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الشكر والتقدير
الحمد هلل اما ينبغل لجالل وجهه وعظيم سلطانه ،وصل اللهتم علتخ ختاتم الرستل ،متن

نبتل

بعتده ،وهلل الشتار أو وأخيترا ،علتخ حستن توفيقته ،واتريم عوتوه ،وعلتخ متا أعتاننل بته نجتاز هتذا العمتل،
وأتقدم بشاري لكل من:
 التتداتور ناصتر ج ترادات ،التتذي توضتتل با شتراه علتتخ هتتذه الد ارستة فلتته منتتل اتتل ا حتترام والتقتتدير
وجزاه هللا عنل ال الخير.


اإلدار العامتتة للمعتتابر والحتتدود باافتتة طواقمهتتا اإلداريتتة ،واخ ت

بالتتذار عطوفتتة المحتتاف نظمت تتل

مهنا مدير عام المعابر والحدود فل السلطة الوطنية الولسطينية ،لمتا قتدموه متن تستهيالت للحصتول
علخ قواعد البيانات وتكرمهم بتسهيل مهمة الباحاة.
 الستاد األكتتاديمين األفاضتتل التتذين توضتتلوا بتحاتتيم أدا الد ارستتة وهتتم :التتداتور إيتتاد خليوتتة ،والتتداتور
عبتتد الوهتتاب الصتتباغ ،والتتداتور ارئتتد شماستتنة ،والتتداتور إب تراهيم عتتوغ ،والتتداتور منصتتور اربتتة،
والتتداتور ي تونس جعوتتر ،والتتداتور امتتال ستتالمة ،والتتداتور عبتتد الناصتتر ماتتل ،وا س تتاذ زيتتاد فتتل
الذي قام بالتحليل ا حصائل.
 لرفيقتتات التتدرب نتتو ار التتدجانل ،وازهتتار الزيتتات ،اللتواتل قتتدمن لتتل اتتل التتدعم ،وزمتتالم الد ارستتة التتذين
طالمتا ستتهرنا لنحصتد امتتر نجاحنتتا ستويا ،ولتتم يتوانتوا لحظتتة فتتل تقتديم يتد المستاعد والعتتون معتصتتم
بارية ،هديل العبوشل ،سعاد عليان.

سنام حسن صالح

ب

الملخص
تهتتده هتتذه الد ارستتة التتخ التعتتره علتتخ تتتتاير الهياتتل التنظيمتتل وخصائصتته علتتخ الرضتتا التتوظيول
للم تتوظوين ا داري تتين ف تتل ا دار العام تتة للمع تتابر والح تتدود .وق تتد ت تتم قي تتاس الهيا تتل التنظيم تتل م تتن خ تتالل
خصائصتته المتمالتتة فتتل عناصتتر الرستتمية ،المرازيتتة ،درجتتة التعقيتتد .قامتتت الباحاتتة بتصتتميم استتتبانة
ماونتتة متتن  57فقتتر لالجابتتة عتتن استتئلة الد ارستتة ،واهتتدافها ،وتتتم تطبيتتا المتتنهع الوصتتول التحليلتتل علتتخ
مجتمتتع الد ارستتة التتذي تكتتون متتن  110موظتتا اداري فتتل ا دار الوستتطخ .وقتتد جمعتتت الباحاتتة 105
استتبانة ،واانتت جميعهتا صتالحة للتحليتل ا حصتائل ،وتتم تحليلهتا باستتخدام برنتامع التحليتل ا حصتتائل
) .(SPSSوقتتد أظهتترت نتتتائع الد ارستتة وجتتود توتتاوت فتتل هتتذه الخصتتائ
التنظيمتتل فتتل ا دار العامتتة للمعتتابر والحتتدود ،حي ت

متتن حيت

توافرهتتا فتتل الهياتتل

بلتتا المتوس ت الحستتابل لكتتل متتن هتتذه الخصتتائ

االتتالل :الرستمية  4.26وهتل درجتة عاليتة ،المرازيتة وهتل درجتة عاليتة  ،3.94ودرجتة التعقيتد 3.25
وهتل درجتتة متوستتطة .واينتت الد ارستتة متتدض درجتة الرضتتا التتوظيول للمتوظوين ا داريتتن فتتل ا دار العامتتة
للمعابر والحدود ،حي

بلا المتوست الحستابل  .4.08واظهترت نتتائع الد ارستة وجتود تتتاير للمرازيتة فتل

الهياتل التنظيمتتل علتخ الرضتتا التوظيول للمتتوظوين ا داريتين فتتل ا دار العامتة للمعتتابر والحتدود ،وانتته
يوجتتد تتتتاير للرستتمية ودرجتتة التعقيتتد فتتل الهياتتل التنظيمتتل علتتخ الرضتتا التتوظيول للمتتوظوين ا داريتتين فتتل
ا دار العامة للمعابر والحدود .اما اظهرت نتائع الدراسة ان درجة الرضتا التوظيول للمتوظوين ا داريتين
فل ا دار العامة للمعابر والحدود اانت مرتوعة وفقا لمقياس الدراسة.
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Abstract
This study aimed at investigating the impact of organizational hierarchy and
its characteristics on the job satisfaction of administrative personal of the
Palestinian General Administration of Crossings and Borders. The organizational
hierarchy was tested through its component characteristics, namely officialty,
centrality, and complexity degree. The researcher designed a questionnaire of 57
items to answer the study questions and objectives. She also applied the Analytical
Descriptive Method on the study community which included 110 administrative
employees in the mid administration. The researcher managed to collect 105
questionnaires which were analyzed using the SPSS approach. The results of the
study indicated that there were differences in the available characteristics of the
organizational hierarchy of the General Administration of Crossings and Borders.
The means calculated for the different characteristics were high for the components
of officialty and centrality, but moderate for the component of complexity degree.
The means of these characteristic components were 4.26, 3.94 and 3.25
respectively. The results also showed that the degree of job satisfactory of the
administrative employees of the General Administration of Crossing and Borders
was high, with a mean of 4.08. Further, the study showed the centrality in the
organizational hierarchy of the institution in question influences the job satisfactory
of the personal, while the components of officialty and complexity degree had no
effect. In general, the study showed that the job satisfactory of the personal was of
high level on the study scale.
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الفصل األو :
___________________________________________________
االطار العام للدراسة:

 1.1المقدمة
يعتبر التنظيم ا طار الذي يحدد الوحدات التنظيمية بشال متوزان ،ومنسا ،ويوسح المجال
للقائد فل تحقيا التعاون والتنسيا وا تصال عن طريا بنام هيال تنظيمل يجسد فيه تقسيم العمل،
 ،وحدود السلطة ،والمسؤليات ،واتخاذ الق اررات التل من خاللها تتحقا استم اررية المنظمة

والتخص

(الغريري.)2010 ،
إن التنظيم واعاد التنظيم عملية مستمر تالزم الجهتاز اإلداري و تنتهتل عنتد حتد معتين طالمتا
أن أهتداه المنظمتة وايئتهتا الخارجيتة تتغيتران بشتال مستتمر ،لتذا

بتد متن تعبيتر يتتالمم متع ذلت فتل

البنتام التنظيمتل ،وهتذا ينطبتا علتخ المنظمتات بشتتخ أنواعهتا وتوجهاتهتا ،فالمنظمتة التتل

تعتدل متن

هياكلهتا التنظيميتة وفقتاً لمتغيترات بيئتهتا ستتجد نوستها حتمتاً عتاجز عتن تحقيتا أهتدافها (أبتو مصتبح،
.)2015
فالهيال التنظيمل ألي منظمة ادا هادفة لمساعدتها علل تحقيا أهدافهتا باوام وفاعلية ,من خالل
المساعد فل تنويذ الخط واتخاذ الق اررات وتحديد ادوار األفراد وتحقيا ا نسجام بين مختلا الوحدات
واألنشطة ,وتوادي التداخل وا زدواجية (العميان.)2012 ،
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ويؤار الهيال التنظيمل بشال ابير علخ سلو األفراد والجماعتات فتل المنظمات ،فتقسيم العمل
يتضمن إسناد مهام وواجبات محدد للورد ,وا لتزامات المترتبة عليه وتوقعاته نتيجة لذل

والتخص

قد توفر له الشعور بالرضا عن العمل ،أو تسبب السخ  ،وياون لها األار السلبل علخ رضا الموظا
عن العمل ،وبالتالل فانه سيؤار سلبًا أو إيجابا علخ األدام واإلنتاجية بشال عام للمنظمة (والل،
.)2012
ويعتبر الرضا الوظيول ذو اهمية ابير فل العمل ا داري ،حي

انه يسهم بشال ابير فل زياد

شعور الموظا بالسعاد وا رتياح فل عمله وزياد انتمائه للعمل ومن ام ا رتقام بالعملية ا دارية فل
المنظمات (العاجز.)2014 ،
وهنا

عالقة بين الهيال التنظيمل للمنظمة والاقة والرضا عن العمل من قبل الموظوين ،والعاملين

داخل هذه المنظمات ،وهذه العالقة تعاس مدض تنظيم هذا الهيال للمهام واألعمال واألقسام ومدض
انخراط العاملين فيه ).(Kessler, 2007
اما أن هنا

عالقة وايقة بين مستوض الرضا للموظوين ونوع الهيال التنظيمل المتبع فل

المنظمة ومدض المرازية أو البيروقراطية المتبعة فيه ).(Lambert, at, al,2006
يتعلا الرضا عن العمل باتجاه الموظا نحو عمله ،فالموظا الذي يشعر برضا عن العمل
يحمل اتجاهات إيجابية نحو العمل ،بينما الموظا ير الراضل عن عمله ،فإنه يحمل اتجاهات سلبية
نحو العمل (العطية.)2003،
فالرضتتا التتوظيول يعبتتر عتتن شتتعور الموظتتا بال ارحتتة النوستتية بعتتد القيتتام باشتتباع حاجاتتته وتحقيتتا
اهدافتته ،ويتوقتتا رضتتا الموظتتا عتتن عملتته علتتخ المتتدض التتذي يجتتد فيتته منو تذًا مناستتبًا لقد ارتتته ،وميولتته،
وسماته الشخصية ،وموقوه العلمل ،وعلخ طريقة الحيا التتل يستتطيع ان يلعتب التدور التذي يتماشتخ متع
نموه ،وخبراته (الزعبل.)2011 ،
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ام تتا بالنس تتبة ل تتالدار العام تتة للمع تتابر والح تتدود عمل تتت عل تتخ إع تتاد ص تتيا ة الخط تتة ا س تتتراتيجية
الخاصتتتة بتتتادار الم ت توارد البش ت ترية ،متتتن حي ت ت

تحديت تتد مه ت تام المت تتوظوين ،واعتتتاد تستتتاين المت تتوظوين وفت تتا

تخصصتتاتهم ،والمهتتام الموالتتة التتيهم ،واعتتاد تتتتهيلهم متتن ختتالل دورات تدريبيتتة بمتتا يتتتالئم متتع متطلبتتات
العمتتتل الجديتتتد ،ممت تتا است تتتدعخ ضت تترورض اق ت ترار هيات تتل تنظيمت تتل جديت تتد يلبت تتل متطلبت تتات العمت تتل ،والخطت تتة
ا ستراتيجة الخاصة بادار الموارد البشرية فل الدوائر ا ساسية للمعابر.
الهياتل التنظيمتل المتماتل ب (الرستمية ،والمرازيتة،

جامت هذه الد ارستة لمعرفتة تتتاير خصتائ

ودرج تتة التعقي تتد) عل تتخ الرض تتا ال تتوظيول للم تتوظويين ا داري تتين ف تتل ا دار العام تتة للمع تتابر والح تتدود ،وت تتم
اختيار هذه الخصائ

لما لها من دور فل تشايل الرضا الوظيول ،وانماط السلو الوظيول لديهم.

 1.2مشكلة الدراسة
شتتهدت اإلدار العامتتة للمعتتابر والحتتدود فتتل ا وانتتة األخيتتر تطتتو ار ابي ت ار فتتل المبتتانل والمنش ت ت
وذلت بعتتد صتتدور المرستتوم الرئاستتل رقتتم  16لعتتام  2006بإنشتتام مبنتتخ لتتادار العامتتة للمعتتابر والحتتدود
وتبعيتهتا لمستتؤولية الترئيس المباشتتر نظت ًار ألهميتهتتا وحساستية الوضتتع السياستتل والتواجتتد اإلسترائيلل علتتخ
المعتتابر ،اتتم صتتدر ق ترار مجلتتس التتوزرام رقتتم  35/03لعتتام  2010بإستتناد إدار استتتراحة معبتتر الك ارمتتة
لتادار العامتة للمعتابر والحتدود بعتتد أن اانتت علتخ متال بلديتة أريحتتا ممتا أدض إلتخ إعتاد تتهيتل وتتترميم
المبانل ومرافا ا ستراحة وفا خطة شاملة.
عمل ت تتت ا دار العام ت تتة للمع ت تتابر والح ت تتدود ف ت تتل ع ت تتام  2010عل ت تتخ بن ت تتام هيا ت تتل تنظيم ت تتل يح ت تتدد
المسؤليات ودرجة توويغ الصالحيات للمدرام فل المعابر البرية والتجاريتة المنتشتر علتخ ارغ التوطن،
وتتتم تقستتيم ا عمتتال بتتين المتتوظوين اتتال وفتتا تخصصتته ومهارتتته ،وتحديتتد الترايتتب التتداخلل للعالق تتات
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التسائد فل ال معبر وأنشطته عموديًا وأفقيا ،مما احد

رضا لبعغ الموظوين وستخ للتبعغ ا ختر.

لكن لم يتم اعتماد الهيال التنظيمل من قبل ديوان الموظوين العام ،سباب سياسية وامنية.
ومتتن هنتتا دعتتت الحاجتتة للتطتتوير فتتل الخطتتة ا ستتتراتيجية الخاصتتة بتتإدار الم توارد البش ترية فتتل
اإلدار العامة للمعابر والحدود  ،والعمل علخ صيا ة أهداه جديد تالمم الوضع التراهن لتقتديم الختدمات
للجمهتور بالعتتدد األماتتل متتن المتتوظوين وتوزيتتع األعمتال والمستتؤليات والستتلطات ،وتحديتتد العالقتتات وعتتدد
المستتتويات التنظيميتتة متتن ختتالل المتابع تة متتع دي توان المتتوظوين إلق ترار هياليتتة تنظيميتتة جديتتد تلبتتل هتتذا
التطور فل العمل وتراعل رضا الموظويين فل اإلدار العامة للمعابر والحدود.
استتتنادًا التتخ متتا ستتبا فتتإن مشتتالة الد ارستتة تتماتتل فتتل تددأثير الهيكددل التنظيمددي وخصائصدده علددى الرضددا
الوظيفي للموظفين االداريين في االدارة العامة للمعابر والحددود ،وستيتم تحقيتا هتذا الغترغ متن ختالل
ا جابة عن التساؤ ت التالية:
 .1مددا تددأثير الهيكددل التنظيمددي وخصائصدده علددى الرضددا الددوظيفي للمددوظفين االداريددين فددي االدارة
العامة للمعابر والحدود؟
ويتورع من السؤال الرئيس األسئلة الورعية التالية:
أ -م تتا ت تتتاير رس تتمية الهيا تتل التنظيم تتل ف تتل اإلدار العام تتة للمع تتابر والح تتدود عل تتخ رض تتا الم تتوظوين
ا داريين؟
ب  -م تتا ت تتتاير مرازي تتة الهيا تتل التنظيم تتل ف تتل اإلدار العام تتة للمع تتابر والح تتدود عل تتخ رض تتا الم تتوظوين
ا داريين؟
ت  -ما تتاير درجتة تعقيتد الهياتل التنظيمتل فتل اإلدار العامتة للمعتابر والحتدود علتخ رضتا المتوظوين
ا داريين؟
 .2ما درجة الرضا الوظيول للموظوين ا داريين فل اإلدار العامة للمعابر والحدود؟
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 .3هتتل هنتتا تتتتاير للهياتتل التنظيمتتل وخصائصتته علتتخ الرضتتا التتوظيول للمتتوظوين ا داريتتين فتتل
ا دار العامتة للمعتتابر والحتدود تعتتزض للمتغيترات الديمو رافيتتة (الجتتنس ،المؤهتتل العلمتتل ،ستتنوات
الخدمة ،المسمخ الوظيول ،موقع العمل الحالل)؟

 1.3نمولج الدراسة
شكل رقم( )1شكل توضيحي لمتغيرات الدراسة

المتغير التابع

المتغيرات المستقلة
خصائص الهيكل التنظيمي
* الرسمية

رضا الموظفين االداريين

* المرازية
* التعقيد

المتغيرات الديموغرافية
 الجنس
 المؤهل العلمل
 سنوات الخبر

 المسمخ الويول
 موقع العمل
الحالل
اعداد الباحاة
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 1.4أهداف الدراسة
ته تتده ه تتذه الد ارس تتة ال تتخ بي تتان ت تتتاير الهيا تتل التنظيم تتل وخصائص تته عل تتخ الرض تتا ال تتوظيول للم تتوظوين
ا داريين فل ا دار العامة للمعابروالحدود ،وبشال اكار تحديداً تهده هذه الدراسة الخ:
 .1التعتتره إلتتخ درجتتة تطبيتتا خصتتائ

الهياتتل التنظيمتتل الستتائد فتتل اإلدار العامتتة للمعتتابر والحتتدود

ودوره فل رضا الموظوين ا داريين فيها.
 .2التعره إلخ درجة الرسمية فل الهيال التنظيمل لادار العامة للمعابر والحدود.
 .3التعره إلخ درجة المرازية فل الهيال التنظيمل لادار العامة للمعابر والحدود.
 .4التعره إلخ درجة التعقيد فل الهيال التنظيمل لادار العامة للمعابر والحدود.
 .5التعره إلخ درجة الرضا الوظيول لدض الموظوين ا داريين فل اإلدار العامة للمعابر والحدود.
 .6التعره الخ تتاير الهيال التنظيمتل وخصائصته علتخ الرضتا التوظيول لتدض المتوظوين ا داريتين فتل
ا دار العامة للمعابر والحدود من حي

المتغيرات الديمغرافية.

 1.5أهمية ومبررات الدراسة
تتضح اهمية هذه الدراسة من خالل المعطيات التالية:
 .1توض تتيح ت تتتاير خص تتائ

الهيا تتل التنظيم تتل ف تتل اإلدار العام تتة للمع تتابر والح تتدود وابت تراز دوره عل تتخ

رضا الموظوين أو سخطهم فل العمل.
 .2حداا تة الهياتتل التنظيم تتل فتتل اإلدار العام تتة للمعتتابر والح تتدود ال تذي ن تتتع عنتته رض تتا المتتوظوين ف تتل
مواقتتع وستتخطهم فتتل مواقتتع أختترض ،األمتتر التتذي استتتدعخ معرفتتة درجتتة رضتتا المتتوظوين فتتل اإلدار
العامة للمعابر والحدود عن الهيالية التنظيمية الجديد .
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 .3أهميتة الهياتل التنظيمتل التذي يعمتل علتخ التوزيتع والتكامتل للمهتام فتل وقتت واحتد ،وي ارعتتل
التخص ت

ومبتتدأ فصتتل الصتتالحيات وعمتتل جميتتع المنظم تة ضتتمن ا ختصتتا

وتحديتتد خطتتوط

ا تصال فل المنظمات مما يضمن استم اررية المنظمة ونجاحها.
 .4الحاجتتة المت ازيتتد لتنظتتيم ا دار العام تتة للمعتتابر والحتتدود ،وضتترور اقت ترار هياتتل تنظيمتتل متتن قب تتل
دي توان المتتوظوين العتتام لتستتاين المتتوظوين علتتخ الهياليتتة ،وتوزيتتع ا عمتتال والمستتؤليات والستتلطات
بشال عادل يحقا الرضا للموظوين فل ا دار .
 .5قد تساهم نتائع هذه الدراسة فل تعزيز الرضا التوظيول لتدض المتوظوين ا داريتين  ،وذلت متن ختالل
التعره الخ درجة رضاهم واحتياجاتهم من قبل المدرام وصال لتحقيا رضا افضل.
 .6قتتد تستتاعد هتتذه الد ارستتة المجتتال امتتام البتتاحاين للمزيتتد متتن الد ارستتات حتتول تتتتاير خصتتائ

الهياتتل

التنظيمل علخ الرضا الوظيول للموظوين ا داريين فل المنظمات.
 .7تقت تتدم هت تتذه الد ارست تتة تقيت تتيم للهيات تتل التنظيمت تتل لت تتالدار العامت تتة للمعت تتابر والحت تتدود ضت تتمن خصائصت تته
(الرسمية ،المرازية ،درجة التعقيد) اذل تقدم تقيتيم لدرجتة الرضتا التوظيول للمتوظوين ا داريتين فتل
ا دار العامتتتة للمعت تتابر والحت تتدود ،التتتذي مت تتن شت تتتنه ان يست تتاعد ا دار العليتتتا علت تتخ تطت تتوير الهيات تتل
التنظيمل وتحسينه بما يخدم الرضا الوظيول للموظوين فل المنظمة.

 1.6مصطلحات الدراسة
 .1الهيكددل التنظيمددي :هتتو اإلطتتار التتذي يحتتدد اإلدارات ،واألقستتام واألج تزام الداخليتتة للمنظمتتة ،ويبتتين
التقسيمات التنظيمية والوحدات التل تقتوم با عمتال ،وا نشتطة التتل يتطلبهتا تحقيتا اهتداه المنظمتة
(المساعد .)2013 ،
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 .2رضدا المدوظفين :هتو مجمتوع المشتاعر الوجدانيتة التتل يشتعر بهتا الوترد اتجتاه العمتل التذي يشتغله،
ومتدض اإلشتباع التذي يتوقتع الوترد أن يحققته متن عملته ،فبقتدر متا تماتل وظيوتته مصتدر إشتباع أو
منافع ابير ومتعدد له بقدر ما يزيد رضاه عن هذه الوظيوة (قريشل والسبتل.)2015 ،
 .3اإلدارة العامة للمعابددر والحددود :هتل واحتد متن أهتم الهيئتات الحاوميتة والمستؤولة عتن إدار الحتدود
والمعابر (التجارية /المسافرين) فل شقل الوطن ،وتقوم بتطبيا القوانين واألنظمتة والمعتايير الصتادر
تر متن
عن الو ازرات والمؤسسات الحاومية المختلوة المتعلقة بالمعابر ونقتاط الحتدود ،وتضتم عتدداً ابي اً
المتتوظوين المتتدنيين والعس ت تاريين متتن أبنتتام الستتلطة الوطنيتتة والقطتتاع الختتا

لتستتير العمتتل اليتتومل.

الموقع ا لكترونل
 .4الرسدددددمية :ه ت تتل درج ت تتة تحدي ت تتد العالق ت تتات التنظيمي ت تتة ب ت تتين الم ت تتوظوين ف ت تتل المنظم ت تتة بش ت تتال دقي ت تتا
).(Salimbahrami, et, al, 2015
 .5المركزية :هل الدرجة التل ياون فيها صنع القرار متمراتز فتل نقطتة واحتد بالمنظمتة (Robbins,
).et, al, 2012
 .6درجددة التعقيددد :هتتل عتتدد العنتتاوين المهنيتتة والنشتتاطات الوظيويتتة المختلوتتة الموجتتود داختتل المنظمتتة
(المحمدي.)2011 ،

 1.7حدود الدراسة
الحدود الزمانية :سيتم تطبيا هذا البح

علخ الموظوين فل اإلدار العامة للمعابر والحدود فل الوتر

الواقعة بين .2017-2016
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الحدود المكانية :اقتصر تطبيا هذا البح

علخ الموظويين ا داريين فل اإلدار العامة للمعابر

والحدود وتشمل ال من استراحة اريحا ومبنخ ا دار العامة للمعابر والحدود فل محافظة اريحا ومعبر
ارم ابو سالم التجاري فل قطاع ز .
الحدود البشرية :اقتصر تطبيا هذا البح

علخ الموظون ا داريين فل المستويات اإلدارية الوسطخ

وهل (الوئة ا ولخ /والوئة الاانية /والوئة الاالاة) وذل حسب اشوه دائر الشؤون اإلدارية فل اإلدار
العامة للمعابر والحدود.
الحدود الموضوعية :سيراز البح

علخ تتاير الهيال التنظيمل وخصائصه علخ الرضا الوظيول لدض

الموظويين ا داريين فل اإلدار العامة للمعابر والحدود.
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الفصل الثاني
______________________________________________________
االطار النظري والدراسات السابقة

المبحث األو – الهيكل التنظيمي
مقدمة:
ياتسب الهيال التنظيمل اهميتة ابيتر فتل شتتخ انتواع المنظمتات ،اونته يحتدد ا دارات ا ساستية
الموجود فل اية منظمة ،ويوضح التقسيمات ا دارية المختلوة ،وبا دار العامة للمعتابر والحتدود تحديتدًا
تتضتتح اهميتتة الهياتتل التنظيمتتل بشتتال اكبتتر نظ ت ًار لطبيعتتة التتتداخالت بينتته واتتين التتوزرات ،والقطاعتتات
ا خرض.
اذ تحاف اإلدار العامة للمعابر والحدود علخ عالقات وايقة مع التو ازرات الولستطينية المختلوتة،
واألجه تتز ا منيتتتة المنتش تتر تحتتتت مظل تتة اإلدار العامتتتة للمع تتابر والحتتتدود ،فه تتل مست تتؤولة ع تتن توت تتويغ
الصالحيات للو ازرات المختلوة الموجود تحت مظلتهتا ،وحتتخ تتتمان اإلدار العامتة للمعتابر والحتدود متن
أن تص تتبح إدار حديا تتة ،وفعال تتة ،ومس تتؤولة ،يج تتب أن تتعام تتل م تتع ه تتذه ا دارات ض تتمن هيا تتل تنظيمت تل
واضح المعالم ،يبين خطوط السلطة ،ويحدد المهام لكل جهاز وادار .
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متا ستيتم الترايتز عليته فتل هتذا المبحت

هتو التعتره علتخ الموتاهيم الخاصتة بالهياتل التنظيمتل

وخصائص ت ته المتمالتتتة بالرست تتمية ،والمرازيتتتة ،ودرجت تتة التعقيتتتد ،والتعت تتره علت تتخ أهميت تتة الهيات تتل التنظيمت تتل
للمنظمات ،والنظريات التل ساهمت فل تصميم الهياكل التنظيمية.
أوال -تعريف الهيكل التنظيمي:
بعد ا طالع علخ الكاير من األدبيات ذات الصلة بالهيال التنظيمل لوح عتدم وجتود تعريتا
واحد شامل للهيال التنظيمل ،حي

تواوتت وجهات النظر والمواهيم التل تم تقديمها من حي

الشمولية

والعما ،سيتم استعراغ بعغ التعريوات منها:
 يترض (شتاويش" )2013 ،أن الهياتل التنظيمتل يماتن تعريوته علتخ أنته الترتيتب والعالقتات المتبادلتة
بين أجزام ووظائا المنظمتة ،حيت

يحتدد نشتاطات تقستيم العمتل فيهتا ،امتا يبتين ايتا تترتب تلت

النشتاطات والوظتائا المختلوتة متع بعضتها التبعغ ،ويبتين إلتخ حتد متا مستتوض التخصت

فتل

نشتاطات أعمالهتا ،امتا أنته يشتير إلتخ التسلستل الهرمتل والتخ هياتل الستلطة فتل المنظمتة ،واتذل
يبتين العالقتات التقريريتة فيهتا ،وبالتتالل يماتن اعتبتاره عتامال أساستيًا فتل مرازيتة و مرازيتة اتختاذ
الق اررات".
 يترض )" (Roppins,2006أن الهياتل التنظيمتل هتو الطريقتة التتل يتتم متن خاللهتا تنظتيم المهتام
وتحديتد األدوار الرئيستة للعتاملين ،وتبتين نظتام تبتادل المعلومتات وتحديتد آليتات التنستيا وأنمتاط
التواعل الالزمة بين األقسام المختلوة والعاملين فيها".
 وعرفت ته (اب تتو ش تتيخه" )2011 ،بتن تته توزي تتع األعم تتال والس تتلطات ب تتين الع تتاملين ،وتحدي تتد العالق تتات
والمستتتويات التنظيميتتة ،وتجميتتع العتتاملين فتتل وحتتدات تنظيميتتة ،وهتتذه فتتل وحتتدات تنظيميتتة اكبتتر،
وتوويغ للسلطات وتصميم لألنشطة لضمان تحقيا ا تصال الوعال".
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 وعرفته (العميتان" )2002 ،بتنته اآلليتة الرستمية التتل يتتم متن خاللهتا إدار المنظمتة عبتر تحديتد
خطوط السلطة وا تصال بين الرؤسام والمرؤوسين".
 وأمتا (الضتالعين" )2005 ،فقتد عرفته بتنته األدا التتل تبتين توزيتع الست تلطات والمست تؤوليات علتخ
الوظتائا فتل المستتويات اإلداريتة المختلوتة ،امتا يبتين وست تائل ا تتص تال الترست تمل لهتا ومستتويات
اإلشراه عليها".
 ويض ت تتيا )" (Child,2006بتن ت تته توزي ت تتع المس ت تتؤوليات ب ت تتين األفت ت تراد وان ت تته يس ت تتهم ف ت تتل نج ت تتاح تنوي ت تتذ
األهداه".
 ويرض (محمود" )2011 ،أن الهيال التنظيمل عبار عن مجموعة العالقتات المنظمتة بتين مصتادر
ام بشتال فتردي أو
نظتام اإلدار  ،ويتماتل الغترغ متن هتذا الهياتل فتل تستهيل استتخدام المتوارد ستو ً
بشال جماعل أانام محاولة تحقيا األهداه".
 وعرفتته )" (Huczynski and Buchanan, 2001بتنتته نظتتام رستتمل متتن المهتتام والعالقتتات،
يراقب  ،ينسا ،ويحوز العاملين ال يعملوا سويًا من اجل تحقيا أهداه المنظمة".
 وللهيال التنظيمتل عالقتة بمصتطلح أختر هتو الخارطتة التنظيميتة ،فالخارطتة تعتره بتنهتا المخطت
أو الرستم البيتانل الختا

بالمنظمتة ) (Robbins, 1990فهتل مخطت او مرستوم يعاتس العالقتة

المرتبطة بين الوظائا واألقسام واألفراد ومراكزهم فل المنظمة الواحد .
ويالح من التعريوات السابقة أنها رازت علخ عد نقاط وهل:
 .1توزيع المسؤوليات بين العاملين؛ أي درجة التخص

فل أنشطة المنظمة وتوزيع األعمال.

 .2توزيع السلطات بين العاملين؛ أي نطاق اإلشراه والتسلسل الهرمل للسلطة.
 .3تحديد المستويات التنظيمية وطرق التواصل بين هذه المستويات.
 .4مرازية و مرازية اتخاذ الق اررات.
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وترض الباحاة من خالل المواهيم السابقة يماتن تعريتا الهياتل التنظيمتل بانته عبتار عتن اإلطتار
التتذي يوضتتح التتدوائر الداخليتتة فتتل المنظمتتة وعالقتهتتا بعضتتها التتبعغ وتسلستتل خطتتوط الستتلطة وتوزيتتع
المسؤوليات بين العاملين بنام علخ التخص

.

ثانيا -أهمية الهيكل التنظيمي:
متتع أن الكتتاب

يتوقتتون علتتخ ماهيتتة الهياتتل التنظيمتتل وماوناتتته وخصائصتته ،إ أنهتتم جميعتتا يعتبتترون

الهياتل التنظيمتتل أدا هادفتتة تستتعخ لتحقيتتا أهتتداه المنظمتتة ،وحيت

أن أي منظمتتة يتتتم إنشتتاؤها لتحقيتتا

أهداه معينة  ،فاذل الهيال التنظيمل يصمم لمساعد المنظمة علخ تحقيا أهدافها (حريم.)2010 ،
بتتالر م متتن اختتتاله آرام المتتؤلوين والكتتتاب علتتخ موه تتوم الهياتتل التنظيم تل إ أنهتتم يجمعتتون علتتخ ان تته
وسيلة أو أدا لتحقيا أهداه المنظمات (القريوتل.)2006 ،
ويرض (شاويش ) 2013 ،إن أهمية الهيال التنظيمل للمنظمتة يتزود المنظمتة با ستتقرار وا ستتم اررية بمتا
يسمح لها البقام علخ قدوم األفراد وتنسيا معامالتها بما يتوا وايئتها.
وقد تناول العديد متن العلمتام اهميتة الهياتل التنظيمتل ،فيترض (اللتوح )2006،ان اهميتة الهياتل التنظيمتل
تكمن فل:
-1ترتيب العالقات داخل المنظمة.
-2يعد إحتدض األدوات اإلداريتة التتل تستاعد التنظتيم علتخ الوصتول إلتخ أهدافته وانتاما علتخ ذلت يشتبه
الهياتل التنظيمتل بالهياتل العظمتل لانستان اونته يتمست باألنظمتة الورعيتة المختلوتة لجستم اإلنستان،
فدون هذا البنيان تبقخ الدوائر واألقسام المختلوة وحدات منعزلة عن بعضها.

اما (عقيلل والمؤمن )2012 ،فاضافا أن أهمية الهيال التنظيمل تكمن فل:
 .1الهيال التنظيمل يسهل ويساعد فل تنويذ خط النظمة وفعاليتها وارامجها األدائية والتنويذية.

13

 .2الهيا تتل التنظيم تتل ه تتو قاع تتد ممارس تتة الس تتلطة والت تتل بموجبه تتا ي تتتم اتخ تتاذ القت ت اررات وتنوي تتذ فعالي تتات
المنظمة ،اونه يحدد المستويات ا دارية وسلطاتها ومسؤولياتها وصالحياتها.
التتتتايرات الورديتتة فتتل المنظمتتة متتن ختتالل وضتتع

 .3الهياتتل التنظيمتتل وجتتد لغتترغ تنظتتيم او تقلتتي

الضواب  ،والنظم ،واألسس ا دائية والتنويذية التل تمنع ا جتهاد الشخصل او تحد منه.
 .4الهياتل التنظيمتتل يحتتدد الطترق التتتل متتن خاللهتتا تمتارس العمليتتات الرقابيتتة فتل المنطمتتة عتتن طريتتا
تحديد المستويات الرقابية وأجهزتها.
 .5الهيا تتل التنظيم تتل وج تتد لمواجه تتة الغم تتوغ والتعقي تتد والتغيي تتر ف تتل بيئ تتة المنظم تتة ع تتن طري تتا خل تتا
التوافا بين أدام المنظمة وحراتها ومتطلبات البيئة.
 .6الهيا تتل التنظيم تتل يح تتدد الوروق تتات ب تتين المنظم تتات ،وذلت ت م تتن خ تتالل تحدي تتد اس تتس التميي تتز ب تتين
المنظمات شاال ومضموناً.
 .7الهيال التنظيمل له أاره علخ ال من ستلو واتجاهتات العتاملين ،وبقتدر متا تستتطيع المنظمتة تقليتل
الغموغ وتوضيح الما يتعلا بالمهام الواجب تتديتهتا ،ايويتة أدائهتا ،لمتن يرفتع العامتل تقريتره ولمتن
يتجه فل حال وجود مشالة ،بقدر ما يشال اتجاهاتهم ويحوزهم ألدام أعلخ.
ت تترض الباحا تتة ان أهمي تتة الهيا تتل التنظيم تتل تكم تتن ف تتل تحقي تتا اه تتداه المنظم تتة م تتن خ تتالل توزي تتع المه تتام
والمس تتؤليات والس تتلطات ب تتين الم تتوظوين ،وتحدي تتد العالق تتات؛ أي ال تتخ م تتن يتب تتع ا تتل موظ تتا ف تتل الس تتلم
الهرمل.
ثالثا -النظريات التي ساهمت في تصميم الهياكل التنظيمية:
هنا عدد من التيتارات الهامتة التتل بترزت فتل مجتال حقتول الد ارستات اإلداريتة ،إذ يوجتد تيتارين
رئيسين اان لهما األار الواضح بتطور اإلدار العامة بشال خا
 .1التيار التقليدي أو النظريات التقليدية فل اإلدار .
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واإلدار بشال عام وهما:

 .2التيار الحدي

الذي اهتم بالسلو (عساه.)2013 ،

بينم تتا يض تتيا (عص تتوور )1999 ،تي تتار االت ت

أ وه تتو النظري تتات اإلنس تتانية اتي تتار مس تتتقل ع تتن التي تتار

الحدي .
وفيما يلل سنحاول استعراغ ،أهم النظريات التل أسهمت فل تصميم الهياكل التنظيمية.
أوال -التيار التقليدي وبرز فيه  3نظريات أساسية أال وهي:
 )aنظريتتة متتاكس فيبتتر عتتن البيروقراطيتتة (اإلدار العامتتة) :يتترض فيبتتر أن تعبيتتر البيروقراطيتتة يشتتير إلتتخ
المنظمتتات الت تتل تمت تتاز بصتتوة التض تتخم والتعقي تتد ويت تراب أفراده تتا بص تتور تعاونيتتة منس تتقة م تتن اج تتل
تحقيا األهداه األساسية المحدد وأهم خصائ
 .1تحديت تتد مجت تتا ت التخص ت ت

هذه النظرية (موفا:)2007 ،

الت تتوظيول رست تتميا مت تتن خت تتالل الل ت توائح والقواعت تتد لتنظت تتيم المجت تتا ت

الوظيوية.
 .2توزيع السلطة الالزمة عطام ا وامر بتنويذ الواجبات المحدد بشال رسمل.
 .3توزيع ا عمال علخ اعضام المنظمة باعتبارها واجبات رسمية.
ويضيا ( )massie, 1987خصائ
 .4السجالت ،حي

اخرض وهل:

بد من تسجيل جميع األمور األساسية فل المنظمة.
مهنيون إداريون.

