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 اإلهـداء 

 إلـــى مــــن بفضلهـــم بعد اللــه استطعـــت شـــق طريقي في الحياة ودعوا لي في صلواتهم، وكانوا 
 

 سراجا منيرا في مشواري التعليمي.
 

 ووالدتي أطال اهلل عمرها وأدام اهلل صحتها.والدي يرحمه اهلل، 

 

 إلى كل من كانوا عونا لي وسندًا لي في حياتي. 
 

 إلى إخوتي وأصدقائي األعزاء.

 

لى كل من مد لي يد العون ولم يسع المقام لذكره.  وا 
 
 
 

 إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي هذا.
 
 

 
 

 الباحث
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 تقديرالشكر و ال

 : اهلل تعالى قال 
 

 وَأْن َأْعـــَمــل َواَل ـــــّديّ  َوَعَلـــــــى َعلــــَي   َأنَعْمــــتَ  اَلـــَتــِي ِنـــعـــْمــــَتــــَكَ  َأْشـكــــــُرَ  َأنَ  َأْوزِعـــْنـي َرب  … ﴿

اِلِحيـــنَ  ِعــَبــــاِدكَ  فــِي بـــَِرحــْمـــَتــِكَ  وأْدخـــلــْنـــي تــْرَضـــاهُ  َصــاِلًحـــا  ﴾ الص 

 
 .(91اآلية ، النمل  )سورة                       

 
 نـــاـــوآخـــرت دنــيــانـــا، فــــي ووليـــنـــا وخـــــالـقنــــا مــــوالنـا المنـــــان نشكــــــر البــــداية فــــي

ح وفضل جوٍد، نــــم اــعلين ـهـــب تفضــل مــا علـــــى  اإليمـــان عمـــةـن ــىـــعــلـ ســان، نشكـــــرهـوا 

 نتوجــه ثم  .انـرمــالح دـــبع اءـــالعط ةـــونعم  ةـــالدراس ذهــه يـــــق إلنجازــالتـــوف مـــــةـونــع

 الفاضل.  دكتورال  إلـى االمتنــان وجزيـل والعرفــان، بالشكــر،

 سعد محمد امبارك.

رشادات ونصائح مـن قدمـه مـا وعلـى ـل،ـذا العمــهـ لــىــع ـرافــباإلشـ فضلــهــلت  توجيهات، وا 

 .خير كل اهلل جزاه

ة لتعاونهم، ـــراتـــــرع مصـــاعــي فـــتـمـــن بصـنــدوق الضـمــان االجـــول للمـوظفيـــر موصــوالشكـ

 وباهلل التوفيق.

 

 

 الباحث
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 المستخلص
 

العالقة بين المركزية والرضا الوظيفي لموظفي صندوق الضمان إلى التعرف على هدفت الدراسة 
  .االجتماعي فرع مصراتة

الوصفي، مستخدمًا استمارة استبيان أعدت كأداة لجمع بيانات الدراسة، المنهج ت واعتمد     
( مفردة، اختيرت بطريقة العينة العشوائية البسيطة، وتمثل ما 432وزعت على عينة حجمها )

( موظف، وقد بلغ عدد االستمارات 175%( من حجم المجتمع األصلي البالغ )29.04نسبته )
%( من االستمارات الموزعة، وتم 47شكلت ما نسبته ) ( استمارة،492الخاضعة للتحليل )

تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها من خالل تطبيق بعض أدوات التحليل اإلحصائي 
الوصفي واالستداللي األكثر مالءمة لطبيعة تلك البيانات، وذلك باستخدام برنامج الحزمة 

 (.SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية والمعروف اختصارًا )
 ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

 
أظهرت نتائج التحليل الوصفي لفقرات المحور األول مركزية اتخاد القرارات أن االتجاه العام  - 5

ألفراد العينة الحياد في االجابة على فقرات االستبيان، واالهمية النسبية متوسطة لديهم على 
 فقرات المحور.

تحليل الوصفي لفقرات المحور الثاني مركزية اإلجراءات اإلدارية أن االتجاه أظهرت نتائج ال  -4
العام ألفراد العينة الحياد في االجابة على فقرات االستبيان، واالهمية النسبية متوسطة لديهم على 

 فقرات المحور.
ن االتجاه أظهرت نتائج التحليل الوصفي لفقرات المحور الثالث مركزية اإلجراءات المالية أ - 3

العام ألفراد العينة الحياد في االجابة على فقرات االستبيان، واالهمية النسبية متوسطة لديهم على 
 فقرات المحور.

أظهرت نتائج التحليل الوصفي لفقرات المحور الرابع مقاييس الرضا الوظيفي أن االتجاه  - 2
سبية متوسطة لديهم على ناالستبيان، واالهمية الالعام ألفراد العينة الحياد في االجابة على فقرات 

  فقرات المحور.

 :التي توصلت إليها الدراسة التوصياتونذكر بعض 
النظر في أسباب تسرب الخبرات والموظفين الذين لديهم باع طويل في العمل بصندوق  – 5

 .الضمان االجتماعي فرع مصراتة، فمن الضروري المحافظة على هذه العناصر الجيدة



00 
 

تنظيم دورات وورش عمل للموظفين وباألخص الدورات التي تعود بالمردود اإليجابي على  – 4
عملهم والتي في صميم الوظائف التي يشغلونها، خاصة وأن أغلب الموظفين يحملون مؤهالت 

 علمية عالية.
العمل على تفويض بعض السلطات لألقسام المالية بالفروع بما يتناسب مع متطلبات  – 3
 طبيعة العمل الخاص بكل فرع من فروع الصندوق.و 
تفويض بعض السلطات لمدراء الفروع التخاذ بعض القرارات لكي تكون ذات جدوى وأثر  – 2

إيجابي وتساهم في تحفيز العاملين، ولكي تكون القرارات مناسبة من حيث توقيت صدورها أو 
 تنفيذها.
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمةأواَل: 
 : مشكلة الدراسةثانياً 

 أهداف الدراسة: ثالثاً 

 : فرضيات الدراسةرابعاً 

 : أهمية الدراسةخامساً 

  منهجية الدراسة :سادساً 

 : متغيرات الدراسة ونموذجهابعاً سا

 : مصادر جمع البياناتثامناً 

 : حدود الدراسةتاسعاً 

 : التعاريف اإلجرائيةعاشراً 

 السابقة: الدراسات الحادي عشر
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 مقدمةالأواًل: 

ات الهامة بالدولة الليبية، نظرًا للخدمات التي ـؤسســن المـــاعي مـــان االجتمــــدوق الضمـــد صنــــُيع  

معاشات التقاعدية لمختلف الفئات ـرف الـــي صــــة فــمثلـتـوالم ع،ــن المجتمـــرة مـــة كبيـــا لشريحـــيقدمه

ة ـــذيـيـفـنـتـح الـــوائـــوالل م،5045ة ـــي لسنـــاعــــمـتـان االجــــون الضمــــب قانـــا حســـرف لهــــب الصـــالواج

 والتعديالت التي أجريت عليه.

اسبة ولكي يتم تقديم الخدمات لهذه الشريحة الكبيرة بالمجتمع في الوقت المناسب وبالطريقة المن  

م لتنفيذ األعمال وهو العنصر البشري وتوفير المناخ المناسب له يتوجب االهتمام بالمورد المه

 لكي يقدم الخدمات واألعمال المطلوبة منه في الوقت المناسب والطريقة المناسبة. 

ويتوجب على المنظمة الموائمة بين المركزية والالمركزية في جميع التعامالت داخل المنظمة   

العمل بالطريقة الجيدة واتخاذ القرارات المناسبة مع شرط فالمركزية ضرورية للمحافظة على سير 

األعمال التي  الموظفين ويؤثر سلبًا عليهم وعلىة، مما يسبب التذمر لدى ــركزيـراط بالمـــدم اإلفـــع

 يقومون بها، وبالتالي التأخير في األعمال عن موعدها أو عدم تقديمها بالطريقة الصحيحة.

ام والتركيز على رضا الموظفين وبالدرجة المناسبة لضمان الحصول على ــــمـتـب االهـــلذلك يتوج  

 الجهد المطلوب لتنفيذ األعمال بالشكل والوقت المطلوب وبصفة مستمرة .

على عالقة المركزية بالرضا الوظيفي للموظفين بصندوق الضمان  هدفت الدراسة إلى التعرف  

 االجتماعي فرع مصراتة.
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  الدراسة : مشكلةثانياً 

لفترة  من خالل الخبرة العملية للباحث كونه موظف بصندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة  

زمنية طويلة، وبحكم تخصصه واهتمامه العلمي واألكاديمي بالجوانب السلوكية والتنظيمية، ومن 

خالل التعامل المباشر مع الموظفين بالفرع بشكل يومي أثناء العمل، وجد أن هناك تذمر وقلق 

اتخاذ وعدم ارتياح ينعكس بشكل واضح على رضاهم الوظيفي عن اإلجراءات اإلدارية والمالية و 

القرارات من طرف اإلدارة العامة والمتواجدة في مدينة بنغازي، ومن خالل الحديث معهم وتحليل 

أسباب هذا التذمر والقلق لديهم، اتضح أن هناك مركزية مفرطة من قبل إدارة الصندوق فيما 

حصر ودليل يتعلق باتخاذ القرارات، وكذلك اإلجراءات اإلدارية والمالية، فعلى سبيل المثال ال ال

على مركزية القرارات اإلدارية والمالية العديد من المراسالت والقرارات التي تخص الموظفين في 

 (.5)انظر الملحق رقم .إدارة الفرع قد تصل إليهم بعد أشهر من تاريخ صدوره

 ومن خالل ذلك نستطيع صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي اآلتي: 

 الرضا الوظيفي لموظفي صندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة ؟. ما هو أثر المركزية في

 وينبثق عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة على النحو اآلتي:

 ما درجة المركزية المتبعة من إدارة الصندوق في اتخاذ القرارات ؟ -5

المالية    ما درجة المركزية المتبعة من إدارة الصندوق في تنفيذ اإلجراءات والمعامالت  -4

 واإلدارية ؟

ما مستوى الرضا الوظيفي الذي يشعر به الموظفون بصندوق الضمان االجتماعي فرع  -3

 مصراتة ؟
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  : أهداف الدراسةثالثاً 

  تية :ة إلى تحقيق اآلتسعي الدراس   

الرضا الوظيفي لموظفي صندوق الضمان االجتماعي  فرع المركزية في  أثر التعرف على -5

  مصراتة.

 التعرف على درجة المركزية الذي تتبعها اإلدارة العامة لصندوق الضمان االجتماعي.  -4

معرفة مستوى الرضا الوظيفي الذي يشعر به موظفو صندوق الضمان االجتماعي فرع  -3

 مصراتة.

الرضا الوظيفي لموظفي تأثير المركزية في الوصول إلى نتائج وتوصيات تبين درجة  -2

 صندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة. 

  : فرضيات الدراسةرابعاً 

 األولى الفرضية الرئيسية

الرضا الوظيفي لموظفي صندوق الضمان و داللة إحصائية  للمركزية في يوجد أثر ذ 

 االجتماعي فرع مصراتة والمكاتب التابعة له.

 وينبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية: 

الرضا الوظيفي لدى الموظفين و داللة إحصائية لمركزية اإلجراءات اإلدارية في يوجد أثر ذ -5

 بفرع الصندوق قيد الدراسة.

الرضا الوظيفي لدى الموظفين و داللة إحصائية لمركزية المعامالت المالية في يوجد اثر ذ -4

 بفرع الصندوق قيد الدراسة.
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الرضا الوظيفي لدى الموظفين بفرع و داللة إحصائية لمركزية اتخاذ القرارات في وجد أثر ذي -3

 الصندوق قيد الدراسة. 

 :الفرضية الرئيسية الثانية

توجد فروق جوهرية في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بصندوق الضمان االجتماعي مصراتة 

رة الوظيفية، المؤهل بسنوات الخالعمر،  الجنس،تعزى للخصائص الشخصية والوظيفية اآلتية: )

 العلمي(.

  : أهمية الدراسةخامساً 

تكتسب المواضيع أهميتها من خالل الفوائد التي يمكن الحصول عليها والنتائج التي نتحصل 

 عليها ويكتسب موضوع الدراسة أهميته من خالل النقاط التالية :

الموضوعات الهامة التي يتوجب دراستها للموائمة موضوع المركزية والرضا الوظيفي من  -5

مة، لذا قدم وضمان الرقابة الجيدة بالمنظ  بينهما لضمان تنفيذ األعمال بالشكل والوقت المناسب،

   .لتمثل إضافة في مجال البحث العلمي هذه الدراسة

همية يقدم صندوق الضمان االجتماعي خدماته لشريحة كبيرة من المجتمع،  ونظرًا أل -4

العنصر البشرى لتنفيذ األعمال داخل الصندوق،  لذلك يسعى الباحث لتحديد مدى تأثير المركزية 

 في الرضا الوظيفي لموظفي الصندوق بالفرع قيد الدراسة.

تنبع أهمية هذه الدراسة مما سيتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات علمية، قد تنفع  -3

ير وتقديم الخدمات بالشكل المناسب، في حال تم األخذ المسئولين بالصندوق للتحسين والتطو 

 بها. 
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  : منهجية الدراسةسادساً 

  المنهج المتبع في الدراسة - أ

 الباحث باستخدام المنهج الوصفي، باعتباره أكثر المناهج مالئمة لطبيعة مثل هذه الدراسة. قام  

 مجتمع الدراسة  - ب

تمثل مجتمع الدراسة في جميع الموظفين بصندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة والمكاتب   

لسنة  95الشؤون اإلدارية بالفرع لشهر )حسب إحصائية قسم  موظف 175التابعة له وعددهم 

4951 ). 

  عينة الدراسة -ج

ميع الموظفين ( مفردة بطريقة العينة العشوائية البسيطة من ج432تم اختيار عينة حجمها )  

  %( من جميع المجتمع األصلي29.0) بصندوق الضمان االجتماعي  فرع مصراتة، وبنسبة

ديد حجم لتح  krejicie and Morgan( 5079وتم تحديد حجم العينة بناء علي جدول )،

 .(3أنظر الملحق رقم )، العينة

  األساليب اإلحصائية المستخدمة -د 

تم االعتماد على تطبيق أساليب التحليل نه إالالزم للدراسة ف لغرض إجراء التحليل اإلحصائي  

اإلحصائي باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية والمعروف اختصارًا ببرنامج 

(spss) ،( 4أنظر الملحق رقم.) 

 :: متغيرات الدراسة بعاً سا

مركزية اإلجراءات  -القراراتمركزية اتخاذ )المركزية ويدرس من خاللالمتغير المستقل:   -9

 (.مركزية المعامالت المالية -اإلدارية
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 . الرضا الوظيفيالمتغير التابع:   -2

 متغيرات الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسة متغيرات( 9شكل رقم )

 المصدر : إعداد الباحث

 

  والمعلومات  جمع البيانات مصادر :ثامناً 

م اختيارها لغرض الدراسة،  وما العينة التي تذلك من خالل  :األولية والمعلومات البيانات-5

المعدة االستبانة  تم الحصول عليها من بيانات أساسية سيتم جمعها ميدانيًا،  من خالل استمارة

 .لذلك

 المتغير المستقل

 
 الرضا الوظيفي

 المركزية

  .مركزية اتخاذ القرارات  -9

 . مركزية اإلجراءات اإلدارية  -2

 .مركزية المعامالت المالية  -3

 المتغيرات )الشخصية والوظيفية(

 الجنــــــــــــس. -1

 .العمر -2

 سنوات الخبرة. -3

 المؤهل العلمي. -4

 المتغير التابع 



09 
 

تم الحصول عليها من خالل االطالع علي أدبيات : الثانوية والمعلومات البيانات -4

 تعتمداالموضوع من دراسات و أبحاث سابقة والكتب العلمية المتخصصة بالموضوع،  كما 

 نترنت.العلمية في الشبكة العالمية لإل علي بعض المواقع دراسةال

  : حدود الدراسةتاسعاً 

المركزية،  والمركزية االدارية واتخاذ متمثلة في المواضيع التالية   :موضوعيةالحدود ال -9

 .القرارات، والرضا الوظيفي

 ب التابعة لهـي والمكاتــــاعـــن االجتماـــــدوق الضمـــــتتمثل بإدارة صن: ةـــالحدود المكاني -2

وهي: مقر الفرع، ومكتب خدمات وسط المدينة،  ومكتب خدمات غرب المدينة،  ومكتب خدمات 

زليتن، ومكتب شرق المدينة، ومكتب خدمات الخمس، و وحدة سوق الخميس، ومكتب خدمات 

 .خدمات سوق الثالثاء

  :التعاريف االجرائية: عاشراً 

: وهي تواجد الصالحيات التخاذ القرارات واإلجراءات والمعامالت المختلفة للمنظمة المركزية -9

 لدى اإلدارة العامة وعدم تفويض الصالحيات بما يتماشي مع تنفيذ األعمال وتسييرها .

: وهي االحتفاظ بصالحيات المعامالت االدارية وعدم تفويضها بحسب ما المركزية االدارية  -2

 العمل، مما قد ينتج عنه تأخير في هذه المعامالت. يتطلبه

  : اختيار البديل المناسب من بين البدائل او الحلول المتاحة. خاذ القراراتات -3

: هو شعور للفرد اتجاه العمل الذي يقوم به، ويتوقف ذلك على مدى حصوله الرضا الوظيفي -4

 ة المنظمة.على حقوقه في وقتها وكيفية تنفيذ األعمال حسب سياس

 



21 
 

  : الدراسات السابقةالحادي عشر

اتجاهات العمالة التمريضية الوطنية نحو العمل بعنوان: ( 2192دراسة )إبراهيم،   -5

، وتهدف الدراسة إلى التعرف على اتجاهات عناصر التمريض وعالقتها بالرضا الوظيفي

 )الجنس، العمر، الخبرةالليبيين نحو العمل في مجال التمريض بالمستشفيات حسب متغيرات 

المؤهل العلمي( وكذلك التعرف على مدى الرضا الوظيفي لديهم عن عملهم حسب متغيرات ،

)الجنس، العمر، الخبرة، المؤهل العلمي( والتعرف على العالقة بين اتجاهات عناصر التمريض 

 .والرضا الوظيفيالليبيين 

 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نذكر منها :

( مما يشير إلى  4.70بلغ المتوسط المرجح العام لمحور ) بعد أنظمة واجراءات االدارة ( )   -أ

اتجاه مفردات العينة كانت سلبية مما يؤكد أن أنظمة واجراءات االدارة لم تكن مناسبة بالشكل 

 المطلوب، وان اتجاه افراد العينة نحوها كان سلبي في مجمله.

 ( مما يشير إلى ان 3555وسط المرجح العام لمحور ) بعد انجازات العمل ( ) ــغ المتـــبل –ب 

 ور الثاني كانت ايجابية بنسبة ضعيفة على الجانب ــرات المحـى فقــة علــردات العينـــاه مفــاتج

 % ( فقط.  20االيجابي بلغت ) 

( مما يدل  3.34)  ة(العام لمحور ) بعد مسؤوليات العمل الوظيفي الحسابي بلغ المتوسط – ج

على ان استجابات مفردات العينة كانت ايجابية اال انها غير دالة احصائيًا مما يشير إلى موافق 

 إلى حد ما وفق مقياس ليكرت.
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 وبالنسبة لمقياس الرضا الوظيفي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج نذكر منها :

(، مما يدل على أن استجابات  3.37بلغ المتوسط الحسابي العام لمقياس الرضا الوظيفي )  –أ 

مفردات العينة كانت ايجابية وبدرجة ضعيفة غير دالة احصائيًا عند المستويين، ويشير إلى درجة 

 موافق الى حد ما حسب مقياس ليكرت على الجانب االيجابي للمقياس.

( مما يدل على أن  4.73لعام لمحور ) بعد القوانين االدارية ( ) بلغ المتوسط الحسابي ا –ب 

 استجابات مفردات العينة كانت محايدة تمامًا وهو يشير إلى درجة موافق إلى حد ما.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات نذكر منها:

لتي تناقش مشاكل إتاحة الفرصة أمام هيئة للعمالة التمريضية للمشاركة في االجتماعات ا –أ 

 واألخذ بآرائهم ومقترحاتهم .العمل 

ضرورة تحقيق العدالة والمساواة من قبل الرئيس المباشر في التعامل مع كفاءة الموظفين  –ب 

 وعدم تميز فئة عن أخرى .

ضرورة توفير االمكانيات التي تساعد على االتقان في العمل والتي تساهم في االبتكار  –ج 

   واالبداع .

العالقة بين المناخ التنظيمي هي بعنوان: و  (2192دراسة )أبو تايه وآخرون،   -4

، وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل والرضا الوظيفي في بعض منظمات األعمال األردنية

العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي، والتعرف علي العالقة بين الرضا الوظيفي 

 .ألعمال األردنيةجموعة من منظمات اوالعوامل الديمغرافية في م
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 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نذكر منها :

المناخ التنظيمي مناخ جيد ومالئم حيث جاءت جميع المتوسطات الحسابية للمناخ التنظيمي  -أ

بجميع أبعاده فوق المتوسط، وقد كان بعد االنتماء وهو األعلى، بينما بعد الحوافز الترتيب 

 وبمستوى متوسط. األخير

مستوى الرضا الوظيفي للموظفين يرتبط إيجابيًا بوجود مناخ تنظيمي مالئم وداعم لهم في  -ب

 المنظمة .

شكل بعد المركزية ) الالمركزية ( أهم األبعاد على الرضا الوظيفي، حيث يرتبط إيجابيًا  -ج

 وبمدى تفويض السلطةبمدى مشاركة العاملين للمستوى اإلداري األعلى في صنع القرارات، 

 ووضع األهداف بشكل جماعي، والمشاركة في مناقشة وحل المشاكل بالمنظمة.

 وذكرت الدراسة عدة توصيات نذكر منها :

يجب على المدراء إتباع منهج الالمركزية اإلدارية وتفويض السلطات للمستويات االدارية  -أ

 .هداف وحل المشكالت التنظيميةاأل الدنيا للمشاركة في صنع القرارات االدارية ووضع

يجب أن يهتم المدراء بتقديم الحوافز المادية والمعنوية للموظفين، مع ضرورة اخضاع  -ب

 العالوات والترقيات إلى أسس موضوعية تستند إلى الكفاءة والجدارة .

براز االفكـــل الجــــب العمـــن على تجريب أساليـــوظفيـــيع المــدراء تشجـــب على المــــيج -ج ار ـــديدة وا 

المبدعة واستغاللها في العمل على أن تكون االدارة العليا هي القدوة في تبني االبداع والتجديد 

 وتحمل المخاطر المترتبة على تلك األساليب.،

، الرضا الوظيفي وأثره على األداء الوظيفي: بعنوان (2191دراسة )المنتصر،  -3

وتهدف الدراسة التي أجريت على العناصر الطبية المساعدة لمراكز ووحدات الرعاية الصحية 
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بمنطقة مصراتة إلى التعرف على العالقة بين الرضا الوظيفي ومستوى األداء الوظيفي لدى 

 .ة الصحية األولية بمنطقة مصراتةالعناصر الطبية المساعدة )الفنيين( بمراكز ووحدات الرعاي

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي :  توصلت

توصلت الدراسة إلى أن هناك عدم رضا عن عامل الراتب والحوافز، وكذلك هناك عدم رضا  –أ 

عن عامل االستقرار الوظيفي، كذلك هناك عدم رضا عن عامل عالقات العمل، وكذلك هناك 

ن عامل الترقية والدورات التدريبية عدم رضا عن عامل ظروف العمل، وأيضًا هناك عدم رضا ع

 لدى الفنيين العاملين بمراكز ووحدات الرعاية الصحية األولية بمنطقة مصراتة.

توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة طردية بين مستوى الرضا الوظيفي ومستوى األداء  – ب

 الوظيفي.

 وبناء على هذه النتائج كانت اهم التوصيات ما يلي :

والمكافآت والعالوات والبدالت، وربط أداء االهتمام بنظام الرواتب وتفعيل نظام الحوافز  –أ 

 الفنيين بالحوافز والعوائد التي يجب أن تعطى لهم .

يجب تحقيق االستقرار الوظيفي الفعلي، واالهتمام بمستقبلهم الوظيفي والعمل على توفير  –ب 

 سرتهم.برنامج التأمين الصحي للفنيين وألفراد أ

يجب االهتمام بتكافؤ الفرص بين الزمالء للترقية في العمل واألولوية حسب تميز األداء  –ج 

الوظيفي، مع تفعيل برامج التدريب المستمر وتوفير فرص المشاركة في الدورات التدريبية في 

 مجال العمل داخليًا وخارجيًا.

، وقد هدفت الدراسة الوظيفيالسلطة والرضا وهي بعنوان:  (2111دراسة )بلقاسم،  -4

التي أجريت على بعض المؤسسات اإلستشفائية بالجزائر إلى إبراز مدى تأثير نمط وطرق 

 .ممارسة السلطة على الرضا الوظيفي لدى العاملين في المؤسسة االستشفائية
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 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نذكر منها :وقد 

ال تشارك إال اتخاذ القرارات يتم في المستويات العليا للمنظمة أما بقية المستويات التنظيمية  -أ

في اتخاذ قرارات ليست لها أهمية كبيرة، مما يوحي أن السلطة في المنظمة محل الدراسة تميل 

 أكثر إلى المركزية في اتخاذ القرارات .

تمامًا على مبدأ تفويض السلطة إذ يساهم في  موافقة أفراد العينة في الغالب أو الموافقة -ب

 االلتزام بتحقيق أهداف المنظمة .

 إن مركزية اتخاذ القرات تساهم في خلق روح التعاون واالنسجام بين مختلف الفئات العمالية. -ج

 ومن هذه النتائج توصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها :

تويات مقبولة من الرضا الوظيفي داخل المنظمة كيفية تحديد طبيعة السلطة المثلى لخلق مس -أ

 محل الدراسة .

تحديد المؤشرات الحقيقية لمستويات الرضا الوظيفي في ضوء تداخل وتشابك العوامل  -ب

 التنظيمية والبيئية .

رتباطية بين السلطة والرضا هم ثقافة التنظيم في خلق عالقات اإلى أي مدى يمكن أن تسا -ج

 محل الدراسة .الوظيفي بالمنظمة 

المركزية والالمركزية في اتخاذ القرارات وأثرها بعنوان:  (2112دراسة )أبو منجل،  -5

، حيث تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية كل من مركزية وال على فاعلية األداء الرقابي

يسمى سابقًا مركزية اتخاذ القرارات في تحقيق فاعلية األداء الرقابي وقد تم إجراء الدراسة على ما 

 .باللجنة الشعبية لجهاز المراجعة وفروعه

 وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج نذكر منها ما يلي : 

 يزخر الجهاز محل الدراسة بالكفاءات الفنية والخبرات الجيدة . –أ 
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 في  إن التغيرات التي تحدث في بيئة ومحيط العمل الرقابي تتطلب االتجاه نحو الالمركزية –ب 

 اتخاذ القرارات الرقابية .

 الحيات التامة لإلدارات والفروع ـح الصـــان االدارة العليا بجهاز المراجعة المالية ال تمن –ج 

 التابعة لها في اتخاذ القرارات .

 ومن هذه النتائج نتوصل للتوصيات التالية :

 ام باألساليب العلمية وتضمينها في االختيار بين التوجه نحو المركزية ـمــن االهتـــزيد مــالم –أ 

 والالمركزية .

 ات والتوجه نحو الالمركزية في اتخاذ القرارات كلما اقتضتـالحيـح الصــى منـل علـالعم –ب 

 الحاجة إلى ذلك، وبما ال يتعارض مع أهداف العمل الرقابي . 

 ووسائل االتصال بين االدارة العامة والفروع التابعة لها.العمل على تعزيز طرق وأساليب  –ج 

مركزية وال مركزية التنظيم وأثرها في فاعلية بعنوان: م(  2114دراسة )المشتي،  -6

،  وتهدف الدراسة إلى تحديد أسباب حدوث اختناقات وتعثر مرور االتصاالت اإلدارية

 .وانسياب المعلومات بين المستويات التنظيمية

 التوصل إلى عدد من النتائج نذكر منها :تم 

دقيق لدرجة المركزية أو الالمركزية في التنظيم يؤدي إلى تحسين فاعلية نظام ـــد الـــديــــان التح –أ 

 االتصاالت في الشركة موضوع الدراسة.

المادية في مجال االتصاالت يؤدي إلى تدني فاعلية نظام ان عدم توافر االمكانيات  –ب 

 االتصاالت االدارية في الشركة موضوع الدراسة .

تبين من الدراسة ان قلة الكفاءات االدارية المتخصصة يؤدي إلى تدني فاعلية نظام  –ج 

 االتصاالت االدارية في الشركة موضوع الدراسة.
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 وعلى أثر التوصل الى هذه النتائج نذكر التوصيات التالية :

ضرورة تعديل النمط التنظيمي للشركة حتى يتماشى مع التطورات الداخلية والخارجية  –أ 

 المحيطة بالشركة وكذلك مع حجم العمل المراد انجازه .

ى تسهل عملية انسياب ــة حتــــركــــي الشـــــا فــــول بهــــة المعمـــــاالت االداريــــم االتصـــديل نظــتع –ب 

 يانات بين المستويات االدارية المختلفة بالشركة .المعلومات والب

ة االتصال والمتمثلة في المعوقات التنظيمية وقلة ـــى عمليـــــر علــــــات التي تؤثــــة المعوقــــدراس –ج 

  الكفاءات البشرية بالشركة وذلك من أجل وضع الحلول المناسبة لها .

المركزية والالمركزية في اتخاذ القرارات وأثرها بعنوان:   (2113دراسة )أبو راس،  -7

، وهدفت الدراسة التي أجريت على أقدم خمس مصارف بليبيا على كفاءة األداء االستثماري

لى معرفة أثر المركزية والالمركزية على مستوى إم،  4994م إلى   5004خالل الفترة من 

والضعف في المصارف التجارية قيد كفاءة األداء االستثماري المصرفي ومعرفة نقاط القوة 

 .الدراسة وربط ذلك بدرجة المركزية والالمركزية في التنظيم

 بعض النتائج الهامة التي توصلت إليها الدراسة:

من عملية  ان القوانين واللوائح المعمول بها في المصارف التجارية تحد كثيرًا جداً  –أ 

 م . 5003( سنة  5)  االستثمارات وخاصة قانون المصارف والنقد رقم

 ان المصارف التجارية ال يتوفر لديها افراد متخصصين في مجال االستثمار والمصارف . –ب 

ان متخذي القرارات المتعلقة باالستثمارات بالمصارف التجارية ال يمتلكون الخبرة العلمية  –ج 

 والعملية الكافية للقيام بهذه الوظيفة.
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 توصلت إليها الدراسة :ونذكر بعض التوصيات التي 

( لسنة  5اجراءات التعديالت التصحيحية الالزمة على قانون المصارف والنقد رقم )  –أ 

 م بما يتماشى مع االتجاهات الحديثة للمصارف التجارية .5003

إعطاء حرية أكبر للمصارف التجارية في اتخاذ القرارات االستثمارية وذلك بجعل سياسة  –ب 

 ركزي اتجاه المصارف التجارية أكثر مرونة .مصرف ليبيا الم

ضرورة استقطاب وتأهيل وتدريب العاملين في إدارة االستثمار والمحاسبة واالئتمان  –ج 

باستمرار واختيارهم من أفضل العناصر ذات الخلفية العلمية الجيدة والخبرة العملية الواسعة 

 والسمعة األدبية الجيدة .

: أثر البيئة التنظيمية على الرضا الوظيفي لدى بعنوان (2113دراسة )العيساوي،  -4

، وهي تهدف إلى معرفة أهم العوامل البيئية الداخلية التي تؤثر على مستوى الرضا العاملين

 .الوظيفي للعاملين ومعدالت األداء

 تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي تشمل المضامين األساسية نذكر منها :

امل يقارن نفسه وأوضاعه مع افراد يعملون في شركات ومؤسسات ومشروعات خاصة ان الع –أ 

 وعامة .

العامل ينظر لظروف العمل ) مادية ومعنوية ( وبيئتها نظرة شمولية، وال يتعامل معها  –ب 

 كأنها بيئة تنظيمية منفصلة عن بعضها .

نما هو مكاسب  –ج  ان العامل ال ينظر إلى الرضا الوظيفي على انه مكسب مادي فحسب، وا 

انسانية متعددة يمثلها تمسكه برموز الثقافة السائدة في مكان العمل واشتراكه فيها مع زمالئه 

 العاملين.
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 التالية : للتوصياتومن واقع نتائج هذه الدراسة نتوصل 

ها الثقافة التنظيمية في الشركات العامة، يمكن توجيه عناية الباحثين لألهمية الكبيرة التي تلعب –أ 

في الذين يدرسون موضوع الرضا الوظيفي، نحو دراسة العوامل البيئية غير الملموسة ) الثقافة ( 

البيئة التي يتواجد فيها العاملين، والتي تعتبر برموزها المتغير األقوى تأثيرًا عليهم، وعلى سلوكهم 

ي، وذلك لوضع استراتيجية لتنمية االلتزام بقيم أخالقية ادارية ايجابية واعتبارات قانونية الوظيف

وسلوكيات ايجابية ترتبط بالسلوك االداري الرسمي وغير الرسمي والعالقات الرأسية واألفقية بين 

 العاملين .

اهتمام ادارة المشروع بتثقيف وتحصين العامل ضد تيارات العولمة المؤثرة على نفسية  –ب 

العامل، وذلك بإصدار مجلة فصلية ثقافية جامعة ونشر كتيبات تثقيفية بين العاملين حول 

ودراسات في الوظيفة ومسؤولياتها لتكون لهم زادًا في أداء واجباتهم ومهامهم، وعقد ندوات وبرامج 

الثقافة التنظيمية، بحيث تكفل محتوياتها، توعية العاملين بأهمية دور الوظيفة في رقي مجال 

 وتطوير المجتمع .

توجيه عناية ادارة الشركات بإعداد الدراسات واألبحاث االدارية والسلوكية التي تكشف عن  –ج 

ساء مع العاملين حقيقة احتياجات ومطالب القوى العاملة لديها، وتزيد من تقارب االدارة والرؤ 

 لتحفزهم على بناء حياة عمل جيدة، مستندة إلى ثقافة ذات توجيهات ايجابية .

درجة المركزية وحجم نطاق اإلشراف وأثرهما بعنوان:  (2119دراسة )الباروني،  -0

، وهدفت الدراسة إلثبات حقيقة أو فكرة وجود عالقة بين درجة المركزية على فاعلية المنظمة

 اإلشراف وفاعلية المنظمات التي استهدفت بالدراسةوحجم نطاق 
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 توصلت الدراسة الى عدد من النتائج نذكر منها :

انخفاض مستوى المسؤولية االجتماعية لدى القيادات االدارية بالمستوى االداري األول وأغلب  –أ 

ولوا أي اهتمام بموضوع الدراسة ورفضوا ـم يــــؤالء لـــــــث أن هــــات حيـــــذه الشركـــون بهــــالمدراء العام

 حتى االجابة على صحيفة االستبيان .

ادات االدارية النسائية بالشركات قيد الدراسة، حيث ـي القيــــوظ فـــح وملحــــز واضــــود عجـــــوج –ب 

 %(. 4.63بلغت نسبتهن من اجمالي العينة المستهدفة بالتحليل ) 

حيث ان الوعي االداري للقيادات االدارية دالة في مجموعة متغيرات منها ) الخبرة، المؤهل،  –ج 

وظ، وبالتالي تأثير ذلك على درجة ـاض بمعدل ملحــــى االنخفـــــرات الــــذه المؤشــــالتخصص( فإن ه

 اهتمامهم بمتغيرات موضوع الدراسة .

 لعديد نذكر منها :أما عن التوصيات فقد توصلت الدراسة إلى ا

ارسات االدارية للقيادات االدارية بالشركات قيد الدراسة، وذلك ــــى الممـــــة علــــــتفعيل دور الرقاب –أ 

من خالل سن القوانين والتشريعات المنظمة للعمل االداري، فيما يختص بوضع أسس وقواعد 

 تفويض الصالحيات، وممارسة السلطات، واالشراف االداري .

االهتمام بتطوير الهياكل التنظيمية لتالئم المستجد في البيئة المحيطة، ولتواكب النمو في  –ب 

قيد الدراسة بصورة حجم العمليات واألهداف، وبالتالي إتاحة القدرة على تقييم فاعلية المنظمات 

 أكثر واقعية وموضوعية .

الدراسة، بحيث تمارس دورًا رقابيًا  إعطاء دور جديد ومميز للمكاتب القانونية بالشركات قيد –ج 

على الممارسات االدارية إلى جانب مهامها الحالية، وذلك بأن تكون تبعية االستشاريين القانونيين 

  أو الموظفين بهذه المكاتب إلى جهة تنفيذية رقابية مستقلة إداريًا وماليًا عن باقي أجهزة الدولة .
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، وتهدف الدراسة التي أجريت على الرضا عن العملبعنوان:  (9112دراسة )عيسى،  -59

أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، إلى معرفة نقاط الضعف في العوامل التي تسبب في 

 .خفض مستوى الرضا الوظيفي للتخلص منها أو التقليل من حدتها

 نذكر بعض النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

دم مالئمته لتكاليف المعيشة بسبب ارتفاع ـــــــلمرتب لعارتفاع مستوى عدم الرضا عن ا –أ 

 األسعار، وعدم توفر السلع وخاصة المعمرة منها، وعدم ربط مرتبات األفراد بمعدالت التضخم .

وأن أعضاء هيئة التدريس يشكون من ارتفاع حجم العمل وازدياد عدد ساعات العمل بسبب  –ب 

عدد الطلبة في كل مجموعة، واالنشغال باالمتحانات اتجة عن ارتفاع األعباء والمسؤوليات الن

 وتصحيحها على مدار السنة .

ارتفاع مستوى عدم الرضا عن ظروف العمل بسبب االفتقار إلى الوسائل التعليمية مثل  –ج 

الكتب، والدوريات، وارتفاع اسعارها، ومعامل اللغات والوسائل االيضاحية، كأجهزة العرض، 

 رائح، وأجهزة التكبير، وأجهزة الحاسب اآللي .والش

 من خالل هذه النتائج تقوم الدراسة بتقديم التوصيات التالية :

إعادة النظر في قانون المرتبات بإعطائه المزيد من المرونة القانونية ليتناسب مع مستوى  –أ 

 كلفة المعيشة السائدة في الدولة، والجهد المبذول.

