
 
 التنظيميـة الفاعليـة محـاور تطبيـق لدرجـة المعياريـة واالنحرافـات الحسـابية، المتوسـطات: 14.6 ملحق 

 .للعمر تبعا العربي البنك في
 

 المتوســــــط العدد العمر المحاور
 الحسابي

 االنحـــراف
 المعياري

 األهداف تحقيق
 

 44911. 4.5833 144 سنة 41 من اقل
 43881. 4.6135 89 سنة 49 – 41 من
 43311. 4.6167 24 سنة 11 من أكثر

 
 الذاتي التطوير

 46941. 4.5747 144 سنة 41 من اقل
 45261. 4.5730 89 سنة 49 – 41 من
 42341. 4.5521 24 سنة 11 من أكثر

 البنــك عــن الرضــا
 العربي

 45461. 4.4960 144 سنة 41 من اقل
 39431. 4.5361 89 سنة 49 – 41 من
 47001. 4.4702 24 سنة 11 من أكثر

 الموارد توظيف
 

 39611. 4.5208 144 سنة 41 من اقل
 34811. 4.5562 89 سنة 49 – 41 من
 40431. 4.4722 24 سنة 11 من أكثر

 علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــدرة
 الموارد استقطاب

 47161. 4.5197 144 سنة 41 من اقل
 44301. 4.4794 89 سنة 49 – 41 من
 44481. 4.3472 24 سنة 11 من أكثر

 33951. 4.5332 144 سنة 41 من اقل الكلية الدرجة
 28161. 4.5474 89 سنة 49 – 41 من
 36041. 4.4821 24 سنة 11 من أكثر
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( One Way Analysis of Variance) األحــادي التبــاين تحليــل اختبــار نتــائج: 15.6 ملحــق 
 لمتغيــر تبعــا العربــي البنــك فــي التنظيميــة الفاعليــة محــاور تطبيــق متوســطات فــي للفــروق
 .العمر

 
 المحاور

 
 مجمـــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجــــــــــــات
 الحرية

 متوســــــــــــــــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 تحقيـــــــــــــق
 األهداف

 

 1531. 0.030  0.060 المجموعات بين
 
 

.8581 
 
 

 0.197 254 50.097 المجموعات داخل
  256 50.158 المجموع

 
 التطـــــــوير
 الذاتي

 0.025 0.053 2 0.010 المجموعات بين
 
 

0.975 
 
 

 0.211 254 53.658 المجموعات داخل
  256 53.668 المجموع

 الرضــــــــــــــا
 عـــــــــــــــــــــــــن
 البنـــــــــــــــــــك
 العربي

 0.329 0.062 2 0.125 المجموعات بين
 
 

0.720 
 
 

 0.190 254 48.314 المجموعات داخل
  256 48.440 المجموع

ــــــــف  توظي
 الموارد

 

 0.526 0.076 2 0.153 المجموعات بين
 
 

0.592 
 
 

 0.145 254 36.860 المجموعات داخل
  256 37.013 المجموع

 القــــــــــــــــــدرة
 علـــــــــــــــــــــى
 استقطاب
 الموارد

 1.483 0.313 2 0.626 المجموعات بين
 
 

0.229 
 
 

 0.211 254 53.624 المجموعات داخل
  256 54.250 المجموع

 الدرجــــــــــــة
 الكلية

 0.386 0.040 2 0.080 المجموعات بين
 
 

0.680 
 
 

 0.104 254 26.450 المجموعات داخل
  256 26.530 المجموع
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 :الثالثة الفرعية الفرضية 41.2
 
ـــق لدرجـــة الكليـــة الحســـابية المتوســـطات فـــي للفـــروق( t-test) ت اختبـــار نتـــائج: 16.6 ملحـــق   تطبي

 .السكن مكان لمتغير تعزى العربي البنك في التنظيمية الفاعلية محاور
 

 المحاور
 

 مكـــــــــــــــــــــــــــــــان
 السكن

 المتوســـــــــط العدد
 الحسابي

 االنحـــــــــــراف
 المعياري

 ت قيمـــــــــــــــــــــة
 المحسوبة

 درجــــــــــــــات
 الحرية

ــــــــــــــــــــة  الدالل
 اإلحصائية

 تحقيــــــــــــــــــــــــق
 األهداف

 7971. 255 0.258- 43951. 4.5921 178 مدينة
 45231. 4.6076 79 مخيم-قرية

 التطـــــــــــــــــوير
 الذاتي

 0.543 255 0.608- 0.45510 4.5604 178 مدينة
 0.46580 4.5981 79 مخيم-قرية

 عــن الرضــا
 البنـــــــــــــــــــــــــــــك

 العربي

 0.117 255 1.574- 0.4328 4.4791 178 مدينة
 0.4358 4.5714 79 مخيم-قرية

ــــــــــــــــــف  توظي
 الموارد

 0.183 255 1.334- 0.3669 4.5075 178 مدينة
 0.4072 4.5759 79 مخيم-قرية

 علـــى القــدرة
 اســــــــــتقطاب

 الموارد

 0.919 255 0.102 0.4570 4.4916 178 مدينة
 0.4708 4.4852 79 مخيم-قرية

 الدرجـــــــــــــــــــــــة
 الكلية

 0.307 255 1.023- 0.3021 4.5197 178 مدينة
 0.3627 4.5642 79 مخيم-قرية
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 الرابعة الفرعية الفرضية 44.2
 
