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مقدمة:
تعتبر البيئة التنظيمية بعناصرىا المتعددة عاملً ىاماً وحيوياً في أداء المؤسسات ،وذلك عن
طريق التأثير في طبيعة المناخ التنظيمي الذي ينعكس في سموك العاممين فييا ويظير بالتالي
مدى استعداد العاممين لتحسين أدائيم وبذل المزيد من الجيد من أجل االرتقاء باألداء لتحقيق
أىداف المؤسسة.
تعد الدافعية من المحركات الرئيسة التي تقوم بتحريك الموظفين ليقدموا أفضل ما عندىم وليبذلوا
طاقاتيم وجيودىم لتحقيق اىداف المؤسسة ،والنظر لتمك األىداف عمى أنيا أىدافيم ايضاً،
فممدافعية تأثير كبير عمى جودة األداء وسرعة تنفيذه وانجازه ،وتجعل الفرد محباً لمعمل الذي يقوم
بو ،فالدافعية ىي الطاقة الكامنة والقوة التي تحرك وثير الفرد لكي يؤدي ميام العمل بأداء جيد
وانتاجية عالية(عمي والدليمي.)71 :2009 ،

وتعتبر و ازرة الصحة الفمسطينية من أىم المؤسسات ألي مجتمع متحضر وترسم ملمح التطور
االجتماعي والحضاري ،وعمى قدر أىمية ىذه المؤسسة في بحاجة ماسة لنوع خاص من القيادة
تضمن ليا النيوض والعمل عمى تطوير أداء المؤسسة وزيادة دافعية العمل فييا ،إن العمل في
و ازرة الصحة يتطمب قيادة إدارية غير تقميدية عمى وعي وبصيرة بالمتغيرات الثقافية والتكنولوجية
المحيطة بالمؤسسة ،والقدرة عمى اطلق طاقات الموارد البشرية التابعة ليا بأساليب التمكين
والمشاركة والتعمم والتركيز عمى اعادة صياغة ىياكل وعمميات المؤسسة ،بما يساعد فعلً عمى
تطوير المؤسسة في ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة المؤسسة( الزغبي.)3:2010 ،
أمر ىاماً ليس من
إن نجاح و ازرة الصحة الفمسطينية في عمميا واستمرار أدائيا بفاعمية يعتبر اً
أجل العاممين فييا فقط وانما من أجل المجتمع ككل .وألن أحد أسباب نجاح المؤسسة يعتمد عمى
البيئة التنظيمية بأبعادىا المختمفة القادرة عمى التكيف مع المتغيرات التي تحدث في البيئة
الخارجية التي تحيط بالمؤسسة وترفع من قدرة وكفاءة العاممين فييا عمى االستجابة لحاجات
المواطنين وفي الخدمات التي تقدميا المؤسسة ونيل رضاىم  ،وألن نشاط و كفاءة العاممين في
تقديم تمك الخدمات يزداد بازدياد مستوى دافعية األداء لمعاممين في المؤسسة ،فان رفع وتحسين
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مستوى الدافعية لدى العاممين عاملً ميما في تحسين أداء المؤسسة حتى تستمر وتتقدم في لعب
دورىا الصحي وتأدية رسالتيا الوطنية .لذلك فقد جاءت ىذه الدراسة والتي تركز عمى العوامل
التي تعزز البيئة التنظيمية ومعرفة السبل التي من شأنيا تحسين مستوى الدافعية لدى العاممين
في و ازرة الصحة الفمسطينية بما يحقق أىدافيم وأىداف المؤسسة.
 oمشكمة وتساؤالت الدراسة:
نتيجة لمتطور السريع والتغيير المستمر في المجاالت كافة ظيرت الحاجة لدى المنظمات إلعادة

النظر في بيئتيا التنظيمية والعمل عمى تحميميا بشكل دوري لكشف نقاط القوة ونقاط الضعف
التي تؤثر عمى االداء الوظيفي في ىذه المنظمات ،والمحاولة في خمق بيئة تنظيمية تساعد في

تطوير وتحسين مستوى الدافعية لدى العاممين .ومع أىمية دافعية العمل لدى العاممين في
تطوير وديمومة المنظمات.

ومن خلل عمل الباحث كمدير مركز صحي في و ازرة الصحة فقد الحظ بروز عدة اشكاليات

تتعمق بالعاممين كالتأخر عن موعد بدء العمل ،وشعورىم بالتذمر والضيق والضجر خلل عمميم،
كل ذلك أثر عمى دافعية العمل لدى الموظفين بشكل سمبي ،وذلك ناتج عن تراكم العديد من

العوامل ،أىما الحصار الغاشم الذي يفرضو العدو الصييوني عمى قطاع غزة منذ أحد عشر
عاما والذي أثر سمباً عمى مختمف مناح الحياة ،باإلضافة إلى االنقسام السياسي وما ترتب عميو

من عواقب وخيمة عمى أوضاع الموظفين المعيشية والنفسية  ،مما انعكس سمباً عمى دافعية

العمل لدى الموظفين ،كما بينت ذلك دراسة عمقم( ،)2013ودراسة ،)2012(Crundmann
ودراسة محمد(.)2010

وبناء عمى ما تقدم فإنو يمكن لمباحث صياغة مشكمة البحث من خلل السؤال الرئيس التالي:
ً
ما دور البٌئة التنظٌمٌة فً تحسٌن مستوى الدافعٌة لدى العاملٌن فً وزارة الصحة ؟

وينبثق منو األسئمة الفرعية التالية :

 -1ما واقع البيئة التنظيمية في تحسين مستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة ؟
 -2ما مستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة في محافظات غزة؟

 -3ما علقة البيئة التنظيمية في تحسين مستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة في
محافظات غزة ؟

 -4ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول البيئة

التنظيمية تبعاً لممتغيرات الديمغرافية (المسمى الوظيفي  ،المؤىل العممي  ،سنوات الخدمة).
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 -5ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى
الدافعية لدى العاممين تبعاً لممتغيرات الديمغرافية (المسمى الوظيفي  ،المؤىل العممي  ،سنوات
الخدمة).
 oأهداف الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة وبشكل أساسي إلى:


التعرف عمى واقع البيئة التنظيمية في و ازرة الصحة الفمسطينية.

 الكشف عن مستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة الفمسطينية.
 اختبار العلقة بين البيئة التنظيمية ومستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة
الفمسطينية

 تحديد أىم الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول (البيئة التنظيمية ،وتحسين
مستوى الدافعية لدى العالمين) تعزى لممتغيرات الديموغرافية.

 العمل عمى تقديم توصيات عممية يمكن االستفادة منيا في تعزيز البيئة التنظيمية لدى
العاممين في و ازرة الصحة الفمسطينية.
 oأهمية الدراســــة:
تتمثل أىمية الدراسة في ثلث جوانب:
 -1األهمية النظرية:

 تبرز أىمية ىذه الدراسة من كونيا أن ىذا الموضوع ُيمقي الضوء عمى قضية تتسم باألىمية
النسبية ،حيث تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات القميمة الميدانية (في حدود عمم الباحث)
ومن المحاوالت البحثية القميمة التي تحاول الكشف عن دور البيئة التنظيمية في تحسين

مستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة.

 يأمل الباحث أن تسيم ىذه الدراسة في إضافة مادة عممية جديدة لممكتبة الفمسطينية والعربية
والباحثين الميتمين في ىذا المجال وفي إثراء معمومات الباحث في ىذا المجال.

 -2األهمية التطبيقية:

 من المتوقع أن تسيم الدراسة الحالية في تزويد القيادة والمسئولين في كافة دوائر و ازرة
الصحة بمعمومات عن البيئة التنظيمية ودورىا في تحسين مستوى الدافعية لدى
العاممين.
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 يأمل الباحث أن تسيم النتائج التي ستحققيا ىذه الدراسة وتوصياتيا في تحقيق النقمة النوعية
المرجوة لدى و ازرة الصحة في تحسين البيئة التنظيمية.

القررات في الحكومة وو ازرة الصحة التخاذ
 من الممكن أن تقدم الدراسة الحالية لمتخذي ا

اجراءات من شأنيا تحسين مستوى الدافعية لدى العاممين وىذا ينعكس بدوره عمى تحقيق النفع

ليا بتحسين األداء المؤسسي لدييا.
 -3األهمية لمباحث:
الدراسة ميمة لمباحث في عممو ،حيث استفاد منيا في معرفة توفير البيئة التنظيمية المناسبة

والتي من شانيا تحسين مستوى الدافعية لدى العاممين الذين يعممون معو ،كما أنيا تضيف
لمباحث المعرفة والخبرة في مجال البحث العممي.
 oفرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى:
توجد علقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين البيئة التنظيمية

وتحسين مستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة.
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 توجد علقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين الثقافة التنظيمية
وتحسين مستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة الفمسطينية.

 توجد علقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين الييكل التنظيمي
وتحسين مستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة الفمسطينية.

 توجد علقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين الموارد التنظيمية
وتحسين مستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة الفمسطينية

 توجد علقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين النمط القيادي
وتحسين مستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة الفمسطينية.

 الفرضية الرئيسة الثانية:

 يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05لمبيئة التنظيمية في
تحسين مستوى الدافعية لدى العاممين في وزرة الصحة الفمسطينية.
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 الفرضية الثالثة:
توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول البيئة التنظيمية تعزى لمبيانات الشخصية (المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،سنوات
الخدمة).
 الفرضية الرابعة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول مستوى الدافعية تعزى لمعوامل الشخصية (المسمى الوظيفي ،المؤىل ،سنوات
الخبرة).
 oمتغيرات وأنموذج الدراسة:

 -1المتغير المستقل :البيئة التنظيمية ويتفرع عنو االبعاد التالية:
 الثقافة التنظيمية.-

الييكل التنظيمي.