بة في كل مجموعة، ليتمكن المحاضر من االجابة على أية استفسارات تخفيض عدد الطل –ب 

 وحل المشكالت وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على المناقشة الفعالة .

ضمان استمرار الحصول على الدخل في مواعيده، وتوفير الوسائل التعليمية كالكتب  –ج 

 وبأسعار مدعومة . المقروءة والمسموعة والمرئية والمجالت والدوريات الحديثة
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 يميز الدراسة عن الدراسات السابقة: ما 

يحاول الباحث من خالل هذه الدراسة التعرف على أثر المركزية وتحديدًا )المركزية اإلدارية،  -5

والمركزية المالية، ومركزية اتخاذ القرارات(، في الرضا الوظيفي لموظفي صندوق الضمان 

 االجتماعي فرع مصراتة.

ف الدراسة الحالية للباحث عن الدراسات السابقة كونه تبحث في دراسة الفروق الجوهرية تختل -4

ا الوظيفي لموظفي صندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة والتي تعزى ضفي مستوى الر 

 للخصائص الشخصية والوظيفية )الجنس، العمر، الخبرة الوظيفية، المؤهل العلمي(.

الدراسات السابقة من حيث الزمان حيث تجرى في ظروف  تختلف الدراسة الحالية عن -3

استثنائية تمر بها اغلب مؤسسات الدولة الليبية والتي صندوق الضمان االجتماعي من ضمنها، 

وكذلك من حيث المكان التي تجرى فيه الدراسة وهو صندوق الضمان االجتماعي فهي الدراسة 

ضا الوظيفي لموظفي صندوق الضمان االجتماعي األولى المتعلقة بدراسة أثر المركزية في الر 

 فرع مصراتة حسب علم الباحث.
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 :مقدمةال

شك أن وال ، والالمركزية أحد الموضوعات المهمة في العملية التنظيميةعد موضوع المركزية يُ   

وتفكير  مسألة تركيز السلطة وتشتتها في المنظمات تستحوذ على حيز كبير من اهتمام 

نها توضح الطريقة التي يسيرون ل الشاغل للعديد من المديرين إذ إعد الشغحيث تُ   اإلداريين،

ن ومدى درجة الثقة التي يمنحونها لهم للمشاركة في العمل عليها في تعاملهم مع المرؤوسي

فقد نال موضوع المركزية والالمركزية اهتمام العديد من المهتمين  ،وتحمل مسؤولية اتخاذ القرار

حيث عولج في مؤلفات عدة من زوايا وجوانب متعددة ومتباينة لدرجة اجتذبت  اإلداري،بالتنظيم 

ما بين مؤيد ومعارض كل حسب وجهة   ،ين في هذه المجاالتالكثير من الباحث أنظارمعها 

 .األكاديمية ومنطلقاتهنظره وخلفيته العلمية 

إلى المركزية باعتبارها  سمة من  أشارواالغالبية العظمى من الذين تناولوا هذا الموضوع قد  إن  

وفي المقابل هناك إشارات كثيرة إلى مزايا وحسنات الالمركزية باعتبارها   اإلداري،سمات التخلف 

الواقع أن و ، بما فيه من تقدم علمي وتطور تقنيضرورة من ضرورات العصر الذي نعيشه 

الالمركزية يتوقف على عدة عوامل أهمها درجة االنتشار الجغرافي  أوالمركزية  أسلوباستخدام 

لإلدارة الرئيسية ونوعية النشاط الذي يزاوله الجهاز اإلداري باإلضافة إلى  للوحدات والفروع التابعة

وأنشطة  أعمالوأيضا درجة التوسع في   ،الرؤساء واستعدادهم لتحمل مسؤوليات اتخاذ القرارات

 (4، 4994) عساف، .ظلهاوالقوانين التي تعمل المنظمة في  واألنظمة اإلداري،الجهاز 
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المركزية مفهوم المبحث األول:  

 أواًل: تعريف المركزية

      هناك عدة مفاهيم أو تعريفات للمركزية سواء كانت إدارية أو مالية أو من ناحية اتخاذ   

 القرارات نذكر منها :

يصرف األمور كلها وهو  عال  ات جميعها في يد مستوى إداري المركزية تعني حصر السلط -5

 اإلداريةوحيث ال يتاح لباقي المستويات ، المركز الذي تصدر عنه التعليمات وتجب له الطاعة

 .األقل بموافقته ىأوامر ذلك المستوى األعلى أو عل ىعل ءاً أن تتصرف إال بنا

 .( 43، 4993لعثمان،)ا 

 .واحدة في المنظمةمدى تركز اتخاذ القرارات في نقطة أنها  ىوعرفت أيضا عل-4

 (.، مجلة كلية بغداد، العدد الرابع والعشرون4959حسن، ) 

جمع مظاهر النشاط اإلداري بيد السلطة المركزية والتي تمارسه على فروع  نهابأوتعرف -3

 (.26، 4959ظمة التابعة لها )المعاني، المن

ة في يد رئيسية ـــــــز السلطــــــــــــــــــــتركي اــــــــبأنه ( :41، 4955) آخرونو ويعرفها المبيضين -2

 .في هذا أن تكون هذه الهيئة الرئيسية فردا أو لجنة أو هيئة أو مجلساً  يويستو  ،واحدة

أيضا بأنها :"تركيز السلطة في منصب واحد  (545، 4999ها الجيوسي، جاد اهلل )وقد عرف 

نجاز النشاطات في مكان واحد". دارة واحدة وا   وا 

:بأن مركزية السلطة تعني  ( 0، 4993) كما أورده ابوراس وقد عرفها عمر وصفي عقيلي-1

 ، الرغبة والميل إلى تركيزها في جهة أو جهات قليلة ومحددة داخل الهيكل التنظيمي للمنظمة
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ويات التنظيمية رجوع للمستدون ال وتصريف األمور محصورة فيها،القرارات وجعل عملية اتخاذ 

 .األخرى

العليا بأغلب الصالحيات وعدم تخويل  اإلداريةتمسك المستويات  :يعرفها الباحث بأنها و -6

 المستويات األدنى من التصرف في بعض األمور إال بناء علي التعليمات أو بمعرفتها .

 ثانيًا: مداخل المركزية

 ( ثالث مداخل أساسية للمركزية على النحو التالي :4955حدد الشمباري ) 

 : المدخل الكالسيكي -9

حيث تساعد على تحقيق  ًا فعاالا دخل أن المركزية الشديدة تؤدي تنظيمـذا المــــاب هــــــرى أصحيـــــو  

 مزايا كثيرة من أهمها :

 . ضمان وحدة القرارات وتجنب المشاكل التي تترتب على الخطأ في تفسير القرارات .أ

 . تجنب مشاكل التنسيق واالتصال .ب

تجنب المشاكل المترتبة على الخطأ في تفسير بعض المتغيرات والعوامل من قبل متخذي . ج

لماما بهذه المتغيرات .  القرارات في المستويات الدنيا حيث تكون اإلدارة العليا أكثر إدراكا وا 

 : .المدخل السلوكي2

ظمة والعاملين، يرى صاحب هذا المدخل أن اإلفراط في المركزية يؤدي إلى نتائج سلبية للمن  

 :نها تساعد علىالالمركزية حيث إ ومن ثم يفضل هذا المدخل تطبيق درجة منخفضة من

 . سرعة اتخاذ القرارات ألن مشاكل االتصال سوف تنخفض إلى حد كبير. أ

 . إمكانية تطبيق مراكز المراقبة.ب
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تاحة الفرصة لإلدارة العليا في المنظمةج للتفرغ للقرارات العامة  . واقعية ومعقولية القرارات  وا 

والتي يمكن أن تؤثر على المنظمة ككل وعدم إضاعة وقتها في حل مشاكل كان بإمكان 

 المستويات الدنيا القيام بها.

 :. المدخل األفقي 3

نما يتحدد ي   رى صاحب هذا المدخل أنه ال توجد درجة مركزية مثلى تصلح لجميع المنظمات وا 

ا ــــوامل والمتغيرات المواقفية والتي يمكن من بينها التكنولوجياألمر في ضوء مجموعة من الع

 . واالستراتيجية

وفي ضوء مراجعة بعض أساليب القياس التي يتم من خاللها دراسة درجة المركزية وذلك   

 تدرج السلطة ودرجة المشاركة، يتضح ما يلي:هما  ضمن بعدين اثنين

 خالل تحديد اآلتي :: يتم التعرف عليها من تدرج السلطة. 5

 أ. درجة المساهمة في القرارات الهامة والمتعلقة بالعمل المباشرة .

 ب. درجة المساهمة التي تخرج عن نطاق العمل المباشر .

 ج. درجة تفويض السلطة للمرؤوسين .

 د. درجة التفويض التي يتم الحصول عليها من الرؤساء .

 د السابقة .حيث تزداد درجة المركزية بانخفاض األبعا

: وهي تعبر عن مدى اشتراك المرؤوسين مع المديرين في صنع القرارات  درجة المشاركة .4

 وذلك على النحو التالي :

 أ. صنع القرار منفردا دون إبداء األسباب .

 ب. صنع القرار منفردا مع إبداء األسباب .
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 ج. صنع القرار بعد استشارة المرؤوسين .

 المرؤوسين . د. صنع القرار بمشاركة

يتخذه المرؤوسون أو إلزامهم  . تفويض صنع القرار للمرؤوسين دون اعتراض منهم على ماه

 ( 4955)الشمباري،  .بمضمون القرار  بإبالغ رئيسهم

  : ثالثًا: مزايا وعيوب المركزية

 : مزايا المركزية .9

 ونشاطاتها المختلفة اكثير من المنظمات تتخذ من المركزية كأسلوب ونظام عمل لتنفيذ أعماله  

 ناتجة عن رؤية أو تفسير اإلدارة بكيفية إنجاز األعمال المختلفة للمنظمة .

 فالمنظمات تتجه لهذا األسلوب سعيا منها للوصول إلى عدد من المزايا منها :

 تشعر اإلدارة العليا بالقوة والمكانة الوظيفية .  أ.

 خالل السياسات والبرامج .تمكن اإلدارة العليا من وضع التخطيط من  ب. 

 االستفادة من الخبرات والقدرات لدى المديرين باإلدارة العليا في المنظمة . ج. 

 تخفيف إجراءات الرقابة على الوحدات اإلدارية نظرًا لحصر اتخاذ القرار باإلدارة العليا .د. 

مكاناتها المالية ك ه. ي ـــــا يعنــــذلك ممـــتناسب المنظمات الصغيرة حيث تكون نشاطاتها محدودة وا 

 .(579، 4955لعادة قليلة )عريقات وآخرون،أن تكلفة تطبيق المركزية تكون في ا

د أن ـــسنجت محددة تشرف على العمل وتسيره، لتخفيف إجراءات الرقابة نظرا لوجود جها نظراً  و.

 نحرافات ستقل وذلك بسبب كون عملية الرقابة تتم بشكل مباشر من قبل هذه الجهات اال

 (.06، 4954الطراونة،؛54، 4992)ابوراس

 .(565، 4954اج الوظائف )الدوري وآخرون، التقليل إلى الحد األدنى من ازدو  ز. 
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الذي يالئم الجميع، حيث يعطي نفس وحيد ــوب اإلداري الـــو األسلـــة هـــركزيـــذ باإلدارة المـــاألخح. 

  ن والمستفيدين من المنظمة، وبنفس الشروط وبصورة منظمةـامليـــل العـــاءة لكــــس الكفـــة بنفــدمـــالخ

 (.4959)سامر بركات، 

 .(391، 4953ف،يفية من وحدة إلى أخرى.)عساوظـر الـــاصـــادل العنـــل وتبــــي نقــــة فــــولـــسه. ط

ذ بها يؤدي إلى تجميع القوة العامة أي اإلمكانيات العامة في الدولة في اإلدارة المركزية، ـاألخ. ي

ويعتبر هذا مانعا وشرطا أساسيا كي تنجو الدولة من الثورات الداخلية وتوطد األمن العام في 

 (.4951) عبد اهلل بوالي، الدخل

 .عيوب المركزية 2

ات على التوجه إلى المركزية إال ــن المنظمــديد مـــع العــي تشجـــالتورة ـــالمذكا ــزايــن المـــم مـــبالرغ  

أن هناك العديد من العيوب التي تشجع المنظمات على االبتعاد عن هذا األسلوب لتنفيذ األعمال 

 والتوجه إلى األسلوب الالمركزي لتسيير المنظمة والقيام بالنشاطات المختلفة .
 :سية التي توجه للمركزية ما يليب أو المآخذ األسامن بين العيو و  

انشغال القيادات اإلدارية العليا بالمهام الثانوية وعدم ممارستها للمهام األساسية كالتخطيط  أ.

 مثال.

اص محددين، مما يؤدي إلى ـــخـــق شخص أو أشــــى عاتــــات علـــؤوليـــات والمســــدس الواجبـــــتك ب.

 الواجبات وعدم قدرتهم على أدائها بالشكل المطلوب مهما بذلوا من جهد .تكدس 

 ضعف القرارات اإلدارية نظرا لبعد القائمين بإصدارها عن موقع العمل المباشر . ج.

اإلبداع في و  داري وقتل روح المبادرة والخلقالحد من نشاط وطموح المرؤوسين في التسلسل اإل .د

 .(32، 4994، مطر)العمل ، وهذا ما أكده 
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يعيشه لي مواكبة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي السريع الذي ـة عــــمـظـدرة المنـــــق ف ــــعتض ه.

 .(534، 4959عالمنا المعاصر )عباس،

ى وال يتالءم مع زيادة مهام وأنشطة المنظمات الحديثة، وذلك ـاشــمـتـوب ال يـــلـة أســـزيـركــإن الم و.

من غير الممكن اإلشراف المركزي على جميع فروع المنظمة،  فالمركزية المتشددة ال تتالءم ألنه 

مع تطور المنظمات الحديثة،  نظرا لتوسع نطاق اإلشراف وضخامة رأس المال في هذه 

 .(56، 4993بوراس، أالمنظمات فال تستطيع التشدد في تطبيق المركزية )

نها قد تشكل وسيلة الضغط على الموظفين العاملين، أ، إذ أنها سالح في يد القائمين عليها ز.

ن اإلدارة المركزية تولد بطئا في سير العمل واإلدارة، تصريف األمور بسوء نية، ذلك أ عن طريق

وتؤدي إلى تراكم القضايا أمام اإلدارة المركزية، وهذا العيب يترتب على العيب السابق المتعلق 

لى صدور قرارات عاجلة غير مدروسة، كما  بالبطء في اإلنجاز مما يؤدي إلى تأخر البث، وا 

أنها تؤدي إلى وحدة تامة في الحلول التي توضع لمعالجة األمور كافة، بمعنى أنها تضع حلوال 

  لكل منها اصةـــروف الخـــــــاع والظــــــام باألوضـــة، دون االهتمــــــون مختلفـــــد تكـــايا قــــدة لقضــــــوحـــــــم

 .(4951ث،ة السعودية لألبحا)الشرك

 أسلوب اإلدارة غير ديمقراطي )مقالة بموقع جامعة محمد خيضر بسكرة، تاريخ الدخول  ح.

 .(2:51،الساعة 95/55/4951

وتبرز مظاهر المركزية في كثرة اإلمضاءات والموافقات والشروحات التي تشترط لمصلحة   

عرض كل صغيرة وكبيرة على المدير، مما يؤدي إلى سيطرة األعمال ونظاميتها، ثم ضرورة 

 .(43، 4954كزية الجامدة )السفياني ،الروتين والروح البيروقراطية التي تقترن دائما بالمر 
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 : رابعًا: نظرية ماكس ويبر والمركزية

إذ اهتم منذ  ُتعد نظرية ماكس ويبر من أبرز النظريات اإلدارية التي ارتكزت على المركزية  

بداية القرن العشرين بموضوع التفكير اإلداري، بدراسته للتنظيمات اإلدارية من خالل األشكال 

المستويات العليا إلى  منالمختلفة للسلطة اإلدارية، والمبادئ التي تحكم عملية إصدار األوامر 

تمدة من الوضع التقليدية المسالمستويات الدنيا، حيث ميز بين ثالثة أنواع من السلطة : 

والسلطة ، والسلطة المستندة إلى غموض شخصية القائد وتأثيره في الجماهير، االجتماعي القائم

، والتي تسمى السلطة الشرعية المستندة إلى قوة الدستور والقانون، حيث العقالنية أو القانونية

طريقها باتجاه واحد  يرى أن مركز السلطة هو الذي يتخذ القرارات، ويصدر التعليمات التي تأخذ

نما عليها  من أعلى الهرم التنظيمي إلى القواعد والمستويات الدنيا التي ال تملك سلطة التقرير وا 

في برامج العمل اإلنتاجي، وذلك  اً التنفيذ فقط .ويرى ويبر أن هذا التنظيم هو أكثر فاعلية وتحكم

و مزاج الرئيس أو المدير، لكنه ألنه محدد وواضح، ومحكوم بلوائح مكتوبة، وال يخضع لرأي أ

بطئ اإليقاع والتنفيذ بسبب كثرة اللوائح واألنظمة التي يجب الرجوع إليها دائما، كما أنه ال يسمح 

 بالتجديد واالبتكار، وهو يهتم باإلنتاج أكثر من اهتمامه باألفراد وحاجاتهم اإلنسانية .

ارتباط هداف تحديدا واضحا، والتأكد من ويمكن تجنب أخطاء البيروقراطية عن طريق تحديد األ  

بعض رأسيا وعموديا، وتقليل حجم الوحدة اإلدارية قدر اإلمكان، واختيار األهداف بعضها ب

الرؤساء بطريقة علمية، واإلقالل من نطاق اإلشراف اإلداري أو زيادة المرؤوسين، والثقة في 

ع قامة نظام للمكافئة والعقاب، وا  ادة النظر بصورة مستمرة في مدى تحقيق الرؤساء اإلداريين، وا 

 .( 34، 4992جراءاتها المتبعة )منصور ،المنظمة ألهدافها وإل
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 : خامسًا: العالقة بين تفويض السلطة والمركزية والالمركزية

لة تفويض المركزية والالمركزية من المفاهيم التنظيمية الهامة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بمسأ  

مفهوم المركزية تركيز السلطة، بينما يعبر مفهوم الالمركزية عن تشتيت السلطة ويعكس ، السلطة

وتوزيعها . فتركيز السلطة أو تشتيتها يتوقف كلية على درجة أو حجم السلطة المفوضة ال على 

نوع السلطة . والمشكلة األساسية في التنظيم والتي تتطلب عالجا مستمرا هي درجة تركيز أو 

طة، وال يقتصر األمر فقط على نوع السلطة المفوضة بل يتعلق األمر بمقدار أو عدم تركيز السل

حجم السلطة المفوضة إلى المستويات اإلدارية، وال يوجد نظام يتصف بالمركزية أو الالمركزية 

طرفيه د ـــــــل أحـــــــل يشكــــصــتــى مـــــد علـــــوجـــة تــــمــظــط، واألنـــي فقـــالمطلقة إذ إن األمر نسب

المركزية والطرف اآلخر الالمركزية. وكما بين ديل بأنه ال بد من وجود شيء من المركزية 

والالمركزية في جميع المنظمات، فالمركزية والالمركزية بالنسبة للمنظمات، هي نزعات كنزعات 

ة على أنهما يمثالن الحرارة والبرودة في جسم اإلنسان . ويمكن النظر إلى المركزية والالمركزي

قطبين أو حدين متباعدين يندر وجود أي منهما كامال ومنفردا في التطبيق العملي، وتحاول كل 

        . ء طبيعة أعمالها وأهدافهامؤسسة معرفة الدرجة المناسبة التي تحتاج إليها من كليهما في ضو 

المديرين، كما يكشف  باءمؤسسة إلى األمام ويخفف من أعفالتفويض يدفع حركة العمل في ال

 عن قدرات العاملين في المنظمة وينميها ويرفع من روحهم المعنوية .  

ويوجد في كل تنظيم تقريبا مركزية والمركزية في نفس الوقت . وهنا ال بد من وجود قدر من    

ال ما وجد هذا الهيكل  نه من غير. حقا إ أصال المركزية السلطة في كل هيكل تنظيمي، وا 

ى ة للسلطة في يد شخص واحد هو المالك أو الرئيس األعلثالممكن أن تكون هناك مركزية بح

هناك ، ومن ثم فليس لديهم مرؤوسونلحالة لن يكون هناك مديرون ولكن في هذه ا، للمنظمة

هيكل للتنظيم أيضا، ولذا يمكن القول بأن من خصائص جميع التنظيمات وجود قدر من 
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ها . ومن الناحية األخرى، ال يمكن أن توجد المركزية مطلقة، ألن قيام الالمركزية في هياكل

المدير بتفويض كل سلطته يعني تالشي مركزه ومكانته كمدير، ومرة أخرى لن يكون هناك تنظيم 

وتختلف المنظمات والمديرون في أوجه تفويض السلطة، فكلما اتجهت  أو هيكل تنظيمي .

درجة التفويض، أما في حالة المركزية فان عملية التفويض  المنظمة ناحية الالمركزية زادت

 تتقلص كما تتأثر درجة التفويض بعوامل كثيرة يظهر بعضها الشكل التالي :

 

 تفويض أكثر                         درجة تفويض السلطة                   تفويض أقل

 ميل إلى المركزية      ميل إلى الالمركزية                                                  

 فلسفة اإلدارة العليا        

 عمر المنظمة ودرجة رسوخها   

 تكلفة القرارات          

 المديرون األكفاء         

 توحيد وتماثل السياسات       

 الثقة بالمرؤوسين          

 نظم المعلومات          

 خطوط السلطة والمسؤولية    

 وسائل وأدوات الرقابة       

 

 تأثر بها درجة تفويض السلطة( يوضح العوامل التي ت 2شكل رقم )

 (. 31، 2112المصدر: )مهنا ،

 تفضل المركزية

 جديدة  –حديثة 

 عالية

 نغير متوافري

 ضروري جدا

 منخفضة –متوسطة 

 محدودة

 غير واضحة

 محدودة

 تفضل التفويض

 قديمة راسخة

 كبير _معقد

 متوفرون

 ليس حتميا

 عالية

 سليمة –جيدة 

 محدودة –واضحة 

 متوافرة –جيدة 
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وخلص الباحث إلى أن لتفويض السلطة عالقة قوية بموضوع مركزية والمركزية السلطة أي   

تفويض السلطة ال تستند مدى تركيز السلطة وعدم تركيزها في المنظمات. وهي مسألة نسبية أي 

نما هي عملية إدارية حديثة ورحلة وسيطة   بين مفهوم المركزية والالمركزية إلى نص قانوني، وا 

ة الالمركزي د من عدم الخلط بينـا ال بــــن هنـــا. ومـــــدهـقـعـات وتــــاع المنظمـــــة اتســـــا طبيعـــــــتقتضيه

 .يلغي مسئولية المفوض عن النتيجة النهائيةحيث إن التفويض ال والتفويض 

 (35 - 40، 4996)مهنا ،  

 :المبحث الثاني: المركزية اإلدارية

 المركزية اإلدارية  أواًل: مفهوم

أول النظم التي عرفتها الدول في الحكم واإلدارة، فهي تقوم على  منالمركزية اإلدارية تعتبر   

أساس التوحيد وعدم التجزئة، وفي المجال اإلداري يقصد بها توحيد النشاط اإلداري تجميعا 

وال  ،في يد الهيئات اإلدارية )السلطة التنفيذية( الموجودة في العاصمة السياسية للدولة وحصراً 

السلطة التنفيذية في العاصمة بجميع األعمال في أنحاء الدولة، بل تعني المركزية أن تقوم 

تقضي وجود فروع لها ال تتمتع بأي قدر من االستقالل في مباشرة وظيفتها وتكون تابعة للسلطة 

 .(0، 4952عاصمة ومرتبطة بها )عامر ، المركزية في ال

 كزية اإلدارية فمن وجهة نظرتباينت األدبيات اإلدارية في االتفاق على تعريف شامل للمر و   

، أن تأخذ الحكومة على "المركزية بالنسبة لسياسة الدولة عرفها منير الوتري القانون اإلداري،

عاتقها إدارة جميع المصالح والمرافق العامة، وأن رؤساء الوحدات يعملون تحت إشرافها المباشر 

أنها تقوم على تجميع السلطة في يد هيئة رئاسة واحدة في جميع أنحاء الدولة ، بمعنى أنه ال و 
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ال تكون لهم  ، أو بواسطة موظفين،، تتولى الوظائف بنفسهاطة واحدةيوجد في الدولة إال سل

نما يستمدون سلطتهم في العمل من السلطة الرئيسية في المركز .  سلطة ذاتية ،وا 

رن فيرى "أن المركزية هي تمركز السلطة لمعظم القرارات في أعلى مستوى من أما سيرميرهو   

     . لقرارات في جميع مستويات المنظمةالمنظمة ،وأن الالمركزية هي توزيع السلطة التخاذ ا

أن المركزية اإلدارية تعني تجميع المهام والوظائف والقرارات في يد سلطة رئيسية واحدة حيث 

، أما صاصات الداخلية للوظيفة اإلداريةمركزية بسلطة البث في جميع االختتنفرد السلطة ال

العتيبي فيرى أن المركزية تعني أذن تركيز السلطة في يد صاحب القرار سواء كان في قمة الهرم 

 .القرارسلطة اتخاذ بأو قمة المستوى اإلداري أو التنفيذي ونجد أن المركزية اإلدارية تتعلق 

المركزية اإلدارية على قصر الوظيفة اإلدارية في الدولة على ممثلي الحكومة المركزية تقوم و   

دون مشاركة هيئات أخرى وتعني أيضا تركيز ممارسة مظاهر السلطة وتجمعها في الحكومة 

وهناك عدة صور هيئات شعبية منتجة وممثليها في األقاليم ،دون مشاركة  المركزية في العاصمة،

 .اللمركزية منه

 اتتمثل في انفراد رئاسة الدولة بكافة الصالحيات ويتوجب الرجوع إليه : المركزية السياسية -5

 في شؤون الدولة.

شراف الدولة على كافة أوجه النشاط االقتصادي وتقنينه : والمركزية االقتصادية -2 متابعة وا 

 .وفق ضوابط معينة

 : اهمما المركزية اإلدارية ترتكز على ركنين أساسيين أ

ترتكز صالحية اتخاذ القرار النهائي بأيدي الموظفين الحكوميين في اإلدارة العامة مع العلم  - 9

 أن المكاتب اإلقليمية أو ممثلي األجهزة المركزية في األقاليم ال يخرجون عن اإلطار المركزي

 حيث ال يمتلكون حق التصرف دون الرجوع إلى المركز صاحب القرار .
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التبعية اإلدارية : أي تبعية الموظفين وتدرجهم إداريا، بمعنى أن يتخذ الجهاز اإلداري في -4

الدولة صورة هرم متتابع الدرجات ، وأن تقوم بين الدرجات نوع من التبعية يكون الموظف في 

ى من بالرئيس اإلداري بالمستوى األعلالمستويات الدنيا عليه واجب الخضوع والطاعة ، ومرتبطا 

ه ي الهرم سلطة رئاسة على مرؤوسيالهرم، ويكون للرئيس في المستوى اإلداري األعلى ف

 .(46-41، 4959،القيسي)وأعمالهم في المستويات الدنيا للهرم 

 تحقيق المركزية اإلدارية طرق ثانيًا:

 :اآلتي  كزية تتحقق بعدة طرق نذكر منهاأن المر  

ال إلى لب حعندما يتم تصعيد كل موقف أو مشكلة تتط اإلداريةتتحقق المركزية      .5

ول لع الحل البث فيها ووضالحكومي )أي الوزراء( من أج اإلداريالعليا في الجهاز  اإلدارات

 إيجادة ت الدنيا في الهرم التنظيمي صالحيي عدم امتالك المستوياذا يعنالمناسبة لها وه

يكون من  ومثلما ،وافقة القيادات العلياإال بعد م ،التصرف إزاء هذه المشاكل أوالحل 

صالحية هذه القيادات العليا مهمة اتخاذ القرارات فإنها تمتلك الحق كذلك في الرفض 

ما تطلب األمر ذلك وما على الجهات األدنى إال تنفيذ ما تقرره هذه إذا   واإللغاء،والتعديل 

 القيادات .

لوائح وتعليمات وقرارات تفصيلية من قبل الجهات  إصداروتتحقق المركزية كذلك بواسطة   .4

بما  ، دون أن يكون لها حق التصرف واالجتهاد ، وتلتزم الجهات األدنى بتطبيقها ، العليا

 ، وغالبا ما تأخذ هذه القرارات والتعليمات صورة رسمية ، يخالف هذه القرارات والتعليمات

ت المتشابهة .في هذه الحالة جميع الحاالبمعنى أنها تطبق على  ، وتتسم بطابع العمومية

، تتعلق بكل حالة على حدة ، العليا من اتخاذ قرارات مباشرة منفردة اإلداريةالمستويات  تعفى

فتحصيل ، األدنىذات المستوى  اإلداريةأو بكل موقف من المواقف التي تواجه األجهزة 

والجهة التي تقوم  ، تثمين السلع إجراءاتالضرائب الجمركية مثال تنظمه قواعد ولوائح تحدد 
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وحاالت وشروط وحدود  ، ونسبة الضريبة المفروضة على كل نوع من أنواع السلع ،بالتثمين

دون أن ، وعلى دائرة الجمارك أن تطبق هذه القواعد واللوائح بكل دقة، الجمركية اإلعفاءات

 يكون لها حق التصرف واالجتهاد .

فقد يصدر المركز لوائح  ، قة الخلط بين الطريقتين السابقتينكما يمكن تحقيق المركزية بطري  .3

على أن تعرض على المركز الحاالت  اإلداري،وتعليمات تفصيلية منظمة للعمل في الجهاز 

أو   ،أو حين ال تتضمن اللوائح والتعليمات حلوال لها ،المشاكل التي يكون لها طابع مميز أو

                   (51، 4993المنديل،  (.حدد كيفية التصرف إزاءهاال ت

 على النحو التالي :التنظيم  العوامل التي تحدد درجة المركزية في يمكن ذكر بعض 

 :أهمية القرارات   

ة ة اتخاذ القرارات إليها وفقا لمعايير أهميـــــوض سلطـــــام التي تفـــــــتتحدد المسؤوليات والمه  

وما يترتب عليه من عوائد ومخاطر بالنسبة للمنظمة فالقرارات المتعلقة بطرق العمل  ،القرار

القرارات  أما، اإلنتاجالوسطي المشرفة علي  اإلداريةعادة ما تترك للمستويات  اإلنتاجيةوزيادة 

وتحديد ، أو الحفاظ علي صورة المنظمة الذهنية لدى الجمهور اإلنتاجالمتعلقة برسم سياسات 

 اإلدارةرارات المتخذة من قبل ـــائص القـــن خصـــــاالستراتيجي ومجال عمل المنظمة فإنها م الفكر

 العليا .

 : موارد المنظمة .5

إذا كانت موارد المنظمة الالزمة لتسيير عملياتها وانحاز مهامها تتسم بنوع من الندرة أو الشح   

العليا لتقليل درجة المخاطرة والتكاليف الناتجة عن الخطأ في  اإلدارة ىعل فإن ذلك يشكل ضغطاً 

 .قرارات أو إساءة استعمال السلطاتال اتخاذ
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 : البيئة المحيطة بالمنظمة .4

الالمركزية أما إذا كانت البيئة غير  أسلوبإذا كانت البيئة المحيطة مستقرة فإن المنظمة تتبع   

العليا تجد  اإلدارةمستقرة ومن الصعب التنبؤ بمتغيراتها وهناك تغيير مستمر في معطياتها فإن 

 مالمسة  ىقرب واألكثر قدرة علرارات لديها ألنها األـــاذ القــــة اتخــــطـلـز ســــيـركــتـرة لــــطـــضـا مـــــــنفسه

يحدث من متغيرات وتقلبات سياسية واقتصادية واجتماعية خارج المنظمة ولكي تتيح واستثمار ما 

  .لنفسها درجة أكبر من الحرية والمرونة في التكيف مع تلك األوضاع واتخاذ ما يلزم من قرارات

 :سين على اتخاذ القرارات الصحيحة قدرة المرؤو  .3

والتنظيمية تبعا لخبراتهم في العمل والمستوى التعليمي وسعة  اإلداريةدرات المرؤوسين ـف قـــتختل  

وأن ، فليس كل المرؤوسين مؤهلين التخاذ القرارات الصحيحة ، اتهم الذهنية والمعرفيةـاقـر وطـــالفك

تميز بعضهم في القرارات المتعلقة ببعض المهام المكلفين بها في الماضي أو في وظائف ال 

لذلك فإن المقدرة على فرز وتصنيف هؤالء ، وم أو في الوظائف الحاليةيعني أنهم سيتميزون الي

  .طبقا لمعايير الكفاءة المختلفة يعد أمرا حيويا للتوزيع العادل للسلطات عليهم

 :التقنية المستخدمة  .4

كلما استخدمت المنظمة درجة أكبر من اآللية واالعتماد على النمط التقني في انجاز ومتابعة   

أسفله والعكس األمر  ىالهيكل إل ىالمختلفة كلما حقق ذلك حركة معلوماتية من أعل األنشطة

العليا عن سير العمل أوال بأول في المستويات  اإلدارةالذي من شأنه خلق رؤية واضحة لدى 

على تفويض سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بإنجاز المهام  اإلدارةالدنيا وبالتالي فإن ذلك يشجع 

حظه في المنظمات ه نلوهذا التوج (ت األدنى )التوجه نحو الالمركزيةة إلى المستوياالمختلف

  .الكبيرة الحجم
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 :اضح للوصف والتوصيف الوظيفي وجود نظام و  .5

ن وما يات الفعلية التي يمارسها المديرو للمطابقة بين الصالح إن وجود هذا النظام يعتبر معياراً   

وبالتالي فإن هذا النظام يعتبر عامل  ، المسؤوليات والمهام المناطة بهميجب أن يتمتعوا به بحكم 

العليا في اتجاه يمكن المدراء في المستويات األدنى من ممارسة  اإلدارةضغط على 

من اإلرباك وعدم فهم حدود السلطات وبالتالي  اً وغياب هذا النظام يسبب نوع، اختصاصاتهم

والدفع بعدم االختصاص وممارسة بعض المديرين ، التنظيمية خلق نوع من النزاع وسوء العالقات

لصالحيات هي من اختصاص مرؤوسيهم وغيرها من األمور التي قد تسبب مشاكل عدة على 

 حساب فاعلية المنظمة .

 : دورة حياة المنظمة .6

إن المنظمة حديثة المنشأ تتطلب درجة من المركزية أكبر من المنظمات القائمة أو التي   

ألن المنظمات الصغيرة أو الحديثة المنشأ تتأثر  ، وصلت إلى درجة جيدة من التمكن في السوق

كما أن مواردها تتطلب الرقابة والتوجيه  ، بدرجة كبيرة للتغير في ظروف ومعطيات السوق

فتكاليف إدارة وتسيير المنظمة في المراحل األولى  ، المركزي من أجل ترشيد وجدولة التكاليف

وبالتالي فإن المركزية أفضل طريقة للحفاظ على الموارد وترشيد استخدامها  ، عادة كبيرة تكون

دارة األصول بطريقة تحقق عوائد مجزية وتقل الحاجة إلى المركزية بنمو المنظمة واالستفادة ، وا 

 من مزايا وفورات الحجم الكبير .
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 :مدى توفر المعلومات الالزمة التخاذ القرارات  .7

 ، والتصرفات واألهداف والنتائج(، والعالقات، كانت المعلومات المختلفة )المتعلقة بالعملياتإذا   

فرصة فإن ذلك يتيح ، تتدفق بصورة منتظمة من أعلى إلى أسفل الهيكل التنظيمي والعكس

القرارات طالما أن أساس اإلحاطة بنتائج تلك القرارات  اتخاذمشاركة المستويات األدنى في 

من جانب آخر إذا كان المدراء في  ، ت التي اتخذت فيه متاح ومتوفر لإلدارة العلياوالمجاال

المستويات األقل على إحاطة معلوماتية باألصول واألسس العلمية والعملية التخاذ وضع القرارات 

فإن ذلك يعتبر من أساسيات المبادرة  ، والمواقف التي تتطلب نمطا ونوعا من القرارات دون غيره

 ى تفويض السلطات الكافية لهم .إل

 : االستقرار السياسي .2

ن األهداف السياسية واالجتماعية ث إإذا كانت الدولة تتمتع بدرجة من االستقرار السياسي بحي  

الضغط والمصلحة وكانت تيارات القوى السلطوية وجماعات  ، واالقتصادية العليا واضحة المعالم

العليا  اإلدارةفإن  اً ومعلن اً واضح اً أو ال تمارس نشاط، وجود لهاأو ال في الدولة قليلة التأثير 

وتحرص على تقديم  ، ستبادر في هذه الحالة بتفويض سلطات أكبر إلى مؤسساتها المختلفة

والالمركزية  اإلداريوبالتالي تشجيع سياسة عدم التركيز ، خدمات أفضل وبأيسر الطرق للمواطن

 .(53، 4992؛المنديل17-13 ،4995؛الباروني؛21-32، 4993)المشتي،   . األداءفي 

 : المركزية اإلدارية مزايا وعيوب ثالثًا:

 : مزايا المركزية اإلدارية.9

 :تمتاز المركزية اإلدارية بعدد من المميزات، أهمها ما يلي 

توفر المركزية اإلدارية درجة عالية من التنسيق واالتصال السريع وتحد من االزدواجية في  أ.

 العمل .
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 تحد من إجراءات الرقابة واإلشراف ،ألنها تكون محصورة في عدد قليل من الجهات .ب. 

 تكون االنحرافات قليلة الن الرقابة واإلشراف تتم بشكل مباشر .ج. 

دارة المرافق العامة، وتوزيع ـــة الـــوسيلـــة الـــة اإلداريـــزيــركـــأن الم د. أعبائها وحيدة لتقديم الخدمات وا 

 المالية على جميع أبناء الوطن، وتمويلها عن طريق الخزينة .

ده، فالمركزية اإلدارية تعمل على إعداد ـرشيـل تـــــى األقـــــلـام، أو عــــعـاق الــــي اإلنفـــاد فــــاالقتصه. 