 التنظيميـة الفاعليـة محـاور تطبيـق لدرجـة المعياريـة واالنحرافـات الحسـابية، المتوسـطات: 17.6 ملحق 

 .العلمي للمؤهل تبعا العربي البنك في
 

 العدد العلمي المؤهل المحاور
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 األهداف تحقيق
 

 45691. 4.4923 26 بكالوريوس من اقل
 44091. 4.6029 207 بكالوريوس
 44321. 4.6583 24 عليا دراسات

 
 الذاتي التطوير

 42981. 4.5865 26 بكالوريوس من اقل
 46671. 4.5604 207 بكالوريوس
 41581. 4.6563 24 عليا دراسات

 البنـــــــــــك عـــــــــــن الرضـــــــــــا
 العربي

 40811. 4.5714 26 بكالوريوس من اقل
 43711. 4.4900 207 بكالوريوس
 44641. 4.5893 24 عليا دراسات

 الموارد توظيف
 

 40811. 4.4423 26 بكالوريوس من اقل
 37811. 4.5225 207 بكالوريوس
 34221. 4.6736 24 عليا دراسات

 اســـــتقطاب علـــــى القـــــدرة
 الموارد

 46191. 4.5321 26 بكالوريوس من اقل
 46011. 4.4734 207 بكالوريوس
 46631. 4.5833 24 عليا دراسات

 32681. 4.5234 26 بكالوريوس من اقل الكلية الدرجة
 32501. 4.5236 207 بكالوريوس
 28451. 4.6280 24 عليا دراسات
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( One Way Analysis of Variance) األحــادي التبــاين تحليــل اختبــار نتــائج: 18.6 ملحــق 
 للمؤهــل تبعــا العربــي البنــك فــي التنظيميــة الفاعليــة محــاور تطبيــق متوســطات فــي للفــروق
 .العلمي

 
 المحاور
 

 مجموع التباين مصدر
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 تحقيـــــــــــــــــــــق
 األهداف

 

 9761. 1911. 2 3821. المجموعات بين
  
  

.3781 
 1961. 254 49.775 المجموعات داخل  

   256 50.158 المجموع
 

 التطــــــــــــــوير
 الذاتي

 4841. 1021. 2 2041. المجموعات بين
  
  

.6171 
 2101. 254 53.465 المجموعات داخل  

   256 53.668 المجموع
 عـن الرضا

 البنــــــــــــــــــــــــــك
 العربي

 8721. 1651. 2 3301. المجموعات بين
  
  

.4191 
 1891. 254 48.109 المجموعات داخل  

   256 48.440 المجموع
 توظيــــــــــــــــف

 الموارد
 

 2.469 3531. 2 7061. المجموعات بين
  
  

.0871 
  
  

 1431. 254 36.307 المجموعات داخل
   256 37.013 المجموع

 علـى القدرة
 اســــــــتقطاب

 الموارد

 7341. 1561. 2 3121. المجموعات بين
  
  

.4811 
  
  

 2121. 254 53.938 المجموعات داخل
   256 54.250 المجموع

 الدرجــــــــــــــــــــة
 الكلية

 1.145 1191. 2 2371. المجموعات بين
  
  

.3201 
  
  

 1041. 254 26.293 المجموعات داخل
   256 26.530 المجموع

 
 
 
 
 



169

 الخامسة الفرعية الفرضية 43.2
 
 الفاعليــــة محــــاور تطبيــــق لدرجــــة المعياريــــة واالنحرافــــات الحســــابية، المتوســــطات: 19.6 رقــــم ملحــــق 

 .الحالية الوظيفة في الخدمة لسنوات تبعا العربي البنك في التنظيمية
 

 الوظيفــة فــي الخدمــة ســنوات المحاور
 الحالية

 المتوســــــط العدد
 الحسابي

 االنحـــراف
 المعياري

 األهداف تحقيق
 

 44501. 4.6415 164 سنوات 2 من اقل
 42911. 4.5093 75 سنوات 41 – 2 بين
 46601. 4.5375 16 سنوات 41 من أكثر

 
 الذاتي التطوير

 46081. 4.5899 164 سنوات 2 من اقل
 45391. 4.5300 75 سنوات 41 – 2 بين
 46441. 4.5313 16 سنوات 41 من أكثر

 البنــك عــن الرضــا
 العربي

 43751. 4.5017 164 سنوات 2 من اقل
 42751. 4.4952 75 سنوات 41 – 2 بين
 46661. 4.5714 16 سنوات 41 من أكثر

 الموارد توظيف
 

 38411. 4.5478 164 سنوات 2 من اقل
 36591. 4.4778 75 سنوات 41 – 2 بين
 39661. 4.5104 16 سنوات 41 من أكثر

 علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــدرة
 الموارد استقطاب

 46741. 4.5264 164 سنوات 2 من اقل
 44211. 4.4222 75 سنوات 41 – 2 بين
 43551. 4.3646 16 سنوات 41 من أكثر