 الموارد التنظيمية. -النمط القيادي.

 -2المتغير التابع :مستوى الدافعية
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 oأنموذج الدراسة:
المسمى الوظيفي – المؤهل العممي – سنوات الخدمة

المتغٌر المستقل
البٌئة التنظٌمٌة
الثقافة التنظٌمٌة
المتغٌر التابع
الهٌكل التنظٌمً
مستوى الدافعٌة

الموارد التنظٌمٌة
النمط القٌادي

شكل رقم ()1

ظاىر) ، (2011خير الدين والنجار )(2010

ٌوضح متغٌرات الدراسة

 أدوات الدراسة:
سيستخدم الباحث أداة االستبانة كوسيمة لجمع البيانات وعمل العديد من المقابلت مع ذوي
الوظائف اإلشرافية.
وسيتم المجوء لمصدرين لجمع البيانات:
 .1المصادر الثانوية :لمعالجة اإلطار النظري لمدراسة والتي تتمثل في المراجع العربية
واألجنبية ذات العلقة والمنشورات والدوريات والمقاالت و التقارير األبحاث والدراسات
السابقة التي تناولت موضوع الدراسة  ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة سيتم جمع البيانات األولية
من خلل استبانة كأداة رئيسة تستخدم لقياس دور البيئة التنظيمية في تحسين مستوى
الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة .وسيقوم الباحث بإجراء ضبط األداء من حيث
صدقيا وثباتيا ،وسيقوم بتقسيميا إلى جزئي بحث ،يتحدث الجزء األول عن البيئة

التنظيمية والجزء الثاني عن مستوى الدافعية لدى العاممين.
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 حدود الدراسة:

أ -الحد المكاني :سوف تطبق هذه الدراسة عمى و ازرة الصحة في محافظات غزة.
ب -الحد الزماني :سوف يتم تطبيق الدراسة في العام 2018م.

ت -الحد البشري :سيتم تطبيق ىذه الدراسة عمى العاممين وذوي الوظائف اإلش ارفية في و ازرة
الصحة في محافظات غزة.

ث -الحد الموضوعي :سيتم دراسة البيئة التنظيمية ودورىا في تحسين مستوى الدافعية.
 منهج الدراسة:
تحقيقاً ألىداف الدراسة سيستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحديد دور البيئة
التنظيمية في تحسين مستوى الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة ،ويستند ىذا المنيج عمى
التحميل الشامل والعميق لممشكمة قيد الدراسة ،وتفسير العلقات لمتغيري الدراسة وتحديد آثارىا
لموصول إلى تعميمات مقبولة.
 مجتمع وعينة الدراسة.
يتكون مجتمع الدراسة من العاممين ذوي الوظائف اإلشرافية في المستشفيات ومراكز الرعاية

األولية في و ازرة الصحة الفمسطينية بمحافظات قطاع غزة وتم اختيارىم من رئيس شعبة الى
مدير دائرة والبالغ عددىم ()1276موظفا وموظفة ،وسيستخدم الباحث عينة عشوائية طبقية في
جمع البيانات  ،كما موضح في الجدول التالي :

جدول رقم(.)1

الفئة

مدير دائرة

رئيس قسم

رئيس شعبة

المجموع

العدد

143

660

467

1276

(المصدر :ديوان الموظفين)2015،

حيث أن عدد أفراد مجتمع الدارسة كبير سوف يستخدم الباحث عينة عشوائية طبقية ،بحيث
ستكون عينة الدراسة مكونة من ( )293موظفا وموظفة في و ازرة الصحة الفمسطينية بحافظات

قطاع غزة (أوما سيكاران.)2014 ،
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 مصطمحات الدراسة:
 البيئة التنظيمية:
تعرف البيئة التنظيمية بأنيا مجموعة القوى والعناصر التي تحيط بالمنظمة (داخل وخارج
المنظمة) وليا تأثير مباشر او غير مباشر عمى الطريقة التي تعمل بيا ،وتؤثر في طريقة
حصوليا عمى الموارد اللزمة الستمرار عمميا ،مثل :المواد الخام ،العمال المؤىمون إلنتاج
السمع والخدمات والمعمومات التي تحتاجيا لتحسين التكنولوجيا المستخدمة او تقرير
استراتيجيتيا التنافسية ،وطرق دعم اصحاب المصالح الخارجيين في المنظمة
(.)Jones,2004:25
 التعريف اإلجرائي البيئة التنظيمية:
كافة القوى والظروف المحيطة داخل وخارج المنظّمة والتي تؤثر في عمل المنظمة ،كنمط
القيادة اإلشرافية ،وطبيعة الييكل التنظيمي ،والثقافة التنظيمية ،والموارد التنظيمية ،وغيرىا
من العوامل واألبعاد التي تؤثر عمى سموك العاممين داخل المنظمة.
 الدافعية:
كذلك عرف معيد اإلدارة المعتمد في بريطانيا ) (2012الدافعية في المنظمات بأنيا :خمق
حوافز وبيئات عمل تمكن االفراد من أداء أفضل قدراتيا ،وتيدف الدافعية إلى جذب االفراد
واشراكيم في العمل الذي يقومون بو ،وذلك لتحقيق أفضل النتائج والمخرجات الممكنة لألفراد
ولممنظمة ككل .ومما سبق يعرف الباحث مصطمح الدافعية بأنيا :قوى داخمية ناتجة عن عوامل
داخمية أو خارجية أو كمييما ،تقود االفراد لسموك معين ،لتحقيق واشباع الرغبات والحاجات.
 التعريف االجرائي لمدافعية:
مجموعة من القوى الداخمية النشطة التي تنشأ سواء من داخل اإلنسان أو بتأثير من الخارج
والتي تحرك وتدفع اإلنسان لسموك ما إلشباع حاجاتو ،وىذه القوى تعكس كثافة الجيد الذي يبذلو
الفرد ،ومدى تقديمو ألفضل ما عنده من قدرات وميارات في العمل.
 وزارة الصحة الفمسطينية:
ىي مؤسسة مسئولة عن القطاع الصحي وىي المسئولة عن الصحة العامة لممواطن ،حيث
تتبع ليا جميع المستشفيات والمراكز الطبية العلجية المنتمية إلى القطاع العام والذي ييدف
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إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان قطاع غزة من خلل 13مستشفى و  64مرك اًز لمرعاية
األولية( و ازرة الصحة.)2016:

 انذراساث انسابقت:

 الدراسات التي تناولت البيئة التنظيمية:

اوالً :الدراسات السابقة الفمسطينية والعربية:

 -1دراسة (المميفي (2017 :بعنوان :الثقافة التنظيمية ودورها في تعزيز سموك

المواطنة التنظيمية -دارسة مسحية عمى العاممين بجامعة نايف العربية لمعوم األمنية.

ىدفت الدراسة الحالية التعرف عمى واقع الثقافية التنظيمية لدى العاممين اإلداريين بجامعة نايف
العربية لمعموم األمنية ،وكذلك التعرف عمى واقع سموك المواطنة التنظيمية لدى العاممين اإلداريين

بالجامعة ،وايضا التعرف عمى مساىمة الثقافة التنظيمية في تعزيز سموك المواطنة التنظيمية لدى
العاممين بالجامعة ،اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي كما اعتمد االستبانة كأداة لجمع

بيانات الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين اإلداريين في جامعة نايف العربية

لمعموم األمنية وعددىم( )310موظف وكانت عينة الدارسة من( (172موظف.
أهى انُخائج انخٍ حىصهج انُها انذراست يا َهٍ:

 موافقة أفراد عينة الدراسة عمى واقع الثقافة التنظيمية في جامعة نايف العربية لمعموماألمنية بدرجة كبيرة.

 مساىمة الثقافة التنظيمية في جامعة نايف العربية لمعموم األمنية في تعزيز سموكالمواطنة التنظيمية.

أهى انخىصُاث.
 ايجاد ثقافة تنظيمية فعالة تعتمد عمى ايجاد قنوات اتصال مفتوحة تسيم في رفعمستوى سموك المواطنة لدى العاممين بجامعة نايف العربية لمعموم األمنية.
 -2دراسة (الشيخي (2017 :بعنوان :االنماط القيادية وعالقتها بااللتزام التنظيمي
من وجهة نظر العاممين بإمارة منطقة جازان.

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى نمط القيادة التي يستخدميا القادة بإمارة جازان
وعلقتيا بااللتزام التنظيمي لدى العاممين فييا ،استخدم الباحث المنيج الوصفي ،كما

استخدم االستبانة كأداة لجمع بيانات الدارسة ،وتكون مجتمع الدراسة من ()1755
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موظفا من العالمين بإمارة منطقة جازان ،واجريت الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة

بمغت( )316موظف.

أهى انُخائج انخٍ حىصهج انُها انذراست يا َهٍ:
 -األنماط القيادية التي يستخدميا القادة في منطقة جازان تمثمت في نمط القيادة

الديمقراطية بدرجة مرتفعة وبمتوسط ( )3.8145يميو نمط القيادة األوتوقراطية بدرجة

متوسطة بمتوسط ( )3.3995واخي اًر جاء نمط القيادة الحرة بدرجة متوسطة
وبمتوسط (.)2.9411

أهى انخىصُاث.
 االىتمام بتنمية القيادات بإمارة منطقة جازان باتجاه النمط الديمقراطي ال سيماالمشاركة في اتخاذ الق اررات.

 توعية القادة بإمارة منطقة جازان بمشاركة المرؤوسين في أخطائيم وتفويضيم بعضالسمطات الروتينية.