 اإلنفاق إلى أقصى حد ممكنتقليص ل عشوائية القرارات المالية، و ـل تقليــــن أجـــاإلدارة مب ـــيدر ـــوت

 (.4955، )الشكراوي

الوحدات  تجنب خطر أن تصبح بعض (4993)روبنز و كولت  ا أشار إليهــع مـــق مــــذا يتفــــوه  

انية أفضل على حشد الموارد المادية والبشرية .ولن تكون ــكـإمع ـــة عالية، مـــة ذات استقالليـــالفرعي

 (.41، 4959)القيسي، قليل من المديرين في المستويات العليا .هناك حاجة سوى إلى عدد 

تساعد على انتقاء رجال اإلدارة بطريقة التعيين وبذلك نتمكن من انتقاء الرجال األكفاء ذوي و. 

 (4951المواهب والخبرة الفنية والقانونية واإلدارية .)أبو راشد،

 المركزية اإلدارية عيوب .2

 :منها العيوبهناك عددا من  فإنأن للمركزية اإلدارية إيجابيات  (4959)يالحظ القيسي ا ــكم   

 البطء والتعقيد في أداء الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين .أ. 

بعاد الوطنية عن اإلسهام بالمرافق عامة .ب.   عدم ديمقراطية األسلوب المركزي وا 

ويضيف  والمدن الكبيرة، اعات في العاصمةـــصنـة والـــــامـــعــالق ــــرافــــمـات والـــــروعــــز المشـــــتركيج. 

 زيادة أعباء األجهزة الحكومية مما يؤدي إلى تأخير معامالتالطعامنة أن من مساوئها 

والتذمر من اإلدارة العامة، وانشغال الموظفين الحكوميين المواطنين وزيادة الشعور بعدم الرضا 
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خماد روح المبادرة لدى و بقضايا ثانوية بعيدا عن وضع السياسات العامة واالستراتيجيات،  ا 

 .( 47، 4959)القيسي،.الموظفين المحليين

صعوبة تكوين الكوادر والقيادات اإلدارية، ألن تركيز السلطة بيد الرئيس اإلداري األعلى مع د. 

 الخبرات واكتسابعدم ثقته الكاملة فيمن يليه، سوف يحرم القيادات األدنى منه فرصة التدريب 

 .( 54المجلد  المركزية اإلدارية،( 5001)العربية ةالموسوع.)األعلى الالزمة لشغل المناصب

هذا وبالرغم من كل هذه العيوب فال يمكن تصور دولة حديثة من دون مركزية إدارية، إال أن   

 هو الذي يعيب المركزية  اإلقليميةيما بالنسبة للمرافق ـا ال ســـــــزيــــركـــه مـــلــام اإلداري كـــــل النظــــعـــج

 ال للتخفيف من أعباء الحكومة المركزية .ـــب فعــــة كسبــــزيــــركــــــت الالمـــــامـــــــذلك قــــــــــــة لـــــــــــــــاإلداري

 .(4959لوهابي ،)ا

 ارات اإلدارية مركزية اتخاذ القر رابعًا: 

جهات الحكومية بما تعنيه من حصر تعتبر المركزية في اإلدارة أحد أصعب المعضالت في ال  

، والسلطة في يد رئيس الجهاز أو جهات محددة جدا في المنظمات بحيث ال اذ القرار اإلداريتخا

الرجوع  من شؤون العمل سواء التطوير أو التنظيم أو المعامالت اليومية دونيبث في أي شأن 

وتهميش  إلى القيادات اإلدارية العليا، وأخذ موافقتها، مما يعني بطء القرار، وضعف اتخاذه،

الموظفين دون مراعاة ألهمية توزيع المهام، والمسؤوليات، والصالحيات الكفاءات اإلدارية، و 

المركزية في اإلدارة بيروقراطية  (5236األحمدي )بين المسئولين في شؤون العمل . اإلدارية

 (.544"معوقة" بصالحيات مطلقة، مجلة التنمية اإلدارية، )
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القرار، وتداعياتها السلبية على بيئة مجلة التنمية اإلدارية تناقش قضية المركزية في اتخاذ 

 العمل ومساراتها المختلفة .

 يمكننا القول :ن اآلثار السلبية وع

المختلفة  ن تفرد اإلدارة العليا في المنظمة باتخاذ القرارات الالزمة دون مشاركة اإلداراتإ -5

فحسب  كما هولتنفيذ خطة أو سياسة معينة وقصر سلطة اإلدارات األخرى على تنفيذ القرار 

دور هذه  اختزالدون وجود آلية لمناقشة القرار والمشاركة في صنعه قبل صدوره ، يؤدي إلى 

 اإلدارات في تلقي األوامر والتوجيهات ومن ثم تنفيذها فقط .

من مشكالت وصعوبات تواجهها في تنفيذ القرار كما أن أسلوب استقبال ما تعرضه اإلدارات  -4

بوضع الحلول ، يجعل هذه اإلدارات عالة عليها، فتنشأ بذلك دائرة مغلقة تبدأ  لتقوم اإلدارة العليا

 بصدور القرار من اإلدارة العليا في اتجاه اإلدارات التي تعرض مشكالت التنفيذ على اإلدارة

العليا، فتصدر التوجيهات التي تحمل حل المشكلة إلى اإلدارة ، بدال من منح كل مدير 

 مشكالته بنفسه، ثم تتم محاسبته على النتائج .صالحيات تجعله يحل 

 وألن المسئول األعلى في المنظمة غالبا ال يحيط بتفاصيل كل موضوع فيحيل األمر إلى -3

 جراءإلالمستوى التالي ثم الذي يليه حتى تصل إلى الموظف المختص الذي يعد أساس ا

 تى تصل لصاحب الصالحية الذي ــى حــــلــاألعـى فــــلــوى األعــــتـسـمــى الـــــه إلـــــعــرفـــم يــــوب ثـــــــالمطل

التوجيه الالزم، وهذه السلسلة الطويلة من  إصدارربما يستفسر أو يستشير أو يشكل لجنة قبل 

 الخطوات تأخذ من الوقت والجهد ما يجعل العمل بطيئا واتخاذ القرار متأخرا .

 المتوسطة والدنيا . اإلداريةالمستويات انخفاض الشعور بروح العمل لدى  -2

 التغييرات المترتبة على تنفيذ القرار تتم بشكل بطئ . -1

 أو تنمية طبقة بديلة من متخذي القرارات . عدم تكوين صف ثان   -6
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قد يغفل متخذ القرار في المستوى األعلى عن بعض العوامل الهامة التي تعايشها المستويات  -7

 احتمال القرار الفاشل .األقل فيزداد 

عند أعضاء المستويات اإلدارية تكالية، واالعتماد من االكما تؤدي المركزية اإلدارية إلى نوع  -4

ار األدنى فال يتصرفون في أي موقف انتظارا للقرار من اإلدارة العليا األمر الذي يعطل االبتك

المركزية في  ،5236 ،األحمدي) .ة ويؤدي إلى التأخر في االستجابةويضيع األفكار الجديد

 (.544اإلدارة بيروقراطية "معوقة" بصالحيات مطلقة، مجلة التنمية اإلدارية، 
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 : المبحث الثالث: اتخاذ القرارات

 : أواًل: مفهوم اتخاذ القرارات

رارات مل صانع القرار وعملية صناعة القمن ع لية صنع واتخاذ القرارات جزء مهماعد عمتُ   

 المحور األساسي للعملية اإلدارية نفسها وأصبح مقدار النجاح الذي يمكن أن تحققه أي هيئة أو

 ن على ممارسة عملية اتخاذ القرارات بنجاح .مؤسسة رهن مقدرة وكفاءة اإلداريي

فالسياسات التي توضع ما هي إال نتاج سلسلة من القرارات التي توضع في المستويات اإلدارية   

إن ليا لتوجه العمل وفق قواعد محددة وبما أن عملية اتخاذ القرار ليست بالعملية السهلة حيث الع

القرار متشعبة منها ما هو مرتبط بالتكوين الذاتي لصانع القرار  المشكالت التي تواجه صانعي

 ومنها ما يتأثر بالبيئة المحيطة والتي يتم فيها اتخاذ القرار .

رات اإلدارية هي عملية علمية وفنية في آن واحد تتخذ من األسلوب إن عملية اتخاذ القرا  

 العلمي أسلوبا لها في مواجهة المشاكل اإلدارية التي تتعرض لها المنظمة .

كذلك عملية اتخاذ القرار هي نوع من السلوك االختياري الهادف ألنه يوجه عن طريق أهداف   

يجاد الحلول المن اسبة للمشاكل والعقبات التي تواجه المنظمة مرسومة وتسعى إلى تحقيق وا 

 لتحقيق أهدافها المرسومة .

إن عملية اتخاذ القرار عملية إنسانية تستهدف تحقيق أقصى إشباع ممكن للحاجات اإلنسانية   

 وتعمل على أساس السلوك اإلنساني وتتوقف كفاءتها إلى حد كبير على مدى كفاءة ونوعية هذا

 (544، 4995)حسون، السلوك .
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 وتكمن أهمية اتخاذ القرارات االيجابية بأنها عملية ديناميكية ومستمرة ومترابطة ومتصلة  

 الحلقات تتضمن في مراحلها المختلفة تفاعالت متعددة تبدأ بمرحلة التشخيص وتنتهي بمرحلة

 متابعة النتائج من اتخاذ القرار .

اإلدارية األساسية التي تدخل في الوظائف  وعملية اتخاذ القرارات االيجابية تعتبر من الوظائف  

كافة من تحديد أهداف العمل في المنظمة، ورسم لسياستها وتنظيمها، وتحديد للنظم والقواعد 

واإلجراءات من اختيار العاملين، وتوجيه العمل والعاملين، ومتابعة تقنية العمل إلى غير ذلك من  

الوقت  يعها إلى القرار اإلداري المناسب من حيثالوظائف واألنشطة  اإلدارية  التي تحتاج جم

 والمضمون، لهذا إن عملية صنع القرار هي جوهر العمل اإلداري في أي منظمة كانت.

إن اتخاذ القرارات هو المحك الحقيقي لمقدرة اإلداريين على القيادة ومقدرة الرؤساء والمشرفين   

صنع القرارات هو العملية األساسية والوظيفة ن والتوجيه، ووجه الحقيقة في هذا أ على اإلدارة

األساسية الرئيسية التي يتوالها المدراء والرؤساء في أنواع المنظمات المختلفة وتستغرق معظم 

 .( 543، 4995حسون ،وقتهم وطاقاتهم )

 : توجد عدة تعريفات للقرارات نذكر منها

حل  ثيرة الممكنة ألجل الوصل إلى هدفاختيار بديل من بين البدائل الك القرار بأنه يعرف -5

 انتهاز الفرصة.و المشكلة، 

االختيار المدرك بين البدائل المتاحة في موقف معين، أو هو المفاضلة بين  بأنه كما يعرف-4

 .(4956حلول بديلة لمواجهة مشكلة معينة، واختيار الحل األمثل من بينها .)برباوي و مخلوفي ،

إنهاء عدم التأكد اإلداري ة اتخاذ القرارات اإلدارية : بأنها عملية ويعرف والتر كاست عملي -3

 .(25، 4994تحقيق األهداف .)مسعود ،طريق اختيار أفضل البدائل أو الوسائل المتاحة ل عن
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يعرف أحمد محمد غنيم اتخاذ القرار بأنه : "استخدام بعض المعايير الموضوعية الختيار  -2

 ( 537، 4953تملين أو أكثر .)الهام ،بديل ما من بين بديلين مح

 ويمكن تعريفها أيضا بأنها : مرحلة المفاضلة واختيار البديل المناسب من البدائل المتاحة -1

 ( 16، 4956.)االتاسي ،

بالهدف والتي عندها يكون أم هاريسون يعرفها بأنها : اللحظة في تقييم البدائل المتعلقة و  -6

 ع متخذ القرار بالنسبة لعمل معين بالذات جعله يتخذ اختيار يوجه آلية قدراته وطاقته لتحقيق توق

 (7، 4990حركات، ساسان، كحيلة، غاياته " .)

ى أسس موضوعية لبديل واحد من بين بديلين أو بأنه : االختيار القائم عل ويعرف أيضا -7

ن بصورة نهائية أن يتم وذلك إلنهاء وضع معيأكثر، ويكون القرار هو البث أو التحديد لما يجب 

 .(59، 4997، خالصيالقرار ) ول على نتيجة ملموسة بحل مشكلة موضع للحص

 القرارات  وأنماط أنواعثانيًا: 

 .أنواع القرارات9
إن عملية التصنيف ألنواع القرارات ال تخضع لمعايير واعتبارات ثابتة، إذ ليس هناك معيار   

على أساسه تقسيم القرارات وتصنيف أنواعها، كما أن عملية  التصنيف نفسها  ثابت ومحدد يمكن

تخضع العتبارات وعوامل متعددة نابعة من طبيعة عملية اتخاذ القرارات وتعدد جوانبها، ونابعة 

أيضا من اختالف الجوانب التي تبحث منها هذه العملية ونعرض فيما يلي أهم معايير تصنيف 

 لتي توصل إليها علماء اإلدارة : ا القرارات اإلدارية
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 : أنواع القرارات وفقا إلمكانية جدولتها أو برمجتها أ.

 : القرارات المبرمجة.5

جهد لمشكالت اليومية التي ال تحتاج في اتخاذها إلى تفكير أو هي قرارات تتخذ لمواجهة ا  

جراءذهني مثل العمليات الكتابية وغير الفنية وتتخذ وفق قواعد  مسبقا ات وسياسات مرسومة وا 

 ومحددة من قبل اإلدارة العليا .

 : القرارات الغير مبرمجة.4

وهي القرارات التي تعالج قضايا أو مسائل ال تحدث يوميا، كما أنها تتناول مشاكل غير   

 معروفة 

بداع فقد ـشـة ومــــبقـسـورة مــــبص  اكل جديدة، ولما كانت القرارات غير المبرمجة  تحتاج إلى تفكير وا 

 (.37، 4954، ارات اإلبداعية ")الغزاليسميت ب" القر 

 أنماط اتخاذ القرارات.2

 هناك عدة أنماط تنتهجها بعض المنظمات وبعض المديرين عند القيام باتخاذ القرارات اإلدارية:  

 : المركزية والالمركزيةأ. 

تتبع بعض المنظمات األسلوب التقليدي في اتخاذ القرارات، الذي يقوم على أساس من   

المركزية الشديدة واالعتماد على الشكل الرسمي والسلطة القانونية، أكثر من االعتماد على عملية 

اتخاذ القرارات ذاتها وفاعليتها، في حين تدفع منظمات أخرى إلى أدنى مستوى إداري، حتى 

كن كل مستوى من اتخاذ قراراته بشكل مناسب ومالئم، وهذا يعرف بالالمركزية اتخاذ القرارات يتم

ال شك أن النمط الالمركزي هو األكثر فاعلية في تنمية المهارات اإلدارية، ألنه يتطلب أن و 

،مما يصقل ويحسن من مهاراتهم  يتحمل أكبر عدد ممكن من المديرين مسؤولية اتخاذ القرار

رية والقيادية ويعوده التصرف السليم حيال المواقف التي تواجههم، وفي مجال مركزية اتخاذ اإلدا
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القرارات، نود اإلشارة في هذا المقام إلى ما يسمى بالقرار الفردي، الذي تكون سلطة اتخاذه 

متركزة بيد رئيس واحد دون مشاركة مرؤوسيه له، هذا النمط معروف بالنمط التقليدي أو 

 كي .الكالسي

 : االستشارة ب.

يعتمد اتخاذ القرار هنا على قيام متخذ القرار بأخذ رأي جهة استشارية، تقدم له النصح والمشورة   

 واقع هو نمط القرار الفردي مع تعديل قائم ـــي الـــط فــــمـنـذا الــــب، هــــاســــل المنــــى الحــــــل إلـــــــو للوص

 اور مع أصحاب الخبرة والمعرفة، ولكن سلطة اتخاذ القرار في النهاية تبقى في ــاس التشـــى أســــعل

 يد صاحب القرار األصلي، أو صاحب السلطة في اتخاذ القرار .

 : المشاركة ج.

تت الدراسات أنه من األفضل منح المرؤوسين فرصة المشاركة برأيهم عند اتخاذ القرار، ـبـد أثـــــلق  

قبل المدير ويكون راضيا عنه، إن  القرار الذي يشترك فيه المرؤوسون  حتى يكون مقبوال من

ينظر إليه من جانبهم على أنه حصيلة تفكيرهم، وبهذا نجدهم يبذلون قصارى جهدهم في العمل 

 على تنفيذه على الوجه األنسب، ويشعرون بمسؤولية تحمل النتائج المرتبة عليه .

وتعتمد المشاركة على عدة وسائل يمكن أن يلجأ إليها المدير، ومن أهمها عقد اجتماعات مع   

مرؤوسيه، المقابلة الشخصية مع من لهم عالقة بالمشكلة، االستفسار الكتابي لتزويده بالمعلومات 

عد واآلراء والمقترحات، واالتصال الهاتفي عندما يتطلب القرار السرعة في اتخاذه أو بسبب الب

الجغرافي، وهنا على الرئيس أو المدير أن يشجع مرؤوسيه على أن يدلوا بآرائهم بحرية، وأن 

يسعى إلى إثارة أفكارهم، وتزويدهم بمعلومات كافية عن طبيعة الموضوع أو المشكلة التي يدور 

 .حولها القرار
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 القرار الجماعي : .د

القرار، أي كل من له عالقة مباشرة بموضوع بموجب هذا النمط يسهم أكثر من فرد في اتخاذ   

القرار المتخذ بشكل مباشر، حيث يكون لكل منهم صوت واحد، واألغلبية هي القاعدة التي تحكم 

اتخاذ القرار، وفي هذه الحالة تقع مسؤولية القرار على جميع من أسهم في اتخاذه، إن من أبرز 

عتبرت القرار الجماعي هو أساس ونهج للعمل من طبق هذا النمط هو اإلدارة اليابانية التي ا

اإلداري، وعلى الرغم من انتقاد النظرية األمريكية في اإلدارة لهذا النمط على أنه يستغرق وقتا 

طويال في اتخاذ القرار، ومن الصعوبة بما كان الوصول إلى رأي جماعي، إال أن الواقع العملي 

 .نجاحا وأعطى دفعة كبيرة للعمل الجماعي في المنظمات اليابانية أثبت غير ذلك، وحقق

 .(19-24، 4997)العاقل ، 

 مراحل اتخاذ القرارثالثًا: 

يرى علماء اإلدارة أن عملية اتخاذ القرارات تمر بمراحل وخطوات منظمة ومتعددة ال بد لمتخذ   

 النمر ومحمودخاشقجي و ؛ 56-53، 4992)المنديل ، القرار من مراعاتها وتتمثل فيما يلي

 (:251، 4953، وحمزاوي

 :المرحلة األولى : تشخيص المشكلة 

تعد عملية تحديد المشكلة أهم خطوة في عملية اتخاذ القرارات، فمن األهمية بمكان أن تشخص   

جه الجهود لحل المشكلة دون المشكلة وتحدد . وذلك حتى تكون لبقية الخطوات جدواها، وحتى تو 

 .سواها

 : عد المديرين للتعرف على المشكالتل التي تساـــــن العوامــــاب اإلدارة، أن مـــــــرى بعض كتـــــــوي  

رف بدقة على كل ما يحيط ذل الجهد الالزم للتعبعداد لديهم للقيام بهذه المهمة، توافر االست

 وأن المديرين الذين يتوافر لديهم مثل هذا االستعداد يساعدون منظماتهم على تحقيق .بالمشكلة
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نجاح أكبر، ويضاف إلى ذلك عامل آخر، وهو)) البعد اللفظي (( أو العبارات التي تستخدم 

 لتعريف المشكلة وتحديد أبعادها :

 تشخيص المشكلة محل القرارات وتحديدها وتحليلها

  

 جمع البيانات والمعلومات ووسائل الحصول عليها

  

 تحديد البدائل المتاحة وتقويمها

   

 البديل المناسب واألفضلاختيار 

  

 متابعة القرار وتنفيذه

 

 ( المراحل والخطوات األساسية لعملية اتخاذ القرارات اإلدارية 3الشكل رقم )

 (251،  4953، خاشقجي والنمر ومحمود وحمزاوي) المصدر:

ومن األمور المهمة التي ينبغي على المدير إدراكها، وهو بصدد التعرف على المشكلة   

األساسية وأبعادها، هي تحديده لطبيعة الموقف الذي خلق المشكلة، ودرجة أهمية المشكلة، وعدم 

الخلط بين أعراضها وأسبابها، والوقت المالئم للتصدي لحلها واتخاذ القرار الفعال والمناسب 

 بشأنها .

 :انية : جمع البيانات والمعلومات المرحلة الث

إن فهم المشكلة فهما حقيقيا، واقتراح بدائل مناسبة لحلها يتطلب جمع البيانات والمعلومات ذات   

الصلة بالمشكلة محل القرار، ذلك أن اتخاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة المدير في الحصول 



60 
 

رها على أكبر قدر ممكن من البيانات الدقيقة والمعلومات المحايدة والمالئمة زمنيا من مصاد

المختلفة، ومن ثم تحديد أحسن الطرق للحصول عليها، ثم يقوم بتحليلها تحليال دقيقا . ويقارن 

 .على الوصول إلى القرار المناسب قائق واألرقام ويخرج من ذلك بمؤشرات ومعلومات تساعدهـــالح

ذا كان   حصـــــل أرقامـــــانات تمثـــــت البيـــــوا   تمثل بالمشكلة، فإن المعلوماتاءات وحقائق تتعلق ـا وا 

 ا بواسطة الجهد البشري، وغالبا ما تتركز على الجوانب ــا ودراستهـــات وتحليلهــــذه البيانـــــة هــــترجم 

 وكية واالجتماعية المتصلة بالمشكلة محل القرار، وتقوم الحاسبات اإللكترونية اآلن بدور مهم ــالسل

  –متخذ القرار  –ا يسهل على المدير ــــا، ممــــا وتحليلهــــا وتصنيفهـــزينهـتخات، و ـــع المعلومــي جمـــف

 الكثير من الجهد والوقت والتكلفة .

اء اإلدارة أنواع البيانات والمعلومات التي يستخدمها المدير في ممارسة ــــض علمــف بعـد صنـــوق  

 إلدارية إلى عدة تصنيفات، منها :مهامه ا

 : نات والمعلومات األولية والثانويةالبيا -5

ا تتصل ـي أنهــــرى فـــواع األخـــن األنـــا مــــغيره نـــة عــــات األوليـــات والمعلومــز البيانـــتتمي  

ى المدير متخذ القرار الوقت والجهد وهذا يطمئن إلى مصادرها ــــر علــــا يوفــــرة ممــــبالمشكلة  مباش

المناسب ه فيمن يكلفهم بتجميعها وتقديمها له بالدقة المطلوبة وفي الوقت ـــة ثقتــــنتيج والثقة فيها

 التخاذ القرار المناسب .

 البيانات والمعلومات الكمية : -4

هي عبارة عن بيانات رياضية إحصائية تبرز عالقات محددة بين عدد من العوامل او   

 م على األرقام والنسب المحددة .المتغيرات، وهي تتميز بدقتها، ألنها تقو 
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 البيانات والمعلومات النوعية :-3

هي عبارة عن أحكام أو تقديرات غير محددة بأرقام ، وال يكفي االطمئنان إلى أمانة مصادرها،  

بل يجب أن تكون دقيقة ومختصرة، ومحايدة وليست متحيزة، وأن تكون حيوية  وشاملة وأن يتم 

 الوقت المناسب .الحصول عليها في 

 اآلراء والحقائق : -2

تتمثل في آراء الخبراء والمستشارين التي تتضمن االقتراحات والتوصيات واالستشارات التي  

 تسهم في إلقاء المزيد من الضوء على المشكلة محل القرار .

 ة على مدى ما ة اآلراء التي تقدمها الوحدات االستشارية وفائدتها في تحليل المشكلــف سالمـــوتتوق

نكار الذات  .وسالمة النهج وحسن تقدير لألمور يتمتع به الخبراء والمستشارون من الموضوعية وا 

ومما هو جدير بالذكر أن عملية جمع البيانات والمعلومات تتطلب من المدير متخذ القرار أن   

يحدد المصادر المناسبة التي يمكن الحصول منها على البيانات والمعلومات الالزمة للمشكلة 

محل القرار، وان يتأكد من توافقها أو تطابق حجمها مع احتياجات المشكلة محل القرار، وأن 

 أفضل الوسائل للحصول عليها، وأن يتعرف على هذه الوسائل .  يحدد

 :تحليل البيانات والمعلومات المرحلة الثالثة: 

ى خطأ فقد تشير إلعند الحصول على المعلومات يجب تحليلها بدقة وفحصها لتحديد األنماط   

اع تكلفة بسبب ارتفة لبناء قرار ما كننا توفير معلومات كاملمفي تصنيفها أو عرضها، كما ال ي

ا صول إلى قرارات سليمة البناء علينالحصول عليها أو لضياع الوقت، وعلى هذا فمن أجل الو 

معرفة المعلومات الناقصة لتحديد مدى المخاطرة والدقة التي يحملها القرار في الحلول المقترحة، 

 دف المنشود.كما يلجأ صانع القرار إلى إعادة صياغة هذه المعلومات بصورة تخدم اله
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 :المرحلة الرابعة: وضع البدائل المناسبة 

إن من شأن تحليل مشكلة أن يتولد عنه مجموعة من الحلول والتي تمثل البدائل التي تتميز   

 بسمتين هما : يجب أن يسهم البديل بدرجة ما في حل المشكلة أو أن يكون ممكنا من الناحية 

 العلمية أو التنفيذية .

 :مسة: تقييم البدائل المرحلة الخا

تتطلب هذه المرحلة دراسة كاملة عن كل بديل والتي تتضمن تحديد النتائج اإليجابية والسلبية   

ن الذي ومدى استجابة المرؤوسين والزم ومناسبة الوقت عايير محددة مثل إمكانية التنفيذوفق م

 يستغرقه تنفيذ بديل ما .

ؤ بحوادث المستقبل ، ألنها تتطلب التنببالمراحل السابقةتعد هذه المرحلة صعبة جدا قياسا   

والظروف والعوامل التي تؤثر على القرار، كما تفيد في تقليص عدد البدائل وذلك بعد طرح 

همال البدائل التي ال تحقق الحد األدنى من المعايير الموضوعة، وهذا يوفر وقتا أكثر لإلدارة  وا 

 التخاذ القرار المناسب .

 :اختيار البديل األفضل السادسة:  المرحلة

يقوم متخذ القرار باتخاذ البديل المناسب بعد الحصول على مخرجات الصناعة القرارية من   

خالل عدد من البدائل التي تم تحديد عيوبها ومزاياها، ويجب هنا مراعاة الدقة والموضوعية 

ذ القرار البديل يختار متخ ا وليس بالضرورة أناالختيار وعدم التحيز نحو أو ضد بديل مو 

مزايا أقل، ألنه سيختار البديل المناسب وليس  زايا ولكنه قد يختار بديال آخر ذاصاحب أعلى م

 البديل األفضل، ليتم بعد هذه المرحلة االنتقال إلى مرحلة التنفيذ .
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 المرحلة السابعة: التنفيذ 

تنفيذه، فكثيرا ما ينفق الوقت والجهد والمال من إن القرار في حد ذاته عديم القيمة ما لم يتم   

أجل الوصول إلى قرار سليم ومنطقي، ثم يتبدد كل ما سبق بسبب الفشل في تنفيذه، فالتنفيذ هو 

كما يمكن استخدام  االمتداد الطبيعي للقرار، فال ينتقل إلى صعيد الواقع وال يتجسد إال بالتنفيذ .

مح بمعرفة آراء المرؤوسين الذين سيشاركون في التنفيذ، حتى مختلف الوسائل واألساليب التي تس

 ال تكون لديهم مقاومة للقرار عند تنفيذه .

هناك بعض متخذي القرار الذين يعتقدون أن دورهم ينتهي بمجرد اختيارهم للبديل المناسب،   

خالل ولكن هذا االعتقاد بطبيعة الحال خاطئ، ألن القرار يتطلب تنفيذه تعاون الكل من 

 ( 251، 4953، ) خاشقجي والنمر ومحمود حمزاوي.ا يؤدي إلى رفع معنوياتهمممشاركتهم م

 : اتعملية اتخاذ القرار  العوامل المؤثرة فيرابعًا: 

ه فإنه مطلوب دائما من المنظمة بيرًا في مهام متخذي القرار، وعليك اُ إن القرارات تلعب دور   

تقييم المقدرة لدى متخذي القرار باإلضافة إلى االستمرار في تنمية مهاراتهم في هذا المجال، 

ضرورة توفير كافة العوامل التي تساعد في اتخاذ القرارات السليمة التي تهدف إلى الوصول إلى 

 عملية اتخاذ القرار .  هدف المنظمة وبالتالي مواجهة مختلف العوامل المؤثرة في

 :عملية اتخاذ القرارأهم العوامل التي تؤثر في و 

 عوامل تتعلق بمتخذ القرار :أ. 

 القدرة على االستفادةمن حيث عمره وخبرته السابقة ومستوى التعليم وحب المخاطرة واالبتكار و   

 رة على التحمل وغير ذلك .من القدرات المختلفة، والمقد
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التنظيم الذي يعمل ضمنه  وهيالتي تؤثر على عملية  اتخاذ القرار هي  : عوامل تنظيمية ب.

المدير من حيث موقع المدير في التنظيم، وحجم المنظمة ونوعها والجماعات الرسمية وعالقتها 

 في القرار.

النظام االقتصادي والسياسي  وهيتؤثر هي األخرى في عملية اتخاذ القرار  العوامل البيئية : ج.

ني للمجتمع، والتقاليد للقيم االجتماعية والتقدم التكنولوجي السائد في المجتمع ويؤثر العامل والدي

تأثيرات هي ضعف األداء العام  ةاالجتماعي بدوره في عملية اتخاذ القرارات من خالل ثالث

 .للمؤسسة، تعذر تحقيق العدالة بين المراجعين والتمييز في المعاملة بين المستفيدين

 .( 74، 4951ات وشلوش، عليو ) 

 :أساليب اتخاذ القرارات خامسًا: 

لتنفيذ العملية اإلدارية أو اإلنتاجية بكافة جوانبها يتطلب ذلك اتخاذ القرارات المناسبة من حيث   

العملية من أحد  الظروف الخاصة بكل حالة اتخاذ قرار ويتوجب اتباع األسلوب األنسب لهذه

 :التالية األساليب

 األساليب التقليدية في اتخاذ القرارات :-أ

ة أو )غير الكمية( تلك التي تفتقر للتدقيق والتمحيص العلمي وال تتبع ــب الكميــــاليــــد باألســـــيقص  

 :النهج العلمي في عملية اتخاذ القرارات وأهم هذه األساليب هي

 الخبرة :.5

( والتي يمكنه التعلم واالستفادة من خبرات القرارت العمل للمدير )متخذ يقصد بالخبرة مدة سنوا  

المديرين اآلخرين من الزمالء وتجاربهم في حل المشكالت اإلدارية واتخاذ القرارات الصائبة 

لعمل أو نحوها، كما يمكنه االستفادة من خبرات وتجارب المديرين السابقين الذين تقاعدوا عن ا

ز المآخذ على هذا األسلوب أن هناك بعض المخاطر إال أن من أبر  تركوا العمل ألسباب أخرى
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قد تترتب على اعتماد المدير على خبراته السابقة في اتخاذ قراراته، ذلك ألن مثل هذه الخبرة قد 

يشوبها أخطاء أو فشل كما أنها في الغالب تتأثر بمستوى إدراك المدير لألسباب الحقيقية أو 

دة الحاضرة وفي مثل هذه الحالة يصبح من غير فشله، يضاف إلى ذلك أن المشكالت الجدي

 المناسب تطبيق الدروس المستفادة من تجارب الماضي على تجارب خاصة .

 إجراء التجارب :.2

نفسه إجراء التجارب آخذا في االعتبار جميع لتجارب تولي المدير متخذ القرار يقصد بإجراء ا  

بالمشكلة محل القرار، حيث يتوصل من خالل هذا العوامل الملموسة واالحتماالت المرتبطة 

االختيار خبرته العملية . ومن مزايا هذا األسلوب أنه يساعد المدير متخذ القرار على اختيار أحد 

البدائل المتاحة لحل المشكالت من خالل إجراء التجارب والتغييرات والتعديالت على هذا البديل 

يالت على هذا البديل بناء على األخطاء والتغيرات التي بناء على األخطاء والتغييرات والتعد

تكشف التجارب والتطبيقات العملية . وهذا يمكن المدير من أن يتعلم من أخطائه ومحاولة تالفي 

الثمن  مستقبال، ومن المآخذ على هذا األسلوب أنه باهظ  اهذه األخطاء في القرارات التي يتخذه

 (13، 4997)عامر ، .ير "متخذ القرار " ويأخذ الكثير من جهد ووقت المد

 البديهة والحكم الشخصي :.3

في هذا األسلوب يستخدم متخذ القرار حكمه الشخصي واعتماده على سرعة البديهة في إدراك   

ه، والتقدير السليم ألبعادها، وفي للمواقف والمشكالت التي تعرض ل مةمهالعناصر الرئيسية ال

البيانات والمعلومات المتاحة والفهم العميق والشامل لكل التفاصيل الخاصة فحص وتحليل وتقييم 

 بها .

ولكن من عيوب هذا األسلوب هو الصعوبات والمخاطر التي تنجم عن استخدامه، فهو يقوم   

على أسس شخصية نابعة من شخصية  متخذ القرار وقدراته العقلية واتجاهاته وخلفياته النفسية 
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ارفه، وهذه كلها سمات وقدرات تختلف باختالف المجتمعات والبيئات، كما انها واالجتماعية ومع

مرهونة بالمعوقات المختلفة والمتعددة للمجتمع الواحد وقواعد السلوك التي تحكمه، واالتجاهات 

السائدة فيه، والتطورات المختلفة التي يمر بها، وكل ذلك يؤثر في حكم متخذ القرار الشخصي 

 المواقف التي تواجهه .على األمور و 

ستراتيجية التي يكون تأثيرها محدودا، اسلوب في اتخاذ القرارات ت الغير يمكن استخدام هذا األ  

وكذلك في الواقف الطارئة التي تتطلب مواجهة سريعة، كما أن من مزاياه أنه يساعد على 

على التصور، والقدرة استغالل بعض القدرات والمهارات لدى بعض متخذي القرارات، كالقدرة 

على المبادأة واالبتكار، والقدرة على تحمل المسؤولية، والقدرة العقلية، وكلها قدرات تمكن متخذ 

 القرار من اتخاذ قرارات صائبة دون تردد .

 دراسة اآلراء واالقتراحات وتحليلها :.4

حات التي تقدم إليه حول في هذا األسلوب يعتمد متخذ القرار على البحث ودراسة اآلراء واالقترا  

المشكلة وتحليلها ليتمكن على ضوئها من اختيار البديل األنسب، وتمثل هذه اآلراء واالقتراحات 

ه أو التي يقدمها المستشارون والمتخصصون، والتي تساعد في إلقاء تلك التي يقدمها زمالؤ 

ل األنسب .ولكن من ن متخذ القرار من اختيار البديكا الضوء على المشكلة محل القرار وتم

صعوبات هذا األسلوب أنه عند التطبيق يتطلب من متخذ القرار تجزئة المشكلة اإلدارية التي 

 تواجهه إلى أجزاء ودراسة كل جزء منها على حدة، وكذلك دراسة المشكلة ككل مع األخذ في

ستراتيجية المؤثرة فيها، كما يتطلب تطبيقه من ناحية أخرى إشراك متخذ االعتبار العوامل اال

هم بآرائه واقتراحاته في اتخاذ القرار وكذلك إشراك المرؤوسين الذين يتولون القرار لكل من ُيس

 تنفيذ القرار .
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خذ ومن مزايا هذا األسلوب أنه أقل تكلفة من األساليب التقليدية األخرى، باإلضافة إلى أن مت  

القرار يمكنه عن طريق الدراسات العميقة والتحليل الدقيق لآلراء واالقتراحات التي تقدم إليه 

 ي تتعلق بالعوامل الغير ملموسة : "مثل الروحـتة الــاصـــات وخــــاجــــتـنـتـن االســــر مــــيـثـكـاط الـــــاستنب

 ها .واختيار البديل األنسب على ضوئ ر،المعنوية للعاملين " المرتبطة بالمشكلة محل القرا 

 ( 15، 4992)ضياف ، 

 : األسلوب الكمي. 5

يعتمد هذا األسلوب في اتخاذ القرارات على استخدام األساليب الكمية وتحديد النتائج المتوقعة   

من كل بديل، بعيدا عن العوامل الشخصية في عملية التقييم والمفاضلة واختيار البديل، وقد 

 الحاسبات اآللية في استخدام هذا األسلوب وتطويره :ساعدت 

 حوث العمليات :ب .2

بدأت بحوث العمليات تظهر كحقل من حقول المعرفة في أوائل الحرب العالمية الثانية قام بها   

مجموعة من العلماء والخبراء في بريطانيا ثم انتقل ليشمل المجال الصناعي واالستثماري ودراسة 

االقتصادية وذلك بتحقيق االستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية المتوفرة، وذلك الجدوى 

بتعظيم المخرجات وتقليل النفقات وتطوير األساليب والوسائل المستخدمة للتحليل، لذلك انتشرت 

كز ة ومراجامعات وتهتم بها المراكز العلميالًا وأصبحت تدرس في واسع اً بحوث العمليات انتشار 

فهناك من ات قع أن هناك تعريفات متعددة لبحوث العمليوالوادراسات والبحوث االقتصادية، ال

ن ع القرار" وآخرو مقدمة لعملية صنن "بحوث العمليات عبارة عن استخدام التحليل الكمي كيقول إ

رق العلمية لحل المشكالت دام األساليب واألدوات والطي استخيقولون إن " بحوث العمليات تعن

 (50، 4996العائب، ).
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 :بالرضا الوظيفي للعاملين عالقة صنع القرارات سادسًا: 

ينادي االتجاه الحديث في اإلدارة بمبدأ المشاركة في صنع القرارات مع توسيع دائرة المشاركة   

كلما كان ذلك ممكنا وعدم تركيز القرارات في يد فرد واحد، وقد طهر هذا االتجاه نتيجة لعدة 

قدرات  يستطيع الفرد مهما توافرت له مأهمها نمو المنظمات وتضخم حجمها، حيث العوامل من 

إلى أنه البد أن تعمل القيادة  كل األوقات، حيث توصل الخبراءاإلحاطة بكل الظروف في  ذاتية 

اإلدارية بمبدأ الشورى الذي يتجسد أساسا في توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرارات خاصة 

بتلك القرارات التي تؤثر المشاركين أو في أعمالهم وما يمكن أن تحققه مشاركتهم من فيما يتعلق 

مزايا عديدة مثل ضمان تعاونهم والتزامهم، فمشاركة الموظفين في صنع القرارات يعطيهم الشعور 

عالء مصالح المنظمة والعمل  بأهميتهم مما يؤدي إلى اإلخالص في العمل والتفاني في خدمة وا 

يق أهدافها، كما أن مساهمة الموظفين في جميع المستويات تؤدي إلى تربية كوادر على تحق

والذين يكونون ذوي خبرة في صنع القرارات، هذا فضال عن تحقيق  جديدة من القادة اإلداريين

ميزة الثقة المتبادلة بين الرؤساء والمرؤوسين، وهذا ما أشار إليه نموذج "فروم" والذي يصلح 

كافة مستويات اإلدارة، والذي يقوم على مدى الحاجة إلى المشاركة بين القيادة للتطبيق في 

واألتباع في اتخاذ القرارات ما يتحدد حسب الموقف ومتغيراته المختلفة والتي تملي نمطا قياديا 

 .أفضل النتائجمحددا يؤدي إلى 

ي يعني بصورة عامة ويمكننا مما سبق ذكر الربط بين اتخاذ القرارات والرضا الوظيفي الذ  

االرتباط االيجابي بين الموظف والتنظيم الذي يعمل به وال يمكن أن تتحقق أهداف أو الوصول 

لى الرضا العام دون وجود العنصر البشري االيجابي الذي يقبل على العمل عن قناعة، ويساهم إ

الوظيفي لدى في إنجاح المنظمة  وتحقيق أهدافها وعلى الرغم من اختالف مفهوم الرضا 

بشكل يتحقق الرضا الوظيفي من خالل ما تتيحه الوظيفة  ف باختالف تعليمه وخلفيته فإنهالموظ
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من حيث الراتب وفرص الترقية، ونظام الرعاية االجتماعية، كما أنه يتأثر بطبيعة العمل 

حساسه  الة بالعدوالظروف التي تنشأ ومدى تمكن الموظف من المشاركة في اتخاذ القرارات وا 

 ه.واالهتمام من قبل رؤسائ

شراكه في اإلدارة اإلسالمية والتي تأخذ بمبدأ    ن من مبادئ اإلسالم احترام كرامة اإلنسان وا  وا 

الشورى والمشاركة في اإلدارة واحترام كرامة اإلنسان العامل وآرائه وقدراته وهو ما يطلق عليه  

 من ناحيتين :"ديمقراطية اإلدارة " والتي ستحقق النفع للمنظمة 

رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة رضاهم الوظيفي نتيجة شعورهم بأنهم جزء من التنظيم أو 

هم للمنظمة ويشعرون بأهميتهم وضع أهدافها وبالتالي يزداد والؤ المنظمة ويشاركون في قراراتها و 

 .(62-65، 4997م الوظيفي )الحميضي، ودوره
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 :الخالصة

مما سبق نستخلص أن موضوع المركزية والالمركزية من المواضيع الهامة التي يتوجب دراستها   

تباعجيدا،   متزن بينهما، لضمان سير العمل بالطريقة المطلوبة والجيدة. أنموذج وا 

وأن هناك عدة أشكال أو أوجه للمركزية كالمركزية اإلدارية والمالية وعملية اتخاذ القرارات   

اإلدارية تعد من النظم القديمة التي عرفتها الدول في الحكم واإلدارة، فهي تقوم على  فالمركزية

أساس التوحيد وعدم التجزئة، وأنها ترتكز على تركيز صالحيات اتخاذ القرار النهائي بيد المدير 

 العام أو ما يمثل المدير التنفيذي للمنظمة أو مجلس اإلدارة .