 .5اإلدار مهنة ويجب أن يتولخ أمورها أشخا

 .6تقسم المنظمتة التخ عتد مستتويات تتختذ شتال الهترم حيت

تشتره المستتويات العليتا علتخ انشتطة

ومهام المستويات الدنيا.
 )bنظريتتة فريتتدري تيلتتور (اإلدار العلميتتة) :تعتبتتر هتتذه النظريتتة متتن نظريتتات إدار األعمتتال أكاتتر منهتتا
نظرية فل مجال اإلدار العامة .واستندت هذه النظرية علخ  3قواعد أساسية:
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 .1العلمية التل تحدد طرق العمتل وأستاليبه متن اجتل تتوفير الوقتت وا نجتاز المطلتوب بتتعلخ درجتة
اواية.
 .2الكوام والمهار .
 .3ا لتت تزام واإللت تزام :وا لتت تزام ينب تتع م تتن الع تتاملين بينم تتا اإللت تزام ينب تتع م تتن اإلدار م تتن خ تتالل القواع تتد
واإلجرامات والقوانين (عصوور.)1999 ،
 )cنظرية هنري فايول (مبادئ اإلدار والتنظيم) وأهم المبادئ التل قدمها:
 .1التخص

وتقسيم العمل.

 .2القانونية.
 .3توازن السلطة والمسؤولية.
 .4التسلسل الهرمل.
 .5وحد األمر.
 .6العدالة فل األجور والمااف ت.
 .7المبادر واإلبداع.
 .8وحد ا تجاه :يعنل جعل العاملين يتجهون فل اتجاه واحد وهو تحقيا أهداه المنظمة.
 .9ا ستقرار اإلداري :أي عدم حدو تغيير وتبديالت مستمر فل الوظائا أو العاملين.
.10الترايز علخ العمل الجماعل.
.11المساوا بين العاملين فل المنظمة.
.12الحو تتال عل تتخ النظ تتام( .دواي تتت1964 ،؛ عس تتاه2013 ،؛ بغ تتدود2008 ،؛ عقيل تتل1997 ،؛
الشواور .)2011 ،
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تتترض الباحاتتة أن التيتتار التقليتتدي راتتز علتتخ عتتدد متتن المبتتادئ فتتل وظتتائا المنظمتتة أ وهتتل:
الرسمية  ،التخصت

فتل العمتل ،مرازيتة القت اررات فتل الوحتد التنظيميتة ،التسلستل الهرمتل والترايتز علتخ

مرؤوس واحد للعامل أي عدم تلقل األوامر من أكار من مسؤول علخ العاملين فل المنظمة.
ثانيددا -النظريددات السددلوكية :راتتزت النظريتتات فتتل هتتذا التيتتار علتتخ العالقتتات ا نستتانية باعتبتتاره محتتور
العمليتتة اإلداريتتة فتتل المنظمتتة ،وضتترور انشتتام جماعتتات عمتتل واتاحتتة الورصتتة لتتواعتتل فتتل جتتو عمتتل
مالئتتم ،لتتذل

بتتد متتن م ارعتتا العالقتتات اإلنستتانية بتتين اإلدار والعتتاملين وتقتتديم اتتل متتا يختتدم العنصتتر

البشري إلماانية زياد إنتاجيته (اللتوح .)2006 ،أهتم متا نتادت بته النظريتة الستلواية فتل التنظتيم اإلداري
هو:
 )aالتخص

وتقسيم العمل :أي ضرور مراعا هذه الجوانب ومعالجة ما قد ينتتع عنهتا متن احباطتات

وشعور بالملل ،ولهذا رازت علخ أهمية العنصر البشري وضرور إعطائته الحتوافز المالئمتة لتحويتزه
علخ العمل (عصوور.)1999 ،
 )bالتسلستل الهرمتل :ت ارعتخ هتذه النظريتة فتل هتذا الجانتب األدام التوظيول حيت

تلتقتل متع النظريتة

التقليدية علخ ضرور التدرج الهرمل للسلطة والمسؤولية ولكنها حاولت فل هذا الجانب إبراز أهمية
عنصتر التوتويغ ر بتة منهتا فتل تتكيتد معنتخ التتدرج الهرمتل فتل موهومهتا علتخ أهميتة الكوتام فتل
األدام التوظيول التذي يتحقتا متن ختالل التوتويغ ،ولتذل راتزت أيضتا علتخ أهميتة التتوازن بتين
السلطة والمسؤولية عبر عملية التوويغ (اللوح.)2006 ،
 )cالهيال التنظيمل :حي

سيترتب علخ تبنل مواهيم النظريات اإلنستانية فتل المنظمتة المتراد بنامهتا،

الحصتول علتخ هياتل تنظيمتل ستليم علتخ درجتة متن المرونتة والوضتوح والوعاليتة ،اتون العنصتر
اإلنسانل فل أي تنظيم هم األفراد ( أبو اوي .)2012 ،
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ثالثدددا -النظريدددات الحديثدددة :وجتتود الس تتلبيات ونقتتاط الضتتعا ف تتل النظريتتات التقليدي تتة والستتلواية حو تتزت
البتتاحاين لتطتتوير النظريتتات والبحتتو لتعتتديل الولستتوات والنظريتتات الستتابقة التتتل دعتتت التتخ الترايتتز علتتخ
اساليب واست ارتيجيات معينة تزيد من اوام وفاعلية التنظيم (موفا.)2007 ،
حيت

استتندت النظريتات الحدياتة إلتخ عتدد متن الورضتيات الرئيستية اتان أهمهتا( :عستاه2013 ،؛

عقيلل1997 ،؛ شريا وآخرون.)1989 ،
 )aالرسمية و ير الرسمية معاً ،اعوامل محدد للسلو اإلداري فل أية منظمة من المنظمات.
 )bنستبة درجتة الرشتد أو العقالنيتة ،حيت

يماتن تحقيتا الرشتد المطلتا فتل األمتور المتعلقتة بالستلو

البشري.
 )cقيمة السلو اإلداري

عمليته ،أي انه

يقوم علخ أسس علمية أو مبادئ عامتة مؤاتد بتل يظتل

محاوما بمجموعة من القيم وا تجاهات الوردية والجماعية.
 )dالكوايتتة ا جتماعي تتة ،أي تحقي تتا الحاج تتات يت تر الماديتتة لألفت تراد والجماع تتات والمجتم تتع إل تتخ جان تتب
الكواية ا قتصادية المادية اهدفين متكاملين لادار .
 )eالمنظمتتة عتتالم موتتتوح بمعنتتخ أنهتتا عالقتتة متصتتلة ومتواعلتتة متتع البيئتتة الكليتتة لهتتا ،داخليتتة اانتتت او
خارجي تتة ،وا تتذل الع تتاملون فيه تتا باعتب تتارهم عل تتخ ص تتلة مباش تتر ببيئ تتتهم الكلي تتة الداخلي تتة والخارجي تتة
يؤارون ويتتارون بها.
وترض الباحاة بعد استتعراغ اهتم النظريتات التتل ستاهمت بتصتميم الهياكتل التنظيميتة عبتر التزمن ان
النظريتات الاالاتتة مهمتة لبنتتام الهياتل التنظيمتتل ي منظمتة فالتيتتار التقليتدي راتتز علتخ البيروقراطيتتة فتتل
تعاملتته متتع المتتوظوين ،وتحديتتد العالقتتات متتن ختتالل ستتلم هرمتتل؛ بينمتتا جتتامت النظريتتة الستتلواية لتخوتتا
م تتن ح تتد البيروقراطي تتة ،وترا تتز عل تتخ مش تتاعر الم تتوظوين وس تتلواهم اان تتام ادائه تتم ا عم تتال؛ ام تتا النظري تتة
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الحدياتة التتتل دعتتت التخ ا هتمتتام با نستتان والبعتد المعنتتوي للمتتوظوين لمتا لتته متتن ااتر واضتتح فتتل تحقيتتا
اهداه المنظمة.
وتتترض الباحاتتة ان تحديتتد الهياتتل التنظيمتتل ا ماتتل يعتمتتد علتتخ حجتتم المنظمتتة ،واهتتداه المنظمتتة،
وعدد الموظوين ،ونوع التخص

 ،او النشاط التل تقوم به المنظمة.

رابعا -خصائص الهيكل التنظيمي:
يت تترض (دوديت تتن2012 ،؛ عبت تتد رات تته )2013 ،ان هنت تتا خصت تتائ

تست تتاهم فت تتل رست تتم المعت تتالم الرئيس ت تتية

وا ساسية لهيال المنظمة وهل:
 .1الما تتون ا داري :وه تتل نس تتبة ع تتدد المش تترفين المباشت ترين والم تتديرين وبقي تتة الع تتاملين ف تتل الوظ تتائا
ا دارية الخ مجموع قو العمل فل المنظمة.
 .2المرازيتتة :وتشتتير التتخ متتدض ترايتتز الستتلطة الرستتمية فتتل اتختتاذ الق ت اررات وعتتدد المجتتا ت اوالمواقتتع
التل يمارس فيها العاملين المشاراة فل اتخاذ الق اررات.
 .3التعقيد :ويشير التعقيد الخ التعقيد ا فقل او التعقيد ا مامل او تعقد ا نتشار الجغرافل.
 .4تخويتتل الصتتالحية :وتشتتير التتخ نستتبة عتتدد الق ت اررات ا داريتتة التتتل يقتتوم المتتدير بتخويلهتتا للمستتتويات
ا دارية ا دنخ الخ عدد الق اررارت التل يتخذها بنوسه.
 .5التمايز او ا ختاله :وتشير الخ عدد الوظائا ا ختصاصية فل المنظمة.
 .6الرسمية :وتشير الخ عدد الواائا الرسمية الماتوية فل المنظمة الخاصة بتسيير اعمال المنظمة.
 .7التكامتتل :وتشتتير التتخ نوعيتتة التعتتاون القتتائم او المطلتتوب بتتين الوحتتدات التنظيميتتة متتن اجتتل توحيتتد
الجهود لتحقيا اهداه مشتراة.
 .8ا حت تراه او المهني تتة :وتش تتير ال تتخ الدرج تتة الت تتل يعتمتتد فيه تتا الموظ تتا عل تتخ منظم تتة مهني تتة معين تتة
امرجع اساسل لتصرفه الوظيول ،واما يشير الخ مستوض التدريب والاقافة والرسمية للعاملين.
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 .9نطاق ا شراه :ويشير الخ عدد المرؤوسين الذين يمان لمدير واحد ان يشره عليهم
 .10التخص

 :ويشير الخ الدرجة التل يتم فيها تقسيم العمل التخ انشتطة متشتابهة متخصصتة فتل

حقل معين ومنوصلة عن ا نشطة ا خرض.
.11

المعيارية :وتشير الخ مدض انجاز ا نشتطة او المهتام المتشتابهة بطريقتة موحتد ومحتدد رستميا

من قبل ا دار .
ويتترض (ح تريم )2010 ،أن للهياتتل التنظيمتتل خصتتائ
افترضوا  3ابعاد /خصائ

وابعتتاد اايتتر مترابطتتة ،ولكتتن العديتتد متتن الكتتتاب

رئيسة للهيال التنظيمل وهل:

 .1التعقيد ).(Complexity
 .2درجة الرسمية ).(Formalism
 .3المرازية ).(Centralization
ويؤاتتتد ذل ت ت (القريت تتوتل )2000 ،علت تتخ ان الهيات تتل التنظيمت تتل ي منظمت تتة يتكت تتون م ت تن ات تتال

عناصت تتر

وادرجات تتواوت فل الشال والمضمون وهل:
 .1التطور والتعقيد :يتسم أي هيال تنظيمل بتقسيم ا عمال الخ عدد من المهام يتتولخ القيتام بهتا عتدد
متتن الوحتتدات ا داريتتة المنتشتتر افقيتتا ،والمرتبتتة عمودي تًا علتتخ مستتتويات اداريتتة مختلوتتة ،وي ارعتتل فتتل
هتتذا التقستتيم عوامتتل التخص ت

 ،ويماتتن ان ياتتون التنظتتيم بستتيطًا ف تل الم ارحتتل ا ولتتخ علتتخ استتاس

وظيول ،ام يتوسع ويتعقد وينقسم الخ اقسام اخرض ،ويصبح مرابا وموزعا جغرافياً
 .2الرستتمية او متتا يماتتن تستتميتها مجتتا از بالورملتتة :وتقتضتتل وجتتود استتاليب واج ترامات العمتتل وتنميطهتتا
بشتتال يضتتمن ضتتب ستتلو العتتاملين العديتتدين ،بحي ت

ياتتون هنتتا مجتتا ً لتوتتاوت الستتلو متتن

موظا الخ آخر لالختاله فل اشاال تقديم الخدمة من شخ
والتوحيد.
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آلختر ،فتالتنظيم يستتجوب التنمتي

 .3التسلستتل ا داري (المرازيتتة) :ضتترور وجتتود مرجعيتتة اداريتتة واضتتحة امتتام العتتاملين ،بحي ت

تكتتون

خطوط السلطة واضحة.
ويترض (در وجتود  ) 2011 ،ان هنتا عتتد خصتائ

لتصتميم المنظمتة التتتل يماتن ان تستاهم بدرجتتة او

بتخرض فل رسم معالم المنظمة وهل:
 .1التعقيد :ويقاس التعقيد فل المنظمة بعنصرين هما التمايز والتكامل.
 .2الرستتمية :درجتتة تقنتتين القواعتتد وا ج ترامات فتتل العمتتل ومتتدض أدام ا عمتتال بشتتال معيتتاري واتتنوس
الطريقة.
 .3الم رازية :مدض ترايز السلطة بيد شخ

واحد او جهة واحد فل الهيال التنظيمل للمنظمة.

واشار ) (Robbins, at, al, 2012الخ ان الهيال التنظيمل يتكون من ستة عناصر هل:
فل العمل ،تجميع ا عمال ،سلسلة ا وامر ،نطاق ا شراه ،المرازية والرسمية.

التخص

جدو ( )2.1يوضح خصائص الهيكل التنظيمي من وجهة نظر عينة من الباحثين
نطاق اإلشراف

التفويض

المكون اإلداري

كلف العمل

المركزية

التخصص

المعيارية

الرسمية

التعقيد

الشكلية

/

التنفيذية

& Mondy

/

/

premeaux,
1995
Schermerh

/

/

/

/
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إن اختاله وجهات نظر الكتاب بالطريقة التل يصوون بها الهيال التنظيمل سيجعل التنوع والتعتدد فتل
متغيترات خصتائ

تديهيا ،ولتذل فقتد اختلتا البتاحاون فتل تحديتد ماهيتة هتذه الخصتائ
الهياتل أم ًا
تر ب ً

،

وأعدادها ،وطرق قياسها (عبوي.)2006 ،
وتترض الباحاتة أن هنتا
التنظيمتتل الخصتتائ

تتراا بتين أ لتب الكتتاب والبتاحاين فتل أن للهياتل
اتوا ًقتا أو قاستمًا مش ً

اآلتيتتة :الرستتمية ،المرازي تة ،التعقيتتد .وفيمتتا يتتتتل عتترغ متتوجز لهتتذه الخصتتائ

التل تم اختيارها اعوامل فل هذه الدراسة لما لها من أهمية فل إارام الدراسة.
أوال -الرسمية:
ويشير (دودين  )2012 ،إلخ أن الرسمية هل الدرجتة التتل ياتون فيهتا العمتل رستميا ،ومحاومتا
يستتطيع الوتترد الختروج عنهتا .أمتا (حتريم)2010 ،

بموجتب قواعتتد واجترامات وستتلوايات محتدد بحيت

في ت تترض ب ت تتتن الرس ت تتمية م ت تتدض اعتم ت تتاد المنظم ت تتة عل ت تتخ القتت توانين واألنظم ت تتة والقواع ت تتد والتعليم ت تتات والقت ت ت اررات
واإلجترامات والمعتتايير فتتل توجيتته وضتب ستتلو األفتراد أانتتام العمتل .ويعرفهتتا

(Roppins, at, al,

) 2012بالدرجتتة التتتل تستتتعمل فيهتتا المنظمتتة القواعتتد واألنظمتتة واإلج ترامات لتوجيتته ستتلو األف تراد فتتل
المنظمة).
وي تترض (در وآخ تترون )2011 ،أن درج تتة الرس تتمية تختل تتا م تتن عم تتل آلخ تتر ف تتل المنظم تتة فهن تتا بع تتغ
األعمال الروتينية والتل قد تتطلتب درجتة رستمية عاليتة ،امتا أن هنتا أعمتا ً أخترض قتد يعطتل الموظتا
فيها درجة من المرونة وتكون درجة الرسمية فيهتا قليلتة ،وذلت حتتخ يتتمان الموظتا متن تقتدير الموقتا
ومواجهة التغيرات فل البنية ماال .والما زادت درجة الرسمية فل العمل تقل مرونتة الموظتا فتل أستلوب
انجاز عمله داخل المنظمة وتقل مرونته فل تحديد متخ وايا ينجز عمله (السالم.)2008،
ويضتتيا (القريتتوتل )2000 ،المتتا اتتان التنظتتيم منظمتتا المتتا اتتان هنتتا أدلتتة عمتتل واج ترامات
وسياستتات واضتتحة أمتتا المنظمتتات التتتل لتتم تتطتتور فتتل تنظيماتهتتا يالح ت توتتاوت إج ترامات العم تل وعتتدم
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وجتتود نمطيتتة فيهتتا وازدواجيتتة المعتتايير المتبعتتة فتتل الستتلو نحتتو المتعتتاملين متتع المؤسستتة وفتتا اعتبتتارات
شخصية ومصلحيه.
ممتا تقتدم تترض الباحاتة أن الرستتمية هتل عبتار عتن قتوانين واجترامات وتعليمتات واضتحة وماتوبتتة
ف تتل لت توائح المنظم تتة توض تتح الس تتلو ال تتذي يق تتوم ب تته الع تتاملين ألدام األعم تتال الموال تتة إل تتيهم م تتن خ تتالل
المذارات الرسمية الماتوبة.
حيت

أشتتار ) (Matteson, 2002انتته يوجتتد تنظتتيم

رستتمل ينشتتت متتن تواعتتل األف تراد وحاجتتاتهم

ا جتماعيتة والنوستية ومتن تطتور جماعتات العمتل ذات العالقتات والمعتايير الستلواية الخاصتة بهتا بغتغ
النظر عن الهيال الرسمل للمنظمة.
ويختلا البتاحاون فتل ط ارئتا قيتاس الرستمية فمتنهم متن يعتمتد فتل قياستها علتخ درجتة ترتيتب أو
تنظتتيم العمتتل ومالحظتتة القواعتتد ،ومتتنهم متتن اعتمتتد علتتخ وجتتود القواعتتد واإلج ترامات وممارستتة المنظمتتة
للرقابة لتعزيز هذه القواعد واإلجرامات (العانل.)2002 ،
ويرض (احمد وآخرون1402 ،ه) انه يمان ا ستد ل علخ المرازية من خالل ناحيتين:
 .1الق اررات التل يحتو المستوض األعلخ بحا إصدارها.
 .2مدض مساهمة المستويات التنويذية فل صنع الق اررات التخطيطية والرقابية.
أمتتا (القريتتوتل )2000 ،فيتترض ان بعتتغ التنظيمتتات ا داريتتة تلجتتت إلتتخ عتتد وستتائل اتتل تضتتمن
من خاللها قد اًر ابي اًر من الرسمية فل السلو ومن هذه الوسائل المتبعة:
 .1اختيار الموظوين :وتعد خطوات اختيار وتعيتين العتاملين أول الوستائل باتجتاه تقنتين الستلو  ،إذ يتتم
فل هذه المرحلة التتكد متن أن التذين ستيلتحقون للعمتل فتل التنظتيم تتتوافر فتيهم الشتروط والمتؤهالت
والخبرات وا تجاهات والقيم التل يوضلها التنظيم.
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 .2متطلبتات التتدور :يستتتكمل تقنتتين الستتلو المطلتتوب فتتل الموظتتا متتن ختتالل تحليتتل الوظيوتتة للتعتتره
علخ متطلباتها السلواية والوظيويتة وتوضتيح ذلت للمتقتدم للعمتل ويستتكمل ذلت بعتد التعيتين ببترامع
توجيهي تتة ي تتتم فيه تتا تترس الق تتيم وا تجاه تتات وأنم تتاط الس تتلو المر تتوب والقواع تتد الس تتلواية والاقاف تتة
التنظيمية والطقوس.
 .3السياستتتات والتعليمتتتات :تعتتتد السياستتتات والتعليمتتتات الماتوبت تتة توايقتتتا مهمتتتا تر تتتب المنظمت تتات فت تتل
تحقيقتته ،ومتتا تتبع ته متتن إج ترامات لتحقيتتا ذل ت  ،وقتتد

تقتصتتر هتتذه السياستتات والتعليمتتات علتتخ متتا

هو مواا بل تعتمد علخ أعراه وعادات معروفة وان اانت ير ماتوبة.
ومن المويد اإلشار هنا ،أن موهوم الرسمية استعمل بشال خاطئ بطريقة متساوية مع مصطلح
) (Standardizationإذ استتخدما ستوية للتعبيتر عتن درجتة نمطيتة ومعياريتة الوظتائا داختل المنظمتة،
يتر أن هنتا اختال ًفتا مهمتا بينهمتا ،حيت

تشتير الرستمية إلتخ الحجتم التذي يماتن متن خاللته وصتا

الستلو المالئتم اتابتة  .وأمتا المعياريتة فتحتدد اإلجترامات التتل يقتوم بهتا األفتراد فتل المنظمتة ألدام هتذا
السلو  .ومعنخ ذل أن الرسمية تشير إلخ ما الذي علخ الورد القيام به وأما المعياريتة فتوضتح الكيويتة
التل من خاللها القيام بهذا الوعل من قبل األفراد ).(Robbins, 1990
وت تترض الباحا تتة ان تته الم تتا اب تتر حج تتم المنظم تتة الم تتا زادت الرس تتمية ألنه تتا تعتم تتد عل تتخ القت توانين
واألنظمة لتضب سلو األفراد أانام قيامهم بتدام األعمال الموالتة إلتيهم واتذل تعمتل علتخ تخويتا حتد
المخاطر .
هنا العديد من المزايا تحققها الرسمية (الطراونة:)2012 ،
 .1التخويا من حير المدرام والعاملين عند مواجهة مواقا تتطلب وجود النمطية والرسمية.
 .2توحيد سلو المدرام والعاملين وهذا يؤدي إلخ اتساق وابات سلواهم والعدالة عند تقديم الخدمات.
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 .3إن النمطي تتة والرس تتمية هت تتل ترجم تتة لألهتتتداه التنظيمي تتة واس تتتراتيجياتها ،والت ت تزام الم تتدرام والعت تتاملين
بالنمطية والرسمية يحقا األهداه المطلوبة.
 .4تساعد فل اتخاذ الق اررات ويقلل الوقت والجهد.
 .5وجود معايير رسمية تعتبر األساس لتقييم األدام بالنسبة للمديرين والعاملين.
 .6تشعر المدرام والعاملين باألمان اون تصرفاتهم تسير وفقا لألنظمة المعمول بها.
 .7تعطل انطبا ع الرسمية بالعمل وا بتعاد عن الشخصية فل العمل.
ويضيا ):(Robbins, 1990
 .8تساعد الرسمية علخ ا قتصاد بالنوقات وتحقيا أدام أفضل من قبل العاملين.
 .9إ ازلتتة متتوغ التتدور التتذي يؤديتته شتتا ل الوظيوتتة ،اتتون واجباتتته محتتدد وماتوبتتة

(Frdricksan,

).1990

ولكن يعاب على الرسمية في المنظمات:
 .1إن ترايتتز المتتدرام والعتتاملين علتتخ ا لتتزام الحرفتتل وال ازئتتد يجعلهتتم يعجتتزون عتتن ا رتبتتاط باألهتتداه
حي

يرازون علخ الوسائل دون ا هتمام بالنتائع.

 .2إن وجود النمطية والرسمية لوتر طويلة يجعل المد ارم والعاملين ينظرون لها بتنها أصبحت قديمة.
 .3إن التكرار يولد الشعور بالملل لدض المدرام والعاملين ويحد من اإلبداع.
 .4إن التزام المدرام والعاملين يجعلهم فل موقا سلبل أمام العمالم.
ويضيا ( العانل:)2002 ،
 .5التمس بالرسمية قد يؤار فل تصميم األعمتال والوظتائا فتل المنظمتة ،ألنته يحتد متن حريتة األفتراد
فتتل صتتنع الق ترار ممتتا قتتد تصتتبح الستتلوايات ايتتات فتتل حتتد ذاتهتتا ،وتصتتبح بتتذل الوستتائل أهتتم متتن
الغايات.
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ثانيا -المركزية والالمركزية:
يرض (شريا )2002،أن هنا تعريوتان شتائعان للتورقتة بتين المرازيتة والالمرازيتة  ،يقتول األول
بان المرازية تعنل الترايز الجغرافل  .أو وجود المنظمة التتل تتؤدي خدمتة متا فتل ماتان واحتد فتل حتين
الالمرازيتتة تعنتتل التشتتتت الجغ ارفتتل ،بمعنتتخ توزيتتع المنظمتتات علتتخ أمتتاكن متورقتتة .أمتتا التعريتتا الاتتانل
يعنتتل أساستتا درجتتة توتتويغ ستتلطة اتختتاذ القت اررات علتتخ المستتتويات التنظيميتتة ،حيت

تميتتل المنظمتتة إلتتخ

األخ تتذ بتس تتلوب الالمرازي تتة بزي تتاد درج تتة تو تتويغ الس تتلطة  ،والعا تتس ف تتل حال تتة اس تتتبقام س تتلطة اتخ تتاذ
القت ت اررات ،إذ يح تتتو فيه تتا الت ترئيس األعل تتخ إلح تتدض المنظم تتات بجمي تتع الس تتلطات الالزم تتة تخ تتاذ جمي تتع
الق اررات.
ويرض (القريوتل ) 2000 ،أن المرازية هل مدض حصر الحا القتانونل فتل اتختاذ القت اررات فتل قمتة الهترم
اإلداري بينما الالمرازية هل توزيتع اتختاذ القت اررات بتين المستتويات اإلداريتة المختلوتة حستب أهميتة القترار
والوتهتا متن بتتين اعتبتارات أختترض .ويتستامل (دوديتتن )2012 ،أيتن يتتم صتتنع القت اررات فتتل المنظمتة؟ هتتل
فل المستويات اإلدارية العليا ،أم فل المستويات اإلدارية الدنيا .واذل عره المرازيتة بتنهتا تجميتع اافتة
السلطات وحا اتخاذ الق اررات فتل الم اركتز القياديتة العليتا حيت

تستتطيع المستتويات اإلداريتة التدنيا فتل

اتختتاذ أي ق ترار دون الرجتتوع إلتتخ المراتتز اإلداري األعل تتخ .أمتتا الالمرازيتتة فهتتل توزيتتع الستتلطة أو ح تتا
اتختتاذ الق ترار بتتين المستتتويات اإلداريتتة العليتتا والتتدنيا .ويشتتير (ح تريم )2010 ،إلتتخ المرازيتتة بتنهتتا موقتتع
وما تتان اتخ تتاذ القت ت اررات ف تتل المنظم تتة أو توزي تتع الق تتو ف تتل المنظم تتة ،ويؤي تتده ) (Jones, 2007عل تتخ ان
المرازيتتة هتتل درجتتة ترايتتز اتختتاذ الق ت اررات المهمتتة فتتل مراتتز واحتتد او فتتل يتتد ا دار العليتتا .ويعتتره
(الشتاويش )2013 ،الالمرازيتة بتنهتا السياستة اإلداريتة التتل تقتوم علتخ توزيتع الستلطة بتين الرؤستام
والمرؤوستين ،لمستاعدتهم فتل اتختاذ القت اررات بمتا يماتنهم متن الوفتام با لت ازمتات التتل تعهتدوا بالقيتام بهتا،
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بينمتتا عتتره (عقيلتتل والمتؤمن ) 2012 ،المرازيتتة بمتتدض ترايتتز الستتلطة فتتل المنظمتتة فتتل مجتتا ت اتختتاذ
الق اررات المؤار فل المنظمة بحسب الهرم التنظيمل للسلطة فيها.
وي ترض (در وآختترون )1994 ،إن ق ترار إتبتتاع المرازيتتة أو الالمرازيتتة فتتل المنظمتتات يتتتتار بعتتد عوامتتل
منها:
 .1حجم المنظمة  ،الما زاد حجم المنظمة زاد توجه المنظمة نحو الالمرازية.
 .2أهمية القرار فالما زادت تكلوة القرار وخطورته زاد توجه المنظمة نحو المرازية.
 .3تنوع المنتجات ،الما زاد تنوع المنتجات ازدادت الحاجة إلخ الالمرازية.
 .4انتشار المنظمة جغرافيا  ،حي

تتوجه المنظمتة نحتو الالمرازيتة المتا توستعت متن الناحيتة الجغرافيتة

وازداد عدد الوروع لديها.
ويضيا (الطراونة واخرون2012 ،؛ اللوزي:)2007 ،
 .5توحيد السياسات ،ان ر بتة المنظمتة فتل تطبيتا سياستات موحتد ستبب آختر تبتاع مرازيتة الستلطة
فل اتخاذ القرار مال توحيد الجود  ،السعر وا ستالم وال ذل مويد لزاائن المنظمتة ،امتا اذا ر بتت
المنظمتتة ف تتل تطبيتتا الالمرازي تتة فتتان ا تتل قستتم ف تتل المنظمتتة يا تتون لتته سياس تتة تختلتتا ع تتن القس تتم
ا خر.
 .6الولسوة التل تؤمن بها ا دار العليا ،تختلتا المنظمتات عتن بعضتها التبعغ فتل درجتة المرازيتة او
الالمرازية ،ويعود ذل الخ اسلوب وفلسوة ا دار العليا فل المنظمات.
 .7فلس ت تتوة المرؤس ت تتين ،ان س ت تتلو وفلس ت تتوة وتطلع ت تتات المرؤوس ت تتين ت ت تتؤار عل ت تتخ اس ت تتتخدام المرازي ت تتة او
الالمرازية فان ا دار تشتعر بانته

حاجتة ستتخدام المرازيتة وان المرؤوستين يتحملتون المستؤولية

عمالهم.
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 .8المجال الوظيول ،بعغ المجا ت الوظيوية فل ا دارات وا قسام يمان تطبيتا احتد الموهتومين امتا
المرازية او الالمرازية فماال ادار ا نتاج البتا متا تطبتا الالمرازيتة بعاتس ا دارات ا خترض التتل
تحتاج الخ المرازية.
ويضيا (المغرال:)2010 ،
 .9عدد الق اررات المتخذ علخ المستويات ا دارية الدنيا وعتدد الوظتائا التتل تتتتار بقت اررات المستتويات
الدنيا.
مزايا المركزية:
من المزايا التل يمان ان تحققها المنظمة من خالل تطبيا المرازية( :شاويش:)2002 ،
 .1فرص تتة ت تتدريب الم تتوظوين اان تتام العم تتل ،اذ تس تتتطيع المنظم تتة تعي تتين المبت تتدئين ف تتل العم تتل دون ان
يؤاروا علخ العمل الجماعل
 .2ا قتص تتاد ف تتل تك تتاليا انج تتاز العم تتل ،وتخو تتيغ ف تتل تكلو تتة ا شت تراه عل تتخ الم تتوظوين ،وتخو تتيغ
تكاليا استامار وصيانة ا

ت ،وا قتصاد فل المساحة المخصصة لعمل الموظوين.