 -3دراسة (حويحي )2015 :بعنوان" :الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري"
دراسة مقارنة بين الجامعات العامة والخاصة -محافظات غزة".
ىدفت الدارسة الى التعرف عمى علقة الثقافة التنظيمية باإلبداع االداري في الجامعات
الفمسطينية العامة والخاصة -محافظات غزة ،وقد اعتمد الباحث عمى النيج الوصفي التحميمي،
وتم تصميم استبانة كأداة لمبحث ،مستخدما العينة الطبقية العشوائية ،حيث بمغ حجم مجتمع
البحث ( ،)1062وتم توزيع ( )286استبانة كعينة عشوائية طبقية.

ويٍ أهى انُخائج انخٍ حىصهج انُها انذراست يا َهٍ:
 وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل عينة البحث عمى المجال المتعمق باإلبداعاالداري في الجامعات العامة والخاصة -محافظات غزة ،بوزن نسبي (.)%82
-

وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل افراد عينة البحث عمى مجال الثقافة
التنظيمية ككل فيث الجامعات العامة والخاصة -محافظات غزةـ ،بوزن
نسبي(.)%74
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وخهصج انذارست انً انعذَذ يٍ انخىصُاث ،أهًها:
 ضرورة التعرف بشكل افضل عمى ميول الموظفين ،ورغباتيم ،واتجاىاتيم لتحسينمستوى األداء ،واستثمار الطاقات والقدرات الكامنة لدى الموظفين بإشراكيم في عممية
اتخاذ الق اررات
 تعزيز االعراف التنظيمية التي تعمل عمى تييئة مناخ يشجع عمى االبداع واالبتكار.-4دراسة عودة ( )2015بعنوان :دور القيادة الخادمة في تحسين مستوى
البيئة التنظيمية بوزارة الداخمية واالمن والوطني.
ىدفت الدراسة لمتعرف عمى دور القيادة الخادمة في تحسين مستوى البيئة التنظيمية بو ازرة
الداخمية واالمن والوطني -الشق العسكري بقطاع غزة ،حيث بكون مجتمع الدراسة من
العاممين في الوظائف اإلشرافية ويقدر عددىم ب( )635موظفا في اجيزة قوى االمن
الداخمي بقطاع غزة ،حيث بمغت عينة الدارسة( )240موظفا من العاممين في الوظائف
اإلشرافية.
أهم النتائج التي توصمت اليها الدارسة:
 كان واقع ممارسة المسئولين لمقيادة الخادمة بو ازرة الداخمية واالمن الوطني -الشقالعسكري بوزن نسبي( ،)%82.50بينما مستوى توفر البيئة التنظيمية بالو ازرة جاء بوزن
نسبي(.)%71.01
 توجد علقة ذات داللة احصائية بين دور القيادة الخادمة وتحسين مستوى البيئةالتنظيمية حيث كان معامل ارتباط بيرسون( ،)0.565ومستوى داللة(.)0.050
أهم النتائج التي توصمت اليها الد ارسة:
 تعزيز العمل بممارسات القيادة الخادمة بو ازرة الداخمية واالمن الوطني الشق العسكريواالجيزة االمنية محل الدارسة ،وتكثيف الجيود نحو فيم اعمق ليذا الدور ،مما يؤدي
الى تحسين البيئة التنظيمية بالو ازرة.
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 -5دراست انسىَعٍ ( )2013بعُىاٌ :انخًكٍُ االدارٌ وعالقخه بانرضا انىظُفٍ
نذي يذَرٌ انًذارس انحكىيُت فٍ يحافظت انذياو بانًًهكت انعربُت انسعىدَت.
ىدفت الدارسة الى

التعرف عمى

التمكين االداري وعلقتو بالرضا الوظيفي لدى مديري

المدارس الحكومية في محافظة الدمام بالمممكة العربية السعودية .تكون مجتمع الدارسة من
( )350مدي ار ومديرة من العاممين في مدارس محافظة الدمام من العام الدراسي 2010/2009
وتم تطوير اداء لقياس التمكين االداري تكونت من ( )30فقرة وتطوير اداة اخرى لقياس الرضا
الوظيفي تكونت من ( )30فقرة ايضا.

وقذ اظهرث َخائج انذراست:
 ان مستوى التمكين االداري جاء بدرجة مرتفعة ،وان مستوى الرضا الوظيفي جاء بدرجةمتوسطة ،كما تبين وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ()α ≥ 0.05
في مستوى تمكين االداري ومستوى الرضا الوظيفي تعزى الى متغير النوع االجتماعي
ولصالح االناث.
 كما اظيرت النتائج وجود علقة ارتباطية موجبة قوية بين درجة التمكين االداري ودرجةالرضا الوظيفي.
-6دراسة الرميساء( (2013بعنوان :المناخ التنظيمي و عالقته بدافعية االنجاز -دراسة
ميدانية في مؤسسة سونطراك
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة العلقة بين المناخ التنظيمي و الدافعية
لإلنجاز لدى عمال مؤسسة سونطراك حيث افترضت الباحثة وجود علقة طردية بين
المناخ التنظيمي و دافعية االنجاز اعتمدت في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي
االرتباطي مع استعمال استبيانين المناخ التنظيمي و دافعية لإلنجاز كأداة أساسية لجمع
البيانات حيث تمثمت عينة الدراسة في)  ( 40فردا من أفراد مؤسسة الصيانة لسونطراك
لوالية بسكرة.
أهم النتائج التي توصمت إليها الدراسة:
 توجد علقة طردية ارتباطيو بين المناخ التنظيمي و دافعية االنجاز لدى عمال مؤسسةسونطراك
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 يؤثر المناخ التنظيمي عمى العديد من المتغيرات داخل التنظيم فيو يعبر عن الجو العامداخميا.
اىم توصيات الدراسة:
ترتبط دافعية لإلنجاز بمجموعة من األمور و العديد من المتغيرات النفسية و الظروف
المحيطة بالفرد العامل والتي يمثميا المناخ التنظيمي
توجد علقة ارتباطيو طردية بين المناخ التنظيمي و دافعية االنجاز لدى عمال مؤسسة
سونطراك.
 -7دارسة العنزي ،الذيابي ) (2013بعنوان :خصائص ونمط الهيكل التنظيمي لمكاتب
المفتشين العامين  ،بحث اختباري.
ىدفت الدراسة إلى تقييم الييكل التنظيمي لمكاتب المفتشين العامين لقياس متطمبات النجاح ،
ومن أىداف الدراسة أيضا تشخيص متطمبات القيام بتصميم ىيكل تنظيمي مناسب ،
والخروج بييكل يوازن بين اإللية العضوية في بناء الييكل التنظيمي استنادا إلى أسس عممية
مدروسة .وقد أجري البحث عمى ) (8مكاتب مفتشين عامين من بين )(36مكتب في الو ازرة
العراقية وبمغت عينة الدراسة) )99فردا.
الدرسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
وفد توصمت ا
 أن الييكل التنظيمي لمكاتب المفتشين العامين قد أتصف بشكل عام باآللية وبعيدا كثي ار عن الممارسات العضوية بحيث أن خصائص الييكل المتمثمة بالمركزية والرسمية
والتعقيد والتخصص كانت عالية االستعمال لمغاية مما شكمت عائق في ممارسة أىم
وظائف مكاتب المفتشين العامين المتمثمة بالرقابة والتفتيش وخمق حالة من عدم الثقة
بالعاممين فضلً عن طول اجراءات العمل وتعقيد خطواتيا وكثرة المشاكل اإلدارية
والتنظيمية.
-8دراسة الحوامدة والعضايمة ( (2012بعنوان" :أثر سمات فريق العمل في فعالية
الو ازرات األردنية".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر سمات فريق العمل في فعالية الو ازرات األردنية ،حيث
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استخدمت الدارسة المنيج الوصفي التحميمي وقد تمثل مجتمع الدراسة بالمدراء ورؤساء األقسام
العاممي في الو ازرات األردنية والبالغ عددىم) (660عضواً واعتمدت الدراسة عمى العينة العشوائية
البسيطة من بنسبة ) (%70من العدد الكمي .وقد كانت االستبانة ىي األداة في جمع البيانات
المحصمة.
وقذ حىصهج انذراست إنً عذد يٍ انُخائج كاٌ أهًها:-
 أشارت النتائج إلى أن تصورات المبحوثين لمتغير سمات فرق العمل كان مرتفعا حيثبمغ(.)3.62
 أشارت الناتج إلى أن تصورات المبحوثين لمتغير فعالية المنظمة كان مرتفعا حيثبمغ(.)3.55
 أشارت النتائج إلى أن ىنالك أث اًر لسمات فرق العمل في فعالية المنظمة ،وأن سمات فرقالعمل فسرت ) (79.8من التباين في بعد) فعالية المنظمة).
أهم توصيات الدراسة:
 عمى الو ازرات األردنية تعزيز سمات فرق العمل واستغلليا في بناء فريق عمل عنطريق جيد شمولي مخطط وخمق بيئة تنظيمية صحية تؤسس لبناء فرق عمل فاعمة.
 -9دراسة بدر( )2011بعنوان :واقع الثقافة التنظيمية وانعكاساتها في فاعمية
بمديات محافظتي الخميل وبيت لحم
ىدفت الدراسة وبشكل رئيس إلى التعرف عمى واقع الثقافة التنظيمية السائدة وانعكاساتيا في
فاعمية بمديات محافظتي الخميل وبيت لحم .واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي بحيث طورت
الباحثة استبانة وجيتيا إلى أفراد العينة المكونة من األفراد الذين يتولون مناصب ادارية ( رؤساء
ومدراء الدوائر واألقسام والوحدات) في بمديات محافظتي الخميل وبيت لحم ،وقد وزعت االستبانة
عمى عينة الدراسة والبالغ عددىم ( )149حيث بمغ عدد االستبانات المستردة . 147
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وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها:
 أن الثقافة التنظيمية السائدة في بمديات محافظتي الخميل وبيت لحم متوسطة حيث بمغت قيمةالمتوسط الحسابي )  ( 3.35واالنحراف المعياري(.(0.76
 أظيرت النتائج وجود علقة طردية بين الثقافة التنظيمية بمحاورىا (الفمسفة والقيموالمعتقدات واألعراف والطقوس والتوقعات والرموز واألساطير) والفاعمية التنظيمية
( الداخمية والخارجية لمبمديات المبحوثة).
وقد أوصت الباحثة في ضوء نتائج الدراسة:
-

بضرورة عمل دراسات وخطط لمحاولة رفع مستوى الثقافة التنظيمية في البمديات
واعطاء األىمية لترسيخ القيم الجوىرية لمعمل.