لمركزي تتجلى في عدة أوجه نذكر منها : التركيز اإلداري لكافة أو وأن صور التنظيم اإلداري ا  

، أو عدم التركيز اإلداري وهو نقل أو توزيع بعض العامةأغلب مظاهر السلطة لدى اإلدارة 

 الصالحيات إلى الفروع أو األقسام بما يتناسب مع طبيعة عملياتها ونشاطاتها.

زية اإلدارية منها مثال تصعيد أو الرجوع لإلدارة وأن هناك عدة طرق تتحقق من خاللها المرك  

، وهناك عدة عوامل تحدد درجة المركزية والالمركزية حالالعليا عند كل موقف أو مشكلة تتطلب 

 بالمنظمة منها مثال التقنية المستخدمة في المنظمة والتباعد الجغرافي.

إلنتاجية بكافة جوانبها، ويتوجب توزيع وأن عملية اتخاذ القرارات تعد صلب العملية اإلدارية أو ا  

مناسب على الفروع لضمان صدور القرار بالشكل والوقت  بشكلالصالحيات والسلطات 

 المناسب، وتعرفنا على أنواع القرارات واألنماط التي تتخذ بها القرارات.

البيانات وأن عملية اتخاذ القرارات تمر بعدة مراحل منها : تشخيص المشكلة وتحليلها وجمع   

 عنها وتحديد البدائل المتاحة للحل.

وذكرنا بعض العوامل التي تؤثر في عملية اتخاذ القرارات وتحد من فرصة اتخاذ القرار الجيد،   

وأن هناك نظريات وأساليب التخاذ القرارات منها التقليدية مثل الخبرة والبديهة والحكم الشخصي 

 ليات.واألساليب الكمية منها مثال بحوث العم
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وذكرنا أيضا عالقة صنع القرارات بالرضا الوظيفي للعاملين بحيث يسعى االتجاه الحديث في    

اإلدارة إلى المطالبة بمشاركة الموظفين في صنع القرارات كلما كان ذلك ممكنا مما قد يضمن 

 تنفيذهم للقرارات بالشكل المطلوب.
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 الرضا الوظيفيالفصل الثالث: 

 

 مقدمةال

 

 المبحث األول: مفهوم الرضا الوظيفي

 المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي

 المبحث الثالث: نظريات الرضا الوظيفي
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 :مقدمةال

يعد الرضا الوظيفي أو المهني من الموضوعات التي ينبغي أن تظل موضعا للبحث والدراسة   

القادة ومشرفي اإلدارات والمهتمين بالتطوير اإلداري في العمل،  وذلك بين فترة وأخرى عند 

وأيضا لتأثر رضا الفرد بالتغير ، ألسباب متعددة فما يرضى عنه الفرد حاليا قد ال يرضيه مستقبال

 في مراحل حياته فما ال يعد مرضيا حاليا قد يكون مرضيا في المستقبل .

ظيفي عند موظفيه هي عملية تقويم شاملة تغطي جميع وال شك أن دراسة المدير للرضا الو   

جوانب العمل وتتعرف اإلدارة من خاللها على نفسها فتنكشف لها االيجابيات والسلبيات التي 

وقد توصل ، يمكن والتي يمكن في ضوئها أن يتم التطوير ورسم السياسات المستقبلية لإلدارة

لوك اإلنساني داخل المؤسسات يمثل اهتماما المهتمون والباحثون في هذا الشأن إلى أن الس

وأصبح الحوار المتصل ، مشتركا بين علوم اإلدارة من ناحية والعلوم اإلنسانية من ناحية أخرى

نساني ومعرفة مدى الرضا جانب واحد ال يكفي لفهم السلوك اإلبين الطرفين بأن التركيز ل

ذا كانت الدول المتقدمة قد اهتمت وما تز ، الوظيفي ال تهتم بالبحث عن الرضا الوظيفي فيجب وا 

 .على الدول النامية أن تكون أكثر اهتماما نظرا لتأثيره المباشر على تقدم المجتمع وتطوره 

فالرضا الوظيفي ما هو إال تجميع للظروف النفسية والفسيولوجية والبيئية التي تحيط عالقة 

تجعله يقول بصدق أنا سعيد في عملي الموظف بزمالئه ورؤسائه وتتوافق مع شخصيته والتي 

وحدة ضمان الجودة، الرضا الوظيفي والقيادة الفعالة، نشرة إعالنية فكيف يتم ذلك ؟ وأين يتم ؟ )

 ( . 2رقم 
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 المبحث األول: مفهوم الرضا الوظيفي

 :الرضا الوظيفي  أواًل: تعريف

فأطلق فريق منهم ، نحو عملهقد ذكر العلماء والباحثون اصطالحات عدة لمشاعر اإلنسان   

وسماها فريق ل، وأطلق عليها فريق ثان االتجاه النفسي نحو العمة، عليها مصطلح الروح المعنوي

 فقد ذكروا تعاريف عدة للرضا الوظيفي منها :م الدوافع، وقد يطلق عليها غيرها، ثالث الرض

ات والرغبات والتوقعات من الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع الحاج -5

ومع العوامل ل، مع الثقة والوالء واالنتماء للعمل، العمل نفسه )محتوى الوظيفة ( وبيئة العم

 والمؤثرات البيئية الداخلية والخارجية ذات العالقة .

ويعرف أيضا تعبير العاملين عن مشاعرهم نحو أعمالهم وأن هذه المشاعر تعتمد على إدراك  -4

دراكه لما يجب أن تقدمه هذه المهنة له ات ورغبات، وعلى إتحققه له المهنة من حاج الفرد لما

بذات كما أن الرضا عن المهنة يتكون من عناصر شخصية تتعلق ة، من منافع مادية ومعنوي

 .(4991،540)الطعاني والكساسبة، وعناصر أخرى تتعلق ببيئة العمل ومحيطه . الفرد، 

وهناك من عرفه بأنه مجموعة المشاعر الوجدانية التي يشعر بها الفرد نحو العمل الذي -3

 وقد تكون ايجابية .، وهذه المشاعر قد تكون سلبيةيشغله حاليا، 

وما يحققه هذا العمل من ة لسعادة اإلنسان واستقراره في عمله، وقد عرف أيضا بأنه الدالل -2 

شباع لحاجاته،   نسان إلى آخر .من إ تتباين نوعا وكما وهي حاجاتوفاء وا 

ويعرفه هوي و ميسكل بأنه التعبير عن الموقف الذي يتخذه الفرد تجاه عمله بصورة تعكس  -1

 .(54، 4955،دعوم ومومنينظرته وتقييمه لعنصر أو أكثر من عناصر العمل )
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درجة الشعور االيجابي أو السلبي التي يشعر بها  بأنه (575، 4952ة )ـــونــو حســـأب رفــــوع -6

 ته وانجازاته .الفرد نحو وظيفته والتي تنعكس على تكيفه النفسي من خالل عالقا

 .بأنه الدرجة التي يحب األفراد عملهم (352، 4954وعرفه الخناق ) -7

أي اختاره  : أي اختاره وقنع به :الرضا من الفعل رضى عن الشيءن عرفه : بأنه ويوجد م -4

وهي استجابة متعددة ا أراد تحقيقه، وقبله وهو اإلحساس الجيد الذي ينتج من تحقيق الفرد م

هو شعور ناتج عن  ذاً هذه االستجابات معرفية ووجدانية إالنواحي النفسية نحو العمل وتكون 

 .(4951،44 ،بعبد الوها وبورغدة )ل.ة العمتقييم شخصي لمختلف عناصر ومتغيرات وضعي

بأن رضا الفرد عن العمل يتوقف على المدى الذي يجد فيه   :(3، 4996القاروط، ) فهوعر  -0

وعلى اته وميوله وسماته الشخصية وقيمه، كما يتوقف على موقفه العملي، منفذا مناسبا لقدر 

 طريقة الحياة التي يستطيع بموجبها أن يلعب الدور الذي يتماشى مع نموه وخبراته . 

 اتلك المفاهيم نرى أنه ال يمكن االتفاق على إعطاء مفهوم محدد واحد للرضوبناء على   

الوظيفي وذلك الختالف النظرة للرضا عن العمل والقيم والمعتقدات والطبيعة الشخصية للعامل 

لذا يمكن القول بأنه الدرجة التي يحس بها الفرد ى الموقف البيئي للعمل، وفي بعض األحيان عل

 .اـــــهــوم بـــــقــي يـــتــة الـــفــيـوظــلــة لـــفــلـتـخــــمـــــال يــــواحـــنـــــاه الـــــجــــي تـــــبــــلـــأو س إيجــــــــابي ورــــــشعــــب

 (.644، 4953الطالباني، )

 :الرضا الوظيفي  تحققثانيًا: 

من العوائد المعنوية والمادية  والرضا يتحقق عندما تتحقق توقعات الفرد نحو ما يحصل عليه  

خاصة كما يعبر الرضا عن حالة تكامل الفرد النفسية مع وظيفته ومدى استغالل العمل لقدراته 

ثبات وجوده وشخصيت ه، أضف إلى أن وصول الفرد لمستوى الطموح الذي حدده بنفسه، وميوله وا 

وال شك أن  ة، ية والشخصيوهذا بدوره يؤدي إلشباع حاجاته النفسه، يتحقق ذلك من خالل عمل
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بعضها يتعلق بذاتية الفرد نفسه وبعضها اآلخر ه، ا الفرد عن وظيفتي رضهناك عوامل مؤثرة ف

كنوع العمل وطبيعة وظيفته ي يعيشها، وهي بيئة العمل الته الفرد، متعلق بالتنظيم الذي يعمل في

وى لعمل المتنوع ينتج عنه مستوال شك أن اادي، ابتكاري أو عوع، أو مهنته كعمل روتيني أو متن

كما أن االستقرار في العمل والحاجة لألمن فيه من المصادر القوية لتحديد أعلى من الرضا، 

ويجب وكلما ارتفع المستوى الوظيفي للفرد كان أكثر استقرارا وعطاء ورضاء عن العمل .ا، الرض

ت الرضا الوظيفي والمهمة في شارة إلى أن العالقات االجتماعية في محيط العمل أحد محددااإل

فكلما كان في حاجة ة وخارجها، فهذه العالقات تشعره باالنتماء والرضا داخل المؤسساة الفرد، حي

وأرى أن العمر الزمني را، لالنتماء كان أثر جماعة العمل على الرضا الوظيفي لدى الفرد كبي

ه صلة بذلك، الباحثون أن النوع لوقد وجد ا، المعتمد على طبيعة العمل يحقق أيضا رضاء وظيفي

وكما ات االجتماعية، فالسيدات حققن رضاء وظيفيا أكبر من الرجال فيما يتعلق باألجر والعالق

أيضا  اً ال شك أن لمستواه التعليمي دور و أن لكل هذه العوامل تأثيرا كبيرا في الرضا الوظيفي للفرد 

المدير  علما بأنوالمستوى التعليمي .ة فهناك عالقة إيجابية بين المهناه عن عمله، في رض

مواطنا محبطا يجر  ويستطيع أيضا أن يصنع  ، يستطيع أن يصنع من الموظف مواطنا فاعالً 

 .( 39، 4954، سوركتيأذيال خيبة اآلمال )

 :الرضا الوظيفي  حدوثثالثًا: 

األداء سيؤدي  وينشطون في أعمالهم العتقادهم أنة، يعمل الناس لكي يصلوا إلى أهداف معين  

وحين ينظر للرضا كنتيجة للكشف عن الكيفية التي يتحقق بها والعوامل التي تسبقه  إلى الرضا .

 لي :التا لة عن حدوثه فإن تلك العوامل تنتظم في نسق من التفاعالت يتم على النحومسئو وتعد 

شباع لهذه ل أكثر مصادر اإلويعد العمى إلى إشباعها، : لكل فرد حاجات يسع الحاجات.5

 الحاجات .



78 
 

: تولد الحاجات قدرا من الدافعية يحث الفرد على التوجه نحو المصادر المتوقع الدافعية .4

 إشباع تلك الحاجات من خاللها .

اعتقادا منه أن هذا  –وبوجه خاص في عمله –داء نشط للفرد ة إلى أ: تتحول الدافعياألداء .3

 األداء وسيلته إلشباع تلك الحاجات .

 يؤدي األداء الفعال إلى إشباع حاجات الفرد . : اإلشباع.2

: إن بلوغ الفرد مرحلة اإلشباع من خالل األداء الكفء في عمله يجعله راضيا عن  الرضا.1

 .(49، 4994 ،العمل بوصفه الوسيلة التي يمكن من خاللها إشباع حاجاته )أبو حمدة 

 :رابعًا: أهمية الرضا الوظيفي 

ة كبيرة حيث يعتبر في أغلب الحاالت كمقياس لمدى ـيـمــراد أهـــــا األفـــرضـــه أن لــــم بــــمن المسل   

ن كان رضا العاملين الكلي مرتفعا فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج مرغوب  فعالية أداء العاملين، وا 

لمكافآت تضاهي التي تتوقعها المنظمة، عندما تقوم برفع أجور عمالها أو بتطبيق برنامج ل فيها،

 التشجيعية أو نظام الخدمات .

وما ذكره ليكرت من أنه يصعب تحقيق مستوى إنتاج رفيع على مدى طويل من الزمن في   

ن الجمع بين زيادة يجة يورد ليكرت سبب ذلك بقوله : إظروف عدم الرضا، وفي سياق هذه النت

ب العناصر رفيعة المستوى اإلنتاج مقابل عدم الرضا في آن واحد ال بد أن ذلك يؤدي إلى تسر 

في المنظمة، وتدني مستوى منتجاتها من العناصر البشرية في آن واحد، وبالتالي فإنه ثمة نوع 

من االتفاق بأن من أوضح الدالالت على تدني ظروف العمل في منظمة ما، إنما يتمثل في 

 انخفاض مستوى الرضا لدى العاملين .

مجيرين عن أهميتها للعاملين والمرؤوسين فالمديرون يعانون من وال تقل أهمية الروح المعنوية لل  

 ضغوط كثيرة وأسباب خطيرة النخفاض الروح المعنوية قد ال يتعرض لها العاملون.
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ويذكر بعض الباحثين أن المديرين يتعرضون لضغوط تنبع من البيئة الداخلية في منظماتهم   

من وضغوط خارجية تتمثل في كل من لهم به عالقة التي تتكون من العاملين والبناء والنظام واأل

خارج المنظمة التي يديرونها، ويعتقد بأن السلطة الممنوحة لهم ال تتناسب مع المسؤوليات 

المنوطة بهم، وهذا ينعكس على رضاهم وروحهم المعنوية، ونوعية وفاعلية القرارات التي 

 ها وتحقيق األهداف المرسومة .يتخذونها، وتنعكس بالتالي على المؤسسة التي يديرون

قبالهم نحو العمل، مما يزيد من بالرضا الوظيفشعور األفراد  ي يشجع على زيادة حماستهم وا 

نتاجيتهم، كما يزيد من تمسكهم في عملهم، األمر الذي يعطيهم إحساسا إيجابيا نحو  عطائهم وا 

عظم أوقاتهم في العمل، العمل ونحو الحياة بصورة عامة، على اعتبار أن األفراد يقضون م

فالوضع النفسي للموظفين يؤثر في اتجاهاتهم ومشاعرهم نحو المؤسسة التي يعملون فيها، 

فالبعض يشعرون بالراحة بسبب انتمائهم لمؤسسة ما، ويحجمون عن االنتقال من هذه المؤسسة 

أن الرضا غالبا لخشيتهم من فقدان المناخ المريح الذي يجدونه في عملهم الحالي، مما يدل على 

ما يكون حصيلة نجاح الفرد في عمله، وهذا يساعد على الشعور بالثقة بالنفس، و يكون دافعا 

 (. 4، 4952)سالمة،  .لزيادة اإلنتاج واالستمرار في العمل قوياً 
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 : الرضا الوظيفي ومؤشرات عناصرالمبحث الثاني: 

 : أواًل: عناصر الرضا الوظيفي

وجهات النظر وتعددت بين الباحثين والدارسين في تحديد عناصر الرضا الوظيفي  لقد تباينت  

ويرتكز هذا االختالف كذلك على طبيعة العناصر المكونة للرضا ب دراستهم التجريبية، حس

الوظيفي داخل المنظمة ولقد حاولوا توضيح هذا االختالف وفحص العوامل المحددة للرضا 

 :(52، 4990 الشمري،؛4955)الوناس، ة الوظيفي في العناصر التالي

 :جر الرضا عن األ.9

 ومع ظروف العمل وتكاليف ، جر مع الجهد الذي يبذلهبر عنه عند العامل بمدى تناسب األويع  

ر جاألويتجه كثير من الكتاب المحدثين إلى فكرة مفادها أن ي العوائد، المعيشة وكذا المشاركة ف

ولكن يمنع فقط مشاعر ب الرضا، ره ال يسبوأن توفجات الدنيا، لإلشباع إال للحا اً در ال يمثل مص

شباع اإلومعنى هذا أن األجر ال يمثل عنصرا من عناصر اء من أن تستحوذ على الفرد، االستي

يمكنهم من تلبية حاجياتهم األساسية في حين ال يمكننا تعميم  ر  في مجتمع يتوفر للعاملين فيه أج

ما في المجتمعات الفقيرة . غير أن الدراسات التي أجريت في المصانع اإلنجليزية ذلك ال سي

أشارت إلى وجود عالقة طردية بين مستوى الدخل والرضا عن العمل أي كلما زاد الدخل زاد 

 الرضا عن العمل .

 :.الرضا عن الترقية 2

على االطالع  راه يحرصفنتحقيق منزلة أحسن مما هو عليه،  نسان السعي إلىمن طبيعة اإل  

 على سياسة التخطيط المستقبلي للوظيفة وعلى نموها .

بين توفر فرص الترقية والرضا عن  اً طردي اً وقد أشارت نتائج الدراسات إلى أن هناك تناسب  

فرص وأن العامل المحدد ألثر فرص الترقية على الرضا عن العمل هو طموح الفرد في العمل، 

وعليه فأثر الترقية اح فعال كما زاد رضاه عن العمل، طموحه أقل مما هو متفكلما كان الترقية، 
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والعكس صحيح، على رضا الفرد متوقفة على مدى توقعه فكلما كان توقعه عاليا كان رضاه أقل 

 فحصوله على ترقية لم يتوقعها تحقق له سعادة أكبر مما لو كان يتوقعها .

 :شراف الرضا عن أسلوب القيادة واإل.3

ومساندة ، إن إظهار روح الصداقة في العمل ليشعر المرؤوس أن رئيسه يفهمه ويفهم مشكالته  

ووجود االستعداد ، وعدالة الرؤساء في معاملة المرؤوسين، المرؤوس وتقديم العون له عند طلبه

في هم ًا يسنفسي اً رتياحفيترك له ا، للتفاهم كل ذلك له تأثير كبير على الجانب النفسي للعامل

تحقيق رضاه عن عمله . فجعل المرؤوسين محور االهتمام وتنمية العالقة بين الرئيس والمرؤوس 

ن يكل هذا يؤدي إلي والء المرؤوس، وسعة صدره عند حدوث أخطاء من األتباع، وتفهمه

 ورضاهم عن عملهم مثلما توصلت إليه .

 الرضا عن مجموعة العمل أو الزمالء :.4

ية ووجود مبين أعضاء الجماعة وتقارب مستواهم الثقافي ودرجتهم العل إن االنسجام الشخصي  

انتماءات مهنية موحدة وتقارب العادات كل هذا من شأنه المساهمة في تحقيق الرضا الوظيفي 

 ه للمنظمة .فرد من أفراد الجماعة ويعزز والء لكل

 الرضا عن محتوى العمل :.5

دراك ا وكانت االنطالقة فيه من إواألبحاث يعد حديثا نسبيوتناول هذا العنصر في الدراسات   

الباحثين أن طبيعة المهام الموكلة إلى الفرد لتأديتها في محيط عمله لها دور فعال في التأثير 

 على رضاه الوظيفي .

ولقد تبنى العديد من الباحثين هذه العناصر في دراسة الرضا الوظيفي للفرد خاصة في   

وا عناصر جديدة أو عناصر ن آخرين تبنغير أن باحثي، قتصاديالطابع االالتنظيمات ذات 

تبعا لطبيعة التنظيمات ال سيما التعليمية  ر أخرىوأضافوا عليها عناص، معينة جاء بها مكي
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مقاييس للرضا المهني  اومحمد الناجي وغيرهم بنو ، إذ نجد على سبيل المثال منتظر حكيم، منها

إلى عوامل صحية  هيرزبرغ " للرضا الوظيفي الذي أرجع عوامل الرضاباالعتماد على تصنيف "

 .وعوامل الحوافز

وحشمت فراج في دراستهما المعنونة ب"استراتيجيات ، ن محمد الديبد الباحثيكما أننا نج  

 االعتماد المتبادل وعالقتها بالرضا الوظيفي عند مديري المدارس من مراحل تعليمية وخبرات

العالقة مع و الرواتب و خرى نحو : المسؤولية ر أو عوامل أوا عناصتبن، بالسعودية دارية مختلفةإ

الترقيات و التقديرات و اإلشراف و اإلدارة و  –تطور النمو المهني و العمل نفسه و التجهيزات و الزمالء 

ن خصائص التنظيمات وطبيعتها وظروف العاملين ول إوعلى هذا األساس يمكن الق، اإلنجازو 

 فيها وتخصص الباحث متغيرات تفرض عناصر للرضا الوظيفي دون غيرها . 

 الرضا عن ساعات العمل :.2

، وظف عن عملهمكلما توافقت ساعات العمل مع وقت راحة الموظف كلما ارتفع رضا ال  

 والعكس صحيح .

 الرضا عن ظروف العمل : .7

الرطوبة والنظافة ( على درجة رضا ، والتهوية، ظروف العمل المادية مثل )درجة الحرارةتؤثر   

الموظف على بيئة العمل . وتشير الدراسات إلى أن درجة جودة ظروف العمل المادية تؤثر على 

 قوة الجذب الذي تربط الموظف بعمله .
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 :ثانيًا: مؤشرات الرضا الوظيفي 

، رة ومتنوعةالراهنة تتطلب اإلشارة إلى مؤشرات الرضا الوظيفي، فنجدها كثيوبما أن دراستنا   

 :(74-66، 4994، العبودي)وضمن هذا السياق يمكن إدراج المؤشرات التالية

 .التغيب :9

ثر واضح بالنسبة التي تواجه المنظمات، لما له من أمؤشر التغيب من أخطر المشكالت  ُيعد  

المؤسسة من جهة، وبالنسبة لضعف مستوى الكفاية اإلنتاجية من للتنظيم االجتماعي، داخل 

 حيث الكم والكيف من جهة أخرى .

ولهذا نجد التعاريف المتصلة به تختلف بين الدارسين لمشكلة معدالت التغيب وتكلفتها وأثرها   

 على درجة الرضا من جهة والكفاية اإلنتاجية من جهة أخرى . 

أنه "تخلف العامل عن الحضور إلى العمل في ظروف كان  فنجد من يعرف التغيب على  

بإمكانه أن يتحكم فيها "، وكما يعرف بأنه "الوقت الضائع في المؤسسات الصناعية بسبب تغيب 

العمال والذي يمكن تجنبه وال يدخل في حساب التغيب الوقت الضائع بسبب االضطرابات أو 

 ع لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين .غلق المصانع أو التأخر في الحضور إلى المصن

هذا ويمكن تقدير الوقت الضائع في المؤسسات الصناعية بسبب تغيب العمال وحساب معدل    

 تغيبهم بعدة طرق منها الطريقة التالية :

 عدد األيام المفقودة بسببمعدل التغيب =      

                       599x   عدد أيام العمل 

 smith" "5077ومن أهم النظريات التي عالجت هذا المؤشر "التغيب" نجد نظرية سميث    

 التي حاولت من خاللها بيان ما مدى استطاعة االتجاهات الوظيفية التنبؤ بالغياب .
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ففي شركة بمدينة "شيكاغو" تفحص "سميث "معدل الحضور وكان ذلك يوم عاصفة ثلجية    

بذل شيء من الجهد للوصول إلى الشركة وقد جمع لذلك معلومات  عندما كان لزاما على العمال

إلخ ثم قام بحساب االرتباطات بين درجة  تتعلق بالرضا في مظاهره المختلفة : القيادة، األجر.

هذه المتغيرات والحضور، وقد قام بنفس العملية مع عينة أخرى في مدينة "نيويورك " حيث كان 

ن مقياس الرضا ميث" أ%، ومن خالل هذه النسب استنتج "س06% وفي الثانية 79في األولى 

 يمكن أن يتنبأ للسلوك الوظيفي، عندما يكون ذلك السلوك تحت تحكم العمال .

 وتعتبر نتائج دراسة "سميث "من أفضل النتائج المتعلقة بالرضا الوظيفي والغيابات .

 :.دوران العمل2

ل على الحركة الناتجة عن ترك بعض العاملين سم دوران العممفهوم دوران العمل : يطلق ا  

حالل آخرين جدد محلهم .   للخدمة داخل التنظيم وا 

وهذه الحركة غالبا ما تكون ناتجة عن صعوبة التكيف مع ظروف العمل، وهو يعبر كذلك عن   

تنقل العامل من عمل إلى آخر داخل المؤسسة أو من مؤسسة إلى أخرى نتيجة لعوامل نفسية 

 ية وأخرى مادية .واجتماع

قد يكون دوران العمل غير مضر إذا كان الهدف منه تنشيط التنظيم الصناعي، أو إبدال أفكار   

ة صحيقديمة بأخرى جديدة، أو أن حدوث هذه العملية تتم بطريقة منتظمة وتكون نتيجة لظروف 

مل بهذه الطريقة إلى أعمال أخرى أقل تعبا، ويصبح دوران الع اأو لكبر سن العمال الذين نقلو 

 عملية طبيعية يستفيد منها التنظيم .

د يكون نتيجة سلبي أو إيجابي على التنظيم . وق ولهذا يمكن أن يكون لدوران العمل تأثير  

 لوقوع حوادث عمل أو صعوبة للتكيف في المنصب .

ويمكن مراقبة التغيرات التي تطرأ على القوى العاملة داخل التنظيم الصناعي عن طريق حساب   

معدالت دوران العمل، ومقارنتها خالل فترات محددة، ويحسب معدل دوران العمل عادة على 



85 
 

أساس حساب نسبة عدد العاملين الذين يتركون الخدمة في فترة معينة في كل مائة عامل يعملون 

 تنظيم الصناعي وذلك على النحو التالي :داخل ال

 x 100الخدمة خالل الفترة  اعدد العاملين الذين تركو معدل دوران العمل  = 
 معدل العاملين خالل الفترة                                 

 ومن أهم النظريات التي عالجت هذا العنصر نجد المحاولة التي قام بها كل من : 

دراسة حول العالقة بين الرضا الوظيفي ودوران  30حيث لخص  5070وتل " "موشينسكي" و "ت

ن كان العاملو العمل، وكانت العالقة سالبة ما عدا في أربعة منها كانت موجبة، ويظهر أنه كلما 

غير راضين عن وظائفهم كلما كان احتمال مغادرة المؤسسة مرتفعا، وتم تأكيد هذه النتيجة من 

حيث وجد في مقياس للرضا الوظيفي لعينتين إحداهما غادرت  5066  طرف الباحث "هولين"

وبالتالي فحسب  المؤسسة واألخرى بقيت تعمل، والنتيجة كانت أن األولى أقل رضا من الثانية،

هذا الباحث يمكن التنبؤ بدوران العمل على أساس جماعي )متوسط الرضا ( كما أن "موبلي" 

افتراضية بين الرضا ومغادرة، المؤسسة وجد أن أمورا مثل  وبناء على روابط 5077بدوره عام 

التفكير في المغادرة والبحث عن وظيفة أخرى كلها ذات تأثير على المغادرة الحقيقية للعمل 

 والناتجة عن االستياء .

 .اإلضراب:3

يعتبر اإلضراب من أهم مؤشرات عدم الرضا والتذمر، فاإلضراب شكل من إشكال التعبير يلجأ   

إليه العمال سواء كانوا مجموعة صغيرة أو كبيرة . ويعني اإلضراب كذلك التوقف الجماعي 

للعمل إلى حين حدوث تغيرات في المكافآت أو ظروف العمل والمطالبة ببعض الحقوق التي 

يرونها مضمونة وقد تكون هذه المطالب مادية بحثة كالزيادة في األجور، وتحسين ظروف 

واإلضراب مظهر تكتيكي ، بتغيير بعض المسيرين واألنماط التسييرية للتنظيم ل، أو المطالبةالعم
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للضغط وهو من أبرز أشكال الصراع، وأسلوب من أساليب إعالم اآلخرين بوجود نزاع أو خالف 

 بين اإلدارة والعمال .

معينا من الفهم واإليمان بفعالية الفعل العمالي،  اً ن مقدار إن اإلضراب فعل عمالي يتضم  

ويفترض أن يكون هناك حد أدنى من التنظيم والتضامن ما بين العمال والمصلحة المشتركة ذات 

 طرد للعمال، أفرادا أو جماعات .مقبول من طرف المسئولين، نتيجة لالسلوك غير ال

ء إلى اإلضراب، يتوقف على مدى إن نجاح اإلضراب أو تحقيق مطالب العمال دون اللجو   

تماسك جماعات العمل ومهاراتهم، إذ نجد أن العمال ذوي المهارات العليا أكثر جماعات العمل 

 ون من أجل متابعة وحل مشاكلهم سواء عن ــــلـاضــــنـم يـــهــة، فــــاومـــســمــوة الــــقـا لـــالكـــتـا وامـــكــاســــتم

التفاوض الرسمية أو القيام بإضرابات، أما الجماعات ذات المهارات المنخفضة، طريق إجراءات 

 فتملك أعلى مستوى من حيث تطورها في أشكال الصراعات غير المنتظمة .

 ن : رسمي وغير رسمي واإلضراب نوعا

: تقوم به جماعات من العمال داخل المنظمة، ويكون دون إعالم  اإلضراب الغير رسمي -أ

أو اإلدارة، ودون أن تسبقه حركة احتجاجية علنية، وغالبا ما يكون هذا النوع من النقابة 

 االضطراب يخص ظروف العمل، كقدم أو عدم  االستقرار فيه . 

والذي يعني توقف جميع عمال الوحدة أو  أما النوع الثاني والمتمثل في اإلضراب الرسمي -ب 

ضا بعلم اإلدارة، وغالبا ما يسبق هذا النوع من المؤسسة بعلم من النقابة أو بدعوة منها، وأي

 اإلضراب تهديدات، حيث يجتمع العمال قبل اإلضراب إنذار لإلدارة وتوضيح أسباب إضرابهم .

ويعتبر اإلضراب بنوعيه نوعا من أنواع المقاومة التي يلجأ إليها العمال سواء بدعوة من النقابة   

 أو بدونها . 
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أكثر مظاهر عدم الرضا، فهو من المظاهر التي يصعب حصر وبما أن اإلضراب من   

 أسبابها، فقد يكون بسبب طبيعة العمل في حد ذاته، وقد يكون إلى طبيعة ووضعية العمل .

ومهما كانت األسباب والتغيرات التي تعطى له، فإن الفعل الحقيقي لإلضراب هو فعل جماعي   

 الية العمل الجماعي .يتطلب مقدارا معينا من الفهم واإليمان بفع

 إذن فاإلضراب هو شكل من أشكال االحتجاج والتذمر وعدم الرضا .

 عوامل رئيسية يمكن تلخيصها في: ةوخالصة القول يمكن اعتبار أن الرضا الوظيفي يتأثر بثالث

 موقف العامل من وظيفته ويمثل في الظروف المادية للعمل ودرجة سهولة أو تعقيد الوظيفة  -أ 

 ر ومدى التجاوب مع محتوى العمل .واألج

 العالقة بين المستويات اإلشرافية للسلم الهرمي، بمعنى  وقف العامل من اإلدارة : ويشملم -ب 

 نوعية العالقات اإلنسانية بين مختلف أطراف العملية اإلنتاجية من حيث ايجابياتها أو سلبياتها .

ى اندماج العمال داخل المنظمة ومدى موقف العامل من جماعة العمل : ويتمثل في مد -ج 

 التماسك بين أفراد الجماعة ونوعية العالقات اإلنسانية التي تربطهم .

 : .الشكاوي4

وليهم أو النقابات العمالية أو حتى المقدمة من طرف العمال لمسؤ وهي تلك النسبة من الشكاوي   

فكلما كانت نسبة التظلمات  زمالئهم، وهذه النسبة تدل عن مظاهر الرضا الوظيفي أو عدمه،

مرتفعة من طرف العمال لمشرفيهم، سواء كانت موضوعية أو ال .بمعنى كانت شكاوي مؤسسة 

أو شكاوي واهية مرتفعة، فكلما كان ذلك تعبيرا عن عدم الرضا وعن الحالة النفسية التي يعيشها 

 العامل داخل التنظيم والعكس صحيح .
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هي مؤشر من مؤشرات الرضا الوظيفي التي يمكن أخذها بعين ولهذا فالشكاوي واالحتجاجات   

االعتبار واالهتمام بها ودراستها وتحليلها بدقة وهذا من أجل تفادي كاالضطرابات والتوترات التي 

 قد تظهر وتؤثر تأثيرا سلبيا على المنظمة .

 التخريب والالمباالة : .4

ومع كل التأثيرات االيجابية والسلبية  يعمل العامل داخل نسق اجتماعي وصناعي يتفاعل معه,  

 ه جيد .مرتفعة وبالتالي أداؤ  لهذا التنظيم والعامل المنسجم مع أهداف المنظمة تكون معنوياته

ولكن في الحاالت التي ال يستطيع العامل تحقيق طموحاته وتحقيق ذاته واالنسجام مع المحيط   

ونتيجة ذلك هو عدم رضاه عن عمله، الشيء الذي داخل إطاره فإن ذلك يؤثر سلبا على أدائه، 

 الذي ينعكس بالسلب على مدى اهتمامه وانضباطه أثناء تأدية واجباته .

وينجز عن هذا أنواع عديدة من اإلهمال والالمباالة وقد يصل األمر إلى أبعد الحدود من عدم   

نوعية رديئة أو غير  دوات اإلنتاج غالبا ما يكون ذاالرضا، والذي يتحول إلى تخريب متعمد أل

 صالح لالستعمال تماما .

ولهذا فإن هذه السلوكيات التي يمكن اعتبارها عدوانية والناتجة عن عدم الرضا تؤثر تأثيرا كبيرا   

 على السير الحسن للمنظمة وتكبدها خسائر فادحة .