اما مزايا الالمركزية اما يراها (حريم )2006 ،تتمال فل:
 .1تخويا عبم القيام باألعمال اإلدارية عن ا دارات العليا.
 .2تنمية العالقات بين األفراد بشعور ال منهم بتهميته عندما يشار فل اتخاذ الق اررات.
 .3تقليل المخاطر التل تتعرغ لها المنظمة ،من خالل توزيع إماانياتها علخ مناطا متعدد .
ويضيا (المغرال:)2010 ،
 .4الستترعة ف تتل اتختتاذ القت ت اررات :يج تتب ان تتختتذ القت ت اررات بالستترعة الممان تتة الت تتل تتتتالئم م تتع الظ تتروه
القائمة.
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 .5اتختاذ القت اررات الصتتحيحة :تختلتتا مقتتدر ا فتراد فتتل اتختتاذ القت اررات المناستتبة تبعتتا لمعرفتتة الشتتخ
فل مجال العمل وتبعا لسعة توايره.
ان ا لمتام بم ازيتتا المرازيتتة يشتتال المامتتا بعيتتوب الالمرازيتة ،واتتذل فتتان ا لمتتام بم ازيتتا الالمرازيتتة يشتتال
الماما بعيوب المرازية (در واخرون.)1994 ،
ويؤات تتد (ش ت تريا )2002 ،و (اللت تتوزي )2007 ،علت تتخ انت تته

يمات تتن األخت تتذ بتحت تتد األست تتلواين المرازيت تتة

والالمرازية بطريقة مطلقة فل إدار المنظمتات ،فيتختذ بتستلوب المرازيتة إذا تناهتت المنظمتة فتل الصتغر
بدرجتتة تجعتتل فتتل إماتتان إدار شتتؤونها جميعتتا متتن مراتتز واحتتد ،و يماتتن األختتذ بتستتلوب المرازيت تة إذا
اانتت المنظمتة ابيتر الحجتم ومتباعتد  ،واتنوس الوقتت

يماتن تصتور الالمرازيتة اإلداريتة المطلقتة التتتل

تتتوزع فيهتتا الوظيوتتة اإلداريتتة توزيعتتا اتتامال ونهائيتتا عل تخ دوائتتر مستتتقلة تمامتتا عتتن المراتتز ،ولتتذل تلجتتت
المنظمات وخاصة الكبير للجمع بين األسلواين المرازية والالمرازية والجمع بينهما.
وت تترض الباحا تتة ان المنظم تتات تتب تتع اس تتلوب المرازي تتة والالمرازي تتة ف تتل اداراته تتا فق تتد تتب تتع اس تتلوب
الالمرازيتتة عن تدما تتتتوزع المنظمتتة جغرافيتتا او عنتتدما ياتتون لتتديها اكاتتر متتن خ ت انتتتاج ،وتتبتتع ا ستتلوب
المرازي فل بعغ انشطتها فل الدوائر االتدريب والتوظيا.
ثالثا -التعقيد:
يتترض (در ؛ وجتتود 2011 ،؛ الطراونتتة واختترون )2012 ،التعقيتتد بانتته ذل ت البعتتد متتن الهياتتل التنظيمتتل
ال تتذي يش تتير ال تتخ ع تتدد الوظ تتائا والوح تتدات وا نش تتطة المختلو تتة داخ تتل المنظم تتة ،وأض تتاه (عب تتد را تته،
 ) 2013عت تتدد الوظت تتائا المتخصصت تتة واألنشت تتطة المهنيت تتة وا حترافيت تتة .ويعت تتره ((Fredrickson,1990
التعقيد بانه حالة التكون من عديد من األجزام المترابطتة ،أمتا (الستالم )2008 ،فيترض التعقيتد بتنته درجتة
ا ختاله أو التمايز الموجود فل المنظمة.
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ويتوتتا اتتل متتن )Robbins, 2006؛ Hall, 1992؛ القريتتوتل2000 ،؛ دوديتتن2012 ،؛ اللتتوح )2006 ،
عل تتخ ان عناص تتر التعقي تتد ف تتل المنظم تتات ه تتل التم تتايز ا فق تتل والتم تتايز الع تتامودي والتم تتايز الجغ ارف تتل،
ويقص تتد بالتم تتايز درج تتة ا خ تتتاله ب تتين ال تتنظم الورعي تتة والماون تتة للمنظم تتة م تتن وح تتدات ودوائ تتر واقس تتام،
فتعتمتتد درجتتة التمتتايز علتتخ التخص ت

فتتل ا عمتتال وعلتتخ حجتتم المنظمتتة ،فالمتتا زاد عتتدد التخصصتتات

فل المنظمة وابتر حجمهتا المتا زادت درجتة التمتايز فيهتا بينمتا يضتيا (در وآخترون1994 ،؛ الطراونتة
وخرون )2012 ،عنصر التكامل لقيتاس درجتة التعقيتد ،ويقصتد بالتكامتل التنستيا بتين المهتام والوظتائا
والدوائر المختلوة داخل المنظمة.
عناصر تكون التعقيد:
 .1التمتتايز ا فقتتل :والتتذي يشتتير التتخ درجتتة ا ختتتاله أو التباعتتد ا فقتتل بتتين الوحتتدات وا قستتام فتتل
المنظمة (دودين.)2012 ،
 .2التمتايز العتتامودي :والتتذي يشتتير إلتخ عمتتا الهياتتل التنظيمتتل ويقتاس بعتتدد المستتتويات اإلداريتتة بتتدما
م تتن أعل تتخ مس تتتوض حت تتخ أدن تتاه ،ف تتإذا زاد ع تتدد المس تتتويات التنظيمي تتة زاد الهيا تتل التنظيم تتل تعقي تتدا
والعاس صحيح (اللوح.)2006 ،
 .3التمتتايز الجغ ارفتتل :ويقصتتد بتته انتشتتار مااتتتب المنظمتتة وفروعهتتا علتتخ مستتاحة جغرافيتتة واستتعة ،أي
مدض التباعد الماتانل بتين الوحتدات التنظيميتة للمنظمتة أو بتين األفتراد والمتا زاد ا نتشتار الجغ ارفتل
بين الوحدات ازداد التعقيد (عبد راه.)2013 ،
ويتصا الهيال التنظيمل بدرجة اعلخ من التعقيد الما زاد واحد او اكار من انواع التمايز الاالاة.
 .1أما التكامل يتعلا بالتنسيا بين المهام والوظائا والدوائر المختلوة داخل المنظمتة التتل تتزداد فيهتا
درجة التمايز وتحتتاج بدرجتة اكبتر إلتخ وجتود التكامتل بتين األنظمتة الورعيتة جميعهتا ،ويوجتد نوعتان
من التكامل أ وهما العمودي واألفقل (در ؛ وجود .)2011 ،
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 .2التكامتتل األفقتتل :هتتو متتا يعبتتر عنتته استتتخدام قواعتتد العمتتل واألع تراه داختتل فتترق العمتتل وتتتؤدي إلتتخ
تحسين العالقات الجانبية.
 .3التكام تتل العم تتودي :فيعب تتر عن تته التنس تتيا م تتن خ تتالل عالق تتات الس تتلطة وتب تتادل التق تتارير (الطراون تتة،
.)2012
ويتم تحقيا التكامل فل إدار المعرفة متن ختالل عالقتات الستلطة وتبتادل التقتارير ،ويماتن أن تستاهم فتل
زياد التكامل العمودي ،أمتا استتخدام قواعتد العمتل واألعتراه لوترق العمتل وآليتات التخطتي فالهتا تستاعد
علتتخ إيج تتاد تكام تتل أفقتتل لكونه تتا تحس تتن العالق تتات الجانبيتتة(.العامري ،والغ تتالبل )2008 ،نق تتال ع تتن در
وآخرون .1994
أهمية التعقيد:
وتكمن أهمية التعقيد فل انه الما زادت درجتة تعقيتد الهياتل التنظيمتل زادت الحاجتة لالتصتا ت
والتنستتيا والرقابتتة الوعالتتة ،وهتتذا يضتتع عبئتتا مت ازيتتدا علتتخ المتتديرين لمعالجتتة مشتتاالت ا تصتتال والتنستتيا
والرقابة (حريم.)2010 ،
ويرض (المخامر وآخترون )2000 ،ان أهميتة التعقيتد تكمتن متن ارتباطته بالتعقيتد البيئتل التذي
وتجانسا قل التعقيد الهيالل  .والعاس صحيح ،أي
ار
توجد فيه المنظمة إذ الما اانت البيئة أكار استقرًا
ً
الما ازداد تغير العوامل البيئية ا قتصادية وا جتماعية والاقافية ازداد تعقيد الهيال التنظيمل.
اما أن زياد تعقيد المنظمة تؤدي إلخ زياد حاجة اإلدار العليتا إلتخ استتعمال أستاليب أو أدوات
تنظيميتتة متط تتور ت تتتالئم متتع أه تتداه المنظم تتة وواقتتع أنظمته تتا الورعي تتة ماتتل ا تص تتا ت المتط تتور ونظ تتم
معلومتتتات وأست تتاليب إداريت تتة متطت تتور إليجت تتاد التكامت تتل الست تتليم بت تتين مختلت تتا األج ت تزام التنظيميت تتة (الست تتالم،
.)2008
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أما مساوئ التعقيد:
تكمتتن مستتاوئ التعقيتتد فتتل صتتعوبة التنستتيا والستتيطر علتتخ الوعاليتتات ) .(Fredrickson,1990إذ
يدفع التعقيد القرار لابقام بمتطلبات ابرض من المحتددات ،والتتل تقلتل متن احتمتال أن هتذا القترار ستيتخذ
للوصول لألهداه علخ مستوض المنظمة ،واذل أن التعقيد يجعتل الوظتائا اإلداريتة أكاتر صتعوبة واتل
ذل يجعتل التعقيتدات تتتايرات رئيستة فتل ستلو أعضتام المنظمتة (المحمتدي ،)2011،وعلتخ األوضتاع
الهياليتة األخترض وعلتخ الوظتائا داخلهتا وعلتخ العالقتة بتين المنظمتة والبيئتة التتل توجتد فيته .(Hall,
)1992
وفيما يخ

العالقة بين الرسمية والمرازية والتعقيد ،فيشير (حريم )2010 ،إلخ المعطيات التالية:

 .1يوجد عالقة عاسية بين المرازية ودرجة التعقيد ،وان الالمرازية ترتب بدرجة عالية من التعقيد.
 .2امتتا بالن ستتبة للعالقتتة بتتين المرازيتتة والرستتمية فهتتل امضتتة ،والنتتتائع متضتتاراة ،فمنهتتا متتا يشتتير التتخ
وجود عالقة عاسية ويشير البعغ الخ وجود عالقة طردية.
 .3ان اتتال متتن الرستتمية والتعقيتتد يتتؤدي التتخ ممارستتة مزيتتد متتن الرقابتتة والستتيطر علتتخ ستتلو الوتترد فتتل
المنظمتتة ،ومتتن هنتتا قتتد يتترض التتبعغ انتته متتع ت ازيتتد درجتتة التعقيتتد قتتد تقتتل درجتتة الرستتمية ،ويتترض رأي
آ ختتر انتته المتتا زاد التمتتايز ازدادت معياريتتة ا عمتتال وطبتتا مزيتتد متتن ا ج ترامات لضتتب الستتلو ،
واال الرأيين صحيح.
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المبحث الثاني :الرضا الوظيفي
المقدمة:
يعد الرضتا التوظيول متن أهتم ا تجاهتات المتعلقتة بالعمتل ،لتذا قتام العديتد متن البتاحاين بد ارستته،
و يزال يحظخ باهتمتام المتديرين فتل مختلتا المنظمتات ،والستبب الرئيستل لد ارستته هتو تزويتد المتديرين
بتاآلرام واألفاتار التتل تستاعدهم علتخ تحستين اتجاهتات العتاملين نحتو المنظمتة ،خاصتة فيمتا يتعلتا
بالعمتل, ،الرواتتب ،واإلشتراه ،والتتدريب و يرهتا .وتستتخدم المنظمتات اليتوم المستوحات واستتطالعات
الترأي لتعتره اتجاهتات العتاملين وتقودهتا بتالنحو التذي يحقتا رضتاهم ويحقتا لهتا النجتاح (قريشتل
والسبتل.)2015 ،
وج تتام ه تتذا المبحت ت

ليوض تتح المو تتاهيم الرئيس تتة المتعلق تتة بالرض تتا ال تتوظيول والوق تتوه عل تتخ أه تتم

النظريات التل تناولتت الرضتا التوظيول وأكتدت علتخ أهميتته لتدض األفتراد العتاملين فتل المنظمتات ومعرفتة
عناصره ،وأهميته ،والنتائع التتل تترتتب علتخ الوترد والمنظمتة نتيجتة رضتا العتاملين عتن أدام أعمتالهم فتل
المنظمة ،أو عدم رضاهم (سخطهم).
اوال -تعريف الرضا الوظيفي:
يرض ( الباحستين )2004 ،انته متن الصتعب إيجتاد تعريتا شتامل للرضتا التوظيول لكونته ظتاهر
سياولوجية ياتنوها الكاير من الغموغ نظ اًر لتعدد المتغيرات المتعلقة به ،والعوامل المتؤار فيته والنتتائع
المتوقعة من تل العوامل.
ويعتد هواتو متن أول البتاحاين فتل مجتال الرضتا التوظيول حيت

عرفته علتخ "أنته مجموعتة العوامتل

النوسية والوظيوية واألوضاع البيئية التل تجعل الموظا راغ عن عمله" (شرير والشيخ.)2008 ،

34

بينما عره ) (Majd, 2007الرضا التوظيول "بتنته متدض استتمتاع الوترد بوظيوتته" أمتا (Akehurst, at, al,
) 2009فيتترون ب تتن الرضتتا التتوظيول "هتتو المتتزج بتتين شتتعور العتتاملين واعتقتتاداتهم التتتل تجعلهتتم يتمستتاون
بوظتتائوهم الحاليتتة ويستتتمرون فيهتتا .ويقتتول لتتولير بتتان الرضتتا التتوظيول هتتو حصتتول المتترم علتتخ مزيتتد ممتتا
اان يريد أن يجعله أكار قناعة ورضا"( الصيرفل.)2005 ،
وتتترض (العطيتتة )2003،أن الرضتتا عتتن العمتتل ببستتاطة هتتو الوتترق بتتين اميتتة التعويضتتات التتتل
يستلمها العاملون والكمية التل يعتقد انه يجب استتالمها ،فالرضتا عتن العمتل يماتل اتجاهتا ولتيس ستلوااً،
فمصتتطلح الرضتتا عتتن العمتتل يتعلتتا باتجتتاه الوتترد نحتتو عملتته ،فالشتتخ
يحمل اتجاهتات ايجابيتة نحتوه ،بينمتا الشتخ

التتذي يشتتعر برضتتا عتتن العمتتل

يتر ال ارضتل عتن عملته فإنته يحمتل اتجاهتات ستلبية نحتو

العمل.
وعرفه (الزعبل" )2011 ،بانه شعور ا لورد بالراحة النوسية بعد القيام باشباع حاجاته وتحقيا اهدافه".
ويشير (شاويش )2004 ،بتن رضا العتاملين "عبتار عتن مشتاعر العتاملين اتجتاه أعمتالهم وينتتع
عن اداراهم لما تقدمه الوظيوة لهم ،ولما ينبغل أن يحصلوا عليته متن وظتائوهم ،وعليته المتا قلتت الوجتو
بين ا داريين الما زاد رضا العاملين".
بينما يرض (السيحانل )2003 ،أن الرضا الوظيول "هو تلت الحالتة التتل يتكامتل فيهتا الوترد متع
وظيوته فيصبح إنسانًا تستغرقه الوظيوة ويتواعتل معهتا ،متن ختالل طموحته التوظيول ،والر بتة فتل النمتو
والتقدم وتحقيا األهداه المادية وا جتماعية ،وهذا التواعل قتد ياتون ايجابيتاً بتين الوترد وعملته ،وعنتدها
يتحقتا الرضتا عتن العمتل ،وقتد ياتون ستلبياً وعنتدها يشتعر الوترد بعتدم الرضتا عتن العمتل التذي يقتوم بته
نتيجة لعوامل مادية ومعنوية".
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أما نتدر ) (Lander, 2009فقتد أشتار إلتخ أن موهتوم الرضتا التوظيول يتدور حتول فاتر أساستية
موادهتا "أن الرضتا يتمراتز حتول موقتا العامتل إيجابتًا ،أو ستلبًا تجتاه عملته ،أي تقتديره لعملته متن حيت
ميله له ،أو ارهه له".
ويشتتير (الستتالم )2008 ،إلتتخ الرضتتا التتوظيول "بتنتته الشتتعور النوستتل بالقناع تتة وا رتي تتاح أو الس تتعاد
إلشباع الحاجات والر بات والتوقعتات متع العمتل نوسته (محتتوض الوظيوتة) وايئتة العمتل ومتع الاقتة والتو م
وا نتمام للعمل ومع العوامل المؤار األخرض ذات العالقة".
وت تترض الباحا تتة م تتن خ تتالل المو تتاهيم الس تتابقة ب تتان الرض تتا ال تتوظيول ه تتو الش تتعور ا يج تتابل ل تتدض
الع تتاملين ف تتل المنظم تتات أان تتام قي تتامهم باألعم تتال الموال تتة إل تتيهم نجازه تتا بتكم تتل وج تته وذلت ت م تتن اج تتل
الحصول علخ الحوافز المادية والمعنوية والحصول علخ استحسان زمالئهم بالعمل.
ثانيا -أهمية الرضا الوظيفي:
وجتدت ا بحتا

ان الرضتا التوظيول لديته قتدر جيتتد علتخ التنبتؤ بتبعغ ستلواات العمتل المهمتتة

فل مجال الرضا الوظيول (الزعبل ،)2011،أن الرضا المهنل المرتوتع للعتاملين البتا متا يزيتد اإلنتاجيتة
ويقلتل معتدل دوران العمتتل ،ويخوتغ نستبة الغيتتاب ،ويرفتع معنويتات العتتاملين ،ويجعتل الحيتا ذات معنتتخ
أفضل عند األفراد (المشعان.)1993 ،
وق تتد تط تترق (الهيت تتل )2010 ،ال تتخ اهمي تتة الرض تتا ال تتوظيول بالنس تتبة ل تتالدار فع تتن طري تتا د ارس تتة
الرضتتا التتوظيول تتعتتره ا دار علتتخ مشتتاعر ا ف تراد واتجاهتتاتهم المتعتتدد نحتتو مختلتتا جوانتتب العمليتتة
ا داريتتة ،ويتتتم بتتذل التعتتره علتتخ جوانتتب القصتتور ومحاولتتة تالفيهتتا ويتتتم ايضتتا معرفتتة المشتتاالت التتتل
تهم العاملين لوضع الحلول المناسبة التل تكول للمنطمة التقدم وزياد ا نتاجية.
وحيت ت

ان المنظمتتتات تعتمتتتد بش تتال عتتتام فت تتل نجاحه تتا علت تتخ متتتدض فاعلي تتة ا ف ت تراد فت تتل ادائهت تتم

عمتتالهم والتتتل تتوقتتا بتتدورها علتتخ درجتتة رضتتاهم ومستتتوض حماستتهم للعمتتل ،ا متتر التتذي يؤاتتد اهميتتة

36

العنصتر البشتري فتتل حيتا واستتتمرار المنظمتات ،فد ارستتة الرضتا التتوظيول يعتد التجستتيد التواقعل لالستتتواد
من الموارد البشرية العاملة بالمنظمة (زوليا.)2003،
ويعتبتر الرضتا التوظيول أحتد العناصتر المهمتة فتل تحقيتا األمتن وا ستتقرار النوستل والواتري
والوظيول لألفراد العتاملين بمختلتا المستتويات اإلداريتة ،حيت

يتدفعهم طوعتًا إلتخ زيتاد اإلنتتاج وهتو فتل

نهاية المطاه ما تنشده المنظمة بغغ النظر عن طبيعة نشاطها (ا
ولخت

بري.)2002 ،

(الشتتنوفل )2005 ،أهميتتة الرضتتا التتوظيول بالنستتبة للمنظمتتة ،والعتتاملين ،والمجتمتتع فتتل

النقاط التالية:
 .1بالنستتبة للعتتاملين ،إن ارتوتتاع الشتتعور بالرضتتا لتتديهم عتتن وظتتائوهم ترفتتع لتتديهم القتتدر علتتخ ا بتتداع
وا بتكار ،القدر علخ تحقيا التالؤم والتوافا مع بيئة العمل ،الر بتة فتل ا نجتاز ،وتحستين األدام،
الرضا عن الحيا بصوة عامة ومستوض الطموح والتقدم.
 .2بالنسبة للمنظمة ،إن المنظمتة التتل تستعخ التخ زيتاد شتعور عمالهتا بالرضتا التوظيول تتمتتع بارتوتاع
ا نتاجيتة ،وارتوتاع مستتوض الكوتام وفاعليتة ادام العمتال ،وارتوتاع انتمتام وو م العمتال فتل المنظمتة،
وانخوتتاغ معتتد ت دوران العمتتل والغي تتاب والتتتتخير عتتن مواعيتتد العم تتل الرستتمية والشتتااوي وتقلي تتل
ا عبام المالية واقتصاد الوقت.
 .3ام تتا بالنس تتبة للمجتم تتع  ،إن المجتم تتع ال تتذي يتمت تتع أفت تراده بالرض تتا ع تتن وظ تتائوهم ترتو تتع ب تته مع تتد ت
ا نتاجية والكوام ا قتصادية ،ومعد ت لتنمية والتطتوير للمجتمتع ،وانخوتاغ معتالت تتر العمتل،
مما يؤدي الخ ا ستقرار العائلل وتماس المجتمع وازدهاره.
ثالثا -نظريات لها عالقة بالرضا الوظيفي:
تعددت النظريات التل حاولت توسير الرضا الوظيول ،ومن أهم هذه النظريات:
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 .1نظريدددة أبراهدددام ماسدددلو 1943للحاجدددات :فس تتر ع تتالم ال تتنوس ماس تتلو س تتلو اإلنس تتان عل تتخ أس تتاس
حاجاته اإلنسانية ،وطبقًا لهذه النظرية فإن الحاجتات يتر المشتبعة تصتبح المحتدد الترئيس للستلو
الوتردي لحتين إشتباعها ،فهتل تتؤدي إلتخ عتدم اتتزان الوترد وتدفعته إلتخ اإلتيتان بستلو يتؤدي إلتخ
خوتغ حالتة التتوتر هتذه واعتاد حالتة التتوازن التداخلل والوستيولوجل و يتزول التتوتر إ بإشتباع
الحاجة (الشرايد  .)2010 ،والحاجات المهمة فل أي وقت من األوقات تكون تلت الحاجتات يتر
المشتبعة ،و يستتطيع أحتد أن يرقتخ إلشتباع حاجتة متن الحاجتات األخترض إ عتن طريتا إشتباع
الحاجتات األهتم ،اتم األقتل أهميتة وفقتاً للتسلستل الهرمتل ،فمتاالً عتدم إشتباع الحاجتات التدنيا
الوسيولوجية يجعلها األهم من الحاجات العليتا حتتخ يتتم إشتباعها اتم يرتقتل الوترد علتخ درجتات ستلم
الحاجات ليشبع الحاجات تبعًا لتسلسلها (المشعان.)1993 ،
وذار (العميان )2012 ،أن ماسلو قسم الحاجات اإلنسانية إلخ خمسة مستويات وزعها االتالل:
 .1الحاجات األساسية وتسمخ أحيانًا الوسيولوجية أو الطبيعية العضوية احاجات المتكل
والمشرب والسان والراحة وهل أدنخ تنظيم للحاجات اإلنسانية.
 .2الحاجة إلخ األمن والضمان وهل الحاجات التل تتعلا بحماية الورد من األذض الجسدي
والنوسل أو ضمان الدخل والمحافظة علخ مستوض معيشل ئا.
 .3ا حتياجات ا جتماعية أو الحاجة إلخ ا نتمام وتمال الحاجة لمشاراة اآلخرين والتواعل
ا جتماعل والحاجة إلخ الصداقة والحب والعطا والقبول من اآلخرين ،وتعتبر الحاجات ا جتماعية
نقطة ا نطالق نحو حاجات أعلخ وبعيد عن الحاجات األولية.
 .4الحاجة إلخ ا حترام وتقدير الذات وتمال ا حترام بالتقدير من اآلخرين والتميز عنهم ،ويقول
ماسلو بتن هذه الحاجة تتتل عقب إشباع الحاجات الاال
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السابقة.

 .5الحاجة إلخ تحقيا الذات ،وتحقيا األهداه والطموحات التل ير بها الورد فل الحيا  ،وتُعد
هذه الحاجة أعلخ مستوض فل تنظيم ماسلو الهرمل للحاجات.
أما من حي

التنظيم اإلداري جامت نظرية ماسلو لترايز علخ اإلدار المستنير والتل تعنل

التكامل وذل بعدم اعتقاد أن هنا رابح أو خاسر فل أي تعامل ،ماال تطوير المشره لمساعديه فإن
المساعد يشعر بالسعاد  ،والمشره يشعر بالوخر وا عتزاز ألنه طور مساعديه.
واستناداً لسلم الحاجات الذي طوره ماسلو فقد حدد ماسلو ايضًا مجموعة من المبادئ التل يجب ان
تستنير بها ا دار  ،وهل اما بينها (الكبيسل )2004 ،الاقة الجماعية.
 .1ر بة ال فرد بالمؤسسة لتطوير نوسه.
 .2السعل الدائب نحو الكمال.
 .3ا تجاهات اإليجابية نحو العمل.
 .4العالقات الديمقراطية.
 .5قو النشاط المؤسسل.
 .6المحافظة علخ الموجودات.
 .7حب التقدير والانام.
 .8احترام الرؤسام.
 .2نظري دة ) :1959 (Harzbergوالتتتل ذارهتتا (ح تريم )2006 ،بنظريتته ذات المتغي ترين التتتل تنستتب
لوريدري هيرزارغ والذي ميز بين الرضا وعدم الرضا ،وتسمخ أيضا بنظرية العتاملين ،وهتخ تترتب
أصتال بتطبيتا نظريتة ماستلو للحاجتات فتل مواقتع العمتل (الشتيخ ،وشترير ،)2008 ،حيت

رأض

هيرزاترغ أن هنتا مجموعتتان متن العوامتل إحتداهما تعتبتر بماابتة دوافتع تتؤدي إلتخ رضتا العتاملين
عن أعمالهم وأطلا عليها عوامل مرتبطة بالوظيوة أو العمل نوسه ،وقد حصرها فل إحستاس الوترد
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باإلنجاز ،وتحمل المسئولية ،وتوفر فر

الترقية للوظتائا األعلتخ ،والمشتاراة فتل اتختاذ القت اررات

المتعلقتة بالعمتل ،أمتا المجموعتة األخترض متن العوامتل فيعتبرهتا بماابتة دوافتع تتؤدي إلتخ عتدم رضتا
العمتال عتن أعمتالهم ،وأطلتا عليهتا عوامتل محيطتة بالوظيوتة أو العمتل وقتد حصترها فتل تلت
الظروه التل تحي بالعمل االرئاسة أو اإلدار أو اإلشراه أو نم القياد  ،وطبيعة العالقات بتين
الورد وزمالئه ،واينه واين رؤسائه ،وظروه البيئة المحيطة بالعمل (عبد هللا.)2008 ،
ي تترض (ستتتلطان ) 2004 ،ان نظريتتتة العتتتاملين فصتتتلت بالكام تتل بت تتين العوامتتتل المؤديتتتة الت تتخ الرضت تتا،
والعوامتتل المؤديتتة التتخ عتتدم الرضتتا ،وانتته اذا متتا ارادت األدار ان تحوتتز العتتاملين بشتتال ايجتتابل فتتان
عليها ان تهتم بالعوامل الصحية او الوقائية ،والعوامل المحوز او الدافعة علخ حد سوام.
تتترض الباحاتتة ان نظريتتة العتتاملين لهيرزاتترغ طتتت بشتتال موصتتل العوامتتل التتتل تتتؤدي التتخ الرضتتا
الت تتوظيول لتتتدض العت تتاملين ،وعلت تتخ ا دارات فت تتل المنظمت تتات ا هتمتتتام بتنميتتتة العوامت تتل الداخليت تتة لت تتدض
العتتتاملين لتوت تتتح المجتتتال دام مهت تتامهم بشت تتال افضت تتل ممت تتا يعت تتود بت تتا ار ا يجتتتابل علت تتخ المنظمت تتة
واستم ارريتها وتقدمها .
 .3نظريددة التوقدددف لفددروم  :1969وتنستتب هتتذه النظريتتة ل فاتتتور فتتروم التتذي يتترض أن عمليتتة الرضتتا
تحتتد

نتيجتتة للمقارنتتة التتتل يجريهتتا الموظتتا بتتين متتا توقعتته متتن عوائتتد الستتلو التتذي يتبعتته واتتين
يق تتوم الموظتتا بالمواضتتلة بتتين عتتد بتتدائل مختلوتتة

المنوعتتة الشخصتتية التتتل يحققهتتا بالوع تتل ،حيت ت
ختيار نشاط معين يحدد العائد المتوقع ،بحي

تتطابا متع المنوعتة التتل يجنيهتا الموظتا بالوعتل،

وتض تتم ه تتذه المنوع تتة الج تتانبين الم تتادي والمعن تتوي مع ت تاً(الجيوسل وجميل تتة .)2008 ،وتوتت تترغ هت تذه
النظريتة فتل توستيرها للرضتا التوظيول أن الوترد يحتاول الحصتول علتخ العائتد أانتام قيامته بعمتل متا،
ويتوقا رضاه عن العمل علخ متدض اتوتاق العائتد التذي يحصتل عليته متن عملته متتع متتا يعتقتتد أنتته
يستتحقه (عبتد المالت 2009 ،؛  ،(Olson, at, al, 2009ويشتير (العميتان )2012 ،ان نظريتة فتروم
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تعتمتد علتتخ االاتتة عوامتتل استتماها (التكتتافؤ ،المنوعتتة ،التوقتع) الرضتتا عتتن العمتتل او عدمتته ينتتتع متتن
موازنة العامل بين ما يتوقع الحصول عليه من فائد نتيجة قيامه بعمل متا  ،واتين متا يحصتل عليته
من مااسب تمانه من اشتباع حاجاتته المتعتدد  ،لتذل يواجته الوترد مجموعتة متن البتدائل التتل يعتقتد
انها تحقا له اهدافه ،وسيختار البديل التذي يشتعر انته يحقتا لته المنوعتة المتوقعتة ،وانتام علتخ ذلت
ا ختيار يتحقا الرضا عن العمل.
ويوضتتح النم تتوذج الت تتالل رق تتم ( )2.1جتتوهر نظريت تة التوق تتع ،إن العام تتل لتتن يس تتل س تتلواا يتوق تتع ان
نتيجتتته ستتتكون منخوضتتة ،واتتذل لتتن يختتتار ستتلواا يحقتتا ماافئتتة

تشتتبع حاجاتتته ،لتتذا فتتان حوتتز

العامل للقيام بعمل ما يعتمد علخ قو الر بة والتوقع  ،وانتام علتخ هتذه النظريتة فتان ا فتراد يتعلمتون
من تجاراهم التل من خاللها يتكون لديهم احتما ت بان نوعا معينا من الستلو ستيؤدي التخ تحقيتا
نتائع معينة.

نموذج ( )2.1جوهر نظرية التوقع:

توقع1

الجهد المبذول

ا نجاز المطلوب

توقع2

الماافت المر وبة

ا شباع /الرضا

المصدر :المخامر وآخرون.2000 ،

تتترض الباحاتتة ان علتتخ المنظمتتات ا هتمتتام بتتالحوافز والماافئتتات للعتتاملين حتتتخ تكتتون بماابتتة المشتتجع
لهم ،وا ستم اررية بالعمل دون ملل ،فعندما يشعر العامل انه ستياافئ علتخ عمتل انجتزه بترقيتة او ماافئتة
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مادية او معنوية فتشعره بالرضتا بينته واتين نوسته واتين زمالئته بالعمتل ،ويجتب ان تكتون الماافئتة مالئمتة
لالنجاز الذي حققه العامل نتيجة ادائه لعمله.
 .4نظرية القيمة للدو ( :)1976وهتل متن أهتم النظريتات الموستر للرضتا التوظيول ،فيشتير (الصتيرفل،
 )2003الخ ان الرضا الوظيول حسب درجة التوافا الذي يحصل بين متا يحصتل عليته الوترد فعتال متن
عوائتد ومتا ير تب فتل الحصتول عليته ،ويشتير (العتديلل )1981 ،أن هتذه النظريتة توتترغ ان للرضتا
عناصر متعدد وان ال عنصتر يشتال قيمتة معينتة لتدض الوترد وتتتدرج هتذه العناصتر فتل أهميتهتا بالنستبة
للورد ويختلا هذا التتدرج متن فترد التخ آختر ،اي أن عناصتر الرضتا التوظيول التتل تشتال قتيم أوليتة لتدض
فتترد متتا قتتد تشتتال قيمتتة اانويتتة لتتدض فتترد آختتر ,فالقيمتتة اذن تتصتتا بالذاتيتتة أو يتتر الموضتتوعية ،أمتتا
الحاجات فهل موجوده ،بمعنتخ ان الوترد المتا اتان ارضتيًا المتا استتطاع العمتل تتوفير العوائتد ذات القيمتة
عن العمل ،وأن هتذه العوائتد هتل التتل ير تب بهتا الوترد نوسته وهتل ليستت بالضترور ان تطتابا ر بتة فترد
آخر.
انطالقا من هذه النظرية فإن درجة رضا الورد عن عمله أو أحد عناصر عملته تحامهتا االاتة أشتيام
ا وهل (الصيرفل:)2003 ،
 .1مقدار ما يتمل الورد فل الحصول عليه بالنسبة للعنصر.
 .2مقدار ما يحصل عليه فعال بالنسبة لهذا العنصر.
 .3أهمية هذا العنصر بالنسبة له.
والمتا حصتل الوترد علتخ نتواتع ذات قيمتة بالنستبة لته زادت درجتة شتعوره بالرضتا ،بمعنتخ قتدر الوظيوتة
علخ توفير عوائتد يعتقتد الوترد انهتا ذات أهميتة بالنستبة لته ،وهتذه العوائتد ليستت بالضترور تلت الموجتود
فتل هترم ماستلو واتنوس التتدرج ،وانمتا تعتمتد بالدرجتة األولتخ علتخ إد ار وشتعور اتل فترد علتخ حتد ،بمتا
يريده متن عوائتد يترض أنهتا تتناستب ووظيوتته ومستتواه التوظيول وا جتمتاعل وتناستب ر باتته وأستلوبه فتل
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الحيتا (متاهر ،)2008 ،فمتاال أحتد ابتار المتديرين وفقتا لنظريتة ماستلو يجتب أن يستعخ إلتخ التقتدير
وتحقيتا التذات ،ولكتن وفقتا لنظريتة القيمتة فتإن العوائتد التتل ير بهتا المتدير هتل العوائتد الماديتة أو أي
عوائتد أخترض ي ارهتا مناستبة لته أو ذات أهميتة بالنستبة لته .ويماتن النظتر إلتخ هتذه النظريتة علتخ أستاس
المعادلة التالية (الصيرفل:)2003 ،
الرضا الوظيول الكلتل الرضتا الوتردي عتن جانتب متن جوانتب العمتل فتل أهميتة العنصتر بالنستبة للوترد1
 +الرضا الوردي عن جانب من جوانب العمل فل أهمية العنصر بالنسبة للورد .2
ترض الباحاة ان هذه النظريات جامت لتكمل بعضها البعغ فتل توستير العوامتل التتل تتؤدي التخ
الرضتتا التتوظيول للعتتاملين فتتل المنظمتتات متتن ختتالل معرفتتة الحاجتتات وا ستتباب التتتل تتتؤدي التتخ اشتتباع
حاجات ا فراد سوام اانت حاجات داخلية ام عوامل خارجية.
رابعا -العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي.
إن الرضتا التوظيول يتتتار بالعديتد متن العوامتل الناتجتة متن الوترد نوسته أو العمتل التوظيول أو متن
البيئتة التنظيميتة المحيطتة بتالورد ،وقتد تعتددت وجهتات النظتر المحتدد للعوامتل المتؤار علتخ الرضتا
الوظيول من قبل الكتاب والباحاين فمتنهم متن قستمها إلتخ عوامتل مرتبطتة بالهياتل التنظيمتل أو بالعوامتل
الشخصية ( الخصائ

الديمو رافية) (عبد الباقل.)2003 ،
جدو رقم ( )2.2العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي.