 32181. 4.5544 164 سنوات 2 من اقل الكلية الدرجة
 30881. 4.4833 75 سنوات 41 – 2 بين
 36551. 4.5022 16 سنوات 41 من أكثر
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( One Way Analysis of Variance) األحــادي التبــاين تحليــل اختبــار نتــائج: 20.6 ملحــق 
 لســنوات تبعــا العربــي البنــك فــي التنظيميــة الفاعليــة محــاور تطبيــق متوســطات فــي للفــروق
 .الحالية الوظيفة في الخدمة

 
 المحاور

 
 مجمــــــــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجـــات
 الحرية

 متوســــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــق  تحقي
 األهداف

 

 2.453 4791. 2 9571. المجموعات بين
  
  

.0881 
  
  

 1951. 252 49.159 المجموعات داخل
   254 50.116 المجموع

 
 التطــــــــــــــــــــــــــــوير

 الذاتي

 4951. 1041. 2 2091. المجموعات بين
  
  

.6101 
  
  

 2111. 252 53.090 المجموعات داخل
   254 53.299 المجموع

 عــــــــن الرضــــــــا
 العربي البنك

 0.208 0.039 2 0.0793 المجموعات بين
  
  

0.812 
  
  

 0.190 252 47.993 المجموعات داخل
   254 48.072 المجموع

 توظيــــــــــــــــــــــــــــــف
 الموارد

 

 0.887 0.128 2 0.256 المجموعات بين
  
  

0.413 
  
  

 0.144 252 36.309 المجموعات داخل
   254 36.565 المجموع

ــــــــدرة  علــــــــى الق
 اســــــــــــــــــــــتقطاب

 الموارد

 1.926 0.404 2 0.809 المجموعات بين
  
  

0.148 
  
  

 0.210 252 52.916 المجموعات داخل
   254 53.725 المجموع

 1.329 0.137 2 0.274 المجموعات بين الكلية الدرجة
  
  

0.267 
  
  

 0.103 252 25.942 المجموعات داخل
   254 26.216 المجموع
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 السادسة الفرعية الفرضية 44.2
 
 التنظيميـة الفاعليـة محـاور تطبيـق لدرجـة المعياريـة واالنحرافـات الحسـابية، المتوسـطات: 21.6 ملحق 

 .فقط العربي البنك في الخدمة لسنوات تبعا العربي البنك في
 

ــــي الخدمــــة ســــنوات المحاور ــــك ف  البن
 فقط العربي

 المتوســــــط العدد
 الحسابي

 االنحـــراف
 المعياري

 األهداف تحقيق
 

 44161. 4.6424 165 سنوات 2 من اقل
 42791. 4.5040 75 سنوات 41 – 2 بين
 50411. 4.5467 15 سنوات 41 من أكثر

 
 الذاتي التطوير

 45971. 4.5924 165 سنوات 2 من اقل
 45721. 4.5200 75 سنوات 41 – 2 بين
 45511. 4.5500 15 سنوات 41 من أكثر

 البنــك عــن الرضــا
 العربي

 43951. 4.5091 165 سنوات 2 من اقل
 42931. 4.4895 75 سنوات 41 – 2 بين
 44091. 4.5238 15 سنوات 41 من أكثر

 الموارد توظيف
 

 38331. 4.5515 165 سنوات 2 من اقل
 37171. 4.4667 75 سنوات 41 – 2 بين
 36661. 4.5222 15 سنوات 41 من أكثر

 علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــدرة
 الموارد استقطاب

 46691. 4.5222 165 سنوات 2 من اقل
 44721. 4.4200 75 سنوات 41 – 2 بين
 42661. 4.4111 15 سنوات 41 من أكثر

 32271. 4.5567 165 سنوات 2 من اقل الكلية الدرجة
 31091. 4.4767 75 سنوات 41 – 2 بين
 34231. 4.5071 15 سنوات 41 من أكثر
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( One Way Analysis of Variance) األحــادي التبــاين تحليــل اختبــار نتــائج: 22.6 ملحــق 
 لســنوات تبعــا العربــي البنــك فــي التنظيميــة الفاعليــة محــاور تطبيــق متوســطات فــي للفــروق
 .العربي البنك في الخدمة

 
 المحاور

 
 مجمــــــــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجـــات
 الحرية

 متوســــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

 تحقيــــــــــــــــــــق
 األهداف

 

 2.636 5131. 2 1.027 المجموعات بين
  
  

.0741 
  
  

 1951. 252 49.089 المجموعات داخل
   254 50.116 المجموع

 
 التطـــــــــــــوير

 الذاتي

 6561. 1381. 2 276. المجموعات بين
  
  

.5201 
  
  

 2101. 252 53.023 المجموعات داخل
   254 53.299 المجموع

 عن الرضا
 البنـــــــــــــــــــــــــك

 العربي

 0681. 0.012 2 0.025 المجموعات بين
  
  

.9341 
  
  

 1910. 252 48.046 المجموعات داخل
   254 48.072 المجموع

 توظيـــــــــــــــف
 الموارد

 

 1.293 0.186 2 0.371 المجموعات بين
  
  

.2761 
  
  

 0.144 252 36.194 المجموعات داخل
   254 36.565 المجموع

 على القدرة
 اســـــــتقطاب

 الموارد

 1.489 0.314 2 0.627 المجموعات بين
  
  