 التمارض : .5

هو ظاهرة من ظواهر عدم الرضا واإلحباط النفسي الذي يواجه العامل، ويتجلى من خالل   

الحاالت المرضية المقنعة التي يلجأ إليها العامل قصد االبتعاد عن العمل، وهذا ما يطلق عليه 

"انسحاب العامل من العمل " تهربا من الواقع المعاش داخل التنظيم الذي ينتمي إليه، أو التقليل 

من االنعكاسات السلبية التي يواجهها أثناء قيامه بعمله، سواء كان هذا نفورا من الوظيفة أو 

 المشرفين عليه أو لجماعة العمل بصفة عامة .
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ويمكننا اكتشاف هذا النوع أن تعبر لنا عن عدم الرضا الوظيفي للعامل إذا زادت عن اإلطار   

 للمنظمة . المعقول وتؤثر على األداء واألهداف المحددة

 األداء : .2

لعنصر من أهم العناصر من حيث اشتغال الباحثين في هذا الميدان، والسبب اقد يكون هذا   

في ذلك واضح، ألننا نريد أن يكون العمال سعداء ومنتجين، ولمعرفة العالقة بين الرضا واألداء 

 " و "كوروكيت   Bryfieldات كل من "بريفيلد ـــــــا دراســــــــن بينهـــــــدة مــــــــديـــــــــات عــــــــت دراســـــــــدمـــــــــق

krokett و "فروم "vroom حيث وجد أن متوسط االرتباط   5062" سنةy=0.14  42عبر  

 شكالية التي تبقى محل الدراسة هي :دراسة، لكن اإل

 أيهما السبب وأيهما النتيجة ؟

أن الرضا يؤدي إلى األداء، لكن بعض الدراسات المتأخرة تقول فالدراسات األولى أشارت إلى  

 عكس ذلك، يعني أن األداء هو الذي يؤدي إلى الرضا .

 وهكذا تبقى المشكلة مطروحة، وتكون بذلك العالقة بينهما هي عالقة جدلية .

النظر في ، وبعد إعادة muchinsky  "5041" و "موشينسكي lafldanoولكن حسب "الفلدانو 

 بعضهما إذ حددن عن حصائية، وجد أن المفهومين مستقالات وتصحيح األخطاء اإلل الدراسك

ظروف العملية وهي عالقة ليست كبيرة، ويبقى األهم هو معرفة ال y  =9.57معامل االرتباط ب 

 ن .التي يرتبط فيها هذان المفهوما

 اإلنتاجية : .7

مما يخطر ببال الباحثين حول العالقة التي تربط االنتاجية بالرضا الوظيفي، أنه كلما زاد رضا   

" vromالفرد زادت معه مستويات اإلنتاجية، لكن الدراسات السابقة التي قام بها كل من "فروم 

أوضحت خطأ هذه الفرضية،  Bryfield "5011" و "بريفيلد krokettو "كروكيت  5062
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فقط، وعلى اعتبار  y=0.14عالقة حسب فروم في مراجعته للدراسات السابقة كان فمتوسط ال

باستمرار فإنها ضعيفة  بأن العالقة بين الرضا الوظيفي واإلنتاجية موجودة  Oran 5077اورقن 

وقليال ما تكون دالة، وقد يعود ذلك إلى اإلنتاجية أكبر من أن تكون خاضعة لمتغير الرضا فقط، 

 تداخل العديد من العوامل أكثرها تقني ومهني . بل هي نتيجة

 . loohe 5076وعليه فهناك من يرى بأن الرضا الوظيفي هو نتيجة االنتاجية العالية 

 ( 74 – 66، 4994)العبودي، 
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 : نظريات الرضا الوظيفيالمبحث الثالث: 
لكي نتمكن من فهم ونتعرف على العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي وما يزيد أو يخفض من   

مستويات الرضا لدى الموظفين بالمنظمة قام العديد من المفكرين والبحاث على الرضا الوظيفي 

 وما قد يؤثر فيه من خالل عدة  دراسات أو نظريات نذكر منها: 

 : نظرية فروم أواًل: 

ية فروم من النظريات الحديثة في الدوافع والفكر األساسي حيث فسر فروم الرضا تعتبر نظر   

الوظيفي على أساس أن عمليات الرضا أو عدم الرضا تحدث نتيجة للمقارنة التي يجريها الفرد 

، وبين المنفعة الشخصية التي يحققها بالفعل، بين ما كان يتوقعه من عوائد السلوك الذي يتبعه

لميل للعمل بطريقة معينة يعتمد على قوة التوقع بأن ذلك العمل أو التصرف ستتبعه فالرغبة أو ا

وتفترض نظرية عدالة العائد في تفسيرها ، نتائج معينة كما يعتمد على رغبة الفرد في تلم النتائج

للرضا الوظيفي أن الفرد يحاول الحصول على العائد أثناء قيامه بعمل ما مع ما يعتقد أنه 

 . إذا هناك نوعان من التوقع :يستحقه 

 : يرجع إلى قناعة الشخص واعتقاده بأن القيام بسلوك معين سيؤدي إلى نتيجة  التوقع األول -

 معينة كالموظف او )الكفاءة ( الذي يعتقد أنه عامل جيد وقادر على االنجاز .

ة االنجاز . فالموظف تمام عملينتائج المتوقعة لذلك السلوك بعد إ:وهو حساب ال التوقع الثاني -

، مستوى الرضا ئرة المعلوماتأو الكفاءة يسأل إذا حققت إنتاجا معينا سأعطى مكافأة أم ال ؟ ) دا

 .(4953الوظيفي لدى الكفاءات العائدة، 

 :نظرية هرزبرج ثانيًا: 

والتي تسمى بنظرية العاملين وهي  ومن النظريات المفسرة للرضا الوظيفي أيضا نظرية هرزبرج  

ترتبط أصال بتطبيق نظرية ماسلو للحاجات في مواقع العمل حيث رأى هرزبرج أن هناك 

ن من العوامل إحداهما تعتبر بمثابة دوافع تؤدي إلى رضا العاملين عن أعمالهم وأطلق يمجموعت
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مل وتح، الفرد باإلنجازوقد حصرها في إحساس ، عليها عوامل مرتبطة بالوظيفة أو العمل نفسه

، وتوفر فرص الترقية للوظائف األعلى والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل، المسؤولية

أما المجموعة األخرى من العوامل فيعتبرها بمثابة دوافع تؤدي إلى عدم رضا العمال عن 

لك الظروف التي وأطلق عليها عوامل محيطة بالوظيفة أو العمل وقد حصرها في ت، أعمالهم

وطبيعة العالقات بين الفرد ، شراف أو نمط القيادةل كالرئاسة أو اإلدارة أو اإلتحيط بالعم

 .(2، 4990، وظروف البيئة المحيطة بالعمل )حكيم، وبينه وبين رؤسائه، وزمالئه

ولم يشترط ، إضافة إلى ماسلو قام "ألدفر" من خالل نظريته بتبسيط تصنيف الحاجات  

وتشمل ، فأي حاجة يمكن أن تنشط في أي وقت، بالضرورة في التدرج في إشباع هذه الحاجات

 هذه مجموعات ثالث :

 حاجات النمو . ، حاجات االنتماء، حاجات البقاء
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 وهذا الشكل يبين العالقة بين نظرية ماسلو ونظرية ألدفر :

 حاجات تأكيد الذات

 

 حاجات النمو

 

 حاجات التقدير

 

 االنتماء حاجات

 

 الحاجات االجتماعية

 

 

 حاجات األمن

 حاجات البقاء

 

 الحاجات الفسيولوجية 

 

 نظرية ماسلو                نظرية ألدفر                                                   

 ( العالقة بين نظرية ماسلو ونظرية ألدفر.4شكل رقم )

 ( 13، 4952، زرفاوي) المصدر:
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على إلى ينتقل الفرد من مستوى أ، ن أدفر ال يأبه لفكرة الهرمية في ترتيب الحاجات وتلبيتهاإ  

اس بالرضا في سحه اإلمستوى أدنى في الهرم بعد أن تحقق جهوده في تلبية المستوى األعلى ومن

تصال وعالقات اوفي رأيه أن الرضا عن العمل ال يتحقق من خالل رغبة الفرد في وجود ، عمله

وهذه العالقات مرتبطة ، حيث تتصف هذه العالقات باالستمرار، وطيدة بينه وبين اآلخرين

بالمكانة والبعد االجتماعي وتتطلب اتصاال وتفاعال مع اآلخرين .تهدف الحوافز الجماعية إلى 

تشجيع روح الفريق والتعاون بين أفراد المنظمة بحيث يحرص كل منهم أن ال يتعارض عمله مع 

فمن شأن الحوافز الجماعية إشاعة باألهداف الرئيسية للعمل،  اً ك إضرار ألن في ذل، مالءعمل الز 

 بدل روح التنافس الذي يصل إلى حد التناقض أحيانا . ، وروح التعاون بين العاملين، روح الفريق

يفي ثبات أهمية الفرد في مجاالت العمل الوظمتعلقة بحاجات الفرد االجتماعية إلومن النتائج ال  

 داري وعالقته بالرضا الوظيفي :اإل

 الحس الفعال بالواقع واالرتياح لمفرداته . -5

 االستعداد للمشكالت ومعالجتها . -4

 القدرة على التفكير .  -3

 فعالية العالقة مع اآلخرين .التعاون مع الغير .  -2

كوادر الوظيفي للداري على مختلف جوانب المجتمع ويعكس الواقع ويدل هذا على التفتح اإل

دارة اليابانية بالفرد داخل التنظيم ت اإلإضافة إلى ما تقدم اهتمالعاملة في المنظمات اإلدارية، 

نما في طريقتهم الخاصة باإل، أكدت على أن سر نجاحها ال يكمن في التكنولوجياو  حيث ، دارةوا 

الشعور الجماعي و ، وأسلوب عمل الفريق، لوب المشاركة في اتخاذ القراراتتركز على أس

، سلوب المميز في إدارة العنصر البشري من حيث تدريبه والمحافظة عليهواأل، ؤوليةسبالم

ر حيث يشع عما ينعكس إيجابا على أهداف المنظمة .، ي شعور الفرد باألمن واألمانلوبالتا
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في جميع  القرارن بأهميتهم ويرفع الروح المعنوية لديهم ويحفزهم على العمل مما يحسن الموظفو 

  الرقابة .و  القيادةو  التوظيفو  التخطيطدارة : وظائف اإل

ن القيم ال تؤثر على حيث إ، ن التقاليد اليابانية اعتبرت نجاح المنظمة مسؤولية أمام الجميعإ   

وبذلك نجد أن ، دارة اليابانيةات اإلبل لها تأثير أيضا على ممارس، ع الياباني فحسبالمجتم

لغاء األجهزة الرقابية معتمدة في ذلك على المسؤولية المنظمات  اليابانية تميل إلى تقليص وا 

من  وكأنها ملك له .، ن كل فرد في المؤسسات اليابانية يسعى إلى ازدهارهاحيث إ، الجماعية

دارة اليابانية نرى أن النظرية اليابانية تسعى بكل مجهوداتها لتحقيق الرضا خالل مبادئ اإل

شراكه في اتخاذ ي داخل المنظمة ووضع ثقتها فيه وا  لعاملين بخلق جو عائلي واجتماعالوظيفي ل

سرته لضمان الوالء واالنتماء للعمل والمحافظة على قيم المنظمة وبالتالي و وأالقرارات ورعايته ه

 .(12، 4952، زرفاويالعمل ألفراد المنظمة ) تحقيق الرضا عن

 (نظرية الحاجات الثالثية )حاجات االنجاز لماكليالندثالثًا: 

وتمثل الدافع ، حاجات أساسية يسعى الفرد إلى إشباعها رح ماكليالند أن هناك ثالثاقت  

 والمحرك لمختلف مواقف وسلوكيات األفراد في المنظمة وهي :

   :الحاجة إلى االنجاز -9

وتعني أن األفراد يرغبون في إشباع حاجاتهم نجاز العمل ي إهي الرغبة في التفوق والنجاح ف  

مكانياتهم ولذلك فهم يسعون إ تمام لى إهذه من خالل مناصب ووظائف فيها تحدي لقدراتهم وا 

 أعمالهم ومحاولة إثبات جدارتهم ورغبتهم في تحمل المسؤولية .

 : الحاجة إلى االنتماء-2

عالقات اجتماعية وشخصية مع  هي الرغبة لتكوين عالقات مع اآلخرين وأن يكون للفرد  

ويمكن أن يحصل ذلك من خالل األعمال التي تؤدي من خالل التفاعل مع الزمالء ، اآلخرين

 في العمل أو فرق العمل .
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 :الحاجة إلى السلطة أو النفوذ )القوة (  -3

يكون له بمعنى رغبة الفرد في أن ، وهي الرغبة في التحكم والسيطرة والتأثير في سلوك اآلخرين  

شباع هذه الحاجة من خالل ، القدرة في السيطرة على ما يحيط به من أحداث وأشياء وأشخاص وا 

 سعي الفرد لمراكز السلطة في المنظمة .

 :مجموعة من االفتراضات نذكر أهمهاهذا وتقوم نظرية الحاجات الثالث لماكليالند على   

 البشري في الحياة . تكتسب الحاجات السابقة وتتطور مع خبرات المورد -2

فالموارد البشرية التي تتميز بأن ، تتباين شعور الموارد البشرية فيما بينها نحو الحاجة لإلنجاز-1

عكس ، لإلنجاز يرتفع لديها الشعور بالسعادة والرضا من تحقيق النتائج الجيدة اً قوي اً لديها دافع

 الموارد البشرية التي تتميز بدافع إنجاز ضعيف .

حيث يرى ، يصلح أن يكون مديرا جيدا ذلك الشخص الذي يتميز بدافع االنتماء العاليال  -6

ماكليالند أن سعي هذا الشخص لتعزيز عالقاته االجتماعية إلى عدم الفعالية والفاعلية في اتخاذ 

حيث سيتم في هذه الحالة تغليب االعتبارات االجتماعية والشخصية على االعتبارات ، القرارات

 عية .الموضو 

لإلنجاز  اً قوي اً فإن الموظف الذي يتميز بأن لديه دافع، وعليه فإنه حسب نظرية ماكليالند -7

سيكون أكثر رضا عند تحقيق نتائج ناجحة من ذلك الموظف الذي يتميز بأن لديه دافع إنجاز 

لالنتماء سيكون أكثر رضا من  اقوي اكذلك فإن الموظف الذي يتميز بأن لديه دافع، ضعيف

 .لالنتماء  ضئيالً  اً لموظف الذي يتميز بأن لديه دافعا

نجاز وهي الحاجة ية هي تركيزها على الحاجة إلى اإلوأهم االنتقادات التي وجهت لهذه النظر   

 .لدافعية الموظف ألداء عمله اً ومن ثم تكون محركا أساسي، المسيطرة لديه على الحاجات األخرى
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الحاجة  إشباعماكليالند ( هو أن ، ألدفر، الحاجة )ماسلووخالصة القول بالنسبة لنظريات   

ي تصنيف فهم فشباع يمثل حالة عدم الرضا على الرغم من اختالاإل وعدم، اة الرضتمثل حال

 .هذه الحاجات 

 رابعًا: نظرية المقارنة 

من خالل االطالع على أدبيات السلوك التنظيمي والبحوث السابقة في الرضا الوظيفي يمكن   

تصنيف بعض النظريات التي تسعى إلى تفسير الرضا ضمن مجموعة تعتمد على عنصر 

 وفيما يلي عرض ألهم النظريات :، عامل بين بعض العواملـرد أو الــــا الفـــريهـــجـي يــــة التـــارنـــــالمق

 : نظرية العدالة .أ

حيث ، عمله المقارنة االجتماعيةتمثل هذه النظرية واحدة من عدد النظريات التي اشتقت من   

واعتبر ، ومنصفة، تقوم على مسلمة أساسية وهي رغبة الفرد في الحصول على معاملة عادلة

حيث يقدم الموظف الجهود ، آدمز أن هناك عالقة متبادلة بين الموظف والمنظمة التي يعمل بها

وبناء على هذه ، نات الصحيةوالتأمي، والخبرة مقابل الحصول على العوائد مثل األجر والترقيات

وعوائد اآلخرين وما ، النظرية يقوم الفرد بإجراء مقارنة بين معدل عوائده وما يقدمه للمنظمة

ذا وجد أي اختالف ، يقدمونه إلى المنظمة فإذا تساوى المعدالن شعر الفرد بالرضا عن العمل وا 

وظيفي حيث تكثر غياباته وقد بينهم من وجهة نظره فإنه يشعر بالظلم مما يؤثر على أدائه ال

 يغادر المنظمة إذا وجد أفضل منها .
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دراك الفرد للعدالة يكون من خالل الخطوات التالية :  وا 

تقييم الموظف لوضعه الشخصي على أساس المقارنة بين مجهوداته للمؤسسة والعوائد التي 

 يتحصل عليها منها

 
 

أما العوائد فتتمثل في تلك العوائد التي يتحصل عليها الموظف مقابل  ،الخبرة ، تقييم مواضع التعليم

 أنجاز المهام

 
 

 مقارنة الموظف لنفسه مع اآلخرين على أساس المعدالت النسبية للمجهودات والعوائد

 
 

 ممارسة الشعور بالعدالة أو عدم العدالة

 نموذج آدمز لتفسير العدالة( 5الشكل رقم )

 (.53، 4952زويش، ) المصدر:

ة إدراك العدالة على الثنائية ــــــد في تفسيره لعمليــــــمـتــز اعـــــــــــق أن آدمــــابـــل الســــن الشكــــن مـــــيتبي  

مكانيات التي يضعها الموظف تحت ودات مختلف اإلثل المجهـمـث تـــيـدات " حــــائــــودات عــــجهـــ"م

أو معنوية مثل : ، الخبرة و  ة عامة ووظيفته بصفة خاصة مثل : التعليمـفـصــه بــستــؤســرف مــــصــت

 . رالشكر والتقديو  التقدير

ب عملية إدراك الموظف للعدالة بدءا بالخطوط األولى التي تكون فيها المقارنة بين وتترت  

الخطوة الثانية مجهودات الموظف والعوائد التي يحصل عليها مقابل هذه المجهودات ليأتي في 

 ين مجهوداتهم للمؤسسة وعوائدهم التي يتحصلون عليها ـة بـــارنــقــلمـاس اــى أســلـن عـــريــم اآلخـــيـيـقـت
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هذه المقارنة ى أساس على أساس المعدالت النسبية للمجهودات والعوائد وعل ودات إثر تلك المجه

 فإذا كان شعور ،عدم العدالةبالعدالة أو  وهي الشعوريتحدد سلوك الموظف أي الخطوة األخيرة 

أي أنه يستمر بتقديم نفس المجهودات لمؤسسته ، على وضعه القائم ظبالعدالة يحاف الموظف

 أنوهذا مادام أن عوائده على األقل لم تتغير كما ، بصفة عامة ولوظيفته بصفة خاصة

أما إذا كان هناك شعور بعدم العدالة فإن الموظف ، ذلك لم تتغيرــــرين كـــد اآلخــــوائــودات وعـــمجه

 يسعى إلى تجاوز هذا الشعور بإتباعه السلوكيات التالية : 

 تقليص مجهوداته في العمل . -5

 تغيير النواتج وهذا من خالل المطالبة بالرفع من العوائد . -4

عملية تقييمه لآلخرين الموظف ان  حتغيير إدراكه لآلخرين وهذا من خالل تغيير تقييمه فهنا يرج

 كانت خاطئة .

فالموظف قد يرجح أن عملية ، وهذا من خالل تغيير تقييمه الذاتي، دراك الذاتير اإلتغيي -3

 تقييمه لنفسه كانت خاطئة .

 ( : lockنظرية القيمة للوك )  .ب

حسب  وهي من أهم النظريات المفسرة للرضا الوظيفي ووفقا لهذه النظرية فإن الرضا الوظيفي  

وانطالقا من  يه،درجة التوافق الذي يحصل عليه الفرد فعال من عوائد وما يرغب في الحصول عل

 هذه النظرية فإن درجة رضا الفرد عن عمله أو أحد عناصر عمله تحكمها ثالثة أشياء :

 مقدار ما يأمل الفرد في الحصول عليه بالنسبة للعنصر  -5

 لهذا العنصر . مقدار ما يحصل عليه فعال بالنسبة -4

 أهمية هذا العنصر بالنسبة له . -3
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 بمعنى قدرة، وكما حصل الفرد على نواتج ذات قيمة بالنسبة له زادت درجة شعوره بالرضا

وهذه العوائد ليست بالضرورة ، الوظيفة على توفير عوائد يعتقد الفرد أنها ذات أهمية بالنسبة له

نما تعتمد بالدرجة األولى على إدراك وشعور كل ، س التدرجي هرم ماسلو وبنفتلك الموجودة ف وا 

بما يريده من عوائد يرى أنها تتناسب ووظيفته ومستواه الوظيفي واالجتماعي  ى حدهفرد عل

فمثال أحد كبار المديرين وفقا لنظرية ماسلو يجب أن يسعى ، وتناسب رغباته وأسلوبه في الحياة

رية القيمة فإن العوائد التي يرغبها المدير هي العوائد ولكن وفقا لنظ، إلى التقدير وتحقيق الذات

 .(56-4، 4952زويش، ) المادية أو أي عوائد أخرى يراها مناسبة له أو ذات أهمية بالنسبة له
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 :الخالصة

مما سبق نستخلص أن الرضا الوظيفي من المواضيع التي ينبغي أن تدرس بشكل دوري   

والمسرفين ألن حاجات الموظف في تطور مستمر حسب المراحل العمرية  ومنتظم من قبل القادة

 والوظيفية التي يمر بها .

وأن الرضا الوظيفي عبارة عن انطباعات ومشاعر لدى الموظفين يكتسبونها تجاه العمل او عن   

 المنظمة بشكل عام.

فة مع ما يتحصل عليه ق عندما تتطابق أو تتساوى التوقعات المرجوة من الوظيقوأن الرضا يتح  

الموظف من عائد معنوي أو مادي منها وأن الرضا نتيجة تفاعل بين الحاجات والدافعية واألداء 

 واالشباع وصوال على النتيجة وهي الرضا.

وأن للرضا أهمية كبيرة للمنظمة فعند ارتفاعه لدى الموظفين يشجع على زيادة معدالت عملهم   

 ويرفع من حماستهم.

تكون من عدة عناصر نذكر منها : الرضا عن األجر والرضا عن الترقية والرضا عن وأنه ي  

 .اً أو جزئي اً وأنه قد يكون كلي اإلشرافأسلوب القيادة والرضا عن 

وأن هناك العديد من النظريات سعت إلى تفسير الرضا الوظيفي وفهم جوانبه ضمانا للوصول   

إلى أعلى مستوى ممكن له نذكر منها مثال نظرية فروم ونظرية الحاجات الثالثية لماكليالند 

 ونظرية التعزيز وتدعيم السلوك.

لدى الموظفين مثال من  وأن هناك عدة مؤشرات يمكن من خاللها معرفة نسبة الرضا الوظيفي  

 خالل التغيب عند ارتفاع معدالته عن الطبيعي ودوران العمل أو التخريب والالمباالة في العمل.
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 الدراسة الميدانيةالفصل الرابع: 

 

 مقدمةال

 

 فرع مصراتة –نبذة عن صندوق الضمان اإلجتماعي المبحث األول: 

 ومنهجية الدراسة

 الدراسة ووصف متغيراتهاالمبحث الثاني: خصائص عينة 

 المبحث الثالث: اختبار الفرضيات والنتائج والتوصيات
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 :مقدمةال

هــدفت الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة العالقــة بــين المركزيــة مــن خــالل مركزيــة القــرارات ومركزيــة   

اإلجـــراءات اإلداريـــة، وكـــذا مركزيـــة المعـــامالت الماليـــة وبـــين الرضـــا الـــوظيفي للمـــوظفين العـــاملين 

 صندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة .

جــراءات محــددة فاســتخدم واســتخدم الباحــث المنهجيــة العلميــة فــي دراســته مــن    خــالل خطــوات وا 

فرضـــيات  علمـــي لتفســـير النتـــائج مـــن خـــالل وضـــعالمـــنهج الوصـــفي لدراســـة الظـــاهرة والتحليـــل ال

 واختبارها وفق المعايير اإلحصائية المناسبة ذات العالقة بموضوع الدراسة.

ف وكــذلك تحليــل وعــرض نتــائج الدراســة العمليــة، مــن خــالل خصــائص عينــة الدراســة، ووصــ  

اســـتخدام األســـاليب اإلحصـــائية متغيراتهـــا  واختبـــار الفرضـــيات الرئيســـية والفرعيـــة للدراســـة، وتـــم 

 (، وتحليـل التبـاين الحـاديT) المناسبة الختبار الفرضيات وهي معامل االرتباط بيرسون، واختبار

(ANOVA.ومعامل االنحدار وغيرها من األدوات اإلحصائية المناسبة ،) 
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 األول: النبذة التاريخية ومنهجية الدراسةالمبحث 

ق أساسـي برز الضمان االجتماعي كأداة هامـة وفعالـة وجوهريـة لخلـق الـتالحم االجتمـاعي وحـ 

ويـؤدي دورًا هامـًا فـي الحمايـة  نى عنه في السياسة االجتماعيـة ، غمن حقوق اإلنسان وهو ال 

الضامن الوطني والمشـاركة العادلـة فـي االجتماعية، وفي إمكان الضمان االجتماعي من خالل 

 . األعبـــــاء أن يســـــهم فـــــي تحقيـــــق كرامـــــة اإلنســـــان وفـــــي المســــــاواة والعدالـــــة االجتماعيـــــة

ــــل الضــــمان     ــــد عرفــــت قب ــــر مــــن دول العــــالم ق ــــة شــــأنها شــــأن الكثي ــــة الليبي ــــت الدول ولمــــا كان

وأنهـا سـارت نحـو التأمين االجتمـاعي(  –المساعدات االجتماعية  –أنظمة التقاعد (االجتماعي 

 الضمان االجتماعي عبر طرق التطور من هذه األنظمة .

يعد صندوق الضمان االجتماعي من المنظمات الهامة في الدولة الليبيـة نظـرًا للخـدمات التـي   

 يقدمها لشرائح عديدة من المواطنين بموجب قانون الضمان االجتماعي .

ـــموزعــة جغرافعــدة فــروع  ولضــمان تقــديم الخــدمات للمنتفعــين يوجــد للصــندوق ـــتبر فـعــــيًا، ويـ رع ـــ

مصــراتة أحــد هــذه الفــروع، حيــث يتكــون : إدارة الفــرع، وعــدد مــن المكاتــب والوحــدات الخدميــة، 

 كون أقرب ما يكون للمواطن، ويتكون صندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة من :ــث تـــحيــب

دمات غرب المدينة، مكتب خدمات زليتن، مقر الفرع، مكتب خدمات مصراتة المركز، مكتب خ

 .مكتب خدمات سوق الثالثاء، مكتب خدمات الخمس، مكتب خدمات سوق الخميس
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 منهجية الدراسة ثانيًا:

 منهج الدراسة .9

لمـوظفين فـي صـندوق ل الرضـا الـوظيفيفـي المركزيـة  على أثـر تسعى هذه الدراسة إلى التعرف   

 الضمان االجتماعي بمدينة مصراتة.

المـنهج الوصـفي ،  فقـد اسـتخدم الباحـث لتحقيقهـاالتـي تسـعى هـذه الدراسـة  األهـدافومن خـالل   

حيث يتالءم المنهج الوصفي مع الهدف مـن هـذه الدراسـة، وال يتوقـف المـنهج الوصـفي عنـد جمـع 

يتعـداه البيانات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بـل 

 إلى تحليل الظاهرة وتفسيرها والوصول إلى نتائج تسهم في تطوير الواقع وتحسينه.

 مجتمع الدراسة .2

يقصــد بــالمجتمع، مجمــوع وحــدات البحــث أو الدراســة التــي يــراد الحصــول علــى معطيــات   

المـوظفين فـي صـندوق الضـمان االجتمـاعي جميـع عنها، ويشمل مجتمع هذه الدراسة األصـلي 

 .175والبالغ عددهم  ،راتةبمدينة مص

 عينة الدراسة.3

 فـــرع ن بصـــندوق الضـــمان االجتمـــاعي تـــم اختيـــار العينـــة بطريقـــة عشـــوائية مـــن جميـــع المـــوظفي  

لتحديـد   Krejicie and Morgan (1970)مصـراتة، وتـم تحديـد حجـم العينـة بنـاًء علـى جـدول

%( مـن المجتمـع 29.04وبنسـبة )( 432، فكـان حجـم العينـة )(4) رقـم كمـا بـالملحق حجم العينة

 .األصلي ، والجدول اآلتي يبين العينة وحركة االستبيان
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 ( إجراءات توزيع عينة الدراسة وحركة االستبيان9) رقم جدول

عدد 
 الموظفين

االستبيانات 
 الموزعة

االستبيانات 
 المفقودة

االستبيانات 
 غير الصالحة

االستبيانات 
 الخاضعة للتحليل

من نسبة العينة 
 المجتمع

نسبة االستبيانات 
الصالحة من 

 العينة
175 432 46 2 492 29.04% 9.47% 

 إعداد الباحث المصدر:

 أداة الدراسة.4

تمثلت أداة الدراسة في استمارة االستبيان والتي تعد أسلوبًا مناسبًا في مثـل هـذه الدراسـات لجمـع   

حــول ظــاهرة أو موقــف معــين مــن خــالل اإلجابــة علــى مجموعــة األســئلة  البيانــات وآراء المبحــوثين

يـتم إعـدادها وتصـميمها لتشـكل  م فـي صـفحات محـددة"فقرات االسـتبيان" والتـي تقـدم لهـ التي تمثل

 أداة الدراسة لقياس متغيرات الدراسة والوصول إلى حقائق علمية حولها.

كــأداة لجمــع البيانــات مــن عينــة الدراســة  لــقغارة اســتبيان خاصــة مــن النــوع الموتــم تصــميم اســتم  

 قسام:أ ةثالثتتكون من 

 القسم األول: البيانات الشخصية والوظيفية

 والعمــرالجـنس يحتـوي هـذا القسـم علـى البيانــات الشخصـية والوظيفيـة ألفـراد عينــة الدراسـة وهـي   

 والمؤهل التعليمي سنوات الخبرة. 

األول يتعلــق بمقــاييس المركزيــة وهــي تمثــل المتغيــرات  ،القســم الثــاني: ويتكــون مــن جــزأين 

وقـد تـم  والثـاني مقـاييس الرضـا الـوظيفي وتمثـل المتغيـر التـابع ،وعـددها ثـالث متغيـرات المستقلة

وتـم اختيارهـا بنـاء علـى مراجعـة أدبيـات موضـوع الدراسـة والدراسـات  تحديد أبعاد موضـوع الدراسـة

 : السابقة، وتم توزيع الفقرات كالتالي

 أوال :مقاييس المركزية وتمثل المتغيرات المستقلة من خالل المحاور التالية:
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 ( فقرات0ويتكون من ) مركزية اتخاذ القراراتالمحور األول : -9

 ( فقرات59ويتكون من ) مركزية اإلجراءات اإلداريةالمحور الثاني : -2

 ( فقرات4ويتكون من ) المحور الثالث :مركزية اإلجراءات المالية -3

( 45محــور الرابــع ويتكــون مــن )ويمثــل المتغيــر التــابع مــن خــالل ال مقيــاس الرضــا الــوظيفي :لثــاً ثا

 األسئلة التي وجهت إليه بأحد االختيارات اآلتية: أن يجيب عن وعلى الموظف ة،فقر 

 )غير موافق بشدة، غير موافق , محايد، موافق , موافق بشدة(.

 خاللها يمكن الحكم على اجابات عينة الدراسة كالتالي: ( يبين األوزان المقابلة للعبارات4جدول )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

5 4 3 2 1 

 إعداد الباحث المصدر:

 أدوات التحليل اإلحصائي .5

 استخدم الباحث لتحليل إجابات أفراد العينة األدوات اإلحصائية اآلتية:

ــة:  أ. لمعرفــة التوزيــع النســبي ألفــراد العينــة حســب الخصــائص الشخصــية تســتخدم النســب المئوي

 والوظيفية.

 لقياس متوسط إجابات أفراد العينة على فقرات االستبيان. يستخدمالوسط الحسابي:  ب.

ــــة علــــى فقــــرات االنحــــراف المعيــــاري:  ج. ــــات أفــــراد العين ــــات فــــي إجاب يســــتخدم لقيــــاس االنحراف

 االستبيان.

 مقدار االتساق الداخلي ألداة الدراسة )استمارة االستبيان(. منللتحقق : معامل كرونباخ ألفا د.

 ودراسة االرتباط للفرضيات.  ،صدق االتساق الداخلي الختباريستخدم : معامل االرتباط ه.
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 صدق وثبات مقياس الدراسة .2

 الصدق  أواًل:

وللتحقــق مــن صــدق يقصــد بصــدق المقيــاس مــدى قدرتــه علــى قيــاس الشــيء المــراد قياســه بدقــة،   

وتناســــقها وتوافقهــــا ووضــــوحها  األداة المســــتخدمة فــــي الدراســــة والتأكــــد مــــن دقــــة فقــــرات المقيــــاس

 باختبارات الصدق اآلتية: متها للبيئة البحثية قام الباحثءومال

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(أ. 

علــى مجموعــة مــن بعــرض اســتمارة االســتبيان  قــام الباحــث ،للتأكــد مــن صــدق عناصــر المركزيــة  

( وذلــك إلبــداء 5المحكمــين مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي الجامعــات الليبيــة. انظــر الملحــق) 

رأيهم وتقديم مقترحاتهم حـول اسـتمارة االسـتبيان، واالسـتفادة مـن خبـراتهم فـي الحكـم علـى المقيـاس 

 المستخدم ومدى مالءمتها للتطبيق في الدراسة وقد طلب من المحكمين اآلتي:

 مدى مصداقية وصالحية الفقرات، وصياغتها. .5

 مدى انتماء الفقرات للمتغير أو المقياس المدرجة تحته. .4

 إضافة أو تعديل أو حذف ما ترونه مناسبًا. .3

وبنــاء علـــى المالحظــات القيمـــة الـــواردة مــن المحكمـــين تــم إجـــراء بعـــض التعــديالت علـــى اســـتمارة 

 االستبيان بشكلها النهائي.
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 االتساق الداخليصدق ب . 

( اسـتمارة 29قام الباحث بعد إتمام إجراءات الصدق الظاهري )صـدق المحكمـين( بتوزيـع عـدد )  

اســـتبيان علـــى عينـــة مـــن المجتمـــع األصـــلي ، وذلـــك لحســـاب صـــدق االتســـاق الـــداخلي للمقـــاييس 

 قياس.المستخدمة في الدراسة من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للم

وتبــين الجــداول اآلتيــة معامــل االرتبــاط و مســتوى الداللــة اإلحصــائية وذلــك عنــد مســتوى معنويــة 

(9.91.) 

 والدرجة الكلية للمحور. مركزية اتخاذ القراراتمعامل االرتباط بين فقرات  (3) رقم  جدول

مستوى  معامل االرتباط الفقرة ر.م
 الداللة

 مستوى الداللة

 دال إحصائيا 0.028 0.402 القرارات بصورة فردية من اإلدارة العامة.يتم اتخاذ  5

 غير دال إحصائيا 0.271 0.207 تسهم القرارات المركزية في زيادة األخطاء. 4

 دال إحصائيا 0.008 0.473 اإلدارة العامة ال تشارك الفروع  في اتخاذ القرارات. 3

2 
الجماعيـــة مهمـــا اإلدارة العامـــة ال تهـــتم باتخـــاذ القـــرارات 

 كانت النتيجة.
 غير  دال إحصائيا 0.388 0.163

1 
القرارات قد ال تكون حاسمة بسبب عدم مشاركة موظفي 

 الفروع باتخاذها. 
 دال إحصائيا 0.000 0.632

6 
المركزيــــــة تفــــــرض نوعــــــًا مــــــن االنضــــــباط داخــــــل فــــــروع 

 الصندوق.
 غير دال إحصائيا 0.796 0.049

7 
ــــــأخرة نظــــــرًا للتباعــــــد  قــــــرارات اإلدارة العامــــــة تصــــــدر مت

 والتسلسل اإلداري المتبع.
 غير دال إحصائيا 0.068 0.338

4 
مركزية القرارات تسهم في هيمنة بعـض المـوظفين داخـل 

 إدارة الصندوق. 
 دال إحصائيا 0.000 0.655

 دال إحصائيا 0.000 0.667 تؤثر المركزية في القرارات المختلفة وتوقيت صدورها. 0

 .α<1.15االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *
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ــداخلي للفقــرات التــي تقــيس محــور  بــالنظر إلــى الجــدول الســابق والــذي يوضــح صــدق االتســاق ال

 لعينة الدراسة االستطالعية يتضح اآلتي: مركزية اتخاذ القرارات

 (9.91)(، وجميعهــا دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى 9.667.( و)497تراوحــت معــامالت االرتبــاط بــين )

مركزيــة اتخــاذ محــور علــى وجــود عالقــات ارتبــاط طرديــة بــين جميــع الفقــرات التــي تقــيس ممــا يــدل 

الســـابعة( غيـــر دالـــة  ،السادســـة  ،الرابعـــة  ،ماعـــدا الفقـــرات )الثانيـــة  ،والدرجـــة الكليـــة للمحـــورالقـــرارات 

وعليـه يـتم حـذفها مـن االسـتبيان عنـد توزيعـه علـى عينـة الدراسـة، وهــذا  (9.91)إحصـائيا عنـد مسـتوى 

 .للفقرات المعنوية القرارات اتخاذ  مركزيةلمحور بدوره يؤكد صدق االتساق الداخلي 

 والدرجة الكلية للمحور مركزية اإلجراءات اإلداريةمعامل االرتباط بين فقرات  (4) رقم جدول

مستوى  معامل االرتباط الفقرة ر. م
 الداللة

 مستوى الداللة

59 
تقـــــوم اإلدارة العامـــــة بكافـــــة اإلجـــــراءات المتعلقـــــة بشـــــؤون المـــــوظفين 

 كالتسويات والترقيات، واإلجازات، والتنقالت، والتكليفات.
 دال إحصائي 0.026 0.406

55 
الحضـــور والغيـــاب لكافـــة المـــوظفين فـــي تقـــوم اإلدارة العامـــة بمتابعـــة 

 نظام الدوام استنادًا للنماذج المستلمة.
0.625 0.000 

 دال إحصائي

54 
تشــــترك اإلدارة العامــــة فــــي لجــــان التحقيــــق فــــي المخالفــــات اإلداريــــة  

واالنضــــــباطية، ومتابعــــــة تنفيــــــذ اإلجــــــراءات المقــــــرة بحــــــق المخــــــالفين 
 انضباطيًا بعد االعتماد.