م

العوامل الشخصية

عوامل مرتبطة بالهيال التنظيمل

-1

الجنس

مرونة التنظيم

-2

العمر

طبيعة العمل

-3

الحالة الزوجية

أسلوب التعامل مع العاملين

-4

مد الخدمة

أنماط السلطة
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م

العوامل الشخصية

عوامل مرتبطة بالهيال التنظيمل

-5

القدرات(ذهنية  /بدنية)

األمن الوظيول

-6

الشخصية

أسلوب التحويز

-7

التعلم

تدريب العاملين

-8

القيم

أساليب الرقابة

-9

ا تجاهات

المسؤولية ا جتماعية

-10

الدافعية

المصدر :حويحل.2008 ،
بينمتتا يتترض (عبتتاس )2006 ،أن علتتخ اإلدار الترايتتز علتتخ العوامتتل التتتل تتتؤار علتتخ درجتتة الرضتتا
الوظيول للعاملين فل المنظمة أ وهل:
 .1األج تتور والروات تتب :يع تتد األج تتر وس تتيلة مهم تتة إلش تتباع الحاج تتات المادي تتة وا جتماعي تتة لألفت تراد ،وق تتد
أشارت الكاير من الدراسات إلخ وجود عالقة طرديتة بتين مستتوض التدخل والرضتا عتن العمتل ،فالمتا
زاد مستوض الدخل لألفراد ارتوع رضاهم عن العمل والعاس صحيح ،ومن الجتدير ذاتره أن هيرزاترغ
خ تالا هتتذا ال ترأي فتتل نظريتتته عنتتدما أكتتد بتتتن األجتتر هتتو متتن الحاجتتات التتدنيا التتتل

تتتؤدي إلتتخ

الرضتا وانمتا فقت تمنتع عتدم الرضتا (فليته ،والمجيتد ،)2014 ،وهتذا الترأي عليته بعتغ المالحظتات
التتتل من ته يختلتتا األف تراد فتتل درجتتة توضتتيالتهم للحاجتتات امتتا وأن المجتمتتع يتتؤار هتتو اآلختتر علتتخ
حاجات األفراد ،وتبرز أهمية األجور فل ظل النظام الرأسمالل بدرجتة أكبتر متن التدول الناميتة نظت ار
ألهمية العوامل ا قتصادية فل حيا األفراد فل النظتام ال أرستمالل ،إذ تعتد األجتور إحتدض المشتبعات
لحاج تتات مختلو تتة أخ تترض ي تتر الحاج تتات ا قتص تتادية االحاج تتة للتمي تتز والتو تتوق والنج تتاح ،اذ يؤا تتد
(رفاعل )2004 ،أن علخ المنظمات العمل علخ العدالة فل األجور والمااف ت ألنه حينما يعتقتد
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العتاملون أنهتم يحصتلون علتخ أجتور وماافت ت يتر عادلتة ،فتإن ذلت متن شتتنه أن يخلتا لتديهم
إحستاس بعتدم الرضتا ،لتذل

بتد أن تحتر

المنظمتة علتخ بنتام نظتام لألجتور والم ازيتا اإلضتافية،

يستشعر معه العاملون بالعدل فل المعاملة.
 .2محتتوض العمتل وتنتوع المهتام :إن األعمتال الروتينيتة والمتكترر توضتل إلتخ الستتم والملتل وعتدم
اإلبداع ،بينما األعمال الحيويتة تايتر التحتدي لتدض الوترد ،وتدفعته للتوايتر والخلتا وا بتكار(العميتان،
 )2012وذلت متن ختالل وضتع السياستات التتل تتستم بالمرونتة ودرجتة ا ستتجابة الكبيتر أليتة
ظتروه ،ستوام فتل اإلطتار الختارجل أو التداخلل لبيئتة العمتل ،ويجتب أن تتصتا هتذه السياستات
با ستقرار والابات النسبل ،ألن من شتنها تدعيم وتعزيز الاقة وا رتيتاح لتدض العتاملين ورفتع التروح
المعنويتة لهتم بتاألدام ،لتذل

تعتد هتذه السياستات متن أكاتر األجتوام التنظيميتة أات ار علتخ األفتراد

والجماعتتات والمنظمتتة (حمتتود .)2002 ،إن هتتذه النتيجتتة متوافقتتة متتع نظريتتة "هرزاتترج" فيمتتا يتعلتتا
بالعوام تتل الدافع تتة وتطبيقاته تتا المتمال تتة ب تتإارام الوظيوت تة ،اذ ير تتب األفت تراد ذوي الحاج تتات العلي تتا ف تتل
منحهم ا ستقاللية وتوفير بعغ العناصر األخترض لااترام التوظيول االتغذيتة العاستية ووضتع مهتام
متنوعة ومتحديتة لهتم ،وذلت

فتإن إشتباع هتذه الر بتة متن ختالل إعتاد تصتميم الوظتائا يتؤدي إلتخ

رفع معد ت الرضا لديهم (عباس.)2006،
 .3قدرات العاملين :هنا حقيقة شائعة مضمونها أن الناس خلقوا متساويين ،وهذا صتحيح ،ولكنهتا
تعنتل أن جميتع النتاس خلقتوا متستاويين فتل قتدراتهم علتخ أدام مختلتا األعمتال ،وانمتا تعنتل ،أنهتم
متساوون فل حا استخدام تل القدرات فل مختلا المواقتا ،فالنتاس لتديهم قتدرات مختلوتة تتؤهلهم
للقيام بتعمال مختلوة ،وهذه القدرات يمان تصنيوها فل مجموعتين (الرفاعل:)2004 ،
أو  :القتدرات الذهنيتة  :وهتل قتدرات تترتب بالقتدر علتخ أدام مختلتا المهتام الذهنيتة ،وتتوتاوت الحاجتة
إلتخ هتذه القتدرات بتاختاله الوظتائا خاصتة بالنستبة لمستتويات اإلدار العليتا التتل تتطلتب اتختاذ قت اررات
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تستند إلخ تحليتل المعلومتات والتوايتر بعنايتة ،ومتن هتذه القتدرات (التذاام  ،القتدرات اللوظيتة والتعبيريتة ،
القتدر علتخ ا ستتنتاج ،والقتدر علتخ ا ستتقرام ،السترعة اإلدراكيتة ،قابليتة الحستاب ،التذاكر ) ( ،أبتو
رمضان.)2004 ،
اانيتًا :القتدرات البدنيتة  :تحتتاج مختلتا األعمتال إلتخ قتدرات جستمانية أو بدنيتة مختلوتة ،ومتن أهتم تلت
القدرات ( القو  ،المرونة ،قو التحمل ،السرعة) (رفاعل.)2004 ،
وهنتتا تتترض الباحاتتة أن الوظتتائا متنوعتتة فمنهتتا متتا يحتتتاج بدرجتتة أكبتتر إلتتخ القتتدرات البدنيتتة أكاتتر متتن
القدرات الذهنية مال رفع الحقائب ،وبعضها اآلخر يحتاج إلتخ القتدرات الذهنيتة التتل تعتمتد علتخ التحليتل
والتنظيم والتوجيه مال تنظيم سير العمل فل الدوائر وهنا العديد من الوظتائا تحتتاج إلتخ النتوعين معتا
من القد ارت.
 .4فتر
وذلت

التطتور والترقيتة المتاحتة :أن يشتعر العامتل بتتن اإلدار تحتر

عليته وتتمست بته لكوامتته،

عتن طريتا تدريبته المتكترر علتخ متا هتو جديتد أو ضتروري ،األمتر التذي يزيتد اقتته بنوسته

وبالمنظمة ،ويتوجب علخ اإلدار وضع أنظمتة عادلتة و يتر منحتاز للتعامتل متع العتاملين متن حيت
الما فتتتات ،العقوبت تتات ،األجت تتور ،الترقيت تتات ،أو التت تتدريب ،األمت تتر الت تتذي يبع ت ت

ا رتيت تتاح فت تتل نوت تتوس

العاملين ويحوزهم إلخ التطور واإلبداع وزيتاد إنتتاجيتهم (المغراتل .)2010 ،وتوصتلت عتد أبحتا
إلتخ أن الوترد األكاتر تعلمتًا ياتون أقتل رضتا عتن الوترد األقتل تعلمتًا ،ويرجتع ذلت إلتخ أن طموحتات
الوترد األكاتر تعلمتاً تكتون مرتوعتة مقارنتة بطموحتات الوترد األقتل تعلتم (عبتد البتاقل .)2003 ،واتذل
يتترض (حمتتود )2002،أن عل تتخ المنظمتتات أن تس تتتخدم أستتلوب التحويتتز بمختل تتا صتتوره الات تواب أو
العقاب ألنه يشتجع األفتراد البتا إلتخ تكترار الستلو التذي ينطتوي علتخ تحقيتا المنتافع المتوقعتة لته،
إذ أن الماافت فل ضوم ا نجاز واإلبتداع بتستلوب ينستجم متع ر بتة العامتل بالحصتول علتخ مستتوض
رضا معين بين اقرأنه ورؤسائه فل العمل.
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 .5نم ت القيتتاد  :توجتتد عالقتتة بتتين نم ت القيتتاد ورضتتا العتتاملين فتتالنم القيتتادي التتديمقراطل يتتؤدي إلتتخ
تنميتتة المشتتاعر ا يجابيتتة نحتتو العمتتل والمنظمتتة لتتدض األف تراد العتتاملين حي ت

يشتتعرون بتتتنهم مراتتز

اهتمام القائد والعاتس ياتون فتل ظتل القيتاد األوتوقراطيتة إذ أن هتذا األستلوب فتل القيتاد يتؤدي إلتخ
تبلور مشاعر ا ستيام وعدم الرضا (عباس.)2006 ،
 .6الظت تتروه الماديت تتة للعم ت تل :تت تتؤار ظت تتروه العمت تتل الماديت تتة مت تتن تهويت تتة واضت تتام  ،ورطوبت تتة ،وح ت ترار
وضوضتام علتخ درجتة تقبتل الوترد لبيئتة العمتل ولتذل فتإن الظتروه البيئيتة الجيتد تتؤدي إلتخ رضتتا
األف تراد عتتن بيئتتة العم تل ( الهيتتتل ، )2010 ،واهتمتتت الد ارستتات علتتخ معرفتتة ااتتر العوامتتل الماديتتة
علخ الحالتة النوستية للعتاملين وعلتخ رضتاهم عتن العمتل وتشتير نتتائع تلت الد ارستات إلتخ أن درجتة
جود أو سوم ظروه العمل المادية تؤار علخ قو الجذب التتل تترا الوترد بعملته ،أي علتخ درجتة
رضاه عن العمل ،فمعدل دوران العمل ومعدل الغياب يرتوعتان فتل األعمتال التتل تتصتا بظتروه
عم تتل مادي تتة س تتيئة ،ويق تتالن ف تتل األعم تتال الت تتل تتص تتا بظ تتروه عم تتل مادي تتة جي تتد ( عاش تتور،
.)1982
 .7عدالت تة الوائ تتد  :اوض تتح ادم تتز ف تتل نظري تتة العدال تتة ب تتتن الو تترد يق تتارن مع تتدل عوائ تتده المس تتتلمة قياس تتا
بمدخالته (مهارته ،قابليته ،خبراته ،مستوض تعليمه )...مع معتدل عوائتد األفتراد العتاملين معته قياستا
بمتتدخالتهم وان نق ت

معتتدل متتا يستتتلمه الوتترد عتتن معتتدل متتا يستتتلمه ي تره ،ويشتتعره بعتتدم العدالتتة

وتكون النتيجة ا ستيام وعدم الرضا (عباس.)2006 ،
ومما سبا يتضح ام واجه الباحاون صعوبة ابير فل تحديد عوامل الرضا الوظيول بسبب اار
الميول الموضلة لدض ال فرد ،وأن هذه الميول ير محدد  ،إ أن هنا نوعاً من ا تواق علخ
المجا ت الواسعة التل ياون فيها إرضام األفراد ضروريًا ،وهذه المجا ت يمان أن تكون هل عناصر
الرضا ).(Dutka, 2008
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وترض الباحاة وبعد هذا العرغ للعوامل المؤار فل الرضا الوظيول اما اتوا عليها الباحاون ،بان
تل العوامل يمان أن تتمال من وجه نظرها وتباعا لمالئمتها لمتغيرات الدراسة بما يلل:
 .1نوع التنظيم المتبع فل المنظمة من حي

مرازية و مرازية الق اررات  ،ورسمية اإلجرامات

والقوانين المتبعة فل المنظمة ومرونتها.
 .2العوامل الشخصية والتل تتمال فل الخصائ

الديمغرافية.

 .3درجة تعقيد األعمال ودرجة وضوح تسلسل السلطة فل المنظمة.
 .4الحوافز بشقيها المادي والمعنوي.
 .5اوام القائد او المدير فل التعامل مع الموظوين وقدرته علخ اتخاذ الق اررات.
خامسا -أنواع الرضا الوظيفي:
يمان تقسيم الرضا الوظيول إلخ عد أقسام وفقا عتبارات معينة وهل االتالل:
 .1الرضا الوظيول باعتبار شموليته (الرويلل:)2001،
 الرضتتا التتوظيول التتداخلل :ويتعلتتا بالجوانتتب الذاتيتتة للموظتتا ماتتل :ا عت تراه والتقتتدير والقبتتول
والشعور بالتمان وا نجاز والتعبير عن الذات.
 الرضتتا التتوظيول الختتارجل :ويتعلتتا بالجوانتتب الخارجيتتة البيئيتتة للموظتتا فتتل محتتي العمتتل ماتتل:
المدير ،زمالم العمل وطبيعة ونم العمل.
 الرضا الكلل العام :وهو مجمل الشعور بالرضا الوظيول تجاه األبعاد الداخلية والخارجية معاً.
 .2الرضا الوظيول باعتبار زمنه (العديلل:)1986،
 الرضا الوظيول المتوقع :ويشعر الموظا بهذا النتوع متن ختالل عمليتة األدام التوظيول ،إذا اتان
متوقعًا أن ما يبذله من جهد يتناسب مع هده المهمة.
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 الرضتتا التتوظيول الوعلتتل :يشتتعر الموظتتا بهتتذا النتتوع متتن الرضتتا التتوظيول المتوقتتع ،عنتتدما يحقتتا
الهده فيشعر حينها بالرضا الوظيول.
سادسا  :طرق قياس الرضا الوظيفي:
إن معرفة اتجاهات النتاس نحتو العمتل ليستت بالعمليتة الستهلة ،ألنته متن الصتعب معرفتة حقيقتة
تل ا تجاهات بدقة من خالل المالحظتة ،اتذل فتإن ستؤال النتاس بشتال مباشتر عتن حقيقتة اتجاهتاتهم
قتد

يعطتل نتتائع مويتد  ،فتإن النتاس البتاً

تريتد اإلفصتاح عتن ذلت  ،وحتتخ وان اتانوا يريتدون

اإلفصتاح فتإن الموقتا قتد ياتون معقتداً بالشتال التذي

يستتطيعون التعبيتر عنته ،ولقتد بتذل علمتام

ا جتمتاع جهتودًا مضتنية لتنميتة بعتغ المقتاييس التتل يتتوافر لهتا خاصتيتا الابتات والصتدق (رفتاعل،
.)2004
ويتترض التتبعغ إلتتخ انتته بتتالر م متتن وجتتود اتجاهتتات متعتتدد لتتدض الوتترد تجتتاه الجوانتتب المختلوتتة
لعمل تته ،إ ان تته م تتن الص تتعب تقييمه تتا وقياس تتها ،ويرج تتع ه تتذا إل تتخ ص تتعوبة المالحظ تتة المباش تتر لالتج تتاه،
وصتتعوبة استتتنتاجه بدقتتة متتن ختتالل ستتلو العامتتل ،فتتإلخ حتتد ابيتتر نعتمتتد فتتل قيتتاس الرضتتا عتتن العمتتل
علخ ما يذاره الورد ،وعاد

يوصح العامل بصور صادقة عما بداخله (حسن.)2001 ،

ويرض البعغ إلتخ انته يماتن إتبتاع طريقتة أخترض

تعتمتد علتخ اإلستقاط ،وذلت باستتخدام قائمتة

متتن األستتئلة ،وتشتتمل هتتذه القائمتتة عتتدد متتن األستتئلة التتتل تقتتيس حاجتتات ا نجتتاز وا نتمتتام والقتتوض لتتدض
المستقصخ منهم (المرسل ،جمال الدين.)2005،
ويمكننا أن نفرق بين مجموعتين من مقاييس الرضا الوظيفي وهما:
 .1المقدداييس الموضددوعية :يقتتيس الرضتتا متتن ختتالل اآلاتتار الستتلواية لتته ماتتل الغيتتاب وتتتر الخدمتتة،
وهتذا النتتوع متتن المقتتاييس يغلتتب عليتته الطتابع الموضتتوعل ،حيت

تستتتخدم وحتتدات قيتتاس موضتتوعية

لرصتتد الس تتلو في تته (البتتدرانل .)2007،وي تترض (الشت ترايد 2010 ،؛ عبتتد الب تتاقل )2003 ،ب تتان ه تتذا
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الن تتوع م تتن المق تتاييس يوي تتد ف تتل التنبي تته بالمش تتاالت الخاص تتة برض تتا الع تتاملين وألنه تتا

ت تتوفر بيان تتات

توصيلية تتيح التعره علخ أستباب هتذه المشتاالت أو تشتير إلتخ أستاليب العتالج الممانتة .متن هتذه
المقاييس الموضوعية:
 1.1معدد الغيداب :يعاتس متدض انتظتام الوترد فتتل عملته ،وهتو مؤشتر يماتن استتخدامه للد لتة علتتخ
درجتتة الرضتتا التتوظيول للعامتتل؛ فالعامتتل ال ارضتتل ياتتون أكاتتر ارتباط تًا بالعمتتل وأشتتد حرص تًا علتتخ
الحضور مقارنة بمن يشعر با ستيام من عمله (عاشور .)1982 ،يعاب علخ هذا المؤشتر فتل
اون تته

يق تتا عن تتد مب تتررات الغي تتاب فليس تتت ا تتل الغياب تتات تعب تتر ع تتن الح تتا ت الش تتعورية اتج تتاه

العمتتل فقتتد يتغيتتب العامتتل بستتبب المتترغ ،الحتتاد  ،تعطتتل النقتتل أو الظتتروه العائليتتة ،و يرهتتا
من األسباب المبرر (شهير .)2001 ،
 1.2دوران العمددل أو تددر الخدمدة :يستتتخدم معتتدل دوران العمتتل او تتتر الخدمتتة التتذي يتتتم باختيتتار
الوتترد امؤشتتر لدرجتتة الرضتتا التتوظيول ،وعليتته فتتتن ،البيانتتات الخاصتتة بتتتر الخدمتتة ا ختيتتاري
يمان استخدامه لتقييم فاعلية مختلا الب ارمع متن زاويتة تتايرهتا علتخ الرضتا (عاشتور.)1982 ،
تت تترض (شت تتهير  )2001 ،أن البيانتتتات الخاصت تتة بمعتتتد ت تت تتر الخدمتتتة  ،شت تتتنها شت تتتن معت تتد ت
الغيتتاب ،تقتصتتر وظيوتهتتا علتتخ التنبيتته بوجتتود مشتتاالت دون تحليتتل أستتبابها أو وستتائل عالجهتتا،
لتتذا ينصتتح بجمتتع بيانتتات أكاتتر توصتتيال عتتن أستتباب تتتر الخدمتتة ،وذلت بتتإجرام مقابلتتة متتع الوتترد
عقب إعالنه تر الخدمتة ،للتعتره علتخ التدوافع والظتروه التتل دعتته تختاذ القترار ،لعتل جمتع
مال هذه البيانات يساعد علخ التعره علخ األسباب الحقيقية لتر الخدمة.
 .2المقدداييس اللاتيددة :يقتتيس هتتذا النتتوع الرضتتا مباشتتر لكتتن بتستتاليب تقديريتتة ذاتي تة متتن ختتالل س تؤال
األفراد عن مشاعرهم تجاه جوانب مختلوة للعمل أو عن مدض ما يوفره العمل متن إشتباع لحاجتاتهم.
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(البتتدرانل .)2007 ،يضتتيا (عبتتد البتتاقل )2004 ،بتتتن هتتذا النتتوع متتن المقتتاييس أكاتتر فائتتد فتتل
أسباب الرضا أو عدم الرضا ،ومن هذه المقاييس الذاتية:

تشخي

 2.1االسددتمارة :والتتتل تضتتم أستتئلة متباينتتة توجتته لألف تراد العتتاملين بالمنظمتتة والغايتتة منهتتا الحصتتول
علتتخ تقريتتر متتن جانتتب العتتاملين عتتن درجتتة رضتتاهم عتتن العمتتل (بتتوخمخم )2002 ،ومتتن أشتتهر
قوائم ا ستقصام حول الرضا الوظيول:
 2.1.1مقيتتاس مينيستتوتا للرضتتا التتوظيول :يعبتتر العتتاملون عتتن متتدض رضتتاهم لعتتدد متتن جوانتتب
العمتل ماتتل ا جتر ،فتتر

الترقيتتة ،العالقتات ا نستتانية ،اجترامات العمتل والعالقتتات ا نستتانية

من جانب الرؤسام ( جرينبرج ،بارون.)2004 ،
يوجد اال

نماذج لالستبانة:

 .1ا ستبانة األولخ صممت عام  1963واانت تتكون من  20محور يتخللها  100سؤال
تحتاج من الوقت من  20-15دقيقة.
 .2ا ستبانة المعدلة فل عام  ،1967وهل نوس النموذج الطويل لكن مع تعديالت فل
المحتوض.
 .3ا ستبانة الاالاة :وتسمخ با ستبانة القصير  ،صممت عام  1977وهل مشابهة للنموذج
القديم عام  1963وتحتوي علخ  20سؤال تحتاج من الوقت  5دقائا لتعبئة ا ستمار .
))http://vpr.psych.umn.edu
 2.1.2مقيتتاس وصتتا المهنتتة ) Job Descriptive Index (JDIويتنتتاول هتتذا المقيتتاس خمستتة
موتتاهيم للعمتتل وهتتل :العمتتل نوستته ،األجتتر ،فتتر

الترقيتتة ،اإلش تراه والعالقتتة متتع التتزمالم،

ويتض تتمن المقي تتاس قائم تتة تص تتا ا تتل بع تتد م تتن األبع تتاد الخمس تتة بالم تتات أو جم تتل قص تتير ،
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ويصا العامتل شتعوره تجتاه الكلمتة أو الوصتا باإلجابتة نعتم أو ( .المرستل ،جمتال التدين،
2005؛ حويحل.)2008 ،
 2.1.3مقياس الرضا عن األجر :وهو استبانه حول أنظمة األجور ويتضتمن أستئلة حتول الرضتا
عتتن العوائتتد النقديتتة ماتتل الرضتتا عتتن مستتتوض األجتتر ،العتتالوات ،الزيتتاد فتتل األجتتر ،الم ازيتتا
اإلضافية وادار نظام األجر (جريبرج ،بارون.)2004 ،
 2.2المقابلددة الشخصددية :حي ت

ينتتاقش ال ترئيس متتع مرؤوستتيه وجهتتا لوجتته بعتتغ األمتتور المتعلقتتة

بالعمل ،وانام علخ اإلجابات التل يتم تحليلها يماتن معرفتة متدض رضتا المتوظوين ،وأي عناصتر
العمتتل التتتل ينظ تتر إليهتتا برض تتا تتتام وأي عناصتتر ينظ تتر إليهتتا برض تتا اقتتل (الشت ترايد ، )2010 ،
ويرض (المرسل؛ وادريس )2005 ،انه يود نوعان من المقابالت:
أ  -المقدابالت المتعمقدة :والتتل تستتخدم فتل د ارستة وتوستير الستلو اإلنستانل فتل جميتع البيانتات
الالزمة حتول هتذا الستلو ومظتاهره المختلوتة ،ستوام اانتت مقتابالت فرديتة أو مقتابالت جماعيتة
وهل ممان أن تتكون من فرد واحد أو مجموعة صغير من األفراد ويطلا علخ هتذه المقتابالت
الطريقة النوعية فل جمع البيانات.
ب  -المقابلة الجماعية المتعمقة :وتعتمد هذه الطريقة علخ التواعل بتين أفتراد الجماعتة التذي قتد
يصل عددهم من  10-5والمناقشة الجماعية حول موضوع معين هو محل اهتمام ال فترد فتل
الجماعتة ،يتتم تشتجيعه للمناقشتة والتعبيتر عتن أريته أو التواعتل متع اآلخترين وهتل تشتبه المقابلتة
الوردية ير الموجهة ولكن هنا يلعب رئيس الجلسة دور أكار ايجابية من المقابل.
 2.3طريقددة المالحظددة المباشددرة لسددلو المددوظفين :وتعتمتتد هتتذه الطريقتة علتتخ قيتتام الباحت

بمالحظتتة

سلو العاملين ،والذي يدل بدوره علخ مدض درجة رضا العاملين عن أعمالهم (شاويش.)2013 ،
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 2.5طريقة تحليل الظواهر وتتميز بإماانية التنبؤ بالعوامل التل تدفع الموظا إلتخ ا ستتمرار فتل عملته
أو تراته ،ويعتتاب عليهتتا إ وتتال بعتغ الظتواهر التتتل

يماتتن قياستها اتتتار ستتلوال االدافعيتتة( .البتتدرانل،

.)2007
بعتتد عتترغ الطتترق المختلوتتة لقيتتاس الرضتتا التتوظيول يتضتتح لنتتا أن لكتتل طريقتتة مزاياهتتا وعيواهتتا
وعلخ المنظمة التل تر ب فل إجرام البح
 .1مالممتها لمجتمع البح

أو الباح

أن يواضل بين هذه الطرق من حي :

وموردات العينة التل ير ب باختيارها.

 .2التسهيالت واإلماانيات المتاحة له باستخدام ال طريقة.
 .3نقاط القو والضعا التل تنطوي عليها ال طريقة.
 .4درجة الدقة المطلوبة ونستبة الخطتت المستموح بهتا ،واتذل طبيعتة المؤشترات التتل يستعخ الباحت
للوصول إليها (عبد الخالا.)1982 ،
وبعتتد ا طتتالع علتتخ أستتاليب قيتتاس الرضتتا التتوظيول ،واألدوات المستتتخدمة فتتل قياستته ،وانتتام علتتخ
حجتتم وطبيعتتة مجتمتتع الد ارستتة التتذي يتتتتلا متتن العتتاملين فتتل اإلدار الوستتطخ والعليتتا فتتل اإلدار العامتتة
للمعابر والحدود فل مدينة أريحا ،فقد عمدت الباحاتة إلتخ استتخدام طريقتة ا ستقصتام باستتخدام استتبيان
مينيس تتوتا للرض تتا ال تتوظيول النم تتوذج القص تتير ألنه تتا ت تتوفر معلوم تتات اافي تتة وقابل تتة للتص تتنيا والمعالج تتة
اإلحصتتائية و تحتتتاج لوقتتت ابي تر فتتل تطبيقتته علتتخ العتتاملين وستتيتم ذارهتتا بالتوصتتيل عنتتد الحتتدي
أدا الدراسة فل الوصل الاال .
سابعا -النتائج التي تترتب على رضا العامين:
يرض (المازم )2008 ،أن الرضا الوظيول يؤدي الخ:
 .1ا ستخدام ا مال للموارد ،حي

زياد درجة الكوام والواعلية.

 .2زياد ا نتاجية سوام للمنظمة ،للمجتمع ،للعاملين انوسهم.
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عتتن

 .3زياد درجة الو م وانتمام ا فراد للمنطمة.
 .4الحد من معد ت اصابات العمل.
 .5انخواغ معد ت دوران العمل.
 .6زيا الروح المعنوية للورد العامل نتيجة لرضائه عن عمله.
ويمان تصنيا النتائع التل يمان ان تترتب علخ عدم الرضا الوظيول فل المنظمات الخ:
 .1ستتلوايات ا نستتحاب وتتماتتل بمتتا يلتتل :التغيتتب عتتن العمتتل ،التتتتخير ،تتتر العمتتل ،التقاعتتد المباتتر،
نشاط النقابة ،واألفعال العدائية (نعسانل.)2001 ،
 .2الصتتحة البدنيتتة( :امتتا ورد عتتن جتتونز متتن دحتتالن )2012،ان العديتتد متتن الد ارستتات اوضتتحت بتتان
العاملين الذين وصووا اعمالهم بانها ير مرضية ،اانو اكاتر عرضتة لالمتراغ ،والشتااوي البدنيتة،
اما العاملين الذين اانوا اكار رضا من عملهم اانوا بصحة نوسية افضل.
 .3ا نتاجيتتة وا دام :يتترض (الراجحتتل )2003 ،انتته يوجتتد عالقتتة بتتين الرضتتا وا دام ،اذ يعتقتتد بعتتغ
العلم تتام ان الرض تتا ال تتوظيول يوض تتل ال تتخ ا دام ،ف تتل ح تتين ي تترض آخ تترون ان ا دام يس تتبب الرض تتا،
وهنتتا اختترون يعتقتتدون ان الرضتتا وا دام يستتببان بعضتتهما التتبعغ ،ارتوتتاع درجتتة الرضتتا التتوظيول
اما ياون ناتجًا عن ادام مرتوع ،او انه يؤدي الخ ادام مرتوع.
 .4الستترقة :توصتتلت الد ارستتات التتخ وجتتود عالقتتة بتتين الرضتتا التتوظيول والستترقة ،واينتتت ان الموظتتا
يمان ان يقوم بالسرقة لكونه محبطاً ،او ير راغ عن عمله (محيسن.)2004 ،
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المبحث الثالث :االدارة العامة للمعابر والحدود
لمحة عامة عن االدارة العامة للمعابر والحدود:
اإلدار العامتتة للمعابت تتر والحتتدود هتتل واحتتد متتن أهتتم المؤسستتات الحاوميتتة والمستتؤولة عتتن إدار
العمل علخ المعابر الولسطينية وتضتم عتدداً ابيت اًر متن المتوظوين المتدنيين والعس تتاريين متن أبنتام الستلطة
الوطنيتتة والقطتتاع الختتا

والقطتتاع العتتام لتستتير العمتتل اليتتومل علتتخ اافتتة المعابر(المستتافرين ،التجاريتتة)

فتتل المحافظتتات الجنوايتتة والشتتمالية ،وبقيتتت المعاب ت تتر تتعم تتل بته تتذه الط تريتق تتة حتت ت ت تتخ عتتام ( )2006حي ت
اص تتدر الرئت تتيس محمتتود عبتتاس مرس ت ت تتوماً رئاست ت تتياً بإن تتشام اإلدار العامتتة للمعتتابر والحتتدود ،ويتتتم تنظيمهتتا
بموجب المرسوم الرئاسل رقم  16لسنة  ،2006إلنجاز المهام التالية:
 .1تطبيتا القتوانين واللتوائح واإلرشتتادات الصتادر عتتن التو ازرات والمؤسستتات الحاوميتة األختترض المتعلقتتة
بالمعابر الحدود.
 .2إدار تدفا البضائع واألفراد فل جميع المعابر والحدود والموانئ وفقا للقانون.
 .3التتكتتد م تتن تطبي تتا القت توانين واألنظمتتة الت تتل تمن تتع م تتن دخ تتول وختتروج األفت تراد والبض تتائع م تتن خ تتالل
المعابر الحدودية.
 .4جمتع الجمتتار والضترائب المستتتحقة باإلضتافة إلتتخ الرستوم الحاوميتتة األخترض (الحتتافالت ،األمتعتتة،
موقا السيارات) ،وتنويذ اإلتواقيات الدولية واإلقليمية.
 .5إيجاد دليل لاجرامات التتل يجتب أن يتتم تطبيقهتا بشتال موحتد فتل جميتع المعتابر الحدوديتة لتدخول
وختروج المستافرين والبضتائع التجاريتة ،استتنادا إلتخ سياستات التو ازرات المعنيتة (المرستم الرئاستل رقتتم
 16لعام .)2006
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ولعل ما يسهل قدر اإلدار علخ ا ضطالع بمهامها أنها لم تبدأ من نقطة الصتور بتل ستواصتل
مشوارها الذي بدأته فل العمل علخ المعابر منذ افتتاحها لكن بصالحيات أوستع واماانيتات أوفتر ،بحيت
تشغل جميع المساحات.
ام ت تتا وتق ت تتوم اإلدار العام ت تتة للمع ت تتابر والح ت تتدود بالمحافظ ت تتة عل ت تتخ عالق ت تتات وايق ت تتة م ت تتع ال ت تتو ازرات
الولستتطينية ذات العالقتتة واألجهتتز التتتل تقتتوم بنشتتر ضتتباطها للعمتتل تحتتت مظلتتة اإلدار العامتتة للمعتتابر
والحتتدود ،وهتتل ايضتتا المستتؤولة عتتن توتتويغ الصتتالحيات للهيئتتات المختلوتتة الموجتتود تحتتت مظلتهتتا ،اذ
قامتتت بإنشتتام أجهتتز وادارات متخصصتتة يقتتوم اتتل منهتتا بتتتدام مهامتته لتضتتمن فتتل النهايتتة التنتتا م بتتين
اإلدارات ،خدمتتة للهتتده العتتام بعيتتدًا عتتن التتتداخل والتعتتارغ وا جتهتتادات التتتل قتتد تصتتيب وقتتد تخطتتئ
وهذه الو ازرات وا جهز هل:
 .1وزار المالية -ادار الجمار
 .2وزار الداخلية -الشرطة وا من الوقائل.
 .3ا ستخبارات العسارية والمخابرات العامة.
 .4وزار الصحة.
 .5الشؤون المدنية -ا رتباط.
 .6وزار ا تصا ت وتكنولوجيا المعلومات.
 .7وزار المواصالت.
 .8وزار ا قتصاد.
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 .9وزار الصحة.
 .10القطاع الخا

(الشراات الناقلة  /الشاحنين ،التخلي

الجمرال ،رجال األعمال).

امتا وأن اإلدار العامتتة للمعتتابر والحتتدود تابعتتة بشتتال مباشتتر لماتتتب الترئيس ،ويتتتم تعيتتين متتدير
عام ا دار العامة من قبل الرئيس.
تق تتوم الهيالي تتة التنظيمي تتة ل تتادار العام تتة للمع تتابر والح تتدود باألخ تتذ بع تتين ا عتب تتار التعام تتل م تتع
المستتتوض داختتل الجهتتاز نوستته والمستتتوض التتذي بتتين الواتتا ت المختلوتتة تحتتت نوتتس "المظلتتة ،ويتتتم ضتتمان
وجتتود الدرجتتة المالئمتتة متتن التنستتيا بتتين الستتلطات المختلوتتة العاملتتة علتتخ الحتتدود ،فتتا دار العامتتة مبنيتتة
علخ مستويين اانين وهما:
 .1ا قستام التتتل تقتتع بشتتال مباشتر تحتتت مستتؤولية المتتدير العتتام لتادار العامتتة للمعتتابر والحتتدود وهتتل:
دائر الشؤون ا دارية ،والدائر المالية.
 .2االجهزة والوزارات المستقلة والمرت طة باإلدارة العامة للمعابر والحدود وتب ذكرها بالسابق.

النقاط الحدودية مف الدو المجاورة:
اإلدار العامة للمعابر والحدود هل مسؤولة عن إدار الحدود مع المعابر الولسطينية وهل:
 الحدود مع إسرائيل :تتم إدارتها من قبل السلطات اإلسرائيلية. الحدود مع األردن :تتم إدارتها من قبل السلطات اإلسرائيلية واإلدار العامة للمعابر والحتدود فتلالوقت الحالل.
 -الحدود مع مصر :يتم إدارتها من قبل اإلدار العامة للمعابر والحدود.
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وبالنظر إلخ الوضع السياسل و األمنل الراهن ،و التل

تسمح بعمتل معبتر رفتح بشتال دائتم ،تقتوم

اإلدار العام تتة للمع تتابر والح تتدود ب تتاإلجرامات الالزم تتة فقت ت ف تتل معب تتر الك ارم تتة الواق تتع عل تتخ الح تتدود م تتع
األردن .وفقتتا لالتواقيتتات الستتارية تتتتم اإلج ترامات الجمرايتتة عل تتخ البضتتائع التتتل تتتدخل إلتتخ وتختترج م تتن
الس تتلطة الولس تتطينية م تتن قب تتل ض تتباط الجم تتار اإلست ترائيليين ،بإس تتتانام معب تتر رف تتح المغل تتا حالي تتا ومعب تتر
الكرامة.
الحدود والمعابر الموجودة في الضفة الغربية:
 .1الطيبتة :معبتر تجتاري يختدم اتال متن نتابلس ،وطتولكرم ،وقلقيليتة وجتزم متن جنتين ،ويتتم استتخدام هتذا
المعبر لالستيراد والتصدير من الضوة الغراية إلخ إسرائيل وبالعاس.
ويستتتخدم هتذا المعبتتر لالستتتيراد
 .2ترقوميتا :معبتتر تجتاري يختتدم اتتال متن الخليتتل وجنتتوب الضتوة الغرايتتة ُ
والتصدير بين الضوة الغراية واسرائيل.
ويستتخدم هتذا المعبتر
 .3بيتونيا :معبر تجاري يخدم اال من رام هللا ،والمدن الشمالية وضواحل القتدسُ ،
لالستيراد والتصدير بين الضوة الغراية واسرائيل.
ويستتتخدم هتتذا المعبتتر لالستتتيراد والتصتتدير بتتين
 .4الجلمتتة :معبتتر تجتتاري يختتدم اتتال متتن جنتتين ونتتابلسُ ،
الضوة الغراية واسرائيل.
ومعد للولسطينيين.
 .5معبر الكرامة :هو معبر يقع بين الضوة الغراية واألردن ُ
الحدود والمعابر الموجودة في قطاع غزة وهي كما يلي:
 .1معبر بيت حانون (إيرز) :هتو المعبتر الوحيتد لستور األفتراد بتين تز واسترائيل ،وهتو فعتال حاليتًا لكتن
يحتتتاج الولستتطينيين لتصتتاريح خاصتتة للتتدخول إلتتخ إس ترائيل التتتل الب تاً متتا يتتتم إصتتدارها فق ت أل تراغ
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إنسانية أو طبية أو تجارية .اما يوفر حاجز إيترز إماانيتة الوصتول للصتحويين وعمتال اإل ااتة األجانتب
والولسطينيين القادمين من إسرائيل أو الضوة الغراية إلخ قطاع ز .
 .2معبتتر الشتتجاعية (ناحتتل عتتوز) :تتتم إ القتته فتتل عتتام  ،2010واتتان هتتذا المعبتتر يستتهل متتن دختتول
الغاز ،والبنزين ووقود الديزل الصناعل إلخ ز من خالل األنابيب تحت األرغ.
 .3معبتتر المنطتتار (ا تارنل) :اتتان ستتابقًا نقطتتة العبتتور الرئيستتية (متتن ختتالل الشتتاحنات) للبضتتائع بتتين
إسرائيل و ز  ،وتم إ الق هذا المعبر جزئياً فل عام  2007متا عتدا نقتل الحبتوب وعلتا الحيوانتات عبتر
الحزام الناقل ،ولكن تم إ الق الحزام الناقل فل عام .2011
 .4معبر القرار (ايسوفيم) :تم إ الق هذا المعبر بشال اامل بعد ف ا رتباط اإلسترائيلل عتام ،2005
ويقع بين محافظة خان يونس ومحافظة دير البلح.
 .5معبر العود (صوفا) :تم إ القه عام  ،2008واان فل الماضل نقطة عبور رئيسية لمواد البنام.
 .6معب تتر اتتترم بتتتن ستتتالم (ايتتترم شتتتالوم) :هت تتو نقطتتتة العبت تتور الوحيت تتد حالي ت تاً إلت تتخ قطت تتاع ت تتز للبضت تتائع
والمستتاعدات اإلنستتانية (متتن ختتالل الشتتاحنات) ،ولتتدض هتتذا المعبتتر إماانيتتات أقتتل متتن تل ت التتتل اانتتت
تتوفر لدض معبر اارنل فل قمته.
 .7معبتتر رفتتح :هتتو المعبتتر الوحيتتد التتذي

يتتتم التتتحام بتته بشتتال مباشتتر متتن قبتتل إس ترائيل ،وي ترا هتتذا

المعبتر بتتين تتز ومصتتر .فتل الستتنوات األخيتتر  ،وقامتتت الحاومتتة المدعومتة متتن العستتار بإ القتته بشتتال
تدام م تتن الص تتيا الماض تتل .ي تتتم اس تتتخدام معب تتر رف تتح ف تتل المق تتام األول لحرا تتة الن تتاس ،وت تتم
ُم ْحا تتم ابت ت ً
َّ
المصنعة فل قطاع ز .
استخدامه أيضاً انقطة لتصدير البضائع
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التحديات التي تواجه اإلدارة العامة للمعابر والحدود:
حتتتخ ت تتتمان اإلدار العامتتة للمع تتابر والحتتدود م تتن أن تصتتبح إدار حديا تتة ،وفعالتتة ،ومس تتؤولة ،يج تتب أن
تتعامل مع التحديات اآلتية-:
 .1تطوير الهيالية واقرارها من قبل ديوان الموظوين.
 .2إيج تتاد سياس تتات إدار مت توارد بشت ترية حديا تتة ،والت تتل تش تتمل الت تتدريب المناس تتب للم تتوظوين ،أخالقي تتات
المهنية ،والشوافية ،والتطبيا الكامل لحقوق اإلنسان ،والمساوا بين الجنسين.
 .3تصميم وتنويذ اإلجرامات ا منية من قبل السلطة الوطنية الولسطينية.
 .4إيجاد توازن ما بين مرافا التجار واإلجرامات والوح

.