-

كما وأوصت بالعمل عمى رفع مستوى الفاعمية من خلل التركيز عمى األنشطة الداخمية
والخارجية.
أهم توصيات الدارسة:
 اجراء اعادة ىيكمة لممؤسسة العامة لمضمان االجتماعي. -10دراست خُر انذٍَ وانُجار ): (2010بعُىاٌ" :أثر البيئة الداخمية عمى االلت ازم

التنظيمي في المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي في المممكة األردنية الهاشمية".
ىدفت الدارسة الى التحقيق من اثر عناصر البيئة الداخمية( الييكل التنظيمي والثقافة
التنظيمية) عمى االلتزام التنظيمي في المؤسسات العامة لمضمان االجتماعي في المممكة
االردنية الياشمية .ولتحقيق ىذا اليدف تم تطوير استبانة وزعت عمى عينة عشوائية طبقية
مكونة من ( )291موظفا ،قد تم استرداد ( )195استبانة صالحة أي بنسبة استرداد (.)%67
ومن أهم النتائج التي توصمت اليها الدراسة :
 ان الييكل التنظيمي لممؤسسة العامة لمضمان االجتماعي ىو من النوع االلي ،ألنويمتاز بخصائص التعقيد المرتفع ،والمركزية الشديدة والرسمية العالية وىذا يعني ان ىذا
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الييكل التنظيمي يقمل من قدة المؤسسة عمى االستجابة لممتغيرات التي تحدث في بيئة
االعمال.
 ان ثقافة المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي تتطور ،ولكنيا ما زالت تتراوح بين الثقافةالتقميدية وما بين ثقافة التغيير،
 وجود اثر ذي داللة احصائية لعناصر البيئة الداخمية التي تم تناوليا( الييكل التنظيميوالثقافية التنظيمية) عمى مستوى االلتزام التنظيمي.
-11دراسة الحموري ،والسعود( )2010بعنون :درجة التمكين الوظيفي لدي القادة
األكاديميين في الجامعات االردنية الرسمية وعالقتها بدافعية االنجاز لديهم.
ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد درجة التمكين الوظيفي لدى القادة األكاديميين في الجامعات
االردنية الرسمية وبيان علقتيا بدافعية اإلنجاز لدييم ،ولتحقيق ىدف الدراسة فقد تم استخدام
االستبانة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع القادة األكاديميين في الجامعات
االردنية الرسمية والبالغ عددىم( ،(177وتألفت عينة الدراسة من( )116فرداً ،تمم اختيارىم
بالطريقة الطبقية العشوائية.
وقذ أظهرث انذراست أهى انُخائج انخانُت:
 ان القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية يتمتعون بدرجة تمكين متوسطة،كما يتمتعون بدرجة دافعية كبيرة.
 ىناك علقة ارتباطية ايجابية ذات داللة احصائية بين درجة التمكين الوظيفي لدى القادةاألكاديميين في الجامعات االردنية الرسمية ومستوى الدافعية لدييم.
أهم توصيات الدراسة:
 توفير البيئة الملئمة لتطبيق التمكين الوظيفي لدى القادة األكاديميين في الجامعاتاألردنية الرسمية.
 -ايجاد قيادة ادارية تؤمن بتفويض السمطة والصلحيات.
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 -12دراسة البموشي) (2009بعنوان :مستوى التمكين اإلداري لدى أعضاء الهيئة
التدريسية بكمية الشرطة في دولة االمارات العربية وعالقته برضاهم الوظيفي.
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى مستوى التمكين االداري لدى اعضاء الييئة التدريسية
بكمية الشرطة في دولة االمارات العربية ،ومستوى الرضا لدييم ،كما ىدفت الى التعرف عمى
مستوى العلقة بين التمكين االداري والرضا الوظيفي ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ،وتمت الدارسة عمى اعضاء الييئة التدريسية في جميع كميات الشرطة بدولة
االمارات العربية المتحدة( ابو ظبي ،دبي والشارقة) البالغ عددىم( )135عضواً.
وقد اظهرت الدراسة اهم النتائج التالية:
 ان مستوى التمكين االداري لدى عينة الدراسة يتوفر بدرجة كبيرة. ان مستوى الرضا الوظيفي لدى اعضاء التدريس متوفر بدرجة كبيرة. وجود علقة ايجابية بين مستوى التمكين االداري ومستوى الرضا الوظيفي لدى عينةالدراسة.
 -13دراست انخشانٍ ( (2008بعُىاٌ"  ":الثقافة التنظيمية ودورها في تعزيز
المشاركة باتخاذ القرار لمواجهة التحديات المعاصرة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور الثقافة التنظيمية في المشاركة باتخاذ القرار
بحيث اعتمدت الدراسة نموذجا مؤلفا من أربعة عناصر لمثقافة التنظيمية وىي :التعاون،
االبتكار ،التماسك ،والفاعمية .أما المشاركة في اتخاذ القرار فقد حددت بثلثة عناصر
ىي :االعتقاد بفاعمية المشاركة ،إدراك اثر المشاركة عمى قوة المدير ،وااللتزام
بالمشاركة .واستخدمت االستبانة لجمع البيانات بحيث تم توزيعيا عمى عينة مكونة من
(  ) 147من العاممين في شركات تكنولوجيا المعمومات العاممة في المممكة األردنية.
ومن اهم النتائج التي توصمت اليها الدراسة:
 ارتفاع في مستوى التطبيق لعناصر الثقافة التنظيمية وعناصر المشاركة في اتخاذ القرار في شركات تكنولوجيا المعمومات األردنية. وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع عناصر المشاركة في اتخاذ القرار تعزى18

لعناصر الثقافة التنظيمية.
ومن أهم توصيات الدراسة:
ضرورة للىتمام بمقترحات العاممين وعدم تجاىميا من قبل المديرين لما لذلك من آثار
سمبية عمى دافعية العاممين ومساىمتيم في اتخاذ القرار.
ثانياً :الدراسات السابقة األجنبية:
 -1دراست  (2015(Alomiriبعنوان:
The impact of leadership style and organizational culture in the
implementation of e-services: An Empirical Study in Saudi Arabia.
أثر نمط القٌادة والثقافة التنظٌمٌة فً تطبٌق الخدمات اإللكترونٌة :دراسة حالة المملكة
العربٌة السعودٌة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أنماط القيادة اللزمة لتشكيل الثقافة التنظيمية التي تسيل
وتعزز تنفيذ واستخدام الحكومة اإللكترونية في المؤسسات الحكومية في المممكة العربية
السعودية ،استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي حيث تم استخدام االستبانة كأداة لجمع
البيانات.
وقد خلصت الدارسة الى مجموعة من النتائج اهمها:
 أن اساليب قيادة محددة ليا أثر مباشر وايجابي عمى تنفيذ الخدمات اإللكترونية ،وأثرغير مباشر كوسيط في خمق الثقافة التنظيمية والثقافة الوطنية.
 اساليب القيادة الثلثة( التحويمية ،المعاملت ،والقيادة الخادمة) ىي األنماط المناسبةالتي تعمل بشكل جيد في مشاريع تنفيذ الخدمات اإللكترونية،
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 -2دراست  (2015)Benjaminبعُىاٌ:
"The impact of organizational culture and leadership style on quality
of work-life among employees in Nigeria".
تأثٌر الثقافة التنظٌمٌة وأسلوب القٌادة على جودة الحٌاة العملٌة بٌن الموظفٌن فً نٌجٌرٌا.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر الثقافة التنظيمية وأسموب القيادة عمى جودة الحياة
الوظيفية ،استخدم الباحث المنيج الكمي ،تكونت عينة الدراسة من ( )284موظفا من القطاع
الخاص والقطاع العام في والية أكيتي في نيجيريا.
أهى انُخائج انخٍ حىصهج إنُها انذراست:
 أن الثقافة التنظيمية وأسموب القيادة يؤثران بشكل مجتمع أو مستقل ،ويؤثران أيضا بشكلكبير عمى جودة الحياة الوظيفية لمموظفين بواسطة البعد الفردي لمثقافة التنظيمية.
 البعد الديمقراطي ألسموب القيادة يؤثر بشكل اكبر وايجابي عمى جودة الحياة الوظيفية -3دراست  (2014) Sahinبعنوان:
The Relationship between Transformational and Transactional
leadership Styles of School principles and School Culture.
العالقة بٌن نمط القٌادة اإلدارٌة وثقافة المدرسة حسب ما ٌدركها مدٌرو المدارس والمعلمون.
ىدفت الدراسة التعرف الى تحديد العلقة بين نمط القيادة االدارية ،وثقافة المدرسة في تركيا،
حسب ما يدركيا مديرو المدارس والمعممون( حالة دراسية) ولتحقيق اىداف الدراسة استخدم
الباحث المنيج الوصفي ،وشممت الدراسة( )950معمماً ،و( )50مدير مدرسة في تركيا ،واستخدم
الباحث االستبانة لجمع البيانات.
وقد خلصت الدارسة الى مجموعة من النتائج اهمها:
 ان المعممين يدركون ان مديري المدارس يظيرون نمط القيادة التحويمة اكثر من النمطالتبادلي ،وىناك علقة تبادلية بين القيادة التحويمة وثقافة المدرسة.
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 -4دراست  (2012) Asghar,et al.بعُىٌ:
"Determining the relationship between Organizational structure and
Knowledge of management among the experts of physical education
organization.
"تحديد العالقة بين الهيكل التنظيمي وادارة المعرفة بين خبراء منظمة التعميم الفيزيائي".
ىدفت الدراسة الى تحديد العلقة بين الييكل التنظيمي وادارة المعرفة لمعاممين في منظمة
الرياضة في ايران.