دال  غير 0.718 0.069
 إحصائي

53 
تقوم اإلدارة العامة باستالم وتدقيق كافة الطلبات الخاصة باإلجازات  

بأنواعهــــــا، ومتابعــــــة إجــــــراءات التصــــــديق عليهــــــا واعتمادهــــــا حســــــب 
 االستحقاق، وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المعتمدة.

0.528 0.003 
 دال إحصائي

52 
المتعلقـــة بالتســـويات والترقيـــات تتــابع اإلدارة العامـــة  كافـــة اإلجـــراءات 

 الخاصة بالموظفين.
0.370 0.044 

 دال إحصائي

51 
تشـــرف اإلدارة العامـــة علـــى إنشـــاء وتحـــديث قاعـــدة بيانـــات محوســـبة 
لكافــــة المــــوظفين والمقــــدرات، وتطويرهــــا وتحــــديثها، وتجهيــــز التقــــارير 

 اإلحصائية.

غير دال  0.060 0.347
 إحصائي

56 
فــي إعــداد اللــوائح واإلجــراءات اإلداريــة والماليــة تســاهم اإلدارة العامــة 

 وتعميمها على الفروع ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 دال إحصائي 1.123 1.494

 دال إحصائي 1.192 1.422تقوم اإلدارة العامة بالمشاركة في وضع وتنفيذ الخطط الخاصة بكافـة  57
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مستوى  معامل االرتباط الفقرة ر. م
 الداللة

 مستوى الداللة

 الفروع.

54 
اإلدارة العامــة والفــروع األخــرى تجــد الفــروع صــعوبة فــي التواصــل مــع 

 للصندوق.
غير دال  1.541 1.997

 إحصائيا

50 
اإلدارة العامـــة ال تـــوفر للفـــروع المنـــاخ الجيـــد للتطـــوير واالبتكـــار فـــي 

 العمل.
 دال إحصائيا 1.142 1.322

 .α<1.15االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

بــالنظر إلــى الجــدول الســابق والــذي يوضــح صــدق االتســاق الــداخلي للفقــرات التــي تقــيس محــور   

 يتضح اآلتي:مركزية اإلجراءات اإلدارية لعينة الدراسة االستطالعية مركزية اإلجراءات اإلدارية 

 (9.91)(وجميعهــا دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى 9.641( و)9.296تراوحــت معــامالت االرتبــاط بــين )

مركزيــة االجــراءات  علــى وجــود عالقــات ارتبــاط طرديــة بــين جميــع الفقــرات التــي تقــيس محــورممــا يــدل 

الثامنــة عشــر( غيــر  ،الخامســة عشــر  ،والدرجــة الكليــة للمحــور ماعــدا الفقــرات )الثانيــة عشــر  االداريــة

الدراسـة ، وعليـه يـتم حـذفها مـن االسـتبيان عنـد توزيعـه علـى عينـة  (9.91)دالة إحصائيا عنـد مسـتوى 

 .لفقرات المعنوية لمركزية اإلجراءات اإلدارية لمحور وهذا بدوره يؤكد صدق االتساق الداخلي 

 والدرجة الكلية للمحور.مركزية اإلجراءات المالية معامل االرتباط بين فقرات  (5) رقم جدول

معامل  رةـــــــــــــــــــــــــالفق ر. م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الداللةمستوى 

تقوم اإلدارة العامة بإعـداد مشـروع الموازنـة الخاصـة بـاإلدارة  49
 دون التنسيق مع إدارة الفرع.

 ادال إحصائي 0.004 0.423

 تضــع اإلدارة العامــة األنظمــة واللــوائح الماليــة منفــردة، وتقــوم 45
 بتنفيذها بعد إقرارها واعتمادها.

 ادال إحصائي 0.020 0.529

العامــة بمتابعــة عمليـات صــرف وتســديد النفقــات  تقـوم اإلدارة 44
 الجارية والرأسمالية مع إدارة الفرع.

 

دال غير  0.371 0.169
 اإحصائي

تقـــوم اإلدارة العامـــة بمتابعـــة اإلشــــراف علـــى عمليـــات تنفيــــذ  43
طلبات الشراء من خالل لجنة المشتريات المركزية، ومتابعـة 

 استكمال إجراءاتها.

 اإحصائيدال  0.049 0.362
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معامل  رةـــــــــــــــــــــــــالفق ر. م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الداللةمستوى 

تقوم اإلدارة العامة بمتابعـة إعـداد وتنفيـذ خطـة االحتياجـات   42
ــاه  تمــوين، اللوجســتية لــإلدارة الماليــة المركزيــة)محروقات، مي

ـــاث، أجهـــزة، قرطاســـية(،دون التعـــاون مـــع إدارة  وكهربـــاء، أث
 الفرع.

 ادالة إحصائي 0.008 0.474

أعمــــال الصــــيانة تقــــوم اإلدارة العامــــة بتنفيــــذ ومتابعــــة كافــــة  41
الدوريــــة والطارئــــة للمبنــــى والمكاتــــب والتجهيــــزات والمولــــدات 
الكهربائيـــة بمـــا يكفـــل ديمومـــة كفاءتهـــا واســـتمرار صـــالحيتها 

 بشكل مركزي.

 ادال إحصائي 0.000 9.692

توجد عدالة من اإلدارة العامة في توزيع العالوات والمكافآت  46
 على الموظفين في الفروع.

 ادال إحصائي 9.994 0.550

تقوم اإلدارة العامة القيام بمهـام وواجبـات ماليـة ضـمن حـدود  47
 واختصاصات ومسؤوليات الفروع.

 دال إحصائيا 9.952 0.444

 .α<1.15االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

بــالنظر إلــى الجــدول الســابق والــذي يوضــح صــدق االتســاق الــداخلي للفقــرات التــي تقــيس محــور   

 لعينة الدراسة االستطالعية يتضح اآلتي: مركزية اإلجراءات المالية

(  وجميعهـــــا دالـــــة إحصـــــائيًا عنـــــد مســـــتوى 9.692( و )9.560(تراوحـــــت معـــــامالت االرتبـــــاط بـــــين 

ــة اإلجــراءات محــور علــى وجــود عالقــات ارتبــاط طرديــة بــين الفقــرات التــي تقــيس  (9.91) مركزي

عنــد مســتوى غيــر دالــة إحصــائيا  الثانيــة والعشــرون ( والدرجــة الكليــة للمحــور مــا عــدا )الفقــرة الماليــة

وعليــه يــتم حــذفها مــن االســتبيان عنــد توزيعــه علــى عينــة الدراســة ، وهــذا بــدوره يؤكــد صــدق  (9.91)

 . لفقرات المعنويةل المالية اإلجراءات مركزيةلمحور االتساق الداخلي 
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 والدرجة الكلية للمحور الرضا الوظيفيمعامل االرتباط بين فقرات  (2) رقم جدول

 مستوى الداللة Sig معامل االرتباط الفقرة ر.م
 اغير دال إحصائي 0.601 0.099 يكفي راتبي الشهري لسد احتياجاتي المعيشية. 44
 اإحصائيغير دال  0.102 0.304 يتناسب راتبي الشهري مع الجهد الذي أبذله في الفرع. 40
 اغير دال إحصائي 0.604 0.099 قيمة العالوة السنوية التي أحصل عليها مناسبة. 39
المكافــآت اإلضــافية التــي أحصــل عليهــا مــن إدارة الصــندوق  35

 مجازية.
 اغير دال إحصائي 0.698 0.074

 اغير دال إحصائي 0.575 0.106 يتناسب راتبي مع موظفين آخرين يحملون نفس المؤهل. 34
 ادال إحصائي 0.000 0.617 تتوافق متطلبات وظيفتي مع قدراتي ومهارتي. 33
 اغير دال إحصائي 9.967 9.330 يخلو عملي في الفرع من الروتين والملل. 32
ــــــوائح المعمــــــول بهــــــا داخــــــل الصــــــندوق  31 ــــــوانين والل ــــــز الق تتمي

 بالموضوعية.
9.104 9.995 

 ادال إحصائي

مهـــــــاراتي وقـــــــدراتي اإلبداعيـــــــة تســـــــهم وظيفتـــــــي فـــــــي تنميـــــــة  36
 واالبتكارية.

9.127 9.994 
 ادال إحصائي

ـــــي 37 ـــــزات داخـــــل مكتب ـــــالفرع  ظـــــروف العمـــــل الماديـــــة والتجهي ب
 مناسبة.

9.165 9.995 
 ادال إحصائي

 ادال إحصائي 9.995 9.654 فرص الترقية المتاحة لي في الصندوق عادلة. 34
للترقيــــة فــــي الصــــندوق الفتــــرة الزمنيــــة  واإلجــــراءات المحــــددة  30

 مناسبة.
9.604 9.999 

 ادال إحصائي

 ادال إحصائي 9.999 9.773 وضوح األسس والمعايير المعتمدة للترقية إدارة الصندوق. 29
ــــي مــــن إدارة الصــــندوق  25 ــــل الممنــــوح ل فــــرص التــــدريب والتأهي

 مشجعة.
9.691 9.999 

 ادال إحصائي

 ادال إحصائي 9.997 9.242 التميز واإلبداع.توفر إدارة الصندوق للموظفين فرص  24
 ادال إحصائي 9.997 9.249 توفر لي وظيفتي في الصندوق االستقرار النفسي والمادي. 23
 ادال إحصائي 9.999 9.644 وظيفتي في الصندوق تأمين المستقبل. توفر لي 22
 ادال إحصائي 9.953 9.227 تحرص إدارة الصندوق على االحتفاظ بالموظفين المتميزين. 21
 ادال إحصائي 9.999 9.795 تمنحني إدارة الصندوق الرعاية الصحية واالجتماعية. 26
 ادال إحصائي 9.999 9.696 نظام التقاعد في صندوق التقاعد مالئم. 27
 .α<1.15االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

بـــالنظر إلـــى الجـــدول الســـابق والـــذي يوضـــح صـــدق االتســـاق الـــداخلي للفقـــرات التـــي تقـــيس محـــور 

 لعينة الدراسة االستطالعية يتضح اآلتي: مقياس الرضا الوظيفي
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 (9.91)( وجميعهـا دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى  9.773( و)9.972تراوحت معامالت االرتباط بين )

ــوظيفي محــور ميــع الفقــرات التــي تقــيس علــى وجــود عالقــات ارتبــاط طرديــة بــين ج مقيــاس الرضــا ال

الحاديــة  ،والثالثــين  ،والتاســعة والعشـرين  ،مــا عـدا الفقــرات )الثامنــة والعشـرين والدرجـة الكليــة للمحـور، 

وعليـه تحـذف عنـد توزيـع ( 9.91ن( عنـد مسـتوى معنويـة )الرابعـة والثالثـي، الثانية والثالثـين ،والثالثين 

ـــداخلي ، االســـتبيان ـــدوره يؤكـــد صـــدق االتســـاق ال ـــوظيفيلمحـــور وهـــذا ب ـــاس الرضـــا ال للفقـــرات  مقي

 المعنوية.

 : الصدق البنائيثانياً 

 راسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبيان.ور من محاور الديبين مدي ارتباط كل مح

 ( معامل االرتباط بين كل محور  والدرجة الكلية للمقياس.7)رقم  جدول

معامل  المحور
 االرتباط

sig مستوى الداللة 

 
 مقاييس المركزية

 ادال إحصائي 0.000 0.533 مركزية اتخاذ القرارات
 ادال إحصائي 0.000 0.643 مركزية اإلجراءات اإلدارية
 ادال إحصائي 0.000 0.544 مركزية اإلجراءات المالية

 اإحصائيدال  0.001 0.002 مقياس الرضا الوظيفي مقاييس الرضا الوظيفي
 .α<9.91االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

ى الجـــدول الســـابق والـــذي يوضـــح الصـــدق البنـــائي لعينـــة الدراســـة االســـتطالعية يتضـــح لـــبـــالنظر إ

 اآلتي:

( ، وجميعهـــا دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى 9.623( و)9.190تراوحـــت معـــامالت االرتبـــاط فـــي بـــين )

والدرجة الكليـة للمقيـاس، وهـذا  مما يدل على وجود عالقات ارتباط طردية بين جميع المحاور (9.91)

 .بدوره يؤكد صدق االتساق الداخلي
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 الثبات ثالثًا:

يقصــد بثبــات المقيــاس االتســاق الــداخلي بــين عباراتــه، ولثبــات المقيــاس جانبــان األول هــو اســتقرار 

النتـائج إذا قـيس المتغيـر مـرات متتاليـة، أمـا الجانـب اآلخـر المقياس كـأن يـتم الحصـول علـى ذات 

لثبــات المقيــاس فهـــو الموضــوعية، وهـــو أن يــتم الحصــول علـــى ذات الدرجــة بصـــرف النظــر عـــن 

الشخص الذي يطبق االختبار أو الذي يصممه، وقد جرى التحقق من ثبات المقـاييس المسـتخدمة 

 في الدراسة كما يأتي:

 اتم استخراج الثبات بداللة االتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ ألفو

Cronbach Alpha لقياس االتساق الداخلي أي قوة االرتباط بين كل الفقرات، ويأخـذ قيمـة ،

تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح وكلما اقترب معامل الثبات من الواحد الصحيح دل ذلك علـى 

 ( يبين مستويات الثبات .4والجدول )  ،ه كلما اقترب من الصفرارتفاع الثبات وانخفاض

 ( يبين مستويات الثبات4) رقم جدول

%69أقل من  المعامل  69 %-79%  79 %- 49% % فأكثر49   

 ممتاز جيد مقبول ضعيف الثبات

وتــم حســاب معامــل الثبــات لكــل محــور مــن محــاور الدراســة وكــذلك للرضــا الــوظيفي وتبــين ارتفــاع 

 الثبات كما بالجدول.معدل 
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 ( الثبات باالتساق الداخلي لمحاور الدراسة.1) رقم جدول

معامل  عدد العبارات المحور م
 الثبات

5  
 المحور األول

 9.765 0 مركزية اتخاذ القرارات 
 9.724 4 مركزية اإلجراءات اإلدارية  4
 9.600 59 مركزية اإلجراءات المالية  3
 9.795 45 مقياس الرضا الوظيفي المحور الثاني 2

وبــالنظر إلــى الجــدول الســابق نجــد أن جميــع مؤشــرات الثبــات مرتفعــة وذات داللــة إحصــائية عنــد 

( وهـي مؤشــرات جيـدة ومطمئنــة ويمكــن الوثـوق بهــا، وتعطـي مؤشــرًا جيــدًا 9.91مسـتوى معنويــة )

 على ثبات المقياس.

 خصائص عينة الدراسة ووصف متغيراتها المبحث الثاني: 

صــندوق الضــمان مــن العــاملين  موظــف( 432اإلحصــاء الوصــفي لبيانــات العينــة البــالغ عــددها )

مصراتة، حيث تـم حسـاب الجـداول التكراريـة للبيانـات الشخصـية والوظيفيـة للعينـة  االجتماعي فرع

 والمتمثلة في الجنس والعمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

اإلحصـــاء الوصـــفي لبيانـــات العينـــة يهـــدف إلـــى إعطـــاء وصـــف و تلخـــيص لبيانـــات العينـــة بشـــكل 

 واضح ومبسط وذلك من خالل مقاييس النزعة المركزية كالوسط الحسابي واالنحراف المعياري.

االنحـراف  الوسط الحسابي من مقاييس النزعة المركزية ويحدد القيمة التي تتمركز حولهـا البيانـات،

ي مــن أهــم مقــاييس التشــتت والــذي يقــيس مــدى تباعــد البيانات)االســتجابات( عــن بعضــها المعيــار 

الــبعض وعــن الوســط الحســابي،  أمــا بالنســبة لتفســير قــيم االنحــراف المعيــاري، فكلمــا اقتربــت قيمتــه 

ـــاقهم علـــى قيمـــة الوســـط  مـــن الصـــفر كلمـــا قـــل التشـــتت وزاد تجـــانس األفـــراد حـــول اســـتجابتهم واتف

 الحسابي.



007 
 

 م حساب هذه المقاييس وأظهرت النتائج التالية:وقد ت

 خصائص عينة الدراسة أواًل: 
 : توزيع أفراد العينة حسب الجنس

( توزيع عينة الدراسة حسب الجنس.91) رقم جدول  

 النسبة % العدد الجنس

 41.3 572 ذكر
 52.7 39 أنثى

 %599 492 المجموع

بنســــــــبة  ذكــــــــر (572عينــــــــة )البــــــــالنظر فــــــــي الجــــــــدول الســــــــابق يتضــــــــح أن عــــــــدد الــــــــذكور فــــــــي 
ومــــــــن الجــــــــدول يتبــــــــين وجــــــــود  ،%(52.7وبنســــــــبة ) أنثــــــــى (39وعــــــــدد اإلنــــــــاث )%(، 41.3)

ويــــــدل ذلــــــك علــــــى تــــــأثر االســــــتبيان بإجابــــــات  ،ينــــــةفــــــارق كبيــــــر بــــــين الــــــذكور واإلنــــــاث فــــــي الع
ـــــــذكور فـــــــي العينـــــــة ويعـــــــزى ذلـــــــك لعـــــــزوف االنـــــــاث عـــــــن العمـــــــل اإلداري بســـــــبب الظـــــــروف  ال

 االجتماعية. 

 : توزيع أفراد العينة حسب العمر 

( توزيع عينة الدراسة حسب العمر.99) رقم جدول  

 النسبة% العدد العمرية الفئات
 1.2 11 25اقل من 

 15.9 104 35من  إلى أقل 25من 
 32.3 70 45إلى أقل من  35من 

 0.3 19 فاكثر 45
 100% 204 المجموع

 

 بالنظر في الجدول السابق يتضح أن :
عـــــــدد  ،( %1.2و بنســــــبة ) موظــــــف (55( فــــــي العينـــــــة )41الفئــــــة العمريــــــة مــــــن ) أقـــــــل مــــــن 

وبنســـــــبة  موظـــــــف (104( ســـــــنة فـــــــي العينـــــــة )31إلـــــــى أقـــــــل مـــــــن  –25الفئـــــــة العمريـــــــة مـــــــن )
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ــــــى أقــــــل مــــــن  –35%(، ويليهــــــا الفئــــــة العمريــــــة )51)  موظــــــف (70( ســــــنة فــــــي العينــــــة )45إل
 (50ســـــــنة فـــــــأكثر( فـــــــي العينـــــــة ) 45%(، بينمـــــــا كـــــــان عـــــــدد الفئـــــــة العمريـــــــة )34.3وبنســـــــبة )
ويبــــــين الجــــــدول ان اغلــــــب المــــــوظفين مــــــن الشــــــباب ويعــــــزى ذلــــــك %(، 0.3وبنســــــبة ) موظــــــف

 لشباب.الرتفاع نسبة التعليم في المجتمع من فئة ا
 : ل العلميتوزيع أفراد العينة حسب المؤه 

 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي.92) رقم جدول
 النسبة% العدد المؤهل العلمي

 %50.6 29 دبلوم متوسط او ثانوي
 %51.7 34 دبلوم عالي
 %53.7 44 ليسانس
 %25.4 42 بكالوريوس
 %0.4 49 ماجستير
 %599 492 االجمالي

 

دبلـــــوم متوســـــط او بــــالنظر فـــــي الجـــــدول الســـــابق يتضـــــح أن عـــــدد الـــــذين يحملـــــون مؤهـــــل علميـــــًا )

%(، وعـــــدد الـــــذين يحملـــــون مؤهــــــل 50.6( موظـــــف وبنســـــبة )29( فـــــي عينـــــة الدراســـــة )ثـــــانوي
ــــــًا ) ــــــوم عــــــاليعلمي ــــــة الدراســــــة )دبل ــــــي عين ــــــذين 51.7( موظــــــف وبنســــــبة )34( ف %(، وعــــــدد ال

%(، 53.7( موظــــــــف بنســــــــبة )44ة الدراســــــــة )( فــــــــي عينــــــــليســــــــانسيحملــــــــون مؤهــــــــل علميــــــــًا )
ظـــــف وبنســـــبة ( مو 42( فـــــي عينـــــة الدراســـــة )البكـــــالوريوسوعـــــدد الـــــذين يحملـــــون مؤهـــــل علميـــــًا )

( 49الــــــــذين يحملــــــــون مؤهــــــــل علميــــــــًا )الماجســــــــتير( فــــــــي عينــــــــة الدراســــــــة ) ددوعــــــــ ،%(25.4)
 %(.0.4موظف و بنسبة )

ـــــاع ـــــين مـــــن الجـــــدول ارتف ـــــة الدر  ويتب ـــــرص العمـــــل  ،اســـــةالمســـــتوى التعليمـــــي لعين ـــــب ف ـــــث اغل حي
المتاحــــــة تحتــــــاج لمــــــؤهالت عاليــــــة تتناســــــب مــــــع طبيعــــــة العمــــــل اإلداري وبالتــــــالي اصــــــبح مــــــن 

 الضروري تحسين المستوى التعليمي للحصول على فرص العمل.
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 :توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة  
 ( توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة.93)  رقم جدول

 
 بالنظر في الجدول السابق يتضح أن عدد :

ـــــة ) ـــــرتهم الوظيفي ـــــذين خب ـــــة الدراســـــة )ســـــنوات 1أقـــــل مـــــن ال %(، 19( وبنســـــبة )594( فـــــي عين
( بنســــــبة 16( فــــــي عينــــــة الدراســــــة)51إلــــــى اقــــــل مــــــن 1خبــــــرتهم الوظيفيــــــة )مــــــن  وعــــــدد الــــــذين

ـــــــذين خبـــــــرتهم الوظيفيـــــــة ) %(،47.1) ـــــــى اقـــــــل مـــــــن  51وعـــــــدد ال ( فـــــــي عينـــــــة الدراســـــــة 41إل
ــــــــة 51.7( بنســــــــبة )34) ــــــــرتهم الوظيفي ــــــــذين خب ــــــــي ع 41)%(، وعــــــــدد ال ــــــــأكثر( ف ــــــــة ســــــــنة ف ين

ـــــــــ ،%(6.0(  وبنســـــــــبة )52الدراســـــــــة ) ـــــــــين ان اغل ـــــــــدون ومـــــــــن الجـــــــــدول يتب ب المـــــــــوظفين يفتق
ــــــ ــــــرة العملي ــــــنعكس ســــــلمويتضــــــح مــــــن الجــــــدول ان الخبــــــرة الع ةللخب ــــــة متوســــــطة وبالتــــــالي ي لبا ي

ــــديم الخــــدمات للمــــواطنين ــــى تق ــــة الشــــباب أي  ،عل ــــب المــــوظفين  مــــن فئ ــــق مــــع ان اغل وهــــذا يتف
 ( سنة.35إلى أقل من  25من الفئة العمرية )

 وصف متغيرات الدراسة  ثانيًا:  

ـــــاري لكـــــل محـــــور علـــــى حـــــدة     ـــــث يـــــتم إيجـــــاد الوســـــط الحســـــابي المـــــرجح واالنحـــــراف المعي حي
بهــــــدف تحديــــــد االتجــــــاه لكــــــل عبــــــارة مــــــن عبــــــارات المحــــــور وذلــــــك بالمقارنــــــة بمقيــــــاس ليكــــــارت 

 الخماسي وكذلك االهمية النسبية.

ـــــــل عـــــــرض الجـــــــداول التكراريـــــــة للمحـــــــاور األربعـــــــة نوضـــــــح مقيـــــــاس ليكـــــــارت الخماســـــــي    وقب
 م لتحديد االتجاهات.المستخد

 

 النسبة% العدد سنوات الخبرة
سنوات 1اقل من   102 50.0 

51إلى اقل من 1من   56 27.5 
 51.7 34 41الى اقل من  51من 

 6.0 52 فاكثر 41
 %599 492 المجموع
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 توضيح مقياس ليكارت الخماسي

ــــارات  المتاحــــة )موافــــق بشــــدة، موافــــق، محايــــد، غيــــر     ــــر الــــذي يعبــــر عــــن الخي بمــــا أن المتغي
موافــــق، غيــــر موافــــق إطالقــــًا( مقيــــاس ترتيبــــي، واألرقــــام التــــي تــــدخل فــــي البرنــــامج هــــي )موافــــق 

 المقابلة لها.  ( تمثل  األوزان3، محايد =  2، موافق =  1بشدة = 

أقــــل مــــن  -5تكــــون  5وتمثــــل هــــذه األرقــــام مســــاحة مــــن المقيــــاس كنســــبة مئويــــة، فهــــي للــــرقم   
ـــــرقم 49 ـــــل مـــــن  -49تكـــــون  4% ولل ـــــرقم29أق ـــــل مـــــن  -29هـــــي  3% ولل ـــــرقم 69أق  2% ولل

ـــــــــرقم  49أقـــــــــل مـــــــــن  -69هـــــــــي  % )أو بـــــــــالعكس( ومـــــــــن خاللهـــــــــا 599 -49هـــــــــي  1% ولل
 ويكون الوسط الحسابي المرجح كما يلي:، سةالحكم على إجابات عينة الدرا يمكن

 ( يبين قيمة الوسط المرجح واالتجاه العام.94) رقم جدول

 االتجاه العام الوسط الحسابي المرجح
5.99 – 5.70  غير موافق بشدة 
5.49 – 4.10  غير موافق 
4.69 – 3.30  محايد 
3.29 – 2.50  موافق 
2.49 – 1.99  موافق بشدة 

 

 استجابة أفراد العينة بالنسبة للمتوسط( كما يلي:تحديد مقياس مستوى األهمية )( ل95جدول )

 مرتفع متوسط منخفض مستوى األهمية
 1 – 3.19 3.20  –  4.1 4.20أقل من -9 المقياس

 

 الجداول التكرارية لعبارات المحور األول )مركزية اتخاذ القرارات(

واالنحــــــــراف المعيــــــــاري وتــــــــم تحديــــــــد وتــــــــم فيهــــــــا حســــــــاب النســــــــبة والوســــــــط الحســــــــابي المــــــــرجح 
 األهمية النسبية لكل فقرة من فقرات المحور.
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 مركزية اتخاذ القرارات :لمحور  ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري92) رقم جدول

 العبارة ر.م
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

االتجاه 
 العام

األهمية 
 النسبية

 متوسطة محايد 1.26515 2.8137 من اإلدارة العامة. يتم اتخاذ القرارات بصورة فردية 5

 متوسطة محايد 1.23883 2.6912 اإلدارة العامة ال تشارك الفروع  في اتخاذ القرارات. 4

3 
القرارات قد ال تكون حاسمة بسبب عدم مشاركة 

 موظفي الفروع باتخاذها.
 مرتفعة موافق 1.09250 3.5588

2 
هيمنة بعض الموظفين مركزية القرارات تسهم في 

 داخل إدارة الصندوق.
 مرتفعة موافق 1.10960 3.6225

1 
تؤثر المركزية في القرارات المختلفة وتوقيت 

 صدورها.
 مرتفعة موافق 1.04972 3.6275

 

 نتيجة المحور
 

 متوسطة محايد 0.70269 3.2627

 

 من الجدول السابق يتبين اآلتي:

يــــتم اتخــــاذ القــــرارات بصــــورة فرديــــة مــــن اإلدارة  علــــى "( والتــــي تــــنص 5إن الفقــــرة رقــــم ) - 5
(، 5.46(، واالنحـــــــــراف المعيــــــــاري يســـــــــاوي)2.81" كـــــــــان الوســــــــط الحســـــــــابي يســــــــاوي) العامــــــــة
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ـــــــرى بعـــــــض  ـــــــث ي ـــــــة وحي ـــــــراد العين ـــــــاد ألف ـــــــى الحي ـــــــدل عل ـــــــة النســـــــبية متوســـــــطة وهـــــــذا ي واألهمي
 الموظفين سيطرة بعض االفراد على اتخاذ القرارات في الصندوق.

اإلدارة العامـــــة ال تشـــــارك الفـــــروع  فـــــي اتخـــــاذ  ( والتـــــي تـــــنص علـــــى "4الفقـــــرة رقـــــم )إن  -4
ــــــــــرارات ـــــــــــ(، واالنح4.60" كــــــــــان الوســــــــــط الحســــــــــابي يســــــــــاوي) الق ــــــــــاري يســــــــــاويــــــــــــ  راف المعي

حيــــــث يــــــرى  ،ذا يــــــدل علــــــى الحيــــــاد ألفــــــراد العينــــــة(، واألهميــــــة النســــــبية متوســــــطة وهــــــ5.46)
 بعض الموظفين استئثار اإلدارة العامة في اتخاذ القرارات دون األخذ بمشاركة الفروع. 

ـــــد ال تكـــــون حاســـــمة بســـــبب عـــــدم  ( والتـــــي تـــــنص علـــــى "3إن الفقـــــرة رقـــــم ) -3 ـــــرارات ق الق
(، واالنحــــــراف 4.11" كــــــان الوســــــط الحســــــابي يســــــاوي) مشــــــاركة مــــــوظفي الفــــــروع باتخاذهــــــا

علـــــى عـــــدم الموافقـــــة ألفـــــراد  واألهميـــــة النســـــبية متوســـــطة وهـــــذا يـــــدل(، 5.90المعيـــــاري يســـــاوي)
أي ان القــــــرارات المتخــــــذة يرجــــــع عــــــدم الحســــــم فيهــــــا لكونهــــــا مركزيــــــة ولــــــم يــــــتم اشــــــراك  ،العينــــــة

 الفروع فيها.

ـــــى "2إن الفقـــــرة رقـــــم ) -2 ـــــي تـــــنص عل ـــــض  ( والت ـــــة بع ـــــي هيمن ـــــرارات تســـــهم ف ـــــة الق مركزي
(، واالنحـــــــراف 3.64وســـــــط الحســـــــابي يســـــــاوي)" كـــــــان ال المـــــــوظفين داخـــــــل إدارة الصـــــــندوق

ـــــــــ(، واألهمي5.59المعيــــــــاري يســــــــاوي) ة النســــــــبية متوســــــــطة وهــــــــذا يــــــــدل علــــــــى الحيــــــــاد ألفــــــــراد ـ
 حيث تسهم المركزية في سيطرة بعض موظفي اإلدارة في الصندوق. ،العينة

تــــؤثر المركزيــــة فــــي القــــرارات المختلفــــة وتوقيــــت  ( والتــــي تــــنص علــــى "1إن الفقــــرة رقــــم ) -1
ـــــــــــ(، واالنح3.64" كــــــــــان الوســــــــــط الحســــــــــابي يســــــــــاوي) صــــــــــدورها ــــــــــاري يســــــــــاويــــــــــ  راف المعي

حيــــث يــــرى بعــــض  ،ألفــــراد العينــــة (، واألهميــــة النســــبية مرتفعــــة وهــــذا يــــدل علــــى الحيــــاد5.92)
 الموظفين وجود تأثير للمركزية على صدور القرارات في اوقات غير مناسبة.

ـــــث  ـــــة النســـــبية متوســـــطة حي ـــــات واجمـــــالي النتيجـــــة للمحـــــور األول تبـــــين ان االهمي عكســـــت اجاب
 من حيث مركزية اتخاد القرارات لها تأثير سلبي احيانا. ،افراد العينة الحياد

ـــاني ) ـــارات المحـــور الث ـــة لعب ـــة الجـــداول التكراري ـــة اإلجـــراءات االداري ـــم فيهـــا حســـاب (مركزي وت
المــــــرجح واالنحــــــراف المعيــــــاري وتــــــم تحديــــــد األهميــــــة النســــــبية لكــــــل النســــــبة والوســــــط الحســــــابي 

 فقرة من فقرات المحور.
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 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور مركزية اإلجراءات اإلدارية.97) رقم جدول

 العبارة ر.م
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

االتجاه 
 العام

األهمية 
 النسبية

6 

بكافة اإلجراءات المتعلقة تقوم اإلدارة العامة 
بشؤون الموظفين كالتسويات والترقيات، 

 واإلجازات، والتنقالت، والتكليفات.
 متوسطة محايد 1.31864 3.1569

7 

تقوم اإلدارة العامة بمتابعة الحضور والغياب لكافة 
الموظفين في نظام الدوام استنادًا للنماذج 

 المستلمة.
 متوسطة محايد 1.22109 2.8725

4 

تقوم اإلدارة العامة باستالم وتدقيق كافة الطلبات 
الخاصة باإلجازات بأنواعها، ومتابعة إجراءات 

التصديق عليها واعتمادها حسب االستحقاق، وفقًا 
 للقوانين واللوائح والقرارات المعتمدة.

 متوسطة محايد 1.21077 2.8529

0 
تتابع اإلدارة العامة  كافة اإلجراءات المتعلقة 

 مرتفعة موافق 1.02391 3.5294 بالتسويات والترقيات الخاصة بالموظفين.

59 

تساهم اإلدارة العامة في إعداد اللوائح واإلجراءات 
اإلدارية والمالية وتعميمها على الفروع ومتابعة 

 تنفيذها بعد اعتمادها.
 مرتفعة موافق 0.90176 3.7794

55 
وتنفيذ تقوم اإلدارة العامة بالمشاركة في وضع 

 مرتفعة موافق 1.09392 3.5196 الخطط الخاصة بكافة الفروع.

53 
اإلدارة العامة ال توفر للفروع المناخ الجيد للتطوير 

 متوسطة محايد 1.18062 2.9853 واالبتكار في العمل.

 متوسطة محايد 5.8.1.0 2.3233 المحور نتيجة 
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 من الجدول السابق يتبين اآلتي:

ــــة  ( والتــــي تــــنص علــــى "6) إن الفقــــرة رقــــم -6 تقــــوم اإلدارة العامــــة بكافــــة اإلجــــراءات المتعلق
ــــــات. ــــــنقالت، والتكليف ــــــات، واإلجــــــازات، والت " كــــــان بشــــــؤون المــــــوظفين كالتســــــويات والترقي

ــــــاري يســــــاوي)3.51الوســــــط الحســــــابي يســــــاوي) ــــــة النســــــبية 5.35(، واالنحــــــراف المعي (، واألهمي
ــــــراد ال ،متوســــــطة ــــــة  بقيــــــام واالتجــــــاه العــــــام الحيــــــاد ألف ــــــرة المتعلق ــــــى الفق ــــــي االجابــــــة عل ــــــة ف عين

 اإلدارة العامة باإلجراءات المالية للموظفين ويرى البعض التقصير من اإلدارة العامة.
تقــــوم اإلدارة العامــــة بمتابعــــة الحضــــور والغيــــاب  ( والتــــي تــــنص علــــى "7إن الفقــــرة رقــــم ) -7

" كـــــان الوســـــط الحســـــابي  لمةلكافـــــة المـــــوظفين فـــــي نظـــــام الـــــدوام اســـــتنادًا للنمـــــاذج المســـــت
ـــــــــــاري يســـــــــــاوي)4.47يســـــــــــاوي) ـــــــــــة النســـــــــــبية متوســـــــــــطة5.44(، واالنحـــــــــــراف المعي  ،(، واألهمي

متعلقـــــة بالحضـــــور والغيــــــاب واالتجـــــاه العـــــام الحيــــــاد ألفـــــراد العينـــــة فــــــي االجابـــــة علـــــى الفقــــــرة ال
 حيث يتم متابعة الحضور والغيات من قبل الفروع. ،للموظفين

ـــــم ) -4 ـــــرة رق ـــــنص علـــــى "( 4إن الفق تقـــــوم اإلدارة العامـــــة باســـــتالم وتـــــدقيق كافـــــة  والتـــــي ت
الطلبـــــات الخاصـــــة باإلجـــــازات بأنواعهـــــا، ومتابعـــــة إجـــــراءات التصـــــديق عليهـــــا واعتمادهـــــا 

" كـــــان الوســـــط الحســـــابي  حســـــب االســـــتحقاق، وفقـــــًا للقـــــوانين واللـــــوائح والقـــــرارات المعتمـــــدة
ـــــــــــاري يســـــــــــاوي)4.41يســـــــــــاوي) ـــــــــــة النســـــــــــبية متوســـــــــــطة(، وا5.45(، واالنحـــــــــــراف المعي  ،ألهمي

يـــــث االســـــتالم والتـــــدقيق مـــــن ح فـــــي االجابـــــة علـــــى الفقـــــرةواالتجـــــاه العـــــام الحيـــــاد ألفـــــراد العينـــــة 
 حيث يرى البعض ان مهام االستالم والتدقيق مسؤولية الفروع. ،في الطلبات

 تتــــابع اإلدارة العامــــة  كافــــة اإلجــــراءات المتعلقــــة ( والتــــي تــــنص علــــى "0إن الفقــــرة رقــــم ) -0
(، 3.14" كـــــــان الوســـــــط الحســـــــابي يســـــــاوي) بالتســـــــويات والترقيـــــــات الخاصـــــــة بـــــــالموظفين

واالتجـــــــاه العـــــــام الموافقـــــــة  ،(، واألهميـــــــة النســـــــبية مرتفعـــــــة5.94واالنحـــــــراف المعيـــــــاري يســـــــاوي)
ـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــث متابعـــــــــة اإلدارة االجـــــــــرا ـــــــــي االجاب ـــــــــة ف ـــــــــة التســـــــــويات ألفـــــــــراد العين ءات المتعلق

وذلــــــك الن نظــــــام مــــــنح التســــــويات والترقيــــــات يــــــتم مــــــن قبــــــل اإلدارة العامــــــة ولــــــيس  ،والترقيــــــات
 الفروع.

تشــــرف اإلدارة العامــــة علــــى إنشــــاء وتحــــديث  ( والتــــي تــــنص علــــى "59إن الفقــــرة رقــــم ) -59
ـــــوظفين والمقـــــدرات، وتطويرهـــــا وتحـــــديثها، وتجهيـــــز  قاعـــــدة بيانـــــات محوســـــبة لكافـــــة الم
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(، واالنحـــــــــراف المعيـــــــــاري 3.10الحســـــــــابي يســـــــــاوي)" كـــــــــان الوســـــــــط  التقـــــــــارير اإلحصـــــــــائية
واالتجــــــــاه العــــــــام الموافقــــــــة ألفــــــــراد العينــــــــة فــــــــي  ،(، واألهميــــــــة النســــــــبية مرتفعــــــــة5.94يســــــــاوي)

ــــــه أجــــــراء  ــــــات لكون ــــــام اإلدارة العامــــــة التحــــــديث والتطــــــوير لقاعــــــدة البيان ــــــث قي ــــــة مــــــن حي االجاب
 مركزي وليس فرعي.