 .5إجرام تحليل للمخاطر وفعاليات إستخباراتية من أجل ماافحة ا حتيال والجرائم العابر للحدود.
 .6تطتتوير أنظمتتة تكنولوجيتتا معلومتتات متتن أجتتل تحتتدي

اإلج ترامات الحدوديتتة والوح ت

الضرائب.
 .7جمع العائدات الضريبية وحماية الميزانية العامة.
نظمل مهنا (نوفمبر  :)2016مقابلة شخصية.
امين قنديل (نوفمبر  :)2016مقابلة شخصية.
 /http://www.palsafar.psالموقع ا لكترونل لالدار العامة للمعابر والحدود ،سور.
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وجمتتع إي ترادات

الدراسات السابقة
أوال :الدراسات العربية:
.1

دراسددددة (البكددددري ،)2016 ،بعنددددوان :اثددددر فعاليددددة الهيكددددل التنظيمددددي علددددى نجددددا الشددددركات
المساهمة العامة في بورصة فلسطين في تطبيق إستراتيجيتها.
هتدفت الد ارستتة إلتتخ د ارستتة ااتتر فعاليتتة الهياتل التنظيمتتل علتتخ تطبيتتا اإلستتتراتيجية فتتل الشتتراات

المساهمة العامة المدرجة فل بورصة فلسطين ،واستخدم الباح

المتنهع الوصتول التحليلتل ،وقتام بتوزيتع

 150استبانه علخ  50شراة من الشراات المستاهمة العامتة المدرجتة فتل بورصتة فلستطين وتتم استترداد
 111اس تتتبانه ص تتالحة للتحلي تتل اإلحص تتائل ،وبع تتد التحلي تتل واختب تتار الورض تتيات توص تتلت الد ارس تتة إلت تتخ
النتائع التالية:
 .1وجود اار ذو د لة إحصائية عند مستتوض ) (α ≤ 0.05لكتل متن درجتة الرستمية ،والتخصت

،

والتعقيتتد ،والمرازيتتة فتتل الهياتتل التنظيمتتل علتتخ نجتتاح الشتتراات المستتاهمة العامتتة فتتل بورصتتة
فلسطين فل تطبيا إستراتيجيتها.
 .2عتدم وجتود فتروق ذات د لتتة إحصتائية عنتدي مستتتوض ) (α ≤ 0.05فتل متوستطات استتتجابة
المبحواين حول اار الهيال التنظيمل علخ نجاح شراات المساهمة العامتة فتل بورصتة فلستطين
فل تطبيا استراتيجياتها تعزض للمعلومات العامة.
.2

دراسة (رضوان ،)2015 ،بعنوان :اثر أبعاد الهيكل التنظيمي على إدارة المعرفة  -دراسة
حالة وزارة الشؤون االجتماعية.
هتتدفت الد ارستتة إلتتخ التعتتره علتتخ ااتتر أبعتتاد الهياتتل التنظيمتتل علتتخ إدار المعرفتتة فتتل وزار

الشتتؤون ا جتماعيتتة فتتل قطتتاع تتز  ،واستتتخدمت الباحاتتة المتتنهع الوصتتول التحليلتتل وتتتم الحصتتول علتتخ
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المعلومتتات متتن مصتتادر البيانتتات الاانويتتة واألوليتتة وقام تت الباحا تة بتوزيتتع  220استتتبيان عل تخ متتوظول
وزار الش تتؤون ا جتماعيت تتة وعتتتاد منه تتا  207واتتتان  202صتتتالحة للتحلي تتل اإلحصتتتائل ،وبعت تتد التحليت تتل
واختبار الورضيات توصلت الدراسة إلخ النتائع التالية:
 .1وجود تواوت فل توافر أبعاد الهيال التنظيمل فل وزار الشؤون ا جتماعية.
 .2تواوت فل توافر عمليات إدار المعرفة فل وزار الشؤون ا جتماعية.
 .3وج تتود عالق تتة ارتب تتاط ذات د ل تتة إحص تتائية ب تتين أبع تتاد الهيا تتل التنظيمل(الرس تتمية ،التخصت ت

،

التعقيد ،الالمرازية).
.4

توجد فروق ذات د لة إحصائية بين استجابات المبحواين حول أبعتاد الهياتل التنظيمتل وأاتره
علخ إدار المعرفة تعزض إلخ المتغيرات الوظيوية والشخصية.

.3

دراسدددة (أبدددو مصدددبح  ،)2015 ،بعندددوان :اثدددر العوامدددل التنظيميدددة علدددى تطبيدددق الالمركزيدددة
اإلدارية في المؤسسات الحكومية الفلسطينية.
هتدفت الد ارستة إلتخ التعتره إلتخ أاتر العوامتل التنظيميتة علتخ تطبيتا الالمرازيتة اإلداريتة فتل

المؤسستات الحاوميتة العاملتة فتل قطتاع تز  ،واستتخدم الباحت

المتنهع الوصتول التحليلتل ،وقتام بتوزيتع

 300استتبانه علتتخ متدرام اإلدارات والتتدوائر ورؤستام األقستتام العتتاملين فتل التتو ازرات الحاوميتة فتتل قطتتاع
تتز وتتتم استتترداد  292استتتبانه صتتالحة للتحليتتل اإلحصتتائل وبعتتد التحليتتل واختبتتار الورضتتيات توصتتلت
الدراسة إلخ النتائع التالية:
 .1يوجد اار ذو د لة إحصائية عند مستوض ) (α=0.05للهيال التنظيمل علتخ تطبيتا الالمرازيتة
اإلدارية بوزن نسبل .%71.11
 .2يوج تتد اا تتر ذو د ل تتة إحص تتائية عن تتدي مس تتتوض ) (α=0.05لألنظمت تة والتعليم تتات عل تتخ تطبي تتا
الالمرازية اإلدارية بوزن نسبل .%66.12
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 .3يوجد اار ذو د لة إحصائية عنتد مستتوض ) (α=0.05للتماتين اإلداري علتخ تطبيتا الالمرازيتة
اإلدارية بوزن نسبل .%62.47
 .4يوجت ت تتد اات ت تتر ذو د لت ت تتة إحصت ت تتائية عنت ت تتد مست ت تتتوض ) (α=0.05للتوت ت تتويغ اإلداري علت ت تتخ تطبيت ت تتا
الالمرازية اإلدارية بوزن نسبل .%66.87
.4

دراسة (مداحي ومردود ،)2015 ،بعنوان :اثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي (دراسدة
حالة مديرية التجارة لوالية البويرة).
هدفت الد ارستة إلتخ د ارستة ااتر الاقافتة التنظيميتة علتخ الرضتا التوظيول بصتوة عامتة وفتل مديريتة

التجتتار بصتتوة خاصتتة فتتل الج ازئتتر ولتحقيتتا هتتده الد ارستتة تتتم الرجتتوع إلتتخ الد ارستتات الستتابقة وا طتتالع
علتتخ األدبيتتات الستتابقة لتكتتوين ا ستتتبانة وتتتم توزيعهتتا علتتخ  50موظتتا فتتل مديريتتة التجتتار و يتتة البتتوير
ف تتل الج ازئ تتر وع تتاد منه تتا  40اس تتتبانة ص تتالحة للتحلي تتل اإلحص تتائل ،وبع تتد التحلي تتل واختب تتار الورض تتيات
توصلت الدراسة إلخ النتائع التالية:
 .1يشعر موظوتو المؤسستة بتالو م اتجتاه المديريتة وهتذا يرجتع إلتخ ظتروه العمتل التتل تستاعد علتخ
البقام وا ستمرار ر م نق

المحوزات.

 .2نس تتبة ابي تتر م تتن الم تتوظوين ي تتر ارض تتون ع تتن ال ارت تتب المق تتدم له تتم ،وان ال ارت تتب

يتناس تتب م تتع

طبيعة عملهم.
 .3عدم اهتمام المؤسسة ب رام العاملين ومقترحاتهم وعدم مشاراتهم فل اتخاذ القرار.
.5

دراسدة (السددبتي وقريشددي ،)2015 ،بعندوان اثددر التمكدين االداري فددي تحقيددق الرضددا الددوظيفي
لدى العاملين بجامعة محمد خيضر بسكرة.
ه تتدفت الد ارس تتة ال تتخ معرف تتة اا تتر التما تتين ا داري ف تتل تحقي تتا الرض تتا ال تتوظيول بجامع تتة محم تتد

خيضتتر بستتار  /الج ازئتتر ،وهتتدفت التتخ التتكيتتد علتتخ اهميتتة التماتتين ا داري فتتل تحقيتتا الرضتتا التتوظيول
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لتتدض العتتاملين بالجامعتتة محتتل الد ارستتة ،واستتتخدم الباح ت

المتتنهع الوصتتول التحليلتتل ،واستتتخدم ا ستتتبانة

لجم ت تتع البيان ت تتات ،ووزع ت تتت عل ت تتخ  150موظ ت تتا ف ت تتل الجامع ت تتة وع ت تتاد  139اس ت تتتبانة ص ت تتالحة للتحلي ت تتل
ا حصائل ،وبعد التحليل واختبار الورضيات توصلت الدراسة إلخ النتائع التالية:
 .1اظهتترت الد ارستتة ان مستتتوض الرضتتا التتوظيول لتتدض العتتاملين بجامعتتة محمتتد خيضتتر بستتار اتتان
مرتوعا وفقا لمقياس الدراسة بالنسبة لبعد العمل الجماعل.
 .2اظهتترت الد ارستتة ان الجامعتتة تلتتتزم بابعتتاد التماتتين ا داري التتتل تمتتت د ارستتتها بمستتتوض متوس ت
وفقا لتصورات المبحواين.
 .3يوجد دور معنوي للتماين ا داري بابعاده المختلوة فل تحقيا الرضا الوظيول.
دراسدة (خليفددة ،وفددارس ،)2014 ،بعندوان :المندداا التنظيمددي وعالقتدده بالرضددا الددوظيفي لدددى

.6

العامل الجزائري -دراسة ميدانية بمصنف االسمنت " متيجة" بمفتا والية البلدية.
هتدفت الد ارستة إلتخ التعتره عتن عالقتة المنتا التنظيمتل بالرضتا التوظيول لتدض العامتل
الج ازئتتري ،وق تد استتتخدم الباحاتتان أستتلوب المتتنهع الوصتتول للد ارستتة  ،وقام تا بتوزيتتع  143استتتبانه عل تتخ
عم تتال مص تتنع ا س تتمنت ف تتل الج ازئ تتر ،وبع تتد التحلي تتل واختب تتار الورض تتيات توص تتلت الد ارس تتة إل تتخ النت تتائع
التالية:
 .1توجتد عالقتة ارتباطيته بتين الهياتل التنظيمتل والرضتا التوظيول لتدض العامتل الج ازئتري ،ممتا يتدل
علخ أنته المتا تتوافرت العوامتل والظتروه المناستبة للعتاملين فتل مصتنع اإلستمنت المتا ارتوعتت
روحهم المعنوية وزاد رضاهم عن عملهم.
 .2توجد عالقة ارتباطيه بين القياد والرضا الوظيول لدض العامل الجزائري.
 .3توجد عالقة ارتباطيه بين نم ا تصال والرضا الوظيول لدض العامل الجزائري.
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 .4توجد عالقة ارتباطيه بين المنا التنظيمل ،والرضا الوظيول لتدض العامتل الج ازئتري ،بمعنتخ َّ
أن
المنتا التنظيمتل ياتستب أهميتة ابيتر متن ختالل وجتود هياتل تنظيمتل مناستب يتميتز بالمرونتة
ووضوح األهداه ووضوح خطوط السلطة الرسمية.
.7

دراسدة (زويد  ،)2014 ،بعندوان :محددددات الرضددا الدوظيفي واثرهددا علدى اداء المددوظفين فددي
المؤسسة (دراسة حالة ثانوية امزيل امحمد بحيزر).
ه تتدفت الد ارس تتة ال تتخ د ارس تتة مح تتددات الرض تتا ال تتوظيول ف تتل المؤسس تتة بص تتوة عام تتة والمؤسس تتة

التراويتتة بصتتوة خاصتتة اانويتتة امزيتتل امحمتتد بحيتتزر فتتل الج ازئتتر ،واستتتخدمت الباحاتتة المتتنهع الوصتتول
متتن ختتالل تجميتتع البيانتتات متتن المصتتادر ا وليتتة ا وهتتل ا ستتتبانة ،حي ت

قامتتت الباحاتتة بتوزيتتع 44

اس تتتبيان عل تتخ اس تتاتذ مدرس تتة امزي تتل بحي تتزر ،وبع تتد التحلي تتل واختب تتار الورض تتيات توص تتلت الد ارس تتة ال تتخ
مجموعة من النتائع اهمها:
 .1أ لبية ا ساتذ راضون عن نم ا شراه وهذا ما يوسر بوجود ادار تسودها الديمقراطية.
 .2أ لبية ا ساتذ راضون عن الظروه الويزيقية الموجود فل هذه الاانوية.
 .3ا لبيتتة ا ستتاتذ ارضتتون عتتن ادائهتتم فتتل ممارستتة مهنتتة التعلتتيم لكتتن يوجتتد بعتتغ ا ستتباب تمنتتع
ا ساتذ من ممارسة هذه المهنة باوام عالية.
 .4ا لبية ا ساتذ يرون ان عملية تقييم ا دار دائهم يجلب لهم الرضا فمن خاللهتا يماتن لتالدار
اكتشاه النقائ

ومواجهتها.

 .5هنا عالقة ايجابية بين محددات الرضا الوظيول (ا جر  ،فتر
واين مستوض ا دام.
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الترقيتة ،العوامتل الشخصتية)

.8

دراسة ( الشوابكة؛ والطعداني ،)2013 ،بعندوان :الرضدا الدوظيفي وعالقتده بدااللتزام التنظيمدي
للعاملين في المكتبات الجامعية الرسمية األردنية.
هتتدفت الد ارستتة إلتتخ الكشتتا عتتن درجتتة الرضتتا التتوظيول وا لت تزام التنظيمتتل لتتدض الماتبيتتين فتتل

اال

جامعات أردنيتة رستمية ،وهتدفت أيضتا إلتخ معرفتة متا إذا اانتت هنتا فتروق ذات د لتة إحصتائية

فل درجة الرضا وا لتزام تعزض للمتغيرات الديمغرافية ،واستخدم الباحاان المنهع الوصتول الميتدانل وقامتا
بتوزيع  155استبانة للعاملين فل الماتبات الجامعيتة الرستمية األردنيتة وعتاد منهتا  138استتبانة صتالحة
للتحليل اإلحصائل ،وبعد التحليل واختبار الورضيات توصلت الدراسة إلخ النتائع التالية:
 .1أن درجة الرضا الوظيول للعاملين بشال عتام فتل الماتبتات الجامعيتة الرستمية فتل األردن اانتت
متوسطة.
 .2أن درجة ا لتزام التنظيمل للعاملين بشال عام اانت ابير .
 .3لتتم يتبتتين وجتتود تتتتاير لمتغي ترات الجتتنس والخبتتر والمؤهتتل العلمتتل فتتل درجتتة تقتتدير العتتاملين فتتل
الماتبات الجامعية األردنية لرضاهم والتزامهم التنظيمل.
 .4هنا عالقة ايجابية متوسطة بين الرضا الوظيول وا لتزام التنظيمل للعاملين.
.9

دراسددة (دحددالن ،)2012 ،بعنددوان :اثددر التغيددر علددى مسددتوى رضددا العدداملين بشددركة توزيددف
الكهرباء بمحافظات غزة  /دراسة ميدانية.
هتتدفت الد ارس تتة إل تتخ د ارس تتة انتق تتال الع تتاملين بتقستتام الكهرا تتام بالمحلي تتات وس تتلطة الطاق تتة للعم تتل

بشراة توزيع اهراام محافظات ز بما تماله من البيئتة الجديتد متن تغيتر وتحتديات وانعاتاس ذلت علتخ
رضتتا العتتاملين المنقتتولين ،امتتا هتتدفت إلتتخ التعتتره إلتتخ متتدض فهتتم العتتاملين لطبيعتتة التغييتتر وأا تره علتتخ
مستتتوض رضتتاهم ،ولتحقيتتا تل ت األهتتداه استتتخدم الباح ت
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المتتنهع الوصتتول التحليلتتل حي ت

بلتتا مجتمتتع

الد ارس تتة  331موظو تتا والغ تتت عين تتة الد ارس تتة  260موظو تتا ،وبع تتد التحلي تتل واختب تتار الورض تتيات توص تتلت
الدراسة إلخ النتائع التالية:
 .1أظه تترت الد ارس تتة وج تتود رض تتا بدرج تتة متوس تتطة ل تتدض الع تتاملين المنق تتولين م تتن المحلي تتات وس تتلطة
الطاقة إلخ شراة توزيع الكهراام بغز .
 .2أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات د لة إحصائية عند مستوض د لة  0.05بتين جميتع مجتا ت
الدراسة ومستوض الرضا الوظيول لدض العاملين بشراة توزيع الكهراام.
.3

توجتد فتروق ذات د لتة إحصتائية بتين متوستطات تقتديرات عينتة الد ارستة مجتمعتة تعتزض إلتخ
العمر وعدد سنوات الخبر وعدد سنوات الخدمة والمستوض التعليمل ،باستانام مجال فهم عمليتة
التغيير ،حي

توجد فروق ذات د لة إحصائية لصالح الذين مستوض تعليمهم دبلوم.

 .10دراسددة (ابددو كوي د  ،)2012،بعندوان :دور الهياكددل التنظيميددة واالنظمددة االداريددة فددي تطددوير
اداء االجهزة االمنية (دراسة تطبيقية على ضباط االجهزة االمنية في قطاع غزة).
هدفت الدراسة الخ التعره علخ اار الهياكل وا نظمة ا دارية علتخ اوتام أدام ا جهتز ا منيتة
فتل وزار الداخليتة وا متن التتوطنل وهيئتة التنظتيم وا دار فتتل قطتاع تز متتن الهياتل التنظيمتل ،ا نظمتتة
ا داريتتة ،سياس تتة ا ختي تتار والتعي تتين ،ومحاولتتة التع تتره عل تتخ ف تتروق د ارستتة ذلت ت الواق تتع وفق تتا للمتغيت ترات
الشخصتتية ،واستتتخدم الباح ت

المتتنهع الوصتتول التحليلتتل وتتتم الحصتتول علتتخ المعلومتتات متتن المقتتابالت

ومصادر البيانات ا ولية والاانوية ،وقام الباحت

بتوزيتع  674استتبانة علتخ رتبتة متالزم حتتخ رتبتة لتوام،

وبعد التحليل واختبار الورضيات توصلت الدراسة الخ مجموعة من النتائع اهمها:
 .1وجود عالقة متوسطة بين الهياكل وا نظمة ا دارية المطبقة وادام الضتباط بتوزار الداخليتة عنتد
مستوض دالة احصائية .0.04
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 .2وجود عالقة وادرجة ابير بين سياسات ا ختيار والتعيتين الحاليتة وأدام الضتباط بتوزار الداخليتة
وا من الوطنل عند مستوض .0.04
 .3اظه تترت ارام العين تتة ع تتدم الموافق تتة عل تتخ ان المجتم تتع المحل تتل راغ ع تتن ادام ا جه تتز ا مني تتة
ومخرجاتها.
 .4وجود ضعا فل انه يراعل فل احرامات التعيين فل الوظائا جوانب ا ختبار المختلوة.
 .11دراسدددة (المحمددددي ،)2011 ،بعندددوان :العالقدددة بدددين الخيدددار االسدددتراتيجي والهيكدددل التنظيمدددي
وتأثيرهما على الفعالية التنظيمية.
هتدفت هتذه الد ارستة التخ اختبتار العالقتة بتين الخيتار ا ستتراتيجل والهياتل التنظيمتل لمتدرام الشتراات
الصتناعية فتل العتراق وتتايرهمتا فتل فاعليتة الشتراات الصتناعية ،إذ درستت استتراتيجيات الترايتز والكلوتة
األدنتخ ،والتمتايز اخيتارات إستتراتيجية ،وعالقتهتا متع الهياتل التنظيمتل متن ختالل أبعتاده (الرستمية،
المرازيتة ،التعقيتد ،التخصت

) وتتتاير هتذين المتغيترين فتل الواعليتة متن ختالل أبعادهتا الستتة (التروح

المعنوية ،قو عمل مؤهلة ،التخطي  ،النمو والتطور ،الابات وا ستقرار ،الكوام اإلنتاجية(.
ولتحقيا هده الدراسة قتام الباحت
ود ارستة مشتالة البحت

باستتخدام المتنهع الوصتول التحليلتل اتستلوب فتل معالجتة الموضتوع

واختبتار فرضتياته ووزعتت ا ستتبيانات علتخ  140متدير لستتة شتراات صتناعية

عراقية عامة ذات أنشطة متنوعة ،وبعد التحليل توصلت الدراسة إلخ النتائع التالية:
 .1تتزداد قتو فاعليتة الشتراات الصتناعية العراقيتة العامتة بإتبتاع الخيتارات اإلستتراتيجية الاالاتة (
الترايز ،الكلوة األدنخ ،التمايز) ،إذ تتعزز تل الخيارات بصور ابرض متن ختالل ارتوتاع التروح
المعنويتة للعتاملين ،وتتهيتل المتوارد البشترية ،وزيتاد نمتو الشتراات وتطورهتا ،وتحستين اباتهتا
واستقرارها فضالً عن تطوير اوامتها اإلنتاجية.
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 .2أظهترت عالقتات ا رتبتاط بتتن إستتراتيجية التمتايز تتمتتع بتتقوض العالقتات متع أراعتة أبعتاد متن
الواعليتة التتل يتحتدد التدور المهتم لهتا متن ختالل متغيراتهتا وهتل (التروح المعنويتة ،وقتو عمتل
مؤهلتة ،والتخطتي  ،والنمتو والتطتور) فتل تعزيتز التمتايز اخيتار استتراتيجل للشتراات الصتناعية
المبحواة.

 .3هنا عالقات ضعيوة بين ال من:
أ -بعتد المرازيتة متن الهياتل متع إستتراتيجية التمتايز ومعنتاه أن التمتايز فتل الخيتار ا ستتراتيجل
يؤدي الخ انخواغ مرازية الهيال.
ب  -بعتد الرستمية متن الهياتل متع النمتو والتطتور متن الخيتار ا ستتراتيجل ومعنتاه أن النمتو والتطتور
يؤدي الخ انخواغ فل رسمية الهيال.
ت  -بعد التعقيد مع النمو والتطور من الواعلية ومعناه أن التعقيد يؤدي الخ انخواغ النمو والتطور
فل الشراات المبحواة.

 .4اتصتاه الهياتل التنظيمتل للشتراات الصتناعية العراقيتة المبحواتة بالمرازيتة الشتديد التذي نتتع
عنته ضتعا المشتاراة باتختاذ القت اررات متن قبتل العتاملين ،فضتال عتن وجتود صتعوبة عاليتة فتل
الوصول لادار العليا لعرغ شااوض العاملين وآرائهم بسبب طول سلسلة المراجع.
.12

دراسة (صفدي وآخدرون ،)2011 ،بعندوان :مددى رضدا العداملين وأثدرر علدى جدودة الخددمات
المقدمة من قبل شركة االتصاالت الفلسطينية فرع نابلس.
هتتدفت الد ارستتة التعتتره إلتتخ متتدض رضتتا العتتاملين وأا تره علتتخ جتتود الخ تدمات المقدمتتة متتن قبتتل

شتتراة ا تص تتا ت الولس تتطينية م تتن وجه تتة نظ تتر الع تتاملين ف تتل ف تترع ن تتابلس ،والتع تتره إل تتخ دور متغيت ترات
الدراسة نحو موضوع الدراسة ،واستخدم الباحاون أسلوب المنهع الوصول التحليلل وقتام البتاحاون بتوزيتع

69

 50اس تتتبانة عل تتخ م تتوظول ش تتراة ا تص تتا ت ف تترع ن تتابلس ،وبع تتد التحلي تتل واختب تتار الورض تتيات توص تتلت
الدراسة إلخ النتائع التالية:
 .1هنا رضا للعاملين فل شراة ا تصا ت الولسطينية بنسبة مرتوعة بلغت .%72.8
بلغت نسبة الرضا .%74.8

 .2هنا رضا عن طبيعة وظروه العمل حي

 .3هنا درجة مرتوعة جدا من الجد فل الخدمة التل تقدمها الشراة حي

بلغت .%80.2

 .4يوجد عالقة بين رضا العاملين وجود الخدمات المقدمة من قبل شراة ا تصا ت الولسطينية.
 .13دراسة (حسن ،)2010 ،بعنوان :العالقة بين الرسمية والمركزيدة وتأثيرهمدا فدي جدودة الخدمدة
الصحية ،دراسة استطالعية ألراء عينة من العاملين والمرضى في بعض مستشفيات بغداد /
الرصافة.
هتدفت الد ارستة إلتخ تحديتد طبيعتة العالقتة بتين الرستمية والمرازيتة ومتدض تتايرهمتا فتل جتود
الخدمتة الصتحية المقدمتة فتل خمستة مستشتويات حاوميتة فتل مدينتة بغتداد /الرصتافة ،وشتملت عينتة
الد ارستة  100فتردا بواقتع  50متن العتاملين فتل المستشتويات و 50متن المرضتخ ،واعتمتدت ا س ت تتبانة
اتتدا رئيست تة لجمتع البيانتات والمعلومتات ،إذ تتم تصتميم است تتبانتين ،خصصتت األولت تخ لعينتة العتاملين
والاانية لعينة المرضخ وبعد التحليل واختبار الورضيات توصلت الدراسة إلخ النتائع التالية:
 .1هنا تبنل واضح للرسمية والمرازية فل المنظمات المبحواة.
 .2تدنل فل مستوض جود الخدمة الصحية المقدمة للمرضخ.
 .3إن هنا عالقة وتتاير سالبين لكل من الرسمية والمرازية فل جود الخدمة الصحية.
 .14دراسددة (اللددو  ،)2006 ،بعن دوان :تطددور الهياكددل التنظيميددة للددو ازرات الفلسددطينية واثددرر علددى
الكفاءة االدارية.

70

ه تتدفت الد ارس تتة ال تتخ التع تتره عل تتخ التط تتورات الت تتل حص تتلت عل تتخ الهيا تتل التنظيم تتل لل تتوزرارت
الولست تتطينية وااتتتر هتتتذا التغييتتتر علت تتخ الكوتتتام ا داريتتتة للت تتو ازرات الولست تتطينية ،واست تتتخدم الباح ت ت

المت تتنهع

التحليلتتل متتن ختتالل استتتخدام المصتتادر األوليتتة اا ستتتبيان والمصتتادر الاانويتتة االد ارستتات الستتابقة،
والم ارج تتع ،وق تتام الباحت ت

بتجمي تتع  459اس تتتبانة م تتن م تتوظول ا دارات العلي تتا والوس تتطخ وال تتدنيا لل تتوزرات

الولسطينية ،وبعد التحليل واختبار الورضيات توصلت الدراسة الخ مجموعة من النتائع اهمها:
 .1يوجد خلل فل الهياكل التنظيمية للوزرارت الولسطينية ناتع عن التغيرات الو ازرية المتالحقة.
 .2عدم اوام القائمين علخ اعداد الهياكل التنظيمية للو ازرات الولسطينية.
ثانيا :الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ( ،(Thomas, 2015بعنوان :اثر الهيكل التنظيمي على الرضدا الدوظيفي فدي القطداع المدالي
النيجيري (التجربة النيجيرية لعدد من البنو المختارة في الغوس).
"Effects OF Orgaizational Structure on Job Satisfation In The Nigerian Financil Sector:
"Empirical Insight from selected Banks In Lagos

هدفت الدراسة إلتخ فحت

ااتر الهياتل التنظيمتل علتخ واقتع الرضتا التوظيول للعتاملين فتل القطتاع المتالل

النيجيري لعدد من البنتو ال ارئتد المختتار فتل و يتة
مالئتتم ليعتتزز الرضتتا التتوظيول األماتتل ،واستتتخدم الباح ت

توس ،نيجيريتا ،وفحت

ايتا يماتن تنظتيم هياتل

المتتنهع الوصتتول التحليلتتل فتتل الد ارستتة وحصتتل

علتتخ البيانتتات متتن ختتالل المصتتادر األوليتتة والاانويتتة وقتتام الباح ت

بتوزيتتع  335استتتبيان عل تخ مستتؤولل

اإلدارات فتتل البنتتو المختتتار وعتتاد منهتتا  280واتتان  258صتتالحة للتحليتتل اإلحصتتائل وبعتتد التحليتتل
واختبار الورضيات توصلت الدراسة إلخ النتائع التالية:
 .1هنا عالقة بين الهيال التنظيمل والرضا الوظيول األمال.
 .2هنا عالقة بين الهيال التنظيمل وتميز الموظا فل عمله.
 .3هنا عالقة بين الهيال التنظيمل وعناصر الرضا الوظيول من خالل السيطر (المرازية).
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 .2دراسة ( ،)Abugre, 2014بعنوان :الرضدا الدوظيفي لددى مدوظفي القطداع العدام فدي جندوب افريقيدا
"اختبار الرضا وفق مقياس مينيسوتا للرضا في غانا".
"Job Satisfaction of Public Sector Employees in Sub-Saharan Africa: Testing the
"Minnesota Satisfaction Questionnaire in Ghana

هدفت الدراسة الخ التعره علخ العوامل التل تؤار علتخ الرضتا التوظيول لمتوظول القطتاع العتام
فتتل انتتا باستتتخدام مقيتتاس مينيستتوتا للرضتتا التتوظيول فتتل جنتتوب افريقيتتا  /انتتا ،وتنظتتيم القطتتاع العتتام،
واختبتترت الد ارستتة عتتدم رضتتا العتتاملين وا نتتدفاع لمعتتايير العمتتل ،واستتتخدم الباح ت

المتتنهع التجريبتتل فتتل

الدراسة علخ العاملين فل المؤسسات الكبير للقطاع العتام فتل انتا وتتم توزيتع  200استتبانة وعتاد منهتا
فقت  112استتتبانة وتتتم استتتبعاد  12استتتبانة يتتر صتتالحة للتحليتتل واتتذل تتتم تحليتتل  100استتتبانة فقت ،
وبعد التحليل ا حصائل توصلت الدراسة لعد نتائع اهمها:
 .1مستوض منخوغ جدا من الرضا الوظيول ،اذ اشار اكار من  %83متن المشتاراين لعتدم الرضتا
فل رواتبهم ومقدار العمل الذي يقومون به.
 .2تتتم العاتتور علتتخ فتتروق ذات د لتتة إحصتتائية فتتل درجتتات الرضتتا التتوظيول أيضتتا فتتل المستتتوض
التعليمل للموظوين ،واين الجنسين.
 .3دراسددة ) ،)Hansen & Host, 2012بعندوان :فهددم العالقددات بددين ال مركزيددة القدرار فددي الهيكددل
التنظيمي ومحتوي الوظيفة والرضا الوظيفي – استبيان على المدراء العامين في الدنمار .
Organizational Decision

Between Decentralized

Relationships

the

Understanding

Structure, Job Context, and Job Satisfaction—A Survey of Danish Public Managers.

هتتدفت الد ارستتة إلتتخ د ارستتة العالقتتة بتتين مرازيتتة الق ترار فتتل الهياتتل التنظيمتتل ومحتتتوض العمتتل
وتتايرهمتا علتخ الرضتا التوظيول للمتدرام العتامين العتاملين فتل القطتاع الختا

والعتام فتل التدنمار  ،وقتام

الباحاتان بتوزيتع ا ستتتبيان الماتون متتن  380ستؤال علتخ  400متتدير تتم استتتجابة العينتة لمستتتوض %72
وتم الحصول علخ استبيانات صالحة للتحليل بنسبة  %62فق .
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وبعد التحليل اإلحصائل توصلت الدراسة لعد نتائع أهمها:
 .1إن مرازية القرار فل الهيال التنظيمل توار بشال ايجابل علخ الرضا الوظيول.
 .2إن محتتتوض العمتتل وتعقيتتده يتتؤار بشتتال ستتلبل علتتخ الرضتتا التتوظيول للمتتدرام ،أي المتتا زاد تعقيتتد
العمل يؤدي إلخ عدم الرضا الوظيول.
 .4دراسة ) ،(Martins, 2012بعندوان :اسدتبيان ميسدونتا للرضدا الدوظيفي -الخصدائص السديكومترية
والتحقق من صحة مجموعة السكان العاملين في المستشفيات البرتغالية.
Minnesota Satisfaction Questionnaire- Psychomtric Properties and Validation in a
Population of Portuguese Hospital Workers.

هدفت الدراسة إلخ وصتا وتطتوير اختبتار الخصتائ

الستياومترية للعتاملين فتل مستشتوخ عتام

فتتل البرتغتتال وفتتا استتتبيان ميستتونتا للرضتتا التتوظيول -النمتتوذج القصتتير .وه تدفت الد ارستتة أيضتتا لتحستتين
فهمنتتا لطبيعتتة الرضتتا التتوظيول فتتل ستتياق الرعايتتة الصتتحية البرتغتتالل ،حي ت

استتتخدمت الباحاتتة المتتنهع

الوص تتول ا ستكش تتافل وقام تتت بتوزي تتع  140اس تتتبانه عل تتخ مجموع تتة م تتن األطب تتام والممرض تتين والوني تتين
العاملين فل المستشوخ والذي يتبع للقطاع العام.
وبعد التحليل اإلحصائل توصلت الدراسة لعد نتائع أهمها:
 .1إن نمتتوذج  MSQالقصتتير صتتالح لالستتتخدام ومقيتتاس مواتتوق لقيتتاس الرضتتا التتوظيول للعتتاملين
فل المستشوخ .
 .2تتتؤار العوامتتل الخارجيتتة بشتتال ستتلبل علتتخ الرضتتا التتوظيول للعتتاملين فتتل المستشتتوخ اكاتتر متتن
العوامل الداخلية للرضا الوظيول.
 .3تقليدية القواع د واإلجرامات وصرامتها تؤار علخ الرضا الوظيول لدض العاملين بشال سلبل.
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 .5دراسددددة (اوهددددام وهاكمددددان ،)2009 ،بعنددددوان :العالقددددة بددددين الهيكددددل التنظيمددددي وردة فعددددل
الموظفين -دراسة مقارنة ألطر بديلة.
Relationships Between Organizational Structure and Employee Reactions: Comparing
Alternative Frameworks.