ويٍ أهى َخائج انذراست:
 تطوير الييكل التنظيم يساعد في خمق بيئة مناسبة لتطبيق ادارة المعرفة. توجد علقة بين درجة الرسمية وخمق ونقل المعرفة ،حيث ان درجة عالية من الرسميةيقابميا مستوى منخفض من خمق ونقل المعرفة.
 توجد علقة بين المركزية وخمق ونقل المعرفة ،حيث ان درجة عالية من المركزية يقابيامستوى منخفض من خمق ونقل المعرفة.

 -5دراست  )2012(Judehبعُىاٌ:
An analysis of the Relationship between trust and Employee
Empowerment: A Field study.
ححهُم انعالقت بٍُ انثقت وحًكٍُ انًىظف :دراست يُذاَُت.
ىدفت ىذه الدراسة الى تعرف مستوى الثقة التنظيمية ومستوى تمكين الموظفين ،باالضافة الى
ذلك سعت الدارسة لمتحقيق في العلقة بين ابعاد الثقة التنظيمية والعلقات الشخصية ،وأبعاد
تمكين الموظفين وتكون مجتمع الدراسة من العاممين في خمس من الصحف والشركات المصنعة
لمورق المقوى المدرجة في بورصة عمان ،وتم جمع البيانات من عينة الموظفين تكونت
من( )206موظفاً وكانت أداة جمع البيانات ىي االستبانة ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي
التحميمي.
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وكاٌ يٍ أبرز َخائج انذراست:
 تقديرات المستجيبين لمثقة التنظيمية جاءت بدرجة متوسطة وان درجة العلقة الشخصيةاقل من درجة الثقة التنظيمية.
 مستوى تمكين الموظفين بجميع ابعاده أقل من المتوسط( بدرجة قميمة) وحصل بعد االثرعمى المرتبة األولى وفي المرتبة األخيرة جاء بعد تقدير المصير\
 -وجود علقة ذات داللة احصائية ايجابية كبيرة بين الثقة التنظيمية وتمكين الموظفين.

 -6دراست  )2009(Christophe Lejeuneبعُىاٌ:
Organizational Culture and effectiveness in business schools: a test of
the accreditation impact.
الثقافة التنظٌمٌة والفاعلٌة فً كلٌات االعمال.
ىدفت الدراسة إلى قياس تأثير االعتمادية عمى الفاعمية والثقافة التنظيمية لكميات األعمال
وقد تم توزيع استبانة ل  31عميداً ومدير كمية لمعرفة تأثير نظام الجودة األوروبي.EQUIS
أهم النتائج التً توصلت الٌها الدراسة:
 وأظيرت الدراسة تأثي اًر ايجابياً عمى بعض أبعاد الثقافة وعدم وجود تأثير ألبعادالبيروقراطية لمثقافة  ،كما وأظيرت بأن أبعاد الثقافة التنظيمية ليا أعمى تأثير عمى "
تطوير البرامج والجودة الكمية " و " االنفتاح والتفاعل االجتماعي مع المجتمع "و" القدرة
عمى الحصول عمى الموارد" .
-

أن عممية التغيير في الثقافة باالعتماد عمى نظام جودة األوروبي في المؤسسات

 التعميمية يساعد في تحقيق الفاعمية واألداء اإليجابي.أظيرت نتائج بأن االعتمادية ليا تأثير عمى الثقافة والفاعمية كما وأن الثقافة ليا تأثير عمى
الفاعمية.
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 الدراسات التي تناولت مستوى الدافعية لدى العاممين:

أوالً :الدراسات الفمسطينية والعربية:
 -1دراست انًذهىٌ( )2017بعُىاٌ  :انصراع انخُظًٍُ وعالقخه بانذافعُت نإلَجاز نذي
انعايهٍُ بىازرة انصحت انفهسطُُُت.
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى الصراع التنظيمي وعلقتو بالدافعية لدى العاممين في
اقسام العلج الطبيعي بو ازرة الصحة الفمسطينية – المحافظات الجنوبية ،واعتمدت الدارسة
المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم توزيع()109
استبانة عمى الموظفين في اقسام ودوائر العلج الطبيعي بو ازرة الصحة الفمسطينية-
المحافظات الجنوبية.
وقد توصمت الدراسة الى نتائج أهمها:
 حصمت جمع فقرات الدافعية لإلنجاز من قبل افراد مجتمع الدراسة عمى وزن نسبيبمغ( )79.97وىي بدرجة(كبيرة).
 ال توجد علقة ذات داللة احصائية عند مستوى ) (α≤0.05بين الصراع التنظيميوالدافعية لإلنجاز لدى العاممين بو ازرة الصحة الفمسطينية .
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول مستوى الدافعية لإلنجاز بو ازرة الصحة ُيعزى لمتغيرات

(الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ,سنوات الخبرة).
وخهصج انذ راست إنً جًهت يٍ انخىصُاث أهًها:

 ضرورة تحسين ظروف العمل في دوائر واقسام العلج الطبيعي بو ازرة الصحةالفمسطينية -المحافظات الجنوبية من حين الى اخر ،من اجل االبقاء عمى مستوى
دافعية االنجاز مرتفعا.
 -2دراسة ضاهر( :)2016مستوى الدافعية لدى العامين في الخدمات الطبية العسكرية
بغزة باستخدام نموذج خصائص العمل.

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مستوى دافعية العاممين في الخدمات الطبية العسكرية

بغزة ،كما ىدفت الدراسة لمعرفة علقة ىذه الخصائص بمستوى دافعية العامين ،وايضا
تيدف الدراسة لمعرفة السبل التي ترفع مستوى دافعية العاممين في الخدمات الطبية
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العسكرية والعمل عمى تعزيزىا ،ولتحقيق اىداف الدارسة استخدم الباحث المنيج الوصفي
التحميمي لملئمتو موضوع الدراسة ،واستخدم االستبانة كأداة بحثية ،وتكون مجتمع

الدراسة من ( )797موظفا ،بينما تم تطبيق الدراسة عمى عينة من ( )340موظفا ،تم
اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية ،وقد تم استرداد ( (321استبانة بمعدل (،)%94.4

وتم استخدام برنامج التحميل االحصائي ( )spssلتحميل النتائج والتحقيق من فرضيات

الدراسة.

أهم النتائج التي توصمت لها الدراسة:
 -1افراد عينة الدراسة موافقون بدجة كبيرة عمى خصائص العمل بنسبة (.)%76.20
 -2مستوى الدافعية لدى العاممين في الخدمات الطبية العسكرية جاء بدجة كبيرة بمعدل
(.)%68.04

 -3توجد علقة طردية موجبة بين خصائص العمل الخمس ومستوى الدافعية عند

العاممين في الخدمات الطبية العسكرية بغزة ،وقد بمغت قيمة معامل االرتباط

(.)0.704

أهم التوصيات:
 -1منح العاممين المزيد من الحربة واالستقللية في تحديد اجراءات العمل.

 -2ضرورة تعريف كل موظف بوصفو الوظيفي لتوضيح ميامو ودوره ومسئوليتو.
 -3دراسة اليعقوبي( :(2016بعنوان أثر خصائص العمل عمى الدافعية والرضا الوظيفي
لمعاممين بشكل حر :دارسة حالة عمى العاممين بشكل حر عبر اإلنترنت في مجال
تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

تيدف الدارسة إلى تقييم مدى تأثير خصائص العمل عمى الدافعية والرضا الوظيفي لدى
العاممين بشكل حر ،كما وتيدف إلى التعرف عمى مستوى تصو ارت العاممين بشكل حر

حول خصائص العمل ،ومستويات الدافعية والرضا الوظيفي لدييم ،ولتحقيق أىداف

ويتكون مجتمع الدارسة من العاممين
الدارسة تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي،
ّ
بشكل حر في مجال تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة ،وقد تم إجراء مسح إلكتروني
عبر اإلنترنت لمجتمع الدارسة ،حيث تم استخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات،

كما وتم تحميل البيانات باستخدام االختبارات الوصفية المناسبة ،واالختبارات االستداللية
المعممية.
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وقد أظهرت نتائج الدارسة:
 ارتفاع مستوى تصورات العاممين بشكل حر عبر اإلنترنت في مجال تكنولوجياالمعمومات في قطاع غزة لخصائص العمل ،وارتفاع مستوى الدافعية والرضا الوظيفية
لدييم.

 كما أظيرت النتائج أن ىناك علقة ذات داللة إحصائية بين الدافعية وخصائص العمل،وبين الرضا الوظيفي وخصائص العمل.

وفي ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج:

أوصت الدارسة:

 -بضرورة اىتمام حاضنات تكنولوجيا المعمومات بالعمل الحر عبر اإلنترنت.