.2281 
  
  

 0.211 252 53.098 المجموعات داخل
   254 53.725 المجموع

 الدرجـــــــــــــــــــة
 الكلية

 1.650 0.169 2 0.339 المجموعات بين
  
  

.1941 
  
  

 0.103 252 25.877 المجموعات داخل
   254 26.216 المجموع
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 :السابعة الفرعية الفرضية 41.2
 
 التنظيميـة الفاعليـة محـاور تطبيـق لدرجـة المعياريـة واالنحرافـات الحسـابية، المتوسـطات: 23.6 ملحق 

 .المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة سنوات لعدد تبعا العربي البنك في
 

 اإلجمـــالي الخبـــرة ســـنوات المحاور
      المصرفي العمل في

 المتوســــــط العدد
 الحسابي

 االنحـــراف
 المعياري

 األهداف تحقيق
 

 42441. 4.6548 146 سنوات 2 من اقل
 45141. 4.5303 89 سنوات 41 – 2 بين
 50301. 4.4600 20 سنوات 41 من أكثر

 
 الذاتي التطوير

 45831. 4.6027 146 سنوات 2 من اقل
 45761. 4.5281 89 سنوات 41 – 2 بين
 45881. 4.5000 20 سنوات 41 من أكثر

 البنــك عــن الرضــا
 العربي

 43851. 4.4932 146 سنوات 2 من اقل
 42841. 4.5249 89 سنوات 41 – 2 بين
 45761. 4.4929 20 سنوات 41 من أكثر

 الموارد توظيف
 

 39111. 4.5445 146 سنوات 2 من اقل
 36321. 4.5000 89 سنوات 41 – 2 بين
 37261. 4.4917 20 سنوات 41 من أكثر

 علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــدرة
 الموارد استقطاب

 46621. 4.5251 146 سنوات 2 من اقل
 45111. 4.4382 89 سنوات 41 – 2 بين
 44421. 4.4083 20 سنوات 41 من أكثر

 32981. 4.5555 146 سنوات 2 من اقل الكلية الدرجة
 30031. 4.5024 89 سنوات 41 – 2 بين
 34551. 4.4696 20 سنوات 41 من أكثر
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( One Way Analysis of Variance) األحــادي التبــاين تحليــل اختبــار نتــائج: 24.6 ملحــق 
 لعـــدد تبعـــا العربـــي البنـــك فـــي التنظيميـــة الفاعليـــة محـــاور تطبيـــق متوســـطات فـــي للفـــروق
 .المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة سنوات

 
 المحاور

 
 مجمـــــــــــــــوع التباين مصدر

 المربعات
 درجـــات
 الحرية

 متوســــــــــط
 المربعات

 ف قيمـــــــــــــة
 المحسوبة

 الداللـــــــــــــــــــــة
 اإلحصائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــق  تحقي
 األهداف

 

 3.245 6291. 2 1.258 المجموعات بين
  
  

*1.114 
  
  

 1941. 252 48.858 المجموعات داخل
   254 50.116 المجموع

 
 التطــــــــــــــــــــــــــــوير

 الذاتي

 9781. 2051. 2 4101. المجموعات بين
  
  

.3781 
  
  

 2101. 252 52.889 المجموعات داخل
   254 53.299 المجموع

 عــــــــن الرضــــــــا
 العربي البنك

 1531. 0.029 2 0.058 المجموعات بين
  
  

.8581 
  
  

 0.191 252 48.014 المجموعات داخل
   254 48.072 المجموع

 توظيــــــــــــــــــــــــــــــف
 الموارد

 

 0.462 0.066 2 0.133 المجموعات بين
  
  

0.631 
  
  

 0.145 252 36.431 المجموعات داخل
   254 36.565 المجموع

ــــــــدرة  علــــــــى الق
 اســــــــــــــــــــــتقطاب

 الموارد

 1.297 0.274 2 0.547 المجموعات بين
  
  

0.275 
  
  

 0.211 252 53.178 المجموعات داخل
   254 53.725 المجموع

 1.143 0.118 2 0.236 المجموعات بين الكلية الدرجة
  
  

0.320 
  
  

 0.103 252 25.980 المجموعات داخل
   254 26.216 المجموع
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.التجريبية للعينة الدراسة الداة والثبات الصدق االرتباط، معامل نتائج: 2 رقم ملحق  
 

لمصفوفة ارتباط الفقرات ( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون : 4.0 رقم ملحق
 .واالجراءات لسياساتالدرجة الكلية لمع 

 الرقم
واالجراءات السياسات: االول المحور  

ر قيمة الفقرات  
 الداللة

 اإلحصائية
.المعتمدة العمل بسياسات البنك في الموظفون يلتزم 4  0.121 1.242 
.البنك أهداف تحقيق في المتبعة اإلجراءات تسهم 3  0.042* 1.131 
 السياسات بطبيعة الموظفين لدى معرفة هناك 4

.البنك في المعتمدة  
0.001* 1.141 

.البنك داخل الموظفين ثقافة السياسات تراعي 1  0.294** 1.114 
 الجودة معايير تحقيق في المتبعة اإلجراءات تسهم 2