هتدفت الد ارستتة إلتخ شتترح العالقتة بتتين الخصتتائ
العمتتل وس تتياق العم تتل ب تتين خصتتائ

الهياليتة للمنظمتتات وردود فعتل الموظتتا إلتتخ

الهيا تتل التنظيم تتل الت تتل ت تتم اختيارهتتا وه تتل (حج تتم المنظم تتة ،ع تتدد

المس تتتويات الهرميتتتة ،الط تتابع الرست تتمل ،المرازي تتة) وردود الوعتتتل للموظ تتا أانتتتام أدامه لعمل تته ،واست تتتخدم
الباحاان المنهع الوصول للمقارنة علخ جميع األقستام الجغرافيتة متن الو يتات المتحتد وبعتغ متن أجتزام
اندا حي

شمل مجتمتع الد ارستة علتخ  36منظمتة مختلوتة (صتناعية ،حاوميتة ،خدماتيتة ،ورجتال التدين)

وتتتم توزيتتع ا ستتتبانات علتتخ مجتمتتع الد ارستتة التتذي بلتتا عتتدده  2960موظوتتا يعملتتون فتتل  428وظيوتتة
متنوعة.
وبعد التحليل اإلحصائل توصلت الدراسة لعد نتائع أهمها:
 .1إن السمات الشخصية للموظوين تتوس العالقة بين الهيال والرضا عن العمل.
 .2مستوض عالل جدا متن رد الوعتل ا يجابيتة لخصتائ

الهياتل التنظيمتل ،إذ أشتارت إلتخ وجتود

عالقة طردية بين الرضا عن الهيال التنظيمل وال من الذاور وابار السن وتدنل التعليم.
 .3مستوض عالل من الرضا عن العمل بين ال من الذاور وابار السن وتدنل التعليم.
 .4أن الخصت تتائ
خصائ

الهيالي ت تتة للمؤسست تتات تت ت ترتب بت ت تردود فعت تتل الموظ ت تتا م ت تتن خت تتالل تتايره ت تتا عل ت تتخ

العمل وسمات الشخصية.
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 .6دراسة كيسدلير ) ، (Kessler, 2007بعندوان :تدأثير الهيكدل التنظيمدي علدى أداء أعضداء الهيئدة
التدريسية ورضاهم الوظيفي والنتائج العكسية لعدم الرضا.
The effects of organizational structure on faculty job performance, job satisfaction, and
counterproductive work behavior.

هتتده البح ت

إلتتخ د ارستتة اآلاتتار المترتبتتة علتتخ بنيتتة اإلدار األكاديميتتة متتن حي ت

الرضتتا التتوظيول ومتتدض

انتشتتار الستتلوايات الضتتار أانتتام العمتتل علتتخ أعضتتام هيئتتة تدريستتية متوتتر ين للعمتتل المنتشتتر فتتل جميتتع
أنح تتام الو يتتتات المتحتتتد وانتتتدا حيت ت

تكونتتتت عينتتتة الد ارستتتة م تتن  1135متتتن أعضتتتام هيئت تتة التت تتدريس

المتور ين للعمل فل  229قسم أكاديمل وبعد التحليل اإلحصائل توصلت الدراسة لعد نتائع أهمها:
 .1إن أعضام هيئة التدريس العتاملين فتل اإلدارات المنظمتة عضتويا اتان لتديهم مستتويات أعلتخ متن
الرضا الوظيول.
 .2أعضتتام هيئتتة التتتدريس التتذين يعملتتون فتتل اإلدارات المنظم تة عضتتويا لتتديهم مستتتويات أعلتتخ متتن
األدام الوظيول.
 .3أعضتتام هيئتتة التتتدريس التتذين يعملتتون فتتل اإلدارات المنظم تة عضتتويا اتتانو اقتتل ارتكابتتا للحتتا ت
السلواية الضار .
 .7دراسة المبرت وآخرون ( ،(Lambert,et,al ,2006بعنوان :تأثير المركزية والرسمية على
الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لموظفي مراكز إصال األحداث :دراسة استكشافية.
The Impact of Centralization and Formalization on Correctional Staff Job Satisfaction and
Organizational Commitment: An Exploratory Study.

هدفت هذه الدراسة ختبار اار المرازية المشاراة فتل اتختاذ القت اررات ،واستتقالل الوظيوتة والرستمية علتخ
الرضا الوظيول وا لتزام التنظيمل لمتوظول م اركتز اإلصتالح فتل ستجن الو يتة الكبيتر فتل الوست الغراتل
فتتل الو يتتات المتحتتد  .ولتحقيتتا هتتذا الهتتده وزعتتت استتتبيانات متتن اجتتل جمتتع البيانتتات عل تتخ ()272
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موظتتا فتتل الستتجن .وبعتتد إج ترام التحليتتل اإلحصتتائل واختبتتار الورضتتيات توص تلت الد ارستتة إلتتخ النتتتائع
التالية:
 .1يوج تتد مس تتتويات منخوض تتة م تتن المش تتاراة ف تتل اتخ تتاذ القت ت اررات واس تتتقالل الوظيو تتة ل تتدض م تتوظول
مراكز اإلصالح فل سجن الو ية الكبير.
 .2يوجتتد ااتتر ستتالب ذو د لتتة إحصتتائية للمرازيتتة المشتتاراة فتتل اتختتاذ الق ت اررات واستتتقالل الوظيوتتة
علخ الرضا الوظيول وا لت ازم التنظيمل.
 .3يوجد اار هام ذو د لة إحصائية للرسمية علخ الرضا الوظيول وا لتزام التنظيمل.
 .8دراسة (جدورج وهانسدر ،)2002 ،بعندوان :الرضدا الدوظيفي لمدوظفي المطداعم باسدتخدام اسدتبيان
مينسوتا للرضا (دراسة تطبيقية).
using The

Job Satisfaction OF Restaurant Employees: An Empirical Investigation
Minnesota Satisfaction Questionnaire.

هتتده هتتذا البح ت

إلتتخ د ارستتة درجتتة الرضتتا التتوظيول للعتتاملين فتتل وظتتائا يتتر إش ترافية ل 54

مت تتن سلست تتلة المطت تتاعم اإلقليميت تتة وفت تتا است تتتبيان ميست تتونتا النمت تتوذج القصت تتير ،واست تتتخدم الباح ت ت
الوصتول ،علتخ العتاملين فتل  54متتن سلستة المطتاعم اإلقليميتة تقتع فتتل  12و يتة ،حيت

المت تتنهع

شتملت العينتتة

 4000عامتتل يعملتتون فتتل وظتتائا يتتر إشترافية ،وتتتم الحصتتول علتتخ نستتبة استتتجابة  %54.2فقت متتن
حجم العينة صالح للتحليل اإلحصائل.
وبعد التحليل اإلحصائل توصلت الدراسة لعد نتائع أهمها:
 .1انخواغ مستوض الرضا الوظيول من قبل  ٪50.2من المستطلعين.
 .2أشار  ٪25.6من المستطلعين علخ مستوض متوس من الرضا الوظيول.
 ٪24.2 .3من المستطلعين بالعينة علخ مستوض عال من الرضا الوظيول.
 .4يوجد فروق ذات د لة إحصائية فل درجات الرضا الوظيول بين العمر ،والجنس ونوع العمل.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
بع تتد اس تتتعراغ ع تتدد م تتن الد ارس تتات المحلي تتة والعراي تتة وا جنبي تتة الت تتل تناول تتت موض تتوع الهيا تتل
التنظيمل وخصائصه وتتايره علخ الرضا الوظيول نجتد انهتا اختلوتت فتل استلوب تناولهتا لهتذه المواضتيع،
فق تتد درس (البا تتري )2016 ،اا تتر فعالي تتة الهيا تتل التنظيم تتل عل تتخ نج تتاح ش تتراات المس تتاهمة العام تتة ف تتل
بورصتة فلستطين فتل تطبيتا استتراتيجيتها ،ود ارستة (رضتوان )2015 ،التتل هتدفت التخ معرفتة ااتر أبعتتاد
الهيا تتل التنظيم تتل عل تتخ إدار المعرف تتة وح تتددت الباحا تتة ابع تتاد الهيا تتل بالرس تتمية ،والتعقي تتد ،والتخصت ت

،

والالمرازي تتة ،بينم تتا ع تترغ (اب تتو اويت ت  ) ،دور الهياك تتل التنظيمي تتة وا نظم تتة ا داري تتة ف تتل تط تتوير ادام
ا جهتتز ا منيتتة ،ود ارستتة ( اللتتوح )2006 ،التتتل عرضتتت تطتتور الهياكتتل التنظيميتتة للتتو ازرات الولستتطينية
وااتره علتتخ الكوتتام ا داريتتة ،فتتل حتتين حاولتتت د ارستتة ( المحمتتدي )2011 ،توضتتيح العالقتتة بتتين الخيتتار
ا ستراتيجل والهيال التنظيمل من خالل ابعاده التل حتددها بالرستمية ،والمرازيتة ،والتعقيتد ،والتخصت
لمدرام الشراات الصناعية فل العراق.
ومنها من شابه الدراسة الحالية فل الرا

رستة (Thomas,
بين الهيال التنظيمل والرضا التوظيول ماتل د ا

) 2015التتتل درستتت ااتتر الهياتتل التنظيمتتل علتتخ الرضتتا التتوظيول فتتل القطتتاع المتتالل النيجيتتري ،ود ارستتة
) )Oldham & Hackman,2009التتتل عملتتت علتتخ شتترح العالقتتة بتتين الخصتتائ
وردود فعتتل الموظتتا إلتتخ العمتتل وستتياق العمتتل بتتين خصتتائ

الهياليتتة للمنظمتتات

الهياتتل التنظيمتتل التتتل تتتم اختيارهتتا وهتتل

(حج تتم المنظم تتة ،ع تتدد المس تتتويات الهرمي تتة ،الط تتابع الرس تتمل ،المرازي تتة) وردود الوع تتل للم تتوظوين أان تتام
أدامهم لعملهم ،ودراسة ) (Kessler, 2007التتل تناولتت تتتاير الهياتل التنظيمتل علتخ أدام أعضتام الهيئتة
التدريسية والرضا الوظيول والنتائع العاسية لعدم الرضا.
هنتا عتدد متن الد ارستات التتل تناولتت خصتائ

الهياتل التنظيمتل ماتل د ارستة ((Lambert,et,al ,2006

التتتل تناولتتت تتتتاير المرازيتتة والرستتمية علتتخ الرضتتا التتوظيول وا لتتزام التنظيمتتل لمتتوظول م اركتتز إصتتالح

77

األحدا  ،اما دراسة (ابو مصبح )2015 ،فقد بحات فل اار العوامل التنظيمية علخ تطبيتا الالمرازيتة
ا داريتة فتل المؤسستات الحاوميتة ،ود ارستة ) (Hansen, 2012التتل تناولتت العالقتة بتين مرازيتة القترار
فتتل الهيا تل التنظيمتتل ومحتتتوض العمتتل وتتايرهمتتا علتتخ الرضتتا التتوظيول للمتتدرام العتتاميين العتتاملين فتتل
القطاع الختا

والعتام فتل التدنمار  ،وعترغ (حستن واخترون )2010 ،العالقتة بتين الرستمية والمرازيتة

وتتايرهما علخ جود الخدمات الصحية.
وهنتتا عتتدد متتن الد ارستتات تناولتتت الرضتتا التتوظيول ماتتل د ارستتة (زويتتش )2014 ،التتتل حاولتتت عتترغ
محددات الرضا الوظيول واارها علخ ادام الموظوين فل المؤسسة ،ود ارستة (خليوتة وفتارس )2014،التتل
تناولتتت المن تتا التنظيمتتل وعالقت تته بالرض تتا التتوظيول ،ود ارس تتة (الس تتبتل وقريشتتل )2015 ،اا تتر التما تتين
ا داري فل تحقيا الرضا الوظيول ودراسة (مداحل ومتردود )2015 ،ااتر الاقافتة التنظيميتة علتخ الرضتا
التتوظيول ،امتتا د ارستتة (دحتتالن )2012 ،التتتل فقتتد بحاتتت فتتل ااتتر التغييتتر علتتخ مستتتوض رضتتا العتتاملين
بشتتراة الكهراتتام بمحافظتتات تتز  ،ود ارستتة (الش تواباة والطعتتانل )2013 ،التتتل اشتتوت عتتن درجتتة الرضتتا
الوظيول وا لتزام التنظيميلدض الماتبيين فل الجامعات ا ردنية الرسمية.
ويوجتتد عتتدد متتن الد ارستتات التتتل استتتخدمت مقيتتاس مينيستتوتا القصتتير لقيتتاس الرضتتا التتوظيول ماتتل د ارستتة
( )Abugre, 2014التتتل هتتدفت التتخ التعتتره علتتخ العوامتتل التتتل تتتؤار علتتخ الرضتتا التتوظيول لمتتوظول
القطتتاع العتتام فتتل انتتا باستتتخدام مقيتتاس مينيستتوتا للرضتتا التتوظيول ،ود ارستتة ) (Martins, 2012التتتل
هدفت إلخ وصا وتطوير اختبار الخصائ

السياومترية للعاملين فل مستشتوخ عتام فتل البرتغتال وفتا

استتبيان ميستونتا للرضتا التوظيول -النمتوذج القصتير ،ود ارستة ) )George & Hancer, 2002التتل هتدفت
الخ معرفة درجة الرضا الوظيول للعاملين وفا استبيان ميسونتا النموذج القصير.
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واستخدمت الدراسات السابقة فل مجملها المنهاج الوصول التحليلل ،وهو المنهاج المناسب لهذا النوع
من البحو والدراسات ،وهو مقارب للمنهاج الذي استخدمته الباحاة فل اعداد هذه الدراسة وهو المنهع
الوصول التحليلل.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
تحققت أوجه ا ستواد من تل الدراسات السابقة فل النقاط التالية:
 .1تحديد درجة تتاير خصائ

الهيال التنظيمل قيد الدراسة من جهة واين المتغير التابع

قيد الدراسة.
 .2المساعد علخ بلور مشالة الدراسة وتحديد ا هداه.
 .3ا ستواد فل اارام ا طار النظري وتحديد متغيرات الدراسة.
 .4ا ستتتواد متتن ادا الد ارستتة المستتتخدمة فيهتتا والتتتل ستتاعدت فتتل بنتتام واعتتداد ادا الد ارستتة الحاليتتة
وتحديد المحاور وصيا تها.
 .5التعره علخ التجتارب المحليتة واإلقليميتة والدوليتة  ،وعلتخ اهتم النتتائع والتوصتيات التتل اتتت بهتا
هذه الدراسات
 .6زياد البح

والتعما فل موضوع الدراسة وا ستواد من المراجع المستخدمة.

وتتاتل هتتذه الد ارستتة تتكيتتدا علتتخ أهميتتة الهياتل التنظيمتتل لتطتتوير ا دار العامتتة للمعتتابر والحتتدود
وزياد رضا العاملين فيها ،فالهيال يعمل علخ توزيع المهتام بتين المتوظوين حستب تخصصتاتهم ،وتحديتد
خط تتوط ا تصتتتال فت تتل األدار ممتتتا يض تتمن تطورهتتتا ونجاحهتتتا ،وجتتتامت ه تتذه الد ارستتتة استتتتمرار للجهت تتود
الستتابقة ،ومحاول تتة ستتد ال تتنق

فتتل الد ارس تتات العرايتتة ف تتل توضتتيح ت تتتاير الهياتتل التنظيم تتل بخصائص تته

الرسمية ،والمرازية ،ودرجة التعقيد ،وابراز تتايره علخ الرضا الوظيول للموظوين الحاوميين.
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الفصل الثالث:
_____________________________________________________
االطار المنهجي للدراسة:
مقدمة:
ال للمنهع الذي اتبعته الباحاتة فتل تنويتذ الد ارستة ،ومتن ذلت تعريتا متنهع
يتناول هذا الوصل وصوًا موص ً
الد ارستتة ،ووصتتا مجتمتتع الد ارستتة ،وتحديتتد عينتتة الد ارستتة ،واعتتداد أدا الدراسة(ا ستتتبانة) ،والتتكتتد متتن
صتتدقها واباتهتتا ،وايتتان إج ترامات الد ارستتة ،واألستتاليب اإلحصتتائية التتتل استتتخدمت فتتل معالجتتة النتتتائع،
وفيما يلل توصيل لهذه اإلجرامات.

 3.1منهج الدراسة
وصو إلخ تحقيا أهداه الدراسة استخدمت الباحاة المنهع الوصول التحليلل الذي يعتمد علخ دراسة
الظاهر عن طريا وصوها والتعبير عنها اما وايوا وتحليل الظاهر واشا العالقات بين أبعادها
المختلة من اجل توسيرها والوصول إلخ استنتاجات عامة تسهم فل تحسين الواقع ،وهو المنهع
المناسب واألفضل لمال هذه الدراسة -فل رأي الباحاة -وأُعتمد أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة،
لصغر حجمه واماانية الوصول إليه ،والماون من ( )110إداري يعملون فل اإلدار العامة للمعابر
والحدود فل اإلدار الوسطخ ،واعتمدت الباحاة علخ مصدرين للحصول علخ البيانات:
أوال :المصادر األولية من خالل جمع البيانات من مجتمع الدراسة األصلل باستخدام أدوات البح
وهل ا ستبانة اتدا رئيسية للبح

ص ممت خصيصا لهذا الغرغ ووزعت علخ جميع مجتمع الدراسة

وهم جميع الموظوين فل اإلدار العامة للمعابر والحدود ،وتم توريغها وتحليلها باستخدام برنامع الحزمة
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اإلحصائية للعلوم ا جتماعية ( (SPSSوذل لحساب النسب واستخدام ا ختبارات اإلحصائية المناسبة
بهده الوصول لد

ت ومؤشرات ذات قيمة تدعم موضوع الدراسة.

ثانيا :المصادر الثانوية :اتجهت الباحاة فل معالجة اإلطار النظري للدراسة إلخ مصادر البيانات
الاانوية والتل تتمال فل الكتب والمراجع العراية واألجنبية ذات العالقة ،وباإلضافة إلخ الدوريات
واألبحا

والدراسات السابقة التل تناولت موضوع الدراسة ،والبح

فل المواقع ا لكترونية من خالل

الشباة العنابوتية.

 3.2مجتمف الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من اإلداريين العاملين فل المعابر المنتشر علخ ارغ الوطن واستراحة معبر
الكرامة فل محافظة أريحا واأل وار ،وضم جميع اإلداريين العاملين فل اإلدار الوسطخ (الوئة ا ولخ/
والوئة الاانية /والوئة الاالاة) ،وقد بلا عددهم  110إداري ،موزعين علخ  13وحد إدارية منها

7

معابر فل قطاع ز و 4معابر فل الضوة الغراية ومبنخ لادار العامة واستراحة معبر الكرامة فل
محافظة أريحا ،وذل

حسب الكشوه التل تم الحصول عليها من دائر الشؤون اإلدارية فل اإلدار

العامة للمعابر والحدود بتاريخ .2016/12/19

جدو رقم ( )3.1توزيف مجتمف الدراسة على المعابر.

نوع المعبر

عدد المعابر

عدد العاملين

بري

4

90

تجاري

9

20

المجموع

13

110
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بلتتا ع تتدد افت تراد مجتمتتع الد ارس تتة النه تتائل ( )110إداريتتا ،حيت ت

ت تتم توزيتتع ( )110اس تتتبانه عل تتخ مجتم تتع

الدراسة الموزع فل محافظة أريحا و تز  ،وتتم استترجاع ( )105استتبانة ،أي متا نستبته ( )%95.5متن
مجتمتع الد ارستتة وتتتم استتبعاد المعتتابر المغلقتتة والتتل بلتتا عتتددها  9معتابر ،وتتتم استتتبعاد معبتر رفتتح البتتري
لسيطر حماس عليه.

 3.3خصائص مجتمف الدراسة
تكون المجتمع من  110من مدرام الدوائر والموظوين الماليين والموظوين اإلداريين والجدول رقم
( )2.3يبين البيانات الخاصة بالمعابر ،والجدول رقم ( )3.3يبين الخصائ

الديمغرافية لمجتمع

الدراسة.
جدو رقم ( )3.2البيانات الخاصة بالمعابر

م

اسم المعبر

المحافظة

نوع
المعبر

الحالة

عدد
الموظفين

-1

مبنخ اإلدار العامة للمعابر والحدود

أريحا

مسافرين

موتوح

39

-2

استراحة معبر الكرامة

أريحا

مسافرين

موتوح

51

-3

الجلمة

جنين

تجاري

مغلا

0

-4

بيتونيا

رام هللا

تجاري

مغلا

0

-5

ترقوميا

الخليل

تجاري

مغلا

0

-6

الطيبة

طولكرم

تجاري

مغلا

0

-7

رفح

ز

-8

ايرز  /بيت حانون

ز
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مسافرين
وبضائع
مسافرين

مغلا

0

مغلا

0

م

اسم المعبر

المحافظة

نوع
المعبر

الحالة

عدد
الموظفين

-9

اارنل  /المنطار

ز

تجاري

مغلا

0

-10

ارم أبو سالم

ز

تجاري

موتوح

20

11

ناحل عوز

ز

بترول

مغلا

0

-12

صوفا

ز

مواد بنام

مغلا

0

-13

القرار  /ايسيوفيم

ز

تجاري

مغلا

0

3

110

المجموع

-14

يالح من الجدول السابا أنه فيما يتعلا بالمعتابر التجاريتة والبريتة ،فقتد شتالت المعتابر التجاريتة
 9معابر واان عتدد المتوظوين  20موظتا فقت  ،واتان المعبتر الوحيتد الموتتوح هتو معبتر اترم أبتو ستالم،
وشالت المعابر البريتة الخاصتة بالمستافرين  4معتابر منهتا  3معتابر موتوحتة ،اذ بلتا عتدد المتوظوين 90
موظا .فيما يتعلا بموقع المعبر فقتد اتان عتدد المعتابر فتل الضتوة الغرايتة  6معتابر متن ضتمنها مبنتخ
اإلدار العامتة الرئيستل فتل محافظتة أريحتا ،و 7معتابر فتل محافظتة تز  .والجتدول ( )2.3يوضتح توزيتع
أفراد مجتمع الدراسة:

 3.4وصف متغيرات أفراد مجتمف الدراسة
يبين الجدول ( )3.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجتنس ،ويظهتر ان نستبة  %66.7للتذاور،
ونستتبة  %33.3لانتتا  .ويبتتين متغيتتر المؤهتتل العلمتتل أن نستتبة  %18.1للتتتوجيهل ،ونستتبة %11.4
للدبلوم ،ونسبة  %59للباتالوريوس ،ونستبة  %11.4للماجستتير فتتعلخ .ويبتين متغيتر المستمخ التوظيول
الحتتالل أن نستتبة  %19لم تتدير ،ونستتبة  %19لموظ تتا متتالل ،ونس تتبة  %61.9لموظتتا إداري .ويب تتين
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متغيتتر عتتدد ستتنوات الخبتتر أن نستتبة  %18.1متتن  3ستتنوات فتقتتل ،ونستتبة  %41.9متتن  7-4ستتنوات،
ونستتبة  %12.4متتن  11-8ستتنة ،ونستتبة  %27.6متتن  12ستتنة فمتتا فتتوق .ويبتتين متغيتتر موقتتع العمتتل
الحالل أن نسبة  %18.1لقطاع ز  ،ونسبة  %81.9للضوة الغراية.
جدو ( :)3.3توزيف أفراد مجتمف الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
المتغير

المستوى

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذار

70

66.7

أناخ

35

33.3

توجيهل

19

18.1

دبلوم

12

11.4

باالوريوس

62

59.0

ماجستير فاعلخ

12

11.4

مدير

20

19.0

موظا مالل

20

19.0

موظا إداري

65

61.9

عدد سنوات الخبرة في اإلدارة

 3سنوات فتقل

19

18.1

العامة للمعابر والحدود

من  7-4سنوات

44

41.9

من  11-8سنة

13

12.4

 12سنة فما فوق

29

27.6

قطاع ز

19

18.1

الضوة الغراية

86

81.9

المؤهل العلمي

المسمى الوظيفي الحالي

موقف العمل الحالي

84

 3.5أداة الدراسة
استتتخدمت الباحاتتة ا ستتتبانة اتتتدا لقيتتاس تتتتاير الهياتتل التنظيمتتل علتتخ الرضتتا التتوظيول لتتدض المتتوظوين
ا داريتتين فتتل اإلدار العامتتة للمعتتابر والحتتدود ،وقتتد وظو تتت الباحاتتة ا ستتتبانة القصتتير المعتتد م تن قب تتل
جامعتة مبنيستوتا لقيتاس الرضتتا التوظيول ،عتام  ،1977بتصتتره ،حيت

قامتت بترجمتتة فقراتهتا  ،ومتن اتتم

عرض تتها عل تتخ مجموع تتة م تتن المحام تتين ،لض تتمان م تتدض مالئمته تتا لقي تتاس م تتا ص تتحت لقياس تته ،وتكون تتت
ا ستبانة من االاة محاور رئيسة وهل االتالل:
المحددددور األو  :وهت تتو عبتتتار ع تتن المتغي ت ترات الديمغرافيتتتة والتت تتل توض تتح الست تتمات الشخصت تتية والوظيويت تتة
للمستتتجيبين ( الجتتنس ،المؤه تتل العلمتتل ،المس تتمخ التتوظيول الحتتالل ،ع تتدد ستتنوات الخب تتر  ،موقتتع العم تتل
الحالل).
المحور الثاني :وهو عبار عن أبعاد الدراسة وتكون من االاة أبعاد رئيسة وهل االتالل:
 البعد األول :الرسمية وتكون من ( )12فقر .
 البعد الاانل :المرازية وتكون من ( )13فقر .
 البعد الاال  :درجة التعقيد وتكون من ( )12فقر .
 المحور الاال  :وهو عبار عن البيانات الخاصة بالرضا الوظيول وفا نموذج مينسوتا القصير
ويتكون من ( )20فقر تقيس الرضا حول الوظيوة التل يشغلها الموظوين ،ويحتوي المقياس
 20فقر لكل فقر خمسة خيارات ،ولكل خيار تعطخ درجة والخيارات
 .1ير راضل جداًً ،وتعطخ ( )1درجة.
 .2ير راضل ،وتعطل( )2درجة.
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.3

استطيع التحديد ،وتعطخ ( )3درجات.

 .4راضل ،وتعطخ ( )4درجات.
 .5راضل جداً ،وتعطخ ( )5درجات.أي الما زادت الدرجات زاد مستوض الرضا الوظيول.
- http://vpr.psych.umn.edu/sites/g/files/pua2236/f/arabic_msq_1977_short_form.pdf

ولقياس استجابات المبحواين تم استخدام مقياس ليارت الخماسل لقياس استجابات المبحواين حسب
الجدول التالل:
جدو ( )3.4مقياس ليكرت الخماسي.

ا ستجابة

ير موافا بشد

ير موافا

ير متتكد

موافا

موافا بشد

الدرجة

1

2

3

4

5

وتم مقابلة جميع المبحواين وتعبئة ا ستبانة بلقام مباشر فل الضتوة الغرايتة ،أمتا بقطتاع تز  ،فاتان متن
خالل الهاتا الجوال وعبر ا يميل.

 3.6صدق األداة
قامت الباحاة بتصميم ا ستبانة بصورتها األولية ،ومن ام تم التحقا من صدق أدا الدراسة بعرضها
علخ مجموعة من المحامين  ،الذين ابدو عددا من المالحظات ،التل تم اخذها بعين ا عتبار عند
اخراج ا دا بشالها النهائل وام عرضها علخ المشره وتم إخراج ا ستبانة بصورتها النهائية.
ومن ام تم التحقا من صدق األدا أيضتًا بحستاب معامتل ا رتبتاط بيرستون لوقترات ا ستتبانة متع الدرجتة
الكلية لألدا  ،واتضح وجود د لتة إحصتائية فتل جميتع فقترات ا ستتبانة ويتدل ذلت علتخ أن هنتا اتستاق
داخلل بين الوقرات .والجدول رقم ( )3.5يبين ذل :
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جدو ( :)3.5نتائج معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط فقرات الهيكل التنظيمي
لدى الموظفين اإلداريين في اإلدارة العامة للمعابر والحدود.
الدالة

الدالة

الدالة

الرقم

قيمة R

1

**0.381

0.000

2

**0.425

0.000

15

3

**0.547

0.000

16

**0.497

4

**0.489

0.000

17

**0.484

0.000

5

**0.467

0.000

18

**0.425

0.000

31

6

**0.469

0.000

19

**0.413

0.000

32

**0.347

7

**0.357

0.000

20

**0.423

0.000

33

**0.423

0.000

8

**0.387

0.000

21

*0.239

0.014

34

**0.271

0.005

9

**0.325

0.001

22

**0.295

0.002

35

**0.361

0.000

10

**0.385

0.000

23

**0.275

0.005

36

**0.324

0.000

11

**0.403

0.000

24

**0.333

0.001

37

**0.292

0.000

12

**0.294

0.002

25

**0.514

0.000

13

**0.272

0.005

26

**0.346

0.000

اإلحصائية

الرقم

قيمة R

14

**0.515

0.000

**0.292

0.002

28

0.000

29

**0.536

30

**0.264

0.006

*0.225

0.021
0.000

اإلحصائية

الرقم

قيمة R

27

**0.266

0.006

**0.447

0.000
0.000

اإلحصائية

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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جدو ( :)3.6نتائج معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط فقرات الرضا الوظيفي
لدى الموظفين اإلداريين في اإلدارة العامة للمعابر والحدود.
الدالة

الدالة

الرقم

قيمة R

1

**0.344

0.000

2

**0.303

0.002

9

3

**0.376

0.000

10

**0.515

4

**0.656

0.000

11

**0.629

0.000

5

**0.449

0.000

12

**0.571

0.000

19

6

**0.555

0.000

13

**0.303

0.002

20

7

**0.390

0.000

14

**0.501

0.000

اإلحصائية

الدالة

الرقم

قيمة R

8

**0.440

0.000

**0.570

0.000

16

0.000

17

**0.423

18

**0.435

0.000

**0.563

0.000

**0.607

0.000

اإلحصائية

الرقم

قيمة R

15

**0.540

0.000

**0.589

0.000
0.000

اإلحصائية

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 3.7ثبات الدراسة
تم حساب ابات أدا الدراسة من خالل حساب ابات الدرجة الكلية لمعامل الابات ،لمجا ت الدراسة
حسب معادلة الابات ارونبا الوا ،واانت الدرجة الكلية للهيال التنظيمل لدض الموظوين اإلداريين فل
اإلدار العامة للمعابر والحدود ( ،)0.795و( )0.823للرضا الوظيول لدض الموظوين اإلداريين فل
اإلدار العامة للمعابر والحدود ،وهذه النتيجة تشير الخ تمتع هذه ا دا بابات يول بت راغ الدراسة.
والجدول رقم ( )3.7يبين معامل الابات للمجا ت ،والدرجة الكلية.

88

جدو ( :)3.7نتائج معامل الثبات (كرونباا الفا) ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة.

المجاالت

معامل الثبات

الرسمية

0.718

المركزية

0.703

درجة التعقيد

0.782

الدرجة الكلية

0.795

 3.8إجراءات الدراسة
قامتت الباحاتة بتطبيتا األدا علتخ أفتراد مجتمتع الد ارستتة ،وبعتد أن اكتملتت عمليتة تجميتع ا ستتبانات متتن
أفراد المجتمع بعد إجابتهم عليهتا بطريقتة صتحيحة ،تبتين للباحاتة أن عتدد ا ستتبانات المستترد الصتالحة
والتل خضعت للتحليل اإلحصائل هل ( )105استبانه.

 3.9خطوات تطبيق الدراسة:
 .1بعد التتكد من صدق وابات أدا الدراسة قامت الباحاة بطبع وتوزيع ( )110استبانة علخ
مدرام الدوائر والموظوين الماليين واإلداريين والذي يتمال بمبنخ اإلدار العامة للمعابر والحدود،
واستراحة معبر الكرامة ،ومعبر ارم أبو سالم فق .
 .2قام مدرام الدوائر والموظوين الماليين واإلداريين بتعبئة ا ستبيان بما هو مطلوب منهم بوجود
الباحاة ومقابلتهم شخصيا لاجابة عن أي استوسارات تصدر من المبحواين حول فقرات
ا ستبانة بالنسبة للعاملين فل الضوة الغراية ،أما بالنسبة للعاملين فل قطاع ز فقد تحدات
الباحاة إليهم عبر الهاتا المتنقل ،والتواصل عبر ا يميل.
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 .3تم ادخال ( )105من ا ستبانات إلخ جهاز الحاسوب لتحليل النتائع باستخدام برنامع التحليل
اإلحصائل ).(SPSS

متغيرات الدراسة:
وتتمال متغيرات الدراسة بما يلل:
 )1المتغيرات المستقلة ،وهل خصائ

الهيال التنظيمل التالية:

 الرسمية.
 المرازية.
 درجة التعقيد.
 )2المتغير التابف ،وهو عبار عن الرضا الوظيول للموظوين ا داريين فل ا دار العامة للمعابر
والحدود.
 )3المتغيرات الديمغرافية ،وتتكون من:
 الجنس :وله مستويان (ذار /أناخ).
 المؤهل العلمل :وله أراعة مستويات (توجيهل  /دبلوم  /باالوريوس /ماجستير فتعلخ).
 المسمخ الوظيول :وله االاة مستويات (مدير  /موظا إداري /موظا مالل).
 سنوات الخبر  :وله أراعة مستويات (  3سنوات واقل  /من 7-4سنوات  /من  11-8سنوات /
 12سنة فما فوق).
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 ماان العمل :وله مستويان (قطاع ز  /الضوة الغراية).

 3.10المعالجة اإلحصائية
بعد جمع ا ستبانات ،والتتكد من صتالحيتها للتحليتل ،تتم ترميزهتا (إعطائهتا أرقامتا معينتة) ،وذلت تمهيتداً
إلدختتال بياناتهتتا إلتتخ جهتتاز الحاستتوب اآللتتل إلج ترام المعالجتتات اإلحصتتائية المناستتبة ،وتحليتتل البيانتتات،
وفقتتا ألس تتئلة الد ارس تتة بيان تتات الد ارس تتة ،وق تتد تم تتت المعالج تتة اإلحص تتائية للبيان تتات باس تتتخراج المتوس تتطات
الحسابية ،وا نحرافات المعيارية ،لكل فقر من فقرات ا ستتبانة ،واختبتار (ت) ( ،)t-testواختبتار تحليتل
التب تتاين األحت تتادي (ANOVA

way

 ،)oneومعامت تتل ارتبت تتاط بيرست تتون ،وتحليتتتل ميتتتل خ ت ت ا نحت تتدار

( ،)Regressionومعادلتتة الابتتات ارونبتتا ألوتتا ( ،)Cronbach Alphaوذل ت باستتتخدام التترزم اإلحصتتائية
(.)Statistical Package For Social Sciences( )SPSS
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الفصل الرابف
______________________________________________________
نتائج الدراسة
 4.1المقدمة
تضمن هذا الوصل عرضا لنتائع الدراسة ،التل تم التوصل اليها عن موضوع الدراسة وهو "تأثير
الهيكل التنظيمي وخصائصه على الرضا الوظيفي للموظفين اإلداريين في اإلدارة العامة للمعابر
والحدود " وايان أار ال من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة علخ أدا الدراسة ،وتحليل
البيانات اإلحصائية التل تم الحصول عليها .حتخ يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد مجتمع
الدراسة تم اعتماد الدرجات المبينة فل الجدول رقم (:)4.1

جدو ( )4.1مفتا المتوسطات الحسابية الفراد مجتمف الدراسة.

الدرجة

مدى متوسطها الحسابي

منخوضة

 2.33فتقل

متوسطة

3.67-2.34

عالية

 3.68فتعلخ
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 4.2نتائج أسئلة الدراسة
 4.2.1النتائج المتعلقة بالسؤا األو :
ما تأثير الهيكل التنظيمي وخصائصه على الرضا الوظيفي للموظفين اإلداريين في اإلدارة العامة
للمعابر والحدود؟
لاجابة عن هذا الستؤال تتم حستاب المتوستطات الحستابية ،وا نح ارفتات المعياريتة ستتجابات أفتراد عينتة
الد ارستتة علتتخ مجتتا ت ا ستتتبانة التتتل تعبتتر عتتن خصتتائ

الهياتتل التنظيمتتل الستتائد فتتل اإلدار العامتتة

للمعابر والحدود ،ووصا النتائع فل الجدول رقم ( )4.2التالل:
جدو ( :) 4.2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمف الدراسة لمجاالت خصائص الهيكل
التنظيمي السائد في اإلدارة العامة للمعابر والحدود.