 وضرورة اىتمام الجامعات بتزويد طلب تكنولوجيا المعمومات والحاسوب بالمياراتالتقنية الحديثة اللزمة لممنافسة في سوق العمل العالمي.

 -4دراسة العناني( (2015بعنوان :ادارة مراكز االصالح والتأهيل وعالقتها بالدافعية

لإلنجاز.

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى واقع ادارة مراكز االصلح والتأىيل في قطاع غزة
وعلقتيا بالدافعية لإلنجاز ،ولقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لملئمتو
لموضوع الدارسة ،وقد طبقت الدراسة عمى( )84من االداريين بمراكز االصلح والتأىيل
في قطاع غزة وىي( محافظة الشمال ،محافظة غزة ،محافظة الوسطى ،محافظة خان
يونس).
وتوصمت الدارسة الى مجموعة من النتائج اهمها:
 أن مستوى الدافعية لإلنجاز لدى اإلداريين في مراكز اإلصلح والتأىيل في محافظاتغزة كان مستوى مرتفع ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدافعية لإلنجاز  3.713بوزن
نسبي .%74.26
 أن العلقة بين إدارة م ا ركز اإلصلح والتأىيل ومستوى الدافعية كان جيدا وظيرمستوى الدافعية بشكل مرتفع.
وحىصم انذراست إنً انعذَذ يٍ انخىصُاث يٍ أهًها:
 ضرورة منح الحوافز المناسبة لموظفي مراكز اإلصلح والتأىيل التابعة لو ازرة الداخميةبما يتفق مع طبيعة أعماليم واإلنجاز واإلنتاجية.
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 -5دراسة رشيدي( )2015بعنوان" :مستوى ممارسة مديري المرحمة الثانوية بمدينة حائل
لمهارات القيادة اإلبداعية وعالقتها بالدافعية لدى المعممين".
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مستوى ممارسة مديري المرحمة الثانوية بمدينة حائل
لميارات القيادة االبداعية وعلقتيا بالدافعية لدى المعممين ،وقد تم استخدام المنيج الوصفي
المسحي وتكون مجتمع الدراسة من( )28مدير ،و( )252معمم لممرحمة الثانوية ،وتم استخدام اداة
االستبانة لجمع البيانات.
ومن أهم النتائج التي توصمت اليها الدراسة:
 ان مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة االبداعية كان ٍعال ،ومستوى
الدافعية لدى المعممين جاء ضمن مستوى السموك الجيد.
وتوصمت الدراسة الى اهم التوصيات وهي:
 ضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة لمديري المدارس الثانوية تتعمق بكيفية توظيفميارات القيادة االبداعية بغرض تعزيز الدافعية لدى المعممين.
 -6دراسة عمقم ( (2013بعنوان  :العالقة بين النمط القيادي لمديري المدارس الثانوية
الحكومية ،ودافعية المعممين في محافظة رام اهلل ،والبيرة من وجهة نظر المعممين.

ىدفت الدراسة العرف عمى العلقة بين النمط القيادي لمديري المدارس الثانوية الحكومية

ودافعية المعممين في محافظة رام اهلل ،والبيرة من وجية نظر المعممين ،ولتحقيق ىدف
الدراسة اتبع الباحث النيج الوصفي التحميمي واستخدم االستبانة كأداة بحثية ،شممت

قسمين االول لوصف االنماط القيادية ،والثاني لقياس مستوى الدافعية عند العاممين.
وتكون مجتمع الدراسة من  2036معمما ومعممة ،وتم تطبيق الدراسة عمى عينة من 322

معمما ومعممة ،وتم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية.
وتوصمت الد ارسة الى عدة نتائج أهمها:

-

وجود فروق ذات داللة احصائية بين االنماط القيادية ودافعية المعممين.

-

مستوى الدافعية لدى المعممين كان متوسطا.

-

اجراء مزيدا من الدراسات السابقة حول االنماط القيادية في محافظات اخرى ،وعمى

أهم توصيات الدراسة:
مستوى الوطن.
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 -كذلك اجراء دراسات فيما يتعمق بالمصاعب والمعيقات التي تواجو مديري المدارس وتحد

من ممارسة دورىم في تحسين البيئة التي من شأنيا زيادة مستوى الدافعية لدى المعممين

والمعممات.
 -7دراسة السقا( (2013بعنوان :الدوافع النفسية والحوافز وعالقتها بأداء العاممين في

حقل القطاع المصرفي في قطاع غزة .دراسة تطبيقية عمى بنك فمسطين.

ىدفت الدراسة التعرف الى اثر الحوافز والدوافع عمى جودة العاممين في بنك فمسطين في
قطاع غزة ،ولتحقيق ىدف الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدم االستبانة

كأداة بحثية ،وتم تطبيق الدارسة عمى عينة من  300موظف من اصل مجتمع الدراسة البالغ
عددىم  466موظفا ،وقد تم استبعاد  166موظفا يعممون في مجال االمن والحراسات وذلك

لضعف مستواىم التعميمي وعدم فيم االستبانة ،وبقي  300موظف الذين طبقت عمييم

الدراسة واستخدم الباحث اسموب الحصر الشامل.
وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج أهمها:

 عممية تفويض السمطات لمعاممين ومنحيم مساحة من حرية اتخاذ القرار يدفعيم لمعملويؤثر عمى انتاجيتيم ايجابيا.

 نظام المكافآت والعلوات بالبنك يدفع العاممين لمتمسك بالعمل وزيادة االنتاجية وتحسيناالداء.

ومن أهم التوصيات لمدراسة:
 وضع نطام حوافز مادية ومعنوية قوية مؤثر وشفاف يؤدي الى االرتقاء بأداء العاممين-

مع تعزيز نطام المكافآت وجعمو اكثر وضوحا وشفافية.

واالىتمام بالدوافع النفسية االيجابية التي تحقق اىداف المنظمة واىداف المرؤوسين.

 -8دراسة شحادة ( )2012بعنوان :االغتراب النفسي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى
المعاقين بصريا في محافظات غزة.

ىدفت الدراسة التعرف عمى مدى العلقة بين االغتراب النفسي والدافعية لإلنجاز لدى
المعاقين بصريا والتعرف عمى مستوى االغتراب النفسي ومستوى الدافعية لإلنجاز لدييم،
كذلك الكشف عن الفروق في مستوى االغتراب النفسي والدافعية لإلنجاز لدى المعاقين.
وقد تكونت عينة الدراسة من  120طالبا وطالبة ،منيم  82مسجمين في مدرسة النور
واالمل لممعاقين بصريا ،و 38مسجمين في الجامعة االسلمية.
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-

أهى انُخائج انخٍ حىصهج إنُها انذارست:
وجود علقة ارتباطية سالبة بين الدرجة الكمية للغتراب النفسي والدافعية للنجاز
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في االغتراب النفسي تغزى لمتغير الجنس وذلك
لصالح الذكور.
ومن أهم التوصيات لمدراسة:

 التنشئة االجتماعية السليمة ،وعدم اعتبار هؤال ء الللبة انمم عاا ،،يتتاجو للتمايةاو الرعاية الزائدة.
 عدم التفرقة بيلمؤال ء المااقي .

المااق بصريا واخوته في البيت ،وتقديم الدعم النفسي والمانوي

 -9دراسة محمد ( )2010بعنوان :مستوى دافعية موظفي كمية الزراعة بجامعة بغداد
نحو العمل وعالقته ببعض العوامل.
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مستوى دافعية موظفي كمية الزراعة بجامعة بغداد نحو
االعمال الموكمة الييم وعلقتو ببعض العوامل ،ولتحقيق ىدف الدراسة اتبع الباحث المنيج
الوصفي واستخدم االستبانة كأداة بحثية ،وتم تطبيق الدراسة عمى عينة عشوائية من 100
موظف بمعدل  %20من مجتمع الدراسة.
وتوصمت الدارسة الى عدة نتائج اهمها:
 مستوى دافعية الموظفين نحو عمميم الوظيفي عموما ىو المستوى المتوسط ويميل الىاالنخفاض النسبي.
 وجود علقة معنوية سالبة وعمى مستوى ) )0.01بين مستوى الدافعية وبين متغيري(العمر والخدمة الوظيفة).
 وجود علقة ارتباط موجبة وبسيطة بين مستوى الدافعية نحو العمل الوظيفي ومتغيرالتحصيل الدراسي ولكنيا لم ترتق الى مستوى المعنوية.
من أهم توصيات الدراسة:
 تشجيع التنافس واالبداع بين الفنيين وحثيم عمى اكمال دراستيم ،تشجيع التعاون بينالزملء والرؤساء واالىتمام بالعلقات االجتماعية
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 -10دراست فقُهٍ) ( 2009بعُىاٌ :انضغىط انُفسُت وعالقخها بانذافعُت نإلَجاز نذي
رجال دورَاث االيٍ انعايهٍُ بانًُذاٌ.
ىدفت الدراسة الى الكشف عن الضغوط النفسية التي يعاني منيا رجال دوريات االمن
العاممين بالميدان ومدى تأثير ىذه الضغوط عمى الدافعية لإلنجاز لدييم ،تكونت عينة
الدارسة من( )255فرداً من المجتمع األصمي البالغ عدده( )477فرداً.
ومن أهم النتائج التي توصمت اليها الدراسة:
 وجود ضغوط مرتفعة لدى عينة الدراسة ووجود تفاوت في مدى امتلك رجال االمنلمدافعية لإلنجاز.
وتوصمت الدراسة الى اهم التوصيات وهي:
 ضرورة التقميل من كثرة االوامر والتعميمات التي يصدرىا القادة وايجاد حوافز ليم بدونتأخير
ثانياً :الدراسات السابقة األجنبية:
 -1دراست  ( 2014( Karimiبعُىاٌ:
Prediction of working motivation through job characteristic: the role
of internal motivation, general and growth satisfaction.
"التنبؤ بدافعية العمل من خالل خصائص العمل  :دور الدافعية الداخمية والنمو وزيادة

الرضا"

ىدفت الدراسة الى التنبؤ بدافعية العمل من خلل خصائص العمل لموظفي و ازرة التربية والتعميم
االيرانية ،ولتحقيق ىدف الدراسة تم اتباع المنيج الوصفي التحميمي ،وتم استخدام االستبانة كأداة
لمدراسة ،حيث بمغت عينة الدراسة ( )200موظف )100(،رجل وال( )100االخرى امرأة ،وتم
اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة.
أهم النتائج التي توصمت إليها الدراسة:
 وجود علقة ذات داللة إحصائية ميمة وذات تأثير ايجابي بين خصائص العمل وبينالدافعية لمعمل.
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-

خصائص العمل الخمسة الرئيسية (تنوع الميارات ،ىوية الوظيفة ،الشعور بأىمية
الوظيفة ،االستقللية ،التغذية الراجعة ) ليا علقة ذات مغزى عمى الدافعية لمعمل
والدافعية الداخمية والرضا العام وتنمية الشعور

بالرضا.