.المطلوبة  
0.220 1.431 

 مهام لتنفيذ مالئم مناخ المعتمدة السياسات توفر 2
.الموظف  

0.422 1.410 

. للبنك االنتماء تعزيز في المتبعة اإلجراءات تساعد 0  0.201** 1.113 
.الموظفين لدى التام بالوضوح المتبعة السياسات تتسم 2  0.220 1.431 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176

لمصفوفة ارتباط الفقرات ( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون : 3.0 رقم ملحق
 والقوانين النظمةمع الدرجة الكلية ل

 

 الرقم
والقوانين االنظمة: الثاني المحور  
ر قيمة الفقرات  الداللة 

 اإلحصائية
 للموظفين الوظيفية للحقوق ضمانة السائدة القوانين توفر 9

.البنك في  
0.102 1.492 

.بها المعمول األنظمة لنصوص طبقا الخطط إنجاز يتم 41  0.022* 1.143 
 المعتمدة القوانين عليه تنص ما بتطبيق الموظفين يلتزام 44

.البنك في  
0.129 1.314 

 العمل معدالت تحقيق في بها المعمول األنظمة تسهم 43
.المطلوبة  

0.030* 1.130 

 في بها المعمول اللوائح بطبيعة فهم على الموظفون 44
.البنك  

0.021* 1.144 

 تفويض لعملية مجاال البنك في المتبعة القوانين توفر 41
.التنفيذية الوظائف ألصحاب السلطة  

0.202* 1.112 
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 الفقرات ارتباط لمصفوفة( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون : 4.0 رقم ملحق
 .السلوكية النماطل الكلية الدرجة مع

 

 الرقم
السلوكية االنماط: الثالث المحور  
ر قيمة الفقرات  الداللة 

 اإلحصائية

 السلوكيات لتحدد سلوكية انماط على تنص العمل نظم 42
.االيجابية  

0.241** 1.112 

 عليها تنص التي اإليجابية بالسلوكيات الموظفون يلتزم 42
.البنك داخل العمل نظم  

0.291** 1.114 

40 
 أجل من الالزمة التدريبية البرامج لموظفيه البنك يقدم
 الكفاءة تحقيق على تعمل التي السلوكية األنماط إتباع

.اإلدارية  

0.293 1.194 

42 
 السلوكي النمط تطوير نحو باستمرار الموظفون يسعي
.الوظيفية المهام إنجاز في يساهم الذي  

0.291** 1.114 

49 
 في تساهم التي السلوكية األنماط الموظفون يتبع

.البنك في المطلوب الوظيفي األداء تحقيق  
0.293** 1.114 

31 
 بالبنك المتبعة السلوكية األنماط بين تطابق هناك
.اإلداري النظام في عليها المنصوص وبين  

0.222** 1.114 

34 
 تكوين على البنك في الموظفين سلوكيات تسهم

.البنك عن الطيبة الذهنية الصورة  
0.210 1.124 
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لمصفوفة ارتباط الفقرات ( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون : 1.0 رقم ملحق
 .مع الدرجة الكلية للقيم التنظيمية

 

 الرقم
التنظيمية القيم: الرابع المحور  
ر قيمة الفقرات  الداللة 

 اإلحصائية

 اهم من البشري المورد للبنك العليا اإلدارة تعتبر 32
البنك في المتاحة الموارد  

0.042* 1.134 

.البنك في الجديدة األفكار تقديم عملية في حرية توجد 23  0.204** 1.113 
.البنك مصلحة أجل من الضغوط الموظفون يتحمل 24  0.042* 1.134 

25 
 في التعاون مبدأ خالل من طيبة عمل عالقات تظهر
.المهام انجاز  

0.204** 1.113 

26 
 في عملهم عن الوظيفي بالرضا الموظفون يشعر
.البنك  

0.221 1.122 

 مع للتكيف استعداد على البنك في الموظفون 27
.المتغيرات  

0.922** 1.111 

.البنك أهداف لتحقيق المطلوبة الدافعية الموظفين لدى 28  0.922 1.111 

29 
 في مباشر إشراف دون الواجبات بأداء الموظفون يقوم
.البنك  

0.133** 1.322 

.البنك في المسئولية لتحمل الموظفون يستعد 41  0.094* 1.144 
.البنك ممتلكات على باستمرار الموظفون يحافظ 44  0.094* 1.144 
.البنك في الوقت بعامل الموظفون يهتم 43   0.922** 1.111 
.الرسمية العمل بمواعيد البنك في الموظفون يلتزم 44  0.094* 1.144 

 
 

 
 
 



179

الفقرات لمصفوفة ارتباط ( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون : 0.0 رقم ملحق
 .التنظيمية لمعتقداتمع الدرجة الكلية ل

 

 الرقم
التنظيمية المعتقدات: الخامس المحور  
ر قيمة الفقرات  الداللة 

 اإلحصائية

 في المشاركة بأهمية قناعه على الموظفون 41
.القرارات اتخاذ عملية  

 0.093* 1.144 

 الوظيفي الرضا بأهمية قناعة على الموظفون 42
.البنك في  

 0.093* 1.144 

 اإلداري االتصال نظام بأن الموظفون يتفق 42
.البنك في جيد المتبع  

0.002** 1.141 

 بين العمل عالقات تطوير بأهمية شعور هنالك 40
.المختلفة األقسام  

0.229** 1.114 

 الممنوحة السنوية المكافآت حجم في الزيادة 42
.ضرورية للموظفين  

0.922** 1.111 

 من التكنولوجية التطورات البنك ادارة تعتبر 49
.التطور ضرورات  

0.023* 1.140 
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لمصفوفة ارتباط الفقرات ( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون : 2.0 رقم ملحق
 .التنظيمية لتوقعاتمع الدرجة الكلية ل