ـــــوائح ت ( والتـــــي تـــــنص علـــــى "55إن الفقـــــرة رقـــــم ) -55 ســـــاهم اإلدارة العامـــــة فـــــي إعـــــداد الل
ــــذها بعــــد اعتمادهــــا ــــى الفــــروع ومتابعــــة تنفي ــــة وتعميمهــــا عل "  واإلجــــراءات اإلداريــــة والمالي

(، واألهميــــــــة 9.09(، واالنحــــــــراف المعيــــــــاري يســــــــاوي)3.77كــــــــان الوســــــــط الحســــــــابي يســــــــاوي)
حيــــث اعــــداد واعتمــــاد  واالتجــــاه العــــام الموافقــــة ألفــــراد العينــــة فــــي االجابــــة مــــن ،النســــبية مرتفعــــة

 وتعميم اللوائح اإلدارية والمالية لكونه أجراء مركزي وليس فرعي.
ــــرة رقــــم ) -54 تقــــوم اإلدارة العامــــة بالمشــــاركة فــــي وضــــع  ( والتــــي تــــنص علــــى "54إن الفق

(، واالنحــــراف 3.15" كــــان الوســــط الحســــابي يســــاوي)وتنفيــــذ الخطــــط الخاصــــة بكافــــة الفــــروع.
ـــــاري يســـــاوي ـــــة النســـــبية مرتفعـــــة(، و 5.90)المعي ـــــة  ،األهمي ـــــراد العين ـــــة ألف واالتجـــــاه العـــــام الموافق

 في االجابة من حيث المشاركة في وضع الخطط مع الفروع.
ــــــرة رقــــــم ) -53 اإلدارة العامــــــة ال تــــــوفر للفــــــروع المنــــــاخ  ( والتــــــي تــــــنص علــــــى "53إن الفق

واالنحـــــراف (، 4.04" كـــــان الوســـــط الحســـــابي يســـــاوي) الجيـــــد للتطـــــوير واالبتكـــــار فـــــي العمـــــل
ـــــاري يســـــاوي ـــــة النســـــبية متوســـــطة5.53)المعي ـــــة  ،(، واألهمي ـــــاد ألفـــــراد العين واالتجـــــاه العـــــام الحي

 في االجابة من حيث توفر المناخ واالبتكار في العمل.
ـــــبن ان االهميـــــة النســـــبية متوســـــطة حيـــــث عكســـــت  واجمـــــالي النتيجـــــة للمحـــــور الثـــــاني ت

ة فــــي مركزيـــــة امــــل لــــعدارة العامــــاجابــــات افــــراد العينــــة الحيــــاد مــــن حيـــــث وجــــود دور ك
 اإلجراءات اإلدارية.

 (مركزية اإلجراءات الماليةالجداول التكرارية لعبارات المحور الثالث )

وتــــــــم فيهــــــــا حســــــــاب النســــــــبة والوســــــــط الحســــــــابي المــــــــرجح واالنحــــــــراف المعيــــــــاري وتــــــــم تحديــــــــد 
 .(54كما هو موضح بالجدول رقم ) األهمية النسبية لكل فقرة من فقرات المحور
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 .مركزية اإلجراءات المالية( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور 92) رقم جدول

 الوسط العبارة ر.م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

االتجاه 
 العام

األهمية 
 النسبية

52 
تقوم اإلدارة العامة بإعداد مشروع الموازنة الخاصة باإلدارة 

 1.19300 2.4804 التنسيق مع إدارة الفرع.دون 
غير 
 موافق

 متوسطة

51 
تضع اإلدارة العامة األنظمة واللوائح المالية منفردة، وتقوم 

 متوسطة محايد 1.21768 3.0049 بتنفيذها بعد إقرارها واعتمادها.

56 

تقوم اإلدارة العامة بمتابعة اإلشراف على عمليات تنفيذ 
لجنة المشتريات المركزية، ومتابعة طلبات الشراء من خالل 

 استكمال إجراءاتها.
3.0392 1.11348 

 

 محايد

 

 متوسطة

57 

تقوم اإلدارة العامة بمتابعة إعداد وتنفيذ خطة االحتياجات 
للوجستية لإلدارة المالية المركزية)محروقات، تموين، مياه 
وكهرباء، أثاث، أجهزة، قرطاسية(، دون التعاون مع إدارة 

 الفرع.

2.6127 1.15415 
 

 محايد

 

 متوسطة

54 

تقوم اإلدارة العامة بتنفيذ ومتابعة كافة أعمال الصيانة 
الدورية والطارئة للمبنى والمكاتب والتجهيزات والمولدات 
الكهربائية بما يكفل ديمومة كفاءتها واستمرار صالحيتها 

 بشكل مركزي.

 متوسطة محايد 1.22456 2.8873

50 
اإلدارة العامة في توزيع العالوات والمكافآت توجد عدالة من 

 متوسطة محايد 1.26171 2.6961 على الموظفين في الفروع.

49 
تقوم اإلدارة العامة القيام بمهام وواجبات مالية ضمن حدود 

 متوسطة محايد 1.10725 3.1422 واختصاصات ومسؤوليات الفروع.

 متوسطة محايد 562580. 2.8375 نتيجة المحور 
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 من الجدول السابق يتبين اآلتي:

ــــة  ( والتــــي تــــنص علــــى "52إن الفقــــرة رقــــم ) -5 تقــــوم اإلدارة العامــــة برعــــداد مشــــروع الموازن
ــــرع. ــــع إدارة الف ــــاإلدارة دون التنســــيق م (، 4.24" كــــان الوســــط الحســــابي يســــاوي) الخاصــــة ب

ــــــاري يســــــاوي ــــــة النســــــبية منخفضــــــة5.50)واالنحــــــراف المعي عــــــام الحيــــــاد واالتجــــــاه ال ،(، واألهمي
 ألفراد العينة في االجابة من حيث عدم التنسيق مع الفروع من قبل اإلدارة العامة.

ـــــــوائح  ( والتـــــــي تـــــــنص علـــــــى "51إن الفقـــــــرة رقـــــــم ) -4 تضـــــــع اإلدارة العامـــــــة األنظمـــــــة والل
 ،" كــــــان الوســــــط الحســـــــابي الماليــــــة منفــــــردة، وتقـــــــوم بتنفيــــــذها بعـــــــد إقرارهــــــا واعتمادهـــــــا

(، واألهميــــــــــــة النســــــــــــبية متوســــــــــــطة 5.45(، واالنحــــــــــــراف المعيــــــــــــاري يســــــــــــاوي)3.99يســــــــــــاوي)
 واالتجاه العام الحياد ألفراد العينة في االجابة من حيث وضع اللوائح العامة وتنفيذها.

تقـــــوم اإلدارة العامـــــة بمتابعــــة اإلشـــــراف علـــــى  ( والتـــــي تــــنص علــــى "56إن الفقــــرة رقــــم ) -3
مـــن خــــالل لجنـــة المشــــتريات المركزيـــة، ومتابعــــة اســــتكمال  عمليـــات تنفيــــذ طلبـــات الشــــراء

(، 5.55)(، واالنحــــــراف المعيــــــاري يســــــاوي3.93" كــــــان الوســــــط الحســــــابي يســــــاوي) إجراءاتهــــــا
واالتجــــــاه العــــــام الحيــــــاد ألفــــــراد العينــــــة فــــــي االجابــــــة مــــــن حيــــــث   ،واألهميــــــة النســــــبية متوســــــطة

 نة المشتريات المركزية.االشراف واستكمال عمليات الشراء ومتابعتها من خالل لج
تقـــــوم اإلدارة العامـــــة بمتابعـــــة إعـــــداد وتنفيـــــذ  ( والتـــــي تـــــنص علـــــى "57إن الفقـــــرة رقـــــم ) -2

ـــــــاه  ـــــــة)محروقات، تمـــــــوين، مي ـــــــة المركزي ـــــــعدارة المالي خطـــــــة االحتياجـــــــات اللوجســـــــتية ل
ــــــرع. ــــــع إدارة الف ــــــاون م ــــــزة، قرطاســــــية(، دون التع ــــــاث، أجه ــــــاء، أث " كــــــان الوســــــط  وكهرب

(، واألهميــــــــــــة النســــــــــــبية 5.51(، واالنحــــــــــــراف المعيــــــــــــاري يســــــــــــاوي)4.65وي)الحســــــــــــابي يســــــــــــا
إدارة حيــــــث التعــــــاون مــــــع  واالتجــــــاه العــــــام الحيــــــاد ألفــــــراد العينــــــة فــــــي االجابــــــة مــــــن ،متوســــــطة

 .الفرع
ـــــى "54إن الفقـــــرة رقـــــم ) -1 ـــــنص عل ـــــي ت ـــــة  ( والت ـــــة كاف ـــــذ ومتابع ـــــة بتنفي ـــــوم اإلدارة العام تق

مبنــــى والمكاتــــب والتجهيــــزات والمولــــدات الكهربائيــــة أعمــــال الصــــيانة الدوريــــة والطارئــــة لل
ــــزي ــــل ديمومــــة كفاءتهــــا واســــتمرار صــــالحيتها بشــــكل مرك " كــــان الوســــط الحســــابي  بمــــا يكف

ـــــــــــاري يســـــــــــاوي4.44يســـــــــــاوي) ـــــــــــة النســـــــــــبية متوســـــــــــطة5.44)(، واالنحـــــــــــراف المعي  ،(، واألهمي
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الدوريــــــة والتجهيــــــزات واالتجــــــاه العــــــام الحيــــــاد ألفــــــراد العينــــــة فــــــي االجابــــــة مــــــن حيــــــث الصــــــيانة 
 متابعتها.

ــــى "50إن الفقــــرة رقــــم ) -6 ــــع  ( والتــــي تــــنص عل ــــي توزي ــــة ف ــــن اإلدارة العام ــــة م توجــــد عدال
(، 4.60" كــــان الوســــط الحســــابي يســــاوي)العــــالوات والمكافــــلت علــــى المــــوظفين فــــي الفــــروع.

 واالتجــــــــاه العــــــــام الحيــــــــاد ،واألهميــــــــة النســــــــبية متوســــــــطة 5.46وي)واالنحــــــــراف المعيــــــــاري يســــــــا
 ألفراد العينة في االجابة من حيث عدالة توزيع العالوات والمكافآت على الموظفين.

بمهـــــام وواجبـــــات ماليـــــة  تقـــــوم اإلدارة العامـــــة ( والتـــــي تـــــنص علـــــى "49إن الفقـــــرة رقـــــم ) -7
(، 3.52" كـــــان الوســـــط الحســـــابي يســـــاوي)ضـــــمن حـــــدود واختصاصـــــات ومســـــؤوليات الفـــــروع

واالتجـــــــاه العـــــــام الحيـــــــاد  ،واألهميـــــــة النســـــــبية متوســـــــطة(، 5.59)واالنحـــــــراف المعيـــــــاري يســـــــاوي
قيـــــــــام بمهـــــــــام وواجبـــــــــات ماليـــــــــة ضـــــــــمن حـــــــــدود الألفـــــــــراد العينـــــــــة فـــــــــي االجابـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــث 

 .واختصاصات ومسؤوليات الفروع
واجمــــالي النتيجــــة للمحـــــور الثالــــث تبــــين ان االهميـــــة النســــبية متوســــطة حيـــــث عكســــت اجابـــــات 

 العامة بكامل إجراءاتها المالية.افراد العينة الحياد من حيث قيام اإلدارة 

 (مقاييس الرضا الوظيفي    الجداول التكرارية لعبارات المحور الرابع  )

رجح واالنحــــــــراف المعيــــــــاري وتــــــــم تحديــــــــد وتــــــــم فيهــــــــا حســــــــاب النســــــــبة والوســــــــط الحســــــــابي المــــــــ
 األهمية النسبية لكل فقرة من فقرات المحور.

 .مقاييس الرضا الوظيفي    ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور91) رقم جدول

 العبارة ر.م
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

االتجاه 
 العام

األهمية 
 النسبية

 قدراتي ومهارتي.تتوافق متطلبات وظيفتي مع  45
 متوسطة موافق 1.10358 3.4069

تتميــــز القــــوانين واللــــوائح المعمــــول بهــــا داخــــل الصــــندوق  44
 متوسطة محايد 1.09691 3.2500 بالموضوعية.

تســــهم وظيفتــــي فــــي تنميــــة مهــــاراتي وقــــدراتي اإلبداعيــــة  43
 متوسطة محايد 1.19037 3.1765 واالبتكارية.
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 العبارة ر.م
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

االتجاه 
 العام

األهمية 
 النسبية

ظـــــــروف العمـــــــل الماديـــــــة والتجهيـــــــزات داخـــــــل مكتبـــــــي  42
 متوسطة محايد 1.24885 2.9559 بالفرع مناسبة.

 فرص الترقية المتاحة لي في الصندوق عادلة. 41
 متوسطة محايد 1.12387 2.8873

ــــــــة  46 ــــــــرة الزمنيــــــــة  واإلجــــــــراءات المحــــــــددة للترقي فــــــــي الفت
 متوسطة محاي 1.12953 2.6716 الصندوق مناسبة.

ـــــــــة إدارة  47 وضـــــــــوح األســـــــــس والمعـــــــــايير المعتمـــــــــدة للترقي
 متوسطة محايد 1.12646 2.8529 الصندوق.

فـــــــــرص التـــــــــدريب والتأهيـــــــــل الممنـــــــــوح لـــــــــي مـــــــــن إدارة  44
 متوسطة محايد 1.23234 3.3480 الصندوق مشجعة.

ـــــــــــوفر إدارة الصـــــــــــندوق للمـــــــــــوظفين فـــــــــــرص  40 ـــــــــــز ت التمي
 متوسطة محايد 1.27428 2.8922 واإلبداع.

ـــــي فـــــي الصـــــندوق االســـــتقرار النفســـــي  39 ـــــوفر لـــــي وظيفت ت
 متوسطة محايد 1.29726 2.7745 والمادي.

 توفر لي وظيفتي في الصندوق تأمين المستقبل. 35
 متوسطة محايد 1.22029 2.6520

ـــــــالموظفين  34 ـــــــى االحتفـــــــاظ ب تحـــــــرص إدارة الصـــــــندوق عل
 متوسطة محايد 1.18870 2.6029 المتميزين.

تمنحنــــــــــــــــــي إدارة الصــــــــــــــــــندوق الرعايــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــحية  33
 مرتفعة موافق 1.04283 3.5343 واالجتماعية.

 نظام التقاعد في صندوق التقاعد مالئم. 32
 متوسطة محايد 1.07644 3.2989

  

 المحور نتيجة
 متوسطة محايد 0....5 8.2..3
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 اآلتي: من الجدول السابق يتبين

ــــــم ) -5 ــــــرة رق ــــــى "45إن الفق ــــــنص عل ــــــي ت ــــــع قــــــدراتي  ( والت ــــــي م ــــــق متطلبــــــات وظيفت تتواف
ــــــارتي. ــــــاري يســــــاوي)3.29" كــــــان الوســــــط الحســــــابي يســــــاوي)ومه (، 5.59(، واالنحــــــراف المعي

ــــوفر القــــدرات  ،واألهميــــة النســــبية متوســــطة ــــة مــــن حيــــث ت ــــى الموافقــــة ألفــــراد العين ــــدل عل وهــــذا ي
 الشخصية وطبيعة العمل.

علــــى تتميــــز القــــوانين واللــــوائح المعمــــول بهــــا داخــــل ( والتــــي تــــنص "44إن الفقــــرة رقــــم ) -4
(، واالنحـــــــراف المعيـــــــاري 3.41" كـــــــان الوســـــــط الحســـــــابي يســـــــاوي) الصـــــــندوق بالموضـــــــوعية

حيـــــث  ،وهـــــذا يـــــدل علـــــى الحيـــــاد ألفـــــراد العينـــــة ،(، واألهميـــــة النســـــبية متوســـــطة5.90يســـــاوي)
ين واللـــــوائح ويعـــــزى ذلـــــك لعـــــدم تعـــــديلها ومواكبـــــة يـــــرى الـــــبعض عـــــدم موضـــــوعية بعـــــض القـــــوان

 ظروف العمل.
والتــــي تــــنص علــــى تســــهم وظيفتــــي فــــي تنميــــة مهــــاراتي وقــــدراتي ( "43إن الفقــــرة رقــــم ) -3

ــــــــة ــــــــة واالبتكاري ــــــــاري 3.57" كــــــــان الوســــــــط الحســــــــابي يســــــــاوي) اإلبداعي (، واالنحــــــــراف المعي
حيـــــث  ،حيـــــاد ألفـــــراد العينـــــةوهـــــذا يـــــدل علـــــى ال ،(، واألهميـــــة النســـــبية متوســـــطة5.50يســـــاوي)

 يرى البعض عدم وجود تناسب للعمل الذي يقوم به والمهارات والقدرات الي يمتلكها.
ـــــرة رقـــــم ) -2 ـــــنص 42إن الفق ـــــي ت ـــــزات داخـــــل ( والت ـــــة والتجهي ـــــل المادي ـــــى ظـــــروف العم "عل

(، واالنحـــــــراف المعيـــــــاري 4.01" كـــــــان الوســـــــط الحســـــــابي يســـــــاوي) مكتبـــــــي بـــــــالفرع مناســـــــبة
ـــــة5.42يســـــاوي) ـــــراد العين ـــــاد ألف ـــــى الحي ـــــدل عل ـــــة النســـــبية متوســـــطة وهـــــذا ي ويعـــــزى  ،(، واألهمي

ذلـــــك لـــــنقص التمويـــــل المـــــادي للفـــــروع وعـــــدم تحـــــديث المكاتـــــب اإلداريـــــة بالشـــــكل الـــــذي يناســـــب 
 طبيعة عمل الموظف.

فـــــرص الترقيـــــة المتاحـــــة لـــــي فـــــي الصـــــندوق  ص علـــــى "( والتـــــي تــــن41إن الفقــــرة رقـــــم ) -1
(، 5.54(، واالنحــــــــراف المعيــــــــاري يســــــــاوي)4.44" كــــــــان الوســــــــط الحســــــــابي يســــــــاوي) عادلــــــــة

حيـــــث يـــــرى الـــــبعض عـــــدم  ،واألهميـــــة النســـــبية متوســـــطة وهـــــذا يـــــدل علـــــى الحيـــــاد ألفـــــراد العينـــــة
 وجود فرص متساوية في الصندوق بين الموظفين في الترقية.

ــــة  ( والتــــي تــــنص علــــى "46رقــــم )إن الفقــــرة  -6 ــــة  واإلجــــراءات المحــــددة للترقي ــــرة الزمني الفت
(، واالنحـــــــراف المعيـــــــاري 4.67" كـــــــان الوســـــــط الحســــــابي يســـــــاوي)فـــــــي الصـــــــندوق مناســـــــبة.



030 
 

ـــــة5.54يســـــاوي) ـــــراد العين ـــــاد ألف ـــــى الحي ـــــدل عل ـــــة النســـــبية متوســـــطة وهـــــذا ي ويعـــــزى  ،(، واألهمي
 السبب لعدم حصول البعض على الترقية في الموعد الذي يستحق فيه الترقية.

ــــم ) -7 ــــى "47إن الفقــــرة رق ــــنص عل ــــة  ( والتــــي ت ــــدة للترقي ــــايير المعتم وضــــوس األســــس والمع
ـــــــــــــاري 4.41" كـــــــــــــان الوســـــــــــــط الحســـــــــــــابي يســـــــــــــاوي).إدارة الصـــــــــــــندوق (، واالنحـــــــــــــراف المعي

حيـــــث  ،هـــــذا يـــــدل علـــــى الحيـــــاد ألفـــــراد العينـــــةو  ،(، واألهميـــــة النســـــبية متوســـــطة5.47يســـــاوي)
 يرى البعض عدم وجود معايير محددة ومعتمدة في الترقيات.

فــــرص التــــدريب والتأهيـــــل الممنــــوس لــــي مـــــن  ( والتــــي تــــنص علـــــى "44إن الفقــــرة رقــــم ) -4
(، واالنحـــــــراف المعيـــــــاري 3.32" كـــــــان الوســـــــط الحســـــــابي يســـــــاوي) إدارة الصـــــــندوق مشـــــــجعة

 وهذا يدل على عدم الموافقة ألفراد العينة ،ة النسبية منخفضة(، واألهمي5.43يساوي)
تـــــــوفر إدارة الصـــــــندوق للمـــــــوظفين فـــــــرص  ( والتـــــــي تـــــــنص علـــــــى "40إن الفقـــــــرة رقـــــــم ) -0

(، واالنحـــــــــــراف المعيـــــــــــاري 4.40" كـــــــــــان الوســـــــــــط الحســـــــــــابي يســـــــــــاوي) التميـــــــــــز واإلبـــــــــــداع
حيـــــث  ،فـــــراد العينـــــةوهـــــذا يـــــدل علـــــى الحيـــــاد أل ،(، واألهميـــــة النســـــبية متوســـــطة5.40يســـــاوي)

 يرى البعض توفر الفرص ليس بشكل متساوي.
تـــوفر لــــي وظيفتـــي فــــي الصـــندوق االســــتقرار  ( والتـــي تــــنص علـــى "39إن الفقـــرة رقـــم ) -59

ــــــــــادي ــــــــــاري 4.77" كــــــــــان الوســــــــــط الحســــــــــابي يســــــــــاوي) النفســــــــــي والم (، واالنحــــــــــراف المعي
 وهذا يدل على الحياد ألفراد العينة. ،(، واألهمية النسبية متوسطة5.47يساوي)

تــــوفر لـــــي وظيفتـــــي فــــي الصـــــندوق تـــــأمين  ( والتـــــي تــــنص علـــــى "35إن الفقــــرة رقــــم ) -55
(، 5.44(، واالنحــــــراف المعيــــــاري يســــــاوي)4.61" كــــــان الوســــــط الحســــــابي يســــــاوي) المســــــتقبل

 .وهذا يدل على الحياد ألفراد العينة ،واألهمية النسبية متوسطة
تحــــــرص إدارة الصــــــندوق علــــــى االحتفــــــاظ  ( والتــــــي تــــــنص علــــــى "34قــــــم )إن الفقــــــرة ر  -54

ـــــــزين. ـــــــالموظفين المتمي ـــــــاري 4.69" كـــــــان الوســـــــط الحســـــــابي يســـــــاوي) ب (، واالنحـــــــراف المعي
 .وهذا يدل على الحياد ألفراد العينة ،(، واألهمية النسبية متوسطة5.54يساوي)

صـــــندوق الرعايـــــة الصـــــحية تمنحنـــــي إدارة ال ( والتـــــي تـــــنص علـــــى "33إن الفقـــــرة رقـــــم ) -53
(، واالنحـــــــــــــــراف المعيـــــــــــــــاري 3.13" كـــــــــــــــان الوســـــــــــــــط الحســـــــــــــــابي يســـــــــــــــاوي) واالجتماعيـــــــــــــــة

 .وهذا يدل على الموافقة ألفراد العينة ،(، واألهمية النسبية مرتفعة5.92يساوي)
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" نظــــام التقاعــــد فــــي صــــندوق التقاعــــد مالئــــم ( والتــــي تــــنص علــــى "32إن الفقــــرة رقــــم ) -52
(، واألهميــــــــة 5.97(، واالنحــــــــراف المعيــــــــاري يســــــــاوي)3.40يســــــــاوي)كــــــــان الوســــــــط الحســــــــابي 

ـــــى ان نظـــــام التقاعـــــد الموجـــــود  ،النســـــبية متوســـــطة ـــــة عل ـــــى الموافقـــــة ألفـــــراد العين ـــــدل عل وهـــــذا ي
 غير مناسب ويلزم تحديثه.

عكســـــت واجمـــــالي النتيجـــــة للمحـــــور الرابـــــع تبـــــين ان االهميـــــة النســـــبية متوســـــطة حيـــــث 
 دم توفر الرضا الوظيفي بشكل كاملحيث يعكس ذلك ع ،اجابات افراد العينة الحياد

 اإلحصاء االستداللي لبيانات العينة

الهــــــدف مــــــن دراســــــة االحصــــــاء االســــــتداللي هــــــو اختبــــــار الفرضــــــيات والتأكــــــد مــــــن صــــــحتها او 
 عدم صحتها من خالل دراسة الفرضيات باألساليب االحصائية المناسبة.

 اختبار الفرضيات ثالثُا: 
ــــــــة   ــــــــي الدراســــــــة وهــــــــي ال توجــــــــد عالقــــــــة ذات دالل يــــــــتم اختبــــــــار الفرضــــــــيات التــــــــي حــــــــددت ف

ــــــتوى  إحصـــــائية بـــــين المتغيـــــرين. ويـــــتم قبـــــول الفرضـــــيات أو رفضـــــها مـــــن الباحـــــث بمقارنـــــة بمســـ
( الــــــذي تــــــم تحديــــــده مــــــن  α=  9.91مــــــع مســــــتوى المعنويــــــة ) p-valueالمعـــــــــــــنوية المشــــــاهد 

حيـــــث يعـــــرف معامـــــل االرتبـــــاط  ،مـــــن خـــــالل دراســـــة معامـــــل االرتبـــــاط  لبيرســـــون ،قبـــــل الباحـــــث
 لبيرسون كالتالي :

 
 : معامل االرتباط لبيرسون

وقــــد صــــمم هــــذا المعامــــل بحيــــث يمكــــن قيــــاس  ،قيــــاس العالقــــة الخطيــــة بــــين متغيــــرينيســــتخدم ل
درجـــــة العالقـــــة الخطيـــــة بـــــين متغيـــــرين، أي قوتهـــــا، وأجـــــراء المقارنـــــات بـــــين العالقـــــات القائمـــــة 

 ( 46 ،5000 ،الكيخيا ،سدرة بين مختلف المتغيرات دون أن تتأثر وحدة القياس)ابو

اط ســــالب دل ذلـــــك ( , فــــإذا كــــان معامــــل االرتبــــ5، +5-وتتــــراوح قيمــــة معامــــل االرتبــــاط بــــين )
ذا كـــــان معامـــــل االرتبـــــاط موجـــــب دل ذلـــــك علـــــى  ،أن العالقـــــة بـــــين المتغيـــــرين عكســـــية علـــــى وا 

 أن العالقة بين المتغيرين طردية .
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( 9.91%( ومستوى الداللة )01الختبار صحة فرضية الدراسة عند مستوى الثقة )و    
البرنامج والتي نقبل عندها وجود عالقات بين متغيرات الدراسة من عدمها، تم استخدام 

( إليجاد القيم المحسوبة لمعامالت كاًل من معامل ارتباط سيبرمان ومعامل SPSSاإلحصائي )
( 9.91(، ومقارنتها بقيمة الداللة اإلحصائية )Fلتباين للقيمة )االنحدار البسيط ومستوى ا

 المعتمدة لقبول أو رفض الفرضيات وذلك كما يأتي:
قبول الفرضية إذا كانت قيمة مستوى الداللة المحسوبة ألي اختبار أقل من قيمة مستوى  -5

 (.9.91الداللة اإلحصائية )
المحسوبة ألي اختبار أكبر من قيمة مستوى  رفض الفرضية إذا كانت قيمة مستوى الداللة -4

 (.9.91الداللة اإلحصائية )
 تحدد قوة االرتباط الطردي كما بالجدول االتي:( ل21) رقم جدول

 قوي جدا قوي متوسط ضعيف ضعيف جدا
 5إلى  9.0 9.0إلى أقل من 9.7 9.7إلى أقل من 9.1 9.1إلى أقل من  9.3 9.3إلى أقل من 9.9
 

 تحدد قوة االرتباط العكسي كما بالجدول االتي:( ل29) رقم جدول
 تام قوي متوسط ضعيف

 5 5.9إلى أقل من -9.7 9.7إلى أقل من 9.1 9.1إلى أقل من 9.9
 

 

 متغيرات الدراسة

والمتغيــــــرات  ،الرابــــــع  مقــــــاييس الرضــــــا الــــــوظيفي الوحيــــــد فــــــي الدراســــــة المحــــــور التــــــابعالمتغيــــــر 
ـــــــة وهـــــــي:  ـــــــة المتبقي ـــــــي المحـــــــاور الثالث ـــــــل ف ـــــــراراتالمســـــــتقلة تتمث ـــــــة اتخـــــــاذ الق ـــــــة  ،مركزي مركزي

 مركزية االجراءات المالية . ،االجراءات اإلدارية

ــــين المركزيــــة والرضــــا الــــوظيفي لمــــوظفي صــــندوق الضــــمان  يوجــــد أثــــر ذو   ــــة إحصــــائية ب دالل
 االجتماعي فرع مصراتة والمكاتب التابعة له.

 ينبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية: و 
داللــــة إحصـــــائية بــــين مركزيــــة اإلجــــراءات اإلداريـــــة والرضــــا الــــوظيفي لـــــدى  يوجــــد أثــــر ذو -5

 الموظفين بفرع الصندوق قيد الدراسة.
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داللـــــة إحصـــــائية بـــــين مركزيـــــة المعـــــامالت الماليـــــة والرضـــــا الـــــوظيفي لـــــدى  يوجـــــد أثـــــر ذو -4
 الموظفين بفرع الصندوق قيد الدراسة.

ــــــة اتخــــــاذ القــــــرارات والرضــــــا الــــــوظيفي لــــــدى  يوجــــــد أثــــــر ذو -3 داللــــــة إحصــــــائية بــــــين مركزي
 الموظفين بفرع الصندوق قيد الدراسة. 

 اختبار فرضيات الدراسة
 ولى اوال: الفرضية الرئيسية اال 

داللـــــة إحصـــــائية بـــــين المركزيـــــة والرضـــــا الـــــوظيفي لمـــــوظفي صـــــندوق  يوجـــــد أثـــــر ذو 
 الضمان االجتماعي فرع مصراتة والمكاتب التابعة له.

ــــــوظيفي  ــــــة والرضــــــا ال ـــــــبيرسون بــــــين المركزي ــــــاط ل ــــــاط باســــــتخدام معامــــــل االرتب تــــــم دراســــــة االرتب
والمكاتـــــب التابعـــــة لـــــه وكانـــــت النتـــــائج  لمـــــوظفي بصـــــندوق الضـــــمان االجتمـــــاعي فـــــرع مصـــــراتة

  بالجدول االتي:

 ( يبن االرتباط بين المركزية والرضا الوظيفي22)رقم  جدول

مستوى  P-VALUEمستوى المعنوية المشاهد  معامل االرتباط
 الداللة

 قوة االرتباط نوع العالقة

 ضعيفة جدا طردية 9.91 9.246 0.056
 

 بيرسون الختبار الفرضية وتبين االتي :لـمعامل االرتباط م الباحث استخد
وجــــــب ويســــــاوي حيــــــث معامــــــل االرتبــــــاط م ،والعالقــــــة طرديــــــة ضــــــعيفة جــــــداان قــــــوة االرتبــــــاط  

( كانــــــــــت اكبــــــــــر مــــــــــن مســــــــــتوى  P-VALUE= 9.246وأن القيمــــــــــة االحتماليــــــــــة )، (9.916)
ــــــــــــة االحصــــــــــــائية  ) ــــــــــــض(p-value>0.05أي أن ، (α= 9.91الدالل ــــــــــــتم رف ــــــــــــالي  ي  ( و بالت

داللــــة إحصـــــائية بــــين المركزيــــة والرضــــا الـــــوظيفي  يوجــــد أثــــر ذوالتــــي تــــنص علـــــى "  يةالفرضــــ
 ".لموظفي صندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة والمكاتب التابعة له

ولمعرفـــــــــة أثــــــــــر العالقــــــــــة بـــــــــين المركزيــــــــــة والرضــــــــــا الـــــــــوظيفي لمــــــــــوظفي صــــــــــندوق الضــــــــــمان 
تحليــــل االنحــــدار الخطــــي البســــيط االجتمــــاعي فــــرع مصــــراتة والمكاتــــب التابعــــة لــــه تــــم اســــتخدام 

 الفرضيات الفرعية اآلتية:  لدراسة أثر المركزية على الرضا الوظيفي من خالل
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 الفرضية الفرعية األولى :
ــــدى  يوجــــد أثــــر ذو ــــوظيفي ل ــــة اإلجــــراءات اإلداريــــة والرضــــا ال ــــين مركزي ــــة إحصــــائية ب دالل

 الموظفين بفرع الصندوق.
االرتباط لبيرسون مركزية اإلجراءات اإلدارية والرضا الوظيفي  تم دراسة االرتباط باستخدام معامل

  وكانت النتائج بالجدول االتي:

 ( يبن االرتباط بين مركزية اإلجراءات اإلدارية والرضا الوظيفي23)رقم  جدول

مستوى  P-VALUEمستوى المعنوية المشاهد  معامل االرتباط
 الداللة

 قوة االرتباط نوع العالقة

 ضعيفة طردية 9.91 9.144 0.038
 

 م الباحث معامل االرتباط لـبيرسون الختبار الفرضية وتبين االتي :استخد
ل االرتبــــــــاط موجـــــــــب ويســـــــــاوي حيــــــــث معامـــــــــ، والعالقـــــــــة طرديـــــــــةضــــــــعيفة ان قــــــــوة االرتبـــــــــاط  

( كانــــــــــت اكبــــــــــر مــــــــــن مســــــــــتوى  P-VALUE= 9.997وأن القيمــــــــــة االحتماليــــــــــة )(، 9.934)
ــــــــــــة االحصــــــــــــائية  ) ــــــــــــض (p-value>0.05أي أن ، (α= 9.91الدالل ــــــــــــتم رف ــــــــــــالي  ي ( و بالت

داللـــــة إحصــــــائية بـــــين مركزيــــــة اإلجــــــراءات  يوجـــــد أثــــــر ذوالفرضـــــية التـــــي تـــــنص علــــــى " 
ـــاعي فـــرع مصـــراتة والمكاتـــب  ـــوظفي صـــندوق الضـــمان االجتم ـــة والرضـــا الـــوظيفي لم اإلداري

 ".التابعة له
 الفرعية الثانية : الفرضية

ــــر ذو ــــدى  يوجــــد أث ــــوظيفي ل ــــة والرضــــا ال ــــامالت المالي ــــة المع ــــين مركزي ــــة إحصــــائية ب دالل
 الموظفين بفرع الصندوق قيد الدراسة.

تـــــم دراســـــة االرتبـــــاط باســـــتخدام معامـــــل االرتبـــــاط لــــــبيرسون مركزيـــــة اإلجـــــراءات الماليـــــة والرضـــــا 
 في وكانت النتائج بالجدول االتي:الوظي

 ( يبن االرتباط بين مركزية المعامالت المالية والرضا الوظيفي24) رقم جدول

مستوى  P-VALUEمستوى المعنوية المشاهد  معامل االرتباط
 الداللة

 قوة االرتباط نوع العالقة

 ضعيفة طردية 9.91 0.000 0.318
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 م الباحث معامل االرتباط لـبيرسون الختبار الفرضية وتبين االتي :استخد

 ل االرتبــــــــاط موجـــــــــب ويســـــــــاويحيــــــــث معامـــــــــ، والعالقـــــــــة طرديـــــــــةضــــــــعيفة ان قــــــــوة االرتبـــــــــاط  
اقــــــــــل مــــــــــن مســـــــــــتوى ( كانــــــــــت  P-VALUE= 9.999وأن القيمــــــــــة االحتماليــــــــــة )، (9.934)

ـــــــــــــــة االحصـــــــــــــــائية  ـــــــــــــــول بالتـــــــــــــــالي  ( و (p-value<0.05أي أن ، (α= 9.91)الدالل ـــــــــــــــتم قب ي
ـــر ذوالفرضـــية التـــي تـــنص علـــى " ـــة  يوجـــد أث ـــامالت المالي ـــة المع ـــين مركزي ـــة إحصـــائية ب دالل

والرضــــا الــــوظيفي لمــــوظفي صــــندوق الضــــمان االجتمــــاعي فــــرع مصــــراتة والمكاتــــب التابعــــة 
 ".له
صالحية النموذج الختبار تم استخدام تحليل التباين لالنحدار الخطي البسيط وذلك إلثبات   

 (.41، كما هو مبين بالجدول رقم )الفرضية

 ( نتائج تحليل التباين لالنحدار البسيط للتأكد من صالحية النموذج25) رقم الجدول
 الفرعية الثانية الختبار الفرضية

مصدر 
 االختالف

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

معامل 
 R²التحديد

  9.092 9.092 1 االنحدار
22.647 

 
.000a9 

 
 4019. 81.098 202 الخطأ 0.101

 0.203 90.190 203 المجموع
 (SPSSالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج )

 استنادًا إلى الفرضية  األولىيتضح من الجدول السابق ثبات صالحية النموذج الختبار 
وهو اقل ( 9.999( بمستوى داللة محسوب )44.627( المحسوبة والبالغة )Fارتفاع قيمة )

Rومعامل التحديد  ،(9.91داللة اإلحصائية المعتمد )من مستوى قيمة ال
 0110يساوي    2

( في هذا النموذج يفسر ما مقداره مركزية المعامالت الماليةالمتغير المستقل )مما يعني ان 
(  يعزى الى 01.0والباقي ) (الرضا الوظيفي%( من التباين في المتغير التابع )59.5)

 عوامل اخرى منها الخطأ العشوائي.
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كذلك من جدول تحليل التباين والذي يمكن المعرفة من خالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل 
-F(Pومن جدول تحليل التباين  يتبين المعنوية العالية الختبار    Fعن طريق احصائية 

value=0.000 لتفسيرية العالية لنموذج االنحدار الخطي البسيط من الناحية ( . مما يؤكد القوة ا
( مركزية المعامالت الماليةويدل على أن هناك أثر مرتفع  للمتغير المستقل ) االحصائية 

 (الرضا الوظيفيعلى المتغير التابع )

  وتكون معادلة االنحدار التقديرية 

        
 (المعامالت الماليةمركزية ) 3760.+  1.954(= الرضا الوظيفي)

 
 

 الفرضية الفرعية الثالثة :

ـــــر ذو ـــــدى  يوجـــــد أث ـــــوظيفي ل ـــــرارات والرضـــــا ال ـــــة اتخـــــاذ الق ـــــين مركزي ـــــة إحصـــــائية ب دالل
 الموظفين بفرع الصندوق قيد الدراسة. 