الرقم

المجاالت

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

1

الرسمية

4.2651

0.41998

عالية

2

المركزية

3.9458

0.41901

عالية

3

درجة التعقيد

3.2532

0.48590

متوسطة

3.8247

0.30866

عالية

الدرجة الكلية

يالح من الجدول السابا الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية وا نح ارفتات المعياريتة ستتجابات أفتراد
عينتتة الد ارستتة علتتخ خصتتائ

الهياتتل التنظيمتتل الستتائد فتتل اإلدار العامتتة للمعتتابر والحتتدود أن المتوس ت

الحستتتابل للدرجت تتة الكليت تتة( )3.82وانح ت تراه معيت تتاري ( )0.308وهت تتذا يت تتدل علت تتخ أن خصت تتائ
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الهيات تتل

التنظيمل السائد فل اإلدار العامة للمعابر والحتدود جتام بدرجتة عاليتة .ولقتد حصتل مجتال الرستمية علتخ
أعلخ متوس حسابل ومقداره ( ،)4.26يليه مجال المرازية ،يليه مجال درجة التعقيد.
وتتتم حستتاب المتوستتطات الحستتابية وا نح ارفتتات المعياريتتة ستتتجابات أف تراد مجتمتتع الد ارستتة علتتخ فق ترات
ا ستبانة التل تعبر عن مجال الرسمية ،ووصوت النتائع فل الجدول رقم ( )4.3التالل:
جدو ( :) 4.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجا الرسمية مرتبة
حسب االهمية.
الرقم

1

8

3

2

4
9
5

7

الفقرات
تطبا ا دار العامة للمعابر والحدود القوانين واألنظمة المقر من ديوان
الموظوين العام
تعد الخط والبرامع من قبل اإلدار العليا
يتم اتخاذ الق اررات وفقا للقوانين واألنظمة الماتوبة فل لوائح اإلدار
العامة للمعابر والحدود
يوجد قوانين وأنظمة ماتوبة فل اإلدار العامة للمعابر والحدود تضب
سلو الموظوين.
توضح القوانين واألنظمة المتبعة فل اإلدار العامة للمعابر والحدود
نطاق اإلشراه فل العمل
الموظا مسؤول عن تنويذ البرامع والخط المعد من قبل ا دار العليا
يوجد التزام من قبل اإلدار العامة للمعابر والحدود بقوانين الخدمة
المدنية بعملية ا ختيار والتعيين.
تحر

اإلدار العامة للمعابر والحدود علخ توضيح األنظمة واللوائح

للموظوين منذ بداية عملهم

94

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.63

0.524

عالية

4.51

0.681

عالية

4.49

0.637

عالية

4.47

0.589

عالية

4.37

0.697

عالية

4.30

0.733

عالية

4.29

0.863

عالية

4.21

0.781

عالية

الدرجة

الرقم
12

11
10
6

الفقرات
تراقب ا دار الموظوين خالل عملهم
يوجد وصا واضح وصريح للعقوبات فل حال ارتكاب األخطام
معروفة للموظوين
يوجد وصا وظيول محدد للمهام والواجبات المطلوبة من الموظا
يستطيع الموظوون انجاز المعامالت دون الرجوع للمستوض اإلداري
األعلخ لوجود تعليمات محدد مسبقا
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.17

0.657

عالية

4.04

0.784

عالية

4.02

0.650

عالية

3.70

1.011

عالية

4.2651

0.41998

عالية

الدرجة

يالح من الجدول السابا الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية وا نح ارفتات المعياريتة ستتجابات أفتراد
عين تتة الد ارس تتة علت تتخ مج تتال الرس تتمية أن المتوس ت ت الحس تتابل للدرج تتة الكليتتتة ( )4.26وانحت تراه معيت تتاري
( )0.419وهذا يدل علخ أن مجال الرسمية جام بدرجة عالية.
امتتا وتشتتير النتتتائع فتتل الجتتدول رقتتم ( )2.4أن جميتتع الوق ترات جتتامت بدرجتتة عاليتتة .وحصتتلت الوقتتر "
تطبتتا ا دار العامتتة للمعتتابر والحتتدود الق توانين واألنظمتتة المقتتر متتن دي توان المتتوظوين العتتام " علتتخ أعلتتخ
متوس ت حستتابل ( ،)4.63ويليهتتا فقتتر " تعتتد الخط ت والب ترامع متتن قبتتل اإلدار العليتتا " بمتوس ت حستتابل
( .)4.51وحصتلت الوقتر " يستتطيع الموظوتون انجتتاز المعتامالت دون الرجتوع للمستتوض اإلداري األعلتتخ
لوجتود تعليمتتات محتتدد مستتبقا " علتتخ أقتتل متوست حستتابل ( ،)3.70يليهتتا الوقتتر " يوجتتد وصتتا وظيوتتل
محدد للمهام والواجبات المطلوبة من الموظا " بمتوس حسابل (.)4.02
وتتتم حستتاب المتوستتطات الحستتابية وا نح ارفتتات المعياريتتة ستتتجابات أف تراد مجتمتتع الد ارستتة علتتخ فق ترات
ا ستبانة التل تعبر عن مجال المرازية ،ووصا النتائع فل الجدول رقم ( )4.4التالل:
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جدو ( :) 4.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجا المركزية مرتبة
حسب األهمية.
الرقم

9

1

11

الفقرات
تمر ق اررات الشرام الخاصة باإلدار العامة للمعابر والحدود
بسلسلة من اإلجرامات حتخ تصل إلخ اإلدار العليا عتمادها
جميع الق اررات تصدر من اإلدار العليا ويتم تبليا المستويات
المختلوة بها
يمنع إرسال التقارير الخاصة بالعمل لادار العليا قبل أن تمر
علخ المسؤول المباشر
تعتمد اافة المعامالت الرسمية فل اإلدار العامة للمعابر والحدود

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.61

4.59

4.59

0.612

0.631

0.689

الدرجة

عالية

عالية

عالية

4.50

0.774

عالية

10

يوجد مسؤول ارفع له تقارير العمل بشال دوري

4.50

0.709

عالية

3

هنا مرجعية إدارية واضحة للموظوين

4.31

0.836

عالية

8

13
12
5

4

7

من قبل المدير العام (اإلدار العليا)

توسح اإلدار العليا المجال امام الموظوين بالمبادر واإلبداع فل
انجاز مهامهم
تشره اإلدار العليا علخ الموظوين بنوسها وبشال مباشر
يوجد توازن بين مستوض التوويغ للمهام واين السلطات الممنوحة

يسمح الهيال التنظي مل فل اإلدار العامة للمعابر والحدود
بتوويغ الصالحيات فل الدوائر المنتشر جغرافيا
يسمح اتخاذ الق اررات ذات الصلة باألقسام والوحدات التنظيمية
من قبل المدرام دون الرجوع إلخ اإلدار العليا
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4.03

1.004

عالية

3.88

0.906

عالية

3.60

3.55

3.23

0.894

0.940

1.076

متوسطة

متوسطة

متوسطة

الرقم

6
2

الفقرات
يستطيع المدرام فل الدوائر المنتشر جغرافيا اتخاذ الق اررات دون

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

3.17

1.105

متوسطة

يشار الموظوون فل إعداد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة

2.72

1.221

متوسطة

الدرجة الكلية

3.9458

0.41901

عالية

الرجوع إلخ المدير العام (اإلدار العليا) فل المراز

يالح من الجدول السابا الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية وا نح ارفتات المعياريتة ستتجابات أفتراد
عينتتتة الد ارستتتة علت تتخ مجتتتال المرازيتتتة أن المتوس ت ت الحستتتابل للدرجتتتة الكليتتتة( )3.94وانح ت تراه معيت تتاري
( )0.419وهذا يدل علخ أن مجال المرازية جام بدرجة عالية.
ام تتا وتش تتير النت تتائع ف تتل الج تتدول رق تتم ( )3.4أن ( )8فقت ترات ج تتامت بدرج تتة عالي تتة و( )5فقت ترات ج تتامت
بدرجتة متوستتطة .وحصتلت الوقتتر " تمتر قت اررات الشترام الخاصتتة بتاإلدار العامتتة للمعتابر والحتتدود بسلستتلة
متتن اإلج ترامات حتتتخ تصتتل إلتتخ اإلدار العليتتا عتمادهتتا " علتتخ أعلتتخ متوس ت حستتابل ( ،)4.61ويليهتتا
فقر " جميع الق اررات تصدر متن اإلدار العليتا ويتتم تبليتا المستتويات المختلوتة بهتا " والوقتر " يمنتع إرستال
التقارير الخاصة بالعمل لتادار العليتا قبتل أن تمتر علتخ المستؤول المباشتر " بمتوست حستابل (.)4.59
وحصتلت الوقتتر " يشتار الموظوتتون فتل إعتتداد الخطتة اإلستتتراتيجية للمنظمتة " علتتخ أقتل متوست حستتابل
( ،)2.72يليهتتا الوقتتر " يستتتطيع المتتدرام فتتل التتدوائر المنتشتتر جغرافيتتا اتختتاذ الق ت اررات دون الرجتتوع إلتتخ
المدير العام (اإلدار العليا) فل المراز " بمتوس حسابل (.)3.17
وتتتم حستتاب المتوستتطات الحستتابية وا نح ارفتتات المعياريتتة ستتتجابات أف تراد مجتمتتع الد ارستتة علتتخ فق ترات
ا ستبانة التل تعبر عن مجال درجة التعقيد ،ووصا ا جابات فل الجدول رقم ( )4.5التالل:
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جدو ( :) 4.5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجا درجة التعقيد مرتبه
حسب األهمية.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

يوجد عدد من الوحدات اإلدارية المنتشر جغرافيا

4.36

0.748

عالية

2

يقوم الموظوون بتعمالهم فل أكار من موقع جغرافل

4.32

0.838

عالية

الفقرات

الرقم

األعمال موزعة علخ األقسام والوحدات حسب طبيعة عملها ونوع النشاط

الدرجة

4.28

0.658

عالية

12

يتم انجاز المهام الموالة للموظوين من خالل فرق عمل

3.88

1.016

عالية

4

يوجد عدد ااه من الوظائا التخصصية التل يشغلها الموظوين

3.68

1.096

عالية

7

يوجد عدد مناسب من الموظوين فل الدائر الواحد

3.53

1.119

متوسطة

5

توصا المهام التل يقوم بها الموظوين بالمعقد فل ا جرامات

2.77

1.049

متوسطة

6

يوجد تداخل فل المهام التل يقوم بها الموظوين فل ال وحد إدارية

2.74

1.169

متوسطة

10

يتم العمل وفا إجرامات روتينية مملة

2.56

1.143

متوسطة

8

هنا صعوبة فل التواصل بين مراز اإلدار واإلدارات المنتشر جغرافيا

2.39

1.139

متوسطة

3

11

9

التل تقدمه

يصعب ايصال الشااوي واآلرام إلخ اإلدار العليا بسبب طول التسلسل
الهرمل
يوجد صعوبة فل التواصل بين األقسام الداخلية لادارات
الدرجة الكلية
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2.36

1.218

متوسطة

2.16

1.011

منخفضة

3.2532

0.48590

متوسطة

يالح من الجدول السابا الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية وا نح ارفتات المعياريتة ستتجابات أفتراد
عينتتة الد ارستتة علتتخ مجتتال درجتتة التعقيتتد أن المتوس ت الحستتابل للدرجتتة الكليتتة( )3.25وانح تراه معيتتاري
( )0.485وهذا يدل علخ أن مجال درجة التعقيد جام بدرجة متوسطة.
امتتا وتشتتير النتتتائع فتتل الجتتدول رقتتم ( )4.5أن ( )5فق ترات جتتامت بدرجتتة عاليتتة ،و( )6فق ترات جتتامت
بدرجة متوسطة ،وفقر واحد جامت بدرجة منخوضة .وحصلت الوقر " يوجد عتدد متن الوحتدات اإلداريتة
المنتشر جغرافيا " علخ أعلخ متوس حسابل ( ،)4.36ويليهتا فقتر " يقتوم الموظوتون بتعمتالهم فتل أكاتر
من موقع جغرافل " بمتوس حسابل ( .)4.32وحصلت الوقر " يوجد صعوبة فل التواصتل بتين األقستام
الداخليتة لتادارات " علتتخ أقتل متوست حستابل ( ،)2.10يليهتتا الوقتر " يصتتعب ايصتال الشتتااوي واآلرام
إلخ اإلدار العليا بسبب طول التسلسل الهرمل " بمتوس حسابل (.)2.36
ومن ام تم حستاب تحليتل ميتل خت ا نحتدار ( )Regressionلوحت

تتتاير خصتائ

الهياتل التنظيمتل

(الرسمية ،المرازية ،درجتة التعقيتد) علتخ الرضتا التوظيول للمتوظوين اإلداريتين فتل اإلدار العامتة للمعتابر
والحدود ،واانت النتائع اما فل الجدول رقم (.)4.6
جدو ( )6.4نتائج اختبار ميل خط االنحدار لتأثير الهيكل التنظيمي وخصائصه على الرضا الوظيفي للموظفين
اإلداريين في اإلدارة العامة للمعابر والحدود.
الخطت المعياري

المعامل المعياري

قيمة اختبار (ت)

مستوض الد لة

S.E

S.C

T

اإلحصائية Sig.

4.854

0.000

1.202

0.232
0.000
0.172

النموذج

معامل Beta

اابت ا نحدار

2.284

0.470

الرسمية

0.126

0.105

0.124

المرازية

0.409

0.107

0.402

3.822

درجة التعقيد

-0.108

0.078

-0.123

-1.376

معامل ا رتباط بيرسون( ,0.477 )Rمعامل التحديد(0.227 )R2
قيمة (sig.=0.000 ,9.899 )F
المتغير التابع :الرضا الوظيفي
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تبتتين متتن ختتالل الجتتدول الستتابا أن قيمتتة  R2هتتل ( )%22.7أي أن نستتبة توستتير المتغي ترات المستتتقلة
للمتغيتتر التتتابع هتتل  %22.7أي أنتته يوجتتد بعتتغ المتغي ترات التتتل لهتتا تتتتاير و يتتر مشتتمولة بتتالمتغيرات
المستقلة.
وتبتتين متتن ختتالل قيمتتة ه ( )9.899ومستتتوض الد لتتة ( )0.000أن المتغي ترات مجتمعتته لهتتا تتتتاير علتتخ
المتغيتر التتتابع (الرضتتا التوظيول) ،وتتتم فحت

قتتيم ( )tللمتغيترات لبيتتان تتتتاير اتل متغيتتر ،حيت

متغير المرازيتة لته تتتاير علتخ الرضتا التوظيول حيت

تبتتين أن

بلغتت قتيم  )3.822( tومستتوض الد لتة (،)0.000

وتم الخروج بالمعادلة التالية:
(المركزية)( = 2.284 + 0.409 X1الرضا الوظيفي)Y
النتائج المتعلقة بالسؤا الفرعي األو  :ما تأثير رسمية الهيكل التنظيمي في االدارة العامة للمعابر
والحدود على الرضا الوظيفي للموظفين اإلداريين؟
متتن ختتالل فح ت

قتتيم ( )tلتتتتاير مجتتال الرستتمية علتتخ الرضتتا التتوظيول للمتتوظوين اإلداريتتين فتتل اإلدار

العامتتة للمعتتابر والحتتدود ،وتبتتين أن قيمتتة  )1.202( tومستتتوض الد لتتة ( .)0.232أي أنتته

يوجتتد تتتتاير

لمجال الرسمية علخ الرضا الوظيول للموظوين اإلداريين فل اإلدار العامة للمعابر والحدود.
النتائج المتعلقة بالسؤا الفرعي الثاني :ما تأثير مركزية الهيكل التنظيمي في اإلدارة العامدة للمعدابر
والحدود على رضا الموظفيين اإلداريين؟
متتن ختتالل فح ت

قتتيم ( )tلتتتتاير مجتتال المرازيتتة علتتخ الرضتتا التتوظيول للمتتوظوين اإلداريتتين فتتل اإلدار

العام تتة للمع تتابر والح تتدود ،تب تتين أن قيم تتة  )3.822( tومس تتتوض الد ل تتة ( .)0.000أي أن تته يوج تتد ت تتتاير
ايجتتابل (طتتردي) لمجتتال المرازيتتة علتتخ الرضتتا التتوظيول للمتتوظوين اإلداريتتين فتتل اإلدار العامتتة للمعتتابر
والحدود.
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السؤا الفرعي الثالث :ما تأثير درجة تعقيد الهيكل التنظيمي في اإلدارة العامة للمعابر والحدود على
رضا الموظفيين اإلداريين؟
وتتتم فحت ت

ق تتيم ( )tلتتتتاير مج تتال درج تتة التعقيتتد عل تتخ الرض تتا التتوظيول للم تتوظوين اإلداري تتين ف تتل اإلدار

العامتة للمعتابر والحتدود ،وتبتين أن قيمتتة  )1.376( tومستتوض الد لتة ( .)0.172أي أنته

يوجتد تتتتاير

لمجال درجة التعقيد علخ الرضا الوظيول للموظوين اإلداريين فل اإلدار العامة للمعابر والحدود.

 4.2.2النتائج المتعلقة بالسؤا الثاني:
ما درجة الرضا الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين في اإلدارة العامة للمعابر والحدود ؟
ت تتم حس تتاب المتوس تتطات الحس تتابية ،وا نح ارف تتات المعياري تتة س تتتجابات أفت تراد عين تتة الد ارس تتة عل تتخ فقت ترات
ا س تتتبانة الت تتل تعب تتر ع تتن مج تتال درج تتة الرض تتا ال تتوظيول ل تتدض الم تتوظوين اإلداري تتين ف تتل اإلدار العام تتة
للمعابر والحدود ،وجامت النتائع اما بينها الجدول رقم ( )4.10التالل:
جدو ( :) 4.7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمف الدراسة لمجا درجة الرضا
الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين في اإلدارة العامة للمعابر والحدود مرتبة حسب األهمية.

الفقرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

7

عملل

يتعارغ مع مبادئل وقيمل

4.53

0.573

عالية

5

الطريقة التل يتعامل فيها مديري مع الموظوين

4.50

0.761

عالية

6

اوام رئيسل المباشر فل اتخاذ الق اررات

4.50

0.695

عالية

12

تطبا اإلدار العامة للمعابر والحدود سياساتها بطريقة مهنية

4.50

0.590

عالية

20

شعوري با نجاز عند القيام بعملل

4.44

0.746

عالية

4

فرصتل فل أن أكون شخصا له اعتباره فل المجتمع

4.34

0.842

عالية

الرقم
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الدرجة

الفقرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

8

انا مستقر /فل عملل

4.27

0.724

عالية

9

فرصتل بالعمل تسمح لل بمساعد ا خرين

4.25

0.886

عالية

11

عملل يسمح لل باستخدام مهاراتل وقدراتل

4.24

0.849

عالية

17

بيئة العمل مناسبة

4.20

0.837

عالية

1

انا مشغول /بعملل طوال وقت العمل

4.08

0.851

عالية

13

عملل يتناسب مع اجري

3.97

0.945

عالية

19

الانام الذي احصل عليه عند القيام بعمل جيد

3.97

0.904

عالية

18

الطريقة التل يتعامل فيها زمالئل مع بعضهم البعغ فل العمل

3.92

1.026

عالية

2

فرصتل فل أن اعمل بموردي أانام فترات العمل

3.90

0.929

عالية

14

لدي فرصة للتقدم فل عملل

3.80

1.113

عالية

3

فرصتل فل أن اعمل أشيام مختلوة من حين إلخ آخر

3.72

1.070

عالية

16

لدي الحرية ختيار الطريقة الخاصة فل القيام بمهام عملل

3.70

1.028

عالية

15

لدي الحرية فل الحام علخ عملل

3.49

1.020

متوسطة

10

لدي سلطة فل عملل طلب مهام من ا خرين

3.41

1.158

متوسطة

4.0862

0.42667

عالية

الرقم

الدرجة الكلية

الدرجة

يالح من الجدول السابا الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية وا نح ارفتات المعياريتة ستتجابات أفتراد
عينتتة الد ارستتة علتتخ مجتتال درجتتة الرضتتا التتوظيول لتتدض المتتوظوين اإلداريتتين فتتل اإلدار العام تة للمعتتابر
والحتتدود ،أن المتوس ت الحستتابل للدرجتتة الكليتتة ( )4.08وانح تراه معيتتاري ( )0.426وهتتذا يتتدل علتتخ أن
مجتتال درجتتة الرضتتا التتوظيول لتتدض المتتوظوين اإلداريتتين فتتل اإلدار العامتتة للمعتتابر والحتتدود جتتام بدرجتتة
عالية.
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امتتا وتشتتير النتتتائع فتتل الجتتدول رقتتم ( )5.4أن ( )18فقتتر جتتامت بدرج تة عاليتتة ،وفق ترتين جامتتتا بدرجتتة
متوست تتطة .وحصت تتلت الوقت تتر " عملت تتل

يتعت تتارغ مت تتع مبت تتادئل وقيمت تتل " علت تتخ أعلت تتخ متوس ت ت حست تتابل

( ،)4.53ويليها فقر " الطريقة التتل يتعامتل فيهتا متديري متع المتوظوين " والوقتر " اوتام رئيستل المباشتر
فتتل اتختتاذ الق ت اررات " والوقتتر " تطبتتا اإلدار العامتتة للمعتتابر والحتتدود سياستتاتها بطريقتتة مهنيتتة " بمتوس ت
حسابل ( .)4.50وحصلت الوقر " لدي سلطة فل عملل طلب مهتام متن ا خترين " علتخ أقتل متوست
حسابل ( ،)3.41يليها الوقر " لدي الحرية فل الحام علخ عملل " بمتوس حسابل (.)3.49

 4.2.3النتائج المتعلقة بالسؤا الثالث:
ما تأثي ر المتغيرات الديموغرافية (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،موقف
العمل الحالي) على الرضا الوظيفي للموظفين اإلداريين في اإلدارة العامة للمعابر والحدود؟
تتتم حستتاب تحليتتل ميتتل خ ت ا نحتتدار ( )Regressionلوحصتتل تتتتاير المتغي ترات الديمو رافيتتة (الجتتنس،
المؤهت تتل العلمت تتل ،ست تتنوات الخدمت تتة ،المست تتمخ الت تتوظيول ،موقت تتع العمت تتل الحت تتالل) علت تتخ الرضت تتا الت تتوظيول
للموظوين اإلداريين فل اإلدار العامتة للمعتابر والحتدود ،وجتامت النتتائع امتا هتل فتل الجتدول التتالل رقتم
(.)4.8
جدو ( )8.4نتائج اختبار ميل خط االنحدار لتأثير المتغيرات الديموغرافية (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة،
المسمى الوظيفي ،موقف العمل الحالي)على الرضا الوظيفي للموظفين اإلداريين في اإلدارة العامة للمعابر والحدود.
الخطت المعياري

المعامل المعياري

قيمة اختبار (ت)

مستوض الد لة

S.E

S.C

T

اإلحصائية Sig.

8.129

0.000

-2.319

0.022

-1.206

0.231

النموذج

معامل Beta

اابت ا نحدار

3.716

0.457

الجنس

-0.209

0.090

-0.232

المؤهل العلمل

-0.059

0.049

-0.125
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الخطت المعياري

المعامل المعياري

قيمة اختبار (ت)

مستوض الد لة

S.E

S.C

T

اإلحصائية Sig.

-0.090

-.810

0.420

1.600

0.113

2.982

0.004

النموذج

معامل Beta

سنوات الخدمة

-0.048

0.060

المسمخ الوظيول

0.073

0.045

0.185

موقع العمل

0.406

0.136

0.368

معامل ا رتباط بيرسون( ,0.425 )Rمعامل التحديد(0.181 )R2
قيمة (sig.=0.001 ,4.368 )F
المتغير التابع :الرضا الوظيفي

تبتتين متتن ختتالل الجتتدول الستتابا أن قيمتتة  R2هتتل ( )%18.1أي أن نستتبة توستتير المتغي ترات المستتتقلة
للمتغيتتر التتتابع هتتل  %18.1أي أنتته يوجتتد بعتتغ المتغي ترات التتتل لهتتا تتتتاير و يتتر مشتتمولة بتتالمتغيرات
المستقلة.
وتبتتين متتن ختتالل قيمتتة ه ( )4.368ومستتتوض الد لتتة ( )0.001أن المتغي ترات مجتمعتته لهتتا تتتتاير علتتخ
المتغيتر التتتابع (الرضتتا التوظيول) ،وتتتم فحت

قتتيم ( )tللمتغيترات لبيتتان تتتتاير اتل متغيتتر ،حيت

متغي تتري الج تتنس وموق تتع العم تتل الح تتالل لهم تتا ت تتتاير عل تتخ الرض تتا ال تتوظيول حيت ت

تبتتين أن

بلغ تتت ق تتيم )2.319( t

ومستتوض الد لتتة ( ،)0.022و لموقتتع العمتل بلغتتت قيمتتة  ،)2.982( tومستتتوض الد لتتة ( ،)0.004وتتتم
الخروج بالمعادلة التالية:
(موقف العمل الحالي)( + 0.406 X1الجنس)( = 3.716 - 0.209 X1الرضا الوظيفي)Y
أي أنه اانت التتاير لصالح الذاور أكار من اإلنا  ،وللموقع الضوة الغراية أكار من قطاع ز .
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الفصل الخامس:
____________________________________________________
مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات
 5.1مقدمة
يعالع هذا الوصل نتائع الدراسة التل بحات فل تتاير الهيال التنظيمل وخصائصه علخ الرضا
الوظيول للموظوين ا داريين فل ا دار العامة للمعابر والحدود ،واستنتاجاتها ،مع ا خذ بعين ا عتبار
اسئلة الدراسة واهدافها ،ومقارنتها بالدراسات السابقة ان وجدت ،والور بعغ التوصيات استنادا لنتائع
الدراسة.

 5.2مناقشة النتائج المتعلقة باسئلة الدراسة
 5.2.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا االو :
واللي نصه :ما تأثير الهيكل التنظيمي وخصائصه على الرضا الوظيفي للموظفين االداريين في
االدارة العامة للمعابر والحدود؟
يتضت تتح مت تتن نتت تتائع التحليت تتل ان الدرجت تتة الكليت تتة للمتوس ت ت الحست تتابل بلغت تتت ( ،)3.82وانح ت تراه معيت تتاري
( )0.308وهتتل نستتبة عاليتتة ،وهتتذا يتتدل علتتخ ان هنتتا تتتتاير واضتتح لخصتتائ

الهياتتل التنظيمتتل علتتخ

الرضتتا التتوظيول للمتتوظوين ا داريتتين فتتل ا دار العامتتة للمعتتابر والحتتدود ،وتتوتتا هتتذه النتيجتتة متتع د ارستتة
ال من (توماس ،)2015 ،و(ايسلير ،)2007،و (خليوة؛ وفارس ،)2014 ،و(اوهام.)2009،
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حصتتل مجتتال الرستتمية علتتخ اعلتتخ متوس ت حستتابل ومقتتداره ( ،)4.26وتعتتزو الباحاتتة هتتذه النتيجتتة التتخ
درجتتة الق توانين وا نظمتتة المقتتر متتن ا دار العليتتا لضتتب ستتلو المتتوظوين ،والل توائح والتعميمتتات المتبعتتة
لتستيير المهتتام ،وا عمتتال فتتل األدار العامتتة للمعتتابر والحتتدود ،وتتوتتا هتتذه النتيجتتة متتع د ارستتة (رض توان،
 ،)2015و(الباري ،)2016 ،و(حسن.)2010،
امتتا وتبتتين متتن ختتالل اختبتتار  T.testأنتته

يوجتتد تتتتاير واضتتح لمتغيتتر الرستتمية علتتخ الرضتتا التتوظيول

للموظوين ا داريين فل ا دار العامتة للمعتابر والحتدود ،حيت

بلغتت قتيم ) ،)1.202( (Tوتعتزو الباحاتة

هذه النتيجة الخ:
 )1ان القوانين واألنظمة تطبا علخ جميع الموظوين بدون أي استانامات او تمييز.
 )2ان الرضا الوظيول

يؤار علخ ا لتزام الشخصل ،اذ ان ا لتزام من قبل الموظوين نابع من

المسؤولية ،والحس الداخلل لديهم ،وليس بسبب األنصياع للتعليمات ،والقوانين ،وا نظمة
الماتوبة ،والمعممة علخ الدوائر.
وتتو تتا ه تتذه النتيج تتة م تتع د ارس تتة (ايس تتلير )2007 ،بينم تتا تختلو تتت ه تتذه النتيج تتة ع تتن د ارس تتة (م تتارتنز،
 ،)2012و( مبرت وآخرون.)2006 ،
مجتال المرازيتة التذي تبتين متن ختالل اختبتار  T.testأنته يوجتد تتتاير واضتح علتخ

اما بمتا يخت

الرض ت تتا ال ت تتوظيول للم ت تتوظوين ا داري ت تتين ف ت تتل ا دار العام ت تتة للمع ت تتابر والح ت تتدود ،حيت ت ت

بلغ ت تتت ق ت تتيم )(T

( ،)3.822وتعزو الباحاة هذه النتيجة الخ:
 )1ان الموظوتون

ير بتتون بتحمتتل المستتؤولية ،و اتختتاذ القت اررات المتعلقتتة بالعمتتل؛ خوفتاً متتن تحمتتل

تبعات القرار ،والمسائلة من قبل األدار العليا.
 )2حدااتتة الهياليتتة التنظيميتتة ،التتتل استتتدعت لتعيتتين عتتدد متتن المتتوظوين الجتتدد فتتل ا دار الوستتطخ
والعليا،

يملكون الخبر الكافية ،و سنوات خدمة تؤهلهم تخاذ ق اررات ادارية سليمة.
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 )3وتعتق تتد الباحاتتتة ان المتتتدرام فت تتل المستتتتويات ا داريتتتة العليتتتا

يووضت تتون المت تتوظوين فت تتل ا دارات

الوسطخ ،لعدم وجود اقة بقدر بعغ الموظوين فل ايويتة اتختاذ القت اررات الصتائبة ،او مواجهتة أي
ظره طارئ.
وتتوا هذه النتيجة مع ال من د ارستة (الباتري( ،)2016 ،تومتاس ،)2015 ،بينمتا تختلوتت هتذه النتيجتة
عن د ارستة (رضتوان ،)2015 ،و(ابتو مصتبح( ،)2015 ،هانسن؛هوستت( ،)2012 ،حستن،)2010 ،
( مبرت وآخرون.)2006 ،
يتضتح متتن نتتائع التحليتتل ا حصتائل ان المتوست الحستتابل لمتغيتر درجتتة التعقيتد حصتتل علتتخ ()3.25
وهل درجة متوسطة ،اما وتبين من خالل اختبار  T.testانه

يوجد تتاير واضتح لدرجتة التعقيتد علتخ

الرضتتا التتوظيول للمتتوظوين ا داريتتين فتتل ا دار العامتتة للمعتتابر والحتتدود ،حي ت

بلغتتت قتتيم ،)1.376( t

وتعزو الباحاة هذه النتيجة الخ:
 )1يقوم ال موظا بالعمتل المطلتوب منته حستب تخصصته ،وحستب موقعته التوظيول المحتدد ،بغتغ
النظر عن الموقع الجغرافل للمعبر الذي يعمل به.
 )2عدم وجتود تتداخل بتين األعمتال الموالتة التيهم ،وا نشتطة التتل يقتوم بهتا المتوظوين ،فاتل معبتر لته
خصوصية خاصة به مختلوة عن معبر آخر.
 )3الستتلم التتوظيول فتتل الهياتتل التنظيم تتل يمتتتد بشتتال افقتتل اكاتتر من تته طتتولل ،وبالتتتالل العالقتتة ب تتين
الموظوين افقية اكار ،مع وجود عدد اافل فل ال قسم ،ودائر  ،مما يجعل من درجتة التعقيتد قليلتة
التتاير علخ رضاهم الوظيول.
 )4وجتود مستتؤل مباشتتر واحتد علتتخ المتتوظوين ،ممتتا يستاعد فتتل حصتتر المهتتام بنتام علتتخ طبيعتتة عمتتل
ال دائر  ،وقسم بعيد عن التعقيدات ،والتداخالت بين ا دارات.
وتتوتتتا هتتتذه النتيجتتتة مت تتع د ارستتتة (البات تتري ،)2016 ،و(اب ت تو اوي ت ت  )2012 ،فيمتتتا اختلوتتتت مت تتع د ارست تتة
(المحمدي.)2011 ،
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 5.2.2مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا الثاني:
واللي نصه :ما درجة الرضا الوظيفي للموظفين االداريين في االدارة العامة للمعابر والحدود؟
يتضح من نتائع التحليل أن المتوس الحسابل للدرجة الكليتة ( )4.08وانحتراه معيتاري ( )0.426وهتذا
يتدل علتتخ أن مجتتال درجتتة الرضتتا التتوظيول لتدض المتتوظوين اإلداريتتين فتتل اإلدار العامتتة للمعتتابر والحتتدود
جام بدرجة عالية ،وتعزو الباحاة هذه النتيجة الخ:
 .1محاولة ا دار العيا تلبية متطلبات العمل من احتياجات المتوظوين ا داريتين متن وستائل تكنولوجيتا
متطور  ،ومعدات حدياة ،وايئة عمل مناسبة.
 .2يقوم الموظوون بادام اعمالهم بما

يتعارغ مع قيمهم ،وعاداتهم والمبادئ التل نشتو عليها.

 .3الشتتعور با نتمتتام للوظيوتتة ،وذل ت نتتاتع متتن طتتول ستتاعات العمتتل ،فتتالموظا يقضتتل معظتتم وقتتته
بالوظيوة ،مما نشت عالقات ودية ير رسمية بين الزمالم ،واصبحو مال العائلة الواحد .
وتتوتتتا هت تتذه النتيجت تتة مت تتع د ارست تتة اتتتل مت تتن (الست تتبتل وقريشت تتل( ،)2015 ،زويت تتش( ،)2014 ،الصت تتودي
وآخرون ،)2011 ،فيما اختلوت مع دراسة (مداحل ومتردود( ،)2015 ،دحتالن( ،)2012 ،ابتو اويت ،
( ،)2012جورج وهانسر)2002 ،

 5.2.3مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا الثالث:
واللي نصده :هدل هندا تدأثير للهيكدل التنظيمدي علدى الرضدا الدوظيفي للمدوظفين االداريدين فدي االدارة
العامة للمعابر والحدود تعزى للمتغيرات الديمغرافية؟
يتضح من خالل فح

قيم ) (Tللمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،المؤهل العلمل ،المسمخ الوظيول،

عدد سنوات الخبر  ،وموقع العمل الحالل) تبين أن متغيري الجنس ،وموقع العمل الحالل لهما تتاير
علخ الرضا الوظيول حي

بلغت قيم  )2.319( tلمتغير الجنس ،ولموقع العمل بلغت قيمة T
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( ،)2.982واانت التتاير لصالح الذاور أكار من اإلنا  ،وللموقع الضوة الغراية أكار من قطاع ز ،
وتعزو الباحاة هذه النتيجة الخ:
 .1طبيعة المجتمع الشرقل ،الذي ينظر للم أر العاملة فل بعغ ا حيان بطريقة ير مناسبة ،اما
أن طبيعة الم أر توضل الحيا ا سرية علخ الوظيوة ،اذ تعطل اولويات للبيت واألسر علخ
حساب الوظيوة.
 .2عدد الموظوون الذاور اكار بااير من عدد الموظوات ا نا

فل ا دار العامة للمعابر والحدود،

اونها منطقة حدودية ،يغلب عليها الطابع األمنل اكار من اونها منظمة او وزار حاومية
خدماتية تقدم خدمات عامة للجمهور.
 .3طبيعة الظروه التل يعيشها الموظوون فل قطاع ز  ،والتداخالت سوام اانت أمنية ناتجة من
الحصار األسرائيلل ،او سياسية.
وتتوتتا هتتذه النتيجتتة متتع د ارستتة (ابجتتر ،)2014 ،و (دحتتالن )2012،فيمتتا اختلوتتت متتع د ارستتة (الش تواباة
والطعانل ،)2013،و(الباري.)2016 ،

109

 5.3توصيات الدراسة:
استنادًا الخ النتائع التل توصلت اليها الدراسة توصل الباحاة بما يتتل:
 .1ضترور العمتتل علتتخ اقترار الهياتتل التنظيمتتل متتن قبتل ديتوان المتتوظوين العتتام بمتا يتتتالئم متتع طبيعتتة
المهتتام ،وا نشتتطة التتتل يقتتوم بهتتا المتتوظوين ،وتخصصتتاتهم ،متتع م ارعتتا خصوصتتية العمتتل علتتخ
النقاط الحدودية الحساسة.
 .2علت تتخ ا دار العلي ت تتا الس ت تتماح بتو ت تتويغ بع ت تتغ الص ت تتالحيات للم ت تتوظوين ف ت تتل المس ت تتتويات ا داري ت تتة
الوسطخ ،وذل بعد اعدا دهم وتدريبهم ليصبحوا قادرين علخ اتخاذ الق اررات الصائبة فل العمل.
 .3ض تترور العم تتل عل تتخ اشت ت ار الم تتوظوين ف تتل ا دارات الوس تتطخ عن تتد اع تتداد الخطت ت ا س تتتراتيجية،
والب ت ترامع الخاصتتتة فت تتل ا دار العامتتتة للمعتتتابر والحتتتدود ،ليصت تتبحوا قتتتادرين علت تتخ اتخت تتاذ الق ت ت اررات
المناسبة ،وانام جيل اداري قادر علخ مواجهة التحديات ،وا زمات.
 .4بنتتام حالتتة متتن الاقتتة بتتين المتتدرام العتتامل فتتل ا دار العليتتا والمتتوظوين فتتل ا دار الوستتطخ ،متتن
خالل سماع آرام الموظوين ومعرفة اهتماماتهم وتلبية احتياجاتهم لبنام جسور الاقة بينهم.
 .5الحوتتال علتتخ المهنيتتة فتتل تنويتتذ ب ترامع ا دار العامتتة للمعتتابر والحتتدود ،ومبتتادئ اخالقيتتات المهنتتة
العامة ،لما له اار ابير علخ الروح المعنوية للموظوين ا داريين.
 .6العمتتل علتتخ تنميتتة قتتدرات المتتوظوين وتتتتهيلهم متتن ختتالل دورات تدريبيتتة تخصصتتية تالئتتم طبيعتتة
عمل ال دائر وال قسم.
 .7العمتتتل علت تتخ خلتتتا روح التحت تتدي والمبت تتادر بت تتين المت تتوظوين فت تتل ا دار العامتتتة للمعت تتابر والحت تتدود،
لالستواد من مهاراتهم وبالتالل تخويا حد المرازية فل المنظمة.