   

 الرقم
 التنظيمية التوقعات: السادس المحور

 الداللة ر قيمة الفقرات
 اإلحصائية

 عملية في المشاركة بأهمية قناعه على الموظفون 11
.القرارات اتخاذ  

 0.212** 1.111 

 في الوظيفي الرضا بأهمية قناعة على الموظفون 14
.البنك  

 0.242 1.122 

 المتبع اإلداري االتصال نظام بأن الموظفون يتفق 13
.البنك في جيد  

0.212** 1.111 

 بين العمل عالقات تطوير بأهمية شعور هنالك 14
.المختلفة األقسام  

0.201* 1.112 

 الممنوحة السنوية المكافآت حجم في الزيادة 11
.ضرورية للموظفين  

0.212** 1.111 

 من التكنولوجية التطورات البنك ادارة تعتبر 12
.التطور ضرورات  

0.231 1.102 
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لمصفوفة ارتباط الفقرات ( Pearson correlation)االرتباط بيرسون نتائج معامل : 0.0 رقم ملحق
 .التنظيمية التجاهاتمع الدرجة الكلية ل

 

 الرقم
التنظيمية االتجاهات: السابع المحور  

ر قيمة الفقرات  الداللة 
 اإلحصائية

 أجل من قدراتهم تعزيز نحو الموظفون يتوجه 12
.المصرفي العمل نظم تطوير  

 0.022* 1.142 

 تطوير نحو البنك قبل من واضح توجه هناك 10
.موظف ألي الوظيفي المسار   

 0.203** 1.113 

12 
 التطوير عملية في باستمرار البنك إدارة تقوم

 التنافسية المكانة تعزيز بهدف المؤسسي
.للبنك   

0.022* 1.142 

19 
 طيبة عمل عالقات ترسيخ نحو البنك يتجه
.الموظفين مع  

 0.203** 1.113 

21 
 المشاركات على االعتماد الموظفون يرغب

.الموظفين تهم التي القضايا حل في الجماعية  
0.012* 1.134 

24 
 بتوفير مستمر بشكل   البنك إدارة تقوم

 توجهات لمواكبة الضرورية المستلزمات
.الموظفين   

0.424 1.442 
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لمصفوفة ارتباط الفقرات ( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون : 2.0 رقم ملحق
 .التنظيمية لمعاييرمع الدرجة الكلية ل

 

 الرقم
التنظيمية المعايير: الثامن المحور  

ر قيمة الفقرات  الداللة 
 اإلحصائية

 المعايير بطبيعة تامة دراية على الموظفون 23
.البنك في المعتمدة   

 0.210 1.121 

 التام بالوضوح البنك في المعتمدة المعايير تتسم 24
.الموظفين لدى   

 0.291 1.193 

 للمعايير طبقا الموظفين أداء بتقييم البنك يقوم 21
.فيه المعتمدة   

0.221 1.124 

 عند المعتمدة المعايير بإتباع البنك إدارة تقوم 25
.الوظيفية الترقيات إجراء  

 0.022* 1.143 

 لدى حافزا البنك في المعتمدة المعايير توفر 26
.الموظف   

0.091* 1.144 

 ضوء في المعتمدة للمعايير دورية مراجعة تتم 20
.الجديدة التطورات  

0.912** 1.114 
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لمصفوفة ارتباط الفقرات ( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون : 9.0 رقم ملحق
 .االهداف تحقيقمع الدرجة الكلية ل

 

 الرقم
 االهداف تحقيق: االول المحور

 الداللة ر قيمة الفقرات
 اإلحصائية

 األهداف وضع على البنك إدارة تعمل 1
.للتحقيق القابلة المستقبلية  

 0.044* 1.132 

 القسم أهداف بين مدروس تطابق هنالك 2
.البنك في الموظقون وأهداف  

 0.129 1.423 

 بقبول تحظى البنك يتبناها التي األهداف جميع 3
.الموظفين  

0.220 1.449 

 األهداف بين الترابط استراتيجية البنك يعتمد 4
.والرئيسة الفرعية  

 0.224 1.442 

5 
 مستوى على األهداف وضع في المشاركة تعد

 األهداف بلورة في األساسية القاعدة القسم
.الجديدة  

0.121 1.331 
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لمصفوفة ارتباط الفقرات ( Pearson correlation)بيرسون نتائج معامل االرتباط : 41.0 رقم ملحق
 .الذاتي لتطويرمع الدرجة الكلية ل

 