 خاصية تنوع الميارات ىي االكثر تأثي ار عمى الدافعية بينما خاصية االستقللية ىياالقل تأثي ار عمى دافعية الموظفين.
 -2دراست  (2013) Isfahani & Otherبعُىاٌ:
Job Characteristic Perception and Intrinsic Motivation in Medical
Record Department Staff .
" ادراك خصائص العمل والدافعية الداخمية لموظفي قسم السجالت الطبية" .
ىدفت الدراسة الى تحديد العلقة بين خصائص العمل والدافعية الداخمية لموظفي قسم السجلت
الطبية في المستشفيات المرتبطة بجامعة العموم الطبية بأصفيان ،ولتحقيق ىدف الدراسة تم اتباع
المنيج الوصفي ،وتم تطبيق الدارسة عمى عينة من( )127موظفا.
أهم النتائج التي توصمت إليها الدراسة:
 وجود علقة ذات داللة إحصائية ميمة بين خصائص العمل الخمسة الرئيسية ( تنوعالميارات ،ىوية الوظيفة ،الشعور بأىمية الوظيفة ،االستقللية ،التغذية الراجعة) وبين
الدافعية الداخمية لمموظفين ذات تأثير ايجابي.
 خاصية التغذية الراجعة ىي األكثر تأثي ار عمى دافعية الموظفينأهم توصيات الدراسة:
 ضرورة منح الموظفين فرصة إلظيار مواىبيم. -3دراسة  )2012(Crundmannبعُىاٌ:
The Motivating Potential of Job Characteristics and Reward.
انذافعُت انًحخًهت يٍ خالل خصائص انعًم وانًكافآث.
ىدفت الدراسة التعرق الى أثر كلً من المكافآت وخصائص العمم الخمس األساسية( تنوع
الميارات ،ىوية الوظيفة ،الشعور بأىمية الوظيفة ،االستقللية ،التغذية الراجعة) عمى مستوى
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الدافعية والمشاركة لموظفي االتحاد الفيدرالي االمريكي ،استخدم الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ،واستخدم االستبانة كأداة بحثية وتم تطبق الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية مكونة
من( (71970موظف ،والذين استجابوا لممسح( )43.162موظف بعدل  %60وكانت عدد
االستبانات الصالحة( )42020بمعدل  %58من نسبة المبحوثين.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
 ان خصائص العمم الخمس األساسية( تنوع الميارات ،ىوية الوظيفة ،الشعور بأىميةالوظيفة ،االستقللية ،التغذية الراجعة) ليا تأثي اًر كبي اًر عمى دافعية الموظفين.
 تبمغ نسبة الموظفين الذين لدييم دافعية عالية حوالي  %21من موظفي االتحاد الفيدرالياالمريكي.
 كمما اعتقد الموظف ان جيوده مثمرة وناجحة كان مستوى دافعيتو في ارتفاع.أهم توصيات الدارسة:
 ضرورة العمل عمى تحفيز الموظفين واعتماد مبدأ المشاركة. ضرورة اعتماد المكافآت كوسيمة ليا اىمية وتأثير عمى دافعية الموظفين وجودة ادائيموربط ذلك بالجيد واالداء.
 -4دراست  (2010(Kirsteinبعُىاٌ:
"The role of motivation in Human Resource Management:
Importance of motivation factors among future business persons".
انذافعُت فٍ إدارة انًىارد انبشرَت :أهًُت عىايم انذافعُت بانُسبت نرجال األعًال
انًسخقهٍُ.
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى العوامل الدافعة األكثر أىمية عما يحفز الموظفين فمجأ الباحث
الى أخذ أراء طلب طمية Aarhusلألعمال وطلب جامعة Gdanskفي بولندا باعتبارىم رجال
أعما ل المستقبل القادم في ضوء نظريات الدافعية ،واستخدم الباحث المنيج االستنباطي واستخدم
االستبانة كأداة بحثية ،وتم تطبيق الدراسة عمى عينة من 148طالباً من طلب كمية
Aarhusو 152طالباً من طلب جامعة.Gdansk
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وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج أهمها:
 أكد الباحث عمى اىمية تنوع العمل واالجور واالمان الوظيفي بالنسبة لمموظفين. المنيج االكثر فاعمية لمدافعية يعتمد عمى الدوافع الذاتية المحفزات الخارجية. أكثر العوامل دافعية :ىي العمل المثير او الشيق ،والراتب الجيد ،غير ان ىذان العاملنال يؤديان الى تحسين األداء لوحدىا.
ومن أهم توصيات الدارسة:
 ضرورة اجراء أبحاث في عوامل أخرى مثل تأثير بيئة العمل الجيدة ودورىا وقيمالشخص وقيم المؤسسة عمى الدافعية.
 -5دراسة  (2009) Bulent Aydin,Adnan Ceylanبعُىاٌ:
The Role of the Organizational Culture on Effectiveness.
دور الثقافة التنظٌمٌة على الفاعلٌة.
ىدفت الدراسة بشكل رئيس إلى تحديد دور الثقافة التنظيمية عمى الفاعمية بتطبيقيا عمى مصانع
المواد األولية ) )Metalworking Manufacturesفي تركيا ،وتم فحص ) (578استبانة
صالحة ومستردة من ضمن ) (1000استبانة وزعت عمى العاممين في تمك المنشآت من خلل
توزيعيا بطريقة شخصية و البريد االلكتروني.
أهم النتائج التي توصمت اليها الدراسة:
 أن الثقافة التنظيمية تؤثر في متغيرات فاعمية المنظمة بمستوى متوسط.وكما وبينت أن أىم عناصر تحقيق الفاعمية التنظيمية كانت تحقيق الرضا الوظيفي
وااللتزام والوالء التنظيمي.
أهم توصيات الدراسة:
 ضرورة عمل أبحاث أخرى تيتم بنفس الموضوع وتطبيقيا عمى قطاعات أخرى ومقارنةالنتائج.
 بضرورة تعديل متغيرات الثقافة و متغيرات الفاعمية حسب البيئية المبحوثة وتعديلالنموذج بما يتلءم مع المتغيرات.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 -1استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اثراء اإلطار النظري لمدراسة الحالية.

 -2ساعدت الدراسات السابقة في تجنيب دراسة قضايا سبق أن درسيا غيره من الباحثين في
قطاع غزة في و ازرة الصحة.

 -3االطلع عمى األدوات المستخدمة في ىذه الدراسات واالنتفاع منيا بما يتناسب مع
موضوع الدراسة.

 -4استفادت في تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ومنيج الدراسة.

 -5وفرت الجيد ،وزودتو بأسماء العديد من الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع الدراسة.
 -6ساعدت في اختيار أبعاد المتغير المستقل (البيئة التنظيمية) ،كما ستساعد في بناء أداة
الدراسة (االستبانة) وتحديد مجاالتيا وفقراتيا.

 -7ستساعد أيضاً في مناقشة النتائج وتفسيرىا مما يسيم في تقديم التوصيات والمقترحات.
أوجه االتفاق و االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
ومن خلل االطلع عمى الدراسات السابقة وجد الباحث أن ىناك أوجو اتفاق بين الدراسة الحالية
والدارسات السابقة وىي عمى النحو التالي:

 -1من حيث المنهج :اتفقت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة التي
استخدمت المنيج الوصفي التحميمي وذلك في جميع الدراسات المحمية ،وبعض الدراسات

العربية واالجنبية كما في دراسة المميفي( ،(2017ودراسة الشيخي( ،(2017ودراسة
البموشي( ،)2009ودراسة الحوامدة والعضايمة( ،)2012ودراسة ،)2014( Sahin
ودراسة،(2012(Judehودراسةمحمد(،)2010ودراسة،(2014(KarimiودراسةIsfhaniو

آخرون(،)2013ودراسة  .(2012(Crundmaواختمفت مع بعض الدراسات السابقة كما
في دراسة  (2010(Kirsteinالتي استخدمت المنيج الوصفي االستنباطي ،ودراسة

رشيدي( (2015التي استخدمت المنيج الوصفي المسحي ،ودراسة الرميساء( (2013التي
استخدمت المنيج الوصفي االرتباطي ،دراسة  (2015)Benjaminالتي استخدمت المنيج

الكمي.