110

المصادر والمراجف
 أوال :الكتب والدراسات العربية:
أبو رمضان ،ن :(2004) .سياسات تقييم أداء العداملين فدي مؤسسدات التعلديم العدالي الحكوميدة فدي
قطاع غزة ،رسالة ماجستير ير منشور ،فلسطين /الجامعة ا سالمية.
ابو شيخة ،ن :)2011( .التنظيم وأساليب العمل ،الطبعة األولى ،عمان :دار صوام للنشر والتوزيع.
ابتو مصتبح ،م :)2015( .أثدر العوامدل التنظيميدة علدى تطبيدق الالمركزيدة اإلداريدة فدي المؤسسدات
الحكومية الفلسطينية ،رسالة ماجستير ير منشور ،فلسطين /الجامعة ا سالمية.
ابواوي ت  ،ح :)2012( .دور الهياكددل التنظيميددة واالنظمددة االداريددة فددي تطددوير اداء االجهددزة االمنيددة
دراسة تطبيقية على ضباط الجهزة االمنية في قطاع غزة ،فلسطين :الجامعة ا سالمية ،ز .
احمد ،م :)1982( .التنظيم االداري ،الطبعة ا ولخ ،القاهر  :مطبعة المدنل.
ا

ب تتري ،ع :)2002( .الرضدددا الدددوظيفي لددددى عيندددة مدددن مدددديري مددددارس التعلددديم العدددام بالمنطقدددة

الشدددرقية ،د ارستتة ميدانيتتة ،مجل تتة د ارستتات الخلتتيع والجزيتتر العرايتتة ،عتتدد ،109مجلتتس النشتتر العلم تتل،
جامعة الكويت.
الباحستين ،س :)2004( .الرضدا الدوظيفي لمنددوبي المبيعدات فدي القطداع الخداص السدعودي :دراسدة
ميدانية على منظمات القطداع الخداص بالمنطقدة الشدرقية ،ورقتة مقدمتة إلتخ المتؤتمر الستنوي الختامس
فتل اإلدار اإلبتداع والتجديتد دور المتدير العراتل فتل اإلبتداع والتميتز ،مصتر 28-27 :نتوفمبر
.311-305

111

البتتدرانل ،ب :)2007( .قدديم الثقافددة التنظيميددة ا لسددائدة فددي المدددارس الثانويددة للبنددين فددي المدينددة
المندددورة وعالقتهدددا بالرضدددا الدددوظيفي للمعلمدددين مدددن وجهددده نظدددرهم ،رس تتالة ماجس تتتير ي تتر منش تتور ،
السعودية :جامعة ام القرض.
بغتتدور  ،ر :)2008( .تحليدددل وتطدددور التنظددديم والهياكدددل التنظيميدددة دراسدددة حالدددة المؤسسدددة الوطنيدددة
للدهن ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :جامعة بومرداس.
الباتري ،ا :)2016( .اثر فعالية الهيكل التنظيمي عمى نجا شركات المسداهمة العامدة فدي بورصدة
فلسطين في تطبيق استراتيجيتها ،فلسطين :الجامعة ا سالمية ،ز .
بتوخمخم ،ع :)2002( .مفهدوم الدافعيدة فدي مختلدف نظريدات السدلو التنظيمدي ،مجلتة العلتوم
اإلنسانية ،العدد  ، 22الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :جامعة قسطنطينية.
جرينب ت تترغ ،ج؛ وب ت تتارون ،ر :)2004( .إدارة السدددددلو فدددددي المنظمدددددات ،تعري ت تتب ومراجع ت تتة رف ت تتاعل ،ا؛
واسماعيل ،ب .الطبعة السابعة ،الرياغ :دار المريخ للنشر.
الجيوسل ،م؛ وجتاد هللا ،ج :)2008( .اإلدارة علم وتطبيدق ،الطبعتة الاالاتة ،عمتان :دار المستير للنشتر
والتوزيع والطباعة.
ح تريم ،ح :) 2006( .مبتتادئ اإلدار الحدياتتة النظريتتات والعملي تتات اإلداريتتة ووظتتائا المنظمتتة ،الطبع تتة
األولخ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.
حريم ،ح :)2010( .إدارة المنظمات منظور كلي ،الطبعة الاانية ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.

112

حستن ،ر :)2001( .إدارة المدوارد البشدرية – رؤيدة مسدتقبلية ،اإلستاندرية :التدار الجامعيتة للطباعتة
والنشر.
حمود :)2002( . ،السلو التنظيمي ،الطبعة ا ولخ ،عمان :دار صوام للنشر والتوزيع.
ح تويحل ،ع :)2008( .السدددلو التنظيمدددي روادارة المدددوارد البشدددرية ،مصتتر :التتدار الجامعيتتة للطباع تتة
والنشر والتوزيع.
الش تتيخ ،؛ شت ترير ،ع:)2008( .

الرضدددا الدددوظيفي وعالقتددده بدددبعض المتغيدددرات الديمغرافيدددة لددددى

المعلمدين ،مجلتة الجامعتة سلستلة الد ارستات ،اإلنستانية ،المجلتد  ،16العتدد ،1

683 -

711

يناير. 2011
دحالن :)2012( . ،أثر التغيير على مستوى رضا العاملين بشركة توزيف الكهرباء بمحافظدات غدزة
دراسة ميدانية ،فلسطين :الجامعة ا سالمية ،ز .
در  ،ع؛ وآخترون :)1994( .االدارة الحديثة المفاهيم والعمليات منهج علمي تحليلي ،الطبعتة ا ولتخ،
عمان :المراز العرال.
در  ،ع؛ ومحوتتول ،ج :)2011( .األساسدديات فددي اإلدارة المعاصدددرة منحنددى نظددامي ،الطبعتتة األولتتخ،
عمان :دار وائل للنشر والتوزيع.
دوايت ،و :)1964( .دراسة االدارة العامة ،مترجم شريا عبود ،القاهر  :دار الوار العرال.
دوديتتن ،ا :)2012( .إدارة األعمدددا الحديثدددة وظدددائف المنظمدددة ،عم تتان :دار اليتتازوري العلمي تتة للنش تتر
والتوزيع.

113

الراجحتل ،ح؛ ناصتر ،ه :)2003( .التطدوير التنظيمدي وعالقتده بالرضدا الدوظيفي فدي إدارة جدوازات
منطقة الريداض ،رستالة ماجستتير فتل العلتوم اإلداريتة ،المملكتة العرايتة الستعودية :جامعتة نتايا العرايتة
للعلوم األمنية
رضتوان،

 :)2015( .اثدر أبعدداد الهيكدل التنظيمددي علدى أبعدداد المعرفدة دراسددة حالدة وزارة الشددؤون

األجتماعية ،فلسطين :الجامعة ا سالمية ،ز .
الرفاعل ،ا :)2004( .مناهج البحث العلمي ،الطبعة الرابعة ،عمان :دار وائل للنشر.
الرويلل ،ن :)2001( .الرضا الوظيفي لدى مديري ومديرات مدارس التعليم الحكومي بمنطقة الحدود
الشمالية دراسة ميدانية ،الرياغ :جامعة المل سعود.
الزعبتل ،م :)2011( .الرضددا الددوظيفي مفهومدده ،طددرق قياسدده ،تفسددير درجاتدده ،وأسدداليب زيادتدده فددي
العمل  ،لطبعة األولخ ،عمان :دار المسير للنشر والتوزيع.
زوليا ،م :)2003( .ادارة االفراد ،الطبعة ا ولخ ،عمان :دار صوام للطباعة والنشر والتوزيع.
زويش ،س؛ وعيل ،م :)2014( .محددات الرضدا الدوظيفي وأثرهدا علدى أداء المدوظفين فدي المؤسسدة
دراسة حالة ثانوية آمزيل امحمد بحيزر ،الجمهوريتة الجزائريتة الديمقراطيتة الشتعبية :جامعتة أكلتل محنتد
اولحاج البوير .
مختتامر  ،م؛ وآختترون :)2000( .المفددداهيم اإلداريدددة الحديثددة ،الطبعتتة الخامستتة ،عمتتان :مراتتز الكتتتب
األردنل.
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الستالم ،م :)2008( .نظريدة المنظمدة والهيكدل والتصدميم ،الطبعتة الاالاتة ،عمتان :دار وائتل للنشتر
والتوزيع.
سلطان ،م :)2004( .السلو التنظيمي  ،الطبعة األولخ ،اإلساندرية :دار الجامعة الجديد .
الست تتلوم ،س :)1997( .عوامددددل ضددددغوط العمددددل التنظيميددددة وعالقتهددددا بالرضددددا الددددوظيفي للمشددددرفات
االداريات  ،رسالة ماجستير ير منشور  ،الرياغ :جامعة المل سعود.
السيحانل ،ج :)2003 ( .عالقة نمط اإلشراف اإلداري بمستوى الرضا الوظيفي ،رسالة
شاويش ،م :)2013( .وظائف االدارة الحديثة ،ا ردن :الورقان للنشر والتوزيع.
شتاويش ،م :(2002) .إدارة المدوارد البشدرية إدارة األفدراد ،الطبعتة الاالاتة ،عمتان :دار الشتروق للنشتر
والتوزيع.
الشترايد  ،س :)2010( .الرضددا الددوظيفي أطددر نظريددة وتطبيقددات عمليددة ،الطبعتتة األولتتخ ،عمتتان :دار
صوام للطباعة والنشر والتوزيع.
شريا ،ع :)2002( .إدارة المنظمات الحكومية ،اإلساندرية :الدار الجامعية.
شريا ،ع؛ وآخرون :)1989( .التنظيم واإلدارة ،اإلساندرية :الدار الجامعية للنشر والتوزيع.
شنوفل ،ن :)2005( .تفعيل نظام تقييم أداء العامل في المؤسسة العموميدة االقتصدادية دراسدة حالدة
المؤسسدة الجزائريدة للغداز والكهربداء ،أطروحتة داتتوراه فتل العلتوم ا قتصتادية ،الجمهوريتة الجزائريتة
الديمقراطية الشعبية.
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شتهير  ،م :)2001( .الرضدا الدوظيفي ،وعالقتده بدأداء معلمدي مرحلدة التعلديم الثدانوي ،متذار مقدمتة
ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :جامعة الجزائر.
الشتواباة ،ي؛ الطعتانل ،ح :)2013( .الرضدا الدوظيفي وعالقتده بدااللتزام التنظيمدي للعداملين فدي
المكتبات الجامعية الرسمية األردنية ، 2013 ،دراسات العلوم التراوية ،المجلد  ،40العدد .1
الشتواور  ،ه :)2011( .مبادئ إدارة األعما من األلف إلى الياء -مفاهيم نظرية ومنطلقات علميدة،
الطبعة األولخ ،عمان :دار المناهع للنشر والتوزيع.
الصيرفل ،م :)2003( .إدارة الموارد البشرية -المفاهيم والمبادئ ،األردن :دار المناهع للنشر.
الصيرفل ،م :)2005( .السلو التنظيمي ،القاهر  :مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع.
الض تتالعين ،ع :)2005( .أساسدددديات فدددي إدارة األعمددددا  ،الطبعددددة الثانيدددة ،عم تتان :دار يزي تتد للنش تتر
والتوزيع.
الطراونة ،ح؛ وآخرون :)2012( .نظرية المنظمة  ،الطبعة ا ولخ ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.
العتاجز ،ه؛ ونشتوان ،ج :)2004( .عوامدل الرضدا وتطدوير فاعليدة أداء المعلمدين بمددارس وكالدة
الغوث الدولية بغز  ،بح

مقدم إلخ المؤتمر التراوي األول ،فلسطين :الية التراية ا سالمية.

عاشور ،ا :)1982( .ادارة الموارد البشرية العامة ،ا ساندرية :دار المعرفة الجامعية.
عاشت تتور ،ا :)1982( .االسددددس السددددلوكية وأدوات البحددددث التطبيقددددي ،الطبعت تتة ا ولت تتخ ،بيت تتروت :دار
النهضة العراية للطباعة والنشر.
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عب تتاس ،س :)2006( .إدارة المدددوارد البشدددرية مددددخل اسدددتراتيجي ،الطبع تتة الااني تتة ،عم تتان :دار وائ تتل
للطباعة والنشر والتوزيع.
عبتتد البتتاقل،

 :)2003( .السددلو الفعددا فددي المنظمددات ،الطبعتتة األولتتخ ،القتتاهر  :التتدار الجامعيتتة

للطباعة والنشر والتوزيع.
عبتتتد البت تتاقل،

 :)2004( .إدارة المددددوارد البشددددرية ،الطبعتتتة األولت تتخ ،اإلست تتاندرية :الت تتدار الجامعيت تتة

للطباعة والنشر والتوزيع.
عبتتد الختتالا ،ن :)1982( .الرضددا الددوظيفي وأثددرر علددى إنتاجيددة العمددل لدولددة الكويددت ،مجلددة العلددوم
االجتماعية ،العدد الاال  ،المجلد العاشر.
عبد هللا ،ع :)2008( .الرضا الدوظيفي لددي المدوظفين اإلداريدين بجامعدة الخرطدوم ،رستالة ماجستتير
ير منشور  ،الرياغ :جامعة نايا العراية.
عبد المالت  ،م :)2009( .نمط القيادة في االدارة المدرسية وعالقته بالرضدا الدوظيفي السداتلة التعلديم
الثددانوي ،رستتالة ماجستتتير يتتر منشتتور  ،الجمهوريتتة الجزائري تة الديمقراطيتتة الشتتعبية ،جامعتتة أكلتتل محنتتد
أولحاج.
عبتد المتنعم ،ر؛ حستن ،م :)2010( .العالقدة بدين الرسدمية والمركزيدة وتأثيرهمدا فدي جدودة الخدمدة
الصدحية دراسدة اسدتطالعية الراء عيندة مدن العداملين والمرضدى فدي بعدض مستشدفيات بغدداد-
الرصافة ،مجلة الية بغداد للعلوم ا قتصادية ،العدد .24
عبتتد راتته ،ر :)2013( .نظريددة المنظمددة والمؤسسددات ،الطبعتتة األولتتخ ،عمتتان :دار الجنادريتتة للنشتتر
والتوزيع.
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عبتتوي ،ز :)2006( .التنظدديم اإلداري مبادئدده وأساسددياته ،الطبعتتة األولتتخ ،عمتتان :دار أستتامة للنشتتر
والتوزيع.
العتتديلل ،ن :)1981( .الددددوافف والحددوافز والرضدددا الدددوظيفي فددي األجهدددزة الحكوميدددة ،الريتتاغ :معهتتد
اإلدار العامة.
عساه ،ع :)2013( .مبادئ االدارة العام  ،الطبعة ا ولخ ،األردن :دار زهران للنشر والتوزيع.
عص تتوور ،م :)1999( .التنظدددديم واالسدددداليب ،الطبعتتتة ا ول تتخ ،عم تتان :دار المست تتير للطباع تتة والنشت تتر
والتوزيع.
العطيتة ،م :)2003( .سدلو المنظمدة -سدلو الفددرد والجماعدة ،الطبعتة األولتخ ،عمتان :دار الشتتروق
للنشر والتوزيع.
عقيلل ،ع ؛ وقيس ،م :)2012( .المنظمة ونظريدة التنظديم ،الطبعتة األولتخ ،عمتان :دار زهتران للنشتر
والتوزيع.
عقيلتل ،ع :)2004( .ادارة المدوارد البشدرية المعاصدرة -بعدد اسدتراتيجي ،الطبعتة ا ولتخ ،عمتتان :دار
وائل للنشر والتوزيع.
العميتتان ،م :)2002( .السدددلو التنظيمدددي فدددي منظمدددات األعمدددا  ،الطبعتتة األولتتخ ،عمتتان :دار وائتتل
للنشر والتوزيع.
العميتان ،م :)2012( .السددلو التنظيمددي فددي مؤسسددات األعمددا  ،الطبعتة السادستتة ،عمتتان :دار وائتتل
للنشر والتوزيع.
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الغريري ،ه :)2010( .نظرية المنظمة  ،الطبعة األولخ ،عمان :ماتبة الوالح للنشر والتوزيع.
فتارس،ع ؛ خليوتة ،ا :)2014( .المنداا التنظيمدي وعالقتده بالرضدا الدوظيفي لددى العامدل الجزائدري
دراسدة ميدانيددة بمصدنف اإلسدمنت متيجدة بمفتدا

واليدة البليدددة ،مجلتة رؤض ا قتصتادية ،العتتدد،7

.2014
فليتته ،ه؛ وعبتتد المجيتتد ،س :)2014( .السدددلو التنظيمدددي فدددي ادارة المؤسسدددات التعليميدددة ،الطبعتتة
الاالاة ،عمان :دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة.
ق ترار مجلتتس التتوزرام رقتتم  35/03لستتنة  2010صتتدر فتتل رام هللا بتتتاريخ  ،2010/3/8سددالم فيدداض،
رئيس الوزرام.

قريشتل ،ط؛ الستبتل ،ل :)2015( .أثدر التمكدين اإلداري فدي تحقيدق الرضدا الدوظيفي لددى
العداملين بجامعدة محمدد خيضدر بسدكرة ،المجلتة األردنيتة الهاشتمية فتل ادار األعمتال ،المجلتد ،11
العدد.2015 ،1
القريتتوتل ،م :)2000( .نظريددة المنظمددة والتنظدديم ،الطبعتتة األولتتخ ،عمتتان :دار وائتتل للطباعتتة والنشتتر
والتوزيع.
القريوتل ،م :)2006( .نظرية المنظمة والتنظيم ،الطبعة الاانية ،الكويت :دار الماتبة الوطنية.
الكبيستل ،ع :)2004( .إدارة المعرفة وتطوير المنظمات ،الطبعتة األولتخ ،ا ستاندرية :ماتتب الجامعتة
الحدي .
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اللتوح ،ن :)2006( .تطدور الهياكدل التنظيميدة للدو ازرات الفلسدطينية وأثدرر علدى الكفداءة اإلداريدة،
فلسطين :الجامعة ا سالمية ،ز .
الل تتوزي ،م :)2007( .التنظددديم رواجدددراءات العمدددل ،الطبع تتة الااني تتة ،عم تتان :دار وائ تتل للطباع تتة والنش تتر
والتوزيع.
المازم ،م :)2008( .أثر تطبيق اإلدارة المفتوحة على الرضا واألداء الدوظيفي ،رستالة ماجستتير يتر
منشور  ،القاهر  :جامعة عين شمس.
ماهر ،ا :)2008( .السلو التنظيمي مدخل بناء المهارات ،ا ساندرية :الدار الجامعية.
موفتا ،م :)2007( .اإلدارة العامة هيكلة األجهزة وصنف السياسات وتنفيل البرامج الحكوميدة ،الطبعتة
األولخ ،عمان :دار الشروق.
المحمتتدي ،س :)2011( .العالقددة بددين الخيددار االسددتراتيجي والهيكددل التنظيمددي وتأثيرهمددا فددي تحقيددق
فاعليدددة الشدددركة الصدددناعية ،جامعدددة سدددانت كليمندددتس العالميدددة ،جامعددده مرخص تتة ف تتل ج تتزر ت تتراس
وااياوس.
محمود ،ع :)2011( .إدارة المنظمات ،األردن :دار صوام للنشر والتوزيع.
محيستن ،و :)2004( .مددى رضدا العداملين فدي مؤسسدات وكالدة الغدوث بقطداع غدزة عدن أنظمدة
التعويض والحوافز ،رسالة ماجستير ير منشور  ،ز  :الجامعة اإلسالمية.
متتداحل ،آ؛ متتردود ،ح :)2015( .اثددر الثقافددة التنظيميددة علددى الرضددا الددوظيفي دراسددة حالددة مديريددة
التجارة لوالية البويرة  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :جامعة أكلل محند أولحاج ،البوير .
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المرستوم الرئاستتل رقتتم 16لستتنة  2006صتتدر فتل رام هللا بتتتاريخ .2006/03/18محمددود عبدداس رئتتيس
اللجنة التنويذية لمنظمة التحرير الولسطينية رئيس السلطة الوطنية الولسطينية.
المرسل ،ج :)2005( .الثقافة التنظيمية والتغيير ،اإلساندرية :الدار الجامعية.
المرس تتل ،ج؛ وادري تتس،

 :)2002( .السددددلو التنظيمددددي :نظريددددات ونمددددالج وتطبيددددق عملددددي إلدارة

السلو في المنظمة ،القاهر  :الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع.
المساعد  ،م :)2013( .اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم وعمليات حاالت تطبيقية ،الطبعة األولخ ،عمتان:
دار المسير للنشر والتوزيع.
المشعان ،ع :)1993( .دراسات الفدروق بدين الجنسدين فدي الرضدا المهندي ،الطبعتة األولتخ ،الكويتت:
دار القلم للنشر والتوزيع.
المغرال :)2010( . ،السلو التنظيمي مفاهيم وأسس سدلو الفدرد والجماعدة فدي التنظديم ،الطبعتة
الرابعة ،عمان :دار الوار للطباعة ناشرون وموزعون.
الموقع ا لكترونل لادار العامة للمعابر والحدود www.palsafar.ps

نعسانل ،ع :)2001( .أثدر تفاعدل المتغيدرات التنظيميدة والفرديدة مدف الرضدا الدوظيفي علدى االنتمداء
التنظيمي بالتطبيق على المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى ،رستالة داتتوراه يتر منشتور  ،القتاهر :
جامعة عين شمس.
الهيت تتل :)2010( . ،ادارة المدددوارد البشدددرية مددددخل اسدددتراتيجي ،الطبع تتة الاالا تتة ،األردن :دار وائ تتل
للنشر.
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.  ديتوان الوقتتا الشيعتتل شعبة التطوير اإلداري والبحو، بناء الهياكل التنظيمية:)2012( . ع،والل
http://www.alwaqfalsheai.gov.iq/sites/default/files/data%20structure.pdf

: المقابالت
. مقابلة شخصية. نشت المعابر وتطورها:)2016 نظمل مهنا (نوفمبر
 عالقة ا دار العامة للمعابر والحدود مع الو ازرات الحاومية والقطاع:)2016 امين قنديل (نوفمبر
. مقابلة شخصية.
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ملحق ( )3االستبانة (اداة الدراسة).

جامعة القدس
كلية بناء المؤسسات روادارة الموارد البشرية

استبانه
السادة الموظفون في اإلدارة العامة للمعابر والحدود المحترمين.
تقوم الباحاة بإجرام دراسة حول " تأثير الهيكل التنظيمي على الرضدا الدوظيفي لددى المدوظفين
اإلداريددددين فددددي اإلدارة العامددددة للمعددددابر والحدددددود " وذل ت ت است تتتكما لمتطلبت تتات الحصت تتول علت تتخ درجت تتة
الماجستير فل بنام المؤسسات وادار الموارد البشرية فل جامعة القدس.
لتتذا يرجتتخ التكتترم باإلجابتتة عتتن جميتتع أستتئلة ا ستتتبانة ،شتتاكر حستتن تعتتاونام ووقتتتكم الامتتين ،مؤاتتده
لحض ترتكم أن متتا ت تتدلون بتته متتن معلوم تتات ستتوه يتتتم التعام تتل معهتتا بس ترية تام تتة وستستتتخدم أل ت تراغ
البح

العلمل فق .

تعاونكم في تعبئ ة االستبانة هو مساهمة في تطوير الهيكل التنظيمي في اإلدارة العامة للمعابر
والحدود
ولكم جزيل الشكر

الباحثة :سناء حسن صالح
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الجزء األو  :البيانات العامة
يرجخ وضع إشار (×) فل المراع الذي يناسب
 .1الجنس:
أناخ

ذار

 .2المؤهل العلمي:
توجيهل

باالوريوس

دبلوم

ماجستير فتعلخ

 .3المسمى الوظيفي الحالي:
مدير

موظا إداري

موظا مالل

 .4عدد سنوات الخبرة في االدارة العامة للمعابر والحدود:
 3سنوات واقل

من  7-4سنوات

 12سنة فما فوق

 .5موقف العمل الحالي:
قطاع ز

الضوة الغراية
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من  11-8سنة

الجزء الثاني :البيانات الخاصة بخصائص الهيكل التنظيمي
فيمتا يلتل مجموعتة متن الوقترات صتممت لقيتاس خصتائ

الهياتل التنظيمتل التتل تتم تناولهتا

ختالل الد ارستة وهتل (الرستمية ،المرازيتة ،درجتة التعقيتد) .يرجتخ وضتع إشتار (×) أمتام الوقتر التتل
تعاس درجة موافقتكم حول الوقرات التالية ،علخ أن يتم اختيار إجابة واحد فق :
درجة الموافقة
م

موافا

الوقر

بشد

موافا

ير

ير

متتكد

موافا

خاصية الرسمية :وهي الدرجة التي تكون فيها القواعد واإلجراءات والتعليمات والقوانين واالتصاالت مكتوية ومحددة
-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

تطبا ا دار العامة للمعابر والحدود القوانين واألنظمة المقر
من ديوان الموظوين العام
يوجد قوانين وأنظمة ماتوبة فل اإلدار العامة للمعابر والحدود
تضب سلو الموظوين.
يتم اتخاذ الق اررات وفقا للقوانين واألنظمة الماتوبة فل لوائح
اإلدار العامة للمعابر والحدود
توضح القوانين واألنظمة المتبعة فل اإلدار العامة للمعابر
والحدود نطاق اإلشراه فل العمل
يوجد التزام من قبل اإلدار العامة للمعابر والحدود بقوانين
الخدمة المدنية بعملية ا ختيار والتعيين.
يستطيع الموظوون انجاز المعامالت دون الرجوع للمستوض
اإلداري األعلخ لوجود تعليمات محدد مسبقا
تحر

اإلدار العامة للمعابر والحدود علخ توضيح األنظمة

واللوائح للموظوين منذ بداية عملهم
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ير موافا
بشد

درجة الموافقة
الوقر

م

موافا
بشد

-8

-9

-10

-11

موافا

ير

ير

متتكد

موافا

تعد الخط والبرامع من قبل اإلدار العليا
الموظا مسؤول عن تنويذ البرامع والخط المعد من قبل
ا دار العليا
يوجد وصا وظيول محدد للمهام والواجبات المطلوبة من
الموظا
يوجد وصا واضح وصريح للعقوبات فل حال ارتكاب
األخطام معروفة للموظوين

 -12تراقب ا دار الموظوين خالل عملهم
خاصية المركزية :هي درجة تركيز اتخال القرارات المهمة في مركز واحد أو في يد اإلدارة العليا

-13

جميع الق اررات تصدر من اإلدار العليا ويتم تبليا المستويات
المختلوة بها

 -14يشار الموظوون فل إعداد الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
 -15هنا مرجعية إدارية واضحة للموظوين

-16

-17

يسمح الهيال التنظيمل فل اإلدار العامة للمعابر والحدود
بتوويغ الصالحيات فل الدوائر المنتشر جغرافيا
يوجد توازن بين مستوض التوويغ للمهام واين السلطات
الممنوحة
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ير موافا
بشد

درجة الموافقة
الوقر

م

موافا
بشد

-18

-19

-20

موافا

ير

ير

متتكد

موافا

ير موافا
بشد

يستطيع المدرام فل الدوائر المنتشر جغرافيا اتخاذ الق اررات
دون الرجوع إلخ المدير العام (اإلدار العليا) فل المراز
يسمح اتخاذ الق اررات ذات الصلة باألقسام والوحدات
التنظيمية من قبل المدرام دون الرجوع إلخ اإلدار العليا
تعتمد اافة المعامالت الرسمية فل اإلدار العامة للمعابر
والحدود من قبل المدير العام (اإلدار العليا)
تمر ق اررات الشرام الخاصة باإلدار العامة للمعابر والحدود

 -21بسلسلة من اإلجرامات حتخ تصل إلخ اإلدار العليا
عتمادها
 -22يوجد مسؤول ارفع له تقارير العمل بشال دوري

-23

يمنع إرسال التقارير الخاصة بالعمل لادار العليا قبل أن
تمر علخ المسؤول المباشر

 -24تشره اإلدار العليا علخ الموظوين بنوسها وبشال مباشر
-25

توسح اإلدار العليا المجال امام الموظوين بالمبادر واإلبداع
فل انجاز مهامهم
خاصية درجة التعقيد :هي درجة تقسيم األعما والعالقات داخل المؤسسة وعدد المستويات اإلدارية وحجم نطاق
اإلشراف فيها

 -26يوجد عدد من الوحدات اإلدارية المنتشر جغرافيا
 -27يقوم الموظوون بتعمالهم فل أكار من موقع جغرافل

132

درجة الموافقة
الوقر

م

موافا
بشد

-28

-29

-30

-31

األعمال موزعة علخ األقسام والوحدات حسب طبيعة عملها
ونوع النشاط التل تقدمه
يوجد عدد ااه من الوظائا التخصصية التل يشغلها
الموظوين
توصا المهام التل يقوم بها الموظوين بالمعقد فل
ا جرامات
يوجد تداخل فل المهام التل يقوم بها الموظوين فل ال وحد
إدارية

 -32يوجد عدد مناسب من الموظوين فل الدائر الواحد
-33

هنا صعوبة فل التواصل بين مراز اإلدار واإلدارات
المنتشر جغرافيا

 -34يوجد صعوبة فل التواصل بين األقسام الداخلية لادارات
 -35يتم العمل وفا إجرامات روتينية مملة

-36

يصعب ايصال الشااوي واآلرام إلخ اإلدار العليا بسبب طول
التسلسل الهرمل

 -37يتم انجاز المهام الموالة للموظوين من خالل فرق عمل
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موافا

ير

ير

متتكد

موافا

ير موافا
بشد

الجزء الثالث :البيانات الخاصة بالرضا الوظيفي
فيمتا يلتل مجموعتة متن الوقترات صتممت لقيتاس درجتة الرضتا التوظيول للمتوظوين فتل اإلدار
العامة للمعابر والحتدود وفتا نمتوذج استتبيان مينستوتا القصتير .يرجتخ وضتع إشتار (×) أمتام الوقتر
التتل تعبتر عتن شتعور تجتاه وظيوتت الحاليتة حتول الوقترات التاليتة ،علتخ أن يتتم اختيتار إجابتة واحتد
فق :
الوقر
م

درجة الرضا
ير راغ

هذا ما اشعر به فل وظيوتل الحالية تجاه....

بشد

-1

أنا مشغول /بعملل طوال وقت العمل

-2

فرصتل فل أن اعمل بموردي أانام فترات العمل

-3

فرصتل فل أن اعمل أشيام مختلوة من حين إلخ آخر

-4

فرصتل فل أن أكون شخصا له اعتباره فل المجتمع

-5

الطريقة التل يتعامل فيها مديري مع الموظوين

-6

اوام رئيسل المباشر فل اتخاذ الق اررات
يتعارغ مع مبادئل وقيمل

-7

عملل

-8

انا مستقر /فل عملل

-9

فرصتل بالعمل تسمح لل بمساعد ا خرين

-10

لدي سلطة فل عملل طلب مهام من ا خرين

-11

عملل يسمح لل باستخدام مهاراتل وقدراتل
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ير
راغ

استطيع
التحديد

راضل

راضل
جدًا

درجة الرضا
الوقر

م

ير راغ
بشد

-12

تطبا اإلدار العامة للمعابر والحدود سياساتها بطريقة
مهنية

-13

عملل يتناسب مع اجري

-14

لدي فرصة للتقدم فل عملل

-15

لدي الحرية فل الحام علخ عملل

-16

-17
-18

لدي الحرية ختيار الطريقة الخاصة فل القيام بمهام
عملل
بيئة العمل مناسبة
الطريقة التل يتعامل فيها زمالئل مع بعضهم البعغ فل
العمل

-19

الانام الذي احصل عليه عند القيام بعمل جيد

-20

شعوري با نجاز عند القيام بعملل

انتهت األسئلة
وشكرا على حسن تعاونكم 
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ير
راغ

استطيع
التحديد

راضل

راضل
جدًا

فهرس المالحق

عنوان الملحق

الرقم

الصفحة

1

تسهيل مهمة الطالبة

126

2

اسمام اعضام لجنة تحايم ا ستبانة

127

3

ادا الدراسة (ا ستبانة)

128
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فهرس االشكا

الرقم

عنوان الشكل

الصفحة

1

نموذج متغيرات الدراسة

6

2.1

نموذج جوهر نظرية التوقع لوروم

41

137

فهرس الجداو
عنوان الجدو

الصفحة

الرقم

الهيال التنظيمل من وجهة نظر عينة من الباحاين

21

2.1

خصائ

2.2

العوامل المؤار علخ الرضا الوظيول

43

3.1

توزيع أفراد مجتمع الدراسة علخ المعابر

81

3.2

البيانات الخاصة بالمعابر

82

3.3

توزيع افراد مجتمع الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية

84

3.4

مقياس ليارت الخماسل

86

3.5

3.6

نتائع معامل ارتباط بيرسون لمصتووفة فقترات الهياتل التنظيمتل للمتوظوين
ا داريين فل ا دار العامة للمعابر والحدود
نتتتائع معامتتل ارتبتتاط بيرستتون لمصتتووفة فقترات الرضتتا التتوظيول للمتتوظوين
ا داريين فل ا دار العامة للمعابر والحدود

87

88

3.7

نتائع معامل ارتباط ارونبا الوا دا الدراسة

89

4.1

موتاح المتوسطات الحسابية فراد مجتمع الدراسة

92

المتوست تتطات الحس ت تتابية وا نح ارف ت تتات المعياري ت تتة س ت تتتجابة افت ت تراد مجتم ت تتع
4.2

الد ارس تتة لمج تتا ت خص تتائ

الهيا تتل التنظيم تتل ل تتالدار العام تتة للمع تتابر

93

والحدود
4.3

المتوست تتطات الحس ت تتابية وا نح ارف ت تتات المعياري ت تتة س ت تتتجابة افت ت تراد مجتم ت تتع
الد ارسة لمجال الرسمية
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94

4.4

4.5

المتوست تتطات الحس ت تتابية وا نح ارف ت تتات المعياري ت تتة س ت تتتجابة افت ت تراد مجتم ت تتع
الدراسة لمجال المرازية
المتوست تتطات الحس ت تتابية وا نح ارف ت تتات المعياري ت تتة س ت تتتجابة افت ت تراد مجتم ت تتع
الدراسة لمجال درجة التعقيد

96

98

نت تتائع اختب تتار مي تتل خت ت ا نح تتدار لت تتتاير الهيا تتل التنظيم تتل وخصائص تته
4.6

علت تتخ الرضت تتا الت تتوظيول للمت تتوظوين اإلداريت تتين فت تتل اإلدار العامتتتة للمعت تتابر

99

والحدود
المتوس تتطات الحس تتابية وا نح ارف تتات المعياريتتتة س تتتجابات افت تراد مجتمت تتع
4.7

الد ارس تتة لمج تتال درج تتة الرض تتا ال تتوظيول للم تتوظوين ا داري تتين ف تتل ا دار

101

العامة للمعابر والحدود
نتتائع اختبتار ميتل خت ا نحتدار لتتتاير المتغيترات الديمو رافيتة (الجتنس،
4.8

المؤه ت تتل العلم ت تتل ،س ت تتنوات الخدم ت تتة ،المس ت تتمخ ال ت تتوظيول ،موق ت تتع العمتت تتل
الح ت تتالل)علخ الرض ت تتا ال ت تتوظيول للم ت تتوظوين اإلداري ت تتين ف ت تتل اإلدار العام ت تتة
للمعابر والحدود.
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