 الرقم
الذاتي التطوير: الثاني المحور  

ر قيمة الفقرات  الداللة 
 اإلحصائية

2 
 بين المتميز مركزه تبوء على البنك يحرص
 خدماته تطوير خالل من األخرى البنوك

.المختلفة المصرفية  

 0.786* 1.143 

0 
 التغيير إحالل في تسهم تنظيمية ثقافة   للبنك

.النمو مستوى في االيجابي  
 0.945** 1.111 

2 
 أدائه تعزيز على العمل إلى     البنك يسعى

.التنظيمي  
0.786* 1.143 

9 
 متطورة استراتيجية خططا البنك يضع

.األزمات لمواجهة  
 0.945** 1.111 
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لمصفوفة ارتباط الفقرات ( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون : 44.0 رقم ملحق
 .البنك عن لرضامع الدرجة الكلية ل

 

 الرقم
البنك عن الرضا: الثالث المحور  

ر قيمة الفقرات  الداللة 
 اإلحصائية

.البنك في عملي عن الفعلي بالرضا أشعر 41   0.306 1.134 

44 
 على الحصول عمل عن الباحثين يفضل
.سواه دون البنك  في عمل  

 0.926** 1.111 

43 
 مع التعامل المعتمد يفضل نظري وجهة من

.سواه دون البنك  
0.816** 1.110 

44 
 في االسهام في مرموقة مكانة   للبنك

.االقتصادي التطوير  
 0.765* 1.142 

41 
 األساس المصدر بأنه البنك موظفي يدرك

.حاجاتهم إلشباع  
 0.926** 1.111 

42 
 حسب الترقية بفرص البنك موظفو يحظى

.االستحقاق  
0.816** 1.110 

42 
 عن الرضا العمالء يبدي نظري وجهة من

.عام بشكل البنك  
0.775* 1.141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



186

لمصفوفة ارتباط الفقرات ( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون : 43.0 رقم ملحق
 الموارد توظيفالدرجة الكلية لمع 

 

 الرقم
الموارد توظيف: الرابع المحور  

ر قيمة الفقرات  الداللة 
 اإلحصائية

 عائد أقصى لتحقيق فاعلة استراتيجية للبنك 40
.المتاحة الموارد من  

 0.021* 1.131 

 في الحاصلة التحوالت مع البنك يتفاعل 42
.المحلية البيئية الموارد  

 0.919** 1.111 

 في الحاصلة التحوالت مع البنك يتفاعل 49
.اإلقليمية البيئية الموارد  

0.919** 1.111 

 عملياته إلنجاز الكافية المقدرة البنك يمتلك 31
.اإلدارية  

 0.143 1.301 

 التحوالت مع المناسب التكيف إلى البنك يعمد 34
.المحلية الموارد بيئة في  

 0.042* 1.131 

 ندرة لمواجهة ايجابية بدائل إيجاد البنك يحاول 33
.الموارد  

0.919** 1.111 
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لمصفوفة ارتباط الفقرات ( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون : 44.0 رقم ملحق
 .الموارد استقطاب على لقدرةمع الدرجة الكلية ل

 

 الرقم
 الموارد استقطاب على القدرة: الخامس المحور
 الداللة ر قيمة الفقرات

 اإلحصائية

 المصادر توفير على بقدرته البنك يمتاز 34
.يحتاجها التي المادية  

 0.939** 1.111 

 الموظفين استقطاب على القدرة للبنك 31
.فيه للعمل اختصاصهم مجال في المتميزين  

 0.912** 1.111 

 الخبرات اصحاب اجتذاب على القدرة للبنك  32
.فيه للعمل( المتخصصة)  

 0.912** 1.111 

 خالل من األموال جمع على القدرة للبنك 32
.للمستثمرين عائد اكبر تحقيق  

 0.912** 1.111 

 لالحتفاظ واضحة سياسة البنك لدى 30
 بالموظفين

 0.939** 1.111 

 الزبائن استقطاب على بقدرة البنك يتمتع 32
.فية لالستثمار  

 0.939** 1.111 
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 لمحاور األداة ثبات من للتأكد( Cronbach Alpha( )ألفا كرونباخ) اختبارنتائج : 41.0 رقم ملحق
 .التنظيمية الثقافة

 
المحور رقم  المحور 

ألفا كرونباخ  
 عدد
 الفقرات

واالجراءات السياسات  االول   1.0242 2 
والقوانين االنظمة الثاني   1.0442 2 
السلوكية االنماط  لثالث   1.2924 0 
االتنظيمية القيم  الرابع   1.9420 43 

التنظيمية المعتقدات  الخامس    1.2124 2 
التنظيمية التوقعات  السادس    1.2021 2 
التنظيمية االتجاهات السابع    1.2432 2 
التنظيمية المعايير الثامن    1.2440 2 
الكلية الدرجة  1.9232 20 

 
 المختلفة األداة لمحاور ألفا كرونباخ بطريقة الثبات معامل قيمة أن( 41.0) الملحق من يتضح
 للثبات ألفا معامل قيمة بلغت بينما. ممتازة إلى جيدة ثبات قيم وهي( 1.94)و( 1.20) بين تراوحت
 . الثبات من عالية بدرجة تمتع األداة أن إلى يشير وهذا(. 1.92) الكلي
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 لمحاور األداة ثبات من للتأكد( Cronbach Alpha( )ألفا كرونباخ) اختبارنتائج : 42.0 رقم ملحق
 .التنظيمية الفاعلية