 -2من حيث أداة الدراسة :اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في
استخدام االستبانة كأداة رئيسة في الدراسة ما عدا دراسة .(2012) Grundmann
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 -3من حيث مجتمع الدراسة :اتفقت الدارسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في
نوعية مجتمع الدراسة(العاممين ذوي الوظائف االشرافية) كما في دراسة السويعي(،)2013

ودراسة بدر( ،)2011ودراسة عودة( ،(2015ودراسة الحوامدة والعضايمة(،(2012
ودراسة الحموري ،والسعود( ،)2010ودراسة  ،)2014(Sahinودراسة العناني(،)2015

ودراسة رشيدي( (2015واختمفت الدراسة الحالية في نوعية مجتمع الدراسة مع بقية
الدراسات السابقة االخرى.
أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 -1تميزت ىذه الدراسة في موضوعيا ،حيث تدرس دور البيئة التنظيمية لدى العاممين في

و ازرة الصحة في تحسين الدافعية لدى العاممين في و ازرة الصحة ،وىو موضوع ميم قمت

الدراسة فيو.

 -2يعتقد أن ىذه الدراسة من الدراسات الميمة التي ستناقش ىذا الموضوع وتربط بين
البيئة التنظيمية ومستوى الدافعية لدى العاممين ،يأمل الباحث أن تكون ىذه الدراسة إضافة

جديدة إلى المكتبة العربية.

 -3ستساعد ىذه الدراسة و ازرة الصحة في تعزيز البيئة التنظيمية لدى العاممين مما
ينعكس ايجاباً عمى ادائيا.
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 الفجوة البحثية:

جدول رقم(.(2

الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.
نتائج الدراسات السابقة
 أغمب

الدراسات

الفجوة البحثية

السابقة  لم تربط الدراسات السابقة أبعاد  ركزت الدراسة الحالية عمى ربط

ركزت عمى بعد واحد من

البيئة

متغيرات الدراسة.

بالدافعية.

 معظم

الدراسات

الدراسة الحالية

السابقة

التنظيمية

مجتمعة

لدى العاممين في و ازرة الصحة

الفمسطينية.

ركزت عمى بعد واحد من

 ابراز دور البيئة التنظيمية في

أبعاد البيئة التنظيمية وربطتو
أخرى

بمتغيرات

أبعاد البيئة التنظيمية والدافعية

تحسين مستوى الدافعية.

 توضيح العلقة بين البيئة

كاإلبداع

التنظيمية والدافعية.

اإلداري.
عينة

 اقتصرت

الدراسات  لم تطبق الدراسات السابقة في  تميزت ىذه الدراسة بعينة من

السابقة في معظميا عمى

األفراد أو الموظفين ذوي

معظميا عمى عينة من ذوي

الوظائف االشرافية.

الموظفين

اإلشرافية.

ذوى

الوظائف

الوظائف الدنيا.
 أجريت

الدراسات

السابقة  لم تطبق الدراسات السابقة في  ركزت الدراسة الحالية بتطبيق

عمي مؤسسات مختمفة ولكنيا

معظميا عمى و ازرة الصحة

الفمسطينية.

الباحث.

لم تتطرق الى و ازرة الصحة

الفمسطينية

عمى

حد

عمم

الدراسة عمى و ازرة الصحة
الفمسطينية.

جردت بواسطة الباحث.
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هيكل الدراسة
سيتم استعراض الدراسة في عدة فصول وىي:
الفصل األول :سيتناول اإلطار العام لمدراسة:
 المقدمة.

 مشكمة وتساؤالت الدراسة.
 أىداف الدراسة.
 أىمية الدراسة.

 متغيرات الدراسة.

 فرضيات الدراسة.

 منيجية وعينة وادوات الدراسة.
 حدود الدراسة.

 مصطمحات الدراسة.
الفصل الثاني :سيتناول اإلطار النظري لمدراسة.
ويشتمل عمى ثلث مباحث.
 المبحث األول :سيتناول البيئة التنظيمية بأبعادىا.
 المبحث الثاني :سيتناول مفيوم الدافعية.

 المبحث الثالث :سيتناول القطاع الصحي ـ ـ ـ و ازرة الصحة الفمسطينية.
الفصل الثالث :الدراسات السابقة.
سيتناول ىذا الفصل الدراسات السابقة التي تعرضت لموضوع البحث.
 الدراسات الفمسطينية والعربية.
 الدارسات األجنبية.
الفصل الرابع :سيتناول منيجية البحث واجراءات ونتائج الدراسة الميدانية.
الفصل الخامس :سيتناول النتائج والتوصيات وآلية تنفيذىا والمقترحات البحثية.
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 مراجع الدراسة:

أوالً :المراجع العربية.

 -البموشي ،عمي( :)2009مستوى التمكين االداري لدى اعضاء الييئة التدريسية بكمية

الشرطة في دولة االمارات العربية وعلقتو برضاىم الوظيفي ،رسالة دكتوراه ،كمية االدارة

التربوية ،جامعة اليرموك ،اربد ،االردن.

 الحموري ،راتب سلمة ،والسعود ،اميرة محمد( :)2010درجة التمكين الوظيفي لدىالقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية وعلقتيا بدافعية االنجاز لدييم ،جامعة

عمان العربية لمدراسات العميا ،عمان ،األردن.

 الحوامدة ،نضال؛ العضايمة ،زياد(" :)2012أثر سمات فرق العمل في فعالية الو ازرات"،مؤتة لمبحوث والدراسات ،سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،المجمد ،27العدد،2

ص ،208-151االردن.

 الرشيدي ،امل (" :)2015مستوى ممارسة مديري المرحمة الثانوية بمدينة حائل لمياراتالقيادة اإلبداعية وعلقتيا بالدافعية لدى المعممين ،جامعة ام القرى ،السعودية.

 -الرميساء ،البار( :)2013المناخ التنظيمي و علقتو بدافعية االنجاز-

دراسة ميدانية في مؤسسة سونطراك ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.

 السقا ،عون :)2013 (.الدوافع النفسية والحوافز وعلقتيا بأداء العاممين في حقلالقطاع المصرفي في قطاع غزة ،الجامعة االسلمية ،غزة ،فمسطين ،رسالة ماجستير

غير منشورة.

 السويعي ،حسن ( :(2013التمكين االداري وعلقتو بالرضا الوظيفي لدى مديريالمدارس الحكومية في محافظة الدمام بالمممكة العربية السعودية ،مجمة دراسية ،العموم

االدارية ،مجمد ،40ممحق ،1ص .327-305

الشيخي ،احمد بن خميل ( :(2017االنماط القيادية وعلقتيا بااللتزام التنظيمي من

وجية نظر العاممين بإمارة منطقة جازان ،جامعة نايف العربية لمعوم األمنية ،الرياض،

السعودية.

 العنزي  ،سمير ) :( 2013خصائص ونمط الييكل التنظيمي لمكاتب المفتشين العامين ،بحث اختباري  ،مجمة العموم االقتصادية واإلدارية ،مجمد  ، 19العدد  ، 72ص،1
جامعة بغداد ،العراق.

 العناني ،خالد ( :)2015إدارة مراكز االصلح والتأىيل وعلقتيا بالدافعية لإلنجاز،اكاديمية االدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطين.
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 المدىون ،محمد عزيز( :)2017الصراع التنظيمي وعلقتو بالدافعية لإلنجاز لدىالعاممين بو ازرة الصحة الفمسطينية ،اكاديمية االدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة،

فمسطين.

 المميفي ،فيد بن عبد الرحمن( :)2017الثقافة التنظيمية ودورىا في تعزيز سموكالمواطنة التنظيمية -دارسة مسحية عمى العاممين بجامعة نايف العربية لمعوم األمنية،
جامعة نايف العربية لمعوم األمنية ،الرياض ،السعودية.

 اليعقوبي ،عبد اهلل( :)2016أثر خصائص العمل عمى الدافعية والرضا الوظيفيلمعاممين بشكل حر :دارسة حالة عمى العاممين بشكل حر عبر اإلنترنت في مجال
تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة ،الجامعة اإلسلمية ،غزة ،فمسطين.

 بدر ،ىدى( :)2011واقع الثقافة التنظيمية وانعكاساتيا في فاعمية بمديات محافظتيالخميل وبيت لحم ،جامعة الخميل ،فمسطين.

 حويحي ،اسماعيل( :(2015الثقافة التنظيمية وعلقتيا باإلبداع االداري ،دراسة مقارنةبين الجامعات العامة والخاصة -محافظات غزة ،اطروحة ماجستير ،الجامعة االسلمية،

غزة ،فمسطين.

 خير الدين ،موسى ،النجار ،محمود( :)2010اثر البيئة الداخمية عمى االلتزام التنظيميفي المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي في المممكة االردنية الياشمية ،عمان ،االردن.

 شحادة ،اسماء محمد( :)2012االغتراب النفسي وعلقتو بالدافعية لإلنجاز لدى المعاقينبصريا في محافظات غزة ،رسالة ماجستير عير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة

االسلمية ،عزة ،فمسطين.

 ضاىر ،عدلي( :(2016مستوى الدافعية لدى العاممين في الخدمات الطبية العسكريةبغزة باستخدام نموذج خصائص العمل ،اكاديمية االدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة،

فمسطين.

 عمقم ،اسماعيل ( :)2013العلقة بين النمط القيادي لمديري المدارس الثانوية الحكوميةودافعية المعممين في محافظات رام اهلل والبيرة من وجية نظر المعممين" ،جامعة بير

زيت ،بير زبت ،فمسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 عمي ،كريم ،والدليمي ،احمد( :)2009عمم النفس اإلداري وتطبيقاتو في العمل ،دار وائللمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 عودة ،وسيم( :)2016دور القيادة الخادمة في تحسين مستوى البيئة التنظيمية بو ازرةالداخمية واالمن الوطني ،اكاديمية االدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطين.
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.السعودية
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