تم دراسة االرتباط باستخدام معامل االرتباط لـبيرسون مركزية اتخاذ القرارات والرضا الوظيفي 
  بالجدول االتي: وكانت النتائج

 ( يبن االرتباط بين مركزية اتخاذ القرارات والرضا الوظيفي22)رقم  جدول
 قوة االرتباط نوع العالقة P-VALUEمستوى المعنوية المشاهد  معامل االرتباط

 ضعيفة عكسية 9.997 -9.540
 

 م الباحث معامل االرتباط لـبيرسون الختبار الفرضية وتبين االتي :استخد
االرتبـــــــــاط ســـــــــالب ويســـــــــاوي حيـــــــــث معامـــــــــل ، والعالقـــــــــة عكســـــــــيةضـــــــــعيفة ان قـــــــــوة االرتبـــــــــاط  

ـــــــــة )، (-9.540) ـــــــــل مـــــــــن مســـــــــتوى  P-VALUE= 9.997وأن القيمـــــــــة االحتمالي ـــــــــت اق ( كان
ـــــــــــــة االحصـــــــــــــائية  ) ـــــــــــــول (p-value<0.05أي أن ، (α= 9.91الدالل ( و بالتـــــــــــــالي  يـــــــــــــتم قب

ــــرارات  يوجــــد أثــــر ذوالفرضــــية التــــي تــــنص علــــى "  ــــة اتخــــاذ الق ــــين مركزي ــــة إحصــــائية ب دالل
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والرضــــا الــــوظيفي لمــــوظفي صــــندوق الضــــمان االجتمــــاعي فــــرع مصــــراتة والمكاتــــب التابعــــة 
 ".له
تم استخدام تحليل التباين لالنحدار الخطي البسيط وذلك إلثبات صالحية النموذج الختبار   

 (.46الفرضية  ، كما هو مبين بالجدول رقم )

 ( نتائج تحليل التباين لالنحدار البسيط للتأكد من صالحية النموذج27) رقم جدول
 الفرعية الثالثة الختبار الفرضية

مصدر 
 االختالف

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

معامل 
 R²التحديد

  3.218 3.218 1 االنحدار
7.475 

 
9 .007a 

 
 9.431 86.972 202 الخطأ 0.036

 3.620 90.190 203 المجموع
 (SPSSالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج )

استنادًا إلى  الفرضية  األولىابق ثبات صالحية النموذج الختبار ـــســجدول الـــن الــــح مـــــيتض
( وهو اقل 9.997داللة محسوب )( بمستوى 7.271( المحسوبة والبالغة )Fة )ــمـيـاع قــــارتف

Rد ــــديـــحـتـل الــــامـــعــوم، (9.91من مستوى قيمة الداللة اإلحصائية المعتمد )
 اويـــــيس 2

ي هذا النموذج يفسر ما ـــ( فمركزية اتخاذ القراراتالمتغير المستقل )ا يعني ان ـمـم (010.0)
%(  يعزى 019.والباقي ) (الرضا الوظيفي%( من التباين في المتغير التابع )3.6مقداره )

 الى عوامل اخرى منها الخطأ العشوائي.

ليل التباين والذي يمكن المعرفة من خالله على القوة التفسيرية للنموذج ككل ـدول تحـــن جـــكذلك م
       F بين المعنوية العالية الختبار ـتـين  ـايـــــــبـتـل الـــــحليــدول تـــــــن جــــــوم   Fة ــــصائيـق احـــريـــن طــــع
(P-value=0.007 مم . )وة التفسيرية العالية لنموذج االنحدار الخطي البسيط من ـــد القــــــؤكـــا يـــــ
ـــدل علــــوي ة ـــــــائيــصـــة االحــــــاحيــــــالن مركزية اتخاذ اك أثر مرتفع  للمتغير المستقل )ــى أن هنــ

 .(الرضا الوظيفي( على المتغير التابع )القرارات
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  وتكون معادلة االنحدار التقديرية 

        
 (مركزية المعامالت المالية) 1790. -  3.607(= الرضا الوظيفي)

 
 

 الفرضية الرئيسية الثانية:

توجد فروق جوهرية في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بصندوق الضمان االجتماعي فرع 
والمؤهل التعليمي  ،والعمر ،مصراتة تعزى للخصائص الشخصية والوظيفية اآلتية: )الجنس

 .وسنوات الخبرة الوظيفية(

 الفرضيات الفرعية التالية : اوتنبثق منه

 الفرضية الفرعية األولى

توجد فروق جوهرية في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بصندوق الضمان االجتماعي فرع 
  تعزى للجنس. مصراتة

 الختبار (T)( نتائج اختبار 28) رقم جدول
 الفرضية الفرعية األولى

 متوسط العينة العدد الجنس
االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المحسوب

 0.215 1.243 66777. 3.0459 174 ذكر
 65290. 2.8824 30 انثى

 (SPSS)المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج 

ن عينتين مستقلتين الختبار ـيـة بـــارنــــقـمـلل  T ار ـــث اختبـــاحـدم البــة استخــرضيـفـار الـــالختب
داللة  وجود فروق ذاتن نتائج الجدول السابق  عدم ــن مـــيـبـد تـــــوقى،  ــــة األولــــيـرعــفـة الــــرضيــفــال

( وهو 9.451(، ومستوى الداللة المحسوبة )5.423المحسوبة )  Tقيمة  ث بلغتـيـة حــــائيـــإحص
وبذلك نرفض الفرضية التي تنص على  ، (9.91وى الداللة المعتمد في الدراسة )ـستـن مــــر مــــأكب
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رية في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بصندوق الضمان االجتماعي ــوهــروق جــد فــــتوجأنه" 
  فرع مصراتة تعزى للجنس.

 الفرضية الفرعية الثانية:
روق جوهرية في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بصندوق الضمان االجتماعي فرع ـد فــــوجــت 

  مصراتة تعزى للعمر.

 الفرضية الفرعية الثانية الختبار (ANOVA)( نتائج تحليل التباين األحادي 29) رقم جدول

 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات Fقيمة  مستوى الداللة

.0319 3.022 
 بين المجموعات 3 3.911 1.304

 داخل المجموعات 200 86.279 9.431

 المجموع 203 90.190 5.731

 
ار الفرضية الفرعية ــــــالختب (ANOVA) ل التباين األحاديـحليـت ارــــث اختبــــدم الباحـــــاستخ

ث بلغت ـائية، حيـــة إحصـــروق ذات داللـــود فــــابق وجــــدول الســــجـج الــــن نتائـــن مـــد تبيــــالثانية، وق
وهو أصغر من مستوى الداللة  ،(9.935ة المحسوبة )ـــداللــــوى الــــــ(، ومست3.944) Fقيمة 

توجد فروق جوهرية ل الفرضية التي تنص  على أن " ــــوبذلك نقب ، (9.91المعتمد في الدراسة )
  في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بصندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة تعزى للعمر".

 الفرضية الفرعية الثالثة:
رية في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بصندوق الضمان االجتماعي فرع ــوهـروق جـــد فــــتوج

  مصراتة تعزى للمؤهل العلمي.

 الفرضية الفرعية الثالثة الختبار (ANOVA)( نتائج تحليل التباين األحادي 30) رقم جدول

مستوى الداللة 
 المحسوب

 التباينمصدر  درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات Fقيمة 

9.344 1.130 
 بين المجموعات 2 2.003 9.501

 داخل المجموعات 500 88.187 9.443

 المجموع 493 90.190 9.022
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، وقد الختبار الفرضية الفرعية الثالثة (ANOVA) دم الباحث اختبار تحليل التباين األحاديــاستخ
 Fروق ذات داللة إحصائية، حيث بلغت قيمة ـــود فـــدم وجـــــق  عــــابــدول الســـج الجــــن نتائـــن مـــتبي
ر من مستوى الداللة المعتمد في ــــو أكبــــوه ، (9.322ة )ــــة المحسوبــــوى الداللـــــ(، ومست5.539)

توجد فروق جوهرية في مستوى " ض الفرضية التي تنص على أنهــوبذلك نرف ،(9.91الدراسة )
  ."الرضا الوظيفي للعاملين بصندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة تعزى للمؤهل العلمي

 :الرابعةالفرضية الفرعية 

ي مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بصندوق الضمان االجتماعي فرع ـة فــوهريـروق جـــد فـــتوج
  مصراتة تعزى لسنوات الخبرة الوظيفية.

 الختبار (ANOVA)( نتائج تحليل التباين األحادي 31) رقم جدول
 الفرضية الفرعية الرابعة

 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات Fقيمة  مستوى الداللة

 .5329 0.735 
 بين المجموعات 3 9.983 9.328

 داخل المجموعات 200 89.206 9.446

 المجموع 203 90.190 9.772

 

الختبار الفرضية الفرعية  (ANOVA) ل التباين األحاديــــــــار تحليـــث اختبـــاحــدم البـــــاستخ
ابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، حيث ـدول الســــج الجـــن نتائــن مـــد تبيـــ، وقالرابعة

ر من مستوى ــبـو أكـــوه، (9.134وبة )ــــسـحـمـة الــــوى الداللــــ(، ومست9.731) Fبلغت قيمة 
توجد فروق وبذلك نرفض الفرضية التي تنص على أنه "  ،(9.91ة )ــالداللة المعتمد في الدراس
ماعي فرع مصراتة ـتـان االجــضمـدوق الــنـن بصــيـلـامـعـي للـــفـا الوظيـــجوهرية في مستوى الرض

  ."تعزى لسنوات الخبرة الوظيفية

 

 



042 
 

 :النتائج

  من عدد اإلناث وبالتالي  أكثرأظهرت نتائج التحليل الوصفي لبيانات العينة أن عدد الذكور  -5
 االستبيان بآراء الذكور في العينة.  إجاباتتأثرت 

مما  ،أظهرت نتائج التحليل الوصفي لبيانات العينة أن اغلب الموظفين من فئة الشباب -4
 على األداء الوظيفي. انعكس سلباً 

أظهرت نتائج التحليل الوصفي لبيانات العينة أن اغلب الموظفين ليس لديهم الخبرة الوظيفية  -3
العينة لطبيعة األسئلة  أفرادعلى فهم اغلب  سنوات( وبالتالي انعكس ذلك سلباً  1الكافية )أقل من 

 في االستبيان بسبب قلة الخبرة لديهم.

يل الوصفي لبيانات العينة أن اغلب الموظفين مستواهم التعليمي دبلوم أظهرت نتائج التحل -2
عليا  موظفين ذوي مؤهالتويبين ذلك ارتفاع المستوى التعليمي لديهم و وجود  ،عالي وجامعي

 من حملة الماجستير.

القرارات أن االتجاه العام  اتخاذأظهرت نتائج التحليل الوصفي لفقرات المحور األول مركزية  -1
سبية متوسطة لديهم على نال واألهمية ،على فقرات االستبيان اإلجابةألفراد العينة الحياد في 

 فقرات المحور.

أظهرت نتائج التحليل الوصفي لفقرات المحور الثاني مركزية اإلجراءات اإلدارية أن االتجاه  -6
سبية متوسطة لديهم على نال واألهمية ،على فقرات االستبيان اإلجابةالعام ألفراد العينة الحياد في 

 فقرات المحور.

أظهرت نتائج التحليل الوصفي لفقرات المحور الثالث مركزية اإلجراءات المالية أن االتجاه  -7
سبية متوسطة لديهم على نال واألهمية ،على فقرات االستبيان اإلجابةالعام ألفراد العينة الحياد في 

 فقرات المحور.
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الوصفي لفقرات المحور الرابع مقاييس الرضا الوظيفي أن االتجاه  أظهرت نتائج التحليل -4
سبية متوسطة لديهم على نال واألهمية ،على فقرات االستبيان اإلجابةالعام ألفراد العينة الحياد في 

 فقرات المحور.

 أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى ما يلي: -0

داللــــــة إحصــــــائية  يوجــــــد أثــــــر ذوتــــــم رفــــــض الفرضــــــية الرئيســــــية األولــــــى والتــــــي تــــــنص علــــــى " 
ــــــــة ل ــــــــي لمركزي ــــــــرع مصــــــــراتة ف ــــــــوظيفي لمــــــــوظفي صــــــــندوق الضــــــــمان االجتمــــــــاعي ف الرضــــــــا ال

( طـــــــردي وهـــــــو غيـــــــر معنـــــــوي حيـــــــث             9.16" حيـــــــث معامـــــــل االرتبـــــــاط )والمكاتـــــــب التابعـــــــة لـــــــه
p-value>0.05)). 
 ر الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية األولى ما يلي:وأظهرت نتائج اختبا

ــــــى  -أ  ــــــة  األول ــــــار الفرضــــــية الفرعي ــــــائج اختب ــــــى أظهــــــرت نت ــــــنص عل ــــــي ت رفــــــض الفرضــــــية الت
ـــــر ذو" ـــــة إحصـــــائية  يوجـــــد أث ـــــة لدالل ـــــة اإلجـــــراءات اإلداري ـــــوظيفي لمـــــوظفي فـــــي مركزي الرضـــــا ال

حيــــــث معامــــــل االرتبــــــاط  "صــــــندوق الضــــــمان االجتمــــــاعي فــــــرع مصــــــراتة والمكاتــــــب التابعــــــة لــــــه
 (.(p-value>0.05( طردي وهو غير معنوي حيث 9.934)
يوجــــد قبــــول الفرضــــية التــــي تــــنص علــــى "أظهــــرت نتــــائج اختبــــار الفرضــــية الفرعيــــة  الثانيــــة -ب

الرضـــــا الـــــوظيفي لمـــــوظفي صـــــندوق فـــــي مركزيـــــة المعـــــامالت الماليـــــة لداللـــــة إحصـــــائية  أثـــــر ذو
حيــــــــــث معامــــــــــل االرتبــــــــــاط  ،"والمكاتــــــــــب التابعــــــــــة لــــــــــه الضــــــــــمان االجتمــــــــــاعي فــــــــــرع مصــــــــــراتة

ــــــــوي 9.354) ــــــــوي  (p-value>0.05( طــــــــردي ضــــــــعيف وهــــــــو معن ( وعليــــــــه يوجــــــــد أثــــــــر معن
 الرضا الوظيفي.في  مركزية المعامالت الماليةل
تـــــــنص علـــــــى  قبـــــــول الفرضـــــــية التـــــــيأظهـــــــرت نتـــــــائج اختبـــــــار الفرضـــــــية الفرعيـــــــة  الثالثـــــــة  -ج
ـــــــة إحصـــــــائية  يوجـــــــد أثـــــــر ذو" ـــــــوظيفي لمـــــــوظفي فـــــــي مركزيـــــــة اتخـــــــاذ القـــــــرارات لدالل الرضـــــــا ال

ـــــه ـــــاط  ،"صـــــندوق الضـــــمان االجتمـــــاعي فـــــرع مصـــــراتة والمكاتـــــب التابعـــــة ل ـــــث معامـــــل االرتب حي
ــــــوي -9.540عكســــــي ) ــــــوي (p-value<0.05( وهــــــو معن ــــــر معن ــــــه يوجــــــد أث ــــــة  ( وعلي لمركزي

  الرضا الوظيفي.في اتخاذ القرارات 
 الفرعية للفرضية الرئيسية الثانية ما يلي:أظهرت نتائج اختبار الفرضيات  -59
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داللة إحصائية بين  اتتوجد فروق ذتم رفض الفرضية الفرعية األولى والتي تنص على " -أ
 .من وجهة نظر أفراد العينة "تعزى لمتغير الجنسإجابات المبحوثين 

إحصائية بين  داللةتوجد فروق ذات "تم قبول الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على  -ب 
 .من وجهة نظر أفراد العينة إجابات المبحوثين ُتعزى لمتغير العمر"

إحصائية بين  داللةتوجد فروق ذات تم رفض الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على " -ج
 .من وجهة نظر أفراد العينة إجابات المبحوثين ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي"

ـــــــةتوجـــــــد فـــــــروق ذات الرابعـــــــة والتـــــــي تـــــــنص علـــــــى "تـــــــم رفـــــــض الفرضـــــــية الفرعيـــــــة   -ه   دالل
مـــــن وجهـــــة نظـــــر  "إحصـــــائية بـــــين إجابـــــات المبحـــــوثين ُتعـــــزى لمتغيـــــر ســـــنوات الخبـــــرة الوظيفيـــــة

 .أفراد العينة
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 التوصيات:

النظر في أسباب تسرب الخبرات والموظفين الذين لديهم باع طويل في العمل بصندوق  – 5
 مصراتة، فمن الضروري المحافظة على هذه العناصر الجيدة.الضمان االجتماعي فرع 

تنظيم دورات وورش عمل للموظفين وباألخص الدورات التي تعود بالمردود اإليجابي  – 4
على عملهم والتي في صميم الوظائف التي يشغلونها، خاصة وأن أغلب الموظفين يحملون 

 مؤهالت علمية عالية.

طات لألقسام المالية بالفروع بما يتناسب مع متطلبات العمل على تفويض بعض السل – 3
 وطبيعة العمل الخاص بكل فرع من فروع الصندوق.

تفويض بعض السلطات لمدراء الفروع التخاذ بعض القرارات لكي تكون ذات جدوى  – 2
وأثر إيجابي وتساهم في تحفيز العاملين، ولكي تكون القرارات مناسبة من حيث توقيت 

 نفيذها.صدورها أو ت

 االهتمام ودراسة متغير الرضا الوظيفي لدى الموظفين، خاصة وقد تم قبول الفرضية   - 5

 التي تنص على " أن هناك فروق جوهرية في مستويات الرضا الوظيفي لـــدى الموظفين 

 بصندوق الضمان االجتماعي فرع مصراتة تعزى لمتغير العمر" .

 العمـــــل على الرفع من مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفيـــن بصندوق الضمان  – 6

 االجتماعي فرع مصراتة لضمان الحصول على المعدل المناسب من األداء وتقديم الخدمات 

 بالشكل المطلوب للمستفيدين من الفرع.

 توفير المناخ المناسب للموظفين إلبداء آرائهم ومالحظاتهم خاصة بما يخص الوظائف  -7

 التي يشغلونها، بحيث يتضح ذلك من خالل إجابات أفراد العينة حيث أغلبها كان الحياد على 

 إجابات االستبيان .

 ماذجالتواصل مع الموظفين بالفرع بشكل مباشر للوقوف على ما يحتاجونه من خالل ن -8

 تعد بالخصوص مع األخذ بعين االعتبار عدم كتابة أسماء الموظفين لضمان الوصول إلى  

  . توفيره في الوقت والشكل المناسب للوصول إلى النتيجة المطلوبة ما يحتاجونه بوضوح و
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -9

(، اتجاهات العمالة التمريضية الوطنية نحو العمل وعالقتها 2102سليمان، ) إبراهيم، الجالي -2

بالرضا الوظيفي، رسالة ماجستير غير منشورة، شعبة إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، 

 األكاديمية الليبية.

ــــــأبـــــو تايـــــه، بنـــــدر كـــــريم، وآخـــــرون، مجل -3 ــــــة الجــــــــــــــ ات االقتصـــــادية امعة اإلســـــالمية للدراســـــــــــــ

 .4954، يناير 544-510، ية، المجلد العشرين، العدد األولواإلدار 

(، مســـتوى الرضـــا الـــوظيفي لـــدى المعلمـــين والمعلمـــات 4952أبـــو حســـونة، نشـــأت محمـــود، ) -2

 .وعالقته ببعض المتغيرات، قسم اإلرشاد والتربية الخاصة، جامعة اربد األهلية، األردن

( درجــة تطبيــق المســائلة اإلداريــة وعالقتهــا بمســتوى الرضــا 4994،)أبــو حمــدة ، ســعدة أحمــد -1

الة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــورة، كليـــــة العلـــــوم ــــــــــــرس الـــــوظيفي لمعلمـــــي المـــــدارس الثانويـــــة الخاصـــــة،

 .اإلنسانية، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا

لقــرارات و أثرهــا علــى (، المركزيــة والالمركزيــة فــي اتخــاذ ا4993أبــوراس، رضــاء عبــد اهلل، ) -6

كفاءة األداء االستثماري المصرفي، دراسة ميدانية علـى أقـدم خمـس مصـارف تجاريـة بليبيـا خـالل 

م، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، مدرســة الدراســات العليــا للعلــوم  4994 –م  50004الفتـرة مــن 

 .اإلدارية والمالية، قسم اإلدارة والتنظيم، األكاديمية الليبية

عـــــادة التنميـــــة والتطـــــوير، صـــــحيفة المدينـــــة، العـــــدد أبـــــو  -7 راشـــــد، حســـــن، المركزيـــــة اإلداريـــــة وا 

 .95/55/4951، تاريخ الدخول 50542

أبو سدرة، فتحي صالح، الكيخيا، نجاة رشيد، االحصاء واالقتصـاد القياسـي، المركـز القـومي  – 4

 ، بنغازي، ليبيا.5000للبحوث والدراسات العلمية، 
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(، المركزيــة والالمركزيــة فــي اتخــاذ القــرارات وأثرهــا علــى 4994ر المهــدي، )أبــو منجــل، ناصــ -0

فاعليــة األداء الرقــابي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، شــعبة االدارة والتنظــيم، أكاديميــة الدراســات 

 العليا، ليبيا.

ة فـي كلية االقتصاد واإلدارة، األكاديميـة العربيـة المفتوحـ (، 4956)األتاسي، محمد نشوان، -59

 الدنمارك.

(، المركزيــة فــي اإلدارة البيروقراطيــة "معوقــة" بصــالحيات مطلقــة، مجلــة 5236األحمــدي، ) -55

 (.544التنمية اإلدارية، العدد )

(، درجـــة المركزيـــة وحجـــم نطـــاق االشـــراف وأثرهمـــا 4995البـــاروني، خالـــد مســـعود يحيـــى، ) -54

 ، ليبيا.االقتصاديةعلى فاعلية المنظمة، قسم االدارة والتنظيم، أكاديمية الدراسات العليا والبحوث 

والتوزيــع الجيوسـي، محمـد رسـالن، جـاد اهلل جميلـة، اإلدارة علـم وتطبيـق، دار المسـيرة للنشـر -53

 .والطباعة، عمان األردن

(، عمليـــــة صـــــنع القـــــرارات وعالقتهـــــا بالرضـــــا 4997الحميضـــــي عبـــــد العزيـــــز بـــــن محمـــــد،) -52

وم اإلداريـــة، جامعــــة نـــايف العربيـــة للعلــــوم ــــــــالـــوظيفي، رســـالة ماجســــتير غيـــر منشـــورة، قســــم العل

 األمنية، المملكة العربية السعودية.

المنـاخ التنظيمـي والعالقـة مـع اإلدارة ودورهمـا فـي تحقيـق الرضـا  الخناق، سناء عبد الكريم، -51

 .4954، 59، مجلة الباحث، العدد لألكاديميينالوظيفي 

، مبــادئ ومــداخل اإلدارة ووظائفهــا، عمــان، دار اليــازوري العلميــة 4954الــدوري وآخــرون،  -56

 .للنشر والتوزيع
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مشـاركة المعلمـين فـي اتخـاذ القـرارات  (، درجـة4954السفياني، ماجد بن سفر بن صـالح، ) -57

الدراســية، دراســة ميدانيــة مــن وجهــة نظــر معلمــي المرحلــة الثانويــة بمحافظــة الطــائف، قســم اإلدارة 

 .(التربوية والتخطيط، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية

رارات خطــان متوازيــان إلدارة (، مركزيــة وال مركزيــة القــ4951الشــركة الســعودية لألبحــاث، ) -54

 .93/55/4951متكاملة، مقالة منشورة بمجلة سيدتي، بتاريخ 

ـــــــزية والالمركــــــــــــــــــــ(، المرك4955ادي حميــــــدي، )ـالشــــــكراوي، علــــــي هــــــ -50 ـــــــزية فــــــي الدولــــــــ ة ــــــــــ

 .35/91/4955، بتاريخ ، شبكة جامعة بابل50الموحدة، محاضرة رقم 

الشمباري، أيمن عبد الرحمن، امتحان مـادة نظريـة المنظمـة، ماجسـتير إدارة صـناعية، قسـم  -49

 اإلدارة، كلية االقتصاد، األكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك.

ــــــ(، الرض4990الشـــــمري، ســـــالم عـــــواد،) -45 ــــــا الوظيفـــــــ ـــــى األداء ــــ ـــــاره عل ـــــدى العـــــاملين وأث ي ل

 .مي، قسم اإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعوديةالوظيفي، ملتقى البحث العل

(، دور عوامـل الرضـا الـوظيفي فـي المحافظـة 4953الطالباني، خولة عبـد الحميـد محمـد، ) -44

 .3العدد ، 45المجلد ، العلوم اإلنسانية،  على رأس المال الفكري، مجلة جامعة بابل

، دار أسـامة للنشـر 5ظريات اإلدارة الحديثة ووظائفهـا، ط (، ن4954الطراونة، هاني خلف،)-43

 .والتوزيع، عمان، األردن

الطعاني، حسن، الكساسبة، عبد الوهاب، الرضا الوظيفي لـدى معلمـي المرحلـة الثانويـة فـي  -42

المــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي محافظــة العاصــمة والعوامــل المــؤثرة فيهــا، المجلــة األردنيــة فــي 

 .4991، 4، عدد 5ربوية، مجلد العلوم الت
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(، اتجاهــات العــاملين نحــو اســتخدام بحــوث العمليــات فــي 4997العاقـل، مصــطفى محمــد، ) -41

اتخاذ القرارات اإلدارية، رسالة ماجستير غير منشورة، شعبة إدارة األعمال، مدرسة العلوم اإلدارية 

 والمالية، األكاديمية الليبية.

( مشـاركة العـاملين فـي اتخـاذ القـرارات اإلداريـة وأثرهـا علـى 4996العائب، سـالف محمـد، ) -46

ـــة  ـــوم اإلداري ـــة، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، قســـم إدارة األعمـــال، مدرســـة العل مســـتوى اإلنتاجي

 والمالية، األكاديمية الليبية.

(، الضغط النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي، رسالة ماجستير غيـر 4994فاتح، )العبودي ، -47

 .ورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائرمنش

رســـالة  (، تفـــويض الســـلطة وأثـــره علـــى كفـــاءة األداء،4993العثمــان، محمـــد بـــن عبـــد اهلل، ) -44

 .ماجستير غير منشورة، قسم العلوم اإلدارية، المملكة العربية السعودية

، عالقـــة المركزيـــة والالمركزيـــة بـــاألداء الـــوظيفي_ (4994العســـاف، عبـــد اهلل بـــن حســـين، ) -40

دراســة تطبيقيــة علــى مراكــز الشــرطة بمدينــة الريــاض، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة قســم العلــوم 

 .اإلدارية، أكاديمية نايف للعلوم األمنية

 ا الـــــوظيفي لـــــدىـــــــــــــر البيئـــــة التنظيميـــــة علـــــى الرضــــــــــــ(، أث4993العيســـــاوي، ليلـــــى علـــــي، )-39

 العاملين، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلدارة والتنظيم، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا.

(، أثر القيادة التحويلية على فاعليـة عمليـة اتخـاذ القـرار 4954)حافظ عبد الكريم، الغزالي،  -35

معــة الشــرق فــي شــركات التــأمين األردنيــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، قســم إدارة األعمــال، جا

 األوسط.

ــــــ(، الجدي4996القـــــاروط، صـــــادق ســـــميح صـــــادق، ) -34 ــــــة فـــــي العمــــــ ل و عالقتهـــــا بالرضـــــا ـــ

 .الوظيفي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين
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بيـق الالمركزيـة (، أثر العوامل التنظيمية فـي تط4959القيسي، احمد عبد الحافظ سلمان، ) -33

 .ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة اإلدارية، رسالة

 (، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.4994اللوزي، موسى سالمة، وآخرون، ) -32

ــــــالمبيضـــــين، صـــــفوان وآخـــــرون، المرك -31 ـــــة فـــــي تنظـــــيم اإلدارة ـــــــ ـــــة و الالمركزي زية والالمركزي

 مية للنشر والتوزيع، عمان األردن.المحلية، دار اليازوري العل

، كليــــة األعمــــال الجامعيــــة 5(، اإلدارة العامــــة الحديثــــة، ط4959المعــــاني، أيمــــن عــــودة، ) -36

 .األردنية، دار وائل للنشر والتوزيع

(، مركزية وال مركزيـة التنظـيم وأثرهـا علـى فاعليـة االتصـاالت 4992المشتي، خالد سعيد، ) -37

ــــــتطبيقيـــــة علـــــى الشركاإلداريـــــة، دراســـــة  ــــــة العامــــــ ــــــة للميـــــــ ــــــاه والصـــــرف الصحـــــــــــ ي، قســـــم اإلدارة ـ

 والتنظيم، مدرسة الدراسات العليا للعلوم اإلدارية والمالية، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا،. 

رســـــالة (، الرضـــــا الـــــوظيفي وأثـــــره علـــــى األداء الـــــوظيفي، 4959المنتصـــــر، وليـــــد علـــــي، ) -34

ـــــاجستير غيــــر منشــــورة، قســــم إدارة الخدمــــــــم ـــــات الصــــحية والمستشفيــــــــ ـــــات، أكــــ ـــــاديمية الدراســــ ات ـ

 العليا، ليبيا.

(، المركزية والالمركزية في اتخاذ القرار وعالقتهـا بـاألداء 4993المنديل، خالد بن فيحان، ) -30

امعـة نـايف م اإلدارية ، كلية الدراسات العليـا، جالوظيفي، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلو 

 . ةالعربية للعلوم األمني

 (، المركزية اإلدارية، المجلد الثامن عشر.5001الموسوعة العربية، ) -29

، كليــة العلــوم االقتصــادية 4953/  53(، مجلــة الباحــث العــدد 4953إلهــام، بــو غليظــة، ) -25

 .الجزائر –سكيكدة  11أوت  49ة وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامع
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ـــد الســـالم، الوهـــابي -24 ـــة ومختلـــف  ، عب ـــوم القانونيـــة واإلداري ـــة القـــانوني نـــت، مدونـــة العل مدون

 .94/55/4951، تاريخ الدخول 39/93/4959الشؤون والقضايا القانونية، بتاريخ الثالثاء، 

ــــاني،) -23 ــــاس، مزي ــــى ال4955الون ــــاره عل ــــوظيفي وأث ــــي ظــــل ( محــــددات الرضــــا ال مؤسســــات ف

 النظريات المعرفية والسلوكية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد الثاني.

ــــة منشــــورة بمجلــــة ــــــــــ(، الشرك4959بركــــات، ســــامر، ) -22 ة الســــعودية لألبحــــاث والنشــــر، مقال

 .59/90/495سيدتي، بتاريخ الجمعة 

(، الســلطة والرضــا الــوظيفي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة 4990، )بلقاســم، مزيــوة -21

 سكيكدة. 5011أوت  49واإلنسانية، جامعة  االجتماعيةالعلوم 

( www.Baity.com(، مركزية التخطيط االسـتراتيجي والتطـوير،)4951بوالي ، عبداهلل، ) -26

 .3:39، الساعة 95/55/4951تاريخ الدخول 

بو رغدة، محمد مسعود، عبد الوهاب، ميروح، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية /  -27

 .4951جانفي  – 53قسم العلوم االجتماعية. العدد 

(، الملتقـى الـوطني السـادس حـول : 4990كحيلـة أمـال، ) ساسـان نبيلـة،، سـعيدة حركـات، -24

كليــة علــوم  رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، فــي اتخــاذ القــرارات اإلداريــة، األســاليب الكميــة و دورهــا

 سكيكدة، الجزائر.  5011أوت  49التسيير والعلوم االقتصادية، جامعة 

العـدد الرابـع ’ الجامعـة االقتصـاديةحسن، رضا عبـد المـنعم محمـد، مجلـة كليـة بغـداد للعلـوم  -20

 .4959والعشرون، 

 العدد الرابع. -المجلد العاشر -(، مجلة التربية الرياضية4995)حسون، هيثم عبداهلل،  -19

http://www.baity.com/
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(، الرضـا الـوظيفي لـدى معلمـي التعلـيم العـالي 4990حكيم، عبد الحميـد بـن عبـد المجيـد، ) -15

ومعلمي الفئات الخاصـة مـن الجنسـين، جامعـة أم القـرى، ووكيـل الكليـة للشـؤون التعليميـة والبحـث 

 .العلمي

(، اإلدارة العامــة األســس والوظــائف واالتجاهــات 4953ســف وآخــرون،)خاشــقجي، هــاني يو  -14

 ،مكتبة الشقري. 7الحديثة، ط 

(، اتخــاذ القــرارات فــي تســيير المــوارد البشــرية واســتقرارا اإلطــارات 4997) مــراد،  ،خالصــي -13

ـــــفــــي العمــــل، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، كليــــة العل ـــــوم اإلنسانيــــــــــ ـــــــــة واالجتمـــ اعية، جامعــــة ــ

 منتوري، الجزائر.

قسم  (، مستوى الرضا الوظيفي لدى الكفاءات العائدة، 4953، )دائرة المعلومات والبحوث  -12

 .البحوث والدراسات، العراق

دعوم، حامد محمد، مومني، عبد اللطيف عبـد الكـريم، الرضـا الـوظيفي لـدى معلمـي التربيـة  -11

في ضوء بعض المتغيرات، مجلة اتحاد الجامعات العربية  الرياضية في محافظتي عجلون وجرش

 .4955 –العدد الرابع  -، المجلد التاسعالنفسللتربية وعلم 

(، أثـــر الصـــراع التنظيمـــي علـــى الرضـــا الـــوظيفي للعـــاملين، رســـالة 4952) ،زرفـــاوي، أمـــال -16

بســــكرة، –ر ماجســــتير غيــــر منشــــورة، كليــــة العلــــوم اإلنســــانية واالجتماعيــــة، جامعــــة محمــــد خيضــــ

 .الجزائر

(، نظلـم المعلومـات ودوره فـي اتخـاذ القـرارات فـي 4951فاطمـة، شـلوش، ) سالمة، عليوات، -17

المؤسسة، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، قسـم علـوم التسـيير، جامعـة أكلـي محمـد ولحـاج، جامعـة 

 البويرة، الجزائر.
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ى أداء المـــــوظفين فـــــي (، محـــــددات الرضـــــا الـــــوظيفي وأثرهـــــا علـــــ4952ســـــامية، زويـــــش، ) -14

المؤسسة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسـيير، جامعـة 

 البويرة، الجزائر.

 –ســـالمة، ســـالمة محمـــد، الرضـــا الـــوظيفي لـــدى االداريـــين العـــاملين علـــى مســـتوى كليـــات  -10

 .ومن وجهة نظرهم –فرع طبرق  -جامعة عمر المختار

 .4954سالمة عوض، الرضا الوظيفي، البركة، العدد الثاني عشر، نوفمبر  سوركتي، -69

(، بحــوث التســويق وتأثيرهــا فــي فاعليــة اتخــاذ القــرارات 4992ضــياف، عبــد الســالم مفتــاح،) -65

 التسويقية، رسالة ماجستير غير منشورة، مدرسة العلوم اإلدارية والمالية، األكاديمية الليبية.

(، الســـلطة اإلداريـــة المركزيـــة فـــي الجزائـــر، رســـالة ماجســـتير غيـــر 4952يظـــة، )عـــامر، حف -64

 .منشورة، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، الجزائر

(، المهــــارات اإلبداعيــــة وأثرهــــا فــــي فاعليــــة القــــرارات 4997عــــامر، نــــوري صــــالح حســــن، ) -63

ـــة علـــى فـــروع المصـــارف الوســـطى خـــالل ســـنتي  ، رســـالة 4996-4991اإلداريـــة، دراســـة تحليلي

 ماجستير غير منشورة، قسم اإلدارة والتنظيم أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا.

، دار 5(، إدارة األعمــــال وفــــق منظــــور معاصــــر، ط 4959عبــــاس، أنــــس عبــــد الباســــط، ) -62

 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن

ارية األساسية )النظرية والتطبيـق(، (، المفاهيم اإلد4955عريقات، أحمد يوسف وآخرون، ) -61

 ة.دار الحامد للنشر والتوزيع، جامعة عمان األهلي

ـــــــ(، مب4953عســــــاف، عبــــــد المعطــــــي محمــــــد )-66 ـــــــادئ اإلدارة العامــــــــــ ــــــة ــــــ ة، المملكــــــة األردني

 .الهاشمية، دار زهران للنشر والتوزيع
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ر غيـر منشـورة، أكاديميـة الدراسـات عيسى، ناجي جمعة، الرضا عن العمل، رسـالة ماجسـتي -67

 ، ليبيا.االقتصاديةالعليا والبحوث 

( دور نظــم االتصــاالت اإلداريــة فــي عمليــة 4956مخلــوفي، عبــد الســالم، بربــاوي، كمــال،) -64

 اتخاذ القرارات داخل المؤسسة.

(، تحليـــل أســـباب الخطـــأ فـــي اتخـــاذ القـــرارات فـــي 4994مســـعود، محمـــود رجـــب محمـــود، ) -60

المصـارف الوطنيــة العاملــة فـي قطــاع غــزة، رسـالة ماجســتير غيــر منشـورة، كليــة التجــارة، الجامعــة 

 اإلسالمية غزة.

ـــة القـــرارات 4994مطـــر، عصـــام محمـــد حمـــدان، ) -79 ـــى فاعلي ـــره عل (، التطـــوير التنظيمـــي وأث

ــــة التجــــارة، الجام ــــة فــــي قطــــاع غــــزة، قســــم إدارة األعمــــال كلي عــــة اإلداريــــة فــــي المؤسســــات األهلي

 .اإلسالمية غزة

  2:51، الساعة  95/55/4951، تاريخ الدخول مقالة جامعة محمد خيضر -75

(، المركزية والالمركزية في اإلدارة التربويـة فـي فلسـطين 4992منصور، رشيد خالد راشد، ) -74

من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكوميـة فـي محافظـة شـمال الضـفة الفلسـطينية، رسـالة 

 .تير  غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاحماجس

(، العالقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القـرارات 4996مهنا، إبراهيم عفيف إبراهيم، ) -73

في األقسام األكاديمية من وجهة نظر أعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي الجامعـات الفلسـطينية، رسـالة 

 .راسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطينماجستير غير منشورة، كلية الد

وحدة ضمان الجودة واالعتماد، الرضـا الـوظيفي والقيـادة الفعالـة، كليـة الزراعـة، جامعـة قنـاة  -72

 السويس.

 