 
المحور رقم  المحور 

ألفا كرونباخ  
 عدد
 الفقرات

االهداف تحقيق  االول  1.1303 2 
الذاتي التطوير الثاني  1.2200 1 
البنك عن الرضا  لثالث  1.2292 0 
الموارد توظيف  الرابع  1.2290 2 

الموارد استقطاب على القدرة  الخامس  1.9041 2 
الكلية الدرجة  1.9199 32 

 
 المختلفة األداة لمحاور ألفا كرونباخ بطريقة الثبات معامل قيمة أن( 42.0) الملحق من يتضح
 للثبات ألفا معامل قيمة بلغت بينما. ممتازة إلى مقبولة ثبات قيم وهي( 1.90)و( 1.13) بين تراوحت
 االهداف، تحقيق بعد باستثناء. الثبات من عالية بدرجة تمتع األداة أن إلى يشير وهذا(. 1.91) الكلي
 .الثبات من مقبولة بدرجة تمتعه تبين والذي

 
 

  



191

 المالحق فهرس
 

 الصفحة         الملحق عنوان   الرقم

 91....  .............................................................الدراسة أداة  4 
 414.......  .............................................المحكمين بأسماء قائمة  3 
 411  .........................الدراسة ةألدا والثبات الصدق االرتباط، معامل نتائج    4 
 442..  .................الدراسة وفقرات لمحاور المئوية والنسب األعداد التكرارات،    1 
 432.  .................................................,... األسئلة إجابات نتائج   2 
 411...  ................................بمحاورها للدراسة الفرعية الفرضيات نتائج   2 
 401.  ....,...التجريبية للعينة الدراسة ألداة والثبات الصدق االرتباط، معامل نتائج    0 
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 األشكال فهرس
 

 الصفحة         الشكل عنوان  الشكل رقم

 41...........................................  التنظيمية الثقافة مستويات يوضح  4.3
 33..  ......................اإلداري والتنظيم الفرد بين التنظيمية التوقعات يوضح  3.3
 09.....  .......التنظيمية والفاعلية التنظيمية الثقافة بين والتكيف االنسجام يوضح   4.2

 
 

  



192

 الجداول فهرس
 

 الصفحة         العنوان  الرقم

 41  ............................القوة لثقافة الضعيفة والخصائص القوية الخصائص  4.3

44....  ..............واألدوار النظم لثقافة الضعيفة والخصائص القوية الخصائص  3.3

 43.  .............اإلنساني التعاطف لثقافة المظلمة والخصائص المميزة الخصائص  4.3
 44...  .....................اإلنجاز لثقافة المظلمة والخصائص المميزة الخصائص   1.3
 21.....  ..........................الطبقية العينة حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع   1.3
 23....  .......................................العمر لمتغير تبعا المبحوثين توزيع  3.4
 23......  .....................................السكن لمكان تبعا المبحوثين توزيع  4.4
 23.........  ........................................للجنس تبعا المبحوثين توزيع  1.4
 24...........  ..................األكاديمي التخصص لمتغير تبعا المبحوثين توزيع  2.4
 24  ...................................العلمي المؤهل لمتغير تبعا المبحوثين توزيع  2.4
 21..  ......................................الوظيفي للمسمى تبعا المبحوثين توزيع  0.4
 21..............................  ......,..............للفرع تبعا المبحوثين توزيع  2.4
 22.......  ............................................للقسم تبعا المبحوثين توزيع  9.4
 22...  ........الحالية الوظيفة في الخدمة سنوات عدد لمتغير طبقا المبحوثين توزيع  41.4
 22...  .............فقط البنك في الخدمة سنوات عدد لمتغير طبقا المبحوثين توزيع  44.4
 20  .المصرفي العمل في اإلجمالي الخبرة سنوات عدد لمتغير طبقا المبحوثين توزيع  43.4
 20...  ...................................................التنظيمية الثقافة محاور  44.4
 22.....  ................................................التنظيمية الفاعلية محاور  41.4
 29....  ...................................................لالستبانة الخاليا طول  42.4
 21.  ..التنظيمية الثقافة محاور على ألفا كرونباخ بطريقة الثبات معامل اختبار نتائج  42.4
 24.  التنظيمية الفاعلية محاور على ألفا كرونباخ بطريقة الثبات معامل اختبار نتائج   42.4
 الثقافة محاور تطبيق لدرجة لع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  4.1
 21.. .................................................العربي البنك في التنظيمية   

  تطبيق لدرجة الكلية الحسابية المتوسطات في للفروق( t-test) ت اختبار نتائج   2.4
 22....... ..........سالجن لمتغير تبعا العربي البنك في التنظيمية المعتقدات محور  

  تطبيق لدرجة الكلية الحسابية المتوسطات في للفروق( t-test) ت اختبار نتائج   4.1
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 22... ..........السكن مكان لمتغير تعزى العربي البنك في السلوكية األنماط محور  
  المعايير محور تطبيق لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات   1.1
 20.... ............................العلمي للمؤهل تبعا العربي البنك في التنظيمية  
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 تبعا السلوكية األنماط محور على الداللة اتجاه لمعرفة LSD اختبار نتائج   9.1
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  التنظيمية الفاعلية تحقق لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات   41.1
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  تحقيق ورمح تطبيق لدرجة يةالمعيار  واالنحراف الحسابي، المتوسط   44.1
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